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ه 13000746  غدیر با شعار آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر
ی

 عدد 1000بیشیر از 5,600 گریم28 اینچ 12بادکنک رنگ

 عدد 1000بیشیر از 6,000پک مقوایی کودک با شعار تو آسمون نوشته غدیر راه بهشته23000489

امه تبلیغی غدیر با عنوان مسیر پرزیدنت33000900  عدد 1000بیشیر از 18,800روزن

 عدد 1000بیشیر از 5,000برشور تبلیغی غدیر با طرح هزارتو43000430

 عدد 1000بیشیر از 6,000پک مقوایی جهت شکالت با شعار عید غدیر خم مبارک باد53000736

 عدد 1000بیشیر از 21,500«بیداری »  صفحه ای غدیر با عنوان 8ویژه نامه تبلیغی 63000617

 عدد 1000بیشیر از 1,400 سانتر میر11*3مستطییل _ برچسب غدیر با شعار عید سعید غدیر خم مبارکباد 73000609

 عدد 1000بیشیر از 1,400 سانتر میر5*5مربغ کوچک _ برچسب غدیر با شعار غدیر بهار هم عهدی 83000606

 عدد 1000بیشیر از 1,950 سانتر میر7*7مربغ بزرگ _ برچسب غدیر با شعار عید سعید غدیر خم مبارکباد 93000620

 عدد 1000بیشیر از 1,400 سانتر میر11*3مستطییل _برچسب کودکانه غدیر با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا 103000613

 عدد 1000بیشیر از 1,950 سانتر میر7*7مربغ بزرگ _ برچسب کودکانه غدیر با شعار  راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا 113000622

 عدد 1000بیشیر از 1,950 سانتر میر7*7مربغ بزرگ _ برچسب غدیر با شعار غدیر بهار هم عهدی 123000619

ی عیل علیه السالم 133000611 مومنیر ال  عدد 1000بیشیر از 1,400 سانتر میر11*3مستطییل _برچسب غدیر با شعار یا امیر

ه یک با شعار یک دل دارم یک امیر 143000913  عدد 1000بیشیر از 34,000پیکسل بزرگسال غدیر درج

ی عیل علیه السالم 153000621 مومنیر ال  عدد 1000بیشیر از 1,950 سانتر میر7*7مربغ بزرگ _ برچسب غدیر با شعار یا امیر

 عدد 1000بیشیر از 1,400 سانتر میر5*5مربغ کوچک _برچسب کودکانه غدیر با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا 163000612

 عدد 1000بیشیر از 230,000کتاب راه بهشت 173000679

 عدد 1000بیشیر از A316,000پوسیر غدیر با شعار یک دل دارم یک امیر 183000794

ی عیل علیه السالم 193000610 مومنیر ال  عدد 1000بیشیر از 1,400 سانتر میر5*5مربغ کوچک _برچسب غدیر با شعار یا امیر

 عدد 1000بیشیر از 17,000 سانتر میر20*15پرچم نانو با شعار من کنت مواله فهذا عیل مواله 2030000111

ایی و رسود غدیر با عنوان 213000672  عدد 1000بیشیر از 15,000«غدیر، فصل شیدایی»یس دی صویر سخیی

ی است به همراه 223000438 مومنیر ال  عدد 1000بیشیر از 39,000 عدد شکالت رایگان5کیسه ترمه شکالت با لیبل فقط حیدر امیر

 عدد 1000بیشیر از 34,000یس دی تبلیغی کات اندیک تامل در تاری    خ233000455

وت غدیر طرح عیل مع الحق و الحق مع عیل علیه السالم 243000882  عدد 1000بیشیر از 12,000آیی همراه با پاکت_ کارت دع

ه253000898  عدد 1000بیشیر از 6,000پک مقوایی شکالت کودک با شعار آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

 عدد 1000بیشیر از 1,400 سانتر میر5*5مربغ کوچک _ برچسب غدیر با شعار عید سعید غدیر خم مبارکباد 263000608

ی چه باشم و چه نباشم بهار در راه است 273000860 ی کوچک طرح دلم خوش است میان شکنجه ی پاییر ی  عدد 1000بیشیر از 25,000 سانتر میر11*8شایس رومیر

 عدد 1000بیشیر از A43,700مدل نقایسی کودک غدیر طرح هدیه 283000886

امه تبلیغی غدیر با عنوان حساس ترین روز تاری    خ ویرایش سال 293000664  عدد 1000بیشیر از 9710,000روزن

 عدد 1000بیشیر از 145,000 با کاغذ گالسه به همراه پازل2کتاب داستان تیا و نیا 303000870

ی 287,000کتاب داستان کودک با عنوان ماجراهای تیا و نیا 313000858  عدد500 تا 1000بیر

ی 34,000یس دی و رسانجام صلیب یم شکند با پک پالستیگ مستطییل323000546  عدد500 تا 1000بیر

ی 36,000یس دی و بروشور و رسانجام صلیب یم شکند با پک پالستیگ مربغ33300007  عدد500 تا 1000بیر

ی 70,000 سانتر میر50در45در ابعاد « غدیر پیایم برای تمام نسل ها»پوسیر راهکارهای غدیر با عنوان 343000601  عدد500 تا 1000بیر

ه»کارت دعوت کودکانه طرح 353000884 ی 12,000همراه با پاکت« آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر  عدد500 تا 1000بیر

ی 338,000کتاب تبلیغی راه بهشت 363000957  عدد500 تا 1000بیر

ی A43,700مدل نقایسی کودک غدیر طرح پرسانه 373000887  عدد500 تا 1000بیر

ی طرح ایوان نجف عجب صفایی دارد 383000901 ی ی 30,000 سانتر میر15*10شایس رومیر  عدد500 تا 1000بیر

ه یک طرح پرسانه393000929 ی 34,000پیکسل کودکانه غدیر درج  عدد500 تا 1000بیر

ه403000931 ه یک طرح پرسانه با شعار فقط عیل امیر ی 34,000پیکسل کودکانه غدیر درج  عدد500 تا 1000بیر

ی 34,000یس دی کتاب گویای حیدر فاتح خییی 41300013  عدد500 تا 1000بیر

423000919 
ی

ی 70,000 تایی بلند با چاپ اختصایص مناسب هدیه در جشن های غدیر6مدادرنگ  عدد500 تا 1000بیر

ی کودکانه 433000905 ی ه  )شایس رومیر ان ی 30,000 سانتر میر15*10طرح راه عیل راه خدا  (دخیر  عدد500 تا 1000بیر

443000876 
ی

ی 72,000 تایی کوتاه با چاپ اختصایص مناسب هدیه در جشن های غدیر12مدادرنگ  عدد500 تا 1000بیر

ی کوچک طرح غدیر تا یی نهایت 453000862 ی ی 25,000 سانتر میر11*8شایس رومیر  عدد500 تا 1000بیر

لیست محصوالت غدیر
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ی 4,800نشان نگاره علوی463000473  عدد500 تا 1000بیر

ی 20,000«یی انتها»کتابچه تبلیغی 473000539  عدد500 تا 1000بیر

ی 9730,000چاپ مجمع نکوداشت _ خطبه غدیر کامل ترین پیام 483000518  عدد500 تا 1000بیر

ه493000932 ه با شعار فقط عیل امیر ان ه یک طرح دخیر ی 34,000پیکسل کودکانه غدیر درج  عدد500 تا 1000بیر

ه 503000888 ان ی A43,700مدل نقایسی کودک غدیر طرح دخیر  عدد500 تا 1000بیر

513000875 
ی

ی 40,000 تایی کوتاه با چاپ اختصایص مناسب هدیه در جشن های غدیر6مدادرنگ  عدد500 تا 1000بیر

ی 113,000پایه فلزی مشگ با لوله پالستیگ مناسب برای نصب پرچم درب منازل523000861  عدد500 تا 1000بیر

وار533000867 ک جهت نصب روی دی ی 113,000پایه فلزی سفید و لوله پالستیگ همراه با پیچ و رول پال  عدد500 تا 1000بیر

وار (سفید  )پایه فلزی 543000868 ک جهت نصب روی دی 67,500492پرچم همراه با پیچ و رول پال

ه553000930 ان ه یک طرح دخیر 34,000481پیکسل کودکانه غدیر درج

وار (مشگ  )پایه فلزی 563000866 ک جهت نصب روی دی 67,500411پرچم همراه با پیچ و رول پال

ی عیل بن ابیطالب علیه السالم 573000952 مومنیر ال کوب طرح یا امیر ی طال ی 50,000356 سانتر میر21*10شایس رومیر

ه583000936 56,000356پرچم مخمل دست کودک غدیر با شعار آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

کوب برجسته طرح عیل مع الحق و الحق مع عیل علیه السالم 593000982 315,000346 سانتر میر25*25قاب شایس نفیس طال

ه603000847 35,500339پیکسل کودکانه مربغ طرح پرسانه با شعار فقط عیل امیر

ی یا عیل بن ابیطالب علیه السالم 613000864 مومنیر ال ی کوچک طرح یا امیر ی 25,000336 سانتر میر11*8شایس رومیر

A325,000331پوسیر غدیر با شعار یک دل دارم یک امیر یووی موضغ 623000885

بازی 633000878 141,000319 رنگ با چاپ اختصایص مناسب هدیه در جشن های غدیر7خمیر

وت 643000881 18,000301 لت غدیر طرح یک دل دارم یک امیر همراه با پاکت2کارت دع

ه653000939 ه با شعار فقط عیل امیر ان 35,500299پیکسل کودکانه مربغ طرح دخیر

ی طرح عیل ویل هللا 663000917 ی 30,000297 سانتر میر15*10شایس رومیر

17,000269(ویژه ی جشن عبادت  )کتاب دنیای جدید گلناز 673000895

9830,000260چاپ مجمع نکوداشت _ خطبه غدیر کامل ترین پیام 6830000113

ه یادداشت بزرگ الماس  به همراه نقره کوب 693000923 چ 40,000258«یک دل دارم یک امیر» سانتر میر شعار 16*12دفیر

ی طرح دعای سالمتر امام زمان علیه السالم 703000949 ی 38,000251 سانتر میر20*7شایس رومیر

90,000250کتاب خدا کیست ، چیست ، کجاست ؟ با امام عیل علیه السالم در نهج البالغه713000743

50,000245کتاب ما و غدیر723000671

ه راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا 733000915 ان 87,000217( برگ 60 )دفیر مشق کودکانه طرح دخیر

49,500216 سانتر میر20*20پازل کودکانه غدیر همراه با وایت برد در ابعاد 743000853

20,000212 غدیر با شعار غدیر بهار هم عهدیA3پوسیر 753000565

ه  )مدل نقایسی کودک غدیر طرح راه عیل راه خدا 763000654 ان A43,700207 (دخیر

49,500207جاسوئیچی چویی با طرح یک دل دارم یک امیر773000928

783000877 
ی

100,000206 تایی بلند با چاپ اختصایص مناسب هدیه در جشن های غدیر12مدادرنگ

ی کوچک طرح عیل ویل هللا 793000859 ی 25,000202 سانتر میر11*8شایس رومیر

وت غدیر طرح یا عایل بحق عیل علیه السالم همراه با پاکت803000883 12,000196کارت دع

102,000192کتاب از تاریگ غیبت امام عرص علیه السالم تا روشنای ظهور813000477

ه12آبرنگ 823000880 120,000188 رنگ غدیر با شعار آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

33,600176 سانتر میر2عرض « امروز وارث غدیر و امیر قلب ما شما هستید! یا صاحب الزمان »روبان پارچه ای با شعار 833000803

35,500171پیکسل بزرگسال مربغ با طرح یک دل دارم یک امیر843000933

ت عیل علیه السالم853000233 34,000169یس دی کتاب گویا معجزات حرصی

3,700161 با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خداA4مدل نقایسی کودک در ابعاد 863000653

34,000151یس دی صویر تبلیغی ذره87300026

76,000144 رنگ با چاپ اختصایص مناسب هدیه در جشن های غدیر7مداد شمغ 883000879

90,000143قاب شیشه ای کوچک با طرح عیل ویل هللا893000560

39,600136کتاب بانگ والیت در اذان903000317

195,000130گلدان چویی کریم با شعار یک دل دارم یک امیر913000752
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35,500129پیکسل کودکانه غدیر مربغ طرح پرسانه923000856

195,000129گلدان چویی قهوه ای با شعار یک دل دارم یک امیر933000751

64,000125کتاب قرآن خاستگاه والیت943000318

126,000123 با کاغذ تحریر به همراه پازل2کتاب داستان تیا و نیا 953000956

ی 8ریسه المپ بزرگ 963000840 980,000122با پاتروم ضد آب (بدون المپ  ) عددی 24 میر

ه حجم 973000808 235,000120 یس یس260ماگ رسامیگ کودک طرح آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

40,000119جلد آیی_ کتاب ادعیه ماه مبارک رمضان 983000739

وت 993000249 18,000119 لت غدیر تا یی نهایت همراه با پاکت2کارت دع

ی عیل علیه السالم 1003000863 مومنیر ال ی کوچک طرح یا امیر ی 25,000114 سانتر میر11*8شایس رومیر

34,000112یس دی من یک هستم101300057

ی طرح یا عایل بحق عیل علیه السالم 1023000902 ی 30,000111 سانتر میر15*10شایس رومیر

ه دو با شعار یک دل دارم یک امیر1033000906 8,000110پیکسل بزرگسال غدیر درج

49,500106 سانتر میر23*23پازل فویم دورو کودکانه غدیر در ابعاد 1043000938

ی همراه با 8ریسه المپ ال ای دی بزرگ 1053000912 2,600,000105 عدد المپ در چهار رنگ با پاتروم ضد آب24 میر

ی عیل علیه السالم1063000561 مومنیر ال 90,000105قاب شیشه ای کوچک با طرح یا امیر

موحدین10730000106 سالم و مویل ال حق مع عیل علیه ال حق و ال 32,500105آویز جلو آیینه مخمل خودرو با شعار عیل مع ال

 همراه با برچسب در ابعاد 1083000423
ی

واری کودک غدیر، رنگ امه دی 22,200101 سانتر میر70 در 50روزن

ه1093000855 ان 35,50099پیکسل کودکانه غدیر مربغ طرح دخیر

305,00098 سانتر میر23*23قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح عیل ویل هللا در ابعاد 1103000656

305,00098 سانتر میر23*23قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح یا عایل بحق عیل علیه السالم 1113000852

ی علیه السالم از دیدگاه خلفا 1123000343 48,00098جلد آیی- کتاب امیر المومنیر

50,40098کتاب فرشته ای در برهوت1133000965

20,00090پک هدیه بزرگسال با شعار غدیر تا یی نهایت1143000297

ه یک با شعار 1153000579  درج
ی

ن عید ما»بادکنک رنگ ی 5,00084«غدیر یه روز زیبا بزرگیر

سالم 1163000954 ی عیل علیه ال مومنیر ال وچک طرح یا امیر 255,00076 سانتر میر20*12قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه مستطییل ک

55,80070کتاب والیت حیدر کرار و آزمون مهاجرین و انصار1173000305

وت غدیر با طرح 1183000555 ی عیل علیه السالم»کارت دع مومنیر ال 12,00068زمینه کریم همراه با پاکت« یا امیر

ی عیل بن ابیطالب علیه السالم 1193000989 مومنیر ال 255,00064 سانتر میر20*12قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح یا امیر

6,00064پک مقوایی جهت شکالت کودک با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا12030000112

ی طرح غدیر پیایم برای تمام نسل ها 1213000916 ی 30,00059 سانتر میر15*10شایس رومیر

28,80059کتاب غدیر روز بیعت با امام زمان علیه السالم1223000327

80,00058 عددی با طرح غدیر تا یی نهایت3پک پیکسل 1233000431

58,80058کتاب نسیم غدیر1243000476

120,00058کتاب غدیرستان در تبلیغ غدیر1253000658

62,31056کتاب عیل علیه السالم قطب قرآن و خالفت1263000308

300,00053کتاب مهندیس تبلیغ غدیر1273000657

15,50052یس دی نرم افزار صویر در مسیر هدایت1283000227

117,00052 سانتر میر20*20راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا   (پرسانه  )شایس برجسته کوکانه 1293000985

وت عیل مع الحق والحق مع عیل علیه السالم همراه با پاکت1303000248 12,00049کارت دع

51,15048کتاب شهایی از دامان خورشید1313000326

100,00047 سانتر میر70*25عمودی طرح السالم علیک یا عیل بن ابیطالب علیه السالم  (کریم  )کتیبه آویز مخمل 13230000104

26,40047کتاب غدیر آخرین جایگاه اعالم عمویم1333000320

لم و عدالت1343000216 74,40047کتاب غدیر نماد مهروع

52,80045کتاب آیات غدیر1353000322

12,00044یس دی سوگواره فاطیم با جلد پالستیگ 1363000195

ی کوچک طرح راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا 1373000865 ی 25,00041 سانتر میر11*8شایس رومیر
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3,50040 و یک برگه یادداشت با طرح غدیر بهار هم عهدیA4ست اداری شامل یک برگ 1383000567

وزه ای  )کتیبه آویز ساتن 13930000103 225,00037 سانتر میر100*50عمودی طرح السالم علیک یا عیل بن ابیطالب علیه السالم  (فیر

255,00037 سانتر میر20*12قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح عیل ویل هللا 1403000998

51,15035کتاب فرهنگ فراگیر غدیر1413000306

255,00033 سانتر میر20*12قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه مستطییل کوچک طرح یا عایل بحق عیل علیه السالم 1423000955

38,40033کتاب روی دست آسمان1433000329

3,50032ست اداری با طرح غدیر تا یی نهایت1443000250

ی یا عیل بن ابیطالب در ابعاد 1453000849 مومنیر ال 950,00031 سانتر میر290*140پرچم ساتن سفید افقر طرح یا امیر

وت غدیر با طرح 1463000554 12,00030همراه با پاکت« عیل ویل هللا»کارت دع

84,00030 همراه با ماژیک دو رس50*30تخته وایت برد دو رو 1473000517

17,60029کتاب مناظره مامون1483000680

182,00028 مییل لییر25حجم « یک دل دارم یک امیر» با شعار chance chanelعطر زنانه 1493000748

80,00028 سانتر میر6*4 عددی غدیر با شعار تو آسمون نوشته غدیر راه بهشته 100بسته برچسب 1503000670

30,00028(در نهج البالغه  )کتاب با امام عیل علیه السالم از کودیک تا شهادت 1513000742

ه یادداشت کوچک پاپکو کد 1523000924 چ 34,00026 سانتر میر13*4 به همراه نقره کوب شعار غدیر 639دفیر

ه»عطر کودکانه با شعار 1533000749 182,00026 مییل لییر25حجم « آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

235,00026 یس یس260ماگ رسامیگ بزرگسال طرح یک دل دارم یک امیر حجم 1543000807

41,50025کتاب کسوف یک حقیقت1553000215

49,80025کتاب کرانه های غدیر1563000213

182,00024 مییل لییر25حجم « یک دل دارم یک امیر» با شعار creedعطر مردانه 1573000747

130,00024کتاب راه بهشت 1583000270

111,60024کتاب فضائل و اعمال روز غدیر1593000101

ایی و رسود غدیر با عنوان مهر آفتاب1603000616 36,00023یس دی صویر سخیی

520,00023 سانتر میر28*28تابلوی نفیس گلدوزی مخمل با قاب چویی طرح عیل ویل هللا 1613000981

ین عسل3بسته 1623000984 405,00023 کیلویی آبنبات میوه ای مغزدار شیر

33,60023کتاب دو منیی در عید اکیی1633000328

30,00023کتاب اعجاز علوی1643000344

ی از دیدگاه خلفا1653000218 مومنیر ال 41,50023کتاب امیر

ی علیهم السالم 1663000893 680,00022 سانتر میر60*60کتیبه مربغ کریم طرح پنجیر

38,40022کتاب الماس هستر1673000962

120,90021کتاب اعتقادات در خطابه غدیر1683000313

سالم در ابعاد 1693000920 305,00020 سانتر میر23*23قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح عیل مع الحق و الحق مع عیل علیه ال

35,00020کیف خرید کوچک با طرح غدیر بهار هم عهدی1703000574

132,00020کتاب گزارش حجه الوداع1713000316

ه1723000918 37,00020پک صابون دست کودک با برچسب آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

9718,00019ویرایش سال « دوازده گام به جلو»پوسیر تابلو اعالنات غدیر با عنوان 1733000552

ی پیامیی کیست1743000321 26,40019کتاب جانشیر

29,05019(توحید مفضل  )کتاب رازهای جهان هستر 1753000337

70,00019کتاب و یس دی فراتر از تاری    خ1763000414

55,80019کتاب غدیر یم ستایمت1773000309

شت 1783000848 ه یاددا چ ه  ) برگ کودکانه 60دفیر ان 37,00019 سانتر میر11*8با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا  (دخیر

16,00018همراه با بک با شعار یک دل دارم یک امیر (پالستیگ  )خودکار آیی 1793000845

ه یادداشت پاپکو کد 1803000921 چ 60,00018 سانتر میر13*8 به همراه نقره کوب شعار غدیر 616دفیر

28,80018کتاب آن کار بزرگ1813000967

32,55018کتاب بیست وسه روز باغدیر1823000219

38,40017کتاب مدرسه غدیر1833000968
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45,76017کتاب اگر در غدیر بودیم1843000315

ون حماسه غدیر1853000212 ام سند پرسش و پاسخ پیر 28,00016کتاب مردم مییی

162,00016کتاب رسانجام صلیب یم شکند1863000437

ه یک با شعار یک دل دارم یک امیر 1873000910 ی58پیکسل بانوان درج 40,00015 مییل میر

1,40014 سانتر میر11*3مستطییل _ برچسب غدیر با شعار غدیر بهار هم عهدی 1883000607

220,00013 سانتر میر15*15قاب سنگ نام عیل علیه السالم 18930000109

195,00013(جلد چرم  )کتاب ما و غدیر 1903000854

ی طرح ذکر عیل عباده 1913000925 ی 30,00012 سانتر میر15*10شایس رومیر

ی طرح من کنت مواله فهذا عیل مواله زمینه آیی 1923000951 ی 30,00012 سانتر میر13*10شایس رومیر

وت کودک با طرح 1933000556 12,00012همراه با پاکت« راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا»کارت دع

78,00011 سانتر میر140*90عیل مع الحق و الحق مع عیل _کتیبه افقر عیل ویل هللا 1943000632

28,80011کتاب پانزده روز با غدیر1953000961

50,00011کتاب فراتر از تاری    خ1963000466

100,00011خطبه نفیس غدیر1973000426

41,85011کتاب پیمان غدیر1983000307

ی علیه السالم1993000963 مومنیر ال  امیر
ی

52,80011کتاب خالصه بیوگراف

ه ای به غدیر2003000342 12,00011کتاب روزن

80,00010 سانتر میر6*4 عددی غدیر با شعار عید سعید غدیر خم مبارکباد 100بسته برچسب 2013000668

12,00010یس دی مباهله2023000623

55,68010کتاب یک تنه به قایصی نرو2033000964

200,00010بازی فکری برج هیجان2043000890

ی عیل علیه السالم در ابعاد 2053000652 مومنیر ال 305,0009 سانتر میر23*23قاب چویی با چاپ مستقیم روی شیشه طرح یا امیر

ه یادداشت کوچک با شعار یک دل دارم یک امیر 2063000997 چ 32,5009 سانتر میر13*6 برگ در ابعاد 40دفیر

35,0009کتاب قرآن پاسخ میدهد2073000362

67,2009کتاب غدیر و چشمه های جوشان والیت2083000960

2517,0009*15پرچم نانو کودکانه با شعار عید غدیر مبارک در ابعاد 2093000737

ه  )شایس برجسته کوکانه 2103000986 ان 117,0009 سانتر میر20*20راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا  (دخیر

ی 211300003 ی 35,0008 ثانیه تفکر60رومیر

41,5008کتاب عیل یا عیل2123000210

44,0008کتاب بلندترین داستان غدیر2133000312

180,0008کتاب دفیر خاطرات قنیی2143000314

5,600,0007استند پوسیر راه کار غدیر پیایم برای تمام نسل ها به همراه سه پایه چویی2153000990

A43,7007 (پرسانه  )مدل نقایسی کودک غدیر طرح شیعه شدیم شکر خدا 2163000655

ه) عددی کودکانه 100بسته برچسب 2173000944 ان 80,0007 سانتر میر6*4غدیر با شعار راه عیل راه خدا  (دخیر

96,0006«مسافر»یس دی انیمیشن داستان غدیر 2183000708

ن عید خداست 2193000631 ی 78,0006 سانتر میر140*90کتیبه افقر حدیث امام صادق علیه السالم عید غدیر بزرگیر

ی افقر طرح من کنت مواله فهذا عیل مواله در ابعاد 2203000850 315,0006 سانتر میر140*100کتیبه ساتن سیی

ی عیل علیه السالم 2213000926 مومنیر ال ی طرح یا امیر ی 30,0006 سانتر میر15*10شایس رومیر

وزه ای طرح یا عیل علیه السالم 22230000110 120,0006 سانتر میر18*18قاب فیر

وت 2233000553 18,0006همراه با پاکت« غدیر بهار هم عهدی» لت با شعار 2کارت دع

یپ2243000690 60,0006«لپ تاب جادویی» کتاب کمیک اسیر

ی2253000319 127,4006کتاب امام مبیر

18,0005 گام به جلو12پوسیر تبلیغی تابلو اعالنات غدیر با عنوان 2263000373

نه و مگنت ساده2پک پیکسل 2273000443 67,5005 عددی،آی

32,0005خودکار آیی با بدنه نقره ای با شعار یک دل دارم یک امیر2283000753

شت 2293000846 چه یاددا 37,0005 سانتر میر11*8با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا  (پرسانه  ) برگ کودکانه 60دفیر
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ه2303000911 ه دو طرح پرسانه با شعار فقط عیل امیر 8,0005پیکسل کودکانه غدیر درج

16,0004یس دی کودک غدیر در جستجوی نور بدون برشور 2313000196

ی نت بادویم مرب  ع 2323000286 ی ی است40*40رومیر مومنیر ال 240,0004 با برچسب فقط حیدر امیر

ی هللا 140*65کتیبه مخمل سه عددی منقش با نام عیل ویل هللا 2333000757 1302,080,0004*35 ویل هللا 130*35 امیر

ه » پرچم کاغذی کودکانه غدیر با شعار 2343000927 9,0004 سانتر میر30*20« آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

ه2353000889 10,5004مجموعه برچسب کودکانه غدیر با شعار آی بچه ها شادی کنیم غدیره تو قلب ما فقط عیل امیر

واری کودک با عنوان راه شیعه راه خداست در ابعاد 2363000587 امه دی 11,0004 سانتر میر70 در 50روزن

ی عیل علیه السالم2373000713 مومنیر ال ت امیر  حرصی
ی

150,0004کتاب تاری    خ مخترص زندیک

ی پیامیی2383000304 18,6004کتاب در جستجوی جانشیر

30,0004کتاب آیا از یاد برده اید2393000959

72,0004کتاب خطبه غدیر نگاه فوری2403000704

220,0004کتاب نهج البالغه استاد ویل2413000973

ار2423000650 ی روزگ ی 12,0004کیف خرید کوچک پارچه ای با طرح سالم بر موعود غدیر بهار دلها و رسسیی

ه2433000374 ی با شعار غدیر حقیقت جاودان 13,5004استیکر پشت شیشه ماشیر

28,5003خودکار آیی با بدنه نقره ای با شعار غدیر بهار هم عهدی 2443000585

28,5003خودکار آیی با بدنه مشگ با شعار غدیر بهار هم عهدی2453000586

205,0003 سانتر میر100*70کتیبه ساتن افقر طرح عیل ویل هللا در ابعاد 2463000842

 غدیر همراه با چاپ به طول 2473000843
ی

235,0003 میر9ریسه ساتن رنگ

275,0003 سانتر میر140*70کتیبه عمودی طرح یا عیل بن ابیطالب علیه السالم در ابعاد 2483000841

75,0003«راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا»قاب شیشه ای طرح کودک با شعار 2493000562

خانه و آیینه2پک پیکسل 2503000432 ی 67,5003 عددی آویز آشیی

6,0003پک مقوایی جهت شکالت با شعار یک دل دارم یک امیر2513000896

6,0003آیی_ پک مقوایی جهت شکالت با شعار عیل مع الحق و الحق مع عیل علیه السالم 2523000897

22,4003کتاب نامه ای به دوستم2533000113

106,9503کتاب ارسار غدیر2543000203

175,0003منهاج الکرامه- کتاب در مسیر رستگاری 2553000333

246,4003کتاب امام عیل ع از والدت تا شهادت2563000205

1394350,0003چاپ _کتاب شبهای پیشاور 2573000323

42,0002یس دی صویر کودکانه قصه آن روز قشنگ2583000699

22,0002پیکسل یا نشان سینه کودک با طرح راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا2593000573

215,0002«راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا»ماگ یا لیوان کودک با شعار 2603000564

20421,2002*15علیه السالم « عیل » قاب چویی طرایح شده با دست نام 2613000445

35421,2002*15« عیل ویل هللا » قاب چویی طرایح شده با دست عبارت 2623000446

105,0002 یس یس270ماگ یچی مات با شعار یک دل دارم یک امیر 2633000750

6,0002پک مقوایی جهت شکالت با شعار عیل ویل هللا2643000734

80,0002 سانتر میر6*4 عددی غدیر با شعار غدیر بهار هم عهدی 100بسته برچسب 2653000702

ه2663000909 ه با شعار فقط عیل امیر ان ه دو طرح دخیر 8,0002پیکسل کودکانه غدیر درج

80,0002 سانتر میر6*4 عددی غدیر با شعار غدیر بهار هم عهدی 100بسته برچسب 2673000669

80,0002 سانتر میر6*4 عددی غدیر با شعار عیل مع الحق و الحق مع عیل علیه السالم 100بسته برچسب 2683000942

80,0002 سانتر میر6*4غدیر با شعار شیعه شدیم شکر خدا  (پرسانه) عددی کودکانه 100بسته برچسب 2693000945

55,0002کتاب نگایه به تفسیر آیه مباهله2703000523

49,8002کتاب عیل علیه السالم در قرآن2713000336

60,4502کتاب چرا ستی نیستیم2723000303

70,4002کتاب نفس نفیس خاتمیت2733000206

ی علیه السالم_کتاب سیمای جهان تاب 2743000728 مومنیر ال 160,0002حکمت نامه امیر

ی عیل بن ابیطالب علیه السالم2753000301 مومنیر ال 558,0002کتاب امیر
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ین ترین دیدار2763000724 14,0002کتاب داستان شیر

80,0001 رنگ با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا12مداد شمغ 2773000595

2783000594 
ی

52,0001تایی کوتاه با شعار راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا12مدادرنگ

38,0001یس دی صویر شصت و سه سال و دو ماه و هفت روز2793000869

ی2803000572 34,0001پیکسل یا نشان سینه با طرح غدیر بهار هم عهدی التیر

ه ی مقوایی ضخیم چایی غدیر 2813000363 رسی 80,0001رسی

ی با شعار 2823000584 سالم»پرچم ساتن سیی ی عیل بن ابیطالب علیه ال مومنیر ال 110139,0001*70« صیل هللا علیک یا امیر

ی یا عیل بن ابیطالب علیه السالم 2833000804 مومنیر ال 139,0001 سانتر میر110*70پرچم ساتن آیی صیل هللا علیک یا امیر

سالم 2843000806 ی یا عیل بن ابیطالب علیه ال مومنیر ال 139,0001 سانتر میر110*70پرچم ساتن سفید صیل هللا علیک یا امیر

سالم 2853000805 ی یا عیل بن ابیطالب علیه ال مومنیر ال 139,0001 سانتر میر110*70پرچم ساتن طالیی صیل هللا علیک یا امیر

ی مثلتی یا عیل بن ابیطالب 2863000659 315,0001 سانتر میر150*70کتیبه مخمل عمودی پاییر

ی مثلتی غدیر10ریسه مخمل 2873000937 390,0001 میر

590,0001 سانتر میر35*50تابلوی ورودی مجالس طرح ایوان نجف عجب صفایی دارد در ابعاد 2883000788

ین من یمت یریی 2893000756 1401,105,0001*65کتیبه مخمل تک منقش با شعر قسم به وعده شیر

1,820,0001 میر3*2بیی طرح غدیر پیایم برای تمام نسل ها در ابعاد 2903000685

1,820,0001 میر3*2بیی طرح ایوان نجف عجب صفایی دارد در ابعاد 2913000766

1302,080,0001*35 و در دو طرف حدیث من کنت مواله فهذا عیل مواله 140*65کتیبه مخمل سه عددی منقش با نام یا عیل بن ابیطالب علیه السالم 2923000758

590,0001 سانتر میر35*50تابلوی ورودی مجالس طرح عیل مع الحق و الحق مع عیل در ابعاد 2933000793

3,500,0001 3 تابلو  نسخه 7مستعمل دست دوم با _ نمایشگاه تابلو مصور غدیر 2943000524

4,000,0001مستعمل دست دوم_ تابلو 8 با 4نمایشگاه تابلو مصور غدیر نسخه 2953000696

ه سییم با عنوان تنهای تنها2963000433 چ 15,0001دفیر

215,0001ماگ یا لیوان بزرگسال با شعار غدیر بهار هم عهدی2973000563

32,5001آویز جلو آیینه خودرو با شعار عیل ویل هللا29830000107

32,0001خودکار آیی با بدنه سفید با شعار یک دل دارم یک امیر2993000754

ی مربغ طرح عیل ویل هللا زمینه سفید 30030000100 ی 42,0001 سانتر میر13*13شایس رومیر

44,0001ست خط کش ، گونیا و نقاله ژله ای با پک پالستیگ همراه با چاپ اختصایص مناسب هدیه در جشن های غدیر3013000935

واری مربغ طرح عیل ویل هللا زمینه سفید 30230000101 1765,0001*17قاب دی

واری نفیس طویل طرح حدیث والیت 30330000102 125,0001 سانتر میر52*12قاب دی

5,0001پاکت عیدی طرح عیل ویل هللا3043000603

5,0001پاکت عیدی غدیر با شعار عیل مع الحق و الحق مع عیل علیه السالم3053000370

ه3063000908 ان ه دو طرح دخیر 8,0001پیکسل کودکانه غدیر درج

ه دو طرح پرسانه3073000907 8,0001پیکسل کودکانه غدیر درج

11,2001کتاب جانشینان پیامیی صیل هللا علیه و آله از دیدگاه دانشمندان اهل سنت3083000722

139021,0001چاپ _کتاب دفیر خاطرات قنیی 3093000714

9520,0001چاپ مجمع نکوداشت _ خطبه غدیر کامل ترین پیام 310300041

30,0001کتاب غدیر کالس فوری3113000703

55,2001کتاب گزارش لحظه به لحظه از مباهله3123000521

45,5001کتاب از نجران تا مدینه3133000698

ات3143000534 ت عیل علیه السالم در آیینه قرآن و روای 65,0001کتاب حرصی

70,0001کتاب عیل علیه السالم و السنه3153000972

110,4001کتاب ارسار مباهله3163000520

120,0001کتاب تجیل غدیر در عرص ظهور3173000707

465,0001مجموعه کتاب الغدیر همراه3183000310

90,0001«راه عیل راه خدا شیعه شدیم شکر خدا» رنگ کودک با شعار 12آبرنگ 3193000568

ی علیه السالم3203000468 مومنیر ال ی الفبای امیر ی 48,0001کتاب شعر و رنگ امیر

70,0001کتاب داستان و مدل نقایسی برای کودکان با عنوان پرسی که میخواست فرمانده زنبورها شود3213000428



موجودی انبار مشهدقیمت فروشنام کاالکد کاال


