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 عدد1000بیشتر از 220cc1,800لیوان یک بار مرصف کاغذی محرم 14000541

ن با عنوان محبوب ترین مکان تاری    خ در ابعاد 24000429  عدد1000بیشتر از A418,000روزنامه اربعی 

 عدد1000بیشتر از 12,000کارت دعوت یا ثارهللا همراه با پاکت3400007

 عدد1000بیشتر از 140,000به همراه کاردستر کشتر نجات و فانوس راهنما (کشتر نجات  )کتاب سه قلوها و کارآگاه گیوم گیوم 44000540

ن همراه با پاکت5400008  عدد1000بیشتر از 12,000کارت دعوت یالثارات الحسی 

ن همراه با پاکت6400006  عدد1000بیشتر از 12,000کارت دعوت لبیک یا حسی 

 عدد1000بیشتر از 34,000یس دی شور ابدی7400048

 عدد1000بیشتر از 30,000 درجه61دی وی دی تئاتر رستگاری در گرای 84000306

 عدد1000بیشتر از 12,000روزنامه دیواری ویژه کودک با عنوان داستان کربال94000352

 نتی گر به لطف آب بقاست104000487
 عدد1000بیشتر از 3,200لیوان یک بار مرصف کاغذی مناسب مجالس محرم با شعار حیات خرصن

ن با شعار امام زمان مهربانم به امید ظهورتان آمده ام 114000460  عدد1000بیشتر از 12,000 سانتر متر27*20پرچم کاغذی دست کودک اربعی 

 عدد1000بیشتر از 84,000روضه نامه 124000380

 عدد1000بیشتر از 18,000 سانتر متر30*20پرچم مشیک کوله پشتر با شعار اللهم عجل لولیک الفرج در ابعاد 134000484

، محبوب ترین مکان تاری    خ در ابعاد 14400055 ن  عدد1000بیشتر از A318,000روزنامه اربعی 

انه  )پرچم کاغذی کودکانه 154000526 ن علیه السالم رو دوست یم داریم  (دختر  عدد1000بیشتر از 9,000 سانتر متر30*20محرم با شعار با ما همه امام حسی 

 عدد1000بیشتر از 45,500رسبند مخمل با شعار لبیک یا مهدی164000343

ن علیه السالم رو دوست یم داریم»محرم با شعار  (پرسانه  )پرچم کاغذی کودکانه 174000488  عدد1000بیشتر از 9,000 سانتر متر30*20« ما همه امام حسی 

 عدد1000بیشتر از 51,000 سانتر متر20*20پازل فویم دورو کودک محرم 184000501

انه 194000481 ن A43,700مدل نقایسی کودک محرم طرح دختر  عدد500 عدد تا 1000بی 

ن 30,000دی وی دی تئاتر جوشن 204000305  عدد500 عدد تا 1000بی 

ن 12,000 سانتر متر27*20پرچم کاغذی بزرگسال با شعار اللهم عجل لولیک الفرج در ابعاد 214000459  عدد500 عدد تا 1000بی 

ن A43,700مدل نقایسی کودک محرم طرح پرسانه 224000480  عدد500 عدد تا 1000بی 

34,000270یس دی کتاب گویا با کاروان خورشید 23400016

30,000230یس دی آواز رسخ باران244000257

ی با عرض سه متر پارچه اعالء25400018 200,000198پارچه مشیک متر

ن برای آمدنش در مست  کرب و بال اگر دعا بکتن تا ظهور رایه نیست264000461  راهکار اربعی 
70,000186پوستر

اهن مشیک27400061 25,000173بروشور پت 

139,000172 سانتر متر110*70پرچم ساتن طرح آجرک هللا یا صاحب الزمان علیه السالم 284000536

ن علیه السالم 294000535 139,000171 سانتر متر110*70پرچم ساتن طرح صیل هللا علیک یا اباعبدهللا الحسی 

ن علیه السالم 304000537 ن طرح صیل هللا علیک یا اباعبدهللا الحسی  139,000165 سانتر متر110*70پرچم ساتن ستی

35,500161پیکسل مربیع بزرگسال محرم با شعار عزادارم314000507

34,000134یس دی صوتر اشک 32400004

ن (پرسانه  )پیکسل مربیع کودکانه محرم 334000512 35,500103با شعار لبیک یا حسی 

ن با عنوان محبوب ترین مکان تاری    خ 344000538 13,000100 به زبان اردوA4روزنامه اربعی 

22,00089کتاب آئینه محمد صیل هللا علیه و آله354000330

20,00086دی وی دی تصویری تحلیل واقعه عاشورا364000284

A43,70073« وداع»مدل نقایسی محرم طرح 374000471

ن (پرسانه  )پیکسل کودکانه محرم 384000509 34,00068درجه یک با شعار لبیک یا حسی 

205,00059 سانتر متر100*70کتیبه طرح عزاداری اباعبدهللا نذر ظهور بقیه هللا در ابعاد 394000486

39,60058کتاب شیوه های نوین عزاداری404000202

ن414000384 3,00050زیارت اربعی 

37,50050کارت پرسنیل خادم صاحب عزای محرم424000527

15,00048کتاب گزارش لحظه به لحظه از شهادت امام رضا علیه السالم434000472

22,00047کتاب باید برم کربال444000334

باتی حسینیان کوچک454000458
240,00045کتابچه آهتن

لیست محصوالت محرم
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ن یوم الورود 464000499  طرح اللهم ارزقتن شفاعه الحسی 
315,00042 سانتر متر140*100کتیبه افقر

ن علیه السالم در ابعاد 474000485 205,00036 سانتر متر100*70کتیبه افقر طرح لبیک یا حسی 

A43,70033مدل نقایسی محرم طرح سقای تشنه لب 484000470

50,60032کتاب خاک بهشت494000269

لم 504000363
َ
37,00031کتاب مقتل مصور ع

ن علیه السالم51400010 25,00028پیکسل محرم با شعار یالثارات الحسی 

500,00025 سانتر متر100*70کتیبه مخمل افقر طرح یا ابالفضل العباس علیه السالم 524000497

30,00024دی وی دی تئاتر چرخ دنده534000393

انه  )پیکسل مربیع کودکانه محرم 544000511 ن (دختر 35,50023با شعار لبیک یا حسی 

ی سالم هللا علیها 554000496 500,00023 سانتر متر100*70کتیبه مخمل افقر طرح یا زینب الکتی

ن علیه السالم564000517 32,50023آویز جلو آینه خودرو با شعار لبیک یا حسی 

ی سالم هللا علیها 574000500 205,00021 سانتر متر100*70کتیبه افقر طرح یا زینب الکتی

20,00018یس دی فصل ققنوس شدن584000394

امون سیدالشهدا1یس دی مجموعه 59400066 20,00018 ساالر کربال پت 

30,00017دی وی دی نرم افزاری گل حسیتن60400068

ن علیه السالم 614000491 ن مثلتی طرح یا اباعبدهللا الحسی  315,00017 سانتر متر150*70کتیبه پایی 

امون قمر بتن هاشم2یس دی مجموعه 62400064 20,00015 ساالر کربال پت 

25,00014پیکسل محرم با شعار احب هللا من احب حسینا634000432

ن644000449 52,00013بازوبند هیئت باشعار یالثارات الحسی 

70,00012 سانتر متر18*13جاکلیدی یا عیل بن مویس الرضا 654000408

ن علیه السالم 664000412 ن مثلتی یا اباعبدهللا الحسی  570,00012 سانتر متر150*70کتیبه مخمل عمودی پایی 

285,60012کتاب مقتل جواهر االیقان و رسمایه ایمان674000364

395,00011 سانتر متر65*45کتیبه مخمل نفیس طرح اشک با شعار السالم علیک یا ابالفضل العباس علیه السالم 684000494

910,00011 سانتر متر280*120کتیبه افقر عزاداری اباعبدهللا سالم هللا علیه نذر ظهور بقیه هللا سالم هللا علیه 694000506

انه  )پیکسل کودکانه محرم 704000510 ن (دختر 34,00010درجه یک با شعار لبیک یا حسی 

ن مثلتی طرح یا ابالفضل العباس علیه السالم 714000492 315,00010 سانتر متر150*70کتیبه عمودی پایی 

ی طرح آجرک هللا یا صاحب الزمان علیه السالم 5کتیبه دست نویس 724000528 4,350,00010( سانتر متر500*150) متر

 راه کار محرم به همراه سه پایه چوتی734000522
5,600,00010استند پوستر

236,50010کتاب محرق القلوب   غم های جانسوز744000338

20,0009یس دی نرم افزار سیدالشهدا علیه السالم75400067

ن علیه السالم در ابعاد 764000422 139,0009 سانتر متر100*70پرچم ساتن صیل هللا علیک یا اباعبدهللا الحسی 

ن علیه السالم»کتیبه اشک گلدوزی شده حاشیه طالتی 774000299 300,0009« یا حسی 

ی سالم هللا علیها 140*65 (رنگ مشیک)کتیبه مخمل سه عددی منقش به نام های اباعبدهللا علیه السالم784000397 ت ابوالفضل العباس علیه السالم  و بانو زینت کتی 1402,080,0009*35 (رنگ قرمز) و حرصن

ن با شعار 794000383 18,0409«ذکر تعجیل فرج در هر قدم » پیکسل اربعی 

111,0009کتاب لهوف804000354

126,0009کتاب شش گوشه بهشت814000315

63,0008کتاب پدر ، عشق و پرس824000357

ن علیه السالم » کتیبه اشک گلدوزی شده دور طالتی بزرگ طرح 834000386 65300,0007*45« یا حسی 

ن مثلتی یا ابالفضل العباس علیه السالم 844000430 570,0007 سانتر متر150*70کتیبه مخمل عمودی پایی 

ی طرح شب ها بفرمایید روضه 5کتیبه دست نویس 854000529 4,350,0007( سانتر متر500*150) متر

ن حسیتن86400081 18,0007کتاب بزرگداشت اربعی 

60,2007کتاب عباس کاشف الکرب874000272

ن  » 75*50کتیبه مخمل برجسته طرح اشک بزرگ 884000260 ن« یاحسی  200,0006زمینه ستی

40600,0006*40« السالم علیک یا رقیه الشهیده»تابلو ترمه قرمز طرح 894000388

طه سعودی)کتاب پرسک و رسکار 904000457 35,0006(داستان مناظره نوجوان قطیقن با رسی

107,5006کتاب مقتل مفید914000340
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ن یم روند924000469 25,0006بازی آفتابگردان ها به زیارت اربعی 

300,0005« یا اباالفضل علیه السالم»کتیبه اشک گلدوزی شده حاشیه طالتی 934000308

108,0005کتاب نقش ائمه در احیای دین944000316

1457,6005-2کتاب تذکره الشهداء 954000332

ن یم جوشد بخار رحمت آن جرم خلق یم پوشد 964000531 1,750,0004 سانتر متر200*150کتیبه دست نویس طرح سماوری که به بزم حسی 

72,0004کتاب ریحانه کربال974000362

ن علیه السالم در دنیا984000532 168,0004کتاب آثار و برکات امام حسی 

264,0004کتاب عزاداری رمز محبت994000204

301,0004کتاب طوفان البکاء1004000276

30,0003دی وی دی تئاتر شما توی تنور هستید1014000307

205,0003 سانتر متر100*70کتیبه افقر طرح یا ابالفضل العباس علیه السالم 1024000498

3101,000,0003*140 یا ابالفضل العباس طرح چهارده معصوم 232کتیبه کد 1034000217

ی سالم هللا علیها1044000396 ت ابوالفضل العباس و عیل اکتی علیها سالم140*65  (رنگ مشیک)کتیبه مخمل سه عددی منقش به نام های بانو زینب کتی 2,080,0003 140*35 (رنگ قرمز) و حرصن

ه یا ابالفضل العباس علیه السالم 12کتیبه دست نویس 1054000530 ی طرح السالم علیک یا قمر العشت  10,500,0003( متر12*1.5)متر

ن سالم هللا علیها1064000337 ت ام البنی  ه حرصن 90,0003کتاب تاری    خ و ست 

126,0003کتاب فصل شیداتی لیالها1074000356

258,0003کتاب قصه کربال1084000341

236,5003نفس المهموم_کتاب در کربال چه گذشت 1094000339

30,0003دی وی دی نرم افزاری گل تشنه110400063

30,0002دی وی دی نرم افزاری گل عبادت111400062

ن 1124000392 4,500,0002 تابلو9با « مستعمل»نمایشگاه تابلو مصور اربعی 

ن علیه السالم 1134000478 ن االکتی 140*65کتیبه مخمل سه عددی منقش با نام های السالم علیک یا اباعبدهللا الحسی  ن االصغر 130*35 و عیل بن الحسی  1302,080,0002*35 و عیل بن الحسی 

ن مظلوم علیه السالم 1144000479 1302,080,0002*35 و اللهم عجل لولیک الفرج در دو طرف 140*65کتیبه مخمل سه عددی منقش با نام یا حسی 

10,0002کتاب شعر کودک پیکری شبیه نخل1154000410

29,7502کتاب اقامه عزا در سوگ سید الشهدا1164000201

59,5002کتاب رمز عاشورا1174000205

180,0002کتاب سلوک عاشورائیان1184000314

283,8002کتاب آه1194000355

20,0001یس دی سجاده التماس1204000395

120,0001کتیبه رسدری دور طالتی مستطییل یا عیل بن مویس الرضا1214000214

انه  )پیکسل کودکانه محرم 1224000534 11,0001درجه دو با شعار لبیک یا مهدی (دختر

450,0001 سانتر متر100*50در ابعاد « آجرک هللا یا صاحب الزمان» مستطییل 2کتیبه مخمل دورطالتی کد 1234000415

ن الشهید »5کتیبه مخمل کد 1244000418 200,0001 سانتر متر100*70با اسایم چهارده معصوم در ابعاد « صیل هللا علیک یا اباعبدهللا الحسی 

ن علیه السالم 1254000495 500,0001 سانتر متر100*70کتیبه مخمل افقر طرح لبیک یا حسی 

اهن مشیک کشی سایز 1264000521 M1,100,0001پت 

ی طرح بیضن 246کتیبه کد 1274000104 ن مصباح الهدی و سفینه النجاه» پنج متر 3,300,0001 500*140« ان الحسی 

ن الشهید طرح چهارده معصوم در ابعاد 1284000456 1,500,0001 سانتر متر300*140کتیبه مخمل یا رقیه بنت الحسی 

ت عیل اصغر و عیل اکتی علیها سالم140*65  (رنگ مشیک)کتیبه مخمل سه عددی منقش به نام های بانو رقیه سالم هللا علیها1294000409 1402,080,0001*35 (رنگ قرمز) و حرصن

2,350,0001 سانتر متر290*60 (کشتر شکست خورده طوفان کربال  )کتیبه عمودی قلمکار اصفهان منقش به شعر 1304000483

ن نسخه 1314000462 976,100,0001 تابلو ویرایش 8 با 2نمایشگاه تابلو مصور اربعی 

وزه ای طرح 1324000391 40600,0001*40« السالم علیک یا رقیه الشهیده»تابلو ترمه آتی فت 

10,3201با زیرنویس ترجمه فاریس_  کتابچه زیارت ناحیه مقدسه 1334000313

ن علیه السالم134400084 51,0001کتاب این زوار الحسی 

144,0001کتاب آفتاب در حجاب1354000358

198,0001کتاب بر سفره کرامت حسیتن1364000309

ن1374000427 انه با شعار لبیک یا حسی  25,0001پیکسل کودک محرم دختر
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