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قبل از سفارش با واحد فروش به دلیل نوسانات لحظه ای

 هماهنگ نما�د.

۱۴۰۲ سـررسـید

لیست قیمت همکار



G820 سررسید اروپایی
  اروپایی | جلد نفیس - لب رنگ

A801
  اروپایی | جلد چرم نفیس 

۱۱۰٫۰۰۰ تومان۷۷٫۸۰۰ تومان



A802 سررسید اروپایی
  اروپایی | جلد نفیس

G819
  اروپایی | جلد چرم نفیس - لب رنگ 

۷۷٫۸۰۰ تومان۱۱۰٫۰۰۰ تومان



A804 A803سررسید اروپایی
  اروپایی | جلد چرم مشکی  اروپایی 

۷۷٫۸۰۰ تومان۷۷٫۸۰۰ تومان



A806 A805سررسید اروپایی

  اروپایی |رنگ بندی جور  اروپایی

۸۰٫۸۰۰ تومان۷۷٫۸۰۰ تومان



P801 A807سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد چرم
  اروپایی | جلد نفیس

۷۹/۸۰۰ تومان۷۷٫۸۰۰ تومان



P803 P802سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد نفیس  اروپایی | جلد نفیس

۷۹/۸۰۰ تومان۷۹.۸۰۰ تومان



P805 P804سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد نفیس  اروپایی | جلد نفیس

۷۹/۸۰۰ تومان۷۹.۸۰۰ تومان



P807 سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد نفیس

P808
  اروپایی | جلد نفیس

۷۹/۸۰۰ تومان۷۹.۸۰۰ تومان



P809 سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد نفیس

P806
  اروپایی | جلد نفیس

۷۹/۸۰۰ تومان۷۹.۸۰۰ تومان



H8124 P811سررسید اروپایی
  اروپایی | ترمو ۳ تکه  اروپایی | جلد چرم ترمو سیاه قلم

۱۱۹/۸۰۰ تومان۸۲/۸۰۰ تومان



H8128 H8125سررسید اروپایی

  اروپایی | جامدارکی  اروپایی | جلد ترمو دکمه دار

۱۰۹/۸۰۰ تومان۱۰۹/۸۰۰ تومان



H8127 H8126سررسید اروپایی

  اروپایی | جلدترمو دکمه دار
  اروپایی | جلدترمو دکمه دار

۱۰۹/۸۰۰ تومان۱۰۹/۸۰۰ تومان



H8130 H8129سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد جا مدارکی ۲ رو  اروپایی | جلد جا مدارکی ۲ رو

۱۰۹/۸۰۰ تومان۱۰۹/۸۰۰ تومان



H8132 H8131سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد پوست ماری  اروپایی | جلد پوست ماری

۷۷/۸۰۰  تومان۷۷/۸۰۰  تومان



H8134 H8133سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد ۲ تکه چرم  اروپایی | جلدپوست ماری

۷۷/۸۰۰  تومان۷۷/۸۰۰  تومان



H8135سررسید اروپایی

  اروپایی | جلد ۲ تکه چرم

P810
  اروپایی | جلدچرم ترمو

۷۹/۸۰۰  تومان۷۷/۸۰۰  تومان



P816 P815سررسید وزیری
دیوان نفیس حافظ | سایز وزیری

کاغذ گالسه - فال حافظتمام رنگی نفیس -   

سالنامه حافظ - وزیری

ترمو لب طال ۱۱۴/۸۰۰ تومان۱۹۵/۴۰۰ تومان



Th802سررسید وزیری

وزیری | جلد گالینگور نفیس 

۱۲۱/۰۰۰ تومان دو رنگ مشکی - سفید | دور طال 



Th816 Th704سررسید وزیری

وزیری | جلد سخت با جای خودکار

صحافی فنر

اروپایی | ماه شمار - هفته شمار - یادداشتی

جلد ترمو وارداتی - با جای خودکار ۱۵۴/۰۰۰ تومان۱۱۰/۰۰۰  تومان



A816 A815سررسید وزیری

وزیریوزیری

۹۵/۴۰۰ تومان۹۵/۴۰۰ تومان



A818 سررسید وزیری
وزیری

A817
وزیری

۹۵/۴۰۰ تومان۹۵/۴۰۰ تومان



A820 سررسید وزیری
وزیری

A819
وزیری

۹۹/۴۰۰ تومان۹۹/۴۰۰ تومان



A822 A821سررسید وزیری

وزیری | جلد چرموزیری | جلد پوست ماری نفیس

۹۹/۴۰۰ تومان۹۹/۴۰۰ تومان



P819 P818سررسید وزیری

وزیریوزیری

۹۶/۴۰۰ تومان۹۶/۴۰۰  تومان



P821 P820سررسید وزیری

وزیریوزیری

۹۶/۴۰۰ تومان۹۶/۴۰۰ تومان



P823 P822سررسید وزیری

وزیری | جلد چرم دیپلمات
وزیری | جلد سلفونی نفیس

۸۹/۴۰۰ تومان۹۶/۴۰۰ تومان



P825 P824سررسید وزیری

وزیری | جمعه جداوزیری | جمعه جدا

۹۹/۸۰۰ تومان۹۹/۸۰۰ تومان



P826سررسید وزیری

وزیری 

۹۲/۸۰۰ تومان



H8110سررسید وزیری

وزیری | جلد ۳ تکه مگنتی - کاغذ گالسه تمام رنگی

۱۹۹/۸۰۰  تومان همراه با تصاویز مینیاتوری - روزانه - صحافی دوختی



H8112 H8111سررسید وزیری
وزیری | جلد ۳ تکه مگنتی - کاغذ گالسه تمام رنگی 

 همراه با تصاویر مینیاتوری - دو روزه - فنری

وزیری | جلد ترمو ۳ تکه قفلی

۱۲۹/۸۰۰ تومان۱۷۹/۸۰۰ تومان



H8114 H8113سررسید وزیری
وزیری | جلد جا مدارکی  وزیری | جلد جا مدارکی  

۱۲۹/۸۰۰ تومان۱۲۹/۸۰۰ تومان



H8116 H8115سررسید وزیری
وزیری | جلد ترمو دکمه دار وزیری | جلد ترمو دکمه دار 

۱۱۹/۸۰۰ تومان۱۱۹/۸۰۰ تومان



H8118 H8117سررسید وزیری

وزیری | جلد ترمو جا خودکاردار - رنگ بندی جوروزیری | جلد ترمو دکمه دار 

۱۰۹/۸۰۰ تومان۱۱۹/۸۰۰ تومان



H8120 H8119سررسید وزیری
وزیری | جلد چرم طرح دار - رنگ بندی جور وزیری | جلد پوست ماری نفیس 

۸۹/۸۰۰ تومان۸۹/۸۰۰ تومان



H8122 H8121سررسید وزیری
وزیری | جلد ترمو چرم طرحدار - رنگ بندی جوروزیری | جلد ترمو چرم طرح دار - رنگ بندی جور

۸۹/۸۰۰ تومان۸۹/۸۰۰ تومان



H8123سررسید وزیری
وزیری | جلد ترمو چرم طرح دار - رنگ بندی جور

۹۷/۸۰۰ تومان



A811 A810سررسید رقعی
رقعیرقعی 

۷۹/۸۰۰ تومان۷۹/۸۰۰ تومان



A814 A812سررسید رقعی
رقعی | رنگ بندی جوررقعی | رنگ بندی جور 

۷۹/۸۰۰ تومان۷۹/۸۰۰ تومان



P813 P812سررسید رقعی
رقعیرقعی 

۸۱/۴۰۰ تومان۸۱/۴۰۰ تومان



P814سررسید رقعی
رقعی 

Th808
رقعی | جلد ترمو وارداتی

روزشمار ۱۱۰/۰۰۰ تومان۸۱/۴۰۰ تومان



P817سررسید رقعی
رقعی | سالنامه شعرا - دور طال 

۹۲/۴۰۰ تومان



H8137 H8136سررسید رقعی
رقعی | جلد نرم  رقعی | جلد نرم | جا خودکار دار - رنگ بندی جور  

۸۹/۸۰۰ تومان۸۹/۸۰۰ تومان



H8139 H8138سررسید رقعی
رقعی | جلد نرم دکمه دار - رنگ بندی جور  رقعی | جلد نرم دکمه دار - رنگ بندی جور  

۹۹/۸۰۰ تومان۹۹/۸۰۰ تومان



H8141 H8140سررسید رقعی
رقعی | جلد نرم - رنگ بندی جور  رقعی | جلد نرم - رنگ بندی جور  

۷۹/۸۰۰ تومان۷۹/۸۰۰ تومان



Th706سررسید یادداشتی
یادداشتی - جلد نرم وارداتی- خاکستری - سبز

سایز رقعی ۲۱*۱۴ 

Th708
یادداشتی - جلد سخت -  

سایز رقعی ۲۱*۱۴
۹۳/۵۰۰ تومان۱۰۴/۰۰۰ تومان



tH722سررسید یادداشتی
یادداشتی - کاغذ کرم

سایز رقعی ۲۱*۱۴ 

Th824
کاغذ کرمیادداشتی - جلد گالینگور -  

سایز رقعی ۲۱*۱۴ 
۱۱۰/۰۰۰ تومان۸۲/۰۰۰ تومان



Th827.5سررسید یادداشتی
یادداشتی - جلد نرم - جاخودکاری

سایز ۱۳*۱۸

Th827
ست کامل با جعبه | یاداشت + خودکار فلزی 

سایز جعبه ۱۹*۲۳ 
۱۷۶/۰۰۰ تومان۹۰/۰۰۰ تومان



H8143

سررسید یادداشتی یادداشتی - جلد نرم - رنگ بندی جور 

H8145H8144

یادداشتی - جلد نرم - رنگ بندی جور 

۸۵/۸۰۰ تومان۸۵/۸۰۰ تومان۷۷/۸۰۰ تومان



H8146

سررسید یادداشتی یادداشتی - جلد نرم - رنگ بندی جور 

H8147H8148

یادداشتی - جلد نرم - رنگ بندی جور 

۶۹/۸۰۰ تومان۶۹/۸۰۰ تومان۶۹/۸۰۰ تومان



H8142سررسید یادداشتی
یادداشتی - جلد نرم - جاخودکاری

رنگ بندی جور 

H8149
یادداشتی - جلد نرم - رنگ بندی جور 

صحافی فنر  ۶۹/۸۰۰ تومان۷۷/۸۰۰ تومان



H8152سررسید یادداشتی
یادداشتی - جلد نرم - رنگ بندی جور

صحافی فنری - لوگو ژله ای تمام رنگی

H8153
یادداشتی - جلد نرم - رنگ بندی جور

صحافی فنری - لوگو ژله ای تمام رنگی ۶۹/۸۰۰ تومان۶۹/۸۰۰ تومان



Th828
سررسید پالتویی

پالتویی ۱۶ * ۹ سانت - ۲ روز شمار
۵۵/۰۰۰۰ تومان



A825
سررسید پالتویی

پالتویی ۱۶ * ۹ سانت - هفته شمار

H8154
پالتویی ۱۶ * ۹ سانت - هفته شمار

۲۴/۸۰۰ تومان۲۹/۸۰۰ تومان



P827
سررسید ۱/۸

سایز ۱۷*۱۱ سانت - جلد پنتون

P828
سایز ۱۷*۱۱ سانت - جلد کینگ اعال

۶۵/۸۰۰ تومان۶۵/۸۰۰ تومان



P829
سررسید ۱/۸

سایز ۱۷*۱۱ سانت - جلد چرم دیپلمات

P830
سایز ۱۷*۱۱ سانت - جلد جاجیم

۶۵/۸۰۰ تومان۶۵/۸۰۰ تومان



P831
سررسید ۱/۸

سایز ۱۷*۱۱ سانت - جلد ترمو ترنج

A824
سایز ۱۷*۱۱ سانت - جلد رنگ بندی جور

۶۷/۸۰۰ تومان۶۹/۸۰۰ تومان



WWW.Mojrian.net
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برای نمونه های ست مدیریتی   |   تقویم رومیزی   |    هدایای تبلیغاتی 

کاتالوگ های مربوطه را مشاهده نما�د
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