


 نمایشگاه مبلمان سیب

 

اسفندند در       2بهمن لغایت     71نمایشگاه مبلمان سیب درتاریخ     

 طبقه همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر بر گزار شد.

 



 نمایشگاه لباس بچه گانه

 

 

اسفدد در طبقه  2لغایت  7نمایشگاه خانم رفیعی زاده در تاریخ 

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.



 نمایشگاه مبلمان راحتی

 

اسفدد  4بهمن لغایت  21نمایشگاه خانم یزدخواست در تاریخ 

 در طبقه همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 

 



 نمایشگاه گل جواهر

 

اسفدد در طبقه  9لغایت  6نمایشگاه خانم آقایی در تاریخ 

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



نمایشگاه تابلوهای نقاشی 

 ایمان توفیقی کیا

نمایشگاه تابلوهای نقاشی ایمان توفیقی کیا به همکاری گروه 

اسفدد در طبقه همکف  8لغایت  1اجتماعی رادمهر در تاریخ 

 مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 

 



 نمایشگاه دست سازه

 

اسفدد در طبقه  71لغایت  71نمایشگاه خانم ناصری در تاریخ

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.



 نمایشگاه سفره عقد شادی

 

اسفدد در طبقه  27لغایت  72نمایشگاه خانم محقق در تاریخ

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



 نمایشگاه گل خوشه

 

اسفدد در طبنقنه       29لغایت    71نمایشگاه آقای اشراقی در تاریخ    

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



نمایشگاه هفت سین و 

 گلهای کریستالی

اسفدد در طبقه  21لغایت 78نمایشگاه خانم رضایت در تاریخ 

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



 نمایشگاه آثار هدرمددانه 

 هدرستان دخترانه
 71نمایشگاه این آثار هدرمددانه به رهبری خانم طاهری در تاریخ 

اسفدد ماه در طبقه همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر  72لغایت 

 برگزار شد.

 



نمایشگاه دست سازه های 

 چرمی
اسفدد در طبقه همکف  29لغایت  21نمایشگاه خانم دهقان در تاریخ

 مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



 نمایشگاه هفت سین

 
اسفدد در  29لغایت  1نمایشگاه هفت سین خانم ممدصوریان از 

 طبقه همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



نمایشگاه محصوالت دست 

 سازه
اسفدد در طبقه  21لغایت  27نمایشگاه خانم حق شداس در تاریخ 

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



نمایشگاه همایش ماساژ و 

 اسپایانا
اسفدد در طبقه  29لغایت  26نماشیگاه خانم شیرانی در تاریخ 

 همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



نمایشگاه دکوراسیون 

 داخلی
اسفدد در طبقه اول  9لغایت  1نمایشگاه خانم امین ارعایا  در تاریخ 

 مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



نمایشگاه دستهای 

 مهربان
 79نمایشگاه آقای خواجه امیدنی در تنارینخ          

اسفدد ماه در طبقه اول مجموعه اصفهان سیتی سندنتنر               21لغایت  

 برگزار شد.

 



 نمایشگاه دست سازه

 
اسفدد در کریندور      21لغایت    27نمایشگاه خانم مشتاقیان  در تاریخ       

 طبقه اول مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



 نمایشگاه هفت سین

 
فروردین در طبقه  71لغایت  28نمایشگاه خانم سلیمانی در تاریخ 

 اول مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 

 



 افتتاح فروشگاه زارا

 
اسفدد در طبقه اول مجموعه اصفهان سیتی  2فروشگاه زارا در تاریخ 

 سدتر افتتاح شد.

 



 افتتاح فروشگاه برتن

 
اسفدد در طبقه همکف مجموعه اصفنهنان          6فروشگاه برتن در تاریخ     

 سیتی سدتر برگزار شد.

 



 افتتاح گالری صفا

 
اسفدد در بازار طال  واقع در طبقه همکف  9گالری صفا در تاریخ 

 مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 



افتتاح فروشگاه لیلی 

 وایت
اسفدد  در طبقه اول مجموعه  9فروشگاه لیلی وایت در تاریخ 

 اصفهان سیتی سدتر  افتتاح شد.

 



افتتاح شعبه دوم 

 رستوران سلطان
اسفدد  در طبقه چهارم  74شعبه دوم رستوران سلطان در تاریخ 

 مجموعه اصفهان سیتی سدتر  افتتاح شد.

 



افتتاح فروشگاه گز 

 آنتیک
اسفدد در  76فروشگاه گز آنتیک در تاریخ 

 طبقه همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر افتتاح شد.

 



 افتتاح فروشگاه بیانکا

 
اسفدد در طبقنه      78فروشگاه بیانکا در تاریخ     

 اول مجموعه اصفهان سیتی سدتر برگزار شد.

 

 



 افتتاح فروشگاه آوا

 
اسفدد در طبقه اول مجموعه اصفهان سیتی  22فروشگاه آوا در تاریخ 

 سدتر افتتاح شد.

 



افتتاح فروشگاه برند 

 کلوپ
اسفدد در طبقه اول منجنمنوعنه             22فروشگاه برند کلوپ در تاریخ      

 اصفهان سیتی سدتر افتتاح شد.

 

 



 افتتاح فروشگاه پونی

 
اسفدد در طبقه اول مجموعه اصنفنهنان            22فروشگاه پونی در تاریخ     

 سیتی سدتر برگزار شد.

 



افتتاح فروشگاه میس 

 اسپرت
اسفندند     22فروشگاه میس اسپرت در تاریخ      

 در طبقه همکف مجموعه اصفهان سیتی سدتر افتتاح شد.

 



والدت حضرت زیدب و 

 روز پرستار
روز میالد حضرت زیدب)س( روز آفریدش 

 صبر و  وقار و روز  شکوفایی دستهای مهربان پرستاری است

 والدت حضرت زیدب )س( و روز پرستار بر عموم شیعیان مبارک باد



شهادت حضرت فاطمه 

اسفدد 24در تاریخ   

 
 هر بوته یاسی که بکارم نذر زهراست

 زیباترین اشکی که دارم نذر زهراست

 شهادت حضرت فاطمه بر عموم شیعیان تسلیت باد .



 پیام اسفدد ماه 

 
موفقیت تدها وابسته به پشتکار است انسان های موفق توقف نمی 

کددد آنها به راحتی دچار اشتباه نمی شوند و اگر اشتباهی مرتکب 

شوند از  آن پدد می گیرند و به تالش خو ادامه میدهدد باشد که 

 همه ما موفق باشیم.




