


 والدت حضرت رسول اکرم )ص( و والدت حضرت امام جعفر صادق )ع(

 زیمن مقدم رسول خاتم   

 معطر امده محیط عالم

 مولد صادق آل محمد

 مقارن گشت با میالد احمدد

 میالد نبی اعظم )ص( و امام صادق )ع( 

 مبارک باد



سنترافتتاح طبقه نخست مجموهع اصفهان سیتی   

 
 

دی مصادف با میالد نبی اعظم )ص( و امام صادق )ع(  29طبقه نخست مجموهع اصفهان سیتی سنتر رد   

 خبرگزاری ایمنا :

http://www.imna.ir/vglb05b80rhbfsl..irrupuqf.html#/images/docs/000132/n00132566-r-b-000.jpg 

 روزانهم اصفهان امروز:

http://www.esfahanemrooz.ir/fa/news/42841/.html  

http://www.esfahanemrooz.ir/fa/news/42894/.html  



 افتتاح فرواگشه  ال جی

 رد  طبقه اول  2929دی ماه    92



 افتتاحیه فرواگشه            اسنوا          و    دوو           رد

طبقه اول مجموهع اصفها سیتی سنتر   



کا رد  افتتاحیه فرواگشه ورونی

طبقه اول مجموهع اصفهان سیتی سنتر   



 تفتتاحیه فرواگشه ایسوس

رد طبقه اول مجموهع اصفهان سیتی سنتر    



 افتتاحیه فرواگشه  چینی زرین   رد 

 طبقه  اول مجموهع اصفهان سیتی سنتر 



فتتاحیه فرواگشه آوین ردا  

طبقه اول مجموهع اصفهان سیتی سنتر   



 افتتاحیه  فرواگشه ایسوس

رد طبقه اول مجموهع  اصفهان سیتی سنتر    



 افتتاحیه فرواگشه ربرتین اه رد

طبقه اول مجموهع اصفهان سیتی سنتر   



 افتتاحیه فرواگشه رزلند رد

طبقه همکف مجموهع اصفهان سیتی سنتر   



 افتتاحیه فرواگشه نقره نوائی رد 

 بازار طال مجموهع اصفهان سیتی سنتر



 نمااگشیه بارش عشق   رد مجموهع اصفهان سیتی سنتر

 هب مناسبت هفته سرطان 

  همزمان با هفته ملی ســـرطان

 ...قلب شــهــــر می تپد

  امسال اصفهان شهرِ ما ُپر می شود از لبخند .. لبخند اهیی انب از هتِ دل

بهمن ماه نمایش و فروش دست سازه اهی  11,  10,  9

 زیک زاک هب نفع کودکان مبتال هب سرطان

                https://www.youtube.com/watch?v=2L9Zw7RgrsY&feature=youtu.be    مراسم اختتامیه بارش عشق   



 افتتاحیه  فرواگشه    جدید رد مجموهع اصفهان سیتی سنتر

 فرواگشه       تی وان 

 طبقه همکف  2929دی ماه  2



زبرگترین  نقاشی هس بعدی با موضوع معماری اسالمی  رد طبقه همکف 

 مجموهع اصفهان سیتی سنتر
 

http://www.esfahanemrooz.ir/fa/news/42457/.html                              روزنامه اصفهان امروز  

 



پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ربگزاری جشن  سی و 

 رد طبقه اول مجموهع اصفهان سیتی سنتر

https://www.youtube.com/watch?v=iY1H-fdFQ74&feature=youtu.be  



کارربدی شرکت ُپستیژلند اریان رد طبقه اول مجموهع اصفهان سیتی سنتر-افتتاحیه دااگشنه جامع علمی   

 

کارربدی شرکت ُپستیژلند اریان رد مراسم افتتاحیه دااگشنه -سخنرانی دکتر جمشید ُپوزییان مدری دااگشنه علمی  

https://www.youtube.com/watch?v=1USQF5_rR2s&feature=youtu.be 



 ربگزاری جشنواره  زبرگ اصفهان رد اصفهان سیتی سنتر   



 خبرگزاری ایمنا:

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان طراحي و ساخت مجموعه اصفهان سيتي سنتر را نشان از ظرافت ديدگاهي و عزم و  

 اراده خاص مديريتي و تعهد كاري بيان كرد.

http://www.imna.ir/vdcjvxeviuqetoz.fsfu.html 

 تصاویر بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از سیتی سنتر اصفهان  

http://www.imna.ir/vglf0mdy0w6dmvp..gwwiai,m.html#/images/

docs/000133/n00133622-r-b-000.jpg 



 

 
کان نمااگشیه:طبقه همکف مجموهع اصفهان سیتی سنتر  م

شب 12صبح لغایت  10اسفند                                         ساعات بازدید :  2بهمن لغایت  17زمان :   

 ربگزاری نمااگشیه مبلمان سیب رد مجموهع اصفهان سیتی سنتر 



 ایپم واحد امور مشتریان 

 

 همه انسانها می خواهند روی قله کوه زندگی کنند 

 اما تمام شادی اه و پیشرفت اهی زندگی

 زمانی رخ میدهد هک رد حال باال رفتن 

 از کوه هستید.


