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در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﮐﺸﻮر از ﮐﺎﺷﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺗﺎﺳﯿﺲ  5ﺳﺎل
ﺣﻀﻮر ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ
ﺑﺼﺮی و ﻟﻮﮔﻮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای اراﺋﻪی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻨﺰل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﮔﺮوه
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻮن ،ﺟﺸﻦ  5ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﮐﺎﺷﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺣﺪود  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
و ﺑﯿﺶ از  1000ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و  100ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺎﺷﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزار ﻓﺮش ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺳﺎﺑﻘﻪی  5ﺳﺎﻟﻪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺪرن و درﺧﻮر ﺑﺮای اراﺋﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺎص از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی وﯾﮋه ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ و اراﺋﻪی ﺑﯿﺶ از  25ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮش ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ
ﺗﻼش ﺑﻮده اﺳﺖ«.

وی در زﻣﯿﻨﻪی دﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ5 ،
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ» :در ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ،ﻓﻀﺎی
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺗﺎ دی ﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ واﺣﺪ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ از ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﺗﯿﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده و آﻣﻮزش دادﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪایﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ«.

روﺣﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ راﯾﮕﺎن درب
ﻣﻨﺰل ،در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺮدم در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ ورود ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻓﺮوش
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺳﺘﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮی داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ را زﻧﺎن،
اﻧﺘﺨﺎب ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻫﻨﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و در ﺗﺸﺮﯾﺢ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺳﺎن ،اﻣﻦ و ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و اﯾﺠﺎد
ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش
درﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﺑﻠﮑﻪ ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهی »ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ« ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ در اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﺎل  96ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﺠﺎع ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﮐﺮان ﮐﺮد«.

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ دو ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد و
از ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ اراﺋﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زﯾﯿﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ،
ـﻮﻻت
ـﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼـ
ـﯿﺮ ،از ﺗﻤـ
ـﻦ ﻣﺴـ
ـﺪ و در اﯾـ
ـﯿﻮن ﺑﺎﺷـ
ـﻠﯿﻘﻪ و دﮐﻮراﺳـ
ﺳـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ:
در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،از ﻟﻮﮔﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻬﺎر ﭘﯿﻠﻪی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهی اوﻟﯿﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش
اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﯿﻠﻪﻫﺎ ﻧﻤﺎدی از ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از اﺻﺎﻟﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎر
ﭘﯿﻠﻪی ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻟﻮﮔﻮی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽ،
ﺗﻌﺎدل و آراﻣﺶ.
اﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮی ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ رﯾﺸﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﺎده و ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﯾﻨﺪهی ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﯾﺎﺗﺮی ،ﭘﯿﺎم اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﺗﮓ ﻻﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮش اﯾﺮان«
ﺑﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﮓ ﻻﯾﻦ »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش اﯾﺮان
اﻗﺪام ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ،روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﻮﻧﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﺨﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ
اﯾﻦ ﻓﻮﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ از داﻣﻮن ﺧﺎﻧﺠﺎنزاده ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﻓﻮﻧﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم
از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮدی ﺧﻮد )زﻧﺎن ،اﻧﺘﺨﺎب ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﻫﻨﺮ(،
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ و اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،از ﺻﺪای رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻢ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در آن ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮش ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰی در ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺮش ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ روز ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺴﺐوﮐﺎرش را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ:
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  19ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ در ﻫﺘﻞ اﺳﭙﯿﻨﺎس ﭘﺎﻻس
اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎم ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ را اﺟﺮا ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻮن ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺷﺎدی را در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮای اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﻗﻠﺐ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان،
واﻗﻊ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد )ﭼﻬﺎر راه
ﺳﯿﺮوس( ،ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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