گــزارش خــبری

جشن بیستوسومین سالﮕرد مارال چرم

مـارال چـرم بیسـت و سـومین سـالگرد آﻏـاز بـه کارش را بـا برگـزاري
جشـنﯽ بـزرگ در کـرج برگـزار کـرد.
در ایـن جشـن کـه مشـتریان ویـﮋه ( )VIPمـارال چـرم بـه همـراه
مسـﺌوالن عالـﯽ اسـتانﯽ و تیـم کاراته مردان اسـتان البرز (تیـم کاراته مارال
چـرم) حﻀور داشـتند جوایزي بـه ارزش  4۰۰میلیون ریال طﯽ قرعهکشـﯽ
اهدا شد.
ایـن مراسـم در تاریـﺦ  97/9/8در تـاالر نﮋاد ﻓالح کرج برگـزار گردید .به
گـزارش روابـﻂ عمومﯽ گروه تولیـدي و صادراتﯽ مارال چـرم ،در ابتداي این
جشـن ،سـید جـواد حسـینﯽخواه ،رئیـس هیـات مدیـره مارال چـرم ﺿمن
خیرمقـدم بـه شـرکتکنندگان خاطراتـﯽ از نﺤـوه شـروع بـه کار ایـن برند
معـروف ایرانـﯽ ،بـه همراه برادرش سـیدجالل حسـینﯽخواه بیان کـرد و در
ادامـه بر ﺿـرورت حمایـت از کاالهـاي تولید داخل اشـاره کرد.
در ادامـه سـید جالل حسـینﯽخواه ،مدیـر عامل مارال چرم در پاسـﺦ به
سـوال یکـﯽ از مدعویـن در مـورد چشـمانداز ایـن برند ملﯽ گفـت همانگونه
کـه عشـﻖ انتهایی نـدارد ما هم صرﻓـا برای کسـب درآمـد کار نکردهایم و با
توجـه بـه نﺤوهی تربیـت والدینمان کـه به ما آمـوزش دادهاند تا با عشـﻖ و
عالقـه کار کنیـم به ﻓعالیـت خود ادامه دادیم و توانسـتیم تا امروز 43شـعبه
در سراسـر ایـران راهاندازی کنیم.
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وی در ادامـه خبـر داد :به زودی 6شـعبه جدید در کـرج ،تهران ،تفلیس
پایتخـت گرجسـتان و دﻓتـر مرکزی مارال چرم در شـهر آخـن آلمان اﻓتتاح
می گردد.
یکـﯽ از بخشهـاي ارزنده این جشـن ،کمﮏ به آزادسـازي زندانیان ﻏیر
عمـد بـود که مـارال چرم  ۲3۰میلیـون ریال براي این امـر اختصاص داد.
در واکنـش بـه این اقـدام ،آقـای نادرینـﮋاد ،مدیرعامـل انجمن حمایت
از زندانیـان شهرسـتان ﻓردیس ﺿمن تقدیر و تشـکر از شـرکت مـارال چرم
در خصـوص آزادسـازی تعـدادی از زندانیـان زن ﺿمـن اهداء لـوح تقدیر به
مدیرعامـل مـارال چرم بر ﺿـرورت ترویﺞ ﻓرهنگ حمایـت از آزادی زندانیان
جرائـم ﻏیرعمد تاکید و به مشـکالت عدیـدهی خانوادههـای زندانیان و عدم
حﻀـور آنهـا اشـاره و از خیریـن نوچهـره و متمکـن درخواسـت کـرد تـا در
صـورت امکان نسـبت بـه حمایـت از زندانیان اقـدام نمایند.
جشـن بزرگ گروه صنعتﯽ و تولیدی مارال چرم توسـﻂ صدا و سـیمای
اسـتان البرز و چندین سـایت گوناگون اسـتان البرز پوشـش خبری داده شد.
بـه گـزارش روابـﻂ عمومـﯽ مـارال چـرم ،اسـامﯽ برنـدگان قرعهکشـی
جوایـز 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریالـی از طریـﻖ صفﺤـه رسـمی اینسـتاگرام (بـه
صـورت اسـتوری و وبسـایت مـارال چـرم) اطالعرسـانی میگـردد.

