
 

 

 «اطالعیه»

 «میباشد ذیل شرح به کارگر خانه خدمات میرساند اراک کارگر خانه محترم اعضای اطالع به»

 مشهد سرای زائر وقشم ، ،اصفهان،شیراز، چمخاله: استراحتگاههای از استفاده -1

 هر برای تومان هزار  40فقط غذایی وعده3 با اقامت شب هر برای اراک کارگر خانه قرارداد طرف مشهد امین هتل از استفاده-2

 )در ایام غیر پیک(نفر

 اراک کارگر خانه با قرارداد طرف اصفهان سینا ابن هتل از استفاده -3

 بانوان برای– هنری های کالس انواع انگلیسی،کامپیوتر،و زبان:رایگان آموزشی های کالس از استفاده-4

 شفائی(09186022595ستفاده از خدمات سالن ورزشی یاس با تخفیف )ا -5

 (33664884-33662817)تخفیف با ایثار آموزشی استخر از استفاده -6

اتومبیل   روشویی و تخفیف درصد 5 با باران خودروی مارکت در محترم اعضاء اتومبیل روغن تعویض -7

 آبادی(سوسن 09189647582)رایگان

-32248508)نامه معرفی یا و عضویت کارت داشتن با رضایی محمود خانگی لوازم فروشگاه از خرید با درصدی 7 تخفیف دریافت -8

09189681540) 

 (09188630818-32248508) سیستم سایا کامپیوتری لوازم فروشگاه از خرید با درصدی 5 تخفیف دریافت -9

 (32225439)موسسه آموزشی  زبا ن خارجی علوم و فنون کیشدرصدی از  30دریافت تخفیف  -10

 آتش فراز(09183638047-32780805)درصدی با خرید از فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی بهاران 10دریافت تخفیف  -11

 حسینی(ملک 09185995185-332881480)درصدی با خرید از فروشگاه لوازم آشپز خانه سپیدار 30الی  10دریافت تخفیف -12

 آتش فراز(09183480166-32767212)درصدی با خرید از فروشگاه لوازم الکتریکی دانیال 5دریافت تخفیف  -13

 کریمی(09188602617-3234370)درصد تخفیف 15و 10استفاده از خدمات عینک علوی با تخفیف های  -14

 (32235193)درصد تخفیف بیمه تجارت )نمایندگی آباقری( 35درصد و بدنه 5نامه شخص ثالث با مه استفاده از خدمات صدور بی -15

 قاسمی(09183611371درصد تخفیف)5درصد و اقساط با  10استفاده از خدمات فروشگاه زمزم با -16

 احدی(09183620983درصد تخفیف از فروشگاه سنگ غدیراستون)10دریافت -17

 مینایی(09121092561-33669922یافت تخفیف )ن و تاالر پذیرایی  باران با دراستفاده از خدمات رستورا-18

 (33415476)استفاده از خدمات آموزشگاه ماشین آالت راهسازی  هسکو-19

 ( 33251611استفاده از خدمات شرکت تاسیساتی شایان با تخفیف ) – 20

 (33689677درصد تخفیف() 50درصد و بدنه  5/2استفاده از خدمات بیمه دانا )شخص ثالث -21

 مرداد با تخفیف 5استفاده از بلیط استخر های الغدیر و -22

 درصد تخفیف 15استفاده از خدمات آموزشگاه موسیقی حصار با  -23

 استفاده از خدمات شرکت خدماتی شایان)کولر و ...( – 24

 

 


