
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     آدرص ػوارٍ تواص هیشاى تخفیف خذهــــــــات  ًام   هــــــــــزکش ردیف    

فزّػگاٍ آریا آقای رطْل - 1

رطتوی  

بْرص اًْاع حْلَ ُای 

اطپزت ایزاًی ّخارجی  

 10 الی 5

درصذ تخفیف  

33127816 

09366209839 

09173729839 

بٌذر گٌاٍّ خ 

طالقاًی پاطاژ 

بِزّسی  

طالي آرایغ ّسیبا طزای - 2

صبا  خاًن اػظن سارػی  

 09171860038تخفیف  % 10بطْر کلی  

33147934 

گٌاٍّ هحلَ طادات 

بلْار اهام حظیي 

رّبزّی تؼاًّی 

گزگی  

دّرُای آهْسػی سباى طزای آیٌذگاى بْػِز - 3

ػوْهی ّ تخصصی  

 

تخفیف  % 20

 33533165هزکشی 

  33455782بِوٌی 

 5طٌگی بْطتاى 

رّبزّی اطتاًذاری  

ػؼبَ بِوٌی 

رّبزّی طزاٍ 

دّاص 

هجتوغ آهْسػی چِار فصل - 4

خاًن قٌبزی 

دّرُای آهْسػی در 

رػتَ ُای خیاطی 

ّآرایؼگزی  

 

تخفیف ّیژٍ 

 

33555934 

09173772648 

بْػِز هیذاى اهام 

کْچَ پزدٍ طزای 

دیبا طبقَ اّل  

طالي سیبایی هات خاًن - 5

ػابذی  

آرایغ ّ پیزایغ  

کْتاُی  

 33548467تخفیف ّیژٍ  

09179614484 

خ باؽ سُزا رّبزّی 

ایظگاٍ ابْػِز ًبغ 

خ فزٌُگیاى  

آهْسع سباى اًگلیظی هْطظَ سباى طفیذ لیاى - 6

در دّرٍ ُای ػوْهی 

کْدکاى ّبشرگظاالى  

 33558319تخفیف  % 15

09171712864 

هیذاى اهام بي بظت 

پزدٍ طزای دیبا 

هجتوغ طفیز لیاى 

الی %10غذای بیزّى بز ّهجالض  غذای بیزّى بز تپلی  - 7

تخفیف  % 15

33538816 

09383662381 

بْػِز خ ػاػْری 

حذ فاصل ادارٍ 

هخابزات ّ هظجذ 

قزآى 

کاًْى فزٌُگی آهْسػی - 8

   (قلن چی)

آسهًِْای هظتوز 

آهادگی  )،کالطِای 

هؼاّرٍ (،تقْیتی ،کٌکْر

تحصیلی 

20 %2541682  

 3530910% 20آهْسع ــ خزیذ طیظتن  آهْسػگاٍ پاییشٍ  ـ 9

09179063640 

بْػِز باؽ سُزا  

آهْسع سباى اًگلیظی آهْسػگاٍ پیک سباى  ـ 10

، آهادگی کٌکْر ّ 

آسهْى دکتزی  

بزاسجاى ــ هیذاى  %07734250499 15

بیوارطتاى  

خذهات دًذاى پشػکی ثاهي ـ 11

الحجج ػلیَ الظالم 

توام خذهات دًذاى 

پشػکی  

20 %09398718544 

09173761928 

بْػِز خ صلح آباد 

خ خبزًگار 

گزٍّ تْلیذی صٌؼتی ـ 12

بِوي تزیلز  

طزاحی ّ تْلیذ اًْاع 

کاًکض ، خاًَ ُای 

پیغ طاختَ ّکوپزطی 

بْػِز جادٍ  %09174481215  8

ًیزّگاٍ بؼذ اس 

  14کالًتزی 

اًْاع کارتِای فزّػگاٍ کارت بیتا   ـ  13

ػزّطی ّ هجالض  

اصفِاى خ هظجذ  %09138781735 10

ابتذای خ . طیذ

بیذابادی اّلیي 

کْچَ  

هجتوغ خذهات خْدرّیی  ـ  14

2000 
هکاًیکی، تٌظین هْتْر 

، جلْبٌذی ـ بزقکاری 

هجِش بَ اهذاد خْدرّ 

بْػِز ـ بِوٌی  %09171730569 20

طبشآباد رّبزّی 

بیوارطتاى تاهیي 

اجتواػی 


