مراکز طرف قرارداد با خانه کارگر مهاباد
-1نقاشی اتومبیل صداقت امکانات شامل :نقاشی و رنگ ماشین –قلم کاری وپولیش کاری انواع ماشین %20تخفیف برای اعضای
خانه کارگر
آدرس:مهاباد میدان استقالل –خیابان بداق سلطان سه راهی قبران
شماره تماس 09145416427-09142698938:
____________________________________________________________________________
 -2مجموعه خدمات کارگاهی وفروش مصالح چوب وام دی اف سلطانی ،امکانات شامل :کلیه مصالح چوبی ودرب وکابینت ومیز
اداری وتحریر%15تخفیف برای رعضای خانه کارگر
آدرس:جاده خانقاه ،روبروی تاالر هورامان
شماره تماس04442347900-04442347901-42513636:
________________________________________________________________________
-3ماشین شویی وتعویض روغن برلیان ،امکانات شامل:ارائه سرویس ماشین شویی وتعویض روغن به ماشین های دنده ای
واتوماتیک به روش نوین %25تخفیف برای اعضای خانه کارگر
آدرس:مهاباد شهرک کارمندان نرسیده به پمپ بنزین ناظم زاده
شماره تماس04442352484-09145535384:

-4بیمه آسیا نمایندگی کاکه ممی کد نمایندگی3037امکانات شامل:صدور بیمه نامه اتومبیل (ثالث وبدنه)بصورت نقد
واقساط وبا تخفیف %25پیش پرداخت حق بیمه اولیه واقساط دو ماهه حداکثر بمدت شش ماه.
آدرس:مهاباد خیابان جمهوری اسالمی فنبش چهارراه مولوی ،بیمه آسیا
شماره تماس09143420213-04442241410:
-5تاالر عروسی سوره گل امکانات شامل:تاالر عروسی%80تخفیف –فیلمبرداری -%50جایگاه عروس وداماد تخفیف
ویژه برای اعضای خانه کارگر مهاباد
آدرس :جاده مهاباد -میاندوآب سه راه خانگی
شماره تلفن09144446415-09141422834:
-6سیسمونی مهران امکانات شامل :کاملترین وبزرگترین سیسمونی وپوشاک بچه گانه %20تخفیف برای اعضای خانه
کارگر
آدرس:مهاباد خیابان جمهوری اسالمی ساختمان قره داغی
شماره تماس09356526609-04442244898:
-7سالن آرایش وزیبایی لیانا ویژه بانوان امکانات شامل:آموزش آرایش و پیرایش زنانه  %50تخفیف برای اعضا
آدرس:مالجامی اول خیابان حافظ طبقه زیرین پست بانک پژوهان

شماره تماس04442235163:

-8غذای آماده سوران امکانات شامل انواع غذاهای ایرانی با بهترین طعم ورنگ  %30تخفیف برای اعضای خانه کارگر مهاباد
آدرس:مهاباد خیابان سرداران فلکه خلفای راشیدین پالک 6
شماره تماس09194426671-04442344520:

-9غذای آماده بداق سلطان امکانات شامل پخت انواع غذاهای خانگی %50تخفیف برای اعضا خانه کارگر مهاباد
آدرس:میدان استقالل جنب باربری وطن
شماره تماس09104421652
-10فروشگاه سناتور امکانات شامل:لوزم جانبی ومقوالت موبایل %20تخفیف برای اعضا خانه کارگر
آدرس:مهابادشهرداری روبروی بانک صادرات پاساز بغدادی غرفه 15
شماره تماس04442246884:
11ماشن سایپا امکانات شامل:حمل ونقل درون وبرون شهریبا %15تخفیف
آدرس:پشت تپ طرف شیالن نرسیده به سه راه شیالن
شماره تماس09143423416:
-12موسسه تخصصی علوم پزشکی نخبگان امکانات شامل:جزوات وآزمون جامع ومشاوره %30تخفیف برای اعضا
آدرس:مهاباد پاساژ میدیا روبروی مسجد جانع واحد108
شماره تماس04442246530:
-13آموزشگاه آرایشگری زنانه دیان امکانات شامل:ارایش و پیرایش –متعادل سازی -کار با مواد%40 -تخفیف
آدرس:چهارراه آزادی خیابان صالح الدین ایوبی غربی کوچه خسروی
شماره تماس04442221776-09141677681:
-14آموزشگاه رانندگی خیام امکانات شامل:آموزش رانندگی برای اعضا با %20تخفیف برای اعضا
آدرس:مهاباد سه راه هنگ –خیابان قدس –نرسیده به پادگان ارتش
شماره تماس044422281986:
-15اداره ورزش وجوانان وهیئت ژیمناستیک امکانات شامل:استفاده وبهره از مجمع ژیمناستیک برای کودکان ونوجوانان%20
تخفیف
آدرس:میدان مالجامی خیابان جام جم اداره ورزش وجوانان
شماره تماس04442229927-09143427462:

-16

آموزشگاه دخترانه زبان انگلیسی پگاه امکانات شامل:اموزش زبان از سطح ابتدایی تا باالترین سطح %20تخفیف

آدرس:بین چهارراه آزادی ومولوی نرسیده به لوستر سان الیت

شماره تماس04442244646:

-17مرکز جراحی محدود وسرپایی کردستان امکانات شامل :ارائه خدمات درمانی توسط مجربترین کادر پزشکی-دارای
بخشهای جراحی:عمومی –زنان-کلیه ومجاری ادراری-گوش وحلق وبینی-چشم وارتوپدی
آدرس:خیابان جمهوری –خیابان افشار -مجتمع بهاره
شماره تماس09141422555-04442247410:
-18شرکت کردان مهاباد امکانات شامل:فروش انواع لب تاب وکامپیوتر بصورت نقد واقساطی %20تخفیف
آدرس:خیابان جمهوری انتهای کوچه شاطری
شماره تماس04442243640-0949447536:
-19تولیدات MDFرحمن فرامرزیامکانات شامل:تولید کابینت آشپزخانه –سرویس خواب وکمد دیواری  %30تخفیف
آدرس:باغ اسماعیل آقا
شماره تماس04442448903:
-20پرده اسکارامکانات شامل :دوخت ونصب انواع پرده وکتیبه %20تخفیف
آدرس:باغ اسماعیل آقا روبروی بستنی نعمت
شماره تماس09144423564:
-21درمانگاه مهر امکانات شامل :کلیه خدمات پزشکی و دارویی %10تخفیف
آدرس:خیابان صارم بگ-فلکه کتاب
شماره تماس044423459:
-22گالری مبل امیرامکانا شامل:فروش کلیه وسایل چوبی مبل و غذاخوری و جلو مبلی %10تخفیف
آدرس:باغ اسماعیل آقا 41
شماره تماس0936096:
-23فروشگاه لندی امکانات شامل:انواع پوشاک مردانه بچگانه وزنانه
آدرس :مهاباد بازارچه اصغری طبقه همکف
شماره تماس04442446697:
-24عینک زایس امکانات شامل فروش عینکهای طبی وآفتابی ولنزهای طبی وآرایشی %10تخفیف
آدرس:چهارراه آزادی روبروی خودکفائی
شماره تماس09143899680:
-25شرکت حریر مبل مهاباد:امکانات شامل:پخش لوازم مبل،چرم،پارچه های ایرانی،خارجی،اسفنج%30تخفیف
آدرس:خیابان صالح الدین ایوبی شرقی
شماره تماس04442228448:

-26فروشگاه کامپیوتر وموبایل پگاه سیستم امکانات شامل:فروش انواع لب تاب تب لت کامپیوتر خانگی وانواع موبای
 %15تخفیف
آدرس:خیابان صالح الدین ایوبی شرقی/برج اهورا /طبقه پایین
شماره تماس04442223384:
-27فروشگاه کیف وکفش وشال بایزیدی:امکانات شامل فروش انواع کیف وکفش وشال205تخیف
آدرس:مهاباد خیابان جمهوری کوچه کفش ملی
شماره تماس04442228101:
-28کامپیوتر برد پردازامکانات شامل:خرید وفروش لب اب وکامپیوتر وپرینتر با %20تخفیف
آدرس:چهارراه طالقانی پاساژروژطبقه اول
شماره تماس04442244842:
-29شرکت تعاونی مسافربری پویا مهابادامکانات شامل:حمل ونقل مسافر به تهران %10تخفیف
آدرس:مهاباد –ترمینال
شماره تماس09141422983:
-30کفش پاپیون امکانات شامل:فروش کفش زنانه وبچگانه %25تخفیف
آدرس:چهارراه آزادی روبروی ایستگاه تاکسی میدان استقالل
شماره تماس09144421694:

