لیست مراکز طرف قرارداد خانه کارگر شهرکرد
نام مرکز

آدرس

شماره تماس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

قرارداد

قرار داد

 10تا  15درصذ تخفیف پششه عوَهی

شْزوزد -تلَارآسادی-تیي هیذاى چْارهحال ٍ هعلن
درهاًگاُ راسی

تعذ اس عالي پذیزایی پزتَ -وَی آپاداًا

درصذ تخفیف

0383352051

1397/03/24 1396/03/22

 15تا  20درصذ تخفیف پششه هتخصص

جٌة دارٍخاًِ دوتز هله پَر
تاشگاُ تذًغاسی پذیذُ

شْزوزد تلَار  17شْزیَر

آتلیِ آدان

خیاتاى واشاًی جٌة وَچِ 83

اعتخز شٌای شْذا

شْزوزد-فزدٍعی شوالی -رٍتزٍی صذا عیوا

 20درصذ تخفیف
03832224033

1396/12/29

9133823340

1396/12/29 1396/03/22

آلای اهیٌی

03832224995

رعتَراى ٍعثاخی عیذ

تزٍجي هیذاى تیوارعتاى اتتذای تلَار تَعلی

9139800594

رعتَراى خَسعتاى

عِ راُ عیٌوا رٍتزٍی عیٌوا تْوي(خاًن عالیی)

رعتَراى شیز عٌگی

خیاتاى هلت وَچِ  50پالن 2

هجتوع آهَسشی ٌّز

خیاتاى  17شْزیَر وَچِ 37

واٍر دٍسی شمایك

خیاتاى رجایی تیي ععذی ٍ هَلَی (خاًن عثاعی)

دفتز فٌی تىثیز شْزوزد

فلىِ آتی پاعاص لائن عثمِ سیزیي(خاًن آساد)

تاشگاُ ٍرسشی لصز ٍیضُ تاًَاى

1397/11/26 1394/10/23

1397/09/13 1395/09/04 03832222809

 20درصذ تخفیف
ّز عاًظ عوَهی  7000تَهاى آهَسشی
ٍیضُ پغزاى داًش آهَس سیز  15عال  55000تَاى
تخفیف ٍیضُ
تخفیف  10درصذ
تخفیف  20درصذ

1399/05/07 1396/05/07

تخفیف  10درصذ

1396/12/29 1396/03/24 03832270748

تخفیف  15درصذ

9139856090

خیاتاى هَلَی تماعع هَلَی رٍتزٍی آسهایشگاُ
هزوشی

9375309590

1396/12/29 1396/04/12

خیاتاى ٍلیعصز جٌَتی پاییي تز اس اهاهشادُ

03832273265

1397/05/29

تخفیف  25درصذ
تخفیف  20درصذ

پَشان سًجیزُ ای صذف

1395

هَعغِ حمَلی
تزًن اًذیشِ ساگزط
ّتل دیثا
تاشگاُ تذًغاسی فیتٌظ والب
شزوت خذهاتی هغافزتی
جْاى فزاس ساگزط
تیوِ ایزاى

رضا هحوذی
هیذاى هعلن رٍتزٍی پارن اللِ(هزتضی هحوَدیاى)

9376299100
1397/05/01 1396/05/01 03833330475
1397/09/01 1396/09/01

تخفیف  20درصذ

هیذاى هعلن ٍرٍدی تلَار هعلن حذ فاصل
وَچِ (14 ٍ 12خاًن رٍعتایی)

9134830191

خیاتاى واشاًی ًثش وَچِ  34جٌة شیزیٌىام
(خاًن رییغی)

ٍ عفتِ خَدرٍ هلىی اسدٍاج ٍ عالق هْزیِ ٍ ًفمِ
تخفیف  30درصذ

9137029805

چْار راُ تَعلی عیٌا

هشاٍرُ رایگاى در ولیِ هغایل حمَلی در سهیٌِ چه

03832224503
03832224633

1394

1396/12/29

1396/12/25 1395/12/25 03832221346

 5درصذ تخفیف ًمذی یا الغاط  3تا  10هاِّ
پزداخت الغاعی تیوِ خَدرٍ  30درصذ
پیش پزداخت الثالی عی  6هاُ  (3لغظ دٍ هاِّ)

