مرکز

درصذ تخفیف

خیاطی هسٍى تاراى

20

خذمات

آدرس و تلفن

دٍخت پالتَ ٍ هاًتَ

کَی شوس تعذازشیریٌی سرای جام عسل

لثاسْای هجلسی

کَچِ صذاقت  1پالک  189طثقِ دٍم

ٍ چادر ٍ سرٍیس خَاب

تلفي 09356338095 :

تلیط تفریحی  4000تَهاى
استخر شٌای کَثر

شْرک هذًی

جْت آهَزشی ّ100سارتَهاى 14
جلسِ
چرتی سَزی  -ایرٍتیک

هیذاى شیرسٌگی  :جٌة کفش فرٍشی ّا

پیالتس-تذًسازی

تلفي 382666802 :

تذًسازی  -ایرٍتیک -چرتی سَزی

هیذاى تعثت تِ تاال  -رٍترٍی ادارُ صٌعت ٍ هعذى

اسپیٌیٌک  -تی آرایکس

کَچِ ّگوتاًِ تلفي 38224221 :

تاشگاُ ٍرزشی صخرُ

15

تاشگاُ ٍرزشی هْرٍرزاى

10

دکَراسیَى تلَط سثس

50

ساخت درب ٍ کاتیٌت

سیٌوا قذس

50

سِ ساًس اٍل

خیاتاى تَعلی 32522344

سیٌوا فلسطیي

50

سِ ساًس اٍل

دٍر هیذاى اهام

آهَزشگاُ هَسیقی دیذار

12

ٌّرّای ًوایشی ٍ هَسیقی

خیاتاى طالقاًی 38261449

شرکت ایوي پرداز الًَذ
سیر
تیوِ ایراى

10
4

آهَزشگاُ راًٌذگی فجر
فزّػگاٍ فزع
قزهش

در صْرت ًقدی 21

تْیِ ی جْیسیِ ٍ لَازم خاًگی
تِ صَرت اقساطی  36هاِّ
تِ صَرت اقساط  10هاِّ

شْرک فرٌّگیاى  -هیذاى هعلن  -تلَار داًش آهَز
تلفي 32547537 :

09188143096

هرحلِ اٍل ثثت ًام  220000تَهاى

09188143096
هیذاى فردٍسی  -رٍترٍی ادارُ ثثت

هرحلِ دٍم  280000تَهاى

کَچِ ًسترى 38280515

درصْرت خزید اقظاطی

تیي هیداى ػیزطٌگی ّ هیداى
رطالت

اس دم قظط  21هاَُ

تاغ رطتْراى
طاحل
ػِز تاسی رًگیي
کواى
ػزکت طیاحتی
علیصدر
التزاتْار عکاطی

10

ارائَ غذا ّ تزگشاری
هزاطن ُا

تلْار ارم رّ تَ طزف گٌج ًاهَ
03970501751

در 6هاَُ اّل طال %20
هظیز جدید غار 30000
تْهاى

در 6هاَُ دّم طال %40
هظیز قدین غار 20000
تْهاى

20

عکض  -چاپ
عکاطی عزّص  -آتلیَ
کْدک

تلْار ارم تلفي 38381353
آراهگاٍ تْعلی  -تلْار خْاجَ
رػید 38255552
تیي هیداى داًؼگاٍ ّ آراهگاٍ
تْعلی

طاى اپتیک
تیوَ پاطارگاد

پزداخت حق تیوَ تَ
صْرت اقظاطی

تیوَ عوز  -تاهیي آتیَ

پْػاک ایتْک

10

پْػاک هزداًَ

فزّػگاٍ هزادی

 15الی

تاػگاٍ ّرسػی
رّژاى

15

قصز هثل

10

رطتْراى ػال

12

کارّاع آب تاسی

20

کارّاع ًاًْ

20

آرایؼگاٍ عزّص
اطلض
آرایؼگاٍ تالظا

20

پارچَ فزّػی
تدًظاسی  -ایزّتیک-
چزتی طْسی
اطپیٌیٌک  -تی آرایکض
لْطتز  -هثل -
دکْراطیْى داخلی
تزگشاری هزاطن ُا
ػظتؼْی داخل ّ تیزّى
هاػیي
ّ خؼک کزدى
ػظتؼْی داخل ّ تیزّى
هاػیي
ّ خؼک کزدى
کلیَ اهْر آرایؼی
تاًْاى
کلیَ اهْر آرایؼی
تاًْاى

38260091
هیداى داًؼگاٍ جٌة تاًک هلی
09188171746
خ تْعلی رّتزّی ادارٍ پظت
تاسار هظفزیَ

09183171054

اهاهشادٍ عثدا...

جِاى ًوا
پل رطالت
هیداى رطالت  -تلْار ًِن دی
ًزطیدٍ تَ آتغ ًؼاًی
خیاتاى اعتوادیَ  -تلْار
رًجثزاى
دّر هیداى ػیزطٌگی
ػِزک فزٌُگیاى دّر هیداى
اطتقالل

