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با حمد و سپاس به درگاه خداوند منان و با صلوات بر محمد و آل محمد )ص( و با سالم خدمت برادران و خواهران و 

 خانواده های محترم کارگران .

قدم نهادن در مسیری که بتواند همواره پویایی و بالندگی فکری و عملی در باور انسانهایی واال همراه داشته باشد مسئولیتی 

بس سنگین است . خوشبختانه بستر این فعالیت بعد از برپایی حکومت اسالمی بسیار مفید فراهم گردیده است که می 

مجدانه  حضور کار و تولیدبهتر از دیروز بتوانند با آرامش خاطر در مسیر رشد بایست تالشگران و کارگران عزیز ما هر روز 

 داشته باشند .

خویش ، خواهان آن است  خاص بوده و به لحاظ موقعیت و جایگاهدنبال تحقق تکریم کارگران ب خانه کارگر استان ایالم

ی ، ورزشی ، حقوقی و رفاهی ( برخوردار در جهت ارائه خدمات ) فرهنگی ، آموزشی ، درمان مطلوبکه از یک ویژگی 

علیرغم تمامی مشکالتی که وجود داشت  می باشیم وکه در خدمت کارگران عزیز  است دو دهه بیش ازباشند بطوریکه 

مناسب و همچنین با کمک دلسوختگان جامعه کارگری جایگاه و شأن و منزلت خود را حفظ نموده و در ایجاد فضای 

نی خودشان را دور از هر گونه تنش ارتباطات صمیمی که کارگران در قالب تشکالت خواسته های قانوساختار نظم و 

پیگیر و ایده های خود را عملی نمایند ، لذا بمنظور ارائه تسهیالت بهتر و رفع تنگناها و مشکالت جاری بر آن شدیم 

همچنین ایجاد مهمانسراها ، هتلها ، ان کوتاه مدت و عالوه بر خدمات ارزنده و گسترده خانه کارگردر امر آموزشهای رایگ

زائرسراها و استراحتگاهها در اکثر استانها وارد عقد قرارداد همکاری در امر )درمان ، بیمه ، آموزش ، ورزش ، رفاهی و اجتماعی( 

 ج از استان شده کهدر سطح منطقه و خار با مراکز علمی ، فرهنگی ، فنی ، تخصصی و رفاهی در بخشهای دولتی و خصوصی

عزیزان طرف قرارداد تشکر و قدردانی نموده تا با این خدمت هر چند کوچک ، گوشه  یجا دارد از همکاری و مساعدت تمام

و از لحاظ مشکالت اقتصادی و رفاهی کمک  یم کارگری وارد شده است را تسکینای از جراحتی که بر پیکره ی جامعه عظ

 حال این قشر زحمتکش باشیم .

کارگران با وجود نقش مهمی که در جامعه ایفا می کنند ، هیچگاه آنطور که باید مورد تکریم قرار نگرفته اند و  از طرفی

طح در س بیشتربه همین دلیل خانه کارگر به دنبال تحقق این امر است که بتواند با ارائه خدمات و تسهیالت هر چه 

 برداریم .گام  آنهابه کارگران شریف در دولت تدبیر و امید در راستای بهبود زندگی استان 

 با احترام : هدایت چراغی                                                                        

 رائی خانه کارگر تشکیالت استان ایالمدبیر اج                                                                           
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 مراکز طرف قرارداد:

 الف ( خدمات رفاهی

معرفی کارگران عضو تشکیالت در طول سال به زائر سراها و استراحتگاههای وابسته به خانه کارگر کشور  )با هماهنگی و  .1

چمخاله لنگرود  ، خمام رشت ،تبریز ،شیراز  ا و شهرستان های مشهد ، اصفهان ، سرعین ، اردبیل ، یزد ،رزرو قبلی ( در استانه

کان م)جهت آقایان( و مهمان سراهای اتحادیه های ا فقط و بندر عباس )با تخفیف هفتاد درصد( و )تهران به  صورت رایگان

کان در استانهای مذکور بصورت سجهت ا)ضمناَ در طول ایام سال در بعضی از استان های کشور )با تخفیف سی درصد ( 

ثبت نام هر ماه یکم در تاریخ   (  www.workerhouse.org.saraa ترنتی به سایت امور اعضاء خانه کارگر کشور )این

معرفی خانه ) با    () ضمنا سهمیه کارگران به زائر سرای قم و استراحتگاه بندر انزلی از طریق اداره کل کار استان نمایید .

 کارگر ( انجام می گردد .

تعدادی هتل و سوئیت جدید ، زائر سراهای کارگران خانه کارگر و اتحادیه  ، ونگین شرق  آپارتمانمعرفی کارگران به هتل  .2

 یس طرف قرار داد با خانه کارگر استان با تخفیف ) ( رزرو قبلی در ایام نوروز و تابستان روز ده )با امکان در مشهد مقدس

 . درصد( )با معرفینامه خانه کارگر(. )سایر ایام مشکل خاصی جهت معرفی وجود ندارد(

معرفی کارگران به گروه هتل های سنتی ابن سینا اصفهان )طرف قرارداد خانه کارگر کشور( ) با تخفیف ویژه جهت اعضاء(  .3

 )با معرفینامه خانه کارگر (.

با تخفیف  ) تهرانواقع در ترمینال شهدای ایالم در صورت مسافرت به « سیر وسفر » مراجعه کارگران مسافر به شرکت تعاونی  .4

 فرهان نجفی – 32225151 -76151368130تلفن :  ( ) با معرفی نامه خانه کارگر ( ویژه

کاال شیشه کوله بندی تهیه و نصب شیشه های دو جداره ایرانی و خارجی و ساخت پنجره های پی وی سی انعقاد قرارداد با  .8

 درصد  27و  18با ارائه کارت خانه کارگربا تخفیف 

 خیابان پروین اعتصامی باال تر از تعاون روستایی–خرداد  18آدرس : خیابان 

نگ س –کاموا بافی  –گلیم نقش بر جسته  –تابلو فرش  –قالیبافی  آموزشگاه عرش آموزش در رشته های  انعقاد قرارداد با .1

 با مدیریت خانم قباد بیگی % 87کیف بافی و غیره با تخفیف  –کاری روی لباس 

 33346481کوچه شهید مظفری جنب حسینیه اهل بیت  –خ خرمشهر  –به آدرس : ایالم 

در شهر ایالم همراه با آموزش و آرایش )با تخفیف پنجاه درصد( عروس ناز همسران و دانش پژوهان دختر به آرایشگاه  معرفی .0

 روبروی پارک کودک جنب طال فروشی صفر لکی-آدرس معرفینامه خانه کارگر( . )با

 با مدیریت سرکار خانم موسوی

و دکوراسیون ) با کمد دیواری  MDFدرب های  –و فلزی  MDFانعقاد قرارداد با صنایع چوب مبینا سازنده انواع کابینت  .5

تخفیف ویژه ( بدون بهره با اقساط چهار ماهه به آدرس بلوار شهید مدرس چهارراه حر ، جنب بانک ملی ، با مدیریت آقای 

 مرادخانی مهدی

http://www.workerhouse.org.saraa/
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خ ملک الشعراء    -جانبازان  –آرایشگاه بانوان ستاره شهر با مدیریت سرکار خانم جعفری به آدرس ایالم انعقاد قرارداد با  .6

 روبروی پیش دبستانی دریا با ارائه کارت عضویت خانه کارگر و تخفیف ) سی در صدی(

انعقاد قرارداد با فروشگاه الستیک و باطری ستاره غرب ) آقای نصری ( به آدرس ایالم خیابان رسالت ، روبروی ارشاد اسالمی  .17

 . با معرفینامه خانه کارگر ( جنب کاالی برق دینی پژوه بصورت اقساطی )

  –با مؤسسـه یـاس : )مجری کلیه امور طراحی و چاپ( فروش کارتهای : عروسی ، جشن تولد و حجاج  انعقاد قـرارداد .11

طراحی و چاپ آگهی تبلیغاتی ،  چاپ  –فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس با مجوز رسمی ، میکس و مونتاژ و تبدیل فیلم 

( جهت کلیه امور چاپی و فروش . با  %27ساعته( ، چاپ فاکتور ، سربرگ ، کارت ویزیت و ... با تخفیف ) 24آگهی ترحیم )

معرفینامه خانه کارگر ) به آدرس ایالم ، نبش جنوبی میدان انقالب ( با مدیریت آقای سهرابی ؛ تلفن های تماس : 

76156471216 –  33344377 -  33316214 

از مجالس عروسی ، جشن تولد و ... با کادر مجرب آقا  و عکسبرداری فیلمبرداری ؛ ( ) سهرابی انعقاد قرارداد با آتلیه انتخاب .12

تخفیف طبق  %37میکس و مونتاژ .  با ارائه کارت خانه کارگر )  -با کیفیت فول اچ دی ، اچ دی  )دارای مجوز رسمی( و خانم

بلوار مدرس روبروی شرکت آب و فاضالب  –به آدرس : ایالم ( تخفیف .  %27عرفه ( کارت عروسی ، جشن تولد و حجاج ) ت

76156471216 - 76155441728 

ساز ) ویژه بانوان ( در رشته های ایروبیک ، آمادگی جسمانی ، ژیمناستیک ، یوگا  انعقاد قرار داد با باشگاه فرهنگی ورزشی تن .13

لوار چهار راه ارکوازی ، ابتدای ب –، کاراته و .... با پیشرفته ترین دستگاه های هوازی با مدیریت سرکار خانم حیدربیگی ( ایالم 

 سایی خانه کارگر ) تخفیف ویژه (با ارائه کارت شنا – 33374722فارابی نبش کوچه میعاد ...تلفن : 

به آدرس سرابله خیابان  سی ان جی ( بصورت اقساط) گازسوز کردن خودرو  شرکت فن آوران غرب سرابلهانعقاد قرارداد با  .14

 ولی عصر )عج( بلوار مدرس روبروی بنیاد مسکن با مدیریت آقای ساسان کهزادی

یض الستیک ، رفع لرزش فرمان ، پنچرگیری تیوب و تیوبلس ، تعویض خ تعوباالنس چر–انعقاد قرارداد با مکانیکی خودرو  .18

بلوار شهید بهشتی جنب مزدایدک با تخفیف )ویژه( ) با ارائه کارت شناسایی خانه  –با مدیریت جمال جمالی  –لنت چرخ 

 کارگر(.

: خیابان خرمشهر پایین تر از مطب انعقاد قرارداد با داروخانه گیاهی ابن سینا تولید وپخش انواع داروهای گیاهی به آدرس  .11

 دکتر مروارید با تخفیف )پانزده درصد( و )با ارائه کارت شناسایی خانه کارگر( .

تابلو فرش، گلیم فرش برجسته ،  2و1انعقاد قرارداد با آموزشگاه و کارگاه تولیدی فرش ترنج در رشته های قالیبافی درجه  .10

 315و حجیم بافی به آدری خیابان خرمشهر روبروی حسینیه نوروزآباد پالک  طراحی گلیم کامپیوتری فرش ، ارزیابی فرش

 با تخفیف )بیست وپنج درصد( جهت خواهران )با معرفینامه خانه کارگر ( به مدیریت سرکار خانم مالح نوکنده .

 تابفروشی هواسی با تخفیفانعقاد قرارداد با مؤسسه اینترنتی هواسی )دهکده قدیم( به آدرس چهار راه پیام نور طبقه دوم ک .15

 بیست درصد ) با ارائه کارت شناسایی خانه کارگر (

محله رزمندگان میدان دانش ، خیابان مهدیه ، نرسیده به دانشگاه ( به آدرس نساءانعقاد قرارداد با باشگاه ورزشی ویژه بانوان )  .16

 خانه کارگر(. ارائه کارتدرصد( )با  بیست)با تخفیف  با مدیریت خانم ملک حسینی باختر
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ایرانی  انعقاد قرارداد با صاف کاری مهارت مراد ) تحت مدیریت آقای اله مراد انصاریان( صاف کاری انواع ماشینهای خارجی و .27

صاف  –بلوار شهید بهشتی )شماره یک( جنب گاز قامشلو داخل گاراژ مهارت  –به آدرس ایالم  تخفیف %27)بدون رنگ( با 

 76153415741کاری اله مراد انصاریان شماره تماس )همراه( 

) تحت مدیریت احمد ابراهیمی ده باالیی( نصب انواع کولر گازی و کولر اسپیلت  117انعقاد قرارداد با خدمات فنی و مهندسی  .21

نوروز  –ایالم  به آدرس %28ف تعمیرات آبگرمکن و بخاری و پکیج و نصب و راه اندازی در تمام شهرستانهای استان با تخفی –

)همراه(   33383821-3347111شماره تماس : )ثابت(  –روبروی پلی کلینیک )شبکه بهداشت( جنب گرمابه بهار  –آباد 

76155413071 

ادوات و پوشاک  ،ابزار  ،رائد علی پناهی( فروش انواع وسایل جهان اسپرت ) تحت مدیریت آقای  انعقاد قرارداد با ورزشی .22

مرکز خرید  –خیابان طالقانی  –درصد تخفیف از قیمت درج شده روی اجناس مصوب صنف به آدرس ایالم  %18با  ورزشی

 76156421653)همراه(  : شماره تماس   E27طبقه اول واحد –باغ اسالمی 

، برق ،  upsکه دیتا ، انعقاد قرارداد با شرکت ایمن شبکه ماداکتو )تحت مدیریت آقای علی اصغر جابریان( اجرای کامل شب .23

و تابلو و تمامی خدمات برقی  upsتابلو روشنایی ، تابلو برق ، روشنایی سقف ، برق ادارات و منازل ، تقسیم بار ، تعمیرات 

نصب آیفون ، اجرای چاه ارت ، اجرای برق گیر ساختمان مشاور و اجرا در جهت استاندارد سازی مصرف بهینه و مدیریت 

دفتر شرکت  –کوچه روبروی مجتمع آفتاب  –بلوار آزادی  –تخفیف به آدرس ایالم  %28هرستانهای استان با انرژی در تمام ش

 3318504)ثابت(   76155420585شماره تماس : )همراه(  –ایمن شبکه ماداکتو 

انعقاد قرارداد با خدمات سیار امایی )تحت مدیریت برادران امایی( نصب و راه اندازی موتور خانه و پکیج ، فن کویل هواساز ،  .24

چیلر ، انواع لوله کشی آب گرم و سرد )نیوپایپ ، سوپر پایپ ، مستر پایپ ، اتویی گالواینده( و لوله کشی فاضالب )نیمه ضعیف 

سرویس منازل و ادارات ، انجام عملیات ، تخریب و بازسازی ساختمان ، تخریب و بازسازی کف  ، فشار قوی پوشیفت کلیکی(

احداث ساختمان از پی کنی تا به صورت جاروکش و تمامی خدمات ساختمانی )گستره خدمات در تمامی شهرستانهای استان 

 – 76153415084تماس :)همراه( کوچه زاهد    شماره  –خیابان جمهوری  –به آدرس ایالم  %27ایالم( تخفیف 

76155471052 

( ؛ فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس عروسی ، جشن تولد و ... با کادر مجرب آقا  انعقاد قرارداد با آتلیه انتخاب ) سهرابی .28

تخفیف طبق  %37میکس و مونتاژ .  با ارائه کارت خانه کارگر )  -و خانم )دارای مجوز رسمی( با کیفیت فول اچ دی ، اچ دی 

بلوار مدرس روبروی شرکت آب و فاضالب  –( تخفیف . به آدرس : ایالم  %27تعرفه ( کارت عروسی ، جشن تولد و حجاج ) 

76156471216 - 76155441728 

انعقاد قرارداد با فروش و تعمیرات اگزوز عبدالهی )تحت مدیریت آقای کمال عبدالهی( تعویض و تعمیر انواع اگزوز ماشین  .21

ی ایرانی و خارجی و ارائه کلیه خدمات مربوط به اگزوز ، فروش انواع قطعات مربوط به اگزوز )اصل و شرکتی( لیست قطعات ها

(  3، درجه2با ضمانت نامه کتبی ، درجه 1امید گیالن )درجه  -رداد با شرکت ها و کارخانجات و اجناس فروشی طرف قرا

با ضمانت نامه کتبی قطعات با تخفیف ویژه و قیمت کارخانه و  1درجه میالد سپاهان )قم(سه گل   KIM)رضا مشهد(  

نبش گاراژ  –بلوار شهید بهشتی )شماره یک( جنب گاز قامشلو  –ایالم  تخفیف به آدرس %18ت با تعویض و نصب و تعمیرا

   76155413047)همراه(     32227840شماره تماس :  تعمیرات اگزوز عبدالهی –مهارت 
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نجاری و دکوراسیون مدرن سازنده انواع کمد کابینت و ملزومات چوبی منزل با مدیریت آقای حیدری به آدرس بلوار  قرارداد با .20

 با تخفیف ویژه و اقساط   76156478828شماره تماس  –مدرس 

وچی وی درمانگاه دکتر بلجانبازان ، خ ملک الشعراء روبر -انعقاد قرارداد با آرایشگاه نسیم سحر ) ویژه بانوان ( به آدرس : ایالم  .25

 با ارائه کارت خانه کارگر ) تخفیف ویژه برای اعضاء ( –جنب فروشگاه عبدالمحمدی 

به آدرس بلوار امام علی )ع( جنب کابینت آریانا بانوان : ایروبیک  ( و آقایان انعقاد قرارداد با باشگاه ورزشی مهرگان ) ویژه بانوان .26

)  % 28رشته های رزمی ) کاراته ، تکواندو ، یوگا و ژیمناستیک ( ؛ آقایان : کیک بوکسینگ و تکواندو با تخفیف  –بدنسازی 

 با ارائه کارت عضویت خانه کارگر (

 

 ب( خدمات آموزشی ، فرهنگی و خدماتی :

سی )سطح یک و دو( . آموزشی تخصصی کوتاه مدت در رشته های زبان انگلی دارالقران و شرکت کارگران در کالس های .1

رت یک ودو( مبانی علوم کامپیوتر شامل رشته های )اپراتور و ویندوز ، ورد و اکسل ، پاور پوینت و اکسس ، احسابداری )مه

)به صورت  خانه کارگر در محلفتوشاپ( و صدور گواهینامه از مرکز پس از موفقیت در آزمون های مربوطه در ایام سال 

 رایگان( .

انعقاد قرارداد سراسری با جهاد دانشگاهی استان جهت شرکت کارگران و اعضاء خانواده در کلیه دوره های آموزشی ) با تخفیف  .2

 شهید کشوری اول بلوار آزادی )با معرفینامه خانه کارگر( .درصد( میدان  ده

م چی جهت شرکت در کلیه دوره های انعقاد سراسری و معرفی کادر اجرایی و اعضاء فعال تشکیالت به مجتمع آموزشی قل .3

متری اشرفی اصفهانی روبروی مجتمع  24  درصد(بیست آموزشی از مقطع سوم ابتدایی تا مرحله کارشناسی ارشد ) با تخفیف 

 بانک صادرات )با معرفینامه خانه کارگر(.

بلوار شهید بهشتی ، روبروی پرسی گاز )قامشلو( جهت  –انعقاد قرارداد با نمایندگی آقای احمد سوره میری به آدرس ایالم  .4

 خرید اگزوز انواع خودرو ) با قیمت کارخانه و تخفیف ویژه (

 درصد( )رشته های سیمعرفی کارگران به مجتمع فنی و آموزشی پویندگان عمران در کلیه رشته های آموزشی )با تخفیف  .8

:  آدرس) با معرفینامه خانه کارگر( . د کشوری ، ابتدای بلوار آزادی و کار آفرینان می باشد ( میدان شهی آموزشی کارگری

 76382874616خیابان آیت اهلل حیدری روبروی بانک ملی  جنب نان پاکزاد شماره تماس 

انعقاد قرارداد با رستوران ارمغان گل جهت پذیرایی )غذایی( جشن ها ، عروسی ها و سایر مراسمات با تخفیف ویژه به آدرس  .1

 یابان خرمشهر باالتر از اتحادیه تعاونی تاکسیرانی با مدیریت آقای یوسفی نژاد .: خ

درصد( )با  بیستبا)تخفیف   2و  1با آموزشگاه پیرایش مردانه امیر در دوره های آموزش و پیرایشگری درجه انعقاد قرارداد  .0

 6لوار شهید خرم رودی کوچه پیروزیبه آدرس : ب خانه کارگر( . ارائه کارت

) با ده  فروشگاه های واحدهای کارگریگالری کابینت جام جم به آدرس ایالم خیابان رسالت جنب انعقاد قراردا با صنایع  .5

 با)درصد تخفیف ( به عروس و دامادها در صورت خرید ، یکی از محصوالت شرکت به صورت رایگان تحویل داده خواهد شد  

 با مدیریت طاهر زاده 76125861137شماره تماس  خانه کارگر(. ارائه معرفی نامه
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 پ( خدمات درمانی :

 مالیش معرفی اعضاء به نمایندگی اپتومتری )تهیه و ساخت عینک های طبی و آفتابی با بیست درصد تخفیف ( خیابان سعدی .1

 )عینک سازی سوگند(.)با معرفینامه خانه کارگر(  باالتر از سرپرستی بانک ملت، 

آزمایشگاه طبی ابن سینا به آدرس چهار راه سعدی ، خیابان تختی ، کوچه ابوقداره )با معرفینامه خانه کارگر( انعقاد قرار داد با  .2

 و با تخفیف)پانزده درصد( .

معرفی کارگران و خانواده های آنان به مدیریت امور درمان تأمین اجتماعی جهت عمل های جراحی )بصورت اورژانسی ( به  .3

تهران ) با ارائه معرفی نامه از پزشک معالج و دارا بودن دفترچه درمانی تأمین اجتماعی ( ماعی بیمارستانهای تأمین اجت

 بصورت رایگان 

 درصد با ارائه کارت خانه کارگر  27با آزمایشگاه طبی دانش انواع آزمایشات طبی با تخفیف  انعقاد قرارداد .4

 پزشکی میالد نور  مجتمع تجاری –کوچه شهید عبدالهی  –به آدرس : سعدی جنوبی 

درصد پیش پرداخت مابقی  28اتومبیل با  ( بیمه شخص ثالث2346مرادی ) کد میهن محمد انعقاد قرارداد با نمایندگی بیمه  .8

جنب شرکت کارگستر شماره تماس  –بلوار چالیمار  –میدان دفاع مقدس  –: ایالم  1قسط به آدرس 8بصورت 

سرپرستی  دفتر –جنب اداره کل زندانها  –داره برق استان روبروی ا –بلوار مدرس  –: ایالم  2آدرس      76155472006

 روزنامه قدس نمایندگی بیمه میهن

 

ماهه  اقساط چهارسطح استان جهت بیمه شخص ثالث با  انعقاد قرارداد سراسری با شعب و کلیه نمایندگی های بیمه آسیا در .1

 تخفیف و اقساط با معرفینامه خانه کارگر . %27و بیمه بدنه 

هیئت کبدی شهرستان ایالم جهت آموزش در روزهای فرد جهت آقایان و بانوان بعدازظهرها میدان کشوری قرارداد با انعقاد  .0

 ین رشته به صورت رایگان می باشد ، استادیوم جهان پهلوان تختی ، سالن کاراته ) ثبت نام و تمرین ورزشکاران در ا

، حقوقی و تحصیل دانش آموزان در زمینه های روانشناسی خانواده ، ازدواج می معرفی اعضاء به مشاوره )آرامش( نیروی انتظا .5

... 

 بصورت رایگان  –جنب استادیوم ورزشی  -به آدرس : بلوار امام )ع( 
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