(هسایای خاًه کارگر کرهاى)
 -1اػسفادُ اص ػین کاسذ سایسل سایگاى تشای زواهی اػضاء خاًَادُ ( فشصًذاى تاالی  18ػال)

 -2اػسفادُ سایگاى اص کالع ّای کَزاُ هذذ (کاهدیَزش-صتاى-قشآى-حؼاتذاسی ٍ )...
 -3اػسفادُ اص هْواًؼشاّای خاًِ کاسگش دس ػشاػش کـَس تَیظه (هشهذ-چوخاله گیالى-شیراز-اصفهاى-سرعیي اردبیل-یسد -تبریس –
سلواًشهر هازًذراى  ،قشن  ،تهراى  ،گرگاى )...
 -4اػسفادُ اص زخفیفاذ تیوِ ای اص خولِ تیوِ زکویلی ٍ ػوش ٍ ّوچٌیي تیوِ ٍػایل ًقلیِ ٍ ػایش خذهاذ تیوِ ای –  39136633791خاًن فالحسی
 -5اػسفادُ اص هـاٍسُ سایگاى دس هؼائل حقَقی تشای اػضاء – خیاتاى ؿْیذ سخائی کَچِ ؿواسُ 9
-6ا ػسفادُ اص زؼاًٍی هصشفی کاسگشاى اػساى کشهاى  -خیاتاى ؿْیذ سخائی کَچِ ؿواسُ 9
 -7اػسفادُ اص آسایـگاُ صًاًِ قطشهی خیاتاى ؿْاب کَچِ  7هٌضل دٍم ػور چح  %23زخفیف تا هذیشیر خاًن حیذسی 39378122433
 %33 -8زخفیف اػسفادُ اص آسایـگاُ صًاًِ خاسع سٍیاى -1گشین ػشٍع  %33زخفیف تا هذیشیر خاًن صفاسیاى 39363634668
 %33 -9زخفیف آسایـگاُ هشداًِ هَکذُ اؿشاف خیاتاى ؿْیذ تْـسی کَچِ  3ػور چح آقای هحوَد حاخی ظفشی خَس 3243466 -
 -13تَزیک صًاًِ ؿًَیض تلَاس حوضُ خٌة ػیة ػثض  %13زخفیف تشای اػضاء
 -11هیلٌگ زشاؿی  %13زخفیف – خادُ زْشاى تؼذ اص خل ساُ آّي خٌة تاستشی اهیي – آقای سئیغ خَس39133433333
-12اػسفادُ اص فشٍؿگاُ لَاصم ػَاسکاسی تا  % 5زخفیف تشای اػضاء – خیاتاى ؿْیذ ًاهذاس هحوذی سٍتشٍ هخاتشاذ لَاصم ػَاسکاسی اؿکاى
 %23-13زخفیف ٍیضیر خضؿک ػوَهی  ،اطفال  ،خَػر– خیاتاى  24آرس کَچِ هـْذ هطة خاًن دکسش ّذی کاستخؾ
 % 13 -14زا  % 23زخفیف چاخخاًِ اتَسیحاى – خیاتاى طالقاًی تیي کَچِ  6ٍ4تا هذیشیر آقای ػثاع ػاؿَسهاّاًی 32268544-39133994835
 % 13 -15دسصذ زخفیف زاػیؼاذ ػاخسواى-دفسش فٌی ایذُ آل 39131981317
 % 15 -16دسصذ زخفیف تشای کاسّای  ( MDFػاخر کاتیٌر دکَساػیَى داخلی زلفي 39359238931
 %13 -17زخفیف زٌظین هَزَس اصغشصادُ خیاتاى اتَرس ؿوالی ًثؾ کَچِ 7

39336334682

 %23 -18زخفیف چاج دیدیسال (چاج ػکغ سًگی سٍی اؿیاء  ،لیَاى  ،غیشُ )چْاسساُ احوذی خٌة ػکاػی ٌّش آقای اکثشخَس 39131987893
 %23 -19زخفیف اػسفادُ اص خذهاذ دًذاًدضؿکی هطة دکسش حیذسی صادُ خ فشدٍػی ػاخسواى خضؿکاى آساد
 %25 -23زخفیف اػسفادُ اص آسایـگاُ ؿایاى (ٍیظُ آقایاى) – هیذاى هـساق اتسذای خیاتاى ؿْیذ اخالقی (هادس) 33433352392-39131953385
 -21طالفشٍؿی ػیذ هیثن طیة – زخفیف ًقذی  ٍ %5اقؼاط  - %4تاصاس حاج آقا ػلی ػور ساػر آخشیي هغاصُ خَاّشی خاسػا 39131433537
 % 15 – 22زخفیف خْر اًدام کاسّای ػاخسواًی  ،کاؿی  ،ػشاهیک  ،گچ کاسی  .آقای ػؼادذ ػیًَذی 39132434375
 %15 - 23زخفیف زؼویش یخچال ٍ اًَاع لَاصم خاًگی  ،زؼویش ػیؼسوْای حشاسزی ٍ تشٍدزی ً ،صة ؿَفاط ٍ آتگشهکي  ،تشق کـی ػاخسواى ٍ لَلِ
کـی ً ،صة دٍستیي -آقای هحوَد سام 39132416496
 %15 -24زخفیف خـکـَیی هْذیِ خیاتاى  17ؿْشیَس ًثؾ کَچِ  - 13آقای سػسگاسی 33325224-391334333452
 -25خسِ فشٍؿی کشیواى تا  % 25زخفیف خاًن ػثاع ؿیشاصی 39133563684
 %23 -26زخفیف خـکـَیی هشٍاسیذ – خیاتاى کاس سٍتشٍی اداسُ کاس تیي کَچِ  - 8 ٍ 6آقای سػَلی -39131959621-39139414513
 % 15 -27زخفیف کثاتی تْاسًاسًح – خیاتاى اتَحاهذ ًثؾ کَچِ  8سٍتشٍی تیواسػساى خیاهثش اػظن  39138422557تا هذیشیر آقای صادقی صادُ
 %23 -28زخفیف اًَاع خکیح گشهایـی – خ هیشصاآقاخاى کَچِ  47تا هذیشیر آقای هحوذخَاد خَادی 39135324246
 %15 -29زخفیف تؼسٌی فشٍؿی – خاسک تاغولی تؼسٌی خاسک
 %25 -33زخفیف دًذاًدضؿک خیاتاى ؿْیذ تْـسی تؼذاص کَچِ 12ػاخسواى زداسی اسغَاى طثقِ اٍل ٍاحذ  7دکسش هٌْاص ػکٌذسی 39314284975 -
 %23 -31زخفیف آهَصؽ ؿٌا دس زواهی سدُ ّای ػٌی ( هقذهازی – خیـشفسِ ) آب دسهاًی ٍ غیشُ تا هذیشیر هحوذ ػلی کاستخؾ 39367722269
 %53 -32زخفیف اػسخش ؿٌای اداسُ کاس

 %33 -33زخفیف اػسخش صثا ؿْشک هطْشی آ قای اهیشی 39138458191
 %13-34زخفیف ًصة ػیؼسن ّای حفاظسی خ ؿْیذ سخائی ًثؾ ک 55دصدگیش ایوي ػیؼسن تا هذیشیر آقای حیذسخَس39132437396
 %15 -35زخفیف خَؿاک صًاًِ ػال – کشهاى هیذاى آصادی خاػاط حافظ طثقِ ّوکف ٍسٍدی حافظ ٍ 2احذ 39125932997 67
 %15 -36زخفیف تَزیک هشداًِ اػدشذ –هیذاى آصادی خاػاط حافظ طثقِ ّوکف ٍسٍدی حافظ یک 39395115858-
 %15 -37زخفیف زاالس دٍخر گلدَؽ – هیذاى آصادی خٌة ػاخسواى طْوَسثی خاًن تٌی اػذصادُ تافسی – 39132421282-32445111
-38هغاصُ لَاصم السحشیشکلیِ لَاصم زحشیش ٍ اداسی کاغز کدی  13دسصذ زخفیف ٍاقغ دس ؿْشک هطْشی ًثؾ داًؾ ّفر زلفي 334-32125446
-39هغاصُ خشاصی داسا ٍ ػاساکلیِ لَاصم خشاصی اػثاب تاصی ػشٍػک تا  13دسصذ زخفیف ٍاقغ دس ؿْشک هطْشی ًثؾ داًؾ ّفر زلفي 32125445
-43هغاصُ فاًسضی کادٍیی ّوِ خَسُ اًَاع ػشٍػک ٍ غیشُ تا  13دسصذ زخفیف ؿْشک هطْشی ًثؾ داًؾ ّفر زلفي 334-32121377
-41زاالس خزیشایی زالؽ تشگضاسی هشاػن ػشٍػی یا زخفیف یک هیلیًَی یا اقؼاط دُ هاِّ چْاسساُ کاس زاالس خزیشایی زالؽ زلفي - 334-32729799
39133733868 - 334-32755376
 -42زْیِ غزای زالؽ اًَاع غزای ػٌسی تیشٍى تش  15دسصذ زخفیف ادسع چْاسساُ کاسًثؾ چْاسساُ زلفي 334-32729799
 %5-43زخفیف – دٍستیي ّای هذاستؼسِ  -آقای حدر حویذ خَس 39358833344-
 %5 -44زخفیف فشٍؽ ٍ  %15زخفیف زؼویشاذ چشخ خیاطی خیاتاى خَاخَ کَچِ  24ػور ساػر دسب دٍم –آقای حؼي دسآیٌذُ 39135839492
 %3 -45زخفیف لَاصم خاًگی تشقی ٍ  %7لَاصم آؿدضخاًِ ٍ ظشٍف کادٍیی آتگیٌِ – خیاتاى تْوٌیاسًثؾ کَچِ  – 21زلفي 32463333
 %3-46زخفیف زؼاًٍی فشٌّگیاى ًاحیِ  1غشفِ هَاد غزایی – آقای هحوذ گشٍّی 39143168638
 %23-47زخفیف ًقاؿی ػاخسواى – کشهاى خیاتاى ػذُ کَچِ  31اًسْای کَچِ ًثؾ خاسک 39362711337
-48اًدوي حوایر اص تیواساى دیاتسی – کشهاى تَلَاس خْاد  12اًدوي دیاتر سٍتشٍی آصهایـگاُ ػدْش  39133437644-32445853-آقای خلیل صادُ
 %15-49زخفیف خذهاذ زاػیؼاذ کاس – کشهاى خیاتاى خْاد کَچِ  48خالک  39134451911 – 3آقای کْي
 %13 -53زخفیف غزای تیشٍى تشٍ آؿدضخاًِ دیذاس  – 2خیاتاى ؿْیذ تاٌّش (ًاصشیِ) حذفاصل کَچِ 33123362-39131996351 – 15ٍ13
 %7 -51الی  %12زخفیف ًوایٌذگی ایؼاکَ کذ( – )4187533کشهاى خیاتاى اػاد هطْشی ًثؾ کَچِ  9فشٍؿگاُ زشاتی 32533741
 %13-52زخفیف کاؿی ًاب – کشهاى هیذاى اتَرس ًشػیذُ تِ ّسل گَاؿیش – تا هذیشیر کشیوی 32513771-39133434375
 %12 -53زخفیف ایلیا اػسیل کشهاى هیذاى اتَرس سٍتشٍی تِ ّسل گَاؿیش خٌة خل ػاتش خیادُ – 39129478373
 % 2-54الی  % 7زخفیف( تَسع قطؼاذ حشاسزی تشٍدزی – کَلش ازَهثیل  ) -خیاتاى هذسع خٌة کَچِ  14فشٍؿگاُ سّشٍاى – 39133425836
 %13-55زخفیف ؿشکر ػیوشؽ لَاصم السحشیش – هیذاى آصادی اتسذای خیاتاى ؿْیذ تْـسی ًثؾ کَچِ 2
 %15 -56زخفیف ًصة کاغزدیَاسی – دیَاس خَؽ – ػقف کارب ٍ  – ...آقای سضایی 39138442631 -
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