تسهیالت

« خانه کارگر »
ویژه اعضاء محترم

``

بهاء دفترچه  0555ریال

« بسمه تعالی »
پيام دبيرکل محترم خانه کارگر جمهوري اسالمي ايران  :عليرضا محجوب
اعضاي محترم خانه کارگر!
بهترین آرزوي ما اینست که بتوانیم خدماتمان را براي شما را از بهترینهایي که مي توانیم شناسایي کنیم انتخاب نماییم .
قطعا آنچه که عرضه مي کنیم در اندازه دلخواه ما نیست.کار کوچکي است براي مردان وزناني بزرگ که همه سختیـهاي
زندگي تنگناها و نداشتن ها را با اراده پوالدین هیچ کرده اید.خدا کند که ما بتوانیم در جلب رضایت شما حرکتي وقدمي
برداشته باشیم .آنچه در دفترچه راهنماي خدمات وتسهیالت مراکز درماني ،آموزشي ،فرهنگي ورفاهي طرف قـرارداد با
واحد امور اعضاء وآموزش خانه کارگر مالحظه مي کنید مجموعه اي است از قـراردادهـایي که بـه کوشـش مسئـوالن و
زحمتکشان امور اعضاء فراهم آمده است .ازیکایک آنها تشکر مي کنم ،اما بـرادران وخـواهران عزیـزي که انشـاء ا ...از
امکانات عرضه شده استفاده کامل را خواهند برد ما را از اشکاالت وایرادات کارمـان بي نصیب نگـذارند .با نـامه یا تلفن
ایرادات کارها را به مسئوالن محترم امور اعضاء منتقل کنید

دبير اجرايي خانه کارگر تشکيالت خراسان رضوي  :سيد حسين رسولي
خدمت برادران و خواهران گرامي کارگر و بازنشستگان و خـانواده هاي محترم آنـان در شهـر مشهـد الرضـا پایتـخت
معنوي جهان اسالم .امید است درود گرم وصمیمانه ي ما را بپذیرید .ازلطف و اعتماد وهمـکاري فـراوان شمـا عزیـزان
بي نهایت سپاسگذاریم  .خانه کارگر جمهـوري اسـالمي ایران به شما تالشگران عرصه کار و تولید تعلق دارد .ما وظیفه
داریم به شما خدمت نموده وبابت این توفیق بـزرگ خداي منان را شاکر باشیم وآرزوي ما اینست که بتـوانیم با ارائه ي
خدمات صادقانه رضایت شما را فراهم آورده و گرهي از گرفتـاري هاي شما باز کنیم  .خوشبختانه خانه کارگر حدود سه
دهه است که در این راستا فعالیت دارد و اکنون بـه لحاظ جایگاه و مـوقعیت خـاص خویـش درجهـت ارائـه خـدمات
رفاهي ،حقوقي،درماني ،آموزشي ،فرهنگي و ورزشي تالش مي نماید  .لذا از کلیه برادران و سروران عزیز که خانه کارگر
جمهوري اسالمي ایران تشکیالت خراسان رضـوي را مـورد محبت و رهنمون قرارداده اند کمـال تشکر و قـدرداني را
داشته و ازخداوند بزرگ طول عمر با عزت وسربلندي براي آنان آرزومندیم .

``

نماینده ربرت بیمه اهی عمرو پس انداز بیمه آسیا رد  4سال متوالی رد سطح کشور

دارای  72سال سابقه اراهئ خدمات بیمه ای

تسهیالت ویژه جهت اعضاي محترم خانه کارگر :
 مشاوره رایگان در خصوص رفع مشکالت پرونده هاي خسارت با هر کدام از شرکت ها ي بیمه جهت اعضا
 % 03 تخفیف بیمه بدنه ( عالوه بر تخفیفات عدم خسارت و صفر کیلو متر و نقدي )  +تقسیط حق بیمه در  05ماه
 % 73 تخفیف بیمه هاي آتش سوزي منازل مسکوني اعضا
 % 2/5 تخفیف بیمه شخص ثالث (عالوه بر تخفیفات عدم خسارت ) و تقسیط حق بیمه در  7ماه بدون بهره
 تخفیف در بیمه هاي مسئولبت سازندگان ابنیه و صنعتي و خدماتي در مقابل کارکنان
 مشاوره اختصاصي و صدور بیمه هاي عمر و پس انداز و طرح مهر بیمه آسیا
ساعات کار  :صبحها  8الي  ( 00پنجشنبه ها  8الي ) 01
تلفن  17383010-17305171 :شرکت ايمن حامي پارس مستقر درخانه کارگر ( کد  0537بيمه آسيا )
``

مشهد  :باالتر از چهارراه ابوطالب  -روبروي بيمارستان خاتم -قرني  - 13ساختمان تشکيالت خانه کارگر

قابل توجه اعضاء محترم خانه کارگر تشکيالت خراسان رضوي
کليه خدمات ارائه شده درذيل باتخفيف ويژه دراختيارشما عزيزان و خانواده هاي محترمتان ميباشد .اميداست بااستعانت ازخداوند متعال درجهت کاهش
مشکالت اقتصادي و ...باهمراهي شماعزيزان موفقيت بيشتريحاصل گردد.ضمناًخانه کارگرآمادگيخودراجهت عقدقرارداد باکليه اصنافو ...رااعالم ميدارد.
« واحد امور اعضاء و آموزش »
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دانشگـاه علمي کاربـردي خانه کـارگر:
در رشته هاي مقطع کـارداني و کـارشناسي
آدرس  :بلـوار ميثاق – ميثاق 18/00
تلفن تماس 1 03555 03 :

کریستال

1

لیست استراحتگاه های خانه کارگر
هتل آپارتمان امکان مشهد

مهمانسراي کارگران یزد

پردیس آموزش،فرهنگی خانه کارگر
مشهد

مهمانسراي کارگران شیراز

زائر سرای کارگران خانه کارگر مشهد

مهمانسراي کارگران سرعین
اردبیل
مهمانسراي کارگران اصفهان

استراحتگاه کارگران شهید امامی
چمخاله لنگرود

سلمانشهر -گرگان

مهمانسراي کارگران بندرعباس

مهمانسراي قشم

مهمانسراي کارگران تبریز

ثبت نام از طریق سامانه سرا به آدرس  WWW.WORKERHOUSE.ORGوwhsaraa.irطبق جدول زمانبندي
صورت پذیرفته و واریز هزینه و دریافت معرفي نامه نیز به صورت اینترنتي خواهد بود.
(هزينه سه شب يک خانواده 90000 :تومان تا  190000تومان مي باشد )
2

جدول زمانبندي توزیع استراحتگاهها

دوره

هفته ثبت نام
پایان
شروع
77/50/00 77/50/04

زمان برگزاري دوره
پایان
شروع
77/53/03 77/50/07

7753

77/53/04

77/53/08

77/53/30

77/51/00

77/51/00

77/51/08

77/51/33

77/51/30

77/54/35

77/54/35

77/54/30

77/54/37

77/50/34

77/50/34

77/50/53

77/50/38

77/50/38

77/58/53

77/58/53
77/57/57

نـاریخ آزمـون
نهایي
77/53/03

زمان مورد تقاضا

تاریخ رزور

اردیبهشت 70

77/0/57

خرداد 70

77/3/50

تیر 70

77/1/50

7751

مرداد 70

77/4/53

7754

شهریور 70

77/0/50

77/54/33

7750

مهر 70

77/0/50

77/50/30

77/50/15

آبان 70

77/7/50

7750

77/50/15

77/57/51

77/57/50

آذر 70

77/8/50

7757

77/58/54

77/58/58

77/58/00

77/57/57

دي 70

77/7/50

7758

77/57/57

77/57/01

77/57/00

77/05/03

77/05/03

بهمن 70

77/05/50

7757

77/05/04

77/05/08

77/05/30

77/00/07

77/00/07

اسفند 70

77/00/50

7705

فروردین 77

77/03/50

77/00/07

77/00/31

77/03/333

77/03/33

77/03/33

7750

0

** خدمات دندان پزشکي :
 -0خدمات دندانپزشکي با  %35تخفیف -دکتر زهرا فتاحي  -آدرس  :خیابان احمد آباد  ،بهشت  ، 0طبقه فوقاني بانک رفاه
تلفن  - 18400700 :ساعت کار  4 :الي  7شب
-3خدمات دندانپزشکي با  %30تخفیف دکتر صادقیان  -آدرس  :خ سناباد  ،بعد از راهنمایي  ،بین آشتیاني و آفرین  ،پالک 075
تلفن  - 18450833 :ارتودنسي شامل نمي شود.
-1دندانسازي شریفي ؛  35درصد تخفیف شامل کلیه خدمات دندانسازي  ،معاینه به صورت رایگان تلفن 57001534535 :
17400717– 17400011
** خدمات پزشکي :
 -0سونوگرافي%00تخفیف آدرس  :فلکه بیمارستان امام رضا – داخل کوچه ابن سینا  – 0پالک  07/0تلفن 18041043 :
 -3دکتر مرجان زرافشاني(زنان،زایمان،مامایي)  %45تخفیف-پذیرش همه روزه عصرها  4الي  8با وقت قبلي .صبح ها روزهاي زوج
 05الي  - 03پنجشنبه ها تعطیل  -تلفن 10300000 :
 -1آزمایشگاه توحید:احمداباد محتشمي -0دکتر ثمانه فیضي -ساختمان شفا -18450343کلیه خدمات با35درصدتخفیف تاریخ
انقضا0170/05/53
 -4پزشک عمومي :با 15الي%85تخفیف – ساعت کار صبح ها 7الي / 03عصرها  00 :الي - 35آدرس:قاسم آباد اندیشه
41پالک 00تلفن 10078503 – 10077043 :دکتر مهدي رضایي
 -0عرقیات گیاهان دارویي (( 0تا 05درصد تخفیف )) آقاي حامد نظري ( آدرس  :ابتدا دریاي دوم  ،نبش حسیني  ،محراب – 3
گیاهان دارویي نظري – تلفن  13073548و  57007037010انقضاء 78/0/0:
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 -0کلینیک جوان سازي صورت و گردن ؛ویزیت واعمال جراحي با30درصدتخفیف آدرس:خیابان احمدآباد ابتداي پرستار نرسیده
به پرستار 0تلفن تماس18401313:تاریخ انقضا0178/57/00
 -7کلینیک تخصصي شنوایي وسمعک پرستار ؛ارزیابي شنوایي نوزادان وبزرگساالن با05درصدتخفیف ارائه انواع سمعک دیجیتال
وهوشمند با35درصدتخفیف و3سال ضمانت آدرس:احمداباد ابتداي پرستار ساختمان پورسینا تلفن تماس18437077 :تاریخ
انقضا78/57/00
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** خدمات ساختماني :
-0
-3
-1
-4

-0
-0
-7
-8

شرکت ساختماني آریاگستر؛طراحي ،نظارت،اجرا،دکوراسیون داخلي ،نما،محوطه وکلیه خدمات با00الي 35درصد تخفیف
آدرس:کوهسنگي خ امیرکبیر رودکي04پ 033تلفن تماس 57004434703:تاریخ انقضا0177/50/30
تاسیسات ساختماني شتاب :امام هادي 07پ 01تلفن 57008007073:کلیه خدمات با35درصدتخفیف تاریخ انقضا
0455/54/03
جوشکاري و سقف کاذب  ،اپن  ،گل و انواع خدمات ساختماني از قبیل رابیتس و ...با تخفیف ویژه اعضا خانه کارگر مدیریت
رحماني 57007030077
جوشکاري با00درصدتخفیف تلفن تماس57000514347:
لوله کشي آب و شوفاژ  00الي  % 35تخفیف  -تلفن 57008007073 – 10075050 :
نقاشي رنگ اکرولیک و(...روغني،مولتيکالر،مینیاتوري%05تخفیف-پالستیک،اکرولیک،سلولزي،کنتکسبا%7تخفیف)
 MDFصنایع چوب ابتکار ( سرویس خواب  ،مبلمان  ،کابینت  ،اشکاف و  )...تلفن 57001354303-13083031 :
طالب میدان عسکریه – طباطبایي  00بعد از چهارراه اول پ  - 70انقضا قرارداد 78/0/7
 MDFصنایع چوب زیبا سازان شرق مدیریت محمد زا ده – 0تن  - 70تلفن 57007537800-57001543103 :

 MDF -7ژیوار،آقاي روشن و بهارفر؛تخفیف 0درصد الي00درصد،آدرس :خین عرب طرح چي طوسي  00پ  007تلفن 57101750134 :
 -05سازه هاي  MDFوسیسموني آرتینا  :سیسموني 15درصد تخفیف هدایت 30نبش  7/30پ 75تلفن 57107000500-17014743:تاریخ انقضا
0455/53/50

 -00نقاشي ساختمان آقاي زه تابیان  :پالستیک وروغني با  %15تخفیف تلفن 57171540101 :
 -03نقاشي ساختماني وصنعتي طلوع آذین سي رنگ آقاي مشرقي  :اجراي رنگهاي تینري – روغني – پالستیک – اکرولیک – مولتي کالر – پلي
استر – بلکا -کنیتکس وکاغذ دیواري با طرح هاي نوین خاص به روز هزاره سوم با  %35تخفیف تلفن57007077177- 57000057177 :
 -01گچ کاري ساختمان (کلیه کارها ساختماني از قبیل گچ کاري و گچ بري و ابزار اپن و...با  %30تخفیف)بلوار دوم طبرسي
طبرسي  34رجبي 3قطعه سوم منزل دارائي_تلفن.57007000015_57180103405:

 -04سنگ کارساختمان آقاي مومني ؛ کلیه خدمات سنگ کاري و سرامیک  30درصد تخفیف از نرخ روز ؛ تلفن -57105305503 :
57004347005تاریخ قرارداد0177/50/30
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 -00جوشکاري زاهدي  :هدایت غربي بین 13و 14واحد 8تلفن  57174118350:کلیه خدمات جوشکاري 35درصدتخفیف تاریخ
انقضا0177/50/51
 -00طراحي واجراونظارت ساختمان–تهیه نقشههاي شهرداري باامضاء مهندسین ناظر-تلفن %00 –18437038:تخفیف – انقضاء 77/8/30
 -07تهران در :نبش قاضي طباطبائي 04تلفن 17303351:پنجره هاي دوجداره (0درصدتخفیف)کرکره هاي برقي (05درصدتخفیف)وتورهاي پشه
گیر (00درصدتخفیف) تاریخ انقضا 0170/51/07

 -08آقاي محمدحسین مشرقي -ماده  )0تعهدات نقاشي ساختمان وتزئینات وکاغذ دیواري الف  :مواردفوق با%35تخفیف براي اعضاء
خانه کارگرارائه مي گردد .تلفن 57007077177:تاریخ انقضاء 0455/3/04:
 -07گروه تولیدي تهران دٌر – تولید و نصب کرکره هاي برقي  ،جک هاي پارکینگي و برقي کردن کرکره هاي قدیمي با  %05تخفیف
ویژه اعضاي خانه کارگر ( آدرس  :کالهدوز  ،نبش قاضي طباطبایي  ) 04تلفن 17301801-57000083005 :
 -35شیرآالت و لوله و لوازم بهداشتي –  05تا  15درصد تخفیف – ( آدرس  :کالهدوز 47پالک  074جنب نانوایي )تلفن 17010000 :
–
تاریخ انقضاء 78/4/15 :
 -30گالري اکباتان :بین معلم 00و 08تلفن 0 10571000:درصدتخیف نقدي 05-درصدنقد و05درصد اقساط دوماهه باچک کارمندي
،کاسب تاریخ انقضا0455/50/54
 -33صنایع چوبي صفا ؛طراحي واجراي کابینت کمد دیواري وتخت دکرایتو ؛تاشو کلیه خدمات با15درصدتخیف آدرس:هدایت غربي
بین13و 14تلفن تماس17007331:
 -31صنایع چوب محمد ؛ ساخت کلیه کارهاي کابینت سازي با 35درصد تخفیف آدرس :مصلي بلوار والیت 0پ05
تلفن تماس  11000471:تاریخ انقضا 78/57/15
 -34سارا کابین :معلم 44نبش قائم مقام  34تلفن 57104450037:کلیه خدمات با  05درصدتخفیف تاریخ انقضا 0455/57/54
** خدمات آرايشي بهداشتي :

 -0آقاي محمدآذرلي به ماده  )0تعهدات لوازم آرایشي وبهداشتي (آدرس پروژه مجد0بین قرني30و 31طبقه اول –پشت آسانسور واحد-087
57108700781
زیبایي ،سادگي ،کیفیت،درخشش ،جلوه اي زیبا  -هدیه ما به عروس خانم ها ،تخفیف ویژه اعضاءخانه کارگر  -داراي مدرک بین المللي گریم
تخصصي عروس  ،جزو برترین متخصصین گریم چهره و عروس – دارنده تندیس گریم از صدا و سیما – ارائه کلیه خدمات آرایشي
آدرس :بلوار سجاد ،حامد جنوبي  ، 0نبش مرجان  ، 0پالک - 73تلفن 57177174547 – 57005505001:طیبه رمضاني
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 -3سالن زیبایي مهر خورشید  ،کلیه خدمات با  35درصد تخفیف (آرایشي و پیرایشي ) ( ،خدمات عروس 35درصد تخفیف )آدرس  :طبرسي
شمالي  ، 01چهارراه اول سمت راست – تلفن  57105481077 - 13030370:تاریخ نقضاء  73/00/0 :الي 78/00/0
 -1آرایش وپیرایش مهدي  45 :درصد تفیف ویژه اعضاي خانه کارگر آدرس  :راه اهن – کاشاني  – 8جنب کوچه سردار  -تلفن :
57171540101-13304715
 -4مزون دیبا دخت  :ارائه دهنده لباس هاي داخلي و خارجي با تخفیف ویژه براي اعضا خان کارگر با  % 15تخفیف همراه57004450888 :

11

** تعميرات :

 -0تعمیرگاه تخصصي آبگرمکن  ،بخاري  ،کولرف شومینه کلیه خدمات 45درصد تخفیف
تلفن57001574708-10531538:تاریخ انقضا 0455/58/03

وکیل آباد خ پژوهش 0پ10

** تعميرات ماشين :

 -0صافکاري خودروعلي لري-میدان فهمیده بلوارتوس بین10و %35-11تخفیف.تلفن  -57008550731 -57008550733انقضا
77/00/35
 -3تعمیرگاه مدرن  :باالتر از چهارراه ابوطالب – نرسیده بیمارستان چشم پزشکي همراه  57000570731کلیه خدمات با  % 35تخفیف تاریخ انقضا 98
 -1تعمیرگاه اتومبیل وخدمات سیار(پژو،350،450پراید،سمند،دوو،ماتیز،ریو)-17374180انتهاي کالهدوز %35-04تخفیف 09151039169
** عينک :
 -0عینک بزرگان :نبش قرني13
0177/05/57

خرید عینک 05تا15درصد تخفیف  ،تعمیرات رایگان وتحویل فوري تلفن 17303007:تاریخ انقضا

 -3عینک ممتاز – تجویز عینک با کامپیوتر – ارائه و ساخت انواع عینک طبي ( فرم رایگان ) با  %15تخفیف – کوي امیر،ابتداي بلوار
ولیعصر(عج) -تلفن . 17001404:تاریخ انقضاء 78/05/35
 -1عینک سبز ؛ شریعتي  01تلفن تماس 35 ، 10007341درصد تخفیف
 -4عینک مرتضي کلیه خدمات رایگان فرم 45درصد تخفیف آدرس:طالب نرسیده به مفتح 0
تلفن تماس57008508055-13750408:تاریخ انقضا0178/503/37
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 -0بینایي سنجي و عینک هیراد؛ اصالح تنبلي و انحراف غیر فلجي چشم زیر نظر اپتومتریست  ,تجویز عینک و لنز با دستگاههاي
دیجیتال  ,فروش عینک طبي و آفتابي فروش زیرقیمت بازار و35درصد تخفیف آدرس :هاشمیه 08پ 003طبقه  3تلفن تماس
18840403:تاریخ انقضا78/50/35
 -0بینائي سنجي کامپیوتر  ،ساخت عینک طبي و آفتابي  ،لنز ساده و رنگي ؛ آقاي محمد حسین مقدم
 -7تلفن  – 10014705 – 57108717141 :آدرس  :قاسم آباد  ،نبش شریعتي  ، 00عینک شهروند.
** عکاسي :

-0
-3
-1
-4
-0
-0

بامداد فیلم  %15تخفیف (میدان شهید فهمیده شهرک نوید  00پ )03تلفن 57000700014-10750087 :انقضا قرارداد
فتوروجا عکاسي مجالس  05تا  % 00تخفیف فیلمبرداري  055هزارتومان تخفیف ( خیابان خسروي روبروي بانک تجارت
تلفن 57175777075-13344534 :انقضا قرارداد  – 0171/4/08انقضا 78/4
عکاسي فوکس؛آقاي حاجي بابازاده -ماده  )0تعهدات فیلمبرداري وعکسبرداري ازمجالس آتلیه کودک به نمایندگي حاجي بابازاده
:الف) فروش لوازم عکاسي وقاب آلبوم ب) عکسهاي پرسنلي-صنعتي –کلیه خدمات تا  %15تخفیف (آدرس میدان راهنمایي روبه
روي دبیرستان پروین اعتصامي باتلفن ) 18414547:تاریخ انقضاء 78/8/7
استودیو تخصصي فیلم عکس شهرخ :دانش آموز 13تلفن 57183743404-:کلیه خدمات با 05درصدتخیف تاریخ آخرکوچه خانه
کارگر
آتلیه وعکاسي به یادماندني :گلشهر نبش گلبوي  37تلفن  57050554053-13000148:شعبه :3طالب مفتح  7کلیه خدمات
با15درصدتخیف تاریخ انقضا 0455/50/31
فتومیخک :میدان حجاب 77قاسمي دانا  05تلفن 10310474:عکسهاي پرسنلي 0555تومان 45-درصد تخیفي عکسهاي
عروسي  ،کودک  ،اسپرت 15...درصد تخفیف فیلمبرداري تاریخ انقضا 0455/51/00

** لوازم خانگي :

 -0مبل تاپ  .انواع مبلمان استیل و راحتي – تعمیرات انواع مبلمان – بلوار کالهدوز -بین کالهدوز  17و  - 17تلفن – 17300410
 57000030450محمدي پور
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 -3فروشگاه میزابراهیمي ؛میزهاي ال سي دي ،جلو مبلي  ،تلفن شیشه اي  ،چوبي هایگالس با ده درصد تخیفیف آدرس:ابوطالب30
سراه حجت اولین مغازه سمت راست تلفن تماس 17370400:تاریخ انقضا78/05/15
 -1شرکت تعاوني یکتا الماس سفید خراسان  :خرید نقدي لوازم خانگي برقي 0درصد تخفیف -خرید دیگر لوازم(فرش،مبلمان ،
سرویس چوب،پرده،لوستر) 05درصد تخفیف -خرید اقساطي15درصد پیش پرداخت اقساط 05الي 00ماهه با سود لوازم خانگي
7درصد و دیگر لوازم 0درصد خواهد بود  -تحویل لوازم منزل بزرگ جلوي درب منزل  -تلفن و آدرس :ابتداي جاده طرقبه بین امام
رضا 11و(10روبروي ویالژ توریست)  - 35591006-9ارائه خدمات با دریافت معرفي نامه از خانه کارگر
 -4پارچه رومبلي ومبل پدیده :نبش شفا 44کلیه خدمات با35درصدتخفیف تلفن تماس17001548:تاریخ انقضا0178/50/15
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15

16
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** چاپ و ...
 -0چاپ نقشینه :سناباد 35مقابل پزشک قانوني تلفن 18470405-18470445:کلیه امکانات چاپ (کاغذي) 00درصدتخیف تاریخ انقضا
0455/54/35

** کيف و کفش :
 -0کفش افشین :آزادشهر نبش امامت 05تلفن 10574571:با00درصدتخیف تاریخ انقضا0177/54/04
 -3کفش مظفري  :خیابان گاز پنجم گاز  00درصد تخفیف
 -1گالري انسیه الحورا (کیف وکمربند وادکلن ) کلیه اجناس بین 05و00درصد تخفیف بلوارقرني پروژه مجد برج اطمینان طبقه اول واحد035
تلفن57100000047-13717045:
** ورزشي :
 -0باشگاه ومدرسه فوتبال فخرخراسان  :عامل 11شیشه چي 03سمت چپ پ 338آموزش مدرسه فوتبال وفوتسال 00درصد تخفیف درطول
سال تلفن57170181550:

 -3باشگاه الماس ( ،فوتب ال دستي و پینگ پنگ) ،آموزش فوتبال دستي حرفه اي به صورت رایگان-براي اطالعات بیشتر جهت
مسابقات فوتبال دستي به سایت  www.foos.irمراجعه نمایید  -آدرس :آزاد شهر ،حاشیه بلوار امامت ،بین امامت  40و ،41
پالک  – 037میرحسیني57170830000 – 57001570057 – 10540430 :
 -1مجموعه ورزشي شهید مرحوم جعفریان ؛ گلشهر شهید آویني  ،جنب باشگاه گلشهر .جودو کشتي چوخه  ،آلیش و آواش روزهاي
فرد  8 – 7/0با %30تخفیف  -انقضا 77/7/00
 -4خدمات فرهنگي و رفاهي  :سرزمین موج هاي آبي  ،پارک آبي خروشان  ،پار ک ساحلي آفتاب استخر و سونا ها  :ارمغان  ،آفتــاب
کارگردان  ،استخر هشتم  ،بهمن  ،هاشمي نژاد  ،دریا و  ....بلیط سینما سیمرغ با  % 05تخفیف ویژه اعضاي خانه کارگر تهیه بلیط با
مراجعه به خانه کارگر تلفن 17305035 :
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 -0بازرگاني موسویان  :اولین فروشگاه اینترنتي دوچرخه و موتور سیکلت  ،داراي نماد اعتماد در ایران  -فروش محصوالت به صورت اقساط و
قیمت شرکتي طي  0فقره چک بدون افزایش قیمت صورت مي پذیرد  .تنه تمامي محصوالت به مدت  1الي  0سال شامل گارانتي مي باشد .
باشگاه دوچرخه سواري رایگان  -سرویس وتعمیرات براي خریداران به صورت  0ماه دفتر :خیابان کاشاني  0و  – 8پالک  177تلفن -70 :
 500-13383775نمایشگاه  :خیابان هفده شهریور – نبش شهریور  00تلفن  500 -18043750 :مدیر فروش :توکلي 57008015418
مدیر فني :احمدي  57000373715سایتwww.mbstore.ir :

 -0مجتمع آموزشي اطمینان خراسان  :رشته هاي رایانه الکترونیک و  % 45 ...تخفیف ازادشهر بولوار معلم بین  03و  04پ 308
تلفن 10545070 :
** آموزشگاه :
 -3زبانکده خراسان به مدیریت میرزائي آدرس:میدان تقي آباد ابتداي احمدآباد پاساژامیر ط پایین تلفن تماس-18417100:
 57000507700تخفیف کتب بین 05تا10درصدتخفیف کتابهاي اورجینال فاقدتخفیف میباشد.درصورت خرید کتاب بصورت
جمعي بیش از 00کتاب 15درصد تخفیف شامل موسسه خانه کارگر مي گردد .تاریخ انقضا77/03/15

 -1زبانکده کیش فراگیر ؛35درصد تخفیف آدرس :چهارراه مخابرات بین شریعتي 00و 01پ 370تلفن تماس 10038881:

-4
-0

-0
-7
-8

آموزشگاه فني حرفه اي گل سفید :توس نجف تلفن تماس 57110704100-57001008304
موسسه علمي پژوهشي مشاوران پارس:مشاوره وتنظیم پروپزال وپایان نامه ،تحلیل آماري ،مشاوره وارائه مقاالت همایشي
،..ترجمه متون تخصصي وغیرتخصصي ،جستجو موضوعي درپایگاه ها علمي معتبر،آموزش مقاله نویسي علمي ترویجي وعلمي
پژوهشي  ،مشاوره آزمون کارشناسي ارشدوبرگزاري کالس خصوصي براي دروس پیش دانشگاهي و ...تلفن-57117043003 :
57000075100
زبانهاي خارجي کیش ایر:خیابان راهنمایي بین 00و07پ 085تلفن18411000:
شرکت خدمات آموزشي( دوره هاي زبان هاي خارجي با دریافت مدرک بین الملليDELF-TOEFL-IELTS-TTC
 % 35تخفیف رسالت دانشجو توس – حاشیه سجاد بین سجاد 3و 4پ  74تلفن 17071100- 17073870-17073870 :
خالقان جوان  -دوره هاي آمادگي فراگیر پیام نور دروس عمومي و تخصصي با  % 35تخفیف  -فلسطین  00پ 84
تلفن 18434840-18450744 :

 -7آموزشگاه آرایش ستاره نمونه ؛ خدمات با15درصدتخفیف تلفن57008314557 :تاریخ انقضا 0455/05/1

آموزش نقاشي و هنرهاي تجسمي آموزش با  %35تخفیف-چهارراه استانداري،ملک الشعرا،37پ-18040070-33
-05
57004383178
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 -00مرکز مهارت آموزش نماهنگ
انقضا0177/58/57

:گاز

نبش گاز 04پ40

 13701415کلیه آموزشها تا05درصدتخفیف تاریخ

 -03تحولي در آینده شغلي شما!!! -اخذ دیپلم ،دانشگاه ،گواهینامه ،مربیگري ،دوره آموزشي با گواهینامه ،مهندسي عمران و معماري  ،وام کم بهره
،سابقه کار تا 8سال ارتقاء شغلي – پروانه هاي شغلي (بلوارآب وبرق انتهاي  7تیر  00پالک  70تلفن 80737-10508740-18754435:
لطفا مشخصات ،سابقه تحصیلي ،تقاضا و پیشنهاد خود را به این شماره پیامک کنید تابراي مشئره رایگان دعوت شوید 05550314007855:
 -01موسسه آموزش عالي آزاد کیمیا گستر راشد :دوره هاي تخصصي زبان هاي خارجي  :انگلیسي ،فرانسه  ،آلماني  ،عربي (آدرس  :بلوار فردوسي
– خیابان ثمانه – ثمانه  – 0پالک  – 01تلفن – 17008500 :ایمیل kimia.grashed@yahoo.com :
 -04مرکز مهارت خورشید:بلوارسجاد بهارستان 0پ 17077050 -3 37کلیه آموزش ومراحل ثبت نام تاپایان 05درصدتخفیف

** خدمات کامپيوتري :
 -0شرکت تحلیل گران شرق قائم – مشاوره -مجري و طراح سیستم هاي امنیتي-فروش سیستم-لپ تاب-تبلت -خیابان شهید مفتح-مفتح-05
پالک 57003403738 -13774837- 380حکم آبادي
** طال و بدليجات :
 -0طالجات نگین ( بورس انواع سکه  ،طال مستعمل و ) ...میدان شهدا  ،خ شیرازي  04تلفن 57000000031-13301170 :
انقضا قرارداد 3 (0177/8/00تا  %54تخفیف از کارمزد )
** پوشاک :

 -0پوشاک آس  :به قیمت عمده  05درصد تخفیف آدرس :میدان 07شهریور سراي  0ط اول تلفن تماس 11008800:
 -3فروشگاه صمدي (چادر ومقنعه ومانتوعربي ) کلیه اجناس با00درصدتخفیف آدرس:سیمتري طالب بازارفردوسي ط0پ305تلفن
تماس13001805:تاریخ انقضا0178/05/15
** متفرقه :
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 -0شرکت فناوران دسه  :بلوارضا بین 30و38پ( 7-18115074 371سیستم هاي امنیتي شامل دوربین مداربسته،دزدگیرbms،
(هوشمندسازي منزل) درب هاي اتومات ،کرکره برقي،نورپردازي 00-درصدتخفیف تاریخ انقضا0455/05/53
 -3لوازم قنادي ایزدوست (یکتا) :مصلي اول چمن جنب بانک رفاه تلفن 57008050180-57300107537:کلیه لوازم قنادي
وشیریني با 05درصد تخفیف تاریخ انقضا 0178/57/57
 -1فروشگاه محمدزاده  :فروش ونصب باتري با03درصد تخفیف معلم 33و 34تلفن 57001007471-10574030:تاریخ انقضا 0177/57/30

کیلومتر  1جاده کالت روبروي گرجي  07تلفن . 57008730351 :تاریخ انقضاء0170/58/37
 -4فرش ضیاء :بین عبدالمطلب 7و 00تخفیف نقدي 00درصدتخفیف،واقساط 0درصدتخفیف 8ماهه،تلفن  17084518:تاریخ انقضا0177/00/3

 -0فست فود ایفل ؛کلیه خدمات با35درصدتخفیف آدرس:بزرگمهرشمالي 3پ44ط 0تلفن تماس18014848:تاریخ انقضا 77/50/00:
 -0هتل آپارتمانهاي منازل الشهدا مشهد ؛خیابان امام رضا ودانش شرقي 18007858همراه57038070005:بین
45تا05درصدتخیفیف
 -7پرده سراي جواداالئمه-نصب و دوخت ،چوب پرده و ...با %05تخفیف (خیابان تعبدي –تعبدي -0پرده سراي جواداالئمه –
تلفن– 17311770 – 57001505573:انقضا 78/4/30:
 -8فروش گلهاي مصنوعي و طبیعي و تزئین ماشین عروس و دسته گل ( %35تخفیف براي گل مصنوعي وطبیعي %15-براي تزئین
ماشین عروس و دسته گل)(سفارش مجالس پذیرفته میشود)-سي متري طالب-خیابان وحید4و،0گلسراي جام جم 13787145
 -7مجتمع ورزشي چمران؛ جودو و کشتي چوخه  ،آلیش و کوارش با  %30تخفیف  ،بهمن ، 31مجموعه ورزشي شهید چمران 57050700770
77/7/00

 -05موسسه حقوقي سفیران عدالت جاوید شرق ؛بین معلم 07و00پ 007ط– 0تلفن تماس 18757007:
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 -00فروشگاه پارک وي (لوازم جانبي موبایل-7آدرس :بلوارمدرس مجتمع تجاري ایران کاال-طبقه33تلفن 13343550:کلیه اجناس
ولوازم جانبي فروشگاه به قیمت همکارویژه اعضاءخانه کارگر
 -03آقاي سعیدابراهیم پور الف)گل آرایي  %15ب)میوه آرایي %15ج)دسته گل %15ماشین عروس( %15بین فکوري00و01روبه روي
ویال با تلفن)57000507030-18077480:تاریخ انقضاءتاآخر77
 -01چرم -شهر  :ارائه کننده انواع چرم طبیعي – گاوي – بنري -شتري وانواع چرمهاي مبلي واتومبیلي چرمهاي فانتزي با بیش از 10
سال تجربه در صنعت وتولید چرم آماده هماري در جهت ماندگاري هنر دستان شما آدرس  :خیابان مطهري شمالي  -3بعد از
چهارراه اول سمت چپ پالک  - 358تلفن 17340135 – 17300553 :
 -04فروشگاه عموعطار :روغن کنجدباده درصدتخفیف آدرس:چهارراه 10متري پالک077تلفن 57000001040:تاریخ انقضا
0455/00/08
 -00شرکت فرش زمرد :خرید نقدي تاسقف سه میلیون تومان 03درصد وباالي سه میلیون تومان 00درصد تخفیف
شعبه :0پنجراه سناباد ابتداي خیابان مجد تلفن 18410014:انقضا77/50/00
شعبه:3معلم 4و 0تلفن 10503834:شعبه :1چمن 03تلفن 11070711:شعبه  :4هدایت  3تلفن17100570:
 -00گروه فني آرمان الکترونیک ؛ سیستم هاي حفاظتي دوربین هاي مداربسته (دزدگیر،تجهیزات فروشگاهي بین
05تا00درصدتخفیف،آدرس:خیابان سنایي میدان صاحب الزمان مجتمع سبحان طبقه  0واحد 7تلفن-57000071870 :
17014580
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** آشپزي و آشپزخانه :

-0
-3
-1

-4
-0

باغ تاالر شهرما  :ارائه خدمات با بهترین کیفیت تخفیف ویژه براي اعضاءخانه کارگر آدرس :حاشیه جاده شاندیز بین ویراني  10و
 40شماره تماس57001500177 :
با غ تاالر سفیر  :پذیراي مجالس عروسي شما در این مجموعه هستیم .تخفیف ویژه اعضاء خانه کارگر آدرس :روبروي شهر رویایي
پدیده شماره تماس57001500177 :
آشپزخانه و رستوران صمیم پخت طوس  :ارائه انواع غذاهاي ایراني جهت شرکتها یا مجالس ( پیک رایگان تا شعاع  05کیلومتري
از محل آشپزخانه )  -کرایه ظروف و دورچین – تلفن  57000557707 – 57000014870 – 17307353 :سیدرضا صمیمي –
آدرس  :چهارراه راه آهن  ،بلوار شهید کامیاب  ،بیم کامیاب  05و  – 03تاریخ انقضاء 77/8/00 :
کباب سلطان  -0 :قاضي طباطبایي  ,نبش  - 04تلفن 17378400 :
رستوران کیان عابدین زاده  :طرفبه  ،جنب دادگستري  57001433777ا زکلیه امکانات با  % 35تخفیف 78/8/3

**وکالت
 .0موسسه حقوقي  :سفیران عدالت جاوید شرق ؛ بین استقالل  3و  4پالک 57000587045 / 13
 .3دفتر وکالت مشاوره حقوقي ؛ امامت  37پالک  74/0آقاي میري
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متفرقه 3
-0تولیدوپخش انواع مانتولباس نیمه مجلسی وشب
ادرس کوسنگی انتهای میرداماد جهان ارا00روبرو پایانه ذکریا
خانوم حسینی 57180510533
خانوم عبادی 57151717870
تخفیف 00درصدی اموزش وخرید10درصد
یکساله
-3کلیه خدمات عروسی به نمایندگی خانوم حسنی زاده ادرس خیابان فرهنگ فرهنگ  17تلفن 500 -10517307
انقضا تا77/03
-1عارفه جعفری کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی دارای مدرک مربیگری بین الملی دررشته های تخصصی امادگی جسمانی
اسپینیگ تی ارایکس تای بو متخصص فیتنس وتناسب اندام وکاهش وزن والغری تلفن  57107040180یکساله
-4باشگاه رزم افرین کاراته ویژه اقایان مدیریت اقای محمد زاده تلفن  57000517073انقضا 77/03

28

-0بیناسنجی وعینک سازی خرید عینک طبی وافتابی 15الی 05درصد تخفیف بلوار ستقالل نبش چهارراه میالد به سمت میدان
معلم تلفن  10580803-57531500173یکساله
-0راهنمای اکوتوریسم ادرس شاهرود-روستای گردشگری قلعه نوی خرقانی –ارامگاهحکیم ابوالحسن خرقانی درنزدیکی جنگل
رویایی ابرتلفن 57070717005-57074155587یکساله
-7اموزش شنا با45درصد تخفیف استخرکوثر قاسم اباد روبروی شاهد 70تلفن  10300051- 57003507704انقضا77/0/10
0

-8هنرستان کارودانش دخترانه نگرش هنر ثبت نام درکلیه مقاطع هنرستان 35درصدازنرخ مصوب اموزشو پرورش استان ادرس
خیابان راهنمایی ابکوه 30پالک  1تلفن  8400048- 57000834107مدریت خانوم سکینه زاعی تاریخ انقضا 77/3/30
-7مجمع احیای عفاف و مواسالمی 05درصد قواره چادر 45درصد چادر دوخته 15درصد روسری 05درصد ملزومات حجاب
ادرس چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز 0طبقه 0پالک  005تلفن 13385574-57000505808تاریخ انقضا تا 0453
-05باشگاه پیام جوان فوتبال با05درصد تخفیف ادرس توس  11نبش چهارراه اول پالک 70تلفن - 57001300101
57001503008
تاریخ انقضا 0453
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-00طرح تامین جهیزیه باوام بانکی تا سقف  355/555/555طرح برگزاری خدمات وتشریفات مراسم ازدواج با وام بانکی تا
سقف  055/555/555طرح فروش اسقاطی خودروبا اسقاط10تا05ماهه ادرس دفترموسسه خیابان رازی غربی نبش رازی
غربی 0جنب هتل فرهنگ وهنر تلفن  57003343053مدیریت اسکندری
-03فروشگاه کاوش رایانه توسی کلیه خدمات کامپیوتری با نرم افزاروسخت افزار با05درصدتخفیف ازنرخ اتحادیه تفن
7300011
-01چاپ نگین کلیه خدمات با 35درصد تخفیف قاسم اباد شریعتی 37نبش شهید علیزاده  0تلفن -57000050450
10003050انقضا 78/03
-04بیناسنجی هویا معاینه رایگان خرید عینک طبی وافتابی 35درصد تخفیف تاریخ انقضا 0453
-00جوشکاری سیار تعمیرات درو پنجر با 15درصد تخفیف مدیریت اقای اکبری تلفن  57008570047تاریخ انقضا 0453
-00مطب دندان پزشکی خانم دکتر زهرا جوان کلیه خدمات با 30درصدتخفیف از تعرفه نظام پزشکی ایمپلنت وارتو دسی انجام
نمی شودروزهای کاری شنبه یکشنبه ودوشنبه و چهار شنبه فقط عصرهاادرس عبدالمطلب بین 15و13طبقه فوقانی داردخانه
دکتر اخباری تلفن 17344015تاریخ انقضا 78/0/05
-07درمانگاه خیریه قائم ال محمد شامل بخشهای عمومی وتخصصی وفوق تخصصی شامل داخلی عفونی وزنان زایمان ونازاییو
پوست مو بیناسنجی جراهی صغیرو اورولوژی ویزیت 45درصد تخفیف سونوگرافی و رادیولوژی 15درصدتخفیف ادرس
بلوار 07شهریور شمالی  0ابتدای کوچه ایت هللا صدوقی تلفن 11004777-11008883-11001118

03

تاریخ انقضا 78/8/00
-08خدمات مکانیکی با 35درصد تخفیف ادرس هاشمیه 07پالک  45مدیریت اقای راستگو مقدم تلفن  57001355058تاریخ
انقضا 0450/8/7
-07شرکت بازرگانی برق وصنعت دلند ادرس بین اخوند خراسانی 35و 33تلفن  17305035تاریخ انقضا  0450/8/04مدیریت
ولی علیزاده
-35ایران الکتریک کلیه خرید کلید وپریز ب قیمت همکاری ویژه اعضای خانه کارگر ادرس اخوند خراسانی گنبد سبز کوچه سبز
تلفن  5718037815تاریخ انقضا 0450/8/04
-30موسسه اموزشی تحقیقاتی جلوه های افرینش تفکر مدیریت کامران برومند ادرس بلوار هاشمیه نبش هاشمیه  0برج ابان
تلفن 57004807143
-33اموزشگاه مراقبت و زیبایی گل ندبا با  10سال سابقه در امور ارایش و اموزش کلیه رشته ها با تخفیف 35درصد برای
دوستانی ک از طریق خانه کارگر معرفی شوند ادرس بلوار قرنی –قرنی  40بیمارستان خاتم االنبیا شهید واحدی  4پالک  7تلفن
تماس 17301040-57001007713
-31فروش اینترنت پرسرعت ضمانت ویژه اعضای سرویس  00مگابایت یکساله 03گیگ ب مبلغ 31055لایر با 05درصد
تخفیف سرویس

01

-34موسسه فرهنگی هنری خورشید حکمت پارس کلیه رشته ها با  05درصد تخفیف رشته های تصویر سازی بارایانهگرافیک
رایانه ای مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده و چاپ دستی ادرس سجاد بهارستان 0پالک پالک 37تلفن  57001018354تاریخ
انقضا 0450/7/37
-30باتری پارس کلیه خدمات با00درصد تخفیف ویژه اعضا خانه کارگر ادرس قاسم اباد فالحی بین 47و 47تلفن
 10015800-57001000804مدیریت اکبری تاریخ انقضا 0450/7/34
-30پیش دبستانی ومهد کودک زرافشان بلوار قاضی طبا طبایی بین قاضی 03و 04پالک  40تلفن -17300437
57000538744تاریخ انقضا 0455/0/00
-37نمایندگی زارعی شرکت کیمیا شیمی سهند کلیه محصوالت و فرامده مالی نانو بهداشتی با 00درصد تخفیف ادرس
کالهدوز47پالک 041تلفن 57154008715-57005754073
-38شرکت نواند یشان ارشیت سازه نوید توس البا فروش پارکتو کف پوش 0درصد تخفیف فروش کاغذ دیواری ایرانی و خارجی
با 35الی  45درصد تخفیف ادرس دانش اموز  38پالک 411دکور ایران البا تلفن  57100808370-18001347تاریخ انقضا
78/0/01
-37گل اردیبهشت نو کلیه خدمات ماشین عروس دسته گل با عضویت کارگر 15درصد ادرس عبدالمطب نبش 33مدیریت حسین
ناظمی تلفن  57181881040-17018085تاریخ انقضا 70/0/05
-15شرکت پونیده الکترو نیک مودم ایرانسل  05درصد تخفیف فروش اینترنت صبا نت 05درصد ادرس بلوار قاضی طباطبائی4
پالک  07تلفن  57177055843-17307701تاریخ انقضا 70/7/10
02

-10موسسه اموزش زبان کیش ایر دوره های مکالمه انگلیس35درصد تخفیف شهریه دوره های اماده سازی ازمونهای بین
الملی ایلتسوتافل15درصدتخفیفشهریه دوره های مکالمه غیر انگلیسی 35درصد تخفیف شهریه ادرس خیابان راهنمایی بین
00و 07پالک  085مدیریت اقای رضائی تلفن 57100807544-18411000
-13تولیدی زرابی بافان پارس کلیه خدمات با 15درصدتخفیف ادرس قرنی مجتمع مجد ساختمتن فروردینطبقه اول واحد 003
مدیریت صابری تلفن 17317747-57003515530تاریخ انقضا 78/3/1
-11گالری کهربا 05الی35درصد تخفیف نقدی باز پرداخت سه ماه شرایط اقساط ادرس اخوند خراسانی  01مدیریت رضا گلستانی
تلفن  57001050780تاریخ انقضا 78/00/0

 -14پرده سرای گل نرگس  ،دوخت انواع پرده وچادر مشکی وچادر نماز با 15درصد تخفیف برای اعضای خانه کارگر وتخفیف
برای نوعروسان  05درصد ادرس خیام شمالی .نبش خیام  05پالک  3تلفن  57004074008تاریخ انقضا 78 /4/7
-10نقاشی سیب با00درصد تخفیف واقعی کلیه خدمات مدیریت مهدی نیک رو ادرس امامت  30نبش چهاراه اول تلفن
 57008300300تاریخ انقضا 0450/05/07
-10مطب پوست مو الفیا 45درصد تخفیف ازخدمات قابل ارائه در مرکز ادرس بلوار صارمی نبش صارمی  38پالک 358طبقه
دوم تلفن  18843707تاریخ انقضا  77/00/0مدیریت اقای امیر نوکاریزی
-17کترنیگ وغذای اماده ارائه غذاهای مندرج در منوال برگ مخصوص سلطانی –بختیاری-جوجه کباب –ماهیچه –گوشت که در
برگه ضمیمه موجود است با 00درصد تخفیف ویژه اعضا خانه کارگر ودرمنوی شماره  3ماست ونوشابه رایگان هرمورد
00

بصورت جزئی مجالس اعمال می شود ضمنامیز مخصوص شب وغذای روز هم شامل 00درصد تخفیف می باشد مدیریت اقای
مهدی اقبال تلفن  57000000713تاریخ انقضا 77/0/37
-18شرکت پروشات یار پویا صنعت ارائه خدمات عروس و داماد بابهترین قیمت ادرس بلوار فرهنگ –فرهنگ  17پالک  15تلفن
 10517307مدیریت خانم حسن زاده تاریخ انقضا 77/03
-17اموزشگاه ارایشگری 30تا 15درصد تخفیف مدیریت خانوم نجاری تاریخ انقا ساله0453
-45اموزشگاه صنایع غذایی و صنایع دستی نجفی 15درصد تخفیف جهت اموزش تا مرحله صدور گواهی فنی حرفه ای ادرس
کالهدوز  10دست چپ پالک  30تلفن  57000000301مدیریت پروین امین شریعه نجفی تاریخ انقضا 78/05/15
-40فیزیوتراپی میکائیل کلیه خدمات فیزیوتراپی –ماساژدرمانی –الکترو تراپی –تمرین درمانی –لیزردرمانی با  15درصد تخفیف
ادرس بلوار معلم چهاراه صدف نبش معلم  03ساختمان قدیمی شهرداری پالک  0303تلفن 57507471734
-43سروش سالمت صدور کارت تخفیف بیمه سالمت که شامل تمامی خدمات درمانی طرح قرار داد شرکت در سطح شهر مشهد
می باشد تمامی مراکز درمانی طرف قرار داد ومراکز ی که به مرور اضافه وبه اطالع اعضای محترم خواهند رسید .به پیوست از
00درصد ال 15درصد تخفیف منظور می نمایند ادرس خیابان کالهدوز  47ساختمان  004طبقه اول واحد یک تلفن 17318055
تاریخ انقضا 0455/3/35
-41فروشگاه لوازم خانگی سلطانی  15قسط معرفی به بانک حکمت ودریافت وام 04درصدی ادرس بین عبدالمطب 7و 00تلفن
17007377
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-44مطب خانوم دکتر فاطمه اسالمی کلیه خدمات پوست وزیبایی با 00درصد تخفیف ویژه اعضای خانه کارگر ادرس خیابان احمد
اباد پرستار  1ساختمان اریا طبقه  0واحد  3تلفن 18400005
-40شمع شمیم با 05درصد تخفیف مدیریت خانوم لطفی تلفن 57103538780
-40ازمایشگاه صدرا کلیه خدمات ازمایشگاهی با35درصد تخفیف ادرس خیابان دانشگاه حد فاصل تقی اباد و چهاراه دکترا
.دانشگاه .10نبش کفاشی .0ساختمانصدرا تلفن  18483800818483805دکتر محمدرضا تفضلی
-47شرکت نرم افزاری ارتا پارس درخصوص خدمات وراهکارهای تحت وب وتبلیغات اینترنتی به شرح ذیل وبا 05درصد تخفیف
وشرایط پرداخت ویژه میباشد بلوارمعلم نبش معلم 04ساختمان مهدی طبقه دوم واحد  4تلفن 18738585
18718585857004174707.
-48کارشناس ارشد بالینی با 35درصدتخفیف ادرس امامیه  7کلینیک ولی زاده تلفن 57007540407
-47مجتمع بینایی سنجی وعینک سازی طرح بینایی سنجی وغربالگری کودک به مبلغ 00555تومان به صورت رایگان دراین
مرکز تعیین نمره توسط کارشناس اپتومتریست بادستگاه های کامپیوتری 00555تومان به صورت رایگان در این مرکز –تعمیرات
عینک های طبی وآفتابی در کوتاه ترین زمان حداقل هزینه تعمیرات  0555تومان و ...ولی ذراین مرکز کلیه تعمیرات رایگان
آدرس استقالل نبش چهارراه میالد به سمت معلم بینایی سنجی ایران

تلفن57531500173-10580803:

-05باشگاه ورزشی یاسین ،کالس آموزش دفاع شخصی (رزمی هان مودو) با 15درصدتخفیف ویژه اعضا آدرس بین
ابوطالب37و 37جنب دفترپیشخوان تلفن تماس 57004381377:تاریخ انقضا 0177

05

-00آرایشگاه علیدخت،عروس وسروصورت  45درصد تخفیف ادرس هاشمیه  30صارمی  30سامانیه 01پ 01تلفن تماس
57005047088

06

مدارک جهت عضويت :
یک قطعه عکس  +کپي کارت ملي  +کپي صفحه اول دفترچه بیمه

تلفن هاي تماس  17304104 - 17300404 - 17305035 :فاکس 17380738 :
آدرس  :باالتر از چهارراه ابوطالب ( روبروي بیمارستان خاتم )  ،قرني 13
آدرس سايت  www.WHSARAA.IR :خانه کارگر تشکیالت مرکز و workhouse.org
آدرس سايت  www.MASHHADWH.ir :خانه کارگر تشکیالت خراسان رضوي
سايت رزرو سوئيت www.WHSARAA.IR :
کانال تلگرام وسروش @khanehkargarmashhad :
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