لیست مىسسات طرف قرارداد خانه کارگر شهرستان رباط کریم و بهارستان و پرند
قردادهای رباط کریم
ردیف

ًام هْسسَ

آدرش

ضوارٍ تواش

1

ًقاضی ساختواى

2
3

درهاًگاٍ هِرآفریي
سیٌوا فرٌُگ رتاط

جادٍ ساٍّ-حصارک-خ 18هتری-کْچَ عذل-
پالک125
رتاط کرین-داّدیَ0تعذ از چِارراٍ دادگستری
رتاط کرین-جٌة ضِرداری -سیٌوا فرٌُگ

09192358108

درصذ
تخفیف
20درصذ

56428911-16
56215941

15درصذ
50درصذ

4

هجتوع پسضکی لثخٌذ

56430598

5

آهْزضگاٍ زتاى
ایالًلْ

 10الی
15درصذ
30درصذ

6

تیوَ پاسارگاد

09197693509

7

هجتوع آهْزضی
پذیذٍ ترتر

100درصذ
اقساط
20درصذ

56432685
56410595

50درصذ
20درصذ

56212384
56219349

15الی20در
صذ
15درصذ

09198165148

20درصذ

56111340

15درصذ

8
9
10
11

12
13

رتاط کرینً-رسیذٍ تَ تاًک سپَ-ضقایق -4
پالک12
رتاط کرین-تلْار اهام خویٌی-رّترّی خیاتاى
گرجیً-ثص خیاتاى سعادت-ساختواى اصغری
گلستاى24-هتری ضِیذ چوراىً-ثص کْچَ
تِطتی-پ2
گلستاىً-رسیذٍ تَ فلکَ اّلً-ثص خیاتاى
قثادی-رّترّی تاًک کطاّرزی
رتاط کرین-داّدیَ-جٌة ریل آُي
رتاط کرین-تلْار آزادگاى-خیاتاى هْسی تي
جعفر-پالک10
رتاط کرین-رّترّی خیاتاى گرجیً-ثص خیاتاى
سعادت
رتاط کرین-تلْار آزادگاىً-ثص آزادگاى -5
هجتوع هاُاى-طثقَ اّل

استخر آزادگاى
پارچَ کیلْیی
رًّق
آهْزضگاٍ زتاى
ایٌاًلْ
آهْزضگاٍ کٌکْر
ّ تقْیتی تفکر
ًاب
رتاط کرین-تلْار آزادگاىً-ثص آزادگاى -5
عرّش سرای
هجتوع هاُاى-طثقَ دّم
الواش ضة
کلیٌیک پْست ّ اسالهطِرً-ثص خیاتاى هِذیَ-ساختواى تجاری
گلستاى-طثقَّ-4احذ603
هْ ّ زیثایی

56212384

56327427

هالحظات

تَ ازاءُرهعرفی ًاهَ
ً4فر هجاز تَ استفادٍ
هی تاضٌذ.

آهْزش فٌاّری

ضِریَ تصْرت توام
اقساط
ضِریَ تصْرت توام
اقساط

لیست هْسسات طرف قرارداد خاًَ کارگر ضِرستاى ُای رتاط کرین ّ تِارستاى ّ پرًذ
قراردادُای پرًذ
ردیف

ًام هْسسَ

آدرش

ضوارٍ تواش

درصذ تخفیف

1

عیٌک اپتیْم

2

هطة گلِا

09120301160

15درصذ

3

اًجوي دیاتت پرًذ

56795023

20درصذ

4

ُویاراى هِرّرجاًّذ پرًذ

پرًذ-فاز-4تلْار22تِوي-
خیاتاى12فرّردیي-درهاًگاٍ سالم
پرًذ-فاز-2تلْار جوِْری-تلْک-B
ّرّدی-2طثقَّ-1احذ41
پرًذ-تلْار جوِْری-تلْک-B
ّرّدی-2طثقَ اّلّ-احذ40
پرًذ-فاز-2هیذاى استقالل-تلْک-E
ّرّدی-5طثقَّ-4احذ264

09134540351

20درصذ

09121037023

50درصذ

5

آهْزضگاٍ آرایص ّ
پیرایص ًذای فرخ
سالي زیثایی ّستا (ّیژٍ
تاًْاى)

09127152544

30درصذ

09106329319

20درصذ

7

تاضگاٍ سرّیي

56932040

20الی 50درصذ

6

پرًذ-هیذاى استقالل-تلْک-F4طثقَ
دّمّ-احذ118
پرًذ-هیذاى استقالل-خیاتاى آفتاب-
خیاتاى عطارد-ترج سْرى-طثقَ -2
ّاحذ 127
پرًذ-فاز-1چِارتاغ-اهام خویٌی-
خیاتاى الثرزجٌْتی-تاضگاٍ سرّیي

هالحظات

ارائَ خذهات
رّاى ضٌاسی
فردی ّ گرُّی

