خذهات و فروشگاها :
تيوِ هاؽيي :ثالث ٍ تذًِ زخفيف – زمغيط (تا ارائِ ًاهِ اس خاًِ وارگز)
زخفيف  %50گزين ٍ آرايؼ صَرذ (عاري -خياتاى لارى -رٍتزٍي هجسوغ لَ-2225271-09112564247 -هذيزير عزوار خاًن هؼصَهِ فزخي)
زخفيف%20هْذ وَدن لثخٌذ وَدن(عار ي-تلَار خشر-جٌة ؽزور آب ٍ فاضالب -09112531613-
زخفيف%30-40هْذوَدن ٍ اهادگي ًياػ(عار ي-تلَار داًؾگاُ )09113538492-
زخفيف%30آرايؼ ٍخيزايؼ فزٍزي(تلَار وؾاٍرس-خ خشهاى-عور چح-آرايؼ ٍخيزايؼ فزٍزي)) 09112581106-3232230
زخفيف %30هىالوِ ززهيه ٍ فؾزدُ-والط ّاي زخصصي لغر ٍ گزاهز –والط ّاي زافل ٍ آيلسظ-والط ّخاي زخصصي ؽٌيذاري ٍ ًَؽساري –خط خيَعسِ اًگليغي ٍ ززجوِ
هسَى اًگليغي ٍ اًجام خزٍصُ ّاي اًگليغي
زخفيف  % 20فزٍؽگاُ اعثاب تاسي اهيذي – عاري خياتاى جوَْري رٍتزٍي تاًه صادراذ ًثؼ وَچِ ًيه هْز 09113302147-33314709
زخفيف ً % 20ماؽي عاخسواى رًگْاي خالعسيه  ،رٍغٌي ،وٌيسىظ ٍ غيزُ ( هْذي احغاًي ًيا )33293546 -09117819321
زخفيف  %40زؼويزاذ هثلواى ،زَليذ هثلواى ،خذهاذ ام دي اف ،جْيشيِ ػزٍط(عاري -خياتاى ؽْثٌذ جٌة هغجذ اهام حغي هجسثي -هثل ًصيزي ،هذيزير رضا ًصيزي-
09117176408-33396214
 % 50آزليِ ززگل تا هذيزير خاًن هؼصَهِ والًسزي – ػىاعي ٍ فيلوثزداري ٍ فسَودي آزليِ ػىظ ززگل ()09112568078
زخفيف ً %15صة راديازَر -ؽيزآالذ ٍ زاعيغاذ عاخسواى ؽَفاص -اتزاّين درٍاج 09117309635-09111549635
زخفيف  0/0 20فزٍؽگاُ وفؼ خا وَچَلَ -عاري خياتاى لارى طثمِ سيزيي خاعاصگل
تخفيف  0/0 10تسئينات داخلي ساختواى سيذهحوذ ههرباى ( ساري پيونذي روبروي رستوراى هيالى هذرسه هعواري09117116260-
زخفيف  %50هؾاٍرُ در اهَر خاًَادُ حمَلي ٍ ويفزي دفسز ٍوالر رهضاًدَر( تلَار آسادي-رٍتزٍي فزٍؽگاُ سًجيزُ اي رفاُ)
زخفيف  %30آرايؾگاُ سًاًِ آرايؼ ػزٍط-دولزُ-رًگ -وَزاّي زازَ تذى اتزٍ واؽر ًاخي(عالي سيثايي ويويا آرا -تخؼ
)09113569569

 8خ خيزٍسي  -24خاًن اًغيِ دّماى -33290197

زخفيف  %20فسَؽاج ػىظ ٍ فيلوثزداري اس هجالظ هذّثي (وَي آسادي-رٍتزٍي هغجذ الٌثي-فزػي دٍم-عور راعر)01512277932-09118533652
ههذكودك واهادگي سارويه باارايه كارت خانه كارگر20درصذتخفيف ادرس ساري بلوارازادي خياباى رفاه خانن صوذايي 09112543722
تخفيف %10دفتر خذهات هسافرتي هوائي و جهانگردي(سار ي-خياباى فردوسي)09113524066-
زخفيف %20خذهاذ واهديَززي عوي ياراًِ (عاري -تلَار داًؾگاُ – ًثؼ وَچِ ايشد طلة)09112564817-
زخفيف %40زؼويزاذ  %7تِ اساي فزٍػ عيغسن(هيذاى اهام –وَچِ ظفز(-جٌة تاًه زجارذ ) 09119490649-01512273167
زخفيف  %40زشئيي هاؽيي ػزٍط،دعسِ گل،ظزف حٌا،زشئيٌاذ گل ّاي خارچِ اي خاًِ عثش ًيلَفز(هيذاى عاػر-وَچِ عزدار-خاعاص هيزًضاد)09111588594-
فزٍؽگاُ خَؽان ًاسخَػ تاارايِ تي 15درصذزخفيف ادرط لارى خاعاصگل-تاسارًزگغيِ خاعاصعجادالاي ػادل 09113552791
زخفيف  % 10واتيٌر ايزاى :تلَار اهيز هاسًذراًي – اًسْاي ٍصال -وَي اتَالفضل-جٌة ًاًَايي – حغيي رعسوياى 09112510867
زخفيف  % 20ػية ياتي هاؽغي ّاي خارجي – زٌظين هًََر اي تي اط – ايزتگ  09111533586هذيزير فزساد حاجياى
زخفيف ً %10صة ٍ راُ اًذاسي دٍرتيي ّاي هذارتغسِ -درب وٌسزلي -وزوزُ تزلي دسدگيز ازَهثيل ٍ اهاوي-آيفًَْاي زصَيزي هَعغِ حفاظسي ايوي دص (تلَار آسادي-اًسْاي تؼثر-
ًثؼ تؼثر )13
زخفيف %20هؼزق چَب خائيشاى – (عار ي-خياتاى ؽْثٌذ – وَچِ حك خزعر )0981112546022-09373721832-
زخفيف 20زا %10وارگاُ زَليذي واج طثزعساى –(عار ي-تلَار وؾاٍرس–وَچِ .خاًفزد – )09352142767-0911856054470
اهَسػ ؽٌا در ّوِ ردُ عٌي خاًن هؾايخي 09111518024

خذهات پسشكي:
دًذاًدشؽىي  :زخفيف  30الي  60درصذي هَعغِ فزداي عالهر خارعياى -خياتاًفزٌّگ جٌة اٍيؾي 01133269838
زخفيف  %35آسهايؾگاُ دوسز ؽْيذي( تا ارائِ وارذ خاًِ وارگز) -آدرط آسهايؾگاُ :جٌة تيوارعساى تَػلي وليٌيه خززَ هاسًذ33348911
زخفيف  % 30آسهايؾگاُ خاعسَر -خياتاى فزٌّگ رٍتزٍي خياتاى حافظ 32223390
زخفيف  % 20آسهايؾگاُ ًيىاى ًزعيذُ تِ عِ راُ فزٌّگ تِ لارى 33327665
زخفيف % 15عًََگزافي دوسز هحوذ عخايي -راّثٌذ وَچِ درهاًگاُ اًصار(33230110-33299100-تا ارائِ ًاهِ اس خاًِ وارگز)
زخفيف  % 10عًََگزافي دوسز ػلي اصغز رحواًي -خياتاى لارى رٍتزٍي خاعاص الْيِ عاخسواى عيٌا 33300063
چؾن خشؽىي :دوسز ًاهذار هلىي  % 15زخفيف خزيذ ػيٌهٍ -يشير رايگاى -آدرط :خياتاى لارى – رٍتزٍي خارويٌگ رٍؽي
زخفيف %15ػيٌه عيوا (عايز –خياتاى لارى -رٍتزٍي خاعاص الْيِ-09112512364 -
عوؼه :اًجام اًَاع زغسْاي ؽٌَائي ٍ زؼادل ( (vngتا  0/0 10زخفيف – زجَيش  ،فزٍػ ٍ زٌظين اًَاع عوؼه َّؽوٌذ تا  0/0 5زخفيف -عاخر اًَاع لالثْاي ضذآب ٍ ضذ صَذ
تا  0/0 10زخفيف-عاري خياتاى لارى عاخسواى ؽْزيار طثمِ عَم ٍاحذ 09359355515-33321422 -18
زخفيف  % 40فيشيَززاخي حىين -طة عَسًي – هاعاص درهاًي -خياتاى فزٌّگ تؼذاسدرهاًگاُ حافظ 09113541978
زخفيف  %30فيشٍززاتي ؽفا( خياتاى فزٌّگ -وَچِ فزٌّگ 33243994 -09125783633 ( -9هذيزير اهيذ آساد اؽىار
تيٌايي عٌجي اخسَهسزيغر الاي حغيي سارع خزيذػيٌه 20درصذزخفيف-تيٌايي عٌجي 60درصذزخفيف ادرط لارى تؼذتْذاري ًيزٍي اًسظاهي 33323484
هزوشام اراي ٍعي زي اعىي ًگيي تاارايِ وارذ خاًِ وارگز5درصذزخفيف خياتاى تلَارطالماًي اتسذاي تاؽ عٌگ ٍتميِ هَارد15درصذ

تخفيف آهوزشگاه:
زخفيف  %20واًَى آهَسؽي للن چي
زخفيف  %20واًَى آهَسؽي گاج
زخفيف  %40ؽزور گزدؽگزي زفزيحي دليجاى خشر – تاتلغز اتسذاي ايغسگاُ گزدؽگزي دليجاى خشر -آلاي يًَغي 09113511693
زخفيف  40درصذ آهَسؽگاُ حغاتذاري دّىذُ حغاب آهَسػ -ووزتٌذي غزتي وَي ؽْيذ تاٌّز وَچِ عيذرضي عادازي درب دٍم -خاًن سيٌة ؽىَّي -33216156
09117414861
زخفيف  20درصذ آهَسؽگاُ خاًِ حغاتذاراى َّؽيار -وليِ رؽسِ ّاي زخصصي حغاتذاري تْوزاُ وارػولي ٍدر خاياى ززم ارايِ هذرن فٌي ٍ حزفِ اي ٍ ضواًر ؽغلي-
عاري هيذاى اهام تلَار آسادي رٍتزٍي جْاد وؾاٍرسي اعساى33372524-33370204 -
زخفيف  %50آهَسػ خياطي ٍ خزدُ دٍسي ٍ-گلذٍسي آهَسؽگاُ خياطي حجاب (تلَار داًؾگاُ-رٍتزٍي وَي خاعذار)33370686-09119508272 -
زخفيف %20ؽزور ًَآٍراى زثزعساى -والط ّاي رتازيه -حغاتذاري ٍ ًزم افشارّاي حغاتذاري -خاًن ػليشادُ 09391510263-09114333001
زخفيف  %30آهَسػ هىالوِ ستاى اًگليغي زىاخَي داًؼ (اهيزهاسًذراًي-جٌة تيوِ داًا طثمِ فَلاًي هثل آٍا – ) 33374330 - 09379774584
زخفيف  0/0 25آهَسؽگاُ افك فزدا طثزعساى( خياتاى فزٌّگ ًثؼ فزٌّگ09113531378-33320474- 16
زخفيف %40آهَسؽْاي ستاى خارجِ(عاري -خياتاى هؼلن -رٍتزٍي عاسهاى هذيزير -خاًن ًزجظ داداؽي 09119576875-09111596979
زخفيف %25آهَسػ لالي تافي(هيذاى اهام – تلَار داًؾگاُ -اهام حغيي 2253698-09117751880 -هذيزير وثزي هظفزي)
زخفيف  %50گزين ٍ آرايؼ صَرذ (عاري -خياتاى لارى -رٍتزٍي هجسوغ لَ-2225271-09112564247 -هذيزير عزوار خاًن هؼصَهِ فزخي)
زخفيف%20هْذ وَدن لثخٌذ وَدن(عار ي-تلَار خشر-جٌة ؽزور آب ٍ فاضالب -09112531613-

زخفيف%30-40هْذوَدن ٍ اهادگي ًياػ(عار ي-تلَار داًؾگاُ )09113538492 -
زخفيف%30آرايؼ ٍخيزايؼ فزٍزي(تلَار وؾاٍرس-خ خشهاى-عور چح-آرايؼ ٍخيزايؼ فزٍزي) ) 09112581106-3232230
زخفيف %30هىالوِ ززهيه ٍ فؾزدُ-والط ّاي زخصصي لغر ٍ گزاهز –والط ّاي زافل ٍ آيلسظ-والط ّخاي زخصصي ؽٌيذاري ٍ ًَؽساري –خط خيَعسِ اًگليغي
ٍ ززجوِ هسَى اًگليغي ٍ اًجام خزٍصُ ّاي اًگليغي
زخفيف%30خذهاذ واهل آهَسؽي (تغسِ ٍ آسهَى ) هؤعغِ عٌجؼ ٍداًؼ
زخفيف %50آهَسؽگاُ خياطي عارٍيِ ٍ آهَسؽگاُ تافٌذگي عارٍيِ زخفيف (%20عار ي-تلَار آسادي-خياتاى رفاُ )09113526511 -
زخفيف %30آهَسؽگاُ هزالثر ٍ سيثائي زيٌا(عار ي-خياتاى هالهجذيي -رٍتزٍي واؽي هزجاى – )01513255951-09116724214-09112538472
زخفيف%20آهَسؽگاُ ًماؽي زاػ(عار ي-وَچِ گل ٍ تلثل )09112566183
زخفيف  %20آهَسؽگاُ طزاحي ٍ دٍخر ٍ تافٌذگي عارٍيِ -تلَار آسادي خياتاى رفاُ تاالي هْذوَدن عارٍيِ -خاًن هْذٍي09113526511-33370238
زخفيف  %50آهَسؽگاُ طزاحي دٍخر ؽوين -هيذاى عاػر ًثؼ اًمالب طثمِ عَم رٍتزٍي ويَعه خليظ 09376175170-خاًن ٍالذ عارٍي
زخفيف  %30آهَسؽگاُ هزالثر سيثايي ؽوغن -عاري خياتاى فزٌّگ خياتاى هْذيِ عاخسواى زاج طثمِ دٍم 09113527596 -خاًن ٍالذ عارٍي
هْذوَدن ٍاهادگي عارٍيِ تاارايِ وارذ خاًِ وارگز20درصذزخفيف ادرط عاري تلَاراسادي خياتاى رفاُ خاًن صوذايي 09112543722

استخر :
استخرنعين با ارايه كارت خانه كارگر 25درصذتخفيف
تخفيف  % 50بليط استخر سپاه ساري-هيذاى اهام ( با ارائه كارت خانه كارگر)
تخفيف  % 40بليط استخر نيلوفر آبي با ارايه كارت خانه كارگر
استخرهعراج با ارايه كارت خانه كارگر25درصذتخفيف
استخرآبياري با ارايه كارت خانه كارگر35درصذتخفيف

