
65249977تلفي خاًِ کارگر چکیذُ ای از هراکس طرف قرار داد با خاًِ کارگر ضْرستاى ضْریار  

 ردیفَ اساهی هراکس طرف قرارداد آدرس تلفي تخفیف

40% ( ًفر3تعذاد ًفرات )-ضْریار عباس آباد خ غالهِ طباطبائی 09191288875   1 استخر ضْیذ کلْر 

50% ( ًفر3تعذاد ًفرات )-هیذاى حافظ  کرضتِ خ هیثن توار  65273810   2 استخر فتح  

30% تعذاد ًفرات )-بلَار ضْیذ کلْر داخل اردٍگاُ ضْیذ هٌتظری 09391959771 

( ًفر1  

 3 استخر ضْذای فرٌّگی

25%                   ( ًفر1تعذاد ًفرات )-  بلَار آزادی 3اًذیطِ فاز  65564090 
                             

 4 استخر ابْای طالئی 

35% ( ًفر3تعذاد ًفرات )- اًذیطِ خیاباى بَستاى 3فاز  65550808   5 استخر هطْذی 

50% تعذاد )-سِ راُ اًذیطِ اًتْای بْارُ ضرقی رٍبرٍی ّالل احور 65197004 

(ًفر2ًفرات   

 6 پارک  آبی سَ پارک

 7 استخر ساهاى ضْرک هخابرات  

50% بلیط جذاگاًِ ًیس دادُ  ( ًفر1تعذاد ًفرات)-کٌْس بلَار آزادگاى  65221005 

 هیطَد

 8 استخر ضباٌّگ

50% ( ًفر3تعذاد ًفرات )-ضْرک کٌْس پطت پوپ گاز    9 استخر ّوا 

33% ( ًفر2تعذاد ًفرات)-باغستاى بلَار ٍلیعصر     10 اهَاج باغستاى 

40%ٍ30 % دریافت بلیط از خاًِ کارگر–اتَباى تْراى کرج  44113085   11 هجتوع تفریحی پارک ارم 

 15اقساط 

 هاِّ

دریافت حَالِ از خاًِ - هیذاى حافظ بِ سوت خیاباى کرضتِ 65268001

جْت اطالعات بیطتر با خاًِ کارگر تواس حاصل ضَد-کارگر  

-کلکسیَى فرش کَرش  12 

25% ًبص چْارراُ هخابرات بعذ از ادارُ پست –ضْریار خ ٍلیعصر  65253081 

2ساختواى کالر طبقِ   

 13 فیسیَتراپی دکتر سلیوی

25%  14 آزهایطگاُ دکتر ًجات اکبری هیذاى هعلن باالی ساختواى ّالل احور   

بذٍى 

پیص 

 پرداخت

09334097282 

65220498 

19 ها15ِّخ ٍلیعصر کَچِ پرٍیي اعتصاهی پ  ًقذ ٍ اقساط  کارٍاى زیارتی عتبات عالیات  

 هَعَد

15 

30%ٍ50% پل قاین ضْریار ابتذای خ ٍلیعصر ًرسیذُ بِ هسجذ قائن  65263323 

%30زباى ٍ حسابذاری%50کاهپیَتر هقذهاتی   

–اهَزضگاُ ّذف پایا 

حسابذاری-زباى –کاهپیَتر   

16 

10%  

 

بلَار ًَاب صفَی ضْریار رٍبرٍی ضبکِ بْذاضت ًرسیذُ بِ  65294118

کَچِ آهَزش ٍ پرٍرش برای عسیساى بازًطستِ کت ٍ ضلَار  

  ها4ِّ الی 3فیص حقَقی اقساط 

پَضاک ٍاالپَضاى پَضاک 

 هرداًِ ٍ زًاًِ

17 

     

     

 


