مراكز طرف قراداد تشكيالت خانه كارگر طبس
رديف

وام مرمسطرف قرارداد

وًع خدمت

آدرس

شمارٌ تماس

ميزان تخفيف %

1

سيٌوب فرٌّگ طبس

فرهنگي

خياتان ارشاد – جىبٍ ادارٌ ارشاد اسالمي

9132531875

%50

2

لَازم التحرير پليكبى(آقبي ّرهسي)

فرهنگي

ميدان پىجٍ ػلي ي ميدان امام

5632833217

 12تا % 15

3

لَزم التحرير آقبي ٍحيذي

فرهنگي

خياتان مىتظري – ريريي پاساژرضًي

5632832450

%12

4

فرٍشگبُ هَاد پرٍتئيٌي آقبي صفبيي

خدماتي

اتتداي خياتان خرمشُر -جىة اسثاب تازي فريشي آقاي قسييىي

5632825316

%3

5

هجوَعِ رستَراى ًبردٍى

خدماتي

تلًار امام خميىي – بيه امام خميىي 8ي 10

5632829599

%10

6

كبرٍاش جبيگبُ

خدماتي

جايگاٌ اختصاصي شُيد مطُري 32836187 -

5632836187

%20

7

هَسسِ آهَزش زببًْبي خبرجي سرٍش

آموزشي

تلًار اميرالمًمىيه – ريبريي مجمًعٍ يرزشي زغالسىگ پريدٌ

5632828881

%20

8

زائرسراي ّيئت ابَالفضلي

اقامتي

مشُد – خيابان امام رضا– داوش غربي – داوش 7

5138590387

%20

9

هَسسِ آهَزشي گبج

فرهنگي -آموزشي

خياتان مىتظري – مىتظري پىج

5632822217

 20تا % 40

10

فرٍشگبُ البسِ 021

پوشاك

خياتان امام  ،مجتمغ پاساش رضًي  ،طثقٍ َمنف  ،ريترريي پلٍ ترقي

5632820479

 12تا % 17

11

خشكشَئي سپيذ

خدماتي

تازار امام  -ورسيدٌ تٍ ميدان مادر-جىة تيمٍ داوا

5632828840

40%

12

كبًَى فرٌّگي آهَزش(قلن چي)

فرهنگي -آموزشي

ميدان شُيدفُميدٌ  -اتتداي شُرك شُيدصديقي

5632828887

20%

13

كبرٍاش شْر

خدماتي

تلًار اميرالمًمىيه  -پاييه تر از آمًزشگاٌ آقاي وظري

5632835697

30%

14

آرايشگبُ زًبًِ ٍيشكب

خدماتي  -آرايشي

ريتريي تازار امام  -خياتان امامت  -جىة خشنشًئي ترف

5632820863

30%

15

سبلي تخصصي آپبسبي(زًبًِ)

خدماتي  -آرايشي

تلًارشُيدرجائي  -ريتريي تاميه اجتماػي

5632820016

20%

16

پَشبك ٍ هٌسَجبت حكيويبى

پوشاك

خياتان خرمشُر-ريتريي تستىي فريشي پدرام

5632828990

 12تا % 10

17

پبرچِ فرٍشي جَادي

خدماتي

خياتان خرمشُر -جىة پًشاك چُارفصل

5632828729

15%

18

گبلري كيف ٍچوذاى حبهذ

خدماتي

خياتان خرمشُر -ميدان امام-ريتريي مًچٍ شيخ ػطار

5632822296

10%

19

خذهبت كبهپيَتري پَيبى پردازش

فرهنگي

تازار امام  -تاالترازميدان مادر

5632831943

10%

20

ببطري فرٍشي ًيرٍ

خدماتي

تلًارػثاسپًر -تريدگي ديم  -جىة مارياش

562820846

10%

21

تعويرگبُ كبظن سيورغ زادُ

خدماتي

تلًار شُيد ػثاسپًر  -شُيدػثاسپًر 11

5632832792

25%

22

لَازم خبًگي چوي زاري

خدماتي

خرمشُر ،ريتريي ميًٌ فريشي تًفيقي

5632822648

10%

23

فرٍشگبُ كبخ عرٍس ٍ داهبد

خدماتي

ميدان امام – جىة تاول مشايرزي

5632834271

10%

24

خشكشَئي پرديس

خدماتي

تلًار شُيد تُشتي شمالي

5632821012

%25

