
 لیست طرف قرارداهای خانه کارگر شرق تهران 

ادرس :فلکه دوم تهران پارس خ جشنواره نرسیده به چهارراه سیدالشهداء پ -% 20تخفبف –آموزشگاه رانندگی پارسیان -1

 -77299114تلفن115/1

 77454679-77212709ادرس نارمک میدان هالل احمر مترو گلبرگ -%30تخفیف -مجتمع فنی رهرو-2

 -  77140943   85خیابان جشنواره بعد از چهارراه سیدالشهداءپ -تخفیف%15-سال  8تا  3اموزشگاه علمی اترک ویژه کودکان -3

 77327786جنب فروشگاه خانواده 51خ جشنواره میدان رهبر خ روشن شرقی پ -%40تخفیف -همابختمرکز آموزشی آرایشی -4

 77324870   257/1پ  202شمالی نبش133شرقی خ  196تهران پارس میدان شاهد خ -%30تخفیف -خانه زیبایی مژگان-5

شهید گرکانی واقع در خیابان استخر باالتر از سه  استفاده از امکانات مجموعه مجموعه شهید گرکانی)باشگاه دارایی(ارایه تخفیف برای-6

 6-77073033راه وفادار مجموعه شهید گرکانی باشگاه دارایی ،

 – 09363008424تلفن     1259لواسان بلوار امام خمینی روبه روی دادگاه پ -%25تخفیف -فست فود زاپاتا لواسان-7

 6-77700041   263راه تهران پارس پ سه –% تخفیف 20-هر مجموعه هتل ش-8

  77390417تلفن  تهران پارس خ جشنواره  % تخفیف25مجموعه استخر اشراق با -9

 77450645 دالوران بلوار تکاوران –% تخفیف 35با استخر طوقانی -10

 77700041راه تهران پارس سه –% تخفیف 25خر هتل شهر با است-11

 77751821تلفن تهران نو فلکه چایچی  –% تخفیف 35استخر ترنج با -12

 77296669جشنواره خ اخوت جنوبی خ –% تخفیف 30استخر عراقی با -13

 دهم باشگاه –اباد نظام –% تخفیف 30استخر دهم با -14

 77193377-هنگام شمیران نو خ –% تخفیف 30استخر شمیران نو با -15

 777181390رشید خ  –سوم تهران پارس فلکه –% تخفیف 25استخر رشید با -16

 77313123-سازمان آب حکیمیه –% تخفیف 30استخر افق با -17

 77743971فرجام شرقی خ  –% تخفیف 35استخر نارسیس با -18

 77072273شهرک امید  -%35استخر امید تخفیف -19

 77741009-7742005پارس چهارراه تیرانداز بین عادل و زرین جنب تاالر قصر سوگند تهران  –% تخفیف 50استخر ساحل -20

 -44113099-بن باغ وحش و شهربازی در نرخ % تخفیف 30-مجتمع تفریحی ورزشی ارم سبز -21

 77691571دماوند خ وحیدیه خ سلیمی افضل خ  –% تخفیف 30مجموعه ورزشی شهید هادی )نشاط(-22

 09127226397   2و  81پ  135و  137شرقی بین  196تهران پارس خ  –% تخفیف 20-اتلیه توحید  -23

 77705704    73غربی پ  154پارس خ رشید خ تهران  –% تخفیف 20(trxورزشی هنر و ورزش )بدنسازی و مجموعه -24

 77879731 5و  3ط  107شرقی پ  188رحمانی خ  هیدسوم تهران پارس ک شفلکه  –% تخفیف 25دندان پزشکی دکتر قوامی -25

 77391147 4پارس خ امین خ بهار آزادی بن بست اول پ تهران  –% تخفیف 30سالن زیبایی دیانا با -26


