هزاوش عزف لزار زاز ذاًِ وارگزؽْزري
 - 1آسهايؾگاُ خشؽىي زوسز حيسرياى % 10 :زرفيف 55971711 -12
آزرط :ؽْزري ،خ لن ،رٍتزٍي هراتزاذ ؽْيس هٌسظزي ،خالن 244
 - 2زَليسي رضائي ًضاز % 20 :زرفيف زر ػزضِ ور ٍ ؽلَار رعوي ٍ هجلغي
09126501863 -55226168
 - 3ذسهاذ زًساًدشؽىي تَػلي %30 :زرفيف 33388609-33388610
آزرط :ؽْزري  ،ذياتاى ؽْيس غيَري ،چْارراُ ذظ آّي  ،رٍتزٍ ازارُ زارايي
 - 4هزوش هؾاٍرُ رٍاًؾٌاعي هؼزاج  %15 :زرفيف 55902147
آهَسػ اًسراب ّوغز،ززتير وَزن ،تزًاهِ ريشي ٍهسيزير سهاى ،اسزٍاج
،ذاًَازُ ،ؽرقير
آزرط :ؽْزري ،خ  24هسزي ،خ خيلغَػ  ،ج ،11عاذسواى خشؽىاى راگا،طٍ 3احس7
 - 5وفؼ ؽازي % 15 :زرفيف 55333585
ًاسي آتاز  ،خ اوثز هؾْسي ،هيساى خارط ،خاعاص خارط  ،ط ّوىف
 - 6آهَسػ ستاى اًگليغي فؾززُ %15 :زرفيف 09375075887
 - 7لَاسم السحزيز وَثز % 15 :زرفيف 55326047
لَاسم السحزيزًَ ،ؽر افشار ،وسة زرعي ٍ ووه آهَسؽي
آزرط :ػلي آتاز ،خ  24هسزي تاعساًي خَر ،خ فالحسي ،هماتل هجسوغ ًفر
 - 8تيوِ آعيا :ؽزايظ الغاط تيوِ ؽرـ ثالث 55235151
آزرط  :ؽْزري ،جازُ لسين لن ،تلَار تْؾسي،جٌة رعسَراى هٌفزز ج 202
ً - 9ماؽي عاذسواى  % 10 :زرفيف  ،آلاي حغٌجاًي 09127705382

 - 10زًساًدشؽىي ًَيي  % 10 :زرفيف 33750681
آزرط :ؽْزري ،ضلغ ؽوالي هيساى هؼلن ،عاذسواى ًَيي ط2
 - 11هجسوغ آهَسؽي فٌي حزفِ اي هسرعاى فٌؼر  %20 :زرفيف
آزرط :ؽْزري،اتسساي خ  24هسزي ،تي تغر زْزاًي ،ج 14ط اٍل
زلفي55931864 :
 - 12واًَى ذاعزًُ :ماؽي  ،رًگ رٍغي  ،عزاحي ،خياًَ ،گيسارٍ،يلي ٍ  % 10...زرفيف
آزرط :ؽْزري  ،خ فسايياى اعالم ،ايغسگاُ هٌقَرآتازً ،ثؼ ذياتاى گلؾٌي ،خالن
33394944،33771918،09125008314 ،1
 - 13هْس وَزن ٍ خيؼ زتغساى لزآًي ّسّس %20 :زرفيف 55902429
 - 14ػىاعراًِ والعيه  % 20 :زرفيف
ػىغثززاري ٍ زقَيزتززاري حزفِ اي
آزرط:ؽْزري  ،تالزؽْز ،خ  22تْوي ؽوالي،رٍتزٍ وَچِ  ،13ج 272
زلفي زواط09127949356 -09359559101 -55200779 :
 - 15هجسوغ آهَسؽي تاًَعثشٍاري  :زٍرُ ّاي آؽدشي ٍ % 15 ...زرفيف
09124897105 ،55919377
 - 16آزليِ آى  :2زقَيز تززاري ٍ هًَساص ،ػىظ ػزٍط ٍ زاهاز،آزليِ ػىظ وَزن،
اعدزذ ٍ  ...تا زرفيف هسغيز
آزرط :ؽْزري  ،ازَتاى ؽْيس وزيويً ،ثؼ وَچِ خيزّازي ،خالن 230
زلفي 09125267640 ،33396942 :ذاًن عززرسي ًيا
 - 17آهَسػ هؼزق ٍ رًگ واري  % 10 :زرفيف – 09127717482 - 09190223271
آزرط :ؽْزري ،عِ راُ ٍراهيي ،اتسساي ذياتاى اتي تاتَيِ ،جٌة تٌياز ؽْيس ،خاعاص
اهيي ،اًسْاي راّزٍي افلي  ،ج 47

 - 18هجسوغ عزاحي زٍذر ٍ فٌايغ زعسي ٍ ٌّز ًجفي :آهَسػ لالي تافي ٍ ٌّزّاي
زعسي ٍ %20 ...زرفيف 55822724
آزرط :ذاًي آتازًَ ،ؽْزن ؽزيؼسي ،خ هْزاى ،وَچِ هَلَي ،خالن 204
 - 19ذسهاذ فٌي هٌْسعي زيام الىسزًٍيه:زٍرتيٌْاي هسار تغسِ  % 10زرفيف
زلفي09125404340 ،09125404349، 55930912 :
 - 20آهَسؽگاُ آرايؼ ٍ خيزايؼ سًاًِ گيغَ ووٌس %20 :زرفيف
آزرط :ؽْزري ،چْارراُ فسايياى اعالم ،اتسساي  45هسزي ذاًن ّساًٍس
33744406
 - 21هجسوغ فٌي ٍ حزفِ اي ًغل ًَ اًسيؼ :واهديَزز ٍ حغاتساري % 25زرفيف
آزرط :ؽْزري  ،عِ راُ ٍراهيي ،رٍتزٍي اهاهشازُ ػثسالِ ،ج 119
55962161-55962160
 - 22وفؼ جَاى :تَرط وفؼ ،آزيساط،فٌسل ٍ ...

 % 15زرفيف

آزرط :ؽْزري  ،خ فسايياى اعالم ،عِ راُ ٍراهيي ،جٌة اهاهشازُ ػثسالِ ،
زلفي55932577 :

ج - 184ٍ182

 - 23زٍسًسگي الْام  :زٍذر اًَاع لثاط ؽة ٍ ًاهشزي ٍ...

زرفيف هسغيز

آزرط :ؽْزري ،ذياتاى  24هسزي ،رٍتزٍي وَچِ ززتير هؼلن  ،جٌة اهالن
ػغگزي

زلفي55934836 :

 - 24ويف ٍ وفؼ هززاًِ ٍ سًاًِ ػثسي  %20 :زرفيف
زلفي66704886 :
آزرط :خ اًمالب  ،عز ذياتاى اللِ سار ،رٍتزٍي عيٌوا فززٍعي ،خاعاض الًَس ،ط 5
رٍتزٍي آعاًغَر
 - 25هجسوغ فٌي تْساز  % 10-20زرفيف
آزرط :هيساى ؽْزري  ،اتسساي ذياتاى  24هسزي  ،جٌة زارٍذاًِ ؽْزعالن  ،خاعاص
الجَرزي ط 2

55904099-55901633

-41هَعغِ وارياتي زالؽگزاى ري  %30زرفيف
55953283-55970121
ؽْزري ،هيساى غيثي  ،ن ّؾر هسزي اًمالب هسرط  ،3ج 45
-42وارياتي غيززٍلسي تْساز  % 25زرفيف
هيساى ؽْزري ،اٍل  24هسزي ،جٌة تاًه هغىي ،خاعاص الجَرزي ،ط 3
55904099-55954916
-44زًساًدشؽىي خارعياى

 %20زرفيف

آزرط :ذاًي آتازًَ ،ذياتاى هيؼاز ؽواليً ،ثؼ ن فاضلي  ،19ج  2ط ّوىف
55548948-55004461
-46زفسز ٍوالر ٍهؾاٍرُ حمَلي ذاى هحوسي  %20زرفيف
آزرط :ؽْزري  ،چْارراُ آراهگاُ ،خ ؽْززاريً ،زعيسُ تِ ؽْززاري هٌغمِ  20ج
12

09123856232-55918671

-47آهَسؽگاُ ستاى اًگليغي رازهاى  %20زرفيف
آزرطً :اسي آتاز ،تاسار زٍم ،خ خارط ،تؼس اس حغيٌيِ حجر ،ج 240
55348618
-48آهَسؽگاُ واهديَزز خززاى  % 20زرفيف
آزرطً :اسي آتاز ،تاسار زٍم ،خ ًيىَهزام جٌَتي ،ج 55081312 8
 -49هجسوغ آهَسؽي عزاحي ،ذياعي ذَؽِ  %10زرفيف
آزرط :ؽْزري  ،خ ؽيد اوثزي ،چْارراُ گَزرسي ،ج 55908748 376
-50آهَسػ ٍرسؽْاي رسهي – اعساز هحوسي  % 10زرفيف
22644446-09195522595
-51ذسهاذ فيلوثززاري رٍيا  % 20زرفيف
ؽْزري  24 ،هسزي ،رٍتزٍي وَچِ واؽاًي ،ج  423ط 55950677 3

-52ارائِ زيدلن وارزاًؼ واهديَزز ٍ حغاتساري -رّدَياى  %40زرفيف
ؽْزري هيساى فزهاًساري جٌة زؼاًٍي فزٌّگياى 55922797-09370701395
-54گزٍُ ايوٌي (گارز ايوي آزؼ) زْيِ ٍ ًقة عيغسوْاي اػالم ٍ اعفاء حزيك
 % 20زرفيف

اًَاع ودغَلْاي آزؼ ًؾاًي
09306197505-44418228

-55خارچِ عزاي آل هحوس(ؿ)

زرفيف هسغيز

اًَاع خارچِ ّاي هجلغيً ،ري ،چازري ،آعسزي ٍ...
آزرط :ػثسل آتاز ،اًسْاي ؽىَفًِ ،ؼور آتاز ،ذياتاى ًَر ،وَچِ  ،22زماعغ وَچِ
لغيف 55821029
-56آهَسؽگاُ هزالثر سيثايي خسيسُ ري

%20زرفيف

تا ارائِ 7هسرن( زيدلن) تيي الوللي اس عاسهاى فٌي حزفِ اي
ؽْزري،ذياتاى غيثي،ذياتاى فوسي ،وَچِ ػثسالؼظين فزذي ،ج 1
55935339-09127750082
-57فزٍؽگاُ فٌؼر گغسز

 %5زرفيف

فزٍؽٌسُ اًَاع ؽيزآالذ عاذسواًي ،لَلِ ّاي خليوزي ازقاالذ ٍلَاسم تْساؽسي
عاذسواى-اجزاي لَلِ وؾي عزز ٍ گزم ،فاضالب ٍ...
09126884512-33776303
ؽْزري،زٍلر آتاز ،هيساى تزٍجززي ،ذياتاى خزٍيي اػسقاهي ،ذياتاى ؽْازذً ،ثؼ
وَچِ زَولي ،ج 82
-58هجسوغ فٌي ٍ حزفِ اي زارالفٌَى ري  %10زرفيف
آزرط :ؽْزري  ،اًسْاي خ  24هسزي ج 2

55965666

-59زًساًدشؽىي خارعياى  %20 :زرفيف 55004461
-60فٌي حزفِ اي فزّاز  %30زرفيف 55206775
-61ذاًِ فزٌّگ ًگيي ري  %10زرفيف 33407270

-62آهَسؽگاُ آتگيٌِ  %25زرفيف 55968954
-63آهَسؽگاُ ستاى خسيسُ  %20زرفيف 33741050
-64زفسز ٍوالر ايزج عليواى زثار %10زرفيف 55962459
-65ازاهِ زحقيل آرهاى 55954454
 -66آهَسػ اس راُ زٍر افك %40زرفيف 55970256
-67آهَسؽگاُ آريا رخ  % 25زرفيف 55970636
-68آرايؾگاُ عسارُ ّغسي  %20زرفيف 55933513- 09336132351
-69تاؽگاُ ٍرسؽي زرر جوؾيس  10- 40 :زرفس زرفيف 55937454
ؽْزري  24هسزي ج 104
-70تاؽگاُ ٍرسؽي رٍيال زي  10-40 :زرفس زرفيف 33394295
ؽْزري عِ راُ ٍراهيي خ غيَري جٌة زاالر ؽْز عزاي هحلِ غيَري
-71تاؽگاُ ٍرسؽي اعسرز 10-40 :زرفس زرفيف 55937454
ؽْزري  24هسزي خ وزيوي ؽيزاسي عزاي هحلِ اعسرز

((ّسل ّاي هؾْس))
ّسل آخارزواى ياعيي ًَرّ :زًفز تا فثحاًِ ٍ ًْار ٍ ؽام
 35/000زَهاى
ّسل لمٌَطّ :زًفز تا فثحاًِ ٍ ًْار ٍ ؽام
35/000زَهاى

آزرط :هؾْس ،ذياتاى اهام رضا  ،اهام رضا -8چْارراُ زٍم-عور چح
جْر رسرٍ تا ؽوارُ

 05138556471آلاي فاتزي زواط تگيزيس.

عدْززاًؼ
((زتيزعساى غيززٍلسي زذسزاًِ –خغزاًِ ))
%20زرفيف تزاي اػضاء ذاًِ وارگز
55961636

زذسزاًِ

 55964031خغزاًِ

اعسرزٍ عًَاي ياط
 5000تومان براي اعضاء خانه كارگر
عاًظ تاًَاى :
روزهاي زوج 9صبح لغايت  16:30عصر
جمعه ها و ايام تعطيل 9صبح لغايت  13:30ظهر

عاًظ آلاياى:
روزهاي زوج ساعت  17لغايت  23شب
روزهاي فرد  9صبح لغايت  23شب
جمعه ها و ايام تعطيل  14لغايت  23شب
آدرس :شهرري  ،ميذان هبدي سبعي  ،خ سلمبن فبرسي  ،وًچه بصير  ،ضلع جىًبي حرم

((ّسل هؾْس))
هتل نماي هشتم
ّزًفز تا فثحاًِ ٍ ًْار ٍ ؽام

 30/000زَهاى
تا اهىاًازي ًظيز  :تاؽگاُ ٍرسؽي ،عًَا ،ايٌسزًر ٍ....
آزرط :هؾْس ،ذياتاى اهام رضا  ،ػٌقزي غزتي ً -13ثؼ ذالمي  -3خالن76

جْر رسرٍ تا ؽوارُ

 09137953383زواط تگيزيس.

((زاالر لقز آريي))
تخفيف ويژه
با كارت خانه كارگر
جْر ػمس ٍ ػزٍعي

آزرط :تالزؽْز ،جٌة تاًه وؾاٍرسي

جْر رسرٍ تا ؽوارُ

 09121033441آلاي ؽاّولىي زواط تگيزيس.

((تاؽگاُ ٍرسؽي زرر جوؾيس))

20درصذ تخفيف
با كارت خانه كارگر
تاًَاى  :اس عاػر  7فثح لغاير  13ظْز
آلاياى :اس عاػر  13ظْز لغاير  22ؽة
آزرط :ؽْزري  ،خ  24هسزي  ،ج 106

ؽوارُ زواط

 55937454آلاي اهيزي ٍ ذاًن ًازري

((وارگذاري تيوِ ايزاى ))
ثثر ًام تيوِ هاؽيي ٍ آزؼ عَسي ٍ سلشلِ ٍ ػوز ٍ ...

باتخفيفوشرايط اقساط
با كارت خانه كارگر
آزرط :ذاًِ وارگز ؽْزعساى ري

ؽوارُ زواط

09124970089

آلاي زاراًي

ّسل عٌسي اتي عيٌا (اففْاى)
زلفي جْر رسرٍ 03134454708 :
اقامت به ازای هر روز
هرنفرباصبحانه

 45000تومان
اصفهبن،خيبببن ابه سيىب ،وًچه  ،37جىب مسجذ شمس

عزاي هحلِ اعسرز

 %15تخفیف
برای اعضاء خانه کارگر
آمًزش رببتيه،اتبق مشك،فًتببل،اسىيت هًیه وبري،گلهبي وریستبلي ،شله
تسریمي ،آشپسي ،چرم ديزي ،سفبل ،تئبتر ،آمًزش لرآن به وًدوبن ،ریبضي،
سرمه ديزي ،خيبطي ،يیتراي ،ومبشي ،طراحي ،وبمپيًتر ،لبلي ببفي ،وهضت سًاد
آمًزي ،مهذوًدن ي...

آدرس :شهرري  ،خيبببن وریمي شيرازي ،سراي محله استخر
تلفه 55927382

ٍاحس اهَراػضاء ٍ آهَسػ ذاًِ وارگز ؽْزعساى ري

اعسرزٍعًَاي فسف
 50زرفس زرفيف تاوارذ ذاًِ وارگز
آدرس  :باقرشهر  30 ،متري طالقاني ،
مجموعهورزشي كارگران غذير ،استخر صذف

((هجوَػِ فزٍؽگاُ ّاي سًجيزُ اي زان ))
ٍيضُ تاسًؾغسگاى ٍ ؽاغليي
فزٍػ ٍيضُ لَاسم ذاًگي الغاط تسٍى عَز
آزرط :ؽْزري  ،اًسْاي ازَتاى آٍيٌي  ،تؼساس خل تْؾسي،
تاسارذاًِ ٍ آؽدشذاًِ آريي  ،فزٍؽگاُ زان
ؽوارُ زواط09394765658:
جْر وغة اعالػاذ تيؾسز ػسز  1را تِ ؽوارُ 1000202040
ارعال ًواييس

