لیست فزوشگاههای طزف قزارداد با باشگاه مخاطبان اشکذر نیوس
t.me/ashkezarclub

تاریخ بهروزرسانی7031/30/22 :
ردیف

نام فزوشگاه

درصذ

www.ashkezarclub.ir

شزایط

آدرس

 5تا "8

تلَیشیَى  ،LEDوَلزگاسی ،وَلزآتی ،آتگزهىي ،یخچال ٍ سایش
لَاسم خاًگی  5درصذ تخفیف ٍ هیشتلَیشیَى  8درصذ تخفیف

اضىذر-خیاتاى اهام خویٌی جٌة
ادارُ دارایی تلفي تواس:
61313523-52161523115

1

کافینت نسین

15تا "25

 "65تا  "25سی دی فیلنً -زمافشار ٍ تاسی ،لَاسم گَضی - "65
ثثتًامّای ایٌتزًتی  -"15پزیٌت رًگی ٍ سیاٍُسفیذ -"15تا
 -"65سیوی وزدى وتاب ٍ دفتزچِ "15

اضىذر -خیاتاى اهام خویٌیً-ثص
خیاتاى هعلن تلفي تواس:
52163583813

6

پوشاک بارکذ

15تا "65

تزای خزیذ پَضان ایزاًی  - "65تزای خزیذ پَضان خارجی "15

اضىذر خیاتاى اهام خویٌی-جٌة
پستتاًه تلفي تواس:
52161512336 -61315635

2

هوبایل پارسیاى

5تا "15

رم ٍ فلص هوَری  -"5لَاسم هَتایل $گارد ٍ گلس ٍ  5 #...تا
 -"15گَضی هَتایل ًمذی ًْایتا یههاِّ -گَضی هَتایل
الساطی ً% 65$مذ هاتمی ٍجِ طی  1لسط#

اضىذر خیاتاى اهام خویٌی-جْاد
وطاٍرسی تلفي تواس:
52163533233 -61318883

15تا "15

چاج تٌز ،فلىس ،تَم ،استیىز ،واغذدیَاری%پزیٌت رًگی ،وارت
ٍیشیتّای فاًتشی ٍ چاج سیله چاج پالستیه ،تادوٌه،تمَین،
سالٌاهِ ٍ سطَح صاف%ساخت تاتلَ فلىسی ،چایٌیَم ٍ رٍاى

اضىذر خیاتاى اهام -جٌة صٌذٍق
وارآفزیٌی اهیذ تلفي تواس:
52162512282 - 61313553

15تا "15

لَاسمتحزیز  -"3هحصَالت فزٌّگی  -"11وتة هذّثی  15تا
%15

اضىذر خ اهام خویٌی-اتتذای خ
آیتاهلل فیزٍسآتادی تلفي تواس:
52161538855 -61313832

3

استخز کالنتزیاى

 11درصذ

خزیذ  15جلسِ فمط تا هثلغ ّ 65شار تَهاى

اضىذر ،تعذ اس هیذاى اهام حسیي،
وَچِ وَثز ،تلفي-61318868 :
52161362388

8

عینک قائن

 15تا "15

اًَاع فزام ّای طثی -"15اًَاع فزام ّای آفتاتی  -"15اًَاع لٌش
طثی ٍ رًگی  ٍ "15سایز خذهات $تعویزات ٍ"15 #.

اضىذر اتتذای خیاتاى اهام خویٌی-
تعذ اس ادارُ تاهیي اجتواعی
تلفي تواس61313663 :

 15تا "15

ولیِ خذهات عىاسی ،تصَیزتزداری ضاهل :عىس پزسٌلی،
هذلیٌگ ،عىاسی ٍ تصَیزتزداری ،جطي تَلذ ٍ هزاسوات ،عىاسی
فضای تاس ٍ تصَیزتزداری َّایی

اضىذر – خیاتاى اهام خویٌی جٌة
تاًه صادرات تلفي تواس:
52116366533

 15تا "65

عىس پزسٌلی  15درصذ ،طزاحی ٍ چاج ّ$زسایش 15 #درصذ ٍ
تذٍیي فیلن  65درصذ

اضىذر خیاتاى اهام خویٌی-هیذاى
تسیج اتتذای خیاتاى ضْیذ دّماًی
تلفي تواس-52162321326 :
61312832

 15تا "15

هاًتَ - ٪15لثاس راحتی " 15

اضىذر خیاتاى اهام خویٌی-هیذاى
تسیج اتتذای خیاتاى ضْیذدّماًی
تلفي تواس61311336:
ّوزاُ52162526232

 8تا "15

لَاسم تحزیز  8درصذ ،وتاتْای داستاى ٍ ووه آهَسضی  15تا 15
درصذٍ ،سایل آهَسضی  15درصذ

اضىذر-خیاتاى اهام خویٌی-
رٍتزٍی تاًه صادارات
تلفي تواس52166531215 :

 2درصذ

فزٍش طالی ساختِ  2درصذ تِ صَرت ًمذی

اضىذر – خیاتاى اهام خویٌی جٌة
تاًه صادرات تلفي تواس:
61313355-52161518232

 5درصذ

ً$وایٌذُ تزًا تاطزی #خزیذ تاطزی تا تخفیف  5درصذی ٍ چه 6
الی  2هاِّ
خزیذ الستیه تا تخفیف  5درصذی ٍ چه  6هاِّ

اضىذر-اتتذای خ اهام خویٌی-
رٍتزٍی سِراّی آهَسشٍپزٍرش
تلفي تواس52161515658:

تخفیف

*لواسم خانگی
1

هیزدهقاى
(جذیذ)

5

3

2

15

11

11

16

12

خذهات طزاحی و
چاپ راسقی
فزوشگاه فزهنگی
هعزاج

استودیو عکاسی
3،2،1

عکاسخانه اشکذر

پوشاک بانواى
شباهنگ

* کتابفزوشی سادات
(جذیذ)
* جواهزی پوراکبز
(جذیذ)
* دنیای باطزی
(جذیذ)

لیست فزوشگاههای طزف قزارداد با باشگاه مخاطبان اشکذر نیوس
t.me/ashkezarclub

تاریخ بهروزرسانی7031/30/22 :
ردیف

15

13

13

18

نام فزوشگاه

* خانه هوبایل
(جذیذ)
آهوسشگاه علوی آساد
هاصیک طالیی

درصذ

شزایط

تخفیف

 5تا "65

سایت اینتزنتی یک
و صفز

تشزیفات ونوس

12

هحصَالت فزٌّگی
اضىذر

 5تا "15

15

رستوراى دایی

آدرس

اضىذر هیذاى تسیج اتتذای خ
لَاسم جاًثی ٍ تاطزی  15الی  - " 12گَضی هَتایل ًمذی
ضْیذ هحوذرضا دّماًی
حذاوثز تا ّ 65شار تَهاى رٍوص اس لیوت خزیذ  -گَضی الساطی
تلفي تواس52162551585 :
تا  5هاًِّ ،زمافشار  -" 65ایٌتزًت آسیاته  5الی  " 15تخفیف
61311121

 15درصذ

 15تا "15

www.ashkezarclub.ir

تذریس تخصصی درٍس ریاضی ٍ علَم

تلفي تواس-61315553 :
52161518132
ساهاًِ پیاهىی555515355551 :

خذهات واهپیَتز ٍ ٍب ،دارای ًواد الىتزًٍیه
تعزفِ ّا :تَافمی

ٍبسایت
https://oneandzero.ir
61318356 -52161512365

ارائِ لثاس ،گزین ٍ دستِگل عزٍس تا  15درصذ تخفیف ّوچٌیي
سفزُ عمذ ٍ هاضیي عزٍس تا  15درصذ تخفیف.
هالیات ارسشافشٍدُ اخذ هیگزدد.

 15درصذ لَاسم جاًثی_  5درصذ فالش ٍ رَم

اضىذر خیاتاى اهام خویٌی جٌة
ًوایطگاُ پَر رضَی
تلفي تواس52568356153 :
اضىذر-خیاتاى اهام تعذ اس ادارُ
دارایی تلفي تواس:
52168522521

رستوران و فست فود

15درصذ

هالیات ارسشافشٍدُ اخذ هیگزدد.
حك سزٍیس اخذ ًویگزدد.
لیوت ٍ ًزخ غذاّای ارائِضذُ طثك ًزخ ًاهِ اتحادیِ است.

اضىذر -جٌة ایزاىخَدرٍ
ًوایٌذگی واظوی
تلفي تواس52126322831:
52161531622

 15تا "15

خزیذ ساًذٍیچ تا  15درصذ تخفیف
ٍ خزیذ پیتشا تا  15درصذ تخفیف
هالیات ارسشافشٍدُ اخذ ًویگزدد.

اضىذر اتتذای خ اهام خویٌی-
تلفي تواس52231152313:
61311151

11

پیتشا فانوس

15درصذ

هالیات ارسشافشٍدُ اخذ هیگزدد.
حك سزٍیس اخذ ًویگزدد.

اضىذر خ اهام خویٌیً-زسیذُ تِ
فزٍضگاُ رفاُ
تلفي تواس52162233513:
61313513

16

فست فود تزنج

5تا %15

11

* پیتشا شاهتوت
(جذیذ)

تزای خزیذ  1تا  5عذد سفارش  5درصذ تخفیف ٍ تیص اس  3عذد
 "15تخفیف

اضىذر خیاتاى اهام جٌة هذرسِ
ضْیذ رجایی تلفي تواس:
61318583

شهزستان یشد

12

*آفتاب گستز یشد
(جذیذ)

 5درصذ

فزٍضگاُ هَاد غذایی ارگاًیه ٍ تذٍى هَاد ًگْذارًذُ

 ثبت پیشنهادها و شکایتها:
 -1ارتباط تلفنی یا ارسال پیام به تلگرام05102120090 :
 -2ارسال پیامک به سامانه 90009195000009
 -3فرم ثبت شکایتها در وبسایتwww.ashkezarclub.ir :
برای بهبود خدمات اطالعات ذیل را ثبت نمایید :نام فروشگاه یا رستوران/
رضایت از خدمات ارائهشده/فروشگاه پیشنهادی برای انعقاد قرارداد

ضعثِ :1تل اهام جعفزصادق$ع#
لثل اس فزٍضگاُ رفاُ63128123 -
ضعثِ  :1خ تیوسار فالحی رٍتزٍی
تاسارچِ اطلسی68152323-

لیست فزٍضگاُّا را در تلفي ّوزاُ خَد داضتِ تاضیذ! $اسىي وذ #QR

