اتمام قرارداد
در حال اجرا
ردیف

مراکز خدماتی

محصوالت

آدرس و تلفن

شرایط

1

مبلمان پارسا

مبلمان -سرویس خواب -غذاخوری-

گوهردشت ،فلکه اول ابتدای بلوار مطهری

اقساط  24ماهه با چک و  %20پیش پرداخت بدون سود

دکوراسیون و...

جنب بانک رسالت ساختمان اهورا-

اقساط  16ماهه با چک بدون پیش پرداخت و بدون سود به صورت

34431249

جشنواره ای

2

مبلمان چوبین

خرید نقدی  %20تخفیف
مبلمان -سرویس خواب -میز و صندلی

شعبه:1کرج-عظیمیه 45-متری کاج-بین

اقساط 12ماهه با  20درصد پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد بصورت

غذاخوری و ...

خیابان پامچال و آزادگان-فروشگاه

.کسر از حقوق

چوبین و چوبیار

اقساط  6ماهه با  10درصد پیش پرداخت وبدون سود و کارمزد به صورت
)چک شخص ( اعمال  10درصد تخفیف نقدی

3

مجموعه امام علی (ع)

مبلمان -سرویس خواب -غذاخوری-

مشکین دشت انتهای بلوار امام علی(ع)-

اقساط  15ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود

بوفه-ویترین-میز جلو مبلی-عسلی-

36209001-5

اقساط تا  48ماه بدون پیش پرداخت با کارمزد  %1ماهیانه
خرید نقدی  %10تخفیف

دکوراسیون و...

حمل کاال البرز و تهران رایگان
سرویس خواب کودک و نوجوان-

مشکین دشت انتهای بلوار امام علی(ع)-

اقساط  24ماهه با  %10پیش پرداخت و  %1سود ماهیانه

سیسمونی نوزاد-کمد-جا کفشی-مبلمان

36209001-5

حمل کاال برای البرز رایگان

اداری-میز کامپیوتر و میز تلویزیون
انواع لوازم خانگی

4

مبل کوروش

مشکین دشت انتهای بلوار امام علی(ع)-

اقساط  24ماهه با  %10پیش پرداخت و  %1سود ماهیانه

36209001-5

حمل رایگان ندارد

تزئینات داخلی(کاغذ دیواری-کفپوش-

مشکین دشت انتهای بلوار امام علی(ع)-

اقساط  24ماهه با  %10پیش پرداخت و  %1سود ماهیانه

دیوارپوش-کناف-پرده زبرا و )...

36209001-5

اقساط  12ماهه با  %30پیش پرداخت بدون سود

انواع مبلمان و سرویس غذاخوری

کرج -چهارراه دانشکده -بازار مبل

خرید تا  5میلیون تومان با اقساط  12ماهه بدون پیش پرداخت وبدون سود

کوروش تلفن32262846:

خرید  5تا  10میلیون تومان با اقساط 18ماهه بدون پیش پرداخت و سود
خرید باالی  10میلیون تومان با اقساط  24ماهه بدون پیش پرداخت و سود
در صورت خرید نقدی قیمت ها با  15درصد تخفیف اعمال می گردد

خ شهید بهشتی-بین دهقان ویالی اول و

خرید اقساطی با  %30تخفیف و یک سوم پیش پرداخت و الباقی به مدت 6

5

مبل کالسیک

انواع مبلمان-میز کنسول  -ویترین و ...

دوم-جنب کاالی برق فانوس

ماهه بدون سود و کارمزد

34413043

 %40تخفیف نقدی
اقساط  8ماهه با  %20پیش پرداخت وبدون سود

6

گالری مبل ارنا

انواع مبلمان= سرویس غذاخوری -میز

کرج-عظیمیه-بلوار  45متری کاج-مبلمان

کنسول  -ویترین و ...

ارنا

خرید نقدی با  15درصد تخفیف

7

مبلمان آوید

مبلمان اتاق کودک و نوجوان و

کرج-میدان توحید-ابتدای بلوار بالل

اقساط  4ماهه بدون پیش پرداخت و سود

بزرگسال

32252535

خرید نقدی با  %7تخفیف

8

فرش زرتشت

فرش و تابلو فرش

کرج-خ مظاهری

اقساط  20ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود(خرید با چک)

9

کلکسیون فرش کوروش

فرش و تابلو فرش

بلوار چمران-روبروی سه راه دانشکده

اقساط تا سقف  15ماه

32262389

بدون پیش پرداخت و بدون سود

10

بازار فرش آریانا

فرش و تابلو فرش

11

بازار فرش نگین(امامی)

فرش و تابلو فرش

12

فروشگاه بهاران تهویه

خرید نقدی با  %20تخفیف

%10تخفیف ویژه خرید نقدی
امکات تعویض فرش کهنه با نو
حمل بار رایگان
خ شهید بهشتی بین انقالب و المهدی-

اقساط  15ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود

34600117

خرید نقدی  %15تخفیف

بلوار هفت تیر چهارراه مصباح-
32803459
خ شهید بهشتی ،خیابان فروغی ،پشت

اقساط  20ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود

کلینیک تامین اجتماعی

کولرهای گازی و آبی -پکیج ،شوفاژ و

محمدشهر بلوار امام پایینتر از مسجد

اقساط  6-10ماهه

رادیاتور و...

جامع36335100-400 -

بدون پیش پرداخت و سود

-1عظیمیه-بلوار  45متری کاج-نبش نیک

 %15پیش پرداخت با اقساط  5ماهه طی دو فقره چک

13

فروشگاه آرون سازه پویا

دستگاه تصفیه آب

14

مجتمع صانع

انواع لوستر-انواع تلفن-آینه شمعدان-

مالرد 8-کیلومتر به سمت صفادشت-

مبلمان-سرویس خواب و ...

یوسف آباد قوام-کوشکک-مجتمع صانع

15

لوازم خانگی جهان

نمایندگی سامسونگ

خ شهید بهشتی بین خ کسری و میدان

اقساط  2ماهه بدون سود

سپاه 34425978 -و 34405163

%20پیش پرداخت الباقی در  3قسط بدون سود

16

لوازم خانگی توانایی

محصوالت پاناسونیک و سامسونگ

17

فروشگاه مادیران

لوازم خانگی TCL ,Xvisionو ...

18

لوازم خانگی پاسارگاد

لوازم خانگی برقی و چینی و بلور

نژاد جنوبی-جنب امالک کاج(نمایندگی
شودر)
-2جهانشهر-بلوار موالنا-روبروی
فروشگاه کوروش-پالک (21فروشگاه
لوازم ساختمان مهرداد)
-3باغستان-بلوار انقالب-نبش خ
هفدهم(تاسیست عبداللهی)
-4جاده مالرد نرسیده به اهری-نبش خ
اداره برق(گلستان()2فروشگاه دنیای
قطعات)
-4فردیس-فلکه سوم-خ یازدهم شرقی
قدیم( 28جدید)پالک (32فروشگاه مهدیان)
0937-4200310
0910-0167394
اقساط  7ماهه بدون سود و پیش پرداخت

 %20پیش پرداخت الباقی در  10قسط با سود %1/5ماهیانه
بدون پیش پرداخت در اقساط  10ماه با یود  %2ماهیانه
خیابان دانشکده – نبش سازمان آب-

. 1پیش پرداخت الباقی در  3قسط بدون سود و کارمزد 20%

فروشگاه توانایی

. 2پیش پرداخت الباقی در  10قسط با کارمزد  %1.5ماهیانه - 20%

تلفن32214501:

.3بدون پیش پرداخت در اقساط  10ماهه با کارمزد  %2ماهیانه -

آدرس :کرج -خیابان مطهری -بین خیابان

اقساط  11ماه با سود  1.5درصد که قسط اول به عنوان پیش پرداخت
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دریافت می گردد

تلفن34483308-3448315:

به صورت چک معتبر شخص

ابتدای خ دهقان ویال ی دوم-پالک 10

اقساط  6ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

34457100

اقساط 5ماهه بدون پیش پرداخت و سود  %1ماهیانه

تشک – بالشت – حوله – سرویس های

کرج-رجائی شهر-باالتر از سه باندی-

اقساط 5ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

رو تختی-رومیزی و...

نبش بنفشه  -2پالک 45

اقساط 7ماهه با  10درصد پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

تلفن34460211 :

خرید نقدی  18درصد تخفیف

پوشاک و کفش نوزادی  ،کودک و

شعبه پوشاک:گوهردشت فلکه اول مرکز

اقساط  6ماهه

نوجوان ،دوچرخه و ماشین شارژی

خرید چچالس طبقه سوم34209223 -

بدون پیش پرداخت و بدون سود

19

کاالی خواب کارینا

20

اریکه فرشتگان

21

مارال چرم

انواع محصوالت چرم

22

فروشگاه چرم مشهد

انواع محصوالت چرم

23

فروشگاه چرم کروکو

انواع محصوالت چرم

24

ساعت توکل

انواع ساعت های مچی

25

فروشگاه پایا گستر

گوشی تلفن همراه،تبلت،لپ تاپ و...

26

شرکت مایا رایانه البرز

...گوشی تلفن همراه،تبلت،لپ تاپ و

27

فروشگاه قدیانی

انواع موبایل و لپتاپ

شعبه دوچرخه :جاده فردیس جنب پل
هوایی سرحد آباد36662041 -
کلیه نمایندگی های مارال چرم در سطح

.خرید اقساطی به صورت 8ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

کرج

 %22تخفیف خرید نقدی

-1خ شهید بهشتی-نرسیده به چهارراه

اقساط  8ماهه بدون سود و پیش پرداخت

طالقانی-نبش پاساژ امید
-2جهانشهر-ابتدای بلوار جمهوری-نبش
کوچه غزال
کرج-چهار راه طالقانی شمالی-باالتر از

 %25تخفیف نقدی

اداره پست-روبروی بلوار ماهان
تلفن:
02632227975
کرج – خیابان شهید بهشتی – بعد از

اقساط  6ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

خیابان امیری -جنب بازار طال

خرید نقدی  15درصد تخفیف

تلفن32222583 :
کرج 45-متری گلشهر-بین انوشیروان و

اقساط  10ماهه بدون پیش پرداخت با کارمزد  2درصد ماهیانه

درختی -جنب کتاب شهر

به صورت چک معتبر شخص

تلفن33503532:
خ طالقانی شمالی-نبش خ مدنی-

یک سوم پیش پرداخت و مابقی در سه قسط ماهانه بدون سود

ساختمان طوبی-طبقه -7واحد 14

بدون پیش پرداخت در اقساط  12ماهه با سود  %1/5ماهیانه

34489710
کرج-جاده فردیس-ایستگاه اهری

اقساط  10ماهه

36611125و 0912-6624745

با سود ماهیانه%3

28

شرکت شبدیز

گوشی تلفن همراه،تبلت،لپ تاپ و...

29

هوشمند آریا

گوشی تلفن همراه،تبلت،لپ تاپ و...

30

مادیران

31

آرمان سیستم

32

کرج-چهارراه طالقانی-برج طالقانی-طبقه
-11واحد 605
32601
کرج-گوهردشت -بلوار رستاخیز-بین
خیابان 6و7غربی تلفن  34431990:و
09364311039

 %20پیش پرداخت و مابقی در  4قسط ماهانه بدون سود
 %20پیش پرداخت و مابقی در اقساط  10ماهه با سود  %1ماهیانه
اقساط  10ماهه بدون پیش پرداخت و باسود  %2ماهیانه که درمجموع %20
سود محاسبه می گردد

لپتاپ-مانیتور-تلویزیون-تبلت-سینما

میدان آزادگان-خ مطهری-بین کوچه

 %10پیش پرداخت و اقساط  4-10ماهه با سود  %1/5ماهیانه

خانگی LGو Xvision

پیروزی و ازادی-پالک 154

 %4تخفیف خرید نقدی

تلفن همراه ،تبلت ،لپ تاپ ،کنسول

کرج -خیابان  45متری گلشهر -بازار

اقساط  10ماهه و با سود ماهانه %2/5

بازی ،دوربین عکاسی و لوازم خانگی

علی -طبقه اول -واحد  25و 26

به صورت چک معتبر شخص

34573933-34581688
آژانس پرواز نقره ای

مجری و مشاور بلیط و تور های داخلی

کرج-گوهردشت-خیابان آزادی-بین خ سه

پارسیان

و خارجی

باندی و داریوش-پالک -47طبقه اول

خدمات مسافرتی و

مجری و مشاور بلیط و تور های داخلی

آدرس :کرج-مهرویال-خیابان درختی-بعد

الباقی در  6قسط با سود ماهیانه  2.5درصد و مجموعا  15درصد

گردشگری آراد پرواز آرام

و خارجی

از خیابان یکم-مرکز خرید درختی-واحد

پرداخت کلیه مبالغ به صورت کسر از حقوق یا از طریق چک کارمندی

 401و 403

شخص متقاضی می باشد

34

سیر همای خوشبختی

35

33

اقساط  10ماهه با سود  %1/5ماهیانه

تلفن33553811 :
تورهای داخلی و خارجی ،رزرو هتل و

کرج ،میدان شهدا،ساختمان بانک

اقساط  10ماهه با سود  3درصد ماهیانه و در مجموع  10ماه  30درصد

تورهای یک روزه و...

رفاه،طبقه4

اقساط  2ماه بدون پیش پرداخت و سود

تلفن32237870-32213497-32226357 :
دفتر مسافرتی مهر

تورهای داخلی چند روزه و تورهای یک

کرج-میدان آزادگان-ابتدای خ شهید

اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت و سود

گوهرشاد

روزه و...

مطهری-نبش خ سبحانی-پالک 48

اقساط  6-4ماهه بدون پیش پرداخت با سود مهیانه %2

36

عینک آرمین

انواع فریم های طبی و آفتابی

37

فروشگاه عینک رجال

انواع فریم های طبی و آفتابی و لنزها

34498700
کرج-خ شهید بهشتی-روبروی خ

%20تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

همایون-پاساژ امیری-طبقه باالی همکف-
پالک 40
32228630و0912-3490726
آدرس :شهید بهشتی ،بین میدان شهدا و

خرید باالی  400هزار ریال اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت و سود

طالقانی ،روبروی بانک انصار

 10درصد تخفیف خرید نقدی

تلفن32402005 :

38

عینک اشکان

انواع فریم های طبی و آفتابی و لنزها

39

عینک ژوان

انواع فریم های طبی و آفتابی و لنزها

40

عینک چشمگیر

انواع فریم های طبی و آفتابی و لنزها

41

آدرس:کرج -میدان شهدا-نبش پاساژ گلها

 %35تخفیف نقدی

تلفن32208547:
بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا

 %30تخفیف نقدی

روبروی بانک انصار
32274814
شاه عباسی-جنب امامزاده حسن

 %30تخفیف عینک

09362770013-32240667

 %20تخفیف لنز

مجتمع آموزش زبان

خدمات:برگزاری دوره های پکیج-

کرج-طالقانی شمالی-پایین تر از

%20تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

فیداری

فشرده-ترمیک-دوره های تمام

آزادگان-نبش خ مدنی-برج طوبی-واحد 5

دیجیتال-دوره های ویژه خانواده

34200790
34489710

پکیج های خردساالن  ،کودکان و

آدرس :کرج  ،بین میدان سپاه و بازار

42

آکادمی زبان پروان

بزرگساالن

مالصدرا  ،روبروی کانون ورزشی سپاه ،

43

آموزشگاه اکسیر دانش

دوره های تیزهوشان ،تقویتی و...

پارس

دخترانه و پسرانه

 30الی  % 40تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

طبقه فوقانی بستنی عامودی  ،آموزشگاه
زبان خارجی پروان
34405609

از مقطع پیش دبستانی تا دهم

آدرس :خیابان شهید بهشتی  -نرسیده به

%25تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

سه راه رجایی شهر  -جنب بانک ملی -
ساختمان اکسیر دانش پارس
تلفن34406757 :

44

آموزشگاه زبان سیمین

45

مرکز آموزش زبان فروغی

46

آموزشگاه آزاد موسیقی
نقشین

کالس های ترمیک

واحد گوهردشت /34217850:واحد

تخفیف  10درصد مخصوص کالس های ترمیک

کالس های مکالمه و آیلتس

عظیمیه / 32550585 :واحد آزادگان:

تخفیف  20درصد مخصوص کالس های مکالمه و آیلتس

مهد کودک دو زبانه

 / 32500018واحد خردساالن32531219 :

تخفیف  15درصد مخصوص مهد کودک دو زبانه

رشته زبان انگلیسی،آلمانی ،فرانسه،

آدرس :میدان امام حسین-خیابان شهید

تخفیف  20درصدی

ایتالیایی ،روسی و استانبولی برگزاری

صدوقی-جنب مسجد صاحب الزمان-طبقه

دوره ویژه خانواده ،پکیج ،فشرده و

دوم

 ...ترمیک و

تلفن32865973-32804572:

موسیقی

میدان شهدا-جنب بانک صادرات-ساختمان
پزشکان بهار-طبقه سوم
32403018

%25تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

47

آموزشگاه موسیقی چند

موسیقی

مضراب

آدرس :بلوار دانش آموز -میدان مادر

 20الی  25درصد تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

سابق -کنار گذر پل آیت اهلل رفسنجانی-
حد فاصل رودکی شرقی و خیام شرقی-
ساختمان مدرن-طبقه  -4واحد 9
تلفن32775787-32760342:

48

مجتمع آموزشی جوان

49

آموزش حسابداری-کامپیوتر-نقشه

کرج-چهارراه طالقانی-طالقانی شمالی-

کشی-گردشگری-مدیریت آموزشی و

روبروی بلوار ماهان-طبقه باالی

ICDLمربی گری و

فروشگاه پوشاک خانواده-مجتمع

ارائه دیپلم های کار دانش در رشته

آموزشی جوان

های:گرافیک رایانه-طراحی صفحات

32263622-32225952

وب-عکاسی دیجیتال-تصویرسازی

32263630-32243080

%50تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

رایانه ای و آموزش های زبان خارجی از
پایه تا پیشرفته
آموزشگاه فنی و حرفه ای

آموزش حسابداری-کامپیوتر-نقشه

آدرس :کرج -خیابان شهید بهشتی -نبش

آدرس :کرج -خیابان شهید بهشتی -نبش کوچه بیمارستان امام خمینی-

آذین سازان

کشی و ...

کوچه بیمارستان امام خمینی -ساختمان

ساختمان کهن -طبقه  -7واحد 2

کهن -طبقه  -7واحد 2

تلفن09128618292-32206506:

50

پیام فناوران پیشرو

آموزش کامپیوتر،حسابداری،مدیریت و

کرج -بین میدان قدس و میدان توحید

سایر دوره های فرهنگی و هنری و نیز

روبروی درمانگاه شرکت نفت-مجتمع

مهارت های دیپلم کار و دانش مورد

اداری امیر -طبقه سوم واحد نه

تایید وزارت آموزش و پرورش و...

تلفن32221769:

51

شرکت تعاونی

دوره های آموزشی کامپیوتر،دیپلم

کرج-عظیمیه-خ طالقانی شمالی-برج

پژوهشگران رایانگان

درسی کار و دانش و فنی و حرفه ای

قائم-طبقه -4واحدهای -404-402-401

تلفن09128618292-32206506:

فردیس

درصد تخفیف و اقساط  6ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود 30

 %50تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

 407و 408
تلفن32547860-61:

52
53

مهد کودک و پیش

کرج -رجائی شهر -خیابان هشتم شرقی-

دبستانی کانون رشد خالق

پالک 87

تخفیف ویژه به مبلغ  600هزار ریال

مهد و پیش دبستانی دو

خدمات:شنا و فوتبال گوه سنی 12-7

میدان شهدا-خ مظاهری-خ فیضی-جنب

اقساط  9ماهه بصورت چک

زبانه نقره ای

سال

پارکینگ بیمارستان کمالی-روبروی

تخفیف  %10مخصوص ثبتنام نیمه وقت

با اخذ Imathتنها نمایندگی آموزش

آژانس ما و شما

تخفیف  %20مخصوص ثبتنام تمام وقت

گواهینامه معتبر  7-3سال

32400595

54

دبستان و پیش دبستانی

آدرس:

.غیر دولتی پسرانه آوش

میدان شهدا-خیابان مظاهری-خیابان

 %20تخفیف نقدی

شهید فیضی-پالک 376
تلفن09058477170-32405090:
55

56

دبستان و پیش دبستانی

آدرس:

دخترانه غیر دولتی

عظیمیه -میدان اسبی -انتهای خیابان

هوشمند دختران مهتاب

ماندانا  /تلفن32551269:

مجتمع آموزشی غیر

درس پیش دبستانی ،دبستان ،متوسطه

دولتی پسرانه سعادت

دوره اول:جهانشهر -پشت بانک ملی-

 % 10تخفیف نقدی

تخفیف 15-30%

کوچه شهید نژاد فالح تلفن-34433311:
33426486-33436520
آدرس متوسطه دوره دوم :جهانشهر-
بلوار ماهان-پشت بیمارستان شهید
مدنی-کوچه ترانه تلفن34427760:
57

پیش دبستانی و دبستان

پیش دبستانی و دبستان پسرانه سروش

پسرانه سروش هدایت -

هدایت :کرج  ،عظیمیه  ،باالتر از میدان

دبیرستان دخترانه آوای

اسبی  ،بلوار استقالل  ،خیابان میرزنده دل

هدایت

 ،پالک  ، 117دبستان غیر دولتی و

20الی  30درصد تخفیف

هوشمند پسرانه سروش هدایت
تلفن32557100 - 32543295 :
دبیرستان دخترانه آوای هدایت :مهرویال-
انوشیروان غربی-میدان انوشیروان
)(درختی کوچه چهارم
تلفن09393959168-33506615 :
58

پیش دبستان و دبستان

آدرس:کرج-بلوار طالقانی شمالی-ابتدای

غیر دولتی پسرانه ایسار

خیابان شهید مدنی نرسیده به برج جهان

تخفیف 30%

دانش-دبستان غیر دولتی ایسار
تلفن34474292:
59

دبستان و پیش دبستانی

مهرویال-میدان مادر-خیابان رودکی

دخترانه غیر دولتی

غربی-پالک 294

هوشمند بهتاش

تلفن09124949736-33506183:

تخفیف 15%

60

پیش دبستانی و دبستان

کرج-رجایی شهر –فاز دوم -خیابان سوم

غیردولتی دخترانه عالیه

غربی -پالک 20

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه عالیه و  %30تخفیف

تلفن تماس34203134 :
61

پیش دبستان و دبستان

کرج-میدان مهران -بعد از گلستان –کوچه

غیر دولتی هوشمند

صداقت غربی-پالک (108با مدیریت آقای

پسرانه پیشرو

)محسن رهبر زارع

اقساط  6ماهه با  20درصد پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

تلفن:
32520850
62

مجتمع آموزشی غیر

دبیرستان مهرگان :عظیمیه – خیابان

دولتی دخترانه مهرگان

شریعتی 4 -راه پامچال -روبروی مجتمع

 10درصد تخفیف به صورت نقدی

ورزشی کوثر  /تلفن32516234-:
هنرستان مهرگان:میدان آزادگان -ابتدای
 45متری کاج -جنب بانک مسکن /
تلفن32557220:
آموزشگاه علمی آزاد

کالس های کنکور ،کالس های

آدرس :کرج -گوهردشت -روبروی

دخترانه ثنایی

 ...تیزهوشان و

داریوش -خیابان روزبهانی

64

نان و شیرینی زمانی

انواع کیک وشیرینی و خشکبار و ...

65

آجیل و خشکبار امیر علی

آجیل-خشکبار-شیرینی

66

آجیل و خشکبار سادات

آجیل-خشکبار-شیرینی

63

25%تخفیف

تلفن09120126358-34213382 :
کرج-جهانشهر-بلوار موالنا-نبش کسری

 %10تخفیف آجیل و خشکبار

شمالی

 %20تخفیف کیک و شیرینی

-34451708
34451702
کرج-گوهردشت-بلوار رستاخیز-جنب

خرید اقساطی  4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

میدان رستاخیز/ 34433077
حسینی

کرج-چهارراه دانشکده-آجیل شیرینی

اقساط  4ماهه بدون پیش پرداخت و سود به صورت کسر از حقوق

سادات حسینی تلفن  32224642:و
09121665786
انواع کیف دانشجویی-مدرسه ای-

چهارراه طالقانی-به سمت میدان شهدا-

 %15تخفیف چمدان

67

کیف ارم

اداری-چمدان و...

جنب زیرگذر برج ارم-کیف ارم32265650

 %25تخفیف الباقی اجناس
تخفیف 15درصدی ایوان پذیرایی نقش جهان(کاروانسرای شاه عباسی)

68

ایوان پذیرایی نقش

کرج-میدان شاه عباسی

برای پرسنل شهرداری کرج

جهان(کاروانسرای شاه

-تلفن32209230 :

عباسی)

32209232

69

دلفیناریوم

70

دهکده آبی پارس

71

پارک آبی دانش

72

استخر پامچال

73

استخر و آب درمانی ترمه

استفاده از استخر و آب درمانی

و آرامش

سانس بانوان/ 8-14:30 :

 %60تخفیف استثنایی ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

نمایش مهیج و مفرح دلفین ها و شیر

برج میالد تهران

دریایی

تلفن رزرو65549108-88620300:

انواع سرسره های مهیج—دریاچه

کیلومتر  22اتوبان تهران-کرج

%20تخفیف نسبت ب قیمت های موسوم به پیامکی ویژه کارکنان محترم

VIP-موج-رودخانه-مهد کودک-بخش

روبروی ایستگاه مترو گرمدره

شهرداری کرج

رستوران-کافی شاپ-سینما  6بعدی-

02636116

حمام ترکی-خدمات ماساژ و ...
دو سرسره های مهیج-سونا-جکوزی-

کرج-خ بهشتی-خ چهارصد دستگاه-پارک

استخر -حمام ترکی و ...

آبی دانش

%50تخفیف ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

0263561-32717001
استخر بزرگسال-کودکان-سونا-

کرج-عظیمیه 45-متری کاج-خ پامچال

جکوزی-ماساژ و ...

جنوبی

قیمت ویژه همکاران  17/000تومان

09108213225-02632516779
استخر آرامش:مهرشهر ،بلوار ارم ،مجتمع
تلفن33357001:

 Cپاسارگاد ،بلوک

جمعه ها 10-14:30

استخر ترمه :کرج ،مهر شهر  ،بلوار

سانس آقایان15-23 :

شهردارآی  ،انتهای خیابان پاکدل تلفن

 /جمعه ها 15-23

33406290

سانس بانوان/ 8-16 :

74

استخر نور

75

سیرک کالسیک شو باران

76

شهربازی و باغ وحش ارم

77

سیرک بین المللی ایران-

نمایش های هیجان انگیز موتورسواری،

پرتغال

حرکات اکروباتیک خاطره انگیز ،نمایش

جمعه ها 9-14:30
سانس آقایان16.30-24 :
 /جمعه ها 15-23
با هنرمندی سیرک بازان مشهور و

بن کارت تخفیف  40درصدی

اتوبان تهران کرج-بعد از گرمدره -شهرک

بن کارت تخفیف  50درصدی

جهان نما
32309290
پارک چمران -سالن سینما و تئاتر کرج

 % 50تخفیف سیرک ویژه کارکنان محتر شهرداری

برجسته کشور
بن تخفیف30درصد شهربازی ارم تهران ویژه خانواده  -شنبه الی پنج
شنبه بجز جمعه و ایام تعطیل
بن تخفیف 30درصد باغ وحش ویژه چهار نفر -شنبه الی پنج شنبه بجز
جمعه و ایام تعطیل(بهار و تابستان)

...دلقکهای شاد و

پارک نبوت

شنبه تا سه شنبه  60درصد تخفیف
چهارشنبه تا جمعه  30درصد تخفیف

78

سیرک بین المللی ایران-

نمایش های هیجان انگیز موتورسواری،

جهت رزرو بلیت با تلفن های زیر تماس

شنبه تا سه شنبه  60درصد تخفیف

پرتغال

حرکات اکروباتیک خاطره انگیز ،نمایش

.حاصل فرمایید

چهارشنبه تا جمعه  30درصد تخفیف

...دلقکهای شاد و
09331462958/09050117528/
02186127384
فلکه اول گوهر دشت-خ مطهری-نبش

79

شهربازی ستاره درخشان

80

قلعه جادویی پارک ارم

81

رستوران ایوان برج میالد

82

بازدید برج میالد

83

کاربازیا برج میالد

شهر مشاغل کودکان

84

خانه بازی جزیره

خانه بازی ویژه کودکان  3تا  10سال

 %35تخفیف

بلوار استقالل و مالصدرا -مجتمع
مالصدرا طبقه 5
34494980
آدرس :تهران -پارک ارم -شهر بازی 1

 %85تخفیف

تلفن021-44145300 :
جهت رزرو بلیت با تلفن های زیر تماس

 %45تخفیف

.حاصل فرمایید
02186127384
سکوی دید باز در ارتفاع  280متری –

جهت رزرو بلیت با تلفن های زیر تماس

گنبد آسمان-موزه شهرداری و مشاهیر

.حاصل فرمایید

 %20تخفیف

02186127384
جهت رزرو بلیت با تلفن های زیر تماس

 %51تخفیف

.حاصل فرمایید
02186127384
ماداگاسکار

کرج-بلوار دانش آموز-روبروی بانک

 %40تخفیف

رفاه
32750640

85

اماکن تفریحی تهران

پارک حیوانات و ژوراسیک پارک تهران
مجتمع تفریحی سورتمه تهران
سرزمین شگفت انگیز دریاچه بوستان
)نهج البالغه( فاز 2
سرزمین شگفت انگیز دریاچه شهداء
)خلیج فارس( چیتگر
دکتر لند وهیومن پارک تهران

 30درصد تخفیف

جهانشهر-روبروی ضلع غربی پارک

86

رستوران گیالنی آریامن

انواع خوراک گیالنی

87

رستوران(خانه ایرانی)

با ظرفیت های cipو vipدارای  3سالن

سه راه گوهردشت  -بلوار یادگار امام

مختلف جهت برگزاری مراسم ها ،جشن

نبش یاسر 6

ها،تولد،کنفرانس،جلسات اداری و...

تلفن34645111:

88

رستوران سنتی کردان

انواع خوراک ایرانی

کردان-بلوار شهدا-نرسیده به ایستگاه

جهت برگزاری انواع جشن ها و مهمانی

پلیس-جنب بستنی نعمت

ها

تلفن 44333979:و 09123611396

89

فست فود کارنو

انواع فست فود

شعبه کارنو :عظیمیه ،بین میدان مهران و

90

هانی مکث

انواع فست فود

91

عارف برگر

انواع فست فود

92

رستوران آرپی

انواع خوراک به صورت سلف سرویس

93

باغ رستوران رخ

تاالر و رستوران

94

رستوران سنتی کدخدا

رستوران و کافی شاپ

 %25تخفیف رستوران گیالنی(آریامن) ویژه کارکنان محترم شهرداری کرج

خانواده خ استانداری شمالی -پشت چشم
پزشکی نور دیدگان
تلفن-34491300 :
34491200
 %15تخفیف رستوران(خانه ایرانی)

 %20تخفیف نقدی

تخفیف  25درصدی

اسبی ،روبروی آتش نشانی
تلفن/ 32546020 :
32546010
شعبه هانی مکث :هفت تیر ،بلواربالل،

تخفیف  25درصدی

نبش  13آبان
تلفن34203040 / 32705858 :
ورودی مهرویال ،نرسیده به میدان معلم،

تخفیف  25درصدی

اولین مغازه
تلفن32719003-4 / 33536601-2 :
کرج ،عظیمیه ،میدان مهران ،ندای جنوبی،

 %20تخفیف

تقاطع پاسداران
تلفن32563147-32510197 :
اتوبان کرج-بعد کارخانه ماموت-روبروی

 %20تخفیف

رستوران مهدی
09338989739
روبروی شهرداری ستاد مرکز

 %20تخفیف

95

رستوران گیالنی گیله

رستوران سنتی

)وا(شعبه آتشگاه

کرج-بلوار موذن -اشتراکی شمالی -جاده

تخفیف 20%

آتشگاه -کیلومتر  / 5تلفن 34390231
آدرس :کرج -جهانشهر -بلوار موالنا-

تخفیف 20%

96

دیزی سرای سلطانیه

رستوران سنتی

نبش کوچه تامین اجتماعی (گلستان) –

 15%تخفیف (پنجشنبه و جمعه)

97

مرکز ماساژ و یوگا

انواع ماساژ ها در دو سانس ویژه

آدرس:عظیمیه 45-متری کاج-ساختمان

اسپیناس

اقایان و بانوان و برگزاری کالس های

تندیس-طبقه دوم-واحد 4

یوگا خصوصی و غیر خصوصی

تلفن 0930-2442656:و 026-32506940

98

ماساژ حس ششم

انواع ماساژ های درمانی ،ریلکسی و ...

مهرشهر -فاز -1خیابان صد غربی-پالک

99

فروشگاه 55

عرضه سیستم های صوتی ،تصویری و

کرج-میدان امام حسین -بلوار چمران-

حفاظتی اتومبیل

روبروی دانشکده کشاورزی -پالک 245

100

نمایندگی ایران خودرو

101

نمایندگی سایپا

102

تسهیالت لوازم التحریر

103

شرکت نقش تندیس آریا

104

گالری عکس و فیلم پژواک

پالک 1
تلفن34484560 :
کارت هدیه به ارزش  30هزار تومان

 %10تخفیف

71
33420323
تخفیف  20درصدی

تلفن 09124618526 / 32800565
آدرس نمایندگی:مهرشهر-بلوار ارم -بلوار

خرید اقساطی محصوالت

آزادی -میدان سرباز
33296296
خرید اقساطی محصوالت

کلیه محصوالت پارس خودرو-زامیاد-

کرج-میانجاده-خ شهید بهستی-پالک 38

سایپا

34554190-09128610355

لوازم التحریر و محصوالت کمک

بلوار ماهان روبروی استانداری-مجموعه

آموزشی

رفاهی میالد

لوازم التحریر و محصوالت کمک

میدان سپاه-به سمت سه راه گوهردشت-

اقساط  5ماهه بدون پیش پرداخت و سود با  %20تخفیف

آموزشی

خیابان اصیل-طبقه -3واحد 305

 %30تخفیف خرید نقدی

20%تخفیف و اقساط  5ماهه به قیمت کارخانه

09121067432-34204878
اقساط به صورت  5ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد با %50
تخفیف
جهت تمامی امور فیلمبرداری و عکاسی مجالس اقساط به صورت  10ماهه
بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد با  %30تخفیف

آدرس :کرج -چهار راه هفت تیر ،بلوار

عکس پرسنلی 40 :درصد

105

استودیو عکاسی مجید

دانش آموز ،بعد از بیمارستان قائم ،اول

آتلیه عروس و داماد و عکاسی های حرفه ای  20 :درصد

کوی ولیعصر

کلیپ دیجیتال های حرفه ای  15 :درصد

تلفن09125617032-32713167 :

فیلمبرداری و عکسبرداری مجالس 10 :تا  15درصد

106

آتلیه تخصصی کودک و

آدرس :کرج-خیابان مطهری-نبش کوچه

بارداری

ابوعلی سینا(درب از داخل کوچه)-شماره

فیلمبرداری و عکسبرداری صنعتی و تبلیغاتی :به صورت توافقی
کارت های تخفیف  50درصدی

-139طبقه سوم-واحد هفت
تلفن 34217858:و 09034566006
107

دندانپذشکی دکتر فرهاد

کرج 45 -متری گلشهر-نبش انوشیروان-

استفاده از تسهیالت تا سقف مبلغ ده میلیون ریال اقساط به صورت 5ماهه

خواجه نوری

مجتمع پزشکی مهرشهر -طبقه اول

.بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارکزد

تلفن026-33500355:

استفاده از تسهیالت تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال اقساط به صورت
8.ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارکزد
استفاده از تسهیالت باالتر از مبلغ بیست میلیون ریال اقساط به صورت
10.ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارکرد

آدرس :مهرشهر -بلوار شهرداری – خیابان

108
باشگاه و مدرسه فوتبال

 107فرعی دوم -مدرسه بهشت اندیشه

اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

شوق سالمت

محل تمرین :زمین چمن پارک سه باندی

 % 10تخفیف پرداخت نقدی

گوهردشت
تلفن09354526140-33405535 :
109

مدرسه فوتبال ایرانیان

110

شرکت صنعتی انرژی

خیابان مظاهری -کوچه فیضی -پالک 13

اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد با احتساب 50.000

تلفن32209382 :

تومان تخفیف
پرداخت نقدی  10درصد تخفیف عالوه بر بن تخفیف ارائه شده احتساب می
گردد

نماینده انحصاری دوچرخه جاینت

موتور

تهران-خ کارگر-باالتر از میدان قزوین-

اقساط  10ماهه بدون پیش پرداخت و سود

پالک 542

 %5تخفیف خرید نقدی

09381151819
111

FIVEفروشگاه پوشاک

اجناس مردانه و زنانه

میدان سپاه – ابتدای بلوار جمهوری-
طبقه -FIVE 4نبش کوچه غزل – ساختمان
تلفن026-34481393:

خرید اقساطی به صورت 6ماهه بدون پیش پرداخت وسود و کارمزد
 %20تخفیف خرید نقدی

112

شرکت پایا تجارت باتیس

انواع پوشاک مردانه

نمایشگاه عیدانه

113

تولیدی پوشاک پوشیران

پوشاک و کفش مردانه

نمایشگاه عیدانه

اقساط  6ماهه با  %25پیش پرداخت بدون سود
 %15تخفیف نقدی
اقساط  5ماهه بدون پیش پرداخت بدون سود

و کفش لرد
114

فروشگاه پریسا

115

فروشگاه زاگرس پوش

116

فروشگاه موکارلو

کلیه محصوالت زنانه-مردانه-بچه گانه

کرج-چهارراه طالقانی-جنب بانک

خرید به صورت اقساط  5ماهه بدون پیش پرداخت و سود

و مجلسی

صادرات مرکزی-مانتوسرای پریسا

%10تخفیف خرید نقدی

کلیه محصوالت زنانه-مردانه -اداری و

کرج-عظیمیه-ابتدای بلوار  45متری کاج-

خرید به صورت اقساط  8ماهه بدون پیش پرداخت و سود

مجلسی

جنب زیرگذر-پالک 9

%20تخفیف پوشاک زنانه

32567485

 %30تخفیف پوشاک مردانه

شعبه  :1گوهردشت-خیابان آزادی(اصلی)

اقساط  8ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود با احتساب  %20تخفیف

بین خیابان یازدهم و دوازدهم غربی

خرید نقدی همراه با %30تخفیف برای کلیه کاالها

پوشاک آقایان

(جامه سرا)

شعبه  :2جهانشهر-چهار را طالقانی-بلوار
شهید بهشتی-روبروی تاالر نژاد فالح-
بین هالل احمر و دارایی-پالک 1005
117

فروشگاه پوشاک آراگروپ

پوشاک مردانه ،زنانه ،بچگانه

118

فروشگاه پوشاک آذین

پوشاک مردانه ،زنانه ،بچگانه

آدرس :کرج -خیابان شهید بهشتی -بین

در صورت خرید باالی  3/000/000ریال اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت *

میدان شهدا وچهار راه طالقانی-جنب بانک

و سود از طریق چک شخص

آینده

.در صورت خرید نقدی  %15تخفیف اعمال می گردد*

تلفن32256732 :
جامه

آدرس :بلوار هفت تیر ،چهارراه کارخانه

اقساط  8ماهه بدون سود و پیش پرداخت

قند ،ابتدای خیابان فهمیده ،روبروی
کارخانه قند
تلفن32756879 :

119

فروشگاه پوشاک فیروزه

پوشاک مردانه ،زنانه ،بچگانه

آدرس  :کرج -چهارصد دستگاه -پانصد
متر پایین تر از استخر دانش -روبروی
فرش خراسانی -پوشاک فیروزه
تلفن:
32714624

اقساط  6ماهه بدون سود و پیش پرداخت

120

تهران پوشاک

کت و شلوار مردانه

نمایشگاه عیدانه

اقساط  8ماهه بدون سود و پیش پرداخت

121

شرکت چیدمان اسکار

هایپرمارکت

کرج-رجائی شهر-ابتدای هفتم غربی

اقساط  3ماهه بدون پیش پرداخت و سود

34420400

ایرانیان

کرج -خیابان شهید بهشتی -رو بروی

122

فروشگاه گوشت مرکزی

کلیه محصوالت پروتئینی

123

بازرگانی الستیک عابدینی

رینگ و تایر ایرانی و خارجی

124

آموزشگاه رانندگی البرز

125

کتاب و لوازم تحریر

آدرس :سه راه رجایی شهر ،ضلع شمالی

ققنوس

پل ،جنب بانک توسعه و تعاون ،برج

خرید اقساطی  2ماهه بدون پیش پرداخت و بدون سود و کارمزد

تاالر شهید نژاد فالح
کرج-چهارراه هفت تیر به سمت چهارراه

بدون پیش پرداخت و اقساط  4ماهه با سود ماهیانه %1.5

کارخانه قند-نبش کوچه اعتصامی
32748995
کرج-چهارراه کارخانه قند-رو به روی

 %15تخفیف  +تقسیط طی  3مرحله

شهرداری منطقه  -2ساختمان نقشینه
32761449
 15درصد تخفیف

ققنوس
تلفن34451496:
126

کتاب و لوازم تحریر

میدان آزادگان باالتر از برج میالد نبش

هایپربوک

کوچه الله

 10درصد تخفیف

32562509
127

فروشگاه آرتیما

محصوالت بهداشتی و برقی آرایشی

آدرس:کرج -باال تر از میدان نبوت-مرکز
طبقه همکف A – -خرید پارسیان بلوک
)واحد -31فروشگاه آرتیما(محسنی

تخفیف  10الی  15درصدی

