
 هاي طرف قرارداد با باشگاه مخاطبان اشکذر نیوز لیست فروشگاه
 t.me/ashkezarclub                                  www.ashkezarclub.ir                                     05/06/1397روزرسانی:  تاریخ به

 نام فروشگاه ردیف
درصد 
 تخفیف

 آدرس شرایط

1 
لوازم خانگی *

 میردهقان
 (جدید)

 %8تا  5
، کولرگازي، کولرآبی، آبگرمکن، یخچال و سایز لوازم LEDتلویزیون 

 درصد تخفیف 8درصد تخفیف و میزتلویزیون  5خانگی 
خیابان امام خمینی جنب اداره دارایی -اشکذر

 32727047-09132596215تلفن تماس: 

 %40تا  20 نت نسیم کافی 2
-% 30 گوشیافزار و بازي، لوازم  نرم -% سی دي فیلم40تا  30%

 -%30تا -%20 وسفید پرینت رنگی و سیاه -%20اینترنتی   هاي نام ثبت
 %10 دفترچهسیمی کردن کتاب و 

 نبش خیابان معلم-خیابان امام خمینی -اشکذر
 09137087817تلفن تماس: 

 %20براي خرید پوشاك خارجی  -% 30براي خرید پوشاك ایرانی  %30تا  20 پوشاك بارکد 3
بانک تلفن  جنب پست-اشکذر خیابان امام خمینی

 09132524773 -32720370تماس: 

 %20تا  5 موبایل پارسیان 4
 -%20تا  5گلس و ...)  لوازم موبایل (گارد و -%5رم و فلش مموري 

 %30گوشی موبایل اقساطی ( -ماهه گوشی موبایل نقدي نهایتا یک
 قسط) 2نقد مابقی وجه طی 

جهاد کشاورزي تلفن -اشکذر خیابان امام خمینی
 09137076977 -32728887تماس: 

5 
خدمات طراحی و چاپ 

 رازقی
 %15تا  10

استیکر، کاغذدیواري*پرینت رنگی، کارت چاپ بنر، فلکس، بوم، 
تقویم،  هاي فانتزي و چاپ سیلک چاپ پالستیک، بادکنک، ویزیت

 سالنامه و سطوح صاف*ساخت تابلو فلکسی، چاینیوم و روان

صندوق کارآفرینی جنب -اشکذر خیابان امام 
 - 32727056تلفن تماس:  امید

09134529989 

6 
فروشگاه فرهنگی 

 معراج
 %25تا  15مذهبی  کتب -%12محصوالت فرهنگی  -%7تحریر  لوازم %15تا  10

اهللا  آیت ابتداي خ-امام خمینی اشکذر خ
 -32727879فیروزآبادي تلفن تماس: 

09132578850 

7 
 راستی موکت و فرش*

 (جدید)
 

 %20 تا 12

 120 و هزار 3 تراکم شانه یکصد فرش محدودي تعداد ویژه فروش
 و ماهه 12 اقساط در کیفیت بهترین با اسپادانا 3600 تراکم شانه

 درصد 20 نقدي ویژه تخفیف
 نقدي تخفیف درصد 12 با روفرشی و پشتی پتو، موکت،

 فروشگاه-امداد کمیته جنب نبوت بلوار- اشکذر
 راستی فرش

 32726362-09132525007تلفن تماس: 

 %20تا  15 عینک قائم 8
انواع لنز طبی  -%15انواع فرام هاي آفتابی -%20انواع فرام هاي طبی 

 %20 .)و سایر خدمات (تعمیرات و %15و رنگی 

بعد از اداره  -اشکذر ابتداي خیابان امام خمینی
 تامین اجتماعی

 32727336تلفن تماس: 

 %20 تا 15 1،2،3استودیو عکاسی  9
تصویربرداري شامل: عکس پرسنلی، مدلینگ،  کلیه خدمات عکاسی،

مراسمات، عکاسی فضاي باز و  عکاسی و تصویربرداري، جشن تولد و
 تصویربرداري هوایی

خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات  –اشکذر 
 09123633066تلفن تماس: 

 %30تا  10 عکاسخانه اشکذر 10
و  درصد 25هرسایز) ( چاپ، طراحی و درصد 10عکس پرسنلی 

 درصد 30تدوین فیلم 

میدان بسیج ابتداي -اشکذر خیابان امام خمینی
تلفن تماس:  خیابان شهید دهقانی

09139692793-32724869 

 % 15لباس راحتی - ٪20مانتو  %20تا  15 پوشاك بانوان شباهنگ 11
میدان بسیج ابتداي -اشکذر خیابان امام خمینی

 32722663تماس: شهیددهقانی تلفنخیابان 
 09139543469همراه

12 
 * کتابفروشی سادات

 (جدید)
 %25تا  8

 25تا  15درصد، کتابهاي داستان و کمک آموزشی  8لوازم تحریر 
 درصد 10درصد، وسایل آموزشی 

روبروي بانک -خیابان امام خمینی-اشکذر
 صادارات

 09133572910تلفن تماس: 

13 
 * جواهري پوراکبر

 (جدید)
 درصد به صورت نقدي 4فروش طالي ساخته  درصد 4

خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات  –اشکذر 
 32727700-09132518969تلفن تماس: 

 درصد 5 (جدید) دنیاي باطري*  14
الی  3درصدي و چک  5خرید باطري با تخفیف  (نماینده برنا باطري) 

 ماهه 4
 ماهه 3چک درصدي و  5خرید الستیک با تخفیف 

 راهی سهروبروي -امام خمینی ابتداي خ-اشکذر
 وپرورش آموزش

 09132525358تلفن تماس:

 هزار تومان 35جلسه فقط با مبلغ  10خرید  درصد 22 استخر کالنتریان 15
 کوثر، کوچهاشکذر، بعد از میدان امام حسین، 

 09132734688-32728838  تلفن:

16 
 * خانه موبایل

 (جدید)
 %30 تا 5

 تا حداکثر نقدي موبایل گوشی -%  24 الی 10 باطري و جانبی لوازم
ماهه،  5 تا اقساطی گوشی - خرید قیمت از روکش تومان هزار 35

 تخفیف % 20 الی 5 آسیاتک اینترنت -% 30 افزار نرم

 محمدرضا شهیدخ  ابتداي بسیج میدان اشکذر
 09134502580تلفن تماس:         دهقانی

32722242 

17 
آموزشگاه علمی آزاد 

 ماژیک طالیی
 تدریس تخصصی دروس ریاضی و علوم درصد 15

 09132528274-32725557تماس:  تلفن
 500020600001سامانه پیامکی: 
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 نام فروشگاه ردیف
درصد 
 تخفیف

 آدرس شرایط

18 
یک و سایت اینترنتی 

 صفر
 

 خدمات کامپیوتر و وب، داراي نماد الکترونیک
 تعرفه ها: توافقی

 https://oneandzero.ir سایت وب
09132524730- 32728703 

 تشریفات ونوس 19
 

 %15 تا 10

تخفیف همچنین  درصد 15عروس با  گل دستهارائه لباس، گریم و 
 تخفیف. درصد 10سفره عقد و ماشین عروس با 

 گردد. افزوده اخذ می مالیات ارزش
 

جنب نمایشگاه پور  خمینی امام خیابان اشکذر
 رضوي

 09038603257: تماس تلفن

20 
محصوالت فرهنگی 

 اشکذر
 رم و فالش درصد 5 _جانبی لوازم درصد 10 %10 تا 5

خیابان امام بعد از اداره دارایی تلفن -اشکذر
 09138544541تماس: 

 رستوران و فست فود

 درصد 25 رستوران دایی 21
 گردد. افزوده اخذ می مالیات ارزش

 گردد. حق سرویس اخذ نمی
 شده طبق نرخ نامه اتحادیه است. قیمت و نرخ غذاهاي ارائه

 خودرو نمایندگی کاظمی جنب ایران -اشکذر
 09193794872تماس: تلفن

09131572344 

22 
 توت شاه* پیتزا 

 (جدید)
 %15 تا 10

 تخفیف درصد 10خرید ساندویچ با 
 تخفیف درصد 15و خرید پیتزا با 

 گردد. افزوده اخذ نمی الیات ارزشم

تلفن  -امام خمینی اشکذر ابتداي خ
 09971159626تماس:

32722201 

 درصد 10 پیتزا فانوس 23
 گردد. افزوده اخذ می ارزشمالیات 

 گردد. حق سرویس اخذ نمی

 نرسیده به فروشگاه رفاه-امام خمینی اشکذر خ
 09134466016تلفن تماس:

32726016 

 %15تا  5 فست فود ترنج 24
عدد  6درصد تخفیف و بیش از  5عدد سفارش  5 تا 1براي خرید 

 % تخفیف15
 

جنب مدرسه شهید رجایی اشکذر خیابان امام 
 32728587تماس:  تلفن

 شهرستان یزد

25 
*آفتاب گستر یزد 

 (جدید)
 فروشگاه مواد غذایی ارگانیک و بدون مواد نگهدارنده درصد 5

: بل امام جعفرصادق(ع) قبل از فروشگاه 1شعبه
 36298146 -رفاه

: خ تیمسار فالحی روبروي بازارچه 2شعبه 
 38259796-اطلسی

26 
 کهن سنتی رستوران*

 (جدید) یزد
 درصد 10

 سرد،ساالد، و گرم ها نوشیدنی شامل تخفیف( رستوران منو تخفیف
 )شودنمی ماست و زیتون

 افزوده ارزش بر مالیات بدونو  سرویس حق بدون

 ،)ریگ مسجد جنب( علی پنجه بازار-قیام خ-یزد
-)التجار ملک هتل از بعد( تبریزیان بازار انتهاي

 آقا علی سراي از بعد
 09133529692-36274300:تماس تلفن

 زارچ

27 
 ماتریکس نت گیم*

 (جدید)
 

 درصد 20

 
 تخفیف با اي رایانه بازیهاي انجام

 
 

 جنب – بسیج شهداي میدان – زارچ: آدرس
 الدینی شجاع داروخانه

 09162524528: تماس تلفن

 ها:ها و شکایت ثبت پیشنهاد 
 09162170058 :تلفنی یا ارسال پیام به تلگرام ارتباط -1

 50005159000005 ارسال پیامک به سامانه -2
 ashkezarclub.ir. wwwها در وبسایت: فرم ثبت شکایت -3

رستوران/  یا فروشگاه نام :نمایید ثبت را ذیل اطالعات خدمات بهبود براي
 قرارداد انعقاد براي پیشنهادي شده/فروشگاه ارائه خدمات از رضایت

)QR (اسکن کد ها را در تلفن همراه خود داشته باشید! لیست فروشگاه

 
 


