
 روابط عمومی گروه صنعتی نان سحر

 

 

 

 

 شرح نام شعبه ردیف

 فرحزاد 1

 

  تعطیل می باشد. 36/31/56الی  03/11/59در تاریخ 

  آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم می باشد. 11/31/56الی  37/31/56در تاریخ 

  تعطیل می باشد. 56در تاریخ سیزدهم فروردین 

 تعطیل می باشد. 11/31/56لغایت  12/11/59از تاریخ   مرکزی 1

آماده  مابقی ایام نوروزدر، تعطیل می باشد 56سیزدهم فروردین  و 03/11/59در تاریخ صرفا   جم جام 0

 .خواهد بودارائه خدمات به مشتریان محترم 

 در ایام نوروز تعطیل می باشد.  باغ سپهساالر 1

 

9 

 

 

 لویزان

  تعطیل می باشد. 37/31/56الی  03/11/59در تاریخ 

  آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم می باشد. 11/31/56الی 32/31/56در تاریخ 

  تعطیل می باشد. 56در تاریخ سیزدهم فروردین 

 

6 

 

 

 شهرک غرب

  تعطیل می باشد. 03/11/59در تاریخ 

  آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم می باشد. 36/31/56الی  31/31/56در تاریخ 

 می باشد.تعطیل  10/31/56الی 37/31/56در تاریخ 

 

7 
آماده  مابقی ایام نوروزدر، تعطیل می باشد 56سیزدهم فروردین  و 03/11/59در تاریخ صرفا   تجریش

 .خواهد بودارائه خدمات به مشتریان محترم 

 

2 

 

 

 نبرد

  تعطیل می باشد. 37/31/56الی  03/11/59در تاریخ 

   مشتریان محترم می باشد.آماده ارائه خدمات به  11/31/56الی 32/31/56در تاریخ 

  تعطیل می باشد. 56در تاریخ سیزدهم فروردین 

 

5 

آماده  مابقی ایام نوروزدر، تعطیل می باشد 56سیزدهم فروردین  و 03/11/59در تاریخ صرفا   سعادت آباد

 .خواهد بودارائه خدمات به مشتریان محترم 

 

13 
 

 مرزداران

  می باشد.تعطیل  37/31/56الی  03/11/59در تاریخ 

   آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم می باشد. 11/31/56الی 32/31/56در تاریخ 

  تعطیل می باشد. 56در تاریخ سیزدهم فروردین 

 تعطیل می باشد.بعد از ظهر  19 الی 11از ساعت  03/11/59تاریخ در   متل قو  11

  باشد کلیه ایام نوروز آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم میدر. 

 در ایام نوروز تعطیل می باشد.  هروی 11

 

10 
آماده  مابقی ایام نوروزدر، تعطیل می باشد 56سیزدهم فروردین  و 03/11/59در تاریخ صرفا   هایپر استار کوروش

 .خواهد بودارائه خدمات به مشتریان محترم 

 

11 
آماده  مابقی ایام نوروزدر، تعطیل می باشد 56سیزدهم فروردین  و 03/11/59در تاریخ صرفا   هایپر استار فرمانیه

 .خواهد بودارائه خدمات به مشتریان محترم 

آماده  مابقی ایام نوروزدر، تعطیل می باشد 56سیزدهم فروردین  و 03/11/59در تاریخ صرفا   هایپر احتشام شهرک آزادی 19

 .خواهد بودارائه خدمات به مشتریان محترم 

              گروه صنعتی نان سحر
 1056ضمن تبریک نوروز باستانی 

خود را در ایام  ه هایبرنامه شعب

              اعالم زیرنوروز به قرار 

 می دارد.


