
 

 

  N                       
شماره 

  پشتیبانی

79309116118  

 

 لیست طرف قرارداد طرح معیشت

 مراکزطرف قرارداد معیشت
 

 
 

سسه امور مهاجرت مو  

 تخفیف 20%

 از طریق ثبت درخواست

شماره تماس: 

09112273950 

 بن بست بارش   یبعداز چهاراه بهشت لمانیبلواردگلسار 
 3طبقه  نیساختمان آبت

 
موسسه امور 

 مهاجرتی

 
رابین سپهر نیتا 
 )پرشین اپالی( 

 
1  

یطال فروش  

 از کل 3%
 

 7گلسار بلوار دیلمان مرکز خرید دیلمان طبقه همکف واحد 
 

 یفروشطال
 

  2 آرمیتا

هزار 60به ازای هر گرم 

 تومان تخفیف

 
 سرا خیابان برشنوردصومعه 

 
 طالفروشی

 
  3 یائیض

3.5% 
 

 خیابان شریعتی کوچه مجتهدی سمت راست
 

 طالفروشی    
 

  4 احتشامی

 بدون کارمزد
 

 بازار زرگران
 

 طالفروشی
 

 وصال
5  

 تخفیف ساخت طال 5%
 

 38واحد  2گلسار ابتدای بلوار گیالن برج گلسار طبقه 
 

طالسازی و 
 فروش طال

 
  6 میس گلد

 از اجرت ساخت %15تا 10
 

 پشت پاساژ پردیسبازار زرگران 

 
طالسازی و سنگ 

 قیمتی

 
 شاه مقصود

7  

 تخفیف اجرت ساخت 20%
 

 116و 114گلسار بین خیابان 
 

 طالفروشی
 

 رزگلد
8  

 روی نرخ طال 15%
 

 خیابان شیک راسته زرگران 
 

 یطالفروش
 
 زهره

9  

 

 از کل قیمت طال 5%

 
 باالتر از هتل پردیس منظریهرشت بلوار

 
 یطالفروش

 
  10 قسمتی

 از کل 5%
 

 بانک صادرات یسپه روبرو ابانیخ یبندرانزل
 

 طالفروشی
 

 ایزدیار
11  

 %5تا3
 

 صومعه سرا ابتدای خیابان طالقانی جنب پاساژ گنجینه
 

 طالفروشی
 

 مرادیان
12  

 از کل %6تا3
 

 نبش کوچه برق یمیکر دیشه ابانیخ جانیاله
 

 طالفروشی
 
 آیسا

13  

اتومبیلخدمات   

 رشت. جاده انزلی.فروشگاه الماس تایر توافقی
الستیک و 

 رینگ
  14 الماس تایر



 

 

15% 
 

مت سمتر باالتر 100جاده رشت به انزلی ابتدای خیابان عرفان 
 راست

 
 خدمات اتومبیل

 

 
ی ساز یباطر

 محمدرضا

15  

20% 
 

فرزانه سمت چپ  نیمتر بعد از پمپ بنز50جاده رشت به انزلی 
 عصریتعمرگاه ول

 
 خدمات اتومبیل

 
  16 صافکاری قهرمان

10% 
 

 قبل از مجتمع الکان شهر روبروی مبل مونسی جاده الکان شهر
 

 لیخدمات اتومب
 

 صافکاری فرشید
17  

8% 
 

 175 یابانجنب خ نیاستاد مع ابانیخ لیگلسار سه راه گال
 

 لیخدمات اتومب
تعویض روغنی تاپ 

 سرویس فرشاد
18  

 %20تا10
 

 عرفانیابان خ پایسا یروبرو یانزل اده رشت بهج
 

 لیخدمات اتومب
 

جلوبندی سازی 
 آرمین

19  

20% 

 
جماران ست  ییبه پل هوا دهینرس بایازتوش یبهشت دیشه یکمربند

 یدگیبر یچپ روبرو

 
 لیخدمات اتومب

 
تعویض روغنی راه 

 شب
20  

20% 
 

 6روبروی مخابرات مرکز  خیابان امام خمینی
 

 لیخدمات اتومب
 

 
  21 باطری نسل جدید

15% 
 

 بعد از پمپ بنزین آجبیشه جنب تاالر فرش سلطان جاده الهیجان 
 

 لیخدمات اتومب
 

 
  22 46اسپرت ایران 

 فروشگاه های مبلمان

10% 

 
 (1بلوار انصاری جنب بانک مسکن )شعبه 

 (2بلوار انصاری روبروی صنایع دستی )شعبه 
 (vipبلوار قلی پور بین میدان جهاد و یخسازی )شعبه 

 

 
 

 فروشگاه مبلمان

 
 
  23 پینو

8% 
 

 فروشگاه مبلمان جاده انزلی.بعد از بازار ماهی فروشان.روبه روی کارخانه چینی پارس
 

  24 ماهان

 %10تا 7

 
 (1کمربندی قلی پور بعد از فلکه جهاد نرسیده به پل یخسازی )شعبه 

 (2روبروی پمپ بنزین)شعبه ایستگاه انزلی 

 
مانفروشگاه مبل  

 
  25 مبل برادران جهانی

12% 
 

 بلوار انصاری روبروی بانک تجارت
 
مبلمان  فروشگاه

 اتاق کودک

 
  26 ژیک

 %15تا  5
 

 مسجد کاسه فروشان جنب کتابخانه امیرالمومنینبازار بزرگ رشت 
 

 فروشگاه مبلمان
 

  27 جلوه

 %5تا 
 

 نواب ابانیخ یواحد یکو یبندرانزل
 

 فروشگاه مبلمان
 

  28 حاجت زاده

%5  

 
 بازار بزرگ پشت مسجد کاسه فروشان 

پخش 
میزناهارخوری و 

و جلو  lCDمیز 
 مبلی

 
  29 گالری بلوط

%7  

 
 یواحد ینواب کو ابانیخ یبندرانزل

 
 فروشگاه مبلمان

 
  30 پاریز

و قالیشوییفروشگاه های  فرش   

 %10تا7
 

 ایستگاه انزلی روبروی پمپ بنزین
 

 فروشگاه فرش
 

فرش الماس کویر 
 )فرش جهانی(

31  



 

 

 تخفیف ویژه
 

 خیابان تختی جنب بانک تجارت
 

 فروشگاه فرش
 

  32 فرش مشهد

3% 
 

 17واحد  انیرانیآبان ساختمان ا 22 ابانیخ جانیاله
 

 فرش دستبافت
 

  33 گیجیک

 %12تا 5
 

 گلستان هشتم و دهم نیبلوار امام رضا ب جانیاله
 

 فروشگاه فرش
 

  34 الهیجانفصر فرش 

10% 

 
فلکه گاز به سمت رازی روبروی فروشگاه هادی پور کوچه 

 عسگری
 32474614شماره تماس:

 
 قالیشویی

 
  35 سینا

 کلینیک های ساختمانی و معماری و دکوراسیون داخلی 

 %20تا5
بلوار دیلمان چهارراه بهشتی خیابان میر ابوالقاسمی نبش 

 بوستان 
شرکت معماری 

 و ساختمانی
  36 ایستافرم

 2بلوار معلم روبروی استانداری ساختمان رضا طبقه اول واحد  %5تا3
لمینت و کاغذ 

 دیواری
  RSN 37گروه تجاری 

  38 المان گروه معماری قلی پور انتهای پل روگذر ساختمان دی 10%

 خیابان تختی پایین اتاق اصناف %15تا 5
 فروشگاه 

لوازم بهداشتی 
 ساختمان

  39 پیمان

  40 دکوف گروه معماری 6خیابان مطهری پشت بانک سرمایه ساختمان طلوع واحد  %22تا 5

 جاده رشت به انزلی بعد ازفرودگاه 2کیلومتر  تخفیف ویژه
لوازم فروشگاه 

بهداشتی و 
 کاشی ساختمان

  41 سینا کاشی

  42 دیزاینر گروه معماری 3چهارراه گلسار ابتدای خیابان تختی روبروی شهرداری منطقه   %10تا 5

 دیشه ادیجنب بن یواحد یکو یبندرانزل %10تا 5
دکوراسیون 

 داخلی
  43 آدلر

 انیرانیا پرمارکتیها یمظلوم روبرو ابانیخ یبندرانزل %10تا 5
وراسیون کد

 داخلی
  44 داتیس

 معلم دانیکاشف السلطنه بسمت م دانیم جانیاله %10تا7
گالری 

 ساختمانی
  45 دانژه

و کاالی خواب فروشگاه های پرده و پارچه  

  46 کاراکو پرده یگالر خیابان تختی بعد از کوچه رویال  20%

  47 دیزاینر پرده سرا 3چهرراه گلسار ابتدای خیابان تختی روبروی شهرداری منطقه  %10تا 5`

  48 صدف پرده سرا الینبش کوچه رو یتخت ابانیخ %10تا5



 

 

10%+ 
شهدا    ابانیآخر  خط، خ  ،چهارراهیمطهر ابانی.خیبندر انزل

 یشمال
  49 حریر سپید پده سرا

 لوازم خانه و آشپزخانه و پالسکو 

 %7لوازم آشپزخانه 
 %3سرویس جهیزیه پالسکو 

 %3سرویس قابلمه 
 %3سرویس قاشق و چنگال 

 خیابان شریعتی روبروی پاساژ پردیس
لوازم فروشگاه 

خانه و 
 آشپزخانه

  50 صدف

  51 احدزاده لوازم خانگی خیابان سعدی روبروی چاپ نوین تخفیف ویژه

 لوازم خانگی شعبه( 3) روبروی بانک سپه حاجی آبادخیابان  3%
 حقیقت طلب

 )نمایندگی دوو(
52  

  53 حقیقت طلب لوازم خانگی بندرانزلی 3%

 صومعه سرا خیابان برشنورد روبروی اداره برق تخفیف ویژه
لوازم خانگی و 

 خدمات
  54 صاحبان

  55 آرمین جوادی لوازم خانگی بازار مسجد صفی روبروی دبیرستان اردشیری  %2تا1

  56 نوبهاری لوازم خانگی بلوار شهید انصاری میدان فرزانه خیابان امام رضا %10تا5

 108و258و 62مجتمع ونوس غرفه  یمنطقه آزاد انزل 5%
و  لوازم خانه
 آشپزخانه

  57 بازرگانی تنها

10% 
(1اداره پست )شعبه  یبعداز پل روبرو یبندانزل  

 یروبرو جانیآذربا ابانیچهارراه امام زاده خ انیغاز یبندرانزل
 (2)شعبه یتاکس ستگاهیا

لوازم خانه 
 وآشپزخانه

  58 ملودی

نواب ابانیخ یواحد یکو یبندرانزل 10%   59 رمانتیک کاالی خواب 

و خشکبار ییمحصوالت غذا یو فروشگاه ها دیمرکز خر  

  vip 60  شیرینی  سر ا  vipبلوار نما ز .شیرینی  10% 

  61 نانوان نان و شیرینی جنب بانک ایران زمینمنظریه روبروی  5%

  62 کلستوهیچ روغن گیری 3گلسار بلوار دیلمان شهرک بهشتی نبش گلستان  10% 

 ماهی فروشی 5حجره  فروشان  یبازار بزرگ ماه یجاده انزل 5کیلومتر  5%
محصوالت آبزی 

 شایان
63  



 

 

20% 
 negin_zaferan_torbatآدرس اینستاگرام:

 09112377385شماره تماس:
 مهدی صدوقیان

  64 نگین زعفران تربت زعفران

وشمعدان نهیو لوستر و آ یلوکس فروش یفروشگاه ها  

 خیابان شیک سه راه عالقه بندان %15تا 5
 و نهیآ فرشگاه 

 شمعدان
قصر عروس و 

 داماد
65  

  66 گالری نورانور لوستر معلم.میدان سرگلخیابان  %10الی 5

دیو مراکز خر کیبوت  

 گلسار بلوار گیالن روبروی خیابان هدایت 5%
کیف و کفش 

 چرم
  67 چرم دراتی

 175گلسار.بلوار گیالن.روبهر وی  %15الی  5
 کفشکیف و

 وچمدان
  68 تگموند

  69 کت و شلوارشهر  پوشاک آقایان بلوارمعلم.میدان معلم.زیر ساختمان برنا %25تا  15

  70 افسی پالس بوتیک آقایان گلسار بلوار گیالن جنب فروشگاه سناتور %10تا5

  71 آمازون بوتیک آقایان میدان نیرو دریایی روبروی انبار نفت 10%

  72 دیجی مانکن انالین شاپ digi_mannquinآدرس اینستاگرام:  %10تا 5

  73 دوشس بانوانبوتیک   179گلسار بلوارگیالن روبروی خیابان  %10تا5

  74 ماه بانو بوتیک بانوان چهارراه گلسار بازارچه آستاراخان 10%

  75 ننه نقلی شل و روسری 11میدان قلی پور کوی حسینی نبش کوچه  15%

10% 
 : میدان شهرداری خیابان شیک1شعبه 
 : بیستون روبروی پاساژ بزرگمهر2شعبه 

 شعبه جدید: شهرداری دیفکتو نیو
  76 حیدری پوشاک بانوان

  77 مانتو راد مانتوسرا سبزه میدان کوچه احتساب )کوچه آجیل تواضع( 10%

  78 آرتی کیف و کفش 59پالک  1خیابان شیک پاساژ پله برقی طبقه  %10تا5

 
15% 

 رشتیان.بلوار شهید رجایی.نبش بلوار خوش خلقت
پوشاک  بانوان 

 و  آقایان
  79 تیک تاک

  80 دی اچ کالکشن پوشاک بانوان 58پالک  2طبقه سبزه میدان پاساژ پاسارگاد  %10تا5

10% 
 3ساختمان  7گلسار بلوار دیلمان خیابان میرابولقاسمی بوستان 

 3طبقه واحد 
  81 اس تی مد بانوانمزون 

  82 باتیس                                            پوشاک بانوان شهرداری خیابان اعلم الهدی جنب سینما میرزاکوچک  5%

  83 لئا پوشاک بانوان متری طالقانی زیر ساختمان مهیار15خیابان معلم  %10تا5

  84 منچستر کیف و کفش واحدی غدیر500دیانتی روبروی مجتمع  8%

 ی خرمشهر نبش کوی ا ما م ر ضا  کمربند  %10تا 5
فروشگاه 
  ورزشی

  85 سپنتا 

 179گلسار بلوار گیالن خیابان  %20تا 10
فروشگاه 
 ورزشی 

  86 یوفا



 

 

 منظریه روبه روی طال فروشی بابایی %15تا  5
و آقایان پوشاک 

 بانوان
  87 پرنس

 %20الی 10
 : خیابان شیک.پشت پله برقی.روبه روی راسته مبل فروشان1شعبه
 : خیابان شیک.پشت پله برقی .روبه روی راسته بلور فروشان2شعبه 

 :خیابان شیک روبه روی پاساژ قدیری3شعبه 
  88 77 پوشاک آقایان

  89 سارا پوشاک بانوان کمربندی شهید بهشتی.ابتدای کوی فالحتی)پژمان( %20تا 10

  90 لیدی شال و روسری بتدای خیابان رشتیان نبش کوچه اولا 15%

 %15تا  5  
 فروش آنالین

 foroozan.boutique  آیدی اینستاگرام:
  91 فروزان پوشاک بانوان

  92 روشنا بانوانکیف  اعلم الهدی پاساژ نور طبقه همکف 10%

  93 این سیتی پوشاک کودک 3گلسار بلوار دیلمان مرکز خرید دیلمان طبقه اول واحد  %15تا10

  94 نیلی پوشاک کودک خیابان امام چهارراه میکائیل روبروی آزمایشگاه رازی 10%

 %10تا 5
خیابان شریعتی کوچه حاج مجتهد انتهای کوچه دست چپ اولین 

 کوچه سمت راست
لباس زیر زنانه 

 مردانهو 
  95 مهری

  96 حریر لباس زیر زنانه شهرداری اعلم الهدی پاساژ نور طبقه دوم %10تا 5

  97 ماهک بوتیک زنانه 27پالک سیپارادا یامام مجتمع تجار ابانیخ هیآستانه اشرف %10تا5

  98 ماهک لباس زیر زنانه 52پالک  سیپارادا یامام مجتمع تجار ابانیخ هیآستانه اشرف %10تا5

  99 سوما بوتیک زنانه 60طبقه دوم پالک سیسپه پاساژ پارادا ابانیخ یبندرانزل %15تا 10

5% 
سپه.بعد از مسجد جامع ابانی.خیانزلربند :1شعبه   

 سپه ابانیخ ی.ابتدایانزل: بندر2 شعبه
  100 کرشمه بوتیک زنانه

35ساحل و سپهر پالک  یمجتمع تجار انیغاز یبندرانزل %15تا10   101 الی بوتیک زنانه 

20.مجتمع برند سنتر.واحدیمنطقه آزاد نزل 10%  
پوشاک زنانه و 

 مردانه
 یجامعه برند ها

 دهیا
102  

331پالک  1منطقه آزاد مجتمع ونوس موج  %30تا15   103 آدینه کیف وکفش 

1207مجتمع ستاره شمال  غرفه  یمنطقه آزاد انزل %10تا5  کتونی 
وی ای  رجینالوا

 پی
104  

(1)شعبه 310غرفه  ایدر نیمجتمع ونوس ال یمنطقه آزاد انزل 10%   105 برازنده شال و روسری 

10% 
غرفه  نیپر نیمجتمع ونوس طبقه اول ال یآزاد انزل منطقه

(2)شعبه 463  
  106 برازنده شال و روسری

13بلوار امام رضا نبش گلستان  جانیاله %10تا5   107 تولیکا پوشاک زنانه 

11معلم تیمعلم نبش ترب تیترب ابانیخ جانیاله 10%   108 دلبر زنانهبوتیک  

جنب موسسه نور یعیمنابع طب یامام روبرو ابنیفومن خ 7%   109 کافه لباس بوتیک زنانه 



 

 

باالتر از خانه معلم یمطهر ابانیخ یبندرانزل 7%  پوشاک اسپرت 
المپیک و ملوان 

 اسپرت
110  

 
10% 

40مجتمع ساحل و سپهر طبقه اول پالک انیغاز یبندرانزل   111 دیبا شال و روسری 

ساعتفروشگاه   

 شهرداری. خیابان اعلم الهدی 10%
نمایندگی ساعت 
 مچی و دیواری

  112 الگانس

 فروشگاه های درب و پنجره دوجداره

  113 هرمیس پنجره دوجداره میدان جهاد 10%

 سالن های زیبایی و آرایشگاه

 خدمات 20%
 پکیج عروس 50%

  114 بانو آلمانی زنانه شگاهیآرا بعد از فود لند 123گلسار خیابان 

  115 رونیا آرایشگاه زنانه 3معلم میدان معلم ساختمان برنا طبقه  %20تا 10

 %30تا20

بالی هایپر احمدی  171گلسار خیابان استاد معین نبش خیابان 
 سالن مروارید 3طبقه 

 9112473218شماره تماس: 
 خانم مجیدی

خدمات مراقبت 
پوست )خانم 

 مجیدی(
  116 اسکینکر آرام

  117 لیال ناظری آراشگاه زنانه روبروی اتوبوسرانی نبش کوچه نوروزیبلوار چمران  %20تا15

 %10تا5
بار مراجعه یک 4بعد از 

 اشانتیون
  118 نارسیس آرایشگاه زنانه  169گلسار فرعی 

  119 آسیه شوقی زنانه شگاهیآرا 519پالک  124گلسار روبروی خیابان  15%

 معلم میدان سرگل انتهای کوچه شهید رسول زاده %20تا10
آرایشگاه زنانه 

 وآموزش
  120 هیوا

 آرایشگاه زنانه معلم میدان سرگل طالقانی غربی %30تا10
عروس بی نظیر 

 سلما
121  

  122 آفرینش زنانه شگاهیآرا منظریه روبروی مسجد فاطمیه کوچه حسینی آزاد %30تا 10

  123 مستانه یوسفی آرایشگاه زنانه 136گلسار.بلوارسمیه.نبش خیابان %30تا 10

 سالن سحرنادری 122خیابان گلسار  10%
 

خدمات آرایش  
 دائم

  124 بهناز محمدزاده

 %30تا 10
 .سالن عروس ملکهمنظریه.جنب مبل برنز.ساختمان منظریه

 9024294516شماره تماس: 
 میکاپ ارتیست

 آیدا الریجانی
 )میکاپ آرتیست(

125  

  126 لیلیوم خدمات ناخن ه مازیار بن بست جهادمنظریه کوج %10تا3

25% 
ابتدای زیرگذر قلی پور جنب رستوران عالی جناب ساختمان دی 

 طبقه اول 
مرکز زیبایی و 

 پوست
  127 نیلو

 
 %15تا 5

  128 سایه آرایشگاه زنانه 16کوچه  یکاشف شرق ابانیخ جانیاله



 

 

  129 روشا آرایشگاه زنانه 13یگران بهشت شهیش جانیاله %30تا10

  130 گیلدا آرایشگاه زنانه سوم ی.نبش فرع6خزر. کوچه  ابانی..خجانیاله %30تا  10

  131 لحظه آرایشگاه زنانه ساختمان پارس نیبنز انپمپیغاز یبندرانزل %30تا  10

 مراقبت پوستی یپشت سالن انصار یمطهر ابانیخ یبندرانزل 15%
مراقبت پوستی 

 انزلی
132  

 پاساژ درنا یمطهر ابانیخ یبندرانزل %15تا  5
فروشگاه لوازم 

 آرایشی
  133 تیروژ

عقد فاتیو مزون و تشر یگلفروش  

  134 وندا گلفروشی بلوار دیلمان نبش خیابان آذراندامی %20تا 10

 جنب فروشگاه سناتور 179بلوار گیالن بعداز خیابان  20%
مزون و خنچه 

 عقد 
  135 دوریس

 
10 

 مطهری.پاساژ امیر طبقه دوم )نمایشگاه مدا(
 وطبقه چهارم)کارگاه سفارش دوخت(

 مزون عروس
 فرشاد

  
136  

 %20تا 15
 طبقه اول دیساختمان مروار 14 یگران بهشت شهیش جانیاله

 09111431143شماره تماس جهت هماهنگی: 
 خانم فرجام

  137 بانوکا مزون عروس

دوچرخهفروشگاه   

5% 
 (1صیقالن )شعبه 

 (2یخسازی بعد از حمیدیان )شعبه 
  138 کاپیتان فروش دوچرخه

مهیب  

3طالقانی ساختمان تجاری سبز طبقه سبزه میدان ابتدای خیابان  %70تا3  دفتر بیمه 

  آسیا

)نمایندگی نیک 

 نام(

139  

فست فودو رستوران  

 
9% 

  140 اردشیر رستوران فلسطین 

  141 حاتم فست فود میدان جهاد ابتدای  خیابان رشتیان 8%

  142 یوسفی رستوران رشت انزلی چاپارخانهجاده 20کیلومتر  15%

 
15% 

  143 یارماشاهلل رستوران ییکوچه سنا یآتشنشان یروبرو انیغاز یبندرانزل

 باشگاه

 بلوار انصاری خیابان یعقوب زاده نبش بن بست چهارم 15%
  باشگاه

 )ایکس بادی(
  144 آراس



 

 

  145 پریماه باشگاه بانوان خیابان یادگار امام.کوچه هفتم 10%

25% 
الکانی بین خیابان عطاآفرین و خیابان امین اصغری جنب 

 پروتئینی بیژن
  146 اتاق فرار کد اتاق فرار

 خدمات آموزشی و تفریحی

 8پالک  80گلسار خیابان  15%
موسسه 

فرهنگی و 
 هنری 

  147 چشم انداز فردا

 39ابوذر پال  ابانیپاسداران خ دانیفومن م 10%
آموزشگاه 

 موسیقی
  148 کرنا

  149 آریان پور آموزشگاه زبان 23معلم کوچه سوم پالک  ابانیماال خ دانیم انیغاز یبندرانزل 15%

 
20% 

 دیمروار یکو فاتیتشر ینادق یبلوار احمد زاده روبرو یانتید
مهد کودک و 

 یدبستان شیپ
  150 عطر زندگی

  151 ماه منیر مهدکودک 15پالک  8خیابان تختی کوچه همایون  10%

 

10% 
 

  152 امیر مدرسه فوتبال بوتیک یوفا 179محل ثبت نام: گلسار بلوار گیالن خیابان 

 4خیابان سعدی کوچه میخچی مجتمع میخک طبقه اول واحد  %15تا 10
آموزشگاه 

 یقیموس
  153 کوبه

 
 %15تا10

 22پالک 172گلسار بلوار گیالن خیابان 
آموزش زبان و 

سرگرمی 
 کودکان

  154 کافه کودک

 ساحل نکیع یروبرو یبه سمت مطهر لیکائیچهارراه م یابتدا 30%
و  یخانه باز
 یابیاستعداد

  155 سرزمین کودک

اسباب بازیولوازم تحریرو انتشارات  

  156 جنگل انتشارات سعدی بازار روزخیابان  %40تا   5

 گلسار بلوار دیلمان جنب کوچه وحدت 10%
فروشگاه کتاب 
 و لوازم تحریر

  157 شهر کتاب

 خیابان تختی  5%
شهرک اسباب 

 بازی
  158 مانوئل

یعکاس هیآتل  

  159 حس یعکاس هیآتل 3ساختمان بوعلی طبقه  87گلسار خیابان  20%

 طراحی سایت و تبلیغات



 

 

 

 طراحی سایت 50%
 سئو سایت 20%

 میدان الکانی.ابتدای خیابان رودباری
طراحی سایت و 

 چاپ
  160 سیروتا

 خدمات

 بلوار رودباری نبش کوچه شهید میری.مجتمع دانش %7الی5
حسابرسی و 

 مالیاتی
شرکت آسوده 

 حساب سبز
161  

 %20الی 5
کوچه  یانتها نیرالمومنیمسجد ام یروبروفلکه گاز بلوار الکان 

 نبش کوچه پنجم یمیکر رالهیخ
  162 013 تاسیسات فنی

 
10% 

  163 رضا عزیزی کناف کار 09397294080شماره تماس: 

 لنز و عینک

 %15عینک های آفتابی 
 %5لنزهای تزئینی و طبی 

 21مرکز خرید گلسار شماره  108گلسار خیابان 
فروش لنز و 

 عینک
  164 خانه لنز

 باالتر از داروخانه دکتر کمالی چهارراه گلسار خیابان نواب 15%
و  نکیفروش ع
 لنز

  165 اهورا

 عینک 20%
 لنز  10%

 معاینه جشم 50%
 نواب نبش کوجه پمپ بنزین ابانیخ

و  نکیفروش ع
 لنز

  166 دهگان

  167 پارسا فروش عینک یبانک کشاورز یروبرو یمطهر ابانیخ یبندرانزل 15%

لیخدمات موبا  

 فروش لوازم جانبی %10تا5
تعمیرات باالی  %15تا5

 هزارتومان500
 صابرین خیابان شاهد یک

فروشگاه 
و لپ  موبایل

 تاپ
  168 فرزین

 
 %1.5خرید نقدی 

مابقی طی  %30گوشی آیفون 
 ماه 12الی  3چک 

نقد ما  %50گوشی های دیگر 
 ماه 3الی  1
 %50الی  %15تعمیرات 

 %15لوازم جانبی 

 مطهری.حاجی آباد .پاساژ گهرشعبه مرکزی: 
 

 : خیابان الکانی پاساژ عالالدین،طبقه اول1شعبه 
 )آقای موبایل(

فروشگاه 
و لپ  موبایل

 تاپ
  169 آقای موبایل

 %0.5فروش محصوالت اپل 
لوازم جانبی تا تا 

 %25هزارتومان 100
 %50خدمات نرم افزاری 

 انیجنب بانک پارس یالکان
فروشگاه 

 موبایل
  170 سیب طالیی

 شهریور17رشت الکانی خیابان  تخفیف %10لوازم جانبی 
فروشگاه 

 موبایل
  171 همراه شمال


