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 لیست طرف قرارداد طرح معیشت

 مراکزطرف قرارداد معیشت

 

 

 

یطال فروش  

 _ 
 

 گلسار گالیل نبش کوچه یاس

 

 سکه

 

 سکه مانی جهانی
1  

  5الی2

 امام جواهری قصر طالخمام خیابان 

 

 طالفروشی

 

 قصر  طال
2  

  %5تا3

 ابتدای راسته اصلی زرگران 

 

 طالفروشی

 

 پژمان خاموشی
3  

  تخفیف ویژه

 بازار بزرگ13پله برقی طبقه اول پالک  

 

 طالفروشی

 

  4 طالی تحفه

 تخفیف7%
 

 صومعه سرا اول خیابان طالقانی

 

 طالسازی

 

 طالی الماس سیاه
5  

  بدون کارمزد

 خیابان شیک جنب پله برقیرشت 

 

 طال فروشی

 

 کیمیا زر
6  

5%  

 خیابان شریعتی بازار مهران

 

 طالفروشی

 

 صفایی
7  

  %5تا3

 تختی روبروی مجتمع تجاری تختی

 

 یطالفروش

 

 کامران
 فروشگاه های مبلمان  8

 _ 
 

 رشت آج بیشه جنب شرکت پاکت سازی روبروی فروشگاه دوو 

 

 مبلمان

 

 ایران مبل
9  

5%  

 شهریور قبل از بیمارستان امیرالمومنین 17ن اخیاب

 

 مبلمان

 

 هدیه
10  

  11 مصیب پور مبلمان جاده پیر بازار بعد از فخب جنب افق کوروش تخفیف ویژه

 فروشگاه های  فرش

5% 

 
 گلسار بلوار دیلمانرشت 

 رشت خیابان الکانی

 الهیجان خیابان  شیشه گران

 

 

 فروشگاه فرش

 

 دانژه
12  

15% 
 

 دارسازی جاده الهیجان

 

 فروشگاه فرش

 

 بازار فرش گیالن
13  

 تخفیف ویژه
 رشت.بلوار دیلمان. نبش تقاطع بهشتی

 الهیجان.خیابان انقالب

 آستانه اشتانه. خیابان امام خمینی

 

 فروشگاه فرش

 

  14 زیلوفرش 

و  تاسیسات ساختمانیکلینیک های ساختمانی و معماری و دکوراسیون داخلی   

 الهیجان تخفیف ویژه
کلینیک 

 ساختمانی
  15 سعید



 

 بلوار دیلمان چهارراه بهشتی تخفیف ویژه
کاالی بهداشتی 

 ساختمان
  16 فروشگاه سهند

 خیابان سعدی نرسیده ب سه راه معلم روبروی بانک ملت تخفیف ویژه
تاسیسات 

 ساختمانی

تاسیسات خانه ایده 

 ال
17  

 بلوار شهید افتخاری جنب ایران خودرو تخفیف و یژه
تاسیسات 

 ساختمانی
  18 بازرگانی رحیمی نژاد

 بین میدان گاز و رازی روبروی سه راه رودباری تخفیف ویژه

فروشگاه لوازم 

بهداشتی 

 ساختمانی

  19 بهادر پخش

 9و7بلوار دیلمان خیابان میر ابولقاسمی بین بوستان  %7الی  2
فروشگاه 

 دکوراسیون

دکوراسیون آقای 

 سازنده
20  

 بن بست الله شهریور نبش17الکانی خیابان  -
کلینیک 

 ساختمانی

کلینیک ساختمانی 

 آدیش
21  

 نرسیده به توشیبا  _ 
کاشی و 

 سرامیک
  22 ایده

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

و کاالی خواب فروشگاه های پرده و پارچه  

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

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

  26 ماندگار مانی حوله بازار بزرگ راسته گونی فروشان روبروی سرای ملک تخفیف ویژه

  27 تشک مونسا کاالی خواب 93روبروی خیابان  92رشت خیابان گلسار بعد از خیابان  تخفیف ویژه

 لوازم خانه و آشپزخانه و پالسکو 

  28 دوو سنتر لوازم خانگی بازار مسجد صفی فروشگاه دوو سنتر تخفیف ویژه

  29 میرداوودی لوازم خانگی 6معلم بلوار شمسی پور میدان هاشمی خیابان بعثت نبش کوچه  تخفیف ویژه

 تخفیف ویژه
طبقه منطقه ازاد انزلی فاز تجارت و گردشگری مجتمع ستاره شمال 

 همکف
  30 مهدی غالمی لوازم خانگی

  31 رشت سنتر لوازم خانگی متری سمیه به سمت سه راه نظری16بلوار الکان  _ 

 معلم میدان سرگل بسمت قلی پور سمت راست 10%
لوازم لوکس 

 آشپزخانه
  32 صدف

  tcl 33نمایندگی  لوازم خانگی خیابان مطهری روبروی دهنه حاجی آباد 5%

- 
خیابان آیت اهلل احسان بخش روبه روی مجتمع رشت میدان صیقالن 

 توسکا

شرکت خانه و 

 آشپزخانه
  34 بازل

و خشکبار ییمحصوالت غذا یو فروشگاه ها دیمرکز خر  



 

 _ 

 الهیجان میدان ممتازبسمت امیرشهید

 لنگرود میدان شهید نورانی برج قوام طبقه همکف

 آستانه. رودسر. خشکبیجار.سیاهکل

  35 هایپر جان هایپر

  36 ماه بانو  شیرینی  سر ا  رشتیان 10% 

وشمعدان نهیو لوستر و آ یلوکس فروش یفروشگاه ها  

 _ 

 نختی نبش کوچه الله

 تختی نبش کوچه گلستان

 گلسار بلوار گیالن

  37 نورسازان لوستر

  38 فروشگاه ریتون کاالی لوکس 117و 115گلسار بین خیابان  تخفیف ویژه

  39 تحفه کاالی لوکس دی روبروی بی بی مد8معلم بلوار               تخفیف ویژه

دیو مراکز خر کیبوت  

  40 لوکا بوتیک مردانه فاز یک معلم مجتمع رویال _ 

  41 نیکا فشن هوس بوتیک زنانه کوچه گل یخ بن بست شقایق 122گلسار خیابان  5%

  42 آرکا بوتیک زنانه 30بلواردیلمان. مرکز خرید دیلمان. طبقه اول. پالک 

  43 بوتیک سانلی بوتیک زنانه متر بعد از میدان100میدان قلی پور ب سمت جهاد  تخفیف ویژه

  44 مانتو نهال مانتوسرا سبزه میدان ابتدای خیابان اعلم الهدی _ 

  45 آس استایل بوتیک زنانه 18حمیدیان خیابان امیرکبیر نبش ک _ 

  46 پاریسکتونی  کفش مردانه سه راه چمران ابتدای خیابان فلسطینرشت  تخفیف ویژه

  47 سامیار مزون زنانه الهیجان میدان آزادگان به سمت میدان برق بلوار بهارستان %10تا5

  48 زن روز بوتیک زنانه مطهری  روبروی پرورشگاه مژدهی 5%

  49 رکسانا لوازم آرایشی دیانتی میدان غدیر _ 

  50 آپارل بوتیک زنانه معلم چهارراه ویالنچ جنب قهوه دنیز _ 

 %10ایل  5
میدان  سرگل کوچه شهید  شاپور رسول زاده جنب فروشگاه  معلم 

 نارا
  51 ویرا بوتیک زنانه

 1معلم میدان مادر س مادر واحد _ 
تجهیرات 

 پزشکی
  52 پالس

  53 گالری ارمغان لباس زیر زنانه رشت بیستون جنب کلیسا -

  54 ستایا شال و روسری منظریه نبش کوچه علومی _ 

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

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



 

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

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

 خیابان امام خمینی پاساژ ساالر طبقه اول کت وشلوار زاما 20%
کت و شلوار 

 مردانه
    59 زاما

    60 بردیا بوتیک مردانه رشت شهرداری ابتدای خ امام جنب بانک ملی  _ 

ضد سرقت فروشگاه های درب  

 12بلوار دیلمان خیابان میرابوالقاسمی نبش بوستان  تخفیف ویژه
فروشگاه درب 

 سرقتضد 
    61 نوین درب

 سالن های زیبایی و آرایشگاه

  62 سونیا آرایشگاه زنانه 69گلسار استاد معین کوچه سوم پالک 20%

 15تا 10
خیابان سعدی تقاطع معلم و سعدی روبروی پالسکو کارن ساختمان 

 مهدی طبقه اول
 ارایشگاه زنانه

سالن زیبایی 

 وگ
63  

  64 فشیال سوگند مراقبت پوست 46گلسار. دیلمان. کوچه بنفشه. پالک 

 چهارراه گلسار ابتدای سعدی کوچه عسگری تخفیف ویژه
اوزشگاه و 

 ارایشگاه

سالن زیبایی 

 مریم ستوا
65  

 مراقبت پوستی 21منظریه باالی مجتمع دلفین ورودی سمت راست کافه رءیس صدف _ 
مراقبت پوستی 

 مد آرت
66  

  67 خانه کراتین سالن زیبایی 3 واحد 2چهارراه گلسار کوچه عسگری س کامیاب ط  10%

  68 سمیه گلشاهی آرایشگاه زنانه 331جنب ساختمان  27رشتیان کوچه  _ 

عقد فاتیمزون و تشر  

   69 عالیجناب تشریفات منظریه تخفیف ویژه

 7واحد  2بلوار دیلمام مرکز خرید دیلمان طبقه  تخفیف ویژه
مزون لباس 

 مجلسی
   70 پرنیان

و خدمات اتومبیل وسایل نقلیه  

 ری.فروشگاه الماس تایرشت. جاده انزل توافقی
الستیک و 

 رینگ
  71 الماس تایر

 فروش موتور بندرانزلی چهارراه باغ زمانی ابتدای خیابان میرزا کوچک خان  تخفیف ویژه
اسپرت سیکلت 

 ماهان رز
72   

 مابین میدان گیل و دانشگاه پیام نور  _ 
فروشگاه 

 اسپرت خودرو

برند اسپرت 

 لوکس 
73   



 

 فروش دوچرخه گلسار.بلوار دیلمان. ابتدای بلوار آذر اندامی 5%
بازرگانی محمد 

 طاها
74   

مهیب  

3گلسار پاساژ آیت اهلل احسان بخش طبقه  تخفیف ویژه    75 معلم دفتر بیمه 

فست فودو رستوران  

 کافه رستوران جاده فلکده  1میدان رازی جاده جیرده کیلومتر  _ 
رستوران کافه 

 گیل بام
76  

 کافه رستوران پارک شهر. روبه روی استانداری سایق -
کافه رستوران  

 مستر مج
77  

 کافه رستوران و بام 3و2طبقه  30گلسار بلوار توحید پالک  _ 
کافه رستوران 

 تی بام
78   

   79 گیله مرد اصیل رستوران رشت میدان شهرداری خیابان امام خمینی.ابتدای کوچه رضا مهربان -

وآموزشی تفریحیمراکز و هتل   

 جاده لنگرود 3الهیجان کیلومتر  %45تا  15

 هتل

)رستوران 

وتاالر و کافی 

 شاپ(

   80 هتل شهرزاد

  4برج گلسار طبقه  تخفیف ویژه
اژانس 

 هواپسمایی

اژانس 

هواپیماییتوماج 

 سبکرو

81  

 رشت بلوار شهید انصاری -
شرکت 

 هواپیمایی
   82 هلدینگ نیک

15% 
 منطقه آزاد انزلی)کاسپین( روبروی رستوران هیراد: 1شعبه 

 : میدان مادر )موج شکن جدید غربی(2شعبه 

 کشتی تفریحی

 و تفریحات آبی

آرام گشت 

 کاسپین
83   

اسباب بازیولوازم تحریرو انتشارات  

  84 جنگل انتشارات سعدی بازار روزخیابان  %40تا   5

 گلسار بلوار دیلمان جنب کوچه وحدت 10%
کتاب  فروشگاه

 و لوازم تحریر
  85 شهر کتاب

  86 فروغی گیم سنترمرکز  سبزه میدان ابتدای استادسرا 5%

کامپیوتر خدمات  

 بلوار دیلمان چهارراه وحدت 
خدمات 

 کامپیوتری
  87 امیران رایانه



 

 

 اجرت 50%

 قطعه 5%
 تختی روبروی پاساژ تختی ساختمان ایران زمین

خدمات پس از 

فروش 

 پاناسونیک

  88 پانا سنتر

  89 کامپیوتر سنتر فروش لپ تاب گلسار. برج گلسار.طبقه اول 7%

لیخدمات موبا  

  90 پویش لیفروشگاه موبا 46واحد  2خیابان الکانی مجتمع تجاری عالء الدین طبقه  تعمیرات 10%

 لیفروشگاه موبا بندرانزلی خیابان ناصر خسرو  _ 

مرکز 

موبایل و 

 کامپیوتر

91  

  92 اوپال  فروشگاه ساختمان فربد طبقه سوم 3کوچه ولیعصررشت بلوار انصاری  تخفبف ویژه

 _ 

 
 لوازم جانبی موبایل گلسار جنب پارک توحید

پریس 

 استور
93  

 موبایل و لپ تاپ رشت. مطهری. باالی بانک مسکن. ساختمان آستان قدس تخفیف ویژه
موبایل 

 فرتاک
94  


