ردیف

طرف قرارداد

نوع خدمات

میزان تخفیف

تلفن تماس

آدرس

«کلاسهای آموزشی خانه کارگر و مراکز آموزشی طرف قرارداد خانه کارگر شهرستان سمنان»
1

آموزش کامپیوتر، ICDL

آموزش دوره ICDL

رایگان

00022313

خــانه کــارگــر شهرســـتان ســمنــان

2

آموزش نرم افزارهای پیشرفته

Auto cad--Corel-Mmb-Director
html-css-Android-Photoshop

رایگان

00022313

خــانه کــارگــر شهرســـتان ســمنــان

0

کلاسهای بافتنی و خیاطی

آموزش گلیم بافی  ،قالی بافی  ،گبه بافی,خیاطی

رایگان

00022313

خــانه کــارگــر شهرســـتان ســمنــان

4

کلاسهای هنری

پرده دوزی،روبان دوزی،گلسازی ،میوه آرایی،عروسک
دوزی

رایگان

00022313

خــانه کــارگــر شهرســـتان ســمنــان
خــانه کــارگــر شهرســـتان ســمنــان

5

کلاسهای تقویتی

زبان  ،ریاضی وکلاسهای قرآن و نقاشی

رایگان

00022313

6

آموزشگاه قلم چی

،آزمون و مشاوره علمی آموزشی

 23درصد تخفیف

0042423

بلوار علم و صنعت .نبش بلوار کارگر

7

جهاد دانشگاهی استان سمنان

آموزش های کوتاه مدت عمومی و تخصصی

 25درصد تخفیف

00007333

میدان ارگ -روبروی بنیاد شهید-نبش خیابان خواجوی

3

مؤسسه گاج

،آزمون و مشاوره علمی آموزشی

 25درصد تخفیف

00003353

خیابان پارک علم و فناوری  .دبیرستان راه دانش

9

آموزشگاه زبان یاسین

آموزش زبان انگلیسی

 10تا23درصد تخفیف

13

آموزشگاه زبان آرا

آموزش زبان انگلیسی

 10تا23درصد تخفیف

11

آموزشگاه زبان شكوه دانش

آموزش زبان انگلیسی

 10تا23درصد تخفیف

12

آمادگی کیمیا

پیش دبستانی  -مهد کودک

 23درصد تخفیف

9120019434

 23متری وحدت بالاتر از چهار راه بقیه اله

10

آموزش نرم افزارهای تخصصی

طراحی سایت  ،فتوشاپ  ،برنامه نویسی

 23درصد تخفیف

39196633373

سمنان  ،مجتمع اسكان

14

آموزشگاه رانندگی متین

آموزش و صدور گواهینامه B1

5تا 7درصد تخفیف

15

آموزشگاه رانندگی تک

آموزش و صدور گواهینامه B1

5تا 7درصد تخفیف

16

کلاسهای ورزشی

کاراته،ژیمناستیک،یوگا،تكواندو،ایروبیک

17

کلاس آموزش شنا

13

آموزش تنیس (خاکی)

19

آموزش اسكیت

مقدماتی  ،پیشرفته

آموزش اسكیت

00006933

-بلوار معلم غربی -جنب بیمه سینا

 23درصد تخفیف

00450522

میدان استاندارد  ،مجموعه ورزشی کارگران

 13درصد تخفیف

00450522

میدان استاندارد  ،مجموعه ورزشی کارگران

 13تا  23درصد تخفیف

9064256204

«مراکز درمانی »
23

آ زمایشگاه دانش

تست آزمایشگاهی

 13درصد تخفیف

00043223

میدان سعدی.جنب پزشكی قانونی .

21

آ زمایشگاه پاستور

تست آزمایشگاهی

 15درصد تخفیف

00003577

باغ فردوس .بلوار ولیعصر.روبروی پارک سنگی.خ یاسر

 13درصد تخفیف

000063123

بلوار قدس جنب اداره ارشاد

 13تا 15درصد تخفیف

000063771

چهار راه صاحب

 13تا  25درصد تخفیف

00023413

خیابان ابوذر-نرسیده به میدان ابوذر -درمانگاه پنجم
آذر

22

کلینیک دندانپزشكی نور

کلیه خدمات دندانپزشكی

20

درمانگاه حكیم آریا

دندانپزشكی،پزشک عمومی و متخصص ،ترک اعتیاد

24

درمانگاه پنجم آذر

متخصص,فیزیوتراپی,جراحی ها

25

کلینیک تخصصی صدف

شنوایی وتجویزسمعک

26

عینک نگاه

فروش عینک

 03تا  43درصد تخفیف

39122013136

 13درصد تخفیف

00002792

میدان سعدی .نبش مجتمع تجاری صدف .عینک نگاه

00451371

میدان امام علی-بلوار شهید اخلاقی -نبش بلوار استقلال

27

عینک نوین

فروش عینک طبی و آفتابی

 6درصد تخفیف

23

دکتر محسن دارابیان

ویزیت -نوارقلب-اکوی رنگی

 15درصد تخفیف

میدان سعدی.ساختمان صدف.طبقه دوم.واحد 3

سعدی -ساختمان صدف طبقه دوم

29

دکتر مهرداد مهمانچی

قلب و عروق

 13درصد تخفیف

-

ساختمان پزشكان قومس

03

دکتر یاسین حسین زاده

متخصص اطفال

 15درصد تخفیف

00043315

ساختمان پزشكان قومس

01

دکتر عباس ذوالفقاری

داخلی

 23درصد تخفیف

00043315

ساختمان پزشكان قومس

02

دکترسعید مزینانیان

درمانی(از طریق داروهای گیاهی)

 03درصد تخفیف

00025464

بلوار قدس  .جنب شیرینی پزی خانه زر

00

دکتر صفائیان

عمومی

04

دکتر مصطفی ادب

خدمات دندانپزشكی

 03درصد تخفیف ویزیت

00450733

بلوار نهضت -خیابان مظفر

05

دکتر ملیحه هراتی

نوزادان و کودکان

 23درصد تخفیف ویزیت

00043317

میدان سعدی .ساختمان صدف .طبقه دوم

06

پریسا سادات حسینی نژاد

کلیه خدمات مامایی و زنان

ساختمان پزشكان معلم

 15درصد تخفیف

07

دکتر محمد حسین ابن علی

داخلی  -پوست و مو

 25درصد تخفیف ویزیت

00402403

میدان معلم  .ساختمان پزشكان معلم .طبقه اول

03

دکترمسعود آزاده

داخلی

 53درصد تخفیف ویزیت

00440296

میدان معلم .ساختمان پزشكان رازی .طبقه فوقانی
داروخانه

09

دکتر زهرا طاهریان

نوزادان و کودکان

 23درصد تخفیف ویزیت

00020309

بلوار قدس .جنب شیرینی پزی خانه زر

«نمایندگی های بیمه »
_

00022313
00044333

سمنان،میدان مطهری.جنب شیرینی سرای پاسارگاد
سمنان،شهرک گلستان .نبش میدان بوستان

خــانه کــارگــر شهرســـتان ســمنــان

43

دانا  -البرز -ایران

بیمه تكمیلی درمان

41

بیمه آسیا نمایندگی آقای روشنیان

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

42

بیمه آسیا نمایندگی آقای جامعی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

39123073303

40

بیمه آسیا نمایندگی خانم تشكری

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00407351-2

44

بیمه آسیا نمایندگی خانم صفی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00044636

سمنان،چهارراه صاحب .باغ فیض .جنب نمایندگی LG

45

بیمه آسیا نمایندگی خانم سیف هاشمی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00042309

سمنان،میدان ارگ

46

بیمه آسیا نمایندگی خانم شجاع داودی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00452003

سمنان،بلوار جمهوری  .نبش ک 10

47

بیمه آسیا نمایندگی خانم عزیزان

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00007333

سمنان،خیابان فجر  .نبش فجر6

43

بیمه آسیا نمایندگی آقای طاهریان

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00023944

سمنان،میدان امام رضا  .جنب اورژانس

49

بیمه آسیا نمایندگی آقای کاشفی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00071440

سمنان،میدان پیروزی

53

بیمه آسیا نمایندگی خانم قادری فر

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00403960

سمنان،بالاتر از میدان معلم .جنب سالن پذیرایی هلال
احمر

سمنان،میدان مطهری.جنب عكاسی روحانی

51

بیمه آسیا نمایندگی ذوالفقاری

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00444536

52

بیمه آسیا نمایندگی کمیجانی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

39123026233

سمنان،تعاون  .پشت مسجد الزهراء  .طبقه همكف

سمنان،میدان نماز .خ رضوان اول .پ15

50

بیمه آسیا نمایندگی ولیخانی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

39126013515

سمنان،بلوار معلم غربی  .روبروی بهزیستی .

54

بیمه آسیا نمایندگی خانم وطنی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

2020224597

سرخه .بلوار انقلاب .جنب بانک کشاورزی

55

بیمه آسیا نمایندگی سلطانیان

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

2020620996

مهدیشهر .خ صاحب الزمان.ابتدای خ بنی هاشم

56

بیمه پاسارگاد نمایندگی خانم موسوی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00070637

57

بیمه پاسارگاد نمایندگی خانم دوستمحمدی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

39127021202

شهرک گلستان  .میدان توحید

53

بیمه پاسارگاد نمایندگی آقای احمدی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

9125014056

خ هفت تیر  .پایینتر از کوچه هفت تیر  .22روبروی
املاک مهرگان

59

بیمه پاسارگاد نمایندگی آقای یحیایی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

39127013002

بلوار شهید صدیقی .نبش فرعی 13

63

بیمه پاسارگاد نمایندگی غلامی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

2020225514

سرخه  .خ فیض .جنب عكاسی مانی

61

بیمه پاسارگاد نمایندگی خانم بختیاری

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

2020623335

مهدیشهر .خ صاحب الزمان.مجتمع فدک

میدان پیروزی

مهدیشهر .بالاتر از میدان امام رضا(ع)

62

بیمه پاسارگاد نمایندگی خانم صفایی پور

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

9190000434

60

بیمه دانا نمایندگی عباسی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

00004666

خ سعدی .چهارراه صاحب .ابتدای خ صاحب الامر

64

بیمه البرز نمایندگی خانم صابریان

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

39127015135

بلوار معلم  .روبروی کانون  .جنب اورژانس 115

65

بیمه کارآفرین نمایندگی موسوی

تمامی خدمات بیمه ای

نقد و اقساط

39192767051

میدان ابوذر -نیم فلكه ابوذر -جنب ابوذر21

66

بیمه کارآفرین نمایندگی محمدیان

تمامی خدمات بیمه ا ی

نقد و اقساط

3912201001

خ طالقانی.ساختمان رنگین کمان  .طبقه اول

«مراکز فروشگاهی و خدماتی شهرستان سمنان»
67

عكاسی دیدگاه

عكاسی و فیلمبرداری

درصد تخفیف15

00003666

میدان سعدی .اول بلوار 17شهریور.عكاسی دیدگاه

63

عكاسی طلائی

عكاسی و فیلمبرداری

 13تا  25درصد تخفیف

00022735

خ سعدی-روبروی تالار آفتاب -عكاسی طلائی

69

عكاسی جام جم

عكاسی و فیلمبرداری

درصد تخفیف03

00023324

میدان ابوذر  .جنب قرض الحسنه مهدیه .

73

کارت کلاسیک مهدیشهر

کارت های مجالس ،زیارتی،ترحیم

درصد تخفیف13

00626764

مهدیشهر  -خیابان اندیشه

71

چاپ رنگین کمان

چاپ انواع اوراق،ساخت مهر

درصد تخفیف13

00042730

خ سعدی -سه راه یغما-پایین تر از مسجد فاطمیه

72

چاپ نفیس

چاپ انواع اوراق

درصد تخفیف3

00005135

خ ابوذر  .روبروی بانک تجارت

70

آرایشی بهداشتی گل رخ

لوازم آرایشی ,عطر ,ادکلن

 5تا  13درصد تخفیف

-

74

آرایشگاه زنان نیک سیما

آرایش ،پیرایش و...

درصد تخفیف43

00459745

شهرک گلستان بلوار بهارستان خ قاصدک کوچه زنبق2

75

آرایشگاه زنانه تابان

آرایش ،پیرایش و...

 2درصد تخفیف5

00024165

میدان مشاهیر-بلوارقدس-کوچه شهید نجم الدین

76

کتاب فروشی امان

لوازم التحریر و کتاب

 5تا  15درصد تخفیف

00023171

خ طالقانی .خ شهید اعوانی .کتابفروشی امان

77

کلیک کامپیوتر

تعمیرات و فروش کامپیوتر

درصد تخفیف5

00063221

خ شیخ علاء الدوله (سه راه لتیبار) .کلیک کامپیوتر

73

صدف کامپیوتر

تعمیرات و فروش کامپیوتر

 2تا  5درصد تخفیف

میدان امام علی-بلواربهارستان-سه راه حامد

بلوار ولی عصر -صدف کامپیوتر

79

لوازم التحریر کوثر

انواع لوازم التحریر

درصد تخفیف5

00022519

میدان کوثر .ابتدای بلوار قائم .فروشگاه کوثر

33

پوشاک بچه گانه فرشته های کوچولو

پوشاک بچه گانه

درصد تخفیف5

00407511

تعاون  .نبش خیابان  17غربی .بالاتر از مسجد الزهراء

31

نی نی سرای نیكو

سیسمونی و اسباب بازی

درصد تخفیف5

9191021606

شعبه 1و:2بازار بالا .روبروی پارکینگ عباسیه .کوچه
دوم عباسیه -شعبه  :0خیابان هفت تیر .بین هفت تیر
22و24

32

فروشگاه عصر شادی

فروش لوازم تفریحی کودک

درصد تخفیف7

9125012475

باغ فردوس  .بلوار میرزای شیرازی .

30

جامه سرای ابرگان

کیف،کفش،پوشاک

تا  13درصد در اقساط

9120019417

بلوار قدس  .جنب بانک سپه  .جامه سرای ابرگان

خ سعدی -کوچه سعدی-10پلاک 25

34

تولیدی پوشاک سینا

تولید پوشاک

23درصد تخفیف

9192763327

35

مانتو سرای دی

انواع مانتو ،پالتو

23درصد تخفیف

00009313

میدان هفت تیر  .مانتو سرای دی

36

کیف و کفش چرم ناز

کیف و کفش

13درصد تخفیف

00043714

خ  7تیر جنوبی .روبروی مسجد امام جعفر صادق

37

فروشگاه لوازم خانگی صبیری

لوازم خانگی

5درصد تخفیف

00006657

خ امام  .جنب شیرینی فروشی بهار .

33

تشک رویال

انواع سرویس خواب  ،تشک

3درصد تخفیف

00026117

ضلع جنوبی میدان مشاهیر  .خ قدس9

39

فرش و موکت مهدی

فرش و موکت

13درصد تخفیف

00020396

چهار راه شهربانی  .روبروی کلانتری .

93

فروشگاه مبلینه

صنایع چوبی و مبلمان

13درصد تخفیف

9123025259

بلوار 17شهریور -روبروی فنی حرفه ای-فروشگاه مبلینه

91

صنایع چوبی محمدمهدی

صنایع چوبی و مبلمان

12درصد تخفیف

39127023353

بلوار جهادیه ،جهادیه ،4شعبه  :2خیابان هفت تیر -
روبه روی کوچه 10

92

صنایع چوبی سلطانی

صنایع چوبی و مبلمان

15درصد تخفیف

00044309

90

شیرمال سرای نصر فردین

انواع شیرینی جات

 5درصد تخفیف

94

پلاسكوپور

لوازم آشپزخانه و مصنوعات پلاستیكی

95

فرآورده های گوشتی و پروتئینی قاصدک

پروتئینی

ابتدای خیابانپ پیرنجم الدین -پلاک 26
میدان امام .جنب پانک سپه .

11درصد تخفیف

-

خیابان شهدا-روبروی مسجد عابدینیه

تخفیف ویزه

-

شهرک امیرالمومنین(مسكن خودساز مدیران)مقابل
مسجد آخرین مغازه سمت چپ

96

فروشگاه مواد غذایی محمد مرتضی

لوازم خوراکی

23درصد تخفیف

-

خ بهشتی  -بهشتی 15

97

رستوران بهشت ولیعصر

سلف سرویس

13درصد تخفیف

000407733

بلوار  17شهریور -جنب دادگستری

93

آشپزخانه مرکزی مدیران

طبخ و توزیع غذا

13درصد تخفیف

9005371422

شهرک مدیران-خ چهارفصل -روبروی اسفند چهارم

99

آشپزخانه مرکزی

طبخ و توزیع غذا

13درصد تخفیف

00027213

باغ فردوس  .روبروی نانوایی لواش  .آشپزخانه مرکزی

133

فروشگاه ایران خودرو ایساکو

لوازم بدکی خودرو

23درصد تخفیف

00001011

بلوار قائم .روبروی بانک پاسارگاد  .فروشگاه ایران خودرو

131

نیش ترمز

عرضه تخصصی لنت ترمز

13درصد تخفیف

000071340

خ پیروزی -نبش پیروزی 0

132

باک و اگزوزسازی منصف

اگزوز سازی

 13تا  25درصد تخفیف

9125025323

ترمینال-خ دوم -جنب باطری سازی رهبر

130

فروشگاه لوازم ساختمانی حمید

فروش لوازم ساختمانی

134

لوله بازکنی اعتماد

خدمات لوله بازکنی

135

کابینت کلاسیک

کابینت  ، MDF ،دکوراسیون

136

کابینت سازی عبدوس

ساخت و طراحی کابینت

 7تا  13درصد تخفیف

9063621234

بلوار شریف واقفی  .جنب شیشه بری شربتی

15درصد تخفیف

9112165153

شهرک مدیران  .صنعتی ساز  .ایمان  . 5واحد1

 7تا  12درصد تخفیف

9120014674

بیست متری وحدت روبروی بیمارستان شفا

0درصد تخفیف

00072160

خ پیرنجم الدین  .بعد از ریل قدیم

137

ایزوگام سامان

آسفالت و ایزوگام

13درصد تخفیف

9122014676

چهار راه شهربانی-ایزوگام سامان -بامدیریت علی قمری

133

پیمانكاری برادران بوستان

آسفالت و ایزوگام

متری  1333تومان

39125011995

دور میدان شهید بهشتی (سی سر)

139

صنایع فلزی امیر

کلیه خدمات درب و پنجره آهنی،ساخت حفاظ و نرده

 5درصد تخفیف

39126011220

سمنان ،حكیم الهی 23

113

باشگاه ورزشی احمد اخلاقی

تكواندو،ایروبیک ،ژیمناستیک

13درصد تخفیف

39191012660

میدان پیروزی -بلوار پیروزی -ساختمان بعثت

111

دفتر فنی نیما

کپی و پیرینت

تخفیف ویزه

00023133

112

استخر ایثار

استخر،سونا،جكوزی

03درصد تخفیف

110

استخر نور

استخر،سونا،جكوزی

43درصد تخفیف

114

استخر  22بهمن

استخر،سونا،جكوزی

03درصد تخفیف

115

سینما فرهنگ

پخش فیلمهای سینمائی

116

اینترنت پر سرعت صبانت

 12ماهه سرعت  12مگ حجم  13گیگ 33 ،هزار ت

117

مشاوره کارگری

مشاوره  ،وکالت

113

شرکت فنی و مهندسی ایمن پایدار سمنان

برق،دوربین مداربسته،دزدگیر ،سیستم اعلام حریق

 13تا  23درصد تخفیف

119

خدمات فنی همت

برق  ،لوله کشی آب ،گاز جوشكاری ،سرویس کولر

23درصد تخفیف

میدان معلم پاساژ اسكان  -میدان ارگ پاساژ بردیا

میدان استاندارد
میدان هفت تیر

03درصد تخفیف

00022199

موردم و نصب رایگان

39196633373

رایگان

00001361

____

00044357

بلوار ولی عصر-خیابان فجر بین فجر دوم و سوم

9190003353

سیار

«سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور»
123

استراحتگاه کارگران تبریز

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

121

استراحتگاه کارگران چمخاله

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

122

استراحتگاه کارگران مشهد

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

120

استراحتگاه کارگران اصفهان

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

124

استراحتگاه کارگران شیراز

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

125

استراحتگاه کارگران یزد

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

126

استراحتگاه کارگران کرمان

127

استراحتگاه کارگران بندرعباس

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور
سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

123

استراحتگاه کارگران سرعین

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

00022313

www.workerhouse.Org

129

زائر سرای امكان,هتل شمس العماره و

سوئیت و استراحتگاه سراسر کشور

تخفیف ویژه

هتل آتی و حسینیه کرامت

00022313

مراجعه به خانه کارگر

خدمات خانه کارگر شهرستان شاهرود
«برای استفاده از تمامی خدمات ،ارائه کارت عضویت الزامی است».
آدرس :شاهرود -میدان امام -پایین تر از اداره پست -طبقه فوقانی عکاسی شیوا

تلفن92293223 :

مدارک عضویت -1 :دو قطعه عكس  -2 0×4کپی صفحه اول دفترچه بیمه  -9کپی کارت ملی  -4عضویت  1ساله (15هزار تومان)  0 ،ساله ( 03هزار تومان)
* بازنشستگان و از کار افتادگان از تخفیفات ویژه ثبت نام بهره مند می شوند*
«مراکز درمانی شهرستان شاهرود»
103

دکتر حسین کریمی

فوق تخصص نوزادان و متخصص کودکان

 %13ویزیت

02202909

خیابان 22بهمن -کوچه مزجی -ساختمان پزشكان نور

101

دکتر فرشته اصل بهار

متخصص زنان و زایمان و نازایی

 %3ویزیت

02226073

خیابان  22بهمن -ساختمان پزشكان شفا -زیرزمین

دکتر نزاکتی

متخصص بیماری های عفونی

 %13ویزیت

دکتر مرضیه نظری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمد اسماعیل عرب احمدی

داخلی ،اطفال ،پوست ،ختنه  /جراحی های کوچک

105

دکتر عبدالله جان

داخلی ،پوست ،عفونی

106

102
100
104

107
103

109

 %13ویزیت %13 -نوار

02221376
02221442

عصب ،نوار مغز و عضله
%23

02240232

 %13ویزیت

مهدی بخارایی

کارشناس گیاهان دارویی و طب سنتی

%15

39192769212

کلینیک شبانه روزی داندانپزشكی مروارید

کلیه خدمات دندانپزشكی

%15

کلینیک دندانپزشكی دکتر نهاردانی

کلیه خدمات دندانپزشكی

%15

کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک

تمام آزمایشات مربوط به شنوایی

تا%15

خیابان  22بهمن -ساختمان پزشكان فاتح طبقه اول
خیابان  22بهمن -جنب داروخانه مهر ساختمان
پزشكان فاتح /همكف

02201014

 %15ویزیت -سمعک%5

خیابان  22بهمن -ساختمان پزشكان فاتح

خیابان 22بهمن -کوچه شهید مزجی پلاک 1
خیابان  22بهمن -جنب داروخانه ساختمان پزشكان
خیابان  22بهمن ،بالاتر از چهارراه شهربانی ،روبروی
بانک ملی کوچه 9

02072169

خیابان شهدا -بعد از چهارراه معلم -جنب دارویی ارفع
خیابان 22بهمن -پاساژ برلیان -طبقه سوم

39092412309

خیابان 22بهمن -جنب داروخانه دکترعاطفی ساختمان
دانش پژوه زیرزمین

143

کلینیک بینایی سنجی

تجویز و ارائه عینک

 %13ویزیت

02241104

 %15فروش

خیابان فردوسی -نبش کوچه سوم -طبقه اول

141

آزمایشگاه سجاد

انجام تمام آزمایشات

 %13به استثنای آزمایشات ارسالی

02226625

خیابان  22بهمن -ساختمان پزشكان بهار

142

آزمایشگاه سینا

انجام تمام آزمایشات( با دفترچه تامین اجتماعی)

 %5به استثنای آزمایشات ارسالی

02221122

میدان امام ساختمان پزشكان شفا (دکتر صالحی مقدم)

140

عینک سفیر

ساخت ،فروش (طبی و آفتابی)

%15

02221004

خیابان امام ابتدای فردوسی عینک سفیر (تیمور تاش)

«مراکز فروشگاهی طرف قرارداد با خانه کارگر شهرستان شاهرود»
144

فروشگاه میاچ

مرغ

ک  233زیر قمیت

145

فروشگاه میاچ

ماهی

ک  033زیر قمیت

146

فروشگاه مرغ (طالع پروتئین)

مرغ و تخم مرغ

147

سوپرگوشت

گوشت گوسفند ،گوساله ،شتر

143

میوه سرای بسطام دشت

میوه و صیفی جات

02243303

شعبه  :1خیابان 22بهمن -روبروی رستوران گلبرگ
شعبه  :2خیابان امام -نرسیده به چهارراه باغزندان

ک  153زیر قیمت

02049357

خیابان شهدا -چهارراه معلم -جنب شاهین دوچرخ

%5

02201773

 6تا %13

-

149

پیتزا کافی شاب سورنا

پیتزا ،ساندویچ ،مرغ سوخاری(پیک رایگان)

%25

02203030

خیابان تهران نرسیده به چهارراه نادر سوپر گوشت
سلطانی
میدان جمهوری(فلكه) ابتدای خیابان تهران -کوچه
قهوه خانه رنجبر -روبروی ایستگاه تاکسی(ابراهیمی)
خیابان آزادی ،نبش کوچه سی ام

153

رستوران نادر

انواع چلوکباب (کوبیده -برگ -بختیاری -سلطانی و)...

%13

02069329

خیابان تهران -سه راه کمربندی (لطفی)

151

سفرخانه سنتی لمكده

(دیزی -کشک بادمجان -آش رشته)

%5

02069329

خیابان تهران -سه راه کمربندی جنب رستوران نادر

152

مشاور املاک

(خرید – فروش – رهن  -اجاره)

%25

02009070

خیابان تهران پایین تر از مهدیه روبروی باسكول

150

دفتر فنی و مهندسی

طراحی ،نقشه ،نظارت ،اجرا

%15

02242004

خیابان فردوسی مقابل شهرداری پاساژ آقایان طبقه اول

154

مصالح ساختمانی

پروفیل ،قوطی ،ورقه های رنگی سفال و ....

%15

02001711

بلوار کارگر پایین تر از میدان بار قدیم فروشگاه بیطاری

155

پیمانكار ساختمان

آجرنما ،سنگ کاری ،کاشی سرامیک

%13

39122706363

156

صنایع چوبین گستر

انواع دکوراسیون و کابینت MDF , HDL,

 %13متراژ و  %7نصب

02001601

157

برق و صنعت شمالشرق

برق کشی ساختمان و صنعتی

%13

39124706704

153

الكتریكی

انواع لوازم برقی

%6

02201220

159

رنگ فروشی و تزئینات

انواع رنگ های روغنی ,کاغذ دیواری ،کفپوش ،پارکت

 %13اجرا

39191707321

سیار (ساغری)
خیابان زینبیه -نبش زینبیه هشتم( -قربانزاده)
سیار (شبانی)
خیابان شهدا الكتریكی طبسی
خیابان تهران -سه راه کمربندی جنب بانک ملت

%13

39124740032

161

پوشاک رمیصا

اسپرت -مجلسی -مانتو -شلوار (زنانه)

%23

02202993

خیابان شهدا -مجتمع تجاری دباغ پور -طبقه اول

162

پوشاک اوتانا

اسپرت و مجلسی (مردانه)

%15

02045555

خیابان امام -بعد از سه راه فروغی جنب سازمان آب

160

پوشاک تی تیش

انواع پوشاک بچه گانه (دخترانه-پسرانه)

%12

02242702

خیابان فردوسی -جنب دارایی -پوشاک بچه گانه

164

کفش آریا

اسپرت و مجلسی (مردانه)

%15

02203467

خیابان  22بهمن -جنب اداره برق

165

کیف و کفش پاناز

انواع کیف و کفش (مردانه و زنانه)

%13

02202220

خیابان 22بهمن جنب بانک تجارت مرکزی

166

شال و روسری سایه

انواع شال و روسری

%13

02240394

میدان امام -پاساژ ونوس طبقه همكف

167

سیسمونی سپیدناز

لوازم آسایش نوزاد

%5

02209935

خیابان فردوسی جنب مسجد غربا

مزون یاس

لباس عروس ،سفره عقد و ...

%23

02226769

خیابان فردوسی روبروی مسجد غربا طبقه فوقانی
عینک چشم آسا

169

کالای ورزشی شبكه 0

لوازم و پوشاک ورزشی

%3

02229991

میدان امام -ابتدای خیابان 17شهریور ساختمان بهرامی

173

تعمیرگاه مكانیكی (ایران خودرو و سایپا)

(سیستم ترمز -کلاچ -موتور و گیربكس)

%13

02049767

خیابان کارگر چهارراه حافظ -ابتدای حافظ جنوبی

171

تعویض روغنی

نیم سرویس کامل انواع اتومبیل

تا %17

02049220

خیابان تهران سه راه کمربندی جنب بانک ملی (رجبی)

172

باطری سازی

برق اتومبیل

%15

02003693

خیابان تهران پایین تر از مهدیه روبروی باسكول

170

جلوبندی سازی

رفع لاستیک سایی -تنظیم ارتفاع -تنظیم فرمان و ....

%13

02042066

خیابان کارگر -کمربندی پایین جنب گاراژ اعتماد-

174

چاپ فجر

ارائه خدمات چاپی

%15

02003514

خیابان تهران ابتدای نادر ساختمان چاپ فجر زیر زمین

175

کانون نسیم نور

طراحی و چاپ تبلیغات و خدمات دانشجویی

%15

02220052

میدان امام ابتدای خیابان 17شهریور جنب گل فروشی

176

تابلو سازی و مهر سازی عامری

ساخت تابلو های تبلیغاتی

%13

02223711

خیابان تهران خیابان  3شهریور تابلو سازی (عامری)

177

لوازم التحریر کیان

انواع لوازم التحریر و ملزومات اداری

%5

02072366

خیابان شهدا چهارراه معلم (یزدی زاده)

173

لوازم التحریر پارسیان تحریر

لوازم اداری بایگانی ،مهندسی ،نوشت افزاری

%5

02002993

خیابان شهید مدنی نرسیده به چهارراه دانشجو

179

پیرایش آریان

اصلاح و پیرایش

%15

02203232

خیابان شهدا  23متر پایین تر از بانک تجارت

133

خیاطی اشرفی

دوخت و تعمیر انواع لباس مردانه و زنانه

%13

02203912

خیابان 22بهمن -پاساژ صفری -طبقه بالا -شماره 73

131

موبایل آماج

خرید فروش و تعمیرات

تخفیف ویژه

02203113

خیابان  22بهمن جنب پاساژ صفری

132

عكاسی سیما (آتلیه)

عكس برداری  ،فیلم برداری

%13

02043519

خیابان شهدا بعد از چهارراه معلم روبروی شاهین

163

163

آلومینوم صنعت شاهوار

ساخت و نصب در و پنجره های دو جداره PVC

خیابان  22بهمن– پاساژ بزرگ شهر زیر زمین

130

شرکت همگان کار صنعت

تعمیر انواع یخچال فریزر آبگرمكن

%13

02062426

خیابان تهران پایین تر از مهدیه روبروی باسكول

134

گل فروشی کاملیا

انواع گل مصنوعی و تزئینی

%13

02220154

خیابان فردوسی روبرو مسجد غربا

135

لوازم آرایشی ماه نوس

آرایشی ،بهداشتی ،عطر و ادکلن

%13

02242566

خیابان فردوسی نبش کوچه ثبت

136

لوازم خانگی گل آذین

لوازم منزل -آشپزخانه

%13

02225465

خیابان 17شهریور -پاساژ مدرسه قلعه -جنب تالار
بزرگ شهر (حداد)

137

وانت بار تلفنی آسایش

حمل بار و اثاثیه منزل

%13

02066669

خیابان معلم -خیابان شهید مفتح روبروی مفتح 20

133

کافی نت قهوه

کلیه خدمات اینترنتی

%13

02206396

خیابان  22بهمن -روبروی پاساژ برلیان -پاساژ اخیانی

139

فروشگاه صنایع دستی شاهرود

تولید و توزیع صنایع دستی و کادوئی

%13

02201146

میدان امام رضا فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی

193

مؤسسه کاریابی ره پویان عصرفردا

کاریابی ومشاوره شغلی

%15

02525335

بسطام خیابان شهیدمطهری پلاک (43کلاته ملایی)

191

اینترنت درنا

 12گیگ حجم /یكساله /سرعت 2343

 93/333تومان

2161

میدان امام -ابتدای خیابان امام -کوچه  -2پلاک 12

«ورزشی – تفریحی»
192

مجموعه ولیعصر (بانوان)

ایروبیک ،آمادگی جسمانی ،والیبال ،بسكتبال و جودو

%25

02004303

190

مجموعه ولیعصر(آقایان)

کشتی ،کاراته ،ژیمناستیک ،جودو و بسكتبال

%23

02004303

194

مدرسه فوتبال آینده سازان

آموزشی -ورزشی

%15

39120703246

195

آموزش کاراته (بانوان)

بدنسازی -کیهون کمیته -کاتا -دفاع شخصی -سلاح

تا %15

39125706146

196

آموزش ووشو (بانوان)

دفاع شخصی -مبارزه -فرم -سلاح سرد

از  13تا %03

39071723722

197

باشگاه سنجش( بانوان)

بدنسازی -ایروبیک -آمادگی جسمانی -آب درمانی

%13

02203150

193

باشگاه کات (آقایان)

بدنسازی

%13

39196100759

199

استخر فجر (بانوان و آقایان)

استخر ،سونا و جكوزی

%23

02220547

233

استخر ذوب آهن (بانوان و آقایان)

استخر ،سونا و جكوزی

%23

02004303

231

استخر سمیه (بانوان)

استخر ،سونا و جكوزی

%25

02244453

232

استخر موج (آقایان)

استخر ،سونا و جكوزی

-

02004141

230

شهربازی

استفاده از دستگاه های شهربازی

تا %53

02209239

234

خانه بازی کودکان

استفاده از تمامی دستگاه های بازی

%53

02201329

میدان هفت تیر روبروی خانه سالمندان
مجموعه ورزشی البرز شرقی
میدان هفت تیر روبروی خانه سالمندان
مجموعه ورزشی البرز شرقی
مشتاقی (ورزشگاه تختی -مالک اشتر)
خانم مظهری (ورزشگاه کوثر -سمیه)
خانم حسینی نسب (باشگاه سروش -کانون بسیج-
آکادمی کوثر)
خیابان  22بهمن -روبروی رستوران گلبرگ-
کوچه شهید خاتمی
خیابان تهران -روبروی خیابان 3شهریور (بهرام سابق)
جنب بانک صادرات
خیابان شهید صدوقی (مزار) -ورزشگاه تختی
میدان هفت تیر -روبروی خانه سالمندان-
مجموعه ورزشی البرز شرقی
خیابان فروغی -فروغی پنجم
بلوار دانشگاه -بعد از دانشگاه آزاد اسلامی
مجموعه ورزشی کارگران
میدان امام رضا (سرچشمه) -ابتدای جاده بسطام
خیابان امام -روبروی خیابان رودکی -جنب کافی نت

«نمایندگی های بیمه»
بــیـمـه تـکـمـــیــلـی

235
بیمه ایران -بیمه البرز -بیمه دانا

(تمام افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی-
انفرای -گروهی)

236

بیمه البرز

ثالث -بدنه -مسئولیت -آتش سوزی

 %13شخص ثالث (اقساط)
و  %15نقدی ،بدنه تا %03

237

بیمه آسیا

بیمه اتومبیل (ثالث و بدنه و )...

%13شخص ثالث (اقساط)
و بدنه %03

-

233

بیمه ایران

ارائه کلیه خدمات بیمه ای (بیمه بدنه تا  %73تخفیف)

تخفیفات ویژه

02241735

خیابان فردوسی -مقابل ساعت گل -جنب بانک ثامن

تخفیفات ویژه

02209239

-

تمامی نمایندگی های بیمه البرز
تمامی نمایندگی های بیمه آسیا
خیابان شهدا -نبش چهارراه معلم -طبقه فوقانی

«آموزشگاه»
239

آموزشگاه ثمین

حسابداری ،کامپیوتر ،برق ،عمران
با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

%13

02229726
02203353

خیابان امام روبروی خیابان رودکی
خیابان  17شهریور -کوچه  -15جنب پلیس 13+

آموزشگاه طراحی دوخت (بافت) البرز

خیاطی -قالیبافی(تابلوفرش) گلیم بافی با ارائه
مدرک فنی و حرفه ای

%13

39120704233

211

انجمن صنایع دستی ،هنری و غذایی

آشپزی ،شیرینی و دسرسازی،صنایع دستی با ارائه
مدرک فنی و حرفه ای

%13

02209239

مراجعه به خانه کارگر شهرستان شاهرود

212

انجمن صنفی مراقبت و زیبایی (9شعبه)

کلیه خدمات آموزشی و آرایش و پیرایش با ارائه
مدرک فنی و حرفه ای

%13

02209239

مراجعه به خانه کارگر شهرستان شاهرود

210

آموزشگاه زبان پارسا

تمام گروه های سنی (پسرانه -دخترانه)

تا %23

02241390

خیابان امام -کوچه چهارم -مجتمع شماره  2فرشته

214

آموزشگاه نقاشی یحیایی

آموزش هنرهای تجسمی (نقاشی و خوشنویسی)
طراحی چهره ،سیاه قلم

%5

02244394

میدان امام مقابل اداره پست طبقه بالای کافی نت آلفا

215

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

(کلاس -مشاوره -آزمون و)...

 + %23با شرایط بورسیه

02200523

میدان امام -کوچه ثبت قدیم (شهید مصطفایی) کوچه
چهارم پلاک 55

216

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان

عضویت در کتابخانه ،کارگاه های هنری

%13

02222494

خیابان امام -خیابان شیخ بهایی -جنب بانک خون

217

شرکت شتاب پردازش پیشرو

کلاسهای حسابداری (آموزش و فروش) ارائه مدرک
فنی و حرفه ای

213

آموزشگاه رانندگی کوثر

آموزش و صدور گواهینامه

213

(خانم دزیانیان)

%03

02225395

خیابان 22بهمن -روبروی ساختمان پزشكان شفا

 %13سهم آموزشگاه

02063393

خیابان شهدا بعد از چهارراه حافظ پلاک 435

جدول مربوط به دریافت حقوق مستمری بیمه ایران طرح مان
کلیه قیمت ها به تومان می باشد

پرداخت سالانه

حقوق مستمری

مبلغ دریافتی یکجا

سن

مدت قرارداد

پرداخت روزانه

16-23

 03سال

1053

%15

493/333

5/333/333

349/333/333

21-03

 25سال

2233

%15

333/333

5/433/333

571/333/333

01-43

 20سال

2753

%15

1/333/333

4/333/333

476/333/333

41-53

 23سال

4133

%15

1/533/333

4/263/333

033/333/333

51-55

 15سال

9333

%15

0/033/333

0/133/333

231/333/333

56-53

 10سال

10153

%15

4/333/333

2/533/333

264/333/333

59-63

 13اسل

13743

%15

6/343/333

2/223/333

166/333/333

بیمه عمر و پس انداز طرح مان
بیمه ایران

ستم
نمایندگی ر ی

ارائه شده در بیمه ایران نمایندگی رستمی

با شرایط
 .1پس انداز و سود تضمینی
 .2پوشش سرطان
 .0پوشش امراض خاص
 .4از کارافتادگی
 .5مستمری و بازنشستگی
 .6دریافت وام بدون ضامن
آدرس:سمنان میدان مشاهیر به طرف میدان سعدی روبروی بانک آینده ساختمان ایران  ،بیمه
ایران نمایندگی رستمی تماس 5:خط 334-44434533

