لیست طرف های قرار داد خانه کارگر شهرستان بروجرد
عنوان فروشگاه /موسسه

نوع خدمت

میزان درصد تخفیف

شماره تماس

آدرس

آژانس مسافرتی اورنگ

آژانس های مسافرتی و دفتر گردگشگری

01

10043524160

چهارراه باغ میری،ابتدای گلسرخی

دندانپزشکی( دکتر رضا بیرانوند)

مطب پزشک

اعضا201-خانواده312

10043014004

چهارراه حافظ،ابتدای حافظ شمالی

آتلیه فیلم و عکس دیاموند

عکاسان و فیلمبرداران

01

10043000406

خیابان حافظ شمالی،پاساژ عالءالدین

سوپرگوشت هنرور

قصابان

01

16005406433

خیابان مدرس،قبل از پل مدرس،روبروی سنگکی

نمایندگی رادیاتور

تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگین

6

10043444301

خیابان سپاه،جنب بانک کشاورزی

آتلیه هنر ماندگار

عکاسان و فیلمبرداران

31

10043036435

خیابان شهدا،پاساژ پویا،طبقه چهارم،پالک 34

کیف و کفش هاوین

فروشندگان کیف و کفش

31

16030201033

خیابان شهدا،روبروی پاساژ گلشهر

سالن زیبایی دختر ایرونی

آرایشگران و پیرایشگران

31

10043000513

خیابان آیت اله کاشانی،کوچه آتلیه فرزاد

آموزشگاه آزاد سینمایی آریا

آموزشگاه هنری

31

10043500444

خیابان سیدمصطفی،کوچه شهید شاه والیتی

اتوسرویس روزبهانی

تعویض روغن اتومبیل

5

10043034624

خیابان سپاه،روبروی بانک کشاورزی

آجیل و شکالت فرزاد

خواروبارفروشان،آجیل و خشکبار

01

10043010013

خیابان شهدا،بعداز چهارراه حافظ

تزئینات منزل بختیاری

تزئینات وسایل منزل

6تا03

10043525541

بلوار شهید بهشتی،بعد از سه راه نیروگاه

فست فود فلفل نمکی

ساندویچ و فست فود

05

10043522445

خیابان تختی،روبروی بانک تجارت

کلیدسازی سعدی

کلید سازی

4

10043013514

خیابان سعدی،روبروی پارک

ساعت فروشی طلوع

فروشندگان و تعمیرات ساعت

فروش-205تعمیر201

10043012646

خیابان شهدا،قبل از پاساژ جهادی

عطر و ادکلن آلفا

فروشندگان عطر و ادکلن

عطر-231ادکلن201

1004301502

خیابان شهدا،قبل از پاساژ جهادی

تجهیزات حکیم طب

فروشندگان تجهیزات پزشکی

2تا05

10043030121

خیابان شهدا،نبش چهارراه حافظ

صنایع دستی کریمی

تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی

01تا35

10043032630

چهارراه حافظ،جنب عکاسی چهره

فروشگاه آپشن

تزئینات اتومبیل

4

10043002246

خیابان سپاه،پالک 51

خرازی حدیث

خرازی

خریدباالی31هزار312،

10043014461

خیابان بهار،پاساژ شهرسبز

آموزشگاه عصر زبان ترجمان

آموزشگاه زبان

25

10043035415

خیابان خرم،قبل از بنیاد شهید ،نبش کوچه شهرزاد

مبل تجریش

فروشندگان و تعمیرات وسایل چوبی

05

خیابان شریعتی،قبل از دانشکده پرستاری

مجتمع چاپ و عکاسی خیام

عکاسان و فیلمبرداران

5تا31

10043033405

میدان شهدا،روبروی بانک ملی

نی نی پوش

فروشندگان پوشاک

01

10043034463

میدان شهدا،پاساژ شقایق طبقه همکف

گالری رز

فروشندگان وسایل نقره و بلدیجات

31

10043510101

پاساژنیلوفر،فاز ، 3پالک 44

فروشگاه پوشاک مکس

فروشندگان پوشاک

31

16303016060

پاساژنیلوفر،فاز ، 3پالک20

فروشگاه کفش پاتریک

فروشندگان کیف و کفش

05

10043031643

خیابان شهدا ،پاساژ شقایق

ابزار آالت زاگرس

فروشندگان ابزار آالت صنعتی

05

10043034026

بلوار امام روبروی دور برگردان

شرکت حسابداری جوان زاگرس

شرکت حسابداری

01

10043000320

میدان قیام مجتمع امام رضا طبقه همکف روبروی بانک
صادرات

مانتو پاریس کوچولو

فروشندگان پوشاک

01

100433633600

خیابان شهدا پاساژ آینه طبقه پایین

تعمیرگاه معین فر

تعمیر و فروش وسایل برقی

01

10043033340

خیابان حافظ جنوبی ،روبه روی داروخانه امام

خدمات کامپیوترنیلوتک

خدمات و فروش رایانه و ماشین های اداری

51

10043014366

خیابان شهدا،پاساژ گل شهر طبقه  3پالک 33

روبیکس

فروشندگان لوازم آرایشی

05

10043016661

میدان شهدا،پاساز شقایق طبقه زیرین پالک 45

دکوراسیون داخلی نفیس

دکوراسیون داخلی

01

10043035450

خیابان شهدا ،پاساژ گل شهر طبقه 3

پوشاک ملکی

فروشندگان پوشاک

01

10043034056

خیابان شهدا ،پاساژ آینه طبقه همکف

عینک سازی فرزاد 3

فروشندگان و تعمیر عینک طبی و آفتابی

عینک طبی  05آفتابی 31

10043033205

خیابان شهدا پالک 203

پوشاک قجری

فروشندگان پوشاک

5تا31

10043016143

خیابان بهار پاساژ شهر سبز

فروشگاه شندی

فروشندگان پوشاک

35

10043032220

خیابان بهار پاساژالماس طبقه پایین پ 35

نقره کاتدنیا

فروشندگان نقره و بدلیجات

31

10043000242

خیابان شهدا پاساژ مروارید

چاپ و افست کتیبه

چاپخانه

5تا 35

10043030060

خیابان باهنر روبروی هتل امیرکبیر

کیف و کفش دوردونه

فروشندگان کیف و کفش

05

10043000232

خیابان شهدا جنب بانک ملت

کفش کفشدوزک

فروشندگان کیف و کفش

35

10043034604

ابتدای راسته بازار سمت مسجد امام جنب کلید سازی

دکوراسیون داخلی دیپلمات

دکوراسیون داخلی

01

10043036004

خیابان حافظ شمالی نرسیده یه پاساژ عالالدین

پوشاک شاپرک

فروشندگان پوشاک

01تا31

10043011266

خیابان شهدا پاساژکوثر طبقه همکف

لوازم آرایشی هدایتی

فروشندگان لوازم آرایشی

31

10043014420

خیابان جعفری پاساژآهنچی طبقه همکف

فرشگاه نوین پروتئین

فروشندگان پروتئین

01

10043516616

میدان یادبود جنب بانک تجارت

گالری ماهان

فروشگاه تزئینات منازل

01

10043005164

خیابان شهدا پاساژ مروارید

طال فروشی بهرامی

طال فروشی

5

100430332331

خیابان شهدا پاساژ گل شهر طبقه پایین

خیاطی باران

خیاطی

01تا05

10043013144

میدان شهدا مجتمع شقایق طبقه باال

فروشگاه زنانه تابنده

فروشندگان پوشاک

05

16225106214

خیابان حافظ شمالی  ،پاساژ عالالدین

گالری ساعت تی سوت

فروشندگان و تعمیرات ساعت

05تا31

10043032602

خیابان بهار پاساژ شهر سبز طبقه همکف

لوازم خانگی خراسانی

فروشندگان لوازم خانگی

5

10043035050

بازارآیت اهلل بروجردی روبروی پارچه فروشی بیرجندی

پوشاک بچگانه ضهی

فروشندگان پوشاک

05

10043000204

خیابان جعفری پاساژآهنچی طبقه همکف

گالری جین

فروشندگان پوشاک

01تا41

10043505515

پاساژنیلوفر فاز  3پالک04

گل فروشی نارسیس

گل فروشی

31

10043524430

خیابان تختی خیابان پدافند پالک 2

فروشگاه ورزشی اکسیژن

فروشندگان لوازم ورزشی

01

10043516636

پاساژنیلوفر فاز  3پالک4

پارچه سرای ابریشم

پارچه فروشان

31

10043014436

بازارآیت اهلل بروجردی راستای پارچه فروشی
روبروی کاروان سرای حافظی

آموزشگاه زبان های خارجی تیک تاک

آموزشگاه زبان

01

10043524300

میدان تختی پشت فضای سبز پالک 03

درمانگاه اعتماد

مراکز درمان

01تا51

10043036051

خیابان صفا،روبروی بانک حکمت جنب بانک سپه

باشگاه ورزشی بانوان سی لر

باشگاه ورزشی

21

10043036301

خیابان خرم،کوچه خرم سمت راست درب3

موسسه راهی به سوی نور

آموزشگاه و مراکز درسی

31

10043001460

میدان صفا،ابتدای خیابان شریعتی روبه روی
داروخانه حکمت طبقه2

پوشاک بچه گانه روالن

فروشندگان پوشاک

51تا01

10043500010

خیابان تختی پاساژارم

دبیرستان غیردولتی فراز دانش

آموزشگاه و مراکز درسی

01

10043012642

خیابان آیت اهلل کاشانی،کوچه سینما جنب
قنادی شکرچیان

کیف و کفش صندل

فروشندگان کیف و کفش

5

10043510142

خیابان تختی،جنب پاساژارم

کادویی سیدا

فروشگاه فروش وسایل تزئینی منازل

01

10043500042

خیابان تختی ،پاساژارم طبقه پایین

اسباب بازی رنگین کمون

اسباب بازی فروشی

01

10043015044

خیابان بهار،پایین تر از خیابان داور جنب نانوایی لواشی

باشگاه صالحین

باشگاه ورزشی

35

16006513436

سه راه طالقانی،جنب ساختمان بسیج

سفالینه دوستان

فروشندگان صنایع دستی

01

16133301000

خیابان جعفری بازار سفال فروشی ها فرعی اول سمت چپ

فروشگاه آوید

فروشندگان و تعمیرات وسایل چوبی

31

10043035500

خیابان آیت اهلل کاشانی،کوچه آزادی انتهای کوچه

سالن زیبایی سرخابی

آرایشگران و پیرایشگران

21

10043503050

خیابان تختی ،کوچه توال،پالک 4

فروشگاه لباس زنانه بارکد

فروشندگان پوشاک

01

16216626316

خیابان شهدا پاساژآینه

کفش فروشی کارگزار

فروشندگان کیف و کفش

05

10043034464

میدان قیام ،پاساژگلبرگ،زیرزمین

کامپیوتر ماد

خدمات و فروش رایانه و ماشین های اداری

3تا2

10043516066

خیابان کاشانی،روبروی سینما فلسطین پاساژ مرکزی

باشگاه ورزشی بانوان آروشا

باشگاه ورزشی

35

16004556140

شهرک اندیشه فاز 3بنفشه  01ابتدای پارک اندیشه

کفش بچه گانه کفش دوزک

فروشندگان کیف و کفش

01

10043032145

خیابان بهار روبروی بانک مسکن پ 506

فروشگاه موبایل معین

فروشندگان موبایل

31تا 21

10043511666

خیابان تختی پاساژارم طبقه پایین واحد04

مطب دکتر بشارت صابری

مطب پزشک

01تا31

10043010046

خیابان شهدا کوچه منیری ساختمان پزشکان ایرانیان
طبقه2واحد6

عینک کاویانی

فروشندگان و تعمیر عینک طبی و آفتابی

05

10043035363

خیابان حافظ جنوبی پالک066

مشاوره شغلی و کاریابی آینده ساز

شرکت کاریابی

31تا 21

10043033633

خیابان باهنر طبقه باالی کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

باشگاه ورزشی هالل احمر

باشگاه ورزشی

41

16004040461

میدان صفا،خیابان صفا

کوهنوردی کوهرو

فروشندگان وسایل ورزشی

01

10043012002

میدان قیام مجتمع امام رضا

گالری لوکس پرده

فروشگاه وسایل تزیینی منزل

31

10043035402

مدرس شرقی ،جنبی حسینه شماره  3جوجو پ244

کفش مردانه دیپلمات

فروشندگان کیف و کفش

5تا4

10043034455

خیابان شهدا،نبش پاساژجهادی

عینک سازی زمرد

فروشندگان و تعمیر عینک طبی و آفتابی

00

10043013244

حافظ جنوبی،پایین تر از درمانگاه امام سجاد

سالن آکادمی تنیس روی میز

باشگاه ورزشی

05

16004443640

چهار راه خرم،خیابان قندی ،سالن مرحوم رضا کاروان

باشگاه رزمی آریا

باشگاه ورزشی

35

10043001010

خیابان  45متری شهرداری ،خیابان امیرکبیر،طبقه
زیرین سنگکی

رایان وازه

خدمات و فروش رایانه و ماشین های اداری

2

16000050414

خیابان رودکی  ،رایان واژه

فروشگاه زیتون ورزشی

فروشندگان لوازم ورزشی

05

10043012442

خیابان شهدا،پساز ایینه ،طبقه پایین

کفش مریم

فروشندگان کیف و کفش

01

10043514244

خیابان بهار جنب بانک ملی

دنیای روسری

فروشندگان پوشاک

01تا 05

10043013464

خیابان شهدا،پاساژ کوثر طبقه همکف

آرایشی سوگند

آرایشگران و پیرایشگران

31

10043014425

خیابان جعفری پاساژآهنچی طبقه همکف انتهای پاساژ

کافی نت روهام

خدمات کامپیوتری و کافی نت

01تا05

10043550212

اشترینان بلوار امام روبروی کالنتری

صنایع دستی حاتم

تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی

05

10043016024

بازار بزرگ راستی صنایع دستی سفال گر ها

دنیای جوش و برش

فروشندگان و تعمیر وسایل جوشکاری

5تا01

10043016660

بلوار امام چهار راه چرخکار جنب بازکول هوشیاری

ایستگاه بازی و شادی

بازی های کامپیوتری

01

10043000531

میدان رازان ابتدای خیابان آزادی جنب بانک رفاه

اغذیه زیتون

ساندویچ و فست فود

4

10043010000

خیابان آزادی جنب لواشی صمدی پور

کلوچه پزی کریم خان

قنادان و شیرینی فروشان

01

10043035340

میدان صفا خیابان صفا نبش کوچه نجفی

فروشگاه عمو کریم

ساندویچ و فست فود

5

10043000100

خیابان آزادی نبش کوچه دی

کامپیوتر ایرانیان

خدمات و فروش رایانه و ماشین های اداری

21،5،4،41

10043030612

خیابان بحرالعلوم،جنب بانک ملت

پروتئین بهراد

فروشگاه پروتئین

01

10043030022

میدان قیام،روبروی بانک صادرات

باشگاه بدنسازی شهید مومنی

باشگاه ورزشی

31

16005406221

شهرک نیاوران خیابان ولیعصر

امالک ایران

بنگاه معامالتی و امالک

31

10043504644

خیابان تختی روبروی مقدسی شمالی

سالن زیبایی ایواز

آرایشگران و پیرایشگران

31

10043010156

خیابان ایت اهلل کاشانی کوچه اسالمی

پلیکان(نوشت افزار)

لوازم التحریر

01تا05

10043504641

میدان دانشگاه،قبل از اداره آموزش و پرورش

سالن آکادمی تنیس روی میز

باشگاه ورزشی

05

16264404266

چهار راه خرم،خیابان قندی ،سالن مرحوم رضا کاروان

کانون زبان کودکان برتر

آموزشگاه زبان

03

10043010141

خیابان شهدا،ابتدای زیر گذر طبقه فوقانی داروخانه پیمان

مزمن مروارید

تزئینات و تجهیزات وسایل عقد و عروسی

31

10043514652

خیابان بهار پاساژهنرور طبقه پایین

پروتئین میالد

فروشگاه پروتئین

01تا31

1004352105

انتهای خیابان فاطمی،روبه روی پیتزا کسری

دفتر وکالت کریم صفایی

دفتر وکالت

35

16000006133

خیابان شهدا،کوچه منیری،ساختمان کاج،طبقه4

لوازم آشپز خانه پیریائی

فروشندگان لوازم آشپزخانه

01

10043036066

خیابان جعفری روبه روی بانک ملی ساختمان نیکو طبقه
زیرزمین

طالفروشی کهرب

طال سازان و طالفروشان

5

10043035025

خیابان جعفری بازار زرگرها پالک 00

دنیای ترمه بروجرد

ترمه فروشی

31

16246440146

میدان بهار نمایشگاه صنایع دستی انتهای بازارچه

پارچه سرای کیلویی

پارچه فروشان

31

10043005651

خیابان شهدا ،خیابان حافظ شمالی پاساژ عالالدین

انستیتو زیبایی نایس

آرایشگران و پیرایشگران

21

10043030431

خیابان بحرالعلوم،روبروی مسجد نبی کوچه کتیرایی پالک3

بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه

31

10043500101-03

خیابان تختی ،چهار راه اوستا  ،خیابان شهید صارمی  ،پالک 53

مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای الغدیر

آموزشگاه تدریس

31

0043536026

میدان پرستار  ،طبقه دوم دبیرستان اندیشه

اسنک اصفهان

ساندیچ و فست فود

05

0043010403

خیابان فاطمی  ،ساختمان سینا

چاپ دیجیتال بنر و فلکسی

چاپخانه

31

0043014244

خیابان شریعتی  ،روبروی حسینه علوی ،پالک 362

