کالسهای رایگان:

آموزش قرآن،روخوانی و روان خوانی،مکالمه زبان انگلیسی سطح یک و دو،حسابداری مقدماتی و
پیشرفته،کامپیوتر،excel,word,windows:پاورپوینت،فتوشاپ مقدماتی وپیشرفته،اتوکد مقدماتی و
پیشرفته،ریاضی تقویتی مقطع راهنمائی و دبیرستان،خیاطی و کمکهای اولیه،طراحی روی پارچه ،نقاشی روی
شیشه،قالی بافی،عروسک سازی،شبه قالی،قالب بافی،شمع سازی،سوزن دوزی،چرم دوزی،طب سنتی و گیاهان
داروئی ،گیاهان زینتی آپارتمانی  ،پرورش قارچ های خوراکی
کمیته حقوقی:ارائه مشاوره رایگان مشکالت کارگری در خانه کارگر
خدمات
 بیمه ثالث و بدنه ماشین بصورت اقساطخدمات بیمه درمان تکمیل برای بیمه شدگان تامین اجتماعیهزینه های دندانپزشکی موسسه پارسیان تخفیفات  30الی 60درصدی موسسه فردای سالمت پارسیانسیم کارت رایتل رایگان برای اعضا و فرزندان مجرد باالی  18سال

خدمات پزشکی
فیزیوتراپی نیکان،خ راه آهن ساختمان آیین ،28تلفن ،42216415تخفیف %50
فیزیوتراپی فارابی(علیرضا واعظ پور)خ بابل کوچه شهید دستوریان،تلفن ،42200846تخفیف %45
فیزیوتراپی پارسیان(خانم المیراآقانیا)چهارراه ترک محله،تلفن ،42076396تخفیف %40
البراتور دندانسازی(آقای پرویز مهدوی)خ تهران،تلفن ،09363051751تخفیف %30
البراتور دندانسازی(آقای واحدی) خ ساری نبش پاساژیزدانیان،تلفن ،42230794تخفیف%40
مرکز انستیتو بهار(خانم عباسی)خ ساری پشت حسینیه عاشقان ،تلفن  ،42032164تخفیف %50
مرکز مشاوره مامایی آرامش،خ بابل کوچه تیر،تلفن ،09112265019تخفیف %30
متخصص زنان و زایمان (دکترخاکپور)خ مدرس ط فوقانی بانک انصار ،42216430تخفیف%20
مطب مامایی(خان سهیال قلی زاده)خ بابل ساختمان پاستور،تلفن ،42200173تخفیف %20
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اوج،خ بابل جنب تامین اجتماعی،تلفن ، 42257083تخفیف %20

پرتو قائم شمال(دکتر اصغری)خ مدرس،تلفن ،42216501تخفیف %20
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر قلی پور،خ رازی،تلفن ،42216293تخفیف %10
اکو مسافر(آقای مهدی مسافر)خ بابل انتهای ک اخوان ،تلفن ،42242714تخفیف %10
مرکزلیزر دینا(دکتر حسام الدین حجازی راد)،خ تهران مجتمع میالدنور،تلفن ،42200290تخفیف %15
کلینیک مشاوره و خدمات روان شناسی عمومی طراوت،خ جویبار،تلفن ،42032611تخفیف%15
آزمایشگاه سینا(دکتر بیات)خ بابل کوچه تالر ،6تلفن ،42237081تخفیف %10
آزمایشگاه تخصصی گام،جنب فروشگاه فرهنگیان ،تلفن  ،42216474تخفیف %25
مرکز مشاوره کامیاب ،خ ساری ک سیدین مجتمع آمین  ،21تلفن  ،42215167تخفیف %25
کلینیک مشاوره و خدمات روان شناسی،خ جویبار ساختمان پاسارگاد طبقه سوم،تلفن

،42032611تخفیف

%15

آموزشگاهها
آموزشگاه کامپیوتر رایامین،خ رازیجنب فروشگاه فرهنگیان ،تلفن ،42222248تخفیف %40
آموزشگاه کامپیوتر پردازش پاساژهادی طبقه  3آقای باقری  ،تخفیف %30

آموزشگاه کامپیوتر پردازش،خ ساری پاساژهادی ،تلفن ، 42228896تخفیف %25
آموزشگاه سینمایی آسا،خ جویبار،تلفن ،42036077تخفیف %30
آموزشگاه نرم افزارهای ، 3dخ تهران،تلفن ،09111287438تخفیف %30
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای آروین،خ بابل،تلفن ،42262431تخفیف %30
آموزش فوتبال ،فوتسال ،هندبال،دارت ،طناب کشی برای خانمها پشت حسینیه خانم رحمتی ،09304439301تخفیف %30

آموزشگاه خرد اندیشه،خ ساری کوچه ولیعصر ،تلفن ،42038587تخفیف %25
آموزشگاه ریاضی هوش خالق،خ ساری خ رازی جنب تامین اجتماعی،تلفن ،42232407تخفیف %30
آموزشگاه زبان انگلیسی،خ جویبار خزر  ،6تخفیف %20
آموزشگاه زبان انگلیسی ،خ ساری روبروی کوچه حر و خ بابل جنب ایستگاه سواری بابل،تلفن،42082708تخفیف %10

آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه،خ تهران،تلفن ،42233124تخفیف %10
آموزشگاه زبان انگلیسی ره آموز شکوه،خ جویبار خزر  ،6تلفن ،42087874تخفیف %20
آموزشگاه ریاضی(خانم آقاجانی)خ ساری ک ولیعصر جنب خشکشویی عابدی،تلفن  ،09112266716تخفیف %20

آموزش ریاضی در مقطع راهنمایی و دبیرستان  ،خ بابل جنب آتش نشانی
آموزشگاه زبان کیش ایر،خ مدرس روبروی بانک ملی مرکزی مجتمع شایگان،تلفن

 ،42224997تخفیف

%10
آموزشگاه علمی آزاد کانون علوم پایه،خ ساری ک نیما ،تلفن ،09113269245تخفیف %30
آموزشگاه دستینه،خ مسعود دهقان،تلفن  ،42221067تخفیف %20
آموزشگاه یاس نو،خ تهران روبروی پاسژ رنجبر،تلفن  ،42203071تخفیف %20
آموزشگاه خیاطی پارمیدا،خ تهران سرنبش البرز ، 81تخفیف %20
آموزشگاه آزاد علمی آفرینش،خ الریمی،تلفن  ،42215562تخفیف %20
آموزشگاه یاس نو،خ تهران  ،42207556تخفیف %20
آموزشگاه آشپزی مجلل،خ بابل،تلفن ،42204239تخفیف %20
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد خیاطی مدا،خ تهران جنب پاساژ کاوه ،تلفن ،42205345تخفیف %20
آموزشگاه مهتا،خ جویبار ک  17شهریور ،تخفیف %15
آموزشگاه مراقبت و زیبای آفرینش خانم رهپور،بابلسر ،تلفن  ، 35277937تخفیف %50
آموزشگاه مراقبت و زیبایی جلوه،خ کوچکسرا شقایق ،16تخفیف %50
آموزشگاه مراقبت و زیبائی سها ،ابتدای خ بابل روبروی بانک آینده ،تخفیف %50
آموزشگاه مراقبت و زیبائی سمن رخ ،خ ساری یاس  44نبش کوچه گلها،تخفیف %30
آموزشگاه مراقبت زیبایی رایحه،خ فرهنگ ،تلفن ،42220802تخفیف %30
آموزشگاه مراقبت و زیبائی ونوس آبی ،سیمرغ خ شهید اسماعیلی ،تلفن ،42354455تخفیف %20
آموزشگاه مراقبت وزیبایی بی نظیر،پل هوائی گلستان  ،43تلفن  ،42080374تخفیف %30
آموزشگاه مراقبت و زیبائی الریسا ،خ ساری کوی کشاورزی  ،تلفن  ،42078786تخفیف %30آموزشگاه
آموزشگاه مراقبت و زیبائی مژیک ،خ بابل کوی پارسا  ،تلفن  ،42259528تخفیف %30
آموزشگاه مراقبت و زیبایی ثمرگل،پل هوایی،تلفن  09119266467تخفیف%25
آموزشگاه مراقبت و زیبایی مژده ،سیمرغ میدان کشوری،تلفن  ،42351976تخفیف %20
آموزشگاه مراقبت و زیبایی حورا،سوادکوه شمالی خ شهید تیموری،تلفن  ،42445553تخفیف %50

آموزشگاه مراقبت و زیبایی ونوس،خ تهران،تلفن ،42273823تخفیف %10
آموزشگاه مراقبت و زیبایی(خانم ولیپور)خ جویبار نبش خزر  ،23تلفن ،42247370تخفیف %20
آموزشگاه الکترونیک جهش،خ تهران ،تلفن ،42234317تخفیف %15
آموزشگاه طراحی دوخت مدرن،خ ساری پشت پاساژ تراب ،تلفن ،42040231تخفیف %15
آموزشگاه طراحی و دوخت لباس آزاده ،خ بابل 42233875 ،تلفن  ،تخفیف %50
آموزشگاه طراحی دوخت سعادت،خ تهرانروبروی هنرستان تقوا،تلفن ،09113532191تخفیف %15
آموزشگاه موسیقی ،چهار راه فرهنگ ک سیدین مجتمع آمین ،تلفن  ،42215166تخفیف %20
آموزشگاه علمی دخترانه ابوفاضل ،خ تهران البرز  ،18تخفیف %20
آموزشگاه تعمیرات تلفن همراه کنکاش،خ جویبار،تلفن ،42205436تخفیف %15
آموزشگاه آزاد هنری پیله ،خ  16متری نبش الله  ،4تلفن  ،42222998تخفیف %10
آموزشگاه آرایش و پیرایش چهره ،خ ساری یاس ،32تلفن ،42077745تخفیف %20
مراقبت و زیبائی وسمه ،خ تهران نبش البرز البرز  ،11تلفن  ،42203748تخفیف %30
سالن زیبائی آیدا ،شانزده متری اول ک تیر ،تلفن  ،42207658تخفیف %10
آرایشگاه حنا بانو ،خ جویبار ک سینا –سینای  ،7تلفن  ،42247207تخفیف  30تا %50
کانون آگهی و تبلیغات رایامهر،خ تهران اول کمربندی ،تلفن ،42076355تخفیف %20

فروشگاهها
فروشگاه لوازم هنری و مهندسی،خ ساری خ رازی (آقای جبلی) ،تلفن ،42216275تخفیف %15
فروشگاه پوشاک و سیسمونی بی بی شیک ،خ ساری پاساژ فرهنگ،تلفن  ،42224794تخفیف %15
فروشگاه پوشاک آراس،خ بابل،تلفن  ، 09372250877تخفیف %20
فروشگاه کامپیوتر زیباپرداز،خ ساری،تلفن  ، 42077207تخفیف %25
فروشگاه زیتون لوشان ،خ ساری جنب یاس  ،18تخفیف %25
فروشگاه فرش و موکت عظیمی ،ابتدای خ کفشگرکال مقابل بازار شهروند ،تلفن  ،42224139تخفیف %10
فروشگاه چین چیال (بلورجات)میدان امام پشت ترمینال ،تلفن  ،09369551008تخفیف %10

متفرقه
تعمیرات ساعت ،خ تهران خ راضی پاساژ توکلی  ،تلفن  ،42200445تخفیف %30
دفتر آسیا تک (آقای ایمانی) خ ساری یاس  60ساختمان صادقی ،تلفن  ،42040513تخفیف %100
ماشینهای اداری تکثیران( آقای گنجی) ،خ ساری ابتدای پرچیکال ،تلفن  ،09113269447تخفیف %15
ترجمه متون تخصصی و زبان انگلیسی،خ تهران جنب مصلی  ،تلفن ،42233655تخفیف %10
شرکت ساختمانی عمران ،ساری خ قارن آدرس کارگاه ج نظامی خرماکال،تلفن ،42031392تخفیف %10
شرکت چند منظوره قائم طبرستان ،خ مدرس ساختمان آمین  ،24تلفن  ،42216059تخفیف %30
سرزمین کتاب  ،خ بابل نرسیده به کوچه الله ،تلفن  ،42204306تخفیف %7
کلینیک ساختمانی خانه رویایی،خ  16متری خ چمران،13تخفیف %10
کلینیک ساختمانی بهداشتی ورتا ،کفشگرکال مقابل عدالت  ،23تلفن ،42260887تخفیف %10
کانون آگهی و تبلیغات رایامهر ،خ تهران اول سد راه کمربندی ،تلفن  ،42076355تخفیف %20
مهدکودک حوض و نقاشی ،خ بابل ارغوان عظیمی  ، 3تلفن  ،42251759تخفیف %20
شرکت شاناکو ارسال پیامک صوتی،طراحی وب سایت (سمیه هوشیاری) بابل خ مدرس چهار راه شهربانی  ،تلفن ،09384596303تخفیف %40

شرکت حسابداری یکتا حساب سبز ،خ بابل ک الریمی  ،تلفن  ،09118623901تخفیف %30

مشاور امالک ارگ ،انتهای ک مهتاب جنب نانوائی ،تلفن  ،42207901تخفیف %30
شرکت راه کاوان قائم ،جنب دانشگاه آزاد ک شهید صالحی ،تلفن  ،42251890تخفیف %10

دفتر دکوراسیون نوین،خ جویبار ،تلفن ،42202133تخفیف %10
قالیشوئی نگین ،خ ساری ک ظرافت نبش کوچه ایثار ،تلفن  ،42076250تخفیف  %10با کارت عضویت
قالیشوئی نوین ،خ تهران روبروی اداره آبیاری ،تلفن  ،42376776تخفیف %15
موبایل بریجانی (حامد بریجانی)  ،پاساژ هیراد سنتر ،تلفن  ،42215322تخفیف %10
تعمیرات لوازم برقی  ،مطهری محله اندیشه ،22تخفیف %20
مجتمع کامپیوتری هات نت ،کوچه سیدین  ،تلفن  ،42230884تخفیف %20
تعمیرات لوازم خانگی (برقی و گازی) خ ساری ترک محله نبش مولوی  ،4تلفن  ،42071381تخفیف %15
تعمیرات مبلمان مهدی ،خ کوچکسرا خ بسیج  ،تلفن  ،42251072تخفیف %20
تولیدی مبلمان یاس ،خ ساری مهمانسرا کوی سیزدهم،تلفن  ،42071411تخفیف %15
عینک تابان  ،خ ساری کلینیک دکتر اسداله پور،تلفن  ،42082088تخفیف %15
مرکز خدمات موبایل سیگنال ،خ ساری روبروی یاس  ،60تلفن  ،42044444تخفیف  3الی %30
آشپزخانه ژاو ،کفشگرکال عدالت ( 12مدیریت خانم سیفی) تلفن  ،09112287109تخفیف %20
آشپزخانه مجلل ،خ بابل پاساژ نسیم طبقه دوم  ،تلفن  ،42204239تخفیف %20
نمایشگاه اتومبیل سفید(حسین رسولی) ،کمربندی ابتدای ک پرورش،تلفن  ،09113269829تخفیف %20

تاالرهای عروسی و تزئین سفره عقد و دفترخانه ازدواج
تاالر پذیرایی نارستان(آقای مقدسی) ،انتهای شهرک نساجی بسمت کوتنا،تلفن  ،42062585تخفیف %25
تاالر پذیرایی بوستان پیام(آقای توکل) جاده نظامی کیلومتر ،4تلفن  ،42154775تخفیف %15
تاالر پذیرایی ونوشه ،کیلومتر  5ج قائمشهر به جویبار ،تلفن  ،09113235473تخفیف %20
تاالر پذیرایی نیلوفر آبی ،بعد از پل هوائی قادیکالی بزرگ ،تلفن  ،42143690تخفیف %15
،09128437801تخفیف
رستوران فانوس گیالن ،ابتدای شهرستان رودسر روبروی خانه و کاشانه ،تلفن
%20
دفتر ازدواج  21قائمشهر ،خ ساری ک نیما شاهد  ، 12تلفن  ،42033592تخفیف %20
دفتر ازدواج رسمی 231قائمشهر ،خ جویبار خزر  15پ  ،4تلفن  ،42201229تخفیف %40
وسایل تزئینات عقد و عروسی ،ماشین و ،....پاساژ ملکشاه (اسماعیل رنجبر) تخفیف %20

عکاسی ها
آتلیه عکاسی و فیلمبرداری وایا،مطهری محله نبش اندیشه  ،3تخفیف %25
عکاسی و فیلمبرداری ماه و مهر،میدان امام نرسیده به شورا،تلفن ،09373855494تخفیف %30

باشگاهها
باشگاه شطرنج فرزین،خ ساری ،تلفن ،43282150تخفیف %25
باشگاه ورزشی آرتمن،خ 16متری  ،تلفن ،42204292تخفیف %30
باشگاه ورزشی آریایی،پشت حسینیه ثاراله،تلفن ،09304439301تخفیف %30
باشگاه بدنسازی پیکره،خ ساری ،تلفن ،09113241810تخفیف %30
باشگاه درنا،خ بابل،تلفن ،09111245503تخفیف %20

آموزش والیبال در رده های سنی و پایه  09112262009آقای رنجبر خ بابل تخفیف %40
کانون والیبال پیشرو،خ بابل پشت آتش نشانی سالن شهیدبلباسی،تلفن ،09112262009تخفیف %40
ترامپولین،جنب پل تالر پارک سراج،تلفن  ،09112265843تخفیف %30
باشگاه ورزشی آی تن،خ ساری کوی شرافت مهر ،3تلفن ،42087044تخفیف %15
آموزش بدمینتون،خ تهران باشگاه سرداران،تلفن ،09111285715تخفیف %10

پرده سراها
پرده سرای ابریشم،خ ساری انتهای ک نیما ،تلفن ، 42070069تخفیف %15
پرده سرای سجاد،خ ساری چشمه سر نبش رضوان ،1تخفیف %15

استخرها
استخرمهرگان جاده قائمشهر بابل سه راه فیروزکوه بلوار شهید مهدوی 90000لایر باکارت عضویت
استخر شرافت با کارت عضویت اعضا  125000لایر با کارت عضویت
استخرموجهای آبی سیمرغ ( کیاکال )  110000لایر با کارت عضویت
استخر هالل احمر  %25با کارت عضویت
مجموعه آب درمانی(دکتر شاکری)ساری میدان شهدا بلوارطالقانی جنب باشگاه رکورد %40

