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 فهرست قراردادها و تفاهم نامه های خانه کارگر استان 

 شماره تماس آدرس تخفیف خدمات / امکانات قرارداد / تفاهم نامه  

 روزنامه کار و کارگر  3
ثبت د تخفیف ویژه جهت چاپ آگهی، مناقصه، مزایده، ثبت شرکت، مفقودی مدارک،

 اسناد....
 تخفیف

سعدی،باالتر از تقاطع باقری،خانه کارگر خیابان 

 زاهدان
11131333 

 بیمه آسیا  3

 تقسیط بیمه شخص ثالث 

 (هر قسط یک چکقسط  یک ماهه یا دو ماهه ، 1)یک سوم نقد مابقی 

 ماهه( 33% نقد مابقی اقساط 33% و تقسیط )13بیمه بدنه با تخفیف 

 11332333 تمامی شعب بیمه آسیا )نیاز به معرفی نامه( تقسیط

 مهمانپذیر گیالن  1
 امکانات هتل نرخ مهمانپذیر

 سوئیت های دارای  سرویس بهداشتی، حمام،تلویزیون، یخچال مجزا 
 33355313513 تقاطع خیابان های آزادی و سعدی 33%

3  

 درمانگاه

 

 دروازه شرق

 –تزریقات  -مراقبت های بارداری، و مامائی -خدمات درمانی : ویزیت پزشک عمومی

مشاوره روان  –بستری سرپایی  –سرم تراپی  –ویزیت پزشک متخص  –پانسمان 

تست قند خون و  –ختنه و سوراخ کردن گوش  –جراحی سرپایی  –حجامت  –شناسی 

 نوار قلب –بارداری 

 تخفیف

 11332353 نبش خیابان مهر و مدنی

-پالپکتومی-دندانکشیدن -گرافی پری اپیکال-خدمات دندان پزشکی :  ویزیت

دندان -جرم گیری-پارسیل-خدمات روکش-فلیپر-ترمیم-درمان ریشه-پالپوتومی

 مصنوعی

 تخفیف

 تقسیط

5  
 کلینیک طب سنتی آل یاسین

 (دکتر مهدی محسنیان)

مزاج درمانی -انواع طب سوزنی زیبایی  -رگ زنی)فصد(  -زالو درمانی  -حجامت  -

 -درمان نازایی –مشاوره و رژیم غذایی   -
33-15% 

  13خیابان امام خمینی، امام خمینی 

 )ابتدای کوچه(
11333335 

 %33تا 33 درمان چاقی و الغری و...-درمان نازایی-داروهای گیاهی-انواع عرقیجات درمان طب سنتی  کیا کیمیا  3
خیابان شهید -32بین باقری -خیابان باقری

 رستمی

11133333 

33351333333 

 تخفیف ارائه و تولید انواع روغن ها از دانه های طبیعی با دستگاه  روغنگیری چکلهفروشگاه   3
نرسیده به مسجد حضرت -خیابان امیرالمومنین

 علی)ع(
33312331332 

 آزمایشگاه فوق تخصصی امید  2
 ترین پیشرفته با و ممکن زمان ترین سریع در تخصصی فوق آزمایشات کلیه انجام

 تجهیزات
 11311231 خیام، جنب کلینیک شفاخیابان  33%

 رخشانی محمددکتر   3
درمان ریشه )عصب کشی(، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک،پروتز دندانپزشک، 

 م گیری، کشیدن دندان، روکش دندانکامل، جر
 11335133 خیابان امام خمینی،نرسیده به تقاطع خیابان باقری 33-35%

 کلینیک دندانپزشکی دکتر ندیمی  33

 از جمله: تمامی خدمات دندانپزشکی در این کلینیک ارائه میشود

روکش،عصب کشی،جراحی،کامپوزیت،آمالگام،پین عاج و 

  کانل،جرمگیری،اندود،برساژ،کشیدن،رادیوگرافی،اطفال و...

33% 
خیابان زیباشهر،خیابان ویال،نرسیده به تقاطع 

 بشارت،کلینیک دندانپزشکی دکتر ندیمی
11333231 

 آزاده دهمردهدکتر   33
 %(33) ومیکرونیدلینگ بوتاکس٫Rf,لیزر خدمات

 %(33)...٫آبرسانی٫ پاکسازی٫کرایو٫پالسما٫کربوکسی٫ابریژن میکرودرم٫ خالبرداری
 ،ساختمان پزشکان مادر،طبقه اول1نبش بهداشت 33-33%

11313333 

33332333335 

 تمامی خدمات فیزیوتراپی وحدت فیزیوتراپی موسسه  33
تخفیف 

 ویژه
 پزشکان ساختمان مدرس،جنب تقاطع خیام،قبل

 تهران

11313313 

33351323333 

 11333135 خیابان مدرس، جنب طب تصویری مرز نشینان %33 فروش انواع عینک با تخفیف ویژه عینک احساس  31

 33353332533 میرشکار -تاالر پذیرایی کیمیا  –خیابان امداد  %35-35 نفر 333تخفیف ویژه جهت برگزاری مراسمات )عقد،عروسی،تولد،...( تا  تاالر پذیرایی کیمیا  33

 سعدی و آزادی خیابان تقاطع %ورودی05 تخفیف ویژه ورودی برای مراسمات)عقد ، عروسی ، تولد ،...( تاالر پذیرایی گیالن  35
33351333333

 11333333ب

 11333233 کوچه حافظ، نبش پاساژ ستاره %33 ویژه برای زوج های جوان فروش انواع طالجات با کیفیت باال و تخفیف طال و جواهری گل نرگس)عج(  33

 گروه موزیک تپش  33

 شب شش،...(اجرای موزیک زنده ویژه مراسمات شادی )عقد و عروسی، تولد، 

 با آپشن های اختیاری،... : یک نوازنده و یک خواننده 3اجرای زنده 

 نورپردازی کامل، دود...نفره به همراه خواننده ،  5: گروه  3اجرای زنده 

 : یک گروه دیجی، به همراه نورپردازی کامل، دود،... 1اجرای زنده 

 صوت، تجهیزات نورپردازی،...های اجاره سیستم 

33-33% 
بلوار آزادی، تقاطع خیابان حسین بر، تپش 

 )کوچی( الکتریک

11333333 

33135213323 

 33333523535 332،پاساژگراند،پالک33و33امیرالمومنین بین %35-33 منزل و دکورایسونارائه انواع لوازم لوکس و تزئینی  گاری هوریار  32

 گالری موسیقی درویش خان  33

 %33-5 خرید لوازم و آالت موسیقی
خیابان مصطفی خمینی، حد فاصل مولوی و بهشتی 

 ، جنب پاساژ ایران زمین
 %35-33 اجرای موسیقی زنده 33351313533

 %35-33 نورپردازینورافشانی و 

 آتلیه  تاج  33

 %35 فیلم برداری و عکاسی مجالس )آلبوم ایتالیایی عروس،عکاسی در تاالر و باغ،...(

 %33 عکاسی کودک و بارداری، نوزاد و اسپورت + چاپ روی عکس،شاسی،  پازل، ... 33333333332 ، جنب تاالر گیالن33خیابان آزادی، آزادی 

 %33 )جلوه های ویژه( همایش ها و سمینار ها، کرین، هلی شات، اُسمو  و کروماکیفیلمبرداری 

 عکس فوری و باکیفیت با قیمت مناسب  عکاسی نوید  33
تخفیف 

 ویژه
 روبروی سازمان تبیلغات اسالمی-خیابان آزادی

11333123 

33353333355 

 آرایشگاه شیال )بانوان(  33
ماشین،رزرو تاالر،آرایش عروس،سفارش تمامی خدمات مجالس از قبیل گل زدن 

 کیک و شیرینی و...
 33133213333 33روبرو ابوذر-متری ابوذر35-خیابان رجایی 35-35%

 مزون عروس نگین  31
 %(13لباس عروس، سفره عقد، طاق و حجله )

 تاج، تور، شنل، چیدمان )رایگان( 
 33355313353 تقاطع خیابان امام خمینی و بلوار آزادی 13%

 گریم داما ، مدل های روز و...ارائه بروز ترین متد آرایش و پیرایش ،  آرایشگاه مردانه فیت  33
تخفیف 

 ویژه
 3333133133 33 اصفهانی اشرفی خیابان جنب

 33353333333 13چهارراه رسولی،حسین بُر  %33-33 پذیرش کلیه سفارشات، کیک عقد، کیک تولد، لوازم تولد، شیرینی،... شیرینی آوازه  35

 33353333532 31خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی  %35 تخفیف ویژه جهت برگزاری مراسمات شیرینی سرای بابا علی  33

 %35-33 کت و شلوار، سِت کامل لباس داماد،کراوات، دکمه سرآستین،لباس زیر،... کت و شلوار شاهرخ  33
 خیابان امام خمینی، حد فاصل خیابان های باقری و

 فردوسی
11333533 

 لوازم خانگی صاحب الزمان  32
-تخفیف انواع لوازم خانگی با برندهای داخلی و خارجی با گارنتی معتبر

 تقسیط
زرهی،فروشگاه 22خیابان مطهری،روبروی لشکر

 3طالیه سپاه،غرفه
33352135133   

 33132333333 31زیرزمین، پالک  پاساژ لیپار %33-33 انواع مانتو، لباس های مجلسی بلند  و کوتاه،... مانتو سرای بنفشه  33
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 فهرست قراردادها و تفاهم نامه های خانه کارگر استان 

خیابان مصطفی خمینی،  انواع چادر،مانتو عربی، مقنعه، ساق دست، شال و روسری، لباس زیر،... حجاب سرای گوهر عفاف  13

حد فاصل خیابان های 

 امیرالمومنین و شریعتی

 (33)مصطفی خمینی

 33352332333 13زیرزمین، پالک 

 33353523335 11زیرزمین، پالک  بهداشتی، ادکلن، اسپری، لوازم آرایشگاهی،.. آرایشی گالری مهتاب  13

 33335331331 13زیرزمین، پالک  بدلیجات و ساعت، انواع ست و نیم ست های رنگ ثابت، دستبند، پابند، انگشتر،... گالری بدلیجات پاالدیوم  13

 الکچری )پوشاک بانوان(  11
شرت،شلوار،تونیک،تاپ،دامن،لباس مجلسی،ماکسی،ست ورزشی، شومیز، ، تی 

 سارافن، لباس زیر،...
 پاسارگادپاساژ  33%

خیابان مصطفی خمینی، 

باالتر از تقاطع خیابان 

امیرالمومنین )جنب 

 داروخانه سبحان(

 33353235333 311طبقه میانی،پالک 

13       

 33353333323 طبقه میانی، %33 پیراهن، شلوار، تی شرت، کمربند پوشاک آترین  15

 گالری ونوس  13
ساعت، نیم ست استیل، انگشتر و گوشواره،کیف جیبی چرمی، ست های کیف و 

 کمربند، نقره جات،عروسک،کش و کلیپس،...
 33355335325 333پالکفوقانی،طبقه  5-33%

 33351313333 3نبش آزادگانخیابان آزداگان،  %33 مبلمان، سرویس خواب بزرگسال و کودک و نوجوان، کمد ویترین 3مبلمان کالسیک  13

 کابینت ارژن  12
، جاکفشی، میز، نیمکت، میز LCDو فلز ، کمد دیواری، میز   MDFساخت انواع کابینت

 آرایش، دراور، دکور و ویترین و ...
33-35% 

 ماهه 3تقسیط
و خیابان امام حسن  32خیابان مزاری، بین مزاری 

 عسگری)ع(
33355313353 

 11333313 3، ساختمان دی، طبقه33امیرالمومنین %35 کتاب ها و بسته های کمک آموزشی ویژه کنکور،مدارس نمونه و تیزهوشان جوکار(گاج )گروه آموزشی   13

 11333131 تقاطع خیابان دانشگاه و جانبازان %33 مشاوره، کتاب ها و کالس های کمک آموزشی از دوم دبستان تا پیش دانشگاهی قلم چیکانون فرهنگی آموزشی   33

 11333333 طبقه دوم آموزشگاه علوی-13نبش بزرگمهر %35-5 ء معدل،تقویتی،تیزهوشان)دبستان،متوسطه،کنکور(کالسهای ارتقا آموزشگاه علوی)آراد(  33

 دبیرستان دخترانه همای رحمت  33

 هماهنگ با مدارس زنجیره ای علوی،در پایه های :

 هفتم،هشتم،نهم

 خواندن درس صحیح ،نحوه تحصیلی مشاوره ، روانشناسی و مشاوره چون خدماتی

 ،آموزش ای حرفه و فنی مدرک ارائه و کامپیوتری خاص دورهای شنا،اجرای ،آموزش

 ...و اردو اجرای رباتیک،

 13نبش بزرگمهر-نرسیده به دهکده المپیک 33%
11333333 

33353532333 

 %35تا 33 ...و هنری،نقاشی ریاضی،کارگاه و علوم دینی،مفاهیم احکام های آموزش کودک بهشت یدبستان پیش و مهد  31
 محمد امام دبستان روبروی-31دانشگاه خیابان

 باقر

3351313313 

11335322 

 33353332323 3نبش معلم  %33-35 33دوره های تکمیلی ویژه کنکور  سنجش نوین  33

 11333533 15نبش مزاری  -شهید مزاری تقسیط مربیان با تجربه و مجرب – 1گواهینامه پایه  آموزشگاه رانندگی گلها  35

 هزارتومانی 33تقسیط در دو مرحله و تخفیف  -1گواهینامه پایه  آموزشگاه رانندگی المهدی  33
تقسیط 

 تخفیف
تقاطع -خیابان حسین بر–خیابان چهارراه رسولی 

 باقری
11333232 

 33122331313 خ مصطفی خمینی، حد فاصل طالقانی و آزادی %33 تجسمی، طراحی، خطاطی،نقاشی کودکان،...آموزشگاه هنرهای  آموزشگاه تندیس  33

 آموزشگاه خانه زبان  32

 First Friends کتاب سال 31 تا 3 ،  از Pockets کتاب سال 3 تا 1 از خردساالن

 Family and Friends کتاب سال 33 تا سال 33 از

 American English File کتاب( ساالن بزرگ) باال به سال 32 و
 11333332 دوم طبقه، 3 میالن نبش، 3 دانشگاه 33%

 11333312 33خیابان قدس، قدس %13-33 ویژه بانوان،آموزشگاه آرایش و پیرایش،گریم،متعادل سازی،... آموزشگاه دالرام  33

 33355312533 خانم قاسمی تخفیف مرور دروس –رفع اشکال  – 5تدریس خصوصی و عمومی پایه اول تا  تدریس خصوصی )دبستان(  53

 11333333 روبروی پارک شهر -خ آزادی %33-5 نوشت افزار و لوازم اداری با تخفیف ویژه نوشت افزار الهامی  53

 11333353 3دانش خیابان دانش، روبروی  %33-35 خشک شویی، سفیدشویی و اتوی انواع البسه، پتو، پرده، روفرشی،... خشک شویی اتو  53

 11333333 3خیابان فردوسی، نبش فردوسی  %5 نمایندگی سبوس زاهدان، ارائه انواع مواد غذایی ارگانیک و طبیعی )مواد غذایی ارگانیک(سبوس   51

 33353132535 باقری تقاطع سعدی و %33-5 انواع عرقیجات و ترشیجات، زیتون،خیارشور، لواشک،قیصی،زردآلو،... راز سالمتیعرقیجات و ترشیجات   53

 33133333333 33نبش دانشگاه  %13-33 ارائه انواع نوشیدنی گرم و سرد، برگزاری مراسم تولد، تماشای مسابقات،... کافی شاپ فنجون  55

 33335233531 3بزرگمهر، نبش بزرگمهر  %33-33 ارائه انواع نوشیدنی گرم و سرد، برگزاری مراسم تولد، تماشای مسابقات،... کافی شاپ زمستون  53

 تولید کننده پوشاک ورزشی، تردمیل)+تعمیرات(، و ارائه انواع لوازم ورزشی لوازم ورزشی تفتان  53
تخفیف 

 ویژه
 33353233553 تقاطع خیابان امام خمینی و آزادی )بارانی(

 باشگاه ورزشی تندیس  52
 ایروبیک،یوگا،پیالتس،کونگ فو،تکواندو،دفاع شخصی،ووشو....-ویژه بانوان

 پیشرفته دستگاههای با همراه( تضمینی)  موضعی و عمومی الغری *
35-33% 

خ مصطفی خمینی، حد فاصل خ امیرالمومنین و 

 شریعتی
11333333 

  بلوار جمهوری، ابتدای خیابان یاس %33 به بعد ویژه آقایان 33:13 –ویژه بانوان  33:13تا ساعت  باشگاه ورزشی ماهور  53

 33153233333 گراناز تفریحی مجتمع ، 33 دانش دانش، خیابان تخفیف تومان 3333تایی گلوله درجه یک :  53تومان، هر بسته  1333مبلغ ورودی :  باشگاه پینت بال پادکس  33

 33123123333 (3ابتدای خیابان معلم، )نرسیده به معلم - پرواز های خارجی)توافقی( –%( 3ارائه بلیت پرواز های داخلی ) آژانس مسافرتی ققنوس  33

 کافی نت رایمند  33
%(،  اشتراک های 33نمایندگی فروش آسیاتک، جشنواره ها و تخفیف های ویژه)

 %(، تنظیم و تست مودم)رایگان(5عادی آسیاتک، فروش مودم)

تخفیف 

 ویژه
 33333313333 33خیابان مولوی حسین بر، حسین بُر 

 11331231 35خیابان دانشگاه ، دانشگاه  %33 - 5 فعال سازی کارت های عضویت ، رزرو استراحتگاه برای عضو  تایپ و تکثیر محسن  31

 مارال مرکزی )موبایل(  33
 ثبت و فعال سازی سیم کارت ایرانسل،رایتل،همراه اول، مودم های جیبی

 لوازم جانبی موبایل
  تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان طالقانی یففتخ

 تپش الکتریک  35

 برقی تزئیناتی لوازم، صنعتی و ساختمان برق تجهیزات کابل، و سیم سه راهی، انواع

 بسته مدار های دوربین سیستم،  لوستر  و المپ انواع، برقی های جک انواع

 کنفرانس و صوت های سیستم،  دیجیتال گیرنده انواع

5-33% 
بلوار آزادی، تقاطع خیابان حسین بر، تپش 

 )کوچی(الکتریک 

11333333 

33135213323 

 کلینیک فنی مهندسی جاله  33
 نصب، سرویس ، تعمیر و شارژ انواع کولر های اسپلیت و یخچال

 نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش اجنرال، گری، نیا،...
 33133312353 35و  31خیابان بهشتی شمالی ، بین بهشتی  35%

 مگا سیستم  33

 %3-3 فروش انواع دزدگیر، پخش های پایونیر، آمپلی فایر، ساب، باند، باکس ... 
بلوار بهداشت، باالتر از تقاطع بلوار جانبازان، 

 روبری جهاد کشاورزی
 %33 نصب انواع دزدگیر، پخش ، آمپلی فایر، ساب، باند، باکس ... 33133333113

 %35 پخش، آمپلی فایر، ساب، باند، باکس ...تعویض ریموت دزدگیر و تعمیرات انواع 

32  
 نمایندگی سایپا

 مهاجری

تخفیف ویژه عیب یابی ،خدمات و  تعمیرات انواع خودروها  : گیربکس، موتور ، 

 جلوبندی، سیم کشی، صافکاری و نقاشی، تعویض روغن، تعویض قطعات،...(
33% 

ابتدای  -خرداد )فلکه شرکت نفت( 35میدان 

 جنب بانک ملی -میرزای شیرازیخیابان 
11353333 



  تشکیالت استان سیستان و بلوچستان

 

 خانه کارگرجمهوری اسالمی ایران

 

 به شکایات :پیشنهادات،انتقادات،رسیدگی 

 واحد امور اعضاء و آموزش زاهدان

11131333-353 

 

 

 

 فهرست قراردادها و تفاهم نامه های خانه کارگر استان 

ساله)خدمات، پشتیبانی، عیب یابی و راه اندازی در محل،  صدور کارت نارنجی یک

 حمل و نقل رایگان خودروی آسیب دیده، تعویض زاپاس رایگان(

53333 

 تومان

 

 هنگام مراجعه با آقای ساالری هماهنگ شود* 

 تقسیط تومان 53333تا  13333ساله با اقساط ماهیانه  صدور کارت طالیی )بیمه بدنه( یک

 رایگان تنظیم موتور

 جلوبندی سازی علی  33
تعمیر و چکاپ کامل جلوبندی، جعبه فرمان و هیدرولیک،تنظیم ارتفاع و فرمان انواع 

 خودروهای زانتیا، ریو، پراید، پژو
 33351331333 33خیابان بهشتی)شمالی(،نبش بهشتی  33%

33  
تعمیرگاه عملیات مجاز سایپا 

 یدک
 %13 نقاشی و...-سافکاری-تنظیم موتور-تعمیر انواع خودرو-عیب یابی خودرود

 بلوار ابتدای-رضا امام میدان-بهداشت بلوار

 ثاراهلل

 سلمان سپاه جنب

3351335112 

 بازاریابان ایران زمین  33

 آموزش مهارت های شغلی و زندگی با عضویت رایگان

%، قرعه کشی دوره 53% ، طرح پلکانی:33کاالی خانواده )طرح ماهیانه:ارائه سبد 

 ای پانصد هزارتومانی : هر پنجاه هزار تومان یک برگه قرعه کشی(

 تخفیف

 ویژه
 33153333355 3معلم 

 شرکت تمیز گستر پردیس  33

نفره(  3شست و شوی مبل )   نظافت مجتمع )آپارتمان ها(،  نظافت منزل و محل کار، 

  گهداری کودک و سالمند ،،  ن جابجایی وسایل  ، شست و شوی فرش و موکت، 

 نظافت کلی ادارات و شرکت ها  نظافت ساختمان های نوساز،

 تخفیف
تقاطع خیابان امام خمینی و شریعتی،پاساژ 

 ستاره بلوچستان،طبقه دوم
33353333333 

35311333553 

31  
 تعاونی های شرکت اتحادیه

 استان روستایی تولید
 33153223231 رسالت مخابرات جنب - بهداشت بلوار %33 ارائه انواع کود،بذر،روغن زیتون خالص و...

 شرکت پرتو نوزاد پارس  33
درمان زردی نوزاد،جلوگیری از بستری شدن،جلوگیری از ویروس های 

 منزل و...خطرناک،جلوگیری از جدا شدن مادر و نوزاد،درمان نوزاد در 
5 -33% 

مجتمع -انتهای میالن-33امیرالمومنین 

 یاقوت
33351333333 

 33353333333 تقاطع سعدی –خیابان آزادی  %33-5 ارائه انواع عرقیجات ، قیصی، ترشیجات و... فروشگاه راز سالمتی  35

 33351313333 33نبش مولوی –خیابان مولوی  %33 ارائه انواع روغن تصفیه نشده،البسه طبیعی،انواع دمنوش و... فروشگاه سروش سالمت  33

 %35 دوخت مدرن،تعمیرات لباس زنانه،تعمیرات لباس مردانه،فروش پارچه خیاطی عباس  33
 امام-خمینی امام و پهلوانی تقاطع

 13خمینی
33131133313 

 ایستگاه تصفیه خون سلطان  32
، آب  انار،لواشک انار،گالسه انار،بستنی آباولین نماینده  شانار سلطان در استان 

 ...وزرشک 
33% 

 روبرو-آزادی و خمینی مصطفی تقاطع

 خون انتقال
33353333323 

 %33 ارائه انواع لوازم بازی،جهیزیه عروس،لوازم اداری )فایل(،لوازم آشپزخانه و... فروشگاه بزرگ بانک پالستیک ف 33
متری 35-تقاطع امیرالمونین و مسیل رود

 مسیل رود
33355331333 

11333333 

 نمایندگی قهوه گانودرما  23
ارائه قهوه درمانی برای کاهش فشار خون،دیابت ،کلسترول،ویروس تبخال،محافظ 

 پوست ،بیماری قلبی،کاهش وزن و...
5 -33% 

مجتمع -انتهای میالن-33امیرالمومنین 

 یاقوت
33351333333 

 آموزش جودو و دفاع شخصی  23
تعلیم حرفه ای آموزش جودو و کاملترین روش دفاع شخصی برای فرزندان اعضاء 

 خانه کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی 

تخفیف 

 ویژه
 شهریور سالن جودو 33مجتمع ورزشی 

  

33351331355 

33352333333 

23       

21       

23       

25       

23       

23       

22       

 


