
آدرس زمینه فعالیت نام فروشگاه ردیف
تاریخ انقضاء 

قرارداد
شرایطتلفن تماس 

1

تعاونی مصرف 

 25فرهنگیان و 

تعاونی زیر مجموعه

لوازم خانگی، موبایل، 

پوشاک، فرش، مبل و مواد 

غذایی

روبروی حوزه نظام -1فرهنگیان فاز 

وظیفه
1402/07/1038441317

 ماهه بدون 20 تا 6اقساط -تخفیف % 10 تا 5نقدی 

پیش پرداخت و سود تا سقف پنجاه میلیون تومان

  البسه مردانه جامکو2 1402/01/17 37210561جنب بانک سپه- سه راه شریعتی
- تخفیف8%ماهه 4اقساط- تخفیف10%نقدی 

ماهه بدون تخفیف8اقساط

3
 خانوم کوچولو آقا 

کوچولو
البسه بچگانه 

پاساژ - روبروی پارکینگ شهرداری

 احسان
1402/02/2137220738 

تا ) تخفیف5%ماهه 5اقساط-  تخفیف 10%نقدی 

(سقف یک میلیون تومان بدون بهره و کارمزد

ساعت ، عینکفروشگاه دامون4

میدان انقالب - شهرداری سابق 

روبروی -خیابان کاشانی - اسالمی 

طبقه همکف- هتل بیستون

1402/04/079382613153
 میلیون 6 ماهه بدون کارمزد تا سقف 6اقساط 

تومان با یک چهارم پیش پرداخت

مانتوو شلوار زنانهکوک5
خیابان مدرس نرسیده به میدان 

شهرداری
1402/03/0937223143

 ماهه با یک سوم 3اقساط - تخفیف % 5نقدی 

 میلیون تومان بدون بهره7پیش پرداخت تا سقف 

6
 نمایشگاه فرش 

زاگرس
فرش 

  نمایشگاه فرش- خیابان جوانشیر  

زاگرس
1401/12/10

08337237508 -

08337231835

تخفیف % 5 ماهه 15اقساط -  تخفیف 15%نقدی 

 میلیون تومان، بدون بهره و 20سقف خرید )

(کارمزد

 پوشاک بچهفروشگاه بچگانه تاپ 7

مقابل پارکینگ - خیابان مدرس

- پاساژ احسان- شهرداری سابق

 طبقه دوم پوشاک تاپ

1402/05/26
37271190- 

09184252231 

بدون پیش )ماهه4اقساط- تخفیف10%نقدی

(بدون کارمزد- میلیون تومان20پرداخت تا سقف 

8
فروشگاه چرم یاک 

Y AK
 کیف و کفش

کوچه شهید -  بهمن22- کرمانشاه

- بلوار نوبهار- محمدرضا معتمدی

طبقه همکف- 160پالک 

1402/12/169183310280
 ماهه با یک 4 الی 2اقساط -  تخفیف 10%نقدی 

 ریال60/000/000سوم پیش پرداخت تا سقف 

1402/05/209129001928خیابان شریعتیفرشفروشگاه محتشم9

مازاد بر تخفیف جشنواره )تخفیف5%نقدی 

ماهه بدون 10-تخفیف  % 10ماهه 6 - (فروشگاه

  پیش 30%ماهه بدون تخفیف با 20-تخفیف

دسینی 10
 سرویس خواب، لوازم برقی 

و لوازم خانگی

- (کسری)خیابان شهید جعفری 

 جنب مجتمع آذربایجان
1402/02/11 37241939

 میلیون تومان 10خرید تا سقف -  تخفیف5%نقدی

 ماهه و یک سوم پیش پرداخت4به صورت اقساط 



 کیف و کفش فروشگاه نظری11
  شهناز)نرسیده به میدان غدیر   

جنب بانک ملت- (سابق
1402/04/02 37230959

ماهه بدون پیش پرداخت 6اقساط- تخفیف5%نقدی

تا سقف سه میلیون تومان

 لوازم خانگیفروشگاه پارسین12

 لوازم 4ایستگاه - 2 فرهنگیان فاز

کارمندان  -2خانگی پارسین شعبه 

 لوازم خانگی6ایستگاه 

1402/05/03

34228088-

34215600-

34229500

 ماهه با یک چهارم پیش پرداخت تا سقف 6اقساط 

 میلیون تومان30

البسه مردانهفروشگاه سناتور13
جنب کوچه شهید - سه راه شریعتی

جعفری
1402/05/0537226114

پرداخت اقساطی تا _تخفیف%12پرداخت نقدی 

 ماهه بدون پیش پرداخت تا 10تخفیف اقساط 5%

 میلیون تومان2سقف 

البسه زنانهنگین نوبهار 14
باالتر از -بلوار نوبهار -  بهمن 22

بستنی نوبهار
1402/05/319183380339

 ماهه بدون سود و پیش پرداخت تا سقف 6اقساط 

 میلیون تومان3

1402/09/0837287040روبروی هتل بیستون- دبیراعظم البسه زنانهفروشگاه آناهیتا15
 ماهه بدون سود و پیش پرداخت تا سقف 6اقساط

 میلیون تومان2

1402/03/2537293277مجتمع تجاری اردیبهشت- دبیراعظم گل و گلدان مصنوعیقصر گل16
 10ماهه یک سوم پیش پرداخت تا سقف 6اقساط

 درصد تخفیف نقدی10میلیون تومان، 

طراحی و اجرای کابینتتاج محل17
 - 4کوچه - میدان جمهوری اسالمی

 متری جنگل بانی45خیابان 
1402/09/12

9183552534-

09911742534

 پیش 40% ماهه با4اقساط -درصد تخفیف7نقدی

(بدون بهره و کارمزد)پرداخت 

و البسه زنانه  کیف ، کفشکهن چرم18

خیابان گلشن-بهمن22 -

(شهید جالل نصرتی)106کوچه  

طبقه همکف-34پالک

1402/10/059189184665
ماهه با یک سوم 4اقساط-درصد تخفیف10نقدی 

پیش پرداخت بدون کارمزد

مسافرت و گردشگریزنگ سفر زاگرس19

جنب -پل چوبی-خیابان فردوسی

مجتمع تجاری اداری -فروشگاه جانبو

طبقه اول-باران

1402/10/249188895295
  ماهه با یک6الی3اقساط- درصد تخفیف نقدی5

.دوم پیش پرداخت برای هرنفر بدون بهره و کارمزد

20
فروشگاه نساجی 

مازندران

پتو، رو )پارچه و لوازم خواب

(...تختی، حوله و
1401/12/289181310914میدان کاشانی

 ماهه با 7 الی 4اقساط -  درصد تخفیف 5نقدی 

 میلیون 10تا سقف - یک سوم پیش پرداخت 

(بدون بهره و کارمزد)تومان 



البسه مردانهفروشگاه هوگر21
مجتمع-بلوار نوبهار - بهمن 22   

6طبقه همکف واحد - تجاری پالزا 
1402/02/049183571880

 ماهه با یک سوم 4اقساط -  تخفیف 10% نقدی 

(بدون بهره و کارمزد)پیش پرداخت 

1402/04/019187271028روبروی پست شهید قندی- کرمانشاه دوچرخهفروشگاه رکورد22
 ماهه با یک سوم پیش 8اقساط -  تخفیف 5%نقد 

پرداخت

نگین مشهدفروشگاه فرش23

پایین تر از - میدان ازادی- کرمانشاه

نبش ) 1ترمینال اتوسرانی شماره 

(کوچه پست

1402/04/14
9189339337-

38246719

بدون -  ماهه 10اقساط -  تخفیف 5%نقدی 

 میلیون تومان50تا سقف - کارمزد

پوشاک بانوانفروشگاه اچ مد24

نرسیده به - خیابان برق - کرمانشاه 

روبروی هتل - شهریور17میدان 

بوتیک اچ مد- گالیول 

1402/08/089188393894
 5 ماهه بدون کارمزد تا سقف 6فروش اقساطی 

میلیون تومان

البسه مردانه و زنانهفروشگاه موکارلو25
میدان فردوسی ابتدای - کرمانشاه 

خیابان کسری
1402/09/0837246069

 درصد تخفیف                              5فروش نقدی با 

درصد پیش پرداخت 50 ماهه با 3 فروش اقساطی 

 میلیون تومان5تا سقف 

26

دفتر خدماتی 

مسافرتی و 

گردشگری ایلیاتی

صدور بلیط داخلی و 

پرواز سیستمی و - خارجی 

چارتر،تورهای گروهی و 

طبیعت گردی

شهرداری )میدان انقالب- کرمانشاه 

کوچه -خیابان معلم شرقی(سابق

مجتمع - جنب تامین اجتماعی-ازهر

واحد -طبقه دوم-اداری، تجاری ارکان

10

1402/09/1983337270112
 درصد 10 ماهه با 6اقساط -  درصد تخفیف 5نقدی 

بدون کارمزد و ضامن- پیش پرداخت 

27
آموزشگاه موسیقی 

گلنار

برگزاری دوره های آموزشی 

انواع موسیقی به 

بزرگساالن و کودکان

خیابان شهید اشرفی - پل چوبی 

جنب - مجتمع باران- اصفهانی 

6واحد - طبقه دوم - شیرین عسل

تخفیف برای هرفرد% 25ارائه کلیه خدمات با 1402/09/039181305579

موبایل پروما28
تلفن همراه و تجهیزات 

تعمیرات موبایل-جانبی

پاساژ - میدان آزادی - کرمانشاه

موبایل پروما- طبقه دوم - کیش 
1402/10/059181385100

 ماهه بدون پیش پرداخت                          6اقساط 

 ماهه با یک سوم مبلغ کل پیش 10اقساط      - 

پرداخت

خانه کودک29

انواع سرویس خواب 

کودک،سرویس 

کالسکه،سرویس لباس نوزاد

چهارراه - بهمن22خیابان -کرمانشاه

-جنب بانک تجارت-سی متری دوم

طبقه زیرین داروخانه دکتر بهرامی

1402/11/119183890788

ماهه با یک سوم 3اقساط-  درصد تخفیف 5نقدی 

بدون ) میلیون تومان 15تا سقف - پیش پرداخت 

(بهره و کارمزد



فروشگاه روژه30
ظروف و لوازم چینی            

      کریستال و بلور

دبیراعظم، میدان آیت اله -کرمانشاه

کاشانی، خیابان آیت اله کاشانی، 

مجمتع تجاری دبیراعظم

1402/12/1337288240
 ماهه بدون 4-5اقساط -  درصد تخفیف  10نقدی 

 میلیون تومان15پیش پرداخت تا سقف 


