لیست چاپ دیجیتال
ردیف

نام چاپخانه

مدیر چاپخانه

تاریخ مجوز

شماره مجوز

نشانی

تلفن

1

گونیا

مریم رفیعی

87/9/12

9/12857

رشت  -مطهری  -روبروی کلینیک فارابی  -ساختمان سهند  -ط اول کدپستی
413684789

09113309212
01333757749

2

یادگار

مریم زمان

93/8/18

9/93/12181

املش خیابان امام خمینی (ره) جنب شبکه بهداشت کدپستی 4495158195

42721181
09113424052

3

پژواک

نسرین ژاله پرور مقدم

88/6/1

9/7511

انزلی  -ژاندارمری بعد از کارخانه قند و شکر -جنب آژانس صدف

09111839266
01344552857

4

جام جم اشرفیه

رحیمعلی محمد دوست پنجاه

93/8/21

9/12441

آستانه  -خیابان اشرف اصفهانی -کوچه عدالت کدپستی 4441675898

 0911140513901324226910

5

افق

مرضیه یزدان پرست گرمجانی

93/9/11

9/13504

رودسر  -خ ولیعصر  -سرپل شرقی

0911243211901426216556
09112433907

6

نوین چاپ

لیال تاک

93/8/18

9/93/12182

املش  -میدان امام حسین  -خ مدرس کدپستی 4495183755

42724531
09119432535

7

کلک

مجتبی پاغنده

93/9/17

9/13509

انزلی  -خ گلستان -جنب آموزش و پرورش کدپستی 4314757133

09113837926
01814244459

8

آریا

فیض ا ...عابدی گوابری

93/8/18

9/93/12180

املش  -خ امام خمینی  -روبروی شبکه بهداشت کدپستی 4495168465

09119442560
42728500

9

نوین تیراژه

نرجس شهبازی فشتالی

89/10/22

9/13283

رشت  -الکانی  -روبروی شیرینی سهیل  -پالک  74کدپستی 4138835313

09113330569

10

نوین گرافیک

مسعود عربگری

93/9/11

9/13505

رودسر  -زیر منبع آب کدپستی 4481814655

09113435596
01426212957

11

شمس

فائقه جعفری مقدم

93/8/25

9/12685

الهیجان  -بلوار امام رضا  -گلستان  33کدپستی 441496666

09118442956
01427229133

12

آبرنگ

سعید خسجه نژاد

93/8/21

9/12443

لنگرود -ابتدای جاده لیالکوه کدپستی 4471676781

09111438118
01425238292

13

دستخیز بندرکیاشهر

محبوبه هادی پور

89/12/3

9/15266

آستانه  -کیاشهر  -خ شهدا  -جنب مشاور امالک افق کدپستی 4447116638

09119446945

14

ایران زمین

سید مهدی حاتمی

89/12/5

9/15385

رشت  -گلسار  -خ  -95روبروی مرکز فرهنگی و آموزشی شاهد و ایثارپالک 3
کدپستی 4164963395

09113396350
01317221785

ردیف

نام چاپخانه

مدیر چاپخانه

تاریخ مجوز

شماره مجوز

نشانی

تلفن

15

همنام رسم

محسن همنام مقدم

89/6/27

9/7770

رشت  -خ امام خمینی  -روبروی بانک رفاه مرکزی  -ساختمان برازنده کدپستی
4136944169

09111310280
01313230968

16

نگارگر

حسین گلپور

89/6/28

9/7857

رشت  -چهار راه میکائیل  -نبش خ حافظ  -مجتمع پزشک خانواده ط دوم
کدپستی 4155764566

09119276177
01313225627

17

سنائی

اردشیر سنایی مجد

93/8/25

9/12681

الهیجان  -خ انقالب  -جنب ساختمان شکوفه کدپستی 4413834485

09112441586
01412223602

18

قلم

سیروس خلیلی ریک

93/9/29

9/13379

تالش  -بلوار ولیعصر  -جنب بانک صادرات  -بن بست ادیب کدپستی
4371675367

09111310553
01824224662

19

حافظ

میالد غالمزاده

93/8/18

9/93/12176

شفت  -میدان انقالب  -ابتدای بلوار الکانی  -جنب بانک کشاورزی کدپستی
4354136959

09111399757
01327822393

20

نسیم شمال

ابراهیم داداشی

93/8/21

9/12447

آستانه  -روبروی حرم  -جنب مسجد جامع  -کوچه شهید امینیان کدپستی
4441945783

09113444523
01424224680

21

پژواک

روزبه آذر شکیب

90/11/9

9/17789

رشت  -خ سعدی  -جنب بازار روز کدپستی 4153675679

09111362400
01312225812

22

خیام

ثریا شریفی باال سینی

90/12/13

9/19953

رشت  -تختی  -نبش کوچه بهارانه  2کدپستی 4175715519

09387390102
01317224730

23

روژان

حمیرا رجب پور

90/12/25

9/20670

رودسر  -کالچای-میدان امام خمینی(ره)-باالی داروخانه شبانه روزی روژان
کدپستی 4489173711

09119420276
01426583189

24

صبا

زهرا پرسادی

90/2/19

9/1952

رشت  -بیستون  -جنب باشگاه طالیی  -پالک  533کدپستی 4154715987

09113396467
01315556277

25

مهر

آسیه آزاد بر

93/8/25

9/12682

الهیجان  -خ کاشف غربی -باالتر از داروخانه شبانه روزی کدپستی
4418683711

09113440557
01412230245

26

جام سبز

محمد پوراوزان

90/3/7

54-45/135

رشت  -پل بوسار جنب انجمن داروسازان ساختمان یوسف زاده طبقه اول کدپستی
4184814875

09111355417

27

نقوی

فردین نقوی هیبتی

93/8/25

9/12680

رضوانشهر  -خ امام  -جنب آژانس هجرت کدپستی 438147593

09113824204
01824624440

28

میالد

میالد بیک پور

93/9/11

9/13507

رودسر  -کالچای  -خ امام  50متر باالتر از بانک ملی پاساژ حقیقت کدپستی
4491916549

09111441339

29

پارس

احمد رضا موسوی آزاد

90/6/23

54-45/135

رشت  -خ نامجو  -روبروی درب دوم دانشگاه علوم پایه نبش کوچه فجر کدپستی
4143775915

09111312563

ردیف

نام چاپخانه

مدیر چاپخانه

تاریخ مجوز

شماره مجوز

نشانی

تلفن

30

کیوان

کیوان قربانی

90/6/26

54-45/135

رشت  -تختی  -باقرآباد  -انتهای کوچه سلیمان کدپستی 4166663111

09111311645
01312222637

31

صائب

ابوالفضل صفری

90/7/12

54-45/135

رودسر  -رحیم آباد  -روبروی مسجد جامع

09118486921
01427626054

32

نمونه ایران

داود ابراهیمی

93/5/21

9/93/7076

رشت  -خ تختی  -کوچه قربانی  -بعد از انبار نفت  -ساختمان کوثرکدپستی
4145833383

09113321192
01312239807

33

آسمان

مریم نومیدی پیرپشته

90/7/4

9/90/10543

لنگرود  -جاده چمخاله  -روبروی مخابرات

09118456361
01425252126

34

آرمان

علی آروندی

90/8/3

9/12429

رودسر  -خ انقالب  -کوچه سینما  -جنب پاساژ آروندی کدپستی 4481814477

09118416559

35

مهیا مفید

بهاره پی سیار

91/10/19

9/91/18894

رشت  -خ شهید قلی پور  -بن بست آموزشگاه هنری  -بن بست بیستم کدپستی
4183883444

09112321983
01315556875

36

پدیده

میکاییل زمانی

91/11/11

9/91/20184

رشت  -فلکه گاز  -ابتدای خ نامجو  -جنب دانشکده علمی کاربردی کدپستی
4159614817

09353340010

37

جوهرافشان

شهریار زینعلی

93/9/29

9/13380

تالش  -ابتدای خ  17شهریور  -پاساژ زاهدی کدپستی 4371634432

09113823083

38

آریا گرافیک صدرا

محمد نبات پور

91/11/21

9/20828

آستانه  -خ امام خمینی  -جنب بانک پارسیان کدپستی 4441766811

09113435276
01424233106

39

دیبا

محمد دیبائی

91/11/21

9/43085

رشت  -شهرداری  -جنب هتل اردیبهشت کوچه نشاط ساختمان کارن کدپستی
4139935896

09111305384
01312251300

40

موج نو

امیر حسین ریحانی متحد

91/12/14

9/91/22044

رشت  -میدان نیروی دریایی  -باالتر از انبار نفت -کوی شهید چمران
پالک 1135کدپستی 4184835739

09351302674
01316666811

41

پارس نگار شمال

زهرا رحمت ا ..زاده

91/12/28

9/91/22823

رشت  -سه راه المپ سازی  -انتهای خ شهید نظری کدپستی 4178953377

09379691017

42

نقش نگار

رقیه مام پور

93/10/13

9/15106

آستارا  -خ امام خمینی  -پشت کمیته امداد  -انتهای کوچه مخابرات کدپستی
4391635861

09196124452

43

فرشید

محمد نیک بین

91/12/6

9/91/21588

رشت  -میدان زرجوب  -خ امین الضرب  -روبروی کوچه شهید سرباز مقدم
کدپستی 4157934596

09113328013

44

متحدین

مریم رمضان نیای

91/2/12

9/3099

رشت  -سه راه پاستوریزه پشت قنادی گلستان خ  25متری شمالی جنب کوچه
بابایی

09113383600
01318842029

45

کفشدوزک

امین دولتخواه

93/10/13

9/15107

آستارا  -خ حکیم نظامی غربی  -جنب بانک قوامین کدپستی 4391714684

09119869216
01825226951

46

سامان

سلمان خدایاری

91/2/14

9/3200

رشت  -مطهری  -جنب بانک ملی کدپستی 4186353376

09111389331

ردیف

نام چاپخانه

مدیر چاپخانه

تاریخ مجوز

شماره مجوز

نشانی

تلفن

47

سودمند

غالمرضا سودمند مقدم

93/8/25

9/12686

الهیجان  -خ کاشف شرقی  -ابتدای خ انقالب  -پالک  9کدپستی
4413813361

09113410253

48

نیایش

سهیال بیسودن

93/9/10

9/13296

سیاهکل  -میدان بسیج جنب ترمینال کدپستی 4431876336

09353783733

49

سایه روشن

الهام پوراحمدی

93/8/25

9/12679

رضوانشهر -خیابان امام خمینی (ره) جنب سایپا کدپستی 4387174841

09111847455
01824635402

50

برف

سحر خانجانی

91/8/21

9/91/15793

رشت  -مطهری  -کوچه اخوان  -جنب بانک تجارت

09118259039

51

اندیشه

سجاد حسن پور

93/8/21

9/12444

لنگرود  -خ شریعتی  -جنب بانک مسکن کدپستی 4471655568

09119452254

52

نقشینه

حامد عوض خواه

93/8/25

9/12684

الهیجان  -میدان شیخ زاهد  -انتهای بلوار امام رضا کدپستی 4415958473

09112440254

53

علی

لیال طیوفون

92/10/15

9/92/13758

رشت  -فلکه گاز  -بلوار الکان  -روبروی تاکسی تلفنی سالم کدپستی
1685774641

01314247977

54

شکوه

امیر شکوه

92/10/23

9/92/14240

لنگرود  -راه پشته  -بعد از بقعه آقا سید خلیل  -نبش سرای خرمشهر کدپستی
4471717112

09358655999
01425243669

55

میر هاشمی

سید حجت میرهاشمی

92/11/17

9/92/15443

رودسر  -خ امام خمینی(ره)  -پاساژ آروندی  -انتهای طبقه همکف کدپستی
4481814554

09118419113
01426225115

56

شایدان باران

فاطمه علیزاده

92/11/17

9/92/15442

رشت  -یخسازی  -بلوار شهدای گمنام  -ده متری گلشن نبش بن بست چهارم
پالک  401کدپستی 4156635385

01315537344

57

گلبرگ

مسعود پاکدامن

92/11/17

9/92/15445

آستانه  -خ شهید بهشتی  -روبروی بانک مسکن  -ابتدای خ شهید منتظری
کدپستی 4441937184

09118446704

58

خزر

مسعود فرج الهی

92/11/28

9/92/15984

لنگرود  -میدان معلم  -خ دکتر شریعتی  -روبروی بانک ملت کدپستی
4471764181

09353272118
01425233268

59

نیرومند

حسن نیرومند

92/12/15

9/92/16837

رشت  -میدان انتظام  -نبش کوچه مدنی کدپستی 4153836371

60

ثامن

حمید رضا سجادی فر

92/12/21

9/92/17145

رودسر  -شهرداری  -خ فرهنگ  -خ گلسار  -روبروی شورای شهر  -غرفه 26
کدپستی 4481987653

09119462705
01426217437

61

تسنیم

مهدی صابری امیر آباد

93/9/11

9/13503

رودسر -سر پل غربی کدپستی 4471985474

09119420047
01426231476

62

سیمرغ

سحری حاجتی

92/2/3

9/92/1142

رشت  -خ فلسطین  -کوچه مسجد امام جعفر صادق (ع)  -پالک  26کدپستی
4187674798

01318828833

63

کتیبه مهر یاس

عبدالحسین شفیع پور

92/3/12

9/92/3234

رشت  -تقاطع انتظام  -قاسمیه دوم  -پالک  14کدپستی 4165916358

09119073701

64

جزیره منجیل گیالن

نیما می می

92/3/28

9/92/3900

رودبار  -منجیل  -خ امام خمینی جنب کتابفروشی کوهسار کدپستی
4451853334

09113348189
01326442873

65

مرکزی

سیده مریم شفیعی نسب

93/8/21

9/12445

لنگرود  -ابتدای سه راه پشته  -کتابفروشی برادران اثنی عشری کدپستی 447161179

09113424427

ردیف

نام چاپخانه

مدیر چاپخانه

تاریخ مجوز

شماره مجوز

نشانی

تلفن

66

صحیفه

مهدی علی اکبری

93/8/21

9/12446

آستانه  -کیاشهر  -کوی شهید بهشتی  -کوچه شهید جعفرپور ابتدای بن بست
راهیان نور کدپستی 4447163464

09111455254
01424827447

67

پیشرو صنعت چاپ

اسماعیل حیران مقدم

92/4/19

9/92/5116

رشت  -یخسازی جنب مخابرات مرکز  5کدپستی 4156754411

09112317623

68

پردیس

اکرم پروین

93/9/11

9/13506

رودسر  -شهرک شهید انصاری  -میدان غدیر  -خیابان نینوا کدپستی
4481988691

09117563214
01426225558

69

سینا

فاطمه کوچکی حسن کیاده

93/8/21

9/12449

آستانه  -کیاشهر  -خ شهدا  -روبروی درمانگاه شماره  1کدپستی 4447167869

09113418542
01424821263

70

مهستان

سیده سمیه رضاپور

92/5/29

9/92/7172

رشت  -ابتدای بیستون  -بن بست بقراطی  - 2پالک  70کدپستی 4146674995

09112351019
01312264838

71

طرح رضوان

ابوالحسن امینی

92/6/12

9/92/7916

رشت  -خ معلم  -فاز دوم  -کوچه طالقانی کدپستی 9126933377

09155032995

72

رسانه افزار سینا

سینا اسماعیلی

92/6/14

9/92/8013

رشت  -خ نامجو  -روبروی دانشگاه علوم پایه نبش کوچه لقمان پالک 960
کدپستی 4144656513

09111350915

73

ارم

اسماعیل کشاورز

93/8/25

9/12687

الهیجان  -خ دانش -روبروی تعاونی مرکز بهداشت کدپستی 4414782755

09113341766
01413231148

74

مانا گرافیک

رضا صدوری

92/6/5

9/92/7519

رشت  -رشتیان بین کوچه  11و  13کدپستی 4156645599

09113332335

75

حدید

امین عوض پور

93/8/25

9/12683

الهیجان  -خ طالقانی  -بین کوچه هفتم و نهم کدپستی 4419686551

76

دینا

پویان عالمی

92/9/18

9/92/12584

رودبار  -رستم آباد  -بلوار امام  -روبروی کالنتری  16کدپستی 4464154438

09192220280

77

گرافیک نوین

محبوبه محمدپور

93/8/21

9/12448

آستانه  -میدان جمهوری  -راسته برنج فروشان کدپستی 4446156568

09112423360
01424234831

78

سارنگ

میترا اکبری معین

93/1/20

9/93/434

رشت  -خ شهدا  -سرچشمه  -کردمحله  -بعد از مسجد ابوذر کدپستی
2721540912

09111391863
01318831820

79

بابک

گیلیار جوانمرد

93/1/21

9/93/457

لنگرود -روبروی مسجد جامع  -انتهای کوی یاسر پشت بانک کشاورزی مرکزی
کدپستی 4471619413

09112449891
01425246791

80

گل نرگس

رضا عالف

93/2/10

9/93/1681

رشت  -پل عراق  -جنب باشگاه فجر کدپستی 4333136756

09117981007

81

ماندگار

عبدا ...کیوانی

93/2/17

9/93/2065

رشت  -بلوار بوسار به سمت قلی پور ساختمان نورانی کدپستی 4135675777

09111397921

82

دریا

محمد طاهر دریا

93/2/17

9/93/2070

لنگرود  -خ امام خمینی  -پاساژ پورقاسم طبقه اول کدپستی 4471664997

09111426045
01425223335

83

مهر

فائزه باصره

93/2/17

9/93/2066

املش  -میدان امام خمینی  -جنب بانک صادرات کدپستی 4495183677

09112416775
01427228020

84

سپنتا

صفورا رنجبر

93/2/20

9/93/2237

آستانه  -روبروی حرم  -خ آیت ا ...وحید  -ساختمان بشارت کدپستی
4441946563

09117080017

ردیف

نام چاپخانه

مدیر چاپخانه

تاریخ مجوز

شماره مجوز

نشانی

تلفن

85

کوثر

یاسین پورتقی

93/2/24

9/93/2390

آستانه  -بلوار دکتر معین  -روبروی پمپ بنزین کدپستی 4441856798

09113424611

86

پیشرو

اسماعیل حاجی بودیان

93/2/25

9/93/2440

رشت  -خ شریعتی  -پاساژ کویتی  -طبقه اول کدپستی 4134763159

093999310408

87

امین

اکرم بطوئی

93/2/4

9/93/1329

رشت  -فلکه گاز  -نبش کوچه حیدری  -کدپستی 4193985864

 0131427003201314272341

88

ایران

رامین گنجی زاده

93/2/6

9/93/1332

رشت  -الکانی  -جنب بانک ملی  -بن بست  - 2پالک  155کدپستی
4144916964

09113339492

89

هفت رنگ

الهام سعادت

93/3/7

9/93/2915

رشت  -سبزه میدان  -کوچه افخرا  -قبل از آموزش و پروش کدپستی
4186945885

09112320269
01312226190

90

پارسه

امید قربانی

93/4/10

9/93/4708

رشت  -خ معلم  -روبروی استانداری کوچه فالحتی بن بست یاسین کدپستی
4168686865

09118352825

91

گلچین

علی عزیزی

93/4/10

9/93/4705

املش  -خ آیت ا ...شهید دستغیب  -پاساژ هدایتی کدپستی 4495167637

09112410687

92

خیام حکیم

علی اکبر حسین نژاد

93/6/5

9/93/8002

رودسر  -خ بسیج ( 72تن) روبروی سینما فجر

01426225711
09111452980

93

جالل

جمال حمیدی کنف گورابی

93/7/17

9/93/10630

الهیجان  -رودبنه  -بلوار دکتر حشمت  -جنب خشکشویی کدپستی
44414193169

09118429035

94

جوان

سید محمد حسین جعفری

93/8/18

9/93/12161

آستانه اشرفیه  -خیابان شهید بهشتی  -کوچه ش آتش زمزم پ  39کدپستی
4441645486

09118410449

95

ترنج

محسن حبیب خواه مشکه

93/8/21

9/12442

املش  -خ شه بهشتی  -جنب تلویزیون شهری کدپستی 4495179484

09113439683

96

رایان نقش شمال

طیبه باب اقبال

93/8/28

9/12688

رشت  -فلکه گاز جنب شیرینی پانیذ کدپستی 4173988916

09117663640

97

اندیشه نگار

مصطفی مهرانی

93/9/9

9/13330

صومعه سرا  -ورودی شهر  -نرسیده به فلکه انتظام کدپسنی 4361885111

09111821065

98

کوروش

علیرضا خانی پور

93/10/10

9/14931

رشت -یخسازی-بعد از سه راه حمیدیان نرسیده به منبع آب-کوچه پاسخی
کدپستی 4155814538

09113379290

99

باقری

الناز واثق

93/10/9

9/14898

تالش-شهر چوبر-بازار چوبر  -خ امام خمینی(ره) کدپستی 4378188883

09116510157

100

سپند

عبدالعلی نوری پیرالقر

93/10/22

9/14108

رشت  -خ امام خمینی(ره)-اول حاجی آباد -روبروی بانک تجارت -بن بست
جیم-ساختمان آریا پاد طبقه همکف کدپستی 4193976179

09115439547

101

آریان

محمد جعفری

93/10/30

9/16496

رشت  -ضیابری اول -روبروی داروخانه دکتر سرودی کدپستی 3238656548

09111314731

102

مجلسی

فاطمه رویا مجلسی

94/3/11

9/18997

الهیجان-خ شقایق -بعد از دانشکده منابع طبیعی-روبروی مجتمع شقایق
کدپستی 4416987411

09111442656

103

بارانا

فریبرز رمضانی خوشکاروندانی

94/4/2

9/5474

رشت  -کوچصفهان  -کوچه شهید عسگری -نبش کوچه  -پ  38کدپستی
1331773671

09123481061

ردیف

نام چاپخانه

مدیر چاپخانه

تاریخ مجوز

شماره مجوز

نشانی

تلفن

104

مه نگار

مریم موسوی

94/4/14

9/6148

رشت  -خ رسالت  -رودبارتان -جنب پارک ش گلستانی کدپستی 4187763599

09112353642

105

بعثت

سید زاهد موالئی

94/5/25

9/8336

تالش-خ ش بهشتی -چهارراه سپاه کدپستی 4371966418

09111836471

106

فرهنگستان گیالن

فریناز فرجودی صومعه سرایی

94/5/31

9/8668

الهیجان  -خ شهدا  -کوچه شهدا  -14باالتر از الوازم خانگی قربانی کدپستی
4419768331

09113438759

107

مهرگان

مجتبی مهرگان احمد سرائی

94/7/19

9/11127

رشت  -فلکه گاز -جنب جهاد دانشگاهی -روبروی تعاونی اداره برق کدپستی
4176873185

09118258926

108

تیراژه

نادر بازرگانیان پور

94/7/21

9/11223

لنگرود -روبروی مسجد جامع -کوی یاسر انتهای کوچه -پشت بانک کشاورزی
مرکزی کدپستی 4471664435

9374022002

109

گیالن

علیرضا احمدی لچ گوراب

94/8/4

9/11789

رشت  -چهارراه گلسار  -روبروی ساختمان پزشکان دانا-بازارچه خوداشتغالی
کدپستی 4173133416

09119361197

110

نقش رستم

وحید رستم نژاد

94/9/7

9/13481

الهیجان -خ امام خمینی(ره) -پاساژخیرخواه -طبقه دوم کدپستی 4413613167

09116078821

111
112

انقالب
کسری

وجیدرضا قدیمی
رضا صابر حق پرور

94/9/22
9/15104

9/14135
94/10/12

فومن  -چهارراه معلم -جنب بانک مسکن کدپستی 4351811111
رشت  -خ امام خمینی-گذر حاج آقا بزرگ -روبروی رنگرزی

09113375754
09111351073

113

داداشی

سبحان زاده داداشی

9//7675

94/10/15

لنگرود  -خ امام خمینی (ره) -جنب بانک ملی  -پاساژ امینی

09113414650

114

عصر جدید

غالمرضا علوی

9/13637

115

سپهر

عظیم اسمعیلی رودبرده

9/18543

116

میم

مصطفی رضازاده

9/18629

 94/9/9لنگرود  -خ شهید بهشتی-روبروی مسجد جامع  -کوی یاسر  -پاساژ ملت  -دهنه دوم 09113449247
09113473783
رشت  -سه راه پاستوریزه-کوی دافساری-نبش کوچه متقی
94/12/24
09375489783
رشت  -فلکه گاز ابتدای بلوار الکان  -روبروی اداره برق
94/12/25

117

طراحان

ربابه صمیمی چوکامی

9/-3675

رشت -پل عراق-کوچه شهاب-جنب دوزندگی رحمت

09112388033

118

راستین

فاطمه محمودی

رودسر-سر پل شرقی -خ ولیعصر -جنب بانک ملی

09113388125

119

سیطره جهان

زیبا شهبازی

رشت-خ سردار جنگل -نقره دشت -نبش کوچه رستگار-پ 38

09168564926

120

ابریشم گرافیک

عظیم زارع مسلمان

صومعه سرا-خ فضیلت -جنب بنیاد مسکن

09101080959

121

آزادبر

خلیل آزادبر

الهیجان-خ کاشف غربی-کوچه کریم -پالک 25

09113434281

122

دانش گستر شمایل

محمدرضا کاظمی طاسکوه

9/-6667

95/5/13

ماسال-خ مطهری-جنب بانک تجارت

09125486709

123

آفرنگ

محمدصابرحق پرور

9/-6884

95/5/17

رشت -خ معلم -میدان سرگل-کوچه نبوت یک-پ29

09113386054

124

پارسیان

علی اکبر احمدی مقدم

9/-7441

95/5/31

رودسر-خ شهدا-کوی وادی

09113421307

125

نیالش

خدیجه مرتضی نیالش

9/-9087

95/6/28

ماسال-شاندرمن-بلوار شهید عبدی-روبروی بانک ملی

09112829389

126

زرین

فرح ناز حدادی

9/10286

95/7/27

رودبار -خ امام خمینی(ره)-روبروی داروخانه شبانه روزی -جنب ساختمان آلتین

09125432580

127

دید برتر

زینب علیزاده

9/10411

95/7/27

رشت  -خ ملت-بن بست پارک -پ28

09115990016

128

آوین

طاهره بهدانی

9/10782

95/8/5

رشت-خ سعدی-خ ش نوری -جنب امالک مسکن شهر

09199331378

95/3/16

129

پرگار

عطااهلل خانعلی زاده

9/115907

95/8/17

رشت -خ نامجو -نرسیده به فلکه گاز -جنب موسسه ثامن االمه

09111491719

130

غفاری

علیرضا غفاری

9/11508

95/8/22

بندر انزلی-خ مطهری-کوچه شهید پیشگاه بحری

09111830854

131

بردیا

بردیا منتصر کوهساری

9/11541

132

سریرا

احمد باغبان اوبری

9/11621

133

تندیس

سید احمد آل یاسین

9/111706

سیاهکل -اول خ  16متری-جنب آژانس تختی
95/8/22
09354508258
انزلی-میدان ماال-نرسیده به میدان گاز  -نبش کوچه الله  -4طبقه همکف ساختمان موسسه خانه قرآن
95/8/23
بندر
0911931874509386297279
رشت -خ امام خمینی(ره)-جنب بانک مهر اقتصاد-طبقه همکف
95/9/1

134

کاوه

مرجان اسالمی

9/12788

95/9/21

09111312866

09386811979

رشت-میدان گلسار-جنب فرمانداری

135

محراب

معصومه مدبر لزرجانی

9/13424

95/10/6

لنگرود -شلمان-جنب بانک ملی

09112406745

136

الماس

زیبنب زحمت کش

9/13771

95/10/11

لنگرود -جاده الهیجان -نبش آموزشگاه فرزین

09113426955

137

ونوس

سیده کبری میرمحمدیان

9/12856

95/9/23

رودسر-میدان شهرداری-خ فرهنگ-روبروی مخابرات قدیم

09399925309

138

حرف حساب

علی کارگر بی ریا شارمی

9/14874

95/10/29

شاندرمن  -خ شهید کرم نژاد

09119882398

139

چاپکده

محمد عاشورنژاد گسکره

9/15621

95/11/13

رشت -رشتیان  -چهارراه وحدت

09113376727

140

نصیری

عباس نصیری

9/16257

95/11/26

تالش-بلوار ولیعصر -جنب پست بانک مرکزی

09113859311

141

طرفه هنر

فرزین احمدی

9/14875

95/11/26

رستم آباد -بلوار امام حسین (ع) -روبروی بانک مهر

09111346960

142

افق نو

لیال فقیر حلقه بسته

9/16818

95/12/7

فومن-خیابان بهشتی-بعد از کارخانه یخ سازی

09114348966

143

گوتنبرگ

محمدرضا تقوی سیاهکلی

9/1116

96/1/16

سیاهکل -خ امام خمینی (ره)-جنب بانک ملی

09335543445

144

پاپیروس

مسعود بابا شکوری

9/-2436

96/2/19

آستانه اشرفیه-خ امام خمینی(ره)-روبروی بانک قوامین

09131003486

145

امید پارسیان

امید عسکری فمی

9/-3568

96/3/2

رشت  -بلوار ش انصاری -خ میرزا کوچک  -ساختمان طوبی

09118065592

146

کاندید

حبیب اله حیدری

9/-2922

96/4/26

رودبار  -پارک چمران -مرکز رشد واحدهای فناور

09192442570

147

رنگین کمان

آرمان رشیدی نژاد

9/-3396

96/4/28

الهیجان -کاشف شرقی -روبروی کوچه 18

09111459047

148

بادروح

حافظ بادروح

9/1297

96/5/2

تالش -روستای جوکندان اول

09381972966

149

فدک

کیوان حبیبی

9/1296

96/5/2

الهیجان -خ آزادگان  -پایین تر از میدان آزادگان -روبروی بنگاه رفیع

150

مهرورزان

محمدناصر فداکار

9/-6778

96/5/7

اسالم -خ امام خمینی(ره)-نرسیده به درمانگاه -115نبش کوچه دانش

09363683706

151

هوروش

ابراهیم گل بابا جمال

9/-4723

96/6/19

بندرانزلی-خ مفتح شمالی (ناصرخسرو) -جنب ساختمان آپادانا

09111863365

152

مدادبی رنگ

محمد ساده پر توانا

9/-9647

96/7/1

رشت -خ طالقانی -پاساژ بیستون  -طبقه اول

09111320193

153

نیکان رایانش

امید بخشایی

9/-3242

96/7/3

تالش -خ طالقانی  -پایین تر از سه راه تختی

09114701920

154

شاپرک

بهزاد امینی

9/10456

96/7/17

ماسال  -خیابان لوحه سرا  -میدان شهدا

09112828843

155

نوشی

بهنام نوشی

9/10517

96/7/18

رستم آباد  -خیابان امام حسین (ع) -پاساژ ولی عصر

09117159480

156

اندیشه نو

رضا داوری

9/10873

157

ارژنگ

امید طولگیالنی

9/11035

 96/7/25فومن  -خیابان انتظام  -نبش بن بست شمشادی -عمارت داوری -روبروی دانشگاه آزاد 09111362371
09119840856
لنگرود  -خیابان  17شهریور -پاساژ ملت
96/7/29

158

آژند

مجتبی فالح کالکی

9/11401

96/8/6

رشت -خیابان پیام نور  -روبروی نان بربری

09119443898

159

الماس شمال

بنیامین فدائی گورابزرمخی

9/12004

96/8/15

رشت  -بلوار معلم  -خیابان شهید حبیب پوررجب  -ساختمان فدائی

09383104742

160

صفا

فاطمه نوری دفرازی

9/12021

96/8/15

لوشان  -خیابان شهید پیروی  -جنب نانوایی لواشی

09112329870

161

تک

مهران فردپور

9/676

96/8/29

رشت  -کوچه سرخه بند  -3ساختمان علی

09118887218

162

گلها

محمد علی اعتدادی

9/12746

96/8/30

منجیل  -خ امام خمینی(ره) -ساختمان علی

09112330122

163

نوین آستارا

کیهان صفی زاد

9/13893

96/9/25

آستارا  -خیابان حکیم نظامی

09119895679

164

تیراژه آستارا

مهدی مویزی

9/13737

96/9/25

آستارا  -خیابان شریعتی شرقی

09359584402

165

مانلی

منا محمدپور

9/14957

96/11/18

استانه اشرفیه  -بندر کیاشهر -خ شهدا  -روبروی مخابرات سابق

09113452930

166

بهاری

مجید بهاری خرم

9/15059

96/11/18

فومن -خ شهید بهشتی -جنب حوزه حوزه علمیه

09117231418

167

نگارش

مریم دورباش

9/15481

96/10/26

رشت  -خیابان الکانی  -عطاآفرین  -باالی آژانس آفرین

09113349790

168

سیب سرخ

امیر آقایی

9/15480

96/10/26

صومعه سرا  -تولم شهر  -خیابان معلم  -روبروی کمیته امداد

09102425158

169

مهیار

مهیار دوستی پور

9/15484

96/11/8

تالش  -لیسار -خ امام خمینی(ره)  -روبروی بانک صادرات

093397887323

170

فردوسی

سید مهدی جعفری

9/15483

96/11/8

آستانه اشرفیه  -خ فردوسی -کوچه نصر  -پالک 20

09118410450

171

نقش رستم

علیرضا نقدی

9/15482

96/10/27

الهیجان  -بازکیا گوراب  -جنب بانک ملی

09111459350

172

مهدی

فاطمه علی نژاد چافجیری

9/15485

96/11/15

لنگرود  -کلیربر -میدان الغدیر  -بعد از آهن فروشی رحمانیان

0911544015109113430151

173

مهرداد

مهرداد ابراهیم زاده پیربازاری

9/15486

96/11/15

رشت  -پیر بازار  -جنب تاکسی تلفنی غزال

09118314010

174

عرشیا

مهدی امینی

9/15487

96/11/23

رشت  -پل بوسار  -جنب کلینیک جراحی پاستور

09118289287

175

باران

مهران گلی پور

9/15488

96/11/30

الهیجان  -خ امام خمینی (ره) -باغ ملی -میدان بصیرت -داخل کوچه خسروی

09113423979

176

ماموت

جواد باوقار چهرده

09112352362

9/15489

96/12/12

رشت -بلوار شهید انصاری  -بعد از پمپ بنزین فرزانه

177

مرتضی

مرتضی عوض پور

9/1650

97/1/28

فومن  -خیابان انتظام  -بعد از دانشگاه آزاد

09111853962

178

منشور

محمد رسول محرمی

9/1728

97/1/29

بندر انزلی -خ مطهری  -خ شهدای شمالی -روبروی نانوایی سنگکی

09111855926

179

رنگین نگار

میالد رضائی محمودآباد

9/-2955

97/2/3

تالش -لیسار -خ امام خمینی(ره) -جنب خ فرهنگ

09118762017

180

ایده

مرتضی شرافت

9/-3014

97/2/26

رضوانشهر  -روبروی ایران خودرو -جنب آموزشگاه رانندگی فجر

09113811485

181

هنرکده یاسین

یاسین عمونژاد

9/-4180

182

نقش گوهر

فرزانه مشعشعه گوهری

9/-4181

183

نیکان رایانش

مروارید دروی

9/-4842

184

فرهام

ابراهیم برهانی پاسکیابی

9/-6465

الهیجان -ابتدای خ آزادگان(فردوسی) -روبروی اداره برق
97/3/19
 97/3/19آستانه اشرفیه -خ امام خمینی(ره) -روبروی رستوران همت  -بازارچه جاللیه شماره یک 09115426177
09113354667
رشت  -خ امام خمینی(ره) -کوچه مجلسی -ساختمان ابن سینا -طبقه اول
97/4/4
09111321528
رشت  -رشتیان  -روبروی اداره دارایی  -مجتمع سپیدار -واحد 2
97/5/6

185

پویا

پویان سحری

9/-7286

97/05/10

رضوانشهر  -پره سر  -سه راه احمد

09112848808

186

مهران

مهران محمد علی نژاد

9/-8136

97/5/22

فومن -خ شهدا -خ مفتح  -روبروی مرکز بهداشت

09117231388

187

اسطوره

حامد کشاورز مشکین فام

9/-8205

97/5/23

آستانه اشرفیه -خ امام خمینی(ره) -جنب بانک پارسیان -بن بست اصغرنژاد

09112446203

188

نگار کامپیوتر

فاطمه چراغی

9/-8206

97/5/23

رشت  -بلوار شهید قلی پور -نرسیده به بیمارستان پارس-روبروینیروگاه برق

09117053375

189

شهر

داود امیدی کوچصفهانی

9/-8962

97/6/6

رشت خ ضیابری-روبروی کاالی دیجیتال-کوچه واحدی

09111395390

190

گیالن آرا

یوسف ابراهیم نژاد کسگری

9/-10129

97/7/2

شفت  -خیابان طالقانی  -جنب اوقاف  -ساختمان آتا

09112358324

09113438467

191

عقیق

محمد پورسرپرست شلمانی

9/-9895

97/6/26

لنگرود  -شلمان -خ امام خمینی (ره) -جنب کوچه صائب

09119419846

192

تجسم نگار

محدثه خیزآب

9/10716

97/7/11

لنگرود  -خیابان امام خمینی(ره) -جنب بانک ملی -پاساژامینی

09112453457

193

پرتو اهورا

مجتبی پرتوی بهمبری

9/10717

97/7/21

رشت  -خیابان بوسار -کوی مرادیان  -پالک 1

09111390170

194

آرتین

سعدی سلیمی

9/11761

97/7/29

رشت  -شهر صنعتی الکان  -ورودی دوم  -جنب شرکت قاسم ایران

09187866744

195

همت گرافیک

صادق احمدی پور لسکوکالیه

9/11704

97/7/28

آستانه اشرفیه  -میدان حافظ

09116694826

196

سه میم

مرتضی خمیرانی

9/12541

97/08/14

رشت  -خیابان ضیابری  -نرسیده به تقاطع سردار جنگل

09113382700

197

مرادی

هومن مرادی

9/97/14573

97/9/19

املش -بلوار امام خمینی (ره) -خ ش بهشتی -روبروی بانک سپه

09113391925

