
زیر 2سال2تا7سال7تا12 سالباالي 12 سال
33500205رشت - خیابان معلم - تقاطع دوم - ساختمان ادریس ـ طبقه اول - واحد اول27,332,00021,608,00018,659,0003,173,000مدینهرشت2د680401393/12/2416410نور عرفات1
42525089لنگرود - میدان معلم - خیابان تربیت (ابتداي جاده قدیم لیالکوه) - جنب نانوایی عباسی26,027,00020,956,00018,659,0003,173,000مدینهرشت3د680201393/12/2413410گیل گشت بشارت2
33221140رشت - خیابان امام خمینی (ره)- اول کوي آفخرا - ساختمان باران - پالك 26,027,00020,956,00018,659,0003,173,00056مدینهرشت3د680471393/12/2515710همت3
42622322رودسر- میدان آیت اله طالقانی27,332,00021,608,00018,659,0003,173,000مدینهرشت2د680291393/12/2514110وفاقرودسر4
33320243رشت - خیابان حافظ - چهارراه استانداري - پالك 26,027,00020,956,00018,659,0003,173,000170مدینهرشت3د680171393/12/2913410شادگشت5
33855001رشت- خیابان شهدا (الهیجان) - کوچه 12 متري پاستور ، پالك 6 27,332,00021,608,00018,659,0003,173,000مدینهرشت2د680521393/12/2916410نسیم گشت گیالن6
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33855001رشت- خیابان شهدا (الهیجان) - کوچه 12 متري پاستور ، پالك 6 27,332,00021,608,00018,659,0003,173,000مدینهرشت2د680521393/12/2916410نسیم گشت گیالن6
42538681لنگرود - بلوار کشاورز ، جاده لیال کوه ، بعد از تعاونی فرهنگیان26,027,00020,956,00018,659,0003,173,000مدینهرشت3د680271394/01/0513410لنگرگشت قائم7
33261500رشت - خیابان تختی ، روبروي پاساژ تختی27,332,00021,608,00018,659,0003,173,000مدینهرشت2د680451394/01/0516410آل رسول8
44433574بندرانزلی ـ فلکه گاز- جنب دانشگاه پیام نور26,027,00020,956,00018,659,0003,173,000مدینهرشت3د680161394/01/0615710خزرگشت9
34738461فومن - خیابان شهدا، نبش ارتباطی مدرس (روبروي خیابان بسیج)27,332,00021,608,00018,659,0003,173,000مدینهرشت2د680381394/01/0614110راهیان نور مشعر10
33251716رشت - خیابان شریعتی - روبروي پاساژ کویتی - جنب بانک رفاه24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680501394/01/1013410گیالن گشت کوثر11
E4.5آستارا - خیابان فارابی-  روبروي کوچه پریان - پالك 25,416,00019,693,00016,743,0003,173,000378مدینهرشت2د680481394/01/1016410صدیق نور آستارا12 +07
33243600رشت- سبزه میدان -ساختمان سبز24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680181394/01/1513410چاوش13
42238613الهیجان- خیابان دکتر حشمت - روبروي ورزشگاه 4000 نفره25,416,00019,693,00016,743,0003,173,000مدینهرشت2د680301394/01/1516410آل نبی شرق گیالن14
33240562رشت ـ خیابان آیت ا... رودباري - جنب پل24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680011394/01/1615710سپیدرود15
34625218رودبار- خلیل آباد، خیابان امام خمینی (ره)، جنب پل هوایی (مصلی)25,416,00019,693,00016,743,0003,173,000مدینهرشت2د680091394/01/1614110راه وصال16
33837888رشت - خیابان شهدا (الهیجان) - روبروي جایگاه CNG - ساختمان صفه - طبقه اول25,416,00019,693,00016,743,0003,173,000مدینهرشت2د680321394/01/2016410گیل راه منتظران17
42123068آستانه اشرفیه- خ شهید بهشتی ، نرسیده به میدان فردوسی ، ساختمان گل یاس ، طبقه اول ، واحد 24,111,00019,041,00016,743,0003,173,0002مدینهرشت3د680411394/01/2013410راه میقات18 42123068آستانه اشرفیه- خ شهید بهشتی ، نرسیده به میدان فردوسی ، ساختمان گل یاس ، طبقه اول ، واحد 24,111,00019,041,00016,743,0003,173,0002مدینهرشت3د680411394/01/2013410راه میقات18
33331929رشت-  خیابان امام خمینی(ره) - کوي چهاربرادران- ساختمان اصغرنیا پالك 21 24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680241394/01/2513410گیل گشت حسام19
44324822صومعه سرا - خیابان شهید برشنورد- جنب بانک مسکن25,416,00019,693,00016,743,0003,173,000مدینهرشت2د680101394/01/2516410دنیاي جدید20
44439377بندرانزلی- خیابان طالقانی - کوچه تختی 3- جنب شیرینی فروشی شاخه نبات25,416,00019,693,00016,743,0003,173,000مدینهرشت2د680351394/01/2614110قو گشت انزلی21
33330313رشت - خیابان مطهري - سه راه انقالب (حاجی آباد) - جنب بانک کشاورزي24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680141394/01/2615710سفر سبز شمال22
33119857رشت - خیابان تختی - نبش کوچه کاسپین - روبروي موسسه مالی اعتباري مهر24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680071394/01/3013410گیل راه رضوان23
42545121لنگرود - جاده چمخاله- جنب مسجد امام حسن مجتبی(ع)24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680061394/02/0413410گیل راه بصیرت24
33242073رشت - خیابان معلم ـ باغ اله وردي ـ ابتداي استادسرا - جنب خیاطی25,416,00019,693,00016,743,0003,173,000مدینهرشت2د680251394/02/0514110گل راه جنت25
42228513الهیجان - تقاطع خیابان کاشف شرقی - نبش خیابان قیام24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680211394/02/0515710نسترن الهیجان26
42128877آستانه اشرفیه- خیابان فردوسی- جنب اداره بهزیستی - نبش کوچه یلدا24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680341394/02/0913410شبان گشت جاللیه27
42538181لنگرود- میدان معلم- اول جاده لیالکوه- جنب ایستگاه تاکسی24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680371394/02/1413410پرواز نور لنگرود28
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44442600بندر انزلی  -غازیان -میدان ماال -جنب باشگاه پرورش اندام طالب نیا - پالك 24,111,00019,041,00016,743,0003,173,0002مدینهرشت3د680281394/02/1913410عارفان29
42137118آستانه اشرفیه - روبروي حرم آقا سید جالل الدین اشرف- پاساژ نصر24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680261394/02/2413410کوچان اشرفیه30
42526356لنگرود- خیابان سعدي - روبروي ایستگاه کومله24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680461394/03/0313410راهیان نینوا31
42123820آستانه اشرفیه - میدان امام حسین (ع) - ساختمان قربانی24,111,00019,041,00016,743,0003,173,000مدینهرشت3د680441394/03/1313410هجرت32
33558819رشت -بلوار شهید رجایی-روبروي مسجد موسی بن جعفر(ع) - نبش کوچه30,839,00023,891,00019,521,0003,173,00026مدینهرشت3د680421394/03/2313421راه حق33


