لیست پذیرندگان کارت زندگی تعاونی اعتبار
فروشگاه زنجیره ای
ردیف

آدرس

نام فروشگاه

تلفن

1

تهران ،شهرری ،میدان هادی ساعی ،رفاه رازی

021-55935491

2

تهران ،چهارراه یافت آباد ،بلوار معلم ،نبش خ عباسی

3

تهران ،نازی آباد ،خیابان شهید رجایی ،خیابان اکبر مشهدی ،خیابان خدایاری مجتمع لوتوس(لوتوس مال)

021-66681444
021-57493103

4

تهران ،سی متری جی ،خیابان امامزاده عبداله ،جنب پمپ بنزین پ 198

021-66639680

5

تهران ،میدان ازادی ابتدای جاده شهید لشگری ضلع غربی کمیته امداد

6

تهران ،شهرک راه اهن ،بلوار امیرکبیر ،میدان موج ،مجتمع پردیسان نور

021-44746100

7

تهران ،تهرانپارس -خیابان حجربن عدی -نبش خ 170شرقی مجتمع تجاری پارسیان

021-77888863

8

تهران ،فالح-خیابان سجاد جنوبی-پالک117و119
تهران ،پیکانشهر ،بلوار سروناز ،خیابان گودرزی ،نبش خیابان هفتم و هشتم

10

تهران ،تهرانسر ،خیابان شاهد غربی ،خیابان رجایی جنوبی ،پالک 1
کرج ،پل فردیس ،جنب مترو ،انتهای ترمینال اتوبوسرانی (شعبه شهید محمد خسروی)

026-32811260

12

کرج ،بلوار طالقانی ،باالتر از میدان آزادگان ،برج قائم (شعبه شهیدان آجرلو)

026-32536103

13

کرج ،میدان مادر ،ابتدای بلوار دانش آموز ،روبروی بانک پاسارگاد (شعبه شهیدان پناهی)

026-32774291

14

کرج ،مهرشهر ،بلوار ارم ،سه راه شهرداری ،بلوار دانش ،مجتمع پرشین (شعبه شهید شکوهی)

026-33417020

15

اتوبان کرج قزوین ،ورودی محمد شهر ،جنب پایانه مسافربری شهید کالنتری ،جاده مخصوص محمد شهر ،نرسیده به محمد شهر ،ساختمان شریعت

026-36270385

9
11

16

021-44518000

شهرقدس ،بلوار مصلی تاالر گلچین

021-46843271

17

شهریار ،بلوار رسول اکرم ،خیابان مفتح ،مجتمع تجاری الماس شهر

021-65279152

فروشگاه زنجیره ای رفاه

18

شهر جدید هشتگرد ،فاز  ،1میدان شهرداری ،بلوار ورزش (شعبه شهیدان کرمیار)

026-44266640

19

شهرک اندیشه؛ فاز یک؛ خیابان شقایق هشتم پ61

021-65539361

20

اسالمشهر ،بعد از میدان نماز ،خیابان امام محمد باقر
قزوین ،محمدیه-چهارراه معلم-بلوار شهید رجایی

028-32573494

22

قزوین ،چهارراه طالقانی ،طبقه همکف برج خلیج فارس

23

قزوین ،بلوار سردار سلیمانی خ نوروزیان نبش حکمت 21

028-33679726

24

تبریز ،هایپر29بهمن ،جنب پل اتحاد ملی

041-34436066

25

تبریز ،زیر پل کابلی

041-33270569
36622400

21

26

مشهد ،قاسم آباد  ،نبش چهارراه مخابرات

27

مشهد ،بلوار شهید کامیاب  ،داخل شهید کامیاب 62

37260001

28

مشهد ،بازار سپاد  ،مجتمع تجاری وصال  ،طبقه -1

29

مشهد ،بلوار میثاق  ،الهیه  ،بلوار محمدیه  ،نبش محمدیه 21

37113200
_

30

نیشابور ،بلوار بعثت  ،فیاض بخش  ، 20مجتمع تجاری الماس

34223366

31

سبزوار ،کاشفی شمالی  ،خیابان فرمانداری  ،روبه روی بیمارستان شهید ممبینی

44237367

32

تهران ،شهرک اکباتان ،فاز ،2میدان صارمی ،مجتمع تجاری مگامال ،طبقه همکف

021-44641024

33

تهران ،بلوار کوهک ،مجتمع طوبی چیتگر(شعبه طوبی)

021-46087407

34

کرج ،میدان پنجم فردیس ،بلوار امام خمینی(شعبه فردیس)

026-36572578

کرج ،فلکه اول گوهردشت ،برج تجاری نیکامال(شعبه نیکامال)

026-34259700

کرج ،خیابان طالقانی شمالی ،باالتر از پل آزادگان ،برج قائم(2شعبه عظیمیه)

026-32550112

37

تبریز ،کوی ولیعصر ،انتهای نگین پارک  ،مجتمع تجاری اطلس

041-33249028

35
36

فروشگاه زنجیره ای هایپرمی

38

مشهد ،میدان جانباز  ،مجتمع تجاری پاژ  ،طبقه ( ، -1صندوق  14و ) 15

37056947

39

مشهد ،بلوار هاشمیه  ،نبش هاشمی  ، 6ساختمان آبان پالزا ( ،صندوق ) 3

38705505

تهران ،ابتدای خیابان فدائیان اسالم جنوب ،بعد از پل بزرگراه آزادگان ،نبش خیابان مختاری

021-35064

40

فروشگاه زنجیــره ای نجم خـاورمیانه

41

فروشگاه دیانتی

42

هایپر خورشید طالیی

43

هایپر مارکت کیپر

44

فروشگاه خواروبار امیر عباس

45

فروشگاه شهریار

کرج ،میانجاده ،حیدرآباد ،خیابان عدل ،خیابان هفت تیر ،پالک ،94طبقه همکف
کرج .شهرستان ساوجبالغ .بلوار ایت اله خامنه ای .شهید خوئینی ها

026-34568424
9123673983

قزوین ،میدان ارتش ،جنب لشگر 16زرهی

028-91001040

تبریز ،خیابان پاسداران ،جنب کلینیک امام رضا ،روبروی سنگبری امیر عباس ،پالک1/7

041-32609329

تبریز ،خیابان ارتش ،جنب ستاد لشکر  21حمزه

041-35568606

46

تعاونی چرخشگر

تبریز ،شریعتی جنوبی ،کوچه مهران

041-35569719

47

هایپر پارس مارکت

نیشابور ،تقاطع خیابان نور و ادیب

42628719

48

هایپر ماهـان

49

فروشگاه فجر نائین

50

هایپر مارکت تعاونی مصرف فرهنگیان

51

تعاونی مصرف کارکنان گلشن

52

فروشگاه زنجیره ای نجم خاورمیانه

53

فروشگاه لوازم خانگی امیدی

54

لوازم خانگی جهانگیری(گلدیران)

55

فروشگاه لوازم خانگی مادر

42629597

نیشابور ،بلوار فضل  ،روبه روی خیابان ولیعصر
نائین ،خیایان شهید رجائی ،روبروی ساختمان بیمارستان حشمتیه

031-46253100

نائین ،خیابان پاسداران ،ساختمان تعاونی مصرف فرهنگیان

031-46291460
031-46251290

نائین ،خیابان شهرداری ،جنب اداره ثبت اسناد
رشت ،سبزه میدان ،نبش کوچه اسالم پرست

013-33264556

لوازم خانگی
تهران ،خیابان ری ،نرسیده به سه راه امین حضور ،پاساژ سهامی ،زیر همکف ،پالک33و32

021-33440595

تهران ،امامزاده حسن ،روبروی مرکز خرید عقیق ،پاساژ امین الملک ،طبقه همکف ،پالک  5و 11

021-55743737

تهران ،خیابان انقالب ،چهارراه وصال به سمت خیابان ابوریحان ،نبش کوچه رازی

021-66462124

56

فروشگاه لوازم خانگی هایپر هوم

تهران ،خیابان ری(امین حضور) ،جنب بانک ملی کارگشایی ،پالک515

021-33121440

57

فروشگاه لوازم خانگی دمیرچلی

تهران ،خیابان هالل احمر ،مابین نواب و چهارراه عباسی جنب بیمارستان شهید فهمیده ،پالک393

021-55400275

58

فروشگاه لوازم خانگی رنگین کمان

تهران ،شهرری ،خیابان  24متری ،خیابان شیر محمدی ،پالک59تا63

0912-3791601-021-55910249

59

فروشگاه لوازم خانگی جامعه

تهران ،خیابان جمهوری ،بین چهارراه ابوریحان و فلسطین ،پالک1008

021-66963915

60

فروشگاه لوازم خانگی تاک

تهران ،خیابان خاوران بعد از اتوبان امام علی جنب ناحیه مالک اشتر

021-33432284

61

هایپر ایوان

تهران ،کیلومتر  22جاده مخصوص

026-34102666

62

فروشگاه لوازم خانگی هشت طالئی

تهران ،کیلومتر  5جاده مخصوص کرج ،الین کندرو ،فروشگاه مرکزی

63

فروشگاه لوازم خانگی بهاران حله

تهران ،خیابان فاطمی ،بلوار گلها ،کوچه دیدگان ،پالک ،1واحد2

021-88594430

64

فروشگاه لوازم خانگی کیوان

کرج ،میدان استاندارد ،ابتدای جاده مشکین دشت ،رزکان نو ،مجتمع تجاری اکومال ،طبقه اول ،الین سینما

026-34925539

کرج ،میدان توحید ،ابتدای خیابان مظاهری ،جنب پاساژ شرکا ،ساختمان دووسنتر

026-34203508

65
66
67
68

فروشگاه لوازم خانگی دوو سنتر
فروشگاه لوازم خانگی بهارا
نمایندگی مادیران(نمایندگی امرسان ،پارس ،پاکشوما و مادیران)

021-48458

کرج ،گوهردشت ،انتهای سه باندی گوهردشت ،روبروی بانک ملت

026-34203508

میدان کرج ،خیابان شاه عباسی ،خیابان فاطمیه ،روبروی مسجد فاطمیه ،پالک45

026-32404428

کرج ،مشکین دشت ،خیابان هدایت کار ،پالک179

026-36220373

کرج ،خیابان  400دستگاه ،بین ستاره یک و دو

026-32754420

کرج ،گوهردشت ،بلوار انقالب ،بین گلستان دوم و خیابان یکم(نمایندگی اسنوا و دوو)

026-34306779

کرج ،آزادگان ،سه راه حسن آباد ،بین تربیت 19و21

026-32501367

72

فروشگاه لوازم خانگی رنجبر

کرج ،سه راه رجائی شهر ،پاساژ مالصدرا ،سالن سوم ،پالک75و76

026-32713005

73

فروشگاه لوازم خانگی نجفی

کرج ،مشکین دشت ،بلوار شیرازیان ،جنب کالنتری ،خیابان شهید قدوسی ،نبش کوچه سپهر5

026-36272126

74

فروشگاه لوازم خانگی مادر

کرج ،مشکین دشت ،خیابان هدایتکار ،روبروی پارک فدک

026-36201171

69
70
71

فروشگاه لوازم خانگی کالسیک
نمایندگی اسنوا(حیدری)

75

فروشگاه لوازم خانگی میرزایی

76

فروشگاه لوازم خانگی برادران آذرپور

77

فروشگاه لوازم خانگی الماس

78
79

فروشگاه لوازم خانکی اسدی

80
81
82

فروشگاه لوازم خانگی کرمی

83
84

فروشگاه لوازم خانگی بازرگانی عزتی

85

فروشگاه لوازم خانگی اسنوا و دوو/حاجی نصیر

کرج ،عظیمیه ،میدان مهران ،ندای جنوبی ،نبش مسرور خسروی

026-32556661

کرج ،کمال شهر ،شهرک پیشاهنگی ،ولیعصر دوم ،نبش کوچه افراز

026-34826684

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان برقان ،نبش خیابان کمالی

026-32228477

کرج ،ماهدشت ،روبروی بانک انصار

026-37301068

کرج ،ماهدشت ،بلوار امام50 ،متر بعد از خیابان چمران

026-37307040

کرج ،صفادشت ،بلوار امام ،نبش گلستان 4

026-65435747

کرج ،میدان شهید فهمیده به سمت کارخانه قند ،پالک 154

026-32702007

کرج ،سه راه رجائی شهر به سمت فلکه اول بعد از سه باندی نبش روزبهانی

026-34424707

کرج ،دولت آباد ،ابوسعید ،11پالک1

026-32743391

شهرقدس ،بلوار مصلی ،روبروی دفتر امام جمعه ،پالک421

021-46846578

شهریار ،اندیشه ،فاز یک ،خیابان ارغوان هشتم ،میدان معلم ،پالک 87/2

021-65537184

فروشگاه خاجی(لوازم خانگی ،آشپزخانه ،تاسیسات ،تلفن
86

همراه ،برق و الکترونیک ،شیرآالت و چینی ،کاشی و سرامیک ،شهریار ،جاده مالرد ،بعد از شهرک جعفریه

021-65411114

ابزار و یراق)
87

فروشگاه لوازم خانگی معصومی(اسنوا)

فاز یک اندیشه ،خیابان  12غربی ،پالک170

88

فروشگاه لوازم خانگی حسومی

89

فروشگاه لوازم خانگی کاالی روز(عباس زاده)

90

فروشگاه لوازم خانگی کشاورز

اسالمشهر ،خیابان کاشانی ،کوچه شایان ،16پالک 71

91

فروشگاه لوازم خانگی آرسیس

اسالمشهر ،بعد از خیابان مطهری ،جنب فروشگاه اتکا

92

فروشگاه محمدخانی(تاسیسات)

93

فروشگاه لوازم خانگی دیدار(رفاه گستر انوشه)

94

فروشگاه لوازم خانگی جباری

95

فروشگاه لوازم خانگی خلیج فارس

96

فروشگاه لوازم خانگی امپراتور

97

فروشگاه دیده بان(آیفون تصویری ،دزدگیر)

98

فروشگاه تبریز کنترل(دزدگیر و دوربین مداربسته)

99

تجهیزات آشپزخانه و شیرآالت آی نور آذران

100

فروشگاه عباد پور(ظروف و چینی)

101

فروشگاه لوازم خانگی زوار

102

فروشگاه لوازم خانگی بدرپور

103

فروشگاه بازرگانی انتخاب کاال(لوازم خانگی)

104

فروشگاه بازرگانی صلحی(لوازم خانگی)

105

فروشگاه بـازرگانـی اسـدی(لوازم خانگی)

اندیشه ،فاز یک ،بلوار اصلی ،بین 11و12شرقی ،پالک227
اسالمشهر ،خیابان امام موسی کاظم ،نبش عدالت ،7پالک71

021-56126774
021-56110325

رباط کریم ،بلوار آزادگان ،نبش گلستان  ،9پالک505

021-56422177

رباط کریم ،بین میدان امام و فرمانداری ،جنب تاالر کاخ

021-56213152

قزوین ،محمدیه ،منطقه والفجر5

028-32566382

قزوین ،اقبالیه ،بلوار امام ،جنب مسجد ابوالفضل ،نبش خیابان معاد

028-33426550

قزوین ،چهارراه فردوسی ،تقاطع بوعلی ،مقابل قنادی پرستو ،پالک192

028-33238008

قزوین ،بلوار آزادگان ،مجتمع تجاری عالءالدین ،واحد155

028-33674715

تبریز ،خیابان بهار غربی ،تقاطع نظام پزشکی ،پاساژ صدف ،پالک 12

041-32879208

تبریز ،چهارراه الله به طرف ابوریحان  ،نرسیده به خیابان ملت

041-34762469

تبریز ،بازار ،خیابان جمهوری ،بلوار شهدا ،بازار شمس تبریزیف پالک ،29طبقه زیر زمین

041-35530323

تبریز ،خیابان آزادی ،خیابان جدیری جنوبی ،روبروی مجتمع آبادگران ،پالک 51طبقه همکف

041-33380970

تبریز ،خیابان آذربایجان ،آخر خیابان حکم آباد ،نرسیده به بلوار شهیدان ذاکر ،تقاطع نظام پزشکی پالک  1طبقه همکف

041-32886482

تبریز ،سه راهی ولیعصر ،روبروی قصر چوبی ،دفنر شادمان ،پالک1

041-33338264

تبریز ،خیابان جمهوری اسالمی ،بلوار شهدا ،بازار شمس تبریزی ،پالک ،17طبقه زیرزمین

041-35531016

مشهد ،بلوار پیروزی  ،بین پیروزی  27و 29

38815151

مشهد ،خیابان سعدی  ،نبش سعدی  ، 11پاساژ بهزاد  ،طبقه ، -1پالک (55خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

32234868
3385353
33899372

مشهد ،شعبه  : 1مجتمع اطلس  ،طبقه  ، Bپالک 2150و2152

33850001

مشهد ،شعبه  : 2مجتمع امیر  ،فاز  ، 2طبقه همکف  ،پالک 48

33899339

مشهد ،شعبه مرکزی:بلوار پیروزی  ،نبش چهارراه کوثر،جنب موسسه عشاق الحسین(ع)(در این مجموعه خرید فرش مقدور میباشد)

38845875

مشهد ،شعبه  :1بلوار پیروزی ،حاشیه میدان حر ،فروشگاه خانه دوو

38838502

106
107

فروشگاه لوازم خانگی شهروند

مشهد ،بازاربزرگ اطلس  ،طبقه  ، Aواحد  1022و (1043خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

108

فروشگاه لوازم خانگی ایـده آل

مشهد ،مجتمع اطلس  ،ورودی  ، Bطبقه همکف  ،پالک 2010/2009/2008

109
110
111
112
113
114

فروشگاه لوازم خانگی مهرآسای پارسیان(پاکشوما)

021-65525600-65529215
021-56366000

فروشگاه سام(لوازم خانگی)

فروشگاه لوازم خانگی پـارسـا

021-65509373

مشهد ،شعبه  :2بلوار معلم ،بین معلم  23و ، 25فروشگاه خانه دوو

36014030

مشهد ،شعبه  :3بلوارپیروزی ،نرسیده به چهارراه کوثر ،روبه روی سینماپیروزی

38826786

115

هایپر لوازم خانگی ساریکا

116

فروشگاه لوازم خانگی فهمیده

117

فروشگاه لوازم خانگی پارسه

118

فروشگاه لوازم خانگی بخشی زاده

119
120

فروشگاه لوازم خانگی عـدل ایـرانیـان

121

فروشگاه لـوازم خانگی سحابی

122

فروشگاه لـوازم خانگـی نیـرآبادی

123

فروشگاه لـوازم خانگـی تـک پویـا

124

کـادویـی امـیر(فروشگاه لوازم خانگی)

مشهد ،میدان شهدا ،خیابان دانشگاه ،بین دانشگاه  1و 3

37131335

مشهد ،خیابان سناباد ،نبش سناباد  ،56تقاطع چهارراه راهنمایی و سناباد

32220414

مشهد ،خیابان عبادی ،عبادی  ، 93نبش چهارراه اول (خرید با نرم افزارپاک ورمز دوم)

37320489

مشهد ،شعبه  :1بلوار عدل خمینی  ،داخل عدل خمینی، 66جنب دفتر پیشخوان  ،طبقه(1خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

38541525

مشهد ،بلوار عدل خمینی ،بین عدل خمینی  66و  ( 68دراین مجموعه خرید فرش مقدور میباشد)

38541525

مشهد ،بازاربزرگ اطلس ،ورودی ،cپالک  3205و 3207

نیشابور ،حاشیه میدان آزادی

42216010

نیشابور ،میدان باغات  ،کوچه خاتم النبیین 16

42240637

نیشابور ،شهرک بینالود  ،بلوار امام رضا  ،بازارشهروند  ،واحد 15

42240637

سبزوار ،خیابان کاشفی شمالی  ،تقاطع ابن یمین

44226593

125

فروشگاه لـوازم خانگـی معصومـی فـرد

سبزوار ،خیابان مدرس شرقی  ،جنب کوچه گودانبار

126

فروشگاه هومان (پکیج و کولرگازی )

127

فروشگاه لوازم خانگی فرمونی
کلینیک ساختمانی کمالی نائین(تاسیسات ساختمانی)

129

مبلمان لیکو

128

-

مشهد ،بلواروکیل اباد  ،بلوار جالل آل احمد  ،نبش جالل (58خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

36027694

نائین ،خیابان امام خمینی ،خیابان دکتر طبا ،کوچه3

031-46260602

نائین ،خیابان شهید رجائی ،روبروی ساختمان دبیرستان چمران

031-46250542

مبلمان
تهران ،کیلومتر  11جاده مخصوص ،طبقه فوقانی فروشگاه سپه

021-44525913-09127658697
021-66132715

130

تهران ،شهرک ولیعصر ،خیابان وحدت ،پالک(140نمایشگاه التاش) ،پالک(157نمایشگاه کالسیک) ،پالک(54نمایشگاه استیل)

66313619

مبلمان التاش
131

تهران ،چهارراه یافت آباد ،خیابان بازار مبل ،بازار بزرگ ارضی ،راهروی 5متری ،پالک(81نمایشگاه دوگل)

132

تهران ،میدان رسالت ،خیابان هنگام ،بلوار دالوران ،بین چهارراه آزادگان و تکاوران ،پالک400و(402نمایشگاه نظر چوب)

133

مبلمان سکویا

134

مبلمان امام علی

135

مبلمان و فرش خانه ایرانی

136

مبلمان آبنوس

66300996
021-66213023
021-77446574/77442166

تهران ،خیابان یافت آباد ،پاساژ پاسارگاد ،طبقه اول ،پالک56

021-66683054

کرج ،بلوار محمد شهر ،مشکین دشت ،بلوار امام علی

026-36271120

جاده قدیم کرج ،بعد از تقاطع آزادگان ،دوربرگردان باغستان شهریار ،کیلومتر  ،4جاده سعیدآباد
کرج ،بلوار پیام ،جاده قزلحصار ،بازار مبل آبنوس

021-54771
026-33307621

137

مبلمان رویال کالسیک

138

هایپر افق طالیی کوروش(مبلمان)

139

مبلمان اورمان

کرج ،فردیس ،سه راه حافظیه ،روبروی اداره گاز

026-36615344

140

مبلمان افتخاری

شهر قدس ،بلوار مصلی ،بعد از میدان ولیعصر و امام حسین ،مجتمع صنعتی زندیه ،پالک 118و120

021-66696276

141

مبلمان ناک

قزوین ،بلوار امام خمینی ،روبروی حکمت20

028-33664005

142

فروشگاه صنایع چوبی آپادانا

قزوین ،خیابان نوروزیان ،روبروی بستنی نعمت ،جنب کارواش 20

028-33681797

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،سه راه گوهردشت ،بین دهقان ویالی اول و سه راه گوهردشت ،نبش میثم سیزدهم
کرج ،بلوار باغستان ،بوستان  ،14جنب مخابرات ،مجتمع تجاری کوروش

026-34202563-09195711399
026-34321121-2

143

مبلمان ایپک یولی

144

خـانـه چـوب

145

مبلـمان نیـکدل

146

فروشگاه شادمهری(مبلمان و فرش)

تبریز ،آخر خیابان طالقانی ،اول خیابان توحید ،روبروی دانشگاه تربیت معلم
مشهد ،میدان شهدا ،بین دانشگاه 1و  ،3مجتمع امین،واحد( 12خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

041-35422173
9155683757

مشهد ،بلوار عبدالمطلب ،بین عبدالمطلب  24و 26

37246449

نیشابور ،خیابان دارایی ،بلوار امیرکبیر ،روبه روی امیرکبیر4

43358555

پرده و پارچه
147

گالری پرده مرینوس

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،بین کرج نو و دهقان ویال ،جنب پل میانجاده

026-34205877

148

فروشگاه پارچه الله

تبریز ،کوچه کرباسی ،خیابان تربیت ،پاساژ شیخ صفی ،پالک 64طبقه همکف

041-35532786

مشهد ،خیابان تعبدی  ،بین تعبدی  5و 7

37258074

نیشابور ،خیابان امام خمینی ،خیابان خاتم النبیین ،میدان باغات ،پاساژ رضا

42219515

149

گالری پرده گرامی

150

گالری پارچه کاسبکار

42243541
42233423

151

گالری پرده ماندگار

نیشابور ،خیابان امام خمینی  ،خیابان خاتم النبیین ،میدان باغات  ،پاساژ رضا(خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

152

گالری پرده هرمس

نیشابور ،خیابان امام خمینی ،میدان باغات ،روبه روی خاتم النبیین (3خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

153

دکوراسیون بی نظیر

دکوراسیون
154

فروشگاه اشجاری(کابینت و پارکت و )...

155

فروشگاه باهونیا(کاغذدیواری ،پارکت)...،

156

دکوراسیون داخلی حسینی

0912-2817236

شهر قدس ،سرخه حصار ،خیابان امام علی ،پالک125
تبریز ،کرکج کوچه شهید باکری ،خیابان قوم الر ،طبقه همکف
مشهد ،نبش معلم  ،37پالک-541خرید با برنامه پاک
مشهد ،بلوار پیروزی ،بین پیروزی  70و  ،72پالک ( 40خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

9141142025
9151094929
38337616

لوستر
157

تهران ،ستارخان ،تهران ویال ،نبش رئیس زاده ،پالک 27

021-66523806

تهران ،الله زار ،نرسیده به منوچهری ،روبروی بانک ملی ،پاساژشکروی

021-33943175

159

گالری لوستر زرین

تهران ،عبدل آباد ،خیابان ایمان ،نبش کوچه هفتم

021-55834195

160

گالری لوستر و تزئینات داخلی دی الیت

تبریز ،خیابان آزادی ،روبروی ساختمان شیخ الرئیس

041-33378220

161

گالری لوستر اسکان

تبریز ،میدان رسالت ،جنب مجتمع مهستان

041-34491649

158

گالری لوستر فروزان

162

گالری کیـان لوستـر

نیشابور ،بینالود  ،انتهای خیابان ادیب ،سمت چپ ،جنب هایپرمارکت

9153069620

163

گالری فـانوس سفـید

مشهد ،آخوند خراسانی ،خراسانی  ،7قطعه دوم سمت چپ

9153293901

164

فروشگاه کاالی خواب نوتاش(آکسون)

165

فروشگاه تشک رویال

کاالی خواب
تهران ،خیابان آیت اله سعیدی ،حدفاصل چهارراه یافت آباد و خیابان تقی زاده ،روبروی آتش نشانی

021-66224182 / 66201788

تهران ،یافت آباد شرقی ،خیابان شاندیز ،پالک 171

021-66223377

166

فروشگاه آپادانا

اسالمشهر ،بلوار بسیج ،بین خیابان باغ فیض و دانشگاه

021-56357706

167

فروشگاه تشک رویال ماتریس

قزوین ،خیابان نوروزیان ،نبش حکمت ،52پالک379

028-33685056

168

فروشگاه خوشخواب

قزوین ،خیابان سعدی ،منبع آب ،ابتدای خیابان کارگر

028-33340947

169

فروشگاه تشک پرهام

170

فروشگاه رویـال هـوم (میترا)

171

فروشگاه شادمهری

172

فروشگاه فرش شاهکار مشهد

173

فروشگاه فرش کوروش

174

فروشگاه فروشگاه فرش دانائی

مشهد ،بازار بزرگ اطلس  ،ورودی  ، Cواحد ( 3098خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

33852648

مشهد ،بلوار معلم  ،نبش چهارراه دانشجو  ،پالک ( 1014خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

38929093

نیشابور ،خیابان امام خمینی ،روبه روی میدان باغات(خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

42223308

فرش

175
176

تهران ،ستارخان ،بعد از پل یادگار امام ،جنب بازار سنتی

021-66523920

کرج ،بلوار شهید چمران ،روبروی سه راه دانشکده

026-32409001

تبریز ،خیابان خیام ،نرسیده به سه راه الله زار

041-35519969

مشهد ،شعبه : 1میدان امام حسین  ،عبادی  ، 90پالک 39
فروشگاه فرش قیطران

مشهد ،شعبه :2شهرک غرب  ،انتهای رفیعی  ،مجتمع فجر  ،واحد201
مشهد ،شعبه :3بازار اطلس  ،ورودی ، Cواحد4097

177
178

فروشگاه فرش مشهد نمایندگی نقوی

179

فروشگاه الکترومحمدی

180

فروشگاه صولتی

مشهد ،شهرک غرب ،چهارراه مخابرات ،روبه روی فروشگاه رفاه

37334548
_
_
36639292

لوازم الکتریکی
تبریز ،خیابان آزادی ،چهارراه طالقانی

9144178890

تبریز ،خیابان شریعتی شمالی ،خیابان محققی شرقی ،پاساژ نوبخت

0914-4717747

طال و جواهر
181
182

تهران ،خیابان دزاشیب ،خیابان عمار ،مرکز خرید کیمیا
کیا گالری

183
184

گالری الهام

185

گالری عبدالی

021-26851780

تهران ،ضلع شرقی دریاچه چیتگر ،مجموعه بام لند ،بلوکB

021-40443180

تهران ،سعادت آباد ،بلوار فرحزادی ،خیابان حافظی ،تقاطع فخار مقدم ،مرکزخرید آرن ،طبقه همکف دوم

021-22382887

تهران ،شهرک غرب ،مجتمع تجاری میالد نور ،طبقه سوم ،پالک9و14

021-88085172

تهران ،تهرانسر ،چهارراه صدف ،بلوار شاهد غربی ،نرسیده به مسجد جامع ،پاساژ تجاری تهرانسر ،طبقه دوم ،پالک 30

021-44530846

186

گالری لوتوس

تهران ،خیابان پیروزی ،چهارراه کوکا ،مجتمع پانوراما ،پالکB13

021-77759138

187

گالری طال سید

تهران ،مینی سیتی ،شهرک محالتی ،فاز 2نصر ،پاساژ دریا ،طبقه اول ،پالک6

021-22472866

188

گالری جواهرسازان ایران

189

بارانا گلد گالری

190

گالری طالی گندم

تهران ،بازار بزرگ ،سبزه میدان ،پاساژ طالی ایران ،پالک90

191

جواهری شامرانی

کرج ،بلوارنبوت ،مجتمع تجاری مهستان ،بورس طالوجواهر ،واحد۳۴۹

تهران ،خیابان اشرفی اصفهانی ،جنب تیراژه ،پاساژ گنجینه طال ،پالک35

021-44892503

تهران ،خیابان کریمخان زند ،بعد از تقاطع میرزای شیرازی به سمت ولیعصر ،مرکز خریدطال

021-88905581
021-55616504

192

جواهری مهدی

میدان کرج ،پاساژ زکی خانی(مرکزی) ،طبقه همکف ،پالک27

026-32203833/32237730

193

گالری طال و جواهر کرون

کرج ،بلوار مطهری ،نبش بلوار استقالل ،مجتمع تجاری مالصدرا

026-34494801

194

گالری طال دروان

کرج ،گوهردشت ،خیابان آزادی ،نبش سوم غربی ،بورس طال گوهرشاد ،طبقه منفی یک ،واحد4

026-34445376

195

گالری رادین

کرج ،حصارک ،خیابان المهدی ،بورس طال و جواهر پاسارگاد ،طبقه زیرین ،پالک13

026-34610191

196

گالری ایران طال

کرج ،خیابان بهشتی ،روبروی کالنتری مرکز ،پالک141

026-32229870

197

گالری دانش فر

کرج ،مشکین دشت ،خیابان هدایتکار ،نبش خیابان ولی پور

026-36213536

198

جواهری حسینی

شهر قدس ،میدان آزادی ،خیابان آزادی ،روبروی  8متری شورا ،پاساژ مرکزی طال ،پالک71

021-46826767

199

طال فروشی گرامی

اندیشه ،فازیک ،نبش پنجم غربی ،پاساژ بهار ،راهروی وسط

021-65502154

200

گالری پاالدیوم

رباط کریم ،بلوار آزادگان ،جنب بانک مسکن ،پالک 65

021-40551070

201

گالری الیت

رباط کریم ،بلوار آزادگان ،پایین تر از بانک مسکن

021-56431694

202

گالری طال میثاق

قزوین ،اقبالیه ،خیابان امام رضا ،پاساژ امام رضا ،پالک2

028-33424838

203

گالری طال و جواهر الله

قزوین ،سه راه خیام ،پاساژ علوی ،طبقه همکف ،پالک58

028-33229745

204

جواهری دلدار

تبریز ،نصف راه ،پاساژ اشکان ،طبقه هفتم ،پالک12

041-34413766

205

جـواهری صـراف زاده

36047791

مشهد ،بلوار امامت  ،بین امامت  1و 3

206

جـواهری کـیانی

207

گالری پیوند

208

گالری چشمه نور

209

گالری حالجی
جواهری رز طالیی

نائین ،خیابان امام ،روبروی بانک مسکن ،پالک337

211

گالری ساعت خضرا
گالری ساعت کنز

تهران ،میدان پونک ،مجتمع بوستان ،طبقه همکف ،بازارچه شقایق ،پالک169
کرج ،چهار راه نبوت ،مرکز خرید مهستان ،طبقه دوم ،واحد78-86-337

210

مشهد ،خیابان خسروی  ،نبش پاساژ خسروی  ،پالک19

32290136

نیشابور ،خیابان امام خمینی روبروی درب اصلی مسجد جامع

42241886

نیشابور ،خیابان امام خمینی  ،چهرراه اصلی  ،جنب بانک ملت  ،شعبه بازار

42223105

نیشابور ،خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 15

42222761
031-46254782

ساعت
212

021-44499750-09308504422
026-32560337

دیجیتال(گوشی و لپ تاپ و )...
213

فروشگاه پویش سبز تهران(نوت بوک ،دوربین دیجیتال ،لوازم
جانبی)

214

فروشگاه ایران زمین

215

فروشگاه بهین تکنولوژی

216

فروشگاه نکوئی

217

فروشگاه الکی گیم(گوشی موبایل و کنسول بازی)

218

فروشگاه همراه تل

219

فروشگاه صدااستور

220

فروشگاه آرمان سیستم فناور البرز

221

فروشگاه لنوو

222

فروشگاه کیوان

223

فروشگاه ویرا ارتباط

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از طالقانی ،مرکز کامپیوتر ایران ،واحد205

021-88899137

تهران ،چهارراه ولیعصر ،بازار کامپیوتر رضا ،طبقه همکف ،شماره 16

021-66971105

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان هویزه غربی ،پالک ،137طبقه دوم
تهران ،دریاچه چیتگر ،میدان ساحل ،خیابان شمس تبریزی ،پاساژ تماس ،طبقه همکف ،واحد ،9هرمس

داخلی 59142-021 199
021-46056991-46056881

تهران ،تجریش ،خیابان شهرداری ،پاساژ البرز ،طبقه همکف ،واحد106

021-26853583

تهران ،میدان توحید ،پایین تر از خیابان پرچم ،پالک60

021-66433850

تهران ،چهارراه ولیعصر ،پاساژ رضا ،طبقه همکف ،پالک ،10واحد10

021-66175921

کرج ،خیابان مطهری ،نبش اردالن ،3ساختمان آراد ،پالک869

026-32506093

میدان کرج ،نرسیده به میدان شهدا ،نبش فروغی

026-32403213

کرج ،میدان استاندارد ،ابتدای جاده مشکین دشت ،رزکان نو ،مجتمع تجاری اکومال ،طبقه اول ،الین سینما

026-34925539

کرج ،گلشهر ،ابتدای خیابان درختی ،روبروی بازار موبایل ،ایرانسل

026-33555551-09399999207

224

فروشگاه پدرخوانده

225

فروشگاه موبایل وصال

226

فروشگاه موبایل رزا(کنسول بازی)

227

فروشگاه موبایل ماهور

کرج ،میدان آزادگان ،برج میالد کرج ،طبقه دوم ،واحد75

026-32570267

کرج ،حصارک ،بلوار شهید بهشتی ،بین خیابان امام زاده و المهدی ،پالک6

026-34604073

کرج ،رجائی شهر ،بلوار رستاخیز ،بین خیابان 4و ،5نبش خیابان هجرت

026-34465255

کرج ،خیابان دانشکده ،پاساژ دانشکده ،طبقه زیرزمین ،پالک5

026-32250569

228

فروشگاه موبایل سیب تل(موبایل و لوازم جانبی)

کرج ،بلوار دانش آموز ،بلوار نبوت ،خیابان هاتف

026-32700788

229

فروشگاه پالس رایان

کرج ،چهارراه هفت تیر ،مجتمع کامپیوتر کیش ،واحد11

026-32231934

230

فروشگاه موبایل میثم

اسالمشهر ،خیابان امام محمدباقر ،بین کوچه چهارم و ششم ،میالن سوم سابق ،پالک85

021-56361836

231

فروشگاه موبایل صبا

قزوین ،خیابان امام خمینی ،جنب سرای سعد السلطنه

028-33244040

232

فروشگاه موبایل اسکویی

233

فروشگاه امید

234

فروشگاه کامپیوتر پیراد

235

فروشگاه موبی لند

236

فروشگاه موبایـل و کامپیـوتر پـارس(یکتا)

237

فروشگاه موبایل فراسو

238

فروشگاه موبایل اطمینان

239

فروشگاه موبایل یزدان

تبریز ،شهر جدید سهند ،میدان مادر ،پاساژ گلدیس

9141093219
041-34467705

تبریز ،خیابان فجر ،نبش پاساژ ققنوس
تبریز ،پاساژ سهند ،طبقه اول

041-35537744

تبریز ،ولیعصر ،کوچه کهنموئی شرقی ،خیابان شهریار ،پالک ،5طبقه همکف ،واحد شریفی

041-33339848

مشهد ،خیابان آبکوه  ،آبکوه  ، 17ارم شمالی  ،قطعه دوم
مشهد ،میدان شهدا  ،خیابان صاحب الزمان  ،نبش صاحب الزمان  ، 28مجتمع رضوان  ،طبقه  ، 2واحد(210خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

38462503
9159152011

مشهد ،قاسم آباد  ،بلوار اندیشه ،بلوار ادیب نیشابوری ،بین ادیب  49و  ، 51پالک 505

36662476

مشهد ،بلوار استقالل  ،بین استقالل  3و چهارراه میالد  ،پشت ایستگاه اتوبوس

36038359

240

فروشگاه موبایل مهران

مشهد ،بلوارپیروزی  ،بین پیروزی  15و  ، 15/1پالک 261

241

فروشگاه نوین کامپیوتر

نیشابور ،میدان آزادی  ،ابتدای خیابان 22بهمن شرقی(خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

42222228

نیشابور ،خیابان فردوسی شمالی  ،پاساژ پروانه  ،طبقه همکف  ،واحد (208خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

42218021

سبزوار ،خیابان بهار  ،میدان فاطمی  ،نبش پارک کودک

44244566

242

فروشگاه موبایل پایتخت

243

فروشگاه کامپـیوتر صفـرویـک

244

فروشگاه ایـران رایـانـه

245

دفتی فنی مهندسی

246

فروشگاه موبایل جزیره

247

فروشگاه زاوا(پوشاک مردانه)

سبزوار ،خیابان دکتر فاطمی  ،خیابان بهار  ، 2پالک  ، 86طبقه همکف
نائین ،خیابان امام خمینی ،جنب ساختمان بانک انصار
نائین ،خیابان شهید رجائی ،بلوار شهید مطهری ،پالک115

9152200062

031-46261465
031-46261111

پوشاک(کیف و کفش)
248

فروشگاه ژاکوب(پوشاک زنانه)

249

فروشگاه بزرگ ایرانیان(پوشاک خانواده)

250

پوشاک ایرانیان (پوشاک خانواده)

251

فروشگاه کفش گام

تهران ،میدان امام خمینی ،باب همایون ،خیابان صوراسرافیل ،پاساژ صوراسرافیل ،طبقه منفی ،1روبروی پله برقی ،پ 157

021-33927440

تهران ،خیابان ولیعصر ،زیر پل همت ،پالک 2522

021-88882361

تهران ،خیابان امین الملک ،نبش خیابان لقمان

021-66622145

تهران ،خیابان اصلی تهرانسر ،بین خیابان  24و 26

021-44535842

تهران ،زیر پل کریمخان زند ،مرکز خرید طالی کریمخان

021-88802256

252

فروشگاه پوشاک فرد ممتاز(جامعه)

تهران ،خیابان جمهوری ،بین چهارراه ابوریحان و فلسطین ،پالک100

021-66464062

253

فروشگاه هشتاد وهشت

تهران ،شهرک راه آهن ،بلوار امیرکبیر ،چهارراه کاج ،روبروی بانک دی

021-44722088

254

فروشگاه دیان

255

فروشگاه چرمینه

256

پوشاک آذین جامه

257

فروشگاه کیف و کفش ایرانیان2

258

فروشگاه چرمینه

259
260

فروشگاه فایو

261

پوشاک آذین جامه

262

فروشگاه کرال

263

فروشگاه پوشاک دراتی

264

فروشگاه پوشاک نقش جهان

265

فروشگاه پوشاک گلسا(پوشاک زنانه)

266

فروشگاه پوشاک پویا

267

فروشگاه پوشـاک اطمینـان

268

فروشگاه مات سنتر

269

فروشگاه پوشاک ارزان

تهران ،تهرانسر ،بلوار اصلی ،نبش خیابان درودیان ،پالک208

021-44521690

تهران ،انتهای خیابان شادمان ،نرسیده به آزادی ،جنب فروشگاه کوروش

021-66007733

تهران ،خیابان امین الملک ،نبش خیابان لقمان حکیم ،روبروی فروشگاه ایرانیان1

021-66622145

کرج ،میدان سپاه ،بلوار جمهوری ،نبش کوچه رستم

026-34406921

کرج ،میدان سپاه ،ابتدای بلوار جمهوری ،باالتر از بانک پاسارگاد

026-34481393

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،جلوتر از هالل احمر

026-34486486

کرج ،چهارراه کارخانه قند ،ابتدای خیابان فهمیده

026-32756879

شهر قدس ،خیابان آزادی ،مجتمع میالد

021-46890104

قزوین ،خیابان سه راه خیام ،مرکز تجاری الغدیر ،طبقه دوم

028-33230444

قزوین ،سه راه خیام ،ابتدای خیابان بالغی

028-33221178

تبریز ،خیابان تربیت ،روبروی بازار شیشه گرخانه ،پالک 296

041-35553643

تبریز ،خیابان آخونی 18 ،متری شریفی ،نرسیده به شریفی1
مشهد ،بلوار معلم  ،بین معلم  12و ( 14خرید با نرم افزارپاک ورمز دوم)

فروشگاه مانتوالوان

9143179492
36022441

مشهد ،مجتمع تجاری الماس شرق  ،طبقه سوم

37114274

مشهد ،شهرک غرب  ،بلوارشریعتی  ،شریعتی  ، 18نبش عرفایی(8خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

36635627

مشهد ،طرقبه  .ابتدای جاده طرقبه بین امام رضا  7و (9خرید با دستگاه پوز)

270
271

تهران ،خیابان کارگر جنوبی ،چهارراه لشگر ،مجتمع صبا ،طبقه اول

021-65829146

37570990

مشهد ،بلوار جانباز .مجتمع نیکا طبقه منفی ( 1خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)
مشهد ،خیابان راهنمایی  .راهنمایی  3طبقه همکف(خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

272
273

مزون کرپ

274

فروشگاه مانتـو بلـوط

275

مرکـز خـرید کـوک

مشهد ،بلواروکیل آباد ،بین وکیل آباد  27و ،29داخل عقب نشینی،پالک605

38935595

مشهد ،چهارراه آزادشهر ،به سمت بلوار معلم ،قطعه دوم

36057000

مشهد ،جاده طرقبه ،نبش امام رضا (ع) 8
_

276

فروشگاه پروما(پوشاک)

277

فروشگاه چـرم سبـز مشـهد(کیف و کفش)

278

فروشگاه چـرم شاپرک (عمـرانی)(کیف و کفش)

مشهد ،بلواروکیل آباد ،بلوارشهیدقانع ،بین قانع 2و(4خرید با نرم افزارپاک ورمز دوم)

279

فروشگاه کفـش احـسان(کیف و کفش)

مشهد ،بلوارعدل خمینی ،نبش عدل خمینی ( 71خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

38537159

نیشابور ،شعبه مرکزی  :خیابان  15خرداد ،نبش تقاطع بعثت

43329118

280
281

فروشگاه پوشاک کـرال

282
283

فروشگاه کفش مهرانا

284

مشهد ،میدان جانباز ،مرکز خرید پروما ،طبقه همکف ،غرفه پوشاک
مشهد ،خیابان دانشگاه  ،برج آلتون  ،واحد  1و 7

9158242851

نیشابور ،شعبه  : 1خیابان امام خمینی  ،روبه روی بانک سپه

42246653

نیشابور ،شعبه  : 2مجتمع امیران  ،طبقه همکف  ،پالک G8

43247646

نیشابور ،مجتمع تجاری الماس سنتر ،طبقه  ، 2پالک(78خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)
نیشابور ،شعبه مرکزی :خیابان فردوسی شمالی،جنب ساختمان قدیم مخابرات(خرید بانرم افزارپاک ورمز دوم)

فروشگاه پوشاک توسلی

38491230

9158537671
42226894

285
286

فروشگاه پوشاک توسلی

نیشابور ،شعبه :1خیابان امام خمینی،مجتمع تجاری سعید،طبقه همکف(خرید بانرم افزارپاک ورمز دوم)

42225640

نیشابور ،شعبه :2خیابان امام خمینی،مجتمع تجاری قریشی،طبقه همکف،پالک(211/2خرید بانرم افزارپاک ورمز دوم)

42233713
_

287

نیشابور ،شعبه :3خیابان 15خرداد،مجتمع تجاری پاالدیوم،طبقه همکف،پالک(106خرید بانرم افزارپاک ورمز دوم)

288

نیشابور ،شعبه :4مجتمع فرهنگیان،بلوارفضل ،حدفاصل خیابان حجت و خیابان موعود(خرید بانرم افزارپاک ورمز دوم)

42621102

نیشابور ،خیابان امام خمینی ،نبش امام خمینی 10

42253265

289

فروشگاه پوشاک خانواده شـادزی

290

فروشگاه عینک نگاه نو

عینک
291
292
293

فروشگاه عینک نگین

294
295
296
297

فروشگاه عینک شاندیز
فروشگاه عینک نگین

298

فروشگاه عینک مدرن اپتیک

299

لنز اپتیک(عینک)

300

عینک دیدار

301

فروشگاه خانه عینک

302

فروشگاه عینک امپراطور

303

فروشگاه عینک ارک

304

فروشگاه عینک چهره نما

305

فروشگاه عینک گالره

306

فروشگاه عینک نگین شعبه 1

307

فروشگاه عینک نگین شعبه 2

308

مرکز شبانه روزی دندان پزشکی مهدیس

تهران ،سعادت آباد ،خیابان سرو غربی ،خیابان بخشایش ،پالک22

021-22076901

تهران ،سه راه یافت آباد ،بلوار معلم ،میدان معلم ،خیابان تختی ،جنب درمانگاه فرهنگیان ،منطقه 18

021-66655589

تهران ،بزرگراه رسالت ،روبروی دنیای نور ،نرسیده به کرمان ،عینک نگین

021-22525353

تهران ،اتوبان شهید خرازی ،نرسیده به خروجی دریاچه چیتگر ،مجتمع تجاری ایران مال ،طبقه  ،g1پالک173

021-77204770

تهران ،ابتدای جاده مخصوص ،شهرک شهید فکوری ،درمانگاه سهرابی

021-44695373

تهران ،سعادت آباد ،ابتدای خیابان عالمه جنوبی ،پالک15

021-88682979

کرج ،عظیمیه ،بلوار شریعتی ،روبروی پمپ بنزین ،مهرداد مال ،طبقه اول ،واحد125

026-35777125
026-32757803

کرج ،میدان والفجر ،خیابان استاد شهریار ،درمانگاه فرهنگیان

09126972341/026-32761526

کرج ،سه راه رجائی شهر به سمت میدان سپاه ،نبش ولیعصر ،5ساختمان پزشکان سجادیان ،طبقه اول
کرج ،سه راه گوهردشت ،بازار مالصدرا ،درب ،4راهروی ،2پالک 51

026-32761521

کرج ،میدان نبوت ،مجتمع تجاری مهستان ،طبقه منفی یک ،واحد 45و46

026-32560045

قزوین ،فردوسی ،باالتر از کوچه امید ،نبش ساختمان صدف

028-33242923

تبریز ،میدان ساعت به طرف مصلی ،روبروی پارکینگ طبقاتی تربیت

041-35532015

تبریز ،شریعتی جنوبی ،پاساژ ارک ،طبقه همکف

041-35534984
38544034

مشهد ،خیابان امام خمینی  ،بین امام خمینی  37و ،39پالک(222خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

38794853

مشهد ،بلوار پیروزی  ،بین پیروزی  16و  ، 18پالک( 490طرف قرارداد با بیمه پارسیان)
مشهد ،خیابان شیرازی،دوربرگردان حرم مطهر،جنب ورودی شیخ طوسی  ،دارالشفای امام رضا(ع)طبقه اول ،واحدبینایی سنجی
رمز دوم)
مشهد ،بزرگراه بسیج  ،روبه روی پایانه قطارشهری  ،داخل هایپر اتکا

(خرید بانرم افزارپاک و

32244311-172
_

پزشکی(دندانپزشکی ،پوست و مو و)...
تهران ،فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ،بعد از اباذر ،نرسیده به مهران ،پالک  69طبقه اول

021-44081303

309

دکتر مرجان سمسارها(دندان پزشک)

تهران ،خیابان آیت اله کاشانی ،غرب ستاری ،نرسیده به شاهین جنوبی ،جنب داروخانه شاهین ،واحد 6

021-44003573

310

دکتر سعید مدرسی راد(دندان پزشک)

تهران ،خیابان آیت اله کاشانی ،غرب ستاری ،نرسیده به شاهین جنوبی ،جنب داروخانه شاهین واحد 6

021-44003573

311

دکتر سولماز امانی(دندان پزشک)

312

کلینیک دکتر ویسی(دندان پزشک)

تهران ،میدان ونک ،کوچه صانعی ،پالک  ،50طبقه  ،3واحد 7

021-88879749

تهران ،فلکه دوم صادقیه ،ابتدای خیابان ستارخان ،روبروی فروشگاه خانه سام ،پالک ،1192طبقه اول ،واحد2

021-44259830

313

کلینیک دکتر باطبی(دندان پزشک)

314

کلینیک دکتر ادیب پارسا(دندان پزشک)

تهران ،تهرانسر ،بلوار الله ،نرسیده به چهارراه قباد ،روبروی مجتمع الماس  ،1پالک ،133واحد5

021-44511412

تهران ،فلکه دوم صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ،نبش نجف زاده فروتن ،پالک ،13ساختمان بوستان ،طبقه ،2واحد6

021-44010910

تهران ،شهرک اکباتان ،سه راه مخابرات برج آبی ،آسانسور اول ،طبقه دوم ،واحد11

021-44667703

تهران ،باالتر از میدان ونک ،ابتدای خیابان والی نژاد ،کوچه تالش ،پالک ،3طبقه  ،3واحد8

021-88887000

317

کلینیک شوشتری(دندان پزشک)

تهران ،خیابان شریعتی ،کوچه اندیشه ،9پالک ،13طبقه  ،3واحد23

021-88456034

318

کلینیک شهبازی(دندان پزشک)

تهران ،خیابان کارگر جنوبی ،تقاطع جمهوری ،نبش دیلمان ،پالک  ،96طبقه چهارم ،واحد7

021-66577320

319

کلینیک علی اصغر داودی(دندان پزشک)

320

کلینیک صبوری زاده(دندان پزشک)

315
316

کلینیک علیرضا صفرعلیزاده(دندان پزشک)

تهران ،ضلع شمال غربی فلکه چهارم خزانه بخارایی ،پالک29

021-55185044

تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،باالتر از مرزداران ،نبش کوچه ردائی ،ساختمان ارکیده ،طبقه همکف ،کلینیک ارکیده

021-44223818

321

کلینیک جدیدی(دندان پزشک)

تهران ،سید خندان ،خواجه عبداله انصاری ،ابوذر جنوبی ،نبش کوچه ششم ،ساختمان سپهر  ،19طبقه سوم ،واحد8

021-22892600-1

322

کلینیک دکتر آقایی(دندان پزشک)

تهران ،اشرفی اصفهانی ،خیابان پیامبر شرقی ،خیابان شاهد ،1گلستان  ،26پالک ،4ساختمان آلپ ،طبقه ،3واحد302

021-44273565

323

کلینیک دکتر سالور(دندان پزشک)

324

کلینیک دندانپزشکی دکتر خادمی(دندان پزشک)

تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،نرسیده به میدان پونک ،خیابان شهید مخبری(35متری گلستان) ،نرسیده به میدان عدل ،روبروی آتش نشانی ،پالک،50
واحد12
تهران ،اکباتان ،فاز یک ،بلوار شهید نفیسی ،پالک ،79ساختمان مه آب ،طبقه چهارم ،واحد8

021-44445571-81
021-44645882

325

کلینیک آرام خالصی(دندان پزشک)

تهران ،شهرک غرب،بلوار دادمان غرب،پالک ،110واحد ،19طبقه5

021-88581872

326

کلینیک دکتر برجسته نیا(دندان پزشک)

تهران ،قیطریه ،اندرزگو ،چهارراه اسدی ،پالک ،154طبقه ،5ء واحد14

021-22204908

327

کلینیک دکتر رضی آبادی(دندان پزشک)

تهران ،سعادت آباد ،سرو غربی ،خیابان بخشایش ،بهار یکم ،پالک ،28طبقه چهارم واحد15

328

کلینیک دکتر ولدخانی(دندان پزشک)

021-22135365-2235165522351878

تهران ،خیابان امام خمینی ،بین قصرالدشت و کارون ،جنب مخابرات ،پالک ،697طبقه  ،2واحد4

021-65823487

کیلومتر13جاده مخصوص کرج ،شهرک دانشگاه تهران ،بلوار شریعتی ،بازارچه طبقه باالی سوپر پروتئین

021-44907645

پرند ،فاز  2خیابان چمران ،ابتدای خیابان ستاره ،جنب فروشگاه اتکا ،پالک100

021-56217651

شهر قدس ،میدان قدس ،جنب سامسونگ ،پالک ،24طبقه دوم ،واحد3

021-46881600
041-5558869

329

کلینیک دکتر گلیچ(دندان پزشک)

330

کلینیک علی اکبر داودی(دندان پزشک)

331

کلینیک حمید صفرعلیزاده(دندان پزشک)

332

کلینیک دکتر پویا(دندان پزشک)

تبریز ،شریعتی جنوبی ،نبش کوچه ارک ،پاساژ شریعتی ،طبقه اول

333

کلینیک آقاخانی(دندان پزشک)

تبریز ،شریعتی جنوبی ،روبروی دبیرستان پروین ،طبقه فوقانی پیتزا 2000

041-35550696

334

کلینیک عصر جدید(دندان پزشک)

تبریز ،خیابان نیروی هوایی ،اول بهار ،طبقه فوقانی فروشگاه وین مارکت

041-32844860

335

کلینیک دکتر جدی(دندان پزشک)

تبریز ،پاستور جدید ،نرسیده به حاج جبار نائب ،داروخانه بیت اله ،ساختمان آتیال ،طبقه هفتم

336

کلینیک بزرگمهر(دندان پزشک)

337

کلینیک ایرانمهر(دندان پزشک)

338

کلینیک دکتر رحمانی(دندان پزشک)

339

کلینیک آرتا-طرف قرارداد با پارسیان(دندان پزشکی)

340

کلینیک پارمیس(دندان پزشکی)

مشهد ،بلوار سجاد  ،نبش بزرگمهر جنوبی (16خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم) (طرف قرارداد با بیمه پارسیان)

041-35543296
37627714

مشهد ،بلوار کالهدوز  ،تقاطع کالهدوز وآبکوه

37233195

مشهد ،بلوار کالهدوز ،نبش کالهدوز  ،13پالک (44خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

38444602

مشهد ،بلوار فردوسی ،بین چهارراه مهدی و چهار راه فرامرز ،پالک273

37668899

مشهد ،شهرک غرب ،بلوار شریعتی ،بین شریعتی 11و13

36635003

341

کلینیک دکتر مرجانی(دندان پزشکی)

نیشابور ،میدان امام ،کوچه پشت بانک رفاه ،ساختمان پزشکی سینا ،طبقه اول

43218111

342

کاردرمانی کوشا

تهران ،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،ابتدای خیابان چهارم ،پالک ،3واحد5

021-88953676-88919230

پوست و مو و زیبایی
243

دکتر عسگری زاده(پوست و مو و تناسب اندام)

تهران ،خیابان شریعتی ،روبروی میر داماد ،کوچه بیان ،پالک ، ۲۳طبقه سوم ،واحد ۸

9129564864

244

دکتر میالنی(پوست و مو و زیبایی)

تهران ،گیشا ،بین خیابان یازدهم و سیزدهم ،پالک  ،208واحد4

021-88250401

245

دکتر فیض مکتوبی(پوست ،زیبایی ،لیزر)

تهران ،میدان تجریش ،خیابان فناخسرو ،پالک ،8زنگ2

021-22054583

246

دکتر فرهادی(پزشکی عمومی و زیبایی)

تهران ،خیابان  15خرداد شرقی ،زیر پل ری ،ابتدای اتوبان شهید محالتی ،طبقه سوم داروخانه شبانه روزی دکتر اخوان

021-33569121

247

کلینیک دکتر شکیبا(پوست و مو)

248

کلینیک تخصصی پوست و مو سپهر

249

کلینیک تخصصی پزشکی آذیــن(پوست و مو و زیبایی)

250

مرکز ارتقاء سالمت آفرنگ(پوست و زیبایی)

251

کلینیک زیبایی یاس

252

کلینیک دکتر دربندی(پوست و مو وزیبایی)

253

کلینیک دکتـر مهـدوی(مزو تراپی ،پالسما جت ،تزریق
بوتاکس و خدمات زیبایی)

254

کلینیک پوست و مو ماهان

255

کلینیک پوست و مو نوآوران زیبایی

256

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

257

آزمایشگاه دکتر بنائی-خرید با برنامه پاک

258

پزشکی هسته ای سینا(آزمایشگاه)-خرید با برنامه پاک

تهران ،فردوس شرق ،مابین سلیمی جهرمی و گلستان ،روبروی فرهنگسرای فردوس ،پالک ،191طبقه چهارم ،واحد8
تهران ،بلوار نلسون ماندال ،خیابان دستگردی غربی ،پالک ،386طبقه سوم

021-44003929-44003930
09128175141-091273326654

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،کوچه 36پالک ،7طبقه6

021-88647878

تهران ،شهرک غرب ،بلوار دادمان ،خیابان فالمک جنوبی ،کوچه هفتم ،پالک11

021-88563201

تهران ،خیابان تهرانپارس ،بین فلکه دوم و سوم ،نبش  186غربی ،ساختمان پزشکان پردیس ،پالک ،308طبقه دوم ،واحد11

021-77877813

کرج ،بلوار هفت تیر  ،چهارراه کارخانه قند به سمت چهارراه مصباح ،روبروی شهرداری منطقه ،2کوچه صفا ،مجتمع نقشینه ،طبقه دوم ،واحد6

026-32738344

اسالم شهر ،شهرک واوان ،خیابان مطهری ،ساختمان پزشکان مطهری
مشهد ،خیابان بزرگمهرجنوبی  ،نبش چهارراه جامی  ،پالک (1خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)
مشهد ،بلوار سجاد  ،خیابان بهارستان  ،نبش بهارستان 3

021-56160268
37611259
37666633-44

آزمایشگاه
تهران ،خیابان محمد علی جناح ،باالتر از شهید گالب ،نرسیده به فلکه دوم صادقیه ،نبش کوچه عابدزاده

021-44287632-5

مشهد ،بلوار هاشمیه  ،هاشمیه  ، 26ساختمان پزشکان هاشمیه  ،طبقه اول(خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

38832020

مشهد ،بلوار کالهدوز  ،بین کالهدوز  12و  ، 14پالک( 66خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

38439221

259

درمانگاه شبانه روزی صحت(آزمایشگاه)

مشهد ،بلوار پیروزی ،بین پیروزی  6و  ، 8پالک(248طرف قرارداد با بیمه پارسیان)

38790405

260

درمانگاه ژنتیک نسل امید(آزمایشگاه)

مشهد ،خیابان احمدآباد  ،نبش پاستور ( 5طرف قرارداد با بیمه پارسیان)

31088

زنان و زایمان
261

دکتر سارا توکلی(زنان ،زایمان و جراحی)

تهران ،میدان تجریش ،خیابان فناخسرو ،پالک ،8زنگ2

021-22054583

262

دکتر لیال نامدار(زنان و زایمان)

تهران ،میدان تجریش ،خیابان فناخسرو ،پالک ،8زنگ2

021-22054583

263

کلینیک دکتر عظیمی(خدمات طب سوزنی ،سردرد مزمن،
مزوتراپی ،بوتاکس ،الغری عمومی)

264

فیزیوتراپی رفیع

265

داروخانه دکتر رمضانی

266

اپتومتریست دیاموند

267

خدمات پرستاری طپش زندگی

شهریار ،خیابان بهشتی غربی ،جنب اداره مخابرات ،پالک ،52طبقه دوم داروخانه شبانه روزی دکتر خیرخواه
مشهد ،حاشیه میدان بیمارستان امام رضا(ع)  ،جنب داروخانه دکترعامل (خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)
مشهد ،بلوار صیادشیرازی  ،نبش صیاد شیرازی 10
مشهد ،بلوار استقالل  ،نبش چهارراه میالد  ،ساختمان 54
مشهد ،برای هرگونه خدمات پرستاری در منزل با شماره ذکر شده تماس حاصل نمایید (خرید با نرم افزار پاک و رمزدوم)

9039038387
38555335
_
36108771
9389088686

268

کاالی طب خانه سالمت

مشهد ،وکیل آباد  ،بلوار سید رضی  ،نبش سید رضی (13خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

9031580047

آژانس مسافرتی و مراکز اقامتی
269

آژانس هما ایرسا

270

آژانس بهمن گشت

271

آژانس پرنده سفید کهکشان

272

آژانس صوفی گشت

273

آژانس کرج گشت

274

دفتر خدمات گردشگری یار سفر البرز

275

تهران ،مهرآبادجنوبی20 ،متری شمشیری ،روبروی دانشگاه هوایی ،ساختمان افرا ،طبقه اول ،واحد3

021-66695640

تهران ،جاده مخصوص کرج ،کیلومتر ،14بلوار جنوبی ایران خودرو ،درب10

021-48212666

تهران ،بلوار نلسون ماندال ،کوچه مروارید ،پالک ،8واحد104

021-22010621

کرج ،رجائی شهر ،میدان توحید ،ضلع جنوب شرقی میدان ،پالک282

026-34408001

کرج ،بلوار ارم ،روبروی باغ سیب

026-33308000

کرج ،چهارراه هفت تیر ،خیابان الله ،5پالک ،4ساختمان پاسارگاد ،طبقه ،3واحد312

026-33272946

آژانس قوی سیاه پارسیان

شهریار ،خیابان بهشتی شرقی ،کوچه ستایش ،نبش کوچه سرشار ،ساختمان تجاری پرمیس ،طبقه  ،4واحد19

021-65255534

276

آژانس اطلس گشت آذران

تبریز ،میدان شهید بهشتی ،برج ابریشم ،طبقه همکف ،پالک13

277

آژانس ادیبیان

041-35595300-2

مشهد ،سه راه دارایی  ،خیابان پاسداران  ،پالک - 56خرید با نرم افزار پاک

38598151

278

هتل ایران

مشهد ،میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو  ،بین شهید اندرزگو  18و چهارراه خسروی (خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

32231664

279

هتل سارینا

مشهد ،چهارراه بهار  ،خیابان جهاد  ،داخل جهاد ( 5خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

280

خدمات خودرو صالحی(کلیه خدمات اتومبیل)

281

فروشگاه تایر طهرانی

282

خودرو مال

283

شرکت فروش خودرو ایرانیان(فروش قطعات و تعمیر خودرو)

31444

خدمات خودرو
تهران ،تهرانسر ،بلوار شاهد غربی ،خیابان مطهری ،فاز چهارم ،بین کوچه13و ،14پالک24

9126044682

تهران ،خیابان امیرکبیر ،چهارراه سرچشمه ،پاساژ وثیقی ،پالک15

021-33521970

تهران ،بلوار ایرانخودرو ،درب  ،10چهارراه مالی ،شعبه کارگر ،تعاونی خاص

021-48223018

تهران ،کیلومتر  5جاده مخصوص کرج ،نمایندگی 1172

021-44538061-4

284

فروشگاه الستیک اعتماد

285

نمایندگی  1098ایران خودرو

تهران ،وردآورد ،کنارگذر لشگری ،خیابان داروپخش

021-44983971

286

فروشگاه آشیل سیکلت2000

تهران ،نازی آباد ،خیابان گودرزی ،پالک101و103

021-55016530

287

فروشگاه دوچرخه آشیل چرخ 2000

تهران ،نازی آباد ،خیابان گودرزی ،پالک170و 172

021-55521163

288
289

شرکت البرز یدک پرشین

290

فروشگاه رینگ و الستیک سعید

291

فروشگاه اسپرت تایر میثم

292

فروشگاه لوازم یدکی کاسپین

293

فروشگاه الستیک اصالنی

تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص ،نبش خیابان احد ،ساختمان تجاری اداری چیتگر ،پالک39

تهران ،شعبه :1کرج ،چهارراه کارخانه قند ،نبش میدان فهمیده ،جنب شیرینی مجلسی ،فروشگاه مجاز ایساکو بیگدلی
تهران ،شعبه :2کرج45 ،متری گلشهر ،روبروی شهرک استادان ،بین خیابان الله و قلندری
کرج ،فردیس ،جاده مالرد ،بعد از سه راهی فردیس ،روبروی نیروگاه برق ،جنب بوستان فردیس

021-44783361-09382900140

026-34238176-34238286
026-34642765-34642786
026-36574332-09126442971

کرج ،چهارراه کارخانه قند ،میدان شهید فهمیده ،ابتدای خیابان ابوسعید ،دست راست

026-32751267

قزوین ،بلوار میرزا کوچک خان ،جنب مهمان پذیر نسیم شمال

028-33227546

قزوین ،خیابان تهران قدیم ،جنب مسجد خاتم االنبیا

028-33557497

294

ایران خودرو سالمی کد1828

تبریز ،کیلومتر 6جاده آذرشهر ،سه راهی خروجی سردرود

041-34206066

295

رادیو شهر (لوازم اسپورت و یدکی خودرو )

تبریز ،بلوار استاد شهریار ،پایین تر از داروخانه دکتر دادرس

09144029859

تبریز ،نصف راه ،روبروی اداره کار ،طبقه همکف

041-34434906

تبریز ،دیزل آباد ،کوچه شهید باغبانی ،بلوار ملت ،نبش گاراژ شمس جدید ،پالک ،9طبقه همکف

041-34455200

296

فروشگاه ایساکو کد4198022

297

فروشگاه آرکا تایر

298

لـوازم یدکـی ایـساکو

مشهد ،میدان راهنمایی  ،بلوار دستغیب  ،بین دستغیب  33و بیستون-خرید با برنامه پاک

299

لـوازم یدکـی لنگـری

مشهد ،شهرک غرب  ،بلوار فالحی  ،بین فالحی  80و 82

37629866
9154179700

300

فروشگاه باطری جوادپور

مشهد ،بلوار عدل خمینی  ،نبش عدل خمینی( 85خرید با نرم افزارپاک ورمز دوم)

38514064

301

فروشگاه روکش خودرو یاشار

مشهد ،بلوارفرودگاه  ،بین جمهوری  10و  ، 12اتو اسپرت سهند (خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

33416243

302

فروشگاه استـیک سـعدآباد

مشهد ،میدان ابوطالب  ،بلوار شهید کریمی ،بین هنرور  16و 18

303

فروشگاه الستیـک آرتـا

304

فروشگاه یدکی شمس آبادی
فروشگاه نیک یدک

305

9153212630

نیشابور ،سیمتری طالقانی غربی  ،مقابل پارک گلریز  ،نبش خیابان سلمان ، 2پالک 2

43355617

نیشابور( ،خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)30متری طالقانی  ،جنب پارک گلریز
نائین ،بلوار شهید مطهری ،پالک177

43343225
031-46290918

خدمات بیمه
306

نمایندگی بیمه ایران

307

بیمه سامان نمایندگی پورصالحی

308

بیمه نوین

309

فروشگاه اتحاد

310

فروشگاه کهربا ماشین پارسیان(دوچرخه برقی)

311

فروشگاه فیال اسپرت

تهران ،میدان پونک ،خیابان میرزا بابایی ،روبروی درب شهروند ،پالک  ،30طبقه اول ،واحد1

021-44458764

تبریز ،خیابان آزادی ،مابین ارتش و حافظ ،کوچه شهیدان واالیی فر

041-35411452

مشهد ،سرکار خانم بدیعی(خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

9155217155

لوازم ورزشی
تهران ،خیابان ولیعصر ،پایین تر از میدان منیریه ،پالک839

021-55374369

تهران ،طرشت ،بزرگراه شیخ فضل اله نوری ،بلوار شهید تیموری ،پالک ،180طبقه منفی یک ،واحد6

021-91075707

کرج ،گوهردشت ،نرسیده به فلکه اول ،جنب مخابرات ،پالک619

026-34434848
_

312

فروشگاه ایران ورزش

313

فروشگاه دوچرخه یزدی

مشهد ،هفده شهریور  ،هفده شهریور  19کوی مبین  ،پالک( 4خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

33493709

314

فروشگاه دنیـای ورزش

نیشابور ،خیابان امام  ،پاساژ سعید  ،طبقه همکف

42223791

315

رستوران طهران پاریس

تهران ،سعادت آباد ،خیابان (26حق طلب) ،پالک130

021-22130221

تهران ،کهریزک ،به سمت شورآباد ،بعد از پمپ بنزین ،ابتدای خیابان اسماعیل آباد ،خیابان مهرزاد

021-56539590

مشهد ،بلوار معلم  ،بین معلم  71و ،73بعدازچهارراه ستاری(خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

رستوران
316

رستوران شاهکار

317

رستوران شاطر عباس

318

پیتزا سیب

319

رستوران سرآشپز

320

رستوران نارنج

321

پیتزا (2000شعبه ائل گلی)

322

رستوران ارسطو

تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوب غربی چهارراه پارک وی
تهران ،بلوار فردوس ،بین گلستان شمالی و رامین شمالی ،پاساژ آبشار ،واحد1
کرج ،بلوار جمهوری جنوبی ،مابین سپاه و والفجر

021-22667761-3
021-44955231
026-32733360-2

قزوین ،میدان ارتش ،جنب لشگر  16زرهی

028-33365081

تبریز ،جاده ائل گلی ،فلکه گلشهر

041-33262000

جاده تبریز آذرشهر ،روبه روی شرکت دونار

041-34210625

323

رستوران مظفریه

324

رستـوران سـدروس

تبریز ،داخل پارک ائل گلی ،جنب مجتمع سایمان

041-33830830
38763030

مشهد ،جاده شاندیز  ،نبش ویرانی 3

325

رستـوران مایـسا

مشهد ،شهرک غرب  ،بلوار فالحی  ،نبش فالحی 3

36205050

326

رستـوران کـاج

مشهد ،جاده طرقبه  ،جاده عنبران  ،بین عنبران  21و ( 23خرید با نرم افزارپاک ورمز دوم)

34223955

327

فسـت فـود ستـاره شـهر

328

رستـوران اعیـانی

نیشابور ،خیابان  15خرداد  ،باالتر از دبیرستان فاطمه الزهرا

42241400

31663

329

رستـوران عادلـی

سبزوار ،فلکه شهربانی  ،ابتدای خیابان شهربانی  ،شهربانی 14

44235050

330

آجیل و شیرینی اصل تبریز

331

آجیل و شیرینی تامای

332

شیرینی الدن طوبی

333

آجیل و شیرینی اصل تبریز2

334

آجیل و شیرینی نیما

مشهد ،بلوار وکیل آباد  ،بین وکیل آباد  23و 25

شیرینی و خشکبار

335

آجیل بزرگمهر

336

آجـیل حـاجی پسـته

تهران ،شهرک غرب ،بلوار دادمان غربی ،بعد از بیمارستان آتیه ،پالک43

021-88561305

تهران ،بزرگراه آیت اله کاشانی ،بعد از خیابان نجف زاده فروتن ،نرسیده به پمپ بنزین ،پالک29

021-44000263

تهران ،چیتگر ،بلوار کوهک ،مجتمع تجاری طوبی ،طبقه همکف

021-44745256

تهران ،تهرانسر ،بلوار الله ،پالک97

021-44585200

کرج ،مهرویال ،خیابان درختی ،پالک297

026-33530233

قزوین ،بلوار شمالی ،باالتر از مسجد محمد رسول اله ،جنب کوچه سیم بر
مشهد ،بلوار کالهدوز  ،تقاطع کالهدوز وآبکوه جنب دندانپزشکی ایرانمهر (خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

028-33235381
36020238

337

آجیل کـُره ای

338

آجـیل جـاویـد

مشهد30،متری طالب  ،خیابان شهید مفتح  ،بین مفتح  3و 5

32739274

339

قنادی نور القائم

مشهد ،بلوار استقالل ،بیناستقالل3و چهارراه میالد

36058765

340

قنادی شب یلدا

مشهد ،شهرک غرب ،بلوار امامیه ،نبش امامیه29

36632439

341

قنادی شکرستان

مشهد ،بلوار فکوری ،نبش فکوری74

38708170

342

آجـیل نخـودی

نیشابور ،خیابان 17شهریور  ،بین 17شهریور  36و  ، 38پالک 534

43328129

مشهد ،بلوار دانشجو  ،بین دانشجو14و ، 16پالک186

9150010335

سالن زیبایی
تهران ،بلوار آیت اله کاشانی ،بعد از پل نور به سمت شهر زیبا ،ساختمان نور ،طبقه اول

343
344
345

سالن زیبایی مریم پرور

تهران ،تهرانپارس ،خیابان فرجام ،پالک ،طبقه دوم ،واحد476
تهران ،خیابان مقدس اردبیلی ،نبش میدان الف ،روبروی مجتمع پاالدیوم ،برج پیراسته ،پالک 81طبقه اول
تهران ،منیریه ،خیابان فرهنگ ،نبش کوچه قدسی

346
347

سالن زیبایی ملکه تلما

348

سالن زیبایی مریم

021-44048741
021-22436138
-

کرج ،خیابان مطهری ،نرسیده به فلکه اول گوهردشت ،ساختمان آویسا ،طبقه  ،5واحد 9و10

026-34216316

اندیشه ،فاز یکم ،شقایق پنجم ،پالک32

021-65503149

349

سالن زیبایی مهناز موسوی

مشهد ،بلواروکیل آباد،بین و.کیل آباد 25و ، 27پالک( 573خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

36029696

350

سالن زیبایی مهناز حامی

مشهد ،بلوار وکیل آباد ،بین وکیل آباد 26و ،28پالک684

37681919

351

سالن زیبایی ثریا سعیدی

مشهد ،جاده شاندیز  ،خیابان مدرس  ، 1نبش مدرس (1/5خرید بانرم افزارپاک و رمز دوم)

34373282

آرایشی بهداشتی
352

فروشگاه آذرنیا

تهران ،خیابان 15خرداد ،مسجد امام خمینی ،بازار بزرگ تهران ،ابتدای بازار بین الحرمین ،پاساژ ونوس ،طبقه همکف ،پالک31

021-55815363

353

فروشگاه پدیده
فروشگاه پالیز

کرج ،گوهردشت ،بازار مالصدرا ،انتهای سالن 3
قزوین ،خیابان فلسطین غربی ،روبروی بانک ملی ،نرسیده به فرمانداری

026-32718992

355

فروشگاه نوشت افزار فرهنگسرای بهمن
فروشگاه پروین تحریر

354

028-33351991

نوشت افزار
356

(لوازم التحریرو بازیهای فکری)

کرج ،بلوار مطهری ،نرسیده به فلکه اول گوهردشت ،قبل از پل شهدای روحانی ،جنب دبیرستان علی ابن ابی طالب

026-34466625

تبریز ،چهارراه ابوریحان نرسیده به میدان منظریه

041-34751693

اسباب بازی و سرگرمی
357

فروشگاه پرشین

358

آموزشگاه زبان انگلیسی علم روز

359

کانون زبان پویندگان رسالت

360

فروشگاه بهاران برتر تورنگ (پاک)

کرج ،سه راه گوهردشت ،بین میثم 8و ،9جنب دفتر مرکزی رایتل

026-34438983

آموزشگاه
تبریز ،خیابان استاد جعفری ،میدان معلم اول ،کوی شهید ابداری پالک273
38910747

مشهد ،بلوار صارمی  ،بین صارمی  33و  ، 35پالک ، 249طبقه (4خرید با نرم افزارپاک و رمز دوم)

پروتئین
36083419

مشهد ،میدان استقالل  ،ابتدای بلوار استقالل  ،پالک 13

361

فروشگاه پروتئـین دربــاری

مشهد ،میدان استقالل  ،بین استقالل و استقالل 1

362

فروشگاه پروتئـین قـصاب باشـی

مشهد ،میدان استقالل  ،بعداز استقالل  ،1پالک 37

36055522

36003

363

فروشگاه پروتئـین جـوریان

نیشابور ،خیابان  17شهریور  ،روبه روی 17شهریور 14

43219700

364

هایپر بانی بن(لوازم منزل ،پوشاک خانواده ،اسباب بازی)

مشهد ،ابتدای جاده شاندیز ،نبش ثامن االئمه7

365

فروشگاه بـی بـی سـنتر

مشهد ،بلوار شهید کامیاب  ،نبش کامیاب 64

مرکز خرید
35593535

سیسمونی
37232797

فروشگاه های اینترنتی
366
367

دیجی کاال(هایپر)
آترامارت(دیجیتال)

www.atramart.com

۰۲۱ - ۶۱۹۳۰۰۰۰
021-77602250

www.kia-gallery.com

368

کیا گالری(طال)

369

گوشی شاپ ،پادرا(دیجیتال)

370

ساعتچی(طال و جواهر)

www.saatchico.com

0912-0202239

371

بنک چی(موادغذایی)

www.bonakchi.com

021-44502068

www.licamall.ir

www.gooshishop.com

021-66734315

جنستون(دیجیتال و لوازم خانگی)

372
373

www.licamall.ir

9193171800

شانی کاال(لوازم خانگی)

374

دارو دات کام(آرایشی بهداشتی)

375

دیجی عمده(موادغذایی)

376

ناب ناتس(آجیل و خشکبار)

377

اتوتیک(خدمات خودرو در محل)

378

ماشین نو(تجهیزات یدکی)
فراسوران(لوازم آرایشی بهداشتی)
هایپر(724سوپرمارکت اینترنتی در مشهد)

379
380

www.shanikala.com

021-49064000

www.daroo.com
www.digiomdeh.com

021-24852318
026-34474653

www.naabnuts.com

021-91035809

www.auto-tik.com

021-47542

www.mashinno.com
www.farasooran.com
www.hyper724.com

021- 9130 1374
9127120800
38476847
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