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 www.otiiran.com های خدمات بازرگانی افق طالییگروه شرکت

 

 

 

 آدرس دک تلفن صنف اهگفروش نام شهر استان

 مفتح خیابان -نینم 045 32328149 گیخان لوازم شهرزاد نینم لیاردب

 ملی بانک جنب-آستارا دروازه خیابان -لیاردب 045 33821801 یورزش رتپاس فول لیاردب لیاردب

 اشتر مالک دانشگاهصنعتی بلوار-فردوسی خیابان-شهر نیشاه 031 45231590 ریپها ناب رمارکتیپها شهر نیشاه اصفهان

 پاسارگاد بانک جنب-شهدا میدان -بهشتی شهید خیابان -رجک 026 32216070 فرش رجک زمرد رجک البرز

 داالهو برج -بهار خیابان -رجک 026 32401289 گیخان لوازم مهدی اهگفروش رجک البرز

 35 سالن(،ع) علی امام مبل بازار (،ع) علی امام بلوار -دشت نکیمش 026 36210026 دیجیتال ،گیخان طالیی باران شگاهینما رجک البرز

 جم جام پاساژ-اوحدی خیابان ابتدای-بهشتی دکتر ابانیخ 041 37255576 دیجیتال االیک علیپور لیموبا مراغه شرقی جانیآذربا

 سنتر آتی تجاری مجتمع-جم جام اول اوحدی ابانیخ اول 041 37252874 گیخان لوازم مراغه گستر شهیاند مراغه شرقی جانیآذربا

 ناحیه سپاه جنب-سپاه دانیم 045 32723279 گیخان لوازم آباد پارس سترگ تجارت آباد ارسپ شرقی جانیآذربا

 امام بیمارستان روبروی  عزیزی شهید ابانیخ 045 32433676 گیخان لوازم خلخال سترگ تجارت خلخال شرقی جانیآذربا

 صفا مسافربری روبروی - بهشتی شهید ابانیخ 045 32640008 گیخان لوازم گرمی سترگ تجارت رمیگ شرقی جانیآذربا

 جهاد پل از تر پایین-جنوبی مربندیک-مراغه 041 37241609 یکالست نجفی یکالست مراغه شرقی جانیآذربا

 12 پالک همکف طبقه امیرکبیر بازاربزرگ امام کشهر 041 32875288 دیجیتال االیک عرشیا لیموبا زیتبر شرقی جانیآذربا

 17 کوی نبش ملی بانک رو به رو-جهاد فلکه و خیام فلکه بین جنوبی امیخ 044 32231954 دیجیتال االیک رایانه سازگار اهگفروش هیاروم غربی آذربایجان

 درستکار خیابان و علی امام مسجد مابین یعل امام بلوار 044 33437499 گیخان لوازم متین تکشر هیاروم غربی آذربایجان

 سهند رانندگی آموزشگاه جنب-شمالی معلم ابانیخ 044 46329188 گیخان لوازم شاهیندژ متکح دژ نیشاه غربی آذربایجان

 همکف طبقه میدیا، پاساژ ، شافعی امام ابانیخ 044 42238815 گیخان لوازم مهاباد متکح مهاباد غربی آذربایجان

 احمر هالل جنب-بهشتی دیشه بلوار 044 35625987 گیخان لوازم اللهیاری سینا نقده غربی آذربایجان

 اعظم حسینیه روبروی-رضایی ابانیخ 044 35233315 گیخان لوازم یافسر سلماس غربی آذربایجان

 16پالک-اعظم مسجد روبروی-گبزر بازار-بعثت خ 044 32223150 گیخان لوازم برنجی اهگفروش هیاروم غربی آذربایجان

 1022 پالک -غربی سعدی ابانیخ 044 4233584 گیخان لوازم یکالسون رانشهرپی غربی آذربایجان

 مسلح نیروهای بازنشستگان کانون جنب- خالصی خیابان -خرداد 15 ابانیخ 044 45241353 گیخان لوازم جعفرزاده اندوابیم غربی آذربایجان

 117 پ -فرهنگ ابانیخ 044 32221555 گیخان لوازم اکبری اهگفروش هیاروم غربی آذربایجان

 سردارروحی خیابان-ولیعصر هکفل 044 435665746 گیخان لوازم هیوندای اهگفروش نقده غربی آذربایجان

 خورشیدشب گالری، ۶۱ کوی نبش ،یماف خ 044 ۵۴۵۳۵۳۲۳ گیخان لوازم شب دیخورش هیاروم غربی آذربایجان

 حافظ مجتمع -حافظ چهارراه-آزادی خیابان-زیتبر 041 35400951 فرش زیتبر زمرد زیتبر غربی آذربایجان

 شهروند فروشگاه -دانشگاه ابانیخ - نقده 044 35673745 گیخان لوازم شهروند نقده غربی آذربایجان

 5  پالکجنب ساختمان پزشکان طوس   -عاشوری شهید کوچه-امام بلوار 077 33565297 گیخان لوازم بوشهر اهگفروش بوشهر بوشهر

 الفتح ابانخیدشتستان، برازجان،  077 342222080 گیخان لوازم دشتستانحکمت  دشتستان بوشهر

 شمالی الهدی علم خیاباناهرم،  077 3522662۵ گیخان لوازم تنگستان رانیدل تنگستان بوشهر

 صادرات بانک از بعد-سبزآباد 077 33660273 گیخان لوازم لیانلوازم خانگی  بوشهر بوشهر

 تره بار بازار روبروی 077 33132450 گیخان لوازم سرخ لگلوازم خانگی  ناوهگ بوشهر

 میدان معلم، جنب بیمارستان فاطمه زهرا قدیم 077 33544364 مواد غذایی تعاونی فرهنگیان بوشهر بوشهر

 تهران تهران
فروشگاه های زنجیره ای 

 ۶تدبیر ایرانیان  کوثر 

کاالی دیجیتال 

 و لوازم خانگی
 اتوبان شهید بابایی، تقاطع هنگام 6۴0 ۴۳۳۳۲۳62

 تهران تهران
فروشگاه های زنجیره ای 

 2تدبیر ایرانیان  کوثر 

کاالی دیجیتال 

 و لوازم خانگی
 انتهای خ پیروزی، شهرک نظامی کوی زینبیه 6۴0 ۳۳0۳667۵

 تهران تهران
فروشگاه های زنجیره ای 

 3تدبیر ایرانیان  کوثر 

کاالی دیجیتال 

 و لوازم خانگی
 )ع(، شهرک شهید بهشتیروبروی دانشگاه امام حسین  6۴0 ۳۳00۳7۲7

 تهران تهران
فروشگاه های زنجیره ای 

 4تدبیر ایرانیان  کوثر 

کاالی دیجیتال 

 و لوازم خانگی
 اتوبان کرج، فرماندهی ناجا ۶1کیلومتر  6۴0 ۲۲72۳۵7۵

 ۱۶-۱6پاساژ عالء الدین، طبقه همکف، شماره  6۴0 ۳۳۳۴۳۳6۳ کاالی دیجیتال  ملک سیستم تهران تهران

 ۶ناجا شماره  تهرانسر تهران
کاالی دیجیتال 

 و لوازم خانگی
 تهرانسر، بلوار الله، کوچه لطفی 6۴0 ۲۲۳۴66۲۵

 کارت های اعتباری حکمت، کرامت، کارا، بیمه ملت با قرارداد طرف اقساطی، فروش مراکز ستیل
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 www.otiiran.com های خدمات بازرگانی افق طالییگروه شرکت

 

 آدرس دک تلفن صنف اهگفروش نام شهر استان

 شهید نامجو پارچین پاکدشت  تهران
کاالی دیجیتال 

 و لوازم خانگی
 ۶6۶پاکدشت، منطقه مسکونی پارچین، پالک  6۴0 -

 2فیروزه قصر  تهران تهران
کاالی دیجیتال 

 و لوازم خانگی
۵۵0۳6۵۲۳ 6۴0 

)قصر فیروزه(، مجتمع تجاری  2افسریه، شهرک شهید بهشتی 

 ۶5۶شهدای پدافند، پ 

 کاوش لیموبا، مخابرات راه چهار نبش، عصر یول ابانیخ 021 ۳۳۴۳07۳7 دیجیتال االیک اوشک اریشهر تهران

 23 واحد دوم طبقه-مینا برج-شریعتی مترو روبروی-شریعتی ابانیخ 021 22888399 دیجیتال االیک (نیما)استورپا تهران تهران

 17پالک-حسنی میرزا کوچه-شیرازی میرزای ابانیخ 021 88559913 گیخان ییطال افق تهران تهران

 607پالک، 2طبقه، 2بلوک، ۶1 خیابان، لشگری شهید سازمانی ویک 021 66699304 جواهر و طال شمس یطالفروش تهران تهران

 آزاد دانشگاه روی روبه-رانندگی و راهنمایی به نرسیده-ولیعصر ابانیخ 021 65222757 گیخان یاس اهگفروش اریشهر تهران

 ازاد دانشگاه روبروی رانندگی و راهنمایی به نرسیده-ولیعصر ابانیخ 021 65279395 گیخان مالرد اسی اریشهر تهران

 17 پالک-حسنی میرزا کوچه-فراهانی مقام قائم ابانیخ 021 88559913 گیخان ییطال افق تهران تهران

 شمس فروشگاه توحید شهرک فتح دانیم 021 66605356 جواهر و طال آرامیس اهگفروش تهران تهران

 30 پالک-2 طبقه-تهرانسر تجاری مرکز-یشاهدغرب بلوار-تهرانسر 021 44530846 جواهر و طال عبدالی یطالفروش تهران تهران

 تماس شماره یاس طالی یخچال ایستگاه- نک 6۴0 ۲۲۵۴۳0۴7 جواهر و طال اسی یطالفروش تهران تهران

 266 پالک-ملت بانک روبروی-کبیر امیر بلوار( اهن راه) لستانگ کشهر 021 44711400 جواهر و طال اطلس یطال تهران تهران

 دی9 خرید مرکز -1 فیروزه قصر -شجاعی شهید شهرک -بسیج راهگبزر 021 33233824 لوستر بهارگستر اهگفروش تهران تهران

 94 پالک -طوبی پاساژ -شمالی آباد جنت ابانیخ 021 44608083 جواهر و طال زرسا یطالفروش تهران تهران

 187 پالک -جنوبی دانشگاه پادگان ابانیخ -مهرآباد 021 66658674 دیجیتال االیک مسلم موبایل اهگفروش تهران تهران

 109 پالک نور تجاری مجتمع ، حسین امام دانشگاه ویک یک فاز 021 77310420 جواهر و طال وثرک یطالفروش تهران تهران

 528 پالک - پیروزی ابانیخ 021 33300333 گیخان رانیانیا تهران تهران

 ایران بیمه جنب -134 پالک – تیراژه از تر پایین اصفهانی یاشرف بلوار -تهران 021 44438672 گیخان مبنا ساز انکار تهران تهران

 38 غرفه - نقل و حمل پایانه-شهر مینس-ساوه جاده 021 55295456 دیجیتال االیک امارات لیموبا تهران تهران

 والفجر سازمانی کوی روبروی ارتش، زمینی نیروی 23 تیپ رندکپ 021 56966075 جواهر و طال صادق یطال تهران تهران

 5 پ پردیس پاساژ-ملی بانک جنب-جمهوری ابانیخ-تهران 021 66730404 گیخان لوازم علی اهگفروش تهران تهران

 32 پالک-2 طبقه-تهرانسر تجاری مرکز-یشاهدغرب بلوار-تهرانسر 021 44516258 دیجیتال االیک سروش تهران تهران

 167 پ -شمالی جمالزاده ابانیخ-تهران 021 66917699 دیجیتال االیک نینو عصر تهران تهران

 135 پ-صابری کوچه نبش سیرجان از پایین-شکوفه-پیروزی ابانیخ 021 33346442 دیجیتال االیک انایآر تهران تهران

 هاشمی شهید مجتمع-شعبانلو خیابان-زانیلو-تهران 021 22935172 گیخان لوازم امیر اهگفروش تهران تهران

 93 پالک شمالی سجاد خیابان فالح دانیم 021 33565297 رگاهیتعم مالی ددنیایحم تهران تهران

 کارون بار تره جنب دامپزشکی تقاطع از بعد کارون ابانیخ 021 66872759 روتئینیپ خسرو روتئینپ تهران تهران

 هاشم بنی و مجیدیه بین - رسالت راهگبزر -تهران 021 88848736 فرش رسالت زمرد تهران تهران

 الجواد مسجد از باالتر تیر هفت دانیم 021 88848736 فرش ریت هفت زمرد تهران تهران

 103 پالک-خدری نبش-سنایی ابانیخ-تهران 021 88846199 یحقوق موسسه مهر و عدل تهران تهران

 پردیس پاساژ -جمهوری ابانیخ -تهران 021 66171021 گیخان لوازم علی اهگفروش تهران تهران

 2 ط اطمینان پپاساژ -مسعودیه شهرک -افسریه ابانیخ -تهران 021 33873196 دیجیتال االیک ماهان تهران تهران

 مرکزی14 و نوروزی بین-آب سازمان از باالتر-هنگام خیابان-رسالت دانیم 021 77442584 مبلمان آرتان مبلمان تهران تهران

 13 پالک-شهریار کوچه-رفاه فروشگاه روبروی-ولیعصر تقاطع-جمهوری خ 021 52898 گیخان لوازم االک قسط تهران تهران

 12 پالک-چهارم خیابان-میرعماد ابانیخ - تهران 021 88538985 گیخان لوازم قسطی االک تهران تهران

 46 پ -معلم ابانیخ -اریشهر 021 65279506 الستیک الستیک امیر حسین تهران تهران

 23 دواح دوم طبقه-نایم برج-یعتیشر مترو یروبرو-یعتیشر ابانیخ 021 22888399 موبایل اپ استور تهران تهران

 23 واحد دوم طبقه-نایم برج-یعتیشر مترو یروبرو-یعتیشر ابانیخپاکدشت،  021 36015299 موبایل دنیای موبایل تهران تهران

 تهران تهران
 شانیاند ایار شرکت

 (سامسونگ ۶ شماره) 

لوازم خانگی و 

 تصویریصوتی 
77608015 021 

 پ-یعوارض ستگاهیا-رازیش بهار از تر نییپا-یعتیشر ابانیخ

33۱ 

 تهران تهران
 شانیاند ایار شرکت

 (سامسونگ 2 شماره) 

لوازم خانگی و 

 صوتی تصویری
55424501-6 021 

-نور مجتمع-یشمال یعباس ابانیخ-احمر هالل ابانیخ -تهران

 کی واحد-۶11 پالک

 تهران تهران
 شانیاند ایار شرکت

 (سامسونگ 3 شماره) 

لوازم خانگی و 

 صوتی تصویری
66706030 021 

 پاساژ یروبرو-یهاد خیش خ از بعد-یاسالم یجمهور خ-تهران

 کاوه پاساز چهارنبش یال کی واحد -ومینیالوم
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 www.otiiran.com های خدمات بازرگانی افق طالییگروه شرکت

 

 آدرس دک تلفن صنف اهگفروش نام شهر استان

 تهران تهران
 شانیاند ایار شرکت

 (سامسونگ 4 شماره) 

لوازم خانگی و 

 صوتی تصویری
۴۴۳۳6۳77 021 

 فروشگاه- 3 ط-ومیپاالد یتجار مجتمع-هیزعفران-تهران

 (سامسونگ)ی تیالکتروس

 91 کوچه جنب-امیرکبیر خیابان-امیرکبیر راه هارچ 038 32264469 گیخان لوازم شهرکرد متکح ردکشهر بختیاری هارمحالچ

 2 ط موبایل امداد شرکت سینما راه سه نبش 038 32263666 دیجیتال االیک لیموبا امداد ردکشهر بختیاری هارمحالچ

 3 تعاون خیابان نبش-میالن انتهای-36 وریشهر 17 051 43357726 گیخان لوازم شهر متکح شابورین یرضو خراسان

 23فردوسی مقابل شمالی فردوسی ابانیخ 051 52244466 گیخان لوازم حیدریه تربت متکح دریهیح تربت یرضو خراسان

 51 حسابی نبش-حسابی ترکد بلوار 051 36232061 گیخان لوازم حکمت اهگفروش مشهد یرضو خراسان

 ۶6 واحد.همکف طبقه.آباد احمد موبایل بازارچه.پاستور و بهشت بین.آباد احمد ابانیخ 051 1-38476860 دیجیتال االیک طاها اهگفروش مشهد یرضو خراسان

 المهدی مسجد روبروی -یغرب رسالت 051 43211962 یکالست نوروزیه الستیک اهگفروش شابورین یرضو خراسان

 کارمندی مصرف تعاونی.56 حجاب نبش حجاب بلوار.اباد قاسم غرب کشهر. 051 36227728 گیخان لوازم امین فاخر کت مشهد یرضو خراسان

 10 پالک-همکف طبقه-ارگ پاساژ-هارطبقهچ خ 051 32219667 جواهر و طال نیافش طالجات مشهد یرضو خراسان

 -15 شریعتی نبش-عتییشر بلوار-اباد قاسم 051 33611439 گیخان لوازم مشهد اسی مشهد یرضو خراسان

 شهرما فروشگاه-ارم پارک جنب-45 تن پنج-تن پنج بلوار 051 32119812 گیخان لوازم (شهرمان)ثام مشهد یرضو خراسان

 ما شهر فروشگاه 53 و 51 توس بین توس بلوار دهیفهم بلوار 051 36659493 گیخان لوازم پاسارگاد سبز نیثم مشهد یرضو خراسان

 مسکن بانک جنب -مجد فروشگاه-جنوبی مجد ابانیخ -مشهد 051 38431534 فرش مجد زمرد مشهد یرضو خراسان

 52 چمن نبش چمن بلوار مصلی ابانیخ 051 33691733 فرش مشهد زمرد مشهد یرضو خراسان

 1/102 پالک 6 و 4 معلم نیب -مشهد 051 36052824 فرش معلم زمرد مشهد یرضو خراسان

 شهرداری روبروی مطهری چهارراه و 2 هدایت بین تیهدا بلوار 051 37311071 فرش تیهدا زمرد مشهد یرضو خراسان

 10 پالک همکف طبقه -ارگ پاساژ-هارطبقهچ -مشهد 051 32219667 جواهر و طال برند طالجات مشهد یرضو خراسان

 43 کاشانی نبش-کاشانی ابانیخ -مشهد 051 32242115 فرش مشهد فرش مشهد یرضو خراسان

 ۶11 پ -یتخت یروبرو-باهنر دیشه ابانیخ-قوچان 051 ۲۳۴02۲۳6 موبایل سی تک رایانه مشهد یرضو خراسان

 509 پالک-31 فردوسی جنب -فردوسی ابانیخ 058 32235646 گیخان لوازم منزلت اهگفروش بجنورد یشمال خراسان

 77پالک-قربانی شهید خیابان-شمالی بهشتی شهید ابانیخ 058 32229733 گیخان لوازم سبز خانه بجنورد یشمال خراسان

 اجتماعی تامین کل اداره رویروب.مادر میدان.غربی خمینی امام ابانیخ 058 32241922 یکالست شهروند یکالست .بجنورد یشمال خراسان

 سابق ایزدی هتل جنب قیام هاراهچ 058 32210032 گیخان لوازم باقری اهگفروش بجنورد یشمال خراسان

 172 پ - شریعتی ابانیخ -بجنورد 058 32230030 وشاکپ ها هچب شهر بجنورد یشمال خراسان

 آسیا فرش اسدآبادیشرقی سیدجمالدین ابانیخ 058 32247129 فرش ایآس فرش بجنورد یشمال خراسان

 114پالک.وحمزه کشاورز نیب.انقالب خ 061 42273109 گیخان لوازم آفتاب دزفول خوزستان

 69و 67پالک خوش کوچه نبش-دژبان خیابان-انقالب ویک 061 33785707 گیخان لوازم یسبحان اهواز خوزستان

 زیبا و زیتون خیابان بین-کمیل خیابان-کارمندی تونیز 061 34443691 زشکیپدندان امین زشکیپدندان اهواز خوزستان

 صفا ساختمان-کشاورزی بانک جنب-شریعتی و مسلم بین-طالقانی خ 061 32211182 ناتیتزئ نژاد خیاط ساختمانی ناتیتزئ اهواز خوزستان

 رزمندگان چندمنظوره تعاونی سعیدی ...ا ایت خ و معلم میدان بین( سینا)شریعتی خ 061 42629117 گیخان لوازم حیدری اهگفروش مشکیاند خوزستان

 آریاشهر سوم ابانیخ 061 35517141 وشاکپ 4رتالپ اهواز خوزستان

 طاووس ورودی فجر مجتمع بعداز - راه یمل 061 34446589 وشاکپ 3 رتالپ اهواز خوزستان

 25 پالک -بزرگ بازار -شریعتی ابانیخ 061 32212924 دیجیتال االیک جنوب آورد ره اهگفروش اهواز خوزستان

 7 واحد - اول طبقه  ،خون انتقال سازمان جنب ، آری تجاری مجتمع - نادری هارراهچ 061 32921030 دیجیتال االیک ونوس اهواز خوزستان

 آبشار سینما پارکینگ روبروی -شهریور 17 دانیم 061 36200000 دیجیتال االیک یکنو شوشتر خوزستان

 طیب آل مسجد خ ورودی -یطالقان خ 061 36212007 دیجیتال االیک امپیوترک سهند شوشتر خوزستان

 انصاری فروشگاه میرزکیان کوچه عتییشر خ 061 42236000 گیخان لوازم انصاری اهگفروش یانصار خوزستان

 آریاشهر 3 نبش سازی لوله بند راه روبروی شرقی امام ابانیخ 061 35517141 زاده یصف عادل ۶ال رتپ اهواز خوزستان

 مرادی مجتمع-ادهم خیابان نبش-زند ابانیخ-اهواز 061 35517142 زاده یصف عادل 2رتالپ اهواز خوزستان

 مدنی خیابان انتهای.امام میدان.خمینی امام ابانیخ 061 42642001 گیخان لوازم شگامانپی مشکیاند خوزستان

 کیرود نبش باهنر خ 061 35527093 گیخان لوازم حکمت گفرهن مشکیاند خوزستان

 ولیعصر درمانگاه جنب-ادهم ابانیخ-اهواز 061 35527093 گیخان لوازم اهواز گفرهن اهواز خوزستان

 (صرفه)سهند فروشگاه-کوه ایینپ یاراض جاده 024 33760468 گیخان لوازم زنجان سهند زنجان زنجان

 72 پ-بهاران پاساژ قائم ابانیخ-خرمدره-زنجان 024 35524455 دیجیتال االیک نوین متکح زنجان زنجان

 25 کوچه روبروی . بنفشه و گهن فاصل حد . استقالل بلوار 071 32347002 دیجیتال االیک انهیرا ابداع رازیش فارس
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 سپاه نانوای جنب ریت هفت بلوار 071 42541735 گیخان لوازم گسامسون یممسن و نوراباد فارس

 )ع( حسین امام شهرک بسمت آباد شریف چهاراه دوران شهید خ هوایی ایگاهپ 071 37239434 دیجیتال االیک موبایل پتا رازیش فارس

 2 هچکو نبش شرقی قدوسی خیابان 071 36487905 فرش دیدهپ فرش رازیش فارس

 قدوسی راه سه (شمالی ایمان)شمالی همت -رازیش 071 36305953 فرش هیزند فرش رازیش فارس

 اقبالی رستوران جنب-طالقانی ابانیخ 028 33222606 جواهر و طال پیوند الریگ نیقزو نیقزو

 سازان اتیه  بیمه جنب-خیام چهارراه به نرسیده - شرقی یبوعل 028 33241743 گیخان لوازم مافی اهگفروش نیقزو نیقزو

 305 پ ثامن سرپرستی جنب-وفا نظام چهارراه از باالتر-سعدی خ 028 33363388 گیخان لوازم یسعد نیقزو نیقزو

 نظرپور فرش فروشگاه-شمالی نادری ابانیخ 028 33337228 فرش ورپنظر فرش نیقزو نیقزو

 31 پ -آزادی میدان -نیقزو 028 33245558 ریپها نیقزو شهروند نیقزو نیقزو

 میرعماد میدان به نرسیده-شمالی نادری خیابان -نیقزو 028 33370111 فرش فرش قصر نیقزو نیقزو

 305 پ-وفا نظام چهارراه از باالتر-سعدی خیابان -نیقزو 028 33369745 دیجیتال االیک سعدی امپیوترک نیقزو نیقزو

 6 نیایش نبش-هیصفائ خ 025 37731921 دیجیتال االیک کیاتل اهگفروش قم قم

 1 کوچه نبش غفاری چهارراه طرف به مطهری دانیم 025 36633650 یکالست ریتا جهان قم قم

 11 کوچه نبش ترمینال از بعد تهران میقد جاده 025 3102 گیخان لوازم ایرانی یسرا قم قم

 پاد مهندسی فنی ، اسالمی تبلیغات سازمان جنب ، فردوسی پل از تر پایین ، ردستانک بلوار 087 33285749 دیجیتال االیک سنندج پاد تکشر سنندج ردستانک

 فرهنگیان کلینیک جنب اسدارانپ خ 087 33289141 گیخان لوازم شوک انیگبازر سنندج ردستانک

 28پالک سوم طبقه- زریبار خورشید-جمهوری ابانیخ 087 34549577 دیجیتال االیک وانیمر لت تب وانیمر ردستانک

 سیرجان حکمت بزرگ فروشگاه غفاری، چهارراه به نرسیده غفاری خیابان 034 42207693 گیخان لوازم سیرجان متکح رجانیس رمانک

 عروس جهیزیه فروشگاه تجاری مرکز برج اسدارانپ بلوار 034 43310010 گیخان لوازم عروس زیهیجه رفتیج رمانک

 35 کوچه نبش-امام خیابان- رمانک 034 33324424 گیخان لوازم حسینی یتجار مجتمع رمانک رمانک

 کاج مجتمع بهداری شهرک هیاله 083 38359976 دیجیتال االیک نتکسیا رمانشاهک رمانشاهک

 24 واحجد-ارگ تجاری مجتمع-کالهدوز ابانیخ 083 45233134 دیجیتال االیک پرداز رایو غرب آباد اسالم رمانشاهک

 اول مغازه-پارک پاساژ -شهرداری ارکینگپ 083 37211129 گیخان لوازم لدیرانگ رمانشاهک رمانشاهک

 170 پ -امامی یمصطف بلوار 083 38254922 گیخان لوازم سترگمهر رمانشاهک رمانشاهک

 اسالمی تبلیغات جنب عتییشر راه سه 083 37288890 وشاکپ پوشان اتنپ رمانشاهک رمانشاهک

 میدان نبش -حافظ میدان -معلم خیابان -رمانشاهک 083 34264322 وشاکپ اشکان وشاکپ رمانشاهک رمانشاهک

 سپه بانک جنب-شریعتی راه سه از باالتر -رمانشاهک 083 37210561 وشاکپ وکجام رمانشاهک رمانشاهک

 17 پالک -کالهدوز ابانیخ-غرب آباد اسالم 083 45242970 دیجیتال االیک پرداز انیرا غرب آباد اسالم رمانشاهک

 گلستانیان علیرضا خزر پارس فروشگاه دانیم سبزه 083 38232972 گیخان لوازم گلستانیان اهگفروش رمانشاهک رمانشاهک

 کوک مانتو سابق شهرداری میدان به نرسیده مدرس خیابان 083 37223143 وشاکپ وکک کرمانشاه رمانشاهک

 ۶ ایثارگران نبش . جهاد شهرک ورودی . پور دهراب شهید خیابان . قرنی دیشه بلوار 074 33338082 گیخان لوازم یاسد فرش اسوجی احمد بویر  و هگلویهک

 7 واحد دوم طبقه ونوس ساختمان 3 معلم نبش. ساعت هکفل 074 33224668 گیخان لوازم پایتخت سترگ داده اسوجی احمد بویر  و هگلویهک

 رایانه ابداع فروشگاه-احمر هالل یروبرو 071 32357361 گیخان لوازم 2 انهیرا ابداع سارانگچ احمد بویر  و هگلویهک

 تعذیرات جنب-امینی شهید هارراهچ 074 32225037 گیخان لوازم بهار اهگفروش سارانگچ احمد بویر  و هگلویهک

 ساعت چهارراه-بشارت شهید ابانیخ 074 32230674 گیخان لوازم انیکن سارانگچ احمد بویر  و هگلویهک

 سپه بانک جنب-فراغی خیابان-کالله -لستانگ 017 35420949 گیخان لوازم رزاقی ینوبر اللهک لستانگ

 یک شعبه نصر فروشگاه-المهدی پایگاه جنب-اسالم شهدای کوی-شهدا خ 013 33829615 گیخان لوازم خواب ریحر رشت النگی

 2شعبه نصر مبل فروشگاه-حسین امام بسمت-جانبازان دانیم 013 33848843 گیخان لوازم خیاطی رخچ رشت النگی

 کادوس یآموزش و یفن موسسه ،عدالت صندوق یابتدا ،یالکان خ 013 ۵۵۴۵۴۵۴۵ دیجیتال االیک ادوسک رشت النگی

 مصلی سمت از روگذر پل ابتدای -گاز دانیم-رشت 013 33362610 دیجیتال االیک گاز فلکه ادوسک رشت النگی

 الهدی علم خیابان ابتدای -دانیم سبزه -رشت 013 33262801 وشاکپ رز اهگفروش رشت النگی

 امیر پاساژ روبروی-مطهری ابانیخ 013 33328268 فرش رشت زمرد رشت النگی

 دفاع صنایع ایستگاه جنب-رجایی دیشه بلوار 066 43215753 لتایجید.یخانگ سیستم نیمع درود لرستان

 اقتصاد مهر بانک به نرسیده-مطهری راه سه از تر پایین-مطهری ابانیخ 066 33321640 دیجیتال االیک محسن لیموبا آباد خرم لرستان

 بقایی کوچه پرستاری دانشگاه روبروی شریعتی یانتها 066 42468416 دیجیتال .گیخان بروجرد متکح بروجرد لرستان

 .ارکیده کوچه روبروی - شمهچ سر به نرسیده-شمالی مطهری خیابان 066 33228784 دیجیتال االیک گسامسون اباد خرم لرستان

 شهرداری روبروی-بروجردی ...ا ایت ابانیخ 066 32521593 گیخان لوازم الشتر ریام الشتر لرستان
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 کالنتری روبروی جعفری ابانیخ 066 42454111 گیخان لوازم امکان هیاتحاد بروجرد لرستان

 آباد مهدی نبش-مازندرانی امیر بلوار-یسار 011 33393333 فرش ترنج فرش یسار مازندران

 بازار داخل صادرات بانک روبروی طالقانی شهید ابانیخ 011 54230533 گیخان لوازم محمدی گیخان لوازم ابنکتن مازندران

 دریا فانوس متل پشت48 و 46 دریای نیب-آباد محمود 011 44741518 ردشگریگ محمودآباد تفریحی اهگاقامت محمودآباد مازندران

 صدر دکتر کوچه نبش-بهشتی شهید خیابان-جانیدل 086 44230502 گیخان لوازم حکمت یجالل جانیدل زیکمر

 صدر دکتر کوچه نبش-شمالی بهشتی ابانیخ 086 44230502 دمحمدجاللییس روازپ شوق جانیدل زیکمر

 محمدی و تراشکاری کوچه مابین انوری خیابان غفاری اله ایت خیابان 086 33280162 دیجیتال االیک انهیرا عصر کارا زیکمر

 انتظامی شعبه سپه بانک جنب انتظامی فرماندهی ستاد از بعد نییخم امام بلوار 076 33313568 گیخان لوازم فجر گیخان لوازم بندرعباس انگهرمز

 دانشگاه دبستان مقابل ذاکری شهید راه چهار - بهشتی شهید ابانیخ 076 32226082 جواهر و طال مقدم جواهر عباس بندر انگهرمز

 185 پالک 1 جی  تجاری مجتمع خمینی امام ابانیخ 076 42520810 دیجیتال االیک انیرا بوتاب کجاس انگهرمز

 یک واحد روشن ساختمان ؛ النهرین بین خیابان ابتدای - بوعلی آرامگاه 081 38273683 دیجیتال االیک آداکتل اهگفروش همدان همدان

 همدان همدان
 شانیاند ایار شرکت

 (سامسونگ 5 شماره) 

لوازم خانگی و 

 صوتی تصویری
 لویحاج سامسونگ بزرگ فروشگاه-تجارت بانک یروبرو-خانه زدهیس 61۶ ۵2۴۳۳660

 بهاره هتل جنب -پاکنژاد بلوار -زدی 035 35250752 دیجیتال االیک انهیرا عصر زدی زدی

 رسراس در  کارا و کرامت حکمت، یاعتبار یها کارت با قرارداد طرف یاقساط خدمات ارائه و فروش مراکز یمعرف
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