
کد فروشگاه نام فروشگاه استان آدرس شماره تماس

213043 الستیک فالحی آذربایجان شرقی الستیک فروشی فالحی-خیابان آزادگان -مراغه 041-37230171

213132 شرکت حکمت یار امین سهند آذربایجان شرقی طبقه همکف-38پ-بن بست فاتح-خ شهید اشرفی-ماراالن-شهر تبریز-بخش مرکزی-تبریز 041-05535267

213205 موبایل  آذربایجان شرقی شریعتی تقاطع پروین اعتصامی-ولیعصر-تبریز 041-36554895

213096 فروشگاه تاک شعبه تبریز آذربایجان شرقی 634ساختمان -باالتر از چهارراه منصور-خیابان امام خمینی 021-33432264

213092 فرامرزیان آذربایجان شرقی 22 و 7واحد تجاری - طبقه همکف- بازار کبود- مراغه 041-37237781

213126 شرکت آسایش گستر سهند آذربایجان شرقی 1پ-جنب بانک صادرات-تقاطع شکلی-خیابان شمس تبریزی-تبریز 041-32344651

213029 نجفی آذربایجان شرقی به طرف راه آهن-پایین تر از پل جهاد-کمربندی جنوبی- مراغه 041-37241609

213074 اندیشه گستر مراغه آذربایجان شرقی مجتمع تجاری آتی سنتر- خیابان جام جم - مراغه 041-37252874

601646 فرش فرهی شعبه مرند آذربایجان شرقی فرش فرهی شعبه مرند

213104 تاالر فرش نظری آذربایجان شرقی خ امام روبه روی پارک انقالب- میانه  041-52253880

20008 عباس علیزاده-20007نمایندگی  آذربایجان غربی متری شهید بهشتی 20میاندواب بلوار شهید باهنر جنب خیابان 

213059 مرکز رینگ و الستیک عمران طالبی آذربایجان غربی مرکز رینگ و الستیک عمران طالبی-روبروی پمپ بنزین درخشیده-اول خیابان کمر بندی جنوبی-میاندوآب 044-45242344

213115 پورساعدی آذربایجان غربی 57طبقه همکف واحد - پاساژ بعثت- خ بعثت - ارومیه  044-32221315

213223 موبایل  آذربایجان غربی 199پالک -2خیابان دانش-خیام جنوبی-ارومیه 044-32230767

213168 شیکسان آذربایجان غربی طبقه همکف-87پ-خ بهروش-بلوار استاد شهریار-وکیلی-ارومیه 044-33841295

214011 موبایل رحمتی آذربایجان غربی جنب بانک اینده پاساژ شمس-خ خواجه نصیر جنوبی -مراغه  044-2573449

213113 ناظر آذربایجان غربی درمانگاه هالل احمر- خ پاسداران - میاندواب 044-45265353

213129 فروشگاه گل نرگس آذربایجان غربی طبقه همکف-45پ-باالتر از تقاطع نیایش-خیابان بنی هاشم-ارومیه 044-32379283-9

601501 آذربایجان غربی فرش فرهی شعبه مهاباد خیابان شهریکندی 044-42238571

214034 آذرآبادگان آذربایجان غربی 12خ کاشانی فلکه خیام پ 044-32243519

214047 بازرگانی قدس آذربایجان غربی 118یاسر ابتدای خیابان عمار پالک - ارومیه خیابان برق چهار راه عمار- آذربایجان غربی 044-33466917

330035 لوازم خانگی کامران آذربایجان غربی روبروی پمپ بنزین- بلوار ساراالن  044-33382394

601517 آذربایجان غربی فرش فرهی شعبه نقده جنب بانک توسعه تعاون- خیابان امام خمینی 044-35623603

601552 مافی- فرش فرهی شعبه ارومیه آذربایجان غربی روبروی بانک ملی-نبش کوی اورژانس-خیابان مافی 044-32224067

601554 آذربایجان غربی فرش فرهی شعبه مشکین شهر خیابان امام خمینی شرقی-میدان امام خمینی 044-32541811

601516 آذربایجان غربی فرش فرهی شعبه میاندواب روبروی خیابان مطهری-  متری24خیابان  044-45247714

601608 آذربایجان غربی فرش فرهی شعبه بوکان 11نبش اوستا -بلوار کردستان 044-46228108

601528 آذربایجان غربی فرش فرهی شعبه خوی جنب فروشگاه سامسونگ-بلوار چمران 044-36254756

601506 آذربایجان غربی فرش فرهی شعبه الهیجان روبروی بانک صادرات-خیابان شهدا-میدان شهدا 044-42344026

10161 اردبیل اردبیل 2تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه  جنب آتش نشانی -خیابان مدرس  045-33238666

213055 تاک اردبیل اردبیل نرسیده به چهارراه حافظ-خیابان دانش-اردبیل 021-33432264

آذربایجان شرقی

اردبیل

آذربایجان غربی



213161 (عج)قائم اردبیل جنب مرکز بهداشت-خیابان شهدا-اردبیل 045-33732156

601543 اردبیل فرش فرهی شعبه خلخال سه راه بیمارستان- خیابان امام خمینی 045-32430454

601606 فرش فرهی شعبه اردبیل فلسطین اردبیل ابتدای خیابان فلسطین-میدان شهید باکری 045-33521801

601651 فرش فرهی شعبه پارس آباد اردبیل فرش فرهی شعبه پارس آباد

213193 مبلمان ارت دکو اصفهان قبل بانک صادرات - بلوار امام خمینی- اصفهان شهر گرگاب 031-45755198

213060 رینگ و الستیک پایتخت اصفهان رینگ و الستیک پایتخت-مجتمع فراز-بلوار قائم شمالی-بلوار شاهد-سپاهان شهر-اصفهان 031-36514152

213109 (شعبه اصفهان )ره آورد سیستم جنوب  اصفهان خ احمد آباد-اصفهان  031-32212924-5

213147 طراوت اصفهان داخل پاساژ-Eبلوک-مجتمع تجاری محتشم کاشانی-خ ایثار شمالی-بهارستان-اصفهان 031-368253725

213101 ساتیار سیستم اصفهان 129واحد - بازار کامپیوتر - خ طالقانی - اصفهان 031- 32338162

612005 فرش فرهی شعبه اصفهان اصفهان فرش فرهی اصفهان

601556 اصفهان فرش فرهی شعبه اصفهان نرسیده به خیابان آل خجند- خیابان سروش- میدان احمد اباد 031-32260570

601575 اصفهان فرش فرهی شعبه گلپایگان جنب بانک مهر- خیابان امام خمینی شرقی 031-57436606

213159 لوازم خانگی آنیتا ایالم طبقه دوم-خ شهید آوینی-3کوچه کوثر-سپاه-سرآبله-ایالم 084-34224892

2133020 ایوان ایالم خیابان امام ابتدای خیابان شهید باهنر-ایوان 084-33231106

2133021 مهران ایالم خیابان برق- مهران 084-33823514

330047 گالری شیدوک ایالم ایالم نرسیده به میدان شهدا 084-33382302

601500 ایالم فرش فرهی شعبه ایالم نبش خیابان سمندری-خیابان طالقانی 084-33380620

2133022 مرکزی ایالم ایالم بلوار سیدالشهدا زیرزمین ساختمان بنیاد تعاون بسیج- ایالم 084-33334134

330041 مبل وفرش پاتریس ایالم جنب پارک کودک-ایالم  084-33382301

2133038 سرابله ایالم سرابله میدان معلم 084-34224156

10257 تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت بوشهر شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان گناوه 077-33122059

213010 فروشگاه دشتستان بوشهر روبروی گاراژ پاتری-خیابان الفتح-برازجان- دشتستان 077-33660273

213024 2فروشگاه بوشهر بوشهر بعداز بانک صادرات- خیابان سبز آباد- بوشهر 077-33660273

214071 فروشگاه موبایل ایرانیان بوشهر طبقه همکف -71پالک - بلوار پاسداران پاساژ استوار- خیابان هفت تیر -نجف آباد  077-32122250

601548 بوشهر فرش فرهی شعبه بوشهر سنگی روبروی درمانگاه محمد رسول اهلل-خیابان سنگی 077-33560464

10194 تهران مرکزی غرفه صنایع چرم طبیعی تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 077-4430490406

10240 تهران مرکزی غرفه الستیک  تهران فیاض بخش  077-33950703

10245 لوازم خانگی فرهنگ تهران خانه معلم -20پ -کوچه گرانمایه-روبروی درب دانشگاه صنعتی شریف -خ آزادی  077-66698123

10247 تهران مرکزی غرفه پاناسونیک    تهران فیاض بخش- تهران 077-88890706

10294 غرفه مبلمان فانتزی تهران غرفه مبلمان- تهران مرکزی  9125378084

210004 (گلوریت  )توسعه تبادالت پایا  تهران 405 واحد 4برج اداری طوبی طبقه -بلوار دادمان - شهرک غرب  021-95111122

تهران

بوشهر

ایالم

اصفهان



213033 نجارزاده تهران 143پالک- طبقه اول-پاساژ عال الدین - خیابان جمهوری-تهران 021-66724318

10164 تهران مرکزی غرفه سامسونگ تهران نبش فیاض بخش پارک شهر - خیابان امام خمینی 021-667594445-62

10166 تهران مرکزی غرفه لوازم خانگی محمد  تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 021-66759584

10171 تهران مرکزی صنایع کارا چوب تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 9126784952

10238 کت و شلوار محمد عزیزی  تهران منزل حاتمی  -30پ -19ک -خ هالل احمر  021-6643328420

10250 8گلدن  تهران جنب پرشیا خودرو - جاده مخصوص کرج 6کیلومتر  021-5460800

10279 (تهران مرکزی)شعبه فیاض بخش غرفه جی وی سی  تهران ترمینال فیاض بخش-روبروی خیابان سی تیر - خیابان امام خمینی 021-66703086

10284 (تهران مرکزی)شعبه وزارتی غرفه پوشاک  تهران ابتدای خیابان سپهبد قرنی- میدان فروسی 021-88894090

10289 (تهران مرکز)شعبه فیاض بخش غرفه سوپر مارکت رجبی  تهران فروشگاه فرهنگیان مرکزی- روبروی پایانه فیاض بخش- خ امام خمینی

210007 دکوراسیون ملل تهران کوچه مسجد حاج ولی- یافت آباد شرقی- بزرگراه آیت اله سعیدی 021-66097982

213039 فروش دفترمرکزی تهران 17پ -نرسیده ب بهشتی - خ قائم مقام فراهانی 021-88910720

213051 تاک خاوران تهران جنب پارک فدائیان اسالم-(ع)نرسیده به اتوبان امام علی -خیابان خاوران-شرق به غرب-تهران 021-33432264

10003 فروشگاه اینترنتی اتما تهران 3پالک-نبش شهدای ژاندارمری-فلسطین جنوبی-انقالب 2154608000

10158 تهران مرکزی شعبه شهداغرفه موبایل امید تهران دبستان شهید محالتی- نبش خیابان ایران جنب-خیابان مجاهدین  021-33124969

10175 تهران مرکزی غرفه برک و جامعه تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 021-66710341

10182 تهران مرکزی غرفه فرش ترنج تهران نبش فیاض بخش پارک شهر - خیابان امام خمینی 021-66710431

10191 تهران مرکزی غرفه مبل استیل تهران نبش فیاض بخش پارک شهر-خیابان امام خمینی  021-66970998

10226 تهران مرکزی غرفه رو فرشی    تهران فیاض بخش -خیابان امام خمینی -تهران  021-55335812

10277 شعبه تهران مرکزی غرفه بلورجات و لوازم آشپزخانه تهران 3واحد  -549پالک - جنب کوچه جوانفکر- متری نیرو هوایی 30خیابان  021-66759785

10290 (تهران مرکز)شعبه فیاض بخش لوازم پزشکی هذبی تهران فروشگاه فرهنگیان مرکزی- روبروی پایانه فیاض بخش- خ امام خمینی

210021 (کاال قسطی)شرکت افق طالیی ملل  تهران 17پالک -کوچه میرزاحسنی -نرسیده به خیابان بهشتی - خیابان قائم مقام فرهانی-میدان هفت تیر  021-42249000

210030 جناب آقای مهندس نیکدل تهران 218واحد -2طبقه-مرکزکامپیوتر پایتخت - میرداماد 021-88664484

10167 تهران مرکزی غرفه سوپرمارکت  تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 9121052785

10188 تهران مرکزی غرفه هایسنس و ایکس ویژن تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی  9359199044

10208 پوشاک دیان تهران 237پ-پاسارگاد - نرسیده به امیر اکرم پاساژ-  راه جمهوری 4باالتر از -خ ولیعصر 

10285 (تهران مرکزی)شعبه شهر ری غرفه موبایل  تهران فروشگاه فرهنگیان- میدان فرمانداری- شهر ری 021-55957778

10286 (تهران مرکزی)شعبه شهدا غرفه لوازم خانگی  تهران ابتدای خیابان ایران-خیابان مجاهدین اسالم -میدان شهدا  021-33558547

10287 (تهران مرکزی)شعبه فیاض بخش غرفه صنایع چوب  تهران روبروی پایانه فیاض بخش فروشگاه فرهنگیان مرکزی- خ امام خمینی

10292 غرفه تاسیسات شعبه تهران مرکز تهران فروشگاه فرهنگیان مرکزی-روبروی پایانه فیاض بخش - خ امام خمینی

25008 پوشاک پنطاسیا شعبه بهارستان تهران میدان بهارستان 021-33513487

210039 (گلوریت  )توسعه تبادالت پایا  تهران 405واحد  - 4طوبی طبقه - برج اداری-بلوار دادمان - شهرک غرب 

10010 تعاونی مصرف فرهنگیان دماوند تهران روبروی مدرسه شهید مدنی-پایین تر از میدان گلها - گیالوند-دماوند  021-76310818

10168 تهران مرکزی غرفه فرش دستبافت و ماشینی تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 9365256468

10189 تهران مرکزی غرفه تزیینات و کاغذ دیواری تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 9359199044

10212 تهران مرکزی غرفه موتور سیکلت  تهران ترمینال فیاض بخش شعبه مرکزی- خ امام خمینی  021-66708080



10233 تهران مرکزی شعبه لوازم التحریر  تهران خیابان فیاض بخش  021-66710341

210003 شرکت بازرگانی افق طالیی ملل تهران 17پالک -کوچه میرزاحسنی - نرسیده به خیابان بهشتی- خیابان قائم مقام فرهانی - میدان هفت تیر  021-88559913

10213 تهران مرکزی شعبه شهدا تهران طبقه دوم-ابتدای خ ایران فروشگاه فرهنگیان - خ مجاهدین 021-233136963

10216 تهران مرکزی غرفه عینک  تهران شعبه فیاض بخش - تهران مرکزی  021-88890706

10280 (تهران مرکزی)شعبه وزارتی غرفه الستیک  تهران 20پالک -نبش کوچه شهید فالح پور - خیابان سپهبد قره نی 021-88894090

10291 (تهران مرکزی)شعبه شهر ری غرفه سوپر مارکت  تهران میدان فرمانداری فروشگاه فرهنگیان- شهر ری

10296 غرفه لوازم خانگی جهزیه سرا تهران تعاونی شعبه شهرری 021-66708080

210018 تعاونی مصرف فرهنگیان بهارستان تهران مجتمع قیدلو- نرسیده به فرمانداری بهارستان- سه راه نسیم شهر -ج ساوه -بهارستان  021-56321199

210040 (گلوریت  )توسعه تبادالت پایا  تهران 405 واحد 4برج اداری طوبی طبقه -بلوار دادمان - شهرک غرب 

213057 مرکز خرید قائم تهران مرکز خرید قائم-520پالک-بعد از چهارراه فرزانه-خیابان نبرد شمالی-خیابان پیروزی-تهران 021-36603295

213067 فروشگاه اعرابی تهران 17پ -کوچه میرزاحسنی- خیابان میرزای شیرازی-خیابان شهید بهشتی-تهران 021-88559913

213091 نگین تهران 256شهرک توحید پالک-  متری شمشیری20اول -  مهر آباد جنوبی 021-66699386

213182 موتور سیکلت و دوچرخه تهران فرعی پارک شهر فروشگاه تیما سیکلت-میدان آزادی 021-8345125730

330034 پرشیا دکور تهران بعد از بیمارستان تریتا بلوار نهاوند کوچه کیوان مجتمع آبشار- انتهای همت غرب  021-44378933

213136 پیشگامان تجارت جوان رایکا تهران طبقه همکف-3پالک -بن بست پاسداران-خ پاسداران-تهران 021-77197419

213164 جهیزیه سرای بزرگ ورامین تهران جنب دادگستری-ورامین (ع)ضلع شرقی میدان امام حسین-ورامین-تهران 021-36243797

601022 تهران فرش فرهی شعبه آقای فرش ایران یافت آباد

213068 فروشگاه امیری تهران 17پ -کوچه میرزاحسنی- خیابان میرزای شیرازی-خیابان شهید بهشتی-تهران 021-88559913

213141 تاک شعبه شهر ری تهران 142/5پالک-جنب خیابان صاحب الزمان-(ع)بلوار امام حسین-شهر ری 021-33432264

213185 لوازم خانگی تهران 163پالک-بین خ دهم و یازدهم غربی-خیابان معلم-1فاز-اندیشه-تهران 021-65518451

214009 نوآوران مگنولیا تهران 10 واحد3ط - ساختمان دماوند 37/1پ - خ طاهریان- بزرگراه جناح  021-88989807

213150 خانه اسنوا تهران 250پالک-نبش کوچه قائم-خیابان کاشانی-مالرد-تهران 021-65169438

330001 مبلمان ملل تهران یافت آباد 021-66419625

213093 ایرانیان تهران 528پالک -روبروی ستاد نیروهای هوایی -ایستگاه صد دستگاه- خیابان پیروزی 021-33300333

10000 اتحادیه فرهنگیان ایران تهران کوچه ژاندارمری - خیابان فلسطین-خیابان انقالب  021-66419625

10170 تهران مرکزی غرفه موبایل ماهان تهران نبش فیاض بخش پارک شهر- خیابان امام خمینی 021-66710341

10177 تهران مرکزی غرفه سام تک الکترونیک هاردستون تهران نبش فیاض بخش پارک شهر - خیابان امام خمینی 021-88101485

210033 کاال گستر پارسیس شهر تهران نرسیده به پیچ شمیران- خیابان انقالب  021-77619238

210037 9تعاونی مصرف فرهنگیان منطقه  تهران 9تعاونی مصرف فرهنگیان منطقه 

213006 آموزشی تهران 12پالک - خیابان زرتشت غربی- تهران  021-88910720

330049 فروشگاه ساالری تهران کوچه مسجد حاج ولی پاساژ نادر- شرقی خیابان استاد مشفق کاشانی- یافت آباد- تهران 021-66686880

612002 شعبه سوم اقای فرش حکیمیه تهران نبش خ بهشت-خروجی حکیمیه و بهشت - بزرگراه بابایی- تهران حکیمیه 021-75095000

218000 لیزینگ توسعه تجارت توس تهران 3پالک - خیابان کوی شهدای ژاندارمری-خیابان فلسطین جنوبی -خیابان انقالب  021-54607

330051 پرشین موبایل تهران 17 واحد 438شرق پ  -فردوس  021-44978933

2133027 تهران تهران همکف-390پالک - روبروی پیچ شمیران-خیابان انقالب -تهران  021-77507559



330002 دکوراسیون ملل تهران شرقی کوچه مسجد حاج ولی-یافت آباد -بزرگراه آیت اله سعیدی  021-66097982

601017 تهران فرش فرهی شعبه ورامین نبش کوچه اسماعیلی- بلوار باهنر 021-36278102

10249 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان لردگان  چهارمحال و بختیاری تعاونی مصرف فرهنگیان -(ع)جنب مسجد امام رضا - خیابان شهید مطهری 038-34442274

10138 شعبه شهرکرد چهارمحال و بختیاری شعبه شهرکرد 038-33334864

10020 اتحادیه بازرگانی فرهنگیان خراسان خراسان جنوبی 28پالک-42مفتح-بیرجند 056-32447464

2133007 بیرجند مطهری خراسان جنوبی 32224461-056 23 و 21بین مطهری - خیابان  مطهری - بیرجند 

2133006 بیرجند مدرس خراسان جنوبی بیست متری اول غربی جنب بانک ملی-فلکه اول مدرس- بیرجند 056-32354132

213011 جمهوری اسالمی خراسان رضوی 3نبش خیابان تعاون-انتهای  میالن-36شهریور17خیابان -نیشابور 051-43357726

20006 نیما شاه قاسی-20006نمایندگی  خراسان رضوی مرکز کامپیوتر نیاک شاه قاسمی -جنب صندوق توحید-خ مدرس  051-54230763

214008 نوین ارتباط خراسان رضوی 19پ - خ امام خمینی 051-57254003

213094 فروشگاه تاک شعبه قوچان خراسان رضوی نبش کوچه اول-خیابان هاتف-خ ولیعصر 021-33432264

213089 دانشجو خراسان رضوی 209پالک-پاساژ پروانه-- خ فردوسی شمالی- نیشابور 051-42218022

213124 فروشگاه موبایل سون خراسان رضوی 202پ-طبقه همکف-مجتمع تجاری پروانه-5خ فردوسی شمالی  051-42217054

213016 موبایل طاها خراسان رضوی 10واحد-بازارچه مبل - بین بهشت و پاستور - احمد آباد- مشهد 051-38432556

612006 فرهی شعبه مشهد خراسان رضوی فرش فرهی مشهد

2133013 تربت حیدریه خراسان رضوی 21خیابان ابوذر غفاری - خراسان رضوی  تربت حیدریه  051-52276444

510016 فروغ مهر سفر یاران پارس خراسان رضوی 13پالک - قطار شهری سکوی غدیر- فاز تجاری- میدان فلسطین 051-38475135

601618 خراسان رضوی فرش فرهی شعبه قوچان بعد از چهار راه بیمارستان-خیابان امام 051-47224807

612001 فرش فرهی شعبه پاژ مشهد خراسان رضوی طبقه دوم-بلوک ب-مجتمع پاژ-میدان جانباز

2133009 ریوش خراسان رضوی بلوار امام علی نرسیده به سه راه طرق- ریوش -کاشمر - خراسان رضوی 051-55823447

2133015 قوچان  خراسان رضوی 70پ -ط همکف -سمت چپ -راه اول 4بعداز - متری شهید رجایی30- بلوار طالقانی 051-47231660

2133010 سبزوار خراسان رضوی 3خیابان بیهق  بیهق - خراسان رضوی سبزوار  051-44265563

2133011 فریمان خراسان رضوی 6 و 4خ امام رضا شرقی بین - خراسان رضوی فریمان  051-34622644

213195 همراه سیب خراسان رضوی 45222449-051 40نبش امام رضا -خیابان امام رضا -شهرستان جوین - خراسان رضوی

2133012 کاشمر خراسان رضوی خیابان مدرس ، چهار راه شاهد ابتدای منتظری جنوبی- خراسان رضوی کاشمر  051-55265920

2133014 گناباد خراسان رضوی 57227193-051 فروشگاه کاال گستر پارسیس شهر19خیابان سعدی روبروی سعدی-خراسان رضوی گناباد

2133008 درگز خراسان رضوی جنب چاپ مقدم -2خ کالت - درگز- خراسان رضوی 051-46225140

2133037 فیض آباد  خراسان رضوی 19و 17بین شریعتی -بلوار شریعتی -فیض آباد -خراسان رضوی  051-56722245

213072 هاشمی خراسان شمالی نمایندگی فروشگاه هاشمی- بازار موبایل- حدفاصل چهارراه مخابرات و میدان شهید- بجنورد- خراسان شمالی 058-32210813

2133003 اسفراین خراسان شمالی 74بعد از حوزه علمیه پالک - خیابان معلم - خراسان شمالی اسفراین  058-37224064

2133004 بجنورد خراسان شمالی بین میدان مادر و چهارراه باسکول روبروی دفتر مجتمع طالی سفید- خراسان شمالی بجنورد  058-32245224

خراسان شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری



601648 فرش فرهی شعبه بجنورد خراسان شمالی شعبه بجنورد- فرش فرهی

213143 فروشگاه احمدی خراسان شمالی روبروی بیمه مرکزی ایران-خیابان طالقانی شرقی-بجنورد 058-32228941

20033 نمایندگی فروشگاه آرمیتیس رایانه خوزستان کوچه مهر - خیابان شهید کیان-ایذه  061-43641650

213038 پانیسا خوزستان روبروی بانک قوامین-اصلی6و5بین -فرعی12خیابان -احمدآباد-آبادان  061-53322576

213022 ره آورد سیستم جنوب خوزستان 25پالک - طبقه اول-بازار بزرگ  اهواز- چهارراه طالقانی- اهواز 061-32212924

10274 خوزستان اهواز3شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه  بین فرهنگ و اتوبان آیت اله بهبهانی- خیابان کافی 061-32935036

213082 الستیک شیخ خوزستان 588بین یساری و کردوالی پالک -خ انقالب 061-42631173

213028 نویک خوزستان روبروی پپارکینگ سینما آبشار- شهریور17میدان - شوشتر 021-66724318

213118 2ساتیار سیستم  خوزستان 29پالک-خ طالقانی- اهواز 061-32214418

213044 فروشگاه فرش یوسفی خوزستان خیابان امام خمینی شرقی بین خاقانی و مولوی فروشگاه فرش یوسفی-اهواز 061-32221251

213130 کامپیوتر نسیم خوزستان 2پاساژ کاوندی-شوش دانیال 061-42826386

213198 لوازم خانگی خوزستان ابتدای کوچه مسجد جامع - خیابان طالقانی-شوشتر -خوزستان  061-36215806

213012 تزئینات ساختمانی خیاط نژاد خوزستان تزئینات ساختمانی خیاط نژاد-ساختمان صفا-جنب بانک کشاورزی-بین مسلم و شریعتی-خیابان طالقانی-اهواز 061-32211182

601535 خوزستان فرش فرهی شعبه اهواز نبش خیابان آهنگری-بعد از سینما بهمن- متری30خیابان  061-32212170

214082 فروشگاه بزرگ معلم خوزستان جنب اداره آگاهی محل انبار سابق آموزش و پرورش طبقه همکف- خیابان شهید کروندی  061-43640111

2133035 هفتگل خوزستان فروشگاه پارسیس- بازار بصیرت  061-43582069

2133033 اندیمشک خوزستان خیابان پناهی بین طالقانی و روشنی جنب رادیولوژی- اندیمشک 061-42640595

2133034 شوش خوزستان خیابان مدرس میدان بسیج- شوش 061-42821900

610002 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان رامشیر خوزستان کانون وحدت- خیابان شهید مطهری 061-44593317

610004 تعاونی مصرف فرهنگیان شوش خوزستان خیابان امام جنب اداره اموزش و پرورش 9161425128

213244 تزینات  خوزستان دوربرگردان آخر-انتهای کوی نیرو-شوشتر 061-36232960

10088 شعبه اتحادیه فرهنگیان زنجان زنجان سایت کارگاهی خیابان صنعت غربی- میدان بسیج 

214048 مهر نوین زنجان 36خ شهید بهشتی پ  024-35528505

601520 زنجان فرش فرهی شعبه زنجان خیابان سعدی شمالی 024-33548563

601589 زنجان فرش فرهی شعبه ابهر ابتدای خیابان سپاه-میدان ازادی 024-35264175

601653 فرش فرهی شعبه زنجان زنجان فرش فرهی شعبه زنجان

601563 سمنان فرش فرهی شعبه سمنان ابتدای خیابان میرزای شیرازی- میدان مشاهیر 023-33360532

10204 اتحادیه مصرف فرهنگیان سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 33418799-054 23و 21خمینی بین-خیابان شهید مصطفی 

213119 پاسارگاد سیستان و بلوچستان میدان فالح-تهران 021-55745951

213105 افق هنر ایرانیان هزاره سوم سیستان و بلوچستان 1پالک  - 8خ باهنر- پایگاه دهم شکاری -  کنارک  054-35388390

330025 فرش شیبانی سیستان و بلوچستان زاهدان 054-33228194

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

سمنان



213116 انعکاس سیستان و بلوچستان روبه روی ثبت اسناد-خ دانشگاه- زاهدان 054-33413525

213013 مهندسی ابداع رایانه قرن پارس فارس جنب بانک رفاه- بلوار استقالل - شیراز 071-32347002

213027 تاپ موبایل فارس روبروی زمین فوتبال-(ع)به طرف شهرک امام حسین -چهارراه شریف آباد- شیراز  071-37239434

213052 تاک شیراز فارس ساختمان مرندی-بلوار عدالت-شیراز 021-33432264

213133 موبایل ایده فارس 32نبش کوچه-خیابان شریف آباد-انتهای بلوار تخت جمشید-شیراز 071-37400240

213131 موبایل تکنوتیم فارس 38مقابل کوچه -خیابان بنی هاشمی-شیراز 071-37532359

213111 پرسپولیس گشت پارسه فارس 1طبقه- مجتمع تجاری زند- متری20ابتدای -چهارراه سینما سعدی - خ قصر دشت-شیراز 071-32303095

214022 تراشه جوان فارس نبش گلشن تعاونی مصرف ثامن االئمه-خ حر -شیراز  071-32221644

601586 فارس فرش فرهی شعبه آباده نبش طالقانی جنوبی- شهریور17خیابان  071-44341886

601624 فارس فرش فرهی شعبه فیروز آباد خیابان نظامی 071-38728938

213134 فرش زندیه فارس (ایمان شمالی)همت شمالی-شیراز 071-36305956

213180 خدمات موبایل نوکیا طالیی فارس مجتمع تجاری غزال-بلوار پاسارگاد-شیراز 071-38256249

213210 چند منظوره  فارس 5 واحد 5خیابان سلمان فارسی ساختمان غدیر طبقه -فارس داراب 071-53540350

213229 ایران قسط فارس 9طبقه-برج علم و فناوری-مدیریت دانشگاه شیراز-بلوارجمهوری-شیراز 071-53540305

601572 قزوین فرش فرهی شعبه قزوین نادری روبروی درمانگاه بوعلی-خیابان نادری شمالی 071-33329727

2133016 قروه کردستان خیابان شریعتی، جنب سپاه ناحیه، فروشگاه پارسیس 087-35231113

601613 کردستان فرش فرهی شعبه بانه چهارراه سازمان اب 087-34266757

2133017 بیجار کردستان فروشگاه پارسیس شهر- ابتدای خیابان شهدا- چهارراه شهرداری 087-38235676

601585 کردستان فرش فرهی شعبه سنندج نبش بهرستان ششم-خیابان مردوخ جنوبی 087-33290666

2133018 سنندج کردستان فروشگاه پارسیس- خیابان امام 087-33161224

213175 موبایل تهران کرمان (بانک ملی) شهریور17خ -رودبار-جنوب کرمان 034-43366489

10265 آتیه سازان کرمان خیابان تربیت بدنی فروشگاه و نمایشگاه آتیه سازان- شهرستان منوجان-کرمان  034-33673926

213017 مجتمع تجاری حسینی کرمان 32پالک -35روبروی کوچه -خیابان امام - کرمان 034-33324424

213158 فروشگاه نوین کرمان 9پ-(ع)پاساژ امام حسن-کوچه بانک ملی-(ره)خ امام -منوجان-کرمان 034-43300776

214046 موبایل نوین کرمان    موبایل نوین 9پ -پاساژ امام حسن - خ امام کوچه بانک ملی- منوجان 034-43300776

340003 فروشگاه گلستانی کرمان فروشگاه گلستانی

601619 کرمان فرش فرهی شعبه کرمان 24نبش خیابان -خیابان امام جمعه  034-32441928

340004 مجتمع تجاری احمد حسینی کرمان احمد حسینی-مجتمع تجاری 

601628 کرمان فرش فرهی شعبه جیرفت ساختمان صدیق پور-(ابوذر غربی)خیابان ابومسلم 034-43214445

601570 کرمان فرش فرهی شعبه رفسنجان ساختمان سینا-خیابان امام 034-34259832

کرمانشاه

کرمان

کردستان

قزوین

فارس



213046 البرز کرمانشاه نبش چهار راه امیر کبیر شرقی-خیابان بهداری-الهیه-کرمانشاه 083-38393667

213064 لوازم خانگی هامون کرمانشاه لوازم خانگی هامون-روبروی بیمه آرمان-به سمت دادگستری-بلوار غدیر-چهارراه بسیج-کرمانشاه 083-38230077

213018 ویرا پرداز کرمانشاه 24پالک-مجتمع تجاری ارگ-خیابان کالهدوز- اسالم آباد غرب 083-45233134

213076 لوازم خانگی رستمی کرمانشاه ساختمان سابق بانک صادرات- خیابان مسیر نفت- کرمانشاه 083-38252524

213041 پیمان کرمانشاه 53پالک  -3طبقه -مجتمع تجاری ارگ - کاشانی... میدان ایت ا- کرمانشاه 083-37225548

213197 موبایل بیتا  کرمانشاه 775کوچه شهید عبدالرضا شهبازیان پالک -خیابان امام خمینی - هرسین-کرمانشاه  083-45130998

213184 لوازم خانگی کرمانشاه 23پالک-بلوار امیرکبیر شمالی-1فرهنگیان فاز -کرمانشاه 083-38377351

214058 عجمی کرمانشاه  12خ مدرس نرسیده به چهار راه اوجاق جنب بانک صادرات و بانک رفاه طبقه اول واحد -بخش مرکزی محله مدرس-کرمانشاه 

213135 موبایل جزیره کرمانشاه پاساژ کلهر-اسالم آباد غرب-کرمانشاه 083-45235860

213123 فروشگاه مانی کرمانشاه 5پ-مسکن خ یاسمن 083-34245716

213103 موبایل امین کرمانشاه روبه روی پاساژ کویتی- خ امام- هرسین - کرمانشاه 083-45131492

213160 ویراپرداز کرمانشاه 24واحدهای تجاری -مجتمع تجاری ارگ-اسالم آباد غرب-کرمانشاه 083-45233134

10254 فروشگاه آوا کرمانشاه 38391377-083 متری گلستان16خ -میدان رسالت - شهرک الهیه - کرمانشاه 

214035 موبایل صحرایی کرمانشاه ط اول - 125پ- پایین تر بیمارستان امام - خ صابونی 083-37288777

601515 کرمانشاه فرش فرهی شعبه گیالنغرب چهارراه معلم-خیابان شهدا-  بهمن22میدان  083-43229037

601523 کرمانشاه فرش فرهی شعبه کرمانشاه بهشتی روبروی فروشگاه پیام 083-38237487

330013 خدمات خودروئی کرمانشاه کرمانشاه 083-34322418

213215 الستیک  کرمانشاه بلوار معلم بر اصلی خیابان - اسالم اباد غرب 071-45231857

213144 رایان پرداز کرمانشاه 17واحد-طبقه زیرین-پاساژ ارگ-خ کالهدوز-اسالم آبادغرب 083-45242970

330026 کیف و کفش کاندید کرمانشاه کرمانشاه 083-37235249

213231 لوازم خانگی الماس غرب کرمانشاه جنب پاساژ سعید- متری مطهری شرقی45-چهارراه اجاق-کرمانشاه 083-7221494

213235 تزینات کرمانشاه طبقه همکف-بلوار قائم-کوچه نهم-شهرک شهید نجفی-کرمانشاه 083-38458188

10125 شعبه یاسوج کهگیلویه و بویراحمد خ دانشکده فنی حرفه ای- جاده شرف آباد 074-33331300

601545 کهگیلویه و بویراحمد فرش فرهی شعبه یاسوج نبش سه راه بیمارستان-بلوار مطهری 074-33221797

213242 پارسا سیستم  کهگیلویه و بویراحمد 4واحد-2طبقه-مجتمع آسمان-خ مصلی-خ امام خمینی-یاسوج 074-33230250

213099 فروشگاه تاک شعبه کردکوی گلستان روبروی پارک شهر-فلکه شهرداری 021-33432264

213100 فروشگاه تاک شعبه گنبد گلستان 33432264-021 شهریور17میدان 

601576 گلستان فرش فرهی شعبه گرگان بهشتی روبروی استخر سیدین- خیابان شهید بهشتی  017-32146401

601579 گلستان فرش فرهی شعبه علی آباد کتول خیابان امام رضا 017-34229832

601636 گلستان فرش فرهی شعبه فروشگاه کالله خیابان انقالب- کالله

2133031 گرگان  گلستان فروشگاه پارسیس  -20 و 18بین گلشن - خیابان شهید رجایی 017-32240474

601571 گلستان فرش فرهی شعبه گنبد کاووس نرسیده به بلوار دانشجو-خیابان طالقانی شرقی 017-33557030

601626 گلستان فرش فرهی شعبه آزادشهر جنب شهرداری-خیابان گرگان 017-35724672

گلستان

کهگیلویه و بویراحمد



213031 کاالی دیجیتال کادوس گیالن ابتدای پل از سمت مصلی-میدان گاز-رشت 013-33362610

214060 24فروشگاه آستارا گیالن واقع در خیابان فرهنگیان پایین تر از مسجد فاطمه الزهرا  -استارا- گیالن 013-44834247

330016 موبایل نیاوران گیالن رشت 013-33228049

213090 اسپرلوس گیالن مابین بیمارستان پارس و سه راه معلم-بلوار قلی پور- رشت 013-33233512

601514 گیالن فرش فرهی شعبه انزلی بعد از سه راه چراغ برق-خیابان مطهری 013-44542776

601605 گیالن فرش فرهی شعبه تالش جنب بانک سینا-ابتدای خیابان سعدی 013-44220910

601559 گیالن فرش فرهی شعبه رشت الکانی بعد از شیرینی سرای سهیل-خیابان الکانی 013-32237534

601565 گیالن فرش فرهی شعبه صومعه سرا روبروی اتش نشانی-خیابان طالقانی 013-44323168

601611 گیالن فرش فرهی شعبه لنگرود روبروی بانک صادرات-خیابان حافظ 013-42530318

601505 گیالن فرش فرهی شعبه رشت شهرداری نرسیده به مجتمع خاتم االنبیا-میدان شهرداری 013-33255121

601561 گیالن فرش فرهی شعبه رضوان شهر میدان نماز- خیابان امام خمینی 013-44623190

330044 فروشگاه دریادالن گیالن فروشگاه بزرگ دریادالن- جنب اتکا- روبروی دادگستری - خ تکاوران - بندر انزلی - گیالن  013-44510035

601529 گیالن فرش فرهی شعبه رودسر بعد از بازار ماهی فروشان-خیابان امام خمینی 013-42622420

601536 گیالن فرش فرهی شعبه استارا 28نبش کوچه -بعد از پل مراب-خیابان امام خمینی 013-44825046

213214 کاالی دیجیتال قادری  گیالن 27نبش کوجه -ابتدای خیابان فلسطین - سه راه چمران - رشت  013-42249221

10151 شعبه لرستان لرستان پایین تر از مسجد ایت اله مدنی - چهارراه طیب - میدان امام حسین - خرم اباد  066-33403333

213014 امیر الشتر لرستان روبروی شهرداری- بروجردی... خیابان ایت ا- الشتر 066-32521593

213108 سوپر لوکس نامبروان لرستان جنب شرکت نفت-میدان قدس -کوهدشت  066-32626357

330015 لوازم خانگی حکمت لرستان بروجرد 066-42311827

213071 موبایل خسروی لرستان بازار موبایل عالءالدین- سه راه مطهری- خرم آباد 066-33334499

213188 کابینت ساز لرستان نرسیده به میدان فدک-  متری32کوی فدک خ - شهرستان درود- لرستان  066-43239975

214003 تک تل لرستان پاساژ امام رضا- خ امام  066-322229126

213065 مهر لرستان نبش کوچه شهید احمد امرائی-خیابان فردوسی-کوهدشت 066-32623027

213098 فروشگاه تاک شعبه نورآباد لرستان روبروی درمانگاه حضرت فاطمه-خیابان سپاه-نورآباد ممسنی 021-33432264

213146 صنایع چوب حافظی لرستان روبروی دبیرستان فجر-خ دانش-ناصر خسرو-خرم آباد 066-33312162

214066 شهر دیجیتال لرستان طبقه دوم- پاساژمیالد نور 066-43333283

213007 لوازم خانگی حکمت بروجرد لرستان 2پالک-کوچه بقائی-روبه روی دانشکده پرستاری-انتهای خیابان شریعتی-بروجرد-لرستان 066-42444152

601588 فرش فرهی شعبه درود لرستان روبروی بانک انصار-متری60بلوار  066-432132391

601603 لرستان فرش فرهی شعبه بروجرد روبروی سینما فلسطین-خیابان ایت اهلل کاشانی 066-42532864

660009 فروشگاه مرکزی جی ال ایکس لرستان فروشگاه مرکزی جی ال ایکس

601521 لرستان فرش فرهی شعبه خرم اباد جنب بانک تجارت-بین چهارراه بانک و میدان شهدا 066-33314690

213081 موبایل خسروانی لرستان نرسیده به سرچشمه-خ مطهری - خرم آباد-لرستان 066-33223390

213181 سان دیجیتال لرستان خیابان شهید نورالدینی-دهدشت 066-32266001

لرستان

گیالن



10129 اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان مازندران مازندران کمربندی غربی امام حسین- ساری 011-33360229

213048 تاک بابل مازندران 33432264-021 خرداد15نبش - خ کشوری 

213114 الستیک طباطبائی مازندران 45 پالک4و6بین کوچه ایثار - بلوار جانبازان - آمل  011-44285660

601564 مازندران فرش فرهی شعبه چالوس روبروی مخابرات- شهریور17خیابان  011-52226540

601625 مازندران فرش فرهی شعبه بهشهر روبروی کارخانه به پاک-بلوار هاشمی نژاد 011-34529813

601542 خزر- فرش فرهی شعبه ساری مازندران جنب کوچه نیلوفر-ابتدای جاده خزر 011-33211711

601558 مازندران فرش فرهی شعبه آمل 20/1 و 20بین دریای - خیابان طالب املی 011-44150508

2133026 بهشهر مازندران جنب قصابی گلستان- سه راه گرجی-بلوار شهید هاشمی نژاد - بهشهر  011-34520686

2133030 بابلسر  مازندران نبش چهارراه شهدا -18بهشتی -خ شهید بهشتی- بابلسر 011-35253602

601540 مازندران فرش فرهی شعبه قائمشهر روبروی بانک پارسیان-خیابان بابل 42202390

601621 مازندران فرش فرهی شعبه بابل 25نبش اشرفی -خیابان نواب صفوی 011-32251592

601635 فرش فرهی شعبه بابلسر مازندران چهار راه شریعتی 9371067752

2133029 ساری مازندران جنب پمپ بنزین-روبروی حالل احمر-(ع)بلوار امام رضا - ساری 011-33273424

601532 مازندران فرش فرهی شعبه تنکابن میدان شیرودی 011-54222533

213186 پوشاک مرکزی روبروی اسانسور-باالی همکف -پاساژ بلریان -گذر سوم بازار کوچه مال قاسم - خیابان محسنی-اراک  076-32247350

10015 فروشگاه  امید هرمزگان جنب پمپ بنزین بالل-خ امام خمینی -بندر عباس  9171584027

10242 شرکت فرش پازیک  هرمزگان روبروی هتل هرمز- خیابان امام خمینی - نمایشگاه بندر عباس  076-84211634

10013 تعاونی فرهنگیان بندرعباس هرمزگان جنب اداره دارایی- خیابان امام خمینی - بندر عباس  076-32226125

213001 لوازم خانگی فجر هرمزگان خیابان بهادر شماالی رو به رو اداره پست مرکزی-میدان شهربانی-بندر عباس 076-33740479

214028 نگین سیستم خلیج فارس هرمزگان 11سی پ سی - مجتمع تجاری - بندرجاسک  076-32248614

214029 یوتاب رایان هرمزگان 7جاسک غرفه جی - مجتمع تجاری- بندرجاسک 076-42500810

900106 بندرعباس-بازار بزرگ مبل ایران هرمزگان سه راه جویبار-بندر عباس  076-2244097

214015 بازار موبایل هرمزگان 10جی - مجتمع تجاری- بلوار امام خمینی- جاسک 076-42520810

214059 صبا سیستم هرمزگان 42k 076-42222292پالک - کانال الین ستاره- طبقه همکف-مجتمع زیتون - میدان استقالل-میناب - استان هرمزگان

213172 مرکز خرید شاپ لند همدان مقابل هتل پارسیان-بلوار ارم-همدان 081-38381448

601567 همدان فرش فرهی شعبه همدان روبروی بانک اقتصاد نوین-باالتر از چهارراه عباس اباد-خیابان شریعتی 081-32532203

2133028 اسدآباد همدان روبروی سردخانه-خیابان بسیج-میدان طالقانی- اسداباد 081-33123694

213049 تاک کرج البرز 1585پالک -جنب بانک ملی-سه راه گوهر دشت-کرج 021-33432264

213187 لوازم ارایشی البرز S5طبقه دوم پالک - پاساژ چلچالس- فلکه اول گوهر دشت-کرج  026-34208115

213088 دور گردون البرز 3واحد - طبقه دوم-برج سینا-پونه شرقی-  متری گلشهر45- کرج 026-34241845

البرز

همدان

هرمزگان

مرکزی

مازندران



330011 فروشگاه مزون تندیس البرز طبقه دوم- ساختمان بنتون- جنب بانک سامان-بلوارجمهوری - میدان سپاه  026-34450204

330020 فرش امامی البرز کرج 026-32227790

330004 مبلمان ملل البرز کرج 026-32507134

213080 لوازم خانگی بزرگ محمد البرز جنب درب دوم بازار مالصدرا- خ رسالت- به سمت سه راه گوهردشت- میدان سپاه- کرج- البرز 026-3731005

260004 طنین بهار البرز البرز خیابان مظاهری 026-32404428

213151 2و1فروشگاه مهدی البرز فروشگاه لوازم خانگی مهدی-نبش فروردین-خ ششم شرقی-بلوار ارم-برج داالهو و مهرشهر- خ بهار - کرج  026-32401289

605113 فرش فرهی شعبه آقای فرش کرج البرز طبقه سوم-مجتمع تجاری نیکامال - فلکه اول گوهردشت 026-34256420


