
Row State Dealer Name (Farsi) Destributer Addess (Farsi)
1 تھران Mahestan گالری مھستان (شریعتی ) تھران شریعتی باالتر از ییخچال نزدیک قلھک پالک 1468
2 تھران گالری مھستان ( جمھوری) Mahestan تھران بین جمھوری و حافظ کنار بانک پاسارگاد پالک 248
3 تھران گالری سعادت آباد Mahestan تھران سعادت اباد بین خیابان 16 و 18
4 تھران گالری مھستان ( آریاشھر ) Mahestan ستارخان- نرسیده بھ تقاطع خسرو- پالک 575
5 تھران Mahestan گالری مھستان (صدر ) خیابان شریعتی- نرسیده بھ بزرگاه صدر
6 تھران Mahestan علی اسدی خیابان شھید بھشتی- نرسیده بھ کوچھ ایزد پناه- فروشگاه مجانی
7 تھران گالری مھستان (ھنگام ) Mahestan قبل از میدان الغدیر- خیابان فرجام-خیابان ھنگام- میدان رسالت- پالک 187
8 تھران فروشگاه ناصر موسوی Karagostar تھران-سھ راه امین حضور،نبش پاساژ پردیس پ17
9 تھران گالری مھستان( امین ) Mahestan امین حضور- خیابان امیرکبیر- نرسیده بھ بانک صادرات- پالک 72

10 تھران گالری مھستان (   سازمان آب) Mahestan ستارخان- سازمان آب- مقابل کوچھ اسدی شمالی- پالک 137
11 تھران گالری مھستان ( قلھک ) Mahestan خیابان شریعتی- نرسیده بھ یخچال- پالک 1467
12 تھران گالری مھستان ( ایران زمین ) Mahestan خیابان امین حضور- مرکز خرید خلیج فارس- ھمکف- پالک 25
13 تھران گالری مھستان ( خانھ مدرن ) Mahestan نرسیده بھ بانک سپھ- عباس آباد- سھروردی شمالی- فروشگاه بوش
14 تھران گالری مھستان ( ھفت حوض ) Mahestan خیابان آیت-پایین تر از ھفت حوض- پایین تر از  خیابان چمن- پالک 378
15 تھران گالری مھستان ( شھر آرا ) Mahestan خیابان شھرآرا- پایین تر از  پارک شھرآرا- گالری مھستان ( شھرآرا)

16 تھران جواد تیموری caspian تھران - سھ راه امین حضور جنب زیر گذر پالك 20  تلفن : 33556560  فكس : 33505691

17 تھران مجید محراجي caspian تھران-خیابان امیرکبیر-نبش کوچھ دیالمھ –پ89 تلفن 33569897
18 تھران رضا صراف caspian تھران-میرزایی شیرازی-نبش ک 4 پالک 1 تلفن 889404527
19 تھران فرامرزی Sanapooyan 02166464012 خیابان جمھوری- تقاطع ابوریحان- روبھ روی بانک رفاه- پالک 1060 تلفن
20 تھران پایانی Sanapooyan 02122847571 شریعتی- باالتر از ظفر- نبش کوچھ صادقیان تلفن
21 تھران سناپویان رھبر Sanapooyan تھران ، خیابان فتحی شقاقی ، نرسیده بھ یوسف آباد ، پالک 38
22 تھران BOSCH فروشگاه خانھ Karagostar تھران-خیابان شریعتی- باالتر از ظفر نبش کوچھ افسر
23 تھران فروشگاه فرجی Karagostar تھران-سھ راه امین حضور خ ری روبروی بانک اقتصاد نوین پالک 659
24 تھران طالقانی Karagostar تھران-بین طالقانی و ایرانشھر،پالک 289 - 287
25 تھران سعادت آباد Karagostar تھران-سعادت آباد - میدان سرو
26 تھران سھروردی Karagostar تھران-سھروردی شمالی - خیابان اندیشھ - پالک 369
27 تھران پیروزی Karagostar پیروزی-بین خیابان نیروھوایی 2 و 3-پالک171-173
28 تھران بھشتی Karagostar تھران-سھروردی شمالی-جنب خیابان شھر تاش
29 تھران (دوو)ری Karagostar تھران-امین حضور-خیابان ری-پایین مالباقری
30 تھران چیتگر Karagostar چیتگر خیابان امیر کبیر روبروی ساختمان پرشین پالک 808
31 تھران ستارخان Karagostar روبھ روی میدان ستارخان کنار تشک رویا
32 تھران / نیو ستار کوه نور Karagostar تھران نبش کوه نور پالک 1
33 تھران قصر بوش Karagostar  تھران ، خیابان شریعتی، باالتر از چھارراه قصر ، پالک804
34 تھران پارسیان Sanapooyan تھران ، امین حضور ، خیابان امیرکبیر شرقی ، پالک 82
35 تھران سادات (حامد محمودی) Karagostar تھران، خیابان ری ،پالک 689
36 تھران گالری مھستان (اقدسیھ) Karagostar اقدسیھ، خیابان موحدی دانش،روبروی سفارت چین، ساختمان پارک



Row State Dealer Name 
(Farsi)

Destributer
Addess (Farsi)

1 آذربایجان شرقی تقی زاده Mahestan خیابان ولیعصر- بین آپارتمان ھای ایرداک و میدان بازار- خیابان آذربایجان
2 آذربایجان شرقی عطا جعفر پور  caspian تبریز - خیابان طالقاني چھار راه آزادي  تلفن :   041335405025
3 آذربایجان شرقی ودود  رضا زاده  caspian کوی ولی عصر -تقاقطع شریعتی اعتصامی -جنب کوچھ گلباد-بازرگانی رضازاده پ 86 تلفن 04133297214
4 آذربایجان شرقی محمد ھمایون مقدم caspian تبریز-فلکھ ولی عصر- بازار سنگ فرش  تلفن 04133331433
5 آذربایجان شرقی رضا مقامی  caspian تبریز – ولی عصر...بعد از چھار راه سعدی.پالک32 تلفن 041332942060
6 آذربایجان شرقی بھادر بابایي caspian آذربایجان شرقي - بناب - خیابان امام-پاسا  ولیعصر    تلفن 04137722492
7 آذربایجان شرقی گالری مھستان ارس Mahestan خیابان امام خمینی- مقابل ایستگاه راه آھن- گالری مھستان ارس
8 آذربایجان شرقی مھدی زاده  Sanapooyan 04136379797 تبریز- خ/ جمھوری اسالمی - نبش کوچھ آرامیان - فروشگاه مھدی زاده تلفن
9 آذربایجان شرقی پایدار Karagostar تبریز-خیابان امام-4راه بھشتی 

10 آذربایجان شرقی پایدار Karagostar تبریز میدان ساعت ،اول خیابان ارتش جنوبی، مجتمع آرین
11 آذربایجان شرقی پایدار Karagostar تبریز-میدان دانشگاه-روبروی صدا و سیما
12 آذربایجان شرقی مقامی Caspian تیریز خیابان را آھن
13 آذربایجان شرقی مھدی زااده Sanapooyan تبریز جاده تھران
14 آذربایجان شرقی اسماعیل تنها#"  Caspian A آخرشهناز و ابوریحان - نبش الله زار BCیز - خیابان آزادی - ماب HIت
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State Dealer Name 
(Farsi)

Destributer Addess (Farsi)
1 مازندران حسام موقرنژاد Mahestan میدان باغ فردوس-خیابان اسد آبادی-نزدیک بیمارستان بابل کلینیک- فروشگاه موقرنژاد
2 مازندران Mahestan مھدی و ھاتف اصفھانی RC[-9]:RC+01732228329 : گلستان-گرگان-خیابان خمیني-کوچھ آفتاب 7 - درینو-فروشگاه معروف    تلفن
3 مازندران اسالملو Mahestan متل قو-خیابان سارا- فروشگاه خانھ ساحلی بوش- پالک 206
4 مازندران بھروز جاللی caspian آمل - خ امام رضا میدان میر حیدر آملي ( صدف ) مجتمع حسیني - ف  تلفن : 01143249210     فكس : 01143249212
5 مازندران جمشید ابراھیمی caspian آمل- کیلومتر 1 ھزار  سنگر سمت چپ تلفن 01143294653
6 مازندران محمد مھدوي caspian آمل- خ انقالب -روبھ روي ھتل شھر  تلفن 01144256441
7 مازندران ھاشم پور Sanapooyan خیابان مدرس- روبھ روی درمانگاه تامین اجتماعی- فروشگاه لوازم خانگی ھاشم پور  تلفن 01132476304
8 مازندران مرتضی نادعلی زاده caspian بھشھر - بلوار شھید ھاشمي نژاد روبروي داروخانھ دكتر مجیدي تلفن 01134525060
9 مازندران محمد رضا قربان نیا  caspian چالوس- بلوار امام رضا  تلفن 01152252201

10 مازندران علی کرباسی caspian بابل- خیابان بازار- روبھ روي مجتمع ملک  التجار
11 مازندران شرکت دنیا سام جاویدان سارویھ caspian ساري- خیابان -امیر مازندراني- روبھ روي بیمارستان امام تلفن 01133355050
12 مازندران کثیری Karagostar مازندران-محمداباد-ابتدای ورودی شھر روبروی عالی کاووش-نسیم46/1
13 مازندران کالرآباد Karagostar چالوس-بخش کالرآباد-روبروی راھنمایی و رانندگی-پالک 168
14 مازندران باقری Karagostar ساری خیابان قارن کنار مرکز خرید شھریار



Row State Dealer Name (Farsi) Destributer Addess (Farsi)
1 خراسان رضوی سعید و وحید آسیایی Mahestan  
2 خراسان رضوی گنجعلی Mahestan 05142254800 نیشابور- بلوار بعثت- مقابل مجتمع تجاری الماس تلفن
3 خراسان رضوی سعید و مجید ربانی Mahestan سرای بلوار- دانش غربی- مقابل ساختمان جھان کار- فروشگاه ربانی
4 خراسان رضوی جواد جعفرزاده Mahestan خیابان رازی- سھ راه مطھری و راضی- پالک 332- فروشگاه جعفرزاده
5 خراسان رضوی امیر چایچی Mahestan c خیابان سیدی- مرکز خرید اطلس- درب ورودی- گوشھ
6 خراسان رضوی مقداد  صالحی caspian مشھد-خ سیدی- مجتمع تجاری امیر – فاز 3تجاری   تلفن 05133899391
7 خراسان رضوی مقداد  صالحی caspian مشھد-خ سناباد- بین سناباد 45 و47 پ393  تلفن 05138445005
8 خراسان رضوی مقداد  صالحی caspian مشھد-بلوار معلم-بین معلم 16 و18 جنب بانک سینا  تلفن 05136020600
9 خراسان رضوی مقداد  صالحی caspian مشھد-خ سناباد –نبش سناباد 53  پالک 3/55 تلفن 05138446034 

10 خراسان رضوی مقداد  صالحی caspian مشھد-خ سیدی- مجتمع تجاری امیر – فاز 2 تجاری  تلفن 05133899399
11 خراسان رضوی caspian احسان نیک پیمان  مشھد - میدان حافظ نبش كوشش 36 مركز تجاري امیر فاز 3 پالك 39   تلفن : 0513438151
12 خراسان رضوی اخوی زاده  Sanapooyan مشھد - خ/سناباد- جنب داروخانھ سناباد - ساختمان شماره 465  تلفن 05138431527
13 خراسان رضوی جاللی1 Karagostar مشھد-میدان حافظ -اول سیری -مرکز تجاری امیر فاز2-پالک67
14 خراسان رضوی جاللی2 Karagostar مشھد-میدان حافظ -اول سیری -مرکز تجاری امیر فاز2-پالک67
15 خراسان رضوی ظھیری Karagostar سبزوار-خیابان 24 متری انقالب-جنب انقالب 4
16 خراسان رضوی کمالی Karagostar نیشابور-خیابان بعثت46-نبش خاتم النبین شمالی-خانھ سامسونگ
17 خراسان رضوی مقداد  صالحی caspian مشھد -خیابان پیروزی بین کوچھ 3 و 5 پالک 145
18 خراسان رضوی محمودزاده Mahestan خیابان سنآباد- پنج راه سنآباد- مقابل بانک ملت- فروشگاه آرمان
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1 اصفھان Mahestan مھدی نوریان اصفھان نجف اباد بلوار ایزدی فروشگاه نوریان 
2 اصفھان حامد تقوی Mahestan اصفھان شاھین شھر خیابان فردوسی پارکینگ ملت فروشگاه خانھ نیک  
3 اصفھان رضا صانعی فر Mahestan اصفھان روبھ روی ایستگاه اتوبوس اول خیابان میر تقاطع نظری 
4 اصفھان Mahestan نظام خسرویان اصفھان- خیابان حکیم نظامی- چھار راه حکیم نظامی- پالک 228
5 اصفھان علی خسرویان Karagostar اصفھان -خیابان شیخ بھایی- جنب بانک ایران زمین -فروشگاه قصر
6 اصفھان Mahestan بھنام چلگردی اصفھان ، خیابان شیخ بھایی،بعد از چھارراه قصر،جنب بانک ملت
7 اصفھان Mahestan حمیدرضا ھاشمی خیابان شیخ صاق شمالی- نرسیده بھ پل رومان- فروشگاه متروپلیس
8 اصفھان Mahestan غالمرضا مھدی اصفھان-خیابان ھاتف-کوچھ مشیر
9 اصفھان Mahestan غالمرضا مھدی اصفھان- خیابان شیخ بھایی- قبل از چھارراه آذر- جنب فروشگاه گاز مظفری

10 اصفھان مھدی رادان Mahestan خیابان حافظ-کوچھ مشیر- کوچھ شریعتی- انتھای گلبھار- دست راست-ساختمان نوساز- پالک 54
11 اصفھان محمد خسرویان Mahestan تقاطع حکیم نظامی
12 اصفھان caspian احمد زرکش اصفھان خ ھاتف روبروي پمپ  بنزین فروشگاه كاخلر  كدپستي 8163893113   تلفن : 03132263159
13 اصفھان منصور آذربایجانی caspian اصفھان خیابان ھاتف كوي مشیر فروشگاه آذربایجاني  كدپستي : 8143733933    تلفن : 03132239846  فكس : 0313239849
14 اصفھان سعید ملتی caspian کاشان – میدان امام حسین-ابتدای خیابان امیرکبیر-نبش مخمل 8  تلفن 03155310140
15 اصفھان مریم حقیقي caspian اصفھان - نجف آباد- خ قدس مرکزي تلفن  03142643557
16 اصفھان محسن نعمتي  caspian اصفھان - خیابان شیخ بھائي -چھار راه قصر کوي دھش کوي آریا تلفن 03132356325
17 اصفھان مختاری Sanapooyan خیابان شیخ بھایی- بین چھار راه باغ و چھار راه قصر- فروشگاه رضا  تلفن 03132205782
18 اصفھان نوری Karagostar اصفھان-خیابان ھاتف-خیابان مشیر-جنب پارکینگ ھاتف
19 اصفھان نوری Karagostar اصفھان،خیابان شیخ بھایی، بعد از تقاطع قصر،نبش کوچھ امامی، پالک 2074
20 اصفھان خانسیر Karagostar اصفھان خ شیخ بھایی چھارراه قصر
21 اصفھان کیانی Karagostar کاشان-خیابان مدرس-نبش سیاست18
22 اصفھان مھستان Mahestan اصفھان- خیابان شیخ بھایی- بین قصر و آذر- جنب بانک ملت- روبروی بانک سپھ
23 اصفھان احسان داوری Karagostar اصفھان- خیابان ھاتف- کوچھ مشیر-مجتمع تجاری مروارید



Row State Dealer Name 
(Farsi)

Destributer
Addess (Farsi)

1 البرز Mahestan داوود انصاری  کرج میدان توحید فروشگاه انصاری 
2 البرز Mahestan محمد مھدی بافنده میدان ھفت تیر- بین تقاطع مصباح و کارخانھ قند- روبروی بانک مسکن- پالک 476- لوازم خانگی جم
3 البرز Mahestan محرم حاجیلو حصارک-روبروی سرم سازی- خیابان طالقانی- پالک 1387
4 البرز حبیب انصاری caspian كرج میدان توحید فروشگاه لوازم خانگي یاس فدك  تلفن : 02632227164
5 البرز مرتضي اسکندري  caspian کرج -فلکھ اول گوھر دشت - تقاطع استقالل - مجتمع تجاری مالصدرا واحد 103 و 105   تلفن 02634494892
6 البرز علي غالم رضایي caspian كرج میدان مادر بلوار كادر بلوار دانش آموز   تلفن :02632739480
7 البرز محسن فھرادی  caspian کرج- میدان توحید - روبھ روی بانک سامان تلفن 02633217104
8 البرز مھدی غالم رضایی caspian کرج- ضلع شمالی میدان توحید -گالری تیمچھ ونوس تلفن 02632252715
9 البرز سناپویان رھبر Sanapooyan کرج ، مھر شھر ، بلوار ارم ، تقاطع دانش ، نبش کوچھ بنفشھ ، فروشگاه بوش ( ساختمان آمیتیس )
10 البرز محمد فھرادی Karagostar کرج-نبش غربی میدان توحید ، 
11 البرز محمد فھرادی Karagostar مھرشھر،بلوار ارم،خیابان افشار،نبش داروخانھ مرات
12 البرز محمد فھرادی Karagostar کرج میدان توحید
13 البرز محمد فھرادی Karagostar کرج میدان توحید
14 البرز مجید فھرادی  Mahestan میدان شاه عباسی-نرسیده بھ میدان توحید-جنب بانک سامان- فروشگاه سامان



Row State Dealer Name (Farsi) Destributer Addess (Farsi)
1 ناصر تھرانی Karagostar قم سي متري كیوانفر بین ُكوي ١٥و١٧پالك ٤٢٠
2 Mahestan حسین آزمون قم بعد ار ترمینال مسافر بری خیابان 11 سرای ایرانی 
3 محمد یزدی caspian قم - 55 متری انبار یاسر- بین کوچھ 25و 28 - پالک 16و 18 تلفن 02537729489
4 عباسخانیان caspian  سی متری کیوانفر- نبش ک 22- فروشگاه خاتم  تلفن 0253671612
5 caspian محمد رضا عمو عبدالھی  قم – سی متری کیوانفر- بین کوچھ 11 و 13 تلفن 02536645802
6 مھدی و رضا ابراھیمی caspian قم –بلوار پیامبر اعظم- خ معلم –مجتمع عمرانیھ –ط ھمکف واحد 7  تلفن 02537832961
7 محمد نداف نیا caspian قم   30 متري كیوانفر بین كوچھ 13 و 15 فروشگاه غدیر    فكس : 02536800382       تلفن : 02536626443
8 آخوند Karagostar قم-جنب خیابان 36 و 30 متری کیوانفر
9 Mahestan کیوانی نرسیده بھ تقاطع حافظ- فروشگاه کیوانی

10 Mahestan میالد جعفریان  شھرکرد خ کاشانی ممیدان  دھکردی فروشگاه جعفریان 
11 مافی Karagostar قزوین-خیابان بوعلی شرقی-جنب آزمایشگاه دی-پالک 78
12 محمد ذوالقدر Mahestan قزوین خیابان امام سرای پنبھ فروشگاه ذولقدر 
13 مجید قائمی  caspian قزوین – خیابان سھرودی غربی –جنب بانک کار آفرین تلفن 02833248509
14 علی آشتیانی caspian قزوین - خیابان فردوسي جنوبي - فروشگاه آشتیاني فكس : 02833237592  كد پستي : 3413675361 تلفن02833225553
15 Mahestan بھروز کلجھ قزوین بلوار علی فروشگاه بھروز 
16 Mahestan ابوالحسن نجمی نژاد سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی نزدیک تقاطع حجرت فروشگاه گلدیران 
17 Mahestan آرش فروتن کرمان خیابان قرنی روبھ روی تقاطع عدالت فروشگاه خانھ من 
18 احمد نجمی caspian سیرجان محیا شھر فروشگاه مركزي ال جي كدپستي : 7816734914  فكس : 03442305363  تلفن : 03442309999
19 محمد مروت Mahestan خیابان شریعتی- نرسیده بھ خیابان چمران- فروشگاه مھر
20 علی آذربھرام Mahestan خیابان بھشتی- نرسیده بھ کارخانھ زیره طھماسب آباد و تقاطع کاشانھ- جنب فروشگاه پاناسونیک
21 مسعود فاریابی Mahestan خیابان آزادی- تقاطع مھمان پذیر- مرکز خرید فاریابی
22 Mahestan گلستانی کرمان بلوار قدس بلوار ترمینال قدیمی فروشگاه معلم 
23 رضا کھریزی Mahestan  
24 صحبت هللا آزادی Mahestan دبیر- بازار مقدم
25 رشیدی Karagostar کرمانشاه- خیابان 22بھمن-چھارراه 30 متری دوم-جنب بانک تجارت پالک 183
26 علي جمشیدي caspian کرمانشاه-سھ راه 22 بھمن -خیابان نوبھار شرقي تلفن 08338225376
27 منصور محبی caspian بوشھر- خیابان دانش آموز تلفن  07733332472
28 حمید حفظ الھ Mahestan خیابان انقالب- مقابل بانک سپھ- فروشگاه آرمان
29 Mahestan عبدالحمید رزازان خیابان امام-روبروی کانون بسیج- فروشگاه شاپ
30 محمد تقی صباغی Mahestan سمنان خ طالقانی بانک مسکن مرکزی فروشگاه صباغی 
31 محمد یکتاپرست Mahestan خیابان امام- خیابان فروغ- پالک 1
32 کردستان حسین پناھی  Mahestan سنندج خیابان پاسداران پاساژ بھار فروشگاه تندیس
33 Mahestan حاجی محمدی ایتدای جاده شھرک- نرسیده بھ قائم- گالری مرکز
34 حسنی Mahestan خیابان رھبر- بین تقاطع دوم و سوم- پالک 554
35 سید محمد احمدی Mahestan زنجان- خیابان سعدی وسط نبش پاساژ زنجان  پ 96 تلفن 02433360115
36 Mahestan مھرزاد اسدزاده خیابان عفیف آبادی- بعد از بیمارستان میر-نرسیده بھ کوچھ ھفتم- پالک 176
37 آقای پارسا Sanapooyan شیراز- خیابان قدوسی غربی- نبش کوچھ دوازدھم
38 محجوب Karagostar شیراز-خیابان پیروزی-مقابل ھتل سینا- کاالی خانگی محجوب
39 ابراھیمی Sanapooyan 07136289320 خیابان قصرالدشت - نرسیده بھ چھارراه زرگری - نبش کوچھ 54- ساختمان گلبرگ  تلفن
40 معتمد Karagostar الرستان-بلوار30متری فرمانداری-فروشگاه دلسان
41 جمشید اسد زاده caspian شیراز خیابان توحید نبش پاساژ ایرواني لوازم خانگي اسدزاده  فكس : 0713235215  كد پستي : 7135965857   تلفن : 07132338941
42 Mahestan غالمرضا صمدی خیابان امام-روبروی بیمارستان امام- فروشگاه صمدی
43 Mahestan حسین حداد خیابان سلمان فارسی- روبروی کوچھ ی گذرگاه- پالک 612
44 محمدرضا حداد Karagostar -یزد-خیابان کاشانی-جنب مسجد اتابکی-روبروی کوچھ 28
45 حسین دھقان Caspian یزد ، خیابان کاشانی ، روبروی پمپ بنزین
46 دلشاد Mahestan خیابان ایرانشھر- سرای مسعودی
47  "

A#رضا برها Caspian يزد- چهارراه معلم
48 پور احمد  Sanapooyan خیابان مدنی 2- روبھ روی دفتر اصلی پست بانک- لوازم خانگی پور احمد تلفن 04432222498
49 Mahestan حجت ساداتی خیابان استادان- نرسیده بھ 14 متری دوم- فروشگاه تفال
50 مھدی صمد پور Mahestan خیابات مولوی- جنب مسجد الرسول-پالک 230
51 ولی تقی لو  caspian خوي خیابان جانبازان نبش خیام 2 پالك 1 فروشگاه تقي لو  كدپستي : 5815656141  تلفن : 04436251534
52 میرتوحید غیبی Mahestan 20 متری جانبازان- روبروی فروشگاه لوازم منزل احسان
53 ایزانلو Karagostar شیروان -خیابان امام خمینی-روبروی موسسسھ مھرسابق- لوازم خانگی الماس
54 Mahestan امید نقدی پور بجنورد خیابان امام خمینی غربی ب روبھ روی بانک کشاورزی فروشگاه پرشین 
55 سید ابراھیم محمود زاده caspian خراسان شمالی - جاجرم - خ شھید رجایی- پ89 فروشگاه پاسارگاد تلفن 05832272057
56 حبیب حکمتی caspian دزفول - خ دكتر شریعتي - جنب پاركینگ بازرگاني حكمتي - خانھ بوش (تلفن 42227042 - فكس 06142244644-09161415550 -كد پستي 6461785141)
57 امید شایگان فر Mahestan خیابان کاوه- مرکز خرید کیش-طبقھ پایین- فروشگاه شایگان
58 Mahestan فرخ چوبنده پور خیابان کاوه- بین سعدی و حافظ- نرسیده بھ مرکز خرید نخل- فروشگاه چوبنده پور
59 Mahestan پارسانیا خیابان منتظری-بین ھجرت و حضرت رسول-پالک 303- فروشگاه پارسانیا
60 بقال زاده Karagostar خ طالقانی شرقی-بین خاقانی و موسوی
61 مرادپور Karagostar اھواز خ طالقانی بین مسلم و شریعتی
62 اسماعیلی Sanapooyan کیان پارس- خیابان شھید چمران- بین خیابان الھام و مطھری شرقی- فروشگاه بوش  تلفن 75-06133367474
63 محمدرضا معتمدی Mahestan خیابان عدالت-نرسیده بھ میدان شیراز
64 داود رستمي caspian اھواز- خ کاوه -بین سعدي و حافظ
65 رسول و رضا کاظمي caspian آبادان - احمد آباد خیابان 12 فرعي روبروي چھارم اصلي   تلفن 06153324120
66 A عامری BCحس caspian A حافظ و فردوf" پاساژ مرواريد پالك 8 و 9 ( همكف ) BCاهواز - خيابان كاوه ب
67 علی ترابی  caspian گنبد كاووس- خیابان طالقاني شرقي نبش ورودي شھرداري ساختمان ترابي   تلفن: 017335551886
68 Mahestan عطا اسالمی گنبد کاووس خ حافظ شمالی سھ راه دارایی پالک 851 و 853 فروشگاه دایان 
69 علی دولتی  caspian گرگان -چھار راه گلھا - ابتدای خیابان محمدی -نبش بھاران -کاالی خانھ تک تلفن 01732521981
70 عباس بھتاج Caspian خیابان نبوت- بلوار رشت دیلمان
71 گالری مھستان ( توسکا ) Mahestan میدان سیقالن- بلوار احسان بخش- مجتمع توسکا- واحد 16
72 عباس بھتاج caspian رشت- بلوار شھید انصاري-روبھ روي اداره برق منطقھ یک تلفن 0133755501
73 رضا رضا#"  Karagostar منطقه آزاد انزt ,  ونوس 718
74 رضا رضا#"  Karagostar منطقه آزاد انزt , ستاره شمال 1037
75 مرکزی حسین امینی caspian محالت - اول بازار طالقانی - پ 147 - تلفن 08643235088
76 8مدان شاه محمدی caspian ھمدان اللھ جین ابتداي بلوار آیت هللا خامنھ اي تلفن 08124528443
77 محاسنی Karagostar اردبیل خیابان جاھد
78 جاھد Sanapooyan خیابان دانش- روبھ روی پست بانک - فروشگاه بوش  تلفن 04533234257
79 سنا 4 (کبیری) Sanapooyan جزیره کیش، بازار بھ کیش، شماره 3، غرفھ بوش
80 سنا 5 Sanapooyan جزیره کیش، بازار مرکز تجاری ،طبقھ ھمکف، غرفھ 185
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