
تخفیفتعداد اقساطآدرسشهرتلفنمدیر فروشگاهنام فروشگاهردیف

11.(قبل از حضور تماس بگیرید )نادری جنوبی نبش کوچه امیر امجد باالی موسسه اعتباری مللقزوین9197421402حسین محمد علیانبیمه عمر پاسارگاد1

6مینودر میدان دهخدا جنب بانک صادراتقزوین33787825نعیمه نصیری35321بیمه ایران 2

6آبیک خیابان طالقانی روبروی شبکه بهداشتآبیک32890700علی کریمیبیمه دانا3

4خیابان امام روبروی کوچه عبید زاکانقزوین33233005جواد خشکباری هاآجیل خشکباری  روبه روی عبیدزاکان4

4خیابان امام نبش عبید زاکانقزوین33225711جواد خشکباری هاآجیل خشکباری نبش عبیدزاکان5

4خیابان  بلوار شمالی نبش کوچه سعادتقزوین33369950جواد خشکباری هاآجیل خشکباری بلوار6

4خیابان  شهید انصاری باالتر از تاکسیرانیقزوین33580225جواد خشکباری هاآجیل خشکباری شهید انصاری7

10باالتر از قنادی نسترن (مدرس )خیابان بلوار شمالی قزوین33352989محمد حسن صلواتیآجیل و خشکبار صلواتی8

10غیاث آباد نبش چهارراه سوناقزوین33662597احسان علی اکبریآجیل سرای یلدا9

10الوند بلوار سهروردی نبش خیابان ایمانالوند32239807مهتاب علیجانی(نصف نقد مابقی نیکارت)وانا گشت10

5اقبالیه خیابان امام خمینی جنب مسجد امام حسیناقبالیه334105942آزاده سعادتمنشاشراق سیر11

6تاکستان خیابان موسی صدر روبروی فروشگاه حافظتاکستان34819157شهرام طاهرخانیتاکستان گشت12

10خیابان خیام جنوبی روبروی پارکینگ الغدیر ک گاندیقزوین33220540مریم نخستین احمدیفن گستران13

5شرکت مینودر میدان دهخدا بلوار صیاد شیرازیقزوین33780300رامین داودیآموزشگاه رانندگی نوین14

5ولیعصر خیابان شاهد بعد از رستوران کرمانیقزوین33237413زهره شاهسونآموزشگاه رانندگی هدف15

335 کوچه شهید محجوب پالک 31خیابان شهید بابایی کوچه قزوین33662435قربانعلی یوسفیآموزشگاه رانندگی مهارت16

%520(آموزشگاه علمی آزاد تحصیلی و مشاوره خانواده )خیابان فردوسی جنوبی روبروی پاساژ آبادگران قزوین33231058  حسین جنتی هاآموزشگاه روشنا17

6خیابان طالقانی روبروی پاساژ الغدیر طبقه فوقانی پاساژعلویقزوین33236797فرشاد پیله چیمرکز آموزشی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی18

10خیابان دهخدا جنب بیمارستان دهخدا کوچه معصومیقزوین33368008مریم رجایی پورمهد کودک و پیش دبستانی رویان19

4خیابان فلسطین شرقی بعد از چهارراه پادگان بن بست دیانتقزوین33334006سید مفید حسینیموسسه آموزشی و فرهنگی گزینه دو20

4خیابان خیام شمالی جنب بانک ملت طبقه فوقانی پاساژ مرندیقزوین33320272فرشاد پیله چیمرکز آموزشی علمی کاربردی جهاددانشگاهی21

شرکت بیمه 

97/10/13فروشگاه های عضو باشگاه نیک کارت در استان قزوین به روز شده تا تاریخ 

آجیل و خشکبار

آژانس مسافرتی

آموزشگاه
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97/10/13فروشگاه های عضو باشگاه نیک کارت در استان قزوین به روز شده تا تاریخ 

6بلوار وسط نبش کوچه شهادتقزوین33321814محمدرضا حاج سیدجوادیآرایشی پردیس22

5(فقط لوازم برقی )خیابان طالقانی جنب بانک ملیقزوین33223427مهرداد تبریزیفروشگاه لوازم برقی آرایشی حوا23

%65خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه پایینقزوین33242238محمد کرمیآرایشی و بهداشتی روژان24

6خیابان بو علی شرقی نبش چهار راه خیام روبروی دراتیقزوین33322256مرتضی کوشککیفروشگاه رفاه آرایشگر25

%630خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه همکفقزوین33237299فاطمه اینانلوآرایشی مکث26

156 پ 1خیابان فردوسی شمالی پاساژ نارون طبقه قزوین33322507امین گلیآرایشی رزا27

5 کوثر بلوار محالتی بازارچه کابل البرز جنب مدرسه کابل البرز2فلکه قزوین33786195عبداهلل قویدل تکلیمیآرایشی و بهداشتی ژینوس28

6بازار ابتدای بازار ریسمانقزوین33225935علی میرزا شاعریآرایشی هدیه29

6تاکستان خیابان امام نبش خیابان حجتی روبروی مخابراتتاکستان35230545حسینعلی سعیدیآرایشی کوشککی30

6خیابان امام نبش پاساژ پارسیانالوند32235144حسین علی کشتکارگالری آرایشی توتیا31

5410خیابان نادری جنوبی کوچه امیر امجد پالک قزوین33239350سمیرا نجفی بانوی آفتاب32

10نوروزیان بلوار پرستار جنب خشکشویی اکسپرسقزوین33686926انیس هوشیارسالن زیبایی رونیک33

6 ساختمان کسری ط اول8نوروزیان ابتدای بلوار پرستار نبش حکمت قزوین33680724نوش آفرین خلخالی(آموزشگاه )سالن سیب سرخ حوا 34

3شهرک کوثر فلکه دوم به سمت کابل البرز پشت کانون فرهنگیقزوین33796831مهرداد زاجکانی20پیرایش 35

3خیابان دانشگاه نرسیده به استاندارد روبروی بانک رفاهقزوین33668933راحله محمد خانیباشگاه زنانه پرژین36

2 طبقه زیربن56خیابان نوروزیان کوچه حکمت قزوین33690699پریوش کاکاوندباشگاه پارس37

10خیابان امام بازار بزازهاقزوین33229743محمد مهدی پیله فروشهاپارچه سرای اتحاد38

10خیابان فلسطین غربی پاساژ داریوش نبش پاساژقزوین33359079سید علیرضا ولیعهدیپارچه سرای ولیعهدی39

10طبقه زیرین پاساژ مسعود- خیابان نادری جنوبی قزوین33224594رمضان مهرعلیانپارچه سرای مهرعلیان40

باشگاه

پارچه و منسوجات

      آرایشی و بهداشتی

 آرایشگاه زنانه

 آرایشگاه زنانه
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10خیابان طالقانی پاساژ زاهدیقزوین33234510سیدمحمدعلی جامعی پارچه سرای جامعی41

10خیابان نادری جنوبی ابتدای خیابان امامقزوین33222941باقر سلطانی نژادپرده سرای سلطانی42

10خیابان فردوسی جنوبی جنب سینما ملتقزوین33223437عباس ابوالقاسمیانپرده سرای رز43

10خیابان نادری جنوبی روبروی بانک ملیقزوین33241364علیرضا ترابیپرده سرای سحر44

10مینودر پاساژ پارسقزوین33794606علی گروسیپرده سرای عادل45

10خیابان حیدری روبروی پارک شهدا نبش کوچه کیوانقزوین33370345عمران شهبازیپرده سرای شهبازی46

10خیابان پادگان روبروی بانک ملیقزوین33342306بیژن مجیدی روچیپرده سرای اطلس47

10خیابان نادری جنوبی جنب کوچه سبحان روبروی عطاری هاشمیانقزوین33222337محبوبه مرادی(به جز پرده زبرا)گالری پرده مرادی48

10نوروزیان ابتدای خیابان ساحلقزوین33681418مهدی رمضانیگالری پرده مهدی49

10نادری جنوبی روبروی عطاری هاشمیان جنب آرایشی مینیاتورقزوین33243105علیرضا سیمیاریپرده سارا50

10تاکستان خیابان موسی صدر روبروی چاپ تاکستانتاکستان35249137محسن رحمانیپرده مولوی51

10تاکستان خیابان موسی صدر نبش چهارراه حوزه علمیهتاکستان35247166مسعود طاهرخانیپرده سرای مانی52

%3261010خیابان فردوسی ، مجتمع تجاری آبادگران طبقه سوم پالکقزوین33238646ملیحه صانع فرپوشاک توت فرنگی53

10خیابان نادری جنوبی پاساژ گلبارانقزوین33231591غالمعلی جعفرنژادپوشاک بچه گانه سن سون54

32110پالک -خیابان فردوسی ،مجتمع تجاری فردوسی طبقه باالی همکف قزوین33221767مجید کاظم خانلوپوشاک کودک شیرین55

%41010پاساژ الغدیر طبقه همکف  پالک قزوین33233633ابوالفضل میرزایی2گالری آوازه 56

10خیابان خیام وسط نبش کوچه ملکیقزوین33334274فاطمه افشارفروشگاه آیدا57

10غیاث آباد روبروی معاونت بهداشتقزوین33665150حجت اهلل کشاورزعمندیپوشاک بچه گانه ریحانه58

10خیابان فردوسی شمالی باالاز فضای سبز روبروی کوچه خونبانیقزوین33365638داوود دهقان(شیک بوی)پوشاک باب اسفنجی59

4010خیابان خیام وسط پاساژستاره شهر طبقه اول پ قزوین33246427وحید زمانی کشمرزیپوشاک بچه گانه پنگول60

2410خیابان غیاث آباد روبروی اداره ارشاد نبش ک قزوین33674682سید مهدی میر احمدیپوشاک کیمیا61

10غیاث آباد چهارراه سونا روبروی روبروی مسجد امام خمینیقزوین33692351سید مینا موسوی نیارکی بچگانه وروجک62

  پرده

پوشاک بچه گانه
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10(جنب سالن اجتماعات کوثر)چهارراه عدل به سمت میدان عدل نبش کوچه یاسمن قزوین33328148علیرضا خدادوستپوشاک دو قلوها63

%281010پاساژ الغدیر طبقه همکف پالک قزوین33230531ابوالفضل میزانیپوشاک آوازه64

%50تا0 10نبش چهارراه خیامقزوین33227687محمد ربانیهاژامک رامان65

10غیاث آباد باالتر از تاالر مهستانقزوین33681222احسان المعیپوشاک پنگول66

8خیام وسط نبش کوچه غزلقزوین33338905محمدابراهیم بیگیپوشاک شهر کودک67

8010 واحد 2خیابان بوعلی غربی پاساژ مهر و ماه طبقه قزوینعارفه کلهرپوشاک بی بی شاپ کیان68

20910خیابان فردوسی پاساژآبادگران طبقه همکف پالک قزوین33228672منیره فرجپورپوشاک پروانه69

5610خیابان طالقانی پاساژالبرز همکف پالک قزوین33992004محمد حسنیپوشاک بچگانه پانیذ70

10، 38خیام شمالی نبش کوچه حکمت قزوین33364545محمد رضا باقر آبادیفرس/ فروشگاه خانه پیراهن71

%1015خیام جنوبی روبروی پارکینگ الغدیر جنب کوچه تعهدیقزوین33227150فتح اهلل فطری(مردانه و زنانه)پوشاک ابرا 72

3خیابان بوعلی روبروی پاساژ مهروماهقزوین33235201احمد داوران(زنانه، مردانه و بچگانه)فروشگاه پنج و ده 73

10بازار روبروی بانک رفاهقزوین33236699حامد بابا حسینی(زنانه و مردانه)تک پوش 74

10انتهای بازار حلبی سازهاقزوین33221368محمد صادق درافشانیپوشاک درافشانی75

610تاکستان خیابان غفاری نبش کوچه تاکستان35248542مجید طاهرخانیسرای خرید خانواده76

6 خرداد دور میدان15تاکستان میدان تاکستان35236298سعید رحمانیمرکز خرید ملل77

10خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه پایین اولین مغازهقزوین33223494احمد ذوالقدر(بورس شلوار)پوشاک ژنیک 78

3210 و 30 غیاث آباد بین کوچه قزوین33660015مهدی عبدی کلیشمیپوشاک زنانه برلیان79

6خیابان خیام شمالی جنب بانک ملتقزوین33321841مرتضی وثوقیانپوشاک تاپ تین80

10غیاث آباد خیابان سونا ساحل نرسیده به چهارراه مفتحقزوین33681482منیر اکبری پور فردپوشاک گل رز81

10خیابان طالقانی نبش خیابان بالغی باالی پاساژ مهدیهقزوین33240291محمدرضا لباسچیپوشاک نقش جهان82

10خیابان خیام جنوبی روبروی کوچه حمام پارک پاساژ رضوی طبقه دومقزوین33229117زهرا نصرپوشاک تهمینه83

4110پالک  (باالی همکف )پاساژ ستاره شهر، طبقه اول قزوین33230608حسام رحیمی آتانی(بورس شلوار)هانلیک ستاره شهر  84

(زنانه، مردانه، بچگانه)               پوشاک چند منظوره 

پوشاک زنانه
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10خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه زیرین پالکقزوین33230608حسام رحیمی آتانی(بورس شلوار)هانلیک الغدیر85

910خیابان خیام وسط پاساژ ستاره شهر طبقه اول پ قزوین33234543مظاهر محمدرحیمیآرین86

10خیابان طالقانی پاساژ مهدیه طبقه فوقانیقزوین33246045مهناز آذربایجانیتندیس لباس مجلسی87

6چهارراه پادگان جنب بانک ملیقزوین33356441شاهین امینی قزوینیپوشاک الف88

10طبقه همکف-پاساژ طالقانی -خیابان طالقانیقزوین33220428رمضان زنگیپوشاک پروانه ها89

10خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه پایینقزوین33225887محسن ربانی هامانتو سرای قائم90

10خیام جنوبی پاساژ ستاره شهر طبقه همکفقزوین33246513منصور کریمیمانتو کالسیک91

1610خیایان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه دوم پ قزوین33230449شهریار سالکیمانتو ماهوت92

10خیابان طالقانی،پاساژ طالقانی،طبقه تحتانیقزوینحسین صادقی فردمانتو ایده آل93

3210خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف پالکقزوین33235953رستم خانی... فرج امانتو تن آذین94

7چهارراه خیام جنب داروخانه خیامقزوین33370771ناصر ذوالقدرمانتو مهربانو95

10(مانتو های تخفیفی شامل نیکارت نمی باشند)خیابان شهرداری نرسیده به چهار راه شهرداریقزوین33235750مرتضی رمضانیمانتو راه نخی96

10(دوخت  مانتو های اداری و مجلسی)پادگان روبروی پارک ملت پاساژ ملت طبقه پایین. ابتدای خقزوین33646041فریبا طاهرخانیگالری دیبا97

610خیابان  طالقانی ، مجتمع الغدیر، طبقه سوم، پالک قزوین33234505فائزه عرفان نیاچادرسرای  محمدی98

10خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه همکف سمت چپ مغازه سومقزوین33233657ابراهیم علیمحمدیمروارید99

96مالصدرا خیابان صنایع دستی اندیشهقزوین9383893616سهیل صفری رادپوشاک زنانه درس برند100

22410خیابان فردوسی جنوبی پاساژ آبادگران طبقه همکف پالک قزویناحترام علی بیگیپوشاک مجلسی شیکان101

10خیابان امام خیابان عدل جنب بانک انصارتاکستان35237016یداله منصوری نعلبندانیمانتو منصوری102

410 میدان جانبازان خ ایران نبش ایران قزوین33690778محمد حق شناس1پوشاک مردانه دیزل 103

10غیاث آباد باالتر از تاالر مهستانقزوین33662392محمد المعی رامندیکت وشلوار المعی104

110خیابان خیام مرکز خرید ستاره شهر طبقه همکف پالک قزوین33246437مهدی طاهر خانیپوشاک مکث105

10.به علت جابجایی، آدرس جدید اعالم میگرددقزوین33246443فرزین صادقی ورزکیبوتیک ماوی106

10خیابان خیام وسط نبش مسجد مهدیهقزوین33246745امیر گرامی پورپوشاک دومینکو107

                                                     پوشاک مردانه                                                                 
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1210خیابان طالقانی پاساز الغدیر طبقه دوم واحدقزوین33230447ابوالقاسم حاجی سلیمیپوشاک آریا108

1810خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف پالک قزوین33234446علی سلیمیفروشگاه ایفل109

6خیابان بلوار شمالی باالتر از چهار راه محمد رسول اهللقزوین33364454حسین درافشانیدراتی بلوار110

6خیابان طالقانی پاساژ الغدیرقزوین33230444حسین درافشانیدراتی الغدیر111

6خیابان بوعلی چهارراه خیامقزوین33351579حسین درافشانیدراتی چهارراه خیام112

6خیابان خیام شمالی روبروی بانک ملیقزوین33335384مرتضی درافشانیدراتی خیام شمالی113

6میدان جانبازان بلوار شهید مطهری برج های راژیاقزوین33652957مرتضی درافشاندراتی جانبازان114

5410خیابان طالقانی پاساژالبرز همکف پالک قزوین33992005علیرضا رحمانیLRCپوشاک 115

1510خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف پقزوین33231107ابوالفضل رزاق رستمیگالری ژست116

10خیابان خیام جنوبی نبش ک خرسندقزوین33222599حمید گرامی پورگالری گرامی117

12510پالک  (اول)خیابان فردوسی جنوبی مجتمع تجاری فردوسی طبقه زیر همکف قزوین33246495میالد ایمان داشبوتیک نایک118

10خیابان فردوسی شمالی نرسیده به بیمارستان دهخداقزوین33357537مهدی سهرابیپوشاک بردن119

10خیابان خیام شمالی پاساژ طبقه پایینقزوین33348959یاسر سمیعیگالری فرزاد120

10بازار قزوین بازار ریسمان سنجقزوین33361060علی حکیماپوشاک حکیما121

10خیابان غیاث آباد کوچه اشراققزوین33673228امیر همتی سزنقیاکسیژن122

10بازار ریسمان سنج پایین تر از بانک سپهقزوین33226421سیدرضا موسوی فخرزادهپوشاک موسوی123

1110خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف واحد قزوین33245476امیر دوستیپوشاک ونوس124

1510سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه همکف پقزوین33230721قربان سلیمیپوشاک مارتین125

10سه راه خیام نپش پاساژ مهدیهقزوین33227616محمدحسن مشاطانفروشگاه پوپک126

10قزوین خیابان مجاهد جنب بانک صادراتقزوین33363694همت دودانگه90پوشاک زمزم 127

1310سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه همکف پالک قزوین33230560محمد اسالمی تبارپوشاک محمد128

10تاکستان خیابان غفاری جنب پاساژ برهانتاکستان35214761سیروس آریامنشپوشاک کیان129

1410 متری امام روبروی کوچه 10خیابان الوند33326653مجید دودانگهپوشاک اکسون130
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10ابتدای خیابان پیغمبریهقزوین33235662محمد حاجی شفیعی هاورزشی ستارگان131

6خیابان پیغمبریه روبروی درب چهار انبیاقزوین33222161محسن چایچی هاپوشاک ماراتن132

6چهارراه خیام خیابان بوعلی شرقی جنب دراتیقزوین33233401وحید طاهریطاهری اسپرت133

10نوروزیان ابتدای خیابان ساحلقزوین33683681محمد باقریورزشی باقری134

پالستیک

3جانبازان شهرک مهدیه انتهای خیابان پیروزیقزوین33654811محمد صادق معصومیزیبا پالسکو135

3میدان جانبازان دور میدان زیر ساختمان صتاقزوین33655647مجتبی قنبریبازیگاه کودک شادی لند136

%251010خیابان  طالقانی پاساژمهدیه پالک قزوین33223869حسنعلی علیجانیچینی و بلور علیجانی137

2210خیابان طالقانی پاساژ مهدیه طبقه همکف پالک قزوین33244736حمید رضا علیجانیچینی بلور  آرتین138

3خیابان فردوسی جنوبی روبروی کوچه حمام پاک نبش کوچه جانبازقزوین33243208عطیه سادات حسینیداروخانه دکتر حسینی139

5خیابان فردوسی جنوبی باالتر از سه راه شهرداریقزوین33243270محمود حسینی(دندانپزشکی)درمانگاه نیایش 140

6خیابان بلوار مدرس نرسیده به چهارراه محمد رسول اهلل روبروی ک شهادتقزوین33352642امید ایزد فر(...کاغذ دیواری ، پارکت و )دکوراسیون کتیبه141

8پادگان روبروی اداره ثبت کوچه آبان نبش تقاطعقزوین33370514مسعود قاضیان(کاغذ دیواری و پارکت)دکوراسیون دکوژن 142

10روبروی فرمانداری- خیابان فلسطین شرقیقزوین33355708علی مافیپارس دکور143

10خیابان بلوار وسط بین کوچه صفا و ادیبقزوین33326301نرگس آقاوردی برزگرآذین دکو144

8تاکستان بلوار خامنه ای بین خیابان غفاری و فکوریتاکستان35237480میثم سیف پورجورچین145

14بویین زهرا انتهای خیابان طالقانی روبروی ارشادبویین زهرا 34222212محمد تقی برزگر قاسمیکابینت برزگر. دکوراسیون 146

  دکوراسیون داخلی

تفریحی

داروخانه و تجهیزات پزشکی

 پوشاک ورزشی     

 چینی و بلور   

  درمانگاه
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6خیابان فردوسی جنوبی روبروی داروخانه باباییقزوین33230591حکمی نازیخانه مدرن147

6خیابان دانشگاه باالتر از کانال جنب شیرینی آی فرقزوین33655471سیروس یوسفیشیک کده شاداب148

3خیابان فلسطین غربی بین چهارراه فلسطین و چهارراه عمرانقزوین33351068کاظم کلبادیاکبرجوجه149

3خیابان فلسطین شرقی جنب بانک صادرات چهارراه پادگانقزوین33323290محمدمهدی جورابچیکبابسرای صدراعظم150

4مینودر فلکه دهخدا نبش بازارچه مرواریدقزوین33783638هادی سلخوریغذا سنتی علی151

283پاساژ الغدیر طبقه همکف پالک قزوین33230531ابوالفضل میزانی(صبحانه سرا و فست فود)ویچ لند 152

10خیابان خیام شمالی نبش پاساژ مرندیقزوین33348149علیرضا طهماسبیلوتوس من153

21010خیابان فردوسی جنوبی،پاساژ تجاری آبادگران،طبقه همکف،پالک قزوین33240952علی شاهسواریانرویال154

10ولیعصر ایتدای خیابان طالقانیقزوین33341026مریم زاجکانیگالری وکیلی155

8خیابان  امام ابتدای بازار ریسمان سنجقزوین33234983علی یزدیسیسمونی چشم براه156

10بلوار مدرسقزوین33325741برخورداری-  مفتوحیسیسمونی ببتو157

10خیابان نادری جنوبی جنب مسجد سوخته چنارقزوین33223864سید مهدی باقیسیسمونی دنیای کودک158

5خ طالقانی روبروی داراییقزوین33243482بابک خراسانیسیسمونی روژان159

6غیاث آباد روبروی مسجد امام خمینیقزوین33667983مژگان موسوی نیارکی ژیکال160

1710خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه اول  پالک قزوین33230532فاطمه ذوالقدربلوط کیش161

6تاکستان خیابان امام روبروی پست جنب دفتر خدمات ارتباطیتاکستان35225977محمد حسین هاتفی نژادشال و روسری هیرو162

10خیابان  خیام وسط نبش چهارراه شهرداریقزوین33224544عیسی هاشمپورچرم میالن163

6810چهارراه خیام مجتمع تجاری مهر و ماه همکف پ قزوین33372195نسرین عبدالرزاقیچرم پاتابه164

  ساعت   

 سیسمونی و پوشاک بچگانه

 شال و روسری 

صنایع چرم  

رستوران

   دکوریجات و تزیینات منزل
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10بلوار مدرس باالتر از سه راه عدل نبش کوچه فضیلتقزوین33342428سید حمیدرضا صالحیمارال چرم165

6خیام شمالی جنب پاساژ مرندیقزوین33370390سید محسن منتجبیچرم دانشجو166

10خیابان فلسطین غربی مجتمع تجاری نور طبقه اولقزوین33320470مهدی ثقفیچرم برند167

10خیابان خیام جنوبی روبروی درمانگاه شفاقزوین33240580عیسی هاشم پورچرم پائیزان168

4خیام شمالی روبروی بانک آیندهقزوین33365652محمد صادق یزدانمهرچرم آفریقا169

4خیام شمالی نبش کوچه حکمت خانه پیراهنقزوین33365652محمد صادق یزدانمهرچرم برتونیکس170

3خیابان  پادگان جنب بانک ملتقزوین33357976پویان شهردوستگالری هنری دستان171

395خیابان امام سرای سعدالسطنه سرای قیصریه پالک قزوین33247682فرشاد سلطانیه(تابلوهای طال)گالری نفیس172

1046خیابان خیام شمالی روبروی مدرسه نوروزیان طبقه اول واحد قزوین33366201زهرا رحمتی کیاعکس تو عکس173

6سه راه خیام ابتدای بالغیقزوین33230714عباس رحمتی کیاعکاسی الهام174

10خیابان نادری جنوبی روبروی بانک صادراتقزوین33232605زهرا ابراهیم جباریآتلیه ژست175

210خیابان چهارراه خیام به سمت بوعلی شرقی نبش کوچه ی چگینی ساختمان پرشین طبقه قزوین33324228فهیمه سمیاریآتلیه خورشید176

8خیابان فلسطین بین چهارراه محمد رسول اله روبروی قنادی گنج شیرینقزوین33335793زهرا کیان بختآتلیه ققنوس177

268خیابان دانشگاه نبش کوچه قزوین33333978سیامک خواجه وندآتلیه سیامک178

%1020خیابان خیام شمالی جنب پاساژ مرندیقزوین33371092احمد یوسفی کیاعینک کیا179

%251020خیابان  طالقانی کوچه بالغی پالک قزوین33239353ابوالقاسم موذنعینک موذنی طالقانی180

%1020مابین میدان عدل و میدان میرعماد پاساژ ایرانیان همکفقزوین33364400ابوالقاسم موذنعینک موذنی فردوسی181

%1020خیابان  فردوسی جنب درمانگاه ابن سیناقزوین33240212حسنعلی محمد بیگیعینک مدرن182

%21020خیابان فردوسی جنوبی نبش کوچه نسترن ساختمان نسترن طبقه قزوین33222117حسن محمدزادهعینک بینا183

%1220خیابان حیدری خیابان پارک شهدا روبروی درمانگاه پاکروانقزوین33325982عینک عرشیاعینک عرشیا184

%1020خیابان فردوسی جنوبی جنب کوچه نسترنقزوین33228503داود نعمتیعینک نعمتی185

                     صنایع دستی                      

 عینک

عکاسی
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%71020خیابان فردوسی جنوبی کوچه دیانت ساختمان پزشکان باران واحد قزوین33228501داود نعمتیبینایی سنجی نعمتی186

%1051020خیابان فردوسی پاساژ فردوسی طبقه زیرین همکف پالک قزوین33246499محسن ایمان داشعینک نایک187

%2311020خیابان فردوسی جنوبی مجتمع تجاری فردوسی پالک قزوین33246400میثم ایمان داشعینک نایک188

%1020خیابان فردوسی جنوبی روبروی کوچه نسترنقزوین33246333حسین علی اکبریعینک شهاب189

%1020خیابان فردوسی جنوبی بعد از سه راه شهرداری جنب ساختمان پزشکان آریاقزوین33237893محمد کریمی کالیه(همراه با معاینه چشم)عینک دید برتر 190

%1240خیابان خیام وسط پایین تر از کوچه نیساریان عینک فرشته نورقزوین33352811مهدی نوشادهافروشگاه عینک فرشته نور191

%161020خیابان مطهری باالتر از کوچه یاس محمدیه32561618لطفی بهنام سیدعینک لطفی192

%1020تاکستان خیابان امام نبش چهارراه غفاریتاکستان35249660صفایی مهرانمهران اپتیک 193

10خ نادری شمالی نرسیده به میدان میرعمادقزوین33370111مهدی لشگریقصر فرش194

10چهارراه نادری جنب مسجد ستودهقزوین33226077محسن لشگریفروشگاه فرش لشگری195

12خیابان نادری جنوبی جنب کوچه امیر امجدقزوین33238232محمدرضا لشکریفرش تهران196

%103خیابان نادری شمالی روبروی بیمارستان بوعلیقزوین33337228تقی نظرپورفرش نظرپور197

10خیابان بلوار مدرس جنوبی،قبل از پل طالقانیقزوین33233527ابوالفضل زکائیفرش زکائی198

10نادری شمالی خیابان رسالت فرش شهسواریقزوین33353617علی شهسواریفرش شهسواری199

10خیابان نادری جنوبی روبروی بانک صادراتقزوین33224345وحید ژالهفرش ژاله200

10خیابان سهروردی روبروی مسجد رسولالوند32223689کریم قصابان(قصابان )نمایشگاه فرش نگین مشهد201

10بلوار سهروردی جنب بانک مهر اقتصادالوند32240876علی اکبرهاشمیگلستان فرش202

24تاکستان خیابان غفاری نبش هالل احمرتاکستان35246665مهدی رحمانی(تاک)قصرفرش 203

10تاکستان خیابان طالقانی نبش کوچه شهید منصور رحمانی جنب دندانسازی رحمانیتاکستان35231610فرج اله علیفرش گنجینه204

10تاکستان خیابان موسی صدر روبروی چاپ تاکستانتاکستان35248294مرتضی رحمنیگالری فرش پاتریس205

4خیابان شهید بابایی ابتدای خیابان دستغیبقزوین2033668555قالیشویی 206

 فرش   

قالیشویی
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3(سفارش، باقلوا و شیرینی )18نرسیده به دروازه رشت خیابان دادگستری کوچه شقایق پالک قزوین33229450افسانه کاسه چیشیرینی خانگی کاسه چی207

213بازار سرای سعدالسلطنه پالک قزوین33247621محمد مهدی ایزدی رادشیرینی فرح208

10خیابان  دانشگاه سر کانال نبش بوستان دانش اموزقزوین33683340جواد امینیکاالی خواب نهالین209

10,خیابان نوروزیان جنب دانشگاه رجاقزوین33682258جواد امینی2کاالی خواب نهالین210

10غیاث آباد روبروی مبل خلیج فارسقزوین33682085محسن طالبی میزوجیکاالی خواب و تشک رویال211

10خیابان نادری چهار راه نادری روبروی بیمارستان بوعلیقزوین33221674رضا امینیکاالی خواب و تشک پدیده212

10خیابان فلسطین شرقی میدان قدس به سمت ولیعصرقزوین33362754کورش سلیمانیتشک تن آسای213

5 شهریور سمت راست17تاکستان خیابان موسی صدر نرسیده به فلکه تاکستان35247582علی صفریدنیای خواب214

10جنب در ورودی- خیابان فردوسی مجتمع تجاری فردوسیقزوین33228152حجت اله میرزاپور(کیف)لیندا 215

10خیابان طالقانی جنب بانک مسکنقزوین33228744مجتبی خویینیکیف میکاییل216

10خیابان خیام جنوبی روبروی بانک اقتصاد نوینقزوین33228744مجتبی خویینیبورس کیف اداری میکاییل217

10خیام شمالی جنب فروشگاه رومنقزوین33643677امید آبدارباشینگین شهر218

6کوچه بالغی رو به روی  داروخانه (سه راه خیام )خیابان طالقانیقزوین33243367محمد آدینه(تولیدی کفش زنانه)دی تو دی 219

10خیابان خیام وسط روبروی مسجد مهدیه نبش پاساژ خیامقزوین33227755علی زینالی(کیف و کفش)یشمه 220

10چهارراه شهرداری روبروی بانک اقتصاد نوینقزوین33235906مجتبی خویینیکیف میکاییل221

6قزوین خیابان خیام جنوبی جنب مسجد مهدیهقزوین33226649مجید مافی پایروندکفش چنته222

10چهارراه فلسطین مجتمع تجاری نور طبقه اولقزوین33324653امیر علی محمدیکیف و کفش پارمیس223

10خیابان خیام جنوبی کوچه حمام پارکقزوین33349407عباس سلمان نژاد(صندل) شیک پا دو 224

1710خیابان طالقانی سهراه خیام پاساژالغدیر زیر همکف پالک قزوین33238091علی قزوینی2کیف سناتور 225

10خیابان طالقانی روبروی بانک مسکنقزوین33226581علی قزوینی3کیف سناتور 226

10خیابان طالقانی ابتدای خیابان بالغی جنب پارکینگقزوین33245482اصالن یادگاری حصاریتولیدی کفش پاپوش227

 کیف و کفش زنانه

 قنادی

      کاالی خواب      
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%1010خیابان خیام جنوبی پایین تر از چهارراه شهرداری روبروی کوچه دکتر خرسندقزوین33227457حمیدرضا شایانی مهرکفش ستایش228

710خیابان غیاث آباد باالتر از چهارراه سونا بعد از پاساژمهستان پ قزوین33681359محمدامین مرسلیکفش آراد229

5خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه پایینقزوین33239957زهرا عطارمجید اسپرت230

10چهارره سونا نبش کوچه یوسفیقزوین33660564مصطفی موسوی نیارکیپرشین اسپرت231

710سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه همکف پقزوین33242221رسول کشاورز نجفی1کاپریس 232

5خیابان طالقانی جنب بانک قوامین نرسیده به پل طالقانیقزوین33243847کوروش جوشنکفش کورش233

10خیابان طالقانی پاساژطالقانی طبقه زیرینقزوین33230555مهدی باباییکفش عدل234

410خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه سوم پ قزوین33245681مهرداد امینیکفش سفید برفی235

6کوچه بالغی جنب داروخانه (سه راه خیام)خیابان طالقانی قزوین33243367محمد آدینه(تولیدی کفش بچگانه)دی تو دی 236

10خیابان نادری جنوبی روبروی بانک صادراتقزوین33246643اکبر صفویهکفش کالسیک237

2410خیابان خیام وسط پاساژ ستاره شهر طبقه همکف پالک قزوین33246505محمد هاشم پورکفش فرشتگان238

10خیابان خیام وسط روبروی پاساژ ستاره شهرقزوین33227287ابراهیم هاشم پور(کتانی زنانه و مردانه)المپیک 239

6خیابان خیام وسط روبروی پاساژ خیامقزوین33223757هادی قیدری(کتانی زنانه و مردانه)اسپرت میالن  240

2510خیابان خیام وسط پاساژ ستاره شهر طبقه همکف پالک قزوین33246505محمد هاشم پور(کتانی زنانه و مردانه)کفش میالن241

10خیابان طالقانی پاساژ البرز طبقه همکفقزویننیما فالح مطلبینیما اسپرت242

10خیابان امام روبروی مسجد جامع حضرت ابوالفضلالوند32221486محمود شمسی قیزجه(مردانه ، زنانه، بچگانه)مهران 243

2210خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف  پالک قزوین33231816زهره هوشیارلباس زیر آوا244

22710خ فردوسی پاساژ آبادگران طبقه همکف پ قزوین33240210حسین صفریلباس زیر لیندا245

10تاکستان خیابان غفاری نبش کوچه اولتاکستان35246253زینب طاهرخانیلباس زیر کژال246

        لباس زیر                   

 کیف و کفش مردانه

 کفش بچگانه

(زنانه ، مردانه و بچگانه) کفش فروشی های چند منظوره 
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7خیابان فردوسی میدان عدل جنب بانک سپهقزوین33346833امیررضا محمدیبازرگانی البرز247

56تقاطع شهید بابایی گاراژ طهماسبی پالک قزوین33370276مهرنیا محمدرضا(هود سینک شیرآالت)لوازم آشپزخانه الموت 248

5میدان میرعماد خیابان عدل جنب پیتزا سن سونقزوین33371266علیخانی سید محمدرضا لوازم تحریر ایده نو249

4خیابان طالقانی روبروی اداره برققزوین33232313برنوسی حمیدلوازم تحریر ایرانیان250

6خیابان  ولیعصر بلوار خامنه ای جنب گاراژ امدادیقزوین33236187کامران جویفروشگاه لوازم یدکی جوی251

093838936163خیابان منتظری قدیم جنب تعمیرگاه گالبگیرقزوین33558793سهیل صفری راد(روکش صندلی،دزدگیر،ضبط ،تزئینات)وحدت  252

6بلوار خامنه ای روبروی پمپ بنزین نبش گاراژقائمقزوین33236153فرخ جمالیلوازم یدکی و تعمیرگاه افشین نیا253

10بلوار آیت اله خامنه  ای جنب فروشگاه لوازم یدکی جویقزوین9191815982وحید یوسفخانیخودرو وحید یوسفی254

5خیابان اسدآبادی خیابان صناعت روبروی پمپ گازقزوین33357803حبیب اله عزیزپورلوازم یدکی سهند255

5خیابان اسدآبادی جنب بانک کشاورزی ایستگاه چوبیندرقزوین33557757فرامرز آقابیگیلوازم یدکی آقابیگی256

6بلوار شهید بهشتی داخل محوله فروشگاه اتکاقزوین9126810742محمود جودکی چگینیکارواش و تعویض روغن اتکا257

6بلوار خامنه ای روبروی نمایندگی ایرانخودروقزوین33222618سید ابوالفضل مجابیتعمیرگاه سواری کره ای و ژاپنی258

10نبش کوچه قاسم زاده (باغ دبیر)خیابان آیت اله کاشانی قزوین33574775مهدی درویش پوراکوموزیک سرنا259

10خیابان نوروزیان مابین حکمت پنجاه و چهارم و پنجاه و ششمقزوین33689039امیر رضا باقر پورلوستر قصر نور260

10خیابان  فلسطین چهارراه پادگان جنب بانک صادراتقزوین33369082حشمت اله فالح شورشانی لوستر کاخ261

10خیابان نادری جنوبی نبش کوچه جانبازقزوین33229039اعظم آقاوردی برزگرلوستر آذین262

10 خرداد، ضلع جنوبی15تاکستان،خیابان امام خمینی، میدان تاکستان35244998بهمن رحمانیخورشید شب263

 لوازم یدکی و جانبی خودرو

لوستر  

لوازم بهداشتی ساختمانی

خدمات خودرو

لوازم تحریر
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10چهارراه ولیعصر جنب بانک سپهقزوین33379377سعید رجبیبازار مبل پاسارگاد264

10خیابان فلسطین شرقی روبروی پیتزا عال الدینقزوین33320364سیروس گروسی مبلمان شهروز265

10جاده قدیم تهرانقزوین33297253ابراهیم مقدممبلمان پردیس266

10میدان تهران قدیم بعد از پل شرکت نفت مجتمع شهید رجاییقزوین33552072علی ابوطالبی(ساسان)مبلمان ابوطالبی 267

10قزوین چهارراه نظام وفا طبقه پایین پاساژقزوین33338334مهدخت پاک بنیانمبل بلوط268

10الوند میدان الله جنب بانک سپهالوند32232196 مرادی آقا سعیدمبلمان اداری صبا269

2010 و 18بین کوچه -2منطقهمحمدیه32576038نجفی حسینمبلمان سونامی270

572نوروزیان حکمت قزوین33685458محمد مهدی الویریفروشگاه بزرگ دنیز271

3خیابان شهید انصاری روبروی تاکسیرانیقزوین33248467مجتبی خوئینیفروشگاه پروتئینی پارس272

3بلوار مدرس باالتر از سه راه عدلقزوین33238871مهرداد قانعقهوه ونیز273

10جنب پاساژ امت-خ منتظری جدید-چهارراه مولویقزوین33553832محمد مهدی کریمیعسل سوغات گل274

8ابتدای خیابان راه آهن سمت راستقزوین33553149سید محمد عربعدل سیکلت موتور275

116بوئین زهرا خیابان پاسداران روبروی کالنتری بوئین زهرا34228549وهب اینانلوامین موتور276

2110خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه میانی پالک قزوین33232883مجید محبوبینقره سورنا277

موتور سیکلت

نقره و بدلیجات

مبلمان

مواد غذایی


