
کارمزد ماهانهتعداد اقساطآدرسشهرتلفنمدیر فروشگاهنام فروشگاهردیف

6خیابان پادگان روبروی کوچه مسجدقزوین33349369میثم یزدان پرستقدو نیم قد1

برای ماشین1%    

 و موتور برقی

بزرگ

2
آجیل خشکباری  روبه روی 

عبیدزاکان
10خیابان امام روبروی کوچه عبید زاکانقزوین33233005جواد خوشکباری ها

3
آجیل خشکباری نبش 

عبیدزاکان
10خیابان امام نبش عبید زاکانقزوین33225711جواد خشکباری ها

10خیابان  بلوار شمالی نبش کوچه سعادتقزوین33369950جواد خوشکباری هاآجیل خشکباری بلوار4

10خیابان  شهید انصاری باالتر از تاکسیرانیقزوین33580225جواد خوشکباری هاآجیل خشکباری شهید انصاری5

قزوین33352989محمد حسن صلواتیآجیل و خشکبار صلواتی6
باالتر از قنادی  (مدرس )خیابان بلوار شمالی 

نسترن
10

366خیابان خیام شمالی نبش کوچه رفیعی قزوین33349063احسان زینالیلوازم آرایشی و بهداشتی توتیا7

6خیابان خیام وسط روبروی بانک ملیقزوین33227097حشمت تقی زادهآرایشی روژه8

6خیابان خیام شمالی جنب نان حکمتقزوین33349687حامد شالی پورلوازم آرایش جهان9

5خیابان طالقانی جنب بانک ملیقزوین33223427مهرداد تبریزیفروشگاه لوازم برقی آرایشی حوا10

96/11/26فروشگاه های عضو باشگاه نیک کارت در استان قزوین تا تاریخ 
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                                 آجیل و خشکبار

                                آرایشی و بهداشتی

                                     اسباب بازی  
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6خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه پایینقزوین33242238محمد کرمیآرایشی و بهداشتی روژان11

قزوین33322256مرتضی کوشککیفروشگاه رفاه آرایشگر12
خیابان بو علی شرقی نبش چهار راه خیام روبروی 

دراتی
6

6خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه همکفقزوین33237299فاطمه اینانلوآرایشی مکث13

156 پ 1خیابان فردوسی شمالی پاساژ نارون طبقه قزوین33322507امین گلیآرایشی رزا14

5410خیابان نادری جنوبی کوچه امیر امجد پالک قزوین33239350سمیرا نجفیبانوی آفتاب15

10الوند بلوار سهروردی نبش خیابان ایمانالوند32239807مهتاب علیجانیوانا گشت16

قزوین33220540مریم نخستین احمدیفن گستران17
خیابان خیام جنوبی روبروی پارکینگ الغدیر ک 

گاندی
10

10خیابان امام بازار بزازهاقزوین33229743محمد مهدی پیله فروشهاپارچه سرای اتحاد18

10خیابان فلسطین غربی پاساژ داریوش نبش پاساژقزوین33359079سید علیرضا ولیعهدیپارچه سرای ولیعهدی19

10طبقه زیرین پاساژ مسعود- خیابان نادری جنوبی قزوین33224594رمضان مهرعلیانپارچه سرای مهرعلیان20
10خیابان طالقانی پاساژ زاهدیقزوین33234510سیدمحمدعلی جامعیپارچه سرای جامعی21

                                    آرایشگاه

                              پارچه و منسوجات

                              آژانس مسافرتی

                                   آموزشگاه
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قزوین33221674رضا امینیمنسوجات پدیده22
خیابان نادری چهار راه نادری روبروی بیمارستان 

بوعلی
10

10خیابان نادری جنوبی ابتدای خیابان امامقزوین33222941باقر سلطانی نژادپرده سرای سلطانی23

10خیابان فردوسی جنوبی جنب سینما ملتقزوین33223437عباس ابوالقاسمیانپرده سرای رز24
10خیابان نادری جنوبی روبروی بانک ملیقزوین33241364علیرضا ترابیپرده سرای سحر25
10میدان مینودر پاساژ پارسقزوین33794606علی گروسیپرده سرای عادل26

10خیابان فردوسی ، مجتمع تجاری آبادگران طبقه قزوین33238646ملیحه صانع فرپوشاک توت فرنگی27

10خیابان نادری جنوبی پاساژ گلبارانقزوین33231591غالمعلی جعفرنژادپوشاک بچه گانه سن سون28

قزوین33221767مجید کاظم خانلوپوشاک کودک شیرین29
خیابان فردوسی ،مجتمع تجاری فردوسی طبقه 

321پالک -باالی همکف 
10

3110پاساژ الغدیر طبقه سوم پالک قزوین33234941ابوالفضل میرزاییگالری آوازه30

10خیابان خیام وسط نبش کوچه ملکیقزوین33334274فاطمه افشارفروشگاه آیدا31

قزوین33662379مجتبی  رحمتی نیاقیپوشاک بچه های خاص32
چهار راه غیاث آباد جنب ساختمان مسجد خ 

کشاورز
10

10غیاث آباد روبروی معاونت بهداشتقزوین33665150حجت اهلل کشاورزعمندیپوشاک بچه گانه ریحانه33

قزوین33230531سعید پیله فروشهاپوشاک بچه گانه پیله فروشها34
خیابان طالقانی خیام پاساژ الغدیر طبقه همکف 

28پالک 
10

12610خیابان فردوسی پاساژ فردوسی پالک قزوین33238013داوود دهقانپوشاک باب اسفنجی35

قزوین33246427وحید زمانی کشمرزیپوشاک بچه گانه پنگول36
خیابان خیام وسط پاساژستاره شهر طبقه اول پ 

40
10

                                         پرده

                                  پوشاک بچه گانه
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96/11/26فروشگاه های عضو باشگاه نیک کارت در استان قزوین تا تاریخ 

   و شماره تماس های nicard.ir، اینستاگرام     @nicard_ir  ، کانال تلگرام nicard.ir برای اطالعات بیشتر و مشاهده لیست به روز فروشگاه ها  از طریق سایت 

.با ما در ارتباط باشید (028)33365181_3

2410خیابان غیاث آباد روبروی اداره ارشاد نبش ک قزوین33674682سید مهدی میر احمدیپوشاک کیمیا37

قزوین33223494احمد ذوالقدر(بورس شلوار)پوشاک ژنیک 38
خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه پایین اولین 

مغازه
10

3210 و 30 غیاث آباد بین کوچه قزوین33660015مهدی عبدی کلیشمیپوشاک زنانه برلیان39

10خیابان خیام شمالی جنب بانک ملتقزوین33321841مرتضی وثوقیانپوشاک تاپ تین40

قزوین33681482منیر اکبری پور فردپوشاک گل رز41
غیاث آباد خیابان سونا ساحل نرسیده به چهارراه 

مفتح
10

قزوین33227150فتح اهلل فطری(مردانه و زنانه)پوشاک ابرا 42
خیام جنوبی روبروی پارکینگ الغدیر جنب کوچه 

تعهدی
10

قزوین33230608حسام رحیمی آتانی(بورس شلوار)الی 43
خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه باالی همکف پ 

27
10

10خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه زیرین پالکقزوین33230608حسام رحیمی آتانی(بورس شلوار)هانلیک 44

10خیابان طالقانی پاساژ طالقانی طبقه پایینقزوین33225887محسن ربانی هامانتو سرای قائم45

مانتو آرنیکا46
جواد محمد علی پور 

قزوینی
10خیابان طالقانی پاساژ طالقانی همکفقزوین33230825

1610خیایان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه دوم پ قزوین33230449شهریار سالکیمانتو ماهوت47

10خیابان طالقانی،پاساژ طالقانی،طبقه تحتانیقزوینحسین صادقی فردمانتو ایده آل48

قزوین33234505فائزه عرفان نیاچادرسرای  محمدی49
خیابان  طالقانی ، مجتمع الغدیر، طبقه سوم، 

6پالک 
10

3210خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف پالکقزوین33235953رستم خانی... فرج امانتو تن آذین50

51
دوخت  انواع مانتو )گالری دیبا 

(های اداری و مجلسی
فریبا طاهرخانی

33646041
قزوین

ابتدای خیابان پادگان روبروی پارک ملت پاساژ 

ملت طبقه پایین
10

                                پوشاک زنانه
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قزوین33230750مصطفی حیدریمانتو پایتخت52
خیابان طالقانی نبش پاساژطالقانی باالی 

طالفروشی نگین
10

10انتهاى خیام شمالى نبش کوچه فیاضى فروشگاه رومنقزوین33345771محمد صادق نعمتیفروشگاه زنجیره ای رومن53

410 میدان جانبازان خ ایران نبش ایران قزوین33690778محمد حق شناس1پوشاک مردانه دیزل 54

قزوین33246443فرزین صادقی ورزکیبوتیک ماوی55
خیابان خیام پاساژ ستاره شهر طبقه همکف 

30پالک
10

10خیابان خیام وسط نبش مسجد مهدیهقزوین33246745امیر گرامی پورپوشاک دومینکو56

1210خیابان طالقانی پاساز الغدیر طبقه دوم واحدقزوین33230447ابوالقاسم حاجی سلیمیپوشاک آریا57

1810خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف پالک قزوین33234446علی سلیمیفروشگاه ایفل58

قزوین33364454حسین درافشانیدراتی بلوار59
خیابان بلوار شمالی باالتر از چهار راه محمد رسول 

اهلل
10

10خیابان طالقانی پاساژ الغدیرقزوین33230444حسین درافشانیدراتی الغدیر60

10خیابان بوعلی چهارراه خیامقزوین33351579حسین درافشانیدراتی چهارراه خیام61

10خیابان خیام شمالی روبروی بانک ملیقزوین33335384مرتضی درافشانیدراتی خیام شمالی62

410خیابان  طالقانی پاساژ الغدیر طبقه دوم پالک قزوین33233633حسین کیانی فرپوشاک کیانی63

1510خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف پقزوین33231107ابوالفضل رزاق رستمیگالری ژست64

10خیابان خیام جنوبی نبش ک خرسندقزوین33222599حمید گرامی پورگالری گرامی65

پوشاک مردانه                                                                          
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قزوین33246495میالد ایمان داشبوتیک نایک66
خیابان فردوسی جنوبی مجتمع تجاری فردوسی 

125پالک  (اول)طبقه زیر همکف 
10

قزوین33357537مهدی سهرابیپوشاک بردن67
خیابان فردوسی شمالی نرسیده به بیمارستان 

دهخدا
10

10خیابان خیام شمالی پاساژ طبقه پایینقزوین33348959یاسر سمیعیگالری فرزاد68

10خیابان غیاث آباد کوچه اشراققزوین33673228امیر همتی سزنقیاکسیژن69

10بازار ریسمان سنج پایین تر از بانک سپهقزوین33226421سیدرضا موسوی فخرزادهپوشاک موسوی70

1110خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه همکف واحد قزوین33245476امیر دوستیپوشاک ونوس71

قزوین33227150فتح اهلل فطری(مردانه و زنانه)پوشاک ابرا 72
خیام جنوبی روبروی پارکینگ الغدیر جنب کوچه 

تعهدی
10

1510سه راه خیام پاساژ الغدیر طبقه همکف پقزوین33230721قربان سلیمیپوشاک مارتین73

10ابتدای خیابان پیغمبریهقزوین33235662محمد حاجی شفیعی هاورزشی ستارگان74

10خیابان پیغمبریه روبروی درب چهار انبیاقزوین33222161محسن چایچی هاپوشاک ماراتن75

10خیابان پیغمبریه پایین تر از چهار انبیاءقزوین33236667کامبیز کامرانی فرورزشی المپیک76

                               تزیینات داخلی

                             پوشاک ورزشی
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10خیابان کوروش جنب پارکینگ بازار مجتمع نبویهقزوین33243887 علی عبدالهی نجاتآنتیکستون77

2510خیابان  طالقانی پاساژمهدیه پالک قزوین33223869حسنعلی علیجانیچینی و بلور علیجانی78

قزوین33222107حمید رضا علیجانیچینی بلور  آرتین79
خیابان طالقانی پاساژ مهدیه طبقه همکف پالک 

22
10

قزوین 33230591نازی حکمیخانه مدرن80
خیابان فردوسی جنوبی روبروی داروخانه دکتر 

بابایی
6

5خیابان فردوسی جنوبی باالتر از سه راه شهرداریقزوین33243270محمود حسینی(دندانپزشکی)درمانگاه نیایش 81

8خیابان سپه روبروی مسجد شیخ االسالمقزوین33566278اکبر ذوالقدردوچرخه تایم82

10خیابان خیام شمالی نبش پاساژ مرندیقزوین33348149علیرضا طهماسبیلوتوس من83

قزوین33240952علی شاهسواریانرویال84
خیابان فردوسی جنوبی،پاساژ تجاری 

210آبادگران،طبقه همکف،پالک 
10

  سیسمونی                                       سیسمونی   
6خیابان  بلوار بهشتی روبروی پارک سوارقزوین33347691حسین کیانی انبوهینی نی کاال85

8خیابان  امام ابتدای بازار ریسمان سنجقزوین33234983علی یزدیسیسمونی چشم براه86

                            چینی و بلور   

                                    دوچرخه   

                                    ساعت   

                                 درمانگاه
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10خیابان طالقانی روبروی داراییقزوین33243482بابک خراسانیسیسمونی روژان87

10خیابان طالقانی روبروی خیابان داراییقزوین33247161محمد علی نعمتیسیسمونی مسافر کوچولو88

سیسمونی ببتو89
مرتضی مفتوحی ناصر 

برخورداری
10بلوار مدرسقزوین33325741

22510خیابان  فردوسی آبادگران همکف پالک قزوین33245966امیر فرهبخش پورشال و روسری دیبا90

6غیاث آباد روبروی مسجد امام خمینیقزوین33667983مژگان موسوی نیارکی ژیکال91

10خیابان  خیام وسط نبش چهارراه شهرداریقزوین33224544عیسی هاشمپورچرم میالن92

قزوین33352825محمدرضا کیان مهرصنایع چرم تکیف93
خیابان فلسطین حد فاصل چهارراه فلسطین و 

عمران مجتمع داریوش
10

قزوین33372195نسرین عبدالرزاقیچرم پاتابه94
چهارراه خیام مجتمع تجاری مهر و ماه همکف پ 

68
10

قزوین33342428سید حمیدرضا صالحیمارال چرم95
بلوار مدرس باالتر از سه راه عدل نبش کوچه 

فضیلت
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%63101خیابان طالقانی پاساژ علوی،پالک قزوین33221477علی عالمیانگالری سوپر طال97
%56101خیابان طالقانی پاساژ علوی پالک قزوین33226225آرمان آشوریگالری آشوری98
%101خیابان طالقانی نبش پاساژ زاهدیقزوین33247043فرزاد طاهری رحمانیگالری ولیعصر99

                              طال و جواهر

                                 شال و روسری 
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1610خیابان مطهری باالتر از کوچه یاس محمدیه32561618سید بهنام لطفیعینک لطفی108
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12خیابان نادری جنوبی جنب کوچه امیر امجدقزوین33238232محمدرضا لشکریفرش تهران110
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 )نمایشگاه فرش نگین مشهد

(قصابان
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قزوین33560411فاطمه کاشی پزانشیرینی خانی وانیال116
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15مسجد پ 
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 لپ تاپ آس
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                              کامپیوتر

                               قنادی

                         کیف و کفش زنانه



کارمزد ماهانهتعداد اقساطآدرسشهرتلفنمدیر فروشگاهنام فروشگاهردیف

96/11/26فروشگاه های عضو باشگاه نیک کارت در استان قزوین تا تاریخ 

   و شماره تماس های nicard.ir، اینستاگرام     @nicard_ir  ، کانال تلگرام nicard.ir برای اطالعات بیشتر و مشاهده لیست به روز فروشگاه ها  از طریق سایت 

.با ما در ارتباط باشید (028)33365181_3
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جنب - خیابان فردوسی مجتمع تجاری فردوسی

در ورودی
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10خیابان طالقانی کوچه بالغی رو به روی  داروخانهقزوین33243367محمد آدینه(تولیدی کفش زنانه)دی تو دی 123

10خیابان طالقانی خیابان بالغیقزوین33231503وحید محمد بیگیایران بانو124

10خیابان خیام وسط روبروی مسجد مهدیه نبش قزوین33227755علی زینالییشمه125

10خیابان خیام جنوبی باالتر از کوچه کلیساقزوین33735275حمیدرضا شایانی مهرکفش تماشا126

قزوین33681359محمدامین مرسلیکفش آراد127
خیابان غیاث آباد باالتر از چهارراه سونا بعد از 

7پاساژمهستان پ 
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10خیابان طالقانی پاساژ زاهدی طبقه پایینقزوین33239957زهرا عطارمجید اسپورت128

10چهارره سونا نبش کوچه یوسفیقزوین33660564مصطفی موسوی نیارکیپرشین اسپرت129

10خیابان  طالقانی پاساژ الغدیر طبقه پایینقزوین33235212ابوالفضل رجبیکفش ثامن130

410خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه سوم پ قزوین33245681مهرداد امینیکفش سفید برفی131
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133
تولیدی کفش )دی تو دی 

(بچگانه
10خیابان طالقانی کوچه بالغی جنب داروخانهقزوین33243367محمد آدینه
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1910 پالک 3خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه قزوین33231816زهره هوشیارلباس زیر آوا134
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                              کفش مردانه
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5خیابان تهران قدیم جنب بن بست آرامقزوین33578194قاسم قصابانالستیک فروشی قصابان136

10خیابان فردوسی میدان عدل جنب بانک سپهقزوین33346833امیررضا محمدیبازرگانی البرز137
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قزوین33338499علیرضا شاه مرادزادهدسینی و کارال141
خیابان ولیعصر بلوار شهید بهشتی داخل ساختمان 

فروشگاه اتکا
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ي عشفی142
 

لوازم خانگ
محمدرضا عشقی 

چهارطاق
%13101خیابان امام خمینی روبروی کوچه الوند32239154

تاکستان35225698محمد رحمانی یارلوازم خانگی کسری143
تاکستان خیابان موسی صدر جنب مسجد صاحب 

الزمان
101.4%
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10خیابان  ولیعصر بلوار خامنه ای جنب گاراژ امدادیقزوین33236187کامران جویفروشگاه جوی144
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لوستر                                            لوستر

قزوین2227657محمود باقر پورلوستر قصر نور145
خیابان نوروزیان مابین حکمت پنجاه و چهارم و 

پنجاه و ششم
10

10....خیابان بلوار شمالی نبش چهار راه محمد رسول اقزوین33329510سعید شالی پورلوستر جهان146

لوستر کاخ147
حشمت اله فالح 

شورشانی
قزوین33369082

خیابان  فلسطین چهارراه پادگان جنب بانک 

صادرات
10

10خیابان خیام وسط جنب کوچه نیساریانقزوین33339464منصور میناییلوستر چشمه نور148

مبلمان                                         مبلمان

10خیابان فلسطین شرقی بین وحدت و توحیدقزوین33370586سعید رجبیمبل کوروش149

2910خیابان  دانشگاه بازار روز مبل پالک قزوین33320661محمد ابوطالبینمایشگاه مبل سامان150

10جاده قدیم شرکت نفت مجتمع شهید رجاییقزوین33332289حسین جباری(سینا چوب)مبلمان ابوطالبی 151

10خیابان فلسطین شرقی روبروی پیتزا عال الدینقزوین33320364سیروس گروسیمبلمان شهروز152

10جاده قدیم تهرانقزوین33297253ابراهیم مقدممبلمان پردیس153

قزوین33552072علی ابوطالبی(ساسان)مبلمان ابوطالبی 154
میدان تهران قدیم بعد از پل شرکت نفت مجتمع 

شهید رجایی
10

قزوین33234094عبداهلل نوروزی گالری مبلمان دارکوب155
خیابان انصاری جنب پارکینگ بزرگ بازار سه 

راهی حاج رضا جنب چوب بری شترخان
10
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ی نجفیمبلمان سونامی156 2010 و 18بین کوچه -2منطقهمحمدیه32576038حسی 

3خیابان فردوسی میدان عدل نبش کوچه تابانقزوین33331995مصطفی افشار بکشلوفروشگاه بزرگ فردوسی157

3خیابان شهید انصاری روبروی تاکسیرانیقزوین33248467مجتبی خوئینیفروشگاه پروتئینی پارس158

3خیابان  پادگان نبش چهار راهقزوین33336598محمدعلی ششپریفروشگاه بزرگ چکاوک159

3خیابان سعدی شمالی خیابان کارگرقزوین33353135سید علی سید قوامیفروشگاه الیک160

10جنب پاساژ امت-خ منتظری جدید-چهارراه مولویقزوین33553832محمد مهدی کریمیعسل سوغات گل161

%101.8خیابان خیام شمالی پایین تر از بانک ملیقزوین33363411احمد باغبانهاموبایل پردازشگر قزوین162

%61.5انتهای بازار کفاشها پشت بانک ملیقزوین33224630محمد هاتفیموبایل هاتفی163
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موبایل آس

%101.4الوند بلوار معلم جنب پارک معلمالوند32236796روح اله مرتضایی

بدلیجات سورنا165
مجید محبوبی

2110خیابان طالقانی پاساژ الغدیر طبقه میانی پالک قزوین33232883

4چهار راه عدلقزوین33329743محمد گروه ایشهر نقره166
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