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٢٨٣٢٢٢٣٠٠٥٨قزوين، خيابان امام خميني، روبروي خيابان عبيد زاكانيجواد خوشكباري هاآجيل فروشي خوشكباري1
٢٨٣٢٢٢٣٠٠٥٨قزوين، بلوار شمالي، نبش كوچه سعادتجواد خوشكباري هاآجيل فروشي خوشكباري٢

٦: ٠٢٨٣٢٢٤٨٢٩1 الوند، خيابان سهروردي، خيابان تربيت زينب آجورلوآبميوه بستنی اسمال مشتی 1

٢٨٣٣٦٩٥٦٣7٥قزوين، شهرك پونك، بلوار امير كبير، ميدان اميركبير، خيابان ٢٠ متري، جنب واحد اطوشوييفروشگاه دنياي نور 1

٢٨٣٣٣٣٦٥٥٦1٢قزوين، خيابان بوعلي، تقاطع فردوسي، جنب فروشگاه مطهريعلي اصغر نياقيرستوران نمونه1
٢٨٣٣٣٢٢٠٤٤٨قزوين، خيام شمالي، جنب بانك سامانشهال فطريكافه رستوران لقمه٢
٢٨٣٣٣٣٠٥٥٢٨قزوين، حدفاصل ٤ راه فلسطين و عمران، طبقه دوم مجتمع داريوشسعيد زنجانچي نيكورستوران شاني قزوين٣
٢٨٣٣٦٨٩٩7٩٨قزوين، انتهاي فردوسي شمالي، جنب كارخانه يخ طهماسبي، روبروي پمپ بنزينمهناز مرادي سرنريرستوران ايزي ديزي ٤
٢٨٣٣٣٣٠٠٠٣٨ قزوين، اول بوستان فدك، روبروي دانشگاه آزاد، مجتمع تاالر شهروحيد حاجيمجتمع تاالر شهر، فست فود ٥

٢٨٣٢٥٦٥٩٩٨٨ قزوين، مهرگان، بلوار حاتم االنبيا، پشت درمانگاه شبانه روزي مهدي اميريتهيه غذاي اميري ٦

٢٨٣٥٢٤٣٨٠7٨تاكستان، بلوار امام، نرسيده به باسكول، جنب بانك سپه احسان ورسهفست فود پاپريكا 7

٢٨٣٣٦٥٢٦٠٠٨قزوين، مالصدرا، روبروي انديشه ٢٨قاسم افشار تباركافه رستوران مان ٨

٢٨٣٣٣٦٤7٣1٢٦ قزوين، خ فلسطين، روبروي مخابرات قدس، ساختمان مهدي، واحد 1٤ الهه عطارانکارما اسپا 1

٢٨٣٣٢٢71٥٢٨قزوين، سه راه خيام، مجتمع تجاري البرز، طبقه منفي يكسيد رحمت اهللا ميركماليفروشگاه لوازم آرايشي ميركمالي1

٢٨٣٢٢٣٥1٥٨٥قزوين، خيابان امام، خيابان يادگار امام، نبش كوچه غفاريآرايشي و خرازي فريدفر٢

٢٨٣٢٢٣٥1٤٤٨ الوند، اول امام، نبش مجتمع تجاري پارسيان، واحد ٣1حسين ملکیلوازم آرايشی توتيا ٣

٩٣٦٥٠٤7٣7٦٨قزوين، خيابان امام، كاروانسراي سعد السلطنه، سراي قيصريه، حجره ٤7علي موذن نمازكافه عينك ارثيه1
٩1٢1٨1٩٨7٨1٢قزوين، خيابان طالقاني، طبقه اول تجاري مجتمع البرزمحمد گلدوزرويال كافه٣

٢٨٣٢٢٣٢17٥٦ الوند، ميدان الله، خيابان دكتر رحيميان، پ ٩7محمد تقي نجفيلوازم التحرير جهاني 1

٢٨٢٢٣٢٥٠٩٥قزوين، الوند، خيابان سهروردي، جنب بانك مليچاپ كاوا ٢

٢٨٣٤٥٣٤7٥٠1٠دانسفهان، بلوار خامنه اي، بازارچه مسجد جامعمحمد انصاريلوازم التحرير معلم ٣

٢٨٣٣٣٦٦٨٣٨٨قزوين، مدني غربي، پ ٤٢ ستار نظريلوازم التحرير نيكان ٤

٢٨٣٣٦7٢٤17٢٢/٥قزوين، نوروزيان، روبروي دانشگاه رجا، نبش حكمت ٤٠دكتر سعيد چگينيكلينيك تخصصي حركت1
٢٨٣٢٢٢٣٦٦٢17الوند، زمين هاي شهرداري، خيابان امام سجاد، كوچه ٢٦زهرا احمديباشگاه ورزشي بانوان آريانا ٢

٢٨٣٣٣٥٠71٩٢٠قزوين، خيابان شهيد لشگري، نبش پرديس ٤، طبقه سوم ساختمان افق، واحد 1٠اشرف السادات صميمي فرباشگاه اولترا تن باتيس٣

٢٨٣٣٦٥٤٠٠11٥ قزوين، اول بوستان فدك، روبروي دانشگاه آزاد حميدرضا حاجيمجتمع تاالر شهر، استخر ٤

٢٨٣٣٣٥٩٠7٩٨قزوين، خيابان فلسطين غربي، حد فاصل ٤ راه فلسطين و عمران، مجتمع تجاري داريوشزهرا مظفريگالري ترمه1
٢٨٣٣٢٢٩٠7٩٨قزوين، خيابان امام خميني، پاساژ صفا، گالري ترمهزهرا مظفريگالري ترمه٢
٢٨٣٣٦٦٤11٢٥قزوين، خيابان استاندارد، جنب ساختمان درمانگاه پارسيانلباس زير مرواريد٣

آجيل و خشكبار

آبميوه و بستني 

تجهيزات برقي

رستوران

اسپا 

فروشگاه آرايشي و بهداشتي

كافي شاپ 

لوازم التحريري و كتاب فروشي

مجموعه هاي ورزشي

مزون لباس و بوتيك
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٢٨٣٢٢٢٦7٦71٥الوند خيابان ده متري، جنب آزمايشگاه آبان، نرسيده به بانك تجارت، شال و روسري چارقدسعيد گل محمديروسري فروشي چارقد ٤
٢٨٣٣٢٣٠٤٤٤1٠قزوين، سه راه خيام، مركز تجاري الغديرمرتضي درافشانيپوشاك دراتي ٥
٢٨٣٣٣٣٥٣٨٤1٠ قزوين، خيابان خيام شمالي، روبروي بانك مليمرتضي درافشانيپوشاك دراتي ٦

٢٨٣٣٢٤٢٣٢٨1٠ قزوين، خيابان بوعلي شرقي، نبش ٤ راه خياممرتضي درافشانيپوشاك دراتي 7

٢٨٣٣٣٦٩7٦٤1٠قزوين، بلوار شمالي، باالتر از مسجد رسول اهللا، نبش كوچه هاشميمرتضي درافشانيپوشاك دراتي ٨

٢٨٣٣٣٦٥٦٥٢٨قزوين، ابتداي خيام شمالي، مقابل بانك آينده،مريم كشاورز شفيعيچرم آفريقا ٩

٢٨٣٢٢٢7٥1٢٨ الوند، خيابان امام، روبروي آزمايشگاه آبانحسن الوندي فردپوشاك الوندي 1٠

٢٨٣٣7٠٨٠٢17قزوين، بلوار مدرس، پايين تر از ٤ راه محمد رسول اهللا، بعد از كوچه اديبجناب آقاي سيدجالل حسينيمارال چرم11
٢٨٣٣7٩٥٨٤71٣ قزوين، شهرك مينودر، طبقه سوم مجتمع تجاري پارس سيد عباس حسينيچرم زاناس 1٢
٢٨٣٣٥7٩771٣ قزوين، پاساژ ايرانيان، طبقه دوم، پالك ٤٦ايمان فيضي دباغيميس نايس 1٣
٢٨٣٣٣٦٥٩٥٥1٣ قزوين، خيابان عدل، پاساژ عدل، پالك ٢7 محمدرضا بهراميخرازي مهسان 1٤

٢٨٣٣٦٨٥1٢٨1٣قزوين، غياث آباد، روبروي مبل خليج فارسمريم چراغيپوشاك فسقلي 1٥

٢٨٣٢7٩٤٨٢٩٨ قزوين، شهرك مينودر، بلوار صياد شيرازي، طبقه دومِ مجتمع تجاري پارسمنير كاظميمزون ليدي مد 1٦

٢٨٣٣77٦٨٢1٨ قزوين، شهرك مينودر، اول صياد شيرازي، مجتمع تجاري پارس زهره طاهرخانيبوتيك زنانه ثه وين 17

٢٨٣٣٢٣٤٩٤٦17قزوين، خيابان طالقاني، سه راه خيام، طبقه سوم مجتمع تجاري البرزسيد مرتضي جواهريكلوپ آي مكس 1

٢٨٣٣٦٥٤٠٠11٥ قزوين، اول بوستان فدك، روبروي دانشگاه آزادحميد رضا حاجيمجتمع تاالر شهر، بولينگ ٢

٢٨٣٣٣٦٨٦٨71٠ قزوين، خيابان سعدي، كوجه شهيد بابايي، پالك 1 محسن نادريآموزشگاه المهدي 1
٢٨٣٣٦7٣٠1٠17قزوين، خيابان دانشگاه، بين كوچه هاي ٢7 و ٢٩فاطمه قنبريآموزشگاه آزاد هنري نيك نقش ٢
٢٨٣٣٣٥٩٣٥٠٢٦قزوين، خيابان خيام، بين چهارراه عدل و خيام، جنب كوچه غزل، طبقه سومِ ساختمان آسمانفاطمه عاطفي رادآموزشگاه مراقبتي، زيبايي و آرايشي رادمهر ٣

٢٨٣٣٦٨٠٠٥1٦قزوين، خيابان دانشگاه، كوچه ٣1، پ ٤ دكتر مهرعلي نوذريداروخانه دكتر نوذري 1

٢٨٣٥٢٣7٢٢٨٨تاكستان، خيابان موسي صدر، نرسيده به بازار اسماعيل احمديكيف و كفش عاليجناب 1
٢٨٣٥٢٣٨٤٩٥٨تاكستان، خ غفاري، روبروي پاساژ برهانهاني شيخ سليمانيكيف و كفش پاكالس ٢

٣٢٢٣٨7٦٦٢/7خيابان سهروردي ساختمان سينا روبروي ساختمان مسجد رسول اكرم طبقه هم كفجانبو قزوين1
٣٢٨٤٩٠٨٣٢/7كيلومتر ٢٥ ااتوبان قزوين تهران شهرك صنعتي كاسپين خيابان شهيد رجايي جنب واحد شركت پويا چرخجانبو قزوين انبار٢
٣٣٣٣٩71٥٢/7بلوار آيت اهللا خامنه اي.چهار راه ولي عصرجانبو قزوين٣
٣٣٣٤٨٠٠٣٢/7قزوين بلوار شهيد بابايي(دانشگاه)-بين كوچه 17 و 1٩جانبو قزوين٤
٢٢٨٢٤٨٢1٢/7آبيك بلوار امام خميني جنب بانك توسعه تعاون نرسيده به چهارراه مصليجانبو قزوين٥
٣٣٦٦٤٣7٨٢/7قزوين خيابان جانبازان خيابان پيروزي روبروي بازارروز مهديهجانبو قزوين٦
٣٢٢٣٩717٢/7قزوين شهر الوند خيابان 1٠ متري روبروي كوچه 1٩ پالك q1٤٤جانبو قزوين7
٣٣٥٦٣٤٠7٢/7قزوين بلوار شهيد بهشتي خيابان فياض بخش نبش كوچه ايمانجانبو قزوين٨
٣٣1٤٦1٥٦٢/7خيابان تاكستان چهارراه دخانيات روبروي خوابگاه دختران تاكستانجانبو قزوين٩
٣٤٢٢٢٢٩٩٢/7خيابان ولي عصر پالك ٢1جانبو بويين زهرا1٠

٢٨٣٤٥٣٢٢٤٥٨دانسفهان، باالتر از داروخانه، انتهاي خيابان بسيج، پ ٦1عليرضا رحيميچوبكده رحيمي 1

آموزشگاه  هاي آزاد

بازي هاي فكري و شهربازي و اسباب بازي فروشي ها

داروخانه 

كيف و كفش 

فروشگاه مواد غذايي 

مبل فروشي و فرش فروشي 
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٢٨٣٣7٨٠٦٤7٥قزوين، مينودر، فلكه لوازم، طبقه سومِ مجتمع تجاري پارس، واحد ٥٤، مريم شاه مهديكارگاه توليد و خدمات فرش و تابلو فرش دنياي نخ ٢

٢٨٣٢٢٣٦7٢٥٢٠ قزوين، الوند، خيابان سهروردي، نرسيده به دانشگاه كار احمد اعتداديآتليه ماهك 1
٢٨٣٣٢٣٠٠17٢٢قزوين، خ خيام جنوبي، كوچه شهيد نوري فرد، پ 1٠، ساختمان مشاهير بهجت عظيمي فرآتليه كيانا ٢

٢٨٣٣٣٤٩٠٦٣1٣ قزوين، خيابان خيام شمالي، نبش كوچه رفيعي نيما رحمانيموبايل صفر و يك 1

٢٨٣٢٢٤77٠٨17 الوند، خيابان سهروردي، نبش 1٤ميالد اسفرورينيگل فروشی گل يخ 1

wwwmrbilit-سامانه خريد بليط مستر بليط1 com. درصد ٣ ٣٦٦٥11٥٦-٠٣1.

گل فروشي 

سامانه خريد آنالين بليط هواپيما، قطار و اتوبوس مستر بليط 

آتليه عكاسي 

موبايل فروشي 


