
ناحيهتلفن فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاهنوع فروشگاهرديف
شمال338518-تهران-خيابان دکتر شريعتي-دوراهي قلهک-جنب سينا خودرو-پالک 1402رفاه شهيد احمدي روشن هايپر مارکت1
شمال2-88784601تهران-خيابان وليعصر-باالتر از ميدان ونک-خيابان شهيد دامن افشاررفاه شهيد دامن افشار هايپر مارکت2
شمال22551193تهران-خيابان پاسداران-باالتر از برج سفيد-بوستان هشتمرفاه شهيد صياد شيرازيهايپر مارکت3
شمال9329110869نوبنياد خيابان شهيد لنگري اتوبان ارتش چهاراره ميني سيتياتکا شهيد محالتيهايپر مارکت4
شمال22971400روبروي دانشگاه شهيد رجايي کوي سازمانياتکا لويزان هايپر مارکت5
شمال44903632تهران منطقه 4 اتوبان شهيد بابايي-شهرک شهيد رجايياتکا نوبنيادهايپر مارکت6
شمال66940680خيابان کارگر شمالي روبروي موزه هنرهاي معاصراتکا نامجو هايپر مارکت7
شمال 26550940لواسان كوچك- بلوار امام خميني- روبروي بانك رفاه- نبش بلوار  باستي  شهروند لواسان هايپر مارکت8
شمال 22958637بزرگراه لشكرك- ميني سيتي- خيابان ستاد نيروي زميني- پايين تر از ستادنيروي زميني  شهروند لويزان هايپر مارکت9

شمال88542318ميدان آرژانتين - جنب پارك سوار بيهقي  شهروند بيهقي هايپر مارکت10
شمال23832773پل سيد خندان-خيابان دبستان-کوچه گلفام اتکا سوم خرداد هايپر مارکت11
شمال88479000-09123846990تهران منطقه 7 خيابان شريعتي-چهار راه معلم اتکا فالحي هايپر مارکت12
شمال22744438نياوران-خيابان مژده خيابان احمدی زمانی -پرشين سنتر پرشين سنتر(ياران دريان)سوپر مارکت13
شمال22547430پاسداران - گلستان 2 - خ پايدارفر گلستان(ياران دريان)سوپر مارکت14
شمال26117207فرمانيه خيابان کوهستان48 راه دوقوز به سمت پايين نرسيده به زير گذر صدردريانلند(ياران دريان)سوپر مارکت15
شمال22578596پاسداران - خ دولت-تقاطع ديباجی محسنيان(ياران دريان)سوپر مارکت16
شمال26117399قيطريه - بلوار اندرزگو - چهارراه فرمانيه نبش کوه نورفاميلی مارکت فرمانيهسوپر مارکت17
شمال22684570قيطريه بين بلوار کاوه و قيطريه پشت پارک قيطريه - خ روشنائيانفاميلی مارکت قيطريهسوپر مارکت18
شمال22202223نبش چهار راه کامرانيهژيوارسوپر مارکت19
شمال22437930ولنجک - خيابان 13امدی مارتسوپر مارکت20
شمال22345361اتوبان چمران- شهرک آتی ساز آتی ساز (ياران دريان)سوپر مارکت21
شمال22392436قيطريه - بلوار اندرزگو - تقاطع اسدی و کريمی - پ 136هايپر اميرسوپر مارکت22
شمال22784983پاسداران-خيابان پايدار(امير ابراهيمی) جنب فروشگاه زاراهايپر365سوپر مارکت23
شمال22683643قيطريه بلوار اندرزگو بين خيابان موسيوند کريمیهايپر قيطريهسوپر مارکت24
شمال22845146پاسداران بوستان دوم نبش خيابان فرخی يزدیترمه(ياران دريان)سوپر مارکت25
شمال22940574باالتر از ميدان هروی خيابان آزادی خيابان افتخار نيا نبش کوچه هزارپيشههايپر هرویسوپر مارکت26
شمال22765178شريعتی خ يخچال پايين تر از ميدان هدايت روبه روی بيمارستانهايپر هدايتسوپر مارکت27
شمال22801855تجريش خيابان دزا شيب ابتدای خيابان لواسانی رو به روی بانک ملتهيزمسوپر مارکت28
شمال22729074نياوران سه راه ياسر نبش خيابان ياسرگل سنگسوپر مارکت29
شمال2171پارک وی خيابان فياضی(فرشته)اکسون فرشتهسوپر مارکت30
شمال2171زعفرانيه باالتر از چهرراه آصف مرکز خريد باميکاکسون زعفرانيهسوپر مارکت31
شمال26854690خ دربند خ احمدی زمانی پالک 70/1ياران دريان ميثمسوپر مارکت32
شمال26845960خ دربند خ احمدی زمانی پالک 39منسوپر مارکت33
شمال22405238ولنجک خيابان ساسان پايين تر از کوچه نيلوفرساسانسوپر مارکت34
شمال22544058پاسداران پايدارفرد(ساقدوش) نبش گلستان سوم(خيابان افشاری)جام جم پاسدارانسوپر مارکت35
شمال9378570940ولنجک - خيابان 13امپروتئين دی مارت(غرفه دهقان)سوپر مارکت36
شمال22544058خيابان دولت چهارراه قنات نبش مطهری پروتئين چهل ستونسوپر مارکت37
شمال22231315خيابان فرشته خيابان آقا بزرگی پالک60پروتئين شبنمسوپر مارکت38
شمال22183131خيابان زعفرانيه خيابان مقدس اردبيلی نرسيده به پسيان پالک33پروتينی بلوگاسوپر مارکت39
شمال26854319تقاطع دزاشيب و فرمانيه پالک221 پروتئين ميت اند مورسوپر مارکت40

ناحيهتلفن فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاهرديف
جنوب65239056شهريار-باغستان-خادم آباد جنب کارخانه کاسل نوشکاسل نوشنمايندگی کاله41
جنوب55935490تهران-شهري ري- ميدان ساعي- پالك307 رفاه شهيدان دستواره هايپر مارکت42
جنوب55954043شهرري- ميدان حرم- ميدان معلم- خيابان كريمي شيرازي- جنب بازار ميوه و تره بار  شهروند شهرري هايپر مارکت43
جنوب55303886خ شوش شرقی بعد از ميدان شوش نرسيده به خيابان 17 شهريور نبش خ ابراهيمیپارس مللسوپر مارکت44
جنوب66353683نواب قصر دشت تقاطع با هاشمیسيناسوپر مارکت45

ناحيهتلفن فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاهرديف
مرکز88982704خ کارگر شمالی، خ فاطمی، جنب ساختمان دادگستری پ 139فاطمینمايندگی کاله46
مرکز66454728خ جمهوری، خ 12فروردين جنوبی تقاطع کمالزاده، پ 12111فرورديننمايندگی کاله47
مرکز66902644خ آذربايجان، بين خوش و رودکی، جنب ک آقاجانی پ791آذربايجاننمايندگی کاله48
مرکز66492012-66492014تهران منطقه 12 تقاطع خيابان وليعصر و خيابان جمهوري اسالمي رفاه جمهوري اسالمي هايپر مارکت49
مرکز88318770تهران منطقه 7 ميدان هفت تير ظلع شرقي ميدان ياس هايپر مارکت50
مرکز9-66122881تهران-خيابان آذربايجان-بين گلشن و پيروز-نبش بانک پارسيانرفاه شهيد قدرت توکلي هايپر مارکت51
مرکز253417-تهران-ميدان آزادي-ابتدا جاده مخصوص کرج-جنب مجتمع شهيدفکوريرفاه شهيد فکوري هايپر مارکت52
مرکز66493970تهران-خيابان آيت هللا طالقاني-تقاطع خيابان شهيد سرپرست-پالک 19 رفاه شهيد سرپرست هايپر مارکت53
مرکز 88461888انتهاي خيابان مطهري- نرسيده به خيابان شريعتي- نرسيده به ملك- خيابان تركمنستان  شهروند ملك هايپر مارکت54
مرکز44653990?? ميدان آزادي - داخل ترمينال غرب - روبروي تعاوني  شهروند آزادي هايپر مارکت55
مرکز88501636سيدخندان تقاطع قندی خيابان عربعلی                       هايپر بارانسوپر مارکت56
مرکز22013250خيابان آفريقا - خيابان کاج آبادیروژان(ياران دريان)سوپر مارکت57
مرکز26217846خيابان ولی عصر روبروی پارک ملت - مجتمع تجاری جام جم - نبش خيابان طاهریجام جم(ياران دريان)سوپر مارکت58
مرکز88041900خيابان ونک انتهای شيراز شمالی - پالک 50شيراز(ياران دريان)سوپر مارکت59
مرکز22221149خيابان ظفر - سر تبريزيان - نبش کوچه کوی آبادی - پالک ظفر110(ياران دريان)سوپر مارکت60
مرکز22018058جردن شمالی نبش گلشهر هايپرباران2سوپر مارکت61
مرکز22279683خيابان ظفر - سر تبريزيان - نبش کوچه کوی آبادی - پالک 94پروتئين ظفرسوپر مارکت62
مرکز8804905مالصدرا شيراز شمالی ميدان شيراز پالک212پروتئين پاميرسوپر مارکت63

ناحيهتلفن فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاهرديف
غرب66098125خ 21 متری جی، جنب مجتمع تجاری معين مال پ 306معين مالنمايندگی کاله64
غرب96667999تهران منطقه 2 شهرک غرب - تقاطع خيابان دادمان و خيابان هرمزان -برج طوبي-طبقه 12هايپرسانهايپر مارکت65
غرب44641024شهرك اكباتان فاز 2- ميدان شهيد صارمي-مجتمع مگامالهايپرمیهايپر مارکت66
غرب 88007471 بزرگراه كردستان- تقاطع بزرگراه جالل آل احمد- جنب ميوه وتره بار قزل قلعه  شهروند آل احمد هايپر مارکت67
غرب 44229301 خيابان ستارخان- خيابان خسرو شمالي- جنب ميوه و تره بار صادقيه  شهروند صادقيه هايپر مارکت68
غرب 22113320ميدان سرو- شهرك مخابرات- انتهاي بلوار پيام شهروند بهرود هايپر مارکت69
غرب88267743گيشا انتهای خيابان پيروزی غربی نبش ناظريان قمیسيبسوپر مارکت70
غرب44221489اشرفی اصفهانی ابتدای مرزداران خيابان ناهيدتک مرزداران(ياران دريان)سوپر مارکت71
غرب22381824بلوار فرحزاد خ طاهرخاني - بعد از صحرا - پ 49 دنيز(ياران دريان)سوپر مارکت72
غرب44860854انتهای اشرفی اصفهانی-خيابان طالقانی پالک 9رنگارنگ(ياران دريان)سوپر مارکت73
غرب88254955شهرآرا خ پاتريس نبش 19 پ 27تهران(ياران دريان)سوپر مارکت74
غرب44295307اشرفی اصفهانی ابتدای مرزداران خيابان حضرت ابوالفضلابوالفضل(ياران دريان)سوپر مارکت75
غرب22065486سعادت آباد ميدان کاج نبش مسجدتعاونی سعادت آبادسوپر مارکت76
غرب44284453بلوار مرزداران خيابان سپهرسپهر(ياران دريان)سوپر مارکت77
غرب88275911گيشا خيابان هفدهم نبش صائمیمجيدسوپر مارکت78
غرب88376903شهرک غرب بلوار دادمان نرسده به يادگار امام نبش جليلوندپروتئين مللسوپر مارکت79
غرب88367194شهرک غرب بلوار دادمان نرسده به يادگار امام نبش معراجپروتينی بنيامينسوپر مارکت80
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تهران جنوب
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تهران غرب

تهران شرق



ناحيهتلفن فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاهرديف
شرق77806445خ جانبازان،خ دردشت شمالی باالتر از خ اوليايی پ 425دردشتنمايندگی کاله81
شرق77815728خ افشاری،نبش کوچه سعيدیدماوندنمايندگی کاله82
شرق77904655آيت، پايين تر از ميدان نبوت، نبش ک ابراهيم آيتنمايندگی کاله83
شرق77475725خ پنجم نيروی هوايی، بين فلکه 1 و 2 نبش ک اولپيروزینمايندگی کاله84
شرق44518008تهران-تهرانسر-بلوار هجرت-جنب ميدان ميوه و تره باررفاه شهيد خداكرم هايپر مارکت85
شرق44903632بزرگراه رسالت شرقي-خيابان دردشت ضلع شمالي اتکا نارمک هايپر مارکت86
شرق77888863تهران-فلكه دوم تهران پارس -ضلع جنوب شرقي رفاه شهيد باقري هايپر مارکت87
شرق9125766613تهران-تهران-تهرانپارس فلکه دوم، خيابان جشنواره خيابان زهدي ميدان والفجر مجتمع ياس شرق فروشگاه ياسياسهايپر مارکت88
شرق 77693303 تهران نو- جنب پمپ بنزين قاسم آباد- مجتمع ليوار  شهروند تهران نو هايپر مارکت89
شرق 33690745 بزرگراه شهيد محالتي- نبرد جنوبي- چهارراه زمزم- روبروي آتش نشاني- خيابان شمشاد- مركز خريد ديدار  شهروند نبرد هايپر مارکت90
شرق44498716 ميدان پونك- ابتداي خيابان ميرزابابايي شهروند بوستان هايپر مارکت91
شرق 77007001اتوبان شهيد بابايي- حكيميه- بلواربهار- بلوار معراج- جنب اداره مخابرات شهروند حكيميه هايپر مارکت92
شرق 77491295 بزرگراه رسالت- خيابان هنگام- بلوار دالوران- بلوار آزادگان  شهروند آزادگان هايپر مارکت93
شرق77740043تهرانپارس-منطقه 4-بين ميدان پروين و فلکه سوم-خيابان 196 شرقي-پالک140جام جم تهران پارس(ياران دريان)سوپر مارکت94
شرق88423551مجيديه خيابان استاد حسن بنا 16متری دوم بين سوم و چهارمهايپروانسوپر مارکت95

ناحيهتلفن فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاهرديف
البرز2800947کرج - ميدان مادر فروشگاه رفاه مادرهايپر مارکت96
البرز2800947کرج -فرديسرفاه فرديس هايپر مارکت97
البرز3-2809070-2800947-09122986009کرج - پل فرديس - جنب ايستگاه مترو - داخل محوطه اتوبوسراني رفاه بنفشه هايپر مارکت98
البرز36610975فرديس سه راه حافظيه نبش خيابان امام حسنپارت مارتسوپر مارکت99

البرز33509812فاز 4مهرشهر بلوار گلها روبروی پست بانکاميران فاز 4سوپر مارکت100
البرز34499908گوهردشت بلوار ملک شاه نبش هفتم شرقیبنيتا گوهردشتسوپر مارکت101
البرز36535603انديشه فاز 4 خيابان گلها مجتمع تجاری ارغوانهايپرسفيرسوپر مارکت102
البرز36502040فرديس بين فلکه سوم و چهارممهدیسوپر مارکت103
البرز9121544734بلوار شهيد صياد شيرازی جنب آتش نشانیاميران مشکين دشتسوپر مارکت104
البرز32518022عظيميه خيابان نيک نژاد جنوبی نبش کوچه مشرقیسهندسوپر مارکت105
البرز459199050717متری گلشهر خيابان بهشتی نبش کوچه انصاریمارينا مارکتسوپر مارکت106
البرز2165577099انديشه شهرک صدف جنب ميدان شاهدمرکزی صدفسوپر مارکت107
البرز9394314626فرديس فلکه پنجم خيابان قريشی خيابان رجايی شرقی خليج فارسسوپر مارکت108
البرز33409445مهرشهر بلوار شهرداری خيابان 100غربیهايپر100سوپر مارکت109
البرز33406020مهرشهر بلوار شهردارينبش خيابان 214هايپر ترنجسوپر مارکت110
البرز335281درختی نرسيده به پارک عطار جنب کوچه بوعلیآرماندوسوپر مارکت111
البرز33408225مهرشهر بلوار شهرداری مابين خيابان 109 و 111ساطورسوپر مارکت112
البرز9370269491مالرد نبش بلوار مطهری شرقیاميران مالردسوپر مارکت113
البرز34429794گوهردشت خيابان شهرداری مابين خيابان 8و9 نبش خيابان اللهسالم سوسيسسوپر مارکت114
البرز34304655بلوار باغستان نبش بوستان چهارمخانوادهسوپر مارکت115
البرز34448116گوهردشت بلوار رستاخيز خيابان هشتم غربیگوشتيرانسوپر مارکت116
البرز9126624266خيابان بهشتی مابين دهقان ويال اول و دوماميران دهقان ويالسوپر مارکت117
البرز9122884628ميدان امام قبل از آتش نشانی مجتمع پرشيننمونهسوپر مارکت118
البرز34499159جهانشهر بلوار ماهان بين کوچه ارکيده و علی رحيمیجهانمهرسوپر مارکت119
البرز9190302944گوهردشت خيابان شهرداری بين خيابان هفتم و هشتمصداقتسوپر مارکت120
البرز34434718جهانشهر خيابان هالل احمر مابين کوچه سنبل و اللهسياناسوپر مارکت121
البرز9121892373خيابان مطهری نرسيده به پل آزادگان نبش رستوران عليرضا حيدریالبرزسوپر مارکت122
البرز9124683522بلوار باغستان بين بوستان 3 و4اميران باغستان سوپر مارکت123
البرز325079075عظيميه ميدان مهران مهرانسوپر مارکت124
البرز9301928155مهرشهر بلوار شهرداری نبش خيابان مسيح پاکدلاميران مهرشهرسوپر مارکت125
البرز9380570563هشتگرد ضلع جنوبی ميدان امامخورشيد طاليی هشتگردسوپر مارکت126
البرز9380570563نظرآباد بلوار مدرس بعداز چهار راه الغديرخورشيد طاليی نظرآبادسوپر مارکت127
البرز2644233612هشتگرد ميدان شهدا روبروی ايستگاه تاکسیايرانيانسوپر مارکت128
البرز9191632198نظرآباد خيابان 22بهمن جنوبی نبش کوچه دهقانملت نظرآبادسوپر مارکت129
البرز32509023عظيميه ميدان اسبی به سمت بلوار شورا نرسيده به بلوار کاجواليانسوپر مارکت130
البرز65564971انديشه فاز 3خيابان آزادی جنب مسجد امام علیهايپرسیسوپر مارکت131
البرز9363888323خيابان درختی نبش خيابان دوم نرسيده به سه راه حدادیاميران درختیسوپر مارکت132
البرز9374266714ميدان والفجر انتهای بلوار جمهورینخلسوپر مارکت133
البرز32555246عظيميه ميدان بعثتبعثتسوپر مارکت134
البرز9366718249شهريار ميدان فرمانداری به سمت کرج روبروی سه راه دادگستری شهريارستاره مقوايی سوپر مارکت135
البرز9120932163فرديس خيابان امام رضا روبروی فضای سبز(بين فلکه سوم و چهارم)خورشيدسوپر مارکت136

استانشهرتلفن فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاهرديف
قمقم36701233-025خ 7تير، نرسيده به تقاطع 20 متری شهيد بهشتی، جنب کوچه 37قم (7تير)نمايندگی کاله137
خوزستاناهواز09161000212-09161188412خوزستان-اهواز-خيابان وهابي-نبش خيابان 14 کيان آباد-هانیسوپر مارکت138
خوزستاندزفول42530560-42530460خوزستان-دزفول--بلوار پيام آوران-تقاطع خيابان آفرينش-مجتمع تجاري مادر-مادر (دزفول)سوپر مارکت139
خوزستانآبادان53331867خوزستان-آبادان--ميدان طيب-بلوار طيب-بين خيابان گلستان 7 و 8-آوازه (آبادان)سوپر مارکت140
قزوينبويين زهرا3343750بوئين زهرا - بوستان تختي ، جنب پيتزا رهگذر فروشگاه اتکا هايپر مارکت141
قزوينتاکستان3343750تاکستان - خ شهيد بهشتي ، باالتر از ستاد نيروي انتظامي (( 5225709 ))فروشگاه اتکا تاکستان هايپر مارکت142
قزوينطالقان9123606769طالقان خيابان اصلي باالتر از ميدان معلم روبروي نانواييرفاه  طالقانهايپر مارکت143
قزوينقزوين09191817536-2933525  قزوين  -آبيک 1- کوي سازماني  مجتمع کوي سازمانيفروشگاه اتکاهايپر مارکت144
قزوينقزوين3343750قزوين -  بلوار شهيد بهشتي جنب هالل احمرفروشگاه مرکزي اتکاء هايپر مارکت145
قزوينقزوين9125017401قزوين - خ نواب شمالي ، نبش ميدان مادرفروشگاه زنجيره اي رفاه هايپر مارکت146
قزوينمحمديه3692286-336807503 محمديه  خيابان بلوار شهيد رجايي  ,   نرسيده به استخر بهارانفروشگاه زنجيره اي رفاه هايپر مارکت147
قزوينقزوين33331995قزوين - فلکه عدل ، نبش کوچه تابان افشارسوپر مارکت148
مازندراننور44523336-011نور، بلوار امام خمينی، جنب پليس راه نورنورنمايندگی کاله149
مازندرانآمل 44229479-011آمل، ميدان 17 شهريورآملنمايندگی کاله150
مازندرانبابل32197772-011بابل، خ نواب صفوی، جنب اشرفی 9بابلنمايندگی کاله151
مازندرانايزدشهر44533384-011خيابان امام خمينی-نبش گلسار 56ايزد شهرنمايندگی کاله152
مازندرانچالوس52211452-011خيابان راديو دريا-جنب هتل فاندرچالوسنمايندگی کاله153
مازندرانآمل 43243889-011آمل،خ امام رضا،نرسيده به ميدان هزار سنگر،شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل آمل 2 نمايندگی کاله154
مازندرانبابل32360366-011بابل،خ شريعتی،جنب ميوه سرا -پالک 2454بابل- شريعتینمايندگی کاله155
مازندرانآمل 44228868-011آمل،خ امام خمينی،بين آفتاب 13 و 15آمل 3نمايندگی کاله156
مازندرانساری33109232-011ساری، خيابان 15 خرداد،20متری دوم، نبش کوچه کميل ساختمان يوسفیسارینمايندگی کاله157
مازندرانآمل 44233325-011آمل خيابان هراز جنب بيمارستان شمال مرکادو سوپر مارکت158
مازندرانآمل 44230483-011آمل خيابان هراز جنب کوچه توکلی فيوره سوپر مارکت159
مازندرانآمل 44230481-011آمل خيابان هراز جنب آفتاب 25تکسوپر مارکت160
مازندرانآمل 44269793-011آمل خيابان هراز کوچه پمپ بنزين لراسوپر مارکت161
مازندرانبابل 9126960869بابل جنب شهرک بهزاد مينيموم سوپر مارکت162
مازندرانبابلسر 35221480-011بابلسر  خيابان پاسداران نوج سوپر مارکت163
مازندرانبابلسر 35264445-011مازندران-بابلسر-خيابان شهيد رجايی-روبروی بازار روزآريناسوپر مارکت164
مازندرانفريدونکنار 35671199-011فريدونکنار جنب شهرداری هايپر فريدونکنار (S&H)سوپر مارکت165

البرز

شهرستان



مازندرانسرخرود 44883563-011مازندران-سرخرود -خ بهار-نبش بهار 38سيلورن سوپر مارکت166
مازندراننور 44523820-011نور خيابان خامنه ايي بلوار سعيدي گلستان 8عابدی سوپر مارکت167
مازندراننور 44551092-011مازندران-نور-کمربندي نور به چمستان-روبرويمرزنشينان سوپر مارکت168
مازندرانمحموداباد 44748701-011محموداباد خيابان آـزادی بعد از سه راه فاطيما سوپر مارکت169
مازندرانساری33105008-011بيست متری دوم - نبش کوچه کميللوکس مارکتسوپر مارکت170
مازندرانساری33309838-011بلوار عسگری محمديان - خيابان بقيه هللا - روبروی مجتمع ورزشی نعيماطلسسوپر مارکت171
مازندرانساری33263606-011بلوار طالقانی - خيابان سلمان فارسی - ميدان اولشيک مارکتسوپر مارکت172
مازندرانبهشهر1-34546850-011خيابان امام - سه راه چيت سازی - قبل از ميدان کارگرفرينسوپر مارکت173
مازندرانبهشهر344543964-011خيابان امام - سه راه چيت سازی - بعد از کوی سپاهانجهانسوپر مارکت174
مازندراننوشهر9113944426خيابان قدرتی نبش دادگستری يوسفیسوپر مارکت175
مازندراننوشهر9123554200چلک روبه روی مجتمع بانک مرکزیمرکزیسوپر مارکت176
مازندرانکالر آباد9111934662جنب کالنتری بهارسوپر مارکت177
مازندرانمتل قو9388934138درياگوشه دور ميدان دوم سمت چپ روبه روی پارکفرزانسوپر مارکت178
مازندرانمتل قو9121405129خيابان اصلی 100متر بعد از سپاه سمت شمالدريانیسوپر مارکت179
مازندرانتنکابن9365966702بلوار شيرودی بعداز چراغ قرمز نرسيده به کريم آبادشيخیسوپر مارکت180
مازندرانتنکابن9112910489بلوار شيرودی روبه روی برج مغربیآرش مارکتسوپر مارکت181
مازندرانرامسر9121445638بعداز فرودگاه روبه روی مجتمع سيمرغمادرسوپر مارکت182
مازندرانرامسر9126725387ابريشم محله روبه روی مجتمع نگينسه ستارهسوپر مارکت183
گيالنرشت2264402رشت - سبزه ميدان - فروشگاه هاي سان (هايپر سان)هايپرسانهايپر مارکت184
گيالنرشت1318857371رشت - خيابان فلسطين - فروشگاه اتکا اتکا رشت هايپر مارکت185
گيالنآستارا5211822-0182آستارا -خيابان امام خميني -تله سفيرفاه شهيد ايوب حسين نژاد  هايپر مارکت186
گيالنرشت3227119-0131رشت -ميدان فرهنگ -روبروي انبار دخانياترفاه ميرزا کوچک خان  هايپر مارکت187
گيالنرشت9111831932گيالن - رشت - ميدان يخسازي - بعداز بانک انصار - نرسيده به شهرک انديشه اتکا رشت هايپر مارکت188
گيالنالهيجان1414226648الهيجان - بلوار امام رضا - روبروي پمپ بنزيناتکا الهيجانهايپر مارکت189
گيالنآستانه1424225690آستانه اشرفيه - خيابان امام خميني (ره) - فروشگاه اتکااتکا آستانههايپر مارکت190
گيالنرودسر9113429598رودسر--خيابان طالقاني--سر پل غربي--سايپاي قديماتکا آقاي رسوليهايپر مارکت191
گيالنرشت33853110-013ميدان امام حسين، نرسيده به ميدان تره بارشهرام احمدی سوپر مارکت192
گيالنرشت33736554-013بلوار انصاری، نرسيده به بلوار ديلمانبهرام احمدیسوپر مارکت193
گيالنرشت1-33774470-013گلسار، بلوار گيالن، نرسيده به خيابان 192سناتور2سوپر مارکت194
گيالنرشت6-33734505-013گلسار، روبروی مجتمع کاکتوس، روبروی خيابان 130اسپرساسوپر مارکت195
گيالنرشت33779758-013گلسار، بلوار گيالن، نبش خيابان 182شانلیسوپر مارکت196
گيالنرشت33369716-013منظريه، روبروی هتل کادوسدلفينسوپر مارکت197
گيالنرشت33751029-013بلوار انصاری، نرسيده به گلباغ نمازاسکارسوپر مارکت198
گيالنرشت33221842-013خيابان سام، پيرسراصابریسوپر مارکت199
گيالنرشت33422024-013فلکه گاز، به سمت بلوار الکان، روبروی اداره گازفرازسوپر مارکت200
گيالنانزلی44422415-013انزلی-ميدان ماال-پشت ميدان-هايپر مارکت مارليکهايپرمارليکسوپر مارکت201
گيالنانزلی44431351-013انزلی-ميدان بی بی حوريه به سمت ساحل قو-نبش خيابان گلستان هفتمعمادسوپر مارکت202
گيالنانزلی44991289-013منطقه آزاد انزلی-بلوار شهيد فاتحی-بعد از تقاطع روگذر نامجوهپی لندسوپر مارکت203
گيالنفومن34722344-013فومن-ابتدای خيابان شهدا-نبش کوچه اطباستاره شهرسوپر مارکت204
گيالنالهيجان42242128-013الهيجان-شيشه گران-روبروی پارچه فروشی يزدانیترنجسوپر مارکت205
گيالنالهيجان9119451837الهيجان-خيابان سلمان فارسی-روبروی خيابان هدايتآسايشسوپر مارکت206
گيالنالهيجان9113410673الهيجان-ميدان حشمت-روبروی پيزرياذاکریسوپر مارکت207
گيالنرشت33779758گيالن-رشت-گلسار-بلوار گيالن - نبش خيابان 182-شاهينسوپر مارکت208
گيالنالهيجان9333555811گيالن -الهيجان-ميدان معلم-دور ميدان معلمسرمست سوپر مارکت209
کرمانشاهکرمانشاه9385900642كرمانشاه-خيابان مصطفي امامي-نرسيده به بانك مسكن.فروشگاه شوكاشوکاسوپر مارکت210
گلستانگرگان32526241-017گرگان-بلوار ناهار خوران- عدالت 97/1اروسسوپر مارکت211
اصفهاناصفهان3137787415 3راه سيمين . خيابان جانبازان. خيابان مهريارمهريارسوپر مارکت212
اصفهاناصفهان3136625795خيابان سجاد. خيابان اپادانا اول. بعد از کوچه باغ توتيلداسوپر مارکت213
اصفهاناصفهان3136279948خيابان نظر غربی .نبش سه راه نظر کارمندانسوپر مارکت214
اصفهاناصفهان36276734اصفهان-خيابان وحيد - خيابان خاقاني - جنب مجتمع پرديس - نرسيده به خيابان حکيم نظامي-جلفاسوپر مارکت215
اصفهاناصفهان37868941-اصفهان-خيابان باغ درياچه-نبش کوچه بهار-فايو استارسوپر مارکت216
اصفهاناصفهان32313561اصفهان-ميدان بزرگمهر--خيابان مشتاق دوم--ابتدای خيابان حمزه--روبروی خيابان فرهنگيان شرقیارکيده سوپر مارکت217
اصفهاناصفهان32356829-اصفهان-خيابان مقداد-نبش کوچه 15-پرديسانسوپر مارکت218
اصفهانشاهين شهر45239216اصفهان-شاهين شهر-خيابان امام.شهرک ميالد.انتهاي خيابان جانبازان.نبش کارتينگ شهر   رابط خريد : آقای حسين صادقيميالد صادقی سوپر مارکت219
اصفهانشاهين شهر33336762اصفهان-شاهين شهر-گلديس - بلوار شورافدکسوپر مارکت220
چهارمحال بختياریشهرکرد09138873650--42276044-0383چهارمحال و بختياری شهرکرد فردوسی جنوبی رو به روی بانک سپه پشت مجتمع اللهکوثر-صديقیسوپر مارکت221
چهارمحال بختياریشهرکرد09131840600--3330361شهرکرد بلوار آزادی نبش کوچه 2 ليو-کريمیسوپر مارکت222
چهارمحال بختياریشهرکرد09036385511--32225870-0383شهرکرد خيابان ملت کوچه 53ريحون-صديقیسوپر مارکت223
يزديزد38257720بلوار دانشجو  روبروی پمپ بنزينعقيق دانشجوسوپر مارکت224
يزديزد35284657امامشهر انتهای 24 متریهايپر دنياسوپر مارکت225
يزديزد37300314ميدان امامعلی 100 متری جاده يزد-تفت دست راست خيابانعقيق امام علیسوپر مارکت226
يزديزد38279700صفاييه بلوار مالصدرا مالصدرای 22هرمسوپر مارکت227
يزديزد35263631امامشهر- بلوار جمهوری - خيابان وکيل - خ امام جعفر صادقسوپرمارکت-ترنجسوپر مارکت228
کرمانکرمان2526199_کرمان -پارک شهيد مطهري فروشگاه رفاه سردار شهيد يونس زنگي آبادي  هايپر مارکت229
کرمانکرمان9133433107-32461316خيابان 24آذر بين کوچه 31 و 33زرينسوپر مارکت230
کرمانکرمان9138448018ابتدای بلوار حمزه سمت چپ جنب رستوران قوچتوت فرنگیسوپر مارکت231
کرمانکرمان9132429818خيابان شفا نبش کوچه 13پاسارگاردسوپر مارکت232
کرمانکرمان9135075001خيابان جمهوری بلوار هوشنگ مرادی بعد از ميدان گاندی سمت چپپارسيانسوپر مارکت233
سيستان و بلوچستانزاهدان5413220499سيستان و بلوچستان -  زاهدان -     خيابان شهيد بهشتيزنجيره اي اتکا هايپر مارکت234
سيستان و بلوچستانزاهدان9153400877 - 2440762سيستان بلوچستان-زاهدان-كمربندي خرمشهر- جنب اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمي  فروشگاه رفاه شهداي تاسوكي هايپر مارکت235
سيستان و بلوچستانزاهدان05433410403-09372887016زيباشهر-تقاطع خيابان ويال و فرخی سيستانیطهرانسوپر مارکت236
سيستان و بلوچستانزاهدان05433480675-09156069296بلوار جمهوری- تقاطه خيابان دانش و جمهوریچيکاسوپر مارکت237
سيستان و بلوچستانزاهدان9153418932زيباشهر- خيابان البرز 42ونيزسوپر مارکت238
سيستان و بلوچستانزاهدان33449736-054بلوار معلم-نبش شيرينی سرای طوسمعلمسوپر مارکت239
سيستان و بلوچستانزاهدان33214042-054بلوار آزادی - جنب شيرينی سرای وليعصرعرفانسوپر مارکت240
هرمزگانبندرعباس6670359بندرعباس نرسيده به چهارراه رسالت جنب فروشگاه رفاهاتکا مرکزي هايپر مارکت241
هرمزگانبندرعباس09177686608-3702167بندرعباس  پايگاه هوايي خيابان فتح روبروي فروشگاه شمسزنجيره اي اتکا  هايپر مارکت242
هرمزگانميناب9173689790-2229783-0765ميناب -بلوار امام خميني -روبروي فرهنگ سراي شهيد بهشتي فروشگاه رفاه هايپر مارکت243
هرمزگانبندرعباس5560161-0761بندرعباس -بلوار جمهوري اسالمي -بلوار شهدا (پل خواجو) فروشگاه رفاه شهيد اسحاق دارا هايپر مارکت244
هرمزگانقشم9176911283هرمزگان -قشم  جنب ميدان سعديرفاه قشم هايپر مارکت245
هرمزگانبندرعباس8-6665596-0761بندرعباس -بلوار امام خميني -نبش چهارراه رسالت فروشگاه رفاه شهداي خليج فارس  هايپر مارکت246
هرمزگانبندرعباس33341713نايبند جنوبی -جنب اداره شيالتگامبرونسوپر مارکت247
هرمزگانبندرعباس3366078-33681292گلشهر شمالی - ابتدای خيابان اتوبوسرانیتارا گلشهرسوپر مارکت248
هرمزگانبندرعباس33681292بلوار امام خمينی -روبروی هتل هرمز - جنب اداره دارايیتارا شهروندسوپر مارکت249
هرمزگانبندرعباس33681292بلوار امام خمينی -نبش خيابان دامايی -پشت آتش نشانیتارا دارايیسوپر مارکت250
هرمزگانبندرعباس33667592 رسالت شمالی-بعد از پل -ساختمان البرزسعادت حيدریسوپر مارکت251
فارسشيراز38425225-071بلوار پاسداران، بين خيابان جهان آرا و ميدان آقايیشيرازنمايندگی کاله252
فارسشيراز2235909-0721 کازرون - ميدان شريعتي خيابان امام خمينيرفاه کازرون  هايپر مارکت253
فارسشيراز9178048442فارس-شيراز-بلوار رحمت نبش خيابان سپاه رابط خريد: آقاي ديبايياتـکا شيراز شعبه(فتح المبين)هايپر مارکت254
فارسشيراز9177185654فارس-کازرون ميدان امام حسين جنب تيپ دوم امام سجاد   رابط خريد: آقاي ميرزايي اتـکا کازرون شعبه(کازرون)هايپر مارکت255
فارسشيراز332103-071شيراز- خيابان حر، چهارراه آرينپارس لندسوپر مارکت256



فارسشيراز11-32299309-071شيراز- چهارراه چنچنه، نرسيده به ميدان چنچنهسروش چنچنهسوپر مارکت257
فارسشيراز36327035-071شيراز- بلوار فرهنگ شهر، روبه روی دادگستریتاراسوپر مارکت258
فارسشيراز36317883-071شيراز- خيابان قدوسی غربی، نرسيده به سه راه همت استورسوپر مارکت259
فارسشيراز9196163959شيراز- ميدان احسان، مجتمع نگين فارسسروش وحدتسوپر مارکت260
فارسشيراز36292830-071شيراز- خيابان ستارخان، جنب مجتمع مسکونی بهارانسروش ستارخانسوپر مارکت261
فارسشيراز36360713-071شيراز- بلوار نيايش، خيابان بهار نو سروش نيايشسوپر مارکت262
اردبيلاردبيل33518622-045اردبيل-خيابان ساحلی-پايين تر از بيمارستان امامايران زمينسوپر مارکت263
اردبيلاردبيل33732490-045اردبيل-شهرک آزادی-خيابان آذربايجانشاپرکسوپر مارکت264
خراسان رضویمشهد36085277-051بلوار معلم،بلوار سيد رضی-نبش سيد رضی 22-پ 128مشهدنمايندگی کاله265
خراسان رضویمشهد9151014512-8537175تقي آباد - خ بهار - اتکا مرکزياتکا مرکزيهايپر مارکت266
خراسان رضویمشهد37624542-051بلوار خيام-خيام 10-نبش گاليل 4کوروشسوپر مارکت267
خراسان رضویمشهد37649747-051بلوار سجاد-خيابان بهار - بين بهار 15 و 17پارميداسوپر مارکت268
خراسان رضویمشهد37648681-051بلوار سجاد-خيابان بزرگمهر- بين بزرگمهر جنوبي 9 و 11پانداسوپر مارکت269
خراسان رضویمشهد38682101-051بلوار پيروزي-خيابان هنرستان - نبش هنرستان 15سام1سوپر مارکت270
خراسان رضویمشهد38839764-051بلوار پيروزي-خيابان هنرستان - نبش هنرستان 19سام2سوپر مارکت271
خراسان رضویمشهد9152161384مشهد - خيابان فرهاد - نبش فرهاد 5تمشک قبادیسوپر مارکت272
خراسان رضویمشهد9128407911ميدان جانباز-پروما-طبقه همکفسوپر رويانسوپر مارکت273
خراسان رضویمشهد38914224-051بلوار صياد شيرازي-صياد شيرازي 2 - سرو 8 - پالک 29پارس طاليیسوپر مارکت274
خراسان رضویمشهد37682310-051بلوار سجاد-خيابان بهار - داخل بهار 10 - فرعي دوم سمت راستجردن مالکیسوپر مارکت275
خراسان رضویمشهد9357381802خيابان احمدآباد-خيابان عارف - نبش عارف 7محمود مالکیسوپر مارکت276
خراسان رضویمشهد35023704-051بلوار الدن-نبش الدن 35 رضوی محسنی راد2سوپر مارکت277
خراسان جنوبیبيرجند9153618145بيرجند - خيابان 15 خرداد - نبش چهارراه معلموليعصر- بيرجندسوپر مارکت278
خراسان جنوبیبيرجند32443827-056بيرجند - خيابان 15 خرداد -تقاطع پاسدارانماهان- بيرجندسوپر مارکت279
خراسان جنوبیبيرجند9151636080بيرجند - خيابان مدرس - نبش محالتی برجيسسوپر مارکت280
کردستانسنندج3282170-0871كردستان-سنندج-خيابان ابيدر-ميدان كوهنوردرفاه شهداي 28 دي هايپر مارکت281
کردستانسنندج8712269302سنندج بلوار کردستان خيابان ناصر خسروفروشگاه  زنجيره اي اتکاءهايپر مارکت282
آذربايجان غربیخوي4612441311-09168077617خوي - بلوار وليعصر - روبروي دبيرستان - باالتر از رستوران جاللي (2003089)فروشگاه رفاه خويهايپر مارکت283
آذربايجان غربیمياندوآب67-4436064چهارراه الله-فروشگاه زنجيره اي رفاهرفاه شهيد آيت هللا مدني هايپر مارکت284
آذربايجان غربیاروميه3445548اروميه- خ ارتش- فروشگاه اتکافروشگاه زنجيره اي اتکاهايپر مارکت285
آذربايجان غربیاروميه3476960اروميه-خيابان دانشکده - کوي روبروي پيتزا تاپ داخل سازمانيهاي اطالعات (2005561)رفاه ابرارهايپر مارکت286
آذربايجان غربیاروميه3448426اروميه - فلکه بهداري - نبش آزادگان وبهداري(2002429)رفاه بهداريهايپر مارکت287
آذربايجان غربیاروميه3480055اروميه - خ حسني - روبروي تاالر نياوران(2002430)رفاه شعبه کاجهايپر مارکت288
آذربايجان غربیسلماس09141892912-5220951-5220950سلماس- خيابان امام - ما بين تقاطع مدني و پناهي(2003014)رفاه سلماسهايپر مارکت289
آذربايجان غربیاروميه3461126آذربايجان غربي-اروميه-خيابان مدرس-روبروي آموزش و پرورش ناحيه 2رفاههايپر مارکت290
کهگيلويه و بويراحمدياسوج09177102346-2222248-0741ياسوج -ميدان معلم - جنب راهنمايي ورانندگي رفاه سرداران شهيد ياسوج  هايپر مارکت291
کهگيلويه و بويراحمدياسوج07412220325* ياسوج - خيابان وليعصر روبروي کالنتري 11اتکا ياسوج هايپر مارکت292
کهگيلويه و بويراحمدياسوج09906285812_33347421كهگيلويه وبويراحمد-ياسوج-ميدان عدل بلوار قرني جنب بازارچه ماهي فروشان   رابط خريد: آقاي ديوندرفــاه ياسوج  شعبه (بلوارقرني)هايپر مارکت293
کهگيلويه و بويراحمدياسوج7443225101--09168725123 ياسوج -دهدشت - خيابان سپاه (وليعصر)- روبروي کالنتري 11اتکا دهدشت (فعال) هايپر مارکت294
کهگيلويه و بويراحمدگچسارانو 07422220820 09372162507گچساران - خيابان کارکنان - کوچه 20جنوبي - نبش خيابان اصلي  - فروشگاه اتکاگچسارانفروشگاه اتکاهايپر مارکت295
کهگيلويه و بويراحمدگچساران2224280-0742گچساران -خيابان هالل احمر -جنب مسجد شهيدانرفاه شهداي گچساران  هايپر مارکت296
همدانهمدان9183195469همدان - پايگاه نوژه اتکاء شعبه پايگاه نوژه هايپر مارکت297
همدانهمدان4223378همدان - ميدان فلسطينرفاه مركزي هايپر مارکت298
همدانهمدان4227868همدان ضلع غربي آرامگاه باباطاهراتکا استان همدان هايپر مارکت299
همدانمالير8513335554مالير - شهرک وليعصر - ميدان جهاد - فروشگاه رفاه شماره 2رفاه شهداي مالير هايپر مارکت300
همدانمالير9185432145مالير خ اراک ميدان آزادگان جنب بانک صادرات اتکاء مالير هايپر مارکت301
همدانتويسرکان8524225943تويسرکان خ شهيد باهنر 12 متري وليعصر جنب چلوکبابي تيمورياتکاء شعبه تويسرکان هايپر مارکت302
همداناسدآباد3-08123236111اسدآباد -بلوار 22 بهمن -نرسيده به چهارراه تويسرکانرفاه شهيد عليرضا خزايي هايپر مارکت303
همدانهمدان9183152069همدان - ابتداي شهرك بهشتي رفاه شهركهايپر مارکت304
بوشهرخورموج9179066696بوشهر-خورموج-ابتداي خيابان پاسداران-چهار راه مدرسه-فروشگاه رفاه خورموج رفاه خورموجهايپر مارکت305
بوشهربوشهر9173711820بوشهر خ سنگي نرسيده به ميدان ژاندارمرياتکا مرکزيهايپر مارکت306
زنجانخرمدره9123420376خرمدره -خيابان امام -جنب 58 -فروشگاه زنجيره ايفروشگاه مرکزي اتکاء هايپر مارکت307
زنجانابهر9122422162 ابهر – طالقاني شمالي – نبش خيابان داوودي – فروشگاه زنجيره اي اتکافروشگاه مرکزي اتکاء هايپر مارکت308
زنجانابهر5279695-5279670ابهر-بلوار آيت هللا طالقاني-جنب كالنتري11-بازار سنتي فروشگاه رفاه الهياري هايپر مارکت309
لرستانخرم آباد6612252510خرم آباد خ انقالب پل انقالب روبروي پارک صخره ايفروشگاه رفاه شعبه خرم آباد هايپر مارکت310
سمنانسمنان33469090-023شهرک گلستان-ميدان امام علي - برج ققنوس طبقه ققنوسسوپر مارکت311


