لیست فروشگاه های مجاز توزیع و فروش شرکت آرین تایر پویا
ردیف

استان

شهر

نام فروشگاه

مدیریت

شماره تماس

آدرس

1

تهران

تهران

فروشگاه مهدی

بیژن وفائی

021-33117938

خیابان امیرکبیر روبروی خیابان ملت پالک 472

2

تهران

تهران

فروشگاه شرکت الوران

رحمن مسعودرهبری

021-33942495

خیابان ملت ،پالک  ، 95پاساژ قبائیان طبقه همکف

3

تهران

تهران

سنتر تایر تک

علی امینی

021-88096827

تهران ،خیابان دادمان خیابان درختی نبش سپهر پالک 68

4

تهران

تهران

فروشگاه تایر 2000

سید حسین طیرانی

021-77888586

تهران پارس خیابان فرجام شرقی بین باقری و سراج پالک 306

5

تهران

تهران

فروشگاه 58

امیرحسین کاظمی

021-88744214

خیابان سهروردی شمالی باالتر از مطهری سورنا پالک 58

6

تهران

تهران

فروشگاه تایر مروستی

محمد مروستی

021-22221094

خیابان شریعتی باالتر از میرداماد پالک 1248

7

تهران

تهران

فروشگاه تایر قرابیگی

واهیک قرابیگی

021-77641744

خیابان شریعتی ،خیابان خـــواجه نـصیر الدین طوسی پـالک 230

8

تهران

تهران

فروشگاه تایر مهدی رساپور

مهدی رساپور

021-33488081

تهران ،خیابان خاوران باالتر میدان آقانور روبروی مسجد سید شهدا پالک 1163

9

تهران

تهران

فروشگاه تایر پاکنفس

شهرام پاکنفس

021-66002441

خیابان دامپزشکی ،بعد از یادگار امام ،نبش بنبست محمودی پالک 854

10

تهران

رباطکریم

مجید رفیعیان

مجید رفیعیان

021-56437886

رباط کریم-میدان بهشتی-بعد از کارواش سپیدار،

11

اصفهان

اصفهان

فروشگاه تایر شفیعی

محمد شفیعی

031-36616825

خیابان شیخ صدوق شمالی مقابل بانک ملت پالک 368

12

اصفهان

اصفهان

تایر 57

مجید جواهرفروش

031-33117938

خیابان بهشتی بعد ازچهارراه عباس آباد تایر 57

13

اصفهان

اصفهان

سپاهان تایر

امیرحسین سرجوئی

031-33868639

خیابان مشیرالدوله – نبش چهار راه قائم مقام

14

اصفهان

اصفهان

ارک تایر

علی حکیمالهی

031-37766641-2

15

اصفهان

اصفهان

فروشگاه تایر خوروش

حمید خوروش

031-33880181

خیابان امیرکبیر ،بعد از فلکه اول جنب گاراژ مهدی بار

16

اصفهان

مبارکه

فروشگاه تایر هیرمنپور

هرمز هیرمنپور

031-52404110

خیابان امام خمینی مقابل مسجد ولی عصر

17

اصفهان

نایین

فروشگاه تایر اسمعیلی

حامد اسمعیلی

031-46253921

خیابان ولیعصر ،جنب پمپ بنزین ،پالک یک ،مجتمع اسمعیلی

18

اصفهان

شهرضا

فروشگاه تایر سلطانیان

امیررضا سلطانیان

031-53215743

خیابان حافظ شرقی مقابل گرمابه سبزواری

19

اصفهان

لنجان

حمزه علی قادری چرمهینی

حمزه علی قادری چرمهینی

031-52555424

لنجان-چرمهین-بلوار بسیج-روبروی بهزیستی

20

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه آریا تایر

یوسف محراب خانی

051-33554222

مشهد کیلومتر  12جاده فریمان ابتدای تپه سالم فروشگاه آریا تایر

اصفهان ،بلوار کشاورز ،ضلع شمالی و سمت راست ،جنب بنبست گلها ،مقابل پمپبنزین
اول
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ردیف

استان

شهر

نام فروشگاه

مدیریت

شماره تماس

آدرس

21

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه تایر امین

سید امین اعلمی

051-33859090

خیابان کوشش-بین کوشش جنوبی  36و  38امین تایر

22

خراسان رضوی

تایباد

فروشگاه تایر امید

نعمتاله امید

051-54520527

آزادی ،خیابان آزادی ،کوچه آزادی  3پالک 16

23

خراسان رضوی

سبزوار

رینگ و تایر خسروجردی

مجتبی خسروجردی

051-44640988

پل دکتر شریعتی – نبش پل -بیست متری کاوه

24

خراسان رضوی

نیشابور

تایر گردونه

علی لطفی

051-43211514

انتهای بلوار رسالت نرسیده به پل هوایی سمت راست

25

خراسان رضوی

تربت جام

علی مهربانفر

علی مهربانفر

051-52524658

بلوار امام خمینی مقابل فرمانداری

26

یزد

یزد

فروشگاه تایر جراحی

محمدحسن جراحی

035-37240085

یزد ،چهار راه فرهنگیان ،بلوار پاکنژاد جنب تعاونی کارمندان دولت ،پالک 222

27

یزد

میبد

فروشگاه تایر چیتساز

حسینعلی چیتساز

035-32353104

کمربندی غربی میبد اردکان مجتمع رفاهی میبد

28

یزد

مهریز

فروشگاه تایر میرافضلی

سیدشهابالدین میرافضلی

035-38274161

جاده مهریز یزد -کرمان ،جنب نیسان یدک ،خیابان یزد کرمان

29

یزد

زارچ

فروشگاه تایر شریفی

محمدعلی شریفی

035-35276949

شهرک شهید بهشتی ،خیابان جواداالئمه ،کوچه هشت جمهوری اسالمی (نیایش)

30

قزوین

قزوین

فروشگاه تایر محلوجی

محسن محلوجی

028-33559666

فلکه تهران قدیم جنب تایر فروشیراد پالک12و13

31

قزوین

تاکستان

فروشگاه تایر رحمانی

محمد رحمانی

028-35223406

تاکستان ،خیابان امام خمینی ،جنب هتل خوشبین

32

همدان

همدان

فروشگاه تایر شکرآبادی

وحید شکرآبادی

081-32653902

خیابان صنعت ،جنب پاساژ ولیعصر ،اسپرت تایر شکرآبادی ،پالک 334

33

همدان

همدان

فروشگاه تایر شایانیان

محمدصادق شایانیان

081-32663332

خیابان کارگر ،ابتدای خیابان خیام ،روبروی پاساژ ملت پالک 154

34

همدان

مالیر

فروشگاه تایر شیرزادیپور

آیتاهلل شیرزادیپور

081-32241119

بلوار خلیج فارس(کمربندی بروجرد) جنب گاراژ جهاد روبروی کارخانه یخ

35

همدان

نهاوند

فروشگاه برادران روستایی

محمد روستایی

081-33271130

میدان علیمرادیان ،به سمت کمربندی بروجرد

36

آذربایجان شرقی

تبریز

شرکت تبریز تایر لیقوان

فرخ نعلبندی لیقوان

041-35518484

خیابان راهآهن ،ایستگاه سرچشمه ،روبروی بانک صادرات

37

آذربایجان شرقی

مرند

فروشگاه تایر نیکمهر

نیکمهر

041-42241592

خیابان طالقانی ،ضلع جنوبی اول اتوبان پالک 19434

38

آذربایجان شرقی

مرند

صمد صادقی

صمد صادقی

041-42240911

مرند خ طالقانی جنب پمپ بنزین کالنتری

39

آذربایجان شرقی

تبریز

سینا صادقی

سینا صادقی

041-34462898

دیزل آباد -خ 18متری گلدشت بلوار رسالت

40

آذربایجان شرقی

تبریز

رامین قنبرنژاد قراخانلو

رامین قنبرنژاد قراخانلو

041-34427007

خ رسالت -میدان رسالت روبروی ساختمان های سرو

دفتر مرکزی :تهران ،کیلومتر  9جاده مخصوص کرج (لشگری) ،بلوار نخ رزین ،پالک 23
تلفن تماس47293000- 48491000 :

www.a ria n-tire .com

لیست فروشگاه های مجاز توزیع و فروش شرکت آرین تایر پویا
مدیریت

ردیف

استان

شهر

نام فروشگاه

41

کرمانشاه

کرمانشاه

فروشگاه الستیک یعقوب

42

کرمانشاه

اسالم آباد غرب

فروشگاه تایر عباس مصطفایی

عباس مصطفایی

43

کرمانشاه

کرمانشاه

گروه بازرگانی تایر شهالیی

امیر حسنپورشهالیی

083-38256472

44

مازندران

بابل

فروشگاه کمالی جو

حسن کمالی جو

011-32254470

بابل ،بلوار امام رضا ،خداداد  ،20فروشگاه تایر کمالیجو

45

مازندران

ساری

موسسه بازرگانی علیپور

علی علیپور

011-33364720

کمربندی غربی ساری ،نرسیده به پمپبنزین مفیدی ،جنب مجتمع مسکونی جوانان

46

مازندران

ساری

بازرگانی آریا

011-33607676

ساری ،کمربندی غربی جنب اکبر جوجه ،بازرگانی آریا

47

گلستان

گرگان

فروشگاه تایر شاهینی

محمد شاهینی

017-32122477

گرگان خیابان شهید یهشتی جنب بانک ملی شعبه  7تیر

48

گلستان

گنبدکاووس

فروشگاه دنیای تایر

شاهپور ساتلخمحمدی

017-33336487

میدان  17شهریور 17 ،شهریور غربی روبروی نیروی انتظامی پالک 43

49

گلستان

کردکوی

فروشگاه تایر محتشمینیا

علیرضا محتشمینیا

017-34352958

بلوار امام رضا شرقی ،جنب سندیکای مینیبوسرانی

50

خوزستان

دزفول

گروه تخصصی معزیفر

محسن معزیفر

061-42298421-3

خیابان امام خمینی جنوبی جنب پارک بهار آزادی پالک 8

51

خوزستان

بهبهان

فروشگاه تایر برادران محسنی

عباس محسنی

061-52818329

بلوار سپاه جنب بانک ملی فروشگاه برادران محسنی

52

خوزستان

اهواز

علیرضا آهنگری

علیرضا آهنگری

061-32226711

خیابان آزادگان بین رستگاری و مصطفایی

53

خوزستان

دزفول

شرکت نواندیشان تجارت دزفول

محسن معزیفر

061-42298421

صحرابدر خ امام خمینی جنوبی جنب پارک بهار آزادی

54

گیالن

لنگرود

فروشگاه تایر حسنی

محمد حسنی

013-42550306

خیابان سعدی روبروی بنگاه توکل ،فروشگاه تایر حسنی

55

کرمان

کرمان

فروشگاه تایر حدادپور

محمود حدادپور

034-32611126

اتوبان شهید کــالنتری فروشگاه تایر حدادپور

56

کرمان

سیرجان

فروشگاه تایر ملکشاهی

حمید ملکشاهی

034-42261345

محیاشهر ،کوچه نماز ،3بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی پالک 520

57

کرمان

رفسنجان

مهرداد حسنی

مهرداد حسنی

034-34294037

میدان امام حسین

58

آذربایجان غربی

ارومیه

فروشگاه تایر قنبری

سلیمان قنبری

044-32228379

میدان شهدا ،پالک 598

59

البرز

کرج

بازرگانی تایر عابدینی

روحاهلل عابدینی

026-32728236

کارخانه قند ،بلوار هفتتیر ،کوچه شهید صدیقی پالک 676

60

قم

قم

فروشگاه تایر رضا عربی

رضا عربیعلیآبادی

025-36644966

قم ،جاده قدیم تهران مقابل ترمینال جنب بانک سپه نبش گاراژ

محمد صادق حسن پور
شهالیی

محمد دهقان زادگان  /مهدی
سلیمانی

شماره تماس

آدرس

083-8279841

کرمانشاه بلوار دولت آباد خیابان نمایشگاه داران فروشگاه الستیک یعقوب

083-45225928

کرمانشاه اسالم اباد غرب خیابان شهید فکوری فروشگاه الستیک عباس مصطفایی
کرمانشاه ،خیابان عشایر ،جنب بانک ملت ،مقابل پخش البرز
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ردیف

استان

شهر

نام فروشگاه

مدیریت

شماره تماس

آدرس

61

اردبیل

اردبیل

فروشگاه تایر سیدی

میرساالر سیدی

045-33819666

صادقیه ،خیابان صادقیه ،بزرگراه مقدس اردبیلی ،پالک 90

62

مرکزی

ساوه

شمس تایر

ابوالفضل شمس

086-42222656

ساوه خیابان شهید رجایی  7طبقه همکف

63

مرکزی

اراک

خرم صادقی

خرم صادقی

086-32211116

خیابان شریعتی باالتر از میدان فرمانداری پالک 9435

64

مرکزی

ساوه

حسین توسلی

حسین توسلی

086-42230412

ساوه-بلوار آزادی-بین آزادی5و-7

65

فارس

شیراز

بازرگانی تایر بهرهمندجوی

ارسالن بهرهمندجوی

071-32426633

جاده قران بعد از پل هوایی اکبرآباد تایر بهرمندجوی

66

فارس

الر

بهروز رحمانیانکوشکی

بهروز رحمانیانکوشکی

071-52340798

الر بلوار پاسداران نبش کوچه یخسازی قدیم

67

فارس

شیراز

امیر رعنایی

امیر رعنایی

071-32223122

خیابان سعدى نبش کوچه پارک هتل فروشگاه تایر رعنایی

68

فارس

شیراز

علی رضا رعنایی

علی رضا رعنایی

071-32223122

خ سعدی نبش کوچه پارک هتل-فروشگاه الستیک رعنایی

شهرکرد

فروشگاه تایر پارس

احمدرضا جعفریان

038-32272659

بلوار خواجه نصیرالدین طوسی حدفاصل  12محرم و حافظ جنوبی پالک 123

بندرعباس

بازرگانی تایر صوفی

جالل صوفیپور

076-33591119

خیابان خونسرخ ،جنب سوپر مارکت سعادت

زاهدان

فروشگاه تایر رحیمیان

کاظم رحیمیان

054-33227741

خیابان طالقانی نرسیده به سعدی

زاهدان

علی عزتخواه

علی عزتخواه

054-33523275

خ شهید فاضلی و سه راهی کوثر

73

لرستان

بروجرد

فروشگاه تایر گودرزی

ابوطالب گودرزیدهریزی

066-42516320

خیابان سید مصطفی روبهرو پمپبنزین بعد از کوچه شیخ الموک پالک276

74

لرستان

خرمآباد

علی رئوفینیا

علی رئوفینیا

066-33306831

خ شریعتی باالتر از میدان بسیج

75

لرستان

بروجرد

فرزاد گودرزی

فرزاد گودرزی

066-42512449

خ نیما یوشیج کوچه مهتاب پ 11

76

خراسان شمالی

بجنورد

فروشگاه تایر اصفهانی

شهرام اصفهانی

058-32226691

بجنورد ،خیابان امام خمینی غربی ،مقابل اداره کشاورزی پالک 1010

77

خراسان شمالی

گرمه

فروشگاه الستیک مسعود

میثم جاللیانی

058-32505005

خ انقالب-روبروی بانک کشاورزی-فروشگاه الستیک مسعود

78

خراسان جنوبی

قاینات

فـروشگاه تایر غفاری

نورالدین غفاری

056-32595200

بلوار امام خمینی ،پالک 21

 69چهارمحال و بختیاری
70
71
72

هرمزگان
سیستان و
بلوچستان
سیستان و
بلوچستان
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ردیف

استان

شهر

نام فروشگاه

مدیریت

شماره تماس

79

بوشهر

جم

فروشگاه تایر کهنسال

مرتضی کهنسال

077-37634432

80

ایالم

ایالم

عزت اهلل همتی

عزت اهلل همتی

084-32248149

ایالم-چهاراه فرهنگیان-خ استاد شهریار-الستیک همتی

81

زنجان

زنجان

حسن محمدی

حسن محمدی

024-33322211

زنجان خ خیام شرقی روبروی راه آهن

82

زنجان

ابهر

رامین علیخانی

رامین علیخانی

024-35217108

ابهر-باالتر از میدان انقالب-الستیک فروشی علیخانی

83

زنجان

خدابنده

پژمان علیخانی

پژمان علیخانی

024-34221784

خ کمربندی روبروی ساختمان بیمه دانا فروشگاه علیخانی

بوشهر ،منطقه پارس جنوبی جم ،خیابان فاضل جمی ،روبروی دادگستری ،فروشگاه تایر
کهنسال
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