لیست فروشگاه های مجاز توزیع و فروش شرکت
ردیف

استان

شهر

نام فروشگاه

مدیریت

تلفن

آدرس

1

تهران

تهران

سنتر تایر تک

علی امینی

021-88096827

خیابان دادمان خیابان درختی نبش سپهر پالک 68

2

تهران

تهران

فروشگاه تایر مروستی

محمد مروستی

021-22221094

خیابان شریعتی باالتر از میرداماد پالک 1248

3

تهران

تهران

شرکت رادین کوکب پویا

حسین بهشتی

021-33910585

میدان بهارستان خیابان مصطفی خمینی کوچه کوکب پالک 11

4

تهران

تهران

فروشگاه میثم

میثم واشویی

021-33983565

خیابان امیرکبیرغربی نرسیده به خیابان ملت پاساژ کوشانپور طبقه همکف پالک 1

5

تهران

تهران

شرکت شایان تجارت ری

مهدی علی نژاد

021-33996614

خیابان امیرکبیرغربی پاساژ کوشانپور طبقه همکف پالک 4

6

تهران

تهران

فروشگاه تایر قوامیان

سیروس قوامیان

021-33510115

چهارراه سرچشمه پاساژ عظیم پالک 8

7

تهران

رباط کریم

فروشگاه تایر رفیعیان

مجید رفیعیان

021-56437886

رباط کریم ،میدان بهشتی بعد از کارواش سپیدار

8

اصفهان

اصفهان

فروشگاه تایر شفیعی

محمد شفیعی

031-36616825

خیابان شیخ صدوق شمالی مقابل بانک ملت پالک 368

9

اصفهان

اصفهان

تایر 57

مجید جواهرفروش

031-33117938

خیابان بهشتی بعد از چهارراه عباس آباد

10

اصفهان

اصفهان

سپاهان تایر

امیرحسین سرجوئی

031-33868639

خیابان شیخ صدوق شمالی مقابل بانک ملت پالک 368

11

اصفهان

اصفهان

ارک تایر

علی حکیم الهی

031-37766641-2

خیابان بهشتی بعد ازچهارراه عباس آباد تایر 57

12

اصفهان

اصفهان

رادین پارتاک اروند

مهران شبانی

031-37804581

بلوار شفق خیابان زاینده رود 2

13

اصفهان

لنجان

فروشگاه تایر قادری

حمزه علی قادری چرمهینی

031-52555424

لنجان ،چرمهین ،بلوار بسیج روبروی بهزیستی

14

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه تایر امین

سید امین اعلمی

051-33859090

خیابان کوشش ،بین کوشش جنوبی  36و 38

15

خراسان رضوی

مشهد

آرین تایر جاوید

میثم صفرپور

051-33935002

شهرک صنعتی طرق خیابان کار آفرین بین  4و  6پالک230

16

خراسان رضوی

نیشابور

تایر گردونه

علی لطفی

051-43211514

انتهای بلوار رسالت نرسیده به پل هوایی سمت راست

17

خراسان شمالی

شیروان

فروشگاه گرمرودی

مجید گرمرودی

058-36229188

شیروان یک کیلومتری جاده شیروان بجنورد

18

هرمزگان

بندرعباس

بازرگانی تایر صوفی

جالل صوفی پور

076-33591119

خیابان خونسرخ جنب سوپر مارکت سعادت

19

البرز

کرج

الستیک احمدی

امراهلل احمدی اصل

026-32249305

بلوار جهان پهلوان ابراهیم جوادی(کمربندی چالوس)-نبش خ مطهری 1

20

همدان

همدان

فروشگاه تایر شایانیان

محمدصادق شایانیان

081-32663332

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

21

همدان

همدان

فروشگاه تایر شکرآبادی

وحید شکرآبادی

081-32653902

خیابان صنعت ،جنب پاساژ ولیعصر ،پالک 334

22

همدان

نهاوند

فروشگاه برادران روستایی

محمد روستایی

081-33271130

میدان علیمرادیان ،به سمت کمربندی بروجرد
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23

همدان

اسدآباد

تایر خرم

نصرت اله خرم

081-33131151

شهرک کوهپایه-جاده امام زاده عبداله-اول  45متری

24

ایالم

ایالم

الستیک همتی

عزت اهلل همتی

084-32248149

ایالم چهارراه فرهنگیان خیابان استاد شهریار

25

آذربایجان شرقی

تبریز

شرکت تبریز تایر لیقوان

فرخ نعلبندی لیقوان

041-35518484

خیابان راه آهن ،ایستگاه سرچشمه ،روبروی بانک صادرات

26

آذربایجان شرقی

تبریز

فروشگاه تایر نوتاش

بهمن نوتاش

041-33316480

کوی ولیعصر  -انتهای خیابان تختی شرقی

27

کرمانشاه

اسالم آباد غرب

فروشگاه تایر مصطفایی

عباس مصطفایی

083-45225928

خیابان شهید فکوری

28

گلستان

کردکوی

فروشگاه تایر محتشمی نیا

علیرضا محتشمی نیا

017-34352958

بلوار امام رضا شرقی ،جنب اتحادیه مینی بوسرانی

29

گلستان

گرگان

فروشگاه تایر شاهینی

حسین شاهینی

017-32421212

میدان بسیج بلوار هیرکان نبش هیرکان هفتم

30

خوزستان

بهبهان

فروشگاه تایر برادران محسنی

عباس محسنی

061-52818329

خیابان شیخ صدوق شمالی مقابل بانک ملت پالک 368

31

خوزستان

اهواز

علیرضا آهنگری

علیرضا آهنگری

061-32226711

خیابان آزادگان بین رستگاری و مصطفایی

32

خوزستان

رامشیر

الستیک علوانی

کریم علوانی

061-43593663

خیابان  22بهمن جنب بانک ملت

33

فارس

شیراز

امیر رعنایی

امیر رعنایی

071-32223122

خیابان سعدی نبش کوچه پارک هتل

34

فارس

شیراز

الستیک روشنی

کامران روشنی

071-28421412

ترمینال باربری قدیم بلوار ترابری بین خیابان صنعتگر و یقطین روبروی روغن فروشی صالحی نیا

35

فارس

مرودشت

فروشگاه الستیک آزادی

مسعود آزادی

071-43227420

کمربندی قدس-بلوار تعاونی کامیونداران سمت راست

36

قزوین

تاکستان

فروشگاه تایر رحمانی

محمد رحمانی

028-35223406

خیابان امام خمینی جنب هتل خوشبین

37

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

فروشگاه تایر پارس

احمدرضا جعفریان

038-32272659

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

38

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

الستیک پارسیان

میالد حسن زاده

038-32288116

خیابان بهارستان نبش کوچه  36ساختمان بازرگانی پارسیان

39

سیستان و بلوچستان

زاهدان

فروشگاه تایر رحیمیان

کاظم رحیمیان

054-33227741

خیابان طالقانی نرسیده به سعدی

40

سیستان و بلوچستان

زاهدان

علی عزت خواه

علی عزت خواه

054-33523275

خیابان شهید فاضلی و سه راهی کوثر

41

لرستان

بروجرد

فرزاد گودرزی

فرزاد گودرزی

066-42512449

خیابان نیما یوشیج کوچه مهتاب پالک 11

42

یزد

یزد

مجتمع الستیک شریفی

محمدرضا شریفی

058-36229188

خیابان بهارستان نبش کوچه  36ساختمان بازرگانی پارسیان
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