
 نام و نام خانوادگی نام فروشگاه / زمینه فعالیت شماره ثابت شماره موبایل

دریافتی احمد دریا 77171101 76344977190  

کاال اُ 77177434 76346979463 عالیان مسعود   

 ابراهیم قصابی سوپراستار 77171719 76341974793

 ابراهیم شرفایی شرفایی 77179090 76344999776

 لیال قصابی مامی شف 77171719 76191494494

 محمد احمدپور حیدریان 77179636 76346974134

 محمد شرفایی مرغ فروشی شرفایی 77177131 76346973769

 عبدالرحمان دریانورد دریانورد 77171731 76344977797

 عبداهلل جاجرمنه حسین صالح 77179479 76170740407

 مصطفی ارشدی سامان 77177339 76373494446

 فرامرز دریانورد دکه فری  76346974701

 عبدالعزیز آسال عزیز 77171473 76344994413

 احمد دستپاک شیخ حاجی 77177347 74904701771

ه فروشی گنجیمیو 77177147 76341997147  غالم رزم پور 

 محمدشریف بی باک دکه شریف  76344994449

 عبدالرحیم کشاورز میوه فروشی کشاورز 77179714 76679911744

 حسن برزگر فروشگاه برزگر 77177900 76360463997

 حسن رحیمی حسن عبدالرحیم 77171944 

 عبداهلل میری   76341997939

 داوود پرموزه سوپرمارکت جنوب 77177171 76346763173

 داوود پرموزه ماهی سرا 77179730 76346763173

 مصطفی فقیه سوپرمارکت دوباغ 77171417 76344990407

تعاونیسوپرمارکت  77171379 76341974049  محمد ایاز 

 رضا یوسفی سوپرمارکت 77179773 76344994347

 یوسف تموک سوپرمارکت 77179730 76347673499

 ادریس خرمی مرغ فروشی 77177191 76346973107

 محمد رشت اصیل مارکت 77171737 76341977337

 محمد باقری عمده فروشی 77171419 76341973749

 حیدر احمدپور نانوایی 77179474 76149949447

 



 نام و نام خانوادگی نام فروشگاه / زمینه فعالیت شماره ثابت شماره موبایل

 موسی فقیه سوپرمارکت 77177393 76349791097

ینگوحید آ فروشگاه وحید 77177747 76344973077  

امین سعادتمحمد کتابفروشی امیر 77177749 76344977914  

 محمدرضا عبداللهی فروشگاه همشهری 77171797 76341973796

 زکریا فعله زاد فروشگاه فعله زاد 77177741 76934799437

 عباس چنگالخوش سوپرمارکت جناح 77171099 76344977304

 یوسف زینی سوپرمارکت زینی 77171764 76341973797

 محمد کوخی فست فود سیتی برگر 77171414 76341997097

 غالم رزمجو نانوایی گنجی 77177147 76347073447

 ابراهیم خرم روز سوپر مارکت 77179740 76397997391

 اسماعیل خجسته میوه فروشی درویش 77177940 76341979999

عبداهلل احمد سوپرمارکت 77171074 76677037464  عبداهلل پیلتن 

شجاعی سوپرمارکت 77179037 76344977364  محمد شجاعی 

 علی شیخی کاالپزشکی رازی 77177100 76341977119

 حمزه مزیری بستنی حمزه 77171663 76346974174

 محمد فوالدچنگ خشکبار سوغات 77177101 

شهروند سوپرمارکت 77177949 76344991903  محمد رنجبر 

یاسین سوپرمارکت 77171677 76341973147  یاسین کتابی 

 محمد زمانی عطاری بهارنارنج  76349797741

 عادل چمن زاده ساندویچ آفتاب مهتاب 77179740 76346996647

 محمد مالیی خشکبار مالیی 77171903 76343977339

 عبداهلل نیکو سوپرپروتئین همشهری 77177904 76344974744

 یونس احمدزاده میوه فروشی شهردار 77171044 76346670933

طراوت سوپرمارکت 77179711   ناصر زینی 

 حیدر احمدپور سوپرمارکت حیدر 77177477 76347444191

صفار سوپرمارکت 77179461 76344994979  یوسف صفار 

 عبدالعزیز باور سوپرمارکت باور 77177077 76341973177

 

 

 



 نام و نام خانوادگی نام فروشگاه / زمینه فعالیت شماره ثابت شماره موبایل

 رشیدی میوه فروشی 77177916 76341977974

 عبدالرحیم بوزن ساندویچی گلها 77171994 76341991494

 محمد جابر عطاری جابر 77179474 76349744479

 سیدعبداهلل موسوی نانوایی موسوی  76349791474

موسوی سوپرمارکت 77171799   سیدمحمدعلی موسوی 

احمدیان سوپرمارکت 77179797   محمد احمدیان 

 ابراهیم حیدری میوه فروشی حیدری 77179904 76346977667

 محمد چشم شده نانوایی چشم شده 77177391 76346670779

و کبابی اشک سوپرمارکت 77179969 76341973799  احمد دانش پور 

سعدی سوپرمارکت 77171110   عبدالقادر مربوطی 

و ساندویچی فالمینگو سوپرمارکت 77171341   ابراهیم فتحی 

جناحی زاده احمد مرغ فروشی احمدزاده  76394376467  

 شنبه مالیی سردخانه 77171779 76344977179

    

    

    

    

    

 


