
 لیست فروشگاه های مرکزپخش تهران که محصوالت ایران شکالت )چیچک( درآن موجود می باشد
 

 نام فروشگاه آدرس تلفن

میدان فردوسی ضلع شمالی میدان -تهران   88301448 )آقای رشگین( شیرین عسل رشگین   

19خ سپهبد قرنی نرسیده به کریم خان پ -تهران  88934365 آئینه ) آقای ملکی(فروشگاه نیک    

خ نجات الهی نبش چهارراه سپند  خ کریم خان  -تهران  09102308373  فروشگاه زنجیره ای تالش گران زاکرسی واحمدی 

خ کریم خان نرسیده به دکترقریب -تهران  09120762554  تره بارجمشید آباد آقای روحی نژاد( 

رستوران دهکدهجاده فشم جنب  2کیلومتر -تهران  26502467  فروشگاه آقا جون )آقای افشار( 

فشم ابتدای جاده میگون  -تهران  26502467  تعاونی مصرف محلی فشم ) آقای امینی( 

میگون بلوار سعادت آباد باالتر ازسنگکی -تهران  26514583  سوپر برادران ) آقای عابدینی( 

میدان ولی عصر جنب پاساژ ایرانیان -تهران  88945970 روشگاه شقایق )آقای نوبخت(ف   

بلوارکشاورز خ کبکانیان نبش کوچه فیروز بهرام -تهران  09127982590  بازار روز فلسطین )آقای دولت یاری( 

خ دکتر فاطمی نرسیده به سازمان آب -تهران  88993140  آجیل آلنا)آقای مهدوی( 

9خ گاندی جنوبی بین کوچه سوم وپنجم  پ -تهران  88889079  هایپرمارکت سیب )آقای سهرابی( 

خ رجائی جنب فروشگاه رفاه -تهرانسر -تهران  09399149920  تره بار تهرانسر)آقای میرشاهی( 

آیت اهلل کاشانی بوستان یکم بین گلستان اول ودوم  -تهران  44960095  شیرین عسل )آقای فتاحی( 

ابراهیمیباغ فیص باهنر نبش میر  -تهران  40440793  شیرین عسل )آقای مهدی لو(  



پونک میرزا بابایی خ عدل شمالی بلوار کمالی غربی نبش خ فجر تهران 44437275 یجان )کریمی(اسوپرمارکت سایالوآذرب   

حصارک خ اقبالپور روبروی مسجد –چهار دیواری  -تهران  44837005  ارزان سرای کوهسار) خانم احمدی(  

اتوبان همت بعداز شهرک نمونه سپاه بییمارستان ترتیا -تهران  09121718767  بوفه بیمارستان ترتیا 

ترمینال غرب داخل سالن -تهران  09127137681  سوپرمارکت غرب 

سه راه آذری شهرک توحید روبروی مجتمع رشد -تهران  66101339  هایپرلند 

7شهرک راه آهن بلوار هاشم زاده  نبش سروستان -تهران  09126907461  شیرینی الدن طالئی 

خ حبیب الهی م تیموری خ دریان نو بازار روز طرشت -تهران  09125169821  غرفه بازار روز طرشت 

دریاچه سمت پارکینگ غربی خ میرکمالی -تهران  09361839953  فروشگاه هنگامه نوین 

میدان معلم خ حیدری روبروی دادسرا –شهرک ولیعصر  -تهران  -  غرفه بازار روز معلم )آقای شهماری( 

23ابتدای خیابان طاهری پ –رراه ابراهیم اچه -یافت آباد-تهران  66780439  سوپر الله)آقای احمدی( 

66303149 
09193167810 

227پ  بلوار الغدیر بین کوچه عابدی و قموشی–یافت آباد -تهران  )آقای پیرایش( 2قنادی یکتا    

123جنب کالنتری پالک  -میدان الغدیر –یافت آباد  -تهران   66803438  قنادی یکتا )آقای پیرایش( 

شهرک مدرس خ بهشتی جنب قنادی مطهر – 14منطقه  –تهران  33102713  سوپر آذربایجان )آقای صیفی( 

مابین سه راهی ورامین ومیدان معلم –شهر ری  – 20منطقه  –تهران  -  فروشگاه خلج )آاقای رشیدی(  

44خ الله روبروی بلوک  -2قصر فیروزه – 15منطقه  –تهران  33820177  فروشگاه نخل)آقای محمدی( 

بعدازدرب تختی -2قصر فیروزه – 15منطقه  –تهران  33814246  قنادی گل محمدی )آقای موسویان( 



روبروی خ طباطبایی  –خ گودرزی –یاخچی آباد  – 16منطقه –تهران  55014262  فروشگاه سورنا)آقای زندی( 

نبش میدان گرگان )نامجو( -7منطقه  –تهران  77571992  قنادی نشاط )آقای ترابی( 

512خ دماوند ابتدای جاده آبعلی زیرپل عابر پ  –تهران  77873683  نفیس هایپر )آقای بهنام علمی( 

میدان کاج -تهران سعادت آباد 22065486  تعاونی مصرف محلی سعادت آباد 

جنب بانک صادرات -بلوار مرزداران -تهران 44231819  قنادی ماه بانو 

خ شهید لطیفی -خانی آباد –تهران  55039842  قنادی بال دی بال 

نبش سه راهی عبدل آباد( –خ ماهان  –خانی آباد  –تهران  55831597  قنادی پدیده جنوب  

خ میثاق شمالی  -خانی آباد –تهران  55528000  تعاونی مصرف رسول اکرم 

اواسط خ ماهان -خانی آباد –تهران  55001937  قنادی گل یاس 

ابتدای خ قدرتی –میدان گلچین -خ ابوذر –تهران  55766402  خشکبار ممتاز 

روبروی خ رزاقی -خ ابوذر –تهران  55702813  سوپر ستاری 

نرسیده به مبدان مقدم -متری ابوذر20 -میدان ابوذر –تهران  55709141  قنادی هانی بال 

روبروی بانک مسکن -خ امزاده حسن –تهران  55742028  خشکبار ایده آل 

داخل بیمارستان -میدان راه آهن -تهران 09124756783  بوفه بیمارستان بهارلو 

نبش خ قدحی -خ قزوین -تهران 55668460  نان فانتزی هالل احمر 

خ سبحانی –خ قزوین  –تهران  66611472  قنادی مهربانو 



روبروی مدرسه مدرسی نژاد –خ لطفی  -گلشهر –چهاردانگه  –تهران  55256258  بنکداری ابوالفضل  

201بعدازچهارراه انبار نفت پ –خ رباط کریم  –انبارنفت  -تهران 55676846  فروشگاه قصابی 

داخل کوچه احمدی -بازار حضرتی –چهارراه مولوی  –تهران  55623036  فروشگاه حاج داود 

 فروشگاه آیدین                          117بازار آهنگران پالک  -انزده  خردادخ پ –تهران  55624399

پشت میدان المپیک –بلواردهکده  –المپیک  –تهران  09122240376  بازار روز زیبادشت 

نبش زیبادشت باال –چهارراه زیبادشت  –تهران  44719767  قنادی محمل المپیک 

دورمیدان دوم شهران –شهران  –تهران  44304655  قنادی نارگیل 

انتهای خ یکم غربی –میدان دوم  –شهران  –تهران  09191962024  قنادی الدن 

نرسیده به اتوبان آبشناسان -خ شاهین شمالی –تهران  44455563  قنادی پدیده طالیی 

روبه روی امالک البرز –خ شقایق  –اتوبان ایرانپارس  –تهران  46817628  آجیل وخشکبار سینا 

جنب اتوبان شهید باکری –خ شربیانی شرقی  –شهرزیبا  –تهران  09395572010  بازار روز شهید باکری 

جنب فروشگاه جانبو –بلوار شقایق  –خ آیت اهلل کاشانی  –تهران    قنادی الماس غرب 

پایین تراز خ پارک مریم –خ براتلو  –خ محرابی  –آیت اهلل کاشانی  –تهران  09101767556  بازار روز براتلو 

جنب قنادی مطهر –خ بهشتی  –شهرک مدرس  –ورامین  36231926  فروشگاه مهتاب )آقای قهری( 

بلوار امام رضا جنب پمپ بنزین –میدان چوب بری  –ورامین  4228535 احمدی(فروشگاه احمدی )آقای    

پوینک شمالی زیر برج باران –ورامین  09193728985  فروشگاه باران 



10_ خورین خ آزادگان بوستان ورامین  09360800523  فروشگاه ماهان 

خرداد روبروی کوچه شاه حسینی 15خ  –ورامین  36296283  فروشگاه تات)آقای سعیدتات( 

روبروی انتقال خون –خ مجتمع ادارات  –ورامین  36279000  قنادی کاج  

پشت مسجد جامع –ورامین  36272258  قنادی بهار 

14قرچک خ شهید باهنر نبش باهنر 09354021369  پخش عمده محمدی 

متری  20متری بعد از 30قرچک شهرک کارگر خ  09193130520  پخش هگمتانه )آقای محمدی( 

خ اصلی بعداز بانک ملی  –قرچک  36145779  قنادی کاکائو )آقای محسنی فر( 

 قنادی کاخ  7نبش خ سرو –بلوار شهید رحیمی  -پاکدشت 36011572

ر وبروی پارک بانون –بلوار شهید رحیمی  -پاکدشت 09194156242  فروشگاه بیستک )آقای کردبچه( 

اول بازارچه دوم –شهرک صنعتی عباس آباد  -شریف آباد –پاکدشت  09189568327  سوپرتک متین 

86پیشوا خ شریعتی جنب دادگستری پ  09124918799  فروشگاه سارانی)اقای جعفری( 

 فروشگاه برادران جنیدی )اقای جنیدی( پیشوا میدان چمران جنب بخشداری 36739580

فانتزی گندمک طالیی )آقای میرحیدری(نان  پیشوا خ باهنرخ توحید 09122461040  

جنب بانک قوامین  –بلوارخامنه ای  -گیالوند   فروشگاه ناهیان)آقای پازوکی( 

جنب بانک مسکن –بلوار امام  -گیالوند -دماوند 09125712232  قنادی داغ  

پایین ترازمیدان خلیج فارس –بلوار مطهری  –رودهن  76514820  هایپر آلدی 



کوچه  1خ بنفشه  -روبروی پمپ گاز -انتهای خیابان صارمی  –بومهن  09336948487

 دانشکده علوم شناختی

 فروشگاه بزرگ هخامنش)آقای بغدادی(

خ سمت چپ -بلوار غریب   –اول بومهن  –بومهن  76230471  عمده فروشی احسان)آقای همتی( 

خ انقالب نبش انقالب  -ساوه  08642230304  فروشگاه طاهر)آقای طاهر( 

میدان عاشورا روبری تکیه عباسی –ساوه  08642215210  فروشگاه آپامه ) آقای سعیدی( 

انتهای خ امام نرسیده به میدان   -ساوه  09126359289  میالد قاسمی )آقای قاسمی( 

میدان انقالب بسمت مبدان شهداء –ساوه  08642201028  فروشگاه موادغذایی آقای احدی 

میدان مخابرات کوچه پاسگاه  –مامونیه  –ساوه  08645224598  فروشگاه سالک )آقای سالک( 

شهرک صنعتی کاوه روبروی هتل کاوه -ساوه 09100102342  فروشگاه باران 

نرسیده به میدان فلسطین –خ شریعتی  –ساوه  02552240391  فروشگاه خلیلی  

 پخش ابوالفضل جاده قدیم  ساوه پرندک میدان امام 08645282595

 سوپر ستاره طالئی جاده قدیم  ساوه پرندک روبروی کوپه شهید امیریان 08645282164

متری قاسمی 20ایوانکی بلوار سرهنگی نبش  09121310330  فروشگاه موادغذایی سعیدی 

نبش کوچه ماتی –بلوارولیعصر  –زاویه  02565262227  عمده فروشی منصف 

اولین خ ابتدای جاده امیرآباد –میدان کالنتری  –بعد از میدان گلها  –مامونیه  08645222247  پخش موادغذایی کابلی 

ابتدای خ طالقانی  –م امام  -گرمسار 02324223080 777عمده فروشی    

نبش میدان امام -گرمسار 02324222264  قنادی شیرین منش 



متری امام حسین20 –بلوارصدوقی  -زنبیل آباد -قم 025329388674  فروشگاه عطاسان )آقای جعفری( 

نبش خ جواداالئمه -بلوار توحید –قم  02538834430  فروشگاه حسینی 

پارکینگ شرقی حرم –قم  09195822384  فروشگاه حرم 

بعدازخیام شمالی –بلوار مدرس  –قم  02536570545  فروشگاه خانواده 

90نبش کوچه  –بلوارهفت تیر  –قم  02536632734  فروشگاه جزیره 

بلوارالغدیر -میدان ارتش  –قم  -  اتکا قم 

میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص –تهران  -  اتکا فکوری 

4نبش خیابان  –خ طالقانی  –اندیشه فاز یک  –تهران  -  اتکا اندیشه 

انتهای بلوار جوزانی -تهران دریاچه چیتگر -  اتکا شهدای خلیج فارس 

چهارراه نان ماشینی  -نازی آباد –تهران  -  اتکا رجائی 

روبروی ثبت احوال -میدان حسن آباد–خ امام خمینی  –تهران  -  اتکا چمران 

ابتدای شکوفه –میدان شهدا  –پیروزی  –تهران  -  اتکا شهدا 

پایگاه یکم شکاری –مهرآباد جنوبی  –تهران  -  اتکا مهرآباد 

روبروی پارک الله -کارگر شمالی –تهران  -  اتکا نامجو 

بروجردی شهرک شهید-بزرگراه بعثت–تهران  -  اتکا بروجردی 

دی 9خیابان  -گیالوند -  اتکا دماوند 



جنب دانشگاه پیام نور –بلوار دستجردی  –پیشوا  -  اتکا سخائی 

)شهرک نامجو(-واحدی2000شهرک  –پاکدشت  - واحدی 2000اتکا    

جنب باشگاه محبان –بلوار رسالت  –ورامین  -  اتکا ورامین 

بلواراصلی جنب آتش نشانی –رودهن  -  اتکا رودهن 

   

   

 


