
نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

2فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

2.7فروشگاه های زنجیره ای جانبو

2.5فروشگاه های زنجیره ای هفت

1.5فروشگاه های زنجیره ای دیلی مارکت

به پرداخت ملت_https://shafajoo.comفروش اینترنتی28خدمات پزشکی شفاجو

به پرداخت ملت_https://shirreza.comفروش اینترنتی26مواد غذایی شیر رضا

به پرداخت ملت_  www.Taci.irفروش اینترنتی25کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

سامان کیشhttp://Tabiatshop.com02126412302فروش اینترنتی23آرایشی و بهداشتی سینره و درماکلین

سامان کیشhttp://ramo.tv28423800فروش اینترنتی20انتشارات پیک گل واژه محدود

به پرداخت ملت_www.atrinaclub.comفروش اینترنتی20سالمت آترینا

به پرداخت ملت_www.vahdatoptic.comفروش اینترنتی20 عینک اپتیک وحدت

سامان کیشhttp://postbar.ir34578718فروش اینترنتی18خدمات پستی پست بار

به پرداخت ملت_https://neginoptic.comفروش اینترنتی18عینک نگین

به پرداخت ملت_www.iranderakht.comفروش اینترنتی15 گل و گیاه ایران درخت

به پرداخت ملت_https://www.herfehplus.irفروش اینترنتی15موسسه اموزشی ماهان

به پرداخت ملت_www.beautycode.irفروش اینترنتی13آرایشی و بهداشتی بیوتی کد

سامان کیشhttps://mesterhoney.ir09127504175فروش اینترنتی12فروشگاه اینترنتی آقای عسل

سامان کیشhttp://sarabara.com33963521فروش اینترنتی10پوشاک سارابارا

سامان کیشhttp://doojclothing.com88970920فروش اینترنتی10پوشاک دووج

به پرداخت ملت_www.happily.irفروش اینترنتی10اسباب بازی کودک و نوجوان هپیلی

به پرداخت ملت_www.nalinoco.comفروش اینترنتی10لوازم خانه و آشپزخانه نالینو

به پرداخت ملت_www.kharidbox.comفروش اینترنتی10 کادویی خرید باکس

به پرداخت ملت_https:www.croco.irفروش اینترنتی10چرم کروکو

به پرداخت ملت_https://siawood.irفروش اینترنتی10 پوشاک سیاوود

به پرداخت ملت_https://bonmano.comفروش اینترنتی10چای، قهوه و نسکافه بن مانو

به پرداخت ملت_www.babypro.irفروش اینترنتی7سیسمونی و اسباب بازی بیبی پرو

به پرداخت ملت_https://www.daroukhane24.comفروش اینترنتی246.5داروخانه 

سامان کیشhttp://booca.co01344930فروش اینترنتی6نوشت افزار بوکا

سامان کیشhttp://damnewsh.com44867854فروش اینترنتی6دمنوش های گیاهی دمنیوش

به پرداخت ملت_https://www.daruclick.comفروش اینترنتی6داروخانه داروکلیک

سامان کیشhttp://tkoiran.ir44717204فروش اینترنتی5 لوازم و پوشاک ورزشی تکو

به پرداخت ملت_www.7maghz.comفروش اینترنتی5 آجیل و خشکبار هفت مغز

به پرداخت ملت_https://www.shab.irفروش اینترنتی5اجاره ویال و اقامتگاه شب

به پرداخت ملت_https://sabadino.comفروش اینترنتی5گوشت، مرغ و میوه سبدینو

به پرداخت ملت_https://darmankala.comفروش اینترنتی5تجهیزات پزشکی درمان کاال

سامان کیشhttp://persisleather.ir33955939فروش اینترنتی4چرم پرسیس

سامان کیشhttp://postex.ir91300250فروش اینترنتی4خدمات پستی پستکس

سامان کیشwww.mosbatesabz.com33552991فروش اینترنتی3داروخانه اینترنتی مثبت سبز

سامان کیشhttps://www.amadaimarket.com72254همدانهمدانفروش اینترنتی2.5آمادای مارکت

به پرداخت ملت_https://www.danielleeiran.comفروش اینترنتی2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

سامان کیش3322339603 پالک 2رسالت مجتمع دنیای نور منفی تهرانتهراناسباب بازي فروشی9اسباب بازی هدیه سرای علی بابا

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

https://shirreza.com/
http://www.taci.ir/
https://www.daroukhane24.com/
https://www.daruclick.com/
https://darmankala.com/


نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش6977463511خیابان دماوند تهران نو تقاطع ایت جنب سینما ماندانا خیابان بیهقی پالک تهرانتهرانالکتریکی7الکتریکی امین شرق

سامان کیش34602188833193خیابان مطهری نبش قائم مقام پالک تهرانتهرانآبمیوه و بستنی17آبمیوه و بستنی گل یخ

سامان کیش02188547724سید خندان، خیابان سهروردی شمالی، میدان پالیزی، نبش کوچه قندیتهرانتهرانآبمیوه و بستنی15بستنی البریت شعبه پالیزی

سامان کیش3302177718123 شرقی پ 142فلکه اول تهرانپارس نبش خ تهرانتهرانآتلیه عکاسی14عکاسی پارس تصویر

سامان کیش22946311شیرینی فروشی سولدوش1008میدان هروی تپه شمس آبادشماره تهرانتهرانآجیل و خشکبار11شیرینی فروشی سولدوش

سامان کیش977404648خیابان پیروزی خیابان نبرد مجتمع تجاری صدف واحد تهرانتهرانآجیل و خشکبار4.5خشکبار لوتوس

سامان کیش22087926 طبقه اول واحد یک19بلوار فرحزادی تقاطع بلوار دریا بلوار نورانی پالکتهرانتهرانآزمایشگاه22.5آزمایشگاه پاالدیوم

سامان کیش55342926خزانه بخارایی بین فلکه اول و دوم کوی سلطانیتهرانتهرانآزمایشگاه22.5آزمایشگاه الزهرا

سامان کیش88191091بلوار افریقا باالتر از میرداماد نبش خیابان آناهیدتهرانتهرانآزمایشگاه22.5آزمایشگاه دکتر منشدی

سامان کیش88055478 باالی بانک پاسارگاد 311 پالک 37یوسف اباد نرسیده به میدان کالنتری جنب خیابان تهرانتهرانآزمایشگاه13.5ازمایشگاه مبنا 

4آژانس آرتین رایا
آژانس هواپیمایی و 

گردشگري
سامان کیش5302188961494میدان فاطمی مرکز خرید پرنیان طبقه سوم واحد تهرانتهران

4آژانس افق بال فرشتگان
آژانس هواپیمایی و 

گردشگري
سامان کیش20302126232819 واحد 2 طبقه 8بلوار نلسون ماندال جردننرسیده به اتوبان مدرس خیابان مرواریدپالک تهرانتهران

10آموزشگاه علمی تقویتی استاد
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش91433355813خیابان پیروزی، نبش متروی ابن سینا، پالک تهرانتهران

سامان کیش1077534859 واحد 15ابتدای سهروردی جنوبی پالک تهرانتهرانآموزشگاه موسیقی17آموزشگاه موسیقی نوگاه

سامان کیش77490453 طبقه دوم696میدان رسالت به سمت سرسبز پالک تهرانتهرانآموزشگاه موسیقی13آموزشگاه موسیقی نواهنگ

19آموزشگاه بازیگری پانیذ
آموزشگاه هنري و 

بازیگري
سامان کیش77708683بزرگراه رسالت نرسیده به اتوبان باقری مجتمع شاپرک طبقه سومتهرانتهران

سامان کیش16088965077خیابان فاطمی نرسیده به سازمان آب پالکتهرانتهرانبازي هاي کامپیوتري9اتاق فرار جعبه سیاه

سامان کیش44731897وردآورد میدان دانش باشگاه مطلوبتهرانتهرانباشگاه هاي  ورزشی13آموزشگاه خلبانی پاراگالیدینگ مطلوب

سامان کیش22011424 باشگاه لیو77 الهیه خیابان مریم شرقی پالک تهرانتهرانباشگاه هاي  ورزشی11باشگاه لیو

سامان کیش7622786237پالک - خیابان هدایت - محله دروس - پاسداران تهرانتهرانباشگاه هاي  ورزشی7استدیو فیت اسمارت

سامان کیش865585560 پالک 1دهستان بیبی سکینه روسنای ارسطو کوچه ولیعصر تهرانتهرانپت شاپ22فروشگاه خدمات دامپروری دامداران

سامان کیش1602188934306پالک - خیابان فاطمی خیابان سوم تهرانتهرانپرده فروشی12گالری پرده پارمیدا

سامان کیش44633862710مسعودیه، خیابان کلهر، باالتر از چهارراه اول، پالک تهرانتهرانپروتئینی6سوپر لوکس بابایی

به پرداخت ملت44167011-021، طبقه همکف4کوی ارم ، خیابان ارم،بزرگراه شهید باکری ،پالک تهرانتهرانپوشاک10پوشاک سیاوود

سامان کیش02165414998مالرد چهارراه مالرد هایپر استارتهرانتهرانپوشاک چند منظوره18نیونیل هایپر استار

سامان کیش24655317953نازی اباد خیابان مدائن پالک تهرانتهرانپوشاک چند منظوره18پوشاک هخامنش

سامان کیش3344326760شهران ، بلوار کوهسار ، شهرک بهاران ، خیابان امینی فر ، مجتمع تجاری بهاران ، پالک تهرانتهرانپوشاک چند منظوره15سرزمین لباس

سامان کیش2844976209 واحد 2فردوس شرق جنب وفادار جنوبی مرکز خرید ایریک سنتر طبقه تهرانتهرانپوشاک چند منظوره13.5پوشاک فری لند

سامان کیش02144632464 فروشگاه نیونیل2اکباتان مگامال طبقه تهرانتهرانپوشاک زنانه18نیونیل

سامان کیش20133178198 طبقه دوم واحد2خیابان مدنی مجتمع تیراژهتهرانتهرانپوشاک زنانه18نیونیل

سامان کیش4546092562 واحد 1خیابان آیت اله کاشانی مجتمع تجاری اترک طبقه تهرانتهرانپوشاک زنانه9.5سوهو

سامان کیش32488092151شهرک غرب گلستان طبقه دوم پالک تهرانتهرانپوشاک زنانه9آوا مد

سامان کیش2344971079پاساژ کوروش طبقه همکف جنب بانک پاسارگاد واحدتهرانتهرانپوشاک مردانه18پوشاک مردانه آریا

سامان کیش 353/388286703محله گیشا بازار نصر طبقه پایین پالک تهرانتهرانپوشاک مردانه15دیزل

سامان کیش44493974-59021بزرگراه اشرفی اصفهانی مرکز خرید تیراژه طبقه دوم واحد تهرانتهرانپوشاک مردانه10گروه پارسیان

سامان کیش1388572921 واحد 2شهرک غرب خیابان فرحزادی مرکز خرید میالد نور طبقه تهرانتهرانپوشاک مردانه10ساکریکس

سامان کیش2755075642 و 26، پاساژ مدائن، طبقه زیرهمکف، پالک (مدائن)نازی آباد، خیابان بابایی تهرانتهرانپوشاک مردانه9پوشاک استانبول

سامان کیش10055078041تهران نازی آباد خیابان مدائن جنب بانک سامان پالک تهرانتهرانتاالر پذیرایی13سالن عقدوازدواج هیراد



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش744039783، واحد 2آیت اهلل کاشانی، بین عقیل و وفاآذر شمالی، جنب بیمه دانا، ساختمان سروین، طبقه تهرانتهرانتجهیزات پزشکی13مرکز پزشکی هسته ای سیندخت

به پرداخت ملت7-88399001-19021 واحد 2تهران سهروردی شمالی باالتر از مطهری نبش کوچه نیکان ساختمان نیکان پالک تهرانتهرانتجهیزات پزشکی4.5پزشکی و پرستاری سها طب

به پرداخت ملت4-66675263-62021چهارراه یافت آباد بازار مبل خلیج فارس طبقه دوم واحد تهرانتهرانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

به پرداخت ملت66751700-37021خ جامی پالک - حسن آباد خ حافظ تهرانتهرانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

به پرداخت ملت66193915-116021بازار مبل یافت آباد شرقی بازار مبل کاسپین طبقه اول واحدتهرانتهرانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

به پرداخت ملت66154846-132021 واحد 2بازار مبل یافت آباد پاساژ کاسپین پالکتهرانتهرانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

به پرداخت ملت55265703-5021چهاردانگه نبش خیابان دوم آلمینیوم کاران پالک تهرانتهرانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

سامان کیش29855441930بزرگراه تندگویان، خانی آبادنو، خیابان لطیفی، روبروی مسجد ولیعصر، پالک تهرانتهرانتزیینات و دکوراسیون13دکوراسیون داخلی تیراژه

سامان کیش2355057911نازی آباد، خیابان بابایی، پاساژ مدائن، طبقه زیر همکف، پالک تهرانتهرانتزیینات و دکوراسیون9تابلو فرش حبیبی

سامان کیش7466263941بزرگراه فتح، خیابان خیلج فارس، خیابان ابوسعید شرقی، خیابان حمد باقری، پالک تهرانتهرانتزیینات و دکوراسیون4دکوراسیون یونیک

سامان کیش186388904433خیابان ولیعصر نرسیده به هاشمی پالک تهرانتهرانچینی و بلور8فروشگاه صداقت

سامان کیش78233921343ضلع شمال غربی چهارراه سرچشمه پالک تهرانتهرانخدمات تاسیساتی8کولر گازی سرما فرین

سامان کیش23133202636، اعتمادی شرقی، پالک 20افسریه، پانزده متری اول، نبش کوچه تهرانتهرانخدمات تبلیغاتی9تبلیغات محمد

سامان کیش8302177000669حکیمیه بلوار بهار تقاطع شکوفه پالک تهرانتهرانخشکشویی18خشکشویی بهار

سامان کیش1677539711خیابان بهارشمالی خیابان نیرومند پالک تهرانتهرانخشکشویی15خشکشویی میثاق

سامان کیش6277940876نارمک میدان نبئت جانبازان غربی نرسیده به سلمان  پالک تهرانتهرانخواروبار10 سوپر خوراک

سامان کیش8677719729 شرقی، پالک 202تهرانپارس، خیابان عادل، نبش کوچه تهرانتهرانخواروبار7سوپرمارکت حسینی

تهرانتهرانخواروبار5سوپر تک سپهر
 1محله سعادت آباد خیابان سپهر خیابان گلبرگ سوم خیابان گلستان دوم غربی پاساژ یادگار طبقه 

69پالک 
سامان کیش88079295

سامان کیش688884849خیابان ولیعصر، مقابل پارک ساعی ابتدای کوچه آبشار پالک تهرانتهرانخواروبار4سوپر مارکت آبشار

سامان کیش3122445512 پالک10مینی سیتی شهرک نفت بلوار گنگان تهرانتهرانخواروبار1.5سوپرمارکت نوبخت دریانی

سامان کیش88856412کارگر شمالی نبش اردهالی داروخانه دکتر وفاییتهرانتهرانداروخانه5داروخانه دکتر وفایی

سامان کیش77587367خیابان نامجو، باالتر از چهارراه قجاوندتهرانتهرانداروخانه4داروخانه محمدپور

سامان کیش188940749خیابان ولی عصر، باالتر از طالقانی، کوچه گیالن، پالک تهرانتهرانداروخانه3داروخانه شفا مرکزی

سامان کیش22518054(شهید منصوری) متری دوم شمالی مجیدیه 16رسالت، تهرانتهرانداروخانه2داروخانه دکتر نیک روی

سامان کیش26502155337370خیابان شهید رجایی، میدان بهشت،خیابان ابریشم،پالک تهرانتهراندرمانگاه9آزمایشگاه یاس

سامان کیش26502155337370خیابان شهید رجایی، میدان بهشت،خیابان ابریشم،پالک تهرانتهراندرمانگاه4دندانپزشکی شبانه روزی یاس

سامان کیش144004042 طبقه 40فلکه دوم صادقیه خیابان آیت اهلل اشرفی اصفهانی نبش رامین شمالی پالک تهرانتهراندندانپزشکی22دندانپزشکی دکتر محمد رضا فردی

سامان کیش44464847اشرفی اصفهانی  باالتر از پونک نبش خیابان سومتهرانتهراندندانپزشکی22دندانپزشکی دکتر غالمرضا رهبر

سامان کیش2502122020723 واحد4خیابان افزیقا باالتر از وحید دستگردی خیابان ناصری پالک تهرانتهراندندانپزشکی15مطب دندانپزشکی

سامان کیش288617540خیابان خدامی بعد از آفتاب پیتزا سیب پالک تهرانتهرانرستوران13فست فود سیب

سامان کیش3026116834نیاوران کاشانک خیابان کاظمی پالکتهرانتهرانرستوران10مستر دیزی

سامان کیش18388405354سهروردی جنوبی باالتر از خیابان اورامان پالک تهرانتهرانرستوران8چلو کباب سلطانی

سامان کیش22728699 فست فود آوا250نیاوران سه راه یاسر به سمت میدان قدس پالکتهرانتهرانرستوران8آوا

سامان کیش122044813 طبقه 2جردن نبش خیابان گلدان پالک تهرانتهرانرستوران5مانسون النژ

سامان کیش25726541784خیابان آفریقا نبش گلخانه پالکتهرانتهرانرستوران5کوبابا جردن

سامان کیش26212089الهیه فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکفتهرانتهرانرستوران5تومو فرشته
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روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
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کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش1022660509خیابان زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی مجتمع پاالدیوم طبقه سوم واحد تهرانتهرانرستوران5رستوران کاتسو

سامان کیش22621323اتوبان همت دریاچه خلیج فارس مجتمع باملند رستوران کوباباتهرانتهرانرستوران5کوبابا

سامان کیش17788089827میدان صنعت خیابان ایران زمین مرکز خرید گلستان حیاط شرقی پالکتهرانتهرانرستوران5رستوران ایتالیایی تومو

سامان کیش22736201اتوبان همت دریاچه خلیج فارس مجتمع باملند رستوران بابا کافهتهرانتهرانرستوران5بابا کافه

سامان کیش1122713507تجریش کوچه امام زاده پالک تهرانتهرانرستوران4.5رستوران صالحیه

تهرانتهرانروانشناسی10کلینیک روانشناسی کودک مهر
 ، کلینیک مغز و 1316بزرگراه سلیمانی شرق ، بعد از پل سید خندان ، بعد از خیابان کابلی ، پالک 

اعصاب مهر
سامان کیش09011020276

سامان کیش1288467735 واحد 5 طبقه 56سیدخندان خیابان کابلی خیابان کاشانی موحد پالک تهرانتهرانساعت فروشی48پل واچ

سامان کیش2246080012آزادگان غرب، بعد از خروجی تهران کرج، قبل از پمپ بنزین، مجتمع برج آفتاب تهرانتهرانسالن اسپا20مرکز کیمیای سالمت

تهرانتهرانسالن آرایش زنانه34آرایشگاه قیطران
 8پونک انتهای اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار شهرک نفت طبقه دوم شیرینی فانتزی ستاره پالک 

1واحد 
سامان کیش44828302

سامان کیش244804176 پالم 19جنت آباد شمالی بهارستان تهرانتهرانسالن آرایش زنانه26آرایشگاه حامی

سامان کیش88085600 طبقه سوم1شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار دادمان نبش کوچه جهاد پتهرانتهرانسالن آرایش زنانه25آیدا

سامان کیش222533600 واحد 14اندرزگو خیابان ساالری پالک تهرانتهرانسالن آرایش زنانه20مرکز زیبایی راوانا

سامان کیش1077731279 واحد 5 طبقه 512فلکه سوم تهرانپارس بین سجده ای و مظفری باالی شیرینی و شکالت پالک تهرانتهرانسالن آرایش زنانه15 سالن زیبایی روناک

سامان کیش2965116559مارلیک خیابان دکتر حسابی بین خیابان اطلس و بهاره پالک تهرانتهرانسالن آرایش زنانه13سالن زیبایی الهه شرقی

به پرداخت ملت88904115-021، بعد از تقاطع خیابان حافظ ، نبش خیابان شهید گالبی (به سمت غرب)خیابان کریمخان زندتهرانتهرانصنایع دستی10سالم

سامان کیش20102188556035خیابان مطهری تقاطع میرزای شیرازی پالک تهرانتهرانطباخی10طباخی کلپچ

سامان کیش222767991 پاسداران میدان اختیاریه ضلع شمالی میدان پالک تهرانتهرانعینک25 عینک آرمانی

سامان کیش77891446بزرگراه رسالت، بین مداین و دردشت، روبروی داروخانه سرسبزتهرانتهرانعینک20عینک سالیان

سامان کیش33788268823خیابان گیشا پاساژ نصر پالک تهرانتهرانعینک20عینک هفت

سامان کیش12666383354خیابان آذربایجان، تقاطع نواب، مرکز خرید گردون، پالک تهرانتهرانعینک18عینک گردون

سامان کیش4046093028آیت اله کاشانی بعد از دو راهی جنت آباد پاساژ اترک طبقه همکف پالک َتهرانتهرانعینک14عینک سلین

سامان کیش44984948 جاده مخصوص، شهرک وردآورد، روبروی بانک صادرات19کیلومتر تهرانتهرانعینک13بینایی سنجی و عینک پارسیا

به پرداخت ملت77899001-021 جنب کلینیک دامپزشکی درین582 پالک 37نبش میدان–بزرگراه رسالت بعد از چهارراه سرسبز تهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت77891518-021خ آیت میدان نبوت جنب بانک پارسیانتهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت40775164-021غربی180فلکه دوم تهرانپارس مجتمع تجاری سیوان نبشتهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت22525353-021بزرگراه رسالت جنب بیمارستان چشم پزشکی بیناتهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت88677648-32021باالتر از میدان ونک کوچه والی نژاد پ تهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت77163340-021نبش میدان امامتتهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت66655589-021شهرک ولیعصر خیابان معلم خیابان تختی جنب درمانگاهتهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت44695373-021شهرک شهید فکوری درمانگاه شهید سهرابی-جاده مخصوصتهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

به پرداخت ملت77412574-021 درمانگاه حضرت ابوالفضل6/39متری نیروهوایی نبش خیابان 30خیابان تهرانتهرانفروش عینک18عینک نگین

سامان کیشA10477870872تهرانپارس پاساژ سپید طبقه همکف پالک تهرانتهرانفروشگاه لوازم خانگی10گالری کادویی شهروز

سامان کیش25077188674 متری استقالل بعد از مسجد پ 35 رسالت هنگام تهرانتهرانفروشگاه لوازم خانگی6دکودارک

سامان کیش988874168و8واحد1میردامادبازار بزرگ میرداماد طتهرانتهرانفست فود15رستوران ایتالیا

سامان کیش45888880758خیابان میرداماد غربی جنب بازار بزرگ میرداماد پالک تهرانتهرانفست فود15فست فود سالی

سامان کیش144204243 پالک 12بلوار مرزداران خیابان سرسبز جنوبی نبش گلدیس تهرانتهرانفست فود14پیتزا کایزن

سامان کیش02122144550 33سرو غربی خیابان صدف صنوبر شرقی پالک تهرانتهرانفست فود10 فست فود مون
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خواروبار

سامان کیش144529271، پالک ۵تهرانسر، بلوار یاس، شهرک هواپیمایی، یاس تهرانتهرانفست فود9فست فود کوئین

سامان کیش22944131-021میدان هروی، انتهای خیابان گلستان پنجم، نبش استاد حسن نباتهرانتهرانقنادي11قنادی سولدوش

سامان کیش702122201203پالک -ابتدای خیابان ذاکری-نبش میدان کتابی-قیطریهتهرانتهرانقنادي11قنادی قیطریه

سامان کیش702122201203پالک -ابتدای خیابان ذاکری-نبش میدان کتابی-قیطریهتهرانتهرانقنادي11 شیرینی و آجیل قیطریه

سامان کیش18022552279خیابان دولت بین یار محمدی و دیباجی پالک تهرانتهرانقنادي7قنادی نیشکر

سامان کیش18022552279خیابان دولت بین یار محمدی و دیباجی پالک تهرانتهرانقنادي7قنادی نیشکر

سامان کیش344569255تهرانسر بلوار اصلی فلکه اصلی پاساژ الهام طبقه تهرانتهرانکافه17کافی شاپ باران

سامان کیش56077457644نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی پالک تهرانتهرانکافه9امیرکافی

سامان کیش02144659083شهرک اکباتان خیابان ورزش کافه کاراملتهرانتهرانکافه8کافه کارامل

به پرداخت ملت11077212592پالک - ابتدای تکاوران جنوبی - دالوران _فروشگاه آرمان تهرانتهرانکاالي خواب10کاالی خواب سالویا

به پرداخت ملت25177206254دالوران، بین تکاوران و سراج ضلع شمالی، شماره - فروشگاه پارسیا تهرانتهرانکاالي خواب10کاالی خواب سالویا

کاالی خواب سالویا
به پرداخت ملت31277444445بین آزادگان و تکاوران ضلع جنوبی جنب بانک کشاورزی شماره - دالوران  _فروشگاه پرآسا تهرانتهرانکاالي خواب10

سامان کیش188047568میدان ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب ساختمان آفتاب پالک تهرانتهرانکتابفروشی6کتاب فروشی درخت بخشنده

مرکز پزشکی زیبایی، تناسب اندام و طب درد 

گلسیما
سامان کیش222532954مجیدیه شمالی، جنب پارک مجیدیه، کوچه ابارشی، پالک تهرانتهرانکلینیک زیبایی پوست13

سامان کیش4036611037خیابان منوچهری نرسیده به الله زار جنب بانک رفاه پالک تهرانتهرانکیف و کفش13.5فروشگاه کیف نورا

سامان کیش22339577رسالت مجتمع تجاری دنیای نورتهرانتهرانکیف و کفش13.5کیف و کفش شادان

سامان کیش322487435 واحد 9پالک 12سوهانک شهرک ابوزرر ابوزر تهرانتهرانکیف و کفش13فروشگاه پرفکت استپ

سامان کیش2702155325783نازی آباد خیابان مدائن پاساژ یوسف طبقه زیرزمین پالک تهرانتهرانکیف و کفشAGM10چرم تبریز 

تهران پاسداران نیستان چهارتهرانتهرانکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

301داخلی 
به پرداخت ملت

سامان کیش202165829114خیابان کارگر پایین تر از میدان حر مجتمع صبا مال طبقه اول واحد تهرانتهرانکیف و کفش9چرم چهلستون

سامان کیش977698768خیابان مدنی بعد از سینما شاهد مجتمع امیر طبقه منفی یک پالک تهرانتهرانکیف و کفش8چرم کهربا شعبه مدنی

سامان کیش3422711729میدان تجریش داخل بازار تجریش نبش پاساژ اتحاد پالک تهرانتهرانکیف و کفش7ورزش و مردم

سامان کیش۷66735995تهران خیابان انقالب روبروی خیابان فرصت ابتدای کوچه امیرسلیمانی پالک تهرانتهرانکیف و کفش4چرم امین

به پرداخت ملت77483684-1021پالک-مقابل بلوار ابوذر-پیروزیتهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت22714548-021میدان تجریش ، ابتدای خیابان ولیعصرتهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت33902133-021خیابان سعدی شمالی ، پایین تر از منوچهریتهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت22852104-021پاسداران ، خیابان گل نبی ، خیابان ناطق نوری ، فروشگاه سپهتهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت22585655-4021نبش گلستان -پاسدارانتهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت88095588-021کارگر شمالی، پایین تر از بیمارستان قلب، نبش کوچه شهریورتهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت44971025-13021پ  - B2ط - مجتمع کوروش -  اتوبان ستاری شمال تهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت77560822-12021 پالک 2بزرگراه امام علی جنب متروی شهید مدنی مجتمع تجاری تیراژه تهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت44167160-021هایپر استار-  بزرگراه باکری جنوب تهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت74438557-2021واحد - طبقه همکف - مجتمع تجاری سانا  - 8پالک - شهید علوی - فرمانیه خیابان ساسان تهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت22396216-341021 و 340واحد - مجتمع ارگ - خیابان ملکی -  میدان تجریش تهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت342122969823پ - ط همکف - مجتمع الماس ایرانیان - بلوار نیروی زمینی - بزرگراه ارتش تهرانتهرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

به پرداخت ملت44631740-165021، پالک G1، میدان صارمی، مجتمع مگامال، طبقه 2بزرگراه ستاری جنوب، شهرک اکباتان، فازتهرانتهرانگالري ساعت8.5آناهید زروان

سامان کیش22965569هروی خیابان افتخاریان نبش فتوحیتهرانتهرانگیاهان دارویی8گیاهان دارویی قائم



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

9لوازم آرایش بیوتی
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش41333150385 متری اول و دوم پالک 15متری افسریه بین  20تهرانتهران

9ستاره
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیشA3346092993واحد -طبقه همکف-پاساژاترک-خیابان آیت اهلل کاشانی-جنت ابادتهرانتهران

سامان کیش46066509048ستارخان، روبروی سه راه تهران ویال، پالک تهرانتهرانلوازم خانگی13 گالری لوستر ملودی

سامان کیش588840174 واحد 6خیابان سمیه بعداز بهار کوچه خوانساری پالک تهرانتهرانلوازم خانگی10پیوند دو گل

به پرداخت ملت33546097-26021سه راه امین حضور، پاساژ خلیج فارس، طبقه همکف، پالک تهرانتهرانلوازم خانگی10سینجر

به پرداخت ملت29123709791خیابان شریعتی ، نبش پل صدر، برج پارک رویال ، فروشگاه رفاه طبقه تهرانتهرانلوازم خانگی10سینجر

سامان کیش۱۱۵۰88778676خیابان ولی عصر، روبروی پارک ساعی، پالک تهرانتهرانلوازم خانگی4پیانو سبا

سامان کیش10833555779، واحد 1خیابان امیر حضور، پاساژ خلیج فارس، طبقه تهرانتهرانلوازم خانگی3فروشگاه بوتیک آشپزخانه

سامان کیش45533803155، پالک 28 و 27افسریه، پانزده متری اول، بین خیابان تهرانتهرانلوازم خانگی2لوازم خانگی سونگ

سامان کیش677330702 پالک 34عبدل آباد خیابان احسانی کوچه تهرانتهرانلوستر فروشی9لوستر طناز

18تشک تاچ
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش7724378-158021تهرانپارس، دالوران، بین تکاوران و واالئیان جنوبی، نرسیده به بانک ملی، پالک تهرانتهران

10تولیدی مدرن باف
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش09332506334نمایشگاه مدن باف- اتوبان آیت اهلل سعیدی ، چهاردانگه بازار مبل افشین طبقه دومتهرانتهران

10مبلیران شعبه مرکزی
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش6022228090، جنب شیرینی الف ، پالک  (محسنی)میرداماد، میدان مادرتهرانتهران

10مبلیران شعبه آزادی
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش66389522خیابان آزادی ، غرب به شرق ، نرسیده به خوشتهرانتهران

10مبلیران شعبه یافت آباد
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش66631130یافت آباد ، جنب بازار موبایلتهرانتهران

10مبلیران شعبه ستاری
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
تهرانتهران

 متر باالتر از مرکز خرید کوروش، نرسیده به اتوبان همت ، 1000اتوبان ستاری ، جنوب به شمال ، 

نبش بلوار خلیل آبادی،جنب بانک پاسارگاد
سامان کیش44481384

6خانه مبل وستا
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
به پرداخت ملت66154051-87021یافت آباد شرقی مجتمع کاسپین طبقه همکف پالک تهرانتهران

سامان کیش33490202شهرک مسعودیه بیست متری ابومسلم خراسانی، نبش خیابان یکمتهرانتهرانمطب18مطب مامایی دکتر زارع

سامان کیش۲۲66395543شهریور، پانزده متری دوم شمالی، پالک 17شادآباد، تهرانتهرانموبایل فروشی9موبایل موعود

سامان کیش39333841239، پالک 28 و 27افسریه، پانزده متری سوم، بین کوچه ی تهرانتهرانموبایل فروشی4موبایل مدرن

سامان کیش44248631-021مرزداران، خیابان ابوالفضل، میدان گلهاتهرانتهراننان فروشی8نان سحر شعبه مرزداران

سامان کیش15222738344میدان تجریش میدان قدس خیابان شهرداری پالک تهرانتهراننان فروشی8نان سحر

سامان کیش10222678215محله سعادت اباد بلوار دریا پالک تهرانتهراننان فروشی8نان سحر

تهرانتهراننان فروشی8نان سحر
 متری الله خ بوستان ششم شرقی نبش گلها 35بلوار مرزداران قبل از اشرفی اصفهانی خیابان 

8پالک 
سامان کیش22678215

سامان کیش11946849830خیابان طالقانی پالک شهر قدستهرانشال و روسري10فروشگاه شال و روسری هدیه

سامان کیش2746845374میدان آزادی، ضلع شمالی، کوچه صفا، پالک شهر قدستهرانعینک13عینک شهر

سامان کیش2236127515 و 19قرجک خیابان محمد اباد بین مهدیه مهدیه قرچکتهرانابزار و یراق4.5فروشگاه ابزاراالت بهمرام

سامان کیش636144607قرچک خیابان محمدآباد جنب مهدیه قرچکتهرانپوشاک مردانه9پوشاک ماهسون

سامان کیش3236149992قرچک خیابان محمدآباد جنب مهدیه قرچکتهرانفست فود4.5فست و فود توپولی

سامان کیش1336125708قرچک خیابان محمدآباد جنب مهدیه قرچکتهرانکیف و کفش9کفش و کتانی ثامن الحجج

سامان کیش526550326لواسان بلوار امام خمینی راسته احمد اباد اسکای سنتر طبقه لواسانتهرانرستوران5کوباباگریل

سامان کیش02165106507سرآسیاب خیابان کاشانی چهارراه بهشتی شمالی جنب عطاری ملکیمالردتهرانتزیینات و دکوراسیون22فروشگاه ماندگار

سامان کیش02165400634خیابان دهقانپور جنب فضای سبز تهیه غذای فضای سبزمالردتهرانرستوران18تهیه غدای فضای سبز

سامان کیش365177299خیابان بهاره شرقی پاساژ برلیان طبقه مالردتهرانسالن آرایش زنانه17آرایشگاه و مزون ونوس



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش61402165173605سرآسیاب خیابان شهید صدوقی بین چهارراه بهشتی و امام خمینی پالکمالردتهرانشیشه بري17صنایع شیشه بارانی

10لوازم آرایشی و بهداشتی یونیک
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش24002165105965سر آسیاب خیابان شهید صدقی نبش چهارراه طالقانی پالک مالردتهران

سامان کیش207365404014بلوار رسول اکرم روبروی درمانگاه پالک مالردتهرانلوازم خانگی4فروشگاه لوازم خانگی المهدی

سامان کیش1136294741 پالک 2خیابان امام خمینی خیبابان شهدا پاساژگل نرگس طبقه ورامینتهرانپوشاک مردانه10فروشگاه امپراطور

سامان کیش8436254720 خرداد جنب قنادی بلوط ساختمان المهدی پالک15خیابان ورامینتهرانرستوران9کبابی لقمه پیچ

9فروشگاه الماس
قطعات و تجهیزات 

برقی
سامان کیش14036249479، پالک 10خیابان حامدی، خیابان مهدیه نرسیده به مهدیه ورامینتهران

سامان کیش36256122 خرداد نبش پاساژ قائم15ورامین خیابان امام خمینی خیابان ورامینتهرانکیف و کفش9فروشگاه کفش راحت گام

سامان کیش02165569161 اندیشه بلوار آزادی روبروی سینمای ساحل مجتمع تجاری نگارستانورودی آبنما3فاز اندیشهتهرانگیم نت10وی آر کالب

سامان کیش36030073پاکدشت ایستگاه کفش ملی جنب بیمه دیپاکدشتتهرانپرده فروشی9پرده کارینو

سامان کیش20736025211پاکدشت خیابان مطهری پالک پاکدشتتهرانلوازم التحریر9لوازم التحریر محصلین

سامان کیش3756796575بلوار جمهوری پاساژ استقالل پالک پرندتهرانپوشاک چند منظوره8مستر چی چی

سامان کیش04533260755میدان سرچشمه، ابتدای کوچه شمساردبیلاردبیلعینک30عینک چلسی

سامان کیش04532791244 بازارچه رفیعیپارس آباداردبیلشال و روسري9روسری سرای استانبول

سامان کیش04532729683پاساژ فجر ردیف اولپارس آباداردبیلطال و جواهر4طال فروشی رضا

سامان کیش03132275412خیابان بزرگمهر،جنب درمانگاه نواب صفوی، پوشاک شایاناصفهاناصفهانپوشاک مردانه20پوشاک شایان

سامان کیش1803137661968خیابان آتشگاه خیابان نبوی منش نبش کوی اصفهاناصفهانخدمات تاسیساتی7دوربین مدار بسته امید

سامان کیش03137753693بلوار کشاورزی،جنب قنادی فرزین فر،فروشگاه شادزی بالناصفهاناصفهانخرازي و لوازم خیاطی10.5شادزی بالن

سامان کیش203132206089 اسپرت کاپیتان182 پالک 8چهارراه تختی،خیابان چهار باغ، نبش کوچه اصفهاناصفهانفروشگاه لوازم ورزشی210اسپرت کاپیتان

سامان کیش27603137755228بلوار کشاورز،بعد از پمپ بنزین سه راه سیمین پالک اصفهاناصفهانقنادي9قنادی فرزین فرد

06-1طبقه اول پالک ب6اصفهان بزرگراه شهیددستجردی مجموعه قلب شهر سیتی سنتر ورودی اصفهاناصفهانکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

313داخلی 
به پرداخت ملت

به پرداخت ملت 36251960-031خیابان توحید میانی ، جنب بانگ پاسارگاد، بنش کوچه آذیناصفهاناصفهانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

4آرایشی و بهداشتی سیکاس
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش34408582خانه اصفهان خیابان گلستان جنب پارک گلستان آرایشی سیکاساصفهاناصفهان

سامان کیش32343959خیابان خرم چهاراه نواب صفویاصفهاناصفهانلوازم یدکی خودرو4فروشگاه فنرخرم

سامان کیش54733851میدان امام خمینی ابتدای خیابان سید الشهداآران و بیدگلاصفهانچاپ و تکثیر5چاپ ایلیا تکثیر

سامان کیش603154721729بلوار شهید حاجی زادگان خیابان رسالت آران و بیدگلاصفهانخدمات اتومبیل20باطری سازی خاوران

سامان کیش03154724709بلوار امام جنب فروشگاه خانوادهآران و بیدگلاصفهانخدمات اتومبیل9تعمیرگاه اتومبیل باب المراد

سامان کیش03154736413خیابان شهید رجایی روبروی داروخانه گلرخیآران و بیدگلاصفهانخدمات تبلیغاتی10خدمات کامپیوتر کلیک انه

سامان کیش54730533خیابان شهدا، جنب نماز جمعهآران و بیدگلاصفهانلوازم التحریر13 لوازم التحریر آینده سازان

9آرایشی احسان
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش33631814خیابان امیرکبیر جنب خیریه قائمخمینی شهراصفهان

سامان کیش03152224371میدان انقالب طبقه زیرین پیتزا پیتزازرین شهراصفهانآتلیه عکاسی13آتلیه گلبرگ

سامان کیش52246514چمگردان خیابان امام جنب عکاسی ماهانزرین شهراصفهانپرده فروشی15پرده سرای سجاد

سامان کیش39752226286خیابان امام خمینی جنوبی نبش کوچه پیروز پالک زرین شهراصفهانخواروبار5سوپر موادغذایی کرباسیان

سامان کیش14052274102بلوار شهید باهنر خیابان بهشت نبش کوچه شهید اصغر سلیمیان پالک زرین شهراصفهانخواروبار5سوپر مارکت بهشت

سامان کیش12203152222583خیابان امام ابتدای کوچه شهید محمد باقری پالک زرین شهراصفهانرستوران10کبابی و بریانی ساحل

سامان کیش52230464بلوار شهید باهنر روبروی بیمارستان شهدا آرایشگاه مو افشانزرین شهراصفهانسالن آرایش مردانه8آرایشگاه مردانه مو افشان

سامان کیش52434842سده لنجان خیابان امام روبروی کالنتریزرین شهراصفهانقالیشویی15قالیشویی چرخاب



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش52223887خیابان امام جنوبی جنب بانک ملتزرین شهراصفهانگیم نت8کافی نت قاصدک

سامان کیش52229067خیابان امام جنوبی جنب بانک صادراتزرین شهراصفهانلبنیاتی6لبنیات کاظمی

سامان کیش42003152241806چمگردان خیابان امام خمینی پالک زرین شهراصفهانلبنیاتی5لبنیات حقیقت

سامان کیش17352224173خیابان ولی عصر نرسیده به کوچه شهید تقی سلیمیان پالک زرین شهراصفهانلبنیاتی5لبنیات می ماس

سامان کیش03152271273خیابان شیخ بهایی جنوبی مرکز اسپورت سلیمیانزرین شهراصفهانلوازم یدکی خودرو13مرکز اسپورت

سامان کیش52226633خیابان امام شمالی ابتدای کوچه شهید اکبر محمد باقریزرین شهراصفهانمواد غذایی5فروشگاه کوثر زرین

سامان کیش52237749خیابان شهید رجائی، روبروی خیابان رازیزرین شهراصفهانمواد غذایی5سوپر موادغذایی شباهنگ

سامان کیش37203152271290خیابان نهضت نبش کوچه عباسعلی آقاجانی پالک زرین شهراصفهانمیوه و سبزي فروشی5کلبه سبز

سامان کیش03152239619بلوار مالصدرا ابتدای خیابان ایثارگرانجنب مسجد موسی کاظمزرین شهراصفهانمیوه و سبزي فروشی5میوه فروشی صداقت

سامان کیش03152274639چهارراه نماز ابتدای بلوار با هنر به سمت ترمینال ابتدای کوچه شهید سلیمیانزرین شهراصفهاننان فروشی5نانوایی ستوده

سامان کیش52438018خیابان امام خمینی، روبروی مسجد ابوالفضل، نرسیده به خیابان امام علیسده لنجاناصفهانداروخانه8داروخانه دکتر محمدی

سامان کیش1945277340پاساژ امیر، پالک شاهین شهراصفهاناسباب بازي فروشی4فروشگاه هدیه

سامان کیش03145293925 غربی6 و 5بلوار عطار بین فرعی شاهین شهراصفهانرستوران13رستوران بی نظیر

سامان کیش110852632400 پالک 3  آفرارس B2 B3محله فوالدشهراصفهانسالن آرایش زنانه26آموزشگاه و آرایشگاه مهرآگین

سامان کیش 52634630 ، پاساژ سرویس خواب آپاداناE4مسکن مهر، فوالدشهراصفهانصنایع دستی18صنایع دستی نگین نقش جهان

سامان کیش03152629894 طبقه زیرین ساختمان کوثر1محله ب فوالدشهراصفهانگل فروشی17گل فروشی مینیاتور

سامان کیش8752634564 طبقه اول واحد 41 خیابان بسیج بلوار شهدا مجتمع صدرا پالک 4بی فوالدشهراصفهانلوازم خانگی9 لوازم خانگی طناز

سامان کیش55456520خیابان آیت اله کاشانی روبروی بانک دیکاشاناصفهانآبمیوه و بستنی8بستنی شکرریز

سامان کیش55230630خیابان مال حبیب اله شریف خیابان پامنارکاشاناصفهانپرده فروشی10پرده سرای رضوان

10صافکاری و نقاشی حجت
تعمیرگاه بدنه 

(صافکاري )خودرو
سامان کیش55207063 جاده قمصر نرسیده به کوی میالد2کیلومتر کاشاناصفهان

سامان کیش55468788خیابان فاضل نراقی پشت مسجد محمدیان تعمیرگاه حمیدکاشاناصفهانخدمات اتومبیل16خدمات خودرو حمید

سامان کیش55447291خیابان غزنوی روبروی دبیرستان الماس سبزیجات آماده برگ سبزکاشاناصفهانخواروبار4سبزیجات برگ سبز

سامان کیش55534222شهرک صنعتی راوند نبش بلوار یکمکاشاناصفهانرستوران13رستوران ضیافت

سامان کیش55401314خیابان شریعتی روبروی مدرسه دحتران آفتاب نبش کوچهکاشاناصفهانسالن آرایش زنانه26آرایشگاه زنانه کژال

سامان کیش55319370کاشان خیابان مدرس جنب مسجد حضرت زینبکاشاناصفهانگل فروشی10گل فروشی گل یخ

سامان کیش55223995خیابان محتشم روبروی بانک مسکنکاشاناصفهانلوازم التحریر10لوازم تحریر بعثت

سامان کیش03155458210خیابان فاضل نراق جنب بانک صادرتکاشاناصفهانلوازم خانگی6لوازم خانگی خانه تو

سامان کیش55229623خیابان بخارایی جنب کوی شجاعت چهارمکاشاناصفهانلوازم خانگی6فروشگاه لوازم خانگی آوا

سامان کیش03155447699خیابان فاضل نراقی جنب بانک صادراتکاشاناصفهانلوازم ورزشی12فروشگاه لوازم ورزشی آقای گل

سامان کیش03157421278خیابان امام حسین نرسیده به بانک کشاورزیگلپایگاناصفهانچاپ و تکثیر22کافی نت و خدمات چاپ آراد

سامان کیش03157421281خیابان هفده تن روبروی امام زادهگلپایگاناصفهانخشکشویی13خشکشویی آراسته

سامان کیش   52410529 شهریور نیش خیابان شهید منتظری17خیابان مبارکهاصفهاناسباب بازي فروشی13گالری قصر کودک

سامان کیش52409129خیابان بسیج شمالی میدان بهداری جنب لوازم پزشکی احمد پورمبارکهاصفهانپروتئینی4سوپرگوشت سعید

سامان کیش52411635خیابان بسیج، سه راهی مشتاقمبارکهاصفهانپروتئینی3سوپرگوشت نصیری

سامان کیش03152411430خیابان امام خمینی نرسیده به مسجد شهید بهشتیمبارکهاصفهانچاپ و تکثیر13جهان تکثیر

سامان کیش52404748خیابان بسیج شمالی نبش خیابان مشتاق طبقه همکفمبارکهاصفهانخرازي و لوازم خیاطی9گالری نوژن

سامان کیش 7952412227 شهریور، پاساژ افتخار، طبقه زیرزمین، پالک 17خیابان مبارکهاصفهانسالن آرایش مردانه13آرایشگاه شاهد

سامان کیش52412426خیابان امام خمینی پاساژ سینامبارکهاصفهانسالن آرایش مردانه13 آرایشگاه دلوکس

سامان کیش52408635خیابان نیکبختمبارکهاصفهانقنادي10 کیک و کلوچه یسنا گلی

سامان کیش52416512 شهریور جنب داروخانه دکتر خسرویان17خیابان مبارکهاصفهانکافه9کافی شاپ نوژن
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خواروبار

به پرداخت ملت52418525-031مبارکه، خیابان شهید منتظری، مجتمع طال، طبقه دوممبارکهاصفهان4رفاه شهروندی

سامان کیش142617542، خیابان منتظری جنوبی، نبش کوچه حجتی، پالک (باغ ملی)میدان امام نجف آباداصفهانپروتئینی4مرغ و ماهی کالسیک

سامان کیش42748531خیابان دلگشا، بعد از کوچه یاسمننجف آباداصفهانپروتئینی4سوپر گوشت صحرا

سامان کیش42649764خیابان منتظری جنوبی قبل از بانک ملی شعبه خیامنجف آباداصفهانپوشاک مردانه9بوتیک یونیک

سامان کیش42740526بلوار ایزدی، خیابان آیت اله حججی، کلینیک خودرو کاربینتنجف آباداصفهانتعمیرگاه اتومبیل9تعویض روغنی امینی

سامان کیش42733382خیابان امام شرقی، روبروی بانک کشاورزی مرکزینجف آباداصفهانخدمات اتومبیل6فروشگاه دنیای باطری

سامان کیش42740935خیابان امام شرقی مقابل اداره صنعت معدن و تجارتنجف آباداصفهانخدمات اتومبیل2.5رینگ و الستیک راستی

سامان کیش42315200خیابان امام، بعد از چهارراه شهرداری، ساختمان سرای سالمتنجف آباداصفهانداروخانه4داروخانه دکتر رستمی

سامان کیش42640537خیابان امام شرقی کوچه شهید حبیب منتظرینجف آباداصفهاندندانپزشکی5کلینیک دندانپزشکی مهرگان

سامان کیش03142623594متر بعد از بنی اکرم20- خیابان منتظری جنوبی نجف آباداصفهانسرویس خواب6لحاف دوزی رجایی

سامان کیش42641633خیابان امام شرقی جنب اداره بیمه تامین اجتماعینجف آباداصفهانفست فود10فست فود نیک شان

سامان کیش42733419خیابان امام خمینی شرقی، روبروی سینما اللهنجف آباداصفهانفست فود9مرغ کنتاکی آترین

سامان کیش42647214 شهریور، کوچه شهید اسماعیل زاده، نرسیده به هنرستان ملک، ساختمان پارسه17خیابان نجف آباداصفهانکافه13کافی شاپ آمارو

7فروشگاه آرایشی و بهداشتی حقیقت
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش42614199خیابان منتظری جنوبی، پایین تر از بنی اکرمنجف آباداصفهان

سامان کیش42655662چهارباغ، روبروی موسسه آموزش عالی، جنب پمپ بنزیننجف آباداصفهانلوازم خانگی4لوازم خانگی ستاره خانه شعبه نجف آباد

سامان کیش36559750(ع)، جنب مسجد امام حسن (ع)خیابان امام حسن فردیسالبرزرستوران9تهیه غذای میزبان ایرانی

سامان کیش34404521-0263سه راه گوهردشت روبروی بانک بانک پارسیان طبقه فوقانی ایساکوکرجالبرزآموزشگاه زبان22موسسه زبان ملل

سامان کیش2022254980کیانمهر، بلوار شهادت، بازار روز کیانمهر، غرفه کرجالبرزپروتئینی13سوپر گوشت برازنده

سامان کیش22350197ابتدا جاده مشکین دشت رزکان نو مجتمع اکومال طبقه زیر همکف مرکزکرجالبرزپوشاک زنانه18نیونیل اکومال

سامان کیش02634460055شاهین ویال خیابان سوم شرقی جنب امالک کوشا گالری سیاه و سفیدکرجالبرزپوشاک مردانه13گالری سیاه و سفید

سامان کیش34566506شاهین ویال بنیاد میدان باهنر بلوار رجایی بین خیابان پنجم و ششم شرقیکرجالبرزخدمات اتومبیل11اتو سرویس مهدی

سامان کیش33203977کیانمهر، بلوار امیر کبیر، روبروی خیابان بسیج، جنب داروخانه دکتر الوندیکرجالبرزخواروبار4سوپر مارکت سید

سامان کیش38836607515فردیس سه راه حافظیه خ دهکده بعداز تامین اجتماعی پکرجالبرزخواروبار3سوپر مارکت شقایق

سامان کیش32233640-17026کرج،میدان کرج روبروی دکترهمایون،پاساژامیری پالککرجالبرزعینک36عینک زاور

سامان کیش32806531-026کرج،چهارراه مصباح نرسیده به خیابان مصباح جنب بانک سپهکرجالبرزعینک36عینک هوبان

سامان کیش34580974 غربی۹ و ۸شاهین ویال، خیابان کرجالبرزعینک13فروشگاه پلک اپتیک

سامان کیش20932558556عظیمیه، بیمارستان تخت جمشید مرکز جراحی محدود مهران طبقه اول  واحد کرجالبرزعینک9اپتومتری و عینک سازی مدرن

سامان کیش02632727932چهارراه مصباح خیابان ذوب آهن نبش کوچه پاپاکرجالبرزفرش فروشی13فرش ستاره کویر

کرج، چهارراه طالقانی شمالی بعد از اداره پستکرجالبرزکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

302داخلی 
به پرداخت ملت

کرج، عظیمیه میدان مهران برج مهراد مال طبقه دومکرجالبرزکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

306داخلی 
به پرداخت ملت

کرج، چهارراه طالقانی شمالی نبش کوچه مرجان روبروی بلوار ماهانکرجالبرزکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

303داخلی 
به پرداخت ملت

کرج، گوهردشت بین پنجم وششم غربیکرجالبرزکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

307داخلی 
به پرداخت ملت

کرجالبرزکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 
عالوه بر )، فروشگاه کیف و کفش دنیلی 45جهانشهر، بلوار ماهان، بعد از بیمارستان مدنی، پالک 

(تخفیف جشنواره
به پرداخت ملت2634216642

10مبلیران شعبه کرج
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش32530003 متری کاج ، بین نیکنژاد و ندای جنوبی45کرج ، عظیمیه ، بلوار کرجالبرز

سامان کیش634551119و5کرج شاهین ویال خ اصلی بین کرجالبرزمطب15درمانگاه البرز

سامان کیش102636331073خیابان گلستانک روبروی خیابان بازارچه طبقه منفی محمدشهرالبرزآتلیه عکاسی18آتلیه گلستان
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سامان کیش36312850بلوار امام خمینی روبروی بانک ملیمحمدشهرالبرزخواروبار4فروشگاه قدس

سامان کیش50736213052بلوار اصلی، پاساژ دشت بهشت، پالک محمدشهرالبرزماشینهاي اداري10تعمیرات ماشین های اداری

سامان کیش236209844بلوار امام علی، روبروی مقداد مشکین دشتالبرزلوازم التحریر13لوازم التحریر پیکسل

سامان کیش45367103 نبش میدان ورزشی7بلوار میالد جنوبی بهمن نظرآبادالبرزفرش فروشی6فرش سفیران

سامان کیش44226226بلوار خامنه ای روبروی باشگاه جوینیهشتگردالبرزخدمات اتومبیل9دزدگیر البرز

سامان کیش02644200265هشتگرد قدیم خیابان بانک ملی خیابان پاسگاه قدیم پاساژ پارادایس طبقه اولهشتگردالبرزسالن آرایش زنانه20آموزشگاه زیبایی حدیث

سامان کیش44224196خیابان آزادگان روبروی اداره داراییهشتگردالبرزگیم نت28کافی نت امید

سامان کیش08433384653خیابان فردوسی پاساژ ارغوان طبقه همکفایالمایالمپوشاک نوزاد و کودک10پوشاک شهر کوچولوها

سامان کیش0420494773متری اشرفی اصفانی 24ایالمایالمرستوران5فست فود الماس

سامان کیش08433330933خیابان پاسداران باالتر از مسجد جامعایالمایالمفست فود9آقای برگر

سامان کیش08432240120بلوار دانشجو روبروی خانه جوانایالمایالمقنادي10شیرینی سرای چاوان

سامان کیش08433335547خیابان والیت روبروی صندوق قمر بنی هاشم فروشگاه قصر کتابایالمایالمکتابفروشی8قصر کتاب محمدیان

سامان کیش08433368329پیاده راه طالقانی پاساژ مرکزی طبقه همکفایالمایالمکیف و کفش9کفش پور شیب

سامان کیش08433336024ایالم، خیابان سمندریایالمایالملوازم خانگی8لوازم آشپزخانه علیزاده

9مبل هیوا
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش08432225550بلوار مدرس روبروی تاالر فرهنگیان ساختمان آرینایالمایالم

سامان کیش33628319خیابان امام روبروی دفتر امام جمعهآبدانانایالمپست4تیپاکس اکسپرس آبدانان

سامان کیش33637345خیابان شهید بهشتی روبوری بانک توسعه و تعاونآبدانانایالمخواروبار4فروشگاه مواد غذایی کامیار

سامان کیش33626799 خرداد جنوبی جنب فروشگاه پدیده15خیابان آبدانانایالملوازم خانگی4فورشگاه لوازم خانگی فیروز

سامان کیش33622812 خرداد جنوبی جنب فروشگاه پدیده15خیابان آبدانانایالملوازم یدکی خودرو4الستیک فروشی فیروز

سامان کیش33855388خیابان شهید مطهری، جاده گنبدملکشاهیایالمرستوران9رستوران نازگل

10آموزشگاه صمیم شعبه
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش32/235545776، ما بین جانبازان و شهرداری، ابتدای صدرای چهارم، پالک 2شهر جدید سهند، فاز تبریزآذربایجان شرقی

سامان کیش33354925چای کنار، بعد از خیابان رضانژاد، نرسیده به بیمه تأمین اجتماعیتبریزآذربایجان شرقیتزیینات و دکوراسیون8آرشام دکور

سامان کیش35268095 متر مانده به پل قاری100، بعد از پل منصور، (چایکنار)فارابی شمالی تبریزآذربایجان شرقیتزیینات و دکوراسیون8دکوراسیون لرد

سامان کیشA33366672، واحد 1چایکنار، بعد از بیمه تأمین اجتماعی، برج ارک، طبقه تبریزآذربایجان شرقیخدمات تبلیغاتی8کانون تبلیغاتی طراحان مشاور

سامان کیش33294393سرباالیی ولیعصر روبروی پارک ولیعصرتبریزآذربایجان شرقیرستوران10عطاویچ تبریز ولیعصر

سامان کیش32674271خیابان شمس تبریزی، باالتر از بیمارستان علوی، عینک ونکتبریزآذربایجان شرقیعینک10عینک ونک

سامان کیش2935261182خیابان دارائی، روبروی بانک مسکن، سرای المهدی، پالک تبریزآذربایجان شرقیفرش فروشی3.5فرش کاظم پور

سامان کیش2436697408خیابان فرشته جنوبی، فرشته هشتم، باالتر از داروخانه فکرت، پالک تبریزآذربایجان شرقیکافه8کافه شاپو

سامان کیش34439075انتهای خیابان خیام، نرسیده به سه راه ابوریحانتبریزآذربایجان شرقیکیف و کفش12کیف آذربایجان

سامان کیش2334432422میدان جهاد، پاساژ رویال، پالک تبریزآذربایجان شرقیکیف و کفش10کیف و کفش زنانه مُدا

سامان کیش35548531خیابان شریعتی شمالی جنب داروخانه اطمینان چرم پاسارگادتبریزآذربایجان شرقیکیف و کفش10چرم تبریز

سامان کیش35553030شریعتی شمالی، جنب بانک تجارتتبریزآذربایجان شرقیکیف و کفش10صنایع چرم کیف و کفش سی سی

سامان کیش34255941روبروی تراکتور سازی خیابان سپاه مجتمع تعمیرگاهی فدکتبریزآذربایجان شرقیلوازم یدکی خودرو8شرکت آرمان خودرو آذر

سامان کیش1033346643، واحد 2کمربندی آزادی، روبروی سه راهی گلگشت، مجتمع بهاران، طبقه تبریزآذربایجان شرقیمطب35چشم پزشکی دکتر بهرامیان

به پرداخت ملت42035148-12041پ - مجتمع تجاری ارسباران - بلوار رسالت -جلفا جلفاآذربایجان شرقیکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

سامان کیش33383493-7044نبش کوی - خیابان برائتی ارومیهآذربایجان غربیخواروبار9هایپر مارکت تسنیم

سامان کیش2204433683930 کوی شش پالک 2خیابان رودکی خیابان متین هدایت ارومیهآذربایجان غربیگیم نت25کافی نت هادی
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  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش07734232312شهید شهید چمران چهارراه فراهانچی طبقه فوقانی پاساژ پارسبرازجانبوشهرباشگاه هاي  ورزشی18باشگاه ورزشی پارسیس

سامان کیش34259985خیابان فردوسی مجموعه غذای هفت رنگبرازجانبوشهررستوران10غذای بیرون بر هفت رنگ

سامان کیش33133381خیابان شیالت قدیم روبروی بهزیستیبندر گناوهبوشهرپرده فروشی8پرده سرای نور

سامان کیش233148095خیابان پست روبروی مدرسه گلهای ایران ساختمان اطلس بندر گناوهبوشهرسالن آرایش زنانه17آرایشگاه زنانه مهنا

17آموزشگاه فنی و حرفه ای آی تک
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش33543850خیابان سنگی ابتدای کوچه گلخونهبوشهربوشهر

سامان کیش33341137پشت سالن قادریان _خیابان دانش آموز _بوشهربوشهربوشهرپوشاک چند منظوره9گالری کویپر

سامان کیش07733331478خیابان شهدا پاساژ آزادی پوشاک صادقبوشهربوشهرپوشاک مردانه8پوشاک مردانه صادق

سامان کیش33341231بوشهر ح معلم نبش خ لیان غربی فروشگاه آدیداسبوشهربوشهرپوشاک ورزشی15آدیداس

سامان کیش07733535125خیابان شهید مطهری چهارراه باهنر ساختمان عرفان طبقه دومبوشهربوشهرچاپ و تکثیر8آریو گرافیک

سامان کیش33538877خیابان خبرنگار مجتمع مکانیکی دهقانیبوشهربوشهرخدمات اتومبیل10خدمات خودرو دهقانی

سامان کیش1832444485چمران نبش کوچه ساحل بوشهربوشهرخدمات اتومبیل8دزدگیر و سیستم هامان

سامان کیش33330897روبروی تقاطع اداره بندر رستوران بره سفید، بلوار دهقان، سه راه گمرک، خیابان دهقانبوشهربوشهرطباخی10بره سفید

سامان کیش33550464خیابان عاشوری پایین از یادگار امام ساختمان محمدیانبوشهربوشهرظروف یکبار مصرف5پارسیک پالستیک

سامان کیش2633559404خیابان دانش آموز پاساژمرکز خرید پالک بوشهربوشهرعینک20فروشگاه علی پور

سامان کیش35561714خیابان چمران نرسیده به میدان هتل دلوار روبروی شهرداریبوشهربوشهرفست فود7باربیکیو هبیس

سامان کیش33565051خیابان فرودگاه نبش شهید میگلیبوشهربوشهرفست فود5عسل طبیعی احسان

سامان کیش33450800خیابان بهمنی روبروی درب منازل گمرکبوشهربوشهرقنادي5لوازم قنادی ابوالفضل

سامان کیش33342928 یادگارامام روبروی افق کوروشبوشهربوشهرگیاهان دارویی14.5عطاری تاج محل

سامان کیش33550843خیابان سنگی روبروی درب استانداریبوشهربوشهرلوازم التحریر7نوشت افزار سعادت مند

سامان کیش37636183-بعد از ساختمان بعد از بانک مسکن ساختمان الماس جم همکف جمبوشهرپوشاک مردانه9.5گالری جم بست

به پرداخت ملت37632985-077خیابان بهارستان- شهرجم میدان بهارستان جمبوشهرتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

سامان کیش37223980شیراز روبروی شهرک پردیس- اتوبان جم جمبوشهررستوران9.5رستوران جم

سامان کیش1037622920+بلوار جام جم جنب کوچه پلیس جمبوشهررستوران4.5بیرون بر برگ سبز

سامان کیش37622920انتها شهرک پردیس انتها شهرک پردیسجمبوشهررستوران4.5فست فود پدر خوب

سامان کیش37622920میدان گاز روبروی شهرک توحیدجمبوشهررستوران4.5رستوران زندیه

سامان کیش037223221بلوار گاز جنب شهر بازی رنگین کمانجمبوشهرسرویس خواب10نمایندگی ساحل چوب

9.5لوازم آرایشی روییا
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش37636079خیابان امام پاساژ یاسجمبوشهر

سامان کیش37681071ابتدای روستای علی اباد جنب خیابان میوه تره بار گستانجمبوشهرمیوه و سبزي فروشی4.5میوه و تره بار گلستان

سامان کیش37264550خیابان ساحلی روبروی اسکلهعسلویهبوشهررستوران9.5رستوران وفست فود گاندو

سامان کیش37262566یابان دولت رو به روی مجتمع تجاری زیتونعسلویهبوشهررستوران4.5شاورما لولو

سامان کیش37226050بلوار امام نرسیده به خیابان برق جنب هایپر قائمکنگانبوشهررستوران4.5فست فود شهرغذا

13.5سناتور
لوازم آرایشی 

وبهداشتی

چهارمحال و 

بختیاري
سامان کیش5032273036 خیابان ملت کوچهشهرکرد

لوازم خانگی4.5 خانگی وکادویی خانه سبز
چهارمحال و 

بختیاري
سامان کیش32240121محرم پائینتر از چهارراه فصیحی روبروی بانک رفاه12 خیابان شهرکرد

4.5رایانه خورشید
چهارمحال و 

بختیاري
به پرداخت ملت32228530-44038 نبش کوچه 11شهرکرد خیابان سعدی روبروی کالنتری شهرکرد

سامان کیش05632817321طبس، خیابان خرمشهر، روبروی بانک سپهطبسخراسان جنوبیپوشاک چند منظوره5پوشاک هایدا

سامان کیش05632822142طبس ، خیابان خرمشهرطبسخراسان جنوبیظروف یکبار مصرف4ظروف یکبار مصرف قدس
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. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش05632730828 پوشاک بزرگ بیان جمجاه13خیابان ارشاد،پالکفردوسخراسان جنوبیپوشاک چند منظوره14پوشاک جمجاه

سامان کیش05632731299کنار باربری اقبال بار توس (موسی بن جعفر )میدان شهید صبوری فردوسخراسان جنوبیرستوران5کله پزی و جگرکی حاج منصور

سامان کیش05632727731، آرایشگاه آقای خاص8 و 6خیابان مدرس،بین مدرس فردوسخراسان جنوبیسالن آرایش مردانه15آرایشگاه آقای خاص

سامان کیش1905632728921خیابان انقالب، نبش انقالب فردوسخراسان جنوبیلوازم خانگی3.5لوازم خانگی ناصری

سامان کیش05633732407(سعدآباد) بهمن22میدان فردوسخراسان جنوبیمیوه و سبزي فروشی5.5سبزی مارکت قلب سبز

سامان کیش44228750خیابان سینما بهمن روبروی کالنتری فروشگاه نایکسبزوارخراسان رضويپوشاک ورزشی8فروشگاه لوازم ورزشی نایک

سامان کیش44221385میدان فرمانداریسبزوارخراسان رضويلوازم التحریر8لوازم التحریر نهالک

سامان کیش934535199خیابان امام خمینی نبش امام سرخسخراسان رضويآبمیوه و بستنی13ویتامین سرای امید

9موبایل نوری
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش505155225028خیابان قائم نبش قائم کاشمرخراسان رضوي

سامان کیش236658000بلوار فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد غرفه مشهدخراسان رضوينان فانتزي210نان رضوی فرودگاه غ

سامان کیش136658000بلوار شهید صادقی نبش کوچه شهید صادقی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی شهید صادقی

سامان کیش36658000بلوار جمهوری ساختمان فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژادمشهدخراسان رضوينان فانتزي110نان رضوی فرودگاه غرفه

سامان کیش333692969 و 1بلوار طبرسی بین کوچه مشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک نان رضوی

سامان کیش36658000بلوار ارشاد خیابان ششصد دستگاهمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی ششصد دستگاه

سامان کیش36654002بلوار مدرس روبروی ساختمان دادگستری کلمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی دادگستری امام

سامان کیش136654002بلوار طبرسی نبش کوچه مشهدخراسان رضوينان فانتزي10دکه آستان قدس

سامان کیش36654002بلوار شفا روبروی ساختمان مجتمع قضائی شهید مطهریمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی دادگستری شفا

سامان کیش36658000ابتدای خیابان اندرزگو سمت راستمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی فلکه آب

سامان کیش136658000بلوار شیرازی دوربرگردان حرم مطهر واحد مشهدخراسان رضوينان فانتزي10حرم4نان رضوی پارکینگ 

سامان کیش136658000بلوار طبرسی حرم مطهر ابتدا بست طبرسی جنب مرکز پژوهشها واحد مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی اول طبرسی یک

سامان کیش36658000بلوار فدائیان اسالم ساختمان پایانه غدیرمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پایانه غدیر

سامان کیش36678212ابتدا خیابان شیرازی جنب ساختمان مسجد مال هاشممشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی شیخ طوسی

سامان کیش36658000ابتدای خیابان ولی عصر میدان شهدا کیوسک نان رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک شاندیز

سامان کیش336658000 و 1بلوار طبرسی بین کوچه مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی

سامان کیش36678212بلوار امام رضا میدان بیت المقدسمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی مسجد مالحیدر

سامان کیش36658000بلوار آزادی ساختمان شرکت نان قدس رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان قدس رضوی

سامان کیش36658000بلوار طبرسی حرم مطهر ابتدای بست طبرسی جنب مرکز پژوهشهامشهدخراسان رضوينان فانتزي210کیوسک طبرسی 

سامان کیش36658000بلوار آزادی میدان قائم نان قدس مرکزیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک صحن غدیر

سامان کیش36658000انتها خیابان امام رضا پایانه مسافربری کیوسک نان قدس رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان قدس رضوی

سامان کیش36658000ابتدای بلوار پیامبر اعظم بیمارستان رضوی داخل بیمارستان بعد از میدان اولمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک بیمارستان رضوی

سامان کیش36658000بزرگراه آسیایی مجتمع نان قدس رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک آزادشهر

سامان کیش36658000بزرگراه آسیایی مجتمع نان قدس رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک سراب

سامان کیش336658000بلوار آزادی نبش خیابان آزادی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی میدان آزادی

سامان کیش36658000 فروشگاه مرکزی2بلوار پیامبر اعظم نبش کوچه مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی واحد یک

سامان کیش2036658000بلوار پیروزی نبش کوچه پیروزی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی بلوار پیروزی

سامان کیش2636658000 و 24بلوار مطهری جنوبی بین کوچه مطهری جنوبی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی مطهری

سامان کیش36658000خیابان امام رضا میدان بسیجمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوى فلکه برق

سامان کیش5536658000خیابان امام رضا نبش کوچه امام رضا مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی خ امام رضا

سامان کیش36658000 شهریور17 شهریور میدان 17خیابان مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی هفده شهریور

سامان کیش36658000چهار راه دکتری حاشیه میدان بیمارستان امام رضامشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی ب امام رضا
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  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش36658000خیابان نواب صفوی نبش کوچه حسنقلیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی حسن قلی

سامان کیش36658000خیابان شیرازی روبروی ساختمان بست شیرازیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی نواب

سامان کیش36658000خیابان امام خمینی چهارراه مدرسمشهدخراسان رضوينان فانتزي10 راه مدرس4نان رضوی 

سامان کیش36654002میدان ابن سینا روبروی ساختمان پوشاک البسکومشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی ابن سینا

سامان کیش36658000بلوار هدایت نبش کوچه هدایت روبروی ساختمان پارک حجابمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پارک حجاب

سامان کیش36658000خیابان امام خمینی روبروی ساختمان اداره اموزش و پرورشمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی ایستگاه سراب

سامان کیش36654002میدان ملک آباد ابتدای بلوار شهید منتظریمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی م ملک آباد

سامان کیش36658000بازار رضا خروجی سمت هفده شهریور کیوسک نان رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی ب هاشمی نژاد

سامان کیش36658000بولوار مفتح روبروی درب ورودی مجتمع تجاری فردوسی یکمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی مفتح

سامان کیش36658000خیابان هفده شهریور مقابل پاساژ افشار روبروی ابمیوه نیک ناممشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی ب امدادی

سامان کیش36658000خیابان دانشگاه روبروی ساختمان دانشکده پزشکیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی خ دانشگاه

سامان کیش36658000خیابان آیه اله عبادی چهارراه راه آهنمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی خ سمزقند

سامان کیش36658000خیابان خواجه ربیع روبروی ساختمان آرامگاه خواجه ربیعمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان  رضوی خواجه ربیع

سامان کیش36658000میدان شریعتی ابتدا خیابان دانشگاهمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی کفایی

سامان کیش36658000خیابان کوشش چهارراه گاراژ دارهامشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی گاراژدارها

سامان کیش36658000خیابان خسروی ساختمان ورودی درب باب الجوادمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی مسجدمالحیدر

سامان کیش436658000و2خیابان احمد بین کوچه مالصدرای مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی هتل هما

سامان کیش36658000میدان شریعتی نبش کوچه کوهسنگیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی میدان شریعتی

سامان کیش36658000خیابان عدل خمینی نبش کوچه مخابرات مرکزیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی عدل خمینی

سامان کیش36658000خیابان نواب صفوی ابتدا کوچه عباسقلی خانمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی بست حرعاملی

سامان کیش36658000خیابان بعثت تقاطع رضا روبروی ساختمان بانک صادراتمشهدخراسان رضوينان فانتزي10 نان رضوی سی متری اول

سامان کیش36658000خیابان خسروی چهار راه خسروی نبش کوچه اولمشهدخراسان رضوينان فانتزي10راه خسروی4نان رضوی 

سامان کیش36654002خیابان شیرازی چهار راه شهدا مقابل ساختمان باغ نادریمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی چهارراه شهدا

سامان کیش36658000خیابان شیرازی پارکینگ یک حرم مطهرمشهدخراسان رضوينان فانتزي10حرم1نان رضوی پارکینگ 

سامان کیش36658000خیابان امام خمینی داخل ساختمان اداره کل پست مرکزیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی اداره پست

سامان کیش136658000خیابان سعدی نبش کوچه سعدی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی میدان سعدی

سامان کیش36654002خیابان  شیرازی حرم مطهر ساختمان دارالشفا اماممشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی دارشفاء

سامان کیش36655420رانتهای عدل خمینی پایانه انقالب کیوسک نان رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پایانه انقالب

سامان کیش32257897شهرک طرق بولوار شهید ساعی مقابل قرض الحسنهمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی طرق

سامان کیش36654002 روبروی بازار کوثر1خیابان نواب صفوی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی صحن کوثر

سامان کیش36654002خیابان راه اهن روبروی ساختمان ایستگاه راه اهنمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی راه آهن

سامان کیش36654002 حرم مطهر3خیابان نواب صفوی پارکینگ شماره مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی صحن غدیر

سامان کیش136658000خیابان شیرازی زیر گذر حرم پارکینگ مشهدخراسان رضوينان فانتزي210ش1نان رضوی پارکینگ 

سامان کیش36658000جاده سنتو سه راهی فردوسی جنب بیمارستان طالقانیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی طالقانی

سامان کیش36658000 دارالشفا2خیابان شیرازی کوچه  مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان  رضوی داروشفاء

سامان کیش36658000بلوار نواب صفوی حرم مطهر نبش کوچه پیرپاالندوزمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پیرپاالندوز

سامان کیش36658000بولوار خیام شمالی دور میدان الماس شرق کیوسک نان رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی الماس شرق

سامان کیش36658000خیابان امام رضا نبش کوچه باب الرضامشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی باب الرضا

سامان کیش36658000بولوار الهیه ساختمان پایانه الهیهمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پایانه الهیه

سامان کیش36658000بلوار وکیل آباد ساختمان پایانه وکیل آبادمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پایانه وکیل

سامان کیش36658000میدان شهدا پایانه مسافربریمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پایانه شهدا
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راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش36658000میدان شهدا کیوسک داخل پایانهمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پایانه هاشمی

سامان کیش36658000سیدی بعد از بازار امیرمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی سیدی

سامان کیش36658000شهرک صنعتی طرق ابتدای بلوار ساعیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی مترو نبوت

سامان کیش36658000حرم مطهر بست طبرسیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی یک شاندیز

سامان کیش136658000بلوار نواب صفوی نبش  کوچه نواب صفوی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی دو شاندیز

سامان کیش36658000خیابان امام رضا میدان بسیجمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی فکله برق

سامان کیش36658000پارکینگ شماره یک حرم مطهر داخل واحد کیوسکمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان قدس رضوی

سامان کیش36658000چهارراه مقدم طبرسی داخل پایانه اتوبوسرانی شهید گمناممشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان قدس رضوی

سامان کیش36658000میدان پارک دانشگاه فردوسی درب شرقی سمت شهیدکالنتری داخل فروشگاه تعاونیمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان قدس رضوی

سامان کیش36658000خیابان امام خمینی روبروی بانک مرکزی و اداره پست، کیوسک نان رضویمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان قدس رضوی

سامان کیش36658000 داخل فروشگاه شهر ما کیوسک نان رضوی17فلسطین مشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک فلسطین

سامان کیش36658000بهشت رضا ورودی غسل خانهمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک بهشت رضا

سامان کیش36658000 فروشگاه شهر ما غرفه عیدگاه18فلکه آب کوچه عیدگاه عیدگاه مشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک غدیر

سامان کیش36658000خیابان امام رضا نبش کوچه باب الرضامشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک باب الرضا

سامان کیش336658000 شماره 1خیابان شیرازی پارکینگ مشهدخراسان رضوينان فانتزي110نان رضوی پارکینگ 

سامان کیش36658000 جنب پارک متحرک40گلبهار بلوار جمهوری مشهدخراسان رضوينان فانتزي310کیوسک گلبهار 

سامان کیش36658000چهارراه خیام داخل موسسه تربیت بدنی آستان قدسمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک تربیت بدنی

سامان کیش5536658000خیابان امام رضا نبش امام رضا مشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک خیابان امام رضا

سامان کیش36658000خیابان نواب صفوی نرسیده به بست نوابمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک پیر پاالندوز

سامان کیش36658000حرم مطهر ورودی صحن کوثرمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک صحن کوثر

سامان کیش36658000تقاطع بلوار شهید صادقی و ارشاد رو به روی ثبت احوالمشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک ششصد دستگاه

سامان کیش136658000خیابان آزادشهر بین چهار راه آزاد شهر و چهار راه میالد پالک مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی آزادشهر

سامان کیش36654002پایانه اتوبوسرانی پایانه ملت جنب دکه مطبوعاتمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی پارک ملت

سامان کیش4336658000بلوار وکیل آباد نبش کوچه وکیل اباد مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی صدف

سامان کیش36658000خیابان قاسم اباد چهارراه مخابراتمشهدخراسان رضوينان فانتزي10 راه مخابرات4نان رضوی 

سامان کیش36654002جاده اسیایی میدان قائممشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک اندیشه

سامان کیش36658000خیابان قاسم اباد انتهای بلوار حجاب رویروی ساختمان پاساژ ابریشممشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی بازار ابریشم

سامان کیش36658000پلیس راه قاسم اباد ابتدای بلوار شاهدمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی شاهد فالحی

سامان کیش1435234926خیابان شهید فالحی نبش فالحی مشهدخراسان رضوينان فانتزي10کیوسک رضوی فالحی

سامان کیش36654002جاهد شهر دور میدان بوستانمشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی جاهد شهر

سامان کیش36654002 خیابان بهار کیوسک نان قدس1محله مشهدخراسان رضوينان فانتزي10نان رضوی گلبهار

سامان کیش36705976 فروشگاه مرکزی2 بلوار پیامبر اعظم نبش کوچه مشهدخراسان رضوينان فانتزي5نان قدس رضوی

سامان کیش36705976 فروشگاه مرکزی2 بلوار پیامبر اعظم نبش کوچه مشهدخراسان رضوينان فانتزي5نان قدس رضوی

سامان کیش036709974 پالک 52 بلوار آزادی نبش آزادی مشهدخراسان رضوينان فانتزي5نان قدس شعبه مرکزی

سامان کیش36705976 فروشگاه مرکزی2 بلوار پیامبر اعظم نبش کوچه مشهدخراسان رضوينان فانتزي5نان قدس رضوی

سامان کیش25128882(ع)خیابان المهدی چهارراه شاد کوی نهر درمانگاه امام جعفر صادقمشهدخراسان رضويعینک30بینایی سنجی و عینک باران

سامان کیش43336707خیابان امام خمینی پاساژ ناصرانی طبقه همکف سمت چپمشهدخراسان رضويکیف و کفش8کفش یلدا

به پرداخت ملت37057848-3051مجتمع تجاری پاژ طبقه همکف واحد مشهدخراسان رضويکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت37113979-52217051 طبقه سوم واحد 3مجتمع تجاری الماس شرق ورودی مشهدخراسان رضويکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت37658010-051نبش پاساژ بهبودی- چهارراه بهار -  بلوار سجاد مشهدخراسان رضويکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

سامان کیش42636163نیشابور خیابان بزرگمهر بعد از میدان جنب پمپ بنزین نوکلی جلوبندی اقبالینیشابورخراسان رضويخدمات اتومبیل19جلوبندی اقبالی



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش32226397(ع)خیابان سیدجمال الدین، روبروی بیمارستان امام رضا بجنوردخراسان شمالیداروخانه9داروخانه دکتر افشین

سامان کیش52620058چاه سالم خیابان اصلی جنب مسجد الزهراامیدیهخوزستانخواروبار8سوپر مارکت پیمان

سامان کیش42624877خیابان امام خمینی، جنب بانک تجارت مرکزیاندیمشکخوزستانلوازم خانگی5لوازم خانگی قاسمی

سامان کیش42623923بلوار انقالب، پایین تر از شهرداریاندیمشکخوزستانلوازم یدکی خودرو2413تزئینات اتومبیل 

سامان کیش32201670نبش نظامی پاساژ برقاهوازخوزستانالکتریکی9برق صنعت بوریا

سامان کیش52333571  خیابان امام شمالی قبل از چهارراه بانک صادراتاهوازخوزستانالکتریکی4 کاالی برق ایرانیان

سامان کیش9336614227زیتون کارمندی خیابان انوشه بین کمیل و صالحپوراهوازخوزستانآتلیه عکاسی14اتلیه و استودیو نما

سامان کیش33720689گلستان خیابان بوستان نبش خیابان خرداداهوازخوزستانآتلیه عکاسی8آتلیه فیلم و عکس آی تک

سامان کیش06132224821خیابان نادری خیابان طالقانی نبش پاساژ بهاراهوازخوزستانآجیل و خشکبار6خشکبار خدری

22آموزشگاه فنی و حرفه ای تاراز سفید
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش28432228974خیابان نادری شرقی خیابان قنادان زاده جنوبی روبروی مجتمع پزشکی جواد پالک اهوازخوزستان

 البسه روحانیت و محصوالت فرهنگی صاحب 

الزمان
سامان کیش32212975اتوبان آیت اهلل بهبهانی، روبروی حوزه علمیه امام خمینی، خیابان اصلی فرهنگاهوازخوزستانپوشاک چند منظوره13

سامان کیش06132239021خیابان امام پاساژ سیتی سنتر طبقه اولاهوازخوزستانپوشاک زنانه9مزون لباس عروس ناهید

سامان کیش32931894خیابان سعدی نبش سیروس پاساژ نیکان طبقه اولاهوازخوزستانپوشاک زنانه7 میالد وی آی پی

سامان کیش32923138خیابان امام شرقی بین ادهم و گندمی روبروی مسجد آیت اله بهبهانیاهوازخوزستانپوشاک مردانه10پوشاک محمد

سامان کیش33380064 واحد74 متری برج ه واحد 41خیابان کیانپارس خیابان اهوازخوزستانپوشاک مردانه7پوشاک پرشین دو

سامان کیش32223396خیابان ادهم بین خیابان امام و نادری پاساژ شهابیاهوازخوزستانتجهیزات پزشکی9کاالی پزشکی منصوری

سامان کیش06132210534خیابان غفاری بین محمدیان و قنادان زادهاهوازخوزستانچاپ و تکثیر13دفتر فنی پدیده

سامان کیش1332219083خیابان گندمی بین خیابان امام و سیروس پالک اهوازخوزستانخدمات اتومبیل9باطری فروشی صفرزاده

7مصالح ساختمانی رحیمی
خدمات و مصالح 

ساختمان
سامان کیش06136573452متر بعد از پل هوایی شیجان جنب شرکت استحکام گستر500 جاده مالثانی 4کیلومتر اهوازخوزستان

سامان کیش32211442پاساژ رضوان طبقه باال- میدان شهدا- اهوازاهوازخوزستانخرازي و لوازم خیاطی6نمد

سامان کیش10613221325متری جنب بیمارستان امام پاساژ رستگار  24اهوازخوزستانخواروبار5پخش روغن سنجری

به پرداخت ملت34441817-061، ساختمان پزشکی سینا120خیابان کمیل، بین زمزم و زمرد،پالک اهوازخوزستانداروخانه5داروخانه اکسیر

سامان کیش137906132212084خیابان شریعتی بین نادری و کافی پالک اهوازخوزستانساعت فروشی10ساعت شمس

سامان کیش32224134خیابان سلمان فارسی پاساژ میالداهوازخوزستانساعت فروشی8گالری ساعت مقدم

سامان کیش33920544 شرقی پاساژ مرکزی ط همکف4و3 خوزستان اهواز بین خاهوازخوزستانساعت فروشی7.5 فلورانس

سامان کیش3006133343291فرهنگ شهر خیابان اصلی پالکاهوازخوزستانسالن آرایش مردانه22آرایشگاه مردانه عرفان

سامان کیش206133780143نادری شمالی بین ادهم و گندمی کوچه نادری اهوازخوزستانشیشه بري9گارگاه شیشه بری سعادت

سامان کیش33386615 غربی2و1بین خ - کیان پارساهوازخوزستانعینک15 عینک لوکس

سامان کیش39106132232938خیابان حافظ بین نادری و کافی پالک اهوازخوزستانعینک12عینک فرانس

سامان کیش33369582اهواز امانیه خیابان موسی صدر روبه روی دادگستری بین ساعت و فلکه موسویاهوازخوزستانقنادي9شیرینی شاتوت

سامان کیش33331917امانیه انتهای خ سقراط شرقی بین انقالب و ساحلیاهوازخوزستانکارواش5کارواش امانیه

سامان کیش06132212314خیابان نادری بین حافظ و فردوسی ساختمان آفتاباهوازخوزستانکتابفروشی8شهر کتاب

سامان کیش32924726نادری خیابان حافظ فروشگاه آفتابگرداناهوازخوزستانکیف و کفش8خانه چرم آفتابگردان

سامان کیش313732232778نادری خیابان سلمان فارسی پاساژ کارون طبقه همکف واحد اهوازخوزستانکیف و کفش4کیف و کفش هدیه

سامان کیش06133214499اتوبان گلستان بین حجت و ولی عصر بازارچه قدیماهوازخوزستانگیاهان دارویی13عطاری گلستان

8فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی لپک
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش9334482704کوی ملت جنب فلکه دانیال پالک اهوازخوزستان

9موبایل و لوازم جانبی قیصریه
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش06132222304خیابان نادری پاساژ آرین طبقه زیرزمین موبایل قیصریهاهوازخوزستان



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

9 پخش لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر سیمرغ
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش06132210849خیابان شریعتی چهارراه طالقانی جنب ثارالهاهوازخوزستان

سامان کیش52333759  خیابان امام شمالی محوطه پارک پتروشیمیاهوازخوزستانلوازم خانگی4 کاالی خانگی وحدت

سامان کیش06132231408چهارراه نادری سی متری خیابان سیروس پاساژ بهبهانی راهرو دوماهوازخوزستانلوازم ورزشی9گالری کفش ایمان

سامان کیش32927124متری خیابان خوانساری نبش فیعمی 24اهوازخوزستانلوازم یدکی خودرو9الستیک احمد

سامان کیش33558923بلوار آیت اله بهبهانی اول جاده کوت عبداله جنب ترمینال جدید آباداناهوازخوزستانلوازم یدکی خودرو9الستیک کیانی

سامان کیش06132217183متری پاساژ سعید روبروی دبیرستان وفا طبقه زیر پاساژ سعید 24اهوازخوزستانلوازم یدکی خودرو4لوازم یدکی راهسازی هادی

سامان کیش32931512خیابان طالقانی بازار بزرگ طبقه اول راهروی مرداداهوازخوزستانموبایل فروشی4فروشگاه کامپیوتر کاسپین

سامان کیش132806133582331 ترابری  پالک 4اکباتان خیابان - اهوازاهوازخوزستانمیوه و سبزي فروشی6باغچه میوه اکباتان

سامان کیش8652427487چمران بازار روز پالک بندرماهشهرخوزستانآبمیوه و بستنی10کافه بستنی تورینو

سامان کیش06152422516شهر جمران، پارک امام باشگاه بدنسازی پوریای ولیبندرماهشهرخوزستانباشگاه هاي  ورزشی30باشگاه بدنسازی پوریای ولی

سامان کیش52320914 جنب بانک صادرات- خیابان سعیدیبندرماهشهرخوزستانپرده فروشی4 پرده سرای دیبا

سامان کیش06152421117شهر شهید چمران روبروی فروشگاه حسینیبندرماهشهرخوزستانپوشاک زنانه14مانتوسرای پرنسس

سامان کیش52330417 پوشاک گیشا . 59واحد . طبقه ی اول . مجتمع تجاری جام جم  . 2 فاز بندرماهشهرخوزستانپوشاک زنانه6 پوشاک گیشا

سامان کیش52351919  خیابان شریفی روبه روی مسجد لسانبندرماهشهرخوزستانپوشاک زنانه3 سیمای حجاب

سامان کیش242482-0652  ماهشهر شهرک چمران خ رسالت روبروی نانواییچهارصدیبندرماهشهرخوزستانخدمات اتومبیل4 تعویض روغنی چمران

سامان کیش52357297  خیابان امام شمالی روبه روی انبار آردبندرماهشهرخوزستانخدمات اتومبیل4 تزیینات اتومبیل تهران

سامان کیش06152341364 جنب آژانس سینا-پاساژقدس- ناحیه صنعتیبندرماهشهرخوزستانخرازي و لوازم خیاطی9خرازی پاپیون

سامان کیش2606152426236شهرک بعثت، بازارچه بعثت،روبروی گلستان بندرماهشهرخوزستانخشکشویی20خشکشویی ترنج

سامان کیش52341468  خیابان فردوسی چهارراه کویتی هابندرماهشهرخوزستانخواروبار2 پدیده

سامان کیش52333003 بهمن روبه روی بانک ملت22خیابان امام خیابان - ماهشهربندرماهشهرخوزستانرستوران10رستوران بیستون

سامان کیش06152322211 -رستوران و تاالر پذیرایی دا -  ابتدای خیابان آزادی بندرماهشهرخوزستانرستوران9 رستوران دا

سامان کیش306152339022ماهشهر فاز بندرماهشهرخوزستانسالن آرایش زنانه9سالن زیبایی آفرینا

سامان کیش13306152421463بندر ماهشهر،شهر شهید چمران،بازار روز شهرداری،روبروی آتشنشانی پالک بندرماهشهرخوزستانظروف یکبار مصرف15ظروف یکبار مصرف عبادی

سامان کیش606152322784پالک - طبقه همکف - مجتمع تجاری جام جم  - 2فاز بندرماهشهرخوزستانعطر فروشی9عطر و آرایشی بهداشتی  فردین

سامان کیش52358511 بهمن جنب ساختمان پزشکان22خیابان بندرماهشهرخوزستانعینک9 عینک شهاب عدل

سامان کیش52378455 جنب بانک پاسارگاد- ناحیه صنعتیبندرماهشهرخوزستانفست فود9.5 خانه سوخاری

سامان کیش06152341193 54پالک-ساختمان تجاری تفریحی جام جم- کوچه دوم جام جم2فاز-خربلوارکوثربندرماهشهرخوزستانکیف و کفش9.5 کیف و کفش سی زن

سامان کیش06152269297میدان امام خ منتظری فروشگاه کفش مسلمبندرماهشهرخوزستانکیف و کفش5فروشگاه کفش مسلم

سامان کیش52324834 جنب مسجد شهدا- خ سعیدیبندرماهشهرخوزستانگیم نت14 فروشگاه ثاراله

سامان کیش52421118ماهشهر شهرک بعثت بازارچه بهار  روبه روی بانک تجارتبندرماهشهرخوزستانلوازم التحریر15نوشت افزار مدهوش

سامان کیش52357646  بهمن خیابان باهنر22 ماهشهر خیابان بندرماهشهرخوزستانلوازم التحریر4 نوشت افزار مهر و ماه

4ماتیلدا
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیشBA306152377071پالک -فرعی دوم-آتالنتیک- ناحیه صنعتیبندرماهشهرخوزستان

9موبایل ایثار
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش06152329413  راه چراغ قرمز سمت چپ4 خیابان طالقانی بعد از بندرماهشهرخوزستان

سامان کیش52421470جنب نان فانتزی کعبی- خیابان امام - چمران بندرماهشهرخوزستانلوازم خانگی2پالسکو لوازم خانگی

سامان کیش06152322152خیابان امام شمالی روبروی ساختمان بانک صادراتبندرماهشهرخوزستانلوازم یدکی خودرو4.5الستیک موسوی

سامان کیش06152420166شهرک بعثت بازارچه  بهاربندرماهشهرخوزستانمیوه و سبزي فروشی9میوه سرای بهار

سامان کیش56406142536096 متری نبش رسالت پالک 45خیابان دزفولخوزستانآبمیوه و بستنی9شهر بستنی



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش06142236760 متری45خیابان شریعتی بین خیام و دزفولخوزستانآتلیه عکاسی20آتلیه لیانا

سامان کیش242231547 متر جلوتر، داخل کوچه 10خیابان امام خمینی، روبروی حرم سبز قبا، دزفولخوزستانآتلیه عکاسی18آتلیه عکس میالد

30مجموعه فنی حرفه ای آزاد صفیر
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش06142271354خیابان شریعتی کوچه چالوس جنب بانک رفاهدزفولخوزستان

سامان کیش06142525562 بهمن و خیابان ابوریحان22خیابان شریعتی بین دزفولخوزستانباشگاه هاي  ورزشی17باشگاه بدنسازی سورنا

سامان کیش42235500خیابان شریعتی پاساژ مسعود طبقه پاییندزفولخوزستانپوشاک چند منظوره10گالری کت شلوار کالسیک

سامان کیش06142233135خیابان شریعتی پاساژ مسعود طبقه اولدزفولخوزستانپوشاک مردانه15کت و شلوار زمانی

سامان کیش06142233171خیابان شریعتی کوچه ساسان نبش کوچه نیکبختدزفولخوزستانچینی و بلور5گالری چینی و بلور منصفی

سامان کیش42550229بلوار پیام آوران روبروی دبیرستان باهنردزفولخوزستانخدمات اتومبیل15خدمات صافکاری اصفهان خودرو

سامان کیش42239113خیابان سلمان فارسی، بین دانش و امام جنوبیدزفولخوزستاندندانپزشکی15دندانپزشکی دکتر سحر سلطانی نژاد

سامان کیش21242246397خیابان شریعتی، پاساژ ولی عصر، طبقه اول، واحد دزفولخوزستانخیاطی-دوزندگی9خدمات کاچیران

سامان کیش4942537230جنب پالک-بین فین کاشان وناصرخسرو-خ سمیهدزفولخوزستانسالن آرایش زنانه19سالن نوال

سامان کیش42263392خیابان انقالب بین خیابان منتظری و کشاورزدزفولخوزستانسالن آرایش مردانه15الماس شهر

سامان کیش06142236643خیابان شریعتی تقاطع آفرینیش جنب بانک کشاورزیدزفولخوزستانفست فود10فست فود لحظه ها

سامان کیش06142552688بلوار پیام آوران نبش مالصدرا دور میدان ناهیدی فست فود آالدزفولخوزستانفست فود9فست فود آال

سامان کیش06142226514خیابان شریعتی پاساژ مسعود طبقه زیریندزفولخوزستانکیف و کفش15فروشگاه کفش پانو

سامان کیش42251908خیابان شریعتی بین بهشتی و حضرت رسولدزفولخوزستانکیف و کفش13فروشگاه چرم معروف

سامان کیش42228150خیابان حمزه سید الشهدا، بین حافظ و بهشتیدزفولخوزستانگیاهان دارویی10عطاری مهرداد

10آرایشی آرام
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش18042242155خیابان شریعتی، کوچه فوالدیان، پالک دزفولخوزستان

6لوازم آرایشی و بهداشتی ماسا
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش42240918خیابان شریعتی روبروی پاساژ جاللی جنب بانک صادراتدزفولخوزستان

13گالری مبل آسا
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش1542245747 و 14بلوار مقاومت بین مقاومت دزفولخوزستان

سامان کیش06136223906 معصوم14خیابان طالقانی،چهارراه طالقانی جنب پاساژ شوشترخوزستانبدلیجات17یونیک

سامان کیشC1706136273641خیابان امام خمینی، ضلع شرقی، پاساژ مهستان، پالکشوشترخوزستانپوشاک نوزاد و کودک20سیسمونی وروجک

سامان کیش06136229272خیابان طالقانی،جنب مجتمع آسمان،روبروی داروخانه شبانه روزیشوشترخوزستانپوشاک نوزاد و کودک10پوشاک هپی بیبی

سامان کیش06136205080خیابان سادان روبروی پست بانکشوشترخوزستانخواروبار5.5هایپر مارکت تجلی

سامان کیش33447740-024جنب فالفل نوید اهوازی- فلکه کوچه مشکی زنجانزنجانآبمیوه و بستنی13بستنی جلیل خانی

سامان کیش33457610-024جنب فروشگاه رفاه-باالتر از میدان ارتش-زنجانزنجانزنجانگل فروشی13گل نرگس

19مبل فروشی مبلیران
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش33779293-024روبروی باسکول سابق- خیابان خرمشهر - زنجان زنجانزنجان

سامان کیش533334036، واحد 2باغ فردوس، خیابان صفائیان،  ساختمان ماندگار، طبقه سمنانسمنانآتلیه عکاسی9آتلیه تپش

سامان کیش33337939بازار سمنان، روبروی گالری موبایل اهوراسمنانسمنانخرازي و لوازم خیاطی9خرازی نبوی

سامان کیش33373330بلوار پیروز خشکشویی ایده السمنانسمنانخشکشویی10خشکشویی ایده ال

سامان کیش33442000 متری پانزده شرقی14بلوار جمهوری نبش سمنانسمنانرستوران15کبابسرای قائم

سامان کیش33349701بلوار قدس، نرسیده به میدان امام رضا، روبروی مسجد امیرالمومنینسمنانسمنانرستوران9رستوران چشمه

سامان کیش333360804بلوار معلم خیابان عمار نبش سه راه انتقال خونسمنانسمنانسالن آرایش زنانه15آرایشگاه یاقوت

سامان کیش22133655834میدان امام علی، برج ققنوس،  طبقه همکف، واحد سمنانسمنانسالن آرایش مردانه18آرایشگاه مسترکات

سامان کیش02333342052بلوار هفده شهریور روبه روی فرماندهی انتظامیسمنانسمنانعینک15عینک چلسی

سامان کیش2733466687میدان امام علی مجتمع تجاری ققنوس طبقه همکف پالک سمنانسمنانکیف و کفش9کیف و کفش کاکتوس



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش33273181بین میدان امام رضا و استاندارد، بلوار سردار سلیمانیسمنانسمنانگل فروشی18گل سرای یاس

سامان کیش33329973بلوار فردوس، جنب بستنی بابا رحیمسمنانسمنانلوازم التحریر9فروشگاه فردوسی

9لوازم آرایشی و بهداشتی علی
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش33329793بازار باال، مغازه پنجم ، سمت راستسمنانسمنان

سامان کیش20432224047 شهریور پاساژ ققنوس طبقه همکف واحد 17خیابان شاهرودسمنانپوشاک زنانه8پوشاک زنانه تاتلی

سامان کیش53294000استهبان ایج خیابان شهدا سوپرمارکت کامرانیاستهبانفارسخواروبار4سوپرمارکت همشهری

سامان کیش107136383253نبش خیابان بهاران مجتمع تجاری آرین واحد  (شریعتی)خیابان معالی آباد شیرازفارسآجیل و خشکبار7خشکبار زعفرانیه

سامان کیش38328273 روبروی درمانگاه محمد رسول اله70 و 68بلوار پاسداران حدفاصل کوچه شیرازفارسآموزشگاه زبان8آموزشگاه زبان شمیم ارغوان

سامان کیش38210245حد فاصل فلکه فرودگاه و چهارراه تحویلی، مجتمع پزشکی دانیال، طبقه همکفشیرازفارسباشگاه هاي  ورزشی18مدرسه فوتبال افشین پیروانی

سامان کیش32262478چهارراه حافظیه روبروی کارواش فریدونی باشگاه برسامشیرازفارسباشگاه هاي  ورزشی17باشگاه ورزشی بر

سامان کیش3232045، مجتمع تجاری هادی، طبقه سوم21خیابان قصرالدشت، نبش کوچه شیرازفارسباشگاه هاي  ورزشی13باشگاه عرشیا کالسیک

سامان کیش38352008، طبقه دوم58عدالت جنوبی، نبش کوچه شیرازفارسچاپ و تکثیر10چاپ نگاه برتر

به پرداخت ملت32290378-203071شیراز خیابان مشکین نام بازار انقالب سری اول پالک شیرازفارسچاپ و تکثیر4.5طراحی و چاپ پارسیان

سامان کیش38223116، مجتمع تعمیرگاهی1بلوار امیرکبیر، نرسیده به خیابان فاخته شیرازفارسخدمات اتومبیل9فروشگاه سیمرغ

سامان کیش52552740بیرم خیابان امام حسین جنب بانک صادراتشیرازفارسخرازي و لوازم خیاطی13فروشگاه گل سرخ

سامان کیش5038222904بلوار پاسداران نبش کوچه شیرازفارسدامپزشکی15درمانگاه دامپزشکی دکتر معصومی

سامان کیش236291189خیابان قصرالدشت،روبروی مخابرات ولی عصر، ساختمان پالتین، طبقه اول، واحد شیرازفارسدندانپزشکی9دندانپزشکی دکتر اقبال

سامان کیش۲۲36484001خیابان عفیف آباد، کوچه شیرازفارسرستوران9رستوران شاندیز

سامان کیش36363535پل معالی آباد ابتدای خیابان کبارشیرازفارسرستوران9شهر غذا

سامان کیش36481886خیابان ستارخانشیرازفارسرستوران9شهر غذا

سامان کیش7038332020پاسداران ایستگاه چهار زرهی روبروی کوچه شیرازفارسرستوران9شهر غذا

سامان کیش۴38479240خیابان شهید آقایی، نبش کوچه شیرازفارسرستوران9آش ایران

سامان کیش36363535معالی آباد، ابتدای خیابان کبارشیرازفارسرستوران9شهر غذا

سامان کیش1407136484380 طبقه اول واحد2خیابان عفیف آباد ساختمان ال سید زنگشیرازفارسسالن آرایش زنانه20سالن زیبایی هیال

سامان کیش107136484380خیابان عفیف آباد روبروی ساختمان فست فود نمک  ساختمان ال سید طبقه شیرازفارسسالن آرایش زنانه20سالن زیبایی هیال

به پرداخت ملت36263315-071شیراز خیابان بعثت به سمت مالصدرا قبل از آتش نشانیشیرازفارسسیسمونی9سیسمونی هلو بی بی

سامان کیش36248009خیابان معالی آباد  به سمت صنایع روبروی بانک رفاهشیرازفارسکافه10قهوه تک

سامان کیش36248009بلوار معالی آباد به سمت صنایع روبروی بانک انصارشیرازفارسکافه10قهوه تک

سامان کیش36251803خیابان معالی ابد ساختمان امام رضاشیرازفارسکیف و کفش9کیف و کفش لیموطب

سامان کیش07132288706بلوار جمهوری کوچه چهارم کافی نت نوینشیرازفارسگیم نت8کافی نت نوین

8فروشگاه آرایشی و بهداشتی زیتون
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش52441608گراش خیابان امام روبروی حسینیه اعظمشیرازفارس

به پرداخت ملت38202220-071شیراز بلوار عدالت جنب مسجدشیرازفارسلوازم خانگی4.5لوازم خانگی ایده آل

13مبلمان راز
مبلمان و میز 

وصندلی خانگی
سامان کیش07136411966شهر صدرا  بلوار پاسداران  مجتمع تندیس روبروی اکو پارکشیرازفارس

سامان کیش32302028خیابان زند، خیابان انوری، هتل ساسانشیرازفارسهتل27هتل ساسان شیراز

سامان کیش32243965خیابان فردوسی کوچه یکم انتهای کوچه هتل قوامشیرازفارسهتل10هتل قوام

به پرداخت ملت36318850-071 ساختمان پارسیان طبقه همکف92شیراز فلکه قصر دشت کوچه شیرازفارس4.5پارسیان نور

سامان کیش44453799اصفهان، باالتر از پمپ بنزین- کمربندی شیرازصفا شهرفارسرستوران6رستوران اکبری

سامان کیش44451700ناحیه یک خیابان امام روبروی بانک ملیصفا شهرفارسگیاهان دارویی5عطاری و گیاهان دارویی مرادی

سامان کیش52726678خیابان گلزار شهدای مرکزی انتهای کوی اداره تعاونالمردفارسآموزشگاه زبان10زبانکده پارسیان

سامان کیش52720114 بهمن جنب شیرینی جام جم22خیابان المردفارسپوشاک مردانه15پوشاک مردانه سرویس خواب آپادانا



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش52725969خیابان بسیج خیابان موثر پاساژ دی جنب بانک ملیالمردفارسکتابفروشی7فروشگاه کتاب و نوشت افزار بهمن

10لوازم اس ام اس موبایل
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش52725250خیابان بسیج اس ام اس موبایلالمردفارس

سامان کیش43343813خیابان طالقانی روبروی باشگاه پیمان فتو برگمرودشتفارسآتلیه عکاسی17استودیو فتو برگ

سامان کیش43339668 مرودشت شهرک مهدیه روبوروی کارخانه آرد دادلیمرودشتفارسآجیل و خشکبار5 هایپر شهرراز

سامان کیش43339668بلوار تخت جمشید روبروی کارخانه تینامرودشتفارسخواروبار5 هایپر شهرراز

سامان کیش43333297 مرودشت خیابان انقالب پاساز نیک طبقه همکفمرودشتفارسفرش فروشی7 گالری فرش اسطوره

سامان کیش43334444 بهمن سمت چپ نرسیده به چهارراه اول22مرودشت خیابان مرودشتفارسفست فود8فست فود پیتزا پیتزا

سامان کیش43320086 متری حد فاصل ژیان و پشم زنی روبه رو بریدگی60 خمرودشتفارسفست فود6پیتزا

سامان کیش43222498مرودشت انقالب روبروی پاساژ امام رضا شیرینی سرای ماهمرودشتفارسقنادي8قنادی ماه

سامان کیش43220070مرودشت خیابان سعدی روبروی شهربانی قدیممرودشتفارسلوازم خانگی8لوازم خانگی روستا

سامان کیش07153821118خیابان طالقانی مجتمع الهیه واحد تجاری اولنی ریزفارسآتلیه عکاسی10استودیو نیم رخ

سامان کیش07153833916خیابان طالقانی نبش خیابان بهداشتنی ریزفارسچاپ و تکثیر13چاپ آراد دو

سامان کیش932230432 کوچه 6خیابان جابربن حیان منطقه الوندقزوینابزار و یراق17فروشگاه رنگ الوند

سامان کیش32236725خیابان سهروردی نرسیده به دانشگاه کارالوندقزوینآتلیه عکاسی20آتلیه ماهک

سامان کیش732248398 نوروزی پالک 16متری ولیعصر کوچه 8الوندقزوینخواروبار6خواربار حقیقی

سامان کیش35242865خیابان امام خمینی روبروی شهرداری کفش طاهاتاکستانقزوینکیف و کفش13کیف و کفش طاها

سامان کیش202833372661بلوار سعادت خیابان سرتک پردیس دوازده پالک قزوینقزوینباشگاه هاي  ورزشی20باشگاه ورزشی اکتیو

سامان کیش2933354492 و 20میدان عدل، پاساژ ایرانیان واحد قزوینقزوینتزیینات و دکوراسیون10استاتیک هوم

سامان کیش2833320821مالصدرا، روبروی اندیشه قزوینقزوینرستوران5کافه رستوران مان

18کنسول کلینیک
قطعات و تجهیزات 

برقی
سامان کیش133324079، پالک 5خیابان شهید بابایی، کوچه شهید آهنگری قزوینقزوین

به پرداخت ملت33239957-028خیابان سه راه خیام پاساژ زاهدی طبقه پایینقزوینقزوینکفش7کفش مجید اسپرت

سامان کیش02833331085بلوار شمالی نبش کوچه مهدی فانی گل فروشی آوینقزوینقزوینگل فروشی18گل فروشی آوین

سامان کیش32907501بلوار جمهوری میدان سپاه جنب داروخانه دکتر تقویقمقماسباب بازي فروشی10فروشگاه اسباب بازی سادات

سامان کیش36222993جعفریه خیابان امام خمینی روبروی مسجد خاتمقمقمآتلیه عکاسی15استودیو عکاسی کیان

17آموزشگاه طراحی نقاشی سلیمانی
آموزشگاه هنري و 

بازیگري
سامان کیش37836654فلکه صفاییه نرسیده به درمانگاه هنرکده نقاشی سلیمانیقمقم

سامان کیش32938071 باشگاه ایلیا2بلوار امین انتهای جمهوری قمقمباشگاه هاي  ورزشی20باشگاه ایلیا

سامان کیش38804431 باشگاه آموزشی  بدنسازی عصر ورزش24نبش توحید قمقمباشگاه هاي  ورزشی13باشگاه بانوان عصر ورزش

سامان کیش137711404 پالک  Aخیابان ارم پاساژ الغدیر زیرزمین بلوک قمقمپوشاک زنانه30لباس زنانه آستارا

سامان کیش44167108بلوار الغدیر بازار بزرگ شهر هایپر استر طبقه همکفقمقمپوشاک زنانه18نیونیل

سامان کیش336667258خیابان امام بلوار مدرس خیابان تقوی جنوبی نبش کوچه قمقمپوشاک مردانه17تولید و پخش کت و شلوار بهپوشان

سامان کیش38813472میدان توحید خیابان مالک اشتر پوشاک ساریناقمقمپوشاک نوزاد و کودک11پوشاک بچه گانه سارینا

سامان کیش202536505047میدان سعیدی مجتمع سیرنگ واحد قمقمپوشاک نوزاد و کودک8پوشاک کودک بیبی وان

سامان کیش94636207179 پالک 19میدان نواب بلوار امام موسی صدر نبش کوچه قمقمخدمات اتومبیل22کلینیک تخصصی خودرو فراهانی

سامان کیش37237350میدان ولیعصر بلوار خلیج فارس بعد از پمپ بنزینقمقمخدمات اتومبیل15مکانیکی تون آپ

سامان کیش38825841بلوار امام رضا پیچ فردوس قبل از ورودی دورخانهقمقمخدمات اتومبیل9تنظیم موتور غالمی

سامان کیش632889059 پالک78 و 76انتهای بلوار جمهوری بین کوچه قمقمخدمات اتومبیل7فروشگاه باطری اتومبیل باطری سنتر

سامان کیش36222788جعفریه خیابان امام خمینی روبروی اداره پستقمقمخدمات تبلیغاتی13تابلو و مهرسازی شعبانی



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش3/137201986 پالک24بلوار شهید محالتی کوچه قمقمخشکشویی17خشکشویی نگین

سامان کیش432171 مجتمع شهر طبقه 16بلوار امین، نبش کوچه قمقمرستوران15مجتمع گردشگری یوشیتا

سامان کیش1802532854545 و 16بین کوچه . آوینی جنوبی. شهرک قدسقمقمرستوران10کترینگ مدیران

سامان کیش36223731جعفریه خیابان امام خمینی روبروی مخابراتقمقمرستوران7رستوران آل یاسین

سامان کیش1502536659965میدان امام بلوار مطهری شمالی خیابان اباذر پالک قمقمسالن آرایش زنانه15آرایشگاه آویده

سامان کیش21502537724581خیابان ارم پاساژ ملت طبقه زیر همکف طالی پارسه پالک قمقمطال و جواهر5طالفروشی پارسه

سامان کیش336608217بلوار نیرو هوایی ابتدای کوچه قمقمعینک32عینک آیلند

سامان کیش2237204661 پالک 48خیابان آذر کوچه قمقمعینک5عینک پدر و پسر

سامان کیش32933332 نرسیده به میدان مفید59متری صدوق نبش کوچه  45قمقمفروشگاه لوازم ورزشی13فروشگاه لوازم ورزشی وحدت

سامان کیش36637302میدان سعیدی جنب مجتمع تجاری سیرنگقمقمفست فود8برگر زغالی و ساندویچ ویژه پونه

سامان کیش2532907700 و 23 بلوار امین بین کوچه قمقمفست فود8فست فود شمشاد

سامان کیش2402538827521خیابان توحید روبروی توحید قمقمقنادي9شیرینی گل الله

سامان کیش02537761313 کافه یوشیتا4 مجتمع شهر طبقه 16بلوار امین نبش کوچه قمقمکافه15کافه یوشیتا

سامان کیش30832401378خیابان ساالریه کوچه ژاله پالک قمقمکافه15کافه ژیهات

سامان کیش60302536505137 واحد 2میدان سعیدی مجتمع تجاری سیرنگ طبقه قمقمکتابفروشی8کتابفروشی کوچه باغ های نیشابور

قم بلوار الغدیر پاساژ بازار شهرقمقمکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

314داخلی 
به پرداخت ملت

به پرداخت ملت36505012-624025میدان سعیدی مجتمع تجاری سیرنگ طبقه سوم پالک قمقمکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

17فروشگاه فرهنگی تصویر جهانی
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش2237841289صفاییه میدان جانبازان کوچه ورزشگاه تختی پالک قمقم

سامان کیش9002532904043متری خیابان صدوق جنب ورزشگاه حیدریان فروشگاه 45قمقملوازم ورزشی9013لوازم و پوشاک ورزشی 

سامان کیش36500445خیابان اراک بعد از پل هوایی نیروگاه مکانیکی رضاقمقملوازم یدکی خودرو10مکانیکی رضا

سامان کیش22/102537849011بلوار شهید منتظری نبش کوچه قمقمهتل17هتل مهسان

سامان کیش433301905خیابان شهدا شرقی پل شهدا خیابان ساحلی غربی پالکسنندجکردستانعینک9.5اپتومتری وعینک آوین

سامان کیش03434115133خیابان امام خامنه ای (ع)میدان امام حسین شهربابککرمانچاپ و تکثیر13چاپ دیجیتال طاها

سامان کیش03434122569بلوار معلم نبش حسن آباد شمالیشهربابککرمانلوازم التحریر10کتابفروشی و لوازم التحریر فرهنگ

سامان کیش32487315برج تاج-  آذر 24نبش خیابان - ابتدای خیابان  شریعتی - میدان آزادی کرمانکرمانآزمایشگاه20آزمایشگاه دکتر کاهه

به پرداخت ملت32471137-27034نبش کوچه - خیابان بهمن یار کرمانکرمانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

سامان کیش1233129114کوچه - خیابان انقالب کرمانکرمانرستوران15رستوران سنتی حیاط خلوت

سامان کیش32462256پاساژ الماس-ابتدای خیابان هزارویک شبکرمانکرمانصنایع دستی10صنایع دستی سیندخت

به پرداخت ملت32454091-24034و 22خیابان امام جمعه حدفاصل کوی کرمانکرمانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت32431633-034بلوار جمهوری اسالمی، والفجر شمالی، خیابان هزار و یک شب، نبش میدان کوثرکرمانکرمانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

ماهانکرمانسفره خانه27خانه مسافر راسپینا
کرمان ، ماهان ، خیابان مدرس ، چهارراه اول سمت چپ ، خیابان کشاورزی ، درب دوم ، خانه 

باغ راسپینا
سامان کیش034-33778984

به پرداخت ملت34267946-195034 خیابان امیر کبیر شرقی پالک 20رفسنجان علی آباد کوچه امیر کبیر رفسنجانکرمانلوازم خانگی4.5لوازم خانگی چارسو تجارت پویا

سامان کیش37248088خیابان فردوسی باالتر از سینما آزادیکرمانشاهکرمانشاهباشگاه هاي  ورزشی31(زنانه)باشگاه ورزشی ساالر

سامان کیش08338252524کرمانشاه ، مسیر نفت ، ساختمان سابق بانک صادراتکرمانشاهکرمانشاهلوازم خانگی13لوازم خانگی رستمی

پوشاک ورزشی13پوشاک ورزشی پویا
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش32226379شگاه پویا.پاساژ شهرداری  ورودی میانی فرگچساران

کافه10کافی شاپ شانار
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش07432228170فلکه امام جنب بانک ملیگچساران



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

اسباب بازي فروشی13فروشگاه اسباب بازی بشارتی
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش33222405خیابان طالقانی روبروی هنرستان وحدتیاسوج

پارچه فروشی12فروشگاه پارچه سرای کشاورز
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش33342765دهدشت، خیابان شریعتی، جنب بانک مرکزی دهدشتیاسوج

پوشاک چند منظوره20بوتیک طالع زاده
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش07433227420خیابان مطهری پاساژ پروین پوشاک طالع زادهیاسوج

تعمیرگاه اتومبیل8تعویض روغنی پردیس
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش07433224581بلوار مطهری نبش سی متری معاد جنب بانک اقتصاد نوینیاسوج

خشکشویی5خشکشویی دنا
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش33225911 یا شهید گودرزی7سی سخت، خیابان دنا، نبش فرعی یاسوج

طال و جواهر4طال فروشی کارن
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش33223949بلوار مطهری نبش خیابان پزشکیاسوج

فست فود10پیتزا آلما
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش33339746متری امام خمینی نرسیده به چهارره عالیوند 60یاسوج

کیف و کفش10کفش تک
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش07433221453خیابان فردوس پاساژ طوس طبقه همکفیاسوج

8گالری کاترین
لوازم آرایشی 

وبهداشتی

کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش33220381خیابان مطهری، فلکه ساعت، مقابل پاساژ جوکاریاسوج

لوازم خانگی4لوازم خانگی الفونه
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش533229531 و 4متری ارتش بین گلستان  30یاسوج

لوازم خانگی3فروشگاه لوازم خانگی دوهنده
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش32264770دهدشت، خیابان شریعتییاسوج

لوازم ورزشی20آریا اسپرت
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش07433346598خیابان پزشک کوچه کمایاسوج

هتل17هتل ارم یاسوج
کهگیلویه و 

بویراحمد
سامان کیش33224599خیابان مطهری حد فاصل هفت تیر و میدان جانبازانیاسوج

سامان کیش5228875-0173روبه روی دکه راهنمایی رانندگی-جنب میدان وحدت-آق قالآق قالگلستانفست فود10پیتزا اسالم

سامان کیش01736225579خیابان امام رضا روبرو بانک تجارت مرکزیعلی آباد کتولگلستانرستوران10رستوران حاج علی

سامان کیش0735400224روستای تمرقره قوزی خیابان فراغی کوچه امان محمد قره قوزیکاللهگلستانهتل22ترکمن اولکام

سامان کیش26101732330214 واحد 3خیابان سرخواجه مجتمع آفتاب گالیکشگلستانچاپ و تکثیر13کانون تبلیغاتی البرز نگاره

سامان کیش32545320خیابان عدالت بستنی ایتالیایی سان سی کولگرگانگلستانآبمیوه و بستنی10آبمیوه و بستنی سان سی کول

سامان کیش32320299 ساختمان مهستان طبقه اول11خیابان ولیعصر کوچه عدالت گرگانگلستانآزمایشگاه20آزمایشگاه سپهر

سامان کیش32332295روبروی سازمان آب- خیابان ولیعصر گرگانگلستانپوشاک چند منظوره13پوشاک آویشن شعبه گرگان

به پرداخت ملت32545643-23017نبش کوچه صیاد- گرگان ،خیابان صیاد شیرازی گرگانگلستانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

4جواهری رویال
جواهرآالت و 

سنگهاي گرانبها
سامان کیش8732359185پاساژ کاپری طبقه اول پالک گرگانگلستان

سامان کیش32426331بلوار کمر بندی قبل از میدان مفتح واحد اکبر جوجه گرگانگرگانگلستانرستوران7رستورانهای اکبرجوجه

سامان کیش01732522000 رستوران و فست فود باباطاهر85/1بلوار ناهارخوران نبش عدالت گرگانگلستانفست فود18فست فود بابا طاهر

به پرداخت ملت3-33343882-017فروشگاه سرویس خواب آپادانا- شهریور17گنبد،میدان گنبدگلستانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

سامان کیش133292319خیابان شریعتی غربی پالک گنبد کاووسگلستانپوشاک مردانه9ایلکای

سامان کیش7733342155بازار روس ها سالن اول غرفه گنبد کاووسگلستانکیف و کفش10کیف و کفش عدنان

سامان کیش35229154کمربندی روبروی میدان بار جنب ایران خودرومینودشتگلستانرستوران5رستوران جوجه ایرونی

سامان کیش5701344525993بندرانزلی، خیابان سپه پاساژ پارادایس طبقه دوم پالک بندرانزلیگیالنبدلیجات7بدلیجات پارادایس



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

3بازرگانی صومی
قطعات و تجهیزات 

برقی
سامان کیش35801344450181بندرانزلی منطقه آزاد انزلی مجتمع ونوس طبقه اول شرقی واحد بندرانزلیگیالن

سامان کیش01344437881بندرانزلی غازیان میدان گاز ساختمان پالزا کافه رولتبندرانزلیگیالنکافه4کافه رولت

سامان کیش01333232202خیابان معلم طبقه زیرین ساختمان شهرداریرشتگیالنپوشاک مردانه12پوشاک مردانه زنونی

سامان کیش01333232202خیابان معلم طبقه زیرین ساختمان شهرداریرشتگیالنپوشاک مردانه12پوشاک مردانه زنونی

سامان کیش33369715بلوار منظریه روبروی ساختمان هتل کادوسرشتگیالنخواروبار2.8فروشگاه دلفین

سامان کیش33607677 متری کریم پور18بلوار امام جنب رشتگیالنرستوران18پلو کبابی شمال

سامان کیش18001333780884گلسار بلوار گیالن جنب خیابان رشتگیالنرستوران13شهر سوخاری

سامان کیش01332141682ابتدای جاده پیر بازار فروشگاه کاالی خواب خوابالورشتگیالنسرویس خواب9کاالی خواب خوابالو

سامان کیش01333234171سبزه میدان پیر سرا صنایع دستی گیلورشتگیالنصنایع دستی9صنایع دستی گیلو

سامان کیش33325036خیابان فرهنگ، خیابان آزادی، روبروی بانک رفاه، جنب کارگاه هنر سروشرشتگیالنعینک13عینک نورسا

سامان کیش18033780844محله گلسار بلوار گیالن نبش خیابان رشتگیالنفست فود13شهر سوخاری

سامان کیش01333580025میدان جهاد خیابان رشتیان پیتزا حاتمرشتگیالنفست فود5ستوران و فست فود حاتم

سامان کیش01333780121 طبقه اول192رشت، گلسار بلوار گیالن نبش خیابان رشتگیالنکافه10کافه پنج

سامان کیش601391001054 مجتمع باران طبقه 143رشت گلسار بلوار سمیه نبش رشتگیالنکلینیک زیبایی پوست7کلینیک زیبایی رویال

سامان کیش33221563-013خیابان شیکرشتگیالنکیف و کفش11سوگلی

به پرداخت ملت33254983-013بلوار معلم جنب استانداری نبش خیابان گلها ساختمان کیوان- رشترشتگیالنکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

به پرداخت ملت33724543-113013 و 111بین - رشت، خ گلسار رشتگیالنکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)کیف و کفش دنیلی 

سامان کیش01333470783ابتدای جاده الکان طبقه پایین فروشگاه خجسته روبروی داروخانهرشتگیالنگل فروشی17گلفروشی گل من

سامان کیش33527442بیستون، روبروی بانک سینارشتگیالنگیاهان دارویی13گیاهان داروئی ضیاءالدین

سامان کیش33821651خیابان شهدا نرسیده به سه راه پاستوریزه چاپ و لوازم التحریر اللهرشتگیالنلوازم التحریر10لوازم تحریر و انتشارات الله

سامان کیش33526202بلوار معلم میدان مادر نبش بن بست اولرشتگیالنلوازم التحریر8لوازم التحریر رز

سامان کیش33120809چهارراه گلسار، نبش داروخانه گلسار، انتهای خیابان نواب، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه دومرشتگیالنمطب40کلینیک تخصصی زنان و زایمان جوانه زندگی

سامان کیش01342625253خیابان امام خمینی نبش خیابان مهین پوررودسرگیالنلوازم التحریر9شهر تحریر

سامان کیش42684340خیابان امام، جنب سینماکالچايگیالنخواروبار4مرکز خرید امیران

سامان کیش01342688288خیابان امام جنب بانک صادرات لوازم التحریر حقیقتکالچايگیالنلوازم التحریر9لوازم التحریر حقیقت

سامان کیش42541965 خیابان امام خمینی قبل از پمپ بنزین  روبروی داروخانه دامپزشکی دکتر محمدنژادلنگرودگیالندامپزشکی22دامپزشکی دکتر خجسته

سامان کیش06643438429خیابان انقالب نبش بازار رضاازنالرستانپوشاک زنانه8لباس مجلسی اسکندری

سامان کیش06643425780پاساژ نعمتی کافه کتاب ماناازنالرستانکافه8کافه کتاب مانا

سامان کیش06643327227بلوار ولیعصر روبوری خیابان شانزدهمازنالرستانلوازم یدکی خودرو8لوازم یدکی هداوند

سامان کیش43338333 آتلیه آرش17بازار کوچه امیر کبیر جنب امام الیگودرزلرستانآتلیه عکاسی15آتلیه عکاسی آرش

سامان کیش06643348152بلوار غربی رو به روی آهن فروشی آقا عباس موسویالیگودرزلرستانخدمات اتومبیل6اتو سرویس بزرگ شهر

سامان کیش42621827خیابان حافظ شمالی ، باالتر از کوچه باجالنبروجردلرستانفروشگاه لوازم خانگی6لوازم خانگی پاتریک

سامان کیش45933302550خیابان علوی روبروی بانک انصار جنب بانک قوامین پالک خرم آبادلرستانتزیینات و دکوراسیون6آذین

سامان کیش63340228ابتدای خیابان سوم قاضی آباد فروشگاه فرش جهانخرم آبادلرستانفرش فروشی8فروشگاه فرش جهان

سامان کیش43246545بلوار آیت اهلل بروجردی روبروی پمپ بنزیندورودلرستانلوازم یدکی خودرو5لوازم یدکی محمد

سامان کیش1942600028نبش اندیشه - خیابان شهید بهشتی آملمازندرانپوشاک چند منظوره13پوشاک آویشن شعبه آمل

سامان کیش44440176جاده هراز نرسیده به امل مجتمع تجاری اکسین آملآملمازندرانپوشاک زنانه18نیونیل اکسین

سامان کیش44272750 فروشگاه برگ سبز18 و 20خیابان امام خمینی بین آفتاب آملمازندرانلوازم خانگی10فروشگاه کادویی برگ سبز



نام فروشگاه
درصد 

تخفیف
تلفنآدرسشهراستانصنف

دستگاه /نام درگاه

کارتخوان که بایستی 

تراکنش خود را بر 

روی آن انجام دهید

شعب سراسر کشور
تمامی دستگاه های 

کارتخوان فروشگاه

  لیست مراکز طرف قرارداد ستاره پارس در سراسر کشور

اعتبار این لیست تا 1401/01/16

راهنما
. انجام  دهیدبه پرداخت ملتدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ آبیسطر 

. انجام  دهیدسامان کیشدستگاه کارتخوان /یعنی بایستی  تراکنش خرید خود را بر روی درگاه:  رنگ سبزسطر 

. پیامک نمایید1000909را به شماره  9جهت آشنایی بیشتر با باشگاه مشتریان ستاره پارس عدد 

. پیامک نمایید1000909 را به شماره 100جهت ثبت شماره کارت بانکی خود یا اعضاء خانواده عدد 

خواروبار

سامان کیش32334741خیابان بابل کلینیک بعد از بیمارستان فروشگاه سپهربابلمازندرانبازي هاي کامپیوتري15فروشگاه لوازم کامپیوتری سپهر

سامان کیش3132320167 و 33کمربندی غربی بین توحید بابلمازندرانباشگاه هاي  ورزشی30مجمموعه سالمتی انرژی

سامان کیش42600025چهارراه شهربانی- خیابان مدرس بابلمازندرانپوشاک زنانه13پوشاک آویشن شعبه زنانه بابل

سامان کیش01132234909کمربندی شرقی بیست متر قبل از قبل گلستان دهمبابلمازندرانتعمیرگاه اتومبیل9تعویض روغن تاپ

سامان کیش01132193336خیابان طالقانی،بلوار طالقانی،جنب سپاهبابلمازندرانرستوران9رستوران و چلوکبابی مدرس

سامان کیش01132191559فلکه کارگر جنب داروخانه دکتر داوودی عینک فروشی پاسارگادبابلمازندرانعینک28عینک فروشی پاسارگاد

سامان کیش32194682خیابان شهید صالحی روبروی امامزاده سید ذکریابابلمازندرانفرش فروشی14بازرگانی فرش و موکت قلی تبار

سامان کیش01132220594 فروشگاه زاهدیان19کمربندی غربی،بهاران بابلمازندرانفروشگاه لوازم خانگی3.5صوت و تصویری زاهدیان

سامان کیش01132198453 شهریور بازار مبل زرگر محله طبقه فوقانی17میدان بابلمازندرانکیف و کفش10چرم شمال ایرانیان

سامان کیش32323141چهاراره امیرکبیر نبش ضلع شرقی امیرکبیربابلمازندرانگل فروشی17گل فروشی خوشه

سامان کیش01154220971خیابان خیام روبروی پارکینگ عمومیتنکابنمازندرانآتلیه عکاسی34عکاسی جالل

کلینیک تخصصی دامپزشکی فرشاد لطفی 

میری
سامان کیش8501154239059خیابان میرزای شیرازی کوچه شهید کاظمی پالک تنکابنمازندرانپت شاپ18

سامان کیش01154228934خیابان طالقانی جنب بانک صادراتتنکابنمازندرانکیف و کفش7 کیف وکفش آلند

سامان کیش01152286449رادیو دریا بعد از فرعی سوم روبروی کوچه نامجوچالوسمازندرانآبمیوه و بستنی10آبمیوه و بستنی انرژی پالس

سامان کیش52225874 شهریور جنب بانک ملی تزئینات لطفی نژاد17خیابان چالوسمازندرانپرده فروشی13تزئینات پرده لطفی نژاد

سامان کیش42600027نرسیده به ورودی نمک آبرود-  جاده تنکابن 10کیلومتر چالوسمازندرانپوشاک چند منظوره13پوشاک آویشن شعبه نمک آبرود

سامان کیش652217041 واحد 2مرکز تجاری میالد نور طبقه چالوسمازندرانپوشاک زنانه8گالری کلبه مد

سامان کیش52241230 شهریور، پایین تر از دانشگاه آزاد اسالمی17خیابان چالوسمازندرانرستوران9آش و حلیم موالنا

سامان کیش52253300کمربندی، خیابان شهید یاسر زندیچالوسمازندرانرستوران9آش و حلیم موالنا

سامان کیش52241771بلوار امام رضا باالتر از پاساژ الماسچالوسمازندرانرستوران9آش و حلیم موالنا

سامان کیش52248350 شهریور، روبروی هتل ملک17خیابان چالوسمازندرانقنادي9شیرینی بهارنارنج

سامان کیش52247546خیابان امام  کوچه قنادی دریا لوازم التحریر پارسهچالوسمازندرانلوازم التحریر6لوازم التحریر پارسه

سامان کیش42600023روبروی اداره کل تربیت بدنی استان- خیابان فرهنگ ساريمازندرانپوشاک چند منظوره13پوشاک آویشن شعبه فرهنگ

به پرداخت ملت33246191-031خیابان پانزده خرداد چهارراه بیست متری اول ابتدای خیابان یگانه- ساریساريمازندرانکیف و کفش2(عالوه بر تخفیف جشنواره)چرم شیفر 

سامان کیش33884397خیابان امام کوچه شهید تیموریسورکمازندرانآتلیه عکاسی22آتلیه عکاسی عمادی صفوی

سامان کیش01133883264خیابان امام، جنب موسسه امام حسینسورکمازندرانچینی و بلور7فروشگاه پارس پالست

سامان کیش33882352چهارراه آزادگان جنب بانک صادراتسورکمازندرانخدمات اتومبیل8سیستم اتومبیل ایمن گستران

سامان کیش33884269بلوار شهید بهشتی، روبروی کمیته امدادسورکمازندرانخواروبار5سوپرمارکت حیدرزاده

سامان کیش01133885761چهارراه آزادگان، ابتدای بلوار شهید بهشتیسورکمازندرانخواروبار5سوپرمارکت سعید

سامان کیش33885860چهارراه آزادگان انتهای بلوار آزادگانسورکمازندرانرستوران10دیزی سرای خان دایی

سامان کیش01133885957میدان امام خمینیسورکمازندرانگیم نت10کافی نت یعقوب زاده

سامان کیش33884785خیابان امام خمینی بعد از بانک ملتسورکمازندرانلوازم التحریر7لوازم التحریر امیرکبیر

17لوازم موبایل  پاسارگاد
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش33884537میدان امام حسینسورکمازندران

سامان کیش33885181خیابان امام میدان امام حسینسورکمازندرانمیوه و سبزي فروشی8میوه فروشی مستر بار

26آموزشگاه رایان اندیشه شمال
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش11842230018 و 117 پالک 3خیابان بابل پاساژ نسیم طبقه قائم شهرمازندران

17آموزشگاه فنی و حرفه ای هومن
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش01142224720خیابان بابل کوچه کبیریقائم شهرمازندران

سامان کیش42600022میدان طالقانیقائم شهرمازندرانپوشاک چند منظوره13پوشاک آویشن شعبه طالقانی

سامان کیش4242276686خیابان تهران نبش البرز قائم شهرمازندرانپوشاک زنانه10مانتو فروشی خورشید خانم
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خواروبار

سامان کیش01142282979خیابان تهران بعد از عبور دخانیات جنب شیرینی سرای گل یخقائم شهرمازندرانسالن آرایش مردانه10آرایشگاه آکادمی مو

سامان کیش2901142267280خیابان جویبار،جنب خزرقائم شهرمازندرانقنادي9شیرینی سرا نوین

به پرداخت ملت42074213-011قائمشهر، خیابان ساری روبروی سپاه ناحیهقائمشهرمازندرانلوازم خانگی5لوازم خانگی موسوی یاس

سامان کیش6152634966حسن کیف مجتمع تجاری میالد نور پالک کالردشتمازندرانآموزشگاه موسیقی9گالری موسیقی طنین

سامان کیش01152629232دو راهی رودبارک و مجل جنب امالک مترو پلکالردشتمازندرانخواروبار5سوپر مارکت مهرداد

سامان کیش52629585بلوار امام روبروی مسجد جامعکالردشتمازندرانخواروبار4فروشگاه بزرگ کالردشت

سامان کیش52626033روبروی شهرداریکالردشتمازندرانرستوران10باغ رستوران آتا

سامان کیش52628822ابتدای جاده عباس آباد، مجتمغ شقایق، جنب کافه کوبارکالردشتمازندرانفست فود9فست فود آسیو

سامان کیش52628854حسنکیف، مجتمع شقایقکالردشتمازندرانکافه9کافی شاپ کوبار

سامان کیش52629583بلوار امام پایین تر از تامین اجتماعی جنب سالن مینیاتورکالردشتمازندرانگل فروشی9دختر گل فروش

سامان کیش52621405حسنکیف، روبروی نان سنگکیکالردشتمازندرانگیاهان دارویی8عطاری سینا

سامان کیش52621674ورودی بازارچه شهرداری، جنب بانک صاداراتکالردشتمازندرانماشینهاي اداري5ماشین های اداری و خدمات کامپیوتری پیشرو

سامان کیش34728927نکا خیابان انقالب جنب مخابرات مرکزینکامازندرانلوازم التحریر8لوازم اداری آرین

سامان کیش52350766میدان آزادی ابتدای خیابان سعدینوشهرمازندرانپروتئینی5سوپر گوشت مفیدی

سامان کیش52327018نرسیده به پاساژ میترا، جنب رودخانه کورکورستاننوشهرمازندرانرستوران9آش و حلیم موالنا

سامان کیش08633282680خیابان دانشگاه میدان نماز کوچه رز- اراک اراکمرکزياسباب بازي فروشی8اسباب بازی پسر عمه زا

سامان کیش33280519خیابان مشهد، فلکه قرآناراکمرکزيآجیل و خشکبار6آجیل و خشکبار برتر

سامان کیش08633405036نبش کوچه تمدن- ابتدای خیابان محسنیاراکمرکزيپوشاک چند منظوره4تومنی 39

سامان کیش22350197مجتمع همای سعادت-  جاده سلفچگان به دلیجان 3کیلومتر اراکمرکزيپوشاک زنانه18نیونیل

سامان کیش1132222364شهرک ولیعصر خیابان مطهری نبش کوچه ایمان اراکمرکزيپوشاک زنانه10توسکا

سامان کیش08632329173عباس آباد مجتمع تجاری پارساراکمرکزيپوشاک مردانه14پوشاک مردانه فابریونی

سامان کیش08633259195خیابان قائم مقام خیابان لعلیاراکمرکزيپوشاک مردانه9بوتیک پازل

به پرداخت ملت34451664-086اراک خیابان قائم مقام قبل از مسجد کله ایهااراکمرکزيتاسیسات ساختمان4.5تاسیسات ساختمانی سپنتا

سامان کیش32225357میدان سرداران ابتدای خیابان شیخ فضل اهلل نوریاراکمرکزيخدمات تاسیساتی5تصفیه آب دانش

4لوازم ساختمانی عظیمی
خدمات و مصالح 

ساختمان
سامان کیش32773655میدان انقالب حد فاصل شهدای صفری و کرهروداراکمرکزي

سامان کیش32223317خیابان مخابرات پاساژ امیرکبیر طبقه همکف راهروی سوماراکمرکزيخرازي و لوازم خیاطی4خرازی یوسفی

سامان کیش32238062خیابان شهید بهشتی پاساژ اسالمی طبقه دوماراکمرکزيخیاطی15خیاطی و دوزندگی مردانه هنر

سامان کیش08633245314آیت اهلل غفاری، چهارراه راهزان به سمت قائم مقام، کوچه قاریاراکمرکزيدندانپزشکی8دندانسازی مهر

سامان کیش08633125723جنب نانوایی سنگکی- 2پارکینگ- 4منطقه- شهر صنعتی- اراکاراکمرکزيرستوران8کلیدسازی میالد

سامان کیش08632269744نرسیده به فلکه ساعت- خیابان قائم مقاماراکمرکزيرستوران4ماشین اداری و کامپیوتری قریشی

سامان کیش08633136749خیابان هپکو، نبش کوچه والیت، جنب داروخانه دکتر رجبیاناراکمرکزيسالن آرایش زنانه20سالن زیبایی آراپاد

سامان کیش08632240995خیابتن شهید رجایی ملک کوی مدائناراکمرکزيسالن آرایش زنانه17قصر ناخن مستوره

سامان کیش08632211186خیابان ملک، باالتر از پارک جنت، کوچه نیایشاراکمرکزيسالن آرایش زنانه10آرایشگاه چلچله

سامان کیش08633125982بازار سرپوشیده،بین گذر سوم و چهارم،حیاط سرای کاشانی،طبقه فوقانی فروشگاه فرشتهاراکمرکزيصنایع دستی10فروشگاه فرشته

سامان کیش08632212777 متری رو به رو بانک سامان17بعد از - خیابان ملک اراکمرکزيعطر فروشی9کلبه عطر

سامان کیش08633671080خیابان جانبازان،مخابرات،پاساژ عراقچی،طبقه همکفاراکمرکزيعینک18عینک نظری

سامان کیش08632230909 متری جنب درمانگاه جامع خیری17خیابان ملک بعد از اراکمرکزيفست فود13فست فود هایدا

سامان کیش32213858 طبقه سوم6خیابان شریفی خیابان شهید بهشتی میدان شریفی پالکاراکمرکزيکافه8کافه تریا دانژه
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سامان کیش32211293خیابان ملک نبش کوچه حکمتاراکمرکزيکتابفروشی15شهر کتاب دارینوش

سامان کیش08632229235خیابان مخابرات پاساژ مرکزیاراکمرکزيکیف و کفش4کفش پانما

سامان کیش08634774206خیابان امام خمینی خیابان شهید حسنی کوچه گلستاناراکمرکزيگل فروشی14گل فلورانس

سامان کیش5408634225075 ، واحد1میدان شورا، پاساژ خاتم، طبقه اراکمرکزيلوازم التحریر9فکر آذین

18عطر پاریس
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش08632230418زیرپله- طبقه همکف- پاساژ فردوسی- اراکاراکمرکزي

16آرایشی و بهداشتی پرنسا
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش0863222922مجتمع تجاری فردوسی از سمت درب کوچک اولین مغازهاراکمرکزي

به پرداخت ملت33816-081اراک خیابان سیدالشهدا، خیابان شهیدتوکلیاراکمرکزيلوازم خانگی4.5لوازم خانگی مهرگان

سامان کیش08646231330پاساژ پردیس فروشگاه بلوچاراکمرکزيلوازم ورزشی13لوازم ورزشی بلوچ

سامان کیش34025039انتهای خیابان شهید رجایی کوچه شهید محمود آبادیاراکمرکزيمهد کودک20خانه بازی و خالقیت لگو

سامان کیش08638627673شهرک مهاجران، بلوار الغدیر، روبروی ساختمان نفت پاسارگاداراکمرکزيمیوه و سبزي فروشی5سوپر میوه آفتابگردان

به پرداخت ملت34778549-20086 واحد 18اراک کوی اندیشه بلوک اراکمرکزي5.5شرکت آسانسور ایده پردازان بهیاد

به پرداخت ملت33268564-086اراک خیابان دانشگاه ابتدای خیابان آیت اله غفاریاراکمرکزي4.5لوازم اداری و کامپیوتر تورانیان

سامان کیش08646230978فردوسی روبرو ی پاساژ فردوسی شعبه دوخمینمرکزيپارچه فروشی113پارچه سرای هلن شعبه 

سامان کیش08646225371خیابان امام خمینی خیابان شهدا ابتدای خیابان شهدا چاپ دیجیتال حافظخمینمرکزيچاپ و تکثیر10چاپ دیجیتال حافظ

سامان کیش46333908خمین خیابان امام خمینی مقابل مسجد سادات کوچه شهید عزیزیانخمینمرکزيکافه13کافه بن بست

سامان کیش08646225246(روبروی امام زاده محمد) خرداد فروشگاه باقری 15 خرداد نبش میدان 15 میدان خمینمرکزيگیاهان دارویی7عطاری گیاهی مدنی

8آرایشی و بهداشتی سایه
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش46228244خیابان فردوسی خیابان تختی نبش چهارراه تختیخمینمرکزي

سامان کیش46338619میدان احمدآباد ابتدای کوچه اسدی لوازم خانگی حدیثخمینمرکزيلوازم خانگی6لوازم خانگی حدیث

سامان کیش42241084خیابان دکتر شریعتی مقابل پارک فرهنگیانساوهمرکزيپارچه فروشی9پارچه سرای برادران محمدیان

سامان کیش342250153 فاز 3شهرک فجر ابتدای بلوار میثم ساوهمرکزيتزیینات و دکوراسیون8کابینت و دکوراسیون لوکس

سامان کیش42415377 فروشگاه پنج الیه29 و 31خیابان طالقانی مابین طالقانی ساوهمرکزيخدمات تاسیساتی4تاسیسات و لوازم بهداشتی ساختمان پنج الیه

سامان کیش42426197بخش ساوه میدان سرداران بلوار معصومهساوهمرکزيرستوران10نهارخوران کشاورز

10آرایشی بهداشتی فرسیما
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش42225731بخش ساوه،خیابان انقالب،روبروی ساختمان بانک انصار آرایشی فرسیماساوهمرکزي

سامان کیش42251231خیابان دکتر شریعتی مقابل پارک فرهنگیانساوهمرکزيمانتو فروشی9پارچه سرای برادران محمدیان

سامان کیش43240814میدان آزادی، دور میدانمحالتمرکزيقنادي9شیرینی سرای ماه عسل

سامان کیش1607633689110 واحد 5چهارراه دانشگاه،ساختمان شمس،باالی فروشگاه باتیک،طبقه بندرعباسهرمزگانآتلیه عکاسی21عکاسی گالمور

سامان کیش98/207632235126کارگزاری،مجتمع ستاره جنوب طبقه اول جنب درب پشتی کارگزاری،فروشگاه اردالن پالک بندرعباسهرمزگانپوشاک مردانه15پوشاک اردالن

سامان کیش07632251212خیابان سید جمال الدین اسدآبادی چهارراه مرادیبندرعباسهرمزگانعینک30عینک وزرا

سامان کیش33677402چهار راه داماهی به سمت اوقاف جنب مجتمع قصر طالییبندرعباسهرمزگانکتابفروشی11فروشگاه سرو

سامان کیش07632234464خیابان سید جمال چهاراه مرادی نرسیده به سه راه سازمان طبقه فوقانی نادر اسپرتبندرعباسهرمزگانمطب9بینایی سنجی وعینک اهورا

سامان کیش07633337329کوی فرهنگیان،نبش خیابان معلمبندرعباسهرمزگانمیوه و سبزي فروشی9میوه سرای فرهنگیان

سامان کیش07642223371بازار بزرگ کوچه مطبوعاتی پارچه سرای دهبان فردمینابهرمزگانپارچه فروشی10پارچه فروشی دهبان فرد

سامان کیش07642224244بازار بزرگ چهارراه طالقاقی پارچه فروشی ابراهیم زارعیمینابهرمزگانپارچه فروشی8پارچه سرای ابراهیم زارعی

سامان کیش07642223613میدان والیت جنب اتاق اصناف سوپر گوشت تهرانمینابهرمزگانپروتئینی4سوپر گوشت تهران

سامان کیش09357650763بلوار بسیج، مجتمع میناب مالمینابهرمزگانخواروبار4پانا مارکت

سامان کیش07642228231 بهمن مغازه سید محمد ماجدی22بازار کانال پاساژ مینابهرمزگانسرویس خواب8(ماجدی)کاالی خواب لیلیوم 
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سامان کیش0762223041میدان شهدا جنب بانک صادرات لوازم قنادی احسانمینابهرمزگانقنادي5لوازم قنادی احسان

سامان کیش42521152بلوار امام پشت بانک مسکن مرکز خرید جهیزیهمینابهرمزگانلوازم خانگی5مرکز خرید جهیزیه

سامان کیش42355954زهوکی بلوار حاج قاسم سلیمانی جنب نمایندگی ایساکومینابهرمزگانلوازم یدکی خودرو8قطعات خودروی ایساکو

سامان کیش34920573خیابان باهنر پاساژ رضاتویسرکانهمدانپوشاک ورزشی10لوازم ورزشی تختی

به پرداخت ملت33347383-081مالیر ،بلوار شهید بهشتی روبروی فرمانداری جنب مبل قنبریمالیرهمدانتخت و کمد کودک6سرویس خواب آپادانا

سامان کیش38252353-081همدان،خیابان مهدیه روبروی مسجد مهدیههمدانهمدانآجیل و خشکبار26آجیل لبخند شعبه 

سامان کیش21138250825همدان،خیابان مهدیه ،روبروی سازمان دانش آموزی پالک همدانهمدانآموزشگاه زبان12موسسه زبان بامداد دانش

27(نوین دانشجو)مجتمع فنی و حرفه ایی 
آموزشگاه فنی و 

حرفه اي
سامان کیش38270532همدان،سیزده خانه ،جنب بانک پارسیان ،بن بست سوداگرهمدانهمدان

سامان کیش38232243سعیدیه باال مجموعه ورزشی شهید شمسی پور خانه کاراتههمدانهمدانباشگاه هاي  ورزشی36خانه کاراته شوتوکان

سامان کیش34234430متری جعفری12همدان،حصار امام همدانهمدانپوشاک مردانه18پوشاک امیران

سامان کیش10632517262ابتدای خیابان شریعتی پاساژ قائم طبقه اول پالک همدانهمدانپوشاک ورزشی10گالری مصطفی

سامان کیش38324749همدان،خ میرزاده عشقی،روبروی تاالر معلم،نبش کوچه سپیدارهمدانهمدانتجهیزات پزشکی9تجهیزات پزشکی نوین التیام

20آبکاری طال و جواهر افالک
جواهرآالت و 

سنگهاي گرانبها
سامان کیش32511280میدان امام خمینی بازار مظفریه ،پاساژ مهدیه، طبقه باالهمدانهمدان

سامان کیش8138244782 قطعه حمایت از زندا3 پل والیت بعد از ساختمان کالنتری ساختمان همدانهمدانخواروبار2.5آمادای مارکت

سامان کیش38380903-081،نبش میدان عباس آباد(ابتدای جاده گنجنامه)بلوار کوالب همدانهمدانرستوران11رستوران ساحل

سامان کیش32534466 خیابان بوعلی پاساژ شهر آرا طبقه چهارمهمدانهمدانرستوران10 فست فود بام سبز

سامان کیش208138282088همدان سیزده خانه کوچه سروش جنب پارک بین النهرین مجتمع ماهان طبقه همدانهمدانروانشناسی50کلینیک حال خوب

سامان کیش38371500همدان، میدان پژوهش ، ابتدای خیابان مهدیههمدانهمدانفست فود10فست فود دانژه

همدان میدان جهاد جنب بانک ملیهمدانهمدانکیف و کفش10فروشگاه چرم کروکو
021-91070012-

304داخلی
به پرداخت ملت

9 زی زی شاپ
لباس خواب مردانه 

زنانه
سامان کیش128132562946 خیابان بوعلی کوچه میرفندرسکی طبقه باال پالک همدانهمدان

سامان کیش08132715389بلوار شاهد جنب مجتمع صبا فروشگاه لوازم و تجهیزات آشپزخانه ارگهمدانهمدانلوازم خانگی10تجهیزات آشپزخانه ارگ

سامان کیش32514669فروشگاه تاک- روبروی بانک مهر اقتصاد- نرسیده به چهارراه شریعتی- خیابان شریعتیهمدانهمدانلوازم خانگی5لوازم خانگی تاک

به پرداخت ملت38267281-12081خیابان شیرسنگی کوچه صالحیان خیابان ملی گاز پالک همدانهمدانلوازم خانگی4.5لوازم خانگی ملت

سامان کیش38235007خیابان جهان نما،روبروی برج جهان نماهمدانهمدانلوستر فروشی9لوستر الله

سامان کیش32545029روستای مدوار جنب صندوق امام رضامهریزیزدجیگرکی5ساندویچ افشاریان

سامان کیش203522348916میبد،شهیدیه،بلوار مدرس،خیابان اعرافی جنب کوچه اعرافی میبدیزدخواروبار3فروشگاه عدالت

سامان کیش03536225460خیابان فرخی روبروی بازار روزیزدیزدابزار و یراق5قفل کلید سحر

سامان کیش1736287829 میدان مسکن خیابان مقداد نبش کوچه یزدیزدآبمیوه و بستنی11 شیرینی دانژه

سامان کیش7503538260085خیابان تیمسار فالحی بازارچه اطلسی طبقه اول پالک یزدیزدآبمیوه و بستنی4آیمیوه بستنی ساالر

سامان کیش3238285725بلوار پاسداران کوچه یزدیزدآموزشگاه زبان25آموزشگاه زبان نارسیس

سامان کیش38344000محله صفائیه خیابان عدالت روبروی ساختمان تاالرفرهنگیانیزدیزدپارچه فروشی10پرده سرای وضیع تن

سامان کیش37222099 پارک طبعیت گردی شباهنگ20بلوار دهه فجر سه راه شهرک مشاغل کیلومتر یزدیزدپارک و مراکز تفریحی8پارک طبیعت گردی شباهنگ

سامان کیش215203535227941مجتمع ستاره نور طبقه اول الین حریر واحدیزدیزدپوشاک چند منظوره18پوشاک آوین

سامان کیش37227669محله آزادشهر بین فلکه اول و دوم روبروی ساختمان بانک صادراتیزدیزدپوشاک چند منظوره10پوشاک مردانه آراتن جین

سامان کیش37222107محله آزادشهر بعد از فلکه اول روبرو بانک صادراتیزدیزدپوشاک چند منظوره10ماه کوچولو

سامان کیش32624471خیابان امام جنب ساختمان مسجدیزدیزدپوشاک چند منظوره5پوشاک مبینا

سامان کیش21438270215مجتمع صدف طبقه همکف یک واحد یزدیزدپوشاک زنانه15شلوار زنانه ریموند
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سامان کیش38270229محله صفاییه پاساژ صدف طبقه اولیزدیزدپوشاک زنانه10پوشاک کن

سامان کیش38201295صفاییه چهار راه پژوهش کوی استادان خیابان قانونیزدیزدپوشاک زنانه10خانه مد خورشید

سامان کیش1238262972بلوار شهیدقندی مجتمع آریا طبقه زیرین واحدیزدیزدپوشاک نوزاد و کودک10تاپ کیدز

سامان کیش37231211محله آزادشهر بین سه راه و میدان اول جنب واحد بانک کشاورزییزدیزدپوشاک نوزاد و کودک5پوشاک نیایش

سامان کیش38270218محله صفاییه مجتمع صدف طبقه همکفیزدیزدخرازي و لوازم خیاطی10خرازی دقیق

سامان کیش36303416خیابان مهدی بعد از عطارییزدیزدخرازي و لوازم خیاطی10گالری سید

سامان کیش38261758 ساختمان عکاسی دیدگاهان16محله صفائیه خیابان تیمسار فالحی کوچه بنفشهیزدیزدخیاطی10مزون خیاطی گالکسی

سامان کیش38245764محله صفاییه چهارراه پژوهش طبقه فوفقانی بستنی آیس پکیزدیزددندانپزشکی10مطب دکتر بیطرف

سامان کیش03538276867بلوار امام جعفرصادق ابتدای کوچه نسیمیزدیزدرستوران5کافه رستوران توت فرنگی

سامان کیش38343031 بلوار دانشگاه خیابان مجدالعلما کوچه دومیزدیزدسالن آرایش زنانه20 بیوتی شیدایی

سامان کیش220003536233098پاساژ ستاره یزد طبقه اول پالک یزدیزدسالن آرایش مردانه9آرایش سعید

سامان کیش32628590خیابان ساحلی حسینیه امامیزدیزدسفره خانه8ساندویچ ساالر

سامان کیش32830190خیابان صدوقی مقابل واحد لوازم آرایشی آرزوهایزدیزدشال و روسري9پوشاک پارامیس

سامان کیش38413372بلوار آزادگان مجتمع تجاری خلیج فارس طبقه منفی یکیزدیزدعینک15عینک هرمس

سامان کیش36282646 بلوار امام جعفر صادق نرسیده به رستوران توت فرنگییزدیزدفست فود10 پیتزا گندم

سامان کیش11003537244665بلوار شهید صدوقی کوچه شهید غالمی پالک یزدیزدفست فود10ساندویج یاسین

سامان کیش03538262245صفائیه بلوار دانشگاه نیش خیابان تندگویانیزدیزدکافه7کافه عدسی پناهنده

سامان کیش123203536277869مجتمع ستاره طبقه همکف الین زمرد واحد یزدیزدکیف و کفش13گالری کوئینس

سامان کیش217903535259710مجتمع ستاره طبقه اول جلو اسانسور شیشه ای واحد یزدیزدکیف و کفش8کفش تورینی

سامان کیش219036277035 میدان آزادی مجتمع تجاری ستاره طبقه اول الین حریر پالک یزدیزدکیف و کفش5 کفش نیکتا

سامان کیش38277725محله صفاییه خیابان تیمسار فالحییزدیزدگل فروشی10نازگل محمدی

سامان کیش03537251972میدان باهنر ابتدای بلوار پاکنژاد جنب ساختمان  پزشکانیزدیزدگیاهان دارویی5عطاری خشکبار امین

12 دنیای الک
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش36277487 مجتمع ستاره طبقه اول الین حریر جنب واحد آرایشی احتیاطیزدیزد

9آرایشی آرزوها
لوازم آرایشی 

وبهداشتی
سامان کیش36826269خیابان صدوقی بعد از کوچه پرهام نرسیده به امامزاده احمدیزدیزد

20گیتی موبایل
لوازم جانبی موبایل و 

خدمات کامپیوتري
سامان کیش03537300272خیابان امام بعد از کوچه برخوردار روبروی بانک صادراتیزدیزد

سامان کیش03536263129میدان ازادی نبش پاساژ ستارهیزدیزدمیوه و سبزي فروشی5میوه فروشی بهارستان

8مصنوعات چوبی ایران
نجاري و کارهاي 

چوبی منزل
سامان کیش221403535244642مچتمع ستاره طبقه اول شش ضلعی پشت بانک پاسارگاد واحد یزدیزد

5کابینت بردوس
نجاري و کارهاي 

چوبی منزل
سامان کیش38265705بلوار دانشگاه جنب ساختمان امالک قصریزدیزد

۴۹۲۵۱-۰۲۱
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