
 

 

 

 
 

 

،مورد تایید قرار گرفته )فقط تعویض(خدمات پس از فروش بدینوسیله اسامی مجموعه های ارائه دهنده

 به شرح ذیل ارائه میگردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فروشگاه پرواز سیستم .1

  3417ولیعصر جنب چهارراه طالقانی مجتمع نور تهران واحد  خیابان نشانی : تهران ،

 مدیریت : امید ایگدری

 44274981فکس:           44998748-44429188تلفن : 

   www.parvazsystem.orgنشانی وب سایت : 

 21-3863لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  93/44/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 وی دی رایتر دی .44

 پاور بانک .49

 

http://parvazsystem.org/


 

 

 )لپ تک(فروشگاه راشا اورنگ کارینا .2

 997طبقه دوم واحد  4648ولیعصر مرکز کامپیوتر ایران پالک  خیابان نشانی : تهران ،

 بهرام کشاورز صفیئیمدیریت : 

            44421288و84تلفن : 

 www.laptech.irنشانی وب سایت : 

 21-3862لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  93/44/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 گرافیککارت  .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

http://www.laptech.ir/


 

 

 رایانه همراهفروشگاه  .3

  494طبقه اول واحد  128خیابان ولیعصر ابتدای میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت پالک نشانی : تهران ، 

 حبیب کارگر پاشا پور تبریزیمدیریت : 

 44448994تلفن : 

 www.rayanehamrah.comنشانی وب سایت : 

 21-3888لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  93/44/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 مموریفلش  .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

http://rayanehamrah.com/


 

 

 (MBCمشاورین بهینه سایبر )فروشگاه  .4

 48واحد  1طبقه  4خیابان ولیعصر نبش میدان ولیعصر مجتمع ایرانیان پالک نشانی : تهران ، 

 منصور محمد پورمدیریت : 

 44292876تلفن : 

 computer.ir-www.mbcنشانی وب سایت : 

 21-3864لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  93/44/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

http://mbc-computer.ir/


 

 

 گروه مهندسین تخت جمشید. فروشگاه 5

 98واحد  76-14: تهران ، خیابان جمهوری خیابان رازی پالک  نشانی

 مدیریت : حمیدرضا بیطرفان

 88384124تلفن : 

 jamshid.com-www.takhtنشانی وب سایت : 

 esonicو  corsairبا نام تجاری  لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  93/44/21مورخ  21-3884که طبق مجوز شماره 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

http://takht-jamshid.com/


 

 (NPCان پی سی ). فروشگاه 6

 998زیر همکف واحد  4618خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقانی مجتمع پارسیان پالک نشانی : تهران ، 

 ناصر پورعلیمدیریت : 

 88189839تلفن : 

 www.laptopyadak.comنشانی وب سایت : 

 21-3391که طبق مجوز شماره  لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  94/44/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

 

http://laptopyadak.com/


 

 اینوو. فروشگاه 7

 4واحد  طبقه اول 48خیابان حافظ خیابان رودسر پالک نشانی : تهران ، 

 احمد پاسدارمدیریت : 

 44297668تلفن : 

 www.innovo.irنشانی وب سایت : 

 21-3498که طبق مجوز شماره  لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  87/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

 

http://innovo.ir/


 

 تجارت هوشمند پدیسار. 8

 6تجاری ایرانیان طبقه سوم واحد خیابان ولیعصر نبش میدان ولیعصر مجتمع نشانی : تهران ، 

 وحید هدایتیمدیریت : 

 44284883تلفن : 

 /www.smarttrading.irنشانی وب سایت : 

 21-3494که طبق مجوز شماره  لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  87/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

 

http://smarttrading.ir/


 

 (PHC)سخت افزار پاسارگادمرکز فروشگاه  .9

 797طبقه سوم واحد  48/181از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران پالک باالتر ولیعصر  خیابان نشانی : تهران ،

 علیرضا معتمدیمدیریت : 

            44214411تلفن : 

   co.com-www.phcنشانی وب سایت : 

 21-4497لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  49/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 وی دی رایتر دی .44

 پاور بانک .49

 

 

http://www.phc-co.com/


 

 فروشگاه پی سی پاک .11

  663باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران واحد ولیعصر  خیابان نشانی : تهران ،

 غالمرضا پاک ضمیر مدیریت : 

 44429888و44484444تلفن : 

 www.www.pcpak.irنشانی وب سایت : 

 21-4431لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  46/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 وی دی رایتر دی .44

 پاور بانک .49

 

 

http://www.pcpak.ir/


 

 فروشگاه متم اف .11

 ، طبقه همکف97کریمخان سنایی، کوچه دوم غربی، پالک  خیابان نشانی : تهران ،

 محمدحسین شمشیریمدیریت : 

 44414199تلفن : 

   www.metem.irنشانی وب سایت : 

 21-4947لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  48/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 وی دی رایتر دی .44

 پاور بانک .49

 

 

http://metem.ir/


 

 فروشگاه ملیکا .12

  3واحد  92خیابان کریمخان خیابان ایرانشهر شمالی کوچه برنا پالک  نشانی : تهران ،

 حسین مقدم فرمدیریت : 

 44411498تلفن : 

 www.hepcan.irنشانی وب سایت : 

 21-4114لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  91/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 وی دی رایتر دی .44

 پاور بانک .49

 

 

http://hepcan.ir/


 

 فروشگاه پژوهش سیستم نوین پرداز امین .13

  9واحد 44خیابان فلسطین نرسیده به میدان فلسطین بن بست سعیدی پالک  نشانی : تهران ،

 اصغر سلیمیمدیریت : 

 44226822تلفن : 

 www.psonline.irنشانی وب سایت : 

 21-4117لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  91/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 وی دی رایتر دی .44

 پاور بانک .49

 

 

http://psonline.ir/


 

 فروشگاه مثلث .14

  184طبقه چهارم واحد  4128خیابان انقالب چهارراه ولیعصر بازار کامپیوتر رضا پالک  نشانی : تهران ،

 روح اله ثقفیمدیریت : 

 88142133تلفن : 

 www.mik.irنشانی وب سایت : 

 21-4779لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  44/49/21مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 وی دی رایتر دی .44

 پاور بانک .49

 

 

http://mik.ir/


 

 فروشگاه سپند )گارانتی دیجی تعمیر( .14

  7طبقه اول واحد 4114خیابان ولیعصر باالتر از انقالب جنب بانک ملت پالک  نشانی : تهران ،

 سامان خادمی کالنتریمدیریت : 

 88211894تلفن : 

 www.digitamir.comنشانی وب سایت : 

 26-8497لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

                                                                          از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  43/84/26مورخ 

 رم .4

 اس اس دی هارد .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

 

http://www.digitamir.com/


 

 فروشگاه هایپر سل .15

 9واحد  4خیابان طالقانی بعد از خیابان ولیعصر خیابان انزلی ساختمان گیالن پالک  نشانی : تهران ،

 علیرضا دبیریمدیریت : 

 44887تلفن : 

 www.naztech.comنشانی وب سایت : 

 26-8488لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  44/84/26مورخ 

 رم .4

 دیهارد اس اس  .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

http://www.naztech.com/


 

 فروشگاه پیشتازان فناور پانا  .16

  61طبقه اول واحد  4862خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر مجتمع کامپیوتر ولیعصر پالک  نشانی : تهران ،

 عماد جورابچیمدیریت : 

 44219383تلفن : 

 www.panacom.irنشانی وب سایت : 

 26-8177لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  96/84/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

 

http://www.panacom.ir/


 

 فروشگاه بانی نو .17

طبقه همکف  4618خیابان ولیعصر بین خیابان بزرگمهر و طالقانی مجتمع کامپیوتر پارسیان پالک نشانی : تهران ،

  483واحد 

 محمدرحیم بصیریمدیریت : 

 88161869تلفن : 

 www.baninopc.comنشانی وب سایت : 

 26-8198لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  96/84/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

http://www.baninopc.com/


 

 . فروشگاه کندل18

 3طبقه زیرهمکف واحد  128کامپیوتر پایتخت پالک خیابان ولیعصر ابتدای بلوار میرداماد مجتمع نشانی : تهران ،

 سلمان نصراله کرمانیمدیریت : 

 44886887تلفن : 

 www.candelliran.comنشانی وب سایت : 

 26-8884لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  81/89/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو .48

 دی وی دی رایتر .44

 پاور بانک .49

 

 

http://www.candelliran.com/


 

 . فروشگاه رایانه همشهری19

 671باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه زیرهمکف واحد خیابان ولیعصر نشانی : تهران ،

 عبدالعلی قاسمی دارستانیمدیریت : 

 44483314تلفن : 

 26-8883لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  81/89/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

 



 

 . فروشگاه پرفکت21

 644کامپیوتر ایران طبقه زیرهمکف واحد خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مرکز نشانی : تهران ،

 مراد نیکخومدیریت : 

 44428132تلفن : 

 www.perfect.irنشانی وب سایت : 

 26-8482لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  88/89/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

http://www.perfect.ir/


 

 . فروشگاه آرماندیس دژ12

 1جدید طبقه همکف واحد  6طالقانی کوی گیالن پالک خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه نشانی : تهران ،

 سید عباس موثقیمدیریت : 

 44219384تلفن : 

 support.com-www.petraنشانی وب سایت : 

 26-4874لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  41/89/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

http://www.petra-support.com/


 

 . فروشگاه آریا تکس کام22

طبقه همکف سوم واحد  4631تقاطع چهارراه طالقانی مجتمع نور تهران پالک خیابان ولیعصر نشانی : تهران ،

4876 

 حمیدرضا پژوهشمدیریت : 

 44998611تلفن : 

 26-4484لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  98/89/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 



 

 فروشگاه لپ. 23

 948طبقه دوم واحد  37-4144انقالب چهارراه ولیعصر بازار رضا پالک خیابان نشانی : تهران ،

 محمد سهیل جورابچیمدیریت : 

 88188888تلفن : 

 26-4423لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  98/89/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

 



 

 . فروشگاه المرد سیستم24

 49واحد  6طبقه  4826ولیعصر میدان ولیعصر مجتمع ایرانیان پالک خیابان نشانی : تهران ،

 اکبریمحمد مدیریت : 

 44292187تلفن : 

 www.lamerdsystem.comنشانی وب سایت : 

 26-4434لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  98/89/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

http://www.lamerdsystem.com/


 

 . فروشگاه توسعه تجارت رستا25

 44طبقه همکف واحد  681خیابان طالقانی جنب سینما فلسطین پاساژ خوارزمی پالک نشانی : تهران ،

 عراقیمحمد حسین جعفری مدیریت : 

 44993426تلفن : 

 26-4341لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  86/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

 



 

 . فروشگاه امارات رایانه26

 3883خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی پاساژ نور تهران طبقه همکف دوم واحد نشانی : تهران ،

 علی محمودیمدیریت : 

 44993299تلفن : 

 26-4432لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  49/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

 



 

 (PST) . فروشگاه پویش سبز تهران27

 986خیابان ولیعصر باالتر از طالقانی مرکز کامپیوتر ایران طبقه دوم واحد نشانی : تهران ،

 سعید قاسمیمدیریت : 

 44422473تلفن : 

 www.pstkala.comنشانی وب سایت : 

 26-4873لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  41/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

http://www.pstkala.com/


 

 . فروشگاه اینتل28

 3843خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی مجتمع نور تهران همکف دوم واحد نشانی : تهران ،

 عل عابدینیمدیریت : 

 44998119تلفن : 

 26-9849لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  42/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

 



 

 . فروشگاه ثمین تجارت ونداد29

 3واحد  9طبقه  4888چهارراه طالقانی نبش دمشق ساختمان پارسی پالک خیابان ولیعصر باالتر از نشانی : تهران ،

 عل اکبر موسویمدیریت : 

 از سراسر کشور( -)بدون کد 2822834799تلفن : 

 www.gscogroup.comنشانی وب سایت : 

 26-9768لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  91/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

http://www.gscogroup.com/


 

 . فروشگاه ویرا تجهیز آرام کیا31

 7واحد  9طبقه  78خیابان ایرانشهر شمالی کوچه نوشهر پالک نشانی : تهران ،

 فرخنده حق نژاد دوشانلومدیریت : 

 19487تلفن : 

 .com89419487www.نشانی وب سایت : 

 26-9764لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  91/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

http://www.02142803.com/


 

 . فروشگاه فاطر داده پردازی راحیل31

 1طبقه چهارم واحد  44میدان فاطمی خیابان بیستون کوچه دوم الف پالک نشانی : تهران ،

 رابین کمالی پورمدیریت : 

 47784تلفن : 

 26-4347لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  86/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 



 

 . فروشگاه فن آوری نارین پردازش ایرانیان32

 786انقالب چهارراه ولیعصر بازار رضا طبقه سوم واحد خیابان نشانی : تهران ،

 بهنام وثوقیمدیریت : 

 88187398تلفن : 

 www.narinpardazesh.comنشانی وب سایت : 

 26-9646لیست اقالم تحت خدمات پس از فروش ) فقط تعویض ( فروشگاه یاد شده فوق که طبق مجوز شماره 

 از این اتحادیه اخذ گردیده است به شرح ذیل می باشد.  78/87/26مورخ 

 رم .4

 هارد اس اس دی .9

 کی برد .7

 ماوس .1

 فلش مموری .6

 اس دی رم .8

 باطری لپ تاپ .3

 آداپتور لپ تاپ .4

 کارت گرافیک .2

 سی پی یو  .48

 دی وی دی رایتر  .44

 پاور بانک  .49

 

 

http://www.narinpardazesh.com/

