نام خانوادگی
حکمتی
احمدی
جمشیدی
قهرمانی
آهنگر
عباسی
ولیلو
خدمتی
بختیاری
شنوا
رضایی
نعمتی
قاسم زاده
صمدی
رهسپار
مظلومی
فرخزاده
شریفی
عبداللهی
بنی آدم
بیرونی
رهدانی
بایرامی
صادقی
شیخ االسالمی
موسوی
محفوظی

استان

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

اردبیل

شهرستان

همراه

ثابت

آدرس

تبریز
اهر
بناب
سراب
تسوج
عجب شیر
میانه
هادی شهر
مراغه
ارومیه
ارومیه
تکاب
شوط ماکو
میاندواب
نقده
نقده
اشنویه
بوکان
خوی
خوی
پیرانشهر
مهاباد
اردبیل
اردبیل
پارس آباد
مشکین شهر
خلخال

۰۴۱-۳۵۴۴۵۹۲۹
۰۴۱-۴۴۲۲۶۴۶۳
۰۴۱-۲۷۲۲۶۹۴۰
۰۴۳۱-۲۲۳۸۹۰۵
۰۴۱-۴۲۵۷۳۷۶۶
۰۴۱-۳۷۶۳۲۴۹۴
۰۴۱-۵۲۲۲۰۳۴۷
۰۴۱-۴۲۰۵۰۷۸۶
۰۴۱-۲۲۴۳۱۱۷
۰۴۴-۳۳۸۵۶۹۷۵
۰۴۴-۳۲۶۶۰۹۲۵
۰۴۴-۴۵۲۲۴۳۱
۰۴۴-۳۴۲۲۳۱۹۷
۰۴۴-۴۵۳۳۴۸۹۹
۰۴۴-۳۵۶۲۹۲۰۱
۰۴۴-۳۵۶۲۴۶۱۱
۰۴۴-۴۴۶۲۳۲۳۹
۰۴۴-۴۶۲۲۷۰۸۹
۰۴۴-۳۶۳۳۷۰۶۴
۰۴۴-۳۶۳۴۷۸۶۸
۰۴۴-۴۴۲۳۳۷۶۳
۰۴۴-۴۲۲۲۴۱۳۴
۰۴۵-۳۳۸۲۲۱۰۰
۰۴۵-۳۳۷۲۹۱۹۲
۰۴۵-۷۴۲۲۲۶۰
۰۴۵-۳۲۵۴۰۸۸۸
۰۴۵-۳۲۴۳۱۷۳۶

خیابان منتظری  -شهرک شهید تجالیی  -نبش میدان تجالیی
خیابان رجایی-روبروی مسجد شیخ عماد-سر بازار-خدمات رضا
خیابان امام  -خیابان سعدی  -مقابل کمیته امداد  -پالک ۲۹
خیابان قدس شمالی -پالک - ۸۱تعمیر لوازم خانگی قهرمانی
خیابان امام-روبروی شیرینی رکس
فاز۲شریعتی-روبروی مسجد جامع پالک  ۱۵۰خدمات فنی عباسی
خیابان حاجی اصغری-روبروی مجمع امور صنفی کارگاه فنی مدرن
خیابان امام-جنب اداره برق هادی شهر-ابزار یراق هادی
خیابان بهشتی  -نجار بازار  -پال ک  - ۵۹خدمات فنی بختیاری
شهرک فرهنگیان  -خیابان جنوبی -نبش کوچه  - ۱۴مرکز خدمات فنی و مهندسی شنوا
خیابان حضرت پور  -خیابان ساالر  -خیابان جعفری  -خیابان صمدی  -پالک  - ۳۴طبقه اول
خیابان امام  -اول خیابان نماز  -موسسه فنی نعمتی
خیابان ولیعصر جنوبی  -مقابل روزنامه کیهان  -خدمات فنی برادران
خیابان ولیعصر  -مقابل آژانس صباسیر
بلوار شهید بهشتی  -روبروی بانک ملت  -جنب کوچه نجف علی شکوهی  -تعمیرگاه رهسپار
بلوار شهید بهشتی  -تقاطع ساحلی
خیابان سرباز گمنام  -روبروی امور صنفی  -خدمات فنی فرخزاده
خیابان شهید بهشتی  -مقابل کوچه خانقاه
میدان استاندارد-اول بلوار بهشتی-فروشگاه نیکو
خیابان شهید کوچری  -جنب مسجد امید بیک  -الکتریکی بنی آدم
خیابان جمهوری اسالمی شرقی-نبش کوچه غفورزاده-تعمیرگاه آویار
ابتدای خیابان جام جم  -مقابل تربیت بدنی
بزرگراه شهدا  -مابین سه راهی شهرک توحید و آگاهی قدیم  -امید  - ۶خدمات فنی بایرامی
انتهای خیابان کشاورز  -جنب پمپ بنزین  -نمایندگی بیمکث و بوتان
خیابان بهشتی  -محله آجیلو  -جنب جاده اصلی
خیابان امام خمینی  -خیابان سعیدی  -میدان توحید  -خدمات فنی موسوی
خیابان  ۲۲بهمن  -پایین تر از مسجد شهیدلر  -پالک ۴۴

فرهودی

خلخال

عمرانپور
کرمی

اصفهان
اصفهان

کرمی

فوالدشهر-فالورجان-
مبارکه

گیالنی
شاه محمدی
مختاری
رضایی
غزنوی
آرمان فر
مهدیه
پورغالم
سالمی
صادقیان
مجیری
سلیمیان
زارعی

بهارستان
شاهین شهر
کاشان
کاشان
کاشان
آران و بیدگل
نجف آباد
شهرضا
گلپایگان
نائین
خمینی شهر
زرین شهر
زرین شهر

اصفهان

دفتر مرکزی
کرج
(ارس سرویس)

کرج
البرز

۰۹۱۴-۱۰۳۴۷۸۹
۰۹۱۴-۴۲۶۵۱۴۹
۰۹۱۴-۳۲۰۱۹۵۰
۰۹۱۴-۱۳۰۱۷۴۵
۰۹۱۴-۴۰۰۳۰۶۲
۰۹۱۴-۴۲۰۶۹۹۴
۰۹۳۵-۴۴۲۳۶۹۳
۰۹۱۴-۷۸۰۰۱۲۵
۰۹۱۴-۹۲۲۴۹۴۱
۰۹۱۴-۴۴۸۶۸۱۴
۰۹۱۴-۴۴۰۱۳۴۶
۰۹۱۲-۳۴۱۵۳۳۱
۰۹۱۴-۱۶۵۱۰۴۲
۰۹۳۵-۹۴۲۱۴۰۸
۰۹۱۴-۸۷۲۳۷۵۶
۰۹۱۴-۳۴۷۷۴۸۹
۰۹۱۴-۴۴۲۰۰۲۵
۰۹۱۴-۱۸۴۵۶۳۱
۰۹۲۱-۴۵۷۶۶۳۷
۰۹۱۴-۴۶۲۱۴۵۵
۰۹۱۴-۹۴۲۹۷۱۷
۰۹۱۴-۳۴۲۰۱۵۴
۰۹۱۴-۳۵۱۵۶۳۲
۰۹۱۴-۴۵۲۳۶۳۴
۰۹۱۴-۸۵۹۵۴۲۲
۰۹۱۴-۴۵۱۷۴۵۹
۰۹۱۴-۳۵۵۱۹۱۵
۰۹۱۴-۶۸۲۹۷۳۵
۰۹۱۴-۳۵۲۹۷۳۵
۰۹۱۳-۳۱۲۵۱۳۸
۰۹۱۳-۲۱۵۳۹۱۵

۰۴۵-۳۲۴۲۴۵۰۲

خیابان طالقانی  -جنب اداره دارایی

۰۳۱-۳۲۷۲۴۳۵۵
۰۳۱-۳۷۴۴۸۰۳۱

میدان احمدآباد  -خیابان احمدآباد  -خیابان گلزار
میدان شهدا  -خیابان ابن سینا  -انتهای بازارچه دردشت  -پالک ۷۹

۰۹۱۳-۲۱۵۳۹۱۵

۰۳۱-۳۷۴۴۸۰۳۱

اتوبان ذوب آهن  -شهر ابریشم  -یزدآباد-نبش کوی مخابرات

۰۳۱-۳۲۳۲۷۱۵۹ ۰۹۱۳-۴۷۳۰۷۳۰
۰۳۱-۲۵۲۰۵۸۱۷ ۰۹۱۳-۳۲۹۶۵۲۳
۰۳۱-۵۵۵۷۶۷۸۳ ۰۹۱۳-۹۶۳۶۴۲۴
۰۳۱-۵۵۵۴۴۰۴۵ ۰۹۱۳-۱۶۲۶۲۸۴
۰۳۱-۵۵۵۷۱۳۵۰ ۰۹۱۳-۹۶۳۵۶۵۰
۰۳۱-۵۵۲۶۱۴۶۴ ۰۹۱۳-۳۶۰۵۱۴۹
۰۳۱-۴۲۶۲۶۲۸۴ ۰۹۱۳-۳۳۱۰۸۵۱
۰۳۱-۲۲۳۲۲۵۵
۰۹۱۳-۳۲۱۷۹۴۴
۰۳۷۲-۳۲۵۳۰۵۲ ۰۹۱۳-۲۷۱۸۳۱۸
۰۳۱-۴۶۲۵۸۶۷۵
۹۱۳۹۲۳۰۳۵۴
۰۳۱-۳۶۶۴۷۱۰
۰۹۱۳-۲۱۶۷۰۶۷
۰۳۱-۲۲۳۸۵۸۷
۰۳۱-۵۲۲۷۴۸۶۸ ۰۹۱۳-۲۳۵۴۳۲۶۵
۰

۰۲۶-۳۲۲۵۲۰۰۰
۰۲۶-۳۲۲۵۳۰۰۰

بهارستان
خیابان سعدی جنوبی  -نبش میدان پارس فاستوم
بلوار مفتح-پشت پارک بوستان کتاب  -نبش شفاعت دوم
میدان جهاد  -بلوار معمار  -روبروی تعویض پالک  -دفتر فنی شهید رضایی
خیابان بهشتی  -خیابان شاهد  -روبروی اداره بهزیستی  -خدمات فنی غزنوی
خیابان محمد هالل-خیابان رشاد-خدمات فنی خرم
شیخ بهایی جنوبی  -چهارراه قدس  -پالک ۵۷
میدان مدرس  -خیابان ولیعصر غربی  -مقابل صندوق قرض الحسنه
فلکه مسجد جامع  -ابتدای بازار کوزه گران  -جنب فروشگاه تهران
بلوار بسیج-الله-۱۶جنب شیشه بری حسنی-خدمات گاز سوز نوری زاده
منظریه  -بلوار محمدشاهی  -ابتدای شهید حلوایی  -جنب پادگان امام حسین (ع)
خیابان حافظ  -پالک ۳۵
خیابان آیت اله مدیسه ای  -جنب مسجد امام جعفر صادق
طالقانی جنوبی  -روبروی بانک ملی  -فروشگاه ۱۱۰

فردیس
مالرد
شهریار
هشتگرد

۰۹۳۵-۹۳۹۹۲۴۳

۶۵۵۷۱۰۵۸

شهریار  -خیابان شهید تراتی-خیابان شهید رهگذر  -بن بست نگار  -پالک ۱

۰۹۱۲-۵۶۶۲۴۸۹

۰۲۵-۴۵۲۵۳۶۶۰

نظرآباد  -بلوار امام خمینی  -شهرک انبار تپه  -کوچه شقایق  - ۵پالک ۸

ایالم  -سرآبله -
ایوان غرب

۰۹۱۸-۳۴۳۲۵۷۳
۰۹۱۸-۵۴۹۹۲۶۳

۰۸۴-۳۳۳۱۵۱۰۳

میدان شهدا-خیابان ربابه کمالی-پایین تر از امور آب

دره شهر
آبدانان
آبدانان
دهلران
بوشهر
بوشهر

فتحی

برازجان

۰۹۱۸-۱۴۳۶۶۴۰
۰۹۱۸-۹۴۳۵۳۹۳
۰۹۱۸-۳۴۲۳۵۱۳
۰۹۱۸-۹۴۲۵۶۲۹
۰۹۱۴-۱۴۸۱۴۰۵
۰۹۱۷-۹۶۱۷۵۰۰
۰۹۱۷-۹۷۴۵۹۰۵
۰۹۱۷-۲۷۰۴۳۹۵

۰۸۴-۳۵۲۲۷۱۵۶
۰۸۴-۳۳۶۲۵۲۱۳
۰۸۴-۳۳۶۲۳۴۲۶

خیابان نیرو هوایی-مقابل شهرداری
خیابان  ۲۲بهمن  -تعمیرگاه پاسارگارد
خیابان امام  -مرکز سرویس خانگی امیرحسین
خیابان امام  -خیابان حافظ جنوبی
خیابان مطهری  -خیابان باب الزهرا  -جنب بانک ملی  -صنایع فلزی پارس

مرادی
رضوی
شمعونی
شنبدی
ده جان
جوکار
منفرد
آریان
اصالنی
خزایی
عسگری

برازجان
خورموج
خورموج
جم
بندر دیر
بندر دیلم
کنگان
پرند  -شهر قدس
اسالمشهر
لواسانات-فشم
پردیس

آریان
قائم مقامی
جمشیدنیا
بساطی
نجمی
عبداللهی
یاسمی
مرسلی
محمدی

زارعی

ایالم

بوشهر

تهران

صبوری

۰۹۱۷-۳۷۳۰۰۴۶
۰۹۱۷-۱۷۹۴۵۷۱
۹۳۶۰۹۸۷۸۷۸
۰۹۳۷-۹۴۵۰۵۱۱
۰۹۱۷-۷۷۲۸۴۹۸
۰۹۱۷-۳۷۲۴۲۸۰
۰۹۱۷-۳۷۲۵۵۵۸
۰۹۳۵-۹۳۹۹۲۴۳
۰۹۱۲-۴۱۴۴۱۹۰
۰۹۱۲-۳۷۱۰۹۶۴
۰۹۳۸-۹۲۵۷۵۷۵

۰۷۷-۳۴۲۲۶۷۸۱
۷۷۳۵۳۲۵۸۹۰
۰۷۷-۶۲۲۱۵۴۹
۰۷۷-۳۷۶۳۴۲۴۰
۰۷۷-۳۳۲۴۰۳۷۲
۰۷۷-۲۷۲۲۴۲۹۶
۶۵۵۰۹۲۷۸
۵۶۳۷۹۸۷۲
۷۷۳۴۹۱۷۷
۷۶۲۷۹۲۲۷

ورامین -پیشوا-
پاکدشت

۰۹۱۹-۴۵۹۹۲۸۲

۰۲۱-۳۶۷۲۷۴۷۱

پیشوا  -خیابان باهنر  -جنب پارک دانشآموز  -مرکز خدمات زارعی

حسن آباد فشافویه

۹۱۹۲۶۲۷۱۶۲

اصفهانی
طیبی دهکردی
رمضانی
اشرافیان
عباسی
میکانیکی
مرحبی
علیزاده
جعفری
دانافر

شهرکرد
بروجن
بروجن
فارسان
بیرجند
فردوس
طبس
نهبندان
مشهد

خراسان
جنوبی

چهارراه ثبت احوال-خیابان حمزه-روبروی آژانس آسیا
بلوار شریعتی  -صنایع فلزی مرادی
شمال مسجد میرزا  -جنب زبانکده-زبان خوارزمی-شعبه پسران-خدمات فنی رضوی
شهرستان دشتی خورموج خیابان حقایق نگار
خیابان چمن-روبروی تراشکاری ابوالفضل-تعمیرات عرفان
بازارمرکزی-فروشگاه بهار
خیابان پاسداران-نبش شهدای شمالی-فروشگاه ساندنا
خیابان آزادی  -تجهیزات آشپزخانه جهان
شهریار  -خیابان شهید تراتی-خیابان شهید رهگذر  -بن بست نگار  -پالک ۱
۰
جشنواره-خیابان امین۲۰-متری همای غربی۱۲-متری مطهری پالک ۵۵
فازیک-جنب پارک شهریار-بلوار ابن سینا-پاساژ یاس

قرچک  -پیشوا
چهارمحال
و بختیاری

۰۷۷-۳۳۵۳۷۲۷۹
۰۷۷-۳۳۳۲۹۱۷۷

۰۹۱۹-۲۱۱۸۹۲۳
۰۹۳۷-۶۸۰۰۸۱۳
۰۹۱۳-۸۸۸۲۰۴۷
۰۹۱۳-۲۸۰۹۶۱۹
۰۹۱۳-۳۸۲۶۳۳۰
۰۹۱۳-۹۷۹۳۶۹۸
۰۹۱۵-۳۶۲۰۸۰۴
۰۹۱۵-۹۳۵۰۱۹۹
۰۹۱۳-۳۷۳۶۷۷۱
۰۹۱۵-۳۶۳۱۱۰۷
۰۹۱۵-۱۱۵۱۱۳۶

۰۲۱-۳۶۷۳۹۳۲۳

پیشوا – خیابان مالک اشتر – روبروی فضای سبز – پالک ۸۱

۰۳۸-۳۲۲۶۲۰۴۶
۰۳۸-۲۴۲۲۳۲۳۸
۰۳۸-۳۴۲۲۱۹۰۹
۰۳۸-۳۳۲۲۰۷۸۴
۰۵۱-۳۲۲۳۰۱۵۵
۰۵۳-۴۲۲۲۹۶۰۹
۰۵۶-۳۲۸۲۸۹۴۵

تقاطع بلوار مفتح و ملت غربی-اول خیابان سرچمه-نبش چهارراه
خیابان  ۱۴خرداد -جنب بانک سپه  -فروشگاه الکتریکی رمضانی
خیابان طالقانی-مقابل بانک تجارت
خیابان اشرفی اصفهانی-نرسیده به میدان جمهوری-تعمیرگاه لوازم خانگی عباسی
ابتدای مدرس-خیابان شیرین-جنب کانال پالک ۲۷
خیابان حافظ-بین حافظ ۵و-۷خدمات فنی محسنی
میدان قدس-خیابان بهشتی شمالی نبش بریدگی اول
ابتدای بلوار معلم  -جنب شرکت گاز  -خدمات فنی جعفری
چهارراه ابوطالب  -بازار برجین  -فاز  - ۲طبقه  - ۲واحد ۱۳۳

۰۵۱-۳۷۲۷۴۱۴۳

هروی

مشهد

۰۹۳۵-۷۹۳۵۵۵۴
۰۹۱۵-۳۰۱۷۵۴۹

۰۵۱-۳۸۷۶۷۰۲۸

بلوار پیروزی-پیروزی-۲۰بین حق شناس۱و ۳پالک ۳۹

محروقی

مشهد

۰۹۱۵-۵۰۱۷۳۷۵

۰۵۱-۳۶۶۳۸۶۹۴

قاسم آباد-بلوار ادیب -بین ادیب۱۲و-۱۴خدمات محروقی

بزازان
مقیمی
پیرانی
نقیب زاده
شرفی
مجیدی
یعقوبی
عصارودی
مکرمی
خیاط

مشهد
مشهد
نیشابور
سبزوار
کاشمر
تربت جام
تربت حیدریه
خواف
بردسکن
گناباد

۰۵۱-۳۷۲۴۰۲۴۰
۰۵۱-۳۵۲۳۵۹۰۱-۲
۰۵۱-۴۳۲۱۹۴۳۲
۰۵۱-۴۴۲۳۷۸۸۹
۰۵۱-۵۵۲۶۷۰۰۱
۰۵۲-۸۲۲۲۸۳۳۹
۰۵۱-۳۲۲۳۲۱۰۲

خیابان دانشگاه-بین دانشگاه۱۱و-۱۳داخل سرویس اعتماد
قاسم آباد-بلوار فالحی-علوی-۷بین بهورز۵و-۷هود ایران
خیابان ۱۷شهریور-خیابان کارگر-نبش کارگر۳
خیابان عطاملک شمالی-نیش عطاملک۲
حاشیه بلوار بسیج-جنب پارک-نمایندگی خدمات فنی شریفی
فرهنگیان-فاز-۱جام سرویس

۰۹۱۵-۱۱۸۲۵۵۰
۰۹۱۵-۵۲۲۵۳۹۲
۰۹۱۵-۵۵۱۶۹۴۰
۰۹۱۵-۵۷۱۲۰۲۹
۰۹۱۵-۹۳۱۶۷۶۰
۰۹۱۵-۳۲۸۲۹۳۹
۰۹۱۵-۵۳۱۰۹۳۲
۰۹۱۰-۵۵۳۶۲۴۴
۰۹۱۵-۹۶۶۷۵۸۲
۰۹۱۵-۵۳۳۲۱۸۱

۰۵۱-۵۵۴۲۹۹۱۶
۰۵۱-۵۷۲۵۰۷۳۵

خیابان فاطمه زهرا-چهارراه نان برکت-دفتر خدمات نوین گارانتی
ابتدای بلوار مطهری-سمت چپ-خدمات فنی تکنوصنعت
بلوار سلمان فارسی-روبروی کوچه -۱/۲خدمات فنی آسایش

احمدی

سرخس

۰۹۱۵-۱۰۰۹۸۲۴

۰۵۱-۳۴۵۲۶۳۰۲

خیابان سی متری مخابرات-پالک -۶۶طبقه دوم-واحد ۳

کامل

فریمان

۰۹۱۵-۸۲۷۴۴۲۵

۰۵۱-۳۸۲۷۴۴۲۵

خیابان آزادی-بین ثنایی ۶و-۸پالک -۶۱واحد۱

یزدی

فریمان فرهادگرد

۰۹۱۵-۳۲۵۵۸۸۳

۰۵۱-۳۴۶۷۳۱۴۱

خیابان ولیعصر-نمایندگی مجاز بوتان

خراسان
رضوی

رشید

قوچان

هروی
فروغی
کمالی
خوشبخت

گلبهار
بجنورد
آشخانه
اسفراین
گرمه
جاجرم
شیروان
اهواز
اهواز
اهواز
اهواز
دزفول
دزفول
مسجدسلیمان
ایذه
ماهشهر
خرمشهر
اندیمشک
امیدیه
امیدیه
آبادان
آبادان
آبادان
بهبهان
شوش دانیال
شوش

درویش
حسن زاده
چادریان
محتشم زاده
اکبرنیا
ورقه
رجایی
پورآصف
رضایی
رضایی
سلیمانی
جلیلیان
ستاری فر
آژیده
حیدری
دارابی
اشگر
ثابت
جاویدنیا
یک نظر
ایمانی

خراسان
شمالی

خوزستان

کهوایی

۰۹۱۵-۶۹۳۸۸۲۰
۰۹۱۵-۶۹۳۸۸۲۱
۰۹۳۵-۷۹۳۵۵۵۴
۰۹۱۵-۵۸۴۲۷۴۳
۰۹۱۵-۹۸۶۶۸۳۶
۰۹۱۵-۱۷۱۱۱۶۷

۰۵۸-۲۲۵۹۷۰۳
۰۵۸-۳۲۹۲۸۲۲۰
۰۵۸-۳۷۲۲۷۱۶۳

بلوار پیروزی-پیروزی-۲۰بین حق شناس۱و ۳پالک ۳۹
خیابان ۱۷شهریور جنوبی-کوچه یقین پالک۵۷
خیابان بدر-بعد از نانوایی سالمی-پالک ۵۸
بلوار کشاورز-خدمات فنی خوشبخت

۰۹۳۶-۲۱۸۴۳۲۴

۰۵۸-۳۲۵۰۵۶۹۲

خیابان انقالب  -انقالب  - ۱۰پالک ۷

۰۹۱۵-۳۸۶۴۷۰۶
۰۹۱۶-۸۷۵۲۸۹۸
۰۹۱۶-۶۱۴۳۴۰۶
۰۹۱۶-۶۱۵۷۶۵۷
۰۹۱۶-۹۰۵۶۵۹۹
۰۹۱۶-۳۴۳۶۷۹۱
۰۹۱۶-۶۴۳۱۰۸۶
۰۹۱۶-۶۸۱۳۱۱۷
۰۹۱۶-۶۲۰۹۴۱۱
۰۹۱۶-۶۵۳۷۴۸۹
۰۹۱۶-۶۳۳۹۶۶۷
۰۹۱۶-۶۴۱۴۰۸۳
۰۹۱۶-۸۷۱۴۶۷۹
۰۹۱۶-۷۷۰۸۲۵۸
۰۹۱۶-۶۳۰۳۷۷۲
۰۹۱۶-۷۶۸۳۵۹۹
۰۹۱۶-۱۳۱۳۰۱۱
۰۹۱۶-۳۷۱۷۳۵۰
۰۹۳۹-۰۸۳۹۶۹۴
۰۹۱۶-۳۴۰۸۲۴۸

۵۸۳۶۲۲۷۷۰۵
۰۶۱-۳۵۵۳۶۶۱۹
۰۶۱-۳۲۲۲۰۲۹۶
۰۶۱-۳۲۲۳۰۸۸۵

خیابان ابوذر غفاری-خدمات فنی پارس
فاز  ۱پارارشهر  -ایستگاه یک  -نبش خیابان  - ۱استادان غربی  -خدمات فنی نوین
چهارراه زند-خیابان شهید محمدیان-نبش خیابان صابرپور
خیابان دکتر شریعتی  -مقابل سینما اکسین  -پالک ۷۹۱
خیابان رستگاری-نبش خاقانی-خدمات فنی مصطفی
خیابان وصال شیرازی  -بین خیام و مطهری  -پالک ۲۰۱۷
خیابان امام خمینی جنوب  -نبش خیابان سجاد-پالک ۱۱۳
فلکه نمره  - ۱جنب بانک ملی سابق
میدان امام علی  -نبش آمار
میدان امام  -نبش خیابان منتظری
خیابان نقدی  - -نبش حافظ نو  -فروشگاه ساختمانی  ،بهداشتی جلیلیان
جاده سد دز  -روبروی واحد مشترکین آب و فاضالب  -پالک  -۱۴۰فروشگاه ستاری
فلکه ماهشهر  -بین مخابرات و دارایی  -ساختمان سابق صندوق مهر امام رضا  -تعمیرگاه لوازم خانگی آریا
علی آباد  -بلوار امام روبروی تاکسی میالد
ایستگاه  ۶بهار  -پالک ۲۹/۱
بازار  -کوی قدس  -بهار  - ۲۱پالک ۵۵
خیابان امیرکبیر  -بین فرعی  ۱۰و  - ۱۲الکتریکی ثابت
بلوار آیت اله بهبهانی  -مقابل درب دوم سپاه
خیابان بهشتی  -پالک ۱۸۳
خیابان منتظری-پالک ۱۲۱

۰۶۱-۴۳۵۲۹۴۳۸

خیابان ولیعصر-جنب باشگاه المپیک-پالک ۲۲

رامهرمز

۰۹۱۶-۲۵۵۶۵۲۴
۰۹۳۵-۵۹۱۸۶۷۵

۰۵۱-۴۷۳۴۳۷۴۸

۰۶۱-۴۲۵۵۶۴۰۱
۰۶۱-۴۲۲۲۲۱۱۱
۰۶۱-۴۳۲۲۰۲۶۰
۰۶۱-۲۵۲۴۲۷۶۰
۰۶۱-۵۲۳۶۹۳۵۱
۰۶۱-۵۳۵۱۲۰۳۱
۰۶۱-۴۲۶۶۴۰۴۷
۰۶۱-۵۲۶۲۷۵۵۶
۰۶۵-۲۳۲۲۶۷۰۰
۰۶۱-۵۳۳۳۲۶۷۳
۰۶۱-۵۳۳۳۱۹۳۳
۰۶۱-۵۳۲۲۵۳۷۱
۰۶۱-۵۲۸۳۲۲۷۰
۰۶۱-۴۲۸۲۵۲۳۸
۰۶۱-۴۲۸۲۰۳۷۵

خیابان مطهری-مطهری -۳۰نبش ۳۰متری باغ صفا-روبری مدرسه ابوذر-خدمات فنی سوزان

کرمی

رامهرمز

۰۹۱۶-۶۹۲۵۱۰۹

۰۶۱-۳۵۲۲۷۱۱

خ انقالب روبه رو سینما

کایدیان
قادری
خسروی
صحبت لو
نجفی
سبحانی
یوسفی
امیرلو
عطایی

باغملک
آغاجاری
هندیجان
زنجان
زنجان
ابهر
ابهر
خدابنده
خرمدره

۰۹۱۶-۹۹۱۱۲۸۹
۰۹۱۶-۸۲۸۹۹۲۸
۰۹۱۶-۶۵۲۳۶۸۱
۰۹۱۹-۳۴۴۷۷۴۸
۰۹۱۲-۲۴۲۳۹۳۵
۰۹۱۲-۳۴۲۴۰۰۶
۰۹۱۲-۵۴۲۷۹۸۲
۰۹۱۲-۸۴۲۱۶۸۰
۰۹۱۲-۲۴۲۲۵۴۲

۰۶۱-۴۳۷۲۲۲۷۰
۰۶۱-۵۲۶۶۳۰۵۳
۰۶۱-۵۲۵۷۶۲۸۸
۰۲۴۱-۳۲۲۷۸۴۷

باالتر از پست مرکزی -روبروی مجتمع شورای حل اختالف-خدمات فنی کایدیان
بلوار معلم-روبروی اداره پست-جنب شورای حل اختالف
خیابان امام -روبه روی پارک ۱۸فروردین-تجهیزات آشپزخانه خسروی
خیابان بعثت-خیابان شوقی(سیالب)-پالک ۳۰
خیابان زینبیه-جنب کوچه زینبیه-پالک۶
میدان آزادی-خیابان سپاه-مقابل دبیرستان باهنر
خیابان بهشتی-تعمیرگاه لوازم خانگی یوسفی
خیابان امام-پایین تر از فرمانداری=فروشگاه پارس
خیابان مصطفی خمینی  -پالک ۸۹

سمنان

۰۹۱۲-۵۳۱۵۱۹۳
۰۹۳۷-۷۹۰۰۳۷۳

زنجان

مرادی

۰۲۴۲-۵۲۲۳۳۱۷
۰۲۴۲-۵۲۶۱۴۶۴
۰۲۴-۳۴۲۲۲۳۴۱
۰۲۴-۲۵۵۲۱۱۲۱

خیابان رضوان-خیابان دوم-پالک ۱۸۲

سمنان
مهدی شهر
گرمسار
گرمسار
دامغان
شاهرود
شاهرود
زاهدان
چابهار
چابهار
زابل
شیراز
شیراز
شیراز

۰۹۱۲-۵۳۱۳۶۵۴
۰۹۱۲-۳۳۲۰۰۴۶
۰۹۱۲-۳۳۲۵۴۲۰
۰۹۱۹-۲۷۳۸۵۸۱
۰۹۱۹-۲۷۳۵۲۰۸
۰۹۳۸-۰۲۱۹۳۳۹
۰۹۱۵-۱۴۵۱۰۲۲
۰۹۳۹-۶۳۰۴۴۸۳
۰۹۱۵-۱۹۶۶۵۲۹
۰۹۱۷-۳۰۳۱۳۸۵
۰۹۱۷-۳۰۴۵۰۷۸
۰

۰۷۱-۷۳۲۷۰۷۰
۰۷۱-۳۲۲۹۰۷۹۷
۰۷۱-۳۲۳۳۶۴۱۲

سجادیان

مرودشت

۰۹۱۷-۱۲۶۲۰۶۳

۰۷۱-۴۳۴۷۳۰۷۵

طبیبی فرد
راستی
حسینی
علی شیر
شجاعی
بابا احمدی
جعفری
رحیمی
بهار
غیاثی
غالمی
زاجری
رضایی

کازرون
فیروز آباد
نورآباد
الر
گچساران
گراش
گراش
آباده
مهر
قیر و کارزین
قائمیه
میمند
الرستان

حدادیان
باصری
میثم باصری
میرعماد
صبری مقدم
مالئی
عبدی
غالمرضائی
حیدرپور
یونسی
امینی
زمردی
مقتدر

سمنان

سیستان
و بلوچستان

فارس

۰۹۱۲-۳۳۲۶۱۰۲

۰۲۳-۳۳۶۲۷۷۱۵
۰۲۳-۳۴۲۳۶۸۳۶
۰۲۳-۳۴۲۲۵۴۵۴
۰۲۳-۳۲۲۰۵۶۱۷
۰۲۳-۳۲۲۲۰۱۵۸
۰۵۴-۳۳۲۱۳۸۹۶
۰۵۴-۳۵۳۳۰۹۳۰

۰۷۱-۴۲۲۲۰۶۱
۰۹۱۷-۱۲۱۲۵۴۲
۰۷۱-۲۵۲۳۳۵۰۷ ۰۹۱۷-۷۳۶۰۶۳۵
۰۷۱-۴۲۵۲۸۸۶۵ ۰۹۱۷-۷۲۱۷۹۹۰
۰۷۱-۵۲۳۴۶۸۰۱ ۰۹۱۷-۷۸۲۶۰۲۰
۰۷۴-۳۲۳۳۴۲۴۶ ۰۹۱۷-۲۷۹۶۸۰۲
۰۷۱-۵۲۴۴۴۷۱۴ ۰۹۳۵-۴۹۶۱۶۰۸
۰۷۱-۵۲۴۴۹۴۲۳ ۰۹۱۷-۷۸۲۰۲۹۵
۰۷۱-۴۴۳۳۱۱۶۲ ۰۹۱۷-۷۵۱۰۹۹۳
۰۷۸-۲۶۵۲۲۴۷۵ ۰۹۱۷-۳۸۲۶۳۴۴
۰۷۹-۲۴۲۲۶۲۱۱ ۰۹۱۷-۱۱۲۶۱۳۱
۰۷۱-۴۲۴۱۴۱۰۹ ۰۹۱۷-۹۱۶۰۰۹۷
۰۷۱-۳۸۷۳۵۵۳
۰۹۱۷-۳۰۱۴۹۲۶
۰۹۱۷-۲۰۱۰۵۵۲

مهدی شهر-خیابان امام-روبروی بانک مسکن
انتهای سیادت-ابتدای ۱۷شهریور غربی-جنب خوابگاه-خدمات فنی تکنیکال سرویس محسن باصری
خیابان طالقانی-روبروی بانک رفاه-پاساژاسدزاده-پالک ۷۹۰
میدان فرهنگ
شهرک ذوالفقار  -خیابان نیروی زمینی غربی  -پالک ۴۰۰
ابتدای خیابان تهران  -پالک -۷۴فروشگاه نوین
خیابان امام خمینی-روبه روی قنادی طوس-جنب بانک انصار-فروشگاه آبنوس
بلوار امام-میدان فرمانداری-فروشگاه بهروز
بلوارامام-جنب بانک تجارت مرکزی-لوازم ساختمانی بهداشتی حیدرپور
خیابان مطهری-مطهری -۲۱مقابل بانک تجارت
بلوار نصر -قبل از هتل جهانگردی-روبه روی بانک ملت-خدمات فنی مشعل
چهار راه آریا جنب بانک صادرات  -شعبه پل حر
فلکه فخرآباد  -ابتدای خیابان وصال نو  -لوازم آشپزخانه خاور
مرودشت خیابان مدرس خدمات فنی تک آ
فلکه سید احمد-کابینت سازی طبیبی فرد
خیابان امام-کوچه شهید نجفی(برلند)
چهارراه استادیوم  -فروشگاه حسینی
بین دو شهر قدیم و جدید-جنب ایران خودرو سجادی-صنایع فلزی توحید
روبه روی ترمینال مسافربری-فروشگاه شجاعی
بلوار شهید منفرد-نرسیده به مسجد امیرالمومنین-خدمات فنی بابااحمدی
بلوارسرداران-فروشگاه ایران ابزار
بلوار استقالل  -کابینت سازی رحیمی
میدان رضوان  -لوازم خانگی غیاثی
روبروی بانک کشاورزی-پاساژرضایی-تعمیرگاه لوازم خانگی غالمی
خیابان امام خمینی-چهارراه ارشاد-روبروی کتابخانه عمومی-تاسیسات و خدمات فنی زاجری
خور-روبروی استادیوم

فسا
قزوین
قزوین

جهانگیری
ملک
اکبری

قزوین

پرهیزکاری
قزوین

رستمی
رحمانی
صمیمی
رمضانعلی زاده
اکبری
قم
مساعی منش
ساعد پناه
کریمی
عامری
محمدی
رضوی
کردستان
صابری
باتمانی
فتحی
زمانی نژاد
بهرامی
رحیمی
محمودی
بهسرشت
بمی پور
انصاریان
کرمان
افضلی
رضوی تبار
نعمتی
شه مراد زاده
خالویی
خواجویی
مظفری
زرانی
صحراگرد
سلیمانی
رضایی
بنی عامریان
کرمانشاه
دانشخواه
صیدی
پیرسرابی
رضایی نژاد
مقصودی
تقدیری
کهکیلویه
ابراهیمی
و بویراحمد
هدایتی
بنی کمالی
ساورعلیا
سعیدی
گلستان
سادات
گوهرنژاد
نژادعینی
اعزازی
عمویی
بافکر
گودرزوند
نعمت بخش
عبدی
حجازیان
اخوان
رجبعلی زاده
باقریخواه
نوروزی
نادری
کاظمیان
شعبانی
دالور رفیعی
گیالن
عطاپور
رهنما
ذولفی

آبیک
تاکستان
بویین زهرا
محمدیه
شهر البرز
قم
سنندج
سنندج
قروه
بانه
سقز
کامیاران
کامیاران
مریوان
بیجار
دیواندره
کرمان
رفسنجان
جیرفت
بم
شهر بابک
جیرفت
سیرجان
سیرجان
فهرج
بافت
سیرجان
کرمانشاه
کرمانشاه
پاوه
جوانرود
روانسر
سنقر
کنگاور
سرپل ذهاب
صحنه
هرسین
اسالم آباد غرب
اسالم آباد غرب
یاسوج
یاسوج
گرگان
گرگان
علی آباد کتول
بندرگز
کالله
گنبدکاووس
بندرترکمن
رشت
رشت
رشت
رشت
خمام
آستارا
لنگرود
فومن
صومعه سرا
صومعه سرا
الهیجان
الهیجان
الهیجان
الهیجان
رودسر
املش  -کالچای
رودبار-رستم آباد

گنجه

ماسال

ابراهیم زاده
نجف زاده
دلخوش
اروشه
قربانپور
صفری
سپرده
صفاری
سعیدی
آبکتی
محمدی
حیدر پور
رومیانی
یعقوبی
استرکی
امیدی
نوری
غفاری
نجاتی
وفائی نژاد
باقری

بندر انزلی
آستانه اشرفیه
آستانه اشرفیه
لوشان
تالش
حسن رود
رستم آباد
خشکبیجار
رضوانشهر
خرم آباد
خرم آباد
پلدختر
الشتر
الیگودرز
درود
درود
کوهدشت
بروجرد
نورآباد
ساری
ساری

لرستان

۰۷۳۱-۲۲۱۴۵۲۶ ۰۹۳۷-۸۹۴۳۱۰۵
۰۲۸-۳۲۴۴۳۳۱۴۵ ۰۹۱۲-۵۸۲۳۲۱۲
۰۲۸-۳۳۵۶۴۸۰۰۱ ۰۹۱۲-۵۸۲۶۸۸۴
۰۹۱۲-۸۸۶۰۸۶۸
۰۲۸-۳۳۶۸۳۷۷۸
۰۹۱۰-۳۸۱۸۲۷۹
۰۲۸-۳۲۸۹۷۴۴۵ ۰۹۱۲-۷۸۷۹۱۷۰
۰۲۸-۳۵۲۲۴۷۱۳ ۰۹۱۲-۳۸۲۷۶۵۰
۰۲۸-۲۴۲۲۵۵۵۴ ۰۹۱۹-۵۴۳۴۷۱۷
۰۲۸-۳۲۵۷۴۲۰۶ ۰۹۱۲-۷۸۴۷۰۶۴
۰۲۸-۳۲۲۲۳۱۲۰ ۰۹۱۲-۳۸۲۴۸۰۰
۰۲۵۱-۲۹۱۴۴۱۵ ۰۹۱۲-۱۵۱۶۱۲۶
۰۸۷-۳۳۲۸۴۹۸۲ ۰۹۱۸-۳۷۹۱۲۸۸
۰۸۷-۳۳۲۹۰۹۵۶ ۰۹۱۸-۳۷۷۰۴۰۶
۰۸۷-۳۵۲۲۸۴۵۱ ۰۹۱۸-۳۷۲۱۱۳۹
۰۸۷-۳۴۲۶۱۷۴۱ ۰۹۱۲-۲۰۸۷۱۲۹
۰۸۷-۳۶۲۲۲۱۲۲ ۰۹۱۸-۸۷۵۵۵۷۴
۰۸۷-۳۵۵۲۸۵۲۱ ۰۹۱۸-۸۷۳۱۵۴۰
۰۸۷-۳۵۵۲۸۳۵۳ ۰۹۱۸-۸۷۰۲۸۴۱
۰۸۷-۳۴۵۴۴۲۵۷ ۰۹۱۸-۸۷۶۳۱۰۸
۰۸۷-۳۸۲۳۴۷۰۹ ۰۹۱۸-۳۷۲۹۰۰۷
۰۸۷-۳۳۷۲۱۲۳۰ ۰۹۱۸-۳۷۹۰۲۰۵
۰۳۴-۳۲۱۰۸۷۸
۰۹۱۳-۳۹۸۷۱۶۳
۰۳۴-۳۴۳۲۳۱۶۳ ۰۹۱۳-۳۹۱۳۷۵۶
۰۳۴-۴۳۲۱۹۵۷۰ ۰۹۱۹-۳۵۷۹۹۰۹
۰۹۱۳-۳۹۸۰۸۸۴
۰۳۴-۳۴۱۳۰۲۳۵ ۰۹۱۳-۲۹۳۴۱۷۷
۰۳۴-۴۳۲۱۱۳۸۰ ۰۹۱۳-۳۴۸۴۷۷۸
۰۳۴-۴۲۲۵۲۵۳۱ ۰۹۱۳-۸۲۶۲۶۰۰
۰۳۴-۴۲۲۷۲۷۷۴ ۰۹۱۳-۹۵۶۷۷۸۵
۰۳۴-۴۴۲۸۱۱۹۶ ۰۹۱۳-۲۴۶۱۹۷۲
۰۹۱۳-۱۴۷۴۵۱۱
۰۳۴-۴۲۲۷۲۷۷۴ ۰۹۱۳-۹۵۶۷۷۸۵
۰۸۳-۳۷۲۹۰۹۹۰ ۰۹۱۸-۳۳۰۵۰۴۳
۰۸۳-۳۸۲۳۲۹۹۰ ۰۹۱۸-۳۵۹۹۶۲۵
۰۸۳-۴۶۱۳۶۵۶۰ ۰۹۱۸-۹۳۳۱۷۷۶
۰۸۳۴-۶۲۲۷۵۱۲ ۰۹۱۸-۳۳۰۸۰۷۷
۰۸۳-۴۳۵۲۶۹۶۹ ۰۹۱۸-۸۵۹۶۳۲۳
۰۸۳-۴۸۴۳۶۱۳۱ ۰۹۱۸-۹۳۷۹۰۵۹
۰۸۳-۴۸۲۳۷۱۶۴ ۰۹۱۸-۸۳۷۶۸۵۲
۰۸۳-۴۲۲۲۱۴۶۵ ۰۹۱۸-۸۳۴۱۰۳۶
۰۸۳-۴۸۳۳۱۵۶۸ ۰۹۱۸-۹۳۷۱۴۵۶
۰۸۳-۴۵۱۲۸۱۸۷ ۰۹۱۸-۳۳۱۴۹۵۷
۰۸۳-۴۵۲۲۱۹۹۱ ۰۹۱۸-۸۸۷۵۷۷۰
۰۸۳-۴۵۲۳۵۴۸۱ ۰۹۱۸-۸۸۷۹۱۰۹
۰۷۴-۳۳۲۲۸۲۰۷ ۰۹۳۹-۶۶۸۵۰۳۰
۰۷۴-۳۳۳۴۳۱۷۶ ۰۹۱۷-۸۴۱۲۴۴۵
۰۱۷-۳۲۳۶۲۳۲۷ ۰۹۱۱-۳۷۱۶۳۸۷
۰۱۷-۳۲۴۳۵۶۵۳ ۰۹۱۱-۳۷۱۹۴۶۸
۱۷۳۴۲۳۷۲۶۰
۰۹۱۱-۲۷۸۴۵۵۳
۰۱۷-۳۴۳۶۷۰۰۸ ۰۹۱۱-۳۷۳۳۷۸۸
۰۱۷-۴۴۲۴۸۴۳۷ ۰۹۱۱-۸۸۰۰۷۵۴
۰۱۷-۳۳۴۲۱۷۲ ۰۹۳۵-۰۷۴۸۱۲۷۷
۰۱۷-۳۴۴۲۴۳۹۷ ۰۹۱۱-۱۷۸۵۹۷۳
۰۱۳-۳۳۱۱۱۵۵۱ ۰۹۱۱-۸۲۸۴۱۸۹
۰۱۳-۳۳۷۵۰۱۶۰ ۰۹۱۱-۶۰۶۱۷۰۴
۰۱۳-۳۳۸۲۷۱۲۶ ۰۹۱۱-۲۳۷۵۲۰۲
۰۱۳-۳۳۵۰۲۱۰۲ ۰۹۱۱-۷۰۶۱۱۳۶
۰۱۳-۳۴۴۲۴۸۰۸ ۰۹۱۱-۱۳۹۶۳۱۳
۰۱۳-۴۴۸۱۵۸۸۶ ۰۹۱۲-۴۷۰۵۸۸۶
۰۱۳-۴۲۵۳۴۲۹۹ ۰۹۱۱-۱۴۴۴۱۸۷
۰۱۳-۳۴۷۳۶۹۸۱ ۰۹۱۱-۹۳۵۵۷۶۳
۰۱۳-۴۴۳۲۹۴۷۰ ۰۹۱۱-۳۸۳۶۹۰۰
۰۱۳-۴۴۳۹۴۰۳۵ ۰۹۱۱-۳۸۳۳۶۴۴
۰۱۳-۴۲۲۳۱۵۵۲ ۰۹۱۱-۳۴۴۶۵۸۹
۰۱۳-۴۲۳۴۵۴۵۶ ۰۹۱۱-۱۴۳۰۲۳۳
۰۱۳-۴۲۲۲۰۰۷۰ ۰۹۱۱-۶۵۱۰۴۱۹
۰۱۳-۴۴۲۲۳۱۸۲ ۰۹۱۱-۲۴۲۱۷۹۹
۰۱۳-۴۲۶۲۷۷۹۰ ۰۹۱۲-۶۶۶۰۹۸۱
۰۱۳-۴۲۶۸۹۳۸۴ ۰۹۱۱-۱۴۵۶۲۰۶
۰۱۳-۳۴۶۷۲۸۰۱ ۰۹۱۱-۰۱۳۸۱۸۳۶
۰۹۱۱-۷۵۸۵۱۰۰
۰۹۱۹-۲۶۸۳۰۴۴
۰۹۱۱-۳۸۱۸۰۱۵
۰۹۱۱-۳۴۳۹۴۴۱
۰۹۱۱-۳۴۴۸۶۷۲
۰۹۱۱-۳۳۴۴۳۷۳
۰۹۱۱-۸۸۸۵۸۵۵
۰۹۱۱-۳۸۱۹۸۵۶
۰۹۱۱-۲۳۹۲۷۲۵
۰۹۱۱-۸۱۰۴۹۶۸
۰۹۱۱-۳۸۱۶۹۶۱
۰۹۱۶-۶۶۳۷۲۷۷
۰۹۱۶-۶۶۱۸۸۰۵
۰۹۱۶-۳۶۳۱۰۶۲
۰۹۱۶-۸۴۸۵۳۳۶
۰۹۱۶-۳۶۴۷۳۱۷
۰۹۱۶-۷۴۷۳۳۱۵
۰۹۱۶-۳۶۵۰۳۰۹
۰۹۱۶-۳۶۳۹۸۴۲
۰۹۱۶-۶۶۲۳۴۲۷
۰۹۱۶-۶۶۰۶۲۲۴
۰۹۱۱-۱۵۶۰۹۱۵
۰۹۱۱-۱۵۴۰۸۴۹

شریف واقفی-نبش کوچه ۱۳
شهر ارداق -بلوار خلیج فارس-روبهرو پمپ بنزین حسینی
خیابان شهدا-گلزار  - ۱داخل بازارچه  -پاساژ صباحی فر -طبقه اول-خدمات فنی اکبری
غیاث آباد-ساحل-بلوار مفتح-بین بهار ۷و۹
بلوار امام خمینی-باالتر از چهار راه بسیج-نبش کوچه آموخت-تعمییرگاه لوازم خانگی رستمی
خیابان طالقانی -جنب سینما صنایع فلزی رحمانی
بلوار طالقانی-روبه رو شهرداری
منطقه-۱پشت مسجد جامع-والفجر  -۵خدمات گاز سوز امین
شهرک صنعتی البرز-خیابان آزادی  -فرعی  - ۱۷پالک ۶
بلوار امین  -مقابل راهنمایی و رانندگی  -جنب پل مساعی منش
چهارراه انقالب-بلوار۲۸دی-روبه روی تامین اجتماعی-خدمات فنی کالسیک
میدان قپور-روبه روی نمایشگاه سایپا-فروشگاه لوازم خانگی الیکا
خیابان تختی-ابتدای خیابان نارمک-نمایندگی عامری
سه راه بوئین-بلوار تازه احداث
خیابان معلم-مقابل بیمه خدمات درمانی-خدمات فنی رضوی
خیابان بهشتی-روبه روی بانک صادرات نبش کوچه محمد رسول هللا-لوازم خانگی صابری
میدان امام شافعی-کوچه پشت پاساژ ملت-تعمیرگاه باتمان
خیابان جمهوری-جنب مسجد هراژه-تعمیرگاه لوازم خانگی زانا
خیابان توحید جنوبی-جنب تاالر آبدینه-خدمات فنی آریا زادرو
خیابان ۱۶متری-کابینت بهرامی
خیابان ابوذر جنوبی-بین کوچه ۶و- ۸اورجینال گاز
خیابان شهید نوری-شهید غفاری-نبش کوچه۷
خیابان مصطفی خمینی-جنب اداره کار-ساختمان راینی پور
خیابان امام-نبش کوچه امام خمینی-۱۴فروشگاه بیمکث
خیابان منتظری-روبه روی رستوران حسینی-فروشگاه آنتیک
چهار راه ژاندارمری به طرف میدان ۱۷شهریور-ابوذر جنوبی  -۵فروشگاه سینا بست
بلوار مالک اشتر فروشگاه صیاحی
بلوار شهید عباسپور-فروشگاه جورچین
بلوار قاِئم-روبه رو ی فرمانداری
خیابان مفتح-جنب چایخانه سیدالشهدا-ابزار یراق سروش
خیابان غفاری -جنب مسجد
خیابان جوانشیر-نرسیده به پل هوایی-مقابل مسجد آل آقا
چهار راه ارشاد-بلوار بنت الهدی-روبه رو بنیاد شهید-جنب بیمه پاسارگاد
خیابان امام خمینی-نرسیده به مسجد جامع-جنب مسجد خضر زنده
خیابان طالقانی-روبروی بانک ملی طالقانی-نمایندگی فنی سلیمانی
سه راه شهرک-جنب فروشگاه رضایی-خدمات فنی رضایی
میدان معلم-خیابان امام-ابتدای بازارفیض آباد-تعمیر لوازم باران
میدان استقالل-رحمتی زاده تعمیرگاه گلها
خیابان معلم-سه راهی معلم-خدمات فنی صیدی
خیابان شهید رستمی-جنب کاشی سرامیک طاهری-خدمات فنی رامین پیرسرابی
چهارراه انقالب خیابان واحدی روبه رو اداره آب
خ شهید کالهدوز -جنب نانوایی صیادی خدمات مقصودی
خیابان شهیدکالهدوز-بعد از دبیرستان دخترانه پردیس-نمایندگی تقدیری
بلوار مطهری-خیابان شهدا - ۲لوازم بهداشتی ساختمانی ابراهیمی
پایین تر از چهارراه عدل-فروشگاه هدایتی
پل علی محمدی-ابتدای جماران-۱۴فروشگاه خدمات پس ار فروش بیمکث
خیابان رازی-مقابل شهروند-خدمات فنی ۱۱۰
خیابان قصر(قندی)-کوچه عکاسی مژگان -روبروی دبیرستان ابوریحان
خیابان مسجد جامع-موسسه فنی انتخاب
خیابان آزادی  -نبش آزادی  - ۲۹تعمیرگاه لواز خانگی گوهرنژاد
خیابان مدرس پالک ۴۵
چهار راه اسپریس-نبش خیابان جمهوری هفتم پالک  -۱۶۸ک.پ۴۸۹۱۷۱۷۶۶۳ :
خیابان تختی-مجتمع تجاری تختی-دفتر مرکزی خدمات پس از فروش عمویی
بلوار انصاری-خیابان ارشاد-کوی حسینی
امین الضرب-ابتدای دیانتی-ابتدای خیابان با مروت
رشت-بلوار حبیب زاده(فاز  ۲ضیابری)-ساختمان پاردیس-طبقه اول-واحد۳
خیابان امام خمینی  -جنب پل ۲
نرسیده به پل فارابی  -خیابان فارابی  -سیم پیچی جهان
خیابان حافظ-خیابان فیاض بخش-نبش کوچه تهرانی
خیابان بسیج-کمربندی شهید شکوری-خیابان نبوتی-خدمات فنی رضا
صومعه صرا-خیابان برش نور-جنب بانک ملی شعبه میرزا کوچک خان خدمات مشعل
اول خیابان سردار جنگل-فروشگاه لوازم خانگی پاکدل
خیابان کاشف غربی  -روبروی پیراهن دوزی روشنک  -فروشگاه خدماتی نادری
خیابان امین-کوچه پاکدل-ساختمان دانا-پالک۴۷
خیابان فیاض-سبحان-۲پالک -۲۲موسسه ی فنی شرق و غرب
انتهای خیابان خرمشهر  -خیابان مهرگان-نبش مهرگان  - ۱۴موسسه فنی شعله سبز
خیابان انقالب-روبه روی پمپ بنزین-فروشگاه پردیس
کالچای  -روبروی اداره برق  -جنب مصالح ساختمانی لوله تک
جنب باشگاه هالل احمر-موسسه ی فنی ذولفی

۰۱۳-۴۴۶۶۱۹۹۸

بازارچه ۱۵خرداد -مقابل دادگستری-خدمات فنی برادران گنجه

۰۱۳-۴۴۵۲۸۹۶۸
۰۱۳-۴۲۱۲۵۶۷۹
۰۱۳-۴۲۱۲۷۰۵۴
۰۱۳-۳۴۶۰۰۷۸۸
۰۱۳-۴۴۲۲۶۶۰۴
۰۱۳-۴۴۴۰۰۸۱۷
۰۱۳-۳۴۶۷۲۵۱۷
۰۱۳-۳۴۴۶۴۰۴۹
۰۱۳-۴۴۶۳۵۷۰۰
۰۶۶-۳۳۲۱۷۷۶۰
۰۶۶-۳۳۳۳۰۳۸۸
۰۶۶-۳۲۲۲۸۷۸۵
۰۶۶-۳۳۲۳۲۱۳۲
۰۶۶-۴۳۳۳۷۴۶۶
۰۶۶-۴۳۲۱۴۰۰۰
۰۶۶-۴۳۲۲۶۴۰۹

بندرانزلی-روبروی مرکز آموزش فنی حرفه ای-کوی هللا اکبر -مغازه آپارتمان آذین ۳
خیابان دکتر دشتستانی  -جنب چاپخانه فالح
خیابان جهاد-نبش کوچه موقری-خدمات فنی دلخوش
خیابان میرزایی-کوچه دهقان-ساختمان شقایق-طبقه۱
روبه روی شهرداری-خیابان ارغوان-پشت پاسگاه توالرو-موسسه فنی قربانپور
بندرانزلی-طالب آباد-پشت کارخانه آردگندم-جنب تابلوسازی احسان-موسسه فنی حسام
رستم آباد-خیابان امام۳-راهی رستم آباد-پاساژ ولیعصر-الکتریکی نور
بلوارمطهری-نبش خیابان آیت هللا سعیدی-نمایندگی صفاری
رضوانشهر-پونل= روبروی  ۳راه شهید چوبانی-خدمات فنی شکوری
خیابان انقالب سرخ-بازارچه طیب-نبش ستارخان
پل حاجی -پایین تر از گل فروشی-گل سنگ تعمیرگاه پارسیان
پل دختر-خیابان امام-فروشگاه ایرج حیدر پور
خیابان کاشانی  -روبروی کالنتری
خیابان مدرس  -نرسیده به جهاد کشاورزی  -کاالی برق ره آورد
خیابان ۳۰متری-خدمات فنی پارسا
خیابان شریعتی-الکتریکی امیدی
خیابان امام-خیابان سمیه-روبروی نیایش دوم
شهرک اندیشه-فاز-۲موسسه خدماتی بوتان گاز
دلفان-میدان کوجه کارومی
بلوار امیر مازندرانی  -شهروند یا رودکی  -الکتریکی قانع
بلوار کشاورز-روبروی شهرداری-منطقه -۳فروشگاه باقری

۰۶۶-۴۲۳۰۲۸۸
۰۶۶-۳۲۷۳۳۵۸۳
۰۱۱-۳۳۳۶۶۲۱۸
۰۱۱-۳۲۳۸۷۵۶

کاردوست
نوری زاده
والیی
طبری
نیک نژاد
علیجانی
طاهرپیشه
قنبری نیا
شهرابی

ساری
آمل
آمل
آمل
آمل
بابل
بابل
بابل
بابل

۰۹۱۱-۳۵۴۷۴۸۲
۰۹۱۱-۳۲۰۷۳۶۲
۰۹۱۱-۹۰۲۰۴۶۳
۰۹۱۱-۳۲۱۴۲۱۶
۰۹۳۷-۱۴۴۰۵۵۲
۰۹۱۱-۸۰۲۶۳۰۰
۰۹۱۱-۳۱۲۴۱۶۵
۰۹۱۱-۱۱۷۸۲۱۱
۰۹۱۱-۱۱۴۲۷۶۲

۰۱۱-۴۳۲۴۶۸۲۴
۰۱۱-۴۳۱۲۳۶۵۰
۰۱۱-۴۴۲۴۴۶۲۶
۰۱۱-۳۲۳۵۴۰۷۸
۰۱۱-۱۳۲۳۲۹۱۱
۰۱۱-۳۲۲۳۴۴۴۹
۰۱۱-۳۲۳۶۲۲۳۹

بلوار امیر مازندرانی  -شهروند یا رودکی  -الکتریکی قانع
بلوار بسیج-الله-۱۶جنب شیشه بری حسنی-خدمات گاز سوز نوری زاده
شهر امامزاده عبداالهه-روبه روی شهرداری -وصال-۱۰کارگاه برادران والیی
میدان قائم-جنب آفتاب-۳۱فروشگاه طبری
بلوار مطهری-تربیت ۳۶
کمربندی امیرکال  ۲۰ -متر قبل از میدان نماز  -فروشگاه آلیش سیستم
خیابان۲۲بهمن-نبش هادی-۸فروشگاه هود طاهر پیشه
خیابان کشاورز  -بعد از آبیاری  -چهارراه جمال  -خدمات فنی شعله گستر
خیابان مدرس پشت سینما آزادی

الریجانی

بهشهر

۰۹۱۱-۱۵۱۴۱۶۰

۰۱۱-۳۴۵۲۱۱۸۸
۰۱۱-۳۴۵۲۵۳۴۹

جنب پارک ملت -فروشگاه امید الکتریک

نجاتی
حسین نژاد
قورچه بیگی
خواجه وند
جمشیدی
فاطری
مظاهری
بلباسی
عبدالهی
شیخی
دماوندی
احتیاط کار
یوسفیان
علیزاده
قاسم پور
قدیری
بابکی
گنجی
بیگی
مظفری
حسن زاده

بهشهر
بابلسر
تنکابن
نوشهر
نوشهر
چالوس
چالوس
رویان
نکا
نکا
گلوگاه
شیرود
نور
چمستان
رامسر
رامسر
محمود آباد
فریدونکار
تنکابن
قائمشهر
سلمانشهر

۰۹۱۱-۱۵۸۵۵۱۹
۰۹۱۱-۱۱۴۱۱۰۷
۰۹۱۱-۱۹۴۴۸۰۷
۰۹۱۱-۱۹۳۰۶۸۷
۰۹۱۱-۱۱۵۱۰۹۹
۰۹۳۵-۴۹۳۳۰۱۷
۰۹۱۱-۶۹۱۱۵۵۶
۰۹۱۱-۱۱۴۰۸۹۷
۰۹۱۱-۱۵۳۲۳۷۲
۰۹۱۱-۱۵۳۵۴۹۳
۰۹۱۱-۹۵۵۱۳۰۴
۰۹۱۱-۳۹۴۵۹۹۳
۰۹۱۱-۱۲۰۹۱۵۸
۰۹۱۱-۱۲۰۵۳۳۰
۰۹۱۱-۲۹۲۲۳۸۳
۰۹۱۱-۱۹۱۱۵۴۸
۰۹۱۱-۳۲۲۱۵۱۱
۰۹۱۱-۳۲۵۲۱۳۴
۰۹۱۱-۱۹۴۴۸۰۷
۰۹۱۱-۳۲۳۸۳۱۴
۹۱۰-۲۹۴۵۳۸۵

۰۱۱-۳۴۵۲۶۱۳۳
۰۱۱-۳۵۳۳۷۹۴۷
۰۱۱-۵۴۲۲۷۲۷۰
۰۱۱-۵۲۳۳۰۸۰۳
۰۱۱-۵۲۱۷۳۷۲۳
۰۱۱-۵۲۲۱۸۱۶۰
۰۱۱-۵۲۳۵۴۴۱۴
۰۱۱-۴۴۵۴۲۷۴۸
۰۱۱-۳۴۷۴۷۸۳۲
۰۱۱-۳۴۷۲۱۱۰۰
۰۱۱-۳۴۶۶۸۳۲۳
۰۱۱-۵۴۳۷۴۴۰۲
۰۱۱-۴۴۵۲۲۶۵۸
۰۱۱-۴۴۶۴۵۴۰۴
۰۱۱-۵۵۲۵۲۳۸۰
۰۱۱-۵۵۲۲۲۵۲۸
۰۱۱-۴۴۷۳۱۵۶۰
۰۱۱-۳۵۶۶۴۷۳۷
۰۱۱-۵۴۲۲۷۲۷۰
۰۱۱-۴۲۰۲۰۷۱۳۸۱
۰۱۱-۵۴۶۳۳۳۱۵

پارک ملت-پاساژطهماسبی
خیابان شهید بهشتی-مقابل درب اصلی مسجد جامع
خیابان جمهوری-خدمات پاریس
خیابان بهرام-نمایندگی خواجه وند
صالح الدینکاله-پاساژ فرازمند-گاز سوز بیشه
جاده زوات-خرمن اولیاء-نبش زنبق یکم-خدمات فنی فاطری
خیابان رازی-پالک ۸۲/۱
خیابان شهدا-پاساژ ولیعصر-خدمات فنی بلباسی
خیابان علمیه-نبش پیش دانشگاهی
میدان جانبازان  -الکتریکی شیخی
گلوگاه  -خیابان  ۱۵خرداد  -باالتر از مخابرات
قبل از بانک مهر-خدمات فنی نفیس
خیابان بهشتی-جنب نانوایی نبی زاده-مجتمع فنی یوسفیان
جاده چمستان-سرپاکتی  -جنب مخابرات  -موسسه فنی سریران
بلوار امام-بازار ماهی فروشان
میدان بسیج-ابتدای خیابان ساداتشهر-صنایع فلزی قدیری
خیابان امام-مرکز سرویس لوازم خانگی
خیابان ولیعصر  -مقابل کوچه مسجد ولیعصر
خیابان جمهوری-مقابل کوچه شهید تالتلی
خیابان ساری-پشت عمارت شهرداری-ترک محله-نبش مولوی ۳
خیابان امام-جنب بانک تجارت-بن بست فرهنگ-روبروی سالن کشتی تختی

خواجوی

چاله چی خشروپی

۰۹۱۱-۸۵۵۷۴۶۶

۰۱۱-۲۶۶۶۵۹۳

احمدچاله چی-خدمات فنی و گرمایشی و سرمایشی خواجوی

عارف جورسرایی

سوادکوه

فتاحی
فراهانی
قاسمی
لوایی
برادری
فاتحی

اراک
اراک
اراک
آشتیان
ساوه
ساوه
زرندیه
مأمونیه
خمین
کمیجان
محالت

۰۹۱۱-۲۲۸۲۴۴۸
۰۹۳۸-۴۶۸۲۱۲۵
۰۹۱۸-۱۶۱۲۵۱۰
۰۹۱۸-۹۶۰۶۱۴۵
۰۹۱۸-۸۶۱۸۵۱۸
۰۹۱۸-۳۶۷۴۴۸۰
۰۹۱۲-۴۵۵۳۶۳۸
۰۹۱۲-۷۵۵۵۲۹۰

۰۱۱-۴۲۴۵۶۳۱۷

خیابان انقالب  -روبروی ایستگاه عباسکویی  -فروشگاه عارف جورسرایی

۰۸۶-۳۲۲۷۱۲۰۷
۰۸۶-۳۲۲۷۵۷۴۳
۰۸۶-۳۲۷۶۳۸۶۴
۰۸۶-۴۲۲۲۶۶۳۰
۰۸۶-۴۲۲۲۲۸۱۸

خیابان مشهد  -جنب سالن مالک  -الکتریکی ادیسون
خیابان  ۳۰متری آیت ا ...غفاری  -چهارراه الزهرا  -پالک ۸۵۵
۱۷دستگاه  -خیابان مصطفی خمینی -پالک ۸۱/۵۶
بلوارامام خمینی-خیابان استقالل
خیابان اسالم  -نبش کوچه نواب  -فروشگاه خزان فن
خیابان بسیج یک  -نبش کوچه بسیج ( ۱۵ابوذر غربی)

۰۹۱۲-۳۵۵۸۱۱۷

۰۸۶-۴۵۲۲۸۷۱۷

زرندیه  -مأمونیه  -خیابان امام  -میدان امام حسین -جنب کابینت سازی مهربان  -فروشگاه هود بیمکث

۰۸۶-۴۶۳۳۱۲۴۶
۰۸۶-۳۵۴۵۴۵۴۳
۰۸۶-۴۳۲۲۲۶۶۲

میدان مدرس  -خیابان شهید بهشتی
خیابان انقالب -نبش خیابان دکتر لقمانی-نمایندگی لوازم خانگی گاز سوز
خیابان انقالب  -روبروی کوچه امیناله اکبری  -تعمیرگاه گوهری

امین

بندرعباس

مویدی
زکریایی
زرنگ
صفردوست
ایام
ترکمنی
بهادری
حسینی
سعیدی خواه
فخار
رهنورد
سلیمانی
کیانی
منوش پور
قهوه چی باشی

میناب
جزیره قشم
جزیره قشم
جزیره کیش
همدان
همدان
صالح آباد
فامنین
مالیر
مالیر
تویسرکان
کبودرآهنگ
اسدآباد
یزد
یزد

مازندران

مرکزی

پاشاخانلو
هداوند
تفرشی
تکلو

ساالری
بیدکی

هرمزگان

همدان

یزد

۰۹۱۸-۱۶۵۱۶۳۷
۰۹۱۸-۹۶۴۶۳۶۹
۰۹۱۲-۷۳۹۱۸۲۵
۰۹۱۷-۹۰۲۰۳۲۰
۰۹۱۷-۶۴۷۶۰۴۱
۰۹۱۷-۳۶۵۷۰۱۶
۰۹۱۷-۳۶۳۹۶۴۲
۰۹۱۷-۳۶۰۹۶۱۱
۰۹۱۲-۵۷۷۷۳۰۵
۰۹۱۸-۳۱۳۲۲۸۹
۰۹۱۸-۳۱۶۴۰۶۶
۰۹۱۸-۹۰۱۰۲۲۸
۰۹۱۸-۳۱۸۷۸۸۰
۰۹۱۸-۳۵۱۰۴۶۱
۰۹۱۲-۴۷۰۲۰۲۷
۰۹۱۸-۳۵۱۰۹۸۸
۰۹۱۸-۳۱۴۸۷۴۷
۰۹۱۸-۸۱۶۳۵۶۵
۰۹۱۳-۰۶۵۴۸۰۶
۰۹۱۳-۰۹۹۱۵۹۹

۰۷۶-۳۲۲۲۹۹۴۹

خیابان  ۱۷شهریور جنوبی  -کوچه فضیلت ۴

۰۷۶-۴۲۲۸۱۴۱۴
۰۷۶-۳۵۲۲۸۰۰۵
۰۷۶-۳۵۲۶۴۸۹۲
۰
۰۸۱-۳۸۳۵۰۶۸۰
۰۸۱-۳۸۲۹۰۵۴۴
۰۸۱-۳۴۶۲۲۲۷۶
۰۸۱-۳۶۸۲۵۹۰۶
۰۸۱-۳۳۳۹۰۲۳
۰۸۱-۳۴۹۲۴۶۱۰
۰۸۱-۵۲۲۸۲۱۱
۰۸۱-۳۳۱۱۳۵۸۳
۰۳۵-۳۸۳۳۰۱۱۹
۰۳۵-۳۷۲۶۵۱۲۱

بلوار ساحلی-شهرک حامدی-تعمیرگاه ۲۲۰مویدی
میدان سعدی-فروشگاه شافعی
درگهان  -روبروی مسجد قبا  -لوازم خانگی توفیق
جزیره کیش  -شهرک صنعتی  -فاز  - ۲ساختمان کیان  -شماره  - EX۳طبقه دوم  -واحد ۲۸
خیابان صدف-باالتر از تاالر ونوس پالک ۱۶۹
شهرک مدرسی  -میدان عدالت  -سرویس پارسیان
اول شهدا-روبروی بانک کشاورزی-خدمات فنی و مهندسی بهادری
خیابان  ۳۰متری امام -پائیین تر از بانک کشاورزی-فروشگاه لوازم بهداشتی حسینی
میدان نبوت۳۲-متری مطهری-بعد از چهارراه مهدی اول-کوچه مرادی-خدمات فنی سعیدی خواه
میدان نبوت-بلوارجانبازان
تویسرکان-خیابان حافظ شرقی-روبروی کوچه باغبان-مرکز خدمات تخصصی رهنورد
خیابان مفتح-خدمات فنی سلیمانی
خیابان صاحب الزمان  -کوچه مسلم -خدمات فنی کیانی
بلوار شهید بهشتی-چهار راه امیرالمومنین-کوچه۶۴
بلوار شهید صدوقی جنوبی  -روبروی بانک صادرات شعبه وحدت

یزد-اردکان

۰۹۱۳-۱۵۱۱۱۴۸

۰۳۵-۳۵۲۴۶۲۱۲

یزد-خیابان انقالب-کوچه کسنویه-کوچه طباطبایی پالک ۹۴/۱

مهریز

۰۹۱۳-۳۵۴۹۷۴۱

۰۳۵-۲۵۲۱۸۶۱

خیابان مهریز-جنب زینبیه-سرمرزیر آب-موسسات تعمیراتی بوش تکنیک

