
تلفن همراهتلفن ثابتآدرسنام و نام خانوادگیشهرستاناستانکد نمایندگیردیف

0453265288309149869430گرمی شهر انگوت پاساژمرکزی تعمیرات صوتی و تصویری سانبورعادل پورجعفر(تازه کند انگوت)گرمی اردبیل1810

0453324541409141528001 / 1404533235656اردبیل چهارراه ججین بطرف میدان قدس روبروی صندوق بازنشستگی پالکمیرحشمت هللا هاشمی تولوناردبیل اردبیل2935

170453323164109143534805پالک - پاساژ روشن- میدان شریعتیمیرجابرمیرمیکائیل زادگاناردبیل اردبیل3847

0453242248409145906678خلخال قاضیلر خیابان شهید رجایی صوتی و تصویری هرو  غالمحسین غائبیخلخالاردبیل4759

0453254339309141596404(سازمان سابق )اول خیابان شهدا - خیابان امام  خمینی - مشکین شهر - اردبیل میرقاسم پاداشیمشکین شهراردبیل5597

0453262599209141583214 / 504532620220خیابان جانبازان کوچه جنب بانک ملی شعبه بازارپالک حسن سالمتیگرمیاردبیل 6811

0453272499509141513157پارس آباد مغان میدان امام حسین خیابان نیروی انتظامی صوتی تصویری خضرینوفل خضریپارس آباد مغاناردبیل 7761

150313446710009132146731اصفهان میدان قدس خیابان مصلی نبش کوچه احمدآزادیاصفهان اصفهان8787

0315333321909132225038آدرس اصفهان دهاقان خیابان امین نمایندگی پارس تعمیرگاه یوسفپورجواد یوسف پوردهاقاناصفهان9922

0313367588309132060600 / 03133632764روبروی تامین اجتماعی قدیم- خیابان بوعلی - میدان امام خمینی رجبعلی توسلی خوزانیخمینی شهراصفهان10844

05350438409132755819 طبقه همکف142 پاساژ متقی پالک 5شهررضا حکیم فرزانه نبش فرعیکیومرث علی عسگریشهررضااصفهان11891

40314531707009133208043اصفهان شاهین شهر هشت بهشت مجتمع شقایق واحد محمود کریمی کارویه شاهین شهراصفهان12909

0315777510609133714432خوانسار خیابان امام خمینی باالتر از پلدختر روبروی بانک مهر اقتصاد مجتمع تجاری قائم پیام هادی فرجیخوانساراصفهان13914

7150315424355509132618910پالک - روبروی مهمانسرا - خیابان امام خمینی - اردستان مسعود فدوی اردستانی اردستاناصفهان14843

0314262876509132310664 / 03142645658خرداد مرکزی روبروی تعاونی زنبورداران نمایندگی سونی15حمید محمدی خواه نجف آباداصفهان15836

509131670621-803152632714فوالدشهر مجتمع تجاری ولیعصر طبقه فوقانی پالک کامران شعبانیانفوالدشهراصفهان16827

0315742818309131724988خیابان مسجد جامع صوتی و تصویری مهیار- گلپایگان سید علی میر مهدی گلپایگاناصفهان17352

0315472935709014978720نمایندگی صوتی و تصویری- خیابان محمد هالل روبروی عینک چشمان طبقه همکف -  آران و بیدگل محمد دشتی(آران و بیدگل )کاشان اصفهان18927

۳۲0263660809709122623584پالک- خیابان یکم جدید- سه راه حافظیه- فردیس- البرزعلیرضا سلیمی نیا فردیسالبرز19191

09354649722 / 09125669733  8802645352074خیابان  شهدای شمالی پالک - نظرآباد جمشید خان محمدیساوجبالغ- نظر آباد البرز20783

0918948255909396330887 بهمن پاساژ مراد بیگی تعمیرگاه عماد 22ایالم میدان عماد سرایوندایالمایالم21850

0843522873309183458261خیابان شهید بهشتی جنب اداره مخابرات- دره شهر - ایالم محمد سعیدی فردره شهر ایالم22363

0843323510009183438511شهرستان ایوان غرب خیابان امام تقاطع فرمانداری- ایالم صفدر ربیعی سومارایوان غربایالم 23782

0414312224009144310785اول خیابان جمهوری   –  میدان جمهوری اسالمی – مهربان -  سراب  – آذربایجان شرقی جواد استاد زاده مهربان (مهربان )سراب آذربایجان  شرقی 24890

0414333116409144315498خیابان امام روبروی پاساژ امیر هوشنگی جنب کوچه ابوریحانی - بستان آباد ابوالفضل صابری بستان آباد آذربایجان شرقی25315

0414242486809144710520روبروی خیابان شهریار- خیابان امام خمینی - شبستر - آذربایجان شرقی محمد تبدیلیشبسترآذربایجان شرقی26887

0413772316109141205338خیابان مطهری نرسیده به خیابان آب - بناب علیرضا سعیدیبناب آذربایجان شرقی27117

09149814703 / 0444532500509334442545ملکان، چهاربرج، خیابان شهید مطهری،  ابتدای خیابان شهید جاللی، مرکز تعمیرات رستم زادهارشد رستم زادهملکانآذربایجان شرقی28765

0413444943109144198631خیابان قدس روبروی بیمارستان کلیوی نبش کوچه امیر- تبریزنادر روایی تبریزآذربایجان شرقی29331

110413423402209148461430مجتمع تجاری میالد نور پالک - سه راه شهید غفاری - آذرشهر غالمعلی وزیر نژادآذرشهرآذربایجان شرقی30767

0413722947709144210627مراغه میدان مصلی پاساژ آزادی کریم رحمت زادهمراغهآذربایجان شرقی31280

0413234876009141001637 / 04132662158سه راه توکلی اول خیابان مفتح روبروی بانک صادرات - تبریز بایرام مبارک تبریزآذربایجان شرقی32499

0414343291409149315490اول کوی رسالت موسسه خدمات فنی قاسمی- آذربایجان شرقی شهرستان هریس بازار شیخ قاسمی ... روح اهریسآذربایجان شرقی33920

0414222029709144910936 / 04142235038 باالترازبانک انصار82خیابان جلفا پ - مرندعلیقلی ابراهیمیمرندآذربایجان شرقی34367

0414205452509145044248خدمات فنی و صوتی ذاکری-روبروی هتل هادی-خیابان شهید یحیوی-هادیشهرجواد ذاکری(هادیشهر)جلفا آذربایجان شرقی35829

0443277073209143410732 103خیابان یوسفی پالک - چهارراه مدنی - ارومیه یحیی دلیلی ارومیه آذربایجان غربی36279

0444632218609149824178 30پالک - طبقه همکف- پاساژنور- خیابان شهداء اسکندرحسینی چوپلوجهشاهین دژآذربایجان غربی37874

0443562644109144437704نقده خیابان شهید بهشتی جنب فروشگاه نعیم  طبقه اول احمد صمدی پورنقدهآذربایجان غربی38877

0443645660909141611419خوي میدان مادر انتهاي بلوار آزادگان نمایندگي صوتي و تصویري علی عسگرخبازی مقدمخوی آذربایجان غربی39934
909143813026-04445230497تعمیرگاه طلوعی- جنب کمیته امداد - خیابان طالقانی شمالی رضا طلوعیمیاندوآبآذربایجان غربی40766

0444422776809149429382خیابان مالرضا چهارراه خیابان توحید و خیابان شورا حسن باپیریپیرانشهرآذربایجان غربی41770

0443427276809144633187آذربایجان غربی شهرستان شوط میدان امام حسین نبش خیابان باهنر حسین علی پور اقدمشوط آذربایجان غربی42917

0443522594809143889646خ معلم تقاطع قره نی - سلماس خسرو تعمیری سلماسآذربایجان غربی43169

09145420320-0443425014009143920320 آخر بلوار رسالت ، نرسیده به مسجد ولیعصر ، الکترونیک آراز. ماکو . آذربایجان غربی آراز حسین نژادماکوآذربایجان غربی44943

0443672858509149621710 / 04436727454آذربایجان غربی قره ضیاءألدین بلوار بهشتی نمایندگی رحیمی منصور رحیمیقره ضیاء الدینآذربایجان غربی 45913

0444624105409141800469نمایندگی حق شناس-  بوکان بلوار کردستان باالتر از بیمارستان قدیم کوچه بیمه سالمت ابراهیم حق شناسبوکانآذربایجان غربی 46901

0444552528209149814672 شهریور باالترازمیدان قلم جنب تعویض پالک 17تکاب خیابان علی افتخاریتکابآذربایجان غربی 47858

0444224149109149479772مهاباد میدان استقالل فلکه ساعت مجتمع تجاری شهریکندی طبقه اول رحیم ابراهیمیانمهابادآذربایجان غربی 48921

0773313073109179743320خیابان امام خمینی روبروی داروخانه شبانه روزی - بندرگناوه موسی دشتی مکان بندرگناوهبوشهر49598
300216672776609122036839بعد از چهارراه سی تیر کوچه نوبهار پ  (نادری)خیابان جمهوری - تهران ابراهیم محمدی آزاد تهران تهران50288



0213602311909213248834 / 16502136029100 راه ساعت پالک 4پاکدشت بلوارشهید قمی نرسیده به احمد فرمهینی فراهانیپاکدشتتهران51795

0215593737009124776838 / ۱۲02155915411مجتمع میرداماد ، طبقه همکف ، واحد  (حرم)شهرری،میدان هادی ساعی ،خیابان آستانه سعید سیفیتهرانتهران52928

270213339541009355136882شهرری سه راه ورامین ابتدای خیابان شهید غیوری پالک علی بنازاده تهران تهران53912

19080213612734809123220388 پالک 110بین ولی آباد  و بوستان - قرچک خیابان امام خمینی محمدرضا اردستانی محمدیقرچکتهران54772

0263224789409126097588 / 2802632227507میدان کرج اول خیابان بهشتی پاساژجدی طبقه باالی همکف انتهای پاساژ پالک محمدجواد بیاتشهریارتهران55832

0213624924409121910410نمایندگی خدمات پس از فروش - 241جنب آتش نشانی پالک - بلوار شهید باهنر-  ورامین بابک ابوالحسن خانیورامینتهران56768

0212656559709122054935 78پالک ... تهران لواسان جائیج اول خیابان امام زاده عبد اکامران بهتوییلواسانتهران57671

11760217650639709123120684پ - خیابان امام خمینی - رودهن جانیک دباشیان رودهن تهران58159

0213672955709125841607پیشوا میدان شهید چمران تعمیرگاه منصورمنصوریادگاریپیشواتهران59794

09123713661تکنیسین سیارتکنیسین سیاررضا آقاییتهرانتهران60712

09121183752تکنیسین سیارتکنیسین سیارامید ذوالفقاریتهرانتهران61713

109124160576-956411540 پالک 1 و 2خیابان دادگستری بلوار گلها بین صدف فرشید عسکریرباط کریمتهران62940

۷۶۴۹۰۹۹۵09123490447 - ۷۶۴۹۰۹۹۱ 15 خیابان نوروز مجتمع مارال طبقه همکف واحد 2 خیابان دانش 1پردیس فازجواد فراهانی-محدوده پردیس بومهن تهران63942
100215614288809127289983 پالک 26اسالمشهر شهرک مهدیه کوچه رحیم فالحاسالمشهرتهران 64776

0381222255509132823303 /  47303812221699شماره -ساختمان سونی - خیابان سعدی - شهرکردشهریار ابراهیمی شهرکردچهارمحال و بختیاری65181

0383322095009138876206ابتدای خیابان شهید داوودی -  رجایی -فارسان - چهارمحال و بختیاری ایمان سلیمانیفارسانچهارمحال و بختیاری66900

2650383335012409137021490 صوتی تصویری پارسه پالک 34 و 32خیابان سعدی شرقی بین کوچه آقای سلمان ترکیشهرکردچهارمحال و بختیاری67778

0383444341809131837435 /  03834442418بلوارشهید کالنتری خ شهید مطهری روبروی کاچیران - لردگان خسرو بابائیان لردگان چهارمحال وبختیاری68585

0563290339409150914053خراسان جنوبی شهرستان سرایان ابتدای بلوار ولی عصر الکترونیک حق شناستقی حق شناس سرایانخراسان جنوبی69888

0563282497209132533574خراسان جنوبی طبس گلشن خیابان نواب صفوی روبروی اداره دارایی صوتی و تصویری عجممحمد عجمطبس گلشنخراسان جنوبی70894

۲۰۹0563266446409157912569 پالک ۱۰ و ۸خیابان شهید مطهری بین مطهری - سربیشه - خراسان جنوبی محمد مجیدیسربیشهخراسان جنوبی71899

09151523213 / 0563221295809151614528 /  05632220056جنب بانک ملت- میدان امام خمینی شیردل باقرپوربیرجندخراسان جنوبی72779
180563272995409158343288نبش چهارراه آموزش و پرورش پالک - فردوس - خراسان جنوبی مهدی یعقوبیفردوسخراسان جنوبی73833

0563252945409159624825 / 05632527000 307 پالک 1تیرخیابان قائم قائم 7قائن میدان مصطفی نوروزنژاد  قائنخراسان جنوبی74302

09152440862 / 110514445024409365959889امام خمینی - مسجد زینبیه - بلوار امام خمینی محمد باشتنیسبزوارخراسان رضوی75669

0514612769209153822751 64 شهریور جنوبی پالک 17چناران خیابان امام خمینی میدان بسیج نرسیده به خیابان حسین قیاس آبادی چنارانخراسان رضوی76773

0515254401809153053671 / 05152527791 13 پالک 55-  خیابان امام خمینی - بلوار امام خمینی سلیمان قریشی کاریزیتربت جام خراسان رضوی77828

0514722478509353708431میدان امام خمینی ضلع شمال شرقی - قوچانهادی فراهانی  قوچانخراسان رضوی78201

09159361301 405157258141خیابان شهدا جنب شهدا علی جعفری ثانیگنابادخراسان رضوی79895

۰۹۳۳۶۸۴۳۶۲۴ / 0515۷۷۲۶۱۶۲۰۹۱۵۱۳۶۱۳۰۹امام خمینی روبروی بانک سپهابراهیم ابراهیمیکاشمرخراسان رضوی80870
0514221992009158128049نیشابور خیابان فردوسی جنوبی جنب بانک رفاه کارگران جاوید نقیبی نیشابورخراسان رضوی81271

0515224283709155323975خراسان رضوی تربت حیدریه میدان مرکزی خیابان باغ ملی جنب کفش وفایی الکترونیک جهانگیراسدترابیتربت حیدریهخراسان رضوی82670

0515482341409159750042خراسان رضوی باخرز خیابان فرهنگیان چهارراه آتش نشانی باالترازترمینال مسافربریتورج شکرالهی شهرنویباخرزخراسان رضوی83905

0514528368009155750376خراسان رضوی،شهرستان جوین، سه راهی میمری، صوتی و تصویری ثامن موسی الرضا بهرامیهجوینخراسان رضوی84924

0515542401609383331709پایین تر ازچهارراه فجر - خیابان امام خمینی محمد نوریبردسکن خراسان رضوی 85884

0515422924009159288624 آقای جان بیگی نمایندگی خدمات پس از فروش  - روبروی کانون قلم چی - خیابان حافظ ابرو - خواف ظاهرجان بیگیخوافخراسان رضوی 86793

0513452603409158648952نرسیده به فلکه چشک- خیابان امام خمینی - سرخس - خراسان رضوی علیرضا پیروزسرخسخراسان رضوی 87882

6880513273312509155068561پالک -جنب پتوی گلبافت- اول کوی طالب چهارراه مجلسیحسین تاتارمشهدخراسان رضوی 88834

0583222006309151841315 خرداد بعد از بانک کشاورزی مرکزی 15 حدفاصل فلکه فردوسی و 22خیابان امام خمینی غربی محمد حسینیبجنوردخراسان شمالی89780

780583722565409153691606خراسان شمالی اسفراین بلوار مطهری جنب اژانس میالد پالک محمدتاجیاسفراینخراسان شمالی 90301

0583622547609379339554 5کمربندی قدیم روبروی سلمان فارسی - شیروان - خراسان شمالی ابوطالب الهی شیروانشیروانخراسان شمالی 91839

0613624441009167613595 / 06136247077 خرداد طبقه همکف 15 خردادبلوار ولیعصر خیابان 15شوشتر میدان سید محمد حسین مرعشیشوشترخوزستان92932

0615372112309370052424/09163329362خیابان باهنر جنب بازار روزسیدهادی صحابیشادگانخوزستان93853
09019614399 / 0614263555109163412947تعمیرگاه مرکزی صدا و سیما- نبش خیابان میر دریکوند - خیابان دکتر شریعتیسعیدعصارهاندیمشکخوزستان94871

0613375465309166159923گلستان خیابان بهمن جنب بانک پاسارگاد - اهواز محمد رضا سعدونی اهوازخوزستان95557

09371348910 / 0614223162109166416508 / 06142222590جنب سونوگرافی بهزادی- بین خیابان نبوت و خیابان طالقانی  - خیابان آفرینش -  دزفول عبداالمیرعصارهدزفول خوزستان96801

09160065023 / 0614372400109163925023باغملک خیابان فرهنگ پایین تراز تعاونی فرهنگیان خوزستانسیدنصراله طباطباییباغملکخوزستان97800

09395235094 / 0614363509409166158956خیابان امام خمینی قبل ازمیدان تختی خوزستانکاظم ایران نژادایذهخوزستان98799

0614264120009166413745 59اندیمشک خیابان امام حسین جنب کارخانه یخ فخرایی پالک بهروز علی نقی زادهاندیمشکخوزستان99864

0615262543009161135631شهرام الکترونیک.امیدیه بازار روز کیانوش علی نقیامیدیهخوزستان100872

0614282225609161419225خیابان شریعتی روبروی پاساژ کاوندی- شوش دانیال - خوزستان سیاوش میرزاآقاییشوش خوزستان101837



0614353846209392238461 پاساژ آرش - خیابان شهید رایگانی - رامهرمزمحمد عباسپور بهبهانی رامهرمزخوزستان102353

0614282650109166436127میدان هفت تیر باالتر از بانک ملی خیابان شهید دانش - شوش اسماعیل حقیقی شوش خوزستان103178

0615333493509166313911 / 4206153334940پالک  - 9 و 8بین والیت  - (کریم پور)بین الین یک و بلوار والیت فرعی- بلوار والیت - آبادان هانی صبیحآبادانخوزستان 104848

0614322731509166811867مسجد سلیمان فلکه باغ ملی جنب پل نفتون خوزستانبهنام جانکی مقدممسجد سلیمانخوزستان 105802

0615272315109166714807خیابان گرایمی روبروی اداره پست مرکزیمحسن رازیبهبهانخوزستان 106318

0615352500809163328676خوزستان خرمشهر بلوار امیرکبیر بعد از پمپ بنزین خدمات الکترونیک شریفسیدشریف موسوی فردخرمشهر خوزستان 107885

850243527191709127456523پ - باالتر از کوی یخچال- خ ولیعصر - ابهروجیه اله بیگدلی ابهرزنجان108106

30243355778809192422556میدان ارک کوچه پرستارپالک حسین شفیعی زنجانزنجان109789

0243552700009121424104خیابان بهشتی پاساژ عزیزیافشار عزیزیخرم درهزنجان110875

0243622337309127720669 / 02436223065روبروی فروشگاه تعاونی روستا- خ شیخ باقر محمدی علی عیوضیماهنشانزنجان111796

0243422212109122422364خ امام خمینی نرسیده به فرمانداری - خدابنده حسینعلی صبوریخدابنده زنجان112310

30233422188809121310829گرمسار میدان امام خمینی پاساژ شقایق محسن کمالیگرمسارسمنان113790

0233423930709121319689گرمسار خیابان طالقانی روبروی بانک رفاه مرکزی پاساژ اسد زاده جنب خدمات لوازم خانگی باصری پیمان پورپناهگرمسارسمنان114938

۰۲۳۳۳۳۴۲۷۵۶09122316735  نمایندگی۲۵چهارراه شهید رجایی پالک .سمنانمرتضی صالحیانسمنانسمنان115880

0233523999209100404940پائین تر از سه راه خیام  (ایستگاه  )خیابان شهید مطهری - دامغان محمد خورسی دامغان سمنان116651

0233222456509123730393 8خیابان شهید رجایی نبش رودکی پالک محمد نادر نظری شاهرودسمنان117185

0543223505109151440812 و رسالت 9زابل بلوار میر حسینی تقاطع میرحسینی حسین راهدارزابلسیستان بلوچستان118893

0543321473709158402952 /  05433221293 18خیابان میرزای شیرازی نبش میرزای شیرازی محمود راشکیزاهدانسیستان بلوچستان119791

09398053700 ۱۳۰۵۴۳۵۳۳۱۰۳۷چابهار خیابان توحید نبش توحید ایوب ناروئی مرادیچابهارسیستان بلوچستان120944

0715383158809171322005سرویس لوازم خانگی کیمیا - (ع)خیابان قائم غربی روبروی مسجد الرضا - نیریز حسین کیمیایینیریزفارس121929

0714333900909164938311مرودشت خیابان انقالب بطرف تخت جمشید سمت چپ جنب منبع آب شهرداری داخل پاساژغالمرضا جاللیمرودشتفارس122931

70713643702209103956286 بلوارامام خمینی ساختمان تجاری مسکونی مریم  طبقه همکف  واحد1صدرا فازرضا میرزا آقاییصدرافارس123923

0714452886009177518244خیابان دکتر توحیدی - میدان شهدا- اقلیدمحمد علی سپهریاقلید فارس124258

۰۷۱۵۳۳۵۸۳۶۲09107031067 / 07153315199فسا خیابان سلمان فارسی نمایندگی ال جی سخاییهادی سخاییفسافارس125916

0715287223409171807705فارس مهر شهر گله دار خیابان انصار الکترونیکی ادیسونحسین ابراهیمیمهرگله دارفارس126860

0714252332609177116794 بلوارهفت تیر مجتمع جانبازان طبقه همکف3نورآباد میدان امام خمینی کوچه وصال حسین قائدینورآباد ممسنیفارس127869

0715352869109171325204روبرو کوچه بازرگانی خدمات صوتی تصویری آئینه دار. داراب خیابان بهارابراهیم آیینه داردارابفارس128918

0715444608509179082062چهارراه امام خمینی میدان والیت نبش چهارراه روبروی بسیج خواهران- جهرم علی محمد کشافیجهرم فارس129251

0713875339209173187153خیابان سپاه پاسداران روبروی مخابرات - فراشبند محمد نبی امیریفراشبند فارس130307

0714222930009178235388خیابان شهدای جنوبی جنب بانک ملت - کازرونجمشید شجاعی کازرونفارس131209

۰۷۱۳۲۳۲۳۳۳۳09173057721 / 29107132323331چهار راه اصالح نژاد خیابان فخر آباد غربی پالک - شیراز-فارسمهدی شریفیشیرازفارس132925

0714352382309179280183ارسنجان گود بازار خیابان بازار روبروی مجمع امور صنفی تعمیرگاه حسینی سید محمد کاظم حسینی ارسنجانفارس133933

09179809958 07132726882 فارس شهرستان خرامه بلوار دانشگاه روبروی اداره برق ساختمان شهید عبدالسالم باقری خدمات الکترونیک پرهام پرهام خردی خواهخرامهفارس134939

3524109909191861838-028. تاکستان خیابان آبت هللا سعیدی روبروی رنگ فروشی محمدی پیمان رحمانی مهرتاکستانقزوین135823

0283282687509123395001(شهید حسین نژاد)اول شمالی - خیابان مصلی شرقی - بلوارامام خمینی چهارراه مصلی  -  آبیک محمد افضلی زیارانیآبیکقزوین136792

0283333172609123821975خیابان سعدی روبروی بانک صادرات منبع آب مرتضی شفیعیقزوینقزوین137774

4010253660167109128512885پالک  - 17 و 15 متری شهید بهشتی بین کوچه 20قم خیابان امام خمینی علی کهنقمقم138775

740873623391209183744317سه راه دخانیات ابتدای بلوار حافظ شماره - سقزسیروان عبدالهیسقزکردستان139168

1600873316310209032194751پالک - پایین تراز بانک کشاورزی - میدان کاوه - خیابان عباس آباد - سنندج مصطفی عالقه بندسنندجکردستان140824

0873422440409188740462 خرداد15روبروی پارک - خیابان مولوی کرد - بانه ناصر رسولیانبانهکردستان141863

809183703759-08738224537نمایندگی صوتی و تصویری آقای الوندی- سه راه مرزبان - بیجار- کردستان منوچهرالوندیبیجارکردستان142904

0873524241409183704755 / 08735224096 71خیابان تختی پائین تر از بانک سپه پ - قروه سید میرمحمودحسینی قروهکردستان143462

0344326082509133481940چهارراه مهمانپذیر جهان الکترونیک - جیرفت محمود فاریابی جیرفت کرمان144137

0343372588809133402083 شهریور 17- راور کرمان علی شهریاری راورکرمان کرمان145553

50343223112609131410243 راه ابوحامد ابتدای خیابان مهدیه مقابل کوچه شماره 4رضاابراهیمیکرمانکرمان146830

0344226373509131456709سیرجان خیابان شهید نصیری جنوبی نرسیده به بانک سیناسید محمدرضا رضوی سیرجانکرمان147896

0343411285109132919232شهربابک خیابان امام خمینی طبقه اولحسین موبینی شهربابک شهربابککرمان148897

609132930194-03434259995خیابان  عدالت چهارراه عدالت تقاطع خیام - رفسنجانعلیرضا اسماعیلی رفسنجان کرمان149464



0834832282509183383304نرسیده به پل سمت چپ نمایندگی صوت و تصویر اجاق(شهرداری سابق )خیابان کاشانی سید روح اله اجاق صحنهکرمانشاه150930

08337225921۰۹۱۸۲۱۶۰۹۸۸ متری مطهری غربی جنب مسجدهاشمی  ابتدای پاساژنظری40- کرمانشاه علی اکبر عطائی کرمانشاهکرمانشاه151384

0834222384309183309254سرپل ذهاب فرمانداری میدان امام خمینی بلوار راه کربال طبقه همکفجعفر مروتسرپل ذهابکرمانشاه152907

09188313382 / 0834522662909187043382اسالم آباد غرب خیابان شهید کالهدوز خدمات الکترونیک رنجبر محمدحسین رنجبراسالم آباد غربکرمانشاه153861

0833836235509181311750 / 29208338384444 بهمن چهارراه سی متری دوم روبروی بانک مسکن پالک 22کرمانشاه خیابان حجت خسرویکرمانشاهکرمانشاه 154808

0743226242009163732336بعدازاتاق اصناف  - خیابان طالقانی - دهدشت مسعود سلطانپور دهدشت کهکیلویه وبویراحمد155151

۰۷۴۳۲۲۲۹۲۴۳۰۹۱۷۸۴۲۱۹۷۶ نمایندگی مجاز سام سرویس ۲ و ۱گچساران خیابان کیامرثی بین کوچه محمد قلی جمالیگچسارانکهکیلویه وبویراحمد156937

9270173322832409373359237پالک - خیابان فالحی - گنبد قربان محمد خانجانیگنبد کاووسگلستان157854

0173423669309112685610خدمات صوتی و تصویری امید - روبروی نانوایی - خیابان قصر - علی آباد - استان گلستان معصومه تخم افشانعلی آباد گلستان158878

09113725104 / 0173544111409358718891 / 01735441412گلستان کالله خیابان فراغی روبروی مجتمع پزشکی ولیعصربهروز آبادیکاللهگلستان159805

09367497708 / 0173452762209119713627 / 3801734537914گلستان آق قال خیابان شهید بهشتی روبروی بازار عبدالعظیم یارعلی آق قالگلستان160803

09111711344 /  0173225293409379951061 / 01732252930متری رسالت محدوده گرگان جدید تقاطع بهارستان جنب دبیرستان دخترانه شاهد30علی شاه حسینیگرکانگلستان 161806

0173572153709118725451گلستان آزادشهر فلکه مرکزی کوچه مهدیه تعمیرگاه سهند الکترونیک شعبان کوهساریآزادشهر(جهت نصب )گلستان 162859

0133312221109111314321خیابان سعدی پل بوسار اول خیابان بوسارسمت چپ -رشت محمدرضا نیکمردرشت گیالن163474

013۳۴۲۲۰09116204697 5رشت سعدی خیابان سعدی بن بست میخچی ساختمان میخک طبقه دوم واحد سیدامیر احمدی خناچاهرشت گیالن164908

0182462532209112841905روبروی اداره آموزش و پرورش - خ امام خمینی -رضوانشهر سیاوش حاجت رضوانشهرگیالن165663

09113429346 01342520949خیابان شریعتی روبروی مسجد جامع کوی یاسررضا ضمیری مالطیلنگرودگیالن166818

210134443892609363450765 پالک 4 ایثار 1خیابان معلم  مهراب - میدان ماال- بندرانزلی تورج طالبی بندرانزلی گیالن167471

0134212751509113417561.روبروی شرکت تعاونی -  انتهای خیابان فردوسیعلیرضا هدایتی آشکارآستانه اشرفیه گیالن168289
0134223817709118483989 / 2601342235305،پالک16تربیت معلم:الهیجان:گیالنربیع صادق حسنیالهیجانگیالن169785

0134282363509113442706میدان شهرداری خیابان فلسطین شمالی - بندرکیاشهر - گیالن وجه سری... دالورابندرکیاشهرگیالن170797

0134262552309111432935پاساژ رضازاده - خیابان انقالب- رودسر اسماعیل سدادی رودسرگیالن171158

0133262309609111369983خیابان شهید بهشتی مقابل بانک کشاورزی - کوچصفهان غالمعلی داوری کوچصفهان گیالن172544

0134481405309111835440روبروی فروشگاه ارتش-  خیابان امام خمینی  عظیم پیریآستاراگیالن173771

0133442439709113325458خمام روبروی شهرداری نمایندگی خدمات صالحیقاسم صالحیخمامگیالن174465

0134422740609113839330خیابان امام خمینی نبش پاساژ پور نصیربهنام اصغریهشتپرتالشگیالن 175821

0133442289009113319827.خدمات الکترنیک حمید - روبروی آموزش پرورش - بلوارمعلم - گیالن خمام حمید انصافیخمامگیالن 176826

09116138633 / 0134432953009119838633خیابان برش نورد مقابل بانک ملی شعبه میرزا کوچک- صومعه سرا - گیالن ولی ستواصومعه سراگیالن 177820

0133473680909367993891خیابان یادآوران نرسیده به امام زاده میرزا جنب تعاونی آرد- فومن - گیالن حسین قبله نمای مقدمفومنگیالن 178819
0133464243809118053312خیابان امام خمینی روبروی پارک شهر پاساژقریشی - منجیل - گیالن ابراهیم دماوند پیمارودبارگیالن 179786

0133478306509113355022خیابان امام خمینی - شفت - گیالن مسعود ریاضیشفتگیالن 180886

0663262707309166613741 / 06632630449بعد از کمربندی - خیابان جهاد شمالی مراد حسن فتائیکوهدشتلرستان181835

0664332144409121879640 / 6806643322906پالک - نبش مطهری - سه راه رودکی - الیگودرز ناصر حقیقیالیگودرزلرستان182851

0663272415809167491272لرستان شهرستان نورآباد چهار راه مطهری روبروی فروشگاه فرهنگ مغازه محمود موالییمحمود مالئی ترک امیرنورآبادلرستان183910

0663322820009166672037 / 06633205016خرم آباد خیابان انقالب بعد از مصلی ابتدای خیابان الغدیر روبروی رستوران عطر سعید اسماعیل زاده خبازیخرم آبادلرستان184852

0663222329209163634404تیر خ انقالب جنوبی جنب نمایشگاه اتومبیل احمد شهسواری 7پل دختر خیابان تورج دیناروند پل دخترلرستان185383
0664244439609163686068نمایندگی خدمات پس از فروش - 267پالک - جنب دبیرستان حکمت- خیابان جعفری-  بروجرد حسین گودرزیبروجردلرستان186842

0113234809509111143303 / 01132345095خیابان امام خمینی بعد از بانک صادرات  - امیرکالعسگری جعفری تبارامیرکالمازندران187543

1740114422253109113000714 پ 23 و  21بین اندیشه - خیابان شهید بهشتی - آمل (فرامرزی)ابوالفضل یوسفی آمل مازندران188284

0114220808209112242441 متری روبروی حسینیه شهدا16قائم شهر خیابان میثم اسماعیل زادهفائم شهرمازندران189394

0113222130209111162384 / 01132290290خیابان مدرس جنب کانون امام خمینی - بابل نقی زیباییبابل مازندران190348

09112536756  01133363480 / 01133363410خیابان امیر مازندرانی جنب بانک تجارت - ساری رایانه تصویر طبرستان- نصیری ساری مازندران191379

0115262080009111930905 / 01152623610حسن کیف خیابان امام خمینی روبروی گرمابه شهرداریابراهیم میاریوسفیکالردشتمازندران192817

0114254554709111291709جویبار میدان امام ابتدای خیابان شهید صادقی نمایندگی اسکندری احمدرضا اسکندی جویبارمازندران193866

0113466098309113545438    تعمیرات صوتی و تصویری محمدی –خیابان شهید پهلوان - شهرستان گلوگاه - مازندران علی محمدیگلوگاهمازندران194903

0114474298609111211113خیابان امام خمینی جنب بانک کشاورزی مرکزینوراله قلی زادهمحمود آبادمازندران195816

0115233211409113921285 / 01152330085روبروی اداره دارائی- چهارراه انقالب فردوسی شمالی قربانعلی خواجوندالشکینوشهرمازندران196815

0115525675409113929415(جنب بهداری)سه راه فلسطین روبروی مجتمع بهزیستی حاج آقا رحیمیان یداله حالجی ثانیرامسرمازندران197814

09377452789 /  0114452558809111122789میدان امام خمینی خیابان پاسداران  پاساژ هاشمی - نور - مازندران تقی خاکی نور و چمستان مازندران198846

09113230996 / 0114245494109119256601خیابان آزادی جنب ایستگاه سواری قائم شهر- زیرآب - مازندران سیدابراهیم عمادی سرخیزیرآبمازندران199813



0113472644609113551264 / 01134722446روبروی بیمارستان امام حسین ع ، پاساژسلطانی خدمات تلویزیون صوتی سیما- خیابان انقالب - نکاء علی اکبر کاظمی نکاءمازندران200333

09113153051-  کاری 3236176809112002106 - 32339976 - 32326686خدمات پس از فروش ذاکر آقاملکی - 65پالک  - 11جنب توحید - کمربندی غربی - بابل قربانعلی ذاکر آقاملکی بابلمازندران201941

0113536336609117402909بابلسر دورمیدان امام حسین نمایندگی صوتی و تصویری  محمد قنبری اسبوییمحمدقنبری اسبوییبابلسرمازندران 202919

0863276733209181615209طبقه همکف- ساختمان اسکان - پا فرنگی ابتدا خیابان سوم شعبان - خیابان میرزای شیرازی سیدمحمودعابدیاراکمرکزی203862

0864622788009189661074میدان عاشورا خیابان طباطبایی شمالی تعمیرگاه دوو آقای رسول شعیبیخمینمرکزی204865

0864222274709125555088ساوه بلوار طالقانی جنب بانک ملی نمایندگی خدمات پس ازفروش مرکزی ساوهحبیب هللا نادریساوهمرکزی 205876

0764322485809173627349روبروی بانک ملی - خیابان امام خمینی - بستک مهران الرستانی بستک هرمزگان206559

0813522755809188196695نمایندگی خدمات پس از فروش  - روبروی مهدیه - بلواربهشتی - کبودرآهنگ ابراهیم محبی فرکبودرآهنگهمدان207769

0813322484209188519125 / 08133246067 شهریور 17نبش میدان مجتبی سورینهاوند همدان208831

0813312428609188119218نمایندگی خدمات پس از فروش- خیابان فرهنگ - اسد آباد محمدحسین نگهداری کیااسدآبادهمدان209873

0813222649809183510637بازار روز روبروی کتابخانه شهید بهشتی - مالیرمجید مومنی مالیرهمدان210391

0813622226809183130373معصومی نمایندگی صوتی و تصویری آقای محمدی.. رزن بلوار آیت امحمدی مهرجو... فتح ارزنهمدان211915

09181111557 / 0813826252909188110144 /  08138265829 86همدان خیابان بین النهرین روبروی پارک پالک محمدهادی مظاهریهمدانهمدان212809

0813452715209187037704تعمیرگاه میجانی تویسرکان خ باهنر پاساژبیاتی-  همدان جالل میجانیتویسرکانهمدان213926

09910067787 03535252345 راه شهید عابدی 4شهریور 17بلوار- یزد سیدشهاب حسینییزدیزد 214825

0353282819609138557497صوتی و تصویری ولیعصر- جنب داروخانه شبانه روزی - خیابان شهید صدوقی - ابرکوه - یزد علی اصغر فالح زاده ابرقوییابرکوهیزد 215898

0353232632509138559800- گروه انتخاب سرویس - روبروی کویتی - خیابان سلمان فارسی - میبد - یزد حسین محقق نیامیبدیزد 216902


