
آدرستلفننوع خدماتنام نمایندهشهرستان
خ قطیعسی ًثف وَچِ ًَضٍظی ذسهاذ فٌی فسحی 2435234127ذاًگی فسحی عثاؾیاتْط
خ اهام ذویٌی ضٍتطٍی تاًه ضفاُ واضگطاى اتسسا وَچِ ضؾسگاض-اضان32227957-86ذاًگیخَزویاضان
ضاُ قْیس یعمَتی ضٍتطٍی هؿدس اهام ضظا ذسهاذ هاضقال4خ هكْس 34251094  -86صَزیؾساضیاضان
خ قْیس ضخائی هماتل ؾاذسواى هطوعی تاًه ؾدِ ًوایٌسگی هَلیٌىؽ32246019-86ذاًگیغیاثیاضان
ضاُ گلْا 4خ قید هفیس ًطؾیسُ تِ 32788936-86صَزیلطیة لَاضان

اضزتیل هیساى تعثر خاؾاغ تعثر صَزی زصَیطی اهیس 33620246-45صَزیذسائی اضزتیل
 ضاُ زاًف خاؾاغ هعططی فطٍقگاُ حؿیٌی3اضزتیل 33241574-45ذاًگیقفیع حؿیٌیاضزتیل

ظٍاضُ هیساى اهام اتسسا تلَاض قْیس ضخائی ذسهاذ الىسطیه ضفیعی4375766-315صَزی تلساخیاضزؾساى
چْاضضاُ ؾعسی خ ؾعسی خٌة فطٍقگاُ هاّی ًازض27230782-35صَزی هطقسیاضزواى
تلَاض هَلَی خ اهام ضظا ضٍتِ ضٍی زضب ٍضٍزی تیواضؾساى خ قْیسّازیلَ 33437843-44صَزیخطهَظاضٍهیِ

 ؾلواؼ خٌة وَچِ قْیس ذیطاذ3225068-715صَزی ضاهیٌیاؾسْثاى
 زَحیس ضٍتطٍی ازاضُ خؿر ذسهاذ فٌی ًام آٍض3228992-715ذاًگی ًام آٍضاؾسْثاى
خ فطٌّگ چْاضضاُ ضؾالر تعس اظ آب اًثاض 7059724-918ذاًگی/صَزی ؾطٍضیاؾس آتاز
 ذطزاز صَزی زصَیطی فطّازی15خ 33125946-81صَزی ٍ ذاًگی فطّازیاؾس آتاز
 هعلن ن خطزیؽ صَذ ٍزصَیطی خیام37239596-58صَزی ٍذاًگیهْطیاؾفطایي

تْاضؾساى ؾلطاى اتاز خ هسضؾِ خ تاٌّط غطتی ًثف ن اتَشض56741202صَزی ٍ زصَیطیفطج الْیاؾالهكْط
321 ج 6خ هْسیِ ًثف ن 56137969ذاًگیؾعیسیاؾالهكْط
 ذسهاذ اؾساز هطاز3قْطن لائویِ قْطن فطهاًساضی ًثف اضقاز56476050ذاًگیاؾساز هطاز یا خاضؾافطاؾالهكْط

6هسطی اهام ذویٌی  خ هال صسضا ج20ضاُ ازضاى قْطن للعِ هیط خ3 9211797094صَزی ٍ زصَیطی صسضیاؾالهكْط

تلَاض قاّس چْاض ضاُ قاّس هدسوع خَیا -ؾداّاى قْط36516518-31صَزیهصلحیاصفْاى

ًثف تي تؿر فطذٌسُ ؼ وَخِ غ ّوىف- اضتاب اظ ططف خ ؾداز زماطع زٍم36616003-31ذاًگیضخة ظازُاصفْاى
67 ّازف وَچِ هكیطؾطای تاظضگاى ج32237783-31ذاًگی هَشًیاصفْاى 
طالماًی چْاض ضاُ ذلدا اٍل خ ذلدا خاؾاغٍفا طثمِ ّوىف 33375548-31صَزی خَضهحوسیاصفْاى 
ضاُ ضٍزوی خٌة ًوایٌسگی ؾام ؾًَگ 3ضٍزوی 3349295-664ذاًگی گَزضظیالیگَزضظ

 قطیعسی خٌة هیساى قاّس زعویطگاُ خٌطال الىسطًٍیه42642531-61ذاًگیًاهساضیاًسیوكه
 ضٍتِ ضٍی تاًه هلی قعثِ قْیس تیگلطی ًوایٌسگی ّای ًَیي4339040-414صَزی ٍ ذاًگیخَضحؿياّط
 هداّسیي خاؾاغ تْثْاًی طثمِ اٍل2215914-613ذاًگی/صَزیهىاضیاَّاظ
 اهام خٌة خاؾاغ هطوعی زعویطگاُ لَاظم ذاًگی هْسی3634224-614ذاًگی ذسیَیایصُ
 قوالی4تلَاض هسضؼ ًثف ن 3622039-614ذاًگی/صَزی ایطاى ًػازایصُ
 تْوي خاؾاغهطازتیگی22هیساى 9482559-918صَزیؾطای ًٍسایالم
خ ٍاؾطی فطٍقگاُ ٍزعویطگاُ هاظیاض غیاثی3341963-843ذاًگیغیاثیایالم
ایَاى غطب ذیاتاى اهام خٌة قیطیٌی فطٍقی زیساض3233778-843ذاًگی/صَزی یاؾویایالم

خ تْكسی خٌة تاًه هؿىي  ذسهاذ فٌی اًصاضی33414570-41ذاًگیاًصاضیایلرچی
 ًوایٌسگی ال خی12فلىِ واضٍى ًثف فطعی 3321205-615صَزیخیف خٌگآتازاى
خ اهام هطوع ًصة ٍؾطٍیؽ اهیط حؿیي33623426-84ذاًگی عثسالْیآتساًاى
خ قطیعسی تاالزط اظ ذ هصلی ًطؾیسُ تِ ذ تؿیح خاضؼ ؾیؿسن32825692-28صَزی حوعئیآتیه
تلَاض اضم چْاضضاُ تؿیح ًثف غطتی حاج ؾیاضی خاییٌسط اظ ازاضُ آب لسین 32894990-28صَزی اخلیآتیه

7ذیاتاى ضخائی ضخائی 35730267-17صَزیهیطزاض ٍطيآظازقْط
خ قْیسهسًی خاییٌسطاظهیساى اهام حؿیي ضٍتطٍی وَی فطٌّگیاى4234415-413صَزی ٍ ذاًگی حؿیي خَضآشضقْط
ذیاتاى اهام ًطؾیسُ تِ خل لسین وَچِ قْیس ؾمط هغاظُ الىسطًٍیه تْطٍظ34520927-17صَزی صحٌِآق لال
17/47 ج1 قعثِ 1خ اهام ذویٌی قوالی تعساظ زضهاًگاُ قواضُ 34526154-17ذاًگیوطاهرآق لال
اًمالب هطوع ذطیس اضظاًی ذسهاذ آصف ؾطٍیؽ44228052-11صَزیضظَیآهل
قطور ّسف آضیا-6خٌة اًسیكِ -ذیاتاى قْیستْكسی44258440-11ذاًگیحؿیٌی آهل
 ذسهاذ الىسطًٍیه خالؽ 22خالن 22 طالة آهلی زضیای 44253066-11صَزی هحوسظازُآهل
ضٍتْطٍی تاًه هؿىي 11ووطتٌسی غطتی ًثف زَحیس32326686-11صَزیشاوطیتاتل
ؾِ ضاُ ؾٌگ خل خاؾاغ  ٍحسذ 32334304-11ذاًگی/صَزیگٌدیتاتل
 زىٌَ الىسطًٍیه9قید طثطؾی خاؾاغ فطزٍؾی طثمِ ّوىف خالن 32264354-11صَزی ًثَی خلَزاضتاتل
تاتل ؾثعُ هیساى خاؾاغ زٌسزؾر الىسطٍزىٌیه حؿیٌی32191471-11ذاًگیهحوسظازُ حؿیٌیتاتل

زٍض هیساى اهام ذویٌی خٌة هَؾؿِ وكاٍضظی ًْاًٍسی9992031-911صَزیلٌثطیتاتلؿط
زٍض هیساى اهام حؿیي ًوایٌسگی ؾام ؾًَگ35363366-11صَزیشاوطیتاتلؿط
هدسوع زداضی اضن10 م قْطتاًی تلَاض قْیس قطیفی قطیفی 35335567-11صَزی-ذاًگی ذلیل خَضتاتلؿط
20تاًِ خاؾاغ ًَض خكر خاؾاغ ذؿطٍی ضٍتطٍی ن تیاى 1851171-914صَزی ٍ ذاًگیوطزؾساًی تاًِ



13 ج 1ٍ3 تیي گلچیي 8لیام خٌَتی لیام 32287943-58ذاًگیتاتاییتدٌَضز
 اتسسا وَچِ قْیس ضًدثط زعویطاذ زواقا 38 خ طالماًی غطتی 32236656-58صَزی هٌْاًیتدٌَضز

خ اهام خاییي زط اظ چْاض ضاُ فدط ذسهاذ خاضؼ55424016-51صَزی ٍ ذاًگیًَضیتطزاؾىي
هیساى زَحیس اتسسا خ هَلَی ًثف ن قْیس ذؿطٍی 2423521-937صَزی ٍ ذاًگی وَلاىتطٍخطز

تلَاض اهام ذویٌی ًطؾیسُ تِ یاز تَز خاؾاغ ًصط غ اٍل َّـ هصٌَعی32254001-76صَزیظاضعیتٌسض عثاؼ
طالماًی خٌة تاًه زداضذ هَؾؿِ فٌی زىٌَ وام44439236-13صَزیزكٌِ وامتٌسض اًعلی
 طالماًی هیساى هاال ذیاتاى هعلن ؾور چح هغاظُ ّای قْطزاضی 1344432662ذاًگی غالهی وْيتٌسضاًعلی

ؾاتك زعویطاذ لَاظم صَزی اهیي (اؾدطیؽ)چْاضضاُ قْیس لطُ خِ 34436033-17صَزی ضهعی وُطتٌسضزطووي
584قْیس تْكسی ؾاذسواى اؾالهی ج 4422525-173ذاًگی تا ٌّطتٌسضزطووي

 ذسهاذ تْطٍزی2قْیس هطزعَی فطزٍؼ 9690050-911صَزیتْطاهیتٌسض گع
 ًیاواى تعس اظ فلىِ شٍالفماضی ًطؾیسُ تِ فلىِ ظیسٍى2720946-615صَزی ّسایر ًػازتْثْاى
خاضن هلر خاؾاغطْواؾثی غ اٍل 34526960-11صَزیؾعیسیتْكْط
 خٌة12تلَاض قْیس ّاقوی ًػازخ لائن همام ضٍتطٍی لائن 34566935-11ذاًگی هحوسیتْكْط
 ذسهاذ فٌی قطیفی 5ٍ 4تلَاض وطزؾساًی تیي اضهاى 46226300-44ذاًگی قطیفیتَواى
 18 الی14اًمالب خاؾاغ قْطزاضی ذسهاذ زلَظیَى ضًگی تَواى ج6224956-444صَزی ععیع خَضتَواى

 ذسهاذ تْطاهی2قْیس هطزعَی فطزیؽ 9119690050صَزیتْطاهیتٌسض گع
ؾِ ضاُ هطظتاى ذسهاذ خاضؼ زیاًا8-38224537-87صَزیالًَسیتیداض
 هیساى طالماًی خاؾاغ تمایی صَزی زصَیطی ًگیي8227751-873صَزیزیوَضی فطتیداض
 زَحیس خٌَتی خٌة زاالض آتگیٌِ لَاظم ذاًگی آضیا ظاگطؼ8234709-873ذاًگی ظهاًی ظازُتیداض

 هعلن خ فطزٍؾی زماطع ؾعسی خٌة خاضن ؾطٍ 32457325-56صَزی ٍ ذاًگیوطیویتیطخٌس
 تْكسی ضٍتطٍی خاضن وَزن ذسهاذ خؽ اظ فطٍـ وان زضٍیكی44227871-44صَزی-ذاًگی زضٍیكیخیطاًكْط
قیطٍز ًثف ن والًسطی5761802-935صَزیضظائیزٌىاتي

 طاالفاًی ن قْیس هحوس ضحواًی ًوایٌسگی گلسیطاى35230357-28صَزیذَقٌامزاوؿساى
 ذطهكْط ؾاذسواى خَضعیٌی44110301-13صَزی هطازًیازالف
14عثاؾی ایؿسگاُ طاق وَی ضاؾری وَی تاًاى هسمی ج2667915-413ذاًگی/صَزیهْسی ًٍسزثطیع
اًسْای زاضایی خسیس ایؿسگاُ خاؾگاُ اٍل ن هالحؿي زعوییطاذ ٍحیس2359590-413ذاًگیلطتاى خَضزثطیع

خ آضاهگاُ فطٍقگاُ صَذ ٍ زصَیط ضًدثط2530965-515صَزیضًدثطزطتر خام
تلَاضذطهكْط خایاًِ هؿافطتطی ذسهاذ صَذ ٍزصَیطی ؾاضیٌا52223447-51صَزی خْاى قیطیزطتر حیسضیِ

 قْطیَض خٌة زعَیط خالن17تاالزط اظ هیساى للن خ 45529166-44صَزی افسراضیزىاب
 104ؾِ ضاُ اهیي حعَض خ ایطاى ضٍتطٍی ن فیاض ترف ج 33130502 -33130501ذاًگی ٍصَزیاحوسیزْطاى
20قْطضی،م قْطزاضی ضٍتطٍی فطٍقگاُ ضفاُ خ آؾساًِ خاؾاغ هیطزاهاز ج 55937370صَزی ٍ ذاًگی ؾیفیزْطاى 
102قَـ خ فسائیاى ن اهیط ؾطزاضی ًثف خ خٌسلی ج55049627ذاًگی ٍصَزیتطازیزْطاى
ذیاتاى خوَْضی4-22708673صَزیفطیسًٍیزْطاى

147ضاُ طَؼ ج 4هسط خی  ًطؾیسُ تِ 21 اظازی هیساى اؾساز هعیي خ 66004784ذاًگیترسیاضی (غطب)زْطاى
ًثف وَچِ زٍهیي هغاظُ 42.2قطلی ج6قْیس تْكسی خٌَتی ن 3054986-919صَزیلطفی(خٌَب قطلی)زْطاى

219ًاضهه ذیاتاى آیر تاالزط اظ چْاض ضاُ زلفي ذاًِ خٌة هؿدس خالن 77902402ذاًگی  فطج الِ(قطق)|زْطاى

36هسط خی خ تطازضاى فالح ن واٍٍؾی ج30 ذیاتاى 6611147صَزی/ذاًگیهصطفیزْطاى
ذیاتاى قْیس تاٌّط خاؾاغلطتاى تیازی زعویطگاُ هیداًی4927152-813صَزی هیداًیزَیؿطواى
طالماًی ضٍتِ ضٍی تاًه هلی ذسهاذ فٌی تاًه ؾلیواًی8346227512ذاًگیؾلیواًیخَاًطٍز
ضٍتطٍی  ّسل ّازی-ذیاتاى یحیَی -ّازیكْط - خلفا 2054525-414صَزی/ذاًگیشاوطیخلفا

خٌة تیواضؾساى طالماًی اٍل خ ایَب هعازی52224252-11ذاًگیفطیس ظیا ترفچالَؼ
ؾثعُ هیساى خاؾاغ آضاؾسِ طثمِ زٍم33325655-66صَزیویاًَـ وطز علیًَسذطم آتاز
 ؾور چح 3 2ٍ ضاُ زاًف خ زاًف خٌَتی تیي وَچِ 4خ ًاصطذؿط7065130ٍ-916صَزی/ذاًگیؾدًَْسذطم آتاز 
 ؾطٍـ الىسطًٍیه29هَالصسضا خالن 9119690050صَزیضظاییذطم زضُ
ذیاتاى لیام ًثف ن ؾاٍُ 8646226763ذاًگیوطیویذویي
اًسْای تلَاض صسٍلی اتسسای وَچِ حؿي اًَضی8646333519صَزی هیطظاذاًیذویي

84149. ضٍتطٍی ؾاظهاى زاهیي اخسواعی . تَعلی 3133632764صَزی زَؾلیذویي قْط 
62 اًسیوكه خ قطیعسی هاتیي طالماًی ٍ ضٍقٌی خٌة هیساى قاّس خالن 42642531-061ذاًگی ًاهساضیذَظؾساى

م تؿیح اٍل خ وَچعطی ضٍتطٍی تیواضؾساى لوطتٌی ّاقن 4436342801ذاًگی حیاغ لَذَی
ذَی ذیاتاى ذویٌی خٌَتی ضٍتطٍی ؾثععلی4436261319صَزی خَضًاویذَی
 اهام ضٍتطٍی تیوِ ایطاى زعویطگاُ هطوعی ؾاهؿًَگ35242775صَزیعثسالِ ظازُ زاهغاى
اتسسای ذیاتاى قْیس هطْطی زعویطاذ زطاتی2335234097ذاًگیزطاتیزاهغاى



بلوار امام رضا روبروی مسجد4923500-514صوتیداورزنیداورزن

خیابان آفرینش شمالی بین خیابان مدرس و نظامی خدمات فنی پور مهر2251728-614خانگی پورمهردزفول
۷۲۲ امام خمینی جنوبی بین خیابان امام سجاد و جهاد پ 2229069-614خانگی/صوتی رفیع نیادزفول
امام خ سعدی شمالی خدمات فنی یاسمی33726555-84خانگییاسمیدهلران

ایالم دهلران خ امام خ حافظ جنوبی خدمات فنی مصطفی یاسمی33721671-84خانگییاسمیدهلران

الغدیرپایین تر از چهارراه خیام نبش کوچه بهار دوم _دورود_لرستان43233176-66صوتی و خانگی کرنوکردورود

خ مطهری،روبروی شهرداری،خدمات سامسونگ55257490-11صوتیپور نادریرامسر

خ مطهری، نارنج بن پاساژ اسدیان جنب نمایندگی ایرانسل 55259852-11خانگیجعفری،افتخاریرامسر

رمک،روبروی بستنی پامچال55228545-11صوتیرحیمیرامسر

 5 واحد2سعدی جنب بن بست میخچی مجتمع میخک ط4220-133صوتی احمدیرشت

شهدا پاستوریزه قدیم روبروی بانک ملی خدمات فنی صداقت 33850885-13خانگی صداقت رشت

تعمیرگاه اطلس1480 امیرکبیرشرقی پ 3434259328صوتی نویدی نژادرفسنجان

 مصطفی خمینی جنب ورزشخانه اسالمی تعمیرگاه رادیو تلوزیون خدایی3434221533خانگیخدایی رنجبررفسنجان

 امام پشت کفش بال پاساژ ملت  ط اول نمایندگی مجاز اسنوا1342622295صوتی امین زادهرودسر

20 شهریور جنب بانک مهر اقتصاد پالک 17دروازه ارک خیابان 2433554466خانگی رستم خانیزنجان

136 امام خ نواب صفوی روبه روی خ پارک پالک 3332460-243صوتی شا میزنجان

جاده کوی قا  ئم پاینتر از الستیک  مهرداد جنب خ استاد معین 2433583000خانگی رحما نیزنجان
 طبقه همکف92امام علی کوچه دشت خیابان امام علی پالک -زوارده54375766-31صوتی وخانگیبلداجیزوارده

زیرآب خ آزادی جنب ایستگاه سواری قائم شهر 42454941-11صوتیعمادیسواد کوه
8معلم قبل از میدان معلم نبش ک 33249014-11صوتیافضلیساری

 انتهای کوی زینبیه خدمات فنی ارکیده8بلوار طالقانی چهارراه بخش 33247096-11خانگی منتظریساری

 خدمات برادران رحیمی28شریعتی نبش شریعتی 8642241095صوتیرحیمیساوه

 تعمیرگاه لوازم خانگی5 خرداد شرقی و کارگر 15 کارگر بین 2552240686خانگی حسینیساوه

۱۰راه امداد و بیمارستان امداد روبروی راضی ۴حد فاصل 44673426-51صوتی و تصویریآب باریکیسبزه وار

خیابان امام روبروی بازار باال خدمات فنی ژینا9353302592-8736224318صوتی و خانگی صالحیسقز

خیابان معلم ما بین فردوسی و طالقانی4435239442صوتی فریادیسلماس

 امام روبروی بانک ملت شعبه مرکزی4435242751خانگی قوی پنجهسلماس

 53م مشاهیر خ میرزای شبرازی خ شهید صفئیان  مجتمع اسکان واحد 2333320600صوتیمقبلسمنان

خ آزادگان تعمیرگاه مجاز صوت وتصویری جوادی1334522068صوتی جوادیسنگر

چهار راه گل شهر جنب بانک ملت تعمیر گاه پیام33281307-87صوتیعظیمیسنندج

فردوسی  کوچه صحافی خ فردوسی ط همکف ابتدا بازار والی 33236561-87خانگی پارسیسنندج

بلوار سیدجماالدین اسدی آبادی محیا شهر پشت لوارم خانگی ال جی 42337675-34خانگی خاکسارسیرجان

 فروشگاه اطلس4قدس جنوبی روبه روی کوچه شماره 42281194-34خانگی سرچمی سیرجان

بلوار فاطمیه نبش ایرانژاد نمایندگی سامسونگ3442271707صوتی و تصویرییزدیسیرجان

م امام ک ثبت قدیم پاساژ نوید 2332225411صوتی/خانگی بسطامیشاهرود
خدمات برق و الکترونیک زارعی(کوچه قپان) امام خ باکری4446321498صوتی تصویری/ خانگی زارعیشاهین دژ

 حکیم فرزانه مقابل پاساژمتقی صوتی تصویری کیا تصویر3153544579صوتیگرگیشهرضا

 تعمیرگاه پارسه۳۴ و ۳۲خ سعدی شرقی بین ک 3350124-383صوتی و خانگیترکیشهرکرد

خیابان شریعتی نبش کوچه یازدهم خدمات کاسپین3833344222صوتی  پناهیشهرکرد

 1ابتدای خیابان ولیعصر جنب بانک مسکن پاساژ مهستان طبقه 65257935صوتی و خانگیذوالقدریشهریار

طالقانی جنب سونو گرافی کتخدازاده ایران الکترونیک36228598-61صوتی و تصویریمیان آبیشوشتر

4چهار راه امام ضلع غربی جنب مسجد حضرت رسول ک ابوالفضل پ 6227105-613صوتی و تصویریقماش بافشوشتر

غ شهرستان شوط میدان امام حسین نبش خیابان باهنر خدمات علیپور.آ34272768-44صوتی و خانگی علیپور اقدمشوط ماکو

خ ولی عصر جنوبی خدمات فنی مهندسی امین4434274114صوتی/خانگی ابراهیمیشوط ماکو

 چهار راه مشیر اول قاانی کهنه پاساژ بهار طبقه سوم رشیدی.32359662-71صوتی و خانگیمحمد رشیدیشیراز

5 پالک14بلوار استاد شهریار استاد شهریار 6420612-915صوتی و خانگییزدیشیروان

خیابان شهید رستمی جنب مغازه کوهی8348322065خانگی عباسیصحنه

خیابان بهارخدمات الکترونیک پیام34233840-17صوتیباددارعلی اباد کتول

 امام خمینی جنب آموزش وپرورش داخل پاساژ4137626715صوتیسقاییعجب شیر

42شهرستان فارسان خ شهید داوودی پ - چهارمحال بختیاری 3222788-383صوتی و خانگیفارسانیفارسان



 امام جنب بانک توسعه تعاون تعمیرات دیجیتال  سرویس3832428747صوتی تصویری طاهریفرخ شهر

میدان ماهی ابتدا جاده آمل نمایندگی کاچیران35650129-11خانگی اسفندیاریفریدونکنار

راه معلم4امام خمینی روبروی نیروی انتظامی نبش 1334724447صوتی تصویری تبسمیفومن

گیالن فومن خ سردار جنگل جنب بازار خدمات فنی قبله نما1334739490خانگیقبله نمافومن

متری اول نرسیده به میدان علی روبه روی حسینیه شهدا224244116-911صوتیاسماعیل زادهقا ئم شهر  

 تهران ک طاالقانی3230996-911صوتیعمادیقا ئم شهر

 سعدی شمالی نرسیده به هنرستان چمران جنب کانون 2833367563صوتی تصویریباباحبیبقزوین

19 بوعلی شرقی پالک 2833341844صوتیپرویز سلطانیهقزوین

سعدی انتهای سعدی روبروی هنرستان چمران پ ولیعصر ط دوم انتهای پ2833367953خانگی شیر شکنقزوین

29متری امام رضا روبه روی ک10متری باهنر20نیروگاه انتهای جوادالئمه 38873163-25صوتی و خانگیعباسیقم

 متری امام حسین خدمات داوود 14 روبروی 35خ توحید بعد از کوی 2538747600صوتی عسگری قم

 زندان7بلوار مطهری خیابان مهر مغازه 3419718-936صوتی عربنیاکاشان

۲۸میدان پلیس ابتدا بلوار بوستان پ 55445273-31صوتی و خانگی قربانی پورکاشان

66بلوار مفتح روبروی بیمه آسیا پالک 3155548686 خانگی قنادزادهکاشان

 نمایندگی دوو2کاشمر خ قائم نبش نیازمند 5155223553صوتی و تصویری شورشیکاشمر

 خدمات فنی یاور صنعت19خ قائم روبروی قائم 5155223855خانگیتمدنکاشمر

مطهری روبه روی پاساژ نگین عالالدین تعمیرگاه لوازم خانگی پویا8135227971خانگی چیتگریکبودرآهنگ

75حسین آباد مهرشهر خیابان افشار روبروی کوچه ارغوان شماره 33307724-26صوتی و خانگیمحمدیکرج

 خدمات ولیعصر15مارلیک انتهای خیابان دکتر حسابی ابتدای خ چناران پ65101015خانگی دراییکرج

تعمیرگاه غفاری.28 پ1سنبل 26 کمالشهر خیابان امام خمینی میعاد34712301-26خانگی غفاریکرج

28 بهشتی روبروی بیمارستان امام پاساژ جدی ط باال انتهای راهرو پ 32247894-26صوتی و خانگیبیاتکرج

28شاهین ویال جواد اباد ک 34529003-26خانگیخواجویکرج

 تعمیرات صوتی وتصویری مارشال14خ شهاب نبش ک 3432265922صوتی تیمورتاشکرمان

 3نبش ک (گوهری)خ شهاب خ شهیدان اعتباری غربی5404932-913خانگیبلوچیکرمان

 فنی مهندسی حسینی4و2 دانشجو حد فاصل ک 20بلوار جهاد -کرمان 2721938-343صوتیحسینیکرمان

 تعمیرگاه کوهپایه زاده5خ ابوحامد روبروی ک شماره 3-3432251332خانگیکوهپایه زادهکرمان

ح شریعتی روبروی دبیرستان جالل آل احمد8337227576صوتی خانگیحسن عزیزیکرمانشاه

 نمایندگی بوش128م قدیر م سیدجمال الدین اسدآبادی پ8337224465خانگی اله یاریکرمانشاه

متری مطهری غربی جنب مسجد هاشمی اول پاساژنظری  40خ 8337225921صوتیعطاییکرمانشاه 

خ صاحب الزمان خ زینب نبش کوچه اول2629312-663تصویری/خانگی/صوتیامرائی کوهدشت

محله رادک،خیابان بزرگمهر اصلی،2226038-743صوتیشمسیگچساران

 5خ شهدا روبه روی الله 32268100-17صوتیصفاریگرگان

 تعمیرگاه سعید56و54امام رضا بین کوچه 1732339821خانگی اورته چشمهگرگان

1732268100 ----------  2 تعمیرگاه شاهینی پالک 5شهدا الله32245592-17خانگی/صوتیشاهینیگرگان

طالقانی روبه روی بانک رفاه مرکزی پاساژاسدزاده مجتمع پارس الکترونیک34239307-23صوتیپورپناهگرمسار

میدان شهدا خ مصطفی خمینی نرسیده به اداره دارایی34232552-23خانگیاحمدیگرمسار

طالقانی نبش کوچه دوم خدمات پس از فروش سامسونگ3157422155صوتی و تصویریفروغیگلپایگان

 خرداد15گلوگاه خیابان 34665785-11صوتی و خانگیصدریگلوگاه

حالل احمر نرسیده به نامجو صوتی تصویری آی هان33340006-17صوتیامانپورگنبد کاووس

میهن غربی نرسیده به چهارراه دوم تعمیرگاه اقبال33291495-17صوتی و خانگیحاجی نور اقبالگنبد کاووس

صاحب الزمان خیابان زینب نبش ک اول 32629312-66صوتی و خانگیامرائیلرستان

امام نرسیده به مخابرات خدمات فنی مهران4522419-813صوتی و خانگیعبداله پوراللجین

 مجتمع تجاری ظروفی ط همکف ۴فیاض فیاض 42238177-13صوتی و خانگی حسنیالهیجان

21متری شهید رجائی نبش رجائی 20کوی فرهنگیان 42523246-13صوتی خانگیاخوانلنگرود

سعدی نرسیده به میدان الغدیر جنب گلشهر 1342531006خانگی وخانگی دریاسریلنگرود

 ماسال بلوار شهید بهشتی روبروی اداره اموزش و پرورش جنب بیمه معلم 44665951-13صوتی  و تصویری و خانگی رسولیماسال

141امام جنب بانک کشاورزی مرکزی الکترونیک قلی زاده صندوق پستی1144745424صوتیقلی زادهمحمودآباد

خ شیخ تاج جنب کوجه حسینی حاج غفار نمایندگی ایرانی37243394-41صوتیایرانیمراغه

انقالب شمالی روبروی رستوران بلریان خدمات فنی صدوقی37251528-41خانگی صدوقیمراغه

خیابان شریعتی نرسیده ب امامزاده یالدور از مغازه های ساختمان گندمی4142255305صوتی حسینیمرند

خ با هنر جنوبی روبروی سینما آزادگان جنب مبل فروشی ثقفی 4542527432خانگی اعتمادیمشکین شهر

5 پاساژ زمانی واحد 9 و 7سعدی بین 2251909-513صوتیسقامشهد

 50پالک22احمد اباد بلوار رضا نبش رضا 8457731-513خانگیدوست محمدیمشهد

1133 پالک A بازار بزرگ اطلس طبقه۳۹میدان حافظ نبش کوشش 33865407-51صوتی و خانگیگل پرورمشهد

  2032مغازه دوم چپ پ 4صدمتر بلوار شهید آوینی بازار بزرگ ملل ورودی7424568-513صوتی و خانگی و تصویریرشیدیمشهد



17 و 15 بین فخرایی48انتهای معلم 5138661710صوتیخوشبختمشهد

تعمیرگاه احسان31خ اطلس بعداز میدان به طرف دکتر حسابی نبش کوچه 65177320خانگیآمادهمالرد

بلوار رسول اکرم روبروی مرکز بهداشت65403322صوتی و تصویری  باقریمالرد

قائم مقامی روبروی ک محمدی نمایندگی سامسونگ8132255769صوتی و تصویری محبیمالیر

نبش بست گلها (دادگاه انقالب سابق) سعدی روبه روی ک جعفری8132211384خانگی ترابیمالیر

طالقانی کوچه مسجد حاجی احمد پاساژ افشاری دست راست 4442235033صوتی-خانگی امینیمهاباد

 تعمیرگاه مجاز کیان7میدان نماز اول بلوار نماز پالک 4445337766صوتی صفر زادهمیاندوآب

 طالقانی شمالی جنب کمیته  امداد نمایندگی  طلوعی9-45230497-44صوتی و تصویری طلوعیمیاندوآب

 موسسه فنی رحیم زاده26اول خیابان طالقانی پ 4152234020خانگیرحیم رحیم زادهمیانه

 امام باالتر از هتل امیر روبروی قنادی الدن 4152220272صوتی و تصویری علی شیخیمیانه

میبد خیابان سلمان فارسی روبروی بانک صادرات3532326325صوتی و خانگیمحقق نیامیبد

بعثت خدمات صوتی تصویری مزینانی35221676-17صوتی و تصویریمزینانیمینودشت
خ بعثت شرقی جنب نانوایی خدمات فنی فدایی35220499-17خانگی فداییمینودشت

خ انقالب روبروی بیمارستان امام حسین پاساژ سلطانی 34722446-11صوتی و تصویری کاظمینکا

 قیصریه پاساژنصرتی روبروی درب پاساژ فروشگاه صالح3221810-813خانگیصالح یاسرنهاوند

بلوار شهید حیدری پایین تر از بیمارستان نبش کوچه بهزیستی 8133243244خانگی فریدونینهاوند

خ آزادگان روبروی بانک کشاوزی خدمات الکترونیکی پژواک8133231847صوتی وخانگی خزایینهاوند
خیابان امام جنب رستوران الویچ تعمرگاه سام الکترونیک-نور5757341-912صوتی و تصویری جعفرزادهنور

نورآباد دلفان خیابان امام جنب بانک سپه نمایندگی مجاز سامسونگ32774232-66صوتی و تصویری سلگینورآباد

چهارراه مطهری روبروی ف فرهنگ ف صادق32724158-66صوتی وخانگیموالیینورآباد

 ایستگاه الجواد خیابان مطهری جنب پمپ بنزین قدیم 52329719-11صوتی وخانگی جهاندارنوشهر

فردوسی شمالی،روبروی دارایی نوشهر 523230085-11صوتی و تصویریقربانعلی خواجوندنوشهر

خ امام،پاساژ زرین الکترونیک جویا2211062-514تصویری/خانگی/صوتی قادرنیانیشابور

38شهرک وحدت خ جالل آل احمد نرسیده ب م توحید پ4223767-264خانگیزمانیهشتگرد

4خ شهدا میدان مفتح ابتدای کوچه مسجد مصلی روبروی لواشی پ2510307-813صوتی رحیمیهمدان

خیابان طالقانی مقابل پارک کودک8260690-813خانگیاحمد گلیانهمدان

5657میدان راه آهن ورامین پاساژ حداد باالی همکف پالک 36267876-36247809صوتی و خانگیمنصوریورامین

 استار الکترونیک یزد437چه دارالقرآن پ . رجایی جنب ک36262173-35صوتی و تصویری قدیریزد

یزد1560277-913صوتی و تصویریشفیعییزد
۲۰۷آزاد شهر بین فلکه اول ودوم مجتمع تجاری الماس ط همکف و 37201330-35خانگیکافییزد

 اول خیابان صوتی تصویری آریا8بلوار خامنه ای 38300430-35صوتی و تصویریبیگلری یزد

انقالب روبه روی سینما فرهنگ مهر الکترونیک3535222224صوتیفلفلییزد


