
آدرس تلفن
نوع خدمات

شهر نام عاملیت کد استان ردیف
تعمیرات فروش

شهرک غرب، خیابان دادمان، رو بروی بیمارستان آتیه، 
نبش خیابان بوستان

021-88581650 , 021-88581612 - تهران نمایشگاه دادمان 200 تهران 1

خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتي، پالک 2111 021-88707570 , 021-88707083 - تهران نمایشگاه ولیعصر 400 تهران 2

22684550-021  , 26769386-021 خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پالک197 - تهران نمایشگاه اندرزگو 500 تهران 3

اتوبان باقری، شمال به جنوب، نبش خیابان ابراهیم
آقا بزرگی )21۶ غربی( پالک 2 

021-77377759 , 021-77378816 - تهران نمایشگاه تهرانپارس 600 تهران 4

خیابان آیت اله کاشانی حدفاصل خیابان اباذر و مهران، پالک ۶1 021-44972335 , 021-44972317 
021-44971503 - تهران نمایشگاه آیت اله کاشانی 700 تهران 5

جاده ائل گلی، کوی گلشهر، روبروی برج شهران 041-66431706 - تبریز

تالش خودرو ایرانیان 1003

آذربایجان شرقی

 میدان جمهوری مابین تقاطع اسکندری و باستان نبش کوچه نفر6
پالک1534

021-34441913 - تهران تهران

34441913-041 نصف راه رو به روی شرکت نفت - تبریز آذربایجان شرقی

خیابان شیخ شلتوت، نرسیده به خیابان صمدزاده پ318 044-32354242
ارومیه غالمزاده 1102 آذربایجان غربی 7

خیابان شیخ شلتوت، جنب بانک سپه، پالک ۶02 044-32377788

 شهرک آزادی، خیابان آذربایجان، پالک 15
045-33821551-4 اردبیل رنجبر 1201 اردبیل 8

خیابان جام جم ، جنب بانک سپه ، پالک 275 

خیابان شیخ صدوق، خیابان شیخ مفید، مجتمع آسمان 031-36650667

اصفهان الماس جاوید پارس 1381 اصفهان خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه شریف، روبروی بانک ملت9 031-33345230

36540151-031 اصفهان، جاده شیراز )مرغ(، جنب اداره هواشناسی 

کرج ، میانجاده،ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی پالک 3۶ 026-34554891 کرج ناصر ترابی 1401 البرز 10

پاسداران، خیابان شهید کالهدوز)دولت(، جنب مسجد محمدیه 
پالک 137 021-22578329 , 021-22763990-6 تهران اکبر محسنیان 1705 تهران 11

میدان رسالت، خیابان شهید سلیمان طرقی)آذر(،خیابان فرجام  021- 77199888-90 تهران سیدمجید حسینی 1709 تهران 12

سعادت آباد، میدان کتاب، خیابان کوهستان، 
 خیابان احسان شمالی، پالک8

021-22137863 - تهران رستمی 1711 تهران 13

آجودانیه، انتهای بلوار محمدی، خیابان البرز،
 خدمات خودرویی البرز

021-26152735 - تهران تعمیرگاه مرکزی 1712 تهران 14

 خیابان باهنر )نیاوران( ضلع شمالی کاخ نیاوران ابتدای خیابان
پورابتهاج، پالک 370

021-26111196-8 - تهران خسروانی 1714 تهران 15

خیابان مالصدرا، بین شیخ  بهایی و چمران پالک 235 021-88217001 - تهران صولتی 1717 تهران 16

54594-021 سعادت آباد- بلوار دریا پالک پالک ۶۶ - تهران باقری- کریمی  1716 تهران 17

داخلی440 - 22863878-021 خیابان شریعتی، باالتر از پل سیدخندان تهران اتو خندان 1715 تهران 18

تهرانپارس اتوبان باقری شمال ابتدای گلبرگ شرقی
)امیری طائمه( پالک 192

021-77732747 - تهران ولی زاده  1777 تهران 19

66591510-021 تهران ، کارگر شمالی، بعد از فاطمی، پالک 1282 - تهران بهروزی مند 1784 تهران 20

تهران، خیابان ولیعصر، میدان منیریه، خیابان ابوسعید، پالک 100 021-55380008 - تهران مجیدی 1781 تهران 21

لیست عاملیت های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکت آرین موتور پویا

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بعد از بزرگراه آزادگان، شرکت آرین موتور پویا. 
تلفن واحد فروش: 8 الی 47293102 021 تلفن تماس:  47293000



دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بعد از بزرگراه آزادگان، شرکت آرین موتور پویا. 
تلفن واحد فروش: 8 الی 47293102 021 تلفن تماس:  47293000

لیست عاملیت های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکت آرین موتور پویا

آدرس تلفن
نوع خدمات

شهر نام عاملیت کد استان ردیف
تعمیرات فروش

تهران ،میرداماد، بین مدرس و آفریقا، پالک 394 021-87160 - تهران گلستانه 1793 تهران 22

 خیابان شهید بهشتی، بعد از چهارراه سهروردی، نرسیده به
چهارراه تختی، پالک 197

021-88508293 - تهران مخلص 1778 تهران 23

6 - 38454385-051 بلوار تلویزیون- خیابان شهید منتظری7 طبقه همکف ساختمان ساپکو
مشهد فارسیان  2004 خراسان رضوی 24

خیابان نخ ریسی - نبش فدائیان اسالم 14 - نمایندگی فارسیان  051-33444495 - 6

نیشابور انتهای خیابان شریعتی نرسیده به خیابان سی متر طالقانی
051-43353216 نیشابور حسینی 2006 خراسان رضوی 25

نیشابور بلوار رسالت غربی روبه روی نمایشگاه نگین خودرو حسینی

بلوار سجاد، چهارراه خیام، روبروی اداره کل مسکن و شهرسازی 051-33868686 مشهد  گروه خودرویی کاظمی
پارس

2007 خراسان رضوی 26

 اتوبان ایت اله بهبهانی بین پمپ بنزین مرعشی و تامین اجتماعی 
 شعبه شش

061-35567280 , 061-35567282
061-35567289 اهواز جاوید خودرو ماندگار 2205 خوزستان 27

میدان امام رضا ، بلوار طوس ، نرسیده به اداره راه و ترابری استان 023-32237779 شاهرود میرهاشمی  2481 سمنان 28

حدفاصل فلکه گاز و چهارراه چنچنه )خیابان جهادسازندگی(
071-32270962 , 071-32270874 

071-32270894 - شیراز آ ذری 2602 فارس 29

بلوار امیرکبیر بعد از پلیس راه سابق جنب پایانه مسافربری 071-38334073-4 , 071-38334071 شیراز والی پور 2681 فارس 30

 5-36618614-025       45 متری کارگر- پالک 50 
قم تجارت پیشگان زمین 2801 قم  ابتدای جاده قدیم قم تهران -بعد از پل شهید دستغیب-انتهای31

کوچه سوم
 025-36643440

بلوار صدوقی، سه راهی معلم ، روبروی پل معلم   034-32117182 - کرمان کرمان دروگر 3004 کرمان 32

 خیابان دکتر بهشتی ، بعد از سه راهی 24 آذر ، جنب نمایشگاه
آقای استیالیی

034-32449737 , 034-32470409

کرمان استیال خودرو 3005 کرمان 33
 بلوار صدوقی ، بعد از چهارراه فیروزه، روبروی بانک مسکن، 

مجتمع مدرن خودرو
034-32527439

بلوار نقلیه )خیابان صابوني( ، پایین تر از بیمارستان امام خمیني 083-37229993
کرمانشاه توتونچی  3102 کرمانشاه 34

37202227-083 میدان آزادگان بزرگراه اسالم آباد غرب.

خیابان جرجان نبش جرجان هشتم پالک48 017-32150485
گرگان جاللی 3303 گلستان 35

بلوار جرجان نبش جرجان 1/1 پالک53 017-32150304

بلوار شهید بهشتی نرسیده به میدان جهاد 013-33593888 - رشت فن آوران صنعت خودرو 3402 گیالن 36

ابتدای جاده انزلی بعد از هالل احمر سمت راست 013-34909 , 013-33728454 رشت پردیس اسب بخار 3403 گیالن 37

بلوار امام رضا)جاده قائمشهر(، نبش خداداد20 011-32257011-2 بابل کمالی جو 3603 مازندران 38

خیابان محمودآباد، نرسیده به هتل نیلوفر، جنب شرکت توحید سوله 011-43084225 - 27 - آمل صادقی 3604 مازندران 39

خیابان بهار آزادی ، روبروی شهرک شومینه 011-52370001-2 - نوشهر اصغری 3682 مازندران 40

خیابان آیت اهلل کاشانی ، بعد از میدان شهدای محراب، بعد از 
خیابان پانزده خرداد

035-382438420 یزد عبدالرضازاده 4002 یزد 41


