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 شهر نام عاملیت کد استان  ردیف
 نوع خدمات

 آدرس تلفن
 تعمیرات فروش

 -  تهران نمایشگاه دادمان ۰۲۲ تهران ۱
۲۰۱-۱۱۸۱۱۵۸۲ 
۲۰۱-۱۱۸۱۱۵۱۰ 

شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان 
 نبش خیابان بوستانآتیه، 

 -  تهران نمایشگاه اندرزگو ۸۲۲ تهران ۰
۲۰۱-۰۵۳۵۶۷۱۵  
۲۰۱-۰۰۵۱۸۸۸۲  

خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، ابتدای بلوار 
 ۱۶۳صبا، پالک 

 -  تهران نمایشگاه مرکزی تهرانپارس ۵۲۲ تهران ۷
۲۰۱-۳۳۷۳۳۳۸۶ 
۲۰۱-۳۳۷۳۱۱۱۵ 

خیابان اتوبان باقری، شمال به جنوب، نبش 
 ۰غربی( پالک  ۰۱۵ابراهیم آقا بزرگی)

 -  تهران نمایشگاه مرکزی کاشانی ۳۲۲ تهران ۸
۲۰۱-۸۸۶۳۰۷۷۸ 
۲۰۱-۸۸۶۳۰۷۱۳ 
۲۰۱-۸۸۶۳۱۸۲۷ 

فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اهلل کاشانی، 
 ۵۱بین خیابان اباذر و مهران، پالک 

۸ 

 جاده ائل گلی، کوی شهر، روبروی برج شهران  - ۲۸۱-۵۵۸۷۱۳۲۵ تبریز تالش خودروی ایرانیان ۱۲۲۷ آذربایجان شرقی

خیابان جمهوری بین خیابان اسکندری و خیابان   - ۲۰۱-۷۸۸۸۱۶۱۷ تهران تالش خودروی ایرانیان ۱۲۲۷ تهران
 باستان نبش کوچه نفر تالش خودروی ایرانیان

 نصف راه رو به روی شرکت نفت  ۲۸۱-۷۸۸۸۱۶۱۷ - تبریز تالش خودروی ایرانیان ۱۲۲۷ آذربایجان شرقی

   ارومیه غالمزاده ۱۱۲۰ آذربایجان غربی ۵
۲۸۸-۷۰۷۸۸۰۸۰ 
۲۸۸-۷۰۷۳۳۳۱۱ 

خیابان شیخ شلتوت، نرسیده به خیابان 
 ۷۱۱صمدزاده پ

 ۵۲۰خیابان شیخ شلتوت، جنب بانک سپه پ

 ۱۸خیابان آزادی ، خیابان آذربایجان ، پالک    ۲۸۸-۷۷۱۰۱۸۸۱-۸ اردبیل رنجبر ۱۰۲۱ اردبیل ۳
 ۰۳۸خیابان جام جم ، جنب بانک سپه ، پالک  

متری کاج، به سمت  ۸۸کرج، عظیمیه، بلوار   - ۲۰۵-۷۰۸۵۱۰۰۸ کرج نمایشگاه عظیمیه ۱۸۲۲ البرز ۱
 ۰۵۸پل آزادگان، بین ندا و پامچال، شماره 

میانجاده، ضلع جنوبی خیابان شهید دکتر    ۲۰۵-۷۸۸۸۸۱۶۱ کرج ناصر ترابی ۱۸۲۱ البرز ۶
 بهشتی

تهران، پاسداران، خیابان شهید کالهدوز)دولت(،    ۲۰۱-۶۱۲۲۶۲۷۲ تهران محسنیان ۱۳۲۸ تهران ۱۲
 ۱۷۳جنب مسجد محمدیه پالک 

خیابان البرز، آجودانیه، انتهای بلوار محمدی،   ۲۰۱-۰۵۱۸۰۳۷۸ - تهران تعمیرگاه مرکزی ۱۳۱۰ تهران ۱۱
 مجتمع خدمات خودرویی البرز

خیابان باهنر)نیاوران( ضلع شمالی کاخ نیاوران   - ۲۰۱-۰۵۱۱۱۱۶۵-۱ تهران خسروانی ۱۳۱۸ تهران ۱۰
 ۷۳۲ابتهاج پالک ابتدای خیابان پور

خیابان شریعتی، باالتر از سید خندان نبش    ۲۰۱-۰۰۱۵۷۱۳۱ تهران اتو خندان ۱۳۱۸ تهران ۱۷
 ۱۶۶خواجه عبداهلل انصاری، پالک 
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 شهر نام عاملیت کد استان  ردیف
 نوع خدمات

 آدرس تلفن
 تعمیرات فروش

  - ۲۰۱-۱۱۸۲۱۰۶۷ تهران محمود مخلص ۱۳۳۱ تهران ۱۸
خیابان شهید بهشتی، بعد از چهارراه 

سهروردی، نرسیده به چهارراه تختی، پالک 
۱۶۳ 

خیابان ولیعصر، میدان منیریه، خیابان ابوسعید،   - ۲۰۱-۸۸۷۱۲۲۲۱ تهران مجیدی ۱۳۱۱ تهران ۱۸
 ۱۲۲پالک 

 ۱۰۱۰کارگر شمالی، بعد از فاطمی، پالک   - ۲۰۱-۵۵۸۶۱۸۱۲ تهران مندبهروزی ۱۳۱۸ تهران ۱۵

 ۷۶۸میرداماد، بین مدرس و آفریقا، پالک   - ۲۰۱-۱۳۱۵۲ تهران گلستانه ۱۳۶۷ تهران ۱۳

   مشهد فارسیان ۰۲۲۸ خراسان رضوی ۱۱
۲۸۱-۷۱۸۵۸۸۱۰-۷ 
۲۸۱-۷۷۸۸۸۸۶۸-۵ 

 ۰۱ خیابان فلسطین، نبش فلسطین 
و  ۱۸خیابان فدائیان اسالم، بین فدائیان اسالم 

۱۵ 

   ۲۸۱-۸۷۷۸۷۰۱۵ نیشابور حسینی ۰۲۲۵ خراسان رضوی ۱۶

انتهای خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان 
 سی متری طالقانی

بلوار رسالت غربی روبه روی نمایشگاه نگین 
 خودرو حسینی

خیام، روبروی اداره کل  بلوار سجاد، چهارراه   ۲۸۱-۷۳۵۰۷۰۰۰ مشهد کاضمی پارس ۰۲۲۳ خراسان رضوی ۰۲
 مسکن و شهرسازی

   اهواز جاوید خودرو ماندگار ۰۰۲۸ خوزستان ۰۱
۲۵۱-۷۸۸۵۳۰۱۰ 
۲۵۱-۷۸۸۵۳۰۱۶ 

اتوبان ایت اله بهبهانی)کوت عبداله( بین  
پمپ بنزین مرعشی و تامین اجتماعی شعبه 

 شش

 -  دامغان رضائی ۰۸۲۱ سمنان ۰۰
۲۰۷-۷۸۰۸۸۰۰۱ 
۲۰۷-۷۸۰۸۸۰۰۳ 

 خیابان شهید بهشتی، جنب بیمه آسیا مرکزی

 ترمینال روی روبه حسین، امام میدان سمنان،  ۲۰۷-۷۷۸۵۶۸۲۱ سمنان عبدالشاه ۰۸۲۰ سمنان ۰۷
 مسافربری

میدان امام رضا ، بلوار طوس ، نرسیده به اداره    ۲۰۷-۷۰۰۷۳۳۳۶ شاهرود میرهاشمی ۰۸۱۱ سمنان ۰۸
 راه و ترابری استان

   شیراز پوروالی ۰۵۱۱ فارس ۰۸
۲۳۱-۷۱۷۷۸۲۳۷-۸ 

۲۳۱-۷۱۷۷۸۲۳۱ 
بلوار امیرکبیر بعد از پلیس راه سابق جنب پایانه 

 مسافربری

   قم تجارت پیشگان زمین ۰۱۲۱ قم ۰۵
۲۰۸-۷۵۵۱۱۵۱۸-۸ 

۲۰۸-۷۵۵۸۷۸۸۲ 

 ۸۲متری کارگر پالک  ۸۸
بعد از پل -ابتدای جاده قدیم قم تهران  

 انتهای کوچه سوم-شهید دستغیب

بلوار صدوقی، سه راهی معلم، روبروی پل   - ۲۷۸-۷۰۱۱۳۱۱۰ کرمان کرمان درودگر ۷۲۲۸ کرمان ۰۳
 معلم
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 نوع خدمات

 آدرس تلفن
 تعمیرات فروش

 کرمان استیال خودرو ۷۲۲۸ کرمان ۰۱

۲۷۸-۷۰۸۱۳۰۰۱-
۷۲ 

 ۸ نبش کوچه شماره–خیابان هزارویکشب  
کرمان، بلوار صدوقی ، بعد از چهارراه فیروزه، 

 روبروی بانک مسکن،مجتمع مدرن خودرو

   گرگان جاللی ۷۷۲۷ گلستان ۰۶
۲۱۳-۷۰۱۸۲۷۲۸ 
 ۸۷، پالک ۱/۱جرجان، نبش گرگان   ۲۱۳-۷۰۱۷۳۱۶۶

  - ۲۱۷-۷۰۸۱۶۲۱۵ رشت آوران صنعت خودروفن ۷۸۲۰ گیالن ۷۲
۲۱۷-۷۰۸۱۶۲۱۸ 

 رشت،فلکه جهاد،ابتدای بلوار شهدا گمنام 

   رشت پردیس اسب بخار ۷۸۲۷ گیالن ۷۱
۲۱۷-۷۸۶۲۶ 

۲۱۷-۷۷۳۰۱۸۸۸ 
انزلی، بعد از هالل احمر، سمت  ابتدای جاده 

 راست

   بابل جوکمالی ۷۵۲۷ مازندران ۷۰
۲۱۱-۷۰۰۸۳۲۱۱-۰ 
۲۱۱-۷۷۰۲۸۲۲۵-۳      

بلوار امام رضا)جاده قائمشهر(، نبش 
 ۰۲خداداد

ساری ، کمربندی غربی ، بعد از میدان خزر به 
 ۱سمت سه راه جویبار ، روبه روی طبیعت 

   آمل صادقی ۷۵۲۸ مازندران ۷۷

۲۱۱-۸۷۲۱۸۰۰۸ 
۲۱۱-۸۷۲۱۸۰۰۳ 
۲۱۱-۸۷۲۱۱۱۱۱ 

خیابان محمودآباد، نرسیده به هتل نیلوفر، 
 جنب شرکت توحید سوله

مجتمع  ۸۷پالک  -ابتدای دوراهی اوجی آباد
 خدمات خودرویی صادقی

 خیابان بهار آزادی روبروی شهرک شومینه  - ۲۱۱-۸۰۷۳۲۲۲۱-۰ نوشهر آرمین اصغری ۷۵۱۰ مازندران ۷۸

خیابان آیت اهلل کاشانی ، بعد از میدان    ۲۷۸-۷۱۰۸۷۱۸۰ یزد عبدالرضازاده ۸۲۲۰ یزد ۷۸
 شهدای محراب، بعد از خیابان پانزده خرداد

 


