تﻠﻔﻦ همراه

آدرس

ردیف

نوع

رتبه تعمیرگاه

تعمیرکار

نام تعمیرگاه

تﻠﻔﻦ

1

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

تعﻤیرﮔﺎه مرکزی کوﯾر

تعﻤیرﮔﺎه مرکزی ﯾکتﺎز سیکلت کوﯾر

021-57406

تهران  -خ هﻼل احﻤر-بعﺪ از پل عبﺎسﯽ-جﻨب آتش ﻧشﺎﻧﯽ-پ 317

2

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

کوﯾر موتور

تعﻤیرﮔﺎه پﺎسﺪاران

021-57406

تهران  -اتوبﺎن هﻤت – ابتﺪای پﺎسﺪاران – سﺎختﻤﺎن کوﯾر

3

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

محﻤﺪ بیﺎت

تعﻤیرﮔﺎه اﯾران موتور سروﯾس

021-33322299

9124030716

تهران  -م امﺎم حسین خ 17شهرﯾور ﻧبش ک صفﺎر صفت پ۱۶۷۹

4

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

هﺎدی اله بیگﯽ

تعﻤیرﮔﺎه اله بیگﯽ

051-33416316

9151109094

خراسﺎن رضوي  -مشهﺪ-خ فﺪائیﺎن اسﻼم -پ 455

5

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

بهروز موسﯽ رضﺎ

تعﻤیرﮔﺎه بهروز موسﯽ رضﺎ

021-77896026

9127361005

تهران  -م رسﺎلت-پشت مسجﺪ الرسول-خ  55شﻤﺎلﯽ-پ50

6

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

محﻤﺪ مهﺪی بﺎبﺎﮔلﯽ

تعﻤیرﮔﺎه موتورسیکلت مهﺪی

031-32349585

9133290870

7

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

قﺎدر احﻤﺪی

تعﻤیرﮔﺎه قﺎدر

021-55401100

9123486072

تهران  -میﺪان قزوﯾن خ قزوﯾن غربﯽ خ مخصوص پﻼک ۱۵۴

8

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سه ستﺎره

مجتبﯽ عرب عﺎمری

تعﻤیرﮔﺎه عﺎمری

051-44441490

9153718157

خراسﺎن رضوي  -سبزوار-خ طبرسﯽ-روبه روی فضﺎی سبز

9

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

احﻤﺪ مهراد

تعﻤیرﮔﺎه احﻤﺪ مهراد

086-33280162

9183633588

مركزي  -اراک ،خ قﺎئم مقﺎم ،ﻧرسیﺪه به فلکه سﺎعت ،بﺎﻻتر از بﺎﻧﮏ رسﺎلت

10

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

جواد بیﺪی

تعﻤیرﮔﺎه جواد بیﺪی

021-33302900

9125016152

تهران  -میﺪان امﺎم حسین  -خیﺎبﺎن صفﺎ شرقﯽ تقﺎطع خیﺎبﺎن اقبﺎل پﻼک ۳۷۴

11

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

شﺎهﺪ زال بیگﯽ

تعﻤیرﮔﺎه شﺎهﺪ

021-55362457

9359339906

تهران  -م قزوﯾن خ قلﻤستﺎن پﺎسﺎژ مﺎهﺎن

12

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

مﻨصور شیخ هﺎدی

تعﻤیرﮔﺎه مﻨصور شیخ هﺎدی

025-38858400

9122537790

قم  -قم-ﻧیروﮔﺎه-ﻧبش توحیﺪ  34پ 5

13

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

سیﺪ حسن جﻼدت

تعﻤیرﮔﺎه موتورسیکلت مﻨصور

071-37388467

9178008713

فﺎرس  -شیراز-بلوار سیبوﯾه-خ جﻨت روبروی ک -15تعﻤیرﮔﺎه مﻨصور

14

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

علﯽ اردستﺎﻧﯽ

تعﻤیرﮔﺎه مجﺎز اردستﺎﻧﯽ

021-36297135

9122446519

تهران  -ورامین-خ شهیﺪ بهشتﯽ-ﻧیروی اﻧتظﺎمﯽ

15

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

سیﺪمحسن ﯾعقوبﯽ

تعﻤیرﮔﺎه ﯾعقوبﯽ

011-2228487

9111241859

مﺎزﻧﺪران  -قﺎئم شهر-خ کوچﮏ سرا-شقﺎﯾﻖ 14

16

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

مجیﺪ شﺎملو

تعﻤیرﮔﺎه مجیﺪ شﺎملو

021-55368412

9128470089

تهران  -ﮔﻤرک-خ کﺎرﮔر جﻨوبﯽ ،پ9128470089 171 ،169

17

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

ابراهیم حﺎجﯽ عبﺎسﯽ

تعﻤیرﮔﺎه حﺎجﯽ عبﺎسﯽ

021-33556150

9376036602

تهران  -م قیﺎم-خ مولوی -پ102

18

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

محﻤودرضﺎ مهﺪوی عرب

تعﻤیرﮔﺎه مهﺪوی

021-66008572

9123221743

تهران  -م آزادی-بزرﮔراه محﻤﺪ علﯽ جﻨﺎح-قبل از پﻤپ بﻨزﯾن-پ99

19

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

محﻤﺪ قﺎﻧع

تعﻤیرﮔﺎه محﻤﺪ قﺎﻧع

051-37243030

9151116140

خراسﺎن رضوي  -مشهﺪ خ مطهری شﻤﺎلﯽ-بین  23و 25

20

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

محﻤﺪ اسﻤﺎعیلﯽ

تعﻤیرﮔﺎه اسﻤﺎعیلﯽ

021-77444733

9123037813

تهران  -میﺪان رسﺎلت خ هﻨگﺎم شﻤیران ﻧو خ ﻧقﺎشيﺎن پﻼک ۳۷

21

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

هومن ابرﯾشم دار  -امیر ﻧﺎدم

تعﻤیرﮔﺎه ﮔلﺪن سیکلت

021-55389720

9192167859

تهران  -خ ولیعصر-تقﺎطع مولوی-پ250

22

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

حسین ﺛﺎبت قﺪمین

تعﻤیرﮔﺎه حسین ﺛﺎبت قﺪمین

061-32229635

9168197376

خوزستﺎن  -اهواز-شرﯾعتﯽ شﻤﺎلﯽ-خ مصطفﺎئﯽ-پ 130

23

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

حﻤیﺪرضﺎ چﻨگیزی

تعﻤیرﮔﺎه حﻤیﺪرضﺎ چﻨگیزی

021-55366508

9387993858

تهران  -خ قلﻤستﺎن ،خ مﺪرس ،پ 113

24

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

علﯽ مقصودی

تعﻤیرﮔﺎه مجﺎز مقصودی

041-35421258

9141156738

آذربﺎيجﺎن شرقي  -تبرﯾز  -اﻧتهﺎی خ طﺎلقﺎﻧﯽ  -خ معراج غربﯽ-پ5

25

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

ابوذر قﻼوﻧﺪ

تعﻤیرﮔﺎه قﻼوﻧﺪ

061-42636439

9160920236

خوزستﺎن  -اﻧﺪﯾﻤشﮏ-کوی رسﺎلت-خیﺎبﺎن عﺎشورا-ﻧبش تﻨﺪﮔوﯾﺎن

26

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

دو ستﺎره

اسﻤﺎعیل حیﺪری

تعﻤیرﮔﺎه حیﺪری

077-33341235

9179705226

بوشهر  -بوشهر-خ عﺎلﯽ-پﺎ ن تر از هتل اسﻤﺎن-تعﻤیرﮔﺎه حیﺪری

27

عﺎملیت

محﻤﺪ قﺎسﻤﯽ زبﺪه

تعﻤیرﮔﺎه قﺎسﻤﯽ زبﺪه

0255-66600751

9127560363

مركزي  -سﺎوه  -میﺪان آزادی ،ابتﺪای کﻤربﻨﺪی اصفهﺎن ،جﻨب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ سﺎﯾپﺎ

28

عﺎملیت

محﻤﺪ اقبﺎلﯽ مراللو

تعﻤیرﮔﺎه اقبﺎلﯽ

021-55380903

9121060442

تهران  -خیﺎبﺎن وحﺪت اسﻼمﯽ ،حیﺎبﺎن مولوی ،پﻼک 380

29

عﺎملیت

سیﺎوش اقبﺎلﯽ

تعﻤیرﮔﺎه اقبﺎلﯽ

021-65293934

9128729447

تهران  -شهرﯾﺎر ،بلوار کشﺎورز ،جﻨب کوچه شهیﺪ کبیری فرد ،فروشگﺎه سیﺎوش

30

عﺎملیت

قﺎسم محقﻖ

تعﻤیرﮔﺎه محقﻖ

021-88303922

9127022909

تهران  -خیﺎبﺎن اﻧقﻼب ،اﯾستگﺎه دروازه دولت ،خیﺎبﺎن خﺎقﺎﻧﯽ ،پﻼک29

31

عﺎملیت

سعیﺪ بﺪری

تعﻤیرﮔﺎه بﺪری

026-36627967

9358647465

البرز  -فردﯾس-سهراه حﺎفظیه ،اﻧتهﺎی بلوار ﺛﺎبتﯽ ،خیﺎبﺎن  48دستگﺎه ،پﻼک 75

32

عﺎملیت

داﻧیﺎل دﯾﺪه بﺎن

تعﻤیرﮔﺎه دﯾﺪه بﺎن

026-34205882

0912058953109365667279

اصفهﺎن  -خ مسجﺪ سیﺪ  -ابتﺪای خ طیب -کلیﻨیﮏ فﻨﯽ مهﻨﺪسﯽ
موتورسیکلت مهﺪی

البرز  -ﮔوهردشت ،بلوار اﻧقﻼب جﻨوبﯽ ،پﻼک 35

33

عﺎملیت

تورج جعفرزادﮔﺎن

تعﻤیرﮔﺎه جعفرزادﮔﺎن

011-54602122

9122815763

مﺎزﻧﺪران  -کﻼرآبﺎد-جﻨب شهرک امیردشت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ کوﯾرموتور

34

عﺎملیت

امیرحسین علﻤﺪاری

تعﻤیرﮔﺎه علﻤﺪاری

021-55482154

9128309342

تهران  -کﻤرک ،خیﺎبﺎن ولیعصر ،بﺎﻻتر از مهﺪﯾه تهران ،کوچه آقﺎزاده ،پﻼک4

35

عﺎملیت

حﻤیﺪرضﺎ خرمﯽ

تعﻤیرﮔﺎه خرمﯽ

035-37280493

9132536134

يزد  -میﺪان هﻤﺎفر-خیﺎبﺎن اﯾﻤﺎن ،بعﺪاز چهﺎرراه بﺎقرﯾه ،ﻧرسیﺪه به مسجﺪ امﺎم
حسین

36

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

سهیل زﻧﺪﯾه

تعﻤیرﮔﺎه زﻧﺪﯾه

021-36608247

9128923608

37

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

محﻤﺪ مهﺪی ﮔودرزی

تعﻤیرﮔﺎه محﻤﺪ مهﺪی ﮔودرزی

021-77490466

9125370678

38

عﺎملیت

عبﺎس خﺪابخش

تعﻤیرﮔﺎه خﺪابخش

021-88230158

9122930194

تهران  -ﮔیشﺎ  -جﻼل آل احﻤﺪ  -خ چهﺎرم  -روبروی شهرآرا

39

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

قﺎسم شیخ سفلﯽ

تعﻤیرﮔﺎه شیخ سفلﯽ

021-77439161

9125373086

تهران  -پیروزی  -خ اول ﻧیرو هوائﯽ  -پ 294

40

عﺎملیت

علﯽ خلیلیﺎن شلﻤزاری

تعﻤیرﮔﺎه خلیلیﺎن شلﻤزاری

026-34236405

9194720805

41

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

میثم علﻤﺪاری

تعﻤیرﮔﺎه میثم

031-34653551

9135559005

اصفهﺎن  -اصفهﺎن-فلکه شهﺪا-خ مﺪرس -جﻨب بﺎﻧﮏ ملت

42

عﺎملیت

سروش اصفهﺎن

سروش اصفهﺎن

031-32266288

9907740406

اصفهﺎن  -خیﺎبﺎن سروش-بعﺪ از اداره برق -ﻧرسیﺪه به چهﺎرراه عسگرﯾه

43

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

محﻤﺪ رضﺎ کﻤراﻧﯽ زاده

تعﻤیرﮔﺎه پﺎرت سیکلت

031-42515139

9133326230

44

عﺎملیت

علیرضﺎ بهرامیﺎن

تعﻤیرﮔﺎه بهرامیﺎن

044-32343564

9149386255

آذربﺎيجﺎن غربي  -ارومیه-خ پزشکیﺎن -پ43

45

عﺎملیت

محﻤود پوﻻدی

تعﻤیرﮔﺎه پوﻻدی

077-34294073

9363328192

بوشهر  -برازجﺎن-خیﺎبﺎن شرﯾعتﯽ-ﻧبش کوچه 12

46

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

مسعود عﺪالتیﺎن

تعﻤیرﮔﺎه عﺪالتیﺎن

051-37616491

9153249081

خراسﺎن رضوي  -مشهﺪ-فلسطین -18پﻼک 33

47

عﺎملیت

علیرضﺎ حیﺪری

تعﻤیرﮔﺎه حیﺪری

051-43335129

9353429117

خراسﺎن رضوي  -ﻧیشﺎبور-بلوار بهشتﯽ-روبروی بهشتﯽ 4

48

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

محسن وﺛوقﯽ

تعﻤیرﮔﺎه وﺛوقﯽ

051-2322208

9223097619

خراسﺎن رضوي  -تربت حیﺪرﯾه -سه راه بﺎزار اول خ رجﺎئﯽ بین رجﺎئﯽ  11و 13

49

عﺎملیت

محﻤﺪرضﺎ بﺪراﻧلوﯾﯽ

تعﻤیرﮔﺎه بﺪراﻧلوﯾﯽ

058-32242272

9155848932

خراسﺎن شﻤﺎلي  -بوجﻨورد-خ 17شهرﯾور شﻤﺎلﯽ ،ﻧبش چهﺎرراه خیﺎم

50

عﺎملیت

قﺪرت اله رضﺎئﯽ ﻧژاد

تعﻤیرﮔﺎه رضﺎئﯽ

061-43537748

9163913268

خوزستﺎن  -خوزستﺎن-رامهرمز  -خ شهیﺪ آوﯾﻨﯽ

51

عﺎملیت

سعیﺪ زمﺎﻧﯽ کیﺎ

تعﻤیرﮔﺎه شتﺎب

061-22553149

9163318745

خوزستﺎن  -دزفول-خ آزادی-خ علﯽ مﺎلﮏ-جﻨب پل قﺪﯾم-پ36

52

عﺎملیت

محﻤود شیرازی

تعﻤیرﮔﺎه شیرازی

061-54653551

9166717866

خوزستﺎن  -بهبهﺎن-خیﺎبﺎن معلم

53

عﺎملیت

محسن زﻧﺪﯾه قﻤﯽ

تعﻤیرﮔﺎه زﻧﺪﯾه

024-33430311

9129266251

زﻧجﺎن  -کوچه مشکﯽ چهﺎرراه اول جﻨوبﯽ ﻧبش  12متری عﻨصری پ 36

54

عﺎملیت

امیر حسین کرﯾﻤﯽ

تعﻤیرﮔﺎه کرﯾﻤﯽ

023-33304797

9128328033

سﻤﻨﺎن  -سﻤﻨﺎن-چهﺎر راه جهﺎدﯾه-تعﻤیرﮔﺎه بهروز

55

عﺎملیت

محﻤﺪ سوداﮔری

تعﻤیرﮔﺎه موتورسیکلت محﻤﺪ سوداﮔری

9159909509

سيستﺎن وبلوچستﺎن  -زاهﺪان ،خ سعﺪی ،ﻧبش چهﺎرراه مراد قلﯽ

56

عﺎملیت

محﻤود احﻤﺪزاده

تعﻤیرﮔﺎه مجﺎز کوﯾر

071-7152783

9171827975

فﺎرس  -ﻻمرد-عﻼمرودشت-بلوار امﺎم خﻤیﻨﯽ

57

عﺎملیت

میﻼد روشن ضﻤیر

تعﻤیرﮔﺎه روشن ضﻤیر

071-5334573

9026564282

فﺎرس  -فسﺎ-خیﺎبﺎن شهیﺪ هﺎشﻤﯽ ﻧژاد-ﻧبش کوچه7

58

عﺎملیت

محﻤﺪ عرب

فروشگﺎه عﺪل

028-32553149

9121826855

قزوين  -قزوﯾن-ابتﺪای خ راه آهن

59

عﺎملیت

محرم رحﻤﺎﻧﯽ

تعﻤیرﮔﺎه محرم رحﻤﺎﻧﯽ

028-35235992

9128804041

قزوين  -قزوﯾن ،تﺎکستﺎن ،خ  22بهﻤن جﻨوبﯽ ،روبروی بﺎزار امﺎم رضﺎ )ع(

60

عﺎملیت

غﻼمرضﺎ رحﻤﺎﻧﯽ

تعﻤیرﮔﺎه رحﻤﺎﻧﯽ

034-81914945

9125821130

قزوين  -تﺎکستﺎن-خیﺎبﺎن عﻼمه امیﻨﯽ-ﻧرسیﺪه به تقﺎطع سعیﺪی-پﻼک 10

61

عﺎملیت

علﯽ کلهر

تعﻤیرﮔﺎه کلهر

025-7704969

9193517281

قم  -خیﺎبﺎن آذر-ﻧرسیﺪه به چهﺎرراه  45متری عﻤﺎرﯾﺎسر-روبروی مﺪرسه رضوﯾه

62

عﺎملیت

وحیﺪ صرافﯽ پور

تعﻤیرﮔﺎه مجﺎز کوﯾر

034-35235110

9131914799

كرمﺎن  -رفسﻨجﺎن-خ معلم  -جﻨب مسجﺪالﻨبﯽ

63

عﺎملیت

عیسﯽ هﻤتﯽ فرد

تعﻤیرﮔﺎه تﮏ سوار

034-32446314

9133426093

كرمﺎن  -کرمﺎن ،بلوار شیراز ،خ هﺎشم زاده ﻧﺎدری ،روبروی ک سلﻤﺎن فﺎرسﯽ

64

عﺎملیت

مراد فقیر زاده

تعﻤیرﮔﺎه مجﺎز کوﯾر

083-48221217

9188370472

كرمﺎﻧشﺎه  -کﻨگﺎور ،چهﺎر راه چراغ قرمز ،ابتﺪای بلوار قلیوﻧﺪ

65

عﺎملیت

مجتبﯽ جﻤﺎلﯽ

تعﻤیرﮔﺎه جﻤﺎلﯽ

011-32341622

9111147460

مﺎزﻧﺪران  -بﺎبل-چهﺎر راه دﯾو کﻼ بﺎﻻتر از شﺎلﯽ کوبﯽ جعفرﯾﺎن

66

عﺎملیت

مهﺪی مﺪاﻧلو جوﯾبﺎری

تعﻤیرﮔﺎه مهﺪی

011-42531245

9119231245

مﺎزﻧﺪران  -مﺎزﻧﺪران ،جوﯾبﺎر ،سراج کﻼه ،م کشتﯽ

67

عﺎملیت

امیﺪ جهﺎﻧﯽ بهﻨﻤیری

تعﻤیرﮔﺎه جهﺎﻧﯽ

011-33285881

9399681266

مﺎزﻧﺪران  -سﺎری ،بلوار امﺎم رضﺎ ،جﻨب بﺎﻧﮏ کشﺎورزی

68

عﺎملیت

محﻤﺪ مهﺪوی

تعﻤیرﮔﺎه مهﺪوی

9360064348

مﺎزﻧﺪران  -بﺎبلسر  -میﺪان شهربﺎﻧﯽ  -میﺪان بﻼل  -بلوار بسیﺞ  -بسیﺞ 12

69

عﺎملیت

احسﺎن هﺎدﯾئﯽ

تعﻤیرﮔﺎه احسﺎن

081-35226002

9188195793

هﻤﺪان  -هﻤﺪان-کبودر آهﻨگ-بلوار بعث -جﻨب ﯾﺪک سیکلت پیوﻧﺪی

70

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

مسلم قجر حیﺪر آبﺎدی

تعﻤیرﮔﺎه قجرحیﺪر ابﺎدی

017-32680249

9119989295

ﮔلستﺎن  -ﮔرﮔﺎن-م شهﺪا-خ راه آهن-جﻨب ﻧفت سیﺎه

71

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

حجت پورمحﻤودی دافچﺎهﯽ

تعﻤیرﮔﺎه پورمحﻤودی

013-33583477

9111357005

سه ستﺎره

ﯾﮏ ستﺎره

تهران  -خیﺎبﺎن پیروزی-خیﺎبﺎن زﯾﻨتﯽ افخم-ﻧبش کوچه اخبﺎری-پﻼک 296
تهران  -فرجﺎم شرقﯽ-خیﺎبﺎن سراج-بلواردﻻوران-خیﺎبﺎن واﻻئیﺎن شﻤﺎلﯽ پﻼک
387

البرز  -البرز-حسین آبﺎد مهرشهر ﻻوار ولیعصر چهﺎرراه اخترآبﺎد ﻧبش خیﺎبﺎن
ستﺎره

اصفهﺎن  -اصفهﺎن-ﻧجف آبﺎد-خ مﻨتظری شﻤﺎلﯽ بعﺪ از حوزه علﻤیه روبروی
تقﺎطع اول

ﮔيﻼن  -رشت  -خیﺎبﺎن قلﯽ پور  -بعﺪ از بیﻤﺎرستﺎن پﺎرس -ﻧرسیﺪه به پﻤپ
بﻨزﯾن -صﺎدقﯽ ﻧژاد ﻧبش کوچه -مجتﻤع الف

72

عﺎملیت

مسعود خسروی

تعﻤیرﮔﺎه پوﯾﺎ

013-34247269

9113816008

ﮔيﻼن  -بﻨﺪر اﻧزلﯽ-خ میرزا کوچﮏ خﺎن

73

عﺎملیت

رضﺎ غﻼمﯽ

تعﻤیرﮔﺎه رضﺎ

013-42536970

9111405679

ﮔيﻼن  -لﻨگرود-خ شهیﺪ قبﺎدی-جﻨب بن بست پیﺎم

74

عﺎملیت

حسین طﺎووسﯽ

تعﻤیرﮔﺎه موتور طﺎووسﯽ

035-38247312

9133519839

يزد  -ﯾزد-فلکه مهراب روبروی اﯾران خودرو

75

عﺎملیت

ﯾعقوب عقیلﯽ پورجوﻻئﯽ

عقیلﯽ پورجوﻻئﯽ

041-32803302

9141149914

آذربﺎيجﺎن شرقي  -چهﺎر راه ﻧﺎدر ﮔﺎراژ آذر کشﺎورز

76

عﺎملیت

براتعلﯽ جعفری

براتعلﯽ جعفری

021-55664310

9109764612

77

عﺎملیت

حﺎمﺪ زمﺎﻧﯽ زاده

حﺎمﺪ زمﺎﻧﯽ زاده

021-66833855

9363901849

78

عﺎملیت

محﻤﺪ رضﺎ حسیﻨﯽ

محﻤﺪ رضﺎ حسیﻨﯽ

021-77373510

9122932562

79

عﺎملیت

هﺎدی ﻧﺎظﻤﯽ هرﻧﺪی

هﺎدی ﻧﺎظﻤﯽ هرﻧﺪی

021-33773286

9126012556

80

عﺎملیت

مرتضﯽ توپچﯽ

مرتضﯽ توپچﯽ

021-65590844

9121770311

81

عﺎملیت

حﺎمﺪ قﺪﯾﻤﯽ

حﺎمﺪ قﺪﯾﻤﯽ

058-32720528

9399102536

82

عﺎملیت

شﺎهین هوشیﺎر

شﺎهین هوشیﺎر

066-42537627

9166628421

83

عﺎملیت

دارﯾوش حسﻨﯽ

دارﯾوش حسﻨﯽ

081-32291721

9368618776

84

عﺎملیت

غﻼمحسن ﻧجﻤﯽ

غﻼمحسن ﻧجﻤﯽ

076-32213238

9171613310

هرمزﮔﺎن  -بﻨﺪرعبﺎس  -بﻨﺪر عبﺎس  -بلوار امﺎم  -سه راه دلگشﺎ  -فروشگﺎه ﻧجﻤﯽ

85

عﺎملیت

شیرالوﻧﺪی

شیرالوﻧﺪی

9301195416

هرمزﮔﺎن  -کیش  -فﺎز  7صﺪف خﺪمﺎتﯽ سلطﺎﻧیه غرفه 10

86

عﺎملیت

امیﺪ سﺎعﺪی

امیﺪ سﺎعﺪی

087-33180503

9338419494

87

عﺎملیت

محسن عرب

محسن عرب

028-33553689

9127865562

88

عﺎملیت

علﯽ عﺎلم

موتورکلیﻨیﮏ پﻼس

9122507703

89

عﺎملیت

احسﺎن بﺎبﺎخﺎﻧﯽ

احسﺎن بﺎبﺎخﺎﻧﯽ

9199047580

90

عﺎملیت

حﻤیﺪعظیﻤﯽ

حﻤیﺪعظیﻤﯽ

9191500104

91

عﺎملیت

تعﻤیرﮔﺎه مﺎرلیﮏ

مﺎرلیﮏ

92

عﺎملیت

محﻤود دولتخواه

دولتخواه

9171724755

93

عﺎملیت

داﻧیﺎل کروئﯽ

تعﻤیرﮔﺎه داﻧیﺎل

9370537706

94

عﺎملیت

محﻤﺪ شﻤسﯽ

شﻤسﯽ

9173713240

021-65116362

9371119516

تهران  -تهران  -میﺪان خیﺎبﺎن هﻼل احﻤر چهﺎر راه استخر خیﺎبﺎن فﺎتح چهر
پﻼک ۱۴۴
تهران  -تهران  -دامپزشکﯽ بعﺪ از خیﺎبﺎن جیحون پ 626
تهران  -تهران  -تهراﻧپﺎرس  -ﻧرسیﺪه به فلکه چهﺎرم  -خیﺎبﺎن  222شرقﯽ -
شهیﺪ جلیلوﻧﺪ  -پﻼک 81
تهران  -تهران  -شهرری فلکه اول دولت آبﺎد خیﺎبﺎن دهخﺪا پﻼک  31ﻧبش
کوچه رشیﺪی
تهران  -مﻼرد  -مﺎرلیﮏ  -بلوار شقﺎﯾﻖ  -میﺪان سپﺎه  -جﻨب تﺎﻻر آرام
خراسﺎن شﻤﺎلي  -بجﻨورد  -خراسﺎن شﻤﺎلﯽ بجﻨوردخیﺎبﺎن حسیﻨﯽ معصوم
پﻼک ۳۲۲
لرستﺎن  -بروجرد  -بروجرد میﺪان ابتﺪای خ ﮔلسرخﯽ جﻨب بﺎﻧﮏ اﯾران زمین
هﻤﺪان  -مﻼﯾر  -مﻼﯾر  -بلوار  15خرداد  -بعﺪاز ﯾخچﺎل  -جﻨب کﺎﻧﺎل سﺎزی
ﻧسیم

كردستﺎن  -سﻨﻨﺪج  -سﻨﻨﺪج  -خیﺎبﺎن کﺎرﮔر  -محله اسﻼم آبﺎد  -ﻧبش کوچه
ﻧکروز 9
قزوين  -قزوﯾن  -قزوﯾن ابتﺪای خ راه آهن جﻨب چلو پزی ولیﻤه
تهران  -خیﺎبﺎن کﺎرﮔر جﻨوبﯽ  -پﺎ نتر از چهﺎرراه لشگر -روبروی پﻤپ بﻨزﯾن -
پﻼک 733
تهران  -پردﯾس  -فﺎزﯾﮏ  -میﺪان عﺪالت  -خیﺎبﺎن فروردﯾن شﻤﺎلﯽ  -خیﺎبﺎن
ﻻله  -پشت پﺎسﺎژ ﯾﺎس
تهران  -خیﺎبﺎن مولوی  -بعﺪاز چهﺎرراه شﺎپور  -سﻤت چپ ﻧبش ﻧورمحﻤﺪ -
پﻼک 1012
تهران  -مﻼرد  -مﺎرلیﮏ  -میﺪان سپﺎه  -بلوارشقﺎﯾﻖ  -جﻨب تﺎﻻر آرام
بوشهر  -بﻨﺪرﮔﻨﺎوه  -شهیﺪ مطهری  -بلوار شهﺪا  -کوچه شهﺪا  - 2فرعﯽ چهﺎرم -
طبقه هﻤکف
خوزستﺎن  -اهواز  30 -متری  -خیﺎبﺎن محﻤﺪﯾﺎن  -ﻧبش شرﯾف زاده
بوشهر  -بوشهر  -بﺎغ زهرا  -خیﺎبﺎن ابوشهر  -کوچه عرفﺎن - 4پﻼک  - 88طبقه
هﻤکف
مﺎزﻧﺪران  -سﺎری  -صﺎحب الزمﺎن  -کوچه کشﺎورز) 31قﺪس(  -بلوار کشﺎورز -

95

عﺎملیت

صﺎبر سلیﻤﺎﻧﯽ

تعﻤیرﮔﺎه صﺎبر

9118542647

9102147090

96

عﺎملیت

امیرحسین صﻼحﯽ

مﺪرن سیکلت

013-2636026

9132336026

97

عﺎملیت

حسین قربﺎﻧﯽ

مﺎهﺎن سیکلت

36452975 - 021

9121834586

98

عﺎملیت

احﺪ زمﺎﻧﯽ

کوﯾرموتورزمﺎﻧﯽ

021-55474179

9375925216

99

عﺎملیت

علیرضﺎ هﺎشﻤﯽ

تعﻤیرﮔﺎه علﯽ

086-32787059

9390111405

100

عﺎملیت

رضﺎ حیﺪری

هﻨﺪاﯾﺪک

086-46330857

9127618427

مركزي  -خﻤین  -میﺪان شهرﯾﺎر  -خیﺎبﺎن احﻤﺪآبﺎد  -هﻨﺪاﯾﺪک

101

عﺎملیت

حسین سﺎعﺪ پهرآبﺎد

تعﻤیرﮔﺎه حسین

041-37251657

9144212009

آذربﺎيجﺎن شرقي  -مراغه  -خیﺎبﺎن اﻧقﻼب جﻨوبﯽ  -فروشگﺎه حسین

102

عﺎملیت

ﻧور الﺪﯾن فﺎطم

ﻧور الﺪﯾن فﺎطم

32241822 – 084

9189401006

طبقه هﻤکف
اصفهﺎن  -کﺎشﺎن  -خرمشهر  -خیﺎبﺎن شﻤس آبﺎدی  -کوچه حسن واردی -
پﻼک  - 15طبقه هﻤکف
تهران  -پﺎکﺪشت  -خیﺎبﺎن امﺎم خﻤیﻨﯽ  -روبروی سﯽ متری خرمشهر  -پﻼک
220
تهران  -خیﺎبﺎن مولوی  -بین وحﺪت اسﻼمﯽ و ولﯽ عصر  -ﻧبش کوچه جﻨتﯽ -
پﻼک1243
مركزي  -اراک  -رودکﯽ  -کوچه تراﻧس برق  -خیﺎبﺎن حقﺎﻧﯽ  -پﻼک - 67طبقه
هﻤکف

ايﻼم  -اﯾﻼم  -کﺎﻧون) پیﺞ آشوری(  -خ  12متری بلوار جﻨوبﯽ امﺎم  -طبقه
هﻤکف

103

عﺎملیت

مهﺪی ﻧوبخت

مهﺪی ﻧوبخت

9126857317

تهران  -تهران – میﺪان شهﺪا – ابتﺪای خ پیروزی – جﻨب فروشگﺎه رفﺎه

104

عﺎملیت

میثم حسﻨﯽ مقﺪم

میثم حسﻨﯽ مقﺪم

9116224076

ﮔيﻼن  -اسﺎلم – تﺎلش  -بﺎﻻتراز کﻼﻧتری

105

عﺎملیت

رامش هﺎشﻤﯽ

رامش هﺎشﻤﯽ

9125877250

تهران  -تهران – ﻧرسیﺪه به میﺪان ﮔﻤرک – کوچه خجسته – پ27

106

عﺎملیت

جعفر جﻼلﯽ

جعفر جﻼلﯽ

9126284858

تهران  -اسﻼمشهر -شهرک قﺎئﻤیه – پشت کﺎرخﺎﻧه آجرسﺎزی

9027416689

107

عﺎملیت

ﯾﮏ ستﺎره

محﻤود جوادی اسﺪآبﺎدی

محﻤود جوادی اسﺪآبﺎدی

9139291754

اصفهﺎن  -اصفهﺎن – خ سجﺎد – خ قﺎئم)حجتیه( – ﻧبش کوچه 3

