
آدرستلفن همراهتلفننام تعمیرگاهتعمیرکاررتبه تعمیرگاهنوعردیف

تهران - خ هالل احمر-بعد از پل عباسی-جنب آتش نشانی-پ 57406317-021تعمیرگاه مرکزی یکتاز سیکلت کویرتعمیرگاه مرکزی کویرسه ستارهنمایندگی1

تهران - اتوبان همت – ابتدای پاسداران – ساختمان کویر57406-021تعمیرگاه پاسدارانکویر موتورسه ستارهنمایندگی2

تهران - م امام حسین خ 17شهریور نبش ک صفار صفت پ333222999124030716۱۶۷۹-021 تعمیرگاه ایران موتور سرویسمحمد بیاتسه ستارهنمایندگی3

خراسان رضوي - مشهد-خ فدائیان اسالم- پ 334163169151109094455-051تعمیرگاه اله بیگیهادی اله بیگیسه ستارهنمایندگی4

تهران - م رسالت-پشت مسجد الرسول-خ 55 شمالی-پ77896026912736100550-021تعمیرگاه بهروز موسی رضابهروز موسی رضاسه ستارهنمایندگی5

323495859133290870-031تعمیرگاه موتورسیکلت مهدیمحمد مهدی باباگلیسه ستارهنمایندگی6
اصفهان - خ مسجد سید - ابتدای خ طیب- کلینیک فنی مهندسی 

موتورسیکلت مهدی

تهران - میدان قزوین خ قزوین غربی خ مخصوص پالک 554011009123486072۱۵۴-021تعمیرگاه قادرقادر احمدیسه ستارهنمایندگی7

خراسان رضوي - سبزوار-خ طبرسی-روبه روی فضای سبز444414909153718157-051تعمیرگاه عامریمجتبی عرب عامریسه ستارهنمایندگی8

مركزي - اراک، خ قائم مقام، نرسیده به فلکه ساعت، باالتر از بانک رسالت332801629183633588-086تعمیرگاه احمد مهراداحمد مهراددو ستارهنمایندگی9

تهران - میدان امام حسین - خیابان صفا شرقی تقاطع خیابان اقبال پالک 333029009125016152۳۷۴-021تعمیرگاه جواد بیدیجواد بیدیدو ستارهنمایندگی10

تهران - م قزوین خ قلمستان پاساژ ماهان553624579359339906-021تعمیرگاه شاهدشاهد زال بیگیدو ستارهنمایندگی11

قم - قم-نیروگاه-نبش توحید 34 پ 3885840091225377905-025تعمیرگاه منصور شیخ هادیمنصور شیخ هادیدو ستارهنمایندگی12

فارس - شیراز-بلوار سیبویه-خ جنت روبروی ک 15-تعمیرگاه منصور373884679178008713-071تعمیرگاه موتورسیکلت منصورسید حسن جالدتدو ستارهنمایندگی13

تهران - ورامین-خ شهید بهشتی-نیروی انتظامی362971359122446519-021تعمیرگاه مجاز اردستانیعلی اردستانیدو ستارهنمایندگی14

مازندران - قائم شهر-خ کوچک سرا-شقایق 2228487911124185914-011تعمیرگاه یعقوبیسیدمحسن یعقوبیدو ستارهنمایندگی15

تهران - گمرک-خ کارگر جنوبی، پ169، 171 5536841291284700899128470089-021تعمیرگاه مجید شاملومجید شاملودو ستارهنمایندگی16

تهران - م قیام-خ مولوی- پ335561509376036602102-021تعمیرگاه حاجی عباسیابراهیم حاجی عباسیدو ستارهنمایندگی17

تهران - م آزادی-بزرگراه محمد علی جناح-قبل از پمپ بنزین-پ66008572912322174399-021تعمیرگاه مهدویمحمودرضا مهدوی عربدو ستارهنمایندگی18

خراسان رضوي - مشهد خ مطهری شمالی-بین 23 و 37243030915111614025-051تعمیرگاه محمد قانعمحمد قانعدو ستارهنمایندگی19

تهران - میدان رسالت خ هنگام شمیران نو خ نقاشيان پالک 774447339123037813۳۷-021تعمیرگاه اسماعیلیمحمد اسماعیلیدو ستارهنمایندگی20

تهران - خ ولیعصر-تقاطع مولوی-پ553897209192167859250-021تعمیرگاه گلدن سیکلتهومن ابریشم دار - امیر نادمدو ستارهنمایندگی21

خوزستان - اهواز-شریعتی شمالی-خ مصطفائی-پ 322296359168197376130-061تعمیرگاه حسین ثابت قدمینحسین ثابت قدمیندو ستارهنمایندگی22

تهران - خ قلمستان، خ مدرس، پ 553665089387993858113-021تعمیرگاه حمیدرضا چنگیزیحمیدرضا چنگیزیدو ستارهنمایندگی23

آذربايجان شرقي - تبریز - انتهای خ طالقانی - خ معراج غربی-پ3542125891411567385-041تعمیرگاه مجاز مقصودیعلی مقصودیدو ستارهنمایندگی24

خوزستان - اندیمشک-کوی رسالت-خیابان عاشورا-نبش تندگویان426364399160920236-061تعمیرگاه قالوندابوذر قالونددو ستارهنمایندگی25

ن تر از هتل اسمان-تعمیرگاه حیدری333412359179705226-077تعمیرگاه حیدریاسماعیل حیدریدو ستارهنمایندگی26 بوشهر - بوشهر-خ عالی-پا

مركزي - ساوه - میدان آزادی، ابتدای کمربندی اصفهان، جنب نمایندگی سایپا666007519127560363-0255تعمیرگاه قاسمی زبدهمحمد قاسمی زبدهعاملیت27

تهران - خیابان وحدت اسالمی، حیابان مولوی، پالک 553809039121060442380-021تعمیرگاه اقبالیمحمد اقبالی مراللوعاملیت28

تهران - شهریار، بلوار کشاورز، جنب کوچه شهید کبیری فرد، فروشگاه سیاوش652939349128729447-021تعمیرگاه اقبالیسیاوش اقبالیعاملیت29

تهران - خیابان انقالب، ایستگاه دروازه دولت، خیابان خاقانی، پالک88303922912702290929-021تعمیرگاه محقققاسم محققعاملیت30

البرز - فردیس-سه راه حافظیه، انتهای بلوار ثابتی، خیابان 48 دستگاه، پالک 36627967935864746575-026تعمیرگاه بدریسعید بدریعاملیت31

34205882-026تعمیرگاه دیده باندانیال دیده بانعاملیت32
09120589531-

09365667279
البرز - گوهردشت، بلوار انقالب جنوبی، پالک 35

مازندران - کالرآباد-جنب شهرک امیردشت نمایندگی کویرموتور546021229122815763-011تعمیرگاه جعفرزادگانتورج جعفرزادگانعاملیت33

تهران - کمرک، خیابان ولیعصر، باالتر از مهدیه تهران، کوچه آقازاده، پالک5548215491283093424-021تعمیرگاه علمداریامیرحسین علمداریعاملیت34

372804939132536134-035تعمیرگاه خرمیحمیدرضا خرمیعاملیت35
يزد - میدان همافر-خیابان ایمان، بعداز چهارراه باقریه، نرسیده به مسجد امام 

حسین



تهران - خیابان پیروزی-خیابان زینتی افخم-نبش کوچه اخباری-پالک 366082479128923608296-021تعمیرگاه زندیهسهیل زندیهنمایندگی36

774904669125370678-021تعمیرگاه محمد مهدی گودرزیمحمد مهدی گودرزینمایندگی37
تهران - فرجام شرقی-خیابان سراج-بلواردالوران-خیابان واالئیان شمالی پالک 

387

تهران - گیشا - جالل آل احمد - خ چهارم - روبروی شهرآرا882301589122930194-021تعمیرگاه خدابخشعباس خدابخشعاملیت38

تهران - پیروزی - خ اول نیرو هوائی - پ 774391619125373086294-021تعمیرگاه شیخ سفلیقاسم شیخ سفلینمایندگی39

342364059194720805-026تعمیرگاه خلیلیان شلمزاریعلی خلیلیان شلمزاریعاملیت40
البرز - البرز-حسین آباد مهرشهر الوار ولیعصر چهارراه اخترآباد نبش خیابان 

ستاره

اصفهان - اصفهان-فلکه شهدا-خ مدرس- جنب بانک ملت346535519135559005-031تعمیرگاه میثممیثم علمدارینمایندگی41

اصفهان - خیابان سروش-بعد از اداره برق- نرسیده به چهارراه عسگریه322662889907740406-031سروش اصفهانسروش اصفهانعاملیت42

425151399133326230-031تعمیرگاه پارت سیکلتمحمد رضا کمرانی زادهنمایندگی43
اصفهان - اصفهان-نجف آباد-خ منتظری شمالی بعد از حوزه علمیه روبروی 

تقاطع اول

آذربايجان غربي - ارومیه-خ پزشکیان- پ32343564914938625543-044تعمیرگاه بهرامیانعلیرضا بهرامیانعاملیت44

بوشهر - برازجان-خیابان شریعتی-نبش کوچه 34294073936332819212-077تعمیرگاه پوالدیمحمود پوالدیعاملیت45

خراسان رضوي - مشهد-فلسطین 18-پالک 37616491915324908133-051تعمیرگاه عدالتیانمسعود عدالتیاننمایندگی46

خراسان رضوي - نیشابور-بلوار بهشتی-روبروی بهشتی 4333512993534291174-051تعمیرگاه حیدریعلیرضا حیدریعاملیت47

خراسان رضوي - تربت حیدریه- سه راه بازار اول خ رجائی بین رجائی 11 و 2322208922309761913-051تعمیرگاه وثوقیمحسن وثوقینمایندگی48

خراسان شمالي - بوجنورد-خ 17شهریور شمالی، نبش چهارراه خیام322422729155848932-058تعمیرگاه بدرانلوییمحمدرضا بدرانلوییعاملیت49

خوزستان - خوزستان-رامهرمز - خ شهید آوینی435377489163913268-061تعمیرگاه رضائیقدرت اله رضائی نژادعاملیت50

خوزستان - دزفول-خ آزادی-خ علی مالک-جنب پل قدیم-پ22553149916331874536-061تعمیرگاه شتابسعید زمانی کیاعاملیت51

خوزستان - بهبهان-خیابان معلم546535519166717866-061تعمیرگاه شیرازیمحمود شیرازیعاملیت52

زنجان - کوچه مشکی چهارراه اول جنوبی نبش 12 متری عنصری پ 33430311912926625136-024تعمیرگاه زندیهمحسن زندیه قمیعاملیت53

سمنان - سمنان-چهار راه جهادیه-تعمیرگاه بهروز333047979128328033-023تعمیرگاه کریمیامیر حسین کریمیعاملیت54

سيستان وبلوچستان - زاهدان، خ سعدی، نبش چهارراه مراد قلی9159909509تعمیرگاه موتورسیکلت محمد سوداگریمحمد سوداگریعاملیت55

فارس - المرد-عالمرودشت-بلوار امام خمینی71527839171827975-071تعمیرگاه مجاز کویرمحمود احمدزادهسه ستارهعاملیت56

فارس - فسا-خیابان شهید هاشمی نژاد-نبش کوچه533457390265642827-071تعمیرگاه روشن ضمیرمیالد روشن ضمیرعاملیت57

قزوين - قزوین-ابتدای خ راه آهن325531499121826855-028فروشگاه عدلمحمد عربعاملیت58

قزوين - قزوین، تاکستان، خ 22 بهمن جنوبی، روبروی بازار امام رضا (ع)352359929128804041-028تعمیرگاه محرم رحمانیمحرم رحمانیعاملیت59

قزوين - تاکستان-خیابان عالمه امینی-نرسیده به تقاطع سعیدی-پالک 81914945912582113010-034تعمیرگاه رحمانیغالمرضا رحمانیعاملیت60

قم - خیابان آذر-نرسیده به چهارراه 45 متری عماریاسر-روبروی مدرسه رضویه77049699193517281-025تعمیرگاه کلهرعلی کلهرعاملیت61

كرمان - رفسنجان-خ معلم - جنب مسجدالنبی352351109131914799-034تعمیرگاه مجاز کویروحید صرافی پورعاملیت62

كرمان - کرمان، بلوار شیراز، خ هاشم زاده نادری، روبروی ک سلمان فارسی324463149133426093-034تعمیرگاه تک سوارعیسی همتی فردعاملیت63

كرمانشاه - کنگاور، چهار راه چراغ قرمز، ابتدای بلوار قلیوند482212179188370472-083تعمیرگاه مجاز کویرمراد فقیر زادهعاملیت64

مازندران - بابل-چهار راه دیو کال باالتر از شالی کوبی جعفریان323416229111147460-011تعمیرگاه جمالیمجتبی جمالیعاملیت65

مازندران - مازندران، جویبار، سراج کاله، م کشتی425312459119231245-011تعمیرگاه مهدیمهدی مدانلو جویباریعاملیت66

مازندران - ساری، بلوار امام رضا، جنب بانک کشاورزی332858819399681266-011تعمیرگاه جهانیامید جهانی بهنمیریعاملیت67

مازندران - بابلسر - میدان شهربانی - میدان بالل - بلوار بسیج - بسیج 936006434812تعمیرگاه مهدویمحمد مهدویعاملیت68

همدان - همدان-کبودر آهنگ-بلوار بعث- جنب یدک سیکلت پیوندی352260029188195793-081تعمیرگاه احساناحسان هادیئیعاملیت69

گلستان - گرگان-م شهدا-خ راه آهن-جنب نفت سیاه326802499119989295-017تعمیرگاه قجرحیدر ابادیمسلم قجر حیدر آبادینمایندگی70

335834779111357005-013تعمیرگاه پورمحمودیحجت پورمحمودی دافچاهییک ستارهنمایندگی71
گيالن - رشت - خیابان قلی پور - بعد از بیمارستان پارس -نرسیده به پمپ 

بنزین -صادقی نژاد نبش کوچه- مجتمع الف



گيالن - بندر انزلی-خ میرزا کوچک خان342472699113816008-013تعمیرگاه پویامسعود خسرویعاملیت72

گيالن - لنگرود-خ شهید قبادی-جنب بن بست پیام425369709111405679-013تعمیرگاه رضارضا غالمیعاملیت73

يزد - یزد-فلکه مهراب روبروی ایران خودرو382473129133519839-035تعمیرگاه موتور طاووسیحسین طاووسیعاملیت74

آذربايجان شرقي - چهار راه نادر گاراژ آذر کشاورز328033029141149914-041عقیلی پورجوالئییعقوب عقیلی پورجوالئیعاملیت75

556643109109764612-021براتعلی جعفریبراتعلی جعفریعاملیت76
تهران - تهران - میدان خیابان هالل احمر چهار راه استخر خیابان فاتح چهر 

پالک ۱۴۴

تهران - تهران - دامپزشکی بعد از خیابان جیحون پ 668338559363901849626-021حامد زمانی زادهحامد زمانی زادهعاملیت77

773735109122932562-021محمد رضا حسینیمحمد رضا حسینیعاملیت78
تهران - تهران - تهرانپارس - نرسیده به فلکه چهارم - خیابان 222 شرقی - 

شهید جلیلوند - پالک 81

337732869126012556-021هادی ناظمی هرندیهادی ناظمی هرندیعاملیت79
تهران - تهران - شهرری فلکه اول دولت آباد خیابان دهخدا پالک 31 نبش 

کوچه رشیدی

تهران - مالرد - مارلیک - بلوار شقایق - میدان سپاه - جنب تاالر آرام655908449121770311-021مرتضی توپچیمرتضی توپچیعاملیت80

327205289399102536-058حامد قدیمیحامد قدیمیعاملیت81
خراسان شمالي - بجنورد - خراسان شمالی بجنوردخیابان حسینی معصوم 

پالک ۳۲۲

لرستان - بروجرد - بروجرد میدان ابتدای خ گلسرخی جنب بانک ایران زمین425376279166628421-066شاهین هوشیارشاهین هوشیارعاملیت82

322917219368618776-081داریوش حسنیداریوش حسنیعاملیت83
همدان - مالیر - مالیر - بلوار 15 خرداد - بعداز یخچال - جنب کانال سازی 

نسیم

هرمزگان - بندرعباس - بندر عباس - بلوار امام - سه راه دلگشا - فروشگاه نجمی322132389171613310-076غالمحسن نجمیغالمحسن نجمیعاملیت84

هرمزگان - کیش - فاز 7 صدف خدماتی سلطانیه غرفه 930119541610شیرالوندیشیرالوندیعاملیت85

331805039338419494-087امید ساعدیامید ساعدیعاملیت86
كردستان - سنندج - سنندج - خیابان کارگر - محله اسالم آباد - نبش کوچه 

نکروز 9

قزوين - قزوین - قزوین ابتدای خ راه آهن جنب چلو پزی ولیمه335536899127865562-028محسن عربمحسن عربعاملیت87

9122507703موتورکلینیک پالسعلی عالمعاملیت88
ن تر از چهارراه لشگر- روبروی پمپ بنزین -  تهران - خیابان کارگر جنوبی - پا

پالک 733

9199047580احسان باباخانیاحسان باباخانیعاملیت89
تهران - پردیس - فازیک - میدان عدالت - خیابان فروردین شمالی - خیابان 

الله - پشت پاساژ یاس

9191500104حمیدعظیمیحمیدعظیمیعاملیت90
تهران - خیابان مولوی - بعداز چهارراه شاپور - سمت چپ نبش نورمحمد - 

پالک 1012

تهران - مالرد - مارلیک - میدان سپاه - بلوارشقایق - جنب تاالر آرام651163629371119516-021مارلیکتعمیرگاه مارلیکعاملیت91

9171724755دولتخواهمحمود دولتخواهعاملیت92
بوشهر - بندرگناوه - شهید مطهری - بلوار شهدا - کوچه شهدا 2 - فرعی چهارم - 

طبقه همکف

خوزستان - اهواز - 30 متری - خیابان محمدیان - نبش شریف زاده9370537706تعمیرگاه دانیالدانیال کروئیعاملیت93

9173713240شمسیمحمد شمسیعاملیت94
بوشهر - بوشهر - باغ زهرا - خیابان ابوشهر - کوچه عرفان4 - پالک 88 - طبقه 

همکف

91185426479102147090تعمیرگاه صابرصابر سلیمانیعاملیت95
مازندران - ساری - صاحب الزمان - کوچه کشاورز31 (قدس) - بلوار کشاورز - 

طبقه همکف

26360269132336026-013مدرن سیکلتامیرحسین صالحیعاملیت96
اصفهان - کاشان - خرمشهر - خیابان شمس آبادی - کوچه حسن واردی - 

پالک 15 - طبقه همکف

0219121834586 - 36452975ماهان سیکلتحسین قربانیعاملیت97
تهران - پاکدشت - خیابان امام خمینی - روبروی سی متری خرمشهر - پالک 

220

554741799375925216-021کویرموتورزمانیاحد زمانیعاملیت98
تهران - خیابان مولوی - بین وحدت اسالمی و ولی عصر - نبش کوچه جنتی - 

پالک1243

327870599390111405-086تعمیرگاه علیعلیرضا هاشمیعاملیت99
مركزي - اراک - رودکی - کوچه ترانس برق - خیابان حقانی - پالک67 - طبقه 

همکف

مركزي - خمین - میدان شهریار - خیابان احمدآباد - هندایدک463308579127618427-086هندایدکرضا حیدریعاملیت100

آذربايجان شرقي - مراغه - خیابان انقالب جنوبی - فروشگاه حسین372516579144212009-041تعمیرگاه حسینحسین ساعد پهرآبادعاملیت101

0849189401006 – 32241822نور الدین فاطمنور الدین فاطمعاملیت102
ايالم - ایالم - کانون( پیج آشوری) - خ 12 متری بلوار جنوبی امام - طبقه 

همکف

تهران - تهران – میدان شهدا – ابتدای خ پیروزی – جنب فروشگاه رفاه9126857317مهدی نوبختمهدی نوبختعاملیت103

گيالن - اسالم – تالش - باالتراز کالنتری9116224076میثم حسنی مقدممیثم حسنی مقدمعاملیت104

تهران - تهران – نرسیده به میدان گمرک – کوچه خجسته – پ9027416689912587725027رامش هاشمیرامش هاشمیعاملیت105

تهران - اسالمشهر- شهرک قائمیه – پشت کارخانه آجرسازی9126284858جعفر جاللیجعفر جاللیعاملیت106



اصفهان - اصفهان – خ سجاد – خ قائم(حجتیه) – نبش کوچه 91392917543محمود جوادی اسدآبادیمحمود جوادی اسدآبادییک ستارهعاملیت107


