
شماره تماسآدرس کدنمایندگی شهراستانردیف
47651-27/1021تهران،بزرگراه شهید همت غرب،بین بزرگراه اشرفی اصفهانی و بلوار عدل،جنب کالنتری باغ فیض،پالک 1

44183378-46021 جاده مخصوص کرج، جنب بیمه ایران، کوچه 14تهران، کیلومتر 2

86031860-10021تهران، میدان آرژانتین، داخل پارک سوار بیهقی،ضلع شرقی پالک

55918181-360021پ-سه راه ورامین-میدان بسیج-تهران ،شهرری

88485090-181021،پالک22تهران، گیشا، بلوار برادران شهید خندایی، جنب کوچه 

021 55966008360خ آزادی ،نرسیده به میدان آزادی ،روبروی ایران فیلم پ 

88995300  -021جنب وزارت کشور-خیابان فاطمی 

44874265-021نبش پمپ بنزین-انتهای کوچه ششم-خ شقایق-بعد از خروجی ستاری جنوب-کندرو ستاری- نیایش غرب

22342717-22021خ احسان جنوبی پ -  سعادت آباد ،پایین تر از م کتاب،خ کوهستان

88059017-252021 میدان ونک، خیابان مالصدرا،پالک 

77721411-77702725/021-021 تهران،چهارراه تهرانپارس،جنب نمایندگی ایران خودرو

77973641/02177971834-400021هفت حوض، خیابان آیت، بین چمن و جویبار، پالک 

107902133799457/02133799527 شهریور، باالتر از پل آهنگ، نبش کوچه علیا، پالک 17خیابان 

66034660-559021تهران،یادگارامام جنوب، دامپزشکی، بلوار استاد معین ابتدای طوس شرقی پالک

77040670-021جنب شهر یدک-خیابان وفادار شرقی-فلکه چهارم تهرانپارس

22707171-15021تهران میدان تجریش، ابتدای درازشیب، نرسیده به آتش نشانی، پالک 

77680932-021خیابان انقالب ، پل چوبی به سمت بهارستان، انتهای پل ،سمت راست350دهقانپورتهرانتهران7

44407070-68021تهران، میدان پونک، خیابان میرزا بابائی، پالک 353لطفی پورتهرانتهران8

56387250-141021بعد از میدان قائم به سمت حصارک پالک -اسالمشهر430بهرامی منشاسالمشهرتهران9

299میالد خودرو البرزکرجالبرز10
کرج، خیابان شهید بهشتی،بعد از میانجاده،ضلع جنوبی،

 متری گلشهر،ضلع جنوبی،45 نرسیده به 
026-34561007

36600301-026 روبروی درمانگاه پارس32 نبش کوچه 110کرج، جاده فردیس، ایستگاه 264خواجوندیکرجالبرز11

2632752032کرج، چهارراه هفت تیر، بلوار دانش آموز، نرسیده به چهارصد دستگاه، جنب بانک قوامین353لطفی پورکرجالبرز12

65321388-1021پالک- نبش غزل یک-نبش شهرک شهیدعباسپور-روبروی شهرک اداری - شهریار

36500051-026فردیس، جاده مالرد، پایین تر از کانال، روبری فروشگاه  رفاه

سمنان، بلوار علم و صنعت روبروی شرکت نفت212 ربیعی هاشمیسمنانسمنان14
023-33458992

023-34206023

32394077-023شاهرود،میدان هفتم تیر، ابتدای جاده کارخانه قند414 رضاییشاهرودسمنان15

36603051-025بلوار شهید بهشتی ، روبروی بیمارستان شهید بهشتی- قم،میدان آزادگان229 آدابیقمقم16

02532921180 - 02532914003جنب مدرسه شاهد-فلکه ایران مرینوس - بلوار امین-قمقم

8642238783ساوه کمربندی همدان مابین خیابان جمهوری و فردوسی روبروی اداره آبساوه

246 حیدری

366یزدانیتهرانتهران

تهران

دفتر مرکزی

281جعفریشهریارتهران
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تهرانتهران
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شماره تماسآدرس کدنمایندگی شهراستانردیف

دفتر مرکزی تهرانتهران

لیست نمایندگان فروش سازمانی 

1
2-35263500-035یزد، چهارراه معلم، ابتدای بلوار پاکنژاد، بعد از کوچه بیمارستان سوانح سوختگی

38284120-45035بلوار شهید دشتی، بعد از بوستان ناجی، نبش کوچه 

32326162-035 متر بعد از نمایندگی ایران خودرو400میبد، بلوار مدرس، 

35247202-68035یزد،بلوار جمهوری،بین دروازه قران و امامزاده سید جعفر، نبش کوچه 

38215838-035یزد،صفائیه،بلوار پرفسور حسابی

4-5679001-0917شیراز بلوار خلیج فارس روبروی پلیس راه فسا421ارم خودرو عرفانشیرازفارس20

38422197-071 شیراز،امیر کبیر باالتر ازچهارراه ریشمک روبروی آتشنشانی

36312778-42071 شیراز،بلوار شهید رجایی،بعد از سجادیه اول،نبش کوچه 

54375221-071(کارخانه نمک قدیم) جهرم،فلکه اسدزاده، ابتدای بلوار رهبری،روبروی بریدگی اول

33607070-071.شیراز، بلوار امیرکبیر، جنب مخابرات امیرکبیر

9-32320567-071، ساختمان ارشیا10شیراز،خیابان برق،روبروی کوچه 

38227020-071 شیراز،بلوار صنایع،نبش خیابان آدینه،مجتمع نیلوفرآبی

33344777-031  33337396-031 اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه شریف، روبروی خیابان درخشان

4-95024033-031اصفهان،میدان آزادی، خیابان سعادت آباد، روبروی درب هوانیروز، جنب رستوران سبز:مختص برند چری

35228777-031   35228885-031اصفهان،میدان احمدآباد،خیابان جی،بعد از چهارراه شهید رجائی، روبروی مسجد ابر

2-33873901-031 اصفهان، خیابان امام خمینی، انتهای پل روگذر،قبل از سه راه امیرکبیر، سمت چپ

377380805-41031نبش کوچه - خیابان کهن دژ- خیابان اشرفی اصفهانی-اصفهان435قنادیاناصفهاناصفهان24

3-32209520-031روبروی کوچه کرمانی- خیابان حافظ- میدان نقش جهان-اصفهان428دیانت داراصفهاناصفهان25

34070-031حد فاصل چهارراه حکیم نظامی و پل فلزی- خیابان حکیم نظامی113نیلیاصفهاناصفهان26

2-34239281-038بروجن، انتهای بلوار مدرس، نبش بلوار ساحلی

52401314-031شهدا  اصفهان، مبارکه، انتهای خیابان حافظ غربی، نبش میدان

33570003-077بوشهر،میدان آزادی،میدان سپهبد قرنی، جنب ترمینال

33448113-077بوشهر، بهمنی، خیابان ماهینی، نرسیده به میدان رفاه

34227149-077   34224516-23077برازجان، خیابان شهید رجایی، جنب خیابان شماره413اسماعیلیبرازجانبوشهر29

33661385-076بلوار امام خمینی مقابل پمپ بنزین بالل، جنب مخابرات دیجیتال

32224210-076مقابل بانک سپه- شریعتی شمالی - بندرعباس 

33612199-1076، واحد 1، طبقه Bبندرعباس، گلشهر جنوبی، بلوار سوم خرداد، مجتمع کارمانیا، بلوک 

3191-061اهواز،بلوار بهبهانی، بین فلکه پاداد و فلکه جمهوری، جنب سرپرستی بانک ملت استان394مزرعهاهوازخوزستان31

35560760-061    35565900-061اهواز، اتوبان آیت اهلل بهبهانی، انتهای اسالم آباد422خیاط زادهاهوازخوزستان32

42236404-061بین کشاورز و سجاد- متری آتش نشانی45خیابان -دزفول

42426950-061دزفول،ابتدای جاده سنجر، بعد از پل الغدیر، سمت راست

22611211-1061، واحد 1، طبقه Bبندرعباس، گلشهر جنوبی، بلوار سوم خرداد، مجتمع کارمانیا، بلوک 

4-53342573-061آبادان، سلج غربی، جنب پمپ گاز386 کریم پورآبادانخوزستان34

416دیسیبوشهربوشهر

285تشویرشیراز

235 دل افکارشیراز فارس

287 سالمتیاناصفهاناصفهان

295 فالحییزدیزد

384نیساریمیبدیزد

278 اعتمادیبروجنچهارمحال وبختیاری

فارس

168مهندسیان-کمال زادهبندر عباسهرمزگان

390 اوسیونددزفولخوزستان
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شماره تماسآدرس کدنمایندگی شهراستانردیف

دفتر مرکزی تهرانتهران

لیست نمایندگان فروش سازمانی 

1
52331551-063به طرف جاده هندی جان- انتهای خیابان امام- ماهشهر- خوزستان

52235447-061بهمن  نبش اصلی22خوزستان، سربندر، بازار شهرداری بلوار 

متر بعد از دانشگاه علوم پزشکی300ساری، کمربندی غربی، 355حق پرستساریمازندران36
011-33360330

011-33260330

33343556-011ساری،ابتدای بلوار پاسداران،بعد از گارد جنگل،روبروی کوی ارم، نبش کوچه دکتر شهیدی395بخشیساریمازندران37

2-32257660-011 جاده بابل به قائمشهر1بابل، کیلومتر 262جمالیبابلمازندران38

32354527-011بابل، کمربندی امیرکال، جنب پمپ بنزین:  کمربندی امیرکال ،روبروی سایپا بزرگ روشن، تعمیرگاه288روشنبابلمازندران39

1-55220140-011 رامسر،رمک،اول خیابان کاشانی،جنب ایستگاه تاکسی سادات شهر408غدیریرامسرمازندران40

011  42283185 جاده سوادکوه2قائم شهر، کیلومتر 338پهلوانقائم شهرمازندران41

52250886-011بلوار امام رضا تعمیرگاه کاسپین169فقیه نصیریچالوسمازندران42

011-54274389- 011-54274394

011-54274621

017 32436700 گرگان، خیابان کمربندی، روبروی اداره کل دامپزشکی240طالبیگرگانگلستان44

36650000-051 برج سایه91 و 89مشهد بزرگراه آسیایی بعد از بیمارستان رضوی بین آزادی 415پاکروانمشهدخراسان رضوی45

38053-67051مشهد، خیابان تقی آباد، خیابان بهار، پالک 

38836153-051-38918252-151051، پالک 63 و 61 مشهد،بلوار معلم،بین معلم 

1-33448000-364051، پالک 24 مشهد، خیابان کوشش،نبش کوشش 379نجفی گلمشهدخراسان رضوی47

36222178-058شیروان، بلوار امام خمینی، نبش چهارراه قائمشیروان

32260086-058روبروی هالل احمر-میدان خرمشهر-بجنوردبجنورد

37121717-051 - 37121818-43051چهارراه ابوطالب، نبش قرنی 

38383288-27051فلکه برق، نبش امام رضا 

42633803-051نبش چهارراه آموزگار- نیشابور، بلوارمعلم9238باطانینیشابورخراسان رضوی50

32617991-034کرمان بلوار شهید صدوقی، بعد از پل راه آهن، روبروی بلوار امام رضا328محتشم ماهانیکرمانکرمان51

کرمانکرمان52
گسترش ایده های 

تجاری
کرمان،بلوار شهید صدوقی،نبش خیابان والفجر جنوبی407

034-32436724

034-32436723

33445110-054 خرداد،ابتدای میرزای شیرازی، روبروی بانک ملی15زاهدان،میدان 396آذرخشزاهدانسیستان و بلوچستان53

33515480-9054 زاهدان،خیابان شهید طباطبائی، شهید طباطبائی 180حیدریزاهدانسیستان و بلوچستان54

37633911-054،جنب شرکت نصر(بزرگراه آسپیچ)سراوان،بزرگراه مولوی سعاداتی412آلباسراوانسیستان و بلوچستان55

 تنکابن، خیابان چالوس، جنب هتل امپراطور

190امامیمشهد خراسان رضوی

خراسان رضوی

207 کاویانی تنکابن مازندران

397غالمی خراسان شمالی

204صدریماهشهرخوزستان

451هادی زاده مشهد
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شماره تماسآدرس کدنمایندگی شهراستانردیف

دفتر مرکزی تهرانتهران

لیست نمایندگان فروش سازمانی 

1
33850333-013رشت جانبازان ابتدای کمربندی خرمشهر

34491751-013انزلی، جنب کوچه سعدی-  جاده رشت 5 کیلومتر 

33753507-013رشت، جاده انزلی، بلوار ولیعصر،روبروی اتاق بازرگانی115قوامیرشت گیالن57

42234063-013الهیجان ،میدان انتظام روبروی ستاد نیروی انتظامی387عزیزیالهیجانگیالن58

37736707-041بناب فلکه تامین اجتماعی خیابان شهید چمران بعد از تقاطع کارگر

51000-041بستان آباد بلوار آزادگان جنب رستوران زیبا

34223723-041آذر شهر نرسیده به سه راهی گوگان

36379385-041تبریز باالتر از سه راهی اهر جنب رستوران اکبر جوجه

51000-041تبریز باالتر از پل تراکتورسازی نرسیده به پمپ بنزین پاالیشگاه

33351166-041تبریز ، بلوار آزادی ، جنب پمپ بنزین ماراالن

33478733-044ارومیه اول جاده بند روبروی پمپ بنزین9208ابراهیمیارومیهآذربایجان غربی60

32377788-044 602ارومیه، بلوار شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ، پالک 306غالم زادهارومیهآذربایجان غربی61

ارومیه، بلوار آزادی، پایین تر از سه راه دخانیات
044-32777996

044-32789391

ارومیه، خیابان مافی، اول پیروزی
044-32380102

04432380201

6-33364625-26024 م آزادی ، خ کشاورز ، روبروی مدرسه دهخدا ، پ 293شفقتیانزنجانزنجان63

33234916-045اردبیل خیابان عطایی جنب رستوران مجلل

33260003-045 اردبیل،مابین ایستگاه سرعین و چهارراه حافظ نبش کوچه سماء

37297873-30083پالک  (سیروس  )کرمانشاه بلوار مطهری غربی 

9-37202228-121083کرمانشاه،میدان آزادگان،ابتدای جاده اسالم آباد غرب،پالک 

37283607-083، پایین تر از بیمارستان امام(نقلیه)کرمانشاه ، بلوار جمهموری 420جعفریکرمانشاهکرمانشاه66

7-38249996-083کرمانشاه، چهارراه ارشاد به سمت چهارراه آتش نشانی، نبش کوچه صائب تبریزی276اللهیاریکرمانشاهکرمانشاه67

33726200-087سنندج، میدان جهاد، روبروی شرکت گاز68

35222665-084دره شهر، خیابان شهید نوروزی کوچه خرمی

32247217-084ایالم، میدان امام حسن

32720909-066لرستان نورآباد بلوار آیت اله کاظمی روبروی اداره راه و شهرسازی432کاظمیاننورآباد لرستان70

34923442-081تویسرکان بلوار بهشتی نرسیده به پمپ بنزین

32643007-081جنب سیلو (ع)همدان، ضلع شمالی م امام حسین 

33217510-081نهاوند،جاده بروجرد،باالتر از بیمارستان علیمرادیان،روبری سردخانه دولتی382جمشیدیاننهاوندهمدان72

244قربانی

218ابوالقاسمیارومیهآذربایجان غربی

405حیاتیاردبیلاردبیل

411ایمن تجارت آرامتبریزآذربایجان شرقی

رشت گیالن

324

286چراغیانهمدانهمدان

64

65

69

71

56

59

62

391میرزاکرمیایالمایالم

توتونچیکرمانشاه کرمانشاه


