ردیف استان

نام مشتری

آدرس

1
2

تهران

رضا قاسمی

شاد آباد مجنمع تجاری پارسیان بلوکی  Dپالکـ 156

تهران

حسینی پناه

رباط کريم روبروی شهرداری

3

تهران

حسن پارسا

لواسان بلوار امام خمینی روبروی پاساژ حديش پالک 992

021-26566785

4

تهران

غالمرضا بیابانی

افسريه اسالم آباد  35متری قصر فیروزه نبش کوچه  10پالک109

021-33836140

5

تهران

سعید قزوينی

گیالوند خ آيه اله خامنه ای پائینتراز پمپ بنزين روبروی تاالر نگین

021-76315836

6
7

خراسان رضوی

شهريار رضايی

مشهدکالهدوز  47کوچه  47/11پالکـ  3طبقه  1بازرگانی رضايی

خراسان رضوی

مهدی جلیلی

سبزوار خیابان سید جمال الدين اسدآبادی  3فروشگاه برق جلیلی

051-37281793
051-44297083

8

اصفهان

حامد فتحی

کاشان،بلوار شهید خادمی،روبروی دفتر شورا

031-55545776

9

فارس

حمزه غیاثی

شیراز ،بلوار مطهری جنوبی ،خ گلشن روبروی کوچه 13

071-38229348

10

فارس

علی جاللی

شیراز ،ابتدای بلوار نواب صفوی،کوشک میدان انبار کاردان

071-37507504

11

خوزستان

حمید سیدی

دزفول شمس اباد جنب درمانگاه صادقیان لوازم ساختمانی حمید

0614-2379582

12

آذربايجان شرقی

محمد عیسی زاده

تبريز میدان راه آهن روبه روی پزشک قانونی پالک 74فروشگاه فرقان

041-34414419

13

آذربايجان غربی

علی رضوی

بزرگراه خاتم االنبیاء نرسیده به پارک کوثر

044-12377504

14

مازندران

علی شريفی

آمل بلوارشیخئ فضل اهلل نوری مقابل بانک تجارت فروشگاه شريفی

011-43132259

15
16

مازندران

علی محمودی

بابل خیابان قائم شهر،خرداد 24انتهای اسالم،ساختمان سام طبقه3

مازندران

بهزاد قاسمزاده

ساری سورک چهارراه آزادگان جنب بانک ملی

9112170688
9111552389

17

کرمان

نیاز خدادادی

سیرجان خیابان خواجه نظام الملک روبروی حمام مظفری

034-42258270

18

کرمان

روح اله دهقانپور

جیرفت عنبراباد روبه رو کوچه امام جمعه پالک 628

034-43293253

19

کرمان

علی قاسم آبادی

رفسنجان،انتهای بلوارهجرت ،بعداز پل مهدی آباد

034-34266620

20

کرمان

حسن جعفرزاده

جاده تهران،روبروی پمپ بنزين12فروردين بازرگانی مرصاد

21

کرمان

حسام خدامی

سیرجان  ،خ طالقانی پالکـ 79

034-42205275

22

البرز

پیرلورن

کرج شهرک بعثت بلوار سعدی جنب دارو خانه فروشگاه پیرلورن

026-36709079

23

البرز

جمال دهقانی

میدان کرج چالوس جنب بانک ملی گاراژ لوازم ساختمانی جابر

026-32224124

24

لبرز

حسن پیرعلی(اجرلو) کرج -حصارک-میدان دانشگاه-کوچه گل سرخ-پالک 32

شماره تماس
021-66153251
021-56430101

034-343253263

9125670671

25
26

رشت بلوار الکان،پل طالشان،روبروی دانشگاه ازاد پخش گیل خزر

سیستان بلوچستان علی پروی

چابهاربلوار امام جنب بانک تجارت مرکزی ابزاراالت میالد

013-3342274
054-35333074

گیالن

امانژاد

27

سیستان بلوچستان محمود لطف اله پور

چابهار بلوار امام جنب بانک تجارت مرکزی ابزراالت گلبهار

054-35336243

28

سیستان بلوچستان رضا کرباليی

چابهار بلوارامام جنب بانک تجارت مرکزی ابزاراآالت کرباليی

054-35331598

29

همدان

سجاد زارعی

همدان مبدان امام حسین بلوار شاهد روبروی اداره آرد و نان فروشگاه کاالی شهر

081-34240102

30

همدان

امیر بیات

فامنین خیابان فرهنگ بسیج فروشگاه بیات

081-36827338

31

همدان

مسعود متینی

همدان میدان پروانه خیابان شهدا جنب بانک توسعه تعاون

081-38211111

32

لرستان

شمس الدينی

خرم ابادبلوار واليت بین گلستان دوم سوم فروشگاه شمس الدينی

066-13209475

33

گلستان

رايجی

گرگان خ ايران مهر بین ابوذر16و 18فروشگاه اتصاالت آسیا

017-2351126

34

کردستان

غفار زندی

سنندج انتهای خ کشاورز روبروی مسجدالنبی فروشگاه کانی

087-33240590

35

کردستان

ايوب نیلی

سنندج ابتدای شهرک بهاران روبه روی مسجد سراج

087-33782304

36

کردستان

بالل مصطفايی

ديواندره خیابان شهید رجايی پائین تر از مسجد محمد رسوا ال...

087-38720440

37

کردستان

فرهاد نوری

ديواندره خیابان نماز جنب مسجد جامع فروشگاه اتصاالت نوری

38

مرکزی

مهدی عزيزی

ساوه بلوار آزادی باالتراز عبدل اباد جنب دفتر معاينه فنی فروشگاه

086-42401237

39

مرکزی

محمد جلیلی

ساوه خیابان شريعتی میدان معلم

086-42227299

40

مرکزی

مسیح اله خلیفه قلی اراک شهرک نبیئی خیابان ابولحسنی کوچه نصر دست راست

41

مرکزی

جلیل ملکی

غرق آباد ساوه لوازم ساختمانی ملکی

086-42302099

42

قزوين

محمد افشار

قزوين شهرک مهديه خ ولیعصر پ210لوله فروشی افشار

028-33656521

43

قزوين

صمد دودانگه

بوئین زهراخیابان ولیعصرشرقی پالک 2فروشگاه لوازم ساختمانی دودانگه

028-34222266

44

قم

رضا نیک خواه

قم میدان امام مقابل دارالشفا ال محمد فروشگاه نیکخواه

025-36612288

45

يزد

رضا دهقانی

میبد هتل بهجت پ87لوازم ساختمانی دهقانی

025-36612288

46

يزد

محمد جواد حیدری

ترک اباد شهرک امام ولیعصر  13رسالت  7منزل حیدری-

035-27274730

47

زنجان

اصغر صدری

خرمدره خیابان جمهوری شرقی لوله واتصاالت صدرا

024-25525599

48

زنجان

باب اله بیگدلی

زرين رود بلوار امام روبروی خیابان انقالب لوله و اتصاالت بیگدلی

024-24623533

49

زنجان

محمود بهمنی

زنجان بلوار اشراق باالتر از نظام مهندسی جنب سازمان فنی حرفه ای فروشگاه پتروپارت

024-33745413

087-3724284

9188610551

شهرکرد خیابان شريعتی جنب بانک ملت فروشگاه خسروی

038-13334361

50

چهارمحال بختیاری حبیب خسروی

056-12318266

51

خراسان جنوبی

محمد شهانژاد

بیرجند خ رجايی-رجايی 3پ10

52

سمنان

حسین قندالی

گرمسار میدان بسیج مصالح ساختمانی قنداری

023-34230667

53

اردبیل

بهرام وصفی

اردبیل خیابان سعدی جنب صندوق کارافرينی امید پ 381

045-33444111

54

فارس

محمد نوربخش

شیراز،خیابان شهید آقايی کوچه14

9177048202

