
 

 

 کایىدگان خدمات پس از فريش آتالوتیلیست وم

 تلفه آدرس ومایىده استان ردیف

 131-75482154 هیساى تْؽتی تعویرگاُ هداز صثاغی آلای صثاغی  آراى تیسگل 1

 124-38874133 وٌسی طثمِ ّوىف تعویرگاُ حیسری ذیاتاى ؼید فضل اهلل ًَری پاظاش آلای حیسری اران 8

 177-38834533 تعویرگاُ هِ تیه 44ذیاتاى تعثت اٍل راظتِ غالم ذاى پالن  پَرآلای زازغ  ارٍهیِ 3

 13112751181 اتتسای ذیاتاى ؼْسا خٌة عىاظی هیالز آلای لاظوی آظتاًِ اؼرفیِ 7

 آلای هٌصَری اصفْاى 5
ذسهات فٌی  74ذیاتاى ّاتف اٍل وَچِ هؽیر خٌة وارذاًِ ید ظازی پاظاش تازرگاى  طثمِ اٍل ٍاحس

 هٌصَری
38111811-131 

 13144113571 ذیاتاى زًس ًثػ ورهی ذراط تیي تاى ایراى زهیي ٍ اًصار ًوایٌسگی ًاصر پَر آلای ًاصر پَر اَّاز 4

 111-78831741 ظثسُ هیساى پاظاش تٌسظت الىترٍتىٌیه حعیٌی آلای حعیٌی تاتل 4

 132-37887817 هْر ظاتكذیاتاى آیت اهلل واؼاًی رٍترٍی صٌسٍق  آلای ؼارلی ترٍخي  2

 113-77575184 ذسهات فٌی ثثَتی 88ذیاتاى گلعتاى وَچِ خاّس پالن  آلای ثثَتی تٌسراًسلی 3

 7885145 ذیاتاى ٍلیعصر ؼرلی پاظاش هیرزائی طثمِ ّوىف ذسهات فٌی ًاظیًَال آلای گل هحوسی تَییي زّرا  11

 177-74883445 خٌة هعدس خاهع تعویرگاُ لَازم ذاًگی اهیٌی 1وَچِ ًارتي ذیاتاى اًمالب  آلای اهیٌی تَواى 11

 111-3757715 ذیاتاى ؼْیس تْؽتی هماتل ازارُ گاز ظِ راُ هْسیِ پاظاش هْسیِ آلای هدیسی  تْؽْر 18

 13171187155 هتری ظرٍیط لَازم ذاًگی رضا 81هاراالى تاالتر از هیساى ظدازیِ رٍترٍی ذیاتاى  آلای تالرزازُ تثریس 13



 

 

 171-35838474 ظرای گرخیلر راّرٍی اصلی فرٍؼگاُ لاًع زٍظتیارآلای  تثریس 17

 181-55741184 ؼَن الىتریه 547اخ خَاًاى پاظاز ًَر طثمِ زٍم پالن هیساى ؼَغ ذیاتاى و آلای خسیسی تْراى 15

 13134113323 آرهاىغرتی تعویرگاُ  5ؼْرن اًسیؽِ فاز یه اًسیؽِ ذیاتاى  آلای لاظوی ؼْریار-تْراى 14

 181-44834173 ذسهات آریي 4ذیاتاى حك ٍرزیاى خٌة ایعتگاُ تاوعی ّا پالن  آلای اتراّین پَر تَّوي–تْراى 14

 181-33524141 31ذیاتاى ٍلیعصر تیي وَچِ اٍل ٍ زٍم غرتی پالن  آلای ذعرٍی لیاهسؼت-تْراى 12

 7884841-7837347 تعویرگاُ پارض 571تاطری ًیرٍ ؼوارُ ذیاتاى خوَْری خٌة  آلای لَرچِ تیگی تٌىاتي 13

 123-74884481 تْوي تعویرگاُ لَازم ذاًگی یاظیي 88ذیاتاى  آلای یمطَئی خَاًرٍز 81

 177-34885474 تلَار ٍلیعصر اٍل وَچِ اعتوازیِ ظَم تعویرگاُ هروسی رازٍر آلای رازٍر ذَی  81

 144-73833144 پاییي تر از چْارراُ ذیام ًثػ وَچِ تْار زٍم تعویرگاُ ورًَورذیاتاى الغسیر  آلای ورًَور زرٍز 88

 113-33831253 الىترٍتىٌیه شٍالفماری 111ذیاتاى ؼریعتی زیر وَچِ پالن  آلای علی رضا شٍالفماری رؼت 83

 111-55853448 اتریؽن هحلِ خٌة زتیرظتاى اهام ذویٌی ذسهات فٌی زحوتىػ آلای زحوتىػ راهعر 87

 33833451 ذیاتاى راُ تٌس تلَار وؽاٍرز ذیاتاى پسهاى رٍترٍ ذؽىثار تَط تعویرات لَازم ذاًگی ٍحیس آلای ًدفی ظاری 85

 13181885333 8پالن  2ذیاتاى صائة ًثػ صائة آلای هْری ظثسٍار 84

 5878451 لَازم ذاًگی لَی پٌچِذیاتاى اهام خٌة تاًه هلت ؼعثِ هروسی تعویرگاُ  آلای لَی پٌدِ ظلواض 84

 124-34881111 هیساى ِّ لَ ذیاتاى خوَْری اظالهی ذسهات فٌی اٍرخیٌال رزالی آلای ظمس 82



 

 

 13111141181 هیساى ؼْسا اتتسای ذیاتاى هعلن تعویرگاُ رظَلی آلای رظَلی ظمس 83

 3834541 اٍل تازار ٍالی الىترٍ خْاى تىٌیه آلای پارظی ظٌٌسج 31

 183-38818828 الىترٍتىٌیه پارظیاى 15435تْارظتاى تلَار اهام علی پالن  آلای ظلیواًی ؼاّرٍز 31

 132-38848555 طثمِ زٍم تعویرگاُ هحعي 8تازار پاییي تر از اهاهسازُ هدتوع پرزیط پاییي تر از چْارراُ آلای وریوی ؼْرورز 38

 78231414 خٌة پعت تاًه هرعؽیاى ذسهات هرازیذیاتاى ؼریعتی ذیاتاى زظتغیة  آلای هرازی ؼَغ  33

 131-8883453 ذیاتاى صاحة زهاى وَچِ حضَرآتاز خٌة لرض الحعٌِ حضرت رلیِ آلای ّوتیاى ؼْرضا 37

 14134811542 تلَار هسرض ذیاتاى ذیاتاى خاًثازاى رٍرٍی تاًه هلت تعویگاُ لْرهاًی آلای لْرهاًی ؼیراز 35

 313_384212 ذیاتاى ترغ ًَرز وَچِ حعیي پٌاُ تعویرات لَازم ذاًگی تالالیی تالالزازُآلای  صَهعِ ظرا 34

 11135454124 ًوایٌسگی واچیراىهیساى هاّی اتتسای خازُ آهل  آلای اظفٌسیاری فریسٍى وٌار 34

 330_3388142 ذیاتاى اؼرفی وَچِ پؽت هروس هراتات آلای عثاظی فارظاى 32

 13333238314 ًَرٍزی ذسهات فٌی اهیر ذیاتاى ظعسی ذیاتاى وارگر رٍترٍی پرػ ظیگار پَرآلای حعیي  لسٍیي 33

 13138281335 الًَس تازارچِ طالماًی ذسهات فٌی تَول آلای اظسی لسٍیي 71

 171-37585175 383ذیاتاى اهام پالي  آلای حداری لَلاى 71

 13151382318 فٌی تاٍر صٌعت ذسهات 13ذیاتاى لائن رٍترٍی لائن  آلای توسى واؼور 78

 آلای ؼریفی ورج 73
حعي آتاز رٍترٍی ذیاتاى هْر پالن  ذیاتاى فرخی 83ووالؽْر ذیاتاى اهام ذویٌی هیعاز

 تعویرگاُ رضا ؼریفی324
37414417_320 



 

 

 300_73833144 ًثػ گلعتاى یىن ذسهات فٌی تِ ظرٍیط ذیاتاى تَعلی آلای اهرایی وَّسؼت 77

 331_54785432 جنت الکتریک-_بازار کوزه گرىاذیاتاى اهام ذویٌی آلای خٌت گلپایگاى 75

 310_38333281 15435ذیاتاى اهام رضا تلَار اهام علی پالن  آلای ظعیس حعیٌی گرگاى  74

 113-8884473 تعویرگاُ تَؼیثا 7ذیاتاى وؽاٍرزی اٍل وَچِ ایثار پالن  آلای ؼاُ هٌصَریاى الّیداى 74

 111-78558752 صٌایع پَروار خٌة ثٌایی همسم تعویرگاُ پان ًصازهیساى تعیح ذیاتاى  آلای پان ًصاز لٌگرٍز 72

 151-38881532 13_پالک 13_چمران ذیاتاى چوراى آلای ظیاظی هؽْس 73

 151-38884713 ذسهات فٌی آلفا 4تِ ّاؼوی ًصاز هیساى ؼْسا ًرظیسُ  آلای وؽویری هؽْس 51

 1332182143 37زی ذیاتاى اهام ذویٌی وَچِ ؼوارُ  11هیساى  آلای خَازی هؽْس 51

 15132511447 72پاظاش تلَر  ؼوارُ  11زاًػ غرتی ذیاتاى اهام رضا  آلای ذعرٍی هؽْس 58

 171-78881818 ذسهات فٌی پارض ذسر 13ذیاتاى خلفا ظاذتواى زوتر وٌگری پالن  آلای حلوی هرًس 53

 58837181 ذیاتاى طالماًی تعویرگاُ لَازم ذاًگی رحین زازُ اٍل آلای رحین زازُ هیاًِ 57

 341_34887821 ذسهات تْوي 24ذیاتاى لسض تازار اٍحسی طثمِ اٍل پالن  آلای هحوسفام هراغِ 55

 340_5884738 ذیاتاى تاٌّرخٌَتی رٍترٍی ظیٌوا آزازگاى ًثػ هثل فرٍؼی ثمفی آلای اعتوازی هؽىیي ؼْر 54

 13178474573 ارؼاز فرٍؼگاُ ٍ تعویرگاُ آریيذیاتاى اهام خٌة حعیٌیِ  آلای ؼیاظی ًدف آتاز 54

 301_7838872 تعویرگاُ الىترًٍَل 378چْارراُ ترتی رٍترٍی وَچِ غساالى ؼوارُ  آلای هعیٌی ّوساى 52



 

 

 311_77825371 5پالن 83ذیاتاى طالة آهلی زریای  آلای هحوسی آهل 53

 18135833335 م_داخل کوچو روبروی مسجد نورذیاتاى اها آلای ؼریفلَ اپْر 41

 13123411334 هیماى پاییي تر از هعدس لائن ًثػ وَچِ چراغی هتری 81ذیاتاى هؽْس  آلای زٍظتی همسم اران 41

 13173724422 ذیاتاى ٍلیعصر ذیاتاى اهیروثیر تعویر لَازم الىتریىی خعفر خعفرآزاز ارٍهیِ 48

 13182784314 11ٍ  11اًسیؽِ ذیاتاى هعلن تیي  هحوسرضاغفَری اًسیؽِ 43

 111_383882343  اصغرپَر تاتل 47

 13138234134  آلای ارٍخی ترٍخي 45

 13114111743 فرٍؼگاُ هسیٌِ 4تازار اٍزیا وَچِ تدارت  پَرورین تٌسرعثاض 44

 171135834357 گرخیلر  ًازرذرم تثریس 44

 313_33843334  آلای حثیة زازُ رؼت 42

 13151234214 42پالن  4ذیاتاى ظداز ًثػ ظداز  آلای ویاًی ؼیرٍاى 43

 13188733114 اهیي حضَر آلای علی ًصرتی تْراى 41

 114-38381424 44ذیاتاى اهام رضا ًثػ وَچِ  آلای ؼاّیٌی گرگاى 41

 11378531114  آلای هعیٌی لٌگرٍز 48

 


