
  چسب هلفروش مراکز نمایندگان 

 90/2090 /90    آپدیت تاریخ

 استان تهران
کد  ردیف

 نماینده

 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

2 

 

291 02 

 تهران

شهرک صنعتی  - نرسیده به سعیدآباد -جاده شهریار -تهران 

 01پلاک  - روبروی آتش نشانی -بلوار میلاد شمالی  - گلگون

 بریعلی اک آقای 

 (ستاره 7)

1-90261620022 

0 221 21 

 تهران

 یمرتضو یآقا 00پلاک  - ینیاحمدحس ابانیخ -عصر  یشهرک ول -تهران 

 (ستاره  7) 

90201960112 

3 202 1 

 تهران

 یخانم  لعل هیصادق -تهران

 (ستاره  3) 

90206710661 

0 

 

ط شرق تهران شامل ربا یدر شهرها اریس ندهنمای –تهران  سیار 390

 فاطرا و اسلامشهر – ارشهری – میکر

 یزدانی یآقا

 (ستاره  3) 

90313232332 

نبش خ گلدست  -نسب  یخ طباطبائ -دلاوران  -تهران پارس  0و2 260 1

 3پلاک -

 ینیام یآقا

 ( ستاره 0) 

90201206966 

6 

 

013 1 

 تهران

- تونیز ابانیخ - یوارچهاردی –پونک  -1منطقه  -تهران 

 فروشگاه چمران -  1و0نبی – چمران ابانیخ

 یخان محمد یآقا

 (ستاره  0) 

90206000290 

90200393101 

 - ینامی علامه خ - زمزم خ - بلوارابوذر – یروزیپ -تهران  اریس 062 7

 – اریس ندهنمای – 3فراز سه پلاک  - یمیابراه دیکوچه شه

 (نیورام -)پاکدشت

 قربان پور  یآقا

 ( ستاره 0 )

90201061917 

و3و0 300 1

 اریشهر

مسعود  یآقا اریو شهر 3و  0مناطق  -تهران 

 یمیابراه

 ( ستاره 0) 

90363367673 

0 220 21 

 تهران

 – بلوک دی - بازار پارسیان - شادآباد - بازارآهن - تهران

 230پلاک 

 اقوامیآقای 

 (ستاره  2) 

66210096-902 

90200110011 

29 209 20 

 تهران

 – روبروی بیمارستان سینا - خمینیامام  خ -تهران 

 نوین چسب - 10پلاک  -جهانگردی  کوچه

 آقای اسلامی

 ( ستاره 2) 

90200107123 



22 201 20 

 تهران

 ابتدای فردوسی جنوبی -میدان امام خمینی -تهران 

 فروشگاه چسب فردوسی -296پلاک 

 آقای بهره مند

 (ستاره2)

90206190002 

90266769101 

90266769302 

اطراف  209 20

 تهران
 آقای طاهر شهر قدس -تهران

 (ستاره  2) 

90311163911 

23 207 2 

 تهران

 آرمین آقای پخش سیار –تجریش  –تهران 

 ابراهیمی

 (ستاره  2) 

90310020613 

اطراف  200 20

 تهران
 - بعد از پل کهن - بلوار آزادگان - خیابان شهریار - تهران

 کیهان اراژسمت گ

 آقای خاکپور

 (تاره س 2) 

90930011922 

90200001021 

21 270 0 

تهران 

 پارس

 –بهمن  20خیابان  - خیابان احسان - شرقی تهران پارس

 6332پلاک 

 امجدی آقای

 (ستاره  2) 

90203962793 

90206000101 

26 

 

اطراف  209

 تهران
- نرسیده به پل امیرکبیر - بلوارآزادگان – شهریار – تهران

 پخش بیات

 آقای بیات

 (ستاره 2)

90202306029 

27 097 20 

 تهران

  کوچه مسجد جامع- بازار بین الحرمین -خرداد  21خ  -تهران 

 1ط زیرین پ   - فرنو پاساژ

 آقای علاف پور

 ( ستاره 2) 

90370219939 

21 009 20 

 تهران

ین بیمارستان سینا و حسن ب - خیابان امام خمینی - تهران

 297آباد پلاک 

 آقای سیاه پوش

 (ستاره  2 )

90200191009 

20 000 20 

 تهران

جنب چسب  -ورودی محلاتی - چهارراه سیروس -تهران 

 چسب اتحاد - 09پلاک  - مشهد

 آقای بغیری

 (ستاره  2) 

90200736300 

33101317 

33100100 

 – هیاز پارک منظر بعد – جاده ملارد - کرج کرج 061 09

 یفیس یساختمان یکالا

 سیفی هادی آقای

 (ستاره  2) 

90200633030 

90200606177 

36696219 

- یوحدت اسلام ابانیخ یابتدا - حسن آباد دانیم - تهران تهران 019 02

 3پلاک   - طبقه همکف - پاساژ وحدت - پارک شهر یروبرو

 آقای سلطانی

 (ستاره  2) 

90203279166 

 

 

 

 



 

 

 استان خراسان رضوی
کد  ردیف

 هنمایند
 شماره تماس دهنام نماین آدرس منطقه

2 290 2 

 مشهد

 آقای کاشفی - چسب کاشفی -01 نبش  قرنی  - چهارراه ابوطالب - مشهد

 (ستاره  7) 

90213200003 

 آقای ناصحی فر چسب توس - راه مجد چهار نبش  -قرنی  بلوار -مشهد  مشهد 296 0

 (ستاره  1) 

90216016121 

91237230666 

3 222 20 

 مشهد

 07پلاک  - بلوار صنعت -2فاز  - ی توسشهرک صنعت - مشهد

 223واحد  - طبقه همکف  - مجتمع تجاری شهرک صنعتی توس

 جاویدی آقای

 (ستاره  0) 

90211266017 

91231023102 

0 223 7 

 مشهد

 - 7منطقه  -26و  20بین پیشه  - شهرک صنعتی طرق - مشهد

 چسب امیر

 باقری آقای

 

91233003101 

90210709019 

1 200 6 

 شهدم

روبروی  - 1 نبش هفده شهریور - هفده شهریورخیابان  -مشهد 

 فروشگاه ولی عصر - پمپ بنزین

 آقای

 انیبخشخدا

 

90216030307 

90212210906 

91231109013 

6 206 1 

 مشهد

 -1نبش وحدت  – به طرف چهاراه مقدم - پنجراه خیابان - مشهد

 چسب اتحاد

 مهدیآقای 

 صفرزاده

 

90209703030 

90210070919 

91233600000 

 حامد آقای چسب سامان - سلیپشت باجه پ - نبش چهارراه کوشک - ارسبزو سبزوار 201 7

 طالبیان

90216199907 

91200039010 

 – جنب بانک کشاورزی - خیابان سیمتری طالقانی - نیشابور نیشابور 269 1

 021پلاک  

محمد آقای 

 شهیری

90213100163 

91200020790 

 آقای چوبدار چسب چوبدار -00 و00بین قرنی  - چهارراه ابوطالب - مشهد هدمش 210 0

 (ستاره  0) 

90310310930 

طرقبه  003 29

 شاندیز

 90210272090 آقای مهری رنگ و ابزارمهری - 31نبش ویرانی  –جاده شاندیز  -مشهد 

90339611013 

 90212912660 آقای غلامی 03و  02نی بین امام خمی - بلوار امام خمینی  - چناران چناران 000 22

91206200901 

20 007 2 

 قوچان

نبش مدرس  -یابان مدرس شمالی خ - کمربندی –قوچان 

 لوازم یدکی جوشن  - 29شمالی

 90211906909 آقای جوشن

تربت  031 23

 حیدریه
سمت راست  - ابتدای جاده زاوه - بهمن 00میدان - تربت حیدریه

 رنگ و ابزار امین

 90210932021 مغول زاده آقای



20 

 

تربت  031

 جام

 90211002111 آقای جامی 2نبش سلیمانی  - ار سلیمانیبلوار سرد -تربت جام 

90213097200 

91210106002 

21 007 

 

 خ امام - یدان معلمپایین تر از م - سنگان شهر – ستان خوافشهر خواف

 ابزارآلات محمدزاده - 33خمینی

 آقای

 محمد زاده

90216693290 

90212363290 

خلیل  010 26

 آباد

 آقای قربان نژاد ابزارقربان نژاد - جنب بانک رفاه - خ امام خمینی - خلیل آباد

 (ستاره  2) 

90210060099 

91217700206 

مغازه  -سمت راست  - چهارراه اول – 09خ امام رضا  - مشهد مشهد 060 27

 پارسا - سوم فروشگاه امیربیک

 90212907377 آقای امیربیک

91231127039 

21 030
_ 

 - روبروی بلوار کارگر - بلوار امام رضا )ع( - شهرستان سرخس سرخس

 فروشگاه جواد

 90213010279 آقای احسانی

91230102331 

20 036
_ 

 90210209160 آقای آزاد ابزار آزاد - دور میدان پرند -شهر گلبهار  گلبهار

09 

 

 90300300009 آقای میرزایی دهکده چسب - و تقاطع مجد 09بین قرنی  -مشهد  مشهد 072

90309002026 

37000961 

 –جنب پمپ بنزین خطیب  -219 توس - بلوارتوس –مشهد  مشهد 013 02

 پخش روغن خطیب

 آقای

 خطیب سمنانی

90211010360 

90930912033 

90920269102 

-له گلستانمح - خرو شهر -شهرستان زبرخان  –خراسان رضوی  زبرخان 396 00

 ابزارآلات ولی عصر )عج (  - 1نبش امام رضا  - بلوار امام رضا )ع(

 آقای حسینی

 

90339630101 

90213100736 

چشمه  –بلوار امام رضا  – گلمکان شهرستان–خراسان رضوی  گلمکان 397 03

 ساختمان اول -سمت چپ – 7سبز شمالی 

 90310970121 مهربانآقای 

 – 22و  0بین کوشش  –ابان کوشش خی – مشهد مشهد 000 00

 فروشگاه شهر چسب

 90210729962 آقای کاشانی

90213290019 

 6و  0بلوار امام رضا بین  –رشتخوار  –خراسان رضوی  رشتخوار 322 01

 لوازم یدکی حسن زاده

 90210027273 آقای حسن زاده

91216000009 

 – 20و  20بین فرجامی  -2فدائیان اسلام  –مشهد  مشهد 323 06

 00پلاک  –فروشگاه شمع فیروزیان مقدم 

 آقای فیروزیان

 

90212960903 

91231136099 

 90210203320 آقای سروری 31پلاک – 16حر  –بلوار حر   -شهرک رجایی –مشهد  مشهد 326 07

91233701076 

 

 

 



 

 استان آذربایجان شرقی
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

2 201 1 

 تبریز

ب چس-نرسیده به مسجد انگجی  –خیابان جمهوری اسلامی  –تبریز 

 نظری

 آقای نظری

 کالاگستر

 (ستاره  7) 

90392112091 

90090010129 

 – اناصفهانی مسجد جنب – یاسلام یجمهور ابانیخ - زیتبر زیتبر 007 0

 297پلاک  -نبش مطب 

 یمحمد یآقا

 (ستاره  3) 

90202202270 

 –فروشگاه قائم  -گل سرخ  یانتها -گل شهر-زیتبر زیتبر 260 3

 و سوپر مارکت ریالتحر لوازم

 یآقا

 دم یحیمس

 (ستاره  0) 

90200967921 

0 090 0 

 زیتبر

 – یبازار ابزار اسبق -سرچشمه  ستگاهیا -خ راه آهن  - زیتبر

 0همکف پ  ط

 ییپاشا یآقا

 داریپا

 ( ستاره 0) 

90200911700 

1 091 0 

 زیتبر

 – یپاساژ ناصر روبروی - سرچشمه –خ راه آهن  - زیرتب

 دیسع چسب

مقتدر  یآقا

 کارگران

 (ستاره  0) 

90203230210 

90231120907 

 جعفرپور یآقا سلطان مانیمسجد سل روبروی – اریبلوار شهر -بناب   بناب 003 6

 (ستاره  0) 

90201129917 

90237730390 

 آقای رزمی نرسیده به مسجد صاحب الامر -خیابان دارایی  -تبریز تبریز 236 7

 (ستاره  2) 

90030020900 

90233107007 

 آقای چسب شاهین -میدان کاه  -تبریز  تبریز 213 1
 شاهین دوست

 (ستاره  2) 

90201000161 

 آقای حامد مارکت سوپر -جاده امانق  -مرند  مرند 270 0

 پور سیدی

 (ستاره  2) 

90922137003 

29 

 

آقای نوری  رنگ و چسب صدف -بالاتر از پل توانیر  -خیابان عباسی  -تبریز  تبریز 277

 محمودآباد

 (ستاره  2) 

90930966393 

 آقای جعفریان کوچه زنده دل -قونقا  -تبریز  تبریز 090 22

 (ستاره  2) 

90200929112 

20 

 

 سگریآقای ع فروشگاه عسگری -میدان یاد بود  -خ امام خمینی  -جلفا  جلفا 000

 (ستاره  2) 

90202033201 

90201110011 

90200903060 



 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای واحد خیابان امام –مرند  مرند 037 23

 (ستاره  2) 

90200002321 

فروشگاه آذر ابزار  -روبروی پاساژ تابلو فرش  -خیابان امام  -سردرود  سردرود 063 20

 پاینده )آقای پاینده سردرودی(

 آقای پاینده

 (ستاره  2) 

90203900390 

90230091013 

21 

 

070 

 

بستان 

 آباد

-0روبروی پمپ بنزین کیان -از طرف تبریز نرسیده به بستان آباد 

 –جنب سردخانه سهند  -سه راهی روستای حاج آقا 

 انبار شرکت اونال پخش )نمایندگی محلی سوپرمارکت ها (

 آقای محمودی

 (ستاره  2) 

90200027071 

90200991909 

 ابوالحسنیآقای  کشکسرای -مرند  مرند 001 26

 (ستاره  2) 

90336606137 

 آقای هاشمی خیابان امام –مرند  مرند 006 27

 (ستاره  2) 

90920966700 

21 

 

قره  391

 آقاج

 –خیابان آبگرم  –قره آغاج  -شهرستان چاراویماق –تبریز 

 فروشگاه اورجینال یدک ) صفرپور (

 آقای صفرپور

 (ستاره  2) 

90330021139 

90210700672 

فروشگاه  –جنب مجتمع تجاری خاقانی  – خاقانی خیابان –تبریز  تبریز 329 20

 تکنیک چسب

 90203221311 آقای فخمی

31030006 

09 

 

 –روبروی تریلر سازی نادر –بازرگان جاده خوی  –مرند  مرند 301

 تلاش ابزار فروشگاه

 90202212230 آقای موسوی

90203902016 

90201101176 

روبروی بانک تعاون –ایستگاه سرچشمه  –راه آهن خیابان  –تبریز  تبریز 306 02

 20پلاک –

 پاشائیآقای 

 پایدار

90201712001 

90911670011 

 آقای تبریز ، ولیعصر ، پایین تر از فلکه تختی ، بانک چسب کانگورو تبریز 330 00

 حیرت انگیز

33606670 

 قانزور 333 03

2 

 90200001219 آقای نصیری ابزار الات وحید –روبروی سپاه پاسداران –باد یحیی آ -ورزقان

بستان  336 00

 آباد

 90002211110 آقای شایان روستای انرجان –بستان آباد 

 



 استان اصفهان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

 - از چهارراه عباس آبادبعد  - خیابان دکتر بهشتی -اصفهان اصفهان 230 2

 فروشگاه جهان واشر

 آقای ذیگلری

 (ستاره  0) 

93230363960 

90232216706 

0 233 2 

 اصفهان

 - بین خیابان صمدیه لباف و کهندژ - اتوبان خرازی - اصفهان

 پخش میلانو -76و 70بین کوچه 

 آقای الیاسی

 (ستاره  0) 

90230612012 

3 002 23 

 اصفهان

 راه سه سمت به ارتش فلکه فاصل حد –کشاورز  بلوار -اصفهان 

 ریابزار ام - 02نبش کوچه - نیمسی

 طلاکش یآقا

 ( ستاره 0 )

90317093002 

90230011030 

0 022 7 

 اصفهان

 ابانیقبل از خ -اتوبان چمران  یابتدا -پل چمران  -اصفهان 

 ییفروشگاه طلا  -اشراق 

 ییطلا یآقا

 (ستاره  0) 

90232992039 

-  یاوحد ابانیخ - یمصل ابانیخ -قدس  دانیم -اصفهان  اصفهان 032 1

 هیمجموعه ابزار مهد

 یآقا

 یآباد شکل

 (ستاره  0) 

90230232961 

 –اداره برق  روبروی – یغرب یج ابانخی –اصفهان  اصفهان 392 6

 دسجا ابزار– یمسجد عل چهارراه

 ینیحس یآقا

 (ستاره  0) 

90233010210 

90233061091 

93231007110 

7 231 0 

 اصفهان

-32کوچه شماره -)کهندژ (  اشرفی اصفهانی بلوار - اصفهان

 0منطقه  - انبار رنگ کبیری - دومین انبار داخل کوچه

 آقای کبیری

 (ستاره  2) 

90233220990 

93237619173 

نجف  270 1

 آباد

–بعد از مسجد حاج یوسف  –بلوار آیت  - نجف آباد –اصفهان 

 فاه آذرانشرکت رنگین ر

 آقای آذران

 (ستاره  2) 

90230012090 

93200701332 

93200706092 

 –خ شهدا  - درچه یورود - اتوبان ذوب آهن - اصفهان اصفهان 271 0

 09نبش کوچه 

 زادهآقای ملک 

 (ستاره  2) 

90233996012 

نبش  - منطقه صنعتی کرسگان -اتوبان ذوب آهن  - اصفهان اصفهان 090 29

 ) نمایندگی فلاورجان و حومه (ممتاز برش  -لال کوچه استق

 آقای کمالی

 (ستاره  2) 

90230329010 

93237070003 

22 020 20 

 اصفهان

 

 آقای جعفری 02جنب کوچه  - بلوار الغدیر -آباد  یزد – شهر ابریشم - اصفهان

 (ستاره  2) 

90020166030 

90237190606 

20 

 

006 20 

 اصفهان

 – منطقه صنعتی امیرکبیر  - ینیخ امام خم - اصفهان 

 روبروی بانک مهر ایران -سه راه پردیس  -خ مشیرالدوله 

آقای نامدار 

 الیگودرزی

 (ستاره  2) 

90230999702 

93233162307 

23 

 

030 1 

 اصفهان

نرسیده به  - ورودی خانه اصفهان –خ امام خمینی  - اصفهان

 ابزار همشهری -سمت راست  -فلکه نگهبانی 

 شریفیآقای 

 (ستاره  2) 

90232937307 

90376170970 

93233000303 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 017 3 

 کاشان

–جنب بانک صادرات  - خیابان فاضل نراقی - کاشان - اصفهان

 آلات زارع ابزار

 آقای زارع

 (ستاره  2) 

90230630223 

93211069729 

21 

 

011 20 

 اصفهان

 –روبروی محله سودان  -خیابان زینبیه شمالی  -اصفهان 

 30نبش کوچه شهید دباغیان 

 آقای لولاکی

 (ستاره  2) 

90233210767 

90230291030 

93231670913 

 آقای محمدزاده ابزار صنعتی محمدزاده - خیابان اباذر کاشان -اصفهان  کاشان 010 26

 (ستاره  2) 

90233639100 

ره مقابل کوچه شما -  خ معراج -پل سرهنگ - نیخ پرو اصفهان اصفهان -020 27

 چسب. یایدن - (یداسکندری)شه20

 آقای

 سیفی نسب

90232791203 

 زیرگذرگلستان–بین چهارراه سپه سالار  –خیابان سجاد  -اصفهان اصفهان 320 21

 کلینیک ساختمان آرمان–روبروی بانک ملی -شهدا

 90230110710 آقای خدادادی

90233072993 

 –نب بانک تجارت ج –خیابان حکیم نظامی  –اصفهان  اصفهان 327 20

 ابزار تجارت

 90232907116 آقای باطنی

93236000010 

 اصفهان 307 09

0 

روبروی سه راه  –خیابان نیرو  –میدان پردیس  –خیابان پردیس 

 رکن الدوله

 90310072600 آقای تاج الدین

90230670000 

 استان چهارمحال بختیاری
 ماره تماسش نام نماینده آدرس منطقه کد نماینده ردیف

 شهر 201 2

 کرد

 -60پلاک   -خیابان امیرکبیر  -شهرکرد 

 انحصاری

 آقای فدایی

 (ستاره  3) 

90233136912 



 استان مازندران
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

رسول الله  روبروی مسجد محمد -بلوار خزر  - ساریمازندران  ساری 226 2
– 

 دنیای چسب -بلوار دفاع مقدس   - 0و  2س بین پردی

 آقای خلیلی

 (ستاره  0) 

90222160012 

 سواد 239 0

 کوه

جنب  - یآزاد ابانیخ - رآبزی –شهرستان سوادکوه  -مازندران 

 یفروشگاه شجاع - نیپمپ بنز

 یشجاع یآقا

 (ستاره  0) 

90222013010 

92200010900 

قائم  261 3

 شهر

 یروبرو - 06خزر  - باریجو ابانیخ -قائم شهر  -مازندران 

 رنگ و چسب نامور -فروشگاه همهمه 

 نامور یآقا

 (ستاره  0) 

90223019161 

90222060112 

-20 شیاینبش کوچه ن - یفضل الله نور خیش ابانیخ -نور  نور 033 0

 جیپخش چسب نائ

 جینائ یآقا

 (ستاره  0) 

90220200002 

90300200002 

90222070030 

 یکزمر 391 1

 آمل

 – 11آفتاب   یروبرو -هراز  ابانیخ -آمل 

 پور یشکر یساختمان یابزار صنعت فول

 پور یشکر یآقا

 (ستاره  0) 

90227102102 

 – بلوارشیخ فضل الله نوری -چمستان  - شهرستان نور نور 227 6

 شیمی فروشگاه کیمیا - 06و  00بین شاهد 

 کاظمی آقای

 (ستاره  2) 

90206106196 

 ابراهیمیآقای  )توسکا ( 01ابن سینا  - خیابان ابن سینا - امیرکلا – بابل بابل 232 7

 (ستاره  2 )

90220210326 

90222220016 

1 217 0 

 ساری

 – خیابان معلم - ساری

 روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

 آقای دوستدار

 (ستاره  2) 

90220130020 

33060901 

 – انتهای اداره آب - بلوار کشاورز - بابل بابل 099 0

 فروشگاه پخش چسب و یراق کابینت

 آقای فقانی

 (ستاره  2) 

90223221127 

29 

 

 – روبه روی پمپ بنزین عمادی - بهشهر بهشهر 012

 فروشگاه ابزار صنعت کریمی

 آقای کرمی

 (ستاره  2) 

90220119071 

90220170111 

90366397997 

 ساری 060 22

 

 آقای ترابی یچسب تراب - کنار بانک ملت - راهبند – بلوار کشاورز – ساری

 (ستاره  2) 

90221710710 

 – به سمت جنگل یمرکز دانیم - گلوگاه گلوگاه 011 20

 یخواجو یعل راقیابزار 

 آقای خواجوی

 (ستاره  2) 

90222101320 

23 002 0 

 آمل

 - 36 تیمتر بعد از ترب 19 - یبلوار مطهر -آمل 

 ابزار یروشگاه آقاف

 آقای صالحی

 (ستاره  2) 

90362169901 

فریدون  320 20

 کنار

جنب  –شهر سرخرود  –محمود آباد  –شهرستان فریدون کنار 

 لوازم ساختمانی فرجی –بانک کشاورزی 

 90222090076 آقای فرجی

92200110631 

 –فردوسی غربی خیابان  –تنکابن  –مازندران  تنکابن 302 21

 ه تاسیسات علیفروشگا

 90937260110 آقای سرمیلی

90223010900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار – 1خداداد  –روبروی اداره برق  –میدان کشوری  –بابل  بابل 2 331 26

 صنعتی تکنو

 90906016609 آقای شعبانپور

 استان سمنان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

جنب شرکت  -خرداد  21نبش بلوار  -خدماتی غرب  شهرک -سمنان  سمنان 216 2

 –فروشگاه و تعمیرگاه جهان دیزل  -پخش پگاه 

 فروشگاه عزیزپور

آقای 

 عزیزپور

 (ستاره  3) 

90202320071 

مهدی  231 0

 شهر

 -بالاتر از مسجد فاطمیه  -بلوارشهید سلیمانی  -مهدی شهر  -سمنان 

 فروشگاه یدکی ایران یدک

 آقای همتی

 (تاره س 0) 

90200302767 

 -01نبش کوچه  -خیابان شهدا  -شاهرود  –سمنان  شاهرود 071 3

 دنیای چسب -روبروی هلال احمر 

 آقای

 حسن ملکی

 (ستاره  0)  

90200730172 

30301109 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان گلستان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

ه نرسیده ب -خ مختومقلی  -انبار الوم  -ستان آق قلا شهر -گلستان  آق قلا 212 2

 سمت چپ -چهارراه آزادگان 

 آقای یارعلی

 (ستاره  0) 

90220730011 

 گنبد 230 0

 کاووس

 آقای اکبری نبش مدرس -خیابان حافظ -گنبدکاووس -گلستان 

 (ستاره  2) 

9270001923 

90310361760 

 گنبد 096 3

 کاووس

بین چهار راه شهدا و  -خ حافظ جنوبی  -گنبدکاووس  -گلستان 

 فروشگاه چسب قرائی -مدرس 

 آقای قرائی

 (ستاره  2) 

90223709663 

0 

 

گنبد  030

 کاووس

بین کوچه اول  -اول جاده مینودشت  -میدان بسیج  -گنبدکاووس 

 ابزار یراق قلی زاده -و دوم 

 آقای

 قلی زاده

 (ستاره  2) 

90222763130 

 مینو 000 1

 دشت

 آقای نصرتی شرکت گاز یرو به رو -خ پاسداران   -مینودشت  –گلستان 

 (ستاره  2) 

90223700113 

 -روبروی مسجد جامع  -خیابان انقلاب  -شهرستان کلاله  -گلستان  کلاله 069 6

 فروشگاه رنگ و چسب متین

 آقای وردی

 (ستاره  2) 

90222761700 

92731006037 

 –ابتدای خیابان ابوذر  -خیابان امام  -گالیکش  –گلستان  لیکشگا 390 7

 ابزار و یراق استوار

 آقای استوار

 (ستاره  2) 

90223701007 

92731139010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان قم
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

 -ی خ شهید تقو -متری مدرس  01 -میدان زین الدین  -قم  قم 000 2

 ) نماینده انحصاری ( 1و  6بین کوچه 

 آقای

 سالار الهی

 (ستاره  6) 

90201690210 

 

 استان هرمزگان
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه کد نماینده ردیف

-واحدی اوقاف  099ابتدای  -بلوار مصطفی خمینی  -بندرعباس  2 092 2

 فروشگاه چسب مارکت

 آقای جوکار

 (ره ستا 2) 

90277622721 

90276177736 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرستان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

 -  1نبش کوچه میعاد  -متری  69بلوار  -شهر دورود  دورود 211 2

 فروشگاه دنیای چسب قائد رحمت

 آقای قائد رحمت پور

 (ستاره  0) 

90263611209 

96603030330 

 آقای بخشی وند جنب بانک ملی مرکزی -خیابان امام  -پلدختر  پلدختر 267 0

 ( ستاره 0) 

90263677027 

3 

 

کوچه  -خیابان فرزانگان دوم  -ناصرخسرو  –خرم آباد  خرم آباد 016

 20کیمیای 

 آقای شایان فرد

 (ستاره  2) 

90206061131 

0 

 

039- 0 

 خرم آباد

وبروی مسجد ر –وصال  ابانیخ -ی آزاد دانیم - خرم آباد

فروشگاه چسب – نبش کوچه لعل  -امام حسن مجتبی )ع( 

 ماهان )معظمی(

 آقای معظمی

 (ستاره  2) 

90310201610 

خیابان توسکا  –شهرک آذربایجان  –بلوار ولایت  –خرم آباد  خرم اباد 320 1

 پخش مواد غذایی -جنب پارک–

 آقای حسنوند

 (ستاره  3) 

90916001171 

روبروی  –بعد از پل  –چهارراه مطهری  –نورآباد  –لرستان  نور آباد 300 6

 مطبوعات حسینی –شهرداری نورآباد 

 آقای حسینی

 (ستاره  0) 

90266696311 

90390706311 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان قزوین
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه کد نماینده ردیف

 آقای کشتکار ارپخش سی -نماینده انحصاری  - قزوین  قزوین 202 2

 (ستاره  0) 

90370063007 

0 

 

262 2 

 قزوین

 آقای گمرک چی فروشگاه پایا -جنب بانک رفاه  -خیابان اسد آبادی  -قزوین 

 (ستاره  2) 

90202109061 

 استان یزد
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

2 211 2 

 یزد

 آقای حکیمیان مجتمع چسب یزد - ی خیابان وکیل ابتدا -بلوار جمهوری  - یزد 

 (ستاره  3) 

90232129396 

90232169117 

0 

 

 -روبروی بانک رفاه  -خیابان امام  -مروست  -یزد  یزد 070

 شرکت تعاونی مروست

 آقای فلاحتی

 (ستاره  2) 

90231130107 

93130110000 

 جنب مهمانپذیر ملت –سه راه حکیمیان  –یزد  یزد 309 3

 مجتمع چسب ایران

 آقای دانشیان

 (ستاره  2) 

90232126733 

90090092190 

93131006127 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان کهکیلویه و بویر احمد
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه کد نماینده ردیف

2 292 2 

 یاسوج

 -جنب پمپ بنزین  -خیابان جمهوری اسلامی  -یاسوج 

 نمایندگی اقلام مصرفی ایساکو

 مسرور آقای

 (ستاره  2) 

90272022300 

 آقای حیدری فروشگاه ایران چسب -22نبش شاهد  -متری معاد 39 -یاسوج  یاسوج 203 0

 (ستاره  2) 

90271027916 

 آقای آرامش ابزار آرامش - 20نبش شاهد  -بلوار مطهری  - یاسوج  یاسوج 390 3

 (ستاره 2) 

90200000901 

 استان ایلام
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه کد نماینده ردیف

روبه  - متر بالاتر از چهار راه09 - چهارراه مقاومت -  لامیا ایلام 060 2

 ابزالات اپکس - فروشگاه جانبو یرو

 آقای کشوردوست

 (ستاره  2) 

90301161612 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان همدان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

تویسر 200 2

 کان

 – روبروی بانک سپه -بلواراشرفی اصفهانی  - تویسرکان

 پخش ابزار غفاری

 آقای غفاری

 (ستاره  2) 

90201172097 

91230006610 

 کبودر 273 0

 آهنگ

روبروی   -ابتدای بلوار شهید رجایی  -میدان شهدا  -آهنگ  کبودر

 بانک توسعه تعاون

 آقای حیدری

 (ستاره  2) 

91231002000 

90213266990 

 آقای سلیمی جنب گاراژ خاوران - متر بعد از فلکه امام حسن 199 -همدان  همدان 006 3

 (ستاره  2) 

90301220601 

90210220963 

0 029- 2 

 همدان

 

 جنب بانک سپه -خیابان شهدا  - صالح آباد -همدان 

 صالح آباد ( 2)منطقه 

 آقای عقبی

 (ستاره  2) 

90213919903 

1 

 

 – مجتمع تجاری مهدیه - بلوار ملت - میدان عاشورا - همدان همدان 001

 66پلاک 

 آقای کریمی

 (ستاره  2)  

90201312039 

 – 0سوله  –گاراژ قدکچی –میدان هگمتانه  –همدان  همدان -070 6

 پخش اخوان یگانه

آقای شعبانی 

 یگانه

90311930992 

90000299129 

91230001929 



 

 

 

 

 

 

 اسان جنوبیاستان خر
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه کد نماینده ردیف

 –قدس  میدان -بیرجند  -خراسان جنوبی بیرجند 207 2

 سهیل چسب فروشگاه

 آقای

 جوانبخت اول 

 ( ستاره 0 )

90213620212 

 –چسب صادقی  –حاشیه میدان توحید  –بیرجند  بیرجند 201 0

 انحصاری

 آقای صادقی

 (ستاره  0) 

90316903191 

 استان البرز
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

محمد 210 2

 شهر

خ حبیب بن  -محله ی اصفهانی ها  -ولدآباد  –محمد شهر 

 سومین سوله -خ خاکی  -روبروی کوچه بلال حبشی  - مظاهر

 آقای عزیزی

 (ستاره  6) 

90207607091 

90202630006 

90636326021 

- یرحمان دیشه ابانیخ - ینخمی امام بلوار - ماهدشت –کرج  کرج 010 0

 26 لوفریکوچه ن

 یزدانی یآقا

 (ستاره  1) 

90313232332 

90300610761 

-بلوار وصال  -بلوار جلال لو  -دشت  نیمشک - سفردی –کرج  کرج 021 3

 مبعث ابانیخ

 نیآرم یآقا

 یمیابراه

 (ستاره  0) 

90310020613 

روبروی  -بین دهقان ویلای اول ودوم  -خ بهشتی  -کرج  کرج 206 0

 پرده آداک -داخل گاراژ  -دبیرستان امیرکبیر 

 آقای محققی

 (ستاره  0) 

90200771310 

 -روبروی کوچه چمران -بعد از میانجاده  -خ شهید بهشتی  -کرج  کرج 203 1

 پخش رنگ و چسب کیان

 آقای صادقی

 (ستاره  2) 

90311160003 

6 

 

-بین سه راه گوهر دشت و دهقان  -خیابان شهید بهشتی  -کرج  کرج 066

 بازرگانی پارس البرز - 22نبش میثم  -ویلای اول 

 آقای بزرگ بشر

 (ستاره  2) 

90202676602 

خیابان  –چمران اول  –محمد شهر  –ئجاده ماهدشت –کرج  کرج -291 7

 03پلاک –شهید جعفر داودی 

 آقای مولائی

 (ره ستا2) 

90931372312 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرمانشاه
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

ر هایپ –پایین تر از شیرخوارگاه  –خیابان اربابی  –کرمانشاه  کرمانشاه 339 2

 انحصاری -211پلاک  –قمامی 

 آقای قمامی

 (ستاره  0) 

90212322939 

90003132909 

90211320009 

0 000 0 

 نشیرچوا

–پایین تر از پاساژ هلال احمر  -سه راه چوانشیر  –کرمانشاه 

 1پلاک  -برخیابان 

 آقای محمدی

 (ستاره  0) 

90912260213 

90213302311 

 –خ کوهساری  -میدان آزادی  -کرمانشاه  کرمانشاه 260 3

 فروشگاه آقای صیادی پور

 آقای صیادی پور

 (ستاره  2) 

90213112290 

سرپل  016 0

 ابذه

جنب  -میدان هلی کوپتر  -خ احمد بن اسحاق  -سرپل ذهاب 

 2196مغازه ابزار یراق رامش پلاک  -عمده فروشی کارگر 

 آقای رامش

 (ستاره  2) 

90200631997 

91300032376 

دیزل  393 1

 آباد

جنب کاراژ  -بین خیابان اول و دوم  -دیزل آباد  –کرمانشاه 

 منصوری

 آقای حاصلی

 ( ستاره 2 )

90233230901 

90230000900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان مرکزی
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

جنب فضای  -سی متری اول  –خیابان رجایی  -ساوه  ساوه 071 2

 فروشگاه لوله و اتصالات بعثت -سبز 

 آقای مرادی

 (ستاره  0) 

90337110699 

91600030230 

 –جنب دفتر پیشخوان دولت  –خیابان مشهد  -اراک  اراک -207 0

 -فروشگاه ایده آل 

 آقای میرزایی

 (ستاره  0) 

90200101616 

90212690203 

3 

 

210 0 

 اراک

 cngروبروی پمپ گاز  -میدان فراهان  -اراک  –مرکزی 

 لوازم ساختمانی داوودی -

 آقای فراهانی

 (ستاره  2) 

90213600322 

0 

 

انتهای خیابان آیت الله  -ستان خمین شهر -مرکزی  خمین 010

 –نبش میدان حضرت ابوالفضل  -سعیدی 

 فروشگاه ایران چسب

 آقای خسروی

 ( ستاره 2) 

90211916321 

-خیابان مطهری  -چهاراه قدس  -شهرستان خمین  خمین 011 1

 چسب مرکزی -نرسیده به میدان پلیس

 آقای همت یار

 (ستاره  2)  

90209029717 

90319721120 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان فارس
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه کد نماینده ردیف

2 

 

نور  297

 آباد

ابتدای خیابان  -چهارراه طالقانی  نور آباد ممسنی  -فارس 

 اولین فروشگاه -شریعتی 

 آقای رضایی

 (ستاره  6) 

90290109719 

90273020602 

90276303730 

0 

 

روبروی پمپ بنزین  –خیابان ورزش  –رستان کازرون شه-فارس  کازرون 303

 چسب فروشی مسافریان –

آقای 

 مسافریان

 (ستاره 0) 

90273032012 

97200009911 

3 

 

301 2 

 شیراز

 سمت –ابتدای خیابان وصال جنوبی  –میدان فخر آباد  –شیراز 

 فروشگاه چسب برادران عادلی –چپ 

 آقای عادلی

 (ستاره  2) 

90920239066 

97230300013 

0 

 

337 1 

 شیراز

مابین مصدق  –زینبیه  20کوچه –خیابان زینبیه  –شیراز 

 رنگ اتومبیل رکورد–وخاتون 

آقای 

 عباسیان

90271117090 

90273996070 

97230009320 

 –ابتدای یاوران شرقی  –شهرک فرهنگیان  –شیراز  شیراز 331 1

 رنگ و ابزار مهرداد– 0نبش کوچه 

 90270990716 آقای صحت

90277939360 



 

 

 

 

 

 

 استان خوزستان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

2 

 

202 0 

 دزفول

 خمینی امام نبش -اشتر  مالک خیابان -دزفول  –خوزستان 

 صنعت گلهای فروشگاه  -جنوبی 

 آقای حرمتی

 (ستاره  7) 

90262029900 

90302029900 

 0روبروی کوچه معلم  -بلوار معلم  -رامهرمز  -خوزستان   رامهرمز 001 0

 پخش چسب سیاح ) انحصاری (

 آقای سیاح

 (ستاره  7) 

90201011107 

90371600201 

کمربندی بین میدان ورودی شهر  و سه  -آبادان  –خوزستان  آبادان 200 3

 راهی مدن )بازرگانی آقای شریفی (

 آقای شریفی

 (ستاره  0) 

90263331713 

بعد از چراغ  -خ باهنر شرقی  -شهر شادگان  -خوزستان  شادگان 210 0

 ابزار ساختمانی سید رحیم -راهنمایی 

 آقای

 رضوی فلاحیه

 (ستاره  0) 

90269001021 

90266301977 

1 027 6 

 اهواز

-نبش ابهری  -خ فرحانی  -کوی انقلاب –اهواز  -خوزستان 

 79پ  -فروشگاه دنیای چسب  

 جیآقای البا

 (ستاره  0) 

90269300792 

بین میدان معلم و  -خیابان امام حسین  -اندیمشک  -خوزستان  اندیمشک 399 6

فروشگاه خرازی -1پلاک  -کارخانه یخ فخرایی  -جاده انقلاب 

 انوشا

 آقای انوشا

 ( ستاره 0 )

90263021119 

 –خ ابن سینا  -فرهنگیان  –اندیمشک  –خوزستان  اندیمشک 213 7

 23پ  -بازارچه  نبش

 آقای موسوی

 (ستاره  2) 

90266036000 

 –جنب مسجد جامع  –خیابان باهنر  –لالی  -خوزستان  لالی 200 1

 فروشگاه قیصر حسین وند

 آقای

 حسین وند

 (ستاره  2) 

90267322769 

نبش خیابان شهید  -خیابان شهید رستگاری  -اهواز  -خوزستان  اهواز 011 0

 ورقهمحمدیان فروشگاه 

 آقای ورقه

 (ستاره  2) 

90263366309 

96230033901 

 –خیابان نمایندگی سایپا  –علی آباد  –امیدیه  -خوزستان  امیدیه 332 29

 روبروی موتور فروشی رفیعی

 90367926900 آقای دیلمی

90266071160 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان سیستان و بلوچستان
کد  ردیف

 نماینده
 تماس شماره نام نماینده آدرس منطقه

2 093 3 

 زاهدان

 مجتمع چسب حمید -تقاطع کوثر  -بلوار شهید فاضلی  -زاهدان 

 انحصاری

 آقای گرگیج

 (ستاره  7) 

90209706009 

 آقای کاشانی الکتریکی قصر نور - 6خرمشهر  -بلوار خرمشهر  -زاهدان  زاهدان 009 0

 (ستاره  0) 

90902026336 

90211020631 

 سراوان 330 3

2 

 –روبروی بانک ملی شعبه انقلاب  –خیابان انقلاب  -نسراوا

 فروشگاه چسب یاسر

 آقای

 دهواری نژاد

90212001300 

90371711101 

 خراسان شمالی
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

 –خیابان معراج  –متری هاشمی  30خیابان  –بجنورد  بجنورد 073 2

 رنگ و ابزار گروس –حاشیه میدان معراج 

 آقای حیدری

 (ستاره  2) 

90391061160 

91130060011 

 – 22روبروی ناطق  –خیابان شهید ناطق  –گرمه  گرمه 009 0

 ابزار و یراق شاه محمدی

 آقای

 شاه محمدی

 (ستاره  2) 

90213110007 

91130190732 

3 

 

 -روبروی آتش نشانی   –خیابان شهید رجایی  –جاجرم  جاجرم -229

 223پلاک  –فروشگاه خانه ی چسب شهر 

 آقای اسماعیلی

 (ستاره  2) 

90217007132 

91130070120 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان کردستان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

 آقای محمدی کردستان بانه 212 2

 (ستاره  2) 

90212100272 

 -شهرک صنعت گران  -ت بلوار سردش -  بانه -کردستان  بانه 076 0

 لوازم یدکی هیرش 330و  331پلاک 

 آقای رحیم زادگان

 (ستاره  2) 

90213700100 

90922200963 

 - اداره اوقاف یروبرو -  یغرب یمتر30 - قروه -کردستان  قروه 010 3

 ساکویا یندگینما

 آقای حسینی

 (ستاره  2) 

90211732037 

-انتهای خیابان بهشتی  -امیاران شهرستان ک -کردستان  کامیاران 010 0

 ابزار صنعتی ناصر -جنب کبابی فیضی 

 آقای محمدی

 (ستاره  2) 

90213701076 

 استان بوشهر
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

-روبروی اداره برق  -بلوار امام  -بندر کنگان  -بوشهر  کنگان 219 2

 فروشگاه دنیای چسب

 هماسبی کنگانیآقای ط

 (ستاره  2) 

90273700722 



 

 

 

 

 

 

 

 

 استان کرمان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

 

2 

237 3 

 کرمان

 – 0نبش پزشک   -بلوار پزشک  -همتی فرد  -کرمان 

 روبروی مجتمع ثارالله ابزار آلات دی

 آقای نیک زاد

 ( ستاره 3) 
90233763991 

90910991999 

0 290 0 

 سیرجان

بلوارشهدای نیروی  -بلوار مالک اشتر  -سیرجان  -کرمان  

 فروشگاه صیادی -بعد از شرکت  آرمان گوهر  -انتظامی 

 آقای صیادی

 ( ستاره 0 )
90230013022 

90232010100 

 - 0روبروی کوچه شماره  -بلوار آیت الله صدوقی  -کرمان  کرمان 206 3

 فروشگاه چسب امیر

 آقای طاهریان

 ( ستاره 0 )
90232091910 

90021121910 

90200012032 

0 

 

290 0 

 رفسنجان

 آقای کرمی بازرگانی کرمی - 21و  26رفسنجان خیابان کارگر  -کرمان 

 (ستاره  2) 

90233020201 

93030013799 

ابتدای خیابان  -چهار راه بیمارستان امام   –جیرفت  –کرمان  جیرفت 200 1

 فروشگاه تهران ابزار -امداد 

 آقای پیرمرادلو

 (ستاره  2) 
93003320012 

90233000209 

 آقای عمرانی 09روبروی سرباز  -خیابان سرباز   -کرمان  کرمان 200 6

 (ستاره  2) 
90230030060 

خیابان  -میدان مهارت  -شهرک صنعتی  -عنبرآباد  –کرمان  عنبرآباد 017 7

 گروه تولیدی کیمیای جنوب شرق - 0صنعت 

 آقای سنجری

 (ستاره  2) 
90239101093 

90302202160 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان زنجان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

 –بالاتر از بازار سنتی  -امام خیابان  -خدابنده  -زنجان  خدابنده 216 2

 ابزار آلات قائم 290پ 

 آقای عیوضی

 (ستاره  0) 

90902200320 

 آقای محمدی رنگ و ابزار نوین -چهارراه صدر جهان  -خ صدر  -زنجان  زنجان 211 0

 (ستاره  2) 

90200030600 

3 276 0 

 زنجان

-صنعت غربیBبلوک  -سایت کارگاهی   -میدان بسیج  -زنجان 

 عبدالهی ابزار -00طعه ق

 آقای عبداللهی

 (ستاره  2) 

90236109923 

 آقای اسماعیلی فروشگاه استاد کار -چهارراه معلم   -ابهر  -زنجان  ابهر 019 0

 (ستاره  2) 

90206000020 

90031003123 

1 021
_ 

صائین 

 قلعه

- روبروی بانک ملت  - خیابان امام  -شهرصائین قلعه   -زنجان 

 ر امیررنگ ابزا

 آقای محبی

 (ستاره  2) 

90207700330 

90207707671 

نرسیده به  –خیابان سید جمال الدین  –خرمدره  –زنجان  خرمدره 300 6

 پخش چسب پارسیان–ملاصدرا 

 آقای بنیادی

 (ستاره  2) 

90207021761 

90367000201 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان گیلان
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس مایندهنام ن آدرس منطقه

2 

 

 آقای دوست فرهنگ ابزار  -متری حافظ  09خیابان  -لاهیجان  –گیلان  لاهیجان 272
 فرهنگ دوست

 (ستاره  0) 

90223390101 

 آقای راهنما نماینده سیار –رشت  –گیلان  رشت 003 0

 (ستاره  0) 

90220309923 

3 

 

 آقای میدان شهرداری –کیاشهر  -گیلان  کیاشهر 000

 سجده ای

 (ستاره  0) 

90031003313 

 –جنب بیمه دانا  –میدان شهید املاکی  -لنگرود  –گیلان  لنگرود 079 0

 پخش رنگ کسرا

 آقای

 رجب پور

 (ستاره  0) 

90223000090 

92300110711 

خیابان شهید ذبیح آله  –فاز فرمانداری  –رضوانشهر  –گیلان  رضوانشهر 067 1

 اینده سیارنم  -کوچه بسیج –محمدی 

 آقای استوار

 (ستاره  2) 

90099232100 

90220172100 

 –خیابان شهدا  -واجارگاه   –کلاچای -رودسر  –گیلان  رودسر 012 6

 1کوچه نشاط 

 آقای لطفی

 (ستاره  2) 

90226267062 

90316207062 



 

 

 

 استان اردبیل
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

مشگین  266 2

 شهر

 آقای نوید شهر مشکین شهر -اردبیل 

 (ستاره  0) 

90003909900 

 -نبش کوچه انصار  -خیابان شهید رجایی  -خلخال  -اردبیل  خلخال 001 0

 پخش رنگو ابزار علیزاده

 آقای علیزاده

 ( ستاره 0 )

90226371013 

 زنرسیده به میدان کشاور -بزرگراه بسیج  -اردبیل   اردبیل 001 3

 رنگ و ابزار اسمعیلی

 آقای اسمعیلی

 (ستاره  0) 

90096017217 

90299713072 

0 

 

-جنب اداره برق  -خیابان دکتر بهشتی  –گرمی  –اردبیل  گرمی _271

 فروشگاه تیموری

 آقای

 میر تیموری

 (ستاره  0) 

90200131001 

 آقای آقالو قالوبازرگانی آ -جنب جهاد کشاورزی  -میدان جهاد  -اردبیل  اردبیل 002 1

 (ستاره  2) 

90200126101 

90301990167 

90133123209 

 استان آذربایجان غربی
کد  ردیف

 نماینده
 شماره تماس نام نماینده آدرس منطقه

2 

 

 آقای نوبخت –پاساژ امین   –شیخ شلتوت   -ارومیه  ارومیه 001

 (ستاره  0) 

90202061611 

 آقای پیشرو روبه روی انبار ترابری –مهاباد  جاده -میاندوآب  میاندوآب 020 0

 (ستاره  0) 

90203120907 

3 

 

 – 20بعد از کلانتری -بلوار شهید بهشتی  -نقده  نقده 023

 رنگ ابزار پرتوی

 آقای پرتوی

 فرخ زاد

90200012701 

 –نرسیده به دادگستری  -بلوار جمهوری  –بوکان  بوکان 026 0

 جنب ایران خودرو

 هیشآقای شبان پ

 (ستاره  2) 

90203126007 

 آقای موسایی روبروی میدان تره بار –جاده ی تبریز  -میاندوآب  میاندوآب 061 1

 (ستاره  2) 

90202193111 



 


