مراکز نمایندگان فروش چسب هل
تاریخ آپدیت 0010/01 /01

استان تهران
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

0

011

10
تهران

تهران  -جاده شهریار -نرسیده به سعیدآباد  -شهرک صنعتی
گلگون  -بلوار میلاد شمالی  -روبروی آتش نشانی  -پلاک 11

( 7ستاره)

1

000

01

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

آقای اقوامی

تهران

پلاک 030

(  0ستاره )

110-66010016
11010111011

3

001

01

تهران  -شهرک ولی عصر  -خیابان احمدحسینی  -پلاک 01

آقای مرتضوی

11001161110

0

001

تهران
01

نام نماینده

شماره تماس

آقای علی اکبری 11061601100-1

(  7ستاره )

تهران

تهران  -چهارراه سیروس  -جنب بانك صادرات  -سرای انصاف
پلاک 0

(  0ستاره )

1

011

01

تهران  -خ امام خمینی  -روبروی بیمارستان سینا –

آقای اسلامی

کوچه جهانگردی  -پلاک  - 11نوین چسب

(  0ستاره )

6

011

01

تهران  -میدان امام خمینی -ابتدای فردوسی جنوبی

آقای بهره مند

تهران

پلاک  -016فروشگاه چسب فردوسی

(0ستاره)

11016111000
11066761111
11066761310

7

001

اطراف
تهران

تهران -شهر قدس

آقای طاهر

11311163111

1

000

1

تهران -صادقیه

1

007

11010117103

01

000

خانم لعلی

11016711661

(  3ستاره )
تهران – تجریش – پخش سیار

تهران
اطراف
تهران

11010161611

(  0ستاره )

تهران
0

آقای کبیری

11010116611

آقای ابراهیمی

11310101613

(  0ستاره )
تهران  -خیابان شهریار  -بلوار آزادگان  -بعد از پل کهن -
سمت گاراژ کیهان

آقای خاکپور
(  0ستاره )

11131111100

آقای امینی

11011016166

00

060

0و0

تهران پارس  -دلاوران  -خ طباطبائی نسب  -نبش خ گلدست
-پلاک 3

(  1ستاره )

01

071

0

تهران پارس شرقی  -خیابان احسان  -خیابان  01بهمن –

آقای امجدی

11013160713

پلاک 6330

(  0ستاره )

11016111111

03

011

اطراف
تهران

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

آقای بیات

11010316101

00

117

01

تهران  -خ  01خرداد  -بازار بین الحرمین -کوچه مسجد جامع
پاساژ فرنو  -ط زیرین پ 1

(  0ستاره )

01

111

01

تهران  -چراغ برق  -خیابان امیرکبیر  -سر ملت

آقای یونسیان

06

101

01

تهران  -خیابان امام خمینی  -بین بیمارستان سینا و حسن
آباد پلاک 017

07

101

01

تهران  -چهارراه سیروس  -ورودی محلاتی -جنب چسب
مشهد  -پلاک  - 11چسب اتحاد

01

113

01

160

11

161

( 0ستاره)
آقای علاف پور

11371011131
11013071010

(  0ستاره )

تهران

آقای سیاه پوش

11011111111

(  0ستاره )
آقای بغیری

11010736301

(  0ستاره )

33101317
33111101

1
تهران
سیار

تهران  -منطقه  -1پونك – چهاردیواری  -خیابان زیتون -
خیابان چمران – بین0و - 1فروشگاه چمران
تهران  -پیروزی – بلوارابوذر  -خ زمزم  -خ علامه امینی -
کوچه شهید ابراهیمی  -فراز سه پلاک  – 3نماینده سیار –

آقای محمدخانی

11016110010

(  1ستاره )

11000313111

آقای قربان پور

11011061117

(  1ستاره )

(پاکدشت -ورامین)
کرج  -جاده ملارد – بعد از پارک منظریه –

آقای هادی سیفی

11011633131

کالای ساختمانی سیفی

(  0ستاره )

11010606177

10

111

تهران

تهران  -میدان حسن آباد  -ابتدای خیابان وحدت اسلامی -
روبروی پارک شهر  -پاساژ وحدت  -طبقه همکف  -پلاک 3

آقای سلطانی

11

311

رباط
کریم

تهران – نماینده سیار در شهرهای شرق تهران شامل رباط
کریم – شهریار – اسلامشهر و اطراف

(  3ستاره )

13

311

1و3و
شهریار

تهران  -مناطق  1و  3و شهریار

آقای ابراهیمی

36616011
11013071166

(  0ستاره )
آقای یزدانی

(  1ستاره )

11313030330
11363367673

استان خراسان رضوی
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

010

0
مشهد

مشهد  -چهارراه ابوطالب  -نبش قرنی  -11چسب کاشفی -

آقای کاشفی
(  7ستاره )

11013011013

1

016

مشهد

مشهد  -بلوار قرنی  -نبش چهار راه مجد  -چسب توس

آقای ناصحی فر
(  1ستاره )

11016116101
11037031666

3

000

01
مشهد

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -فاز  -0بلوار صنعت  -پلاک 07
مجتمع تجاری شهرک صنعتی توس  -طبقه همکف  -واحد 003

آقای جاویدی
(  0ستاره )

11011066017
11031003100

0

003

7
مشهد

مشهد  -شهرک صنعتی طرق  -بین پیشه  00و  -06منطقه - 7
چسب امیر

آقای باقری

11033113111
11010701011

1

010

6
مشهد

مشهد  -خیابان هفده شهریور  -نبش هفده شهریور  - 1روبروی
پمپ بنزین  -فروشگاه ولی عصر

آقای
خدابخشیان

11016031317
11010011106
11031101013

6

006

1
مشهد

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

آقای مهدی
صفرزاده

11011703130
11010170111
11033610101

7

001

سبزوار سبزوار  -نبش چهارراه کوشك  -پشت باجه پلیس  -چسب سامان

آقای حامد
طالبیان

11016111107
11000131011

1

061

نیشابور  -خیابان سیمتری طالقانی  -جنب بانك کشاورزی –
پلاک 001

آقای محمد
شهیری

11013110163
11001101711

1

011

مشهد – شهرک غرب – بلوار امامیه – امامیه  - 31/0پلاک 03
–بلوار  -ما بین منطقه  01و00

آقای کریمی پور
(  1ستاره )

11011700013

01

011

مشهد  -چهارراه ابوطالب  -بین قرنی 11و  -10چسب چوبدار

آقای چوبدار
(  1ستاره )

11311311131

00

113

مشهد  -جاده شاندیز – نبش ویرانی  - 31رنگ و ابزارمهری

آقای مهری

11011070011
11331611013

نیشابور

طرقبه
شاندیز

01

 110چناران

03

117

0
قوچان

00

131

01

131

تربت
جام

06

107

خواف شهرستان خواف – شهر سنگان  -پایین تر از میدان معلم  -خ امام
خمینی - 33ابزارآلات محمدزاده

07

111

خلیل
آباد

01

161

مشهد

مشهد  -خ امام رضا  – 01چهارراه اول  -سمت راست  -مغازه
سوم فروشگاه امیربیك  -پارسا

01

130
_

سرخس

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

آقای احسانی

11

136
_
170

گلبهار

شهر گلبهار  -دور میدان پرند  -ابزار آزاد

آقای آزاد

11010001160

منطقه
قرنی

مشهد  -بین قرنی  11و تقاطع مجد  -دهکده چسب

آقای میرزایی

11310311011
11311010006
37111161

11

113

مشهد

مشهد – بلوارتوس  -توس  -011جنب پمپ بنزین خطیب –
پخش روغن خطیب

آقای
خطیب سمنانی

11011111360
11131110033
11100061110

13

316

زبرخان

خراسان رضوی – شهرستان زبرخان  -شهر خرو  -محله گلستان-
بلوار امام رضا (ع)  -نبش امام رضا  - 1ابزارآلات ولی عصر (عج )

آقای حسینی

11331631111
11013111736

10

317

گلمکان

خراسان رضوی –شهرستان گلمکان – بلوار امام رضا – چشمه
سبز شمالی – 7سمت چپ  -ساختمان اول

آقای مهربان

11310171101

11

111

مشهد

مشهد – خیابان کوشش – بین کوشش  1و – 00
فروشگاه شهر چسب

آقای کاشانی

11010701160
11013011111

16

300

رشتخوار

خراسان رضوی – رشتخوار – بلوار امام رضا بین  0و 6
لوازم یدکی حسن زاده

10

چناران  -بلوار امام خمینی  -بین امام خمینی  10و 13

آقای غلامی

11010110660
11006010101

قوچان – کمربندی  -خیابان مدرس شمالی  -نبش مدرس
شمالی - 01لوازم یدکی جوشن

آقای جوشن

11011116101

تربت حیدریه  -میدان 11بهمن  -ابتدای جاده زاوه  -سمت راست
رنگ و ابزار امین

آقای مغول زاده

11010130101

تربت جام  -بلوار سردار سلیمانی  -نبش سلیمانی 0

آقای جامی

11011110111
11013117011
11011116100

آقای
محمد زاده

11016613011
11010363011

خلیل آباد  -خ امام خمینی  -جنب بانك رفاه  -ابزارقربان نژاد

آقای قربان نژاد
(  0ستاره )

11011161111
11017711016

آقای امیربیك

11010117377
11031107131
11013111071
11030110331

آقای حسن زاده 11010007073

17

303

مشهد – فدائیان اسلام  -0بین فرجامی  01و – 00
فروشگاه شمع فیروزیان مقدم

آقای فیروزیان

11010161113

11

306

مشهد –شهرک رجایی  -بلوار حر – حر – 16پلاک 31

آقای سروری

11010013300
11033711176

استان آذربایجان شرقی
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

011

1
تبریز

تبریز – خیابان جمهوری اسلامی – نرسیده به مسجد انگجی -چسب
نظری

آقای نظری
کالاگستر
(  7ستاره )

11310110111
11111111101

1

011

1
تبریز

تبریز  -خیابان جمهوری اسلامی  -پایین تر از کالاگستر نظری

آقای
پورطالش
(  0ستاره )

11003000111

3

013

تبریز

تبریز -شهرک یاغچیان  -فلکه اصلی یاغچیان  -جنب سوپر گوشت
حیدری  -ابزارآلات

آقای بیرامی
(  0ستاره )

11011706771

0

036

تبریز

تبریز -خیابان دارایی  -نرسیده به مسجد صاحب الامر

آقای رزمی
(  0ستاره )

11131100110
10033107117

1

013

تبریز

تبریز  -میدان کاه  -چسب شاهین

آقای

11001000161

شاهین دوست

(  0ستاره )
6

061

تبریز

تبریز-گل شهر -انتهای گل سرخ  -فروشگاه قائم –
لوازم التحریر و سوپر مارکت

آقای
مسیحی دم
(  1ستاره )

11000167101

7

071

مرند

مرند  -جاده امانق  -سوپر مارکت حامد

آقای
پور سیدی

11100137113

(  0ستاره )
1

077

تبریز

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

آقای نوری
محمودآباد
(  0ستاره )

11130166313

1

111

0
تبریز

تبریز  -خ راه آهن  -ایستگاه سرچشمه  -بازار ابزار اسبقی –
ط همکف پ 1

آقای پاشایی
پایدار
(  1ستاره )

11001111710

01

111

0
تبریز

تبریز  -خ راه آهن – سرچشمه  -روبروی پاساژ ناصری –
چسب سعید

آقای مقتدر
کارگران
(  1ستاره )

11003031010
10031101117

00

111

تبریز

تبریز  -قونقا  -کوچه زنده دل

آقای جعفریان 11000101110
(  0ستاره )

01

111

جلفا

جلفا  -خ امام خمینی  -میدان یاد بود  -فروشگاه عسگری

آقای عسگری
(  0ستاره )

11000133011
11001111111
10001113060

03

137

مرند

مرند – خیابان امام

آقای واحد
(  0ستاره )

11001110301

00

163

آقای پاینده
(  0ستاره )

11003100311
10030111013

سردرود سردرود  -خیابان امام  -روبروی پاساژ تابلو فرش  -فروشگاه آذر ابزار
پاینده (آقای پاینده سردرودی)

آقای محمودی 11001007171
(  0ستاره ) 11001111101

01

170

بستان
آباد

از طرف تبریز نرسیده به بستان آباد -روبروی پمپ بنزین کیان -1
سه راهی روستای حاج آقا  -جنب سردخانه سهند –
انبار شرکت اونال پخش (نمایندگی محلی سوپرمارکت ها )

06

171

تبریز

نماینده سیار

07

113

بناب

بناب  -بلوار شهریار – روبروی مسجد سلیمان سلطان

آقای جعفرپور 11001101117
(  1ستاره ) 10037731311

01

111

مرند

مرند  -کشکسرای

آقای ابوالحسنی 11336606137
(  0ستاره )

01

116

مرند

مرند – خیابان امام

آقای هاشمی
(  0ستاره )

11101166711

11

117

تبریز

تبریز  -خیابان جمهوری اسلامی – جنب مسجد اصفهانیان –
نبش مطب  -پلاک 017

آقای محمدی
(  3ستاره )

11000000070

آقای اسدیان
(  0ستاره )

11130131113
11010311111

10

311

تبریز

تبریز –شهرستان چاراویماق  -قره آغاج – خیابان آبگرم –
فروشگاه اورجینال یدک ( صفرپور )

آقای صفرپور
(  0ستاره )

11330101131
10011710670

11

301

تبریز

تبریز – خیابان خاقانی – جنب مجتمع تجاری خاقانی – فروشگاه
تکنیك چسب

آقای فخمی

11003001311
31131116

13

311

مرند

مرند – جاده خوی –روبروی تریلر سازی نادر  -تلاش ابزار

آقای موسوی

11000010031
11003100116
11001111176

10

316

تبریز

تبریز – خیابان راه آهن – ایستگاه سرچشمه –روبروی بانك تعاون
–پلاک 01

آقای پاشایی
پایدار

11001710111
11111671011

11

331

تبریز

تبریز  ،ولیعصر  ،پایین تر از فلکه تختی  ،بانك چسب کانگورو

آقای
حیرت انگیز

33616671

16

333

ورزقان

ورزقان

آقای نصیری

11001111011

استان اصفهان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

030

اصفهان

اصفهان -خیابان دکتر بهشتی  -بعد از چهارراه عباس آباد -
فروشگاه جهان واشر

آقای ذیگلری
(  0ستاره )

13031363161
11030016716

1

033

0
اصفهان

اصفهان  -اتوبان خرازی  -بین خیابان صمدیه لباف و کهندژ -
بین کوچه 70و  -76پخش میلانو

آقای الیاسی
(  0ستاره )

11031610110

3

031

1
اصفهان

اصفهان  -بلوار اشرفی اصفهانی (کهندژ ) -کوچه شماره -30
دومین انبار داخل کوچه  -انبار رنگ کبیری  -منطقه 1

آقای کبیری
(  0ستاره )

11033001111
13037611173

0

001

اصفهان

اصفهان  -خیابان نواب صفوی  -بعد از کوچه شماره – 1
فروشگاه چسب رازی

آقای قربانی
(  1ستاره )

11030117133

1

011

اصفهان

اصفهان – اتوبان خرازی  -نرسیده به سه راه کهندژ  -فروشگاه
چسب پدیده

آقای خاکباز
(  1ستاره )

11033130063

6

070

نجف
آباد

اصفهان – نجف آباد  -بلوار آیت – بعد از مسجد حاج یوسف –
شرکت رنگین رفاه آذران

آقای آذران
(  0ستاره )

11030110111
13001701330
13001706110

7

071

اصفهان

اصفهان  -اتوبان ذوب آهن  -ورودی درچه  -خ شهدا –
نبش کوچه 11

آقای ملك زاده
(  0ستاره )

11033116010

1

110

اصفهان  -اتوبان ذوب آهن  -منطقه صنعتی کرسگان  -نبش
کوچه استقلال  -ممتاز برش ( نمایندگی فلاورجان و حومه )

آقای کمالی
(  0ستاره )

11030301011
13037071113

1

110

03
اصفهان

بلوار کشاورز – حد فاصل فلکه ارتش به سمت سه راه سیمین -
نبش کوچه  - 10ابزار امیر

آقای طلاکش
(  1ستاره )

11317113110
11031111030

01

101

01

اصفهان  -شهر ابریشم – یزد آباد  -بلوار الغدیر  -جنب کوچه 00

آقای جعفری
(  0ستاره )

11101166130
11037111606

00

100

7
اصفهان

اصفهان  -پل چمران  -ابتدای اتوبان چمران  -قبل از خیابان
اشراق  -فروشگاه طلایی

آقای طلایی
(  1ستاره )

11030110131

01

116

01
اصفهان

اصفهان  -خ امام خمینی  -منطقه صنعتی امیرکبیر –
خ مشیرالدوله  -سه راه پردیس  -روبروی بانك مهر ایران

آقای نامدار
الیگودرزی
(  0ستاره )

11031111710
13033160307

03

130

اصفهان

ااصفهان  -میدان قدس  -خیابان مصلی  -خیابان اوحدی -
مجموعه ابزار مهدیه

آقای
شکل آبادی
(  1ستاره )

11031030161

00

131

1
اصفهان

اصفهان  -خ امام خمینی – ورودی خانه اصفهان  -نرسیده به
فلکه نگهبانی  -سمت راست  -ابزار همشهری

آقای شریفی
(  0ستاره )

11030137317
11376171171
13033111303

01

117

3
کاشان

اصفهان  -کاشان  -خیابان فاضل نراقی  -جنب بانك صادرات –
ابزار آلات زارع

آقای زارع
(  0ستاره )

11031631003
13011061701

06

111

00
اصفهان

اصفهان  -خیابان زینبیه شمالی  -روبروی محله سودان –
نبش کوچه شهید دباغیان 31

آقای لولاکی
(  0ستاره )

11033011767
11031011030
13031671113

07

111

کاشان

اصفهان  -کاشان خیابان اباذر  -ابزار صنعتی محمدزاده

01

310

اصفهان

01

 -101اصفهان

اصفهان

آقای حسینی
(  1ستاره )

11033110010
11033161111

اصفهان خ پروین  -پل سرهنگ -خ معراج  -مقابل کوچه شماره
(01شهیداسکندری)  -دنیای چسب.

آقای
سیفی نسب

11030711013

آقای خدادادی

11031111710
11033170113

اصفهان – خیابان حکیم نظامی – جنب بانك تجارت –
ابزار تجارت

آقای باطنی

11030117116
13036101111

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

آقای تاج
الدینی

11311170610
11031671001

اصفهان اصفهان -خیابان سجاد – بین چهارراه سپه سالار –زیرگذرگلستان
شهدا-روبروی بانك ملی –کلینیك ساختمان آرمان

11

301

10

307

اصفهان

11

317

اصفهان

آقای محمدزاده 11033631101
(  0ستاره )

استان گیلان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

070

لاهیجان

گیلان – لاهیجان  -خیابان  11متری حافظ  -ابزار فرهنگ دوست

آقای

11003311111

1

103

رشت

گیلان – رشت – نماینده سیار

3

100

کیاشهر

گیلان  -کیاشهر – میدان شهرداری

0

167

رضوانشهر

گیلان – رضوانشهر – فاز فرمانداری – خیابان شهید ذبیح آله
محمدی –کوچه بسیج  -نماینده سیار

آقای استوار 11111030111
(  0ستاره ) 11001170111

1

171

لنگرود

گیلان – لنگرود  -میدان شهید املاکی – جنب بیمه دانا –
پخش رنگ کسرا

آقای
رجب پور
(  1ستاره )

11003001111
10301110711

6

110

رودسر

گیلان – رودسر -کلاچای – واجارگاه  -خیابان شهدا –
کوچه نشاط 1

آقای لطفی
(  0ستاره )

11006067160
11316017160

فرهنگ دوست

(  1ستاره )
آقای راهنما 11001311103
(  1ستاره )
آقای
سجده ای
(  1ستاره )

11131013313

استان مازندران
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

006

ساری

ساری  -بلوار خزر  -روبروی مسجد محمد رسول الله –
بین پردیس  0و  - 1بلوار دفاع مقدس  -دنیای چسب

آقای خلیلی
(  1ستاره )

11000160110

1

007

نور

شهرستان نور  -چمستان  -بلوارشیخ فضل الله نوری –
بین شاهد  10و  - 16فروشگاه کیمیا شیمی

آقای کاظمی
(  0ستاره )

11016106116

3

031

سواد
کوه

شهرستان سوادکوه – زیرآب  -خیابان آزادی  -جنب پمپ
بنزین  -فروشگاه شجاعی

آقای شجاعی
(  1ستاره )

11000113011
10001011101

0

030

بابل

بابل – امیرکلا  -خیابان ابن سینا  -ابن سینا ( 11توسکا )

آقای ابراهیمی
(  0ستاره )

11001011306
11000000116

1

017

1
ساری

ساری  -خیابان معلم –
روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

آقای دوستدار
(  0ستاره )

11001131000
33161101

6

061

قائم
شهر

قائم شهر  -خیابان جویبار  -خزر  - 16روبروی فروشگاه همهمه
 -رنگ و چسب نامور

آقای نامور
(  1ستاره )

11003111161
11000161110

7

111

بابل

بابل  -بلوار کشاورز  -انتهای اداره آب –
فروشگاه پخش چسب و یراق کابینت

آقای فقانی
(  0ستاره )

11003001107

1

133

نور

نور  -خیابان شیخ فضل الله نوری  -نبش کوچه نیایش -01
پخش چسب نائیج

آقای نائیج
(  1ستاره )

11001011010
11311011010
11000171131

1

110

بهشهر

بهشهر  -روبه روی پمپ بنزین عمادی –
فروشگاه ابزار صنعت کریمی

آقای کرمی
(  0ستاره )

11001111171
11001171111
11366317117

01

161

راهبند

ساری – بلوار کشاورز – راهبند  -کنار بانك ملت  -چسب ترابی

آقای ترابی
(  0ستاره )

11001710711

00

111

گلوگاه

گلوگاه  -میدان مرکزی به سمت جنگل –
ابزار یراق علی خواجوی

آقای خواجوی
(  0ستاره )

11000101300

01

110

1
آمل

آمل  -بلوار مطهری  11 -متر بعد از تربیت - 36
فروشگاه آقای ابزار

آقای صالحی
(  0ستاره )

11360161111

03

311

مرکزی
آمل

آمل  -خیابان هراز  -روبروی آفتاب – 11
فول ابزار صنعتی ساختمانی شکری پور

آقای شکری پور
(  1ستاره )

11007100110

00

300

شهرستان فریدون کنار – محمود آباد – شهر سرخرود – جنب
بانك کشاورزی – لوازم ساختمانی فرجی

آقای فرجی

11000110176
10000111631

01

 310تنکابن

ردیف

کد نماینده

0

011

مازندران – تنکابن – خیابان فردوسی غربی –
فروشگاه تاسیسات علی

آقای سرمیلی

11137060111
11003110101

استان چهارمحال بختیاری
منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

شهرکرد  -خیابان امیرکبیر  -پلاک -60
انحصاری

آقای فدایی
(  3ستاره )

11033136110

استان سمنان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

0

031

مهدی سمنان  -مهدی شهر  -بلوارشهید سلیمانی  -بالاتر از مسجد فاطمیه  -آقای همتی
(  1ستاره )
فروشگاه یدکی ایران یدک
شهر

11010310767

1

016

آقای
عزیزپور
(  3ستاره )

11010301171

3

171

آدرس

سمنان سمنان  -شهرک خدماتی غرب  -نبش بلوار  01خرداد  -جنب شرکت
پخش پگاه  -فروشگاه و تعمیرگاه جهان دیزل –
فروشگاه عزیزپور
شاهرود

سمنان – شاهرود  -خیابان شهدا  -نبش کوچه -11
روبروی هلال احمر  -دنیای چسب

نام نماینده

شماره تماس

11010730170
آقای
31301101
حسن ملکی
(  1ستاره )

استان گلستان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

031

گنبد
کاووس

گلستان  -گنبدکاووس-خیابان حافظ  -نبش مدرس

آقای اکبری
(  0ستاره )

1070001103
11311361761

1

010

آق قلا

گلستان  -شهرستان آق قلا  -انبار الوم  -خ مختومقلی  -نرسیده به
چهارراه آزادگان  -سمت چپ منطقه بندی ندارد.

آقای یارعلی 11001731111
(  1ستاره )

3

116

گنبد
کاووس

گلستان  -گنبدکاووس  -خ حافظ جنوبی  -بین چهار راه شهدا و
مدرس  -فروشگاه چسب قرائی

آقای قرائی
(  0ستاره )

11003711663

0

131

گنبد
کاووس

گنبدکاووس  -میدان بسیج  -اول جاده مینودشت  -بین کوچه اول
و دوم  -ابزار یراق قلی زاده

آقای
قلی زاده
(  0ستاره )

11000763131

1

101

مینو
دشت

گلستان – مینودشت  -خ پاسداران  -رو به روی شرکت گاز

6

161

کلاله

گلستان  -شهرستان کلاله  -خیابان انقلاب  -روبروی مسجد جامع -
فروشگاه رنگ و چسب متین

7

310

گالیکش

گلستان – گالیکش  -خیابان امام  -ابتدای خیابان ابوذر –
ابزار و یراق استوار

آقای نصرتی 11003711113
(  0ستاره )
آقای وردی
(  0ستاره )

11000761701
10731006137

آقای استوار 11003701117
(  0ستاره )

استان قم
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

001

منطقه
3

قم  -میدان زین الدین  -بلوار شهید عابدی  -نبش کوچه  -00سمت
راست  -پلاک  -11طبقه همکف  -منطقه  - 3چسب دال

آقای
یوسفی
(  0ستاره )

11010101101
11136613711

1

013

منطقه
6

قم  -خیابان سوم خرداد  -کوچه  -01پلاک 7

3

111

قم

قم  -میدان زین الدین  01 -متری مدرس  -خ شهید تقوی -
بین کوچه  6و  ( 1نماینده انحصاری )

آقای مهربان 11016160300
(  1ستاره ) 11361611011
آقای
سالار الهی
(  6ستاره )

11011611011

استان هرمزگان
ردیف

کد نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

110

0

بندرعباس  -بلوار مصطفی خمینی  -ابتدای  011واحدی اوقاف -
فروشگاه چسب مارکت

آقای جوکار
(  0ستاره )

11077600701
11076177736

لرستان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

0

011

دورود

شهر دورود  -بلوار  61متری  -نبش کوچه میعاد - 1
فروشگاه دنیای چسب قائد رحمت

1

061

3

067

0

116

1

-131

شهرستان خرم اباد  -بلوارشهید چاغروند  -شهرک آذربایجان
0
 بین توسکا  0و  1غربیخرم آباد

نام نماینده

شماره تماس

آقای قائد رحمت پور 11063611011
16603130331
(  1ستاره )
آقای سهرابی
(  0ستاره )

11061161610
11061113017

پلدختر  -خیابان امام  -جنب بانك ملی مرکزی

آقای بخشی وند
(  1ستاره )

11063677107

خرم آباد – ناصرخسرو  -خیابان فرزانگان دوم  -کوچه
کیمیای 00

آقای شایان فرد
(  0ستاره )

11016161131

خرم آباد  -میدان آزادی  -خیابان وصال – روبروی مسجد
امام حسن مجتبی (ع)  -نبش کوچه لعل –فروشگاه چسب
ماهان (معظمی)

آقای معظمی
(  0ستاره )

11311011610

6

301

خرم آباد – بلوار ولایت – شهرک آذربایجان – خیابان توسکا
–جنب پارک -پخش مواد غذایی

آقای حسنوند

11116001171

7

311

لرستان – نورآباد – چهارراه مطهری – بعد از پل – روبروی
شهرداری نورآباد – مطبوعات حسینی

آقای حسینی

11066616311
11310716311

پلدختر

1

استان یزد
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

011

0
یزد

یزد  -بلوار جمهوری  -ابتدای خیابان وکیل  -مجتمع چسب یزد

آقای حکیمیان
(  3ستاره )

11030101316
11030161117

1

171

یزد

یزد  -مروست  -خیابان امام  -روبروی بانك رفاه -
شرکت تعاونی مروست

آقای فلاحتی
(  0ستاره )

11031131107
11310001601
13131111111

3

311

یزد

یزد – سه راه حکیمیان – جنب مهمانپذیر ملت

آقای دانشیان
(  0ستاره )

11030106733
11111110111
13131116107

استان قزوین
ردیف

کد نماینده

منطقه

آدرس

0

060

0

قزوین  -خیابان اسد آبادی  -جنب بانك رفاه  -فروشگاه پایا

1

010

قزوین  -نماینده انحصاری  -پخش سیار

نام نماینده

شماره تماس

آقای گمرک چی 11010111061
(  0ستاره )
آقای کشتکار
(  0ستاره )

11371163117

استان همدان
ردیف

کد
نماینده

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

منطق
ه

0

 001تویسر
کان

تویسرکان  -بلواراشرفی اصفهانی  -روبروی بانك سپه –
پخش ابزار غفاری

آقای غفاری
(  0ستاره )

11011170017
11030116610

1

 073کبودر
آهنگ

کبودر آهنگ  -میدان شهدا  -ابتدای بلوار شهید رجایی  -روبروی
بانك توسعه تعاون

آقای حیدری
(  0ستاره )

11031110111
11013066110

3

106

همدان

همدان  111 -متر بعد از فلکه امام حسن  -جنب گاراژ خاوران

آقای سلیمی
(  0ستاره )

11311000611
11011001163

0

-101

0

همدان  -صالح آباد  -خیابان شهدا  -جنب بانك سپه
(منطقه  0صالح آباد )

آقای عقبی
(  0ستاره )

11013111103

1

111

همدان

همدان  -میدان عاشورا  -بلوار ملت  -مجتمع تجاری مهدیه –
پلاک 66

آقای کریمی
(  0ستاره )

11011310131

استان البرز
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

016

کرج

کرج  -خ بهشتی  -بین دهقان ویلای اول ودوم  -روبروی
دبیرستان امیرکبیر  -داخل گاراژ  -پرده آداک

آقای محققی
(  1ستاره )

11010771310

1

003

کرج

کرج  -خ شهید بهشتی  -بعد از میانجاده  -روبروی کوچه چمران-
پخش رنگ و چسب کیان

آقای صادقی
(  0ستاره )

11311160013

3

011

محمد
شهر

محمد شهر – ولدآباد  -محله ی اصفهانی ها  -خ حبیب بن
مظاهر  -روبروی کوچه بلال حبشی  -خ خاکی  -سومین سوله

آقای عزیزی
(  6ستاره )

11017617111
11010631016
11636306001

0

101

کرج

کرج – فردیس  -مشکین دشت  -بلوار جلال لو  -بلوار وصال -
خیابان مبعث

آقای ابراهیمی
(  0ستاره )

11310101613

1

166

کرج

6

110

کرج

کرج  -خیابان شهید بهشتی  -بین سه راه گوهر دشت و دهقان  -آقای بزرگ بشر 11010676610
(  0ستاره )
ویلای اول  -نبش میثم  - 00بازرگانی پارس البرز
کرج – ماهدشت  -بلوار امام خمینی  -خیابان شهید رحمانی -
کوچه نیلوفر 06

آقای یزدانی
(  3ستاره )

11313030330
11311610761

استان ایلام
ردیف

کد نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

160

ایلام

ایلام  -چهارراه مقاومت 11 -متر بالاتر از چهار راه  -روبه
روی فروشگاه جانبو  -ابزالات اپکس

آقای کشوردوست
(  0ستاره )

11311161610

استان خراسان جنوبی
ردیف

کد نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

017

بیرجند

خراسان جنوبی -بیرجند  -میدان قدس –
فروشگاه چسب سهیل

آقای
جوانبخت اول
(  1ستاره )

11013601010

1

011

بیرجند

بیرجند – حاشیه میدان توحید – چسب صادقی –
انحصاری

آقای صادقی
(  1ستاره )

11316113111

کرمانشاه
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

0

061

کرمانشاه

کرمانشاه  -میدان آزادی  -خ کوهساری –
فروشگاه آقای صیادی پور

نام نماینده

شماره تماس

آقای صیادی پور 11013110010
(  0ستاره )

1

116

سرپل
ذهاب

سرپل ذهاب  -خ احمد بن اسحاق  -میدان هلی کوپتر  -جنب
عمده فروشی کارگر  -مغازه ابزار یراق رامش پلاک 0116

آقای رامش
(  0ستاره )

11010631117
11301130376

3

111

1

کرمانشاه – سه راه چوانشیر  -پایین تر از پاساژ هلال احمر –
برخیابان  -پلاک 1

آقای محمدی
(  1ستاره )

11110061013
11013310311

0

313

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

آقای حاصلی
(  0ستاره )

11033031111
11030000111

1

331

کرمانشاه  -انحصاری

آقای قمامی
(  0ستاره )

11010300131
11113130101
11011300011

استان مرکزی
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

010

0
اراک

مرکزی – اراک  -میدان فراهان  -روبروی پمپ گاز cng
 -لوازم ساختمانی داوودی

آقای فراهانی
(  0ستاره )

11013611300

1

110

خمین

مرکزی  -شهرستان خمین  -انتهای خیابان آیت الله
سعیدی  -نبش میدان حضرت ابوالفضل –
فروشگاه ایران چسب

آقای خسروی
(  0ستاره )

11011116301

3

111

خمین

شهرستان خمین  -چهاراه قدس  -خیابان مطهری -
نرسیده به میدان پلیس -چسب مرکزی

آقای همت یار 11011101717
(  0ستاره ) 11311701101

0

171

ساوه

ساوه  -خیابان رجایی – سی متری اول  -جنب فضای
سبز  -فروشگاه لوله و اتصالات بعثت

آقای مرادی
(  1ستاره )

11337111611
11601131031

1

-017

اراک

اراک  -خیابان مشهد – جنب دفتر پیشخوان دولت –
فروشگاه ایده آل -

آقای میرزایی
(  1ستاره )

11011111616
11010611013

استان خوزستان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

010

1
دزفول

خوزستان – دزفول  -خیابان مالك اشتر  -نبش امام خمینی
جنوبی  -فروشگاه گلهای صنعت

آقای حرمتی
(  6ستاره )

11060001111
11310001111

1

011

آبادان

خوزستان – آبادان  -کمربندی بین میدان ورودی شهر و سه
راهی مدن (بازرگانی آقای شریفی )

آقای شریفی
(  0ستاره )

11063331713

3

011

شادگان

خوزستان  -شهر شادگان  -خ باهنر شرقی  -بعد از چراغ
راهنمایی  -ابزار ساختمانی سید رحیم

آقای
رضوی فلاحیه
(  1ستاره )

11061011101
11066301177

0

071

0
شوش
دانیال

خوزستان – شوش دانیال  -کوی ابوذر -خیابان امام خمینی (ره)
 -جنب مسجد جامع  -ابزار فروشی آقای رشنو

آقای رشنو
(  1ستاره )

11063001113

1

013

اندیمشك

خوزستان – اندیمشك – فرهنگیان  -خ ابن سینا –
نبش بازارچه  -پ 03

آقای موسوی
(  0ستاره )

11066036001

6

011

لالی

خوزستان  -لالی – خیابان باهنر – جنب مسجد جامع –
فروشگاه قیصر حسین وند

آقای
حسین وند
(  0ستاره )

11067300761

7

107

6
اهواز

خوزستان  -اهواز –کوی انقلاب  -خ فرحانی  -نبش ابهری -
فروشگاه دنیای چسب  -پ 71

آقای الباجی
(  1ستاره )

11061311710

1

101

رامهرمز

خوزستان  -رامهرمز  -بلوار معلم  -روبروی کوچه معلم 0
پخش چسب سیاح ( انحصاری )

آقای سیاح
(  7ستاره )

11011011117
11371610011

1

111

اهواز

اهواز  -خیابان شهید رستگاری  -نبش خیابان شهید محمدیان
فروشگاه ورقه

آقای ورقه
(  0ستاره )

11063366301
16031133111

01

311

آقای انوشا
(  1ستاره )

11063001111

00

330

آقای دیلمی

11367106111
11066071161

اندیمشك اندیمشك  -خیابان امام حسین  -بین میدان معلم و جاده انقلاب
 کارخانه یخ فخرایی  -پلاک -1فروشگاه خرازی انوشاامیدیه

امیدیه – علی آباد – خیابان نمایندگی سایپا – روبروی موتور
فروشی رفیعی

استان سیستان و بلوچستان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

113

3
زاهدان

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

آقای گرگیج
(  1ستاره )

11011716111

1

111

زاهدان

زاهدان  -بلوار خرمشهر  -خرمشهر  - 6الکتریکی قصر نور

آقای کاشانی
(  1ستاره )

11110006336
11011001631

خراسان شمالی
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

010

اسفراین

اسفراین – خیابان مطهری – سه راه کوشکی – جنب
ترمینال قدیم – پخش مواد غذایی برادران صادقی

آقای صادقی
(  0ستاره )

11311617111

1

 173بجنورد

بجنورد – خیابان  31متری هاشمی – خیابان معراج –
حاشیه میدان معراج – رنگ و ابزار گروس

آقای حیدری
(  0ستاره )

11311161160
11131161011

3

111

گرمه

گرمه – خیابان شهید ناطق – روبروی ناطق – 00
ابزار و یراق شاه محمدی

آقای
شاه محمدی
(  0ستاره )

11013111117
11131111730

0

-001

جاجرم

جاجرم – خیابان شهید رجایی – روبروی آتش نشانی -
فروشگاه خانه ی چسب شهر – پلاک 003

آقای اسماعیلی
(  0ستاره )

11017107130
11131170101

استان فارس
ردیف

کد نماینده

0

017

فارس  -نور آباد ممسنی چهارراه طالقانی  -ابتدای خیابان
شریعتی  -اولین فروشگاه

1

313

فارس -شهرستان کازرون – خیابان ورزش – روبروی پمپ بنزین
– چسب فروشی مسافریان

آقای
مسافریان
( 1ستاره )

3

311

منطقه  0شیراز

آقای عادلی
(  0ستاره )

منطقه

0

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

آقای رضایی
(  6ستاره )

11011101711
11073101610
11076303730
11073130010
17001111111
11101031166

استان کرمان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

011

1

کرمان  -رفسنجان خیابان کارگر  06و  - 01بازرگانی کرمی

آقای کرمی

11033100011
13030113711

1

011

1
سیرجان

کرمان  -سیرجان  -بلوار مالك اشتر  -بلوارشهدای نیروی
انتظامی  -بعد از شرکت آرمان گوهر  -فروشگاه صیادی

(  1ستاره )

3

037

3

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

آقای نیك زاد

کرمان

روبروی مجتمع ثارالله ابزار آلات دی

(  3ستاره )

0

001

جیرفت

کرمان – جیرفت – چهار راه بیمارستان امام  -ابتدای خیابان
امداد  -فروشگاه تهران ابزار

آقای پیرمرادلو
(  0ستاره )

1

063

سیرجان

کرمان – سیرجان  -سه راه غریب  -فروشگاه چسب اسلامی

آقای اسلامی

6

010

کرمان

کرمان  -خیابان سرباز  -روبروی سرباز 11

7

016

کرمان

کرمان  -بلوار آیت الله صدوقی  -روبروی کوچه شماره - 0
فروشگاه چسب امیر

1

117

عنبرآباد

کرمان – عنبرآباد  -شهرک صنعتی  -میدان مهارت  -خیابان
صنعت  - 0گروه تولیدی کیمیای جنوب شرق

(  0ستاره )
آقای صیادی

11030013100
11030010111
11033763111
11111111111
13003301110
11033111001
11037611111

(  1ستاره )
آقای عمرانی

11031031160

(  0ستاره )
آقای طاهریان
(  1ستاره )

11030011111
11101101111
11010010030

آقای سنجری
(  0ستاره )

11031111013
11310010160

استان کردستان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

010

بانه

کردستان  -بانه  -شهرک نور -خیابان  11متری -
جنب مدرسه داورپناه

آقای محمدی
(  0ستاره )

11010101070

1

176

بانه

کردستان  -بانه  -بلوار سردشت  -شهرک صنعت گران -
پلاک  331و  331لوازم یدکی هیرش

آقای رحیم زادگان 11013701111
11100011163
(  0ستاره )

3

111

قروه

کردستان –قروه – سنندج 31 -متری غربی  -روبروی اداره
اوقاف  -نمایندگی ایساکو

آقای حسینی
(  0ستاره )

11011730137

0

111

کامیارا
ن

کردستان  -شهرستان کامیاران  -انتهای خیابان بهشتی -
جنب کبابی فیضی  -ابزار صنعتی ناصر

آقای محمدی
(  0ستاره )

11013711176

1

 -011کریمی

کردستان  -سنندج – نایسر  -پیچ طهماسبی – روبروی
شیرینی آرسام

آقای کریمی
(  0ستاره )

11011111611

استان زنجان
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

011

زنجان

زنجان  -خیابان امام  -روبروی باشگاه تختی -
دنیای چسب خدایی

آقای خدایی
(  0ستاره )

11011001133
11033101110

1

011

زنجان

زنجان  -خ صدر  -چهارراه صدر جهان  -رنگ و ابزار نوین

آقای محمدی
(  0ستاره )

11010030611

3

076

0
زنجان

زنجان  -میدان بسیج  -سایت کارگاهی  -بلوک Bصنعت غربی-
قطعه  -01ابزار عبدالهی

آقای عبداللهی
(  0ستاره )

11036111103

0

016

خدابنده

زنجان  -خدابنده  -خیابان امام  -بالاتر از بازار سنتی –
پ  010ابزار آلات قائم

آقای عیوضی
(  1ستاره )

11110011301

1

111

ابهر

زنجان  -ابهر -چهارراه معلم  -فروشگاه استاد کار

آقای اسماعیلی 11016010101
(  0ستاره ) 11031113103

6

101
_

صائین
قلعه

زنجان  -شهرصائین قلعه  -خیابان امام  -روبروی بانك ملت -
رنگ ابزار امیر

آقای محبی
(  0ستاره )

11017711331
11017717671

7

310

خرمدره

زنجان – خرمدره – خیابان سید جمال الدین – نرسیده به
ملاصدرا –پخش چسب پارسیان

آقای بنیادی

11017001761
11367000011

استان اردبیل
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

001

0

اردبیل  -خیابان سعدی  -روبروی کبابی قربانی –
رنگ و ابزار برازنده

آقای برازنده
(  1ستاره )

11131101301

1

031

جعفرآبا
د
مغان

اردبیل – جعفرآباد – مغان  -خیابان امام  -روبروی تالار بهمن-
ابزار فروشی امیر

آقای رضایی
(  1ستاره )

11003111361

3

066

مشگین
شهر

اردبیل  -شهر مشکین شهر

آقای نوید
(  1ستاره )

11113101101

0

111

خلخال

اردبیل  -خلخال  -خیابان شهید رجایی  -نبش کوچه انصار -
پخش رنگو ابزار علیزاده

آقای علیزاده
(  1ستاره )

11006371013

1

100

اردبیل

اردبیل  -میدان جهاد  -جنب جهاد کشاورزی  -بازرگانی آقالو

آقای آقالو
(  0ستاره )

11000106101
11311110167
10133103011

6

101

اردبیل

اردبیل  -بزرگراه بسیج  -نرسیده به میدان کشاورز
رنگ و ابزار اسمعیلی

7

_071

گرمی

اردبیل – گرمی – خیابان دکتر بهشتی  -جنب اداره برق -
فروشگاه تیموری

آقای اسمعیلی 11116017017
(  1ستاره ) 11011713170
آقای
میر تیموری
(  1ستاره )

11000131011

استان کهکیلویه و بویر احمد
ردیف

کد نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

010

0
یاسوج

یاسوج  -خیابان جمهوری اسلامی  -جنب پمپ بنزین -
نمایندگی اقلام مصرفی ایساکو

آقای مسرور
(  0ستاره )

11070000301

1

013

یاسوج

یاسوج 31 -متری معاد  -نبش شاهد  -00فروشگاه ایران چسب

3

311

یاسوج

یاسوج  -بلوار مطهری  -نبش شاهد  - 01ابزار آرامش

آقای حیدری 11071007116
(  0ستاره )
آقای آرامش
( 0ستاره )

11011111101

استان آذربایجان غربی
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

103

نقده

نقده  -بلوار شهید بهشتی  -بعد از کلانتری– 01
رنگ ابزار پرتوی

آقای پرتوی
فرخ زاد

11000010701

1

100

میاندوآب

میاندوآب  -جاده مهاباد – روبه روی انبار ترابری

آقای پیشرو
(  1ستاره )

11003100117

3

106

بوکان

بوکان – بلوار جمهوری  -نرسیده به دادگستری –
جنب ایران خودرو

آقای شبان پیشه 11003106117
(  0ستاره )

0

111

ارومیه

ارومیه  -شیخ شلتوت – پاساژ امین –
انحصاری

آقای نوبخت
(  0ستاره )

11000061611

1

161

میاندوآب

میاندوآب  -جاده ی تبریز – روبروی میدان تره بار

آقای موسایی
(  0ستاره )

11000113111

استان بوشهر
ردیف

کد
نماینده

منطقه

آدرس

نام نماینده

شماره تماس

0

011

کنگان

بوشهر  -بندر کنگان  -بلوار امام  -روبروی اداره برق -
فروشگاه دنیای چسب

آقای طهماسبی کنگانی
(  0ستاره )

11073711700

1

017

بوشهر

بوشهر  -خ هلالی  -نبش بلوار مثلثی  -دنیای چسب

آقای جاویدفر
(  0ستاره )

11073716701

