
تلفنآدرس دفترکد پیشخواننام مسئول دفترنام   شهرستانردیف

33226204خ شهید قاضی- خ امام 1175-10-72رعنا اخالصیاسکو1

33227378پشت بانک ملت-خ طالقانی 1221-10-72رامین جهانیاسکو2

33220713خ چایکنار-ظلع جنوبی- فلکه شهید شفیع زاده1369-10-72پریسا صفریاسکو3

اسکو4
حمیدشهریوری )داده بنیان متین

(اسکوئی
33226303خ امام میدان آزادگان72-10-1575

اسکو5
لیال )نواندیشان ستاره اوشکایا

(کاظم زاده
33220970مابین تاالر ارکیده و هتل قصر-خ بهشتی72-10-1600

اسکو6
علی )آیدین ارتباط آذربایجان

(راحلی اسکوئی
72-10-1627

خیابان شریعتی نرسیده به سبزه میدان سمت راست طبقه 

269همکف پالک 
33238156

1644-10-72(الناز بابایی)شهراد سپندار سهنداسکو7
فلکه اول به سمت سبزه میدان سمت چپ بانک رفاه قدیم 

طبقه همکف
33223671

اسکو8
حسین مظفری )آراز ارتباط آکام

(اسکوئی
72-10-1645

طبقه - 149پالک - روبروی دادگستری قدیم- خیابان ورزش

همکف
33222791

44339558تقاطع خ امام و بهار- میدان دادگستری 1140-10-72فاروق رستم زادهاهر9

اهر10
-شرکت پیشخوان خدمت اهر

بهرام خدادادی
44331665روبروی بانک کشاورزی-خ بیگلری72-10-1157

44227779 تقاطع شیخ شهاب و رسالت1180-10-72رحیمه برزگریاهر11



اهر12
شرکت نوین ارتباطات ایمن 

(علی ولی پور)ارسباران
44331674جنب بانک سپه-بلوار کارگر72-10-1204

44333500خ بهار جاده کلیبر1271-10-72علی سیفی قلعه جیقاهر13

اهر14
صفورا زارع )آخار ارتباطات اهر

(پور
72-10-1290

روبروی بانک -نرسیده به میدان یادبود-خ ش رجایی

کشاورزی مرکزی
44238195

44222210جنب مسجد دباغخانه-خ رسالت 1295-10-72سهیال ضرغامپوراهر15

744221800نبش قدس - پاین تر از مسجد جامع- خ قدس1319-10-72نیر ارسالنیاهر16

1365-10-72محبوب امیریاناهر17
جنب کوچه -  متری صاحب الزمان 35اول - بلوار ستارخان 

271/10پالک -ساختمان یوسفی- غفاری 
44220219

44236161پایین تر از کلینیک حکیم ارسباران-خ رسالت1372-10-72محبوب حسین پوراهر18

44336539تقاطع بهار- خ امام 1385-10-72شرکت ارتباطات فخر اهراهر19

1396-10-72نعمت عزیزی عربشاه خاناهر20
پایین تر از - روبروی آتش نشانی قدیم-(ص)خ آل محمد 

46پالک - بیمارستان قدیم
44223400

44340233جنب مسجد حضرت رقیه-تقاطع خ فرهنگ-خ رسالت1397-10-72جاوید گل ریحاناهر21

244336200اول فاز- شهرک شیخ شهاب الدین اهری1407-10-72الناز اکبریهاهر22

44227579تقاطع حزب اله و شیخ شهابدین- خ حزب اله1416-10-72پروانه چمنیاهر23

44223017جنب فرمانداری-میدان دفاع مقدس-خ شهیدرجایی1418-10-72شهال مالعباسیاهر24



اهر25
شرکت محال اندیش 

(منیره احمدی)ارسباران
44335631طبقه همکف-ساختمان بلور-خ موسی کالنتری72-10-1449

اهر26
شرکت ارتباط الکترونیک 

(آمنه جمال پور)ارسباران اهر
72-10-1468

ساختمان دندانپزشکی -جنب آلومینیم عطایی-خ بیگلری

دکتر نظری
44235613

اهر27
شرکت ارتباط تجارت 

(مهدی سعادتی)سعادت
44228532جنب بانک مسکن-8کوچه شهاب -خ شیخ شهاب الدین72-10-1469

اهر28
شرکت رسا الکترونیک 

(سعید قانع اهری)سعید
44236622جنب پیتزا سهند-خ رجایی72-10-1486

اهر29
شرکت ندای اقتصاد 

یوسف سیفی قلعه )الکترونیک
44333334روبروی بانک سپه-بلوار کارگر-خ بهار72-10-1497

اهر30
شرکت فن آوران رایان گستر قره 

(راحله حق نظری)داغ
144247165ک رضوان -خ رضوان -محله چلپوردی72-10-1511

544340700جنب کوچه شمس - خ شمس تبریزی1527-10-72(خدیجه خرم)ایمن تجارت قره داغاهر31

اهر32
محمد بکلرزاه )ارتباط هوشمند هما

(نقاره کوب
1144341911فرهنگیان کوچه صفا پالک 72-10-1567

اهر33
 )ارتباط الکترونیک هوشمند ایلیا

(زینب ملک زاده
44227435 متری صاحب الزمان35محله سید آباد کوچه بردباری بلوار 72-10-1568

اهر34
محمدرضا عباس )آراز گستر ثنا

(زاده
44247361جنب مسجد حضرت علی اکبر- چلپ وردی72-10-1578

اهر35
شبنم )کیمیاگران طرح صنعت نارو

(حسین پور سلطان آباد
44224758جنب هتل رضوی-خ امام خمینی-چایکنار72-10-1587

44342519جنب آژانس خوش سفر-خ شاهد-فلکه دانشسرا 1601-10-72(اکرم دانش)رسا الکترونیک دانشاهر36

اهر37
ارتباط الکترونیک هوشمند 

(کبری حسن پور ریحان)آرش
44330791کوچه رجائی جنوبی-خ رجائی-محله دادگستری72-10-1602



اهر38
تجارت الکترونیک هوشمند 

(نیما اکبری)اهر
72-10-1666

روبروی مصالح -تقاطع خ اندیشه-خ عمله زاده-جاده ورزقان

فروشی زارع
44246500

اهر39
فاطمه رضایی )تجارت ارتباط تابش

(کلهر
72-10-1676

- بن بست سعید رسولی- خیابان شهید رجائی- میدان معلم

38پالک - جنب دارائی
44232291

اهر40
سودابه )خدمات گیتی پاکان زرین

(محمدزاده
72-10-1681

، طبقه 2643 بازار، میدان آزادی، خیابان طالقانی ، پالک 

همکف
44235618

اهر41
کمال ) تجارت الکترونیک کمال اهر

(جعفرپور
72-10-1743

فلکه ستارخان نرسیده به تاالر  (ره)خیابان امام خمینی

بهارستان
44225533

33411133ساختمان اداره پست- روبروی شهرداری - خ امام 1178-10-72رویا حکیمی ایلخچیایلخچی42

33414971روبروی مخابرات –خ امام 1257-10-72فخرالدین قنبریایلخچی43

ایلخچی44
فرزاد )شرکت شایان تدبیر گوهر

(رضازاده
33415477نرسیده به شهرداری از طرف تبریز- خ امام72-10-1535

ایلخچی45
شرکت گستر آروین 

هادی روزی خواه )آذربایجان
33416068جنب امالک بهنام-میدان صائب تبریزی-خ امام72-10-1543

ایلخچی46
شرکت پایدار پیشرو مروارید 

(ژاله اسماعیل زاده ایلخچی)تبریز
33417464خیابان امام روبروی شیرینی حق شناس طبقه همکف72-10-1684

44463232خ امام1184-10-72علویه کریمیآبش احمد47

آبش احمد48
شیوا )فراز الکترونیک قره داغ

(بهمن نیا
72-10-1641

معبر - خیابان شهید امینه : معبر ماقبل آخر - محله چپ 

1پالک - کوچه دانش : آخر 
44462932

آبش احمد49
شرکت ارتباط اطلس آبش 

(فردین نورانی آبش احمد)احمد
44461437خ بسیج روبروی پمپ بنزین ناظری72-10-1728

34233600اول خ بهشتی روبروی گذر حسنلو1160-10-72محمد رضا فتح اله پور کشکیآذر شهر50



34231030جنب سرای صبح خیز- خ امام1166-10-72نادره دولتیآذرشهر51

134236776پ-پاساژاسکان -جنب کوچه مهاجران-  خ امام1206-10-72حسن داددهآذرشهر52

34234774جنب تاالر صدف- خیابان امام1371-10-72وحید عبدالهیآذرشهر53

آذرشهر54
خانم فیض )امین پیک آذرشهر

(الهی
34232500روبروی شهرداری- خیابان امام72-10-1421

آذرشهر55
رضا )ارتباطات عصر شانلی آذرشهر

(زارعی هرگالن
34593138نبش کوی پزشکان-خ رسالت-شهرک ولیعصر72-10-1647

آذرشهر56
فرشید وهاب )افق پیام ماندگار

(زاده دهخوارقانی
34224770خیابان شهید غفاری نرسیده به میدان روبروی چاپ حافظ72-10-1744

5552322740خ ولیعصر  پالک 1232-10-72احد فرامرزیآقکند57

36348688ساختمان اداره پست-جنب بیمارستان- خ امام1253-10-72بیژن شیخانباسمنج58

باسمنج59
جواد )شرکت موج گستران باسمنج

(پیراسته باسمنج
36347797جنب پارک شهر-خ امام 72-10-1481

باسمنج60
سمیه )شرکت تایسیز ارتباط یکان

(صفری
36346877روبروی نمایندگی ایران خودرو72-10-1516

باسمنج61
اعظم )شرکت آسمان هیراد تبریز

(عفتی تکمه داش
36343933روبروی اداره آب-سه راه آبرسانی-خ امام72-10-1537

باسمنج62
ارتباط ترفند(حمیدرضا غزنه ئی)  

ماندگار
72-10-1558

جنب مجتمع -جاده باسمنج-بلوار شهدای غواص-9منطقه

قضایی شهید مدنی
36347494

باسمنج63
صدیقه )نیکو ارتباط گستر آشنا

(تدبیری باسمنج
36343632پشت مسجد امام حسین جنب مکتب الزهرا-چهارراه اصلی72-10-1584



باسمنج64
شرکت ساختمانی بتن آذر 

(رشید قشالق سفالیی)ساخت
72-10-1719

خ امام خمینی بلوار باسمنج سمت چپ نرسیده به درمانگاه 

غدیر جنب اتو هادی

43443414روبروی مسجد جامع1148-10-72نادر اندیشهبخشایش65

43331300جنب پاساژقائم-چهارراه مولوی- بهمن29خ 1182-10-72اسماعیل باجنگجویبستان آباد66

43337841روبروی اداره برق-بهمن29خیابان1285-10-72مینا زارعی اسکی کندبستان آباد67

43332110جنب پل هوایی-میدان انقالب-جاده ترانزیت1340-10-72خلیل اربابیبستان آباد68

43335545روبروی شرکت گاز-خ جمهوری اسالمی- میدان امام حسین 1350-10-72رحیم باستانبستان آباد69

1435-10-72حسن باستانبستان آباد70
نبش کوچه -تیر7نرسیده به میدان - خ شهید مطهری

محله اسکیکند-4والیت
43336066

بستان آباد71
شرکت ارتباط سهند بستان 

(پرستو حقی بستان آباد)آباد
72-10-1717

خ امام به طرف چهارراه مولوی جنب بانک سپه ساختمان 

دکتر فرحناک
43331502

بستان آباد72
مریم )شرکت ارتباط پویای رهجو 

(کیوانی بستان آباد
43334878میدان انقالب اول خیابان ملت72-10-1734

بستان آباد73
شرکت ارتباط مهر آیندگان 

(نیر بهزادی تورآقای)اوجان
43336161خیابان امام خمینی جنب رادیو آسیا ساختمان رشادی72-10-1739

37744400دفتر خدماتی جام جم-خ امام جنب مخابرات1136-10-72فریبا احمدیبناب74

37742782روبروی میدان تره بار-باالتر از اداره امور مالیاتی- خ باهنر1276-10-72احمد جمشیدی بناببناب75

37731080روبروی ساختمان سبز- خ مطهری 1292-10-72پری محمودیبناب76



37720998اول کوی بنفشه- خ امام 1293-10-72سعید سالمیبناب77

1294-10-72نوید کریم داداشیبناب78
اپتدای خیابان شهیدباهنر پاساژواحدی -میدان امام حسین 

36پ
37732155

37734080جنب هالل احمر- خ امام1360-10-72الناز حاتمیبناب79

37765434روبروی کوی شهرداری- شهید مطهری1399-10-72امیر نجفیبناب80

37734844روبروی مسجد مهر آباد-خ شهید مطهری1401-10-72رضا نصیرفامبناب81

37729729نرسیده به روبروی آموزش و پرورش-خ شهید بهشتی1404-10-72احمد علی مفرح بناببناب82

بناب83
لیال(ارتباط پویای نوین بناب)  

حاجی علی زاده
37725007جنب مسجد علمدار- خ باهنر72-10-1545

بناب84
زهرا نقوی )آسیا فرتاک آذربایجان

(قراتلو
37735327شعبه بلوار امام خمینی-روبروی بانک ملی-خ امام72-10-1585

بناب85
صبا عباد )ارتباط جام آذربایجان

(صمدی
72-10-1649

روبروی - نرسیده به مسجد مهرآباد -  خیابان مطهری 

بستنی فرد
37723376

بناب86
دفتر پیشخوان دولت الکترونیک 

امیر امیر )ارتباطات نگین بناب
37740638همکف: ، طبقه629، خیابان مطهری، پالک 1آب، کوچه گلبرگ72-10-1652

بناب87
شرکت آوای ارتباط گسترش 

(نصیبه فرهادی عشرت آباد)بناب
37733315خیابان امام بلوار شهریار نرسیده به میدان آب72-10-1708

بناب88
شرکت ارتباطات راشا گستر برگ 

(سارا جوینده بناب)سبز
37727577خ امام باالتر از میدان شهریار روبروی بانک ملی شعبه امام72-10-1721

خوشه مهر-بناب89
معصومه )ارتباط فرهنگ بناب

(سیاح بناب
737702622بوستان - میدان امام حسین - خیابان کشاورز 72-10-1682



بناب مرند90
هادی )ایمن پردازان ارتباطات مرند

(شمالی
42213404جنب لواش پزی شیاری-نرسیده به میدان امام حسین-خ امام72-10-1572

2436371126پ - ورودی اصلی کرکج - کیلومتر جاده تهران 12407-10-72یوسف بهرام زادهتبریز91

3-35265971روبروی  بانک صادرات- خ ششگالن 1138-10-72مسعود لطفعلی نزادتبریز92

36552768جنب بانک تجارت-تیر7-آبرسانی1139-10-72پریزادآریاناتبریز93

17532607707پ -روبروی درمانگاه ابوطالب- خ انقالب -متر114140-10-72زهرا کاظمیتبریز94

1142-10-72جعفر مرزیتبریز95
میدان فهمیده بلواراصلی باغمیشه - شهرک باغمیشه 

روبروی ساختمان تجاری دیداس باالترازاداره برق
36679799

تبریز96
 )شرکت رادین پیک رسان ارتا

(یوسف گل صنم لو
32818266جنب آپارتمان نرگس-فیضیه شرقی72-10-1143

1144-10-72رباب رفعتیتبریز97
-انتهای پل هوایی- خ آذربایجان مابین چهارراه بهار و فیضیه 

کوچه جنب مسجد قدس
32843344

1147-10-72یوسف وحدی واحدتبریز98
نرسیده به تقاطع - اول پاستور جدید - خ ارتش جنوبی 

75پ -ارتش
35429780

3132883519پ-خ راضی-میدان معلم-خ استاد جعفری1152-10-72بهاره عباس زادهتبریز99

1154-10-72مرادعلی خانی سردارآبادتبریز100
جنب بانک -میدان ستارخان - یکه دکان - خ ستارخان 

کشاورزی
32666658

1156-10-72یعقوب رحیم زادهتبریز101
سه راه امین جنب کالنتری ک پست خانه جدید روبروی 

پاساژ بلریان
35555270

33303696جنب بانک صادرات-فلکه بازار- خیابان ولیعصر1159-10-72المیرا بخشی قزلجهتبریز102



633323777پاساژزعفرانیه پ- ایستگاه بازار- زعفرانیه1170-10-72وحیدشجاعتبریز103

55734456863مجتمع تجاری کوثر پ -خ رسالت 1171-10-72آرش بقائی یگانهتبریز104

35407607روبروی مسجد میانه- خ شهید منتظری1172-10-72مهرداد زارع فرخادیتبریز105

34417222جنب حسینیه آخونی- روبروی شریفی- خ اخونی1173-10-72رقیه پورانیتبریز106

3532345025خیابان همت آباد پالک -(پل ارم)میدان انقالب1174-10-72سهیال صداقتتبریز107

1176-10-72شیرین سیاه پوشتبریز108
جنب -نبش کوی سهند-نرسیده به چهارراه آبرسان-خ  امام 

ساختمان آذر-آجیلی لوکس
33349043

به طرف پادگان- خ ماراالن  م سجادیه1177-10-72قاسم امجدیتبریز109

1181-10-72لیال رهبریتبریز110
نرسیده به آزمایشگاه -روبروی مقبره الشعرا - خ ثقه السالم

استان
35231832

1183-10-72احمد عسگریتبریز111
اول کوی - باالتر از دادسرا-خ شهید زبردست-چهارراه الله

52سراجی پ 
34767641

1186-10-72اعظم کرباسیتبریز112
-جنب اتوگالری سنتو- پایین ترازآتش نشانی-  راه آهن 

49پالک
34407040

1187-10-72والیه محمدیتبریز113
خیابان امامیه اول کمربند میانی جنب دانشگاه پیام نور 

28متری پیروزی پالک 16
35421057

3532842822پ-متری سعدی14-خ بهار1188-10-72نسرین دژپسندتبریز114

35452624روبروی ایتسگاه اتوبوس-میدان بقائیه-آخر ماراالن1189-10-72مریم رحیمی وند بیرقتبریز115



تبریز116
شرکت ارتباط گستر نور 

(اسمعیل محبی)تبریز
72-10-1190

نبش کوچه شهید -باالتر از چهارراه ماراالن-  چهاراه منتظری

504پ-دادی
33251351

1191-10-72نیر زارع آبادیتبریز117
ساختمان -روبروی هتل ارس-تقاطع پاستور جدید و طالقانی

ط اول-مقدم 
35570082

234784367پالک - روبروی مجتمع فرهنگی کوثر-اول شهرک طالقانی 1193-10-72ملیحه فرشبافیانتبریز118

1194-10-72نیرغالمی ترکمبورتبریز119
 شهریور و چهارراه 17مابین چهارراه -  شهریور جدید 17خ 

27پ - طالقانی 
35564343

34373214خ پزشکیان- شهرک اندیشه فلکه اصلی1195-10-72حسین علیقلی زادهتبریز120

4034426566پ-نبش کوچه مخابرات-میدان جهاد-نصف راه1196-10-72مجتبی آریاناتبریز121

36550005 تیر جنب بیمارستان شمس7خ 1198-10-72محمد اکبر پوریتبریز122

1199-10-72آرزو صادقیتبریز123
روبروی -نرسیده به فلکه شبنم-متری دکتر حسابی45خ

1پ-مسجد المومنین 
33830915

2034482002نبش بلوار پ -خ گلباران-خ نگارستان غربی- فجر1200-10-72شرکت اوزمان رایانه آذرتبریز124

1208-10-72علی بحریتبریز125
-پایین تر از داروخانه دکتر اعتمادی- خ معلم- شهرک ارم 

8پ
32313501

تبریز126
شرکت ارتباط رسای 

(تمجیدی)عصرنو
34784151اول خ شاهد-خیابان آزادی72-10-1209

1212-10-72محمد ابراهیمیتبریز127
خ منجم اول خ  حجتی میدان اهلل یارجنب مسجد اهلل یار پ 

258
32842293

3435420933پ-اول خ حافظ- چهارراه حافظ-خ آزادی1213-10-72هادی حسین زادهتبریز128



1215-10-72لیال قاسمی آقداشتبریز129
کوچه - کوی مهران اول - آخمقیه میدان شهید قاضی 

89پ-تعاون
34246616

تبریز130
بهمن )شرکت آویژه زرین صبا

(اشدری
36558021نرسیده به پمپ بنزین شهید فهمیده-آخرخ عباسی 72-10-1226

تبریز131
شرکت خدمات پیام پرداز 

(گلزار)گلزار
72-10-1229

- دست راست - چهار راه شمس تبریزی اول خ  سربازشهید

33پ
35263043

6835263399پ- خ ارتش شمالی پاساژبهارستان- میدان ساعت 1230-10-72حبیب حق لسانتبریز132

35454911نرسیده به میدا ن سجادیه- خ ماراالن1234-10-72مریم عباس زاده اصلتبریز133

32827363خ بهار روبروی آموزشکده الزهرا1235-10-72سکینه حسامی سرندتبریز134

4535403523پ - مابین ارتش وطالقانی- خ پاستورجدید1236-10-72طاهر تاروردی پورتبریز135

932370237پ-متری صدر و فرش مرینوس18خ مفتح باالترازا1239-10-72 شرکت خدماتی کوثر عالیتبریز136

1242-10-72علی خادمیتبریز137
جنب کوی -بلوار ملت سه راه پاالیشگاه روبروی ایران خودرو

آذرنو
34257475

غیرفعال1244-10-72شیوا اسفندیتبریز138

36623074خ ولی امر میدان فرهنگ برج یاقوت ط همکف1245-10-72اکبر موالییتبریز139

تبریز140
شرکت پیشخوان خدمت ساالر 

ارک آذربایجان
72-10-1246

روبروی خلیفه گری -باالترازکوچه ارک-خ شریعتی جنوبی

جنب بانک رفاه-ارامنه
35547273

33368989دفتر پردیس –روبروی پاساژسبالن جنب بانک ملت -خ امام1247-10-72مهران حسن پورتبریز141



33331258خ سعدی- سه راهی ولیعصر- دروازه تهران1248-10-72آیالر یاوریتبریز142

33263383ولیعصر خ هما فر نبش چهار راه نگین پارگ1249-10-72رامین عباسپورتبریز143

43533342282پ -جنب مسجد حاج احمد -چهاراه منصور- خ امام 1250-10-72داود عبدالهی کاظمی نژادتبریز144

1251-10-72علی حسین حامدیتبریز145
خ قدس نرسیده به بیمارستان امیرالمومنین اول خ شهید 

24میالنی پ 
32800636

35262939روبروی مسجد شکلی- خ دارایی جدید1252-10-72میر مسعود موسویتبریز146

33343732نبش تقاطع رضا نژاد- مابین فدک و جدیری-پاستور جدید 1256-10-72شهرام عطار جعفریتبریز147

1258-10-72میر اسماعیل موسویتبریز148
 متری رضوان شهر باالتر از نان 18خ - 3بلوک - رضوان شهر 

27پ - ماشینی فرمانداری 
32363055

1259-10-72مقصود انوری همراهلوتبریز149
به طرف -کوثر شرقی -خ ذاکری – (میدان انقالب)پل ارم 

592پالک-میدان پاس
32359012

1260-10-72محمد حسینیتبریز150
مغازه - باالتر از ایستگاه شهرداری - آخر خلیل اباد - پل ارم 

های حضرت ابوالفضل
32300516

35552172نبش خ تربیت –فلکه نماز  –بازار 1262-10-72اسماعیل نوروز زادهتبریز151

1735514013پ-اول خیابان شهریار-خیابان خیام 1263-10-72اعظم حریریتبریز152

1266-10-72حسن پور شکر خیرالدینتبریز153
روبروی مسجد - خ عدل- کوی اسالمشهر-انتهای طالقانی

امام زمان
35425400

3336679095پ- خ آذر شرقی - ایستگاه آتش نشانی- باغمیشه 1269-10-72نیر سعادت خواهتبریز154



1287-10-72پویا فرید احمدی نیاتبریز155
جنب -مابین میدان امام حسین و شهدای الله-خ اشرفی الله

آموزشگاه ایران
34482416

34428741اول خ دامپزشکی-چهار راه خطیب-خ راه آهن 1302-10-72پیام آخوندزاده محسنتبریز156

تبریز157
سهیال )شرکت رسا ابتکار ایتوک

(رئیس نیا
34257525بلوار ملت روبروی تراکتور سازی72-10-1303

1133375151واحد-طهمکف-مجتمع اطلس- چهارراه شهید بهشتی1304-10-72داود احد پورتبریز158

35556262خ شریعتی مغازه های سنگی1305-10-72مصطفی مصطفی زاده عسگریتبریز159

35276200بازارچه سیالب اول خ ایده لو1307-10-72وحیده عبیریتبریز160

136580684پ-اول کوی قزلی-خ شهید رجائی-چ عباسی1309-10-72مریم انصاری قشالقیتبریز161

1310-10-72احمد طاهریتبریز162
نرسیده به بانک مهر -اول خ ابوذر -خ آزادی-چهارراه الله 

ایران
34781811

32604565جنب امالک دهقان –پل شهرداری  –خ پاسداران 1311-10-72پیمان اصلی فردتبریز163

32674830جنب کوی شالچیالر-نرسیده به چهارراه ملل متحد1312-10-72طوبی حسینیتبریز164

تبریز165
 شرکت فن آوران بقا اندیشه 

(سحر خمود خطایی)تبریز
2933379118کوچه مهر پالک -ایستگاه تپلی باغ- خ امام72-10-1313

تبریز166
شرکت ارتباطات پیشرو میعاد 

(هانیه آذرهوا)سهند
35430156جنب بانک ملی-نرسیده چهاراه طالقانی - خ ازادی72-10-1314

تبریز167
بهروز )آذر کیان ارتباط سهند

(نظری
32675570جنب درمانگاه لقمان-سه راه بهشتی72-10-1315



34249801–کوچه مخابرات  –اول سرباالیی  –آخمقیه 1317-10-72علیرضا کالمیتبریز168

تبریز169
امیدگستران خدمات پیشخوان 

(علیون)ارک 
32800279بهارشرقی تقاطع فلسطین جنب پیتزا ساندویچی72-10-1318

1321-10-72وحید امینی زادهتبریز170
روبروی غذاخوری تبریز -رضوانشهر1نبش بلوک-خ پاسداران 

نو
32609844

36583417روبروی هنرستان مفتح- نرسیده به پل توانیر- خ عباسی 1322-10-72آصف عابدی آبش احمدلوتبریز171

3932895959-38پ -خ  دامپزشکی بازارچه امیر کبیر1324-10-72غزاله لطف الهیتبریز172

جنب بانک سپه-اول خ آزادی-نصف راه1325-10-72علی ستاریتبریز173

34444475ساختمان پزشکان-روبروی مسجد کبود-خ امام1326-10-72ثمینه محمدی پورتبریز174

1328-10-72بهروز پور جبارتبریز175
جنب -کوچه جودت-نرسیده به میدان اصلی-ائل گلی 

داروخانه ایران
33825911

تبریز176
شرکت فروغ گستر پیشتاز 

(بهاره خوش ظاهر)سهند
32872005پاساژ شهریار-جنب مسجد-خ وحدت–قراملک 72-10-1329

33271861طبقه اول-نبش فلکه خیام -جاده ائل گلی 1330-10-72خدیجه امیر عباسیانتبریز177

33292391خ معلم جنب چتر آبی-ولیعصر1331-10-72مهدیه آقامحمدیتبریز178

تبریز179
قربان )شرکت آخار پیشتازان ارس

(حسین زاده
32363300پایین تر از ایستگاه پاسگاه-خ مفتح 72-10-1334

33309901روبروی فرهنگشهر و داروخانه دلکش-رودکی-ولیعصر1336-10-72سولماز بازهتبریز180



تبریز181
فناوران داده پردازی افرا 

(میر یوسف حسینی)ارسباران
3032359018جنب تاکسی تلفنی مظاهر پ- خ ثقته اال سالم شمالی72-10-1338

1339-10-72شرکت امید آذر کیمیاتبریز182
بعداز پل توانیرمیدان ولی امربعدازچراغ قرمز اول خ شفیع 

7زاده پشت کوهساران پ
36577404

35252303جنب بانک مسکن شعبه شهید مدنی تبریز-دارایی1341-10-72ابراهیم مددیتبریز183

34424173جنب مسجد حاج اسد, کوچه باغ. منطقه چهار،کوچه باغ،خ1345-10-72طیبه پیمانتبریز184

1348-10-72سعید  پارسا خانقاهتبریز185
باالتر از ایستگاه -نرسیده به آخر شریعتی-خ آزادی 

محمدآباد
34775862

1352-10-72خدیجه نجاریتبریز186
پایین تر مدرسه -  متری فیضیه غربی18آخر - خ آذربایجان 

شهید فرهمند
32868922

تبریز187
زینب )شرکت آرکا اطلس شهریار

(بیابانی
72-10-1354

باالتر از داروخانه دکتر -پل ارم-میدان انقالب-خ انقالب

جنب بازرگانی طاها-جاللی
32313992

33875715روبروی مجتمع ورزشی- کوی میرداماد 1364-10-72زهره صمیمی اصلتبریز188

1366-10-72بهنام خیاطیتبریز189
جنب - نرسیده به تقاطع شریعتی-شهریور جدید17خ

ساختمان ایران
35558848

تبریز190
طاهره )ارگ آسال آذربایجان

(علیزاده اردالنی
434415260واحد-ط فوقانی بانک سپه-روبروی مخابرات - نصف راه72-10-1367

34393633متری شهریار24-بارنج 1373-10-72سیدحسن حق شناس بارنجیتبریز191

تبریز192
وحید )شرکت صبا ارتباط تبریز

(فائزی
1/7732661009پالک - باالتر از مجتمع ماهان - خ شهید قره باغی 72-10-1380

34760086 معصوم14روبروی مسجد - خ اشرفی الله- چهارراه الله1382-10-72عیسی نجف زادهتبریز193



1383-10-72ناصر سعید وندتبریز194
پایین تر از - ده منری ولی زاده - کوی جاللیه - چهاراه الله 

مسجد قمربنی هاشم
34435211

1389-10-72منیره سیاح فردتبریز195
بطرف کوی - میدان شهید پیشقدم - خ عطار نیشابوری

5پالک - جنب سنگک پزی- دانشگاه 
35440487

3349986آبرسان جنب داروخانه یاس1391-10-72آرزو قربانیتبریز196

17435286211پالک -روبروی بیمارستان نیکوکاری- خ عباسی 1392-10-72صفورا مهدی اوغلی محلهتبریز197

1933868509پ-روبروی بانک پارسیان-یاغچیان به طرف فلکه فردوس 1420-10-72سمیه جعفرزادهتبریز198

34253767 معصوم14روبروی مسجد -اول خیابان ابوذر -شهرک چمران 1423-10-72احمدباالگرتبریز199

1425-10-72رقیه آقازادهتبریز200
اول جدیری -جنب شیخ و الرئیس-خ آزادی - خ آبرسان 

روبروی درمانگاه شهرداری-جنوبی
33360561

تبریز201
شرکت آذر کاسپین سهند تبریز 

(امیر مهرور)
33869790نبش کوچه آیدا- فلکه پرواز-پرواز72-10-1429

1434-10-72مجید سوائیتبریز202
ساختمان -مابین تقاطع شریعتی و پروین اعتصامی-ولیعصر

bواحد-2ط-باال اکو-عرشیا
33323373

36388243نرسیده به مدرسه آناتا-اول خ پردیس-مرزداران1436-10-72فاطمه ملک پورتبریز203

1439-10-72الناز علیزادهتبریز204
متری شنب غازان نرسیده به میدان امام حسین 18راه آهن

17پالک
34442467

1441-10-72(بهنام عبیری)افرارایان تاوریژتبریز205
خ عباسی مابین ایستگاه طاق و مدرسه کلکته چی جنب 

کارواش پرشین
36550063

5335447554پالک5متری16خ نیکان -خ شهید تجالیی1442-10-72(مریم همکار)فرنام ارتباط هیرادتبریز206



تبریز207
محمد )شرکت همیار آتیه تبریز

(لطف اللهی مرکید
2436566863آخر سیالب تقاطع یوسف آباد و شهید بابایی -عباسی72-10-1444

تبریز208
شرکت ارک ارتباطات 

(محمدحسین رنجی)آذربایجان
72-10-1451

-متری شهید پاداش18-ملل متحد به طرف سه راهی توکلی

نبش پاداش دهم
32356231

تبریز209
شرکت اطلس الکترونیک 

(فاروق قره خانی)آرکا
3535538449پ -اول خ مقصودیه-جنب میدان ساعت72-10-1452

تبریز210
معبود )شرکت البرز آفتاب سهند

(هاشم پور دوریق
33849595روبروی آپارتمان الچین-متری توحید24-شهرک یاغچیان72-10-1453

تبریز211
حسین )شرکت امید آفتاب شرق

(ماهوتی
41532669417پ-جنب قنادی حسینی-خ شهید فاتح-میدان ستارخان72-10-1456

تبریز212
شرکت فن آوران ایلیا فائزه 

(علی عدلی)تبریز
72-10-1458

نبش ک -پایین تر از مسجد مال علی اکبر- خ بارون آواک

بادامچی
35519995

تبریز213
پریا )شرکت هومان فناوری پیام

(حیدرپور تبریزی
36570928ساختمان سنا-اول خ شهید رجایی-چهارراه عباسی72-10-1459

تبریز214
شرکت موج ارتباطات 

(سپیده وفادار)سهند
72-10-1460

نرسیده به -شهرک کندرودخ امام-باالتر از سه راهی ولیعصر

مسجد المهدی نبش کوچه سهند
36303979

تبریز215
مینا )ایده پردازان دوام تبریز

(دوامی
36685841جنب امالک امیر کبیر- کوی سهند - ائل گلی 72-10-1463

تبریز216
پیام )شرکت پیام رسای حسام

(حسن پور بوروندرق
38736618662قطعه -خ فرهنگ -خ دانشگاه جنوبی-شهرک نصر72-10-1464

تبریز217
شرکت عصرارتباطات ارک 

(میثم احمدیان)تبریز
34483933هشت متری شهریار-خ نور جنوبی-شهرک نور72-10-1467

تبریز218
مهدیه )شرکت رسا آروند اوراسیا

(لطف اله پور
36557327ایستگاه طاق-خ عباسی72-10-1472

تبریز219
شرکت نو اندیشان تبریز 

(هادی شعبانی مایانی)انصار
72-10-1477

نرسیده -مجتمع نسیم-روبروی باسکول پیام-سه راهی مایان

به بانک سپه
32864527



تبریز220
شرکت رایکا ارتباط 

(اکبرباباپور دیزجی)سهند
72-10-1479

پایین تر از مسجد امام -ایستگاه نجارآباد-تقاطع حجتی

جنب کوچه مهر-(ع)سجاد
32870779

تبریز221
اکبر )شرکت مهرگان ارتباط کهن

(عبدی پاشابک
34254519کوچه پروین اعتصامی-خ دانش-رواسان72-10-1480

تبریز222
لیال )شرکت فرداد فناوران هیراد

(حاجی نژاد
35536605کوچه شهید بهرمان-روبروی اتاق بازرگانی-خ ارتش شمالی72-10-1482

تبریز223
شرکت کنترل کیفیت صنایع 

(هاجر باقری مهرآباد)ماد
32822431جنب بیمه شهید خان پور-خ عالمه امینی-خ قطران72-10-1484

تبریز224
ولی )شرکت اطلس مهرماندگار

(ابراهیمی
72-10-1487

ایستگاه قره -خ استاد جعفری-چهارراه حجتی-خ آزادی

جنب قنادی ماهان-تاجی
32805145

تبریز225
علی )شرکت رهام آداک توکان

(حمزه پور 
72-10-1495

خ سرباز شهید بازارچه سیالب مالزینال باالتر از درمانگاه 

9ابوذر پ
35286098

تبریز226
المیرا )شرکت فرابین آتیه رسا

(رشتبری
3232845832پ - اول خ قدس-چهارراه قدس72-10-1496

تبریز227
علی )شرکت آکسون ارتباط ایزدیار

(یگانه آفاق
34762679جنب کوچه شهید یوسفی-خ پاستور72-10-1498

تبریز228
شرکت پویش گران ارتباط تسهیل 

(عادل ودیعی)آذربایجان
35252904جنب مسجد جامع-بازار صفی-خ جمهوری اسالمی72-10-1499

تبریز229
رضا )شرکت طلوع ارتباط جاوید

(غفوریان
72-10-1500

مابین بانک انصار و بانک -خ نگارستان-شهرک نور فجر

مسکن
34480068

تبریز230
فاطمه )شرکت دیبا ارتباط تبریز

(رضایی کجابادی
34406930نبش کوی ناصح یک-خ خطیب72-10-1504

تبریز231
شرکت ارمغان زرین پویای 

(یعقوب درخشان)تبریز
34798539نبش کوچه خلیل آباد-شهریور17تقاطع -قطران جنوبی72-10-1505

تبریز232
شرکت هم اندیشان آذر 

(جعفرصادق رجبی)اوراسیا
72-10-1508

جنب -روبروی آتش نشانی-اول کوی نصر-پاسداران

رستوران آنام
36601740



تبریز233
طیبه )شرکت بردیا طب رستاک

(نعمتی پهرآباد
34771796متری المهدی18کوی -خ اشرفی الله-چهارراه الله72-10-1509

تبریز234
نادر )شرکت سفیرارتباط تبریز

(محمودی
36384494نبش کوچه نیکان-متری محمد فضولی24-نیاوران-مرزداران72-10-1514

تبریز235
قادر )شرکت پارالق اولدوز دنیز

(عبدالجلیلی
332800516جنب کوچه ادیب-روبروی باغ قرمز-خ قدس72-10-1517

تبریز236
شرکت ارتباط فناوران رایکا 

(حامد بهبودی)ماندگار
33252119اول دمشقیه-خ چایکنار72-10-1519

تبریز237
شرکت نوآوران فرتاک آذر 

(ناصر زارعی)کارا
32350488محل سابق کافه ادریس-نبش کوچه شهید پیری-متری42خ 72-10-1520

تبریز238
فریبا بی )شرکت جهان پهنا میعاد

(جاری
17134416064کوچه گلریز سوم پالک- خ ورزش-آخونی-4منطقه 72-10-1529

1530-10-72آرین ماد تبریز(بیتا جمشیدی فر)تبریز239
آخر سرباز شهید جنب حوزه سپاه روبروی ایستگاه اتوبوس 

311پ
35266724

تبریز240
شرکت فرا ارتباط یاغچیان 

(آیسا صادقیان)آذربایجان
33845741خ کوثر اول شرقی-خ مردانی آذر-فلکه یاغچیان72-10-1532

تبریز241
شرکت تجارت بردیا 

(مرتضی بردیده)ارسباران
32804006خ پروردگاری-بلوار نیرو هوایی-ویجویه-بهار72-10-1533

تبریز242
شرکت پیام اندیشه 

میرمحمود حسینی گوگجه )تبریز
72-10-1539

جنب کبابی -پایین تر از مخابرات-خ دماوند-الهیه- باغمیشه 

آذربایجان
36699499

تبریز243
هانیه )شرکت آذر فناور یازتک

(نیکنامی
2435248048جنب مجمع امور صنفی پ-روبروی بانک ملی-خ ششگالن72-10-1540

تبریز244
ندا )شرکت آرکا ارتباط سهند

(حیاتی کرکان
72-10-1542

 روبروی 66پ-متری20-باالتراز فلکه اول-خ شهید منتظری

مسجد حضرت ابوالفضل
35440210

تبریز245
 علیرضا پوراحمد)

تابناک ارتباط پارال(داشکسن
32601433روبروی کافه معرفت-حیدرآباد-خ پاسداران 72-10-1548



تبریز246
علی )شرکت نیک راد آذربایجان

(اسالمی
3134486356پ-جنب امالک شهریار-شهید برقی18-خطیب72-10-1554

تبریز247
یاور )فناوران اندیشه پلیمر ایرانیان

(رنجبر
34453012بلوار اشرفی الله-الله-باداملخ -7منطقه72-10-1555

تبریز248
الهه حقیقی )آلتین مهر سبالن

(حقی
1534243617پ-خ میدان تره بار-جنب میدان تره بار-بزرگراه ملت72-10-1556

تبریز249
حکیمه )آرکا فرتاک سهند

(قنبرنژاد
35400704نبش ک خیری-خ طالقانی-امامیه-3منطقه72-10-1557

تبریز250
نیر پورغالم )هونام رایان تسهیل

(فنان
72-10-1560

روبوری -متری کار و پیشه24-خ باهنر دوم-خ قطران شمالی

جنب نانوایی و جنب لوازم یدکی و -نبش میدان-پارک آنا
34408309

تبریز251
بابک سبیلی )ونداد دیبا آریا

(کلجاهی
32801709جنب کوچه قالی شویی-خ شهید ضحیوی-بلوار منجم72-10-1561

1563-10-72(فرزاد کریم زاده)فرازناژ ایرانیانتبریز252
-حدفاصل خ فتحی وند و چهارراه بهشتی-کمربندی میانی

نبش کوچه قاضی طباطبایی
35418659

تبریز253
بابک رحیم )اردم پرگاس اطلس

(پور
332612599پ-نبش کوچه نجفقصاب-محله خلیل آباد-خ انقالب72-10-1565

تبریز254
آرزو کاظمی )برسام سیستم سهند

(نوشهر
72-10-1566

-جنب کوچه والمان-روبروی پاساژ ضرغامی -شریعتی جنوبی

ساختمان شهریار
35536069

تبریز255
ناهیده  )اطلس ارتباط فرتاک 

(حاجی علیلو
72-10-1570

منطقه چهار وزیرآباد بلوار آزادی خ قریب جنب دبیرستان 

خیام
34502311

1576-10-72(حبیبه فروغی)فرابین مهام تبریزتبریز256
ک -متری سه12ک-خ رسالت-شهرک رازی-منطقه هفت

رسالت یک
34416036

33360252روبور یارمنی دونن- خ ماراالن- 3منطقه1577-10-72(یونس علیمهر)آراز ارتباط سهندتبریز257

تبریز258
رضا )بنیان ارتباط آذربایجان

(شهری دیزناب
35286586خ صدروالشعرا-خ سرباز شهید-ششگالن-منطقه یک72-10-1579



تبریز259
بهراد حسن )امید ماندگار تبریز

(زاده
72-10-1582

سیالب مالزینال روبروی مسجد موسی بن جعفر جنب 

سنگک حیدری
35270219

تبریز260
حسن )لعل درخشان آذربایجان

(محمدعلی فام
17333869661پ -جنب بوستان نور- خ نور-یاغچیان 72-10-1586

تبریز261
هادی )انتقال ارتباطات تبریز

(محمدحسینی جم
3732844011پ-خ شهید خادم گمرگ -خ فلسطین 72-10-1588

1591-10-72(سینا قوچی)پیشداد ارتباط باهرتبریز262
جنب خانه معلم -شهریور جدید17مابین مصالو-خ طالقانی

177پ-2شماره
35567910

تبریز263
توحید )احیاگران امدادصنعت نانو

(جعفری نژاد باسمنج
33373033ک صادق خان-خ رضانژاد جنوبی-3منطقه72-10-1592

34453781مجتمع فلزکاران-خ رسالت1596-10-72(نازلی پوررضایی)رسامبتکرآشناتبریز264

1597-10-72(احمد قاسمی)تاوریژ بنیان جوانتبریز265
خیابان شهید سربازی روبروی پارک  _خیابان استاد جعفری 

سپیدار
33294280

تبریز266
فرزانه )چابک بران پدید آوران پی

(خدابنده نهار
72-10-1598

-2پ-نبش کوچه شهید کمالی-خ بیالنکوه شرقی-تیر7خ

همکف
36559976

تبریز267
ثریا )آرامان خوش منش دادگران

(قلمی رازیان
63332868513پ - روبروی مسجد امام سجاد-خ استاد جعفری72-10-1599

تبریز268
امیرخانعلی )آژند ارتباط سهند

(زاده شهبازلو
32352383باالتر از روبروی مدرسه محدثه-متری انقالب42خ 72-10-1603

تبریز269
سعیده )پینار ارتباط سهند

(حسامی
72-10-1604

 و 24متری6نپش-به طرف کومه-ایستگاه مسجد- زعفرانیه

26
35214456

32667646نبش خ پاداش-خ توکلی-شربت زاده-4منطقه1607-10-72(سجاد لطفی)طاووس فرداد نشانتبریز270

تبریز271
مهدی )آرمان سلین ایرانیان

(اصغری
32372795نبش گرگری-میدان امام حسین-خ مفتح72-10-1608



1610-10-72(رویا حسن زاده)پژواک آذر ارتباطتبریز272
پشت مغازه -میدان فاطمیه-خ سنگی-خ ابوذر-چهارراه الله

8پ-های شهرداری
34769286

تبریز273
محمدرضا )فخیم ارتباط تبریز

(خاموشی
72-10-1611

باالتر از مسجد امام -انتهای خ شهید اصمعی-خ سرباز شهید

13پ-روبروی ساندویچی الله-زمان
32374071

1612-10-72(علیرضا عبادی)ماهان دانش تبریزتبریز274
نبش بن -ضلع غربی-حدفاصل آخونی و بهار-خ آذربایجان

28پ-بست معصومیان
32882940

تبریز275
حسین حسین )شایان ارتباط تبریز

(پور
32366942روبروی درمانگاه-اول آناخاتون 72-10-1613

تبریز276
محمد آئینه )آدلیم ارتباط ماندگار

(ساز جدید
35280831خ قوشخانه سیالب-سیالب-1منطقه72-10-1616

تبریز277
علیرضا )پیشرو سهند آرمان

(اسدزاده
72-10-1617

جنب دارو -(اسماعیل بقال)آخر خ وحدت-خ سرباز شهید

خانه دکتر حمیدی
32352061

تبریز278
گلبهار ) هدف رسان رونق فردا

(بیک محمدی
72-10-1618

منطقه جنب -روبروی اداره برق- یکه دکان - خ ستارخان 

رفاه
32660997

تبریز279
قاسم )مهدیار ارتباط شایگان

(شیخی
32311928ساختمان آزاد-5نبش کوچه-متری شهید مدنی72-10-162016

1621-10-72(آرزو محرمی)کام جوینده مهرتبریز280
جنب -ایستگاه همت-باالتر از میدان سجادیه-خ ماراالن

لوازم خانگی محمدی
35445627

تبریز281
پاک اندیشان مهر 

(معصومه میرزائی)آذربایجان
72-10-1622

خیابان شهید جودی نبش لوله - خیابان منجم ایستگاه ناصر

10کشی الهوتی پ 
32810375

1623-10-72(اسدرونده مایان)آراد ارتباط آذرتبریز282
روبروی سازمان آموزش فنی حرفه  _کوی چوسدوزان _منجم

۱۳پالک _ ۲ای 
32849961

تبریز283
توفیق )خدمت آفرینان ارتباط فردا

(نوروزی
72-10-1625

خیابان شمس تبریزی، روبروی دارایی جدید، نبش دربند 

مصیراوغلی
32307252

تبریز284
معصومه )پیام آذر ماندگار

(پورعباس
72-10-1628

خیابان قره آغاج نارنجیلر کوچه شهید رفیعی خیابان مدرسه 

جدیداالحداث خیابان خرسندی روبروی بهزیستی شهید 
32811500



تبریز285
تبریز ارتباطات پیشران 

امیررضا فرشباف ظریف )آذربایجان
72-10-1630

خیابان صائب تبریزی نرسیده به شریعتی جنوبی جنب امالک 

114پیمان پالک 
34765140

2732867953پ-مجتمع تجاری صدف-اول نظام پزشکی1640-10-72(مینا بابا خانلو)اردم ارتباط تبریزتبریز286

تبریز287
حامد )راشین ارتباط آذربایجان

(فتحی آناخاتون
32690777آناخاتون خیابان اصلی جنب پست بانک72-10-1642

تبریز288
منتخب پیشگامان پویا نگر 

(کریم شهبال گلزاری)تبریز
72-10-1643

 خیابان استاد جعفری ایستگاه کریم آباد جنب مغازه های 

شهرداری امتداد خیابان قطران جدید
32825504

تبریز289
محمدحسین )آرشین ارتباطات فام

(عظیم خانی
32881701خیابان حکم آباد خ رنجبر نبش کوچه ملک پور-  خیابان بهار 72-10-1648

تبریز290
حمید )ارتباط گستر آلتین ساواالن

(مهدیلو
3434444546پ-خ حافط-چهارراه حافظ72-10-1651

تبریز291
پری ناز )نیل همراه ایرانیان

(محمدزاده روشتی
72-10-1655

نرسیده به مسجدحضرت -شهیدبرزگری-متری20ماراالن خ

ط همکف38ابولفضل پ
35448314

تبریز292
اصغر چمنی )پینار همراه رها

(کشکی
72-10-1656

خیابان قدس خیابان شهید رفیعی روبه روی مسجد 

189طاهاپالک 
32801980

تبریز293
رباب قهرمانی )ثنا ارتباط هرمس

(نهر
33359930باالتر از چهارراه ماراالن، چهارسوق، اول عزیزآباد72-10-1657

تبریز294
عیسی )تکوین فناوری صبامهر

(صباحی نمرور
1032879094آخونی اول خیابان شریفی پالک 72-10-1658

تبریز295
مصطفی )هرمس ارتباط آذربایجان

(پورخلیلی
72-10-1659

- طبقه همکف خیابان- برج ابریشم- خیابان شهید بهشتی

1پالک- 1واحد 
35595095

تبریز296
امیررضا اسدزاده )افق تدبیر روش

(سرای
34263704نبش کوی محدثه-خ امام-شهیدچمران-آخمه قیه72-10-1661

تبریز297
شبکه سازان بهار گستر 

(زهرا قنبرپور آدمی)تبریز
72-10-1667

 ، طبقه 134خیابان بهار ، روبروی کوی سعید دیوان پالک 

همکف
32801488



تبریز298
ثریا )شرکت شتاب ارتباط ایرانیان

(اکبری
۳۵32359954خیابان مفتح خیابان امام دوست جنب مرغ خانی پالک 72-10-1670

تبریز299
مهسا علی )پینار ابتکار یامور

(اصغری
578932871342خیابان بهار اره گر نبش کوچه میخک پالک 72-10-1672

تبریز300
سمیه )شرکت آذرارتباط سروش

(محمدی
72-10-1675

روبروی -متری شفیع زاده24-خ شهید رجایی-خ عباسی

جنب مسجد حضرت ابوالفضل-مدرسه خوئیلر
36553948

تبریز301
مادر ارتباطات کیمیاگران 

(هلن جاللی سردرود)آذربایجان
32862140خیابان آخونی جنب مدرسه عمار روبروی گلفروشی امام رضا72-10-1678

تبریز302
شرکت پدیده پردازان سپید 

(علی شجاع اقدم)آذربایجان
72-10-1683

ایل گلی خیابان شیخ محمد خیابانی خیابان گلستان روبروی 

110ساختمان -کوی بهارستان
33852114

تبریز303
شرکت فراگامان رادین 

(شهرام رفیعی)تبریز
72-10-1687

خیابان بهار ، خیابان شهید حیدری ، ایستگاه قوچداشی ، 

127پالک 
32875366

تبریز304
 خاص کارکنان 1088تعاونی 

اصغر )مسکن و شهرسازی
1434754617خیابان صائب خیابان ضیاء آذر پالک 72-10-1692

تبریز305
بهنام )شرکت پینار فرآیند آفاق

(صابری متین
72-10-1693

طبقه- باالتر از دبیرستان باقرالعلوم- متری انقالب 42  

18پالک - همکف
 

تبریز306
توحید )شرکت ارتباط چاوش تبریز

(خاتونی
72-10-1699

شهرک اندیشه بعد از مردانی آذر نرسیده به میدان کار جنب 

سوپر تعاونی اندیشه
34370575

تبریز307
پیشخوان الکترونیک نگین 

(حمیده خانی آبخواره)تبریز
832308858 کوچه 2 دوازده متری بهشت7شهرک ارم منطقه72-10-1701

تبریز308
شرکت اطلس دانش 

(سلمان دانش زنجناب)آذربایجان
35541321 متری نرسیده به کوی کوثر17خ -  متری20آخر -ماراالن72-10-1703

تبریز309
شرکت پی سازان خاتم 

(حسین رقیمی گیتی)سهند
72-10-1706

 شهریور 17ما بین تقاطع صائب و سه راهی -خیابان ابوریحان

 ط زیرزمین40پ - روبروی چلوکبابی ابوریحان-
34768565

تبریز310
شرکت داده پردازان توسعه 

(مریم همتی)تجارت آذربایجان
72-10-1709

 متری بوستان نبش 35جاده ائل گلی گلشهر فلکه فردوس خ 

کوچه بوستان جنب سوپر مارکت همتی
33842786



تبریز311
فاطمه )شرکت نیکان پیام تبریز

(یاقوتی اخمقیه
34265302شهرک شهید چمران خ امام جنب مطب دکتر نیک فر72-10-1716

تبریز312
موسسه آنیل پیام 

النازپورپاک رو )آذربایجان
11132849922خ میالنی پالک -خ قدس 72-10-1724

تبریز313
ایمان )شرکت کاشانه سازان تاوریژ

(باباجانی
72-10-1726

 خ گلشن راز جنوبی نرسیده به 7شهرک باغمیشه شیت 

میدان اطلس روبروی مجتمع نگین
36678458

تبریز314
شهرام )شرکت آواتدبیرگران آشن

(آقایاری مهمانداری
72-10-1733

خیابان حسن -  متری گلستان یک18-  شهرک اندیشه

مغازه طبقه همکف و - 8روبروی کوچه نیکوی - رشدیه
34250560

تبریز315
شرکت درسا رایان شهر 

(فاطمه سخائی)تبریز
35422567آخر طالقانی کوی امام رضا مابین کوچه حسینی و ولیعصر72-10-1738

533842355پ-توحید و شفا-نبش خ- خ شفا- یاغچیان1387-10-72مجید حمیدیتبریز316

736686362قطعه-7شیت- نبعد از میدان میثاق-شهرک باغمیشه1394-10-72علی عابدیتبریز317

36668717روبروی پاساژ- خ شهریار - میدان اطلس- باغمیشه1395-10-72رباب پوراکبرتبریز318

تبریز319
صفا )ایده پردازان دقیق تبریز

(صبوری
32851661اول خ بلندی-تقاطع اره گر و شریفی-خ اره گر72-10-1408

14234416968پالک - روبروی کتابخانه مرکزی- چهارراه الله1414-10-72رقیه دوستیتبریز320

5635408641پ-اول بلوار معراج غربی-میدان پاسگاه-آخر طالقانی1417-10-72شکوفه فرسادتبریز321

9149138196ترک خ امام جنب باربری اطمینان- بخش کندوان 1217-10-72فیروز جلیلیترک322

ترکمانچای323
شرکت رایان سیستم 

(سعیده شیری پور)ترکمانچای
52422261خ استاد شهریار باالتر از نانوایی72-10-1526



52422150نرسیده به اول خ استاد شهریار-باالتر از میدان معلم- خ امام 1261-10-72میر هادی موسوی ترکمانیترکمنچای324

642575400خ امام جنب بانک کشاورزی پالک1197-10-72روزیتا عیسی بیگلوتسوج325

تسوج326
یحیی )شرکت تفکر آینده تسوج

(حاتمی
42575490بلوار شهرداری72-10-1524

تسوج327
شرکت شایلین ارتباط 

(سمیرا عیسی بیگلو)آذربایجان
42573360نبش خ امام-خ امام72-10-1559

43362994روبروی پمپ بنزین- جاده ترانزیت 1298-10-72میثم زارعان بستان آبادتیکمه داش328

تیکمه داش329
شرکت الماس تابش پیشگام 

(بهزاد جوان دوست قره بابا)آذر
43361135متری استادشهریار35محله امام کوچه بهداری بلوار 72-10-1698

42026270جنب ابزار جبلی- فلکه عاشورا 1268-10-72جواد خلقیجلفا330

42024494مغازه یک-طبقه اول-پاساژ شمس تبریزی - فلکه عاشورا1342-10-72علی فتح اله زادهجلفا331

144523031خ استاد جعفری پ1427-10-72رعنا مداحی خروانقخاروانا332

خامنه333
شرکت آسیا راستین 

(مهدیه غضنفری خامنه)ایرانیان
42463868ط همکف-68پ-خ شیخ محمد خیابانی-خ امام-محله کهریز72-10-1550

44665681جنب میدان شهید باکری-جاده اصلی کلیبر-جانانلو1431-10-72منصوره مجردخداآفرین334

537383932میدان شهدا پ  1430-10-72صبا اسعدیخراجو335

1267-10-72حکیمه عبدی زادهخسرو شهر336
جنب -نرسیده به پارک شیخ سالر, امام جنوبی. خسروشاه،خ

پخش حسینی اصل
32447278



خسروشاه337
امین دوستی )فراز ابتکار پردیس

(خسروشاهی
32445010کوی فرهنگیان-خ شهید توپچی-خ طالقانی72-10-1549

32441733ساختمان باللی- جنب بانک رفاه-خ امام شمالی1273-10-72بابک باللی خسروشاهیخسروشهر338

32442323جنب اداره تامین اجتماعی-فلکه ساعت 1403-10-72عمار منصوریخسروشهر339

خسروشهر340
شرکت توسعه ارتباط طاها مهر 

(حسن فرجی کلجاهی)سهند
32443276نرسیده به زینبیه-کمربندی شهید رجائی72-10-1476

44662725پایین تر از فلکه نیروی انتظامی- خ امام1398-10-72خاتمه اصغرزادهخمارلو341

خمارلو342
رویا )شرکت آذرنگین طب ارس

(جعفری
44662989باالتر از کتابخانه عمومی-خ مطهری72-10-1492

43453210نبش کوچه اول شرقی-خ شهید خوش اقبال1165-10-72سمیه خزانی خواجهخواجه343

43452846جنب اداره گاز-خ شهدا1571-10-72(فرامرز مراحم)آرمان سپهرخواجهخواجه344

3743142852پالک - خ امام رضا1415-10-72یوسف قرنینیدوزدوزان345

دوزدوزان346
مریم )شرکت ارتباط امین سراب

(سیاهی
1043142475+نبش جاده شربیان طبقه اول ساختمان پلیس72-10-1732

43448320روبروی مسجد جامع-خ شهدا1301-10-72سلیمان آل سلیمانزرنق347

42122627روبروی مخابرات- خ امام1363-10-72امیر تقی زادهزنوز348

43231077خ ش بهشتی جنب مهمانسرای جهانگردی1158-10-72پیمان نهانیسراب349



101943222018پ - بلوار توحید - خ امام 1210-10-72قدرت رجب زادهسراب350

15443225000پ - خ بهشتی  جنب خوابگاه دانشجویی خواهران 1243-10-72مهدی نباتیسراب351

1277-10-72نگار امینیسراب352
جنب -روبروی بانک تجارت-چهاراره ساعت- خ امام 

دامپزشکی
43223003

43234098جنب بانک مسکن- خ فردوسی شرقی 1281-10-72سمیه مبارکی رازلیقیسراب353

43235554روبروی اداره گاز- خ شهید مطهری شمالی1355-10-72سید جواد سلیمان نژادسراب354

27543234833پ-پایین تر از بانک ملت -خ فردوسی غربی1419-10-72امین فتح اله زادهسراب355

سراب356
مهدیه )شرکت پدیده مهتاب پارس

(اسماعیلی
72-10-1461

روبروی بنیاد مسکن - خ معلم-کوچه اندیشه-محله هفت تیر

طبقه همکف-
43227705

27643233015پ-خ مطهری-بلوار بهشتی1581-10-72(مینا بختیاری)فناور اعتماد پایدارسراب357

سراب358
فرزاد )همیارالکترونیک سبالن

(امجدی
2143232919پ-جنب حال احمر-روبروی پاساژ اسکان-بلوار امام خمینی72-10-1583

سراب359
آرزو )ارتباط گستران رادمان سراب

(بیژنی
72-10-1624

خیابان آزادی، باالتر از دادگستری، نرسیده به شهرک نیروی 

24انتظامی، پالک 
43234896

سراب360
هوشمند ارتباط(لیلی باقریان)  

سراب
543233044خیابان شهید مطهری شمالی، ابتدای خیابان خرمشهر، پالک72-10-1671

سراب361
المیرا )کوشا هوشمند برتر سراب

(حبیب زاده اوغانی
43236604خیابان شهیدمطهری جنب بانک کشاورزی72-10-1690

سراب362
محمد )شرکت آتیه امید سراب

(حکم آبادی
43234342نرسیده به میدان تره بار-خ شهید چمران72-10-1493



سراب363
سجاد )نوین ارتباط آفتاب سراب

(حمدی پور
72-10-1714

خ امام خمینی روبروی شرکت تعاونی روستایی نرسیده به 

اداره ثبت اسناد جنب لوازم خانگی
43225116

434203240پ -اول خ شهید فائقی- سردرود خ امام1237-10-72مینا علیزاده اسکوئیسرد رود364

34205444جنب تعاونی باغداران-میدان امام-خ امام1337-10-72نیر فرهمند واالسردرود365

34210821روبروی فروشگاه کوروش-خ باغبان-خ امام1357-10-72علی ابراهیم پور باغیسردرود366

34217324روبروی فروشگاه تعاون-نرسیده به کوی مهر-خ مطهری1377-10-72(مریم قهوه چی)عطا آذر ارتباطسردرود367

سردرود368
شرکت ارتباطات و فناوری 

اطالعات نام آوران آذر مهر 
34212439سردود200طبقه همکف دفترخانه -روبروی بانک ملت-خ امام72-10-1483

سردرود369
شرکت ارتباط ساواالن 

(مهسا سیداحمدی)سردرود
34209550متری مطهری مابین کوی مهر و کوی طریقت72-10-173525

33445000 پاساژنمونه9بهارستان  -3محله -فاز یک - شهر جدید سهند1228-10-72علیرضا فرشبافسهند370

33616001فلکه نگین-2فاز-سهند1278-10-72شرکت آتی سیر جهانسهند371

سهند372
ساسان )نگین پیشخوان سهند

(دلیلی اسکویی
33452104روبروی آتش نشانی-میدان جانبازان -2فاز 72-10-1332

سهند373
شرکت پیشتازفن آوران پردیس 

(سیده حسنی ابریشمی)آذربایجان
33407001مجتمع تجاری ارشیا-3فاز72-10-1446

سهند374
یوسف )شرکت آدرین ارتباط سهند

(صفری فسقندیس
72-10-1466

جنب هایپر مارکت -بعداز پاساژ زمرد-3محله-سهند1فاز

ساختمان سابق بانک ملی-فرهنگیان
33441801

سهند375
شرکت زرین پویای شمیم آذر 

(میررامین منافی اسکوئی)مهر
72-10-1488

جنب چایخانه -حدفاصل میدان جانبازان و شهرداری-2فاز 

آیالر
33449317



سهند376
ساجده )شرکت گل گهر سهند

(مقرب فسقندیس
33450578میدان جانبازان به طرف پمپ بنزین72-10-1515

سهند377
محبوب )نگین فناور آذربایجان

(احمدی
1433436273مغازه-ساختمان تجاری مسکونی سهند-میدان معلم-2فاز72-10-1574

33611249پاساژ تندیس- 3 فاز1654-10-72(ساناز درخشان)محیا آفتاب سهندسهند378

2842476202پالک - ساختمان پست- خ شهرداری1137-10-72فریده حبیب زادهسیس379

سیه رود380
ربابه ثابت قدم )رفاه ارتباط ارس

(جواش
1042082124پ-متری اول 10-میدان شهدا72-10-1149

42421930ساختمان گلدیس- جنب بانک ملی- خ پاسداران1146-10-72بابک تنهاییشبستر381

1201-10-72ابوالفضل اکبریان آذرشبستر382
نرسیده به سه راهی وایقان روبروی پلیس -بلوار بسیج 

10بعالوه
42426255

42430988روبروی پست بانک-خ امام1379-10-72مهدی مصطفویشبستر383

شبستر384
شرکت پیشگام ارتباطات گلشن 

(ناهیده انصاری)راز عصرنو
42421005روبروی سپاه-ابتدای خ رازی-بلوار بسیج72-10-1465

شبستر385
اکبر )شرکت تکین کوشان آروین

(حاجی لو
72-10-1512

بلوار بسیج روبروی سازمان تامین اجتماعی جنب فروشگاه 

رفاه
42431024

شندآباد-شبستر386
شرکت آرسین ارتباط تک 

سید مهدی طباطبایی )آذربایجان
41424849سیصد متر جلوتر از فلکه امام حسین جنب داروخانه اقیانوس72-10-1715

شربیان387
عباس )آذران ارتباط شربیان

(فریدی
43152999جنب کوچه شهید بی پروا-خ انقالب اسالمی- خ امام72-10-1289

42494007جنب چلوکبابی حاج حسین-خ امام1432-10-72محمد جوالییشرفخانه388



شندآباد389
پیمان )شرکت آرایا ارتباطات ارونق

(قربانی
42484465اول خ شهرداری-میدان امام خمینی72-10-1316

شهرک سلیمی390
شرکت )جواد شیخ عبداله زاده

(صداقت پیک ممقان
34329114جنب مجتمع رضا-روبروی بازارچه- شهرک شهید سلیمی72-10-1150

42520777جنب مسجد ولیعصر- خ بهشتی 1162-10-72کریم کریمیصوفیان391

صوفیان392
محمد )رایان تجارت فردوس

(سلطانی
42523838خیابان بسیج، نبش خیابان بسیج72-10-1609

صوفیان393
سیمین )رضوان ارتباط پردیس

(عبدالرحمن زاده
42425278محله باب الحواءج خیابان امام خمینی خیابان استاد شهریار72-10-1700

صوفیان394
امید )شرکت گلدیس فروزان آذر

(شیری
42520339محله پاسارگاد بلوار دکتر بهشتی میدان شهریار72-10-1722

9-37621897خ امام باالتراز بانک ملت به طرف بلوار تبریز1167-10-72محمدرضا وطن دوستعجب شیر395

37630810طبقه اول-ساختمان بهار-نرسیده به میدان نماز-خ کبودان1361-10-72عفت غفاریعجب شیر396

عجب شیر397
شرکت خدمات رایانه ای و اطالع 

محمد ) عجبشیر2255رسانی 
37621161جنب دبیرستان عصمتیه-خ عصمتیه72-10-1393

37622628روبروی بانک رفاه- خ شریعنی 1411-10-72زهرا آقائیعجب شیر398

37620021روبروی پمپ بنزین-نرسیده به شهرداری-بهمن22بلوار1426-10-72مجید باغبانیعجب شیر399

عجب شیر400
دویست و سی و پنج فرا ارتباطی 

(حمید برومند)عجب شیر
72-10-1471

روبروی بانک  )خیابان امام خمینی ، جنب اداره برق سابق 

,دانش. نزدیک بن(سپه 
37634551

عجب شیر401
شرکت نیک تدبیرعجب 

(مجتبی ستاری شیراز)شیر
37623776جنب بانک ملی-بهمن 22بلوار 72-10-1494



عجب شیر402
 رایان توسعه عصر 239تعاونی 

(مصطفی سیفی)هوشمند
16637620356پ-ابتدای خ معلم-میدان نماز72-10-1552

عجب شیر403
سید فرشاد )ویرا اعتماد میزان 

(صیفی
37628039 شهریور17تقاطع خیابان عصمتیه و خیابان - میدان نماز 72-10-1673

عجب شیر404
شرکت ارتباط سفیر 

(بهنام توکلی آلمالو)عجبشیر
37741250خیابان امام جنب خیابان کبودان جنب بانک مهر اقتصاد72-10-1685

عجب شیر405
یکصد و هفتاد و هشت خدمات 

فنی مهندسی و مشاوره ای تدبیر 
4937630650پالک - کوچه رضائی - خیابان بهشتی- محله تپه72-10-1694

عجب شیر406
علی )شرکت آذر افالک سازه تبریز

(موسویان النجق
37634564خ کبودان اول محله دیزج جنب ساختمان قلم چی72-10-1710

52723290 خ امام روبروی بانک ملی1274-10-72معصومه صادقیقره آغاج407

قره آغاج408
امین )شرکت سپید ارتباط رسالت

(عزیزی
52724790روبروی قنادی تشریفات-خ دانش-خ امام-چاراویماق72-10-1544

قره آغاج409
شرکت ارتباط گستر 

(محمد اختیاری)چاراویماق
72-10-1705

 خیابان امام بلوار شهید فهمیده میدان معلم روبه روی 

فرمانداری
52724303

42143755جنب مسجد صاحب الزمان-خ امام 1265-10-72صمد یوسفی سرای کشکیکشکسرای410

کشکسرای411
شرکت پویاارتباطات مرند با 

محمداختری )مسیولیت محدود
42140733جنب مرغ فروشی شاهی-پایین تر از بانک ملت-خ امام72-10-1538

کلوانق412
شرکت آذر ارتباطات 

(مهدی مطبوع کلوانق)کلوانق
43446473باالترازمطب دکتربازرگان-خ انقالب-خ والیت72-10-1335

کلوانق413
صدیقه )مهیارگستریکتای کلوانق

(ریحانی کلوانق
72-10-1632

خیابان والیت نرسیده به میدان شهریار نبش کوچه شهید 

الهامی
43446305

44441010روبروی پارک بذ کلیبر-نرسیده به پل - خ تربیت بدنی1185-10-72محمد باقر زارع کلیبرکلیبر414



کلیبر415
حمید )شرکت آکام آذرپارال

(اسماعیلی کاللق
44446016باالتر از پست بانک-خ بازرگانی-چهارراه الله72-10-1503

کلیبر416
شرکت ایده پردازان خدمات نوین 

(افشین فیضی کلیبر)کلیبر
44440790خیابان فرمانداری جنب اداره تامین اجتماعی72-10-1737

42467167پ36-  باالتر از بانک ملی- خ شهدا1264-10-72معصومه مطهریکوزه کنان417

کوزه کنان418
شیوا عبداله )گونئی میشو رهگذر

(نژاد هاسونی
72-10-1580

ساختمان رحیم -سمت راست-باالتر از بانک ملی-خ شهدا 

اسکندری
42467432

44444586روبروی اداره ثبت و اسناد- خ امام1410-10-72بخش اله موسی پورکلیبر419

34527711روبروی بانک صادرات-خ امام1275-10-72سمیه فتحی پورگوگان420

گوگان421
پیمان -فناوران عصرارتباطگوگان

ستاری
34524060اول خ سعدی-جهارراه مرکزی72-10-1284

گوگان422
رویا )آتامان گستر مهر گوگان

(رجبی
34522652نرسیده به خ سعدی- خ معلم-خ امام72-10-1573

گوگان423
میالد )فناوران پیشگام عصر گوگان

(صمیمی گنبری
34523231چهارراه مرکزی72-10-1626

(تیمورلو)گوگان424
شرکت آذران ارتباط گستران 

(سیده شقایق حمزه لو)آیتک
34538622خ امام روبروی تعاونی دامداری72-10-1718

37874040م آذربایجان- خ انقالب - لیالن 1297-10-72بهرام زارعلیالن425

لیالن426
شرکت فرشینه سازان 

(سهیال حبیب آذر)شیراز
37872760جنب دارو خانه دکتر ابراهیمی-خ امام72-10-1450

37874033 خیابان امام میدان آذربایجان1650-10-72(باقر فرهمند)سینا ارتباط لیالنلیالن427



37253000جنب بهداشت- خ کاشانی1168-10-72محمد رضا تیموریمراغه428

37256600روبروی مسجد سفید-جام جمع 1192-10-72حسین شیخ زادهمراغه429

37248828جنب خشکبار خیری-نبش سه راه خیام -خ طالقانی1231-10-72نیر قمری نیامراغه430

37277911روبروی ایران خودروساعدی-بزرگراه امیرکبیر1288-10-72مریم ابراهیم پورمراغه431

37244066روبروی خ میرحبیب- خ خواجه نصیر 1291-10-72ساسان جلیلیمراغه432

16337255333پ - روبروی مخابرات - خواجه نصیرجنوبی1306-10-72محمد عدلخواهمراغه433

649/537214300پالک - جنب تاالر قصر- خیابان کاشانی1323-10-72حمیده حسن پورمراغه434

937247710روبروی دبیرستان مدرس پ  –خیابان انقالب شمالی 1333-10-72یاسمین بلوریانمراغه435

37239829جنب فروشگاه فرهنگیان- روبروی مسجد قاضی - خ قدس1351-10-72مهدی یاسمیمراغه436

1370-10-72رقیه پیرویمراغه437
ساختمان - جنب بانک اقتصاد نوین - خ خواجه نصیر جنوبی 

انصار
37232699

1375-10-72مریم نوروزیمراغه438
روبروی -نرسیده به میدان پروین اعتصامی -شهرک ولیعصر 

باجه بانک ملت
37411506

1388-10-72فیروز حاجی زادهمراغه439
روبروی بانک صادرات مرکزی - خ خواجه نصیر-میدان مسلی

10پالک - داخل بازار وصف علی-
37227983

37414480متری سهند45خ-متری شهید دهقان48خ-شهرک ولیعصر1405-10-72فریده عبدالهی سنوکشمراغه440



37414864نرسیده به دکل برق-خ آزادگان- شهرک ولیعصر 1409-10-72رضا تهموریمراغه441

37255900پاسا  ژ بانک سپه- خ شهید بهشتی1412-10-72اعظم نور محمدیمراغه442

37465551متری متذکر20نبش - خ پاسداران1422-10-72یوسف طاهریمراغه443

37250118روبروی قرض الحسنه کوثر-پشت ترانس برق - کوره خانه1424-10-72محمدرضا وند تمدنمراغه444

مراغه445
شرکت ایده نگاران برتر 

(غالمحسین محمدیان)ماراوا
37234804خ شهید قدوسی روبروی پارک شادی72-10-1445

مراغه446
شرکت اردم آفرینندگان 

(محمد عزیزی)آذرآبادگان
72-10-1462

روبروی مجتمع ورزشی شهید -نرسیده با ساسان-خ اوحدی

رجایی
37212174

مراغه447
شرکت ارتباطات همیار سهند 

(معصومه اسدی اوخچی)مراغه
37418484میدان سهند-متری شهید دهقان48خ -شهرک ولیعصر72-10-1491

مراغه448
شرکت حسابگران دانا حساب 

(پریوش زادجمال سیفی)ماراویا
72-10-1502

جنب -اول کوچه تهموری-عشرت آباد-اتوبان امیرکبیر

مسجد امام حسن
37272676

مراغه449
سلیمان ) کشت وصنعت معصوم

(معصومی  باغچه جق
37232993,جام جم. جام جم، نزدیک خ. فقیر آباد،خ72-10-1534

مراغه450
شرکت فرا گستر فرداد پرداخت 

(محمد حسن زاده دوش )مراغه
37252149متری شهید آقایی خ کاشانی12خ 72-10-1553

مراغه451
سینا )عصر ارتباط گستر ماراوا

(مجتهدی زنجیرآبادی
37234350نرسیده به میدان کشاورز-خ کاشانی72-10-1564

مراغه452
جعفر رهبری )ویستا کاوش پیشداد

(کهجوق
72-10-1593

نبش -نرسیده به میدان کشاورز -خ خیام-خ انقالب جنوبی

کوچه جنگجو
37461856

مراغه453
فرا ارتباطات درخشان 

(سمیه امیری)مراغه
7637270397امیر کبیر -اتوبان امیرکبیر 72-10-1594



1605-10-72(یلدا شوقی)صبا پرداز تکین سهندمراغه454
باالتر از پمپ بنزین -متری دهقان48خ-شهرک ولیعصر

ط همکف-1ساختمان سبحان-حامدپناه
37408459

1615-10-72(نرگس محمدی)ارتباط رصد مراغهمراغه455
-پایین تر از مسجد خاتم االنبیا-بهمن12خ -شهرک ولیعصر

جنب مشاور امالک امین
37403600

37226100خ امام محله چهل پا نبش کوچه حاجی قدرت1653-10-72(علی نجفی)توانا ارتباط نوین رایانمراغه456

مراغه457
ارتباط پیشخوان صدر 

سیده ستایش )مراغه
6237245069 خرداد ، روبروی سنگک پزی ، پالک 15خیابان , کوره خانه72-10-1668

مراغه458
پیشه گران اعتمادساز 

(فرانک رجبی دیورزم)ماراویا
37414663اول شهرک ولیعصر سه راهی قره برقع جنب آپارتمان امیر72-10-1669

مراغه459
صادق )کوشا مطلوب آروین

(مطلوبی مقدم
72-10-1679

 متری رسالت غربی، میدان 18، خیابان 2گلشهر ، شیت

رسالت، ساختمان مطلوبی
37224331

مراغه460
شرکت دفتر پیشخوان دولت 

بهرام )الکترونیک رسا کار ماراوا
72-10-1686

متری شهیددهقان ، باالتر از 48شهرک ولیعصر ، خیابان 

میدان سهند، ساختمان شیری ، طبقه همکف
37405608

مراغه461
شرکت تحلیل مختصات سازه 

(بهزاد انوری علی آبادی)سهند
37279180اتوبان امیرکبیر مابین پل عابر پیاده و پمپ بنزین آزادی72-10-1723

مراغه462
شرکت ارتباط گستر خدمت 

(حسن قاضی زاده)آتیه
72-10-1730

 جنب شبکه 17اتوبان امیر کبیر میکائیل آباد امیر کبیر 

دامپزشکی مراغه
37272686

مراغه463
 پیشخوان خدمات دولت پیشرو 

امین )ارتباطات موج فرد
72-10-1741

خیابان قدس جنب حسینیه ساالر شهیدان مجتمع تجاری 

مالکیان
37238167

37457979جنب کبابی چلچراغ-بلوارشهیددرخشی-پهرآباد1164-10-72بهمن ساعی بلکابادمراغه464

1280-10-72ویدا شکریمراغه465
-روبروی سنگک پزی- میکاییل آباد-76اتوبان امیر کبیر 

540پالک 
37273000

10237249133روبروی مدرسه شرف پ-خ شهیدچمران1344-10-72حسن میر فردوسیانمراغه466



42236992روبروی بانک مرکزی- خ تختی1145-10-72فرهوده مقبولیمرند467

42224141ساختمان انصار-ک مخابرات-چایکنار-خ قیام1153-10-72محمدتقی سفیدگرمرند468

42271010اول کوچه سمسامی- خ شریعتی1169-10-72سلمان اباذریمرند469

42250450روبروی خ مطهری- خ شهید رنجبر1202-10-72محمد نژادیانمرند470

42542235118پ - جنب پل یالدوز -خ شریعتی شرقی 1233-10-72کبری حیدریمرند471

42250499پایین تراز مسجدجامع-کوی مسجدجامع - خ رجائی1282-10-72ناهید تصمیمیمرند472

مرند473
شرکت پردیس ارتباطات 

(ناهید پارسانیا)مرند
42240566محله بازار خ قیام کوچه شهید یوسف پاکزاد72-10-1286

42233822+10المهدی روبروی پلیس-متری12خ المهدی 1359-10-72  علی فوالد پنجهمرند474

مرند475
حسن تلخی )کیمیا برتر آذررادین

(گله بان
72-10-1368

نبش کوچه ششم -بعد میدان نماز-دیزج یکان-خ طالقانی

یاوری
42265755

42228020نرسیده به پمپ بنزین کالنتری-نبش خ جهاد -خ طالقانی1374-10-72الهام طهماسبیانمرند476

42282065-بازار بزرگ- خ شهدا 1378-10-72رحمت اله همایونیمرند477

مرند478
شرکت ساینا ارتباطات هوشمند 

(منیژه آخوندی یامچی)آذر
42298785روبروی دارایی اول کوی باکری-خ جلفا72-10-1447

مرند479
لطیف )شرکت ویرا ارتباطات خاور

(آقا اقدم
72-10-1448

میدان امام خمینی شهید رجایی کوچه شیخ زاده کوچه گندم 

26فروشان پالک 
42253174



مرند480
جواد رحمان )ایتوک ارتباط میشو

(پور
42261851نرسیده به مسجد یالدور- خیابان شریعتی شرقی 72-10-1455

مرند481
شرکت ساینا ارتباطات 

(مرضیه جعفری)مرند
42264784نبش کوچه اباذری-خ گوارا72-10-1470

مرند482
شرکت ارتباطات هوشمند 

(معصومه وجودی بناب)مرند
1042273873+روبروی پلیس- خ شهید شفیعی72-10-1474

مرند483
شرکت دنیای ارتباطات هوشمند 

(مریم ایمانی)ارس
42244297روبروی دفتر قضایی-بعد از چهارراه رفیع آباد-خ طالقانی72-10-1475

مرند484
نعمت )شرکت اتحاد سعدی مرند

(اله افراسیابی
72-10-1490

تقاطع تربیت غربی و تربیت -کوی نشاط-بلوار شهیدکسایی

شرقی
42240606

مرند485
کبری )شرکت زرین ارتباط افرا

(زینال زاده
42244489خ قیام-پل سردار ملی-خ سردارملی72-10-1501

مرند486
اصغر )شرکت نامی ارتباطات مرند

(ساویز
42270290روبروی بنگاه ارسباران-متری8اول کوچه-خ بهشتی72-10-1513

مرند487
پیشگامان ارتباط مبین 

(محمدحسن مجتهدین)مرند
42261833ط همکف-93پ-کوچه درمانگاه مهرگان-محله امام-خ تختی72-10-1546

مرند488
فناوری اطالعات هادی نت 

(هادی مجیدی)آذر
72-10-1589

جنب کوچه حکیم -مابین پل خوی و قیام-چای کنار قیام

هادیران-باشی
42244011

مرند489
زهرا )آذرارتباط ماندگار ارس

(مهدیلوی
24242226891پالک-روبروی بیمه آسیا -خ طالقانی72-10-1590

مرند490
نیک اندیشان سهند گستر 

(نفیسه یاغچی)ارس
42226188ط همکف-5باکری-بلوار شهید باکری-خ جلفا72-10-1595

مرند491
لیال )نوین داده پردازان مبتکر قرن

(مهراز
42226771بلوار آیت اله مرندی-جفت گلیم72-10-1606

مرند492
هانیه )پارسا ارتباط هوشمند مرند

(جعفرپور
42224286بن بست دوم-کوچه وزیری-رفیع آباد شهید کالنتری72-10-1619



مرند493
پیشخوان امین ارتباطات هوشمند 

(رقیه سادات سیدباقری)مرند
72-10-1636

روبروی کتابخانه  _خیابان شهید بهشتی -  محله آغ زمین 

شهید بهشتی
42264816

مرند494
دفتر پیشخوان آراد ارتباط 

(ولی شعبانی زنوزق)مرند
72-10-1638

خ شهید -کوچه شهید عسگر یوسفی-محله نخودبیگ

232پ-رنجبری 
42232593

مرند495
مهسا مصطفی )صدرا مهد سیمرغ

(زاده
42230603روبروی مدرسه دخترانه راه زینب- خیابان چهل متری72-10-1646

مرند496
مالک )علی اکبر چاپ مرند

(کبودچشم
42259958خیابان شیخ رفیعیان جنب نان فانتزی چورک72-10-1662

مرند497
میرداود )میهن ارتباط گستر مرند

(سید باقری
72-10-1677

روبروی مدرسه -پایین تر از نظام مهندسی-خ مسجد جامع

آتیه
42257810

مرند498
آرزو )شرکت ثمین فاخر سما

(طهماسب پور
42254891نبش کوچه گوهران- پایین تر از چهارراه پرورش-پاسداران72-10-1704

یامچی-مرند499
شرکت افرند ارتباط 

میرجواد پسندیده )پسندیده
42164646خ امام خمینی باالتر از شهرداری روبروی تعمیرگاه تراکتور72-10-1713

37829141باالتراز پست بانک-خ امام اول بلوارحافظ1255-10-72شاپور بدل نژادملکان500

37825353جنب بانک سینا-خ امام1279-10-72نسرین ناصریملکان501

37824084جنب بانک انصار-شهریور17خیابان 1300-10-72محمد حاجی زادهملکان502

37829777اول خ استقالل-خیابان امام1343-10-72شرکت کوثر سامانملکان503

ملکان504
شرکت آیدین گونش 

(معصومه یوسف زاده)ملکان
37829115روبروی پاساژ بهجتی-خ معلم 72-10-1485

ملکان505
شرکت باران مهر ارتباط 

(پریسا بابازاد ملکی)ملکان
237827764خ معلم 72-10-1510



ملکان506
کریم )شرکت ویرا اندیشان ملکان

(محمدرضازاده ملکی
37830721خ آزادی جنب آموزشگاه گاج-خ امام 72-10-1531

ملکان507
سعید رزقی )آذین افق بشیر ملکان

(ملکی
37823510روبروی بانک ملی شعبه مرکزی-خ امام72-10-1562

ملکان508
سودابه )ارتباط رصد ملکان

(اسدزاده قلعه
37843237میدان نماز- باالتر از مخابرات - بلوار بسیج 72-10-1629

37826129جنب اداره برق- بلوار شمالی 1637-10-72(فرزانه روحی)ارتباط سهند ملکانملکان509

ملکان510
قنبر )کارپردازان ارتباطی تکین

(فتوحی ملکی
72-10-1660

نبش خیابان -  متری فرهنگیان 24 - 1فاز - شهرک ولیعصر 

54پالک - نظامی 
37840450

ملکان511
سمیه )فیدار ارتباط ملکان

(میرزایی
37841944محل ترمینال مسافربری-ورودیه فاز یک شهرک ولیعصر72-10-1665

ملکان512
شرکت اردم طب نوید 

(شهنازاکبرزاده ملکی)ملکان
72-10-1720

خ امام بلوار حافظ نرسیده به نیروی انتظامی جنب کوچه دفتر 

شورای اسالمی
37828107

ملکان513
شرکت زرین پیام 

عبدالحسین حسینقلی )پردیس
37840792 متری روبروی خانه ریاضیات24جاده شرازول خ 72-10-1729

37831238جنب تاالر بیستون- کوی آزادی - خیابان امام 1386-10-72سعید سلیمان فامملکان514

5037826021پ - شهریور17مابین بانک مسکن و خ -خ معلم1402-10-72حمیده جعفری قلعهملکان515

37828070 شهریور17اول خ -میدان شهدا1438-10-72علی دیزجیملکان516

2034325788پ - میدان نماز جنب بانک ملت- خ امام 1223-10-72مهتاب جبارزادهممقان517

ممقان518
رضا )شرکت آریا هدف ناب تبریز

(محمودی چراغیلی
72-10-1697

 متر پایین تر از کالنتری جنب منزل رضا 300 بهمن 22خیابان 

دوخت
34325487



43123577روبروی سپاه قدیم-خ امام 1163-10-72علی غفارنژادمهربان519

مهربان520
علی )پیشگام رسا ارتباط مهربان

(باقی نژاد بخشایش
2643123188پ-روبروی تامین اجتماعی-خ ولیعصر72-10-1674

52246618اول کوچه-نبش کوچه اعتماد-م ٍآزادی خ امام 1207-10-72نسرین نیک مهرمیانه521

252224737نبش خ شهید خان محمدی جنوبی پ-کوی فرهنگیان1216-10-72سارا همتیمیانه522

52220664میدان آزادی روبروی بانک قوامین نرسیده به بانک ملت1218-10-72امیر پاشائیمیانه523

52230910روبروی دبیرستان دخترانه عفاف-خ بانک ملی1219-10-72علیرضا مشایخی میانجیمیانه524

52239668روبروی جهاددانشگاهی- خ امام 1241-10-72سید محمد رضا کوزه گریمیانه525

52334096ابتدای خ طالقانی-میدان طالقانی 1270-10-72نهضت غیابیمیانه526

1356-10-72اسحق حسنعلیزادهمیانه527
روبروی اداره آب و - پشت پمپ بنزین - خ خیام جنوبی 

فاضالب روستایی
52243002

میانه528
شرکت خدمات حسابداری میراث 

(سعید رنجبران)آفتاب
72-10-1428

1052248290+روبروی پلیس- خ شهیدرحیمی1437-10-72کوروش صالحیمیانه529

میانه530
شرکت قافالن پیشخوان صبای 

(علی امینی گاونرودی)میانه
72-10-1454

روبروی -(فرخ)پایین تر از فروشگه آترینا-خ شهید رحیمی

اداره مخابرات
52244898

میانه531
شرکت تدبیرهمیاری 

(سروش ستوده)سروش
52232118نرسیده به بانک سینا-خ امام72-10-1518



میانه532
عطیه )شرکت ره آورد ارتباط میانه

(خدادادی
13652225239خ شهید حاجی اصغری جنب مسجد حاج حیدر پالک 72-10-1522

میانه533
شرکت نوین ارتباط پردیس 

(لیال صفی خانی)میانه
52249188,معلم جنوبی. سرچشمه،بلوار شمشیری،خ72-10-1528

میانه534
هادی )اختر ظفر گستر آذر

(نیکبخت
52224100 خیابان شهید مطهری باالتر از دادگستری72-10-1631

میانه535
ژاله )شرکت آرمان عرش صبا

(نصیرزاده
72-10-1736

محله بهمن آباد خیابان شهید میانجی خیابان شهید دکتر 

بهشتی
52223824

اچاچی-میانه536
زهرا )شرکت قافالن گستر دربند

(قاسمی ترکی
72-10-1688

- 130پالک - جاده ترانزیت- خیابان رجائی- محله اصلی

طبقه همکف
52272301

52662108جنب بانک کشاورزی-خ کشاورزی1433-10-72احمد وکیلینظرکهریز537

42472699روبروی بانک ملی-خ امام1238-10-72مهدی صادق زاده وایقانیوایقان538

44554325روبروی پوشاک مهدی-فلکه سونگون-  خ امام 1272-10-72یحیی رسول اهریورزقان539

44553736روبروی کوچه صادقی-خ امام 1384-10-72شهال نصیرپورورزقان540

ورزقان541
شرکت مقوم سازان 

(هادی نوری)ابتکارارسباران
44552798جنب بانک ملی-فلکه سونگون-خ امام72-10-1523

ورزقان542
زاهد قاسمی )ائلشن ارتباط تبریز

(ورزقان
44554797روبروی لوازم تحریر قاسمی-خ امام72-10-1547

ورزقان543
سها ارتباطات آسانا 

(امین قیاسی)آذربایجان
44553942جنب بانک مسکن-خ امام72-10-1614

هادیشهر544
خدماتی یگانه پیشگام 

(سیدمحرم موسوی)جلفا
2842052875پ-جنب اداره برق - خ امام 72-10-1214



هادیشهر545
شرکت خدمات پیشخوان )

ژیال صفری(باریش
42047575پاساژ اسماعیلی-جنب بانک ملی-خ امام جعفر صادق 72-10-1227

42052488جنب ایستگاه تاکسی–میدان امام حسین  –خ امام خمینی 1299-10-72حمزه ملکی ارسیهادیشهر546

هادیشهر547
رضا )شرکت ماهان پیشخوان آراز

(نصرالهی
42050345روبروی سپاه پاسداران- خ امام 72-10-1347

1390-10-72یعقوب فالحتیهادیشهر548
پایین تر از ایستگاه -خ امام خمینی-میدان قیام- گرگر

تاکسی
42052520

42051522ط اول بیمه دانا-خ باکری1440-10-72اسالم سلمانی صمدیهادیشهر549

هادیشهر550
شرکت آسان گسترش خدمت پویا 

(افسانه خیری)ارس
42045236ط همکف-مجتمع تجاری شهریار-خ باکری-خ امام باقر72-10-1506

هادیشهر551
اینترنت )وجیهه خدادادی گرگری

(نوای باران
842040081نبش کوچه -گرگر72-10-1551

43435162روبروی موسسه مهراقتصاد- خ امام 1179-10-72کاظم علی اصغرزادههریس552

هریس553
شرکت نوین ارتباطات پردیس 

(حسین عباسی)شهرستان هریس
43432328باالتر از مسجد امام-خ امام72-10-1507

هریس554
شرکت کارگستران پارسا 

(سعید محبوبان)تدبیر
43436960حدواسط بانک سپه و اداره ورزش و جوانان-خ امام72-10-1521

4752624080پ - روبروی مسجد جامع - خ بهشتی شمالی1205-10-72فرهاد موذنیهشترود555

52625097روبروی مخابرات- خ دکتر شریعتی 1353-10-72امیرعلی اصغریهشترود556

4252628432پالک  (ع)جنب مسجد امام حسن - خ دانشگاه 1358-10-72   سعید امنیهشترود557



552621565پ-خ مخابرات - خ امام 1381-10-72سعید مصطفویهشترود558

هشترود559
شرکت نیک رابطان فناورهشترود 

فاطمه حسین )با مسئولیت محدود
52623165روبروی سوپر ماکت زمانی-خ امام72-10-1536

52628082خ شریعتی جنب رستوران میالد-خیابان بهشتی جنوبی1664-10-72(هادی مالئی)آذران ارتباط شهریارهشترود560

هوراند561
قهرمان )آسان خدمت هوراند

(خیرخواه
44263195خ معلم- خ امام 72-10-1161

هوراند562
علی ) رویا جهان گستر ارسباران

(ابراهیمی
44263438چهارراه معلم روبروی عکاسی سولماز72-10-1742

42163930خ امام روبروی مدرسه طالقانی1220-10-72(ولی دیداری)شرکت آران میشویامچی563

42164546جنب بانک صادرات-متری6جنب کوچه –خ امام 1308-10-72عبدالعلی نژاد...روح ایامچی564


