
پیمانکارآدرسشماره موبایلتلفنشهراستانشناسه صنفیکد اتحادیهنام کارگاهنام خانوادگینامردیف

0313345338803133453388اصفهاناصفهان130300466839973كاويان صنعت سبز محمدیمصطفی 1
 آذر 15مقابل خیابان - اتوبان شهید ردانی پور 

ابتدای كوی قائم
هلدينگ صنام

0313260464309133288356اصفهاناصفهان13011466885953سبز صنعت بهینهصادقیحسن2
اصفهان هشت بهشت شرقی خیابان میثم خیابان 

12ارشاد پالك 
صنايع دفاع

0313387557509120761315اصفهاناصفهان13022466781457پرديسشهبازیمحمد جواد3
 CNGخیابان امام خمینی كوی صنعت گران  كارگاه 

پرديس
هلدينگ صنام

پارس ام سی اس28اصفهان خیابان امام خمینی كوچه عدالت 0313333141109133031637اصفهاناصفهان130080466800174غدير كامران  جلیل 4

پارس ام سی اس كوچه شهیدان غربی64رهنان كوچه امید -اصفهان 0313333287509133158266اصفهاناصفهان130150466800176حیات سبز حاج احمدیخسرو 5

0000009139775227اصفهاناصفهان13057466462654گاز خودرو پارتاكصیف نیامحمد جواد 6
مرق روستای كرارج قلعه شور خیابان قلعه شور 

كوچه رضا طبقه همكف
هلدينگ صنام

0314642200209132285009اصفهاناصفهان13072466930128حسین ياريان كوپائیياريان كوپائیحسین 7
 متری خیابان 30كوهپايه شهرك طالقانی خیابان 

 طبقه همكف56آيت اله قدوسی پالك 
هلدينگ صنام

0314662539509132685286اصفهاناصفهان130240466818094 دهقانیCNGمركز خدمات دهقانیحسن8
اصفهان حسین آباد روستای جرقويه وسطی پالك 

344
انرژی صنعت خاورمیانه

0315366415909139202978سمیرماصفهان13053466872068امید فرهمنديان فرهمنديانامید 9
 كوچه سید حسن 40مولوی كوچه سروش شمالی 

داودی طبقه همكف
هلدينگ صنام

هلدينگ صنامپیربكران ورودی شهر جنب كارواش0313777409409131147462فالورجاناصفهان13026253019325مهرداد ابراهیمیابراهیمیمهرداد10

00000000009133620289كاشاناصفهان130470466896168آذرخشطحانی حمید رضا 11
-كوچه انديشه چهارم -شهدای نوش آباد - كاشان 

بلوار شهدای نوش آباد
هلدينگ صنام

0315527271809131616457كاشاناصفهان3230210465971734كارگاه تبديل همايون پرست جلیل اهلل 12
 22 جاده قمصر نرسیده به شهرك 5كاشان كیلومتر 

بهمن
انرژی صنعت خاورمیانه

0335525322809130930553مباركهاصفهان13033126752984نگین سبز باقریشهرام13
مباركه بلوار نیكبخت جنب زيرگذر امام زاده 

محمديه
صنايع دفاع

تولیدی الكتروفن69مباركه بلوار نیكبخت روبروی سايپا 0315242202509133352505مباركهاصفهان130100126757371افشین باقرپور طالخونچهباقرپور طالخونچهافشین14

0314235111009133322342نجف آباداصفهان130410416915562مجتبی عمو علی اكبریعمو علی اكبریمجتبی15
 (26)يزدان شهر بلوار جانبازان بن بست سبالن 

 طبقه همكف68پالك 
تولیدی الكتروفن

0414423804509141280018اهرآذربايجان شرقی10017466884073دوگانه سوز ارسبارانمیرزايیمحمد 16
اهر روبروی پلیس راه مجتمع خدماتی رفاهی 

ارسباران
صنايع دفاع

هلدينگ صنامخیابان چمران بعد از میدان تره بار-بناب 00000000009146711931بنابآذربايجان شرقی100240466456159كارگاه خديویخديوی خوشمهرعبداهلل17

0413425504309127534464تبريزآذربايجان شرقی10002466750274ساواالن گازاحمد نژادعلی18
تبريز ديزل آباد روبروی شكالت آيدين اول اتوبان 

شهید كسايی
هلدينگ صنام

0413267151809106895356تبريزآذربايجان شرقی10016466394005مركز خدمات فنی سفیدانافالطون محمد19
تبريز يكه دكان كوچه صادق باغی خیابان شهید 

روبروی - راثی حق طبقه همكف بلوار ستارخان 
هلدينگ صنام

سیلندر سراج خوی2تبريز بلوار ملت كوچه امكان پالك 0413446545804134465458تبريزآذربايجان شرقی100340466845740خدمات فنی نفیسینفیسیهادی20

99/4/17 لیست کارگاه هاي تبدیل فعال یارانه اي در سطح کشور تا تاریخ 



هلدينگ صنام-بلوار شهید مقدم-خیابان انزاب - انزاب - مراغه 0000000009141775230مراغهآذربايجان شرقی100080466843053قاسم زادهقاسم زادهصالح21

0414223315309141906544مرندآذربايجان شرقی10035466865569مهدی پور قلی ناوگانپورقلیمهدی22
-خیابان بازرگانی-خیابان طالقانی-بازرگان-مرند

طبقه همكف- 62پالك 
سیلندر سراج خوی

0443235884209141405576ارومیهآذربايجان غربی11010466907739گاز خودرو ارومیهقانعقادر23
 [كمالیه]ارومیه كمال آباد خیابان شهید ورمزيار 

بلوار شیخ شلتوت طبقه همكف
هلدينگ صنام

0443242717309148562922ارومیهآذربايجان غربی11040467052884كارگاه تبديل پناهیپناهی محمود24
ارومیه جاده شهید كالنتری مابین بريدگی اول و 

پمپ بنزين
سیلندر سراج خوی

پارس ام سی اس2ارومیه بلوار شیخ شلتوت رو بروی صمدزاده 0443237074109143895963ارومیهآذربايجان غربی110050466781426شانه جانیشانه جانی حسین 25

0444627992409104101372بوكانآذربايجان غربی11008431798391آسمان آبی فرجیكیوان26
بوكان خیابان ساحلی نرسیده به میدان كشتارگاه 

3پالك 
صنايع دفاع

سیلندر سراج خویناجیت روستای اختاچی شرقی نبش كوچه موالنا00000009143414913بوكانآذربايجان غربی1103146666906خدمات فنی گهرنژادگهرنژادايرج27

سیلندر سراج خویجاده سد روبه روی درب گورستان عمومی0444624019809141806478بوكانآذربايجان غربی11009466904975كارگاه تبديل بستیبستی ايوب28

0444627865209141843050بوكانآذربايجان غربی110290466594410جمال فتح الهیفتحی الهیجمال 29
بوكان منطقه ناله شكینه كوچه ابراهیم قادری 

كارگاه برهان گاز
تولیدی الكتروفن

هلدينگ صنامآزادگان كوچه آزاده خیابان پاسداران-پیرانشهر 000000009359488205پیرانشهرآذربايجان غربی110160466531118كارگاه بیكیمعروف بیكیعبدالرحمن 30

سیلندر سراج خویروبروی مسجد كوهكمری-كمزبندی حجازی فر0443646059609141609261خویآذربايجان غربی11013406556570حسین گلوانیگلوانیحسین 31

سیلندر سراج خوی3خوی شهرك صنعتی بلوار تالشگران 0443652375909141612696خویآذربايجان غربی11039466972957سی ان جی سیلندر سراج خویسراجیامیر32

0443624075509149654217خویآذربايجان غربی110140236776381قوچه لو قوچه لوتوحید33
خوی دروازه ماكو قديم انتهای جمشیدآباد پالك 

5261
پارس ام سی اس

0444222053009141681294مهابادآذربايجان غربی11030466680717سی ان جی نیازمندنیازمندصادق34
مهاباد میدان استقالل كوچه روبروی مقبره بداق 

سلطان
صنايع دفاع

0444534096009144810646میاندوآبآذربايجان غربی110110467057026كارگاه تبديل برادران خیریخیرینوذر35
میاندوآب بلوار نمازی خیابان بشیر كندی خیابان 

باقرخان طبقه همكف
سیلندر سراج خوی

000000009177732725برزاجانبوشهر160020466420924كارگاه مقدسی مقدسی نعمت اهلل 36
بوشهر برازجان كوی گرمسیری كوچه سیل بند 

 شهید نواب صفوی1كوچه 
پارس ام سی اس

0000009177732025بوشهربوشهر16004466898094خدمات فنی اطمیناناطمینانلقمان37
بوشهر تنگك اول جاده نیروگاه كوچه سايپا طبقه 

همكف
هلدينگ صنام

0215616810409122173268اسالمشهرتهران17049467056909خدمات فنی بیگیبیگی قاقلوعلی38
باغ نرده خیابان سلمان فارسی بلوار بسیج پالك 

 طبقه همكف464
هلدينگ صنام

هلدينگ صنامبلوار امام خمینی خیابان نیايش دوم طبقه همكف0000009127700169پاكدشتتهران17020466594965خدمات فنی اطمینانكارگر ثانیعلی اكبر39

0214498008409122001847تهرانتهران2345678123123123123كارگاه مركزی فن آورانپاك سرشتسعید40
 جاده مخصوص كرج بلوار نخل بن 16تهران كیلومتر

بست دوم
صنايع دفاع

0215531234009121209792تهرانتهران170410466761747رها سپنتا بهسوز  حسكويیانعلی 41
متری حاج 20 شهريور جنوبی 17خیابان -تهران

-اسماعیل رضايی نرسیده به چهارراه مظاهری 
هلدينگ صنام

0915320035709153200357تهرانتهران17990704668525218شهاب خودرو داداشیمهدی42
 جاده مخصوص كرج بعد ار بانك صادرات 9كیلومتر 

شركت شهاب خودرو
هلدينگ صنام



هلدينگ صنامری كنارگرد باال روستای حسن آباد0215662280100000000000تهرانتهران17037466731814بخشی بخشیعوض43

00000000009120205572تهرانتهران17042466531118مركز نصب هوای پاكشیخمصطفی 44
خیابان قزوين خیابان عرب خیابان پنوانی كوچه 

6نوروزی اواسط كوچه پالك 
سیلندر سراج خوی

00000009361915248تهرانتهران17004466916379 بهسوز موتور تهران CNGخدمات فنی پايروندحسین  45
تهران جاده خاوران بعد از سه ره سیمان نرسیده به 

5پمپ بنزين خیابان طوس 
سیلندر سراج خوی

0214682400309122371085تهرانتهران170480467036317خدمات فنی پرديسفاضلی علی 46
خیابان صنعت كوچه سهند -شهرك قدس - تهران 

نوين
سیلندر سراج خوی

0215616810409125050507تهرانتهران170190466707315مركز خدمات فنی طاووسیطاووسیغضنفر47
اسالمشهر مجتمع قندريزان روستای -تهران 

كهريزك طور قوزآبادی میدان الغدير جاده شور آباد
انرژی صنعت خاورمیانه

0214419416109126776170تهرانتهران170460467016214پترو فالت بیستون تهرانفدائیناصر48
تهران آزادشهر خیابان سرو آزاد خیابان سروناز 

107پالك 
صنايع دفاع

0213385076909127996552تهرانتهران17053467087745مركز خدمات فنی خاوراناعتمادیحسین 49
 جاده خاوران بعد از خاورشهر 15تهران كیلومتر 

7 پالك 11كوچه شهید چمران خیابان توت 
صنايع دفاع

0213386703609122409081تهرانتهران170470467034645مركز خدمات فنی هوای پاكختنیمهدی 50
تهران بزرگراه امام رضا الين كندرو بعد از ورودی 

464شهرك رضويه پالك 
انرژی صنعت خاورمیانه

0216526261309105972185شهريارتهران1701346839465سبز غرب شهريارپرويزیداود51
شهريار خیابان طباطبايی نرسیده به بلوار اسرافیل 

شیخی روبروی استخر شهید كلهر
هلدينگ صنام

0912364458809123644588مالردتهران140030466368036كارگاه همتیهمتیسعید 52
مالرد جاده مالرد باالتر از سه راه حافظیه خیابان 

قائمیه اول جنب كارواش
پارس ام سی اس

00000000000000000ورامینتهران17008000000تعمیرگاه علی گازمحجوبعلی53
جنب - خیابان راه و ترابری- میدان بسیج- پیشوا

38پالك -يگان ويژه
هلدينگ صنام

937687626109132830855شهركردچهارمحال وبختیاری180120466874507هادی محبوبیمحبوبیهادی54
- بلوار جانبازان- كوچه فضای سبز- میدان بهشتی

طبقه همكف
هلدينگ صنام

0383335473009131811475شهركردچهارمحال وبختیاری180160466488740احمدیاحمدیمسعود55
شهركرد قطب صنعتی بلوار مارآفرينان بهارستان 

هفتم
پارس ام سی اس

پارس ام سی اس6لردگان مجتمع دامپزشكی بلوار شهدا كوچه 0383444348809137347061لردگانچهارمحال وبختیاری180100453358037رئیسیرئیسیحسن 56

0563244630509135423998بیرجندخراسان جنوبی190030466794089رحمانیرحمانیهادی57
 اولین چهارراه 4بیرجند ابتدای غفاری خلیج فارس 

سمت چپ گازسوز خودرو رحمانی
پارس ام سی اس

0563222480909151641342بیرجندخراسان جنوبی190080466797408محمدرضا غالمیغالمیمحمدرضا58
 4بیرجند خیابان كارگران خیابان كارگاهی فرعی 

كارگاهی طبقه همكف
تولیدی الكتروفن

0515224061409153073850تربت حیدريهخراسان رضوئ200070466897593شهاب بوتانمحمدپورمحمد59
تربت حیدريه بلوار امام رضا امام رضا هفتم روبروی 

CNGپمپ 
پارس ام سی اس

هلدينگ صنامبلوار سربداران روبه روی خانه های اداره راه-سبزوار00000000009151704401سبزوارخراسان رضوئ200340418011929بهران خودرو رسولی زاده محمد60

0000000009159151192كاشمرخراسان رضوئ200680467041883يكتا پرست يكتا پرست   محمد رضا 61
خیابان ايران خودرو -شهرك صنعتی - كاشمر

خیابان مبتكران
هلدينگ صنام

0513728321709155132734مشهدخراسان رضوئ200390466750858سرای اختر طوسدرخشیمحمد سعید62
مشهد كمربندی صد متری پل فجر نبش خیابان 

نظام دوست حاشیه كمربندی
هلدينگ صنام

000000000009153084258مشهدخراسان رضوئ200450466890665اطلس طوس شرقخجستهجواد63
 شهید حسن 38خیابان رسالت - فاطمیه - مشهد 

550 بلوار رسالت پالك 4زارع فضه 
هلدينگ صنام

0513385128109155030395مشهدخراسان رضوئ200020465988172بافندهبافندهمحمد علی 64
 شهاب گاز سوز پالك 15مشهد سیدی نبش خلج 

285
پارس ام سی اس



0514222538809151530034نیشابورخراسان رضوئ200040465704236منظوریمنظوریمحمد 65
 متری طالقانی شرقی جنب 30نیشابور خیابان 

240 روبروی اداره بهزيستی پالك 10طالقانی 
پارس ام سی اس

0583228233209039404233بجنوردخراسان شمالی210030466869354اسالمیاسالمیمصطفی66
 5بجنورد ناظرآباد بلوار واليت كوچه ناظرآباد 

انتهای كوچه
پارس ام سی اس

0613377283709166205289اهوازخوزستان220060466833012نیك صفتنیك صفتايمان67
اهواز خیابان انقالب خیابان زينب شمالی نبش 

بهاران
پارس ام سی اس

0233330071109122310445سمنانسمنان24006467041879گاز خودرو آريا مهر بوسندارايیمهدی 68
سمنان شهرك غرب خیابان مرواريد خیابان تالش 

جنوبی
صنايع دفاع

پارس ام سی اسشاهرود كیلومتر يك بلوار بسطام خیابان معاينه فنی0233222185609124738959شاهرودسمنان240010466726645امیدعلی عسگریخلیل69

پارس ام سی اسايرانشهر دولت آباد خیابان سرباز سرباز پانزدهم0543723402709158842490ايرانشهرسیستان وبلوچستان250030466837602نورزايینورزايیرضا 70

پارس ام سی اسزاهدان بلوار شهید فاضلی روبروی بانك ملت0543352128509125071743زاهدانسیستان وبلوچستان250020466874577سهند CNGوظیفه خواهاحمد71

0713822678309171117009شیرازفارس260050285872693گازسوز موتور شیرازروحانیبهمن72
 متری يقطین 20 بلوار امیركبیر ترمینال باربری 

11كوچه 
هلدينگ صنام

هلدينگ صنامروبه روی آب زنگی-باالتر از دروازه قران -شیراز0000000009177389985شیرازفارس260260310481849گاز سوز مركزی میرزائیمیرزائی احسان 73

تولیدی الكتروفنجنب پل عابر پیاده _بلوار زينبیه _فلكه خاتون0713726437809171031773شیرازفارس260290466978686گازخودرو پارسعلوی زادهسید روح اهلل 74

صنايع دفاعشیراز بلوار مدرس روبروی اداره گذرنامه0713726466209173386859شیرازفارس26006466819912نمونه CNGمیرزائیآرمان75

0714223969709058552600كازرونفارس260070466021635كارگاه خسرویخسرویابراهیم  76
بلوار ولیان جنب  (فراشبند)كازرون میدان فردوسی 

پمپ گاز اهورا
پارس ام سی اس

0714233746409173283641مرودشتفارس26011466819922خدمات فنی تقویتقویآيت اله77
پل مدرس بلوار مدرس خیابان گلستان شمالی طبقه 

2همكف واحد 
هلدينگ صنام

0283289940009123822065آبیكقزوين28005466867707طالبی139طالبیشهاب الدين 78
قزوين آبیك جنب میدان هفت تیر مجتمع سوخت 

CNGگاز 
صنايع دفاع

صنايع دفاعقزوين ولیعصر بلوار آيت اله خامنه ای گاراژ قائم0283324011909127848990قزوينقزوين0466590543پاكسوز خودرو حقیقت جومحمد79

هلدينگ صنامبلوار شهید ابو ترابی جنب تعاونی درود گران0000009371211757قزوينقزوين280010456811001 كیانی نیاكیانی نیاعلی80

000000009127848990قزوينقزوين280060466590543پاكسوز خودرو حقیقت جو  محمد 81
خیابان ولی عصر بلوار ايت اهلل خامنه ای -قزوين 

گاراژ قائم
هلدينگ صنام

پارس ام سی اس15كوچه - بلوار الغدير - قم 0253285134409121020868قمقم270040466951632شهاب گاز سوز  حكیمیانمهدی82

0253285142109123510846قمقم270070466910727مركزی الكتروفن(الكتروفن)علی عربمحمد علی83
بلوار الغدير ابتدای صفاشهر روبروی پمپ بنزين 

730پالك 
تولیدی الكتروفن

0253722515409126877121قمقم27006466977434كیا گازسوزنیك پیمحمد84
قم كاسه گران بلوار خلیج فارس كوچه خلیج فارس 

21پالك 
صنايع دفاع

انرژی صنعت خاورمیانه خرداد بلوار محتشم كاشانی طبقه همكف15قم 0000009125524264قمقم27008046773469مركز خدمات پارسیانبابائیمهدی حسین85

0344431558209138408235بمكرمان300150466781378فضل آبادی فضل آبادی خالصمحمدرضا       86
 (آيت اله هاشمی رفسنجانی)بم اتوبان خلیج فارس 

628جنب نمايندگی ايران خودرو پالك 
پارس ام سی اس



0000009121998206رفسنجانكرمان300170466994895گازسوز خودرو پديدهنظامیحاج محمد87
رفسنجان عباس آباد خیابان شهید نوری خیابان 

477امیركبیر غربی پالك 
هلدينگ صنام

0343261338809133405278كرمانكرمان300040097449504رضا حیدری نوش آبادیحیدری نوش آبادیرضا 88
كرمان جاده تهران روبروی ايران گاز جنب بانك 

 بهمن12ملت 
تولیدی الكتروفن

0343311801009136126287كرمانكرمان30002466567568پاكسوز موتور كرمانملك قاسمی بیدخوانی محمدعلی 89
كمربندی كوچه قاسمی بزرگراه امام رضا طبقه 

همكف
هلدينگ صنام

هلدينگ صنام15خیابان شهید رجائی نبش كوچه 0343273641909131408139كرمانكرمان30003446611636حسین سالجقهسالجقهحسین90

پارس ام سی اس42و40كرمان سلسبیل خیابان سرباز بین سرباز 0343334215809132904671كرمانكرمان300070466750636نظامینظامی حاج محمد91

هلدينگ صناممیدان شهید دكامی- شهرك ولیعصر - سنقر 0918937391909189373919سنقركرمانشاه0466439319ناصر فدايیفدايیناصر92

0834843611009126776170سنقركرمانشاه310150466860827پترو فالت بیستون سنقرفدائیناصر93
میدان شهید دوكامی  (عج)سنقر شهرك ولیعصر 

3جنب جايگاه سی ان جی پالك 
صنايع دفاع

سیلندر سراج خویخیابان آزادگان كوچه پنجم-- آزادگان: كرمانشاه 0992660187609126633161كرمانشاهكرمانشاه31002466906838كارگاه تبديل كريمیكريمیاردشیر 94

هلدينگ صنامخیابان جلیلی روبروی مسجد امام حسن0833722049209214549464كرمانشاهكرمانشاه310120466789936بهمنیبهمنیمهدی95

000000009188314737كرمانشاهكرمانشاه310090466700845كارگاه عبدیعبدیجلیل96
حدفاصل پل واليت و میدان امام حسین جنب 

مسجد المهدی حكمت آباد طبقه همكف
هلدينگ صنام

00000009199188980كرمانشاهكرمانشاه31003466828289كارگاه تبديل رحمانیرحمانی امید97
كرمانشاه دولت آباد بلوار باهنر انتهای خیابان 

مكانیك
سیلندر سراج خوی

0833828017909188332500كرمانشاهكرمانشاه31031467042316فن آور غربصادقیپوريا98
كرمانشاه دولت آباد خیابان دوم جنوب عالف ها 

1پالك 
صنايع دفاع

0212632576009132851690ياسوجكهگیلويه و بويراحمد32004466956970اصفهان سوخت زاگرسرحیمیسعید 99
 8ياسوج بسنجان خیابان فردين غالمی كوچه فرعی 

(شهید كرامت اله پناهی)
صنايع دفاع

تولیدی الكتروفن شركت بهینه پاكسوز3گرگان بلوار جرجان كوچه 0173213297709111751336گرگانگلستان330020427688077محمد سندزايیسندزايیمحمد100

صنايع دفاع22گرگان جاده علی آباد خیابان جرجان 0173335341709113707234گرگانگلستان33003466926786گلستان تبديل گرگانباقریمحسن101

صنايع دفاعگیالن چابكسر پشت پمپ بنزين چابكسر0134270000009111931101چابكسرگیالن34005186889543گلسرخ چابكسرنقی زادهرامین102

133356007309118254843رشتگیالن34013466885954سید مريم بشیرینیك انديشعباس103
احمدگوراب خیابان توحید بلوار شهید محمد 

حسین افتخاری طبقه همكف
هلدينگ صنام

0133371715009113860933رشتگیالن340160466857189علی اكبر ابراهیمیابراهیمیعلی اكبر104
به طرف پیله )كماكل روستای پیر بازار خیابان 

طبقه همكف( جاده كماكل)خیابان  (داربن
تولیدی الكتروفن

0133477539609129499343شفتگیالن340120466878144كارگاه تبديل دلیریدلیری فالح مانده  105
شفت گوراب لیشاوندان ندارد خیابان ولیعصر 

220خیابان رشت به فومن پالك 
انرژی صنعت خاورمیانه

0000009166645920ازنالرستان350020467022126مركز خدمات حاجیوندحاجیوندحاجیوند106
لرستان مرزبان روستای جاپلق شرقی بلوار 

 طبقه همكف3صنعتگران خیابان آرمان يك پالك 
هلدينگ صنام

هلدينگ صنامبلوار امام خمینی كوچه كانال-بروجرد 0000000009168697032بروجردلرستان350080466510250كارگاه يار احمدیيار احمدیبهزاد107

000000000009163653600دورودلرستانcng350120466509463كارگاه محسن شاهوردیاحمد 108
ابتدای بلوار شهید بهشتی بین ايران خودرو - دورود

و میدان ابوالفضل
هلدينگ صنام



0114325100609119222454آملمازندران360060466904226میر صابریمیر صابریهادی 109
پاسكی محله روستای باال خیابان لیتكوه پاسكی 

"محله خیابان شهید نعیمی طبقه همكف
هلدينگ صنام

0114423684209117827913آملمازندران36016466819820كارگاه تبديل قلی پورقلی پورمیالد110
آمل كمربندی هراز به هزار سنگ روبه روی تاالر 

نارنجستان
هلدينگ صنام

صنايع دفاعبابل فلسطین  جنب پمپ گاز قربان نیا0113227395309111111834بابلمازندران360210467082940قربان نیا قربان نیاسعید111

پارس ام سی اس24بابل فرهنگ شهر خیابان خداداد 01113225352509111114818بابلمازندران260080466647242حاجی اسماعیلی اسماعیل پور مصطفی112

هلدينگ صنام31بابل بلوار امام رضا كوچه شهید سبز علی خداداد 0113231518709111157615بابلمازندران36011466685775كارگاه سی ان جی نادرباباجان پور نادر113

هلدينگ صنامساری كمربند شرقی جنب خیابان شهدای گمنام0113310872109111582273سارئمازندران360070466690595رمضانیرمضانی صاحبیحمزه 114

011422603709112234937قائم شهرمازندران36015466803958مركز خدمات فنی بلبلیبلبلی بشمنیتهمینه115
 قائم شهر بعد از عبور متان كال بلوار صالحی"

مازندرانی مركز خدمات فنی بلبلی
هلدينگ صنام

0918365833409183658334اراكمركزی370050466399885كرمیكرمیحجت اله116
بزرگراه خلیج فارس بلوار ترمینال ساختمان 

ترمینال طبقه همكف
هلدينگ صنام

0863425713109362194442اراكمركزی370070466569569محمد گشولگشولمحمد117
كوچه -خیابان استاد شهريار- جاده فراهان- اراك

طبقه همكف- اتحاد
انرژی صنعت خاورمیانه

00000000009183658334خمینمركزیCNG37004466406040كارگاه خدمات فنی كرمیحجت اهلل118
خمین شهريار كوچه شهیدحمید رضا سلطان 

محمدی بلوار جانبازان
سیلندر سراج خوی

0813264000609188128086همدانهمدان390150466738641مركز خدمات فنی خودروهای گاز سوز درخشانرستگاریمحمدطاهر119
بلوار آيت اله - خیابان پلیس - پل هوايی - همدان 

طبقه همكف- هاشمی رفسنجانی 
هلدينگ صنام

08134298861809185073004همدانهمدان390100466389597كارگاه رمضانیرمضانیحمید 120
همدان پل غدير به سمت شهرك مدنی باالتر از 

تعويض پالك روبروی نیرو انتظامی
پارس ام سی اس

صنايع دفاع106يزد خیابان كاشانی نرسیده به پل قطار پالك 0353827583309131540268يزديزد400034431093583خدمات رادخواه رادخواهمحمد علی121

0353521689909133550523يزديزد4100100467057837الغديردهقاناحسان122
يزد دروازه قرآن كوچه صحرا كوچه پمپ گاز طبقه 

همكف
انرژی صنعت خاورمیانه


