
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

 حميدرضا ملكي نام:

  11/05/1316 تاريخ:

 ءامضا

 محمدتقي  بديعينام:

 11/05/1316 تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيري نام:

 11/05/1316 تاريخ:

 ءامضا

 FRS1030كد فرم: امور مشتزيان سايپا  -9امدادخودروسايپا-8 نمايندگيهاي مجاس-7 مديزيتهايذيزبط-6 معاون باسرگاني-5 پس اس فزوش معاون خدمات-4 معاون مهندسي و كيفيت -3قائم مقام مديزعامل2-مديزعامل -1 : توسيع نسخ

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 11/05/1316: تاريخ

 2از 1صفحة شماره: فني  اطالعيه

 X200نوع خودرو:  

 در كيلومترهاي پاييه X200خالي شدن باتري در محصوالت موضوع:
 

 

 ا افسار شيرازشركت آري CDراديو      

 

 

 قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز

در كيلًمتزَاي پاييه ي عذم رفع ايزاد  X200دضارص ضذن تاتزي محصًالت احتزاما پيزي اعالم ضزكت سايپا در خصًظ احتمال 

 تا تعًيض تاتزي، ممتضي است ومايىذگيُاي مجاس در صًرت مزاجعٍ خًدري تا ايزاد مذكًر اتتذا كىتزل ومايىذ كٍ خًدري داراي

 ضزايط سيز تاضذ:

 .كيلًمتز( 3000كاركزد خًدري)كمتزاس -1

 تاضذ. 1396لغايت پايان تيزماٌ  1396تاريخ تًليذ خًدري در تاسٌ سماوي اتتذاي فزيرديه  -2

رت گاراوتي سرد روگ ي سايز مطخصات ضىاسايي مىذرج در فايل كاوًرسفيذ طزح تيثاي ضزكت آريا افشار ضيزاس )تا  CDراديً -3

 ت(.پيًس

 

 

 

 

 

 

 گزدد:درصًرت دارا تًدن ضزايط فًق السم است طثك رييٍ سيز الذام 

 خًدداري گزدد. تعًيض تاتزيي اس  ، تاتزي خًدريي مطتزي در ومايىذگي ضارص ضًدمطاتك دستًرالعمل عية ياتي ي تعًيض (  1

 ت لطعٍ جذا گزدد.اسپط CDراديً  تٍ مىظًر جلًگيزي اس دضارص مجذد تاتزي ،كاوكتًرَاي ( 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارت زرد گاراوتي

 CDجدا ومودن كاوكتور پشت راديو
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 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

 حميدرضا ملكي نام:

  11/05/1316 تاريخ:

 ءامضا

 محمدتقي  بديعينام:

 11/05/1316 تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيري نام:

 11/05/1316 تاريخ:

 ءامضا

 FRS1030كد فرم: امور مشتزيان سايپا  -9امدادخودروسايپا-8 نمايندگيهاي مجاس-7 مديزيتهايذيزبط-6 معاون باسرگاني-5 پس اس فزوش معاون خدمات-4 معاون مهندسي و كيفيت -3قائم مقام مديزعامل2-مديزعامل -1 : توسيع نسخ

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 11/05/1316: تاريخ

 2از 2صفحة شماره: فني  اطالعيه

 X200نوع خودرو:  

 در كيلومترهاي پاييه X200خالي شدن باتري در محصوالت موضوع:
 

 

معيًب تا َماَىگي لثلي تًسط مالك تٍ ومايىذگيُاي خذمات پس اس فزيش ضزكت  CDمالكيه خًدري جُت تعًيض راديً( 3

ٍ وسثت تٍ ضُز مزتًطمزاجعٍ ومايىذ ي در صًرت عذم يجًد ومايىذگي در  آريا افشار ضيزاس مىذرج در دفتزچٍ راديً ي فايل پيًست 

 . اسوذٌ  ي سايپا جُت راَىمايي ي رفع ايزاد خًدري الذام ومايىذومايىذٌ ضزكت س تماس تا

 

 توجه:
ي ومايىذٌ ضزكت آريا افشار ضيزاس تٍ ضمارٌ تماس  )آلايان صادلي ي دضتگزد(48952965-6ومايىذٌ ضزكت سايپا تٍ ضمارٌ تماس

 يي تٍ مطتزيان ي پيگيزي مًارد مزتثط مي تاضىذ.آمادٌ پاسخگً 071-37744172ي  09192402784،  091730347000

 

 

 :تعميرات  استاوداردزمان 

 ساعت-زمان شرح كد عمليات
H3210H00 ٌي سًار كزدن راديً پخص پياد  /CD 0.3 خًان 
G3510A00 0.4 ضارص تاتزي 

 

 

 

 

 پيوست
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 در کيلًمترَاي پاييه کارکرد X200علت بريز ي وحًٌ رفع ايراد خالي شدن باتري در محصًالت 

در هحل خَدرٍساز ٍ خدهات  خَدرٍ در کيلَهترّاي پاييي عولکرد X200دشارش شدى تاتري هحصَالت ايراد پيرٍ ترٍز  

 :گردد طيهي تايست  جْت شٌاسايي ريشِ عية ٍ رفع آى ذيل هراحل ،پس از فرٍش

 

 عٌَاى عية : -1

  خالي ضذى تاتشي خَدسٍ دس هحصَالتX200 خَدسٍ کاسکشد دس کيلَهتشّاي پاييي 

 ًَع خَدرٍ : -2

  سايپاX200   (232ٍ سايپا  231سايپا  - 211)سايپا 

 هحل تَليد خَدرٍّا: -3

  سايپا کاضاىضشکت سايپا  ٍ ضشکت 

 تازُ زهاًي تَليد خَدرٍّاي ايراد دار : -4

 01/01/1331        کيلَهتش 3000ٍ کيلَهتش کاسکشد خَدسٍ کوتش اص  31/04/1331تا  

 قطعِ هعيَب هٌجر تِ ترٍز ايراد: -5

  َساديCD ًَس سفيذ طشح تيثا ضشکت آسيا افضاس ضيشاص 

 ترٍز عية : علت -6

 جشياى  عذم کاّصBack Up  جشياى تاتشي يا(Dark Current َسادي )CD   ًَس سفيذ طشح تيثا ضشکت آسيا افضاس

)خَدسٍ دس حالت خَدسٍ ACCتستي سَييچ سپس ٍ  CDساديَ پس اص خاهَش کشدى   تِ کوتش اص هقذاس هجاص ضيشاص

 خاهَش(

 عية : اثر -7

 جشياى  هصشفي جشياى عذم کاّص(Back Up   ياDark Current َسادي )CD  تِ کوتش اصضشکت آسيا افضاس ضيشاص 

( تاعث خالي ضذى تاتشي خَدسٍ OFFپس اص خاهَش ضذى ٍ تستي سَييچ خَدسٍ )حالت خاهَش يا  هقذاس هجاص

 خَدسٍ تِ هشٍس صهاى هي ضَد.

 ايراد : عالين -8

 خَدسٍ اص خاًَادُ  - کيلَهتش( 3000)کوتش اص  خالي ضذى تاتشي دس کيلَهتشّاي پاييي کاس کشدX200  َپخص ٍ سادي

 هي تاضذ. آسيا افضاس ضيشاصهذل تيثا ٍ هتعلق تِ ضشکت  ًَس سفيذ

  ايراد دار : CDراديًَام سازًدُ  -9

  آسيا افضاس ضيشاصضشکت 

 شوارُ فٌي قطعِ : -11

   ُفٌي ساديَ ضواسCD : TN03028060 

 :ًَر سفيد طرح تيثا شرکت آريا افسار شيراز CDرٍش شٌاسايي راديَ  -11

  َصفحِ ًوايطگش ايي ساديCD .تِ سًگ سفيذ است 

  ًَواي ظاّشي ساديCD  ُهي تاضذ. 1هطاتق ضکل ضواس 
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  َکاست ضواًت ساديCD .( 2 )تصَيش ضواسُ تِ سًگ صسد است 

  َتا سٍضي ضذى ساديCD  عثاستARIA AFZAR .( 1 )تصَيش ضواسُتش سٍي ًوايطگش ًطاى دادُ هي ضَد 

 : CDتَضيحات در خصَص عية راديَ  -12

جْت اًذاصُ گيشي جشياى تاتشي خَدسٍ , تايذ آهپشهتش تيي قطة تاتشي ٍ سين خشٍجي اص آى تِ صَست سشي قشاس 

دس هذاس ًثاضذ. دس ايي حالت دسصَستي  CDگشفتِ ٍ ّيچ هصشف کٌٌذُ ديگشي )ًظيش چشاغ سقفي ٍ ...( غيش اص ساديَ 

خَدسٍ تستِ ضَد)خَدسٍ دس حالت خاهَش  ACCخاهَش ٍ پس اص آى سَييچ   Powerتا دکوِ  CDکِ اتتذا ساديَ 

, جشياى تاتشي ديگشي )ًظيش چشاغ سقفي ٍ ...(  دس خَدسٍ فعال ًثاضذ قشاس گيشد( ٍ ّيچ هصشف کٌٌذُ  OFFيا  

 ( 0.6A)دس حذٍد خَدسٍ کِ تش سٍي آهپشهتش ًوايص دادُ هي ضَد 

 اقداهات اصالحي : -13

  X200دس هحصَالت  طرح تيثاي شرکت آريا افسار شيرازًَر سفيد  CDراديَ  , يل تشٍص عيةتا تَجِ تِ آًکِ دل

هي تاضذ , لزا هقتضي است دسصَست هشاجعِ   31/04/1331لغايت  01/01/1331خَدسٍ دس تاصُ صهاًي  تاسيخ تَليذتا 

 ( اقذاهات ريل اًجام ضَد:کيلَهتش 3000کوتش اص  دس کيلَهتشّاي کاسکشد خَدسٍهطتشي تا ايشاد خالي ضذى تاتشي )

 تاتشي خَدسٍ دس هحل ًوايٌذگي ضاسط ضَد.هطاتق تا دستَسالعول عية ياتي قطعِ تاتشي ,  -1

)هطاتق .جذا ضَد CDکاًکتَسّاي پطت ساديَ جْت جلَگيشي اص تخليِ هجذد تاتشي تا صهاى سفع سيطِ اي عية,  -2

 دستَس العول پيَست(

هعيَب, هطتشي تِ ًوايٌذگي ّاي خذهات پس اص فشٍش ضشکت آسيا افضاس ضيشاص کِ  CDجْت تعَيض ساديَ  -3

هقتضي است تِ  گشدد. ّذايتهي تاضذ  ٍ ّوچٌيي ضويوِ ايي دستَسالعول CDداخل دفتشچِ ساٌّواي ساديَ 

, اص طشيق ضواسُ تواس ّاي هالک خَدسٍ اعالم ضَد قثل اص هشاجعِ حضَسي تِ ًوايٌذگي ّاي آسيا افضاس ضيشاص 

 ّواٌّگي ّاي الصم صَست پزيشد: ٍ ضواسُ ّاي تواس ًوايٌذگي ّاي آسيا افضاس ضيشاص ريل

 : دفتر آريا افسار شيراز 171-37744172    -: آقاي سليوي  19192412784  -: آقاي ايسدي   19173134711
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 طزح تيباي شزکت آريا افشار شيزاس CDنماي ظاهزي راديو  - 1تصويز شماره
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 شزکت آريا افشار شيزاس CDتصويز کارت ضمانت راديو  - 2تصويز شماره

 
 شزکت آريا افشار شيزاس CDتصويز دفتزچه راهنماي راديو  - 3 تصويز شماره
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 طزح تيبا شزکت آريا افشار شيزاس  CDنماي بااليي راديو  - 4 تصويز شماره

 

 
 طزح تيبا شزکت آريا افشار شيزاس CDنماي کناري راديو  - 5 تصويز شماره
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 در حالت مونتاص شده CDکانکتور تغذيه پشت راديو  - 6 تصويز شماره

 

 
 در حالت بسته شده CDکانکتور تغذيه پشت راديو  -7 تصويز شماره 
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 :CDريش جدا کردن کاوکتًرَاي پشت راديً  -44

 داشبًر مطابق شکل ذيل مي باشد:پاول مرکسي  -4

 
 

 8 تصًير شمارٌ

 :ايه قسمت را از محل خًد خارج مي کىيم ,با اعمال ويري بٍ قسمت بااليي پاول مرکسي  -2

 
 9 تصًير شمارٌ
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 41 تصًير شمارٌ

 
 44تصًير شمارٌ 

 کاوکتًرَاي پشت پاول مرکسي جدا شًد: -3
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 42 تصًير شمارٌ

 
 43 تصًير شمارٌ
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 عدد پيچ کىاري از محل خًد خارج کىيد: 2را با بازکردن  CDقطعٍ راديً  -4

  

 44 تصًير شمارٌ

 جدا شًد: CDاز محل پشت راديً  CDکاوکتًرَاي پشت راديً  -5

 
 45 تصًير شمارٌ
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 46 تصًير شمارٌ
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تلفنکد پستیلیست نمایندگان خدمات پس از فروش رادیو پخش هاي شرکت آریا افزار شیراز استاننام شهرستانردیف

53337912-47787061-63186اقاي علی محمد کریمی نیا-احمد آباد-بلوار والیت-شماره 35-خدمات الکترونیکی کریمی نیاخوزستان   آبادان   1

44360616-34873071-73919آقاي مهدي پیمانی- خیابان سعدي-جنب سیم پیچی میرزانیا-پالك 451-خدمات الکترونیکی پیمانیفارسآبا ده2

44269237-48156011-46168آقاي محمود اکبري-خیابان  تهران( هراز) -آفتاب 24-روبروي نمایندگی سونی-سیستمهاي صوتی اتومبیل اکبريمازندرانآمل3

32242344-73994086-38141آقاي میرزایی-خیابان فلسطین-پایین تراز بیمارستان قدس-روبروي غذا خوري شب آهنگمرکزياراك4

33723261-48119045-56198 آقاي جمال جمالی -شهرك حافظ -پشت اموزش وپرورش -خیابان شهید فتحی-پالك 92-خدمات صوتی تصویري جمالیاردبیلاردبیل5

32230782-36689035-89517آقاي میثم مرشدي-خیابان سعدي-جنب مرغ و ماهی نادر-موسسه مدرن الکترونیکیزداردکان6

32351233-98719044-57146آقاي اسد خوش مود-خیابان باکري-روبروي بانک مسکن-پالك 85-نمایندگی سونیآذربایجان غربیارومیه7

33126036-13536081-65418 آقاي مهدي سروري-خیابان فرهنگ-چهار راه رسالت- بعد از آب انبار-کوچه جمشیدي نمایندگی پاناسونیکهمداناسد آباد8

32737104-53555031-81547آقاي غالمرضا همتیار-خیابان هشت بهشت غربی-ما بین چهار راه ملک وگلزار-جنب تاسیسات جم-خدمات ایران الکترونیکاصفهاناصفها ن9

38833400-95171031-81581آقاي حسینعلی فاتحی-چهارراه آبشار-جاده زیار-اول ازیران-پاساژ فاتحی-خدمات V.C.D  طنیناصفهاناصفها ن10

32338277-63384031-81357آقاي جعفر قلی کریمی-خیابان طالقانی-چهارراه نارون-نبش کوچه زرگرباشی-تعمیرگاه سونیاصفهاناصفها ن11
37225654-73537058-96616آقاي محمد تاجی - خیابان مطهري-جنب آژانس میالد-پالك 78- خدمات پارسخراسان شمالیاسفراین12

37225611-67711058-96616آقاي محمدرحیمی-خیابان معلم-جنب حوزه علمیه-پالك 17-پارس خدماتخراسان شمالیاسفراین13

45239835-34649083-67617 آقاي چنگیز باقري -خیابان شهید مفتح - پالك 183 - خدمات الکترونیک باقريکرمانشاهاسالم آباد غرب14

43523039-33856071-73761 آقاي محمد امین ابراهیمی --خیابان 15خرداد-تقاطع پروین اعتصامی-شرکت امید پویانفارسارسنجا ن16

32348095-64666011-47317آقاي جعفري تبار-خیابان امام-بعد از بانک صادرات-نمایندگی سامسونگمازندرانامیر کال17

42622022-15536061-64818آقاي عباس دبیري - خیابان شهید کردوالی-جنب پل زیر گذر -جنب نانوایی صالح فرخوزستاناندیمشک18

42635550-18137061-64818آقاي سعید عصاره-خیابان شریعتی-نبش خیابان میردریکوند-پالك 94-تعمیرگاه مرکزي صداوسیماخوزستاناندیمشک19

32215914-15389.61-61939اقاي مکارم-خیابان سیروس-پاساژبهبهانی-طبقه اول خدمات پارس الکتریک شعبه 611 اهواز خوزستان اهواز 20

1 3223392-43768061-61949 آقاي احمد رضا طاهري-خیابان امام خمینی شرقی-پاساژ مرکزي اهواز-طبقه همکف-پالك 31-تعمیرگاه پیامخوزستاناهواز21

33338473-74811084-69318آقاي حاجی هجرانی - خیابان آیت اله حیدري-کوي استادیوم ورزشی تختی-والفجر 3-نمایندگی ال جیایالمایالم22

43643011-67433061-63991 آقاي محمد ایران نژاد- بلوار مدرس روبروي کوچه سروش موسسه تصویري سروش-نمایندگی پاناسونیکخوزستانایذه23

5542416-14384051-96819  آقاي محمد نوري-خیابان امام خمینی- پایین تر از چهارراه فجر - خدمات پارس      خراسان رضويبردسکن24

130-3333306152823120-63617آقاي شهاب طیبی-انتهاي خیابان عدالت-جنب اژانس عدالت-پالك 316-خدمات فنی نوینخوزستانبهبهان25

32225959-54139076-79177 آقاي علی اصغرسام -بلوارامام خمینی -سه راه دلگشا-تعمیر گاه سونی( سام) هرمزگانبندرعبا س26

32220063-93453058-94138 آقاي محمد حسینی-خ امام خمینی غربی-بعد از میدان فردوسی -بعد از بانک کشاورزي- خدمات فنی مهندسی میالد خراسان شمالیبجنورد27

34222242-93169087-66918آقاي عمر زارعی- خیابان هنرستان -سه راهی گلشهر - صوتی تصویري زارعی کردستان بانه 28

3220056-94878056-96167آقا ي محمد ضیاء بخش گنجی- خیابان امام-سه راه سنگ پل -پاساژ وحدت-طبقه همکف-نمایندگی مرکزي مارشالمازندرانبابل29

33542606-63396077-75167آقاي روح اهللا زارع-خیابان امام رضا خیابان فرعی پارك بندي روبروي امالك نوینبوشهربوشهر30

46262199-79618044-59518آقاي سمکو قادري - خیابان وحدت-تقاطع کارگر-صوت و تصویر دنیاي دیجیتالاذربایجان غربیبوکان31

32220056-94878056-97167آقاي شیردل باقري پور-میدان امام خمینی-جنب بانک ملت- نمایندگی  سا مسونگخراسان جنوبیبیرجند32

32785751-43835045-56919آقاي عیسی نوري-چهارراه امام خمینی-پاساژ ملت -طبقه زیرزمین-الکترونیک نورياردبیلپارس آباد مغان33

32225043-34183066-68519آقاي موسی جودکی-خیابان امام - خیابان حافظ - فروشگاه و خدمات ایرانیانلرستانپل دختر34

44074720 - 69347021-14739 آقاي اسداهللا صالحیان -خیابان آیت اله کاشانی-شاهین جنوبی -پیامبر غربی- جهاداکبر-صوت وتصویر نوا  تهرانتهران( غرب) 35

33708859-14116021-17737آقاي علی گبرلو- خیابان17 شهریور- خیابان سعیدي( غیاثی سابق) - روبروي مسجد باب الجنت- پالك317-استودیو هالیتهرانتهران( جنوب) 36

77303757- 021 45763-16598آقاي حسن همتی- حکیمیه تهرانپارس-فاز یک-خیابان خرم-نبش کوچه پگاه 4-پالك 64-خدمات تکنو پارستهرانتهران( حکیمیه) 37
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33403741 - 43177021-18689آقاي فرج اهللا مبارکی-شهر ري-شهرك نظامی-خ ولیعصر -پالك 163-خدمات صوتی وتصویري مبارکیتهرانتهران( شهرري) 38

35253383-95114041-51368آقاي گنجی گهر-فارابی شمالی( چایکنار) -بعد از پل منصور- نرسیده به پل قاري- پالك 220اذربایجان شرقیتبریز39

54282909-55388011-46819آقاي محسن شاه منصوري-بلوار شیرودي-مقابل  کوچه امید-نمایندگی سونیمازندرانتنکا بن40

46131025-74759051-93616آقاي مجیدحاجی -خیابان طالقانی11 - سمت راست - طبقه فوقانی - نمایندگی پارسخراسان رضويچناران41

153319157833005-98918آقاي ابراهیم باوفا-خیابان انقالب-روبروي آزمایشگاه مرکزي-الکترونیک معلم سیستان و بلوچستانخاش 42

3-36269601-33178044-58139 آقاي گنجی مطلق -بلوار چمران-روبروي درمانگاه خیریه ایت اهللا خوئی-جنب فروشگاه ال جی -پالك 27-نمایندگی گلدیرانآذربایجان غربیخوي43

33309830-47174066-68137آ قاي محمد محسن پوران -سبزه میدان -پاساژ آراسته - طبقه 2- شیما الکترونیکلرستانخرم آبا د44

53523747-17369061-64167آقاي رضا عسکري- بلوار  شهید مطهري ( نقدي سابق ) -خدمات الکترونیک رضا خوزستانخرمشهر45

8471789186961200-3881 اقاي رنجبر-میدان 15 خرداد - پشت حمام طلوع - پرنیا سیستم اراكخمین 46

33610960-48684031-84147  آقاي سرخی-خیابان شریعت شمالی-روبه روي شیرینی صفا-استریو پیاماصفهانخمینی شهر47

57775106-15933031-87916آقاي هادي فرجی - خیابان امام خمینی -باالتر از بانک ملی مرکزي- پیام الکترونیکاصفهانخوانسار48

53522046-16165071-74818آقاي میرشکاري-خیابان بهارآزادي-جنب کوچه بازرگانی-تکنوسیستم میرشکاريفارسداراب49

35260778-356821023-36718اقاي حیدري هایی - خیابان شهید بهشتی -نرسیده به تاالر برلیین -الکترونیک مدرن سمنان دامغان 50

35232167-46891023-36719 آقاي عباس قادري-بلوار پیروزي - نرسیده یه پل چهارم - قبل از دزدگیر برنا- الکتریک مدرنسمناندامغا ن*51

43245240-13131066-68817آقاي محمد پیا منی-جنب راهنمایی رانندگی -تعمیرگاه پیامنیلرستاندورود52

42241932-65885061-64619آقاي مهدي ساطعی-خیابان  کشاورزي-نبش  بعثت-تعمیرات رادیو پخش مهديخوزستاندزفول53

32262412-46113074-75719 آقاي سید فرج اهللا عابدینی- خیابان طالقانی -پایین تر از بانک تجارت-تعمیرگاه عابدینیکهکیلویه بویراحمددهد شت54

43557538-45149061-63818اقاي مجتبی دارابی -میدان ادهم-خیابان مفتح -برق والترونیک دارابی خوزستان  رامهرمز55

33537411-95645013-41548آقاي هادي رمضا نی -بیستون-نرسیده به امامزاده داناي علی-جنب بانک ملی -صوتی وتصویري رمضانیگیالنرشت 56

44620942-96195013-43841آقاي مهدي یعقوبی- خیابان امام- جنب شهرداري-تعمیرگاه صوتی تصویري مهديگیالنرضوانشهر57

34259328-14571034-77138آقاي مجید نویدي نژاد-خیابان امیرکبیرشرقی-پالك 191-تعمیرگاه اطلسکرمانرفسنجان58

42621144-14574013-44818آقاي وحید هدایت زاده-خیابان امام خمینی-جنب منبع اب-پاساژ آروندي-طبقه همکف-الکترو هدایتگیالنرودسر59

32641032-43318054-98611آقاي میر-انتهاي خیابان شهید باقري- بلوار شهیددولتی مقدم- سه راه نهبندان-نمایندگی سایپا کد ( 5203) سیستان و بلوچستانزابل60

33421028-054آقاي محمد ظاهري نعیم-خیابان میرزاي شیرازي-  خدمات الکترونیک نعیمسیستان و بلوچستانزاهدان61

52243880-16991031-84781آقاي خدادادي-چمگردان-خیابان ابوذر-ربروي کالنترياصفهانزرین شهر62

33538678-44896024-45188آقاي رضا بابائی واحد-خیابان17شهریور-نرسیده به سه راه امجدیه -روبروي خیابان شهید دکتر باهنرپالك502زنجانزنجان63

33556307-55416024-45187آقاي بهرام آقاجانلو-خیابان17 شهریور-نرسیده به مجموعه ورزشی پانزده خرداد-پالك 191-خدمات کنوودزنجانزنجان64

33327241-56866011-48147آقاي علی اکبر محمدکردخیلی-خیابان فردوسی-پاساژ ابوالقاسمی- شمس الکترونیکمازندرانساري65

44440733-13953051-96146 آقاي جواد برادران مظفري -خیابان عطاملک جنوبی-جنب بانک سپه -پالك 237-خدمات الکترونیک تصویرآزاديخراسان رضويسبزوار66

42223843-33315083-67719آقاي جعفرمروت - خیابان راه کربال -میدان امام -خدمات پس ازفروش محصوالت صوتی وتصویري پارسکرمانشاهسرپل ذهاب67

35225948-15393044-58818آقاي خسرو تعمیري-خیابان معلم -تقا طع قره نی-نمایندگی سونیاذربایجان غربیسلماس68

33341664-13681023-35139آقاي عباسعلی کاشی-خیابان شهدا-نرسیده به  سه راه یغما-پالك90  -الکترونیک فرازسمنانسمنان69

33290718-83511087-66167آقاي اشرف نباتی - بلوار جانبازان - پایین تر از پست شهید امین زاده- نبش کوچه گلشن کردستان -پالك 403- خدمات الکترونیک ابراهیم کردستانسنندج70

32337959-84513023-36186 آقاي علیرضا طاهري -میدان کارگر-جنب اغذیه شهروند- رادیو ستاره سمنانشاهرود71

46329223-78337044-59818آقاي مهی الدین کریمی -خیابان امام -فلکه قیام- خ قیام غربی - نمایندگی مجاز صوتی و تصویري کریمیاذربایجان غربیشاهین دژ72
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42424868-37974041-53817آقاي محمد تبدیلی-خیابان امام-روبروي خیابان شهریار-پالك20اذربایجان شرقیشبستر73

33386699-89558038-88156آقاي منصور احمدي-خیابان حافظ شمالی- مجتمع نسیم - طبقه همکف -خدمات الکترونیک نسیم-نمایندگی دوو-پایونیرچهار محال بختیاريشهر کرد74

32247784-85341038-88188آقاي ابراهیم ترکی هرچگانی-کوي شهرداري-آخر سرچشمه ها-خیابان شهداي کاظم پور-پالك 7-صوتی وتصویري صبا چهار محال بختیاريشهر کرد75

7220950-85342038-88188آقاي ایمان سلیمانی-خ رجایی- ابتداي خیابان داوودي- خدمات فنی پارسیانچهار محال بختیاريفارسان ( شهرکرد) 76

32300627-94795071-71347آقاي زاهدیان نژاد- 20متري سینما سعدي- چهارراه هدایت- جنب بیمه دانا- نمایندگی پاناسونیک-فروشگاه استیالفارسشیراز77

32281332-36369071-71467آقاي ایزدي-بلوارهفت تنان-جنب خیابان 26 ( شهیدقانعی) -ویدئو سرویس ارسالنفارسشیراز78

9-36244445-53917061-64518آقاي حسنعلی کا ملی-میدان15خرداد-جنب بانک سپه- شرکت فنی مهندسی پارس توانخوزستانشوشتر79

42821476-45461061-64717آقاي شهرام حقیقی- خیابان شهید رجایی - پالك 66-مرکز خدمات الکترونیک شهرامخوزستانشوش دانیال80

53544579-56861031-86136 آقاي رضا گرگی-خیابان حکیم فرزانه-مقابل پاساژمتقی-خدمات کنوود         اصفهانشهررضا81

44454139-64858071-73961آقاي علی اکبرروستایی-بلوار وحدت- جنب مجتمع تجاري مسکونی ولی العصر-خدمات صوت وتصویري طنینفارسصفاشهر82

32729954-34311056-97719آقاي مهدي یعقوبی - نبش چهارراه اموزش و پرورش-خدمات الکترونیک هزاره سومخراسان جنوبیفردوس83

35663707-67483011-41516آقاي سید کرم حسینیان-خیابان امام-خیابان جهاد-روبروي دانشگاه پردیسیان-موسسه الکترونیک سکاممازندرانفریدون کنار84

53310854-33561071-74619آقاي محمدکاظم بناکار- بلوار شهید مطهري-روبه روي دبیرستان امام خمینی- صوتی وتصویري بناکارفارسفسا85

52623611-41111031-84919آقاي اکبر علیرضایی- مجتمع تجاري کوثر - یال شمالی- طبقه اول - پالك 97اصفهانفوالد شهر86

38728282-79688071-74716آقاي سیداسماعیل طاهري-خیابان معلم -روبه روي شرکت نفت-خدمات فنی میالد-به نام شهرام طاهريفارسفیروزآباد87

42222245-43185011-47659آقاي سیدموسی حسینی کرد خیلی- خیابان بابل -خیابان چمران-نرسیده به شیرین سراي عسل-تعمیرگاه مرکزيمازندرانقائم شهر88

35224096-14113087-66619آقاي سید محمود حسینی-خیابان تختی پایین تر از بانک سپه پالك71کردستانقروه89

36727454-43781044-58519آقاي منصور رحیمی - بلوار بهشتی - نمایندگی صنام-سامسونگاذربایجان غربیقره ضیاء الدین90

33220996-33996028-34136آقاي علی محمدي بک-خیابان بوعلی-چهارراه نظام وفا-جنب مسجدشیشه گر-صوتی نیماقزوینقزوین91

33358221-35438028-34199آقاي عباس کشاورز-خیابان نواب شمالی-جنب کوچه گلسار91-پالك39-تعمیرگاه مجاز صوتی تصویري کشاورزقزوینقزوین92

36708373-74717025-37186آقاي دخیلی-چها ررا غفاري-نبش کوچه 59-( روبروي پاساژ ایران یدك -پالك 1017قمقم93

37834720-45165025-37158آقاي محمد جواهري-خیابان انقالب - ابتداي بلوار سمیه- پالك170قمقم94

47243158-50633051-94719آقاي میکائیل ثروتمند-خیابان تربیت- نرسیده به بلوارمعلم- پالك 182-خدمات صوتی و تصویري ثروتمندخراسان رضويقوچان95

47243782-94716051-37718آقاي محمدفرهمند-خیابان مطهري - روبروي بانک ملی - پالك 187- تعمیرگاه سونیخراسان رضويقوچان96

55238279-16853031-87168اقاي علی پور-خیابان نطنز -باالتر ازاداره تاالر فرهنگ-رادیو پخش حسین اصفهان کاشان 97

55245240-48493031-87168ترنجی پور-درب عطا -کوچه شهید صدوقی -خیابان ایت اهللا یثربی - نبش کوثر 16 - فروشگاه وتعمیر گاه JVCاصفهانکا شان 98

34303080-91449026-39920آقاي اصغرحبیبی-میان جاده باغستان-بلوار اصلی-بین گلستان9و10-نمایندگی مارشال یا صاایرانتهرانکرج99

33307724-37958026-31886آقاي مهدي محمدي-مهرشهر-بلوار ارم-خیابان افشار-پالك 75-صوت وتصویري مهديتهرانکرج ( مهر شهر) 100

32725060-48586034-76198آقاي محمد علی دهقا ن-بلوارجهاد-نبش کوچه 29-روبروي  بانک ملی-موسسه الکترونیکی تلکسکرمانکرمان101

32524037-65568034-76177آقاي علیرضا هماوندي- خیابان شمالی - نبش کوچه18-پال الکترونیک هماونديکرمانکرمان102

38228865-85887083-67138آقاي تیمورکا ملی-میدان آزادي-کاشی کاري-گاراژ زهتابان-پالك 85887-تعمیرگاه مرکزي رادیو پخش اتومبیلکرمانشا هکرمانشا ه103

52623610-56846011-46661آقاي ابراهیم میار یوسفی -حسنکیف-خیابان امام -  نمایند گی ال.جیمازندرانکالر دشت 104

32227277-65568017-49138آقاي شاه حسینی-سی متري رسالت( گرگان جدید) -بعد از تقاطع بهارستان -مجتمع شاه حسینی-طبقه همکف گلستانگرگان105

32620220-46796045-56516آقاي حسن سالمتی گرمی-خیابان جانبازان- کوچه جنب بانک ملی شعبه بازار- پالك 5-نمایندگی مجاز پارساردبیلگرمی106

33226660-65741017-49719آقاي غفور امانپور-خیابان میهن غربی -پالك 378-تعمیرگاه امان پورگلستانگنبد کاووس 107
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42534655-95153013-44717آقاي مهدي غالمی-لیال شهر-خیابان شهید واحدي-روبه روي هنرستان شهید مطهري -نمایندگی مجاز LGگیالنلنگرود108

52725618-68717071-74341آقاي سلمان ابراهیمی -بلوار شهید مطهري -روبروي نمایندگی سایپا خدمات الکترونیک ابراهیمیفارسالمرد109

3-52221002-13855041-53178آقاي قدرت شیخی - میدان نماز-  مرکز خرید جا جم-شماره 12-نمایندگی شیخیاذربایجان شرقیمیانه110

9-34229078-044اقاي پور عباس - خیابان امام- باالتر از شهرداري روبه روي  فرشگاه فرهنگیان - خدمات پس ازفروش jvc اذربایجان غربیماکو 111

37224994-57188041-55146آقاي ولی اهللا حاجی پور-میدان مسلّم-ضلع جنوبی غربی-طبقه فوقانی -نمایندگی مجاز سامسونگاذربایجان شرقیمراغه112

42244645-89567041-54159آقاي محمد حسین سرایدار- خیابان مطهري -جنب پارك شهر - پالك 169- صوت و تصویري محمداذربایجان شرقیمرند113

43332792-13886071-73718خیابان امام خمینی-پاسا     ژ ولیعصر-روبروي ساختمان شیشه اي-بیمه ایران-کوچه قدیم-مجتمع الکترونیک مباشريفارسمرودشت114

5244010-551510452-56619آقاي قاسم پاداشی- خ امام- جنب داروخانه دکتر محمودي  - کوچه ارتش-شرکت صوتی تصویري پارس الکترونیکاردبیلمشکین شهر115

38409900-87887051-91838آقاي محمدرضا اصلی -خیابان سلمان فارسی-روبروي سلمان 3-نبش بابک-الکترونیک محیطخراسان رضويمشهد116

38661710-36386051-91889آقاي شهروز خوشبخت-بلوارمعلم-انتهاي معلم46-دوربرگردان اول-پالك 23/11 خدمات مهندسی رشدپویاخراسان رضويمشهد117

32221210-78956081-65719آقاي تورج نیک اندام-بلوارقائم مقامی-جنب بانک رفاه کارگر-صوت تصویرنیک اندامهمدانمالیر 118

44745424-77566011-46318آقاي نوراهللا قلیزاده-خیابان امام-روبروي بانک سپه- تعمیر گاه الکترونیک قلی زادهمازندرانمحمود آ با د119

45337766-18465044-59717آقاي توحیدکیان-میدان مادر-اول بلوارنماز- پالك 7 - تعمیرگاه مجاز کیاناذربایجان غربیمیاندو آب120

36259525-021اقاي کاظمی - خیابان شهید بهشتی - بعد از ترمینال قدیم -جنب مسجد سیدالشهداء- پالك 219تهران ورامین 121

42633945-43183031-85136آقاي مجیدحمیدي- خیابان 15خرداد مرکزي -50متر نرسیده به چهار راه امام - خدمات صوتی و تصویري حمیدياصفهاننجف آباد122

35631579-63695044-57616آقاي احد صمدي پور - خیابان امام- روبروي بانک کشاورزي- دیجیتال الکترونیک آذربایجاناذربایجان غربینقده 123

44664920-17851011-46431آقاي مسعود علیپور- بلوارشیخ فضل اله-جنب ایستگاه املمازندراننور( چمستان) 124

52330085-69616011-46517آقاي قربانعلی خوا جه وند- میدان انقالب- فردوسی شمالی-  نما یندگی مجازخواجه وندمازندراننوشهر125

32724158-48334066-68317اقاي محمود موالیی-چهارراه مطهري-روبه روي فروشگاه فرهنگ -مغازه صوتی وتصویري صنام لرستاننوراباد126

32621661-1337456-97518آقاي محمدبخشی - میدان شهدا-روبروي بانک مسکن- پالك 24 - نمایندگی مجاز شهابخراسان جنوبی نهبندان127

42229309-47618051-93137آقاي جاوید نقیبی -خیابان فردوسی جنوبی-جنب بانک رفاه-جاویدالکترونیکخراسان رضوينیشابور128

33227489-19395074-75917آقاي محمودحیدري-خیابان پاسداران-روبروي حسینیه ثاراهللاکهکیلویه بویراحمدیا سوج  129

36262173-13819035-89189آقاي قدیر- خیابان شهید رجایی-جنب کوچه دارالقرآن -پالك 437-مرکز خدمات فنی مهندسی استار الکترونیک یزدیزدیزد130

35233585-76891035-89177آقاي اکبر رحیمی-امامشهر-خیابان سجاد شمالی-جنب کوچه28-تعمیرات جام جمیزدیزد131
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