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 :شناخت الستیک ها -1

 بخوانید را هایتان الستیک کناری دیواره های عالمت چگونه

ست  وارهید ستیکتان به آن احتیاج دارید    یهمه اطالعاتحاوی شما   یها کیال ست که درباره ال   یاز معن یکوچک یراهنما نجای. در اا

 وجود دارد:اعداد و حروف  یتمام

 

A. کیالست پهنای 

 .می شود یریاندازه گ گرید وارهیتا د وارهید کیاز  متر،یلیبه م کیالست پهنای

B . منظرنسبت 

دهد که  ینشان م 56مثال نسبت ابعاد  یشود. برا یم انیاست که به صورت درصد ب کیالست پهنایبه  یمقطع عرضارتفاع نسبت  

نسبت منظر        .آن است پهنای درصد 56ارتفاع آن  =
ارتفاع

پهنا
× 100 

C .رینگ قطر 

 نچیچرخ در واحد ارینگ قطر )ارتفاع( 

D .رشاخص با 

ست  ربا شاخص  شما    آن )به کیلوگرم( حمل  تیشما با حداکثر ظرف  کیال ست.  ست  شاخص در ارتباط ا  ارهوید یخود را رو کیبار ال

 کرد. دیخواه دایسمت راست قطر پ قایآن دق یکنار

 را حمل کند. کیلوگرم 503تواند وزن  یم 92با شاخص بار  کیالست کیمثال  طور به
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ته داشت  ادیبه  نید. همچنوتوجه شت  گریکدیسترعت همممان با   یها ازیبار و امت یازهایبه امت دیبا دیجد کیالستت  کی دیخر هنگام

 .دیکن یبررس میرا ن خودرو سازنده کارخانه یها هیکه توص دیباش

 

Eسرعت . شاخص 

ه بسرعت   شاخص . است تحت بار در حال استفاده  باد شده و   یکه به درست  یاست هنگام  کیسرعت حداکثر سرعت الست    خصشا 

 273برابر با  یحداکثر سرعت  Wسرعت   شاخص با  یکیبعد از عدد شاخص بار قرار دارد. به طور مثال، الست   صورت حروف انگلیسی  

 دارد. کیلومتر بر ساعت

 دارد. مطابقت شما یسرعت خودرو تیسرعت آن با ظرف شاخصکه  شویدمطمئن  د،یجد یها کیالست دیهنگام خر

 سرعت مختلف شاخص هایبار باالتر و  یها شاخص

ست    ایآ ست ال سرعت و بار    با  ییها کیممکن ا ص   شاخص های  سازنده من تو ست را   هیباالتر از آنچه کارخانه  کرده ا

 استفاده کنم؟

ست. با ا  بله، ست  نیا ایآ دینیبب نکهیا یخود را برا یخودرو دفترچه راهنمایابتدا  هش یحال، هم نیممکن ا  یوتوانند ر یها م کیال

 .دیکن یشما سوار شوند، بررس یخودرو

 هشدار

 یاصتتل یاجما گریها و د کیبه الستتت بار بیش از حد. دیکن ید را بررستتوخ یخودرو دفترچه راهنمای ،بار تیمحدود نییتع یبرا

شتتود. می ها  کیالستتت یخراب یحت ایمصتترف ستتوخت و  شیخودرو، افما تیکند که باعث ضتتعد در هدا یترس وارد مستتخودرو ا

 الیه ها یا ترکیدن الستیک شود.جدا شدن  د،یشد یها یترک خوردگ باعثتواند  یم نیهمچن

 الستیک جدول شاخص سرعت

Speed Symbol 

Code km/h Code km/h 
A1 5 L 120 

A2 10 M 130 

A3 15 N 140 

A4 20 P 150 

A5 25 Q 160 

A6 30 R 170 

A7 35 S 180 

A8 40 T 190 

B 50 U 200 

C 60 H 210 

D 65 V 240 

E 70 Z over 240 

F 80 W 270 

G 90 (W) over 270 

J 100 Y 300 

K 110 (Y) over 300 
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 الستیک جدول شاخص بار

Load Index 

Load 
KG LBS 

Load 
KG LBS 

Load 
KG LBS 

Load 
KG LBS 

Load 
KG LBS 

Index Index Index Index Index 

73 365 805 96 710 1570 119 1360 3000 142 2650 5840 165 5150 11400 

74 375 825 97 730 1610 120 1400 3080 143 2725 6000 166 5300 11700 

75 387 855 98 750 1650 121 1450 3200 144 2800 6150 167 5450 12000 

76 400 880 99 775 1710 122 1500 3300 145 2900 6400 168 5600 12300 

77 412 910 100 800 1760 123 1550 3420 146 3000 6600 169 5800 12800 

78 425 935 101 825 1820 124 1600 3520 147 3075 6800 170 6000 13200 

79 437 965 102 850 1870 125 1650 3640 148 3150 6950 171 6150 13600 

80 450 990 103 875 1930 126 1700 3740 149 3250 7150 172 6300 13900 

81 462 1020 104 900 1980 127 1750 3860 150 3350 7390 173 6500 14300 

82 475 1050 105 925 2040 128 1800 3960 151 3450 7610 174 6700 14800 

83 47 1070 106 950 2090 129 1850 4080 152 3550 7830 175 6900 15200 

84 500 1100 107 975 2150 130 1900 4180 153 3650 8050 176 7100 5700 

85 515 1140 108 1000 2200 131 1950 4300 154 3750 8270 177 7300 16100 

86 530 1170 109 1030 2270 132 2000 4400 155 3875 8540 178 7500 16500 

87 545 1200 110 1060 2340 133 2060 4540 156 4000 8820 179 7750 17100 

88 560 1230 111 1090 2400 134 2120 4680 157 4125 9090 180 8000 17600 

89 580 1280 112 1120 2470 135 2180 4800 158 4250 9370 181 8250 18200 

90 600 1320 113 1150 2540 136 2240 4940 159 4375 9650 182 8500 18700 

91 600 1360 114 1180 2600 137 2300 5080 160 4500 9920 183 8750 19300 

92 630 1390 115 1215 2680 138 2360 5080 161 4625 10200 184 9000 19800 

93 650 1340 116 1250 2760 139 2430 5360 162 4750 10500 185 9250 20400 

94 670 1480 117 1285 2830 140 2500 5520 163 4875 10700 186 9500 20900 

95 690 1520 118 1320 2910 141 2575 5680 164 5000 11000 187 9750 21500 

 

 سایر مشخصات الستیک

 کینوع الست

 .سواری است ینشان دهنده خودرو کیالست بر روی یحرف چیعدم وجود ه ای "P" حرف کی

 ساختار

 رادیال یها کیشتتوند الستتت یم دیکه تول یدیجد یها کیهمه الستتت بایاستتت. امروزه تقر دیالنشتتان دهنده کلمه را "R" حرف

 .هستند
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 عمق آج شاخص

شان م  کیآج الست عمق شاخص   یریمحل قرارگ "TWI: Tread Wear Indicator" حروف شما به طور منظم با  یرا ن  دیدهد. 

 .وجود دارد کتانیتالس یرو یآج کاف دیتا مطمئن شو دیکن یشاخص ها را بررس نیا

 دیتول خیتار

 .نشان می دهد تان در آن تولید شده است راکیالستی که هفته و سال ی به شمارقم 4کد  نیا

 

 کیالست یاز اجزا خالصه ای

 (Ply)الیه ها 

ست     شامل بافت هایی  ست   الیه ها  سکلت ال ست که به   یبریف یسازند و معموال از طناب ها  یرا م کیکه ا ده و با  ش بافته  گریکدیا

ست  ست. ا     کیال شده ا شانده  ست  هیال نیپو شد بدون آنکه قابل  ریدهد که انعطاف پذ یشما اجازه م  کیها به ال شته  د یارتجاع تیبا ا

 بخشد. یشما قدرت م کیبه الست ردیگ یقرار م یآستر داخل یباال ماینام دارد و مستق منجیدکه  هیال کی. دیباش

 (Beads) ها بید

ست      ها از فوالد ب بید شده اند که با ال ساخته  شده قدرتمند  شانده   کیافته  شوند پو ستیک و رینگ  هیال کیو  می   عایق هوا بین ال

 ایجاد می کند.

 (Belt) کمربند

  یها میستت یکمربندها از ورقه ها نی. اردیگ یقرار م کیدور الستتت ،شتتتریب یقدرت و استتتحکام بخشتت تیتقو یبرا یفوالد کمربند

شده که  یفوالد ست ب بافته  شده اند    کیا ال شانده  ض        ،پو ست. در بع شده ا ضاف  یطناب کوالر برا میاز مواقع ن یساخته    ،یقدرت ا

 شود. یم فهاضا شتریب امو دو یمقاومت در برابر پنچر

 (Sidewall)ی جانب وارهید

. شتتود یم کیالستتت یانبها تا آج ادامه دارد و باعث استتتحکام ج بیداستتت که از  کیالستتت میفوق العاده ضتتخ هیناح ی،جانب وارهید

 کرد. دیخواه دایآن پ یرا رو کتانیالست مربوط بهاست که همه اطالعات  یمکان نیهمچن

 (Shoulder) شانه

ست  ش  کی یشما دارا  کیال س    بیلبه  ست که محل بهم ر ست. طراح  یکنار وارهیآج و د دنیدار ا ساخت آن نقش مهم  یا در  یو 

 .عملکرد بهتر خودرو در هنگام پیچیدن دارد
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 (Tread) آج

ند و ک یرا فراهم م یریو انعطاف پذ یباشد. آج چسبندگ   یبا سطح جاده م  کیاست که محل تماس الست   کیالست  بیرونی قسمت 

 کند. یم نییرا تع کتانیعملکرد الست اتیخصوص نیسازنده آن مهم تر یو اجما یطراح

 (Sipe and groove)ی و فرع یاصل یارهایش

س  قطعات صل  قیعم یها اریش  لهیآج بو ست   یجدا م گریکدیاز  یا نها آ انیدهد تا آب، برف و گل را از م یاجازه م کیشوند که به ال

د که کنن یم جادیا یشتر یب یدر خود قطعات آج هستند که چسبندگ   ییها یدگیبر ایکوچک  یارهایش  یفرع یارهایعبور دهد. ش 

 .می باشند تیاهم یداراساخته شده اند  خیو  فبر یکه برا ییها کیبه خصوص در الست

 

 :اه کیاز الست مراقبت -2

 .در شرایطی که به الستیک هایتان به خوبی رسیدگی کنید، تا زمان تعویض عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت

شود و ترمم   تیهدا دیشما آن طور که با  یاگر خودرو حال، نیبا ا ست       از حد شیب یاگر لرزش ها ایکند نن شد، ممکن ا شته با دا

رایط به بهتر شدن ش  ممکن است  باالنس کردن ا ی تراز ،جا به جایی باشد.  دهیفرا رس الستیک فروش معتمدتان  رفتن شما نمد   زمان

 .دیبخر دیجد ست الستیک کیباشد که  دهیرس نیزمان ا شاید اماکمک کند 

 آورده شده است: ها کیاز الست ینگهدار یراه ها نیدر باره بهتر ییها هیتوص نجایدر ا

 دیکن یرا بررس باد الستیک ارفش

   .دیکن یرا بررس کتانیالست باد که بطور منظم فشار دیعادت کن

 دیکن یرا بررسی تایر آج ها

ست    یالگو شاننده ال س  تانیها کیآج پو سیب     دیکن یرا به طور منظم برر صل کنید که آج تایر در اثر تماس با جاده آ تا اطمینان حا

رو نرفته باشد. همچنین دقت کنید که ضربه شدید و شوک وارد شده به تایر می تواند این قسمت ندیده باشد، شیء خارجی در آن ف

 از تایر را آسیب پذیر نماید.

 دیرا جابه جا کن اه کیالست

ست  ییجابجا با شاننده آنها با هم برابر    سایش  که دیشو  نئمطم ،ماه 5هر  ای کیلومتر 333/02تا  333/03ها در هر کیال  سطح پو

 .می ماند باقی

 ها جا به جا شوند؟ کیالست چرا

ها به  کیتا الست  کندیمرتب آنها کمک م ضی، تعوشوند یفرسوده م  یعقب یها کیزودتر از الست  معموالخودرو  یجلو یها کیالست 

 .دیببر تانیها کیبهره را از عمر الست نیشتریدهد تا ب یدوام داشته باشند و به شما اجازه م مساویطور 
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یرهای عقب با یکدیگر و یا جابجا کردن تایرهای جلو با یکدیگر کار درستتتی نیستتت و نمی تواند تاثیر زیادی در کاهش   جابجایی تا

شوند و در الگوی آنها تغییر              ساییده می  ست که آج تایرها به مرور زمان  شد. دلیل آن هم این ا شته با سودگی تایرها دا سرعت فر

گی ها به سیستم تعلیق و باالنس نبودن تایرها مربوط می شود و به همین دلیل برای جابجا البته خیلی از این سایید ایجاد می شود.

سمت           سمت چپ هم در همان  سمت و تایر های  ست خودرو در همان  سمت را شود تا تایر های  کردن تایرهای خودرو توصیه می 

سایم با هم فرق دارند که در این موارد توصیه می شود  بماند. البته در برخی خودروها مانند کرایسلر ، رینگ های جلو و عقب از نظر

 تایر های چپ و راست یک محور با هم جابجا شوند.

 .کندیرا اصالح نمالستیک باد  نامیماناز فشار  ناشی به وجود آمده شیمشکالت سا تانیها کیالست جابجایی: توجه

  وجود دارد؟ها  کیالست ییبه جا به جا ازیچند وقت ن هر

شنها  شود پی ست  د می  ست   مین یگری. عوامل ددیجا به جا کن لومتریک 333/03هر  حدودارا  تانیها کیکه ال وجود دارد که ممکن ا

 مانند: دیرا زودتر جا به جا کن تانیها کیباشد که الزم است الست یمعن نیبه ا

  دیکن یم یرانندگ یطوالن یت هامساف  در اگر اغلب با سرعت باال و  ی:طوالن ی، مسافت ها  نیباال ، بار سنگ  یسرعت ها 

 زودتر انجام شود. یاندک یستیبا یم ییاست که جا به جا یمعن نیبه ا دیکنی حمل م نیسنگ یبارها ای

  :صورت  سایش غیریکنواخت ست  سایش غیر یکنواخت آج که متوجه  یدر  شد  کیال سرع وقت آنها را جا به جا   دیبا دیها  در ا

 .دیکن

 جابجایی  ممکن استتت زمان  کنند، یم جادیوزوز ا یجاده هموار صتتدا یرو ینگام رانندگها ه کیاگر الستتت: وزوز یصدددا

 باشد. دهیفرا رسالستیک ها 

 

 الستیک هانحوه صحیح جابجایی 
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انیده جتایر زاپاس شما دارای سایم، شاخص بار و نوع مشابه با تایرهای اصلی شما باشد باید در فرآیند جایجایی الستیک گنگر ا

 شود.

 

 صحیح جابجایی الستیک ها به همراه الستیک زاپاسحوه ن

 

 : کیالست دیخر یبرا ینکات -3

 دیکن ضیرا با هم تعو کالستی چهار در صورت فرسودگی هر. 

شود   شنهاد می  ست  پی ص  ، و کنترل تیهدا مانیم نیشتر یب یبرا .دیکن ضینوبت تعو کیرا در  کیکه هر چهار ال شما تو   یم هیما به 

 کرده باشد. نییرا تع یگرید میسازنده خودرو چ نکهیاندازه باشند مگر ا کینوع و  کیاز  یکه همگ میکن

 مطابقت دارند گریکدیکه با  دیحاصل کن نانیاطم 

 .مطابقت دارند ده ایکه نگه داشت ییها کیبا الست دیجد کیکه الست دی، مطمئن شودیخریم کیدو الست فقطاگر 

 دیرا در محور عقب قرار ده دیجد یها کیالست 

ش    یروین یبرا ش ستقامت ب  یک ست یدر هنگام رانندگ شتر یو ا  یمحور عقب یآنها را در چرخ ها دیخری م دیجد کی، اگر تنها دو ال

 .دیقرار ده

 دینکن بیترک هرگز 

 را روی یک محور یکسان استفاده نکنید. رادیال و بایاس یها کیالست



  دفترچه راهنمای مشتریان

8 
 

 سرعت متفاوت   شاخص های 

 شود. ینم هیتوصمختلد سرعت  شاخص هایبا  کیالست نصب

 حمل بار   تیظرف 

 .دارند  نصب شده قبلی یها کیاز الست شتریب ای یحمل بار مساو شاخص تعویضی یها کیالست دیشو مطمئن
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 نمایندگی ها و عاملین خدمات پس از فروش -4

 آدرس تلفن نوع عاملیت شهر استان نام عامل دیدر

1 
شرکت تبریم تایر 

 لیقوان

آذربایجان 

 شرقی
-041 فروش تبریم

35512009 

خیابان راه آهن، ایستگاه سرچشمه، روبروی بانک 

 صادرات

 عباس ندیمی 2
آذربایجان 

 شرقی
-041 فروش مرند

42242889 

 هبازرگان، خیابان طالقانی، خیابان بازرگان، طبق

 همکد

 فرید ایرجی 3
آذربایجان 

 غربی
 خوی

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

044-
36440593 

 ترمینال کامیون داران -بلوار مطهری

4 
امین سردسته 

 عالی
-045 فروش اردبیل اردبیل

33810690 

بمرگراه مقدس اردبیلی، روبروی درب ترمینال، 

 عالی تایر

5 
بهمن برادران 

 نظری
 اردبیل اردبیل

 فروش و

خدمات پس از 

 فروش

045-
33812410 

فلکه مقدس اردبیلی به طرف میدان آزادگان پالک 

9 

 اصفهان اصفهان علیرضا کتیرائی 6

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

031-
35218861 

بعد از مسجد فروغی ابری مقابل -ابر-خ جی 

 استخر پردیس

-031 فروش کاشان اصفهان مرتضی فالحیان 7
55205608 

 دی 9دی بعد از میدان ایت اله سعی

8 
رحمت اله 

 محمدی
-026 فروش نظرآباد البرز

45354414 

 کوچه نبش کوچه -نظرآباد خیابان بهشتی جنوبی

 77پالک  -0سوسن

9 
صمد شاه 

 حسینی
 کرج البرز

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

026-
32806688 

بلوار شهید چمران باالتر از میدان امام حسین 

 هندفروشگاه الستیک س 000پ

-084 فروش ایالم ایالم مهدی کدپور 10
33727772 

 خیابان امام خمینی، جنب رستوران نخل جنوب

-077 فروش بوشهر بوشهر رضا باهوش 11
33342167 

 چهارراه ولیعصر، روشگاه الستیک پارسیان

 تهران تهران داریوش تاجیک 12

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

021-
22275432 

فرید افشار،خ دلیری، کوچه خیابان ظفر، خیابان 

 2، واحد2نونهاالن، پالک

-021 فروش تهران تهران عباس المعی 13
55250888 

 477پالک  -شاطره، جنب گاراژ شرکا
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 آدرس تلفن نوع عاملیت شهر استان نام عامل ردید

14 

شرکت 

پیشرفتکاران 

)مسئولیت تجارت 

 محدود(

-021 فروش تهران تهران
33138514 

پالک  -، طبقه همکد003ی، پاساژ امیرکبیر شرق

03 

-021 فروش تهران تهران مصطفی الیگن 15
66783606 

 -، 4شهریور، روبروی شهرداری ناحیه 07شادآباد، 

 02پالک 

16 
شرکت پایا 

 تجارت فربد
-021 فروش تهران تهران

33522777 

سرچشمه، کوچه قوام الحضور، خیابان امیرکبیر، 

طبقه اول،  کوچه -ساختمان سرچشمه مرکمی

 077پالک  -06واحد 

17 
عنایت اهلل 

 رحیمی خوئی

چهارمحال 

 بختیاری
-038 فروش شهرکرد

32271229 
 حافظ جنوبی، چهارراه بهارستان

18 
منوچهر اسپه 

 بروجنی

چهارمحال 

 بختیاری
 بروجن

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

038-
34239944 

بوعلی، خیابان راضی جنوبی، بلوار بوعلی، طبقه 

 دهمک

 علی امین زاده 19
خراسان 

 جنوبی
 قاین

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

058-
56222252 

 قاین میدان طالقانی فروشگاه الستیک امین زاده

 سعید محمد پور 20
خراسان 

 رضوی
 گناباد

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

051-
57252118 

 9جانبازان نبش جانبازان 

 جعفر باقری 21
خراسان 

 رضوی
 مشهد

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

051-
33922555 

شهرک صنعتی طرق، خیابان کار آفرین، مقابل 

 ، ساختمان بارز، الستیک گردون6کارآفرین 

 حسین ساعدی 22
خراسان 

 شمالی
-058 فروش بجنورد

32234513 
 امام خمینی غربی، سه راه نادر

23 
علی عباس آباد 

 عربی

خراسان 

 شمالی
-058 فروش اسفراین

37222491 

بان امام خمینی، نرسیده به میدان بسیج، خیا

 فروشگاه الستیک علی عباس آبادی

24 
عبدالرضا 

 اسکندری
-061 فروش خرمشهر خوزستان

53521859 

بلوار امیرکبیر، بین خیابان دی و شب بو، فروشگاه 

 الستیک اسکندری

25 
سیدکاظم 

 ساعدی
-061 فروش اهواز خوزستان

32224538 
 وازیان و شمخانیآزادگان، بین خیابان اه

 دزفول خوزستان غالمرضا عمیمپور 26

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

061-
42429394 

خیابان دکتر شریعتی غرب پل بین خ مسلم ابن 

 عقیل و فرمانداری مقابل بانک صادرات
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 زنجان زنجان علیرضا عندلیبی 27

فروش و 

از خدمات پس 

 فروش

024-
33330111 

 روبروی راه آهن فروشگاه جهان تایر

-023 فروش دامغان سمنان جعفر کاوه 28
35236257 

شهید بهشتی، نبش آیت، فروشگاه الستیک 

 قومس

 کاظم رحیمیان 29
سیستان 

 وبلوچستان
-045 فروش زاهدان

33427741 
 خیابان طالقانی، نرسیده به سعدی

30 

فریده لقمانی 

)آقای 

 یدی(جمش

 شیراز فارس

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

071-
37387165 

، 24، پالک 59ارتش سوم، بلوار ارتش، کوچه 

 طبقه همکد

31 
سید مهدی 

 کاظمی
 اقبالیه قموین

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

028-
33413506 

نرسیده به پل شهید  -خیابان امام خمینی -اقبالیه

 عسگری

32 
عربعلی 

 طاهرخانی
 فروش  ناتاکست قموین

327-

06226005 

پالک  -جنب بانک رفاه -بلوار امام خمینی 

45570 

33 
رمضان حضرتی 

 عینی
-025 فروش قم قم

36644514 

بلوار شهید خداکرم،بعد از پلیس راه، نبش کوچه 

 ، فروشگاه دنیا الستیک04

-087 فروش بانه کردستان هه ژار حسینی 34
34232282 

ال تهران، فروشگاه بلوار سقم، روبروی ترمین-بانه

 الستیک هه ژار

-087 فروش سقم کردستان افخم مرادیان 35
36213709 

 بلوار کردستان جنب بانک ملت

 کردستان امجد شریفی 36
دیوان 

 دره

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

087-
38721573 

کیلومتری جاده سنندج، جنب باسکول  6

 کردستان )رضائی(، بورس الستیک شریفی

 کرمان کرمان یابیعلی کام 37

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

034-
33322497 

، خیابان 0میدان خواجو، کوچه شاد، نعمت اهلل ولی

 شاه نعمت اهلل ولی، طبقه همکد

 بم کرمان محمد جهانگشا 38

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

034-
42314163 

، خیابان مطهری، 7عیش آباد، کوچه مطهری 

 ، طبقه اول055پالک

-083 فروش کرمانشاه کرمانشاه اد فتاحیکیقب 39
38246690 

خیابان عشایر، جنب شرکت پخش البرز، فروشگاه 

 سهند
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 کرمانشاه کرمانشاه محمد نصرتی 40

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

083-
38242346 

 عشایر روبروی درمانگاه ولیعصر جنب گاراژنصرتی

41 
داریوش فوالدی 

 وندا

کهکیلویه 

وبویر 

 احمد

-074 فروش گچساران
32327030 

 خیابان شهید پارسی، جنب پمپ بنمین

42 
حمداهلل کرمی 

 حمیدآباد

کهکیلویه 

وبویر 

 احمد

-074 فروش یاسوج
33226310 

 خ جمهوری اصلی

-017 فروش گرگان گلستان محمد شاهینی 43
32153863 

 7ملی، شعبه  خیابان شهید بهشتی، جنب بانک

 تیر

44 
علیرضا 

 محتشمی نیا
-017 فروش کردکوی گلستان

34348050 

متر جلوتر از ایستگاه  033بلوار امام رضا شرقی، 

 گرگان

-041 فروش آستارا گیالن پرویم نوری مقدم 45
55262940 

صادقیه، کوچه )اکبر تشکری(، بمرگراه مقدس 

 027/205اردبیلی، روبروی ترمینال، پالک 

46 
فرزاد گودرزی 

 دهریمی
-066 فروش بروجرد لرستان

42509753 
 سید مصطفی، روبروی پمپ بنمین

-066 فروش خرم آباد لرستان علی رئوفی نیا 47
22206831 

 شریعتی، باالتر از میدان بسیج

48 
تورج ایمانی علی 

 آبادی
 ساری مازندران

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

011-
33344499 

 -اسداران جنب اداره کل تعاون میدان امام بلوار پ

 کوچه فروشگاه الستیک ایمانی

49 

سید صادق 

شریفی قلعه 

 سری

 نکاء مازندران

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

011-
34744878 

 خ امام )ره(نرسیده به تامین اجتماعی

50 
محمدمهدی 

 عسگری نوری
-086 فروش ساوه مرکمی

42229307 

، فروشگاه 6 بلوار آزادی، نبش آزادی، نبش آزادی

 جهان تایر

51 
محمد اناری 

 بمچلوِنی
-086 فروش اراک مرکمی

34130144 
 بیست متری لعلی الستیک فروشی اناری

 دلیجان مرکمی محمود صفری 52

فروش و 

خدمات پس از 

 فروش

086-
44249138 

 میدان پلیس راه، ساختمان الماس
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 هرممگان ل صوفی پورجال 53
بندر 

 عباس
-076 فروش

33559119 

خونسرخ، جنب سوپرمارکت سعادت، الستیک 

 فروشی صوفی

54 
حسن رضا 

 جعفری
-081 فروش همدان همدان

32654591 

خیابان کارگر، سه راهی انبار نفت، کوچه رسومات، 

 ، طبقه همکد23پالک 

60 
سید ساعد آیت 

 الهی
-035 فروش یمد یمد

36269174 

بلوار پاکنژاد، جنب مسجد بلوری زاده، الستیک 

 آیت الهی و پسران

61 
محمد چیت 

 سازمهرجردی
-035 فروش میبد یمد

32356260 

کمربندی، خیابان کمربندی ادرکان میبد، خیابان 

مجتمع خدمات رفاهی، ساختمان مجتمع خدمات 

 رفاهی، طبقه همکد

 


