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 پیام دهید . /100postdaroot.meتلگرامی 

 
 

 

 

 
 
 



 شماره پاسخگویی ساعات پاسخگویی نام ونام خانوادگی شهر استان

آذربایجان 

 شرقی

 تبریز

20-10 سید رسول رضوی نیا  09149029776 

04135236071 

  تلگرام:

09147560026 
t.me/teb_eslami115 

عصر 18-12 سلطان پور  09143091988 

22صبح الی  8 وحید قادری  09023576550 

09148887276 

ابراهیم رحیم پور  

 خانقاه

 09058668230 

21-18و  14-11 لوحی وشفرزاد  مراغه  09393209598 

22صبح الی  8 نوید ارفع مراغه  09378327586 

09146307040 

 لینک کانال تلگرامی:
t.me/darookhaneh14 

22صبح الی  8 آقای بهاری هادی شهر وجلفا  09914170040 

09141932767 
t.me/organichakim 

22صبح الی  8 فاطمه نصیری آذرشهر  09044628504 
t.me/darokhaneh_t

ebe_eslam 
22صبح الی  8 اصغر اسماعیل پور مرند، شبستر  09901273927 

-میانه-هشترود

قره -بستان آباد

 اغاج

22الی  19 – 14الی  10 شیریوهب   09368137594 
@TEBBE_14MASOO

M 

 توزیع دارو
@TEBBE_HAYAT 

آذربایجان شرقی 

میانه وترکمانچای 

 وکاغذکنان

عزیزه مهدیلو 

 ترکمانی

18-16و  11-14  09142150933 

17-9 صدیقه نظرزاده اهر  20384608209  

شهرهای اسکو، 

سهند، خسروشهر، 

 ایلچی، سردرود

21-19و  15-13 لیزادهرضا ع  09380312392 

22صبح الی   8 یوغمحمد فر هشترود  09141243836 



آذربایجان 

 غربی

 

 

 

 

 ارومیه

 04433436480  دکتر قربان نژاد

 09148625426  حسین احمدی

22صبح الی  8 محمدی  09149361362 

21صبح الی  8 هدایت سینافرد  09918079965 

 هین دژشا

20الی  17 بلندیمحسن   09143825210 

 رضا امامی
21الی  15  09148083571 

04446327180 

22صبح الی  8 اصغر اسماعیل پور خوی  09901273927 

 اردبیل

 اردبیل

 مهدی بنیادی
 09377950052 22صبح الی  8

@Tebe_Eslami_Tabri

zian 

 جواد باروق
 09147542365 21الی  16 -14الی  10

t.me/salamatsarar
azavi 

 سعید شهبازی
 09383371942 

09015105564 

 کیوان افتخاری
الی  17 – 12صبح الی  8

22 
09141182856 

 09143585321 21الی  17 – 14الی  10 فخرایی

 جواد قهرمان زاده مشگین شهر

 09147542365 21الی  16 -14الی  10

09914206100 

04532546267 
@HADISTEBBI 

 مشکین شهر
فردین اذری 

 )حجامت(

 
09368924500 

 حمید رضا جمالی دروازه مشکین

 09147456253 17الی  15

 

 

 

 

 

 اصفهان

 

 

 

 

 اصفهان

 زرین شهر

 شاهین شهر

 سپاهان شهر

 بهارستان

رسول  جناب آقای 

 باقری

 

 و خانم سمانه راسخ

 

شماره مشاوره دوشنبه و سه   

 :نبهش

   18تا  15ساعت 

09900743619 

 شماره سفارشات:

09900743619 

   اشرف زمانی اصفهان

 09308964731 20الی  18 خانم نصری اصفهان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصفهان

 

 

 

 09131106377  خانم نصری اصفهان

 09137866229 22الی  10 نبوی نیا اصفهان

 09175930719  محمد جواد ترکی  اصفهان

 09139150133 20-16و  12-8 دهمنصوره تورجی زا اصفهان

 09302491622  فرزانه صالحی زرین شهر

 09911766403 پیامک سینا نیری 

 09907057929 20-9 خانم ناهید نصری اصفهان ودرچه

 20الی  17 محمد صادق شیرزاد 

 

09915784011 

09919694383 
@tabolaama 

 09139760696 20الی  16 علی اسدی مبارکه

  09139749973ن: برادرا

 09923344927خواهران : 

 09132387595 20الی  14 کیوان برومند مبارکه

 09133358421  فریبا صفایی مبارکه

 09103140776 22الی  14 – 13الی  9 سعید نصری نصرآبادی بهارستان

09908180112 

 09387826806   20الی  8 فرشته میرزایی نجف آباد

 09920706385 20-10 خانم مرضیه صادقی (نجف آباد )علویجه

خمینی شهر، تیران،  

 آباددرچه، نجف

 سعید کبیری  

 أم البنین رنجکش

 13الی  10

به غیر از روزهای پنجشنبه  

 وتعطیل

09100987650 

09139137653 

 09198092319 22الی  8 عموشاهی خمینی شهر

 09017247323 22الی  8 مصطفی رجایی 

09131087261 

 09135607626 21-18 خانم مریم حسینی نصر آبادی آران وبیدگل

 09136877241 10:30الی  8 محمد حسین منتظری گلپایگان

 

 

 

 البرز

 

 

 

 

 

 

 09197075937 20الی  14 احمد ناصری کرج

09188103068 

 09125614312 22-16و  11-9 حسین نجفی فرد کرج

 09363493634 18-10 علی اصغر محمدی 

سید احسان زمانی   

 زاده

 09192710548 13الی  10

 09123607948 18الی  10 سید علی مجیدی کرج  

 09108431120 22-9 )*( مهدی علی نجفی کرج )عظیمیه(

سید رحیم قاضی میر   کرج

 سعید

 09124648091 12الی  8فقط واتساپ 



 

 

 

 

 

 البرز

 09301010036 21صبح الی  8 مهدی صادقی کرج

 09121955828 20-16و  14- 9 اقتصادیسعید  کرج  

 09197075937 23-8 مهدی سلیمانی کرج

 09335049994 13الی  11 سعید هاشم پورآقای  کرج

 09050867500  مقیم بیگی کرج

 09010529264 20الی  11 مریم رستمی کرج

-شهریار-کرج

-شهرقدس

 فردیس

 09165145160 21-9 قیالوی زاده
t.me/teb_alhayat 

   سید مرتضی موسوی ساوجبالغ

 

 ایالم

 09909967523 20الی  17 -12الی  10 بتول انوری چرداول

 09180860456 20-10 خانم حدادی دره شهر

 09305658508 18-10 زهرا موحد 

-مهران-ایالم

 ملکشاهی

 09337540265 20-18 رضا قاسمی 

09354122706 

 

 

 

 

 

 

 بوشهر

ازجان، بوشهر، بر

 گناوه، عسلویه

 09170430846 22الی  8 جعفریحمید رضا 

 )کازرون(

09176290446  (

 بوشهر(

 )شیراز( 09909290446

 ارسال محصول

09053027630 

سید محمد رضا  بوشهر

   حسینی

 09194791049 

 09174113303 22-15و  11:30-10 زارع بندرکنگان

 09037360426 20الی  18 – 12الی  10 کامران کاویان پور برازجان

 

 

 تهران

 

 

 

 

 

 تهران و شهرری

)دارالشفاء نرجس 

 خاتون(

 دهی شماره نوبت 22الی  19 علی رضا ولی زاده

09363065478 

09102177564 

توضیح دارو در فضای 

 مجازی

09102174564 

ارسال دارو در فضای 

 مجازی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09102177564 

09391804034 

 لینک کانال تلگرام :
t.me/daroshefaenarj

eskhatoon313 

تهرانسر، شهرک 

دریا، شهرک 

 استقالل، پونک، 

  ارسال و دهی نوبت شماره  سید محسن رضوی

 : دارویی

09918559979 

09918121060 

  دارویی توضیحات شماره

 تلگرام: طریق از

09360295525 

لینک تلگرام وسروش وایتا 

: 
@paygaheteb 

 09226323100  علیزاده تهران

 09364244047 22الی  10 هاجر علی نژاد شهر قدس

جنوب غربی 

تهران )اسالمشهر، 

چهاردانگه، نسیم 

شهر، گلستان، 

 رباطنصیر شهر و 

 کریم(

 مرتضی محمدی

 

 09102174564 

09102177564 

 09228900127 18-16 خانم حسن زاده اسالمشهر

 09376566940  پروین رحیم زاده اسالمشهر

جمال الدین  غرب تهران

 منصوری

13-14 09193512885 

09384922827 

 شرق تهران

 شهرک غرب

 سعادت آباد

 یافت آباد

 09361688524 22الی  8 محمد منصوری

09178452056 

02133303300 

  tebolrasoll@تلگرام: 

 09013313901 20الی  12 سید روح اهلل موسوی)*( تهران

 حسن مختاری تهران

 
18-20 09033603120 

@TE_GHADIMOLEHSAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمیه داود آبادی تهران

 )مخصوص بانوان(
18-20 09031245809 

 09127332974  مجتبی فروشانی تهران

 09193238671 20الی  10 میثم ترابی دولت آباد

 09901804882  جواد جاللی 

09125004677 

 09304744803 20الی  10 لیال هاشمی شرق تهران

 شهرستان پردیس

 )پردیس وبومهن(

 09028026486  مسعود کرامتی

 09102930473 18الی  16 فریده عبدی 

 09121546332 17الی  8 رضا ابراهیمی اصل 

09192098799 

 09357524103 22الی  10 علی علی پور 

فرشته سالمی  

 رویندزق

 09024241869 19الی  17

 09399996706 20الی  16 حسین سرخیل 

سید عادل سعیدی  

 نژاد

 09190381107 22الی  9

محمد جواد حاجی  

 نژاد

 09124762601 20الی  17 – 13الی  11

 09125041669 22لی ا 8 مهدی کریمی 

09357031411 

 09195992941 17-12 مهدی صفائی 

 09121434460  عباس پور شامی    تهران

محمد علی ابراهیم   تهران

 پور بزرگ

13-17 09193254617 

خانم فاطمه ناصری   تهران

 زاده

 09197323149 

 09193587107  خانم فاطمه سلیمانی تهران

ن بهارستاشهرستان

شهر، یم)نس

کریم، رباط

صالحیه،نصیرشهر،

 گلستان(

 09338283265 22الی  8 حبیب .... نورانی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09198137074 18 – 11 حسین مختاری رباط کریم وپرند

 09351087100  سمیه ارجستانی شهر ری

 مریم ترکاشوند شهر ری

 راضیه ترکاشوند

 09358320090 22الی  10

09109513295 

09356341429 

 لگرام : لینک ت
@eslaamteb 

 09306499049 20الی  14 سید مرتضی غمخوار شهر ری

 09904406416  سید جواد موسوی تهران
t.me/tebbozendegie

eslami 
 

 09336882802 21-17و  14-10 سخاوتی تهران

 09127188173 20-13 محمد صادق رفیعی تهران )راه آهن(

09379895884 

شمال و غرب 

 تهران

 09100683146 22الی  10 زهرا یوسفی

09109562988 

 TorbatTeb@تلگرام:  

فروشگاه محصوالت:  
@Torba 

 09036007406 17-13 زینب یوسفی تهران

شمال شرق تهران 

 )شمیرانات(

 احمد ناصری

 

 09187103068 

09106600582 
 شمال شرق  

 لواسان

 مینی سیتی

 شهرک محالتی

 شهرک قائم

 نفت

 لویزان

یکشنبه، دوشنبه،  مریم نصیری

 چهارشنبه، پنجشنبه

9-17 

09044015546 

سید عادل سعیدی  شهرک غرب

 نژاد

 09190381107 22الی  8

 09190381106 22-8 مرضیه راهی شهرک غرب

 09124701804 22الی  8 دکتر علی آراسته تهران

دکتر حسین  تهران

علیرضایی حسه 

 )پزشک(

 09376190942 تلگرام، سروش، ایتا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران

 

 

 

 

 

 

 

 09102767998 18-10 ابوالفضل یعقوبی تهران

 09915253356  همتی دکتر آقای  تهران
 @HAYATETAYEBB 

 ارسال محصوالت:
@HAYATETAYYEBB 

 09031782181  لیال تبریزیان انتهر

 09106600582 22-6 حجت اهلل مسعودی تهران
www.sabadesalamati.i

r 
@sabade_salamat 

تهران )شمال 

 شرق(

 09124025546 13-8 مریم نصیری

 09901361255  حسین دوستیان تهران

 09919022752 20الی  10 رادیلیال شاهم یافت آباد
@tebyantebeslamii 

 09123065478 22الی  19 هادی ولی زاده تهران ـ ورامین

0936305478 

055975176 

ارسال محصول در فضای 

 مجازی

09391804034 

09102177564 

 09102174564 22الی  19 مرتضی محمدی تهران ـ اسالمشهر

09102177564 

09353314175 

09107867640 

 09191916215 13-10 خسروآبادی تهران ـ پاکدشت

 09338725687 20-16 مرضیه سلیمانی پاکدشت-تهران

 09120558535 19-صبح  10 امین شاه حیدر شهریارتهران و

09100207052 
www.hayat313.ir 

 شنبه الی پنجشنبه   مهدی منصوریان شمال غرب تهران

 21:30– 16:30و 10-14

09129626232 

02146087994 

 09055975742 22-17 حامد قلعه نوی قرچک

 09102218762 22-9 محرمی حسین قرچک

09358876166 

 09198665418  مرتضی کریمی نیا ورامین  

http://www.sabadesalamati.ir/
http://www.sabadesalamati.ir/


چهار محال 

 بختیاری

 09191475110  رضا نظر پور 

 09175930719  محمد جواد ترکی شهر کرد

 09136752148  گودرز فتاحی لردگان

09132832381 

 لردگان

 

 سید هادی علوی

 

 09139880801 

تلگرام : 
@teb_vahyani_felard

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09353818866  محمد هادی مرادی  مشهد مقدس

 09353318200  حمید رضا مزاری قدسمشهد م

 09377892882  خلیلیسید علی  مقدس مشهد

 09154554552 20-17 عباس بهمدی مقدس مشهد

 09154554552 20-17 زهرا مهرانی مشهد مقدس

 09355085444 21الی  17 – 12الی  10 الناز قزلی مشهد مقدس

صغری رنجبری  مشهد مقدس

 )مختص بانوان(

 09156559783 18-16 و 10-12

09356559783 

 09381570547  مهدی نجفی مشهد مقدس

 09153104213  محمود شریفی مشهد مقدس

 09151237349  مهدیان پور  مشهد مقدس

 09394677095  خانم محسنی مشهد مقدس

 09123607948  سید علی مجیدی مشهد مقدس

 09025559793  دشتی مشهد مقدس

 09335542579  خانم شیرعلی مشهد مقدس

 09154008694  محمد محجوری مشهد مقدس

 09157776303  احمدی مشهد مقدس

 09354998936  خانم میرازیی مشهد مقدس

 09151016775  علی اصغر ابراهیمی مشهد مقدس

ملیحه السادات  مشهد مقدس

 حسینی

 09152219366 

 09159769546  محمد امینیان  مشهد مقدس

 09336898655  رضا خواجه پور مشهد مقدس

 09151582840  محسن صباحی مشهد مقدس 

 09028361337  داوود کلیدری مشهد مقدس

09159103062 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09156846694  سمیه لوحی مشهد مقدس

 09158968066  خانم رئیسی مشهد مقدس

 09158798939 22-15 خانم اعظم علیزاده مشهد مقدس

 09381344592  احمد میثمی پور قدسمشهد م

 09157286106  امیر وحیدی شجری مشهد مقدس

 09158174772  عرب بیگی مشهد مقدس

 09392079351تلگرام: 

 09355311439  صادقی مشهد مقدس

 09157098508  عباسی مشهد مقدس

 09150506880 21الی  8 مرتضی داوری مشهد مقدس 

09369134548 

 09159096035  طهماسبی قدسمشهد م 

 09358591145  صالحی مشهد مقدس

 09304148129  خانم عبادی مشهد مقدس

 09158621358  غالمرضا مددی مشهد مقدس

 09367350469  خانم حمیدی مشهد مقدس

 09355624051  فاضلی مشهد مقدس

 09351346486  سمیه مقدم متقی مشهد مقدس

09152071104 

 09383447858  خانم روحی مقدسمشهد 

 09388364379 23-10 علی ایمانی فرد مشهد مقدس

مشهد مقدس 

 )قاسم آباد(

 09159176859  محمد ناطق

 09159712009  خانم انصاری مشهد مقدس

مشهد مقدس 

 )گلشهر(

 09357964935  خانم عبادی

قلعه ) مشهد

   (ساختمان

 09151222316  محمد موسی عالمی

09351242316 

 09304608228  آقای بهشتی مشهد مقدس

 09154783921  الله وش مشهد مقدس

 09911875660  کلیدری مشهد مقدس

 09370806612  کریمانی مشهد مقدس

 09333143650  نرگس اکبری مشهد مقدس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضوی خراسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09922997656  مهدوی مشهد مقدس

 09357079236  رضا طیبی مشهد مقدس

 09370225077 19:30-16:30و  11-8 رابیهخانم م مشهد مقدس

09049200759 

 09058041868 21-9 سهرابی مشهد مقدس

 09035349643  خانم دوستدار مشهد مقدس

09154717348 

مشهد وروستای 

 کالت

 09159017436  صادقی

 09140195721  خانم بیگی گلبهار

 09127524229  کهنسالمرتضی  گلبهار

 09039087730  هادی وکیلی مقدم وکاشمربردسکن 

 09155314840  محمد علیزاده  کاشمر

 09362724283  اسماعیل زادهمحمد  سبزوار

09396746102 

 09195414501  مرتضی استاجی سبزوار

 09378562030  احمد ولی زاده رشتخوار

 09151009224  کمالی نیشابور

 اسخ به سواالتپ 16-13 (*) زهرا پرورش نیشابور

09370193266 

 تلگرام:
@tebeslamineyshabur 

 09128355330  خانم حسینی نیشابور

09020398098 

 09106210862  راعیان محمد جواد نیشابور

 گروه پرسش وپاسخ 

 

 09010573876  امیر هراتی تربت حیدریه

 09356909648  فاطمه حیدر حسنی تربت حیدریه

 09364181332 )مخصوص بانوان( ی سمانه یوسف درگز

 09155334456  محمد حسن پوشیده تربت حیدریه

 09378481793  دلشاد بهادری تربت جام

فریمان )شهر سفید  

 سنگ(

 09368687634  حسین عطار



 

 خراسان رضوی

 

 

 

 09158027104  سمیه مفیدی فریمان

09368687634 

 09305340606  نوری جوین

 09105697313  کبری شاد قوچان

 09352649835 20-18و  12-10 بهناز عثمانی رودی خواف

 09154049677  محبوبه میرشکاری سرخس

 

 

خراسان 

 جنوبی

 

 

 

 09158621358  غالمرضا مددی قائن

 09355202047  حمید اسماعیل زاده طبس

 09333580405  علیرضا توفیقی طبس

 09354687417 20-18الی  11–صبح 10 علی حسنی بیرجند

 09365127540 20- 18الی  13صبح  10 محسن امیرآبادی بیرجند  

 09010874904 20-18الی  12-صبح10 راضیه هاونگی بیرجند

محمد حسین  سربیشه

 حیدری

 09159642365 

 

 

 

 

 خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 09159806208  علی اکبر وطنخواه 

 09379076369  جوانوش بجنورد

09158898553 

 09388902190  حسن صالحی ناسفرای

 09159707619  حسین صالحی اسفراین

 اسفراین 

 صفی آباد

 شماره تماس: 21الی  13:30 علی صفری

09364510726 

 شماره تلگرام وواتس آپ :

09378500121 

 09364510726  علی صفری اسفراین

09378500121 

 09205005950  حسن نوباغی غالمان

 09915657350  حامد صبوری سید مانه وسملقات

 

 

 

 خوزستان

 

 

 

   حامد اسماعیل زاده 

 09166155092 21-18 پارسافرد اهواز
t.me/tebolmasominkh

z 
 09160914322  کاظمیخانم  اهواز

t.me/tebahvaz 
 09019746254  مجتبی ابن عباس اهواز

 09331141381 21الی  18 – 12الی  9 وسویسید مهدی م اهواز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09389107899 

 09161114841 17-9 یزدانی اهواز

 09163019194  حسین عبیاوی اهواز

 09011201401 14-10 محسن ترکاشوند اهواز

09160088094 

-اندیمشک-شوش

 شوشتر-دزفول

 09165145160  قیالوی زاده  
t.me/teb_alhayat 

 09167657702 17-16 جعفری گتوند
@tebeslamigatvand 

 09167697132  علی گرامی نسب دزفول

خانم گرامی نسب   دزفول

 )حجامت بانوان(

 09933442604 

 09165420966 13- 8 هاشم برازش دزفول

 09167832005  سجاد عندلیب دزفول

 09168516429  شریفات امیدیه
t.me/teb_eslami_omd 

 09160383386  فاطمه فارسی مران   امیدیه

 09193512885  جمال الدین منصوری بهبهان

09384922827 

 09376227448  نجمه پورصفار بهبهان

 09166224520  زرکوش   شوشتر

 09397539774  شکراهلل صادقی نژاد بندرماهشهر
@TebEslamiBandarMa

hshaher 
 09368195515  اکرم وطن پرست شوش

@shooshdaroo 

 09166407168  احمد مریدی شوش
@khaneysalamat 

سید عادل سعیدی   سوسنگرد

 نژاد

 09190381107 22الی  8

 09357111417 20-17و  12-9 ایوب نگراوی سوسنگرد

09901899459 

 09225243620  ولی اهلل علیزاده اندیمشک

 09225243620  یحیی علیزاده اندیمشک

 09370251136  غبیشاوی آبادان



 

 

 

 

 

 

 

 زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید هادی موسوی  زنجان

 نجانیز

 09192416987 22الی  8
t.me/tebzanjan 

نوبت دهی تلگرام شماره 

 زیر:

09109748971 

09914904966 

 09196735930  زهرا اسدی زنجان
t.me/tebtasnim 

 09196735611  فاطمه اسدی زنجان

 09366954238 17-16 امیر آقاجانلو زنجان

 09125418900  علی صادقی    زنجان

09909408900 
t.me/tebeslami_zanj

an_markazi 
 09191426703  نوروزی ابهر

 09127428995 14-8 معصومه طارمی زنجان

09109748971 

 09128428573 14الی  8 نهضت وفا زنجان

تلگرام: 
@salamateevafa 

 

سیستان 

 وبلوچستان

 

 حمزه خسروی زاهدان

 

 09158419833 

09338566950 

 09038612002  سرحدی زاهدان

 09120125689  حسن جاودان زاهدان

محمد رضا کیخای  زاهدان

 مقدم

 09156398245 

 09363597964  حسینی زاهدان

 09156054704  ابراهیمی مقدم زابل

 09366700909  حسین شهرکی زابل

09152915054 

 

 

 سمنان

 

 

 سمنان

)دامغان، 

 مهدیشهر(

 09104892798  حسن منتقمی

 09330577582  گان رضوانیمژ شاهرود

 09128731547  شهربانو شاه حسینی شاهرود



 09191730127  وحیده محمدی شاهرود سمنان

آقایان :     سجاد کائد رحمتی شاهرود

09362722409 

بانوان :   

09169672952 

 09361211878 17الی  10 معصومه نظری شاهرود

 09196123324 بانوان حجامت ویژه خانم زهرا بسطامی شاهرود وبسطام

(*) محترم فیضی دامغان  9-12 09100352746 

 

 

 

 

 فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

شیراز، آباده، فسا،  

بیضا، کازرون،  

 قائمیه، نورآباد،

شیراز، ارسنجان، فراشبند :   12الی  8 جعفریحمید رضا 

09909290446 

 کازرون، قائمیه، نور آباد:  

09170430846 

 09104657576  محمد کرانیانی المرد

 09369285369  ابوالفضل زارعی شیراز

 09373069335 22الی  21:30 سجاد ایزدی سعدی شیراز

سید محمد هاشمی   شیراز

 بیان

 09172908588 

 09177060582  سید رسول هاشمی شیراز

 09379196407  ابراهیم مرادی شیراز وخرامه

سید محمد رضا میر   

 قادری

 09171033022 

 09170469178  نرجس سادات راسخ اقلید

 09170640741  نوریه سروش الرستان

 09381093140  آمنه اصلی نژاد فسا

 09179821513  مسعود محمدی مهرونگه دار

 

 

 قزوین

 

سید عادل سعیدی   قزوین

 نژاد

 09190381107 

 09029191357  ابراهیم قندی قزوین

 09190381106  مرضیه راهی قزوین

 09034233118  محسن جارچی قزوین

09125817403 

 09029432221  محمود بایرامی تاکستان

 09227387403  حسن اسدی آبیک

 09352580303 20-17و  12-10 حسین محمدی   آبیک

 09121816515  مجتبی چگینی نژاد آبیک



 

 

 

 

 

 قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09016332477 22الی  8 سید روح اهلل حسینی قم

09387232581 
www.eshafa.ir 

سید محمد رضا  قم

 حسینی

 09194791049 

 09904406416  سید جواد موسوی قم
t.me/tebbozendegiee

slami 
مشاوره وارسال محصوالت   آقای رسول باقری قم 

: 

09900743619 

 09361566482  روح اهلل کریمی قم

 09331453168  علیرضا منتظری قم

 09033134999  مد باقریمح قم

 09127526190  معراج  علی پور قم

سید عادل سعیدی  قم

 نژاد

 09190381107 

 09361211878 17الی  10 معصومه نظری قم

 09337990707  علی حسنی قم

 09398486654  مهداد سپکتکین قم

 09198516398 12-10 ثقفی قم

 09909362796  سید محمد رضا مهری قم

 09191715780 18الی  10 یئخوش روا قم

 09194191054  اشرف رزمجو قم

 09180042850  وحید خورشیدی  کردستان

 09055040313 20صبح  الی  8 یزدان کرمی کامیاران

 

کهگلویه وبویر 

 احمد

 09178452056 22الی  8 محمد منصوری یاسوج 
t.me/mohammad_m

ansooriy 

جمال الدین  یاسوج

 وریمنص

 0919-351-2885 

0938-492-2827 

22الی  8 فریبرز خوشنگار یاسوج  09336420203 

 09178063905  فرهاد خوشنگار یاسوج

سید عادل سعیدی  گچساران

 نژاد

22الی  8  09190381107 



 

 

 

 کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09916906940  سجاد اسالمی کرمان

 09162798432  طیبه حسین زاده کرمان

 09135794287 20الی  16 محمد علی مهدیزاده کرمان

انار  -رفسنجان

 کشکوییه

 09130488562  حسین محمدی کیا

 09133494046 24-18 فاطمه پوالدی خا بم

 09138401525  نظری شهداد

محمد جواد سجری   جیرفت

 نژاد

 09133489171 

 09132914476  اکبر رنجبری رفسنجان

-کرمان

 هرمانب-رفسنجان

فاطمه دهقانی  

 اشکذری

 09011892940 

 09146741206  سحر ابراهیمی سیرجان

 09913819912 21-17 کاظمی سیرجان

 09140585406  سمیه بهرامی سیرجان

 شماره ایتا وواتساپ

09137686054   

 

 

 

 

 کرمانشاه

 

 

 

 

 

 کرمانشاه

 

 

 محمد جواد کرمی

شماره ایتا:   22صبح الی  8

09338124740 

شماره نوبت دهی:  

09190273012 

شماره سفارشات:  

09305658508 

09184084548 

 کانال تلگرام وایتا :  
@MTIK_KARAMI 

 کانال پرسش وپاسخ :  
@MTIK_KARAMI_G 

 09183890508  فریبا خمیس آبادی کرمانشاه

 09333725107 18-10 زهرا موحد کرمانشاه

 09055040313   20الی  16 یزدان کرمی کرمانشاه

 09184084548  آذر قاسمی کرمانشاه

 فریبا کریمی   کرمانشاه

 )مخصوص بانوان(

 09381808523 

 09185738031  حمید رضا بشیری سنقر

 09385125373  سعید سعادت صحنه



 

 

 

 گلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی آباد، گرگان،  

 گنبد

 09117715881  محمد زنگانه
t.me/Markaze_tebbesl

ami_golestan 
t.me/Tebbeslami_gole

stan 
t.me/Darman_golesta

n 
 گرگان

چالوس  

 ونوشهروشهسوار

 )تماس( 12الی  9 ابوالفضل عباسی

 )حضوری( 22الی  18

09353955588 

09902905750 

 گروه تلگرامی : لینک
t.me/tebshomal5588 

 گلستان

 صالحیه

 اسالمشهر

 09353866606  خانم حسن زاده

 09385817094  خانم نادری ر وچالوسنوشه

 09028430292  کمیل 

 09119764815  خان احمدی آزادشهر

 09333192032  خداشاهی آزادشهر

 09117302618 21-17و  13-9 سید علی قاضوی مینودشت

 09114091531 20-16و  14-10 کبری شیخی کوهسار گالیکش

 09906553255 21الی  18 – 12الی  10 اعظم بیگی گنبدکاووس

 09114517382  منیره منصور سمائی گنبد کاووس

 

 

 

 

 

 

 

 گیالن

 09127524229  مرتضی کهنسال 

 فروشگاه محصوالت : 

09116208335 

 تلگرام : 
TEB_ISLAMIGILAN@ 

 09119457382  آقای محمد نیا لنگرود

09117212258 

 یامک : ارسال پ 19الی  16 – 12الی  9 صدیقه دلیری رشت

09390713996 

 09117577789 21الی  18 محمد صبوری رشت

 09115189453   21الی  9 یاسر آذرپرند رشت

 09307828661 22-10 خانم چوبدار رشت

 09116208335  حق شناس بندرانزلی

 09114011241  زهرا طهماسبی خشکبیجار

 09396373651 20الی  16 -13الی  9 نرجس بنیاد سیگارودی الهیجان

محمد مهدی بنیاد  الهیجان

 سیگارودی

 09111406317 20الی  16 – 13الی  9

 تلگرام : 
Tebeslami_lahijan@ 



 

 لرستان

 09362722409  سجاد کائد رحمتی خرم آباد

 09166407168  احمد مریدی خرم آباد

 09368195515  اکرم وطن پرست خرم آباد

 09374072915  محمد سپهریان دورود

 09337100305  علیرضا رضوانی الیگودرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09112136848  سید علی عباسپور محمودآباد ـ آمل

 09121717118  آقای عباس غالمپور بابل ـ قائمشهر

 09132914476  اکبر رنجبری قائمشهر

 09039102990 20الی  10 میرهاشم رنجبر قائمشهر

 09115231429  آقای علی نژاد لباب

 09338679774  پوریا داداشیان مازندران

 09101052790  آقای شجاعی بهشهر

 09116418824  صابر ساری

 09055960761  زهرا یوسفی ساری

 09190674946  زنجانی آمل

 09111006538  سوهانیان 

 09119158327 19الی  17 رویانیان رویان

 09111951073  ین طرقیحس نوشهر

09111953272 

 09115842565  خزاعی نوشهر

 09902034686  آزاده افشانی تنکابن

09335408108 

 09112136848  قاسم پور رامسر

 09123963099 22الی  8 چمران باباجانپور  بابل

09116410263 

 09214939199  کمیل قبادی بابل

 09117766122  عالمه علیخانی بابل

 09111200778  خورشید رحمانی چمستان

 09118502265 22الی  21 – 14الی  13 هادی بخشی فر ساری

 09112122546  هادی روشناس چالوس

 09111953272  بی بی طبری  چالوس

 09111188669  منصوره دشتی فریدونکنار

فریدون کنار وسرخ 

 رود

 09116320613  خانم نیکپور

 09119086169  مصطفی علی پور ارفریدونکن

 09302680843 22-17و  13-10 علی بورقانی فراهانی اراک وفراهان اراک

 09189591294  نفیسه میرزایی اراک

 09188623127 19الی  11 جالیری اراک



 

 

 

 

 

 هرمزگان

 

 

 09900543867 18-16و  13-10 بهرامیانحمیده  

 09175926571  سلطانی میناب

 حاجی آباد

 ومیناب

 09176461633 21-17 صابری

 09179373372  جعفری حاجی آباد

 19-16همه روزه :  عماری بندر لنگه

 21-18و  13-9پنجشنبه : 

09173616461 

 09306210759  یزدان نسب قشم
t.me/tebyazdan14 

 09179458206 21-16 فاطمه صیادی نسب میناب

09034289536 

 09179766950 21-16و  13-9 کردری اکریذ میناب

 09903493617 21الی  17 عموئی بندر عباس

 09379328043 21الی  17 داوطلب بندر عباس

سید محمد مومنی  بندرعباس

 نوحدانی

 09174675702 21-16و  8-12

 

 

 همدان

 09182113353 22الی  10 سعید جواهری همدان

09184023671 

 09186721269 21-19و  17-9 مصور صالح سلطانی همدان

 الهام جعفری کبودرآهنگ

 فرشته هاشملو

 09180124489 22-20و11-12

09184951494 

09367531709 

فریبا کریمی  نهاوند

 )مخصوص بانوان(

 09381808523 

 مریم ترکاشوند مالیر 

 راضیه ترکاشوند

 09358320090 

09109513295 

09356341429 

 

 

 یزد

 

 

 

 

 

   آیت اللهییی یح یزد

 09133530084 21-14 صفا حاجی عابدی یزد

 09130532699  محبوبه انتظاری یزد

 09131597818 20الی  16-12الی 9 حسن جاللی یزد

محمد حیدریان نژاد  یزد

 یزدی

 09355248681 22الی  21

 09131535047 22-15 حسین فخرآبادی یزد

09138603716 



 

 یزد

 09127480818 12-10 ثقفی اردکان

09198516398 

 09902219158  پرنیانآقای  میبد

 09132514103 21الی  20 کرمی تفت

 09903114346 22الی  20 الهام سربازی ابرکوه


