نماينده
استان
ميثاق رستمی
آذربايجان شرقی )برگزاری در اردبيل(
ابراهيم شاهد
آذربايجان غربی
ميثاق رستمی
اردبيل
ای فوتبال  :امين جعفری
اصفهان
چهارمحال بختياری )برگزاری در استان اصفهان( فيفا  :قربانی
زليخايی
ايﻼم
بوشهر )برگزاری در استان فارس(
فارس
کهکيلويه بويراحمد )برگزاری در استان فارس( حامد ميرزايی
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
علی حاتم نژاد
خراسان شمالی
محمد اخوان
خوزستان
متين شيشه چی
زنجان
رستم زاده
سمنان
محمد عرفانی
سيستان بلوچستان
اعﻼم ميشود
تهران
علی تاگور
قزوين
سيدمحمود رضوی
قم
هادی بهرامی
کردستان
کرمان
کرمانشاه
البرز
گلستان

گيﻼن
لرستان )برگزاری در استان همدان (
مازندران
مرکزی )برگزاری در استان قم (
هرمزگان
همدان
يزد

کرمان ) شفيعی (
سيرجان ) جعفری (
شاهين زارعی
حامد حيدری
حسن اﻻزمنی
اميرعلی آذرنوا
دانيال زمينی
علی کبودان
کريمی نيا
آرين کردی
عليرضا افضلی
سيدمحمود رضوی
جعفری
کريمی نيا
شريفی

نام مرکز
بيگ بنگ
حاج بابا
بيگ بنگ
مجموعه آراز
مجموعه ژيوار
ﻻديز

آدرس
شماره تماس
خيابان شريعتی روبروی بازار مرکزی طبقه فوقانی
9148807102
خوی  -خيابان طالقانی  -کوچه امير
9141608755
خيابان شريعتی روبروی بازار مرکزی طبقه فوقانی
9148807102
 09135461216خيابان توحيد مجموعه فرشچيان
 09131057417هشت بهشت شرقی
ايﻼم  -ايوانغرب  -پشت استاديوم ورزشی  ٢٢بهمن تقاطع شهيد فﻼحی
9183461760

کﻼب دوستان

9179986082

شيراز  -خيابان کسايی بعد از کوچه ١

هپی آيلند
اخوان
زيزو
قائم
مجموعه ساتر

٩١۵٨٣٢۵٢۶٢
9392321854
9302725505
9194309880
9303307996

مشهد  -بلوار پيروزی  -بين پيروزی  ٢٩و ٣١
اهواز  -باهنر  -کوی صادقيه  -بشارت  ٧مرکز بازی اخوان
زنجان کوی قائم خيابان استاد معين
سمنان  -بلوار قائم  -بازارچه قائم
خيابان شهيد بهشتی زيرزمين پاساژ عﻼالدين

گيم سنتر پلير
الماس
ماد

9391880289
9128536963
9393932993

قزوين الوند خيابان آزادی پايين تر از بيمارستان رحيميان نبش کوچه ٢۴
قم خيابان رسالت قبل کوچه ١٣
گيم نت الماس

٩١٣۶٣١٧۶۵۶
سپنتا )کرمان(
٩١٣١٧٩٨۴٣٧
گيم لند )سيرجان(
گيم سنتر مينت 9909994357
9369699841
عياران
9019814191
ستارگان
٠٩٠٣۴٩٧٩٣٨٣
پارس امپاير
٠٩١٩٩١٩۵٣٠٩
گيم اسپات
٠٩٢١۶٣۵٣۶٠۶
ولتاگيم
مرکز بازی و گيم روم بيمه 9120209917
٩٣۵٨۶۵٣٩٣٧
گيم لند )(efootball
٩٣٣٣٢٨٢٣۵۵
نيترو )(FIFA
9128536963
الماس
9131798437
گيم لند
مرکز بازی و گيم روم بيمه 9120209917
9135239995
آريانا

کرمان  -خيابان استقﻼل  -حد فاصل کوچه  ١و  ٣اول بازارچه استقﻼل
سيرجان  -بلوار شهيد عباسپور
ميدان مرکزی جنب بانک سپه
کرج -فرديس -کانال بهاران غربی-خيابان بنفشه-نبش زنبق
گرگان  -خيابان شهدا  -روبروی ﻻله سوم
ابتدای استادسرا ,بن بست مهتاب  ,ساختمان درافشان طبقه١
سعدى شهرداری پاساژ وليعصر طبقه ٣-٢-١
برج گلسار  ,طبقه ٣
همدان ميدان بيمه روبروی شيرينی نياوران
آمل  -خيابان هراز آفتاب  ١٨پﻼک ١٧
ساری  -شهبند  ٣٠ -متری نظرزاده  -شمشيربند١١
قم  -خيابان رسالت قبل از کوچه ١٣
سيرجان  -بلوار شهيد عباسپور
ميدان بيمه روبروی شيرينی نياوران
يزد

