
آدرسشماره تماسنام مرکزنمايندهاستان
خيابان شريعتی روبروی بازار مرکزی طبقه فوقانی9148807102بيگ بنگميثاق رستمیآذربايجان شرقی (برگزاری در اردبيل)

خوی - خيابان طالقانی - کوچه امير9141608755حاج باباابراهيم شاهدآذربايجان غربی
خيابان شريعتی روبروی بازار مرکزی طبقه فوقانی9148807102بيگ بنگميثاق رستمیاردبيل

اصفهان
چهارمحال بختياری (برگزاری در استان اصفهان)

ايالم - ايوانغرب - پشت استاديوم ورزشی ٢٢ بهمن تقاطع شهيد فالحی9183461760الديززليخايیايالم
بوشهر (برگزاری در استان فارس)

فارس
کهکيلويه بويراحمد (برگزاری در استان فارس)

خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

اهواز - باهنر - کوی صادقيه - بشارت ٧ مرکز بازی اخوان9392321854اخوانمحمد اخوانخوزستان
زنجان کوی قائم خيابان استاد معين 9302725505زيزومتين شيشه چیزنجان
سمنان - بلوار قائم - بازارچه قائم9194309880قائمرستم زادهسمنان

خيابان شهيد بهشتی زيرزمين پاساژ عالالدين9303307996مجموعه ساترمحمد عرفانیسيستان بلوچستان
اعالم ميشودتهران
قزوين الوند خيابان آزادی پايين تر از بيمارستان رحيميان نبش کوچه 9391880289٢۴ گيم سنتر پلير علی تاگورقزوين

قم خيابان رسالت قبل کوچه 9128536963١٣ الماسسيدمحمود رضویقم 
گيم نت الماس9393932993مادهادی بهرامیکردستان

کرمان
کرمان ( شفيعی )

سيرجان ( جعفری )
سپنتا (کرمان)

گيم لند (سيرجان)
٩١٣۶٣١٧۶۵۶
٩١٣١٧٩٨۴٣٧

کرمان - خيابان استقالل - حد فاصل کوچه ١ و ٣ اول بازارچه استقالل 
سيرجان - بلوار شهيد عباسپور

ميدان مرکزی جنب بانک سپه 9909994357گيم سنتر مينتشاهين زارعیکرمانشاه
کرج -فرديس- کانال بهاران غربی-خيابان بنفشه-نبش زنبق9369699841 عيارانحامد حيدریالبرز

گرگان - خيابان شهدا - روبروی الله سوم9019814191ستارگانحسن االزمنیگلستان

گيالن

اميرعلی آذرنوا
دانيال زمينی
علی کبودان

پارس امپاير
 گيم اسپات

ولتاگيم

٠٩٠٣۴٩٧٩٣٨٣
٠٩١٩٩١٩۵٣٠٩
٠٩٢١۶٣۵٣۶٠۶

 ابتدای استادسرا, بن بست مهتاب , ساختمان درافشان طبقه١
سعدى شهرداری پاساژ وليعصر طبقه ١-٢-٣

برج گلسار , طبقه ٣
همدان ميدان بيمه روبروی شيرينی نياوران9120209917مرکز بازی و گيم روم بيمهکريمی نيالرستان (برگزاری در استان همدان )

مازندران
آرين کردی

عليرضا افضلی
(efootball) گيم لند

(FIFA) نيترو
٩٣۵٨۶۵٣٩٣٧
٩٣٣٣٢٨٢٣۵۵

آمل - خيابان هراز آفتاب ١٨ پالک ١٧
ساری - شهبند - ٣٠ متری نظرزاده - شمشيربند١١

قم - خيابان رسالت  قبل از کوچه ١٣ 9128536963الماسسيدمحمود رضویمرکزی (برگزاری در استان قم )
سيرجان - بلوار شهيد عباسپور9131798437گيم لندجعفریهرمزگان

ميدان بيمه روبروی شيرينی نياوران9120209917مرکز بازی و گيم روم بيمهکريمی نياهمدان
يزد9135239995آرياناشريفیيزد

مشهد - بلوار پيروزی - بين پيروزی ٢٩ و ٩١۵٨٣٢۵٢۶٢٣١هپی آيلندعلی حاتم نژاد

ای فوتبال : امين جعفری
فيفا :  قربانی

مجموعه آراز
مجموعه ژيوار

09135461216
09131057417

خيابان توحيد مجموعه فرشچيان
هشت بهشت شرقی

شيراز - خيابان کسايی بعد از کوچه 9179986082١کالب دوستان حامد ميرزايی


