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 شماره تلفن آدرس نام و نام خانوادگی دفتریار نام ونام خانوادگی سردفتر

 36956243 46بلوار طالقانی ک ش  محمد هاشمی مریم قرشی 5 1

 36339534 +11بلوار مطهری خ شهید وجدانی بعد از دفتر فروش خدمات  نجمه پاینده نیا وحیدی حسین 4 9

 36949464 شهریور 14 چهارراه امام خ ****** فردصادقی  حسین 91 3

 36952293 4 پالک 4 کوچه مدرس شهید خ مهدیه کاظمی زاده حسینی حسین سید 93 6

 36942411 بهزادی میدان نبش عباسیه خ نیا افضلی مجید تاج آبادی حیدری علیرضا 53 5

 36149324 / صفائیه )فردوسیه(جنب نیروی انتظامی  نوق آباد... ا زاده تقی حسین امیرحسینی ناصح آباد مهدی 52 4

 36945414  19خ معلم نبش میدان پژوهش پالک فاطمه یوسفی اکبر پورعبداللهی 52 4

 36321912 اداره آموزش و پرورش طبقه فوقانی خ امام حسین روبروی/  کشکوئیه آباد لطف مبینی رضا رضا عابدینی کشکوئیه 41 2

 36931343 خ مصطفی خمینی نبش میدان شهید پرتوی  حسینی حسین سید حسینی بهرام آباد حاج مهدی 43 2

 36949414 حسینی پاساژ 34 کوچه نبش امام خ راویز فاتحی طاهره واحدی مرجان 46 11

 36991542 صادرات بانک روبروی( پرتوی شهید) 13 شماره کوچه نبش خمینی مصطفی شهید خیابان ابتدای آبادی محی مومنی فاطمه آبادی ابراهیم کریمی حسین 44 11

 36336311 فجر روبروی بانک سامان  پل از بعد مطهری بلوار الدینی اناری محی محمدعلی االسالمی شیخ فروغ 24 19

 36931121 11خیابان معراج جنوبی ، جنب پلیس + سیما زاهدی نژاد آبادی حسین غالمی محمود 116 13

 36942225 جامع مسجد جنب شهداء راه چهار و بهشتی شهید تقاطع جلگه زاده رمضانی سمیه کشکوئی کاظمی صادق 111 16

 36941222 شهریور تقاطع شهید بهشتی جنب نانوایی 14خ  فر فدای علیرضا دستشان حمیدرضا 116 15

 36951161 662پالک 96خیابان کارگر نبش مصالی قدیم جنب کوچه کارگر  آبادفاطمه سیستانی رحمت  شاهی بهرام سیستانی محمد 194 14

 36942226 ابوذر خیابان ابتدای غربی امیرکبیر خ راویزی زاده هاشمی زهره راویز زاده هاشمی ابوالقاسم سید 194 14

 36329529 شریعتی خیابان/ کشکوئیه رویا پورحسن شاهی راویزی زاده  ابراهیم هاشمی سید 192 12

 36942444 ابتدای خیابان مطهری جنب فروشگاه پرک نجمه نجارپور نجارپور محسن 192 12

 36942611 یک واحد اول طبقه هاشمی ساختمان خون انتقال سازمان روبری طالقانی بلوار ------- حسنی آقا ابوالفضل 131 91



 36944511 19 ک مدرس خیابان بسیج میدان ------------- آخوندی علیرضا 139 91

 369462251 11خ شهید بهشتی جنوبی / مقابل پلیس + ابراهیم ابوالهادی زاده میثم علی یزدی شفیع آبادی 133 99

 36392436 ملت بانک روبروی 95 کوچه مطهری خیابان زاده هاشمی ابوالحسن سید راویز فاتحی فرزاد 135 93

 36331226 روبروی اماکن  مطهری بلوار ------ الدینی محی رضا 134 96

 36141156 19 شماره کوچه خمینی امام بلوار- بهرمان شهر - نوق ----- پاک ایران حمید 132 95

 36939961 حسابی دکتر خیابان روبروی شمالی مدرس خ دیانتی مریم رنجبر محمدی مرتضی 161 94

 36931644 سایپا نمایندگی جنب عدالت خ اکبر شریفی بهرمان میرزائی علی آبادی ابراهیم 121 94

 36994122 مدرس شمالی نرسیده به سه راه شهید کاظمی روبروی تاالر عقیل دهنوئی قاسمی زینب زاده موسوی نظام نیما سید 911 92

 36944922 خیابان تختی ، چهارراه تختی جنب ساختمان مهندسی آباد جالل حدادای زهرا اسماعیل  نیا مهدی 914 92

 36941139 ابتدای خ شریعتی شرقی جنب بانک صادرات  ------ راضیه روح االمینی  912 31


