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 32222223 صادرات بانک جنب پیروزی خ وجیهه زندوکیلی مهدی محمدی 1 1

 32338232 33پ  اولین فرعی سمت راست 8 کوچه استقالل خ حسین شجاعی نیا  تقوی امین 2 2

 32355222 بلوار جمهوری روبروی سه راه حمزه پشت بانک ملت جنب بیمه ما مهرافسر ادهمی محمدعلی امیرابراهیمی  3 3

 32233283 2 شماره قدسخ  کاظمی چهارراهشریعتی  پریچهر امیرتیموری وحید ابوسعیدی 3 3

 32321223 پرشین طبقه دوم  ساختمان سیلو راه سه به نرسیده صدوقی بلوار مریم مومنی  حسین دریجانی 15 5

 32221312 فیروز راضیه بیمارستان مقابل شرقی مطهری خ حمیده قوام آبادی  مسعود مسعودی نیا 13 2

 32522221 323 پ15و  13حد فاصل ک   ملی بانک باالتر از بهزاد انتهای خ زهراالسادات مسعودپور مهدیه اعتباری 22 2

 32322233 میدان کوثر بلوار نصر نبش خ رودکی طبقه همکف ساختمان کیان ----------- حمید ترک زاده ماهانی  25 8

 33312222 فارسی  سلمان راه سه از بعد مدرس ابیطالب خ  ابن  علی میدان ----------- اعظم جمشیدی گوهری 22 3

 32222332 8 کوچه نبش -مولوی خ سیدحمیدرضا میرحسینی  سید علیرضا میرحسینی 32 12

 32235532  مولوی انتهای مولوی سمت چپ نرسیده به چهارراه خورشید خ محبوبه طهماسبی  علی پورعزیزی 33 11

 32513222 18 ک نبش مطهری ضلع غربی پارک اعظم روحی  علی ایرانپور 35 12

 32823188 12طبقه فوقانی پلیس + 22بلوار هوانیروز نبش ک  ----------- علی سدری  32 33

 32333882 )شرکت نفت( 3شماره  ک انتهای شهید بهشتی خ غالمعباس عامری رضا خدایی  38 13

 32233222  نبش خ شهید حسن خراسانی طبقه فوقانی امالک کاخ 5روبروی سعدی  سعدی خ نصرا... زندی گوهرریزی حمید بهرامی 33 15

 32222221 روبروی آگاهی صباحی عباس خ شریعتی خ مژگان عزمی مهرالحسنی محمدعلی 32 12

 32222555 سابق اگاهی اداره رویروی کاظمی خ اول ارگ چهارراه سارا عظیم زاده  زکیه یرفی  31 12

 32222133 11 شماره  کوچه ابتدای قرنی خ طیبه سعید  علی اصغر احسان 32 18

 32333332 22خ بهمنیار نبش ک  محبوبه برزو منوچهر برزو 22 13

 32213232 خ همتی فر بلوار پزشک جنب درمانگاه  اکرام مسعودی نیا  ظفریمژده  22 22
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 32232821 چهارراه قائم بلوار پیروزی روبروی مسجد قائم  ----------- رضوان نگارستانی 22 21

 32323823 جنوبی والفجر ابتدای فیروزه چهارراه از بعد تهران  جاده ----------- علی مجازی 22 22

 32232222 32 کوچه ابتدای رجایی شهید خ عالیه میرزائی نژاد  حسین یوسف زاده 82 23

 32223231        مشیز موسسه فوقانی یک طبقه شماره کوچه نبش قرنی خ وحید کیهانی  حمیدرضا امانی زاده 83 23

 32531312 1بش ک  مطهری پارک شرقی ضلع پارک فریدون خالوئی  آرزو حاتمی 83 25

 32323232 رضا مسجدامام روبروی( رضا مسجدامام کوی)12کوی اسالمی بلوارجمهوری محدثه سعید زرندی سلطان زادهعلی اصغر  32 22

 32232233 اوقاف اداره روبروی کامیاب شهید خ علی جعفری  مژگان گواشیری 35 22

 32322332 فوقانی موسسه مالی و اعتباری توسعهطبقه  بلوار حمزه روبروی بهمنیار خ فائزه خادم حسینی نرگس پورصالحی 32 28

 32131353 رضا امام مسجد جنب طبیعی منابع اداره روبروی فرهنگیان و شفا چهارراه فاصل حد جمهوری بلوار فهیمه سیدی روح ا... سیدی 33 23

 32533123 مطهری پارک به نرسیده 3 صالحی... ا آیت خ خواجو چهارراه ----------- روح ا... صابری 122 32

 32232132 جنوبی شمال راه سه از بعد سپه بانک روبروی شریعتی خ نجمه افشاری پور  سید علی علمی 123 31

 32815135 خودرو پالک گذاری شماره مرکز روبروی هوانیروز بلوار مصطفی محمودآبادی  علی نصرت آبادی 122 32

 32232128 روبروی کلمپه سرای مریم  2نبش ک  شهاب خ امین نصری  محمد صالح کریمی 122 33

 32323221 ابتدای بلوار شهید صدوقی )جاده تهران( ساختمان حالوتی طبقه اول  ----------- صباح عبدی 112 33

 33312223 12 کوچه نبش شهریور 12 خ زهره مهدی زاده  محمد اسدی مشیزی 112 35

 33323512 11شهریورک  12 راه سه و ملی  بانک کوچه فاصل حد شهریور 12 خ امید مصطفوی  زهرا مصطفوی 118 32

 32228218  عباسعلی تکیه روبروی 2 و 5 کوچه بین فردوسی بلوار کرمان امین کشتکار  اسماء کشتکار 113 32

 32522332 مسکن بانک روبروی(  تهران جاده) صدوقی شهید بلوار سیدعماد عالم زاده  عباس آرمون 121 38

 32232822 جنب پارکلنیک ساختمان یس طبقه همکف  2پارک نشاط خ سعدی  ----------- طلعت برکم  122 33

 32533328 پونه مجتمع شمالی آسیاباد چهارراه مطهری خ مریم حسینی نسب رضا نصیری راینی 123 32
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 32512222 23ک نبش3 منطقه شهرداری جنب مطهری پارک جنوبی ضلع هاجر سعید  مسعود ناظمی 125 31

 32112323 2 پ اول ردیف فرهنگیان چهارراه جمهوری بلوار الهلم حدادی راد  سید علی احمدی طباطبائی 132 32

 33331321 32نبش ک  شهریور 12 خ سرباز خ آزاده جمشیدی گوهری  نادر یزدان پناه گوهری 132 33

 33331252 بهمن روبروی مجتمع قضایی  22بلوار  ----------- نعمت ا... دالوند 133 33

 32233252 15نبش ک  خواجو خ الهام ابراهیم نژاد  علیرضا مقدری 138 35

 32323151 متری نادر(22) الری شهید خ ابتدای جمهوری بلوار زهره فتحی محمد علی فتحی 123 32

 32225252 غربی سینای ابن نبش فلسطین خ فاطمه خوشبخت  رضا سپهرنیا 122 32

 32382332 بلوارجمهوری حدفاصل چهارراه امام جمعه و میدان آزادی جنب پاساژ گلستان طبقه اول بانک گردشکری دنیا پاکزاد نجمه کریمی افشار  122 38

 32232322 3 شماره ک نبش قدس خیابان کاظمی چهارراه مهدیه حسام عارفی  رضا رجائی نژاد 128 33

 33232535 پشت ایستگاه پلیس طبقه فوقانی درمانگاه امام رضا   رسالت ضلع جنوبی میدان ندا مسعودی نیا  قربانی نژادیاسر  182 52

 32823222 52بلوار هوانیروز نبش ک  ژاله پورزال  مریم صالحی سربیژن  182 51

 32323382 ساختمان دکتر ساری خانی  3طبقه   13و  12بلوار آزادگان حد فاصل ک  آیدا پیراسته  احسان پیراسته 183 52

 32322222 خ امام جمعه نبش چهارراه نامدار محمدی ساختمان نیایش   عبدالرضا معبودیان مریم حاج حسنی 185 53

 32353158 38 شماره کوچه جهاد بلوار -------- بتول انجم شعاع 182 53

 32252323 (فتحعلیشاهی ابتدای) 15،12 ک فاصل حد( جنوبی شمال) چمران شهید بلوار معصومه ذهاب ناظوری زنگی آبادیمحمد  188 55

 32223822 روبروی بانک ملی  2ک  نبش( ناصریه)باهنر شهید خ سیدتقی مهدوی  سیدمحمد علی اسدی 132 52

 32333382 2 منطقه شهرداری جنب کوثر میدان مهدیه آبسواران  احمد جوادی 135 52

 32232222 عطار نبش جهاد خ آنا کامکار  حسین احمدی 132 58

 32332353 اول بلوار نصر روبروی درب ورودی شهرداری  کوثر میدان ----------- زمان شهدادنژاد 138 53

 32332318 راه پنج نبش آذر 23 خ مرضیه الهیان  حسین ایرانمنش 133 22
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 32513285 23 کوچه نبش شمالی ابوذر خیابان نجمه شجاعی نیا  زاده کرمانیمهدی محمدی  223 21

 32522522 (ترمینال بلوار)بنزین پمپ روبروی12 شماره کوچه نبش قدس بلوار نرگس باقری  علی عسکری کرمانی 222 22

 32221555 ضلع غربی خ شهید کامیاب )ابوحامد(جنب بانک صادرات  ----------- یگانه بهزادی 215 23

 32222222 12 فردوسی نبش عباسعلی تکیه به  نرسیده فردوسی بلوار ابتدای روح ا... امانی زاده  بستان غفاری 221 23

 32223131 ملی کتابخانه روبروی رجائی شهید خ منصوره مومن زاده  محمدیاسین پنجعلی زاده 222 25

 32533328 پونه مجتمع شمالی آسیاباد چهارراه مطهری خ  عیسی ثارالهی  223 22

 32213315 32حدفاصل چهارراه آسیاباد و چهارراه بسیج نبش مطهری  ----------- محدثه مشایخی  222 22

 33233225 38 شماره ک ابتدای(شهاب) خمینی مصطفی شهید خ محسن حاجی زاده عسکری حمیده سلطانی نژاد 223 28

 32523282 12ضلع غربی پارک مطهری مقابل فروشگاه رفاه جنب ک  زندی گوهرریزیآزاده  مهناز زندی گوهرریزی 232 23

 32222282 روبروی مدرسه هوشنگ ارجمند چپ سمت غربی سینای ابن ابتدای خورشید ابتدای خ محبوبه سلمان زاده حسن رخشاد 238 22

 33253128 بخشداری گلبافجنب  12گلباف/ خ انقالب نبش کوچه  ----------- کوکب تیموری 12 21

 33222852 خ شریعتی روبروی اداره آب / راین  ----------- حیدر گروهی  52 22

 33233222 بلوار امام خمینی )ره( طبقه فوقانی شرکت تعاونی /زنگی آباد  فاطمه زنگی آبادی  مهدی زنگی آبادی 22 23

 33221223 بلوار امام جنب بانک ملی  / چترود مریم موسوی  مهدی عباس زاده 85 23

 33383312 طبقه همکف  11و  3خ شهید بهشتی حدفاصل / اختیارآباد  ----------- میالد جاوید  سید 233 25

 


