
آدرسنامشهرستاناستانردیف

 62 پالک (عوارضی)بهشتی خ شهرقدس مقامیان قائم  مهرداد(تهران) قدستهران1

137پ امیري نبش سجادجنوبي خ ابوذر مآذر نیک مسعودتهرانتهران2

64پ شرقی شهدای متری16 آباد صالحممان ایمانی اکبركریم رباطتهران3

9پ میدان شمالی ضلع حسین امام م قدس شهربابایي شاه  سهیالتهرانتهران4

417پ ازادي خ ابتدای  شاهدشهرشادمهر عباسشهریارتهران5

-3757144895عظیمی احد( تهران)  گلستانتهران6 135پ سجاد امام متری12 خ آباد سلطان بهارستان

70پ سیرجان خ نبش شکوفه خ پیروزی خ تهرانسوهانی محمدتهرانتهران7

22پ گلستاني راه 4 نبش رنجبر خ جیحون انتهايباقری فرشتهتهرانتهران8

 شرقی خرداد ک صالحی متری سی مشیریهورمزیار زهرهتهرانتهران9

101پ سازان اینده تقاطع غربي دانش خ سراسیاب مالردحكمت عاطفهمالردتهران10

87-86واحد البرز مجتمع یبر دوراهی پاکدشتهاشمی پروانهپاكدشتتهران11

1 پالک حبشی بالل کوچه خمینی امام خ صباشهرقشقائی محسنشهریارتهران12

47 پالک همکف طبقه جمشید تخت پاساژ 494 پالک غربی طالقانی ولیعصر تقاطع تهرانندائی عباسفشاپویهتهران13

336 پ سعدی ورودی اسالمی ایرانی تجاری مجتمع 4 فاز اندیشهشهبازگهروئی حسینكریم رباطتهران14

63پ-مهران و اباذر بین-کاشانی هللا ایت  خ-صادقیه دوم فلکهاسمعیلي شرارهتهرانتهران15

اول طبقه 27 پالک غربی 3 سروستان نبش اباذر بلوار کاشانی خیابان صادقیهبشلی احسانی محمدتهرانتهران16

6 شماره- غني کوچه- فارسیان بلوار- چهاردانگه داودی  مهدياسالمشهرتهران17

1پ طاهرپناه نبش ابومسلم خ مسعودیهحسینی خادمی  جمشیدتهرانتهران18

243 پ شهرداري راه سه شریعتيسپور سیل محسنورامینتهران19

همکف طبقه - 8پ- بسیج اتوبان و بلوار بین- بقایی شهید متری35 ششم پل ابوذر بلوارآبادی غنی اصغر علیتهرانتهران20

25پالك جدي باقر خسرو خ نبش اسالمي وحدت خ انتهايآزاد كارگر مهديتهرانتهران21

21پ سیمرغ خ متري 8 خبخشایش نبرد نیک غالمرضا(تهران) قدستهران22

 1022 پ ملت بانک روبروی وحیدیه راه سه شمالی مدنی خ بینقي کبریتهرانتهران23

8پ مركزي مخابارت روبروي خمیني امام خ امیریه شهریارعبادي  رسولشهریارتهران24

24 واحد 3 پ پالیزی خ شمالی سهروردی خبراتی سهراب تهرانتهران25

277 پالک (17 کوچه) صفری کوچه نبش-  میثاق خیابان-  نو آباد خانیباهر ارمغان  محمدتهرانتهران26

554 پ امام خ شهر نسیمعباسی علیكریم رباطتهران27

 21 پ مدائن ک فجر خ مطهری خمیری  حسن محمدتهرانتهران28

95 پالک 13 مهدیه نبش اباد محمد خطائمه مددی مصطفیقرچكتهران29

305پ گوهردشت چهارراه اباد ولی خچوپانی رضاقرچكتهران30

( پور برات ) نوآوران مجتمع اسماعیلی حاج ک عصر ولی خپور برات  امیرشهریارتهران31

50پ 5ارغوان خ دنیامالی بلوار 1فاز اندیشهارجمند طاهرهشهریارتهران32

6پ رضا امام دارالشفا جنب نیکنامده، دوراهی به نرسیده سدلتیان، جاده جاجرود، راه بعدازپلیس دماوند، جادهگندمی حسین(تهران) قدستهران33

 442 پ سیمرغ مجتمع نواب خزاده امین  مهديتهرانتهران34

23پ شمایل کوچه روبروی حسین بلوارامام ابتدای مصلی میدان شهرقدسدرویشی  پرویز(تهران) قدستهران35

هشت پ- كازراني ش خ-اورین شهریك- شهر نسیم بخش- كریم رباط قیدر  فاطمهكریم رباطتهران36

368 پ 39 ک نبش ع باقر محمد امام خیابان اسالمشهر بزرگواری  محمد سیدكریم رباطتهران37

17پ مرادي خ شهرزیباخاني  عليتهرانتهران38

اول ط 39 واحدb بلوک جمهوری بلوار 2 فاز پرند جدید شهرایرانپور  زهراساداتپرندكتهران39

شرقی3 واحد 324 پالک کرمان تقاطع از بعد غربی گلبرگ مراد محمودی   بهنامتهرانتهران40

244پ ملي بانك و مسكن بانك فاصل حد ابراهیمي خ كیانشهر تهرانزاده معصوم  رضاتهرانتهران41

935پ خودرو ایران نمایندگي جنب آزادگان بلوارحقیقي  آرمین سیدشهریارتهران42

208پ نجمیه بیمارستان جنب حافظپاک طاهری  زهراتهرانتهران43

همکف ط 16 پ فجر خ فراهانی مقام قائم خ تیر هفت میدان زاده دزکی   حسین محمدتهرانتهران44

95پ5خ روبروي كاج راهي بعدازسه فاطمي خموسوی  رفعت سیدهتهرانتهران45

 نگین تجاري مجتمع روبروي اصلي خ قرچكجمالي  مجیدقرچكتهران46

6واحد - 1 طبقه- 1050 پالک-371 ساختمان- جامی اتوبوس ایستگاه- (عج) ولیعصر خیابانحقیقی فالح علیتهرانتهران47

531پ عبادیه صفادشتذبیحی فهیمهمالردتهران48



 مالیات اداره جنب اداري تجاري مجتمع داخل قدس میدان شهرقدسعلمداري نژاد هاشم   میرفیروز(تهران) قدستهران49

دولت پیشخوان دفتر پارس رانندگی آموزشگاه جنب (هوایی پل) اتوبوسرانی روبروی 3 فاز اندیشه/شهریار پور صولت  عبدالوحیدشهریارتهران50

248پ شهدا م25ابتداي میر قلعه شهرك ادران راه3گلستان شهرقرهی   مجتبيكریم رباطتهران51

542پ سجاد امام م12خ نبش گلستان شهراکرامی  محمدعلیكریم رباطتهران52

 مسجد جنب بهشتي ش خ بدر آّباد نصیرنجار  سیاوششهریارتهران53

ستایش مجتمع حافظ میدان نبش شهریارراد ستایش  بهزادشهریارتهران54

54 پ (خمیني مصطفي) مهندس باغ خ (آباد سلطان) شهرگلستانپور حسن مرجانكریم رباطتهران55

100پ شریعتي خ پیشوافرزان یونسی  معصومهورامینتهران56

270 پ-الدین حسام خ-جیحون خ انتهاي-ازادي خیابانزاده حاجي   فاطمهتهرانتهران57

7پ اصلي خ سبزدشت ش گلستانطهماسبي  قاسمكریم رباطتهران58

45پ قنبرلو کوچه نبش اول فلکه بعداز گلستاناقکند قهرمانیان زیباكریم رباطتهران59

2 پ ارتباطي خدمات دفتر 3 گالیول ك نبش بهشنتي ش خ امام بل آبسرد شهرقضاوتی  امرالهدماوندتهران60

همکف طبقه 36 پالک سمنگان خیابان نارمکطبسی علیرضاتهرانتهران61

204 واحد ونک بازار ساختمان خانواده دادگاه سمت میدان شرقی شمال ضلعابدالی نسیمتهرانتهران62

1ط8پ 33خ اباد یوسفغالمی ناهیدتهران63

 10پ همكف ط پارس مجتمع زمزم خ نواب اتوبان انتهايوشرکاء زاده حسین  حمیدرضاتهرانتهران64

611پ اتوبوس ایستگاه جنب آباد مهران خیابان از بعد شاطره اسالمشهرآزادي   رقیهاسالمشهرتهران65

4پ ملي كفش فوقاني طبقه میدان غربي ضلع توحید میدانشاسوند  معصومهتهرانتهران66

واحدیک6پ5خ نبش آباد سعادتدلچه قانع فاطمهتهرانتهران67

9پالك-بهنام ساختمان- دریایي نیروي ابتداي-رسالت میدانبهنام ملیحهتهرانتهران68

20پ وطني ك تختي م شهیدبهشتي خاذرنیایي   فرزانتهرانتهران69

1پالک5نگارستان نبش م30خ آباد صالحآبادي نجف جعفري  حامدكریم رباطتهران70

32پ اول بست بن روبروي زاده مصیب خمیناوندچال   فاطمهمالردتهران71

4 واحد 4 پالک بیهقی نبش بخارست هشتم خیابان آرژانتین میداناسالمی عالالدینتهرانتهران72

140 پالك (ع) امامسجاد خیابان شهرقدسفردآغمیون زارع  یوسف( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران73

اول ط رضا امام مسجد جنب راه پلیس از روبروي جاجرود پستي 16 منطقهیافتیان نجیبهتهرانتهران74

5 پالک زیتون مجتمع.شاهد بلوار.محالتی شهرک.سیتی مینیبخت نیک  سیروستهرانتهران75

1 ط 976 پالک تسلیحات روبروی علی امام اتوبان به نرسیده پیروزی خیابان شهدا میدانرمضانی علیتهرانتهران76

10واحد 1ط گلستان پاساژ زیبادشت المپیك دهكده بلوارحسن حوش  حمیدرضاتهرانتهران77

14پ قوامین بانك روبروي  بلوار اول گلستاناصل کریمی  ابراهیمكریم رباطتهران78

16 گلستان نبش بسیج م20 كهنزحسیني طاهرهشهریارتهران79

همكف-242پ-مخابرات روبروي-قم خ-شهرري میداناکبری علی  حامدرئتهران80

1108پ بهشتی راه سه نبش غربی دانش خ سرآسیاب مالرد تهرانمحمدي  منامالردتهران81

93پ مروي داخل خسرو ناصر خ بازارچی کیمه  ابراهیمتهرانتهران82

مدني درمانگاه روبروي رجایي ش خ ورامینتاجیک  حمیدرضاورامینتهران83

تانیا بازرگاني گروه صغیري ش نبش خرداد 15 خ:ورامینتاجیك  رضا حمیدورامینتهران84

52 پالک 6/57 کوچه نبش هوایی نیروی سیمتري  پیروزيزاده حسن ناهیدتهرانتهران85

623پ انقالب خ ابتداي غرب شمال ضلع فردوسي میدان تهران میدان مسکن  صدیقهتهرانتهران86

11پالك-(ره) خمینی امام خ نبش-نو قلعه- ورامین جاده-شهرريصادقی   كلثومرئتهران87

آریا ساختمان 2 پ 7ک نبش ولیعصر خ متروصادقیه اصلی درب روبروی صادقیه فایقی احدتهرانتهران88

3پ قندي ش خ(ع)حسین امام میدانسلطانیان  اكبرورامینتهران89

تانیا بازرگاني خرداد 15 خ ورامیناسعدی  عليورامینتهران90

كالنتري جنب قدوسي ش بلمتین سهیلي  سعیدرضاورامینتهران91

98پ شاهیان كریم خ پیروزي خخیرمندی  مصطفيتهرانتهران92

20 پالك-  زهره خ-  شمالي مفتح خ-  - مطهري شهید خیابانحسنی  منصورتهرانتهران93

3واحد اول طبقه156پالک وسعیدی غربی عاطفی کوچه بلوارآفریقابینفالحی مقدم نسیمتهرانتهران94

   120 ش عبداله زاده امام جنب اسالم فداییان خ شهرريمحسني موسوي   سیدابوالقاسمرئتهران95

107واحد امیربهادرپاساژدادرس پل به ولیعصرنرسیده خزعیم اصغرتهرانتهران96

1 واحد اول طبقه اورانوس ساختمان 286پالک نیلوفرشرقی بلوار صدف چهارراه تهرانسرشفیعي  حمیدتهرانتهران97



کیش ایرانیان الکترونیک پیشخوان شرکت-دوم طبقه- 25پالک- چهارم کوچه-پاکستان خیابان(آباد عباس)بهشتی شهید خیابان-  تهرانسرپیری خسروتهرانتهران98

همکف 615 پ مروارید پاساژ روبروی اسدی و خسرو بین ستارخان خ تهرانهریس سیدی محمود میرتهرانتهران99

اول ط201 پ7 منطقه رانندگی و راهنمایی روبروی جنوبی سهروردیمحمودی عیسیتهرانتهران100

11پ بلوارشهرزاد ابتداي بروجردي میدان باالتراز اباد دولت شهرري تهرانموغاري راحلهرئتهران101

 54 پالک 13 کوچه شیرازی میرزایبنی آزاد حبیبی سمیهتهرانتهران102

235پ فرشته داروخانه روبروی اهن خط راه 4 محمدی خ 3ج ریحبیب شرفی خدیجهرئتهران103

34 پالک دزفولی بیگی نظر محسن خیابان.کریم رباطفرزانه علیكریم رباطتهران104

1ط 55پ ملت بانک جنب جناح بزرگراه آزادی میدانمحمدی پوریاتهرانتهران105

42/44پ مصلی خ کریم رباطگلدوزی حسینكریم رباطتهران106

269 پ7 جماران نبش قمی شمالی بلوار پاکدشت حصارکلک کردبچه  الهامپاكدشتتهران107

298 پالک بوداغیان شاه شهید خیابان شورا متری سی شهرقدسپیروزحمیدی بهروز( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران108

1واحد همکف طبقه 177 پالک بنزین پمپ جنب مترو ایستگاه میرداماد بلوار تهرانروزبهانی  آزادهتهرانتهران109

521 پالک مسجد به نسیده  امام بلوار-وحیدیه- شهریارششدهی  نرگسشهریارتهران110

481پ شقایق بعداز غرب فردوس-صادقیه تهرانحسینی مهدی سیدتهرانتهران111

28 و 26 پالک نهم خیابان گلزار بلوار هروی پاسدارانطاهرخانی علیتهرانتهران112

                                                            83پالک مرادی تقاطع از بعد بهمن12خ امین خ جشنواره خ تهرانپارس 2 فلکه تهرانوالیی رحمانتهرانتهران113

104 پالک عسل مهدکودک جنب بهشتی خیابان گلشهر چهاردانگه اسالمشهرمیری  علیاسالمشهرتهران114

134پالك-محسنیان نبش-اختیاریه و دیباجي راه چهار حدفاصل-كالهدوز شهید خیابانطریقه حضوری هومنتهرانتهران115

 صفادشت پست اداره- صفادشت- مالرددان حق عباسمالردتهران116

461 پ اصلی خ باقراباد قرچکحق اهل سیدرضاورامینتهران117

(سابق) مادر داروخانه زیر(ره) خمینی امام میدان  انقالب خ ولیعصر خ شهریارخزایی علیشهریارتهران118

90پ گلبرگ و رشید تقاطع تهرانپارساسفزار خزاعی حمیدتهرانتهران119

1/2پ- آیت نبش-باهنر شهید خ-چهاردانگه-تهرانشناس حق اکبر علیاسالمشهرتهران120

201 پ کلهر خ دوم راه چهار نبش مسعودیهنجدت اکرمتهرانتهران121

310 پ خمینیغربی بامام قیامدشت ش خاوران ج تهرانعبدالهی مجتبیرئتهران122

8پ وفا ک نبش خمینی امام خ قدس شهرگلیجان دولتی ابوالفضل( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران123

2پ 45 بلوك صالحي خ نبش بنزین پمپ از بعد بروجردي بلوار- کیانشهر-تهرانصفرپور علیتهرانتهران124

1واحد.همکف طبقه.134 پالک جنوبي اختیاریه دولت خ تهرانوحید آرزوتهرانتهران125

128واحد ایران موبایل بازار حافظ خمسعود رویاتهرانتهران126

442 پ شیرازی میرزای و مقام قائم بین بهشتی خدانش سیناتهرانتهران127

همکف ط 131 پالک اجتماعی تامین سازمان روبروی مرتضوی به نرسیده رودکی خباقری طاهرتهرانتهران128

5پ چهارم خ آباد یوسفبایگی فرشتهتهرانتهران129

42 پالک 16کوچه نبش زرافشان (ع)سجاد امام خیابان اسالمشهربشیری سانازكریم رباطتهران130

گیالوند شعبه ملی بانک فوقانی طبقه بنزین بعدازپمپ ای خامنه اله آیت بلوار گیالوند-  دماوند شهرستانآقاجانی علیدماوندتهران131

شرق موبایل بازار اول ط نبرد متروی جنب پیروزیمنظوری معصومهتهرانتهران132

3واحد 7پالك- اقدسیه رستوران روبروي- اقدسیه ابتداي- ارتش میدان از بعد- ارتش بزرگراهخاكریز نادري هوشنگتهرانتهران133

5پ اسفندانی خ جشنواره خ تهرانپارسسنگابادی دهقان  رضاتهرانتهران134

9 ک نبش فیض باغ خ اسالمشهر پور اسمعیل  مرتضیاسالمشهرتهران135

۲۹۹پالک شریعتی نبش یاس فروشگاه جنب تیر هفتمکریمی  احسانتهرانتهران136

9پ شمالی خوش خ آزادی خمحمدی ناهیدتهرانتهران137

430 پ مهدي مجتمع عباسي راه چهار احمر هالل خ تهران صادقي  سعیدتهرانتهران138

همکف طبقه 86 پالک-  سهروردی و اندیشه بین-  بهشتی شهید خیابان سخائی  کاظم محمدتهرانتهران139

 چمران خ از تر باال-  امام خ شهر نسیمعلیخانی حجتكریم رباطتهران140

27 پ عظیمی الکتریکی روبروی  شاندیز خ پیغمبری خ فالح راه سه سعیدی اله آیت بزرگراه تهرانمردانی نیلوفرتهرانتهران141

252پ شمالی حیدری خ ولیعصر شهرک تهرانمحمدی علیتهرانتهران142

 پست اداره روبروی خرداد 15 خ نماز م پیشواسیدی مصطفی سیدپیشواتهران143

889 پالک آریا داروخانه جنب-(ره) خمینی امام بلوار-رودهنشرقی حسین ساحلرودهنتهران144

499واحد -3 طبقه-  طوبی تجاری مجتمع-  مرادیان علی شهید بلوار-  آهن راه شهرکآدینه سمیهتهرانتهران145

108پ سپه بانک از تر پایین- جاجرودمقدم اکبری علی محمدبومهنتهران146



5 واحد- 29 پالک- جنوبی جواهریان خیابان-مطهری خیابان-مرکزی پیامبر خیابان-ستاری شهید بزرگراهزعفری مسعودتهرانتهران147

 2 واحد اول طبقه كارافرین بانك باالي طبقه-كاج ساختمان-16 كوجه نبش- اباد سعادت براصلي  كاج میدان رضواني حسینرئتهران148

4 پالک-کاشانی خیابان-قم خیابان-شهرریرونقی باقری حسنرئتهران149

5 ویاس کبیر امیر مابین پایین حصارک شهر نسیم بهارستان شهرستانمزلقان رجبی معصومهكریم رباطتهران150

38 پ 41 ک  احد خ آباد عبدل تهرانمرتضوی حسن سیدتهرانتهران151

همکف طبقه سپهر مجتمع 439 پالک برق اداره بروی رو اسالم فداییان خیابان ری شهریوسفی سجادرئتهران152

41پ ابوذر خ مرغی قلعه خ تهرانمحمدپور زهراتهرانتهران153

جدید 582 قدیم87 پ طالقانی خ اباد نعمت سعیدی هللا ایت بزرگراه اول تهرانحاتمی علیتهرانتهران154

174پ شریعتی متری45امین خ جشنواره خ تهرانپارسبحیرائی  الهامتهرانتهران155

506 پ(ره)خمینی امام م30باقرشهرخروزبهانی عطائی  محمد علیباقرشهرتهران156

2و 3پ رحمانی خ نبش قنات راه4 دولت خ پاسدارانفالح علي امیربزرگ  تهران  شمال  منطقهتهران157

62.1پ-  - پیروزی خ- گرد مرتضی شهرک-ازادگان اتوبان- تهراناصل حسنزاده جابرتهرانتهران158

177,179 پالك بهرامي شهید خ ولیعصر شهرك جدیدي  سوریتهرانتهران159

263 پارسیان مجتمع اشراق، چهارراه پارس، تهرانخزائی ادیبتهرانتهران160

18 پ تفرشی شهید خ فیلستان پاکدشتسپور سیل ساعدهفیلستانتهران161

1و اول ط پاساژپردیسان صادقیه اول بعدازفلكه ستارخانفالحي فریدهتهرانتهران162

711 ساختمان سرسبز رسالت تهران انبوهی جهانشاهی  شکوفهتهرانتهران163

1پ 1ط 14 کوچه نبش اصلی خ- قائمیه شهرککارسیدانی دهدار  مجیداسالمشهرتهران164

809پالك-صادرات بانك روبروي-گلندوك-خمیني امام بلوار-كوچك لواسانزینلي مریمكوچك  لواسانتهران165

55پ دوم و اول خیابان حدفاصل خاورشهرچالک  معصومهتهرانتهران166

4واحد- 786 پالک-  تجارت بانک باالی طبقه - (اقانور)الحجج ثامن میدان-  رضا امام بلوار-  افسریه راه سهدل فرخ سودابهتهرانتهران167

اول طبقه 46پالک حقانی بزرگراه جنوبی گاندیازادی اکبری مناتهرانتهران168

دولت خدمات پیشخوان دفتر شهرداری پاساژ شهرداری جنب اصلی خیابان قرچکحسینی مهدیقرچكتهران169

114پ بال کفش روبروی افتکاری راه سه به نرسیده الدین حسام خسعید میر قاضی عبداله سیدتهرانتهران170

110 پالک 4و3 متری 15 بین افسریه متری20فر قدرتی  محرمتهرانتهران171

385 پالک محمدی کوچه نبش سعیدی متری ده خیابان راغب بلوار خیابان سرآسیاب مالردپیرغیبی موهبتتهرانتهران172

ششم بوستان نبش دوم فلكه به نرسیده بلواراصلي گلستانمحمدپور لیال( تهران)  گلستانتهران173

407پ شادمان نبش آزادیآهنگ بهارهتهرانتهران174

621پ خسروواسدي بین ستارخانسنجدري رجبي سهیالتهرانتهران175

1046پ شرقی وفادار خیابان چهارم فلکه تهرانپارساستادی مجیدبزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران176

1واحد1ط458پ ماهان ساختمان خانه قهوه چهارراه الغدیرومعلم تقاطع آباد یافتپور فره علیرضاتهرانتهران177

1095 پ ارشاد حسینیه از باالتر شریعتی خنیری صرفه مجیدتهرانتهران178

شهر ستاره تجاری مجتمع آبشناسان مهر مسکن کریم رباطوکیلی محمدكریم رباطتهران179

295پ صفی شیخ خ نبش پلیس خ ابتدای شریعتی خاصغر صبوح رضا حمیدتهرانتهران180

1 ط 63 پ وحدت راه سه جنوبی حیدری خ ولیعصر شهرکجو میرحق ثمره سیدهتهرانتهران181

359 شکیباپ ک نبش شمالی بهار خپور ملک  مهدیهتهرانتهران182

 686پالك همكف طبقه آزادگان خ نبش خمیني امام خ شهر نسیم بهارستان شهرستان تهران استان کندی حاجی عیدی  علی( تهران) اكبرآبادتهران183

3 پارسیس ساختمان-میالد بست بن شمالی نبش-مخابرات متری 15 خیابان-بیدگنه-مالردخزائی پریسادماوندتهران184

20پ رضا امام خ ملت بانک شهرک آزادگان بلوار شهریاررهگذر طاهرهشهریارتهران185

102 واحد اول طبقه ارغوان ساختمان وقاری کوچه نبش شمالی الغدیر بلوار آباد یافتدهقان صابرتهرانتهران186

همکف زیر طبقه - 594 پالک-  یادگار پل و ستارخان پل مابین-  ستارخانبافقی میرالهی السادات حمیدهتهرانتهران187

همکف ط 11 پالک بخارست 10 خ آرژانتین مصالحی  اله حبیبتهرانتهران188

26پ( مهندس باغ) خمینی شهیدمصطفی متری20 شهرگلستانقیدر رضا محمدكریم رباطتهران189

اول طبقه1213شماره نزاد لبافی نبش کارگرجنوبیمتین تهرانی ناهیدتهرانتهران190

8پالک سبز فضای روبروی محمدیه سمت به ابوترابی خ مهدیه خ انتهای اسالمشهریعقوبی مهردادشهریارتهران191

11و10 ازادي خردادبین 15 خ پیشوامقدم اردستاني  فاضلپیشواتهران192

206پ حافظ راه سه جنوبی سبالن خنادری محمدتهرانتهران193

همكف طبقه - 366 پ-  پاسارگاد بانک نبش-  بنزین پمپ از تر پایین-  هوایي نیروي سیمترياقبالی جلیلتهرانتهران194

همكف طبقه 170 پالك صادق جعفر امام مسجد روبروي شمشیري خیابانفرجي مهدي محمدتهرانتهران195



272پ عسگری حسن امام خ کاشانی خشریفی  شیریناسالمشهرتهران196

 330 پ 4 صنعت خ روبروی انقالب متری45 خ شهرقدساسکندراوغلی عزیز( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران197

اول ط 114 پالک شرقی الله جنوبی آباد جنت غرب همتمرجان محمدتهرانتهران198

3 واحد کف هم طبقه 172پ شمالی نفت به نرسیده (ظفر) دستگردی خ شریعتی خ تهرانناصري علي محمدتهرانتهران199

55 پلك مارلیك متري بیست ابتداي اندیشه راه سه مالرد جادهاقبالي محمدابراهیممالردتهران200

اول ط 56 پالک پنجم دشتستان و نبی گل بین ضرابخانه راه سه از باالتر پاسدرانآبادی نجف رضایی محسنتهرانتهران201

67 ب شقایق اندیشه، 1 فاز شهریار،بیات عبدالحسینشهریارتهران202

310 پالک شمیری پارک جنب شمشیری متری 20 خیابان جنوبی مهرآبادمحمدی گل رسولتهرانتهران203

اول طبقه- 660 پالک-رودکی نبش-اذربایجان خیابانقربانی فرهادتهرانتهران204

449 پ خاوران ابتدای خراسان م دخرابادی توکلی  حسنتهرانتهران205

3وا 19پ زاده جول با نبش کالنتری چهارراه از بعد خان کریم پل به سیده نر قرنی سپهبد شهید خ تهرابانی زاده شیخ  داودتهرانتهران206

70پالک چهارم بست بن خمینی امام خ-مالرد شهرجهرمی احمدی حاج محمد( تهران) اكبرآبادتهران207

16پ-شرق بازارموبایل-مهرومدائن بین-نارمک- تهرانابوطالبی  آزادهتهرانتهران208

91پ خرم نپش زاهدی م ولیعصر شاینانلو جوادی اکبرتهرانتهران209

همکف ط16پ نیا عظیمی کوچه غربی جنوب ضلع نبوت  میدان تهرانحیدری کیارشتهرانتهران210

208پ8و7 گلهای بین تیغی هدایت خ میر قلعه شهرک حسینی  بهروزكریم رباطتهران211

ملی بانک جنب-بهشتی شهید خ کهریزکبین جهان بهروزرئتهران212

43پ قوامي و ایران خ نبش-بهرون ك انتهاي-حضور امین راه3 به نرسیده- ري خ-تهراننوروز محمدرضاتهرانتهران213

 26 پالک- شاهد خیابان- اوقاف متری 16- پاکدشت- تهرانمغانلو میرزاپور  سعیدپاكدشتتهران214

236پ معیري لشگر راه4 ج كارگرمحمدی گل  جاللتهرانتهران215

1 پ  دربندی خ نبش طیب خ خ خراسان مقریشی سعید سیدتهرانتهران216

دولت خدمات پیشخوان دفتر کیکاور راهی3روبروی آالرد کریم رباطامیررسولی عماركریم رباطتهران217

54 پ کشاورزی بانک جنب احمد ال جالل بزرگراه تهرانسلیمانی کاظمتهرانتهران218

109پ امام خ اباد نصیر شهرکصلحی حسینكریم رباطتهران219

پردیسان پاساژ سپه بانک جنب خمینی امام بلوار کریم رباطعلیمحمدی  مجیدكریم رباطتهران220

362 پ اول فلکه به نرسیده بخارایی خزانه تهرانمهدی زهراتهرانتهران221

  تهرانکالهی آهنگر محمدنژاد خلیلتهرانتهران222

 3واحد همکف طبقه 24 ساختمان 1277 پ پل شرقی  شمال ضلع خندان سید تهرانبیگی علی  حسنتهرانتهران223

77پ شایان26كاشاني خ اسالمشهرحضاري  اژدراسالمشهرتهران224

اول طبقه 41 پالک جنوبی شهدای بلوار ابتدای صادقیه دوم و اول فلکه بین صادقیهنویس قرآن لیالتهرانتهران225

50 پ 18 منطقه 4 ناحیه شهرداری روبروی شهریور 17 متری24 شهریور17کوی شاداباد کرج قدیم جرحمتی  معینبزرگ  تهران  جنوب  منطقهتهران226

524پالک سپاه میدان جنوبی ضلع مارلیک اصلی بلوار مالرد تهرانابادی ظهیر احسانمالردتهران227

125پالک(ره)کلینی شیخ خیابان  زیوان جاده ابتدای شهدا آبادفشافویهمیدان حسن شهرری تهرانباقری عرب هللا سیدروحفشاپویهتهران228

1 واحد  1پ نصرت خ گلستان متری20 طامه کبیری شهید خ غرب همتپورجم مریمتهرانتهران229

12فرزاد ابوریحانودانشگاه بین-جمهوري خجناغي هللا روحتهرانتهران230

1 واحد  13 پالک فرشید خیابان استقالل سینما جنب ولیعصر میدان از باالترنودهی غالمی سیمینتهرانتهران231

طغرل تجاری فرهنگی مجموعه روبروی میرعابدینی خ بابویه ابن خ آوینی)شهیدکریمی بلوار اسالم فداییان ختاجیک مصطفیرئتهران232

28 پالک شرقی آباد اکبر خ نبش آزادی از تر پایین.  امام یادگار اتوبانشاطری صفرعلیتهرانتهران233

همکف ط 473 پ شرقی جانبازان نبوت مموسوی وحید  مرتضیتهرانتهران234

 صادرات بانك جنب-  والیت بلوار-   فرارت شهرك- وحیدیه-  شهریاربخشایش  یحیيوحیدیهتهران235

35 پ صالحي محمد كوچه نبش غیوري خ ابتداي ورامین راه سه میدان شهرريكزازي  حسنرئتهران236

46پ دوم گلستان کوچه  مطهري خیابان پاکدشتمقیسه زهراپاكدشتتهران237

56 پالک دالویز خ نبش بهشتی راه سه از تر پایین ولیعصر خیابانباکانی علی محمدتهرانتهران238

30 پالک- انتخابیه، کوچه ،نبش تیر سینظری مجیدتهرانتهران239

42پ4 ناحیه شهرداری عصرروبروی ولی خ اول اهن راه میدانبیداری حسنتهرانتهران240

13 پالک باهنر متری10 چمران متری24 گلستانعزتی مالک( تهران)  گلستانتهران241

10 پالک شاد ملک کارگر خیابان دوم فلکه آباد دولت شهرری تهراننژاد عقیلی جالل سیدرئتهران242

 12 پ شمالی 1 متری15 شهریور17 خیابان فتح بزرگراه تهرانمافی مریمتهرانتهران243

176پ شریف بست بن خمینی امام خ صباشهر شهریار تهرانسهیلی زارع  علیشهریارتهران244



معلم میدان جنب شرقی بهشتی ش شهریارخدرخشان  عباسشهریارتهران245

عبدهللا ابن محمد مسجد روبروی-  قم قدیم جاده-  آباد قاسم-  کهریزک-  شهرریسیفی مصطفیكهریزكتهران246

1 ط 26 پ وسهروردی شریعتی بین خندان سید پلنیریوسنگی  آبنهیرتهرانتهران247

33 پ دلشاد ک نبش (ع)حسین امام خ مصلی م.قدس شهرزمانی هادی( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران248

یک واحد-  اول طبقه-نیلوفر تجاری مجتمع-غربی دنای کوچه-هوانیروز خ-گلستان شهرک-22منطقه-تهراننصیری الیاس سیدبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران249

2024پ سمنگان خ نارمكوند تقوي  كامرانتهرانتهران250

43 پ تجارت و معدن و صنعت ساختمان اکرم رسول بلوار مالردپیرانی سیاه فالح حسینمالردتهران251

    553 پالک- قدیری ک نبش- مشهدی اکبر خ- آباد نازی- تهرانتفرشی  منصورتهرانتهران252

5و 66 پ سپه بانک جنب باغ چهار از تر پائین جنوبی اباد جنتچاوشی عزیزاله سیدتهرانتهران253

ایرانیان سامانه امین شرکت پردیس فناوری پارک دماوند جاده 20 کیلومتر تهرانشمس عباستهرانتهران254

دولت خدمات پیشخوان دفتر پارک روبروی غربی فردوسی خ میالد چهارراه 3فاز اندیشه شهریاراختری داودشهریارتهران255

123 پالک جهانی کوچه نبش ملکی نیک خیابان (عج) الزمان صاحب شهرک اباد یافت چهارراه سعیدی اله ایت راه بزرگ تهرانجهانی محمدتهرانتهران256

2و 32پ علیا هاشمی خ چیذر فرمانیهبیات کامرانتهرانتهران257

258پ حقی ده تقاطع- جنوبی نبرد خمحمدی شاه علیرضاتهرانتهران258

همكف ط فرهادي پاساژ شهریار آژانس جنب معلم میدان شهریارصورتی  سپیدهشهریارتهران259

354پ سپه بانک باالترازالغدیرجنب هنگام خ رسالت مصالحی حمیدتهرانتهران260

34ب شهدا بل 1 فاز شهریار اندیشخه رهنما  مهدیشهریارتهران261

9 واحد نگین ساختمان- دوقوز نبش-  شمالی اختیاریهفراهی مجتبیتهرانتهران262

دولت خدمات پیشخوان دفتر - 1پ- ابوریحان میدان جنب- ابوریحان خ-شریعتي راه سه-نو آباد خايحقي محمدرضاتهرانتهران263

 برق اداره درب روبروی اصلی خیابان قرچکخاوه تاجیک صادققرچكتهران264

572 پالک سازی موزائیک ایستگاه منصور 20 جنوبی شهریور 17 انتهایکبریتی حیدری حسنتهرانتهران265

122 پالک تیر 7 داروخانه جنب بهشتی بلوار رجایی شهید اتوبان ابتدای شهرریخفتانی سامی شیوارئتهران266

25 پ. 67 خ نبش.  آبادی اسد الدین جمال سیدکمانداری میر اله نصرتتهرانتهران267

4و2 گلهای نبش ملکی خ کریم رباطرجائی سعیدكریم رباطتهران268

فکوری شهید شهرک ورودی-کرج مخصوص جاده ابتدای-آزادی میدانمالوردی محمدرضاتهرانتهران269

1 و همکف ط 416 پ عابر پل جنب ابوریحان ایستگاه خاقانی و آیت چهارراه بین دماوند ختوسلی محمدتهرانتهران270

ویدا ساختمان همکف طبقه- گلها میدان- احمد ال جالل خیابانازاد پناهی هللا حجتتهرانتهران271

دوم طبقه 200 پالک ورزنده کوچه نبش گودرزی محسن خیابان آباد نازیپور نقدی حجتتهرانتهران272

13پ كشاورزي بانك جنب فرمانداري م.شهرريكرماني عرب وحیدهرئتهران273

 855پ شرقی 2و1کوچه بین2و1پل بین ابوذر بلوار پیروزی خکهنگی قریشی هادی سیدتهرانتهران274

73 پالک - (مخابرات هشتم)کالشک شهید خیابان نبش-  مرکزی آباد جنت تهرانیعقوبی رضاتهرانتهران275

288 پالک.اصلی بلوار.گلستان.بهارستان شهرستانآسوده حسین( تهران)  گلستانتهران276

309 پ شمالي تكاوران دالوران هنگام رسالت مجاللوند ناصرتهرانتهران277

اول طبقه 13پالک-حسینی سید کوچه نبش- غیاثی 114 کالنتری روبروی سعیدی هللا آیت خیابان غیاثی میدانزاده تقی مهدیستهرانتهران278

66پ شاکری نبش شرقی سلیمانی خیابان-شهسواری خیابان-شادابادبرزگر علیپور امیرتهرانتهران279

11 و 9 پالک پونه، خیابان ورزش، خیابان شکوفه، خیایان کاظمی، شهید اتوبان تهران،موسوی جواد محمد سیدتهرانتهران280

763کارونپ و قصرالدشت بین اشتر مالک خمرزدشتی احمدی فریدونتهرانتهران281

13پ تعلیم ک کاشانی خ گلستانزاده تقی  بهمنكریم رباطتهران282

1 ط 1 پ فیروزه حمام کوجه دستگاه 400 از باالتر پیروزی خ تهرانزنجانی مراد محمدتهرانتهران283

737پ ملت بانک جنب پل ایستگاه دماوند خخانی محمود نیوشاتهرانتهران284

1 پ 6 تختي تختي م 16 میر قلعه شهركبهاور كشاورز مهدي( تهران)  گلستانتهران285

1 طبقه-88 پالک-(استخ)جلیلسیدعلی شهید پل شرقی چهارم-بوستان خ-تهرانپارس-تهرانبندری شاه لیداتهرانتهران286

400 پالک-  اول متری10-  چمران شهید متری24-  شهرگلستان-  بهارستان شهرستانخانلو گنج علیرضا( تهران)  گلستانتهران287

 پست ساختمان حسین امام میدان جنوبی ولیعصر خ مستوفی آباد احمداصفهانی داریوشاسالمشهرتهران288

2 احد و 2ط ،289پ ، بنزین پمپ از باالتر شمالی، کارگر تهران،مهری  صوناتهرانتهران289

2پ قائنیان کوچه نبش.بروجردی شهید میدان به نرسیده.اهن خط چهارراه از باالتر (سوم جاده)غیوری شهید خ شهرریعباسی مجیدرئتهران290

19پ  فروتن خ نبش کاشانی هللا آیت بلواررضائی شهنازتهرانتهران291

35 پالک- اطلس پاساژ-اول متری ده-  جوادیه- تهرانعازم طوسیان محمدی سمانهتهرانتهران292

7 پ ملی بانک جنب بختیاری شهید خ آباد صالح کریم رباطکتاب گنجینه عباسیان مینوكریم رباطتهران293



566 پالک طوس تقاطع باالتراز شمالی کارون خیابان تهرانحسینی هادیتهرانتهران294

49پ باقری صمد خ فارس خلیج خنوری بهزادتهرانتهران295

127پ شهدا بل شهر شاهد شهریارامیری سمانهشاهدشهرتهران296

6واحد-10پالک-(رشیدشمالی)باغدارنیا خ-رسالت-تهرانپارسحسینی اسماعیلتهرانتهران297

رجایی شهید تقاطع خرداد 15 خ ورامیناحمدی  رضا سیدورامینتهران298

360 پالک-  علیخانی ساختمان- ازادگان  چهارراه-  روزی شبانه ازداروخانه بعد -(شهدا) سوم خیابان- شهر نسیم خانی علی  ابوالفضلبهارستانتهران299

376پ_9نبشبوستان_داودیه_کریم رباطواعظی سادات نسرینكریم رباطتهران300

 انصاری پیشخوان دفتر1 پالک  19 بهشتی نبش جانبو فروشگاه روبروی بهشتی خیابان نصیرآباد باغستان شهریار چشمه انصاری  صادق( تهران) نصیرآبادتهران301

430پ قربانی ک نبش دوم خ شهر نسیمعلیخانی  ذکریابهارستانتهران302

78پ مهر خ سفیدار ش کریم رباطمحمدی ساراكریم رباطتهران303

172پ بانك پست ساختمان وشقاقي ارج بین شرقي شوش خشریفي  رحیمتهرانتهران304

30 پ رسالت متری 20 خ ورامینبازو تک علیورامینتهران305

44 پالک مهرگان تاالر جنب اصلی بلوار آورد ورد تهرانپناه رزاق فروغتهرانتهران306

1ط733پ ملي كفش الي با اهن راه مزاده بهرامي عباستهرانتهران307

10 پ مطهری خ اسالمشهررضائی علیاسالمشهرتهران308

 هلیا فروشی شیرینی باالی 279 پ- ابان 13 میدان- برستار خیابان-بیروزی خیابانکاظمی مهدیهتهرانتهران309

705اشتر مالک مخابرات جنب  خمینی امام خابریشمی مریمتهرانتهران310

1 پالک شقایق درمانگاه روبروی ولیعصر خ امام میدان امیریه شهریار گرجی  مریمشهریارتهران311

613 پالک-  شمالی نبرد خیابان-  پیروزی خیابان- تهرانلوالچی مسعودتهرانتهران312

همکف طبقه-200 پالک-262 ساختمان-غربی ضلع-سپاه م-تهرانعطائی نهضتتهرانتهران313

175 پ اول ط لشکرک روزی شبانه داروخانه جنب ارتش بلوار سیتی مینی اقدسیهخسروی لیالتهرانتهران314

همکف طبقه نیا ظریف ساختمان (ره) خمینی امام بلوار قدس شهرمستمند رامین( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران315

41 پالک 21 خیابان نبش بهرود بلوارپیام مخابرات شهرک آباد سعادت تهراناسدی رضاتهرانتهران316

425 پالک غربی ونهم هشتم بین هنگام خیابانسلطانی مجیدتهرانتهران317

107پ حافظ خ فیض باغ انتهای شهر اسالمکاظمی پرویزاسالمشهرتهران318

همکف طبقه 1538پالک باستان و اسکندری بین جمهوری خیابانمحمودی کریم محمدتهرانتهران319

280پ لطیفی خ ابتدای آبادنو خانی ابتدایقاسمی احمدتهرانتهران320

همکف طبقه 1048 پالک الهادی ساختمان فرودگاه ایستگاه دماوند خیابانصادقی پروینتهرانتهران321

اول طبقه 3 پالک توحید متروی شمال درب جنب نواب، تقاطع آزادی خحسینی شهالتهرانتهران322

 خمینی امام بلوار جیتو قشالق قرچکهاشمی سیدصادققرچكتهران323

25پ اصلی دوم الله آبادخ خادم لنگری مروی محترمی  عباستهرانتهران324

75 پ- اتکاء روبروی(2فیروزه قصر)بهشتی شهید شهرک-افسریهقربانی زهراتهرانتهران325

 1واحد 1 پالک زمانی کوچه نبش شرق فردوس بلوار ابتدای صادقیه دوم فلکهسبزواري محمدزاده جلیلتهرانتهران326

56 پالک- داود زاده امام خیابان- شمالی ایثار خیابان- فرحزادرهورد حقیقت حسنتهرانتهران327

591 پ باقرخان خ نبش اصلی بلوار سعیداباد شهریار زندی  علیشهریارتهران328

اول طبقه-78 پالک-نهم سروستان نبش-کاج بلوار-گلستان شهرک-22 منطقه-تهرانکالن نامور منصورتهرانتهران329

2پ سید جمشید خ چهارم ف بخارایی خزانهبابایی محمدتهرانتهران330

4 پالك تاكسي ایستگاه روبروي( آباد ولي) مدني شهید خعبدي داودقرچكتهران331

31و حافظ پاساژ 2زنبق گیالوند دماوندمحمدی ملک بیتاگیالوندتهران332

16 پ 27 خ المپیک مجهانگیر  عباسعلیتهرانتهران333

67پالک اول متری15خ متری30خ اباد صالحزاد عبدی محمد( تهران) آباد  صالحتهران334

3واحد 512پالک باقرخان از باالتر شمالی جمالزاده خیابانخراسانی جز حسینتهرانتهران335

41پ شرقي146نبش تهرانپارس1فلجعفري مرتضيتهرانتهران336

224 پالک الهوری اقبال خیابان دماوند خیابان حسین امام میدانغالمی سجادتهرانتهران337

1616پ کشاورزی بانک روبروی امام بل ری آباد حسنکریمخانی زند  حسینفشاپویهتهران338

30پ 5پگاه كوچه خرم خ حكیمیه شهركناطور احمدي عليتهرانتهران339

56 پالك غیاثي خیریه بیمارستان جنب سپیده خ ولیعصر شهركنکونام باقر محمدتهرانتهران340

46 پالک 7/37 فرعی هوایی نیرو 30خ  پیروزي خمحمدي  مجتبيتهرانتهران341

5واحد اول طبقه 1045 پالک شهریار بیمارستان روبروی اذربایجان خیابانبابایی پریساتهرانتهران342



4پ 16بهارستان ایرانپارس از باالتر آبادشمالی جنتاکبری مالعلی ملیحهتهرانتهران343

692 پ خاور چهارراه به نرسیده فرجام خ تهرانپارسارمکی زارعی فاطمهتهرانتهران344

جدید 12پ پارسیان بیمارستان روی روبه شرقی سرو آباد سعادتجلیسه ثابت فخرالدینتهرانتهران345

1 پ حسین امام شهرک نبش  کشاورزی بانک روی روبه آدران راه سه گلستان شهر بهارستان  شهرستانآبادی فیروز شاهیان طیبهكریم رباطتهران346

61ناصرخسروپاساژمعطرپاصل گیالنی حسینتهرانتهران347

1111 11پ اخالقي كوچه نبش مرغي قلعه انتهاي قزوین خمژدهی مبرهن مریمتهرانتهران348

3و 1ط/151 پ/ماه ک نبش/کریمی خ قیطریه متری35پارسی سادات شرمینتهرانتهران349

11 واحد-غربی سوم طبقه-غرب شهرک کامپیوتر مرکز-نور میالد تجاری مجتمع روبروی-فرحزادی بلوار-غرب شهرککشکوییه محمدنسب مریمتهرانتهران350

134 پ زواره ش خ خیراباد ورامینپو كتي غالمرضاورامینتهران351

 یک واحد- اول طبقه- 268 پالک- مدرس پل جنب- مطهری خیابان- تهران مداح  حمیدرضاتهرانتهران352

همکف ط 25پ  زندیه مرتضی خ اباد یافتچهارمحالي صدیقهتهرانتهران353

 43 شماره ساختمان-حسینی و شمالی خردمند بین-ابان 13 داروخانه از بعد- زند خان کریم خیابانکالئی قادی خداپرست سمانهتهرانتهران354

 111پ یزدانخواه نبش کمیل خ-  ری-  تهراننحوی سعیدرئتهران355

2 ط -126 پ- دادمان شهید بلوار-  غرب شهرک-  تهراننژاد پاک جوادتهرانتهران356

56 پالك- كندي شهید-خ- پیروزي-خطالئي محمدغرب  پایانهتهران357

همکف ط140پ تجارت بانک جنب بازارنصر به گیشانرسیدهدیباج نسرینتهرانتهران358

157واحد-5ورودی-E بلوک-استقالل م-پرند شهرنیکنامی محمدكریم رباطتهران359

2 واحد اول طبقه 2 شماره ساختمان االنبیاء خاتم درمانگاه روبروی شجاعی کوچه نبش خراسان میدان به نرسیده شهریور 17 خیابانفر شهریار حدیثتهرانتهران360

11واحد-همکف ط-برجالوند-ابراهیمی خیابان-مرزداران بلوار-تهرانگلبانک مهدیتهرانتهران361

22 پالک 1 امامت نبش خمینی امام بلوار واوان اسالمشهر دردمند  مریماسالمشهرتهران362

همکف طبقه- 34 پالک-  ارشاد کوچه نبش- سینا ابن خیابان- دوالب دروازه چهارراه- شهریور 17 خیابان افشار  مریمتهرانتهران363

کیانی 72161149 پیشخوان دفتر19و317 پالک اطلس میدان غربی اطلس خ سراسیاب-مالردکیانی علیشهریارتهران364

2واحد 295 پالک سراج نبش-  فرجام-  رسالت مافراسیابی نداتهرانتهران365

625 پ دامپزشکی از بعد جیحون خمیرزاهدی  رضاتهرانتهران366

280پ.اشتر مالک راه چهار نبش.جیحون خیابانرضوی میتراتهرانتهران367

147 پالک نوری فریدون شهید خیابان جوادیه خیابان نواب اتوبان انتهای بهنام پور موفق بهارهبزرگ  تهران  جنوب  منطقهتهران368

618 پ واتوبان اول متري15 بین افسریه متري بیستمشكناني اسالمي  طیبهتهرانتهران369

2ط 424پ 3 متری 5 نبش افسریه متری 20 فرد محمدي علیرضاتهرانتهران370

506 پ فالح برادران جی متر سی حسینی صادقی  سیدحسینبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران371

 175 پالک 13 مهر نبش عزیزی متری 12 خ وائین- شهریارگودرزی حدیثشهریارتهران372

همکف ط- 618 پالک- نواب و رودکی بین- آذربایجان خیابانزاده حاجی  علمیهتهرانتهران373

503 پالک 22 کوچه به نرسیده شمالی میعاد خیابان نو آباد خانی-  تهرانعبداللهی عباستهرانتهران374

34 پالک-  ادب مدرسه روبروی- شرقی بوعلی بلوار-  مشیریه شهرک-  رضا امام بزرگراهنامقی پورخواجه محمدتهرانتهران375

17 واحد اول، طبقه سبز، ساختمان ،148 پالک چهارباغ، میدان جنوبی ضلع جنوبی، آباد جنتمیزبان سادات هدیهتهرانتهران376

2واحد 379پالک مدنی شهید مترو جنب جنوبی مدنی شهید خسها مهراور مهرانتهرانتهران377

15 پالک-باهنر خ-احسان خ-کوهستان بلوار ابتدای-کتاب میدان-آباد سعادتحسینی نازنین سیدهتهرانتهران378

161 پ مدائن خ اباد نازيزاده بلوچ عليتهرانتهران379

10پالک آینده بانک چنب جنوبی واطاعتی سرسبز خ مابین مرزداراننژاد شالل عزیزتهرانتهران380

شهر شب آژانس جنب متری45خ فیروزکوهباطبی فائزهفیروزكوهتهران381

187 پالک دردشت خیابان تهرانآبادی علی  مهدیبزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران382

 لرستان خ نبش تفحص م فروردین 10 خ پیروزی خعبدالوند غالمرضاتهرانتهران383

597پ آیت چهاراه نبش دماوند خیابانفرشباف نسرینتهرانتهران384

وا-  اول طبقه-  جردن ساختمان - 18 كوچه نبش-  قصیر احمد خیابان-  آرژانتین میدانامیراحمدی میناتهرانتهران385

447 پالک.خمینی امام خیابان پرتوی  علیتهرانتهران386

402 پالک شیدا چهارراه از بعد یکم الغدیر خیابان کنرضائی سولمازتهرانتهران387

5 واحد-47 پالک-کردستان پل از بعد-مالصدرا خیابانعزیزی حدیثتهرانتهران388

269 پ باکری خیابان تختی خیابان  اسالمشهر تهرانمسیحامهر فاطمهاسالمشهرتهران389

8واحد.2طبقه.436پالک.یاس مجتمع.شرقی بلوارفردوس اول.ستاری بزرگراهکالنترهرمزی محمدرضاتهرانتهران390

همکف طبقه 22 پالک دودانگه 29 کوچه-  آرا جهان خیابان-  آباد یوسفایرانی سادات طاهرهتهرانتهران391



25پ شرقی 1 ک نبش ازاد سرو حیابان ازادشهر شهرک کرج تهران اتوبان 14کیلومترعبدی محمدتهرانتهران392

2-1و 57پ نوفالح خ انقالب میدان به نرسیده آزادی خاکبری علی مریمتهرانتهران393

158پالک بهشتی بلوار 3فاز غربی تهرانسر-تهراننجفی نسرینتهرانتهران394

صبا دفترپیشخوان 703پ صدوقی خ روبروی دکترحسابی خ مارلیک مالردمجره نجفی بهدادمالردتهران395

6شماره مخابرات جنب مخابرات کوی فشم شمیرانکیارستمی شهروشمیراناتتهران396

93پ نقاوت خ اباد صالح كریم رباط تهرانمحمدي یدالهكریم رباطتهران397

4 پالک 16 ولیعصر حسین امام خیابان گرد مرتضیحاجلو حسین قهرمانی وحیدهمالردتهران398

4 بوستان نبش پایین سبزدشتسلیم مصطفیكریم رباطتهران399

تجارت بانک روبرو بهشتی بل گیالوند دماوند شهرستانفرزام اکبرگیالوندتهران400

همکف زیبادشت محله سرای جنب گلبانگ خیابان شهروند پشت غربی چشمه خیابان دهکده بلوار تهرانرفیعی هیواتهرانتهران401

1421 پ زمین ایران مجتمع روبروی خمینی امام بلوار رودهنبیرانوند امیررضارودهنتهران402

475 پ صبا باغ  ک و لوران خ بین - (ره) خمینی امام بلوار-  بومهنبیرانوند هوشنگبومهنتهران403

865 پ آزادواری خ روبروی خمینی امام بلوار بومهنخنار رستمی لیالبومهنتهران404

ملت بانک به نرسیده-خمینی امام بلوار-باغستان شهر-شهریارتکیه ترابی حسین سیدشهریارتهران405

همکف طبقه 501پالک (عارف)شمالی مخبر خیابان (آهنگ)شهیدمحالتی بزرگراهاردالنی شیری صفرتهرانتهران406

57پ وحیدیه خ وحیدیه شهرك كریم رباطعبادي یوسفكریم رباطتهران407

! دولت پیشخوان دفتر 320 واحد اول ط 2 شماره ایران موبایل بازار شرقی اباد یافتاومالي بابائي نیماتهرانتهران408

124 پ گلها خ آزادگان خ شهر نسیمامدادی عزیزكریم رباطتهران409

 بهمن 22 كوچه نبش ژیان ایستگاه اصلي خیابان- قرچك شهرستانسلگي رضاقرچكتهران410

دارایی جنب رفاه کوچه قم خیابان شهرریطباطبایی رفیعی سعید سیدرئتهران411

34 پ رسالت خیابان شمالی گلزار- گلزار روستا پاکدشتنژاد یوسفی میناپاكدشتتهران412

34چ دجایی ش خ نصیراباد باغستان شهریاراصالنی محمدشهریارتهران413

255پ حسنی بیک ک نبش داودآبادی خ نبرد خ پیروزینجمی مصطفیتهرانتهران414

774 پالک امیرکبیر بلوار-آخن راه شهرکطوسی پوستچی امینی ثمانهتهرانتهران415

201پالك18 كوچه نبش ابیطالب ابن علي خ نماز میدان اسالمشهرقدرتي سمیرااسالمشهرتهران416

842پالک شریفی ایستگاه اکرم رسول بلوار مالردسراسیاب تهرانزارع علیرضامالردتهران417

1پ ناصری ک آزادگان خ بهشتی ش خ ورامینالنچری مهتابورامینتهران418

 254پ روشن ک بهارشیرازجنب تراز پائین شریعتییار فرزین  سادات هانیهتهرانتهران419

973 پ ـآزادگان م سراسیاب مالردذهابی محمدمالردتهران420

113 پالک پاسارگاد بانک جنب وخسرو نخل خیابان بین ارتش اتوبانهرندی تفضلی  ابوالقاسمتهرانتهران421

573 پالک فرهنگ ایستگاه اسالمی وحدت خیابانموذن خاطرهتهرانتهران422

85 پالک- ژاندارمری شهدای خیابان-فروردین12 خیابان-انقالب میدان-تهرانمحمدی منصورهتهرانتهران423

همکف  طبقه 72 پالک سهروردی ابتدای به نرسیده مطهری میر خیابان خندان سید پل غربی جنوب ضلع شریعتی خیابانیزدانیار علیتهرانتهران424

336 پالک عقیل خیابان روبروی شرق فردوس بلوار صادقیههنجنی مقیمی محمدرضاتهرانتهران425

همکف طبقه 431 پالک 116 و 114 بین سراج خیابان- کوثر قنات-  تهرانمظاهری محمدرضاتهرانتهران426

 جدید 143 پالك قریب و زاده جمال بین كشاورز بلوار غربي انتهاي نظري  كیوانتهرانتهران427

1 طبقه 168 پالك روانمهر نبش جنوبي كارگر ابتداي انقالب میدانشفیعی بهروزتهرانتهران428

2 واحد- 1 طبقه- 4 پالک-  طالبی اسکندر خ نبش- قزوین خیابانمینائی فرزانهتهرانتهران429

76 پالک دامپزشکی و هاشمی بین جی متری 21 خ آزادی خعباسیان منوچهربزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران430

همکف طبقه 209پالک (بهار)عبدالرضا حسن شهید بلوار حکیمیه تهرانپارسمرادی  فاطمهتهرانتهران431

اول واحد-اول طبقه امید پاساژ-قم خیابان-عبدالغظیم حضرت میدان-شهرریقمی باقریان حاجی مهرنوشرئتهران432

 11 پالک یک الله نبش مخابرات شهرک خمینی امام بلوار همت شهید بلوار رضیئی حسنورامینتهران433

522 واحد- بهار تجاري اداري مجتمع- جنوبي بهار خ- انقالب خیابانزارعي امین محمدبزرگ  تهران  مركزي  منطقهتهران434

 2 ط-1پ-نیكبخت شهید متري10-ذوالفقاري خیابان-خاوران خیاباناكبري قدرتتهرانتهران435

64 پالک ذوالقدری شهید کوچه حکیم لقمان خ آذری راه سهاصغری سعید محمدتهرانتهران436

اول ط271پالك سنایي مقابل مطهريمدني جوادتهرانتهران437

122پ متری18 ابریشمخ شهرک شهرقدسموسوی سیدعباستهرانتهران438

1پ گلها و الله بل نبش تهرانسرهنربخشي حسینتهرانتهران439

341 پالک داریوش ایستگاه دماوند خیابانطاهرشمس سپیدهتهرانتهران440



405 پ پیماني رحیم شهید نبش شرقي شوشجوادي موال نقيجنوب  پایانهتهران441

124پ135تقاطع شرقی196خ تهرانپارسنژاد والی  محسنتهرانتهران442

46پ ملي بانك جنب زكریارازي خ شهرريكرهرودي افتخاري نادررئتهران443

104 واحد- اول طبقه- 1166 پالک- سامان ساختمان- نصرت چهارراه از بعد- شمالی کارگر خ-انقالب میدانحجتی شیرازیان محمدرضاتهرانتهران444

52 جنوبی بهار و جنوبی اول متری 16 بین طالئیه شهرک قرچک محمدی  طاهرهقرچكتهران445

2پ 18ک نبش مرادی ش خ آباد دولت ریکهل بنه مالکی محمدرضارئتهران446

39پ کبکانیان نبش فلسطین از بعد کشاورز بل نصیری  مهردادتهرانتهران447

6پ جماران محله سرای جماران خیابان نیاوران خیابانگلی انسیبزرگ  تهران  شمال  منطقهتهران448

4واحد248 پالک-  جنوبی خوش به نرسیده-آذربایجان از بعد-  آزادی خیابان دادخواه مرتضیتهرانتهران449

2اول،واحد ط ،292توحید،پالك فارس،كوچه خلیج فتح،خ بزرگراهباغ قره ناظمي میرمصطفيبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران450

44 واحد 2 ط 1 شماره ساختمان فاطمی تقاطع نبش ولیعصر خیابانشرافتی مهدیبزرگ  تهران  مركزي  منطقهتهران451

757پ سعید ابو پل جنب  وحدت خیوسفی رضا حسینتهرانتهران452

30 پالک-  بهشت خیابان-  بهار بلوار-  حکیمیههمدانی ترک لیالتهرانتهران453

رضوان مجتمع صبوری خیابان حسن زاده امام خابریشمی مریمتهرانتهران454

418 پالک-3واحد-اول طبقه-5 منطقه شهرداری روبروی-کاشانی هللا آیت بلواررضائی هللا حجتتهرانتهران455

130 پالک فروزش خیابان اسالمی وحدت خموذن محمدامینتهرانتهران456

98پ صمدی خ اکبری شیخ خ اسالم فداییان خ شهرریگر خضرساخته سعیدرئتهران457

41 پالک 52 کوچه نبش صمدی خیابان شریعتی راه سه نو آباد خانیقنبری حسنتهرانتهران458

مرکزی عکاسی جنب- باهنر شهید بلوار- ورامینمیرحسینی سیدامیرورامینتهران459

 پالک2 پالک ملک خیابان شریعتی خیابانمارامائی زهراتهرانتهران460

15منطقه شهرداری روبروی خاوران خوفاقصرالدشتی نجمهتهرانتهران461

416پالک-حنانه کوچه روبروی-امامزاده خ-قدس میدان-شهرقدسعلی مقدم افشین( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران462

1واحد  2طبقه امیرالمومنین مسجد اداری مجتمع جنب ایثار خیابان مرزداران خیابانطباطبایی سادات فاطمهتهرانتهران463

57 پ-  پلیس خ-  شریعتی خنشتبان پور فاتح منصورتهرانتهران464

43پ ولیعصرشمالی خ ابتدای احمدآبادمستوفی اسالمشهرپور حبیبی مجیداسالمشهرتهران465

605پ پرواز خ پیروزيجوادي حسینتهرانتهران466

142پ بهار بل حکیمیه پارس تهرانمیگونی سلیمان شهربانوتهرانتهران467

2واحد-  همکف طبقه- 107 پالک-شیراز چهارراه از بعد-  مالصدرا خیابانابراهیمی زهرهتهرانتهران468

59 واحد سوم طبقه سلجوقی امیر پاساژ (جوانان کاخ) زاده دشتبان خ صابونیان خ شوش میدانمیربابایی میرحسینتهرانتهران469

1واحد 1پالک کوهسار بلوار ایتدایمیرمالکی محمد سیدبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران470

345 پ جنوبی مجیدیه خیابانطاهری  مهرادتهرانتهران471

2 پ امامزاده خ صفادشت مالردفریدی رضامالردتهران472

274 پ  مریم گل خ مارلیک 3 فاز مالرددرویشوند پروینمالردتهران473

101پ والفجر میدان از باالتر امین خ جشنواره خ دوم فلکه تهرانپارسسامنی ساراتهرانتهران474

715 پ مخابرات روبروی (ع)حسین امام چهارراه شریفی خ سراسیاب مالردبدرلو معصومهمالردتهران475

978 پالک ، عشری اثنی ابتدای ، شرق به غرب رسالت بزرگراهمحمودی انیسهتهرانتهران476

546 پالک-9و8 خیابان بین-طالقانی خیابان-یک فاز-اندیشه شهرک-تهرانمحمدنجار نسیبهشهریارتهران477

511 پ شرقی 196 خ تهرانپارسربیعی علیتهرانتهران478

 اول طبقه1413 پ وفا ساختمان دانشجو پارک به نرسیده ولیعصر خمطلق پور شفیع  رضا محمدتهرانتهران479

2/2پ 12 شقایق شرقی 12 خ اندیشه شهرک شهریار ششدهی محمدشهریارتهران480

2ط 65 پ پیلغوش خ رازی خ شهرری تهرانعسگری داودرئتهران481

243 پ دار اجاره به نرسیده پلیس خیابانشکری زمانتهرانتهران482

همکف طبقه 275 پالک نو دریان هشتم از باالتر الهی حبیب خیابان ستارخان خیابانمیرمطهر امیرسعیدتهرانتهران483

 اول ط1 پالک شاد گوهر کوچه ابتدایی تیر سی از بعد جمهوری خیاباندهنو گلزاری رزاجنوب  پایانهتهران484

همکف ط چپ سمت شهرک ورودی قمی گلهابلوارش پیشواشهرکفرجی ملیحهپیشواتهران485

3پورپ محمدی ک جی متری21بعداز هاشمی خصالحی الهامتهرانتهران486

 ناهید داروخانه باالی 12 پالک نوربخش کوچه نبش  آزادی خیابان آزادی میدانابربکوه دوستدار فاطمهتهرانتهران487

8پ اصلی خ گلریز شهرک ازادگان اتوبان پاسبانی  احترامخالزیرتهران488

دوم طبقه-527 پالک-عباسی خیابان نبش-قزوین خیابانطایفی جواد محمدتهرانتهران489



66گلدیس.خ نبش مصلی. خ قدس شهررضائی آرزوتهرانتهران490

13پالک شهاب داروخانه باالی کاج چهارراه شمالی نبش امیرکبیر بلوار گلستان شهرکمیرزایی  امینتهرانتهران491

307 پالک-مجدیه دوم و اول متری 16 فاصل جد-غربی جانبازان-تهرانموسوی سرورتهرانتهران492

 بعثت ساختمان خوشانباش کوچه نبش آباد هاشم و ذوالفقاری خ خاوران،بین خ تهران رشیدی  ابراهیمبزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران493

357پ سوم بست بن نبش طالقاني راه بعدازسه غربي دانش مالردخ سراسیابپورسفیداربن خاني سحرمالردتهران494

اول طبقه - 139 پالک-  مرتضوی از بعد-  جیحون خیابانعباسی  سمانهتهرانتهران495

7 واحد 4 پ امامت میدان نو تهرانکریمی حسینتهرانتهران496

 268 پ غربی 182 نبش سوم و دوم فلکه بین تهرانپارسمحمدی دوست  محمدتهرانتهران497

92پ کاشانی خ باقرشهردهخدا محسنباقرشهرتهران498

3و1ط ساعت س بابائی میرزا اول پونک ممسعود غالمعلیتهرانتهران499

همکف ط 3پ کیانوش خ ملت میدان شمالی مجیدیهمهاجر ملیحهبزرگ  تهران  شمال  منطقهتهران500

3واحد 1ط 400 پ 50 خ نبش آباد یوسفمقدم چیان چینی مهردادتهرانتهران501

 5پالک1رضوان کوچه فردوس میدان4فاز پردیس شهرستانامامی متولی مهدی سیدبومهنتهران502

699پ همکف ط نگین ساختمان 100میدان جنب شرقی فرجام خ رسالت محاصلی بابکتهرانتهران503

123 پ پازوکی اول نامجو میدانعشیرزاده یافاتهرانتهران504

1048 پ تن پنج میدان شهر نسیمشعبانی جور احمد( تهران) اكبرآبادتهران505

545 پالک-باهنر ش طبقاتی پارکینگ روبروی-باهنر خ-قدس میدان-شریعتیآیرملو شهابتهرانتهران506

3پ ششم کوهستان نوبنیاد داری جبه  علیرضاتهرانتهران507

24 پ غربی نقاشیان شهید متری 20- پاکدامن میدان-  نو شمیران-  هنگام مرادی  سیمینتهرانتهران508

همکف ط 165 پ نور خیابان طالقانی خیابان ثارهللا میدان شکوفه خیابان انتهای اباد عبدلپیما راه فاطمهتهرانتهران509

1واحد-1ط-310پالک پورابتهاج کاشانک نیاوراناعتمادی اشکانتهرانتهران510

98پ صادرات بان ج کهریزک ریشهربابک مختاریان فاطمهرئتهران511

2واحد 84 پالک نوری ناطق خیابان اصفهانی اشرفیامانی فریدهتهرانتهران512

54 پ سجاد امام م 20 رضویه شهرک فنودی  شبنمتهرانتهران513

 دوم طبقه (پرمهر) پاساژسامان دولت خ ابتدای پاسداران راه چهار آبادی فیروز آقائی  صادق سیدبزرگ  تهران  شمال  منطقهتهران514

122 پ تجاری فاز امید شهرک کوثر قناتمحمودي  حسینبزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران515

2واحد 2پ زاده رضا کوچه  ایدین پاساژ نبش رودکی به نرسیده  هاشمی خجعفری سحرتهرانتهران516

77 پالک تختی میدان شرقی212انتهای تهرانپارسپور تقدیری کاظمتهرانتهران517

80/1پ معلم میدان نبش هشتم ارغوان خ1فاز اندیشهآباد خلیل اوجاقزاده مهدیشهریارتهران518

58 پالک-غربی جنوب ضلع-سرو میدان- اباد سعادترحمنی محمدعلیتهرانتهران519

همکف ط 26پ جنوبی گلهای خ گلستان شطاری غفاری آریوتهرانتهران520

221 پالک12و10 خیابان بین جعفریه شهرک شهریار توکلی  اعظممالرد بیدكتهران521

 1022 پالک ایرانیان اریکه پاساژ بهشتی چهارراه خمینی امام خیابان سرآسیابسهرابی پرویزمالردتهران522

54پ رودکی پارک جنب نواب پل از بعد کمیلملکی  علیتهرانتهران523

345پ مقدمی کوچه نبش نامجوکفاش سعیدتهرانتهران524

237 پالک62 و60کوچه بین (ماهان) زلفی شهید خیابان شریعتی شهرک نو آباد خانیافضلی سادات رقیهتهرانتهران525

غربی 12 و 11 بین. دوم فلکه. اصلی بلوار.اندیشه شهرک یک فازابادی خمیس بیژنشهریارتهران526

6 پالک حر ک قدس خ آزادی میدان قدس شهرپودینه عیسی(تهران) قدستهران527

2 واحد-پارسا ساختمان-109پالک-مخبری شهید خیابان-ستاری اتوبانجوزقی مجیدتهرانتهران528

واحد-1پ-ازیتا ک-میرداماد بلوار-شریعتی خ-تهراننژاد نورائی موناتهرانتهران529

121پ وارشی غربی متری46بین گلستان خیابان نارمکراجیری صفری اسماعیلتهرانتهران530

142 پالک شیرازی صیاد شهید کوچه نبش بهشتی شهید خیابان خیراباد شهر نسیم بهارستان تهرانغفاری اکبر( تهران) اكبرآبادتهران531

31 واحد اول طبقه پایتخت مجتمع فردوس کوچه منیریه میدانرشادت احمدی علیتهرانتهران532

71 پ مطهري بلوار كوثر قنات تهرانپارساحمدي مهديتهرانتهران533

همکف ط 120 پالک (سابق شیوا)داورزنی خ فروردین دهم خ  پیروزی خهادیان  نرگستهرانتهران534

416 پ اله حبیب خ روبروی آزادی خفراهانی عباستهرانتهران535

67پ بازنشستگی سازمان جنب فاطمی میداننیا رضی غالمحسینبزرگ  تهران  مركزي  منطقهتهران536

181پ بسیج گزینش جنب اسالم مجاهدین خ تهرانسامگر آرزوتهرانتهران537

902 پ خاقانی ایستگاه شهریور 17 خاله فرج علیتهرانتهران538



288پالک شکوفه چهاراه جنوبی اسکندریمحمودی ایرجتهرانتهران539

همکف طبقه 819 پالک پزشکان ساختمان شرق مالیاتی اداره جنب جنوبی مدنی شهید خیابان سبالن مترویحسینی جعفر میرتهرانتهران540

182پ 4م15 فیروزه قصر خ افسریهشمشیری حمیدرضاتهرانتهران541

 38 پالک سینا ابن بیمارستان جنب- صادقیه دوم فلکهمیرزایی عبدالهتهرانتهران542

6و 127پ ماهان ساختمان سپه بانک جنب دوم و اول فلکه بین شهرانغالمی آناهیتاتهرانتهران543

232 پالک  الله بلوار  تهرانسر  تهرانرستمی ارشدتهرانتهران544

306 پالک-  مسجدالنبی روبروی-  غربی بوعلی خیابان-  اول راه چهار-  مشیریهطهرانی نژاد بهروزی حمیدرضاتهرانتهران545

1واحد اول طبقه 25/002 کلور،پالک رحیمی هاشم،خیابان بنی رسالت،خیابان بزرگراه عزیزی زهراتهرانتهران546

41 واحد همکف ط 452 پ بزرگ بازار دفینه دفینه موزه جنب میردامادغربیمیرانصاری حامدتهرانتهران547

دوم طبقه684 پالک-ونواب رودکی بین-خمینی امام خیابانخداداده جمشیدبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران548

6 پالک-ملت بانک روبروی-شهیدچمران میدان-توحید خیابان پیشوابابایی حاجی محمدپیشواتهران549

چوبی پل انقالب خهزبر سیدهادیتهرانتهران550

279 پالک زاهدی مسعود شهید خیابان بومهن-تهرانمتانی بهمنبومهنتهران551

11پالک12نگارستان قائمیه اسالمشهرمرادی وحیداسالمشهرتهران552

134پالک ولیعصر بیستمتری-شهرقدسعزیزی سلطانعلی( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران553

381پ عصر ولی م به نرسیده حسین امام بلوار قدس شهرقهرمانلو پرنیان سلیم( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران554

اول ط 24 پ شبلی پاساژ جنب ره خمینی امام میدان-دماوندقزوینی احمددماوندتهران555

31پ فرهنگسرا متری 20 شمالی قمی  بلوار پاکدشتحمزه نایب اتوسامامازانتهران556

بوستان نبش امام خ شهر نسیمعباسی محمدكریم رباطتهران557

1پ دوم متري 16فرهنگیان شهرک-قرچکنسب رضایی رشیدورامینتهران558

گلها تجاری مجتمع 2 فاز اکباتان شهرصومعه محمدی صمدتهرانتهران559

20 پالک عالمه میدان حصارامیر پاکدشترزمجو ابراهیمپاكدشتتهران560

94پ سبالن خ قدیم آب منبع آباد سلطان بهارستانفرخی احمد( تهران) آباد  سلطانتهران561

رسالت کوچه جنب بهشتی خیابان صباشهر شهریارجعفری جمشیدصباشهرتهران562

5پ همت متری 25 کلمه بهارستان تهرانآیین نیک مریم( تهران) اكبرآبادتهران563

16پ حسین امام خ والیت بلوار نصیرشهر شهر ساوه جاده تهرانیعقوبی داود( تهران) نصیرآبادتهران564

18پ پاساژکوثر باقر محمد امام خ اسالمشهرمرادپور محمدرضااسالمشهرتهران565

کلهر مدرسه جنب رختی خ باباسلمان باغستانمعینی علیشهریارتهران566

8پاسارگادپ مجتمع  قوانینی راه سه به نرسیده چالوکه خ باغستان معینی  سمانهشهریارتهران567

1 طبقه.388 پالک.علی امام اتوبان از بعد.شمالی سبالن خیابان.  تهرانجهانسوزی ناز پریتهرانتهران568

57/1پالک باقری محمد برادران خیابان فرجام خیابان رسالت تهرانعباسی حاجی افغان رضا حمیدتهرانتهران569

1044 پالک  کارون و خمینی  امام  تقاطعنظری الههتهرانتهران570

15پ رحیمی بلوارشهدای پاکدشتسرداری زهراپاكدشتتهران571

4 واحد دوم طبقه 54 پالک غربی نصرت توحید میدان تهرانهاشمی سیدعلیرضاتهرانتهران572

1ط 587پ گیو کوچه نبش جنوبی مدنی خزرباف حاج النازتهرانتهران573

10 پالک شمس شهید ک خراسان خ روبروی ری خآهویی محسنی علیرضاتهرانتهران574

189پ 17و15عدالت بین کاظم موسی امام خ اسالمشهر تهرانآذر عباسی  عباساسالمشهرتهران575

(ع) حسین امام جامع مسجد جنب مطهری خ امالک نو قلعه روستای قرچک راه پلیس به نرسیده ورامین جاده شهرری تهرانزواره زارع مهدیپاكدشتتهران576

همکف طبقه 36 پالک بوستان پارکینگ روبروی میرزابابایی بلوار ابتدای پونک میداندیزچی عموئی روقیهتهرانتهران577

507پالک 20 ک امام و دانش راه4 بین ازادگان سراسیابخ-مالرداصالنی محمدمالردتهران578

1پ الزمان صاحب خ رسالت شهرک ابادغربی صالحرهبر صدیقهتهرانتهران579

421 پالک. دوربرگردان روبروی. صعنت و علم متروی و باقری شهید متروی بین. رسالت بزرگراهرضائی سامانهتهرانتهران580

 5پ 6غدیر الهیه شهرک شهرگلستان بهارستان شهرستان تهرانشریفی حسین( تهران)  گلستانتهران581

 واعظی ک نبش اسدی بنزین پمپ باالتراز قدس م به نرسیده شریعتیعمادی محمدسعیدتجریشتهران582

752پ C ورودي بوستان تجاري مجتمع پونك میدان اصفهاني اشرفيامیري مجیدبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران583

138پ طباطبایی عالمه خیابان ولیعصر خیابان پاکدشتغفاری فاطمهپاكدشتتهران584

185 پالک آرش ناصر شهید کوچه نبش مرتضوی تقاطع بعداز کارون خیابان آزادی خیاباننظمی پور علی مریمتهرانتهران585

323پ شرقی غالمعلی ک نبش نبرد پیروزیبیدی ابراهیمتهرانتهران586

3و 1 ط 201پ 1 بوستان نبش پاسدارانفرازنده محمدتهرانتهران587



29 پالک آموز دانش خیابان انقالب متری 45 بلوار شهرقدسپروا بی حمید( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران588

نانوایی روبروی ابادوالفجرجنوبی فرونگلوی  سلیمهآباد  فرونتهران589

سورن نت كافي جنب تاجیك بل صباشهرموفق جبلي اعظمصباشهرتهران590

161پالک فاطمیپور رجب وند سعیدتهرانتهران591

3 واحد 2 ط 4 پالک-  اعظم بست بن-  جنوبی بهایی شیخفر امامی غالمرضابزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران592

72پ اول فلكه شهراندارابي رضاتهرانتهران593

11 میالد نبش خمینی مصطفی شهرک شهریار تهرانبرزگری مرتضیشهریارتهران594

797پ 20 و 18 كوچه بین فیض باغ اسالمشهرمحمدي فریبااسالمشهرتهران595

164پ1 استقالل نبش خرداد15خ پیشواطبایی اصغر علی سیدپیشواتهران596

149پ مسلمی خ ولیعصر شهرک اقدم معصومی  لعیاتهرانتهران597

۳۰ پالک ملت بانک جنب سرافراز خیابان بهشتی خیابانیاوری مریمتهرانتهران598

1106پ چمران شهید متری 24 خ-  گلستان-  بهارستاننظری سعید( تهران)  گلستانتهران599

5و4 واحد همکف زیر طبقه پاساژمیالدنور سرنوری اسالمشهرزمانی حمیدهاسالمشهرتهران600

544پ28ک نبش زرافشان خ-اسالمشهرحسنی محبوبهاسالمشهرتهران601

1056 پ كاملیا كوچه روبرو آزادگان راه سه از بعد مارلیك متري20 مالردقمری ناهیدمالردتهران602

4 واحد اول طبقه-177 پالک- خانی ولد کوچه نبش-مرزداران- راه سه از باالتر-اصفهانی اشرفی بلواربخشی امیرتهرانتهران603

29پ خرمشهر شمالی سهروردیپورمند امیرمحمدتهرانتهران604

3پ قزوین خ اول امیریهزاده رسول فریدونتهرانتهران605

1قرباپ متری20 نبش قدس م از بعد قمی جنوبی بلوار  پاکدشتخرد شمسی کاظمپاكدشتتهران606

334پ شرقی اب سازمان نبش صادقیه دوم فلکهترکمانی شیری نادرتهرانتهران607

1واحد 2 پالک زمانی کوئچه نبش هاشمی مصطفی شهید خ آباد یافتزنوز موسوی حمیدتهرانتهران608

1واحد- 11 پالک-سئول خیابان ابتدای-بهایی شیخ میدان-تهرانیوسفی حسنیهتهرانتهران609

 شهر ستاره تاالر جنب زیباشهر قرچك حلوائي عرب حمیدقرچكتهران610

38پ غربی 8 خ اندیشهکیانی افشینشهریارتهران611

82 پ مفرح بیمارستان روبروی.بهمنیار خ.آباد یاخچی سلطانی  نسرینبزرگ  تهران  جنوب  منطقهتهران612

دولت دفترپیشخوان شباهنگ صندوق از باالتر خمینی امام خ شهریارامیریهیار سلطانی العابدین زینشهریارتهران613

12پ خاتون ملک سید امامزاده جنب جوادی سید برادران خ ذوالفقاری خ خاوران علیزاده  اصغربزرگ  تهران  جنوب  منطقهتهران614

149پ ای خامنه االه ایت خ وحیدیه شهریارخانی قلی سجادوحیدیهتهران615

226 پ حبشي بالل خ باقري شهید به نرسیده دماوند خكاكاوند  سعیدتهرانتهران616

1407پ ارمان موسسه روبروی جمهوری خ جمهوری مفر رشیدی رضاتهرانتهران617

21 پالک پریچهر کوچه نبش هاشمی خیابان به نرسیده رودکی خیابانتفت نوری پیمانتهرانتهران618

 مصلی تجاری مجتمع مصلی خ قدس شهرسرتیپی  ابوالفضل( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران619

355 پالک جی متری سی روبروی سبحانی جواد خ قزوین خشریفلو ناظم حسنتهرانتهران620

321پ یكم بست بن منصورنبش حاج خ بومهناطاقسرا طاهري اکرم سیدهبومهنتهران621

8پ7یاس باهنر خ پایین حصارک بهارستانگول پورمحمد زهرهكریم رباطتهران622

132پ  خسرو  ستارخان مکانی  محسنتهرانتهران623

5و1001پ شریعتی پارک روبروی شریعتی خحسینی میراسماعیلتهرانتهران624

2و1 طبقه- 1476 پالك- صادرات بانك جنب- باستان و گلشن مابین- جمهوري خیاباناظهری سورناتهرانتهران625

176اتکاپ رویروی میرزایی قرچکتاجیک محسنقرچكتهران626

115 پالک-8 گلشن نبش- خمینی امام بلوار-  وایین شهرک-شهریارعباسی مریمشهریارتهران627

1 واحد همکف طبقه 1511 پالک الجی نمایندگی جنب قلهک مترو به نرسیده یخچال از باالتر شریعتیسرلک کروشتهرانتهران628

68پ آقابابائیان خ معلم بل آباد یافت راه4الطران عبادی کریمتهرانتهران629

279پ 17خ احسان خ تهرانپارسزاده نجاراسدهللا عباسبزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران630

53پ ولیعصر خ نبش فردوس ابتدای صادقیهمهربان ملیحهتهرانتهران631

2پ دانشگاه خ نبش رازی میدان ورامینکردری معصومهورامینتهران632

27پالک جنوبی باستان خ آذربایجان خهزاوه شاهینتهرانتهران633

255پ حرم روی به رو- خیابان انتهای-خمینی امام خیابان-پیشوا شهرستاناردستانی تک مریمورامینتهران634

43 پالک شمالی بوعلی خیابان آباد نازی تهرانبرائتی مهدیبزرگ  تهران  جنوب  منطقهتهران635

210پ نصرت راه4به نرسیده بهبودی خ آزادی خمتوسلیان محمدرضاتهرانتهران636



488پالک هویزه تقاطع شمالی سهروردیدستجردی صابر بهروزتهرانتهران637

316 پ مدائن خ اباد نازی تهرانسهی شعبانی شادیتهرانتهران638

175 پ-شهیدعالمی خ-شهرقدسنژاد وفائی فاطمه( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران639

146 هوانیروز چهارراه روغنکشی ورامینمزدارانی حاجی ابراهیمورامینتهران640

38 پالک کالنتری جنب ابان 13 کوی شهرریکچوسنگی ترابی رضارئتهران641

28پ تاجیک پاساژ مطهری ش خ پاکدشتخراسانی مهنازپاكدشتتهران642

اول طبقه366پ آذربیجان به نرسیده جیحون از بعد آزادی خرضایی حمزهتهرانتهران643

6 پ صابری ش خ ونک ده م ونک ده کروش  محمدتهرانتهران644

549 پالک هاشمی خیابان به نرسیده خوش خیابانصفری اعظمتهرانتهران645

اول ط 91 پ طینت خوش ک مسجدالنبی جنب عدل میدان گلستان متری 35 همت از باالتر اصفهانی اشرفی بلوارروضاتی مهنازالساداتبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران646

151س میالنی ک  جمهوری پایینتر ولیعصرمحمدی امیرتهرانتهران647

12 واحد همکف زیر طبقه صدف برج ساعی پارک از باالتر ولیعصر خیاباندرخشان بابکتهرانتهران648

ور زواره ارتباطی خدمات دفتر ور زواره روستای آباد جواد بخش ورامیناردستاني تك مریمجوادآبادتهران649

135 پالک شمالی خردمند خ مرشت صادقی  فریدونتهرانتهران650

 فهمیده ش بهداشت جنب  اکرم رسول بلوار مالردعبدالملکی مرتضیمالردتهران651

 107واحد اول طبقه طوبی اداری مجتمع شهیدهمت باالترازاتوبان ابادمرکزی جنتبهرامی پویاتهرانتهران652

1195پ تجارت بانك روبروي رضا امام بلوار اباد خاتون پاكدشت تهرانبسطامي سعیدپاكدشتتهران653

50پ محسنی متری22 صفوی نواب شهریارخ شاهمیری  سعید سیدشهریارتهران654

ملی بانک جنب منصوریان میدان فردوسیه شهریارنفریه هادیشهریارتهران655

72پ بهشتی شهید خ واوان اسالمشهر لطفی  مصطفیاسالمشهرتهران656

اینجا است فرمانیه خیابون وسطاي ببینسیرانی حمیراشمیراناتتهران657

235شهروندپ روبروی ازادگان خ ویرهزائری محمدحسینصباشهرتهران658

4 واحد 1ط 139پ برفروشان جنب ایرانشهرمبصرگنجوی منصورتهرانتهران659

696 ژالک شاهد میدان نبش 1فاز اندیشهخوب زینتی محمودشهریارتهران660

43 پالک میری شهید کوچه طالقانی خیابان خمینی امام میدان ورامینشیرازی مهرزادورامینتهران661

450پالک  خرداد 15 خیابان تهران بازاررضایی محسنتهرانتهران662

27 و یادگار مج 3 گلبرگ سپهر خ غرب شهرکبهرامی حسامتهرانتهران663

69پ 27 ک فیض باغ اسالمشهراحدپور  فریبااسالمشهرتهران664

23پالک(یکم)مهر راسخ خیابان اصلی فلکه تهرانسرجاویدان سیناتهرانتهران665

76 پ ستاره خیابان 2 فاز پرندهاشمی حاجی رقیهكریم رباطتهران666

59 پ صادرات جنب البرز و اقبالپور خ بین چهاردیواریمدیردهقان حمیدتهرانتهران667

11 پالک صیرفی کوچه ونک میدان شمالشرقی ضلع ولیعصر خیابان حیران خشه روحی مهردادتهرانتهران668

دولت پیشخوان دفتر 647پ-پاچنار-خیام-خنورآبادقهرودی فایزهبزرگ  تهران  جنوب  منطقهتهران669

8پالک جمهوری ساختمان حافظ به نرسیده جمهوری خشکوهی برادران علیرضاتهرانتهران670

دوم طبقه آزادی سرای تهران بازارقدرتی قویدل  سیماتهرانتهران671

همکف ط 411 پ اولیایی نبش گلبرگ به نرسیده دردشت خ رسالت بزرگراهزمانی حمیدرضاتهرانتهران672

پاساژایفل تیر30.جمهوریشهیدی میرجوادتهرانتهران673

261پ مطهری به نرسیده جنوبی سهروردیباغبانیان محمدتهرانتهران674

117 پ مختاري از باالتر عصر ولي خ تهران اصغري  رقیهتهرانتهران675

11 پ ولیعصر بلوار اباد شریفبوربور جعفرپاكدشتتهران676

108پ 81 ک نبش صمدی خ نو اباد خانیدهقی هاشمی عارفهتهرانتهران677

5پ شیرین کوچه نبش دولت به نرسیده قلهک شریعتیساکی شهرامتهرانتهران678

342پ 14 نصر  م 12 خ زیباشهر قرچکنوروزخانی حسینقرچكتهران679

1 پالک شرقی یکم کوچه قدس متری35 خ تن5 خ شمالی جنگل سردار ابشناسان اتوبانوایقان جوانی زینبتهرانتهران680

56 پالک پرستو خ شیرازی صیاد خ شهر نسیممشرقی ابراهیم سید( تهران) اكبرآبادتهران681

جمهوری پیشخوان دفتر ابوریحان ساختمان دوست کشور نبش ابوریحان تقاطع جمهوریزاهدی فرهادتهرانتهران682

1پ باغ بست بن گیالس باغ رستوران جنب یاسمن باالترازمیدان بلواردانشجو ولنجککریمی فرهادتهرانتهران683

ع رضا امام مسجد روبروی ع رضا امام خیابان کهریزک ورامیننژاد موسوی سیدوحیدورامینتهران684

14 پالک خمینی امام بلوار اباد امیر صفادشت مالردبیات علیسكینه  بي  بيتهران685



372پ غربی210نبش 4و3فلکه بین تهرانپارسمدبر علیرضاتهرانتهران686

22 پالک تختی متری 14 آباد سلطاناصل ایمانی جعفركریم رباطتهران687

همکف ط 38پ جنوبی واالئیان خ دالوران خمشایخی سمیهتهرانتهران688

24 پ قلی مرتضی کوچه نبش (رازی ) بیات خیابان شهرریآبروش الهامتهرانتهران689

312پ شرقی ستاری شهید متری سی آباد سلطان بهارستان تهرانتپه قره لطفی محمد( تهران) آباد  سلطانتهران690

2پ اسدي اسماعیل ك نبش-دادگستري خ رباطكریم كوهستانق عابدي نسرینكریم رباطتهران691

شیرین تجاری مجتمع خمینی امام بلوار لواسانحسنلو  نرگسلواساناتتهران692

33پ شرقی صفای خ حسین امام مگرقدیمی کوزه افسانهتهرانتهران693

1415 پالک پست جنب کاظمی نبش شهدا میدان از تر پایین تهرانسروستانی طهماسبی صادق محمدتهرانتهران694

50 پ شرقی هشتم خ 1 فاز اندیشهپور صادقی مهوششهریارتهران695

19پ رضوی شریعت بیمارستان روبروی عبدالهی ش خ مهرابادجنوبیاستارایی زاده عابدین مسعودتهرانتهران696

263 پ امیرالمومنین الحسنه قرض صندوق روبروی خمینی امام خ آباد اسماعیل شهر نسیمالله جواد( تهران) آباد  اسماعیلتهران697

66 پالک احد خیابان شمالی چیتگر- کرج مخصوص جاده 14 کیلومترامیری فاطمهتهرانتهران698

788پ مجیدی کشاورزی خدمات جنب رجایی خیابان نبش داودیهرجایی علیرضاكریم رباطتهران699

 ۹/۷ پالک غربی یاس متری ۲۰ تقاطع شقایق خیابان شاهد شهرکنژاد صابری صالح محمدشهریارتهران700

210پ سوم گلزار نبش پونک م جنوبی ضلعنوروزی آناهیتاتهرانتهران701

86پ صادرات بانک جنب حسین امام میدانشاهنگیان  سیدامیرحسینتهرانتهران702

7 و 5 پ آشتیانی میر شهید خ مقدم رستگار متری 18 جنوبی شهریور 17 انتهای بعثت بزرگراهکلکوهی یاسمنتهرانتهران703

2و7 پ جنگل سردار پونکنسب جلیل اکبر علیتهرانتهران704

1235 پالک فلسفی کوچه روبروی میرداماد از باالتر شریعتیبابابیگلو محمدرضاتهرانتهران705

2 و 8 پ مرجان ک نبش الرستان از بعد مطهری خیابانذوالقدریها فرشتهتهرانتهران706

308 پ 23 و پیروزی چهارراه بین گیشاپور صادقی نرگستهرانتهران707

103 پالک شمای صبای خیابان انقالب خیابان تهرانسلطانی غالمحسینتهرانتهران708

48 پ صادرات بانک جنب شرقی بال پارک ونک مجتمع علیخانی خ جنوبی شیراززاده حسن علیتهرانتهران709

660 پالک شرقی بهاره خیابان سرآسیاب مالرد تهرانطهماسبی ظریفهمالردتهران710

14پ ابریشن مجتمع قائم شهرک ارتشطاهرپور اصغرتهرانتهران711

فقیه والیت بلوار اول اباد شریف روستای پاکدشتالهی حبیب مرجانپاكدشتتهران712

ولیعصر برج شرقی جنوب ضلع-  رضوان خ-  آب سازمان خ تقاطع-  بهار بلوار-  حکیمیه شهرک-  تهرانقویدل نیکیان محّمدتهرانتهران713

52 پالک رشید و فرجام تقاطع تهرانپارسقمی صابری محسنبزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران714

46 پ محمدي برادران خ حسین امام میدانآقانسب نادیاتهرانتهران715

703 واحد اداری راهروی بوستان مجتمع پونک میدانمدرجی مومنی حمیدهتهرانتهران716

اول طبقه 7پالک ، (نیلوفر)عشقیار خرمشهر، شمالی، سهروردیشمعی شیرینتهرانتهران717

1637پالک شمالی کارگر خسریزدی آهنگری داودتهرانتهران718

1267پ شمالی مدنیتدین فرزاد سیدبزرگ  تهران  شرق  منطقهتهران719

8پ جنتی ک انقالب معبدی عباسعلیتهرانتهران720

18پ همکف ط برلیان پاساژ خسرو راه4 ستارخانزاده حسین محمد علیتهرانتهران721

  103 واحد تابان ساختمان 438 پالك شصتم كوچه نبش اسدآبادی خیابان آباد یوسف تهرانمروست فالحتی علیبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران722

اول همراه تلفن خدمات دفتر همایون باب ورودی خمینی امام ایستگاه داخل تهران رجبی  رضا محمدتهرانتهران723

daftar_72161521@yahoo.comسرابی حبیبتهرانتهران724

133پ جشنواره خ تهرانپارسالماسی الهامتهرانتهران725

82 پ نوروزی شهید کوی خمینی امام بلوار آباد حسناستاجی معصومهرئتهران726

72 پ 8 بوستان جنب بهشتی شهید خ مدرس شهرک ورامینباغخواص تاجیک علیرضاورامینتهران727

710پ پارسیان بانک زیرین طبقه-  رودهنعلیان مجیدرودهنتهران728

34 بلوک رضوان شهرک عالیین شهرک شهرریابری شیمارئتهران729

148پ شامی خ حسین امام ش اسالمشهر تهرانعربلو کریمی داوداسالمشهرتهران730

2پ نهم کوچه نبش شقایق خ بنزین پمپ جنب آبشناسان نیایش بزرگراهمقدم محمدی حسنتهرانتهران731

ع رضا امام زیرمجتمع کارگر متری30 کارگر شهرک زیباشهر قرچک قاسمی  مصطفیقرچكتهران732

شرقی اول طبقه-35پالک- 7و6 کوچه بین-قصرفیروزه بلوارچراغی الههتهرانتهران733

43 واحد دوم طبقه محمدیه پاساژدر جنوبی خیام خ محمدیه میدانقربانزاده  حسین محمدتهرانتهران734



1062پالک دریایی نیروی ازتقاطع قبل غربی فرجام اوت رسالت میداناشتیانی دانش عبدالهتهرانتهران735

3پ قهرمانی ش خ نبش حسی امام ش اسالمشهراحدپور اعظماسالمشهرتهران736

3 و همکف ط 19 پ فیات خ نفیسی بلوار اکباتان شهرک مخصوص جادهارانی شاهپوری زهراتهرانتهران737

بهشتی مترو روبروی بهشتی خیابانهشتجین غفاری  فرهنگتهرانتهران738

102واحد 1 طبقه 1991پالک ولیعصر خیابان راد حسینی خیابان مطهری خیابانحسینی هادی سیدتهرانتهران739

1واحد 11 پالک میرعماد خ مطهری شهید خیابانحسینی  احمد سیدتهرانتهران740

41 پ 15 ک مهدیه خ اسالمشهر اردکانی فرزندی محمداسالمشهرتهران741

4 شماره مغازه دارالشفاء های مغازه مخابرات خ قرچکسیدزاده مریمقرچكتهران742

689پ-خمینی مصطفی خ-سرچشمه چفشارکی آقاجانی علیرضاتهرانتهران743

(ع)رضا امام  پیشخوان دفتر 31پ پاسداران سپاه جنب دانشسرا خیابان ورامینآقائی سمانهورامینتهران744

45 پالک محمودی شهید خیابان-قمصر-باقرشهر-شهرریمنش حقیقت علی محمد( تهران)  چهاردانگهتهران745

(رسولی) جهان نقش پیشخوان دفتر یاس گل خیابان سروستان خیابان جهان نقش شهرک پیشوابدرآبادی رسولی هللا روحپیشواتهران746

64 پ بهشتی خ واوان شهرک اسالمشهرشیرمرد طیبی مهدیاسالمشهرتهران747

1196 پ 20 ک نبش غربی بهاره متری16خ سرـسیاب مالرد جادهشیرازی رضامالردتهران748

90پ کالنتری خ گلدسته شاطره سعیدی اله ایت بزرگراهریحانی محمد کژالبزرگ  تهران  جنوب  منطقهتهران749

15 واحد دوم طبقه پاریندخت ساختمان 6 پالک وچهارم دوم بین جنوبی گاندی خیابان مهذب ادبی زهراتهرانتهران750

122 پالک صفائیه میدان به نرسیده ملی بانک بعداز محمدی شهیدسرگرد خیابان شهرریشهبازی  حمیدرئتهران751

192/2 پ گلچین پارک ی رو به رو بقایی شهید خیابان جنوبی نبرد خیابانکریمی حسین محمدتهرانتهران752

383برزگر  نبش تهران ولیعصرباالترازمهدیه خثانوی مومن زهراتهرانتهران753

1 واحد 1 طبقه 28 پالک امیر ساختمان مهدی مرشد کوچه نبش سعادت ایستگاه مولوی خیابانشمسایی محمدحسینتهرانتهران754

51 واحد چهارم طبقه آیتک پاساژ 13 پالک گلشهر بلوار آفریقا بلوارغفاری سیدافشینتهرانتهران755

8 واحد 3 طبقه 116 پالک جنگل سردار و عدل بین بابایی میرزا خیابان تهراناولوخانی  نفیسهتهرانتهران756

همکف طبقه 318 پالک ششم گلستان روبروی دالوران چهارراه به نرسیده سراج خیابان شرقی فرجام خیابان رسالت میدانصانعی ریحانهتهرانتهران757

12 واحد 3 طبقه  410 پالک دوست حجت نبش جنوبی فلسطین ابتدای کشاورز بلوارزرقامی پرویزتهرانتهران758

1واحد اول طبقه1پ منصور بست بن طوس خ به نرسیده جی متری21 خ آزادی خیابانزاده امام فیضی آزیتاتهرانتهران759

 دولت پیشخوان دفتر اول طبقه دهیاری و شورا ساختمان پیاده عابر پل جنب اصلی خیابان قوام آباد یوسف صفادشت مالردتوللی اکرممالردتهران760

 103 پالک اول طبقه پاساژنور یک عرفان نبش خمینی امام متری 20 اسالمشهرسرشکه کار محافظت نادراسالمشهرتهران761

14 پ 12مریم نبش جمهوری خ 2 فاز اندیشهسلیمانی محسنشهریارتهران762

 شرقی همکف طبقه 759 پالک صادقیه دوم و اول فلکه بین ستارخان خیابانبهفر مهدیتهرانتهران763

11پ ازادگان خ خورین ورامینمنصوری سیاه حسینورامینتهران764

40پ رهبر م امین خ تهرانپارسخدادی احمدتهرانتهران765

1048 پ عبداباد فردوسیه شهریارطاهری جوادشهریارتهران766

پالک اندیشه شهدایی بلوار دوم قانون کوچه (شهریار) وائین شهرکچلچه انصاری نسیمشهریارتهران767

۱۲۰۲ پالک سپاه خ روبروی.خمینی بلوارامام.بومهنصفا داودبومهنتهران768

9 پالک- 1 کبودانی شهید کوچه- آباد حبیب- طارند راهی دو- پیشوااسفیچی تیموری رضاپیشواتهران769

2پالک 4 بوستان همدانک شهر نسیمصفرزاده مرتضی( تهران) اكبرآبادتهران770

 61 پالک 11 و 9 کوچه بین اسدآبادی الدین جمال سید خیابانایدموسی مومنی بهروزتهرانتهران771

پست دفتر 13 پالک رجایی خیابان سعیدآباد شهریارابوالحسنی فاطمهشهریارتهران772

1066پالک-شهرداری از باالتر-ارشاد حسینیه روبروی-شریعتی.خداوریان عزیزهللاتهرانتهران773

5واحد و 2 پ آریا ساختمان 7 خ نبش ولیعصر خ صادقیه مترو شمالی دربراد سعادتی حسنبزرگ  تهران  غرب  منطقهتهران774

30واحد 3 طبقه-پاساژامیر-861پالک-سبالن مترو از بعد-(آباد نظام)مدنی شهید خیابانشکوه محمدی  فریباتهرانتهران775

2واحد-اول طبقه-272پالک-علی امام خیابان-بلوارشهیدبهشتی-جیالردنسب جعفری محمدحسیندماوندتهران776

دولت پیشخوان دفتر روزی شبانه داروخانه روبروی رجائی خیابان ابتدای گاز اداره چهارراه وحیدیه شهرک شهریارخزایی هللا حجتشهریارتهران777

فاطمیه میدان نبش 13ارغان 1فاز شهریاراندیشهمرادی اکبر علیشهریارتهران778

107پ منتظری خ حسین امام خ شهرریابادی زادق ابوالقاسمرئتهران779

48و47 پالک زمین ایران واداری تجاری مجتمع وعدالت امام میدان بین مالصدرا خیابان پردیس شیری  سمیرابومهنتهران780

سوم طبقه 17 پالک صدف جنب  سیف حسن خیابان روی روبه دادمان بلوار  غرب شهرک تهراناسدی  فرزادتهرانتهران781

11/1 پ شمالی 55 خ رسالت منونهال محمدتهرانتهران782

129پ سیدجمالدین آبادخ یافتاحمدسلطانی اکبرتهرانتهران783



147 پالک چمران شهید خ قند کارخانه ورامینجمالی اقا الهیارورامینتهران784

 36 پالک-  بیهقی پارکسوار- آرژانتین میدانعرب سانازبیهقي  پایانهتهران785

1 پالک شرقی سوم بوستان نبش باهنرشمالی خیابان قریب دکتر بلوار صدف شهرک 3فاز شهرجدیداندیشه تهراننالکیاشری خوشرو مهدیشهریارتهران786

7 واحد 13 طبقه گلدیس برج صادقیه دوم فلکهسیسی الهی فتح حسینتهرانتهران787

1816پ شمالی شهریور17 خ حسین امام میداننورمحمدی زهرا سیدهتهرانتهران788

10پ1اندیشه ک نماز میدان صباشهرتوسلی  اله حجتصباشهرتهران789

3 واحد 1 طبقه 2442 پالک شیروان ساختمان توانیر به نرسیده ولیعصر خیابان صفت پورگیاه موناالساداتتهرانتهران790

همکف ط 154پ امیدی ک نبش تختی خ زرند متری 45 جنوبی مهرآبادآبادی پروریج جعفری ابوالفضلتهرانتهران791

2و50پ1بهاران فرحزادی بل غرب شهرککوپایی عبایی اله روحتهرانتهران792

44 پالک حسین امام کوچه رو روبه ابوذر خ اباد فرونلک علیآباد  فرونتهران793

همکف ط شرق الماس ساختمان 10 پالک دل زنده خ انقالب متری 45 بلوتر شهرقدسپیشکاری کامبیز( قدس  شهرك)  خان  حسن  قلعهتهران794

17واحد 4ط 221پالک صالح کامران کوچه نبش جمهوری تقاطع از بعد حافظ خیابان تهرانفلکی مرتضیتهرانتهران795

893 و 891پالک-غربی اطلس خ-مالرد سرآسیابنیا مستوفی محسنمالردتهران796

9واحد همکف ط پم برج ظفر نبش جردن تهرانمزینانی مصطفیتهرانتهران797


