لیست دفاتر پیشخوان دولت استان البرز

ردیف نام و نام خانوادگی
1
7
2

احمد باللی
جیراندرق
احمد رضا شهیدی
اصغر اسکندری

کد دفتر
27-04-1441
27-04-1401

آدرس و تلفن دفتر

تلفن

نظرآباد-محله رسالت-خ کاشانی-بین بهارستان11و471-01211744 194-11
کالک-خ اول-شهید سیدمحمدجاللی-انتهای خیابان-
روبروی مدرسه عفت-پ14

471-27210112

27-04-1411

باغستان-خ گلستان -12پالک11

471-20244110

0

اکبر قهرمانی

27-04-1411

جاده قزالحصار-نبش خ شهید مدنی-پالک 21

471-22710121

1

اکبر یاری آذر

27-04-1421

خ مطهری-خ آصفی-جنب اداره ثبت-پالک114

471-27119494

1

الناز جعفری نمین

27-11-1242

2

امیر احسان گروسی

27-04-1771

صومعه علیا

فردیس انتها خ79غربی-اول خ قریشی-طبقه فوقانی تاکسی
سادات
ماهدشت-میدان آزادگان-بلوار امام-روبروی بانک-
پالک114

شرکت خدمات
1

پاسارگاد (علیرضا

27-041491

میانجاده-بلوار شهید حدادی-پالک112

گل چمنی)

47121111217
471-22241117
47120111114

9

بهروز نصیریان

27-11-1211

فاز  0مهرشهر-بلوار گلها-پالک11

471-22119112

14

پریوش سعادتمند

27-04-1401

دولت آباد-بلوار ترمینال-پالک 1و14

471-27219104

11

پوپک گودرزی

27-04-1411

عظیمیه-میدان اسبی-جنب بازارشام-پالک-72طبقه7

471-27114440

17

جعفر مقدم

27-11-1701

خط  0حصار-جنب ایستگاه سواری

471-27722442

12

جمشید طرفه نگار

27-04-1471

پشت متروی کرج-خ شهید آخوندی-پالک 1

10

حبیب اله نوری

27-04-1429

اشتهارد-خ چمران-خ شهید گنجی-پالک91191

11

حبیب بهروز فر

27-04-1420

حصارک-روبروی درب سرم سازی

11

حبیب مختاری

27-04-1477

12

حسن عسکری

27-04-1411

نظرآباد-شهرک سید جمال الدین-خ ولیعصر-پالک141

11

حسین عباسی

27-04-1471

رجائی شهر بلوار انقالب بین11و17

471-20214012

27-04-1421

محمدشهر-بلوار امام خمینی-مجتمع دشت بهشت

471-21710442

27-04-1712

شهرک وحدت-ضلع غربی میدان راه آهن

471-21121911

19
74

حمید رضا احمدی
کافشانی
داور علی رهبر

جنب زندان قزالحصار-خ شهیدقره حسن پور-بین
گلستان1و7

47127171112
471-22279444
47120117027
47101710212
47101201917-2

71

رضا اسالمیان
چوکانلو

27-04-1409

نظرآباد-خ کاشانی-پالک192
شهر جدید هشتگرد پایین تر از میدان شهرداری بلوار

47101211110
471-

77

رضا توده زعیم

27-04-1779

72

رویا امیرپور

27-04-1492

طالقانی شمالی -پالک 102

70

زهرا احمدی

27-04-1411

رجائی شهر -رستاخیز-پالک011

71

زهرا رضائی

27-04-1411

جاده مالرد-بعد از پمپ بنزین حافظیه-بعد از گلستان11

71

زهرا شامانی

27-11-1214

شهرک اوج خیابان نواب صفوی نبش خیابان نواب 11

72

مهدی دیندار

27-04-1742

رجائی شهر-بین خ  9و  14غربی داخل پاساژ ایلخانی

71

زینب محمدی

27-04-1410

خ اهری-جنب نسترن 12

471-21117271

79

سارا بیگم جعفری

27-11-1121

میدان شهداء-خ بهار -پالک 1

471-7702920

24

ساناز بابائی

27-041411

جاده مالرد-بعد از پل مترو-روبروی پمپ بنزین باران-پ11

21

سپیده خوشه گیر

27-04-1771

 27سحر علی نیای کهن

27-04-1741

 22سعید بهرامی عارف

شقایق انتهای بلوار

کوهسار-بلوار شریعتی بلوار امام خمینی جنب بسیج پالک
211
فردیس-فلکه دوم اول خیابان سوم شرقی قدیم ( 10جدید)
پالک 21

00720171
47127117220
47120072911
471-21101110
471-2041440
47120742729

47127177201-1
47100271111
47121120971

27-04-1441

رجائی شهر-خ شهرداری-باالتر از-1نبش الله شرقی

471-20741911

20

سعید فالح نژاد

27-04-1741

چهارراه هفت تیر-بلوار دانش آموز-پالک1119

471-27241414

21

سمانه خانعلی پور

27-04-1424

حصارک باال  -خیابان آقا رضایی  -میدان کاوه  -پالک 70

9197114117

21

سمیه صادقی نیا

27-04-1422

میدان کرج-خیابان قزوین-نرسیده به میدان شهدا-خیابان

471-

22

سیاوش پناهی

27-04-1412

شاهین ویال-میدان امام حسین-پالک111

27-04-1472

کیانمهر-بلوار امیرکبیر-روبروی مخابرات

27-04-1417

خ مظاهری-طبقه فوقانی قنادی گلستان

27-04-1412

خ دانشکده-کوچه سازمان آب-پالک 1

27-04-1404

خ بهشتی-خ شهربانی-پالک71

21
29
04
01

سید فتح اله مرادی
سرابی
سید مهدی حسینی
فرزانه
سیده مریم حسینی
فرزانه
شرکت بهینه سازان
سبز ماندگار(ناهید

محقق -پ01

27720417
47120010920
471-22717121
47127710177
471-27701992
47127701111

کاظمی )
07
02

شرکت شادان دور(
مصطفی مشهدی)
شرکت شایان ارتباط

27-11-1421

میدان توحید-بلوار شریفی-سمت چپ-کوچه گاراژقدیم-
پ74

471-27741211
471-

27-04-1410

شهرک اوج-روبروی نظام وظیفه -مجتمع نیستان-پ722

27-04-1414

میدان شهید فهمیده-خ قناد-پالک292

27-04-1414

جاده مالرد-سر اهری-روبروی دادگستری

27-11-1412

خرمدشت -خ ولیعصر-روبروی یاسر-1پالک 21

471-20111494

02

شیرین خدایار

27-04-1470

میدان شهید فهمیده خ والفجر نبش بیمه تامین اجتماعی

471-27211111

01

سیده لیلی فرجی

27-04-1429

شاهین ویال214 -متری بنیاد-بین2و1شرقی-پ21

471-20114407

09

صغری مقدم

27-04-1424

خ بهشتی-روبروی بازار مالصدرا-پالک1029

14

طاهر مالجوادی

27-04-1400

11

شریفه سیف وند

27-11-1292

17

عبداله همتی

27-04-1411

مهرشهر-شهرک ولیعصر-چهارراه پنجم غربی-پالک7

12

عرفان ایزدیار

27-04-1421

جاده ماهدشت بعد از سه راهی زیبادشت جنب قنادی

10

علی اکبر عسگری

27-04-1427

فردیس-پاساژ حافظیه

11

علی اکبر محمد لو

27-04-1402

فردیس

11

علی انصاری

27-04-1407

شاهین ویال -خ  9غربی روبروی بانک صادرات پالک 10

12

جعفر ایازی

27-04-1770

فاز  0مهرشهر بلوار گلها جنب سردخانه مهرشهر پالک 77

27-04-1412

خ بهار-خ علی طاهری-پالک-14واحد7

19

علیرضا نوری

27-04-1411

خ شهید صدوقی -پالک 790و791

14

فاطمه کالنتری

27-04-1419

میانجاده-نبش خ عدل-پ172

11

فاطمه مامانی

27-04-1192

هشتگرد گلسار-خ شهید علی کوه خیل-پالک112

00
01
01

11

البرز(نظامی)
شرکت عرشیا
باهر(جمشیدیان)
شهرام لطفی
شیرین حسینقلی
نژاد

علیرضا جعفر پور
همایونی

کالک-بلوار مدرس-ایستگاه شهرداری-خ مسجد ابوالفضل-
پ14
رجائی شهر-بلوار انقالب-بین خیابان اول و دوم-روبروی
گلخانه-پالک97

27172727
47127271102
47121121079

47120011102
471-27271017
471-20747010
471-22271144
47121241171
47121120122
47127112219
47120272904
7122111291
47127771197
471-27111147
47120111912
471-

00170221
471-

17

فتح اله لطفی

27-04-1411

مهرشهر-بلوار ارم-نبش خ  77بهمن

12

فرهاد مطلب نژاد

27-04-1420

خ اهری-جنب دادگستری

10

فریبا قاسم خانی

27-04-1417

کمالشهر-خ پیشاهنگی-باالتر از مسجد ولیعصر-پالک 114

11

فهیمه صمیمی

27-04-1401

بین دهقان ویالی اول و دوم-پالک119

471-27111717

11

کوروش رهبری

27-04-1411

چهارراه مصباح-خ گلبهار-پ70

471-27774212

12

لیال سلگی

27-04-1421

جاده مالرد-کوچه صالحی جاهد-پالک 1

471-21117772

11

مجتبی احمد خانی

27-04-1422

19

مجید پوراحمدی

27-11-1791

شاهین ویال-خ قلم 11-متری شرقی-پالک122

24

مجید عبدالوند

27-04-1419

انتهای گلزار غربی-شهرک پردیسان-پالک71

27-11-1294

رجائی شهر -خ استقالل شمالی -بین  17و 12پالک92

27-04-1719

خرمدشت-نبش خ میثم -1پالک 271

27-04-1441

خ بهشتی-طبقه اول پاساژ جاوید-پالک17

21

محمد حاجی
اسفندیاری

 27محمد حسین بهرامی
22
20

محمد رضا حاجی
صادقی
محمد رضا خوش
صفت

27-04-1417

ماهدشت-بلوار امام-میدان سرباز-جنب خ مهران-نبش
کوچه حکمت-پ1001

فردیس بین کانال و فلکه سوم بین  2و 1قدیم جنب بانک
مهر ساختمان آبی پالک112

21

محمد ریاضی

27-04-1449

بلوار اشتراکی-بین گلستان 72و70

21

محمد زارعکار

27-04-1421

نظرآباد خیابان طالقانی ابتدای نیلوفر  2پالک 02

22

محمد طاهری

27-11-1411

عظیمیه -خ پرستو پالک12و19

21

محمدرضا زارعی

27-04-1100

29
14

محمد علی زارعی
نژاد

27-04-1441

رجایی شهر بلوار موذن روبروی دانشگاه آزاد طبقه فوقانی
شهر کتاب
هشتگرد-پشت بانک ملت نبش کوچه بنی عامریان پالک
9/19

محمد علی شریعت

27-04-1412

ماهدشت-بلوارامام خمینی-میدان نماز-پالک1412

 11محمد علی مجتهدی

27-04-1421

طالقان-بلوار طالقانی-روبروی بانک ملت

22217211
47121100421
47120111117

471-22211102
471-20270111
47120174224-1
471-20011212
47120141212
471-27719274
47121147211
47120242979
47100120191-9
471-27172244
9171107119
47100721422
471-22247741
47100270911

17
12

محمد کرمی میر
عزیزی
سعیده اسمعیلی
الموتی

27-04-1421

سه راه گوهردشت-بین خ 14و -11پالک 077

27-11-1419

بلوار مطهری کوی اتحاد نبش کوچه غالمرضایی پالک 17
جهانشهر-بین خ کسری و استانداری-جنب بستنی نعمت-

10

محمد گلستانی

27-04-1411

11

مرتضی صرامی

27-04-1401

شاهین ویال-خ اول-پالک 119

11

مریم محمدی

27-04-1427

کمالشهر-خ امام خمینی-میالد  -11پالک279

12

مصطفی جعفری

27-04-1777

نظرآباد-خ شهداء جنوبی  -پایین تر از بانک رفاه پالک144

11

معصومه آجرلو

27-04-1411

خ طالقانی جنوبی-نبش خ ساجدی-پالک110

19

معصومه سلطانی
قاضیانی

27-04-1717

94

معصومه ورزدار

27-11-1117

91

منصور مهدوی

27-11-1221

97

منوچهر جهانشیری

27-04-1412

پالک1179

فردیس سه راه حافظیه خیابان شهید داوری نرسیده به بیمه
تامین اجتماعی پالک 702
ساوجبالغ -ملک آباد  -خیابان امام -نبش کوچه مصطفی
خمینی -پالک 174
نظرآباد-خ کاشانی-نبش بهارستان-0پالک0
جاده مالرد -سه راه انبار نفت744 -متر مانده به شهرک
وحدت  -پالک111

47120072124
471-27100974
47120019100
471-20111424
47120211127
471-01201114
47127220272
471-21111412
471-0711110
471-01219044
471-21107214

92

منوچهر طهماسبی

27-04-1410

خرمدشت میثم  11 1متری سعدی پالک 22

471-20171414

90

مهدی آتشبار

27-04-1414

حصارک-خ انقالب -پالک 772

471-20171114

91

مهدی جعفری

27-11-1471

هشتگرد-خ رستم نژاد-پالک2

471-00774014

91

مهسا سماواتیان

27-11-1712

92

میترا عزیزپوریان

27-04-1417

فاز  0مهرشهر-بلوار گلها-پالک09

91

مینا سنایی یوزناب

27-11-1214

فردیس-فلکه -0پالک 714

99

نادر عزیزی

27-11-1147

پیشاهنگی 74-متری نورمنش-پالک701

144

نجمه سادات رئوفی

27-04-1721

141

نرگس منصور بخت

27-04-1494

محمدشهر-بلوار امام خمینی-بعد از مسجد جامع

147

هنگامه کنعانی

27-04-1471

فردیس-ضلع غربی سینما-فلکه 1

ماهدشت -انتهای بلوار امام -روبروی حسین آباد -جنب
تاالر وصال

شهر جدید هشتگرد -فاز  - 1میدان شهرداری  -خیابان
مسجد-پالک0

471-22241041
47122124917
471-21144741
47120149292
7100710911
47121242121
47121114101

142

یاسر نیک فالح

27-11-1111

کمالشهر-خ امام-نبش میعاد -2پالک14

140

یحیی اتابکی

27-04-1411

ایستگاه گرمدره جنب اداره پست

141

حمید مختاری

27-04-1410

141

ابوالفضل حسن

طالقانی شمالی -نبش خیابان بهار جنب پارک شرافت پالک
111

47120242202
7121147102
47127717241-1

27-04-1711

مشکین دشت-خ شهید هدایتکار

471-21712111

142

احمد دانشی کهن

27-04-1412

چهارراه مصباح-نبش کوچه کربالئی صالح

471-27249947

141

ابوالفضل جوکار

27-04-1491

خ ذوب آهن-جنب نمایشگاه قصر شب-پالک 710

149

محمد عطائی

27/04/1491

114

وکیلی

مرضیه سعیدی
طبالوندانی

27-04-1491

111

محمدرضا زاده شیر

27-04-1499

117

محمد باقر حدث

27-04-1147

112

افالطون مهرانی

27-04-1474

110

داود داودوند

27-04-1141

111

مینا رشیدی

27-04-1141

111

محسن جعفری

27-04-1142

112

جعفرحسین زاده

27-04-1497

111

سید حمیدرضا
حسینی

27-04-1141

119

زینب قلیچ خانی

27-04-1114

174

عباس توده خرمن

27-04-1149

171

زهره دین محمدی

27-04-1111

حصارک باال -خیابان ساسانی-روبروی سینمای قدیم پالک
114
حصارک باال -بلوار آزادی نبش کوچه استقالل جنب
فروشگاه عدالت
بلوار موالنا  -خیابان پیروزی  -پالک 91
اشتهارد  -میدان معلم-خیابان معلم-نرسیده به مسجد
قاضیان
رزکان خیابان سردار جنگل زنبق  10طبقه دوم
فردیس-خیابان حافظیه 01-دستگاه-ابتدای خیابان شهید
حسینی پالک1
کمالشهر -بلوار شهرداری-بین خیابان گلستان1و - 7پالک
71
مهرشهر-خیابان ولیعصر -روبروی مسجدجامع
رجائی شهر-فاز-1خیابان اصلی(آزادی)-نبش شهرک شهید
جهازیها پالک0
شهرک استاندارد-خیابان فردوسی-بعد از بانک ملی ایران-
روبروی کوچه دانش -1پالک790
حصار-خط دوم-روبروی امالک نیساری-جنب ساختمان
احسان-پالک217
نظر آباد تنکمان خیابان امام خمینی نبش کوچه دوم شرقی
پالک27
جاده ماهدشت-ولد آباد بزرگ -علی آبادگونه خیابان
شهداء-نبش شقایق-2پالک711

471227211442
47120140022
47120124701
47120011902
7122272221
9211412112
471-21114991
7120241714
47122242221
47120041111
471-27142112
7127774014
7100120144
7121221011

 177نرگس اخوان صباغ

27-04-1111

حسن آباد-بلوارامام رضا(-ع)-بلوار تربیت بدنی-نبش
کوهپایه

7127170201

172

زینب انگوتی

27-04-1111

پیشاهنگی-خیابان گلدشت-نبش دوم شرقی

9279141190

170

مهدی نادری

27-04-1112

خیابان بهار-جنب برجهای حافظ وسعدی-پالک2

7127711700

171

اصغر گروسی

27-04-1117

171

سمیه حشمتی پور

27-04-1111

172
171

سیده زهرا سادات
رسول
امیر عباس اجالل

 179محسن فشنگ ساز

27-04-1174
27-04-1112
27-04-1127

124

مصطفی بورقی

27-04-1122

121

معصومه درویش

127

سید مجید حسینی
فرزانه

 122الهه سلطان محمدی

محمد شهر-بلوار امام خمینیی-خیابان شهید بهشتی-
روبروی آتش نشانی-جنب لوازم ورزشی المپیک
کوهسار-بخش چندار-خیابان شهید ابراهیم حسینی-جنب
شعبه نفت
روستای ینگی امام-خیابان آیت اله طالقانی-بعد از
داروخانه-جنب صندوق قرض الحسنه
روستای لشگر آباد-بلوار امام خمینی 144-متر پایین تر از
بانک ملی
محمد شهر -ولد آباد-خیابان  77بهمن-نرسیده به مسجد
جامع-نبش بهمن 11
خیابان  01متری گلشهر-چهار راه گلزار-روبروی بانک
تجارت

7121211114
7100271111
47100210149
7100012111
471-20141424
7120141424

27-04-1179

دهقان ویالی اول-دومین مغازه سمت چپ-پالک9

471-20049174

27-04-1177

بلوار امام زاده حسن-نبش گلستان -0پالک 110

7127702112

27-04-1170

عظیمیه -میدان طالقانی-خیابان ارکیده(شجاعی)-تقاطع
ارکیده و نرگس-پالک19

7127111444
471-

120

نعمت عالئی زنگیر

27-04-1172

باغستان-بوستان یکم-پالک1

121

سعید ملکان

27-04-1172

روستای سعید آباد -خیابان معلم  744متر جلوتر سمت چپ 7100117190

121

پژمان کریمی

27-04-1171

7122127471

شرکت آرمان هدف
122

تیراژه (بهرام

27-04-1121

فالحت)
 121سید ابراهیم خلیفه
129

سیاوش سلمانی
محلی

27-04-1121
27-04-1121

104

نیلوفر علیپور

27-04-1144

101

حسین پیرهادی

27-04-1120

107

مدینه قهرمانی

27-04-1119

کرج 01متری گلشهر-خیابان کوکب شرقی-پالک11
خیابان بهشتی-کوی کارمندان شمالی-کوچه یاس یک-
روبروی آموزشگاه رانندگی میثم-پالک17
چهار راه هفت تیر-ابتدای بلوار بالل-پالک111
فردیس-شهرک سپاه-خیابان ششم شرقی-بعد از مسجد-
جنب مدرسه
نظر آباد خیابان تهران-نبش گلستان -17پالک7
خیابان شهید بهشتی-پاساژ سادات-طبقه اول-پالک
112272
ماهدشت-بلوار امام خمینی-جنب بانک ملت

20221121

7120092027
7127711111
471-21111992
7101212211
471-27712149
7122211772

102

احمد میرشاهی

 100علی دهستانی منفرد

27-04-1141
27-04-1122

مهرشهر-حسین آباد-نرسیده به چهار راه فرهنگ-جنب
فروشگاه کیش

7122249122

نظرآباد-خیابان انقالب-نرسیده به پارک کارگر-پالک 471-01202124 741

101

فهیمه مرتضوی

27-04-1107

رجایی شهر -بلوار انقالب بین  2و  0شرقی

7120749111

101

وحید بابویی

27-04-1129

کردان خیابان ثامن الحجج(عج)پالک 177

9172141921

27-04-1121

شهر جدید هشتگرد خیابان مسجد دفتر پست

102

حمید خشنود بهرام
زاده

101

کامران احمدی

27-04-1104

109

محمد عبدی

27-04-1101

مهرشهر-بلوار ارم-نبش خ افشار-طبقه فوقانی بانک
مسکن-ساختمان ارم-پ 17واحد7
چهار راه گلزار -گلزار غربی-نرسیده به میدان بسیج-جنب
تخم مرغ مرکزی کرج

47100710001
47122271217
7120112901

114

سهیال اسدی

27-04-1102

محمد شهر -زیبادشت خیابان امام جنب امالک 114

7121110417

111

حسین مرادلو

27-04-1101

محمد شهر-خیابان امیر کبیر-نبش کوچه دوازدهم

7121244414

 117مهری ملک محمدی
112

سید محمد جواد

27-04-1101

01متری گلشهر-بلوار گلزار شرقی-بعد از اداره ثبت
احوال-پالک 142

27-04-1101

حصارک-خیابان مالک اشتر-خیابان ابوطالب -پالک112

471-20117112

110

اکبر سمندی زاده

27-04-1114

اسالم آباد 74-متری شریعتی-خیابان تختی-پالک02

7127101020

111

شاهرخ افرادپور

27-04-1111

01متری گلشهر -خیابان اصلی-بین آبان وآذر شرقی

111

مهدی زارعی نژاد

27-04-1110

هشتگرد شهرک بعثت بلوار عاشورا نبش چهار راه ابوذر

27-04-1111

کمالشهر-خیابان شهید بهشتی-خیابان ظفر1/10

7120244129

111

فرشته افشاری

27-04-1117

هشتگرد خیابان امام خیابان خوئینی ها پالک 1

7100712024

119

سمیه توحیدی فر

27-04-1111

فردیس-فلکه اول-خیابان امام حسن-پالک 104

7121110270

114

طاهره پهلوانی

27-04-1119

111

مهدی سپهری

27-04-1112

117

محسن حاتمی

27-04-1110

112

112
110

موسوی

حمیده دهقان
بنادکی

هوشنگ میرزایی
پور
حسن سالکی

27-04-1122
27-04-1111

روستای کندر جاده چالوس-کیلومتر -0طبقه همکف پایگاه
بسیج روستای کندر
مهر ویال-درختی-خیابان چهارم
میانجاده-حیدر آباد-خیابان عدل-روبروی مسجد امام
حسین (ع)-نبش خیابان بروجردی
فردیس-نرسیده به فلکه اول-روبروی مسجد الزهرا(ع)-
مجتمع حافظ
کالک شهرک جهان نما خیابان اصلی  27متری یاس

47120111111
47100712111

9190114011
9211212917
47120111292
7121119121
47127211120

 111مرضیه منصورزارع

27-04-1122

111

شیرین امینی

27-04-1119

روستای آران-روبروی مصالح فروشی
مهرشهر بلوار ارم-نبش خیابان رسولی-روبروی درب اصلی
باغ سیب-بلوک -1پالک120

7100020441
7122241747

112

علی رضایی

27-04-1421

کرج جاده مالرد  -نبش گلستان 11

471-21117111

111

مریم کرمی

27-04-1111

جاده مالرد پایین تر از کانال پ2719

7121121414

119

روح اله خراسانی

27-04-1124

124

شرکت نوا رایانه

27-04-1121

نظر اباد الغدیر شمالی بین یاس 7و 0پ17

121

میکائیل پرمهری

27-04-1111

سیمین دشت -شهرک صنعتی

127

مهدی معارف وند

27-04-1112

122

کامبیز خسروی

27-04-1111

120

محمد شاهمرادی

27-04-1127

کرج حصارک سه راه پست خانه روبروی اداره پست

121

حسین سلیمانی

27-04-1120

مترو گلشهر غرفه 1/7

9172701112

121

پرویز دبیر

27-04-1121

بلوار شهید فهمیده دولت اباد جنب نان شیرینی مجلسی

9212412290

122

مهدی فتحی زاده

27-04-1121

121

مژده حفظ اللسان

27-04-1121

129

کیومرث دارابی

27-04-1114

کرج شاهین ویال خیابان قلم بین 19و74شرقی پ121

114

منصور حمزه پور

27-04-1114

هشتگرد بلوار مدرس ظلع غربی-ساختمان قائم

111

مسعود مرادی

27-04-1117

117

شهره لشکری

27-04-1112

112

محبوبه اسدی

27-04-1129

بلوار سرداران نرسیده به چهارراه جنب امالک بیات

110

علی آجرلو

27-04-1117

کرج بلوار مالصدرا حدفاصل چهارراه ابوذر وجمهوری پ7120020202 10

111

حسام سوری

27-04-1111

7121222022

 111سید حسین اشرفی
112

زهراسوری

27-04-1171
27-04-1112

کرج بلوار هفت تیر بلوار شهدا دانش اموزخیابان هفت تیر پ
99

خیابان شهید بهشتی خیابان شهید حاتمی روبروی نانوایی
پ1111112
شهرک صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان پشت مسجد قطعه
01

گرمدره بلوار امیر اباد نبش کوچه هفتم ساختمان پزشکان
سینا
جاده مالرد گلستان  24بلوار طالقانی جنب 1متری لطفی
پالک 91

کرج چهارراه طالقانی شمالی بعداز اداره پست طبقه فوقانی
رستوران اشپزباشی
کرج بعداز میانجاده نرسیده به 01متری گلشهر نبش خیابان
اصالنی

محمدشهر همایون ویال خیابان الدن نبش شقایق
چهارراه دولت آباد-بعد از بیمارستان قائم-روبروی بانک
صنعت و معدن
خرمدشت خیابان ولیعصر روبروی میثم  2/7جنب امالک

7127211912
7101211120
471-21124110
9147717127
7122221144
47120112171

471-21142921
471-00272411
47120207714
7100712711
7127771119
7120129472
7120044141

471-27221749
47122207211

111

علی امان ابادی

27-04-1171

119

رضا معدن دار

27-04-1479

194

عبداهلل رستمی

27-04-1110

 191فاطمه صادق کمالی
197

داود حاج حسنی
بیوکی

27-04-1111
27-04-1194

شرکت خدمات
192

ومشاوره مبین

27-04-1111

تجارت غدیر
190

سید رفیع صادقی
فرد

27-04-1191

محمد شهر ولدآباد خ  77بهمن روبروی مخابرات شهید
کریم زاده پ741
روستای هیو خیابان طالقانی
کرج مشکین دشت خیابان هدایت کار جنب مجتمع افتاب
پ221
حصارک خیابان شهید بهشتی روبروی خیابان امام زاده
محمد پاساژرضا
سه راه گوهردشت بلوار یادگار امام خمینی بین یاسر 1و2
ساوجبالغ چهارباغ شهرک علوی تقاطع 14متری قزالحصار
نبش خیابان هادیان پ2
گرمدره-کوهک خیابان اصلی انتهای بلوار امیر کبیر-جنب
شیرینی فروشی کشفی

7121247101
471-0101010
7121741790
7120111492
7120101042

9171710212

471-21140142

191

عباس نظری

27-04-1119

جاده مالرد خیابان پیک روبروی نسیم جنب نانوایی پ041

9291141217

191

حمید سلیمانی

27-04-1112

رجایی شهر اوقافیها خیابان  11متری چهر پردارز پ14

9172101101

192

علی محمودی

27-04-1111

191

شرکت ارتباطات
کوثرالبرز

27-04-1197

محمد شهر کلستانک خیابان اصلی جنب مسجد مسلم ابن
عقیل
کرج جاده مالردجنب پمپ بنزین حافظیه خ صاحب الزمان خ
سعدی پ11
فردیس شهرک  114خیابان مسجد النبی غربی جنب آژانس

9211141104
7121117179

199

حسن جوادی

27-04-1190

744

نادرملک پور

27-04-1191

741

مظاهر سعیدی

27-04-1191

747

کبری خرمن بیز

27-04-1192

نظر آباد الغدیر چنوبی بین خیابان 19و74

27-04-1191

کرج کمال شهر میدان شهرداری خیابان امام خمینی پ7120249412 914

 742محمد مقدس بیات
740

شرکت میالد پیام
نور

27-04-1419

مصطفی
کرج بلوارعالمه جعفری روبروی شهرداری پالک 11
کرج بلوار امام رضامقابل اردالن  2نبش تربیت  1س
پاساردگاد

فردیس نرسیده به فلکه چهارم روبروی بانک سپه روبروی
دارو خانه

741

حمید بیات

27-04-1124

کرج عظیمیه میدان مهران بلوار گلستان نبش بوستان 11

741

علی منصوری

27-04-1471

حصارک میدان دانشگاه نبش خیابان بوعلی پالک 1

742

محمد ابراهیم
جعفری

 741محبوبه کاسب وطن

27-04-1744
27-04-1199

کرج بلوار هفت تیر چهارراه کارخانه قند نبش خیابان شالچی
س اشکوری پ11
ماهدشت خیابان سرداران بعد از 0راه نصر جنب مرکز

7121101722
7120044404
9171419201

7121111101
47127121229
7120141112
9170119291
471-22212047

بهداشت
749

سمیه عبادیان

27-11-1022

714

جواد بافنده

27-04-1740

 711سید محمود موسوی
717
712

شرکت تعاونی
لشگر14سیدالشهدا
مریم درخشان بنه
کهل

27-04-1742

کرج-چهارراه دانشکده-روبروی قنادی سادات-نبش خ
دانشکده
ساوجبالغ-چهارباغ-خ اصلی-نبش میدان امام خمینی(ره)

9171121422

کرج -بلوار سرداران شرقی-نبش خ فرهنگیان-طبقه زیرین

471-

مکس برگر-پ000

20021742

27-04-1741

کرج-شاهین ویال-بلوار باهنر-شهرک یاس-خ یاس

7197140401

27-04-1142

حصارک-گلشهر غربی-خ برزنت-روبروی آژانس آذر-پ471-20147411 12
جاده مشکین دشت-شهرک بعثت-بلوار مالصدرا-نبش

710

اسماء ریاحی

27-04-1492

711

زهرا معروفی

27-04-1112

مشکین دشت-خ طباطبایی-پ01

27-04-1111

رجائی شهر -بلوار آزادی پالک 17

711

شرکت ارتباط گستر
مهر آدین

7127719214

زنبق7

شاهین ویال بلوار باهنر خیابان  77بهمن جنوبی نبش کوچه

712

محمود ریاحی

27-04-1171

711

حسین پهلوانی

27-04-1102

719

اسرافیل شجاعی

27-04-1140

774

سعید رسولی

27-04-1774

مهرشهر حسین آباد نبش چهار راه فرهنگ

771

مرضیه خسروی

27-04-1110

گرمدره خیابان سپهر پالک 271

777

صغری سیفی

27-04-1771

شعبانی
اسالم آباد -منطقه  - 1خیابان ولیعصر  -کوچه حسنلو پالک
111
میدان نبوت بلوار صدرا نرسیده به خیابان ابوذر بلوک 7
واحد 7

چهار راه طالقانی خیابان بهشتی بسمت غرب جنب موسسه
ثامن االئمه

47121242112
471-21749121
47120021429
7120119224
7127721142
7120011714

مسئول دفتر

