
آدرسشماره تماسکد دفترنام دفترردیف

رزکان نو ابتدایی جاده مشکین دشت دست راست روبوري بانک کشاورزي7240102036645820نوري1

 متري گلشهر چهارراه گلزار روبروي بانک تجارت 45خیابان 7240113334608030بورقی2

روبرو شیرینی سادات حسینی- چهارراه دانشکده 724012239124903905عبادیان3

مشکین دشت خ شهید هدایت کار روبروي خ شهید صبري7240121836217566حسن وکیلی4

چهارراه مصباح نبش کوچه کربالیی صالح7240106332709902دانشی کهن5

 قدیم روبروي داروخانه بهار16 غربی 43 روبروي بانک سپه کوچه 4فردیس نرسیده به فلکه 7240106936544150یوسف زاده تهرانی6

153حصارک خ مالک اشتر نبش کوچه ابوطالب پ 7240114634652159موسوي7

234کرج مهرشهر حسین آباد خ ولی عصر پ 7240110333307772جعفري8

18عظیمیه باالتر از میدان مهران نبش بوستان 7240113032536379بیات9

 شرقی 2پیشاهنگی خ گلدشت نبش 724011159329506194انگوتی10

عظیمیه میدان طالقانی خ ارکیده تقاطع ارکیده و نرگس 7240112432551000سلطان محمدي11

15 بهمن نبش بهمن 22محمد شهر ولد اباد خ 7240113236321912فشنگ ساز12

ساختمان کاوه- مهر ویال بعد از سه راه تهران نرسیده به میدان مادر روبروي دبیرستان دخترانه7240101833531381سروش سعادت13

106نظر آباد شهرک سیدجمال الدین خ ولیعصر پ 7240121645345982عسگري14

 طبقه همکف 15 مهرشهر بلوار گلها پ4فاز 7240121533519613نصیریان15

 غربی داخل پاساژ ایلخانی 10 و 9خ آزادي بین خ 7240120734444194دیندار تازه کندي16

9چهارراه دولت آباد ابتداي بلوار عالمه جعفري روبروي پارکینگ شهرداري منطقه 7240119534400040ملک پور طالقانی17

متري گلشهر خ اصلی بین آبانو آذر شرقی 724011553456168645افرادپور18

خ شهید بهشتی بین میدان سپاه ونرسیده به سه راه گوهردشت روبروي کانون ورزشی سپاه جنب داروخانه ایران 7240107034466647مقدم 19

 5فردیس ضلع غربی سینما فلکه 7240102136550545کنعانی20

2 متري گلشهر بلوار گلزار شرقی روبروي اداره ثبت احوال نبش بن بست سپیدار پالک 45کرج 7240114534612436ملک محمدي21

 میدان مادر مجتمع تجاري مادر طبقه اول2شهرجدید هشتگرد فاز 7240113844266051شرکت پیشخوان چابک غزال البرز22

560پیشاهنگی باالتر از مسجد ولی عصر پ 7240106234815581قاسم خانی23

110محمد شهر زیبادشت خ امام جنب امالک 7240114336884062اسدي24

116ابتداي جاده  مالرد سه راه انبار نفت به سمت وحدت پ 7240105336654503جهانشیري25

مهرشهر بلوار ارم نبش خ افشار طبقه فوقانی بانک مسکن 7240114033326712احمدي26

 شرقی20و19شاهین ویال خ قلم بین 7240116034342280دارابی کوچکی27

207حصارک خ انقالب خ مالک اشتر الله سرخ جنوبی پ 7240117434681197سلیمانی28

84کرج بلوار مالصدرا حد فاصل چهار راه ابوذر و جمهوري پ 7240118234474347آجرلو29



آدرسشماره تماسکد دفترنام دفترردیف

117هشتگرد گلسار خ شهید علی کوه خیر پ 7240119344524775مامانی30

سایت اداري خیابان شهید صدوقی جنب اداره تعزیرات724011802644232173دادگر کاوه صنعت البرز31

حصارک باال خ شهید میر تقیها نبش کوچه اسالمی7240109834570248سعیدي32

26 پ 2و1کمالشهر بلوار شهرداري بین گلستان 7240110134715250رشیدي33

9 ساختمان فراز طبقه همکف واحد 976پالک - بلوار شهید بهشتی - خیابان ولیعصر شمالی - کمالشهر 7240108434900211شرکت رهروان رویا رج34

14/1کمالشهر خ ظفر پ 7240115634700179دهقان بنارکی35

فردیس نرسیده به فلکه اول روبروي مسجد الزهرا روبروي موچه ناصر یک 7240117336669175میرزایی پور36

حصارک خ شهید بهشتی سه را پست خانه روبروي اداره پست7240117234667412شاهمرادي37

 بین کوچه اول دوم غربی 14نظرآباد بلوار مدرس خیابان الغدیر شمالی پ 7240117145355134دودانگه38

فردیس سه راه حافظیه خ شهید داوري نرسیده به بیمه724012129123607640سلطانی قاضیانی39

 32 پ 2نظر آباد تنکمان خ امام خمینی نبش کوچه 7240110944634800توده خرمن40

2حسن آباد بلوار امام رضا بلوار تربیت بدنی نبش کوهپایه 7240111632524345نرگس اخوان صباغ41

726 پ5خرمدشت نبش خ میثم 7240121934800015بهرامی42

کوهک خ اصلی انتهاي بلوار امیر کبیر 7240119136107923صادقی فرد43

729 پ 15کمالشهر خ امام خمینی میالد 7240107234716532محمدي44

 متر بعداز مسجد جامع محمدشهر150محمد شهر بلوار امام خمینی 7240109036303636نرگس منصور بخت45

نظر آباد خ طالقانی ابتدا نیلوفر7240103145357294محمد زارعکار46

اشتهارد خ شهید چمران خ شهید گنجی 7240107937725555حبیب اله نوري47

 طبقه اول 1013چهارراه طالقانی بین هالل احمر و دارایی جنب موسسه اعتباري ثامن پ 7240122634470373صغرا سیفی48

11 شهید سبز علی پور پالک 46فردیس خیابان گلستان 7240117836642826مژده حفظ اللسان49

12خ جمهوري شمالی ضلع غربی پل شهدا روحانی کوي اتحاد نبش کوچه شهید غالم رضایی پ 7240120834452255سعیده اسمعیلی الموتی50

143بلوار طالقانی شمالی خ کاج پ 7240109332552334رویا امیر پور51

 جنب امالک 24و23اشتراکی شمالی بین گلستان 7240100934307929محمد ریاضی52

اشتهارد میدان معلم ابتداي خ معلم7240110237727775محمد باقر حدث53

20میدان توحید بلوار شریفی سمت چپ کوچه گاراژقدیم پ7240121432201316مصطفی مشهدي محمدي54

2مهرشهر شهرک ولی عصر چهارراه پبجم غربی پ 724010552633320317عبداله همتی55

78کیان مهر مهدي اباد خ انقالب پ 7240106133214171اکبر قهرمانی56

143حصارک خ انقالب جنب امامزاده محمد جنب عکاسی آریا پ 7240105034525162مهدي آتشبار57

10کالک ایستگاه شهرداري ابتداي خ مسجد ابوالفضل پ7240104432321412طاهر مال جوادي58



آدرسشماره تماسکد دفترنام دفترردیف

10کالک خ اول پ 7240104532314117شهیدي59

تنکمان خیابان حافظ7240999844634598زیبا کاظمی60

4 غربی پالک 3 و 2فردیس شهرک سپاه بلوار قریشی جنوبی بین 7240113636535922حسین گرمسیري نژاد61

 ساختمان پاسارگاد5 نبش تربیت 7مقابل اردالن  (ع)بلوار امام رضا 724011969121069341مظاهر سعیدي62

،دفترپیشخوان107البرز،هشتگرد،بلوار مدرس شمالی،پایینترازمیدان دانش،پالک 724011282644225770دفترپیشخوان دولت و بخش عمومی63

3219جاده مالرد بعد از کانال ابتداي خیابان کیوان پشت فضاي سبز پالک 7240116526336563154مریم کرمی64

طالقانی بعد از داروخانه جنب صندوق قرض الحسنه... هشتگرد ینگی امام خیابان آیت ا6572401120724011202644353061

91پالک -خیابان پیروزي-بلوار موالنا724010999374833640دفتر پیشخوان موالنا66

52خ بهشتی طبقه اول پاساژ جاوید پ7240100132269720محمدرضا حاجی صادقی67

55شاهین ویال خیابان نهم غربی روبروي بانک مسکن پالک 724010062634533735سعید بهرامی عارف68

19/9هشتگرد بلوار والفجرپشت بانک ملت نبش کوچ بنی عامریان پ7240100844236073محمدعلی زارعی نژاد69

292خ شهید صدوقی روبروي بانک سپه پ 7240101132811102علیرضا نوري70

خ مظاهري طبقه فوقانی شیرینی گلستان 7240101232254822سید مهدي حسینی فرزانه71

رجایی شهر ابتداي بلوار باغستان روبروي اداره برق7240101334464934راشین آرتان مایا72

585طالقانی شمالی سربهار باالي پیتزا هانی پ 7240101432262706حمید مختاري73

2 طبقه 27عظیمیه میدان اسبی جنب بازار شام پ 7240101532552008پوپک  گودرزي74

میانجاده بلوار حدادي کوچه اوذر روبروي مسجد ابوذر7240101934565891مجید عبدالوند75

ساوجبالغ ملک آباد خیابان قره سنپور بین گلستان یک و دو 7240102245264757حبیب مختاري76

میدان شهید فهمیده نبش خیابان ابوسعید7240102432724205شیرین دولتیار77

12و11رجائی شهر بلوار انقالب بین 7240102634310417رویا رشیدي78

کیانمهر بلوار امیر کبیر روبروي مخابرات7240102733212532فتح اله مرادي سرابی79

حصارک باال انتهاي خیابان آزادي روبروي آبرسانی کوچه کمال زارع7240102834522875فاطمه سیاح پور80

ساوجبالغ  شهرک هیو خ  اصلی روبروي اداره پست 7240102944645454رضا  معدندار81

حصارک خیابان آقا رضایی میدان کاوه7240103034565009سمانه خانعلی پور82

1423جاده مالرد ابتاي خ اهري جنب دادگستري پ7240103436644078فرهاد مطلب نژاد83

خیابان مطهري پشت اداره ثبت اسناد7240103532559090رضا یاري آذر84

13رجایی شهر حیدراباد خیابان بنی نجار بعد از مسجذ مهدیه پالک 7240103934560741فاطمه دهقانی85

21پ(شهربانی )خ بهشتی خ سردار حنیفه 724010409128652422ناهید کاظمی86

119شاهین ویال خ اول پ7240104134515502مرتضی صرامی فروشان 87



آدرسشماره تماسکد دفترنام دفترردیف

 شرقی11شاهین ویال نبش 7240104234327940علی انصاري88

8دولت آباد ترمینال کالنتري بلوار نبوت روبروي مسجد حضرت ابوالفضل پ 7240104832719140پریوش سعادت مند89

197نظر اباد خ کاشانی پ 7240104945355184رضا اسالمیان 90

49 مهرشهر بلوار گلها پ4فاز 7240105237315049محمد علی شریعت91

354 پ5ماهدشت خ بی بی سکینه جنب کوچه الله7240105737315049محمد علی شریعت92

16 پ 13باغستان گلستان 7240105834300114اصغر  اسکندري93

137 متري شرقی پ16شاهین ویال خ قلم 7240105934324811مجید پور احمدي94

3نبش اردالن  (ع)بلوار امام رضا7240106432527232شایان ارتباط البرز95

 واحد سه525متري گلشهر بین خ گالیل و ترابی پ  724010663464220445احمد جمالی96

15جاده مالرد بعداز پل مترو روبروي پمپ بنزین باران پ 7240106832822745ساناز بابایی97

1جاده مالرد کوچه صالحی جاهد پ7240107136600222لیال سلگی98

1448ماهدشت بلوار امام میدان سرباز جنب خ مهران نبش کوچه حکمت7240107337311147مجتبی احمد خانی99

17گوهردشت خ یکم غربی پ 7240107434442478حبیب بهروز فر 100

محمد شهر بلوار امام خمینی مجتمع دشت بهشت 7240107636214007حمید رضا احمدي کافشانی101

طالقان بلوار طالقانی بروبروي بانک ملت 7240107844724988محمدعلی مجتهدي102

488 پ 12 و11رجائی شهر بلوار رستاخیز بین خ 7240108134423988زهرا احمدي103

 طبقه دوم857 شرقی پالک 22فردیس بین کانال و فلکه سوم نبش خیابان 724010822636513029شرکت رایکا تک پایا البرز104

154خ طالقانی جنوبی نبش خ ساجدي پ 7240108532734727معصومه آجرلو105

24چهار راه مصباح کوچه گلبهار پ 7240108632220313کوروش رهبري106

 طبقه همکف 10 خیابان بهار داخل کوچه طاهري ساختمان بهار پ 7240108732225892علی رضا جعفرپور همایونی107

123میانجاده نبش عدل پ 7240108934555963فاطمه کالنتري108

145میانجاده بلوار شهید حدادي روبروي خ ترابی پ 7240109134656550علیرضا گل چمنی109

4رجایی شهر انتهاي خ آزادي نبش شهرک جهازیها پ 7240109234406555جعفر حسین زاده110

 6جاده مشکین دشت شهرک بعث  بلوار فردوسی نیلوفر 7240109736703887اسما ریاحی111

53800مهرشهر حسین آباد نرسیده به چهارراه فرهنگ پست بانک 7240110633309137احمد  میرشاهی112

بلوار هفت تیر خیاابان قلمستان نبش مسجد ولیعصر7240110832862701سید حمیدرضا حسینی  113

حسن آباد باال خ بوعلی جنب امالک قائم7240111032559709زینب قلیچ خانی114

محمد شهر بلوار امام خ شهید بهشتی روبروي آتش نشانی7240111236311110اصغر  گروسی115

باغستان غربی روبروي مخابرات7240111334348630داوود  توکلی116
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نبش دهقان ویالي دوم7240111434448527مریم  عباسی117

23روستاي لشکر آباد بلوار امام  پ 7240111744453151امیر عباس  اجالل118

کوهسار  بخش چندارخ شهید ابراهیم حسینی روبروي ایستگاه تاکسی هشتگرد7240111844328115سمیه حشمتی پور119

ماهدشت بلوار امام خمینی جنب بانک ملت7240111937315227مدینه قهرمانی120

854 پ 4شاه عباسی پل امامزاده حسن نبش گلستان 7240112232243513مرتضی رضایی اکملی121

610سعید اباد خ والینت شمالی کوچه باغستان پ 7240112344682838سعید ملکان122

چهارراه دولت آباد نبش ابوسعید روبروي شیرینی بوي گندم7240112532712830سید حسین اشرفی123

بهمن روبروي مخابرات شهید کریم زاده 22محمد شهر ولد آباد خ 7240112636303923علی امان آبادي 124

1باغستان بوستان یکم پ 7240112734338176نعمت عالیی زنگیر125

110میدان سپاه پایین تر از اداره دارایی میدان ولفجر پاساژ یکتا ط اول واحد 7240112932700425معصومه درویش126

1 واحد 2ساختمان صدف -جنب پل -بلوار یادگار امام -ضلع جنوب شرقی - سه راه رجائی شهر7240113132707873شرکت آرمان هدف تیراژه127

میدان کرج ابتداي خ شهید بهشتی پاساژ فدک طبقه اول7240113432402788زهرا سامندر128

165چهارراه هفت تیر ابتداي بلوار بالل پ 7240113532251551سید ابراهیم خلیفه129

205نظر آباد خ انقالب نرسیده به پارک کارگر پ 7240113745347130علی  دهستانی منفرد130

400رجایی شهر بلوار انقالب بین خیابان دوم و سوم روبروي فروشگاه امیران پالک 724011422634445216هدیه سلطانی131

21کرج میدان آزادگان ابتداي طالقانی شمالی برج میالد ط همکف واحد 7240114732570111دفتر پیشخوان مجید بیات132

 ط همکف50 بهمن پالک 22خیابان یاسمن خیابان ولیعصر خیابان  (حسین آباد)مهرشهر7240114833304021تیام اطلس مدرن133

202 پ4فردیس فلکه7240114936511907فاضل معبودي134

1691 و 3 پ 5اسالم آباد بلوار دکتر شریعتی منطقه 7240115032402403اکبر سمندي زاده135

رجائی شهرابتداي سه باندي روبروي درب پارک7240115134208079مهرداد  یاري136

3هشتگرد شهرک ولیعصر خ زین الدین جنب مسجد ولی عصر پ 7240115244239654فرشته افشاري137

5چهارباغ خیابان شورا نرسیده به خیابان کارگر جنب بیمه  سرمد پالک 7240115844562805عاطفه عباس زاده138

1 ط 57 شرقی پ 12 متري کوچه 350شاهین ویال بنیاد خ 7240116334589029شهره لشکري139

1 طبقه همکف واحد 63رجایی شهر حیدرآباد خیابان عدل نبش کوچه حر پالک 7240116434500788نازنین قلی زاده140

جاده مالرد شهرک گلستان نبش کوچه خدادوست 7240116636661997میکایئل پرمهري141

 اشتهارد بلوار ابوریحان مقابل دفتر خدماتی شهرک جنب بازارچه فاز یک724011673778265مهدي معارف وند142

1 و 1 ط 174مهر شهر بلوار ارم جنب خ شهید رسولی طبقه باالي آجیل تواضع پ 7240116933308202شیرین امینی143

99چهارراه هفت تیر بلوار دانش اموز کوچه هفتم تیر پ 7240117032743056روح اله خراسانی144

کرج چهارصد دستگاه خیابان وحدت بن بست  توسل7240117732718827مرضیهر منصور زارع145



آدرسشماره تماسکد دفترنام دفترردیف

 متري گلشهر ابتداي خیابان درختی روبروي نمایشگاه کتاب بهمن 724011793351518645محبوبه  اسدي146

مشکین دشت شهرک بعثت بلوار کاظمی بین مالصدرا و فردوسی 7240118136337433حسام سوري147

 متري کاج عظیمه بعد از شاکر زادگان جنب مسجد الجواد 724011833255778045ارزو سپاهی148

338مشکین دشت خ هدایتکار جنب مجتمع آفتاب پ 7240118436201294عبد اهلل رستمی149

حصارک خ شهید بهشتی روبروي خ امام زاده محمد پاساژرضا7240118534551093فاطمه صادق کمالی150

گلستانک خ اصلی جنب مسجد مسلم بن عقیل-گلستان یکم 7240118633409162علی  محمودي151

7و6سه راه گوهردشت بلوار یادگار امام خمینی بین یاسر 7240119034645500داوود  حاج حسنی بیوکی152

فردیس فلکه چهارم خیابان چهل و یکم پشت مخابرات724011922636520222شرکت ارتباط گستر البرز153

 خ مسجد نبی جنب آژانس مصطفی110جاده مالرد شهرک 7240119436646898سیده فاطمه حسینی154

6نظر آباد خ مفتح نبش مهستان 7240119745368892کبري خرمن بیز155

کرج شهرک بنفشه بلوار شهید اخوندي نبش ک اولیایی ساختمان نرگس 7240119832807493محمد مقدس بیات156

ماهدشت بلوار امام خ سرداران ابتداي شهرک صنعتی روبروي مدرسه دخترانه شهدا7240119937313402محبوبه کاسب وطن157

77 متري چهرپرداز بین خیابان دوم و سوم پ 15رجایی شهر 7240120034407779محمد ابراهیم جعفري158

38 جدید پ 14فردیس بلوار شهداء فلکه دوم خ 7240120136534925سحر  علی نیاي کهن159

76خرمدشت خ ولی عصر روبروي یاسر یک پ 7240120234818090شیرین حسینقلی نژاد160

4خیابان برغان نبش کوچه شهید ناحی پ 7240120332206741سید محمود موسوي161

طبقه اول ساختمان اسکان.بلوار دانش اموز مقابل پمپ بنزین سفیر7240120632776114نیلوفر رستگاري162

7کمالشهر خ امام خمینی نبش میعاد 7240120934703112یاسر  نیک فالح163

37پ  (کوچه شهید کاظمی) شرقی جدید 28فردیس فلکه خ 7240121036551752الناز  جعفري نمین164

 دفتر پیشخوان دولت  4حصار خط 7240121132279280جعفر مقدم  165

ماهدشت انتهاي بلوار امام روبروي حسین آباد دفتر پیشخوان7240121337301401مهسا سماواطیان 166

شهرک وحدت ضلع غربی میدان راه آهن7240121736631951داور علی  رهبري167

مهرشهر بلوار ارم حسین آباد نبش چهارراه فرهنگ7240122033306833شرکت ساالر ارتباط الکترونیک مهر وطن168

850ماهدشت میدان آزادگان بلوار امام روبروي بانک  ملیپ 7240122137301001امیر احسان گروسی169

100نظر اباد خ شهداي جنوبی پایین تراز بانک رفاه پ 7240122245348520مصطفی جعفري170

@7240122433501563anjimandafateralborzآزاده  تقی لو171 gmail.com

245 متري نور منش جنب امالک فدک پ 20پیشاهنگی 7240122534809393نادر عزیزي172

2پ + 10میدان شهدا اول خ بهار کوچه شرع پسند جنب پلیس 7240122732253934سارا بیگم جعفري173

368کوهسار بلوار امام خمینی پ - هشتگرد 7240122844326566سپیده خوشه گیر174



آدرسشماره تماسکد دفترنام دفترردیف

4شهر جدید خ مسجد اداره پست قدیم پ 7240122944268600رضا  توده زعیم175

هشتگرد شهرک ولی عصر خ آزادگان روبروي گرمابه گلستان و آتش نشانی7240123144220388جمشید حسینی176

93 پ 13 و12گوهر دشت بلوار استقالل بین خیابان 7240123234481313محمد حاجی اسفندیاري177

112جاده قزلحصار ملک آباد بلوار امام پ 7240123345266664معصومه ورزدار178

4 پ4نظرآباد خ کاشانی نبش بهارستان 7240123545359400منصور مهدوي179

بلوار طالقانی شمالی خ بخش داري روبروي درب پاساژ رضا7240123632256727رضا  اختیاري180

3هشتگرد خ رستم نژادپ7240123744220410مهدي جعفري181

 برج سما ط اول2خیابان مطهري خ شاهد 7240123832537619زهرا شامانی182

6پالک -جنب بانک تجارت-کوچه سازمان آب-خیابان دانشکده-کرج724010679125663778سیده مریم حسینی فرزانه183

پاساژ البرز ایرانیان-انتهاي خیابان افشار-بلوار ارم-مهرشهر724012402633522387حمید حقی184

جنب شیرینی سراي پیمان- جنب خیابان پیک - جاده مالرد7240108036644250دفتر پیشخوان دولت185

17پالک - جنب پارک بوستان -خیابان نور-شهرک بعثت724012419125344809پایکاري186

خیابان حافظ ساختمان پست جنب اداره برق-خیابان امام - تنکمان 724012392644634598زیبا کاظمی187

ساوجبالغ روستاي هیو734010029128620277رویا افشار188

14زیبادشت کوچه پرستو خیابان مطهري جنب استخر گلستان پاساژ گلستان واحد 734010032636883534سهیال اسدي189

نظرآباد بلوار مدرس روبروي فروشگاه وین مارکت724012442645352520شرکت زمین پویان مائده البرز190

مهرشهر کیانمهر بلوار نور نبش میدان پلیس72401400263316218یاشار صنعت ایرانیان191

 طبقه همکف17 پالک 9کمالشهر خیابان امام خمینی کوچه میالد 7240139434726895توسعه پدیده ارتباطات مهام192

نبش کوچه سمیه - خیابان کوکب غربی - گلشهر میدان الغدیر 724014109032062672اطمینان ارتباط دیار193

21شماره  (برج سبز)کرج خیابان بهار روبروي مجتمع مشکونی فرهنگیان 724012422632225000دانش اسکان رهام194

100پالک -جنب مسجد زین العابدین - خیابان نواب صفوي - نظرآباد خ سید جمال الدین 7240141145358091داراب کهن بهار البرز195

 ساختمان ویهان طبقه همکف91کرج حصارک خیابان شهید بهشتی  ربروي خیابان انقالب بن بست 724014082634571398ارتباط فرادید نوتریکا196

 مجتمع آفتاب31گرمدره ناصریه بلوار شهید آجرلو پالک 724012462636121201نیک اندیشان البرز وطن197

ساوجبالغ روستاي قاسم آباد بزرگ خ اصلی پایین تر از دهیاري734010099363449426امین قبادي198

10هشتگرد خیابان راه آهن کوچه بوستان پالک 724013992644223418آراد رهام فرتاک199

115چهارباغ خیابان شهید بهشتی نبش خیابان باهنر پالک 724014212644563081آریا پیشخوان پامچال200

724014022.63Eالبرز پیشخوان حسن زاده201 بلوار سپاه بلوار گمنام نبش یاسمن جنوبی13+

30خیابان سرزمین مجتمع تجاپري پوریا واحد  - 7فاز -شهرجدید هشتگرد 724014162691031002روناک پیشخوان البرز202

کرج حصارک روبروي درب اصلی سرم سازي رازیخیابان طالقانی جنب امالک اطمینان724014172634686800پندار پیشخوان پرنیا203



آدرسشماره تماسکد دفترنام دفترردیف

3کمالشهر میدان بهشتی ابتداي بلوار شهرداري سمت راست ساختمان نوین طبقه دوم واحد 724014332634440004پویا تجارت الکترونیک عرفان204

 طبقه همکف1 ساختمان سپهر 2/6گوهردشت خیابان ولیعصر بن بست یاسر 724014132634804552نداي ماندگار فاخته205

هشتگرد لوار آیت اهلل خامنه اي جنب درب مصلی724014122644210160آروند اندیشان نوتریکا206

1نبش خیابان انقالب پالک - کوهسار بلوار امام خمینی 724014282644324275نویسا ایده فن آوران فرتاک207

145مهرشهر بلوار ارم خیابان اول شرقی نلش کوچه شهید حسین عسگري پالک 724014062633306716آفرند رادمان غرب ایرانیان208

7 و 6نظرآباد محله بختیار خیابان امام بین کوچه شقایق 734010012644633107فاطمه میرزایی209

کردان بلوار اصلی روبروي فروشگاه امیران734010112644333258غزاله رادي210

76کرج بلوار هفت تیر خیابان شهید صدوقی خیابان صالحی پالک 724014352632821078کوروش کبیر البرز211

8 بهمن جنوبی نبش بهمن 22نظراباد خیابان 724014312645365360توسعه آرمان گستر گیتی البرز212

1انتهاي مطهري نرسیده آزادگان جنب تامین اجتماعی ساختمان آفتاب طبقه اول واحد- کرج 7240124334482542خدمات سازان ارتباطات آفتاب البرز213

12کوهساز بلولر کردان  خیابان شهید امیر صحرایی پالک 734010122644334135دفتر پیشخوان امیرحسین توانگر رنجبر214

5613فردیس جاده مالرد شهرک ارم بلوار ارم بعد از سمیه غربی پالک 724014442636644707صبا شبکه ارم فردیس215

چهارباغ مهدي آباد خیابان انقالب رویروي کوچه توحید724014502633208753سگال سیستم نوین پرداز البرز216

 روبروي گل فروشی14 و 12بین غدیر -  بهمن جنوبی 22خیابان - نظرآباد 724014242645369389همراه کارن فناوران البرز217

170بین خیابان سوم و چهارم بعد از کوچه مهر یکم پالک - آق تپه -مهرشهر724014462634253670سپهر پیشخوان ولیعصر218

گلسار ضلع شمالی خ اصلی جنب پل عابر پیاده724014012644523004داده کاوان شهر گلسار219

14سه راه اول مجتمع تجاري اشکان طبقه همکف واحد - مسکن مهر پیام -ماهدشت 724014402637319604آرکا پیشخوان الکترونیک البرز220

چهارباغ جاده سهلیه لشگرآباد ابتداي خیابان ولیعصر734010102644454055سپهر عزیزي221

304 پالک 25 و 23بین خیابان  (ع)فردیس بلوار امام رضا22270401441724014412636564122

باغستان اشتراکی جنوبی بین گلستان نهم و دهم- رجایی شهر724014532634340255اعتماد الکترونیک پیشخوان توانا223

68نظرآباد خیابان شیخ هادي نجم آبادي پالک 734010202645373321رسول ازاد رنجبر224

کرج عظیمیه بلوار شریعتی ابتداي خیابان پامچال شمالی724014482632561076نگرش خدمات سعید البرز225

 طبقه همکف4 غربی پالک 41کرج بلوار شهدا بین فلکه سوم و چهارم خیابان 724014602636524937پویا ارتباطات راشین226

91 بلوار طالقانیجنب کوچه لطفی پالک 110فردیس جاده مالرد شهرک 72401461263000000یاسین شهر سرعت227

مهرشهر خیابان چهارم غربی شهرک سهرابیه نبش کوچه صاحب الزمان جنب نانوایی72401459263000000پیشرو نگین پانیک البرز 228

 طبقه همکف26 پالک 2کرج خیابان مطهري خیابان میعاد 724014569108417268سپهر فناوري ثمین آکام229

1 پالک 2فردیس جاده مالرد خیابان اهري نبش نسترن 724014492636619284سپهر گستر پرسام البرز230

فردیس سه راه حافظیه روبروي اداره گاز مجتمع پارسیان طبقه همکف724014032636640268وفاق آروین توانا231

110هشتگرد خیابان اصلی باالتر از اداره پست پالک 7340102344646326مهدي سامانی پور232
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4 پالک 7هشتگرد بلوار شهید زارعی کوچه شقایق 724014222644236323ارتباط نوین شهاب ایرانیان233

 طبقه همکف4کوهسار خیابان جنوبی پالک 734010162634490703سیده مرضیه میربزرگی234

66فردیس اکبرآباد بلوار استقالل کوچه آزادگان پالک 724014672634940690ارتباط گستر اماتیس بنفشه235

محمدشهر ولدآباد بزرگ خیابان امیر کبیر میدان توحید جنب اداره پست724014092636336518نیک بخت همراه خرم236

 طبقه همکف63 خیابان صاحب الزمان پالک 56فردیس جاده مالرد شهرک طالقانی گلستان 724014542636611921اقتدار پیشخوان البرز237

محمدشهر بعد از سه راه زیبادشت دشت خیابان شهید حججی روبروي شهرک دانشگاه مجتمع تجاري یاسر724013982634092659ارج پیشخوان البرز238

6 واحد 94کرج میدان توحید خیابان آبان خیابان هدایت ساختمان ساعت چی پالک 724014272632404308خدمات الکترونیک  تسهیل گران دانشمند239

شهرجدید فاز یک میدان یادبود اسکان جنوبی خیابان شهاب مجتمع تجاري استاد شهریار ط اول7240145726344267643هوشمند الکترونیک ماهور240

 مجتمع تجاري تعاون طبقه همکف2محمدشهر شهر مهندسی زراعی بلوار بهارستان کوچه دانش 724014582636710095داده پردازان رهپویان معرفت241

99 پالک 14خیابان سعدي روبروي گلستان 110فردیس شهرک 724014392636658873فردیس رایان ونوس242

اندیشه ساختمان اسپیناس-  متري اندیشه 24بلوار گلستانک 7240142336338816دادگر امین فیروزان243

2025خ یادگار امام  ابتداي بلوار شریعتی پالک  (کاج)کرج آزادگان بلوار بسیج 724014782632555880رایا اسپرلوس البرز244

فردیس بلوار بهاران غربی نرسیده به چهارراه قریشی مجتمع کیمیا سپیدط همکف724014692636538040غروب خزان گستر245

4 متري پالک 25نظراباد شهرک فرهنگیان خیابان 724014722645385943ارتباط موج مهر ایرانیان246

کرج بلوار هفت تیر بین چهارراه مصباح و کارخانه قند جنب بانک ملی724014452632248777پانیک آراد فرهام247

35نظرآباد بلوارآیت اله کاشانی نبش بهارستان 724014772632555880کامیار بامداد مهستان248

2B واحد 1نبش خیابان یاس  شرقی ساختمان آدرینا طبقه منفی  (ارم)مهرشهر بلوار امام خمینی 724014792634921520نور ایمان یزدان دانا249

307 پالک 14 و 16کرج حسن اباد بوعلی شرقی بین بو علی 724014292632544305اهورا پشخوان اوج250

20 و 18نظرآباد خیابان الغدیر جنوبی بین غدیر 7240144326300000000آبان مقدم البرز251

421 پالک 45 ز نبلوفر 29فردیس مالرد خیابان گلستان 724014732636639338متفکران پیک البرز252

اشتهارد خیابان معلم ضلع شرقی مسجد جامع724014642637721081آیین فربود دیار البرز253

89مشکین دشت فرخ آباد خیابان امام پالک 734010132636884528سیده فاطمه خمسه254

2 پالک 6ماهدشت بلوار امام خمینی آزادگان 724014832637317665ونداد افق فرتاک255

12واحد 4 ساختمان خلیج طبقه 181 متري کاج بین خیابان نیک نژاد و نداي جنوبی  پالک 45کرج عظیمیه بلوار 724014662632540569پرهام پیشخوان البرز256

طبقه همکف197رجایی شهر میدان رستاخیز پالک 724014862634409263آتیه سازان و توسعه گران کارمانیا257

39حصارک باال،میدان دانشگاه،بلوار خوارزمی،بین کوچه دوم و سوم،پالک 7240148934576953امین پیشخوان دولت البرز258

فردیس ، میدان امام خمینی ، خیابان سرحدي ، نبش حافظ شرقی7240148736519946شرکت اکسیر فرجام ساپرا259

12 و 10رزکان نو ، خیابان سردار جنگل ، بین خیابان رنبق 7240141536778918یکتا خدمات شایستگان260

 متري بعداز تعمیرگاه20جاده مالرد،خیابان اهري،خیابان ارکیده شرقی،خیابان 7240124836679819اسپاد دیجیتال ویرا فراز البرز261
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 جدید روبروي فضاي سبز25فردیس انتهاي خیابان 724014902636564122شرکت آرشان ارتباظ موج پارسی262

،جنب قنادي ضیافت(عج)،نبش خیابان ولیعصر(ره)کمالشهر،خیابان امام خمینی 7240148534723771شرکت بنیان کاوش ورنا یارا263

499فردیس،سه راه حافظیه،ابتداي خیابان امام حسن پالک 7240107536617447دفتر پیشخوان علی رضایی264

جاده سهیلیه،بعداز بستی نعمت،طبقه زیرین امالک فراز7340102544584919شرکت فنی و مهندسی سازه گستر البرز بختیاري265

1،ساختمان نسترن 9کرج،چهارصد دستگاه،بلوار عالمه جعفري،روبروي پارکینگ شهرداري منطقه 7240149432755939شرکت همراه ارتباط گستر امید البرز266

شمالی،پایین تر از مسجد جامع،ساختمان سپنتا(عج)کمالشهر،بلوار شهید بهشتی،ابتداي خیابان حضرت ولی عصر7240149134091330شرکت تدبیر تراز لیماک267

 طبقه اول21شهرجدید هشتگرد،فاز یک،میدان شهرداري،ابتدا بلوار شقایق،ساختمان سهند،پالک7240115444254396دفتر پیشخوان مهدي زارعی نژاد268

7 ساختمان پارس،طبقه سوم واحد 57،خیابان پنجم،بلوار شهید آیت اهلل مطهري،پالک 1رجایی شهر،فاز7240148834498719مهر اندیش مرجان269

12پالک  (ع)نظرآباد،بلوار آیت اهلل کاشانی،جنب کتابخانه امام محمد باقر 724014922645361242شرکت رایان سیستم مبنا البرز پیشخوان270

115ملک آباد،خیابان مجتهدي،روبروي کوچه شهید مهدي هاشمی پالک 724014932645266912شرکت رایان مریم البرز271

،ساختمتن وزیري،طبقه اول واحد یک1کرج،بلوار دانش آموز،ابتداي خیابان ابن سینا،پالک724014962632757508شرکت دیبا پیشخوان فراز بهار272

محمدشهر،جعفرآباد،بلوارشهید صالحی،بعداز دادسرا،نبش خیابان آیت اهلل مدنی7240149736317217شرکت وریا پردازش وصال273

 طبقه اول واحد یک12متري کاج نرسیده به خیابان شاکرزادگان ساختمان بیمه ایران پالک 45عظیمیه 7240143734092171شرکت تامین ارتباط الکترونیک ایرانیان274

 ساختمان یاس طبقه همکف139 خیابان مسجد النبی نبش کوچه شقایق پالک 110فردیس جاده مالرد شهرکت 724014989939393855شرکت برنا فرد اوژن275

84 نبش کوچه علوي پالک 56فردیس بلوار طالقانی خیابان گلستان 724015002636614373شرکت آستان مهرورز ویرا276

2 طبقه همکف واحد 76 بهمن میدان یزدي ها ابتداي بهمن سوم پالک 22خیابان .کرج724015012636318737شرکت پیشخوان خدمات دولت مهرآفرینان سراج277

متر مانده به میدان اصلی سمت راست جنب رستوران بام20جاده آتشگاه 734010262634390231دفتر پیشخوان سرکار خانم اکرم نریمانی278

متري اتحاد6نبش کوچه (اوقافیها)محله رجایی شهر میدان طالقانی خیابان شهید چهره پرداز724014472634410871شرکت ارتباطات نسل آینده البرز279

261شهرستان چهار باغ روستاي لشکرآباد خیابان صیاد شیرازي پالک 734010272644453104دفتر پیشخوان ساسان خدابنده280

114رجایی شهر شاهین ویال خ قلم خ دوم شرقی پ 724010772634577607کتایون صادق کمالی281

7 غربی پالک 14 متري نفت کوچه 20شهرک وحدت خیابان 724015032636651635شرکت ارشد الکترونیک یکتا جهان282

150 غربی قلم ساختمان صبا طبقه همکف پالک 9شاهین ویال خیابان 724015062634352556شرکت سحر ارتباطات ماه برزین283

نظرآباد خیابان انقالب ابتداي خیابان شهید دستغیب724013952645347500آینده نگران تکنولوژي شهر284

(ره)نظرآباد انتهاي بلوار مدرس غربی نرسیده به تقاطع رسالت روبروي کمیته امداد امام خمینی 724010052645361200سینا بیرامی285

1 طبقه 300 بلوار اشتراکی پالک 19باغستان خیابان شهید نبی اله کرمی بوستان 724015072634306702شرکت آتیه پندار مترو286

383مهرشهر ساماندهی بلوار ایمان خیابان ایثار قطعه 724015102633217969شرکت پویا ارتباط سیمرغ البرز287

کرج خیابان مطهري جنب شعبه یک تامین اجتماعی ساختمان سایه طبقه منفی یک724014742634454105شرکت تعاونی امین گشت عرفان البرز288


