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شماره تماسنشانیکد ردیف

33209838میدان آزادگان- نبش خیابان برغان- ساختمان احسان193306001

34563140حصارک -خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان انقالب - جنب داروخانه تخت جمشید - ساختمان ویهان - طبقه دوم293306002

34428828میدان سپاه - روبروی اداره مخابرات استان البرز- جنب بانک سپه- پالک 978-طبقه اول393306003

34425070رجایی شهر- ضلع شرق میدان رستاخیز-دفتر اسناد رسمی 49330600457

33535370چهل پنج متری گلشهر-چهارراه گلزار- روبروی بانک ملت- ساختمان گلزار- بلوک 1 واحد 5933060051

32241080میدان شهدا-روبروی خیابان بیمارستان کمالی-ساختمان مهر- طبقه فوقانی بانک گردشگری پالک 617طبقه اول واحد اول693306006

32775480خیابان طالقانی جنوبی- بین خیابان قیام و الله نهم- ربروی قنادی الدن- ساختمان ولیعصر- طبقه اول- واحد7933060072

36215746محمدشهر-خیابان امام خمینی ) ره (- بعد از خیابان پروما- جنب بانک انصار-ساختمان مهین خاکی-طبقه 8943060081

2-34407841خیابان شهید مطهری-نرسیده به پل روحانی - ساختمان ملل-پالک 5 طبقه اول994306009

44229968ساوجبالغ- بلوار امام خامنه ای- خیابان بسیج نبش کوچه بوستان10963060103

33308553مهرشهر- بلوار ارم- بلوک داروخانه شبانه روزی ایمان- پالک 120- طبقه اول- واحد 11963060112

45369134نظرآباد- بلوار مدرس شرقی- طبقه دوم بانک مسکن- واحد جنوبی1296306012

45368414نظر آباد خیابان شهدای شمالی- روبروی مدرسه آیت اهلل طالقانی- ساختمان تارا- طبقه سوم- واحد 13963060136
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36505711فردیس بین فلکه 4 و 5 - بعد از خیابان 47- ساختمان شهرزاد1496306014

36545550فردیس ابتدای کانال غربی- مجتمع دلتا- پالک 238- طبقه سوم1596306015

36649121فردیس جاده فردیس- پایین تر از انبار نفت- بعد از پارک منظریه- نبش گلستان 30- ساختمان قلم خانی- طبقه سوم واحد 16963060165

4-44213463هشتگرد بلوار آیت اهلل خامنه ای - روبروی ساختمان مرکزی شهرداری هشتگرد - پالک 1796306017205

ستری - مجتمع تجاری گلستان- طبقه اول- واحد 18963060188 44284146فاز 3- محله 2- بعد از دادگ

44221981شهرستان ساوجبالغ - هشتگرد - بلوار امام خمینی)ره(- روبروی بلوار مدرس - نبش کوچه نور - پالک 4 - طبقه 19983060282

44563692 شهرستان ساوجبالغ - چهارباغ - بلوار شورا - پالک20983060252

37721434شهرستان اشتهارد - ایت اهلل خامنه ای - میدام معلم- کوچه شهید قصاب - پالک 5 - طبقه همکف2198306024

37730180شهرستان اشتهارد - بلوار امام خامنه ای - بعد از میدان شهید سلطانی - روبروی بوستان سعدی - ساختمان اداری شهرداری - بلوک شرقی - طبقه اول2298306029

36208099شهرستان فردیس - مشکین دشت - بلوار هدایت کار - روبروی پمپ بنزین - نبش میالد 4 - پالک 1 - طبقه اول2398306026

36611068شهرستان فردیس - شهر فردیس - حافظیه شمالی - خیابان شهید فضل اله داوری)حافظیه( - پالک 71 - ساختمان ماهان - طبقه اول - واحد 24983060321

37319896شهرستان کرج - ماهدشت - بلوار امام خمینی - پالک259830602719

33210434 شهرستان کرج - کیانمهر - بلوار امیر کبیر - نبش کوچه نیستان 2 - پاساژ بوستان مهر2-طبقه اول 2699306033

44725997 شهرستان طالقان - بلوار آیت اله طالقانی - ابتدای جاده خسبان -ابتدای کوچه اداره ثبت2799306034


