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نشاني صرافيشماره تماستاريخ مجوزشماره مجوزشهراستاننوع صرافيمحل ثبتشماره ثبتنام صرافيرديف

 خ امام ، باالتر از ميدان شريعتي پالک ۵۲۳ کدپستي ۴۷۱۷۹۵۷ ، ۴۷۹۵۱۳۹۰/۰۱/۱۶۲۲۵۲۵۲۵۵۶۱اردبيلاردبيلنوع اولاردبيل۷۸۰۶جنتي وشرکا۱

خيابان شيخ صفي  ، روبروي هتل سبالن ، جنب بقعه شيخ صفي ۱۹۸۹۲۲۱۳۹۱/۰۷/۳۰اردبيلاردبيلنوع دوماردبيل۵۲۰۸جوادي و شرکا۲

خيابان سي متري طالقاني ، جنب بان مسکن۸۵۵۷۳۱۳۹۱/۰۴/۰۶۰۴۵۲۳۳۶۵۴۲۰اردبيلاردبيلنوع جديداردبيل۵۵۹۷صادق گرده وشرکا۳

خيابان گمرک - بازارچه بين المللي گمرک - فاز ۱ - غرفه ۱۲۵۴۵۰۱۳۹۲/۰۴/۳۰۰۹۱۴۴۵۲۰۰۷۱۱۶ بيله سواراردبيلنوع اولبيله سوار۵۸۱وکيل پاکدل جانيار و شريک۴

خيابان حکيم- مجتمع تجاري پرديس- طبقه اول- پالک ۹۴۶۳۴۱۳۹۲/۰۴/۰۴۰۹۱۲۶۲۷۹۴۹۹۲ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۷۶۳ محمد علي خاني چاهريسه و شرکا۵

 خيابان سپه ، جنب بانک ملت ۶۵۵۷۵۱۳۹۰/۰۳/۲۲۲۲۲۹۶۹۷اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۳۷۲۵۱اثني عشري و شرکا۶

خيابان آيت اله قدوسي، نبش کوچه شهريار، پالک ۲۹۷۸۷۱۳۹۲/۰۲/۰۸۰۳۱۱۶۴۱۰۰۰۳۱۰۲ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۳۳۷۰احسان نيکومرام و شرکا۷

خيابان استانداري ، چهارراه سعدي۳۲۴۱۰۷۱۳۹۱/۱۲/۰۱۲۲۲۳۶۱۶ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۲۴۷۹۸باطني وشرکا۸

 دروازه شيراز، ابتداي چها باغ باال، جنب فروشگاه برک۶۶۱۴۱۱۱-۳۰۷۰۷۴۱۳۹۰/۱۲/۱۸۰۳۱۱۶۶۴۴۷۲۷اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۳۴۱۸۶تاجمير رياحي و شرکا۹

 خيابان حکيم نظامي ، چهارراه حکيم نظامي ، بطرف پل فلزي پالک ۲۴۳ ۳۵۵۶۹۱۳۹۱/۰۲/۱۶۶۲۰۰۱۶۰اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۶۰۰۵جهانمردي وشرکا۱۰

خيابان حکيم نظامي ، پالک ۳۸۵ و ۲۵۸۰۸۰۱۳۹۰/۱۰/۲۸۰۳۱۱۶۲۴۳۱۶۴۳۸۷اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۱۱۹۳حبيب اله قاسم پور و شرکاء۱۱

خ مطهري ،پل فلزي ،جنب هتل آسمان ،روبروي بيمارستان شهيد دکتر بهشتي ،پالک ۱۱۳۹۴۳۱۳۹۲/۰۴/۲۰۰۳۱۱۲۳۷۰۳۳۱۲۳۵ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۵۲۱حسن فوالدگر و شرکا۱۲

سي و سه پل ابتداي چهار باغ باال ، ساختمان تجاري اداري کوثر ، فاز يک ،طبقه اول ،واحد ۹۴۱۳۱۱۳۹۲/۰۴/۰۴۰۳۱۳۶۲۰۴۵۹۷۳۱۴ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۴۸۴حيدر شريفي رناني و شريک۱۳

خيابان توحيد مياني، جنب بانک صادرات، کد پستي ۲۵۵۱۵۱۳۹۱/۰۲/۰۵۰۳۱۳۶۲۶۵۰۹۰۸۱۷۳۸۸۴۸۸۶اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۷۷۸۵روشندل وشرکاء۱۴

خيابان توحيد، حدفاصل چهارراه پليسو چهارراه مهرداد، جنب فروشگاه اکتيو، ساختمان نگار ۳۵۵۲۲۰۱۳۹۱/۱۲/۲۷۰۳۱۱۶۳۰۳۸۵۳۲ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۱۶۰۱سياوش قانعي و شرکا۱۵

ميدان نقش جهان- اول بازار لوافها -پالک ۳۲۴۶۶۱۱۳۹۱/۱۲/۰۲۰۳۱۳۲۲۰۹۰۹۰۱۷۰ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۲۲۵۹۳سيدمهدي کالهدوزان و شرکاء۱۶

 فهرست شرکتهاي صرافي که مجوز ايشان داراي اعتبار مي باشد
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خيابان سپه، کوچه تلفنخانه، سمت چپ، پالک ۲۲۹۱۹۸۱۳۸۹/۱۰/۱۸۲۲۰۰۶۳۳۱۴اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۵۹۹۵طهماسبي وشرکا۱۷

 خيابان نظرشرقي ، جنب ساختمان اشکان، پالک ۱۹۹۱۶۶۱۳۸۹/۰۹/۱۳۲۲۵۱۶۳۸۱۳۱اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۵۸۴۵عقدائي وشرکا۱۸

خ مير ، جنب بيمارستان سپاهان ، نبش کوچه سپاهان۱۹۶۵۸۲۱۳۹۰/۰۸/۲۱۶۶۹۸۵۸۳اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۳۸۴۹۴عليرضا اميدقائمي و شرکا۱۹

خيابان سپه، روبروي اداره دارايي، سراي مثقالي، پالک ۲۲۰۹۱۱۸۶-۲۲۲۳۳۳۱۳۹۱/۰۸/۲۲۰۳۱۱۲۲۲۰۳۸۰اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۲۷۶۴محسن سروش نيا و شرکا۲۰

 خ مير ، چهارراه شقاقي ، پ۹۲۷۲۵۱۳۹۰/۰۴/۲۲۶۶۱۲۱۲۵۹۳اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۳۸۹۴۳محمدآرائي وشرکا۲۱

اول چهار باغ باال،مجتمع تجاري سي و سه ،طبقه دوم ،واحد ۰۳۱۱۲۲-۹۴۶۳۰۱۳۹۲/۰۴/۰۴۷۸۶۵۴۶۹ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۷۸۱محمدرضا عراقي نواز و شريک۲۲

 خيابان نيکبخت غربي، جنب کتابخانه ميرداماد، کوچه بر خيابان، پالک ۳۱۰۳۳۱۱۳۹۰/۱۲/۲۱۰۳۱۱۶۶۳۵۵۰۱۱۴۲اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۲۹۳۱محمود معتمدي و شرکا۲۳

خيابان دروازه دولت ، ابتداي چهار باغ پائين ،  پاساژ بهار ۲۱۰۹۷۴۱۳۹۱/۰۸/۱۰۲۲۲۲۲۲۵۲/۱اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۵۵۰۹مختارزاده وشرکا۲۴

 چهار باغ عباسي ، جنب آمادگاه ، بازار فردوسي ، طبقه اول ، پالک ۱۷۰۹۴۹۱۳۹۰/۰۷/۲۴۳۱۱۲۲۰۳۱۹۰۳۵اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۰۹۸۸مهدي برنائي و شرکاء۲۵

خيابان سپه، روبروي بانک تجارت مرکزي، داخل پاساژ مثقالي، دست چپ۲۲۳۵۱۵۲  ۱۱۲۵۳۶۱۳۹۲/۰۴/۱۹ اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۴۰۷۰وحيد آرايي و شرکا۲۶

خيابان شهيدبهشتي ، جنب مسجد  بيت العباس۳۴۶۵۱۱۳۹۲/۰۲/۱۲۰۳۲۱۲۲۴۱۶۰۶ شهرضااصفهاننوع اولشهرضا۹۹۹اهلي و شرکا۲۷

 چهارراه آيت اله کاشاني ، پاساژ ملت ۱۳۲۴۵۵۱۳۹۱/۰۵/۱۹۴۴۴۸۴۴۷کاشاناصفهاننوع اولکاشان۳۰۴۳عطوفي نيا وشرکا۲۸

 خيابان پاسدران ، پالک ۲۸۰۵۵۱۱۳۹۰/۱۱/۲۳۰۳۳۲۲۲۵۷۰۹۸۲۷نائيناصفهاننوع اولنائين۶۶۲شهرزاد محمدي محمدي و شرکاء۲۹

خيابان بهار، طبقه فوقاني واحد تجاري شماره۲ از برجهاي مسکوني حافظ و سعدي۷-۳۹۵۰۶۱۳۹۱/۰۲/۱۹۰۲۶۱۲۲۶۱۳۷۶کرجالبرزنوع اولکرج۱۸۸۰۵چپردارو شرکا۳۰

خيابان شهيد دکتر بهشتي ، ميدان شهدا ، پالک ۳۱۵۲۱-۳۳۷۷۵۱۱۳۹۱/۱۲/۱۳۰۲۶۱۲۲۱۶۸۳۰ کرجالبرزنوع اولکرج۱۵۷۹۱حسين زاده فرد و شرکاء۳۱

رجائي شهر ، خيابان چهارم شرقي ، بين سوم و چهارم ، پالک ۱۹۳۲۸۵۱۳۸۹/۰۹/۰۶۰۲۶۱۴۴۷۹۷۷۹۷۹۴کرجالبرزنوع دومکرج۱۰۵۹۸فردوس وشرکا۳۲

 خيابان دکتربهشتي ، نرسيده به سه راه رجائي شهر-روبروي ديوارسپاه-برج رضوان- برج رضوان-پالک۶۵۹۷۱۱۳۹۲/۰۳/۰۷۰۲۶۱۲۲۴۹۳۲۲۱۵۰۷ کرجالبرزنوع اولکرج۱۶۵۶۴فيروز ياورزاده و شرکا۳۳

 خيابان ۴۵ متري گلشهر، روبروي خيابان درختي، مرکز تجاري گلشهر، طبقه همکف، واحد ۳۳۱۶۳۱۳۹۱/۰۲/۱۳۰۲۶۱۳۵۰۰۵۵۰B۳کرجالبرزنوع اولکرج۱۹۳۷۵قهرمان يادگاري و شرکاء۳۴

 ميدان شهدا ، خيابان بهار پالک ۷۵۵۲۹۱۳۹۲/۰۳/۱۸۲۶۱۲۲۱۶۷۷۵۱۴۶ کرجالبرزنوع اولکرج۱۶۷۳۴کيانپور و شرکا۳۵
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هشتگرد-بلوارامام امت -خ شهيدبهشتي- روبروي پاساژطال-پ۲۷۳۳۸۸۱۳۸۹/۱۲/۰۹۰۲۶۴۴۲۲۱۱۱۸۱۱۸هشتگرد - ساوجبالغالبرزنوع اولهشتگرد - ساوجبالغ۱۹۳۳شرکت تضامني واديزاده وشرکاء۳۶

بازارچه مرزي مهران۱۰۹۶۶۵۱۳۹۰/۰۵/۱۲۸۶۲۳۳۳۴مهرانايالمنوع دوممهران۲۵۶آسيته وشرکا۳۷

خيابان امام، روبروي بانک تجارت، پاساژ لوکس، طبقه هکف، پالک ۲۲۶۸۶۵۱۳۹۰/۰۹/۲۶۳۸۱۲۴۰۵۲آذرشهرآذربايجان شرقينوع اولتبريز۸۲۶صادق زاده بنام وشرکا۳۸

خيابان دارائي پاساژ امير نو همکف پ۰۴۱۱۱۵-۳۵۵۲۰۲۱۳۹۱/۱۲/۲۷۳۸۵۷۷۶۰ تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۳۵۱۸۳پاشائي سلطان احمدي و شرکا۳۹

خيابان شهيدمدني ، پاساژ اميرنو ، پالک ۱۵۷۸۴۱۳۹۱/۰۱/۲۶۵۲۵۹۹۸۵۹تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۲۰۹۴۱پورافشاري و شرکا۴۰

خيابان دارائي ، پاساژ امير ، پالک ۲۸۱۱۹۴۱۳۸۹/۱۲/۱۷۵۲۳۸۴۹۵۱۳تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۲۰۳۴۸جعفري آزاد وشرکا۴۱

خ دارايي ، بازار اميرنو ، تيمچه اميرنو ، پ۳۲۶۰۳۵۱۳۹۱/۱۲/۰۳۰۴۱۱۳۳۲۴۱۶۶۹ تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۲۷۹۳۹خياباني پوروشرکا۴۲

تبريز- شهرستان صوفيان -خ بهشتي ، روبروي مسجد ولي عصر ، پ۲۷۷۴۲۷۱۳۸۹/۱۲/۱۴۰۴۱۴۲۵۲۰۲۰۳۷۳تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۷۶۷رونقي وشرکا۴۳

خيابان دارائي ، پاساژ امير نو ، سراي امير ، پالک ۱/۱۶ ۴۶۲۷۷۱۳۹۲/۰۲/۲۲۵۲۴۵۳۳۵ تبريزآذربايجان شرقينوع دومتبريز۱۸۳۱۹عبديان وشرکا۴۴

خيابان دارائي ، سراي اميرنو، طبقه فوقاني، پالک ۲۳ ۰۴۱۱۵۲۴۴۷۲۶  ۱۲۲۳۷۶۱۳۹۰/۰۵/۲۵تبريزآذربايجان شرقينوع دومتبريز۲۶۲۳۴فتح راضي و شرکا۴۵

 خ جمهوري اسالمي ، اول بازار امير ، دست راست، تيمچه امير پالک ۱۰۰۷۵۷۱۳۹۴/۰۴/۲۱۰۴۱۳۵۲۵۷۵۰۵۱۲۵ تبريزآذربايجان شرقينوع جديدتبريز۲۵۱۳۳فضل آذر شربياني و شرکا۴۶

 خ وليعصر-خ شهريار-مابين فلکه رازي و فلکه پروين اعتصامي - روبروي پاساژ علوي نسب ۲۹۲۴۸۹۱۳۹۲/۱۰/۰۴۰۴۱۱۵۲۴۱۶۱۶ تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۳۵۱۶۵کاظم پوراکبريان نياز و شرکاء۴۷

 خيابان امام، سه راه طالقاني، مجتع کامپيوتر سهند، نبش مجتمع، پالک ۱۳۴۴۶۹۱۳۹۴/۰۵/۲۶۰۴۱۳۵۵۴۸۲۲۱۵۸ تبريزآذربايجان شرقينوع جديدتبريز۲۹۸۳۱مسعود دمنابي و شرکا۴۸

پل چوبي ، جنب گمرک ، پالک ۱ (يک) ۹۷۸۱۳۹۰/۰۴/۲۲۰۴۹۲۳۰۲۳۹۰۳جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۳۳احمدزاده وشرکا۴۹

پل چوبي پاساژ نيلوفرآبي پ۱۷۰۵۶۸۱۳۸۹/۰۸/۰۵۰۴۱۴۲۰۲۶۱۹۱۱۱جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۳۵اکبري و زماني۵۰

خيابان پل چوبي ، پاساژ صدف ، پالک ۹۶۳۰۲۱۳۹۰/۰۴/۲۸۳۰۴۳۲۰۸۴جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۶۸بهمن سيدعليزاده و شرکا۵۱

 فلکه عاشورا ، خيابان واليت فقيه پاساژ صبا پالک ۳۰۲۵۰۰۷۹-۱۶۴۸۷۵۱۳۹۰/۰۷/۱۶۰۴۹۲۳۰۲۵۰۰۶جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۳۶۱جعفر صادق ياسني و شرکاء۵۲

 داخل گمرک نوردوز۱۲۸۹۶۹۱۳۹۱/۰۵/۱۶۳۰۹۳۵۲۰جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۳۴۷حضرتي و شرکا۵۳

منطقه آزاد ارس ,نوردوز,داخل سالن مسافري ,جنب بانک ملي و دفتر ترانزيت پايانه۲۹۵۳۷۴۱۳۹۲/۱۰/۰۸۰۴۹۲۳۰۹۳۳۷۸ جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۴۵۷حميد حبيبي و شرکا۵۴
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خ پل چوبي ، پاساژ نيلوفر آبي(ايران) ، پ۷۰۹۹۴۱۳۹۰/۰۳/۳۰۰۴۹۲۳۰۲۲۱۱۸۱۰جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۸۰عطاا...دليري وبرادران۵۵

خ پل چوبي ، جنب موسسه قوامين ، پاساژ هاشم پور ، پ۲۷۷۴۹۲۱۳۸۹/۱۲/۱۴۰۴۱۴۲۰۲۴۰۲۵۱جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۳۱۷علي قاسمي وشرکا۵۶

 پاساژ صبا، پالک ۳۶۷۲۱۳۹۰/۰۱/۱۴۳۰۲۳۴۲۷۱۴جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۱۵عليزاده وشرکا۵۷

جلفا-سيه رود- فلکه حکيم نباتي - پالک ۲۵۸ ۳۳۲۷۸۱۳۹۲/۰۲/۱۱۰۴۹۲۳۰۹۳۳۱۵ جلفا - هادي شهرآذربايجان شرقينوع اولجلفا - هادي شهر۵۳۶ رمضان بيرامي وشرکا۵۸

ميدان نبوت، خيابان گلزار شهدا، پاساژ صاحب الزمان، پالک ۲۶۳۸۸۹۱۳۹۱/۱۰/۰۴۰۴۹۲۳۰۴۵۷۵۸۵ جلفا - هادي شهرآذربايجان شرقينوع اولجلفا۴۸۵اصولي علمداري و شرکا۵۹

صوفيان-خيابان دکتر بهشتي ، روبروي مسجد وليعصر و بانک ملت ، پالک ۷۱۸۰۳۱۳۹۰/۰۳/۳۱۳۲۲۴۴۳۳۹۵شبسترآذربايجان شرقينوع اولشبستر۵۹۱کباري و شرکا۶۰

 خيابان دکتر بهشتي، روبري بانک سپه مرکزي، جنب پاساژ آيينه، پالک ۱۰۴۶۹۷۱۳۹۱/۰۴/۲۴۰۴۲۱۲۲۲۸۷۱۱۳۸مراغهآذربايجان شرقينوع اولمراغه۲۴۳۳شرکت تضامني شفق و شرکا۶۱

خيابان جلفا ، فلکه پنج محراب ، جنب اداره گذرنامه۸-۲۷۳۷۵۵۱۳۸۹/۱۲/۱۰۰۴۹۱۲۲۲۵۰۰۷مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۱۴۳احمدنژاد وشرکا۶۲

 خيابان هفت تير قوشادکانها جنب پاساژ قائم پالک ۲۲۵۱۳۵۷۴۴-۴۰۵۷۲۱۳۹۲/۰۲/۱۷۲۲۲۲۴۹۹ مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۳۵۵غفاري و شرکا۶۳

بلوارشهيدکسايي ، مابين تربيت ونشاط ، ساختمان کارگر ، پ۸۶۳۳۴۱۳۹۰/۰۴/۱۶۰۴۹۱۲۲۳۸۲۱۹۱۷۹مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۴۴۵محمد کارگر وشرکا۶۴

جاده ترانزيت ، جنب گرمابه مرمر۲۷۳۳۹۰۱۳۸۹/۱۲/۰۹۰۴۹۲۲۱۴۲۴۶۶مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۰۹۸معتمد وشرکا۶۵

شيره پزخانه-روبروي مسجد حاجي قاضي-پالک۷۳- کد پستي:۳۲۱۵۵۵۱۳۹۱/۱۱/۳۰۰۴۴۱۲۳۷۶۸۶۸۵۷۱۸۶۹۴۹۵۳ اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۳۸۹۲ صاحبعلي دولخاني وشرکا۶۶

بلوار باهنر، بلوار فرهنگيانع جنب بانک رفاه کارگران، پالک ۲۵۲۳۷۷۱۳۹۳/۱۲/۲۸۰۴۴۱۳۸۳۱۸۱۲۱۰۴ اروميهآذربايجان غربينوع جديداروميه۱۱۷۲۱اسماعيل مدرس مطلق و شرکاء۶۷

خيابان امام خيابان طرزي، پالک ۲/۱ کد پستي ۱۳۵۶۶۵۱۳۹۱/۰۵/۲۲۰۴۴۳۲۲۲۷۰۰۰۵۷۱۳۶۱۷۹۸۱اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۲۴۱۴رسول حاتمي صادق و شرکا۶۸

 خيابان استاد برزگر ساختمان اکباتان طبقه همکف ، پالک ۲۲۳۰۰۷۳/۱۲۵-۱۷۷۳۵۹۱۳۸۹/۰۸/۱۳۰۴۴۱اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۰۵۴۲عليرضا جنت دوست و شرکا۶۹

خ خيام جنوبي- پائين تر از ميدان خيام-مجتمع خيام بزرگ سمت راست درب ورودي صرافي ريحاني۰۴۴۱-۳۰۲۵۳۰۱۳۹۱/۱۱/۱۲۲۲۵۵۶۹۰ اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۳۹۱۷کريم پور جليل ريحاني و شرکا۷۰

خيابان کاشاني،روبروي بيمارستان مطهري، پالک۲۴۱۹۶۵۱۳۹۱/۰۹/۱۳۳۴۴۷۰۴۴۱۰۱ اروميهآذربايجان غربينوع دوماروميه۱۱۴۹۳ليداحشمتي وشرکا۷۱

خيابان مدني دو- نرسيده به ميدان امام حسين نبش کوچه اسکندري پالک ۳۴۰۶۷۰۱۳۹۱/۱۲/۱۵۰۴۴۱۲۲۵۸۹۰۱۳۲۵ اروميهآذربايجان غربينوع دوماروميه۱۳۹۳۹محمد باقر حسين زاده و شرکا۷۲

 بازار بزرگ سراي حاج ابراهيم پالک۲۶۲۸۴۲۱۳۸۹/۱۱/۲۷۰۴۴۱۲۲۴۵۸۹۵۱۲اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۰۵۸۲مسعود و کاوه محمدي و شرکا۷۳
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 خ امام(ره)- جنب بانک کشاورزي- برادران قدرت۰۴۴۴-۱۲۵۹۶۸۱۳۹۲/۰۴/۳۰۵۶۲۲۸۷۶اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۳۸۵ جالل قدرت سردره و شرکا۷۴

خيابان امام ،  پائين تر از چهارراه ، جنب مسجد جامع ۱۹۰۹۸۱۳۹۱/۰۱/۲۹۰۴۴۴۵۶۲۷۵۴۵اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۱۳۹برزي وشرکا۷۵

خيابان شيخ عبدالعزيز، روبروي فلکه حلبچه۹۷۵۵۶۱۳۹۰/۰۴/۲۹۵۶۲۰۰۵۵اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۲۶۶خورشيد بهرامي و شرکا۷۶

 خ امام ، جنب بانک کشاورزي شعبه اشنويه۴۳۱۸۰۱۳۹۱/۰۲/۲۴۴۴۴۵۶۲۴۶۳۳اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۲۹۳قدرت سردره وشرکا۷۷

خيابان امام ، جنب درب گمرک بازرگان ، نبش پاساژ جعفرپور۱۰۹۷۹۱۱۳۹۰/۰۵/۱۲۳۳۷۲۴۸۵بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۷۷۲ابراهيم پورگجوتي و شرکا۷۸

خيابان امام ، پايين تر از شهرداري۱۲۸۹۵۴۱۳۹۱/۰۵/۱۶۳۳۷۶۲۲۰بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۲۶۷۹اتحاد بابازاده و شرکاء۷۹

خيابان امام خميني ، جنب گمرک مرزي بازرگان، طبقه همکف، مجتمع تجاري آرارات۵-۲۸۱۲۵۵۱۳۹۰/۱۱/۲۴۳۳۷۶۱۷۱بازرگانآذربايجان غربينوع اولبازرگان۸۶احمدي وشرکا۸۰

خيابان امام خميني - خ شهيد جواد قنبري - پشت بانک ملت - نبش خ شهيد فهميده - مجتمع تجاري اسماعيل زاده - طبقه اول - واحد ۲۴۷۷۵۱۳۹۲/۰۲/۰۳۰۴۴۳۴۳۷۳۳۵۲۲۲ بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۹۰۵رضا سکان دستگيري و شرکا۸۱

مجتمع آرارات-طبقه همکف-پالک ۰۴۶۲۱۲-۳۰۶۲۷۵۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۳۷۵۴۵۶ بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۴۴۲شرکت تضامني هوشنگ عباس زاده۸۲

 خيابان امام ، جنب بانک صادرات ايران ، پاساژ آذربان ، طقه همکف ۱۶۶۸۵۱۱۳۹۰/۰۷/۱۸۰۴۶۲۳۳۷۷۱۹۵بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۱۰۹۰فريد بهبودي و شرکاء۸۳

خ شهيد بهشتي - مجتمع شهرداري - پالک ۲۷۴۴۲۱۳۹۲/۰۲/۰۵۰۴۴۴۴۴۲۴۲۴۲۲۹ پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۶۲۵ مصطفي کردستاني و شريک۸۴

 خيابان آزادي شرقي ، کوچه روبروي پارک خيام مرکزتجاري قرباني ۱۳۷۲۱۵۱۳۹۱/۰۵/۲۳۴۲۲۲۴۶۷پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۴۴۱برگ بيد وشرکا۸۵

خيابان شهيد دکتر بهشتي ، جنب بانک رفاه ، روبروي هالل احمر ، بازارچه مرزي ۲۵۳۹۱۹۱۳۸۹/۱۱/۱۸۰۴۴۴۴۲۲۰۰۲۳پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۲۳۴عبداله آشناور وشرکا۸۶

خيابان شهيدبهشتي ، باالتر از بانک مسکن۱۷۶۳۸۸۱۳۹۰/۰۷/۲۸۴۲۲۸۳۷۷۷پيرانشهرآذربايجان غربينوع دومپيرانشهر۲۲۵محمودي وشرکا۸۷

 خيابان۱۵ خرداد پالک۲۷۵۷۵۴۱۳۹۱/۱۰/۱۳۴۲۳۲۲۴۴۱۷۵ پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۲۰۸يوسفي و شرکا۸۸

خيابان طالقاني بازار قنادي بازار پايين تر از بانک ملي شعبه بازار۷۱۹۷۱۳۹۰/۰۱/۲۰۰۴۶۱۲۲۵۲۱۳۵خويآذربايجان غربينوع جديدخوي۱۵۰۳ثروت خواه و شرکا۸۹

بازار چيت ساز ، روبروي بانک ملي شعبه بازار۱۰۶۳۷۰۱۳۹۱/۰۴/۲۶۲۲۵۲۹۷۸خويآذربايجان غربينوع اولخوي۲۰۹۱رشيديان و شرکاء۹۰

بازار، مقابل چلوکبابي حاج علي ، پشت بانک ملي ايران۲۵۵۵۹۶۱۳۹۰/۱۰/۲۵۰۴۴۳۶۲۲۰۶۴۰خويآذربايجان غربينوع دومخوي۱۴۳۷سلطاني و شرکا ء۹۱

 بازارچه جواديه ، گذرچلوکبابي حاج علي پالک ۲۲۲۳۳۳۲۹-۱۷۱۶۲۸۱۳۸۹/۰۸/۰۸۲۲۳۴۴۰۳خويآذربايجان غربينوع اولخوي۲۳۸۵محمدرضا حيات لو و شرکا۹۲



نشاني صرافيشماره تماستاريخ مجوزشماره مجوزشهراستاننوعصرافيمحل ثبتشماره ثبتنام صرافيرديف

بازار قنادان، روبروي بانک ملي شعبه بازار۱۱۳۰۸۲۱۳۹۱/۰۵/۰۲۲۲۳۸۷۸۸۶خويآذربايجان غربينوع اولخوي۲۰۶۳مصطفي زاده و شرکاء۹۳

بازار، بازار حاجي بابا، روبروي مسجد حاجي بابا، کد پستي ۲۹۴۲۳۱۳۹۱/۰۲/۱۰۲۲۲۳۷۴۰۵۸۱۳۸۴۸۵۷۸خويآذربايجان غربينوع اولخوي۱۵۱۶مال عليلو وشرکا۹۴

خ فردوسي تقاطع حافظ نبش پاساژ جعفرپور۱۰۵۹۲۲۱۳۹۰/۰۵/۰۸۵۲۴۱۹۱۱سلماس آذربايجان غربينوع اولسلماس ۷۳۹بياني و شرکا۹۵

 خيابان امام خ فردوسي روبروي تاالر چهل ستون پاساز رضايي طبقه همکف پالک ۱۲  کد پستي:۰۴۴۳۵۸۸۱۹۴۷۶۹۵-۳۴۹۹۸۸۱۳۹۱/۱۲/۲۳۵۲۴۷۹۶۹ سلماس آذربايجان غربينوع اولسلماس ۱۰۴۲خيراله جليل زاده و شرکا۹۶

 ميدان کارگر(طوطي)، پالک ۲۳۰۱۷۴۱۳۸۹/۱۰/۱۸۰۴۴۳۵۲۳۸۰۳۸۸۱۲سلماس آذربايجان غربينوع اولسلماس ۴۷۴دادگر وشرکا۹۷

 خ سوره اي نرسيده به ميدان شهيد ابراهيم مغازه صرافي۶۵۵۷۳۱۳۹۰/۰۳/۲۴۰۴۴۳۵۲۳۵۳۱۲سلماس آذربايجان غربينوع اولسلماس ۷۵۹داريوش قدرتي زاده و شرکا۹۸

ميدان شهيد ابراهيم داهيم ، نرسيده به مجتمع تجاري مادر ، روبروي مشاور اسکان ناصري۱۸۰۱۴۹۱۳۹۰/۰۸/۰۳۵۲۴۷۶۴۸سلماس آذربايجان غربينوع اولسلماس ۶۱۵شکوري و شرکا۹۹

خيابان فردوسي،جنب بانکملي ايران، کد پستي ۲۵۸۹۵۲۱۳۸۹/۱۱/۲۳۵۲۴۵۵۸۸۵۷۷۷۱۵۸۸۸۱۶سلماس آذربايجان غربينوع اولسلماس ۶۱۷شوقي و شرکا۱۰۰

خيابان سعدي شمالي ، فروشگاه فرازيان۳۶۲۲۵۶۹-۲۷۷۴۱۲۱۳۸۹/۱۲/۱۴۰۴۶۲۳۶۲۶۹۲۱سيه چشمهآذربايجان غربينوع اولسيه چشمه۱۷۳مهدي فرازيان و شرکا۱۰۱

روبروي هنرستان کوثر - پايين تر از نوشت افزار قلم - جنب الکتريکي خير خواه ۵۶۲۲۱۱۳۹۲/۰۲/۳۰۰۴۴۳۴۲۲۳۰۴۴ ماکوآذربايجان غربينوع اولماکو۷۷۸ پايان امامقلي خاني و شركا۱۰۲

 بلوار رسالت ، جنب شيريني گل۲۸۳۰۹۴۱۳۹۰/۱۱/۲۵۰۴۶۲۳۲۴۲۶۰۲ماکوآذربايجان غربينوع اولماکو۱۰۶عباس سطاني و شرکاء۱۰۳

مرز بازرگان ، خيابان امام خميني (ره) ، جنب گمرک، پاساژ وليعصر(ع) پالک ۱۰۹۰۱۵۱۳۹۰/۰۵/۱۱۳۳۷۲۹۵۹۷۲ماکوآذربايجان غربينوع اولبازرگان۶۵۱کريم زادگان وشرکا۱۰۴

 بلوار امام ، روبروي کوي پليس ، پايين تر از بانک ملت۳۳۷۴۲۹۲-۳۳۱۱۷۱۳۹۱/۰۲/۱۳۰۴۶۲۳۲۴۵۵۶۰ماکوآذربايجان غربينوع اولماکو۱۱۰۵نوروز سکان دستگير و شرکاء۱۰۵

خيابان سيدنظام ، سراي کريم خان ، پالک ۱۶۱۱۱۱۳۹۰/۰۱/۲۸۲۲۲۴۵۱۰۱۴مهابادآذربايجان غربينوع دوممهاباد۱۲۰۰عنايتي و شرکاء۱۰۶

خيابان جمهوري اسالمي، نبش کوچه محمد جاني، پالک ۲۷۳۷۵۶۱۳۸۹/۱۲/۱۰۰۴۴۲۲۲۲۳۷۶۷۳۸۸مهابادآذربايجان غربينوع اولمهاباد۱۴۶۴نانوازاده وشرکا۱۰۷

خيابان رسالت ، صرافي پيش بين۲۷۶۳۲۴۱۳۹۳/۱۰/۱۶۳۵۶۲۴۲۳۸ نقدهآذربايجان غربينوع جديدنقده۱۰۰۳پيش بين و شرکا۱۰۸

خيابان صفوي، نرسيده به چهارراه سمت چپ ۱۵۹۶۷۸۱۳۹۱/۰۶/۲۱۲۵۲۴۲۳۲بوشهربوشهرنوع اولبوشهر۵۰۵۷اردالن وشرکا۱۰۹

خيابان دانش آموز ، پاساژ توحيد ، پالک ۲۷۷۱۷۳۱۳۸۹/۱۲/۱۴۰۷۷۱۲۵۲۱۳۶۷۱۹بوشهربوشهرنوع اولبوشهر۵۴۱۳سيد حسن موجي وشرکا۱۱۰

خيابان ليان روبروي بانک ملي پاساژ طال پالک۲۵۲۳۴۴۵۱-۲۸۱۱۹۲۱۳۸۹/۱۲/۱۷۲۵۲۳۲۲۱بوشهربوشهرنوع اولبوشهر۷۹۲۹شفيعي زاده و شرکا۱۱۱
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 خيابان ليان ، جنب بستني فروشي آوازه۱۴۳۳۶۷۱۳۹۱/۰۶/۰۱بوشهربوشهرنوع اولساوه۵۱۲۱عباسي وشرکا۱۱۲

خ شهيد چمران - روبروي پاساژ پاکزاد- ۰۷۷۳۴۶۵۲-۳۷۸۹۷۱۳۹۲/۰۲/۱۵ دشتستان - برازجانبوشهرنوع اولبوشهر۲۰۴۶امراله شهابي و شرکا۱۱۳

خيابان پاسداران - نرسيده به دفتر اسناد رسمي ۱۳ ديلم۲۴۴۳۵۶۱۳۹۱/۰۹/۱۵۰۹۱۷۷۷۱۷۲۸۸ ديلم - بندر ديلمبوشهرنوع جديدديلم - بندر ديلم۴۹۴ روح اهللا اسماعيل زاده و شرکاء۱۱۴

 خيابان شريعتي روبروي بانک سپه پالک۶۰۷/۴ ۴۲۲۱۳۳۵-۹۴۱۳۳۱۳۹۲/۰۴/۰۴۴۲۲۱۶۲۱ ديلم - بندر ديلمبوشهرنوع اولديلم - بندر ديلم۳۸۹عبدالحميد احمدزاده و شرکا۱۱۵

 خ بسيج ، روبروي هتل خور ، مجتمع مسکوني تجاري عابدي ، ط اول ، پ۴۱۶۹۳۱۳۹۴/۰۲/۲۱۷۷۲۳۲۲۲۶۵۹۱۰۱ گناوهبوشهرنوع جديدگناوه۹۲۷شاهنده وشرکا۱۱۶

 خيابان طالقاني ، نبش پاساژ ميالد ، پالک ۱و۱۴۳۳۴۹۱۳۹۱/۰۶/۰۱۳۲۲۵۳۵۴۲گناوهبوشهرنوع دومگناوه۵۰۲عشايري وشرکا۱۱۷

خ بسيج ، نبش پاساژ امام علي عليه السالم۳۰۶۲۸۱۱۳۹۱/۱۱/۱۶۷۷۲۳۲۳۱۹۹۹ گناوهبوشهرنوع جديدگناوه۹۰۰مجيددشتي وشرکا۱۱۸

خيابان جمهوري اسالمي نبش چهارراه استانبول پاساژ گلشن پ ۵۴۳۷۷۱۳۹۲/۰۲/۲۹۶۶۷۰۸۵۷۸۱ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۷۳۷۵ احمد صريحي و شرکاء۱۱۹

خيابان کارگر شمالي، نرسيده به پمب بنزين، جنب داروخانه معاصر، پالک ۱۵۶۹ع کد پستي ۳۳۷۸۱۱۳۹۱/۰۲/۱۴۸۸۹۶۸۴۳۳۱۴۱۴۶۴۳۱۱۶تهرانتهراننوع دومتهران۲۰۵۴۱۴ پورزرندي وشرکا۱۲۰

خيابان مالصدرا،بعد از بيمارستان بقيه اهللا، برج ونوس، طبقه همکف، پالک ۲۱۴ ،  واحد ۱۰تجاري۳۰۴۴۰۱۳۹۲/۰۲/۰۹۸۸۶۰۷۱۴۰ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۰۴۴۹ابراهيم ميرزايي و شرکا۱۲۱

خيابان سنايي نبش کوچه ششم پالک ۲۵جديد۳۰-۸۰۰۹۶۱۳۹۳/۰۳/۲۷۲۶۱۰۵۲۸ تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۷۴۷۷احمد سرکندي و شريک۱۲۲

خ شريعتي ،دروس ،بلوار شهرزاد،اول خ هدايت ،پالک ۰۹۱۲۱۳۰۳۵۳۳ -۱۲۵۹۷۰۱۳۹۲/۰۴/۳۰۲۲۰۰۴۳۱۸ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۸۰۵احمد سينائي پور و شرکاء۱۲۳

کوي نصر ( گيشا)، خيابان شهيد جواد فاضل غربي، جنب مسجد، بازار طال و جواهر نصر، ورودي ۹ ، پالک ۵۲۸ ۳۳۶۵۱۳۹۰/۰۱/۱۴۸۸۲۴۷۱۶۲تهرانتهراننوع اولتهران۲۶۳۲۲۶احمدي وشرکا۱۲۴

خ مطهري - ابتداي خ فجر( جم) -پالک ۱۳۹۲۶۹۱۳۹۴/۰۵/۳۱۸۸۸۳۹۸۳۱۵۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۲۰۶۵ارغواني وشرکا۱۲۵

 خ وليعصر تقاطع طالقاني مجتمع نورتهران طبقه همکف سوم پالک۱۰۰و ۲۰۰۳۳۷۱۳۸۹/۰۹/۱۴۸۸۲۲۶۰۷۰۱۰۱تهرانتهراننوع دومتهران۳۵۶۷۷۲اسفندياري ، مقدادي و شريک۱۲۶

خ فردوسي شمالي ، خ صادق ،پالک ۵۴۶۶۲۱۳۹۲/۰۲/۲۹۷۷۰۷۲۲۶۴۹ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۹۱۱اسماعيل اسالمي وشرکا۱۲۷

خ آفريقا ، مرکز خريد الهيه ،پالک ۷۶ کد پستي ۱۹۶۶۷۴۳۸۴۴ ۳۵۹۸۸۶۱۳۹۲/۱۲/۰۷۲۶۲۱۳۱۲۲ تهرانتهراننوع دومتهران۲۹۵۱۲۳افشاري نيکو و شرکا۱۲۸

شهرک غرب - فاز يک- خيابان ايران زمين -مجتمع تجاري گلستان -طبقه همکف -واحد ۱۶۳- کد پستي ۲۷۸۲۲۷۱۳۹۲/۰۹/۲۰۸۹۲۸۱۴۶۵۸۱۳۱۸۸ تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۰۴۰۸امير نجومي و شرکاء۱۲۹

خيابان ميرداماد ، نرسيده به ميدان ميرداماد ، شماره۱۱۲ ، طبقه اول ، واحد شماره يک شمالي ۲۲۲۶۹۶۲۳-۲۵۸۰۸۱۳۹۱/۰۲/۰۵۲۲۲۶۹۶۱۶ تهرانتهراننوع دومتهران۲۴۵۹۵۶اميد سپه (سپه)۱۳۰
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خيابان  ولي عصر(عج)روبروي دو راهي يوسف آباد پالک۳۴۳۰۹۳۱۳۹۱/۱۲/۱۷۸۸۸۹۰۱۰۲۱۹۳۵ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۵۶۵اميد شاهواري و شرکا۱۳۱

تقاطع ميرداماد و وليعصر- برج اسکان -طبقه زير همکف - واحد۸۳۳-۱۵۵۷۷۶۱۳۹۱/۰۶/۱۶۸۸۲۰۲۱۲۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۶۳۲۳اميرجمالي شاه بالغي و شرکاء۱۳۲

 خيابان وليعصر ، روبروي پارک ساعي و پمب بنزين ، ساختمان سپهر ، پالک ۷ ، طبقه همکف ۲۰-۱۷۰۸۳۰۱۳۹۰/۰۷/۲۳۸۸۱۰۵۰۱۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۵۰۹۹اميرکيان پيشه و شرکاء۱۳۳

 تجريش ، خيابان شهرداري، جنب بانک صادرات، پالک ۵۳۵۷۲۱۳۹۱/۰۳/۰۲۲۲۷۲۵۵۵۴۱۱۳تهرانتهراننوع اولتهران۳۲۸۲۵۳اميريان و شرکا۱۳۴

 چهارراه پاسداران، نبش خيابان دولت، پالک۲۲۵۷۵۱۵۲۳-۲۰۸۰۹۴۱۳۹۱/۰۸/۰۸۲۲۵۷۵۱۵۱تهرانتهراننوع اولتهران۲۷۷۴۶۵امين اسدبيگي و شرکا۱۳۵

خ فردوسي شمالي ، روبروي بانک ملت پالک۶۶۷۳۰۱۰۶۴۸۳-۴۲۹۳۱۱۳۹۰/۰۲/۲۷۶۶۷۲۵۹۰۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۲۵۰۵انور الدين شهيدي وشرکا۱۳۶

 خيابان ولي عصر ، روبروي تاالر قصر يخ خ دهم گاندي کوچه دهم پالک ۳۲۴۱۰۳۱۳۹۱/۱۲/۰۱۸۸۸۸۷۵۸۸۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۲۳۵۱۹آشتياني و شرکا۱۳۷

خيابان وزرا (خالد اسالمبولي)، نبش کوچه يکم، برج تجاري ستاره، پالک ۹، واحد ۳۱۸-۱۹۵۶۸۲۱۳۹۱/۰۷/۲۶۸۸۴۸۱۱۸۱تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۲۸۸۷بابک رحيميان و شرکا۱۳۸

خيابان شهيد بهشتي پالک ۲۸۷ کدپستي ۱۵۱۳۶۱۸۱۱۱   ۳۷۱۷۳۱۳۹۴/۰۲/۱۷۸۸۷۰۸۶۷۰ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۲۸۶۹۵بانک سينا۱۳۹

خ ستارخان ، نبش چهارراه خسرو ، مجتمع الماس غرب ، طبقه همکف ، پ۲۲۳-۲۳۱۱۹۸۱۳۹۰/۰۹/۳۰۴۴۲۵۵۷۶۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۸۲۴۶برادران رحيمي ندوشن وشرکا۱۴۰

خيابان جمهوري اسالمي ، بعد از چهارراه جمالزاده ، پالک ۱۱۵۵، کد پستي ۶۱۳۱۳۹۱۷۵۶۴-۲۱۲۵۷۰۱۳۹۰/۰۹/۰۸۶۶۹۰۷۰۰۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۵۴۲۲بهرام محسني و شرکا۱۴۱

خ وليعصر (عج) روبروي پارک ملت برج تجاري ملت پالک ۲۶۰۵ طبقه اول واحد ۶۱    ۱۱۰۸۱۳۱۳۹۲/۰۴/۱۷۸۸۹۰۵۸۰۸ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۸۹۵۷بهرنگ عطار و شرکا۱۴۲

۳۵متري قيطريه-روبروي پارک قيطريه-جنب بانک ملي ايران-مرکز خريد قيطريه-واحد۲۲۶۷۰۸۴۱۱-۶۸۴۸۳۱۳۹۲/۰۳/۰۹۲ تهرانتهراننوع اولتهران۴۱۶۳۲۰بهروز عالءالديني و شرکا۱۴۳

خيابان فردوسي شمالي ، چهارراه کوشک ، خيابان تقوي ، پاساژ اردهالي ، پالک ۲۷۳۰۳۷۱۳۹۰/۱۱/۱۵۶۶۷۳۴۴۱۶۱۰۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۰۶۹۶۶بهروز فرهمند و شريک۱۴۴

ضلع شمال شرقي ميدان کاج ، پاساژ ابريشم طبقه همکف درب مقابل ضلع شمال شرقي۹۶۷۶۳۱۳۹۰/۰۴/۲۹۲۲۳۶۵۸۳۶تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۹۱۴۸بهزاد زرين قلم و شرکا۱۴۵

خيابان پاسداران، ابتداي خيابان دولت، بعد از بانک ملي،  پاساژ پرمهر،  طبقه همکف واحد۴۳۵-۲۱۸۳۳۶۱۳۹۰/۰۹/۱۶۲۲۵۵۳۴۰۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۴۰۷۳بيت لفته وشرکا۱۴۶

سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خيابان بيستم شرقي، پالک چهار، طبقه چهارم۵۹۶۲۲۱۳۹۳/۱۱/۰۴۲۲۱۴۵۵۲۸ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۶۳۹۲۵پارسيان۱۴۷

ميدان ونک ، خ  ونک، باالتر از برج همراه اول، برج آينه ونک، طبقه باالي همکف، واحد ۲۶و ۱۱۰۸۱۶۱۳۹۲/۰۴/۱۷۸۸۲۰۲۰۱۱۲۷ تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۰۴۱۲پوريا ساعتي وشرکا۱۴۸

 خيابان وليعصر، باالتر از خيابان شهيد بهشتي، پالک ۲۷۰۵۵۰۱۳۸۹/۱۲/۰۷۸۸۷۲۷۰۴۰۲۱۳۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۰۰۴۰پيام سليماني و شريک ۱۴۹
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 خيابان وليعصر، بلوار ميرداماد، جنب موزه دفينه، نبش بازار بزرگ ميرداماد، پالک ۲، کد پستي ۱۶۳۹۰۲۱۳۹۳/۰۶/۱۷۸۸۷۸۵۷۶۱۱۹۶۹۷۷۳۵۱۱تهرانتهراننوع جديدتهران۳۴۱۶۹۵تحيري و شرکا۱۵۰

خيابن فردوسي شمالي-باالتر از شرکت فرش-پالک ۳۷۷ جديد۶۶۷۴۰۵۵۲۱-۳۱۵۶۴۳۱۳۹۱/۱۱/۲۴۶۶۷۱۲۷۴۱ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۲۳۸۹تقي بازاري دوز و شرکا۱۵۱

خيابان خالد اسالمبولي ، کوچه سيزدهم ، پالک ۲۰ ۱۱۶۹۰۱۱۳۹۴/۰۵/۰۸۸۸۷۲۷۶۹۳ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۲۷۰۷۱توسعه صادرات۱۵۲

بلوار ميرداماد، نبش خيابان سهيل تبريزيان -پالک۱-واحد همکف شمالي-ساختمان ثامن االئمه-کد پستي:۳۷۰۰۶۱۳۹۳/۰۲/۱۵۲۲۲۲۱۳۲۸۱۱۴۵۸۳۴۸۶۳ تهرانتهراننوع دومتهران۳۹۱۲۰۷تيمور عامري برکي و شرکا۱۵۳

فرودگاه امام ، سالن پروازهاي ترانزيت۵۱۰۰۷۲۳۹-۱۰۵۲۴۲۱۳۹۲/۰۴/۱۳۵۵۶۷۸۱۸۹ تهرانتهراننوع اولتهران۲۷۹۶۱۵جماالن وشرکا۱۵۴

خيابان جمهوري ، بعد از سي تير ،  پالک ۱۴۰۰۹۸۱۳۹۰/۰۶/۱۷۶۶۷۲۲۶۲۷۵۳۲تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۸۱۸۵جوانيان وشرکا۱۵۵

بين فلکه اول و دوم صادقيه ، جنب مسجد امام جعفر صادق، پالک ۱۰۹۷۹۶۱۳۹۰/۰۵/۱۲۴۴۲۲۵۷۹۷۱۱۸۲تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۸۵۲۷حاتمي و شرکا۱۵۶

خيابان وليعصر ابتداي توانير پالک ۱۵۷۵۷۸۱۳۹۴/۰۶/۱۶۸۴۰۷۷۲۴۹۰ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۹۴۰۳۷حاجي ابول لو وشرکا۱۵۷

 سعادت آباد-ميدان سرو-بلوارپاک نژاد-جنب مسجد پيامبر(ص)-مجتمع تجاري پرواز- طبقه ۱- واحد۳۰۲ آ ۳۳۳۰۱۳۱۳۹۱/۱۲/۰۹۲۲۱۱۰۴۹۵ تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۷۷۱۷حسام کشميري و شرکاء۱۵۸

 خيابان آذربايجان، تقاطع رودکي، پالک ۴۱۲۹۹۱۳۹۲/۰۲/۱۸۶۶۹۲۱۹۲۵۶۹۵ تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۹۰۹۸حسن باقرزاده و شرکا۱۵۹

 خيابان فردوسي، خيابان شهيد تقوي ( کوشک)، پالک ۳۳۹۶۸۱۰۳۲۳-۲۲۳۶۷۰۱۳۹۱/۰۸/۲۳۳۳۹۶۸۰۱۰ تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۰۶۱۸حسن دبيري و شرکاء۱۶۰

خيابان اشرفي اصفهاني، باالتر از پل شهيد حکيم، نبش چهارراه باغ فيض، مجتمع هامون، طبقه همکف، واحد ۳۴۶۵۴۰۱۳۹۱/۱۲/۲۱۴۴۲۸۵۵۰۱۱۲ تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۸۸۵۲حسن رحيمي و شريک۱۶۱

خيابان جمهوري چهارراه استانبول پاساژ پروانه  پالک۳۳۹۹۲۴۲۰۱۰۴-۱۰۹۹۲۹۱۳۹۲/۰۴/۱۷۰۹۱۲۱۰۱۷۳۸۴ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۷۵۳۳حسن صادقي و شرکاء۱۶۲

خيابان نوفل لوشاتو ، خيابان رازي ، پالک ۶۶۴۰۱۲۰۳۸۷/۲-۱۲۸۹۷۳۱۳۹۱/۰۵/۱۶۶۶۴۰۴۷۷۴تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۷۶۲۷حسين فرخ نيا و شرکا۱۶۳

يوسف آباد ،بعد از چهار راه فتحي شقاقي ،پالک۳۳، کد پستي ۱۳۹۱۲۰۱۳۹۴/۰۵/۳۱۰۲۱۸۸۵۵۲۴۷۷۱۴۳۳۶۳۳۷۸۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۸۲۹۰۰حسين محرمي و شرکاء۱۶۴

بلوار ميرداماد ، ميدان محسني ، مجتمع تجاري ميرداماد، واحد۲۹۴۲۱۶۱۳۹۳/۱۱/۰۴۲۲۲۶۶۳۶۶۳تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۵۶۴۸حسيني و شرکا۱۶۵

بين فلکه اول و دوم صادقيه ، خيابان ستارخان ، نبش پاساژ پرنيان ، واحد ۱۶۸۱۱۱۳۹۴/۰۱/۲۷۴۷۰۳۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۴۸۸۲۴حميد اکرمي وشريک۱۶۶

خيابان وليعصر ، مقابل پارک ملت ، مجتمع تجاري سايه ، طبقه همکف واحد۳۵۵۷۷۵۱۳۹۱/۱۲/۲۷۲۲۰۱۲۴۳۴۱۲ تهرانتهراننوع اولتهران۲۴۶۰۱۱حميد ابراهيمي دارياني و شرکاء۱۶۷

 جمهوري اسالمي ما بين ابوريحان و فلسطين پ ۲۳۴۴۷۷۱۳۸۹/۱۰/۲۲۶۶۴۱۴۴۰۸۸۶۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۴۲۱۱حميد حسيني و شرکا۱۶۸
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خيابان خيام ، روبروي درب شرقي پارک شهر ، ک شهيد روحي ، پ۷۰۱-۷۲۰۲۲۱۳۹۰/۰۳/۳۱۳۳۹۴۶۹۶۸تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۴۷۷۱حميدرسولي زاده ئي وشرکا۱۶۹

خيابان فردوسي شمالي ، باالتر از خيابان کوشک ، پالک ۱۷۰۵۶۵۱۳۸۹/۰۸/۰۶۰۲۱۶۶۷۲۳۹۶۸۴۴۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۵۹۲۳حميدرضا رمضاني و شرکا۱۷۰

خ جمهوري ، نرسيده به پل حافظ روبروي کوچه رم ساختمان الله پالک۷۲۶طبقه سوم۱۴۷۲۹۴۱۳۹۰/۰۶/۲۶۶۶۷۰۲۴۱۹تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۳۰۸۷خانزاده و شرکا۱۷۱

 هفت تير، ابتداي خيابان مفتح جنوبي، کوچه شيمي، پالک ۴۸۴-۲۰۴۳۵۹۱۳۹۱/۰۸/۰۳۸۸۳۴۵۵۵۰ تهرانتهراننوع دومتهران۲۳۷۳۵۶خدمات ارزي و صرافي مهر(کشاورزي)۱۷۲

 خيابان وليعصر ، باالتر از نيايش ، روبروي پارک ملت ، ارمغان غربي ، پالک ۲۲۰۴۷۸۷۹۶۸-۳۱۹۲۲۸۱۳۹۳/۱۱/۲۸۲۲۰۵۵۲۵۵ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۵۴۵۱۱خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد۱۷۳

 خ فردوسي- نبش منوچهري- پالک ۲۲۴ جديد(پالک ۲۳۰ قديم)۹۷۸۲۳۱۳۹۲/۰۴/۰۸۳۳۹۰۱۹۷۰ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۲۸۵۵داود باقري و شرکاءإ۱۷۴

خيابان جمهوري اسالمي، چهار راه استانبول ، پاساژ گلشن ، طبقه همکف، پالک۱۹۱۱۹۶۱۳۹۱/۰۷/۲۲۶۶۷۳۰۳۱۰۷تهرانتهراننوع دومتهران۳۰۱۴۴۲درگاهي و شريک۱۷۵

 خ ولي عصر ، نرسيده به تخت طاوس پالک ۹۰۹ ۸۸۹۰۷۹۲۶-۲۷۶۲۶۶۱۳۸۹/۱۲/۱۲۸۸۹۰۱۹۱۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۵۹۴۹دهداران و شرکا۱۷۶

شهرک قدس ، خيابان ايران زمين ، مجتمع تجاري ايران زمين ، طبقه همکف ، پ۳۱۵-۱۶۳۶۷۴۱۳۹۱/۰۶/۲۶۸۸۵۷۶۰۷۲تهرانتهراننوع جديدتهران۳۲۳۹۴۹دهقان ، برزگر و شرکا۱۷۷

خيابان شهيد مطهري، ضلع شمال شرقي چهارراه ميرزاي شيرازي، پالک ۲۱۱، واحد ۱، کدپستي ۸۴۱۱۷۱۳۹۰/۰۹/۰۹۸۸۵۵۲۹۵۰۱۵۸۶۷۱۳۱۱۹تهرانتهراننوع اولتهران۱۹۷۶۰۱رحمانيان  و شرکا۱۷۸

ستارخان، بازار سنتي، فاز يک، طبقه اول، راهرو گلهاي شرقي، پالک ۱/۶۷، کد پستي ۲۱۵۴۵۴۵۸۴۵۸-۳۹۵۰۸۱۳۹۱/۰۲/۱۹۴۴۲۰۸۶۸۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۹۳۸۱رحمت ا...مسعودي وشرکا۱۷۹

 خيابان فردوسي، نبش خيابان منوچهري، پالک ۲۱۵۴۹۹۱۳۹۱/۰۸/۱۵۳۳۹۰۴۰۹۲۲۱۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۸۶۶۸رحمن نوري و شرکا۱۸۰

خيابان مطهري ، بعدازخيابان جم پالک ۲۷۰ ساختمان شکوفه طبقه همکف ۴-۲۸۰۵۵۱۱۳۹۰/۱۱/۲۳۸۸۴۹۲۴۹۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۳۱۹۳رستمي احمدکندي و شرکا۱۸۱

خيابان آپادانا ، خيابان صابونچي ، نبش کوچه ايازي، پالک ۸۳۸۲۰۹۱-۳۳۰۸۲۴۱۳۹۳/۱۲/۰۹۰۲۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۵۸۲۱رضوي خسروشاهي وشرکا ۱۸۲

 بلوار ميرداماد شرقي ، ميدان ميرداماد ، نبش پاساژ برليان شماره ۴۵ ۱۲۷۰۳۰۱۳۹۴/۰۵/۱۸۲۲۹۰۱۳۰۰ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۵۳۱۷۴زرين قلم وشرکا۱۸۳

بلوار ميرداماد، روروي بانک مرکزي، مجتمع تجاري اداري رز، طبقه همکف، پالک ۲۵ ۳۴۵۹۴۹۱۳۹۳/۱۲/۲۳۲۸۱۴۳ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۹۷۳۴۲زهرا گراميان نيک و شرکا۱۸۴

خيابان سهروردي شمالي، کوچه خشنودي، پالک ۳۰۰، طبقه اول، واحد ۲۸۲۱۲۰۱۳۹۱/۱۰/۲۱۸۸۷۴۴۴۴۱۱۱ تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۴۱۹۸سالم و شرکا۱۸۵

خيابان جمهوري ، چهارراه استانبول ، پالک ۶۶۷۴۷۷۲۱۴۱۸-۱۳۴۸۳۴۱۳۹۴/۰۵/۲۷۶۶۷۰۱۵۲۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۲۷۱۶۷سپهر (صادرات)۱۸۶

 خ۱۵ خرداد، اول بازار بزرگ، پالک۹۱۵۸-۲۸۱۵۷۴۱۳۹۳/۱۰/۲۲۵۵۸۹۷۵۵۸ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۴۴۸۵۳سردارلو و شرکا۱۸۷
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شهرک اکباتان - فاز يک - بازارچه شماره ۹-طبقه همکف - پالک ۳۰--(تلفن صرافي=۴۴۶۶۷۷۱۹)۲۳۷۷۵۱۳۹۲/۰۲/۰۲۴۴۶۶۷۷۱۹ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۰۰۵سعيد آقاخاني و شرکاء۱۸۸

بلوار ميرداماد، نرسيده به ميدان محسني، پاساژ گلها، پالک ۱۱۲، واحد ۵، کدپستي ۱۳۲۱۷۹۱۳۹۱/۰۵/۱۸۲۲۲۷۹۵۱۷۱۵۴۷۹۳۳۸۱۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۹۴۹۳سعيد آلوسي و شرکا۱۸۹

 خيابان فردوسي شمالي، چهارراه کوشک، نبش پاساژ اردهالي، پالک ۲۳۰۲۱۹۱۳۸۹/۱۰/۱۸۶۶۳۴۰۱۷۰۴۲۵تهرانتهراننوع دومتهران۲۳۰۰۸۰سليمان پناه وشرکا۱۹۰

خيابان شهيد احمد قصير خ دهم پ۳    ۲۳۲۷۳۹۱۳۹۱/۰۹/۰۲۴۴۲۱۳۵۸۲ تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۹۴۷۹سيد احمد سجادي تفرشي و شرکا۱۹۱

ابتداي خ پاسداران - روبروي نگارستان ۵- نبش خ گل نبي - پالک ۴۸ ۲۵۹۰۶-۱۳۴۵۲۱۱۳۹۴/۰۵/۲۷۰۲۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۲۳۲۹سيد محمد مثنايي نجيبي و شرکاء۱۹۲

خيابان ميرزاي شيرازي تقاطع خيابان مطهري پالک ۲۷۶۳۲۲۱۳۹۳/۱۰/۱۶۸۸۵۵۹۱۲۹۲۲۴ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۰۱۸۰۷سيد حسين مرعشي و شرکا۱۹۳

 متري قيطريه ـ روبروي پارک قيطريه - پالک ۶۱ ۹۳۵-۳۱۸۳۶۴۱۳۹۰/۱۲/۲۸۳۳۹۷۸۱۶۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۹۹۸۴سيد عبدالحسين ثابت و شرکاء۱۹۴

 خيابان مطهري ، خيابان فجر ، کوچه غفاري ، پالک ۲۲۶۹۱۲۱۳۹۱/۰۸/۲۷۸۸۸۳۰۳۰۰۸۴ تهرانتهراننوع اولتهران۳۰۳۲۸سيد علي توکلي طياء زواره و شرکاء۱۹۵

خيابان همت شرقي خيابان شيراز جنوبي خ علي خاني بال شرقي مجتمع ونک پارک پالک ۱۳ ۸۱۷۳۱۱۳۹۲/۰۳/۲۳۴۴۲۰۵۲۷۶ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۵۲۳۱سيد مجتبي مينوئي و شريک ۱۹۶

ميرداماد، مابين خيابان نفت و ميدان مادر، جنب بانک پاسارگاد، پالک ۱۳۹، واحد ۱۹ تجاري۲۵۹۰۵-۸۲۳۹۹۱۳۹۴/۰۴/۰۳۰۲۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۳۶۳۷سيد نظير سرداري و شرکاء۱۹۷

خ شهيد بهشتي - بعا از تقاطع سهروردي - پالک ۱۴۴ کد پستي:۳۰۴۳۹۱۳۹۲/۰۲/۰۹۸۸۷۴۱۹۴۹۱۵۷۷۹۵۷۹۱۵ تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۶۳۰۴شاهين اخباري و شرکا۱۹۸

چهارراه پاسداران خيابان شهيد کالهدوز (دولت ) خيابان اختياريه پالک ۱۶۳۱۹۱۳۹۲/۰۱/۲۷۲۲۵۸۱۵۹۵۹۴تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۲۱۸۴شرفي و شرکا۱۹۹

خيابان آفريقا، بلوار گلشهر، جنب هتل گلشهر، مجتمع تجاري آي تک، شماره ۱۸۳۷۰۹۱۳۸۹/۰۸/۲۰۲۲۰۳۸۷۲۶۴تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۲۱۳۵شرکت تضامني ثقفي و شرکاء۲۰۰

خ سيدجمال الدين اسد آبادي نبش خ شصت و هشت پالک ۸۸۶۱۴۷۷۶۴۷۲-۱۰۸۸۳۱۱۳۹۴/۰۴/۳۱۸۳ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۳۳۷۱شرکت خدمات ارزي و صرافي ايران زمين سهامي خاص۲۰۱

تهران- سعادت آباد-باالتر از ميدان کاج- بين خيابان ۷و۹- پالک ۸۴ ۳۱۹۲۵۰۱۳۹۳/۱۱/۲۸۲۲۱۳۷۸۴۰ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۶۷۶۴۰شرکت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه۲۰۲

ميدان فاطمي ،نبش جويبار، پالک ۴۱ ۳۶۲۳۳۱۳۹۳/۰۲/۱۴۸۸۸۹۵۲۴۴ تهرانتهراننوع دومتهران۴۲۳۲۶۴شرکت صرافي انصار۲۰۳

خيابان مطهري، بين درياي نور و کوه نور، پالک ۲۲۹، طبقه همکف۱۳۵۷۴۵۱۳۹۴/۰۵/۲۸۸۸۵۴۰۰۷۷ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۸۲۷۴۲شرکت صرافي فراز اعتماد۲۰۴

تقاطع خيابان وليعصر و ميرداماد ، ساختمان اسکان ، نبش کوچه قباديان ، قسمت اداري تجاري ، پالک۲۴-۱۴۳۰۴۸۱۳۹۱/۰۵/۳۱۸۸۶۵۴۶۲۱تهرانتهراننوع اولتهران۲۷۲۴۵۳شهدوست فرد وشرکا۲۰۵

 خ فردوسي شمالي ، باالتر از چهارراه کوشک پالک ۲۴۸(۲۷۴قديم)۶۶۷۰۹۰۳۵-۲۱۰۴۵۹۱۳۸۹/۰۹/۲۷۶۶۷۴۱۱۱۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۳۴۶۶صادقي کيوي و شرکا۲۰۶
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سعادت آباد ، ميدان کاج ، خيابان سرو شرقي ،  مجتمع تجاري پايدار پ ۱۴۰۲۵۱۱۳۹۱/۰۵/۲۶۲۲۳۶۱۳۷۳۱۰تهرانتهراننوع دومتهران۲۶۵۶۶۹صالحي وشرکا۲۰۷

خيابان کريم خان زند بين خيابان خردمندوايرانشهر پالک ۱۳۴ ، ۱۳۶، طبقه اول۷۵-۱۳۴۴۶۸۱۳۹۴/۰۵/۲۶۸۸۳۴۹۹۵۷ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۲۹۵۹۸صرافي بانک سرمايه۲۰۸

 خيابان شريعتي ، بين پمپ بنزين و صبا ( ايستگاه عوارضي ) نبش کوچه شهيد جوهرچي پالک ۱۶۴۱۰-۱۹۶۴۹۲۱۳۹۰/۰۸/۲۱۷۷۶۲۱۰۱۳ تهرانتهراننوع دومتهران۳۵۱۶۸۲صرافي تجارت(بانک تجارت)۲۰۹

خ سپهبدقرني ، باالترازک خسرو ، پ۶۹۱۵۵-۱۲۴۵۸۱۱۳۹۴/۰۵/۱۵۸۸۴۹۱۶۶۷ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۷۱۷۱۹صرافي شهر(سهامي خاص)۲۱۰

خيابان شهد بهشتي،  خيابان احمدقصير، نبش خيابان يکم، شماره۶، طبقه هشتم، کد پستي ۳۱۵۱۳۶۳۶۴۱۱-۱۱۹۳۷۲۱۳۹۱/۰۵/۰۸۸۸۶۶۴۵۹۲ تهرانتهراننوع دومتهران۳۹۸۸۶۴صرافي کارآفرين۲۱۱

تهران، خيابان شريعتي پايين تراز حسينيه ارشادپالک ۱۰۷۲   ۱۲۴۵۶۸۱۳۹۴/۰۵/۱۵۲۲۳۱۵۴۶۲تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۹۴۵۳صفات  و شركا۲۱۲

ميدان آرژانتين ، خيابان الوند ، خيابان ۲۹ ، پالک ۱۱۶۹۰۲۱۳۹۴/۰۵/۰۸۸۸۷۹۸۷۸۲۳۴ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۲۸۸۸صنعت ومعدن۲۱۳

ولنجک خيابان چهاردهم مرکز تجاري توچال طبقه اول پالک ۶۷-۳۵۷۸۱۱۱۳۹۱/۱۲/۲۸۲۲۱۷۲۵۹۴ تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۶۰۷۹ضرغامي و شرکا۲۱۴

خيابان افريقا خيابان ناصري پ۱ ۱۰۱۵۲۹۱۳۹۲/۰۴/۱۰۸۸۷۹۴۸۴۲ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۵۹۸۷عباس جمشيدي وشرکا۲۱۵

خيابان جمهوري اسالمي، بعد از خيابان سي تير، پالک۶۶۷۱۶۷۹۲۵۴۸ - ۳۱۸۴۱۴۱۳۹۰/۱۲/۲۸۶۶۷۳۷۰۶۲تهرانتهراننوع دومتهران۳۱۰۷۹۵عباس جوانيان و شرکاء۲۱۶

خ پاسداران ، پايين ترازفرمانيه، مرکز خريد تجاري کوهستان، پالک ۶۸۴، طبقه همکف، واحد۲۳ - کد پستي ۱۶۶۷۷۱۱۳۹۰/۰۷/۱۸۲۲۲۸۰۰۴۴۱۹۵۳۷۷۵۳۹۵تهرانتهراننوع دومتهران۳۶۹۴۰۰عباسعلي قاسمي وشرکا۲۱۷

 ميدان پونک، مرکز تجاري بوستان،راهروي اصلي، باالي بانک شهر، پالک ۱۱۲۶۵۲۱۳۹۱/۰۵/۰۱۰۲۱۲۲۶۳۹۸۱۳۲۷۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۹۱۶۷عباسي و شرکا۲۱۸

خيابان خرمشهر ( آپاداناي سابق)، رويروي خيابان شهيد عربعلي، پالک ۱۰۸ ، کد پستي ۶۶۳۴۲۱۳۹۲/۰۳/۰۷۸۸۷۴۲۵۳۸۱۵۵۳۷۱۴۱۱۴ تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۷۱۴۸عباسي و فراهاني و شرکا۲۱۹

چهار راه پاسداران، ابتداي خيابان دولت، پاساژ پرمهر، طبقه منفي يک، واحد ۲۲۷۸۳۶۰۴۱۹-۳۵۵۱۶۳۱۳۹۱/۱۲/۲۷۵ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۳۰۵۳عبدالحسين راموز و شريک۲۲۰

خيابان ۱۵خرداد، روبروي مسجد عرب ها، پاساژ بهروز، طبقه ۲، واحد ۵۵۸۹۵۸۹۱۴۲ , ۱۰۳۸۳۱۳۹۴/۰۱/۲۳۵۵۸۹۷۴۳۳ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۳۸۵۵عزيزنجف زاده گجوتي وشركا۲۲۱

خيابان ميرداماد، ميدان مادر، پالک ۳، کد پستي ۱۰۴۶۸۴۱۳۹۱/۰۴/۲۴۲۶۴۰۹۱۰۰۱۵۴۶۹۳۳۳۷۱تهرانتهراننوع دومتهران۳۳۲۹۶۸عزيزي قمشه و شرکاء۲۲۲

نياوران-تقاطع کامرانيه-روبروي شهر کتاب -پ۱۲۰   ۳۱۴۱۸۸۱۳۹۱/۱۱/۲۴۲۲۸۰۰۸۴۵ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۲۴۸۹علي ترکاشوند و شريک۲۲۳

خ جمهوري ،مقابل بابي ساندز،پاساژآرمان ،پالک ۱۱۱۴۰۶۱۳۹۲/۰۴/۱۸۰۲۱۶۶۷۵۲۳۸۹۱۹ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۱۵۳علي جوادي و شريک۲۲۴

خيابان جمهوري -نرسيده به چهارراه استانبول-پاساژ پروانه-طبقه همکف-پالک ۲۴۱۷۶۴۱۳۹۱/۰۹/۱۳۳۳۹۸۸۱۳۵۲۷۶ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۲۰۱علي زارعي و شريک۲۲۵
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خيابان خالد اسالمبول (وزرا)  بين کوچه ۳ و ۵ پالک  ۳۳ کدپستي ۱۳۹۱/۱۲/۱۶۱۵۱۳۶۴۳۴۱۳ ۳۴۱۳۶۱تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۴۹۴۵عليرضا ميرزايي و شركا۲۲۶

 خيابان شادمهر، چهار راه نصرت، پالک ۱۹۸۹۲۵۱۳۹۱/۰۷/۳۰۶۶۰۰۹۸۴۹۲۰۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۷۱۰۴علي اصغر باقرزاده و شرکا۲۲۷

خيابان فردوسي، نرسيده به چهارراه استانبول، روبروي سفارت ترکيه، پالک ۱۱۲۵۵۴۱۳۹۲/۰۴/۱۹۶۶۷۰۱۲۱۲۱۶۴ تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۷۶۸۹علي اصغرجوانيان و شرکا۲۲۸

خيابان شيراز جنوبي ، خيابان آقا عليخاني، مرکز خريد ونک پارک، بال غربي، برج الوند، واحد ۳۲ ۵۴۳۲۲۱۳۹۲/۰۲/۲۹۸۸۶۲۰۶۵۱ تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۲۶۰۵علي اکبر اسپهبدي و شرکا۲۲۹

 ميدان فردوسي ، ضلع جنوب شرقي ، پالک ۶۴۷۸۳۱۳۹۲/۰۳/۰۷۶۶۷۲۱۸۱۷۷۹۲ تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۴۵۷۲علي عظيمي  وشرکا۲۳۰

خ شهيد باهنر( نياوران )، پالک ۲۷۲، طبقه همکف ، کد پستي ۴۴۱۴۳۲۹۸۱۹۳۵۶۷۵۳۵-۱۱۲۵۹۸۱۳۹۲/۰۴/۱۹۰۲۱ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۸۸۷۵علي مددخاني و شرکاء۲۳۱

ميدان پونک، مجتمع تجاري بوستان, بازار طال، شبنم يک، پالک ۸۴۷ ۳۷۷۰۷۱۳۹۴/۰۲/۱۷۰۲۱۴۴۴۹۹۲۰۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۰۷۶۳غالمرضا اسماعيل زاده و شرکا۲۳۲

خيابان فردوسي ، ضلع جنوب شرقي ميدان فردوسي پالک ۶۶۷۰۰۶۴۶۷۸۲-۸۸۷۵۴۱۳۹۲/۰۳/۲۹۶۶۷۵۰۳۴۸ تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۶۱۲۰فرج تبريزي و شرکا۲۳۳

 خيابان فردوسي ، باالتر از چهارراه استانبول ، جنب پاساژ فردوسي ، پالک۱۰۴۷۰۱۱۳۹۱/۰۴/۲۴۳۳۹۶۰۳۰۰۲۸۵تهرانتهراننوع دومتهران۲۹۸۸۴۵فرخ زاده و شرکا۲۳۴

تهران- خيابان شيراز شمالي- نبش شهريار-پالک۲۹۸۶۷۲۱۳۹۳/۱۱/۰۸۲۲۰۱۳۱۳۸۳۰ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۹۱۴۵فريبرز  کمالي ۲۳۵

خيابان دولت بين بلوار کاوه و چهار راه قنات، روبروي پمب بنزين، پالک ۲۲۴۴۴۵۷۴۳۱۰-۳۳۰۸۱۳۹۴/۰۱/۱۵۲۷۱۵۷ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۸۶۶۹فريده صمديزاد و شرکاء۲۳۶

خيابان وليعصر ، نرسيده به ميدان تجريش ، جنب بانک توسعه صادرات ، پالک ۲۲۷۲۳۵۵۶۳۰۹۴-۹۲۸۲۲۱۳۹۰/۰۴/۲۳۲۲۷۲۳۵۴۹تهرانتهراننوع اولتهران۲۴۵۴۰۰فالطون زاده و شرکا۲۳۷

خيابان پانزده خرداد ،سبزه ميدان،پاساژ تهران پالک۱۰۵۴۹۰۱۳۹۴/۰۴/۲۵۰۲۱۵۵۵۷۴۰۰۹۱/۱۸ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۱۱۱۷کاظم حيدرزاده و شرکا۲۳۸

خ مولوي چهارراه مولوي نبش بازار حضرتي پالک ۱ کد پستي ۳۵۶۷۵۲۱۳۹۱/۱۲/۲۸۱۱۶۵۹۷۹۶۶۱ تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۶۷۵۲کاظم محمودي و شرکا۲۳۹

 ميدان فردوسي ، جنب بانک سپه ، پالک ۸۹۰۵۳۱۳۹۰/۰۴/۱۹۶۶۷۱۱۷۴۳۲۹۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۲۹۱۰کلهر و شرکاء۲۴۰

ميدان هفت تير-خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان فجر-پالک۲۱۵۴۹۷۱۳۹۱/۰۸/۱۵۸۸۷۰۸۹۵۰۸ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۰۴۳۱کيومرث بند عبدي۲۴۱

خيابان جمهوري اسالمي ، نرسيده به چهار راه استانبول ، روبري خيابان بابي ساندز ، کوچه شيرواني ، پالک۴۱۵۴-۵۵۱۱۵۱۳۹۱/۰۳/۰۳۶۶۷۳۷۱۴۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۲۸۸۲گلپريان و شرکا۲۴۲

خ شهيد سپهبد قرني - خ سميه - بين ايرانشهر و فرصت - پالک ۱۹۲- طبقه همکف  ۶۲۸۹۲۱۳۹۲/۰۳/۰۵۸۸۳۰۱۲۸۹ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۶۰۱لطيف و داوريار۲۴۳

خيابان ۱۵ خرداد ، سبزه ميدان ، مرکز طال و جواهر ايران، پالک ۵۱۱/۱۰۰-۲۷۹۱۱۶۱۳۹۱/۱۰/۱۹۵۵۵۷۶۳۴۹ تهرانتهراننوع اولتهران۲۵۳۹۷۹لواساني و شرکا۲۴۴
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خ پاسداران - نبش گلستان دوم - شماره ۶۹۹۷۴۱۳۹۲/۰۳/۱۱۳۵۱تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۱۰۰۱مبين صادقي و شرکا۲۴۵

شهيد استاد مطهري بعد از بزرگراه مدرس روبروي مير عماد پالک ۶۲۵۴-۲۴۴۳۶۷۱۳۹۱/۰۹/۱۵۸۸۶۷۵۶۰۵ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۵۶۹مجيد پارسايي مرام و شرکا۲۴۶

ميدان آرژانتين، پالک ۱۵، مجتمع تجاري بهاران، ضلع خيابان عماد مغنيه (بهاران سابق)، واحد ۱ ۳۱۱۴۲۱۳۹۲/۰۲/۰۹۰۲۱۸۸۲۰۳۴۵۶ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۹۲۳مجيد ايپکچي و شريک۲۴۷

 خيابان فردوسي شمالي، باالتر از چهارراه کوشک، پالک ۲۷۹۹۴۲۱۳۹۰/۱۱/۲۳۶۶۷۵۰۷۴۵۴۴۳تهرانتهراننوع دومتهران۳۰۷۳۴۴مجيد رمضاني و شرکا۲۴۸

بلوارفردوس غربي ، بهارجنوبي ، کوچه ارم شرقي ، مجتمع هايپراستار ، شماره۱۸۴۰۰۶۱۳۹۰/۰۸/۰۷۴۴۱۶۷۰۷۸۱۸تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۹۸۸۹محسن صحرانورد وشرکا۲۴۹

خيابان فردوسي ، باالتر از بانک مرکزي، پالک ۱۸۸ قديم (۱۶۶جديد)۶۶۷۲۵۵۸۵-۲۷۵۳۳۱۳۹۴/۰۲/۰۷۶۶۷۱۴۲۲۳ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۱۶۴۶۸محمد بهزاد راد وشرکاء۲۵۰

 ميدان فاطمي، ساختمان فاطمي، طبقه همکف، پالک ۷۱۰۴-۲۷۹۹۴۲۱۳۹۰/۱۱/۲۳۸۸۹۹۱۱۹۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۰۸۴۱محمد درخشان نژاد و شرکا۲۵۱

خيابان دکتر فاطمي روبروي پارک الله مرکز خريد الله طبقه همکف واحد۲۲  -کد پستي:۳۵۰۹۸۹۱۳۹۱/۱۲/۲۳۰۲۱۸۸۹۶۹۲۷۳۱۵۹۵۸۱۳۱۳۱ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۲۸۱محمد رضا جهان بيگلري و شرکا۲۵۲

خيابان جمهوري اسالمي، نرسيده به چهاراه استانبول، پاساژ شيرواني، داخل پاساژ، پاک ۳۲۶۱۰۳۱۳۹۱/۱۲/۰۳۶۶۷۰۳۴۱۴۳ تهرانتهراننوع اولتهران۴۱۸۸۴۰محمد رهبر نيا و شرکا۲۵۳

 خيابان مطهري ، نرسيده به سهر وردي ،پالک ۳۱۲۲-۵۹۰۵۵۱۳۹۱/۰۳/۰۸۸۸۳۴۲۵۴۱تهرانتهراننوع دومتهران۳۷۶۷۲۸محمد زاغي و شرکاء۲۵۴

 خيابان پاسداران ، نبش نيستان نهم پالک ۳۰۶۲۸۴۱۳۹۱/۱۱/۱۶۲۲۵۷۳۳۵۷۳۰۰ تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۰۵۹۰محمد کيال و شرکا۲۵۵

خيابان  سهروردي شمالي - باالتر از چهارراه کيهان - پالک ۴۱۵- کد پستي ۱۵۶۹۶۱۳۱۳۶ -۱۰۳۴۷۱۱۳۹۲/۰۴/۱۱۸۸۴۲۰۵۳۵ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۹۲۲۱محمدرضا قراخانلو و شرکا۲۵۶

تهران به  آدرس  شهر تهران - خيابان وليعصر(عج) – مجتمع تجاري اسکان – طبقه همکف – پالک ۳ - کد پستي :۱۹۶۹۶۱۳۳۱۴  ۲۹۸۳۴۱۱۳۹۳/۱۱/۰۸۰۲۱۲۲۵۸۳۶۳۱ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۶۷۴۹محمدرضا قنبري ناييني و شرکاء۲۵۷

تهران - خيابان يوسف اباد(اسدابادي) بين خ ۱۱و خ۱۳ شماره ۷۹ ۱۱۶۲۴۳۱۳۹۴/۰۵/۰۷۵۵۶۱۶۵۳۵ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۶۸۲۳۵محمدرضاسروري و شركاء۲۵۸

شريعتي ، ايستگاه داوديه ، جنب کوچه احمديه ، پالک ۴۳۱۸۲۱۳۹۱/۰۲/۲۴۲۲۸۹۶۹۱۹۱۲۸۷تهرانتهراننوع اولتهران۲۱۵۵۲۷محمدي زرين وشرکا۲۵۹

فرود گاه امام خميني - تراز ۸ ترمينال مسافري - سالن پروازهاي خروجي - ورودي آ- کد پستي ۳۵۸۰۴۱۱۳۹۱/۱۲/۲۸۸۸۴۲۸۴۷۵۱۹۹۸۹۹۵۹۷۴ تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۷۶۶۵محمود رضا فرجي و شرکا۲۶۰

خيابان وليعصر، روبروي باغ فردوس، پالک ۲۷۰۹۸۰۱۳۹۱/۱۰/۱۰۲۲۷۴۱۱۷۷۲۹۳۴ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۰۰۰۷مستانه محبتي و شرکاء۲۶۱

خ وليعصر،تقاطع خ طالقاني ،مجتمع اداري و تجاري نور تهران،طبقه همکف سوم،واحد ۸۰۶۱و۱۴۸۰۳۴۱۳۹۲/۰۵/۲۰۸۸۳۸۳۸۰۰۸۰۶۲ تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۲۳۵۲مسعود رضايي و شرکا۲۶۲

خيابان جمهوري اسالمي، چهار راه استانبول ، پاساژ گلشن ،پالک ۳۱۹۶۷۲۱۳۹۱/۱۱/۲۹۶۶۷۵۷۱۶۶۱۹ تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۲۴۱۹مشايخ ـ خسرواني و شرکا۲۶۳
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 خيابان امام خميني،فردوسي جنوبي،جنب بانک اقتصاد نوين،پالک ۵۱-کد پستي:۱۸۶۸۶۸۱۳۹۱/۰۷/۱۸۶۶۷۲۳۸۳۹۱۱۴۴۸۱۳۷۴۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۰۵۲۵مشيرزاده و شرکاء۲۶۴

 ميرداماد نبش ولي عصر ساختمان اسکان طبقه اول اداري واحد ۶ کد پستي:۴۳۱۹۳۹۱۳۹۱/۱۰/۱۷۰۹۱۲۱۱۸۰۰۳۷۱۹۶۹۶۱۳۳۹۸تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۱۹۳۹مصطفي اقبال بهبهاني و شرکاء۲۶۵

  خيابان انقالب خيابان بهار جنوبي،برج تجاري بهار ، طبقه اول ، واحد ۲۵۰ -۲۱۵۱۲۶۱۳۹۱/۰۸/۱۵ تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۹۴۱۱معقول زاده و شرکا۲۶۶

خيابان فردوسي ،باالتراز خيابان کوشک،نرسيده به ميدان فردوسي ،جنب بانک ملت،پالک۲۷۰-کدپستي ۲۵۶۴۲۷۱۳۹۳/۰۹/۲۵۶۶۷۰۰۲۹۴۱۱۳۱۹۵۵۹۱۴ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۴۶۹۰۷ملي ايران۲۶۷

ميدان تجريش، خيابان وليعصر، جنب پمب بنزين باغ فردوس، پالک ۲۲۷۰۵۱۹۲۳۰۷۱-۲۳۳۶۰۴۱۳۹۰/۱۰/۰۳۲۳۲۶تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۴۵۲۹منصور زرين قلم  وشرکا۲۶۸

ابتداي کوي نصر-بين خيابان دوم و چهارم-بر اصلي-پالک۲۷-کد پستي:۸۸۴۸۷۰۰۱۱۴۴۶۸۴۳۱۳۷-۱۸۳۴۹۸۱۳۹۱/۰۷/۱۵۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۸۶۷۱منصوره کثيري و شريك۲۶۹

 خ نجات الهي، باالتر از خيابان شهيد فالحپور، پالک۶۱   آدرس  lمکاتبه خيابان مالصدرا ـ خيابان شيخ بهايي جنوبي ـ جنب مسجد بقيه اله - پالک ۲۲ - طبقه سوم   (به منظور مکاتبه ) ۹-۵۰۴۳۴۱۳۹۰/۰۳/۰۴۸۸۶۱۷۵۲۸تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۹۹۸۹مومني طاهري وشرکا۲۷۰

خيابان دکتر شريعتي-باالتر از پيچ شميران -نبش کوچه پيرجمالي-پالک۲۶-طبقه اول شرقي-کد پستي ۱۰۷۹۰۸۱۳۹۴/۰۴/۳۰۷۷۶۲۴۷۷۰۱۶۱۱۹۴۳۷۱۴ تهرانتهراننوع جديدتهران۴۴۴۱۷۷مهدي ضرغام پور و شرکاء۲۷۱

بلوار ميرداماد، ساختمان آرش، طبقه همکف، پالک ۸، کدپستي ۲۱۰۹۶۰۱۳۹۱/۰۸/۱۰۶۶۹۱۲۴۰۸۱۵۴۷۹۴۴۴۴۹۹تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۴۹۸۸مهدي صياديان و شرکا۲۷۲

ميدان فاطمي ،کوچه کامران ،پالک ۳۲ ۱۱۲۵۴۰۱۳۹۲/۰۴/۱۹ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۳۴۵مهرداد لقازي آشتياني و شرکاء۲۷۳

خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي، نبش کوچه يکم-پالک۳-پاساژزند ۲۱۵۱۰۷۱۳۹۱/۰۸/۱۵۸۸۰۰۰۷۲۲ تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۸۸۵۳مهرناز فريدوني و شرکا۲۷۴

 خيابان وليعصر ، رويروب قنادي الدن ، کوچه سعدي ،پالک ۳۲۳۹۳۱۳۹۲/۰۲/۱۰۲۲۷۰۵۴۵۲۳ تهرانتهراننوع دومتهران۳۷۹۹۳۰مهسا پروازي مقدم و شرکاء۲۷۵

خيابان دکتر بهشتي (عباس اباد) چهارراه قائم مقام فراهاني نبش کوچه ايزد پالک ۱۴۵۷۰۲۱۳۹۱/۰۶/۰۴۸۹۳۲۰۱۹۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۴۵۰۶مهيار زاهدي و شرکاء۲۷۶

پاسداران ، بين گلستان ۲و۳ ، پاساژ امير پالک ۱۰۵۵۲۸۱۳۹۴/۰۴/۲۵۲۷۱۵۰۲۹۷ تهرانتهراننوع جديدتهران۲۱۷۵۷۴مير لشگري وشرکا۲۷۷

خ مالصدرا، انتهاي خ شيراز شمالي ، ساختمان ايران سکنا- پالک ۳۷۵۱۵۱۳۹۴/۰۲/۱۷۰۲۱۸۸۰۵۹۲۰۱۲۳۴ تهرانتهراننوع جديدتهران۳۶۷۱۲۷ناصرافشار وشرکاء۲۷۸

خيابان ولي عصر ، روبروي پارک ملت ، برج سايه ، واحد تجاري ۲۹۴۲۵۱۳۹۱/۰۲/۱۰۲۶۲۰۲۸۰۱۲۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۰۰۷۵۸نخ فروش و شرکا۲۷۹

خيابان وليعصر-نبش خيابان زعفرانيه- پالک۱۶۸۸۲۵۱۳۹۱/۰۷/۰۱۲۲۰۸۲۴۶۰۲۸۹۲تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۶۰۸۶نساء شعباني وشرکاء۲۸۰

خ مطهري خ ميرعماد کوچه پنجم پالک۳۰۶۲۸۹۱۳۹۱/۱۱/۱۶۰۲۱۸۷۱۶۸۱۴ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۳۸۷وحيد فرح آبادي و شرکا۲۸۱

 ميدان آرژانتين ، اول بلوار بيهقي ، ساختمان ۲۶ ، طبقه سوم ، واحد ۸۸۵۰۴۲۱۱۱۶-۱۱۴۲۳۰۱۳۹۱/۰۵/۰۳۸۸۵۰۶۰۳۰تهرانتهراننوع دومتهران۳۶۹۷۹۸وحيد وطني و شرکاء۲۸۲
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خيابان آفريقا ، نبش بن بست آناهيتا ، برج آناهيتا ، طبقه هفتم ، واحد ۱۲۸۹۵۷۱۳۹۱/۰۵/۱۶۸۸۲۰۸۰۷۰۷۰۵تهرانتهراننوع دومتهران۳۰۲۶۱۰يزدي و شرکا۲۸۳

خيابان شريعتي  - نرسيده به پل سيدخندان  - پالک ۹۰۶ -  کد پستي    ۱۵۵۵۸۳۶۷۱۱  ۲۸۳۳۷۸۱۳۹۲/۰۹/۲۶۸۸۴۰۶۲۵۰ تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۳۲۱يوسف کاوسي و شرکا۲۸۴

 ميدان مدرس، بازار بزرگ ري، طبقه همکف، شماره ۳۲۹۰۴۷۱۳۹۱/۱۲/۰۶۵۵۹۳۳۶۷۶۹۷ ريتهراننوع اولتهران۴۰۵۷۲۶فرهاد صابونيها و شريک۲۸۵

تهران -خيابان دکتر شريهتي -ابتدا پاسداران -بين سروستان دوم و سوم - پالک ۶۱ -واحد ۱ ۷۵۶۰۸۱۳۹۴/۰۳/۲۷۲۲۹۲۷۳۴۰ شميرانات - تجريشتهراننوع جديدشميرانات - تجريش۴۷۰۶۰۱حسين نجف زاده و شرکاء۲۸۶

خيابان ۱۲ محرم مجتمع تجاري زيتون طبقه همکف پالک ۳تلفن ۵۴۳۸۷۱۳۹۲/۰۲/۲۹۰۳۸۱۳۳۸۰۰۰۱۰۳۸۱۲۲۵۱۸۹۵ شهرکردچهارمحال بختيارينوع اولشهرکرد۱۰۷۶۴ داريوش محمودي و شرکا۲۸۷

خيابان ملت ، جنب بانک صادرات شعبه ۱۰۴۴۹۴۱۳۹۱/۰۴/۲۴۲۲۲۷۴۰۵۹۴شهرکردچهارمحال بختيارينوع اولشهرکرد۵۲۴۱دهکردي وشرکا۲۸۸

خيابان حکيم نزاري-نبش حکيم نزاري يک۲۳۴۳۲۹۱۳۹۱/۰۹/۰۶۰۶۱۵۴۳۴۶۲۵۲ بيرجندخراسان جنوبينوع اولبيرجند۴۵۲۶عليرضا شهپر و شرکا۲۸۹

پايانه مرزي (گمرک) دوغارون، کد پستي ۶۲۱۷۰۱۳۹۲/۰۳/۰۵۰۵۲۹۴۲۵۷۳۴۳۹۵۹۴۱۴۴۳۶۱ تايبادخراسان رضوينوع اولتايباد۴۷۲حسيني و شرکا تايباد۲۹۰

خ فردوسي شمالي ،پاساژ بقايي،طبقه همکف ،واحد۳ ۰۵۳۱۲۲۴۸-۱۰۸۳۲۱۱۳۹۲/۰۴/۱۶۰۹۱۵۱۳۳۵۰۴۷ تربت حيدريهخراسان رضوينوع اولتربت حيدريه۲۵۹۱مهدي درستي و شرکاء۲۹۱

 خ اسرار، روبروي بانک ملي مرکزي، کد پستي ۱۴۳۰۵۳۱۳۹۱/۰۵/۳۱۲۶۵۷۰۰۱۹۶۱۳۷۳۷۵۳۱سبزوارخراسان رضوينوع اولسبزوار۲۳۴۰علي اکبر خسروجردي و شرکا۲۹۲

 ميدان آزادگان ، پالک ۹۴۴۲۹۱۳۹۰/۰۴/۲۷۷۲۵۸۴۱۹۷۸گنابادخراسان رضوينوع اولگناباد۶۵۲باصري باغسياه و شرکا۲۹۳

خيابان امام خميني ، بعد از بانک ملي مرکزي ، مقابل دارائي (سه راه جم) پالک ۸۵۳۳۴۳۸۵۱۶-۲۷۴۴۱۱۳۹۲/۰۲/۰۵۸۵۳۳۴۷۷ مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۲۴۴۶۶بقائي وشرکا۲۹۴

 امام خميني ، بين امام خميني ۲۴و۲۶ پالک ۲۲۲۲۲۱۲۴۸۲-۲۰۲۷۷۸۱۳۸۹/۰۹/۱۶۲۲۲۷۵۳۱مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۵۶۲۶جالئيان ساماني و شرکا۲۹۵

خيابان امام خميني ، مقابل ورودي جنت ، پالک ۲۲۰۴-۳۰۶۲۷۴۱۳۹۱/۱۱/۱۶۰۵۱۱۲۲۱۱۱۸۱ مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۸۳۸خواجه و شرکا۲۹۶

خيابان امام رضا (ع ) ، هتل بين المللي قصر۳۱۴۹۳۱۱۳۹۰/۱۲/۲۵۰۵۱۳۸۵۴۹۳۱۶مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۲۰۵۹۹سزاوار و شرکا۲۹۷

 دروازه طاليي، بلوار مدرس، بازارچه کاوه، طبقه همکف، پالک ۸۳-۶۱۳۹۳۱۳۹۲/۰۳/۰۴۰۵۱۱۲۲۱۹۶۲۷ مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۴۱۴۸۸سعيد بهادري و شرکا۲۹۸

بلوار فرامرز عباسي، بين فرامرز عباسي ۳۰ و ۳۲، صرافي سنجري ۸۸۷۴۸۱۳۹۲/۰۳/۲۹۰۵۱۱۶۰۶۱۰۲۹ مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۸۸۹۰سنجري باجگيران و شرکاء۲۹۹

 خيابان دانشگاه، چهارراه گلستان، ساختمان قائم المهدي۸۸۹۹۰۱۳۹۰/۰۴/۱۹۸۴۵۳۲۰۲مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۵۶۳۵قليزاده و شرکا۳۰۰

خيابان امام خميني ، امام خميني ۲۲ ، پالک ۳ ، مغازه دوم سمت راست۲۷۴۳۸۱۳۹۲/۰۲/۰۵۰۵۱۱۲۲۸۴۵۰۰ مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۹۷۶۴محسن محمد زاده و شرکاء۳۰۱
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خيابان امام خميني، سه راه دارايي، نبش امام خميني ۳۰، پالک ۷۲۳۸۳۱۳۹۱/۰۳/۲۳۰۵۱۱۸۵۴۹۰۵۷۵۱۴مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۶۷۲۲محمود صحرابيگي و شرکا۳۰۲

خيابان پاسداران-بين پاسداران۱و۳-پالکهاي ۵۷و۲۲۶۹۱۷۱۳۹۰/۱۲/۱۵۰۵۱۱۲۲۸۳۹۰۰۵۹مشهدخراسان رضوينوع دوممشهد۳۸۷۶۲محمود يعقوبي وشرکا۳۰۳

 کوي انقالب ، خيابان پورکيان ، پالک ۳۷۹۱۲۹۶۱۲۵۸-۳۲۵۷۱۶۱۳۹۱/۱۲/۰۳۰۶۱۱۳۷۸۰۹۹۱ اهوازخوزستاننوع اولاهواز۳۷۷۷۰فواد منشيدي و شرکاء۳۰۴

 کيانپارس، خيابان چمران، بين ۱۰ و ۱۱، پالک ۲۰۹۹-۲۱۵۱۱۶۱۳۹۱/۰۸/۱۵۰۶۱۱۳۳۸۷۳۱۷اهوازخوزستاننوع اولاهواز۳۶۸۹۹نيک بخت و شرکا۳۰۵

خيابان امام خميني ، روبروي مبل عدالت ، پالک ۹۱۰۸۳۱۳۹۴/۰۴/۱۰۰۶۱۵۳۲۴۲۴۸۱۳۳۴ آبادانخوزستاننوع جديدآبادان۳۲۸۲آگاه وشرکا۳۰۶

خيابان شهرداري ، پالک ۱۹۵۷۸۷۱۳۹۱/۰۷/۲۶۲۲۲۳۰۸۰۱۹۷آبادانخوزستاننوع دومآبادان۳۳۳۴بيرقي وشرکا۳۰۷

خيابان امام خميني، روبروي تعاوني مصرف بندر کشتيراني، جنب صرافي اقتصاد ۳۱۰۳۲۸۱۳۹۰/۱۲/۲۱۰۷۶۱۲۵۳۶۲۸۴آبادانخوزستاننوع اولآبادان۴۳۸۸مجيدي و شرکا۳۰۸

انتهاي خيابان عدالت، نبش کوچه گلستان، کد پستي ۴۱۱۴۱۱۳۹۴/۰۲/۲۱۰۶۷۱۳۳۲۵۰۵۴۶۳۱۶۸۴۵۸۱۶بهبهانخوزستاننوع جديدبهبهان۲۵۸۹صرافي بهزاد غالمي و شرکا۳۰۹

ميدان شهداابتداي خيابان شهدا(جنب نانوايي ) پالک ۱۱۲۵۷۳۱۳۹۲/۰۴/۱۹۰۶۱۵۳۵۱۳۲۰۶۴۱ خرمشهرخوزستاننوع اولخرمشهر۲۵۹۵فهمي و شرکا۳۱۰

خيابان طالقاني ، جنب بانک سپه مرکزي ، مجتمع تجاري حضرت قائم۳۱۰۲۲۴۱۳۹۰/۱۲/۲۱۰۶۱۲۶۲۱۲۱۵۰شوشترخوزستاننوع اولشوشتر۳۵۶۳محمد حسين افضالن و شرکاء۳۱۱

خ امام خميني - مجتمع تجاري نور- طبقه زير همکف- پالک ۲۳۷۷۰۱۳۹۲/۰۲/۰۲۰۲۴۱۴۲۴۳۲۳۱۱۲ زنجانزنجاننوع اولزنجان۹۹۴۷ترابي و ساعتي مقدم و شرکاء۳۱۲

خيابان امام ، بين چهارراه انقالب وسبزه ميدان ، پاساژ تهران ، پالک ۳۲۲۵۵۷۳۲۶-۲۱۶۸۵۷۱۳۹۱/۰۸/۱۷۳۲۲۵۵۷۵زنجانزنجاننوع اولزنجان۶۰۰۵نباتچيان وشرکا۳۱۳

خيابان ايرانشهر ، خيابان امام ، روبروي تعاوني ۴ ، پالک ۲۱۶۱۶۰۱۳۹۰/۰۹/۱۳۲۲۲۵۱۵۶۲۵۸ايرانشهرسيستان و بلوچستاننوع اولايرانشهر۵۸۷دلمرادزهي و شرکا۳۱۴

 بلوار امام خميني ،کوچه آبان پالک ۲۸۱۱۹۷۱۳۸۹/۱۲/۱۷۰۵۴۵۲۲۲۰۲۲۰۱۵۵چابهارسيستان و بلوچستاننوع اولچابهار۱۱۸۴لشکران زهي و شرکا۳۱۵

مجتمع تجاري ابريشم - طبقه همکف - واحد ۵۰۲- کد پستي ۸۸۱۰۲۶۹۵۹۹۷۱۷۷۸۴۷۳-۴۳۵۴۰۱۳۹۲/۰۲/۲۱۷ چابهارسيستان و بلوچستاننوع جديدمنطقه آزاد چابهار۱۷۹۳ليال ميرزايي و شرکا۳۱۶

خيابان آزادي ، مقابل پارک شهر ، پالک ۱۳۲۳۱۵۱۳۹۱/۰۵/۱۸۲۲۲۲۵۴۹۳زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۲۷۹۷اردوئي جوان و شرکا۳۱۷

خيابان آزادي ، جنب بانک رفاه مرکزي ، پالک ۱۰۶۳۷۱۱۳۹۱/۰۴/۲۶۳۲۱۸۳۵۲۷۷زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۲۷۶۹اميررحيمي  وشرکا۳۱۸

 جهارراه رسولي، پاساژ ايران، پالک ۳۲۲۴۷۲۵۴۸۳۰-۲۶۲۷۹۹۱۳۸۹/۱۱/۲۷۳۲۲۴۷۲۴زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۴۴۴۵انورالسادات شهنوازي تاج و شرکا۳۱۹

خيابان آزادي، جنب بانک ملي مرکزي، روبروي شهرداري، پاساژ براسان، پالک ۲۴۷۲۱۲۱۳۹۱/۰۹/۱۹۰۵۴۱۳۲۱۴۵۱۳۸۹ زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۲۷۵۲شهنوازي تاج وشرکا۳۲۰
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 امير معز ، جنب بانک ملي ، پالک ۲۱۷۲-۱۱۳۷۵۲۱۳۹۰/۰۶/۲۴۰۵۴۱۳۲۵۰۴۴۰زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۴۹۳۸غالم سروربريچي صفا و شرکاء۳۲۱

چهارراه رسولي، خيابان امير معزي، کوچه مطهري پالک ۲۰۰۳۴۹۱۳۸۹/۰۹/۱۴۳۲۲۱۶۲۹۴زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۴۳۰۸کريم ريگي و شرکا۳۲۲

خيابان طالقاني ، نبش کوچه طالقاني ۸ ، پالک ۱۴۲۱۸-۱۶۸۵۶۰۱۳۹۰/۰۷/۲۰۰۵۴۸۵۲۴۱۰۵۹۴سراوانسيستان و بلوچستاننوع اولسراوان۵۸۹شهمراد دليري و شرکاء۳۲۳

 سرباز ، شهر راسک ، منطقه جکيگور جاده بين المللي جابهار روبروي بانک صادرات جنب بانک کشاورزي صرافي مکران۱۱۸۷۰۶۱۳۹۰/۰۵/۲۲۵۴۵۶۲۴۲۰۷۸سرباز - راسکسيستان و بلوچستاننوع اولسرباز - راسک۱۰۰شرکت تضامني مزارزئي وشرکا۳۲۴

پاساژ فردوس ، طبقه همکف غربي ، غرفه ۱۱۵ ، پالک ۶۳۶۴۵۱۳۹۰/۰۳/۲۲۶۶۷۰۹۵۹۲۱۶۱۲منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۳۱۶آقاجوني و شرکا منطقه آزادچابهار۳۲۵

 مجتمع تجاري پرديس ، طبقه همکف ، واحد ۵۵۵۹۸۱۱۶۸۱-۱۶۳۹۱۱۳۹۱/۰۱/۲۷۵۵۵۹۸۱۰۱ منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۴۶۹بهمن نوبخت و شرکاء۳۲۶

مجتمع صالحيار ، پالک ۹۰۳۷۹۱۳۹۱/۰۴/۱۰۴۴۴۴۴۵۶۴۱۹منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۰۴۴حشمتي وشرکا۳۲۷

مجتمع تجاري صدف ، طبقه اول ، پالک ۲۳۴۳۳۰۱۳۹۱/۰۹/۰۶۸۸۳۱۷۶۵۰۶۲۹منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۲۷۸فرهمندي و شرکا چابهار۳۲۸

مجتمع تجاري پرديس ، طبقه اول، واحد ۱۸۶۹۹۶۱۳۹۱/۰۷/۱۸۰۵۴۵۴۴۴۳۴۹۲۲۱منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۵۸۰محمدرضا انصاري و شرکا۳۲۹

مجتمع تجاري پرديس طبقه همکف پالک ۱۱۲۶۱۷۱۳۹۲/۰۴/۱۹۰۹۱۲۸۷۰۷۵۰۵۱۱ منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۷۸۰مردان نوبخت و شرکا منطقه آزاد چابهار۳۳۰

مصلي ، بلوار شهيد باهنر ،  مقابل آژانس هواپيمائي آشيان۳۴۶۵۵۱۳۹۲/۰۲/۱۲۰۹۱۷۱۹۲۲۴۰۰ جهرمفارسنوع اولجهرم۶۷۱فرجينژاد وشرکا۳۳۱

شيراز- خيابان زند، پاساژ جام جم، پ ۱۱، ک پ ۲۳۳۴۸۱۳۷۱۳۵۷۴۶۳۸۶-۱۰۸۴۴۲۱۳۹۴/۰۴/۳۱۰۷۱۱ شيرازفارسنوع جديدشيراز۳۷۶۴۷پريسا سادون و شرکا۳۳۲

 خ زند پاساژفرجاديان طبقه اول پالک۱۷۳ ۱۴۵۷۲۴۱۳۹۱/۰۶/۰۴۲۳۵۶۹۳۰شيرازفارسنوع اولشيراز۲۶۸۶۰پيمان پشام  وشرکا۳۳۳

بلوار معالي آباد- بعد از آفتاب فارس - جنب بانک مسکن۶۳۰۶۱۱۳۹۲/۰۳/۰۵۰۷۱۱۶۲۴۹۹۶۷ شيرازفارسنوع اولشيراز۳۶۳۱۸جليل ميرزائي و شرکاء۳۳۴

خيابان زند، مقابل خيابان انوري۱۷۴۷۲۵۱۳۹۱/۰۷/۰۶۲۳۳۳۳۷۰شيرازفارسنوع دومشيراز۱۶۵۳۹سادون و شرکا۳۳۵

چهارراه زند-ابتداي خيابان سعدي-باالتر از سينما حافظ-جنب فروشگاه کسري شيمي-روبروي بانک ملت-کد پستي:۱۲۳۹۹۸۱۳۹۰/۰۵/۲۷۰۷۱۱۲۲۲۲۹۹۹۷۱۳۶۶۱۴۱۳۸شيرازفارسنوع اولشيراز۲۸۴۴۴شهاب زنوبي وشرکا ۳۳۶

خيابان زند ، ابتداي خ سعدي - مغازه سوم۳۰۶۲۹۱۱۳۹۱/۱۱/۱۶۲۲۲۷۲۵۸ شيرازفارسنوع اولشيراز۱۸۰۴۶عبدالمطلب رنجبر وشرکا۳۳۷

شيراز-خيابان قصرالدشت - حد فاصل  سه راه برق  و چهار راه مالصدرا- مجتمع تجاري پارس - طبقه اول -  پالک  ۱/۱۳    کد پستي ۷۱۳۴۶۱۷۳۱۷ ۷۵۷۳۲۱۳۹۴/۰۳/۲۷۰۷۱۳۲۳۰۶۸۷۱ شيرازفارسنوع جديدشيراز۳۷۵۱۵علي اصغر عليزاده و شرکاء۳۳۸

چهارراه زند ، حد فاصل کوچه پارک هتل و چهارراه زند۲۲۲۳۷۵۱ - ۱۳۷۱۶۷۱۳۹۴/۰۵/۲۸۲۲۲۳۰۹۲ شيرازفارسنوع جديدشيراز۱۷۸۲۳قاسمي فرد وشرکا۳۳۹
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خيابان ستارخان- نبش کوچه چهار- مجتمع تفريحي تجاري هامون- پالک جي۲۵ ۱۰۳۴۷۲۱۳۹۲/۰۴/۱۱۰۷۱۱۷۵۳۴۸۹۴ شيرازفارسنوع اولشيراز۳۷۳۱۴محمود دهقان و شرکا۳۴۰

خيابان زند-چهارراه زند۲۸۱۳۸۰۱۳۹۱/۱۰/۲۰۰۷۱۳۲۲۴۱۲۵۰ شيرازفارسنوع دومشيراز۱۷۹۷۳مريم دشتي زاده وشرکاء۳۴۱

 خيابان ۲۲ بهمن شمالي ، ساختمان کوثر ،  طبقه همکف۴۳۸۹۱۳۹۰/۰۱/۱۵۲۲۳۶۱۴۵کازرونفارسنوع اولکازرون۷۸۶کريمي و شرکا۳۴۲

ميدان مدرس ، نبش شمالي غربي ميدان ، پالک ۵۰۱۵۰-۲۷۵۲۰۶۱۳۹۰/۱۱/۱۷۳۳۳۸۸۲۰الرستان - الرفارسنوع دومالرستان - الر۷۳۰موغلي و شرکا۳۴۳

 خيابان خيام شمالي ، نبش کوچه ۳۹( شهيد حليمي ) پالک ۴۹۴ ۸۳۰۱۱۳۹۱/۰۱/۱۹۳۳۵۸۷۳۵قزوينقزويننوع اولقزوين۸۰۵۴دانشي وشرکا۳۴۴

خيابان فردوسي ، پالک ۱۳۳۷۹۷۱۳۹۱/۰۵/۲۱۳۳۳۵۹۳۱۲۱۲قزوينقزويننوع اولقزوين۶۹۶۱شريفي و شرکا۳۴۵

خيابان فردوسي ، جنب تاکسي تلفني فدک ۶۸۴۰۶۱۳۹۱/۰۳/۲۰۳۳۳۳۷۸۱قزوينقزويننوع اولقزوين۸۰۵۳عبدالخالقي وشرکا۳۴۶

سه راه بازار ، جنب کفش ملي ، طبقه فوقاني ، قصر طال ، پالک ۹۸ ۷۴۳۳۲۱۳۹۱/۰۳/۲۴۰۲۵۱۷۷۵۵۵۰۲قمقمنوع دومقم۵۳۷۸ابوالفضل احمدي وشرکا۳۴۷

 خيابان ارم، کوچه دهم ، پالک ۲۹-۲۶۵۵۳۹۱۳۹۱/۱۰/۰۵۰۲۵۱۷۷۰۱۷۱۱ قمقمنوع اولقم۹۹۷۰برادران اشعري وشرکا۳۴۸

 خيابان بسيج، کوچه ۴، پالک۷۷۳۶۱۱۹۱-۳۱۸۳۵۴۱۳۹۰/۱۲/۲۸۷۷۳۷۰۲۷قمقمنوع اولقم۹۹۰۴حمايتيان و شرکا۳۴۹

خيابان ارم ، جنب پاساژ برليان۷۹۶۸۵۱۳۹۴/۰۳/۳۱ قمقمنوع جديدقم۵۵۶۶سارا غروي وشرکا۳۵۰

خيابان ارم ، مقابل حرم مطهر ، پالک ۱۰۵۱۵۲۱۳۹۲/۰۴/۱۳۷۷۵۱۵۳۸۷۸۶ قمقمنوع اولقم۸۰۳۲عظيمي و شرکا۳۵۱

خ ارم - پاساژ برليان - طبقه زير همکف - پالک ۰۲۵۱۲۹۲۸۱۳-۶۲۲۳۱۱۳۹۲/۰۳/۰۵۰۹۱۲۵۵۱۰۳۵۱ قمقمنوع اولقم۱۲۰۱۷محمد رضا ميرزايي و شرکا۳۵۲

 خ انقالب(چهار مردان) پالک۱۰۵۱۱۴۱۳۹۰/۰۵/۰۸۷۸۳۴۹۸۸۶۷قمقمنوع جديدقم۸۸۲۵واعظ زاده و شرکا۳۵۳

خيابان شهدا، پاساژ هديه، طبقه اول۱۲۸۸۶۰۱۳۹۲/۰۵/۰۱۰۸۷۵۴۲۳۶۰۵۰ بانهكردستاننوع اولبانه۴۴۴صرافي کريم پناه و شرکا۳۵۴

بلوار شهرداري، روبري بانک سينا۴-۱۸۴۵۷۱۳۹۱/۰۱/۲۹۰۸۷۵۴۲۴۵۷۷۳بانهكردستاننوع دومبانه۲۸۴ويسي وشرکا۳۵۵

ميدان جمهوري اسالمي مجتمع تجاري کوثر  ۲۳۸۵۰۲۱۳۹۱/۰۹/۱۱۰۸۷۴۳۲۳۴ سقزكردستاننوع اولسقز۱۴۶۲بهروز فاروقي و شرکا۳۵۶

چهاراه آزادگان، روبروي صندوق مهر امام رضا، پالک ۱۵۲۵۳۲۱۳۹۱/۰۶/۱۴۰۸۷۴۳۲۲۰۰۵۰۱۷۴سقزكردستاننوع اولسقز۱۳۰۱محمد صديق غالمي و شرکا۳۵۷

خيابان امام خميني (ره) ، پاساژ سنه ، پالک ۷۱۹۳۱۳۹۰/۰۱/۲۰۲۲۶۷۲۷۷۳سنندجكردستاننوع اولسمنان۴۴۴۹برازنده وشرکا۳۵۸
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خيابان امام خميني (ره) ، پاساژ سنه ، پالک ۲۷۷۱۱۵۱۳۸۹/۱۲/۱۴۲۲۶۴۵۲۵۷سنندجكردستاننوع اولسمنان۴۰۷۳حسين بينا وشرکا۳۵۹

خيابان کشاورز ، پالک ۱۵۵، ساختمان مرکزي گروه سرمايه گذاري گروه کيا پرواز۱۳۷۱۴۳۱۳۹۱/۰۵/۲۳۰۸۷۱۳۲۴۲۰۴۲سنندجكردستاننوع اولسنندج۷۶۴۳شرکت تضامني فوزي صمد نژاد و شرکاء۳۶۰

خيابان فردوسي _ نبش هتل کاج _ پاساژ کورپه _ طبقه همکف _ صرافي آريان _ کد پستي : ۱۱۴۲۲۸۱۳۹۱/۰۵/۰۳۰۸۷۱۳۲۳۱۶۲۷۶۶۱۳۶۱۵۱۷۶سنندجكردستاننوع اولسنندج۷۲۵۲فرجاد صادقي و شرکاء۳۶۱

 ميدان سرباز ، بلوارشهيد عبادت ، نرسيده به سه راهي بهزيستي۱۱۴۸۹۱۱۳۹۰/۰۵/۱۷۳۳۰۲۲۲۶مريوانكردستاننوع اولمريوان۷۴۶ پژوهي و شرکا۳۶۲

 مرز باشماق، شهرک تجاري امين، ساختمان پرديس، واحد ۱۴۱ ب ۶۷۴۳۱۱۳۹۱/۰۳/۱۸۰۸۷۵۳۳۰۴۴۳۶مريوانكردستاننوع اولمريوان۸۲۴اخترونيک  روا و شرکاء۳۶۳

بلوار شهدا، نبش ميدان استاديوم۱۵۱۴۱۶۱۳۹۱/۰۶/۱۳۲۱۸۴۵مريوانكردستاننوع اولمريوان۴۰۵دژکام و شرکا ۳۶۴

ميدان امام حسين، بلوار مرزبان، پايين تر از زندان مرکزي، روبروي استاديوم ورزشي زاگرس .۲۶۹۵۱۴۱۳۹۱/۱۰/۰۹۰۸۷۱۳۲۳۷۳۰۲ مريوانكردستاننوع اولمريوان۹۱۸محمد جاللي و شرکا۳۶۵

خيابان جمهوري اسالمي ، جنب مسجد جامع ، پالک ۳۲۲۲۲۴۹۴۸-۳۲۷۸۱۳۱۳۹۱/۱۲/۰۵۰۸۷۵۳۲۲۰۴۴۴مريوانكردستاننوع دوممريوان۶۵۴مختار و واليد و صالح و شرکا۳۶۶

ميدان ابراهيم، جنب صندوق قرض الحسنه بسيجيان، پالک ۳۳۱۷۱۱۳۹۱/۰۲/۱۳۰۳۹۱۵۲۳۲۳۴۱۳۲رفسنجانكرماننوع اولرفسنجان۱۷۲۸ عليرضا مرتضوي و شرکا۳۶۷

بلوار امام رضا- پالک ۲۳۷۸۲۱۳۹۲/۰۲/۰۲۰۳۴۵۳۲۲۸۰۷۴۱۲۴ سيرجانكرماننوع اولسيرجان۳۳۱۷منصور باراني و شرکاء۳۶۸

خيابان کاظمي ، خيابان قدس ، روبروي بانک ملي شعبه قدس ، مقابل صمداني شريفي۶۷۷۲۱۱۳۹۱/۰۳/۱۸۰۳۵۴۲۶۵۳۲۴۸۶کرمانكرماننوع اولکرمان۸۲۵۵جاوداني و شرکا۳۶۹

بلوار جمهوري اسالمي ، بعداز خ والفجر- جنب بيمه آسيا - ۳۱۱۳۰۱۳۹۲/۰۲/۰۹۳۳۲۹۱۷۷ کرمانكرماننوع اولکرمان۶۷۰۲زيدآبادي وشرکا۳۷۰

بازارچه مرزي پرويزخان- جنب بانک ملت۷۵۵۳۲۱۳۹۲/۰۳/۱۸۸۳۴۲۲۲۳۰۲۴ قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۴۴ايرج کرمي و شريک۳۷۱

 بلوار راه کربال ، جنب هتل کسري ۱۳۱۳۲۱۱۳۹۰/۰۶/۰۶۴۲۲۴۷۱۵قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۴۰۹آقائي وشرکا۳۷۲

 بازارچه مرزي پرويزخان ، ربروي بانک ملي ، جنب صرافي نريمان بختياري۱۴۱۳۹۴۱۳۹۰/۰۶/۱۹قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۵۶۰پرويز صيد محمدي و شرکاء۳۷۳

بازارچه مرزي پرويزخان، روبروي  بانک ملي، جنب صرافي بختياري۳۴۳۰۴۲۱۳۹۱/۱۲/۱۷۰۹۱۸۳۳۵۰۴۱۱ قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۴۱جهانگير تيموري و شرکا۳۷۴

 بازارچه مرزي پرويز خان۱۰۶۴۵۱۱۳۹۱/۰۴/۲۶۰۸۳۱۸۲۳۸۴۶۷قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۵۸۷سيد جواد جاسمي و شرکا۳۷۵

بازارچه مرزي پرويز خان-جنب صرافي جواد جاسمي۳۲۴۶۹۷۱۳۹۱/۱۲/۰۲۰۸۳۱۸۲۵۶۶۴۸ قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۳۹عزيز رحماني و شرکا۳۷۶

کرمانشاه -قصرشيرين-خ-راه کربال جنب فروشگاه اقايي-کد پستي ۱۴۴۶۸-۱۲۵۴۳۷۱۳۹۲/۰۴/۳۰۰۹۱۲۳۹۵۲۴۴۰۶۷۸۱۸ قصرشيرينكرمانشاهنوع اولکرمانشاه۶۴۷قباد بيگ زاده و شرکاء۳۷۷
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بازارچه مرزي پرويزخان۳۵۶۸۷۷۱۳۹۱/۱۲/۲۸۰۸۳۴۲۲۲۴۲۹۰ قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۳۸محسن پورشرف و شرکاء۳۷۸

بازارچه مرزي پرويز ، جنب بانک ملي شعبه بازارچه۱۰۸۴۲۹۱۳۹۴/۰۴/۳۱۰۸۳۵۴۳۴۲۰۵۳ قصرشيرينكرمانشاهنوع جديدقصرشيرين۵۵۰نريمان بختياري وشرکا۳۷۹

خيابان مدرس ، بازار زرگرها ، پاساژ کورش ، طبقه تحتاني پالک ۲۸۴۱۱۱۱۳۸۹/۱۲/۲۱۷۲۱۳۹۸۵۳کرمانشاهكرمانشاهنوع اولصحنه۱۱۱۵۹محمدمرادمحمدي وشرکا۳۸۰

 خيابان سعدي، نبش کوي مريخ، پالک ۲ ۱۱۸۹۳۴۱۳۹۱/۰۵/۰۸۷۲۳۷۷۳۲کرمانشاهكرمانشاهنوع اولکرمانشاه۱۵۱۶۸هژير صحرايي وشرکا۳۸۱

خيابان جمهوري اسالمي ، روبروي شرکت فرهنگيان ، کوچه جمهوري هشتم ، جنب عينک آيريس۴۲۲۷۷۶۷-۲۴۸۳۵۷۱۳۹۱/۰۹/۲۰۴۲۲۹۵۹۶ بندرترکمنگلستاننوع اولبندرترکمن۷۷۰کريمي و شرکا۳۸۲

 خيابان ولي عصر ، روبروي پاساژ ايرانشهر ، مقابل تامين اجتماعي ، جنب بانک تجارت ۲۳۳۵۳۱۱۳۸۹/۱۰/۲۲۵۵۳۱۳۲۴گرگانگلستاننوع اولگرگان۶۸۲۳سيدصفوي و شرکا۳۸۳

خيابان وليعصر (عج) ، عدالت نهم ،  پاساژ قاسمي ، طبقه اول سمت راست۲۲۶۹۵۹۱۳۸۹/۱۰/۰۱۲۳۲۱۹۲۹گرگانگلستاننوع دومگرگان۵۰۲۰صادق پور پوريا وشرکا۳۸۴

خيابان طالقاني شرقي، روبروي بانک تجارت شعبه ازادي، پالک ۱۲۴۳ ۲۲۱۷۳۹۱۳۹۱/۰۸/۲۲۲۲۲۹۷۳۳گنبدکاووس گلستاننوع اولگنبدکاووس ۳۲۲۱محمد علي چراغي وشرکا۳۸۵

خيابان طالقاني شرقي، نبش خيام شمالي، کد پستي ۱۳۹۹۸ ـ ۵۳۳۰۹۱۳۹۲/۰۲/۲۹۰۱۷۲۲۲۹۳۷۲۲۴۹۷۱۷گنبدکاووس گلستاننوع دومگنبدکاووس ۳۶۱۵مداح وشرکا۳۸۶

خيابان امام خميني ، روبروي بانک صادرات مرکزي۳۱۵۶۴۰۱۳۹۱/۱۱/۲۴۰۱۳۴۴۸۱۰۸۳۱ آستاراگيالننوع اولآستارا۱۲۹۰تيموريان و شرکا۳۸۷

خيابان شهيد عباسي، کوچه گمرک۱۱۳۰۷۸۱۳۹۱/۰۵/۰۲۰۱۸۲۵۲۱۹۹۰۴آستاراگيالننوع اولآستارا۱۰۹۳صالحي و شرکا۳۸۸

 ميدان امام خميني ، روروي بانک سپه۸۰-۱۶۷۴۵۵۱۳۹۰/۰۷/۱۹۰۱۸۱۴۲۴۷۵۷۰بندرانزليگيالننوع اولبندرانزلي۳۱۲۴محمدعلي برادران صنعتگر و شرکاء۳۸۹

استان گيالن – شهرستان رشت – خيابان گلسار – نبش خيابان ۱۰۵  – روبروي بانک صادرات - کد پستي :۴۱۶۴۹۴۴۶۶۸  ۳۰۰۶۸۰۱۳۹۳/۱۱/۱۱۰۱۳۱۲۲۶۳۴۴۵ رشت گيالننوع جديدرشت ۱۸۱۶۵نادر محمودي اندبيلي و شرکا۳۹۰

خيابان شهيد کريمي، نبش بازار روز شماره ۱۲۵۴۲۹۱۳۹۲/۰۴/۳۰۲۲۳۷۰۰۷۲ الهيجانگيالننوع اولالهيجان۱۱۶حجت رهبر مهر پور و شرکا۳۹۱

سبزه ميدان ، خيابان انقالب ، مقابل شهرداري آمل۱۱-۱۶۴۸۸۳۱۳۹۰/۰۷/۱۶۲۲۵۸۰۱۰آملمازندراننوع اولآمل۲۸۶۴محمدي وشرکا۳۹۲

خ امام خميني ،پاساژ گلچوبيان ،جنب بانک ملي مازيار۰۱۱۱-۱۰۹۹۲۲۱۳۹۲/۰۴/۱۷۳۲۶۹۵۴۵ بابلمازندراننوع اولبابل۶۹۵۳آزاده شعبانپور و شرکاء۳۹۳

آيت اله سعيدي-مجتمع زيستان -بلوکB-پالک۱۷۱۷۹۸۱۳۹۱/۰۷/۰۳۰۱۱۱۲۲۹۲۱۴۳۱۳۲بابلمازندراننوع اولبابل۵۸۸۹حسيني لقب و شرکا۳۹۴

 ميدان شيرودي ابتداي خ شيخ فضل اله نوري روبروي کالنتري پالک۱۵۱۰۹۶۱۳۹۱/۰۶/۱۳۰۱۹۲۴۲۳۲۱۶۲۱۷۳تنکابنمازندراننوع اولتنکابن۲۰۹۰جنتي و شرکاء۳۹۵

خيابان فرهنگ ، ابتداي کوي پيوندي ، ساختمان امرالهي طبقه اول۵۹-۳۳۲۸۶۰۱۳۹۱/۱۲/۰۹۳۲۶۸۴۵۸ ساريمازندراننوع دومساري۵۹۰۵بخشي وشرکا۳۹۶
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خيابان مدرس، مقابل بانک ملي ايران، مجتمع آمين، شماره ۸۰۸۷۹۱۳۹۱/۰۳/۳۱۰۱۲۳۳۲۳۷۶۵۰۲۴قائم شهرمازندراننوع اولقائم شهر۴۳۱۹مزدا مقيمي و شرکا۳۹۷

 ميدان آزادي ، خيابان سعدي ۱۸۴۹۰۹۱۳۸۹/۰۸/۲۲۳۲۳۳۱۲۳نوشهرمازندراننوع اولنوشهر۱۷۸۷جوادي وشرکا۳۹۸

 بازار روز ، ميدان ترازو ، طبقه همکف، کد پستي ۳۵۵۷۷۴۱۳۹۱/۱۲/۲۷۰۱۹۱۲۱۴۲۸۶۴۴۶۵۱۸۸۶۸۸۶ نوشهرمازندراننوع اولنوشهر۲۱۴۱سعيد شير محمدي و شرکا۳۹۹

 خيابان شهيد بهشتي ، پاساژ سجاد ، طبقه دوم ، پالک ۳۸۵ الي ۱۰۵۶۲۶۱۳۹۰/۰۵/۰۸۰۸۶۱۳۱۳۲۹۳۸۳۸۷اراکمركزينوع اولاراک۹۹۸۰قدرت اله بيگلري و شرکاء۴۰۰

خيابان امام خميني ، مجتمع تجاري فردوسي ، پالک ۲۷۲۹۷۵۱۳۸۹/۱۲/۰۹۰۸۶۱۲۲۴۷۷۲۷۱۳۹اراکمركزينوع اولاراک۶۸۶۶مددي وشرکا۴۰۱

خيابان  قدس، روبري مسجد ابوالفتح خان ۲۷۳۳۸۲۱۳۸۹/۱۲/۰۹۰۷۶۴۳۲۲۱۸۱۸بستکهرمزگاننوع اولبستک۱۹۰پرگر و شرکا۴۰۲

خيابان امام ، ميدان شهيد مصطفي خميني ، نرسيده به بانک صادرات ، پالک ۲۶۹۸۳۸۱۳۹۱/۱۰/۱۰۲۵ بندرجاسک هرمزگاننوع اولبندرجاسک ۹۳ايزدي پور و شرکاء۴۰۳

بلوار طالقاني،روبروي کتابخانه شهداء طبقه اول ساختمان ديانا کد پستي:۲۴۶۶۶۵۱۳۹۳/۰۹/۱۵۰۷۶۱۲۲۵۲۰۲۰۷۹۱۷۶۶۳۸۴۵ بندرعباس هرمزگاننوع جديدبندرعباس ۱۳۸۸۸شرکت تضامني صفاوکريمي و شرکاء۴۰۴

 بلوار امام حدفاصل ميادين ابوذر و شهدا  هفده شهريور، کوچه هاله، هتل ناز ۲۹۴۷۳۶۱۳۹۱/۱۱/۰۴۲۲۲۳۳۴۴ بندرعباس هرمزگاننوع دومبندرعباس ۶۱۵۶مجيد ميرزا اسماعيلي وشرکا۴۰۵

 بازار_ روبروي معبد هندوها _ مجتمع تجاري پوراف _ طبقه همکف _ پالک ۲۰۸۳۲۱۱۳۹۰/۰۹/۰۵۰۷۶۱۲۲۳۰۳۹۷۱۷بندرعباس هرمزگاننوع اولبندرعباس ۱۰۲۰۲ناصر شجاعي و شرکا۴۰۶

خيابان امام موسي صدر [جنوبي ، جنب پاساژ سپهر ، پاساژ درياي جنوب ، پالک ۲۲۳۵۶۵۷۵-۳۸۶۱۵۱۳۹۱/۰۲/۱۹۲۲۲۹۸۲۱بندرعباس هرمزگاننوع دومبندرعباس ۶۸۸۵يادگار فرد وشرکا۴۰۷

خيابان انقالب، پاساژ اشکنان۱۶۳۲۷۱۳۹۲/۰۱/۲۷۰۷۶۲۲۲۲۴۷۰۲ بندرلنگههرمزگاننوع اولبندرلنگه۱۳۰۷محمد فرجمندي و شرکا۴۰۸

خيابان  رازي روبروي بانک کشاورزي۲۸۰۵۵۲۱۳۸۹/۱۱/۲۳۰۷۶۴۴۶۲۲۴۳۸پارسيانهرمزگاننوع اولپارسيان۱۱۶۴محمد قاسمي و شريک۴۰۹

خيابان امامقلي خان، مجتمع تجاري ستاره قشم، طبقه همکف، قطعه شماره ۸۸۸۸۶۸۴۹۱۱۷۴B-۱۲۷۱۵۲۱۳۹۴/۰۵/۱۸۸۸۷۷۵۵۱۴ قشمهرمزگاننوع جديدقشم۴۸۵۸رضا حيدري رنجبر و شرکاء۴۱۰

جزيره قشم، بلوار ولي عصر، ميدان امامقلي خان مجتمع تجاري سيتي سنتر۱، طبقه همکف، پالک ۱۱۵۱ ۱۰۵۴۹۷۱۳۹۴/۰۴/۲۵۰۷۶۳۵۲۴۶۱۷۶ قشمهرمزگاننوع جديدقشم۴۹۰۸سيد مجتبي حسيني ۴۱۱

بازار بين المللي ستاره قشم، روبروي نمازخانه، پالک ۲۱۵۴۹۱۱۳۹۱/۰۸/۱۵۰۷۶۳۵۲۴۵۴۶۴۱۵۸قشمهرمزگاننوع دومقشم۳۰۰۵شرقي و شرکا۴۱۲

خيابان فلسطين، مجتمع فردوسي، طبقه همکف، پالک ۳۵۴۸۱۰۱۳۹۱/۱۲/۲۷۰۷۶۳۵۲۴۴۴۱۶۲۱۱۴ قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۹۸۴صالحي قشمي و شرکا۴۱۳

مجتمع تجاري پرديس ، طبقه همکف ، واحد ۲۰۸۳۰۵۱۳۹۰/۰۹/۰۵۵۲۲۵۶۳۴۶قشمهرمزگاننوع دومقشم۸۸۸محمد بختياران وشرکا۴۱۴

درگهان-پاساژ دو دلفين-طبقه اول-الين رز۹پالک۱۶۳۶۷۹۱۳۹۱/۰۶/۲۶۰۷۶۳۵۲۷۰۹۱۲A۲۲۵۹قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۹۳۹محمود فدائي حسيني و شرکا۴۱۵



نشاني صرافيشماره تماستاريخ مجوزشماره مجوزشهراستاننوعصرافيمحل ثبتشماره ثبتنام صرافيرديف

 بازار ستاره، طبقه زيرين، الين مرواريد، پالک ۱۴۳، کد پستي ۷۹۵۱۹۱۷۳۶۷ ۶ - ۳۱۲۹۱۳۹۱/۰۱/۰۹۰۷۶۳۵۲۴۰۳۰۵قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۵۶۳مهدي مالحي مسني و شرکا۴۱۶

 خيابان درگهان، مجتمع تجاري دودلفين درگهان، طبقه دوم، پالک ۲۵۲۴۴۴۷۳۰۰۸-۱۱۴۴۶۲۱۳۹۱/۰۵/۰۳۲۵۲۲۶۴۲قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۷۵۳نعمتي و شرکا۴۱۷

بازار ونوس ، ط اول ، پالک ۳۷۲(ثبتي ۳۱۵)۳۱۳۵۷۴۱۳۹۰/۱۲/۲۴۰۷۶۴۴۴۲۴۱۳۸کيشهرمزگاننوع جديدکيش۸۲۰۴احمداميري وشرکا کيش۴۱۸

بازار زيتون ، واحد ۶۶۹۶۵۰۴۴۸۱-۴۳۹۰۱۳۹۰/۰۱/۱۵۶۶۴۰۴۲۹۵کيشهرمزگاننوع دومکيش۱۱۱۳تضامني ظفر کيش۴۱۹

بازارهرمز ، طبقه اول ، غرفه۴۶۹۲۹۱۳۹۰/۰۳/۰۱۷۶۴۴۴۵۲۵۷۶۱۳۴کيشهرمزگاننوع دومکيش۸۲۱۸زينب السادات حشمتي وشرکا کيش۴۲۰

بازارپانيذ ، شماره (آ)۱۹۷۹۷۱۳۹۲/۰۱/۲۹۶۴۴۴۲۱۰۰ کيشهرمزگاننوع دومکيش۱۷۵۹الري کيش۴۲۱

جزيره کيش، بازار پرديس ۲، طبقه ۲، غرفه شماره ۸۹۶۹۴۱۳۹۴/۰۴/۱۰۰۲۱۸۸۴۵۱۹۶,۰۲۱۸۸۱۹۲۰۱۹۷ کيشهرمزگاننوع جديدکيش۱۱۲۴۲محسن شجاع وشرکا کيش۴۲۲

بازار پانيذ ، طبقه دوم ، واحد ۱۲۲۰۷۶۱۳۹۰/۰۵/۲۵۰۷۶۴۴۴۲۳۸۸۸۱۴کيشهرمزگاننوع دومکيش۸۳۵۱محمود علي پور و شرکاء۴۲۳

مرکز تجاري کيش ، طبقه همکف ، پالک ۱۲۸و۲۸۹۷۰۵۱۳۹۰/۱۲/۰۲۴۴۵۲۵۰۰۱۰۷کيشهرمزگاننوع دومکيش۳۷۹۱معين صادقي وشرکا کيش۴۲۴

بلوار ساحل ، مجتمع تجاري ديپلمات ،طبقه همکف ،واحد ۱۹و ۴۴۲۴۶۱۰۲۰-۹۱۴۰۹۱۳۹۴/۰۴/۱۱۰۷۶۴ کيشهرمزگاننوع جديدکيش۸۱۵۰ناقدي نيا وشرکا کيش۴۲۵

ميدان هرمز ، پاساژ هرمز ، طبقه اول ، پال ک  ۳۰۶۲۷۸۱۳۹۱/۱۱/۱۶۸۷۹۸۹۴۹۱۲۳کيشهرمزگاننوع دومکيش۲۷۷۵نوري وشرکا۴۲۶

خيابان فردوسي ساختمان مرکز تجاري کيش طبقه همکف پالک ۱۱۳۰۵۵۱۳۹۲/۰۴/۱۹۰۷۶۴۴۴۵۲۵۲۵۷۷ کيشهرمزگاننوع دومکيش۱۰۵۶۶وکيلي و شرکا کيش۴۲۷

خيابان امام خميني، جنب بانک ملت، پالک فرعي ۱۱۳۹۴۷۱۳۹۲/۰۴/۲۰۰۷۶۴۲۲۲۲۲۱۸۴۴ ميناب هرمزگاننوع اولميناب ۸۸۰علي حيدري و شرکا۴۲۸

خيابان باباطاهر، پشت مسجد بهبهاني۷۲۳۷۶۱۳۹۱/۰۳/۲۳۸۲۲۱۵۱۵همدانهمداننوع اولهمدان۵۹۲۰خاوري وشرکا۴۲۹

خ بوعلي جنب برج آريان شماره۱۴۲۱۹۱۱۳۸۹/۰۷/۰۴۰۸۱۳۸۲۷۴۲۴۰۴۰۲همدانهمداننوع اولهمدان۸۶۴۰محمدامين دقوقي و شرکا۴۳۰

خيابان امام خميني ، جنب شرکت ميبد سير۹۰۴۲۱۳۹۳/۱۱/۲۸۰۳۵۳۲۳۲۷۴۲۳ميبديزدنوع جديدميبد۸۸۴مظلوم و شرکا۴۳۱

 خيابان امام، بعد از خيابان فرمانداري، جنب حسينيه قلعه کهنه۲-۲۴۰۶۴۵۱۳۸۹/۱۰/۳۰۵۲۰۵۵۶۱يزديزدنوع اوليزد۷۸۶۰خاکي وشرکا۴۳۲

 بلوار جمهوري اسالمي ، جنب بانک ملي ۱۲۹۱۲۵۱۳۹۳/۱۱/۲۵۰۳۵۱۵۲۶۱۲۱۳يزديزدنوع جديديزد۱۰۲۱۴سليمي وشرکا۴۳۳

خيابان مسجد جامع، بازارچه صرافان، جنب نانوايي، پالک ۱۶۱۰۱۱۱۳۹۱/۰۶/۲۱۲۶يزديزدنوع اوليزد۱۲۳۸۱مجيد کاظمي و شرکا۴۳۴


