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*******2-37212700 واحد 3سه راه شریعتی ، مجتمع اداری تجاری سریری ط کرمانشاهمسعود مرادی4445۱۳۷۵/۱/۱۵سپهرآب غرب1

*******2-47210231خ معلم پاساژ سریری ط سوم واحد کرمانشاهعلی اکبر ارباب5721۱۳۷۸/۱/۱۵کژال خدمات کاویار2

*****N*38221763خیابان مدرس ، پاساز قدس طبقه کرمانشاههوشنگ بهرامی2183۱۳۷۱/۱/۱۵افزون مهر3

*******78229181 ، واحد1بلوار مصطفی امامی ، مجتمع اداری غدیر ، بلوک کرمانشاهآرش جلیلیان7020۱۳۸۰/۱/۱۵کتیبه بتن غرب4

*******818382516خیابان بهار جنب مسجد صباغ پالک کرمانشاهپرویز سفیدی7168۱۳۸۰/۱/۱۵شبدیز زرین زاگرس5

***N***7222468چهارراه جوانشیر، ط فوقانی بانک سپهکرمانشاهعبدالعلی بیژندی4408۱۳۷۴/۱/۱۵گلزار بیستون6

***N***38231934خیابان مدرس پاساژ قدس طبقه کرمانشاهشهریار بهرامی2099۱۳۷۰/۱/۱۵بوستان غرب7

*******14213854 روبه روی پمپ بنزین پاساز محمودی ط6شهرک تعاون ایستگاه کرمانشاهیارعلی غالمی7021۱۳۸۰/۱/۱۵سراب همت غرب8

*******47210231خ معلم پاساژ سریری ط سوم واحد کرمانشاهمحمد هادی ارباب8819۱۳۸۲/۱/۱۵طاقبستان خدمات زاگرس9

**NN***64324666بیست و دوم بهمن ، سیمتری دوم،ساختمان آفتاب، طبقه سوم،واحدکرمانشاهحمیدرضا مرادی7573۱۳۸۵/۱/۱۵کیاغرب کرمانشاه10

*******7293481،طبقه دوم151مصوری،پایینتر از پمپ بنزین،پالککرمانشاهامید عفیفی296۱۳۸۰/۱/۱۵امیدآوران پارسا11

*******528378386بهمن ،خ مسجدکوکب رشیدی، پالک  22کرمانشاهشهریار اعظمی6606۱۳۷۹/۱/۱۵ره فراز جاوید12

*******8221763، جنب تعمیرگاه دوربین3پاساز قدس، طکرمانشاهفرهاد ترابی4488۱۳۷۵/۱/۱۵حافظ کار غرب13

*******8382881بهمن ، چهارراه سنگر ، ابتدای سی متری دوم ، رو بروی پارک 22کرمانشاهفرزانه زنگنه4682۱۳۷۵/۱/۱۵بامشاد غرب14

***N***88221797بهمن،چهار راه سی متری،جنب بانک تجارت،ساختمان تیراژه،طبقه سوم واحد22کرمانشاهقباد شهباز بیگی8151۱۳۸۱/۱/۱۵بهار برگ اندیشه15

*******1557288943شهرک پردیس،بازارچه اول،سمت چپ،بلوککرمانشاهعلیرضا بیابانی8875۱۳۸۲/۱/۱۵رفاه مهر آسمان16

***N***104321777، روبه روی پارگ آزادگان ، پالک 8کارمندان، ایستگاه کرمانشاهحسین امیری10087۱۳۸۴/۱/۱۵طراوت سازان بیستون17

*******47212702خیابان معلم شرقی طبقه دوم پاساژ سریری واحد کرمانشاهعلی چناری6610۱۳۷۹/۱/۱۵سیفای غرب18

***N***104294572بهمن ،چهارراه سیمتری دوم،ساختمان میالد نور،طبقه چهارم،واحد 22کرمانشاهحیدر فتاحی3693۱۳۷۷/۱/۱۵حافظان مهران19

**NN***104240024، روبه روی پارک آزادگان ، پالک 8کارمندان ، ایستگاه کرمانشاهحسین امیری9593۱۳۸۳/۱/۱۵طراوت سازان طاق بستان20

*******64245585آخر مسکن،برج میالد،طبقه سوم،واحدکرمانشاهموسی مرادی8075۱۳۸۱/۱/۱۵بهاران شباب غرب21

*******14213153 روبه روی پمپ بنزین پاساژ محمودی ط 6تعاون ایستگاه کرمانشاهآزاد غالمی8421۱۳۸۲/۱/۱۵سراب گوهر معراج22

***N***8377548میدان آزادی خیابان سیده فاطمه ساختمان مهر طبقه سومکرمانشاهحمید عزیززاده7175۱۳۸۰/۱/۱۵نگین نوید غرب23

*******918351897متری آل آقا،گذرنامه،ابتدای سیمتری دوم،پالک45کرمانشاهشاهرخ منصوری9447۱۳۸۳/۱/۱۵فعالگران تحول غرب24

***N*N*5144262440خیابان سید جمال الدین،شماره کرمانشاهرضا عظیم بیگی6980۱۳۸۰/۱/۱۵رفاه همکاران25
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***N***8375269خیابان جلیلی ، روبه روی گاراژ موبتیکرمانشاهعلیرضا کهریزی5875۱۳۷۸/۱/۱۵سرو خوش طینت غرب26

***N***78352778، پالک112بهمن کوچه 22کرمانشاهمریم امیری4740۱۳۷۵/۱/۱۵پونه خدمات غرب27

4329779NNNN**Nنوکان ،کوی بانک صادراتکرمانشاهالهام امیریان9536۱۳۸۳/۱/۱۵خجسته طبخ امیر زاگرس28

**N****8228020خیابان مدرس،پاساژ قدس ، طبقه سومکرمانشاهحسین گل محمدی3024۱۳۷۳/۱/۱۵پاک چوبین غرب29

8227937NN*N**Nخیابان مدرس،پاساژ قدس ، طبقه سومکرمانشاهمحمدشهاب جوادی پور9721۱۳۸۳/۱/۱۵راهگشای مهرپویان30

4212671NNNNN*N، پاساژ محمودی کیا5شهرک تعاون، ایستگاه کرمانشاهعلی نجفی2866۱۳۷۳/۱/۱۵ بسیجیان غرب456تعاونی 31

*****N*308373772 متری هالل احمر،روبروی شعبه نفت پالک20انتهای خ کسری،کرمانشاهمهدی الهوتی9259۱۳۸۳/۱/۱۵زاگرس سرافراز غرب32

*******88323617،روبروی مخابرات،قطعه93شهرک ظفر،بلوککرمانشاهسعید حاجی علیانی7471۱۳۸۱/۱/۱۵آران بیدگل33

***N***8238262مسکن ، جاده قدیم تهران، پشت پمپ بنزین آزادی ، روبروی باغ پسته ، درب پنجمکرمانشاهبهمن عبدالمالکی5762۱۳۷۸/۱/۱۵عدالت بیستون34

***N*N*8236143میدان بار ، بارفروشی گهر باری، جنب بانک مولی الموحدینکرمانشاهحسن خان باغی10148۱۳۸۴/۱/۱۵پاک اندیش صبا35

***N***27220132چهارراه مدرس،پاساژ سعید،طبقه کرمانشاهمهسا شیخی12255۱۳۸۶/۱/۱۵سام خدمات غرب36

*******8246365بلوار مصطفی امامی پشت مجتمع غدیرکرمانشاهحمیدرضا فرنودی10194۱۳۸۴/۱/۱۵ضیافت پویان زاگرس37

**NN***84239966و7متری آزادگان،ایستگاه25انتهای خیابان تعاون،کرمانشاهاحمد سلیمانی6832۱۳۸۰/۱/۱۵ستاره باختر ماهان38

***N***8267526 متری امیر کبیر24شهرک دادگستری ، بلوار علوم پزشکی ، اول خ، کرمانشاهحشمت کریمی6634۱۳۸۰/۱/۱۵مشعلداران مبین39

*****N*7229941،باالتر از چهارراه جوانشیر132خ سعدی،پالک کرمانشاهمعصومه حبیبی10061۱۳۸۴/۱/۱۵آرمان گردان کرد40

**N*NN*88374426پاساژ قدس طبقه دوم واحدکرمانشاهمحمدرضابیوکانی8845۱۳۸۲/۱/۱۵جامع گستر غرب41

**7245680NNNNNفردوسی،جنب بیمارستان معتضدیکرمانشاهعلی عزیزیان10029۱۳۸۴/۱/۱۵فن آوران الوند42

**28271705N**NNدولت اباد، چهلمتری، پاساژ فردوسی، طبقهکرمانشاهعطیه کرمی9163۱۳۸۶/۱/۱۵نوین فناوران جوان43

***NNN*367299877،پالک3مجتمع ارگ ، طبقهکرمانشاهپری جوانمیری8766۱۳۸۲/۱/۱۵مهرجویان کرمانشاه44

****NN*1697217492خیابان سید جمال الدین اسدآبادی،روبروی عکاسی نوید،پالککرمانشاهحجت اله صادقی8398۱۳۸۲/۱/۱۵کیهان گستر کرمانشاه45

***3018238356NNNNبلوار راهنمایی ورانندگی،نبش کوی محمدامیری،پ کرمانشاهکاظم امیریان فر12011۱۳۸۶/۱/۱۵گیتی سرای غرب46

**NN***7297197کل هواس،روبروی عکاسی نویدکرمانشاهیوسف راضی7516۱۳۸۱/۱/۱۵آرمان پیشتاز کرمانشاه47

***N***68362776،واحد3بیست و دوم بهمن، سیمتری اول،ساختمان آفتاب،طبقهکرمانشاهبیژن شهالیی نیا6898۱۳۸۰/۱/۱۵ریژآب گستر کرمانشاه48

7250795NN*N**Nخ بهار،کوی شهید یوسف پورکرمانشاهفریده صوفی11781۱۳۸۶/۱/۱۵افزون مهر غرب49

***374210671N**N،پ 132بلوار طاقبستان،کوی کرمانشاهوحیدجمالی11903۱۳۸۶/۶/۶سپید سازان شفق50
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**N*NN*7281587پاساژحافظ،طبقه زیرزمینکرمانشاهفریبا مهدوی7980۱۳۸۱/۱/۱۵پارسابنیادکار51

N*N**N*104249473، مقابل پارک آزادگان پالک 8کارمندان ، ایستگاه کرمانشاهاحمد امیری10088۱۳۸۴/۱/۱۵زیبا دشت کرمانشاه52

*******8270125متری،نبش کوی دوم14الهیه ،شهرک دادگستری،خ کرمانشاهنفیسه شیخ حسینی12756۱۳۸۷/۱/۱۵تحول آفرینان زاگرس53

NN*N***7234023خ حاج محمدتقی اصفهانی،مجتمع تجاری کسری طبقه زیرزمینکرمانشاهوحید جلیلیان10135۱۳۸۴/۱/۱۵کارآفرین پاکان54

**N*NN*8327593متری دوم18شهرک رسالت،فاز یک،کرمانشاهنادر تمسکی11478۱۳۸۵/۱/۱۵سحرکاران باختر غرب55

***1018325229115NN*Nخ شهید امیری جنب چاپخانه عزیزی پ اسالم آباددانش لطیفی فر866۱۳۸۱/۱/۱۵ایمن گسترملنجه56

**NNN**647254250خیام،کوچه آبان جنوبی،پ کرمانشاهکامبیز یعقوبی11652۱۳۸۶/۱/۱۵حماسه سازان مرصاد57

*******8243333خ برق، ابتدای خیابان ویالکرمانشاهاسداله قیمتی4494۱۳۷۵/۱/۱۵ماه کوهان غرب58

**NNN**698314241144،پ 6،ایستگاه2کرمانشاه،خ فرهنگیان فازکرمانشاهقاسم نرگسی خرم4949۱۳۷۶/۱/۱۵پیام موعود غرب59

**3248253703N*NNNانتهای خیابان مسیر نفت، به طرف سنجابی،پالککرمانشاهمحمد جلیلیان9949۱۳۸۴/۱/۱۵توسعه ارتباط سهند زاگرس60

NN*N***38228020خ مدرس،پاساژقدس ط کرمانشاهسیروس ردکا7671۱۳۸۱/۱/۱۵وحید خدمات غرب61

**N****8314246653مسکن،جاده قدیم،نبش الله،روبروی بانک صادراتکرمانشاهرحمان سمکوئی12811۱۳۸۷/۱/۱۵پایندگان راه زاگرس62

**8230264NNNNNمتری،روبروی قنادی پیوند40بلوار راهنمایی ورانندگی،کرمانشاهحشمت تربتی12875۱۳۸۷/۱/۱۵اهورا گستر زاگرس63

**4239390N**NN،جنب مبل فروشی پارامونت4،ایستگاه2فرهنگیان فازکرمانشاهاکبر بروشکی7493۱۳۸۱/۱/۱۵نرگس سازه غرب64

*******7225012چهلمتری مطهری غربی،طبقه فوقانی دفترخدمات ارتباطی کامسوکرمانشاهکامران محمدی10887۱۳۸۵/۱/۱۵کامسو65

**1788245813N**NNبهمن،خ گالیول،نبش خیابان ویال،پ22کرمانشاهمحمود مرادی9322۱۳۸۳/۱/۱۵فراساز توان غرب66

***N*N*8245987خ جلیلی،کوی شهید حسینیکرمانشاهداریوش ارشادی11693۱۳۸۶/۱/۱۵تابان خورشید باختر67

***N*N*27211033خ معلم،پاساژسریری،طکرمانشاهنرگس رضایی9935۱۳۸۴/۱/۱۵کیانوش خدمات طاقبستان68

***8236696N**Nبلوار مصطفی امامی،پشت پاساژغدیر،جنب امالک اعتمادکرمانشاهرسول حیدریان11875۱۳۸۶/۱/۱۵سیماگستر پردیس69

7245804N**N**Nخ جلیلی،ایستگاه نوبتیکرمانشاهحمیدرضضا نوبتی7539۱۳۸۱/۱/۱۵سرخ بید70

164232688NN*N**N،پ7و6کارمندان،بین ایستگاهکرمانشاهنیلوفر دولتشاهی303911۱۳۸۶/۱/۱۵طراوت هامون نیلوفر71

N**N***8232664پاساژ قدس،طبقه دومکرمانشاهاردشیر زارعی8441۱۳۸۱/۱/۱۵هانه کوان غرب زاگرس72

***N***7210452سرچشمه خیابان بهمن محمدی،جنب بیمه ایرانکرمانشاهایرج رحمانی8007۱۳۸۱/۱/۱۵ستاره دریای باختر73

**68252622NNNNN،پ2بلوار مصطفی امامی،مجتمع غدیر،بلوککرمانشاهمحمد ماجد عزیزیان2061۱۳۸۴/۱/۱۵ساالر باختر74

N*N**N*8223248،طبقه اول110میدان آزادی،پاساژکرمانشاهعباس زارع یگانه10449۱۳۸۴/۱/۱۵صدرا فتح باختر75
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38221858NN*NN*Nپاساژقدس،طکرمانشاهحامد همتی6439۱۳۷۹/۱/۱۵الله آرای غرب76

836334N*NNN*Nشهرک بهداری،روبروی پارک قائم،نبش خ گلدشتکرمانشاهگودرز رضایی11628۱۳۸۶/۱/۱۵توان گستر کسری77

*******18250937،مجتمع تجاری غدیر،ط2بلوار مصطفی امامی،روبروی ترمینال شمارهکرمانشاهصورت جمشیدی راد9557۱۳۸۳/۱/۱۵وریا گستر افرا78

*******18383608میدان آزادی،پمپ بنزین ،شمارهکرمانشاهحسین معافی10123۱۳۸۴/۱/۱۵جبل زاگرس79

*******8359177بلوار گلریزان،جنب آژانس گلریزانکرمانشاهعبدالرضا کرمی9153۱۳۸۳/۱/۱۵نام آوران خدمت گستر80

6721004N**N**Nبیست و دوم بهمن ، سیمتری اول،ساختمان آفتاب،طبقه سوم،واحد کرمانشاهرضا ایزدی11653۱۳۸۶/۱/۱۵مهتاب گستر زاگرس81

*****8272648NN،جنب کارگاه درب و پنجره سازی زالیانی2و1شهرک وحدت،بین ایستگاه کرمانشاهبهنام ناصری11448۱۳۸۵/۱/۱۵ابریشم ارغوانی غرب82

***N***2298232030،پ2خ برق،جنب بنگاه پارسیان،طکرمانشاهفرید نیری7077۱۳۸۰/۱/۱۵گلهای آرین83

***NN**8388254خ کاشانی،پاساژ ولیعصر،ط سومکرمانشاهپرویز زردشتی10458۱۳۸۴/۱/۱۵ادیب قائم صداقت84

***NNN*8221645 ،انتهای راهرو2خ مدرس پاساژ قدس،طکرمانشاهرضا ربانی7202۱۳۸۰/۱/۱۵ستاره دنیای رایانه بیستون85

***N***268274972شهرک مهدیه،خ رجایی،کوچه شورا،پکرمانشاهتیمور رضایی7923۱۳۸۱/۱/۱۵فجر شاهو86

7287161NNNN**Nجهارراه مدرس،جنب پاساژسعیدکرمانشاهلیال همتی پور10916۱۳۸۱/۱/۱۵نوید آوران بهار87

**N*NN*8374153الهیه،بلوار رضوان مدنی،جنب باشگاه بیستونکرمانشاهسعید چاله چاله10934۱۳۸۶/۱/۱۵گالیول پرور غرب88

N*N**N*8275592 متری مطهری،جنب قنادی ابوذر45خ کرمانشاهامیر میری12611۱۳۸۷/۱/۱۵عدالت اطمینان باختر89

**4293264N*NNN،روبروی مسجد6و7کارمندان،بین ایستگاه کرمانشاهمحمد مراد رازیانی10121۱۳۸۴/۱/۱۵نصاب صنعت رازیان90

***N***8379982کارمندان،جنب مخابرات بعثتکرمانشاهکامران محمدی9198۱۳۸۳/۱/۱۵نیکوکار غرب فرامان91

N*NN*N*17292099متری جم خانه،سر نبش،کوی مردانی،پ 15کرمانشاهعلی عزیزی خشکرودی10547۱۳۸۶/۱/۱۵ارتباط یاوران صنعت بیستون92

***N***9187209500متری16متری،فرعی45الهیه،شهرک نجفی،خکرمانشاهعلی اصغر دوستوندی10016۱۳۸۴/۱/۱۵تالش گران کیمیای باختر93

N*N**N*7273080وکیل آقا،ابتدای خ مسیر نفت،جنب بانک کشاورزیکرمانشاهبهمن عبداللهی پور8517۱۳۸۲/۱/۱۵هورامان شقایق94

N**N***39835753 متری سوم،کوی ثبت اسناد،پ30گذرنامه کرمانشاهنسیم حسنی10071۱۳۸۴/۱/۱۵سهیل الوان95

*******1507287075خ سعدی کوی خسروپور،پکرمانشاهمحمد صادق رفیعی11987۱۳۸۶/۱/۱۵طوطیای نگین غرب96

*****N*28227121خ مدرس،روبروی مسجدجامع،مجتمع ایران طکرمانشاهمختار حقیقی نژاد9695۱۳۸۳/۱/۱۵رامین تک شمیران97

***N***7288758خ مطهری غربی،پاساژفردوسی،ط سومکرمانشاهکیوان نظری9230۱۳۸۳/۱/۱۵کهن کیمیای قصر98

**N*NN*74229851و6مسکن،کوی دبیرستان محمدی،بین کوی کرمانشاهغالمرضا پیربابایی12125۱۳۸۶/۱/۱۵موژان آهوی غرب99

***N*N*1224262461بلوار طاقبستان،بریدگی هتل آزادگان،کویکرمانشاهغالمحسین صفری7243۱۳۸۰/۱/۱۵کلیایی کار غرب100
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*******304221057،انتهای خیابان نور غربی،پالک3شهرک تعاون،ایستگاهکرمانشاهآرش مرادی10143۱۳۸۴/۱/۱۵سپهرآرش بیستون101

**989988379515NNNNN،پ 9میدان مرکزی،انتهای خیابانکرمانشاهحجت شیرزادی11245۱۳۸۵/۱/۱۵آرامش گستر مهران غرب102

**1878351468NNNNNشهریور،پ 17بهمن،خ برق،میدان 22کرمانشاهاحمد صفدری9118۱۳۸۳/۱/۱۵نماد هخامنشیان103

137212181NNNNN*Nنبش چهرراه موید،پکرمانشاهایرج سلیمی9118۱۳۸۵/۱/۱۵دانا گستر کرمانشاه104

*******17238239خ دانشجو،طبقه فوقانی کماج پزی،پکرمانشاهمریم شعیبی9732۱۳۸۳/۱/۱۵بهاران سراب105

***N***7238239،داخل بازارچه3شهرک ظفر،ایستگاهکرمانشاهشهناز مروتی9733۱۳۸۳/۱/۱۵ماهک صحنه106

***N***8226205میدان فردوسی،کوی شهیدقزوینی،درب آخر سمت چپکرمانشاهمریم تدین میراصفهانی13231۱۳۸۷/۱/۱۵مهرورزان مهتاب107

**N*NN*218259735بلوارراهنمایی ورانندگی،مقابل کوی بسیج،پکرمانشاهعبدالعلی اله کرمی11419۱۳۸۵/۱/۱۵بهار سبز بیستون108

*****8280680NNشهرک الهیه،دادگستری،جنب پمپ بنزینکرمانشاهعلی حسین صفری13174۱۳۸۷/۱/۱۵نگین سرافراز بیستون109

***N***4235567انتهای مسکن،ابتدای خیابان آزادگان،نبش کوچه دومکرمانشاههومن کاویانی9372۱۳۸۳/۱/۱۵ساحل پردیس کرمانشاه110

*******7208355125بهمن،خ گاریزان،روبروی تاکسی سرویس ساحل،پ22کرمانشاهمحمد چگنی2509۱۳۷۹/۱/۱۵یافته پویای خرم آباد111

***N***28271399شهرک دادگستری،خ رز،نبش کوی عدلکرمانشاهمظفر مظفری7756۱۳۸۱/۱/۱۵اطمینان خدمات کرمانشاه112

N*N**N*8279651متری،جنب آلمینیوم سازی البرز56شهرک علوم پزشکی،خ کرمانشاهالهام زاوش12466۱۳۸۶/۱/۱۵راوش پویش غرب113

***NNN*8372077متری ظفر،جنب سازمان هالل احمر45بهمن،انتهای گلستان،خ  22کرمانشاهقدرت اله نیازی8793۱۳۷۸/۱/۱۵آروین شعله114

8357197NNNNN*N،بعد از چهارراه گذرنامه12بهمن،سیمتری دوم،شماره22کرمانشاهعلی اصغر همتی8801۱۳۸۲/۱/۱۵مشاورسامان نیرو داالهو115

***NNN*8275473شهرک جاللیه روبروی گرمابه راه کربالکرمانشاهشاپور رحیمی9943۱۳۸۴/۱/۱۵طپش نوید زاگرس116

*******8257130بلوار مصطفی امامی،مجتمع اداری تجاری غدیرکرمانشاهحسین رضا رحیمی11760۱۳۸۶/۱/۱۵آبادگران یکتای غرب117

**8226966N*NNNخ سنجابی،میدان ایثار،روبروی شهرداری،جنب بانک کشاورزیکرمانشاهبهزاد اسماعیلی10096۱۳۸۴/۱/۱۵شیفتگان سروش کرمانشاه118

******1008353509N،پالک1فرهنگیان فاز یک،چهارراه فرهمند،طکرمانشاهاردشیر مظهری9925۱۳۸۳/۱/۱۵مظهر گستر زاگرس119

**8210051N*NNNابتدای بلوار مصطفی امامی،مجتمع اداری تجاری غدیرکرمانشاهرضا خوش چهر محمدی13033۱۳۸۷/۱/۱۵صنعت کاران برق زاگرس120

*****N*78256226،واحد4شهریور،جنب رستوران چلچله،ساختمان ترنگ،ط17خ کرمانشاهآذرمیدخت فخرایی7934۱۳۸۱/۱/۱۵افق خدمات غرب121

******38236746N،خ آموزش و پرورش،کوی فرهنگ1فرهنگیان فازکرمانشاهمیترا بریموندی11687۱۳۸۶/۱/۱۵پشتوان پرنگ غرب122

**NN***284216500جاده قدیم ،خ نرگس شمالی،نبش کویکرمانشاهفاطمه یاوری8402۱۳۸۲/۱/۱۵یاوران خط باختر123

***N***38387425سیمتری دوم،ساختمان میالد نور،طکرمانشاهعلی رستمیان11662۱۳۸۶/۱/۱۵کاردانش نیروی غرب124

**N****8239009متری،جنب آزمایشگاه45شهرک نصر،ابتدای بلوارکرمانشاهمحمدرضا علیخانی10310۱۳۸۴/۱/۱۵گسترش ارتباطات بیستون125
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***N*N*8372644بلوار مصطفی امامی،پاساژغدیر،طبقه همکف،درب اولکرمانشاهمصطفی سوری9333۱۳۸۳/۱/۱۵طاق نمای پراو126

***N***37270269خ مدرس،پاساژایران،طبقه کرمانشاهعلی خردمندی10640۱۳۸۴/۱/۱۵امدادگران غرب زاگرس127

1618239860N*NNN*Nخ شیرین،کوی میالد،پکرمانشاهعلی اصغر عبدالمحمدی11665۱۳۸۶/۱/۱۵تابان کابل تارا128

**N*NN*8225953پاساژسبز2متری،طبقه40دولت آباد،خ کرمانشاهعلیرضا عباسی7855۱۳۸۱/۱/۱۵طلوع گستر فراسوی غرب129

NNNN*N*28227923جلو خان،پاساژقدس،طبقهکرمانشاهحیدر عزیزی9866۱۳۸۳/۱/۱۵نوید بخش اورامان130

***N***388264106،پالک9و11مسکن،بین اللهکرمانشاهحسن قاسمی7298۱۳۸۰/۱/۱۵زاگرس حصار131

***N***8281120الهیه،خ طالقانی،انتهای کوی هشتم،نبش کوی محمدیکرمانشاهوحید یزدان پناه9006۱۳۸۲/۱/۱۵صدرا پیک آفاق132

7237942N**N**Nمتری مطهری،مقابل دبستان اربابی40چهارراه جوانشیر،کرمانشاهحامد شاگردی12618۱۳۸۷/۱/۱۵زاگرس معراج ورامان133

N**N***8276374متری،مقابل آژانس دادگستر24دادگستری،بلوارکرمانشاهپریسا غالمی11871۱۳۸۶/۱/۱۵پیوند شهریار غرب134

***N***4211960،کوی کربالیی زاده8کارمندان،ایستگاهکرمانشاهکورش همتی9469۱۳۸۳/۱/۱۵همت توسعه بیستون135

***N*N*8376737حافظیه،خ گل سرخ،انتهای خ مسجدکرمانشاهجمشید معززی7879۱۳۸۱/۱/۱۵شایان پیام غرب136

78372594NN*N**Nمتری بلوار،جنب پالک30شهرک شهید نجفی،خکرمانشاهمجید انصاف نیا12462۱۳۸۶/۱/۱۵کوثرفردوس برین137

***N***7230842،خ ارتش،نبش کوچه حقیقت2شهرک بعثتکرمانشاهداریوش وروایی12181۱۳۸۶/۱/۱۵پوریا پدرام کوه سفید138

***198372706N**N،قطعه46شهرک شهید نجفی،بلوککرمانشاهتورج صیدی8372۱۳۸۲/۱/۱۵دریای کرمانشاه139

***N*N*1448351450بلوار گلریزان،پشت پارک گلریزان،نبش کوچهکرمانشاهمحمدابراهیم محبی5621۱۳۸۱/۱/۱۵نشاط خدمات140

NNN**N*47217415چهارراه جوانشیر،تقاطع پل حاج محمدتقی اصفهانی،مجتمع حکیم،طکرمانشاهپیمان صالحی تبار11192۱۳۸۵/۱/۱۵ستاره سرخ باختر141

***8364073NNNNدهخدا،روبروی پارک دانشجو1معلم فازکرمانشاهفرشید برنجی11117۱۳۸۵/۱/۱۵غزل سازه گستر142

N*N**N*8381893بلوارزن،بعدازبیمارستان ولیعصرکرمانشاهحسین سالمت4914۱۳۷۶/۱/۱۵الهام بخش میهن143

***N***8257458خ برق منطقه ای،جنب بنگاه پارسیان،ط دومکرمانشاهحمیدرضا نیری8988۱۳۸۲/۱/۱۵شاندیز خدمات بیستون144

*******224290086بلوار مصطفی امامی،مجتمع اداری غدیر،طبقه هم کف،روبروی درب سوم،پالککرمانشاهشهریار صادقی5466۱۳۸۲/۱/۱۵شکیل بتن145

***N***24236215،کوی احسان9،ایستگاه2فرهنگیان فازکرمانشاهگودرز لرینی11302۱۳۸۵/۱/۱۵راه بانان طریق زاگرس146

***N*N*102582031،قطعه39میدان ظفر،جاده تنگه،شهرک تکاور،بلوککرمانشاهبهزاد عبدی10265۱۳۸۴/۱/۱۵سیاه بید زاگرس147

*208227945NNNN*N،پ2خ مدرس،پاساژ قدس،طبقهکرمانشاهبهمن حیدریان7918۱۳۸۱/۱/۱۵باستان ساز پردیس148

***N***7127279399خیابان معلم غربی،پالککرمانشاهمحمدحسن عبادی7388۱۳۸۱/۱/۱۵سخت کوشان باختر149

95668370460N**NN*Nمتری،پالک20شهرک بسیج،کرمانشاهعلی اشرف اسکندری6149۱۳۷۹/۱/۱۵خرم خدمات بستان150
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NNNN*N*8220061بهمن،سه راه برق،ابتدای خ ویال22کرمانشاهامیر احمد قیمتی7350۱۳۸۴/۱/۱۵غرب سیر151

*4279470N*NNNNشهرک معلم،مخابرات،روبروی مدرسه استثناییکرمانشاهمهدی کهریزی11341۱۳۸۷/۱/۱۵سلیم فراز غرب152

**1158388194NNNNNبهمن،خ تعزیرات،نبش کوی 22کرمانشاهفرید قنبری8228۱۳۸۷/۱/۱۵سپهران جوشن زاگرس153

**8278623NNNNNدولت آباد پاساژسبز،ط دومکرمانشاهارسالن سوسن8641۱۳۸۷/۱/۱۵نیرو توان پویا154

4234840NNNNN*Nمتری غربی مطهری،پاساژفردوسی40کرمانشاهسیدعلی اصغر موسوی12779۱۳۸۷/۱/۱۵سینا3506تعاونی خدماتی 155

***4234469NN*N،بازارچه مسکن و شهرسازی2،ایستگاه2فرهنگیان فازکرمانشاهوحیداله کرمی پیمان12393۱۳۸۷/۱/۱۵سبزاندیشان کشاورزی باختر156

*34327228N**N*N،قطعه74ظفر،بلوککرمانشاهوحید بیات13388۱۳۸۷/۱/۱۵وحید صدرا غرب157

**N****4329915پارکینگ شهرداری،ابتدای خ اصفهانیکرمانشاهعلیرضا اختیاری13333۱۳۸۷/۱/۱۵آرمان تجارت دلفان158

***N***4313733،بر خ تنگه14،قطعه6شهرک تکاور،بلوککرمانشاهمحمدحسن یوسفوند13404۱۳۸۷/۱/۱۵ستایش گستر کرمانشاه159

1234293257NN*N**Nبلوارطاقبستان،نبش کویکرمانشاهمهدی گودینی13265۱۳۸۷/۱/۱۵هفت رخ فرخ160

**NN***8258357متری نفت،پایینتر از آرایشگاه صولتی20مسیرنفت،نرسیده به کرمانشاهعلی اصغر امیدی10706۱۳۸۷/۱/۱۵پیون پیام امیدیان161

**8287859NN*NN،ط همکف6،قطعه20،بلوک2متری شهرک والیت26کرمانشاهموسی اسماعیلی11209۱۳۸۷/۱/۱۵سوگندبستان صبا162

**1348355148NNNNNبهمن،م مرکزی،خ وحدت،نبش کوچه22کرمانشاهعلیرضا کرکوتی4713۱۳۸۷/۱/۱۵قله بیستون163

**N****577214396خ مدرس،پاساژایران،ط اول،پ کرمانشاهمحمد قائمی12988۱۳۸۷/۱/۱۵تیسفون خدمات کرد164

**NNNN*254229154،پالک119ب شیرودی،کویکرمانشاهامید نوشادفر12741۱۳۸۷/۱/۱۵ساتیار فراز غرب165

***N*N*8279672متری26،خ2الهیه،نبش والیت،فازکرمانشاهحامد سلیمانی12995۱۳۷۸/۱/۱۵باختر بنای داالهو166

*******6223698،کوچه پایینترازدانشگاه پیام نور2فرهنگیان فازجوانرودجهانگیر بیونی388۱۳۸۷/۱/۱۵دیاکو گازران167

*7243707NNNNNNبهمن،نبش چهارراه سیمتری دوم22کرمانشاهسعید رشیدی5568۱۳۸۷/۱/۱۵آبی سازان بیستون168

***7289741N**Nخ معلم شرقی،مجتمع ایران زمینکرمانشاهسید وحید فاطمی13166۱۳۸۷/۱/۱۵گل سامان کوثر169

N*N**N*4326910متری آسمان18شهرک پرواز،خ کرمانشاهعلی اکبر برزگر8850۱۳۸۷/۱/۱۵سراب خدمات گلستان170

1247283217NN*N**Nخ بهار،کوچه اساتید،پالککرمانشاهعلی بارانی میانه337481۱۳۸۷/۱/۱۵پاکراهان مهر171

**N*NN*124241550مسکن،اللهکرمانشاهمهرنوش سقایی11911۱۳۸۷/۱/۱۵پارس شایان باختر172

**N*NN*8332033متری،جنب پارک بسیج16ش بسیج،خکرمانشاهرسول حیدری چناری8751۱۳۸۲/۱/۱۵گنج واره زاگرس173

***N***8382844بهمن،خ نهم22خ کرمانشاهسیامک عزتی6530۱۳۷۹/۱/۱۵الله خدمات بیستون174

***N*N*9354674411خ عشایر،خ ناسیونال،پایینتر از نوسازی مدارسکرمانشاهسیروس باوند پور10595۱۳۸۴/۱/۱۵عقیق نگین ماهان175
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N*N**N*438353988شهیادکوی شهیدطاهردشتیان،پالککرمانشاهمریم زین الدینی8974۱۳۸۲/۱/۱۵گیتی گستر جوان176

***N***7217848شریعتی،کوچه صحرایی،جنب نانواییکرمانشاهتیموربیگ پاشاپیمان6877۱۳۸۰/۱/۱۵روشن مشعل باختر177

***N*N*30723084مسکن،خ اطلسی،کوی شهید زنگنه،پالککرمانشاهمهدی زنگنه10251۱۳۸۴/۱/۱۵ثمین گستر باختر178

***N***8362272بهمن،سیمتری دوم،جنب شورای حل اختالف22کرمانشاهحسین ابوطالب زاده13237۱۳۸۷/۱/۱۵آذرخش نیروی زاگرس179

**N*NN*8250483خ عشایر، بلوار شهید فهمیده،پایینتر از نمایندگی مزداکرمانشاهمهدی یوسفی12789۱۳۸۷/۱/۱۵سارن تجارت زاگرس180

**8233744N**NNبهمن،خ گالیول،ساختمان سابق شرکت برق منطقه ای غرب 22کرمانشاهاسداله صالحی رهبر8488۱۳۷۱/۱/۱۵پیمان غرب181

N*N**N*128229486،قطعه2شهرک والیت،بلوککرمانشاهمصطفی باباپیری روانسری5231۱۳۸۷/۱/۱۵آگاه کار خدمات سیروان182

N****N*4325558شهرک پرواز،بلوارشقایق،نبش زنبقکرمانشاههوشنگ فرهادی5231۱۳۸۷/۱/۱۵حمایت باختر183

*7276175N*NNNNخ شریعتی،کوچه ثبت،باالتر از دادگاه انقالبکرمانشاهپرویز پشنگ9402۱۳۸۳/۱/۱۵پارسا سامانه غرب184

**44299070N**NN،روبروی پارک،پالک4تعاون،ایستگاه کرمانشاهسیدمجتبی گردکانه9145۱۳۸۳/۱/۱۵خوش خدمتان زاگرس کرمانشاه185

*7286914N*NNNNسه راه شریعتی،پاساژ معلم،طبقه سومکرمانشاهعلی یوسفی10528۱۳۸۴/۱/۱۵پیشتازان نیروی داالهو186

*8226649NN*N*Nبلوار مصطفی امامی،پایینتر از چهارراه بسیجکرمانشاهمصطفی کمری34200۱۳۸۳/۱/۱۵آذرخش مهرگان187

***N***4224314قصر شیرین،خ پیروزی،جنب نمایشگاه کیوانقصر شیرینمحمدرضا ملکشاهیان9354۱۳۸۳/۱/۱۵داالهو کوثر اندیش188

*******6220235خ شافعی،سه راه اصلی شهرجوانرودکمال عمری331۱۳۸۶/۱/۱۵مهرورزان اورامان189

******Nخ شهید مطهری،بلوار دانشگاه،روبروی کتابخانه گلستاناسالم آباد غربفریبا نظری1244۱۳۸۷/۱/۱۵صفای شاه کوه190

NNNNNN*23431قصرشیرین،ابتدای خ پیروزیقصر شیرینعاطفه عباسی348۱۳۸۱/۱/۱۵آریانور چهارقاپی191

***NNN*6225422جوانرود،خ امام شافعیجوانرودبهمن محمدی220۱۳۸۳/۱/۱۵اردالن شاهوی زاگرس192

4225495NNNNN*Nقصر شیرین،چهرراه ولیعصر،به طرف قرنطینه،بازار روزقصر شیرینخورشید نادری457۱۳۸۶/۱/۱۵بومیان سرحد مرز خسروی3301تعاونی 193

N*N**N*827246131میدان مولوی،جنب مسجد سابقیپاوهشاهو رشیدی243۱۳۷۹/۱/۱۵روشن جویان پویا194

***30445NN*Nخ طالقانی،جنب داروخانه دکتر عزیزیجوانرودژیال رستمی188۱۳۸۲/۱/۱۵پاک شهر دانش195

8354224535NNNNN*Nمیدان قائم،روبروی هتل امام علیقصر شیرینحبیب اله آریائی2510379۱۳۸۲/۱/۱۵آریا196

3226200NN*N**Nشهرک جانبازان،خ روبروی مسجد قمربنی هاشمگیالنغربمرادحاصل پرنا76۱۳۷۹/۱/۱۵خدمات شهری1428تعاونی 197

******3225727Nخ اشرفی اصفهانی،پاساژشاه قبادی،طبقه دومگیالنغربفرهاد ولیزاده19۱۳۸۱/۱/۱۵پیمان گستر انرژی198

***N***5234060خ حدادعادل،روبروی هالل احمراسالم آبادشیرزاد محمدی10359۱۳۸۴/۱/۱۵برق مهاب زاگرس199

2228532N*NNN*Nخ امام،روبروی مخابراتسرپلذهاببیژن جامه181۱۳۸۳/۱/۱۵قطره باران غرب200
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*******8322539981چهارراه پل زنگنه،نرسیده به باشگاه پوریای ولیاسالم آباد غربآزاده نوروزی1103۱۳۸۵/۱/۱۵داربید کلهر غرب201

*******7297780خ معلم غربی،جنب مسجد معتضدی،ط دومکرمانشاهعلی اشرف کریمپور10976۱۳۸۵/۱/۱۵پایا خدمات داالهو202

***84313350NN*N،قطعه36شهرک ظفر،ایستگاه سوم،پالککرمانشاهجالل حقیقی8118۱۳۸۱/۱/۱۵حقیقت سازان سفید داالهو203

**8385641N**NNچهارراه ارشاد،طبقه فوقانی چاپ رسامکرمانشاهراحله اسفندیاری9074۱۳۸۲/۱/۱۵روزی اندیشان غرب204

8253305NNNN**N،بلوارشهید فهمیده،مقابل مدرسه سیما1فرهنگیان فازکرمانشاهعزیزمحمد نظری12359۱۳۸۶/۱/۱۵تندیس فراز بیستون205

4214700NN*N**Nمتری باهنر،جنب کبابی پویا15جاده قدیم تهران،باالتر از کرمانشاهتورج باقری11638۱۳۸۶/۱/۱۵ایمان غرب طاق بستان206

***NN**4298973متری آزادگان،باالتر از آژانس پگاه25،خ2شهرک تعاونکرمانشاهمحمدسعید پورسلیمان13013۱۳۸۷/۱/۱۵شکوفا صنعت باختر207

8353223790NN*NN*Nتقاطع حافظ،جنب نانوایی پرویزیگیالنغربناصر عبدالمحمدی132۱۳۸۵/۱/۱۵کژال همسفر الوند208

***7228819N**Nخ مدرس،مقابل مسجدجامع،مجتمع ایران،ط همکفکرمانشاهاکبر فتاحی سرابی13367۱۳۸۷/۱/۱۵طاها گستر غرب209

**8353723849N**NNکرند غرب،محله نواب،خ شهید دلنوازکرند غرببهنام میرعبدالعلی69۱۳۸۶/۱/۱۵بهنام ارتباط داالهو210

*N*NNN*164238446،کوی7شهرک تعاون ،ایستگاهکرمانشاهامیر همتی10330۱۳۸۴/۱/۱۵جاوید سازان امیر زاگرس211

**8325225301NNNNNبلوار شهید فتاحی،روبروی اتحادیه انجمن شرکت تعاونی روستاییاسال آبادغربحسین رنجبری1251۱۳۸۱/۱/۱۵روشن تابان زاگرس212

**8325241101N***Nاسالم آباد،خ راه کربالاسالم آبادشیرزاد عباسی1011۱۳۸۴/۱/۱۵رزم آوران بیستون213

***8227908N*NNچهل متری مطهری غربی،کوی شهید اسماعیل نقیب زادهکرمانشاهمژگان جعفری13487۱۳۸۷/۱/۱۵زحل نگین آسمان214

**138227908N*NNNخ کوهساری،کوی مجلل،پالککرمانشاهعلی راستی کرمانشاهی13411۱۳۸۷/۱/۱۵سفیر سپهرکاویان215

*8327224642N*NNNNپاوه،خ کمربندی،روبروی هنرستان دخترانه استقاللپاوهعلیرضا امینی361۱۳۸۴/۱/۱۵فنی مهندسی دنیای سیروان216

N*N**N*8326228881(ع)،پشت مسجدحضرت ابراهیم1جوانرود،فرهنگیان فازجوانرودشمسی سلیمانی390۱۳۸۷/۱/۱۵شاهو خدمات داریان217

*******8277212متری21الهیه،شهرک کشاورزی،بر خیابانکرمانشاهابراهیم درفش کاویان13245۱۳۸۷/۱/۱۵زاگرس کاویان غرب218

***7288039N**Nسبزه میدان،پاساژشهرداری،ط دومکرمانشاهعبدالرضا خسروی6994۱۳۸۰/۱/۱۵توژان غرب ساز219

114265206NNNNN*Nشهرک معلم،میدان حافظ،مجتمع گلها بلوککرمانشاهلورا رسولی13379۱۳۸۷/۱/۱۵بازیافت سما غرب220

8383722569NNNNN*Nمیدان امام،جنب ترمینالکرندغربروح اله نوریان11737۱۳۸۶/۱/۱۵مهرورزان کلهرغرب221

***N*N*3224499هرسین،خ کاظمی،پارک شهر،جنب سوپرمارکت پارکهرسینعلیرضا صفرپور221۱۳۸۶/۱/۱۵حافظان شهر سالمت222

8326228909NNNNN*Nجوانرود،خیابان امام شافعی،پاساژسانا،ط دومجوانرودشریف مرادی3213319۱۳۸۶/۱/۱۵ایمن ولتاژتعاونی223

N*NN*N*3228736شهریور17صحنه،خیابانصحنهیزدان پورصحنه228۱۳۸۷/۱/۱۵ماهان مهر صحنه224

83224620NNNNN*Nهرسین،خ امام،میدان آزادی،پهرسینفاطمه کالنتری هرسینی168۱۳۸۳/۱/۱۵زرین اندیش هرسین225
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**N*NN*57221113اداری،واحد5میدان کاشانی،مجتمع ارگ،طبقهکرمانشاهعلیرضا یگانه پور13130۱۳۸۷/۱/۱۵یگانه نگین کرمانشاه226

***N*N*8323230888اشرفی... هرسین،خ امام خمینی،چهارراه آیت اهرسینحسین خاموشی226۱۳۸۷/۱/۱۵مرتب کارغرب227

***N*N*4295253،روبروی آژانس شهریار2انتهای فرهنگیان فاز کرمانشاهصادق بدریان6064۱۳۷۹/۱/۱۵شکیل خدمات بدر228

***N*N*8323225240هرسین،خ پارک شهرهرسینشیرزاد ژولیده10606۱۳۸۴/۱/۱۵پایا سپهر اطلس229

N*N**N*8383221669شهریور17صحنه،خصحنههوشیار جراحی186۱۳۸۶/۱/۱۵پاک بخت هوشیار230

*******2221222کنگاور،خ امام،مقابل بانک سپه،طبقه فوقانی فروشگاه اصالنیکنگاورعلی اصالنی514۱۳۸۴/۱/۱۵فن آوران پیشرو آناهیتا231

**NNNN*7288713خ کوهساری،طبقه فوقانی چاپ مصباحکرمانشاهاعظم السادات جاسمی6121۱۳۷۹/۱/۱۵طوطیای سهند غرب232

**8236030NNNNNخ سیلو،روبروی میدان بار،مجتمع آموزش عالی مجتمع غربکرمانشاهبابک مرادی9351۱۳۸۳/۱/۱۵تعاونی بهینه کاران زاگرس233

N*NN*N*8388075بلوار زن،تقاطع پل جدید،جنب چلوکبابی اوجکرمانشاهامیر مرواریدزاده10586۱۳۸۴/۱/۱۵توان مهیار کرمانشاه234

*****N*2298232030پالک-جنب بنگاه پارسیان-میدان ویال-بیست ودوم بهمنکرمانشاهعلیرضا نیری5131۱۳۷۷/۱/۱۵گلستان فدک235

***N***4880108،شهرک شهرداری،خ کوثر،نبش کوی خرداد7،ایستگاه2فرهنگیان فازکرمانشاهعلیرضا شهبازی13238۱۳۸۶/۱/۱۵اندیشه کوهستان زاگرس236

***8235390N**Nمتری حافظ10- شهریور17خ - بلوار شهید بهشتی کرمانشاهمهناز رنجبر6810۱۳۸۰/۱/۱۵باقر غرب کرمانشاه237

***8232584N**Nمتری فرمانداری40بلوار راهنمایی و رانندگی،کرمانشاهحدیث شیرزادی12111۱۳۸۶/۱/۱۵سپهرصبای داالهو238

2017273070N**NN*Nکاشانی،پاساژ ملت،طبقه دوم ، واحد.. میدان آیت اکرمانشاهمجید دائی چینی10464۱۳۸۴/۱/۱۵سپیدارصبای زاگرس239

**NN***7262488بیست و دوم بهمن،سیمتری دوم،جنب چلوکبابی رضاکرمانشاهآناهیتا میر شکار10224۱۳۸۴/۱/۱۵آرمین پیشرو غرب240

4222252NN*N**Nسنقر ، خیابان آیت اهلل غفاریسنقرمهدی میرزایی تبار458۱۳۸۲/۱/۱۵سامان پیشرو غرب241

4230303N*NNN*Nسنقر،خ ارشاد،روبروی کانون ورزشی امامسنقرمنصور عامریان416۱۳۸۱/۱/۱۵مادیان کوه سنقر242

***8379792N**Nمتری پایینتر از کوی شهیدضواهن16خ شهید نجفی،کرمانشاهبهمن صادقی7771۱۳۸۱/۱/۱۵الله گستر غرب243

*****7298544NNخ سیدجمال الدین اسدآبادی،روبروی داروخانه ملتکرمانشاهمحمد ابراهیم مطهری فر10085۱۳۸۴/۱/۱۵ایده طالیی دردانه ماهان244

***N*N*8370908میدان سپاه پاسداران،روبروی صدا و سیماکرمانشاهمسعودبحیرائی4283۱۳۷۴/۱/۱۵غرب نیرو245

*******18362776،ساختمان محمودی،طبقه دوم،واحد7تعاون،ایستگاهکرمانشاهاشرف نادری10862۱۳۸۵/۱/۱۵معراج گستر زاگرس246

**72760700N**NNسه راه برق،خ فاطمیه،روبروی سالن تقویکرمانشاهکاوه نیک رفتار12278۱۳۸۶/۱/۱۵سپهر خدمات کاویان247

*******8277786،نرسیده به بلوار1شهرک علوم پزشکی،شهرک والیتکرمانشاهمجید قبادی قلعه12599۱۳۸۷/۱/۱۵آریا گستر بیستون248

**NN***1038385283بیست و دوم بهمن،بلوار آل آقا،روبروی ستاد خبری،نبش کوچه کرمانشاهمحمد کیونانی9671۱۳۸۳/۱/۱۵مهتاب گستر کرمانشاه249

***488356088N*NN،پالک103بیست ودوم بهمن،خ اول،کوچهکرمانشاهمجتبی خرم نژاد9658۱۳۸۳/۱/۱۵نظیف کار بهار250
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8408382160NNNNN*Nخیابان گلریزان،مقابل پمپ بنزین،جنب پارک،پالککرمانشاهسیاوش فالحی رحیم آبادی10484۱۳۸۴/۱/۱۵امنیت گستر حفاظ251

*****N*8224676،طبقه دوم110میدان آزادی،پاساژکرمانشاهبابک مرادی11325۱۳۸۵/۱/۱۵نورافشان داالهوی غرب252

***N***2222262سرپل ذهاب،خ شهید باهنر،روبروی بهزیستیسرپل ذهابشهرام قربانی232۱۳۸۵/۱/۱۵حومه گامان غرب253

*******1034238179متری اول،نبش کوچه 24متری نبوت،40بلوار طاق بستان،کرمانشاهناصر حراتی6133۱۳۷۹/۱/۱۵پاک سهیل کرمانشاه254

***NN**32شهرک تاکسیرانی، نبش کوچهسنقرمنصور محمدیاری615۱۳۸۶/۱/۱۵هفت آشیان غرب255

***N*N*4223527شهرستان سنقر،چهارراه ارشاد،روبروی سالن ورزشی امامسنقرفرانک عامریان543۱۳۸۴/۱/۱۵سهیل فراز سنقر256

***N***4230303سنقر،چهارراه ارشاد،روبروی کانون امامسنقرکاووس بنی عامر501۱۳۸۳/۱/۱۵اندیشه پیروز سنقر257

***5235293N**Nمیدان شهید بهشتی تعاون ردستانیاسالم آبادشیرزاد عباسی944۱۳۸۳/۱/۱۵پیروز خدمات افشار258

7281029N*NNN*Nجلو خان ،روبروی مسجد جامع،پاساژ ایرانکرمانشاههادی رحیمی9886۱۳۸۳/۱/۱۵صنایع توسن صنعت بهین259

***N***4290515مسکن،باالتر از چهارراه مطهری،جنب داروخانه دارابی نیاکرمانشاهمینو آمون12595۱۳۸۷/۱/۱۵نسیم فجر باختر260

NN*N***5235686متری دانش20اسالم آباد غرب،بلوار معلم،خ اسالم آباد غربسعید نوری1195۱۳۸۶/۱/۱۵سبز پوشان کارآفرین261

3231679NN*N**N متری،روبروی دبستان معلم30صحنه ،خ صحنهشاهرخ زارع117۱۳۸۲/۱/۱۵پردیسان صبای بیستون262

7237274NN*NNNNپاوه ، خ امام محمد غزالیپاوهصدیق شکرالهی235۱۳۷۸/۱/۱۵پاکیزه کوشان پاوه263

***N***47275172میدان آیت اهلل کاشانی ،پاساژ حافظ،طبقه کرمانشاهامیر بردباری10098۱۳۸۴/۱/۱۵سپیده صبح مهرگان264

***3225159NN*Nگیالنغرب،خ شهدا،انتهای خ طالقانیگیالنغربمراد سهامی گیالنی164۱۳۸۵/۱/۱۵زاگرس نشینان کلهر265

***2222262N**Nسرپل ذهاب،خیابان شهید باهنر،جنب آژانس پروازسرپل ذهابجهانشاه باقری محکی232۱۳۸۵/۱/۱۵جهان نگار ذهاب266

***2228584N**Nسرپل ذهاب،خ راه کربال ،جنب بانک رفاهسرپل ذهاببهمن احمدی355۱۳۸۷/۱/۱۵زرین سازان جوان267

***5232096N**Nتیر7اسالم آباد غرب ،پشت بیمارستان،بلوار معلم خاسال آباد غربسهیال محمدی1050۱۳۸۵/۱/۱۵آراد خدمات پیشرو268

**NNNN*4238745میدان گلستان ،جنب درمانگاه حاج داییکرمانشاهحسین الماسی11315۱۳۸۵/۱/۱۵الماس زاگرس غرب269

**1058389984NNNNNبیست و دوم بهمن،سیمتری دوم،بلوارآل آقا،نبش کوی کرمانشاهکامیار ابراهیمی12500۱۳۸۶/۱/۱۵کارآفرین پیچک270

**N*NN*7218059خ دبیر اعظم،کوچه الدن،روبروی آزمایشگاه لقمانکرمانشاهسعید محمودی11793۱۳۸۶/۱/۱۵ساحل امیدان غرب271

***N***4222099قصر شیرین،خ زینبیه،جنب کوی شهید زینعلیقصر شیرینرامین محسن پور481۱۳۸۶/۱/۱۵پارسیان زاگرس قصرشیرین272

***N*N*7291522چهلمتری مطهری غربی،کوچه شهید نقیب زاده،ط فوقانی چاپ عزیزیکرمانشاهسهیال شاخ شکن61195۱۳۸۶/۱/۱۵شایان بیتا بهاره273

**NN***8228097کرمانشاه،جلوخان،پاساژ قدس،طبقه دومکرمانشاهتورج سهیلی7029۱۳۸۰/۱/۱۵غرب خدمات سهیل274

***8228237NN*Nچهار راه ارشاد،اتحادیه مرغداران،ط سومکرمانشاهولی رمضانی زاده6926۱۳۸۰/۱/۱۵بشارت آوران غرب275
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***N*N*4223754قصر شیرین،خ شهدا،نرسیده به میدان ولیعصرقصر شیرینسامان اصحابی389۱۳۸۳/۱/۱۵جوان گستر قصرشیرین276

83832254NNNNN*Nخیابان شهید رستمی ، روبروی مسجد امیرالمومنینصحنهبهروز کرمخانی کاکاوندی123۱۳۸۲/۱/۱۵تابان کارکوشای صحنه277

***N***27271084چهار راه مدرس،پاساژمدرس،طکرمانشاهسید نعمت حسینی10205۱۳۸۴/۱/۱۵ترنج برگ رنگین278

**NN***4215788مسکن،خ گلستان،نبش کوی ششمکرمانشاهحمیدرضا زنگنه12703۱۳۸۷/۱/۱۵سراب سریر غرب279

*******5235086اسالم آباد غرب،خ شهرستانی،روبروی اتحادیه تاکسیراناناسالم آباد غربسمیه مهدی پور1200۱۳۸۶/۱/۱۵ایثار الله های غرب280

4322527NNNNN*N،جنب نانوایی4شهرک ظفر،ایستگاهکرمانشاهسلمان کریمی2733۱۳۷۳/۱/۱۵راهیان غرب281

N****N*24267128،کوی نیلوفر،تهار2الهیه،شهرک والیت،فازکرمانشاهحسین خانی علی اکبری13214۱۳۸۸/۱/۱۵مهتاب گستر پروا282

N*N**N*48388202،قطعه30شهرک شهید نجفی،خ لرستانی،بلوککرمانشاهفریده جلیلیان12588۱۳۸۶/۱/۱۵صابر تابانک غرب283

*N*NNN*797234324چهارراه جوانشیر،نبش کوی مسجد المهدی،پالککرمانشاهمحسن معافی13509۱۳۸۷/۱/۱۵پوینده حقیقت باختر284

***NNN*7297225خ سید جمال الدین،روبروی پمپ بنزینکرمانشاهجواد اشرف آبادی10200۱۳۸۴/۱/۱۵تک سحر پردیس زاگرس285

***4291423NN*N،روبروی نانوایی،جنب امالک میهن3،ایستگاه3شهرک تعاونکرمانشاهشیدا عزتی13538۱۳۸۷/۱/۱۵پیک طب درمانکار286

***N***2222492سرپل ذهاب خ ترویجسرپل ذهابشهرام بابونی330۱۳۸۶/۱/۱۵سبز اندیشان پاطاق287

*68378897N*NNNN،واحد2سیمتری اول،ساختمان آریا،طکرمانشاهعبدالخالق نقشی5805۱۳۷۸/۱/۱۵نیرو بنای غرب288

**NN***798379227الهیه،بلوار شاهد،کوی جنب غربی، پکرمانشاهوحید فوائدی فرد13360۱۳۸۷/۱/۱۵پویا گستر باختر289

**NN***1827271179خ دانشجو،روبروی هنرستان کارآفرین،پکرمانشاهمسعود بروشکی13586۱۳۸۷/۱/۱۵امیر گستر غرب290

***448360330NN*Nبیست و دوم بهمن ، میدان مرکزی،خ ایثار، پالککرمانشاهابراهیم شیری13657۱۳۸۸/۱/۱۵کوشا گلشن زاگرس291

***N*N*8387296متری تیر،نبش پارک گفتگو20شهرک شهید نجفی، خ کرمانشاهقدرت صفری13446۱۳۸۷/۱/۱۵شینا سازه باختر292

***N**N.اسالم آباد غرب،خ راه کربال،جنب استادیوم شهیدریزه وندیاسالم آباد غربمهدی نجفی بیامه13041۱۳۸۷/۱/۱۵توسعه عمران و معدن راشین293

*****N*7256394خ بهار،روبروی فروشگاه رضاکرمانشاهالهام الباقی13412۱۳۸۷/۱/۱۵طلوع خدمات زرنگار294

***284220742N**N،فرعی اول،پ 111بلوار طاقبستان،کویکرمانشاهعباس جمشیدی9774۱۳۸۳/۱/۱۵روزبهار کسری295

***8362772N**Nشهرک الهیه،شهرک بهداری،روبروی دبیرستان شاهدکرمانشاهاحمد سوری9690۱۳۸۷/۱/۱۵پیشرو صنعت یاران296

NN**N**8210731،طبقه اول110پاساژ کرمانشاهابراهیم آرمیده13005۱۳۸۷/۱/۱۵میهن گستر باختر297

***N*N*421922، جنب آزانس پاری3،ایستگاه3تعاونکرمانشاهغالمحسین ملکیان13272۱۳۸۷/۱/۱۵طلوع طاقبستان298

*7212702NN*NNNخ معلم شرقی،مجتمع سریری،طبقه سومکرمانشاهبابک فیض الهی347902۱۳۸۷/۱/۱۵ابتکار گستر فروغ مهر299

***5220253N**Nاسالم آباد،خ شهرستانیاسالم آباد غربعلی باقر عزیزی1258۱۳۸۷/۱/۱۵افکار فنون غرب300
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3232955NNNNN*Nهرسین،بلوار سپاههرسیننیمتاج صفری234۱۳۸۷/۱/۱۵بیستون کوه هرسین301

***N*N*737281869خ شهید رجایی،روبروی دبستان فداکار،پ کرمانشاهعلی رضایی11957۱۳۸۶/۱/۱۵امید فراز زاگرس302

*584222748NNNN*N،روبروی آژانس پارس،پ3تعاونکرمانشاهمهدی علیزاده برمی12668۱۳۸۷/۱/۱۵الکترونیک سازه ماندگار303

*******2907222186خ سید جمال الدین اسدآبادی،نبش کوی نور،پکرمانشاهمحمد حسین رزقی پور4072۱۳۷۴/۱/۱۵خورشید گاز ممتاز304

NN*N***8381172سیمتری سوم،بهزیستی،جنب آپارتمان شکادکرمانشاهفریده علی حسین پور13440۱۳۸۷/۱/۱۵تالشگران زاگرس نشین305

***8253748N**N،طبقه اول110میدان آزادی،پاساژکرمانشاهکیوان رستمی10137۱۳۸۴/۱/۱۵هوپاد صنعت بیستون306

4329264NNNNN*Nنوکان ،مقابل درب اول هوانیروز،کوچه سومکرمانشاهفرامرز سلیمی5072۱۳۷۶/۱/۱۵پیمان گستر اشکان307

**N*NN*7263510خیابان معلم شرقی،پاساژ معلم،طبقه دومکرمانشاهیحیی قاسمی11866۱۳۸۶/۱/۱۵مهرآوران کلهر308

**2234318NN*NNکنگاور،خیابان شهدا،پاساژ عراقی،طبقه سومکنگاورعباس مراتی منش510۱۳۸۴/۱/۱۵یاورمبین کنگاور309

***N*N*4265920شهرک معلم،خ رودکی،نبش خ ادیب غربیکرمانشاهسید جمال صامتی13183۱۳۸۷/۱/۱۵سپهر پویای داالهو310

NN*NN*N.گیالن غرب،پاساژ اردشیریگیالن غربمهدی ساروخانی262۱۳۸۷/۱/۱۵سیم افشان کلهر311

N*NN*N*4283085شهرک معلم،بلوار مولوی ، جنب امالک ناصریکرمانشاهمحمود شهبازی11426۱۳۸۵/۱/۱۵نگین بیتای غرب312

N*N**N*437292474خیابان مدرس،مجتمع ایران،طبقه اول،واحدکرمانشاهمختار حقیقی نژاد9919۱۳۸۳/۱/۱۵دربند بام بیستون313

***N*N*24330548میدان گلستان،ساختمان دکتر بنکدار،طبقه اول واحدکرمانشاهلطفعلی ویسی12293۱۳۸۶/۱/۱۵حدید بناء غرب314

N*NN*N*768225515متریپیام نور،پالک15،بلوار فهمیده،1فرهنگیان فازکرمانشاهکوروش محمدی12083۱۳۸۶/۱/۱۵ابتکار پیشه آناهیتا315

7214118NNNNN*Nشهرداری، پاساژ فردوسی، طبقه اول2متری مطهری غربی، جنب ساختمان شماره40کرمانشاهفاطمه آریا منش11156۱۳۸۵/۱/۱۵سپیده صبح زاگرس316

**8383233375N**NNصحنه،بلوار امام خمینی،روبروی آتش نشانیصحنهپیام نوروزی10478۱۳۸۴/۱/۱۵فوار گستر صحنه317

***N***8363291متری دوم،جنب اداره بنیاد مسکن و شهرسازی 30کرمانشاهمارال آجری13396۱۳۸۷/۱/۱۵تمیز وزین باختر318

*******4298900جاده قدیم تهران،روبروی پارک شرقی،جنب کبابی پوریاکرمانشاهفرهاد جهانگیری13639۱۳۸۸/۱/۱۵البرز حصار غرب319

4262221NNNNN*Nمعلم،مجتمع پیام،خ نصر،روبروی مجتمع بهارستان،ساختمان فیضکرمانشاهعلی مراد فیضی11900۱۳۸۶/۱/۱۵امن آوران کرمانشاه320

*****N*473994239139جعفرآباد،روبروی مسجد امام جعفر صادق،پ کرمانشاهبهاره ولی زاده12146۱۳۸۶/۱/۱۵اقلیم سبز بهاران321

***N*N*64221424و7متری آزادگان،بین ایستگاه 25،خیابان 2تعاونکرمانشاهشهباز بوچان پور10045۱۳۸۴/۱/۱۵مهرگان ارگ زاگرس322

**NN***8258644خیابان جلیلی،کوی شهید حسینیکرمانشاهعباس عبدالملکی5740۱۳۷۸/۱/۱۵سرو خدمات بهار323

*204316443N**N*Nالهیه،خیابان کاشانی،خیابان تختی،نبش سوپری کرمانشاهعلیرضا حیدری مراد10600۱۳۸۴/۱/۱۵پویان سازان داالهو324

******118367624N ،واحد4خیابان جوانشیر،ساختمان حکیم،طبقه کرمانشاهاردشیر زندی پور10788۱۳۸۵/۱/۱۵برنا صمیم غرب325
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***8383222431NN*Nصحنه،خیابان سعدی،روبروی مدرسه استثناییصحنهشهین حاتمی307۱۳۸۸/۱/۱۵رنگین کمان باختر326

8242632NN*NN*Nبلوار مصطفی امامی،نرسیده به چهار راه ارشاد،روبروی دبیرستان حضرت فاطمهتهرانحسام الدین احمدی356360۱۳۸۸/۱/۱۵زاگرس احداث ایرانیان327

*****8342221346NNخیابان راه کربال ، روبروی تامین اجتماعیسرپل ذهابمحسن محمدی411۱۳۸۸/۱/۱۵آباد گستر گوهر صدف328

8372235240NN*NN*N،نبش کوی بیست متری دوم(ع)شهرک ولیعصرکنگاورلیال خرمشاهی509۱۳۸۴/۱/۱۵رویان گستر بهاران329

***N*N*104294094،بن بست اول اندیشه،پ7کارمندان،ایستگاه کرمانشاهمحمدهاشم شیرمحمدی10762۱۳۸۵/۱/۱۵سازه پیمای فرامان330

8384235232NNNNN*N،جنب کابینت ارشیا1شهرک نیروی انتظامی،فازسنقرمهدی زمانی639۱۳۸۷/۱/۱۵بازیافت و تولیدکودآلی مهرسنقر331

*637217928N**N*Nخ مصوری،کوی حسن فراز،پکرمانشاهکیومرث پوربیرقی13857۱۳۸۸/۱/۱۵کنترل خدمات غرب332

*324315167NNNNNNمسکن،جاده قدیم،خ نرگس،بر خیابان،کویکرمانشاهسیدمحمد اکبری209۱۳۸۰/۱/۱۵رهروان غرب پویا333

***10838446N**Nخ مصطفی امامی،مجتمع اداری تجاری غدیر،طبقه دوم،پالککرمانشاهآناهیتا یارمرادی13946۱۳۸۸/۱/۱۵فروزان نیروی بیستون334

*******2117277537کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مقابل سه راه حافظیه، جنب کوچهکرمانشاهحمید پورحسین13050۱۳۸۷/۱/۱۵توان گستر کرمانشاه335

*77247271N*NN*N متری سوم،پ10خ بهار،نرسیده به کرمانشاهلیال بهمنی13700۱۳۸۸/۱/۱۵نافع نور کرمانشاه336

NNN*N**7276728خ کوهساری،باالتر از ورزشگاه تختیکرمانشاهعلی ثمری4300۱۳۷۴/۱/۱۵چهره گشای غرب337

4222020NNNNN*N،مجموعه ورزشی ایران سونا4تعاون،ایستگاهکرمانشاهجواد سرابی کیا13721۱۳۸۸/۱/۱۵دریا موج بیستون338

*17258963NNNN*N،واحد3خ بهار،بهارستان،زنبقکرمانشاهاحترام کماجیان13204۱۳۸۷/۱/۱۵پاک رویان غرب339

8370406NNNNN*Nمتری ظفر،جنب دبستان آذین45گلستان،بلوارکرمانشاهمهدی باقری چغاکبودی8931۱۳۸۲/۱/۱۵رعدگسترتاسیسات پردیس340

4107277537NNNN**Nچهل متری مطهری غربی،کوی بیدار،پالککرمانشاهبابک پورمند11268۱۳۸۵/۱/۱۵بابک مهرپویا341

7285191N**N**Nپل اجاللیه،خیابان سنگر،مقابل مجتمع اجاللیهکرمانشاهشهاب رزمجو10620۱۳۸۱/۱/۱۵آذرخش ماشین زاگرس342

114271299NNNNN*Nخ گلریزان،روبروی پمپ بنزین،کوی عرفانریا،واحد سپهر،پالککرمانشاهمحمد اکبری4645۱۳۸۵/۱/۱۵زاویه فنون343

**6248222289N*NNNخ سید جمال الدین اسدآبادیریا،روبروی پمپ بنزین،پ کرمانشاهصدیقه سپهردار6922۱۳۸۰/۱/۱۵ثمین خدمات کاج344

3099188584340N**NNNNبلوار گلریزان،کوچه بنفشه،جنب پالککرمانشاهمحمد مرادی12114۱۳۸۶/۱/۱۵صالحان صبا گستر345

**8383280NNNNNالهیه،بلوار رضوان مدنی،جنب مصالح فروشی محبوبیکرمانشاهکورش محبوبی14093۱۳۸۸/۱/۱۵سپندآسای بیستون346

**NNNN*588360882متری نجفی،پالک200الهیه،بلوارشاهد،کرمانشاهمجتبی شیوا13674۱۳۸۸/۱/۱۵گلستان بهار داالهو347

**N*NN*287241386،پالک121شهرک دارایی،کویکرمانشاهپریوش نجفی12292۱۳۸۶/۱/۱۵ارمغان سبز زاگرس348

**N*NN*1398243265بهمن،سیمتری دوم،پالک22کرمانشاهسیدرضا صامتی14070۱۳۸۸/۱/۱۵تالشگران مهرپویا349

******8246607N،روبروی نانوایی ماشینی2الهیه،شهرک والیت،فازکرمانشاهمصطفی میرزا خانی10526۱۳۸۴/۱/۱۵سهندزاگرس طیور350
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N*N**N*8390588متری اول،نبش کوچه سوم16شهرک بهداری،شهرک شهید نجفی،خکرمانشاهرضا رضائی13952۱۳۸۸/۱/۱۵سبز گسترسیروان351

***N*N*8354644چهارراه ارشاد،طبقه فوقانی چاپ رسامکرمانشاهسمیه اسفندیاری12248۱۳۸۶/۱/۱۵رویا اندیشان غرب352

**238381466N*NNNبلوارزن،روبروی پیش دانشگاهی علی ابن ابیطالب،پالککرمانشاهمظفر خرمی7521۱۳۸۱/۱/۱۵شایان الکترونیک پیشرو353

**8251318N*NNNفیض آباد،مقابل مسجد شافعیکرمانشاهآرش محمدی13001۱۳۸۷/۱/۱۵آروین پایدار غرب354

***8408356488NN*Nخ گلریزان،مقابل پمپ بنزین،جنب پارک ،پالککرمانشاهحشمت اله عزیزی8060۱۳۸۱/۱/۱۵حافظ گسترزاگرس355

***N*N*4317794شهرک پرواز،خیابان نیلوفر،نبش خ شقایقکرمانشاهعلی منصوریان معین13569۱۳۸۷/۱/۱۵روژین نور غرب356

**8245898NN*NNخ مدرس،پاساژکیش،طبقه زیرین،سمت راستکرمانشاهعلیرضا گروسی11166۱۳۸۵/۱/۱۵آتیه اندیش پویا357

***N*N*8274251الهیه،خ تختی، جنب آرایشگاه گل یاسکرمانشاهمحمد گلمرادی14030۱۳۸۸/۱/۱۵پاکسرای نوین گستر غرب358

N*NNNN*8342226022سرپل ذهاب،خ معلم،روبروی پارک شاهدسرپل ذهابدوستمراد حسنی آیینه4۱۳۷۹/۱/۱۵سبزه آبی359
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