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*******2-37212700واحد3مجتمع اداری تجاری سریری ط- سه راه شریعتیکرمانشاهمسعود مرادی4445۱۳۷۵/۱/۸سپهرآب غرب1

*N*****8221763طبقه سوم  پاساژ قدس –مدرس کرمانشاهشهریار بهرامی2099۱۳۷۰/۱۰/۱۶بوستان غرب2

*******47210231واحد3مجتمع اداری تجاری سریری ط- سه راه شریعتیکرمانشاهعلی اکبر ارباب5721۱۳۷۸/۸/۲۷کژال خدمات کاویار3

*****N*38221763طبقه  –پاساژ قدس کرمانشاههوشنگ بهرامی2183۱۳۷۱/۳/۷افزون مهر4

*******8234077طبقه فوقانی بانک سپه –چهارراه جوانشیر کرمانشاهعبدالعلی بیژندی4408۱۳۷۴/۱۲/۲۷گلزار بیستون5

*N*****8232030طبقه فوقانی چلوکبابی اطمینان- باالتر از پاساژ کیش- جلوخان - خیابان مدرس کرمانشاهعلیرضا نیری6405۱۳۷۷/۱/۲۵گلستان فدک غرب6

*******78229181واحد  –مجتمع غدیر –بلوار مصطفی امامی کرمانشاهآرش جلیلیان7020۱۳۸۰/۷/۲۷کتیبه بتن غرب7

*******8221763جنب تعمیرگاه دوربین –طبقه سوم  –پاساژ قدس کرمانشاهترابی  مرتضی4488۱۳۷۵/۱/۲۲حافظ کار غرب8

*******14213153روبرو پمپ بنزین پاساژ محمودی طبقه – 6ایستگاه  –شهرک تعاون کرمانشاهیار علی غالمی7021۱۳۸۰/۷/۲۶سراب همت غرب9

*******7294420هالل احمر پاساژ پیام طبقه دومکرمانشاهمحمد هادی ارباب8819۱۳۸۲/۹/۱۸طاقبستان خدمات زاگرس10

*******58384565ردیف  – 101پالک –جنب دبستان آذین - بلوار ظفر –بهمن  22کرمانشاهپرویز سفیدی7164۱۳۸۰/۱۰/۱۸شبدیز زرین زاگرس11

*N*****8358885روبروی صداو سیما –میدان سپاه کرمانشاهمسعود بحیرایی4283۱۳۷۴/۸/۲غرب نیرو12

*******8359906روبروی پارک –چهارراه سی متری دوم  –بهمن  22کرمانشاهفرزانه زنگنه4682۱۳۷۵/۸/۲۲بامشاد غرب13

*N*****54217302درب  –پشت پمپ بنزین  –جاده قدیم  –مسکن کرمانشاهبهمن عبدالملکی5762۱۳۷۸/۹/۲۴عدالت بیستون غرب14

*8233744N*N**Nساختمان سابق برق منطقه ای –خ گالیول  –بهمن 22کرمانشاهصالحی رهبر  عزت اله8488۱۳۷۱/۱۲/۳پیمان غرب15

*******1557288943بلوک  –سمت چپ  –بازارچه اول  –شهرک پردیس کرمانشاهعلیرضا بیابانی8875۱۳۸۲/۱۰/۶رفاه مهر آسمان16

*******4290086جنب پارک نشاط –تعاون کرمانشاهشهریار صادقی5466۱۳۷۸/۲/۱۳شکیل بتن کرمانشاه17

*N***N*4213199روبروی آژانس شهریار – متری کشمیر 45 – 2آخر فرهنگیان فاز کرمانشاهصادق بدریان6064۱۳۷۹/۹/۱۵شکیل خدمات بدر18

*******7286603پائین تر از پمپ بنزین –مصوری کرمانشاهامید عفیفی2906۱۳۸۰/۱۱/۱۳امید آوران پارسا19

*N*****68356252 واحد3طبقه –ساختمان آفتاب  –سی متری اول  –بهمن 22کرمانشاهحمیدرضا مرادی7573۱۳۸۱/۵/۷کیا غرب کرمانشاه20

*N*****88378929واحد -3طبقه  –ساختمان تیراژه –سی متری دوم  –بهمن 22کرمانشاهقباد شهبازبیگی8151۱۳۸۱/۱۲/۲۴بهار برگ اندیشه21

*N***N*4237680طبقه دوم –کوی سوم  –خیابان فجر  –ایستگاه طالقانی  –مسکن کرمانشاهغالمحسین صفری7243۱۳۸۰/۱۱/۲۰کلیایی کار غرب22

*N*****108388057واحد  – 4طبقه  –مجتمع اداری میالد نور  –سی متری سوم  –بهمن  22کرمانشاهحیدر فتاحی3693۱۳۷۸/۳/۲۵حاقظان مهران23

*N*****7288943روبروی پارک آزادگان – 8ایستگاه  –کارمندان کرمانشاهحسین امیری10087۱۳۸۴/۴/۵طراوات سازان بیستون24

*****7227274NNروبروی اداره دارایی –خیابان امام محمد غزالی پاوهصدیق شکرالهی235۱۳۷۸/۱۲/۲۴پاکیزه کوشان پاوه25
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*******7212700پاساژ سریری  –خیابان معلم شرقی –سه راه شریعتی کرمانشاهمحمدرضا حشمتیان6610۱۳۷۹/۱۲/۲۷سیفای غرب26

NN*****88230906شماره - طبقه دوم  –پاساژ قدس کرمانشاهاردشیر زارعی8441۱۳۸۲/۴/۱۷هانه کوان غرب گستر27

*N*****118264106 و 9بین الله  –مسکن کرمانشاهحسین قاسمی7298۱۳۸۰/۲/۷زاگرس حصار کرمانشاه28

*******104233399  پالک  -  8کوچه   -خیابان کوثر -   1ایستگاه   -شهرک تعاون کرمانشاهموسی مرادی8075۱۳۸۱/۱۱/۲۶غرب  بهاران شهاب29

*******4316641روبروی مرکز مخابرات   – 4ایستگاه  –شهرک ظفر کرمانشاهسعید حاجی علیانی7471۱۳۸۱/۳/۸آران بیدگل کرمانشاه30

*N**NN*7250716طبقه دوم –مجتمع قدس  –مدرس کرمانشاهاعظم السادات جاسمی6121۱۳۷۹/۴/۱۵طوطیای سهند غرب31

*N*****8257458جنب چلوکبابی اطمینان- باالتر از پاساژ کیش - بطرف جلوخان - میدان آزادی کرمانشاهحمیدرضا نیری8988۱۳۸۲/۱۱/۸شاندیز خدمات بیستون32

*******8256091پشت مجنمع غدیر جنب پیک موتوری چاپار –بلوار مصطفی امامی کرمانشاهحمید رضا فرنودی10194۱۳۸۴/۵/۱۸ضیافت پویان زاگرس33

*6247214184N*N*NNجنب پالک    -روبروی پمپ بنزین ولی عصر   -خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کرمانشاهصدیقه سپهردار6922۱۳۸۰/۹/۲۹ثمین خدمات کاج34

*N*****38253892طبقه  –ساختمان مهر  –خیابان سید فاطمه  –میدان آزادی کرمانشاهحمید عزیززاده7175۱۳۸۰/۱۰/۲۲نگین نوید غرب35

*******4213154طبقه اول –پاساژ محمودی  – 6ایستگاه  –تعاون کرمانشاهآزاد غالمی8421۱۳۸۲/۴/۱۰سراب گوهر معراج36

*N*****4358202روبروی سردخانه بهمن گستر –بلوار رضوان مدنی کرمانشاهسیامک عزتی6530۱۳۷۹/۱۱/۲۷الله خدمات بیستون37

N**NN**8229281طبقه اول –مجتمع تجاری کسری  –خیابان حاج محمد تقی کرمانشاهوحید جلیلیان10135۱۳۸۴/۴/۲۶کارآفرینان پاکان38

*N**N**4222177روبروی پارک آزادگان – 8ایستگاه  –کارمندان کرمانشاهحسن امیری9593۱۳۸۳/۸/۱۲طراوات سازان طاقبستان39

*******918351897پالک  –ابتدای سی متری سوم  –چهل و پنج متری آل آقا کرمانشاهشاهرخ منصوری9447۱۳۸۳/۶/۷فعالگران تحول غرب40

******3225727Nطبقه دوم –پاساژ شاه قبادی  –خ اشرفی اصفهانی گیالنغربفرهاد ولی زاده19۱۳۸۱/۵/۲۸پیمان گستر انرژی41

77274616NN***NNپالک  –طبقه آخر  –پاساژ ایران کرمانشاهحامد همتی6439۱۳۷۹/۱۰/۴الله آرای غرب42

*N*****7127279399پالک  –خیابان معلم غربی کرمانشاهمحمد حسن عبادی7388۱۳۸۱/۱۱/۲۶سخت کوشان باختر43

*N*****2298232030پالک   -  طبقه دوم  -جنب بنگاه معامالت ملکی پارسیان  –میدان برق کرمانشاهفرید نیری7077۱۳۸۰/۹/۶گلهای آرین44

*******7234654مجتمع تجاری ایران –خیابان مدرس کرمانشاهمحمدصادق رفیعی11987۱۳۸۶/۶/۲۷طوطیا نگین غرب45

*******8359177-جنب موسسه اتومبیل گلریزان  –گلریزان کرمانشاهعبدالرضا کرمی9153۱۳۸۳/۲/۷نام آوران خدمت گستر46

*N***N*4212671پاساژ محمودی – 5ایستگاه  –شهرک تعاون کرمانشاهعلی نجفی2866۱۳۷۳/۷/۱۶ بسیجیان456تعاونی 47

*N*****68356252واحد  – 3طبقه  –ساختمان آفتاب  –سی متری دوم  –بهمن  22کرمانشاهبیژن شهالیی نیا6898۱۳۸۰/۵/۲۳ریژآب گستر کرمانشاه48

*******307233330پالک  –ابتدای بهار  –خیابان مولوی  – 1فاز  –شهرک بعثت کرمانشاهبهمن عبدالهی پور8517۱۳۸۲/۵/۱۸هورامان شقایق49

*****N*1327229941پالک  –باالتر از چهارراه حسین آباد  –خیابان سعدی کرمانشاهمعصومه حبیبی10061۱۳۸۴/۳/۲۶آرمان گران کرد50
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*******8243333ابتدای خیابان ویال  -  خیابان برق   –بهمن  22کرمانشاهاسد اله قیمتی4494۱۳۷۵/۲/۲۵ماکوهان غرب51

3226200NN***NNخ روبروی مسجد قمر بنی هاشم –شهرک جانبازان گیالنغربمراد حاصل پرنا76۱۳۷۹/۱۰/۲۸ خدمات شهری1428تعاونی 52

*1004213202N*N**N جنب آرایشگاه شهرام پالک 5کارمندان ایستگاه کرمانشاهاکبر بروشکی7493۱۳۸۱/۳/۲۵نرگس سازه غرب53

*N**N**8366808جنب خبازی سنگکی  -خیابان پنجم   -صد دستگاه   -میدان سپاه پاسداران کرمانشاهسید احسان جاسمی6507۱۳۷۹/۱۱/۱۶ایده آل روز غرب54

*******8236696جنب پاساژ غدیر –خیابان مطاعی  –خیابان مصطفی امامی کرمانشاهبهمن حیدریان7918۱۳۸۱/۱۰/۳باستان ساز پردیس55

NN**NN*2226022روبروی پارک شاهد –خیابان معلم  –سرپل ذهاب سرپل ذهابدوستمراد حسنی آئینه4۱۳۷۹/۳/۲۹سبزه آبــی56

*******128270900قطعه  – 2بلوک  – 2شهرک والیت کرمانشاهمظفر مظفری7756۱۳۸۱/۷/۲۷اطمینان خدمات کرمانشاه57

*N*****427297197واحد  –طبقه اول  –مجتمع ایران  –خیابان مدرس کرمانشاهحامد ادیبی8203۱۳۸۲/۱/۲۶یاس گستر صبا58

*4313350NN***Nجنب بازارچه سپاه – 3ایستگاه  –شهرک ظفر کرمانشاهجالل حقیقی8118۱۳۸۱/۱۲/۱۴حقیقت سازان سفید کوه59

*638383890N****Nمتری بلوک 30بلوار –ضلع شرقی کالنتری  –شهرک شهید نجفی کرمانشاهبهمن صادقی7771۱۳۸۱/۸/۵الله گستر غرب60

*N*****8381120روبروی پارک – متری گلستان 16 –پایین تر از میدان رسالت  –الهیه کرمانشاهوحید یزدان پناه9006۱۳۸۲/۱۱/۲۷صدرا پیک آفاق61

*N*****8271587شهرک دادگستری بر خیابان بیست متری روبروی آژانسکرمانشاهشیرین کریمی6634۱۳۸۰/۲/۴مشعلداران مبین62

*N*****1218281828پالک  –پشت داروخانه دکتر نعمتی  – متری 45خیابان  –دولت آباد کرمانشاهایرج رحمانی8007۱۳۸۱/۱۱/۱۵ستاره دریایی باختر63

8370406NNN*NNNجنب دبستان آذین – متری ظفر 45بلوار  –گلستان کرمانشاهمهدی باقری چقاکبودی8931۱۳۸۲/۱۰/۲۵رعد گستر تأسیسات پردیس64

*N***N*8376737انتهای خیابان مسجد –خیابان گلسرخ  –حافظیه کرمانشاهمیترا ذوالفقاری7879۱۳۸۱/۹/۲۱شایان پیام غرب65

3231679NN***NNجنب دبستان معلم –سی متری   خیابان –صحنه صحنهشاهرخ زارع117۱۳۸۲/۱۱/۱۶پردیسان صبای بیستون66

*******28224679طبقه  – 110میدان آزادی پاساژ کرمانشاهناصر حراتی6133۱۳۷۹/۴/۲۲پاک سهیل کرمانشاه67

****N**198372705قطعه  – 46بلوک  –شهرک شهید نجفی کرمانشاهتورج صیدی8373۱۳۸۲/۳/۲۵دریای کرمانشاه68

*N**N**8228097طبقه اول –پاساژ قدس  –خ مدرس کرمانشاهتورج سهیلی7029۱۳۸۰/۷/۲۹غرب خدمات سهیل69

*N*****2214241144پالک  –جنب آژانس توریست  – 3ایستگاه - 2فرهنگیان فاز کرمانشاهقاسم نرگسی خرم4949۱۳۷۶/۷/۲۲پیام موعود غرب70

*N***N*8351450نبش پارک –پشت پارک گلریزان  –بلوار گلریزان کرمانشاهمحمد ابراهیم محبی5621۱۳۷۸/۶/۱۶نشاط خدمات کرمانشاه71

8354224535NNN*NNNروبروی هتل امام علی –میدان قائم قصرشیرینحبیب اله آریایی2510379۱۳۸۲/۸/۱۰تعاونی آریا 72

*******4325558نبش زنبق –بلوار شقایق  –شهرک پرواز کرمانشاههوشنگ فرهادی5231۱۳۷۷/۴/۲۲حمایت باختر73

*N*NN**8276728باالتر از ورزشگاه تختی –خ کوهساری کرمانشاهمحمد چهره گشا4300۱۳۷۴/۸/۱۴چهره گشای غرب74

*N*****318258644پ  –کوی شهید حسینی  –جلیلی کرمانشاهعباس عبدالملکی5740۱۳۷۸/۹/۱۲سرو خدمات بهار75
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*****N*8366381جنب نمایندگی سامسونگ –سی متری دوم  –بهمن  22کرمانشاهبهیه همتی10025۱۳۸۴/۳/۱۱همت گستران زاگرس76

*******8246607روبروی نانوائی ماشینی – 2شهرک والیت فاز  –الهیه کرمانشاهمصطفی میرزاخانی10526۱۳۸۴/۱۰/۲۲سهند زاگرس سامان77

*N***N*24238446پالک  – 16کوی  – 7ایستگاه  –شهرک تعاون کرمانشاهامیر همتی10330۱۳۸۴/۷/۲۰جاوید سازان امیر زاگرس78

*67245680NNN*NNپالک  –جنب بیمارستان معتضدی  –خیابان فردوسی کرمانشاهعلی عزیزیان10029۱۳۸۴/۳/۱۲فن آوران تاسیسات الوند79

*N*****8412323روبروی مسجد امام جعفر صادق –چهارراه جعفرآباد کرمانشاهسید نعمت حسینی10205۱۳۸۴/۵/۲۳ترنج برگ رنگین80

*5227537N****Nخیابان احمد ابن اسحاق –سرپل ذهاب سرپل ذهابخلیفه عباسی205۱۳۸۴/۵/۳۰اطلس پویای زاگرس81

*N***N*8236143جنب بنگاه گهرباری –ضلع شرقی  –میدان بار کرمانشاهغالمرضا خانباغی10148۱۳۸۴/۴/۲۹پاک اندیش صبا82

*******2221222طبقه فوقانی فروشگاه اصالنی –مقابل بانک سپه  –خ امام کنگاورامیر اصالنی514۱۳۸۴/۱۰/۱۵فن آوران پیشرو آناهیتا83

*N*****78388504واحد - 4طبقه  –مجتمع آفتاب  –چهارراه نوبهار  –بهمن 22کرمانشاهژیال سلیمانی10000۱۳۸۴/۲/۲۹تارا سازه باختر84

NN**NN*8388075جنب تاکسی تلفنی کویر- شهرک گلها کرمانشاهامیر مروارید زاده10586۱۳۸۴/۱۲/۱مبتکرصنعتگران آبتین85

*N*****47275172طبقه  –پاساژ حافظ  –میدان آیت اله کاشانی کرمانشاهامیر بردباری10098۱۳۸۴/۴/۶سپیده صبح مهرگان86

*N*****5234060روبروی هالل احمر –خیابان حداد عادل    -اسالم آباد اسالم آبادشیرزاد محمدی10359۱۳۸۴/۸/۸برق مهاب زاگرس87

*******304215675پالک  –انتهای خیابان نور غربی  – 3ایستگاه  –تعاون کرمانشاهآرش مرادی10143۱۳۸۴/۴/۲۸سپهر آرش بیستون88

*N*****127270269بر کوچه  –روبروی باشگاه ورزشی تخت جمشید  –خیابان آزادگان کرمانشاهعلی خردمندی10640۱۳۸۴/۱۲/۲۱امداد گران غرب زاگرس89

*N***N*4236284روبروی سالن ورزشی معلم –خیابان ارشاد سنقرفرانک عامریان523۱۳۸۴/۱۰/۱۹سهیل فراز سنقر90

*N*****5225086روبروی اتحادیه تاکسیرانی –خیابان تاکسیرانی  –اسالم آباد اسالم آبادمهدی پور  امان980۱۳۸۴/۱/۲۹فرید صدف غرب91

*N*NNN*8275473روبروی گرمابه راه کربال –شهرک جاللیه کرمانشاهشاپور رحیمی9943۱۳۸۴/۱/۱۶طپش نوید زاگرس92

NN*****8355753نبش کوچه ثبت اسناد –سی متری سوم  –خیابان گذرنامه  –بهمن  22کرمانشاهنسرین حسنی10071۱۳۸۴/۳/۳۱سهیل الوان طاقبستان93

*N*****2225270جنب پارک شاهد–کوچه حاجر –خیابان راه کربال سرپل ذهابمیالد قربانی232۱۳۸۵/۱/۱۴حومه گامان غرب94

*NN**N*7279233طبقه دوم –پاساژ ایران  –خیابان مدرس کرمانشاهوحید رضایی11345۱۳۸۵/۱۱/۲نگین بازرگانان زاگرس95

****2222492N*Nجنب ترمینال –خیابان ره کربال  –سرپل ذهاب اسالم آبادسهیال محمدی1050۱۳۸۵/۴/۱۸آراد خدمات پیشرو96

*******8213210جنب گلچین تاکسی- پایین تر از مجتمع سپاه - بلوار شهید فهمیده جنوبی  - 1فرهنگیان فاز کرمانشاهسید علیرضا موسوی11356۱۳۸۵/۱۱/۷آتی نیرو پارس97

3227312NN***NNجنب نانوائی پرویزی –تقاتط حافظ  –خیابان امام   –گیالنغرب گیالنغربناصر عبدالمحمدی132۱۳۸۵/۶/۳۰کژال همسفر الوند98

*N***N*104294094پالک  –بن بست اول اندیشه  – 7ایستگاه  –کارمندان کرمانشاهمحمد هاشم شیر محمدی10762۱۳۸۵/۳/۱سازه پیمای فرامان99

N***NN*3227159باالتر از کانون حجاب – شهریور 17خ صحنهشبنم شبگرد186۱۳۸۵/۱/۲۹پاک پخت هوشیار100
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*NN**N*8374153جنب باشگاه بیستون –بلوار رضوان مدنی  –الهیه کرمانشاهسعید چاله چاله10934۱۳۸۵/۵/۸گالیول پرور غرب101

*NN**N*108288006قطعه  – 31بلوک  – نیروی انتظامی 2والیت   شهرک –الهیه کرمانشاهنادر تمسکی11478۱۳۸۵/۱۲/۲۳سحر کاران باختر غرب102

*******17286856واحد  –طبقه دوم  –ساختمان محمودی  – 7ایستگاه  –تعاون کرمانشاهاشرف نادری10862۱۳۸۵/۴/۱۲معراج گستر زاگرس103

*******5234680نرسیده به باشگاه پوریای ولی –پل زنگنه  –اسالم آباد اسالم آبادآزاده نوروزی11230۱۳۸۵/۹/۱۶داربید کلهر غرب104

*N*****1787247695پ  –بلوار پامچال  –شهرک پردیس کرمانشاهمحمد مرادی12114۱۳۸۶/۸/۱۰صالحان صبا گستر105

*N*****8225515روبروی مجموعه ورزشی  –خیابان ناسیونال  – 1فرهنگیان فاز کرمانشاهکورش محمدی12083۱۳۸۶/۷/۳۰ابتکار پیشه آناهیتا106

*6223801NNN**Nجنب مدرسه راهنمایی طوببی –خیابان سعدی   -جوانرود جوانرودشهاب ویسمرادی340۱۳۸۶/۱۰/۱۱عمران سنگاب غرب107

NN*****-کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سر سی متری اول پشت اداره اوقافکرمانشاهپگاه خوشبو12263۱۳۸۶/۹/۲۸خدمات باختر زمین108

*******8271592نبش کوچه –کوی پنجم  – 1والیت  –الهیه کرمانشاهسعید احمدی12389۱۳۸۶/۱۱/۱۷معراج قائم غرب109

*N***N*8210114-کوی شهید حسینی  –جلیلی کرمانشاهداریوش ارشادی منش11693۱۳۸۶/۴/۱۹تابان خورشید باختر110

*8236696N****Nجنب پاساژ غدیر –خیابان مطاعی  –خیابان مصطفی امامی کرمانشاهرسول حیدریان11758۱۳۸۶/۴/۱۱سیما گستر پردیس111

*******608261228پالک  –روبروی مدرسه رمضانی  – متری طالقانی 45-   دولت آبادکرمانشاهصادق کرمی12337۱۳۸۶/۱۰/۳۰رخش پویان زمرد112

*3723848N*N**Nخیابان شهید دلنوازکرند غرببهنام میر عبدالهی69۱۳۸۶/۷/۲۲بهنام ارتباط داالهو113

*374292298N****N پالک 132کوچه  –بلوار طاقبستان کرمانشاهوحید جمالــی11903۱۳۸۶/۶/۶سپید سازان شفق114

*******78381000پالک  – متری 30بر خیابان  –شهرک شهید نجفی  –شهرک بهداری کرمانشاهزهرا محمدی12462۱۳۸۶/۱۲/۶کوثر فردوس برین115

N***NN*8279651جنب آلمنیوم سازی البرز – متری 56خیابان  –شهرک علوم پزشکی کرمانشاهالهام زاوش12466۱۳۸۶/۱۲/۶زاوش پویش غرب116

*N*****4241505روبروی بنگاه نیلوفر – 3و2کوچه  – متری جوادیه 16 –مسکن کرمانشاهمهرنوش سقائی11911۱۳۸۶/۶/۱۰پارس شایان باختر117

*N*****4222917کوچه ترابی –جنب ترمینال جدید  –خ راه کربال سرپل ذهابشهرام بابونی330۱۳۸۶/۱۰/۲۳سبز اندیشان پاطاق118

*N*****287220132پالک  – 2طبقه  –پاساژ سعید  –چهارراه مدرس کرمانشاهصبا شیخی12255۱۳۸۶/۹/۲۶سام خدمات غرب119

*****N*4239139روبروی مسجد امام جعفر صادق –خیابان ملت کرمانشاهبهاره ولی زاده12146۱۳۸۶/۸/۲۱اقلیم سبز بهاران120

*N***N*8354644طبقه فوقانی چاپ رسام –چهارراه ارشاد کرمانشاهسمیه اسفندیاری12248۱۳۸۶/۹/۲۲رویا اندیشان غرب121

*******8374426طبقه زیرین مجتمع سپهر –گلریزان روبروی مصالح فروشی برادران کرمانشاهمحمد چگنی2509۱۳۷۹/۴/۱۳یافته پویای خرم آباد122

*******178245834مقابل پالک  –کوی جنب کتابخانه امیر کبیر   -بلوار مصطفی امامی کرمانشاهامیر احمد قیمتی7350۱۳۸۱/۷/۲۱غرب سیر123

8245804N****NNنبش کوچه شهیدبیات –جنب گاراژ نوبتی  –خیابان جلیلی کرمانشاهجواد علویان7539۱۳۸۱/۴/۱۹سرخ بید کرمانشاه124

*N**N**4216500جنب سوپری نیاکان – 32نبش کوچه  –خیابان نرگس شمالی  –جاده قدیم تهران کرمانشاهفاطمه یاوری8402۱۳۸۲/۴/۳یاوران خط باختر125
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*N***N*8389915جنب آموزشگاه خوارزمی –چهارراه سنگر کرمانشاهمحمدرضا بیوکانی8845۱۳۸۲/۹/۲۵جامع گستر غرب126

*834524222252NN***Nپالک  –خیابان آیت اهلل غفاری  –سنقر سنقرمهدی میرزائی تبار458۱۳۸۲/۱۱/۷سامان پیشرو غرب127

*8326225385NN***Nجنب داروخانه دکتر عزیزیان روبروی بهمن دیزل  -خیابان طالقانی جوانرودژیال رستمی188۱۳۸۲/۱۱/۶پاک شهر دانش128

*N*****7221780طبقه دوم –پاساژ ایران زمین   -میدان جهاد کرمانشاهداریوش نادریان8766۱۳۸۲/۹/۲مهرجویان کرمانشاه129

******1008259288Nپالک  –چهارراه فرهمند  – 1فرهنگیان فاز کرمانشاهاردشیر مظهری9925۱۳۸۳/۱۲/۲۵مظهر گستر زاگرس130

*1618266214N*N**Nپالک -   جنب کوچه میالد –خیابان محمد باقر صدر کرمانشاهعلی اصغر عبدالمحمدی11665۱۳۸۳/۲/۱۲تابان کابل تارا131

*N***N*4223754نرسیده به میدان ولی عصر –خ شهدا قصرشیرینسامان اصحابی389۱۳۸۳/۴/۲۹جوان گستر قصرشیرین132

NN*NNN*8227923طبقه دوم –پاساژ قدس  –جلوخان کرمانشاهحیدر عزیزی9807۱۳۸۳/۱۱/۶نوید بخش اورامان133

*44245026N*N**Nپالک  – 129کوی  –بلوار شهید شیرودی کرمانشاهعطیه کرمی9163۱۳۸۳/۲/۱۲نوین فناوران جوان134

*N**N**68356252واحد  –طبقه سوم  –ساختمان آفتاب  –چهارراه نوبهار  –بهمن 22کرمانشاهمحمد کیونانی9671۱۳۸۳/۹/۱۲مهتاب گستر کرمانشاه135

*N*****7288758ظروف یکبار مصرف پویا  طبقه فوقانی –خیابان معلم غربی  –میدان جهاد کرمانشاهکیوان نظری9230۱۳۸۳/۳/۶کهن کیمیای قصر136

*N*****4230303روبروی سالن ورزشی معلم –خیابان ارشاد سنقرکاووس بنی عامریان501۱۳۸۳/۱۲/۳اندیشه پیسروز سنقر137

4277921NN***NNروبروی نانوائی ماشینی میرزائی –بلوار ذکریای رازی غربی  –رودکی کرمانشاهالهام امیریان9536۱۳۸۳/۷/۱۴خجسته طبخ امیر زاگرس138

*N**NN*6226141سه راه اصلی شهر –خیابان امام شافعی جوانرودبهمن محمدی220۱۳۸۳/۱۱/۱۲اردالن شاهو زاگرس139

7281029N*N*NNNپاساژ ایران –روبروی مسجد جامع  –جلوخان کرمانشاههادی رحیمی9886۱۳۸۳/۱۲/۱۰صنایع توسن صنعت بهین140

NN*****8210159طبقه دوم  -  110  پاساژ  -میدان آزادی کرمانشاهدلسوز جباری9838۱۳۸۳/۱۱/۲۵ماه نگار اورامان141

*N*****4230001مرکز مخابرات فجر –کارمندان کرمانشاهکامران محمدی9198۱۳۸۳/۲/۱۰نیکو کار غرب فرامان142

*284220742N****Nپالک   -فرعی اول    -111کوچه   -بلوار طاقبستان کرمانشاهعباس جمشیدی9774۱۳۸۳/۱۰/۲۶روز بهار کسری143

*N*****214221309واحد - ردیف نهم - طبقه دوم - مجتمع تجاری کاویان - روبروی پارک شاهد - بلوار راه کربال -قصرشیرین قصرشیرینمحمد زارعی494۱۳۸۳/۴/۲۴داالهو کوثر اندیش144

*N***N*8250442طبقه همکف –مجتمع اداری تجاری غدیر  –خیابان مطاعی  –خیابان مصطفی امامی کرمانشاهمصطفی سوری9333۱۳۸۳/۳/۱۶طاق نمای پرآو145

*1787245823N*N**Nپالک   –نبش خیابان ویال   –خیابان گالیول کرمانشاهمحمود مرادی9322۱۳۸۳/۴/۱۴فراساز توان غرب146

*1108253748N****Nپاساژ  –میدان آزادی کرمانشاهکیوان رستمی10137۱۳۸۴/۴/۲۶هوپاد صنعت بیستون147

2235240NNN**NN متری دوم20نبش  –شهرک ولیعصر کنگاورلیال خرم شاهی509۱۳۸۴/۵/۲۵رویان گستر بهاران148

*2231843NNN**Nطبقه سوم –پاساژ عراقی  –خ شهدا کنگاورعباس مرآتی منش510۱۳۸۴/۷/۳یاور مبین کنگاور149

N***NN*4249473روبروی پارک آزادگان – 8ایستگاه  –کارمندان کرمانشاهاحمد امیری10088۱۳۸۴/۴/۵زیبا دشت کرمانشاه150
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7298544NN****Nروبروی داروخانه ملت –خ سید جمال الدین اسد آبادی کرمانشاهمحمد ابراهیم مطهری فر10085۱۳۸۴/۴/۴ایده طالیی دردانه ماهان151

*******5225086تاکسیرانی –روبروی اتحادیه   -خ شهرستانیها اسالم آبادسمیه مهدی پور1200۱۳۸۶/۱۲/۱ایثار الله های غرب152

*******4218999جنب کبابی پوریا-  متری باهنر15باالتر از  –جاده قدیم کرمانشاهتورج باقری11638۱۳۸۶/۲/۳۰ایمان غرب طاقبستان153

2228522N*N*NNNروبروی مخابرات –خ شهید باهنر سرپل ذهاببیژن چامه181۱۳۸۶/۶/۳۱قطره باران ذهاب154

*N*****4228116نبش کوی خرداد –خ کوثر  –شهرک شهرداری  – 7ایستگاه    -2فرهنگیان فاز کرمانشاهغالمرضا شهبازی13238۱۳۸۶/۱۲/۱اندیشه کوهستان زاگرس155

*******2118355520نبش کوی  – مقابل سه راه حافظیه 0-بلوار شهید بهشتی کرمانشاهحمید پور حسین13050۱۳۸۷/۶/۲۴توان گستر کرمانشاه156

N***NN*78227944پالک - طبقه دوم  –پاساژ قدس  –خ مدرس کرمانشاههوشنگ بیطرف12653۱۳۸۷/۲/۱فعالگران شاهو هورامان157

*N**NN*3229798طبقهع دوم –پاساژ بشیری  –خ امام  –هرسین کرمانشاهسید یونس مهدوی13426۱۳۸۷/۱۰/۳۰ایده گستر بیستون158

******38227908Nواحد  – 13پالک  –کوی مجلل  –کوهساری کرمانشاهعلی راستی کرمانشاهی13411۱۳۸۷/۱۰/۲۲سفیر سپهر کاویان159

*7237267N***NNکوی شهید اسماعیل نقیب زاده –چهل متری مطهری غربی کرمانشاهمژگان جعفری13487۱۳۸۷/۱۱/۲۳زحل نگین آسمان160

7237942N****NNمقابل دبستان اربابی –خیابان سیروس  –چهارراه جوانشیر کرمانشاهحامد شاگردی12618۱۳۸۷/۱/۲۲زاگرس معراج هورامان161

*******992830پایین تر از دانشگاه پیام نور   -2فرهنگیان فاز  –جوانرود جوانرودجهانگیر بیونی388۱۳۸۷/۷/۱۵دیاکو گازران162

*8323224284NNN*NNروبروی شیرینی سرای چهارفصل-   میدان جمهوری اسالمی  -هرسین هرسینعلی ابراهیمی ورمله245۱۳۸۷/۱۱/۱۶پیشگامان برق شیرز هرسین163

*N*****8362272جنب شورای حل اختالف –سی متری دوم  –بهمن 22کرمانشاهحسین ابوطالب زاده13273۱۳۸۷/۹/۶آذرخش نیروی زاگرس164

*******7299271طبقه زیر بیمه نوین –روبروی نمایشگاه ستاره  –خیابان صابونی کرمانشاهابراهیم درفش کاویانی13245۱۳۸۷/۸/۲۸زاگرس کاویان غرب165

*298379227N***NNپالک  –کوی جم غربی  –بلوار شاهد  –شهرک الهیه کرمانشاهوحید فوائدی فر13360۱۳۸۷/۱۰/۱پویا گستر باختر166

N***NN*128229486قطعه  – 2بلوک    – 2  شهرک والیتکرمانشاهمصطفی بابا پیری13066۱۳۸۷/۶/۳۰آگاه کار خدمات سیروان167

N****N*4267128درب دوم جنوبی –کوی بهار  – متری والیت 45انتهای  –خیابان تختی  –شهرک والیت کرمانشاهحسین خانی علی اکبری13214۱۳۸۷/۸/۱۹مهتاب گستر پروا168

*N***N*8269672 متری26خیابان  –روبروی آژانس والیت  – 2شهرک والیت  –الهیه کرمانشاهحامد سلیمانی12995۱۳۸۷/۵/۳۱باختر بنای داالهو169

*******88270125کوی  –نبش شرقی  – متری 14خیابان  –شهرک دادگستری  –الهیه کرمانشاهنفیسه شیخ حسینی12756۱۳۸۷/۲/۲۹تحول آفرینان زاگرس170

28352570NNN**NN  انتهای کوی ارغوان – متری دوم 45 –حافظیه کرمانشاهسجاد نجفی13490۱۳۸۷/۱۱/۲۳نسترن گستر زاگرس171

*******6220235سه راه اصلی شهر –خیابان شافعی جوانرودکمال عمری331۱۳۸۷/۹/۲۸مهرورزان اورامان172

*17258963NN*NNNواحد  – 3زنبق  –خ بهارستان  –بهار کرمانشاهاحترام کماجیان13204۱۳۸۷/۸/۱۴پاکرویان غرب173

*7295193NNNN*Nمجتمع سریری –خیابان معلم شرقی کرمانشاهبابک فیض الهی347902۱۳۸۷/۱۲/۲۴ابتکار گستر فروغ مهر174

*8384235232NNN*NNجنب سیل بند –جاده قمام  –شهرک نیروی انتظامی سنقرمهدی زمانی639۱۳۸۷/۴/۳بازیافت کود عالی مهر سنقر175
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*NN**N*8387630پشت بازارچه مسکن و شهرسازی- روبروی پمپ بنزین - کوی فجر - خیابان گذرنامه  – بهمن 22خ کرمانشاهسید رضا صامتی14070۱۳۸۸/۷/۱۸تالشگران مهر صبا176

*N*****637217928پ –کوی حسن فراز  –خ مصوری کرمانشاهکیومرث پور بیرقی13857۱۳۸۸/۴/۲۷کنترل خدمات غرب177

**5237237N**NNکوچه جنب تاکسی سمند زرد – هکتاری 13خیابان  –خیابان شهید چمران اسالم آبادمژگان نجفیان1310۱۳۸۸/۹/۱۴آسانسرای داالهو178

N***NN*4293037انتهای کوچه سمت راست- 123کوی  –بلوار طاقبستان کرمانشاهفرهاد اسدی14094۱۳۸۸/۷/۲۵احسان گستر افرا179

*77247271N**NNNپ – متری سوم 10نرسیده به  –بهار کرمانشاهلیال بهمنی13700۱۳۸۸/۷/۱۲نافع نور کرمانشاه180

*N**NN*787250799پالک  – متری فروردین 16 –انتهای بهار کرمانشاهافشین کلکوتی14116۱۳۸۸/۸/۲بنان حصین غرب181

N****N*8362772پشت بازارچه –شهرک بهداری کرمانشاهعلی رضا محمدی14242۱۳۸۸/۹/۱۴کیمیا پژوهان غرب182

*NN***N------روبروی مجموعه ورزشی جانیازان – 1فرهنگیان فاز کرمانشاهآرش محمدی13697۱۳۸۸/۲/۲۲ابتکار صنعت آناهیتا183

***4224892NNNNمجتمع تجاری کاویان طبقه اول –خیابان راه کربال  –قصرسیرین قصرشیرینلیال پیر برناتن547۱۳۸۸/۹/۱اندیشه سبز قصر184

*N***N*37294844طبقه  –پاساژ پرویز  –میدان آزادی کرمانشاهفرشاد احمدیان14186۱۳۸۸/۸/۲۷پترو پارس پویا تالش185

NN*NNN*4210084نبش کوی مقابل بنگاه رستگاران –خیابان نهم  –کوی نسترن  –مسکن کرمانشاهفرزاد رحیمی13694۱۳۸۸/۲/۲۱استحکام جاوید دنیا186

N***NN*2847248746کوچه  –شهرک پردیس کرمانشاهیوسف لطفی14382۱۳۸۸/۱۱/۵اندیشه کاران ماددشت187

*******1017229433پالک  –بلوار ظفر  –بهمن 22کرمانشاهساالر محمدی خرم14166۱۳۸۸/۸/۲۰ستاره فنون زاگرس188

*397245905NN***Nپالک  –اتنهای کوی سعادت  –خیابان بهار کرمانشاهالهام صوفی14251۱۳۸۸/۱/۱۸دانیال سنجابی گستر189

*****42221346NNروبروی تأمین اجتماعی –خیابان راه کربال سرپل ذهابمحسن محمدی411۱۳۸۸/۵/۱۴آباد گستر گوهر صدف190

*N*****8328565روبروی آژانس فدک –جنب پاسگاه قدیم  –آریاشهر تهرانفرزاد نوری13970۱۳۸۸/۲/۲۸نهال دانه زاگرس191

NN**NN*444232486واحد   -پاساژ ایران  –خیابان مدرس کرمانشاهسعید زارعی14013۱۳۸۸/۶/۲۴پیام آوران کورش192

*NN*NN*588360882پالک  – متری نجفی 20 –بلوار شاهد  –الهیه کرمانشاهمجتبی شیوا13674۱۳۸۸/۲/۷گلستان بهار داالهو193

*N***N*8279051جنب دانشگاه رضایی –شهرک دادگستری کرمانشاهمهتاب رشیدی14345۱۳۸۸/۱۰/۲۲گلستان افروز بیستون194

*NN**N*478356851پالک  –جنب شعبه نفت  –خیابان طالقانی  –الهیه کرمانشاهمریم چقامیرزائی14363۱۳۸۸/۱۰/۲۷سپید راه دماوند195

*3229249NN***Nمقابل مدرسه استثنایی  -خیابان سعدی   -میدان امام صحنهشهین حاتمی307۱۳۸۸/۱/۲۰رنگین کمان باختر196

****28252270N*Nپ  –طبقه دوم  –مجتمع غدیر  –خ مصطفی امامی کرمانشاهآناهیتا یارمرادی13946۱۳۸۸/۵/۳۱فروزان نیروی بیستون197

*N***N*827237267پالک  –کوی شهید نقیب زاده  –چهل متری مطهری غربی کرمانشاهمنیره امیدی13817۱۳۸۸/۴/۴امید بهاران کرمانشاه198

*8383280NNN*NNجنب مصالح فروشی محبوبی –بلوار رضوان مدنی   –الهیه کرمانشاهکورش محبوبی14093۱۳۸۸/۷/۲۵سپند آسای بیستون199

*448360330NN***Nپالک  –خیابان ایثار  –میدان مرکزی  –سی متری دوم کرمانشاهابراهیم شیری13657۱۳۸۸/۱/۳۱کوشا گلشن زاگرس200
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*N*****68225956پالک -   2بلوک   -مجتمع غدیر  –بلوار مصطفی امامی کرمانشاهمحمد ماجد عزیزیان2061۱۳۷۰/۷/۱۵ساالر باختر201

*******528378386پ  –جنب مسجدکوکب رشیدی –سی متری دوم کرمانشاهشهریار اعظمی6606۱۳۷۹/۱۲/۲۷ره فراز جاوید202

8242632NNN**NNروبروی دبیرستان حضرت فاطمه  -نرسیده به چهارراه ارشاد   -بلوار مصطفی امامی تهرانحسام الدین احمدی356360۱۳۸۸/۵/۲۶زاگرس احداث ایرانیان203

*7260700N****Nروبروی سالن ورزشی تقوی- خیابان فاطمیه –سه راه برق کرمانشاهکاوه نیک رفتار12278۱۳۸۶/۱۰/۴سپهر خدمات کاویان204

*******7288045روبروی عکاسی نوید –خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کرمانشاهیوسف راضی7516۱۳۸۱/۴/۵آرمان پیشتاز کرمانشاه205

*N*****4238569ایستگاه اول- شهرک جهاد کرمانشاههومن کاویانی9372۱۳۸۳/۴/۳۰کرمانشاه  ساحل پردیس206

*N***N*47210231واحد  –طبقه سوم  –پاساژ سریری  –خیابان معلم کرمانشاهنرگس رضایی9935۱۳۸۴/۱/۷کیانوش خدمات طاقبستان207

*3225159NN***Nانتهای خیابان طالقانی    –محله علیرضا وندی    –گیالنغرب گیالنغربمراد سهامی گیالنی164۱۳۸۵/۱۱/۲۴زاگرس نشینان کلهر208

*****N*8383950جنب مطب دکتر احمدی- انتهای کوی هفتم کاشانی -  متری اصلی 25- شهرک بهداری کرمانشاهمحسن معافی13509۱۳۸۷/۱۱/۲۹پوینده حقیقت باختر209

*N***N*4282235نبش کوی هشتم –خیابان ادیب غربی  –خیابان رودکی   -  شهرک معلمکرمانشاهسید جمال صامتی13183۱۳۸۷/۸/۸سپهر پویای داالهو210

*8257869N****Nروبروی بانک تجارت – 1فرهنگیان فاز کرمانشاهمهدی برونی14175۱۳۸۸/۸/۲۳عمران توسعه آناهیتا211

*******5128240766پالک  –خیابان سید جمال الدین اسدابادی کرمانشاهجالل مرادی14534۱۳۸۸/۱۲/۲۶سیروان غرب کرمانشاه212

2223242NNN**NNجنب گرمابه درخشان –خیابان سلیمان خاطر  –کنگاور کنگاورحمیدرضا رحمتی676۱۳۸۸/۱۰/۳۰ همیاران آناهیتا3916تعاونی 213

*8373294N**N*Nطبقه سوم –ساختمان زاگرس  –سی متری دوم کرمانشاهبابک بدری14038۱۳۸۸/۷/۷راستین خدمات بیستون214

*N*****7217492روبروی عکاسی نوید - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کرمانشاهپرویز صادقی باغنی14136۱۳۸۸/۸/۱۰تندیس خدمات باختر215

*******8390588 متری16خیابان  –شهرک نجفی  –خیابان بهداری کرمانشاهحدیث ولی خانی13952۱۳۸۸/۶/۱سبز گستر سیروان216

*******4298900روبروی پارک شرقی –جاده قدیم کرمانشاهفرهاد جهانگیری13639۱۳۸۸/۱/۲۳البرز حصار غرب217

*N***N*8274251جنب آرایشگاه گل یاس –خیابان تختی  –الهیه کرمانشاهمحمد گلمرادی14030۱۳۸۸/۷/۱پاکسرای نوین گستر غرب218

*******18253537  بلوک  -مجتمع غدیر   -خیابان مصطفی امامی کرمانشاهصورت جمشیدی راد9777۱۳۸۳/۱۰/۲۷وریا گستر افرا219

*627250976NN***Nپالک  –کوچه شهید یوسف پور  – متری فروردین 16 –بهار کرمانشاهفریده صوفی11781۱۳۸۶/۴/۲۴افزون مهر غرب220

*4279470N*NNNNخیابان سمیعی –ایستگاه مخابرات  –بلوار عطار  – 2شهرک معلم فاز کرمانشاهمهدی کهریزی11341۱۳۸۵/۱۱/۲سلیم فراز غرب221

N**NNN*197217414واحد  –مجتمع حکیم  –تقاطع خیابان حاج محمد تقی اصفهانی  –جوانشیر کرمانشاهپیمان صالحی تبار11192۱۳۸۵/۹/۱ستاره سرخ باختر222

*4296512NN***Nجنب آژانس مسکن میهن  -روبروی نانوائی   -  3  ایستگاه  -تعاون کرمانشاهشیدا عزتی13538۱۳۸۷/۱/۲۵پیک طب درمانکار223

*2222262N****Nجنب آژانس پرواز  -خیابان شهید باهنر   -سرپل ذهاب سرپل ذهابجهانشاه باقری محکی239۱۳۸۵/۴/۱۰جهان نگار ذهاب224

N**NN**8227919طبقه سوم  -  قدس  پاساژ  -  خیابان مدرسکرمانشاهسیروس ردکا7671۱۳۸۱/۶/۲۰وحید خدمات غرب225
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*8235390N****Nکوی بنفشه  -  ده متری حافظ  -  شهریور  17  خیابان  -  بلوار شهید بهشتیکرمانشاهمهناز رنجبر6810۱۳۸۰/۴/۱۷باقر غرب کرمانشاه226

*******8227634کوچه شهید حسینی  -روبروی گاراژ نوبتی   -خیابان جلیلی کرمانشاهعلیرضا کهریزی5875۱۳۷۸/۱۱/۲۱سرو خوش طینت غرب227

*N*NN**647254250پالک  –کوچه آبان جنوبی   -خیام کرمانشاهشبنم کاموسی11652۱۳۸۶/۹/۲۰حماسه سازان مرصاد228

8381596N****NN جنب نانوایی سنگکی105پالک-متری شهیدعسگرنیازی18خیابان -متری نفت  20کرمانشاهرضا ایزدی11653۱۳۸۶/۳/۵مهتاب گستر زاگرس229

*N*****8262388روبروی مدرسه شهید نجومی – 212کوچه   -سه راه شرکت  –دولت آباد کرمانشاهتیمور رضایی7923۱۳۸۱/۱۰/۴تعاونی ارتباطی فجر شاهو230

*N*****168371551بلوک -    متری16  نبش خیابان-   19انتهای کوی   -   متری45خیابان -   شهرک نجفیکرمانشاهعلی اصغر دوستوندی10016۱۳۸۴/۳/۴تالشگران کیمیای باختر231

*******65پالک -  متری سوم 18- خیابان عصر انقالب - ایستگاه پنجم  - 2فرهنگیان فاز کرمانشاهنجمه تاجداری9732۱۳۸۳/۱۰/۱۰بهاران سراب232

*28255155NN**NNمقابل مدرسه سماء   -  بلوار فهمیده   -1فرهنگیان فاز کرمانشاهعزیز محمد نظری12359۱۳۸۶/۱۱/۷تندیس فراز بیستون233

*N*****4226723تاکسیرانی  -  شهرک بهار  -سنقر سنقرمنصور محمد یاری615۱۳۸۶/۹/۲۹هفت آشیان غرب234

*5220253N****Nروبروی نانوایی  -خیابان شهرستانی اسالم آبادعلی باقر عزیزی1258۱۳۸۷/۱۰/۱۹افکار فنون غرب235

*N*****4233357جنب سوپرمارکت ویسی-بازارچه-بلوار شهیدآوینی - ایستگاه اول - 2فرهنگیان فاز کرمانشاهگودرز لرینی11302۱۳۸۵/۱۰/۱۳راه بانان طریق زاگرس236

*N**NN*8255341طبقه اول –پاساژ قدس  –خیابان مدرس کرمانشاهرضا ربانی7202۱۳۸۰/۱۱/۲ستاره دنیای رایانه بیستون237

*****N*1697217492پالک- روبروی عکاسی نوید - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کرمانشاهحجت اله صادقی8398۱۳۸۲/۴/۱کیهان گستر کرمانشاه238

*******158353411پالک  –بلوار رنجبر  –گذرنامه سابق   -بهمن  22کرمانشاهحسین معافی10123۱۳۸۴/۴/۱۶جبل زاگرس غرب239

*N*****674223920پالک  –طبقه سوم  –پاساژ ایران  –خیابان مدرس کرمانشاهمریم امیری4740۱۳۷۵/۱۱/۴پونه خدمات غرب240

*N*****4218975کوچه اول فجر  -بر خیابان سی متری شهید مطهری    -  کارمندان  9ایستگاه   -مسکن کرمانشاهپریا نادریان7086۱۳۸۰/۹/۱۰نوید نور غرب241

*8408356488NN***Nپالک   -  جنب پارک –مقابل پمپ بنزین  –خیابان گلریزان کرمانشاهحشمت اله عزیزی8060۱۳۸۱/۱۱/۱۶حافظ گستر زاگرس242

*238381466N*N*NNپالک    -روبروی پیش دانشگاهی علی ابن ابیطالب   -بلوار زن کرمانشاهمظفر خرمی7521۱۳۸۱/۴/۸شایان الکتریک پیشرو243

******5226134Nسه راه شهید چنگیز عبدی  -خیابان شهید مطهری   -اسالم آباد اسالم آبادغالمحسین شریفی1201۱۳۸۶/۷/۹سپهر عصر پاکیزه244

*******8390840(چهارراه خرم  )  -پایین تر از تقاطع میدان مرکزی   -بلوار گلریزان کرمانشاهعلیرضا مرادی14219۱۳۸۸/۹/۹سپهر ارتباط زاگرس245

7211822NN*NNNNطبقه دوم –ساختمان بین الملل   -سه راه برق  –خیابان فردوسی کرمانشاهمحسن کرمی125۱۳۸۳/۸/۳۰توسعه و تحقیقات میراث فرهنگی وگردشگری بهارستان246

******34327128Nقطعه  – 74بلوک  – 3ایستگاه  –شهرک ظفر کرمانشاهوحید بیات13388۱۳۸۷/۱۰/۱۰وحید صدرا غرب247

*8259708NNN*NNروبروی قنادی پیوند –چهل متری  –بلوار راهنمایی و رانندگی کرمانشاهحشمت تربتی12875۱۳۸۷/۴/۸اهورا گستر زاگرس248

*324215304NNNNNNکوی  –بر خیابان  –خیابان نرگس  –جاده قدیم  –مسکن کرمانشاهسید محمد اکبری8440۱۳۸۰/۸/۲۲رهروان غرب پویا249

*N*****88387425واحد - ساختمان میالد نور  –سی متری دوم  –بهمن 22کرمانشاهروشنک رستمیان11662۱۳۸۶/۳/۸کار و دانش نیروی غرب250
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*234293264N*N*NNپالک   -ایستگاه هفت  –کارمندان کرمانشاهمحمد مراد رازیانی10121۱۳۸۴/۴/۱۴نصاب صنعت رازیان251

NN**NN*4273875جنب اتحادیه موزایک سازی  -  اولین بریدگی  -بلوار رودکی کرمانشاهمحمود شهبازی11426۱۳۸۵/۱۲/۶نگین بیتای غرب252

*****N*327248372روبروی تعاونی مسکن پالک  – متری هالل احمر 20 –کسری کرمانشاهمهدی الهوتی9259۱۳۸۳/۳/۱۷زاگرس سرافراز غرب253

*N***N*8368450طبقه اول –ساختمان دکتر بنکدار   -جنب درمانگاه حاج دائی  –گلستان کرمانشاهلطف علی ویسی12293۱۳۸۶/۱۰/۱۷حدید بناء غرب254

*N*****3244499نرسیده به پارک سمت چپ –خیابان پارک شهر –هرسینهرسینعلیرضا صفرپور221۱۳۸۶/۱۲/۲۳حافظان سالمت شهر255

*N*****177232360واحد –4ساختمان حکیم طبقه –چهارراه جوانشیرکرمانشاهپگاه بیاتی10788۱۳۸۵/۳/۱۷برنا صمیم غرب256

*******4322842سرکوچه اندیشه  -خیابان مخابرات   -  4ایستگاه –ظفرکرمانشاهاله مراد کرمی9778۱۳۸۳/۱۰/۲۸پارسا دوستان غرب257

*7285191N****Nروبرو مجتمع اجاللیه  -جنب اداره دارایی   -پل اجاللیه کرمانشاهامیر رنجبر10620۱۳۸۴/۱۲/۱آذرخش ماشین زاگرس258

*647221733N*NNNNپالک  -باالتر از دادگاه   -  کوچه ثبت  -شریعتی کرمانشاهپرویز پشنگ9402۱۳۸۳/۵/۱۷پارسا سامانه غرب259

*N**N**7231649طبقه دوم  –پاساژ ملت  -میدان کاشانی کرمانشاهمسعود بروشکی13586۱۳۸۷/۱۲/۲۱امیر گستر غرب260

NN**NN*5238900باالتر از بیمارستان –بلوار یادگار امام  -خیابان چمران اسالم آبادرضا سلیمانی943۱۳۸۳/۴/۸مهرگان سرای اسالم آباد261

4234469N****NNو شهرسازی  بازارچه مسکن   -2ایستگاه    -2فرهنگیان فازکرمانشاهوحید اله کرمی پیمان12393۱۳۸۶/۱۱/۱۷سبز اندیشان کشاورزی باختر262

*54316799N***NNنبش کوی نسیم  -سمت چپ   -چهارراه اول   –شهرک نصر  -مسکن کرمانشاهامیر عبدالمالکی8164۱۳۸۲/۱/۹کشکول کبریای غرب263

*******198357130واحد  –طبقه همکف  –پاساژ غدیرکرمانشاهحسین رضا رحیمی11760۱۳۸۶/۴/۱۲آبادگران یکتای غرب264

****5235686N*N متری ارتش20بلوار معلم خیابان اسالم آبادسعید نوری1195۱۳۸۶/۱۲/۱۵سبز پوشان کارآفرین265

*N*****27216055دبیراعظم روبروی مجتمع ارگ طبقه سوم بانک رفاه واحد کرمانشاهبی ژن مهربانی اسفندیاری10666۱۳۸۵/۱/۱۹بهستون بیستون266

*NN****538388254پالک   - متری برق 20تازه آباد کرمانشاهپرویز زردشتی10458۱۳۸۴/۹/۲۲ادیب قائم صداقت267

N***NN*437272170واحد   -خیابان مدرس مجتمع ایران طبقه اول کرمانشاهمختار حقیقی نژاد9919۱۳۸۳/۱۲/۲۲دربند بام بیستون268

N***NN*8325757انتهای بلوار شهرک بسیج جنب آرایشگاه فطرسکرمانشاهعباس زارع یگانه10449۱۳۸۴/۹/۱۷صدرا فتح باختر269

*4221620NNN**N نبش فرعی سوم134بلوار طاقبستان کوچه کرمانشاهیداله حسنی قره حسنی11370۱۳۸۵/۱۱/۱۲گرما جیحون بیستون270

*******8352192ساختمان اداری تجاری تیراژه طبقه دوم  -بطرف وحدت   -سی متری دوم کرمانشاهفرهاد حیدریان14000۱۳۸۸/۶/۱۸بین الملل  تجارت گستران عرصه271

N***NN*7303197 متری اول14 متری ولی عصر 25  -شهرک متخصصین کرمانشاهندا گلدوست14101۱۳۸۸/۷/۲۸رایحه پاکی بیستون272

*N**N**57243637خیابان آیت اهلل کاشانی پاساژ سروش طبقه باالی همکف پالک کرمانشاههادی نعمانی14536۱۳۸۸/۱۲/۲۶سرو قامت بیستون273

******38227586Nو2فرهنگیان فاز خیابان آموزش و پرورش کوی فرهنگ کرمانشاهمیترا بریموندی11687۱۳۸۶/۳/۱۶پشتوان پرنگ غرب274

**N**N*208234559پالک - خیابان پنجم - مقابل بوستان شهید درخشان - بلوار سی متری دوم - بهمن  22کرمانشاهفرید قنبری8228۱۳۸۲/۲/۱سپهران جوشن زاگرس275
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*******7297780میدان جهاد جنب مسجد معتضدی طبقه دومکرمانشاهعلی اشرف کریمپور10976۱۳۸۵/۱/۳۰پایا خدمات داالهو276

N***NN*8327226131پاوه میدان مولوی جنب مسجد سابقیپاوهشاهو رشیدی243۱۳۷۹/۵/۹روشن جویان پویا277

*N***N*8389938خیابان رازی  -شهرک حافظیه کرمانشاهپیام سلیمی10771۱۳۸۵/۳/۹برتر سازان باختر278

*28378897N*NNNN سی متری اول ساختمان آریا طبقه  بهمن  22کرمانشاهعبدالخالق نقشی5805۱۳۷۸/۱۰/۳۰نیروبنای کرمانشاه279

N***NN*8212644طبقه دوم – 110پاساژ   –میدان آزادی کرمانشاهگیتی پارسامنش14505۱۳۸۸/۱۲/۱۶اندیشه باوران باختر280

*******7280691دبیراعظم پاساژ میرداماد طبقه آخر واحد آخرکرمانشاهسیمین صادقی14707۱۳۸۹/۳/۲مروارید بازار غرب281

*N**N**7258290شهرک بهداری بعد از بریدگی شهرک نجفی جنب داروخانه مرادیکرمانشاهشهریار بختیار14401۱۳۸۸/۱۱/۱۱آریا توان بیستون282

***N***8326440شهرک تعاون ایستگاه شش طبقه اول ساختمان محمودی طبقه یککرمانشاهفرزاد غالمی14548۱۳۸۹/۱/۱۴آیسان غرب زاگرس283

*8224373N*N**Nبازارچه سپاه پاسداران  -شهرک ظفر کرمانشاهامیری  فریبا8095۱۳۸۱/۱۲/۵آینده ساز غرب284

******1517211942Nجنب کوچه سعید پالک   -مسیر نفت کرمانشاهاحسان امدادی8134۱۳۸۱/۱۲/۱۹سیالب رود غرب285

*N*NN**8265082الهیه ابتدای خیابان کاشانی جنب قنادی کاخ و نانککرمانشاهنوراله عزیزی8796۱۳۸۲/۹/۱۲هفت آسمان کرمانشاه286

*NN**N*8331932 پاساژ سبز  –طبقه فوقانی  – متری 40خیابان  –دولت آباد کرمانشاهعلیرضا عباسی7855۱۳۸۱/۹/۱۲ طلوع گستر فراسوی غرب 287

*******47299465واحد  – 10طبقه  –مجتمع اداری ارگ  –میدان آیت اهلل کاشانی کرمانشاهصدیقه رنجبر نامیوندی14215۱۳۸۸/۹/۸اهورا بدخش اوحد288

*8235925N*N*NNجنب میلنگ تراشی ارج –ابتدای خیابان کارگر  –چهارراه کارگر کرمانشاهمحمد صف آرا9070۱۳۸۲/۱۲/۱۹پارس بنیان هیوا289

2231710NN***NNسرکوچه شهید طهماسبی –جنب پل  –خیابان احمد ابن اسحاق  –سرپل ذهاب سرپل ذهاببهروز رضایی444۱۳۸۸/۱۲/۲۳گیتی گستر بیستون290

168211897NNN*NNNپالک  –جنب آژانس گالیول  –بلوار ویال کرمانشاهافشین باتمانی14600۱۳۸۹/۱/۳۱باران سبز زاگرس291

*8212522N****Nواحد شمالی –طبقه سوم  - 5پالک  – متری کوالیی 8 –کوهساری کرمانشاهسید اکبر محمدی14089۱۳۸۸/۷/۲۵همیار کار گروه پنج292

*N***N*8224104نرسیده به مسجد قمر بنی هاشم  -خیابان شباب   –شاطر آباد کرمانشاهحاتم امیریان10277۱۳۸۴/۶/۲۳یادگاران صبح ظفر293

*******5221217چهاراه رشیدی-خیابان شهید صادقی-خیابان شهید چمران-اسالم آباد غرب اسالم آبادفرهاد نجفی936۱۳۸۳/۲/۲۹شاهدغرب2676تعاونی 294

*N***N*4299070دور پارک نشاط – 4ایستگاه  –شهرک تعاون کرمانشاهمجتبی گردکانه9145۱۳۸۳/۲/۶خوش خدمتان زاگرس295

*7299994NNNNNNطبقه اول – 12ساختمان شماره  –میدان آیت اهلل کاشانی کرمانشاهشاهپور علیرضایی1690۱۳۶۸/۴/۵نیروی غرب296

*N*****7221501روبروی تاالر مقدسی –خیابان شهید اشک تلخ کرمانشاهبرزو ناصری نجف آبادی13822۱۳۸۸/۹/۴میراب اندیشان غرب297

*******8384222531جنب پارک شاهد –کوی فرهنگیان  –خیابان فلسطین  –سنقر سنقرمصطفی حیدری682۱۳۸۸/۸/۹ایمن راه گشای سهیل298

NN**NN*27232828واحد  –طبقه اول  –مجتمع کدیور  –دبیراعظم  –کرمانشاه کرمانشاهسوسن افتخاری نیا11168۱۳۸۵/۸/۲۴پاکیزگان غرب نسیم299

*N**NN*8321221خیابان اصلی  بر – 4بلوک  –شهرک کیهانشهر کرمانشاهحسین عظیمی13463۱۳۸۷/۱۱/۱۹آبادگران شباب غرب300
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NN**NN*4329019خیابان شهید نبی لطفی –شهرک نوکان کرمانشاهتورج نادری قمشه14725۱۳۸۹/۳/۱۲معراج گوهر غرب301

*8325228156NNN**Nابتدای خیابان شهرستانی –اسالم آباد غرب کرمانشاهمهرداد مرادی بی نهری14805۱۳۸۹/۴/۹توسعه نوین داالهو302

*N***N*388222993پالک –بیست متری شهید تیرانداز –خیابالن مصطفی امامی کرمانشاهقدرت اهلل جمشید زاده14735۱۳۸۹/۳/۱۶شاکرین انصار غرب303

*8325235825NN***Nجنب آژانس مسکن کلهر –بلوار معلم  –چهارراه محمودی  –میدان هدایت  –غرب   اسالم آباداسالم آباد غربدانش لطیفی فر866۱۳۸۱/۶/۲۰ایمن گستر ملنجه304

******5240591Nخیابان شهید کالهدوز پشت مسجد جامع پاساژ ارگاسالم آبادبهزاد اعظمی865۱۳۸۱/۴/۱۹هوای همیشه بهار305

N***N**74312897قطعه  - 12بلوک -  متری 45خیابان - شهرک نصر کرمانشاهمحمد رضا علیخانی10310۱۳۸۴/۷/۱۱گسترش ارتباط بیستون306

*N**N**278252430پالک - طبقه سوم - پاساژ قدس - خیابان مدرس کرمانشاهفروزان کریمی9035۱۳۸۲/۱۲/۲۹حوض سنگی کرمانشاه307

2222247NNN*NNNروبروی پارک شاهد- بلوار انقالب کنگاوراحمد علی نعیم وفا684۱۳۸۸/۱۲/۲۵ خدمات صبا کنگاور3938تعاونی 308

******137256442Nقطعه -  متری دوم 20- شهرک پردیس کرمانشاهمژگان جعفر پور7662۱۳۸۱/۶/۱۷رنگین جامه309

2221311NN*N*NNپایین تر از سه راه معلم- خیابان امام سرپل ذهابحجت ایل بیگی468۱۳۸۹/۶/۲۲آرمان گستر داالهو310

*N***N*8282546کوچه سوم گاوداران- روبروی خیابان طالقانی - شهرک دادگستری کرمانشاههادی راهگان13481۱۳۸۷/۱۱/۲۲آوای توسعه گران زاگرس311

***N***24292231واحد - طبقه اول  - 55بلوک - شهرک شهید رجایی - مسکن کرمانشاهاکبر عیوضی13746۱۳۸۸/۳/۱۰توانگر ارتباط قصر312

*2221346N****Nروبروی تأمین اجتماعی- خیابان راه کربال سرپل ذهابشهروز محمدی474۱۳۸۹/۷/۱۴پاک رویان شهر313

*N*****8304320داخل کوچه- دست راست - کوی عبدالمجید  - 2بلوک - کیانشهر کرمانشاهفرزاد نعمت الهی14747۱۳۸۹/۳/۱۹هراز کوه زاگرس314

*N*****8304301روبروی پمپ بنزین - 6ایستگاه - تعاون کرمانشاهیوسف عزیزی15110۱۳۸۹/۷/۲۱شیرین معراج غرب315

*****N*64237974 و 5واحد - طبقه دوم - پاساژ بعثت - مسکن کرمانشاهشاهرخ لطفی14819۱۳۸۹/۴/۱۵بهارستان غرب کرمانشاه316

7370436NNN*NNNطبقه اول- مجتمع ارم - کوچه شریفی - میدان کاشانی کرمانشاهستار جمشیدی14484۱۳۸۸/۱۲/۶راه امید دوستان317

*7282811N****Nپایین تر از مرکز جهاد کشاورزی- خیابان اصلی  - (منصور آقایی)شهر شاهوروانسرادریس مرادی451۱۳۸۹/۱/۱۷تعاونی نگین شهر شاهو318

*N*N*N*24242747پالک  - 117نبش کوی - بلوار طاق بستان کرمانشاهنجف پور حسن12731۱۳۸۷/۲/۲۳ابزار صنعت ونائی319

*2577288086N****Nپالک - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کرمانشاهمحمد جواد فرزامی فر14346۱۳۸۸/۱۰/۲۲مژده راحت باش320

*N***N*8389934نبش کوی چهارم- خیابان شهید کاووسی - شهرک اتوبوسرانی - خیابان الهیه کرمانشاهرضا رضائی15150۱۳۸۹/۸/۴نکیسا سازه قرمسین321

*NN*NN*3231197جنب نمایشگاه اهورا- بلوار امام  - (ره)شهرک امام خمینی صحنهرسول خزائی342۱۳۸۶/۴/۱۹عرشیا افق غرب322

202228238NNN**NNپالک - کوی دهم - خیابان شهید رجائی کنگاورمحبوبه شریفی نژاد503۱۳۸۴/۲/۱۷پالیز بهار غرب323

*324292262NN***Nقطعه  - 94بلوک -  متری شهید فرهاد امجدیان 24خیابان - شهرک پرواز کرمانشاهسمیه احمدی مرادی15117۱۳۸۹/۸/۲۶آناهیتا خدمات سوران324

*5227537NN***Nروبروی تعاونی روستایی- بلوار شهید فتاحی - میدان شهید بهشتی اسالم آباد غربشیرزاد عباسی944۱۳۸۳/۴/۹پیروز خدمات افشار325
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.  تایید شده است1389 برای سال  81/9/5 مورخ 27506ت  / 38326فهرست اسامی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی مستقر در استان کرمانشاه که صالحیت آنها در اجرای مصوبه شماره 

1234567تلفننشانیشهرستاننام مدیرثبت.تثبت.شنام شرکتردیف

*******3230888خیابان اشرفی اصفهانی- چهار راه کاشانی هرسینحسین خاموشی7738۱۳۸۷/۹/۴مرتب کار غرب326
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