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 شماره تلفن آدرس پستی منطقه نام مركز ردیف 

 02 آزادگان 1
جنب  -تقاطع آزادگان  -خ فدائيان اسالم  

 مسجد امام علی )ع(
33320333-66602126-9 

 33033330 جنب کالنتری جدید -بلوار آزادی  -قيامدشت  10 حضرت امام رضا)ع( 0

 10 شهدای بدر 3
خ شهيد  -شهرک شهيد مطهری -خ بروجردی

 قاضی زاده
33333033 

 02 باقر آباد 2
جنب  -خ شهيد اسماعيلی  -باقر آباد بهشت زهرا

 30اداره گاز پ 
00022332 

 02 امام صادق)ع( 0
انتهای  -ميدان فاتحی -باقر آباد بهشت زهرا

 متری طالقانی شرقی02
00023303 

 02 حضرت زهرا)س( 6
جنب  -خ سرلک   -جاده امين آباد  -شهرری 

 اطميهمدرسه ف
33220333 

 حسن آباد 3
بخش 

 فشافویه

منطقه   -بخش فشافویه -جاده قدیم تهران ،قم 

 حسن آبادبلوار امام رضا
06000101-06001230 

 33300200 روبروی مخابرات -خ عدالت پژوه  -جاده خاوران  10 خاورشهر 3

 06003636 ابتدای بلوار شهيد بهشتی -کهریزک  02 شهيدرجایی 9

 02 ابوالفضل مبارکیشهيد  12
بن -خ حنيفه زاده-جوانمرد قصاب -شهرری 

 جنب آموزشگاه منتظرین قائم-بست شهيدکيایی
33322132 

 02 شهيد جمالی 11
بعد از -ابتدای جاده امين اباد -سه راه ورامين 

 کانال آب
33222623 

 02 آبان 13 10
-خ هادی رشيدی -خ شهيدرجایی  -شهرری 

 محله عظيم آباد
3-00220323 

 02 شهيد فالحی 13
ک -شهرک عباس آباد-سه راه تقی آباد-شهر ری 

 3پ-شهيدباصری
33213322 

 02 شهيد نيک نژاد 12
جنب کانون -نبش مالک اشتر–خ فدائيان اسالم 

 سميه
33301616 

 33322222 بين فلكه دوم وسوم -دولت آباد  -شهر ری 02 شهيد یغمایی 10

16 
شهيد ورامينی 

 روستایی
02 

روستای اسالم  -بعد از غنی اباد  -جاده امين آباد

 جنب ميدان نيایش -آباد
33033033 
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 شماره تلفن آدرس پستی منطقه نام مركز ردیف

 02 روستایی حضرت ابوالفضل )ع( 13
 -جاده قدیم تهران قم 12کيلومتر  -شهرری

 روستای قاسم آباد)شورآباد(
06020300 

-روستای فيروزآباد-3کيلو متر -اده ورامينج 02 روستایی فيروز آباد 13

 61پالک 

36630230 

 صالح آباد 19

خيابان سيزده  -اتوبان شهيدرجائی -شهرری 02

خيابان   -خيابان صالح آباد شرقی   -آبان

 0پالک-متری کلهر 16

00222202 

نرسيده به -بعد از  فيروز اباد -جاده ورامين 02 روستایی قلعه نو 02

خيابان شهيد  -قلعه نو روستای  -قرچک

 13تاجيک پالک

36693000- 

36690212 

بخش  روستایی قوچ حصار 01

زیکهر

 ک

مقابل خيابان  -ابتدای جاده قدیم تهران قم

خيابان  -سلمبر -قوچ حصار  -شهيد بهشتی

طبقه  -کوچه شهيدکاظم اکبری   -شهدا

 20همكف پ 

06030321 

بخش  روستایی قمصر 00

کهریز

 ک

روستای  -باقر شهر  -ران قم جاده قدیم ته

ا بتدای بلوار   -خيابان امام خمينی  -قمصر 

 012پالک   -

06003233 

شهرک   -ابتدای جاده خاوران 10 شهدای احد 03

 -متری اسكندرلو  02 -رضویه)کاروان( 

 0نبش کوچه شهيدکریمی

33299090 


