
همراه نمابر تلفن کد پستی آدرس دفتر مسئول دفتر شماره پروانه شهر

09124829416 33350315 33350313 5564534156 جنب بانک تجارت–خیابان پادگان مرضیه باریک بین 1047-26 -72 قزوین

09122139017 33330015 33369933 3335834159 بلوارخامنه اي جنب عکاسی سامان -خیابان ولیعصر  علیرضا بابایی 1048-26 -72 قزوین

09122828111 33568016 33554460 9884834186 ترمینالروبروي–خیابان آیت اهللا کاشانی  محمد مومنی 1001-26 -72 قزوین

09126821607 33358482 33357887 6643734138 ملی ایران  بانکروبروي–خیابان خیام شمالی  محمد تنباکوسازها 1026-26 -72 قزوین

09126810064 33683222 33683161 7658934146 باالتر از کانال –نوروزیانخیابان  فرزین غفاري فر 1061-26 -72 قزوین

09121810798 33362008 1659934199 نبش - خیابان نواب شمالی نرسیده به مجتمع ادارات 

کوچه میخک

محمدرضا امینی 1042-26 -72 قزوین

09127864388 33677007 6433434148 قناديروبروي–متري سونا  20خیابان –غیاث آباد

ارکید

علی حمیدي نهرانی 1060-26 -72 قزوین

09197401751 9-

33688398

4651334146 پالك–خیابان شهید بابایی روبروي اداره استاندارد

366

رضا پیرورام 1006-26 -72 قزوین

09192814707 33566617 33558228 7473634176 –قدیممنتظريخیابانابتداي–چهارراه شهدا 

342پالك

علی اکبر مالکی 1012-26 -72 قزوین

09123818131 33332860 33332870 9318534137 محمدشهیدکوچهنبش–نرسیده به چهاراه خیام 

199پالك  –) 20کوچه(ملکیتقی

شرکت معین گستر 

سفیر ایوب یعقوبی

1044-26 -72 قزوین
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نرگس رسولی 1102-26 -72 قزوین

09127821353 33245799 8664934188 مجتمعمولويخیابانتقاطع–خیابان شهید انصاري

تجاري

عبداله غفاري 1034-26 -72 قزوین

09122811949 33790690 4977134717 مقابل بانک کشاورزي -بلوارصیادشیرازي - مینودر وجیه اله شیخ 

کوروش )سلیمانی 

(محمد یاري

1015-26 -72 قزوین

09121822145 33233031 33233132 4599634197 24پالك–مهتابکوچهنبش–بلوار شهید باهنر  پیمان رحمانی 1016-26 -72 قزوین

33563142 33573607 3417795713 پستساختمان–خیابان راه آهن  انسیه شعبانی نژاد  1030-26 -72 قزوین



خاص

09126821259 33413335 33426165 3418313751 بانکروبروي–خیابان امام خمینی (ره)  -اقبالیه

سپه

صفدر حیدري 1005-26 -72 اقبالیه

09121824295 33422883 33412969 6756334171 302پالك–خیابان امام رضا (ع)  -اقبالیه محمدکشاورزقاسمی 1032-26 -72 اقبالیه

09192887556 33762456 1351334971 پالك–بخشداريجنب–بلوار امام رضا  -کوهین

122

فاطمه قنبري 1022-26 -72 کوهین

09127876724 32267211 6383734131 خیابان–)ره(خمینیامامخیابان–محمود آباد نمونه

84پالك–چمرانشهید

خدیجه مرسلی 1020-26 -72 محمود آباد 

نمونه

09125813744 33222657 33222658 1336334961 نانواییجنب–لمبسربلوار–رازمیان  محمد زارعی 1028-26 -72 رازمیان

09193892356 33622949 1736734931 خیابان–) ره(خمینیامامخیابان–معلم کالیه 

صادراتبانکجنب–س) )الزهرافاطمه

سید عیسی حسینی 

صدیقی

1011-26 -72 معلم کالیه

09122815845 33340007 33351756 7958934138 ساختمان–عدلمیدان–خیابان فردوسی شمالی 

اولطبقه–مهندسان

محمد حسین ستاري *1105-26 -72 قزوین

09125811318 34454773-

4

3449133671 جنب چاپ پارسیان -بلوار شهید بهشتی هما حسینی 71103-26 -72 شهرك 

صنعتی لیا

09128813438 33443430 33444733 9314934311 نرسیده به ندامتگاه -خیابان توحید(اصلی)-چوبیندر

وهابپورعبدالهشهیدکوچهروبروي–مرکزي 

عبداله کشاورز نجفی 1115-26 -72 قزوین

09122421343 33362850 6818934156 وحدتراهسه–فلسطین شرقی  علیرضا یوسفلی 1116-26 -72 قزوین

09191931389 33679177 3999634718 ابتداي بلوارآزادگان باالتر از مخابرات مهدیه محمدي 1117-26 -72 قزوین

09122811189 33422229 1546734173 68پردیسنبش–خیابان امام رضا (ع)  سعید قربانی 1119-26 -72 اقبالیه

09123813460-

09121810760

33696515 9464734147 جنب امالك -852قطعه -بلوار پیروزي- بلوار نخبگان

باستان

رامین نوروزیان 1120-26 -72 قزوین

09127840179 33291257 3369934141 2بوستانکوچهنبش–خیابان اصلی -نجف آباد مدینه جعفري کوگه 1123-26 -72 قزوین

09195485514 33695896 1811534149 خضراکوچهنبش–خیابان مصیب مرادي  -پونک محسن علیپور 

جیرنده

1124-26 -72 قزوین

09198873633 33567781 3978834188 پاساژامت - خیابان منتظري جدید انسیه اسحاقی 1126-26 -72 قزوین



09125822593 33666607 3996534148 27نبش کوچه - خیابان بلوار آزادگان محمد جواد انجرانی 1127-26 -72 قزوین

09123829844 6355634131 مهدکودكروبرويشیروديخیابان–خیابان امام 

آرزوباغ

دینا رضایی کلج 1128-26 -72 محمود 

آبادنمونه

09121098159 33335763 6951434137 خیابان نادري  افشین فخر 1131-26 -72 قزوین
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