
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات عمرانی متقاضیمعابر نوبت لیست 

 (اصالح آبروها و مرمت آسفالتآسفالت ریزی، احداث و )

 

 

 

 

 انجام شده است 01/04/1401تا تاریخ  ردیف های رنگی



 نماینده کوچه تاریخ فیش تناژ آسفالت آدرس کوچه نام خیابان ردیف

  3/6/95 5/198 (190روبروی مدرسه عترت )جوب 4انتهای گلستان        1 

 اهالی 3/6/95 6/16 روبرو دبیرستان ش باکری کوچه عسگری چمران       2 

 09147870447عرقیشی 6/6/95 1/129 قوسی(90پشت ناسیونال قدیم ) سعادتکخیام شمالی       3 

 9141251597عبداللهی  12/7/95 2/38 (73بن بست معصومی)قوسی خ ش جالل پور       4 

 اهالی 26/7/95 1/45 (50شهید کامرانی)قوسی چمران       5 

 09305386472داغیقره  12/10/95 5/43 (128جنب ساالر شهیدان)قوسی  سرچشمه جنوبی       6 

 اهالی 28/11/95 2/47 (125پشت مخابرات ک ش عسگری) قوسی  چهارراه آزادی       7 

 9148293744عظیم زاده 9/12/95 2/77 کانیوو( 125کوچه ش جمهری) سراسیاب       8 

 اهالی 28/12/95 2/85 کوچه دوم شهرک ش رجائی       9 

 9143231103اکبر بیگلری  27/03/96 3/45 فرهنگیان کوچه پردیس، کانیو )تک جدول( کوچه پردیس       10 

 اهالی کوچه 10/04/96 دو طرف متر143در امتدادخیابان شهریار)دو طرف(  شهرک شهید بهشتی       11 

 09149237599رضایی  10/04/96 2/30  45میرخانی قوسیکوچهپادگاندربروبروی خ ارتش       12 

 09143232426ابراهیمی 17/04/96 20 متر(38)قوسی2بهنامآزادگانپارکروبروی خیابان ارشاد       13 

 09148123726عزیزپور 18/04/96 1/36 متر(67دست راست بن بست دوم )قوسی  خیابان حاج مراد       14 

 09149234828اهالی 21/04/96 7/247 کانیو خوابیده(169و137امین یک)قوسی  کمربندی ساحلی       15 

 09149234828اهالی 21/04/96 43 متر(58)قوسی6رامین  کمربندی ساحلی        16 

 09147899030اهالی  22/04/96 8/19 جنب پمپ بنزین صبا بایرامعلی عبداللهی خیابان شمشیری       17 

 اهالی 24/04/96 4/59 )اراضی فرمانداری( 3کوی مسکونی صبا شهرک ش بهشتی       18 

 اهالی 25/04/96 7/62 (80زمینهای شهرداری)قوسی 3کمربندی انتهای امین        19 

 09143232976اهالی 25/04/96 4/70 (80کوچه فلسطین )کانیوو دوطرف خوابیده  خیابان ارتش       20 

 09141254160رضائیان 26/04/96 5/286 (346)قوسی  3امین کمربندی       21 

 09148052099یوسفی 27/04/96 65/12 (25کوچه شهید علیرضا شاهی)قوسی شهیداکرمی       22 

 اهالی کوچه 28/04/96 75/35 (65کوچه اتحاد )قوسی  شهرک اسالم آباد       23 

 اهالی کوچه 31/04/96 107 (130)قوسی 4کوچه هشت متری رامین  کمربندی ساحلی       24 

 09147836178اهالی 03/05/96 144 (170)قوسی  3رامین  کمربندی ساحلی       25 

 9142013749عبادی  03/0/96 25.7 کوچه حیدر بابا شهرک شهید بهشتی       26 

 09144238640مختاری 04/05/96 190 (156کوچه شهید تیموری )قوسی  خیام جنوبی       27 

 9149692593خسروی 07/05/96 55 کوچه کوی الله شهرک شهید مدنی       28 

 9143712799اهالی کوچه  10/05/96 37 (47منازل سازمانی بغل کمیته امداد )کانیو قوری چای       29 

 09143234002رحمتی  10/05/96 8/30 شهریار یک کوچه پنجم اندیشه       30 

 9356075570علی هادی 14/05/96 5/70 (52کوچه اندیشه )قوسی شهرک مدنی       31 

 9359369373شیشه گر 14/05/96 4/59 (90)کانیو یکطرفه  4کوچه فردوسی  شهرک اندیشه        32 

 اهالی کوچه 16/05/96 4/15 2متری فردوسی فردوسی12 خانممحمدی جنوبی       33 

 اهالی کوچه 16/05/96 - متر(50کوی مهدیه )دو طرف ایستاده شهرک ولیعصر       34 

 9141256295اسالمی  18/05/96 8/80 (164اطلس)قوسیکوچهمیرزاییشهیدکوچه خیابان شهید بهشتی       35 

 09199657823داغیقره 21/05/96 77 (100کوچه آزادی )قوسی  شهرک اسالم آباد       36 

 09195960192محمدی 21/05/96 96/212 (242کوچه شهید جلوداری)قوسی شهرک مدنی       37 



 اهالی کوچه 25/05/96 153 (کروکی ندارد140کوچه جمهوری )قوسی  شهرک رجایی       38 

 اهالی کوچه 29/05/96 25/41 متر( 30کوچه استقالل )قوسی  شهرک اسالم آباد       39 

 اهالی کوچه 30/05/96 156 (165رامین یک )قوسی کمربندی ساحلی       40 

 09144232353اهالی 31/05/96 5/22 کوچه اول کوی ساحلی       41 

 عربلوئی9100255943 2/6/96 260 کوچه آخر کوی بنفشه        42 

 اهالی 05/06/96 - (30کوچه دوم جنب خیابان عمار)قوسی شهریور17       43 

 09144230853اهالی 06/06/96 4/20 (29)قوسی  1بهنام آزادگان جنوبی       44 

 52225134اهالی 08/06/96 28/57 (93کوچه ممتاز )قوسی  شهرک شهید مدنی       45 

 09143234540زرین  11/06/96 8/22 (47)قوسیبن بست وکیلی  خیام جنوبی       46 

 09143232376اهالی 19/06/96 8/147 (115حد فاصل پرستار و جهاد )قوسیروشن پرستار و خ جهادخیابان       47 

 09141249307اهالی 23/06/96 ندارد (60)کانیوخوابیده7خیام اعتصامی پروینخ  شهرک اندیشه       48 

 09193655217اهالی 27/06/96 122 (115)قوسی کوچه شهید کارگر  چهارراه پایین       49 

 09141246824محمودی 28/06/96 6/94 (145کوچه شهریار)قوسی  سرآسیاب       50 

 09144237427اسحقی  10/07/96 72/82 (160حاج مراد کوچه اورکیده )قوسی خیابان امام ره(       51 

 09141247005حبیبی 10/07/96 6/85 (70کوچه پرستو )جدول یک طرفه  خیابان پرستار       52 

 09149240276صابری 27/07/96 53/79 (85کوچه به آفرین )قوسی سرآسیاب       53 

 09143232949حسینی  06/08/96 6/17 (20)قوسی2و1متری ابوذر هشت متری  12 شهریور 17       54 

 09147570801تمجیدی 08/08/96 4/31 کوچه پیرمرادی جنب شیرینی زیتون شهید اکرمی و ارشاد       55 

 9144239964حاج حمیدی 20/08/96 119 (45کوچه ثبت اسناد)سرچمی( )قوسی همتیخیابان        56 

شیخ االسالمی)کانیو دوطرف کوچه بانک انصارپشتبرقخیابان       57 

 (158خوابیده

 اهالی 22/08/96 6/95

 اهالی 21/09/96 102 (123)قوسی 2رامین  کمربندی ساحلی       58 

 09141245943کدخدایی 28/09/96 44/121 (140کوچه پاستور )قوسی  شهرک اسالم آباد       59 

 9123438321توفیقی 06/10/96 78/21 (30کوچه افسر )قوسی ترمینال قدیم       60 

 09144238561منظوری 12/10/96 48/238 (280کوچه گلستان )قوسی خیابان شهید مطهری       61 

 9149238901اقدمعسگری 30/10/96 82/28 (50کوچه بهرورز )قوسی خیابان شهید رحیمی       62 

 اهالی 07/11/96 7/83 (85کوچه هشتم )قوسی آزادگان جنوبی       63 

 9141231275بهدری 09/11/96 12/76 (70شهید مهری)قوسی شهرک شهید بهشتی       64 

 9143232757زمانی 09/11/96 95 (105)کانیو6پروین اعتصامی خیام شهرک اندیشه       65 

روبروی آموزشگاه هدف جنب لوازم قنادی  شهید بهشتی       66 

 صدف

 9144234983سیف اله پور 09/11/96 9/9

 9141245280جعفرزاده 16/12/96 1/122 (150)قوسی  6سعدی  شهرک اندیشه       67 

 9141250510اهالی 24/12/96 6/93 (110کوچه شهید اصغری )قوسی  شهرک شهید بهشتی       68 

 9148020524سلمانی 27/12/96 28/137 (180کوچه ش منصوری)قوسی شهرک مدنی       69 

 9143232154بیگلری  16/1/97 قوسی (35جنب کوی ساحلی)قوسی  جاده ترانزیت       70 

 اهالی 26/1/97 8/34 کوچه گلسار جنب پیتزا فروشی سارای خانمحمدی شمالی       71 

 توفیقی فیش حفار 84/12 بن بست توفیقی  میدان آزادی       72 

 شکری 1/2/97 1/26 (53کوچه فائقی پشت زیتون)قوسی چهارراه آزادی       73 

 حسینی 5/2/97 7/15 (35سیما)قوسیکوچه  خیابان سرچمی       74 

 9144234103ساالری 10/2/97 7/127 انتهای بیست متری لوله آب شهرک رجائی       75 



 9379059791 10/2/97 7/29 (42بن بست فروردین)قوسی خ بعثت       76 

 9127631460اسماعیلی 10/2/97 30 (45کوچه الله)قوسی شهرک مدنی       77 

 9144231566انگوتی  2/97//11 7/87 (105هشت متری اول)قوسی  خیابان کشاورزان        78 

 غفاری 22/2/97 85 (90کوچه بوستان)قوسی  شهرک ش رجائی       79 

 9141240717سلیمانی 24/2/97 3/71 (90پشت کوچه آیدین)قوسی خیابان فجر کوچه ایثار       80 

 زرین 24/2/97 3/201 (239کوچه جنب مدرسه ثارا...)قوسی خیابان فرمانداری       81 

 عسگری9147327517 5/3/97 2/112 (110)قوسی2کوچه انقالب  شهرک ش رجائی       82 

 سرچمی9149786182 7/3/97 1/20 (42بن بست روبرو هیئت رزمندگان)قوسی شهید همتی       83 

 صیادی 17/3/97 65 1مولوی  اندیشه خ بهار       84 

 اصغری 17/3/97 7/54 کوچه افسون خ سراسیاب       85 

 چاوشیان 19/3/97 قوسی (38بن بست مرتضوی)قوسی  خ بانک ملی       86 

 9141244929رحمانی 28/3/97 2/107 ده متری خیام شهرک اندیشه       87 

 9144230826سلیمی 3/4/97 66 (75کوچه چهارم)قوسی شهرک شهید رجائی       88 

باالتر از مدرسه قدس کوچه سرچمی  شهید مطهری        89 

 (86)قوسیسابق

9/42 2/4/97 9141250566 

 رضائی9144238537 14/4/97 208 خ بازار کوچه دوم آزادگان شهرک ولیعصر       90 

 حاج اسد 24/4/97 3/78 روبرو ایران خودرو ملکی جاده ترانزیت       91 

 محمدی9149234187 26/4/97 7/41 (53کوچه میالد)قوسی شهرک اسالم آباد       92 

 9199138286 30/4/97 154 (147کوچه ش عباسعلی کریمی)قوسی شهرک اسالم آباد       93 

 عظیمی 3/5/97 3/38 (75بن بست پزشکی)قوسی  سراسیاب       94 

 9149231265 6/5/97 قوسی (80کوچه مژده)قوسی  شهرک بهشتی       95 

 زمانی9147304201 14/5/97 قوسی کوچه دوم گلسرخ خیابان موعود       96 

 انگوتی 9143233191 10/5/97 قوسی (130کوچه مهد)قوسی  شهرک مدنی       97 

 یاری9144231092 24/5/97 2/11 (25جنب کشتارگاه قدیم برزگر)قوسی  شهید بهشتی       98 

 اهالی 28/5/97 5/46 (80کوچه مسجدی)قوسی میدان نماز       99 

 محمدی9100272095 28/5/97 8/85 (94جنب دانشگاه آزاد کوچه صفا)قوسی جاده ترانزیت       100 

 اهالی نوروز آقائی 3/6/97 6/23 (33کوچه دهم )قوسی  متری ولیعصر 12       101 

 جعفری 9142543495 3/6/97 272 (315)قوسی 1کوچه بهار  کوی شهرداری       102 

 قاسمی 9144234223 3/6/97 5/79 (127بن بست مروارید )قوسی  خیابان ارشاد       103 

 قره محمدی 9366397485 6/6/97 3/54 ( )آزادگان جنوبی(65کوچه ششم) متری ولیعصر  12       104 

 اهالی 6/6/97 قوسی قوسی( 70کوچه وحدت) خ چمران       105 

 زمانی 9144242619 10/6/97 12/87 خیام هفت شهرک اندیشه        106 

 اهالی  10/6/97 قوسی (65شهید سلمانی)قوسی میدان معلم       107 

 والئی9143231611 13/6/97 قوسی (51بن بست کوچه شانزدهم)قوسی آزادگان جنوبی       108 

 قره محمدی9141245381 17/6/97 8/57 (30مابین کوچه انقالب و سلمان)قوسی متری لوله آب2انتهای خ        109 

 علیزاده 9147823667 17/6/97 45/10 (35کوچه آذری)قوسی سرانجام)دره خرمن(       110 

 شاهمحمدی9141253639 18/6/97 2/46 (42فرهنگیان کوچه پنجم )قوسی  متری ولیعصر 12       111 

 اسمعیلی نیا9378863132 18/6/97 83 (110جنب بانک انصار تا کتابخانه)قوسی  خیابان شهید رحیمی       112 

 ولی 9141249068 20/6/97 قوسی (110)قوسی 5و  4مابین رامین  CNGکمربندی جنب        113 



 کدخدائی9149231755 2/7/92 117 (140کوچه منتظران المهدی)قوسی  خیابان اکرمی       114 

 فکور 9148291368 2/7/97 قوسی (30کوچه سهند)قوسی  انتهای فرهنگیان       115 

 شهربانو 9903799324 4/7/97 قوسی (20کوچه یاسمین)قوسی –کوچه درختی  جاده ترانزیت       116 

 اهالی 9143232745 7/7/97 4/172 4کوچه مولوی  اندیشه خ بهار       117 

 رمضانی 8/7/97 8/30 (70باالتر از چهارراه بن بست وفائیان)قوسی خ امام       118 

 مداینی9148025638 14/7/97 قوسی 80ک فرانک پائینتر از مسجد صاحب الزمان خ پیام نور       119 

 خسروی 9148484360 16/7/97 2/57 (70ک دده بیگلو)قوسی  هفت تیر       120 

 محمدی 9141247358 21/7/97 5/93 (90کوچه اول دوستان)قوسی  شهید اکرمی       121 

 شوالئی 9143234525 21/7/97 45 (51بن بست دوم از سمت مخابرات)قوسی مصدق       122 

 اهالی 9377664196 30/7/97 8/2 بن بست جنب بیمه ایران خ شیخ االسالمی       123 

 اهالی 30/7/97 1/50 (60)قوسی  1شفق  کوی شهرداری       124 

 عباسی 9149070429 30/7/97 8/41 (47کوچه پرستو)کانیوو دو طرف  شهرک شهید بهشتی       125 

 شاهقلی 9145684648 5/8/97 قوسی (181کوچه قمر بنی هاشم)قوسی شهید اکرمی       126 

 9149233698شکری  9/8/97 5/110 (119بیت اله نوری )قوسی  شهرک اسالم آباد       127 

 فرمانی 9148483857 26/8/97 72 (82باباخانی)کانیوو کوچه  معلم جنوبی       128 

جنب مسجد حاج علی اکبر ک  شهید بهشتی        129 

 (50کبیری)قوسی

 آقایاری 9361294360 15/10/97 3/34

 1پروین اعتصامی انتهای کوچه خیام  شهرک اندیشه       130 

 (23)قوسی

 حسنی9146553324 15/10/97 قوسی

 پایدار9372662572 2/11/97 3/146 (175استقالل)قوسی کوچه  خیابان فنی حرفه ای       131 

 09143239956کاظمی 31/06/98 42/79 (95کوچه فردوس )قوسی شهرک شهید رجایی       132 

 9141254438محمدی 04/07/98 40 (60) قوسی 2شفق  کوی شهرداری       133 

 9144237882احمدی 07/07/98 62/48 (65کوچه نهضت )قوسی شهرک شهید مدنی       134 

 9144726797فتحی 08/07/98 4/70 (5/26)تک جدول  1خیام  اندیشهشهرک        135 

 9144328158جعفری 10/07/98 ندارد (50)قوسی4انتهای کوچه رامین کمربندی ساحلی        136 

 9141245836نوری 2/08/98 74/146 (165کوچه نوید )قوسی شهید اکرمی       137 

 9149748058موالیی 4/08/98 6/39 (45کوچه مهر )قوسی خیابان فنی حرفه ای       138 

 9149144079پورسعید 6/08/98 62/15 (20کوچه الله بن بست اول )قوسی  شهرک شهید مدنی       139 

 9905244468گنجه ای  9/8/98 ندارد (37کوچه کریمی )قوسی  شهرک اسالم آباد       140 

جنب مسجد حاج سرچشمه        141 

 علی اکبر

 9144230952خدایی  11/8/98 825/11 (35بن بست کبیری) قوسی 

 9141246117اهالی  20/8/98 28/5 (17روبروی کابینت سازی اسدی )قوسی  خ حاج مراد       142 

 9149246042شیرازی  26/08/98 58/63 (107کشتارگاه قدیم کوچه قره آغاج )قوسی کمربندی ساحلی       143 

 9144237392زیداهلل پور 04/09/98 2/145  7خیام شهرک اندیشه       144 

 9141248088عزیزی 06/09/98 88/77 (125احمدی)قوسی کوچه شهید جواد  خیابان شهید مطهری       145 

 9141250206پزشکی 06/09/98 8/246 1فردوسی  شهرک اندیشه       146 

 9307020786فرجی 12/09/98 253 (285کوچه شهید اکرمی )قوسی  خیابان شهید اکرمی       147 

 9148297938انگوتی 23/09/98 66/99 (150کوچه تابان )قوسی  شهرک مدنی       148 

 9144231632عباسی 30/09/98 58/19 (30روبروی شرکت نفت نوربخش)قوسی )ره(خیابان امام        149 

 9143230843عباسی 03/10/98 8/129 (130)قوسی  4سعدی  شهرک اندیشه       150 



 52239674علی محمدی 11/10/98 072/17 (42بن بست آذین )قوسی  شهرک اسالم آباد       151 

 9143230667کریمی 22/10/98 84/125 (135کوچه شهید محمدی)یک طرفه  خیام شمالی       152 

 9147704737پزشکی 02/11/98 82/72 کوچه شهید صفری دره خرمن       153 

 9148025465سلمانی 08/11/98 3/100 (120)قوسی2انتهای مدرس  شهرک شهید مدنی       154 

 9149748058موالیی 10/11/98 13/185 (210)قوسی 1ارغوان  آخر خیابان فن حرفه ای       155 

 9364306633عسگری 17/11/98 32/67 بن بست صداقت خیام شمالی       156 

 9141251965کاظمی  27/11/98 7/299 (107وکوچه یاس )قوسی  2مدرس  شهرک مدنی       157 

 9141247905امیدی 14/12/98 01/98 (123کوچه مهد )قوسی شهرک مدنی       158 

 9141248198اهالی 21/12/98 8/118 هشت مری دوم خ ارشاد       159 

الزمان ک صاحب  3انتهای گلستان  شهرک ولیعصر       160 

 (80)قوسی

 9143239693سلمانی  26/12/98 5/49

 9147377137محمدی  26/12/98 26/95 (85کوچه روشن)قوسی خیابان فجر       161 

 9147765140اهالی 27/12/98 4/81 کوچه فهمیده شهرک شهید بهشتی       162 

 اهالی 28/12/98 3/14 کوچه گلسار خیابان شاهد       163 

 9145897671بابایی  24/01/99 11/148 کوچه پیام و گلها شهرک شهید رجایی       164 

 9143239239عسگری 07/02/99 3/609 (117کوچه شهید بنیادی )قوسی  خیابان کشاورزان       165 

وکانیو دو 140کوچه دستغیب )قوسی  شهرک امام )ره(       166 

 (155طرفه

 9149242456اهالی  21/02/99 1776

شهریور 17کوچه شهید عابدینی پشت مدرسه  خ دره خرمن       167 

 (90)قوسی 

 9143231247مهدیخانی 03/03/99 4/66

 9148957624جوانمرد

 9148295137پزشکی 

 9143238074نورعلیزاده 11/03/99 10/406 (56خ مصدق کوچه سوم دست راست )قوسی خیام شمالی       168 

 9141240530عینی  22/03/99 591 کوچه آرش شهرک شهید مدنی       169 

 9016853249قره داغی 24/03/99 ندارد (175)کوچه عرفان)جوب دوطرف ایستاده  شهرک ولیعصر       170 

 9144240326کبیری  22/03/99 10/302 (53کوچه عدالت)قوسی  شهید میانجی       171 

 اهالی 01/04/99 800 کوچه دوم پروین اعتصامی شهرک اندیشه       172 

 اهالی 02/04/99 988 (125ک شهید قدوسی کوچه توان )قوسی شهرک امام       173 

 9144240326کبیری 04/04/99 70/212 شوالییکوچه  باالتراز میدان نماز       174 

 9143230089خانمحمدی  04/04/99 26/187 (5/33پشت مدرسه ابوذر)قوسی  خیابان کمربندی ساحلی       175 

 اهالی 08/04/99 110 (35شهید صبحی )قوسی سرچشمه جنوبی       176 

 9145861352پناهنده  08/04/99 1102 (140کوچه بهار)قوسی شهرک امام )ره(       177 

 9146955668ملکپور 10/04/99 1742 کوچه جلوداری)دوطرف خوابیده( شهرک ولیعصرانتهای        178 

 9143121802هاشمی  12/04/99 1500 (5/187ک بهارسوم)قوسی خ شهید اکرمی       179 

 9308658354سرابی 17/04/99 640 (70)قوسی3و1مابین رامین  کمربندی ساحلی       180 

کوچه شهید صفری،نوری ،بن بست  دره خرمن       181 

 (305)قوسی

 اهالی 17/04/99 75/2180

 9149240279اهالی 22/04/99 58/324 (70/324)قوسی2کوچه بهار خ شهید اکرمی       182 

 9145030050مالکی 26/04/99 738 گلستان پنجم شهرک ولیعصر)عج(       183 

 9149232972قره داغی 28/04/99 5/123 (135کوچه هشتم)قوسی خیابان شهید اکرمی       184 

 9144230865سرچمی  29/04/99 3780 (400بران)کانیو دو طرف خوابیدهکوی چوب  جاده ترانزیت       185 



 اهالی 04/05/99 327 (50/54کوچه بصیرت)قوسی  خ خاتم النبیا       186 

 9145664215سیدی 11/05/99 1032 (118)قوسی5رامین  کوی ساحلی       187 

 9148484275تقوی

 9362130398اهالی 11/05/99 55/181 (28کوچه کارگر بن بست عارف)قوسی شهیدمیانجی       188 

  اهالی 11/05/99 8/904 (116کوچه نهم)قوسی آزادگان جنوبی       189 

 52230749پزشکی 14/05/99 564 شهیدرحیمی فراهیه کوچه شهید محمدی جاده ترانزیت       190 

 9149616155ایرجی  15/05/99 600 2خ موعود ارغوان  شهرک مدنی       191 

 9141528240خسرو  15/05/99 1836 کوچه شهریار شهرک بهشتی       192 

 9141528240 خسرو 15/05/99 1195 مژده کوچه بهشتی شهرک       193 

 9148773277نجفلو 19/05/99 242 (68کوچه مینو)قوسی انتهای شهرک ولیعصر       194 

 9141249068ولی 21/05/99 920 5و 4مابین انتهای رامین  کمربندی ساحلی       195 

 9141244988ابراهیمی 22/05/99 730 (73کوچه طلوع یک)قوسی  شهرک مدنی       196 

 9144231727سلمانی 22/05/99 ندارد (98)کانیو یک طرفه2و1مابین شهریار شهرک اندیشه       197 

 اهالی 17/06/99 5/516 (68کوچه اردیبهشت)قوسی  حاج مراد خ شهید موسوی       198 

 9144234426مهدیلو 23/06/99 872 (106شهید شاکری)قوسی شهرک شهید مدنی       199 

 9141253004حسینزاده 29/06/99 2/627 (116)کانیو3اعتصامی پروین  شهرک اندیشه       200 

 9143230135مسعودی  31/06/99 5/357 2پروین اعتصامی  شهرک اندیشه       201 

 9141251755یگانه نیا 01/07/99 36/451 کوچه شانزدهم جنب مجتمع گلستان شهرک اندیشه       202 

 9141252697احدلو 07/07/99 ندارد (190کوچه برادران )قوسی قوری چای       203 

 9366645628اهالی 24/07/99 70/1212 کوچه اول 2شهریار  شهرک اندیشه       204 

 9149243480سلیمانی  27/07/99 750 (62کوچه شیرین)قوسی شهرک شهید بهشی       205 

 9141254112خیری 27/07/99 417 2فردوسی شهرک اندیشه       206 

 9146503600محرمی  29/07/99 1605 (303انتهای گلستان سوم)قوسی شهرک ولیعصر       207 

 9148295137پزشکی 10/08/99 252 (46شهریور بن بست)قوسی17جنب دبستان  دره خرمن       208 

 9143230557ایمانی 12/08/99 247 پشت سالن شهید جعفری خیابان فجر       209 

 9142288119توکلی 18/08/99 8/1363 (163کوچه امید)قوسی تازه کند پایین       210 

 9149235400ناصری 03/09/99 50/55 بست اول پشت یخ سازی بن مادر–میدان نماز        211 

 9144238074خدابنده  04/09/99 4/836 (209جنب اداره گاز)کانیویک طرف خوابیده شهرک ولیعصر       212 

 9141242703ارفعی 17/09/99 768 پروین اعتصامی خ دوم دست راست شهرک اندیشه       213 

 9143238352غفاری 10/12/99 1536 (190کوچه اعتماد )دوطرف خوابیده خیابان امام )ره(       214 

 9144233625شکری 28/12/99 720 (95کوچه چهارم کوچه فالح )قوسی آزادگان جنوبی       215 

 9142364557ملک زاده  07/02/00 384 کوچه هفتم 2خ شهریار شهرک اندیشه       216 

 اهالی 25/02/00 205 (190کوچه پیرمراد)قوسی فرهنگیان جنوبی       217 

 9146405090عراقلویی  03/05/00 302 11شفق کوی شهرداری       218 

 9141247965حسینی 5𝑚2/330 09/05/00 (102شهید شکری بن بس مولوی )قوسی خیابان شهید بهشتی       219 

 9143237153خدابنده 13/05/00 قوسی (280شهید آقاجانی)قوسی  شهرک شهید رجایی       220 

 9141240698کاظمی 03/06/00 1078 روبروی کوچه یاس 2خ مدرس  ییرجا دیشهرک شه       221 

 9141240698کاظمی 09/06/00 قوسی (160روبروی کوچه سعادت)قوسی  شهرک شهید رجایی       222 

 9141240695مختاری 10/08/00 قوسی (155کوچه شاهمحمدی)قوسی شهید اکرمی       223 



 

 اهالی 30/08/00 1360 (165کوچه فرجام)کانیو دو طرف خوابیده  شهید اکرمی       224 

 9149236017اهالی 13/09/00 قوسی (118کوچه آذری اول )قوسی خیابان آتش نشانی       225 

 9149136153قوطاسلو 01/12/00 قوسی (205شهید قوطاسلو ) شهید رحیمی       226 

 9144234102جهاندیده 67𝑚2 04/12/00 (12کمربندی ساحلی کوچه آقاجانی)قوسی  آخر فرهنگیان       227 

 9385769418عسگری 14/12/00 299 (45)قوسی 10شفق کوی شهرداری       228 

 9143238635مهدیخانی 17/02/01  کوچه شهیده ملکه حضرتی شهرک شهید مدنی       229 


