
چاپ خانه هاي استان تهران 

تاریخ صدورنشانینام تجارينام خانوادگینامردیف

1393/12/12جاده مخصوص کرج- کیلومتر 20بستانابراهیم نژاد کیوجشهال1

1389/10/27شهرك ولیعصر(عج) ، خیابان حیدري شمالی ، نبش 18متري یاسرآذینابراهیمیمحمد2

1396/10/12خیابان شریعتی باالتر از خ سمیه خ حمیدرضا طاهریانستاره کویرابراهیمیاحمد3

1388/09/16خیابان هفده شهریور ابتداي خیابان شهید ناطقیناب رنگابراهیمی یگانهاحمد4

1396/05/18خیابان شهید مصطفی خمینی،جنب تکیه رضاقلی خان زیرزمیننباتیابوالحسن چیمهاصغر5

1393/03/27خیابان حافظ شمالی، نرسیده به خیابان انقالب، کوچه بامشاد( واژه )ابوالحسنیاحمد6

1392/06/25خیابان سهروردي شمالی، باالتر از خیابان مطهري( سمیه )ابوالحسنی حصاريمرتضی7

1390/03/02خیابان ظهیراالسالم ، خیابان مشیرمعظمقائمابوالفتحیانعباس8

1387/04/19خیابان اسکندري جنوبی،نرسیده به جمهورياحساناحمدعلیخانعبدالحسین9

1387/02/16خیابان جمهوري اسالمی،بین خیابان دانشگاه و ابوریحان،کوچه تجلیطبرستاناحمديرجبعلی10

1397/08/26شهرك 22 بهمن خ 6 آبان خ چیتگر جنوبی ، خ زامیاد ، پالك 2برچسب مادرول پارسیاناحمديحسین11

1396/10/27خیابان الله زارنو،پاساژوحدت،زیرزمینمهدياخطاريمنوچهر12

1395/11/16خ 15خردادبازارچه عودالجانبارانارجلوشمس اله13

1391/11/16خیابان دماوند ، بعد از بزرگراه امام علی ( ع ) ، روبروي خیابان حجتآوا نوینارجمندرامین14

1384/12/27خ خاوران خ ذوالفقارينازرنگاستاد میرزائیصادق15
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1395/05/17خ شریعتی پایین ترازبهارشیراز بن بست دوجرسانقشاستادآقاامیر16

1388/03/06خیابان جمهوري،بعداز خیابان سی تیر، کوچه نوبهارپیشروچاپاستادعلی نقیایرج17

1390/02/31جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 8 ، خیابان 22 ، خیابان جالل ، کوچه سبزبامشادسبزتهراناستادمیرزائیمهدي18

1388/06/23خیابان مرتضوي  ،  نرسیده به خیابان خوشامیر فاضل پارسیاناستبصاريمحمود19

1395/04/06خیابان کارگرشمالی،کوي سومآیینهاسدزادهاکبر20

1386/02/19خیابان شهیدآیت اللّه مدنی جنوبی، خیابان شهیدمحمودياکسیراسديسیداحمد21

1387/12/13خیابان جمهوري اسالمی،روبروي دیوار سفارت انگلیس،کوچه شیروانیاسفندياسفندي سنگستانیناصر22

1396/11/29خیابان استاد نجات الهی جنوبی طبقه زیرزمیناسکوئیاسکوئیمحمد حسین23

1387/06/17فردوسی جنوبی ، کوي طبساتحاداسکوئی تبریزيعلی اکبر24

1385/12/15خیابان خیام،بازارعباس آبادکیاناسالم دوستاسرافیل25

1396/07/18خیابان پانزده خرداد شرقیپوراسالمیاسمعیل پوراسالمیمهدي26

میدان شیرپاستوریزه،خیابان17شهریور،کوچه شمشادهنرسرزمین سبزاسمعیل تباراحمد27

1389/10/19خیابان انقالب ، خیابان بهار جنوبی ، کوچه سازگارنقش گستراسمعیلیسلیمان28

1391/05/11تهرانپارس ، بلوار جشنواره ، بلوار احسان ، نبش پنجم غربیانتشارات فردااشراقیحمیدرضا29

1392/06/23پل سید خندان، ابتداي خیابان رسالت، نرسیده به خیابان دبستان( رسالت نو )اشرفیاحمد30

1389/06/09خیابان جوادیه ، ده متري اولنمونهاشکانی کلورحسین31
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1396/12/22خ سعدي شمالی خ برادران قائدي پالك 171 طبقه اول واحد شمالیکیهان گرافیکامینروح اله48

1391/05/11خیابان انقالب اسالمی ، خیابان رامسرپارس برچسبامینیمحسن49

1394/11/28میدان شیر پاستوریزه خ جعفر عزیزي مجتمع صنعتی وحدت واحد42هماي نوراندرخوریامچینجفعلی50

1385/11/14خیابان مصطفی خمینی تکیه رضاقلی خانپژماناوجانیحسین51

1397/11/09مهرآباد جنوبی ، 45 متري زرند ، محله فردوس ، خیابان امام زمان ( عج )رساماوجانیحسن52

1387/06/04فروردین جنوبیماهرنگاوسطیمحمدتقی53

1386/05/15خیابان کارگرشمالیسفیراهري زادهکریم54

1392/03/19دفتر مرکزي چاپخانه: میدان هفتم تیر، اول خیابان بهار شیراز، ساختمان الله کامپیوترشرکت الله کامپیوترایرانیان قره شیرانحسینعلی55

1393/06/05خیابان جمهوري اسالمی، خیابان جمالزاده جنوبی، نرسیده به خیابان آذربایجان( جاوید نو )ایزديمحمدرضا56

1395/06/23کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج خ آزادي( 67)هدف نوینایومنجواد57

1389/12/09خیابان میرزاکوچک خانفروهرآتشبندرستم58

1389/08/02خیابان آزادي ،  خیابان اسکندري جنوبینفیس نگارآخوندانکمال59

1389/12/22خیابان انقالب اسالمی ، خیابان صباي جنوبی ، کوچه خواجه نصیرمنصورآذرآئینمنصور60

1394/11/27میدان بهارستان ، اول خیابان جمهوري اسالمی ، پاساژ جابري زاده ، زیر زمیننقش آرینآرینحبیب اله61

1389/02/29میدان بهارستان ، کوچه نظامیهمدرسآزادواريجمشید62

1387/02/31خ ري باالترازمیدان قیام کوي رقیب دوستعادلآزاديمحمود63
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1396/11/16خیبابان شریعتی جنب سینما صحرا پالك 187کاوشآقاسید قاسمحسین64

1388/03/12خیابان لبافی نژاد ، بین خیابان فروردین و منیریه جاویدصادقآقامیرمحمدعلی مجتهدسیدمحسن65

1388/06/03میدان بهارستان ، کوچه نظامیه ، پاساژ   آشتیانین والقلمآقائیرجبعلی66

1390/05/25خیابان انقالب اسالمی ، خیابان 12 فروردین ، خیابان شهداي ژاندارمري شرقینقشینه پیمانآقائی شیجانیحسین67

1389/10/08خیابان مجاهدین اسالم ، روبروي مجتمع بهنامطراحان برترآئینه چی فرعلیرضا68

1397/06/12چهار راه سیروس پانزده خردادشرقی، کوچه امام زاده یحییتینابارشیجواد69

1397/03/22جاده مخصوص کرج،روبروي وردآورد،پشت کفش بال،خیابان 76زرین نگاربنیسبازارچیابراهیم70

1391/12/08خیابان جمهوري اسالمی ، خیابان میرزا کوچک خان ، کوچه زرتشتیان ، ساختمان آزادشرکت خانه همراه پاسارگادباقر نژاد احمدنیانحامد71

1389/07/25خیابان قزوین ، نرسیده به میدان شمشیريروزنامه آسیاباقري نیاساقی72

1395/04/27خ استاد مطهري خ الرستان زیرزمینبالداربالدارانور73

1397/10/12جاده مخصوص کرج کیلومتر16 بلوار 52 ، کوچه آبان 5، پالك 6پرسیکابانوئیانابوالفضل74

1389/08/29خیابان انقالب اسالمی ، پل چوبی ، خیابان سپاه شمالیگلزاربایهمحمدعلی75

1388/06/03میدان بهارستان ، کوچه نظامیه ، پاساژ   آشتیانیثابتبایهمصطفی76

1390/09/09خیابان حافظ شمالی ، کوچه هورتابتقویمبختیاريجلیل77

1388/06/17خیابان شیخ هاديديبختیاري هفت لنگیعلی اصغر78

1388/06/30خیابان دکتر مفتح ، نرسیده به خیابان انقالب اسالمی ، بن بست موثقترمه نوینبخشیحسن79
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1388/03/02خیابان مجاهدین اسالم ، خیابان رحمانی پورنسترنبذرافشانیعلی80

1385/05/16خیابان هدایت ،کوچه تبلیغات اسالمیسهندبراتیعباسعلی81

1385/10/13خیابان انقالب، اول خیابان سپاهداالهوبراتی سرتختگاهیعبداله82

1392/02/03خیابان صوراسرافیل ، سه راه دادگستري، کوچه ناصرالدین میرزاشمسبرادرانمحمدرضا83

1397/05/16خیابان انقالب اسالمی ،  بین خیابان ابوریحان و دانشگاه ، ساختمان خبیرينوشتاربرومند کیاسید علی اکبر84

1395/06/23خیابان ظهیرالسالم کوچه سلطانیچاپ مدیرانبزرگیکاظم85

1390/09/27خیابان مازندران ، خیابان برادران شهید کفائی امانی ، بن بست چهارمایده پردازانبزرگی فردحسین86

1396/05/18میدان بهارستان،کوچه نظامیه،پاساژآشتیانیکوروشبشارتحسن87

1389/09/21خیابان شهید مصباح ، کوچه زریننیازبصیري کلخوراننادر88

1396/11/24خیابان سعدي شمالی،کوچه صفامنشطوبیباللیعلی اکبر89

1396/05/17دروازه دولت خ سعدي بن بست رفعت پاساژ رفعت همکفپالتبهادري پور فرکوشمهرداد90

1397/11/09خیابان خاوران،سه راه هاشم آباد،خیابان شهید قربانیبهارلوبهارلونازیتا91

1392/03/19خیابان قزوین، خیابان شهید عرب، خیابان پهلوانینگاه نوبهروزيشهرام92

1388/02/21خیابان انقالب  ، خیابان رامسرفروردینبهمنینعمت اله93

1394/02/29میدان بهارستان- ابتداي جمهوري- پاساژ جابري زادههديبیاتسرور94

1397/08/23خیابان بهارستان،ایستگاه دروازه شمیرانامیربیات بابلقانیاصغر95
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1397/08/12خیابان دماوند ، خیابان  اتحاد ، خیابان هفتم غربی ،پالك 21امیر2بیات بابلقانیاصغر96

1388/12/12بزرگراه رسالت ، مجیدیه جنوبی ، 16متري دوم ، خیابان شهید جمشید رویانمتینبیات زادهعلی97

1385/03/01جاده مخصوص کرج،کیلومتر8،خیابان نخ زرینپرنیان چاپبیاضیان بنیساصغر98

1388/09/01جاده مخصوص کرج ، کوچه ریاحیبیاضیانبیاضیان بنیسصالح99

1390/05/25خیابان هاشم آباد ، ده متري شهید قربانیتالشبیرم زادگانمحمدمهدي100

1388/06/30خیابان دماوند ، بعد از خیابان شهید منتظري ، کوچه ایرانبیطرفانبیطرفانمحمد101

1397/05/23میدان بهارستان ، خ اکباتان شرقی پالك 39نوظهورپادگانهعلی اکبر102

1395/04/09خ 17شهریورشمالی -ایستگاه کالنتريپیوندپارچه باف کاشیجواد103

1393/02/30خیابان کارگر جنوبی، خیابان آقا باالزاده( فرشیوه )پارسیمحمدعلی104

1389/07/25خیابان بهار شمالیهورخشپاك روحمرتضی105

1396/06/05خیابان 15 خرداد خیابان پامنار طبقه زیرزمینبوذرجمهريپاکت چیاحمد106

1387/10/10خیابان جمهوري ، خیابان سی تیرفروغپاکدامن قدیمیعبداللّه107

1394/11/27خ پانزده خرداد شرقی نرسیده به پل ري روبروي بانک ملتستایشپور حسین سریويمحمود108

1397/02/18خیابان ظهیر السالم چهار راه خانقاه پاساژ سجاد همکف واحد 404شادمان چاپپور حسین سریويافراسیاب109

1393/11/05مهرآباد جنوبی، خیابان نیروي هوایی، خیابان فرحزاديشگفتپورشبمصطفی110

1386/03/22میدان امام حسین اول خیابان انقالب پاساژساداتمسعودپورمحمدخالق111
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1389/09/15انتهاي خیابان هفده شهریور جنوبی ، هجده متري مظاهرينیماپورمندبهمن112

1385/02/20خ خواجه نصیرشرقیصداي مردمپورمنصفمجید113

1392/07/08خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، خیابان شهید حسینی، کوچه آریا وطنی( کیوانفر )پوستچییاسمن114

1385/07/26خیابان سعدي شمالی،خیابان صف،کوچه مصدقیعالمه طباطبائیپوش نگرحسن115

1385/09/06خیابان 15 خرداد،بازار آهنگران،کوچه مسجدجامع،کوچه ثقفیسه ستارهپیرانتقی116

1391/03/02میدان امام حسین (ع) ، ابتداي خیابان دماوند ، خیابان شهید منتظريساالرپیرباباکلکمحمدرضا117

1392/02/28خیابان سعدي شمالی، کوچه زوارئیان، پاساژ گوهرین ( زیر همکف )طالکوبپیشواي الکانیمحمدعلی118

1392/08/21خیابان سعدي شمالی، کوچه زوارئیان، پاساژ گوهرین، همکف( الکانی )پیشواي الکانیمحمدحسین119

1387/06/27جاده مخصوص کرج خیابان ازاديچاپ گسترپیله ورستارياحمد120

1389/11/12خیابان دماوند ، خیابان اتحاد ، خیابان هفتم غربیکویرپیونديعلی محمّد121

1397/03/23خیابان جمهوري اسالمی ایران ، خیابان ظهیرالسالم پالك 206شرکت طنین گستر امروزتحریري نوريحسین122

1392/10/30خیابان سعدي شمالی، کوچه زوارئیان، پاساژ گوهرین، همکف( بهچاپ )ترابی نیازهرا123

1386/11/30خیابان خلیج فارس،خیابان رهنماکارونترکمنحبیب اهللا124

1384/07/03خیابان انقالب ، چهارراه حافظسایهتقی زادگانرضا125

1385/02/20الله زارکوي شهیدعلیپورپاساژ22عدلتقی زادگانتقی126

1388/07/07خیابان فردوسی جنوبی ، خیابان سرهنگ سخائیآذرنشانتقی زادگانسعید127
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1387/12/10خیابان انقالب اسالمی،خیابان شهیدآیت اهللا مدنیرضاتمامیمحمد128

1390/11/10خیابان سهروردي جنوبی ، پائین تر از خیابان مطهريآبرنگ نوینتن سازکامران129

1388/02/09سرهنگ سخائی، کوچه هنرستان متقیننشرآفرینتوفیقاحمد130

1385/12/16خیابان سهروردي جنوبی ،جنب اداره راهنمایی ورانندگی منطقه 4نگارش امروزتیمورينیت قلی131

1388/06/03خیابان سعدي ، خیابان منوچهري ، کوچه ژانداركنقش گستر تورنگثابت آبکنارصفرعلی132

1387/10/02خیابان جمهوري اسالمی،بین خیابان الله زار و میدان استقالل ، کوچه نوشیندناثابت مقدمجمشید133

1397/02/18کیلومنر 8 جاده مخصوص کرج بلوار عبیدي نبش کوچه 4 جنب پارس متالشرکت چاپ آپاداناجاجرمیمحمدتقی134

1389/07/25خیابان پانزده خرداد شرقی ، کوچه شهید آل آقاعلیجالوصاحبعلی135

1398/01/19خ شاد آباد ، خ 17 شهریور، خ مختاري ، پالك 23شرکت چاپ اسريجاهدياصغر136

1395/06/15خ بهارستان باالتراز سه راه مجاهدینجعفريجعفرياحمد137

1393/12/26خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان یکم غربیچاپخانه شرکت فرانگر فجرآریا به مدیر عاملی آقايجعفريمیثم138

1385/10/27خیابان کریم خان زند،خیابان حافظ،اول پل هوائی،نبش کوچه هورتابجامیجعفري اصلمیریونس139

1385/04/17خیابان سعدي جنوبی، کوچه شهیدفخرائیگهرجالل حسینی الهیجیسیدمجتبی140

1394/07/29خیابان ظهیرالسالم کوچه مشیر المعظممینو چاپجاللی وندسمیه141

1397/06/31خیابان جمهوري اسالمی، خیابان ظهیراالسالم، خیابان شهید آزادیخواهپاپیروسجاللی وندعزیز142

1391/05/11خیابان  پانزده خرداد،خیابان پامنار،پاساژ زمردین( فرشاد )جلوه مقدمعلی143



چاپ خانه هاي استان تهران 

1395/03/03میدان امام حسین خ دماوند خ منتظري خ مرتجایی غربی زیر همکفگوهر اندیشهجلیلیمحمد صادق144

1396/11/30خیابان جمهوري اسالمی،نبش ابوریحان،ساختمان 117 زیرزمین واحد 35جمالیجمالیحسین145

1395/06/15خیابان ولی عصر ( عج ) ، خیابان زرتشت غربی ، روبروي بیمارستان مهرتندیس نقره ايجمشیديعلیرضا146

1397/06/12خیابان سعدي شمالی ،کوچه شهید زوارئیانفارسیجواهرمنشاسماعیل147

1385/08/08جمهوري اسالمی کوي مهندس الممالک (شهید علی پورکرمی )ارمغانجواهريکاظم148

1397/08/26خیابان اتحاد ، خ بذر افشان (13غربی)پالك 28آرتاجواهريحمیدرضا149

1385/03/01خیابان صوراسرافیل ،  ساختمان باقریانناصرخسروجوشقانیناصر150

1384/07/10خیابان حافظ ، نرسیده به خیابان جمهوري اسالمی ، کوچه اشهريحافظجهانشاهیآقاجانی151

1394/10/14خیابان دماوند ایستگاه منصورآباد بین چهار راه سبالن و وحیدیهفرینجهانگیري امان آبادعباس152

1394/06/29ظهیراالسالم- امیدآزادیخواه- عندالیب الساداتپیام نقشجهانمرادنوريسیدیوسف153

1390/04/25خیابان جمهوري اسالمی ، بین خیابان ظهیراالسالم و میدان بهارستانکلک هنرچیذريکامران154

1390/06/23خیابان سعدي شمالی ، کوچه شهید زوارئیان ، پاساژگوهرینارگحاجی حسین ارگیمسعود155

1396/07/18خیابان انقالب، روبروي خیابان الله زارنو،کوچه شکوهاسپیدحاجی حسینی گزستانیمسعود156

1394/02/30خیابان ظهیراالسالم، کوچه شهید مظفريهنرامروز چاپحاجی ریسمانیمحمد157

1385/03/10خیابان حقوقیالوانحاجی قاسم خبازعلی اصغر158

1397/03/27خیابان استاد نجات الهی جنوبی کوچه سلمان پاكاستقاللحاجی محمدرضااصغر159



چاپ خانه هاي استان تهران 

1391/06/06خیابان دماوند ، خیابان اتحاد ، خیابان یازدهم غربیآفرینشحاجی میراسماعیلیسیدمهرزاد160

1386/03/22جاده دماوند خیابان اتحادخیابان 12غربیسنائیحاجی میراسماعیلیسیدمهدي161

1395/04/09خیابان منوچهري پاساژزیبامهرانحاجی میراسمعیلسیدکاظم162

1388/01/18جاده مخصوص کرج ،کیلومتر8،خیابان ساسانتهران چاپحاجی نقی تهرانیحبیب اله163

1390/01/27خیابان مجاهدین اسالم ، نبش کوچه حشمتیکیمیاي نقش الماسحاجیلوسعید164

1397/04/13میدان بهارستان ، خیابان ملت پالك 144آرادحاکی بند کهلمرتضی165

1386/12/28خیابان استادمطهري،خیابان الرستان،کوچه افتخاراهل قلمحدیديعلی166

1392/04/16خیابان دماوند، بعد از ایستگاه فرودگاه( (ع)علی بن موسی الرضا  )حدیديرضا167

1386/02/19میدان بهارستان ، کوچه نظامیه،پاساژآشتیانیبهارانحسن جانی روشنقربان168

1385/02/13جمهوري اسالمی کوي شهیدمظفري پاساژآذرپیشرفتحسنجانی روشنمحمدجعفر169

1396/08/23جاده مخصوص کرج کیل.متر 17 دارو پخش خیابان 61 پالك 5 ط همکفکارتن سازي میهنحسنی اعظمیعلیقلی170

1397/08/22خیابان آزادي ، خیابان شادمهر ،پالك 54 ، زیرزمینسیحونحسین پورصمديصادق171

1396/04/24ناصرخسرو،کوچه حاج نایبپیامحسین پیامیسیدعبدالمطلب172

1397/10/05خیابان انقالب اسالمی،نرسیده به پل چوبی،نبش کوچه پرنیانصنایع چاپ سازان رهاحسینیمجید173

1397/05/16خیابان کارگرجنوبی،اول خیابان آذربایجان غربیافرنگحسینیحسین174

1396/09/29خیابان سمیه ابتداي رامسر ساختمان 162 زیرزمینسعیددانشحسینیشبنم175



چاپ خانه هاي استان تهران 

1385/10/16میدان بهارستان،جنب بانک ملیسعیدنوحسینیمنصور176

1393/12/26میدان ابن سینا- خیابان شهید نامجوي جنوبی(عطا نوین)حسینیسیدرضا177

1389/12/22خیابان دماوند ، خیابان نیروهوائی ، خیابان آقاجانی شرقیقائم چاپ جوربندحسینیمحمود178

1388/10/09خیابان انقالب اسالمی ، خیابان ابوریحانشرکت ژیک چاپحسینیسید عباس179

1388/10/16خیابان جمالزاده جنوبی ، بین خیابان جمهوري اسالمی و آذربایجانعطاءحسینیسید عطاء اللّه180

1391/05/11خیابان دکتر شریعتی ، بین خیابان ملک و بهارشیراز(   پارسه   )حسینیداود181

1394/11/27بزرگراه فتح بعد از پل کن کوچه 6 متري قمري ساختمان 110 سوله دومعطاگرافیکحسینیسید هادي182

1389/03/16خیابان جمهوري اسالمی ( الف ) ، کوچه شهید محسن مظفري ، پاساژ آذرگلشنحسینی اصفهانیمحمدکاظم183

1385/09/28خیابان شیخ هاديحسینیحسینی تبریزيطه184

1389/02/13خیابان وحدت اسالمی ، جنب اداره آگاهی مرکزپرحقّیسعید185

1389/04/01خیابان انقالب اسالمی ، خیابان وصال شیرازي ، ساختمان شماره 17کیمیاقلم صنعتحمزه ويمصطفی186

1392/10/25خیابان پانزده خرداد شرقی، کوچه آل آقا( مروارید )حمزه ئیحامد187

1386/11/27ظهیراالسالم،باالترازپاساژشقایقزرین برگحنیفیمحمدمهدي188

1385/12/07ظهیراالسالم،ساختمان شقایق،زیرزمینآسمان شایانحیدربیک نژادحمید189

1385/12/07ناصرخسرو،کوچه خراسانیهاحیدريحیدريغالمرضا190

1388/12/23خیابان شادآباد ، خیابان 17شهریور ، بلوارالغدیر ، کوچه الدنشرکت چاپ و نشر واژه نگاران قلمحیدريحمیدرضا191



چاپ خانه هاي استان تهران 

1389/02/29خیابان جمهوري اسالمی ، اول خیابان ملّتچشم اندازحیدريزهرا192

1390/05/25خیابان انقالب اسالمی ، بین خیابان شهید مدنی و شهید نامجوصاحب کوثرخازنیمجتبی193

1392/06/27خیابان سعدي شمالی، کوچه بخارا، کوچه هاشمی( موفق )خاکپرور ذوقی الهیجانیکامبیز194

( جرس )خاکساراسماعیل195
خیابان هفده شهریور شمالی، خیابان شهید خشکبار چی (زیر زمین مسجد سید الشهداء 

1392/04/26(ع) )

1388/07/26خیابان کارگر جنوبی ، پائین تر از چهارراه لشکرسجادخالقیمحمدرضا196

1397/02/18تهران نو سی متري نیرو ئهوایی خ جلیل خوب 11ایده آلخان بابائیحمید197

1388/12/23خیابان جمهوري اسالمی ( الف ) ، پاساژ نوکوثرخان محمددوالبیعباس198

1384/10/07خیابان فاطمی ، بین خیابان سوم و چهارمچاپ دیجیتال ایرانخانگاهینادر199

1390/05/09جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 11 ، خیابان بیست و نهممرمرخاونديحسین200

1387/12/27خیابان جمهوري اسالمی ، روبروي مسجد سجاد(ع)تنهاخائفیحسین201

1388/02/30شهیدبهشتی نرسیده به تقاطع مدرسبهشتخائفیقاسم202

1397/04/30ناصرخسرو،پاین تر از دارالفنون ، پاساژ جوانمرد،پالك 12 واحد 30امیدروزخبازيرضا203

1392/02/16میدان بهارستان،،خیابان جمهوري اسالمی،نرسیده به ظهیراالسالمچاپ کوشاخبازيداود204

1394/06/29خ آزادي- خیابان جیحون- بعد از خیابان هاشمیپدیدرنگخدابندهغفارعلی205

1392/02/10خیابان جمهوري اسالمی، نرسیده به میدان استقالل، کوچه نوشینوینخدابندهمصطفی206

1396/12/08خیابان الله زارنو،بعداز چهارراه مهناآسیاخدائیامیرهوشنگ207



چاپ خانه هاي استان تهران 

1397/08/12بزرگراه فتح ، نرسیده به شیرپاستوریزه ،خیابان ارداقی پالك 6نقش رنگ خجستگانخدائی سارخانلوشیخعلی208

1397/10/23خیابان دکتر علی شریعتی ، بعد از خ حقوقی ، بن بست گوهري ، پالك 1صفیهخراطی امیرآباديحسین209

1385/10/13خیابان استاد مطهري،چهارراه میرزاي شیرازيطاووسخردمندعلی210

1388/09/02خیابان پیروزي ، خیابان کلینی ، زیرزمین مسجد اسالمیهپاك نقشخرسندعلی اصغر211

1393/07/20خیابان فردوسی، کوچه باربد( خرمی )خرمیهوشنگ212

1388/05/25خیابان سعدي شمالی ، خیابان شهید رضا نادرياستخرخسروجرديعلیرضا213

1396/04/20شهرك استقالل خ عباس شفیعی هنجی خ شهریور یک پالك 5انتخاب رسانهخسرويجهانشاه214

1396/12/21دروازه شمیران ، کوچه جوادي ، خ مازندرانشهریورخسرويحمید215

1395/04/06میدان بهارستان اول خ اکباتاناوج نیلیخسرويحامد216

1389/07/25خیابان سرهنگ سخائی، خیابان بهنیا، کوچه بخت( درخشان )خسروي سرشکیصفرعلی217

1393/02/27خیابان جمهوري اسالمی، خیابان ملت، کوچه میر شریفی( سیب سبز )خسروي عادل پورمحمد218

1385/04/17خیابان الله زارنو،زیرزمین سینمامتروپلنفیسخضرائی غضنفريسیداصغر219

1395/04/19خیابان سمیه نرسیده به خ مفتح طبقه منفی یکاسوه هنرخلعتیحجت220

1394/07/07خیابان مولوي- بازارچه سعادت- کوچه معظمساسانخلیل پرست اسالمیمجید221

1397/03/23خیابان منوچهري کوي ارباب جمشیدسعادتخلیلیعلی222

1390/12/25میدان هفت تیر ، خیابان شهیدمفتح جنوبی ، کوچه جارورنی چاپخمسه پوراسکندر223



چاپ خانه هاي استان تهران 

1392/03/19خیابان شهید آیت اله مدنی، پایین تر از بیمارستان امام حسین (ع)، کوچه شهید مظفري( تدبیر )خواجوند سریويمهرداد224

1396/10/03اتوبان شهیدمحالتی،بعد از پل آهنگ،خیابان وفایی برومند،کوچه شاهروديشمالخواجه حسینیمحمدعلی225

1396/11/21خ بهارستان پایئن تر از بیمارستان طرفه طبقه همکفسپهرخورسند طهرانیسعید226

1390/04/25خیابان پیروزي ، خیابان دهم فروردین ، کوچه شهید محمديشاهدخوشدونیمهدي227

1396/04/25بزرگراه فتح،میدان شیرپاستوریزه،اول 45متري زرند،جنب کانون فرهنگی آموزشچکادچاپدادوندمنصور228

1389/11/17جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 18 ، خیابان 63 ، کوچه چهارمپاستوردارابیعلی229

1393/05/12خیابان ظهیراالسالم، خیابان امید آزادیخواه، کوچه مظفري( قوانین )دارستانی فراهانیآیدا230

1388/02/21خیابان کارگرجنوبی، خیابان آقاباالزاده، خیابان غفاريگنج شایگاندانش اشراقیامیر231

1397/08/09میدان امام خمینی ، خیابان فردوسی جنوبی ،کوچه بانک پالك 32عرش دانشدانش آراءحسین232

1389/12/22خیابان جمهوري اسالمی ، خیابان اردیبهشت جنوبیبه آورانداوري پاکدلحسین233

1389/11/06بلوارکشاورز ، روبروي پارك اللهگلبرگدرودیانمرتضی234

1390/04/29سعدي شمالی ، خیابان شهیدمصباح ، پاساژ نمونهاخوتدژآگاهعلی235

1390/02/05میدان بهارستان ، خیابان اکباتانپرسپولیسدولتمرضیه236

1389/07/25خیابان امیرکبیر،چهارراه سرچشمه،پاساژکبیر،طبقه تحتانیالجواددهقانحسینعلی237

1393/07/06سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ستاري( یزدا )دهقانمحمد حسین238

1395/04/09خ دماوند ایستگاه فتحنائیشرکت لوح آئین پایدار نویندهقان پورزکریا239



چاپ خانه هاي استان تهران 

1394/05/11خ جمهوري اسالمی شرقی- کوچه شهید علی پور کرمی-شرکت نگاران شهردهقان میرك آبادعلی240

1396/04/21انقالب،نرسیده به پل چوبی،نبش بانک تجارتآئین چاپدهقانپورداریوش241

1388/02/05خیابان ظهیراالسالم ، خیابان مصباح ، کوچه زرنگیندیباجیدیباداود242

1388/12/12خیابان مصطفی خمینی ، پائین ترازسرچشمه ، بن بست برازجاندیلمیدیلمعلی اصغر243

1385/09/28خیابان 15خردادغربی،سراي فخریهکشاورزدینیاناحمد244

1391/08/29خیابان جمهوري اسالمی ، نرسیده به خیابان ظهیراالسالم ، کوچه شهید مراغه ايدماوندذاکريحسن245

1385/04/17خیابان ظهیرالسالمعرفانذوالفقارياکبر246

1387/10/10خیابان شریعتی،نرسیده به خیابان حقوقیخجسته نوذوالفقاريمحسن247

1389/07/25خیابان انقالب اسالمی ، خیابان خاقانیخجستهذوالفقاريسیدمحمود248

1394/02/29خیابان مطهري- خیابان قابوسنامه- کوچه مرزبان نامهشرکت چاپ فرارنگ آریارازقیامیرحسین249

1389/08/10خیابان انقالب اسالمی ، بین خیابان استاد نجات اللهی وفردوسی ، کوچه پارسایران مصوررامی مقدمعباس250

1391/08/29خیابان شهید دستواره شمالی ، نبش کوچه هادي هاشمیربیعیربیعیجواد251

1385/09/06خیابان ابوریحان چهارراه نظري جنب گلفروشی شهرزادسبزرجبیان تابشحسن252

1392/02/14خیابان سعدي شمالی، خیابان منوچهري، کوچه دکتر آقاجانیسنارحمانیعباس253

1392/03/19میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید برادران محمديرحمانیرحمانیعلی254

1396/06/14خیابان سبالن شمالی،خیابان دیلمی،پاساژنوري زیرزمینامینرحمت الهیقدرت اللّه255



چاپ خانه هاي استان تهران 

1387/02/10خیابان شهیدآیت اله مدنی،خیابان شهیدقجاوندامیدواررحمتیرضا256

1388/01/17خیابان انقالب اسالمی،خیابان شهیدنامجو،نبش کوچه شهیدآغاسیدالرنگرحیم طایفهمحمد257

1395/02/20حکیمیه خیابان سازمان آب خ شیدایی 5غربیاورامانرحیمیامیر258

1389/07/25اتوبان افسریه ، نبش خیابان بیست و هفتممهرابرخشانی زادهمهراب259

1385/03/08شهرقدس بلوارانقالب خ صنعت2جنب پارك آزادگانراويرزاقیرجب260

1396/12/26خیابان دماوند بعد از سه راه تهرانپارس بن بست فجر سوله اولژاورزاقیعلی261

1389/07/11خیابان پانزده خرداد ، کوچه همایونسپهرسالیعلی اصغر262

1394/11/27خیابان ظهیرالسالم کوچه امید آزادیخواهتوسرسولیداود263

1394/09/30جاده مخصوص کرج کیلومتر 19 خیابان گلزار کوچه احتشامی یگانه شرقیشرکت نیلوفام چاپرسولی بنیسصمد264

1393/12/12خیابان شهید قدوسی، ابتداي سبالن شمالیچاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر به مدیریترسولی واشقانیشهرام265

1388/07/26یافت آباد ، میدان معلّم ، بلوار مدائن ، نبش میدان شهید انصارياقیانوس آبیرضامنصور266

1390/12/25خیابان شهید مدنی ، پائین تر از سه راه وحیدیهرضابخشرضابخش سنگجوئیمحمدرضا267

1395/06/24خیابان هفده شهریور جنوبی پائین تر از سه راه تیردوقلوخواجهرضاخان خواجهمحمد مهدي268

1392/06/19جاده مخصوص کرج، کیلومتر 18، خیابان 67، کوچه فروردین 2( قرآن مبین )رضاخواهحسین269

1396/09/28جاده مخصوص کرج کیلومتر 19 بلوار وردآورد خیابان احتشامی یگانه پالك 71مبینرضاخواهمحمدرضا270

1391/07/02بزرگراه نواب ، تقاطع خیابان هاشمی ، مجتمع تجاري سیمرغ ، تیپ 86چاپ ترانهرضائی گندم آبادفریبرز271



چاپ خانه هاي استان تهران 

1396/11/24شادآباد،خ 17 شهریور خ شهداي پرسی گاز جنوبیطیف نگاررضائیهفرهاد272

1385/06/22خیابان دماوندخیابان سازمان آب خ 5شیدایی غربی کوچه هشتم جنوبیجلوه آفتابرضوي تبریزيمهدي273

1390/01/27خیابان سپهبد قره نی ، خیابان شهید محمداسماعیل محمديسبزآرنگرفعتیمجید274

1385/08/17خیابان حافظ،خیابان رودسر،خیابان به آفرینرنگ آفرینرمضان محمديعلیرضا275

1385/08/06میدان بهارستان ،کوچه نظامیه، بن بست علیزادههاديرمضانیمحمدهادي276

1395/01/28خ دماوند بعد از سه راه تهرانپارسدیدگاه عطوفرمضانیمهدي277

1397/12/08بزرگراه 65 متري فتح ، بن بست فتح 15 ، پالك 17آئین چاپ تابانرنجبرپورگشتیاسماعیل278

1385/09/13خیابان سعدي شمالی،خیابان شهیدمرادي نورامیراعلمروائی نیاامیراعلم279

1388/02/08جاده مخصوص کرج کیلومتر13خیابان امیدکوچه پنجم شرقیایران سپهرروح روانمحمدرضا280

1388/09/01خیابان سعدي شمالی ، خیابان شهید مصباحادیبروحانیابوالفضل281

1394/08/13خیابان خاوران خیابان ذوالفقاري خ ابراهیمیشرکت گستران بیستونروحیمحسن282

1392/05/07خیابان سعدي،خیابان منوچهرينورنگروحی عزیزيمهرداد283

1392/12/21خیابان شهید آیت اله مدنی، خیابان بخت آزادشرکت چاپ نگین طالئی شرق به مدیرعاملی آقايروزگاريسلمان284

1385/12/07خیابان ظهیراالسالم،ساختمان شقایق،طبقه پنجمشباهنگروغنیانعلی285

1390/04/08خیابان سی تیر ، کوچه رستمی جاهدنگارهاتفرهبري فردحمید286

1391/07/29خیابان میرزاي شیرازي ، نبش کوچه 20طلوع فجر اندیشهریاحی رادپژمان287



چاپ خانه هاي استان تهران 

1385/08/22خیابان انقالب، بین حافظ ونجات الهی، خیابان پورموسیقدسرئیسیحسین288

1397/10/05خیابان حافظ ، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه کیخسرو شاهرخ ، پالك 60افست گرافیکرئیسیرضا289

1393/12/12میدان بهارستان، خیابان جمهوري اسالمی، خیابان ظهیراالسالم(سیما نقش)زاد حسینی پیشخانیمحمدرضا290

1384/07/10خیابان جمهوري اسالمی ( الف )همازارعکریم291

1388/10/09میدان انقالب اسالمی ، خیابان کارگر جنوبی ، پاساژ مهستان ، طبقه اولچاپ دیجیتال صبازاهد زکیحسین292

1391/06/13خیابان شریعتی ، خیابان ملکچاپ دیجیتال صریرزرگرزادهعلی293

1393/12/12خیابان میرداماد، خیابان آقازاده فرددفتر چاپزمانی رادآرش294

1387/04/02خیابان سعدي شمالی ،کوچه دیبارضوانزمانی نیهمحمد295

1397/07/29خیابان دماوند کوچه بهمن مهاجر پالك 6ایران فردازمزمیمصطفی296

1393/07/20خیابان ري، خیابان ادیب الممالک( عصر ایران )ساجديعلی اکبر297

1388/05/25خیابان خاوران ، شهرك مسعودیه ، خیابان مظاهر ، خیابان ناصر میريخاورانساسانی پیله رودداود298

1394/08/12خیابان سعدي شمالی کوچه کاخ کودكچاپ شیرینساعدي دهخوارقانیعلی اکبر299

1394/11/27خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، نبش کوچه فاطمی زیرزمینفرارنگساالرنیاحسن300

1397/06/12استاد مطهري -خ میرزاي شیرازیپالك 207تهران آشناسامنیمظفر301

1386/12/26میدان ابن سیناخ روشندالنفرهنگ پرورسترگیداله302

1393/12/12جاده مخصوص کرج، کیلومتر 9 ، خیابان نخ زرینجنگلسجادمجتبی303



چاپ خانه هاي استان تهران 

1393/09/29جاده مخصوص کرج، کیلومتر 17، خیابان داروپخش، خیابان 61، بن بست رضا( هنر آفرین )سحابغالمرضا304

1387/09/09میدان خراسان،خیابان طیبسرخیانسرخیاناحمد305

1388/12/12خیابان الله زارنو ، کوچه شهید اصغر اوالديسرشارسرشارسیداسداللّه306

1397/03/23خیابان الله زارنو،کوچه اصغراوالديایرجسرشارسیدحسن307

1384/12/17خ ولیعصر باالتراز پارك ساعیچاپ دیجیتال رنگ آمیزانسعیدزادهعلیرضا308

سجدهسعیديمحمدعلی309
خیابان فرجام شرقی ، بلوار اردیبهشت ، نبش کوچه اسالمی ، زیرزمین حسینیه امام حسین 

1389/02/04(ع)

1393/07/20خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از چهارراه سرچشمهشرکت گلچین رسانه هوشمند به مدیر عاملی آقايسقائیاحسان310

1389/05/12میدان بهارستان ، خیابان اکباتاناکباتانسلطانیقدرت اللّه311

1386/11/15خیابان جمالزاده جنوبیکیوانسلیمانیعیسی312

1388/06/10خیابان لویزان ، خیابان سخندان ، خیابان شهید جعفریانکنارهسمنانی پوررحیم313

چاپ نقشه تهرانسمواتیعباس314
سهروردي شمالی ،خ برادران کاوسی فر ،خ میرزائی زینالی ساختمان اورنگ پالك 90 طبقه 

1396/08/07زیرزمین

1389/05/17خیابان رامسر ، بن بست سامپایاسمیعیمهدي315

1385/12/26بهارشمالی، خیابان شهیدجوادکارگررایانه افقسمیعی زادهعلیرضا316

1392/02/28بزرگراه فتح، کیلومتر 17، خیابان داروگرشرکت تولیدي و صنعتی خود چسبسمیعی زفرقنديهوشنگ317

1397/05/16خیابان دماوند، خیابان نیرو هوایی ، خ آقا جانی شرقی ، پالك 22نقش و نشانسوريکاظم318

1387/09/16خیابان انقالب، خیابان دوازده فروردینشادنقششادمانیمرتضی319



چاپ خانه هاي استان تهران 

1397/12/13خیابان انقالب ،خیابان سعدي شمالی ، پالك 248گویاشادمانیعلی اکبر320

1396/12/21خیابان دوازده فروردینشادیرانشادمانیعلی اصغر321

1388/04/06خیابان پامنارنجفشادیمهرعلی اکبر322

1386/01/19خیابان ملت، کوچه هنرسازمان چاپ  هنرشاهرضامحمدعلی323

1393/03/19میدان بسیج، اتوبان بسیج، خیابان شهید ثروتی( ترنگ )شاهونديشهاب الدین324

1387/08/11خیابان آذربایجان، نرسیده به نواب ، پاساژحیدريآرینشاهیدهوشنگ325

1385/04/17خیابان دکترفاطمی،خیابان کاج شمالی،نبش خیابان شهید زینالیکارنگشاهیدکامران326

1388/06/03خیابان ري ، کوچه رضائینقره فامشجاعی زادهسیدعلی327

1387/05/19خیابان بهارستان، کوي دانشسراشفقشریف زادهمحمد328

1386/12/04خیابان الله زارجنوبی، کوچه مجمربشارتشریف زادهعلی اکبر329

1387/06/02سعدي شمالیشعاعشعاعیاسداله330

1389/05/12خیابان جمهوري اسالمی ، بین میدان استقالل وظهیراالسالم  ، پاساژعلمیزحلشعبانیحسینعلی331

1396/07/18دروازه شمیران میدان ابن سینا خ مازندران ساخنمان اطمینانهنر آرادشفقتمهدي332

1387/03/27خیابان منوچهريشفیعیشفیعی تبریزيقاسم333

1391/03/02میدان بهارستان ، کوچه نظامیهجعفریهشکوريرضا334

1388/09/29بزرگراه نواب ، اول خیابان هاشمی ، مجتمع تجاري سیمرغ ، تیپ 74گوهرگرافیکشکوهیعلی335



چاپ خانه هاي استان تهران 

1393/11/05خیابان مازندران( اندیشه برتر )شکوهی کتابچیسعید336

1388/11/20خیابان انقالب اسالمی ، پیچ شمیران ، ابتداي خیابان شریعتیمعلّیشکوهی منزهمسعود337

1387/08/21خیابان صف،ساختمان 110ممتازشمائیزهرا338

1388/06/10جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 14 ، خیابان احد ، کوچه والفجر شرقی 1مهرشنوادامیرحسین339

1389/08/30خیابان پانزده خرداد شرقی ، کوچه آل آقا ، بن بست خشک پزشهابیشهابییوسف340

1389/04/12خیابان مخصوص ، باالتر از سه راه سینا ، نبش کوچه فریدونعقابشهبازيعلی341

1385/04/25خیابان شریعتی،خیابانشهیدمحمدرضا طاهریانکلکشهبازيابوالفضل342

1396/10/12خیابان آزادي، چهارراه اسکندري ،نبش کوچه مرمربهارستانشهالئی مقدمامیر343

1396/12/26اصفهانک خ احمد کیانی خ شاه آباديپرهامشیر علی بلکه جانیمحمد344

1392/12/11خیابان مولوي شرقی، بین پالك  223 و 225 ( داخل بن بست )( نایلون سپید )شیرازیانمنصور345

1391/10/13خیابان جمهوري اسالمی ، بین فخر رازي و دانشگاهنقره آبیشیرزادرضا346

1388/12/23خیابان هفده شهریور شمالی ، سه راه پارك خیامهنراشکانشیرلقباکبر347

1397/10/23خیابان فردوسی ، خیابان سروش الدین تقوي، نبش انوشیروانی  ، پالك 43تیراژهشیرمستشاهرخ348

1384/08/15خ انقالب اول خ وصال شیرازيسارنگشیريمصطفی349

1393/09/29اتوبان افسریه، بین خیابان شهید ده حقی و شهید بقائی(برادران شیري چالکی )شیري چالکیصفرمحمد350

1395/03/25جمهوري اسالمی جنب کوي نوبهار داخلی 1و2دریانیانشیرینکارعیسی351



چاپ خانه هاي استان تهران 

1394/11/27خیابان آزادي  خیابان جمالزاده جنوبی  کوچه دانشور همکف ا غربینقش طاووسشیرینیبراتعلی352

1387/10/24بزرگراه فتح ، فتح بیست و یکمزیتونصاحب الزمانیمهدي353

1391/05/11خیابان ظهیراالسالم ، خیابان شهیدمصباح ، پاساژ تهران کاغذ(   اندیشه پویا   )صادقیعلی354

1396/10/02خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوي،کوچه دکترآقاجانپدیدهصادقی خمامیمحمدعلی355

1392/03/21خیابان جمهوري، خیابان ظهیراالسالم، چهارراه مصباح( پیام سحر )صادقی روشنمهدي356

1385/03/06الله زارنوپاساژوحدتشمشادصادقی زادهبهمن357

1393/11/05خیابان انقالب- بین حافظ واستادنجات الهی-خ شهیدپورموسی( زالل )صالحی عالئیحسن358

1393/12/12خیابان جمهوري اسالمی، نرسیده به خیابان جمالزاده، خیابان سلیمانیه(سپهر نقش)صالحی عالئیعلیرضا359

1387/07/30خ زرین فعلاصالتصالحی فیروزاصغر360

1389/05/12خیابان هفده شهریورشمالی ، خیابان شهید برادران کفائی امانیگلرنگ یکتاصباغ ابریشمیمصطفی361

1389/05/12خیابان ظهیراالسالم ، خیابان شهید مصباح ، کوچه زرنگینصباغیصباغیابوالقاسم362

1386/09/13حافظکوي سیمی کوي زیباواخترسعديصبوريغالمرضا363

1389/09/22جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 13 ، خیابان امید ، کوچه سوم شرقیآمیزه فن و هنرصدیقیسیامک364

1385/10/19خیابان 17شهریورخیابان آیت اله سعیديخاطرهصفاريپرویز365

1387/06/06میدان شهدا اول خ پیروزي خ افروزکوچه نگران پورصفرخانیمحسن366

1397/05/16جاده مخصوص کرج کیلومتر 11 خ سپاه اسالم پالك 75شرکت صفر تا صد ایرانیانصفريمریم367



چاپ خانه هاي استان تهران 

1395/04/09خ انقالب دروازه دولت خ خاقانیچاپ صالحیصالحیفرید368

1396/07/18خیابان سعدي شمالی، خیابان مصباح ، زیرزمینصدفصلحیمحمدکاظم369

1391/06/06خیابان انقالب اسالمی، روبروي خیابان بهار، ساختمان 64، طبقه اول، واحد 3چاپ فلزات ( نما )صنایعرضا370

1389/10/08خیابان دماوند ، بعد از چهارراه تهران پارس ، روبروي کیمیدارو ، کوچه قاسمیصیاديصیاديمحمد371

1385/02/12خ ولیعصر باالترازمیدان ونک خ والی نژادساروبنضیائیان نوربخشسیدمحمدتقی372

1391/03/02خیابان دماوند ، نرسیده به خیابان خاقانی ، بن بست خرّمنقش ایرانضیغمیسیدحمیدرضا373

1396/11/02خیابان جمهوري اسالمی، پاساژجابري زادهپنگوئنطاقه چیانمحمدحسن374

1387/06/25خیابان فردوسی، کوچه خندانبعثتطالبیمهدي375

1393/03/21خیابان ظهیراالسالم، کوچه شهید آزادیخواهدریاطاوسیهوتن376

1388/07/04خیابان انقالب اسالمی ، خیابان شهید پورموسیطایفهطایفه علی ورديعباس377

1386/09/13خیابان جمهوري اسالمی، نبش خیابان ظهیراالسالماعظمطبیب زادهکمال378

1396/07/04خیابان جمهوري ، نرسیده به خ ملت ، کوچه محمودينقش و هنر پرسهطحان فینیمریم379

1389/08/29چهارراه گلوبندك ، کوچه شهید بادامچی ، کوچه حمام تابشطراوتطراوتاسماعیل380

1389/05/12خیابان ظهیراالسالم ، کوچه منوچهريپدرطهانیصادق381

1390/07/05خیابان خواجه نصیرطوسی ، کوچه داستانپورنقشینه جهانطیبیسیدجهانگیر382

1385/12/07میدان امام حسین(ع)، اول خیابان دماوند،خیابان کمال اسماعیلصنعتکارظریفیان صنعتکارعلی اصغر383



چاپ خانه هاي استان تهران 

1396/11/09خیابان سعدي شمالی، خیابان شهید مصباح، همکفصفاعابدینبابک384

1388/06/10میدان هفت تیر ، ابتداي خیابان بهار شیرازنقش آفرین مهرعابدینیمحمد385

1387/04/19میدان انقالب اسالمی،خیابان کارگرجنوبی،نبش خیابان شهید وحیدنظري،پالك34،پاساژ نادرنگارانعاقبت خیرشهرام386

1388/06/21خیابان مطهري  ، خیابان مهرداد  ، خیابان اصلی پورکاردانعباسقلی نژاد اسبقیمهدي387

1391/03/02خیابان سعدي شمالی،کوچه شهید جابرزادهاسبقیعباسقلی نژاداسبقیعلی اصغر388

1391/10/10خیابان پیروزي ، اول خیابان مقدادعباسیعباسیحسن389

1391/12/20خیابان جمهوري ، خیابان ملت ، بن بست خوشرومحتشمعباداله زادهابراهیم390

1391/06/13خیابان انقالب اسالمی ، خیابان نامجوي جنوبیچاپ کاریزعباسقلی نژاد اسبقیمحسن391

151386/11/27خردادنوروزخان سراي فاطمیهنامیعباسی زاده نامیجواد392

1393/12/12خیابان سمیه غربی، نرسیده به خیابان حافظ، خیابان پورموسی، کوچه شیرین(رایان هنر)عربرضا393

1388/06/07خیابان انقالب اسالمی ، بین حافظ واستادنجات الهی ، نبش کوچه پورموسیابرارچاپعزیزيمحمدعلی394

1388/10/27جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 11 ، خیابان بیست و نهمآوازهعزیزيعلی395

1393/09/18صالح آباد غربی، خیابان کلهر، خیابان رحیمی خرسند، کوچه موتور آب( زاگرس )عزیزياکبر396

1396/05/18خیابان دکترمفتح  جنوبی روبروي دانشکده تربیت معلم  طبقه 1-آزادهعزیزي مهراحمدعلی397

1390/01/23خیابان مازندران ، گاراژ معدنچیانماه منظرعسکرسعید398

1397/06/07تهرانپارس ، خیابان دماوند ، خیابان اتحاد ، خیابان 5 غربی پالك 2شرکت واژه پرداز اندیشهعسگري ابیانهعلیرضا399
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1389/05/12خیابان انقالب اسالمی ، پیچ شمیران ، کوچه ارباب اردشیرحریرعصاري نژادعباس400

1386/10/24خیابان جمهوري ،اول خیابان دانشگاه شمالینهضتعظیمیاسداله401

1396/04/31انقالب، بین خیابان شهید مدنی وشهید نامجو،کوچه پناهیعقیلیعقیلیرضا402

1388/12/02جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 9 ، خیابان نخ زرینزیتون چاپ بهارانعقیلیاعظم403

1390/07/03خیابان جمهوري اسالمی ، بین خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان ، اول کوچه فرزادوحیدعالئیعزیز اللّه404

1388/12/16خیابان جمهوري اسالمی ، نرسیده به خیابان جمالزاده ، چهارراه شهید یاسريعالئیعالئی تکبالغاذن اللّه405

1390/05/09جاده مخصوص کرج ، کیلومتر13 ، چیتگرشمالی ، خیابان احد ، خیابان شهید رجائی غربیتاالرچاپعالئی رادغالمحسین406

1387/06/27خیابان دوازده فروردین،چهارراه شهید وحیدنظريعلمیِهعلمیهفرزین407

1397/12/13خیابان سی تیر، پالك 162علويعلوي بهبهانیسید علی408

1388/05/26خیابان شریعتی ، نرسیده به خیابان حقوقیفراهمعلی حسینیفراحمعلی409

1388/11/20خیابان سعدي شمالی ، خیابان شهید مرادي نور ، کوچه منصوريپیمانعلی محمديداود410

1387/06/17خیابان منوچهري،کوچه ژانداراكکلمه پردازعلی محمديحجت اله411

1390/03/25خیابان کریم خان زند،خیابان خردمند جنوبی،بن بست شهیدحقانیافق جاویدعلی میرزائی تبریزيمحمد412

1394/10/14تهرانپارس بلوار جشنواره بلوار احسان اول خ پنجم غربیراه فرداعلیپور گنجیمحمد حسن413

1390/07/05خیابان شریعتی ، پائین تر از خیابان بهار شیراز ، بن بست دوجکاجعلیپوریانخدابخش414

1392/08/06خیابان فاطمی، روبروي سازمان آب( امین )علیوندانزابیعلی415



چاپ خانه هاي استان تهران 

1387/06/17خیابان 15خرداد،بازار نوروزخان،کوچه معظم الدولهخیامعموآقائیعباسعلی416

1390/04/25خیابان ظهیراالسالم ، ساختمان شقایق ، زیرزمینبینش و پویشعنبرستانیحمیدرضا417

1387/09/11خیابان طالقانی،چهارراه بهاراندیشهغریب زاده عربانیاحمد418

1392/03/19خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان طالقانی، خیابان آمل، نبش یاسمن اولغضنفر ترابیعلیرضا419

1396/11/24تهران نو خ داریوش ناصري کوچه ابوالقاسم پالك 2هورنگ نوینغضنفرترابیمحمد420

1388/03/18خیابان دماوند ، نرسیده به چهارراه سبالن ، خیابان ده متري محمديهورنگغضنفرترابیمسعود421

1391/07/02خیابان ظهیراالسالم،ساختمان هنرمهتابغضنفريسیدحسن422

1388/10/20خیابان انقالب اسالمی ، ابتداي خیابان ابوریحاننورحکمتغفاريحمید423

1388/06/21میدان بهارستان  ،  خیابان مجاهدین اسالمکیمیاي حضورغفاريمحمد حسین424

1392/10/08بزرگراه نواب، نبش خیابان هاشمی، مجتمع تجاري سیمرغ، تیپ 83( غفوریان )غفوریان رحمتیرضا425

1395/04/09خیابان سبالن شمالی،اول خیابان نوريایمان مشاور رادغالمپورمفرداکبر426

1397/09/19خیابان انقالب خیابان نامجو جنوبی پالك 30سناغالمرضامحمود427

1395/05/17خیابان جمهوري، کوي شیروانیعصرچاپغالمرضافهیمیاحمد428

1395/04/30میدان انقالب خ آزادي خ نو فالحچاپ هفت نوینغالمرضائیآرش429

1397/08/12بزرگراه شهید محالتی،خیابان نبردجنوبی،خیابان شریفی،نبش گلستان 17مبشرگسترغمیلوئیاکبر430

1394/02/29خیابان خاوران،خیابان هاشم آبادنگین گسترغمیلوئیسیدمحمد431



چاپ خانه هاي استان تهران 

1390/03/28میدان انقالب اسالمی ، خیابان کارگر جنوبی ، پاساژ مهستان ، ورودي اولسبحانغنی آباديمهدي432

1396/12/21خیابان مجاهدین اسالم ،ایستگاه بهنام، طبقه اولسپاسغیاثی ارسمحمود433

1393/09/29خیابان دماوند، ایستگاه فرودگاه، کوچه بهمن مهاجر( افالك )فاطمی نژادمحمود434

1394/06/31خیابان سعدي شمالی، کوچه شهید زوارئیانفتاحیفتاحیعباس435

1396/10/02خیابان فردوسی، کوچه شهید شاهچراغیاعتمادفتاحیمحمد436

1388/06/30جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 15 ، خیابان دلفان 53 ، فرعی اولروزهاي زندگیفتح اللّه زاده خوئیعلی437

1397/03/23خیابان دماوند ، ایستگاه فرودگاه ، پالك 1115، همکفپروینفرامرزيابراهیم438

1389/05/12خیابان الله زارنو ، کوچه پیرنیاي دوایران گرافیکفراهانیوحید439

1396/05/18خیابان جمهوري اسالمی،کوچه نوشینمعراجفراهانیفرج اله440

1385/11/14خیابان جمهوري اسالمی،میدان استقالل(مخبرالدوله)،کوچه نوشینبیژنفراهانیبیژن441

1389/05/25خیابان فردوسی جنوبی ، کوچه بانک ، کوچه هنرستانتصویر گیالنفرخ پورشکالگورابیعظیم442

1393/07/20خیابان دماوند، ایستگاه فرودگاه، خیابان بهمن مهاجر( نقش جوهر )فرخیمحمد443

1396/12/09شهرك استقالل خیابان گلناز بن بست اول همکففردوس79فردوسحسین444

1385/03/22خیابان ظهیراالسالم،نبش کوچه درویشفردینفردینعلیرضا445

1391/03/02میدان رسالت ، خیابان شهیدرفیعی ، شمال غرب مسجدالرسول(ص)فرزینفرزین یارسیدحسین446

1397/10/23خیابان دماوند بعد از چهار راه سبالن کوچه ناصري پالك3امکانفرشی فریدمسعود447
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1389/05/23الله زارنو،کوچه گل پرورپاسارگادفرمهینی فراهانیحسین448

1395/05/16جاده مخصوص کرج کیلومتر17 خ61(داروپخش)بن بست رضارخشان چاپ پارسفروتن پیرخشا449

1396/10/12خیابان سعدي شمالی خیابان برادران قائدي (هدایت)صد وبیست وهشتفروزیدهحسین450

1388/12/02خیابان سعدي شمالی ، خیابان شهید برادران قائدينسیمفروزیدهاحمد451

1390/04/08خیابان الله زارنو ، جنب سینما کریستالکانونفروهرمطلقعباسعلی452

1392/03/20خیابان انقالب،روبروي خیابان فرصت،ساختمان مرادیاناروین چاپفروهی بروجنیسعید453

1393/05/18خیابان شریعتی، خیابان دشتستان دوم( دفتر چاپخانه )فرهاديکاظم454

1387/04/02خیابان سهروردي شمالی،جنب مسجد حضرت حجت ابن الحسن العسکري(ع)فرهادفرهادي افشارمحمد455

1393/12/26خیابان جمهوري اسالمی، خیابان ظهیراالسالم، پاساژ تهران کاغذ(فرهانی)فرهانیعلیرضا456

1396/06/05جاده مخصوص کرج، مقابل پل فرودگاه، کوچه ریاحیبازرگانفالحت پیشهاسداله457

1386/05/14خیابان انقالب ، خیابان 12فروردین،چهارراه شهیدروانمهردانش پناهفیروزگاهیمحمدمهدي458

1397/06/31خیابان سی تیر،روبروي کوچه سیمیپاپیروس اطلس چاپفیض اصفهانیسید علیرضا459

1392/09/02خیابان سعدي جنوبی، کوچه بانک تجارتفقیهفیض اصفهانیسید محمدمهدي460

1392/09/25خیابان سعدي جنوبی، کوچه بانک تجارت( ثابت نقش )فیض اصفهانیسید محمدرضا461

1391/12/23خیابان شهید ایت اله مدنی ، خیابان شهید بخشی فرقادريقادريمریم462

1390/04/25خیابان مصطفی خمینی ، کوچه نظامیهرهنماقاسمعبداللّه463
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1397/03/22خیابان انقالب اسالمی نرسیدهد به پیچ شمیرانخ شهید اصفهانیشرکت چاپ نگارستانقاسملوفرزین464

1389/05/12خیابان قزوین ، بعد از میدان شمشیري ، روبروي بوتان گازستاره سبزقاسمیمحسن465

1396/07/04میدان بهارستان،خیابان صفی علیشاهآبانقاسمیمحمود466

1392/02/10خیابان خیام شمالی، کوچه جزایري، کوچه بصیرالعلومیخیام نوینقاسمی زرگرغالمحسین467

1386/10/24خیابان رودسر،نبش خیابان به آفرینآریاییقاضیمحمداسماعیل468

1396/07/04خیابان سعدي شمالی خ برادران قائديهامونقاضی زادهکیهان469

1397/05/16جکیمیه ، خیابان شهید کاظم نشوه (سازمان آب)، خیابان نیلی، پالك 18 طبقه همکفآرتمنقاضی سعیديافشین470

1387/10/03جاده مخصوص کرج،خیابان داروپخش،خیابان مهندس خودکارمعاصرقدس الهیمحمدتقی471

1397/06/12جاده مخصوص کرج ،بعدازچهارراه ایران خودرو،بلوارگلستانک،بن بست اولقدیانیقدیانیمسعود472

1387/06/17دکترشریعتی، نرسیده به خیابان حقوقی، کوچه فوالدوندنقش آفرین تهرانقربانی الوارسحسن473

1396/10/02بازار آهن کوچه چهارم خ جعفر عزیزي مجتمع عزیزي مجتمع وحدت پالك 13 طبقه همکفنگین چاپ دانشقربانی بجنديمسعود474

1392/04/16خیابان پانزده خرداد شرقیپارساقره گزلیمحمد475

1391/05/11جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 17 ، خیابان داروپخش ، کوچه هشتم(   ایران نوین پایدار   )قصوري کاشیحمیدرضا476

1391/03/02خیابان دماوند ، خیابان سازمان آب ، خیابان شیدائی پنجم ، بن بست هشتم شمالیارشکقلمکاريمحسن477

1388/09/01خیابان الله زارنو ، پاساژداروگر ، طبقه تحتانیخزرقنبرزادهحسین478

1396/04/24میدان شهدا خ کفائی امانیمنفردقنبري منفرداحمد479
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1396/05/21پل امیر بهادر خ ولیعصر جنوبینورتابانقندچی تهرانیناصر480

1389/05/12خیابان انقالب اسالمی ، خیابان صفی علیشاه شمالیمهارتقیصريقدرت اللّه481

1389/08/29خیابان انقالب اسالمی ، نبش خیابان صفی علیشاهصنعت شرقکاشفیمرتضی482

1397/08/09خیابان حافظ،نرسیده به خیابان انقالب،کوچه بامشادکامیابکامیابیفریدون483

1385/07/29ظهیرالسالممرتضیکاویانی دارانیاحمد484

1386/02/25خیابان سعدي شمالی،ابتداي منوچهري،کوچه دکتر آقاجانکبریاکاویانی دارانیعلی485

1395/05/16چهار راه سعادت آباد بلوار شریفی خ توحید 4 طبقه3چاپ و بسته بندي توژرنگکبیريوحید486

1388/09/29خیابان ایرانشهر شمالی ، کوچه ایرانشهرظفرکحالیحسن487

1392/12/11جاده مخصوص کرج، کیلومتر 14، بلوار گلستانک، خیابان آبان ششم( زیبا )کرباسی عاملیاحمد488

1390/06/23خیابان سعدي شمالی کوچه شهید امین زادهایمانکربالئی احمدهراتیمسعود489

1385/05/09خیابان 15خرداد،بازارنوروزخان،پاساژشهرابیکرمانیانکرمانیان قره تکانعلی اکبر490

1388/06/10میدان بهارستان ، پاساژ  آشتیانی  ، همکفیاس سفیدکرمیابراهیم491

1391/06/13خیابان ري ، کوچه شهید مال باقريچاپ قدرکروندیان اصفهانیعلی492

1397/06/12خیابان طالقانی خیابان ایرانشهر جنوبی،بعد از تقاطع سمیهنشانهکریمیرجبعلی493

1397/05/16میدان بهارستان ، خیابان اکباتان، پالك 45انعکاسکریمیعلی494

1387/06/05اسکندري جنوبی ،بن بست اصالنیشهریارکریمیاننصراله495
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1391/11/15خیابان دکتر بهشتی ، میدان تختی ، نبش خیابان شهید حسینیپیشروگرافیککفاشغالمرضا496

1389/04/21خیابان پانزده خرداد ، بازار نوروزخانپیغام امروزکالريمحمد497

151386/10/24خرداد،بازار نوروزخانپیام نوینکالريعلی498

1397/10/05خیابان 15 خرداد،بازار نوروزخان،کوي معظم الدوله،کوچه کاشفیتواضعکالريناصر499

1388/12/12خیابان حافظ ، نرسیده به خیابان جمهوري اسالمینخستینکلهرابوالفضل500

1385/12/12خیابان سیدجمال الدین اسدآبادي،نبش خیابان فتحی شقاقی،ساختمان شماره 4پلیکانکلهرمحمد501

1387/09/16کیلومتر17جاده مخصوص کرج،خیابان داروپخش،کوچه رامنديپژوهشکمائی حقیقت دلمهدي502

1385/04/17خیابان جمهوري اسالمی، نرسیده به میدان بهارستاننیلگونکمیش کهنگیعبدالوهاب503

1384/09/20جاده مخصوص کرج ، خیابان بیمه چهارمبنفشهکمیشیعلی504

1391/12/23خیابان جمهوري اسالمی ، نرسیده به خیابان ملتآبشارکمیشی کهنگیامیر505

1385/08/22خیابان پیروزي، خیابان نبرد،زیرزمیننبردکنعانی پوراحمد506

1389/06/09خیابان سعدي شمالی ، کوچه بخارانوین سیرنگکنگرانی فراهانیعلی507

1394/11/27خ دماوند انتهاي خ جشنواره خ سیري کوچه رحیمیکاراکنگرانی فراهانیهاشم508

1389/04/06خیابان دماوند ، خیابان سازمان آب ، کوچه ششم غربیآرپاكکواکبمسعود509

1397/12/08خیابان جمهوري، نرسیده به خیابان ملت، کوچه محمودي پالك 3نامی نقش پارسکوچک زاده فینیمحمدتقی510

1392/06/19خیابان شهید مفتح جنوبی، جنب زیرگذر سعدي، کوچه نجومیجامعکوچکیمحمود511
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1388/06/03میدان شیر  پاستوریزه ، خیابان  هفده شهریور ، پرسی گاز شمالی ، کوچه شایان 1هفت آسمانکولیوندرامین512

1396/06/25ظهیراالسالم،خیابان خانقاه،کوچه یوسف خان حکیمگنج نورکوهبرمحمد513

1385/12/12خیابان پانزده خرداد،چهارراه گلوبندك،کوچه شهیدبادامچیمهرورزانکوهیجعفر514

1385/07/29سعدي شمالی،خیابان شهیدرضانادريپرتوکهتريجواد515

1385/05/09خیابان انقالب،خیابان فخررازيکهنموئی زادهکهنموئی زادهفریدون516

1397/05/16خیابان دماوند خیابان سبالن جنوبی پالك 9صنوبرکیان احمديحسین517

1397/10/23خیابان 15خرداد،بازارنوروزخان،کوچه معظم الدوله، کوچه کاشفینقرهکیالنیمحمود518

1394/10/14اتوبان محالتی خ کیانی کوچه میر نظامی ط همکفچاپ نداي ایرانگل آقا سرخیحسین519

1394/08/06پانزده خرداد بازار نوروزخان کوچه معظم الدوله کوچه کاشفیزرین فردگل بخش نژادهادي520

1390/05/25جاده مخصوص کرج ، نرسیده به شهرك اکباتان ، کوي بیمه سومبانک ملّتگلدانسازسید محسن521

1396/04/20خیابان سعدي جنوبی ،کوچه شهیدعلی پورگلستانیانگلستانیانکمال522

1396/11/28خیابان الله زارنو،کوچه شهیدامین زادهمهدیهگلستانیانعلی523

1396/08/30جاده مخصوص کرج ، کیلومتر14، بلوارایران خودرو ، خیابان زامیاد ، خیابان گلها،ط اولرازيگلستانیانبیژن524

1388/12/12خیابان سهروردي ، باالتراز خیابان مطهريمظاهريگلشنیفروزنده525

1396/05/03پیچ شمیران خیابان شریعتیکتیبهگندمکارعنایت اله526

1394/06/31خ جمهوري اسالمی- کوچه محموديساحلگواهی کرمانشاهیشهرام527



چاپ خانه هاي استان تهران 

1391/05/11خیابان هفده شهریور جنوبی ، خیابان شهید رضائیسیمارنگ قدرالجورديسیدمهدي528

1391/07/23خیابان شوش ، خیابان خزانه نجارائی ، روبروي باربري پازوکیچاپ برادران لطیفیلطیفیهادي529

1397/11/30خیابان بهارستان،جنب تاالر سیاره،کوچه قائن پالك 116آبنوسمبارکیحمید530

1389/04/26جاده مخصوص کرج ، کیلومتر هشت ، خیابان چهاردهم ، بن بست دومسیناکارتمبارکیمحمد531

1394/02/29خیابان ظهیراالسالم،کوي امید آزادیخواهمهناممبینیسید محمدجواد532

1394/11/27خیابان استاد حسن بنا جنوبیابیانهمتواضعحمید533

1384/09/01خیابان صفی علیشاهمهر متینمتینی یکتامحمد534

1387/12/28خیابان پانزده خرداد غربی ، خیابان شیخ فضل اهللا نوريعارفمجابیسیدحجت535

1389/10/15جاده مخصوص کرج ، خیابان بیمه چهارم ، بن بست دهم شرقیکاال برچسبمحبوبیمقصود536

1396/12/09جاده مخصوص کرج کیل.متر 13 خ امید نبش کوچه چهارم شرقی پالك 2شرکت کامل برچسبمحبوبیخیراللّه537

1385/03/10جاده مخصوص کرج،کیلومتر14،بعدازچهارراه ایران خودرو،خیابان چیتگرجنوبی،کوچه رضائیکاملمحبوبی اردبیلیپیمان538

1393/02/30خیابان سعدي شمالی، کوچه صفامنش( هادي تبار )محبیمحمد539

1394/07/29خیابان باب همایون کوي متروچاپ مطبوعاتی ایرانمحررخوانسارياحمد540

1389/09/17خیابان دماوند ، خیابان سازمان آب ، خیابان نشوه ، کوچه ششم شرقیگلرنگ امیدمحررخوانساريعلی541

1391/09/27خیابان خواجه نصیر طوسی ، باالتر از خیابان شهید مدنی ، کوچه شهید داستانپورمحرمیکریم542

1395/04/19خ دماوند روبروي بیمارستان بوعلی خ بخشی فر طبقه همکف واحد 5دادارمحرمیعلیرضا543



چاپ خانه هاي استان تهران 

1389/08/16خیابان سعدي شمالی ، کوچه جنوبی بیمه ایرانپرستومحسنیسیدنورالدین544

1395/02/28خیابان پیروزي ، خیابان نبرد ، بعد از چهارراه فرزانهسامانمحمد حسینیرسول545

1394/11/28کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج خ دارو پخش بن بست رضاترسیممحمدباقرداریوش546

1386/06/19خیابان ظهیراالسالم ، بن بست صبارودکیمحمدخانبهروز547

1387/12/13خیابان شهیدرجائی،سه راه علی آباد،خیابان ابریشمگویاچاپ درنامحمدزاده صدیقمجید548

1385/12/12خیابان خیام جنوبی،خیابان شهیدهرندي،کوچه صابونچینیک فرمحمدزاده قره شیرانمهدي549

1389/05/12خیابان الله زارنو ، باالتراز چهارراه منوچهري  ، پاساژصدريدفترفنی چاپمحمدزمانجواد550

1388/11/17خیابان جمهوري اسالمی،کوچه شهید اسماعیل مراغه ايکمالیمحمدکمالیمرتضی551

1390/12/25میدان انقالب اسالمی ، خیابان کارگر جنوبی ، پاساژ مهستان ، ورودي دوم ، طبقه اولمیعادمحمدنژادخوشروديمهدي552

1387/04/19جاده ساوه ، وصفنار دوم،خیابان مسجد،کوچه شیدائیسمارنگمحمديعباس553

1390/10/13میدان ابن سینا ، خیابان نامجوي جنوبیخاتممحمدي ترکیاسکندر554

1389/07/25خیابان ظهیراالسالم ، چهارراه شهید مصباح ، پاساژگوهري نسب ، زیرزمینارسبارانمحمدي نسبعلی555

1394/11/27میدان بهارستان پاساژ آشتیانی همکفچشمهمحمد حسینهومن556

1391/12/05خیابان احمد قصیر ، خیابان ششممدیامحمد خان گرجیمجید557

1392/12/21میدان بهارستان، پاساژ آشتیانی، همکف( سالم آدینه )محمدپور آذريافشین558

1395/05/16جاده مخصوص کرج بلوار وراورد خ احتشامی یگانهچاپ تک نگارمحمدزادهمیثم559



چاپ خانه هاي استان تهران 

1387/10/24بازارآهنگرها،کوچه بهبهانی،مجتمع تجاري کوثرمحمديمحمديداود560

1397/11/30خیابان جمهوري اسالمی، کوچه شهید مراغه اي،تکمحمديحسین561

1394/05/11تهران نو، بین سبالن و وحیدیه، انتهاي 15 متري ناصريایماژمحمديوحید562

1397/04/30خیابان سعدي شمالی،نبش میدان استقالل، ابتداي سعدي شمالی کوچه نقاش باشی پالك2مشعل آزاديمحمديپرویز563

1397/10/12جاده مخصوص ، کیلومتر16 ، بلوار 52، کوچه 8 شرقی، پالك 3شرکت هودیس پارسمحمديامیر هومن564

1394/11/27خیابان الله زارنو،کوچه کاخ،پاساژگوهريالبرزمحمدي شادپورعلی اکبر565

1387/02/29خیابان سعدي شمالی،کوچه شهیدنادريوحدتمحمدي شکورعباس566

1388/12/02خیابان جمهوري اسالمی، نبش خیابان ملّتملّتمحمودآباديعباس567

1388/09/18خیابان جمهوري اسالمی ،  کوچه نوبهاررامینمحمودخانیمهرداد568

1397/02/18خرداد شرقی نرسیده به چهار راه سیروس کوچه غفاري ،کوچه پشت مسجد 15شرکت چاپ فرشتهمحمودي خاتون آباديمحمد569

1389/04/29خیابان الله زارنو ، کوچه فاختهمحموديمحمودي فشندياکبر570

1394/10/14خ دماوند خ سازمان آب پنجم شیدائی خ هفتم شمالیچاپ گستر پویامدنیفرید571

1397/10/18خیابان ظهیرالسالم ، بن بست مقیم ، پالك 7سبزنگارمدنیسید حامد572

1389/03/31خیابان جمهوري اسالمی ، نرسیده به میدان استقالل ، کوچه نوشینمراديمراديعلی573

1384/10/07خیابان خاوران ، شهرك کاروان ، 20 متري امام سجاد ( ع ) ، 10 متري مطلبیخردادمرادي کردخورديعلی اوسط574

1396/10/13اتوبان آهنگ،تقاطع دهم فروردین،خیابان میرهاشمیصاحب الزمان(عج)مرتضوي قهیحجت اللّه575



چاپ خانه هاي استان تهران 

1388/11/07خیابان تهران نو ، خیابان بالل حبشیمصطفیمشکدانیانمحمدرضا576

1389/09/17خیابان ظهیراالسالم ، خیابان شهید مصباح ، پاساژ تهران کاغذ ، زیرزمینگسترش رسالتمشهدي حسین صرّافناصر577

1386/09/24چهارراه سرچشمه،پاساژکبیرمصدقیمصدقاسمعیل578

1389/04/29خیابان سعدي شمالی ، اول خیابان شهید مصباحسرعت نومصريمحمود579

1390/11/10جاده مخصوص کرج ، مقابل پل فرودگاه ، خیابان ریاحیچاپ و چسبمصطفائیرحمت االلّه580

1391/08/29جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 15 ، نبش خیابان 52 ( جامگان )مسعود ماركمصطفائیمسعود581

1396/06/06خیابان ناصر خسرو بن بست دکتر مسعود خانفجرمطهريعلی582

1390/09/09خیابان دماوند ، خیابان سازمان آب ، خیابان پنجم شیدائی ، خیابان توانگري جنوبیبهمنمطیرمهدي583

1388/06/10خیابان سعدي شمالی ، کوچه شهید زوارئیانتابشمظاهریانهاتف584

1388/08/04خیابان انقالب اسالمی ، پل چوبی ، ابتداي خیابان حقوقیسرمديمظهر سرمديداریوش585

1387/02/07دکترشریعتی،مقابل پارك شریعتیپوپکمعالجسیدحسین586

1396/12/21خیابان شریعتی، خیابان بهار شیراز، نبش کوچه زنده دالندایره سفیدمعالجسید محمد587

1392/03/19خیابان سعدي شمالی، خیابان شهید نادريماه نومعبوديبهرنگ588

1385/12/07خیابان ولی عصر(عج)،ابتداي خیابان مطهري،نبش سربدارانآرمان قلممعراج محمديمجتبی589

1385/12/12علی آبادخزانه،بلوارشهید دستواره،24متري باستان پورجهان گستر معصومیمعصومی تکبالغخداویردي590

1388/03/02خانی آبادنو ، شهرك شریعتی ، خیابان 24 متري ماهانهنرمعصومی تکبالغپرویز591



چاپ خانه هاي استان تهران 

1396/10/04خیابان ظهیراالسالم،نرسیده به هدایتفریدمغرب زمینیمحمد حسین592

1389/02/11خیابان ظهیراالسالم ، خیابان شهید مصباح ( خانقاه ) ، کوچه یوسف خان حکیممهرپیروزمقدم امینمحمدرضا593

1396/06/06خیابان سعدي شمالی، کوچه دیباارسمقردیچی ماردوسیانسروبیک594

1390/02/31جمهوري اسالمی،مقابل سینماحافظ،کوچه علیپورکرمینسرینمقصوديمرتضی595

1390/04/25جاده آبعلی ، خیابان سازمان آب ، خیابان پنجم شیدائی شرقی ، کوچه شادي شمالیغزالمقیمی شیجانیاسحق596

1396/10/02بیسیم خیابان خاوران خیابان جلیل مینائی پالك 11مکفیمکفیعلی597

1390/08/09خیابان سمیه ، بین خیابان بهار و خاقانی ، ساختمان شماره 6 ، زیرزمینپیمان نو اندیشملّتیجواد598

1396/11/24میدان امام خمینی خیابان الله زار پاساژ طاهباززرمالسعیديعبداله599

151384/11/25خردادشرقیالوندمالطاهريمحمد600

1391/05/11خیابان سعدي شمالی ، کوي شهید مرادي نورجممالمداشر601

1392/03/19جاده مخصوص کرج، کیلومتر 19، جنب بلوار وردآورد، بن بست اولپارس لیبل منملک محمديعلی602

1390/09/02خیابان ولیعصر(عج) جنوبی ، خیابان مختاريولیعصر(عج)ملکیماشاءاله603

1390/09/01جاده مخصوص کرج ، کیلومتر10 ( بیمه البرز ) ، خیابان بیست و سومگلشیدکارملکیمحمدباقر604

1396/08/24تهرانپارس ،خیابان اتحاد ، خیابان 12 غربی،پالك 24 ط همکفتندیس طالئیملکیمحمدرضا605

1388/12/16خیابان خیام ، کوچه شهید کارکن اساسیشرقیمنبتی شرقعلی606

1397/11/09خیابان 17شهریورشمالی، خیابان شهید برادران کفائیاصیلمنبع چیمصطفی607



چاپ خانه هاي استان تهران 

1388/01/16جاده مخصوص کرج، کیلومتر18بانک ملی ایرانمنصوريرضا608

1388/10/19خیابان ایران ، خیابان مهدوي پورمنصوريمنصوري گرکانیمحسن609

1392/02/24نارمک، خیابان گلستانمهریزدانمنیعیمسعود610

1388/06/03خیابان انقالب اسالمی ، نرسیده به پارك دانشجو ، پاساژ یاقوتدیگرموفق اردستانیهوشنگ611

1388/06/30خیابان دماوند ، روبروي بیمارستان بوعلی ، خیابان بخشی فرسیمرغمهدلوعلمقلی612

1396/04/27خیابان جمهوري اسالمی، نرسیده به ظهیراالسالم، کوچه مظفري، بن بست یکم( کارت گل )مهدوي صالحمهدي613

1391/10/10جاده مخصوص کرج ، بعد از چهارراه ایران خودرو ، کوچه انصار ، دوم شرقیرفاهمهدي زاده فاضلیمجتبی614

1389/09/20خیابان پانزده خرداد ، بازاربین الحرمین ، کوچه مسجد جامعکاشانیمهدي کاشانیبهمن615

1393/04/14جاده خاوران، سه راه سیمان، مجتمع عقیق رضا( مهر نقش )مهدیزاده فاضلیمرتضی616

1396/07/18خیابان طهیرالسالم ،خیابان مصباح زیرزمینمهرابیمهرابی منفردعلیرضا617

1389/03/01خیابان بهارستان ، خیابان قائن ، بن بست فراینفراینمهران یکتاعلی618

1395/04/09خیابان نارمک ، خیابان فرجام شرقی ، چهارراه خاور ، کوچه صالحیموجمهربانمرتضی619

1396/10/27شاد آباد خ سرحدي خ 17 شهریور پالك 353آریامهردادبهروز620

1392/12/19خیابان سعدي شمالی، چهارراه سیدعلی، کوچه شهید مرادي پورپیچکمیدانچیغالمحسین621

1393/12/02خیابان الله زارنو، کوچه فاخته( هدف )میر منتظريسید احمد622

1396/05/18چهار راه استامبول خیابان منوچهري بن بست ژانداركمیرانمیرانسیدابراهیم623



چاپ خانه هاي استان تهران 

1397/05/23جاده قدیم کرج ، فتح 17 بن بست ایثار 7پالك 19میران نوینمیرانسیدعلی624

1390/04/08خیابان کریم خان زند ، روبروي خیابان ایرانشهرخانه فرهنگ و هنر گویامیرباقريناصر625

1386/05/15خیابان کریمخان زند،خیابان ایرانشهر،خیابان آذرشهرپاس مشکاهمیرباقريمحسن626

1387/12/19خ شیخ هادي باالترازجامیرویامیرزائیامین627

1393/02/30میدان فردوسی، ضلع جنوب شرقی(  دفتر چاپخانه  )میرزائیمحمد628

1396/11/10میدان پاستوریزه 45 متري زرند کوچه بابازادهپارسا نقشمیرزائیمحمد علی629

1390/03/25خیابان انقالب اسالمی ، خیبان فخررازي ، خیابان وحیدنظريپیک فرهنگمیرزائی ارجنگیعلی630

1387/02/02خیابان سعدي جنوبی ،کوچه مجمرمیرصادقیمیرمحمدصادقمحمد631

1395/04/06خیابان انقالب،خیابان وصال شیرازي،کوچه احمدي زیرزمینمعرفتمیريسیداسحاق632

1389/02/25خیابان انقالب اسالمی ، خیابان 16 آذرآثاراسالمی بعثتمیقانیعباس633

1389/03/16خیابان پانزده خرداد ، کوچه همایون ، ساختمان بنی هاشمنادرزادهنادرزادهمحمدعلی634

1387/10/10استادنجات الهی،سپندغربیبیست و دوبهمننادريرحیم635

1389/04/29خیابان آیت اللّه طالقانی ، بین خیابان فرصت و شهید مفتحناصحناصح جاهدمهرداد636

1389/07/25شهرك صنعتی چهاردانگه ، خیابان 22/5غربیپرستوي مهاجرناصري تکبالغستار637

1392/06/09خیابان انقالب اسالمی، دروازه دولت( نداي آزادي )ناصري وفارجبعلی638

1391/07/02خیابان هدایت -نبش چهارراه تنکابنگلشهرناطقی نژادمحسن639



چاپ خانه هاي استان تهران 

1396/04/20جاده مخصوص کرج کیلومتر13خ امیدکوچه سوم غربیزرکوبناظرماسولهاحمد640

1393/11/29جاده مخصوص کرج، کیلومتر 11، خیابان سی ام، بن بست یکمشرکت چاپ خودکارنباتچیانعلی641

1390/07/30جاجرود ، جاده کمردفرمهاي تجارتی ایراننبويمیرسیدعلی642

1391/05/11بزرگراه فتح ، روبروي پایگاه یکم شکاريرواق روشن مهرنبويسیدمجتبی643

1395/02/25خیابان استاد نجات الهی جنوبی روبروي خیابان شهید فالح پورهماهنگنجات منشحمید644

1388/06/10خیابان پانزده خرداد شرقی ، روبروي بانک ملّیرئوفنجفیولی اللّه645

1389/05/12خیابان منوچهري  ، کوچه ژاندراكنادرنجفی نیاامیر تیمور646

1393/11/05خیابان انقالب اسالمی، اول خیابان الله زارنو( یگانه )نخ کوبیفرهاد647

1397/11/09خیابان دماوند، خیابان محمدمنتظري ،پالك 93 زیرزمیننراقینراقیمحمد648

1391/03/02خیابان دماوند ، بعد از تقاطع سه راه تهرانپارس ، کوچه شهید نور محمديشرکت مبینا چاپنزهتی تصوريشاهین649

1395/01/28خیابان شهید مصباح،کوچه بصیرالملکطلوع آزادينصراللهیسید عزیزاله650

1389/07/25خیابان ظهیراالسالم ، خیابان شهید مصباح ، کوچه بصیرالملکمرآتنصرالهیسیدمحمدتقی651

1389/07/25جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 14 ، خیابان 48 ( گلستانک )پیشتازنصرالهیسیدمحمود652

1394/11/27کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج خ 16 کوچه هشتمپرستوكنصرالهیسید کاظم653

1388/12/23خیابان انقالب اسالمی ، بین ولی عصر ( عج ) و حافظ ، روبروي خیابان خاركسینارنصیري بویونیجمشید654

1397/10/25دروازه شمیران میدان ابن سینا خ مازندران ، پالك 332اندیشه نویننصیري ورزقانیسعید655
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1384/07/17میدان نبوت ، خیابان جانبازان شرقی ، خیابان مهر جنوبی ، خیابان 52 غربیآرشنقاش مقدمفرهاد656

151385/10/16خرداد،کوي چاله حصار،پاساژتوسلینقوينقوي تکبالغسیف اله657

1387/10/10خیابان انقالب، خیابان آیت اله مدنی، چهارراه خواجه نصیرالدین طوسیرحیمنقوي تکبالغرحیم658

1387/06/16پانزده خرداد-کوچه شهیدبادامچیسپیدهنقوي تکبالغمرتضی659

1389/01/15خیابان خیام شمالی ، باالتر از میدان محمدیه ، کوچه مهدویان احديشاهرنگنقوي تکبالغناصر660

1397/02/18دروازه شمیران ، خ مازندران، پالك 170یکتانقی زادهرزاق661

1386/03/29خیابان خیام،جنب شرکت مخابراتکمیلنقی زادهامیر662

1396/07/04خیابان خیام ، کوچه محمد علی شادلوسحرنقی زاده تکبالغایواهللا663

1396/11/10خانی آباد نو خ دشتی کوچه سی ام پالك 6 طبقه همکفنادرنویننقی زاده تکبالغعادل664

1387/04/19جمهوري اسالمی کوي نوشین پاساژدنیافرشیدنوده فراهانیاسد665

1396/10/16خیابان دماوند ، بعد از سه راه تهرانپارس بن بست فجر سوله 2هنرآفاقنورصالحیحامد666

1396/05/21میدان بهارستان خ اکباتان طبقه همکف غربیهدیهنیکبختحسن667

1387/06/31میدان بهارستان خیابان اکباتانزرین نقشنیکبختعباس668

1395/05/19بزرگراه رسالت خ کرمان جنوبیچاپ گستر شرقنیکنامحسینعلی669

1391/07/22بزرگراه رسالت ، بین 16 متري اول شمالی و چهارراه مجیدیهدیجیتال مداد رنگینیکو سخنمحبوبه670

1390/12/25بزرگراه رسالت ، بین 16 متري اول شمالی و چهارراه مجیدیهسخننیکوسخنعلی671
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1384/09/14خ انقالب،ایستگاه درختیآاللهوحدتحسین672

1384/06/23خیابان شریعتی، خیابان بهارشیراز،نبش کوچه لواسانیهنرچاپ وگرافیکوحیدیگانهعلیرضا673

1392/08/08میدان امام حسین (ع)، اول خیابان شهید آیت اله مدنی( شقایق بهمن )ورانلوقوچانبهمن674

1394/09/01خ خاوران خ اتابک 18 متري ولیعصر خ صالحیچاپخانه وفاداروفادارداود675

1396/08/08خیابان سعدي شمالی ، خیابان شهید مصباح ، پاساژ سیاوش ، زیر زمین واحد 4نگین تابناكوهاب پور تقی دیزجحسین676

1390/09/21خیابان دماوند ، بین سبالن و وحیدیه ، نبش خیابان شهید بخت آزادخاتم نوهاتفی اصلفریدون677

1391/05/11خیابان پانزده خرداد ، خیابان پامنار(   قلم گستر   )هاشم زادهمحمد678

هاشمیسید محمدرضا679
به شرکت تعاونی تولیدي چاپ و نشر شادرنگ به مدیر 

1392/08/19جاده مخصوص کرج، کیلومتر 15، خیابان انصار، خیابان دوم شرقیعاملی آقاي

1389/01/15میدان انقالب اسالمی ، خیابان کارگر جنوبی ، پاساژ مهستان ، همکففانوس دریائیهاشمیعلیرضا680

1390/03/02خیابان ظهیراالسالم ، خیابان شهیدمصباح ،بن بست زرنگینیاسهاشمی کرمانیسیدمحسن681

1384/12/07خیابان منوچهرياسوههاشمی کرمانیمیرمجتبی682

1389/03/29خیابان سعدي شمالی ، کوچه صفامنشهاشمیهاشمی کرمانیمسعود683

1389/11/19خیابان پامنار ، پاساژهدائیمشعلهدائیحمید684

1388/07/26خیابان ناصرخسرو ، شمس العماره ، کوچه خادمرضائیهدائیمسعود685

1389/08/25خیابان طالقانی ، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبد قره نیپنج رنگهمایونیعبدالکریم686

1397/05/23میدان ابن سینا خیابان مازندران پاساژ اطمینانسپیدهنري فالحاعظم687
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1396/08/30خیابان ري، خیابان عبدالرضا شیرازي پالك 282هورهورجمشید688

1385/09/28خیابان ظهیراالسالم،کوچه نابینایان خزائلیکارگري هفتم تیریارعلیمنوچهر689

1386/11/15فردوسی شمالی کوي ضرابیپیکانیاسینیمحمد690

1395/04/30میدان بهارستان خ صفی علیشاهچاپ 135یافتیانمرتضی691

1389/05/17بزرگراه فتح ، کیلومتر 6 ، مقابل پادگان شهید هاشمیریحانیزدان پناه فدائیعلی692

1397/05/23حسن آباد دهکده توحید کوچه صنعت کاران یکم پالك 2یزدانی پیامیزدانی پیاماحمد693

1385/02/03ظهیرالسالمفروغ دانشیغمائی نژادحسین694
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