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آگهی نامه پیک برتر
آگهی نامه پیک برتر از جمله قدیمی ترین و موفق ترین آگهی نامه های چاپی و رسانه های محلی در ایران است .پیک برتر با تکیه بر
تجربه و ارائه خدمات یکپارچه و هوشمند در حدود دو دهه گذشته ،توانسته است به اعتبار و درجه باالیی از مقبولیت در بین مخاطبان
و کسب و کارها دست یابد.
آگهی نامه پیک برتر از سال  1379با پوشش گسترده تبلیغات محلی در سطح شهر تهران با تیراژ  5000نسخه و با پوشش تنها  1منطقه

تبلیغات آگهــی نامه ای

شکل گرفت و امکان دسترسی صاحبان مشاغل و کسب و کارهای محلی را با مخاطبان خود ،به طور مستقیم فراهم نمود .در حال حاضر

امـروزه بـا گسـترش کسـب و کارهـا و بـه وجـود آمـدن فضـای رقابتـی بیـن اصنـاف و مشـاغل ،لزوم

آگهی نامه پیک برتر با سابقه ای بالغ بر  18سال و با گسترش پوشش های منطقه ای در  75منطقه از شهر تهران ۳ ،منطقه در شهر جدید

معرفـی و اسـتفاده از تبلیغــات بیـش از پیش احسـاس می شـود و صاحبان مشـاغل درصدد هسـتند
بـا انتخـاب جامعـه هـدف خـود ،کسـب و کار خـود را در معـرض دیـد مخاطبـان قـرار دهنـد .از جمله

پردیس 3 ،منطقه در اصفهان 3 ،منطقه در شهرری 15 ،منطقه در استان البرز و  5منطقه در شهر رشت و با تیراژی بالغ بر 900/000
نسخه و تیم یکپارچه ای از کارشناسان فروش و متخصصان چاپ و توزیع فعالیت می کند.

رایج تریـن شـیوه های تبلیغـات چاپـی که امکان تفکیـک در حوزه هـای تبلیغاتی و انعطـاف در انتخاب
مخاطبـان را فراهـم مـی کند می تـوان به آگهی نامه هـای تبلیغاتی اشـاره کرد کـه به واسـطه محلی بودن
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و پوشـش مناطـق مختلـف شـهری ،معرف مناسـبی برای کسـب و کارهایی که بـرای حضـور در بازارهای
بـا محـدوده جغرافیایـی مشـخص (محلـی) برنامه دارند ،مناسـب می باشـد .علاوه بر ایـن ،آگهی نامه
بـه عنـوان یـک رسـانه چاپی ،ذهـن مخاطبان را بیشـتر درگیـر کرده و مدت زمان بیشـتری در دسـترس
و دیـد مخاطبان خواهـد بود.

آگهـــی نامه پیک برتر
آگهی نامه پیک برتر از جمله قدیمی ترین و موفق ترین آگهی نامه های چاپی و رسانه های محلی در ایران
است .پیک برتر با تکیه بر تجربه و ارائه خدمات یکپارچه و هوشمند در حدود دو دهه گذشته ،توانسته است
به اعتبار و درجه باالیی از مقبولیت در بین مخاطبان و کسب و کارها دست یابد.
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توزیع یکپارچه و هوشمند
از بارزتریــن ویژگی هــای آگهی نامــه پیک برتــر مــی تــوان بــه نظــام توزیــع هوشــمند و مویرگــی اشــاره کــرد کــه بــا تکیــه بــر تخصــص
ناظــران بــا تجربــه پخــش و تــاش پرســنل آمــوزش دیــده امــکان پخــش هدفمنــد و دقیــق آگهی نامــه را فراهــم کــرده اســت .واحــد
توزیــع پیــک برتــر ارائــه خدمــات آنالیــن ،از قبیــل بازدیــد تیــراژ و توزیــع آگهی نامــه ،زمان بنــدی درج آگهــی ،گــزارش توزیــع و نقشــه
محدوده هــای پخــش ،دسترســی صاحبــان مشــاغل را بــه اطالعــات تکمیلــی مــورد نیــاز فراهــم آورده اســت.

Peykebartar. com
مشتـــری گرامی:
مشــتریانی کــه در یــک یــا چنــد منطقــه از مناطــق زیــر درج آگهــی داشــته باشــند ،بــه ازای هــر  10نوبــت
درج آگهــی مــی تواننــد از یــک نوبــت آگهــی رایــگان در یکــی از مناطــق برخــوردار شــوند.

جنـت آباد شـمالی و مرکـزی ،باغ فیض ،فردوس غربی و شـرقی ،شـهران ،اکباتان ،امیرآباد شـمالی،
فاطمـی ،مجیدیـه جنوبـی ،فرجـام ،دالوران ،شـهرک امیـد ،آرژانتین-توانیـر ،کریمخـان ،حبیـب اهلل-
دریـان نـو ،دهکده المپیک ،تهرانسـر ،رودکی ،انقالب ،منیریه ،شـهدا ،گـرگان ،ثانی-تلفنخانه ،امامت،
حکیمیه ،افسـریه ،شـهرزیبا-تعاون ،طرشـت ،اسـتاد معین و پل چوبی-سـپاه

پیـشنهـاد ویــژه

10 + 1

پکیج هــای فرمی آگهـــی نامه
آگهــی نامــه
 10هـــزار تایی
آگهــی نامــه
 5هـــزار تایی

چهار صفحه

هشت صفحه

شانزده صفحه

2.540.000

4.800.000

 9.100.000ناموت

1.290.000

2.450.000

 4.700.000ناموت

آگهی نامه پیک برتر تهران (  10/000نسخه در هر منطقه )
صفحات داخلی همه محدوده ها
 1/4صفحه
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 152 × 49.5افقی

260.000

 1/2صفحه

 101 × 152افقی

475.000

 1/2صفحه خاص

 101 × 152افقی

565.000

تمام صفحه

204 x  152

830.000

 2صفحه روبروی هم  /جلد و مفتولی

204 × 322

1.550.000

قیمت ها به ناموت می باشد

صفحات خاص محدوده های  1الی 18
170  x 200
روی جلد
170  x 200
پشت جلد
204 x  152
داخل جلد  /صفحه 1
204 x  152
داخل پشت جلد  /روبروی داخل پشت جلد
204 x  152
صفحه  3یا 2
204 x  152
صفحه روبرو یا قبل از فهرست
204 x  152
صفحه  4الی  / 11روبروی استپ  /درخواستی مشتریان
204 x  152
صفحات  12الی 21
204 x  322
 2صفحه خاص  4الی 11
  204 x  322
 2صفحه خاص  12الی 21

3.900.000
3.490.000
2.020.000
1.515.000
1.610.000
1.350.000
1.265.000
1.070.000
2.260.000
1.850.000

صفحات خاص محدوده های  19الی 31
170  x 200
روی جلد
170  x 200
پشت جلد
204 x  152
داخل جلد  /صفحه 1
204 x  152
داخل پشت جلد  /روبروی داخل پشت جلد
204 x  152
صفحه  2یا 3
204 x  152
صفحه روبرو یا قبل از فهرست
204 x  152
صفحه  4الی  / 11روبروی استپ  /درخواستی مشتریان
204 x  322
 2صفحه خاص
204 x  152
دو صفحه وسط منگنه (درصورت مفتولی بودن)

3.150.000
2.760.000
1.640.000
1.240.000
1.240.000
1.100.000
1.000.000
1.860.000
1.900.000

صفحات خاص محدوده های  32الی 51
170  x 200
170  x 200
204 x  152
204 x  152
204 x  152
204 x  152
204 x  152

روی جلد
پشت جلد
داخل جلد  /صفحه 1
داخل پشت جلد  /روبروی داخل پشت جلد
صفحه  2یا 3
یکی از صفحات  4الی  / 9درخواستی مشتریان
دو صفحه وسط منگنه (درصورت مفتولی بودن)
صفحات خاص

قیمت ها به ناموت می باشد

تهـــــــران

صفحات استپ

صفحات استپ و روبرو

لت آکاردئونی داخل جلد  /دو صفحه

لت آکاردئونی روی جلد  /تمام صفحه

محدوده های  ۱الی 18
240 × 170

240 × 170  |  152 × 204
240 × 170

240 × 170

1.540.000

2.375.000
3.616.000
3.120.000

لت آکاردئونی داخل پشت جلد  /دو صفحه

240 × 170

2.700.000

لت آکاردئونی پشت جلد  /دو صفحه

240 × 170

5.590.000

لت آکاردئونی پشت جلد  /تمام صفحه

240 × 170

2.790.000

2.150.000
1.850.000
1.130.000
905.000
985.000
870.000
1.900.000
محدوده های  19الی 31
1.540.000

2.380.000
2.940.000

2.520.000
2.240.000
2.200.000

4.400.000
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تهـــــــران

مناطـق توزیع آگهی نامه پیک برتر (تیراژ  10.000تایی)
1

زعفرانیه-ولنجک

3

نیاوران

2

4

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17

18
19

20
21

22

23
24

25
26

فرشته-تجریش
فرمانیه
قیطریه

اقدسیه
دولت

احتشامیه-دروس
پاسداران
هروی

میرداماد
جردن
ونک

یوسف آباد

سعادت آباد
میدان سرو

شهرک غرب

زعفرانیه  ،ولنجک  ،اعجازی(آصف)  ،حسینی  ،بهزادی  ،ماکوئی پور ،پسیان  ،مقدس  ،ساسان  ،امیرآبادی  ،دانشجو  ،اوین  ،درکه

فــرشته  ،تجریـش  ،ولیعصر  ،شریعتی  ،الهیه  ،آقابزرگی  ،فیاضی  ،مقدس اردبیلـی  ،محمودیـه  ،الف  ،ملکی
نیاوران  ،مقدسی(مژده)  ،دربند  ،فناخسرو  ،نخجوان  ،مرجان  ،بوکان  ،صادقی قمی  ،جماران  ،منظریه  ،جبلی

فرمانیه(لواسانی)  ،کامرانیه  ،بازدار  ،سعیدی ّ ،آبکوه  ،عمار  ،یاسر  ،دزاشیب  ،سلیمی  ،کریمی  ،حکمت  ،اندرزگو
قیطریه  ،اندرزگو  ،پاشاظهری  ،دیباجی شمالی  ،چیذر  ،ندا  ،سلیمانی  ،صبا  ،قلندری  ،سهیل  ،سبحان  ،کوه نور
آجودانیــه  ،صــاحبقرانیــه  ،پــاسداران  ،موحـد دانش  ،جمـال آبــاد  ،کـاشانک  ،دارآبــاد  ،اراج  ،گلـزار

27

28
29

30

دولـت  ،دیباجـی جنوبـی  ،رحمانـی  ،نیلـی  ،بـلوار کـاوه  ،اخالقـی  ،سنجابـی  ،قلنـدری(دستور)  ،نعمتـی
پاســداران  ،دولــت  ،راستــوان ،کمـاسائـی  ،هـدایت  ،فکـوریان  ،یخچال  ،شیدایـی  ،قلهک  ،شریعتـی

33

وفـامنش  ،حسین آباد  ،مبارک آباد  ،افتخاریان  ،موسوی  ،گلزار  ،مکران  ،شاقدوش  ،میدان شریفی  ،شیان

34

35

میرداماد  ،نفت  ،داودیه  ،تبریزیان  ،ظفر  ،شریعتی  ،میدان مادر  ،بهروز  ،جوانان  ،حصاری  ،شاه نظری  ،کوشا

36

ونک  ،ولیعصــر  ،گانــدی  ،جهان کــودک  ،مالصدرا  ،شیخ بهایــی  ،سئــول  ،آرارات  ،شیــراز  ،ونک پارک

38

ولیعصــر  ،آفریقـا  ،ظفر  ،میردامـاد  ،امانیـه  ،کاووسیـه  ،اسفندیـار  ،ستـاری  ،گلستان
اسدآبـادی  ،فرهنگ  ،میدان کالنتری  ،جهان آرا  ،بیستون  ،چهلستون  ،ابن سینا  ،فتحی شقاقی  ،آ اس پ
کـاج  ،بلــوار سرو  ،فرهنگ  ،عالمــه شمالی  ،صرافهــای شمالی  ،مروارید  ،کوی فراز  ،دشت بهشت  ،شهرک بوعلـی

37
39
40

بلوار سرو  ،فرحزادی  ،پاکنژاد  ،میدان کتاب  ،کوهستان  ،طاهرخانی  ،آسمان ها  ،پرواز  ،پیام  ،بهرود  ،شهرک بام تهران

41

زرافشــان  ،فرحــزادی  ،ارغــوان  ،درختی  ،سپهر  ،دادمان  ،فالمک  ،ایوانک  ،خوارزم  ،سیمــای ایران  ،حسن سیف

43

خوردین  ،ایران زمین  ،مهستان  ،گلستان  ،هرمزان  ،پیروزان  ،بلوار دریا  ،عالمه جنوبی ،صرافهای جنوبی  ،رامشه  ،شفق

42

مینی سیتی

ارتش  ،اوشانی  ،ابوذر  ،الله  ،سوهانک ،ازگل  ،شهرک های (قائم  ،نفت  ،دانشگاه  ،محالتی  ،کوثر  ،آتی ساز ، 2صدف  ،ارغوان)

خواجه عبداهلل

خواجه عبداهلل  ،شریعتی  ،ابوذر  ،عراقی  ،ملکی نسب  ،جلفا  ،ارسباران  ،دبستان  ،کابلی

44

شهید بهشتی

شهید بهشتی  ،سیدخندان  ،شریعتی  ،سهروردی  ،مطهری  ،قندی  ،خرمشهر  ،هویزه  ،قنبرزاده  ،اندیشه  ،اکبری  ،سورنا

نارمک غربی

رسالت  ،آیت  ،بختیاری  ،سمنگـان  ،جانبازان غربی  ،هالل احمر  ،گلستان  ،مدنـی  ،سهیلیان  ،شهید ثانـی  ،صادقــی

46

نارمک شرقی

رســـالت  ،آیت  ،جانبـــازان شرقی  ،مدائــن  ،مهر  ،دردشت  ،حاجی صادقی  ،شهید ثانی  ،مرجان  ،جویبار

تهرانپارس جنوبی

فلکــه اول و دوم تهرانپــارس  ،تیرانــداز  ، 142 ،بهار  ،رشید  ،پروین ،حجربن عدی  ،فرجـــام  ،جشنـــواره

48

تهرانپارس مرکزی

حدفاصل فلکه دوم و سوم  ،فرجام  ، 196 ،حجربن عدی  ،پروین  ،جشنـواره  ،آهنـی آمینه  ،سجده ای  ،شهرک شاهد

نیروی هوایی

پیروزی  ،فلکه اول و دوم نیروی هوایی  30،متری نیروی هوایی  ،خیابان اول تا ششم نیروی هوایی  ،دهقان  ،محصل

50

زرافشان

صادقیه

ستارخـان  ،فلکه اول و دوم صادقیـه  ،سازمان آب  ،خسرو  ،ارمکان  ،بـرق آلستوم  ،کاشاـنی پور  ،حاجی پور

پونک شمالی

اشـرفی اصفهانی  ،طالقانـی  ،نفت  ،معین  ،سیمون بولیوار  ،فکوری  ،چمران  ،زیتون  ،بلوار صبا  ،مخابرات

پونک

اشرفـی اصفهانی  ،میرزا بابایـی  ،سـردارجنگل  ،بلوار عـدل  ،گلستان  ،کمالی  ،بهــار  ،ایـران زمین  ،همیــال

 31جنت آباد شمالی و مرکزی

32

پـاسداران  ،پایدارفرد  ،اسالمی  ،گیالن  ،ضرابخانه  ،فرخی یزدی  ،ناطق نوری  ،شهرزاد  ،قبـا  ،زیبا  ،شریعتی

مرزداران

مـرزداران  ،شهـرک ژاندارمری  ،الله  ،ناهیـد  ،سپهـر  ،دانش  ،اطاعتی  ،ابوالفضل  ،ابراهیمی  ،ایثار  ،سرسبز

45
47
49
51

جنت آباد  ،شاهین شمالی  ،گلستان  ،بعثت  ،مبعث  ،انصار الهمدی  ،ایران شهر  ،آبشناسان  ،شقایق  ،میالد

جنت آباد جنوبی

جنت آبـاد  ،چهار بـاغ  ،شاهین جنوبـی  ،الله  ،مجاهد کبیـر  ،جهـاد اکبر  ،باهنر  ،پیامبـر  ،کاشانـی

باغ فیض

بـاهنر  ،پیامـبر  ،هجرت  ،امیر ابراهیـم  22 ،بهمن  ،مهستان  ،کوروش  ،تیراژه  ،سیمرغ  ،شهرک همـا

اباذر-کاشانی

فردوس شرقی
فردوس غربی
شهران

اکباتان

امیرآباد شمالی
فاطمی

سهروردی جنوبی
مجیدیه شمالی
مجیدیه جنوبی
فرجام

دالوران

شهرک امید

تهرانپارس شمالی
تهران نو
پیروزی
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اباذر  ،کاشانی  ،اشرفی اصفهانی  ،پیامبر  ،اسکندرزاده  ،گلدشت  ،شالی  ،مقداد  ،بهنام  ،فهیمی  ،الهی
فردوس شرقی  ،سلیمی جهرمی  ،ولیعصر  ،قبادی  ،گلستان  ،رامین  ،وفا آذر  ،عقیل  ،ابراهیمی  ،علی حسینی
فردوس غربی  ،شقایق  ،سازمان برنامه  ،پروانه  ،ورزی  ،وحیـد  ،کوی کیهـان  ،الله  ،محرابـی  ،بـراتلو
شهـران  ،فلکـه اول و دوم شهـران  ،کوهسـار  ،طوقانـی  ،خیابانـی  ،شهرک ُا پی جی  ،شهرک الهیـه
فاز 1و2و 3اکباتان  ،شهرک آپادانا  ،شهرک بیمه  ،فلسفی  ،عموئیان  ،ریاحی
کـارگر  ،گمنـام  ،گلهـا  ،فاطمـی  ،مظفری خواه  ،سیمین دخت  ،آزادگان  ،شیخ بهایی جنوبی  ،ابطحی
فاطمی  ،بلوار کشاورز  ،ولیعصر  ،فلسطین  ،کارگر  ،جمالزاده  ،نصرت  ،فرصت  ،قریب  ،حجاب  ،وصال شیرازی
هفت تیر  ،سهروردی  ،مفتح  ،بهار شیراز  ،بهار شمالی  ،شریعتی  ،سلیمان خاطر  ،اتابک  ،طالقانی  ،ملک  ،ترکمنستان  ،میثاق
رسالت  ،شمس آباد  ،بلوار بیژن ،استاد حسن بنا شمالی  ،ریحانی  ،بنی هاشم  ،ملت  ،کاووسی  ،محمودی  ،کرد
رسـالت  ،استـادحسن بنـا جنوبی  ،کرمان  ،جانبازان غربـی  ،گلبــرگ  ،اثنی عشــری  ،همایـــی  ،حاجی پـور
رسـالت  ،آیـت  ،عبـادی  ،باقـری  ،حیدرخانـی  ،هنگـام  ،نیـروی دریایـی  ،آزادگــان
دالوران  ،اردیبهشت  ،سراج  ،واالئیان  ،تکاوران  ،الغدیر  ،سی متری اول و دوم  ،هنگام
شهــرک امیــد  ،قنات کوثــر  ،مطهــری  ،توحید  ،مجید آباد  ،استخــر  ،فرهنـــگیان
حدفاصل فلکه سوم و چهارم  ،حجربن عدی  ،پروین  ،196 ،وفادار  ،طاهری  ،مظفری  ،شبستری  ،سلطانی
دماونــد  ،اطالعـــات  ،بالل حبشــی  ،شـــورا  ،لوزی  ،خشـی  ،چایچـی  ،مهریار  ،عرب
پیروزی  ،کوکا کوال (نبرد)  ،چهارراه فرزانه  ،شیردم  ،قره یاضی  ،دهم فروردین  ،درودیان  ،زینتی افخم  ،بروجردی
پیروزی  ،پرستار  ،کوکا کوال (نبرد)  ،افراسیابی  ،کریم شاهیان  ،مقداد  ،ابوذر  ،پل اول و دوم  13،آبان  ،نساجی  ،ائمه اطهار
نبرد  ،ائمه اطهار  ،پرستارجنوبی  ،ابوذر  ،پل سوم و چهارم و پنجم  ،پاسدار گمنام  ،محالتی  ،زمزم  ،ده حقی  ،آهنگ

آگهی نامه پیک برتر تهران

www.peykebartar.com

آگهی نامه پیک برتر تهران (  5000نسخه در هر منطقه )
صفحات داخلی همه محدوده های  52الی 75
 1/4صفحه

نیم صفحه

 152 × 49.5افقی

135.000

 101 × 152افقی

315.000

204 × 322

775.000

 101 × 152افقی

نیم صفحه ( خــاص)

204 x  152

تمام صفحه

 2صفحه روبروی هم  /جلد و مفتولی

صفحات خاص محدوده های  52الی 60

روی جلد
پشت جلد
داخل جلد  /صفحه 1
داخل پشت جلد  /روبروی داخل پشت جلد
صفحه  2یا 3
صفحه روبرو یا قبل از فهرست
صفحات استپ
صفحه  4الی  / 11روبروی استپ  /درخواستی مشتریان
صفحات استپ و روبرو
 2صفحه خاص
دو صفحه وسط منگنه (درصورت مفتولی بودن)

قیمت ها به ناموت می باشد

170  x 200
170  x 200
204 x  152
204 x  152
204 x  152
204 x  152
240 × 170
204 x  152
240 × 170  |  152 × 204
204 x  322
204 x  152

235.000

420.000

روی جلد

پشت جلد

داخل جلد  /صفحه 1

170  x 200

1.075.000

204 x  152

565.000

داخل پشت جلد  /روبروی داخل پشت جلد

204 x  152

یکی از صفحات  4الی  / 9درخواستی مشتریان

204 x  152

صفحه  2یا 3

دو صفحه وسط منگنه (درصورت مفتولی بودن)

204 x  152

204 x  152

 52اختیاریه

 53ظفر-زرگنده

 54آرژانتین-توانیر

 55تخت طاووس
 56کریمخان

 58شهر آرا

 59ستارخان-توحید
60
61

حبیب اهلل-دریان نو

دهکده المپیک

 62تهرانسر

 63رودکی

 64انقالب

 65منیریه

 66شهداء

 67گرگان

 68ثانی-تلفن خانه

صفحات خاص محدوده های  61الی 75
170  x 200

مناطـق توزیع آگهی نامه پیک برتر (تیراژ  5000تایی)

 57گیشا

1.585.000
1.380.000
825.000
620.000
620.000
565.000
790.000
510.000
1.185.000
932.000
950.000

925.000

452.000
490.000

440.000
950.000

تهـــــــران

 69امامت

 70حکیمیه
71

افسریه

 72شهرزیبا-تعاون

 73طرشت

 74استاد معین

 75پل چوبی-سپاه

اختیاریه  ،دیباجی جنوبی  ،تسلیمی  ،لطیفی  ،محسنیان  ،عین آبادی  ،خاش  ،جهانی نیا  ،نوبنیاد
ظفر  ،آرش  ،نونهالن  ،دلیری  ،پیوندی  ،دانشگر  ،خاقانی  ،کدوئی  ،امامزاده
توانیر  ،گاندی  ،ولیعصر  ،نظامی گنجوی  ،آبشار  ،احمد قصیر  ،الوند  ،وزرا  ،بخارست  ،بهشتی
مطهری  ،میرزای شیرازی  ،ولیعصر  ،قائم مقام  ،سرافراز  ،فجر  ،سنایی  ،الرستان  ،عضدی
کریمخان  ،ولیعصر(عج)  ،حافظ  ،نجات الهی  ،ویال  ،قرنی  ،ایرانشهر  ،خردمند  ،مفتح  ،طالقانی
نصر  ،جواد فاضل  ،جالل آل احمد  ،پیروزی  ،جوادی  ،کسری  ،نادری  ،بلوچستان
شهر آرا  ،جالل آل احمد  ،پاتریس  ،کوکب  ،منصوری  ،امام منتظر  ،تاکستان  ،تهران ویال  ،ستارخان
ستارخان  ،توحید  ،شادمهر(شادمان)  ،بهبودی  ،خوش شمالی  ،نصرت غربی  ،کوثر  ،نیایش
حبیب اهلل  ،دریان نو  ،زنجان شمالی  ،همایون شهر  ،توکلی  ،استوار  ،مفید
شهرک چشمه  ،زیبادشت  ،اتریش  ،گلها  ،زینعلی  ،کاج  ،هاشم زاده  ،ارغوان  ،امیر کبیر  ،میدان ساحل
تهرانسر  ،گلها  ،الله  ،نیلوفر  ،یاس  ،شهرک دریا  ،بهشتی  ،نفت  ،قباد  ،خسروپرویز  ،مسکن ویژه
رودکی  ،آذربایجان  ،امام خمینی  ،خوش  ،قصرالدشت  ،کارون  ،دامپزشکی  ،طوس  ،هاشمی
انقالب  ،کارگر  ،جمالزاده  ،اسکندری  ،باستان  ،فلسطین  ،دانشگاه  ،ابوریحان  ،لبافی نژاد
ولیعصر ،میدان منیریه  ،وحدت  ،ابوسعید  ،چهارراه لشگر  ،ترجمان  ،فرهنگ  ،اسدی منش
پیروزی  ،شکوفه  ،هفده شهریور  ،مجاهدین اسالم  ،درودیان  ،ناطقی  ،ایران  ،قادری
نامجو  ،اجاره دار  ،مدنی  ،شیخ صفی  ،شیخ طوسی  ،عظیم پور  ،میدان سپاه
ثانی  ،تلفنخانه  ،آیت  ،افشاری  ،سهیلیان  ،طاهری  ،گلدار  ،فراهانی  ،مهریزی  ،دماوند
امامت  ،سی متری نیروی هوایی  ،تیموری  ،مسعود سعد  ،ابوریحان  ،شمشکی  ،شورا  ،هشتم نیروی هوایی
بهار  ،فجر  ،نور  ،سازمان آب  ،بابائیان  ،شهرک دانشگاه  ،شهرک شهید بهشتی
20متری افسریه 15 ،متری اول و دوم و سوم و چهارم  ،رحیمی  ،هاشمی
شهرزیبا  ،تعاون  ،کاشانی  ،شربیانی  ،آالله  ،نیلوفر  ،عالمه جعفری  ،کوی ارم  ،بهار  ،فردوس  ،منوچهری
طرشت  ،حبیب اهلل  ،سهرورد  ،صالحی  ،اکبری  ،عزیزی  ،آزادی
استاد معین  ،آزادی  ،طوس  ،دامپزشکی  ،هاشمی  ،هوشیار  ،جی  ،تاجیک  ،لعل آخر  ،نجارزادگان
پل چوبی  ،میدان سپاه  ،طالقانی  ،شریعتی  ،بهار  ،مفتح  ،سمیه  ،طاهریان  ،حقوقی

