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 32526133 16متري شهید نبوي ، پالك  12خیابان شریعتی ، کوچه  میعادگاه پردیس 169123000 بعد همدان الف3 ب2 160 33001 آقاجانی
 34504332    سی متري شهید بهشتی جنب سازمان آب -بهار  بقیع بهارستان 158768000 بعد  بهار ج2 د2 135 33009 موسوي
 33245032 متري مهر ، ساختمان کاج 18خیابان شریعتی ، روبروي چهارراه کبابیان ،   محبین اهل والیت 169123000 بعد همدان الف3 ب2 135 33011 میرزایی
ائمه اطهارمحبان  161357000 بعد  نهاوند ب3 ج2 135 33013 رزاقی  38263641 جنوبی 3خرداد ، جنب ترمینال جدیداالحداث ، واحد  15نهاوند،میدان   
 38263642 2خیابان طالقانی ، نرسیده به چهار راه فرهنگ ، مجتمع آوا ، طبقه اول ، واحد   آواي وحدت همدان 169123000 بعد همدان الف3 ب2 135 33021 وحدتی
 34940044 خیابان انقالب ، مقابل اداره ثبت اسناد و امالك -تویسرکان   المنیر مصباح 156697000 بعد تویسرکان الف3 د2 135 33023 کیایی

 33350800 خیابان بالل حبشی- مالیر   سباسیر 156697000 بعد مالیر الف3 د2 135 33024 دوزبخشان
 32515551 171پالك   بلوار خواجه رشید ، خضرا وادي 156697000 بعد همدان الف3 د2 135 33030 یونسی
 38320122 خیابان شهیدان دیباج ، باالتر از حج و زیارت ، مجتمع زیتون صراط نور 164981000 بعد همدان ج2 ج2 115 33031 ربانی
ثانیمقدس   32513171 ، طبقه اول143خواجه رشید ، روبروي اداره گذرنامه ، پالك بلوار  هگمتانه پرواز زائرین 164981000 بعد همدان ج2 ج2 135 33032 

 32512101 41  خیابان بوعلی ، جنب پاساژ هما ، پالك زمزم همدان 138059000 بعد همدان الف3 ب3 85 33035 شعاعی
 32516969 282-289اداره تاکسیرانی ، پالك خیابان تختی ، روبروي  سیر همدان رستگار 169123000 بعد همدان الف3 ب2 160 33166 رستگار

 33338922 خیابان شهدا روبروي فروشگاه فرهنگیان مجتمع تجاري صالحین - مالیر  صالحین 161357000 بعد مالیر ب3 ج2 135 33172 زمانی کسبی

 35225165 19934دفتر امام جمعه ، پالك خیابان سپاه ، جنب - کبودرآهنگ  باقرالعلم 140130000 بعد کبودرآهنگ ج2 ب3 135 33173 ساعدي
 


