
نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مسجد جامع- میدان ارغوان  (مسجد جامع)ورودی مصال مالرد1

خیابان دکتر حسابی-مالردخ دکتر حسابیمالرد2

میدان ساعت-مارلیک مقابل درب ساختمان مرکزمالرد3

میدان آزادگان-سراسیاب میدان آزادگانمالرد4

میدان گلها- خمالرد میدان گلهامالرد5

شهرک اداری- مالرد خ آزادگان - روبروی شهرک اداریمالرد6

خیابن ایران زمین-بلوار راغب بلوار ایران زمین مالرد7

جاده مالردمسجد جامع مالرد غربمالرد8

جاده مالردروبروی مسجد ابتدای خ بسیجمالرد9

بلوار الغدیر ورودی مصالمالرد10

بلوار الغدیر ورودی مصالمالرد11

بلوار ارش-میدان ساعت مقابل درب ادارهمالرد12

بلوار ارغوان مسجد خاتم غربمالرد13

بلوار ارغوان مسجد خاتم شرقمالرد14

مالرد خیابان امانم حسین ابتدای خیابان امام حسینمالرد15

اببلوار لغدیرروبروی بازینومالرد16

روبروی مصال به سمت مارلیکمالرد17

روستای یوسف ابادیوسف آباد مالرد18

روستای امیر اباد امیر آبادمالرد19

روستای قشالققشالقمالرد20

بلوار نواب صفوی جنب اداره بهزیستی  شهریار 1صندوق شماره  شهریار 21

جنب مسجد کرشته - کرشته 2صندوق شمارهشهریار 22

جنب امامزاده - عباس آباد 3صندوق شماره شهریار 23

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

مسجد  - امیریه 4صندوق شماره شهریار 24

مسجد جامع- خادم آباد 5صندوق شماره شهریار 25

مسجد جوقین - وحیدیه 6صندوق شماره شهریار 26

محل برگزاری نماز -  اندیشه 1فاز7صندوق شماره شهریار 27

- اندیشه 2فاز 8صندوق شمار شهریار 28

 غربی 12فاز یک اندیشه خیابان 9صندوق شماره شهریار 29

مسجد جامعمسجد جامعفیروزکوه30

جنب بانک تجارت –میدان سپاه اقامه نمازفیروزکوه31

محل اقامه نمازاقامه نمازفیروزکوه32

(ع)آستان مقدس امام زاده اسماعیل (ع)امام زاده اسماعیلفیروزکوه33

روستای لزورلزورفیروزکوه34

روستای حصاربنحصاربنفیروزکوه35

روستای کتاالنکتاالنفیروزکوه36

شهر ارجمندارجمندفیروزکوه37

روستای هراندههراندهفیروزکوه38

(ع)فلکه سوم دولت آباد، درب مسجد امام حسندولت آبادری39

فلکه دوم دولت آباد، درب فروشگاه رضا پیماندولت آبادری40

فلکه اول دولت آباد، ورودی میداندولت آبادری41

 بیست و چهار متری شهرری، مسجد مرتضی علیدولت آبادری42

مسجد عرب ها- بلوار قدس دولت آبادری43

مسجد عرب ها- بلوار قدس دولت آبادری44

دارالشفاء- ضلع شرقی حرم عبدالعظیم دولت آبادری45

باغ طوطی- ضلع غربی حرم عبدالعظیم دولت آبادری46

-ضلع جنوبی حرم عبدالعظیم دولت آبادری47



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

ضلع شمالی حرم عبدالعظیمدولت آبادری48

ضلع جنوبی- میدان شهرری دولت آبادری49

بیست متری اعظم- مشیریه دولت آبادری50

جلوی درب مرکزدولت آبادری51

ضلع شرقی حرم عبدالعظیمدولت آبادری52

بازار قدیم حرم عبدالعظیمدولت آبادری53

ضلع جنوبی حرم عبدالعظیمدولت آبادری54

ابتدای خیابان آذر- فلکه دوم دولت آباد دولت آبادری55

 روبروی پمپ بنزین0کیانشهر دولت آبادری56

ضلع غربی حرم عبدالعظیمدولت آبادری57

درب اصلی زیارتگاه بابویهدولت آبادری58

سی متری صالحی- مشیریه دولت آبادری59

مصلی نماز جمعه- باقر شهرکهریزکری60

روبروی مرکز شهید هاشمی نژاد-کهریزک کهریزکری61

حسن ابادری62

درب ورودی آسایشگاه شهید هاشمی نژاد کهریزک -خیابان مطهری-کهریزکهاشمی نژاد کهریزکری63

جنب فروشگاه رفاه -میدان فرمانداری-شهرریستاد  بهزیستی شهرستان ریری64

 بهزیستی شهرستان ری2درب ورودی ستاد -سرگردمحمدی-خیابان فدائیان اسالم بهزیستی شهرستان ری (2)ستاد ری65

 بهزیستی شهرستان ری1جنب فروشگاه رفاه درب ورودی ستاد -میدان فرمانداری-شهرریبهزیستی شهرستان ری (3)ستاد ری66

خیابان آموزگار(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری67

میدان نازی آباد(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری68

اتوبان شهید رجایی(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری69

تقاطع خانی آباد نو(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری70

شهرک شریعتی نبش مهران(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری71



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

شهرک شریعتی(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری72

خیابان پارس(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری73

سرخانی آباد نو(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری74

عبدل آباد(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری75

خانی آباد نو، میثاق(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری76

نعمت آباد(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری77

جنب گلزار شهدا(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری78

صفائیه(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری79

بلوار دستواره روبروی مترو(س)شیرخوارگاه حضرت رقیه ری80

ترمینال جنوبمرکز کودک کار و خیابان بعثتری81

آزاد راه خلیج فارس، خروجی فرودگاه کورسری82

آزاد راه خلیج فارس، ابتدای عوارضی تهران به قمکورسری83

آزاد راه خلیج فارس، ابتدای عوارضی قم به تهرانکورسری84

جنب درمانگاه شهید بدر- بلوار آسمان - شهرک مطهری - کیانشهر فیاض بخشری85

بازار دوم-نازی آباد فیاض بخشری86

(ع)میدان امام رضا - کیانشهر فیاض بخشری87

بازار دوم-نازی آباد فیاض بخشری88

میدان امام زاده عبداهلل- شهر ریفیاض بخشری89

33نبش بوستان - شهرک مدرس- ورامینخیریه پدر مهربان بقیع ورامین 90

10گلستان - خ شهیذ رجایی-ورامین خیریه پدر مهربان بقیع ورامین 91

روبروی مدرسه عالمه امینی- شهرک مدرس- ورامینخیریه پدر مهربان بقیع ورامین 92

خ سلسیپور روبروی مدرسه ازاده- ورامینخیریه پدر مهربان بقیع ورامین 93

مسجد سید الشهدا- خ بهرام مصیری - شهرک خیر اباد - ورامینخیریه پدر مهربان بقیع ورامین 94

خیابان مسجد جامع- ورامین اداره بهزیستی شهرستان ورامینورامین 95



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

میدان امام حسین- ورامین اداره بهزیستی شهرستان ورامینورامین 96

آبسرد مرکز فیاض بخش مرکز فیاض بخش دماوند 97

میدان قدس دماوند  دماوند 98

میدان جهاد دماوند 99

 کوچه سایپا 2گیالوند زنبق دماوند 100

گیالوند روبروی بانک رفاه دماوند 101

گیالوند مسکن مهر دماوند 102

خیابان امام زاده(ع)مسجد امام حسنقدس103

(ره)بلوار امام خمینیمسجد جامعقدس104

میدان مصلیمیدان مصلی قدس105

(ره)میدان امام خمینی سرقناتقدس106

شهرک ابریشم خیابان مهستاناداره بهزیستی قدس107

شهرک ابریشم نبش خیابان مهستانشهرک ابریشمقدس108

قدس109

قدس110

ابتدای جاده فشم1پایگاه شمیرانات 111

مصلی لشگرک 2پایگاه شمیرانات 112

گلندوک/ میدان امام خمینی3پایگاه شمیرانات 113

درب مرکز  4پایگاه شمیرانات 114

مسجد نارون فشم 5پایگاه شمیرانات 115

مسجد نجار کال فشم6پایگاه شمیرانات 116

درب مرکز ونک کوچه سرو 1پایگاه شمیرانات 117

درب اصلی مرکز1پایگاه شمیرانات 118

روبروی درب اصلی مرکز 2پایگاه شمیرانات 119

بازدید پایگاه ها

بازدید پایگاه ها



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

درب شمالی مرکز3پایگاه شمیرانات 120

میدان امام زاده صالح4پایگاه شمیرانات 121

میدان سعادت اباد 5پایگاه شمیرانات 122

حسینیه ارشاد شریعتی6پایگاه شمیرانات 123

روبروی درب مرکز1پایگاه شمیرانات 124

میدان فشم 2پایگاه شمیرانات 125

روبروی درب مرکز1پایگاه شمیرانات 126

میدان اعجازی نبش بانک شهر 2پایگاه شمیرانات 127

نبش مرکز خرید گالریا3پایگاه شمیرانات 128

درب مرکز1پایگاه شمیرانات 129

روبروی درب مرکز 2پایگاه شمیرانات 130

نیاوران سوپر گل سنگ3پایگاه شمیرانات 131

اقدسیه روبروی رستوران اقدسیه4پایگاه شمیرانات 132

درب مرکز1پایگاه شمیرانات 133

شیرینی الف  2پایگاه شمیرانات 134

درب مرکز 1پایگاه شمیرانات 135

درب شمیرانات 1پایگاه شمیرانات 136

درب مرکز(غیر دولتی) 1پایگاه شمیرانات 137

سلیمانی/نبش نعمتی(غیر دولتی ) 2پایگاه شمیرانات 138

قنادی نیشکر/بلوار اندرزگو(غیر دولتی )3پایگاه شمیرانات 139

میدان چیذر (غیر دولتی )4پایگاه شمیرانات 140

درب ورودی امامزاده علی اکبر(غیر دولتی ) 5پایگاه شمیرانات 141

مسجد مفتخر (غیر دولتی ) 6پایگاه شمیرانات 142

شهرک شهید محالتی(غیر دولتی ) 7پایگاه شمیرانات 143



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

بلوار اندرزگو مجتمع سارینا(غیر دولتی ) 8پایگاه شمیرانات 144

شریعتی مترو قیطریه(غیر دولتی ) 9پایگاهشمیرانات 145

درب اصلی پارک قیطریه (غیر دولتی ) 10پایگاه شمیرانات 146

مسجد الغدیر(غیر دولتی) 1پایگاه شمیرانات 147

مسجد فخاردوله دروازه شمیران(غیر دولتی ) 2پایگاه شمیرانات 148

مسجد ثامن االئمه شهرک غرب(غیر دولتی )3پایگاه شمیرانات 149

مسجد الرضا فرمانیه(غیر دولتی )4پایگاه شمیرانات 150

مسجد قمر بنی هاشم رسالت(غیر دولتی ) 5پایگاه شمیرانات 151

میدان تجریش(غیر دولتی ) 6پایگاه شمیرانات 152

مسجد النبی امیر اباد(غیر دولتی ) 7پایگاه شمیرانات 153

پارک قیطریه(غیر دولتی ) 8پایگاه شمیرانات 154

درب اسایشگاه فشم(غیر دولتی ) 9پایگاهشمیرانات 155

میدان لواسان (غیر دولتی ) 10پایگاه شمیرانات 156

جاده لشگرک(غیر دولتی) 11پایگاه شمیرانات 157

امام زاده ناران(غیر دولتی ) 122پایگاه شمیرانات 158

شمشک(غیر دولتی ) 13پایگاه شمیرانات 159

میدان فشم(غیر دولتی ) 14پایگاه شمیرانات 160

خیابان سرو(غیر دولتی ) 15پایگاه شمیرانات 161

میدان ونک(غیر دولتی ) 16پایگاه شمیرانات 162

شهرک غرب پاساز لیدوما(غیر دولتی ) 17پایگاه شمیرانات 163

میدان ولیعصر(غیر دولتی ) 18پایگاه شمیرانات 164

پارک نیاوران(غیر دولتی ) 19پایگاهشمیرانات 165

امام زاده عینعلی(غیر دولتی ) 20پایگاه شمیرانات 166

امام زاده بی بی خاتون(غیر دولتی ) 21پایگاه شمیرانات 167



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

شمیرانات 168

شمیرانات 169

درب اصلی مرکز (غیر دولتی ) 1پایگاه شمیرانات 180

امام زاده صالح(غیر دولتی) 1پایگاه شمیرانات 181

مسجد رسول اله(غیر دولتی ) 2پایگاه شمیرانات 182

مسجد پیامبر شهید محالتی(غیر دولتی ) 1پایگاه شمیرانات 183

دانشگاه تهران(غیر دولتی) 2پایگاه شمیرانات 184

مصلی لواسان(غیر دولتی ) 3پایگاهشمیرانات 185

امام زاده سید جعفر(غیر دولتی )4پایگاه شمیرانات 186

اداره ستاداسالمشهر187

 مصلیستاداسالمشهر188

مصلی - چهار دانگه  ستاداسالمشهر189

باغ فیضستاداسالمشهر190

  قائمیه ستاداسالمشهر191

محمدیهستاداسالمشهر192

 ضیاء آبادستاداسالمشهر193

باغ نردهستاداسالمشهر194

 کاشانیستاداسالمشهر195

متری 20 ستاداسالمشهر196

مهدیه ستاداسالمشهر197

مطهریستاداسالمشهر198

واوانستاداسالمشهر199

 موسی کاظمستاداسالمشهر200

 زرافشانستاداسالمشهر201



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

امامزاده موسی بن جعفر/ پاچنار بلوار شیخ جنید جنب دادگاهاداره بهزیستیپیشوا202

امامزاده موسی بن جعفر/ پیشوا انتهای خیابان فلسطین روبه روی ضلع شمالی حرمموسسه موسی بن حعفرپیشوا203

ساختمان اورژانس 10+بومهن جنب پلیس مرکز اورژانس اجتماعی پردیس204

بومهن جنب امام زاده سلطان مطهرخیریه مشیزپردیس205

بومهن  ده بومهن کوچه شهید پازوکیخیریه سرای سعدت پردیس206

شهر گلستان خیابان مصلیمصلی گلستانبهارستان207

شهر گلستان خیابان مصلیمصلی گلستانبهارستان208

شهر گلستان خیابان مصلیمصلی گلستانبهارستان209

شهر گلستان خیابان مصلیمصلی گلستانبهارستان210

نسیم شهر خیر آباد باالمسجد صاحب الزمان خیر آبادبهارستان211

نسیم شهر وجه آباد امامزاده لطیف مصلی نسیم شهر بهارستان212

 متری مطهری انتهای خیابان کوثر  16نسیم شهر  خیابان مصلی نسیم شهر بهارستان213

 متری مطهری انتهای خیابان کوثر  16نسیم شهر  خیابان مصلی نسیم شهر بهارستان214

 متری مطهری انتهای خیابان کوثر  16نسیم شهر  خیابان مصلی نسیم شهر بهارستان215

 متری مطهری انتهای خیابان کوثر  16نسیم شهر  خیابان  امامزاده لطیف بهارستان216

صالحیه ابتدای صالحیه مسجد صاحب الزمانمسجد صاحب الزمان صالحیهبهارستان217

شهر گلستان فلکه اول گلستان فلکه اول گلستانبهارستان218

 معصوم 14عبدال آباد خیابان شریعتی مسجد معصوم 14مسجدبهارستان219

سبزدشت خیابان اصلیمسجد جامع سبزدشتبهارستان220

 متری مسجد ابوالفضل 20 متری گلها 16قلعه میر  مسجد ابوالفضل بهارستان221

سرکشی به صندوق هابهارستان222

سرکشی به صندوق هابهارستان223

سرکشی به صندوق هابهارستان224

بلوارشمالی شهید قمی اداره بهزیستیستادبهزیستی شهرستان پاکدشتپاکدشت225



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

قوهه مسجد قوههمسجذقوههپاکدشت226

مصلی پاکدشتمصلی پاکدشتپاکدشت227

قرچک مسجد جامعمسجد جامعقرچک228

قرچک مسجد جامعمسجد جامعقرچک229

قرچک خیابان اصلی جنب کلینیک، جنب شیرینی فروشی تهرانکلینیک مددکاری همرازقرچک230

قرچک خ مخابرات مسجد مخابراتمسجد امام رضاقرچک231

قرچک نبش خیابان باقرآباد مسجدمسجد ولی عصرقرچک232

قرچک233

الیکو- نبوت وحدتتهران 238

(بانک صادرات )آیت فرجام وحدتتهران 239

(میدان صدم )آیت فرجام وحدتتهران 240

1شهرک امید وحدتتهران 241

2شهرک امید وحدتتهران 242

نبوت کوچه سجادوحدتتهران 243

فلکه سوم تهرانپارسوحدتتهران 244

(عظیمی نیا )نبوت وحدتتهران 245

میدان اشراقوحدتتهران 246

درب بهزیستی وحدتوحدتتهران 247

(میدان عدالت )پردیس وحدتتهران 248

میدان امامتوحدتتهران 249

هنگام تقاطع فرجاموحدتتهران 250

میدان الغدیروحدتتهران 251

چهارراه کوکاکوال –خیابان پیروزی وحدتتهران 252

مجتمع بهزیستی وحدتوحدتتهران 253

ناظر پایگاه های شهرستان



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

ن نارمکتهران 254 یه یاوران معلولیر درب مرکزخیر

ن نارمکتهران 255 یه یاوران معلولیر نبش خیابان احد زادهخیر

ن نارمکتهران 256 یه یاوران معلولیر 1میدان هفت حوضخیر

ن نارمکتهران 257 یه یاوران معلولیر 2میدان هفت حوضخیر

ن نارمکتهران 258 یه یاوران معلولیر میدان صدمخیر

ن نارمکتهران 259 یه یاوران معلولیر میدان الغدیرخیر

ن نارمکتهران 260 یه یاوران معلولیر میدان رسالتخیر

ن نارمکتهران 261 یه یاوران معلولیر سید خندانخیر

ن نارمکتهران 262 یه یاوران معلولیر حسینیه ارشادخیر

ن نارمکتهران 263 یه یاوران معلولیر دو رایه قلهکخیر

ن نارمکتهران 264 یه یاوران معلولیر امام زاده صالح خیر

ن نارمکتهران 265 یه یاوران معلولیر 1میدان کاج خیر

ن نارمکتهران 266 یه یاوران معلولیر 2میدان کاج خیر

ن نارمکتهران 267 یه یاوران معلولیر میدان شهرانخیر

ن نارمکتهران 268 یه یاوران معلولیر پارک پلیسخیر

ن نارمکتهران 269 یه یاوران معلولیر چهارراه سیدالشهداخیر

ن نارمکتهران 270 یه یاوران معلولیر شهرک فرهنگیانخیر

ن نارمکتهران 271 یه یاوران معلولیر فلکه دوم تهرانپارسخیر

ن نارمکتهران 272 یه یاوران معلولیر ن خیر (ع)میدان امام حسیر

ن نارمکتهران 273 یه یاوران معلولیر وزیخیر خیابان پیر

یه فرشته های اسمانن تهرانتهران 274 درب مرکزخیر

یه فرشته های اسمانن تهرانتهران 275 درب مرکزخیر

( پایگاه2) مرکز  2درب .  مرکز 1درب شهید جالنی پورتهران 276

( پایگاه3)میدان رسالت . میدان سعادت اباد . درب مرکزاندرزگوتهران 277

( پایگاه3 )تخت طاووس . میدان فرهنگ . میدان فاطیمحمید رضا باقریتهران 278

( پایگاه2 )(ولیعرص )پارک بیسیم . درب مرکز ولیعرصتهران 279

آالرد، مسجد امام حسین، بعد سرپرندک1شماره رباط کریم280

خ بخشداری، جلوی درب امامزاده عماد الدین 2شماره رباط کریم281



نشانی پایگاهمرکز/نام پایگاهشهرستانردیف

مشخصات پایگاه های جمع آوری فطریه

خ بخشداری، جلوی درب گلزار شهدا3شماره رباط کریم282

خ بخشداری، جلوی درب بیمارستان فاطمه الزهرا4شماره رباط کریم283

خ بخشداری، جلوی درب اداره بهزیستی 5شماره رباط کریم284

خ بخشداری، جلوی درب اداره پست6شماره رباط کریم285

خ بخشداری، جلوی درب نیروی انتظامی7شماره رباط کریم286

خ مصلی، میدان معلم8شماره رباط کریم287


