
 

 یاسوج ی سطح شهرلیست کیوسک ها

 قانون شهرداری ها 55برابر ماده 

دال بر مالکیت افراد نمی باشد و این امر پیرو تصمیمات و لیست ارائه شده  :توجه

 مصوبات قانونی خواهد بود و حقوقی را برای افراد ذکر شده ایجاد نمی کند.

 آدرس نام و نام خانوادگی ردیف

 بلوار ساحلی روبروی پیتزا آنیل برزو غفار مقدم 1

 ترمینال جنب شهربازی محمد والیتی 2

 شصت متری امام جلوی اوژانس قدیم جنب سرد خانه قدیم علی نجات جهانپناه 3

 خیابان جمهوری ایستگاه تلخسرو علی گرگ شکیب فرد 4

 9نبش گلستان  تیاراننوذر دس 5

 هفت تیر جنب فرهنگیان احمد ولی پور 6

 خیابان دادگستری جنب اداره ثبت حسینعلی صفانژاد 7

 3نبش شهداء جالل محمدیان 8

 سه راه بیمارستان جنب تربیت بدنی سیاوش بخردی کیش 9

 چهارراه هالل احمر فریبرز خرم پور)محمدیان( 10

 تقال خونجنب ان سرخاب پور اکبری 11

 پشت هتل ارم شیده معتقد نژاد 12

 بلوار شهید قرنی جنب کلینیک تامین اجتماعی ایمور حمیدی 13

 نجف آبادجنب مسجد فرشید هادوی نژاد 14

 آبان 13ترمینال  یداهلل فضلی تبار 15

 شصت متری جنب سالن هالل احمر امیر حسین حکمتی نیا 16

 لوی سیلواکبراباد ج علی رضا بی تاب 17

 بنسنجان اول جاده اصفهان شیروان فرزاد منش 18



 فلکه جهاد علی حسن زاده)جبار بیات نیا( 19

 راهنمایی ورانندگی جنب نوسازی حجت اهلل علیزاده 20

 میدان جهاد نبش جاده کاکان علی صفدر عارفی 21

 3چهارراه فردوسی نبش هجرت نصیر محرابی زاده 22

 بنسنجان جنب آهن فروشی حسینی فرد نصراهلل افتخاری 23

 میدان جهاد جنب پمپ بنزین محمد نصیر فالحتی فرد 24

 4نبش شهداء محمد رهنما 25

 بلوار شهید قرنی جنب مدرسه شهید کرمی ماهی گل خرمی مؤخر 26

 شرف آباد میدان مقاومت محسن موالیی راد 27

 هفت تیر جنب فرهنگیان وحید لطیفی 28

 شهرک امام حسین )ع( هرجومهری  م 29

 2نبش گلستان  سید نصیب اله پارسایی 31

 پارک شهید چمران ایستگاه شهرک والیت سید امیر موسویان  32

 CNG  بنسنجان جنب حمداهلل پور محمدی  33

 بلوار مطهری نبش خیابان آموزش وپرورش مهدی  جهان پناه  34

 ارشاد میدان معلم روبه روی اداره زریر حجتی  35

 متری شهید قرنی نبش خیابان بهداشت45 یداهلل پژوهش  36

 6نبش شهداء هدایت محمدیان  37

 چهارراه عالیوند سید بختیار حسینی  38

 خیابان راهداران روبه روی پایانه ها هوشنگ آروین)امیدی پور(  39

 جنب پارک شهید چمران فرامرز زاهد مطلق  40

 صت متری پشت هالل احمرش فضل اله صفا دوست  41

 چهارراه عالیوند نوروز خیره دست  42

 خیابان امام حسین )ع(پایین تراز بانک ملی فرامرز حاتمی پور  43

 جاده شرف آباد شمشیر آینه دار  44

 میدان راهنمایی اداره کل فرهنگ ارشاد حسین دانشی اصل)سید عبدالکریم برهمند(  45

 لوار ارم جنب بیمارستان شهدای گمنامابتدای ب طالب دیدار  46

 خیابان ساحلی محمد حسین پور  47

 راهنمایی نرسیده به بانک ملی ناصر یاری  48



 راهنمایی جنب ساختمان رودشتیان محمد معصومی  49

 سه راه بیمارستان جنب پل هوایی روح اهلل وثیق فرد  50

 خیابان طالقانی جنب فرهنگیان علی علیزاده  51

 خیابان طالقانی جنب دامپزشکی سید محمد ظاهر جباری فر 52

 هفت تیرجنب فرهنگیان علی علیزاده 53

 پشت هتل ارم ایستگاه شهرک امام حسین)ع( رحمت اهلل فتحی نژاد 54

 هفت تیر جنب بانک ملت محمد حسین آذر پندار 55

 روزنامه کیهان(_خیابان طالقانی  محمد حسین آذر پندار 56

 ماه4ابتدای جاده بیمارستان امام سجاد)ع(فصلی  بهادر الوند اصل  57

 بلوار شهید قرنی درب ورودی بیمارستان بزرگمهر حداد رضایی 58

 متری امام خمینی جلوی بانک کشاورزی60 شکراهلل آذرپندار 59

 پایانه مسافربری تلخسرو سیدقوما خرم روز 60

 بلوار کشاورز پایین تر از گذرنامه سیدعلی حسن مصطفوی 61

 میدان انقالب نبش خیابان شهید قرنی علی خواهان فرد 62

 نبش سردارجنگل شمالی رسول پراهام 63

 هفت تیر جنب فرهنگیان ضرغام علیبازی 64

 خیابان جمهوری جنب پمپ بنزین جوادمحمدیان 65

 پشت هتل ارم  محمد قلی درخشنده 66

 جنب شهربازی زیر پل هوایی هومان دارفرین 67

 جنب اداره کل کمیته امداد استان موسی گلشادی 68

 سه راه بیمارستان جنب داروخانه پارسیان ناصرداوری مقدم 69

 چهارراه عالیوند رشید خزایی 70

 فلکه جانبازنبش بانک تجارت خداداد جانی پور 71

 پشت ترمینال جنب بازارچه محلی بیژن یزدانپناه 72

 20چهار راه عدل.انتهای امامت سیدزاده دلیر 73

 چهارراه عدل قلی پرغازه 74

 پشت هتل ارم یعقوب علوی 75

 جنب بیمارستان امام سجاد)ع( مرتضی نجاتی 76

 روبه روی سینما قدیم اصغرکالنی نسب 77



 خیابان دانشجو خیبر نیکنام 78

 پشت هتل ارم شیرزاد رجائی اصل 79

 میدان امام حسین)ع( جلوی هنرستان ادی نژا دحسنعلی فره 80

 درمان خدمات جنب-دادسرا خیابان عبداهلل راوند 81

 میدان معلم رحیم مرادیان 82

 1نبش شهداء یک عبدالحسین صدری 83

 میدان امام حسین)ع( جنب استانداری نوراهلل جهانپناه 84

 روبه روی شهرداری 12گلستان  لطف اله راستگویان 85

 هفت تیر جنب فرهنگیان علی مراد اصالن 86

 6نبش گلستان  اکبر دستیاران 87

 سه راه بیمارستان شهید بهشتی ایستگاه شهرک روبه روی درب تربیت بدنی محمد باستان پور 88

 5نبش شهداء   ایرج فلسفیان)حمیده دخدار( 89

 راهنمایی روبه روی رفاه محمد جهان پناه 90

   2نبش شهداء  بقاسم داوری نس 91

 خیابان شهید منتظری جلوی داروخانه افشار جانعلی شجاعی 92

 جلوی بیمارستان شهید بهشتی عوض راستپوریان 93

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  روبه روی بیمارستان شهید بهشتی                                                                                           رسول خواهانی فر 94

 سه راه بیمارستان ابتدای خیابان شهید منتظری نصراهلل آزع 95

 میدان جهاد جنب پمپ بنزین سید غریب طالبیان نیک 96

 آبان جلوی مهمانسرا فرهنگیان13ترمینال  حسنقلی امامی فر 97

 سی متری معاد جلوی علوم پزشکی ایرج نوری 98

 آکبرا باد جنب درب کارخانه قند تیارانجعفر دس 99

 خیابان معلم روبه روی شعبه تامین اجتماعی میرزا قلی مجاهد فر 100

 جهاد جنب اداره راه ضحاک پرند 101

 جهاد جلوی اداره راه و شهرسازی شکراله خشاوه 102

 بنسنجان جنب قیر فروشی آبگل پور نوذریان 103

 مالی روبه روی دادگاهسردار جنگل ش علی آذر گون 104

 اکبراباد نبش جاده سروک)غرفه سوپرمارکت( سعید محمودیان 105

 8بلوار بویراحمد شهادت محمدنجات امیری 106



 

 پشت هتل ارم پیران مجلسی 107

 1/3/94حد فاصل اداره ثبت اسناد و دادسرا عمومی و انقالب   عبدالصالح امامی مقدم 108

 کوچه پشت شهرداری مرکزی-متری60 فرشید دهقان 109

 انقالب 2و  1بین فرعی  خسرو مظفری 110


