
کد پستیتلفنآدرسنامشهرستاناستانکد دفترردیف

صالحه پیرعالییاردبیلاردبیل172121080
بزرگراه شهدا خیابان خیرین مدرسه ساز جنب 

مسجد قائم دفتر پیشخوان قائم
336236895619763459

045144649005616657675اردبیل بزرگراه شهدا فلكه مادر ساختمان گرجانیمنصور قنبرياردبیلاردبیل272121102

یوسف اقاخانیاردبیلاردبیل372121136
 آبان دفتر 13خ باکري ما بین سه راه الله و سه راه 

پیشخوان دولت آقاخانی
335252345619733144

محمد پاکمزداردبیلاردبیل472121076
اردبیل سه راه دانش ابتداي خ بیضاي اردبیلی دفتر 

52308خدمات ارتباطی 
22519105614773549

045177235935615611351خ کشاورز اول ش گلسارحمید فاضلاردبیلاردبیل572121077

فرناز  طایفی اردبیلاردبیل672121016
اردبیل  نبش میدان مبارزان نرسیده به بانک 

کشاورزي
333684345617613196

داور   باقرزادهاردبیلاردبیل772121014
حدفاصل میدان توحید ومیدان -خیابان ابوطالب

دفتر خدمات ارتباطی بهار-حكیم نظامی 
336324425613863437

نیر خوش لحنیاردبیلاردبیل872121025
متربطرف دروازه 50بزرگراه شهدامیدان جهاد

31مشكین پ
045133333305614995567

اسمعیل نقدياردبیلاردبیل972121064
اردبیل میدان وحدت جنب بانک کشاورزي کوچه 

وحدت
338482115617717371

علی برمایوناردبیلاردبیل1072121012
بزرگراه شهدا بین ایستگاه سرعین وچهارراه حافظ 

1روبروي تاالر آزادي نبش کوچه حقیقت پالک 
332585845615774597

رباب صنایعیاردبیلاردبیل1172121072
بزرگراه شهدا اول شهرک توحید دفتر خدمات 

ارتباطی صنایعی
336168535618733447

045188466865617173319خیابان شیخ کلخوران جنب مسجد سرچشمهغالم حسین  نوع پرست کلخوراناردبیلاردبیل1272121042

328271755671683416اردبیل بیله سوار روبروي فرمانداريپریسا مردانهبیله  سواراردبیل1372121061

328845015675114819جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیلطهماسب اختري جلوداربیله  سواراردبیل1472121050

328267895671834451(ره)بیله سوار خ امام علی  ایمانی بیله سواربیله  سواراردبیل1572121056

کریم وطن خواه اجیرلوپارس  آباداردبیل1672121108
خیابان شهیدبهشتی جنوبی روبروي -پارس آباد

پمپ بنزین قدیم
327285775691747141

327834015691944576خ امام روبروي بانک ملی مرکزيمهدي   باعفتپارس  آباداردبیل1712075

احد  فرهمندپارس  آباداردبیل1872121036
روبروي بانک کشاورزي مرکزي جنب داروخانه 

شبانه روزي
045272222315691944475

324249535681935849خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلرسید یوسف مدنیخلخالاردبیل1972121146

ابوالفضل فتحیکوثراردبیل2072121022
استان اردبیل شهرستان کوثر خ ش رجایی اول خ 

طالقانی
329242755685118797

045262262775651645313اردبیل گرمی خ جانبازان جنب بازار آذربایجانداود جاوید گرمیگرمیاردبیل2172121120

فرهاد  صادقی خیاويمشگین  شهراردبیل2212006
خ باهنرجنوبی نبش ک ش -مشكین شهر

ذوالفقاري دفترخدماتی صادقی
325267045661847477

045252417125661845747خ امام خ ابوذرشهرام  وزیريمشگین  شهراردبیل2312025

323272865631853188نمین خ امام روبروي ایستگاه سواري نمین اردبیلبازرگان مرسلینمیناردبیل2472121097

045322841345641734158نیر خ امام اول خ شهداسید حسین موسوي نیرينیراردبیل2572121100

690045322843745641633593 خ امام پ 10محله شهید بهشتی ک گلستان فاطمه حسینی نیرينیراردبیل2672121008

عاطفه  بگدلیاصفهاناصفهان2772131025
راه عاشق اصفهانی مقابل 4خ زینبیه نرسیده به

بانک مهر
356401058197976959

مسعود لبافیاصفهاناصفهان2872131347
خیابان رباط سوم نبش کوچه مكینه جنب امالک 

نوبهار
344376528196714733

مشخصات دفاتر پیشخوان دولت آماده به خدمت سرویس های وزارت ورزش و جوانان

 تومان1500     : ویرایش اطالعات

 تومان2000       : ثبت اطالعات هر گواهینامه مربیگری یا داوری

 تومان4500      : ثبت شناسنامه عمومی

95سال  - (%9)نرخ تعرفه های خدمات وزارت ورزش و جوانان بدون محاسبه ارزش افزوده 

 7 داخلی 02161912222در صورت اظهار عدم اطالع یا عدم خدمات رسانی مناسب دفاتر اعالم شده، می توانید با تلفن گویا 

.تماس حاصل نموده، ضمن اعالم کد دفتر مربوطه به منظور امکان پیگیری، پیام خود را بگذارید



101378800508178849119خ قائمیه نبش کوچه بهاره افتخارياصفهاناصفهان2972131261

پریسا کیان ارثیاصفهاناصفهان3072131303
مج تجاري هفت نگین -میدان غدیر-سپاهان شهر

B14واحد 
365149728179916148

حسین تاجري هرندياصفهاناصفهان3172131184
نرسیده به -خیابان عطار نیشابوري -خیابان پروین

تقاطع اول جنب مصالح فروشی حسین زارع
355961138198775681

آمنه فرقانی تیرانیاصفهاناصفهان3272131297
اصفهان خیابان خیام فلكه جهاد جنب کوچه 

نورصادقی
031177181158185777491

18333637318189637893خیابان امام خمینی بعد از کوچه عباس کریمی بهجت آبادياصفهاناصفهان3372131238

بیتا حسینیاصفهاناصفهان3472131220
کاوه بعد از چهار راه باهنر مجتمع -خ-اصفهان

سهند
031133913198138798464

31144230338196815691خ رباط دوم جنب قنادي مادربتول یزدانی کچوییاصفهاناصفهان3572131013

366740538163743787خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میرفرزانه یقینیاصفهاناصفهان3672131026

377163648185893983خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدسمنوچهر نصراصفهانیاصفهاناصفهان3772131131

346054508193113998انتهاي خ کاوه شهرک ولی عصرمهدي  مزدبراناصفهاناصفهان3872131278

362938338175794597خ نظر غربی روبروي بانک کارافرین طبقه اولرامین دولتشاهیاصفهاناصفهان3972131070

642362820308173866414حكیم نظامی روبرو بانک ملی شعبه الزهرا پ حسن  شوشترياصفهاناصفهان4072131230

547384118741645839اصفهان آران بیدگل سه راه فاطمیه ابتداي بلوار اماممحسن مهرشادانآران  وبیدگلاصفهان4172131299

46543488508766146933بادرود خ امام پمحمد علی  سپهري سپهريبادروداصفهان4272131189

اکبر عبداللهی(اصفهان )بهارستان  اصفهان4372131405
شهر بهارستان بلوار ایثار جنوبی مجتمع نوروزي 

1طبقه 
368295358143149378

372244908454118795 معصوم14پیربكران خ ش بهشی میدان سمیرا بكرانی باالنیپیر بكراناصفهان4472131176

31136224098414746834خمینی شهر خ شریعتی شمالی مق بستنی سبزایمانه  عسگري خمینی  شهراصفهان4572131181

بهناز بهمنشخمینی  شهراصفهان4672131164
نبش کوچه (استادیوم)میدان قدس-خمینی شهر

چمران
336031418413634487

37620748431643436درچه فلكه گازمهدي کریمیخمینی  شهراصفهان4772131154

2033553533528499114891مبارکه وینیچه خ معلم نبش ک سادات فاطمه رجبی وینچهدیزیچهاصفهان4872131423

031173922328187835144رهنان خ شریف غربی جنب برج کبوترمریم  خرازي اصفهانی رحناناصفهان4972131202

536608808661767468ابتداي بلوار دنا- خ قدس - سمیرم- اصفهانبدر السادات فاطمیسمیرماصفهان5072131398

032122130018615778133شهرضا سروستان نبش میدانعمادالدین مومنیشهرضااصفهان5172131137

031375091868461737376قهدریجان خ منتظري روبروي اداره برقمجتبی موذنیقهدریجاناصفهان5272131435

375000088461816676خ امام روبروي مهدقرانمحمد حسین نظريقهدریجاناصفهان5372131187

031555496488715163116کاشان بلوار مطهریروبروي مسجد قائممجتبی کیانیکاشاناصفهان5472131407

031554506508714618856کاشان چهاراره کاشانیمحمدرضا اربابکاشاناصفهان5572131144

36144579708713683571خ بابا افضل نبش چهارراه کاشانیسید مسعود چهل ستونیکاشاناصفهان5672131171

524026668481818831اصفهان مبارکه خ نیكبخت روبروي بانک ملتزهرا دانشمبارکهاصفهان5772131057

ندا درخشان مبارکهمبارکهاصفهان5872131408
ابتداي بلوار امام - زیباشهر - مبارکه - اصفهان 

553پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)خمینی 
525448948484139131

117445247753361165385پ-خ ش علی کوه خیل-سیف آباد خالصهفاطمه   مامانیساوجبالغالبرز5972401193

345510933197636485حصارک روبري خ امام زاده محمد پاساز رضافاطمه صادق کمالیکرجالبرز6071161266

احمد جمالیکرجالبرز6172401066
525پالک - بین گالیل وترابی - متري گلشهر45  -

3واحد 
346422043138913143

منوچهر جهانشیريکرجالبرز6272401053
متر به سمت 200کرج جاده مالرد سه راه انبارنفت 

118وحدت پالک 
366545033166653855

126026325500053155696979کرج عظیمیه بلوارشریعتی جنب بازار شام پپوپک گودرزي پورکرجالبرز6372401015

شیرین  خدایارکرجالبرز6472401024
کرج میدان فهمیده خیابان والفجر نبش کوچه 

شهید احمدي
327767947158793136

بهرام فالحتکرجالبرز6572401131
کرج خ ش بهشتی کوي کارمندان شمالی کوچه 

12 پالک1یاس
344974323145714171

نادر ملک پور طالقانیکرجالبرز6672401195
روبروي پارکینک - بلوار عالمه جعفري- کرج 

9شهرداري منطقه 
344000403133815463



مژده حفظ اللسانکرجالبرز6772401178
-جاده مالرد-شهرستان فردیس-استان البرز

91پالک-نبش خ لطفی-بلوار طالقانی-30گلستان
093567411013173765896

مهري ملک محمديکرجالبرز6872401145
متري گلشهربلوارگلزارشرقی بعدازثبت 45کرج

103احوال پالک
335225573137933791

شهمیر مهاباديکرجالبرز6972401026
 12 و 11کرج، رجایی شهر، بلوار انقالب، بین خ 

غربی
343104173147644414

344889473143918111کرج مطهري  بلوار موالنا روبه روي استانداري البرزمحمدرضا زاده شیرکرجالبرز7072401099

22548223134913143کرج م شهدا خ مظاهري ط فوقانی قنادي گلستانسید مهدي  حسینی فرزانهکرجالبرز7172401012

سیده مریم حسینی فرزانهکرجالبرز7272401067
جنب بانک - ک سازمان آب- خ دانشكده-کرج

6پ- تجارت
026122419973158854759

57322567273153784339کرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداري پرضا اختیاري سلماسیکرجالبرز7372401236

هنگامه کنعانیکرجالبرز7472401021
ضلع غربی سینما دفتر خدمات 5کرج فردیس فل

پیشخوان دولت
365453683176793933

احمد  دانشی کهنیکرجالبرز7572401063
کرج چهار راه مصباح نبش کوچه کربالیی صالح پ 

2
327099023135644631

343486303194713671باغستان غربی روبروي مرکز مخابراتداوود توکلیکرجالبرز7672401113

7346455003139744695و6سه راه گوهردشت بلوار یادگار امام بین یاسرداود حاجی حسنیکرجالبرز7772401190

52026122697213153844434 پ 1کرج خ ش بهشتی پاساژ جاوید ط محمد رضا  حاجی صادقیکرجالبرز7872401001

علیرضا جعفرپورهمایونیکرجالبرز7972401087
کرج خیابان بهار جنب نمایندگی ال جی داخل 

خیابان طاهري ساختمان پزشكان بهار طبقه همكف
026122258923153833573

احمد رضا شهیديکرجالبرز8072401045
روبروي  (شهید جاللی)کرج کالک انتهاي خ اول 

مدرسه عفت پالک ده
026123141173159717143

26347052503199846178 پ2و1کمالشهر بلوار شهرداري بین گلستانمینا رشیديکمال  شهرالبرز8172401101

348155813199618916کرج پیشاهنگی باالتر از مسجد ولی عصرفریبا  قاسم خانیکمال  شهرالبرز8272401062

کبري خرمن بیزنظرآبادالبرز8372401197
 -19 و 17بین غدیر -خ الغدیر جنوبی-نظرآباد

1واحد - مجتمع تات 
453688923331773981

جالل صفاپورهشتگردالبرز8472401128
پایین تر از میدان -بلوار مدرس شمالی-هشتگرد

107پالک -دانش
442257703361668534

442132863361673616ضلع غربی ساختمان قائم-بلوار مدرس-هشتگردمنصور حمزه پورهشتگردالبرز8572401180

مژگان یعقوب زادهایالمایالم8672141028
خیابان سعدي جنوبی کوچه عبداللهی جنب 

آزمایشگاه عبدالرحیمی
084133630316931614914

333661006931844565چهارراه سید الشهداآمنه دولت یاريایالمایالم8772141057

322445846931143816چهار راه پیام نور دفتر پیشخوان بامداد- ایالم حسنا مالییایالمایالم8872141065

091834107146931977884ابتداي خ تختی.ایالم چهارراه سعديرضا فیض اللهیایالمایالم8972141038

084332376976941684446نرسیده به دانشگاه پیام نور پایینتر ازاداره راههما رستمیایوانایالم9072141099

52136366964116185شهرستان دره شهر روستاي ارمو-ایالممریم زینی وند مقدمدره  شهرایالم9172141107

37202406981864519خ جمهوري اسالمی دفتر پیشخوان یزدانمحبوبه اسماعیلیدهلرانایالم9272141043

042622234005451853681اهر خ آل محمد روبروي خدمات شهردارينعمت عزیزي عربشاه خاناهرآذربایجان شرقی9372101396

442277795451674879تقاطع شیخ شهاب ورسالترحیمه  برزگري اهرآذربایجان شرقی9472101180

442222105451616796خ رسالت جنب مسجد دباغخانهسهیال ضرغام پوراهرآذربایجان شرقی9571101039

443407405451936496خ رسالت نرسیده به فلكه دانشسراعلیرضا جهانیاهرآذربایجان شرقی9672101204

شیخ عبداله زاده شیخ عبداله زاده آذرشهرآذربایجان شرقی9772101150
متري اول حنب 45ممقان شهرک شهید سلیمی 

مجتمع امام رضا
343291145375181111

043241213005491817544 بهمن29بستان اباد خ اسماعیل  باجنگجوي بستان آبادآذربایجان شرقی9872101182

377355915551811337میدان امام حسین اول پاساژ واحدينوید کریم داداشی(آذربایجان  شرقی )بناب  آذربایجان شرقی9972101294

377654345551463839بناب خیابان شهید مطهري روبروي کوي شهرداريسعید سالمی(آذربایجان  شرقی )بناب  آذربایجان شرقی10072101399

احمدعلی  مفرح بناب (آذربایجان  شرقی )بناب  آذربایجان شرقی10172101404
-خیابان  بهشتی - بناب - آذربایجان شرقی 

روبروي اموزش وپرورش
377297295551937196

377294225551784481بناب خیابان مطهري روبروي مسجد مهر آبادرضا نصیرفام(آذربایجان  شرقی )بناب  آذربایجان شرقی10272101401

377209985551736755بناب خ امام روبروي مجتمع صدفسعید   سالمی(آذربایجان  شرقی )بناب  آذربایجان شرقی10372101293



 بهنام  خیاطی آذر هریستبریزآذربایجان شرقی10472101366
 شهریور نرسیده به تقاطع شریعتی 17تبریز خیابان 

جنب ساختمان ایران طبقه همكف
355588485137838771

الناز علیزاده لمعانیتبریزآذربایجان شرقی10572101439
 متري شنب غازان نرسیده به 18خیابان راه آهن 

17میدان انقالب پالک 
344424675178654884

داود احدپورتبریزآذربایجان شرقی10672101304
طبقه - مجتمع تجاري اطلس - چهارراه منصور 

11واحد - همكف 
333751515163755389

365588035155816515عباسی توانیر روبروي هنرستان مفتحآصف عابدي تبریزآذربایجان شرقی10772101322

مریم انصاري قشالقتبریزآذربایجان شرقی10872101309
چهار عباسی خیابان شهید رجایی اول کوي قزلی 

1پالک
65806845153778414

وحید شجاعتبریزآذربایجان شرقی10972101170
پشت بانک ملی -ایستگاه بازار-خیابان زعفرانیه

6پالک-پاساژزعفرانیه-ایران
333237775166778865

اسماعیل بابازادهتبریزآذربایجان شرقی11072101394
 نرسیده به 7باغمیشه میدان میثاق به طرف شیت

7نارمک پ
366863625198650315

306347530015174613433ابوریحان آبادانی مسكن روبروي دانشگاه آزاد پفتح اله نجاريتبریزآذربایجان شرقی11172101349

37366680015158636441تبریز شهرک باغمشه خ شهریار پالکمحمدرضا ولی پور مزرعهتبریزآذربایجان شرقی11272101395

نیر سعادت خواهتبریزآذربایجان شرقی11372101269
باغمیشه ایستگاه آتش نشانی خیابان آذر شرقی 

33پ
041166790955155965143

رضا وارسته نیاتبریزآذربایجان شرقی11472101314
جنب -چهارراه طالقانی-خیابان آزادي-تبریز

50پالک-مخابرات طالقانی
041154314435164776774

1262041155304005133783135تبریز میدان نماز دفتراسماعیل نوروززادهتبریزآذربایجان شرقی11572101262

شهرام عطار جعفريتبریزآذربایجان شرقی11672101256
خ پاستور جدید مابین فدک و جدیري نبش تقاطع 

رضا نژاد
333437325163847741

31328835195139713753پ- خ رازي - خ حجتی-تبریزاصغر راضیتبریزآذربایجان شرقی11772101251

545041128732505186855775خیابان استاد جعفري ایستگاه نجاراباد پعلی ستاريتبریزآذربایجان شرقی11872101325

352659715153874398تبریز ابتداي خ ششگالن پایین تر از بانک صادراتمسعود لطفعلی نژادتبریزآذربایجان شرقی11972101138

333557665154916194تبریز خ امام روبروي کاچیران دفتر پیشخوان دولتداود عبدالهی کاظمی نژادتبریزآذربایجان شرقی12072101250

041165591345156748137انتهاي خ عباسی نرسیده به اذرساتراپجلیل صبوري نهندتبریزآذربایجان شرقی12172101226

041155423855137873715خیابان شریعتی جنوبی کوچه ارککاظم  احمدپورتبریزآذربایجان شرقی12272101246

10424262555381753817+یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس ابوالفضل اکبریان اذرتبریزآذربایجان شرقی12372101201

041155562625137956593تبریز خیابان شریعتی جنوبی مغازه سنگیمصطفی  مصطفی زاده عسگريتبریزآذربایجان شرقی12472101305

324417335355157877خسروشهر خ امام شمالی مابین بانک رفاه و مسكنبابک باللی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی12572101273

صابر تمجیدي اسكندرتبریزآذربایجان شرقی12672101209
چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملی 

5پالک
347870505173936585

10344820025176716951شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پعلیرضا  زارع فرخاديتبریزآذربایجان شرقی12772101200

333677445165615914چهارراه ماراالن دفتر پیشخوان ثامنحسن محبی زگلوجهتبریزآذربایجان شرقی12872101190

احمد عسگريتبریزآذربایجان شرقی12972101183
تبریز چهارراه الله خیابان ساالري باالترازدادسرا 

52کوي سراجی پ
347676415173988796

354549115165859345خ منتظري نرسیده به میدان سجادیهمهدي  مستقیمیتبریزآذربایجان شرقی13071101024

446653335464181615شهرستان خداافرین روستاي جانانلوفرهنگ فروتن جانانلوآذربایجان شرقی13156236

مهدي  نباتی(آذربایجان شرقی )سراب  آذربایجان شرقی13272101243
خ بهشتی باالترازخوابگاه دانشجویی خواهران 

154پ
432250005471884119

5380432303585471818439خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت نگار  امینی (آذربایجان شرقی )سراب  آذربایجان شرقی13372101277

قدرت  رجب زاده گندوانی(آذربایجان شرقی )سراب  آذربایجان شرقی13471101049
سراب خیابان امام خمینی ره بلوار توحید دفتر 

پیشخوان دولت رجب زاده
432220185471713741

424309885381759781روبروي پست بانک-خ امام- شبسترمهدي مصطفويشبسترآذربایجان شرقی13572101379

374144805518955891 متري سهند روبروي اراضی برق45 متري 48مراغه فریده عبداللهی سنوکشمراغهآذربایجان شرقی13672101405

372501185513814353میدان کوره خانه روبروي موسسه جوانان خیر محمدرضا   وندتمدنیمراغهآذربایجان شرقی13752130



372730005518635485میكائیل اباد روبروي سنگک پزيویدا  شكري بلوک ابادمراغهآذربایجان شرقی13872101280

یاسمین بلوریانمراغهآذربایجان شرقی13972101333
خیابان انقالب شمالی روبروي دبیرستان -مراغه

9مدرس پالک 
372477105513956873

علی فوالدپنجه یاممرندآذربایجان شرقی14072101359
ش مرند خ المهدي روبروي کافی شاپ علی بابا .آ

ابتداي کوچه سپهري
422338225418636554

422710105417614751خ شریعتی شرقی اول صمصامیسلمان اباذريمرندآذربایجان شرقی14172101169

378307335561916463خ امام ابتداي خ استقاللجعفر   خلیلی(ملكان )ملک  کندئ  آذربایجان شرقی14272101343

522473115314644995میانه میدان آزادي روبروي ساختمان رازينسرین  نیک مهر  نیک مهر میانهآذربایجان شرقی14372101207

حمزه  ملكی ارسیهادیشهرآذربایجان شرقی14471101030
روبروي مسجد جامع  (ع)م امام حسین-هادیشهر

دفتر خدمات ارتباطی
420524885431954871

043261251625391617383روبروي موسسه مهر- خ بیت المقدس - هریس کاظم  علی اصغرزاده علی اصغرزاده هریسآذربایجان شرقی14572101179

رضا   درخشی خواجه هریسآذربایجان شرقی14672101165
شهر خواجه خیابان بهزیستی دفتر پیشخوان 

خدمات
434532105399113661

سعید امنی(سراسكندر)هشترود آذربایجان شرقی14772101358
باالتر از مسجد امام - خیابان دانشگاه - هشترود 

42حسن پالک 
526284325571919595

526215655571816843خ مخابرات روبروي قرائت خانه صادق ال محمدفرهاد عبداله پور  عبداله پور (سراسكندر)هشترود آذربایجان شرقی14872101381

445537365458114586خیابان امام روبروي بهداريشهال نصیرپورورزقانآذربایجان شرقی14972101384

5634608855719147361 پالک 2ارومیه خ مولوي اعظم حصاريارومیهآذربایجان غربی15072111025

334416075715797151ارومیه تقاطع مدرس جنب اداره پست بطرف باهنرجعفرصادق کریمزاده ارومیهآذربایجان غربی15172111241

1/205322304355714658131 ک 1اول بعثت . چهارراه بعثت سجاد مقیدارومیهآذربایجان غربی15272111054

پرویز سلطانیارومیهآذربایجان غربی15372111176
 راه بعثت روبروي بانک قرض 4ارومیه خ باکري 

1/232الحسنه مهر ایران پ
044122575015713676488

38485855716814177بلوار باهنر نبش خیابان کشاورزمحمدرضا آبیارومیهآذربایجان غربی15472111019

35323438355718753454 تیر نرسیده به بانک ملت پ 7اول بلوار سعید  عبدالهیارومیهآذربایجان غربی15572111032

معصومه   طالبارومیهآذربایجان غربی15672111138
خ والفجر مافی فرهنگیان خیابان فرهنگ پالک 

 دفتر پیشخوان دولت پشتیبانی110
044133753735719787163

سمیرا امامیانارومیهآذربایجان غربی15772111060
فلكه زنجیر خیابان وحدت نرسیده به دادسراي 

عمومی و انقالب  دفتر افشار
323750285718833939

048262496615951876113بوکان خیابان انقالب کوچه کاالي ورزشی تختی-آغپروانه آریابوکانآذربایجان غربی15872111069

462390805951684688اسالم اباد خیابان سردارعزیزخانسلیمان  کاکه رشبوکانآذربایجان غربی15972111071

15462608435951673567کمربندي خ بعثت نبش ک بابانعبداله   شعاعبوکانآذربایجان غربی16072111110

048262719705951934434بوکان خ انقالب مغازه هاي هتل مرمرفهیمه  سرگلیبوکانآذربایجان غربی16172111198

442414005781855746خیابان بهشتی کوچه بانک مسكنشفیع خاکیپیرانشهرآذربایجان غربی16272111015

455224505991945533تكاب خیابان بهشتیهوشنگ صفایی قوجه(آذربایجان  غربی )تكاب  آذربایجان غربی16372111212

363439065819646748منتظري روبروي بیمارستان قمر. خوي خجواد جعفرپورخوئآذربایجان غربی16472111208

362344354336194663 بهمن جنب ادلره اموزش و پرور ش22خوي بل زهرا  سیوانی اصل خوئآذربایجان غربی16572111077

72111099 72111099خوئآذربایجان غربی16672111099
آ غ خوي خیابان شهید کوچري جنب مسجد اعظم 

امیر بیگ
362411795817813867

362359915813615596خ امام اول کوچه سلطانزاده دفتر پیام خويرویا تیمورزاده سیوانیخوئآذربایجان غربی16772111075

362502055816783311خوي بلوار ولی عصر جنب پمپ بنزین دفتر سامانحمیده قصاب زاده چورسیخوئآذربایجان غربی16872111104

ادریس  رسولی (آذربایجان غربی )سردشت  آذربایجان غربی16972111251
آذربایجان غربی سردشت خیابان امام جنب اداره 

22مخابرات پالک 
044432340015961616976

443342315961835834خیابان سید قطب جنب مسجد جامععلی رضا یحیی پور(آذربایجان غربی )سردشت  آذربایجان غربی17072111012



443205055961633895آ غ سردشت پیشخوان دولت پوريیونس عبداهلل پوري(آذربایجان غربی )سردشت  آذربایجان غربی17172111164

الچین زینالیشاهین  دژآذربایجان غربی17272111126

آذربابجان غربی شاهین دژ چهارراه شهید ترابی 

روبروي بانک تجارت شعبه مرکزي پست بانک 

زینالی

463234815981811111

046227295225851946476بلواربهشتی روبروي بانک تجارتحكیمه   حسینی بسطام قره  ضیاءالدینآذربایجان غربی17372111150

342504645861946569آذربایجان غربی ماکو معرفت خ انتظامزینب حسن زادهماکوآذربایجان غربی17472111112

سلیمان بیگی پور(آذربایجان  غربی )مهاباد آذربایجان غربی17572111122
مهاباد فلكه ي ساعت ابتداي خیابان فلسطین پالک 

14
422333325916965741

مصطفی محمودي(آذربایجان  غربی )مهاباد آذربایجان غربی17672111247
آذربایجان غربی شهرستان مهاباد محله  پشت تپ 

71طرف شیالن خیابان شوان پالک 
422314755916956643

منصور مرزنگی(آذربایجان  غربی )مهاباد آذربایجان غربی17772111148
مهاباد میدان مالجامی خیابان جامی باالتر از 

انتشارات خانی شرقی پیشخوان دولت و خدمات 
422376405914713131

422430005914613761مالجامی ابتدایی خ حافظسلیمان  رسولی احمدي(آذربایجان  غربی )مهاباد آذربایجان غربی17872111248

25452255945971936791میاندوآب خیابان شهدا کوچه فردي آذرپمهتاب رجبیمیاندوآبآذربایجان غربی17972111142

453396915971737935 شهریور دفتر اندیشه17خیابان سعید بابازاده میاندوآبآذربایجان غربی18072111161

356234385761663433نقده خیابان امام جنب حوزه علمیهنورس صدقینقدهآذربایجان غربی18172111083

سیدغالمرضا موسويامام  حسنبوشهر18272151095
شهر امام حسن خیابان امامزاده حسن دفتر 

پیشخوان موسوي
077332727447537134893

زهرا دهدارياهرمبوشهر18372151003
بوشهر شهرستان تنگستان شهر اهرم خیابان 

انقالب روبروي سازمان تامین اجتماعی
52246417551615816

342485007561818748 برازجان خ سازمانی روبروي بنیادشهیدسید محمد  صمديبرازجانبوشهر18472151038

1333299257513793637خیابان انقالب روبه رو لوکس گالري پالکعاطفه بوشهري سنگی زادبوشهربوشهر18572151090

امنه  شمسبوشهربوشهر18672151053
بوشهر خیابان  بهمنی روبرو مخابرات دفتر 

پیشخوان محمد
45453267516994878



عبدالرحیم خردمندیانبوشهربوشهر18772151041
جزیره خارگ میدان امام خمینی درب ورودي 

 بهمن22شهرک 
077228235657546178778

335630107514945551 بوشهر ابتداي خ بهشت صادق روبروي بانک ملیزهرا  حیدريبوشهربوشهر18872151020

335368617516758816 بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیديحسین عرب نیديبوشهربوشهر18972151039

342519527561737765 برازجان بلوار مزارعیمحبوبه  زیرراهیبوشهربوشهر19072151005

333273137514895739خ صلح اباد ابتداي خ جمهورينسرین  کیامنشبوشهربوشهر19172151024

353211237541668369خ ش بهشتی شمال بانک ملتمحسن  معصومیخورموجبوشهر19272151059

343432227563119354برازجان شهر دالكی خ امام روبروي کتابخانه عمومیپروین شبانیدشتستانبوشهر19352775

348262007565156536آبپخش بلوار وحدت بعد از اداره داراییمهدي  کشتكاردشتستانبوشهر19472151046

0772077262211837541673364خ مطهري خ شفیق جنب اداره آموزش و پرورشحسین  فقیه(بوشهر)دشتی  بوشهر19572151016

077352323307547185178دلوار میدان رییسعلی دلواريزهرا اکبريدلواربوشهر19672151092

343517357561114464شهرستان دشتستان روستاي دهقاید بلوار شهداعباس حقانیدهقایدبوشهر19742527

354623527554186689استان بوشهر شهرستان دیر شهر بردستانحسین ناظمیان فرددیربوشهر19872151079

354279227554133315خ ساحلی جنب بازارچه نجیرمبهروز  حقیقتدیربوشهر19972151047

077242500297536133598بندردیلم میدان امام حسین- استان بوشهر صادق محمدطاهري آزاددیلمبوشهر20072151065

077266243437545144549کاکی بلوار ولیعصرعلیرضا  زارعی  کاکیبوشهر20172151064

محمد  ادرایش(بوشهر)کنگان  بوشهر20272151029
خیابان استفالل ساختماي کسري روبروي پارک 

استفالل
372202537557155947

69563670353314716781 پ27اسالمشهر باغ فیض ک فریبا  احدپوراسالمشهرتهران20372161682

544563573093314884686پ28خ زرافشان نبش ک-اسالمشهرمحبوبه حسنیاسالمشهرتهران20472161564

حمیده زمانیاسالمشهرتهران20572161449
اسالمشهر سرنوري پاساژمیالدنور طبقه زیر همكف 

5و4واحد 
566954203313777514

فلور احمدياسالمشهرتهران20672162026
اسالمشهر مسكن مهر ضیاءآباد بلوار فرهنگ 

61 واحد 1مجتمع قائم ط 
562893703318844864

رامین حاتمی(تهران )اکبرآباد تهران20772161595
-انتهاي خ طالقانی- خ آزادي-شهر قدس

480پ -پاساژکرمی
468301603751711999

علی  عیدي حاجی کندي (تهران )اکبرآباد تهران20872161694
استان تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر خ امام 

686خمینی نبش خ آزادگان طبقه همكف پالک
567757453766174358

92552000351814193641باقرشهر خ کاشانی پمحسن دهخداباقرشهرتهران20972161414

هوشنگ بیرانوندبومهنتهران21072161162
بعداز خ عسكري  - (ره)بلوار امام خمینی - بومهن 

186پ 
762344121656113961

سعید بسطامیپاکدشتتهران21172161099
تهران پاکدشت خاتون اباد بلوار امام رضا روبروي 

1195بانک تجارت پ
364682113391833956

مهدي زارع زوارهپاکدشتتهران21255771

تهران شهرري جاده ورامین نرسیده به پلیس راه 

قرچک روستاي قلعه نو امالک خ مطهري جنب 

(ع)مسجد جامع امام حسین 

364986041845136357

209364048873396168397پ10پاکدشت یبر خ امام خمینی نبش نیایشابراهیم رزمجوپاکدشتتهران21372161786

محمد حاج باباییپیشواتهران21472162235
روبروي -میدان شهیدچمران-پیشوا خیابان توحید

35پالک -بانک ملت
367392623381833851

جمشید صالحی منشتهرانتهران21572161178
انتهاي اشرفی اصفهانی ساختمان پزشكان پ ط 

14همكف
02144828566211477685771

887266301595718714 طبقه سوم353خیابان شهید مطهري پالک داریوش اسدیانتهرانتهران21672161677

محمّد نیكیان قویدلتهرانتهران21772161249
تقاطع خ - بلوار بهار - شهرک حكیمیه - تهران 

ضلع جنوب شرقی برج - خ رضوان - سازمان آب 
770045281659911144

محمد صادق طهماسبی سروستانیتهرانتهران21872161954
تهران پایین تر از میدان شهدا نبش کاظمی جنب 

1415پست پالک 
333118791718814671

زینب جوانی وایقانتهرانتهران21972161197
تن خ 5اتوبان ابشناسان سردار جنگل شمالی خ 

1متري قدس کوچه یكم شرقی پالک 35
448538301477613143

حمیدرضا زمانیتهرانتهران22072162109
خیابان پیروزي حیابان پنجم نیروي هوایی بعد از 

 طبقه همكف92فلكه اول پالک 
771735371738933762

450556100771165765115 خرداد  پالک15بازار تهران خیابان محسن رضاییتهرانتهران22172162237

امیر بخشیتهرانتهران22272161474
-باالتر از سه راه مرزداران-بلوار اشرفی اصفهانی

طبقه زیر همكف-2پالک -27نبش گلستان 
440004231473687754



37227568991963656633تجریش بازار تجریش پاساژسامعی پیاسر  عماديتهرانتهران22372161059

446604011396843646 مجتمع تجاري گلها2شهر اکباتان فاز  عاطفه  ابراهیمیتهرانتهران22472162119

776866731149678513خ انقالب پل چوبیسیدهادي هزبرتهرانتهران22572161824

تقی  اسماعیلی دهنه سريتهرانتهران22672161883
میردامادغربی جنب موزه دفینه دفینه بازار بزرگ 

41ط همكف واحد 
887899881969773311

حمیدرضا بهروزي نژاد طهرانیتهرانتهران22772162213
- خیابان بوعلی غربی - چهار راه اول - مشیریه 

306پالک - روبروي مسجدالنبی 
366439041854939115

416660501771341914814خ آزادي روبروي خ حبیب اله پ عباس فراهانیتهرانتهران22872161886

720887630401555735418سیدخندان نبش برازنده شماره حسین حقیتهرانتهران22972162240

الهه نوروزيتهرانتهران23072162067
متري غربی وارشی 46نارمک خیابان گلستان بین

121پ
779918181645683381

3228194311نوبنیاد کوهستان ششم پعلیرضا  جبه داري تهرانتهران23172161345

بابک حاصلیتهرانتهران23272161200
 100م رسالت خ فرجام شرقی جنب میدان

699ساختمان نگین ط همكف پ
772733119643135577

محمد  دوست محمديتهرانتهران23372161890
 شرقی 186تهرانپارس بین فلكه دوم و سوم نبش 

1 ط 114پ 
777088801655814514

سرور موسويتهرانتهران23472162251
 متري اول و 16جد فاصل -جانبازان غربی-تهران

307پالک -دوم مجدیه
884073461633813518

محمد جواد طایفیتهرانتهران23572162248
-527پالک -نبش خیابان عباسی-خیابان قزوین

طبقه دوم
554138891331914154

فاطمه دوستدار ابربكوهتهرانتهران23672162068
میدان آزادي خ آزادي نبش خ میرقاسمی ط 

46فوقانی بانک ملی پ 
660896001341647313

243881451681639983520خیابان پلیس نرسیده به اجاره دار پ زمان شكريتهرانتهران23772161246

345021261423141633663348خیابان مجیدیه جنوبی پ مهراد  طاهريتهرانتهران23872162171

سیدمحمدرضا حسینیتهرانتهران23972162216

خیابان مرزداران

خیابان ایثار

جنب مجتمع اداري مسجد امیرالمومنین

1 واحد2طبقه 

442992721463764942

حسن قنبريتهرانتهران24072161215
خانی آباد نو سه راه شریعتی خیابان صمدي نبش 

41 پالک 52کوچه 
550282301893635583

حجت اهلل رضائیتهرانتهران24172162141
-5روبروي شهرداري منطقه -بلوار آیت اهلل کاشانی

418پالک -3واحد-طبقه اول
440654151481844164

کیوان  نظري تهرانتهران24272161071
انتهاي غربی بلوار کشاورز بین جمال زاده و قریب 

 جدید143پالک 
669186541419616194

محمدرضا مقیمی هنجنیتهرانتهران24372162066
صادقیه بلوار فردوس شرق روبروي خیابان عقیل 

336پالک 
449631471481945681

ابوالقاسم  تفضلی هرنديتهرانتهران24472162136
اتوبان ارتش روبروي سه راه ازگل جنب بانک 

175رسالت پالک 
224527211955633411

مصطفی نجمیتهرانتهران24572161807
پیروزي خ نبرد خ داودآبادي نبش ک بیک حسنی 

255پ
333365501765735641

صفر شیري اردالنیتهرانتهران24672162074
خیابان مخبر  (آهنگ)بزرگراه شهیدمحالتی

 طبقه همكف501پالک (عارف)شمالی
331774201894659747

حدیث عزیزيتهرانتهران24772161804
-47پالک -بعد از پل کردستان-خیابان مالصدرا

5واحد 
880610541991614518

پرویز مردانه مستعلی بیگلوتهرانتهران24872161630
کن خیابان الغدیر یكم بعد از چهارراه شیدا پالک 

402
443345711488638991

محمّدحسین قلی بیگیانتهرانتهران24972162056
نبش کوچه - خیابان احمد قصیر - میدان آرژانتین 

وا- طبقه اول - ساختمان جردن  - 18
887311011514833446

330813331767898133- فروردین م تفحص نبش خ لرستان10خ پیروزي خ غالمرضا عبدالوندتهرانتهران25072162090

سارا مسیحیتهرانتهران25172162131
خ -ابتداي بلوار کوهستان-میدان کتاب-سعادت آباد

15پالک -خ باهنر-احسان
220710251981685713

مهران مهراور سهاتهرانتهران25272162113
خ شهید مدنی جنوبی جنب مترو شهید مدنی 

2 واحد379پالک
775686121617673116

هدیه سادات میزبانتهرانتهران25372161591
جنت آباد جنوبی، ضلع جنوبی میدان چهارباغ، 

17، ساختمان سبز، طبقه اول، واحد 148پالک 
460430111653736383

محمد پورخواجه نامقیتهرانتهران25472161705
بزرگراه امام رضا مرکزخرید اطمینان ایرانیان پالک 

2 طبقه 1319
338642521787613573

شرمین سادات پارسیتهرانتهران25572161974
پ/نبش ک ماه/متري قیطریه خ کریمی35  

151/ 3 و1ط
223984331938753911



4448466421477937733 پ16جنت آبادشمالی باالتر از ایرانپارس بهارستانملیحه مالعلی اکبريتهرانتهران25672161185

16441018481485885811 پ 27م المپیک خ عباسعلی  جهانگیرتهرانتهران25772161734

خلیل انصاريتهرانتهران25872162045

-افسریه

(2قصر فیروزه)شهرک شهید بهسشتی

(75پ - روبروي اتكاء

338041261779875193

660352781456688536 همكف3پ(شادمان)خ آزادي جنب متروي ازاديشهال حسینیتهرانتهران25972161761

١777120071651799771غربی ، مجتمع کسري ، واحد١٥٤تهرانپارس ، خحسن  ربیعیتهرانتهران26072161920

رقیه  کیانیتهرانتهران26172162027
-  ابان13میدان -خیابان برستار -خیابان بیروزي

25نبش ک آخوندي بالک
330783011766958813

19440001301471676311بلوار آیت اهلل کاشانی نبش خ فروتن  پشهناز رضائیتهرانتهران26272161817

مهدیس تقی زادهتهرانتهران26372162031

میدان غیاثی خیابان آیت اهلل سعیدي روبروي 

-نبش کوچه سید حسینی- غیاثی 114کالنتري 

 طبقه اول13پالک

336894971775683834

رضا یعقوبیتهرانتهران26472161405
نبش خیابان شهید - تهران جنت آباد مرکزي 

73پالک  - (هشتم مخابرات)کالشک
444440921475795459

حجت اهلل پناهی ازادتهرانتهران26572161518
طبقه همكف - میدان گلها- خیابان جالل ال احمد

ساختمان ویدا
021883370161413873754

محمد توسلیتهرانتهران26672161114
خ دماوند بین چهارراه آیت و خاقانی ایستگاه 

1 ط همكف و 416ابوریحان جنب پل عابر پ 
779837371743795371

محمدرضا مالورديتهرانتهران26772161996
مجتمع (1فاز)بلوار شهید نفیسی -شهرک اکباتان

6واحد-7پ-وانان 
446970011393784165

258330085611777755346تقاطع ده حقی پ-خ نبرد جنوبی علیرضا شاه محمديتهرانتهران26872162002

سید عزیزاله چاوشیتهرانتهران26972161526
جنت اباد جنوبی پائین تر از چهار باغ جنب بانک 

5 و66سپه پ 
444367761474685511

هادي محمديتهرانتهران27072161243
مقابل  (شهیدثانی)متري غربی نارمک46تهران 

3طبقه همكف واحد384بیمارستان انصاري شماره 
779256071646834516

اعظم  کیانی زمان تهرانتهران27172161534
تهران شهریار بلوار رسول اکرم روبروي بازار روز 

186ترابی پ
652953093351855361

771335091649659614 ط همكف473م نبوت جانبازان شرقی پ مرتضی  وحید موسويتهرانتهران27272161710

محمد مهدي فرجیتهرانتهران27372161936
خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق 

 طبقه همكف170پالک 
666065511381873783

021885104051514747513 ط همكف11 بخارست پالک 10م آرژانتین خ حبیب اله  صالحیتهرانتهران27472161271

359776314221564693115خ بهار شمالی نبش ک شكیباپ مهدیه  ملک پورتهرانتهران27572161174

سیده ثمره میرحق جوتهرانتهران27672161905
شهرک ولیعصر خ حیدري جنوبی سه راه وحدت 

1 ط 63پ 
662244021373957357

حمید رضا صبوح اصغرتهرانتهران27772161673
خیابان سهروردي شمالی نرسیده به چهار راه 

365کیهان روبروي خیابان کاووسی فر پالک 
884836451568633913

621021442664311451684783ستارخان بین خسروواسدي پسهیال رجبی سنجدريتهرانتهران27872161599

407660519781456614545آزادي نبش شادمان پبهاره آهنگتهرانتهران27972161006

سودابه فرخ دلتهرانتهران28072161395
مینی سیتی بلوار ارتش شهرک محالتی بلوار شاهد 

45-44-48مجتمع تجاري ارم واحد 
224970511955747167

مسعود زعفريتهرانتهران28172161322

-(زمزم)خیابان غالمرضایی-بزرگراه شهید چراغی

پالک -جنب بانک صادرات-رروبروي بوستان هویزه

474

558480981367937346

9021669200451457813156خ آزادي خ خوش شمالی پناهید محمديتهرانتهران28272161871

هوشنگ نادري خاکریزتهرانتهران28372161660
-ابتداي اقدسیه- بعد از میدان ارتش- بزرگراه ارتش

3 واحد7پالک-  روبروي رستوران اقدسیه
228287421957836756

442887103271586864414خ بهشتی بین قائم مقام و میرزاي شیرازي پ سینا دانشتهرانتهران28472161416

زهره رضایی مفردتهرانتهران28572161830
حدفاصل چهار راه دیباجی -خیابان شهید کالهدوز

134پالک-نبش محسنیان-و اختیاریه
227717931596773615

54860733861585777418 پالک 13میرزاي شیرازي کوچه سمیه حبیبی آزاد بنیتهرانتهران28672161039



میر محمود سیدي هریستهرانتهران28772161649
تهران خ ستارخان بین خسرو و اسدي روبروي 

 همكف615پاساژ مروارید پ 
442751271451684713

حمید  شفیعیتهرانتهران28872161748
تهرانسر چهارراه صدف اول نیلوفر غربی جنب 

45پالک + 10پلیس 
445174301388778181

سیروس  نیک بختتهرانتهران28972161500
مجتمع .بلوار شاهد.شهرک محالتی.مینی سیتی

5زیتون پالک 
224760581955731463

نجیبه   یافتیانتهرانتهران29072161111
 پستی جاجرود روبروي از پلیس راه 16منطقه 

جنب مسجد امام رضا ط اول
021762057711653148631

عالالدین اسالمیتهرانتهران29172161636
میدان آرژانتین خیابان هشتم بخارست نبش 

4 واحد 4بیهقی پالک 
881743181514717315

ملیحه بهنامتهرانتهران29272161733
ساختمان -ابتداي نیروي دریایی -میدان رسالت

9پالک-بهنام
021778010111676716718

021221147421998717563واحدیک6پ5سعادت آباد نبش خنازنین محمدي نامتهرانتهران29372161561

معصومه  شاسوندتهرانتهران29472161435
میدان توحید ضلع غربی میدان طبقه فوقانی کفش 

4ملی پ
665699271457785567

نسیم ابدالیتهرانتهران29572161607
ضلع شمال شرقی میدان سمت دادگاه خانواده 

204ساختمان بازار ونک واحد 
886797271969943154

محمد حسین   دزکی زاده تهرانتهران29672161609
 16میدان هفت تیر خ قائم مقام فراهانی خ فجر پ 

ط همكف
883481451589616473

1021334541901787764769مسعودیه خ ابومسلم نبش طاهرپناه پجمشید  خادمی حسینیتهرانتهران29772161352

شراره اسمعیلیتهرانتهران29872161422
بین اباذر و -خ  ایت اهلل کاشانی-فلكه دوم صادقیه

63پ-مهران
021440072721471644833

70333154651719873884تهران خ پیروزي خ شكوفه نبش خ سیرجان پمحمد سوهانیتهرانتهران29972161134

137021557880111369846157م ابوذر خ سجادجنوبی نبش امیري پمسعود نیک آذرتهرانتهران30072161106

احمد قزوینیدماوندتهران30172162211
میدان امام خمینی ره جنب پاساژ شبلی پ -دماوند

 ط اول24
763278423971634331

بهروز  حسینی رباط کریمتهران30272161782
شهرک قلعه میر خ هدایت تیغی بین گلهاي 

208پ8و7
021568617503755135847

محمد رضا قیدررباط کریمتهران30372161549
باغ )متري شهیدمصطفی خمینی 20شهرگلستان 

26پ(مهندس 
563221603758115499

99659337613757188356شهریار رزکان خ ولیعصر بعد از مخابرات پهادي محمد قلی پوررباط کریمتهران30472161339

امیررضا بیرانوندرودهنتهران30572161921
رودهن بلوار امام خمینی روبروي مجتمع ایران 

1421زمین پ 
765135853973144819

38554421311883858643 ابان جنب کالنتري پالک 13شهرري کوي رضا ترابی کچوسنگیرئتهران30672161233

46559703071874787356شهرري خ زکریارازي جنب بانک ملی پنادر افتخاري کرهروديرئتهران30772161654

199337510521863735993شهرري خ غیوري نبش کوچه عباسی پ کمالدین  اسالمی رئتهران30872161762

بهزاد رجب زادهشهریارتهران30972161060
 متري یاس ۲۰شهرک شاهد خیابان شقایق تقاطع 

۹/۷غربی پالک 
652985033353711125

سپیده  صورتیشهریارتهران31072161967
شهریار میدان معلم جنب آژانس شهریار پاساژ 

فرهادي ط همكف
652713523351617355

حامد  صولت پور چنگیزيشهریارتهران31172161217

پل ) روبروي اتوبوسرانی 3اندیشه فاز /شهریار

جنب آموزشگاه رانندگی پارس دفتر  (هوایی

پیشخوان دولت

655610503168784594

417654474303356156955شاهدشهر  ابتداي خ ازادي پعباس شادمهرشهریارتهران31272161209

764455003981675815متري جنب آژانس شب شهر45فیروزکوه خفائزه باطبیفیروزکوهتهران31372162096

176361361771869649479قرچک میرزایی رویروي اتكاپمحسن تاجیکقرچکتهران31472161019

305361447441868979647خ ولی اباد چهارراه گوهردشت پرضا چوپانیقرچکتهران31572161440

95361461001868976758 پالک 13خ محمد اباد نبش مهدیه مصطفی مددي طائمهقرچکتهران31672161439

افشین مقدم علی(شهرک  قدس )قلعه  حسن  خان  تهران31772161288
نرسیده به -خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدس

453پالک-درمانگاه 
468993953754157314

بهروز پیروزحمیدي(شهرک  قدس )قلعه  حسن  خان  تهران31872161179
شهرقدس سی متري شورا خیابان شهید شاه 

298بوداغیان پالک 
468119453751118658

اکبر فرزامگیالوندتهران31972161490
شهرستان دماوند گیالوند بل بهشتی روبرو بانک 

تجارت
763406463971947675

274651760273166546545 مارلیک خ گل مریم  پ 3مالرد فاز پروین درویشوندمالردتهران32072161729

حسین فالح سیاه پیرانیمالردتهران32172161364
مالرد بلوار رسول اکرم ساختمان صنعت و معدن و 

43تجارت پ 
654033863169158385

بهاره موفق پور بهنام منطقه  جنوب  تهران  بزرگتهران32272162093
انتهاي اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید 

147فریدون نوري پالک 
556867641365613597



177773701121689968513پالک - بلوار مطهري-قنات کوثرغالمرضا امامی فرمنطقه  شرق  تهران  بزرگتهران32372162104

سید صادق  آقائی فیروز آبادي منطقه  شمال  تهران  بزرگتهران32472161022
خ پاسداران نرسیده به چهار راه پارکینگ 

463 پ 06فروشگاه
021227845801668647159

الهام دیواندريمنطقه  غرب  تهران  بزرگتهران32572162233

 متري 35بلوار اشرفی اصفهانی باالتر از همت 

گلستان میدان عدل جنب مسجدالنبی ک خوش 

 ط اول91طینت پ 

446189901476694995

مجید امیريمنطقه  غرب  تهران  بزرگتهران32672162254
اشرفی اصفهانی میدان پونک مجتمع تجاري 

752 پCبوستان ورودي 
021446204661476896677

میرمصطفی ناظمی قره باغمنطقه  غرب  تهران  بزرگتهران32772162125
بزرگراه فتح،خ خلیج فارس،کوچه 

2، ط اول،واحد292توحید،پالک
662619701379613796

صادق  انصاري چشمه (تهران )نصیرآباد تهران32872161987
شهریار باغستان نصیراباد خ  بهشتی روبروي 

دفتر پیشخوان دولت انصاري1فروشگاه جانبو   پ 
659541493358734887

149656378803358114918شهریار وحیدیه خ ایت االه خامنه اي پسجاد قلی خانیوحیدیهتهران32972161467

حسین حبیبیآلونیچهارمحال و بختیاري33072171070
نبش خ (ع)خ شریعتی میدان امام حسین- الونی

لرستانی
44635528894136619

332746778863146374باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولتسیده افسانه هاشمی نسبباباحیدرچهارمحال و بختیاري33172171057

342435728871657579بروجن بلوار سعدي روبرو دارایینسرین صفرنژادبروجنچهارمحال و بختیاري33272171125

038242380668871768736میدان امام حسین ع خیابان طالقانیسمیه صادقیبروجنچهارمحال و بختیاري33372171027

42384648871765189 خرداد شمالی کوچه بنفشه15فلكه شهید خیابان فخري خدیوي بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاري33472171025

038242322918871813456بروجن بلوار مدرس روبه روي اداره ثبت واحوالافسانه فیروزي بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاري33571171047

346416358876176891چ وب بلداجی بلواربهشتیعلی نادري بلداجیبلداجیچهارمحال و بختیاري33672171029

337212048858174687شهر بن خ ملت جنب بانک کشاورزيرسول سلیمی بنی(چهارمحال  وبختیارئ )بن  چهارمحال و بختیاري33772171047

44252248816637789چالشتر نبش میدان رسالتمهدي عسگرزادهچالشترچهارمحال و بختیاري33872171112

روح اهلل اسماعیل زادهسودجانچهارمحال و بختیاري33972171089

- استان چهارمحال و بختیاري شهرستان شهرکرد

جنب - خیابان شهدا- شهر سودجان- بخش الران

بانک صادرات ایران

334631818846115777

334447808843173555خ انقالب روبروي گلستان شهدا- سورشجانزینب رضایی سورشجانیسورشجانچهارمحال و بختیاري34072171017

333401098815998359شهرکرد خ حافظ نبش مولويفریبا  پورحیدر بروجنی شهرکردچهارمحال و بختیاري34172171046

038224200028831913656تیر خ دانشور7فرخشهر خ اعظم اسكندري الوقرهشهرکردچهارمحال و بختیاري34272171033

333418178815883379شهرکرد بلوار فارابی دفتر پیشخوان میرزاییحمزه  میرزایی ارجنكیشهرکردچهارمحال و بختیاري34372171003

038133413888815944557شهریور دفتر پیشخوان دولت انقالب17شهرکرد خ سیدمسعود  جزایري شهرکردچهارمحال و بختیاري34472171036

34333491708815857885شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه رسول  امیرخانی شهرکیشهرکردچهارمحال و بختیاري34572171012

50322740008816878349شهرکرد خ ملت کحبیب اله نكویی شهرکیشهرکردچهارمحال و بختیاري34672171082

11322540308816783953خ سعدي مقابل کالنتري -شهرکردمسعود  رئیس زادگانشهرکردچهارمحال و بختیاري34772171001

333366638814844331شهرکرد بلوار آزادي روبروي آپارتمانهاي پارک اللهسمیه  طالب زاده چالشتري شهرکردچهارمحال و بختیاري34872171044

32038224300038831945439فرخشهر خیابان توسلی نبش کماهپسند امیدي نرگسیفرخشهرچهارمحال و بختیاري34972171049

344478618891614569لردگان بلواررسالتمحمود مسعودي چله گاهی لردگانچهارمحال و بختیاري35072171073

کشواد حسنی ساطحیلردگانچهارمحال و بختیاري35172171052
چهارمحال وبختیاري لردگان چهارراه قدس خیابان 

چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهد
344412228891738137

327777709781963333ره)بشرویه میدان امام خمینی اعظم کیانی زادهبشرویهخراسان جنوبی35272181009

1328295259791948991نبش واعظ- بلوار واعظ طبسیپریسا رفیعیبیرجندخراسان جنوبی35372181063

322200259715713464 دفتر پیشخوان13/1پ 19بیرجند خ جمهوريفاطمه امیرآباديبیرجندخراسان جنوبی35472181010

محمد صالح  صالحیبیرجندخراسان جنوبی35572181019
 خیابان شهید تیمور پور 6و4بیرجند بین مدرس 

15پالک 
22300219713693537

208324403309719987178 پ1نرسیده به امامت-بیرجندسمیه نیک طینتبیرجندخراسان جنوبی35672181045

091325312579791714714پشت بازار مسگرها-میدان امامغالمرضا  غالمیطبسخراسان جنوبی35772181059

554296069681936874بردسكن روبروي کمیته امدادعلی شهابیبردسكنخراسان رضوي35872191140

15545288889591813147یوسف اباد خ امام خمینی ابتداي خ شریعتی ش غالم موال  پوراحمديتایبادخراسان رضوي35972191099



525380059571948175خیابان المهدي روبروي بانک ملتاسماعیل وظیفه دانتربت  جامخراسان رضوي36072191458

زهره  مهربانفر تربت  جامخراسان رضوي36172191157
تربت جام بلوارامام خمینی منبع اب روبروي بانک 

(ع)ملی ش امام حسن 
525445719571933585

3522421959514713436نبش رجایی-خ رجایی-تربت حیدریهحسین واحدیان فرتربت  حیدریهخراسان رضوي36272191344

44461319409361756874چناران نبش امام خمینی محمود  نوريچنارانخراسان رضوي36372191029

مهدي یاقوتی(خراسان رضوي)خلیل  آباد خراسان رضوي36472191284
خراسان رضوي شهرستان خلیل اباد خیابان امام 

16خمینی نبش امام 
051577266629677133346

2446685539618913111خ رازي نبش رازي مریم فاطمی زادهسبزوارخراسان رضوي36572191313

442613149613644683.چهار راه بازار روزمحمدرضا ایزديسبزوارخراسان رضوي36672191436

442288159619837899 متري هویزه روبروي بنیاد شهید30خ مجتبی سلیمانیسبزوارخراسان رضوي36772191397

442439009613748571روبروي مدرسه داورزنی- متري انقالب24خ -سبزوارافسانه توانائی کارگرسبزوارخراسان رضوي36872191431

مجتبی منشوري منشوريسبزوارخراسان رضوي36972191047
روبروي -خیابان بهار-میدان شهربانی -سبزوار

هنرستان چمران
442353519613966543

446523239618683345 آبان13متري انقالب روبروي خیابان 24مریم امكانیسبزوارخراسان رضوي37072191185

70051252224579381736431سرخس خیابان فلسطین پالک   مهدى  برخوردارسرخسخراسان رضوي37172191304

16051242270359351957117مشهدطرقبه خ صاحب الزمان پمحسن بافنده طرقبهطرقبهخراسان رضوي37272191021

051262300159391738531خ امام موسی صدرابوالقاسم متوسلیفریمانخراسان رضوي37372191274

1646320039391867131فریمان خیابان امام خمینیمجتبی قربانیفریمانخراسان رضوي37472191402

472479119471618191خراسان رضوي قوچان خ ناصرخسرو مقابل مخابراتعلی اصغر  فالح یزدان آبادقوچانخراسان رضوي37572191170

259472372329471613111خراسان رضوي خ ش مطهري پ نرگس برزنونیقوچانخراسان رضوي37672191023

41552580009671414354بلوار شفا پالک حسین فرهانیکاشمرخراسان رضوي37772191420

274188809149914485 چپ ق21خواجه ربیعمرضیه دانش خواه(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي37872191003

76051385210459175811111و74مشهد بین امام خمینی احسان صفایی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي37972191378

13336895999154973383بلوار وحدت نبش وحدت ابوالفضل نخعی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38072191106

18051171361179184879316 و 16مشهد خیابان مجد بین مجد محمد تقی اسماعیل زاده عسلی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38172191359

40321517009157846141خراسان رضوي مشهد پنجتن نبش پنجتن محبوبه شیبانی مقدم(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38272191474

آرزو یاقوتی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38372191167
تربت جام حاشیه میدان قدس جنب النک ملی 

33پ
525471119571846341

نجمه شهپري(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38472191390
 8و6بین اسفندیانی -13مشهد بلوار شهیدصادقی 

79پ
72608519184944619

معصومه حسینی مهر(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38572191166
 و چهار راه 2 بین فدک 17مشهد بلوار توس

ساجدي
376111179196813113

1051051166747009187113114مشهد قاسم اباد تقاطع شاهدو اندیشه پالک مهدي  صادقی باالجورشري(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38672191261

33325700509155813115نبش مفتح اکرم  جبینی طوسی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38772191031

375284439194965893بلوارابوطالب چهارراه ولیعصرعلیرضا متولی حبیبی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38872191036

محمدرضا عرفانی قوي نیا (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي38972191015
ابتداي بلوارهدایت روبروي آتش نشانی ساختمان 

12هدایت مغازه همكف پالک 
373400909194875597

58371217059196776553و56بلوار عبدالمطلب بینمحمد صالح کریم زاده(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي39072191203

3362304949187185931 پالک 83مشهد قاسم آباد حجاب وحیده  رستمی سابقی (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي39172191120

1934442439165813171بل فرودگاه پروین اعتصامیبنفشه اصغري(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي39272191033

60957729189754389 مقابل سالن حاتمی3بل فرامرز عباسی فرامرزسید محمود فیاضی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي39372191035

42389414009188959186و40بلوار معلم بین معلم مهدي رضایی(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي39472191038

14051172910689184687511و12مشهد مطهري جنوبی  بین مطهري جنوبی حسین کهندل(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي39571191191

18055133459019314817666و16شهریور بین 17خراسان رضوي نیشابور خ حسینعلی تحلی پورنیشابورخراسان رضوي39672191262

پروین سادات نظم بجنورديبجنوردخراسان شمالی39772201062
جنب -خیابان حجت -شهرک ولیعصر - بجنورد

1پالک-مسجد ولی عصر 
322512739417895815

پرستو وداعیبجنوردخراسان شمالی39872201038
 شهریور مقابل 17 راه 4بجنورد خ طالقانی شرقی 

بانک سپه دفتر پیشخوان الهامی
22420439415733966

 علی اصغر  وحدانی رشوانلوییبجنوردخراسان شمالی39972201031
خیابان طالقانی شرقی بین پارک شهر و کتابخانه 

دهخدا
322579529414683149

058422406069414964649خ طالقانی غربی چهارراه ژاندارمري نبش تقاطععلی  کاربینبجنوردخراسان شمالی40072201013

137223144909418119598بجنورد خ امام خمینی غربی پحمید رضا  شیدابجنوردخراسان شمالی40172201018

058562324089461757538شیروان پاساژ نادريامین ناهیدي(خراسان شمالی)شیروان  خراسان شمالی40272201025

طیبه  اسماعیل پور  اسماعیل پور(خراسان شمالی)شیروان  خراسان شمالی40372201011
خیابان گلستان نبش کوچه دارایی جنب آفتاب 

شرق
362247009461743395



سمانه رحیمیمیان  آباد اسفراینخراسان شمالی40472201077
ابتداي خ .میدان بسیج.اسفراین.خراسان شمالی

797پالک.امام
372310339661645795

065232320256373135888بازار مهاجرین روبروي رستوران تشریفاتآرش حسن جوقه(خوزستان )امیدیه  خوزستان40572211060

355208526183859115 پاداد شهر6 و 5بین خیابان  (یوسفی)کوي فاطمیهاحسان چگنی زادهاهوازخوزستان40672211196

رزیتا بهارلویی برده شاهیاهوازخوزستان40772211240
 CNGسه راه خرمشهرخ تاکسیرانی باالي جایگاه 

مهرابی
337701736146615533

61422112304816874911اهواز نادري خخوانساري بین نادري و کافی پمحمدرضا مقدمیاناهوازخوزستان40872211277

ابتسام مرزعاوياهوازخوزستان40972211311
اخر اسفالت انتهاي خیابان شریعتی جنوبی : اهواز 

 نبش سراج22بعد از کالنتري
55072756198886994

063242120106416744469خرمشهر خیابان چهل متري جنب بیمه آسیاعلی  گله دارنژاداهوازخوزستان41072211048

محمدرضا موحدزادهاهوازخوزستان41172211055
 آسیه 4اهواز زیتون کارگري خ کارون رویروي خ 

120آباد 
0611225777776174694755

061133392226133861438مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خمحمد جادرياهوازخوزستان41272211016

344161116166655974کوي نفت نبش رسالتناهید گرمسیرياهوازخوزستان41372211175

507322459396174987996اهوازخ عالمه پداود حسینیاهوازخوزستان41472211003

6744796566147137155پالک -جنب بانک تجارت-زرگان-اهوازیاور احمدياهوازخوزستان41572211013

344646736164794645 اقبال مجتمع ملت19کوي ملت نبش خیابان زینب زاهدنسباهوازخوزستان41672211216

061122360026193911877اهواز چهاراه نبش خ امام مجتمع تجاري اریانافریدون  پورابول قاسمیاهوازخوزستان41772211109

435380906383194179خ ولی عصر  میدان توحید بایمان ساداتسیده اعظم موسوياهوازخوزستان41856648

061122228946196675674اهواز خ نادري بین ادهم و بهزاديسید محمد امان مرمضیاهوازخوزستان41972211222

509061137917846144854631اهواز خ بنی هاشم بین هاللی وفراهانی پرامش بال افكناهوازخوزستان42072211212

نسترن اسربافاهوازخوزستان42172211009
اهواز خ سی متري نرسیده به چهار راه زندبین 

صابرپور وهاللی
329210366195796571

امیر ارسالن داودياهوازخوزستان42272211178
اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدي و 

بایینی روبروي سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر
355397356198674655

سرور   آزاده فر اهوازخوزستان42372211195
زیتون کارمندي خیابان فاطمی بین زیتون و زمزم 

83پالک 
344452096163864667

پگاه فتحیاهوازخوزستان42472211035
، خیابان مهربند ، بین  (یوسفی)اهواز،کوي فاطمیه 

285جراح زاده و کوکبی ، پالک 
357176866184644891

84322413146175616455 پ 14کوي ابوذر خ مژده   ایران پوراهوازخوزستان42572211084

3061137270106134983941فرهنگشهر خ رشد سیدداود  مرتضوي بنیاهوازخوزستان42671211087

436409996391614376خوزستان ایذه خ امام ک مسجد جامععبدالكریم احمديایذهخوزستان42772211183

11533302706317733397نبش بهار 3خوزستان آبادان کوي قدس ایستگاهجاسم معلمیانآبادانخوزستان42872211319

44063122248286316836517آبادان خ امیري کوچه فردوسی پ لیال عباسیآبادانخوزستان42972211079

احسان  عیديآبادانخوزستان43053274
جنب - فرعی1خیابان -احمدآباد-آبادان-خوزستان

53274دفترخدمات ارتباطی-شهربازي
063144381116316817368

63242100906413633666خرمشهر خ خلیج فارسبهزاد امیريحسینیه  خرمشهرخوزستان43172211087

535309936419819149خرمشهر بلوار بیت المقدس روبروي قنادي پاپابدریه موسوي طاديخرمشهرخوزستان43272211053

امید   تنورسازدزفولخوزستان43372211056
خیابان شریعتی بین خ امام وافرینش جنب پاساژ 

ولیعصر
064122700366461785819

362674616451877639شوشترجاده صاحب الزمان گلزارشهداعبدالحسین فرهادي بیرگانیشوشترخوزستان43472211303

524256006354173354شهرچمران چهارراه امام ضلع عربیفاطمه زاهدي اصلماهشهرخوزستان43572211026

53196068133313456491773144باشگاه مرکزي دفترخدمات ارتباطیمحمدعلی  بختیاروندمسجدسلیمانخوزستان43753196

حسن محمدرضاخانیابهرزنجان43872221119
چهارراه امام حسین جنب بانک ملی -ابهر-زنجان

5پ
024352297924561933111

52463514561933617ابهر خ طالقانی شمالی روبروي راهنمایی ورانندگیسیده لیال کاظمیابهرزنجان43972221084

فاطمه حاجی حسنیابهرزنجان44072221089
 متري 18زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی ابتداي 

1پردیس نبش ک ولی پ 
352750614561874993

024242254524581968818خ امام میدان امام حسینمهدي قدیمی قیداري(قیدار)خدابنده  زنجان44172221078

13333666924517755539خ ضیایی نبش کوچه عالیی پ -زنجان محمدامین انصاريزنجانزنجان44272221052

5868334116104513993446شهرک ازادگان فلكه تجاري پالکفاطمه شهبازي فردزنجانزنجان44372221122



80024334633304513818889زنجان دروازه رشت جنب بانک صادرات پ محسن ابراهیمی فرد زنجانزنجانزنجان44472221075

354337856524515834373خ خرمشهر نبش ک شهید اول پ رضا فقیهیزنجانزنجان44572221081

3252514093671956674دامغان میدان شهدا خیابان شهدا چهار راه دومزهرا علی آبادیاندامغانسمنان44672231004

023133480043514618171باغ فردوس نبش خ عسجدي جنب بانک صادراتمنصوره  کریمسمنانسمنان44772231027

323333514135664353متریروبروي موسسه ثامن28خیابان حمید نگهبان(سمنان )شاهرود سمنان44872231040

325245983641693314بسطام خ مهدیه جنب بانک سپهحامد مرادي(سمنان )شاهرود سمنان44972231018

323600603613676573شاهرود خ شهدا اول سعديمحمد باقري(سمنان )شاهرود سمنان45072231013

372260909914814341ایرانشهر خیابان والیت پاساژ حامدسمیه امیريایرانشهرسیستان و بلوچستان45172241006

353222609971714337چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگیمهري صبوريچابهارسیستان و بلوچستان45272241012

جان محمد  صبوريچابهارسیستان و بلوچستان45363839
سیستان وبلوچستان شهرستان چابهار دفتر اي سی 

تی روستاي درگس
353970009977193849

371433949936113554جنب شبكه بهداشت- راسکمنصور رئیسیراسکسیستان و بلوچستان45472241067

322446659861616441زابل خیابان امام خمینی باالتر از چهاراه شهربانیفاطمه  وزیري مهرزابلسیستان و بلوچستان45572241011

28322330009861614596خیابان امام خمینی زهرا اربابیزابلسیستان و بلوچستان45672241004

اسماء پایكار(سیستان وبلوچستان )سوران  سیستان و بلوچستان45772241096
استان سیستان وبلوچستان شهرستان سیب و 

تقاطع آزادي و بهشتی- سوران خیابان آزادي 
054376933049961816899

احد قادري اردکانی(فارس )اردکان فارس45872251316
فارس سپیدان اردکان خ ترمینال دفتر پیشخوان 

قادري
367208887361953358

435287257376136465ارسنجانزهره  نعمتیارسنجانفارس45972251230

46025057_ dis0729764777376136465انتهاي بلوار پاسدارانزهره  نعمتی  نعمتیارسنجانفارس

532232107451833536فارس استهبان جنب جهاد کشاورزيهادي تاج پیكراستهبانفارس46172251501

532281117451944839استهبان بلوار قائم جنب پارک آبشارخلیل علی زادهاستهبانفارس46272251199

445522237381981148اقلید شهرک قدس یکمحمد حیدرياقلیدفارس46372251466

445275367381715433اقلید بلوار مطهري اول خ معلمفاطمه رضاضاده خراسانیاقلیدفارس46472251019

445281227381959741ابتداي بلوار شریعتیفرشته اسلمیاقلیدفارس46572251312

443477207391643781بلوار استقالل روبروي ساختمان پزشكانمسعود فرخیآبادهفارس46672251077

071444052117397138684شهرک ولی عصر.بواناتمریم جعفري فردبواناتفارس46772251480

737283417344146518خرامه میدان دانشجوعلی اکبر خباز خرامهخرامهفارس46872251124

اعظم  مهرانفرخفرئفارس46972251227
فارس سپیدان خ امام خمینی مجتمع تجاري 

سپیدان
367212057361834361

حمیده توانایی(فارس )داراب  فارس47072251503
خ سلمان فارسی خ حافظ مجتمع تجاري حافظ 

طبقه همكف
073262491577481864693

073262614457481663414بلوارجمهوري جنب مصلیزهرا حسینی(فارس )داراب  فارس47172251348

حمید رضا   زمانی (فارس )داراب  فارس47272251100
داراب خ شهید رجائی جنب بانک ملی مرکزي 

ساختمان پارسیان
073262320097481615376

537308407453176996روستاي زیراب کوچه شهید فهمیدهزهره صابر صابر(فارس )زیرآب  فارس4737225259

378441847345158883خ امام خمینی ره روبروي داروخانه دکترشفیعیمحمد حسین  رضایی تزنگیسروستانفارس47472251145

23432317135744989شیراز بلوار زند خیابان رودکیعلی عزیزي(فارس )شیراز فارس47572251015

071322477307136614999شیراز خیابان زند کوچه پارک هتلخیراله کرمی(فارس )شیراز فارس47672251324

مسعود  مرادي پرشگفتی(فارس )شیراز فارس47772251088
روبروي -فلكه گوزه کري به سمت پل غدیر-شیراز

پمپ بنزین کوزه گري
372624777156813817

73614737138698615شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروي پمپ بنرینمحسن یگانه زاده(فارس )شیراز فارس47872251158

ذبیح اله معصومی(فارس )شیراز فارس47972251139
شیراز ب ارتش خ شاهداعی اله جنب چوب فروشی 

رزم آرا
071373661007168616939

محمود  غالمی فرد(فارس )شیراز فارس48072251190
شیراز بلوار امیر کبیر بعد از پل امام حسن مجتبی 

نبش ورودي شهرک امیر کبیر
82261767188717341

مهدي رنجبر(فارس )شیراز فارس48172251399
 متر نرسیده به چهارراه 400شیراز بلوار نصر ، 

سرداران
373120607147916778

246071323090717135763357 پ20خیابان فردوسی  بعد از کوچهفرزانه بهرامی(فارس )شیراز فارس48272251165

رضا زمانی فر(فارس )شیراز فارس48372251240
روبروي بنیاد مسكن -بلوارگلستان-فارس شیراز

انقالب اسالمی طبقه فوقانی امالک اسالمی
373294627145753818

معصومه  دهخدا(فارس )شیراز فارس48472251376
شیراز شهرک گلستان نرسیده به میدان دوم ابتداي 

 بلوار جهاد
362096187189863549

82453367177746771متري همایون20بلوار عدالت محسن  خدایی(فارس )شیراز فارس48571251251



زهرا   دارویی(فارس )شیراز فارس48672251087
حد فاصل چهار راه بنفشه و فلكه هنگ جنب 

خشكبار فرجام
323605257173665369

83606057168846158شیراز میدان عدالت دفتر خدماتیزهره عقیلی فر(فارس )شیراز فارس48772251057

اختر  صدیقی(فارس )شیراز فارس48872251149
هدایت غربی حدفاصل بیست متري و باغشاه 

8روبروي کوچه 
23437287134734418

۳٤373890527147855465شیراز خیابان مهدوي نبش کوچه مهدي  محمدي(فارس )شیراز فارس48971251027

312533403807461416444پالک.بلوار صاحب الزمان. فسا.فارسمصطفی رحیمیفسافارس49072251356

072122183027313714313کازرون خیابان امام خمینی روبروي پستغالمرضا برزیدهکازرونفارس49172251444

منتهی  گندمكار کنارتختهفارس49272251304
فارس کنارتخته ک آموزش و پرورش دفتر خدمات 

ارتباطی
072226430907333117858

524418887441611111گراشجعفر صحراگردگراشفارس49371251214

عادل جدلی(فارس )الر فارس49472251287
- فلكه فرمانداري-شهرجدید- الرستان- فارس

بلوک اول- متري بانک سپه12
522488287431735661

527244747434157566المردمهدي هاشمی زادهالمردفارس49572251099

433384687371648451مرودشت جنب سازمان تامین اجتماعیسمیه  زارعیمرودشتفارس49672251189

072242419937351746135نوراباد ممسنی خ طالقانی ساختمان وب گستروحید  خلفی(فارس )نورآباد فارس49772251275

322375753431838618بلوار سهروردي جنب مسجد رسول اکرم-الوندمسعود کشاورز وجهی آباديالبرزقزوین49872261038

عبدالرضا عالمتیآبیکقزوین49972261055
قزوین ابیک روبروي بانک مسكن نبش خ شهیدان 

شجاعی
328959013441613115

352455663481834815خ موسی صدر روبروي بانک کشاورزيالهام رحمانیتاکستانقزوین50072261031

352423333481659783تاکستان میدان بسیج روبروي بانک صادراتمحمود معصومیتاکستانقزوین50172261018

332672113413163836محموداباد نمونه خ امام ابتداي خ چمرانفاطمه درگاهیقزوینقزوین50272261020

انسیه اسحقیقزوینقزوین50372261126
منتظري جدید خ مولوي خ شهید منتظري پاساژ 

امت
335677813418839788

علیرضا باباییقزوینقزوین50472261048
جنب ساختمان مرکزي - خامنه اي ... بلوار آیت ا

78پالک - بیمه البرز 
333421283415935481

رحمان حیدري کل محلهمحمدیهقزوین50572261109
، (ره)، بلوار امام خمینی 1قزوین، محمدیه، منطقه

14 و 12حدفاصل کوچه شقایق 
325656703491779965

مهدي استادزادهقمقم50672271063
 و 8خیابان امام میدان شهید زین الدین بین ک 

305 پ 10
366671093719813747

366091973718758851(جنب مسجد کامكار ) 46قم خ امام نبش ک زهره ستودهقمقم50772271049

387570093717919736ابتداي بلوار کشاورز.میدان نبوت .قمابوالفضل جهانشاهیقمقم50872271009

زهرا  صبوحیقمقم50972271055
 27قم خیابان توحید فلكه امینی بیات  بین کوچه 

727 پالک 29و 
387430503717993417

025377140003714715651قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهراعلی اصغر حاج علی اکبريقمقم51072271058

388004853717836457نیروگاه بلوار شاهد مقابل مجتمع فرهنگی نورعادل کربالئیقمقم51172271030

مرضیه احسنقمقم51272271036
م عماریاسر روبروي مسجدامام حسین 45قم خ

146پ
025177064453713774966

21377107743718694868 و 19دي بین ک 19قم خ مسعود قنبردوستقمقم51372271050

366502653719498119م ازادگان پلوار ش عابدي م ش دقایقیمهدي کریمیقمقم51472271004

فاطمه تجویدیانقمقم51572271025
نبش  (روبروي فرمانداري)میدان جهاد بل رضوي 

3ک
377176963713648815

42251526691817945خ انقالب جنوبی باالتر از کوچه بیمارستان- بانهفرانک خیاطیبانهکردستان51672281152

محمد نجاريبانهکردستان51772281016
بانه خیابان امام باالتر از سه راه اداره برق جنب 

حسینیه خاتم االنبیاء
342677036691713153

342283006691873833بانه خیابان طالقانی پایین تر از بانک ملت مرکزينادر  امینیبانهکردستان51872281150

فرهاد محمدزادهدهگالنکردستان51972281166
کردستان دهگالن خیابان مولوي کرد کوچه مسجد 

جامع
351217176667144541

351265526667136895بلوار امام جنب شبكه بهداشت و درمانفریدون  محمدي سروالهدهگالنکردستان52072281134

087256263756667134843دفتر خدمات ارتباطی مفاخري-میدان معلم بصیره  مفاخري باشماقدهگالنکردستان52172281084

387255656641956471 چهار راه بنیاد مسكن1فاز طالب مراديدیواندرهکردستان52272281075

432223216681617539سقز خ امام پشت پاساژ آدمیاسماعیل  دستگیريسقزکردستان52372281160

362440306681933936 تیر خ ابوذر جنب گرمابه سعدي سابق7بلوار آرش عبديسقزکردستان52472281099

نشمیل  بردبارسنندجکردستان52572281015
سنندج شهرک بهاران میدان قانع روبروي داروخانه 

پاستور
337810006617885633



فرهاد شریعتیسنندجکردستان52672281141
 17کردستان سنندج چهارراه شهدا ابتداي خ

شهریور
331515536619654843

افشین زارعیسنندجکردستان52772281012
سنندج چهارراه وکیل روبروي درب فرعی 

بیمارستان بعثت
087132331206613883813

336675396617666991خ حافظعلی اکبر    طهماسبیسنندجکردستان52872281007

ایرج  مروتیسنندجکردستان52972281128
سنندج خ فجر پائین تر از بانک ملت دفتر 

پیشخوان فجر
332458696618695354

352504206661844967خ شریعتی روبروي نیروي انتظامینادر  دانشورقروهکردستان53072281045

345433326671617681بل رسالت کوچه حسینیه روبروي حسینیهسروه شریفیمریوانکردستان53172281107

87532275776671635374خ جمهوري سبزه میدان هژارهجبار  محمودي محموديمریوانکردستان53272281064

034423149057661713637متري قدس14بم خ نرجس فروتنبمکرمان53372291138

مطهره مالئی خاصجیرفتکرمان53472291149
جیرفت خیابان آزادي بعد از میدان معلم جنب 

اداره مخابرات
432655647861833366

زینب واحديجیرفتکرمان53572291145
کرمان جیرفت خ تختی جنوبی روبه روي بانک 

 شهریور17ملی شعبه 
432170057861713463

432180757861794313خ ابوذر شمالی دفتر خدمات بانكی سیبمحدثه جهانبخش گروهیجیرفتکرمان53672291179

034745230157856113371کرمان رابر میدان معلم نبش میدانرقیه افضلیرابرکرمان53772291137

337288807651814544راور خ امام جنب بانک رفاهمریم اژدري راوريراورکرمان53872291059

583270087713965693رفسنجان، خیابان شهدا، چهارراه مسجد جامعمحسن محمدي علی آباديرفسنجانکرمان53972291016

6342656437717666983رفسنجان شهید بهشتی جنوبی نبش کوچه شیرین  اسمعیلی تاج آّبادي رفسنجانکرمان54072291148

2334376007761833939ابتداي خیابان توکلی نبش  کوچه شماره - زرند علی مهدي آسا برفوئی(کرمان )زرند کرمان54172291219

8034242365357761948843زرندخ مطهري جنب مطهري شهال برومند زاده زرندي(کرمان )زرند کرمان54272291089

334311077761833369زرندخ امام روبروي درب قدیم فرمانداريمعصومه مالزاده(کرمان )زرند کرمان54372291066

1334364477761856989 پالک 4زرند خ پزشک کوچه محمد حیدري(کرمان )زرند کرمان54472291147

422635777813863781خ ایت اهلل سعیدي چهار راه برق جنب بانک سپهافسانه ابریشمسیرجانکرمان54572291007

حسن آزادیخواه سیرجانکرمان54672291134
سیرجان خیابان انقالب جنب کوچه مسجد صاحب 

الزمان طبقه اول
422350997814713438

341147407751678783شهربابک میدان ولیعصر ابتداي بلوار معلمصغري سعادتمند(کرمان )شهربابک  کرمان54772291085

341233007751934417میدان نماز خ خامنه اي روبروي امورمالیاتیمحمدجواد  سبزي شهربابک(کرمان )شهربابک  کرمان54872291015

324554657618563364کرمان ابتداي بلوار حمزهمحمدعلی ایزدپناهکرمانکرمان54972291125

6034333290227616747767خیابان دستغیب نبش کوچهرضا هنردارکرمانکرمان55072291096

23325192217617765373 و 21ابوذر شمالی حدفاصل کوچه سعیده  سلطانی نژاد کرمانکرمان55172291171

034121211307618833668نبش چ امیر کبیر- بلوار جمهوري اسالمی - کرمان شهرام رضاییکرمانکرمان55272291023

مریم  محمدي خنامانیکرمانکرمان55372291120
کرمان خیابان فلسطین ضلع جنوبی میدان بسیج  

طبقه زیرین اژانس کارمانیا
034122686427614746811

20034127189017614756679و18کرمان خ مهدیه بین کوچه فیروز بقاییکرمانکرمان55472291140

مریم فتاحی نیاکرمانکرمان55572291136
حد فاصل چهار راه شفا . کرمان بلوار جمهوري

.وفرهنگیان روبروي اداره منابع طبیعی
321163577617931197

4833183537616633479نبش کوچه -  شهریور17خ - کرمانعلیرضا مومن زادهکرمانکرمان55672291057

محدثه صفائیکرمانکرمان55772291036
 دفت 8و6کرمان خ شهید بعهشتی بین ک 

پیشخوان دولت شهید بهشتی
324492097613685377

31324386277618619419بلور جمهوري بلوار فارابی ساختمانراضیه  رزبانکرمانکرمان55872291073

432034407881613394کهنوج روبروي دبستان زینبیهعلی  محموديکهنوجکرمان55972291232

034247220307781644841کرمان کوهبنان خ امام روبروي دانشگاه آزاداحمدرضا تهامیکوهبنانکرمان56072291061

سكینه پازاج(کرمان )منوجان  کرمان56172291156
بلوار خلیج - شهرستان منوجان - استان کرمان 

جنب تامین اجتماعی-فارس
433026587891773771

35706777179189(قادري)زیارت تمرخان دفتر پیشخوانرنگینه  قادريثالث  باباجانیکرمانشاه56272301121

افشین عزیزيجوانرودکرمانشاه56372301247

 - (میدان بسیج)دور میدان اصلی شهر - جوانرود 

دفتر پیشخوان دولت - روبروي شبكه بهداشت 

مولوي

462291926798173153

465280086796143933کرمانشاه روانسر خ اصلی روبروي بانک ملیعبدالناصر احمديروانسرکرمانشاه56472301164

465266766796173475روانسر زمین شهري روبروي اداره داراییعبدالكریم کزازيروانسرکرمانشاه56572301041

424272946781813359خ معلم روبروي بانک مسكنفاطمه حسینی قصرشیرینکرمانشاه56672301222

سهیال اسفندیاريکرمانشاهکرمانشاه56772301018
کرمانشاه خ شریعتی روبروي بانک صادرات جنب 

فروشگاه جمشیدي
372931136713957974

15083342976446715783835کرمانشاه مسكن شهرک جوادیه نبش کوي بهمن محمديکرمانشاهکرمانشاه56872301017



فاطمه عمرملیکرمانشاهکرمانشاه56972301260
کرمانشاه فرهنگیان فاز یک خیابان پشت ناسیونال 

روبروي پمپ گاز
083382222066714735118

بهروز هادیانکرمانشاهکرمانشاه57072301280
متري 30(گذرنامه سابق)متري آل آقا45کرمانشاه 

سوم
383581666714674933

سپیده خدامراديکرمانشاهکرمانشاه57172301246
 روبروي فروشگاه 121بلوار طاقبستان نبش کوي 

بزرگ رفاه
342955646714948176

1342151946714943186کرمانشاه بلوارطاقبستان نبش بلوارنبوت پعبدالرضا  عباسیکرمانشاهکرمانشاه57272301170

پرستو اصغريکرمانشاهکرمانشاه57372301226
خ نقلیه روبروي بیمارستان امام خمینی نبش کوي 

رنجبر دفترمهرگان
372127826719758543

کامران محمديکرمانشاهکرمانشاه57472301044

متري مطهري غربی 40.چهارراه جوانشیر:کرمانشاه

 دفتر پیشخوان خدمات 438پالک  (سیروس)

دولت کامسو

372181336718637896

8083722231946741757486کرمانشاه کنگاور خ شهدا خ عظیمی پ کامران کاظمی(کرمانشاه )کنگاور کرمانشاه57572301224

451211016731883433هرسین بلوار شهید رجاییمصطفی اله مراديهرسینکرمانشاه57672301236

322602207571755166دهدشت میدان مرکزي شهر معصومه  کشاورز(کهگیلویه وبویراحمد)آب  شیرین کهگیلویه و بویراحمد57772311056

074122316007591779441یاسوج بلوار شهید چمران روبروي بانک پاسارگادعباس کریمی مداب(یاسوج )بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد57872311082

23074133470667591735147و22بین شاهد -خیابان معلم-یاسوجابوالقاسم قاسمی مهریان(یاسوج )بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد57972311002

خلیل حاتمی پور(یاسوج )بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد58072311051
دفتر -ابتداي بلوار چمران روبروي هتل ارم-یاسوج

پیشخوان حاتمی
074122321817591778139

074332289977591735584 متر پایین تر200یاسوج بلهزار روبروي دانشگاه ازاد همت ابراهیمی(یاسوج )بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد58172311060

074122334717591858338یاسوج میدان جانبازان گلستان چهارسمیه بهمن(یاسوج )بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد58272311059

سیدشهامت   کمالی(یاسوج )بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد58372311052
یاسوج بلوارمطهري جنب بانک ملی شعبه مطهري 

خدمات ارتباطی امام علی
074133408907591719454

091750531737598119313یاسوج پاتاوه خ اصلیکاظم نصرت زادهپاتاوهکهگیلویه و بویراحمد58472311090

323620047576115768کهگیلویه و بویراحمد چرام خ ولیعصرقادر علیبازي(تل  گرد)چرام  کهگیلویه و بویراحمد58572311061

7598119114074332620037598119114مهین  باباملكیدناکهگیلویه و بویراحمد58672311031

322647007571963777دهدشت خ شهید دادوندسید سجاد  کشاورز(کهگیلویه )دهدشت  کهگیلویه و بویراحمد58772311069

074432295507571888417دهدشت خ جمهوريصادق شهامت(کهگیلویه )دهدشت  کهگیلویه و بویراحمد58872311058

074432314937571868796دهدشت خ نورالدینی چهراره حسینیعلیرضا  رخشا(کهگیلویه )دهدشت  کهگیلویه و بویراحمد58972311027

322715707571683578خیابان امام خمینی جنوبیکورش آذرکیش آذرکیش(کهگیلویه )دهدشت  کهگیلویه و بویراحمد59072311041

حاتم وفائی پور(گچساران )دوگنبدان  کهگیلویه و بویراحمد59172311083
خیابان پارسی بلوار ولیعصر روبروي بانک ملی 

مرکزي نرسیده به پمپ
074322222357581648556

 طاهره  رحیمی زادهسی  سختکهگیلویه و بویراحمد59272311010
- خیابان مطهري - سی سخت - شهرستان دنا

جنب بانک ملی ایران
074334445347599156894

334445337599158541سی سخت خ امام حسینمحسن کریمی پور سی سختسی  سختکهگیلویه و بویراحمد59372311015

کلثوم  مرتضوي پور سوق(دهدشت )کهگیلویه  کهگیلویه و بویراحمد59472311094

-شهر سوق-شهرستان کهگیلویه-استان کهگیلویه

نرسیده به  _خیابان شهرداري  _خیابان شهدا 

ساختمان اداره  _جنب کتابخانه سوق  _شهرداري 

دفتر پیشخوان خدمات دولت _پست شهر سوق 

322828067573113795

سید علیداد پورجعفري(دهدشت )کهگیلویه  کهگیلویه و بویراحمد59572311064
خیابان شهید -خیابان امام خمینی شمالی-دهدشت

روبه روي بانک ملت-مدرس
074322687347571754975

مدینه رسولی(دهدشت )کهگیلویه  کهگیلویه و بویراحمد59672311079
استان ک ب دهدشت خ فردوسی شمالی جنب 

داروخانه دکتر جوادي
074432231217571866168

322288167581836349گچساران چهار راه فرمانداري جنب داروخانهمینا حبیبی(دوگنبدان )گچساران  کهگیلویه و بویراحمد59772311077

074222271157581615349گچساران خیابان عمرانطهماسب نوائیان(دوگنبدان )گچساران  کهگیلویه و بویراحمد59872311072

فاضل  عبدي زاده (دوگنبدان )گچساران  کهگیلویه و بویراحمد59972311032
چهار راه ساعت جنب بانک آینده انتخاي پاساژ 

آسیا دفتر پیشخوان دولت سفیر گچساران
322271057581611111

324628087574159585جنب بهزیستی (ره)خیابان امام خمینی-لندهسید اسالم میري(کهگیلویه وبویراحمد)لنده  کهگیلویه و بویراحمد60072311026

امیر آقاپور(کهگیلویه وبویراحمد)مادوان  کهگیلویه و بویراحمد60172311098
یاسوج مادوان بلوار صاحب الزمان روبروي خ سید 

الشهدا
333107297591479384

نصرالدین محرابی زاده(کهگیلویه وبویراحمد)مادوان  کهگیلویه و بویراحمد60272311093
یاسوج مادوان علیا باالتر از مخابرات نبش خ شهید 

بهشتی
333107427591196978

332324817591774363خیابان مصلی(ره)شصت متري امام خمینی - یاسوجرضا  اسفندیاري(بویراحمد)یاسوج  کهگیلویه و بویراحمد60372311071

بهرام عبدالهی مطلق  (بویراحمد)یاسوج  کهگیلویه و بویراحمد60472311007
یاسوج بلوار شهید قرنی تقاطع آخر اسفالت پشت 

مدرسه شهید کرمی روبروي ایستگاه تاکسی
333450277591667555



13332345577591937986یاسوج خیابان آیت اله کاشانی نبش کاشانی یاسر غفاري(بویراحمد)یاسوج  کهگیلویه و بویراحمد60572311006

سیاوش بهمنی بهمنی(بویراحمد)یاسوج  کهگیلویه و بویراحمد60672311025
باالتر از -خیابان سردار جنگل شمالی - یاسوج

دادگاه انقالب دفتر پیشخوان خدمات دولت سامان
074122242007591797494

روح اهلل  کریمی(بویراحمد)یاسوج  کهگیلویه و بویراحمد60772311043
خیابان شهید هرمز پور ساختمان پست  – یاسوج 

شهید قندي
074122266117591763133

45343674444871868941بندرگز خ اسدي عرب انقالب عارف احمديبندرگزگلستان60872321036

343611124871613343 دفترخدمات لشكربلوکی42انقالب  (ره)خ امامزینب  لشكر بلوکیبندرگزگلستان60972321100

7358818414951614574 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستانفاطمه رجب لورامیانگلستان61072321018

29017363417174941157384گلستان فاضل ابادرضوانمحسن نصرتیفاضل  آبادگلستان61172321120

322500004918794939روبروي اتكا- نبش چهارراه فلسفی میثم اخضريگرگانگلستان61272321135

323580014916653887خیابان ولیعصر نبش عدالت هشتممصطفی  برناگرگانگلستان61372321002

سمیه  شریعتیگرگانگلستان61471321081
خ رازي بعدازمرکز بهداشت نبش خ سید احمد 

خمینی
324410784919696411

4322500024913713743و2بین الله-خ شهدا-گرگانیونس کازرانیگرگانگلستان61572321041

غالمرضا  پناهیگرگانگلستان61672321096
گرگان

14خ شهدا نبش الله 
322551194913744511

333851224971937474گنبدخیابان خرمشهرنبش موسی بن جعفرریحانه عباسیگنبدکاووسگلستان61772321138

حسین  کبودوندگنبدکاووسگلستان61872321141
گلستان مینودشت خ سیدجمال الدین نبش 

24شكوفه
017452321204981667911

سخیده پایمردگنبدکاووسگلستان61972321084
خ مختوم جنوبی بین میهن و طالقانی غربی پ 

260
332308914971967915

184332977774971748848گنبد خ سیاوش پالکعلیرضا ظفر شكورزادهگنبدکاووسگلستان62072321020

018245611794389115317اسالم خلیف اباد خ اماممریم محمدقلی زادهاسالمگیالن62172331208

اکبر کرمزاده شهريآستاراگیالن62272331414
آستارا خیابان حاجی عباسی کوي بندر جنب 

ساختمان بهمنش
448285314391836178

کامیاب محسنیآستاراگیالن62372331195
روبه روي بانک - خیابان مطهري - آستارا-گیالن

تجارت
448329114391945843

رضا اکبري فرآستاراگیالن62472331053
آستارا بلوار بسیج جنب سپاه دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
448360854391943545

محمد صادق رحیم دوست مژده ايبندرانزلیگیالن62572331245
بندر انزلی غازیان خیابان طالقانی پمپ باد جنب 

باشگاه محبوبی
444281834315764641

018142418544314795694انزلی خ مفتح شمالی جنب ک طاهبازخیراله حیدريبندرانزلیگیالن62672331167

محمد رضا رضایی نوکندهبندرانزلیگیالن62772331020
بندرانزلی خ مطهري میدان شهید رجبی مقدم 

روبروي تعویض پالک
018142294114319659143

شهریار ایمانی خلفلوبندرانزلیگیالن62872331014
خ تكاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان 

دولت شهریار
445105064317677698

عاطفه امین المانیخشكبیجارگیالن62972331277
روبروي -بلوار امام رضا-خیابان مطهري-خشكبیجار

دفتر پیشخوان دولت-پارک شهر
344619744339136839

344292454341188867روستاي مرزدشت-خمام-گیالنسیده مونا ویشكائی نژادخمامگیالن63072331413

013345662964347167614کوچصفهان جعفرآباد جنب آژانس رفاهمتین خوشدلرشتگیالن63172331435

337208704169715472باال کویخ-خ عرفان-جاده انزلی-رشتمهدي غالمعلی زادهرشتگیالن63272331409

22266054165743755جنب مسجد امام موسی کاظم- سبزه میداناحمد چیرانیرشتگیالن63372331165

33116204135664353ساختمان بوعلی. کوچه ملک .چهارراه گلسار.رشتسیدعلی اسدي نژاد طاهرگورابیرشتگیالن63472331265

مریم جاذب قصبهرشتگیالن63572331394
گیالن رشت بلوار شهداي کمنام انتهاي خیابان 

 روستاییICTشهید ناصر حجتی سیاه اسطلخ دفتر 
335838834154135148

2334216434145915679رشت کمربندي شهیدبهشتی قاسمیه سعید مخلوقی آزادرشتگیالن63672331081

خدیجه ربیع زادهرشتگیالن63772331161
بعد از بیمارستان -ابتداي خیابان نامجو-رشت

نبش کوچه رخشا-توتونكاران
333633894144663451

014122422504418696663الهیجان خ کاشف غربی دفتر پیشخوان دولتسید هادي حسینیرشتگیالن63872331092

بهمن نجف زادهرشتگیالن63972331017
طبقه -پاساژ دیلمان-میدان صیقالن-رشت-گیالن

شرکت تعاونی عصر سازندگی گیالن-اخر
013155363444143874333

1331147284163845117رشت گلسار روبروي اداره پست برج پارس طمصطفی احمدي شادرشتگیالن64072331194



هاله  غواص اوحديرشتگیالن64172331115
رشت گلسار ابتداي بلوار توحید بعد از فروشگاه 

 دفتر پیشخوان دولت48شهر کتاب پالک 
331146204164953396

336191514193913168رشت بلوار شهید بهشتی جنب پل جمارانهاجر دیدگانیرشتگیالن64272331231

333675154144614998فلكه گاز زیر ساختمانهاي رامیزاسیده مرضیه  نورانی خمیرانیرشتگیالن64372331085

335271464149954456کمربندي ش بهشتی یخسازي ج شیرینی علیرضاسكینه عدلیرشتگیالن64472331155

4333420964184633599پ (حلیم محمود)خ مطهري کوچه شهید عالمی شروین   اعتباريرشتگیالن64572331067

018246211444384178359جنب بانک کشاورزي-چهارراه اصلی-خ امام خمینیحمید محمدي ماسولهرضوانشهرگیالن64672331344

262220434461814911رودبار پایین بازار جنب آژانس سیناسارا نوروزي گلدیانی(گیالن )رودبار گیالن64772331331

مجتبی  پاشایی چلكاسري(گیالن )رودبار گیالن64872331286
جنب -خیابان امام -رستم اباد -رودبار -گیالن 

شیرینی فروشی بی بی
63744324457144378

فضیلت شعبانزادهرودسرگیالن64972331325
خیابان شهید - شهگرستان رودسر - گیالنرود

یشخوان دي÷دفتر (سبزي فروشان)ور ÷مهین 
426282334481754537

41426120644481815586رودسر خیابان انقالب خیابان مدرس پالکارحام جوینده رودسريرودسرگیالن65072331294

رامین امیرزادهرودسرگیالن65172331163
استان گیالن شهرستان رودسر خیابان انقالب 

روبروي مرکز بهداشت
426155234481874674

426237014481979186رودسر خ انقالب  دفتر ارتباطیشهاب باقري رودسرگیالن65272331128

عادله خاکپوري رودبردهسنگرگیالن65372331298
جنب سپاه -خیابان دکتر شریعتی-سنگر-گیالن

سلمان
345255874336156784

کامبیز بابائی لشكریانیسیاهكلگیالن65472331375

خیابان امام خمینی ره  روبروي - سیاهكل -گیالن 

بانک کشاورزي کوچه صفائی  مجتمع تجاري 

ابراهیمی

013423288854431614147

423279874431883865گیالن سیاهكل خ امام روبروي شهرداريرضا نقدي نژاد دیلمیسیاهكلگیالن65572331291

32241444361735363صومعه سرا خ طالقانیحامد حاجی آقائیصومعه  سراگیالن65672331340

علیرضا مشهورصومعه سراییصومعه  سراگیالن65772331156
گیالن صومعه سرا خ باقر نجفی روبروي ساد 

فرماندهی نیروي انتظامی
443311134368813687

443356164361684848میدان سردار جنگلکیارش  فتوت خواهصومعه  سراگیالن65872331033

فریبا پارسا داداشیطوالشگیالن65972331374
-سه راهی اسالم به خلخال-اسالم-تالش-گیالن

پاساژ پارسا
442617634389199383

3772391834351678174پ.خیابان یادآوران . فومن مریم  روشن ماسولهفومنگیالن66072331332

347207004351815859گیالن فومن خ امام روبروي ثبت احوالمعصومه  ادهم فومنیفومنگیالن66172331008

344122504343167416باالگفشه- لشت نشا - رشت صغري قاسم زاده باالگفشهکفشهگیالن66272331429

014265845404491737431کالچاي جنب بانک سپه دفتر خدماتیطراوت علیدوستکالچائگیالن66372331136

علی   طالبیانگوراب  زرمیخگیالن66472331474
دفتر -روبروي اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخ

پیشخوان طالبیان
443944264364116491

توراندخت میرهادي(گیالن )الهیجان  گیالن66572331108
-خیابان آزادگان-شهرستان الهیجان-استان گیالن

روبروي مشاور امالک فردوس-نبش خیابان دانش
0133423477214414847517

حسین جوانبخت فالح(گیالن )الهیجان  گیالن66672331347
استان گیالن شهرستان الهیجان خیابان شهدا 

روبروي بقعه امیر صادق
423301924419647178

014122248344417683117الهیجان خ کاشف شرقی نبش فیاضصغري  شهباززاده(گیالن )الهیجان  گیالن66772331049

20422341724413877495الهیجان کاشف شرقی بعداز کوچه ایمان نیک سیرت(گیالن )الهیجان  گیالن66872331166

22391824413666879الهیجان خیابان انقالب جنب مدرسه فضیلتصفورا عاشوري(گیالن )الهیجان  گیالن66972331152

11422345354413743136الهیجان خ پرستار نبش پاسداران پشت کالنتريعادل شادمان(گیالن )الهیجان  گیالن67072331028

معین پورباباییلنگرودگیالن67172331305
متري آزادگان 35گیالن لنگرود خ سعدي بلوار

ساختمان مبین دفتر پیشخوان معین
014252509574471934569

12425420604471918461خیابان شهید رجایی نبش صاحب سیده نرجس توکلی صبورلنگرودگیالن67272331052

013164201314453168893 گیالن لوشان خ شهیدگودرزوندجنب بانک ملتشكراله چگینیلوشانگیالن67372331095

442883434376173896گیالن تالش لیسار پست بانک ستاريجالل ستاريلیسارگیالن67472331135

حمیده  نورانی ماسولهماسالگیالن67572331015
استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروي 

بانک ملی
018248272324381717737

4371958536013442234564371958536سیده سعیده اطهري مریانهشتپرگیالن67672331376

018242394614371966444گیالن تالش هشتپرخ طالقانی روبروي دادگسترياکرم  ستاري طوالرودهشتپرگیالن67772331160



018242303454371965318هشتپرمیدان امام خ پاسداران جنب درمانگاه شفاءشاپور پورپاشاهشتپرگیالن67872331065

حسین حبیبیازنالرستان67972341039
روبروي پارک باغ -خ فلسطین جنوبی-لرستان ازنا 

بهشت
066642349616871818593

مهدي امیريالشترلرستان68072341238
الشتر خ ؟آیت اله بروجردي روبروي تعاونی 

فرهنگیان
5284546891745414

433432076861697519لرستان الیگودرز چهار راه اداره برقکمال  رسولی زادهالیگودرزلرستان68172341233

433405006861819795الیگودرز خیابان معلم روبروي پل میالدمحمدمهدي توکلیالیگودرزلرستان68272341231

(بیرانوندشاد )معصومه رادمهربروجردلرستان68372341021
 متري کاوه 15بروجرد خ امام حسین باالتر از خ 

135پ
424674776918736553

مسعود  سیاپوري(لرستان )خرم  آباد لرستان68472341109
کوچه بن بست آزادي بین خیابان -خیابان انقالب 

رازي و کوچه یک آراسته
332175666816813880

مانیا حیدري(لرستان )خرم  آباد لرستان68572341008
خ انقالب روبروي آژانس باران دفتر پیشخوان دولت 

72341008
332368646816918877

066542129706881664391تیر جنب بانک کشاورزي7متري میدان 60بلوارهمایون  شاهیدورودلرستان68672341013

432849656881118346دورود ناصرالدین خیابان شهدامحمد گراونددورودلرستان68772341129

432164076881988188روبروي پاساژمیالدنور(ع)میدان امام حسین فرشته نیک آبیدورودلرستان68872341034

362222696841776385خ امام خمینی باالتر از مخابراتشمس اله مینایی(لرستان )کوهدشت  لرستان68971341101

علی رمضانیآملمازندران69072351829
نبش -بلوار جانبازان-میدان شهید فهمیده-آمل

39پالک-4ایثار
442853914615969535

430855924617183143 روستاي آغوزکتی29خ طالب آملی دریاي -آمل یاسین اصغري گلیردآملمازندران69172351787

58012122429764616745959 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل فرشته موسی زادهآملمازندران69272351023

37442820904617978933آم خ طالب آملی نبش دریافاطمه نجفیآملمازندران69372351225

012122219754615763883امل خ هراز نبش افتاب یكمسمانه  ایمانیآملمازندران69472351221

72430829234615986181و70آمل روستاي کالکسربین دریايحسین عمرانیآملمازندران69572351355

12442270654615817771آمل خ طالب املی نرسیده به دریا بهروز  نصیري آملیآملمازندران69672351353

432453334614634895خیابان امام رضا میدان میرحیدر میدان صدفخسرو  توکلیآملمازندران69772351078

17323639984714886339مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل حسام هوشیارانبابلمازندران69872351824

0114756171915بابل چهارراه شهدامهدي رضانیابابلمازندران69972351737

3322025754717613438خیابان شهید صالحی روبروي تامین اجتماعی پروانه طیبیبابلمازندران70072351197

322088484717653658حد فاصل بین  میدان کارگرروبروي بانک سپهدرسا نقی زادهبابلمازندران70172351123

320733834747173391منصورکندهسیده زهرا  نصراله پور شیروانیبابلمازندران70272351239

321540504748118684روستاي پایین گنج افروزعلیرضا  اکبري گنجیبابلمازندران70372351265

327230424736119831بابل بندپی شرقی  سه راه گلوگاهحمیدرضا  محمدعلیزاده پاشابابلمازندران70472351106

ناصر ملک زاده احمديبابلمازندران70572351193
بابل چهارشنبه پیش روبروي مسجد امام حسن 

مجتبی
011132763864714845779

16353398984741755518و14بلوار شریفی بین شریفی یوسف  صداقتبابلسرمازندران70672351120

346139594854137877خ امام جنب داروخانه خاتم-زاغمرز-بهشهرگوهر یاسمی عبدالملكیبهشهرمازندران70772351285

345748414851933446مازندران بهشهر پاساژهاتفیحجت هاتفیبهشهرمازندران70872351288

سید مهدي خالقی تروجنیبهشهرمازندران70972351554
بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب کوچه شهید 

مجیدي منزل شخصی
015252809854851117117

345415414851747956خ باهنر روبروي دبیرستان نجابتعابدین  عطاردبهشهرمازندران71072351065

542348914681839749تنكابن میدان هفت تیر  ابتداي خ کشاورزم ژگان محمد پورتنكابنمازندران71172351604

42242004681993949تنكابن جنب اداره پسترضا  شرافتیتنكابنمازندران71272351337

542119994681765455ابتداي خیابان مهر- خیابان جمهوري پدرام  نقديتنكابنمازندران71372351119

زهرا شاهمرادي مقدمچالكرودمازندران71472351791
ابتداي جاده -شهرستان رامسر-استان مازندران

هریس روبروي باربري حقیقت
553721214694184548

019121631194663113111چالوس هچیرود دفترپستمیرعلی میرحیدريچالوسمازندران71572351173

019121611474663113745چالوس هچیرود جنب بانک ملییاسر باقی زادهچالوسمازندران71672351174

019122444994661938314چالوس میدان معلم دفتر پیشخوان دولت-مازندرانجواد  کیادلیري چالوسمازندران71772351117

52279794691749564رامسر خ ش مطهري روبروي بیمارستانفاطمه سیاسر نژادرامسرمازندران71872351040

424584404781613589مازندران سوادکوه زیراب روبروي بانک ملتعلی یوسفی(مازندران )زیرآب  مازندران71972351188

13333639384815655381فلسطین -خیابان فلسطین-ساريسمیرا میرزاپور بیشه سريسارئمازندران72072351585

011333481214814817199خ نهضت کوي آزاديویدا الیاسیسارئمازندران72172351257

زهرا  پور فالح خاریكیسارئمازندران72272351897
 نبش 9روبروي ششصد دستگاه کوي شفا شفا 

یاسمن
337012054816958413



امامعلی عرب خزائلیسارئمازندران72372351793
ساري خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه 

فوقانی ساختمان عرب خزائلی
332469834817866865

10332738534843163667روستاي آبندانسر بن بست یاس - ساري محمدجواد منتظرسارئمازندران72472351571

015122725244815633741ساري خیابان امیرمازندرانی خیابان ام اممعصومه  هدایت پور نقیبیسارئمازندران72572351284

شیرین قربانی پاجیسارئمازندران72672351237
ساري میدان امام خیابان بهزادي امور مشترکین 

پارسا
015122787064814837997

015122140104814635397ساري خ جمهوري ک صدوقیعلی باقري آبكسريسارئمازندران72772351021

سیده زهره میرجمالیسارئمازندران72872351335
ساري بل کشاورز نرسیده به ترمینال جنب تعاونی 

ثامن
332990894813796739

334104764819869888بلوار کشاورز انتهاي بیست متري شهداي محرابماریا عباس زادهسارئمازندران72972351150

کمیل  قاضی نژادسارئمازندران73072351314

ساري میدان خزر کمربندي غربی روبروي کوي 

باهنر ابتداي خیابان شهید فرجی دفتر پیشخوان 

خدمان دولت

332070234816853141

015132946054819716994ساري بلوار کشاورز رو به روي مسجد صاحب الزمانسیده زینب  رشیدائی آبندانسريسارئمازندران73172351198

محمد محمدي نفت چالیسوادکوهمازندران73272351831
حاجی آبادروبروي بانک -شیرگاه-سوادکوه-مازندران

ملت
424442834783119739

424457404783139614شیرگاه خیابان شهید تیموري روبه روي سپاهعلی ولی نژاد کتی لتهسوادکوهمازندران73372351382

الهام لطفی قادیكالئیقائم  شهرمازندران73472351694
- خ سید نظام الدین-پل هوایی-قائمشهر-مازنداران

خیابان اصلی جاده قادیكال- روستاي فوالدکال
420787305177657946

صادق احسانی بشلیقائم  شهرمازندران73572351066
 متري 16خ 

28نبش الله 
422586434765943339

422363404763615857خ ساري چهارراه فرهنگ کوي سیدین دفتر نوینابوالقاسم   جوادي کوچكسرائیقائم  شهرمازندران73672351190

420887814764769844خیابان ساري جنب بانک سپه نیمافرید   عارفیقائم  شهرمازندران73772351111

سید حبیب سیديکتالممازندران73872351192
روبروي -پایین تر از شهرداري-کتالم-رامسر

دفتر پیشخوان عدالت-غذاخوري رضاخانی
552481864694117837

مریم دارابیکالردشتمازندران73972351667
جنب شرکت -کوچه شكوفه-حسنكیف-کالردشت

مهندسی برق هونام
526250504666118111

015262239474861954359خ شهید پهلوانحمیده  ایرجی(مازندران )گلوگاه  مازندران74072351009

10011447405334631865796نبش نسیم-خ امام -محمودآبادمریم صالحی(مازندران )محمودآباد مازندران74172351724

447303234631615536خ معلم جنب ترمینال فریدونكناررحیم  حاجی زاده(مازندران )محمودآباد مازندران74272351143

مهدي  بالوئی جامخانه نكامازندران74372351180
نكا خ انقالب نرسیده به اداره پست دفتر پیشخوان 

دولت
015256493994841868363

445572564641735513نور خیابان مسجدجامع جنب فروشگاه مقدمپرستو خاکپورمقدمنورمازندران74472351354

11446432904641199654خیابان اصلی نبش توحید هادي کنعانینورمازندران74572351874

1445222634641755647 پ9خیابان امام کوچه سوردارقنبر کریمینورمازندران74672351235

445260224641935786فردوسی_تقاطع خ حافظسیده سحر  حسینیان درونكالئینورمازندران74772351061

محمد رادثانینوشهرمازندران74872351918
-پایین تر از مسجد-کورکورسر کوچه علی نقی کیا

67پالک-مقابل پارک
523207384651643495

محمد صالحیاراکمرکزي74972361016
انتهاي خیابان شیخ - خیابان فتح شیاه کوه - اراک

مفید
327689913816177797

ربابه کاظمی مجداراکمرکزي75072361044
استان مرکزي شهرستان اراک خیابان 

جهادسازندگی نبش خیابان امام حسین ع
086136813873818198658

22726253817634116اراک انتهاي خ مشهد جنب اتش نشانیغالمرضا غالمیاراکمرکزي75172361021

1034086136731243817964949اراک خ دانشگاه خ بهزیستی پیشخوان دولتسید محمدعلی طحامیاراکمرکزي75272361034

زهرا غیاث آبادي غیاث آبادياراکمرکزي75372361008
 راه دکتر حسابی نبش بانک 4اراک دکتر حسابی 

مهر اقتصاد
086122477773814953147

342242903813143496خ شریعتی چهاراه گردو نبش کوچه بهادريpargol bayatاراکمرکزي75472361012

336799803818739485اراک شهرک فاطمیه خیابان پیوندرضوان مرادياراکمرکزي75572361010

086332597703816854131اراک خ مشهد فلكه قران ک والشجرديمحسن  پارسااراکمرکزي75672361066

086132474023817713314اراک خ قایم مقام میدان ساعتاحمد آقاباقرياراکمرکزي75772361003

463369273881964949خمین بلوار پاسداران ابتداي خیابان جهادعلی محمديخمینمرکزي75872361024

463300263881917913خمین میدان شهدا بلوار بعثتبهروز عاشق حسینیخمینمرکزي75972361070

356409323849133652شهرستان خنداب بخش قره چاي روستاي مس علیاسامان قمیخندابمرکزي76072361113

حسن  داودآبادي(مرکزئ )داودآباد مرکزي76172361123
اراک شهر داود آباد خ شهید رجایی ابتداي بلوار 

شهدا جنب مرکز بهداشت
86333535943819155316

086422225403918787676خیابان طالقانی سه راهی سیدعلی اصغرمحمدرضا محمدزادهساوهمرکزي76272361125



086422519003919863661ساوه شهرک فجر نبش میدان جراحی زادههدي محمديساوهمرکزي76372361014

424172003914755754پیک نیک گاز نبش میدان شهید اوینیعلیرضا محمدزاده علداشساوهمرکزي76472361068

میالد اسماعیلیساوهمرکزي76572361052
دفتر پیشخوان 1/12ساوه خیابان کارگرجنب کارگر

خدمات دولت وبخش عمومی
422453943918957379

086422490103918643176ساوه خ شریعتی روبروي بانک ملی فلطسنفریبا  ایمانیساوهمرکزي76672361040

423020003931814764ساوه غرق اباد خ امام دفتر خدمات ارتباطیزهرا امیر حسینیغرق  آبادمرکزي76772361083

337220073953154598 فرمهین بل ش فهمیده  نبش ک یاسراویه شریفی بی باالنفرمهینمرکزي76872361095

086337240003953119789استان مرکزي فرمهین خ امامحسین  عسكريفرمهینمرکزي76972361005

مرضیه امیدبیکمحالتمرکزي77072361087
استان مرکزي شهرستان محالت خیابان انقالب بن 

6بست اخالص 
432333403781983695

سعید رحیمیبستکهرمزگان77172371091
بستک میدان بسیج جنب بانک ملی دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
076432253337961973191

76322115707914646316نرسیده به اتوتاج مجتمع کامپیوتري هرمزکامبیز مشیربندرعباسهرمزگان77272371043

322443687913954679خ بهشتی جنوبی خ خبرنگار پاساز کریستالسعیده غالمیبندرعباسهرمزگان77372371139

2322272567918897955کوچه قدس_میدان قدسملیحه  رحماندوستبندرعباسهرمزگان77472371102

076133500517918843499بل امام حسین ع جنب باشگاه ابومسلمفرحناز حسینیبندرعباسهرمزگان77572371062

فاطمه شاهگل نژادبندرعباسهرمزگان77672371056
بندرعباس بلوار امام خمینی روبروي اتكا مرکزي 

72371056داخل پارک دکتر صفا دفتر پیشخوان
076166875687915865463

مریم   بندريبندرعباسهرمزگان77772371058
سه راه جهانباربلوار پاسداران روبروي برج 

8اقتصادنبش نام آوران 
335618667917885165

عارفه  کشمیريبندرعباسهرمزگان77872371072
 ساختمان سوپر 10ملت - بلوار ملت - کوي ملت 

مارکت کشمیري
335630127918655733

خدیجه شهابیبندرعباسهرمزگان77972371053
پارک دباغیان ابتداي خیابان فلسطین جنب سوپر 

مارکت خواجه عطا
333373267916688519

عبداله ریگیبندرعباسهرمزگان78072371057
خیابان - ابتداي خیابان ترمینال-چهارراه نخل ناخدا

13شقایق پالک 
336748007916896855

076442870047975159446روستاي رستاق- بندر لنگه -هرمزگاناحمد مالح گزدانیبندرلنگههرمزگان78172371179

1442426767971813559خ انقالب پاساژ مدنی پالک محمدشریف بدريبندرلنگههرمزگان78272371049

076642722227991113439هرمزگان رودان شهر بیكاه روبروي شهرداريسعید داوريبیكاههرمزگان78372371140

076446277027977165717هرمزگان شهرستان پارسیان خ یاسر نصوريمرضییه فربود(گاوبندئ)پارسیان هرمزگان78472371138

428871307991955771روبروي موسسه قوامین-بلوار انقالب غربی مرضیه  رشیدي (هرمزگان )رودان  هرمزگان78572371099

428814427991715459بلوار بسیج جنب بانک تعاوننرگس یار الهی یارالهی(هرمزگان )رودان  هرمزگان78672371113

076352214517951885845قشم خ شهیدمنتظري پاساژنورمنوچهر فالمرزيقشمهرمزگان78772371130

144076352634657951353843درگهان مجتمع تجاري نگین پطیب  دریانورد  دریانورد قشمهرمزگان78872371048

یعقوب زارعیکوشكنارهرمزگان78972371157
- شهر کوشكنار- شهرستان پارسیان-هرمزگان

خیابان انقالب
076446732237971116537

77093476817707941981595خراسان بساک پ1کیش شهرک صدف فاز شهرام صاحب جمعیکیشهرمزگان79072371169

فهیمه شهیدیانمینابهرمزگان79172371082
میناب بلوار امام شیخ آباد کوي پلیس جنب موتور 

سیكلت سهرابی
422836997981983113

076522231207981768119بلوار امام سه راه بیمارستان قدیم ساختمان دانشورمحسن  خاکساريمینابهرمزگان79272371060

665621641111111111ستارخانکاربر تستی وزارت بهداشت کارت سالمتازندریانهمدان79318501850

081331167266541648141کاشانی نبش کوچه قاسمی-خ-اسدآباد زهرا  بهرامی(همدان )اسد آبادهمدان79472381125

081232241066541719537اسداباد نرسیده به میدان ساعت جنب بانک مسكنبابک  فدائی(همدان )اسد آبادهمدان79572381072

345062356516658617بهار میدان ازادگان روبروي اداره پستمحمد عسگريبهارهمدان79672381122

345010006531843637همدان بهار خ امام روبروي پست سابقمحمد صادق بنی اردالنبهارهمدان79772381030

349474206581717995تویسرکان خ باهنر جنب بانک سپهمهدي شاهرخیتویسرکانهمدان79872381025

محسن  احسانیتویسرکانهمدان79971381075
خیابان باهنر روبروي کوچه صادقیه باالتر از 

آزمایشگاه دکتر صابونی
349417146581719343

1324238006576137551سامن بل شهدانبش بهارستانلیال امیريسامنهمدان80072381086

346241816536157671همدان صالح اباد ابتداي بلوار شهرداريشیدا رضائی ارمغان(همدان )صالح  آباد همدان80172381114

محسن لطفیکبودرآهنگهمدان80272381042
روبروي اداره تبلیغات -خیابان سپاه-کبودراهنگ

اسالمی
352279816551719767

محمد حمزه لويمالیرهمدان80372381067
بین چهار راه برق باال -  متري مطهري 32- مالیر 

روبروي منازل سازمانی- و ده متري 
333546826571934979

085122431126571633546مالیر خ مصطفی خمینی نبش بنبست شیرازيعین اله شعبانیمالیرهمدان80472381019

085122519316571951139مالیر ابتداي بلوار سیف الدوله پاساژ پارسمهدي اولیائیمالیرهمدان80572381029



33229756571833711میدان قائم تاالر بارانمینا  عابدینی مالیرهمدان80672381008

مسعود روستائیمالیرهمدان80772381003
مالیر خ شهدا نرسیده به میدان زندیه جنب بانک 

صادرات
22516016571914896

333513556571877967میدان انقالب پیشخوان اولمصطفی قهري صارمیمالیرهمدان80872381032

شهاب  نوردي نامیلهمالیرهمدان80971383005
دفتر -خیابان ولیعصر -(شهرک اندیشه)نامیله-مالیر

پیشخوان نامیله
322830706574155718

085232329306591933174نهاوند خ پیروزي زیر ادره پست سابقنسرین حاجی باباعلی(همدان )نهاوند همدان81072381058

صفورا فرجام طلبهمدانهمدان81172381076
میدان شریعتی، روبروي درمانگاه امام حسن 

،(ع)مجتبی
081382209136517614737

1325126026515633335همدان خیابان بوعلی پاساژ هما طبقه حمیدرضا عروتی پاکهمدانهمدان81272381115

81326266416514883481همدان شهرک بهشتی میدان گلهاساناز نامورهمدانهمدان81372381138

فهیمه نظريهمدانهمدان81472381073
همدان دره مرادبیگ میدان بهارستان دفتر 

پیشخوان دره مرادبیک
383145236515147469

25480016519914591همدان ش فرهنگیان میدان استقاللسمیه سهیل امامیهمدانهمدان81572381018

325302416513613187همدان میدان امام ابتداي خ اکباتانمهیار  امیدي همدانهمدان81672381009

342110106518678556همدان ضلع شرقی میدان باباطاهرعاطفه  خلیلیانهمدانهمدان81772381135

325168776515639116همدان ارامگاه بوعلی نبش بل مدنی دفتر پیشخوانمجتبی مصباحیهمدانهمدان81872381096

383212446551916373همدان خ شكریه نبش کوچه اولحمید نوروزيهمدانهمدان81972381004

مهدي برزگرهمدانهمدان82072381126
 روبروي 3همدان شهرک مدنی ابتداي فاز

بیمارستان آتیه
342874846513858391

علی اصغر لبخندههمدانهمدان82194494
همدان علی آباد فرهنگیان خ شهدا نبش کوچه 

شهید رجایی
325635666519164194

382754306516633131خیابان بوعلی سیزده خانه جنب مسجد امام حسینسید محمد مهدي  مرتضويهمدانهمدان82272381015

682803406516647474همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد حسین کاویانی حقگوهمدانهمدان82372381013

081182148636515713366ساختمان اداري بعثت-میدان بعثت-همدانشعبان کاظمیهمدانهمدان82472381130

25319576516677761خ شریعتی نبش ک ذوریاستینالدن لطیفیهمدانهمدان82572381109

08112650306513675986همدان اول خ اراکوحید باللی همدانهمدان82672381036

فاطمه  کریمی عظیمهمدانهمدان82772381016
همدان خضر سی متري وحدت روبروي بانک 

72381016صادرات دفتر خدماتی 
326741426513719371

مریم السادات  شامخی ولیدهمدانهمدان82872381048
بلوار شهید رجایی سه راهی جانبازان جنب پل عابر 

پیاده
081142200476518789341

202344211306518843199همدان بلوار شهید رجایی جنب سنگكی پسید محمد موسوي قمرهمدانهمدان82972381054

328288828931619458ابرکوه خیابان شهید بهشتی ابتداي خیابان سروطاهره اکرمی ابرقوئی(ابرقو)ابرکوه  یزد83072391006

328287008931663168خ ش باهنر روبروي مسجد بزرگ اقاابوالفضل  حمیدي زاده(ابرقو)ابرکوه  یزد83172391018

322388408951664731اردکان میدان بسیجامین حاجی احمدي(یزد)اردکان  یزد83272391068

382362608949148451بل پاسداران بعداز مخابرات کوثرابوالفضل دهقان شیريحمیدیایزد83372391015

352768008941956193یزدزارچ بلوارصدوقی روبروي بانک ملیحسین خوشنویس زارچزارچیزد83472391019

325200998981815999تیر جنب اداره اوقاف7مهریز بلوار راضیه دهقان منشاديمهریزیزد83572391040

352804828917384833 شهریور بلوار رسالت میدان ارمان17بلوار دري فروغی پوریزدیزد83672391071

372645418916964516شهریور مجتمع تجاري الله17بلامیر حسین  پارسائیانیزدیزد83772391025

اکبر برومندیزدیزد83872391065
بل استقالل بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار 

آزادي
352672108918866954

362050708919875715خ امام روبروي رستوران نقش جهانمنیره حسین پوریزدیزد83972391014

382400048916845956یزد م ابوذر جنب بانک صادراتعلی آسایشیزدیزد84072391002

مهناز دهقان منگاباديیزدیزد84172391059
یزد بلوار پرفسور حسابی میدان عالم ساختمان 

محراب
035182130068915166173

16362920808914954486یزد خیابان خرمشهر خیابان خیان نبش کوچه محبوبه  آخوندیان چهارمناريیزدیزد84272391061

273372626208917653158 بهمن نبش کوچه بیوک پ 22یزد بلوار ریحانه رنجبر جمال اباديیزدیزد84372391036

362258148914636187یزد ابتداي خ مهدي روبروي یگان امدادامیر مشرفی میبديیزدیزد84472391038

035172135358917815331یزد سه راه ازادشهر ابتداي بلوار ازادشهروهاب  پوربابایی یزدیزد84572391072

035162394418914933175میدان خاتمی ابتداي بل مدرس روبروي پمپ آبرضا  عمانی یزدیزد84672391066

محمد مهدي لسان صدقیزدیزد84772391030
جنب داروخانه آرمان -ابتداي خیابان چمران

34پالک -(دکتربهنازسابق)
362496968913789675

8916786817362388338916786817سامان سجوديیزدیزد84871391006

235172336008917879489یزد آزادشهر فلپروانه  آدینه نصرآباد یزدیزد84971391007


