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72121102اردبیل میدان خاتم النبین جنب نمایشگاه موسوی33446010بهراد قنبرياردبیلاردبیل1

72121014دفتر خدمات ارتباطي بهار-حدفاصل میدان توحید ومیدان حكیم نظامي -خیابان ابوطالب33632442داور باقرزادهاردبیلاردبیل2

72121061اردبیل بیله سوار روبروی فرمانداری32827175پریسا مردانهبیله سواراردبیل3

72121085خ امام روبروي بانك ملي مركزي32783401مهدي باعفتپارس آباداردبیل4

72121091خ شهید رجائی جنب بانک ملی32732131منصور عابديپارس آباداردبیل5

72121038 شهریور روبروی اداره جهاد کشاورزی17خلخال بلوار 32431144علی قربانی زندخلخالاردبیل6

72121116روبروی مخابرات قدیم- میدان معلم به طرف میدان امام- اردبیل مشگین شهر 32541588اصغرحاتمیمشگین شهراردبیل7

72121067خ امام روبروی بانک تجارت شعبه امام32542888علی معیت ایواتلومشگین شهراردبیل8

72121112خ امام خ ابوذر32541712شهرام وزیریمشگین شهراردبیل9

72121119خیابان امام خمینی-نمین4523227911داریوش شاهماری نمیننمیناردبیل10

72131304(ع)مقابل امامزاده موسی- اردستان خیابان امام 3625245018عیسی فرهادیاناردستاناصفهان11

7772131439روبروی کوجه - متر مانده به خ نیرو 50- خ رکن الدوله شرقی32740440حمید مهدیزادهاصفهاناصفهان12

B1472131303مج تجاری هفت نگین واحد -میدان غدیر-سپاهان شهر36514972پریسا کیان ارثیاصفهاناصفهان13

72131088خ کاوه،خ استاد فالطوری،نبش چهارراه ال بویه35685550سمانه شعربافان مجاوراصفهاناصفهان14

3272131247اصفهان خ اتشگاه بهرانچی جنب بن بست 37711055علی طاهری نژاداصفهاناصفهان15

72131072خیابان کاوه خیابان برازنده سرچهارراه صفایه34500013علی اصغر شیرازیاصفهاناصفهان16

72131250ح امام سهراه ملک شهر ج موسسه مهر33247438حجت شفیعیاصفهاناصفهان17

72131308اصفهان میدان الله زینبیه شمالی نبش خ محوری اصفهانی3115671003فاطمه خلیلیان مهابادیاصفهاناصفهان18

10472131281میدان جمهوری خ رباط اول مقابل شیرینی هانی پ33388190امراله شهبازیاصفهاناصفهان19

72131309جنب ساختمان مخابرات ناصرخسرو.بعد از چهارراه فردوسی.خیابان ناصرخسرو.خیابان مفتح.ملک شهر.اصفهان34253025محمد جاللیاصفهاناصفهان20

مابین کوی ولیعصر و ) 13اصفهان بلوار کشاورز خیابان مفتح کنارگذر اتوبان شهید میثمی جنب شهرداری منطقه 37778700محمد امیر افشاراصفهاناصفهان21

(کوی امیر حمزه جنب بازار روز کوثر
72131324

41072131097 پ50احمد آباد خ گلزار شمالی نبش بن 32287477امیرحسین مرتجیاصفهاناصفهان22

72131165خ پروین خ حکیم شفاعی دوم نبش ک فراست کیش32264272زهرا دهقانیاصفهاناصفهان23

اصفهاناصفهان24
عباس کریمی بهجت 

آبادی
1872131238خیابان امام خمینی بعد از کوچه 33363731

72131355سه راهي پینارت روشندشت خ ولی عصر دفتر پیشخوان3115314882ابراهیم امامیاصفهاناصفهان25

2072131220 آبان جنب کوچه 25کاوه بعد از بیمارستان سوانح سوختگی نرسیده به پل -خ-اصفهان33455205بیتا حسینیاصفهاناصفهان26

72131342خ کهندژ ابتدای بلوار امام رضا33522184مرضیه یاریاصفهاناصفهان27

72131131خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس37716364منوچهر نصراصفهانیاصفهاناصفهان28
72131283اتوبان شهید چمران خ آل محمد روبروی دبیرستان کیخسروی34541005مریم مرادی بید هندیاصفهاناصفهان29

اصفهاناصفهان30
رضا محرابی 

محمودابادی
72131213اصفهان خ امام خمینی محموداباد خ اسمان33806465

72131084راه ملك شهر جنب ایران خودرو3خ كاوه 3114505704سهیال آتشي دلیگانياصفهاناصفهان31

72131278انتهای خ كاوه شهرك ولي عصر34605450مهدي مزدبراناصفهاناصفهان32

72131224خیابان طالقاني-اصفهان32330477مجتبي شریفاصفهاناصفهان33

72131070خ نظر غربي روبروی بانک کارافرین طبقه اول36293833رامین دولتشاهیاصفهاناصفهان34

3472131103خ جي خ ش رجایي پ35235343نداسادتحسینی جبلیاصفهاناصفهان35

72131299اصفهان آران و بیدگل میدان شهید بهشتی54738411محسن مهرشاداناصفهاناصفهان36

اصفهاناصفهان37
محمد علي سپهري 

سپهری
4672131189بادرود خ امام پ54348850

72131028اصفهان شهرک بهارستان خ فرشته مجتمع رضا3136811070رحیم قربانیاصفهاناصفهان38

72131176 معصوم14پیربکران خ ش بهشی میدان 37224490سمیرا بکرانی باالنیآران وبیدگلاصفهان39

72131164نبش کوچه چمران(استادیوم)میدان قدس-خمینی شهر33603141بهناز بهمنشبادروداصفهان40

بهارستاناصفهان41
محسن صفاری 

فردخوزانی
272131266رو به روی شهرداری منطقه (شهرداری)اصفهان خمینی شهر خیابان شهید صدوقی33613852

72131365خوانسار خ امام جنب بانك ملت57772004مرتضي شریفيپیربكراناصفهان42

خمیني شهراصفهان43
رنگین 

کمان ارتباط گسترحیدر
72131143خور م امام خ مسجد جامع محل سابق پست46324700

72131350نرسیده به چهارراه خادمی جنب پمپ بنزین-اصفهان خیابان باهنر33389998الهام طغیانیخمیني شهراصفهان44

خوانساراصفهان45
سیده عاطفه قدیمی 

نهرخلجی
72131390جنب اداره مخابرات- بلوار طالقاني -داران 57228363

72131202رهنان خ شریف غربي مقابل بیمه ما37350990مریمخرازی اصفهانیخوراصفهان46

72131265خ امام جنوبي52225510مائده رنجبر کاهریزیخوراسگاناصفهان47

72131060سده لنجان خ امام جنب بانک سپه52436500مریم قاسمي بیستگانيداراناصفهان48

72131001سمیرممیدان معلم3223220800احسان رضائیرحناناصفهان49

72131223شرقی7عطار نبش ف3125253012مریم دریسزرینشهراصفهان50

5472131120 بازار گلبرگ پ4 صبای6فوالدشهرا52640041الهام افالکیسده لنجاناصفهان51

72131407کاشان بلوار مطهریروبروی مسجد قائم55581113مجتبی کیانیکاشاناصفهان52

72131399گلشهر نبش میدان امام حسین روبروی حسینه نو57322227نیره یاوریشاهین شهراصفهان53

72131035مبارکه خ حافظ شرقی روبروی قرض الحسنه کامیونداران3152409392سعیده ایرانپور مبارکهفوالدشهراصفهان54

55372131408پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)ابتدای بلوار امام خمینی - زیباشهر- مبارکه - اصفهان52544894ندا درخشان مبارکهكاشاناصفهان55

72131376خیابان شریعتی- میمه 3124227008زهرا ظهرابیكنجدجاناصفهان56
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3072131310نایین خ معلم روبروی مخابرات پ 46251880میترا توکلیگلپایگاناصفهان57

30072131083 ومیدان طالقانی پالک13یزدان شهر بلوار انقالب حدفاصل خیابان راستان 42445555سعید امینمباركهاصفهان58

72131207نجف اباد خ امام غربی جنب حوزه علمیه42642909مهدی معینیمباركهاصفهان59

472131378 طبقه اول واحد501چهااراه شیخ صدوق طبقه باالیی بانک کشاورزی پالک 36650058نفیسه محمدیمیمهاصفهان60

672131366خ سعدی نبش ک57424829مریم صدرائینائیناصفهان61

72131019دروازه دولت ابتدای چهار باغ پایین پاساژ بهار32214437ریحانه بصراوینجف آباداصفهان62

472131378 طبقه اول واحد501چهااراه شیخ صدوق طبقه باالیی بانک کشاورزی پالک 36650058نفیسه محمدینجف آباداصفهان63

72131184(تاجری هرندی  )نرسیده بهپل سرهنگ(کنار گذر)بعداز چهاراه شیخ طوسی و پمپ بنزین- خ پروین- اصفهان35656155حسین تاجری هرندیاصفهاناصفهان64

اصفهاناصفهان65
سید حسین موسوی 

نطنزی
1072131023+خ طییب روبروی شیرینی خورشید جنب پلیس 32326008

72131171خ بابا افضل نبش چهارراه كاشاني3614457970سید مسعود چهل ستونيكاشاناصفهان66

72131027اصفهان خوراسگان روبروي شوراي اسالمي شهر35218595احمدیزدانیخوراسگاناصفهان67

72131404 خ امام3اصفهان رضوانشهر منطقه 42522007ابراهیم شاسوندیتیراناصفهان68

972401177کرج چهارصددستگاه بلوار عالمه جعفری روبروی شهرداری منطقه 32755939زهرا ناصریكرجالبرز69

372401066واحد - 525پالک - بین گالیل وترابی - متری گلشهر3464220445احمد جمالیكرجالبرز70

2172401147کرج میدان آزادگان برج میالد پ32570111مجید بیاتكرجالبرز71

472401122کرجبل امام زاده حسن نبش گلستان 32243513مرتضی رضائی اکملیكرجالبرز72

72401173طبقه زیرین-مجتمع بورس موبایل فردیس-نرسیده به فلکه اول -فردیس -کرج 36669175آزاده سالحورزیكرجالبرز73

472401140 واحد1ط-5س آتالنتیک(پاکدل)309نبش خ -بلوار ارم-3فاز-مهرشهر-کرج33421927کامران احمدیكرجالبرز74

72401192بعداز اداره ثبت احوال و مخابرات-(شرقی17)خ چهلم-فلکه چهارم-فردیس-البرز36656266ابراهیم نجاریكرجالبرز75

72401179 متری گلشهر خیابان درختی روبروی نمایشگاه کتاب بهمن45البرز کرج 33515186مهرآسا حسنیكرجالبرز76

872401195واحد_  اداری13طبقه _برج نیکامال_ فلکه اول_رجائی شهر_ کرج34400040مژگان ملک پور طالقانیكرجالبرز77

72401183 متری کاج بعد از شاکرزادگان جنب مسجد الجواد45کرج عظیمیه 32557780لیالطالبی همت آبادیكرجالبرز78

172401134میدان کرج ابتدای خیابان بهشتی پاساژ فدک ط32402788زهرا سامندركرجالبرز79

72401125خ شهید بهشتی نبش دهقان ویالی دوم34448527پژمان بختیاریكرجالبرز80

72401099 دفتر پیشخوان دولت موالنا91کرج مطهری جهانشهر بلوار موالنا روبروی بنفشه سه پالک 34488947محمدرضا زاده شیركرجالبرز81

172401018مهرویال نبش بلوار معلم روبروی دیستان دخترانه ماندگارانساختمان کاوه واحد 33531381سروش سعادتكرجالبرز82

972401028کرج باغستان نبش بلوار موذن جنب شیرینی تخت جمشید ساختمان تخت جمشید طبقه سوم واحد 34343505فاطمه سیاح پوركرجالبرز83

3672401190ط اول واحد  (برج سلوک  )ساختمان بازار موبایل کرج - میدان شهدا - کرج خیابان دکتر بهشتی34645500مریم سردشتیكرجالبرز84

5772401236کرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداری پ32256727رضا اختیاری سلماسیكرجالبرز85

10772401128پالک -پایین تر از میدان دانش-بلوار مدرس شمالی-هشتگرد44225770جالل صفاپورهشتگردالبرز86

472401235 پ 4نظرآباد خ کاشانی بهارستان 45359111منصور مهدوینظرآبادالبرز87

72141086فرودگاه سابق بلوار مصلی جنب مسجد باب الحوائج33383827فریبا پورمنصوریانایالمایالم88

72141065چهار راه پیام نور تقاطع بلوار ابوالفضل سمت راست بلوارصیادشیرازی دفتر پیشخوان بامداد- ایالم 32244584حسنا مالیيایالمایالم89

72141052بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه نوروزی5226969مصطفی سبزیدره شهرایالم90

72141081ایالم دهلران نبش میدان بسیج33720744سارا اسدیدهلرانایالم91

72101369خیابان چایکنار پایین تر از آتش نشانی- اسکو33220713پریسا صفری فسقندیساسكوآذربایجان شرقی92

72101407خیابان فنی حرفه ای-شهرک شیخ شهاب الدین -اهر44336200ال ناز اکبریهاهرآذربایجان شرقی93

72101365 متری صاحب الزمان نبش کوچه غفاری35اهر بلوار ستارخان 44220219محبوب امیریاناهرآذربایجان شرقی94

72101295خ رسالت جنب مسجد دباغخانه44222210سهیال ضرغام پوراهرآذربایجان شرقی95

72101157خیابان بیگلری،روبروی بانک کشاورزی شعبه بیگلری-اهر44331665بهرام خدادادیاهرآذربایجان شرقی96

آذرشهرآذربایجان شرقی97
جواد شیخ عبداله زاده 

ممقانی
72101150متري اول حنب مجتمع امام رضا45ممقان شهرك شهید سلیمي 34329114

72101182 بهمن29بستان اباد خ 4324121300اسماعیلباجنگجویبستان آبادآذربایجان شرقی98

72101350شرقی بستان اباد میذان امام حسین خ جمهوري روبروي شركت گاز-ا43335545رحیم باستان بستان ابادبستان آبادآذربایجان شرقی99

72101276خ باهنر خ چمران روبروی میدان میوه و تره بار جنب بانک کشاورزی37742782احمد جمشیدی بناببنابآذربایجان شرقی100

72101401بناب خیابان مطهری روبروی مسجد مهر آباد37729422رضا نصیرفامبنابآذربایجان شرقی101

72101143متری نیروی هوایی جنب داروخانه دکتر عفیفی24تبریز شهرک اندیشه 34255294میالد ابراهیمیتبریزآذربایجان شرقی102

72101195تبریز شهرک اندیشه فلکه اصلی جنب قنادی شیرینک34263214حسین علیقلیزادهتبریزآذربایجان شرقی103

10072101354، باالتر از داروخانه دکتر جاللی، جنب بازرگانی طاها زارع، پالک (پل ارم)خ انقالب، میدان انقالب. تبریز32313992سهیل حاسبی مردانقمتبریزآذربایجان شرقی104

272101367نصف راه کوچه تبریز نو پالک -تبریز34415260رضا عبداله پورتبریزآذربایجان شرقی105

72101417تبریز آخر طالقانی اول بلوار معراج غربی35408641شكوفه فرسادتبریزآذربایجان شرقی106

5572101326تبریز خ رسالت ج مسجد امام حسن پ34444475ثمینه محمدي پورتبریزآذربایجان شرقی107

3772101395تبریز شهرک باغمشه خ شهریار پالک36668717رباب پوراکبرتبریزآذربایجان شرقی108

72101408اول خیابان بلندی-تقاطع اره گر و شریفی-خیابان اره گر-تبریز-آ ش32851661امید محمدی پورتبریزآذربایجان شرقی109

5072101314پالك-جنب مخابرات طالقاني-چهارراه طالقاني-خیابان آزادي-تبریز4115431443رضا وارسته نیاتبریزآذربایجان شرقی110

11172101339تبریزخ عباسی کوی بهشتی تقاطع شفیع زاده پالک4116577404شهناز جوانیتبریزآذربایجان شرقی111

126272101262تبریز میدان نماز دفتر35530400اسماعیل نوروززادهتبریزآذربایجان شرقی112

72101312تبریز خ شمس تبریزی چهار راه ملل متحد32363106طوبی حسینیتبریزآذربایجان شرقی113

1772101263میدان قونقاخیابان خیام اول خیابان شهریار پالک 35514013اعظم حریری شبستریتبریزآذربایجان شرقی114

72101138تبریز ابتدای خ ششگالن پایین تر از بانک صادرات35265971مسعود لطفعلی نژادتبریزآذربایجان شرقی115
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125072101250پیشخوان دولت435خ امام باالتر از چهارراه منصور ایستگاه مسجد حاج احمد جنب فرش نفیس ساختمان 33355866داود عبدالهی کاظمی نژادتبریزآذربایجان شرقی116

72101147ارتش جنوبي، اول پاستورجدید، روبروی ساختمان پزشکی پژواک، دفتر پیشخوان واحدی35429780یوسف وحدی واحدتبریزآذربایجان شرقی117

72101318خ فلسطین نرسیده به بانک ملی روبروی سایپادرخشی32800279سجاد علیونتبریزآذربایجان شرقی118

تبریزآذربایجان شرقی119
مصطفیمصطفی زاده 

عسگری
72101305تبریز خیابان شریعتي جنوبي مغازه سنگي4115556262

52372101172ماراالن روبروی مسجدمیانه ماراالن پالک 35407607مهرداد زارع فرخادیتبریزآذربایجان شرقی120

572101209چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملی پالک34787050صابر تمجیدی اسکندرتبریزآذربایجان شرقی121

1072101200شهرك فجر خ نگارستان خ گلباران پ34482002علیرضازارع فرخاديتبریزآذربایجان شرقی122

72101234خ منتظري نرسیده به میدان سجادیه35454911مریم عباس زاد اصلتبریزآذربایجان شرقی123

تركمانچایآذربایجان شرقی124
میر هادی موسوی 

ترکمانی
72101261میانه ترکمانچای خیابان امام52422150

27572101419خ فردوسی غربی پ43234833امین فتح اله زادهسرابآذربایجان شرقی125

538072101277خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت 43230358نگار امینیسرابآذربایجان شرقی126

72101379روبروی پست بانک-خ امام- شبستر42430988مهدی مصطفویشبسترآذربایجان شرقی127

72101426 بهمن روبروی پمپ بنزین22بلوار- عجبشیر37620021مجید باغبانیعجب شیرآذربایجان شرقی128

72101393خیابان عصمتیه جنب دبیرستان عصمتیه37621161محمد بصیري پسیانعجب شیرآذربایجان شرقی129

72101412خیابان شهیدبهشتي پاساژبانك سپه مركزي دفتر پیشخوان37255900اعظم نورمحمدیمراغهآذربایجان شرقی130

172101351خ قدس نبش كوچه شهیدپاكدل جنب فروشگاه فرهنگیان پالك4212239829مهدي یاسميمراغهآذربایجان شرقی131

72101388 متر پایین تر بازار وصفعلی دفتر حاجي زاده50خ دكتر بهشتی روبه روی بانک صادرات مرکزی 37227983فیروزحاجی زادهمراغهآذربایجان شرقی132

551496571972101323انتهاي خیابان كاشاني جنب تاالرقصر37214300حمیده حسن پورمراغهآذربایجان شرقی133

72101291مراغه خ خواجه نصیر روبروي خ میر حبیب37244066ساسان جلیلیمراغهآذربایجان شرقی134

72101280میكائیل اباد روبروي سنگك پزي37273000ویداشكري بلوك ابادمراغهآذربایجان شرقی135

72101359ش مرند خ المهدی روبروی کافی شاپ علی بابا ابتدای کوچه سپهری.آ42233822علی فوالدپنجه یاممرندآذربایجان شرقی136

72101378مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحر42282065رحمت اله همایونيمرندآذربایجان شرقی137

72101169خ شریعتي شرقي اول صمصامي42271010سلمان اباذریمرندآذربایجان شرقی138

72101343خ امام ابتداي خ استقالل37830733جعفرخلیلیملكانآذربایجان شرقی139

72101270چهارراه طالقانی ابتدای خیابان طالقانی-میانه 52334096نهضت غیابیمیانهآذربایجان شرقی140

72101207میانه میدان آزادي روبروي ساختمان رازي52247311نسریننیك مهرنیک مهرمیانهآذربایجان شرقی141

72101272خ امام فلكه سونگون4273244323یحییرسول اهریورزقانآذربایجان شرقی142

72101381خ مخابرات روبروی قرائت خانه صادق ال محمد52621565سید سعید مصطفویهشترودآذربایجان شرقی143

72101161هوراندچهارراه معلم44263195قهرمانخیرخواههوراندآذربایجان شرقی144

72101273خسروشهر خ امام شمالی مابین بانک رفاه و مسکن32441733بابک باللی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی145

100972101235خیابان بهار روبروي اموزشكده الزهرا دفتر ارتباطي 32827363سکینه حسامیتبریزآذربایجان شرقی146

72111018میدان جهاد-ارومیه 4412258823جعفر نظریارومیهآذربایجان غربی147

72111066ارومیه فلکه دخانیات2763912محمد صادقی حبشیارومیهآذربایجان غربی148

3572111032 تیر نرسیده به بانك ملت پ 7اول بلوار 32343835سعید عبدالهيارومیهآذربایجان غربی149

1572111190سه راه كاشاني اول باكري پالك32254131راحله اسم زاده شتربانيارومیهآذربایجان غربی150

72111060 جنب فروشگاه بوش دفتر افشار10+ارومیه دروازه مهاباد روبروی پلیس 32375028سمیرا امامیانارومیهآذربایجان غربی151

72111003خ یاسر دفتر اورمیا33457246فرزان عباسوند جاهدیارومیهآذربایجان غربی152

31372111186خ شهید مطهري روبروي مسجد رضااباد پ4412356277سعیدحمیديارومیهآذربایجان غربی153

72111028ارومیه بلوار بابا ساعی خ پیشوا دفتر پیشخوان آراز32369490حسین پورعطاارومیهآذربایجان غربی154

72111069بوکان خیابان انقالب کوچه کاالی ورزشی تختی-آغ46242272پروانه آریابوكانآذربایجان غربی155

1572111110کمربندی خ بعثت نبش ک بابان46260843عبداله شعاعبوكانآذربایجان غربی156

72111198بوكان خ انقالب روبروی کوچه مرمر46271970فهیمه سرگلیبوكانآذربایجان غربی157

72111015خیابان بهشتی کوچه بانک مسکن44241400عبدالناصر احمدیپیرانشهرآذربایجان غربی158

72111088آ غ تکاب خ امام دفتر پیشخوان شعاعی4825232277عطیه شعاعیتكابآذربایجان غربی159

72111212تکاب خ انقالب پایین تر از بازارچه شهرداری کوچه دشتی45529059هوشنگ صفایی قوجهتكابآذربایجان غربی160

72111102خوی میدان کشاورز36364037الهام زینالیخویآذربایجان غربی161

72111099روبروی فروشگاه برادران علیلودفتر پیشخوان آذر ستایش (دروازه ماکو)بلوارجهاد-خوي 36241179رضا کلب خانیخویآذربایجان غربی162

72111075خ امام اول كوچه سلطانزاده دفتر پیام خوي36235991رویا تیمورزاده سیوانيخویآذربایجان غربی163

72111097دفتر پیشخوان مهر-خوی خ کوچری باالتر ازامامزاده سید بهلول جنب داروخانه دکتر جعفری36365476سجاد اعرابی فیرورقیخویآذربایجان غربی164

خویآذربایجان غربی165
حمیده قصاب زاده 

چورسي
72111104خوي بلوار ولي عصر اول اعتمادیه اول پاساژخلیل زاده طبقه همکف دفتر پیشخوان دولت سامان36250208

2272111251آذربایجان غربی سردشت خیابان امام جنب اداره مخابرات پالک 4443234001ادریس رسولیسردشتآذربایجان غربی166

72111164آ غ سردشت پیشخوان دولت پوري44320505یونس عبدهللا پوريسردشتآذربایجان غربی167

45972111090سلماس خ فردوسی شرقی نرسیده به فلکه گاز پ - آذربایجان غربی 4435249222حمید جالیزبانسلماسآذربایجان غربی168

72111126آذربابجان غربي شاهین دژ چهارراه شهید ترابي روبروي بانك تجارت شعبه مركزي پست بانک زینالی46323481الچین زیناليشاهین دژآذربایجان غربی169

72111231آذربایجان غربي مهاباد خیابان جمهوري اسالمي كوچه شاطري روبروي پاساژ فرهاد42246707هیوا نانوازادهمهابادآذربایجان غربی170

21172111247آذربایجان غربی شهرستان مهاباد خیابان بداق سلطان باالتر از چهار راه نبوت پالک42247727مصطفی محمودیمهابادآذربایجان غربی171

72111144 شهریور روبروی اب و فاضالب روستایی17میاندوآب خ 4812332453نیلوفر احتشاممیاندوآبآذربایجان غربی172

72111161آذربایجان غربی میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر اندیشه45334245امید لعلی نژادمیاندوآبآذربایجان غربی173

72111082نقده بل بهشتی دفتر پیشخوان جعفری35631133عبداله جعفری کنگرلویینقدهآذربایجان غربی174
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آذربایجان غربي نقده خیابان شهید مسافري نبش كوچه شهید دهقاننرسیده به كتابخانه شماره یك دفتر پیشخوان خدمات 4436233206ولي سلدوزیاننقدهآذربایجان غربی175

دولت و بخش عمومي صبا نقده
72111166

72111136انتهای بلواررسالت میدان محله قاضی36365666هادی کامرانیخوئآذربایجان غربی176

72151020بوشهر ابتدای خ بهشت صادق روبروی بانک ملی33563010زهرا حیدریبوشهربوشهر177

72151039بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیدی33536861حسین عرب نیدیبوشهربوشهر178

72151005برازجان بلوار مزارعی34251952محبوبه زیرراهیبوشهربوشهر179

72151059خورموج میدان شهید مهدوی ابتدای خ شهید توسلی35321123محسن معصوميخورموجبوشهر180

72151015دفتر پیشخوان خدمات دولت قلندر(مصلی سابق )کاکی خیابان انقالب کوچه نماز شمال مسجد الزهرا35314651طیبه قلندركاكيبوشهر181

72151052گناوه خ سادات میدان امام حسین نبش کوچه ملک فرد-بوشهر33149964حسین نورافشانگناوهبوشهر182

54472161564پ28خ زرافشان نبش ک-اسالمشهر56357309محبوبه حسنیاسالمشهرتهران183

572161449و4اسالمشهر سرنوری پاساژمیالدنور طبقه زیر همکف واحد 56695420حمیده زمانیاسالمشهرتهران184

1072161888اسالمشهر خ مطهری پ 56151900علی رضائیاسالمشهرتهران185

68672161694استان تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر خ امام خمیني نبش خ آزادگان طبقه همكف پالك56775745علیعیدی حاجی کندیاكبرآبادتهران186

4872162223و47پردیس خیابان مالصدرا بین میدان امام وعدالت مجتمع تجاری واداری ایران زمین پالک 76299765سمیراشیریبومهنتهران187

تهران شهرری جاده ورامین نرسیده به پلیس راه قرچک روستای قلعه نو امالک خ مطهری جنب مسجد جامع امام 36341604مهدی زارع زوارهپاكدشتتهران188

(ع)حسین 
55771

672162235پالک -روبروی بانک ملت-میدان شهیدچمران-پیشوا خیابان توحید36739262محمد حاجی باباییپیشواتهران189

72161256شریعتی نرسیده به م قدس باالتراز پمپ بنزین اسدی نبش ک واعظی22216001محمدسعید عمادیتجریشتهران190

1772161259 واحد4 ط221تهران خیابان حافظ بعد از تقاطع جمهوری نبش کوچه کامران صالح پالک66769741مرتضی فلکیتهرانتهران191

72161851 طبقه سوم17تهران شهرک غرببلوار دادمان روبه روی خیابان حسن سیفجنب صدف پالک 88570731فرزاداسدیتهرانتهران192

72161081 ط همکف318میدان رسالت خیابان فرجام شرقی خیابان سراج نرسیده به چهارراه دالوران روبروی گلستان ششم پ 77443813ریحانه صانعیتهرانتهران193

38372161579خ ولیعصرباالترازمهدیه تهران نبشبرزگر55393713زهرا مومن ثانویتهرانتهران194

10272161427 واحد1 طبقه 1991خیابان مطهری خیابان حسینی راد خیابان ولیعصر پالک88851763سید هادی حسینیتهرانتهران195

372162105 ط همکف و 19جاده مخصوص شهرک اکباتان بلوار نفیسی خ فیات پ 44667339زهرا شاهپوری ارانیتهرانتهران196

72162222 طبقه اول7، پالک (نیلوفر)سهروردی شمالی، خرمشهر، عشقیار86043526شیرین شمعیتهرانتهران197

72161319 ط همکف38خ دالوران خ واالئیان جنوبی پ77443837سمیه مشایخیتهرانتهران198

72162109 ط همکف411بزرگراه رسالت خ دردشت نرسیده به گلبرگ نبش اولیایی پ 77805469حمیدرضا زمانیتهرانتهران199

2172161770خیابان رودکی نرسیده به خیابان هاشمی نبش کوچه پریچهر پالک 66879052پیمان نوری تفتتهرانتهران200

472161474طبقه اول واحد -177پالک -نبش کوچه ولد خانی -مرزداران-باالتر از سه راه -بلوار اشرفی اصفهانی44372809امیر بخشیتهرانتهران201

372162104 واحد 2 ط 4پالک - بن بست اعظم - شیخ بهایی جنوبی 88051247غالمرضا امامی فرتهرانتهران202

42172161059پالک . روبروی دوربرگردان. بین متروی شهید باقری و متروی علم و صعنت. بزرگراه رسالت77193749سامانه رضائیتهرانتهران203

72162119 مجتمع تجاری گلها2شهر اکباتان فاز 44660401صمد محمدی صومعهتهرانتهران204

72161824خ انقالب پل چوبی77686673سیدهادی هزبرتهرانتهران205

172161880 طبقه اول واحد25/002بزرگراه رسالت،خیابان بنی هاشم،خیابان رحیمی کلور،پالک 22317500زهرا عزیزیتهرانتهران206

18172161043تهران خ مجاهدین اسالم جنب گزینش بسیج پ77621469آرزو سامگرتهرانتهران207

72162072 ط همکف120پالک  (شیوا سابق)خ پیروزیخ دهم فروردین خ داورزنی33060112نرگس هادیانتهرانتهران208

7172161524تهرانپارس قنات كوثر بلوار مطهري پ 77071886مهدي احمديتهرانتهران209

3172162240میدان منیریه کوچه فردوس مجتمع پایتخت طبقه اول واحد 66454066علی احمدی رشادتتهرانتهران210

77991818اسماعیل صفری راجیریتهرانتهران211
12172162067متری غربی وارشی پ46نارمک خیابان گلستان بین

23772162249پالک 62و 60بین کوچه (ماهان)خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان شهید زلفی 55844483رقیه سادات افضلیتهرانتهران212

5872161520پالک -ضلع جنوب غربی-میدان سرو-سعادت اباد 22141350محمدعلی رحمنیتهرانتهران213

7772161990شرقی میدان تختی پالک 212تهرانپارس انتهای77334077کاظم تقدیری پورتهرانتهران214

72161212طبقه اول - 139پالک - بعد از مرتضوی - خیابان جیحون 65822472سمانه عباسیتهرانتهران215

72162068 باالی داروخانه ناهید12میدان آزادی خیابان آزادینبش کوچه نوربخش پالک 66089600فاطمه دوستدار ابربکوهتهرانتهران216

172161803 واحد1ایتدای بلوار کوهسار پالک44337579سید محمد میرمالکیتهرانتهران217

5972162162پاساژ امیر سلجوقی طبقه سوم واحد  (کاخ جوانان)میدان شوش خ صابونیان خ دشتبان زاده 55044964میرحسین میرباباییتهرانتهران218

272161276واحد- طبقه همکف - 107پالک -بعد از چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا 88601899زهره ابراهیمیتهرانتهران219

172162216واحد2خیابان مرزداران خیابان ایثار جنب مجتمع اداری مسجد امیرالمومنین طبقه44299272فاطمه سادات طباطباییتهرانتهران220

75772161724خ وحدتجنب پل ابو سعید پ55153341حسین رضا یوسفیتهرانتهران221

472162193واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبی -بعد از آذربایجان- خیابان آزادی 66384808مرتضی دادخواهتهرانتهران222

272162150واحد - 1طبقه - 4پالک - نبش خ اسکندر طالبی - خیابان قزوین56078195فرزانه مینائیتهرانتهران223

33672162066صادقیه بلوار فردوس شرق روبروی خیابان عقیل پالک 44963147محمدرضا مقیمی هنجنیتهرانتهران224

تهرانتهران225
ثمانه امینی پوستچی 

طوسی
77472162100بلوار امیرکبیر پالک -شهرک راه آهن44702988

25572161807پیروزی خ نبرد خ داودآبادی نبش ک بیک حسنی پ33336550مهدی خیرمندیتهرانتهران226

72162074 طبقه همکف501پالک (عارف)خیابان مخبر شمالی (آهنگ)بزرگراه شهیدمحالتی33177420صفر شیری اردالنیتهرانتهران227

872162107واحد.2طبقه.436پالک.مجتمع یاس.اول بلوارفردوس شرقی.بزرگراه ستاری44951810محمدرضا کالنترهرمزیتهرانتهران228

59772162135خیابان دماوند نبش چهاراه آیت پ77905670نسرین فرشبافتهرانتهران229

1772161591، ساختمان سبز، طبقه اول، واحد 148جنت آباد جنوبی، ضلع جنوبی میدان چهارباغ، پالک 46043011هدیه سادات میزبانتهرانتهران230

72162114ط همکف- 618پالک - بین رودکی و نواب- خیابان آذربایجان66377025علمیه حاجی زادهتهرانتهران231

50672162086سی متر جی برادران فالح پ 66287801سیدحسین صادقی حسینیتهرانتهران232
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61872161304متري اول واتوبان پ 15بیست متري افسریه بین 33835532طیبه اسالمي مشكنانيتهرانتهران233

 2 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش کوچه شجاعی روبروی درمانگاه خاتم االنبیاء ساختمان شماره 17خیابان 33521469حدیث شهریار فرتهرانتهران234

2طبقه اول واحد 
72161707

72161865ط همکف140گیشانرسیده به بازارنصر جنب بانک تجارت پ88246568نسرین دیباجتهرانتهران235

72162050واحد یک- طبقه اول- 268پالک - جنب پل مدرس- خیابان مطهری- تهران88862814حمیدرضامداحتهرانتهران236

22472161575میدان امام حسین خیابان دماوند خیابان اقبال الهوری پالک 33342930سجاد غالمیتهرانتهران237

72161041طبقه اول-78پالک -نبش سروستان نهم-بلوار کاج-شهرک گلستان-22منطقه -تهران44757000منصور نامور کالنتهرانتهران238

5672162051پالک - خیابان امام زاده داود- خیابان ایثار شمالی- فرحزاد22134238حسن حقیقت رهوردتهرانتهران239

7572162045پ - روبروی اتکاء(2قصر فیروزه)شهرک شهید بهشتی-افسریه33804126زهرا قربانیتهرانتهران240

72161761 طبقه اول3خ آزادی تقاطع نواب، جنب درب شمال متروی توحید پالک 66910852شهال حسینیتهرانتهران241

61372161928پالک - خیابان نبرد شمالی - خیابان پیروزی - تهران33079664مسعود لوالچیتهرانتهران242

56672161192تهران خیابان کارون شمالی باالتراز تقاطع طوس پالک 66058434هادی حسینیتهرانتهران243

سمانه محمدی طوسیان تهرانتهران244

عازم

55680511
3572162021پالک - پاساژ اطلس-ده متری اول- جوادیه - تهران

172161114 ط همکف و 416خ دماوند بین چهارراه آیت و خاقانی ایستگاه ابوریحان جنب پل عابر پ 77983737محمد توسلیتهرانتهران245

72161996ورودی شهرک شهید فکوری-ابتدای جاده مخصوص کرج-میدان آزادی44697001محمدرضا مالوردیتهرانتهران246

25872162002تقاطع ده حقی پ-خ نبرد جنوبی 33008561علیرضا شاه محمدیتهرانتهران247

55372161979پالک - نبش ک قدیری- خ اکبر مشهدی- نازی آباد- تهران55182636منصورتفرشیتهرانتهران248

31072161958 متری شمشیری جنب پارک شمیری پالک 20مهرآباد جنوبی خیابان 66688441رسول گل محمدیتهرانتهران249

72161936 طبقه همكف170خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق پالك 66606551محمد مهدي فرجيتهرانتهران250

72161914طبقه اول1213کارگرجنوبی نبش لبافی نزاد شماره66418793ناهید تهرانی متینتهرانتهران251

35972161174خ بهار شمالی نبش ک شکیباپ 77530557مهدیه ملک پورتهرانتهران252

62172161599ستارخان بین خسروواسدي پ44225000سهیال رجبي سنجدريتهرانتهران253

272161061طبقه باالي بانك كارافرین طبقه اول واحد -ساختمان كاج-16نبش كوجه -میدان كاجبراصلي سعادت اباد 22130101حسین رضوانيتهرانتهران254

572161322واحد - 29پالک - خیابان جواهریان جنوبی-خیابان مطهری-خیابان پیامبر مرکزی-بزرگراه شهید ستاری44064573مسعود زعفریتهرانتهران255

72161008 طبقه همکف86پالک - بین اندیشه و سهروردی - خیابان شهید بهشتی 88472078محمد کاظم سخائیتهرانتهران256

72161344 ط همکف55میدان آزادی بزرگراه جناح جنب بانک ملت پ66004506پوریا محمدیتهرانتهران257

5472161039 پالک 13میرزای شیرازی کوچه 86073386سمیه حبیبی آزاد بنیتهرانتهران258

172161748 ساختمان اورانوس طبقه اول واحد 286تهرانسر چهارراه صدف بلوار نیلوفرشرقی پالک44512136حمیدشفیعيتهرانتهران259

9372161535بازار خ ناصر خسرو داخل مروي پ2133932121ابراهیم کیمه چیتهرانتهران260

72161111 پستي جاجرود روبروي از پلیس راه جنب مسجد امام رضا ط اول16منطقه 76202040نجیبه یافتیانتهرانتهران261

972161733پالك-ساختمان بهنام-ابتداي نیروي دریایي -میدان رسالت77801011ملیحه بهنامتهرانتهران262

9572161512پ5خ فاطمي بعدازسه راهي كاج روبروي خ2188981053سیده رفعت موسویتهرانتهران263

2272161119 راه گلستاني پ4انتهاي جیحون خ رنجبر نبش 55789220فرشته باقریتهرانتهران264

7072161134تهران خ پیروزی خ شکوفه نبش خ سیرجان پ33315465محمد سوهانیتهرانتهران265

13772161106م ابوذر خ سجادجنوبي نبش امیري پ55144545مسعود نیک آذرتهرانتهران266

4572161478خیابان شهید محمودی پالک -قمصر-باقرشهر-شهرری56528816محمد علی حقیقت منشچهاردانگهتهران267

12472161489نسیم شهر خ آزادگان خ گلها پ 56781559عزیز امدادیرباط كریمتهران268

4572161236گلستان بعداز فلکه اول نبش کوچه قنبرلو پ56311400زیبا قهرمانیان اقکندرباط كریمتهران269

12272161585شهرری خیابان شهیدسرگرد محمدی بعداز بانک ملی نرسیده به میدان صفائیه پالک 33389589حمیدشهبازیریتهران270

سید سعید رفیعی ریتهران271

طباطبایی

55954280
72162038شهرری خیابان قم کوچه رفاه جنب دارایی

12272161116 تیر پالک 7شهرری ابتدای اتوبان شهید رجایی بلوار بهشتی جنب داروخانه 55232580شیوا سامی خفتانیریتهران272

1072161243تهران شهرری دولت آباد فلکه دوم خیابان کارگر ملک شاد پالک 33390104سید جالل عقیلی نژادریتهران273

72161762 مجتمع سپهر طبقه همکف439شهر ری خیابان فداییان اسالم رو بروی اداره برق پالک 33761822سجاد یوسفیریتهران274

6272161437پالک  (عوارضی)شهرقدس خ بهشتی46888407مهردادقائم مقامیانشهرقدستهران275

65298505محمد صالح صابری نژادشهریارتهران276
۹/۷72161060 متری یاس غربی پالک ۲۰شهرک شاهد خیابان شقایق تقاطع 

69672161755 نبش میدان شاهد ژالک 1اندیشه فاز65518663محمود زینتی خوبشهریارتهران277

80/172161328خ ارغوان هشتم نبش میدان معلم پ1اندیشه فاز2165534070مهدی اوجاقزاده خلیل آبادشهریارتهران278

72161780 چهارراه میالد خ فردوسی غربی روبروی پارک دفتر پیشخوان خدمات دولت3شهریار اندیشه فاز65561030داود اختریشهریارتهران279

72161126شهریارخ ش بهشتی شرقی جنب میدان معلم3220100عباس درخشانشهریارتهران280

72161175(برات پور  )خ ولی عصر ک حاج اسماعیلی مجتمع نوآوران 65252100امیربرات پورشهریارتهران281

41772161209شاهدشهرابتدای خ ازادي پ65447430عباس شادمهرشهریارتهران282

12545983پالک(ره)تهران شهرری حسن آبادفشافویهمیدان شهدا ابتدای جاده زیوانخیابان شیخ کلینی56229485سیدروح هللا عرب باقریفشاپویهتهران283

2372161409شهرقدس میدان مصلی ابتدای بلوارامام حسین روبروی کوچه شمایل پ2146897830پرویزدرویشیقدستهران284

9572161439 پالک 13خ محمد اباد نبش مهدیه 36146100مصطفی مددی طائمهقرچكتهران285

2972161088 متری انقالب خیابان دانش آموز پالک 45شهرقدس بلوار 46814185حمید بی پرواقلعه حسن خانتهران286

41672161288پالک-روبروی کوچه حنانه-خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدس46899395افشین مقدم علیقلعه حسن خانتهران287

110872161161تهران مالرد سرآسیاب خ دانش غربی نبش سه راه بهشتی پ65107105منامحمديمالردتهران288

72161987دفتر پیشخوان انصاری1پالک 19شهریار باغستان نصیرآباد خیابان بهشتی روبروی فروشگاه جانبو نبش بهشتی 65956600صادق انصاری چشمهنصیرآبادتهران289

3572161756خ ش قندي پ(ع)میدان امام حسین36286067اكبر سلطانیانورامینتهران290
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1472161839 پ 12 خ جمهوری نبش مریم2اندیشه فاز 2165540099محسن سلیمانیشهریارتهران291

1572161593 ساختمان پاریندخت طبقه دوم واحد 6خیابان گاندی جنوبی بین دوم وچهارم پالک 88881193زهرا ادبی مهذبتهرانتهران292

13472161024بیستمتری ولیعصر پالک-شهرقدس46844028سلطانعلی عزیزیقلعه حسن خانتهران293

11772161030شهرری دولت آباد فلکه دوم خیابان اردستانی پالک 33747196سپیده صادقیتهرانتهران294

72161859 ط اول واحد یک5مجتمع اداری تجاری دنا - اتوبان نواب روبروری متروی بریانک - تهران 55439230مجیدحقیری لیمودهیبومهنتهران295

72161149 کیانی72161149دفتر پیشخوان 19و317سراسیاب خ اطلس غربی میدان اطلس پالک -مالرد65112727علی کیانیشهریارتهران296

72161659 طبقه همکف1538خیابان جمهوری بین اسکندری و باستان پالک66575591محمد کریم محمودیتهرانتهران297

4172161261 پالک 21تهران سعادت آباد شهرک مخابرات بلوارپیام بهرود نبش خیابان 22387893رضا اسدیتهرانتهران298

172161205واحد1ط458یافت آباد تقاطع الغدیرومعلم چهارراه قهوه خانه ساختمان ماهان پ2166301440علیرضا فره پورتهرانتهران299

69972161200 ساختمان نگین ط همکف پ100م رسالت خ فرجام شرقی جنب میدان77273311بابک حاصلیتهرانتهران300

372161082 واحد1 ط400 پ 50یوسف آباد نبش خ 88060007مهرداد چینی چیان مقدمتهرانتهران301

باقرشهرتهران302
علی محمدعطائی 

روزبهانی
50672161795پ (ره)م امام خمینی30باقرشهرخ55210500

972161533اسالمشهر خ باغ فیض نبش ک 56372002مرتضی اسمعیل پوراسالمشهرتهران303

72171057باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولت33274677سیده افسانه هاشمی نسبباباحیدرچهارمحال و بختیاری304

72171093بروجن بلوار مدرس روبه روي اداره ثبت واحوال34233531افسانه فیروزي بروجنيبروجنچهارمحال و بختیاری305

72171021جونقان خ انقالب جنب بانک سپه3827460430منصور بابایی فرجونقانچهارمحال و بختیاری306

72171013تقاطع فردوسی-خیابان باهنر-شهرکرد32261551اسماعیل شفقتشهركردچهارمحال و بختیاری307

10872171063شهرکرد خیابان سرچشمه ها نبش کوچه32243795سهیال هاشمیشهركردچهارمحال و بختیاری308

72171083شهرکرد خ عمان روبه روی ترمینال ازادی32272548زینب عباسیان چالشتریشهركردچهارمحال و بختیاری309

72171012 دفتر پیشخوان ماهور34شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه 33349170رسول امیرخانی شهرکیشهركردچهارمحال و بختیاری310

5072171082شهرکرد خ ملت ک32274000حبیب اله نکویی شهرکیشهركردچهارمحال و بختیاری311

72171129خ دانش-فرخشهر32420022فروغ هاشمی شهرکیفرخشهرچهارمحال و بختیاری312

3272171049فرخشهر خیابان توسلي نبش ك2430003ماهپسند امیدي نرگسيفرخشهرچهارمحال و بختیاری313

72171115لردگان بلوار شهدا34445877مجید فتاحی بارزیلردگانچهارمحال و بختیاری314

لردگانچهارمحال و بختیاری315
محمود مسعودی چله 

گاهی
72171073لردگان میدان نماز بلوار رسالت باالتر از درمانگاه تامین اجتماعی34447861

72171142لردگان خ ولی عصر شرقی حدفاصل اداره اب و فاضالب روستایی و راهنمایی و رانندگی دفتر پیشخوان اکبری4446661ابراهیم اکبری منجرموییلردگانچهارمحال و بختیاری316

72171052چهارمحال وبختیاری لردگان چهارراه قدس خیابان چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهد34441222کشواد حسنی ساطحیلردگانچهارمحال و بختیاری317

72171080چهار محال وبختیاری مال خلیفه بلوار شهدا5822658ابوالفضل رستمیمال خلیفهچهارمحال و بختیاری318

72171078واقع در ساختمان پست- ناغان32643641عارف رییسیناغانچهارمحال و بختیاری319

72171056هفشجان خ نهضت2570530صعود فتحی هفشجانیهفشجانچهارمحال و بختیاری320

72171076فرخشهر خ امام خمینی روبروی بانک صادرات3822420008علیرضا شهریاریفرخشهرچهارمحال و بختیاری321

272181009انقالب - بشرویه بلوار انقالب 32788534اعظم کیانی زادهبشرویهخراسان جنوبی322

972181029نبش خیابان امام خمیني شمالي 32775183محمد ابراهیمیبشرویهخراسان جنوبی323

172181063نبش واعظ- بلوار واعظ طبسی32829525محمد جاللیبیرجندخراسان جنوبی324

1572181019 خیابان شهید تیمور پور پالک 6و4بیرجند بین مدرس 2230021محمد صالح صالحیبیرجندخراسان جنوبی325

72181017 روبروی اداره کل امورمالیاتی6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 32229011پروین فرهادیبیرجندخراسان جنوبی326

1772181024بیرجند خ پاسداران خ با هنر غربی پ32423242محمدرضا چمنیبیرجندخراسان جنوبی327

1672181037و14خراسان جنوبی بیرجندخ غفاری بین غفاری32422232ام البنین کاوسیبیرجندخراسان جنوبی328

72181014بیرجند خ توحید ابتدای میرزا کوچک خان غربی32432099هومن بیدختیبیرجندخراسان جنوبی329

772181056خیابان امام خمیني امام32904442معصومه رمضانیسرایانخراسان جنوبی330

72181059پشت بازار مسگرها-میدان امام9132531257غالمرضا غالمیطبسخراسان جنوبی331

72181035بلوارشهید بهشتي نبش چهارراه جانبازان32729114محمدرضا صابریفردوسخراسان جنوبی332

72181005خ جانبازان دفتر پیشخوان خدمات دولت32529951حسین علیمحمدی(قائنات )قائنخراسان جنوبی333

2472181030بلوار معلم پالک 32622400هادی دهقانینهبندانخراسان جنوبی334

1172181047بیرجند خیابان غفاریروبروی درب ورودی بیمارستان رازی شهرک گلها پالک32420046حسین رحمانیبیرجندخراسان جنوبی335

1572191099یوسف اباد خ امام خمیني ابتداي خ شریعتي ش 54528888غالم موالپوراحمديتایبادخراسان رضوی336

4472191029چناران نبش امام خمیني 46139000محمود نوريچنارانخراسان رضوی337

72191425درگز خ امام روبروی پست بانک جنب طال فروشی ذوالفقاری46228170ناصر ایمانیدرگزخراسان رضوی338

272191328خراسان رضوی درگز خ کالت 46232588امید حمیدیدرگزخراسان رضوی339

3172191418خ عطاملک جنوبی نبش عطاملک 44441400مهران شمس آبادیسبزوارخراسان رضوی340

44235351مجتبي منشوري منشوریسبزوارخراسان رضوی341
72191047روبروي هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهرباني -سبزوار

72191185 آبان13متری انقالب روبروی خیابان 4465232324مریم امکانیسبزوارخراسان رضوی342

8472191400خ هاتف نبش چهارراه اول جنب پ (عج)خ ولیعصر47234884فاطمه عوض زادهقوچانخراسان رضوی343

72191136خیابان مولوی روبروی مسجد جامع دفتر پیشخوان خدمات دولت جامع47226000سکینه امیدیقوچانخراسان رضوی344

8072191023 پ 17خ ش مطهری مطهری 47237232نرگس برزنونیقوچانخراسان رضوی345

72191403بلوار معلم حد فاصل میدان شهید رجایی و شهید غالمی55239239امید غفارزادهكاشمرخراسان رضوی346

72191146دفترپیشخوان معینی- ابتدای خیابان دادگستری- کاشمر- خراسان رضوی5328244161احمدمعینی علی اکبریكاشمرخراسان رضوی347

2672191315بلوار معلم نبش معلم 36023828کیوان سرابی مقدممشهدخراسان رضوی348
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72191068 داخل میالن سمت چپ7شهرک شهید رجایی حر 33717009مجید فیاضمشهدخراسان رضوی349

4072191474خراسان رضوی مشهد پنجتن نبش پنجتن 32151700محبوبه شیبانی مقدممشهدخراسان رضوی350

5172191107 پ 61 و 59بلوار پیروزی بین -مشهد8911107عصمت ایرانپاکمشهدخراسان رضوی351

1472191361 پالک 8 و6مشهد بین استقالل 36021702سمیه حسین زادهمشهدخراسان رضوی352

72191247 دفتر پیشخوان16نبش کرامت9بلوار میامی32516055حسن رضوی شاندیزمشهدخراسان رضوی353

مشهدخراسان رضوی354
محمد باقر باقرزاده 

آبشوری
4772191204و45بین امامت 6045940

42072191195 پ 22 و 20مشهد بل سجاد بین 36300سعید سلمانی هودانلومشهدخراسان رضوی355

272191207 پالک4خراسان رضوی شهرستان مشهد خیابان کوهسنگی کوهسنگی38527772مریم ناویمشهدخراسان رضوی356

5572191038 پالک 24خیابان آیت هللا بجهت نبش بهجت 32247555مهدی رضاییمشهدخراسان رضوی357

1472191118و12مشهد مطهری جنوبیبین مطهری جنوبی 5117291068حسین کهندلمشهدخراسان رضوی358

17072191013 پ 6طالب خ مفتح 32794993الهه فروتن رادمشهدخراسان رضوی359

72191233فیض اباد مه والت خ شریعتي جنب شیریني سراي بهاران6726334ایمان پورخواجهمه والتخراسان رضوی360

72191176 جنب رستوران تاالر قصر شب12بلوارجمهوریاسالمی مقابل کالنتری42252901غالمرضا رجائینیشابورخراسان رضوی361

72191209نیشابورخ امام میدان خیام روبروی میراث فرهنگی خدمات ارتباطی رجائی42216800ابوالفضل رجائینیشابورخراسان رضوی362

72191453چهار راه صدف و میدان تربیت[بین -بلوار معلم-مشهد38900053الهام افضلیمشهدخراسان رضوی363

تربت جامخراسان رضوی364
محمدرضاالطافی 

جوزقانی
72191444روبروی تعویض روغن شیرمحمدی-بلوار امام خمینی- تربت جام52544023

1072191363پالک -68بین چهارراه صیاد شیرازی و پییروزی 38656152محمد امامی امینمشهدخراسان رضوی365

1672191021مشهدطرقبه خ صاحب الزمان پ5124227035محسن بافنده طرقبهطرقبهخراسان رضوی366

72191157(ع)تربت جام بلوارامام خمینی منبع اب روبروی بانک ملی ش امام حسن 52544571زهره مهربانفرتربت جامخراسان رضوی367

72191171بلوار فضل روبروی خیابان موعود جنب بانک ملی دفتر پیشخوان قدس6623900لیالدهنوينیشابورخراسان رضوی368

72191596استان خراسان رضوی،شهرستان بردسکن،روستای کالته نو5155663482عاطفه نظیفبردسكنخراسان رضوی369

72191322نیشابور میدان خیام روبه روی میدان روز بلوار سروستان دفتر پیشخوان5512233180زهرا سامعینیشابورخراسان رضوی370

72191329درگز خیابان امام نبش کوچه شهید اصلی نژاد46232475هدي علي اللهيدرگزخراسان رضوی371

11172201003پالک-جنب پاساژ وحدت-روبروی مسجد جامع قدیم-خیابان مطهری37222125زهرا اکملی کشتاناسفراینخراسان شمالی372

59072201026خیابان هاشمی نژاد جنب تقاطع هاشمی نژاد و امام خمینی پ -آشخانه32921611وحیده قره چورلوآشخانهخراسان شمالی373

72201013خ طالقاني غربي چهارراه ژاندارمري نبش تقاطع32240606علي کاربینبجنوردخراسان شمالی374

72201002خیابان آزادی-بجنورد32227778ابراهیم ابراهیمیبجنوردخراسان شمالی375

72201023خ شهید باهنر جنب اموزش وپرورش32277600فهیمه رضائی جاجرمجاجرمخراسان شمالی376

72201035خراسان شمالی جاجرم میدان امام خمینی2277006راضیه کهنسالجاجرمخراسان شمالی377

15772211164بین خ بازگیرو خ اردوانی جنب بازارچه پالک  (پرتو)اندیمشک کوی شهدا خ شهیدآوینی 42650030علی اکبر میرعالیاندیمشكخوزستان378

72211196 پاداد شهر6 و 5بین خیابان  (یوسفی)کوی فاطمیه35520852احسان چگنی زادهاهوازخوزستان379

72211277اهواز خ نادری بین نظامی و خوانساری رو به روی بانک صادرات ساختمان قاطعطبقه اول32211230محمدرضا مقدمیاناهوازخوزستان380

72211048خرمشهر خیابان چهل متری جنب بیمه آسیا53512010علی گله دارنژاداهوازخوزستان381

72211016طبقه فوقانی فروشگاه امانیه-مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خ6113339222محمد جادریاهوازخوزستان382

372211175کوی نفت نبش رسالت4416111ناهید گرمسیریاهوازخوزستان383

72211009اهواز خ سی متری نرسیده به چهار راه زندبین صابرپور وهاللی32926336نسترن اسربافاهوازخوزستان384

72211178اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدی و بایینی روبروی سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر35539735امیر ارسالن داودیاهوازخوزستان385

72211169خوزستان ایذه چهار راه هالل احمر دفتر امامي43624444ستار اماميایذهخوزستان386

72211117میدان والیت43626012زیوراسمعیل ونديایذهخوزستان387

72211294 پیشخوان دولت2 جنب الله12ابادان ایستگاه 53369019موسی بن محسنآبادانخوزستان388

72211040باغملک خ آیت هللا خامنه ای43724777محمد بیژنیباغ ملكخوزستان389

5572211316ماهشهر خ شریفی تقاطع منتظری پ 52330528زینب حیدری دوستبندرماهشهرخوزستان390

11872211159خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد پ6713325696اسماعیل خیرالهیبهبهانخوزستان391

72211157بازار صفا خ سرپوشیده53513164محمدصادق ساعی پورخرمشهرخوزستان392

72211056خیابان شریعتی بین خ امام وافرینش جنب پاساژ ولیعصر6412270036امیدتنورسازدزفولخوزستان393

72211030بهمن22بلوار جمهوري بین ابوریحان و42227008فردوس معرفیان پوردزفولخوزستان394

72211205رامهرمزخ امام نرسیده به فلكه ادهم روبروی بانک ملی43520312فاطمه بیگدليرامهرمزخوزستان395

72211096خ طالقانی غربی روبروی بانک مسکن2223332کامبیز کایدرامهرمزخوزستان396

72211119ابتدای بلوار قانون-شوش شهرک دانیال42870405عباس حمیدیشوشخوزستان397

72211296خ شریعتی غربی روبروی اداره اوقاف6136220735سیدتقی نقیبشوشترخوزستان398

72211312ساختمان مادر10شوشترفرهنگ شهرخ عمارنبش خ36230378منیژه جوالپورشوشترخوزستان399

شوشترخوزستان400
عبدالحسین فرهادی 

بیرگانی
72211303روبروی دبستان عصمت (عج)شوشترجاده صاحب الزمان36244025

72211329خوزستان گتوند ابتدای خ استقالل جنب ترمینال نبش بازارروز36320037بیژن فتاحیگتوندخوزستان401

72211369اللی بلوار شهید محالتی- خوزستان43296454حدیث حاجی پورالليخوزستان402

72211269خیابان ازادی فلکه بانک ملی مرکزی جنب بانک انصار43222088بهنام طاهریمسجدسلیمانخوزستان403

72211007گتوند خ امام جنب بانک ملی36325884زهرا امامیگتوندخوزستان404

72211165میدان آبشارها-خیابان شریعتي شرقي612629494موسیبیگ زادهشوشترخوزستان405

28572211035، خیابان مهربند ، بین جراح زاده و کوکبی ، پالک  (یوسفی)اهواز،کوی فاطمیه 35717686پگاه فتحیاهوازخوزستان406

72211371هندیجان جنوبی خ ولیعصرمیدان انقالب52570014مریم ملحانهندیجانخوزستان407
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72211271خ ش لجم اورک روبروی چاپخانه سابق عادل43629850نگار رشیدیایذهخوزستان408

72211097نبش میدان سپاه پاسداران43626323علي حیدریایذهخوزستان409

172221089 متری پردیس نبش ک ولی پ 18زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی ابتدای 35275061فاطمه حاجی حسنیابهرزنجان410

272221068میدان مصلي ابتداي خ امام پ35227071هومن حاجی قربانیابهرزنجان411

زنجانزنجان412
محسن ابراهیمی فرد 

زنجان
8072221075زنجان دروازه رشت جنب بانک صادرات پ 2433463330

72221118 متر بعد از چراغ قرمز فرهنگسرا به طرف بی سیم ، جنب نانوایی100خیابان شیخ فضل اله نوری، -زنجان33464320محمد سعید کریمیزنجانزنجان413

6172221073چهارراه سعدی روبروی سازمان انتقال خون ق 33331787علیرضا سیف زادهزنجانزنجان414

4/472221002خیابان سعدي وسط خیابان هفتم تیر پ 33363029محمدمهدی ریاحيزنجانزنجان415

47872221079زنجان شهر صائین قلعه خیابانامام پائین تر از تقاطع مدرس پ 35620808مهدي معینیصائین قلعهزنجان416

72221084 بهمن دفتر پیشخوان کاظمی22ابهر شناط خ بهشتی چهارراه داودی زیر چراغ قرمز روبروی درمانگاه 35261323سیده لیال کاظمیابهرزنجان417

271/172221063زنجان خ بعثت جنب تعاونی روستایی پ33339023صادق محمدیزنجانزنجان418

672231010سمت راست پالک-ابتدای خیابان طالقانی-میدان فرهنگ-دامغان35263737میثم سلمانیدامغانسمنان419

12472231024تیر خ محرم غربی پ 7سمنان سرخه خ 33611179محدثه صفاسرخهسمنان420

72231027ابتدای بلوارولیعصر روبروی مسجد ولیعصر طبقه همکف2313348004منصوره كریمسمنانسمنان421

شاهرودسمنان422
محمدحسین خواجه 

میرزائی
72231017خیابان تهران روبروی مهدیه بزرگ- شاهرود- سمنان32341314

72231040متریروبروی موسسه ثامن28خیابان 32333351مریم باقریشاهرودسمنان423

72231019شهریور دفتر پیشخوان دولت17خ 32234545نیره عامریانشاهرودسمنان424

72231020خ امام اول پیشوا32360171طاهره میرابیشاهرودسمنان425

72231018بسطام خ مهدیه جنب بانک سپه32524598حامد مراديشاهرودسمنان426

72231014شاهرود خ فردوسی ج شیرینی سرا32239000آرمین عجمشاهرودسمنان427

2172231003پ (ع) خرداد روبروی کوچه مسجد امام حسن 15خ 32242484رضا شریعتیشاهرودسمنان428

872231038پالک . بلوار طاهری . میدان هفت تیر . شاهرود 32391366علی تقی زادهشاهرودسمنان429

72231072جنب ساندویچی زاپاتا-میدان سوسنگرد-خیابان دانشگاه-گرمسار34206555حسین فدایی باشگرمسارسمنان430

72241012چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگی35322260مهری صبوریچابهارسیستان و بلوچستان431

72241070خیابان فردوسی غربی.زابل32229737فرحناز رستمیزابلسیستان و بلوچستان432

1972241082نبش دانشگاه - خیابان دانشگاه33415971طلعت رحیمیزاهدانسیستان و بلوچستان433

72251037فارس ارسنجان بلوار بسیج جنب بیمه ایران43523981حسین مرادیارسنجانفارس434

72251230ارسنجان انتهای بلوار پاسداران43528725زهره نعمتیارسنجانفارس435

72251501فارس استهبان جنب جهاد كشاورزي53223210هادي تاج پیكراستهبانفارس436

72251019اقلید بلوار مطهري روبروی مسجد سیدالشهدا پایین تر از فروشگاه کوروش44527536نرجس اسلمیاقلیدفارس437

72251312ابتداي بلوار شریعتي44557122فرشته اسلمياقلیدفارس438

72251563طبقه هم کف صندوق کار آفرینی آمید.بوانات باالتر از بانک تجارت 44405086فاطمه دژبخشبواناتفارس439

972251468و7جهرم چهارراه امام حسین بلوارجانبازان غربی حدفاصل کوچه 54261000زهرا سپندارجهرمفارس440

جهرمفارس441
فرشته السادات 

صحرائیان
72251443چهارراه سپاه ابتدای بلوار انقالب54346178

72251179فارس جهرم بلوار معلم روبروی مجتمع فرهنگی هنری54233437عباس سزاواریانجهرمفارس442

2672251427خیابان حافظ نبش ک شهیدبهشتی 54449724رویا مصلی نژادجهرمفارس443

72251252استان فارس شهرستان جهرم خ آیت اله کاشانی نرسیده به میدان مصلی روبروی کلینیک قدیم دفتر پیشخوان دولت54440320حسین جاوید جهرمیجهرمفارس444

72251056 بهمن مقابل بانک مسکن دفتر پیشخوان دولت هادوی22فارس جهرم خ 7912223299فریده هادویجهرمفارس445

72251227فارس سپیدان خ امام خمینی مجتمع تجاری سپیدان36721155اعظم مهرانفرخفریفارس446

72251100داراب خ شهید رجائی جنب بانک ملی مرکزی ساختمان پارسیان53521000حمید رضازمانیدارابفارس447

1172251311روبروی کالنتری - شهر مصیری 42644727امید نیکنامرستمفارس448

72251471نبش کوچه پیروزی-بلوار بخشنده7132620053طیبه محمد صادقیزرقانفارس449

72251554شیراز خرامه سلطان شهر خیابان امام حسین32738114هاجر زارعسلطان آبادفارس450

72251396بعد از پارک علوی-تاچارا-شیراز36244584عباس کهندل شیرازیشیرازفارس451

372251483بلوار موالنا ساخنمان موالنا طبقه - صدرا - شیراز 36435468خدیجه بکتاششیرازفارس452

1872251143خ نبی اکرم نبش کوچه 7138259986مهران یعقوبی منششیرازفارس453

B772251457شیراز بلوار امیرکبیر روبروی باغ جنت مجتمع تجاری ایرانیان واحد 38441088محمد هادی معاونیشیرازفارس454

72251027خیابان نادر باسکول نادر32324526مرضیه عابدپورشیرازفارس455

72251088روبرو پمپ بنزین، قبل از بریدگی/ میدان کوزه گری، بسمت پل غدیر / بلوار رحمت / شیراز / استان فارس 37262477داریوش صفائیشیرازفارس456

72251158شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروی پمپ بنرین7361473محسن یگانه زادهشیرازفارس457

872251453مجتمع بازرگانان غرفه - خ بازرگانان -بلواررحمت 7137534423پروانه خواجه پورشیرازفارس458

72251169بلوار پارسه جنب غزال روبروی بانک مسکن-شیراز38261950مهدی کریمیشیرازفارس459

72251451خ زند غربی روبروی بیمارستان سعدی طبقه فوقانی سوپرمارکت زند7132354709محمد هنرشیرازفارس460

72251081روبروی مخابرات فیاض بخش- بولوار ایثار - شیراز 7279808رسول یوسفیشیرازفارس461

772251298شیرازبلوارنصرشرقي دستخضرنبش كوچه37441190عصمت فتوحيشیرازفارس462

72251355 بوستان12شهرک سعدی روبروی آرامگاه نبش کوچه 37322570محمود ساری خانیشیرازفارس463

72251271شیراز بلوار نصر بعد از جهانگردی37309220زهرا بابائیشیرازفارس464

72251293شیراز میانرودخ ارغوان38407090جهانگیر شریفیشیرازفارس465

72251387بعد از فروشگاه نگین داخل کوچه56بلوار عدالت چنوبی کوچه38245336محسن خداییشیرازفارس466
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572251250نبش کوچه - بلوار چمران - شیراز 36461727اسداله یوسفی فرشیرازفارس467

72251057شیراز میدان عدالت دفتر خدماتي8360605فاطمه فیضی دولت آبادیشیرازفارس468

72251086دفتر پیشخوان دولت6میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش كوچه36316876اسفندیارنامجوشیرازفارس469

872251149هدایت غربي حدفاصل بیست متري و باغشاه روبروي كوچه 2343728اخترصدیقيشیرازفارس470

72251152میدان پلیس پاساژ گل خندان53314206سعیدرضا گل خندانفسافارس471

72251041میدان مصلي بلوار معلم نبش خ قیام53336660محمد علیحسینیفسافارس472

72251529قیر،بلوارطالقانی،کوچه پژوهش سرای فتحی قیری، کوچه سعادت54523555علی اکبر علیزادهفیروزآبادفارس473

72251334فارس فیروزاباد خیابان آرادی جنوبی جنب بانک سپه38736280پریسا صالحی طیبلوفیروزآبادفارس474

72251050فیروزاباد چهار راه مجاهدین کوچه مسجد النبی38736388مریم صفری فروشانیفیروزآبادفارس475

72251170قایمیه خ مصلي7222225959طاهره میرزایقائمیهفارس476

72251254 شهریور پاساژ رضایي17قیر بلوار امام خ 54527410سید محمدمرتضوی قیریقیروكارزینفارس477

72251029قیروکارزین54524217قاسم رحیمیقیروكارزینفارس478

72251444کازرون خیابان امام خمینی روبروی پست2218301غالمرضا برزیدهكازرونفارس479

72251162كنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانك كشاورزي42444231زهرا گلستانكازرونفارس480

72251339كوار روبروي كالنتري پاساژ زارعي37828156علي اكبر آقایيكوارفارس481

72251099 خرداد خیابان شهید فهمیده15المرد انتهای خیابان 52723120مهدی هاشمی زادهالمردفارس482

72251241 و میدان مسجد الرسول11خ انقالب بین کالنتری43334222پارسا روستایيمرودشتفارس483

72251008خیابان شهید فهمیده دفتر پیشخوان52824499مسعود آریامنشمهرفارس484

72251275نوراباد ممسنی خ طالقانی ساختمان وب گستر7224241993وحیدخلفینورآبادفارس485

72251172نرسیده به گلزار شهدا- خ امام خمیني53835844مهدي خازن خازننیریزفارس486

72251500روبروی دفتر روزنامه داراب امروز- نسابه... شهرک آیت ا- داراب-فارس53579161محبوبه قائدی(فارس )دارابفارس487

72251448ابتداي خیابان شهید فقیهي- استهبان53224454مجتبي ذبیحياستهبانفارس488

72251361فارس خرم بید صفاشهر دو میدان امام44467042سمیهاسدیصفاشهرفارس489

72251330استان فارس شهرستان کازرون خیابان امام خمینی جنب بانک مت مرکزی7212232500غالمحسین مجریكازرونفارس490

72251302خرمی-صفاشهر 7523556847عصمت کریمی خریمیخرمبیدفارس491

72251113خیابان انقالب-شهر خاوران -جهرم54513225محمد خوبیاریجهرمفارس492

72251243جهرم میدان مصلي خیابان فرداسدی روبروی کوچه ششم54330757سعیدمصلي نژادجهرمفارس493

72251361فارس خرم بید صفاشهر دو میدان امام7523557042سمیه اسدیصفاشهرفارس494

72251514شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارس52855133هاجر علی پورگلهدارفارس495

72251315کازرون قایمیه خ دستغیب7222226682افسانه عبدلی گشتاسب(فارس )قائمیهفارس496

72251407مرودشت خ ابوذر شمالی نبش کوی دانش غربی43226552ناصر اله دادیمرودشتفارس497

72251304فارس کنارتخته ک آموزش و پرورش دفتر خدمات ارتباطی7222643090منتهی گندمکاركنارتختهفارس498

72251005اقلید خ امام محله باغستان44531118اکبرساالریاقلیدفارس499

72251189مرودشت جنب سازمان تامین اجتماعی43338468سمیه زارعیمرودشتفارس500

72251514شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارس52855133هاجر علی پورگلهدارفارس501

72261110 جنب پارک گلستانc4استان قزوین شهرستان البرز ناحیه شهری مهرگان فاز یک زون 32525143سمانه بخشیالبرزقزوین502

72261025خ امام باالتر از پمپ بنزین جنب بانک ملت35243845احمد شعبانیتاكستانقزوین503

72261054نبش کوچه اسداللهی-خیابان ولی عصر-شریفیه-قزوین32377726مرضیه دوست محمدیشریف آبادقزوین504

72261027(ع)جنب مسجد حضرت ابوالفضل(ره)الوند خ امام32226272قربان طاهرخانلوشهرك صنعتي البرزقزوین505

72261006قزوین خ شهید بابایی روبروی اداره استاندارد33688398رضا پیرورامقزوینقزوین506

72261109، دفتر ارغوان12، نبش کوچه شقایق (ره)، بلوار امام خمینی 1قزوین، محمدیه، منطقه32565670رحمان حیدری کل محلهمحمدیهقزوین507

7227105972271059زنبیل آباد ابتدای بلوار فردوسی طبقه همکف دفتر پیشخوان دولت 32937445سیدسعید میرشفیعیقمقم508

قمقم509
علی اصغر حاج علی 

اکبری
72271058قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهرا2537714000

72271030توحید بلوار شاهد میدان امام حسین ابتدای بلوار جمهوری38905000عادل کربالئیقمقم510

14672271036م عماریاسر روبروی مسجدامام حسین پ45قم خ2517706445مرضیه احسنقمقم511

72281170کردستان سنندج حسن آباد خیابان اصلی نرسیده به ایستگاه آخر اتوبوس8733454251کیومرث صدیقیسنندجکردستان512

72281045خ شریعتي روبروي نیروي انتظامي35250420نادردانشورقروهکردستان513

72281135خ بهشتي چهارراه بابا مردوخ35535150سوسن وفاییكامیارانکردستان514

72281162کامیاران خ انتظام باالتر از دکه وکیلی35523774سعادت نجفیكامیارانکردستان515

72281132مریوان خ سیدقطب روبروی بیمارستان فجر ک نورالعالم34533677دلبر محمدیمریوانکردستان516

72281134بلوار امام جنب شبکه بهداشت و درمان35126552فریدون محمدیدهگالنکردستان517

72291077کرمان جیرفت روبروی فرمانداری خیابان جنب اداره دارایی43217064ناصر رفیعیجیرفتکرمان518

72291053جیرفت چهار راه ژاندارمری خیابان شهید قرنی شرقی بعد از ساختمان بانک رسالت43218032مریم میرمحمودیجیرفتکرمان519

72291016رفسنجان، خیابان تختی تقاطع تختی و آذر نبش سمت راست چهارراه34259780مینا هادویرفسنجانکرمان520

272291219ابتدای خیابان توکلی نبشکوچه شماره - زرند 33437600محمدحسین موحدنیازرندکرمان521

سیرجانکرمان522
سید محسن حسیني 

سرشت
2672291039سیرجان خیابان خیام پالك 42233613

72291085شهربابک میدان ولیعصر ابتدای بلوار معلم34114740صغری سعادتمندشهربابكکرمان523

72291087نرسیده به چهارراه ولی عصر-خیابان ولیعصر34110300علی اکبر ابراهیمی پاقلعهشهربابكکرمان524
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672291096خیابان دستغیب نبش کوچه33329022رضا هنرداركرمانکرمان525

172291135کرمان ترمینال جنب تعاونی 2523160مریم توکلیكرمانکرمان526

4872291057نبش کوچه -  شهریور17خ - کرمان3318353علیرضا مومن زادهكرمانکرمان527

2272291001کرمان خ بهمنیار نبش کوچه 2477800نسرین عربیكرمانکرمان528

كرمانکرمان529
نفیسه السادات امینایی 

چترودی
1372291028و11بین کوچه - خیابان میرزاآقاخان شمالی- کرمان 32229438

72291115خیابان باسداران کوچه داروخانه دکتر طباطبایی-کهنوج3443231166زهرا موالیی رودباریكهنوجکرمان530

72291156(ره)جنب کمیته امداد امام خمینی -بلوار معلم-شهرستان منوجان-استان کرمان43302658سکینه پازاجمنوجانکرمان531

72291023نبش چ امیر کبیر- بلوار جمهوری اسالمی - کرمان 3412121130شهرام رضاییكرمانکرمان532

72291134سیرجان خیابان انقالب جنب کوچه مسجد صاحب الزمان طبقه اول42235099حسن آزادیخواهسیرجانکرمان533

72301029اسالم اباد خ ش چمران جنب بیمارستان45232002معصومه علیزادهاسالم آبادغربکرمانشاه534

72301218پاوه خ امام محمد شافعي جنب مسجد میر46121777بهزادحبیبیپاوهکرمانشاه535

- دفتر پیشخوان دولت مولوی - روبروی شبکه بهداشت  - (میدان بسیج)دور میدان اصلی شهر - جوانرود 46229192افشین عزیزیجوانرودکرمانشاه536

46229192
72301247

72301178خ امام روبروي بانك ملت8326231022امجد فتاحیجوانرودکرمانشاه537

72301244خ امام روبروي اداره دارایي2231310ایرج خداویسیسرپل ذهابکرمانشاه538

72301010کرمانشاه بلوار کیهانشهر بعداز بیمارستان بیستون جنب پزشکی قانونی38325005مرتضی قنبری فرجیكرمانشاهکرمانشاه539

72301113 دفترپیشخوان دولت نوین تک10+ کرمانشاه چهارراه وکیل اقا روبه روی بانک ملت طبقه زیرین پلیس37221011ستار مرادی دربندجوقیكرمانشاهکرمانشاه540

72301226خ نقلیه روبروي بیمارستان امام خمیني نبش كوي رنجبر دفترمهرگان37212782مهدی رنجبركرمانشاهکرمانشاه541

872301224کرمانشاه کنگاور خ شهدا خ عظیمی پ 8372223194کامران کاظمیكنگاورکرمانشاه542

72301074ابتدای کوچه ثبت- خ شریعتی -کرمانشاه37217003طاهره کریمیكرمانشاهکرمانشاه543

72301280متری سوم30(گذرنامه سابق)متری آل آقا45کرمانشاه 38358166بهروز هادیانكرمانشاهکرمانشاه544

72301257کرمانشاه شهرستان پاوهسه راهی شهرک ظفر46138110روناک ویسیپاوهکرمانشاه545

72311081استان کهگیلویه و بویر احمد شهر دهدشت خیابان سپاه جنب پاساژ پزشکان دفتر خدمات ارتباطی پیک ایرانیان32270302خدیجه نصیری نیادهدشتکهگیلویه و بویراحمد546

سي سختکهگیلویه و بویراحمد547
محسن کریمی پور سی 

سخت
72311015سی سخت خ امام حسین33444533

72311091 دستگاه نرسیده به شهرک بهارستان خ رمضانی500گچساران 32333195حلیمه اسدیگچسارانکهگیلویه و بویراحمد548

672311099سه راهی باالتراز بانک صادرات روبه رو کوچه32326938مرضیه علی نژادگچسارانکهگیلویه و بویراحمد549

72311026جنب بهزیستی (ره)خیابان امام خمینی-لنده32462808سید اسالم میریلندهکهگیلویه و بویراحمد550

72311042دستگاه180بعدازایستگا(آموزش و پرورش قدیم)دهدشت خ شهیدنورالدینی32261692سید بهنام نیک محمدیدهدشتکهگیلویه و بویراحمد551

72321100 دفترخدمات لشكربلوكي42انقالب  (ره)خ امام34361112زینب لشکر بلوکیبندرگزگلستان552

72321165گلستان رامیان میدان ولیعصر ورودی شهرک ملچ ارام35880062زینب رجبلورامیانگلستان553

772321018 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستان35881841فاطمه رجب لورامیانگلستان554

72321170علی آباد کتول جنب دادگستری-استان گلستان 34240575حدیثه مهقانی نودهعلي آبادگلستان555

672321097اذر اذر 5گرگان خ 32226340جعفرقرباني نصراباديگرگانگلستان556

72321058خ رازی بعدازمرکز بهداشت نبش خ سید احمد خمینی32441078سمیه شریعتیگرگانگلستان557

472321041و2بین الله-خ شهدا-گرگان32250002یونس کازرانیگرگانگلستان558

1472321096گرگانخ شهدا نبش الله 32255119غالمرضا پناهیگرگانگلستان559

18472321020گنبد خ سیاوش پالك1733261717علیرضا ظفر شكورزادهگنبدكاووسگلستان560

6172321090خ پاسداران روبروي پارك شهرداري پ 35227474طاهره زارعیمینودشتگلستان561

2972321120گلستان فاضل ابادرضوان1736341717محسن نصرتیفاضآلبادگلستان562

72321023خ ولیعصر کوچه حجتی نرسیده به اداره ثبت اسناد34343135ماریاشریعتیكردكوئگلستان563

72331195جنب فرش فروشی نگین مشهد-خهفتم - فلکه مورخی -آستارا-گیالن44832911کامیاب محسنیآستاراگیالن564

72331053آستارا بلوار فرمانداری بطرف فلکه گاز بلوار بسیج جنب سپاه روبروی مزار شهدا44836085رضا اکبری فرآستاراگیالن565

72331352آستانه سه راه لشت نشا جنب میدان42134129آسیه خوش برش آستانهآستانه اشرفیهگیالن566

72331014خ تكاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان دولت شهریار44510506شهریار ایمانی خلفلوبندرانزليگیالن567

72331337گیالن چابکسر خ امام خمینی خ فرهنگ42679134گیلدا گرشاسبیچابكسرگیالن568

زهرا اسداله پور قاسم چابكسرگیالن569

اباد

1426424552
72331324گیالن رودسر شهر چابکسر خ امام جنب رستوران نگین دفتر پیشخوان دولت

96095(گرمابدشت)روستای درگاه 58532001سجاد علیپور خانسررحیم آبادگیالن570

72331285جنب نمایشگاه اتومبیل راد- روبروی بلوار تندگویان- بلوار شهید افتخاری- یخسازي- رشت33537195هاجرپوریوسفی تسیهرشتگیالن571

اشرف سادات شمس رشتگیالن572

میرمحله

33544112
10972331224پالک  (پمپ بنزین چمارسرا )رشت خیابان طالقانی 

19672331256معلم علی اباد ک داورپ-رشت .گیالن33555167حمیدرضا امیدمعافرشتگیالن573

272331081رشت کمربندی شهیدبهشتی قاسمیه 33422655سعید مخلوقی آزادرشتگیالن574

72331087رشت فلكه گاز روبروي پمپ بنزین جعفري جنب ك دالور33472237امنه صفایي محرمانيرشتگیالن575

72331079رشت خ سردارجنگل جنب مسجد كرف اباد33240148اژدرمحموديرشتگیالن576

72331024رشت چهارراه میکائیل جنب بانک صادرات مرکزی33323839حسین ملیحی شجاعرشتگیالن577

72331115 دفتر پیشخوان دولت48رشت گلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر کتاب پالک 33114620هاله غواص اوحدیرشتگیالن578

72331163استان گیالن شهرستان رودسر خیابان انقالب روبروی مركز بهداشت42615523رامین امیرزادهرودسرگیالن579

ساغر هاشم پور رودسرگیالن580

رودسری

6213844
572331274نبش الله -خیابان شهدا-رودسر-گیالن

علیرضا مشهورصومعه صومعه سراگیالن581

سرایی

44331113
72331156گیالن صومعه سرا خ باقر نجفی روبروی ساد فرماندهی نیروی انتظامی
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72331406روبروی کالنتری-خ امام خمینی -اسالم 44291227سیدیوسف میرمرسلیطوالشگیالن582

72331332فومن خ سردارجنگل جنب بانک ملی سردارجنگل34722458مریم روشن ماسولهفومنگیالن583

72331036کالچای خ امام روبروی مطب دکتر رودبارکی42684080مریم مهرزاد سالکجانیكالچائگیالن584

72331222گیالن کیاشهر خ امام41822170مکرم جهانچیكیاشهرگیالن585

72331474دفتر پیشخوان طالبیان-روبروي اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخ44394426علي طالبیانگوراب زرمیخگیالن586

672331059 و 4الهیجان خیابان خرمشهر بین خرمشهر 42211003بهنام زاهدی نهزمیالهیجانگیالن587

2172331166الهیجان كاشف شرقي روبروی کوچه 42241898ایمان نیك سیرتالهیجانگیالن588

عسکر شعبانی الهیجانگیالن589

شیرجوپشت

42229003
72331076الهیجان خیابان انقالب کوچه برق

72331152الهیجان خیابان انقالب جنب بانک قوامین42239182صفورا عاشوریالهیجانگیالن590

هادی پورتقی راستگو لنگرودگیالن591

مقدم

42524231
72331018پشت شهرداری روبروی اداره ی بهزستی دفتر پیشخوان پورتقی

عباس پورهاشم لنگرودگیالن592

فخارلنگرودی

1425240088
72331125لنگرود خ امام روبروی شهرادی

72331075روبروی پمپ بنزین دفترپیشخوان پرتو(ره)لنگرودخ امام42532354شهین مبرافشتمیلنگرودگیالن593

72331015استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروی بانک ملی1824827232حمیدهنورانی ماسولهماسالگیالن594

72331172تالش خیابان شهدای محراب تقاطع فداییان اسالم44239242منیژه اورنگی مریانهشتپرگیالن595

72341134متری شاهد طبقه همکف اداره بیمه سالمت16بل جهاد روبرو 43425020سعیدنیکدل زادهازنالرستان596

72341231الیگودرز خیابان معلم روبروی پل میالد43340500محمدمهدی توکلیالیگودرزلرستان597

72341161خیابان ولیعصر شمالی نبش چهارراه شهید محمودی43345566جواد سرلکالیگودرزلرستان598

72341090لرستان بروجردخیابان تختی42515675رضا قاسمی موسویبروجردلرستان599

4872341082متری بسیج نبش میدان قائم پ4246927245مجتبی کاوندبروجردلرستان600

72341006لرستان پلدختر خیابان امام روبروی مجتمع تجاری امام رضا32225914محبوبه جودکی نژادپلدخترلرستان601

72341109کوچه بن بست آزادی بین خیابان رازی و کوچه یک آراسته-خیابان انقالب 33217566نورالدین کمالوندخرم آبادلرستان602

72341092خرم آبادماسوربلواربهارستان روبروي پل هوایي عابرپیاده6614222805اصغر محمدحسینيخرم آبادلرستان603

72341091بلوار ولیعصر نبش تقاطع شهید پژوهنده33238569زهرا شاهیوندیخرم آبادلرستان604

72341095لرستان دورود خیابان راه آهن پایین تر از مسجد امام حسین43212727غالمرضا جودکیدورودلرستان605

72341034میدان امام حسین پاساژ میالد نور43216407فرشته نیک آبیدورودلرستان606

72341242جنب بانک مسکن- خیابان کاشانی غربی - الشتر 32522928حمزه حسنوندسلسلهلرستان607

72341113خیابان رهبري جنب بانك صادرات روبروي بانك تجارت32626217محمدرضاشیخي موسيكوهدشتلرستان608

72341155نوراباد خ امامروبه روی بانك مسكن32740348ایرج شیخینورآبادلرستان609

72341094لرستان دورود شهرک قدس میدان قدس43224391زینب رحیمی مهردورودلرستان610

72341135خ امام روبه روی بانک صادرات32220123سید نورمحمد موسویپلدخترلرستان611

5872351023 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل 44245955مرضیه اصالنیآملمازندران612

72351273بابل روستاي كمدره-امل جاده قدیم امل43195307امید هزارجریبیآملمازندران613

1772351824مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل 32363998حسام هوشیارانبابلمازندران614

72351197خیابان مدرس چهار راهگنجینهبرج بنروبرو برنج فروشی شیخ زاده32190334عبدهللا صادقی نیابابلمازندران615

72351193پیشخوان دولت رضوان52بابل چهارشنبه پیش نبش ایثار 32376386ناصر ملک زاده احمدیبابلمازندران616

72351920(روبروی مخابرات قدیم )بابلسر خیابان امام مقابل پاساژ صادق نژاد 35254172یاسا توسلیبابلسرمازندران617

1672351120و14بلوار شریفي بین شریفی 35339898یوسفصداقتبابلسرمازندران618

1525280985سید مهدی خالقی تروجنیبهشهرمازندران619
72351554بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب کوچه شهید مجیدی منزل شخصی

72351065خ باهنر روبروي دبیرستان نجابت34541541عابدین عطاردبهشهرمازندران620

72351337تنكابن جنب اداره پست4224200رضا شرافتیتنكابنمازندران621

72351119.کوچه طلوعی .خیابان عالمه 54211999محمد تقی سلیمیتنكابنمازندران622

72351092تنکابن خ جمهوری جنب کوچه نسترن54222866سیدمحمدجواد هاشمیتنكابنمازندران623

72351007(شیری)شهریورجنب اداره پست دفتر پیشخوان دولت 17چالوس خ52227566فاطمه شیریچالوسمازندران624

72351174چالوس هچیرود جنب بانک ملی52161147یاسر باقی زادهچالوسمازندران625

72351919ساری میدان ساعت خ انقالب1133325792مریم عمرانساریمازندران626

سمیرا میرزاپور بیشه ساریمازندران627

سری

33363938
1372351585فلسطین -خیابان فلسطین-ساری

72351335ساری بل كشاورز نرسیده به ترمینال جنب بانک رفاه33299089سیده زهره میرجماليساریمازندران628

72351134بلوار آزادي روبروي پارك آفتاب1512275555عینعلینوریان الالییساریمازندران629

72351131 جنب تعاونی جهاد کشاورزی2ساری بلوار آزادی ابتدای خیابان بعثت بعثت 33370056رقیه میرزائیساریمازندران630

72351831حاجی آبادروبروی بانک ملت-شیرگاه-سوادکوه-مازندران42444283محمد محمدی نفت چالیسوادكوهمازندران631

72351261مازندران سوادكوه زیراب جنب ایستگاه سواري پل سفید42457490رحیم گودرزیان سرخیسوادكوهمازندران632

72351215خیابان شهید نامجو روبروي پاسگاه35665000محمد هادینریمانی كناريفریدونكنارمازندران633

72351853(تعویض پالک)جنب راهنمایی رانندگی / پل سیاه رود / کمربندی شمالی / قائمشهر 42080063الناز اقوام مدنیقائم شهرمازندران634

472351182نرسیده به مهر-خیابان شرافت-خیابان کارگر-قائمشهر-مازندران42077008احسان محمدیقائم شهرمازندران635

72351694خیابان اصلی- فوالدکال-روستای-قائمشهر-مازنداران42080553الهام لطفی قادیکالئیقائم شهرمازندران636

قائم شهرمازندران637
ابوالقاسمجوادي 

كوچكسرائي
72351190خ ساري چهارراه فرهنگ كوي سیدین دفتر نوین42237359

72351251 شهریور جنب داروخانه آقا داداشی دفتر پیشخوان دولت بور17نشتارود خ 54265751علیرضا بورنشتارودمازندران638
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1172351874نور روستای گنج یاب خیابان اصلی نبش توحید 44643290هادی ساالرنورمازندران639

72351244نوشهر خیابان فردوسی جنب سازمان تامین اجتماعی52334072فتحعلی اسحق نیمورینوشهرمازندران640

72351514ساري بل كشاورز باغات مهدشت33228750محسن محمدی ازنیسارئمازندران641

72351288مازندران بهشهر پاساژهاتفی34574841حجت هاتفیبهشهرمازندران642

گلوگاهمازندران643
علی عسگر خادمی 

گلوگاهی
72351086 بهمن پاساژ نوروزی22گلوگاه میدان 1526229621

1472351243نور میدان كارگر ابتداي خ نیما پ44528558مریم توکلینورمازندران644

3372351330نبش کوچه امام خمینی- خیابان امام خمینی-بابلسر35330074نازنین مهدی پوربابلسرمازندران645

72361016انتهای خیابان شیخ مفید- خیابان فتح شیاه کوه - اراک32768991محمد صالحیاراكمرکزی646

72361025اراك بل فاطمیه جنب بانك ملت33661666علي پاگلياراكمرکزی647

72361059اراک شهرصنعتی میدان کانون جنب امالک حیدری33125168شهین تریوهاراكمرکزی648

72361009اراک خیابان آیت اله سعیدی نرسیده به بانک سپه نبش کوچه شهید عابدی32275136هادی مزرعه فراهانیاراكمرکزی649

72361073اراک خ امام موسی صدر حدفاصل اداره برق و پل برق32226000علی ورمزیاراراكمرکزی650

72361021اراک انتهای خ مشهد جنب اتش نشانی8632272625غالمرضا غالمیاراكمرکزی651

72361003اراك خ قایم مقام میدان ساعت33247403احمد آقاباقرياراكمرکزی652

72361064نبش کوچه حیدری-پایین تر از چهار راه افضلی- شهرستان تفرش خ آیت اله سعیدی 36235002مجید لطفیتفرشمرکزی653

72361056استان مرکزی شهرستان خمین بلوار بهشتی نبش کوچه توانا8652336644طیبه رفیعیخمینمرکزی654

72361058خمین خیابان مطهری دفتر پیشخوان دولت کفایتی46230000محمدکریم کفایتیخمینمرکزی655

72361020خمین خ امام خساحلي روبروي بیت امام8646222شهریار خسرویخمینمرکزی656

72361040ساوه خ شریعتي روبروي بانك ملي فلطسن8642249010فریباایمانيساوهمرکزی657

72361095فرمهین بل ش فهمیدهنبش ک یاس33722007راویه شریفی بی باالنفرمهینمرکزی658

72361036(ع)جنب مسجد امام رضا  - (ره)خیابان امام خمینی 35455172ابوالقاسم کوخائیكمیجانمرکزی659

1272361092 خرداد بعد از چهارراه مخابرات نبش بوستان 15محالت خ 43233320مهدی مجدیانمحالتمرکزی660

72371091بستک میدان بسیج جنب بانک ملی دفتر پیشخوان خدمات دولت7643225333سعید رحیمیبستكهرمزگان661

بلوار سرور آزادگان نبش کوچه سرور  (نایبند شمالی)به سمت خور نایبند (آزادگان)بندر عباس آزادگان پارک شهداء 33335164اعظم برزگر بفروئیبندرعباسهرمزگان662

3آزادگان
72371186

72371098طبقه همکف-ساختمان عرفان -ورودی ازادگان-شهرنمایش33318164نرگس میرچناريبندرعباسهرمزگان663

172371049خ انقالب پاساژ مدنی پالک 44242676محمدشریف بدریبندرلنگههرمزگان664

72371125بندرلنگه خیابان شهرداری روبروی خدمات شهری44245550ماریه نجفیبندرلنگههرمزگان665

72371047كنگ خ طالقاني اداره پست دفتر پیشخوان44235020محمود فرهمندبندرلنگههرمزگان666

72371127روبروی کافی نت بوران-بلوار معلم-پارسیان7644626130فاطمه حسینیپارسیانهرمزگان667

72371147حاجی آباد خیابان ولی عصر شمالی طبقه زیرین صندوق تعاون ایرانیان35424008سعیدهداییانحاجي آبادهرمزگان668

72371099روبروي موسسه قوامین-بلوار انقالب غربي 42887130مرضیه رشیديرودانهرمزگان669

72371145قشم بلوار صیادان روبروی سمساری مولوی7635222051حسن سعیدی گوربندیقشمهرمزگان670

772371169خراسان بساک پ1کیش شهرک صدف فاز 44445858شهرام صاحب جمعیكیشهرمزگان671

72371084میناب بلوار امام روبروي کارخانه یخ قدیم42230500مریم گمشادیمینابهرمزگان672

72371149بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به بیمارستان شهید محمدی روبروی ستاد خبری جنب رویال مارکت33331825نرگس شهبازیبندرعباسهرمزگان673

72381072اسداباد میدان ساعت اول کوچه بازارجنب کلی فروشی صفائی و زرعلی33124106بابك فدائیاسدآبادهمدان674

72381025تویسركان خ باهنر جنب بانك سپه34947420مهدي شاهرخيتویسركانهمدان675

72381104خیابان باهنر روبروي كوچه صادقیه باالتر از آزمایشگاه دكتر صابوني34941714فخرالسادات مهدیانتویسركانهمدان676

72381067صبح و عصر- دفتر پیشخوان شتاب - نبش چهار راه برق باال- مالیر 33354682محمد حمزه لویمالیرهمدان677

مالیرهمدان678
عصمت علی 

محمدمالیری
72381132خ شهید شیخ حسنی روبروی باغ گل شهرداری32210094

72381029مالیر ابتدای بلوار سیف الدوله پاساژ پارس8512251931مهدی اولیائیمالیرهمدان679

72381008میدان قائم تاالر باران3322975مینا عابدینیمالیرهمدان680

72381058نهاوندابتدای خیابان خاقانی روبروی آموزش و پرورش33221200نسرین حاجی باباعلینهاوندهمدان681

72381076خیایان شریعتی، باالتر از چهارراه، نرسیده به ایستگاه عباس آباد32533390صفورا فرجام طلبهمدانهمدان682

72381096همدان ارامگاه بوعلی نبش بل مدنی دفتر پیشخوان32516877مجتبی مصباحیهمدانهمدان683

همدانهمدان684
سید محمد مهدی 

مرتضوی
72381015خیابان بوعلی سیزده خانه جنب مسجد امام حسین38275430

672381013همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد 8280340حسین کاویانی حقگوهمدانهمدان685

72381094جنب بانك كشاورزي-خ امام خمیني8126227539زهرا مظفری شهپررزنهمدان686

71383005دفتر پیشخوان نامیله-خیابان ولیعصر -(شهرک اندیشه)نامیله-مالیر32283070شهاب نوردی نامیلهمالیرهمدان687

72391048یزد اردکان احمدآباد بلوار امام خ محقق داماد32274334جواد دهقانی احمدآباداردكانیزد688

72391015بل پاسداران بعداز مخابرات كوثر38236260ابوالفضل دهقان شیریحمیدیایزد689

72391026مهریز خ ش مطهری روبرو بیمارستان جنب عینک دانشجودفتر پیشخوان32531200شکوفه زارع بیدکیمهریزیزد690

72391037نرسیده به ثبت اسناد میبد-خیابان کاشانی-خیابان امام32346991سمیه دهقانی فیروزآبادیمیبدیزد691

72391041روبروي بانك سپه مركزي-خیابان امام32324322خدیجه زارع مهرجردیمیبدیزد692

72391025شهریور مجتمع تجاری الله17بل37264541امیرحسینپارسائیانیزدیزد693

مهناز حیدری مزرعه یزدیزد694

آخوند

35286800
72391065بل استقالل میدان کسنویه بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزادی

72391023یزد خ انقالب روبرومسجدحکایتی35282898سیدحسین رستگارییزدیزد695

72391002یزد م ابوذر ک ژاندارمری نبش نظام وظیفه38240004علی آسایشیزدیزد696



لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام 

کد دفترپیشخوانآدرس دفتر پیشخوانتلفن ثابتمسئول دفترشهراستانردیف

72391033جنب امالک پارسیان-ابتدای خیابان وکیل -چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوری 5283256فاطمه احسانیزدیزد697

72391066میدان خاتمی ابتدای بلوار مدرس جنب پل هوایی داخل کندرو36239441رضا عمانییزدیزد698



لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام 


