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72121070اردبیل دروازه آستارا پشت تی بی تی سابق33814520یوسف ادیماردبیلاردبیل1

72121014دفتر خدمات ارتباطی بهار-حدفاصل میدان توحید ومیدان حكیم نظامی -خیابان ابوطالب33632442داور   باقرزادهاردبیلاردبیل2

80772121137متری پ35اردبیل شهرک رازی اول 33630083سجاد صداقتاردبیلاردبیل3

72121102اردبیل میدان خاتم النبین جنب نمایشگاه موسوی33446010بهراد قنبریاردبیلاردبیل4

2972121029اردبیل کمربندی دوم محله شهریار خیابان شهریار  پالک 33447534فرخ دولتیاردبیلاردبیل5

72121091خ شهید رجائی جنب بانک ملی32732131منصور عابدیپارس آباداردبیل6

72121160پارس آباد خیابان امام ابتدای محله ایثارگران عربلو32733444جالل رحیم نژادپارس آباداردبیل7

72121116اردبیل مشگین شهر خیابان استاد مطهری روبروی مسجد زینبه32541588اصغر حاتمیمشگین شهراردبیل8

72121067خ امام روبروی بانک تجارت شعبه امام32542888علی معیت ایواتلومشگین شهراردبیل9

72121119خیابان امام خمینی-نمین23227911داریوش شاهماری نمیننمیناردبیل10

72131070طبقه اول- روبروی بانک کارآفرین- خ نظر غربی36293833رامین دولتشاهیاصفهاناصفهان11

3472131103خ جی خ ش رجایی پ35235343نداسادت  حسینی جبلیاصفهاناصفهان12

2072131220 آبان جنب کوچه 25کاوه بعد از بیمارستان سوانح سوختگی نرسیده به پل -خ-اصفهان33455205بیتا حسینیاصفهاناصفهان13

B1472131303مج تجاری هفت نگین واحد -میدان غدیر-سپاهان شهر36514972پریسا کیان ارثیاصفهاناصفهان14

72131308اصفهان میدان الله زینبیه شمالی نبش خ محوری اصفهانی15671003فاطمه خلیلیان مهابادیاصفهاناصفهان15

64372131324کوی ولیعصر خ جانبازان  پ 37778700محمد امیر افشاراصفهاناصفهان16

72131355سه راهی پینارت روشندشت خ ولی عصر دفتر پیشخوان15314882ابراهیم امامیاصفهاناصفهان17

72131342خ کهندژ ابتدای بلوار امام رضا33522184مرضیه یاریاصفهاناصفهان18

72131084راه ملک شهر جنب ایران خودرو3خ کاوه 14505704سهیال   آتشی دلیگانیاصفهاناصفهان19

1872131238خیابان امام خمینی بعد از کوچه 33363731عباس کریمی بهجت آبادیاصفهاناصفهان20

72131262خیابان زینبیه بعدازحرم نبش کوچه مهر35512795مهدی سعادت نوریاصفهاناصفهان21

72131131خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس 37716364منوچهر نصراصفهانیاصفهاناصفهان22

3272131247اصفهان خ اتشگاه بهرانچی جنب بن بست 37711055علی طاهری نژاداصفهاناصفهان23

16672131309اصفهان خ رودکی روبروی اداره اماکن عمومی مجتمع پارسیان طبقه دوم واحد37867185محمد جاللیاصفهاناصفهان24

72131233خ بزرگمهر روبروی خ مبارزان32280355سیدهادی ضیاییاصفهاناصفهان25

72131088خ کاوه،خ استاد فالطوری،نبش چهارراه ال بویه35685550سمانه شعربافان مجاوراصفهاناصفهان26

72131213اصفهان خ امام خمینی محموداباد خ اسمان33806465رضا محرابی محمودابادیاصفهاناصفهان27

72131278انتهای خ کاوه شهرک ولی عصر34605450مهدی  مزدبراناصفهاناصفهان28

72131097خ احمد اباد خ گلزار شمالی ط فوقانی سوپر پل2641680امیرحسین  مرتجیاصفهاناصفهان29

4672131189بادرود خ امام پ54348850محمد علی  سپهری سپهریبادروداصفهان30

72131176 معصوم14پیربكران خ ش بهشی میدان 37224490سمیرا بكرانی باالنیپیریكراناصفهان31

272131266رو به روی شهرداری منطقه (شهرداری)اصفهان خمینی شهر خیابان شهید صدوقی33613852محسن صفاری فرد خوزانیخمینی شهراصفهان32

72131164نبش کوچه چمران(استادیوم)میدان قدس-خمینی شهر33603141بهناز بهمنشخمینی شهراصفهان33

72131259اصفهان خمینی شهر درچه میدان امام خ بسیج 13756800جعفر جزینیخمینی شهراصفهان34

72131143خور م امام خ مسجد جامع محل سابق پست46324700شرکت رنگین کمان ارتباط گستر حیدرخوراصفهان35

72131390جنب اداره مخابرات- بلوار طالقانی -داران 57228363قنبرعلی بهارستانیداراناصفهان36

72131420خ شهیدبهشتی شرقی روبروی اداره دارایی- داران- اصفهان 57226761فاطمه واعظ زاده دهقیداراناصفهان37

72131202رهنان خ شریف غربی جنب برج کبوتر03117392232مریم  خرازی اصفهانی رحناناصفهان38

72131001سمیرم  میدان معلم3223220800احسان  رضائی سمیرماصفهان39

72131407کاشان بلوار مطهریروبروی مسجد قائم55549648مجتبی کیانیکاشاناصفهان40

72131060سده لنجان خ امام 52436500مریم قاسمی بیستگانیلنجاناصفهان41

55372131408پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)ابتدای بلوار امام خمینی - زیباشهر - مبارکه - اصفهان 52544894ندا درخشان مبارکهمبارکهاصفهان42

3072131310نایین خ معلم روبروی مخابرات پ 46251880میترا توکلیناییناصفهان43

72131207نجف اباد خ امام غربی جنب حوزه علمیه42642909مهدی معینینجف آباداصفهان44

772401190و6سه راه گوهردشت بلوار یادگار امام بین یاسر34645500داود حاجی حسنیکرجالبرز45

72401192 خ سعدی جنب آسایشگاه آفرینش56کرج جاده فردیس گلستان36669870ابراهیم نجاریکرجالبرز46

72401147 دفتر پیشخوان6کرج اسالم اباد منطقه 32238807حسین پهلوانیکرجالبرز47

72401183 متری کاج بعد از شاکرزادگان جنب مسجد الجواد45کرج عظیمیه 32557780لیال  طالبی همت آبادیکرجالبرز48

5772401236کرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداری پ32256727رضا اختیاری سلماسیکرجالبرز49

10772401128پالک -پایین تر از میدان دانش-بلوار مدرس شمالی-هشتگرد44225770جالل صفاپورهشتگردالبرز50

72141086فرودگاه سابق بلوار مصلی جنب مسجد باب الحوائج33383827فریبا پورمنصوریانایالمایالم51

72141065چهار راه پیام نور دفتر پیشخوان بامداد- ایالم 32244584حسنا مالییایالمایالم52

72141056ایالم بل مدرس نرسیده به شرکت برق13380971معصومه هاشم بیگیایالمایالم53

72101369ا33220713پریسا صفری فسقندیساسكوآذربایجان شرقی54

72101157خیابان بیگلری،روبروی بانک کشاورزی شعبه بیگلری-اهر44331665بهرام خدادادیاهرآذربایجان شرقی55

72101284گوگان اول خ سعدی دفتر غالمی 34524060محمد   غالمی گاوگانی آذرشهرآذربایجان شرقی56

72101182 بهمن29بستان اباد خ 24121300اسماعیل  باجنگجوی بستان آبادآذربایجان شرقی57

1072101200شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پ34482002علیرضا  زارع فرخادیتبریزآذربایجان شرقی58

126272101262تبریز میدان نماز دفتر15530400اسماعیل نوروززادهتبریزآذربایجان شرقی59

5572101326تبریز خ رسالت ج مسجد امام حسن پ444475ثمینه محمدی پورتبریزآذربایجان شرقی60

572101209چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملی پالک34787050صابر تمجیدی اسكندرتبریزآذربایجان شرقی61

72101408 1 متری سه راهی کوثر جنب کوی شبنم پالک20خیابان شهید منتظری خیابان - تبریز- ش-آ35456312علی همت جوتبریزآذربایجان شرقی62

11172101339تبریزخ عباسی کوی بهشتی تقاطع شفیع زاده پالک16577404شهناز جوانی تبریزآذربایجان شرقی63

72101305تبریز خیابان شریعتی جنوبی مغازه سنگی  15556262مصطفی  مصطفی زاده عسگریتبریزآذربایجان شرقی64

72101195تبریز شهرک اندیشه فلكه اصلی جنب قنادی شیرینک34263214حسین  علیقلیزادهتبریزآذربایجان شرقی65

72101234خ منتظری نرسیده به میدان سجادیه 35454911مریم  عباس زاد اصلتبریزآذربایجان شرقی66

5072101314پالک-جنب مخابرات طالقانی-چهارراه طالقانی-خیابان آزادی-تبریز15431443رضا وارسته نیاتبریزآذربایجان شرقی67
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72101147ارتش جنوبی، اول پاستورجدید، روبروی ساختمان پزشكی پژواک، دفتر پیشخوان واحدی35429780یوسف وحدی واحدتبریزآذربایجان شرقی68

72101417تبریز آخر طالقانی اول بلوار معراج غربی35408641شكوفه فرسادتبریزآذربایجان شرقی69

372101318خ بهارشرقی تقاطع خ فلسطین پ 32800279سجاد علیونتبریزآذربایجان شرقی70

1772101263میدان قونقا  خیابان خیام اول خیابان شهریار پالک 35514013اعظم حریری شبستریتبریزآذربایجان شرقی71

272101367نصف راه کوچه تبریز نو پالک -تبریز34415260رضا عبداله پورتبریزآذربایجان شرقی72

125072101250تبریز خ امام ایستگاه قطب روبروی ساختمان کاچیران دفتر پیشخوان دولت33355866داود عبدالهی کاظمی نژادتبریزآذربایجان شرقی73

3772101395تبریز شهرک باغمشه خ شهریار پالک36668717رباب پوراکبرتبریزآذربایجان شرقی74

538072101277خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت 43230358نگار  امینی سرابآذربایجان شرقی75

72101379روبروی پست بانک-خ امام- شبستر42430988مهدی مصطفویشبسترآذربایجان شرقی76

72101424میدان کوره خانه روبروی موسسه جوانان خیر پشت ترانس برق 37250118محمدرضا   وندتمدنیمراغهآذربایجان شرقی77

72101291مراغه خ خواجه نصیر روبروی خ میر حبیب 12244066ساسان   جلیلی مراغهآذربایجان شرقی78

551496571972101323انتهای خیابان کاشانی جنب تاالرقصر37214300حمیده حسن پورمراغهآذربایجان شرقی79

36772101231خیابان طالقانی جنب میدان آردفروشان پالک37255888سعادت 72101231مراغهآذربایجان شرقی80

72101280میكائیل اباد روبروی سنگک پزی37273000ویدا  شكری بلوک ابادمراغهآذربایجان شرقی81

72101388 متر پایین تر بازار وصفعلی دفتر حاجی زاده 50خ دکتر بهشتی روبه روی بانک صادرات مرکزی 37227983فیروز  حاجی زادهمراغهآذربایجان شرقی82

72101378مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحر 42282065رحمت اله همایونیمرندآذربایجان شرقی83

72101207میانه میدان آزادی روبروی ساختمان رازی 52247311نسرین  نیک مهر  نیک مهر میانهآذربایجان شرقی84

72101272خ امام فلكه سونگون73244323یحیی  رسول اهریورزقانآذربایجان شرقی85

72101161هوراندچهارراه معلم44263195قهرمان  خیرخواههوراندآذربایجان شرقی86

1/23272111176 راه بعثت روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران پ4ارومیه خ باکری 12257501پرویز سلطانیارومیهآذربایجان غربی87

72111003خ یاسر دفتر اورمیا33457246فرزان عباسوند جاهدیارومیهآذربایجان غربی88

31372111186خ شهید مطهری روبروی مسجد رضااباد پ12356277سعید  حمیدیارومیهآذربایجان غربی89

72111060 جنب فروشگاه بوش دفتر افشار10+ارومیه دروازه مهاباد روبروی پلیس 32375028سمیرا امامیانارومیهآذربایجان غربی90

72111066ارومیه فلكه دخانیات2763912محمد صادقی حبشیارومیهآذربایجان غربی91

72111028ارومیه بلوار بابا ساعی خ پیشوا دفتر پیشخوان آراز32369490حسین پورعطاارومیهآذربایجان غربی92

1572111190سه راه کاشانی اول باکری پالک32254131راحله اسم زاده شتربانیارومیهآذربایجان غربی93

72111198بوکان خ انقالب روبروی کوچه مرمر46271970فهیمه  سرگلیبوکانآذربایجان غربی94

72111075خ امام اول کوچه سلطانزاده دفتر پیام خوی36235991رویا تیمورزاده سیوانیخویآذربایجان غربی95

72111097دفتر پیشخوان مهر-خوی خ کوچری باالتر ازامامزاده سید بهلول جنب داروخانه دکتر جعفری36365476سعید ملک خواهخویآذربایجان غربی96

72111104خوی بلوار ولی عصر جنب پمپ بنزین دفتر سامان36250205حمیده قصاب زاده چورسیخویآذربایجان غربی97

172111099نبش کوچه زیتون -روبروی فروشگاه برادران علیلو  (دروازه ماکو)میدان جهاد-شهرستان خوی انتهای خیابان مصال _آ غ 36241179رضا کلب خانیخویآذربایجان غربی98

2272111251آذربایجان غربی سردشت خیابان امام جنب اداره مخابرات پالک 43234001ادریس  رسولی سردشتآذربایجان غربی99

72111091غربی شهرستان سلماس خ معلم نرسیده به تقاطع مدرس.آ35241818رضا جعفرزادهسلماسآذربایجان غربی100

45972111090سلماس خ فردوسی شرقی نرسیده به فلكه گاز پ - آذربایجان غربی 35249222حمید جالیزبانسلماسآذربایجان غربی101

72111126آذربابجان غربی شاهین دژ چهارراه شهید ترابی روبروی بانک تجارت شعبه مرکزی پست بانک زینالی46323481الچین زینالیشاهین دژآذربایجان غربی102

72111150بلواربهشتی روبروی بانک تجارت22729522حكیمه   حسینی بسطام قره  ضیاالدینآذربایجان غربی103

72111231آذربایجان غربی مهاباد خیابان جمهوری اسالمی کوچه شاطری روبروی پاساژ فرهاد 42246707هیوا نانوازادهمهابادآذربایجان غربی104

1372111143 باغ شایگان فلكه مالخلیل روبروی کالنتری 22243868بفرین  محمدیمهابادآذربایجان غربی105

72111161آذربایجان غربی میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر اندیشه45334245امید لعلی نژادمیاندوآبآذربایجان غربی106

36233206ولی سلدوزیاننقدهآذربایجان غربی107
آذربایجان غربی نقده خیابان شهید مسافری نبش کوچه شهید دهقان

نرسیده به کتابخانه شماره یک دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی صبا نقده
72111166

72111082نقده بل بهشتی دفتر پیشخوان جعفری35631133عبداله جعفری کنگرلویینقدهآذربایجان غربی108

72151035(ع) بوشهر شهرستان دشتستان شهر کلمه خ شهدا جنب درمانگاه امام علی 4340320محمد نورمنشبوشهربوشهر109

72151039 بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیدی33536861حسین عرب نیدیبوشهربوشهر110

72151020 بوشهر ابتدای خ بهشت صادق روبروی بانک ملی33563010زهرا  حیدریبوشهربوشهر111

72151015دفتر پیشخوان خدمات دولت قلندری(مصلی سابق ) کاکی خیابان انقالب کوچه نماز شمال مسجد الزهرا35314651طیبه قلندرکاکیبوشهر112

72151052گناوه خ سادات میدان امام حسین نبش کوچه ملک فرد-بوشهر33149880حسین نورافشانگناوهبوشهر113

572161449و4اسالمشهر سرنوری پاساژمیالدنور طبقه زیر همكف واحد 56695420حمیده زمانیاسالمشهرتهران114

6972161682 پ27اسالمشهر باغ فیض ک 56367035فریبا  احدپوراسالمشهرتهران115

7272161547اسالمشهر واوان خ شهید بهشتی پ56173482مصطفی  لطفی اسالمشهرتهران116

50672162086سی متر جی برادران فالح پ 66287801سیدحسین  صادقی حسینی آب باریکتهران117

61372161928پالک - خیابان نبرد شمالی - خیابان پیروزی - تهران33079664مسعود لوالچیتهرانتهران118

72161111 پستی جاجرود روبروی از پلیس راه جنب مسجد امام رضا ط اول16منطقه 76202040نجیبه یافتیانتهرانتهران119

77443813ریحانه صانعیتهرانتهران120
میدان رسالت خیابان فرجام شرقی خیابان سراج نرسیده به چهارراه دالوران روبروی گلستان ششم

 طبقه همكف318پالک 
72161081

72161039 54 پالک 13میرزای شیرازی کوچه 86073386سمیه حبیبی آزاد بنیتهرانتهران121

672161748 واحد 48 پالک 26خ - خ اصلی - تهرانسر40445064حمید  شفیعیتهرانتهران122

72161041طبقه اول-78پالک -نبش سروستان نهم-بلوار کاج-شهرک گلستان-22منطقه 44757000منصور نامور کالنتهرانتهران123

872162107واحد.2طبقه.436پالک.مجتمع یاس.اول بلوارفردوس شرقی.بزرگراه ستاری44951810محمدرضا کالنترهرمزیتهرانتهران124

372161736 واحد512خیابان جمالزاده شمالی باالتر از باقرخان پالک66917568حسین جز خراسانیتهرانتهران125

72161008 طبقه همكف86پالک - بین اندیشه و سهروردی - خیابان شهید بهشتی 88472078محمد حسین  علی محمدی تهرانتهران126

172161114 ط همكف و 416خ دماوند بین چهارراه آیت و خاقانی ایستگاه ابوریحان جنب پل عابر پ 77983737محمد توسلیتهرانتهران127

72161914طبقه اول1213کارگرجنوبی نبش لبافی نزاد شماره66418793ناهید تهرانی متینتهرانتهران128

35972161174خ بهار شمالی نبش ک شكیباپ 77631422مهدیه  ملک پورتهرانتهران129

372162104 واحد 2 ط 4پالک - بن بست اعظم - شیخ بهایی جنوبی 88051247غالمرضا امامی فرتهرانتهران130

172161707شهریور نرسیده به میدان خراسان بن بست افشار پالک 17خیابان 33512954نفیسه جنتیتهرانتهران131
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72161996ورودی شهرک شهید فكوری-ابتدای جاده مخصوص کرج-میدان آزادی44697001محمدرضا مالوردیتهرانتهران132

72162068 باالی داروخانه ناهید 12میدان آزادی خیابان آزادی  نبش کوچه نوربخش پالک 66089600فاطمه دوستدار ابربكوهتهرانتهران133

72161437 62پالک  (عوارضی)شهرقدس خ بهشتی46888407مهرداد  قائم مقامیان تهرانتهران134

12272161585شهرری خیابان شهیدسرگرد محمدی بعداز بانک ملی نرسیده به میدان صفائیه پالک 33389589حمید  شهبازیتهرانتهران135

472162193واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبی -بعد از آذربایجان-  خیابان آزادی 66384808مرتضی دادخواهتهرانتهران136

72162119 مجتمع تجاری گلها2شهر اکباتان فاز 44660401صمد محمدی صومعهتهرانتهران137

22472161575میدان امام حسین خیابان دماوند خیابان اقبال الهوری پالک 33342930سجاد غالمیتهرانتهران138

59772162135خیابان دماوند نبش چهاراه آیت پ77212823نسرین فرشبافتهرانتهران139

62172161599ستارخان بین خسروواسدی پ44225000سهیال رجبی سنجدریتهرانتهران140

33672162066صادقیه بلوار فردوس شرق روبروی خیابان عقیل پالک 44963147محمدرضا مقیمی هنجنیتهرانتهران141

5872161520پالک -ضلع جنوب غربی-میدان سرو-سعادت اباد 22141350محمدعلی رحمنیتهرانتهران142

72161761 طبقه اول3خ آزادی تقاطع نواب، جنب درب شمال متروی توحید پالک 66910852شهال حسینیتهرانتهران143

272162150واحد - 1طبقه - 4پالک - نبش خ اسكندر طالبی - خیابان قزوین56078195فرزانه مینائیتهرانتهران144

10272161427 واحد1 طبقه 1991خیابان مطهری خیابان حسینی راد خیابان ولیعصر پالک88851763سید هادی حسینیتهرانتهران145

72162109 طبقه همكف92خیابان پیروزی حیابان پنجم نیروی هوایی بعد از فلكه اول پالک 77173537حمیدرضا زمانیتهرانتهران146

272161059 طاول واحد429نیاوران نرسیده به چهارراه مژده پ22756899یاسر  عمادیتهرانتهران147

18172161043تهران خ مجاهدین پ77621469ارزو سامگرتهرانتهران148

372161881و1م پونک اول میرزا بابائی س ساعت ط44480244غالمعلی مسعودتهرانتهران149

172161803 واحد1ایتدای بلوار کوهسار پالک44337579سید محمد میرمالكیتهرانتهران150

72162074 طبقه همكف501پالک (عارف)خیابان مخبر شمالی (آهنگ)بزرگراه شهیدمحالتی33177420صفر شیری اردالنیتهرانتهران151

13772161106م ابوذر خ سجادجنوبی نبش امیری پ55144545مسعود نیک آذرتهرانتهران152

1772161591، ساختمان سبز، طبقه اول، واحد 148جنت آباد جنوبی، ضلع جنوبی میدان چهارباغ، پالک 46043011هدیه سادات میزبانتهرانتهران153

7772161990شرقی میدان تختی پالک 212تهرانپارس انتهای77334077کاظم تقدیری پورتهرانتهران154

72161025طبقه همكف-200پالک -262ساختمان -ضلع غربی-م سپاه-تهران77649490نهضت عطائیتهرانتهران155

7372161405پالک  - (هشتم مخابرات)نبش خیابان شهید کالشک- تهران جنت آباد مرکزی 44444092رضا یعقوبیتهرانتهران156

72161894ط اول201پ 7سهروردی جنوبی روبروی راهنمایی و رانندگی منطقه 88402974عیسی محمودیتهرانتهران157

72161319 ط همكف38خ دالوران خ واالئیان جنوبی پ77443837سمیه مشایخیتهرانتهران158

72162050واحد یک - طبقه اول- 268پالک - جنب پل مدرس- خیابان مطهری- تهران88307951حمیدرضا  مداح تهرانتهران159

7072161134تهران خ پیروزی خ شكوفه نبش خ سیرجان پ33315465محمد سوهانیتهرانتهران160

72161271 ط همكف11 بخارست پالک 10م آرژانتین خ 88510405حبیب اله  صالحیتهرانتهران161

972161733پالک-ساختمان بهنام-ابتدای نیروی دریایی -میدان رسالت77801011ملیحه بهنامتهرانتهران162

4572161478خیابان شهید محمودی پالک -قمصر-باقرشهر-شهرری56528816محمد علی حقیقت منشچهاردانگهتهران163

272161833 دفتر خدمات ارتباطی پ 3شهر آبسرد بل امام خ ش بهشنتی نبش ک گالیول 76372225امراله  قضاوتیدماوندتهران164

4572161236گلستان بعداز فلكه اول نبش کوچه قنبرلو پ56311400زیبا قهرمانیان اقكندرباط کریمتهران165

72161762 مجتمع سپهر طبقه همكف439شهر ری خیابان فداییان اسالم رو بروی اداره برق پالک 33761822سجاد یوسفیریتهران166

41672161288پالک-روبروی کوچه حنانه-خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدس46899395افشین مقدم علیشهریارتهران167

35172161088 دی ابتدای خیابان مبارزان پالک 9شهرقدس میدان 46072963حمید بی پرواشهریارتهران168

41772161209شاهدشهر  ابتدای خ ازادی پ65447430عباس شادمهرشهریارتهران169

5072161670 پ5 بلوار دنیامالی خ ارغوان1اندیشه فاز65516660طاهره ارجمندشهریارتهران170

72161175(برات پور  )خ ولی عصر ک حاج اسماعیلی مجتمع نوآوران 65252100امیر  برات پورشهریارتهران171

12545983پالک(ره)میدان شهدا ابتدای جاده زیوان  خیابان شیخ کلینی تهران شهرری حسن آبادفشافویه56229485سیدروح اهلل عرب باقریفشاپویهتهران172

9572161439 پالک 13خ محمد اباد نبش مهدیه 36146100مصطفی مددی طائمهقرچکتهران173

72161161 834 پ17سراسیاب خ دانش غربی روبروی بن بست16495822منا  محمدیمالردتهران174

372161756خ ش قندی پ(ع)میدان امام حسین36271871اکبر  سلطانیانورامینتهران175

55771(ع)تهران شهرری جاده ورامین نرسیده به پلیس راه قرچک روستای قلعه نو امالک خ مطهری جنب مسجد جامع امام حسین 36341604مهدی زارع زوارهورامینتهران176

72171057باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولت33274677سیده افسانه هاشمی نسبباباحیدرچهارمحال و بختیاری177

72171093بروجن بلوار مدرس روبه روی اداره ثبت واحوال34233531افسانه فیروزی بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری178

72171021جونقان خ انقالب جنب بانک سپه27460430منصور بابایی فرجونقانچهارمحال و بختیاری179

3472171012شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه 33349170رسول  امیرخانی شهرکیشهرکردچهارمحال و بختیاری180

5072171082شهرکرد خ ملت ک32274000حبیب اله نكویی شهرکیشهرکردچهارمحال و بختیاری181

72171083شهرکرد خ عمان روبه روی ترمینال ازادی32272548زینب عباسیان چالشتریشهرکردچهارمحال و بختیاری182

72171013تقاطع فردوسی-خیابان باهنر-شهرکرد32261551اسماعیل  شفقتشهرکردچهارمحال و بختیاری183

10872171063شهرکرد خیابان سرچشمه ها نبش کوچه32243795سهیال هاشمیشهرکردچهارمحال و بختیاری184

72171117طاقانک خیابان ولی عصرشرقی جنب دبستان توحید2484102الهام هادی زادهطاقانکچهارمحال و بختیاری185

3272171049فرخشهر خیابان توسلی نبش ک2430003ماهپسند امیدی نرگسیفرخ  شهرچهارمحال و بختیاری186

72171129خ دانش-فرخشهر32420022فروغ هاشمی شهرکیفرخ  شهرچهارمحال و بختیاری187

72171073لردگان میدان نماز بلوار رسالت باالتر از درمانگاه تامین اجتماعی34447861محمود مسعودی چله گاهی لردگانچهارمحال و بختیاری188

72171115لردگان بلوار شهدا34445877محمدحسین شریف پیرانیلردگانچهارمحال و بختیاری189

72171142(شرکت لردنگار )بلوارشهدا روبروی گلزار شهدا دفتر پیشخوان ابراهیم اکبری -لردگان4446661ابراهیم اکبری منجرموییلردگانچهارمحال و بختیاری190

72171080چهار محال وبختیاری مال خلیفه بلوار شهدا5822658ابوالفضل رستمی مال خلیفهمال  خلیفهچهارمحال و بختیاری191

72171078واقع در ساختمان پست- ناغان32643641عارف  رییسیناغانچهارمحال و بختیاری192

72171059نقنه خیابان قدس24342980لیال ملک پورنقنهچهارمحال و بختیاری193

72171056هفشجان خ نهضت2570530صعود فتحی هفشجانیهفشجانچهارمحال و بختیاری194

72181009ره)بشرویه میدان امام خمینی 32777770اعظم کیانی زادهبشرویهخراسان جنوبی195

72181017 روبروی اداره کل امورمالیاتی6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 32229011 پروین فرهادیبیرجندخراسان جنوبی196

72181014بیرجند خ توحید ابتدای میرزا کوچک خان غربی 32432099هومن بیدختیبیرجندخراسان جنوبی197

72181035بلوارشهید بهشتی نبش چهارراه جانبازان32729114محمدرضا صابریفردوسخراسان جنوبی198
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4472191029چناران نبش امام خمینی 46139000محمود  نوریچنارانخراسان رضوی199

3172191418خ عطاملک جنوبی نبش عطاملک 44441400ابراهیم زارعی صالح آبادسبزوارخراسان رضوی200

72191081خدمات ارتباطی سپهری-خیابان امام خمینی چهار-سرخس-خراسان رضوی25222500مریم سپهری نیاسرخسخراسان رضوی201

8072191023 پ 17خ ش مطهری مطهری 47237232نرگس برزنونیقوچانخراسان رضوی202

1272191052دانشجو18927004مهدی جوکارمشهدخراسان رضوی203

72191106 13بلوار وحدت نبش وحدت 33689599ابوالفضل نخعیمشهدخراسان رضوی204

272191207 پالک4خراسان رضوی شهرستان مشهد خیابان کوهسنگی کوهسنگی38527772مریم ناویمشهدخراسان رضوی205

1472191118و12مشهد مطهری جنوبی  بین مطهری جنوبی 17291068حسین کهندلمشهدخراسان رضوی206

4772191204و45بین امامت 6045940محمد باقر باقرزاده آبشوریمشهدخراسان رضوی207

103672191038 پالک 40بلوار معلم نبش معلم38941400مهدی رضاییمشهدخراسان رضوی208

72191247 دفتر پیشخوان16نبش کرامت9بلوار میامی32516055حسن رضوی شاندیزمشهدخراسان رضوی209

72191174دفترشهیدفهمیده22ابتدای بلوارشهیدفهمیده روبرو فهمیده43333733سیدعلی اکبر سیدموسوینیشابورخراسان رضوی210

72191322نیشابور میدان خیام روبه روی میدان روز بلوار سروستان دفتر پیشخوان12233180زهرا سامعینیشابورخراسان رضوی211

72201050خ طالقانی شذقی جنب ک جاجرمی42223963مجید جین چیبجنوردخراسان شمالی212

72201031خیابان طالقانی شرقی بین پارک شهر و کتابخانه دهخدا 32257952 علی اصغر  وحدانی رشوانلوییبجنوردخراسان شمالی213

15772211164بین خ بازگیر  و خ اردوانی جنب بازارچه پالک  (پرتو)اندیمشک کوی شهدا خ شهیدآوینی 42650030علی اکبر میرعالیاندیمشکخوزستان214

72211016طبقه فوقانی فروشگاه امانیه-مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خ13339222محمد جادریاهوازخوزستان215

72211178اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدی و بایینی روبروی سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر35539735امیر ارسالن داودیاهوازخوزستان216

72211195 83زیتون کارمندی خیابان فاطمی بین زیتون و زمزم پالک 34445209سرور   آزاده فر اهوازخوزستان217

72211048خرمشهر خیابان چهل متری جنب بیمه آسیا53512010علی  گله دارنژاداهوازخوزستان218

372211175کوی نفت نبش رسالت4416111ناهید گرمسیریاهوازخوزستان219

72211009اهواز خ سی متری نرسیده به چهار راه زندبین صابرپور وهاللی 32921036نسترن اسربافاهوازخوزستان220

72211277اهواز خ نادری بین نظامی و خوانساری رو به روی بانک صادرات ساختمان قاطع  طبقه اول32211230محمدرضا مقدمیاناهوازخوزستان221

72211056خیابان شریعتی بین خ امام وافرینش جنب پاساژ ولیعصر 12270036امید   تنورسازدزفولخوزستان222

72211030بهمن22بلوار جمهوری بین ابوریحان و42227008فردوس معرفیان پوردزفولخوزستان223

72211119شوش شهرک دانیال  42870405عباس حمیدیشوشخوزستان224

72211303نبش بازار بابادی ها(عج)شوشترجاده صاحب الزمان36244025عبدالحسین فرهادی بیرگانیشوشترخوزستان225

72211261دی دفتر پیشخوان دولت مرکزی اللی21خوزستان اللی میدان شهدای43296550زهرا فوالدیاللیخوزستان226

72211369اللی بلوار شهید محالتی- خوزستان43296454حدیث  حاجی پور اللیخوزستان227

72211026شهرچمران چهارراه امام ضلع عربی52422996فاطمه زاهدی اصلماهشهرخوزستان228

72211113(ع)هویزه خ امام رضا36784655عباس جاللیهویزهخوزستان229

172221089 متری پردیس نبش ک ولی پ 18زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی ابتدای 35275061فاطمه حاجی حسنیابهرزنجان230

4/472221002خیابان سعدی وسط خیابان هفتم تیر پ 33363029محمدمهدی ریاحیزنجانزنجان231

8072221075زنجان دروازه رشت جنب بانک صادرات پ 33463330محسن ابراهیمی فرد زنجانزنجانزنجان232

672231010سمت راست پالک-ابتدای خیابان طالقانی-میدان فرهنگ-دامغان35263737میثم سلمانیدامغانسمنان233

72231027باغ فردوس نبش خ عسجدی جنب بانک صادرات 13348004منصوره  کریمسمنانسمنان234

72231016دفتر خدمات ارتباطی ولیعصر-روبروی هالل احمر-شهرک ولیعصر33312740عباس کالته مالییشاهرودسمنان235

72231014شاهرود خ فردوسی ج شیرینی سرا32239000آرمین عجمشاهرودسمنان236

72231018بسطام خ مهدیه جنب بانک سپه32524598حامد مرادیشاهرودسمنان237

72231017خیابان تهران روبروی مهدیه بزرگ- شاهرود- سمنان32341314محمدحسین  خواجه میرزائی شاهرودسمنان238

1072231006+استان سمنان شهرستان گرمسار بلوار عمار جنب پلیس34229956عباس پازوکیگرمسارسمنان239

72241012چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگی35322260مهری صبوریچابهارسیستان و بلوچستان240

72241069سیستان و بلوچستان خاش خیابان رودکی تقاطع خیابان شهید بهشتی 33724089عبدالغیوب رخشندهخاشسیستان و بلوچستان241

72241070خیابان فردوسی غربی.زابل32229737فرحناز رستمیزابلسیستان و بلوچستان242

72241076خیابان مصطفی خمینی جنب سازمان بهزیستی33413743فرشته بامریزاهدانسیستان و بلوچستان243

72241081خیابان سید قطب37631081قاسم سربندیسراوانسیستان و بلوچستان244

72241094سیستان وبلوچستان خاش نوک اباد خ خاتم االنبیا ءمیدان امام حسین 33734067ناصر  هاشمزهی نوک ابادسیستان و بلوچستان245

72251037فارس ارسنجان بلوار بسیج43526375حسین مرادیارسنجانفارس246

72251501فارس استهبان جنب جهاد کشاورزی53223210هادی تاج پیكراستهبانفارس247

72251312ابتدای بلوار شریعتی44528122فرشته اسلمیاقلیدفارس248

72251019روبروی اموزش و پرورش قدیم اقلید بلوار مطهری 44527536نرجس اسلمیاقلیدفارس249

72251563 بهمن روبه روی بانک صادرات22بوانات میدان 44406035فاطمه دژبخشبواناتفارس250

972251468و7جهرم چهارراه امام حسین بلوارجانبازان غربی حدفاصل کوچه 54261000زهرا سپندارجهرمفارس251

54440320حسین جاوید جهرمیجهرمفارس252
استان فارس شهرستان جهرم خ آیت اله کاشانی نرسیده به میدان مصلی روبروی کلینیک قدیم دفتر 

پیشخوان دولت
72251252

72251179فارس جهرم بلوار معلم روبروی مجتمع فرهنگی هنری54233437عباس سزاواریان جهرمفارس253

72251027خیابان نادر باسكول نادر32324526مرضیه عابدپورشیرازفارس254

72251088روبرو پمپ بنزین-میدان کوزه گری بسمت پل غدیر - خیابان اصلی بلوار رحمت 37262477داریوش صفائیشیرازفارس255

572251250نبش کوچه - بلوار چمران - شیراز 36461727اسداله یوسفی فرشیرازفارس256

72251451خ زند غربی روبروی بیمارستان سعدی طبقه فوقانی سوپرمارکت زند32354709محمد هنرشیرازفارس257

5972251355شیراز بلوار سعدی بلوار جاده خرامه نبش کوچه 37322570محمود ساری خانیشیرازفارس258

72251158شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروی پمپ بنرین7361473محسن یگانه زادهشیرازفارس259

72251086دفتر پیشخوان دولت6میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش کوچه36316876اسفندیار  نامجوشیرازفارس260

72251271شیراز بلوار نصر بعد از جهانگردی 37309220زهرا بابائیشیرازفارس261

72251134ممسینبی ک شهید نامجو روبروی دبیرستان شهید ایزدی- فارس 24221338فرزانه پناهیانشیرازفارس262

872251453مجتمع بازرگانان غرفه - خ بازرگانان -بلواررحمت 37534423پروانه  خواجه پور شیرازفارس263

72251361فارس خرم بید صفاشهر دو میدان امام23557042سمیه  اسدیصفاشهرفارس264
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72251041میدان مصلی بلوار معلم نبش خ قیام53336660محمد علی  حسینیفسافارس265

72251050فیروزاباد38736388مریم  صفری فروشانیفیروزآبادفارس266

72251334فارس فیروزاباد خیابان آرادی جنوبی جنب بانک سپه38736280پریسا صالحی طیبلوفیروزآبادفارس267

72251155میدان شهداروبرو بانک رفاه37826450طاهره  رفیعی بهجانیکوارفارس268

72251419کوار جنب بانک ملی 37825214بهرام  سلطانی طسوجیکوارفارس269

72251514شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارس52855133هاجر علی پورگله  دارفارس270

72251269راه گردان خیابان هنگ بعداز پاساژ سلمان4الرستان فارس شهرقدیم 52344237فاطمه نقرئیالرفارس271

71251168کامفیروز دهستان خرم مكان58621933حكیمه  دبیری خرم مكانیمرودشتفارس272

72251385خیابان سعدی روبروی خیابان رسالت جنب ساختمان وکال43233800ابراهیم فالحیمرودشتفارس273

72261110 جنب پارک گلستانc4استان قزوین شهرستان البرز ناحیه شهری مهرگان فاز یک زون 32525143سمانه بخشیالبرزقزوین274

7227105972271059زنبیل آباد ابتدای بلوار فردوسی طبقه همكف دفتر پیشخوان دولت 32937445سیدسعید میرشفیعیقمقم275

72271049(جنب مسجد کامكار ) 46قم خ امام نبش ک 36609197زهره ستودهقمقم276

72271058قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهرا37714000علی اصغر حاج علی اکبریقمقم277

72271050 21 و 19دی بین ک 19قم خ 37710774مسعود قنبردوستقمقم278

14672271036م عماریاسر روبروی مسجدامام حسین پ45قم خ17706445مرضیه احسنقمقم279

72281108خ سید جمال الدین اسدابادی روبروی مخابرات 34221800بریار رفاعیبانهکردستان280

72281150بانه خیابان طالقانی پایین تر از بانک ملت مرکزی34228300نادر  امینیبانهکردستان281

72281170کردستان سنندج حسن آباد خیابان اصلی نرسیده به ایستگاه آخر اتوبوس33454251کیومرث صدیقیسنندجکردستان282

72281045خ شریعتی روبروی نیروی انتظامی35250420نادر  دانشورقروهکردستان283

72281162کامیاران خ انتظام باالتر از دکه وکیلی 35523774سعادت  نجفی کامیارانکردستان284

72291034جیرفت چهارراه فرمانداری 9133482668ایران  کریمی سغینجیرفتکرمان285

72291077کرمان جیرفت روبروی فرمانداری خیابان جنب اداره دارایی43217064ناصر رفیعیجیرفتکرمان286

72291179خ ابوذر شمالی دفتر پیشخوان دولت سیب43218075نسیم مارزیجیرفتکرمان287

72291065راور ابتدای خ گلنار 33729596بلقیس  خواجویی راوری راورکرمان288

72291013رفسنجان خ شهید نوری نبش چهارراه دانشجو34331310بتول رمضانی صالح آبادرفسنجانکرمان289

672291096خیابان دستغیب نبش کوچه33329022رضا هنردارکرمانکرمان290

4872291057نبش کوچه -  شهریور17خ - کرمان3318353علیرضا مومن زادهکرمانکرمان291

72291120کرمان خیابان فلسطین ضلع جنوبی میدان بسیج  طبقه زیرین اژانس کارمانیا32268642مریم  محمدی خنامانیکرمانکرمان292

2272291001کرمان خ بهمنیار نبش کوچه 2477800نسرین عربیکرمانکرمان293

172291135کرمان ترمینال جنب تعاونی 2523160مریم توکلیکرمانکرمان294

72301029اسالم اباد خ ش چمران جنب بیمارستان 45232002معصومه علیزادهاسالم آبادکرمانشاه295

72301121(قادری)زیارت تمرخان دفتر پیشخوان9189966351رنگینه  قادریثالث باباجانیکرمانشاه296

72301247دفتر پیشخوان دولت مولوی- روبروی شبكه بهداشت  -(میدان بسیج)دور میدان اصلی شهر - جوانرود46229192افشین عزیزیجوانرودکرمانشاه297

72301178خ امام روبروی بانک ملت26231022امجد فتاحیجوانرودکرمانشاه298

72301244خ امام روبروی اداره دارایی2231310ایرج  خداویسیسرپل  ذهابکرمانشاه299

72301113 دفترپیشخوان دولت نوین تک10+ چهارراه وکیل اقا روبه روی بانک ملت طبقه زیرین پلیس37221011ستار مرادی دربندجوقیکرمانشاهکرمانشاه300

72301226خ نقلیه روبروی بیمارستان امام خمینی نبش کوی رنجبر دفترمهرگان37212782مهدی رنجبرکرمانشاهکرمانشاه301

72311099شمالی10ابتدای ک-کارکنان دولت32326938مرضیه علی نژادگچسارانکهگیلویه و بویراحمد302

72311028گچساران خیابان دانشگاه روبروی ساختمان پزشكان32221705علی بخشایی نصرآباد سلفیگچسارانکهگیلویه و بویراحمد303

72311091 دستگاه نرسیده به شهرک بهارستان خ رمضانی500گچساران 9170536862حلیمه اسدیگچسارانکهگیلویه و بویراحمد304

72311012خیابان امام- لیكک - بهمئی-کهگیلویه و بویر احمد32824846منوچهر آقازادهلیكککهگیلویه و بویراحمد305

72311071خیابان مصلی (ره)شصت متری امام خمینی - یاسوج33232481رضا  اسفندیارییاسوجکهگیلویه و بویراحمد306

772321018 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستان35881841فاطمه رجب لورامیانگلستان307

72321170علی آباد کتول جنب دادگستری-استان گلستان 34240575حدیثه مهقانی نودهعلی آبادگلستان308

72321097روبروی پست بانک مرکزی 20اذر اذر 5گرگان خ 32226340جعفر  قربانی نصرابادی گرگانگلستان309

472321041و2بین الله-خ شهدا-گرگان32250002یونس کازرانیگرگانگلستان310

72321017خیابان انقالب چهار دوم انقالب32159889ابوالفضل صفاریگرگانگلستان311

72321067خ دانشجو  مقابل درب سوم دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان مهرگان 32120306غالم  جهانی پودینه گرگانگلستان312

1472321096خ شهدا نبش الله  گرگان32255119غالمرضا  پناهیگرگانگلستان313

72321135روبروی اتكا - نبش چهارراه فلسفی 32250000میثم اخضریگرگانگلستان314

72321002خیابان ولیعصر نبش عدالت هشتم32358001مصطفی  برناگرگانگلستان315

72321100 دفترخدمات لشكربلوکی42انقالب  (ره)خ امام34361112زینب  لشكر بلوکیگزگلستان316

72331053آستارا بلوار فرمانداری بطرف فلكه گاز بلوار بسیج جنب سپاه روبروی مزار شهدا 44836085رضا اکبری فرآستاراگیالن317

72331195جنب فرش فروشی نگین مشهد -خ  هفتم - فلكه مورخی -  آستارا-گیالن44832911کامیاب محسنیآستاراگیالن318

72331112استارا خ امام قنبرمحله نبش ک جوالیی44817253مهتاب سردیآستاراگیالن319

72331352آستانه سه راه لشت نشا جنب میدان42137904آسیه خوش برش آستانهآستانه اشرفیهگیالن320

72331184بندرانزلی میدان امام خمینی جنب تی بی تی44549712آزاده مینائیبندر انزلیگیالن321

72331014خ تكاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان دولت شهریار44510506شهریار ایمانی خلفلوبندر انزلیگیالن322

72331337گیالن چابكسر خ امام خمینی خ فرهنگ42664034گیلدا گرشاسبیچابكسرگیالن323

19672331256معلم علی اباد ک داورپ-رشت .گیالن33555167حمیدرضا امیدمعافرشتگیالن324

72331115 دفتر پیشخوان دولت48رشت گلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر کتاب پالک 33114620هاله  غواص اوحدیرشتگیالن325

10972331224پالک  (پمپ بنزین چمارسرا )رشت خیابان طالقانی 33544112اشرف سادات  شمس میرمحلهرشتگیالن326

72331079رشت خ سردارجنگل جنب مسجد کرف اباد33240148اژدر  محمودیرشتگیالن327

72331087رشت فلكه گاز روبروی پمپ بنزین جعفری جنب ک دالور 33472237امنه صفایی محرمانیرشتگیالن328

572331274نبش الله -خیابان شهدا-رودسر-گیالن6213844ساغر هاشم پور رودسریرودسرگیالن329

72331128رودسر خ انقالب  دفتر ارتباطی 42623701شهاب باقری رودسرگیالن330

72331033میدان سردار جنگل44335616کیارش  فتوت خواهصومعه  سراگیالن331
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72331156گیالن صومعه سرا خ باقر نجفی روبروی ساد فرماندهی نیروی انتظامی44331113علیرضا مشهورصومعه سراییصومعه  سراگیالن332

1372331406روبروی کالنتری - اسالم - گیالن 01344294592سیدیوسف میرمرسلیطوالشگیالن333

72331332فومن خ سردارجنگل جنب بانک ملی سردارجنگل34726549مریم  روشن ماسولهفومنگیالن334

72331136کالچای جنب بانک سپه دفتر خدماتی26584540طراوت علیدوستکالچایگیالن335

72331474دفتر پیشخوان طالبیان-روبروی اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخ44394426علی   طالبیانگوراب زرمیخگیالن336

2172331166الهیجان کاشف شرقی روبروی کوچه 42241898ایمان نیک سیرتالهیجانگیالن337

72331076الهیجان خیابان انقالب کوچه برق 42229003عسكر شعبانی شیرجوپشتالهیجانگیالن338

72331075روبروی پمپ بنزین دفترپیشخوان پرتو(ره)لنگرودخ امام42532354شهین مبرافشتمیلنگرودگیالن339

72331015استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروی بانک ملی24827232حمیده  نورانی ماسولهماسالگیالن340

72341161خیابان ولیعصر شمالی نبش چهارراه شهید محمودی43345566جواد سرلکالیگودرزلرستان341

72341231الیگودرز خیابان معلم روبروی پل میالد43340500محمدمهدی توکلیالیگودرزلرستان342

42372341090لرستان بروجردخیابان تختی پالک23511139رضا قاسمی موسویبروجردلرستان343

42372341047خ تختی نرسیده به مقدسی شمالی پ42511139غزال خمسه نژادیبروجردلرستان344

72341109کوچه بن بست آزادی بین خیابان رازی و کوچه یک آراسته -خیابان انقالب 33217566نورالدین  کمالوند خرم آبادلرستان345

72341034میدان امام حسین پاساژ میالد نور43216407فرشته نیک آبیدورودلرستان346

72341164لرستان شهرستان چگنی سرابدوره بلوار امام روبروی بانک کشاورزی33150600کلثوم بهرامیدوره  چگنیلرستان347

72341242جنب بانک مسكن- خیابان کاشانی غربی - الشتر 32522928حمزه حسنوندسلسلهلرستان348

72341172کوهدشت کوهنانی خ رهبری روبروی بانک ملی6753175علی  کونانی کونانیلرستان349

5872351023 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل 44245955مرضیه اصالنیآملمازندران350

72351273بابل روستای کمدره-امل جاده قدیم امل43195307امید هزارجریبیآملمازندران351

1772351824مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل 32363998حسام هوشیارانبابلمازندران352

72351193 دفتر پیشخوان دولت رضوان47بابل چهارشنبه پیش روبروی ایثار32376386ناصر ملک زاده احمدیبابلمازندران353

1672351120و14بلوار شریفی بین شریفی 35339898یوسف  صداقتبابلسرمازندران354

72351349بابلسر سه راه علوم پایه جنب تاکسی تلفنی مالصدرا35345950محمد قریشیبابلسرمازندران355

3372351330نبش کوچه امام خمینی- خیابان امام خمینی-بابلسر35330074نازنین مهدی پوربابلسرمازندران356

72351920بابلسر خیابان امام مقابل مخابرات شهید نوروزی35254172یاسا توسلیبابلسرمازندران357

72351065خ باهنر روبروی دبیرستان نجابت34541541عابدین  عطاردبهشهرمازندران358

72351337تنكابن جنب اداره پست4224200رضا  شرافتیتنكابنمازندران359

72351119ابتدای خیابان مهر- خیابان جمهوری 54211999پدرام  نقدیتنكابنمازندران360

72351007(شیری)شهریورجنب اداره پست دفتر پیشخوان دولت 17چالوس خ52227566فاطمه شیریچالوسمازندران361

72351174چالوس هچیرود جنب بانک ملی52161147یاسر باقی زادهچالوسمازندران362

72351257خ نهضت کوی آزادی01133348121ویدا الیاسیساریمازندران363

72351335ساری بل کشاورز نرسیده به ترمینال جنب تعاونی ثامن33299089سیده زهره میرجمالیساریمازندران364

1372351585فلسطین -خیابان فلسطین-ساری33363938سمیرا میرزاپور بیشه سریساریمازندران365

72351370ساری کمربندی جنوبی33601202عفت فالح سیاهدشتیساریمازندران366

72351131 جنب تعاونی جهاد کشاورزی 2ساری بلوار آزادی ابتدای خیابان بعثت بعثت 33370056رقیه  میرزائیساریمازندران367

72351831حاجی آبادروبروی بانک ملت-شیرگاه-سوادکوه-مازندران42444283محمد محمدی نفت چالیسوادکوهمازندران368

72351190خ ساری چهارراه فرهنگ کوی سیدین دفتر نوین42237359ابوالقاسم   جوادی کوچكسرائیقائم شهرمازندران369

1172351874خیابان اصلی نبش توحید 44643290هادی کنعانینورمازندران370

72351244نوشهر خیابان فردوسی جنب سازمان تامین اجتماعی 52334072مهدی میرج فیروزینوشهرمازندران371

72361009اراک خیابان آیت اله سعیدی نرسیده به بانک سپه نبش کوچه شهید عابدی32275136هادی مزرعه فراهانیاراکمرکزی372

72361015اراک خ مالک اشترنرسیده به چهارراه خاتم االنبیا روبروی مسجدخاتم االنبیا32788674محمود عبدلیاراکمرکزی373

72361003اراک خ قایم مقام میدان ساعت08613247402احمد آقاباقریاراکمرکزی374

72361059اراک شهرصنعتی میدان کانون جنب امالک حیدری33125168شهین تریوهاراکمرکزی375

72361021اراک انتهای خ مشهد جنب اتش نشانی32272625غالمرضا غالمیاراکمرکزی376

72361064نبش کوچه حیدری-  پایین تر از چهار راه افضلی- شهرستان تفرش خ آیت اله سعیدی 36235002مجید لطفیتفرشمرکزی377

72361058خمین خیابان مطهری دفتر پیشخوان دولت کفایتی46230000محمدکریم کفایتیخمینمرکزی378

72361056استان مرکزی شهرستان خمین بلوار بهشتی نبش کوچه توانا 52336644طیبه  رفیعی خمینمرکزی379

1872361027ساوه خیابان مطهری نبش مطهری 42232492ترمه مروتیساوهمرکزی380

72361095 فرمهین بل ش فهمیده  نبش ک یاس33722007راویه شریفی بی باالنفرمهینمرکزی381

72371091بستک میدان بسیج جنب بانک ملی دفتر پیشخوان خدمات دولت43225333سعید رحیمیبستکهرمزگان382

33335164فروغ محمدی نیابندرعباسهرمزگان383
بلوار سرور آزادگان - (نایبند شمالی)به سمت خور نایبند (آزادگان)پارک شهداء - آزادگان 

3 نبش کوچه سرور آزادگان 
72371186

72371056 72371056بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اتكا مرکزی داخل پارک دکتر صفا دفتر پیشخوان16687568فاطمه شاهگل نژادبندرعباسهرمزگان384

72371098طبقه همكف-ساختمان عرفان -ورودی ازادگان-شهرنمایش33318164نرگس   میرچناری بندرعباسهرمزگان385

72371099روبروی موسسه قوامین -بلوار انقالب غربی 42887130مرضیه  رشیدی رودانهرمزگان386

72371145قشم بلوار صیادان روبروی سمساری مولوی35222051حسن سعیدی گوربندیقشمهرمزگان387

72371084میناب بلوار امام روبروی کارخانه یخ قدیم42230500مریم  گمشادیمینابهرمزگان388

72381072اسداباد نرسیده به میدان ساعت جنب بانک مسكن 23224106بابک  فدائیاسدآبادهمدان389

72381029مالیر ابتدای بلوار سیف الدوله پاساژ پارس12251931مهدی اولیائیمالیرهمدان390

72381132خ شهید شیخ حسنی روبروی باغ گل شهرداری32210094عصمت علی محمدمالیریمالیرهمدان391

72381032میدان نبوت جنب مهدیه پیشخوان اول33351355مصطفی قهری صارمیمالیرهمدان392

72381131خ ولی بخشی جنب کوچه وحدت 32286612نسرین طاهرنیامالیرهمدان393

72381008میدان قائم تاالر باران 3322975مینا  عابدینی مالیرهمدان394

72381015خیابان بوعلی سیزده خانه جنب مسجد امام حسین38275430سید محمد مهدی  مرتضویهمدانهمدان395

72381096همدان ارامگاه بوعلی نبش بل مدنی دفتر پیشخوان32516877مجتبی مصباحیهمدانهمدان396

672381013همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد 8280340حسین کاویانی حقگوهمدانهمدان397



لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه

کد دفتر پیشخوانآدرس دفتر پیشخوانتلفن ثابتمسئول دفترشهراستانردیف

72381076.خیایان شریعتی، باالتر از چهارراه، روبروی بانک اقتصاد نوین38220913صفورا فرجام طلبهمدانهمدان398

44072381053خ تختی روبه روی پارک کودک پ32521187محمد جعفر انصاریانهمدانهمدان399

72391015بل پاسداران بعداز مخابرات کوثر38236260ابوالفضل دهقان شیریحمیدیایزد400

1072391037+نرسیده به پلیس-خیابان کاشانی-خیابان امام32346991سمیه دهقانی فیروزآبادیمیبدیزد401

72391041روبروی بانک سپه مرکزی-خیابان امام32324322خدیجه زارع مهرجردیمیبدیزد402

72391002یزد م ابوذر ک ژاندارمری نبش نظام وظیفه38240004علی آسایشیزدیزد403

72391025شهریور مجتمع تجاری الله17بل37264541امیر حسین  پارسائیانیزدیزد404

72391059یزد بلوار پرفسور حسابی میدان عالم ساختمان محراب18213006مهناز دهقان منگابادییزدیزد405

72391033جنب امالک پارسیان-ابتدای خیابان وکیل -چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوری 5283256فاطمه احسانیزدیزد406

72391053یزدبلوارمطهری روبروی بیمه نوین جنب بیمه دانا35233928حسین رحیمی پوریزدیزد407

72391065بل استقالل بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزادی 35267210مهناز حیدری مزرعه آخوندیزدیزد408

72391023یزد خ انقالب روبرومسجدحكایتی35282898سید حسین  رستگارییزدیزد409

72391014خ امام روبروی رستوران نقش جهان36205070منیره حسین پوریزدیزد410

72391066میدان خاتمی ابتدای بلوار مدرس جنب پل هوایی داخل کندرو 36239441رضا  عمانی یزدیزد411


