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72121102اردبیل میدان خاتم النبین جنب نمایشگاه موسوي33446010بهراد قنبرياردبیلاردبیل1
72121014دفتر خدمات ارتباطي بهار-حدفاصل میدان توحید ومیدان حكیم نظامي -خیابان ابوطالب33632442داور باقرزادهاردبیلاردبیل2
72121061اردبیل بیله سوار روبروي فرمانداري32827175پریسا مردانهبیله سواراردبیل3
72121085خ امام روبروي بانك ملي مركزي32783401مهدي باعفتپارس آباداردبیل4
72121091خ شهید رجائي جنب بانك ملي32732131منصور عابديپارس آباداردبیل5
72121038 شهریور روبروي اداره جهاد كشاورزي17خلخال بلوار 32431144علي قرباني زند خلخالاردبیل6
72121116روبروي مخابرات قدیم- میدان معلم به طرف میدان امام- اردبیل مشگین شهر 32541588اصغرحاتميشهر
مشگیناردبیل7
72121067خ امام روبروي بانك تجارت شعبه امام32542888علي معیت ایواتلوشهر
مشگیناردبیل8
72121112خ امام خ ابوذر32541712شهرام وزیريشهر
مشگیناردبیل9
72121119خیابان امام خمیني-نمین04523227911داریوش شاهماري نمیننمیناردبیل10
72131304(ع)مقابل امامزاده موسي- اردستان خیابان امام 3625245018عیسي فرهادیاناردستاناصفهان11
7772131439روبروي كوجه - متر مانده به خ نیرو 50- خ ركن الدوله شرقي32740440حمید مهدیزادهاصفهاناصفهان12
B1472131303مج تجاري هفت نگین واحد -میدان غدیر-سپاهان شهر36514972پریسا كیان ارثياصفهاناصفهان13
72131088خ كاوه،خ استاد فالطوري،نبش چهارراه ال بویه35685550سمانه شعربافان مجاوراصفهاناصفهان14
3272131247اصفهان خ اتشگاه بهرانچي جنب بن بست 37711055علي طاهري نژاداصفهاناصفهان15
72131072خیابان كاوه خیابان برازنده سرچهارراه صفایه34500013علي اصغر شیرازياصفهاناصفهان16
72131250ح امام سهراه ملك شهر ج موسسه مهر33247438حجت شفیعياصفهاناصفهان17
72131308اصفهان میدان الله زینبیه شمالي نبش خ محوري اصفهاني03115671003فاطمه خلیلیان مهابادياصفهاناصفهان18
10472131281میدان جمهوري خ رباط اول مقابل شیریني هاني پ33388190امراله شهبازياصفهاناصفهان19
72131309جنب ساختمان مخابرات ناصرخسرو.بعد از چهارراه فردوسي.خیابان ناصرخسرو.خیابان مفتح.ملك شهر.اصفهان34253025محمد جاللياصفهاناصفهان20
72131324مابین كوي ولیعصر و كوي ) 13اصفهان بلوار كشاورز خیابان مفتح كنارگذر اتوبان شهید میثمي جنب شهرداري منطقه 37778700محمد امیر افشاراصفهاناصفهان21
41072131097 پ50احمد آباد خ گلزار شمالي نبش بن 32287477امیرحسین مرتجياصفهاناصفهان22
72131165خ پروین خ حكیم شفاعي دوم نبش ک فراست كیش32264272زهرا دهقانياصفهاناصفهان23
1872131238خیابان امام خمیني بعد از كوچه 33363731عباس كریمي بهجت آبادياصفهاناصفهان24
72131355سه راهي پینارت روشندشت خ ولي عصر دفتر پیشخوان3115314882ابراهیم امامياصفهاناصفهان25
2072131220 آبان جنب كوچه 25كاوه بعد از بیمارستان سوانح سوختگي نرسیده به پل -خ-اصفهان33455205بیتا حسینياصفهاناصفهان26
72131342خ كهندژ ابتداي بلوار امام رضا33522184مرضیه یارياصفهاناصفهان27
72131131خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس37716364منوچهر نصراصفهانياصفهاناصفهان28
72131283اتوبان شهید چمران خ آل محمد روبروي دبیرستان كیخسروي34541005مریم مرادي بید هندياصفهاناصفهان29
72131213اصفهان خ امام خمیني محموداباد خ اسمان33806465رضا محرابي محمودابادياصفهاناصفهان30
72131084راه ملك شهر جنب ایران خودرو3خ كاوه 03114505704سهیال آتشي دلیگانياصفهاناصفهان31
72131278انتهاي خ كاوه شهرک ولي عصر34605450مهدي مزدبراناصفهاناصفهان32
72131224خیابان طالقاني-اصفهان32330477مجتبي  شریفاصفهاناصفهان33
72131070خ نظر غربي روبروي بانك كارافرین طبقه اول36293833رامین دولتشاهياصفهاناصفهان34
3472131103خ جي خ ش رجایي پ35235343نداسادت  حسیني جبلياصفهاناصفهان35
72131299اصفهان آران و بیدگل میدان شهید بهشتي54738411محسن مهرشادانآران وبیدگلاصفهان36
4672131189بادرود خ امام پ54348850محمد علي سپهري سپهريبادروداصفهان37
72131028اصفهان شهرک بهارستان خ فرشته مجتمع رضا03136811070رحیم قربانيبهارستاناصفهان38
72131176 معصوم14پیربكران خ ش بهشي میدان 37224490سمیرا بكراني باالنيپیربكراناصفهان39
72131164نبش كوچه چمران(استادیوم)میدان قدس-خمیني شهر33603141بهناز بهمنشخمیني  شهراصفهان40
272131266رو به روي شهرداري منطقه (شهرداري)اصفهان خمیني شهر خیابان شهید صدوقي33613852محسن صفاري فردخوزانيخمیني شهراصفهان41
72131365خوانسار خ امام جنب بانك ملت57772004مرتضي شریفيخوانساراصفهان42
72131143خور م امام خ مسجد جامع محل سابق پست46324700رنگین كمان ارتباط گسترحیدرخوراصفهان43
72131350نرسیده به چهارراه خادمي جنب پمپ بنزین-اصفهان خیابان باهنر33389998الهام طغیانيخوراسگاناصفهان44
72131390جنب اداره مخابرات- بلوار طالقاني -داران 57228363سیده عاطفه قدیمي نهرخلجيداراناصفهان45
72131202رهنان خ شریف غربي مقابل بیمه ما37350990مریم  خرازي اصفهاني رحناناصفهان46
72131265خ امام جنوبي52225510مائده رنجبر كاهریزيزرین  شهراصفهان47
72131060سده لنجان خ امام جنب بانك سپه52436500مریم قاسمي بیستگانيسده لنجاناصفهان48
72131001سمیرم  میدان معلم3223220800احسان رضائي سمیرماصفهان49
72131223شرقي7عطار نبش ف3125253012مریم دریسشاهین شهراصفهان50
5472131120 بازار گلبرگ پ4 صباي6فوالدشهرا52640041الهام  افالكيفوالدشهراصفهان51
72131407كاشان بلوار مطهریروبروي مسجد قائم55581113مجتبي كیانيكاشاناصفهان52
72131399گلشهر نبش میدان امام حسین روبروي حسینه نو57322227نیره یاوريكنجدجاناصفهان53
72131035مباركه خ حافظ شرقي روبروي قرض الحسنه كامیونداران03152409392سعیده ایرانپور مباركهمباركهاصفهان54
55372131408پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)ابتداي بلوار امام خمیني - زیباشهر- مباركه - اصفهان52544894ندا درخشان مباركهمباركهاصفهان55
72131376خیابان شریعتي- میمه 03124227008زهرا ظهرابيمیمهاصفهان56
3072131310نایین خ معلم روبروي مخابرات پ 46251880میترا توكلينائیناصفهان57
30072131083 ومیدان طالقاني پالک13یزدان شهر بلوار انقالب حدفاصل خیابان راستان 42445555سعید امیننجف آباداصفهان58
72131207نجف اباد خ امام غربي جنب حوزه علمیه42642909مهدي معینينجف آباداصفهان59
972401177كرج چهارصددستگاه بلوار عالمه جعفري روبروي شهرداري منطقه 32755939زهرا ناصريكرجالبرز60
372401066واحد - 525پالک - بین گالیل وترابي - متري گلشهر3464220445احمد جماليكرجالبرز61
2172401147كرج میدان آزادگان برج میالد پ32570111مجید بیاتكرجالبرز62
472401122كرج  بل امام زاده حسن نبش گلستان 32243513مرتضي رضائي اكمليكرجالبرز63
72401173طبقه زیرین-مجتمع بورس موبایل فردیس-نرسیده به فلكه اول -فردیس -كرج 36669175آزاده سالحورزيكرجالبرز64
472401140 واحد1ط-5س آتالنتیك(پاكدل)309نبش خ -بلوار ارم-3فاز-مهرشهر-كرج33421927كامران احمديكرجالبرز65
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72401192بعداز اداره ثبت احوال و مخابرات-(شرقي17)خ چهلم-فلكه چهارم-فردیس-البرز36656266ابراهیم نجاريكرجالبرز66
72401179 متري گلشهر خیابان درختي روبروي نمایشگاه كتاب بهمن45البرز كرج 33515186مهرآسا حسنيكرجالبرز67
872401195واحد _ اداري13طبقه _برج نیكامال _فلكه اول_رجائي شهر _كرج34400040مژگان ملك پور طالقانيكرجالبرز68
72401183 متري كاج بعد از شاكرزادگان جنب مسجد الجواد45كرج عظیمیه 32557780لیال  طالبي همت آباديكرجالبرز69
172401134میدان كرج ابتداي خیابان بهشتي پاساژ فدک ط32402788زهرا سامندركرجالبرز70
72401125خ شهید بهشتي نبش دهقان ویالي دوم34448527پژمان بختیاريكرجالبرز71
72401099 دفتر پیشخوان دولت موالنا91كرج مطهري جهانشهر بلوار موالنا روبروي بنفشه سه پالک 34488947محمدرضا زاده شیركرجالبرز72
172401018مهرویال نبش بلوار معلم روبروي دیستان دخترانه ماندگاران  ساختمان كاوه واحد 33531381سروش  سعادتكرجالبرز73
5772401236كرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداري پ32256727رضا اختیاري سلماسيكرجالبرز74
10772401128پالک -پایین تر از میدان دانش-بلوار مدرس شمالي-هشتگرد44225770جالل صفاپورهشتگردالبرز75
72141086فرودگاه سابق بلوار مصلي جنب مسجد باب الحوائج33383827فریبا پورمنصوریانایالمایالم76
72141065چهار راه پیام نور تقاطع بلوار ابوالفضل سمت راست بلوارصیادشیرازي دفتر پیشخوان بامداد- ایالم 32244584حسنا مالیيایالمایالم77
72141052بلوار شهید بهشتي نرسیده به چهارراه نوروزي5226969مصطفي سبزيدره شهرایالم78
72101369خیابان چایكنار پایین تر از آتش نشاني- اسكو33220713پریسا صفري فسقندیساسكوآذربایجان شرقي79
72101407خیابان فني حرفه اي-شهرک شیخ شهاب الدین -اهر44336200ال ناز اكبریهاهرآذربایجان شرقي80
72101365 متري صاحب الزمان نبش كوچه غفاري35اهر بلوار ستارخان 44220219محبوب امیریاناهرآذربایجان شرقي81
72101295خ رسالت جنب مسجد دباغخانه44222210سهیال ضرغام پوراهرآذربایجان شرقي82
72101157خیابان بیگلري،روبروي بانك كشاورزي شعبه بیگلري-اهر44331665بهرام خدادادياهرآذربایجان شرقي83
72101150متري اول حنب مجتمع امام رضا45ممقان شهرک شهید سلیمي 34329114جواد شیخ عبداله زاده ممقانيآذرشهرآذربایجان شرقي84
72101182 بهمن29بستان اباد خ 04324121300اسماعیل  باجنگجوي بستان آبادآذربایجان شرقي85
72101350شرقي بستان اباد میذان امام حسین خ جمهوري روبروي شركت گاز-ا43335545رحیم  باستان بستان اباد بستان آبادآذربایجان شرقي86
72101276خ باهنر خ چمران روبروي میدان میوه و تره بار جنب بانك كشاورزي37742782احمد جمشیدي بناب بنابآذربایجان شرقي87
72101401بناب خیابان مطهري روبروي مسجد مهر آباد37729422رضا نصیرفامبناب  آذربایجان شرقي88
72101143متري نیروي هوایي جنب داروخانه دكتر عفیفي24تبریز شهرک اندیشه 34255294میالد ابراهیميتبریزآذربایجان شرقي89
72101195تبریز شهرک اندیشه فلكه اصلي جنب قنادي شیرینك34263214حسین  علیقلیزادهتبریزآذربایجان شرقي90
10072101354، باالتر از داروخانه دكتر جاللي، جنب بازرگاني طاها زارع، پالک (پل ارم)خ انقالب، میدان انقالب. تبریز32313992سهیل حاسبي مردانقمتبریزآذربایجان شرقي91
272101367نصف راه كوچه تبریز نو پالک -تبریز34415260رضا عبداله پورتبریزآذربایجان شرقي92
72101417تبریز آخر طالقاني اول بلوار معراج غربي35408641شكوفه فرسادتبریزآذربایجان شرقي93
5572101326تبریز خ رسالت ج مسجد امام حسن پ34444475ثمینه محمدي پورتبریزآذربایجان شرقي94
3772101395تبریز شهرک باغمشه خ شهریار پالک36668717رباب پوراكبرتبریزآذربایجان شرقي95
72101408اول خیابان بلندي-تقاطع اره گر و شریفي-خیابان اره گر-تبریز-آ ش32851661امید محمدي پورتبریزآذربایجان شرقي96
5072101314پالک-جنب مخابرات طالقاني-چهارراه طالقاني-خیابان آزادي-تبریز04115431443رضا وارسته نیاتبریزآذربایجان شرقي97
11172101339تبریزخ عباسي كوي بهشتي تقاطع شفیع زاده پالک04116577404شهناز جواني تبریزآذربایجان شرقي98
126272101262تبریز میدان نماز دفتر35530400اسماعیل نوروززادهتبریزآذربایجان شرقي99
72101312تبریز خ شمس تبریزي چهار راه ملل متحد32363106طوبي حسینيتبریزآذربایجان شرقي100
1772101263میدان قونقا  خیابان خیام اول خیابان شهریار پالک 35514013اعظم حریري شبستريتبریزآذربایجان شرقي101
72101138تبریز ابتداي خ ششگالن پایین تر از بانك صادرات35265971مسعود لطفعلي نژادتبریزآذربایجان شرقي102
125072101250پیشخوان دولت435خ امام باالتر از چهارراه منصور ایستگاه مسجد حاج احمد جنب فرش نفیس ساختمان 33355866داود عبدالهي كاظمي نژادتبریزآذربایجان شرقي103
72101147ارتش جنوبي، اول پاستورجدید، روبروي ساختمان پزشكي پژواک، دفتر پیشخوان واحدي35429780یوسف وحدي واحدتبریزآذربایجان شرقي104
72101318خ فلسطین نرسیده به بانك ملي روبروي سایپادرخشي32800279سجاد علیونتبریزآذربایجان شرقي105
72101305تبریز خیابان شریعتي جنوبي مغازه سنگي04115556262مصطفي  مصطفي زاده عسگريتبریزآذربایجان شرقي106
52372101172ماراالن روبروي مسجدمیانه ماراالن پالک 35407607مهرداد زارع فرخاديتبریزآذربایجان شرقي107
572101209چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانك ملي پالک34787050صابر تمجیدي اسكندرتبریزآذربایجان شرقي108
1072101200شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پ34482002علیرضا  زارع فرخاديتبریزآذربایجان شرقي109
72101234خ منتظري نرسیده به میدان سجادیه35454911مریم  عباس زاد اصلتبریزآذربایجان شرقي110
72101261میانه تركمانچاي خیابان امام52422150میر هادي موسوي تركمانيتركمانچايآذربایجان شرقي111
27572101419خ فردوسي غربي پ43234833امین فتح اله زادهسرابآذربایجان شرقي112
538072101277خ امام چهارراه ساعت روبروب بانك تجارت 43230358نگار امیني سرابآذربایجان شرقي113
72101379روبروي پست بانك-خ امام- شبستر42430988مهدي مصطفويشبسترآذربایجان شرقي114
72101426 بهمن روبروي پمپ بنزین22بلوار- عجبشیر37620021مجید باغبانيعجب شیرآذربایجان شرقي115
72101393خیابان عصمتیه جنب دبیرستان عصمتیه37621161محمد بصیري پسیانعجب شیرآذربایجان شرقي116
72101412خیابان شهیدبهشتي پاساژبانك سپه مركزي دفتر پیشخوان37255900اعظم نورمحمديمراغهآذربایجان شرقي117
172101351خ قدس نبش كوچه شهیدپاكدل جنب فروشگاه فرهنگیان پالک04212239829مهدي یاسميمراغهآذربایجان شرقي118
72101388 متر پایین تر بازار وصفعلي دفتر حاجي زاده50خ دكتر بهشتي روبه روي بانك صادرات مركزي 37227983فیروز  حاجي زادهمراغهآذربایجان شرقي119
551496571972101323انتهاي خیابان كاشاني جنب تاالرقصر37214300حمیده حسن پورمراغهآذربایجان شرقي120
72101291مراغه خ خواجه نصیر روبروي خ میر حبیب37244066ساسان   جلیلي مراغهآذربایجان شرقي121
72101280میكائیل اباد روبروي سنگك پزي37273000ویدا  شكري بلوک ابادمراغهآذربایجان شرقي122
72101359ش مرند خ المهدي روبروي كافي شاپ علي بابا ابتداي كوچه سپهري.آ42233822علي فوالدپنجه یاممرندآذربایجان شرقي123
72101378مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحر42282065رحمت اله همایونيمرندآذربایجان شرقي124
72101169خ شریعتي شرقي اول صمصامي42271010سلمان اباذريمرندآذربایجان شرقي125
72101343خ امام ابتداي خ استقالل37830733جعفر   خلیليملكان آذربایجان شرقي126
72101270چهارراه طالقاني ابتداي خیابان طالقاني-میانه 52334096نهضت غیابيمیانهآذربایجان شرقي127
72101207میانه میدان آزادي روبروي ساختمان رازي52247311نسرین  نیك مهر  نیك مهر میانهآذربایجان شرقي128
72101272خ امام فلكه سونگون04273244323یحیي  رسول اهريورزقانآذربایجان شرقي129
72101381خ مخابرات روبروي قرائت خانه صادق ال محمد52621565سید سعید مصطفويهشترودآذربایجان شرقي130
72101161هوراندچهارراه معلم44263195قهرمان  خیرخواههوراندآذربایجان شرقي131
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72111018میدان جهاد-ارومیه 04412258823جعفر نظريارومیهآذربایجان غربي132
72111066ارومیه فلكه دخانیات2763912محمد صادقي حبشيارومیهآذربایجان غربي133
3572111032 تیر نرسیده به بانك ملت پ 7اول بلوار 32343835سعید عبدالهيارومیهآذربایجان غربي134
1572111190سه راه كاشاني اول باكري پالک32254131راحله اسم زاده شتربانيارومیهآذربایجان غربي135
72111060 جنب فروشگاه بوش دفتر افشار10+ارومیه دروازه مهاباد روبروي پلیس 32375028سمیرا امامیانارومیهآذربایجان غربي136
72111003خ یاسر دفتر اورمیا33457246فرزان عباسوند جاهديارومیهآذربایجان غربي137
31372111186خ شهید مطهري روبروي مسجد رضااباد پ04412356277سعید  حمیديارومیهآذربایجان غربي138
72111028ارومیه بلوار بابا ساعي خ پیشوا دفتر پیشخوان آراز32369490حسین پورعطاارومیهآذربایجان غربي139
72111069بوكان خیابان انقالب كوچه كاالي ورزشي تختي-آغ46242272پروانه آریابوكانآذربایجان غربي140
1572111110كمربندي خ بعثت نبش ک بابان46260843عبداله شعاعبوكانآذربایجان غربي141
72111198بوكان خ انقالب روبروي كوچه مرمر46271970فهیمه  سرگليبوكانآذربایجان غربي142
72111015خیابان بهشتي كوچه بانك مسكن44241400عبدالناصر احمدي پیرانشهرآذربایجان غربي143
72111088آ غ تكاب خ امام دفتر پیشخوان شعاعي04825232277عطیه شعاعي تكابآذربایجان غربي144
72111212تكاب خ انقالب پایین تر از بازارچه شهرداري كوچه دشتي45529059هوشنگ صفایي قوجهتكابآذربایجان غربي145
72111102خوي میدان كشاورز36364037الهام زیناليخويآذربایجان غربي146
72111099روبروي فروشگاه برادران علیلو   دفتر پیشخوان آذر ستایش (دروازه ماكو)بلوارجهاد- خوي 36241179رضا كلب خانيخويآذربایجان غربي147
72111075خ امام اول كوچه سلطانزاده دفتر پیام خوي36235991رویا تیمورزاده سیوانيخويآذربایجان غربي148
72111097دفتر پیشخوان مهر-خوي خ كوچري باالتر ازامامزاده سید بهلول جنب داروخانه دكتر جعفري36365476سجاد اعرابي فیرورقيخويآذربایجان غربي149
72111104خوي بلوار ولي عصر اول اعتمادیه اول پاساژخلیل زاده طبقه همكف دفتر پیشخوان دولت سامان36250208حمیده قصاب زاده چورسيخويآذربایجان غربي150
2272111251آذربایجان غربي سردشت خیابان امام جنب اداره مخابرات پالک 04443234001ادریس رسولي سردشتآذربایجان غربي151
72111164آ غ سردشت پیشخوان دولت پوري44320505یونس عبداهلل پوريسردشتآذربایجان غربي152
45972111090سلماس خ فردوسي شرقي نرسیده به فلكه گاز پ - آذربایجان غربي 04435249222حمید جالیزبانسلماسآذربایجان غربي153
72111126آذربابجان غربي شاهین دژ چهارراه شهید ترابي روبروي بانك تجارت شعبه مركزي پست بانك زینالي46323481الچین زیناليدژ
شاهینآذربایجان غربي154
72111231آذربایجان غربي مهاباد خیابان جمهوري اسالمي كوچه شاطري روبروي پاساژ فرهاد42246707هیوا نانوازادهمهابادآذربایجان غربي155
21172111247آذربایجان غربي شهرستان مهاباد خیابان بداق سلطان باالتر از چهار راه نبوت پالک42247727مصطفي محموديمهابادآذربایجان غربي156
72111144 شهریور روبروي اب و فاضالب روستایي17میاندوآب خ 04812332453نیلوفر احتشاممیاندوآبآذربایجان غربي157
72111161آذربایجان غربي میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر اندیشه45334245امید لعلي نژادمیاندوآبآذربایجان غربي158
72111082نقده بل بهشتي دفتر پیشخوان جعفري35631133عبداله جعفري كنگرلویينقدهآذربایجان غربي159
72111166آذربایجان غربي نقده خیابان شهید مسافري نبش كوچه شهید دهقان  نرسیده به كتابخانه شماره یك دفتر پیشخوان 04436233206ولي سلدوزیاننقدهآذربایجان غربي160
72151020 بوشهر ابتداي خ بهشت صادق روبروي بانك ملي33563010زهرا حیدريبوشهربوشهر161
72151039 بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیدي33536861حسین عرب نیديبوشهربوشهر162
72151005 برازجان بلوار مزارعي34251952محبوبه  زیرراهيبوشهربوشهر163
72151059خورموج میدان شهید مهدوي ابتداي خ شهید توسلي35321123محسن  معصوميخورموجبوشهر164
72151015دفتر پیشخوان خدمات دولت قلندر(مصلي سابق ) كاكي خیابان انقالب كوچه نماز شمال مسجد الزهرا35314651طیبه قلندركاكيبوشهر165
72151052گناوه خ سادات میدان امام حسین نبش كوچه ملك فرد-بوشهر33149964حسین نورافشانگناوهبوشهر166
54472161564پ28خ زرافشان نبش ک-اسالمشهر56357309محبوبه حسنياسالمشهرتهران167
572161449و4اسالمشهر سرنوري پاساژمیالدنور طبقه زیر همكف واحد 56695420حمیده زمانياسالمشهرتهران168
1072161888اسالمشهر خ مطهري پ 56151900علي رضائياسالمشهرتهران169
68672161694استان تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر خ امام خمیني نبش خ آزادگان طبقه همكف پالک56775745علي  عیدي حاجي كندي اكبرآبادتهران170
4872162223و47پردیس خیابان مالصدرا بین میدان امام وعدالت مجتمع تجاري واداري ایران زمین پالک 76299765سمیرا  شیري بومهنتهران171
55771تهران شهرري جاده ورامین نرسیده به پلیس راه قرچك روستاي قلعه نو امالک خ مطهري جنب مسجد جامع امام 36341604مهدي زارع زوارهپاكدشتتهران172
672162235پالک -روبروي بانك ملت-میدان شهیدچمران-پیشوا خیابان توحید36739262محمد حاجي بابایيپیشواتهران173
72161256شریعتي نرسیده به م قدس باالتراز پمپ بنزین اسدي نبش ک واعظي22216001محمدسعید عماديتجریشتهران174
1772161259 واحد4 ط221تهران خیابان حافظ بعد از تقاطع جمهوري نبش كوچه كامران صالح پالک66769741مرتضي فلكيتهرانتهران175
72161851 طبقه سوم17تهران شهرک غرب  بلوار دادمان روبه روي خیابان حسن سیف  جنب صدف پالک 88570731فرزاد  اسديتهرانتهران176
72161081 ط همكف318میدان رسالت خیابان فرجام شرقي خیابان سراج نرسیده به چهارراه دالوران روبروي گلستان ششم پ 77443813ریحانه صانعيتهرانتهران177
38372161579خ ولیعصرباالترازمهدیه تهران نبش  برزگر55393713زهرا مومن ثانويتهرانتهران178
10272161427 واحد1 طبقه 1991خیابان مطهري خیابان حسیني راد خیابان ولیعصر پالک88851763سید هادي حسینيتهرانتهران179
372162105 ط همكف و 19جاده مخصوص شهرک اكباتان بلوار نفیسي خ فیات پ 44667339زهرا شاهپوري ارانيتهرانتهران180
72162222 طبقه اول7، پالک (نیلوفر)سهروردي شمالي، خرمشهر، عشقیار86043526شیرین شمعيتهرانتهران181
72161319 ط همكف38خ دالوران خ واالئیان جنوبي پ77443837سمیه مشایخيتهرانتهران182
72162109 ط همكف411بزرگراه رسالت خ دردشت نرسیده به گلبرگ نبش اولیایي پ 77805469حمیدرضا زمانيتهرانتهران183
2172161770خیابان رودكي نرسیده به خیابان هاشمي نبش كوچه پریچهر پالک 66879052پیمان نوري تفتتهرانتهران184
472161474طبقه اول واحد -177پالک -نبش كوچه ولد خاني -مرزداران-باالتر از سه راه -بلوار اشرفي اصفهاني44372809امیر بخشيتهرانتهران185
372162104 واحد 2 ط 4پالک - بن بست اعظم - شیخ بهایي جنوبي 88051247غالمرضا امامي فرتهرانتهران186
42172161059پالک . روبروي دوربرگردان. بین متروي شهید باقري و متروي علم و صعنت. بزرگراه رسالت77193749سامانه رضائيتهرانتهران187
72162119 مجتمع تجاري گلها2شهر اكباتان فاز 44660401صمد محمدي صومعهتهرانتهران188
72161824خ انقالب پل چوبي77686673سیدهادي هزبرتهرانتهران189
172161880 طبقه اول واحد25/002بزرگراه رسالت،خیابان بني هاشم،خیابان رحیمي كلور،پالک 22317500زهرا عزیزي تهرانتهران190
18172161043تهران خ مجاهدین اسالم جنب گزینش بسیج پ77621469آرزو سامگرتهرانتهران191
72162072 ط همكف120پالک  (شیوا سابق)خ پیروزي  خ دهم فروردین خ داورزني33060112نرگس  هادیانتهرانتهران192
7172161524تهرانپارس قنات كوثر بلوار مطهري پ 77071886مهدي احمديتهرانتهران193
3172162240میدان منیریه كوچه فردوس مجتمع پایتخت طبقه اول واحد 66454066علي احمدي رشادتتهرانتهران194
12172162067متري غربي وارشي پ46نارمك خیابان گلستان بین77991818اسماعیل صفري راجیريتهرانتهران195
23772162249پالک 62و 60بین كوچه (ماهان)خاني آباد نو شهرک شریعتي خیابان شهید زلفي 55844483رقیه سادات افضليتهرانتهران196
5872161520پالک -ضلع جنوب غربي-میدان سرو-سعادت اباد 22141350محمدعلي رحمنيتهرانتهران197
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7772161990شرقي میدان تختي پالک 212تهرانپارس انتهاي77334077كاظم تقدیري پورتهرانتهران198
72161212طبقه اول - 139پالک - بعد از مرتضوي - خیابان جیحون 65822472سمانه عباسيتهرانتهران199
72162068 باالي داروخانه ناهید12میدان آزادي خیابان آزادي  نبش كوچه نوربخش پالک 66089600فاطمه دوستدار ابربكوهتهرانتهران200
172161803 واحد1ایتداي بلوار كوهسار پالک44337579سید محمد میرمالكيتهرانتهران201
5972162162پاساژ امیر سلجوقي طبقه سوم واحد  (كاخ جوانان)میدان شوش خ صابونیان خ دشتبان زاده 55044964میرحسین میربابایيتهرانتهران202
272161276واحد- طبقه همكف - 107پالک -بعد از چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا 88601899زهره ابراهیميتهرانتهران203
172162216  واحد2خیابان مرزداران خیابان ایثار جنب مجتمع اداري مسجد امیرالمومنین طبقه44299272فاطمه سادات طباطبایيتهرانتهران204
75772161724خ وحدت  جنب پل ابو سعید پ55153341حسین رضا یوسفيتهرانتهران205
472162193واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبي -بعد از آذربایجان-  خیابان آزادي 66384808مرتضي دادخواهتهرانتهران206
272162150واحد - 1طبقه - 4پالک - نبش خ اسكندر طالبي - خیابان قزوین56078195فرزانه مینائيتهرانتهران207
33672162066صادقیه بلوار فردوس شرق روبروي خیابان عقیل پالک 44963147محمدرضا مقیمي هنجنيتهرانتهران208
77472162100بلوار امیركبیر پالک -شهرک راه آهن44702988ثمانه امیني پوستچي طوسيتهرانتهران209
25572161807پیروزي خ نبرد خ داودآبادي نبش ک بیك حسني پ33336550مهدي خیرمنديتهرانتهران210
72162074 طبقه همكف501پالک (عارف)خیابان مخبر شمالي (آهنگ)بزرگراه شهیدمحالتي33177420صفر شیري اردالنيتهرانتهران211
872162107واحد.2طبقه.436پالک.مجتمع یاس.اول بلوارفردوس شرقي.بزرگراه ستاري44951810محمدرضا كالنترهرمزيتهرانتهران212
59772162135خیابان دماوند نبش چهاراه آیت پ77905670نسرین فرشبافتهرانتهران213
1772161591، ساختمان سبز، طبقه اول، واحد 148جنت آباد جنوبي، ضلع جنوبي میدان چهارباغ، پالک 46043011هدیه سادات میزبانتهرانتهران214
72162114ط همكف- 618پالک - بین رودكي و نواب- خیابان آذربایجان66377025علمیه  حاجي زادهتهرانتهران215
50672162086سي متر جي برادران فالح پ 66287801سیدحسین  صادقي حسیني تهرانتهران216
61872161304متري اول واتوبان پ 15بیست متري افسریه بین 33835532طیبه  اسالمي مشكنانيتهرانتهران217
72161707 2 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش كوچه شجاعي روبروي درمانگاه خاتم االنبیاء ساختمان شماره 17خیابان 33521469حدیث شهریار فرتهرانتهران218
72161865ط همكف140گیشانرسیده به بازارنصر جنب بانك تجارت پ88246568نسرین دیباجتهرانتهران219
72162050واحد یك- طبقه اول- 268پالک - جنب پل مدرس- خیابان مطهري- تهران88862814حمیدرضا  مداح تهرانتهران220
22472161575میدان امام حسین خیابان دماوند خیابان اقبال الهوري پالک 33342930سجاد غالميتهرانتهران221
72161041طبقه اول-78پالک -نبش سروستان نهم-بلوار كاج-شهرک گلستان-22منطقه -تهران44757000منصور نامور كالنتهرانتهران222
5672162051پالک - خیابان امام زاده داود- خیابان ایثار شمالي- فرحزاد22134238حسن حقیقت رهوردتهرانتهران223
7572162045پ - روبروي اتكاء(2قصر فیروزه)شهرک شهید بهشتي-افسریه33804126زهرا قربانيتهرانتهران224
72161761 طبقه اول3خ آزادي تقاطع نواب، جنب درب شمال متروي توحید پالک 66910852شهال حسینيتهرانتهران225
61372161928پالک - خیابان نبرد شمالي - خیابان پیروزي - تهران33079664مسعود لوالچيتهرانتهران226
56672161192تهران خیابان كارون شمالي باالتراز تقاطع طوس پالک 66058434هادي حسینيتهرانتهران227
3572162021پالک - پاساژ اطلس-ده متري اول- جوادیه - تهران55680511سمانه محمدي طوسیان عازمتهرانتهران228
172161114 ط همكف و 416خ دماوند بین چهارراه آیت و خاقاني ایستگاه ابوریحان جنب پل عابر پ 77983737محمد توسليتهرانتهران229
72161996ورودي شهرک شهید فكوري-ابتداي جاده مخصوص كرج-میدان آزادي44697001محمدرضا مالورديتهرانتهران230
25872162002تقاطع ده حقي پ-خ نبرد جنوبي 33008561علیرضا شاه محمديتهرانتهران231
55372161979پالک - نبش ک قدیري- خ اكبر مشهدي- نازي آباد- تهران55182636منصور  تفرشيتهرانتهران232
31072161958 متري شمشیري جنب پارک شمیري پالک 20مهرآباد جنوبي خیابان 66688441رسول گل محمديتهرانتهران233
72161936 طبقه همكف170خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق پالک 66606551محمد مهدي فرجيتهرانتهران234
72161914طبقه اول1213كارگرجنوبي نبش لبافي نزاد شماره66418793ناهید تهراني متینتهرانتهران235
35972161174خ بهار شمالي نبش ک شكیباپ 77530557مهدیه ملك پورتهرانتهران236
62172161599ستارخان بین خسروواسدي پ44225000سهیال رجبي سنجدريتهرانتهران237
272161061طبقه باالي بانك كارافرین طبقه اول واحد -ساختمان كاج-16نبش كوجه - میدان كاج  براصلي سعادت اباد 22130101حسین رضوانيتهرانتهران238
572161322واحد - 29پالک - خیابان جواهریان جنوبي-خیابان مطهري-خیابان پیامبر مركزي-بزرگراه شهید ستاري44064573مسعود زعفريتهرانتهران239
72161008 طبقه همكف86پالک - بین اندیشه و سهروردي - خیابان شهید بهشتي 88472078محمد كاظم  سخائي تهرانتهران240
72161344 ط همكف55میدان آزادي بزرگراه جناح جنب بانك ملت پ66004506پوریا محمديتهرانتهران241
5472161039 پالک 13میرزاي شیرازي كوچه 86073386سمیه حبیبي آزاد بنيتهرانتهران242
172161748 ساختمان اورانوس طبقه اول واحد 286تهرانسر چهارراه صدف بلوار نیلوفرشرقي پالک44512136حمید  شفیعيتهرانتهران243
9372161535بازار خ ناصر خسرو داخل مروي پ02133932121ابراهیم كیمه چيتهرانتهران244
72161111 پستي جاجرود روبروي از پلیس راه جنب مسجد امام رضا ط اول16منطقه 76202040نجیبه یافتیانتهرانتهران245
972161733پالک-ساختمان بهنام-ابتداي نیروي دریایي -میدان رسالت77801011ملیحه بهنامتهرانتهران246
9572161512پ5خ فاطمي بعدازسه راهي كاج روبروي خ02188981053سیده رفعت  موسويتهرانتهران247
2272161119 راه گلستاني پ4انتهاي جیحون خ رنجبر نبش 55789220فرشته باقريتهرانتهران248
7072161134تهران خ پیروزي خ شكوفه نبش خ سیرجان پ33315465محمد سوهانيتهرانتهران249
13772161106م ابوذر خ سجادجنوبي نبش امیري پ55144545مسعود نیك آذرتهرانتهران250
4572161478خیابان شهید محمودي پالک -قمصر-باقرشهر-شهرري56528816محمد علي حقیقت منشچهاردانگهتهران251
12472161489نسیم شهر خ آزادگان خ گلها پ 56781559عزیز امداديرباط كریمتهران252
4572161236گلستان بعداز فلكه اول نبش كوچه قنبرلو پ56311400زیبا قهرمانیان اقكندرباط كریمتهران253
12272161585شهرري خیابان شهیدسرگرد محمدي بعداز بانك ملي نرسیده به میدان صفائیه پالک 33389589حمید  شهبازيريتهران254
72162038شهرري خیابان قم كوچه رفاه جنب دارایي55954280سید سعید رفیعي طباطبایيريتهران255
12272161116 تیر پالک 7شهرري ابتداي اتوبان شهید رجایي بلوار بهشتي جنب داروخانه 55232580شیوا سامي خفتانيريتهران256
1072161243تهران شهرري دولت آباد فلكه دوم خیابان كارگر ملك شاد پالک 33390104سید جالل عقیلي نژادريتهران257
72161762 مجتمع سپهر طبقه همكف439شهر ري خیابان فداییان اسالم رو بروي اداره برق پالک 33761822سجاد یوسفيريتهران258
6272161437پالک  (عوارضي)شهرقدس خ بهشتي46888407مهرداد  قائم مقامیان شهرقدستهران259
۹/۷72161060 متري یاس غربي پالک ۲۰شهرک شاهد خیابان شقایق تقاطع 65298505محمد صالح صابري نژادشهریارتهران260
69672161755 نبش میدان شاهد ژالک 1اندیشه فاز65518663محمود زینتي خوبشهریارتهران261
80/172161328خ ارغوان هشتم نبش میدان معلم پ1اندیشه فاز02165534070مهدي اوجاقزاده خلیل آبادشهریارتهران262
72161780 چهارراه میالد خ فردوسي غربي روبروي پارک دفتر پیشخوان خدمات دولت3شهریار اندیشه فاز65561030داود اختريشهریارتهران263
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72161126شهریارخ ش بهشتي شرقي جنب میدان معلم3220100عباس  درخشانشهریارتهران264
72161175(برات پور  )خ ولي عصر ک حاج اسماعیلي مجتمع نوآوران 65252100امیر  برات پورشهریارتهران265
41772161209شاهدشهر  ابتداي خ ازادي پ65447430عباس شادمهرشهریارتهران266
12545983پالک(ره)تهران شهرري حسن آبادفشافویهمیدان شهدا ابتداي جاده زیوان  خیابان شیخ كلیني56229485سیدروح اهلل عرب باقريفشاپویهتهران267
2372161409شهرقدس میدان مصلي ابتداي بلوارامام حسین روبروي كوچه شمایل پ02146897830پرویز  درویشيقدستهران268
9572161439 پالک 13خ محمد اباد نبش مهدیه 36146100مصطفي مددي طائمهقرچكتهران269
2972161088 متري انقالب خیابان دانش آموز پالک 45شهرقدس بلوار 46814185حمید بي پرواقلعه حسن خانتهران270
41672161288پالک-روبروي كوچه حنانه-خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدس46899395افشین مقدم عليقلعه حسن خانتهران271
110872161161تهران مالرد سرآسیاب خ دانش غربي نبش سه راه بهشتي پ65107105منا  محمديمالردتهران272
72161987دفتر پیشخوان انصاري1  پالک 19شهریار باغستان نصیرآباد خیابان بهشتي روبروي فروشگاه جانبو نبش بهشتي 65956600صادق  انصاري چشمه نصیرآبادتهران273
3572161756خ ش قندي پ(ع)میدان امام حسین36286067اكبر سلطانیانورامینتهران274
72171057باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولت33274677سیده افسانه هاشمي نسبباباحیدرچهارمحال و بختیاري275
72171093بروجن بلوار مدرس روبه روي اداره ثبت واحوال34233531افسانه فیروزي بروجنيبروجنچهارمحال و بختیاري276
72171021جونقان خ انقالب جنب بانك سپه03827460430منصور بابایي فرجونقانچهارمحال و بختیاري277
72171013تقاطع فردوسي-خیابان باهنر-شهركرد32261551اسماعیل  شفقتشهركردچهارمحال و بختیاري278
10872171063شهركرد خیابان سرچشمه ها نبش كوچه32243795سهیال هاشميشهركردچهارمحال و بختیاري279
72171083شهركرد خ عمان روبه روي ترمینال ازادي32272548زینب عباسیان چالشتريشهركردچهارمحال و بختیاري280
72171012 دفتر پیشخوان ماهور34شهركرد بلوار شریعتي نبش كوچه 33349170رسول  امیرخاني شهركيشهركردچهارمحال و بختیاري281
5072171082شهركرد خ ملت ک32274000حبیب اله نكویي شهركيشهركردچهارمحال و بختیاري282
72171129خ دانش-فرخشهر32420022فروغ هاشمي شهركيفرخشهرچهارمحال و بختیاري283
3272171049فرخشهر خیابان توسلي نبش ک2430003ماهپسند امیدي نرگسيفرخشهرچهارمحال و بختیاري284
72171115لردگان بلوار شهدا34445877مجید فتاحي بارزيلردگانچهارمحال و بختیاري285
72171073لردگان میدان نماز بلوار رسالت باالتر از درمانگاه تامین اجتماعي34447861محمود مسعودي چله گاهي لردگانچهارمحال و بختیاري286
72171142لردگان خ ولي عصر شرقي حدفاصل اداره اب و فاضالب روستایي و راهنمایي و رانندگي دفتر پیشخوان اكبري4446661ابراهیم اكبري منجرمویيلردگانچهارمحال و بختیاري287
72171052چهارمحال وبختیاري لردگان چهارراه قدس خیابان چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهد34441222كشواد حسني ساطحيلردگانچهارمحال و بختیاري288
72171080چهار محال وبختیاري مال خلیفه بلوار شهدا5822658ابوالفضل رستمي مال خلیفهچهارمحال و بختیاري289
72171078واقع در ساختمان پست- ناغان32643641عارف رییسيناغانچهارمحال و بختیاري290
72171056هفشجان خ نهضت2570530صعود فتحي هفشجانيهفشجانچهارمحال و بختیاري291
272181009انقالب - بشرویه بلوار انقالب 32788534اعظم كیاني زادهبشرویهخراسان جنوبي292
972181029نبش خیابان امام خمیني شمالي 32775183محمد ابراهیميبشرویهخراسان جنوبي293
172181063نبش واعظ- بلوار واعظ طبسي32829525محمد جالليبیرجندخراسان جنوبي294
1572181019 خیابان شهید تیمور پور پالک 6و4بیرجند بین مدرس 2230021محمد صالح  صالحيبیرجندخراسان جنوبي295
72181017 روبروي اداره كل امورمالیاتي6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 32229011 پروین فرهاديبیرجندخراسان جنوبي296
1772181024بیرجند خ پاسداران خ با هنر غربي پ32423242محمدرضا چمنيبیرجندخراسان جنوبي297
1672181037و14خراسان جنوبي بیرجندخ غفاري بین غفاري32422232ام البنین  كاوسيبیرجندخراسان جنوبي298
72181014بیرجند خ توحید ابتداي میرزا كوچك خان غربي32432099هومن بیدختيبیرجندخراسان جنوبي299
772181056خیابان امام خمیني امام32904442معصومه رمضانيسرایانخراسان جنوبي300
72181059پشت بازار مسگرها-میدان امام09132531257غالمرضا غالميطبسخراسان جنوبي301
72181035بلوارشهید بهشتي نبش چهارراه جانبازان32729114محمدرضا صابريفردوسخراسان جنوبي302
72181005خ جانبازان دفتر پیشخوان خدمات دولت32529951حسینعلي  محمدي(قائنات )قائنخراسان جنوبي303
2472181030بلوار معلم پالک 32622400هادي دهقانينهبندانخراسان جنوبي304
1572191099یوسف اباد خ امام خمیني ابتداي خ شریعتي ش 54528888غالم موال  پوراحمديتایبادخراسان رضوي305
4472191029چناران نبش امام خمیني 46139000محمود نوريچنارانخراسان رضوي306
72191425درگز خ امام روبروي پست بانك جنب طال فروشي ذوالفقاري46228170ناصر ایماني درگزخراسان رضوي307
272191328خراسان رضوي درگز خ كالت 46232588امید حمیديدرگزخراسان رضوي308
3172191418خ عطاملك جنوبي نبش عطاملك 44441400مهران شمس آباديسبزوارخراسان رضوي309
72191047روبروي هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهرباني -سبزوار44235351مجتبي منشوري منشوريسبزوارخراسان رضوي310
72191185 آبان13متري انقالب روبروي خیابان 4465232324مریم امكانيسبزوارخراسان رضوي311
8472191400خ هاتف نبش چهارراه اول جنب پ (عج)خ ولیعصر47234884فاطمه عوض زادهقوچانخراسان رضوي312
72191136خیابان مولوي روبروي مسجد جامع دفتر پیشخوان خدمات دولت جامع47226000سكینه امیديقوچانخراسان رضوي313
8072191023 پ 17خ ش مطهري مطهري 47237232نرگس برزنونيقوچانخراسان رضوي314
72191403بلوار معلم حد فاصل میدان شهید رجایي و شهید غالمي55239239امید غفارزادهكاشمرخراسان رضوي315
72191146دفترپیشخوان معیني- ابتداي خیابان دادگستري- كاشمر- خراسان رضوي05328244161احمد  معیني علي اكبري كاشمرخراسان رضوي316
2672191315بلوار معلم نبش معلم 36023828كیوان سرابي مقدممشهدخراسان رضوي317
72191068 داخل میالن سمت چپ7شهرک شهید رجایي حر 33717009مجید فیاضمشهدخراسان رضوي318
4072191474خراسان رضوي مشهد پنجتن نبش پنجتن 32151700محبوبه شیباني مقدممشهدخراسان رضوي319
5172191107 پ 61 و 59بلوار پیروزي بین -مشهد8911107عصمت ایرانپاکمشهدخراسان رضوي320
1472191361 پالک 8 و6مشهد بین استقالل 36021702سمیه حسین زادهمشهدخراسان رضوي321
72191247 دفتر پیشخوان16نبش كرامت9بلوار میامي32516055حسن رضوي شاندیزمشهدخراسان رضوي322
4772191204و45بین امامت 6045940محمد باقر باقرزاده آبشوريمشهدخراسان رضوي323
42072191195 پ 22 و 20مشهد بل سجاد بین 36300سعید سلماني هودانلومشهدخراسان رضوي324
272191207 پالک4خراسان رضوي شهرستان مشهد خیابان كوهسنگي كوهسنگي38527772مریم ناويمشهدخراسان رضوي325
5572191038 پالک 24خیابان آیت اهلل بجهت نبش بهجت 32247555مهدي رضایيمشهدخراسان رضوي326
1472191118و12مشهد مطهري جنوبي  بین مطهري جنوبي 05117291068حسین كهندلمشهدخراسان رضوي327
17072191013 پ 6طالب خ مفتح 32794993الهه فروتن رادمشهدخراسان رضوي328
72191233فیض اباد مه والت خ شریعتي جنب شیریني سراي بهاران6726334ایمان  پورخواجهمه والتخراسان رضوي329
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72191176 جنب رستوران تاالر قصر شب12بلوارجمهوریاسالمي مقابل كالنتري42252901غالمرضا رجائينیشابورخراسان رضوي330
72191209نیشابور  خ امام میدان خیام روبروي میراث فرهنگي خدمات ارتباطي رجائي42216800ابوالفضل رجائينیشابورخراسان رضوي331
11172201003پالک-جنب پاساژ وحدت-روبروي مسجد جامع قدیم-خیابان مطهري37222125زهرا اكملي كشتاناسفراینخراسان شمالي332
59072201026خیابان هاشمي نژاد جنب تقاطع هاشمي نژاد و امام خمیني پ -آشخانه32921611وحیده قره چورلوآشخانهخراسان شمالي333
72201013خ طالقاني غربي چهارراه ژاندارمري نبش تقاطع32240606علي كاربینبجنوردخراسان شمالي334
72201002خیابان آزادي-بجنورد32227778ابراهیم ابراهیميبجنوردخراسان شمالي335
72201023خ شهید باهنر جنب اموزش وپرورش32277600فهیمه رضائي جاجرمجاجرمخراسان شمالي336
15772211164بین خ بازگیر  و خ اردواني جنب بازارچه پالک  (پرتو)اندیمشك كوي شهدا خ شهیدآویني 42650030علي اكبر میرعالياندیمشكخوزستان337
72211196 پاداد شهر6 و 5بین خیابان  (یوسفي)كوي فاطمیه35520852احسان چگني زادهاهوازخوزستان338
72211277اهواز خ نادري بین نظامي و خوانساري رو به روي بانك صادرات ساختمان قاطع  طبقه اول32211230محمدرضا مقدمیاناهوازخوزستان339
72211048خرمشهر خیابان چهل متري جنب بیمه آسیا53512010علي  گله دارنژاداهوازخوزستان340
72211016طبقه فوقاني فروشگاه امانیه-مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خ06113339222محمد جادرياهوازخوزستان341
372211175كوي نفت نبش رسالت4416111ناهید گرمسیرياهوازخوزستان342
72211009اهواز خ سي متري نرسیده به چهار راه زندبین صابرپور وهاللي32926336نسترن اسربافاهوازخوزستان343
72211178اهواز خ شریعني جنوبي بعد از میدان بین مریدي و باییني روبروي سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر35539735امیر ارسالن داودياهوازخوزستان344
72211169خوزستان ایذه چهار راه هالل احمر دفتر امامي43624444ستار اماميایذهخوزستان345
72211117میدان والیت43626012زیور  اسمعیل وندي ایذهخوزستان346
72211294 پیشخوان دولت2 جنب الله12ابادان ایستگاه 53369019موسي بن محسنآبادانخوزستان347
72211040باغملك خ آیت اهلل خامنه اي43724777محمد بیژنيباغ ملكخوزستان348
5572211316ماهشهر خ شریفي تقاطع منتظري پ 52330528زینب  حیدري دوست بندرماهشهرخوزستان349
11872211159خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد پ06713325696اسماعیل  خیرالهيبهبهانخوزستان350
72211157بازار صفا خ سرپوشیده53513164محمدصادق ساعي پورخرمشهرخوزستان351
72211056خیابان شریعتي بین خ امام وافرینش جنب پاساژ ولیعصر06412270036امید   تنورسازدزفولخوزستان352
72211030بهمن22بلوار جمهوري بین ابوریحان و42227008فردوس معرفیان پوردزفولخوزستان353
72211205رامهرمزخ امام نرسیده به فلكه ادهم روبروي بانك ملي43520312فاطمه بیگدليرامهرمزخوزستان354
72211096خ طالقاني غربي روبروي بانك مسكن2223332كامبیز كایدرامهرمزخوزستان355
72211119ابتداي بلوار قانون-شوش شهرک دانیال  42870405عباس حمیديشوشخوزستان356
72211296خ شریعتي غربي روبروي اداره اوقاف06136220735سیدتقي نقیبشوشترخوزستان357
72211312ساختمان مادر10شوشترفرهنگ شهرخ عمارنبش خ36230378منیژه جوالپورشوشترخوزستان358
72211303روبروي دبستان عصمت (عج)شوشترجاده صاحب الزمان36244025عبدالحسین فرهادي بیرگانيشوشترخوزستان359
72211329خوزستان گتوند ابتداي خ استقالل جنب ترمینال نبش بازار  روز36320037بیژن فتاحيگتوندخوزستان360
72211369اللي بلوار شهید محالتي- خوزستان43296454حدیث حاجي پور الليخوزستان361
72211269خیابان ازادي فلكه بانك ملي مركزي جنب بانك انصار43222088بهنام طاهريمسجدسلیمانخوزستان362
172221089 متري پردیس نبش ک ولي پ 18زنجان ابهر خ طالقاني جنوبي ابتداي 35275061فاطمه حاجي حسنيابهرزنجان363
272221068میدان مصلي ابتداي خ امام پ35227071هومن حاجي قربانيابهرزنجان364
8072221075زنجان دروازه رشت جنب بانك صادرات پ 02433463330محسن ابراهیمي فرد زنجانزنجانزنجان365
72221118 متر بعد از چراغ قرمز فرهنگسرا به طرف بي سیم ، جنب نانوایي100خیابان شیخ فضل اله نوري، -زنجان33464320محمد سعید كریميزنجانزنجان366
6172221073چهارراه سعدي روبروي سازمان انتقال خون ق 33331787علیرضا سیف زادهزنجانزنجان367
4/472221002خیابان سعدي وسط خیابان هفتم تیر پ 33363029محمدمهدي ریاحيزنجانزنجان368
47872221079زنجان شهر صائین قلعه خیابان  امام پائین تر از تقاطع مدرس پ 35620808مهدي    معینيصائین قلعهزنجان369
672231010سمت راست پالک-ابتداي خیابان طالقاني-میدان فرهنگ-دامغان35263737میثم سلمانيدامغانسمنان370
12472231024تیر خ محرم غربي پ 7سمنان سرخه خ 33611179محدثه صفاسرخهسمنان371
72231027ابتداي بلوارولیعصر روبروي مسجد ولیعصر طبقه همكف02313348004منصوره  كریمسمنانسمنان372
72231017خیابان تهران روبروي مهدیه بزرگ- شاهرود- سمنان32341314محمدحسین  خواجه میرزائي شاهرودسمنان373
72231040متریروبروي موسسه ثامن28خیابان 32333351مریم باقريشاهرودسمنان374
72231019شهریور دفتر پیشخوان دولت17خ 32234545نیره  عامریان شاهرودسمنان375
72231018بسطام خ مهدیه جنب بانك سپه32524598حامد مراديشاهرودسمنان376
72231014شاهرود خ فردوسي ج شیریني سرا32239000آرمین عجمشاهرودسمنان377
2172231003پ   (ع) خرداد روبروي كوچه مسجد امام حسن 15خ 32242484رضا شریعتيشاهرودسمنان378
872231038پالک . بلوار طاهري . میدان هفت تیر . شاهرود 32391366علي تقي زاده شاهرودسمنان379
72231072جنب ساندویچي زاپاتا-میدان سوسنگرد-خیابان دانشگاه-گرمسار34206555حسین فدایي باشگرمسارسمنان380
72241012چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگي35322260مهري صبوريچابهارسیستان و بلوچستان381
72241070خیابان فردوسي غربي.زابل32229737فرحناز رستميزابلسیستان و بلوچستان382
1972241082نبش دانشگاه - خیابان دانشگاه33415971طلعت رحیميزاهدانسیستان و بلوچستان383
72251037فارس ارسنجان بلوار بسیج جنب بیمه ایران43523981حسین مراديارسنجانفارس384
72251230ارسنجان انتهاي بلوار پاسداران43528725زهره  نعمتيارسنجانفارس385
72251501فارس استهبان جنب جهاد كشاورزي53223210هادي تاج پیكراستهبانفارس386
72251019اقلید بلوار مطهري روبروي مسجد سیدالشهدا پایین تر از فروشگاه كوروش44527536نرجس اسلمياقلیدفارس387
72251312ابتداي بلوار شریعتي44557122فرشته اسلمياقلیدفارس388
72251563طبقه هم كف صندوق كار آفریني آمید.بوانات باالتر از بانك تجارت 44405086فاطمه دژبخشبواناتفارس389
972251468و7جهرم چهارراه امام حسین بلوارجانبازان غربي حدفاصل كوچه 54261000زهرا سپندارجهرمفارس390
72251443چهارراه سپاه ابتداي بلوار انقالب54346178فرشته السادات صحرائیانجهرمفارس391
72251179فارس جهرم بلوار معلم روبروي مجتمع فرهنگي هنري54233437عباس سزاواریان جهرمفارس392
2672251427خیابان حافظ نبش ک شهیدبهشتي 54449724رویا مصلي نژادجهرمفارس393
72251252استان فارس شهرستان جهرم خ آیت اله كاشاني نرسیده به میدان مصلي روبروي كلینیك قدیم دفتر پیشخوان دولت54440320حسین جاوید جهرميجهرمفارس394
72251056 بهمن مقابل بانك مسكن دفتر پیشخوان دولت هادوي22فارس جهرم خ 07912223299فریده هادويجهرمفارس395
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72251227فارس سپیدان خ امام خمیني مجتمع تجاري سپیدان36721155اعظم  مهرانفرخفريفارس396
72251100داراب خ شهید رجائي جنب بانك ملي مركزي ساختمان پارسیان53521000حمید رضا   زماني دارابفارس397
1172251311روبروي كالنتري - شهر مصیري 42644727امید نیكنامرستمفارس398
72251471نبش كوچه پیروزي-بلوار بخشنده07132620053طیبه  محمد صادقيزرقانفارس399
72251554شیراز خرامه سلطان شهر خیابان امام حسین32738114هاجر زارعسلطان آبادفارس400
72251396بعد از پارک علوي-تاچارا-شیراز36244584عباس كهندل شیرازيشیرازفارس401
372251483بلوار موالنا ساخنمان موالنا طبقه - صدرا - شیراز 36435468خدیجه بكتاش شیرازفارس402
1872251143خ نبي اكرم نبش كوچه 07138259986مهران یعقوبي منششیرازفارس403
B772251457شیراز بلوار امیركبیر روبروي باغ جنت مجتمع تجاري ایرانیان واحد 38441088محمد هادي معاونيشیرازفارس404
72251027خیابان نادر باسكول نادر32324526مرضیه عابدپورشیرازفارس405
72251088روبرو پمپ بنزین، قبل از بریدگي/ میدان كوزه گري، بسمت پل غدیر / بلوار رحمت / شیراز / استان فارس 37262477داریوش صفائيشیرازفارس406
72251158شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروي پمپ بنرین7361473محسن یگانه زادهشیرازفارس407
872251453مجتمع بازرگانان غرفه - خ بازرگانان -بلواررحمت 07137534423پروانه  خواجه پور شیرازفارس408
72251169بلوار پارسه جنب غزال روبروي بانك مسكن-شیراز38261950مهدي كریميشیرازفارس409
72251451خ زند غربي روبروي بیمارستان سعدي طبقه فوقاني سوپرماركت زند07132354709محمد هنرشیرازفارس410
72251081روبروي مخابرات فیاض بخش- بولوار ایثار - شیراز 7279808رسول یوسفيشیرازفارس411
772251298شیرازبلوارنصرشرقي دستخضرنبش كوچه37441190عصمت فتوحيشیرازفارس412
72251355 بوستان12شهرک سعدي روبروي آرامگاه نبش كوچه 37322570محمود ساري خانيشیرازفارس413
72251271شیراز بلوار نصر بعد از جهانگردي37309220زهرا بابائيشیرازفارس414
72251293شیراز میانرودخ ارغوان38407090جهانگیر شریفيشیرازفارس415
72251387  بعد از فروشگاه نگین داخل كوچه56بلوار عدالت چنوبي كوچه38245336محسن خدایيشیرازفارس416
572251250نبش كوچه - بلوار چمران - شیراز 36461727اسداله یوسفي فرشیرازفارس417
72251057شیراز میدان عدالت دفتر خدماتي8360605فاطمه فیضي دولت آباديشیرازفارس418
72251086دفتر پیشخوان دولت6میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش كوچه36316876اسفندیار  نامجوشیرازفارس419
872251149هدایت غربي حدفاصل بیست متري و باغشاه روبروي كوچه 2343728اختر  صدیقيشیرازفارس420
72251152میدان پلیس پاساژ گل خندان53314206سعیدرضا گل خندانفسافارس421
72251041میدان مصلي بلوار معلم نبش خ قیام53336660محمد علي  حسینيفسافارس422
72251529قیر،بلوارطالقاني،كوچه پژوهش سراي فتحي قیري، كوچه سعادت54523555علي اكبر علیزادهفیروزآبادفارس423
72251334فارس فیروزاباد خیابان آرادي جنوبي جنب بانك سپه38736280پریسا صالحي طیبلوفیروزآبادفارس424
72251050فیروزاباد چهار راه مجاهدین كوچه مسجد النبي38736388مریم  صفري فروشانيفیروزآبادفارس425
72251170قایمیه خ مصلي07222225959طاهره  میرزايقائمیهفارس426
72251254 شهریور پاساژ رضایي17قیر بلوار امام خ 54527410سید محمد  مرتضوي قیريقیروكارزینفارس427
72251029قیروكارزین54524217قاسم  رحیميقیروكارزینفارس428
72251444كازرون خیابان امام خمیني روبروي پست2218301غالمرضا برزیدهكازرونفارس429
72251162كنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانك كشاورزي42444231زهرا گلستانكازرونفارس430
72251339كوار روبروي كالنتري پاساژ زارعي37828156علي اكبر آقایيكوارفارس431
72251099 خرداد خیابان شهید فهمیده15المرد انتهاي خیابان 52723120مهدي هاشمي زادهالمردفارس432
72251241 و میدان مسجد الرسول11خ انقالب بین كالنتري43334222پارسا روستایيمرودشتفارس433
72251008خیابان شهید فهمیده دفتر پیشخوان52824499مسعود آریامنشمهرفارس434
72251275نوراباد ممسني خ طالقاني ساختمان وب گستر07224241993وحید  خلفينورآبادفارس435
72251172نرسیده به گلزار شهدا- خ امام خمیني53835844مهدي خازن خازنني  ریزفارس436
72261110 جنب پارک گلستانc4استان قزوین شهرستان البرز ناحیه شهري مهرگان فاز یك زون 32525143سمانه بخشيالبرزقزوین437
72261025خ امام باالتر از پمپ بنزین جنب بانك ملت35243845احمد شعبانيتاكستانقزوین438
72261054نبش كوچه اسداللهي-خیابان ولي عصر-شریفیه-قزوین32377726مرضیه دوست محمديشریف آبادقزوین439
72261027(ع)جنب مسجد حضرت ابوالفضل(ره)الوند خ امام32226272قربان طاهرخانلوشهرک صنعتي البرزقزوین440
72261006قزوین خ شهید بابایي روبروي اداره استاندارد33688398رضا پیرورامقزوینقزوین441
72261109، دفتر ارغوان12، نبش كوچه شقایق (ره)، بلوار امام خمیني 1قزوین، محمدیه، منطقه32565670رحمان حیدري كل محلهمحمدیهقزوین442
7227105972271059زنبیل آباد ابتداي بلوار فردوسي طبقه همكف دفتر پیشخوان دولت 32937445سیدسعید میرشفیعيقمقم443
72271058قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهرا02537714000علي اصغر حاج علي اكبريقمقم444
72271030توحید بلوار شاهد میدان امام حسین ابتداي بلوار جمهوري38905000عادل كربالئيقمقم445
14672271036م عماریاسر روبروي مسجدامام حسین پ45قم خ02517706445مرضیه احسنقمقم446
72281170كردستان سنندج حسن آباد خیابان اصلي نرسیده به ایستگاه آخر اتوبوس08733454251كیومرث صدیقيسنندجكردستان447
72281045خ شریعتي روبروي نیروي انتظامي35250420نادر  دانشورقروهكردستان448
72281135خ بهشتي چهارراه بابا مردوخ35535150سوسن وفایيكامیارانكردستان449
72281162كامیاران خ انتظام باالتر از دكه وكیلي35523774سعادت  نجفي كامیارانكردستان450
72281132مریوان خ سیدقطب روبروي بیمارستان فجر ک نورالعالم34533677دلبر محمديمریوانكردستان451
71281084روبروي ساختمان گمرک(بیمارستان قدیم)مریوان خ سید قطب34533677دلبر محمديمریوانكردستان452
72291077كرمان جیرفت روبروي فرمانداري خیابان جنب اداره دارایي43217064ناصر رفیعيجیرفتكرمان453
72291053جیرفت چهار راه ژاندارمري خیابان شهید قرني شرقي بعد از ساختمان بانك رسالت43218032مریم میرمحمودي جیرفتكرمان454
72291016رفسنجان، خیابان تختي تقاطع تختي و آذر نبش سمت راست چهارراه34259780مینا هادويرفسنجانكرمان455
272291219ابتداي خیابان توكلي نبش  كوچه شماره - زرند 33437600محمدحسین موحدنیازرندكرمان456
2672291039سیرجان خیابان خیام پالک 42233613سید محسن حسیني سرشتسیرجانكرمان457
72291085شهربابك میدان ولیعصر ابتداي بلوار معلم34114740صغري سعادتمندشهربابككرمان458
72291087نرسیده به چهارراه ولي عصر-خیابان ولیعصر34110300علي اكبر ابراهیمي پاقلعهشهربابككرمان459
672291096خیابان دستغیب نبش كوچه33329022رضا هنرداركرمانكرمان460
172291135كرمان ترمینال جنب تعاوني 2523160مریم توكليكرمانكرمان461
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4872291057نبش كوچه -  شهریور17خ - كرمان3318353علیرضا مومن زادهكرمانكرمان462
2272291001كرمان خ بهمنیار نبش كوچه 2477800نسرین عربيكرمانكرمان463
1372291028و11بین كوچه - خیابان میرزاآقاخان شمالي- كرمان 32229438نفیسه السادات امینایي چتروديكرمانكرمان464
72291115خیابان باسداران كوچه داروخانه دكتر طباطبایي-كهنوج03443231166زهرا موالیي رودباريكهنوجكرمان465
72291156(ره)جنب كمیته امداد امام خمیني -بلوار معلم-شهرستان منوجان-استان كرمان43302658سكینه پازاجمنوجانكرمان466
72301029اسالم اباد خ ش چمران جنب بیمارستان45232002معصومه علیزادهاسالم آبادغربكرمانشاه467
72301218پاوه خ امام محمد شافعي جنب مسجد میر46121777بهزاد  حبیبيپاوهكرمانشاه468
4622919272301247- دفتر پیشخوان دولت مولوي - روبروي شبكه بهداشت  - (میدان بسیج)دور میدان اصلي شهر - جوانرود 46229192افشین عزیزيجوانرودكرمانشاه469
72301178خ امام روبروي بانك ملت08326231022امجد فتاحيجوانرودكرمانشاه470
72301244خ امام روبروي اداره دارایي2231310ایرج  خداویسيسرپل ذهابكرمانشاه471
72301010كرمانشاه بلوار كیهانشهر بعداز بیمارستان بیستون جنب پزشكي قانوني38325005مرتضي  قنبري فرجي كرمانشاهكرمانشاه472
72301113 دفترپیشخوان دولت نوین تك10+ كرمانشاه چهارراه وكیل اقا روبه روي بانك ملت طبقه زیرین پلیس37221011ستار مرادي دربندجوقيكرمانشاهكرمانشاه473
72301226خ نقلیه روبروي بیمارستان امام خمیني نبش كوي رنجبر دفترمهرگان37212782مهدي رنجبركرمانشاهكرمانشاه474
872301224كرمانشاه كنگاور خ شهدا خ عظیمي پ 08372223194كامران كاظميكنگاوركرمانشاه475
72311081استان كهگیلویه و بویر احمد شهر دهدشت خیابان سپاه جنب پاساژ پزشكان دفتر خدمات ارتباطي پیك ایرانیان32270302خدیجه نصیري نیادهدشتكهگیلویه و بویراحمد476
72311015سي سخت خ امام حسین33444533محسن كریمي پور سي سختسي سختكهگیلویه و بویراحمد477
72311091 دستگاه نرسیده به شهرک بهارستان خ رمضاني500گچساران 32333195حلیمه اسديگچسارانكهگیلویه و بویراحمد478
672311099سه راهي باالتراز بانك صادرات روبه رو كوچه32326938مرضیه علي نژادگچسارانكهگیلویه و بویراحمد479
72311026جنب بهزیستي (ره)خیابان امام خمیني-لنده32462808سید اسالم میريلندهكهگیلویه و بویراحمد480
72321100 دفترخدمات لشكربلوكي42انقالب  (ره)خ امام34361112زینب  لشكر بلوكيبندرگزگلستان481
72321165گلستان رامیان میدان ولیعصر ورودي شهرک ملچ ارام35880062زینب رجبلورامیانگلستان482
772321018 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستان35881841فاطمه رجب لورامیانگلستان483
72321170علي آباد كتول جنب دادگستري-استان گلستان 34240575حدیثه مهقاني نودهعلي آبادگلستان484
672321097اذر اذر 5گرگان خ 32226340جعفر  قرباني نصرابادي گرگانگلستان485
72321058خ رازي بعدازمركز بهداشت نبش خ سید احمد خمیني32441078سمیه شریعتيگرگانگلستان486
472321041و2بین الله-خ شهدا-گرگان32250002یونس كازرانيگرگانگلستان487
1472321096گرگانخ شهدا نبش الله 32255119غالمرضا پناهيگرگانگلستان488
18472321020گنبد خ سیاوش پالک01733261717علیرضا ظفر شكورزادهگنبدكاووسگلستان489
6172321090خ پاسداران روبروي پارک شهرداري پ 35227474طاهره زارعيمینودشتگلستان490
72331195جنب فرش فروشي نگین مشهد-خ  هفتم - فلكه مورخي -  آستارا-گیالن44832911كامیاب محسنيآستاراگیالن491
72331053آستارا بلوار فرمانداري بطرف فلكه گاز بلوار بسیج جنب سپاه روبروي مزار شهدا44836085رضا اكبري فرآستاراگیالن492
72331352آستانه سه راه لشت نشا جنب میدان42134129آسیه خوش برش آستانهآستانه اشرفیهگیالن493
72331014خ تكاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان دولت شهریار44510506شهریار ایماني خلفلوبندرانزليگیالن494
72331337گیالن چابكسر خ امام خمیني خ فرهنگ42679134گیلدا گرشاسبيچابكسرگیالن495
72331324گیالن رودسر شهر چابكسر خ امام جنب رستوران نگین دفتر پیشخوان دولت01426424552زهرا اسداله پور قاسم ابادچابكسرگیالن496
96095(گرمابدشت)روستاي درگاه 58532001سجاد علیپور خانسررحیم آبادگیالن497
72331285جنب نمایشگاه اتومبیل راد- روبروي بلوار تندگویان- بلوار شهید افتخاري- یخسازي- رشت33537195هاجر  پوریوسفي تسیه رشتگیالن498
10972331224پالک  (پمپ بنزین چمارسرا )رشت خیابان طالقاني 33544112اشرف سادات شمس میرمحلهرشتگیالن499
19672331256معلم علي اباد ک داورپ-رشت .گیالن33555167حمیدرضا امیدمعافرشتگیالن500
272331081رشت كمربندي شهیدبهشتي قاسمیه 33422655سعید مخلوقي آزادرشتگیالن501
72331087رشت فلكه گاز روبروي پمپ بنزین جعفري جنب ک دالور33472237امنه صفایي محرمانيرشتگیالن502
72331079رشت خ سردارجنگل جنب مسجد كرف اباد33240148اژدر  محموديرشتگیالن503
72331024رشت چهارراه میكائیل جنب بانك صادرات مركزي33323839حسین  ملیحي شجاع رشتگیالن504
72331115 دفتر پیشخوان دولت48رشت گلسار ابتداي بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر كتاب پالک 33114620هاله  غواص اوحديرشتگیالن505
72331163استان گیالن شهرستان رودسر خیابان انقالب روبروي مركز بهداشت42615523رامین امیرزادهرودسرگیالن506
572331274نبش الله -خیابان شهدا-رودسر-گیالن6213844ساغر هاشم پور رودسريرودسرگیالن507
72331156گیالن صومعه سرا خ باقر نجفي روبروي ساد فرماندهي نیروي انتظامي44331113علیرضا مشهورصومعه سرایيصومعه سراگیالن508
72331406روبروي كالنتري-خ امام خمیني -اسالم 44291227سیدیوسف میرمرسليطوالشگیالن509
72331332فومن خ سردارجنگل جنب بانك ملي سردارجنگل34722458مریم  روشن ماسولهفومنگیالن510
72331036كالچاي خ امام روبروي مطب دكتر رودباركي42684080مریم مهرزاد سالكجانيكالچائگیالن511
72331222گیالن كیاشهر خ امام41822170مكرم جهانچيكیاشهرگیالن512
72331474دفتر پیشخوان طالبیان-روبروي اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخ44394426علي   طالبیانگوراب زرمیخگیالن513
672331059 و 4الهیجان خیابان خرمشهر بین خرمشهر 42211003بهنام زاهدي نهزميالهیجانگیالن514
2172331166الهیجان كاشف شرقي روبروي كوچه 42241898ایمان نیك سیرتالهیجانگیالن515
72331076الهیجان خیابان انقالب كوچه برق42229003عسكر شعباني شیرجوپشتالهیجانگیالن516
72331152الهیجان خیابان انقالب جنب بانك قوامین42239182صفورا عاشوريالهیجانگیالن517
72331018 پشت شهرداري روبروي اداره ي بهزستي دفتر پیشخوان پورتقي42524231هادي پورتقي راستگو مقدملنگرودگیالن518
72331125لنگرود خ امام روبروي شهرادي01425240088عباس پورهاشم فخارلنگروديلنگرودگیالن519
72331075روبروي پمپ بنزین دفترپیشخوان پرتو(ره)لنگرودخ امام42532354شهین مبرافشتميلنگرودگیالن520
72331015استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروي بانك ملي01824827232حمیده  نوراني ماسولهماسالگیالن521
72331172تالش خیابان شهداي محراب تقاطع فداییان اسالم44239242منیژه اورنگي مریانهشتپرگیالن522
72341134متري شاهد طبقه همكف اداره بیمه سالمت16بل جهاد روبرو 43425020سعید  نیكدل زادهازنالرستان523
72341231الیگودرز خیابان معلم روبروي پل میالد43340500محمدمهدي توكليالیگودرزلرستان524
72341161خیابان ولیعصر شمالي نبش چهارراه شهید محمودي43345566جواد سرلكالیگودرزلرستان525
72341090لرستان بروجردخیابان تختي42515675رضا قاسمي موسويبروجردلرستان526
4872341082متري بسیج نبش میدان قائم پ4246927245مجتبي كاوندبروجردلرستان527
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72341006لرستان پلدختر خیابان امام روبروي مجتمع تجاري امام رضا32225914محبوبه جودكي نژادپلدخترلرستان528
72341109كوچه بن بست آزادي بین خیابان رازي و كوچه یك آراسته-خیابان انقالب 33217566نورالدین  كمالوند خرم آبادلرستان529
72341092خرم آبادماسوربلواربهارستان روبروي پل هوایي عابرپیاده06614222805اصغر محمدحسینيخرم آبادلرستان530
72341091بلوار ولیعصر نبش تقاطع شهید پژوهنده33238569زهرا شاهیوندي خرم آبادلرستان531
72341095لرستان دورود خیابان راه آهن پایین تر از مسجد امام حسین43212727غالمرضا جودكيدورودلرستان532
72341034میدان امام حسین پاساژ میالد نور43216407فرشته نیك آبيدورودلرستان533
72341242جنب بانك مسكن- خیابان كاشاني غربي - الشتر 32522928حمزه حسنوندسلسلهلرستان534
72341113خیابان رهبري جنب بانك صادرات روبروي بانك تجارت32626217محمدرضا  شیخي موسيكوهدشتلرستان535
72341155نوراباد خ امام  روبه روي بانك مسكن32740348ایرج شیخينورآبادلرستان536
5872351023 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل 44245955مرضیه اصالنيآملمازندران537
72351273بابل روستاي كمدره-امل جاده قدیم امل43195307امید هزارجریبيآملمازندران538
1772351824مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل 32363998حسام هوشیارانبابلمازندران539
72351197خیابان مدرس چهار راه  گنجینه  برج بن  روبرو برنج فروشي شیخ زاده32190334عبداهلل صادقي نیابابلمازندران540
72351193پیشخوان دولت رضوان52بابل چهارشنبه پیش نبش ایثار 32376386ناصر ملك زاده احمديبابلمازندران541
72351920(روبروي مخابرات قدیم )بابلسر خیابان امام مقابل پاساژ صادق نژاد 35254172یاسا توسليبابلسرمازندران542
1672351120و14بلوار شریفي بین شریفي 35339898یوسف  صداقتبابلسرمازندران543
72351554بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب كوچه شهید مجیدي منزل شخصي01525280985سید مهدي خالقي تروجنيبهشهرمازندران544
72351065خ باهنر روبروي دبیرستان نجابت34541541عابدین عطاردبهشهرمازندران545
72351337تنكابن جنب اداره پست4224200رضا شرافتيتنكابنمازندران546
72351119.كوچه طلوعي .خیابان عالمه 54211999محمد تقي سلیميتنكابنمازندران547
72351092تنكابن خ جمهوري جنب كوچه نسترن54222866سیدمحمدجواد هاشميتنكابنمازندران548
72351007(شیري)شهریورجنب اداره پست دفتر پیشخوان دولت 17چالوس خ52227566فاطمه شیريچالوسمازندران549
72351174چالوس هچیرود جنب بانك ملي52161147یاسر باقي زادهچالوسمازندران550
72351919ساري میدان ساعت خ انقالب01133325792مریم عمرانساريمازندران551
1372351585فلسطین -خیابان فلسطین-ساري33363938سمیرا میرزاپور بیشه سريساريمازندران552
72351335ساري بل كشاورز نرسیده به ترمینال جنب بانك رفاه33299089سیده زهره میرجماليساريمازندران553
72351134بلوار آزادي روبروي پارک آفتاب01512275555عینعلي  نوریان الالیيساريمازندران554
72351131 جنب تعاوني جهاد كشاورزي2ساري بلوار آزادي ابتداي خیابان بعثت بعثت 33370056رقیه میرزائيساريمازندران555
72351831حاجي آبادروبروي بانك ملت-شیرگاه-سوادكوه-مازندران42444283محمد محمدي نفت چاليسوادكوهمازندران556
72351261مازندران سوادكوه زیراب جنب ایستگاه سواري پل سفید42457490رحیم گودرزیان سرخيسوادكوهمازندران557
72351215خیابان شهید نامجو روبروي پاسگاه35665000محمد هادي  نریماني كناريفریدونكنارمازندران558
72351853(تعویض پالک)جنب راهنمایي رانندگي / پل سیاه رود / كمربندي شمالي / قائمشهر 42242796الناز اقوام مدنيقائم شهرمازندران559
472351182نرسیده به مهر-خیابان شرافت-خیابان كارگر-قائمشهر-مازندران42077008احسان محمديقائم شهرمازندران560
72351694خیابان اصلي- فوالدكال-روستاي-قائمشهر-مازنداران42080553الهام لطفي قادیكالئيقائم شهرمازندران561
72351190خ ساري چهارراه فرهنگ كوي سیدین دفتر نوین42237359ابوالقاسم   جوادي كوچكسرائيقائم شهرمازندران562
72351251 شهریور جنب داروخانه آقا داداشي دفتر پیشخوان دولت بور17نشتارود خ 54265751علیرضا بورنشتارودمازندران563
1172351874نور روستاي گنج یاب خیابان اصلي نبش توحید 44643290هادي ساالرنورمازندران564
72351244نوشهر خیابان فردوسي جنب سازمان تامین اجتماعي52334072فتحعلي  اسحق نیمورينوشهرمازندران565
72361016انتهاي خیابان شیخ مفید- خیابان فتح شیاه كوه - اراک32768991محمد صالحياراکمركزي566
72361025اراک بل فاطمیه جنب بانك ملت33661666علي پاگلياراکمركزي567
72361059اراک شهرصنعتي میدان كانون جنب امالک حیدري33125168شهین تریوهاراکمركزي568
72361009اراک خیابان آیت اله سعیدي نرسیده به بانك سپه نبش كوچه شهید عابدي32275136هادي مزرعه فراهانياراکمركزي569
72361073اراک خ امام موسي صدر حدفاصل اداره برق و پل برق32226000علي ورمزیاراراکمركزي570
72361021اراک انتهاي خ مشهد جنب اتش نشاني08632272625غالمرضا غالمياراکمركزي571
72361003اراک خ قایم مقام میدان ساعت33247403احمد آقاباقرياراکمركزي572
72361064نبش كوچه حیدري-  پایین تر از چهار راه افضلي- شهرستان تفرش خ آیت اله سعیدي 36235002مجید لطفيتفرشمركزي573
72361056استان مركزي شهرستان خمین بلوار بهشتي نبش كوچه توانا08652336644طیبه  رفیعي خمینمركزي574
72361058خمین خیابان مطهري دفتر پیشخوان دولت كفایتي46230000محمدكریم كفایتيخمینمركزي575
72361020خمین خ امام خساحلي روبروي بیت امام08646222شهریار خسرويخمینمركزي576
72361040ساوه خ شریعتي روبروي بانك ملي فلطسن08642249010فریبا  ایمانيساوهمركزي577
72361095 فرمهین بل ش فهمیده  نبش ک یاس33722007راویه شریفي بي باالنفرمهینمركزي578
72361036(ع)جنب مسجد امام رضا  - (ره)خیابان امام خمیني 35455172ابوالقاسم كوخائيكمیجانمركزي579
1272361092 خرداد بعد از چهارراه مخابرات نبش بوستان 15محالت خ 43233320مهدي مجدیانمحالتمركزي580
72371091بستك میدان بسیج جنب بانك ملي دفتر پیشخوان خدمات دولت07643225333سعید رحیميبستكهرمزگان581
72371186بلوار سرور آزادگان نبش كوچه سرور  (نایبند شمالي)به سمت خور نایبند (آزادگان)بندر عباس آزادگان پارک شهداء 33335164اعظم برزگر بفروئيبندرعباسهرمزگان582
72371098طبقه همكف-ساختمان عرفان -ورودي ازادگان-شهرنمایش33318164نرگس میرچناري بندرعباسهرمزگان583
172371049خ انقالب پاساژ مدني پالک 44242676محمدشریف بدريبندرلنگههرمزگان584
72371125بندرلنگه خیابان شهرداري روبروي خدمات شهري44245550ماریه نجفيبندرلنگههرمزگان585
72371047كنگ خ طالقاني اداره پست دفتر پیشخوان44235020محمود فرهمندبندرلنگههرمزگان586
72371127روبروي كافي نت بوران-بلوار معلم-پارسیان07644626130فاطمه حسینيپارسیانهرمزگان587
72371147حاجي آباد خیابان ولي عصر شمالي طبقه زیرین صندوق تعاون ایرانیان35424008سعید  هداییان حاجي  آبادهرمزگان588
72371099روبروي موسسه قوامین-بلوار انقالب غربي 42887130مرضیه رشیدي رودانهرمزگان589
72371145قشم بلوار صیادان روبروي سمساري مولوي07635222051حسن سعیدي گوربنديقشمهرمزگان590
772371169خراسان بساک پ1كیش شهرک صدف فاز 44445858شهرام صاحب جمعيكیشهرمزگان591
72371084میناب بلوار امام روبروي كارخانه یخ قدیم42230500مریم گمشاديمینابهرمزگان592
72381072اسداباد میدان ساعت اول كوچه بازارجنب كلي فروشي صفائي و زرعلي33124106بابك فدائياسدآبادهمدان593
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دفتر
پیشخوانآدرس
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پیشخوانتلفن
ثابتمسئول
دفترشهراستانردیف
72381025تویسركان خ باهنر جنب بانك سپه34947420مهدي شاهرخيتویسركانهمدان594
72381104خیابان باهنر روبروي كوچه صادقیه باالتر از آزمایشگاه دكتر صابوني34941714فخرالسادات مهدیانتویسركانهمدان595
72381067صبح و عصر- دفتر پیشخوان شتاب - نبش چهار راه برق باال- مالیر 33354682محمد حمزه لويمالیرهمدان596
72381132خ شهید شیخ حسني روبروي باغ گل شهرداري32210094عصمت علي محمدمالیريمالیرهمدان597
72381029مالیر ابتداي بلوار سیف الدوله پاساژ پارس08512251931مهدي اولیائيمالیرهمدان598
72381008میدان قائم تاالر باران3322975مینا عابدیني مالیرهمدان599
72381032میدان نبوت جنب مهدیه پیشخوان اول33351355مصطفي قهري صارميمالیرهمدان600
72381058نهاوندابتداي خیابان خاقاني روبروي آموزش و پرورش33221200نسرین حاجي باباعلينهاوندهمدان601
72381076خیایان شریعتي، باالتر از چهارراه، نرسیده به ایستگاه عباس آباد32533390صفورا فرجام طلبهمدانهمدان602
72381096همدان ارامگاه بوعلي نبش بل مدني دفتر پیشخوان32516877مجتبي مصباحيهمدانهمدان603
72381015خیابان بوعلي سیزده خانه جنب مسجد امام حسین38275430سید محمد مهدي  مرتضويهمدانهمدان604
672381013همدان میدان بوعلي مجتمع فدک واحد 8280340حسین كاویاني حقگوهمدانهمدان605
72391015بل پاسداران بعداز مخابرات كوثر38236260ابوالفضل دهقان شیريحمیدیایزد606
72391026مهریز خ ش مطهري روبرو بیمارستان جنب عینك دانشجودفتر پیشخوان32531200شكوفه زارع بیدكيمهریزیزد607
72391037نرسیده به ثبت اسناد میبد-خیابان كاشاني-خیابان امام32346991سمیه دهقاني فیروزآباديمیبدیزد608
72391041روبروي بانك سپه مركزي-خیابان امام32324322خدیجه زارع مهرجرديمیبدیزد609
72391025شهریور مجتمع تجاري الله17بل37264541امیرحسین  پارسائیانیزدیزد610
72391065بل استقالل میدان كسنویه بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزادي35286800مهناز حیدري مزرعه آخوندیزدیزد611
72391023یزد خ انقالب روبرومسجدحكایتي35282898سیدحسین رستگاريیزدیزد612
72391002یزد م ابوذر ک ژاندارمري نبش نظام وظیفه38240004علي آسایشیزدیزد613
72391033جنب امالک پارسیان-ابتداي خیابان وكیل -چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوري 5283256فاطمه احسانیزدیزد614
72391066میدان خاتمي ابتداي بلوار مدرس جنب پل هوایي داخل كندرو36239441رضا عماني یزدیزد615


