
تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

33446010اردبیل میدان خاتم النبین جنب نمایشگاه موسويبهراد قنبرياردبیلاردبیل72121102

33590576شهرک مخابرات میدان منا خ شهدامینا ساویزاردبیلاردبیل72121113

اردبیلاردبیل72121103
مهدي ناظران 

ثمرین
33520773اردبیل فلسطین تقاطع طوس وخیام

2233230505پ - جنب شوراي نگهبان - اول خ والی - میدان قدس-اردبیل نادر محسنی فراردبیلاردبیل72121079

داور باقرزادهاردبیلاردبیل72121014
دفتر خدمات -حدفاصل میدان توحید ومیدان حكیم نظامی -خیابان ابوطالب

ارتباطی بهار
33632442

اردبیلاردبیل72121121
فریده عبدالهی 

آقاباقر
33611339سه را نیروگاه به طرف میدان بعثت نرسیده به بانک مسكن

اردبیلاردبیل72121096
رحمان سلیمان 

زاده
04533465360اردبیل م مادر خاتم النبین روبه روي بانک ملی دفتر پیشخوان سلیمان زاده

04533238375 متري والی18خ - خ شهید یسري - اردبیل کیوان رحیمیاردبیلاردبیل72121171

33478001 همرنگ30 محله کاظم آبادجنب کوچه 3وحدترقیه شاه محمدياردبیلاردبیل72121001

اردبیلاردبیل72121005
سیدمهرداد 

شكوري
82233598408 روبروي مجتمع فرهنگیان قطعه 6شهرک کوثر بلوک 

2933410089اردبیل کمربندي دوم محله شهریار خیابان شهریار  پالک فرخ دولتیاردبیلاردبیل72121029

2220615خیابان امام روبروي مسجد جامعرضا نجف پوراردبیلاردبیل72121082

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



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

04512233310خدانش روبروي راهنمائی ورانندگی سكاکی حمدالهاردبیلاردبیل72121068

04517723593خ کشاورز اول ش گلسارحمید فاضلاردبیلاردبیل72121077

33623689بزرگراه شهدا خیابان خیرین مدرسه ساز جنب مسجد قائم دفتر پیشخوان قائمصالحه پیرعالییاردبیلاردبیل72121080

33253184خیابان باکري روبروي ترانس برق پیشخوان باکريآرزو جبارياردبیلاردبیل72121053

اردبیلاردبیل72121157
علیرضا اسدزاده 

منیري
33457079اردبیل خ انقالب جنب مسجد خیراباد

33618888اردبیل میدان بعثت جنب حمام صفاکبري فتحی ایرلواردبیلاردبیل72121093

اردبیلاردبیل72121081
مهناز عزیززاده 

قهرمانلو
04514470020 جنب ایستگاه اتوبوس5اردبیل خ وحدت 

33368434اردبیل  نبش میدان مبارزان نرسیده به بانک کشاورزيفرناز  طایفیاردبیلاردبیل72121016

2232951اردبیل چهارراه امام طبقه دوم برج صدفشادان  مسائلیاردبیلاردبیل72121021

33366692(ع)اردبیل میدان قیام  جنب قرض الحسنه امام حسن مجتبیافسانه فرج نژاداردبیلاردبیل72121011

3133333330متربطرف دروازه مشكین پ50بزرگراه شهدامیدان جهادنیر خوش لحنیاردبیلاردبیل72121025

اردبیلاردبیل72121044
سعید جهانی 

فوالدلوقویی
33515588 ابان روبروي دانش پژوه13اردبیل خ 
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اردبیلاردبیل72121041
حسنعلی بدلی 

گوده کهریز
33819903اردبیل میدان مقدس اردبیل جنب ماشینشویی گلها دفترپیشخوان بدلی

33846686اردبیل سید آباد راه کلخوران جنب سوپر مارکت ابراهیمیزهرا خداپناهاردبیلاردبیل72121042

آب  بیگلواردبیل72121062
عادل وطن 

خواهی ابی بیگلو
32382080اردبیل ابی بیگلو خیابان امام

بیله  سواراردبیل72121050
طهماسب اختري 

جلودار
32884501جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیل

32826789(ره)بیله سوار خ امام آرزو ضربیبیله  سواراردبیل72121056

بیلهسواراردبیل72121056
علیایمانی بیله 

سوار
32826789(ره)بیله سوار خ امام 

32827175اردبیل بیله سوار روبروي فرمانداريپریسا مردانهبیله سواراردبیل72121061

32783401خ امام روبروي بانک ملی مرکزيمهدي باعفتپارس آباداردبیل72121085

پارس  آباداردبیل72121058
اکبر میرزائی 

وانعلیا
32729991روبروي بازار فجر- الین شرقی - چهارراه امام ره خ شهید بهشتی جنوبی 

32732131خ شهید رجائی جنب بانک ملیمنصور عابديپارس آباداردبیل72121091

پارس  آباداردبیل72121049
معرفت ملكی 

کالش
32742610اصالندوز خیابان شهید بهشتی جنب بانک صادرات

32726000خیابان جمهوري روبروي شهرداري دفتر خدماتی اسوارابراهیم اسوار عربلوپارس  آباداردبیل72121098
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خلخالاردبیل72121055
سالم اله حقیقت 

دوست
32424110خلخال خیابان کارگر شمالی پایین تر از شهرداري

32431144 شهریور روبروي اداره جهاد کشاورزي17خلخال بلوار علی قربانی زندخلخالاردبیل72121038

32424953خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلرسید یوسف مدنیخلخالاردبیل72121146

04532426660 شهریور جنب خانه معلم روبروي مخابرات مرکزي17شهرستان خلخال خیابان رضا سیفیخلخالاردبیل72121174

32924733استان اردبیل شهرستان کوثر خ ش رجایی اول خ طالقانیابوالفضل فتحیکوثراردبیل72121022

32620025اردبیل گرمی خ جانبازان جنب بازار آذربایجانداود جاوید گرمیگرمیاردبیل72121120

04526228050گرمی خ جانبازان محله صاحب الزمانروح انگیز پیرنیاگرمیاردبیل72121111

04526220088گرمی خ معلم جنب پل مرکزي شهرولی پاک منشگرمیاردبیل72121154

32541588روبروي مخابرات قدیم- میدان معلم به طرف میدان امام- اردبیل مشگین شهر اصغرحاتمیمشگین شهراردبیل72121116

32542888خ امام روبروي بانک تجارت شعبه امامعلی معیت ایواتلومشگین شهراردبیل72121067

مشگین شهراردبیل72121075
روشن پوراکبر 

خیاوي

روبروي  - (قوش میدانی)باالتر از میدان توحید- مشكین شهر - استان اردبیل 

حمام طوماري
32521520

32541712خ امام خ ابوذرشهرام وزیريمشگین شهراردبیل72121112
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اردبیل72121006
مشگین  

شهر
18532543850مشكین شهر خ شریعتی پزهرا پناهی لگرانی

اردبیل72121148
مشگین  

شهر
58595156شهر قصابه خ امام- مشكین شهر - اردبیل سجاد اسمعیلی

نمیناردبیل72121119
داریوش شاهماري 

نمین
4523227911خیابان امام خمینی-نمین

32323689اردبیل نمین میدان شهدا روبروي بانک صادراتانصار فالحتینمیناردبیل72121172

32327286نمین خ امام روبروي ایستگاه سواري نمین اردبیلبازرگان مرسلینمیناردبیل72121097

نمیناردبیل72121048
عباسعلی  فالحتی 

عنبران
32375098اردبیل نمین

32283344نیر خ امام جنب بانک ملیندا فرجی نیرنیراردبیل72121100

نیراردبیل72121008
فاطمه حسینی 

نیري
32284374نیر چهار راه امام اول خ شهدا

3625245018(ع)مقابل امامزاده موسی- اردستان خیابان امام عیسی فرهادیاناردستاناصفهان72131304

7732740440روبروي کوجه - متر مانده به خ نیرو 50- خ رکن الدوله شرقیحمید مهدیزادهاصفهاناصفهان72131439

B1436514972مج تجاري هفت نگین واحد -میدان غدیر-سپاهان شهرپریسا کیان ارثیاصفهاناصفهان72131303

اصفهاناصفهان72131088
سمانه شعربافان 

مجاور
35685550خ کاوه،خ استاد فالطوري،نبش چهارراه ال بویه
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3237711055اصفهان خ اتشگاه بهرانچی جنب بن بست علی طاهري نژاداصفهاناصفهان72131247

34500013خیابان کاوه خیابان برازنده سرچهارراه صفایهعلی اصغر شیرازياصفهاناصفهان72131072

33247438ح امام سهراه ملک شهر ج موسسه مهرحجت شفیعیاصفهاناصفهان72131250

اصفهاناصفهان72131308
فاطمه خلیلیان 

مهابادي
3115671003اصفهان میدان الله زینبیه شمالی نبش خ محوري اصفهانی

10433388190میدان جمهوري خ رباط اول مقابل شیرینی هانی پامراله شهبازياصفهاناصفهان72131281

محمد جاللیاصفهاناصفهان72131309
جنب .بعد از چهارراه فردوسی.خیابان ناصرخسرو.خیابان مفتح.ملک شهر.اصفهان

ساختمان مخابرات ناصرخسرو
34253025

محمد امیر افشاراصفهاناصفهان72131324
اصفهان بلوار کشاورز خیابان مفتح کنارگذر اتوبان شهید میثمی جنب شهرداري 

(مابین کوي ولیعصر و کوي امیر حمزه جنب بازار روز کوثر) 13منطقه 
37778700

41032287477 پ50احمد آباد خ گلزار شمالی نبش بن امیرحسین مرتجیاصفهاناصفهان72131097

32264272خ پروین خ حكیم شفاعی دوم نبش ک فراست کیشزهرا دهقانیاصفهاناصفهان72131165

اصفهاناصفهان72131238
عباس کریمی 

بهجت آبادي
1833363731خیابان امام خمینی بعد از کوچه 

3115314882سه راهی پینارت روشندشت خ ولی عصر دفتر پیشخوانابراهیم امامیاصفهاناصفهان72131355

بیتا حسینیاصفهاناصفهان72131220
 آبان جنب 25کاوه بعد از بیمارستان سوانح سوختگی نرسیده به پل -خ-اصفهان

20کوچه 
33455205
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33522184خ کهندژ ابتداي بلوار امام رضامرضیه یارياصفهاناصفهان72131342

اصفهاناصفهان72131131
منوچهر 

نصراصفهانی
37716364خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس

اصفهاناصفهان72131283
مریم مرادي بید 

هندي
34541005اتوبان شهید چمران خ آل محمد روبروي دبیرستان کیخسروي

اصفهاناصفهان72131213
رضا محرابی 

محمودابادي
33806465اصفهان خ امام خمینی محموداباد خ اسمان

اصفهاناصفهان72131084
سهیال آتشی 

دلیگانی
3114505704راه ملک شهر جنب ایران خودرو3خ کاوه 

34605450انتهاي خ کاوه شهرک ولی عصرمهدي مزدبراناصفهاناصفهان72131278

32330477خیابان طالقانی-اصفهانمجتبی شریفاصفهاناصفهان72131224

اصفهاناصفهان72131103
نداسادت حسینی 

جبلی
3435235343خ جی خ ش رجایی پ

54738411اصفهان آران و بیدگل میدان شهید بهشتیمحسن مهرشاداناصفهاناصفهان72131299

اصفهاناصفهان72131189
محمد علی 

سپهري سپهري
4654348850بادرود خ امام پ

2233312411خیابان امام خمینی خیابان شهیدان لمجیر نرسیده کوچه فرهاد جهانگیرياصفهاناصفهان72131142

اصفهاناصفهان72131294
مهرداد زارعان 

دولت ابادي
36636628میدان آزادي چهارباغ باال ک رئیسی جنب سوپرشبنم
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3136811070اصفهان شهرک بهارستان خ فرشته مجتمع رضارحیم قربانیاصفهاناصفهان72131028

اصفهاناصفهان72131020
داریوش  کیان 

ارثی
2286018اصفهان فلكه احمد اباد خیابان جی نبش سه راه پروین

732247023اصفهان چهارراه فرشادي ساختمان رضا پالک نیره زمان زادهوشاصفهاناصفهان72131170

اصفهاناصفهان72131184
حسین تاجري 

هرندي

نرسیده   (کنار گذر)بعداز چهاراه شیخ طوسی و پمپ بنزین- خ پروین- اصفهان

(تاجري هرندي  )به  پل سرهنگ  
35656155

اصفهاناصفهان72131023
سید حسین 

موسوي نطنزي
1032326008+خ طییب روبروي شیرینی خورشید جنب پلیس 

عاطفه  بگدلیاصفهاناصفهان72131025
خ زینبیه میدان عاشق اصفهانی خ عاشق اصفهانی شرقی روبرو مجتمع تجاري 

شمال شهر
35640105

1534401221خیابان رباط سوم نبش کوچه مسعود لبافیاصفهاناصفهان72131347

اصفهاناصفهان72131261
احسان قاسمی 

دهكردي
37811672اصفهان بلوارکشاورزي بلوارگلها ورودي شهرک امیریه خیابان دکترحسابی

اصفهاناصفهان72131318
یاسمن السادات  

عقیلی
6434420434چهارراه رزمندگان خیابان رباط اول روبه رو پارک رستم شیرازي نبش کوچه

03114479719راه بابلدشت4اصفهان خ مدرس مهدي پورنقشبنداصفهاناصفهان72131319

33233193خ امام مارچین خ ش اسماعیلی دفتر خدماتیعلیرضا شاعالییاصفهاناصفهان72131362

33913963دانشگاه صنعتی اصفهان بازارچه پردیسحسن یعقوبی نژاداصفهاناصفهان72131178
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اصفهاناصفهان72131087
شرکت امین 

ارتباط صدرا صدرا
32255557اصفهان خ احمداباد چهاراه مهرگان دفتر پیشخوان

3736281090اصفهان سه راه حكیم نظامی ابتداي ارتش نبش کوچهراحله جهانبانیاصفهاناصفهان72131327

03117765944اصفهان سه راه سیمین حدفاصل بانک صادرات و پمپ بنزینسمیه صادقیاناصفهاناصفهان72131205

246482121چهارراه فاطمیه پ- خیابان دکتر بهشتی - ورزنه اصغر  فاضلی ورزنهاصفهاناصفهان72131357

36293833خ نظر غربی روبروي بانک کارافرین طبقه اولرامین دولتشاهیاصفهاناصفهان72131070

32289540 راه عسگریه4خ سروش نبش مهدي ناصرياصفهاناصفهان72131107

اصفهاناصفهان72131343
سپیده سادات 

خدامی
22036283962جنب قرض الحسنه ولی عصر پالک - خیابان حسین آباد - اصفهان 

اصفهاناصفهان72131032
مجید   الهی 

دوست
36695346هزار جریب روبروي درب دانشگاه

اصفهاناصفهان72131129
محمودرضا  

حكمت کیا
3234720900خ مولوي ک 

اصفهاناصفهان72131006
سیدمحمدحسن  

دیباجی
2834217080ملک شهر خ مفتح نبش ک 

108933381104مسجدسید مقابل درب مسجد دفترمریم حسن زادهاصفهاناصفهان72131089

اصفهاناصفهان72131268
حمید رضا  

اسداللهی
37751005اصفهان خ وحید جنب بانک تجارت
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35262866 بهمن22اصفهان خیابان جی خیابان مسجد علی خیابان فرزانه فالحاصفهاناصفهان72131379

1234414113و14 اذر بین اردیبهشت 5اصفهان خ جابر خ مریم عابدینیاصفهاناصفهان72131093

37355657(شهرداري)اصفهان رهنان خ مطهري بعد از میدان امام حسینسهیال حیدرياصفهاناصفهان72131005

37784104اصفهان بلوار کشاورز نبش خ کشاورزيعلی شهریارياصفهاناصفهان72131022

32261616فلكه احمداباد اول خ ولیعصر نبش بن ملی سمت راستمصطفی روغنیاناصفهاناصفهان72131018

32657941خ بزرگمهرابتداي خ هشت بهشت غربی س دنیا ط همكفناهیده ایزدياصفهاناصفهان72131231

03116505918اصفهان سپاهانشهر ابتداي بل غدیر دفتر خدمات پیشخوان صادقیرسول صادقیاصفهاناصفهان72131029

32291025میدان هفت تیر-خیابان تاالر-خیابان جی-اصفهانالهام قریشیاصفهاناصفهان72131382

آران وبیدگلاصفهان72131176
سمیرا بكرانی 

باالنی
37224490 معصوم14پیربكران خ ش بهشی میدان 

آران  وبیدگلاصفهان72131293
مجید عموزاده 

ارانی
54728504اران وبیدگل خ شهدائ جنب ستاد نمازجمعه

33603141نبش کوچه چمران(استادیوم)میدان قدس-خمینی شهربهناز بهمنشبادروداصفهان72131164

باغ  بهادراناصفهان72131417
حجت اهلل امینی 

باغبادرانی
03152505823خیابان شهید بهشتی میدان دورباط نبش کوچه حكیم- باغبادران 
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بهارستاناصفهان72131266
محسن صفاري 

فردخوزانی

رو به روي شهرداري (شهرداري)اصفهان خمینی شهر خیابان شهید صدوقی

2منطقه 
33613852

57772004خوانسار خ امام جنب بانک ملتمرتضی شریفیپیربكراناصفهان72131365

42522007 خ امام3اصفهان رضوانشهر منطقه ابراهیم شاسونديتیراناصفهان72131404

42225635اصفهان تیران بل امام مقابل بانک تجارتمحمد سلطانیتیراناصفهان72131317

57726601خیابان شهدا پایین تر از بانک صادرتسجاد صفريچادگاناصفهان72131406

خمینی  شهراصفهان72131143
رنگین 

کمان ارتباط گستر
46324700خور م امام خ مسجد جامع محل سابق پست

33515090انتهاي خ مدرس،میدان امام حسن مجتبیمریم  عماديخمینی  شهراصفهان72131168

33389998نرسیده به چهارراه خادمی جنب پمپ بنزین-اصفهان خیابان باهنرالهام طغیانیخمینی شهراصفهان72131350

33768100درچه خ امام ج بانک ملی نبش کوچه صفانصراله پناهیخمینی  شهراصفهان72131128

خمینی  شهراصفهان72131111
علی  حاجی 

حیدري 

بلوار بهشتی خیابان شهید مدنی بلوار )بلوار بسیج-بلوار پاسداران-هفتصددستگاه

(بسیج
33604080

خمینی  شهراصفهان72131124
نعمت اله  ربیعی 

ورنوسفادرانی
3133613922اصفهان خمینی شهر خ امام شمالی باالتر از بانک کشاورزي جنب ک

33510654خمینی شهربلوارامیرکبیرجنب بانک صادراتالهام گل رضاییخمینی  شهراصفهان72131374



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

3762074درچه فلكه گازمهدي کریمیخمینی  شهراصفهان72131154

خوراصفهان72131202
مریمخرازي 

اصفهانی
37350990رهنان خ شریف غربی مقابل بیمه ما

خوراسگاناصفهان72131265
مائده رنجبر 

کاهریزي
52225510خ امام جنوبی

35218595اصفهان خوراسگان روبروي شوراي اسالمی شهراحمد  یزدانیخوراسگاناصفهان72131027

داراناصفهان72131060
مریم قاسمی 

بیستگانی
52436500سده لنجان خ امام جنب بانک سپه

اصفهان72131390
داران  

(اصفهان )

سیده عاطفه 

قدیمی نهرخلجی
57228363جنب اداره مخابرات- بلوار طالقانی -داران 

داراناصفهان72131420
فاطمه واعظ زاده 

دهقی
57226761خ شهیدبهشتی شرقی روبروي اداره دارایی- داران- اصفهان 

3223220800سمیرممیدان معلماحسان رضائیرحناناصفهان72131001

3125253012شرقی7عطار نبش فمریم دریسزرین شهراصفهان72131223

زرین  شهراصفهان72131172
حمیدرضا نیک 

نژاد احمدسرایی
28652234126خ بهشتی پ 

زرین  شهراصفهان72131134
زهره جمشیدي 

ریزي
03342210741زرینشهر خ ولیعصر

03625375377زواره خ امام خمینی باالتر از شهرداريعلی  آموزگارزوارهاصفهان72131106
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زوارهاصفهان72131151
زهرا مختاریان 

زواره
54375400زواره انتهاي خ طالقانی

5452624047 پالک4فوالدشهر بلوار شهدا خیابان شاهد سوده توکلیلنجاناصفهان72131444

652246521چمگردان خ ایاذر کوي مسجد سجاد نبش کوچه توحید پ مرضیه خداداديلنجاناصفهان72131080

5452640041 بازار گلبرگ پ4 صباي6فوالدشهراالهامافالکیسده لنجاناصفهان72131120

95952436499سده لنجان خ امام نبش کوچه سجاد پالهه ادیبی سدهسده  لنجاناصفهان72131395

53233044شهرضا میدان شهدا ابتداي خ شهید بهشتیسعید رستمیشهرضااصفهان72131092

شهرضااصفهان72131219
علی  حاجی 

هاشمی
2703212244544و 25بلوارمطهري بین فرعی

53232904شهرضا خ ابوذر مقابل حسینیه الساداتکمال مومنیشهرضااصفهان72131096

شهرضااصفهان72131246
وحید قدیري 

شاهرضایی
861474373103212243664

53500150شهرضا خ انقالب اسالمیمسعود رستمیشهرضااصفهان72131314

57322227گلشهر نبش میدان امام حسین روبروي حسینه نونیره یاوريشاهین شهراصفهان72131399

03117500060فالورجان قهدریجان خ امام خمینیمحمد حشمتفالورجاناصفهان72131341
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فالورجاناصفهان72131348
عباس 

رهنمافالورجانی
37429900اصفهان فالورجان خ فردوسی  چهارراه فردوسی جنب اداره دارایی

فالورجاناصفهان72131140
هومن عالمه 

حاِئري
36519344مجتمع مهتاب- بلوار غدیر - سپاهان شهر - اصفهان

فوالدشهراصفهان72131035
سعیده ایرانپور 

مبارکه
3152409392مبارکه خ حافظ شرقی روبروي قرض الحسنه کامیونداران

52639099 جنب کانال روبروي نانوایی3فوالدشهر محله آفوزیه عباسیفوالدشهراصفهان72131118

39/352637001 روبروي اداره گازمجتمع ارکیده پ4فوالدشهر محله باکرم سلیمانی سدهفوالدشهراصفهان72131302

03342643005دفترخدمات ارتباطی-پاساژفوژان-فلكه آبنما-4سی-فوالدشهرحسین نقدي پورفوالدشهراصفهان72131056

37506028قهدریجان خ شریعتی نبش ک ش اسماعیل جمالیمجتبی موذنیقهدریجاناصفهان72131435

55581113کاشان بلوار مطهریروبروي مسجد قائممجتبی کیانیکاشاناصفهان72131407

کاشاناصفهان72131408
ندا درخشان 

مبارکه

میدان امام  - (ره)ابتداي بلوار امام خمینی - زیباشهر- مبارکه - اصفهان

553پالک  - (ع)حسین
52544894

کاشاناصفهان72131171
سید مسعود چهل 

ستونی
3614457970خ بابا افضل نبش چهارراه کاشانی

کاشاناصفهان72131263
سیدعباس 

سیدحسن زاده
03614473003کاشان دروازه دولت خیابان امیریه جنب بانک شهر

اصفهان72131410
کلیشاد 

وسورجان
37489270سه راهی افجد- کلیشاد - فالورجان - اصفهان فاطمه دهقان
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3124227008خیابان شریعتی- میمه زهرا ظهرابیکنجدجاناصفهان72131376

57435344گلپایگان خ شهید رجایی نرسیده به سه راه مرکز بهداشتمهدي   صافیگلپایگاناصفهان72131321

3046251880نایین خ معلم روبروي مخابرات پ میترا توکلیگلپایگاناصفهان72131310

2245488930پ-بعد از مدرسه پسرانه سعادت-خ فاطمه الزهرا-کمشچه برخوارفاطمه آقاباباییگمشجهاصفهان72131414

علویجهاصفهان72131436
مریم قنبریان 

علویجه
42415346چهارراه نخل- خیابان امام خمینی- علویجه

30042445555 ومیدان طالقانی پالک13یزدان شهر بلوار انقالب حدفاصل خیابان راستان سعید امینمبارکهاصفهان72131083

42642909نجف اباد خ امام غربی جنب حوزه علمیهمهدي معینیمبارکهاصفهان72131207

مبارکهاصفهان72131445
محمد  نادري 

نوکابادي
03152516757اصفهان مبارکه نكواباد خیابان سپاهان

436650058 طبقه اول واحد501چهااراه شیخ صدوق طبقه باالیی بانک کشاورزي پالک نفیسه  محمديمیمهاصفهان72131378

657424829خ سعدي نبش کمریم صدرائینائیناصفهان72131366

32214437دروازه دولت ابتداي چهار باغ پایین پاساژ بهارریحانه بصراوينجف آباداصفهان72131019

نجف  آباداصفهان72131316
محمد حسین 

عابدینی نجف 
03312628888 راه امام دفتر پیشخوان4نجف اباد 
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اصفهان72131009
نجف  آباد 

(اصفهان )
2687002خ شریعتی مقابل خ باهنروحیده  فروزان

436650058 طبقه اول واحد501چهااراه شیخ صدوق طبقه باالیی بانک کشاورزي پالک نفیسه محمدينجف آباداصفهان72131378

54229394نطنز بل طالقانی باالتر از قوامینمژگان قصاعینطنزاصفهان72131163

7213121454347602خ امام دفترپیشخوان حقانی فرحسینحقانی فرنطنزاصفهان72131214

4646404455اصفهان هرند خ امامزاده اسحاق پ ابوالقاسم زارع قهیهرنداصفهان72131039

37729000اشتهارد خ چمران خ ش گنجیحبیب اله نورياشتهاردالبرز72401079

802636506199البرز فردیس کانال غربی خیابان قریشی بازار گلستان طبقه همكف واحدعلی اصفهانیفردیسالبرز72401245

فردیسالبرز72401069
عباس  یوسف 

زاده طهرانی
5612536557500 دفتر خدمات ارتباطی 3 جدید پ 43 غربی قدیم 16خ 

932755939کرج چهارصددستگاه بلوار عالمه جعفري روبروي شهرداري منطقه زهرا ناصريکرجالبرز72401177

334642204واحد - 525پالک - بین گالیل وترابی - متري گلشهر45احمد جمالیکرجالبرز72401066

2132570111کرج میدان آزادگان برج میالد پمجید بیاتکرجالبرز72401147

کرجالبرز72401122
مرتضی رضائی 

اکملی
432243513کرجبل امام زاده حسن نبش گلستان 
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36669175طبقه زیرین-مجتمع بورس موبایل فردیس-نرسیده به فلكه اول -فردیس -کرج آزاده سالحورزيکرجالبرز72401173

433421927 واحد1ط-5س آتالنتیک(پاکدل)309نبش خ -بلوار ارم-3فاز-مهرشهر-کرجکامران احمديکرجالبرز72401140

36656266بعداز اداره ثبت احوال و مخابرات-(شرقی17)خ چهلم-فلكه چهارم-فردیس-البرزابراهیم نجاريکرجالبرز72401192

33515186 متري گلشهر خیابان درختی روبروي نمایشگاه کتاب بهمن45البرز کرج مهرآسا حسنیکرجالبرز72401179

کرجالبرز72401195
مژگان ملک پور 

طالقانی
834400040واحد _ اداري13طبقه _برج نیكامال _فلكه اول_رجائی شهر _کرج

کرجالبرز72401183
لیالطالبی همت 

آبادي
32557780 متري کاج بعد از شاکرزادگان جنب مسجد الجواد45کرج عظیمیه 

132402788میدان کرج ابتداي خیابان بهشتی پاساژ فدک طزهرا سامندرکرجالبرز72401134

34448527خ شهید بهشتی نبش دهقان ویالي دومپژمان بختیاريکرجالبرز72401125

کرجالبرز72401099
محمدرضا زاده 

شیر

 دفتر پیشخوان 91کرج مطهري جهانشهر بلوار موالنا روبروي بنفشه سه پالک 

دولت موالنا
34488947

133531381مهرویال نبش بلوار معلم روبروي دیستان دخترانه ماندگارانساختمان کاوه واحد سروش سعادتکرجالبرز72401018

فاطمه سیاح پورکرجالبرز72401028
کرج باغستان نبش بلوار موذن جنب شیرینی تخت جمشید ساختمان تخت 

9جمشید طبقه سوم واحد 
34343505

مریم سردشتیکرجالبرز72401190
برج  )ساختمان بازار موبایل کرج - میدان شهدا - کرج خیابان دکتر بهشتی  

36ط اول واحد  (سلوک 
34645500
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مریم سردشتیکرجالبرز72401190
برج  )ساختمان بازار موبایل کرج - میدان شهدا - کرج خیابان دکتر بهشتی

36ط اول واحد  (سلوک 
34645500

کرجالبرز72401236
رضا اختیاري 

سلماسی
5732256727کرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداري پ

34448527کرج خیابان بهشتی نبش دهقان ویالي دوممریم عباسیکرجالبرز72401114

62634338096کرج باغستان بوستان یكم پ نعمت عالئی زنگیرکرجالبرز72401127

داود محمديکرجالبرز72401131
- بین کارمندان شمالی و سه راه گوهردشت - خیابان شهید بهشتی - کرج 

12کوچه یاس اول پالک
34429916

کرجالبرز72401207
مهدي دیندار تازه 

کندي
1134444194 شرقی پ 9کرج رجایی شهر خیابان آزادي ابتداي خیابان 

44438079رجایی شهر بلوار آزادي نرسیده به خ داریوش نبش سنبل مهرداد یاريکرجالبرز72401151

22132225000کرج ، خیابان بهار بین کوچه حافظ و شهید قاسمی پالک علیرضا  علی پورکرجالبرز72401242

کرجالبرز72401107
مریم درخشان بنه 

کهل
7334612399کرج حصارک خیابان برزنت نبش خیابان برخورداري پالگ

کرجالبرز72401012
سید مهدي  

حسینی فرزانه
2254822کرج م شهدا خ مظاهري ط فوقانی قنادي گلستان

کرجالبرز72401087
علیرضا 

جعفرپورهمایونی

کرج خیابان بهار جنب نمایندگی ال جی داخل خیابان طاهري ساختمان 

پزشكان بهار طبقه همكف
02612225892

کرجالبرز72401232
محمد حاجی 

اسفندیاري
9334481313پ13 و12کرج رجایی شهر بلوار استقالل شمالی بین 
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کرجالبرز72401006
سعید بهرامی 

عارف
34206965 غ دفتر پیشخوان دولت9کرج گوهردشت خ شهرداري نبش 

کرجالبرز72401145
مهري ملک 

محمدي
10334234557متري گلشهربلوارگلزارشرقی بعدازثبت احوال پالک45کرج

1533519604مهرشهر بلوارگلها پ 4کرج فازبهروز  نصیریانکرجالبرز72401215

3309137راه فرهنگ روبروي بن بست گلها4کرج مهرشهر خ فرهنگ نرسیده به احمد میرشاهیکرجالبرز72401106

34561686متري گلشهر بازارعلی45کرج ابتداي میالد گرجی زادهکرجالبرز72401155

321936563154پالک-پایین ترازکانال-جاره مالرد-فردیس-کرجمریم  کرمیکرجالبرز72401165

15432734727راه طالقانی ج نبش خ ساجدي پ4کرج معصومه آجرلوکرجالبرز72401085

12314117روبروي مدرسه عفت پالک ده (شهید جاللی)کرج کالک انتهاي خ اول احمد رضا شهیديکرجالبرز72401045

102634470373ط1013البرز خ بهشتی نرسیده دارایی پگلناز سیفیکرجالبرز72401226

36532644فردیس نبش هشتم شرقی قدیم جنب بانک مهر ساختمان ابیمحمود تبریزيکرجالبرز72401082

کرجالبرز72401238
مجید عموي 

بخشایش
32537768 ساختمان آناهیتا طبقه همكف2آزادگان ابتداي خیابان مطهري نبش شاهد 

کرجالبرز72401063
سمانه  طهماسبی 

آبدر
232709902کرج چهار راه مصباح نبش کوچه کربالیی صالح پ 
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20236513053 غربی پ17و18 بین خ 4فردیس فل فاضل معبوديکرجالبرز72401149

کرجالبرز72401202
شیرین  حسین 

قلی نژاد کلخوران
7634818090خرمدشت خ ولیعصر روبروي یاسر یک پ

کرجالبرز72401048
پریوش  

سعادتمتند
82719140دولت اباد بلوار نبوت رو به روي مسجر شماره 

132776115کرج بلواردانش آموز مقابل پمپ بنزین ساختمان اسكان طبقه نیلوفر رستگاريکرجالبرز72401206

8434474347کرج گوهردشت میدان نبوت بل مالصدرا قبل از جمهوري پ علی اجرلوکرجالبرز72401182

29232811102کرج خ ش صدوقی روبروي بانک سپه پ علیرضا نوريکرجالبرز72401011

32279280 جنب ایستگاه سواري ها4کرج حصار خط جعفر  مقدمکرجالبرز72401211

21332700425طبقه دوم واحد -پاساژ یكتا-میدان والفجر-کرجسمیه بخشیکرجالبرز72401129

51534310417 غربی، پالک 12 و 11کرج، رجایی شهر، بلوار انقالب، بین خ شهمیر مهاباديکرجالبرز72401026

فاطمه دهقانیکرجالبرز72401039
میانجاده بلوار باغستان باالتر از پل حیدر اباد نرسیده به کوچه سی ام مجتمع 

417سپاس طبقه همكف پ
34569788

32269748کرج میدان قدس روبروي شیرینی سادات حسینیسمیه عبادیانکرجالبرز72401223

کرجالبرز72401185
فاطمه صادق 

کمالی
34551093حصارک روبري خ امام زاده محمد پاساز رضا
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سحر کیانیکرجالبرز72401148
- بهمن22خیابان -خیابان ولی عصر-خیابان یاسمن-(حسین آباد)کرج مهرشهر 

 طبقه اول50پالک
32204595

کرجالبرز72401053
منوچهر 

جهانشیري
11836654503متر به سمت وحدت پالک 200کرج جاده مالرد سه راه انبارنفت 

3102636121201گرمدره،ناصریه،بلوارآجرلو،پالکمریم رزاقی زنوزگرمدرهالبرز72401246

10744225770پالک -پایین تر از میدان دانش-بلوار مدرس شمالی-هشتگردجالل صفاپورهشتگردالبرز72401128

هشتگردالبرز72401008
محمدعلی زارعی 

نژاد
44236073هتشگرد بلوار والفجر نبش بنی عامریان

44213286ضلع غربی ساختمان قائم-بلوار مدرس-هشتگردمنصور حمزه پورهشتگردالبرز72401180

844239654            3هشتگرد خ آزادگان خ زین الدین نبش کوچه دانش پزهور بال زادههشتگردالبرز72401152

445359111 پ 4نظرآباد خ کاشانی بهارستان منصور مهدوينظرآبادالبرز72401235

145368892واحد - مجتمع تات  -19 و 17بین غدیر -خ الغدیر جنوبی-نظرآبادکبري خرمن بیزنظرآبادالبرز72401197

745357294نظرابادخ مفتح بش بوستانعباس فرخینظرآبادالبرز72401031

نظرآبادالبرز72401137
علی دهستانی 

منفرد
20545347130نرسیده به پارک کارگر پالک-خ انقالب-نظزاباد 

19745355184نظراباد محله رسالت پ رضا  اسالمیاننظرآبادالبرز72401049
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فرج اکبرينظرآبادالبرز72401216
جنب ساژ /خیابان ولیعصر/شهرک سیدجمال الدین اسدآبادي/نظرآباد

/206شماره/ولیعصر
45345982

16902645352520البرز نظرآباد بلوار مدرس پالک افسانه اصغرينظرآبادالبرز72401244

33383827فرودگاه سابق بلوار مصلی جنب مسجد باب الحوائجفریبا پورمنصوریانایالمایالم72141086

حسنا مالییایالمایالم72141065
چهار راه پیام نور تقاطع بلوار ابوالفضل سمت راست بلوارصیادشیرازي - ایالم 

دفتر پیشخوان بامداد
32244584

3354654ایالم خیابان طالقانیحسین جلیلی وندایالمایالم72141059

08425722141ایالم بخش بدره خ امام جنب بانک تجارتمسعود سبزيایالمایالم72141079

08412222252ایالم فرهنگیان خ مهدیهروح اله  فتاحیایالمایالم72141049

08413330876ایالم میدان شهدا ابتداي خ شهدامحمدهادي کیوانایالمایالم72141029

3625232آبدانان خ امامسیدسعید کرمیآبدانانایالم72141050

5226969بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه نوروزيمصطفی سبزيدره شهرایالم72141052

5226968ایالم دره شهرگودرز   میرزاییدره  شهرایالم72141053

5227766ایالم شهرستان دره شهر کوي طالقانی دفتر رسالتسهیال   نجاتزادهدره  شهرایالم72141051
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33720744ایالم دهلران نبش میدان بسیجسارا اسديدهلرانایالم72141081

3720240خ جمهوري اسالمی دفتر پیشخوان یزدانمحبوبه اسماعیلیدهلرانایالم72141043

33720426خیابان خیام شمالیکوثر  رحمانیدهلرانایالم72141044

3855355ایالم شهرستان ملكشاهی بلوار امام ره روبروي باتک ملتزهرا الهامی نژادملكشاهیایالم72141094

33233338شهرستان ایوان خ امام خ بسیج روبروي رستوران هزار ویک شب-ایالمفرزاد محمدکریمیایوانایالم72141067

72101369
آذربایجان 

شرقی
اسكو

پریسا صفري 

فسقندیس
33220713خیابان چایكنار پایین تر از آتش نشانی- اسكو

72101175
آذربایجان 

شرقی
اسكو

رعنا اخالصی 

اسكوئی
3226204اسكو خ ش قاضی

72101221
آذربایجان 

شرقی
اسكلو

رامین   جهانی 

اسكوئی
33227378اسكو خ طالقانی پشت بانک ملت

72101407
آذربایجان 

شرقی
44336200خیابان فنی حرفه اي-شهرک شیخ شهاب الدین -اهرال ناز اکبریهاهر

72101365
آذربایجان 

شرقی
44220219 متري صاحب الزمان نبش کوچه غفاري35اهر بلوار ستارخان محبوب امیریاناهر

72101295
آذربایجان 

شرقی
44222210خ رسالت جنب مسجد دباغخانهسهیال ضرغام پوراهر

72101157
آذربایجان 

شرقی
44331665خیابان بیگلري،روبروي بانک کشاورزي شعبه بیگلري-اهربهرام خدادادياهر
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72101204
آذربایجان 

شرقی
44340740خ رسالت نرسیده به فلكه دانشسراعلیرضا جهانیاهر

72101416
آذربایجان 

شرقی
اهر

پروانه چمنی 

قلندري
44231181خ حزب اله تقاطع حزب اله و شیخ شهاب الدین-اهر-آذربایجانشرقی

72101449
آذربایجان 

شرقی
44335631طبقه همكف-ساختمان بلور-خ موسی کالنتري-اهرمصیب احمدياهر

72101180
آذربایجان 

شرقی
44227779تقاطع شیخ شهاب ورسالترحیمه  برزگرياهر

72101271
آذربایجان 

شرقی
04263333334خ بهارجاده کلیبرعلی سیفیاهر

72101140
آذربایجان 

شرقی
44339559انتهاي خ امام نرسیده به تقاطع خ کالنتريفاروق  رستم زادهاهر

72101396
آذربایجان 

شرقی
اهر

نعمت عزیزي 

عربشاه خان
44223400اهر خ آل محمد روبروي خدمات شهرداري

72101469
آذربایجان 

شرقی
44228532جنب بانک مسكن-8کوچه شهاب -خ شیخ شهاب الدینمهدي  سعادتیاهر

72101150
آذربایجان 

شرقی
آذرشهر

جواد شیخ عبداله 

زاده ممقانی
34329114متري اول حنب مجتمع امام رضا45ممقان شهرک شهید سلیمی 

72101166
آذربایجان 

شرقی
34231030اذرشهر خ امام جنب جنب مسجد امامنادره دولتیآذرشهر

72101178
آذربایجان 

شرقی
ایلخچی

رویا  حكیمی 

ایلخچی
4123321133امام روبروي شهرداري ساختمان اداره پست

72101182
آذربایجان 

شرقی
بستان آباد

اسماعیل 

باجنگجوي
4324121300 بهمن29بستان اباد خ 
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72101350
آذربایجان 

شرقی
بستان آباد

رحیم باستان 

بستان اباد
43335545شرقی بستان اباد میذان امام حسین خ جمهوري روبروي شرکت گاز-ا

72101276
آذربایجان 

شرقی
بناب

احمد جمشیدي 

بناب
37742782خ باهنر خ چمران روبروي میدان میوه و تره بار جنب بانک کشاورزي

72101401
آذربایجان 

شرقی
37729422بناب خیابان مطهري روبروي مسجد مهر آبادرضا نصیرفامبناب

72101399
آذربایجان 

شرقی

بناب  

آذربایجان  )
37765434بناب خیابان شهید مطهري روبروي کوي شهرداريامیر نجفی

72101292
آذربایجان 

شرقی

بناب  

آذربایجان  )
37743020خ مطهري روبروي ساختمان سبزپري  محمودي

72101294
آذربایجان 

شرقی

بناب  

آذربایجان  )
37735591میدان امام حسین اول پاساژ واحدينوید کریم داداشی

72101143
آذربایجان 

شرقی
34255294متري نیروي هوایی جنب داروخانه دکتر عفیفی24تبریز شهرک اندیشه میالد ابراهیمیتبریز

72101195
آذربایجان 

شرقی
تبریز

حسین علی 

قلیزاده
34263214تبریز شهرک اندیشه فلكه اصلی جنب قنادي شیرینک

72101354
آذربایجان 

شرقی
تبریز

سهیل حاسبی 

مردانقم

، باالتر از داروخانه دکتر جاللی، جنب (پل ارم)خ انقالب، میدان انقالب. تبریز

100بازرگانی طاها زارع، پالک 
32313992

72101367
آذربایجان 

شرقی
234415260نصف راه کوچه تبریز نو پالک -تبریزرضا عبداله پورتبریز

72101417
آذربایجان 

شرقی
35408641تبریز آخر طالقانی اول بلوار معراج غربیشكوفه فرسادتبریز

72101326
آذربایجان 

شرقی
5534444475تبریز خ رسالت ج مسجد امام حسن پثمینه محمدي پورتبریز
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72101395
آذربایجان 

شرقی
3736668717تبریز شهرک باغمشه خ شهریار پالکرباب پوراکبرتبریز

72101408
آذربایجان 

شرقی
32851661اول خیابان بلندي-تقاطع اره گر و شریفی-خیابان اره گر-تبریز-آ شامید محمدي پورتبریز

72101314
آذربایجان 

شرقی
504115431443پالک-جنب مخابرات طالقانی-چهارراه طالقانی-خیابان آزادي-تبریزرضا وارسته نیاتبریز

72101339
آذربایجان 

شرقی
1114116577404تبریزخ عباسی کوي بهشتی تقاطع شفیع زاده پالکشهناز جوانیتبریز

72101262
آذربایجان 

شرقی
126235530400تبریز میدان نماز دفتراسماعیل نوروززادهتبریز

72101312
آذربایجان 

شرقی
32363106تبریز خ شمس تبریزي چهار راه ملل متحدطوبی حسینیتبریز

72101263
آذربایجان 

شرقی
تبریز

اعظم حریري 

شبستري
1735514013میدان قونقاخیابان خیام اول خیابان شهریار پالک 

72101138
آذربایجان 

شرقی
تبریز

مسعود لطفعلی 

نژاد
35265971تبریز ابتداي خ ششگالن پایین تر از بانک صادرات

72101250
آذربایجان 

شرقی
تبریز

داود عبدالهی 

کاظمی نژاد

خ امام باالتر از چهارراه منصور ایستگاه مسجد حاج احمد جنب فرش نفیس 

1250پیشخوان دولت435ساختمان 
33355866

72101147
آذربایجان 

شرقی
تبریز

یوسف وحدي 

واحد

ارتش جنوبی، اول پاستورجدید، روبروي ساختمان پزشكی پژواک، دفتر 

پیشخوان واحدي
35429780

72101318
آذربایجان 

شرقی
32800279خ فلسطین نرسیده به بانک ملی روبروي سایپادرخشیسجاد علیونتبریز

72101305
آذربایجان 

شرقی
تبریز

مصطفی مصطفی 

زاده عسگري
4115556262تبریز خیابان شریعتی جنوبی مغازه سنگی
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72101172
آذربایجان 

شرقی
تبریز

مهرداد زارع 

فرخادي
52335407607ماراالن روبروي مسجدمیانه ماراالن پالک 

72101209
آذربایجان 

شرقی
تبریز

صابر تمجیدي 

اسكندر
534787050چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملی پالک

72101200
آذربایجان 

شرقی
تبریز

علیرضازارع 

فرخادي
1034482002شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پ

72101234
آذربایجان 

شرقی
تبریز

مریم عباس زاد 

اصل
35454911خ منتظري نرسیده به میدان سجادیه

72101321
آذربایجان 

شرقی
وحید امینی زادهتبریز

متري اطلس به طرف اتوبان روبروي تاکسی تلفنی میخک 24تبریزخ پاسداران 

10پ
32609844

72101382
آذربایجان 

شرقی
9934760086پ -  متري فالح نژاد 12نرسیده به - خ اشرفی الله - چهارراه الله - تبریز عیسی نجفزادهتبریز

72101310
آذربایجان 

شرقی
تبریز

احمد طاهري 

هشی
24764028پ-اول خ ابوذر-خ آزادي-چهارراه الله

72101201
آذربایجان 

شرقی
تبریز

ابوالفضل اکبریان 

اذر
1042426255+یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس 

72101176
آذربایجان 

شرقی
33349043خ امام نرسیده به ابرسان بش کوي سهند ساختمان آذرشیرین  سیاه پوشتبریز

72101442
آذربایجان 

شرقی
5335447553پالک5متري 16شهرک تجالیی خ نیكان مریم همكارتبریز

72101156
آذربایجان 

شرقی
35555270سه راهی امین،جنب پاساژامت،کوچه پستخانهیعقوب رحیم زادهتبریز

72101256
آذربایجان 

شرقی
تبریز

شهرام عطار 

جعفري
33343732خ پاستور جدید مابین فدک و جدیري نبش تقاطع رضا نژاد



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

72101345
آذربایجان 

شرقی
طیبه پیمانتبریز

طبقه همكف ساختمان - (ارک جدید  )اول خیابان مصلی - خیابان طالقانی 

 دفتر خدمات پیشخوان دولتی ارمغان44پالک  - یونس 
35542824

72101325
آذربایجان 

شرقی
5452873250خیابان آذربایجان خیابان استاد جعفري ایستگاه نجاراباد پعلی ستاريتبریز

72101273
آذربایجان 

شرقی
تبریز

بابک باللی 

خسروشاهی
32441733خسروشهر خ امام شمالی مابین بانک رفاه و مسكن

72101235
آذربایجان 

شرقی
100932827363خیابان بهار روبروي اموزشكده الزهرا دفتر ارتباطی سكینه حسامیتبریز

72101183
آذربایجان 

شرقی
احمد عسگريتبریز

یعداز کوي آقاجانزاده تقاطع  (ش زبردست)تبریز چهارراه الله خیابان ساالري

40امیرکبیر پ
34762001

72101441
آذربایجان 

شرقی
04136550063خ عباسی مابین ایستگاه طاق و مدرسه کلكته چی جنب مكانیكی پرشینبهنام عبیريتبریز

72101249
آذربایجان 

شرقی
تبریز

رامین عباسپور 

ایران
33263383تبریز ولیعصر همافر چ نگین پارک

72101337
آذربایجان 

شرقی
133734205444تبریز سردرود میدان امام جنب تعاونی باغداران دفتر نیر فرهمند واالتبریز

72101307
آذربایجان 

شرقی
2135276200تبریز بازارچه سیالب اول خیابان ایده لو پ وحیده عبیريتبریز

72101240
آذربایجان 

شرقی
36371126کیلومتر جاده تهران ورودي کرکج7تبریز یوسف بهرام زادهتبریز

72101334
آذربایجان 

شرقی
32363690تبریز، خیابان مفتح پائین تر از ایستگاه پاسگاهقربان حسین زادهتبریز

72101181
آذربایجان 

شرقی
9004115231832تبریز خ ثقه الالسالم پلیال رهبريتبریز



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

72101315
آذربایجان 

شرقی
3/432675570تبریز خ ش قره باغی سه راهی بهشتی جنب درمانگاه لقمان پمهدي  نظريتبریز

72101199
آذربایجان 

شرقی
33830915رجایی شهر بلوار دکتر حسابی روبروي مسجد امیرالمومنینآرزو صادقیتبریز

72101190
آذربایجان 

شرقی
تبریز

اسمعیل محبی 

زگلوجه
33367744چهارراه ماراالن دفتر پیشخوان ثامن

72101196
آذربایجان 

شرقی
4034426566میدان جهاد نبش کوچه مخابرات پمجتبی آریاناتبریز

72101246
آذربایجان 

شرقی
35547272خیابان شریعتی جنوبی کوچه ارککاظم  احمدپورتبریز

72101467
آذربایجان 

شرقی
34483933هشت متري شهریار-خ نور جنوبی-شهرک نورمیثم احمدیانتبریز

72101186
آذربایجان 

شرقی
34407040میدان راه اهن پایین تر ازاتش نشانیاعظم کرباسیتبریز

72101230
آذربایجان 

شرقی
6835263399 پ1اول ارتش شمالی مجتمع تجاري بهارستان ط حبیب حق لسانتبریز

72101194
آذربایجان 

شرقی
5535569254پالک-نبش کوچه مسگرها-شهریور جدید17خیابان -تبریزنیر غالمی ترکمبورتبریز

72101191
آذربایجان 

شرقی
35570082تقاطع طالقانی وپاستورجدید روبروي هتل ارس ساختمان مقدم ط اولنیر زارع آباديتبریز

72101247
آذربایجان 

شرقی
33368989تبریز خ امام روبروي پاساژسبالن دفتر پردیساصغر حسن پورتبریز

72101145
آذربایجان 

شرقی
42236992مرندخ تختی روبروي بانک ملی ش مرکزيفرهوده مقبولیمرند



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

72101212
آذربایجان 

شرقی
محمد  ابراهیمیتبریز

خ منجم اول خ حجتی جنب مسجد حاج الهیار دفتر پیشخوان خدمات 

1212دولت
32842293

72101464
آذربایجان 

شرقی
تبریز

پیام حسن پور 

بوروندرق
38736618662قطعه -خ فرهنگ -خ دانشگاه جنوبی-شهرک نصر

72101309
آذربایجان 

شرقی
تبریز

مریم انصاري 

قشالق
136580684چهار عباسی خیابان شهید رجایی اول کوي قزلی پالک

72101142
آذربایجان 

شرقی
16679799تبریزباغمیشه خ میثاق پجعفر مرزيتبریز

72101188
آذربایجان 

شرقی
3532842822متري سعدي پ14-خ بهارنسرین دژپسندتبریز

72101239
آذربایجان 

شرقی
32360236متري صدر روبروي فرش مرینوس18تبریز خ مفتح  اول قربان عالی نژادتبریز

72101154
آذربایجان 

شرقی
تبریز

مراد علی خانی 

سرداراباد
32666658تبریز میدان ستارخان خ ستارخان

72101324
آذربایجان 

شرقی
392866048و 38شهرک امام خمینی بازارچه سنتی امیر کبیر  پالک غزاله لطف الهیتبریز

72101173
آذربایجان 

شرقی
32866000خ اخونی روبروي گلفروشی امام رضارقیه  پورانیتبریز

72101456
آذربایجان 

شرقی
41532669417پ-جنب قنادي حسینی-خ شهید فاتح-میدان ستارخانحسین ماهوتیتبریز

72101452
آذربایجان 

شرقی
3535538449پ -اول خ مقصودیه-جنب میدان ساعتفاروق  قره خانیتبریز

72101302
آذربایجان 

شرقی
تبریز

پیام آخوندزاده 

محسن
134424217پ _نبش خ دامپزشک_چ خطیب_خ راه آهن_تبریز
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72101174
آذربایجان 

شرقی
تبریز

سهیال صداقت 

عباس آباد
3532345025تبریز م انقالب جنب چلوکبابی سعید پ 

72101364
آذربایجان 

شرقی
33821401تبریز کوي میرداماد روبروي مجتمع ورزشی دفتر پیشخوانزهره صمیمی اصلتبریز

72101189
آذربایجان 

شرقی
تبریز

مریم رحیمی 

وندبیرق
25443971نرسیده به آخرماراالن جنب کوي استادان 

72101187
آذربایجان 

شرقی
2835421057متري پیروزي پ16تبریز کمربندي میانی جنب دانشگاه پیام نور  والیه محمديتبریز

72101313
آذربایجان 

شرقی
تبریز

سحر خمود 

خطائی
33379118آبان13-ایستگاه تپلی باغ- خ امام

72101251
آذربایجان 

شرقی
تبریز

علی حسین  

حامدي
332831691پ- خیابان  طاالر- خیابان قدس-تبریز

72101251
آذربایجان 

شرقی
تبریز

علی حسین  

حامدي
332831691پ- خیابان  طاالر- خیابان قدس-تبریز

72101248
آذربایجان 

شرقی
7210124833333514سراهی ولیعصر اول ولیعصر جنوبی دفتر پیشخوان دولت ایالر یاوريتبریز

72101394
آذربایجان 

شرقی
36686362 باالتر از داروخانه اردیبهشت7باغمیشه شیتعلی عابديتبریز

72101328
آذربایجان 

شرقی
1933825911میدان ایل گلی نبش کوي جودت پ بهروز  پورجبارتبریز

72101383
آذربایجان 

شرقی
34435211 م ولیزاده10چهارراه الله کوي جاللیه ناصر سعیدوندتبریز

72101420
آذربایجان 

شرقی
1133868509 م شمس آباد پ8فلكه فردوس کوي بوستان نبش سمیه حعفرزادهتبریز



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

72101436
آذربایجان 

شرقی
6388243مرزداران اول خ پردیسفاطمه ملک پورتبریز

72101439
آذربایجان 

شرقی
تبریز

الناز علیزاده 

لمعانی
1734442467 متري شنب غازان نرسیده به میدان انقالب پالک 18خیابان راه آهن 

72101392
آذربایجان 

شرقی
تبریز

صفورا مهدي 

اوغلی محله
35282930تبریز خیابان عباسی روبروي بیمارستان نیكوکاري

72101366
آذربایجان 

شرقی
تبریز

 بهنام  خیاطی 

آذر هریس

 شهریور نرسیده به تقاطع شریعتی جنب ساختمان ایران طبقه 17تبریز خیابان 

همكف
35558848

72101453
آذربایجان 

شرقی
تبریز

معبود هاشم 

پوردوریق
4133849595 دفترپیشخوان2176 قطعه 2م توحید روبروي آپارتمان الچین 24یاغچیان  

72101463
آذربایجان 

شرقی
04133821385 متري سهند جنب امالک امیرکبیر دفتر پیشخوان دولت20ایل گلی کوي سهند مینا دوامیتبریز

72101261
آذربایجان 

شرقی
ترکمانچاي

میر هادي 

موسوي ترکمانی
52422150میانه ترکمانچاي خیابان امام

72101419
آذربایجان 

شرقی
27543234833خ فردوسی غربی پامین فتح اله زادهسراب

72101277
آذربایجان 

شرقی
538043230358خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت نگار امینیسراب

72101466
آذربایجان 

شرقی
سهند

یوسف  صفري 

فسقندیس

ساختمان -جنب هایپرمارکت فرهنگیان-بعدازپاساژ زمرد-3محله-سهند1فاز

سابق بانک ملی
33441801

72101332
آذربایجان 

شرقی
سهند

ایمان اتحادي 

اسكوئی
33452104نبش میدان جانبازان -2شهرجدید سهند فاز-تبریز-آذربایجان شرقی

72101228
آذربایجان 

شرقی
سهند

علیرضا  فرشباف 

دادجور
3445000 پاساژ نمونه9 بهارستان3 محله1فاز
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72101446
آذربایجان 

شرقی
سهند

سیده حسنی 

ابریشمی اسكوئی
33407001مجتمع تجاري ارشیا3فاز

72101379
آذربایجان 

شرقی
42430988روبروي پست بانک-خ امام- شبسترمهدي مصطفويشبستر

72101289
آذربایجان 

شرقی
43152999اذربایجان شرقی شهرشربیان خ شهیدشامیفریبا فریديشربیان

72101162
آذربایجان 

شرقی
42520777خ شهید دکتر بهشتی جنب مسجد ولیعصر- صوفیان کریم کریمیصوفیان

72101426
آذربایجان 

شرقی
37620021 بهمن روبروي پمپ بنزین22بلوار- عجبشیرمجید باغبانیعجب شیر

72101393
آذربایجان 

شرقی
عجب شیر

محمد بصیري 

پسیان
37621161خیابان عصمتیه جنب دبیرستان عصمتیه

72101411
آذربایجان 

شرقی
37622906روبروي بانک رفاه کارکران- شریعتی- خ- عجبشیرزهرا آقائیعجب  شیر

72101214
آذربایجان 

شرقی

علمدار 

آذربایجان  )

سید محرم  

موسوي
42052875هادیشهر خ امام جنب اداره برق

72101267
آذربایجان 

شرقی
خسروشهر

حكیمه   عبدي 

زاده
04122667278خسروشهر خ طالقانی نبش کوي فرهنگیان

72101403
آذربایجان 

شرقی
خسروشهر

عمار منصوري 

خسروشاهی
32442323پست بانک منصوري-نرسیده به شهرداري-خیابان کالنتري- خسروشاه - تبریز

72101227
آذربایجان 

شرقی
04923047575خ امام جعفر صادق نبش بانک ملی. هادیشهرمعصومه  فاتحیجلفا

72101268
آذربایجان 

شرقی
42026270آ شرقی جلفا فلكه عاشورا جنب رنگ و ابزار جبلیجواد خلقیجلفا
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72101274
آذربایجان 

شرقی
04246723289اش چاراویماق روبروي بانک ملیمعصومه صادقیچاراویماق

72101410
آذربایجان 

شرقی
44444586دفتر پیشخوان-روبروي ثبت واسناد-خیابان امام-کلیبر-اذربایجان شرقیبخش اله موس پورکلیبر

72101185
آذربایجان 

شرقی
کلیبر

محمدباقر زارع 

کلیبر
44441010ش خ تربیت بدنی نرسیده به پل روبروي پارک بذکلیبر-آ

72101275
آذربایجان 

شرقی

گاوگان  

آذربایجان  )

سمیه فتحی پور 

گاوگانی
34527722آذربایجانشزقی شهر گوگان خیابان امام جنب اداره برق

72101412
آذربایجان 

شرقی
37255900خیابان شهیدبهشتی پاساژبانک سپه مرکزي دفتر پیشخواناعظم نورمحمديمراغه

72101351
آذربایجان 

شرقی
14212239829خ قدس نبش کوچه شهیدپاکدل جنب فروشگاه فرهنگیان پالکمهدي یاسمیمراغه

72101388
آذربایجان 

شرقی
فیروزحاجی زادهمراغه

 متر پایین تر بازار وصفعلی 50خ دکتر بهشتی روبه روي بانک صادرات مرکزي 

دفتر حاجی زاده
37227983

72101323
آذربایجان 

شرقی
551496571937214300انتهاي خیابان کاشانی جنب تاالرقصرحمیده حسن پورمراغه

72101291
آذربایجان 

شرقی
37244066مراغه خ خواجه نصیر روبروي خ میر حبیبساسان جلیلیمراغه

72101280
آذربایجان 

شرقی
مراغه

ویداشكري بلوک 

اباد
37273000میكائیل اباد روبروي سنگک پزي

72101409
آذربایجان 

شرقی
04137414864مراغه شهرک ولیعصررضا تهموريمراغه

72101424
آذربایجان 

شرقی
مراغه

محمدرضا 

وندتمدنی
37250118میدان کوره خانه روبروي موسسه جوانان خیر پشت ترانس برق
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72101231
آذربایجان 

شرقی
36737255888خیابان طالقانی جنب میدان آردفروشان پالکنیر قمري نیامراغه

72101445
آذربایجان 

شرقی
مراغه

غالمحسین 

محمدیان
74224532خ شهید قدوسی روبروي پارک شادي

72101306
آذربایجان 

شرقی
مراغه

محمد عدلخواه 

عدل خواه
16304212241400مراغه روبروي مخابرات پ 

72101405
آذربایجان 

شرقی
مراغه

فریده عبداللهی 

سنوکش
37414480 متري سهند روبروي اراضی برق45 متري 48مراغه 

72101164
آذربایجان 

شرقی
مراغه

بهمن  ساعی 

بلكاباد
37457979پهراباد بلوار ش درخشی

72101462
آذربایجان 

شرقی
37212174روبروي مجتمع ورزشی شهید رجایی-نرسیده با ساسان-خ اوحديمحمد عزیزيمراغه

72101282
آذربایجان 

شرقی
42250499مرند خ رجایی ک مسجد جامع پاینتر از مسجد جامعناهید  تصمیمیمرند

72101145
آذربایجان 

شرقی
42236992مرندخ تختی روبروي بانک ملی ش مرکزيفرهوده مقبولیمرند

72101359
آذربایجان 

شرقی
42233822ش مرند خ المهدي روبروي کافی شاپ علی بابا ابتداي کوچه سپهري.آعلی فوالدپنجه یاممرند

72101378
آذربایجان 

شرقی
مرند

رحمت اله 

همایونی
42282065مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحر

72101169
آذربایجان 

شرقی
42271010خ شریعتی شرقی اول صمصامیسلمان اباذريمرند

72101153
آذربایجان 

شرقی
محمدتقی سفیدگرمرند

 (کوچه مخابرات)آذربایجان شرقی مرند خیابان قیام کوچه شهید پاکزاد 

ساختمان انصاري
42224141
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72101202
آذربایجان 

شرقی
42250450خیابان شهید رنجبري روبروي خ ش مطهريمحمد نژادیانمرند

72101286
آذربایجان 

شرقی
17042275826مرند خ جلفا جنب پمپ بنزین اسمان پاحد میراثیمرند

72101374
آذربایجان 

شرقی
42228020مرند خیابان طالقانی نرسیده به پمپ بنزین کالنتري نبش خیابان جهادالهام طهماسبیانمرند

72101450
آذربایجان 

شرقی

ملكان  

ملک  )
37872760جنب داروخانه دکتر ابراهیمی-لیالن خیابان امامسهیال حبیب آذر

72101297
آذربایجان 

شرقی

ملک  کندئ 

(ملكان ) 
37874040بخش لیالن خیابان انقالببهرام   زارع

72101279
آذربایجان 

شرقی

ملک  کندئ 

(ملكان ) 

نسرین ناصري 

ملكی
37825353خ امام جنب بانک سینا پیشخوان دولت

72101343
آذربایجان 

شرقی
37830733خ امام ابتداي خ استقاللجعفرخلیلیملكان

72101438
آذربایجان 

شرقی
37825108 شهریور17میدان شهدا اول خعلی دیزجیملكان

72101255
آذربایجان 

شرقی

ملكان  

ملک  )

شاهپور  

بدلنژادملكی
37829141خ امام اول بلوار حافظ باالتر از پست بانک

72101270
آذربایجان 

شرقی
52334096چهارراه طالقانی ابتداي خیابان طالقانی-میانه نهضت غیابیمیانه

72101207
آذربایجان 

شرقی
میانه

نسرین نیک 

مهرنیک مهر
52247311میانه میدان آزادي روبروي ساختمان رازي

72101218
آذربایجان 

شرقی
52220664خ حاج اصغري جنب مسجد حاج حیدرامیر پاشائیمیانه
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72101216
آذربایجان 

شرقی
252224737پالک - نبش خیابان شهید خان محمدي جنوبی - کوي فرهنگیان سارا همتیمیانه

72101454
آذربایجان 

شرقی
میانه

علی امینی 

گاونرودي
74224532روبروي اداره مخابرات-گایین تر از فروشگاه آترینا-خ شهید رحیمی

72101219
آذربایجان 

شرقی
میانه

علیرضا مشایخی 

میانجی
52230910خ بانک ملی روبروي دبیرستان عفاف

72101272
آذربایجان 

شرقی
4273244323خ امام فلكه سونگونیحیی رسول اهريورزقان

72101384
آذربایجان 

شرقی
44553736خیابان امام روبروي بهداريشهال نصیرپورورزقان

72101381
آذربایجان 

شرقی
هشترود

سید سعید 

مصطفوي
52621565خ مخابرات روبروي قرائت خانه صادق ال محمد

72101299
آذربایجان 

شرقی
42052488نبش ایستگاه تاکسی (ع)م امام حسین-هادیشهرحمزه  ملكی ارسیهادیشهر

72101179
آذربایجان 

شرقی
هریس

کاظم  علی 

اصغرزاده علی 
04326125162روبروي موسسه مهر- خ بیت المقدس - هریس 

72101165
آذربایجان 

شرقی
هریس

سمیه خزانی 

خواجه

شهر خواجه خیابان شهید خوش اقبال نبش کوچه اول شرقی دفتر پیشخوان 

خدمات
43453210

72101161
آذربایجان 

شرقی
44263195هوراندچهارراه معلمقهرمانخیرخواههوراند

72111200
آذربایجان 

غربی
04445629900خ امام کوچه نگارحسین  کریمیاشنویه

72111167
آذربایجان 

غربی
اشنویه

کانبی   شیخ 

محمدحسن اباد
44620660خیابان کارگر روبروي بانک تجارت
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72111018
آذربایجان 

غربی
4412258823میدان جهاد-ارومیه جعفر نظريارومیه

72111066
آذربایجان 

غربی
ارومیه

محمد صادقی 

حبشی
2763912ارومیه فلكه دخانیات

72111032
آذربایجان 

غربی
3532343835 تیر نرسیده به بانک ملت پ 7اول بلوار سعید عبدالهیارومیه

72111190
آذربایجان 

غربی
ارومیه

راحله اسم زاده 

شتربانی
1532254131سه راه کاشانی اول باکري پالک

72111060
آذربایجان 

غربی
32375028 جنب فروشگاه بوش دفتر افشار10+ارومیه دروازه مهاباد روبروي پلیس سمیرا امامیانارومیه

72111003
آذربایجان 

غربی
ارومیه

فرزان عباسوند 

جاهدي
33457246خ یاسر دفتر اورمیا

72111186
آذربایجان 

غربی
3134412356277خ شهید مطهري روبروي مسجد رضااباد پسعیدحمیديارومیه

72111028
آذربایجان 

غربی
32369490ارومیه بلوار بابا ساعی خ پیشوا دفتر پیشخوان آرازحسین پورعطاارومیه

72111176
آذربایجان 

غربی
1/2324412257501 راه بعثت روبروي بانک قرض الحسنه مهر ایران پ4ارومیه خ باکري پرویز سلطانیارومیه

72111053
آذربایجان 

غربی
5533369272 جنب نمایندگی ایرانسل پ9 و7بلوار نبوت مابین کوچهحبیب  عمانیارومیه

72111232
آذربایجان 

غربی
3632354554بلوار شیخ شلتوت روبروي پارک گلستان پمسعود   گهرخانیارومیه

72111268
آذربایجان 

غربی
04433682180ارومیه فلكه محتشم نبش کوي نهمنسرین علیزادهارومیه
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72111025
آذربایجان 

غربی
563460885 پالک 2ارومیه خ مولوي اعظم حصاريارومیه

72111034
آذربایجان 

غربی
33870211شهرک ولیعصر اول خ ستارخانمحمدرضا میرزاییارومیه

72111045
آذربایجان 

غربی
6033661742پالک - خیابان تیموري - بلوار رودکی - خیابان آزادگان - ارومیه محمد پاشازادهارومیه

72111063
آذربایجان 

غربی
2033455763خ حسنی پلیال شقاقی نظرلوارومیه

72111019
آذربایجان 

غربی
33848585بلوار باهنر نبش خیابان کشاورزمحمدرضا آبیارومیه

72111191
آذربایجان 

غربی
32227766 جنب زیرگذرخدماتی اراد2خ مدنی سعید حاجی سالمارومیه

72111059
آذربایجان 

غربی
32350439شهریور روبروي مسجد موالي متقیان17بلوارنهضت  شاکريارومیه

72111138
آذربایجان 

غربی
معصومه   طالبارومیه

 دفتر پیشخوان دولت 110خ والفجر مافی فرهنگیان خیابان فرهنگ پالک 

پشتیبانی
33375374

72111189
آذربایجان 

غربی
33479000بلوار مدرس روبروي دبیرستان امام خمینیسمیه  محمدزادهارومیه

72111174
آذربایجان 

غربی
ارومیه

مرتضی رضازاده  

اسكندانی
33482100سه راه کاشانی دفتر امین

72111005
آذربایجان 

غربی
ارومیه

حسین جعفري 

ملک طلیش
32755661ارومیه خیابان خرمشهر روبروي پارک الله

72111062
آذربایجان 

غربی
32751516ارومیه خ ولیعصر خ ابوذر روبروي بانک ملتجمال نجفی بوربورارومیه
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72111196
آذربایجان 

غربی
692250868ارومیه پنجراه روبروي جهاددانشگاهی پامین مهمان نوازارومیه

72111185
آذربایجان 

غربی
3/432343407ابتداي خیابان ساحلی پالک (مافی)بلوار شهید دستغیب سیدهادي انتظاريارومیه

72111065
آذربایجان 

غربی
4933443333ارومیه خ اهندوست پکاظم عبداللهیارومیه

72111236
آذربایجان 

غربی
ارومیه

معصومه جاللی 

جبل کندي

 جنب لوازم یدکی 19آذربایجان غربی ارومیه خیابان ابوذر روبروي نبش کوي 

آقاپور
32756480

72111219
آذربایجان 

غربی
ارومیه

عبدالعلی 

طباطبائی محمدي
04412240801جنب مسجد جنرال- خ عسگرخان - 2خ حافظ -ارومیه

72111044
آذربایجان 

غربی
32256121ارومیه میدان شهدا روبروي بانک صادرات پست بانک گویاحدیث یوسف زادهارومیه

72111054
آذربایجان 

غربی
932238383 نبش کوي 1چهارراه باکري اول  بعثت امین شكوريارومیه

72111047
آذربایجان 

غربی
ارومیه

محمد امین 

دهقان علی بیگلو
04433722811نوشین شهر خ امام جنب کوچه رستگار

72111241
آذربایجان 

غربی
ارومیه

جعفرصادق 

کریمزاده
33441607ارومیه تقاطع مدرس جنب اداره پست بطرف باهنر

72111069
آذربایجان 

غربی
46242272بوکان خیابان انقالب کوچه کاالي ورزشی تختی-آغپروانه آریابوکان

72111110
آذربایجان 

غربی
1546260843کمربندي خ بعثت نبش ک بابانعبداله شعاعبوکان

72111198
آذربایجان 

غربی
46271970بوکان خ انقالب روبروي کوچه مرمرفهیمه سرگلیبوکان
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72111036
آذربایجان 

غربی
46245619روبروي ترمینال شاهین دژ دفتر پیشخوان دولت مرادزاده. بوکان چهارراه بهشتی روناک مرادزادهبوکان

72111070
آذربایجان 

غربی
04826241100بوکان چهارراه شهرداري نبش خ ش بهرامیامیر  حبیبیبوکان

72111035
آذربایجان 

غربی
46220058کوي محمدیه6و5خیابان کمربندي بلوار ازادي بین کوچهلیال یونسیبوکان

72111038
آذربایجان 

غربی
46272550 بهمن سه راهی حاجی شهاب22خیابانمحمد احمدپوربوکان

72111107
آذربایجان 

غربی
4826248485بوکان خ مولوي شرقی نبش ک سومکمال شریفیبوکان

72111015
آذربایجان 

غربی
44241400خیابان بهشتی کوچه بانک مسكنعبدالناصر احمديپیرانشهر

72111228
آذربایجان 

غربی
44237080تقاطع خ بسیج وخ فرهنگ سه راهی فرهنگسیامندحسینیپیرانشهر

72111088
آذربایجان 

غربی
4825232277آ غ تكاب خ امام دفتر پیشخوان شعاعیعطیه شعاعیتكاب

72111212
آذربایجان 

غربی
تكاب

هوشنگ صفایی 

قوجه
45529059تكاب خ انقالب پایین تر از بازارچه شهرداري کوچه دشتی

72111085
آذربایجان 

غربی
تكاب

فرشته صبوري 

قره بالغ
04825232110آذربایجانغربی تكاب خ انقالب دفتر پیشخوان صبوري

72111102
آذربایجان 

غربی
36364037خوي میدان کشاورزالهام زینالیخوي

72111099
آذربایجان 

غربی
رضا کلب خانیخوي

روبروي فروشگاه برادران علیلودفتر پیشخوان آذر  (دروازه ماکو)بلوارجهاد-خوي 

ستایش
36241179
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72111075
آذربایجان 

غربی
خوي

رویا تیمورزاده 

سیوانی
36235991خ امام اول کوچه سلطانزاده دفتر پیام خوي

72111097
آذربایجان 

غربی
خوي

سجاد اعرابی 

فیرورقی

دفتر -خوي خ کوچري باالتر ازامامزاده سید بهلول جنب داروخانه دکتر جعفري

پیشخوان مهر
36365476

72111104
آذربایجان 

غربی
خوي

حمیده قصاب زاده 

چورسی

خوي بلوار ولی عصر اول اعتمادیه اول پاساژخلیل زاده طبقه همكف دفتر 

پیشخوان دولت سامان
36250208

72111136
آذربایجان 

غربی
36365666انتهاي بلواررسالت میدان محله قاضیهادي  کامرانیخوئ

72111077
آذربایجان 

غربی
36234435 بهمن جنب ادلره اموزش و پرور ش22خوي بل زهرا  سیوانی اصلخوئ

72111073
آذربایجان 

غربی
36458040خوي خیابان انقالب روبروي بانک ملی مرکزي دفتر انقالبعباس امیرمنشخوئ

72111076
آذربایجان 

غربی
36352374بهمن روبروي فروشگاه گل آور22خوي بلوار حسین امینیانخوئ

72111007
آذربایجان 

غربی
34265390چالدران بلوار رجایی جنوبیجعفر  جاللیچالدران

72111111
آذربایجان 

غربی
34266767اذبایجان غربی چالدران خ سعدي جنوبیمحمد  پروريچالدران

72111251
آذربایجان 

غربی
224443234001آذربایجان غربی سردشت خیابان امام جنب اداره مخابرات پالک ادریس رسولیسردشت

72111164
آذربایجان 

غربی
سردشت

یونس عبداهلل 

پوري
44320505آ غ سردشت پیشخوان دولت پوري

72111012
آذربایجان 

غربی
سردشت

علی رضا یحیی 

پور
44334231خیابان سید قطب جنب مسجد جامع
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72111090
آذربایجان 

غربی
4594435249222سلماس خ فردوسی شرقی نرسیده به فلكه گاز پ - آذربایجان غربی حمید جالیزبانسلماس

72111091
آذربایجان 

غربی
35241818غربی شهرستان سلماس خ معلم نرسیده به تقاطع مدرس.آرضا جعفرزادهسلماس

72111092
آذربایجان 

غربی
45261781میاندواب بلوار انقالب روبروي اداره تامین اجتماعیخدیجه حبیب اذرسلماس

72111126
آذربایجان 

غربی
الچین زینالیشاهین دژ

آذربابجان غربی شاهین دژ چهارراه شهید ترابی روبروي بانک تجارت شعبه 

مرکزي پست بانک زینالی
46323481

72111165
آذربایجان 

غربی
شوط

هادي رستم زاده 

شوطی
34274151آذربایجانغربی شهرستان شوط

72111132
آذربایجان 

غربی
شوط

رقیه  علی 

محمدي نور
04624226121اغ شوط خ ساحلی دفتر پیشخوان دولت

72111135
آذربایجان 

غربی
34271533شوط جنب اداره گازیوسف برزکارشوط

72111150
آذربایجان 

غربی

قره 

ضیاءالدین

حكیمه حسینی 

بسطام
4622729522بلواربهشتی روبروي بانک تجارت

72111137
آذربایجان 

غربی

قره  

ضیاءالدین
36721300قره ضیاالدین خیابان امام ابتداي خیابان شهید رجاییامید صفري

72111226
آذربایجان 

غربی
04623228211ماکو خ امام روبروي بانک مسكنحسین شریف زادهماکو

72111217
آذربایجان 

غربی
34226822خیابان امام جنب مخابرات مرکزيهادي نجف زادهماکو

72111231
آذربایجان 

غربی
هیوا نانوازادهمهاباد

آذربایجان غربی مهاباد خیابان جمهوري اسالمی کوچه شاطري روبروي پاساژ 

فرهاد
42246707
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72111247
آذربایجان 

غربی
مصطفی محموديمهاباد

آذربایجان غربی شهرستان مهاباد خیابان بداق سلطان باالتر از چهار راه نبوت 

211پالک
42247727

72111237
آذربایجان 

غربی
آسیه وطمانیمهاباد

مهاباد خ طالقانی شرقی روبروي بانک صادرات مرکزي دفتر پیخوان خدمات 

دولت وطمانی
42241443

72111242
آذربایجان 

غربی
42247078خیابان طالقانی غربی روبروي شوراهاي حل اختالف-مهابادامید رسول پورمهاباد

72111248
آذربایجان 

غربی
مهاباد

سلیمان  رسولی 

احمدي
42243000مالجامی ابتدایی خ حافظ

72111273
آذربایجان 

غربی

مهاباد 

آذربایجان  )

سامرند حاجی 

سعیدي
04442228403مهاباد خیابان جمهوري اسالمی نرسیده به چهارراه مولوي

72111121
آذربایجان 

غربی

مهاباد 

آذربایجان  )
42229752مهاباد مالجامی کوچه سربرداش دفتر پیشخوان نوینصبا زین العابدینی

72111148
آذربایجان 

غربی

مهاباد 

آذربایجان  )
مازیار فقري

مهاباد میدان مالجامی خیابان جامی باالتر از انتشارات خانی شرقی پیشخوان 

دولت و خدمات بخش عمومی
42237640

72111144
آذربایجان 

غربی
4812332453 شهریور روبروي اب و فاضالب روستایی17میاندوآب خ نیلوفر احتشاممیاندوآب

72111161
آذربایجان 

غربی
45334245آذربایجان غربی میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر اندیشهامید لعلی نژادمیاندوآب

72111170
آذربایجان 

غربی
45267907خ طالقانی روبروي چاژ اندیشهمهداد نجفیمیاندوآب

72111240
آذربایجان 

غربی
میاندوآب

سكینه 

فریدسلطانی
45260059 آذربایجان غربی میاندواب خیابان طالقانی جنوبی

72111193
آذربایجان 

غربی
45341017میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر پیشخوان خدمات دولت آذرمیالله آذرمیمیاندوآب
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72111142
آذربایجان 

غربی
2545225594میاندوآب خیابان شهدا کوچه فردي آذرپمهتاب رجبیمیاندوآب

72111155
آذربایجان 

غربی
45245550میاندواب خیابان امامفریده   حاتمیمیاندوآب

72111082
آذربایجان 

غربی
نقده

عبداله جعفري 

کنگرلویی
35631133نقده بل بهشتی دفتر پیشخوان جعفري

72111166
آذربایجان 

غربی
ولی سلدوزیاننقده

آذربایجان غربی نقده خیابان شهید مسافري نبش کوچه شهید دهقاننرسیده به 

کتابخانه شماره یک دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی صبا نقده
4436233206

72111081
آذربایجان 

غربی
7635671480نقده خیابان دانشگاه پآرش جعفرپورنقده

72111149
آذربایجان 

غربی

قره  

ضیاءالدین

رباب صفري قره 

ضیاالدین
04622721830قره ضیاالدین بلوار شهید بهشتی

سحر انصارياهرمبوشهر72151003
بوشهر شهرستان تنگستان شهر اهرم خیابان انقالب روبروي سازمان تامین 

اجتماعی
5227003

33563010بوشهر ابتداي خ بهشت صادق روبروي بانک ملیزهرا حیدريبوشهربوشهر72151020

33536861بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیديحسین عرب نیديبوشهربوشهر72151039

34251952برازجان بلوار مزارعیمحبوبه زیرراهیبوشهربوشهر72151005

بوشهربوشهر72151090
عاطفه بوشهري 

سنگی زاد
33337549بوشهر بلوار امام خمینی جنب کالنتري مصلی

33327313خ صلح اباد ابتداي خ جمهورينسرین  کیامنشبوشهربوشهر72151024
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35321123خورموج میدان شهید مهدوي ابتداي خ شهید توسلیمحسن معصومیخورموجبوشهر72151059

35427922خ ساحلی جنب بازارچه نجیرمبهروز  حقیقتدیربوشهر72151047

بوشهر72151016
دشتی  

(بوشهر)
077207726221183خ مطهري خ شفیق جنب اداره آموزش و پرورشحسین  فقیه

طیبه قلندرکاکیبوشهر72151015
دفتر (مصلی سابق )کاکی خیابان انقالب کوچه نماز شمال مسجد الزهرا

پیشخوان خدمات دولت قلندر
35314651

37220253خیابان استفالل ساختماي کسري روبروي پارک استفاللمحمد  ادرایشکنگانبوشهر72151029

بوشهر72151028
کنگان  

(بوشهر)
37253470شهر سیرافآزاده غریبی

33149964گناوه خ سادات میدان امام حسین نبش کوچه ملک فرد-بوشهرحسین نورافشانگناوهبوشهر72151052

07727266450خیابان حافظ روبروي پاساز کوثر.عسلویهعبدالرضا مراديعسلویهبوشهر72151081

54456357309پ28خ زرافشان نبش ک-اسالمشهرمحبوبه حسنیاسالمشهرتهران72161564

556695420و4اسالمشهر سرنوري پاساژمیالدنور طبقه زیر همكف واحد حمیده زمانیاسالمشهرتهران72161449

1056151900اسالمشهر خ مطهري پ علی رضائیاسالمشهرتهران72161888

اسالمشهرتهران72161926
نادر محافظت کار 

سرشكه
10356368095 متري امام خمینی نبش عرفان یک پاساژنور طبقه اول پالک 20اسالمشهر 
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18256123121 پالک 10اسالمشهر کاشانی نبش شایانمریم  دردمنداسالمشهرتهران72162026

اسالمشهرتهران72161533
مرتضی  اسمعیل 

پور
956372002اسالمشهر خ باغ فیض نبش ک 

902156361078اسالمشهر میدان نماز خ علی ابن ابیطالب نبش کوچهسمیرا قدرتیاسالمشهرتهران72161349

79756370333 پ20 و 18اسالمشهر باغ فیض بین کوچه فریبا محمدياسالمشهرتهران72161473

6956367035 پ27اسالمشهر باغ فیض ک فریبا  احدپوراسالمشهرتهران72161682

655260002شماره - کوچه غنی- بلوار فارسیان- چهاردانگهمهدي  داودياسالمشهرتهران72162024

27202156145870خ کاشانی خ امام حسن عسگري پشیرین  شریفیاسالمشهرتهران72161171

26902156133787تهران اسالمشهر  خیابان تختی خیابان باکري پ فاطمه مسیحامهراسالمشهرتهران72161690

اکبرآبادتهران72161694
علیعیدي حاجی 

کندي

استان تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر خ امام خمینی نبش خ آزادگان 

686طبقه همكف پالک
56775745

باقرشهرتهران72161795
علی محمد  

عطائی روزبهانی
50655210500پ (ره)م امام خمینی30باقرشهرخ

9255200035باقرشهر خ کاشانی پمحسن دهخداباقرشهرتهران72161414

سمیراشیريبومهنتهران72162223
پردیس خیابان مالصدرا بین میدان امام وعدالت مجتمع تجاري واداري ایران 

48و47زمین پالک 
76299765
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47576234412بین خ لوران و ک  باغ صبا پ  - (ره)بلوار امام خمینی - بومهن هوشنگ بیرانوندبومهنتهران72161162

بومهنتهران72161859
مجید  حقیري 

لیمودهی

 ط 5مجتمع اداري تجاري دنا - اتوبان نواب روبروري متروي بریانک - تهران 

اول واحد یک
55439230

86576231100بومهن بلوار امام خمینی روبروي خ آزادواري پ لیال رستمی خناربومهنتهران72161832

بومهنتهران72162202
سید مهدي 

متولی امامی
576290199پالک1میدان فردوس کوچه رضوان4شهرستان پردیس فاز

27976228700بومهن خیابان شهید مسعود زاهدي پالک -تهرانبهمن متانیبومهنتهران72161685

بهارستانتهران72161132
ابوالفضل  علی 

خانی

چهارراه  - بعد ازداروخانه شبانه روزي  -(شهدا)خیابان سوم -نسیم شهر 

360پالک - ساختمان علیخانی - ازادگان
56773538

مهدي زارع زوارهپاکدشتتهران55771
تهران شهرري جاده ورامین نرسیده به پلیس راه قرچک روستاي قلعه نو امالک 

(ع)خ مطهري جنب مسجد جامع امام حسین 
36341604

8736045526-86پاکدشت دوراهی یبر مجتمع البرز واحدپروانه هاشمیپاکدشتتهران72161553

4636027190پاکدشت خیابان مطهري  کوچه گلستان دوم پزهرا مقیسهپاکدشتتهران72161779

پیشواتهران72162235
محمد حاجی 

بابایی
636739262پالک -روبروي بانک ملت-میدان شهیدچمران-پیشوا خیابان توحید

پیشواتهران72161399
سید مصطفی 

سیدي
36723926 خرداد روبروي اداره پست15پیشوا م نماز خ 

تجریشتهران72161256
محمدسعید 

عمادي
22216001شریعتی نرسیده به م قدس باالتراز پمپ بنزین اسدي نبش ک واعظی
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فرزاداسديتهرانتهران72161851
تهران شهرک غرب بلوار دادمان روبه روي خیابان حسن سیفجنب صدف پالک 

 طبقه سوم17
88570731

ریحانه صانعیتهرانتهران72161081
میدان رسالت خیابان فرجام شرقی خیابان سراج نرسیده به چهارراه دالوران 

 ط همكف318روبروي گلستان ششم پ 
77443813

38355393713خ ولیعصرباالترازمهدیه تهران نبش برزگرزهرا مومن ثانويتهرانتهران72161579

تهرانتهران72161427
سید هادي 

حسینی

 1 طبقه 1991خیابان مطهري خیابان حسینی راد خیابان ولیعصر پالک

102واحد
88851763

تهرانتهران72162105
زهرا شاهپوري 

ارانی
344667339 ط همكف و 19جاده مخصوص شهرک اکباتان بلوار نفیسی خ فیات پ 

86043526 طبقه اول7، پالک (نیلوفر)سهروردي شمالی، خرمشهر، عشقیارشیرین شمعیتهرانتهران72162222

77443837 ط همكف38خ دالوران خ واالئیان جنوبی پسمیه مشایخیتهرانتهران72161319

77805469 ط همكف411بزرگراه رسالت خ دردشت نرسیده به گلبرگ نبش اولیایی پ حمیدرضا زمانیتهرانتهران72162109

2166879052خیابان رودکی نرسیده به خیابان هاشمی نبش کوچه پریچهر پالک پیمان نوري تفتتهرانتهران72161770

امیر بخشیتهرانتهران72161474
پالک -نبش کوچه ولد خانی -مرزداران-باالتر از سه راه -بلوار اشرفی اصفهانی

4طبقه اول واحد -177
44372809

388051247 واحد 2 ط 4پالک - بن بست اعظم - شیخ بهایی جنوبی غالمرضا امامی فرتهرانتهران72162104

سامانه رضائیتهرانتهران72161059
روبروي . بین متروي شهید باقري و متروي علم و صعنت. بزرگراه رسالت

421پالک . دوربرگردان
77193749
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تهرانتهران72162119
صمد محمدي 

صومعه
44660401 مجتمع تجاري گلها2شهر اکباتان فاز 

سیدهادي هزبرتهرانتهران72161824
خیابان انقالب ایستگاه بی آر تی پل چوبی مقابل اتوگالري قصر سفید نبش ک 

238اعتمادي پ 
77686673

زهرا عزیزيتهرانتهران72161880
 طبقه اول 25/002بزرگراه رسالت،خیابان بنی هاشم،خیابان رحیمی کلور،پالک 

1واحد
22317500

18177621469تهران خ مجاهدین اسالم جنب گزینش بسیج پآرزو سامگرتهرانتهران72161043

33060112 ط همكف120پالک  (شیوا سابق)خ پیروزیخ دهم فروردین خ داورزنینرگس هادیانتهرانتهران72162072

7177071886تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهري پ مهدي احمديتهرانتهران72161524

تهرانتهران72162240
علی احمدي 

رشادت
3166454066میدان منیریه کوچه فردوس مجتمع پایتخت طبقه اول واحد 

تهرانتهران72162067
اسماعیل صفري 

راجیري
12177991818متري غربی وارشی پ46نارمک خیابان گلستان بین

رقیه سادات افضلیتهرانتهران72162249
و 60بین کوچه (ماهان)خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان شهید زلفی 

237پالک 62
55844483

5822141350پالک -ضلع جنوب غربی-میدان سرو-سعادت اباد محمدعلی رحمنیتهرانتهران72161520

7777334077شرقی میدان تختی پالک 212تهرانپارس انتهايکاظم تقدیري پورتهرانتهران72161990

65822472طبقه اول - 139پالک - بعد از مرتضوي - خیابان جیحون سمانه عباسیتهرانتهران72161212
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تهرانتهران72162068
فاطمه دوستدار 

ابربكوه
66089600 باالي داروخانه ناهید12میدان آزادي خیابان آزادینبش کوچه نوربخش پالک 

تهرانتهران72161803
سید محمد 

میرمالكی
144337579 واحد1ایتداي بلوار کوهسار پالک

تهرانتهران72162162
میرحسین 

میربابایی

پاساژ امیر سلجوقی  (کاخ جوانان)میدان شوش خ صابونیان خ دشتبان زاده 

59طبقه سوم واحد 
55044964

288601899واحد- طبقه همكف - 107پالک -بعد از چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا زهره ابراهیمیتهرانتهران72161276

تهرانتهران72162216
فاطمه سادات 

طباطبایی

خیابان مرزداران خیابان ایثار جنب مجتمع اداري مسجد امیرالمومنین 

1واحد2طبقه
44299272

تهرانتهران72161724
حسین رضا 

یوسفی
75755153341خ وحدتجنب پل ابو سعید پ

466384808واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبی -بعد از آذربایجان- خیابان آزادي مرتضی دادخواهتهرانتهران72162193

256078195واحد - 1طبقه - 4پالک - نبش خ اسكندر طالبی - خیابان قزوینفرزانه مینائیتهرانتهران72162150

تهرانتهران72162066
محمدرضا مقیمی 

هنجنی
33644963147صادقیه بلوار فردوس شرق روبروي خیابان عقیل پالک 

تهرانتهران72162100
ثمانه امینی 

پوستچی طوسی
77444702988بلوار امیرکبیر پالک -شهرک راه آهن

25533336550پیروزي خ نبرد خ داودآبادي نبش ک بیک حسنی پمهدي خیرمنديتهرانتهران72161807

تهرانتهران72162074
صفر شیري 

اردالنی

 طبقه 501پالک (عارف)خیابان مخبر شمالی (آهنگ)بزرگراه شهیدمحالتی

همكف
33177420
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تهرانتهران72162107
محمدرضا 

کالنترهرمزي
844951810واحد.2طبقه.436پالک.مجتمع یاس.اول بلوارفردوس شرقی.بزرگراه ستاري

59777905670خیابان دماوند نبش چهاراه آیت پنسرین فرشبافتهرانتهران72162135

تهرانتهران72161591
هدیه سادات 

میزبان

، ساختمان سبز، 148جنت آباد جنوبی، ضلع جنوبی میدان چهارباغ، پالک 

17طبقه اول، واحد 
46043011

66377025ط همكف- 618پالک - بین رودکی و نواب- خیابان آذربایجانعلمیه حاجی زادهتهرانتهران72162114

تهرانتهران72162086
سیدحسین 

صادقی حسینی
50666287801سی متر جی برادران فالح پ 

تهرانتهران72161304
طیبه اسالمی 

مشكنانی
61833835532متري اول واتوبان پ 15بیست متري افسریه بین 

حدیث شهریار فرتهرانتهران72161707
 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش کوچه شجاعی روبروي 17خیابان 

2 طبقه اول واحد 2درمانگاه خاتم االنبیاء ساختمان شماره 
33521469

88246568ط همكف140گیشانرسیده به بازارنصر جنب بانک تجارت پنسرین دیباجتهرانتهران72161865

88862814واحد یک- طبقه اول- 268پالک - جنب پل مدرس- خیابان مطهري- تهرانحمیدرضامداحتهرانتهران72162050

22433342930میدان امام حسین خیابان دماوند خیابان اقبال الهوري پالک سجاد غالمیتهرانتهران72161575

منصور نامور کالنتهرانتهران72161041
-78پالک -نبش سروستان نهم-بلوار کاج-شهرک گلستان-22منطقه -تهران

طبقه اول
44757000

تهرانتهران72162051
حسن حقیقت 

رهورد
5622134238پالک - خیابان امام زاده داود- خیابان ایثار شمالی- فرحزاد
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7533804126پ - روبروي اتكاء(2قصر فیروزه)شهرک شهید بهشتی-افسریهزهرا قربانیتهرانتهران72162045

66910852 طبقه اول3خ آزادي تقاطع نواب، جنب درب شمال متروي توحید پالک شهال حسینیتهرانتهران72161761

61333079664پالک - خیابان نبرد شمالی - خیابان پیروزي - تهرانمسعود لوالچیتهرانتهران72161928

56666058434تهران خیابان کارون شمالی باالتراز تقاطع طوس پالک هادي حسینیتهرانتهران72161192

تهرانتهران72162021
سمانه محمدي 

طوسیان عازم
3555680511پالک - پاساژ اطلس-ده متري اول- جوادیه - تهران

محمد توسلیتهرانتهران72161114
 ط 416خ دماوند بین چهارراه آیت و خاقانی ایستگاه ابوریحان جنب پل عابر پ 

1همكف و 
77983737

تهرانتهران72161996
محمدرضا 

مالوردي
44697001ورودي شهرک شهید فكوري-ابتداي جاده مخصوص کرج-میدان آزادي

تهرانتهران72162002
علیرضا شاه 

محمدي
25833008561تقاطع ده حقی پ-خ نبرد جنوبی 

55355182636پالک - نبش ک قدیري- خ اکبر مشهدي- نازي آباد- تهرانمنصورتفرشیتهرانتهران72161979

تهرانتهران72161958
رسول گل 

محمدي
31066688441 متري شمشیري جنب پارک شمیري پالک 20مهرآباد جنوبی خیابان 

تهرانتهران72161936
محمد مهدي 

فرجی
66606551 طبقه همكف170خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق پالک 

110966418793انقالب کارگر جنوبی باالتر از اذربایجان پالکناهید تهرانی متینتهرانتهران72161914
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35977530557خ بهار شمالی نبش ک شكیباپ مهدیه ملک پورتهرانتهران72161174

تهرانتهران72161599
سهیال رجبی 

سنجدري
62144225000ستارخان بین خسروواسدي پ

حسین رضوانیتهرانتهران72161061
طبقه باالي -ساختمان کاج-16نبش کوجه -میدان کاجبراصلی سعادت اباد 

2بانک کارافرین طبقه اول واحد 
22130101

مسعود زعفريتهرانتهران72161322
خیابان جواهریان -خیابان مطهري-خیابان پیامبر مرکزي-بزرگراه شهید ستاري

5واحد - 29پالک - جنوبی
44064573

تهرانتهران72161008
محمد 

کاظمسخائی
88472078 طبقه همكف86پالک - بین اندیشه و سهروردي - خیابان شهید بهشتی 

66004506 ط همكف55میدان آزادي بزرگراه جناح جنب بانک ملت پپوریا محمديتهرانتهران72161344

تهرانتهران72161039
سمیه حبیبی آزاد 

بنی
5486073386 پالک 13میرزاي شیرازي کوچه 

حمیدشفیعیتهرانتهران72161748
 ساختمان اورانوس طبقه اول 286تهرانسر چهارراه صدف بلوار نیلوفرشرقی پالک

1واحد 
44512136

932133932121بازار خ ناصر خسرو داخل مروي پابراهیم کیمه چیتهرانتهران72161535

76202040 پستی جاجرود روبروي از پلیس راه جنب مسجد امام رضا ط اول16منطقه نجیبه یافتیانتهرانتهران72161111

977801011پالک-ساختمان بهنام-ابتداي نیروي دریایی -میدان رسالتملیحه بهنامتهرانتهران72161733

952188981053پ5خ فاطمی بعدازسه راهی کاج روبروي خسیده رفعتموسويتهرانتهران72161512
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2255789220 راه گلستانی پ4انتهاي جیحون خ رنجبر نبش فرشته باقريتهرانتهران72161119

7033315465تهران خ پیروزي خ شكوفه نبش خ سیرجان پمحمد سوهانیتهرانتهران72161134

13755144545م ابوذر خ سجادجنوبی نبش امیري پمسعود نیک آذرتهرانتهران72161106

تهرانتهران72161531
داود اسعدي 

خامنه
29/177638855خیابان بهار شمالی خیابان شهیدجواد کارگر پالک 

688049060ده ونک م ده ونک خ ش صابري پ محمد  کروشتهرانتهران72161773

تهرانتهران72161022
سید صادق  آقائی 

فیروز آبادي
2122784580طبقه دوم (پرمهر)چهار راه پاسداران ابتداي خ دولت پاساژسامان 

تهرانتهران72162136
ابوالقاسم  تفضلی 

هرندي
11322452721اتوبان ارتش بین خیابان نخل وخسرو جنب بانک پاسارگاد پالک 

مینا امیراحمديتهرانتهران72162056
- ساختمان جردن  - 18نبش کوچه - خیابان احمد قصیر - میدان آرژانتین 

وا- طبقه اول 
88731101

77540989 طبقه همكف1048خیابان دماوند ایستگاه فرودگاه ساختمان الهادي پالک پروین صادقیتهرانتهران72162040

تهرانتهران72162032
عبدالرضا اللهیاري 

بیگ
2177290542 طبقه چهارم واحد 77تهرانپارس خیابان فرجام بین عادل و زرین پالک 

تهرانتهران72161372
فاطمه خادم 

علیزاده
24833028313شهریور خیابان ایت اهلل سعیدي پالک17خیابان 

222770491 و3راه قنات نبش خ رحمانی پ4پاسداران خ دولت امیر علی فالحتهرانتهران72161016
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تهرانتهران72161659
محمد کریم 

محمودي
66575591 طبقه همكف1538خیابان جمهوري بین اسكندري و باستان پالک

4122387893 پالک 21تهران سعادت آباد شهرک مخابرات بلوارپیام بهرود نبش خیابان رضا اسديتهرانتهران72161261

علیرضا فره پورتهرانتهران72161205
یافت آباد تقاطع الغدیرومعلم چهارراه قهوه خانه ساختمان ماهان 

1واحد1ط458پ
02166301440

69977273311 ساختمان نگین ط همكف پ100م رسالت خ فرجام شرقی جنب میدانبابک حاصلیتهرانتهران72161200

تهرانتهران72161082
مهرداد چینی 

چیان مقدم
388060007 واحد1 ط400 پ 50یوسف آباد نبش خ 

زهرا ادبی مهذبتهرانتهران72161593
 ساختمان پاریندخت طبقه دوم 6خیابان گاندي جنوبی بین دوم وچهارم پالک 

15واحد 
88881193

34577608374خ نامجو نبش ک مقدمی پسعید کفاشتهرانتهران72161034

10177141761تهرانپارس فلكه دوم خ جشنواره خ امین باالتر از میدان والفجر پسارا سامنیتهرانتهران72161324

1144247474واحد-ط همكف-برجالوند-خیابان ابراهیمی-بلوار مرزداران-تهرانمهدي گلبانکتهرانتهران72162080

5944853898چهاردیواري بین خ اقبالپور و البرز جنب صادرات پ حمید مدیردهقانتهرانتهران72161793

لیدا شاه بندريتهرانتهران72162014
پالک -(استخ)چهارم شرقی پل شهید جلیلسیدعلی-خ بوستان-تهرانپارس-تهران

1طبقه -88
77061860

تهرانتهران72161848
جالل  گل 

محمدي
23655371709راه لشگر معیري پ4کارگر ج 
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1744339450شهرزیبا خ مرادي پعلی  خانیتهرانتهران72161692

مرتضی فلكیتهرانتهران72161259
 221تهران خیابان حافظ بعد از تقاطع جمهوري نبش کوچه کامران صالح پالک

17 واحد4ط
66769741

تهرانتهران72161012
حسین فتح الهی 

سیسی
702144285660 واحد 13فلكه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه 

تهرانتهران72161386
محمدعلی 

اسكندرسلطان
110217790202تهران نارمک خ گلبرگ غربی پاساژگلبرگ پ

4888752143سهروردي شمالی خرمشهر پ سمیه  میرزازادهتهرانتهران72161242

2477808606 متري شهید نقاشیان غربی پ 20-میدان پاکدامن - شمیران نو - هنگام سیمین  مراديتهرانتهران72161988

344480244و1م پونک اول میرزا بابائی س ساعت طغالمعلی مسعودتهرانتهران72161881

5110217774599 شرقی پ 196تهرانپارس خ علی ربیعیتهرانتهران72161522

انیسه محموديتهرانتهران72162195
شهرري میدان بسیج مستضعفین ابتداي فداییان اسالم روبروي امامزاده عبداهلل 

113پالک 
55962354

12477140008پ135شرقی تقاطع196تهرانپارس خمحسن  والی نژادتهرانتهران72161529

34177971055خیابان دماوند ایستگاه داریوش پالک سپیده طاهرشمستهرانتهران72161577

57355603999خیابان وحدت اسالمی ایستگاه فرهنگ پالک خاطره موذنتهرانتهران72161376
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40244334571کن خیابان الغدیر یكم بعد از چهارراه شیدا پالک سولماز رضائیتهرانتهران72161630

70566178624خ امام خمینی  جنب مخابرات مالک اشترمریم ابریشمیتهرانتهران72161090

تهرانتهران72161834
نیوشا محمود 

خانی
73777846565خ دماوند ایستگاه پل جنب بانک ملت پ

922774667ساختمان نگین واحد -نبش دوقوز - اختیاریه شمالی مجتبی فراهیتهرانتهران72161968

لیال قرآن نویستهرانتهران72161947
 طبقه 41صادقیه بین فلكه اول و دوم صادقیه ابتداي بلوار شهداي جنوبی پالک 

اول
44257257

تهرانتهران72161946
محسن رضایی 

نجف آبادي

 ط 56پاسدران باالتر از سه راه ضرابخانه بین گل نبی و دشتستان پنجم پالک 

اول
22840794

44611990 ط اول114همت غرب جنت آباد جنوبی الله شرقی پالک محمد مرجانتهرانتهران72161956

تهرانتهران72161778
حمیده السادات 

میرالهی بافقی
44280315طبقه زیر همكف - 594پالک - مابین پل ستارخان و پل یادگار - ستارخان 

تهرانتهران72161905
سیده ثمره 

میرحق جو
166224402 ط4 پ 1شهرک ولیعصر خ حیدري جنوبی جنب پارک بنفشه ک امام حسین 

502133851115بهمن پ22خاورشهر فاز یک خ موحد دانش پاساژمعصومه  چاالکتهرانتهران72161434

233614084 پ45بلوار بروجردي بعد از پمپ بنزین نبش خ صالحی بلوک - کیانشهر-تهرانعلی صفرپورتهرانتهران72161912

علی رمضانیتهرانتهران72161040
میدان شهدا خیابان پیروزي نرسیده به اتوبان امام علی روبروي تسلیحات پالک 

1 ط 976
33259517
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تهرانتهران72161048
سید مهدي سید 

حسینی
433798520متري دهغان،خیابان احمد رعناحسینی ، پالک21خیابان پیروزي،خیابان 

فرهاد کریمیتهرانتهران72161129
ولنجک بلواردانشجو باالترازمیدان یاسمن جنب رستوران باغ گیالس بن بست 

1باغ پ
22432977

2788569413 مج یادگار و 3شهرک غرب خ سپهر گلبرگ حسام بهرامیتهرانتهران72161064

تهرانتهران72161491
روقیه عموئی 

دیزچی

-نرسیده به تقاطع رهگذر -بعد از شهرداري -خ طالقانی -خ ولیعصر-شهریار

86پالک 
65262604

322819431نوبنیاد کوهستان ششم پعلیرضا  جبه داريتهرانتهران72161345

66746650ط اول1خیابان جمهوري بعد از سی تیر ابتدایی کوچه گوهر شاد پالک رزا گلزاري دهنوپایانه  جنوبتهران72162244

88552122ط اول271مطهري مقابل سنایی پالکجواد مدنیتهرانتهران72161229

علی یزدانیارتهرانتهران72162106
خیابان شریعتی ضلع جنوب غربی پل سید خندان خیابان میر مطهري نرسیده 

 طبقه  همكف72به ابتداي سهروردي پالک 
88535867

نیما بابائی اومالیتهرانتهران72161628
 دفتر پیشخوان 320 ط اول واحد 2یافت اباد شرقی بازار موبایل ایران شماره 

!دولت 
66656046

588061054واحد -47پالک -بعد از پل کردستان-خیابان مالصدراغزال گودرزي پورتهرانتهران72161804

566893220 طبقه اول واحد1045خیابان اذربایجان روبروي بیمارستان شهریار پالک پریسا باباییتهرانتهران72162009

1944000130بلوار آیت اهلل کاشانی نبش خ فروتن  پشهناز رضائیتهرانتهران72161817
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288338580 و احد 2، ط1669تهران، کارگر شمالی، باالتر از پمپ بنزین ، پصونا  مهريتهرانتهران72162044

88510405 ط همكف11 بخارست پالک 10م آرژانتین خ حبیب اله  صالحیتهرانتهران72161271

تهرانتهران72161673
حمید رضا صبوح 

اصغر
29588483645خ شریعتی ابتداي خ پلیس نبش خ شیخ صفی پ

تهرانتهران72161660
هوشنگ نادري 

خاکریز

- روبروي رستوران اقدسیه- ابتداي اقدسیه- بعد از میدان ارتش- بزرگراه ارتش

3 واحد7پالک
22828742

62302188499928تهران میدان فردوسی ضلع شمال غرب ابتداي خ انقالب پمنصور  علی زادهتهرانتهران72162140

20488679727ضلع شمال شرقی میدان سمت دادگاه خانواده ساختمان بازار ونک واحد نسیم ابدالیتهرانتهران72161607

77268511 طبقه همكف36نارمک خیابان سمنگان پالک علیرضا طبسیتهرانتهران72161603

تهرانتهران72161484
بهنام   محمودي 

مراد
77846162شرقی3 واحد 324گلبرگ غربی بعد از تقاطع کرمان پالک 

57355603999خیابان وحدت اسالمی ایستگاه فرهنگ پالک خاطره موذنتهرانتهران72161376

233614084 پ45بلوار بروجردي بعد از پمپ بنزین نبش خ صالحی بلوک - کیانشهر-تهرانعلی صفرپورتهرانتهران72161912

02122114742واحدیک6پ5سعادت آباد نبش خفاطمه قانع دلچهتهرانتهران72161561

30888288170 پ 23گیشا بین چهارراه پیروزي و نرگس صادقی پورتهرانتهران72161326
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تهرانتهران72161142
عارفه هاشمی 

دهقی
10855037043 پ81خانی اباد نو خ صمدي نبش ک 

۳۰88540652خیابان بهشتی خیابان سرافراز جنب بانک ملت پالک مریم یاوريتهرانتهران72161471

صابر دهقانتهرانتهران72161952
روبه رو تسلیحات - نرسیده به اتوبان امام علی - خیابان پیروزي - میدان شهدا 

 طبقه اول976سازي پالک 
33259517

4966255540خ خلیج فارس خ صمد باقري پبهزاد نوريتهرانتهران72161661

33081333- فروردین م تفحص نبش خ لرستان10خ پیروزي خ مرضیه عبدالوندتهرانتهران72162090

تهرانتهران72161007
لعیا  معصومی 

اقدم
14966222817شهرک ولیعصر خ مسلمی پ

تهرانتهران72161352
جمشید  خادمی 

حسینی
102133454190مسعودیه خ ابومسلم نبش طاهرپناه پ

2488502642 واحد 3خ سهروردي شمالی خ پالیزي پ  سهراب براتیتهرانتهران72161130

۲33606555شهرک کیانشهر میدان امام رضا  ضلع شمال غربی پ رضا  معصوم زادهتهرانتهران72161065

علی فالح حقیقیتهرانتهران72161001
- 1050پالک -371ساختمان - ایستگاه اتوبوس جامی- (عج)خیابان ولیعصر 

6واحد - 1طبقه 
66951386

تهرانتهران72161626
حمیدرضا  حسین 

زاده وشرکاء
1002155863521انتهاي اتوبان نواب خ زمزم مجتمع پارس ط همكف پ

466569927میدان توحید ضلع غربی میدان طبقه فوقانی کفش ملی پمعصومه  شاسوندتهرانتهران72161435



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

تهرانتهران72161830
هومن حضوري 

طریقه

-نبش محسنیان-حدفاصل چهار راه دیباجی و اختیاریه-خیابان شهید کالهدوز

134پالک
22771793

تهرانتهران72161014
حمید خزاعی 

اسفزار
9077881358تهرانپارس تقاطع رشید و گلبرگ پ

0212340 طبقه همكف شرقی91میرداماد میدان مادر نرسیده به رازان شمالی پالک ادهم برومندتهرانتهران72161576

177,17902166321143شهرک ولیعصر خ شهید بهرامی پالک سوري  جدیديتهرانتهران72161206

88790454 طبقه اول46گاندي جنوبی بزرگراه حقانی پالکمنا اکبري ازاديتهرانتهران72161558

1677942983پ-بازارموبایل شرق-بین مهرومدائن-نارمک-تهران آزاده  ابوطالبیتهرانتهران72161978

102144467496  واحد 1متري گلستان خ نصرت پ20همت غرب خ شهید کبیري طامه مریم پورجمتهرانتهران72161725

تهرانتهران72161698
شرکت پیشخوان 

خدمات افق 
11655505127نازي اباد خ بهمنیار خ اموزگار پ

6666807370خیابان سلیمانی شرقی نبش شاکري پ-خیابان شهسواري-شادابادامیر علیپور برزگرتهرانتهران72162043

1644101848 پ 27م المپیک خ عباسعلی  جهانگیرتهرانتهران72161734

4677469939 پالک 7/37 نیرو هوایی فرعی 30خ پیروزي  خمجتبی  محمديتهرانتهران72161821

تهرانتهران72162054
فاطمه زارعی 

ارمكی
69202177196357تهرانپارس خ فرجام نرسیده به چهارراه خاور پ 
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تهرانتهران72162035
مریم مبرهن 

مژدهی
111155644650 11خ قزوین انتهاي قلعه مرغی نبش کوچه اخالقی پ

تهرانتهران72161974
شرمین سادات 

پارسی
322398433 و1ط/151پ /نبش ک ماه/متري قیطریه خ کریمی35

تهرانتهران72161899
علیرضا محمدي 

فرد
236050370 ط424 پ3 متري 5 متري افسریه نبش 20

7566643844یافت اباد بلوار معلم پاساژ امام رضا پالک فرناز نجفقلی زادهتهرانتهران72162103

تهرانتهران72161681
شهربانو سلیمان 

میگونی
14277316483تهران پارس حكیمیه بل بهار پ

تهرانتهران72161151
محمد رضا  شفیع 

پور مطلق
66411718طبقه اول1413خ ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو ساختمان وفا پ 

امین  میرزاییتهرانتهران72162229
شهرک گلستان بلوار امیرکبیر نبش شمالی چهارراه کاج باالي داروخانه شهاب 

13پالک
44767615

12444080واحد-1ط-310نیاوران کاشانک پورابتهاج پالکاشكان اعتماديتهرانتهران72161072

244482913 واحد84اشرفی اصفهانی خیابان ناطق نوري پالک فریده امانیتهرانتهران72162224

4188887867 ط همكف واحد 452میردامادغربی جنب موزه دفینه دفینه بازار بزرگ پ حامد میرانصاريتهرانتهران72161883

تهرانتهران72161823
محمدرضا 

متوسلیان
21066047010راه نصرت پ4خ آزادي خ بهبودي نرسیده به

تهرانتهران72161197
زینب جوانی 

وایقان

متري قدس کوچه یكم 35تن خ 5اتوبان ابشناسان سردار جنگل شمالی خ 

1شرقی پالک 
44853830
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تهرانتهران72161172
محمد حسین 

کریمی
192/233030785خیابان نبرد جنوبی خیابان شهید بقایی رو به رو ي پارک گلچین پ 

5122016122 پاساژ آیتک طبقه چهارم واحد 13بلوار آفریقا بلوار گلشهر پالک سیدافشین غفاريتهرانتهران72161504

تهرانتهران72162181
ابوالفضل جعفري 

پروریج آبادي
66626100 ط همكف154 متري زرند خ تختی نبش ک امیدي پ45مهرآباد جنوبی 

تهرانتهران72161005
روح اله عبایی 

کوپایی
288560955و50پ1شهرک غرب بل فرحزادي بهاران

88402974ط اول201پ 7سهروردي جنوبی روبروي راهنمایی و رانندگی منطقه عیسی محموديتهرانتهران72161894

77649490طبقه همكف-200پالک -262ساختمان -ضلع غربی-م سپاه-تهراننهضت عطائیتهرانتهران72161025

تهران72161697
گلستان  

(تهران )
02156319518گلستان بلواراصلی نرسیده به فلكه دوم نبش بوستان ششملیال محمدپور

تهران72161309
منطقه  

جنوب  
اصغر  علیزاده

خاوران خ ذوالفقاري خ برادران سید جوادي جنب امامزاده سید ملک خاتون 

12پ
33704416

تهران72161669
قدس 

(تهران)

غالمرضا نیک 

نبرد بخشایش
2146848458 متري خ سیمرغ پ8خ 

تهرانتهران18491849
کاربر تستی 

تحلیل تحلیل
66562164تحلیل و تست

تهران72161294
منطقه  

شمال  
22505390 ط همكف3مجیدیه شمالی میدان ملت خ کیانوش پملیحه مهاجر

تهران72162125
منطقه  

غرب  تهران 

میرمصطفی 

ناظمی قره باغ
266261970، ط اول،واحد292بزرگراه فتح،خ خلیج فارس،کوچه توحید،پالک
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تهران72162093
منطقه  

جنوب  

بهاره موفق پور 

بهنام
14755686764انتهاي اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید فریدون نوري پالک 

3688521603پالک - پارک سوار بیهقی - میدان آرژانتینساناز عربپایانه  بیهقیتهران72161808

344480244و1م پونک اول میرزا بابائی س ساعت طغالمعلی مسعودتهرانتهران72161881

چهاردانگهتهران72161478
محمد علی 

حقیقت منش
4556528816خیابان شهید محمودي پالک -قمصر-باقرشهر-شهرري

تهران72161125
چهاردانگه  

(تهران )
755283453شهرک مطهري بعد از میدان انتهاي خ جان زمینی پ .چهاردانگه.اسالمشهر زهرا  سعیدي نیكو

علی آقاجانیدماوندتهران72161916
گیالوند بلوار آیت اله خامنه اي بعدازپمپ بنزین طبقه - شهرستان دماوند 

فوقانی بانک ملی شعبه گیالوند
76314762

تهران72161469
لواسان  

کوچک
80926540057پالک-روبروي بانک صادرات-گلندوک-بلوار امام خمینی-لواسان کوچکمریم زینلی

12456781559نسیم شهر خ آزادگان خ گلها پ عزیز امداديرباط کریمتهران72161489

رباط کریمتهران72161236
زیبا قهرمانیان 

اقكند
4556311400گلستان بعداز فلكه اول نبش کوچه قنبرلو پ

4256378202 پالک 16زرافشان نبش کوچه (ع)اسالمشهر خیابان امام سجادساناز بشیريرباط کریمتهران72161339

42/4453213001رباط کریم خ مصلی پحسین گلدوزيرباط کریمتهران72161218

56671240راهی کیكاور دفتر پیشخوان خدمات دولت3رباط کریم آالرد روبرويعمار امیررسولیرباط کریمتهران72161015
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رباط کریمتهران72161653
معصومه رجبی 

مزلقان
556387316شهرستان بهارستان نسیم شهر حصارک پایین مابین امیر کبیر ویاس 

55456770777نسیم شهر خ امام پ علی عباسیرباط کریمتهران72161310

حمیدشهبازيريتهران72161585
شهرري خیابان شهیدسرگرد محمدي بعداز بانک ملی نرسیده به میدان صفائیه 

122پالک 
33389589

ريتهران72162038
سید سعید رفیعی 

طباطبایی
55954280شهرري خیابان قم کوچه رفاه جنب دارایی

ريتهران72161116
شیوا سامی 

خفتانی
12255232580 تیر پالک 7شهرري ابتداي اتوبان شهید رجایی بلوار بهشتی جنب داروخانه 

ريتهران72161243
سید جالل عقیلی 

نژاد
1033390104تهران شهرري دولت آباد فلكه دوم خیابان کارگر ملک شاد پالک 

سجاد یوسفیريتهران72161762
 مجتمع سپهر 439شهر ري خیابان فداییان اسالم رو بروي اداره برق پالک 

طبقه همكف
33761822

202155973792 ط65تهران شهرري خ رازي خ پیلغوش پ داود عسگريريتهران72162187

11733747196شهرري دولت آباد فلكه دوم خیابان اردستانی پالک  سپیده  صادقیريتهران72161030

ريتهران72161819
حسن باقري 

رونقی
455968206پالک -خیابان کاشانی-خیابان قم-شهرري

ريتهران72161764
خدیجه شرفی 

حبیب
23533398641 راه خط اهن روبروي داروخانه فرشته پ4 خ محمدي 3ري ج

1136692592پالک-(ره)نبش خ امام خمینی -قلعه نو-جاده ورامین -شهرريکلثوم   صادقیرئتهران72161836
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رئتهران72161654
نادر افتخاري 

کرهرودي
4655970307شهرري خ زکریارازي جنب بانک ملی پ

رئتهران72161156
ابوالقاسم زادق 

ابادي
10733371695شهرري خ امام حسین خ منتظري پ

31033587494تهران ج خاوران ش قیامدشت بامام خمینیغربی پ مجتبی عبدالهیرئتهران72161611

رئتهران72161233
رضا ترابی 

کچوسنگی
3855442131 ابان جنب کالنتري پالک 13شهرري کوي 

مهدي مبارکیرئتهران73161003
شهرري روستاي اسالم آباد نظامی بلوار امام حسین ع خیابان شهید حقانی 

75پالک 
33401737

142176513585رودهن بلوار امام خمینی روبروي مجتمع ایران زمین پ امیررضا بیرانوندرودهنتهران72161921

شهرقدستهران72161437
مهردادقائم 

مقامیان
6246888407پالک  (عوارضی)شهرقدس خ بهشتی

تهران72161180
قدس 

(تهران)

میرفیروز   هاشم 

نژاد علمداري
46887542شهرقدس میدان قدس داخل مجتمع تجاري اداري جنب اداره مالیات

شهریارتهران72161060
محمد صالح 

صابري نژاد
۹/۷65298505 متري یاس غربی پالک ۲۰شهرک شاهد خیابان شقایق تقاطع 

شهریارتهران72161755
محمود زینتی 

خوب
69665518663 نبش میدان شاهد ژالک 1اندیشه فاز

شهریارتهران72161328
مهدي اوجاقزاده 

خلیل آباد
80/12165534070خ ارغوان هشتم نبش میدان معلم پ1اندیشه فاز

داود اختريشهریارتهران72161780
 چهارراه میالد خ فردوسی غربی روبروي پارک دفتر 3شهریار اندیشه فاز

پیشخوان خدمات دولت
65561030
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3220100شهریارخ ش بهشتی شرقی جنب میدان معلمعباسدرخشانشهریارتهران72161126

65252100(برات پور  )خ ولی عصر ک حاج اسماعیلی مجتمع نوآوران امیربرات پورشهریارتهران72161175

41765447430شاهدشهرابتداي خ ازادي پعباس شادمهرشهریارتهران72161209

382165539143 غربی پ8اندیشه خ افشین کیانیشهریارتهران72161732

علی کیانیشهریارتهران72161149
دفتر پیشخوان 19و317سراسیاب خ اطلس غربی میدان اطلس پالک -مالرد

 کیانی72161149
65112727

1402165540099 پ 12 خ جمهوري نبش مریم2اندیشه فاز محسن سلیمانیشهریارتهران72161839

65271832شهریار بلوار انقالب بلوار کشاورز جنب بانک صادراتطاهره رهگذرشهریارتهران72161544

11565300036پالک -8نبش گلشن - بلوار امام خمینی- شهرک وایین -شهریارمریم عباسیشهریارتهران72161783

6765503438 اندیشه، شقایق  چهارم ب1شهریار، فاز عبدالحسین بیاتشهریارتهران72161915

3465523777 بل شهدا ب1اندیشخه شهریار فاز مهدي  رهنماشهریارتهران72161193

17665625153تهران شهریار صباشهر خ امام خمینی بن بست شریف پعلی  زارع سهیلیشهریارتهران72161516

شهریارتهران72161217
عبدالوحید  

صولت پور

جنب آموزشگاه رانندگی  (پل هوایی) روبروي اتوبوسرانی 3اندیشه فاز /شهریار

پارس دفتر پیشخوان دولت
65561050
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39856511380کهریزک بلوار بهشتی نادر قلی نیاشهریارتهران72161680

26302165270368بلوار شهید درخشان پالک-میدان حافظ-شهریار-تهرانمجید شعبانی فردشهریارتهران72162269

4436095814فرون اباد خ ابوذر روبه رو کوچه امام حسین پالک علی لکفرون  آبادتهران72161299

فشاپویهتهران45983
سیدروح اهلل عرب 

باقري

تهران شهرري حسن آبادفشافویهمیدان شهدا ابتداي جاده زیوانخیابان شیخ 

125پالک(ره)کلینی
56229485

76445500متري جنب آژانس شب شهر45فیروزکوه خفائزه باطبیفیروزکوهتهران72162096

232146897830شهرقدس میدان مصلی ابتداي بلوارامام حسین روبروي کوچه شمایل پپرویزدرویشیقدستهران72161409

قرچکتهران72161439
مصطفی مددي 

طائمه
9536146100 پالک 13خ محمد اباد نبش مهدیه 

36100309قرچک قشالق جیتو بلوار امام خمینیسیدصادق هاشمیقرچکتهران72162047

تهران72161088
قلعه حسن خا

ن
2946814185 متري انقالب خیابان دانش آموز پالک 45شهرقدس بلوار حمید بی پروا

تهران72161288
قلعه حسن خا

ن
41646899395پالک-روبروي کوچه حنانه-خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدسافشین مقدم علی

تهران72161024
قلعه حسن خا

ن
13446844028بیستمتري ولیعصر پالک-شهرقدسسلطانعلی عزیزي

تهران72161981
قلعه حسن خا

ن
55346896284پ(ساعت)دي9شهر قدس میدان مصلی به طرف میدانرامین مستمند
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تهران72161939
قلعه  حسن  

خان  
43146882100شهر قدس خ عوارضی روبروي ترمینال اتوبسرانی پاساژ عالءالدین پ هادي زمانی

تهران72161224
قلعه  حسن  

خان  
17546865812پ -خ شهیدعالمی-شهرقدسفاطمه وفائی نژاد

110865107105تهران مالرد سرآسیاب خ دانش غربی نبش سه راه بهشتی پمنامحمديمالردتهران72161161

مالردتهران72161281
احسان ظهیر 

ابادي
52465150016تهران مالرد بلوار اصلی مارلیک ضلع جنوبی میدان سپاه پالک

موهبت پیرغیبیمالردتهران72161348
مالرد سرآسیاب خیابان بلوار راغب خیابان ده متري سعیدي نبش کوچه 

385محمدي پالک 
65593412

65196118 دفترپیشخوان صبا703مالرد مارلیک خ دکترحسابی روبروي خ صدوقی پبهداد نجفی مجرهمالردتهران72161176

نصیرآبادتهران72161987
صادقانصاري 

چشمه

شهریار باغستان نصیرآباد خیابان بهشتی روبروي فروشگاه جانبو نبش بهشتی 

دفتر پیشخوان انصاري1پالک 19
65956600

3536286067خ ش قندي پ(ع)میدان امام حسیناکبر سلطانیانورامینتهران72161756

ورامینتهران72161933
مریم تک 

اردستانی
25536727125رو به روي حرم پ- انتهاي خیابان-خیابان امام خمینی-شهرستان پیشوا

ورامینتهران72161109
حمید رضا  

تاجیک
36253060 خرداد نبش ش صغیري گروه بازرگانی تانیا15خ :ورامین

14965636606شهریار وحیدیه خ ایت االه خامنه اي پسجاد قلی خانیوحیدیهتهران72161467

72171051
چهارمحال و 

بختیاري
34463433الونی میدان امام حسینسعید  اسماعیلیآلونی
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72171065
چهارمحال و 

بختیاري
اردل

هاشم  سیفی 

اردلی
34343949چهار محال و بختیاري اردل بلوار شودا

72171154
چهارمحال و 

بختیاري
اردل

خدیجه  نظري 

کاجی
34367200چ ب شهر کاج خ شهدا

72171057
چهارمحال و 

بختیاري
باباحیدر

سیده افسانه 

هاشمی نسب
33274677باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولت

72171093
چهارمحال و 

بختیاري
بروجن

افسانه فیروزي 

بروجنی
34233531بروجن بلوار مدرس روبه روي اداره ثبت واحوال

72171068
چهارمحال و 

بختیاري
بروجن

ارسطو  تقی پور 

بروجنی
03824227800بروجن بلوار بوعلی دفتر پیشخوان دولت

72171091
چهارمحال و 

بختیاري
بروجن

مجید نصیري 

بروجنی
34221683بروجن بلوارملت باالتر از قنادي ملت

72171047
چهارمحال و 

بختیاري

بن  

چهارمحال  )
33724000شهر بن خ ملت جنب بانک کشاورزيرسول سلیمی بنی

72171021
چهارمحال و 

بختیاري
3827460430جونقان خ انقالب جنب بانک سپهمنصور بابایی فرجونقان

72171026
چهارمحال و 

بختیاري
سامان

زهرا مسیبی 

سامانی
3520232چ وب شهرکرد سامان خ سعدي جنب بانک کشاورزي

72171013
چهارمحال و 

بختیاري
32261551تقاطع فردوسی-خیابان باهنر-شهرکرداسماعیل شفقتشهرکرد

72171063
چهارمحال و 

بختیاري
10832243795شهرکرد خیابان سرچشمه ها نبش کوچهسهیال هاشمیشهرکرد

72171083
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

زینب عباسیان 

چالشتري
32272548شهرکرد خ عمان روبه روي ترمینال ازادي
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72171012
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

رسوالمیرخانی 

شهرکی
33349170 دفتر پیشخوان ماهور34شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه 

72171082
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

حبیب اله نكویی 

شهرکی
5032274000شهرکرد خ ملت ک

72171148
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

شراره شریفی 

تشنیزي
7932245061شهرکرد بلوار کاشانی ک

72171044
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

سمیه  طالب زاده 

چالشتري
33336663شهرکرد بلوار آزادي روبروي آپارتمانهاي پارک الله

72171094
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

سیما غیبی 

حاجیور
32261830شهرکرد تقاطع مولوي ولیعصر

72171015
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

زهرا احمدي 

دستگردي
33389003شهرکرد فردوسی شمالی باالتر از پیام نور زیر مجتمع فرهنگیان

72171101
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

زهره نوربخش 

سامانی
33527327سامان خ شهیدجعفرزاده جنب بانک رفاه

72171046
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

فریبا  پورحیدر 

بروجنی
33340109شهرکرد خ حافظ نبش مولوي

72171031
چهارمحال و 

بختیاري
32277931جنب مسجدالرضا-خ ملت غربی-شهرکردسید امین جاودانشهرکرد

72171001
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

مسعود  رئیس 

زادگان
4432254030 ک 11خ سعدي مقابل کالنتري -شهرکرد

72171003
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

حمزه  میرزایی 

ارجنكی
33341817شهرکرد بلوار فارابی دفتر پیشخوان میرزایی

72171098
چهارمحال و 

بختیاري
4532326059شهرکرد مهدیه بلوار رهبر روبروي مدرسه وحدت نبش کوچه مهرداد رئیسیشهرکرد
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72171038
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

محسن کریمزاده 

سورشجانی
133339400 پ6شهرکرد خ شریعتی کوچه 

72171055
چهارمحال و 

بختیاري
شهرکرد

زینب حیدري 

سورشجانی
32278398شهرکرد تقاطع خواجه نصیر وبو علی

72171069
چهارمحال و 

بختیاري
طاقانک

معصومه  بهرامی 

طاقانكی
32483921شهرکرد طاقانک خ امام

72171048
چهارمحال و 

بختیاري
فارسان

مریم خسروي 

فارسانی
33229797فارسان خ شهید بهشتی

72171030
چهارمحال و 

بختیاري
فارسان

مریم  قربانی 

بیرگانی
33220410فارسان خ شهید رجایی سه راه ترمینال

72171014
چهارمحال و 

بختیاري
33230239فارسان خ شهید رجایی جنب بانک رفاهسجاد امیديفارسان

72171129
چهارمحال و 

بختیاري
فرخشهر

فروغ هاشمی 

شهرکی
32420022خ دانش-فرخشهر

72171049
چهارمحال و 

بختیاري
فرخشهر

ماهپسند امیدي 

نرگسی
322430003فرخشهر خیابان توسلی نبش ک

72171076
چهارمحال و 

بختیاري
03822420008فرخشهر خ امام خمینی روبروي بانک صادراتعلیرضا شهریاريفرخشهر

72171115
چهارمحال و 

بختیاري
لردگان

مجید فتاحی 

بارزي
34445877لردگان بلوار شهدا

72171073
چهارمحال و 

بختیاري
لردگان

محمود مسعودي 

چله گاهی
34447861لردگان میدان نماز بلوار رسالت باالتر از درمانگاه تامین اجتماعی

72171142
چهارمحال و 

بختیاري
لردگان

ابراهیم اکبري 

منجرمویی

لردگان خ ولی عصر شرقی حدفاصل اداره اب و فاضالب روستایی و راهنمایی و 

رانندگی دفتر پیشخوان اکبري
4446661
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72171052
چهارمحال و 

بختیاري
لردگان

کشواد حسنی 

ساطحی

چهارمحال وبختیاري لردگان چهارراه قدس خیابان چشمه برم دفتر پیشخوان 

دولت شاهد
34441222

72171096
چهارمحال و 

بختیاري
لردگان

محمد صادق  

اسحاقی
34442721لردگان بلوارشهداء چهار راه شهرداري

72171064
چهارمحال و 

بختیاري
لردگان

اکبر مسعودي 

چله گاهی
34449230لردگان خ ولیعصر پاساژ ولیعصر

72171111
چهارمحال و 

بختیاري
لردگان

سعادت حسنی 

ساطحی
34441669جنب شرکت نفت _بلوار شهدا چهارراه معلم  _لردگان

72171112
چهارمحال و 

بختیاري
4425224چالشتر نبش میدان رسالتمهدي عسگرزادهچالشتر

72171080
چهارمحال و 

بختیاري
5822658چهار محال وبختیاري مال خلیفه بلوار شهداابوالفضل رستمیمال خلیفه

72171078
چهارمحال و 

بختیاري
32643641واقع در ساختمان پست- ناغانعارف رییسیناغان

72171056
چهارمحال و 

بختیاري
هفشجان

صعود فتحی 

هفشجانی
2570530هفشجان خ نهضت

72181009
خراسان 

جنوبی
232788534انقالب - بشرویه بلوار انقالب اعظم کیانی زادهبشرویه

72181029
خراسان 

جنوبی
32789500 فاز دو بازار سنتی1نبش خیابان امام خمینی میالن محمد ابراهیمیبشرویه

72181063
خراسان 

جنوبی
132829525نبش واعظ- بلوار واعظ طبسیمحمد جاللیبیرجند

72181019
خراسان 

جنوبی
بیرجند

محمد 

صالحصالحی
152230021 خیابان شهید تیمور پور پالک 6و4بیرجند بین مدرس 
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72181017
خراسان 

جنوبی
32229011 روبروي اداره کل امورمالیاتی6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه پروین فرهاديبیرجند

72181024
خراسان 

جنوبی
1732423242بیرجند خ پاسداران خ با هنر غربی پمحمدرضا چمنیبیرجند

72181037
خراسان 

جنوبی
1632422232و14خراسان جنوبی بیرجندخ غفاري بین غفاريام البنین کاوسیبیرجند

72181014
خراسان 

جنوبی
32432099بیرجند خ توحید ابتداي میرزا کوچک خان غربیهومن بیدختیبیرجند

72181050
خراسان 

جنوبی
1032360001مهرشهر نبش حافظ غربی مهدي زنگوییبیرجند

72181047
خراسان 

جنوبی
حسین رحمانیبیرجند

بیرجند خیابان غفاري  روبروي درب ورودي بیمارستان رازي شهرک گلها 

11پالک
32420046

72181041
خراسان 

جنوبی
بیرجند

معصومه شریفی 

شیرخند

 جنب دفتر اسناد رسمی دفتر 152 پالک9و7خراسان جنوبی بیرجندبین معلم 

پیشخوان خدمات دولت
32210666

72181010
خراسان 

جنوبی
بیرجند

فاطمه سریع 

السیري
32220026 دفتر پیشخوان13/1پ 19بیرجند خ جمهوري

72181056
خراسان 

جنوبی
732904442خیابان امام خمینی اماممعصومه رمضانیسرایان

72181059
خراسان 

جنوبی
9132531257پشت بازار مسگرها-میدان امامغالمرضا غالمیطبس

72181018
خراسان 

جنوبی
32124097حاشیه فلكه (ع )اسدیه میدان امام رضافائقه غالمیدرمیان

72181035
خراسان 

جنوبی
32729114بلوارشهید بهشتی نبش چهارراه جانبازانمحمدرضا صابريفردوس
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72181011
خراسان 

جنوبی
4805342229141روبروي آموزش و پرورش پ- خیابان طالقانی سارا راحت طلبفردوس

72181005
خراسان 

جنوبی
قائن

حسین 

علیمحمدي
32529951خ جانبازان دفتر پیشخوان خدمات دولت

72181030
خراسان 

جنوبی
2432622400بلوار معلم پالک هادي دهقانینهبندان

72191490
خراسان 

رضوي
آمنه مفردهاوارشک

- کیلومتري جاده مشهد نیشابور 60-شهرستان مشهد- خراسان رضوي 

13پالک -کوچه شهید رستمی -محله اوارشک -شهربینالود 
33563298

72191596
خراسان 

رضوي
05155663482استان خراسان رضوي،شهرستان بردسكن،روستاي کالته نوعاطفه نظیفبردسكن

72191283
خراسان 

رضوي
355426004شهرستان بردسكن عدالت مجتبی افتخاريبردسكن

72191507
خراسان 

رضوي
بجستان

هاشم مهاجري 

مرندیز
56583322استان خراسان رضوي شهرستان بجستان روستاي مرندیز

72191099
خراسان 

رضوي
تایباد

غالم 

موالپوراحمدي
1554528888یوسف اباد خ امام خمینی ابتداي خ شریعتی ش 

72191129
خراسان 

رضوي
54533030خ امام خمینی مقابل نمایندگی سایپا دفترثامنافسانه الكتریکتایباد

72191330
خراسان 

رضوي
تربت حیدریه

محمدرضا رحیم 

خانی
255312237776 و 23تربت حیدریه،خیابان فردوسی شمالی،باالتر از مخابرات،بین فردوسی 

72191698
خراسان 

رضوي
952322141و7بین امام رضا-روستاي اغویهدانیال دستگیرتربت حیدریه

73191013
خراسان 

رضوي

تربت  

حیدریه
52322141 جنب پل هوایی29بلوارباهنر نبش باهنردانیال دستگیر
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72191248
خراسان 

رضوي

تربت  

حیدریه
52238585میدان مرکزي پست قدیم دفتر دانشمحمد دانش

72191332
خراسان 

رضوي

تربت  

حیدریه
1509154169515خیابان مدرس -تربت حیدریهمحمد براتی

72191458
خراسان 

رضوي
52538005خیابان المهدي جنب ساختمان سفیدسعید غالمیتربت  جام

72191444
خراسان 

رضوي
تربت  جام

محمدرضا  الطافی 

جوزقانی
52544023روبروي تعویض روغن شیرمحمدي-بلوار امام خمینی- تربت جام

72191157
خراسان 

رضوي
52544571(ع)تربت جام بلوارامام خمینی منبع اب روبروي بانک ملی ش امام حسن زهره  مهربانفرتربت  جام

72191271
خراسان 

رضوي
تربت  جام

محمدنعیم  

معطري جامی
52541715-خ جامی -تربت جام-خراسان رضوي

72191029
خراسان 

رضوي
4446139000چناران نبش امام خمینی محمود نوريچناران

72191076
خراسان 

رضوي
346131900و1چناران خ طالقانی اعظم  ایمانی نیاچناران

72191354
خراسان 

رضوي
38323444مجتمع تجاري پرند-گلبهار حمید نگهبانچناران

72191353
خراسان 

رضوي
47746125639پالک - 25, 23بین امام مرتضی خانورديچناران

72191629
خراسان 

رضوي
56283379خراسان رضوي رشتخوار محمد آباد آستانهمحسن غالمیرشتخوار

72191425
خراسان 

رضوي
46228170درگز خ امام روبروي پست بانک جنب طال فروشی ذوالفقاريناصر ایمانیدرگز
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72191328
خراسان 

رضوي
246232588خراسان رضوي درگز خ کالت امید حمیديدرگز

72191329
خراسان 

رضوي
46232475درگز خیابان امام نبش کوچه شهید اصلی نژادهدي علی اللهیدرگز

72191418
خراسان 

رضوي
سبزوار

مهران شمس 

آبادي
3144441400خ عطاملک جنوبی نبش عطاملک 

72191047
خراسان 

رضوي
سبزوار

مجتبی منشوري 

منشوري
44235351روبروي هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهربانی -سبزوار

72191185
خراسان 

رضوي
44652323 آبان13متري انقالب روبروي خیابان 24مریم امكانیسبزوار

72191097
خراسان 

رضوي
44299000خ اسدابادي روبروي بانک ملی اداره برقمحسن داناسبزوار

72191075
خراسان 

رضوي
3144452512و29کاشفی جنوبی بین کاشفی ناصر عامريسبزوار

72191398
خراسان 

رضوي
2344209093خیابان اسدابادي نبش اسدابادي علی مهريسبزوار

72191417
خراسان 

رضوي
علی اکبر طبسیسبزوار

روبروي بانک تجارت -نرسیده به بانک ملی مرکزي-باالترازچهارراه بیهق-سبزوار

دفترپیشخوان اسرار-مرکزي
44245577

72191132
خراسان 

رضوي
2309151741533-21سبزوار خ امیرکبیر بین امیرکبیر-خراسان رضويمریم انصاريسبزوار

72191397
خراسان 

رضوي
44228815 متري هویزه روبروي بنیاد شهید30خ مجتبی سلیمانیسبزوار

72191081
خراسان 

رضوي
5125222500خدمات ارتباطی سپهري-خیابان امام خمینی چهار-سرخس-خراسان رضويمریم سپهري نیاسرخس
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72191141
خراسان 

رضوي
شاندیز

معصومه علی 

ابادي
2434281748و22خراسان رضوي مشهد شاندیز بین ولیعصر

72191308
خراسان 

رضوي

خلیل  آباد 

خراسان )

الهام فخري 

کندري
2857725767خلیل آباد خیابان امام خمینی

72191021
خراسان 

رضوي
طرقبه

محسن بافنده 

طرقبه
1605124227035مشهدطرقبه خ صاحب الزمان پ

72191325
خراسان 

رضوي
13724677شهرستان زاوه دولت آباد خ مصلیمحمد جفالهزاوه

72191402
خراسان 

رضوي
164632003فریمان خیابان امام خمینیمجتبی قربانیفریمان

72191400
خراسان 

رضوي
8447234884خ هاتف نبش چهارراه اول جنب پ (عج)خ ولیعصرفاطمه عوض زادهقوچان

72191136
خراسان 

رضوي
47226000خیابان مولوي روبروي مسجد جامع دفتر پیشخوان خدمات دولت جامعسكینه امیديقوچان

72191023
خراسان 

رضوي
8047237232 پ 17خ ش مطهري مطهري نرگس برزنونیقوچان

72191061
خراسان 

رضوي
805812237339خراسان رضوي قوچان خ نیكویی پ علی صادقیانقوچان

72191137
خراسان 

رضوي
کاخک

عبدالحسین 

شمسی ثانی 
57373060گناباد کاخک ابتداي خیابان امامزاده

72191403
خراسان 

رضوي
55239239بلوار معلم حد فاصل میدان شهید رجایی و شهید غالمیامید غفارزادهکاشمر

72191146
خراسان 

رضوي
کاشمر

احمدمعینی علی 

اکبري
5328244161دفترپیشخوان معینی- ابتداي خیابان دادگستري- کاشمر- خراسان رضوي
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72191111
خراسان 

رضوي
8248654 پاساژ گازرانی2کاشمر مدرس محمد رضا فتحیکاشمر

72191112
خراسان 

رضوي
55247917کاشمر ابتداي خیابان دادگستري روبروي دبیرستان امام دفترپیام آورانمحمد رضا  نخعیکاشمر

72191420
خراسان 

رضوي
4155258000بلوار شفا پالک حسین فرهانیکاشمر

72191266
خراسان 

رضوي
128250332روبرو دادگستريعلی زنده جانیکاشمر

72191427
خراسان 

رضوي
55243276خراسان رضوي کاشمر بلوار شاهد حاشیه میدان شاهد دفتر پیشخوان دولتسیامک غالمیکاشمر

72191151
خراسان 

رضوي

کالت  

خراسان )

مصطفی غالمی 

خشت
34723141خراسان رضوي کالت خ امام خمینی پاساژ کریمی

72191115
خراسان 

رضوي
55824003خراسان رضوي شهرستان کاشمر شهر ریوشعلیرضا بهزادپورکوهسرخ

خراسان 

رضوي
457221470گناباد خ ناصر خسرو راحله پوریوسفگناباد

72191287
خراسان 

رضوي
457221470گناباد خ ناصر خسرو راحله پوریوسفگناباد

72191327
خراسان 

رضوي
گناباد

علرضا مرتضائی 

مقدم
57226384مقابل مصال-خ غفاري-گناباد

72191315
خراسان 

رضوي
2636023828بلوار معلم نبش معلم کیوان سرابی مقدممشهد

72191068
خراسان 

رضوي
33717009 داخل میالن سمت چپ7شهرک شهید رجایی حر مجید فیاضمشهد
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72191474
خراسان 

رضوي
مشهد

محبوبه شیبانی 

مقدم
4032151700خراسان رضوي مشهد پنجتن نبش پنجتن 

72191107
خراسان 

رضوي
518911107 پ 61 و 59بلوار پیروزي بین -مشهدعصمت ایرانپاکمشهد

72191361
خراسان 

رضوي
1436021702 پالک 8 و6مشهد بین استقالل سمیه حسین زادهمشهد

72191247
خراسان 

رضوي
مشهد

حسن رضوي 

شاندیز
32516055 دفتر پیشخوان16نبش کرامت9بلوار میامی

72191204
خراسان 

رضوي
مشهد

محمد باقر 

باقرزاده آبشوري
476045940و45بین امامت 

72191195
خراسان 

رضوي
مشهد

سعید سلمانی 

هودانلو
42036300 پ 22 و 20مشهد بل سجاد بین 

72191207
خراسان 

رضوي
238527772 پالک4خراسان رضوي شهرستان مشهد خیابان کوهسنگی کوهسنگیمریم ناويمشهد

72191038
خراسان 

رضوي
5532247555 پالک 24خیابان آیت اهلل بجهت نبش بهجت مهدي رضاییمشهد

72191118
خراسان 

رضوي
145117291068و12مشهد مطهري جنوبیبین مطهري جنوبی حسین کهندلمشهد

72191013
خراسان 

رضوي
17032794993 پ 6طالب خ مفتح الهه فروتن رادمشهد

72191046
خراسان 

رضوي
545118666029پالک55مشهد بلوار معلم معلم علیرضا روغنگرمشهد

72191367
خراسان 

رضوي
18138581411 پ57و55مشهد بین امام رضاراحله داسیمشهد
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72191363
خراسان 

رضوي
1038656152پالک -68بین چهارراه صیاد شیرازي و پییروزي محمد امامی امینمشهد

72191453
خراسان 

رضوي
38900053چهار راه صدف و میدان تربیت[بین -بلوار معلم-مشهدالهام افضلیمشهد

72191106
خراسان 

رضوي
1333689599بلوار وحدت نبش وحدت ابوالفضل نخعیمشهد

72191052
خراسان 

رضوي
6725138927004پالک - جنب بانک شهر  - 45 و 43بین معلم مهدي جوکارمشهد

72191106
خراسان 

رضوي
1333689599بلوار وحدت نبش وحدت ابوالفضل نخعیمشهد

72191450
خراسان 

رضوي
8818842 قطعه سوم  شمالی25 و 23بین ایثارگران (ایثارگران) 104عبادي - مشهداعظم صادق زادهمشهد

72191390
خراسان 

رضوي
15/17260851 نبش صادقی 17 و 15بین صادقی - بلوار سازمان آب نجمه شهپريمشهد

72191024
خراسان 

رضوي
مشهد

اعظم داودي 

مقدم بایگی
326063006پالک4 و  2بین استقالل 

72191369
خراسان 

رضوي
47038767122پالک -  و میدان سلمان 16بین پیروزي - بلوار پیروزي - رضاشهر- مشهدعلی محمديمشهد

72191374
خراسان 

رضوي
4436650803و42بین توس -بلوار توسسمیرا زحمتكشمشهد

72191030
خراسان 

رضوي
114237340079 داخل پاساژ پالک 90 و 88عبادي بین عبادي ... خ آیت ابهنام صالحیمشهد

72191092
خراسان 

رضوي
35312939 قطعه دوم11 و 9بین الهیه - خیابان الهیه - بزرگراه میثاق اکرم علی پورمشهد
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72191070
خراسان 

رضوي
39438682824 پ20و18بین وکیل آباد علیرضا مقدم براتیمشهد

72191383
خراسان 

رضوي
532719203 و 3بین ابوذر غربی  - 10رسالت - طالب طالقانی مرتضی اسماعیلیمشهد

72191386
خراسان 

رضوي
مشهد

انسیه یزدي 

کاهانی
938527021نبش شوش18مشهد ملک الشعرابهار

72191098
خراسان 

رضوي
مشهد

مریم اسماعیل 

زایی غریب
12737658835مشهدبلوار فردوسی بین میدان جانباز و ثمانه  پالک 

72191391
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
11533927710 پ 27مشهد شهرک طرق رجایی جواد رجبی

72191199
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

حامد  توافقی 

فاروجی
70937311000پالک35و33مطهري شمالی بین

72191211
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
2177292 دفترپیشخوان5و3طبرسی شمالی بین حمید شیبانی پور

72191375
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

سولماز اسالمی 

سبزوار

-پالک  - نرسیده به میدان سید رضی -تقاطع سید مرتضی-مشهد بلوار فرهنگ 

312 طبقه همكف
36086936

72191346
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
26838684026 پ 11مشهد اول فكوري رامین ساالري

72191198
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

فرزانه آفریده 

قیاسی
932231197 و 7مشهد میدان شهدا ابتداي خیابان آیت اهلل عبادي بین 

72191033
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
193444243بل فرودگاه پروین اعتصامیبنفشه اصغري

72191260
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
36736072008پ33 و 31بلوار فرامرز بین فرامرزالناز آهنی
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72191086
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

مهدي فرزانه 

کوچكی
93732171761پ - 23 و 21بین طبرسی شمالی -بلوار طبرسی شمالی-مشهد

72191027
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
48835595بل پیروزي نبش میدان حر ضلع جنوبی غربی جنب فضاي سبز پ منیژه رضائی

72191056
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

سید مصطفی    

حسینی
1566087749 پالک 10بلوار معلم نبش معلم 

72191054
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
138800083ط2 پ25مشهد بلوار هاشمیه نبش هاشمیه ناهید مشهدي

72191015
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

محمدرضا عرفانی 

قوي نیا
1237340090ابتداي بلوارهدایت روبروي آتش نشانی ساختمان هدایت مغازه همكف پالک 

72191376
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

فاطمه سلیمیان 

اول
35312122 راست3 ق 12اقدسیه -بلوار میثاق-قاسم اباد-مشهد

72191017
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
8434046احمداباد ابتداي بهشت مجتمع هشت بهشتعلیرضا یگانه

72191032
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

محمد رضا   

خرمی طرقبه
97232702524سمت چپ پالک 4طبرسی چهارراه برق قبل از شهرداري منطقه 

72191215
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

... سید اسد ا

حسینی
26038838383 پ34بلوار  هنرستان نبش 

72191120
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

فاطمه رستمی 

سابقی
336230494 پالک 83مشهد قاسم آباد حجاب 

72191228
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
862121666پالک 1تن 5تن مقابل 5مشهدخلیلی افشین

72191050
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
105038446797 دفتر 96/2مشهد خ دکتر بهشتی حاشیه میدان کوشه اي پ هاشم صرفی
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72191022
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
20936030003پ-19نبش معلم جواد نیک کردار

72191078
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

فروزان 

فیروزکوهی مقدم
1448429904 144مشهد میدان ملک اباد نبش منتظري یک پ

72191031
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
1332570050 پ33/1 نبش مفتح33متري طالب مفتح30ایدا جبینی طوسی

72191202
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

مهدي جالئیان 

سامانی
238516569 نبش قباد 11خ فداییان اسالم 

72191168
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

حمید رضا 

عباسیان
4235227192پ12مشهد قاسم اباد فالحی

72191200
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
605113685580شهریور جنب شهرداري منطقه17حدفاصل پنجراه ومیدانعباس ترابیان

72191145
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

تندیس نوآورتجر 

تندیس نوآورتجر
32228338مشهد چهارراه مقدم طبرسی ابتداي کاشانی جنب اداره برق

72191372
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
05116638426دفتر پیشخوان دولت12و10بین اندیشه- قاسم اباد-مشهدجواد رستم زاده

72191382
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
2636660081پالک-6و4بین نوید-شهرک نویداعظم نظیفی

72191389
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
37313071 پشت ایستگاه اتوبوس10 و8مشهد خ گاز بین گاز صفیه  عباسی

72191087
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

اناهیتا ریخته گر 

مشهد
96605138531332 پ 44مشهد خ امام رضا نبش 

72191451
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

سید احسان 

موسویان جندقی
4838456792پالک  - 7 و 5بین سلمان فارسی - خیابان سلمان فارسی 
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72191123
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
81138524550پ46,48امام خمینیبهناز فعال ملكی

72191249
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
537260539 پ5میدان راهنمایی نبش صادقیعاطفه شبانی

72191192
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

سیدمجتبی 

سالمت
7737231661پ6و4مشهد بل سازمان اب بل قاضی طباطبایی بین قاضی

72191446
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
1233713009و10مشهد شهرک شهید رجائی خ پورسینا بین پورسیناتكتم حسین پور

72191010
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

حمید رضا جزینی 

بجستانی
1932236492 و17راه شهدا بین شیرازي 4

72191515
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )

محمود شادي 

آفرین
32625110 جاده کالت روستاس گرجی3کیلومتر 

72191355
خراسان 

رضوي

مشهد 

خراسان )
37660390 روبروي کالنتري کارخانه قندآبكوه3و1بین کارگر-10بلوار توسحسین  قاسمی

72191350
خراسان 

رضوي
337052206مشهد نبش دانشگاه اکرم خاتمی نیامشهد

72191475
خراسان 

رضوي
33523181روبروي آموزشو وپروش-ملک آباد -مشهدامیر حمزه شفائیملک  آباد

72191233
خراسان 

رضوي
6726334فیض اباد مه والت خ شریعتی جنب شیرینی سراي بهارانایمانپورخواجهمه والت

72191164
خراسان 

رضوي
1156728008خراسان رضوي شهرستان مه والت فیض اباد خیابان شریعتی نبش علیرضا نیک زادمه والت

72191176
خراسان 

رضوي
42252901 جنب رستوران تاالر قصر شب12بلوارجمهوریاسالمی مقابل کالنتريغالمرضا رجائینیشابور
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72191209
خراسان 

رضوي
42216800نیشابورخ امام میدان خیام روبروي میراث فرهنگی خدمات ارتباطی رجائیابوالفضل رجائینیشابور

72191171
خراسان 

رضوي
6623900بلوار فضل روبروي خیابان موعود جنب بانک ملی دفتر پیشخوان قدسلیال  دهنوينیشابور

72191322
خراسان 

رضوي
05512233180نیشابور میدان خیام روبه روي میدان روز بلوار سروستان دفتر پیشخوانزهرا سامعینیشابور

72191447
خراسان 

رضوي
42253000امام ابتداي منوچهري شمالیحامد حسینینیشابور

72191182
خراسان 

رضوي
42239053ابتداي خ عدالت شرقی- خ فردوسی جنوبی محدثه محمدیاننیشابور

72191262
خراسان 

رضوي
1843345902و16شهریور بین 17خراسان رضوي نیشابور خ هادي  حسینینیشابور

72191281
خراسان 

رضوي
42233600 بهمن شرقی خ قدس شمالی22نیشابور خ آتنا گالبنیشابور

72191549
خراسان 

رضوي
05142253590نیشابور بلوار کمربندي روستاي چاه بلند جنب رستوران اکبرجوجهاحسان  اسحقینیشابور

72201003
خراسان 

شمالی
11137222125پالک-جنب پاساژ وحدت-روبروي مسجد جامع قدیم-خیابان مطهريزهرا اکملی کشتاناسفراین

72201012
خراسان 

شمالی
اسفراین

امین 

خاکشورسعادت
7837235266خ طالقانی روبروي بانک کشاورزي پ- اسفراین 

72201009
خراسان 

شمالی
47239450 پالک 32خیابان امام خمینی محمد رضا مالییاسفراین

72201039
خراسان 

شمالی
37235100خیابان مطهري سه راه کوشكی جنب شیشه بري جهانگردمعصومه  محمودياسفراین
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72201026
خراسان 

شمالی
59032921611خیابان هاشمی نژاد جنب تقاطع هاشمی نژاد و امام خمینی پ -آشخانهوحیده قره چورلوآشخانه

72201013
خراسان 

شمالی
32240606خ طالقانی غربی چهارراه ژاندارمري نبش تقاطععلی کاربینبجنورد

72201002
خراسان 

شمالی
32227778خیابان آزادي-بجنوردابراهیم ابراهیمیبجنورد

72201031
خراسان 

شمالی
بجنورد

علی اصغروحدانی 

رشوانلویی
32257952خیابان طالقانی شرقی بین پارک شهر و کتابخانه دهخدا

72201050
خراسان 

شمالی
5842223963خ طالقانی شذقی جنب ک جاجرمیمجید جین چیبجنورد

72201007
خراسان 

شمالی
بجنورد

سكینه  اسدي  

برجی

روبروي اداره کل آموزش و پرورش  نرسیده به میدان -طالقانی غربی - بجنورد

1200پالک -قائم 
32748447

72201038
خراسان 

شمالی
سعیده  محمديبجنورد

 شهریور مقابل بانک سپه دفتر پیشخوان 17 راه 4بجنورد خ طالقانی شرقی 

الهامی
2242043

72201004
خراسان 

شمالی
1132254070طالقانی شرقی روبروي کوچه کالنتري - بجنوردسحر ایمانیبجنورد

72201018
خراسان 

شمالی
13722314490بجنورد خ امام خمینی غربی پحمید رضا  شیدابجنورد

72201022
خراسان 

شمالی
32720170بین میدان کارگر و چهارراه باسكول جنب آموزشگاه مهدي-بجنوردعالیه سعادتمندبجنورد

72201006
خراسان 

شمالی
بجنورد

فرهاد جهانیان 

جهانیان
32224701خ امام خمینی غربی حدفاصل میدان مادر ودولت

72201014
خراسان 

شمالی
2246004خراسان شمالی بجنورد خیابان دوچنار روبروي درمانگاه فارابیآمنه جهانیبجنورد
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72201062
خراسان 

شمالی
بجنورد

پروین سادات 

نظم بجنوردي
32251872خ امام خمینی شرقی چهارراه باسكول جنب هتل کوروش

72201023
خراسان 

شمالی
جاجرم

فهیمه رضائی 

جاجرم
32277600خ شهید باهنر جنب اموزش وپرورش

72201035
خراسان 

شمالی
2277006خراسان شمالی جاجرم میدان امام خمینیراضیه کهنسالجاجرم

72201032
خراسان 

شمالی
جاجرم

محمدرضا 

علیمرادي
5853253544خراسان شمالی گرم خ انقالب

72201010
خراسان 

شمالی
56226900شیروان خیابان ابن سینا فریبا اکبريشیروان

72201024
خراسان 

شمالی

شیروان  

خراسان )
36219282خ دانشگاه میدان هاشمی نژاد روبروي خ احسانفاطمه  ایرانی

72201029
خراسان 

شمالی

شیروان  

خراسان )

حامد بغنی 

باجگیران
305856219992خیابان مولوي نبش مولوي

علی اکبر میرعالیاندیمشکخوزستان72211164
بین خ بازگیرو خ اردوانی جنب  (پرتو)اندیمشک کوي شهدا خ شهیدآوینی 

157بازارچه پالک 
42650030

57542620715خ امام جنب پل زیر گذر پالک پرویزگرامیاندیمشکخوزستان72211167

43283219اندیكا شهر قلعه خواجهفریده نوذرياندیكاخوزستان72211370

خوزستان72211058
امیدیه  

(خوزستان )
52621060امیدیه علیا خیابان شریعتی جنب تاکسی سرویس امیدمریم   انگالی

35520852 پاداد شهر6 و 5بین خیابان  (یوسفی)کوي فاطمیهاحسان چگنی زادهاهوازخوزستان72211196
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اهوازخوزستان72211277
محمدرضا 

مقدمیان

اهواز خ نادري بین نظامی و خوانساري رو به روي بانک صادرات ساختمان 

قاطعطبقه اول
32211230

53512010خرمشهر خیابان چهل متري جنب بیمه آسیاعلیگله دارنژاداهوازخوزستان72211048

6113339222طبقه فوقانی فروشگاه امانیه-مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خمحمد جادرياهوازخوزستان72211016

34416111کوي نفت نبش رسالتناهید گرمسیرياهوازخوزستان72211175

32926336اهواز خ سی متري نرسیده به چهار راه زندبین صابرپور وهاللینسترن اسربافاهوازخوزستان72211009

اهوازخوزستان72211178
امیر ارسالن 

داودي

اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدي و بایینی روبروي سمجد الغدیر 

پاساژ ولیعصر
35539735

اهوازخوزستان72211073
سید حسین 

یابري مفرد

اهواز خیابان سلمان فارسی شرقی بین خ شریعتی و محمدیان زاده - خوزستان 

261پالک 
32217445

پگاه فتحیاهوازخوزستان72211035
، خیابان مهربند ، بین جراح زاده و کوکبی ، پالک  (یوسفی)اهواز،کوي فاطمیه 

285
35717686

2236008اهواز نادري خ علم الهدي جنوبیعباس باغبانیاهوازخوزستان72211166

50732245939اهوازخ عالمه پداود حسینیاهوازخوزستان72211003

133724125فرهنگیان پ2اهواز گلستان بهارستان خحمید لویمیاهوازخوزستان72211071

ابراهیم امیدواراهوازخوزستان72211051
کمپلو خیابان بنی هاشم بین کیان و غزنوي روبه روي بانک ایران زمین پالک 

301
33799499
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اهوازخوزستان72211129
نجمه السادات 

ساالري پور
06113344438اهواز گلستان خ بوستان نبش تیر

2533770709و23اهواز کمپلو خیابان غزنوي جنوبی پاک لطف اهلل  ساکیاهوازخوزستان72211173

34491960بین حجت و فردوس- خ زیتون - ف چیتا - زیتون کارمندي سارا سیف الساداتاهوازخوزستان72211080

5093791784اهواز خ بنی هاشم بین هاللی وفراهانی پمنصور غزالوي پوراهوازخوزستان72211212

06712229055بهبهان بانک ملی خ امام حسین دفتر پیشخوان دولت اسدیانحمیدرضا اسدیاناهوازخوزستان72211019

33771822اهواز فلكه کمبلوشریف عچرشاهوازخوزستان72211258

33354465گلستان کوي سعدي نبش خ جاویدغربی ساختمان دیپلماتکریم بنی نعیماهوازخوزستان72211368

43624444خوزستان ایذه چهار راه هالل احمر دفتر امامیستار امامیایذهخوزستان72211169

43626012میدان والیتزیوراسمعیل ونديایذهخوزستان72211117

43629850خ ش لجم اورک روبروي چاپخانه سابق عادلنگار رشیديایذهخوزستان72211271

43626323نبش میدان سپاه پاسدارانعلی  حیدريایذهخوزستان72211097

43626010ایذه چهار راه امام  خ حافظ شمالیمحمدرضا  کرمیایذهخوزستان72211273
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06143632666ایذه خیابان امام نرسیده به گاراژ محمديمعصومه سیديایذهخوزستان72211088

3942661000کوي لور بلوار شهید بهشتی پالکسعید برسماندیمشکخوزستان72211207

42621911خ روشنی نبش انقالباناهیتا فوالدوندياندیمشکخوزستان72211135

خوزستان72211060
امیدیه  

(خوزستان )
52628720بازار مهاجرین روبروي رستوران تشریفاتیعقوب اصفهانی

53369019 پیشخوان دولت2 جنب الله12ابادان ایستگاه موسی بن محسنآبادانخوزستان72211294

احسان  عیديآبادانخوزستان72211108
خیابان شیر خورشید روبروکلینیک شهید بهشتی -احمدآباد-آبادان-خوزستان

53274دفترخدمات ارتباطی
53338311

4453224828آبادان خ امیري کوچه فردوسی پ لیال عباسیآبادانخوزستان72211079

43724777باغملک خ آیت اهلل خامنه ايمحمد بیژنیباغ ملکخوزستان72211040

خوزستان72211023
بندرامام  

خمینی

سید مجتبی  نجم 

السادات نجم 
2232072نبش خیابان معلم- بازارشهرداري- بندرامام

خوزستان72211025
بندرامام  

خمینی
2236005سربندر انتهاي بلوار جهان آرا ضلع غربی حسینیه ثاراهللمهري  بلوکی

بندرماهشهرخوزستان72211316
زینبحیدري 

دوست
5552330528ماهشهر خ شریفی تقاطع منتظري پ 

1186713325696خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد پاسماعیلخیرالهیبهبهانخوزستان72211159
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بهبهانخوزستان72211140
محمدرضا سعادت 

فرح
52820001خ جوانمردي دفتر پستی سعادت فرح

خرمشهرخوزستان72211157
محمدصادق 

ساعی پور
53513164بازار صفا خ سرپوشیده

52426230خوزستان بندرماهشهرشهرک بعثت ایستگاه شش نبش گلستان دهمفاطمه ملحانچمرانخوزستان72211242

6412270036خیابان شریعتی بین خ امام وافرینش جنب پاساژ ولیعصرامیدتنورسازدزفولخوزستان72211056

دزفولخوزستان72211030
فردوس معرفیان 

پور
42227008بهمن22بلوار جمهوري بین ابوریحان و

دزفولخوزستان72211254
منصور  سید 

محمودي
412221862خوزستان دزفول خ منتظري نبش بهشتی

42325955خ امام خمینی جنوبی بین سوم شعبان و میعادگاهنرگس  قنادنیادزفولخوزستان72211144

06415270350دزفول کوي اندیشه خ امید اصلیایمان فتاحیدزفولخوزستان72211272

142530665بلوار پیام اوران روبروي شهرداري منطقه اکرم نورآباديدزفولخوزستان72211211

06415260874خ امام خمینی شمالی بین خ صاحب الزمان و بلوار شهدا رو به رو خ قدسعصمت یاسمی فردزفولخوزستان72211275

43520312رامهرمزخ امام نرسیده به فلكه ادهم روبروي بانک ملیفاطمه بیگدلیرامهرمزخوزستان72211205

2223332خ طالقانی غربی روبروي بانک مسكنکامبیز کایدرامهرمزخوزستان72211096



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

43530191خیابان انقالب نبش کوچه شهید قنديمسعود دهقانیرامهرمزخوزستان72211038

43520625(دفتر پیشتاز ارتباط)خوزستان رامهرمز خ طالقانی شرقی جنب بانک سینا اعظم احمديرامهرمزخوزستان72211043

43529560روبرو مخابرات-خیابان انقالب-میدان آزادي-شهرستان رامهرمز - خوزستان صدیقه  الیارامهرمزخوزستان72211057

خوزستان72211153
سردشت  

زیدون
52893456سردشت زیدون-بهبهان-خوزستانعلی غفورنیا

خوزستان72211198
شادگان  

(خوزستان )
53721783شادگان خیابان شهیدباهنرشرقیعادل البوشهبازي

خوزستان72211382
شادگان  

(خوزستان )
206153721267بلوار شهید بهبهانی نیا بعد از درمانگاه شماره وداد بدریانی

خوزستان72211382
شادگان  

(خوزستان )
206153721267بلوار شهید بهبهانی نیا بعد از درمانگاه شماره وداد بدریانی

42870405ابتداي بلوار قانون-شوش شهرک دانیالعباس حمیديشوشخوزستان72211119

6136220735خ شریعتی غربی روبروي اداره اوقافسیدتقی نقیبشوشترخوزستان72211296

36230378ساختمان مادر10شوشترفرهنگ شهرخ عمارنبش خمنیژه جوالپورشوشترخوزستان72211312

شوشترخوزستان72211303
عبدالحسین 

فرهادي بیرگانی
36244025روبروي دبستان عصمت (عج)شوشترجاده صاحب الزمان

0612629494میدان آبشارها-خیابان شریعتی شرقیموسی  بیگ زادهشوشترخوزستان72211165



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

36211908شوشترخ شریعتی شرقی روبروي بانک تجارتماندانا محققشوشترخوزستان72211062

506135567067اهواز کوت عبداهلل کانتكس بلوار اصلی نبش خیابان مریم عنایت الهیکوت  عبداخوزستان72211151

36320037خوزستان گتوند ابتداي خ استقالل جنب ترمینال نبش بازارروزبیژن فتاحیگتوندخوزستان72211329

36321570گتوند خ استقالل بین شهیدطیبی ومیثممژگان  فتاحیگتوندخوزستان72211033

36325884گتوند خ امام جنب بانک ملیزهرا امامیگتوندخوزستان72211007

43296454اللی بلوار شهید محالتی- خوزستانحدیث حاجی پوراللیخوزستان72211369

43296550دي دفتر پیشخوان دولت مرکزي اللی21خوزستان اللی میدان شهدايزهرا فوالدياللیخوزستان72211261

خوزستان72211269
مسجدسلیما

ن
43222088خیابان ازادي فلكه بانک ملی مرکزي جنب بانک انصاربهنام طاهري

خوزستان72211345
مسجدسلیما

ن
43221963مسجدسلیمانعیسی احمدي

خوزستان72211203
مسجدسلیما

ن

محمد  قنبري 

بیرگانی
43224707خ ازادي باالتر از فروشگاه بسیجیان پاساژ شهدا

خوزستان72211344
میانكوه 

امیدیه
43531051رامهرمزخیابان انقالبام البنین تقی زاده

52422996شهرچمران چهارراه امام ضلع عربیفاطمه زاهدي اصلماهشهرخوزستان72211026



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

06923220611میدان امام خ رهبري روبروي بانک کشاورزيصدیقه راشديهفتگلخوزستان72211245

52570014هندیجان جنوبی خ ولیعصرمیدان انقالبمریم ملحانهندیجانخوزستان72211371

36784655(ع)هویزه خ امام رضاعباس جاللیهویزهخوزستان72211113

52571732خ بسیج چهار راه گندمكارزهرا  فیصلی فردهندیجانخوزستان72211145

ابهرزنجان72221089
فاطمه حاجی 

حسنی
135275061 متري پردیس نبش ک ولی پ 18زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی ابتداي 

ابهرزنجان72221068
هومن حاجی 

قربانی
235227071میدان مصلی ابتداي خ امام پ

سیده لیال کاظمیابهرزنجان72221084
 بهمن 22ابهر شناط خ بهشتی چهارراه داودي زیر چراغ قرمز روبروي درمانگاه 

دفتر پیشخوان کاظمی
35261323

ابهرزنجان72221119
حسن 

محمدرضاخانی
535223059چهارراه امام حسین جنب بانک ملی پ-ابهر-زنجان

35244338شهربورمیدان پیر17خ فریبا خالقیابهرزنجان72221121

02435279192زنجان ابهرخ بهشتی جنب دادگستري سابق دفتر خدمات ارتباطی سروشسینا عسگريابهرزنجان72221069

زنجان72221078
خدابنده 

(قیدار)

مهدي قدیمی 

قیداري
34225452خ امام میدان امام حسین

زنجان72221132
خدابنده  

(قیدار)
02434227470خ شهید مفتح.خ امام.خدابنده.زنجانحسن محمدیان



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

5435525000خ جمالدین پ بهنام  کریمیخرمدرهزنجان72221060

42335537223خرمدره خیابان جمال الدین ضلع جنوبی میدان فردوسی پالکحسن امینیخرمدرهزنجان72221123

زنجان72221117
گرماب  

(زنجان )
4822219خیابان مدرس جنب مخابراتشیوا جعفري

زنجانزنجان72221075
محسن ابراهیمی 

فرد زنجان
802433463330زنجان دروازه رشت جنب بانک صادرات پ 

زنجانزنجان72221118
محمد سعید 

کریمی

 متر بعد از چراغ قرمز فرهنگسرا به 100خیابان شیخ فضل اله نوري، -زنجان

طرف بی سیم ، جنب نانوایی
33464320

6133331787چهارراه سعدي روبروي سازمان انتقال خون ق علیرضا سیف زادهزنجانزنجان72221073

زنجانزنجان72221002
محمدمهدي 

ریاحی
4/433363029خیابان سعدي وسط خیابان هفتم تیر پ 

زنجانزنجان72221122
فاطمه شهبازي 

فرد
586833411610شهرک ازادگان فلكه تجاري پالک

271/133339023زنجان خ بعثت جنب تعاونی روستایی پصادق محمديزنجانزنجان72221063

12333366692خ ضیایی پالک -زنجان محمدامین انصاريزنجانزنجان72221052

32533741611 پ 11متري انصاریه نبش سهروردي 45زنجان پریوش مقیمیزنجانزنجان72221130

زنجانزنجان72221059
محمدمهدي 

شهبازي
60933449692زنجان کوچه مشكی چهارراه اول پ



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

23.133367141چهارراه امیرکبیر ابتداي خیابان شهدا پالک زهره دوستیزنجانزنجان72221107

282533469797 پ14زنجان شهرک کارمندان ابتداي جاده شهرک قائمفرید  جاویدبختزنجانزنجان72221062

69702413232443 راه صدر جهان پالک 4خیابان امام باالتر از ناصر   علیمردانیزنجانزنجان72221066

933782969 شرقی پ10زنجان کوي منظریه خیابان نسیم فاطمه حیدريزنجانزنجان72221061

زنجانزنجان72221074
صابر خیبرشكن 

اصل
47533446903بیسیم خ جمهوري پ 

19/233551886پ  (چهارراه پایین ) خرداد 15خیابان امام میدان خلیل بیاتزنجانزنجان72221001

زنجانزنجان72221067
غالمحسین 

نوروزي
633362002زنجان سبزه میدان ابتداي خ فردوسی پ

52833566264زنجان سه راه امجدیه روبروي بانک تجارت پالکقوام الدین لبیبیزنجانزنجان72221058

17302433551919شهریور جنب نمایشگاه اتومبیل سینا پالک17زنجان خمسعود نجفیزنجانزنجان72221083

02433337088زنجان خ سعدي جنوبی خ مسگرها دفتر پیشخوان سعدي جنوبیسحر حسنلوزنجانزنجان72221085

48233786861انصاریه بوستان ششم غربی قطعه فاطمه هاشمی نژادزنجانزنجان72221139

زنجان72221116
طارم  

(زنجان )
32824880طارم آببر خ امام نرسیده به بنیاد شهید روبروي پیمان چاپمحمد علی عماري



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

47835620808زنجان شهر صائین قلعه خیابانامام پائین تر از تقاطع مدرس پ مهدي معینیصائین قلعهزنجان72221079

36223337(شتاب نت)خیابان اسالم جنب کافی نت محمد  ملكیماه  نشانزنجان72221113

436223382ماهنشان خ اسالم میدان مطهريزهرا دنیاییماه  نشانزنجان72221126

35251655دامغان میدان شهدا خیابان شهدا چهار راه دومزهرا علی آبادیاندامغانسمنان72231004

دامغانسمنان72231011
سیده سحر 

ستیزآسا
35251133دامغان بلوارآزادي رو به روي بانک تجارت شعبه خندق جنب بانک تجارت

12433611179تیر خ محرم غربی پ 7سمنان سرخه خ محدثه صفاسرخهسمنان72231024

34524343استان سمنان شهرستان ایوانكی جنب بانک ملت مرکزي دفتر پیشخوانمرتضی احمديایوانكیسمنان72231007

2313348004ابتداي بلوارولیعصر روبروي مسجد ولیعصر طبقه همكفمنصورهكریمسمنانسمنان72231027

02333333568سمنان خ امام میدان شریعتی جنب نانواییفاطمه آلبویهسمنانسمنان72231062

33344000سمنان خیابان یاسرمحمدعلی کاظمیسمنانسمنان72231028

33466661سمنان میدان امام علی نرسیده به سه راه حامدفرزانه  کاشفیسمنانسمنان72231034

شاهرودسمنان72231017
محمدحسین 

خواجه میرزائی
32341314خیابان تهران روبروي مهدیه بزرگ- شاهرود- سمنان
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32333351متریروبروي موسسه ثامن28خیابان مریم باقريشاهرودسمنان72231040

32234545شهریور دفتر پیشخوان دولت17خ نیرهعامریانشاهرودسمنان72231019

32360171خ امام اول پیشواطاهره میرابیشاهرودسمنان72231020

32524598بسطام خ مهدیه جنب بانک سپهحامد مراديشاهرودسمنان72231018

32239000شاهرود خ فردوسی ج شیرینی سراآرمین عجمشاهرودسمنان72231014

2132242484پ (ع) خرداد روبروي کوچه مسجد امام حسن 15خ رضا شریعتیشاهرودسمنان72231003

832391366پالک . بلوار طاهري . میدان هفت تیر . شاهرود علی تقی زادهشاهرودسمنان72231038

635263737سمت راست پالک-ابتداي خیابان طالقانی-میدان فرهنگ-دامغانمیثم سلمانیدامغانسمنان72231010

سمنان72231013
شاهرود 

(سمنان )
432360060شاهرود خ شهدا اول سعدي روبروي سعديمحمد باقري

34206555جنب ساندویچی زاپاتا-میدان سوسنگرد-خیابان دانشگاه-گرمسارحسین فدایی باشگرمسارسمنان72231072

1034229956+استان سمنان شهرستان گرمسار بلوار عمار جنب پلیسعباس پازوکیگرمسارسمنان72231006

32573579مجن جنب بانک کشاورزيسیامک الماسیمجنسمنان72231067



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

سمنان72231029
میامی  

(سمنان )
32623898میامی خ امام رضامرتضی بارانی

72241043
سیستان و 

بلوچستان
937221811نبش بلوچ - بلوار بلوچ عرفات کرديایرانشهر

72241012
سیستان و 

بلوچستان
35322260چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگیمهري صبوريچابهار

72241080
سیستان و 

بلوچستان
چابهار

عبدالقادر سپهري 

منش
35330456(ع)جنب مسجد امام علی-بلوار علی ابن ابیطالب-شهرک گلشهر

72241070
سیستان و 

بلوچستان
32229737خیابان فردوسی غربی.زابلفرحناز رستمیزابل

72241105
سیستان و 

بلوچستان
33288560زاهدان زیباشهر خیابان ویال حدفاصل فرخی و البرز رو به روي بانک تجارتمریم فتحیزاهدان

72241056
سیستان و 

بلوچستان
5633411116جنب دفتر اسناد رسمی -تقاطع مهتاب -خ مصطفی خمینی عاطفه فرهمندیانزاهدان

72241004
سیستان و 

بلوچستان
2832233000خیابان امام خمینی طاهره جهان کهنزابل

72241035
سیستان و 

بلوچستان
32222163زابل خیابان طالقانی نرسیده به چهاراره زهک روبه روي بانک ملیمهین قدوسیزابل

72241082
سیستان و 

بلوچستان
1933415971نبش دانشگاه - خیابان دانشگاهطلعت رحیمیزاهدان

72241076
سیستان و 

بلوچستان
33413743خیابان مصطفی خمینی جنب سازمان بهزیستیفرشته بامريزاهدان

72241039
سیستان و 

بلوچستان
33239910خیابان میرزاي شیرازي تقاطع خیام و بهشتیامیر  گلزاريزاهدان
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72241019
سیستان و 

بلوچستان
1233509699زاهدان خ طباطبائیحسین  نجفیزاهدان

72241009
سیستان و 

بلوچستان
زاهدان

سمیه  سرگزي 

پور
333436116زاهدان امیرکبیر

72241049
سیستان و 

بلوچستان
2433254666خیابان بهشتی پالکسعید فخري نیازاهدان

72241081
سیستان و 

بلوچستان
37631081خیابان سید قطبقاسم سربنديسراوان

72241072
سیستان و 

بلوچستان
37640045سراوان خیابان سید قطب نبش سید قطب دهم مقابل آموزش و پرورشیار محمد  دهواريسراوان

44347720بلوار استقالل روبروي ساختمان پزشكانشادي عابديآبادهفارس72251077

44360607اباده خ امام روبروي بانک ملی مرکزيمریم  اسعديآبادهفارس72251198

43523981فارس ارسنجان بلوار بسیج جنب بیمه ایرانحسین مراديارسنجانفارس72251037

43528725ارسنجان انتهاي بلوار پاسدارانزهرهنعمتیارسنجانفارس72251230

فریبا احمديارسنجانفارس72251530
-غربی(ره)ابتداي خ امام خمینی-(ره)چهار راه امام خمینی-ارسنجان-فارس

جنب مدرسه سید جمال حسینی
43526291

7143528711فارس ارسنجان ابتداي خیابان طالقانیغالمحسین نعمتیارسنجانفارس72251362

فارس72251316
اردکان 

(فارس )

احد قادري 

اردکانی
36720888فارس سپیدان اردکان خ ترمینال دفتر پیشخوان قادري



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

53223210فارس استهبان جنب جهاد کشاورزيهادي تاج پیكراستهبانفارس72251501

53224454ابتداي خیابان شهید فقیهی- استهبانمجتبی ذبیحیاستهبانفارس72251448

44527536اقلید بلوار مطهري روبروي مسجد سیدالشهدا پایین تر از فروشگاه کوروشنرجس اسلمیاقلیدفارس72251019

44557122ابتداي بلوار شریعتیفرشته اسلمیاقلیدفارس72251312

44552223اقلید شهرک قدس یکمحمد حیدرياقلیدفارس72251466

44531118اقلید خ امام محله باغستاناکبر  ساالرياقلیدفارس72251005

2474939باالده خیابان شاهد ساختمان پستزهرا رنجبرباالده جرهفارس72251017

44406184بوانات سوریان خیابان امام خمینی روبروي مسجد جامعسهیال کاظمیبواناتفارس72251421

44405086طبقه هم کف صندوق کار آفرینی آمید.بوانات باالتر از بانک تجارت فاطمه دژبخشبواناتفارس72251563

07144405211شهرک ولی عصر.بواناتمریم جعفري فردبواناتفارس72251480

بواناتفارس72251020
سیده اسیه  

رضایی
44423951فارس بوانات کره اي خ حافظ

52554402بیرم خیابان روستایی-الرستان-فارسعباس ابراهیمیبیرمفارس72251488
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43566511سعادت شهر بلوار امامشیدا استوارپاسارگادفارس72251286

فارس72251503
داراب  

(فارس )
07326249157خ سلمان فارسی خ حافظ مجتمع تجاري حافظ طبقه همكفحمیده توانایی

954261000و7جهرم چهارراه امام حسین بلوارجانبازان غربی حدفاصل کوچه زهرا سپندارجهرمفارس72251468

جهرمفارس72251443
فرشته السادات 

صحرائیان
54346178چهارراه سپاه ابتداي بلوار انقالب

54233437فارس جهرم بلوار معلم روبروي مجتمع فرهنگی هنريعباس سزاواریانجهرمفارس72251179

2654449724خیابان حافظ نبش ک شهیدبهشتی رویا مصلی نژادجهرمفارس72251427

جهرمفارس72251252
حسین جاوید 

جهرمی

استان فارس شهرستان جهرم خ آیت اله کاشانی نرسیده به میدان مصلی 

روبروي کلینیک قدیم دفتر پیشخوان دولت
54440320

7912223299 بهمن مقابل بانک مسكن دفتر پیشخوان دولت هادوي22فارس جهرم خ فریده هادويجهرمفارس72251056

54513225خیابان انقالب-شهر خاوران -جهرممحمد خوبیاريجهرمفارس72251113

54330757جهرم میدان مصلی خیابان فرداسدي روبروي کوچه ششمسعید  مصلی نژادجهرمفارس72251243

54503755شهرباب انار-شهرستان خفر-استان فارسعلی سلیمانی فردجهرمفارس72251133

54333353میدان مولوي-جهرمعلی رحمانیانجهرمفارس72251422
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جهرمفارس72251377
مهوش پورغالمی 

جهرمی
54226464فارس جهرم خیابان خیام باالتر ازاداره پست

53721256خ آیت اهلل نسابه _حاجی آباد - زرین دشت - فارسمعصومه صالحیحاجی  آبادفارس72251463

53725640خیابان امام خمینی جنب قرض الحسنه ابوالفضل-زرین دشتزهره شكاريحاجی  آبادفارس72251352

36721155فارس سپیدان خ امام خمینی مجتمع تجاري سپیداناعظممهرانفرخفريفارس72251227

خرم  بیدفارس72251302
عصمت کریمی 

خریمی
07523556847خرمی-صفاشهر 

خرم  بیدفارس72251295
دهقان جلیل  

درصدف
07523524026فارس صفاشهر خیابان امام خمینی باالتر از بانک انصار

52625270خ امام خمینی- شهرستان خنج - استان فارس اسكندر هادي پورخنجفارس72251460

53521000داراب خ شهید رجائی جنب بانک ملی مرکزي ساختمان پارسیانحمید رضازمانیدارابفارس72251100

53579161روبروي دفتر روزنامه داراب امروز- نسابه... شهرک آیت ا- داراب-فارسمحبوبه قائديدارابفارس72251500

فارس72251348
داراب  

(فارس )
07326261445بلوارجمهوري جنب مصلیزهرا حسینی

فارس72251091
داراب  

(فارس )
53564400داراب خیابان پیروزي سه راه چمرانافروز فخار

1142644727روبروي کالنتري - شهر مصیري امید نیكنامرستمفارس72251311



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

زرقانفارس72251471
طیبه محمد 

صادقی
7132620053نبش کوچه پیروزي-بلوار بخشنده

332629660زرقان خ شهید مطهري نبش کوچه عدالت رضا نریمانیزرقانفارس72251042

32738114شیراز خرامه سلطان شهر خیابان امام حسینهاجر زارعسلطان آبادفارس72251554

43567510فارس سعادت شهر ابتداي خیابان قصر الدشتشیما قنبريسعادت  شهرفارس72251021

سپیدانفارس72251030
حسین عباسی 

عباسی خوشمكانی
36722111سپیدان خ امام نبش کوچه مسجد جامع

سپیدانفارس72251557
محمد جواد 

ترحمی اردکانی
36722105ک صولت- خ ش غضنفري-ارکان-سپیدان

سروستانفارس72251145
محمد حسین  

رضایی تزنگی
37844184خ امام خمینی ره روبروي پاساژ جاللی

سروستانفارس72251079
نجمه ثابت 

سروستانی
07137847040خ امام حسین جنب رنگ فروشی-سروستان

شیرازفارس72251396
عباس کهندل 

شیرازي
36244584بعد از پارک علوي-تاچارا-شیراز

336435468بلوار موالنا ساخنمان موالنا طبقه - صدرا - شیراز خدیجه بكتاششیرازفارس72251483

شیرازفارس72251143
مهران یعقوبی 

منش
187138259986خ نبی اکرم نبش کوچه 

شیرازفارس72251457
محمد هادي 

معاونی
B738441088شیراز بلوار امیرکبیر روبروي باغ جنت مجتمع تجاري ایرانیان واحد 
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32324526خیابان نادر باسكول نادرمرضیه عابدپورشیرازفارس72251027

داریوش صفائیشیرازفارس72251088
روبرو / میدان کوزه گري، بسمت پل غدیر / بلوار رحمت / شیراز / استان فارس 

پمپ بنزین، قبل از بریدگی
37262477

7361473شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروي پمپ بنرینمحسن یگانه زادهشیرازفارس72251158

87137534423مجتمع بازرگانان غرفه - خ بازرگانان -بلواررحمت پروانه خواجه پورشیرازفارس72251453

38261950بلوار پارسه جنب غزال روبروي بانک مسكن-شیرازمهدي کریمیشیرازفارس72251169

7132354709خ زند غربی روبروي بیمارستان سعدي طبقه فوقانی سوپرمارکت زندمحمد هنرشیرازفارس72251451

7279808روبروي مخابرات فیاض بخش- بولوار ایثار - شیراز رسول یوسفیشیرازفارس72251081

737441190شیرازبلوارنصرشرقی دستخضرنبش کوچهعصمت فتوحیشیرازفارس72251298

شیرازفارس72251355
محمود ساري 

خانی
37322570 بوستان12شهرک سعدي روبروي آرامگاه نبش کوچه 

37309220شیراز بلوار نصر بعد از جهانگرديزهرا بابائیشیرازفارس72251271

38407090شیراز میانرودخ ارغوانجهانگیر شریفیشیرازفارس72251293

38245336بعد از فروشگاه نگین داخل کوچه56بلوار عدالت چنوبی کوچهمحسن خداییشیرازفارس72251387
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536461727نبش کوچه - بلوار چمران - شیراز اسداله یوسفی فرشیرازفارس72251250

شیرازفارس72251057
فاطمه فیضی 

دولت آبادي
8360605شیراز میدان عدالت دفتر خدماتی

36316876دفتر پیشخوان دولت6میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش کوچهاسفندیارنامجوشیرازفارس72251086

82343728هدایت غربی حدفاصل بیست متري و باغشاه روبروي کوچه اخترصدیقیشیرازفارس72251149

136259808معالی اباد مجتمع نغمه طبقه فوقانی بانک سرمایه طحمید همتشیرازفارس72251285

شیرازفارس72251075
سروش مهدي 

زاده نادري
37393322 فروردین رو به روي میدان12شیراز میدان 

1436213719شیراز ش گلستان ب کشاورز ک زهرا  کرباسیشیرازفارس72251272

37235740نبش بیست متري رضوي- چهارراه شریف آباد- خیابان بریجستونلیال باشیشیرازفارس72251090

32231984خ زند دروازه سعدي روبروي خ راهنماییارسالن جاویديشیرازفارس72251068

1332321515مالصدرا کوچه زهرا رئیسیشیرازفارس72251118

2261556بلوار آزادي روبروي هتل پرسپولیسزهره  فضلیشیرازفارس72251120

7224221338ممسینبی ک شهید نامجو روبروي دبیرستان شهید ایزدي- فارس فرزانه پناهیانشیرازفارس72251134
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07138246948 دفتر پیشخوان17شیراز  میدان پارسه کفاطمه مراديشیرازفارس72251526

38353080چهاراه باهنرجنوبی ابتداي بلوار رحمت  جنب درمانگاه پردیسهادي زارعشیرازفارس72251358

شیرازفارس72251110
روح اله ساریخانی 

خرمی
07117263875متري شهید ظریف10شیراز خیابان شاهزاده بیگم ابتداي 

8230137شیراز ب امیر کبیر مجتمع دریسزهرا ابراهیمیشیرازفارس72251438

36209618شیراز شهرک گلستان نرسیده به میدان دوم ابتداي  بلوار جهادنگین دهخداشیرازفارس72251376

37351600بلوار مدرس نبش خیابان کاوه دفتر پیشخوان دولتفریماه  اکبريشیرازفارس72251214

2136266022شیراز میدان دانشجو پاساژ قدس غرفه زینب رضایی سخاشیرازفارس72251512

3236362368شیراز بلوار میرزاي شیرازي کمحمد کرانیشیرازفارس72251222

37310313 متر نرسیده به چهارراه سرداران400شیراز بلوار نصر ، سعید علمدارشیرازفارس72251399

32283707 روبروي فروشگاه تكتاز9میدان ابوالكالم نبش کوچه رضا زمانی فرشیرازفارس72251240

شیرازفارس72251119
مهدي حبیب زاده 

حقیقی شیرازي
38241272متري امام خمینی خ دستغیب روبروي نبی اکرم20

فارس72251217
شیراز 

(فارس )
1507132298300شیراز فلكه گاز بولوار آزادي کوچه حسین وزیري
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فارس72251036
شیراز 

(فارس )
38400316شیراز میانرود بلوار روزبهان ابتداي خیابان زنبقسمیرا کریمیان

فارس72251153
شیراز 

(فارس )

محمود رضا  

شكرالهی
 شیراز فلكه اطلسی بلوار هجرت نبش خیابان صور اسرافیل

فارس72251135
شیراز 

(فارس )
38352525ب پاسارگاد روبروي درمانگاه اقبالمریم مختاري

فارس72251215
شیراز 

(فارس )

مریم  آقایی بهمن 

بیگلو
15536250126جنب بانک رفاه پ (تاچارا)شیراز بلوار میرزاي شیرازي 

فارس72251190
شیراز 

(فارس )

محمود  غالمی 

فرد
8226176شیراز بلوار امیر کبیر بعد از پل امام حسن مجتبی نرسیده به سر والفجر

فارس72251181
شیراز 

(فارس )
4936265366خ قصر الدشت نبش کوچه مریم  کریمی

فارس72251014
شیراز 

(فارس )
سید رضا کریمی

پشت - 31کوچه -روبروي بانک ملت- متري سعدي20-شهرک سعدي-شیراز

نان ماشینی
37313866

فارس72251469
شیراز 

(فارس )
36505291شیراز شهرک گلستان بلوار عالمه امینی ابتداي خیابان بوستان نبش کوچه یکمیثم عابدي

فارس72251420
شیراز 

(فارس )

روح اله رستمی 

لک
507117254267 و 3خ الزهرا روبروي بهزیستی بین ک 

فارس72251123
شیراز 

(فارس )
37310966- شهید زمانی30نبش کوچه -چهارراه فضیلت-بلوار نصر - شیراز حوریه  کیانی فرد

فارس72251325
شیراز 

(فارس )

سیدمحمدهادي 

ابطحی
436261382خیابان خلیلی نبش کوچه

فارس72251080
شیراز 

(فارس )

مسعود خادم 

الحسینی

 2چهارراه خلدبرین بسمت چهارراه مالصدرا سمت چپ قبل از آتشنشانی کوچه 

111پالک 
36282408
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فارس72251139
شیراز 

(فارس )
37366100شیراز ب ارتش خ شاهداعی اله جنب چوب فروشی رزم آراذبیح اله معصومی

فارس72251089
شیراز 

(فارس )
37531151شیراز خیابان بنی هاشمی نبش خ ابوذرستار رضایی

فارس72251103
شیراز 

(فارس )

محمد کریم 

یوسفعلی یوسفعلی
36282822 جنب بانک پارسیان36خ قصرالدشت نبش کوچه 

فارس72251187
شیراز 

(فارس )

میالد حضرتی 

یادکوري
36713461شیراز گویم خ اصلی جنب دفتر نظام مهندسی شهرداري

فارس72251076
شیراز 

(فارس )

فرزانه حسینی 

شیرکش
2032346955 پالک 10خیابان قصردشت خ برق کوچه 

فارس72251194
شیراز 

(فارس )
07112296330پل هفتتن جنب بانک صادراتژاله آزادي

فارس72251229
شیراز 

(فارس )
37205310بلوار مدرس حدفاصل پل غدیر و سر پودنکسالومه حیدري

فارس72251023
شیراز 

(فارس )

لیال لهراسب 

مظفري
37233003میدان فرصت شیرازي نبش میدان

فارس72251481
شیراز 

(فارس )

پریوش  کشكولی 

پور
38332292بلوار امیر کبیر بعد از شماره گذاري ساختمان اطلس

فارس72251168
شیراز 

(فارس )

علیرضا صبوري 

فرد
3538218254نبش کوچه.چهارراه هوابرد

44467042فارس خرم بید صفاشهر دو میدان امامسمیه  اسديصفاشهرفارس72251361

38755545فراشبند خ ساحلی جنب بانک مسكنعلی  نوشاديفراشبندفارس72251063
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فسافارس72251152
سعیدرضا گل 

خندان
53314206میدان پلیس پاساژ گل خندان

53336660میدان مصلی بلوار معلم نبش خ قیاممحمد علیحسینیفسافارس72251041

1653315286فسا چهارراه مسجد حمزه پ مجید یوسفیفسافارس72251220

31253340380پالک.بلوار صاحب الزمان. فسا.فارسمصطفی رحیمیفسافارس72251356

54523555قیر،بلوارطالقانی،کوچه پژوهش سراي فتحی قیري، کوچه سعادتعلی اکبر علیزادهفیروزآبادفارس72251529

فیروزآبادفارس72251334
پریسا صالحی 

طیبلو
38736280فارس فیروزاباد خیابان آرادي جنوبی جنب بانک سپه

فیروزآبادفارس72251050
مریمصفري 

فروشانی
38736388فیروزاباد چهار راه مجاهدین کوچه مسجد النبی

7138725411بریدگی سوم-(ع)فیروزآبادبلوار امام حسینلیال جعفريفیروزآبادفارس72251167

فارس72251205
فیروزآباد 

(فارس )
07126238284بهمن روبروفرهنگ ارشاد22فیروزابادفارس میدان امام خیابانفاطمه پرکار

فارس72251560
فیروزآباد 

(فارس )

صدرالدین 

فروردین
438724857نبش ک (ره)خیابان امام خمینی شمالی -فیروزآباد-فارس

7222225959قایمیه خ مصلیطاهرهمیرزايقائمیهفارس72251170

قائمیهفارس72251315
افسانه عبدلی 

گشتاسب
07222226682کازرون قایمیه خ دستغیب
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فارس72251313
قادرآباد 

(فارس )
44493319فارس خرمبید قادرآباد روبروي بانک مسكن دفتر پیشخوان دولتسیدرضا ناظمی

قیروکارزینفارس72251254
سید 

محمدمرتضوي 
54527410 شهریور پاساژ رضایی17قیر بلوار امام خ 

54524217قیروکارزینقاسمرحیمیقیروکارزینفارس72251029

07154527199بلوار ساحلی کوچه انتظار- محله گودبانو-قیر-  قیروکارزینچمران علیزادهقیروکارزینفارس72251572

قیروکارزینفارس72251464
احمد محیط 

لیفرجانی
54562800کوچه شهید عظیمی-بلوار باسداران-امام شهر-قیروکارزین-فارس

2218301کازرون خیابان امام خمینی روبروي پستغالمرضا برزیدهکازرونفارس72251444

42444231کنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانک کشاورزيزهرا گلستانکازرونفارس72251162

07212232500استان فارس شهرستان کازرون خیابان امام خمینی جنب بانک مت مرکزيغالمحسین مجريکازرونفارس72251330

کازرونفارس72251281
محمد حسین 

حسینی
42240878بلوار پریشان اپارتمان قائم

کازرونفارس72251430
بنت الهدي 

فالمرزي
42223377کازرون چهارراه انتظامی حنب بانک سیناساختمان قصر

کوارفارس72251192
حمید رضا راستی 

اربابی
37827900کوار خ نسیم جنب شرکت راوک

37828156کوار روبروي کالنتري پاساژ زارعیعلی اکبر آقاییکوارفارس72251339
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کوارفارس72251419
بهرامسلطانی 

طسوجی
37825214کوار جنب بانک ملی

کوارفارس72251155
طاهرهرفیعی 

بهجانی
37826450میدان شهداروبرو بانک رفاه

07222643090فارس کنارتخته ک آموزش و پرورش دفتر خدمات ارتباطیمنتهی  گندمكارکنارتختهفارس72251304

52441888گراشجعفر صحراگردگراشفارس72251223

52855133شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارسهاجر علی پورگله  دارفارس72251514

52571181فارس الرستان بخش بنارویه روستاي ده فیشعبداله   رام برزینالرفارس7225276

07823222219جویم پایین تراز فلكه شهید چمرانسعید  منصوریان(فارس )الر فارس72251185

52272724شهر خور جنب بانک ملیعبدالرضا  قطبا(فارس )الر فارس72251183

52336400خ ایت اله خامنه اي روبروي آتش نشانیابراهیم محبی پور(فارس )الر فارس72251264

52346397الرستان فارس خیابان مدرس جنوبی پاساژپویاعبدالمجید عالی(فارس )الر فارس72251487

11052241595 پالک 4 متري اندیشه بلوک 30فارس الر شهرجدید علی باقریه(فارس )الر فارس72251566

المردفارس72251099
مهدي هاشمی 

زاده
52723120 خرداد خیابان شهید فهمیده15المرد انتهاي خیابان 
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52724397ساختمان دهقان-المردمیدان شهدامریم واعظ زادهالمردفارس72251472

43334222 و میدان مسجد الرسول11خ انقالب بین کالنتريپارسا روستاییمرودشتفارس72251241

43226552مرودشت خ ابوذر شمالی نبش کوي دانش غربیناصر اله داديمرودشتفارس72251407

43338468مرودشت جنب سازمان تامین اجتماعیسمیه  زارعیمرودشتفارس72251189

43233800خیابان سعدي روبروي خیابان رسالت جنب ساختمان وکالابراهیم فالحیمرودشتفارس72251385

42528395 قدوسی4خیابان قدوسی نبش کوچه -توتستان-نورابادممسنیفاطمه خسرويممسنیفارس72251507

42524727 متري جهاد کشاورزي24نوراباد ممسنی خیابان ایت اهلل سعیدي تقاطع زهرا یوسفیممسنیفارس72251234

52824499خیابان شهید فهمیده دفتر پیشخوانمسعود آریامنشمهرفارس72251008

07826225200شهر گله دارآسیه رنجبر(فارس )مهر فارس72251278

7224241993نوراباد ممسنی خ طالقانی ساختمان وب گستروحیدخلفینورآبادفارس72251275

53835844نرسیده به گلزار شهدا- خ امام خمینیمهدي خازن خازننی ریزفارس72251172

نی  ریزفارس72251274
مجتبی ساجدي 

نیا
53829527نی ریز خ ولیعصر روبروي مسجد جامع مهدي
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53834360خیابان امام خمینی روبه روي گلزار شهداالهه حداداننی  ریزفارس72251317

32895901قزوین ابیک روبروي بانک مسكن نبش خ شهیدان شجاعیعبدالرضا عالمتیآبیکقزوین72261055

سمانه بخشیالبرزقزوین72261110
 جنب پارک c4استان قزوین شهرستان البرز ناحیه شهري مهرگان فاز یک زون 

گلستان
32525143

قزوین72261043
قزوین )الوند 

)

سیده ناهیده 

حسینی
32221000الوند فلكه بسیج دفترپیشخوان دولت

25934220422خیابان ولیعصر غربی پالکمسعود مهدیانبوئین  زهراقزوین72261029

35243845خ امام باالتر از پمپ بنزین جنب بانک ملتاحمد شعبانیتاکستانقزوین72261025

تاکستانقزوین72261036
علی اصغر 

طاهرخانی
2825225003تاکستان خ فكوري

35243181 تاکستان خ امام خمینی روبروي اداره پستعین اله  رحمانیتاکستانقزوین72261045

شریف آبادقزوین72261054
مرضیه دوست 

محمدي
32377726نبش کوچه اسداللهی-خیابان ولی عصر-شریفیه-قزوین

قزوین72261027
شهرک 

صنعتی البرز
32226272(ع)جنب مسجد حضرت ابوالفضل(ره)الوند خ امامقربان طاهرخانلو

33688398قزوین خ شهید بابایی روبروي اداره استانداردرضا پیرورامقزوینقزوین72261006

قزوینقزوین72261127
محمد جواد 

انجرانی
33666607قزوین انتهاي غیاث اباد جنب پل شهد رجایی
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43362851پ - سه راه وحدت - فلسطین شرقی- چهاره پادگان - قزوین علیرضا یوسفلیقزوینقزوین72261116

33653080دستگاه400قزوین روبروي ساختمانهاي نرگس رسولیقزوینقزوین72261102

33568016خ آیت اله کاشانی رو به روي ترمینالمحمد مومنیقزوینقزوین72261001

33413131(روبروي بانک مسكن)35اقبالیه خ امام خمینی روبروي کوچه یاسصفدر حیدريقزوینقزوین72261005

محمدیهقزوین72261109
رحمان حیدري 

کل محله

، دفتر 12، نبش کوچه شقایق (ره)، بلوار امام خمینی 1قزوین، محمدیه، منطقه

ارغوان
32565670

قمقم72271059
سیدسعید 

میرشفیعی
7227105932937445زنبیل آباد ابتداي بلوار فردوسی طبقه همكف دفتر پیشخوان دولت 

قمقم72271058
علی اصغر حاج 

علی اکبري
2537714000قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهرا

38905000توحید بلوار شاهد میدان امام حسین ابتداي بلوار جمهوريعادل کربالئیقمقم72271030

1462517706445م عماریاسر روبروي مسجدامام حسین پ45قم خمرضیه احسنقمقم72271036

36609197(جنب مسجد کامكار ) 46قم خ امام نبش ک زهره ستودهقمقم72271049

2137710774 و 19دي بین ک 19قم خ مسعود قنبردوستقمقم72271050

38908500قم توحیدجوادالئمه نبش تقاطع جمهوريمهدي دارابیقمقم72271038
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132909537جنب پالک _27کوچه _بلوار امین_قممجتبی داوديقمقم72271020

2638811821 متري کاشانی نبش کوچه 24قم خیابان حمید نیستانكیقمقم72271012

قمقم72271009
ابوالفضل 

جهانشاهی
38757009ابتداي بلوار کشاورز.میدان نبوت .قم

4037730071 قم خ معلم پرضا رضازاده قزاانیقمقم72271034

97738757535 متري مطهري پ20خ امامزاده ابراهیم روبروي -قمرضا شفیعیقمقم72271031

6536606500 و63خ امام بین ک-قمحسین  رستمیقمقم72271035

قمقم72271052
حسین محلوجی 

کیا
337739498پالک34کوچه(دورشهر)خیابان شهیدان فاطمی

قمقم72271072
رضا احمدزاده 

کردونی
33367622قم بنیاد بلوار شهید کریمی خ شهید صدوقی جنب مسجد قدس

32900010جنب کارواش (ارتش)بلوار امین فلكه ایران مرینوسمحمدعلی جعفريقمقم72271053

37210506قم یعداز میدان پلیس نبش تقاطع زاویه جنب مخابرات عالمه فیض دفتر امینعلی  امینقمقم72271040

5038817712 پالک23قم نیروگاه بعداز توحیدعلی چراغیقمقم72271008

قمقم72271039
محمد حسین 

زارع رشكوئیه
37732440قم میدان جانبازان جنب درمانگاه مصلی
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36614656میدان مطهري ابتداي خاکفرج جنب تاالر آیینه داخل گاراژ پست بانکاکبر  نیستانیقمقم72271014

37200281قم بلوار شهید کبیري جنب بانک مهر اقتصادشیما سعیديقمقم72271044

38820757قم توحید چهار راه دو طفالن مسلم جنب مسجدهادي ورسهقمقم72271064

قمقم72271066
محمدرضا 

رستگاري فر
38618944نبش بلوار. توحید68انتهاي کوچه.بعد از میدان نبوت.نیروگاه.قم

38602538756627 پ16و14م سوم خرداد بین ک24قمداود دفتريقمقم72271041

محبوبه عابديقمقم72271080
قم جمكران میدان آل یاسین خ مخابرات جنب امالک یاس دفتر پیش خوان 

72271080دولت 
37255011

4266270شهرستان بانه میدان عالمه برده ش اول بلوار هجرت دفتر پیشخوان شریفیگالله شریفیبانهکردستان72281177

34221800خ سید جمال الدین اسدابادي روبروي مخابراتبریار رفاعیبانهکردستان72281108

35162481استان کردستان شهرستان دهگالن شهر بلبان اباد خ امام شافعیجواد محمديبلبان  آبادکردستان72281183

35126552بلوار امام جنب شبكه بهداشت و درمانفریدون  محمديدهگالنکردستان72281134

35126628دهگالن خ استقالل روبروي بانک کشاورزيعبداهلل شكوريدهگالنکردستان72281127

8733454251کردستان سنندج حسن آباد خیابان اصلی نرسیده به ایستگاه آخر اتوبوسکیومرث صدیقیسنندجکردستان72281170
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33245869سنندج خ فجر پائین تر از بانک ملت دفتر پیشخوان فجرایرج  مروتیسنندجکردستان72281128

33340546بلوار توحید دگایران خیابان اصلی روبروي مدرسه قدیمجمشید احمديسنندجکردستان72281001

33156753سنندج خ شهید بروجردي حاجی اباد پایین روبروي ک مسجد محمديرویا  حیدريسنندجکردستان72281124

33129579سنندج چهاراه طالقانی جنب فروشگاه ستاره آبیگالشین  رضاییسنندجکردستان72281122

33172700سنندج خ مردوخ نبش پاساژنورمحبوبه  کریمیسنندجکردستان72281164

کردستان72281142
حسن  آباد 

سنندج
33453269سنندج شهرک حسن آباد جنب شهرداري روبروي مخابراتفرشاد محمودیان

08738225297بیجار بلوار امام روبروي مدیریت جهادنگار فیض الهیبیجارکردستان72281083

سقزکردستان72281160
اسماعیل  

دستگیري

سقز خ امام سه راه مسجد جامع کوچه پایینتر از مسجد روبروي فروشگاه خانه 

معلم داخل کوچه
36222321

سقزکردستان72281169
کاوه محمدي 

خانقاه
36221865سقز خ جمهوري دفتر پیشخوان محمدي

36226835سقز بلوارصالح الدین ایوبی روبروي کمیته امدادمحمد رشیديسقزکردستان72281005

35250420خ شریعتی روبروي نیروي انتظامینادردانشورقروهکردستان72281045

35223500خیابان مدرس شرقی جنب کوچه شهید بابامحمديسجاد دهقانیقروهکردستان72281038
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وریا زارعیقروهکردستان72281200
نرسیده به خ (مابین چهارراه آیت اهلل خامنه اي و خ مولوي  )قروه خ شریعتی

مولوي
35220103

35242417خ شریعتی جنب بانک انصارحسنا شهسواريقروهکردستان72281046

35250001 فروردین12کردستان قروه خ سیدجمال الدین نبش خ علی  ضیائیقروهکردستان72281050

35535150خ بهشتی چهارراه بابا مردوخسوسن وفاییکامیارانکردستان72281135

35523774کامیاران خ انتظام باالتر از دکه وکیلیسعادت نجفیکامیارانکردستان72281162

35521153کامیاران خ اسد آبادي روبروي فروشگاه فرهنگیانفرهاد  مراديکامیارانکردستان72281033

34533677روبروي ساختمان گمرک(بیمارستان قدیم)مریوان خ سید قطبدلبر محمديمریوانکردستان71281084

34550101مریوان چهاراه بایوه خ عبه حبیب باالتر از پاساژ مولويصدیق محموديمریوانکردستان72281082

34543332بل رسالت کوچه حسینیه روبروي حسینیهسروه شریفیمریوانکردستان72281107

34533677مریوان خ سیدقطب روبروي بیمارستان فجر ک نورالعالمدلبر محمديمریوانکردستان72281132

34522073میدان استادیوم روبه روي مهمانسراي کاخخبات مراديمریوانکردستان72281106

34601065کردستان مریوان بهاران جنب بنیاد شهیدمحمدزانا مردوخیمریوانکردستان72281060
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بافتکرمان72291079
فریبرز سلطانی 

نژاد
03474221916بافت میدان سینما ابتداي طالقانی غربی

بافتکرمان72291078
فرامرز  شهابی  

نژاد
034744449میدان بسیج روبروي مخابرات

42424574بافت خیابان طالقانی روبروي فروشگاه فرهنگیانمریم شهابی نژادبافتکرمان72291159

03425225073 بهمن جنب اداره گاز22بلوار مریم   نوروزپوربردسیرکرمان72291122

44220471روبروي نمایندگی سایپا معین نیا. بلوار جمهوري اسالمی سمیه جزینی زادهبمکرمان72291118

43217064کرمان جیرفت روبروي فرمانداري خیابان جنب اداره داراییناصر رفیعیجیرفتکرمان72291077

مریم میرمحموديجیرفتکرمان72291053
جیرفت چهار راه ژاندارمري خیابان شهید قرنی شرقی بعد از ساختمان بانک 

رسالت
43218032

43218075خ ابوذر شمالی دفتر پیشخوان دولت سیبنسیم مارزيجیرفتکرمان72291179

03474523015کرمان رابر میدان معلم نبش میدانرقیه افضلیرابرکرمان72291137

رابرکرمان72291054
معصومه خوا جه 

حسنی
03474520802رابر خ خیام روبروي اداره مخابرات

راینکرمان72291157
نصرت فكري 

راینی
333762848راین خ امام پایین تراز میدان شیرخدا محل قدیم تعاونی 

راورکرمان72291065
بلقیسخواجویی 

راوري
33729596راور ابتداي خ گلنار
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33728880راور خ امام جنب بانک رفاهمریم اژدري راوريراورکرمان72291059

34259780رفسنجان، خیابان تختی تقاطع تختی و آذر نبش سمت راست چهارراهمینا هادويرفسنجانکرمان72291016

زرندکرمان72291219
محمدحسین 

موحدنیا
233437600ابتداي خیابان توکلی نبشكوچه شماره - زرند 

33431107زرندخ امام روبروي درب قدیم فرمانداريمعصومه مالزادهزرندکرمان72291066

سیرجانکرمان72291039
سید محسن 

حسینی سرشت
2642233613سیرجان خیابان خیام پالک 

42235099سیرجان خیابان انقالب جنب کوچه مسجد صاحب الزمان طبقه اولحسن آزادیخواهسیرجانکرمان72291134

42236694خ ولی عصر عجنفیسه خازنسیرجانکرمان72291197

42233932سیرجان خ سعدي دفتر خدمان ارتباطی سیارمهناز کریمیانسیرجانکرمان72291092

34114740شهربابک میدان ولیعصر ابتداي بلوار معلمصغري سعادتمندشهربابککرمان72291085

شهربابککرمان72291087
علی اکبر 

ابراهیمی پاقلعه
34110300نرسیده به چهارراه ولی عصر-خیابان ولیعصر

کرمان72291015
شهربابک  

(کرمان )

محمدجواد  

سبزي شهربابک
34119777میدان نماز خ خامنه اي روبروي امورمالیاتی

03412121130نبش چ امیر کبیر- بلوار جمهوري اسالمی - کرمان شهرام رضاییکرمانکرمان72291023
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633329022خیابان دستغیب نبش کوچهرضا هنردارکرمانکرمان72291096

12523160کرمان ترمینال جنب تعاونی مریم توکلیکرمانکرمان72291135

483318353نبش کوچه -  شهریور17خ - کرمانعلیرضا مومن زادهکرمانکرمان72291057

222477800کرمان خ بهمنیار نبش کوچه نسرین عربیکرمانکرمان72291001

کرمانکرمان72291028
نفیسه السادات 

امینایی چترودي
1332229438و11بین کوچه - خیابان میرزاآقاخان شمالی- کرمان 

کرمانکرمان72291051
محمد علی  

خدادادپور ماهانی
332449098و1ابتداي جاده تهران بین ک 

کرمانکرمان72291050
حمیدرضا سلطانی 

بناوندي
162444014 و 14خ بهمنیار حدفاصل ک

32523151 خواجو27خ خواجو به سمت مالک اشتر نبش کوچه سیمین مهدي پورکرمانکرمان72291027

532160280شهرک مطهري نبش ایثار رضا دهقان کرکیکرمانکرمان72291119

مریم فتاحی نیاکرمانکرمان72291136
حد فاصل چهار راه شفا وفرهنگیان روبروي اداره منابع . کرمان بلوار جمهوري

.طبیعی
32116357

کرمانکرمان72291021
سیدعلیرضا 

حسینی نژاد
33325506جنب ایستگاه تاکسی خیابان سرباز - (مشتاق)میدان شهداء

32232939(دفتر پیشخوان ولی عصر)چهارراه ابوحامد محمد نیک پورکرمانکرمان72291035
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کرمانکرمان72291193
نجمه امیر افضلی 

گروهی نژاد
32220334کرمان پارک نشاط جنب بانک تجارت نبش خ اورندي

کرمانکرمان72291048
سمیه ابراهیم 

مظفري
32222372ابتداي خیابان گلبازخان- خیابان قدس 

32455465کرمان ابتداي بلوار حمزهمژده یزدان پناهکرمانکرمان72291125

33492030کرمان کوهبنان خ امام روبروي دانشگاه آزاداحمدرضا تهامیکوهبنانکرمان72291061

کهنوجکرمان72291115
زهرا موالیی 

رودباري
3443231166خیابان باسداران کوچه داروخانه دکتر طباطبایی-کهنوج

43302658(ره)جنب کمیته امداد امام خمینی -بلوار معلم-شهرستان منوجان-استان کرمانسكینه پازاجمنوجانکرمان72291156

44271112شهرستان نرماشیر خ اصلی روبروبانک صادرات مهدي محمدينرماشیرکرمان72291083

کرمانشاه72301029
اسالم آبادغر

ب
45232002اسالم اباد خ ش چمران جنب بیمارستانمعصومه علیزاده

کرمانشاه72301267
اسالم  آباد 

غرب
45223292اسالم آبادغرب شهرک ولیعصر نبش چهارراهسعید اسماعیلی

46444820جنب نانوایی- پایین تر از مسجدنور ایوب عثمانیبانورهکرمانشاه72301083

45883936(ع)بیستون جنب مسجد موسی بن جعفربابک حاتمی خواهبیستونکرمانشاه72301281

46121777پاوه خ امام محمد شافعی جنب مسجد میربهزادحبیبیپاوهکرمانشاه72301218
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46138110کرمانشاه شهرستان پاوهسه راهی شهرک ظفرروناک ویسیپاوهکرمانشاه72301257

08327643101نودشه میدان عالمه ساختمان فالحی دفتر نودشهعطیه  نام اورپاوهکرمانشاه72301111

8326231022خ امام روبروي بانک ملتامجد فتاحیجوانرودکرمانشاه72301178

افشین عزیزيجوانرودکرمانشاه72301247
دفتر - روبروي شبكه بهداشت  - (میدان بسیج)دور میدان اصلی شهر - جوانرود 

46229192- پیشخوان دولت مولوي 
46229192

2231310خ امام روبروي اداره داراییایرج خداویسیسرپل ذهابکرمانشاه72301244

08348434446کرمانشاه سنقر میدان سپاه خ طالقانی طبقه فوقانی مطب دکتر شمسیاسماعیل ذبیحیسنقرکرمانشاه72301055

صحنهکرمانشاه72301056
فرید  

عبدالتاجدینی
48327178صحنه خیابان مولوي دفترپیش خوان فوژان

48327272صحنه میدان مولويشیرزاد  خزاعیصحنهکرمانشاه72301179

کرمانشاهکرمانشاه72301010
مرتضیقنبري 

فرجی
38325005کرمانشاه بلوار کیهانشهر بعداز بیمارستان بیستون جنب پزشكی قانونی

کرمانشاهکرمانشاه72301113
ستار مرادي 

دربندجوقی

 10+ کرمانشاه چهارراه وکیل اقا روبه روي بانک ملت طبقه زیرین پلیس

دفترپیشخوان دولت نوین تک
37221011

37212782خ نقلیه روبروي بیمارستان امام خمینی نبش کوي رنجبر دفترمهرگانمهدي رنجبرکرمانشاهکرمانشاه72301226

37217003ابتداي کوچه ثبت- خ شریعتی -کرمانشاهطاهره کریمیکرمانشاهکرمانشاه72301074
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38358166متري سوم30(گذرنامه سابق)متري آل آقا45کرمانشاه بهروز هادیانکرمانشاهکرمانشاه72301280

38225060بهمن جنب دفتر هواپیمایی هما22کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سه راهحسین پوربی آزارکرمانشاهکرمانشاه72301168

37273470خ خیام ک سرخوشعلی محمد طاهريکرمانشاهکرمانشاه72301193

37212009وکیل اقا خ شهیدرجائی دفترخدمات ارتباطی چاپارصحبت اختیاريکرمانشاهکرمانشاه72301188

238223061کرمانشاه میدان آزادي ترمینال منوچهر نظريکرمانشاهکرمانشاه72301028

37281422خ فردوسی سه برق خ فاطمیهمهدي توسلیکرمانشاهکرمانشاه72301189

کامران محمديکرمانشاهکرمانشاه72301044
 دفتر پیشخوان 438پالک  (سیروس)متري 40.چهارراه جوانشیر:کرمانشاه

خدمات دولت کامسو
37218133

38245659کرمانشاه چهارراه راهنماییمحسن محمديکرمانشاهکرمانشاه72301050

کرمانشاهکرمانشاه72301176
عبدالحسین  

جنتی پور
38264847دولت اباد بلوار اصلی مقابل بانک تجارت

کرمانشاهکرمانشاه72301025
فاطمه  ابراهیمی 

زامله
38359123متري دوم دفتر آزادگان45حافظیه خ

34216801تعاون ایستگاه هفت- کرمانشاه سوسن غالمیکرمانشاهکرمانشاه72301194

34231803 متري آزادگان20کرمانشاه مسكن شهرک آزادگان  خیابان سحر محمديکرمانشاهکرمانشاه72301017



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

38456846کرمانشاه الهیه خ طالقانی نبش کوي کمیل دفترپیشخوان دولت کاوشفاطمه رحمانیکرمانشاهکرمانشاه72301036

38211851میدان ازادي خ سیده فاطمه دفتر خدماتی اسیافرشید کیهانیکرمانشاهکرمانشاه72301177

فرشاد محمديکرمانشاهکرمانشاه72301059
 45میدان نیایش   بلوار شهید عاصمی   خیابان -کرمانشاه میدان امام خمینی 

متري شهرک پرواز      روبروي مجتمع سعدي
34326703

8221900 بلوار شهید فهمیده روبروي هنرستان تالش1فرهنگیان فازافشین  کریمیکرمانشاهکرمانشاه72301195

34216888 روبروي فروشگاه بزرگ رفاه دفتر پیشخوان مهر121بلوار طاقبستان نبش کوي سپیده خدامراديکرمانشاهکرمانشاه72301246

13534290058متري پالک 40خ 3کرمانشاه؛شهرک وحدت سمیه حیدريکرمانشاهکرمانشاه72301162

8256000گلستان خ گلسرخخلیل جانجانیکرمانشاهکرمانشاه72301182

یونس محمديکرمانشاهکرمانشاه72301031
ابتداي بلوار گلریزان جنب کوي ,بهمن،چهارراه سنگر۲۲کرمانشاه،

دفترپیشخوان دولت گلستان332
38389690

34238863 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه شهرک تعاون ایستگاه دفتر پیشخوان تعاونفریبرز آقائیکرمانشاهکرمانشاه72301049

کرمانشاهکرمانشاه72301040
سارا مرتضی یی 

سنجابی

کرمانشاه بلوارمصطفی امامی باالتراز پارک معلم جنب بانک سپه دفترپیشخوان 

دولت بزرگ ولیعصر
08338223132

کرمانشاهکرمانشاه72301200
مهین غالمی 

تختگاهی
37299277خیابان شریعتی مقابل کوچه یارکودکان بعد از فروشگاه کورش

88372223194کرمانشاه کنگاور خ شهدا خ عظیمی پ کامران کاظمیکنگاورکرمانشاه72301224
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کرمانشاه72301165
کنگاور 

(کرمانشاه )
1148237500کنگاور بلوار شهید قلیوند روبه روي کالنتري حسین حسنی

کرندکرمانشاه72301191
پریسا  

سلطانمرادي
8353724205کرند غرب روبه روي سپاه پاسداران

43228215کرمانشاه گیالنغرب خیابان شهدا روبروي مسجد جامع جنب آزمایشگاه طبیعباس وکیل نیاگیالنغربکرمانشاه72301008

کرمانشاه72301102
قره  سو 

(کرمانشاه )

بهنام ویس 

احمدي
38351528متري دوم نبش کوي تعزیرات حكومتی30بهمن 22

45121101هرسین بلوار شهید رجاییمصطفی اله مراديهرسینکرمانشاه72301236

هرسینکرمانشاه72301237
مسعود حسن زاده 

میل آغاردان
45120883خیابان شهید مصطفی خمینی- میدان آزادي 

72311081
کهگیلویه و 

بویراحمد
خدیجه نصیري نیادهدشت

استان کهگیلویه و بویر احمد شهر دهدشت خیابان سپاه جنب پاساژ پزشكان 

دفتر خدمات ارتباطی پیک ایرانیان
32270302

72311042
کهگیلویه و 

بویراحمد
دهدشت

سید بهنام  نیک 

محمدي
32261692دستگاه180بعدازایستگا(آموزش و پرورش قدیم)دهدشت خ شهیدنورالدینی

72311041
کهگیلویه و 

بویراحمد
32271570خیابان امام خمینی جنوبیکورش  آذرکیشدهدشت

72311027
کهگیلویه و 

بویراحمد

دهدشت  

(کهگیلویه )
07443231493دهدشت خ نورالدینی چهراره حسینیعلیرضا  رخشا

72311058
کهگیلویه و 

بویراحمد

دهدشت  

(کهگیلویه )
07443229550دهدشت خ جمهوريصادق شهامت

72311049
کهگیلویه و 

بویراحمد

دهدشت  

(کهگیلویه )

زینب السادات 

موسوي امجد
32260750دهدشت میدان امام حسین بلوار شریعتی روبروي بانک صادرات
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72311079
کهگیلویه و 

بویراحمد

کهگیلویه  

(دهدشت )
32269009استان ک ب دهدشت خ فردوسی شمالیمسعود پرندوار

72311064
کهگیلویه و 

بویراحمد

کهگیلویه  

(دهدشت )

سیده مائده 

افسریان مقدم
32268734روبه روي بانک ملت-خیابان  شهید مدرس-دهدشت

72311015
کهگیلویه و 

بویراحمد
سی سخت

محسن کریمی 

پور سی سخت
33444533سی سخت خ امام حسین

72311010
کهگیلویه و 

بویراحمد
33444962جنب بانک ملی ایران- خیابان مطهري - سی سخت - شهرستان دنالیال جهانفكرسی  سخت

72311091
کهگیلویه و 

بویراحمد
32333195 دستگاه نرسیده به شهرک بهارستان خ رمضانی500گچساران حلیمه اسديگچساران

72311099
کهگیلویه و 

بویراحمد
632326938سه راهی باالتراز بانک صادرات روبه رو کوچهمرضیه علی نژادگچساران

72311032
کهگیلویه و 

بویراحمد
فاضل  عبدي زادهگچساران

چهار راه ساعت جنب بانک آینده انتخاي پاساژ آسیا دفتر پیشخوان دولت سفیر 

گچساران
32227105

72311077
کهگیلویه و 

بویراحمد
32326931گچساران چهار راه فرمانداري جنب داروخانهمینا حبیبیگچساران

72311072
کهگیلویه و 

بویراحمد
32224509روبروي اداره مخابرات-گچسارانسپیده ارشاديگچساران

72311044
کهگیلویه و 

بویراحمد
گچساران

لطف اهلل موسوي 

چهاراه گشین 
2620024خیابان ولیعصر- باشت-  گچساران

72311026
کهگیلویه و 

بویراحمد
32462808جنب بهزیستی (ره)خیابان امام خمینی-لندهسید اسالم میريلنده

72311073
کهگیلویه و 

بویراحمد

لنده  

کهگیلویه )

پروانه  باقر زاده 

ده مراد
32464525لنده خیابان شهید جوادي روبروي بانک انصار
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72311012
کهگیلویه و 

بویراحمد
32824846خیابان امام- لیكک - بهمئی-کهگیلویه و بویر احمدمنوچهر آقازادهلیكک

72311082
کهگیلویه و 

بویراحمد
یاسوج

عباس کریمی 

مداب
7412231600یاسوج بلوار شهید چمران روبروي بانک پاسارگاد

72311043
کهگیلویه و 

بویراحمد

یاسوج  

(بویراحمد)
33347561بلوار قرنی روبرو بیمارستان شهید جلیل – یاسوج طاهره بهره بر

72311025
کهگیلویه و 

بویراحمد

یاسوج  

(بویراحمد)

سیاوش بهمنی 

بهمنی
233224200نبش معلم -خیابان معلم-یاسوج

72311051
کهگیلویه و 

بویراحمد

یا)بویراحمد

(سوج 
33223934دفتر پیشخوان حاتمی-ابتداي بلوار چمران روبروي هتل ارم-یاسوجخلیل حاتمی پور

72311076
کهگیلویه و 

بویراحمد

یا)بویراحمد

(سوج 
233234414 و 1بین شهداي - خیابان مطهريحسین جهادگر

72311011
کهگیلویه و 

بویراحمد

یاسوج  

(بویراحمد)

سید محمد 

کریمی چشمه گل
33234430یاسوج بلوار مطهري خ کودک

72311071
کهگیلویه و 

بویراحمد
33232481خیابان مصلی(ره)شصت متري امام خمینی - یاسوجرضااسفندیاريیاسوج

72311093
کهگیلویه و 

بویراحمد

مادوان  

کهگیلویه )

نصرالدین محرابی 

زاده
33310742یاسوج مادوان علیا باالتر از مخابرات نبش خ شهید بهشتی

72311059
کهگیلویه و 

بویراحمد

یا)بویراحمد

(سوج 
33233471یاسوج میدان جانبازان گلستان چهارسمیه بهمن

72311035
کهگیلویه و 

بویراحمد

یا)بویراحمد

(سوج 
33342399یاسوج میدان انقالب جنب رستوران اپلنوروز پرندوار

آزادشهرگلستان72321106
کلثوم  سخن 

لطیف
5727271 متر ي ش نوري20نبش 
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1035733497آزادشهر خیابان شهید رجایی رجاء مهناز نوريآزادشهرگلستان72321046

34361112 دفترخدمات لشكربلوکی42انقالب  (ره)خ امامزینب لشكر بلوکیبندرگزگلستان72321100

بندرگزگلستان72321049
مجتبی 

لشكربلوکی
34363656روبروي بانک مسكن -24و22بین انقالب - بندرگزخیابان امام خمینی

234434556خ جمهوريشاهرخ   بازوريبندر ترکمنگلستان72321099

بندر ترکمنگلستان72321122
عقیله سادات  

موسوي
34431394بندرترکمن خ آزادي جنب بانک ملت

35880062گلستان رامیان میدان ولیعصر ورودي شهرک ملچ ارامزینب رجبلورامیانگلستان72321165

735881841 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستانفاطمه رجب لورامیانگلستان72321018

علی آبادگلستان72321170
حدیثه مهقانی 

نوده
34240575علی آباد کتول جنب دادگستري-استان گلستان 

گلستان72321145
علی  آباد  

(گلستان )

فاطمه سادات 

شریعتی
34223318علی آباد خ امام رضا جنب بانک کشاورزي مرکزي

2901736341717گلستان فاضل ابادرضوانمحسن نصرتیفاضل  آبادگلستان72321120

خان  ببینگلستان72321148
علی  نجفی خان 

به بین
35862852خان ببین خ امام  روبروي بیمارستان امام رضا

34343135خ ولیعصر کوچه حجتی نرسیده به اداره ثبت اسنادماریا   شریعتیکردکوئگلستان72321023
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گالیكشگلستان72321059
قاسمعلی  قره 

محمودلو
5837501خ شهید منتظري-خ امام

35830488گالیكش خ امام جنب بانک ملیمجید خسرويگالیكشگلستان72321032

گالیكشگلستان72321108
سیده مریم 

حسینی
1745830705گالیكش جنب بانک سپه

کاللهگلستان72321113
معصومه سادات 

شاهگل نژاد
۵35448478گلستان کالله خ طالقانی نبش طالقانی 

گرگانگلستان72321097
جعفرقربانی 

نصرابادي
632226340اذر اذر 5گرگان خ 

32441078خ رازي بعدازمرکز بهداشت نبش خ سید احمد خمینیسمیه شریعتیگرگانگلستان72321058

432250002و2بین الله-خ شهدا-گرگانیونس کازرانیگرگانگلستان72321041

1432255119گرگان خ شهدا نبش الله غالمرضا پناهیگرگانگلستان72321096

32250000روبروي اتكا- نبش چهارراه فلسفی میثم اخضريگرگانگلستان72321135

32159889خیابان انقالب چهار دوم انقالبابوالفضل صفاريگرگانگلستان72321017

گرگانگلستان72321007
محمدجعفر 

کرامت چالكی
01732220145گرگان میدان تاالر

گرگانگلستان72321055
امه سلیمه کرامت 

چالكی
32220017گرگان میدان شهرداري روبروي مخابرات مرکزي
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گرگانگلستان72321082
ابوالفضل توحیدي 

راد
32248656 آذرروبروي بلوار حسام جنب بانک مسكن5گرگان خ 

932128712گرگان شهرک امام نبش پیمانطاهره مقیمیگرگانگلستان72321073

گرگانگلستان72321132
لیال باذري 

رودسري
32353437نبش اردیبهشت شرقی- خیابان دي - میدان گرگانپارس - گرگان 

32120306خ دانشجومقابل درب سوم دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان مهرگانغالمجهانی پودینهگرگانگلستان72321067

گنبدکاووسگلستان72321020
علیرضا ظفر 

شكورزاده
1841733261717گنبد خ سیاوش پالک

33385122(ترمینال)میدان دفاع مقدس-شهریور غربی17گنبدکاووس بلوار ریحانه عباسیگنبدکاووسگلستان72321138

1233333544 شهریور شرقی نبش کوچه 17ابتداي خیابان حسین سلیمانیگنبدکاووسگلستان72321080

35447107گلستان کالله خ انقالب روبه روي نانوایی غالمیفاطمه خوجه اندازگنبدکاووسگلستان72321077

234434556خ جمهوريشاهرخ   بازوريبندر ترکمنگلستان72321099

35452226مراوه تپه خ امام  خمینی باالتر از بانک سپهعاشور  فرددوجیمراوه  تپهگلستان72321089

6135227474خ پاسداران روبروي پارک شهرداري پ طاهره زارعیمینودشتگلستان72321090

مینودشتگلستان72321050
سیده ام کلثوم 

حسینی
35225220مینودشت خ شهیدعلیرضا روبروي دارایی
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گلستان72321081
مینودشت  

(گلستان )

غالمرضا  سوخت 

سرایی
34238656دفتر خدماتی سوخت سرایی

44832911جنب فرش فروشی نگین مشهد-خهفتم - فلكه مورخی -آستارا-گیالنکامیاب محسنیآستاراگیالن72331195

44836085آستارا بلوار فرمانداري بطرف فلكه گاز بلوار بسیج جنب سپاه روبروي مزار شهدارضا اکبري فرآستاراگیالن72331053

آستاراگیالن72331162
مهدي هاشمی 

نسب

-کوچه شهید رحیمیان- جنب اداره امور مالیاتی-خ حكیم نظامی-آستارا-گیالن

طبقه همكف
44825927

44817253استارا خ امام قنبرمحله نبش ک جوالییمهتاب سرديآستاراگیالن72331112

گیالن72331352
آستانه 

اشرفیه

آسیه خوش برش 

آستانه
42134129آستانه سه راه لشت نشا جنب میدان

گیالن72331158
آستانه  

اشرفیه

وحید حق 

جوآستانه
42126161گیالن آستانه اشرفیه میدان جمهوري روبروي بانک سپه

بره  سرگیالن72331362
کاظم  رضایی 

برسري
34691726گیالن رودبار بره سر خ سردارجنگل جنب شهرداري

بندرانزلیگیالن72331014
شهریار ایمانی 

خلفلو
44510506خ تكاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان دولت شهریار

سیاهكلگیالن72331291
رضا نقدي نژاد 

دیلمی
42327987گیالن سیاهكل خ امام روبروي شهرداري

گیالن72331080
کناردریائ  

تالش
44228316سراه تختی ابتداي خ معلمنازیال  همتی نژاد

42679134گیالن چابكسر خ امام خمینی خ فرهنگگیلدا گرشاسبیچابكسرگیالن72331337
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چابكسرگیالن72331324
زهرا اسداله پور 

قاسم اباد
1426424552گیالن رودسر شهر چابكسر خ امام جنب رستوران نگین دفتر پیشخوان دولت

خمامگیالن72331413
سیده مونا 

ویشكائی نژاد
34429245روستاي مرزدشت-خمام-گیالن

رحیم آبادگیالن96095
سجاد علیپور 

خانسر
58532001(گرمابدشت)روستاي درگاه 

رشتگیالن72331285
هاجرپوریوسفی 

تسیه

جنب نمایشگاه - روبروي بلوار تندگویان- بلوار شهید افتخاري- یخسازي- رشت

اتومبیل راد
33537195

رشتگیالن72331224
اشرف سادات 

شمس میرمحله
10933544112پالک  (پمپ بنزین چمارسرا )رشت خیابان طالقانی 

رشتگیالن72331256
حمیدرضا 

امیدمعاف
19633555167معلم علی اباد ک داورپ-رشت .گیالن

233422655رشت کمربندي شهیدبهشتی قاسمیه سعید مخلوقی آزادرشتگیالن72331081

رشتگیالن72331087
امنه صفایی 

محرمانی
33472237رشت فلكه گاز روبروي پمپ بنزین جعفري جنب ک دالور

33240148رشت خ سردارجنگل جنب مسجد کرف اباداژدرمحموديرشتگیالن72331079

رشتگیالن72331024
حسین ملیحی 

شجاع
33323839رشت چهارراه میكائیل جنب بانک صادرات مرکزي

هاله غواص اوحديرشتگیالن72331115
 دفتر 48رشت گلسار ابتداي بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر کتاب پالک 

پیشخوان دولت
33114620

رشتگیالن72331085
سیده مرضیه  

نورانی خمیرانی
33367515میدان گاز ساختمان رامیزا
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5515891 امورمشترکین پست بانک43رشتیان نبش خ معصومه اصغريرشتگیالن72331177

رشتگیالن72331092
سید هادي 

حسینی
42242250الهیجان خ کاشف غربی دفتر پیشخوان دولت

6234401574پ-خ شریعتی-لشت نشا-رشتپیمان خانجانیرشتگیالن72331057

رشتگیالن72331226
سید محمود 

مرتضوي مرخالی
33310710رشت خ امام جنب اداره برق س صدرا ط همكف

33231672رشت خیابان سعدي بعدازبازار روز جنب اتحادیه اغذیه فروشانرسول امیريرشتگیالن72331196

33515589رشت خیابان معلم چهارراه ویالنج دفتر پیشخوان دولتعباس احمدي پوررشتگیالن72331157

33240010پیشخوان دولت- روبروي پاساژ بیستون -خیابان بیستون - رشت  رشتگیالن72331034

رشتگیالن72331067
محمد   عبادزاده 

سروندانی
33337306م نیروي دریایی خ پاسداران روبروي مدیریت مرکز آموزش

رشتگیالن72331259
سیداصغر نورانی 

خمیرانی
33422493بلوار شهید بهشتی سه راه المپ سازي خ شهیدنظري

33660738ابتداي خیابان ولی عصر- خیابان شهید بهشتی - رشت حمید الطافیرشتگیالن72331127

رشتگیالن72331060
سلمه پارساپسند 

چوکامی
33849501رشت میدان زرجوب

1133811099بلوار مدرس پشت اتش نشانی جنب کوچه-رشتفریده نظري نژادرشتگیالن72331242
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33236224گیالن رشت خ سعدي ابتداي خ معلم ساختمان بنفشه ط همكفمهدي غفاريرشتگیالن72331088

رشتگیالن72331273
صبا محرمی 

هرزویلی
33340998رشت فرهنگ پل عراق خیابان آزادگان جنب سروش

رشتگیالن72331113
سید مرتضی  

سید مجیدي
33551649بلوار شهید بهشتی جنب شهرک مفتح مقابل فروشگاه اتكا

رشتگیالن72331237
اسفندیار شكوري 

گیل چاالن
33621040روبروي کوچه عاشوري- بلوار امام خمینی

رشتگیالن72331118
رویا رمضانیان 

سیاهكلرودي
33588253 متري مسیبی بعد از دیزي دوران24رشت رشتیان 

رشتگیالن72331409
مهدي غالمعلی 

زاده
33720870باال کویخ-خ عرفان-جاده انزلی-رشت

گیالن72331122
رستم  آباد 

(گیالن )

علی بهاري 

کلورزي

جنب داروخانه شبانه روزي - بلوار امام خمینی - رستم آباد - رودبار - گیالن 

دکتر ملكی
34674706

فومنگیالن72331332
مریم  روشن 

ماسوله
34722458فومن خ سردارجنگل جنب بانک ملی سردارجنگل

رضوانشهرگیالن72331344
حمید محمدي 

ماسوله
44621144جنب بانک کشاورزي-چهارراه اصلی-خ امام خمینی

44628852خ امام میدان نماز جنب پیتزا افتابنوید نظريرضوانشهرگیالن72331341

گیالن72331272
رودبار 

(گیالن )

حسن خروجی 

کلشتري
31625865رودبار خلیل آبادجنب بانک رفاه طبقه همكف سینما زیتون

42615523استان گیالن شهرستان رودسر خیابان انقالب روبروي مرکز بهداشترامین امیرزادهرودسرگیالن72331163
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رودسرگیالن72331274
ساغرهاشم 

پوررودسري
56213844نبش الله -خیابان شهدا-رودسر-گیالن

رودسرگیالن72331548
حسین محمدزاده 

کومله
01342647163گیالن، رودسر، چینی جان، خیابان اصلی، جنب شرکت تعاونی ساحل

رودسرگیالن72331202
مژگان کاظمی 

جلسه
42625951رودسر م امام جنب چاپ سینا

42628233دفتر پیشخوان دي(سبزي فروشان)خیابان شهید مهین پور - گیالن رودسر فضیلت شعبانزادهرودسرگیالن72331325

صومعه سراگیالن72331156
علیرضا 

مشهورصومعه 
44331113گیالن صومعه سرا خ باقر نجفی روبروي ساد فرماندهی نیروي انتظامی

طوالشگیالن72331406
سیدیوسف 

میرمرسلی
44291227روبروي کالنتري-خ امام خمینی -اسالم 

فومنگیالن72331332
مریم روشن 

ماسوله
34722458فومن خ سردارجنگل جنب بانک ملی سردارجنگل

فومنگیالن72331181
منصور ادهم 

فومنی
34739196گیالن فومن خ امام

کالچائگیالن72331036
مریم مهرزاد 

سالکجانی
42684080کالچاي خ امام روبروي مطب دکتر رودبارکی

1426584540کالچاي جنب بانک سپه دفتر خدماتیطراوت علیدوستکالچائگیالن72331136

41822170گیالن کیاشهر خ اماممكرم جهانچیکیاشهرگیالن72331222

44394426دفتر پیشخوان طالبیان-روبروي اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخعلی طالبیانگوراب زرمیخگیالن72331474
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الهیجانگیالن72331059
بهنام زاهدي 

نهزمی
642211003 و 4الهیجان خیابان خرمشهر بین خرمشهر 

2142241898الهیجان کاشف شرقی روبروي کوچه ایمان نیک سیرتالهیجانگیالن72331166

الهیجانگیالن72331076
عسكر شعبانی 

شیرجوپشت
42229003الهیجان خیابان انقالب کوچه برق

42239182الهیجان خیابان انقالب جنب بانک قوامینصفورا عاشوريالهیجانگیالن72331152

الهیجانگیالن72331010
محمود کمال پور 

دهكا
1413228792مجتمع تجاري محمودي-میدان شهدا-الهیجان

الهیجانگیالن72331306
رامین غالمی 

دوست سوستانی
01342226067الهیجان خیابان سلمان فارسی

گیالن72331130
الهیجان  

(گیالن )
42231510الهیجان کوي زمانی روبروي شهرک فرهنگیانزینب نجم صادقی

گیالن72331185
الهیجان  

(گیالن )

فاضله  حسن پناه 

مشكله
42342920گیالن شهرستان الهیجان خیلبان امیر شهید ،جنب نانوایی سنگكی

گیالن72331214
الهیجان  

(گیالن )
42232190الهیجان خیابان سردارجنگل جنب نانوایی لواشبابک اسدپور

گیالن72331054
الهیجان  

(گیالن )

امین بزرگی 

ناصرکیاده
42428387 روبروي نان سالم31الهیجان گلستان 

گیالن72331049
الهیجان  

(گیالن )
442224834الهیجان خ فیاض نبش فیاض صغري  شهباززاده

گیالن72331347
الهیجان  

(گیالن )

حسین جوانبخت 

فالح
42330192استان گیالن شهرستان الهیجان خیابان شهدا روبرو بانک سینا
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لنگرودگیالن72331018
هادي پورتقی 

راستگو مقدم
42524231پشت شهرداري روبروي اداره ي بهزستی دفتر پیشخوان پورتقی

لنگرودگیالن72331125
عباس پورهاشم 

فخارلنگرودي
1425240088لنگرود خ امام روبروي شهرادي

42532354روبروي پمپ بنزین دفترپیشخوان پرتو(ره)لنگرودخ امامشهین مبرافشتمیلنگرودگیالن72331075

لنگرودگیالن72331052
سیده نرجس 

توکلی صبور
1242542060خیابان شهید رجایی نبش صاحب 

42523141خ امام جنب شهرداري دفتر پیشخوان دولتمهرداد مخبريلنگرودگیالن72331171

لنگرودگیالن72331203
معصومه رضایی 

بیجارگاه
42553975ابتداي بلوار فردوس-روبه روي میدان بار-لنگرود

گیالن72331445
لیچارگی  

حسن  رود

هادي رجب زاده 

گورابی
44403243گیالن بندر انزلی لیجارکی دفتر پیشخوان دولت

1434600131جنب کالنتري -خیابان شهید گودرزوند-لوشان -رودبار-گیالنمیثم چگینیلوشانگیالن72331095

ماسالگیالن72331015
حمیدهنورانی 

ماسوله
1824827232استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروي بانک ملی

هشتپرگیالن72331172
منیژه اورنگی 

مریان
44239242تالش خیابان شهداي محراب تقاطع فداییان اسالم

هشتپرگیالن72331046
داود  احدپور 

دودران
01824238854گیالن تالش خ امام خمینی جنب بانک تجارت مرکزي

44230966خ جعفرطیار- تالش-گیالنیحیی شاهی پورهشتپرگیالن72331168
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هشتپرگیالن72331270
ساالر یوسفی 

جولندان
44252813میدان نماز- تالش 

43425020متري شاهد طبقه همكف اداره بیمه سالمت16بل جهاد روبرو سعیدنیكدل زادهازنالرستان72341134

الیگودرزلرستان72341231
محمدمهدي 

توکلی
43340500الیگودرز خیابان معلم روبروي پل میالد

43345566خیابان ولیعصر شمالی نبش چهارراه شهید محموديجواد سرلکالیگودرزلرستان72341161

43347955الیگودرز خیابان بلوارشرقیک شهیدبخشی معبراخربلوار شهید رجاییحمزه جلیلیالیگودرزلرستان72341232

الیگودرزلرستان72341060
علیرضا حاجی 

حسینی
43343800بلوار شرقی نبش خیابان شاهد شمالی دفتر پیشخوان قاصدک نور

528454الشتر خیابان آیت اله بروجردي  روبروي مدرسه شاهدمهدي امیريالشترلرستان72341238

بروجردلرستان72341090
رضا قاسمی 

موسوي
42515675لرستان بروجردخیابان تختی

4842469272متري بسیج نبش میدان قائم پ45مجتبی کاوندبروجردلرستان72341082

42342511139خ تختی نرسیده به مقدسی شمالی پغزال خمسه نژاديبروجردلرستان72341047

5442467070خ جعفري جنب پارک وحدت پ- بروجرد تیمور مراديبروجردلرستان72341020

23406623509462بروجرد خ بهار میدان معلم پ غالمرضا  کرديبروجردلرستان72341169
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پلدخترلرستان72341006
محبوبه جودکی 

نژاد
32225914لرستان پلدختر خیابان امام روبروي مجتمع تجاري امام رضا

پلدخترلرستان72341135
سید نورمحمد 

موسوي
32220123خ امام روبه روي بانک صادرات

33217566کوچه بن بست آزادي بین خیابان رازي و کوچه یک آراسته-خیابان انقالب نورالدین کمالوندخرم آبادلرستان72341109

خرم آبادلرستان72341092
اصغر 

محمدحسینی
6614222805خرم آبادماسوربلواربهارستان روبروي پل هوایی عابرپیاده

33238569بلوار ولیعصر نبش تقاطع شهید پژوهندهزهرا شاهیونديخرم آبادلرستان72341091

33313721جنب رستوران شمشاد- چهارراه بانک-خرم ابادپوریا  نامداريخرم آبادلرستان72341098

لرستان72341068
خرم  آباد 

(لرستان )
33338663خرم آباد خیابان مطهري پایین تر از سرچشمه روبروي کوچه نوري کرمانشاهیعلی محمد  دارایی

لرستان72341046
خرم  آباد 

(لرستان )
هوشنگ بادپی

 متري ارم چهارراه ارم نبش بهمن روبه روي قنادي 24خرم آباد گلدشت غربی 

ماهان
33417131

لرستان72341018
خرم  آباد 

(لرستان )
33224407 اراسته6و5خ انقالب بین ک رحیم  مرادي

لرستان72341002
خرم  آباد 

(لرستان )
33207584خرم اباد خ مطهري باالتراز شوراي شهرفاطمه خسروي

لرستان72341152
خرم  آباد 

(لرستان )
35230311الشتر خ بروجرديصحبت اهلل رشنو

لرستان72341044
خرم  آباد 

(لرستان )
1133222965و10 متري شهید پژوهنده جنب دادگستري بین بنفشه30خیابان  معصوم فرزامی فر
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لرستان72341163
خرم  آباد 

(لرستان )
33411206گلدشت شرقی خیابان باباطاهر روبروي داروخانه دکتر رازانیفرشاد بهاروند

لرستان72341194
خرم  آباد 

(لرستان )
33233453دي9متري بعد از پل 60خرم ابادسعید امیدي

لرستان72341226
خرم  آباد 

(لرستان )
33413517ماسور خیابان بهارانشهرزاد رحیمی

32654802رومشگان شهرجغابلمنیر امراییچقابللرستان72341221

43212727لرستان دورود خیابان راه آهن پایین تر از مسجد امام حسینغالمرضا جودکیدورودلرستان72341095

43216407میدان امام حسین پاساژ میالد نورفرشته نیک آبیدورودلرستان72341034

43224391لرستان دورود شهرک قدس میدان قدسزینب رحیمی مهردورودلرستان72341094

43216347دورود خ شریعتی ابتداي خیابان ناصر خسرومسعود یاراحمديدورودلرستان72341029

32654686ک شهید رضا امرایی-رومشگان چغابل خ امام سجاد  امراییرومشكانلرستان72341140

32522928جنب بانک مسكن- خیابان کاشانی غربی - الشتر حمزه حسنوندسلسلهلرستان72341242

کوهدشتلرستان72341113
محمدرضاشیخی 

موسی
32626217خیابان رهبري جنب بانک صادرات روبروي بانک تجارت

36222269خ امام خمینی باالتر از مخابراتشمس اله میناییکوهدشتلرستان72341150
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لرستان72341058
کوهدشت  

(لرستان )
06636239009کوهدشت میدان شهدا خ رودکیسینا امرایی

لرستان72341110
کوهدشت  

(لرستان )
32641101چهارراه بسیج نرسیده به بانک کشاورزيیحیی  ابراهیمی

2254128لرستان معموالن خیابان امام پایین تر از اداره پست جنب پاساژ فیضیانمحمد رضاشاکرمیمعموالنلرستان72341062

32740348نوراباد خ امامروبه روي بانک مسكنایرج شیخینورآبادلرستان72341155

لرستان72341177
نورآباد 

(لرستان )

مصیب نظري 

شریفی
37240199نوراباد لرستان سه راه ولی عصر

لرستان72341213
نورآباد 

(لرستان )

فرید حقی اشرف 

آبادي
37234333خ آیت اله خامنه اي- نورآباد-لرستان

لرستان72341212
نورآباد 

(لرستان )

سیده زینب 

احمدي
32720065خ شهید رجایی-نورآباد لرستان 

33150600لرستان شهرستان چگنی سرابدوره بلوار امام روبروي بانک کشاورزيکلثوم بهرامیدورهچگنیلرستان72341164

5844245955 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل مرضیه اصالنیآملمازندران72351023

43195307بابل روستاي کمدره-امل جاده قدیم املامید هزارجریبیآملمازندران72351273

43270337 کوچه یگانه ، سه راه سیكاپل21خیابان امام رضا رضوان احمد نیک بختآملمازندران72351257

آملمازندران72351353
بهروز  نصیري 

آملی
1244227065آمل خ طالب املی نرسیده به دریا 
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3744282090آم خ طالب آملی نبش دریافاطمه نجفیآملمازندران72351225

1732363998مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل حسام هوشیارانبابلمازندران72351824

32190334خیابان مدرس چهار راهگنجینهبرج بنروبرو برنج فروشی شیخ زادهعبداهلل صادقی نیابابلمازندران72351197

بابلمازندران72351193
ناصر ملک زاده 

احمدي
32376386پیشخوان دولت رضوان52بابل چهارشنبه پیش نبش ایثار 

32366852بلوار جانبازان چهار راه امیر کبیر خ امیر کبیرعلی حسنیبابلمازندران72351098

بابلمازندران72351106
حمیدرضا  

محمدعلیزاده پاشا
32723042بابل بندپی شرقی  سه راه گلوگاه

بابلمازندران72351058
حسین  رجب 

زاده شوبی
01112521310بابل بندپی غربی خشرودپی

بابلمازندران72351613
زهرا غالمی متی 

کالئی
01132257236روبروي اداره امور مالیاتی-چهار راه نواب - کمربندي شرقی 

بابلمازندران72351893
میرشجاع 

میرگتابی
01132453978بابل گتاب سه راه باالگتاب

35254172(روبروي مخابرات قدیم )بابلسر خیابان امام مقابل پاساژ صادق نژاد یاسا توسلیبابلسرمازندران72351920

1635339898و14بلوار شریفی بین شریفی یوسفصداقتبابلسرمازندران72351120

3335330074نبش کوچه امام خمینی- خیابان امام خمینی-بابلسرنازنین مهدي پوربابلسرمازندران72351330
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35345950بابلسر سه راه علوم پایه جنب تاکسی تلفنی مالصدرامحمد قریشیبابلسرمازندران72351349

01113281551بابلسرپازوارکاسه گرمحلهآرش طالب زادهبابلسرمازندران72351473

بابلسرمازندران72351508
نجمه باقرپور 

خشكی
35374938هادي شهر، کله بست، روبروي بانک کشاورزي

بهشهرمازندران72351554
سید مهدي 

خالقی تروجنی
1525280985بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب کوچه شهید مجیدي منزل شخصی

34541541خ باهنر روبروي دبیرستان نجابتعابدین عطاردبهشهرمازندران72351065

34574841مازندران بهشهر پاساژهاتفیحجت هاتفیبهشهرمازندران72351288

4224200تنكابن جنب اداره پسترضا شرافتیتنكابنمازندران72351337

54211999.کوچه طلوعی .خیابان عالمه محمد تقی سلیمیتنكابنمازندران72351119

تنكابنمازندران72351092
سیدمحمدجواد 

هاشمی
54222866تنكابن خ جمهوري جنب کوچه نسترن

54390998جنب درمانگاه خیریه_میرشمس الدین_تنكابن_مازندرانسینا پورمهرتنكابنمازندران72351902

52227566(شیري)شهریورجنب اداره پست دفتر پیشخوان دولت 17چالوس خفاطمه شیريچالوسمازندران72351007

52161147چالوس هچیرود جنب بانک ملییاسر باقی زادهچالوسمازندران72351174
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52248899چالوس میدان معلم دفتر پیشخوان دولت  جواد کیادلیري-مازندرانجواد  کیادلیريچالوسمازندران72351117

جویبارمازندران72351656
محسن  عرب 

میستانی
42530906مازندران جویبار خ شریعتی جنب شهرداري سابق

01155261806رامسر  میدان امام ابتداي خ مطهري روبه روي بانک ملیامیر  الریجانیرامسرمازندران72351834

1133325792ساري میدان ساعت خ انقالبمریم عمرانساريمازندران72351919

ساريمازندران72351585
سمیرا میرزاپور 

بیشه سري
1333363938فلسطین -خیابان فلسطین-ساري

ساريمازندران72351335
سیده زهره 

میرجمالی
33299089ساري بل کشاورز نرسیده به ترمینال جنب بانک رفاه

ساريمازندران72351134
عینعلینوریان 

الالیی
1512275555بلوار آزادي روبروي پارک آفتاب

33370056 جنب تعاونی جهاد کشاورزي2ساري بلوار آزادي ابتداي خیابان بعثت بعثت رقیه میرزائیساريمازندران72351131

ساريمازندران72351514
محسن محمدي 

ازنی
33228750ساري بل کشاورز باغات مهدشت

سارئمازندران72351793
امامعلی عرب 

خزائلی
33246983ساري خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه فوقانی ساختمان عرب خزائلی

سارئمازندران72351336
عاطفه رضوي گل 

چینی
33288180ساري بلوار امام رضا جنب ایستگاه تیرنگ

سارئمازندران72351370
عفت فالح 

سیاهدشتی
33601202ساري کمربندي جنوبی
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کمیل  قاضی نژادسارئمازندران72351314
ساري میدان خزر کمربندي غربی روبروي کوي باهنر ابتداي خیابان شهید 

فرجی دفتر پیشخوان خدمان دولت
33207023

33283695مازندران ساري بل امام رضا روبرو پارک قائمهانی محموديسارئمازندران72351014

سارئمازندران72351688
الهه توکلی 

دهكردي
01133256525ساري بلوار طالقانی ابتداي کوي سنگ روبروي مشاور امالک

سارئمازندران72351237
شیرین قربانی 

پاجی
01512278706ساري میدان امام خیابان بهزادي امور مشترکین پارسا

سارئمازندران72351284
ناهید حبیبی 

فوالدکالیی
33353075ساري خیابان امیرمازندرانی خیابان ام ام

سارئمازندران72351897
زهرا  پور فالح 

خاریكی
333411149بلوار کشاورز روبروي میرجانی جنب تامین اجتماعی شعبه 

سارئمازندران72351807
رضا سلمانی 

جلودار
33213048ساري بلوار خزر روبروي مدرسه ششصد دستگاه ابتداي کوچه نیلوفر

مازندران72351784
صالح  الدین 

 کال

حمیدرضا صالحی 

کجور
01913172647جاده اصلی روبرو درمانگاه-نوشهر روستا صالح الدین کال 

مازندران72351188
زیرآب  

(مازندران )

ساناز  مسیبی 

بورخانی
42458440زیراب میدان امام روبروي پاساژ رزاقی- سوادکوه-مازندران

ساداتمحلهمازندران72351016
میراحمد 

سیدقاسمی

مازندران رامسر ساداتشهر خیابان باهنر جنب بانک ملی دفتر خدمات ارتباطی 

اسماعیلی
55210021

سوادکوهمازندران72351831
محمد محمدي 

نفت چالی
42444283حاجی آبادروبروي بانک ملت-شیرگاه-سوادکوه-مازندران

سوادکوهمازندران72351261
رحیم گودرزیان 

سرخی
42457490مازندران سوادکوه زیراب جنب ایستگاه سواري پل سفید



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

فریدونكنارمازندران72351215
محمد 

هادینریمانی 
35665000خیابان شهید نامجو روبروي پاسگاه

فریدونكنارمازندران72351142
مجتبی  فروغی  

فروغی
01125669800خیابان شهدا روبروي آموزش و پرورش

الناز اقوام مدنیقائم شهرمازندران72351853
تعویض )جنب راهنمایی رانندگی / پل سیاه رود / کمربندي شمالی / قائمشهر 

(پالک
42080063

442077008نرسیده به مهر-خیابان شرافت-خیابان کارگر-قائمشهر-مازندراناحسان محمديقائم شهرمازندران72351182

قائم شهرمازندران72351694
الهام لطفی 

قادیكالئی
42080553خیابان اصلی- فوالدکال-روستاي-قائمشهر-مازنداران

قائم شهرمازندران72351190
ابوالقاسمجوادي 

کوچكسرائی
42237359خ ساري چهارراه فرهنگ کوي سیدین دفتر نوین

642076028نبش خزر -قائمشهر خ جویبارفاطمه فضلیقائم شهرمازندران72351827

542071690و3بین مولوي-خیابان مولوي-ترکمحله-خیابان ساريمحمدعلی داوریارقائم شهرمازندران72351801

قائم  شهرمازندران72351826
محمد  اسدي 

آهنگرکالئی
42259048قائمشهر خ بابل نبش کوچه امیر کبیر

42088781خیابان ساري جنب بانک سپه نیمافرید   عارفیقائم  شهرمازندران72351111

گلوگاهمازندران72351086
 علی عسگر 

خادمی گلوگاهی
01526229621 بهمن پاساژ نوروزي22گلوگاه  میدان 

34663582مازندران گلوگاه خ امام روبروي بانک آرمانعلی قلعه سريگلوگاهمازندران72351683
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مازندران72351085
محمدآباد 

آمل
2444297220ابتداي آفتاب - خ هراز - آمل الهام رضوانی

مازندران72351724
محمودآباد 

(مازندران )
1044734213نبش نسیم-خ امام -محمودآبادایمان محمدي

54265751 شهریور جنب داروخانه آقا داداشی دفتر پیشخوان دولت بور17نشتارود خ علیرضا بورنشتارودمازندران72351251

نكامازندران72351124
محمدرضا  

جمشیدي 
34748860خ انقالب مقابل اداره برق

نوشهرمازندران72351244
فتحعلیاسحق 

نیموري
52334072نوشهر خیابان فردوسی جنب سازمان تامین اجتماعی

1444528558نور میدان کارگر ابتداي خ نیما پمریم توکلینورمازندران72351243

1444528558نور میدان کارگر ابتداي خ نیما پمریم توکلینورمازندران72351243

1144643290نور روستاي گنج یاب خیابان اصلی نبش توحید هادي ساالرنورمازندران72351874

144522263 پ9خیابان امام کوچه سوردارقنبر کریمینورمازندران72351235

1144643290نور روستاي گنج یاب خیابان اصلی نبش توحید هادي ساالرنورمازندران73351079

نورمازندران72351061
سیده سحر  

حسینیان 
44526022فردوسی_تقاطع خ حافظ

نورمازندران72351733
محمود مشایخ 

فیروزکالئی

انتهاي پاساژ  صدیقی و لبخند - جنب شهرداري نور- نورخیابان امام -مازندران

کودک
44522986
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32768991انتهاي خیابان شیخ مفید- خیابان فتح شیاه کوه - اراکمحمد صالحیاراکمرکزي72361016

33661666اراک بل فاطمیه جنب بانک ملتعلی پاگلیاراکمرکزي72361025

33125168اراک شهرصنعتی میدان کانون جنب امالک حیدريشهین تریوهاراکمرکزي72361059

اراکمرکزي72361009
هادي مزرعه 

فراهانی
32275136اراک خیابان آیت اله سعیدي نرسیده به بانک سپه نبش کوچه شهید عابدي

32226000اراک خ امام موسی صدر حدفاصل اداره برق و پل برقعلی ورمزیاراراکمرکزي72361073

8632272625اراک انتهاي خ مشهد جنب اتش نشانیغالمرضا غالمیاراکمرکزي72361021

33247403اراک خ قایم مقام میدان ساعتاحمد آقاباقرياراکمرکزي72361003

اراکمرکزي72361019
ابوالفضل سلیمانی 

یزدي
32249038 متري17اراک خ ش رجائی ابتداي 

اراکمرکزي72361034
سید محمدعلی 

طحامی
103433673124اراک خ دانشگاه خ بهزیستی پیشخوان دولت

اراکمرکزي72361008
زهرا غیاث آبادي 

غیاث آبادي
08632241881 راه دکتر حسابی نبش بانک مهر اقتصاد4اراک دکتر حسابی 

34053924روبروي شرکت گاز (ع)اراک خیابان قائم مقام میدان امام حسین محمد صالحیاراکمرکزي72361050

08613684949خ دانشگاه مقابل بانک ملت نرسیده به میدان نمازمحسن   صادقیاراکمرکزي72361002
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34224290خ شریعتی چهاراه گردو نبش کوچه بهادريپرگل بیاتاراکمرکزي72361012

32247380اراک خیابان شریعتی نرسیده به میدان راه آهن نبش کوچه نوروزيمحسن محمدياراکمرکزي72361105

08613681387استان مرکزي شهرستان اراک خیابان جهادسازندگی نبش خیابان امام حسین عربابه کاظمی مجداراکمرکزي72361044

اراکمرکزي72361010
فرزانه صالحی 

مرزیجرانی
33679980اراک شهرک فاطمیه خیابان پیوند

08632778000اراک ح جهانگیري نبش ک آقاییمحسن محمدياراکمرکزي72361037

8612275775اراک خ شهدا روبروي بانک ملیطیبه دژداراراکمرکزي72361006

32231930اراک خیابان شهید شیرودي جنب بانک ملیحمیدرضا کریمیاراکمرکزي72361033

مجید لطفیتفرشمرکزي72361064
نبش کوچه -پایین تر از چهار راه افضلی- شهرستان تفرش خ آیت اله سعیدي 

حیدري
36235002

تفرشمرکزي72361004
فاطمه سادات 

میرحسینی
08626225121تفرش خیابان امام روبروي اداره جهاد کشاورزي

تفرشمرکزي72361004
فاطمه سادات 

میرحسینی
08626225121تفرش خیابان امام روبروي اداره جهاد کشاورزي

مرکزي72361074
زرند 

(مرکزي )
45223920مرکزي زرندیه مامونیه حیابان ابوذرهدي فراهانی

08664220481مرکزي دلیجان خ امام روبروي مسجد اعظممحمد ابراهیمیدلیجانمرکزي72361086
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تلخابمرکزي72361110
محسن قاسمی 

نژاد
08658235979روبروي بانک کشاورزي-خ امام خمینی-تلخاب-فراهان-اراک

مرکزي72361108
پرندک  

مرکزي
45422489استان مرکزي شهرستان زرندیه شهر خشكرود جنب پمپ بنزینمجتبی جعفرخانلو

8652336644استان مرکزي شهرستان خمین بلوار بهشتی نبش کوچه تواناطیبهرفیعیخمینمرکزي72361056

46230000خمین خیابان مطهري دفتر پیشخوان دولت کفایتیمحمدکریم کفایتیخمینمرکزي72361058

08646222خمین خ امام خساحلی روبروي بیت امامشهریار خسرويخمینمرکزي72361020

46333856خمین بلوار پاسداران ابتداي خیابان جهادعلی محمديخمینمرکزي72361024

46221755خمین خ قدس جنب پمپ بنزین سابقکبري مشایخیخمینمرکزي72361018

خمینمرکزي72361070
بهروز عاشق 

حسینی
46330026خمین میدان شهدا بلوار بعثت

46232699خمین بلوار منتظري جنوبی نرسیده به پل احمد آبادفریدا فالحیخمینمرکزي72361035

خمینمرکزي72361079
سید حسین 

رضایی
46222888خ شریعتی روبروي بانک رفاه مرکزي-خمین-مرکزي

35622443خیابان امام نبش کوچه شهید یادگاري.خنداب حمیدرضا رضائیخندابمرکزي72361046

8642249010ساوه خ شریعتی روبروي بانک ملی فلطسنفریباایمانیساوهمرکزي72361040
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ساوهمرکزي72361068
علیرضا محمدزاده 

علداش
42417200پیک نیک گاز نبش میدان شهید اوینی

1842232492ساوه خیابان مطهري نبش مطهري ترمه مروتیساوهمرکزي72361027

ساوهمرکزي72361054
سید وحید  سید 

صدرائی
42224426ساوه خ شریعتی جنب آزمایشگاه کوثر

42245394دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی1/12ساوه خیابان کارگرجنب کارگرمیالد اسماعیلیساوهمرکزي72361052

08642225010ساوه م امام پاساژ کارکنان دولت دفتر پیشخوان شفائیمهدي شفائیساوهمرکزي72361053

سنجانمرکزي72361013
سید مهدي 

حامدي فیجانی
32724692اراک سنجان خ شهید هاشمی جنب ایستگاه اتوبوس

مرکزي72361039
سربند 

(مرکزي)

فاطمه السادات  

هاشمی
38227546شازند خ شهدا ابتداي خ ولی عصر

مرکزي72361047
سربند)شازند

 )
38227121شهرستان شازند خ شهدا جنب پل شهداکاظم   نجاري

فرمهینمرکزي72361095
راویه شریفی بی 

باالن
33722007فرمهین بل ش فهمیدهنبش ک یاس

35455172(ع)جنب مسجد امام رضا  - (ره)خیابان امام خمینی ابوالقاسم کوخائیکمیجانمرکزي72361036

35453777خ معلم نرسیده به فلكه شهرداريمجتبی سلیمیکمیجانمرکزي72361061

1243233320 خرداد بعد از چهارراه مخابرات نبش بوستان 15محالت خ مهدي مجدیانمحالتمرکزي72361092
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643233340استان مرکزي شهرستان محالت خیابان انقالب بن بست اخالص مرضیه امیدبیکمحالتمرکزي72361087

مرکزي72361022
مهاجران 

سربند
08624623637مهاجران کوي فرهنگیان خ مالصدرامرجان ابریشم

7643225333بستک میدان بسیج جنب بانک ملی دفتر پیشخوان خدمات دولتسعید رحیمیبستکهرمزگان72371091

اعظم برزگر بفروئیبندرعباسهرمزگان72371186
 (نایبند شمالی)به سمت خور نایبند (آزادگان)بندر عباس آزادگان پارک شهداء 

3بلوار سرور آزادگان نبش کوچه سرور آزادگان
33335164

33318164طبقه همكف-ساختمان عرفان -ورودي ازادگان-شهرنمایشنرگس میرچناريبندرعباسهرمزگان72371098

نرگس شهبازيبندرعباسهرمزگان72371149
بلوار جمهوري اسالمی نرسیده به بیمارستان شهید محمدي روبروي ستاد 

خبري جنب رویال مارکت
33331825

بندرعباسهرمزگان72371055
اعظم  لطفی 

کرامتی
33615667خیابان دانشگاه بلوار پرفسور خشنودي جنب کودک من

232244368فلكه برق خ بهشتی جنب آموزش و پرورش ناحیه سعیده غالمیبندرعباسهرمزگان72371139

33665668رسالت جنوبی روبروي مخابراتاسما سعدي پوربندرعباسهرمزگان72371196

32246937بندرعباس بلوارامام خمینی روبروي خ دانش مجتمع یاس ط همكفحسین  فیروزيبندرعباسهرمزگان72371117

1333674800خیابان شقایق پالک - ابتداي خیابان ترمینال-چهارراه نخل ناخداندا ریگیبندرعباسهرمزگان72371057

833661555چهارراه رسالت ساختمان ابفا ط همكف پ محمد علی شاهیبندرعباسهرمزگان72371045



تلفنآدرسمسئول دفترشهراستانکد دفتر پیشخوان

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

33334944پارک دباغیان ابتداي خیابان فلسطین جنب سوپر مارکت خواجه عطاخدیجه شهابیبندرعباسهرمزگان72371053

132254043بندرعباس یادبود میدان شهدا بلوار شهدا کوچه فروشگاه ورزشی راین آالله الهام صبوريبندرعباسهرمزگان72371009

بندرعباسهرمزگان72371096
سیدهادي 

موسوي سردري
33752210روبروي کانكس پلیس-به سمت خیابان طلوع -  راه پردیس4- رسالت شمالی 

بندرعباسهرمزگان72371122
مراد قاسمی 

ورزقان
54619037بندرعباس داروپخش نبش فروزان

33524226پیامبراعظم کوچه شهید موسی درویش روبرو اتشنشانیراضیه نوروزيبندرعباسهرمزگان72371192

فاطمه شاهگل نژادبندرعباسهرمزگان72371056
بندرعباس بلوار امام خمینی روبروي اتكا مرکزي داخل پارک دکتر صفا دفتر 

72371056پیشخوان
7616687568

144242676خ انقالب پاساژ مدنی پالک محمدشریف بدريبندرلنگههرمزگان72371049

44245550بندرلنگه خیابان شهرداري روبروي خدمات شهريماریه نجفیبندرلنگههرمزگان72371125

44235020کنگ خ طالقانی اداره پست دفتر پیشخوانمحمود فرهمندبندرلنگههرمزگان72371047

33223009استان هرمزگان بندرخمیر سه راه شهرداري  جنب شهرداريابوذر مالكیبندرخمیرهرمزگان72371121

44344242جناح خیابان بهزیستی ساختمان نگینابراهیم  شریفیبستکهرمزگان72371007

7644626130روبروي کافی نت بوران-بلوار معلم-پارسیانفاطمه حسینیپارسیانهرمزگان72371127
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35424008حاجی آباد خیابان ولی عصر شمالی طبقه زیرین صندوق تعاون ایرانیانسعیدهداییانحاجی آبادهرمزگان72371147

هرمزگان72371088
حاجی  آباد 

(هرمزگان )
35423217بلوار امامطیبه   شیخ زاده

42887130روبروي موسسه قوامین-بلوار انقالب غربی مرضیه رشیديرودانهرمزگان72371099

قشمهرمزگان72371145
حسن سعیدي 

گوربندي
7635222051قشم بلوار صیادان روبروي سمساري مولوي

5240081قشم مجتمع فردوسی روبروي هتل شادنازحسن  احمد زادهقشمهرمزگان72371061

کیشهرمزگان72371169
شهرام صاحب 

جمعی
744445858خراسان بساک پ1کیش شهرک صدف فاز 

2244455170کیش مجتمع ساالر کیش پپرویز مراديکیشهرمزگان72371143

42230500میناب بلوار امام روبروي کارخانه یخ قدیممریم گمشاديمینابهرمزگان72371084

مینابهرمزگان72371136
مهدیه  ذاکري 

قشمی
07652229572میناب خ شهید امینی پاساژ حیدرپور

2394751میناب هشتبندي باالترازمسجدجامع دفترخدمات ارتباطیحمید یاراحمديهشت  بندئهرمزگان72371110

33124106اسداباد میدان ساعت اول کوچه بازارجنب کلی فروشی صفائی و زرعلیبابک فدائیاسدآبادهمدان72381072

33123898خ فرهنگ روبروي بانک ملی شعبه سید جمال الدینمحمدرضا صابراسدآبادهمدان72381007
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بهارهمدان72381030
محمد صادق بنی 

اردالن
34501000همدان بهار خ امام روبروي پست سابق

34947420تویسرکان خ باهنر جنب بانک سپهمهدي شاهرخیتویسرکانهمدان72381025

تویسرکانهمدان72381104
فخرالسادات 

مهدیان
34941714خیابان باهنر روبروي کوچه صادقیه باالتر از آزمایشگاه دکتر صابونی

08126227539جنب بانک کشاورزي-خ امام خمینیزهرا مظفري شهپررزنهمدان72381094

7238108335228180همدان کبودراهنگ خ امام دفتر پیشخوانفاطمه زنديکبودرآهنگهمدان72381083

کبودرآهنگهمدان72381081
فاطمه ابراهیم 

خانی
5228622کبودراهنگ بلواربهشتی روبروي مرکزتلفن

33354682صبح و عصر- دفتر پیشخوان شتاب - نبش چهار راه برق باال- مالیر محمد حمزه لويمالیرهمدان72381067

مالیرهمدان72381132
عصمت علی 

محمدمالیري
32210094خ شهید شیخ حسنی روبروي باغ گل شهرداري

8512251931مالیر ابتداي بلوار سیف الدوله پاساژ پارسمهدي اولیائیمالیرهمدان72381029

3322975میدان قائم تاالر بارانمینا عابدینیمالیرهمدان72381008

مالیرهمدان71383005
شهاب  نوردي 

نامیله
32283070دفتر پیشخوان نامیله-خیابان ولیعصر -(شهرک اندیشه)نامیله-مالیر

33348048(ع)دفتر پیشخوان امام حسین-ضلع شمالی میدان-(ع)میدان امام حسین-مالیررضا موساییمالیرهمدان72381141
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2251601مالیر خ شهدا نرسیده به میدان زندیه جنب بانک صادراتمسعود روستائیمالیرهمدان72381003

مالیرهمدان72381032
مصطفی قهري 

صارمی
33351355میدان نبوت جنب مهدیه پیشخوان اول

نهاوندهمدان72381058
نسرین حاجی 

باباعلی
33221200نهاوندابتداي خیابان خاقانی روبروي آموزش و پرورش

همدان72381012
نهاوند 

(همدان )
08523244978شهریور ابتداي بلوار امام حسین17نهاوند م مهري کیانی

32533390خیایان شریعتی، باالتر از چهارراه، نرسیده به ایستگاه عباس آبادصفورا فرجام طلبهمدانهمدان72381076

32516877همدان ارامگاه بوعلی نبش بل مدنی دفتر پیشخوانمجتبی مصباحیهمدانهمدان72381096

همدانهمدان72381015
سید محمد 

مهدیمرتضوي
38275430خیابان بوعلی سیزده خانه جنب مسجد امام حسین

همدانهمدان72381013
حسین کاویانی 

حقگو
68280340همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد 

همدانهمدان72381115
حمیدرضا عروتی 

پاک
132512602همدان خیابان بوعلی پاساژ هما طبقه 

همدانهمدان72381018
سمانه سهیل 

امامی
32546001همدان ش فرهنگیان میدان استقالل

11332755877متري وحدت پالک 12همدان  خضر خ وحدت امیر محمديهمدانهمدان72381010

32650300همدان اول خ اراکوحید باللیهمدانهمدان72381036
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همدانهمدان72381016
فاطمه  کریمی 

عظیم
7238101632674142همدان خضر سی متري وحدت روبروي بانک صادرات دفتر خدماتی 

همدانهمدان72381048
مریم السادات  

شامخی ولید
08114220047بلوار شهید رجایی سه راهی جانبازان جنب پل عابر پیاده

32518912همدان خ  شهدا پایین تراز بانک  مهراقتصاد دفتر پیشخوانفرشته امانیهمدانهمدان72381011

32530241همدان میدان امام ابتداي خ اکباتانمهیار  امیديهمدانهمدان72381009

32623481باالتر از پارک (ج فقیره)همدان بلوار نهم دي سعید  رضائی نورهمدانهمدان72381133

32533960((ره)به سمت میدان امام خمینی)م امامزاده عبداهلل باالتر از بانک ملی.همدانقاسم آرتیمانیهمدانهمدان72381090

2531957خ شریعتی نبش ک ذوریاستینالدن لطیفیهمدانهمدان72381109

34277400بعد از بانک ملی2شهرک ولیعصر ایستگاه لیال مسلم خانیهمدانهمدان72381026

34225726ساختمان بانک صادرات طبقه همكف- همدان بازار خودرو محمد فزونیهمدانهمدان72381035

34374343همدان جورقان خ امام پست بانک جورقانخالد شهبازيهمدانهمدان72381051

38338404همدان خ صدف باالتر از تاالر ونوسمهدي الماسیهمدانهمدان72381049

34425237 دفتر مدرس67همدان م مدرس پتارا جمشیديهمدانهمدان72381085
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38314462همدان دره مرادبیگ میدان بهارستان دفتر پیشخوان دره مرادبیکعلیرضا باللیهمدانهمدان72381073

همدانهمدان72381053
محمد جعفر 

انصاریان
44032521187خ تختی روبه روي پارک کودک پ

ابرکوهیزد72391006
طاهره اکرمی 

ابرقوئی
32828882ابرکوه خیابان شهید بهشتی ابتداي خیابان سرو

یزد72391073
ابرکوه  

(ابرقو)
03532830320چهارراه جانبازان بلوارامام خمینی جنب در مانگاه تامین سالمتمهدي فالح

اردکانیزد72391048
جواد دهقانی 

احمدآباد
32274334یزد اردکان احمدآباد بلوار امام خ محقق داماد

یزد72391056
اردکان  

(یزد)

حسینعلی 

محمودیان اردکانی
11132239005اردکان خیابان صدرآبادجنب کوچه 

یزد72391028
اشكذر 

(صدوق )

مهدي دهقانی 

اشكذري
32726550اشكذر ابتداي خ طالقانی نبش ک شهیدان جعفري نسب

32625785یزد تفت خیابان ساحلیمرضیه حاتم پورتفتیزد72391007

حمیدیایزد72391015
ابوالفضل دهقان 

شیري
38236260بل پاسداران بعداز مخابرات کوثر

زارچیزد72391019
حسین 

خوشنویس زارچ
7235276800یزدزارچ بلوارشهید صدوقی صدوقی 

مهریزیزد72391026
شكوفه زارع 

بیدکی
32531200مهریز خ ش مطهري روبرو بیمارستان جنب عینک دانشجودفتر پیشخوان

مهریزیزد72391040
راضیه دهقان 

منشادي
32346991مهریز بلوار هفتم تیر روبروي اداره برق
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میبدیزد72391037
سمیه دهقانی 

فیروزآبادي
32324322نرسیده به ثبت اسناد میبد-خیابان کاشانی-خیابان امام

میبدیزد72391041
خدیجه زارع 

مهرجردي
37264541روبروي بانک سپه مرکزي-خیابان امام

یزدیزد72391025
امیرحسینپارسائیا

ن
35286800شهریور مجتمع تجاري الله17بل

یزدیزد72391065
مهناز حیدري 

مزرعه آخوند
35282898بل استقالل میدان کسنویه بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزادي

یزدیزد72391023
سیدحسین 

رستگاري
38240004یزد خ انقالب روبرومسجدحكایتی

5283256یزد م ابوذر ک ژاندارمري نبش نظام وظیفهعلی آسایشیزدیزد72391002

36239441جنب امالک پارسیان-ابتداي خیابان وکیل -چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوري فاطمه احسانیزدیزد72391033

36272040میدان خاتمی ابتداي بلوار مدرس جنب پل هوایی داخل کندرورضا عمانییزدیزد72391066

36270691یزد چهارراه بعثت ابنداي خ سیدگلسرخپریسا پاک چشمیزدیزد72391049

یزدیزد72391038
امیر مشرفی 

میبدي
35211720یزد ابتداي خ مهدي روبروي یگان امداد

836229009یزدشاهدیه گردفرامرزشهرک طالقانی خ عدالتحسین خاتمی رادیزدیزد72391064

32520099بلوار منتظرقائم روبرو اداره برقسمیه  دهقانیزدیزد72391013
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یزدیزد72391054
زهره وفائی دره 

شیري
37283880یزد ب صدوقی جنب ک بهداري سپاه

یزدیزد72391030
محمد مهدي 

لسان صدق
3436249696پالک -(دکتربهنازسابق)جنب داروخانه آرمان -ابتداي خیابان چمران

37213535یزد سه راه ازادشهر ابتداي بلوار ازادشهر سمت چپوهاب  پوربابایییزدیزد72391072

35280482 شهریور بلوار رسالت میدان ارمان17بلوار دري فروغی پوریزدیزد72391071

یزدیزد72391059
مهناز دهقان 

منگابادي
3518213006یزد بلوار پرفسور حسابی میدان عالم ساختمان محراب


