
آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
زنجان طارم آببر خیابان امام روبروی بانک صادرات32823464اب برزنجان72221080

استان رنجان شهرستان طارم شهر آب بر خیابان امام جنب میدان امام علی32823626اب برزنجان72221162

دهدشت میدان مركزي شهر32260220اب شیرینکهگیلویه و بویراحمد72311056

 پیشخوان دولت2 جنب الله12ابادان ایستگاه 53369019آبادانخوزستان72211294

53274خیابان شیر خورشید روبروکلینیک شهید بهشتی دفترخدمات ارتباطي-احمدآباد-آبادان-خوزستان53338311آبادانخوزستان72211108

 جنب بانک سپه19و18خوزستان آبادان بلوار طیب بین طیب 53330270آبادانخوزستان72211319
44آبادان خ امیری کوچه فردوسی پ 53224828آبادانخوزستان72211079

37 نبش ذوالفقار 4 متری ایستگاه 40ذوالفقاری 53350510آبادانخوزستان72211285

(کوچه برق سابق) 12آبادان خیابان امیری فرعی 53234616آبادانخوزستان72211288

آبادان خ سیکلین روبروی اداره مخابرات53220610آبادانخوزستان72211250

425بلوک18و17آبادان شاملو بین بهمن53309023آبادانخوزستان72211251

7 پالک 1069کوی ولیعصر بلموار فیه ردیف 53360753آبادانخوزستان72211359

249پ/دفترپیشخوان دولت-جنب رستوران کاج-13فرعی-احمدآباد-آبادان53339141آبادانخوزستان72211128
روستای کوتشنوف (مینوبار)آبادان دهستان منیوحی 53397026آبادانخوزستان73211009

 جنب داروخانه شبانه روزی دکتر پورکیانی49 بهار 7آبادان کوی قدس ایستگاه 53321066آبادانخوزستان72211405

بلوار استقالل روبروی ساختمان پزشکان44347720آبادهفارس72251077

اباده خ امام روبروی بانک ملی مرکزی44360607آبادهفارس72251198

اباده خیابان سعدی44341990آبادهفارس72251431

اباده خیابان آشورا07144336611آبادهفارس72251558

استان فارس شهرستان آباده میدان بسیج جنب هالل احمر 07144341003آبادهفارس72251525
(عج)میدان ولي عصر 44343400آبادهفارس72251065

نی ریز آباده طشک خ امام خمینی ک یاس دو53894445اباده  طشکفارس72251206

آبدانان خ امام3625232آبدانانایالم72141050
ایالم ابدانان خ امام33653807آبدانانایالم72141088

ابدانان خ امام ابتدای بل ش بهشتی33623981آبدانانایالم72141041

ابدانان خیابان شهیدمطهری روبروی مسجد جامع33628284آبدانانایالم72141040

بهمن22ایالم آبدانان شهرسرابباغ خ08433637824آبدانانایالم72141109

خ بهار-شهر مورموری33654001آبدانانایالم72141124

ابرکوه خیابان شهید بهشتی ابتدای خیابان سرو32828882ابرکوهیزد72391006

چهارراه جانبازان بلوارامام خمینی جنب در مانگاه تامین سالمت32830320ابرکوهیزد72391073

شاهدیه خ امام03515214350ابرکوهیزد72391027

خ ش باهنر روبروي مسجد بزرگ اقا32828700ابرکوهیزد72391018

غدیر نبش خیابان گلستان03137610220ابریشماصفهان72131449 فالورجان شهرابریشم بلوارال

خوزستان اندیکا شهرابژدان روبروی بانک کشاورزی 06143280260ابژدانخوزستان72211406
شهرستان کلیبر شهر ابش احمد04274263232آبش احمدآذربایجان شرقی72101184

1پالک - کوچه دانش : معبر آخر - خیابان شهید امینه : معبر ماقبل آخر - محله چپ 44462932آبش احمدآذربایجان شرقی72101641

تستی61912222ابعلیتهران50050075

خیابان امام-بابک -بیله سوار -استان اردبیل2832036آبگرماردبیل72121151

1 متری پردیس نبش ک ولی پ 18زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی ابتدای 35275061ابهرزنجان72221089

2میدان مصلي ابتداي خ امام پ35227071ابهرزنجان72221068

 بهمن دفتر پیشخوان کاظمی22ابهر شناط خ بهشتی چهارراه داودی زیر چراغ قرمز روبروی درمانگاه 35261323ابهرزنجان72221084

5چهارراه امام حسین جنب بانک ملی پ-ابهر-زنجان35223059ابهرزنجان72221119

زنجان ابهرخ بهشتی جنب دادگستری سابق دفتر خدمات ارتباطی سروش02435279192ابهرزنجان72221069

شهربورمیدان پیر17خ 35244338ابهرزنجان72221121
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ابهر ابتدای مصلی جنب بانک ملی بین داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی پست بانک امید35244590ابهرزنجان72221136

17ابهر خ بهشتی روبروی مسجد صاحب الزمان پ35263897ابهرزنجان72221054

7ابهر ابتدای خ شریعتی پ35241523ابهرزنجان72221055

شهریور17ابهر ابتدای خ 35241322ابهرزنجان72221051

خ ولیعصر باالتر از میدان ولیعصر دفتر صبا35241301ابهرزنجان72221056

428پالک (کوچه حسینیه)ابهر خیابان امام خمینی باالنر ازکوچه برادران شهید قزوینی 35242666ابهرزنجان72221155

10زنجان ابهر نورین خ شهید حسینی پالک 35286723ابهرزنجان73221010

 11شوره آباد بلوار معلم ربروی اداره کار پالک35272202ابهرزنجان72221166

الین دوم-بازار مروارید - ابوموسی35623988ابوموسیهرمزگان72371191

اردبیل ابی بیگلو خیابان امام32382080ابی  بیگلواردبیل72121062

استان قزوین  شهر ابیک خ طالقانی روبروی بانک مسکن32823311آبیکقزوین72261055

آبیک شهرک قدس پایین تر از بیمارستان ضلع غربی فضای سبز دفتر پیشخوان32895616آبیکقزوین72261108

آبیک خ طالقانی روبروی مخابرات جنب فرمانداری32898900آبیکقزوین72261052

روبروی بانک ملت-خاکعلی بلوار امام خمینی-قزوین02832982515آبیکقزوین72261037

آبیک خ طالقانی روبروی دادسرا جنب شیرینی هانی32820032آبیکقزوین72262253

خیابان طالقاني جنب تاالر یعقوبي02822828586آبیکقزوین72261014

گوگان چهارراه مرکزی اول خ فردوسی34524060آذرشهرآذربایجان شرقی72101284

متري اول حنب مجتمع امام رضا45ممقان شهرك شهید سلیمي 34329114آذرشهرآذربایجان شرقی72101150

اذرشهر خ امام جنب جنب مسجد امام 34231030آذرشهرآذربایجان شرقی72101166

اول خ شهید بهشتي 04124233600آذرشهرآذربایجان شرقی72101160

جنب شیخ الریس اول جدیری جنوبی روبروی درمانگاه شهرداری- خ ازادی - تبریز 33360561آذرشهرآذربایجان شرقی72101425

آذرشهر خ امام روبروي شهرداري04134232500آذرشهرآذربایجان شرقی72101421

آذرشهر خ امام نرسیده به رضوان روبروی مدرسه باغچه بان34236776آذرشهرآذربایجان شرقی72101206

نبش کوی پزشکان-خ رسالت-شهرک ولیعصر34593138آذرشهرآذربایجان شرقی72101647

 متر پایین تر از کالنتری جنب منزل رضا دوخت300 بهمن 22خیابان 34320898آذرشهرآذربایجان شرقی72101697

اراک خیابان آیت اله سعیدی نرسیده به بانک سپه نبش کوچه شهید عابدی32275136اراکمرکزی72361009

اراک خ مالک اشترنرسیده به چهارراه خاتم االنبیا روبروی مسجدخاتم االنبیا32788674اراکمرکزی72361015

اراك خ قایم مقام میدان ساعت33247403اراکمرکزی72361003

اراک شهرصنعتی میدان کانون جنب امالک حیدری33125168اراکمرکزی72361059

اراک انتهای خ مشهد جنب اتش نشانی08632272625اراکمرکزی72361021

اراک، شهرک علی ابن ابیطالب، بلوار خاتم االنبیا، بین کوچه مجاهد و حیدری32768991اراکمرکزی72361016

طبقه همکف-51پالک-خیابان امام موسی صدر-2کوچه حکمت-پل برق-اراک32226000اراکمرکزی72361073
اراك بل فاطمیه جنب بانك ملت33661666اراکمرکزی72361025

 متری 17اراک خ ش رجائی ابتدای 32249038اراکمرکزی72361019

 راه دکتر حسابی نبش بانک مهر اقتصاد4اراک دکتر حسابی 32241881اراکمرکزی72361008

1034اراک خ دانشگاه خ بهزیستی پیشخوان دولت33673124اراکمرکزی72361034

خ دانشگاه مقابل بانك ملت نرسیده به میدان نماز3684949اراکمرکزی72361002

روبروی شرکت گاز (ع)اراک خیابان قائم مقام میدان امام حسین 34053924اراکمرکزی72361050

اراک خ شهدا روبروی بانک ملی8612275775اراکمرکزی72361006

اراک خیابان شریعتی نرسیده به میدان راه آهن نبش کوچه نوروزی32247380اراکمرکزی72361105

اراك بلوار كرهرود34178777اراکمرکزی72361011

استان مرکزی شهرستان اراک خیابان جهادسازندگی نبش خیابان امام حسین ع08613681387اراکمرکزی72361044

خ شریعتی چهاراه گردو نبش کوچه بهادری34224290اراکمرکزی72361012

اراك شهرک فاطمیه خیابان پیوند 33679980اراکمرکزی72361010
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اراک خیابان شهید شیرودی جنب بانک ملی32231930اراکمرکزی72361033

اراک ح جهانگیری نبش ک آقایی08632778000اراکمرکزی72361037

اراك سنجان خ شهید هاشمي جنب ایستگاه اتوبوس32724692اراکمرکزی72361013

اراک خیابان شهدای صفری34176064اراکمرکزی72361096
5956پ -جنب دفتر نماینده مقام معظم رهبری- نرسیده به تقاطع ادبجو- خ محسنی32273374اراکمرکزی72361097

اراك خ مشهد فلكه قران ك والشجردي08633259770اراکمرکزی72361066

اراک خیابان جالل آل احمد 34255290اراکمرکزی72361023

بر جاده اصلی-نظم آباد -اراک34034019اراکمرکزی72361106

بر جاده اصلی-نظم آباد -اراک34034019اراکمرکزی73361008

4اراک کوی ناصریه خ ظفر نبش نصر 33681112اراکمرکزی72361078

5نبش كوچه عدالت (ع)اراك خیابان امام رضا 34659011اراکمرکزی72361118

شهرستان اراك شهر كارچان خیابان تعاون33542120اراکمرکزی72361133

اراک شهرک قائم خیابان باهنر روبروی پارک قائم آل محمد34051474اراکمرکزی72361069
اصفهان آران و بیدگل میدان شهید بهشتی54738411آران و بیدگلاصفهان72131299

اران وبیدگل خ شهدائ جنب ستاد نمازجمعه54728504آران و بیدگلاصفهان72131293

ابوزیداباد میدان امام حسین دفتر پیشخوان خدمات دولت موسوی54255590آران و بیدگلاصفهان72131037

طبقه فوقانی دفترخانه اسناد رسمی- خیابان امام خمینی - شهر نوش آباد - آران و بیدگل 54825860آران و بیدگلاصفهان72131428

آران و بیدگل خ محمدهالل54737006آران و بیدگلاصفهان72131061

آران و بیدگل نوش آباد میادان شهدا ساختمان مخابرات03622825112آران و بیدگلاصفهان72131081

قزوین ارداق بلوارشهدا34433388ارداققزوین72261053

اردبیل دروازه آستارا پشت تی بی تی سابق33814520اردبیلاردبیل72121070

دفتر خدمات ارتباطي بهار-حدفاصل میدان توحید ومیدان حكیم نظامي -خیابان ابوطالب33632442اردبیلاردبیل72121014

اردبیل کارشناسان شهرک اداری خ ارفع پشت اداره برق استان33747701اردبیلاردبیل72121137

اردبیل میدان خاتم النبین جنب نمایشگاه موسوی33446010اردبیلاردبیل72121102
29اردبیل کمربندی دوم محله شهریار خیابان شهریار  پالک 33410089اردبیلاردبیل72121029

شهرک مخابرات میدان منا خ شهدا33590576اردبیلاردبیل72121113

اردبیل فلسطین تقاطع طوس وخیام33520773اردبیلاردبیل72121103

22پ - جنب شورای نگهبان - اول خ والی - میدان قدس-اردبیل 33230505اردبیلاردبیل72121079

خ کشاورز اول ش گلسار33721519اردبیلاردبیل72121077

سه را نیروگاه به طرف میدان بعثت نرسیده به بانک مسکن33611339اردبیلاردبیل72121121

اردبیل م مادر خاتم النبین روبه روی بانک ملی دفتر پیشخوان سلیمان زاده04533465360اردبیلاردبیل72121096

 متری والی18خ - خ شهید یسری - اردبیل 04533238375اردبیلاردبیل72121171

خدانش روبروی راهنمائی ورانندگی04512233310اردبیلاردبیل72121068

822 روبروی مجتمع فرهنگیان قطعه 6شهرک کوثر بلوک 33598408اردبیلاردبیل72121005

طبقه همکف مطب دکتر موسوی - ک اسالمی - روبروی الماس شهر - شریعتی 33234854اردبیلاردبیل72121001
اردبیل خ انقالب جنب مسجد خیراباد33457079اردبیلاردبیل72121157

بزرگراه شهدا خیابان خیرین مدرسه ساز جنب مسجد قائم دفتر پیشخوان قائم33623689اردبیلاردبیل72121080

خیابان باکری روبروی ترانس برق پیشخوان باکری دفتر جباری33253184اردبیلاردبیل72121053

1بلوار پیام اوران روبروي شهرداري منطقه 42530665اردبیلاردبیل72211211

اردبیل  نبش میدان مبارزان نرسیده به بانک کشاورزی33357743اردبیلاردبیل72121016

اردبیل سید آباد راه كلخوران جنب سوپر ماركت ابراهیمي33846686اردبیلاردبیل72121042

خیابان طالقانی جنب مسجد جامع کوچه شهید محرمی32220615اردبیلاردبیل72121082

(ع)اردبیل میدان قیام  جنب قرض الحسنه امام حسن مجتبی33366692اردبیلاردبیل72121011
 جنب ایستگاه اتوبوس 5اردبیل خ وحدت 04514470020اردبیلاردبیل72121081
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اردبیل میدان مقدس اردبیل جنب ماشینشویي گلها دفترپیشخوان بدلي33819903اردبیلاردبیل72121041

31متربطرف دروازه مشكین پ50بزرگراه شهدامیدان جهاد33333330اردبیلاردبیل72121025

 ابان روبروی دانش پژوه13اردبیل خ 33515588اردبیلاردبیل72121044

اردبیل چهارراه امام طبقه دوم برج صدف 33232951اردبیلاردبیل72121021

بزرگراه شهدا اول شهرك توحید دفتر خدمات ارتباطي صنایعي33616853اردبیلاردبیل72121072

شهرك كارشناسان میدان فرهنگ خیابان فرهنگ نبش خیابان فرهنگ یك33719967اردبیلاردبیل72121069

نرسیده به بانک کشاورزی- خیابان امام خمینی- شهر هیر33673131اردبیلاردبیل72121133

اردبیل میدان بعثت جنب حمام صفا33618888اردبیلاردبیل72121093

174اردبیل خ سعدی مابین عالی قاپو وباغمیشه روبروی دبیرستان بهار پ 33251413اردبیلاردبیل72121078

6شهرک سینا م مادر ق33846612اردبیلاردبیل72121002

288اردبیل چهارراه پیرعبدالملک نبش ک سنگر پالک 33369666اردبیلاردبیل72121059

اردبیل بزرگراه شهدا روبروی شهرک توحید باالتر از مرزبانی33610695اردبیلاردبیل72121004

اردبیل بزرگراه شهدا تقاطع رسالت و فرهنگیان نبش فرهنگیان33355631اردبیلاردبیل72121106

13اردبیل بلوار شهدا ججین اول الله به طرف اداره پست پالک 33731321اردبیلاردبیل72121135

اردبیل شهرک کارشناسان خ فرهنگ نپش الدن بک و خ  طراوت33750324اردبیلاردبیل72121110

 آبان دفتر پیشخوان دولت آقاخانی13خ باکری ما بین سه راه الله و سه راه 33525234اردبیلاردبیل72121136

اردبیل خیابان شهید رجائی  نبش کوچه شهید درگاهی33368504اردبیلاردبیل72121158

اردبیل اول روستای شیخ احمد33951123اردبیلاردبیل73121001

لوی بزرگ-کیلو متری جاده خلخال10-اردبیل33683144اردبیلاردبیل72121095 روستای ارال

اردبیل خ فلسطین خ نو بهار غربی جنب سهروردی33522950اردبیلاردبیل72121090

عالی قاپو خ انقالب بعد از مالی اعتباری نور جنب پوشاک اشکان33428016اردبیلاردبیل72121083

777اردبیل خ شهدا روبروي مسجدائمه دفتر پیشخوان قلی پور پ 33456339اردبیلاردبیل72121045

خ ساحلی روبروی مسجد ابروان33231052اردبیلاردبیل72121023

347خ مبارکی پ13اردبیل بزرگراه شهدا روبروی کالنتری 33366748اردبیلاردبیل72121039

اردبیل کارشناسان م شفا ط همکف ساختمان جهاد دانشگاهی دفتر پیشخوان نوروش پور33748120اردبیلاردبیل72121028

32519095661943107اردبیلاردبیل72121177

(راه انزاب)اردبیل شهرک سینا خیابان باباطاهر33818165اردبیلاردبیل72121009

جنب سوپر مارکت حسن زاده-گلمغان-اردبیل33421247اردبیلاردبیل72121143

پارس آباد خیابان نسیمی پایین تراز میدان جهاد به طرف بیمارستان ارس32730065اردبیلاردبیل72121024
اردبیل شهرستان پارس آبادروستای اجیرلو خ امام حسین روبروی مسجدجامع32759091اردبیلاردبیل73121009

جنب مخابرات- خ باهنر- منطقه یک شهری- گیوی -شهرستان کوثر- اردبیل32923697اردبیلاردبیل72121152

اردبیل بخش هیر روستای کرگان04533688284اردبیلاردبیل73121017

اردبیل دادگستری نبش میدان دانشگاه33534509اردبیلاردبیل72121019

اردبیل شهرک سینا روبروی مخابرات33840745اردبیلاردبیل72121185

3و 2کارشناسان خیابان وصال مابین وصال 33743424اردبیلاردبیل72121020

44میدان باکری کوجه دانش مقدم یک پالک 33270490اردبیلاردبیل72121125

19اردبیل محله آبروان روبروی پل ابراهیم آباد پشت شورای اصناف پالک 04533246859اردبیلاردبیل72121184

1 قطعه7اردبیل شهرک کشاورزی میدان والیت خیابان طالئیه طالئیه غربی04533518002اردبیلاردبیل72121198

نبش میدان یحیوی,اردبیل04512247605اردبیلاردبیل72121013

2اردبیل روبروی درمانگاه امام سجاد ابتدای پل سعدی پ04533465337اردبیلاردبیل72121196

 متر بطرف پیرعبدالملک100اردبیلی خ کاشانی چهارراه آبروان 33355911اردبیلاردبیل72121207
334165495616875134اردبیلاردبیل72121203

بزرگراه شهدا بعد از پل سعدی بطرف معجز نبش کوچه شهید حسن پور33429181اردبیلاردبیل72121199

چهار راه ژاندارمري33354100اردبیلاردبیل72121003
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 قطعه دو 0اردبیل محله معجز خ گلمغانی پ 33456813اردبیلاردبیل72121209
1126قطعه -میدن ابن سینا- 3كارشناسان فاز-اردبیل04533749607اردبیلاردبیل72121201

، نبش تقاطع طوس9اردبیل، خیابان فلسطین، خیابان فلسطین شرقی 33599183اردبیلاردبیل72121211

جنب نانوایی علی-خیابان مادر روبروی کانون کودکان و نوجوانان-میدان سینا 33842900اردبیلاردبیل72121214

اردبیل میدان کشاورز جنب داروخانه اکبری33717363اردبیلاردبیل72121043

خیابان بعثت باالتر از تقاطع باکری به سمت میدان ایثار33613557اردبیلاردبیل72121051
1راه کلخوران بعد ازپل حسن اباد میثاق 33845921اردبیلاردبیل72121216

متری نصرالهی نرسیده به مسجد جعفر طیار ۱۸سلمان آباد خیابان وحدت خیابان33417164اردبیلاردبیل72121213

7 قظعه 0اردبیل،بهارآباد به بسیج، محله مقدس به سمت نیار، پایین تر از هنرستان فنی و حرفه ای، خسابان برادران شهید باقرپور، پالک 33639089اردبیلاردبیل72121194

خیابان آیت اله کاشانی جنب مسجد پیرعبدالملک33330499اردبیلاردبیل72121220

۲نبش کلستان.خیابان خیرین 33638863اردبیلاردبیل72121210
اردبیل خ امام خ شرکت نفت 04533364546اردبیلاردبیل72121225

33635735amirrezabkhtyari1999@gmail.comاردبیلاردبیل72121188

اردستان خیابان امام خمینی باالترازآزمایشگاه سیدالشهداء دفترپیشخوان دولت فرهادیان3625245018اردستاناصفهان72131304
یزد اردکان احمدآبادخیابان ولیعصر32274334اردکانیزد72391048

111اردکان خیابان صدرآبادجنب کوچه 32239005اردکانیزد72391056

فارس سپیدان اردکان خ ترمینال دفتر پیشخوان قادری36720888اردکانفارس72251316

دفتر آی سی تی ترک آباد-18 و 16بین فرعی -بلوار ولیعصر-ترک آباد-اردکان-یزد32274136اردکانیزد73391003

چ ب شهر کاج خ شهدا34367200اردلچهارمحال و بختیاری72171154

چهار محال و بختیاری اردل بلوار شودا34343949اردلچهارمحال و بختیاری72171065

اردل  بلوار شهدا خ سپاه 34344397اردلچهارمحال و بختیاری72171009
خراسان رضوی،شهرستان زبرخان،روستای اردوغش،خیابان امام دفتر پیشخوان ایروانی43373398اردوغشخراسان رضوی73191155

فارس ارسنجان بلوار بسیج جنب بیمه ایران43523981ارسنجانفارس72251037

ارسنجان انتهای بلوار پاسداران 43528725ارسنجانفارس72251230

فارس ارسنجان ابتدای خیابان طالقانی07143528711ارسنجانفارس72251362

جنب مدرسه سید جمال حسینی-غربی(ره)ابتدای خ امام خمینی-(ره)چهار راه امام خمینی-ارسنجان-فارس43526291ارسنجانفارس72251530

1/232 راه بعثت روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران پ4ارومیه خ باکری 04412257501ارومیهآذربایجان غربی72111176

خ یاسر دفتر اورمیا33457246ارومیهآذربایجان غربی72111003

313خ شهید مطهري روبروي مسجد رضااباد پ04412356277ارومیهآذربایجان غربی72111186

 جنب فروشگاه بوش دفتر افشار10+ارومیه دروازه مهاباد روبروی پلیس 32375028ارومیهآذربایجان غربی72111060

ارومیه فلکه دخانیات2763912ارومیهآذربایجان غربی72111066
ارومیه بلوار بابا ساعی خ پیشوا دفتر پیشخوان آراز32369490ارومیهآذربایجان غربی72111028

جنب یکبارمصرف فروشان (اورژانس)ارومیه چهارراه مافی ابتدای رسالت32254131ارومیهآذربایجان غربی72111190

میدان جهاد -ارومیه 32258823ارومیهآذربایجان غربی72111018

 35 تیر نرسیده به بانك ملت پ 7اول بلوار 32343835ارومیهآذربایجان غربی72111032

2جنب شهرداری منطقه1خ مدنی32358708ارومیهآذربایجان غربی72111139

ارومیه فلکه محتشم نبش کوی نهم04433682180ارومیهآذربایجان غربی72111268

60پالک - خیابان تیموری - بلوار رودکی - خیابان آزادگان - ارومیه 33661742ارومیهآذربایجان غربی72111045

36بلوار شیخ شلتوت روبروي پارك گلستان پ32354554ارومیهآذربایجان غربی72111232

ارومیه روستای ولنده سفلی33879531ارومیهآذربایجان غربی60169

55 جنب نمایندگی ایرانسل پ9 و7بلوار نبوت مابین کوچه33369272ارومیهآذربایجان غربی72111053

شهرک ولیعصر اول خ ستارخان33870211ارومیهآذربایجان غربی72111034

بلوار باهنر نبش خیابان کشاورز33848585ارومیهآذربایجان غربی72111019

 جنب زیرگذرخدماتي اراد2خ مدني 32227766ارومیهآذربایجان غربی72111191
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56 پالك 2ارومیه خ مولوي 3460885ارومیهآذربایجان غربی72111025

سه راه کاشانی دفتر امین33482100ارومیهآذربایجان غربی72111174

20خ حسني پ33455763ارومیهآذربایجان غربی72111063

بلوار مدرس روبروي دبیرستان امام خمیني33479000ارومیهآذربایجان غربی72111189

شهریور روبروی مسجد موالی متقیان17بلوار32350439ارومیهآذربایجان غربی72111059

 دفتر پیشخوان دولت پشتیباني 110خ والفجر مافي فرهنگیان خیابان فرهنگ پالك 33375374ارومیهآذربایجان غربی72111138

69ارومیه پنجراه روبروی جهاددانشگاهی پ2250868ارومیهآذربایجان غربی72111196

ارومیه خیابان خرمشهر روبروی پارک الله32755661ارومیهآذربایجان غربی72111005

ارومیه خ ولیعصر خ ابوذر روبروي بانك ملت32751516ارومیهآذربایجان غربی72111062

(فلکه دیگاله) 2ارومیه نبش فلکه صمدزاده 32342258ارومیهآذربایجان غربی72111057

1/61ارومیه یلوار بهداري نرسیده به خ فردوسي پ 33456653ارومیهآذربایجان غربی72111010

جنب مسجد جنرال- خ عسگرخان - 2خ حافظ -ارومیه32240802ارومیهآذربایجان غربی72111219

ارومیه خ شهید رجایي میدان ظفر دفتر خدمات ارتباطي ظفر 32751758ارومیهآذربایجان غربی72111033

نوشین شهر خ امام جنب کوچه رستگار04433722811ارومیهآذربایجان غربی72111047

9 نبش کوی 1چهارراه باکری اول  بعثت 32238383ارومیهآذربایجان غربی72111054

ارومیه تقاطع مدرس جنب اداره پست بطرف باهنر33441607ارومیهآذربایجان غربی72111241

خیابان ابوذر اول خیابان صدوقی روبروی داروخانه دکتر فرد صادقی32756480ارومیهآذربایجان غربی72111236

ارومیه فلکه مدرس  جنب ستاد اقامه نماز 33858283ارومیهآذربایجان غربی72111056

49ارومیه خ اهندوست پ33443333ارومیهآذربایجان غربی72111065

ارومیه خ سعدی روبروی بانک قوامین دفتر طالئیه33675155ارومیهآذربایجان غربی72111151

ارومیه میدان شهدا روبروي بانك صادرات پست بانك گویا32256121ارومیهآذربایجان غربی72111044

2فلکه کسری اول همافر 33471352ارومیهآذربایجان غربی72111180

170ارومیه خ ولی عصر کوی شیر باشی پالک 32757201ارومیهآذربایجان غربی72111026

3/4ابتدای خیابان ساحلی پالک (مافی)بلوار شهید دستغیب 32343407ارومیهآذربایجان غربی72111185

ارومیه خیابان رودکی جنب داروخانه میزانی 33671762ارومیهآذربایجان غربی72111221

ارومیه خیابان عطایی کوی دهم32258347ارومیهآذربایجان غربی72111001

 نور17بلوار شهید باهنر آبیاری روبروی سازمان آب منطقه ای کوی 33840984ارومیهآذربایجان غربی72111187

محمدیار خ امام روبروی مسجد علی ابن  ابیطالب35435213ارومیهآذربایجان غربی72111079

خوی میدان مدرس باالتر از مسجد جامع شهانق36352991ارومیهآذربایجان غربی72111072

44ارومیه هشت شهریور نبش ک 32388126ارومیهآذربایجان غربی72111175

73خ رجایی روبروی مسجدامام هادی پ2751472ارومیهآذربایجان غربی72111250

396 متری شهرک فرهنگیان نرسیده به خیابان شمالی پالک 32خیابان 33834724ارومیهآذربایجان غربی72111009

30خ صائب تبریزي پ 33452725ارومیهآذربایجان غربی72111022
74 روبروی بانک ملی پ1خ دانش04432233234ارومیهآذربایجان غربی72111004

 دفترثنا22ارومیه خ کوهنورد روبروی کوی 33845335ارومیهآذربایجان غربی72111172

248پ11ارومیه بلوار استاد شهریار روبروي كوي 04413820185ارومیهآذربایجان غربی72111055

آذربایجانغربی ارومیه خیابان صمد زاده نبش فلکه سنگ32359369ارومیهآذربایجان غربی72111027

بلوار استاد شهریار نبش خ علي بومي33860066ارومیهآذربایجان غربی72111021

ارومیه خ طالقانی جنب کتابفروشی نادری32379861ارومیهآذربایجان غربی72111064

ارومیه منطقه صومای برادوست روستای گنگچین32445303ارومیهآذربایجان غربی40602

2راه وایعصر روبروی درمانگاه الزهرا پالک  327520004ارومیهآذربایجان غربی72111029

ش فرهنگیان سه راه جنوبی دفتر اندیشه33848110ارومیهآذربایجان غربی72111067

12 و 10نبش کوچه -فلکه خیام-اروومیه 04432257441ارومیهآذربایجان غربی72111183

۵خ وحدت نبش کوی .ارومیه32357056ارومیهآذربایجان غربی72111293
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ارومیه جاده سرو نازلو شمالی روستای پر32527780ارومیهآذربایجان غربی62492

78خ منتظري جنب هتل آذران پالك32355559ارومیهآذربایجان غربی72111113

فلكه خیرین اول خ ورزش روبروي اداره ثبت اسناد33466178ارومیهآذربایجان غربی72111058

ارومیه بلوار ولیعصر خیابان نور خیابان کاظمیه جنب مرکز بهداشت32750253ارومیهآذربایجان غربی72111188

ارومیه بلوار نبوت باند ژایین جنب برج سفید33433509ارومیهآذربایجان غربی72111030

ارومیه روستای ولنده سفلی33879531ارومیهآذربایجان غربی73111008

بلوار والفجر  میدان آذربایجان خیابان وزرا دفتر پیشخوان شهر33386862ارومیهآذربایجان غربی72111046

267ارومیه خیابان ولیعصر جنب بانک مسکن پال 32750189ارومیهآذربایجان غربی72111290

روبری حوزه بسیج- خیابان مطهری - قوشچی 33323387ارومیهآذربایجان غربی72111262

غ ارومیه شهرک وحدت خیاالت احسان روبروی کوچه هفت.استان آ33828826ارومیهآذربایجان غربی72111279

بلوار استاد شهریار روبروی خ شهید ولی شکارچی33838050ارومیهآذربایجان غربی72111278

ارومیه روستای ولنده علیا خ وحدت نبش کوی یکم04433324043ارومیهآذربایجان غربی73111006

ارومیه بخش سیلوانا روستای راژان32428841ارومیهآذربایجان غربی64167

119بلواررسالت پ32352017ارومیهآذربایجان غربی72111140

11متری جانبازان مغازههای اوقاف پ20غ خوی -آ36261416ارومیهآذربایجان غربی72111229

ارومیه محله رودکی خیابان باغبخیابان زال طبقه همکف ساختمان آیسل33669348ارومیهآذربایجان غربی72111284
ارومیه بلوار ساواالن روبروی پمپ بنزین سهرابیان33382374ارومیهآذربایجان غربی72111286

جنب لوازم خانگی میالن- روبروی کوی اول - روستای بادکی 33846964ارومیهآذربایجان غربی73111364
10ارومیه پشت کشتارگاه خ شهید کاظمیان نبش کوچه 044332750499ارومیهآذربایجان غربی72111274

83/1خ میثم پالک33384061ارومیهآذربایجان غربی72111197

1/91ارومیه خیابان باکری پایین تر از چهارراه بعثت پالک 04432244618ارومیهآذربایجان غربی72111209

60متری فرهنگیان شهرک وحدت خ صدرا دفتر پیشخوان دولت مادرپالک0441385383832ارومیهآذربایجان غربی72111141

 روبروی بانک قوامین2ارومیه همافر 33436379ارومیهآذربایجان غربی72111281

21خ المهدي نبش ك 32380886ارومیهآذربایجان غربی72111177

30خیابان معراج نبش کوی بهار پالک 32769590ارومیهآذربایجان غربی72111298
بلواررجایی روبروی بیمه دانا 33851295ارومیهآذربایجان غربی72111031

 شهریارCNGارومیه بلوار شهریار روبروی جایگاه 33857359ارومیهآذربایجان غربی72111319

42ارومیه ، خیابان وحدت ، خیابان آرامگاه ، پالک32350883ارومیهآذربایجان غربی72111325

3/9خ سعدی خ باباطاهر پ.ارومیه-غ.آ33663482ارومیهآذربایجان غربی72111311

ارومیه منطقه صومای برادوست روستای گنگچین32445303ارومیهآذربایجان غربی73111185

1.75 اولین مغازه پالک5 متری ایثار بطرف استخر مخابرات کوی 3385125845ارومیهآذربایجان غربی72111365

ارومیه بلوار شهریار انتهای فالح  خانقاه خیابان شهیدکوهی باالتر از آژانس تلفنی ساالر33724108ارومیهآذربایجان غربی72111336

5خیابان خرمشهر خیابان الله روبروی پارک بنفشه پالک 32764606ارومیهآذربایجان غربی72111378

ارومیه خیابان راهنمایی نبش کوچه دهم32237138ارومیهآذربایجان غربی72111389

 نبش رستوران غرال3خانباباخان 8میدان امام حسین کوچه 32250219ارومیهآذربایجان غربی72111392

سه راه کاشانی روبروی بیمارستان مطهری جنب بانک ملی32245360ارومیهآذربایجان غربی72111423

ارومیه فلکه رودکی جنب امالک,استان آذزبایجان غربی33651751ارومیهآذربایجان غربی72111380

اروندکنار اداره پست مرکزی روبه روی مرکز بهداشت والفجر53393144اروندکنارخوزستان72211042

 متری ش نوري20خ شهید بهشتی خ 35727072آزادشهرگلستان72321106
10آزادشهر خیابان شهید رجایی رجاء 35733497آزادشهرگلستان72321046

استان گلستان شهرستان ازدشهر خ ش رجائی ابتدای بلوار دانشجو روبرو ک مدرس35733397آزادشهرگلستان72321033

روبه روی آموزش وپرورش-گلستان ازادشهر خ شهیدبهشتی35733464آزادشهرگلستان72321052

متري ش نوري دفتر آوا20خ گرگان روبروي 35732178آزادشهرگلستان72321109

گرگان جاده ناهارخوران بلوار گلشهر نبش گلشهر دوم دفتر پیشخوان دولت01715525435آزادشهرگلستان72321087
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12اقتصاد -جمهوری یکم-خیابان جمهوری-گرگان-استان گلستان32436992آزادشهرگلستان72321186

خ طالقاني شرقي روبروي كوچه شهیدسوختانلو35773900آزادشهرگلستان72321038

متری شاهد طبقه همکف اداره بیمه سالمت16بل جهاد روبرو 06643425020ازنالرستان72341134

لرستان ازنا خیابان مطهری خیابان سرهنگ دهقان43437249ازنالرستان72341241
ازنا خیابان طالقانی روبروی مرکز بهداشت ولیعصر43425253ازنالرستان72341040

لرستان ازنا دفتر شهید قندی43439881ازنالرستان72341015

اسالم جنب بانک ملی 44291751اسالمگیالن72331142

اسالم خلیف اباد خ امام44261179اسالمگیالن72331208

آستارا میدان فرمانداری بطرف فلکه گاز بلوار بسیج جنب سپاه روبروی مزار شهدا 44836085آستاراگیالن72331053

جنب فرش فروشی نگین مشهد -خ  هفتم - فلکه مورخی -  آستارا-گیالن44832911آستاراگیالن72331195

استارا خ امام قنبرمحله نبش ک جوالیی44817253آستاراگیالن72331112

طبقه همکف-کوچه شهید رحیمیان- جنب اداره امور مالیاتی-خ حکیم نظامی-آستارا-گیالن44825927آستاراگیالن72331162

استان گیالن شهرستان آستارا روستای قره سو خیابان امام پست بانک44860922آستاراگیالن73331032

آستارا خ ملت روبروی مدرسه نواب01825269590آستاراگیالن72331206

آستارا خیابان بعثت روبروي پارك معلم جنب هتل بالل44828531آستاراگیالن72331414

 مخابرات  نبش کوچه بیستم2گیالن آستارا خ امام روبروی مرکز 44823835آستاراگیالن72331183

آستانه سه راه لشت نشا جنب میدان42134129آستانه اشرفیهگیالن72331352

گیالن آستانه اشرفیه میدان جمهوری روبروی بانک سپه42126161آستانه اشرفیهگیالن72331158

گیالن آستانه اشرفیه روبروي اداره پست42135724آستانه اشرفیهگیالن72331121
آستانه اشرفیه بلوار معین خ جهاد42123495آستانه اشرفیهگیالن72331149

آستانه اشرفیه میدان جمهوری بلوار مطهری جنب رستوران باغچه سرانرسیده به ایران خودرو 42128242آستانه اشرفیهگیالن72331554
448پالک-بلوار امام رضا-دستک-کیاشهر-آستانهاشرفیه-گیالن42854441آستانه اشرفیهگیالن73331120

گیالن آستانه اشرفیه کیاشهر خ فلسطین شمالی نبش ک رازی42821252آستانه اشرفیهگیالن72331561

بندرکیاشهرخ فلسطین شمالی دفترخدمات ارتباطی42822177آستانه اشرفیهگیالن72331198

خیابان وحید کوچه کتایون42121912آستانه اشرفیهگیالن72331573

فارس استهبان جنب جهاد كشاورزي53223210استهبانفارس72251501

ابتداي خیابان شهید فقیهي- استهبان53224454استهبانفارس72251448

باالتر از مسجدالزهرا-خیابان کارگر -استهبان53228111استهبانفارس72251199

بلوار قایم پایین تر از اداره منابع طبیعي07324234141استهبانفارس72251066

اسداباد میدان طالقانی خ فرنگ روبه روی ک بهرامی33115684اسدابادهمدان72381023

همدان اسداباد بلوار بهشتی33123555اسدابادهمدان72381088

اسداباد میدان ساعت اول کوچه بازارجنب کلی فروشی صفائی و زرعلی33124106اسدآبادهمدان72381072

خ فرهنگ روبروی بانک ملی شعبه سید جمال الدین33123898اسدآبادهمدان72381007
اسداباد ابتدای خ سبزه ای08133124925اسدآبادهمدان72381024

روستای چنار سفلی- شهرستان اسدآباد33535844اسدآبادهمدان73381006

17والیت - خراسان جنوبي شهر اسفدن بلوار والي 05625654082اسفدنخراسان جنوبی72181039

111پالک-جنب پاساژ وحدت-روبروی مسجد جامع قدیم-خیابان مطهری37222125اسفراینخراسان شمالی72201003

 3خ طالقانینبش طالقانی - اسفراین 37235266اسفراینخراسان شمالی72201012

4 پالک 32خیابان امام خمینی 7239450اسفراینخراسان شمالی72201009

797پالك.ابتداي خ امام.میدان بسیج.اسفراین.خراسان شمالي37231033اسفراینخراسان شمالی72201077

خیابان مطهري سه راه كوشكي جنب شیشه بري جهانگرد37235100اسفراینخراسان شمالی72201039

32 اسفراین نبش خ امام رضا37239150اسفراینخراسان شمالی72201019

دفترخدمات ارتباطي ولیعصر17خ ولیعصر37239111اسفراینخراسان شمالی72201042

(ره)خراسان شمالی شهرستان اسفراین روستای چهاربرج خ امام37373656اسفراینخراسان شمالی73201004
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675خیابان امام رضا نبش بلوار كشاورز پالك 7222373اسفراینخراسان شمالی72201030

ابتدای خ یاران-اسفرورین35522290اسفرورینقزوین72261114

پایین تر از آتش نشانی اسکو فلکه شهید شفیع زاده ضلع جنوبی خیابان چایکنار 33220713اسکوآذربایجان شرقی72101369

اسكو خ ش قاضي 3226204اسکوآذربایجان شرقی72101175

اسکو خ طالقانی پشت بانک ملت33227378اسکوآذربایجان شرقی72101221

(شهرداری)آذربایجانشرقی اسکو خیابان امام حمینی میدان آزادگان33226303اسکوآذربایجان شرقی72101575

اسکو،خیابان طالقانی،نرسیده به سبزه میدان،روبروی مسجد جامع سبزه میدان33227594اسکوآذربایجان شرقی72101627
فلکه اول به سمت سبزه میدان سمت چپ بانک رفاه قدیم طبقه همکف33223677اسکوآذربایجان شرقی72101644

طبقه همکف- 149پالک - روبروی دادگستری قدیم- خیابان ورزش33222791اسکوآذربایجان شرقی72101645

مازندران میاندورود  روستای اسالم آباد33723549اسالم آبادمازندران73351725

اسالم اباد خ ش چمران جنب بیمارستان امام ره دفتر پیشخوان دولت یاسین45224730اسالم آبادکرمانشاه72301029

اسالم آبادغرب شهرک ولیعصر نبش چهارراه 45223292اسالم آبادکرمانشاه72301267

اسالم اباد غرب خ راه کربال روبروی فرماندهی نیروی انتظامی5226550اسالم آبادکرمانشاه72301217

خ بلوار ش شیرودي 45220186اسالم آبادکرمانشاه72301172

اسالم اباد غرب خ ش مطهری اول خیابان شهرستانی45242296اسالم آبادکرمانشاه72301192

اسالمابادغرب خیابان شهرستانی45229696اسالم آبادکرمانشاه72301038

شهر حمیل خ ش یعقوب نژاد5622384اسالم آبادکرمانشاه72301184

اسالم آبادغرب، ضلع غربی چهار راه شهید هدایت جنب ایستگاه فرهنگیان08345220270اسالم آبادکرمانشاه72301284

 محله بلوار ش چمران کوچه گلزار خ کارگر08345246740اسالم آبادکرمانشاه72301296

1شهرک نیروی انتظامی جنب اداره فنی حرفع ای رو به رو کوچه سرو45247493اسالم آبادکرمانشاه72301287
5و4اسالمشهر سرنوری پاساژمیالدنور طبقه زیر همکف واحد 56695420اسالمشهرتهران72161449

69 پ27اسالمشهر باغ فیض ک 56367035اسالمشهرتهران72161682

72اسالمشهر واوان خ شهید بهشتی پ56173482اسالمشهرتهران72161547

103باالی عینک نگاه پالک (کوچه اول ) متری امام خمینی نبش عرفان یک 20اسالمشهر سرنوری داخل خیابان  56368095اسالمشهرتهران72161926

4پالک -  شهید علی کامکار 23ک - زرافشان - اسالمشهر 56357309اسالمشهرتهران72161564

182 پالک 10اسالمشهر کاشانی نبش شایان56123121اسالمشهرتهران72162026

10اسالمشهر خ مطهری پ 56151900اسالمشهرتهران72161888
9اسالمشهر خ باغ فیض نبش ک 56372002اسالمشهرتهران72161533

77شایان پ26اسالمشهر خ كاشاني02156142500اسالمشهرتهران72161361

42 پالک 16زرافشان نبش کوچه (ع)اسالمشهر خیابان امام سجاد56372802اسالمشهرتهران72161339

9اسالمشهر میدان نماز خ علي ابن ابیطالب نبش كوچه02156361078اسالمشهرتهران72161349

797 پ20 و 18اسالمشهر باغ فیض بین كوچه 56370333اسالمشهرتهران72161473
269تهران اسالمشهر  خیابان تختی خیابان باکری پ 02156133787اسالمشهرتهران72161690

272خ کاشانی خ امام حسن عسگری پ02156145870اسالمشهرتهران72161171

18اسالمشهر خ امام محمد باقر پاساژکوثر پ56351340اسالمشهرتهران72161597

6شماره - کوچه غني- بلوار فارسیان- چهاردانگه55260002اسالمشهرتهران72162024

ط اول واحدهمکف15پالک28اسالمشهر شهرک قائمیه کوچه 56462798اسالمشهرتهران72162260

1 پ1 ط14خ اصلی نبش کوچه - شهرک قائمیه56495896اسالمشهرتهران72161918

احمد آباد مستوفی خ ولیعصر جنوبی میدان امام حسین ساختمان پست 56712770اسالمشهرتهران72161144
11پالک12اسالمشهر قائمیه نگارستان56465071اسالمشهرتهران72161458

187/2 پالک 17و15تهران اسالمشهر خ امام موسی کاظم بین عدالت56693550اسالمشهرتهران72161714

41 پ 15اسالمشهر خ مهدیه ک 56114100اسالمشهرتهران72161086

180پ-خ ابوذر -خ کاشانی -اسالمشهر -تهران 56368612اسالمشهرتهران72162271
611اسالمشهر شاطره بعد از خیابان مهران آباد جنب ایستگاه اتوبوس پ55270344اسالمشهرتهران72161155



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
43اسالمشهر احمدآبادمستوفی ابتدای خ ولیعصرشمالی پ56712349اسالمشهرتهران72161711

64اسالمشهر شهرک واوان خ بهشتی پ 56161100اسالمشهرتهران72161216

3اسالمشهر بهرام آباد سوپر ماک واحد 56373750اسالمشهرتهران73161005

طبقه همکف43پ2اسالمشهر زرافشان کوچه56364735اسالمشهرتهران72162298

28پالک - خ عالمه شهیدی - خ عالمه جعفری - واوان بلوار ولیعصر - اسالمشهر 56281708اسالمشهرتهران72162313
32 غربی پالک 12گلستان - چهاردانگه انتهای خیابان کریمی- بزرگراه آیت هللا سعیدی - تهران 02155242389اسالمشهرتهران72162360

11 شهید وکیلی پالک13اسالمشهر خیابان بیست متری امام خمینی کوچه 02156375632اسالمشهرتهران72162420

1048اسالم شهر ابتدای سرنوری جنب مجتمع تجاری میالد نور پالک 56343054اسالمشهرتهران72161683

خ شهید غالمزاده-میدان شهدا -شهر اسیر-شهرستان مهر-فارس52873388اسیرفارس72251479

روبروی مخابرات-بلوار امام-اشترینان42551320اشترینانلرستان72341224
 پیشخوان دولت نوری95191اشتهارد خ چمران خ ش گنجی پ 37729000اشتهاردالبرز72401079

آشتیان بلوار امام خمینی جنب مخابرات37226111آشتیانمرکزی72361026

572پالک -دفتر پیشخوان قره چورلو-قبل از تقاطع هاشمی نژاد و امام خمینی-انتهای خیابان هاشمی نژاد-آشخانه32921611اشخانهخراسان شمالی72201026

روبروي بانك كشاورزي- شهر پیش قلعه- آشخانه32883810اشخانهخراسان شمالی72201028
روبروي بانك تجارت دفتر پیشخوان ایمانپور-بلوار شهید بهشتي-آشخانه32921712اشخانهخراسان شمالی72201020

بهمن بعد از دبیرستان فاطمه الزهرا22خیابان -آشخانه32926220اشخانهخراسان شمالی72201053

نبش چهارراه شهرداری-خیابان شهید مطهری غربی-بلوار شهید بهشتی32924698اشخانهخراسان شمالی72201097
بعد از بانک رفاه- خیابان معلم شرقی 05832921773اشخانهخراسان شمالی72201103

خ امام كوچه نگار04445629900اشنویهآذربایجان غربی72111200

اشنویه روستای اغبالغ طاهر داودی باوان44383200اشنویهآذربایجان غربی51254

خیابان كارگر روبروي بانك تجارت 44620660اشنویهآذربایجان غربی72111167

اشنویه خیابان امام نبش تقاطع باهنر 04445630441اشنویهآذربایجان غربی72111115

خیابان امام بلوار پیرانشهر  جنب مسجد فاروق اعظم 4624444اشنویهآذربایجان غربی72111168

استان اذربایجان غربي شهرستان اشنویه دفتر اي سي تي روستایي نلیوان44436200اشنویهآذربایجان غربی41456

استان اذربایجان غربي شهرستان اشنویه دفتر اي سي تي روستایي نلیوان44436200اشنویهآذربایجان غربی73111018

خ نظر غربي روبروی بانک کارافرین طبقه اول36293833اصفهاناصفهان72131070

34خ جي خ ش رجایي پ35246911اصفهاناصفهان72131103
20 آبان جنب کوچه 25کاوه بعد از بیمارستان سوانح سوختگی نرسیده به پل -خ-اصفهان33455205اصفهاناصفهان72131220

B14مج تجاری هفت نگین واحد -میدان غدیر-سپاهان شهر36514972اصفهاناصفهان72131303

اصفهان میدان الله زینبیه شمالی نبش خ محوری اصفهانی35671003اصفهاناصفهان72131308

(مابین کوی ولیعصر و کوی امیر حمزه جنب بازار روز کوثر) 13اصفهان بلوار کشاورز خیابان مفتح کنارگذر اتوبان شهید میثمی جنب شهرداری منطقه 37778700اصفهاناصفهان72131324

سه راهي پینارت ابتدای روشندشت برج زاینده رود  دفتر پیشخوان35321075اصفهاناصفهان72131355

خ کهندژ ابتدای بلوار امام رضا33522184اصفهاناصفهان72131342
راه ملك شهر جنب ایران خودرو3خ كاوه 03114505704اصفهاناصفهان72131084

18خیابان امام خمینی بعد از کوچه 33363731اصفهاناصفهان72131238

خیابان زینبیه بعدازحرم نبش کوچه مهر35512795اصفهاناصفهان72131262

خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس 37716364اصفهاناصفهان72131131

32اصفهان خ اتشگاه بهرانچی جنب بن بست 37711055اصفهاناصفهان72131247

21شماره.طبقه همکف.جنب ساختمان مخابرات ناصرخسرو.بعد از چهارراه فردوسی.خیابان ناصرخسرو.ملک شهر.اصفهان34250525اصفهاناصفهان72131309

خ بزرگمهر روبروي خ مبارزان32280355اصفهاناصفهان72131233

خ کاوه،خ استاد فالطوری،نبش چهارراه ال بویه35685550اصفهاناصفهان72131088

اصفهان خ امام خمینی محموداباد خ اسمان33806465اصفهاناصفهان72131213

انتهای خ كاوه شهرك ولي عصر34605450اصفهاناصفهان72131278

410 پ50احمد آباد خ گلزار شمالی نبش بن 32287477اصفهاناصفهان72131097
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ح امام سهراه ملک شهر ج موسسه مهر33247438اصفهاناصفهان72131250

77روبروی کوجه - متر مانده به خ نیرو 50- خ رکن الدوله شرقی32740440اصفهاناصفهان72131439

خیابان طالقاني-اصفهان32330477اصفهاناصفهان72131224

میدان آزادی چهارباغ باال ک رئیسی جنب سوپرشبنم36636628اصفهاناصفهان72131294

(34)خ پروین خ سپیده کاشانی نبش ک فراست کیش32264272اصفهاناصفهان72131165

اتوبان شهید چمران خ آل محمد روبروی دبیرستان کیخسروی34541005اصفهاناصفهان72131283

104میدان جمهوری خ رباط اول مقابل شیرینی هانی پ33388190اصفهاناصفهان72131281

خیابان کاوه خیابان برازنده سرچهارراه صفایه34500013اصفهاناصفهان72131072

استان اصفهان، اصفهان، طیب، روبروی شیرینی خورشید32326008اصفهاناصفهان72131023

 (تاجری هرندی)جنب  پل سرهنگ    (آخر کنار گذر)بعداز چهاراه شیخ طوسی و پمپ بنزین- خیابان پروین- اصفهان35656155اصفهاناصفهان72131184

25 واحد1 ط2نبش صغیر و کمال مجتمع اداری امین32319496اصفهاناصفهان72131442

دانشگاه صنعتی اصفهان بازارچه پردیس33913963اصفهاناصفهان72131178

7اصفهان چهارراه فرشادی ساختمان رضا پالک 32247023اصفهاناصفهان72131170

اصفهان فلكه احمد اباد خیابان جي نبش سه راه پروین 2286018اصفهاناصفهان72131020

خ امام مارچین خ ش اسماعیلی دفتر خدماتی33233193اصفهاناصفهان72131362

(شهرداری)اصفهان رهنان خ مطهری بعد از میدان امام حسین37355657اصفهاناصفهان72131005

22خیابان امام خمینی خیابان شهیدان لمجیر نرسیده کوچه 33312411اصفهاناصفهان72131142

اصفهان بلوارکشاورزی بلوارگلها ورودی شهرک امیریه خیابان دکترحسابی37811672اصفهاناصفهان72131261

دفتر پیشخوان50اصفهان خ احمداباد چهاراه گلستان نبش کوچه 32255557اصفهاناصفهان72131087

خ زینبیه میدان عاشق اصفهانی خ عاشق اصفهانی شرقی روبرو مجتمع تجاری شمال شهر35640105اصفهاناصفهان72131025

15خیابان رباط سوم نبش کوچه 34401221اصفهاناصفهان72131347

32 و30اصفهان پل چمران خ کاوه بعدازسوانح سوختگی و ایستگاه مترو بین کوچه33454333اصفهاناصفهان72131318

راه بابلدشت4اصفهان خ مدرس 34714224اصفهاناصفهان72131319

10+کلیشاد سه راهی ورودی اول کمربندی باهنر نرسیده به پلیس ;-فالورجان - اصفهان 37489260اصفهاناصفهان72131410

37اصفهان سه راه حکیم نظامی ابتدای ارتش نبش کوچه36281090اصفهاناصفهان72131327

 جنب بریانی درسا26اصفهان منطقه صنعتی محموداباد خ 33807541اصفهاناصفهان72131169

اصفهان سه راه سیمین حدفاصل بانک قوامین و پمپ بنزین03117765944اصفهاناصفهان72131205

220جنب قرض الحسنه ولی عصر پالک - خیابان حسین آباد - اصفهان 36292353اصفهاناصفهان72131343

پایگاه هشتم شكاري- اصفهان35775001اصفهاناصفهان72131389

 راه عسگریه4خ سروش نبش 32250767اصفهاناصفهان72131107

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی نبش خ همدانیان32757150اصفهاناصفهان72131379

(سمت راست)فلکه احمداباد اول خ ولیعصر نبش بن ملی 32295100اصفهاناصفهان72131018

28ملك شهر خ مفتح نبش ک 34217080اصفهاناصفهان72131006

اصفهان بلوار کشاورز نبش خ کشاورزی37784104اصفهاناصفهان72131022

اصفهان خ وحید جنب بانک تجارت37751005اصفهاناصفهان72131268

میدان هفت تیر-خیابان تاالر-خیابان جی-اصفهان32291025اصفهاناصفهان72131382

اصفهان سمیرم میدان ساعت خیابان میرزا رضا کرمانی جنب بانک انصار53666060اصفهاناصفهان72131234

 32خ مولوی ک 34720900اصفهاناصفهان72131129

طبقه همکف (جنب بانک قرض الحسنه مهرایران)خیابان بزرگمهرابتدای خیابان هشت بهشت غربی ساختمان  دنیا32657941اصفهاناصفهان72131231

هزار جریب روبروي درب دانشگاه36695346اصفهاناصفهان72131032

خ کاشانی جنوبی روبروی خ میرداماد32349999اصفهاناصفهان72131232

4 طبقه اول واحد501چهااراه شیخ صدوق طبقه باالیی بانک کشاورزی پالک 36650058اصفهاناصفهان72131378

فالورجان ابریشم ب الغدیر نبش چهارراه گلزار 37447779اصفهاناصفهان72131029
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اصفهان خ امام خمینی ابتدای خ نبرد33317321اصفهاناصفهان72131153

خیابان پروین خیابان حکیم شفایی سوم خیابان فرهنگ 35817547اصفهاناصفهان72131052

12و14 اذر بین اردیبهشت 5اصفهان خ جابر خ 34414113اصفهاناصفهان72131093

ملك شهر خ مطهري بعد از بانك ملي03114399922اصفهاناصفهان72131296

اصفهان خ شهبازی شمالی مقابل ایستگاه مترو جابر انصاری4428821اصفهاناصفهان72131387

22رباط سوم، چهارراه دانش، خ روحانی، نبش ک34323989اصفهاناصفهان72131255

1089مسجدسید مقابل درب مسجد دفتر33381104اصفهاناصفهان72131089

اصفهان خ جابرانصاری جنب پزشکی قانونی34413011اصفهاناصفهان72131221

حسن آباد خ ازادی ساختمان اداره پست 46533104اصفهاناصفهان72131155

408چهار باغ باال مجتمع کوثر واحد 36204634اصفهاناصفهان72131369

خ جي نبش خ مسیجدعلي35236363اصفهاناصفهان72131099

اصفهان خ مدرس خ ضابط زاده روبروی دانشگاه فرهنگیان34616152اصفهاناصفهان72131156

خ زینبیه ایستگاه سلمان جنب کوچه اسالمی35560794اصفهاناصفهان72131201

دفتر پیشخوان و پست بانک (41)بعد از پل اتوبان همت نرسیده به چهارراه مسرور نبش کوچه طالقانی  (حجتیه)خ سجاد خ حضرت قائم 36306657اصفهاناصفهان72131218

۲۳اصفهان خ سروش خ مصلی جنب کوچه 03134471601اصفهاناصفهان72131446

21پالک - ابتدای خیابان بازارچه - خیابان مشتاق دوم - اصفهان 32617005اصفهاناصفهان72131329

خ شیخ صدوق شمالي جنب پل هوایي میر36674053اصفهاناصفهان72131026

1مجتمع حام طبقه اول واحد 88فلکه احمداباد خ بزرگمهر کوچه شادکام .اصفهان32261064اصفهاناصفهان72131102

اتوبان فرودگاه حصه جنوبی کنار گذر اول جنب شیرینی سرای کیانا35587003اصفهاناصفهان72131133

جرقویه سفلي شهر نصراباد بل امام رضا روبروي قرض الحسنه امام رضا 46655808اصفهاناصفهان72131150

جنب نگارستان10و9اصفهان ش امیریه خ آزادی مابین37814021اصفهاناصفهان72131017

 جنب نمایشگاه اتومبیل علی 2اصفهان رباط4410010اصفهاناصفهان72131307

اصفهان خیابان جي بعد از سه راهي ترمینال جي روبروي خوابگاه35221201اصفهاناصفهان72131012

جرقویه سفلی روستای پیکان46643177اصفهاناصفهان71131928

اصفهان خ امام خمینی ورودی دهنو33861854اصفهاناصفهان72131004

سمت راست-نرسیده به یگان ویژه-خیابان قائمیه-بلوارکشاورز-اصفهان37807675اصفهاناصفهان72131320

2 انتهای خیابان سرو روبروی برج آفتابگردان 4شهرک شهیدکشوری خیابان گلستان36330491اصفهاناصفهان72131418

1086خ سروش نرسیده به م قدس دفترپیشخوان 34470602اصفهاناصفهان72131086

183 پ1خ حكیم بازاربزرگ حكیم ورودي03112120173اصفهاناصفهان72131002

اصفهان خ شیخ طوسی غربی 5558801اصفهاناصفهان72131112

فالورجان بهاران روبروی شهرک ازادگان 03137252700اصفهاناصفهان72131368

اصفهان میدان ارتش پست بانک37780702اصفهاناصفهان72131067

130خیابان نظر شرقی پالک 36282020اصفهاناصفهان72131451

دفتر پیشخوان دولت21اصفهان خ امام خمینی بلوار عطاالملک خ کارآفرینان طبقه اول نبش بلوک 33869405اصفهاناصفهان72131339

بهارستان میدان ولیعصر مج کارون36818101اصفهاناصفهان72131108

14 و12خیابان الله شمالی خیابان ابوریحان بیرونی شرقی حدفاصل کوچه 35672120اصفهاناصفهان72131448

1واحد-مجتمع مریم- روبروی بانک رفاه-چهارراه هشت بهشت-خیابان بزرگمهر- اصفهان32660855اصفهاناصفهان72131400

24ملک شهر انقالب اسالمی نبش کوچه 34206909اصفهاناصفهان72131447

اصفهان چهارراه آپادانا 36410112اصفهاناصفهان72131313

بهمن مجموعه اداری امیر کبیر جنب اداره ثبت احوال22اصفهان خیابان32687036اصفهاناصفهان72131338

4جنب شیرینی مناجات پالک - چهارراه  مدرس نجفی- خیابان صمدیه لباف-اصفهان33368125اصفهاناصفهان72131454

خ میر خ مصلی 3116633327اصفهاناصفهان72131252

اصفهان خیابان امام خمینی ابتدای ورودی خانه اصفهان ساختمان نور03133327500اصفهاناصفهان72131457
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7ملکشهر میدان فیروزه خیابان بنت الهدی صدرشمالی جمع هخامنش پالک03134357164اصفهاناصفهان72131452

(ع)زیارمیدان امام رضا38674566اصفهاناصفهان72131295

خ رباط اول چهارراه باهنر جنب بانک سپه03133389590اصفهاناصفهان72131460

اصفهان خ چمران نبش خ شاهد03134723290اصفهاناصفهان72131159

خانه اصفهان، تقاطع خیابان بنفشه شمالی و اطلس34217444اصفهاناصفهان72131346

خ سهرودی نبش بن فروزنده37778080اصفهاناصفهان72131161

 شهید علیدوستی26اصفهان خیابان شیخ طوسی شرقی قبل از کوچه 35604213اصفهاناصفهان72131461

5959اصفهان خ شمس ابادی ابتدای خ کوالالمپورپالک32246302اصفهاناصفهان72131478

1301جنب بانک سپه (نیروگاه)اتوبان ذوب آهن خ عباسپور 37886894اصفهاناصفهان72131301

اصفهان خیابان پنج رمضان کوچه بنفشه نبش بن بست بوعلی03133373844اصفهاناصفهان72131486

32 و 30خ فالطوری مابین ک 35686133اصفهاناصفهان72131479

 مجتمع تجاری 4خیابان هزار جریب کوی امام جعفر صادق پردیس طبقه همکف واحد 31314496اصفهاناصفهان72131477

237پالک - (لوح موسوی) 20نبش ک -حدفاصل گلزار و ملک-خ شریف واقفی-اصفهان32652417اصفهاناصفهان72131050

اصفهان خیابان کاوه خیابان ابوریحان بیرونی ساختمان تجاری اداری ابوریحان03134524257اصفهاناصفهان72131476

اصفهان خیابان امام خمینی خیابان عاشث اباد نبش خیابان گلزار33245799اصفهاناصفهان72131540

 بهمن ، جنب حسینیه سجادی22اصفهان ، خوراسگان ، خیابان اباذر ، خیابان 03135300571اصفهاناصفهان72131514

406اصفهان خیابان برازنده بلوار ایمان ساختمان آرتان طبقه دوم واحد 31316425اصفهاناصفهان72131523

طبقه همکف_330پالک _(46)نبش کوچه زارعان_خ سپیده کاشانی_خ پروین35808034اصفهاناصفهان72131534

6نبش کوچه - خیابان خلیفه سلطانی - خیابام امام خمینی - اصفهان03133206598اصفهاناصفهان72131533

101 خیابان بعثت پالک 48محله بهرام آباد کوچه خیام -شهر اصفهان -بخش مرکزی -اصفهان-اصفهان 34207978اصفهاناصفهان72131511

خیابان رکن الدوله شرقی روبروی مسجد رضوی- خیابان حمزه اصفهانی- اصفهان32751527اصفهاناصفهان72131529

432ورزنه خیابان شهید بهشتی جنب بیمه دانا پالک 46485001اصفهاناصفهان72131544

استان اردبیل شهرستان اصالندوز بخش بران روستای بران علیا32763450اصالندوزاردبیل73121022

خ جانبازان جنب پارك بعثت52664926آغاجاریخوزستان72211047

بلوار امام خمینی-شهر افزر-شهرستان قیر-استان فارس07924433151افزرفارس72251341

آق قال خ شهید باهنر خ شهید گرکز34523700آق قالگلستان72321085

آق قال34532169آق قالگلستان72321187

6كوچه اترك -(ره)خ امام خمیني34531510آق قالگلستان72321012

نبش کوچه مطهری- انبار الوم خ آزادگان 34563679آق قالگلستان72321040

152پالک (ع)اقبالیه خیابان پاسداران روبروی مسجد امیرالمومنین 33411974اقبالیهقزوین72261119
302قزوین شهر اقبالیه خ امام رضا پ 33412969اقبالیهقزوین72261032

پشت شهرداری سابق-خ امام رضا -قزوین شهر اقبالیه خ امام خمینی 33424191اقبالیهقزوین72262257

 معصوم14 معصوم جنب مسجد 14اقبالیه خیابان 02833421054اقبالیهقزوین72262258

ابتداي بلوار شریعتي44557122اقلیدفارس72251312

اقلید بلوار مطهري روبروی مسجد سیدالشهدا پایین تر از فروشگاه کوروش44527536اقلیدفارس72251019

اقلید شهرك قدس یك44552223اقلیدفارس72251466

اقلید خ امام محله باغستان44531118اقلیدفارس72251005

اقلید خیابان انقالب کوچه مسجد جامع44524616اقلیدفارس72251568

فارس اقلید سده خ ولیعصر روبروي بانك كشاورزي خ شهیذ رجایي44593636اقلیدفارس72251013

خ طالقاني روروی قصر گل44521317اقلیدفارس72251002

 686نسیم شهر خ امام خمیني نبش خ آزادگان طبقه همكف پالك56775745اکبرابادتهران72161694

630تهران شهرستان رباط کریم نصیرشهر خ امام خمینی جنب بانک ملی پ56652287اکبرابادتهران72161635

1048نسیم شهر میدان پنج تن پ 56753928اکبرابادتهران72161085

2 پالک4نسیم شهر همدانک بوستان 56573858اکبرابادتهران72161750
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108نسیم شهر بلوار بوستان حصارک باال پالک 56763658اکبرابادتهران72161275

 b4استان قزوین شهرستان البرز ناحیه شهری مهرگان پشت آتشنشانی مجتمع فیرون سازه بلوک 32525143البرزقزوین72261110

متری ولیعصر8بهمن جنب 22الوند بلوار32226488البرزقزوین72261008

110بیدستان خ امام خمینی پ 32322222البرزقزوین72261009

جنب مجتمع ادارات شهرستان البرز_خ امام صادق_الوند_ شهرستان البرز_قزوین32220597البرزقزوین72261139

76بین بانک رفاه و ملت پالک  (ع) بلوار امام حسین4قزوین محمدیه منطقه 02832561309البرزقزوین72262262

جنب بانک مسکن- خیابان کاشانی غربی - الشتر 32522928الشترلرستان72341242

لرستان الشتر خ امام پایینتر از بانك سپه روبروي پاساژ میرزاپور32527679الشترلرستان72341050

الشتر خیابان آیت اله بروجردی  روبروی مدرسه شاهد528454الشترلرستان72341238

خیابان امام خمینی چهار راه شهید مدنی32528091الشترلرستان72341019

الشتر فیروزاباد خیابان امام میدان امام32553441الشترلرستان72341065

الشتر خیابان رحیمی فرعی بوعلی32527394الشترلرستان72341262

شهر رازمیان بلوار لمبسر33712658الموتقزوین72261028

323282803471753598الموتقزوین72261111

(ع)جنب مسجد حضرت ابوالفضل(ره)الوند خ امام32226272الوندقزوین72261027

الوند فلکه بسیج ابتدای خیابان شهرداری دفترپیشخوان دولت32221000الوندقزوین72261043

دفتر پیشخوان28الوند کوی امامت خ امام سجاد نبش کوچه 08232232530الوندقزوین72261135

443الوند خ امام ره روبروی داروخانه البرز پ 02822243010الوندقزوین72261056

الونی میدان امام حسین 34463636الونیچهارمحال و بختیاری72171051

نبش خ لرستانی(ع)خ شریعتی میدان امام حسین- الوني4463552الونیچهارمحال و بختیاری72171070

شهرستان خانمیرزا روستای جوانمردی روبه روی نانوایی گلها-چهارمحال و بختیاری 03834472092الونیچهارمحال و بختیاری73171013

خیابان ولیعصر شمالی روبروی پست بانک مرکزی43345566الیگودرزلرستان72341161

الیگودرز خیابان معلم روبروی پل میالد43340500الیگودرزلرستان72341231

الیگودرز خیابان بلوارشرقیک شهیدبخشی معبراخربلوار شهید رجایی 43347955الیگودرزلرستان72341232

بلوار شرقی نبش خیابان شاهد شمالی دفتر پیشخوان قاصدک نور 43343800الیگودرزلرستان72341060

الیگودرز خیابان مدرس بین چهارراه محمدیه و میدان شهدا نبش کوچه شهید فتح اله سرلک43329810الیگودرزلرستان72341157

(شهید خیراله توکلی) 5روبروی کوچه امام خمینی (ره)الیگودرز خیابان امام43331030الیگودرزلرستان72341059

نبش بلوار شاهد شمالی-الیگودرز42225695الیگودرزلرستان72341234

دفترپیشخوان دولت-روستای شاهپورآباد-شهرستان الیگودرز3360302الیگودرزلرستان72341235

روبروی شرکت گاز-بلوار شهید رضا روشنی-بلوار شرقی-الیگودرز-لرستان43334444الیگودرزلرستان72341236

الیگودرزروبروی پارک شهرمقابل ایستگاه تاکسی43337595الیگودرزلرستان72341186

الیگودرز خیابان امام خمینی نبش خیابان پونه زار43337069الیگودرزلرستان72341183

الیگودرز خ امام مقابل بانك مركزي 43343200الیگودرزلرستان72341117

 راه شهرداری دفتر پیشخوان دولت شهید بابائی4نبش 43328642الیگودرزلرستان72341153

خیابان هالل احمر- الیگودرز 43331102الیگودرزلرستان72341260

خیابان ارشاد-شهرک القدیر-الیگودرز- استان لرستان 06643341552الیگودرزلرستان72341258

تقاطع شهید محمود صالحی- بلوار شرقی43343871الیگودرزلرستان72341259

شهر امام حسن خیابان امامزاده حسن دفتر پیشخوان موسوی07733272744امام  حسنبوشهر72151095

72و70آمل روستاي كالكسربین دریاي43082923املمازندران72351355

 کوچه یگانه ، سه راه سیکاپل21خیابان امام رضا رضوان 43270337آملمازندران72351257
58 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل 44245955آملمازندران72351023

بابل روستاي كمدره-امل جاده قدیم امل43195307آملمازندران72351273

4635183771 کد پستی 3نبش باران -خیابان اصلی-روستای  تمسک-آمل43190338آملمازندران72351802

27 و 25آمل خیابان امام خمینی بین آفتاب 44258860آملمازندران72351085
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37آم خ طالب آملی نبش دریا44282090آملمازندران72351225

12آمل خ طالب املي نرسیده به دریا 44227065آملمازندران72351353

480 پالک 33نبش رضوان  (ع)خیابان امام رضا 43246363آملمازندران72351805

 شهریور كوچه بنیاد شهید اولین فرعي سمت چپ دفتر خدمات ارتباطي پارسیان17آمل خ 01212229578آملمازندران72351054

خیابان امام رضا میدان میرحیدر میدان صدف43245333آملمازندران72351078

6آمل خ طالب املی بلوار طبرسی نبش امین44156011آملمازندران72351372

خیابان امام رضا جنب اداره پست43293230آملمازندران72351008

39پالک-4نبش ایثار-بلوار جانبازان-میدان شهید فهمیده-آمل44285391آملمازندران72351829

20بلوار بسیج الله43236893آملمازندران72351006

7آمل بلوار طالقاني اباذر 44258233آملمازندران72351048

4635183771 کد پستی 3نبش باران -خیابان اصلی-روستای  تمسک-آمل43190338آملمازندران73351034

بابل روستاي كمدره-امل جاده قدیم امل43195307آملمازندران73351128

آمل کمربندی هزارسنگر ب محمودآباد روستای شرمکال43267073آملمازندران73351730
آمل خ امام رضا کوچه یگانه سیکاپل قبل از مسجد ابوالفضل جنب مشاور امالک امیر43269517آملمازندران72351990

43/1استان مازندران شهرستان آمل خیابان طالب آملی دریا 44287631آملمازندران72351984

1پالک.کوچه شالیزار یکم.روستای کمانگرکال.دابوی میانی.دابودشت.آمل43057634آملمازندران73351746

روستای پاشاکال دشت سر-آمل-مازندران43196747آملمازندران73351768

 جنب درمانگاه ابوالفضل39آمل خ امام رضا ابتدای رضوان 43232783آملمازندران72352027

آمل خیابان نور فرهنگ شهر نبش میدان شهید احسانی44278767آملمازندران72351971

42726373www.p.sofisiavash@yahoo.comاملشگیالن72331148

املش خ  ش بهشتی42722323املشگیالن72331180

امیدیه علیا خیابان شریعتي جنب تاكسي سرویس امید52621060امیدیهخوزستان72211058

بازار مهاجرین روبروی رستوران تشریفات52628720امیدیهخوزستان72211060

خوزستان امیدیه شهرک مطهری خ دی52631980امیدیهخوزستان72211266

شهرک مطهری بلوار شهدا خیابان بهارستان06152630361امیدیهخوزستان72211414

خوزستان امیدیه پشت بانک کشاورزی جنب پارکینگ شهرداری06152628808امیدیهخوزستان72211413

بابل امیرکال خ امام جنب بیمه آسیا32353749امیرکالمازندران72351590
امیرکال جنب اداره برق32353726امیرکالمازندران72351267

امیرکال خ امام بعد از میدان رحیم زاده روبروی مسجد32346791امیرکالمازندران72351924

جنب بانک پارسیان.بلوار ناصری . خ امام خمینی.امیرکال.بابل01144421495امیرکالمازندران72351996
کرمان انار روستای بهشت آباد34183440انارکرمان49832

خیابان اصلی نبش خیابان شهید اجرایی - دهستان انجیرلو- شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 04532837033انجیرلواردبیل73121013

اندیکا شهر قلعه خواجه43283219اندیکاخوزستان72211370
قلعه خواجه خیابان ولیعصر جنب بنیاد مسکن43283537اندیکاخوزستان72211397

روستای احمد آباد قیطاس. بحش آبژدان . اندیکا 06143281710اندیکاخوزستان72211274

157بین خ بازگیر  و خ اردوانی جنب بازارچه پالک  (پرتو)اندیمشک کوی شهدا خ شهیدآوینی 42650030اندیمشکخوزستان72211164

575خ امام جنب پل زیر گذر پالك 42620715اندیمشکخوزستان72211167

خ انقالب جنب مخابرات مركزي روبروي استادیوم06424236055اندیمشکخوزستان72211090

39كوي لور بلوار شهید بهشتي پالك42661000اندیمشکخوزستان72211207

خ روشني نبش انقالب42621911اندیمشکخوزستان72211135

اندیمشک کوی جانبازان مسکن مهر روبروی بلوک فرهنگیان42647604اندیمشکخوزستان72211209

پست بانک ساکی-142پ-خیابان مصطفی خمینی-خوزستان06424242190اندیمشکخوزستان72211102

 10اندیمشک کوی رسالت بلواز شهید چمران نبش خ پرنیان 42690553اندیمشکخوزستان72211331

اندیمشک کوی فرهنگیان خ قانون جنب اداره کار42633043اندیمشکخوزستان72211104
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اندیمشك خ پاسداران نبش خ ش بازگیر42655060اندیمشکخوزستان72211022

اندیمشک خیابان امام جنب بانک قوامین42641465اندیمشکخوزستان72211418

6متری روبروی خیابان سرافراز30کوی والیت انتهای خیابان 42630008اندیمشکخوزستان72211436

اندیمشک کوی لوانتور خیابان امام نبش کوچه الدن42623233اندیمشکخوزستان72211462

خیابان بیگلری،روبروی بانک کشاورزی شعبه بیگلری-اهر44331665اهرآذربایجان شرقی72101157
خیابان فنی حرفه ای-شهرک شیخ شهاب الدین -اهر44336200اهرآذربایجان شرقی72101407

 متری صاحب الزمان نبش کوچه غفاری 35اهر بلوار ستارخان 44220219اهرآذربایجان شرقی72101365

خ رسالت جنب مسجد دباغخانه 44222210اهرآذربایجان شرقی72101295

خ بهار جنب بانک سپه44340866اهرآذربایجان شرقی72101204

خ حزب اله تقاطع حزب اله و شیخ شهاب الدین-اهر-آذربایجانشرقي44231181اهرآذربایجان شرقی72101416

طبقه همکف-ساختمان بلور-خ موسی کالنتری-اهر44341532اهرآذربایجان شرقی72101449

اهر خ آل محمد روبروي خدمات شهرداري44223400اهرآذربایجان شرقی72101396

خ بهارجاده کلیبر04263333334اهرآذربایجان شرقی72101271

انتهای خ امام نرسیده به تقاطع خ کالنتری 44339559اهرآذربایجان شرقی72101140

تقاطع شیخ شهاب ورسالت 44227779اهرآذربایجان شرقی72101180

جنب بانک مسکن-8کوچه شهاب -خ شیخ شهاب الدین44228532اهرآذربایجان شرقی72101469

ساختمان دندانپزشکی دکتر نظری-جنب آلومینیم عطایی-خ بیگلری44235613اهرآذربایجان شرقی72101468

میدان یادبودباالتراز مخابرات 44238195اهرآذربایجان شرقی72101290

(ع)خ رسالت پایینتر از بوتان گاز روبروی مسجد حضرت رقیه -اهر44340233اهرآذربایجان شرقی72101397

1ک رضوان -خ رضوان -محله چلپوردی44247165اهرآذربایجان شرقی72101511

جنب پیتزا سهند-خ رجایی44236622اهرآذربایجان شرقی72101486

اهر فلکه فرمانداری 44235396اهرآذربایجان شرقی72101418

روبروی بانک سپه-بلوار کارگر-خ بهار44333334اهرآذربایجان شرقی72101497

5جنب کوچه شمس - خ شمس تبریزی44330339اهرآذربایجان شرقی72101527

(ع)جنب مسجد حضرت علی اکبر - چلپ وردی44247361اهرآذربایجان شرقی72101578

 متری صاحب الزمان35اهر محله سیدآباد کوچه بردباری بلوار 44227435اهرآذربایجان شرقی72101568

خیابان امام خمینی تقاطع بهار -اهر 3341939اهرآذربایجان شرقی72101385

جنب آژانس خوش سفر-خ شاهد-فلکه دانشسرا 44342519اهرآذربایجان شرقی72101601

کوچه رجائی جنوبی-خ رجائی-محله دادگستری44330791اهرآذربایجان شرقی72101602

38پالک - جنب دارائی- بن بست سعید رسولی- خیابان شهید رجائی- میدان معلم44235757اهرآذربایجان شرقی72101676

بوشهر شهرستان تنگستان شهر اهرم خیابان انقالب روبروي سازمان تامین اجتماعي5227003اهرمبوشهر72151003

 بوشهر اهرم خ انقالب چهارراه صادرات35226390اهرمبوشهر72151014
طبقه فوقانی فروشگاه امانیه-مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خ33332112اهوازخوزستان72211016

اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدی و بایینی روبروی سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر35539735اهوازخوزستان72211178

36زیتون كارمندي خیابان فاطمي بین زبا و زهره پ34445209اهوازخوزستان72211195
 شرقی جنب درب اوزانس بیمارستان آریا18کیانپارس خ 33372366اهوازخوزستان72211175

اهواز خ سی متری نرسیده به چهار راه زندبین صابرپور وهاللی 32926336اهوازخوزستان72211009

1277جنب بانک کشاورزی روبروی بانک صادراتدفترپیشخوان دولت(نظامی)اهوازنادری نبش نظری پور32211230اهوازخوزستان72211277

3 پالک 1اهواز گلستان بهارستان خیابان شمشاد33724125اهوازخوزستان72211071

507اهوازخ عالمه پ32245939اهوازخوزستان72211003

44 جدید پ3 و2اهواز کوت عبدهللا کوی شریعتی دو بین خ35555750اهوازخوزستان72211155
 پاداد شهر6نبش خیابان  (یوسفی)کوی فاطمیه35520852اهوازخوزستان72211196

123باهنر بلوارمعلم نبش کربن ساختمان یار احمدی روبه روی بازارچه صددستگاه پ32291715اهوازخوزستان72211310
285، خیابان مهربند ، بین جراح زاده و کوکبی ، پالک  (یوسفی)اهواز،کوی فاطمیه 35717686اهوازخوزستان72211035
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261اهواز خیابان سلمان فارسی شرقی بین خ شریعتی و محمدیان زاده پالک - خوزستان 32217445اهوازخوزستان72211073

 دستگاه روبروی مسجدنور254سالت منازل 32274955اهوازخوزستان72211339

25و23اهواز كمپلو خیابان غزنوي جنوبي پاك 33770709اهوازخوزستان72211173

اهواز،میدان هجرت،ابتدای سپاه،دفتر پیشخوان هجرت06113332423اهوازخوزستان72211259
5کوی مجتهد نبش یاور 09163161050اهوازخوزستان72211008

 پاداشهر بین آبان و آذر شرقی1اهوازفاز 35544833اهوازخوزستان72211214

312اهواز خ شریعتی خ غفاری نبش خاقانی پ32926010اهوازخوزستان72211346

اهواز فلکه کمبلو33771822اهوازخوزستان72211258

اهواز نادری خ علم الهدی جنوبی32236008اهوازخوزستان72211166
اهواز گلستان خ بوستان نبش تیر06113344438اهوازخوزستان72211129

5اهواز کوت عبدهللا کانتکس بلوار اصلی نبش خیابان 06135567067اهوازخوزستان72211151

301کمپلو خیابان بنی هاشم بین کیان و غزنوی روبه روی بانک ایران زمین پالک 33799499اهوازخوزستان72211051

مقایل بانک تجارت- بازارچه مرکزی-سپیدار-اهواز2271937اهوازخوزستان72211118

گلستان کوی سعدی نبش خیابان جاویدغربی 33354465اهوازخوزستان72211368

3فرهنگشهر خ رشد 33356634اهوازخوزستان72211094

509اهواز خ بنی هاشم بین هاللی وفراهانی پ3791784اهوازخوزستان72211212

934کوی ملت بلوار پاسداران بین خیابان اقبال و خیابان مهر پالک 4470669اهوازخوزستان72211015

اهواز میدان شهید بندر جنب بانک صادرات4453858اهوازخوزستان72211231
145اهواز ملی راه خیابان زاویه بین خاقانی و بهشتی پ 34448181اهوازخوزستان72211146

(رودکی)نبش طبیب (فرهنگ)اهواز زند خ حق بین 06135514760اهوازخوزستان72211385

كوي علوي فراهاني جنوبي نبش نوراسالم3399995اهوازخوزستان72211184

110پالک9و8بین خ (منبع اب)شهرداری 3فاز6112263431اهوازخوزستان72211099

کوی انقالب کوی علوی خیابان فرهانی حدفاصل بهداشت ومشعلی06113399850اهوازخوزستان72211134

72211336 دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی 38 شرقی پالک 17نبش خیابان - کیان آباد- اهواز33386677اهوازخوزستان72211336
 پردیس بلوارگلدیس نبش خیابان بهشت روبه روی کلینیک ناباروری06133356542اهوازخوزستان72211091

 متری و خوانساری کوچه آرامش24اهواز خ رستگاری بین 2220006اهوازخوزستان72211253

اهوازجاده كوتعبداله كوي ش چمران خ نوراني5555333اهوازخوزستان72211049

اهواز خ نادری سلمان فارسی نبش خوانساری32214449اهوازخوزستان72211222

غربی15 14بین خ - کیانپارس- اهواز3379794اهوازخوزستان72211046

بین حجت و فردوس- خ زیتون - ف چیتا - زیتون کارمندی 34491960اهوازخوزستان72211080

کیان آباد نبش خ نهم غربی-اهواز33919993اهوازخوزستان72211111

اهواز پردیس بلوار گلشن بین گلدسته و گلفام مجتمع ده سفید33721991اهوازخوزستان72211252

 مهرابیCNGسه راه خرمشهرخ تاکسیرانی باالی جایگاه 33770173اهوازخوزستان72211240
بلوار گلستان سه راه بهشتي3722080اهوازخوزستان72211089

خ ولی عصر  میدان توحید بایمان سادات 43525441اهوازخوزستان56648

275خوزستان اهواز خ طالقانی ابتدای خ خوانساری پالک 32236582اهوازخوزستان72211143

16 پ 3 متری شهرداری خیابان فاضل 15اهواز زیتون کارگری 32244033اهوازخوزستان72211055

4  و 3خرمکوشک روبه روی پمپ بنزین بین خ 32258345اهوازخوزستان72211281

13شهرک اغاجری بلوار گلبهار الدن34417471اهوازخوزستان72211219

84 پ 14کوي ابوذر خ 32241314اهوازخوزستان72211084

رامهرمز خ ولی عصر  میدان توحید بایمان سادات 43525441اهوازخوزستان73211005

(سلویچ)8مالشیه نبش خیابان 33311500اهوازخوزستان72211036

اهواز فلکه شهید بندر ضلع جنوبی دفتر پیشخوان دولت34457505اهوازخوزستان72211191

64پ5اهواز حصیرآباد خیابان کارون کوچه 32244199اهوازخوزستان72211199
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نبش وحید-کوی انقالب خیابان بنی هاشم خیابان زینب جنوبی-اهواز-خوزستان33795052اهوازخوزستان72211244

گلستان ابتدای بلوار فروردین بین غزالی و سعدی روبروی پارک میثاق33341039اهوازخوزستان72211378

 پاداد  دفتر پیشخوان10اهواز پاداد شهر بلوار حواالعمه روبروی 5544344اهوازخوزستان72211066

39متری الهادی پ 30کوی علوی خ 33399718اهوازخوزستان72211136

بین بهمن و اسفند-خ فروردین-بلوار گلستان-اهواز33754141اهوازخوزستان72211072

59خوزستان، اهواز، کمپلو خیابان شیخ بهاء شمالی نبش شرف پالک 06133795181اهوازخوزستان72211407

فلکه ساعت نبش منصفی06133360175اهوازخوزستان72211398

11 و دانشجو جنب فانتزی فدک10شهرک دانشگاه خیابان اصلی شهرک روبه روی خیابان 33350799اهوازخوزستان72211376

حمیدیه جنب اداره مخابرات36726367اهوازخوزستان72211197

154 شرقی پالک 4 و3بین خیابان -کیان آباد-اهواز33769600اهوازخوزستان72211426

ویس خ اصلی بازار پاساژامام رضا=اهواز36552121اهوازخوزستان72211226

1اهواز مهدیس فلکه مصالح فروشان خیابان آزاده 35578111اهوازخوزستان72211431

بین زینب و سروش-خشایار-کوی انقالب33798960اهوازخوزستان72211440

97اهواز بلوار معلم بلوار ناصح غربی منازل کربن پالک 32291016اهوازخوزستان72211438

دزفول خیابان طالقانی پارکینگ آقامیر جنب صندوق قرض الحسنه شهید بهشتی دفتر پیشخوان امیرالمومنین42230075اهوازخوزستان72211248

32 پالک 15متری اول  خیابان 12خیابان  (منبع آب) شهرداری 3فاز32261220اهوازخوزستان72211421

کوی فاطمیه یوسفی خ میثم تمار6135544854اهوازخوزستان72211449

خیابان طالقانی خیابان علم الهدی نبش معمارزاده32214595اهوازخوزستان72211278

فارس الرستان اوز خیابان ملت پاساژ امینی52518005اوزفارس72251212

1نبش کوچه -بلوار ابوذرغفاری-اوز-الرستان-فارس52519032اوزفارس72251516

زنجان ایجرود زرین اباد خ امام36722931ایجرودزنجان72221095

میدان والیت 43626012ایذهخوزستان72211117

نبش میدان سپاه پاسداران43626323ایذهخوزستان72211097

خ ش لجم اورک روبروی چاپخانه سابق عادل43629850ایذهخوزستان72211271
خوزستان ایذه چهار راه هالل احمر دفتر امامي43624444ایذهخوزستان72211169

ایذه بین چهارراه امام علی و چهار راه گاز43635722ایذهخوزستان72211243

ایذه چهار راه امام  خ حافظ شمالي43626010ایذهخوزستان72211273

ایذه خیابان امام نرسیده به گاراژ محمدی43637688ایذهخوزستان72211088

ایذه خ حافظ جنوبي نبش خ ش حسن زاده43628689ایذهخوزستان72211037

خوزستان ایذه خ امام ك مسجد جامع43622840ایذهخوزستان72211183

انتهای خیابان شهید ولی پور نبش پارک بهاران- ایذه43653899ایذهخوزستان72211095

چهارراه امام علی جنب بانک انصار43648440ایذهخوزستان72211171

بلوار زاگرس روبروي دانشگاه ازاد43627580ایذهخوزستان72211320

بازار وکیل_ ابتدای حافظ جنوبی _ چهارراه امام خمینی ره43633739ایذهخوزستان72211419

خ امام کوچه بیستون6143624652ایذهخوزستان72211230

15 روبه روی تعاونی 10خ طالقانی کوچه 72231615ایرانشهرسیستان و بلوچستان72241031

9نبش بلوچ - بلوار بلوچ 37221811ایرانشهرسیستان و بلوچستان72241043

 آبان13خ فردوسي جنب دبستان 37228071ایرانشهرسیستان و بلوچستان72241005

خ امام خمینی حدفاصل معلم وابوذر72231415ایرانشهرسیستان و بلوچستان72241026

ایرانشهر خیابان والیت پاساژ حامد37226090ایرانشهرسیستان و بلوچستان72241006

دهستان شهردراز خ معلم جنب شرکت مکران عصرشتاب روبروی دبیرستان زینبیه س دفتر پیشخوان پوریان37254184ایرانشهرسیستان و بلوچستان73241014

هرمزگان بندرعباس روستای ایسین ابتدای محله نو076ایسینهرمزگان73371021

فرودگاه سابق بلوار مصلی جنب مسجد باب الحوائج33383827ایالمایالم72141086

چهار راه پیام نور تقاطع بلوار ابوالفضل سمت راست بلوارصیادشیرازی دفتر پیشخوان بامداد- ایالم 32244584ایالمایالم72141065
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ایالم بل مدرس نرسیده به شرکت برق08413380971ایالمایالم72141056

ایالم خ آیت اله حیدری روبروی بانک تجارت3365315ایالمایالم72141078

روبروی ثبت اسناد شهرستان-محله هانیوان -بلوار مدرس-ایالم08413369477ایالمایالم72141064

ایالم خیابان طالقانی روبروی بانک ملی مرکزی جنب بانک سامان33354632ایالمایالم72141059
ایالم خ خرمشهر نرسیده به میدان مادر33384163ایالمایالم72141063

ایالم میدان شهدا ابتداي خ شهدا08413330876ایالمایالم72141029

چهارراه سید الشهدا33366100ایالمایالم72141057

ایالم بخش بدره خ امام جنب بانک تجارت08425722141ایالمایالم72141079

ایالم فرهنگیان خ مهدیه 2222252ایالمایالم72141049

ایالم خیابان اشرفی اصفهانی جنب مرکز ارتباط فردا3351522ایالمایالم72141048

میدان امام نبش بلوار جنوبی3349652ایالمایالم72141090

ایالم شهرک بانقالن خ قائم32252046ایالمایالم72141098

ایالم خ خرمشهر جنب بنیاد شهید08413337995ایالمایالم72141031

ایالم خ رسالت نبش خ امام حسن مجتبی3346608ایالمایالم72141093

ابتدای خ تختی.ایالم چهارراه سعدی33364303ایالمایالم72141038

خیابان سعدی جنوبی کوچه عبداللهی جنب آزمایشگاه عبدالرحیمی08413363031ایالمایالم72141028
ایالم چالسرا خ شهید ساری2244732ایالمایالم72141060

ایالم مهران تقاطع بلوار پاسداران و بلوار ولیعصر جنب حسینیه امام سجاد33825070ایالمایالم72141075

9بلوار آزادی خ آزادی 32245125ایالمایالم72141066

ایالم خ سمندری08433367730ایالمایالم72141046

ایالم هفت چشمه08412250032ایالمایالم72141097

ایالم پیام نور32231234ایالمایالم72141118

بلوار شهید بهشتی روبرو اداره پست مرکزی32241475ایالمایالم72141121
امام روبروی شهرداری ساختمان اداره پست 4123321133ایلخچیآذربایجان شرقی72101178

ایلخچی خ امام روبروی مرکزمخابرات 33415400ایلخچیآذربایجان شرقی72101257

جنب امالک بهنام-میدان صائب تبریزی-خ امام33416068ایلخچیآذربایجان شرقی72101543

نرسیده به شهرداری از طرف تبریز- خ امام33415477ایلخچیآذربایجان شرقی72101535
شهرستان ایوان خ امام خ بسیج روبروي رستوران هزار ویك شب-ایالم33233338ایوانایالم72141067

نرسیده به دانشگاه پیام نور پایینتر ازاداره راه3237697ایوانایالم72141099

ایالم ایوان خیابان امام روبرو بانک ملی مرکزی3230306ایوانایالم72141058

ایالم ایوان جنب بانک رفاه33237444ایوانایالم72141042

ایوان غرب خ امام میدان امام ضلع جنوبی میدان 33236201ایوانایالم72141034

ایوان خ باهنر یا برق33233410ایوانایالم72141033

استان سمنان شهرستان ایوانکی جنب بانک ملت مرکزی دفتر پیشخوان34524343ایوانکیسمنان72231007

 6ایوانکی بلوار شهید سرهنگی نبش گلستان 02334521512ایوانکیسمنان72231063

باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولت33274677باباحیدرچهارمحال و بختیاری72171057

17مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل 32363998بابلمازندران72351824

پیشخوان دولت رضوان52بابل چهارشنبه پیش نبش ایثار 32376386بابلمازندران72351193

خیابان مدرس چهار راه  گنجینه  برج بن  روبرو برنج فروشی شیخ زاده 32190334بابلمازندران72351197

  پاساژ گنج افروز12بابل خ كشاورز نرسیده به كالنتري 32294284بابلمازندران72351360
بابل روستاي مرزون آباد گله كال32343900بابلمازندران72351482

6نرسیده به کوی شبنم (ستار)28بابل خ کشاورز روبروی بیمارستان روحانی کوی دانشجو32232885بابلمازندران72351367

بلوار جانبازان چهار راه امیر كبیر خ امیر کبیر32366852بابلمازندران72351098

بابل گتاب سه راه باالگتاب01132453978بابلمازندران72351893
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بابل بندپي غربي خشرودپي سه راه مقریکال روبروی فروشگاه افق کوروش01112521310بابلمازندران72351058

روبروی اداره امور مالیاتی-چهار راه نواب - کمربندی شرقی 01132257236بابلمازندران72351613
 10خیابان كشاورز باالتر ازبیمارستان روحانی نبش کوی پور گنجی 01112237000بابلمازندران72351057

 جنب کارگزاری تامین اجتماعی19بابل خیابان مدرس روبروی سینما آزادی مدرس 32313335بابلمازندران72351095

بابل بندپي شرقي  سه راه گلوگاه32723042بابلمازندران72351106

بندپی شرقی شهر گلیا32722494بابلمازندران72351423

دفترخدمات ارتباطي کشت کارامیری23كمربندي غربي بهاران32197086بابلمازندران72351133

چهارراه وحدت-روستاي پایین گنج افروز32154260بابلمازندران72351265
روستاي چاري-خیابان گنج افروز32626276بابلمازندران72351167

جاده شهیدصالحي شهرگتاب دورمیدان32455740بابلمازندران72351100

(فیروزدشتي)بابل خ شهید صالحي بندپي شرقي روستاي ناریوران دفتر خدمات ارتباطي ناریوران 32027617بابلمازندران72351316
(شهرک طالقانی) 29بابل ابتدای پاسداران32207515بابلمازندران72351205

متر بعد از میدان50گتاب جاده شهید صالحي 32454988بابلمازندران72351201

 جاده قائمشهر عبور علمدار 3كیلومتر 32258898بابلمازندران72351269

خیابان طالقاني روبرو بانك تجارت32204461بابلمازندران72351343

 جنب پل هوایی درویش15بابل موزیرج نبش ارشاد 32275004بابلمازندران72351183
حد فاصل بین  میدان كارگرروبروی بانک سپه32208848بابلمازندران72351123

بابل ج حبیبی حاجیکال ورودی ارمک 32145828بابلمازندران72351603

بابل مقابل زایشگاه بیمارستان یحیی نژاد32224720بابلمازندران72351658

روستاي چاري-خیابان گنج افروز32626276بابلمازندران73351187

بابل بابلکنار گاوانکال01113323873بابلمازندران72351479

دفتر پیشخوان خدمات دولت  (سه راه نقدعلی)بابل روستای پایین گنج افروز چهارراه شهدا32152624بابلمازندران72351435

 جاده بابل به امل روستای دهک4بابل کیلومتر 01112040098بابلمازندران72351630
خیابان شهید صالحي بندپي شرقي روستاي پوست كال جنب آژانس ولیعصر32727512بابلمازندران72351259

متربعدپل حبیبی400.جاده شهیدصالحی.بابل32145837بابلمازندران72351562

بابل جاده شهید صالحی درزیکال آخوندی پایین32145920بابلمازندران72351442

ایستگاه تاکسی به سمت کمربندی غربی-ایستگاه امل 32299337بابلمازندران72351202

جاده قدیم آمل روستاي خراسان محله32125760بابلمازندران73351048

 جاده قائمشهر عبور علمدار 3كیلومتر 32258898بابلمازندران73351298

جنب داروخانه هالل احمر - میدان والیت - بابل 32208728بابلمازندران72351109

چهارراه وحدت-روستاي پایین گنج افروز32154260بابلمازندران73351278

 جاده بابل به امل روستای دهک4بابل کیلومتر 01112040098بابلمازندران73351221

سه راه فرهنگ جنب كتابفروشي فردوسي32209680بابلمازندران72351222

روستاي خردونكال-جاده جدید آمل -بابل32271549بابلمازندران73351189

بابل جاده شهید صالحی درزیکال آخوندی پایین32145920بابلمازندران73351080

(فیروزدشتي)بابل خ شهید صالحي بندپي شرقي روستاي ناریوران دفتر خدمات ارتباطي ناریوران 32027617بابلمازندران73351068

منصوركنده32074033بابلمازندران73351191

بابل خ گنج افروز روستای روشن اباد  پایین محل32172684بابلمازندران73351206

25طبقه اول واحد -مجتمع تجاری یاس-روبروی موزه-چهاراه گنجینه-خیابان مدرس32290480بابلمازندران72352041
شهر بابل ، چهارراه نواب کنار ساختمان اصناف- شهرستان بابل 32253095بابلمازندران72352005

بابل روستاي مرزون آباد گله كال32343900بابلمازندران73351158

میدان کشوری روبروی هتل مرجان جنب بانک مهرایران32250155بابلمازندران72351262

16و14بلوار شریفي بین شریفی 35339898بابلسرمازندران72351120

بابلسر سه راه علوم پایه جنب تاکسی تلفنی مالصدرا35345950بابلسرمازندران72351349



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
33نبش کوچه امام خمینی- خیابان امام خمینی-بابلسر35330074بابلسرمازندران72351330

(روبروی مخابرات قدیم )بابلسر خیابان امام مقابل پاساژ صادق نژاد 35254172بابلسرمازندران72351920

هادی شهر، کله بست، روبروی بانک کشاورزی35374938بابلسرمازندران72351508

بابلسرپازوارکاسه گرمحله32381551بابلسرمازندران72351473

بابلسر میدان بسیج ابتدای خیابان پاسداران جنب آموزش و پرورش35363970بابلسرمازندران72351776

بابلسر روستای بابلپشت چهارراه شهدا کوچه فراصنعت35383842بابلسرمازندران72351848

جنب اداره تامین اجتماعی- خ شهید باهنر-(گل)میدان شهدا-بابلسر35331123بابلسرمازندران72351194

جنب صندق کارآفرینی امید- 13شریفی -بلوار شریفی-بابلسر-مازندران01135330626بابلسرمازندران72351922

315ج بابل بابلسر پازوارجنب بانك صادرات پ32382076بابلسرمازندران73351379
 مجتمع بهار۱۱بابلسر خ امام خمینی روبه رو کالنتری 01135339208بابلسرمازندران72351935

10بابلسر بلوار بسیج بسیج 01135339171بابلسرمازندران72351957

جنب پل عابر پیاده -بلوار امام رضا -بلوار معلم - محله میربازار - هادی شهر - شهرستان بابلسر- استان مازندران 01135376648بابلسرمازندران72351991

بهنمیر 35755774بابلسرمازندران72351965

خ محبوبی قبل از اولین معبر35288426بابلسرمازندران72352010

33نبش بهشتی -خیابان بهشتی-بابلسر35363961بابلسرمازندران72352034

6کوچه شریفی - بلوارشریفی -بابلسر 35259211بابلسرمازندران72351993

خراسان رضوی شهرستان باخرز روستای کردیان شهرستان باخرز روستای کردیان خیابان امام خمینی امام خمینی چهارم05154933741باخرزخراسان رضوی73191072

46بادرود خ امام پ54348850بادروداصفهان72131189

خیابان امام جنب دفتر شورای اسالمی45546015باروقآذربایجان غربی72111327

ماسال خ شهید روشن دفتر پیشخوان دولت محبوبی44660147بازارماسالگیالن72331029

بازرگان خ امام34376898بازرگانآذربایجان غربی72111131

 روبروی نمایندگی ایران خودرو48ورودی باسمنج  محله امام خمینی بلوار نبی اکرم پ 36346877باسمنجآذربایجان شرقی72101516

باسمنج خ امام جنب مرکز بهداشت ساختمان پست36348688باسمنجآذربایجان شرقی72101253

روبروی اداره آب-سه راه آبرسانی-خ امام36343933باسمنجآذربایجان شرقی72101537

پشت مسجد امام حسین جنب مکتب الزهرا-چهارراه اصلی36343639باسمنجآذربایجان شرقی72101584

استان ک ب شهرستان باشت رو به روی بانک صادرات جنب درمانگاه قدیم خیابان اصلی07442622537باشتکهگیلویه و بویراحمد72311053

خیابان شهید بهشتی میدان دورباط نبش کوچه حکیم- باغبادران 03152505823باغ  بهادراناصفهان72131417

باغبادران فلکه بسیج 3356225415باغ  بهادراناصفهان72131215
باغملک خ آیت هللا خامنه ای43724777باغ ملکخوزستان72211040

باغ ملک خیابان امام خامنه ای جنب پمپ بنزین06924225570باغ ملکخوزستان72211131

خوزستان باغ ملک خ امام روبروی بانک ملی43726677باغ ملکخوزستان72211116

رستم آباد خیبان اصلی نبش خیابان اداره ثبت 06143720090باغ ملکخوزستان72211372

بافت میدان سینما ابتدای طالقانی غربی03474221916بافتکرمان72291079

بافت خیابان طالقانی روبروی فروشگاه فرهنگیان42424574بافتکرمان72291159

میدان بسیج روبروي مخابرات034744449بافتکرمان72291078
بافت خ طالقای غربی روبروی کمیته امداددفتر پیشخوان دولت03474229468بافتکرمان72291032

خیابان مهدیه جنب حسینیه سفلی32442850بافقیزد72391052

 خرداد میدان چهارده معصوم15خ 24221919بافقیزد72391050

یزد بافق بلوار مسجد جامع روبروی مسجد جامع32429990بافقیزد72391099

506پ (ره)م امام خمینی30باقرشهرخ55210500باقرشهرتهران72161795

92باقرشهر خ کاشانی پ55200035باقرشهرتهران72161414

خراسان رضوی شهرستان تربت جام روستای رباط سمنگان52843167باالجامخراسان رضوی72191647

خراسان رضوی شهرستان تربت جام روستای رباط سمنگان52843167باالجامخراسان رضوی73191118

خ سید جمال الدین اسدابادي روبروي مخابرات 34221800بانهکردستان72281108
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بانه خیابان طالقاني پایین تر از بانك ملت مركزي34228300بانهکردستان72281150

خ انقالب جنوبي باالتر از کوچه بیمارستان- بانه4225152بانهکردستان72281152

شهرستان بانه میدان عالمه برده ش اول بلوار هجرت دفتر پیشخوان شریفی4266270بانهکردستان72281177

بانه خیابان شهدا روبروی شرکت نفت34235119بانهکردستان72281101

بانه خیابان مطهری روبروی مسجد رسالت4266268بانهکردستان72281093

بانه خیابان امام باالتر از سه راه اداره برق جنب حسینیه خاتم االنبیاء34262021بانهکردستان72281016

نبش خ شهید رجایی پایینتر از مسجد نویدی جنب قنادی کاخ34230845بانهکردستان72281167

جنب نانوایی - پایین تر از مسجدنور 46444820بانورهکرمانشاه72301083

5خوزستان شهر شیبان بلوار اصلي نبش خ 36575252باویخوزستان72211172

استان خراسان رضوي شهرستان بجستان روستاي مرندیز56583322بجستانخراسان رضوی72191507

38خ امام نبش امام 56525515بجستانخراسان رضوی72191090
استان خراسان رضوي شهرستان بجستان روستاي مرندیز56583322بجستانخراسان رضوی73191065

روستای فخرآباد دفتر پیشخوان روستایی-شهرستان بجستان-خراسان رضوی56573812بجستانخراسان رضوی72191506

۴۶۶خ طالقاني شرقی  جنب ك جاجرمي پالک 32241000بجنوردخراسان شمالی72201050

استان خراسان شمالی بجنورد طالقانی شرقی روبروی  پارک شهر دفتر پیشخوان وحدانی32257952بجنوردخراسان شمالی72201031

خیابان آزادی -بجنورد32227778بجنوردخراسان شمالی72201002
(ژاندارمری سابق)بجنورد طالقانی غربی نبش چهارراه نادر 32224060بجنوردخراسان شمالی72201013

1200پالک -روبروی اداره کل آموزش و پرورش  نرسیده به میدان قائم -طالقانی غربی - بجنورد32748447بجنوردخراسان شمالی72201007

 شهریور مقابل بانک سپه دفتر پیشخوان الهامی17 راه 4بجنورد خ طالقانی شرقی 32232249بجنوردخراسان شمالی72201038

1372بجنورد خ امام خمیني غربي پ2314490بجنوردخراسان شمالی72201018

بین میدان کارگر و چهارراه باسکول جنب آموزشگاه مهدی-بجنورد32720170بجنوردخراسان شمالی72201022

11طالقانی شرقی روبروی کوچه کالنتری - بجنورد32254070بجنوردخراسان شمالی72201004

خراسان شمالی بجنورد خیابان دوچنار جنب درمانگاه فارابي2246004بجنوردخراسان شمالی72201014

استان خراسان شمالی شهرستان بجنوردخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی شهرداری منطقه یک32224370بجنوردخراسان شمالی72201086

خ امام خمیني غربي حدفاصل میدان مادر ودولت32224701بجنوردخراسان شمالی72201006

346بجنورد خ شریعتی شمالی مقابل سرای گردشگران پ 32241915بجنوردخراسان شمالی72201015
شهرک امام خمینی32319889بجنوردخراسان شمالی72201066

کمربندی مدرس نبش هارراه شهید فهمیده32247006بجنوردخراسان شمالی72201045

خ امیریه جنوبی روبروی خانه فرهنگ32247006بجنوردخراسان شمالی72201058

 و گلستان شمالی7گلستانشهر بین امیرکبیر32747285بجنوردخراسان شمالی72201076

بجنورد خ چمران روبروی بیمارستان تامین اجتماعی32249889بجنوردخراسان شمالی72201037

حد فاصل کالته محمد علی پهلوان و شهید آذرسا32284247بجنوردخراسان شمالی72201072

2222خراسان شمالی بجنورد خیابان چمران نبش چمران 05832224980بجنوردخراسان شمالی72201087

خ امام خمینی شرقی چهارراه باسکول جنب هتل کوروش32251872بجنوردخراسان شمالی72201062
27خراسان شمالی بجنورد بلوار استقالل نبش استقالل 32253493بجنوردخراسان شمالی72201090

بجنورد چناران شهر خیابان جمهوری نبش جمهوری یک 05832823611بجنوردخراسان شمالی72201088

 12بجنورد میدان کارگر نبش امام خمینی 32720093بجنوردخراسان شمالی72201089

185پالک 3بجنورد روستای دراغانلو بلوار  بعد ازوالیت والیت 32553434بجنوردخراسان شمالی73201010

خراسان شمالی بجنورد روستای سرچشمه انتهای روستا جنب مصالح فروشی32443312بجنوردخراسان شمالی73201014
57 و 55خراسان شمالی بجنورد طالقانی غربی بین طالقانی 32316777بجنوردخراسان شمالی72201091

10+کوچه برنجی جنب پلیس 5832250668بجنوردخراسان شمالی72201094

میدان انقالب جنب پاساژ قدس نش پارکینگ شهروندی36225381بجنوردخراسان شمالی72201075

حدفاصل چهارراه خیام و پیش دانشگاهی32230731بجنوردخراسان شمالی72201098

ابتدای خیابان کشاورز-میدان بهداری-بلوار شهدا05832295713بجنوردخراسان شمالی72201099
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مقابل مسجد جامع (ره)خ شمالی بجنورد روستای ارکان خ امام خمینی 32753210بجنوردخراسان شمالی73201025

11خراسان شمالی بجنورد روستای ینگه قلعه نیاوران نبش نیاوران32415675بجنوردخراسان شمالی73201022

870پالک30حدفاصل میدان مادر و میدان فردوسی نبش کوچه امام خمینی 05832240538بجنوردخراسان شمالی72201101

خیابان طالقانی غربی نرسیده به میدان بازرگانی روبروی اداره کل اموزش و پرورش05832748437بجنوردخراسان شمالی72201112

95 شهریور جنوبی، نرسیده به میدان دفاع روبروی کوچه دفاع پالک 3228185517بجنوردخراسان شمالی72201100

استان ایالم شهرستان بدره شهر چشمه شیرین35833299بدرهایالم72141114

 برازجان بلوار مزارعی34251952برازجانبوشهر72151005

 برازجان خ سازمانی روبروی بنیادشهید34248500برازجانبوشهر72151038

برازجان  خیابان شورا4223310برازجانبوشهر72151098

برازجان وحدتیه خیابان شهید مطهري جنب نانوایي سیاه منصوري34826579برازجانبوشهر72151062

برازجان خ هفت تیر جنب کتابخانه عمومی ش بهشتی 34220255برازجانبوشهر72151070

22پ-بعد از مدرسه پسرانه سعادت-خ فاطمه الزهرا-اصفهان برخوار کمشچه برخوار45488930برخواراصفهان72131414

14حبیب اباد بل ش بهشتي پ 03125484663برخواراصفهان72131147

دولت آباد بل طالقانی ابتدای خ سجاد 45826023برخواراصفهان72131311

استان خراسان رضوی،شهرستان بردسکن،روستای کالته نو05155663482بردسکنخراسان رضوی72191596

3شهرستان بردسکن عدالت 55426004بردسکنخراسان رضوی72191283

انتهای پاساژ بهاران دفتر پیشخوان رضا هاشم پور .خراسان رضوي شهرستان بردسكن میدان مرکزی داخل  پاساژ توکلی 55434142بردسکنخراسان رضوی72191103

23 پ21امام رضا-برسکن 05155434479بردسکنخراسان رضوی72191311

استان خراسان رضوی،شهرستان بردسکن،روستای کالته نو05155663482بردسکنخراسان رضوی73191100

روستای کوشه-بردسکن05155453445بردسکنخراسان رضوی73191131

بردسکن روستای رکن آباد55553730بردسکنخراسان رضوی73191154

 بهمن جنب اداره گاز 22بلوار 03425225073بردسیرکرمان72291122

کرمان شهرستان بردسیر شهر گلزار روستای چهارطاق ابتدای جاده معدن درالو33571078بردسیرکرمان72291242

کرمان شهرستان بردسیر شهر گلزار روستای چهارطاق ابتدای جاده معدن درالو33571078بردسیرکرمان73291007

بردسیر خیابان امام کوچه جنب جهادکشاورزی33528400بردسیرکرمان72291215

ابتدای خ امام- شهر برزول - نهاوند 33484089برزولهمدان72381027

گیالن رودبار بره سر خ سردارجنگل جنب شهرداری34691726بره  سرگیالن72331362

لرستان بروجردخیابان یادبود نبش خ زرپرور روبروی فروشگاه افق کوروش42515675بروجردلرستان72341090

423خ تختی نرسیده به مقدسی شمالی پ42511139بروجردلرستان72341047

48متری بسیج نبش میدان قائم پ4246927245بروجردلرستان72341082

205 متری بعداز ک حاج ظهرابی پ 12بروجرد م جعفری خ 42444706بروجردلرستان72341021

54خ جعفري جنب پارك وحدت پ- بروجرد 42467070بروجردلرستان72341020

234بروجرد خ بهار میدان معلم پ 42509462بروجردلرستان72341169

553روبروی بانک صادرات پالک /میدان صفا06622616636بروجردلرستان72341056

21بروجردخیابان پدافند پالک 42508837بروجردلرستان72341084

321بروجرد خ مدرس شرقی پ42623361بروجردلرستان72341154
220بروجرد خ قانی ایستگاه تاکسی پ42604471بروجردلرستان72341195

بروجرد میدان راهنمایی خ ش علی بیات روبروی کتابخانه06642466860بروجردلرستان72341240

892پالک - روبروی خبرگزاری شهید صارمی- خیابان مدرس غربی42504501بروجردلرستان72341193

خ کاشانی روبروی دفتر امام جمعه06622629096بروجردلرستان72341083

42بروجرد انتهای رودکی خ شهید مهر افزون پ 42506435بروجردلرستان72341009

لرستان بروجرد انتهای خیابان ایت هللا کاشانی نبش سه راه رودکی42620705بروجردلرستان72341176

38بروجرد ابتدای خیابان حافظ جنوبی پالک 06642613347بروجردلرستان72341063

 روبروی هنرستان رازی4بروجرد اندیشه فاز -لرستان 42308601بروجردلرستان72341048
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 متری 12بروجرد م راهنمایی ابتدای 42624233بروجردلرستان72341053

 جنب افق کوروش27 اندیشه بلوار شهید ترابی شکوفه 1بروجرد فاز 42314294بروجردلرستان72341255

بروجن بلوار مدرس روبه روي اداره ثبت واحوال34233531بروجنچهارمحال و بختیاری72171093

بروجن خیابان پانزده خرداد جنوبی  روبه روی بانک ملی نبش کوچه همشهری34225452بروجنچهارمحال و بختیاری72171023

بروجن بلوارملت باالتر از قنادی ملت34221683بروجنچهارمحال و بختیاری72171091

بروجن بلوار بوعلی دفتر پیشخوان دولت 34227800بروجنچهارمحال و بختیاری72171068

چهارمحال وبختیاری بروجن سفیددشت خ ازادگان34264540بروجنچهارمحال و بختیاری72171037

بروجن بلوار سعدی روبرو دارایی34243572بروجنچهارمحال و بختیاری72171125

بروجن بلوار شهدا 34236006بروجنچهارمحال و بختیاری72171060

 خرداد شمالي کوچه بنفشه15فلكه شهید خیابان 4238464بروجنچهارمحال و بختیاری72171025

میدان امام حسین ع خیابان طالقانی34238066بروجنچهارمحال و بختیاری72171027
بروجن محله صادقیه پست بانك صادقیه24239255بروجنچهارمحال و بختیاری72171140

سفیددشت خ ازادگان34263247بروجنچهارمحال و بختیاری72171102

خ دفتري شرقي-بروجن 34229205بروجنچهارمحال و بختیاری72171169

فرادنبه خ انقالب34520741بروجنچهارمحال و بختیاری72171172

گندمان بلوار آزادی34622275بروجنچهارمحال و بختیاری72171185

خوزستان دشت آزادگان بستان خ شریعتی ساختمان روبروی نیروی انتظامی6772454بستانخوزستان72211238

 بهمن29بستان اباد خ 04324121300بستان آبادآذربایجان شرقی72101182

شرقی بستان اباد میذان امام حسین خ جمهوري روبروي شركت گاز-ا43335545بستان آبادآذربایجان شرقی72101350

تیر نبش کوچه والیت  7ا شرقی بستان اباد میدان 04324126066بستان آبادآذربایجان شرقی72101435
بستان اباد تکمه داش جاده ترانزیت روبروی پمپ بنزین43362994بستان آبادآذربایجان شرقی72101298

میدان انقالب جاده ترانزیت جنب پل هوایي 43332110بستان آبادآذربایجان شرقی72101340

بهمن روبروی اداره ی برق29خیابان - بستان آباد - آذربایجان شرقي 43337841بستان آبادآذربایجان شرقی72101285

بستک میدان بسیج جنب بانک ملی دفتر پیشخوان خدمات دولت44325333بستکهرمزگان72371091

بستك میدان بسیج جنب بانك ملي بسیج دفترپیشخوان خدمات دولت  دفتر رحیمي 3225333بستکهرمزگان71371039

جناح خیابان بهزیستي ساختمان نگین44344242بستکهرمزگان72371007

هرمزگان بستک روستای چاه بنارد44385737بستکهرمزگان72371118

بلوار شهدا نرسیده به شرکت توزیع برق مجتمع تجاری تفریحی طبقه همکف44321311بستکهرمزگان72371083

هرمزگان بستک خ امام جنب بانک صادرات07643221212بستکهرمزگان72371005
روستای کمشک-منطقه فرامرزان -بخش جناح - شهرستان بستک 44361004بستکهرمزگان73371023

هنگویه کمربندی خیابان خانه بهداشت روبروی مدرسه راهنمایی دخترانه محمد زبیر فکری07644364079بستکهرمزگان73371024

هرمزگان شهرستان بستک کوخرد44395020بستکهرمزگان73371017

هرمزگان بستک روستای چاه بنارد44385737بستکهرمزگان73371006
 2انقالب - بشرویه بلوار انقالب 32788534بشرویهخراسان جنوبی72181009

1بلوار امام خمینی میالن 32789500بشرویهخراسان جنوبی72181029

و کوچه مستوفی7خیابان مالعبدهللا بشروی حد فاصل مالعبدهللا بشروی32789190بشرویهخراسان جنوبی72181079

استان کردستان شهرستان دهگالن شهر بلبان اباد خ امام شافعی 35162481بلبان ابادکردستان72281183

بلداجي بلوارمدرس4641424بلداجیچهارمحال و بختیاری72171097
چ وب بلداجی بلواربهشتی 34641635بلداجیچهارمحال و بختیاری72171029

بم خ مدنی دفترپیشخوان خدمات دولت2215805بمکرمان72291143
 15بلوار جمهوری اسالمی نبش کوچه شماره 44220471بمکرمان72291118

بم خیابان شهیدبهشتي 44221088بمکرمان72291100

31خیابان سید جمال الدین رو برو کوچه - بم 44316513بمکرمان72291249

کرمان نرماشیر نظامشهر بلوار قائم44378338بمکرمان72291275
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کمربندی طالقانی نرسیده به چهارراه عربخانه سمت چپ جنب رستوران باباعلی-بم44218033بمکرمان72291254

شهر بن خ ملت جنب بانك كشاورزي33724000بنچهارمحال و بختیاری72171047

بناب خیابان مطهری روبروی مسجد مهر آباد   37729422بنابآذربایجان شرقی72101401

بناب خیابان باهنر ابتدای خیابان شهید رجایی ساختمان رحمان زاده37742782بنابآذربایجان شرقی72101276

بناب خیابان شهید مطهري روبروي كوي شهرداري37765434بنابآذربایجان شرقی72101399

میدان امام حسین اول پاساژ واحدی 37735591بنابآذربایجان شرقی72101294

خ مطهري روبروي ساختمان سبز 37743020بنابآذربایجان شرقی72101292

روبروی اموزش وپرورش -خیابان  بهشتی - بناب - آذربایجان شرقی 37729729بنابآذربایجان شرقی72101404

 جام جم52131خ امام جنب مخابرات دفتر37744400بنابآذربایجان شرقی72101136
بناب خ امام روبروي مجتمع صدف37720998بنابآذربایجان شرقی72101293

شعبه بلوار امام خمینی-روبروی بانک ملی-خ امام37735327بنابآذربایجان شرقی72101585

بناب خیابان مطهری تقاطع خیابان آب وزرگران جنب داروخانه دکتر انتظاری37720293بنابآذربایجان شرقی72101652

بنارویه خیابان دانش اموز باالتر از بانک صادرات52562322بنارویهفارس72251292

بهمن22شهرستان نیکشهر بخش بنت میدان 435212004بنتسیستان و بلوچستان72241109

طبقه همکف-ساختمان فرزام-کوی واحدی -بندرانزلی 44514161بندر انزلیگیالن72331184

72331014میدان امام خمینی خ فرهنگ روبروی فروشگاه فرهنگیان دفتر پیشخوان دولت کد44542967بندر انزلیگیالن72331014

بندرانزلی غازیان خ طالقانی روبروی آتش نشانی امور مشترکین صدف44443434بندر انزلیگیالن72331143

خیابان شریعتی میدان صیقالن به سمت میدان زرجوب سمت چپ بعد از مهسا کامپیوتر33265264بندر انزلیگیالن72331261

رضوانشهر خ امام خمینی جنب بانک رفاه44625876بندر انزلیگیالن72331531

گیالن بندر انزلی غازیان خ طالقانی روبروی بانک رفاه دفتر پیشخوان دولت خزر44438545بندر انزلیگیالن72331201

بندرانزلی خ مطهری میدان شهید رجبی مقدم روبروی تعویض پالک01814229411بندر انزلیگیالن72331020

دفتر خدماتی صیادنیک-خ شهدای جنوبی-بندرانزلی44551501بندر انزلیگیالن72331176

16بندرانزلی طالب آباد نبش بوستان44400774بندر انزلیگیالن73331170

8گیالن کیاشهر کوی شهید رجایی خ امام خمینی روبروی مقر نیروی انتظامی پ42825079بندر انزلیگیالن72331192
بندرانزلي خ مطهري بعدازپمپ بنزین44527171بندر انزلیگیالن72331051

بندر انزلی میدان شهیدان کریم بخش روبروی جهاد جنب کارواش حاجی قربان44528414بندر انزلیگیالن72331254

90خیابان رمضانی پالک 43440544بندر انزلیگیالن72331565

4نبش گلستان سوم پالک - خیابان ساحل قو - بندرانزلی - گیالن 44431155بندر انزلیگیالن72331351

خیابان نوغان جنب یخچالسازی صادقی01344525323بندر انزلیگیالن72331589

بندرلنگه خیابان شهرداری روبروی خدمات شهری44245550بندر لنگههرمزگان72371125

1خ انقالب پاساژ مدنی پالک 44242676بندر لنگههرمزگان72371049

روستای رستاق- بندر لنگه -هرمزگان07644287004بندر لنگههرمزگان72371179

مهدی فرجمندی  -  بندرلنگه 1128پیشخوان - خیابان شهرداری - بندرلنگه 44246000بندر لنگههرمزگان72371128

سربندر انتهاي بلوار جهان آرا ضلع غربي حسینیه ثارهللا2236005بندرامام  خمینیخوزستان72211025

نبش فرعی دوم- بازارشهرداري- بندرامام52226367بندرامام  خمینیخوزستان72211023

خوزستان بندر امام خمینی بلوار جهان آراءروبروی منزل امام جمعه06152235091بندرامام  خمینیخوزستان72211400
بلوار ایت هللا خامنه ای روبه روی سازمان تامین اجتماعی2238600بندرامام  خمینیخوزستان72211409

بلوار آیت هللا خامنه ای چهار راه زمینا نبش پاساژ مسجد النبی2231945بندرامام  خمینیخوزستان72211430

بندرجاسک خیابان دادگستری42520530بندرجاسکهرمزگان72371107

بندر جاسک خیابان امام خمینی بازارچه شهرداریدفتر پیشخوان دولت42520405بندرجاسکهرمزگان72371095

استان هرمزگان بندر چارک بلوار شهدا جنب مجتمع فرهنگی مذهبی ولیعصر44220864بندرچارکهرمزگان72371004
استان هرمزگان شهرستان بندر خمیر دهستان کهورستان مجتمع الماس خلیج فارس33240400بندرخمیرهرمزگان73371012

استان هرمزگان بندرخمیر کشار باال جنب درمانگاه پیشخوان باستان33246343بندرخمیرهرمزگان73371029

بوشهر بندرریگ میدان بسیج نبش خیابان ملوان33832031بندرریگبوشهر72151085
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3نبش کوچه سرور آزادگان - بلوار سرور آزادگان - (نایبند شمالی)به سمت خور نایبند (آزادگان)پارک شهداء - آزادگان - بندر عباس33335164بندرعباسهرمزگان72371186

 72371056بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اتکا مرکزی داخل پارک دکتر صفا دفتر پیشخوان33621743بندرعباسهرمزگان72371056

طبقه همکف-ساختمان عرفان -ورودی ازادگان-شهرنمایش33318164بندرعباسهرمزگان72371098

خیابان دانشگاه بلوار پرفسور خشنودی جنب گالری علوی33615508بندرعباسهرمزگان72371055

8چهارراه رسالت ساختمان اب  وفاضالب طیقه همكف پالک - بندرعباس 33661555بندرعباسهرمزگان72371045

بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به بیمارستان شهید محمدی روبروی ستاد خبری جنب رویال مارکت33331825بندرعباسهرمزگان72371149
2فلکه برق خ بهشتی جنب آموزش و پرورش ناحیه 32244368بندرعباسهرمزگان72371139

بندرعباس بلوارامام خمیني روبروي خ دانش مجتمع یاس ط همكف 32246937بندرعباسهرمزگان72371117

روبروی کانکس پلیس-به سمت خیابان طلوع -  راه پردیس4- رسالت شمالی 33752210بندرعباسهرمزگان72371096

رسالت جنوبی روبروی مخابرات33665668بندرعباسهرمزگان72371196

1بندرعباس یادبود میدان شهدا بلوار شهدا کوچه فروشگاه ورزشی راین آالله 32254043بندرعباسهرمزگان72371009
پیامبراعظم کوچه شهید موسی درویش روبرو اتشنشانی 33524226بندرعباسهرمزگان72371192

چهارراه فاطمیه جنب بانک سرمایه خیابان سید جمال الدین اسد آبادی 32251098بندرعباسهرمزگان72371076

13خیابان شقایق پالک - ابتدای خیابان ترمینال-چهارراه نخل ناخدا33674800بندرعباسهرمزگان72371057

پارک دباغیان ابتدای خیابان فلسطین جنب سوپر ماركت خواجه عطا33334944بندرعباسهرمزگان72371053

5بندرعباس داروپخش نبش فروزان4619037بندرعباسهرمزگان72371122

12خ شهید کازرونی  رحیل 32245817بندرعباسهرمزگان72371135

17بلوارامام حسین شهرک امام رضاجنب کالنتری33339122بندرعباسهرمزگان72371063

14متری شاهد کوچه شاهد 20بلوار جمهوری خیابان - بندرعباس07612245019بندرعباسهرمزگان72371003

10+بندرعباس بلوار راه آهن جنب پلیس 33516660بندرعباسهرمزگان72371188

بل امام حسین ع جنب باشگاه ابومسلم07613350051بندرعباسهرمزگان72371062

37بلوار امام خمینی روبروی معبد هندوها پاساژ قائم طبقه اول پالک 07612239778بندرعباسهرمزگان72371106

انتهای راهرو - الین اول - پاساژ آبفا - چهار راه رسالت  - (ره  )بلوار امام خمینی - بندرعباس 07633687539بندرعباسهرمزگان72371202

كمربندي درخت سبز جنب بانك صادرات32211274بندرعباسهرمزگان72371054

8سه راه جهانباربلوار پاسداران روبروي برج اقتصادنبش نام آوران 33452336بندرعباسهرمزگان72371058

بندرعباس دهستان ایسین روستای خورلور جنب عکاسی مهرسانا07632584468بندرعباسهرمزگان73371013

جنب پاسگاه محله اسالم آباد-روستای سرخون - دهستان سرخون32562672بندرعباسهرمزگان73371010

انتهای آزادگان جنب آجیل پاک ساختمان پوریا33315581بندرعباسهرمزگان72371205

بندرعباس دوراهی فرودگاه جنب پایگاه هوایی محوطه یخسازی ساحل33689147بندرعباسهرمزگان72371209
بندرعباس شهرک امام رضا ساختمان خودپرداز بانک ملت33345456بندرعباسهرمزگان72371207

45بندرگز خ اسدي عرب انقالب 34367444بندرگزمازندران72321036

كنگ خ طالقاني اداره پست دفتر پیشخوان44235020بندرلنگههرمزگان72371047

هرمزگان بندرلنگه ساختمان قدیم اداره پست پشت بانك ملت44242607بندرلنگههرمزگان72371105

بلوار امام خمیني روبروي پانسیون پزشكان44244524بندرلنگههرمزگان72371087

بهاباد خ امام جنب كوچه دانشگاه آزاد اسالمي32471113بهابادیزد72391051

همدان بهار خ امام روبروي پست سابق34501000بهارهمدان72381030

بهار خ امام جنب بانک ملی4509400بهارهمدان72381014
بهار خ امام جنب بانك کشاورزی شعبه تعاون34509100بهارهمدان72381040

بهار میدان ازادگان روبروي اداره پست34506235بهارهمدان72381122
اصفهان شهرک بهارستان خ فرشته  روبروی مجتمع رضا نبش گذر رحمت36811070بهارستاناصفهان72131028

360پالک - ساختمان علیخانی - چهارراه  ازادگان- بعد ازداروخانه شبانه روزی  -(شهدا)خیابان سوم -نسیم شهر 56773538بهارستانتهران72161132

21شهرستان بهارستان شهرک سبزدشت خیابان اصلی خیابان آذربایجان پ56381220بهارستانتهران72161587

430نسیم شهر خ دوم نبش ک قربانی پ02156768995بهارستانتهران72161054

بهارستان خ ایثار چ فروردین م الماس شرق36827132بهارستاناصفهان72131434
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 1شهر بهارستان بلوار ایثار جنوبی مجتمع نوروزی طبقه 36829535بهارستاناصفهان72131405

288پالک .بلوار اصلی.گلستان.شهرستان بهارستان56333400بهارستانتهران72161950

165اصفهان بهارستان خیابان الفت شرقی خیابان جنت پالک 36801209بهارستاناصفهان72131463

48استان تهران شهرستان بهارستان شهر گلستان بولوار گلستان خ نارون جنب میدان نارون پ56320405بهارستانتهران72162350

9بهارستان گلستان سرگلستان ساختمان اریانا طبقه سوم واحد 56634321بهارستانتهران72162316

14تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر بلوار امام خمینی خیابان شهید خان احمدلو پالک 56758458بهارستانتهران72162317

118خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد پ06713325696بهبهانخوزستان72211159

بهبهان بانک ملی خ امام حسین دفتر پیشخوان دولت اسدیان06712229055بهبهانخوزستان72211019

خ جوانمردی دفتر پستی سعادت فرح52820001بهبهانخوزستان72211140

286بهبان خیابان پیروز جنب بانک تجارت پالک 52823686بهبهانخوزستان72211299

خ دانشگاه آزاد درب شرقی52875585بهبهانخوزستان72211265

بهبهان خ عدالت حدفاصل جوانمردی جنب مسجدباقرخاندفترپیشخوان پورگیر6152825980بهبهانخوزستان72211256

بهبهان خ شریعتی ابتدایی کوچه عاکف09165796273بهبهانخوزستان72211218

خ طالقانی جنب شهرداری روبروی نمایندگی خودروی نورافشان-بهبهان52736802بهبهانخوزستان72211236

جنب مسجد حضرت علی- خ شریعتی - بهبهان 06712224022بهبهانخوزستان72211284
بهبهان منصوریه خیابان طالقانی خیابان آسیابان جنب حصار فرهی52743168بهبهانخوزستان72211383

خ باهنر روبروي دبیرستان نجابت34541541بهشهرمازندران72351065

بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب کوچه شهید مجیدی منزل شخصی01525280985بهشهرمازندران72351554

مازندران بهشهر پاساژهاتفی34574841بهشهرمازندران72351288

بهشهر خ هاشمی نژاد نبش پاساژعرفانی01525234110بهشهرمازندران72351152

بهشهر خ ش بهشتی روبروی اداره گاز34534943بهشهرمازندران72351356

جنب مخابرات- خیابان امام - شهر رستمکال 01525362331بهشهرمازندران72351741

رستمكال خ امام اداره پست 34638282بهشهرمازندران72351344

خ امام جنب داروخانه خاتم-زاغمرز-بهشهر34614555بهشهرمازندران73351058
مازندران شهرستان گلوگاه روستاي لمراسك 34654430بهشهرمازندران73351320

مازندران بهشهر خلیل شهر علمدارمحله جنب پل هوایی34646331بهشهرمازندران72351051

مازندران بهشهر خلیلشهر جاده سراسری جنب بانک ملی34649091بهشهرمازندران72351301
مازندران گلوگاه سراج محله باالتر از کوچه خانه بهداشت34654720بهشهرمازندران73351723

بهشهر تقاطع بلوار هاشمی نژاد وسی متری کوهستانی34522267بهشهرمازندران72351963

بعد از پاسگاه نیروی انتظامی-بلوار شهید هاشمی نژاد-بهشهر01134569123بهشهرمازندران72352024

خ دانشجو خ معلم- شهرستان بهمئی 07432825387بهمئیکهگیلویه و بویراحمد72311115
9نبش کوچه گلستان - خیابان شهیدعبدی- شهرک ولی عصر عج- دهستان کفشکنان- شهرستان بهمئی-استان کهگیلویه و بویراحمد07432827407بهمئیکهگیلویه و بویراحمد73311026

 بهنمیرخ امام روبروي بانك ملت35750855بهنمیرمازندران72351046

 راه حسنی3بهنمیر جاده کیاکال 35751867بهنمیرمازندران72351607

 راه حسنی3بهنمیر جاده کیاکال 35751867بهنمیرمازندران73351009

طبقه هم کف صندوق کار آفرینی آمید .بوانات باالتر از بانک تجارت 44405086بواناتفارس72251563

کوچه حمام قدیم.خیابان امام خمینی.شهرستان بوانات.استان فارس44406311بواناتفارس72251480

بوانات سوریان خیابان امام خمینی روبروی مسجد جامع44406184بواناتفارس72251421

فارس بوانات کره ای خ حافظ44423951بواناتفارس72251020

فارس بوانات م معلم44405955بواناتفارس72251108

فارس بوانات44404990بواناتفارس72251365

ست1بوانات سرچهان كره اي جنب بلوار امام خمیني خیابان 44423555بواناتفارس72251259

(ع) بوشهر شهرستان دشتستان شهر کلمه خ شهدا جنب درمانگاه امام علی 4340320بوشهربوشهر72151035
 بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیدی33536861بوشهربوشهر72151039
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 بوشهر ابتدای خ بهشت صادق روبروی بانک ملی33563010بوشهربوشهر72151020

بوشهر بلوار امام خمینی جنب کالنتری مصلی33337549بوشهربوشهر72151090
خ صلح اباد ابتدای خ جمهوری33327313بوشهربوشهر72151024

میدان چمران جنب اداره دارایی34222125بوشهربوشهر72151018
 کنگان شهربنک خیابان شهید تشانی37343440بوشهربوشهر72151078

بوشهر بهمنی خ شهید ماهینی دفتر کریمیان33446666بوشهربوشهر72151021

جنب بانک صادرات (ره)بوشهربردخون خ امام خمینی07728722951بوشهربوشهر72151030

بوشهر خیابان  بهمنی روبرو مخابرات دفتر پیشخوان رحیمی33446733بوشهربوشهر72151053

 خ فرهنگ 1عالیشهر فاز33680629بوشهربوشهر72151040

 بوشهر بندر دیر بازار جنب مسجد ولیعصر35424598بوشهربوشهر72151031

 بوشهر شهرستان دیر شهر ابدان جاده اصلی35453222بوشهربوشهر72151071
برازجان خیابان ماحوزی سه راه اعتصامی 34230322بوشهربوشهر72151056

برازجان خ دانش اموز جنب  كوچه دوم  دفتر پیشخوان دولت حیدري34247983بوشهربوشهر72151061

برازجان خ الفتح روبروی هالل احمر 34229823بوشهربوشهر72151082

گناوه خ فرمانداری روبروی تاالر بهزاد3130177بوشهربوشهر72151068

برازجان میدان امام خمینی 34221362بوشهربوشهر72151050

بوشهر آبپخش ابتدای خیابان بسیج07734826119بوشهربوشهر72151086

نبش خیبان فاطمیه (ره)بوشهر خ امام 33533111بوشهربوشهر72151011

جنب مسجد  سجادیه-عبدالحق 34545757بوشهربوشهر72351381

25بوشهر بهمنی سه راهی خواجه ها نبش بهمن 33443536بوشهربوشهر72151103

بوكان خیابان  انقالب روبروی کوچه هتل مرمر دفتر پیشخوان46257522بوکانآذربایجان غربی72111198
روبروی ترمینال شاهین دژ دفتر پیشخوان دولت مرادزاده. بوکان چهارراه بهشتی 46245619بوکانآذربایجان غربی72111036

 15کمربندی خ بعثت روبروی ک بابان46260843بوکانآذربایجان غربی72111110

34بلوار امام خمینی پایین تر از میدان آزادگان پالك46235551بوکانآذربایجان غربی72111041

بوکان خیابان انقالب کوچه کاالی ورزشی تختی ، پشت پاساژ حمام کهنه ،دفتر پیشخوان سردار بوکان46242272بوکانآذربایجان غربی72111069
پست بانک مهدوی- اول خیابان شهید مطهری - کوی محمدیه - بوکان 46266037بوکانآذربایجان غربی72111275

بوكان چهارراه شهرداري نبش خ ش بهرامي46241100بوکانآذربایجان غربی72111070

کوی محمدیه6و5خیابان کمربندی بلوار ازادی بین کوچه46220058بوکانآذربایجان غربی72111035

(باالتر از کوچه دینار و دالر) بهمن سه راهی حاجی شهاب22خیابان46272550بوکانآذربایجان غربی72111038
بوکان خ مولوی شرقی نبش ک سوم46234758بوکانآذربایجان غربی72111107

اذربایجانغربی بوکان بلوار کردستان جنب ترمینال بوکان سقز دفتر پیشخوان قادری46224494بوکانآذربایجان غربی72111068

بوكان چهار راه اسكندري خیابان وحدت پاساژ كشاورزي46260117بوکانآذربایجان غربی72111049

بوکان میدان معلم46285131بوکانآذربایجان غربی72111227

آذربایجان غربی شهرستان بوکان خ شضهید بهشتی دفتر پیشخوان تیموری46225063بوکانآذربایجان غربی72111109

بوكان بل كردستان جنب آزمایشگاه شفا46260048بوکانآذربایجان غربی72111040

12بوکان محله ناله شکینه خیابان بهاران کوچه فرهنگیان 04446277788بوکانآذربایجان غربی72111285

غ شهرستان بوکان امیراباد باالتر از پل هوایی.آ46272575بوکانآذربایجان غربی72111108

میدان آزادگان: بوکان46273334بوکانآذربایجان غربی72111296

بوکان خیابان سالن سیمرغ روبه روی پارک دانشجو04446266151بوکانآذربایجان غربی72111312

پایین تر از خیابان شهید بروجردی-بلوار سربازان گمنام-شهرستان بوکان-آذربایجان غربی46279697بوکانآذربایجان غربی72111309

5 و 4مابین کوچه شلیر  (جاده حصار)خ صالح الدین ایوبی46243733بوکانآذربایجان غربی72111333

52پردیس خیابان مالصدرا بین میدان امام وعدالت مجتمع تجاری واداری ایران زمین پالک 76299765بومهنتهران72162223

279بومهن خیابان شهید مسعود زاهدی پالک -تهران76228700بومهنتهران72161685

۱۲۰۲روبروی خ سپاه پالک .بلوارامام خمینی.بومهن02176258411بومهنتهران72161982
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475بین خ لوران و ک  باغ صبا پ  - (ره)بلوار امام خمینی - بومهن 76234412بومهنتهران72161162

865بومهن بلوار امام خمینی روبروی خ آزادواری پ 76231100بومهنتهران72161832

 5پالک1میدان فردوس کوچه رضوان4شهرستان پردیس فاز76290199بومهنتهران72162202

108پایین تر از بانک سپه پ- جاجرود76201122بومهنتهران73161004

6 میدان عدالت پاساژ کورش طبقه دوم پالک 1تهران پردیس فاز 40776047بومهنتهران72162273

ساختمان خدماتی قایم . بلوار ابن سینا  . 1فاز . پردیس 72285898بومهنتهران72161643

794بومهن بلوار اصلی روبه روی پاساژ خسرو تاش پ76232292بومهنتهران72162300

استان تهران، پردیس، بلوار شهید چمران76282808بومهنتهران72162322

23و22بین شاهد -خیابان معلم-یاسوج07413347066بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد72311002
259خیابان ولیعصر غربي پالك34220422بویین زهراقزوین72261029

خیابان دهخدا34226955بویین زهراقزوین72261059

قزوین شال بلوار امام روبروي بانك كشاورزي34415422بویین زهراقزوین72261033

بوئین زهرا خیابان پاسداران روبروی راهنمایی و رانندگی34226484بویین زهراقزوین72262263

روبروی دبیرستان عدل- بلوار امام حسین -بوئین میاندشت - فریدن-اصفهان 03724524141بوئین و میاندشتاصفهان72131030

بیجار بلوار امام روبروی مدیریت جهاد38225297بیجارکردستان72281083

خیابان توحید شمالی روبروی خیابان فاضل38236700بیجارکردستان72281109

بیجار شهرک آفتاب اتدایی خ دانشگاه پیام نور 38235907بیجارکردستان72281080

 4بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 32211556بیرجندخراسان جنوبی72181017

14بیرجند خ توحید نبش چهارراه اول توحید بین میرزا کوچک خان شرقی و توحید32432099بیرجندخراسان جنوبی72181014

15 خیابان شهید تیمور پور پالک 6و4بیرجند بین مدرس 2230021بیرجندخراسان جنوبی72181019

 10مهرشهر نبش حافظ غربی 32360001بیرجندخراسان جنوبی72181050

188پالک -روبروی دانشکده کشاورزی-شهرک امیرآباد حاشیه جاده اصلی-بیرجند-خراسان جنوبی32254444بیرجندخراسان جنوبی72181023
 16و14خراسان جنوبی بیرجندخ غفاری بین غفاری32041232بیرجندخراسان جنوبی72181037

74بیرجند پاسداران خیابان باهنر شرقی جنب درب پارکینگ تامین اجتماعی پالک 32420400بیرجندخراسان جنوبی72181024

1نبش واعظ- بلوار واعظ طبسی32829525بیرجندخراسان جنوبی72181063

9خراسان جنوبي بیرجند مهرشهر نبش ولیعصر32301112بیرجندخراسان جنوبی72181027

11بیرجند خیابان غفاری  روبروی درب ورودی بیمارستان رازی شهرک گلها پالک32048000بیرجندخراسان جنوبی72181047

 جنب دفتر اسناد رسمی دفتر پیشخوان خدمات دولت152 پالک9و7خراسان جنوبی بیرجندبین معلم 32210666بیرجندخراسان جنوبی72181041

بیرجند میدان امام خمینی خیابان صمدی نرسیده به صمدی یک32220026بیرجندخراسان جنوبی72181010

بیرجند بیست متري دوم غربي مدرس نبش نواب صفوي یك32210001بیرجندخراسان جنوبی72181016

208 پ1نرسیده به امامت-بیرجند32440330بیرجندخراسان جنوبی72181045

5خ طالقاني32211444بیرجندخراسان جنوبی72181004

بیرجند معصومیه بیست متری گازاری 05612258465بیرجندخراسان جنوبی72181052

ساختمان مروارید۶۶خیابان مدرس بعدازمیدان جماران نبش مدرس 05632420941بیرجندخراسان جنوبی72181066

روبروی دادگستری- ابتدای بلوار شهدای عبادی - میدان طالقانی - بیرجند - خراسان جنوبی 32214851بیرجندخراسان جنوبی72181071

1بیرجند خ قدس غربي نبش قدس32444343بیرجندخراسان جنوبی72181048
 مقابل هیات حسینی7و5بیرجند خ انقالب بین انقالب 05612233815بیرجندخراسان جنوبی72181001

 بیرجند حاجي اباد بلوار شهید مرتضي حاجي ابادي جنب بانك ملي05612257925بیرجندخراسان جنوبی72181061

15بیرجند روستای دستگرد خ امام خمینی پ 32307160بیرجندخراسان جنوبی73181001

3نبش اسدآبادی - حدفاصل فلکه سوم مدرس و فلکه توحید- بیرجند32434064بیرجندخراسان جنوبی72181087

22 پالک 6نبش امام علی -خیابان امام علی - امیرآباد - بیرجند - خراسان جنوبی 05632253684بیرجندخراسان جنوبی73181005

14 پ3بیرجند خیابان مطهری 32213169بیرجندخراسان جنوبی72181088

64پالک . خ شاهد - سجادشهر 32411613بیرجندخراسان جنوبی72181086
 ساختمان آوا طبقه همکف۷ پالک ۸خراسان جنوبی بیرجند خیابان شهدا شهدا 32234532بیرجندخراسان جنوبی72181083



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
50/876پالک - مجتمع میرداماد - ابتدای بلوار صیاد شیرازی - خیابان ارتش - بیرجند - خراسان جنوبی 32212559بیرجندخراسان جنوبی72181093

20 پالک5امام حسین-بیرجند05632300678بیرجندخراسان جنوبی72181085

238پ-روبروی مسجد نمایی-خیابان امام خمینی32829782بیرجندخراسان جنوبی72181091

بیرم خیابان روستایی-الرستان-فارس52554402بیرمفارس72251488

استان کرمانشاه، شهر بیستون انتهای کوی ظفر جنب مسجد موسی بن جعفر45883936بیستونکرمانشاه72301281

روبروی فرمانداری بیضا- خیابان صاحب الزمان -شهرستان بیضا-فارس07136783745بیضافارس72251581
هرمزگان رودان شهر بیکاه روبروی شهرداری42870222بیکاههرمزگان72371140

پایینتر از بانک ملی جنب بانک قوامین (ره)بیله سوار خ امام 32826789بیله  سواراردبیل72121056

اردبیل بیله سوار روبروی فرمانداری32827175بیله  سواراردبیل72121061

جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیل32884501بیله  سواراردبیل72121050

شهرستان بیله سوارسه راهی قره قاسملو گوگ تپه- اردبیل32877401بیله  سواراردبیل72121145

بیله سوار خیابان امام میدان شهرداری روبروی مسجد ابوالفضل32826943بیله  سواراردبیل72121205

 13پالک -کوچه شهید رستمی -محله اوارشک -شهربینالود - کیلومتری جاده مشهد نیشابور 60-شهرستان مشهد- خراسان رضوی 33563298بینالودخراسان رضوی72191490

خراسان رضوی بینالودجاغرق روبروی میدان چنار 34253004بینالودخراسان رضوی73191125

یاسوج پاتاوه خ اصلی09175053173پاتاوهکهگیلویه و بویراحمد72311090

خ شهید رجائی جنب بانک ملی32732131پارس آباداردبیل72121091
پارس آباد خیابان امام ابتداي محله ایثارگران عربلو32727528پارس آباداردبیل72121160

خ امام روبروي بانك ملي مركزي 32783401پارس آباداردبیل72121085

اول خیابان ستارخان-بطرف شهرک فجر (ترمینال)میدان شهداء32793141پارس آباداردبیل72121058

اصالندوز خیابان شهید بهشتی جنب بانک صادرات32742610پارس آباداردبیل72121049

خیابان جمهوري روبروي شهرداري دفتر خدماتي اسوار32726000پارس آباداردبیل72121098
خیابان شهیدبهشتی جنوبی روبروی پمپ بنزین قدیم-پارس آباد32728577پارس آباداردبیل72121108

اردبیل میدان وحدت جنب بانک کشاورزی کوچه وحدت 33848211پارس آباداردبیل72121064

خ امام میدان قیام دفترپیشخوان دولت مجرد32794160پارس آباداردبیل72121099

پارس آباد خ امام روبروی بانک ملی شعبه قدس32789399پارس آباداردبیل72121104

خ جمهوري اسالمي باالتر از بیمارستان ارس جنب اداره امور مالیاتي32722390پارس آباداردبیل72121063
خیابان امام نرسیده به پمپ بنزین -اسالم آباد32715385پارس آباداردبیل72121131

خ شهید بهشتی روبروی اداره کار32724478پارس آباداردبیل72121027

دفترپیشخوان خدمات دولت یزدانی-خیابان شهید رجایی،روبروی بانک ملی شعبه شهید رجایی-میدان گارکر-پارس آباد32731335پارس آباداردبیل72121167

دهستان اولتان-شهرستان پارس آباد32751871پارس آباداردبیل73121006

روبه روی بیمارستان امام ره -خ هاشمی04532729727پارس آباداردبیل72121192

خ مفتح- خ کشاورز - پارس آباد - اردبیل 32725666پارس آباداردبیل72121197

پارس آباد خیابان امام ابتداي محله ایثارگران عربلو32733444پارس آباداردبیل73121011

روبروی کافی نت بوران-بلوار معلم-پارسیان44624007پارسیانهرمزگان72371127

هرمزگان پارسیان4626772پارسیانهرمزگان72371134

دفتر پیشخوان دولت/بلوار فاروق جاوید/ورودی شهر/شهردشتی07644654200پارسیانهرمزگان72371159

هرمزگان شهرستان پارسیان خ یاسر نصوری07644627702پارسیانهرمزگان72371138

سعادت شهر بلوار امام جنب مسجد حضرت ابوالفضل43566511پاسارگادفارس72251286

فارس سعادت شهر ابتدای خیابان قصر الدشت 43567510پاسارگادفارس72251021

44فرون اباد خ ابوذر روبه رو کوچه امام حسین پالک 36095814پاکدشتتهران72161299

87-86پاکدشت دوراهی یبر مجتمع البرز واحد36045526پاکدشتتهران72161553

1779 دفترپیشخوان دولت 52 نرسیده به میدان مقداد پ6پاکدشت خیابان مطهري کوچه شقایق36027022پاکدشتتهران72161779

138پاکدشت خیابان ولیعصر خیابان عالمه طباطبایی پ36045384پاکدشتتهران72162209

16پاکدشت میدان شهدای گمنام ساختمان قدیم پست36023044پاکدشتتهران72161786
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269پ 7پاکدشت بلوار شمالی قمی نبش جماران 02136042255پاکدشتتهران72161717

66پاکدشت بلوار امام خمینی پالک 02136455437پاکدشتتهران72162290

 26پالک - خیابان شاهد- متری اوقاف 16- پاکدشت- تهران36023014پاکدشتتهران72161203

پاوه خیابان امام محمد شافعی روبروی مسجد خضر زنده46121777پاوهکرمانشاه72301218

کرمانشاه شهرستان پاوه  سه راهی شهرک ظفر46138110پاوهکرمانشاه72301257

 مرداد26پاوه خ8327226910پاوهکرمانشاه72301234

نودشه میدان عالمه  اول خیابان امام  جنب ارشاد اسالمی ساختمان تحاری مسکونی ستار رمضانی طبقه همکف46443101پاوهکرمانشاه72301111

پاوه خ امام محمد غزالی باالتر از راهنمایی رانندگی46121999پاوهکرمانشاه72301013

 طبقه همکف 3واحد  - 40بلوک  - 5پروژه کیسون زون - 6فاز56891722پردیستهران72162289

پره سر جنب بانک کشاورزی44600614پره  سرگیالن72331109

پره سر خ امام جنب بانک مسکن43601550پره  سرگیالن72331063
سوادکوه زیراب ایستگاه آالشت جنب کاشی سرامیک آالشتی42451361پل  سفیدمازندران72351786

بندرپل خیابان اصلی اسکله07633231190پل  شرقیهرمزگان72371174

لرستان پلدختر خیابان امام روبروی مجتمع تجاری امام رضا32225914پلدخترلرستان72341006

خ امام روبه روی بانک صادرات32220123پلدخترلرستان72341135

معموالن خ امام جنب بانک کشاورزي06634334132پلدخترلرستان72341061

خ هفت تیر روبروي فرمانداري06634223456پلدخترلرستان72341027

پلدختر خ هفت تیر روبروی اداره پست 32228095پلدخترلرستان72341191

پلدختر خ امام روبروی بانک تجارت32228104پلدخترلرستان72341136

استان اذربایجان غربی شهرستان پلدشت خ امام دفتر ماهان 34285899پلدشتآذربایجان غربی72111125

تقاطع خ بسیج وخ فرهنگ سه راهی فرهنگ44237080پیرانشهرآذربایجان غربی72111228

خیابان بهشتی کوچه زرگران44241400پیرانشهرآذربایجان غربی72111015
خ بهشتی باالترازمدرسه محمود قادری44221892پیرانشهرآذربایجان غربی72111014

خ بهشتي خ شورا 44232053پیرانشهرآذربایجان غربی72111016

خ سید قطب شرقي04444221551پیرانشهرآذربایجان غربی72111224

پیرانشهر خیابان بهشتی دفتر پیشخوان مهر04444221818پیرانشهرآذربایجان غربی72111246

پیرانشهر خ بهشتی نبش سید قطب غربي44224000پیرانشهرآذربایجان غربی72111218

 بهمن پست بانک رسولپور22خیابان قدس فلکه 04444231558پیرانشهرآذربایجان غربی72111017

آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر خیابان مولوی شرقی ربوری مدرسه حضرت مهدی44220470پیرانشهرآذربایجان غربی72111360
پیربازار  خ شهدا- رشت 01333711918پیربازارگیالن73331148

 معصوم14پیربکران خ ش بهشی میدان 37224490پیریکراناصفهان72131176

6پالک -روبروی بانک ملت-میدان شهیدچمران-پیشوا خیابان توحید36739262پیشواتهران72162235

11و10 خردادبین ازادي 15پیشوا خ 02136723928پیشواتهران72161805
 خرداد روبروی اداره پست 15پیشوا م نماز خ 36723926پیشواتهران72161399

164پ1خرداد نبش استقالل 15پیشوا خ36723900پیشواتهران72161703

کرمانشاه ش مهدیه خ امام جنب آژانس رامین دفتر پیشخوان دره دراز 38161329تازه  ابادکرمانشاه72301258

ستان اردبیل شهرستان گرمی شهرانگوت روبروی کتابخانه26622400تازه  کندانگوتاردبیل72121073

میدان نماز- شهر انگوت - شهرستان گرمی - اردبیل 32652591تازه  کندانگوتاردبیل72121047

تازیان، جنب تابلو سازی الف با0763253211تازیانهرمزگان72371176

خ امام باالتر از پمپ بنزین جنب بانک ملت35243845تاکستانقزوین72261025

تاکستان خ فکوری02825225003تاکستانقزوین72261036

29 تاکستان خ امام خمینی روبروی اداره پست پالک35243181تاکستانقزوین72261045
تاکستان میدان بسیج روبروي بانك صادرات35242333تاکستانقزوین72261018

اسفرورین میدان امام خ ابشار35522142تاکستانقزوین72261035
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تاكستان خ امام خمینی روبه روی جهاد کشاورزی دفتر دنیای خدمات ماهان35243415تاکستانقزوین72261062

ضیاءآباد خ امام جنب پست بانک5624211تاکستانقزوین72261051

بهمن شمالی باالتر ازستادفرماندهی نیروانتظامی نبش کوچه پنجم طبقه همکف22تاکستان خ 35248200تاکستانقزوین72261064

تاکستان خ غفاری روبروی کمیته امداد امام5233132تاکستانقزوین72261004

روبروی آموزشگاه رانندگی میالد- بلوار شهید بهشتی - تاکستان35231970تاکستانقزوین72261104

خ موسی صدر بانک کشاورزی سابق35245566تاکستانقزوین72261031

روستای دیال آباد خ امام خمینی جنب ک شهید ستاری02835272632تاکستانقزوین73261006

روبروی گروه تجاری حافظ-تقاطع عالمه امینی-خیابان موسی صدر-تاکستان02835224087تاکستانقزوین72262264

(کوچه یعقوبی)گیالن تالش خ امام روبروی بانک تجارت مرکزی خ بهار آزادی 44238854تالشگیالن72331046

خطبه سرا پست بانك نعمتي-تالش44281334تالشگیالن72331205
ابتدای خیابان مصطفی خمینی- میدان نماز- تالش 44252813تالشگیالن72331270

سراه تختي ابتدای خ معلم44228316تالشگیالن72331080

15یوسف اباد خ امام خمیني ابتداي خ شریعتي ش 54528888تایبادخراسان رضوی72191099

61بلوار مالصدرا پ54533030تایبادخراسان رضوی72191129

10تایباد میدان سعدی ابتدای جامی غربی پالک 54539990تایبادخراسان رضوی72191393

بلوار فرهنگیان  (ع)شهرک امام حسین - تایباد 54534746تایبادخراسان رضوی72191428
تایباد خ شهیدرجائي مقابل مسجدبالل54527777تایبادخراسان رضوی72191229

تایباد شهرمشهدریزه خ ریزه جنب شرکت نفت54583972تایبادخراسان رضوی72191732

پیشخوان وحدت- تایباد میدان وحدت جنب بانك كشاورزي54535054تایبادخراسان رضوی72191324

20شهرك فجر خ نگارستان خ گلباران پ34482002تبریزآذربایجان شرقی72101200

1262تبریز میدان نماز دفتر35530400تبریزآذربایجان شرقی72101262

تبریز خ امام روبروی مسجدکبود ساختمان پزشکان نیم ط پایین34444475تبریزآذربایجان شرقی72101326

چهارراه ابوریحان بسمت بانک رفاه ساختمان کالن طبقه همکف 34787050تبریزآذربایجان شرقی72101209

اول خیابان بلندی-تقاطع اره گر و شریفی-خیابان اره گر-تبریز-آ ش32851544تبریزآذربایجان شرقی72101408
7متری شفیع زاده بعدازچراغ قرمز پشت مجتمع کوهساران پ24تبریز عباسی اول بهشتی تقاطع36577404تبریزآذربایجان شرقی72101339

تبریز خیابان شریعتي جنوبي مغازه سنگي  35556262تبریزآذربایجان شرقی72101305

تبریز شهرک اندیشه فلکه اصلی جنب قنادی پاییزان34263214تبریزآذربایجان شرقی72101195

خ منتظري نرسیده به میدان سجادیه 35454911تبریزآذربایجان شرقی72101234

تبریز خیابان آزادی چهارراه طالقانی جنب بانک ملی دفترپیشخوان دولت35430156تبریزآذربایجان شرقی72101314

ارتش جنوبي، اول پاستورجدید، روبروی ساختمان پزشکی پژواک، دفتر پیشخوان واحدی35429780تبریزآذربایجان شرقی72101147

تبریز آخر طالقانی اول بلوار معراج غربی جنب اتوگالری تک ستاره35408641تبریزآذربایجان شرقی72101417

خ فلسطین نرسیده به بانک ملی روبروی سایپادرخشی 32800279تبریزآذربایجان شرقی72101318
17میدان قونقا  خیابان خیام اول خیابان شهریار پالک 35514013تبریزآذربایجان شرقی72101263

72101367نصف راه روبه روی مخابرات طبقه فوقانی بانک سپه دفتر - تبریز34415260تبریزآذربایجان شرقی72101367

1250پیشخوان دولت435خ امام باالتر از چهارراه منصور ایستگاه مسجد حاج احمد جنب فرش نفیس ساختمان 33355866تبریزآذربایجان شرقی72101250

2نبش نارون -خیابان عارف- خ شهریار-میدان اطلس- شهرک باغمیشه-تبریز36667665تبریزآذربایجان شرقی72101395
523ماراالن روبروی مسجدمیانه ماراالن پالک 35407607تبریزآذربایجان شرقی72101172

جنب آپارتمان نرگس-فیضیه شرقی32818266تبریزآذربایجان شرقی72101143
100، باالتر از داروخانه دکتر جاللی، جنب بازرگانی طاها زارع، پالک (پل ارم)خ انقالب، میدان انقالب. تبریز32313992تبریزآذربایجان شرقی72101354

1پ _نبش خ دامپزشك_چ خطیب_خ راه آهن_تبریز34424217تبریزآذربایجان شرقی72101302

تبریز خ شمس تبریزی چهار راه ملل متحد 32363106تبریزآذربایجان شرقی72101312

تبریز ابتدای خ ششگالن روبروی بانک صادرات35265971تبریزآذربایجان شرقی72101138

تبریز، خیابان مفتح پائین تر از ایستگاه پاسگاه32363690تبریزآذربایجان شرقی72101334

90تبریز خ ثقه الالسالم پ04115231832تبریزآذربایجان شرقی72101181
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 متری شهریار24بارنج 36690523تبریزآذربایجان شرقی72101373

1009خیابان بهار روبروي اموزشكده الزهرا دفتر ارتباطي 32827363تبریزآذربایجان شرقی72101235

خ امام نرسیده به ابرسان بش کوی سهند ساختمان آذر33349043تبریزآذربایجان شرقی72101176

99پ -  متری فالح نژاد 12نرسیده به - خ اشرفی الله - چهارراه الله - تبریز 34760086تبریزآذربایجان شرقی72101382

کوی تبریز نو دوم دفتر پیشخوان ستاری - میدان جهاد - تبریز 4422224تبریزآذربایجان شرقی72101325

اول خ ابوذر  جنب بانک مهر ایران-خ آزادی-چهارراه الله4764028تبریزآذربایجان شرقی72101310
10متری اطلس به طرف اتوبان روبروی تاکسی تلفنی میخک پ24تبریزخ پاسداران 32609844تبریزآذربایجان شرقی72101321

3پ- خیابان  طاالر- خیابان قدس-تبریز32831691تبریزآذربایجان شرقی72101251

53پالک5متری 16شهرک تجالیی خ نیکان 35447553تبریزآذربایجان شرقی72101442

40یعداز کوی آقاجانزاده تقاطع امیرکبیر پ (ش زبردست)تبریز چهارراه الله خیابان ساالري34762001تبریزآذربایجان شرقی72101183

منطقه چهار کوچه باغ جنب مسجد حاج اسد34424173تبریزآذربایجان شرقی72101345

سه راهی امین،جنب پاساژامت،کوچه پستخانه35555270تبریزآذربایجان شرقی72101156
نبش ک بادامچی -پایین تر از مسجد مال علی اکبر- خ بارون آواک35519995تبریزآذربایجان شرقی72101458

خ پاستور جدید مابین فدك و جدیري نبش تقاطع رضا نژاد33343732تبریزآذربایجان شرقی72101256
رجایي شهر بلوار دكتر حسابي روبروي مسجد امیرالمومنین33830915تبریزآذربایجان شرقی72101199

كیلومتر جاده تهران ورودي كركج7تبریز 36371126تبریزآذربایجان شرقی72101240

تبریز ولیعصر همافر چ نگین پارک33263383تبریزآذربایجان شرقی72101249

خ عباسی جنب مدرسه کلکته چی و مکانیکی پرشین04136550063تبریزآذربایجان شرقی72101441

 متری سهند جنب امالک امیرکبیر دفتر پیشخوان دولت20ایل گلی کوی سهند 04133821385تبریزآذربایجان شرقی72101463

چهارراه ماراالن دفتر پیشخوان ثامن33251349تبریزآذربایجان شرقی72101190

21تبریز بازارچه سیالب اول خیابان ایده لو پ 35276200تبریزآذربایجان شرقی72101307

3/4 تبریزسه راهی بهشتی جنب درمانگاه لقمان پ32666669تبریزآذربایجان شرقی72101315

هشت متری شهریار-خ نور جنوبی-شهرک نور34483933تبریزآذربایجان شرقی72101467

39و 38شهرک امام خمینی بازارچه سنتی امیر کبیر  پالک 32866048تبریزآذربایجان شرقی72101324

55پالک-نبش کوچه مسگرها-شهریور جدید17خیابان -تبریز35569254تبریزآذربایجان شرقی72101194

1212خ منجم اول خ حجتی جنب مسجد حاج الهیار دفتر پیشخوان خدمات دولت32842293تبریزآذربایجان شرقی72101212

17 متری شنب غازان نرسیده به میدان انقالب پالک 18خیابان راه آهن 34442467تبریزآذربایجان شرقی72101439

35متری سعدی پ14-خ بهار32842822تبریزآذربایجان شرقی72101188

تبریز خ امام روبروی پاساژسبالن دفتر پردیس33368989تبریزآذربایجان شرقی72101247

تقاطع طالقانی وپاستورجدید روبروی هتل ارس ساختمان مقدم ط اول35570082تبریزآذربایجان شرقی72101191

40میدان جهاد نبش کوچه مخابرات پ34426566تبریزآذربایجان شرقی72101196

1337تبریز سردرود میدان امام جنب تعاوني باغداران دفتر 34205444تبریزآذربایجان شرقی72101337

1چهار عباسي خیابان شهید رجایي اول كوي قزلي پالك36580684تبریزآذربایجان شرقی72101309

میدان راه اهن پایین تر ازاتش نشانی34407040تبریزآذربایجان شرقی72101186

متری صدر روبروی فرش مرینوس18تبریز خ مفتح  اول 32360236تبریزآذربایجان شرقی72101239

خیابان شریعتي جنوبي كوچه ارك 35547272تبریزآذربایجان شرقی72101246

میدان فهمیده باالتر از اداره برق روبروی بانک رسالت 36679799تبریزآذربایجان شرقی72101142

68 پ1اول ارتش شمالی مجتمع تجاری بهارستان ط 35263399تبریزآذربایجان شرقی72101230

387قطعه -خ فرهنگ -خ دانشگاه جنوبی-شهرک نصر36618662تبریزآذربایجان شرقی72101464

35تبریز م انقالب جنب چلوکبابی سعید پ 32345025تبریزآذربایجان شرقی72101174

تبریز كوي میرداماد روبروي مجتمع ورزشی دفتر پیشخوان33821401تبریزآذربایجان شرقی72101364
35پ -اول خ مقصودیه-جنب میدان ساعت35538449تبریزآذربایجان شرقی72101452

2نرسیده به آخرماراالن جنب کوی استادان 5443971تبریزآذربایجان شرقی72101189

خ اخوني روبروی گلفروشی امام رضا 32866000تبریزآذربایجان شرقی72101173
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 باالتر از داروخانه اردیبهشت7باغمیشه شیت36686362تبریزآذربایجان شرقی72101394

415پ-جنب قنادی حسینی-خ شهید فاتح-میدان ستارخان32669417تبریزآذربایجان شرقی72101456

آبان13-ایستگاه تپلی باغ- خ امام33379118تبریزآذربایجان شرقی72101313

 شهریور نرسیده به تقاطع شریعتی جنب ساختمان ایران طبقه همکف17تبریز خیابان 35558848تبریزآذربایجان شرقی72101366

72101248سراهی ولیعصر اول ولیعصر جنوبی دفتر پیشخوان دولت 33333514تبریزآذربایجان شرقی72101248
 م ولیزاده10چهارراه الله كوي جاللیه 34435211تبریزآذربایجان شرقی72101383

19میدان ایل گلی نبش کوی جودت پ 33825911تبریزآذربایجان شرقی72101328
11 م شمس آباد پ8فلكه فردوس كوي بوستان نبش 33868509تبریزآذربایجان شرقی72101420

مرزداران اول خ پردیس6388243تبریزآذربایجان شرقی72101436

تبریز خیابان عباسی روبروی بیمارستان نیکوکاری35282930تبریزآذربایجان شرقی72101392

ولیعصر روبه روی فرهنگ شهر و داروخانه دلکش33309901تبریزآذربایجان شرقی72101336

نبش کوچه خلیل آباد-شهریور17تقاطع -قطران جنوبی34798539تبریزآذربایجان شرقی72101505

1245تبریز  ولی امر میدان فرهنگ برج یاقوت دفتر36669071تبریزآذربایجان شرقی72101245

557تبریز خ رسالت فلزکاران مجتمع تجاری کوثر پ34456863تبریزآذربایجان شرقی72101171

19و شهدای الله روبه روی آموزشگاه ایران پالک   (ع)مابین میدان امام حسین - خیابان الله - تبریز 34482416تبریزآذربایجان شرقی72101287

4تبریز میدان پیشقدم اول کوی دانشگاه پ35440487تبریزآذربایجان شرقی72101389

3تبریز آبرسان جنب بیمارستان شمس پالك 36550008تبریزآذربایجان شرقی72101198

اخر طالقاني كوي اسالمشهر خدل روبروي مسجد امامزمان35425400تبریزآذربایجان شرقی72101266

28متری پیروزی پ16تبریز کمربندی میانی جنب دانشگاه پیام نور  35421057تبریزآذربایجان شرقی72101187

نرسیده به بانک سپه-مجتمع نسیم-روبروی باسکول پیام-سه راهی مایان32864527تبریزآذربایجان شرقی72101477
چهارراه عباسی ورودی پمپ بنزین-تبریز36551777تبریزآذربایجان شرقی72101139

جنب قنادی ماهان-ایستگاه قره تاجی-خ استاد جعفری-چهارراه حجتی-خ آزادی32805145تبریزآذربایجان شرقی72101487

1.35خ اذربایجان اول روانسر پ 32805019تبریزآذربایجان شرقی72101144

34تبریزخ آزادي چ حافظ  اول حافظ پ35420933تبریزآذربایجان شرقی72101213

تبریز میدان ستارخان خ ستارخان32666658تبریزآذربایجان شرقی72101154

33باغمیشه ایستگاه آتش نشانی خیابان آذر شرقی پ36679095تبریزآذربایجان شرقی72101269

مابین بانک انصار و بانک مسکن-خ نگارستان-شهرک نور فجر34480068تبریزآذربایجان شرقی72101500

33سه راه شمس تبریزي اول خ سرباز شهید پ 35263043تبریزآذربایجان شرقی72101229

انتهاي خ عباسي نرسیده به اذرساتراپ  04116559134تبریزآذربایجان شرقی72101226

عباسي توانیر روبروي هنرستان مفتح36558803تبریزآذربایجان شرقی72101322

	33849595تبریزآذربایجان شرقی72101453  دفترپیشخوان2176 قطعه 2م توحید روبروی آپارتمان الچین 24یاغچیان 

اذرشهر خ امام جنب تاالر صدف34234774تبریزآذربایجان شرقی72101371

31خیابان استادجعفری میدان معلم خ رازی پ32883519تبریزآذربایجان شرقی72101152

نبش کوی ناصح یک-خ خطیب34406930تبریزآذربایجان شرقی72101504

جنب رستوران آنام-روبروی آتش نشانی-اول کوی نصر-پاسداران36601740تبریزآذربایجان شرقی72101508

متری المهدی18کوی -خ اشرفی الله-چهارراه الله34771796تبریزآذربایجان شرقی72101509

نبش کوچه نیکان-متری محمد فضولی24-نیاوران-مرزداران36384494تبریزآذربایجان شرقی72101514

2تبریزاول شهرک طالقانی روبروی مجتمع فرهنگی کوثرپ34784367تبریزآذربایجان شرقی72101193

کوی پروین اعتصامی.خ دانش .رواسان.تبریز34240632تبریزآذربایجان شرقی72101480

چهارااه عباسی اول خ شهید رجائی ساختمان سینا 36570928تبریزآذربایجان شرقی72101459

اول دمشقیه-خ چایکنار33252119تبریزآذربایجان شرقی72101519

ایستگاه طاق-خ عباسی36557327تبریزآذربایجان شرقی72101472

تبریز خیابان دارائی جدید روبروی مسجد شکلی35262939تبریزآذربایجان شرقی72101252

24آخر سیالب تقاطع یوسف آباد و شهید بابایی -عباسی36566863تبریزآذربایجان شرقی72101444

نرسیده به میدان تره بار-خ شهید چمران43239750تبریزآذربایجان شرقی72101493
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5متری فیضیه پایین تر از مدرسه فرهمند پ 3286860118تبریزآذربایجان شرقی72101352

کوچه شهید بهرمان-روبروی اتاق بازرگانی-خ ارتش شمالی35536605تبریزآذربایجان شرقی72101482

1380خ ش قره باغی باالتر از مجتمع  ماهان دفتر32661009تبریزآذربایجان شرقی72101380

شهرك چمران خ ابوذر باالتراز دبیرستان متین34253767تبریزآذربایجان شرقی72101423

خ انقالب روبروی درمانگاه ابوطالب 32603636تبریزآذربایجان شرقی72101141

میدان جانبازان به طرف پمپ بنزین33444620تبریزآذربایجان شرقی72101515

1 واحد1 ط212خ راه آهن نرسیده به چ قطران جنب بانك ملي و دفترخانه35514793تبریزآذربایجان شرقی72101391

خیابان پاسداران پل شهرداری جنب بنگاه دهقان32607448تبریزآذربایجان شرقی72101311

جنب کوی ادیب-روبه روی باغ قرمز- خ قدس04132815653تبریزآذربایجان شرقی72101517

جنب کوچه مهر-(ع)پایین تر از مسجد امام سجاد-ایستگاه نجارآباد-تقاطع حجتی36608093تبریزآذربایجان شرقی72101479

متری نبش کوجه شهیدپیری42تبریزخ04132350488تبریزآذربایجان شرقی72101520

52پ-جنب بانك مسكن شهیدمدني-خ دارائي-تبریز35252303تبریزآذربایجان شرقی72101341

171کوچه گلریز سوم پالک- خ ورزش-آخونی-4منطقه 34416064تبریزآذربایجان شرقی72101529

32متر پایین تر از چهارراه قدس پالک 20- (قره آغاج)چهارراه قدس- خ منجم32845832تبریزآذربایجان شرقی72101496

154خ اذربایجان ما بین بهار و اخوني روبروي صبا فیلم پ04112844437تبریزآذربایجان شرقی72101331

جنب بیمه شهید خان پور-خ عالمه امینی-خ قطران32862424تبریزآذربایجان شرقی72101484

12خییابانن مفتح رویروی ایستگاه آخر پالک 32362495تبریزآذربایجان شرقی72101495

592تبریز پل ارم  خ ذاکری کوثر شرقی نرسیده به میدان پاس پ32359012تبریزآذربایجان شرقی72101259

جنب کوچه شهید یوسفی-خ پاستور34762679تبریزآذربایجان شرقی72101498

پل ارم آخرخلیل آبادباالترازایستگاه شهرداری مغازههای مسجدحضرت ابوالفضل32309995تبریزآذربایجان شرقی72101260

جنب مسجد جامع-بازار صنفی-خ جمهوری اسالمی35252904تبریزآذربایجان شرقی72101499

دفترپیشخوان دولت-6پالک-پاساژزعفرانیه-پشت بانک ملی ایران-ایستگاه بازار-خیابان زعفرانیه33323777تبریزآذربایجان شرقی72101170

خ ازادی چهارراه الله روبه روی کتابخانه مرکزی 04114416968تبریزآذربایجان شرقی72101414

311آخر سرباز شهید جنب حوزه سپاه روبروی ایستگاه اتوبوس پ32312226تبریزآذربایجان شرقی72101530

خ کوثر اول شرقی-خ مردانی آذر-فلکه یاغچیان33868908تبریزآذربایجان شرقی72101532

جنب کبابی آذربایجان-پایین تر از مخابرات-خ دماوند-الهیه- باغمیشه 36699499تبریزآذربایجان شرقی72101539

جنب نانوایی و جنب لوازم یدکی و باقلوا فروشی-نبش میدان-روبوری پارک آنا-متری کار و پیشه24-خ باهنر دوم-خ قطران شمالی34408309تبریزآذربایجان شرقی72101560

م رضوانشهر-خ عباس زاده-ک شریفی-محمدیه-10منطقه32371977تبریزآذربایجان شرقی72101554

نبش کوچه قاضی طباطبایی-حدفاصل خ فتحی وند و چهارراه بهشتی-کمربندی میانی35418659تبریزآذربایجان شرقی72101563

ساختمان شهریار-جنب کوچه والمان-روبروی پاساژ ضرغامی -شریعتی جنوبی35536069تبریزآذربایجان شرقی72101566

نبش پاداش دهم-متری شهید پاداش18-ملل متحد به طرف سه راهی توکلی32356231تبریزآذربایجان شرقی72101451

214جنب مجمع امور صنفی پ-روبروی بانک ملی-خ ششگالن35264226تبریزآذربایجان شرقی72101540

 طبقه همکف3خ انقالب محله خلیل آباد نبش کوچه نجف قصاب پالک 32331585تبریزآذربایجان شرقی72101565

نبش ک خیری-خ طالقانی-امامیه-3منطقه35400704تبریزآذربایجان شرقی72101557

50بلوار منجم خیابان شهید ظهیری نبس کوچه قالیشویی پالک 32801709تبریزآذربایجان شرقی72101561

تبریز خیابان پاسداران حیدرآباد روبروی کافه معرفت04132601433تبریزآذربایجان شرقی72101548

633پ .روبروی مسجد امام سجاد.تبریز خ استاد جعفری04132868513تبریزآذربایجان شرقی72101599

خ پروردگاری-بلوار نیرو هوایی-ویجویه-بهار32804006تبریزآذربایجان شرقی72101533

نبش خ پاداش-خ توکلی-شربت زاده-4منطقه32667646تبریزآذربایجان شرقی72101607

تبریز خیابان امام اول رضا نژاد جنوبی 33373033تبریزآذربایجان شرقی72101592

آناخاتون روبروی درمانگاه04132366942تبریزآذربایجان شرقی72101613

بارنج کوی فرشته جنوبی خ شانزده متری نبش کوچه بیست و یکم36670492تبریزآذربایجان شرقی72101582

نبش گرگری_میدان امام حسین_خیابان مفتح_تبریز32372795تبریزآذربایجان شرقی72101608

114خیابان صائب تبریزی نرسیده به شریعتی جنوبی جنب امالک پیمان پالک 34765140تبریزآذربایجان شرقی72101630

جنب چایخانه آیالر-حدفاصل میدان جانبازان و شهرداری-2فاز 33450420تبریزآذربایجان شرقی72101488
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منطقه چهار وزیرآباد بلوار آزادی خ قریب جنب دبیرستان خیام34502311تبریزآذربایجان شرقی72101570

28پ-نبش بن بست معصومیان-ضلع غربی-حدفاصل آخونی و بهار-خ آذربایجان32882940تبریزآذربایجان شرقی72101612

خ قوشخانه سیالب-سیالب-1منطقه35280831تبریزآذربایجان شرقی72101616

8پ-پشت مغازه های شهرداری-میدان فاطمیه-خ سنگی-خ ابوذر-چهارراه الله34769286تبریزآذربایجان شرقی72101610

ک رسالت یک-متری سه12ک-خ رسالت-شهرک رازی-منطقه هفت34416036تبریزآذربایجان شرقی72101576

ساختمان آزاد-5نبش کوچه-متری شهید مدنی3231192816تبریزآذربایجان شرقی72101620

ابراهیم زاده-نیروی هوایی، جوادی- استان آذربایجان شرقی، تبریز، منجم، منجم 32810375تبریزآذربایجان شرقی72101622

 روبروی مسجد حضرت ابوالفضل66پ-متری20-باالتراز فلکه اول-خ شهید منتظری35440210تبریزآذربایجان شرقی72101542

جنب رفاه مارکت- روبروی اداره برق منطقه ای - یکه دکان - خ ستارخان 32666848تبریزآذربایجان شرقی72101618

خیابان شمس تبریزی، روبروی دارایی جدید، نبش دربند مصیراوغلی35266772تبریزآذربایجان شرقی72101625

جنب لوازم خانگی محمدی-ایستگاه همت-باالتر از میدان سجادیه-خ ماراالن35445627تبریزآذربایجان شرقی72101621

شهرک شهید چمران خیابان امام خمینی جنب کوی مدرسه 34263704تبریزآذربایجان شرقی72101661

باالتر از چهارراه ماراالن، چهارسوق، اول عزیزآباد33359930تبریزآذربایجان شرقی72101657

177پ-2جنب خانه معلم شماره-شهریور جدید17مابین مصالو-خ طالقانی35567910تبریزآذربایجان شرقی72101591

1پالک- 1واحد - طبقه همکف خیابان- برج ابریشم- خیابان شهید بهشتی35595095تبریزآذربایجان شرقی72101659

10آخونی اول خیابان شریفی پالک 32879094تبریزآذربایجان شرقی72101658

 خیابان استاد جعفری ایستگاه کریم آباد جنب مغازه های شهرداری امتداد خیابان قطران جدید32825504تبریزآذربایجان شرقی72101643

6شهرك ارم خ معلم پ04112313501تبریزآذربایجان شرقی72101208

باالتر از روبروی مدرسه محدثه-متری انقالب42خ 32367132تبریزآذربایجان شرقی72101603

189خیابان قدس خیابان شهید رفیعی روبه روی مسجد طاهاپالک 32801980تبریزآذربایجان شرقی72101656

5789خ بهار اره گر نبش کوچه میخک پالک 32871342تبریزآذربایجان شرقی72101672

26و24زعفرانیه ایستگاه مسجد به طرف کومه نپش 04133362536تبریزآذربایجان شرقی72101604

 ، طبقه همکف134خیابان بهار ، روبروی کوی سعید دیوان پالک 32801488تبریزآذربایجان شرقی72101667

روبور یارمنی دونن- خ ماراالن- 3منطقه33360252تبریزآذربایجان شرقی72101577

77 پالک2چهارراه الله مجتمع تجاری الله طبقه همکف ورودی4444546تبریزآذربایجان شرقی72101651

بعد از میدان امام حسین- خ الله- چهارراه34450088تبریزآذربایجان شرقی72101555

۳۵خیابان مفتح خیابان امام دوست جنب مرغ خانی پالک 32359954تبریزآذربایجان شرقی72101670

روستای تازه کند- بخش خسروشاه-شهرستان تبریز32455918تبریزآذربایجان شرقی73101030

چهارراه نظامي دفتر پیشخوان آفتاب52544600تربت جامخراسان رضوی72191026

تربت جام صالح آباد چهارراه مركزي52752866تربت جامخراسان رضوی72191257

نبش چهارراه اول- 14امام خمینی-منبع آب-تربت جام52510020تربت جامخراسان رضوی72191157

خیابان المهدی جنب ساختمان سفید دفترپیشخوان ایرانیان52546897تربت جامخراسان رضوی72191458

روبروی تعویض روغن شیرمحمدی-بلوار امام خمینی- تربت جام52544023تربت جامخراسان رضوی72191444

 3و1خیابان شهدا بین شهدا- کاریزنو - نصرآباد- تربت جام - خراسان رضوی 52953287تربت جامخراسان رضوی72191683

اصغری-رو به روی بانک ملی دفتر پیشخوان فرهنگ (فرمانداری قدیم)تربت جام میدان قدس52547111تربت جامخراسان رضوی72191167

دفترپیشخوان معطرجامی-11و9بین جامی-خ جامي -تربت جام-خراسان رضوي52541715تربت جامخراسان رضوی72191271

خراسان رضوی تربت جام روستای محمود آباد سفلی روبروی مرکز در مانی روستا05152563300تربت جامخراسان رضوی73191139

 شهریور مقابل ساختمان دارائی17تربت جام خیابان شهید بهشتی  خیابان 52525166تربت جامخراسان رضوی72191753

 3و1خیابان شهدا بین شهدا- کاریزنو - نصرآباد- تربت جام - خراسان رضوی 52953287تربت جامخراسان رضوی73191123

روبه روی مخابرات-خیابان فردوسی 051525752824تربت جامخراسان رضوی72191795

21 و 23تربت حیدریه،خیابان فردوسی شمالی،باالتر از مخابرات،بین فردوسی 52247736تربت حیدریهخراسان رضوی72191330

 جنب پل هوایی29بلوارباهنر نبش باهنر52322141تربت حیدریهخراسان رضوی73191013

15خیابان مدرس -تربت حیدریه52313158تربت حیدریهخراسان رضوی72191332

میدان مرکزی پست قدیم دفتر دانش52238585تربت حیدریهخراسان رضوی72191248

15تربت حیدریه خیابان طالقانی نبش طالقانی نبش طالقانی 52227464تربت حیدریهخراسان رضوی72191343



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
28-26خیابان مدرس بین مدرس 2223036تربت حیدریهخراسان رضوی72191440

  دفتر پیشخوان دولت74خراسان رضوی تربت حیدریه میدان باغسلطانی نبش فردوسی جنوبی 52274774تربت حیدریهخراسان رضوی72191392

47 و45تربت حیدریه باالتراز میدان بسیج بین شهید سلیمانی 52314052تربت حیدریهخراسان رضوی72191154

رادانشسرا4تربت حیدریه شهرک ولیعصر52295022تربت حیدریهخراسان رضوی72191155

خیابان كاشاني حاشیه میدان كاشاني52245033تربت حیدریهخراسان رضوی72191246

 جنب نانوایی سنگک دفتر پیشخوان5خراسان رضوی تربت حیدریه روستای نوغاب رویروی حافظ52415550تربت حیدریهخراسان رضوی73191134

28 و 26بین فردوسی -خیابان فردوسی05152274702تربت حیدریهخراسان رضوی72191814

خیابان استاد شهریار4152422261ترکمانچایآذربایجان شرقی72101526

10خ ازادي  سه راه ژاندارمري نبش ازادی 34429418ترکمنگلستان72321121

بندرتركمن خ آزادي جنب بانك ملت34431394ترکمنگلستان72321122

2خ جمهوري34434556ترکمنگلستان72321099

پاسداران سوم شهید ناساري34423001ترکمنگلستان72321021

بندر ترکمن میدان مخدوم قلی جنب داروخانه ناظری34421848ترکمنگلستان72321114

فلکه سپاه نبش سپاه- بلوار بهشتی34491370ترکمنگلستان72321167

، اواسط خیابان، سمت چپ18خیابان آزادی 34423658ترکمنگلستان72321205

جنب پاسگاه سیجوال-روبروی بخشداری-جاده اصلی-شهرسیجوال-شهرستان ترکمن34406141ترکمنگلستان72321212

6تسوج خ امام جنب بانک گشاورزی پ 42575400تسوجآذربایجان شرقی72101197

بلوار شهرداری42575490تسوجآذربایجان شرقی72101524

نبش خ امام-خ امام42573360تسوجآذربایجان شرقی72101559

ابتدای خیابان وردی درمانگاه - شهر تشان -شهرستان بهبهان-خوزستان06152807770تشانخوزستان72211361

یزد تفت خیابان ساحلی32625785تفتیزد72391007

حسینیه شاه ولی- تفت 32624748تفتیزد72391008

نبش کوچه حیدری-  پایین تر از چهار راه افضلی- شهرستان تفرش خ آیت اله سعیدی 36235002تفرشمرکزی72361064

تفرش خیابان امام روبروی اداره جهاد کشاورزی08626225121تفرشمرکزی72361004

بلوار دکتر حسابی مقابل پارک شادی36229169تفرشمرکزی72361135

تکاب خ انقالب پایین تر از بازارچه شهرداری کوچه دشتی45529059تکابآذربایجان غربی72111212

آ غ تکاب خ امام دفتر پیشخوان شعاعی04825232277تکابآذربایجان غربی72111088

آذربایجانغربی تکاب خ انقالب دفتر پیشخوان صبوری04825232110تکابآذربایجان غربی72111085

خ انقالب جنب شهرداری مجتمع پادوکس 45534475تکابآذربایجان غربی72111087

(سابق)جنب کمیته امداد امام خمینی -خ امام ابتدای45523080تکابآذربایجان غربی72111086

تکاب خ انقالب ده متری انصار04825231612تکابآذربایجان غربی72111048

تنكابن جنب اداره پست4224200تنکابنمازندران72351337

خیابان جمهوری ابتدای کوچه مهر54211999تنکابنمازندران72351119

تنکابن خ جمهوری جنب کوچه نسترن 54222866تنکابنمازندران72351092

تنکابن میدان هفت تیر  ابتدای خ کشاورز54234891تنکابنمازندران72351604

جنب درمانگاه خیریه_میرشمس الدین_تنکابن_مازندران54390998تنکابنمازندران72351902

 دفتر خدماَت ارتباطي599تنكابن خیابان جمهوري نبش خ فرمانداري ساختمان محرابي  پالك 54235297تنکابنمازندران72351477

جنب داروخانه مدنی- روستاي ولي آباد 54391886تنکابنمازندران72351430

cngروبروی جایگاه -خرداد15خیابان -نشتارود-مازندران54260685تنکابنمازندران72351836

شاقوزکوتی جنب دهیاری کراتکله-جاده خرم اباد-تنکابن-مازندران54222094تنکابنمازندران72351519

خیابان شهید محمد اسماعیل شکوری- روستای پسکالیه بزرگ-تنکابن54250317تنکابنمازندران73351390

تنکابن خیابان جمهوری شهرک اسالم آباد جنب سنگ فروشی شاهمنصوری54271115تنکابنمازندران72351936

مازندران تنکابن میدان امام طبقه زیرین دارایی4234944تنکابنمازندران72352066

تستی66562164تهرانتهران18501851

 واحد همکف126 متری گلستان پالک 16شهرک گلستان بلوار گلها خیابان - تهران44706809تهرانتهران72161928
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 پستي جاجرود روبروي از پلیس راه جنب مسجد امام رضا ط اول16منطقه 76202040تهرانتهران72161111

 طبقه همکف318میدان رسالت خیابان فرجام شرقی خیابان سراج نرسیده به چهارراه دالوران روبروی گلستان ششم پالک 77443813تهرانتهران72161081

حکمت، قیطریه، خراسانی، دفتر پیشخوان دولت- استان تهران، تهران، دزاشیب 22211061تهرانتهران72161039

1 ساختمان اورانوس طبقه اول واحد 286تهرانسر چهارراه صدف بلوار نیلوفرشرقی پالک44512136تهرانتهران72161748

طبقه اول-78پالک -نبش سروستان نهم-بلوار کاج-شهرک گلستان-22منطقه -تهران44757000تهرانتهران72161041

8واحد.2طبقه.436پالک.مجتمع یاس.اول بلوارفردوس شرقی.بزرگراه ستاری44951810تهرانتهران72162107

3 واحد512خیابان جمالزاده شمالی باالتر از باقرخان پالک66917568تهرانتهران72161736

 طبقه همکف86پالک - بین اندیشه و سهروردی - خیابان شهید بهشتی 88472078تهرانتهران72161008

1 ط همکف و 416خ دماوند بین چهارراه آیت و خاقانی ایستگاه ابوریحان جنب پل عابر پ 77983737تهرانتهران72161114

1133میدان انقالب خ کارگر جنوبی پایین تر از چهارراه جمهوری پ66418793تهرانتهران72161914

359خ بهار شمالی نبش ک شکیباپ 77530557تهرانتهران72161174

59علی اباد جنوبی بلوار دستواره ک ش کاظم مالولیئی پ55081848تهرانتهران72162104

2 طبقه اول واحد 2 شهریور نرسیده به میدان خراسان نبش کوچه شجاعی روبروی درمانگاه خاتم االنبیاء ساختمان شماره 17خیابان 33521474تهرانتهران72161707

ورودی شهرک شهید فکوری-ابتدای جاده مخصوص کرج-میدان آزادی44697001تهرانتهران72161996

520میدان آزادی خیابان آزادی  بعد از ایران فیلم نرسیده به مخابرات فرد اسدی پ 66089600تهرانتهران72162068

 62پالک  (عوارضی)شهرقدس خ بهشتی46888407تهرانتهران72161437

122شهرری خیابان شهیدسرگرد محمدی بعداز بانک ملی نرسیده به میدان صفائیه پالک 33389589تهرانتهران72161585

4واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبی -بعد از آذربایجان-  خیابان آزادی 66384808تهرانتهران72162193

506سی متر جی برادران فالح پ 66287801تهرانتهران72162086

 مجتمع تجاری گلها2شهر اکباتان فاز 44660401تهرانتهران72162119

375خیابان دماوند خیابان شهید منتظری پالک 33320858تهرانتهران72161575

597خیابان دماوند نبش چهاراه آیت پ77905670تهرانتهران72162135

621ستارخان بین خسروواسدي پ44225000تهرانتهران72161599

336صادقیه بلوار فردوس شرق روبروی خیابان عقیل پالک 44963147تهرانتهران72162066

58پالک -ضلع جنوب غربی-میدان سرو-سعادت اباد 22141350تهرانتهران72161520

 طبقه اول3خیابان آزادی، ابتداي خیابان توحید، جنب متروی توحید پالک 66910852تهرانتهران72161761

2واحد - 1طبقه - 4پالک - نبش خ اسکندر طالبی - خیابان قزوین56078195تهرانتهران72162150

102 طبقه اول واحد1885خیابان ولیعصر بین زرتشت و فاطمی پالک 88851763تهرانتهران72161427

 ط همکف411بزرگراه رسالت خ دردشت نرسیده به گلبرگ نبش اولیایی پ 77805469تهرانتهران72162109

421پالک . روبروی دوربرگردان. بین متروی شهید باقری و متروی علم و صعنت. بزرگراه رسالت77193749تهرانتهران72161059

181تهران خ مجاهدین اسالم جنب گزینش بسیج پ77621469تهرانتهران72161043

3و1م پونک اول میرزا بابائی س ساعت ط44480244تهرانتهران72161881

1 واحد1ایتدای بلوار کوهسار پالک44337579تهرانتهران72161803

 طبقه همکف501پالک (عارف)خیابان مخبر شمالی (آهنگ)بزرگراه شهیدمحالتی33177420تهرانتهران72162074

137م ابوذر خ سجادجنوبي نبش امیري پ55144545تهرانتهران72161106

17، ساختمان سبز، طبقه اول، واحد 148جنت آباد جنوبی، ضلع جنوبی میدان چهارباغ، پالک 46043011تهرانتهران72161591

77شرقی میدان تختی پالک 212تهرانپارس انتهای77334077تهرانتهران72161990

طبقه همکف-200پالک -262ساختمان -ضلع غربی-م سپاه-تهران77649490تهرانتهران72161025

73پالک  - (هشتم مخابرات)نبش خیابان شهید کالشک- تهران جنت آباد مرکزی 44444092تهرانتهران72161405

76سهروردی جنوبی بین مالیری پور و ایلوخانی پالک86072811تهرانتهران72161894

 ط همکف38خ دالوران خ واالئیان جنوبی پ77443837تهرانتهران72161319

واحد یک - طبقه اول- 268پالک - جنب پل مدرس- خیابان مطهری- تهران88862814تهرانتهران72162050

70تهران خ پیروزی خ شکوفه نبش خ سیرجان پ33315465تهرانتهران72161134

 ط همکف11 بخارست پالک 10م آرژانتین خ 88510405تهرانتهران72161271

استان تهران، تهران، شهرک پرواز، ناصر حجازی، ورزی جنوبی، نوزدهم غربی66562164تهرانتهران18491849
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9پالك-ساختمان بهنام-ابتداي نیروي دریایي -میدان رسالت77801011تهرانتهران72161733

31میدان منیریه کوچه فردوس مجتمع پایتخت طبقه اول واحد 66454066تهرانتهران72162240

56پالک - خیابان امام زاده داود- خیابان ایثار شمالی- فرحزاد22134238تهرانتهران72162051

 طبقه سوم17تهران شهرک غرب  بلوار دادمان روبه روی خیابان حسن سیف  جنب صدف پالک 88570731تهرانتهران72161851

حکمت، شریعتی، واعظی- استان تهران، تهران، دزاشیب 22216001تهرانتهران72161256

774بلوار امیرکبیر پالک -شهرک راه آهن44702988تهرانتهران72162100

383خ ولیعصرباالترازمهدیه تهران نبش  برزگر55393713تهرانتهران72161579

ط همکف140گیشانرسیده به بازارنصر جنب بانک تجارت پ88246568تهرانتهران72161865

 ط همکف154 متری زرند خ تختی نبش ک امیدی پ45مهرآباد جنوبی 66626100تهرانتهران72162181

5 طبقه اول واحد1045خیابان اذربایجان روبروی بیمارستان شهریار پالک 66893220تهرانتهران72162009

121متری غربی وارشی پ46نارمک خیابان گلستان بین77991818تهرانتهران72162067

2واحد- طبقه همکف - 107پالک -بعد از چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا 88601899تهرانتهران72161276

5واحد - 29پالک - خیابان جواهریان جنوبی-خیابان مطهری-خیابان پیامبر مرکزی-بزرگراه شهید ستاری44064573تهرانتهران72161322

35پالک - پاساژ اطلس-ده متری اول- جوادیه - تهران55680511تهرانتهران72162021

757خ وحدت اسالمی انتهای پل ابو سعید نبش ک نورایی پ55153273تهرانتهران72161724

3و2 پ6خ بهشتی خ صابونچی ک 86043526تهرانتهران72162222

59پاساژ امیر سلجوقی طبقه سوم واحد  (کاخ جوانان)میدان شوش خ صابونیان خ دشتبان زاده 55044964تهرانتهران72162162

307پالک - متری اول و دوم مجدیه16جد فاصل -جانبازان غربی-تهران88407346تهرانتهران72162251

 ط همکف566تهران خیابان کارون شمالی باالتراز تقاطع طوس پالک 66058434تهرانتهران72161192

22 راه گلستاني پ4انتهاي جیحون خ رنجبر نبش 55145002تهرانتهران72161119

طبقه اول - 139پالک - بعد از مرتضوی - خیابان جیحون 65822472تهرانتهران72161212

21خیابان رودکی نرسیده به خیابان هاشمی نبش کوچه پریچهر پالک 66879052تهرانتهران72161770

1  واحد2خیابان مرزداران خیابان ایثار جنب مجتمع اداری مسجد امیرالمومنین طبقه44299272تهرانتهران72162216

 ط همکف120پالک  (شیوا سابق)خ پیروزی  خ دهم فروردین خ داورزنی33060112تهرانتهران72162072

3 ط همکف و 19جاده مخصوص شهرک اکباتان بلوار نفیسی خ فیات پ 44667339تهرانتهران72162105

    553پالک - نبش ک قدیری- خ اکبر مشهدی- نازی آباد- تهران55182636تهرانتهران72161979

237پالک 62و 60بین کوچه (ماهان)خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان شهید زلفی 55844483تهرانتهران72162249

75پالک - روبروی فروشگاه اتکاء(2قصر فیروزه)شهرک شهید بهشتی-افسریه33804126تهرانتهران72162045

310 متری شمشیری جنب پارک شمیری پالک 20مهرآباد جنوبی خیابان 66688441تهرانتهران72161958

71تهرانپارس قنات كوثر بلوار مطهري پ 77071886تهرانتهران72161524

3 واحد1 ط400 پ 50یوسف آباد نبش خ 88060007تهرانتهران72161082

 ط همکف55میدان آزادی بزرگراه جناح جنب بانک ملت پ66004506تهرانتهران72161344

255پیروزی خ نبرد خ داودآبادی نبش ک بیک حسنی پ33336550تهرانتهران72161807

 طبقه همكف170خیابان شمشیري روبروي مسجد امام جعفر صادق پالك 66606551تهرانتهران72161936

ط همکف- 618پالک - بین رودکی و نواب- خیابان آذربایجان66377025تهرانتهران72162114

4طبقه اول واحد -177پالک -نبش کوچه ولد خانی -مرزداران-باالتر از سه راه -بلوار اشرفی اصفهانی44372809تهرانتهران72161474

17 واحد4 ط221تهران خیابان حافظ بعد از تقاطع جمهوری نبش کوچه کامران صالح پالک66769741تهرانتهران72161259

1 طبقه اول واحد25/002بزرگراه رسالت،خیابان بنی هاشم،خیابان رحیمی کلور،پالک 22317500تهرانتهران72161880

618متري اول واتوبان پ 15بیست متري افسریه بین 33835532تهرانتهران72161304

93بازار خ ناصر خسرو داخل مروي پ02133932121تهرانتهران72161535

388خ ده حقی پالک-خ نبرد جنوبی 33008561تهرانتهران72162002

238خیابان انقالب ایستگاه بی آر تی پل چوبی مقابل اتوگالری قصر سفید نبش ک اعتمادی پ 77686673تهرانتهران72161824

41 پالک 21تهران سعادت آباد شهرک مخابرات بلوارپیام بهرود نبش خیابان 22387893تهرانتهران72161261

95پ5خ فاطمي بعدازسه راهي كاج روبروي خ02188981053تهرانتهران72161512

47 پاساژ تخت جمشید طبقه همکف پالک 494تهران تقاطع ولیعصر طالقانی غربی پالک 66955814تهرانتهران72161774
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 طبقه اول1520خیابان جمهوری بین اسکندری و باستان پالک66575591تهرانتهران72161659

15 ساختمان پاریندخت طبقه دوم واحد 6خیابان گاندی جنوبی بین دوم وچهارم پالک 88881193تهرانتهران72161593

 ط اول واحد یک 5مجتمع اداری تجاری دنا - اتوبان نواب روبروری متروی بریانک - تهران 55439230تهرانتهران72161859

1واحد1ط458یافت آباد تقاطع الغدیرومعلم چهارراه قهوه خانه ساختمان ماهان پ02166301440تهرانتهران72161205

 طبقه همکف819متروی سبالن خیابان شهید مدنی جنوبی جنب اداره مالیاتی شرق ساختمان پزشکان پالک 77542413تهرانتهران72162049

699 ساختمان نگین ط همکف پ100م رسالت خ فرجام شرقی جنب میدان77242393تهرانتهران72161200

 131پالک - پارک سوار بیهقی - میدان آرژانتین88547192تهرانتهران72161808

وا- طبقه اول - ساختمان جردن  - 18نبش كوچه - خیابان احمد قصیر - میدان آرژانتین 88731101تهرانتهران72162056

4غربی ، پالک6متری دهغان،خیابان 21خیابان پیروزی،خیابان 33319072تهرانتهران72161048

2 و3راه قنات نبش خ رحمانی پ4پاسداران خ دولت 22770491تهرانتهران72161016

113اتوبان ارتش بین خیابان نخل وخسرو جنب بانک پاسارگاد پالک 22452721تهرانتهران72162136

21 طبقه چهارم واحد 77تهرانپارس خیابان فرجام بین عادل و زرین پالک 77290542تهرانتهران72162032

345خ نامجو نبش ک مقدمی پ77608374تهرانتهران72161034

3انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار ابتدای خ معین پ44854946تهرانتهران72161793

تستی66120276تهرانتهران50050074

استقالل، بلوار استخر، چهارم شرقی- استان تهران، تهران، مجیدآباد 77061860تهرانتهران72162014

طبقه دوم  (پرمهر)چهار راه پاسداران ابتدای خ دولت پاساژسامان 02122784580تهرانتهران72161022

2، ط اول،واحد292بزرگراه فتح،خ خلیج فارس،كوچه توحید،پالك66261970تهرانتهران72162125

6ده ونک م ده ونک خ ش صابری پ 88049060تهرانتهران72161773

11واحد-ط همکف-برج الوند-خیابان ابراهیمی-بلوار مرزداران-تهران44247474تهرانتهران72162080

147انتهای اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید فریدون نوری پالک 55686764تهرانتهران72162093

29/1خیابان بهار شمالی خیابان شهیدجواد کارگر پالک 77638855تهرانتهران72161531

17شهرزیبا خ مرادي پ44339450تهرانتهران72161692

5بهمن پ22خاورشهر فاز یک خ موحد دانش پاساژ02133851115تهرانتهران72161434

236راه لشگر معیري پ4كارگر ج 55365166تهرانتهران72161848

 طبقه همکف1048خیابان دماوند ایستگاه فرودگاه ساختمان الهادی پالک 77540989تهرانتهران72162040

124پ135شرقی تقاطع196تهرانپارس خ77140008تهرانتهران72161529

استان تهران، تهران، شمیران نو، نقاشیان77808606تهرانتهران72161988

 طبقه اول41صادقیه بین فلکه اول و دوم صادقیه ابتدای بلوار شهدای جنوبی پالک 44257257تهرانتهران72161947

 طبقه اول227 پالک 20مرزداران غربی بعد از خیابان ابالفضل نرسیده به اشرفی اصفهانی روبروی امالک 44376043تهرانتهران72161978

1 ط اول واحد 737خ دماوند ایستگاه پل جنب داروخانه بنژامین پ77846565تهرانتهران72161834

 ط اول114همت غرب جنت آباد جنوبی الله شرقی پالک 44611990تهرانتهران72161956

573خیابان وحدت اسالمی ایستگاه فرهنگ پالک 55603999تهرانتهران72161376

طبقه زیر همکف - 594ستارخان زیر پل شیخ فضل هللا پالک 44280921تهرانتهران72161778

2 پ45بلوار بروجردي بعد از پمپ بنزین نبش خ صالحي بلوك - کیانشهر-تهران33614084تهرانتهران72161912

 طبقه همکف 3بلوک بهار .روبه رو بانک رفاه.بلوارکمیل.میدان فرمانداری .شهرری55909600تهرانتهران72161040

40فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه اول پالک 44285660تهرانتهران72161012

48سهروردی شمالی خرمشهر پ 88752143تهرانتهران72161242

1 ط4 پ 1شهرک ولیعصر خ حیدری جنوبی جنب پارک بنفشه ک امام حسین 66224402تهرانتهران72161905

705خ امام خمینی  جنب مخابرات مالک اشتر66178624تهرانتهران72161090

استان تهران، تهران، تهرانپارس غربی، صد و نود و شش شرقی0217774599تهرانتهران72161522

402کن خیابان الغدیر یکم بعد از چهارراه شیدا پالک 44334571تهرانتهران72161630

 ط اول56پاسدران باالتر از سه راه ضرابخانه بین گل نبی و دشتستان پنجم پالک 22840794تهرانتهران72161946

27 مج یادگار و 3شهرک غرب خ سپهر گلبرگ 88078963تهرانتهران72161064

341خیابان دماوند ایستگاه داریوش پالک 77971055تهرانتهران72161577



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
ط اول271مطهري مقابل سنایي پالك88552122تهرانتهران72161229

19بلوار آیت هللا کاشانی نبش خ فروتن  پ44000130تهرانتهران72161817

، پاسداران، کوهستان ششم، دفتر پیشخوان دولت3استان تهران، تهران،پ22819432تهرانتهران72161345

295خ شریعتی ابتدای خ پلیس نبش خ شیخ صفی پ88483645تهرانتهران72161673

 طبقه  همکف72خیابان شریعتی ضلع جنوب غربی پل سید خندان خیابان میر مطهری نرسیده به ابتدای سهروردی پالک 88535867تهرانتهران72162106

 طبقه همکف شرقی91میرداماد میدان مادر نرسیده به رازان شمالی پالک 2340تهرانتهران72161576

پیروزی جنب متروی نبرد ط اول بازار موبایل شرق36601702تهرانتهران72161884

 طبقه همکف۱۵۶ بهمن پالک ۱۲اتوبان امام علی خروجی شهید جعفریان لویزان خیابان شهید فرشادی روبروی کوچه 22774667تهرانتهران72161968

21 متري خ سیمرغ پ8شهرقدس خ 46848458تهرانتهران72161669

2 و احد 2، ط1669تهران، کارگر شمالی، باالتر از پمپ بنزین ، پ88338580تهرانتهران72162044

1ولنجک بلواردانشجو باالترازمیدان یاسمن جنب رستوران باغ گیالس بن بست باغ پ22432977تهرانتهران72161129

3 واحد7پالك- روبروي رستوران اقدسیه- ابتداي اقدسیه- بعد از میدان ارتش- بزرگراه ارتش22828742تهرانتهران72161660

204ضلع شمال شرقی میدان سمت دادگاه خانواده ساختمان بازار ونک واحد 88679727تهرانتهران72161607

117متری دوم شمالی منصوری نبش مظفری طبقه فوقانی افق کوروش پ16مجیدیه شمالی 22505390تهرانتهران72161294

ط اول 1خیابان جمهوری بعد از سی تیر ابتدایی کوچه گوهر شاد پالک 66746650تهرانتهران72162244

!دفتر پیشخوان دولت 118 ط اول واحد 2یافت اباد شرقی بازار موبایل ایران شماره 66656046تهرانتهران72161628

 طبقه همکف36نارمک خیابان سمنگان پالک 77268511تهرانتهران72161603

5واحد -47پالک -بعد از پل کردستان-خیابان مالصدرا88061054تهرانتهران72161804

623تهران میدان فردوسي ضلع شمال غرب ابتداي خ انقالب پ02188499928تهرانتهران72162140

49خ خلیج فارس خ صمد باقری پ66255540تهرانتهران72161661

72161484، دفتر پیشخوان دولت ۳۲۴استان تهران، تهران، کرمان، جانبازان غربی، نرسیده به کرمان پالک 77846162تهرانتهران72161484

 طبقه هم کف46گیشا بین سوم و پنجم پالک 88288170تهرانتهران72161326

 طبقه اول976روبه رو تسلیحات سازی پالک - نرسیده به اتوبان امام علی - خیابان پیروزی - میدان شهدا 33259517تهرانتهران72161952

101تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ امین باالتر از میدان والفجر پ77141761تهرانتهران72161324

108 پ81خانی اباد نو خ صمدی نبش ک 55037043تهرانتهران72161142

 فروردین م تفحص نبش خ لرستان 10خ پیروزی خ 33081333-تهرانتهران72162090

۳۰خیابان بهشتی خیابان سرافراز جنب بانک ملت پالک 88540652تهرانتهران72161471

149شهرک ولیعصر خ مسلمی پ66222817تهرانتهران72161007

5مجتمع زیتون پالک .بلوار شاهد.شهرک محالتی.مینی سیتی22476058تهرانتهران72161500

1046تهرانپارس فلکه چهارم خیابان وفادار شرقی پ77061789تهرانتهران72161781

12خاوران خ ذوالفقاری خ برادران سید جوادی جنب امامزاده سید ملک خاتون پ33704416تهرانتهران72161309

2 واحد 41اشرفی اصفهانی خ سیمون بلیوار خ فکوری نبش کوچه گل سرخ پ 44850414تهرانتهران72161197

1382خیابان امام خمینی بعدازیادگارامام نبش کوچه اسالمی پ66370885تهرانتهران72162178

66خیابان سلیمانی شرقی نبش شاکری پ-خیابان شهسواری-شاداباد66807370تهرانتهران72162043

واحدیک6پ5سعادت آباد باالتر ازمیدان کاج نبش خ02122114742تهرانتهران72161561

1111 11خ قزوین انتهاي قلعه مرغي نبش كوچه اخالقي پ55644650تهرانتهران72162035

1  واحد 1متری گلستان خ نصرت پ20همت غرب خ شهید کبیری طامه 44467496تهرانتهران72161725

13شهرک گلستان بلوار امیرکبیر نبش شمالی چهارراه کاج باالی داروخانه شهاب پالک44767615تهرانتهران72162229

1106 متری شهید چمران پ24خ - گلستان - بهارستان 56677318تهرانتهران72161644

134پالك-نبش محسنیان-حدفاصل چهار راه دیباجي و اختیاریه-خیابان شهید كالهدوز22771793تهرانتهران72161830

2 واحد84اشرفی اصفهانی خیابان ناطق نوری پالک 44482913تهرانتهران72162224

192/2خیابان نبرد جنوبی خیابان شهید بقایی رو به رو ی پارک گلچین پ 33030785تهرانتهران72161172

248 شهریور خیابان ایت هللا سعیدی پالک 17خیابان 33028313تهرانتهران72161372

10فلکه دوم ابتدای خیابان یاسمن جنب تاالر  پذیرایی سحر پ استان تهران شهربهارستان شهرک گلستان بلواراصلي 56319518تهرانتهران72161697

2و50پ1شهرک غرب بل فرحزادی بهاران88560955تهرانتهران72161005
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۲شهرک کیانشهر میدان امام رضا  ضلع شمال غربی پ 33606555تهرانتهران72161065

1مسعودیه خ ابومسلم نبش طاهرپناه پ02133454190تهرانتهران72161352

16 پ 27م المپیک خ 44101848تهرانتهران72161734

24 واحد 3خ سهروردی شمالی خ پالیزی پ 88502642تهرانتهران72161130

استان تهران، تهران، حسینی، معلم، بین مدرسه و بهار66643844تهرانتهران72162103

طبقه اول 1413خ ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو ساختمان وفا پ 66411718تهرانتهران72161151

116نازی اباد خ بهمنیار خ اموزگار پ55505127تهرانتهران72161698

1واحد-1ط-310نیاوران کاشانک پورابتهاج پالک26155027تهرانتهران72161072

210راه نصرت پ4خ آزادی خ بهبودی نرسیده به66047010تهرانتهران72161823

41 ط همکف واحد 452میردامادغربی جنب موزه دفینه دفینه بازار بزرگ پ 88887868تهرانتهران72161883

51 پاساژ آیتک طبقه چهارم واحد 13بلوار آفریقا بلوار گلشهر پالک 22016122تهرانتهران72161504

3 و1ط/151پ /نبش ک ماه/متری قیطریه خ کریمی2239843335تهرانتهران72161974

51شهرک ولیعصر خیابان عمران ولی محمدی پالک 02166321143تهرانتهران72161206

142تهران پارس حکیمیه بل بهار پ77316483تهرانتهران72161681

2 ط424 پ3 متری 5متری افسریه نبش  3605037020تهرانتهران72161899

371،ساختمان 1050استان تهران، تهران،خ ولیعصر، نرسیده به سه راه جمهوری،پشت ایستگاه اتوبوس جامی،پالک 66951386تهرانتهران72161001

692تهرانپارس خ فرجام نرسیده به چهارراه خاور پ 02177196357تهرانتهران72162054

4میدان توحید ضلع غربي میدان طبقه فوقاني كفش ملي پ66569927تهرانتهران72161435

 طبقه سوم10+ساختمان پلیس - جنب درمانگاه استخر - خیابان هالل احمر - میدان رازی 55648827تهرانتهران72162248

پیشخوان دولت گیالنی - کوچه معطر - ناصرخسرو - بازار - تهران 33991048تهرانتهران72161210

 طبقه اول46گاندی جنوبی بزرگراه حقانی پالک88790454تهرانتهران72161558

1407م جمهوری خ جمهوری روبروی موسسه ارمان پ66569405تهرانتهران72161843

90تهرانپارس تقاطع رشید و گلبرگ پ77881358تهرانتهران72161014

6خیابان نیاوران خیابان جماران سرای محله جماران پ22757815تهرانتهران72161284

46 نیرو هوایی فرعی شهید احمدزاده پالک 30خ پیروزي  خ77469939تهرانتهران72161821

10مجتمع تجاری اداری بهارستان طبقه اول واحد -جنب پمپ بنزین-خیابان ابن سینا-میدان بهارستان77505438تهرانتهران72162259

 طبقه همکف292تهران خیابان آذربایجان بعد از تقاطع سلیمانیه پالک 66940829تهرانتهران72162274

10+خ خاوران روبروی ترمینال خاوران   ساختمان پلیس33661082تهرانتهران72162265

174متری شریعتی پ45تهرانپارس خ جشنواره خ امین77391060تهرانتهران72161283

۲۹۹هفتم تیر نرسیده به فروشگاه یاس نبش شریعتی پالک88592401تهرانتهران72161133

 37نارمک هفت حوض ابتدای آیت خیابان رضوان غربی خیابان شهیدکمیجانی پالک 02177919197تهرانتهران72161386

 جدید 143انتهاي غربي بلوار كشاورز بین جمال زاده و قریب پالك 66918654تهرانتهران72161071

334فلکه دوم صادقیه ابتدای اشرفی اصفهانی نبش سازمان آب شرقی پ 44269000تهرانتهران72161634

 1022خ مدنی شمالی سه راه وحیدیه روبروی بانک ملت پ 77846000تهرانتهران72161075

خیابان شریعتی نرسیده به پل همت خیابان کوشا نبش کوچه افتخاری44566146تهرانتهران72162010

9شهر قدس م امام حسین ضلع شمالی میدان پ46884818تهرانتهران72161743

23خیابان سعادتی پالک - تهرن عبدل آباد خیابان شکوفه جنب پارک بهار 55884219تهرانتهران72161287

442خ بهشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی پ 88710327تهرانتهران72161416

12م انقالب ک جنتی پ66565094تهرانتهران72161631

 طبقه همکف209پالک (بهار)تهرانپارس حکیمیه بلوار شهید حسن عبدالرضا77005801تهرانتهران72162160

 10انتهاي اتوبان نواب خ زمزم مجتمع پارس ط همكف پ02155863521تهرانتهران72161626

1 واحد 16شریعتی دو راهی قلهک جنب بیمارستان ایرانمهر کوچه میری پ22621519تهرانتهران72161137

 ط همکف384 متری نارمک روبروی بیمارستان انصاری پ46تهران خیابان 77916154تهرانتهران72162000

5تهرانپارس خ جشنواره خ اسفندانی پ77325800تهرانتهران72161074

3 و1 ط 201 پ1پاسداران نبش بوستان 22852436تهرانتهران72161584



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
3 وا19تهرا خ شهید سپهبد قرنی نر سیده به پل کریم خان بعد از چهارراه کالنتری نبش با جول زاده پ88312915تهرانتهران72161306

135خ خردمند شمالی پالک 88308452تهرانتهران72161737

ط همکف16تهران میدان  نبوت ضلع جنوب غربی کوچه عظیمی نیا پ77934313تهرانتهران72161948

 6پ (عج)خیابان ستارخان خیابان تهران ویال خ توحیدی جنب مسجد حضرت مهدی 66510671تهرانتهران72162069

12خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی برج صدف طبقه زیر همکف واحد 88664766تهرانتهران72161941

752 پCاشرفي اصفهاني میدان پونك مجتمع تجاري بوستان ورودي 44620466تهرانتهران72162254

345بزرگراه رسالت شرق بعد از خروجی صیاد شیرازی خ استاد حسن بنای جنوبی بین بانک ملی و مسکن پالک 26327695تهرانتهران72162171

15پالک -خ باهنر-خ احسان-ابتدای بلوار کوهستان-میدان کتاب-سعادت آباد22071025تهرانتهران72162131

15خ خاوران روبروی شهرداری منطقه33813774تهرانتهران72162179

1 طبقه همکف واحد177تهران بلوار میرداماد ایستگاه مترو جنب پمپ بنزین پالک 26401325تهرانتهران72161713

14ارتش شهرک قائم مجتمع ابریشن پ22465328تهرانتهران72161496

تستی55847551تهرانتهران50050079

                                                            83بهمن بعد از تقاطع مرادی پالک12 تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ2تهران فلکه 77793456تهرانتهران72161477

418 شرقی3واحد  جنب خیابان حسن آباد پالک  - 5روبروی شهرداری منطقه -بلوار آیت هللا کاشانی44065415تهرانتهران72162141

25خادم آبادخ الله دوم اصلی پ02165231840تهرانتهران72161453

 254پالک - بین بستنی شاد و بانک ملی - نبش خیابان پرستار - خیابان پیروزی 77470481تهرانتهران72162027

استان تهران، تهران، پونک، بلوار میرزا بابائی44473599تهرانتهران72161029

11 و 9تهران، اتوبان شهید کاظمی،عبدل آباد خیایان شکوفه، خیابان ورزش، خیابان پونه، پالک 55885141تهرانتهران72162028

25استان تهران، تهران، یوسف آباد،خیابان اسدآبادی، نبش شصت و هفتم پالک88063400تهرانتهران72161234

50 پ 18 منطقه 4 شهریور روبروی شهرداری ناحیه 17متری 24شهریور 17ج قدیم کرج شاداباد کوی66816219تهرانتهران72161331

10خ ری روبروی خ خراسان ک شهید شمس پالک 33557178تهرانتهران72162218

48شیراز جنوبی خ علیخانی مجتمع ونک پارک بال شرقی جنب بانک صادرات پ 88600069تهرانتهران72161745

9خ آزادی خ خوش شمالی پ66920045تهرانتهران72161871

1 پ 6 م تختي تختي 16شهرك قلعه میر 56451882تهرانتهران72161806

110 پالک 4و3 متری 15متری افسریه بین 3382277120تهرانتهران72161501

372غربی پ210 نبش4و3تهرانپارس بین فلکه02177046984تهرانتهران72161408

363 خرداد  پالک15بازار تهران خیابان 55610077تهرانتهران72162237

2ط  -126پ -نرسیده به پل یادگار امام -بلوار شهید دادمان- شهرک غرب - تهران 88084249تهرانتهران72161419

309م رسالت هنگام دالوران تكاوران شمالي پ 2177441140تهرانتهران72161537

312تهران بهارستان سلطان آباد سی متری شهید ستاری شرقی پ56678226تهرانتهران72161245

263تهران پارس، چهارراه اشراق، مجتمع پارسیان 77712602تهرانتهران72161875

398پالک - متری اول 10- متری شهید چمران 24- شهرگلستان - شهرستان بهارستان 56336328تهرانتهران72162003

 طبقه اول27 غربی پالک 3صادقیه خیابان کاشانی بلوار اباذر نبش بوستان 44025764تهرانتهران72161608

 254شریعتی پائین تراز بهارشیرازجنب ک روشن پ77601939تهرانتهران72161642

430تهران خ هالل احمر چهار راه عباسي مجتمع مهدي پ 55646788تهرانتهران72161329

 جدید582قدیم 87تهران اول بزرگراه ایت هللا سعیدی نعمت اباد خ طالقانی پ 55859888تهرانتهران72162219

60شهریار صباشهر انتهایبلوار تاجیک جنب کافی نت سورن پالک65627815تهرانتهران72161153

1واحد.طبقه همکف.134تهران خ دولت اختیاریه جنوبي پالک 22780320تهرانتهران72161592

3 طبقه هم کف واحد 172نرسیده به نفت شمالی پ (ظفر)تهران خ شریعتی خ دستگردی 26408145تهرانتهران72161517

82پالک -نبش کوچه یعقوبخانی-خبیگلو-شهرک فردوس-متری زرند0216668677445تهرانتهران72162275

160ویره خیابان آزادگان پالک02165762270تهرانتهران72161454

خ امام زاده حسن خیابان صبوری مجتمع رضوان66351591تهرانتهران72162196

 5 پ6تهران شهرستان بهارستان شهرگلستان شهرک الهیه غدیر56323246تهرانتهران72161510

1 ط587خ مدنی جنوبی نبش کوچه گیو پ77586515تهرانتهران72162239

90بزرگراه ایت اله سعیدی شاطره گلدسته خ کالنتری پ55293952تهرانتهران72161338
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 طبقه همکف واحد یک47ضلع جنوب شرقی میدان نبوت پالک 77945224تهرانتهران72162262

572 منصور ایستگاه موزائیک سازی پالک 20 شهریور جنوبی 17انتهای 33432209تهرانتهران72161993

استان تهران، تهران، سازمان برنامه جنوبی، ناصر حجازی، الله شمالی44148180تهرانتهران72161195

1816شهریور شمالی پ17میدان امام حسین خ 77650890تهرانتهران72162041

تستی61912222تهرانتهران50050081

1235شریعتی باالتر از میرداماد روبروی کوچه فلسفی پالک 22884066تهرانتهران72161850

85پالک -خیابان شهدای ژاندارمری -فروردین12خیابان -میدان انقالب-تهران66464504تهرانتهران72162144

43میدان محمدیه خ خیام جنوبی پاساژدر محمدیه طبقه دوم واحد 55898000تهرانتهران72161262

1صالح ابادغربی شهرک رسالت خ صاحب الزمان پ55034645تهرانتهران72161191

91ش ولیعصر م زاهدی نپش خرم پ66290713تهرانتهران72161567

7 و 5 متری رستگار مقدم خ شهید میر آشتیانی پ 18 شهریور جنوبی 17بزرگراه بعثت انتهای 55343804تهرانتهران72162177

270پ -خ حسام الدین-انتهاي خ جیحون-خیابان ازادي55133303تهرانتهران72161105

 107جنت ابادمرکزی باالترازاتوبان شهیدهمت مجتمع اداری طوبی طبقه اول واحد44607770تهرانتهران72161598

ضلع جنوب شرقی برج ولیعصر- خ رضوان - تقاطع خ سازمان آب - بلوار بهار - شهرک حکیمیه - تهران 77004528تهرانتهران72161249

1کوچه قدس یکم پ-خیابان جهاد-شهیدلشگری جنب سایپادیزل - تهران کرج14کیلومتر44790039تهرانتهران72161274

12بین ابوریحانودانشگاه فرزاد-خ جمهوري66418322تهرانتهران72161901

طبقه همکف-307پالک -متریاول ودوم مجیدیه 16بین-خیابان جانبازان غربی02188407346تهرانتهران72162270

680خیابان دامپزشکی روبروی اداره کل ثبت اسناد امالک نبش کوچه کبودی 66379917تهرانتهران72162158

354م رسالت خ هنگام باالترازالغدیرجنب بانک سپه پ77221120تهرانتهران72161462

5واحد - ط همکف- 20پالک - نبش کوچه چهارم - خیابان شهید بهشتی خیابان صابونچی88531436تهرانتهران72162278

 12 شمالی پ 1متری 15شهریور 17تهران بزرگراه فتح خیابان 66785900تهرانتهران72161417

14اتوبان شهید محالتی خیابان دهم فروردین خیابان شهید کیانی پالک 33431000تهرانتهران72161107

11واحد -طبقه سوم غربی-مرکز کامپیوتر شهرک غرب-روبروی مجتمع تجاری میالد نور-بلوار فرحزادی-شهرک غرب88574172تهرانتهران72162058

سنائی، قائم مقام فراهانی، فجر، بین مهداد و کیهان- استان تهران، تهران، قائم مقام 88348145تهرانتهران72161609

2خزانه بخارایی ف چهارم خ جمشید سید پ02155335751تهرانتهران72161062

 طبقه اول1346پالک  (دبستان)تهران ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان نبش خیابان کابلی88498249تهرانتهران72162268

194واحد -طبقه همکف -مجتمع تجاری و اداری کوه نور-نبش خیابان سبالن-خیابان شکوفه-محله عبدل اباد-تهران55879645تهرانتهران72162281

33م امام حسین خ صفای شرقی پ33341279تهرانتهران72161925

152 معصوم نبش کوچه رستم زاده پالک 14مهراباد جنوبی شهرک فردوس خیابان 66641150تهرانتهران72162282

20پالك - خ زهره - خ مفتح شمالي -  - خیابان شهید مطهري88812202تهرانتهران72161311

1388پالک -بلوار دکتر حسابی-مارلیک-مالرد-تهران02165123051تهرانتهران72162279

3 طبقه 32 پالک 4خیابان کارگرشمالی کوچه 88337333تهرانتهران72162284

288اسکندری جنوبی چهاراه شکوفه پالک02166367461تهرانتهران72161163

مشیریه سی متری صالحی ک خرداد شرقی 33474732تهرانتهران72161290

27تهران بزرگراه آیت اله سعیدی سه راه فالح خ پیغمبری خ شاندیز  روبروی الکتریکی عظیمی پ 66248892تهرانتهران72161498

(ع)مسجد حضرت امیرالمومنین امام علی -خ زنبق -خ شهید مظفر -خ شهید جوزانی غربی-میدان دریاچه شهدای خلیج فارس-بزرگراه شهید خرازی 44705026تهرانتهران72162233

7 واحد 4تهران نو میدان امامت پ 77984969تهرانتهران72161856

1415تهران پایین تر از میدان شهداجنب مدرسه موسوی پالک 33311879تهرانتهران72161954

 نیم طبقه64میدان فاطمی جنب داروخانه فردوسی ساختمان 88956995تهرانتهران72161202

تستی61912222تهرانتهران50050076

2 و32فرمانیه چیذر خ هاشمی علیا پ22394757تهرانتهران72161244

 ط همکف3 متری اول پ 8میدان رسالت خ سمنگان شمالی ک تهرانی ک 77209533تهرانتهران72162288

5 و66جنت اباد جنوبی پائین تر از چهار باغ جنب بانک سپه پ 44436776تهرانتهران72161526

703میدان پونک مجتمع بوستان راهروی اداری واحد 44499841تهرانتهران72161157

54تهران بزرگراه جالل ال احمد خ آرش مهر پ 88258150تهرانتهران72161949
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3طبقه اول واحد156بلوارآفریقابین کوچه عاطفی غربی وسعیدی پالک26206774تهرانتهران72161844

 واحد یک 18تهران خیابان استاد نجات الهی شمالی خیابان سپند شرقی پالک 88915114تهرانتهران72162283

711تهران رسالت سرسبز ساختمان 77895107تهرانتهران72161332

114خ حسام الدین نرسیده به سه راه افتکاری روبروی کفش بال پ55789771تهرانتهران72161297

1 برج هروی طبقه همکف واحد 2میدان هروی ابتدای خیابان وفامنش پالک 22939330تهرانتهران72162147

1تهرانسر نبش بل الله و گلها پ44569277تهرانتهران72161801

128خ حافظ بازار موبایل ایران واحد66347030تهرانتهران72161010

2صالح آباد غربی شهرک رسالت خیابان بهشتی نبش محجوبی پالک 5552391تهرانتهران73161019

316تهران نازی اباد خ مدائن پ 55355567تهرانتهران72161183

1095خ شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد پ 22853006تهرانتهران72161689

 طبقه همکف431 پالک 116 و 114خیابان سراج بین -قنات کوثر - تهران 77078665تهرانتهران72161826

424.4پالک - جنب مسجد قدس - خیابان شهید بخارایی شمالی 55070426تهرانتهران72161705

107خ ولیعصرنرسیده به پل امیربهادرپاساژدادرس واحد02155378383تهرانتهران72161667

2 واحد295نبش سراج پالک - فرجام - م رسالت 02177134481تهرانتهران72161955

41تهران خ قلعه مرغی خ ابوذر پ55702815تهرانتهران72161752

123خیابان نیک ملکی نبش کوچه جهانی پالک  (عج)تهران بزرگ راه ایت اله سعیدی چهارراه یافت اباد شهرک صاحب الزمان 66308305تهرانتهران72161038

208حافظ جنب بیمارستان نجمیه پ66700290تهرانتهران72161252

48 پ11خواجه عبدهللا انصاری روبروی ک22865252تهرانتهران72161120

گلستان جنب پمپ بنزین ساختمان ربیع56332466تهرانتهران72162016

3 واحد 1 طبقه 2442خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر ساختمان شیروان پالک 02188207018تهرانتهران72162127

122قنات کوثر شهرک امید فاز تجاری پ 77062666تهرانتهران72161135

302 واحد 2 طبقه 132بلوار کشاورز جنب هتل اسپیناس پالک 88979776تهرانتهران72162291

 طبقه همکف1359 پالک 1126میدان انقالب خیبان کارگر شمالی نبش کوچه شهید برهانی ساختمان 66475431تهرانتهران72162213

تهران02100000تهرانتهران1111

248تهرانپارس خ جشنواره پ77724260تهرانتهران72161638

3طبقه دوم واحد-4پالک -بن بست اعظم- خیابان شیخ بهایی جنوبی-مالصدرا88603341تهرانتهران72162081

بلوار مرزداران خیابان ایثار مجتمع اداری مسجد امیر المومنین- تهران 02144299272تهرانتهران72162216

615ستارخان پالک- تهران 02144262727تهرانتهران72161649

3خ مجاهدین اسالم خ زرین خامه پ77629640تهرانتهران72162302

 268 غربی پ 182تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم نبش 77881919تهرانتهران72161890

313جمالزاده شمالی پالک 66121228تهرانتهران72162280

1775683834 ساختمان صدف 149خیابان طالقانی بعداز مفتح پالک 88346870تهرانتهران72162031

۱۲تهرانپارس،خیابان شهید برادران قانع،پاساژ پارس واحد 02177726529تهرانتهران72162306

۲واحد۱۲۷خیابان مرتضوی نبش رودکی پالک66677812تهرانتهران72162308

119پالک -نبش کوچه شهید یار محمدی - خیابان شهید برادران خالقی پور - نازی آباد - تهران 55053193تهرانتهران72161677

161فاطمی پالک88984556تهرانتهران72161096

1 و 137خیابان مطهری نبش علی اکبری پ 88733863تهرانتهران72162331

38استان تهران، تهران، چوب تراش، گالب، بین صالحی و حسینی، پالک 44286328تهرانتهران72162327

دفتر پیشخوان دولت تمدن ,استان تهران، تهران، تهرانسر مرکزی، تهرانسر، بین حاج اکبری و اسدی44544210تهرانتهران72162297

1 واحد 7پونک اشرفی اصفهانی خ خجسته پور خیابان شهید سلیمانی کوچه مریم پالک 44088444تهرانتهران72162309

7واحد- طبقه چهارم  - 1پالک - جنب کارواش شایان  -7/25خیابان - خیابان منوچهری - نیروی هوایی 77984766تهرانتهران72162336

 طبقه همکف26کوچه شهید کریمی فرد پالک (158)میدن رسالت خیابان سلمان طرقی خیابان خاندل دهخورقان 02177209137تهرانتهران72162314

 طبقه همکف واحدشرقی43تهران میدان هفت تیرخیابان کریم خان بین خ خردمند شمالی وحسینی پالک 8883433-تهرانتهران72162318

3، طبقه همکف، واحد9دانشگاه تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان اسکو، ساختمان اسکو، پالک66968737تهرانتهران72162329

5 واحد 1 طبقه 1006خیابان انقالب بین خارک و رازی پالک 02166714897تهرانتهران72162343



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
1خیابان آیت خیابان شهید فرامرز ابراهیم پالک 9192636119تهرانتهران72162321

طبقه همكف-440پالك-مابین خیابان قصرالدشت و كارون-خیابان مرتضوي66882985تهرانتهران72162342

175/6پالک - روبروی مدرسه شهید کشوری - خیابان مهران - سه راه شریعتی - خانی آباد نو - تهران 55522871تهرانتهران72162356

10+استان تهران، تهران، درختی، دادمان، زیر پلیس 88378250تهرانتهران72162310

استان تهران، تهران، قاسم آباد، دماوند، تقاطع غفاری نسب77593804تهرانتهران72162358

4 واحد 2 ساختمان کوثر ط357پالک - ابتدای مخبر شمالی - اتوبان محالتی 33027883تهرانتهران72162052

استان تهران، تهران، مشیریه، بوعلی غربی، نرسیده به صالحی09125013458تهرانتهران72162354

692تهران نارمک خ ش حیدرخانی فرجام پ 77196355تهرانتهران72162292

(محله میثم ) ۶پالک  ( متری حسینی ۳۰)اتوبان محالتی خیابان شاه آبادی جنوبی ابتدای گلشناس  (۱۴منطقه )تهران، 02133694980تهرانتهران72162347

37خیابان توالیی پالک -شهرک دانش-بزرگراه فتح-15کیلومتر 66281025تهرانتهران73161031

 ساختمان سپیده طبقه همکف۱۱۷۶انقالب، انقالب اسالمی، بین دانشگاه و ابوریحان پ- استان تهران، تهران، فلسطین 66465237تهرانتهران72162366

 ساختمان صدف 47تهران محله بهجت اباد خیابان سربداران خیابان نوروزی پالک88944270تهرانتهران72162340

23پونک بلوار میرزابابایی بعداز تقاطع عدل پالک 46137906تهرانتهران72162339

 طبقه همکف48خیایان پیروزی خیابان افراسیابی جنوبی نبش کوچه ی آدینی پالک 33068503تهرانتهران72162368

227 و 225تهران شهرک ولیعصر خ طالقانی پالک 02166143176تهرانتهران72162301

B54واحد_همکف_مجتمع تجاری پارامیس_خیابان امیری صفت_انتهای خیابان امیرکبیر_شهرک گلستان_تهران44742048تهرانتهران72162374

 جنوبی4 واحد 2 ساختمان سروناز ط168جنت آباد مرکزی باالتر از همت روبروی برج طوبی پالک 02144457490تهرانتهران72162384

 طبقه همکف131میدان حر خیابان پاستور غربی نبش بن بست فسخودی پالک 66904599تهرانتهران72162352

۳۴۷نارمک خیابان جانبازان شرقی پالک 02177804605تهرانتهران72162357

۹واحد۳ط۲۲تهران خیابان بهشتی خیابان پاکستان کوچه چهارم پالک 88173307تهرانتهران72162406

خیابان شهید نامجو ایستگاه کاشی ها نبش کوچه سعیدی ساختمان کسری02177564017تهرانتهران72162388

88/2مهرآباد جنوبی خ سی متری طالقانی پالک 66286843تهرانتهران72162391

استان تهران، تهران، حر، آذربایجان، گلشن، بهار66125189تهرانتهران72162319

b2 واحد83میدان انقالب خیابان دکتر قریب خیابان فرصت شیرازی پالک 02166913739تهرانتهران72162362

24 برج ساحل و4شهرک گلستان غربی م ساحل خ میالد 40443281تهرانتهران72162344

605پیروزي خ پرواز پ33315553تهرانتهران72161117

طبقه همکف - 87پالک - روبروی بیمارستان مردم - خیابان کرمان غربی- کنارگذراتوبان امام علی - پیروزی 33791645تهرانتهران72162397

11بعد از نعمت آباد شهرک دولت خواه خ برادران شکری مجتمع خلیج فارس جنب تاالر قصر سلیمان پ 55858120تهرانتهران72162369

 ط همکف154زنجان جنوبی خ میمنت خ بهنود پالک66092124تهرانتهران72162379

 44پالک -نبش اتحاد - خیابان پرتوی - خیابان بنی هاشم - اتوبان رسالت22339852تهرانتهران72162413

332, 331واحد - مجتمع اداري تجاري بهار- خ بهار جنوبي- خیابان انقالب77619730تهرانتهران72162169

واحد ششم-طبقه دوم  -124پالک - نبش گلستان سوم - خیابان شهید مجید افشاری-میدان هروی22576076تهرانتهران72162335

3ط - 167پالک- خیابان بابایی - یافت آباد 66795342تهرانتهران72162403

13 واحد 4 طبقه 1802خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت غربی ساختمان اطبا پالک 88911950تهرانتهران72162404

90بزرگراه ایت اله سعیدی شاطره گلدسته خ کالنتری پ55293952تهرانتهران73161015

2و7پونک سردار جنگل پ 02144431080تهرانتهران72161313

1 واحد26پالک - برج نفت 8خیابان نسیم - محله کوهک - بزرگراه تهران کرج46127614تهرانتهران72162422

 ط همکف258تهرانسرغربی،بلواربهشتی، بین خ مطهری وخ صدوقی پالک02144580637تهرانتهران72162442

۱طبقه همکف واحد۶۷۸متری اول پالک۱۵متری افسریه  33203016۲۰تهرانتهران72162433

1 واحد 1تهران خیابان نامجو کوچه رفیعی پالک77596138تهرانتهران72162451

واحد شمالی-طبقه اول-40پالک -خیابان میرزای شیرازی-خیابان کریمخان زند88904406تهرانتهران72162460

321/2جیحون حدفاصل امام خمینی ومالک اشترپالک02166372910تهرانتهران72162408

۴ واحد۲طبقه ۴۴میدان سوم خزانه خیابان شهید بخارایینبش کوچه ی ناصری پالک 88419789تهرانتهران72162226

8خ فردوسی نرسیده به میدان فردوسی پاساژ تجارت جهانی ط همکف پ 66341780تهرانتهران72162385

 طبقه همکف86محله شیخ هادی خ جامی خ شیح هادی پالک 02166492183تهرانتهران72162410



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
شرکت تعاونی فجر-خ شهدای حصار-روستای حصارفر-شازند08638645021تورهمرکزی73361024

تویسركان خ باهنر جنب بانك سپه34947420تویسرکانهمدان72381025

خیابان باهنر روبروي كوچه صادقیه باالتر از آزمایشگاه دكتر صابوني34941714تویسرکانهمدان72381104

سركان خ امام خمینی  روبروی بانک کشاورزی34732700تویسرکانهمدان72381095

280سرابي خیابان امام حسین روبروي بانك سپه پالك 08524246960تویسرکانهمدان72381043

تویسرکان  خیابان باهنر روبروی تاالرمعلم34943075تویسرکانهمدان72381017

خیابان انقالب روبروی شهرداری08134943128تویسرکانهمدان72381158

اصفهان تیران بلوار امام خمینی جنب شعبه تامین اجتماعی 42225635تیران و کروناصفهان72131317

تیمورلو خ امام روبروی کوچه خیام34529504تیمورلوآذربایجان شرقی50520

(قادری)زیارت تمرخان دفتر پیشخوان3570ثالث باباجانیکرمانشاه72301121

شهرک شهید آشنایی دفتر پیشخوان خدمات دولت شهاب46729126ثالث باباجانیکرمانشاه72301054

كرمانشاه ثالث باباجاني خ فرمانداري46725005ثالث باباجانیکرمانشاه72301033

خ شهید باهنر جنب اداره اموزش وپرورش روبروی پارک فلسطین 32277600جاجرمخراسان شمالی72201023

1خراسان شمالی جاجرم خیابان بانک تجارت روبه روی چمران 2277006جاجرمخراسان شمالی72201035

9پالک3خراسان شمالي گرم خ انقالب32503544جاجرمخراسان شمالی72201032

شهرستان خداآفرین شهر جانانلو04275223716جانانلوآذربایجان شرقی72101431

شهرستان خداافرین روستای جانانلو44665333جانانلوآذربایجان شرقی56236

خوزستان جایزان خیابان ولیعصر52673480جایزانخوزستان72211241

7شهرچمران چهارراه امام خمینی روبروی ساختمان شواری شهر ساختمان ریماس پالک 52421106جراحیخوزستان72211412

7خراسان بساک پ1کیش شهرک صدف فاز 44445858جزیره  کیشهرمزگان72371169

22کیش مجتمع ساالر کیش پ44455170جزیره  کیشهرمزگان72371143

98 خیابان نیلوفر  پالك Fكیش سفین فاز 44433767جزیره  کیشهرمزگان72371051

کیش سفین بعد از دانشگاه پردیس روبروی پارس خلیج44431882جزیره  کیشهرمزگان72371137

شهر جعفریه بلوار ایت اله مطهری روبروی بانک ملی - قم 36223460جعفرآبادقم72271028

 5خیابان سجاد 45621855جغتایخراسان رضوی72191395

باالشهر- جغین-رودان - هرمزگان 42866324جغینهرمزگان72371162

خ امام جعفر صادق نبش بانك ملي. هادیشهر42047575جلفاآذربایجان شرقی72101227

آ شرقی جلفا فلکه عاشورا جنب رنگ و ابزار جبلی42026270جلفاآذربایجان شرقی72101268

جلفا فلکه عاشورا پاساژ شمس تبریزی42024494جلفاآذربایجان شرقی72101342

ط همکف-مجتمع تجاری شهریار-خ باکری-خ امام باقر42045236جلفاآذربایجان شرقی72101506

جلین خ اصلي روبروي بانك كشاورزي32140045جلین علیاگلستان72321066

بوشهر جم خ امام روبروی پاساژسالمی07737623588جمبوشهر72151045

 جم والیت میدان امام حسین خ اداره پست37632867جمبوشهر72151057

جنت شهر بلوار امام روبروي خ ش فهمیده 07326325820جنت شهرفارس72251188

34پالک - جندق بلوار سلمان -خور و بیابانک-اصفهان46342467جندقاصفهان72131441

9و7جهرم چهارراه امام حسین بلوارجانبازان غربی حدفاصل کوچه 54261000جهرمفارس72251468

استان فارس شهرستان جهرم خ آیت اله کاشانی نرسیده به میدان مصلی روبروی کلینیک قدیم دفتر پیشخوان دولت54440320جهرمفارس72251252

فارس جهرم بلوار معلم روبروی مجتمع فرهنگی هنری54233437جهرمفارس72251179

جهرم میدان مصلي خیابان فرداسدی روبروی کوچه ششم54330757جهرمفارس72251243

میدان مولوی-جهرم54333353جهرمفارس72251422

چهارراه سپاه ابتدای بلوار انقالب54346178جهرمفارس72251443

26خیابان حافظ نبش ک شهیدبهشتی 54449724جهرمفارس72251427

 بهمن مقابل بانک مسکن دفتر پیشخوان دولت هادوی22فارس جهرم خ 54223299جهرمفارس72251056

فارس جهرم بلوار استاد مطهری جنب رستوران آیچا07913336097جهرمفارس72251418

خیابان انقالب-شهر خاوران -جهرم54513225جهرمفارس72251113



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
فارس جهرم خیابان خیام باالتر ازاداره پست54226464جهرمفارس72251377

جهرم خ امام خمینی جنب حسینیه علی پهلوان54345442جهرمفارس72251410

فارس جهرم بلوارشهیدرجایی حدفاصل پل اول و دوم54228525جهرمفارس72251424

خیابان بهارستان نرسیده به بیمه مرکزی ایران54230613جهرمفارس72251540

شهید شیروانی44بلوار رهبری جنب کوچه 54375271جهرمفارس72251210

فارس جهرم شهرک انقالب خیابان فجر54263094جهرمفارس72251432

18فارس جهرم میدان شهدا خیابان عبرت روبروی کوچه54234608جهرمفارس72251043

جهرم بلواررهبری روبروی مخابرات5555732جهرمفارس72251406

فارس جهرم شهرك فاطمیه خ امیركبیر دفتر پیشخوان خدمات دولت54341946جهرمفارس72251347

استان فارس شهرستان جهرم فرهنگ شهرابتدای خیابان بهار54324852جهرمفارس72251369

میدان جهاد به طرف ولیعصر07912226020جهرمفارس72251496

 طبقه همکف0پالک - فارس جهرم بلوار جانبازان 54229591جهرمفارس72251559

ب معلم سه راه ازادگان2335153جهرمفارس72251072

46229192- دفتر پیشخوان دولت مولوی - روبروی شبکه بهداشت  - (میدان بسیج)دور میدان اصلی شهر - جوانرود 46229192جوانرودکرمانشاه72301247

خ امام روبروي بانك ملت46231022جوانرودکرمانشاه72301178

10کرمانشاه جوانرود خیابان حمزه روبه روی پلیس بعالوه 46230062جوانرودکرمانشاه72301064

مركز شهر دفتر خدمات ارتباطي آشتي08326229972جوانرودکرمانشاه72301051

باالتر از بانك ملت (6نبش وحدت )جوانرود خ شافعي46231302جوانرودکرمانشاه72301082

جوانرود خ طالقاني46229700جوانرودکرمانشاه72301175

جنب اداره ثبت واسناد-بهمن۲۲خیابان_جوانرود46226218جوانرودکرمانشاه72301046

جوانرود بلوار جانبازان اول خیابان بیمارستان46231040جوانرودکرمانشاه72301072

 جوانرود میدان انقالب جنب ورودی ترمینال کرمانشاه46221474جوانرودکرمانشاه72301283

جونقان خ انقالب جنب بانک سپه03827460430جونقانچهارمحال و بختیاری72171021

جونقان میدان امام33260567جونقانچهارمحال و بختیاری72171085

مازندران جویبار خ شریعتی جنب شهرداری سابق42530906جویبارمازندران72351656

خ شهید فقیهی (ره)خ امام 42548119جویبارمازندران72351709

مازندران جویبار الریم جنب بانك صادرات 01243353938جویبارمازندران72351432

نرسیده به حسینیه بزرگ کرد محله. کوچه شهید بیابانی. خیابان امام . جویبار42531330جویبارمازندران72351937

روبروی کوچه خزر دو-خیابان بحر خزر-جویبار42532262جویبارمازندران72352032

جیرفت چهارراه فرمانداری 43213004جیرفتکرمان72291034

کرمان جیرفت روبروی فرمانداری خیابان جنب اداره دارایی43217064جیرفتکرمان72291077

خ ابوذر شمالي دفتر پیشخوان دولت سیب43218075جیرفتکرمان72291179

 بعد از  بانک رسالت 4جیرفت چهار راه ژاندارمری خیابان شهید قرنی شرقی نبش کوچه قرنی شرقی 43218032جیرفتکرمان72291053

 دفتر پیشخوان فجر6بعداز بانک رسالت مرکزی نبش کوچه -خ قرني شرقی-جیرفت43217208جیرفتکرمان72291160

جیرفت خیابان آزادی بعد از میدان معلم جنب اداره مخابرات43260170جیرفتکرمان72291149

 شهریور17کرمان جیرفت خ تختی جنوبی روبه روی بانک ملی شعبه 43217005جیرفتکرمان72291145

خ تختي شمالي دفتر خدمات پیشخوان امام علي43218012جیرفتکرمان72291018

جیرفت چهار راه بیمارستان امام خمینی43316750جیرفتکرمان72291060

جیرفت بلوار امام خمینی جنب بنیاد مسکن43318303جیرفتکرمان72291172

33و31جیرفت خیابان استقالل بین کوچه 03443315946جیرفتکرمان72291269

گیالن چابکسر خ امام خمینی خ فرهنگ42679134چابکسرگیالن72331337

 بهمن ساختمان آپادانا پیشخوان جوربنیان 22گیالن رودسر شهر چابکسر خ امام نبش خیابان 42664102چابکسرگیالن72331324

47خ اصلی پالک  (ولی آباد)گیالن چابکسر قاسم آبادعلیا  روستای پایین محله 42654584چابکسرگیالن73331226

چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگی35322260چابهارسیستان و بلوچستان72241012

(ع)جنب مسجد امام علی-بلوار علی ابن ابیطالب-شهرک گلشهر35330456چابهارسیستان و بلوچستان72241080
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چابهار روستای صیادی رمین35374200چابهارسیستان و بلوچستان72241101

خیابان شهدا پایین تر از بانک صادرت57726601چادگاناصفهان72131406

اش چاراویماق روبروی بانک ملی04246723289چاراویماقآذربایجان شرقی72101274

چاراویماق خیابان دانش52724790چاراویماقآذربایجان شرقی72101544

شهرستان کهگیلویه شهر قلعه ریسی خیابان امام خمینی07432293693چاروساکهگیلویه و بویراحمد72311095

چالدران بلوار رجایی جنوبی 34265390چالدرانآذربایجان غربی72111007

اذبایجان غربی چالدران خ سعدی جنوبی34266767چالدرانآذربایجان غربی72111111

خیابان امام-شهر آواجیق- شهرستان چالدران-آذربایجان غربی34333567چالدرانآذربایجان غربی72111252

چالشتر نبش میدان رسالت32325224چالشترچهارمحال و بختیاری72171112

(شیری)شهریورجنب اداره پست دفتر پیشخوان دولت 17چالوس خ52227566چالوسمازندران72351007

چالوس هچیرود جنب بانک ملی52161147چالوسمازندران72351174

چالوس میدان معلم دفتر پیشخوان دولت  جواد كیادلیري-مازندران52248899چالوسمازندران72351117

جنب داروخانه چالوس- روبروی بانک کشاورزی-شهریور17خ -چالوس01912227734چالوسمازندران72351743

چالوس تازه اباد52293882چالوسمازندران72351445

چالوس هچیرود دفترپست52163119چالوسمازندران72351173

چالوس تازه اباد52293882چالوسمازندران73351038

چالوس خیابان امام جنب پاساژ ردایی نبش کوچه معراج52286167چالوسمازندران72352004

سومین مغازه چپ-جنب گاراژ سواری تنکابن-کوچه شهید خانزاده-بلوار امام رضا-چالوش52257200چالوسمازندران72352030

5مازندران چالوس خیابان سعدی پاساژ سعدی طبقه همکف پالک52282426چالوسمازندران72351992

روستا چانگرین جاده اصلی جنب مصالح فروشی زمانی08136337353چانکرینهمدان73381011

چاه مبارک37243177چاه  مبارکبوشهر72151099

چایپاره خیابان بهشتی خیابان طباطبایی جنوبی04436727033چایپارهآذربایجان غربی72111338

13 و13چترود خ ولی عصر بین ک3270254چترودکرمان72291044

کهگیلویه و بویراحمد چرام خ ولیعصر32362004چرامکهگیلویه و بویراحمد72311061

چرام خ شهدا07432362006چرامکهگیلویه و بویراحمد72311057

آسمان آباد محله صیدنظری سفلی- چرداول- ایالم08434423226چرداولایالم72141119

حدفاصل بانک ملی و کشاورزی- چرمهین - لنجان- اصفهان52554546چرمهیناصفهان72131273

حدفاصل آتش نشانی وشهیدنعمتی-بلواربسیج52552428چرمهیناصفهان72131433

چغادک خیابان امام خمینی بلوار ملت ساختمان پست سابق33425582چغادکبوشهر72151051

(عج)خرم اباد  بیرانشهر محله چهاربرجی خیابان ولی عصر 06633623094چغلوندیلرستان72341107

رومشگان شهرجغابل32654802چقابللرستان72341221

لرستان كوهدشت چغابل خ امام خمیني روبروي بانك كشاورزي32651552چقابللرستان72341145

لرستان شهرستان كوهدشت  بخش رومشگان  شهر چقابل خیابان رهبري روبروي بانك سپه32652470چقابللرستان72341142

كوهرنگ چلگرددفترخدمان ارتباطي تاراز-چهارمحال وبختیاري 03827622826چلگردچهارمحال و بختیاری72171040

جاده نور به چمستان روستای سید کال44664574چمستانمازندران72351464

جاده نور به چمستان روستای سید کال بر جاده اصلی44664574چمستانمازندران73351037

6چمگردان خ ایاذر کوی مسجد سجاد نبش کوچه توحید پ 52246521چمگرداناصفهان72131080

358چمگردان خ امام باالتر از مسجدقمربنی هاشم پ 52245800چمگرداناصفهان72131109

جنب پل/خیابان امام رضا/بلوار امام /چمن سلطان/الیگودرز/لرستان43365127چمن سلطانلرستان72341250

44چناران نبش امام خمیني 46130000چنارانخراسان رضوی72191029

477پالک - 25, 23بین امام 46125639چنارانخراسان رضوی72191353

3بلوار پرند نبش پرند-گلبهار 38323444چنارانخراسان رضوی72191354

3و1چناران خ طالقاني 46131900چنارانخراسان رضوی72191076

12و10بلواربهشتی بین بهشتی-چناران46121930چنارانخراسان رضوی72191356

209واحد+ 1 طبقه2بلوار پرند روبروی اداره گاز مجتمع سیتی سنتر38306545چنارانخراسان رضوی72191702
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16شهرک صنعتی فاز یک قسمت خدماتی قطعه / چناران 46133600چنارانخراسان رضوی73191204

  طبقه همکف0 پالک 37خیابان امام رضا  (مجتمع امام رضا)مرکزی امام رضا کوچه 38714805چنارانخراسان رضوی72191812

13پالک2خراسان رضوی شهرستان چناران خیابان طالقانی46131600چنارانخراسان رضوی72191780

چهاربرج اول خ رجائی 45322562چهاربرجآذربایجان غربی72111153

ا غ چهاربرج خ امام نرسیده به اداره مخابرات04823222557چهاربرجآذربایجان غربی72111152

استان آذربایجان غربی شهرستان میاندواب شهر چهار برج45322998چهاربرجآذربایجان غربی72111266

45خیابان شهید محمودی پالک -قمصر-باقرشهر-شهرری56528816چهاردانگهتهران72161478

7شهرک مطهری بعد از میدان انتهای خ جان زمینی پ .چهاردانگه.اسالمشهر 55283453چهاردانگهتهران72161125

تالش روستای ویزنه44219557چوبرگیالن72331357

چوبر1139گیالن تالش شهرچوبر خ امام  ساختمان اختر طبقه همکف دفترپیشخوان دولت 44216100چوبرگیالن72331139

تالش روستای ویزنه44219557چوبرگیالن73331030

حاجی آباد خیابان ولی عصر شمالی طبقه زیرین صندوق تعاون ایرانیان 35424008حاجی آبادهرمزگان72371147

خ آیت هللا نسابه_ حاجی آباد - زرین دشت - فارس53721256حاجی آبادفارس72251463

بلوار امام35423217حاجی آبادهرمزگان72371088

نبش کوچه گلها.شهرسرگز احمدی.حاجی آباد35448339حاجی آبادهرمزگان72371197

(ره)حاشیه میدان امام خمینی- خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه انتهای خیابان شهید بهشتی 32501353حاجی آبادخراسان جنوبی72181073

سه راه خنشا روبرو میدان تره بار قدیم10زرین دشت حاجی اباد خیابان امام خمینی کوچه 53726392حاجی آبادفارس72251256

سنندج شهرک حسن آباد جنب شهرداری روبروی مخابرات33453269حسن آبادکردستان72281142

فارس اقلید شهر حسن اباد44580717حسن آبادفارس7225516

75فرمانداري خ شهیدفكوري پشت گاراژ الماسي پالك 45223619حسن آبادکرمانشاه72301207

اصفهان نجف اباد حسین اباد مهردشت بلوار امام رضا42261080حسین آباداصفهان73131003

دشتروم حسین آباد  خ رسالت33260382حسین آبادکهگیلویه و بویراحمد73311008

63پالک - نبش میدان  - (ع)بلوار امام رضا- حصارگرمخان 32444323حصارگرمخانخراسان شمالی72201065

بل پاسداران بعداز مخابرات كوثر38236260حمیدیایزد72391015

(ره)خیابان امام خمینی -روستای گمبوعه بزرگ-جاده اهواز حمیدیه36730233حمیدیهخوزستان73211016

جنب رستوران آبشار-حویق-تالش-گیالن44214591حویقگیالن72331173

سیستان و بلوچستان خاش خیابان رودکی تقاطع خیابان شهید بهشتی 33724089خاشسیستان و بلوچستان72241069

13خاش خیابان رودکی جنب رودکی33725950خاشسیستان و بلوچستان72241041

ط همکف-68پ-خ شیخ محمد خیابانی-خ امام-محله کهریز42463868خامنهآذربایجان شرقی72101550

خان ببین خ امام  روبروي بیمارستان امام رضا 35862852خان ببینگلستان72321148

344733888894138311خانمیرزاچهارمحال و بختیاری73171011

خ امام میدان امام حسین 34225452خدابندهزنجان72221078

خ شهید مفتح.خ امام.خدابنده.زنجان02434227470خدابندهزنجان72221132

شهر سجاس خ امام روبروي شبكه بهداشت34332089خدابندهزنجان72221071

شهر کرسف- شهرستان خدابنده34355896خدابندهزنجان72221144

خدابنده  خ امام  4224287خدابندهزنجان72221072

شهرزرین رود خ سیدلر 34622453خدابندهزنجان72221112

روستای حسام آباد_بخش بزینه رود_شهرستان خدابنده_زنجان34826272خدابندهزنجان73221008

5مراغه شهر خداجو میدان شهدا پالک 37383932خراجوآذربایجان شرقی72101430

546پالک-روستای خرارود-شهرستان سیاهکل-گیالن42476436خرارودگیالن73331119

خرامه میدان دانشجو 32727070خرامهفارس72251124

دفتر طال -خرامه خیابان شهیدغفاری 32722397خرامهفارس72251476

کوچه بن بست آزادی بین خیابان رازی و کوچه یک آراسته -خیابان انقالب 33217566خرم آبادلرستان72341109

2خرم آباد ماسور بلوارشهید حاج قاسم سلیمانی باالتر ازبانک صادرات رویروی پل هوایی عابرپیاده نبش پاسارگاد06614222805خرم آبادلرستان72341092

جنب بانک سپه-خیابان استاد مطهری-خرم آباد-تنکابن-مازندران54254838خرم آبادمازندران72351731
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خرم آباد خیابان مطهری پایین تر از سرچشمه روبروی کوچه نوری کرمانشاهی33338663خرم آبادلرستان72341068

بلوار ولیعصر نبش تقاطع شهید پژوهنده 33238569خرم آبادلرستان72341091

 روبه روي نگارخانه503خیابان حافظ پالك 33311414خرم آبادلرستان72341097

ماسور خیابان بهاران 33413517خرم آبادلرستان72341226

جنب رستوران شمشاد- چهارراه بانک-خرم اباد33305540خرم آبادلرستان72341098

خرم آباد بلوار بهارستان بلوار تمدن33437808خرم آبادلرستان72341132

 متری ارم چهارراه ارم نبش بهمن روبه روی قنادی ماهان24خرم آباد گلدشت غربی 33417131خرم آبادلرستان72341046

متری نبش چهار راه جنب قصابی صالحی14خرم آباد خ 33335660خرم آبادلرستان72341138

گلدشت شرقی خیابان باباطاهر روبروی داروخانه دکتر رازانی33411206خرم آبادلرستان72341163

دی9متری بعد از پل 60خرم اباد33233453خرم آبادلرستان72341194

 اراسته6و5خ انقالب بین ک 33224407خرم آبادلرستان72341018

الشتر خ بروجردی 35230311خرم آبادلرستان72341152

خرم آباد بلوار بهارستان انتهاي خیابان ایستگاه رادیو ضلع جنوبي میدان اسفند06633414549خرم آبادلرستان72341237

خرم اباد خ مطهری باالتراز شورای شهر33207584خرم آبادلرستان72341002

سبزه میدان میدان آیت اله کمالوند 33335983خرم آبادلرستان72341128

63واحد2 مجتمع بعثت مال ط 2خرم اباد خ انقالب روبروی اراسته 33235558خرم آبادلرستان72341073

8خ اسبستان نبش بهارستان 33432409خرم آبادلرستان72341120

خیابان علوی نبش پل حاجی انتهای زیرگذرغربی33338290خرم آبادلرستان72341032

11و10 متری شهید پژوهنده جنب دادگستری بین بنفشه30خیابان  33222965خرم آبادلرستان72341044

72341008خ انقالب روبروی آژانس باران دفتر پیشخوان دولت 33236864خرم آبادلرستان72341008

 شرقی6میدان امام حسین ابتدای بلوار بهارستان نبش کوچه سرو  33428948خرم آبادلرستان72341188

گلدشت شرقی  باالتر از میدان ارش انتهای خ بابا طاهر رو به روی نانوایی سنگگ رحمتی33432501خرم آبادلرستان72341178

خرم اباد اسدابادی 06612223174خرم آبادلرستان72341087

661پالک-کوچه شهیدسپهوند-علوی06633326267خرم آبادلرستان72341037

خ جانبازان ابتدای بلوار میدان تیر بین گلباران چهارم و پنجم33331570خرم آبادلرستان72341081

ازنا سگوند-خرم آباد-لرستان33127469خرم آبادلرستان73341003

خرم اباد خ علوی روبروی بانک صنعت و معدن33421963خرم آبادلرستان72341165

10خرم اباد بلوار والیت گلستان 06613203541خرم آبادلرستان72341079

بلوارکاوه نرسیده به خیابان بابک-کوی ارتش2فاز33260111خرم آبادلرستان72341206

7گلدشت غربی خ ارم  سمت راست نبش اکباتان 33430699خرم آبادلرستان72341077

لرستان خرم اباد میدان بسیج جنب بانک مسکن دفتر پیشخوان عابدینی33306278خرم آبادلرستان72341033

 1016نبش میدان ژاندارمری پالک (ره)خیابان امام خمینی 33353337خرم آبادلرستان72341102

خرم آباد گلدشت شرقی خیابان فردوسی بین خیابان شقایق و رز 33413338خرم آبادلرستان72341207

10بلواروالیت نگارستان33231714خرم آبادلرستان72341026

انتهای ناصرخسرونبش میدان شمیران33261731خرم آبادلرستان72341228

 بهمن ابتدای ولیعصر نبش فرعی ایران روبروی بانک صادرات22میدان 33202686خرم آبادلرستان72341069

196لرستان خرم آبادخ اردشیركرمي خ فردوسي غربي پ06633334566خرم آبادلرستان72341007

6گلدشت شرقی میدان کریم خان نبش کریم خان 33413618خرم آبادلرستان72341205

-انتهای خیابان حافظ-خرم آباد-لرستان33338298خرم آبادلرستان72341214

17 جنب کالنتری10خرم آباد بلوار بهارستان نبش بهارستان33412731خرم آبادلرستان72341215

17خرم اباد  بلوار والیت نگارستان 33200883خرم آبادلرستان72341005

(قوامین سابق)جنب بانک سپه.خیابان انقالب بین خیابان دلفان و کوچه مصطفی خمینی33216812خرم آبادلرستان72341080

روستای تلوری سفلی نبش چهار راه 33111009خرم آبادلرستان73341007

خرم آباد خ آبشار33236374خرم آبادلرستان72341266

خیابان شهدای شرقی روبه روی داروخانه سعدی 06633321998خرم آبادلرستان72341264
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خیابان انقالب ابتدای خیابان ناصرخسرو روبه روی ایستگاه تاکسی06633244460خرم آبادلرستان72341268

خرمی -صفاشهر 44466283خرم بیدفارس72251302

فارس صفاشهر خیابان امام خمینی باالتر از بانک انصار 44454026خرم بیدفارس72251295

صفاشهر سه راه بوانات44454025خرم بیدفارس72251238

11فارس قادرآباددشت مرغاب بلواررسالت کوچه 07523682256خرم بیدفارس72251447

شهرستان خرمبید خ امام ولی عصر روبروی مسجد صاحب الزمان44451130خرم بیدفارس72251244

جنب بانک تجارت-بلوار امام-1صفاشهر ناحیه -خرم بید07523522680خرم بیدفارس72251310

 54خ جمالدین پ 35525000خرمدرهزنجان72221060

423خرمدره خیابان جمال الدین ضلع جنوبی میدان فردوسی پالک35537223خرمدرهزنجان72221123

خ سیدجمالدین میدان امام حسین35533002خرمدرهزنجان72221099

48/1 پالک 6نبش کوچه -بلواربعثت-خرمدره35535007خرمدرهزنجان72221065

166پالک-خ بهشتی- خرمدره 35521228خرمدرهزنجان72221086

خرمشهر فلکه هللا ایستگاه تاکسی فرمانداری خیابان ریحان53512010خرمشهرخوزستان72211048

بازار صفا خ سرپوشیده 53513164خرمشهرخوزستان72211157

خرمشهر خ خلیج فارس53510090خرمشهرخوزستان72211087

پل جدید،روبروی آموزش و پرورش ،نبش فردوسی53513243خرمشهرخوزستان72211324

 متزی روبروی داروخانه شبانه روزی جنب 40خ 06324229754خرمشهرخوزستان72211001

خرمشهر خیابان رودکی نرسیده به حسینیه چهاریک53512507خرمشهرخوزستان72211399

فلکه هللا اییستگاه تاکسی فرمانداری خیابان ریحان53510010خرمشهرخوزستان72211428

متری جنب مسجدسیدالشهداء40خرمشهر خیابان22770خرمشهرخوزستان72211185

پست بانک منصوری-نرسیده به شهرداری-خیابان کالنتری- خسروشاه - تبریز32442323خسروشهرآذربایجان شرقی72101403

خسروشهر خ طالقانی نبش کوی فرهنگیان04122667278خسروشهرآذربایجان شرقی72101267

خسروشهر خ امام شمالی مابین بانک رفاه و مسکن32441733خسروشهرآذربایجان شرقی72101273

نرسیده به زینبیه-کمربندی شهید رجایی -شهر خسروشاه-اذربایجان شرقی 04132443267خسروشهرآذربایجان شرقی72101476

کوی فرهنگیان-خ شهید توپچی-خ طالقانی32445010خسروشهرآذربایجان شرقی72101549

خراسان جنوبي شهر خضري دشت بیاض32544249خضری  دشت بیاضخراسان جنوبی72181054

92بلوار آزادگان پ.خراسان جنوبی خضری 32542455خضری  دشت بیاضخراسان جنوبی72181046

شهرباب انار-شهرستان خفر-استان فارس54503288خفرفارس72251133

 شهریور روبروی اداره جهاد کشاورزی17خلخال بلوار 32431144خلخالاردبیل72121038

خلخال خیابان کارگر شمالی پایین تر از شهرداری32424110خلخالاردبیل72121055

 شهریور جنب خانه معلم روبروی مخابرات مرکزی17شهرستان خلخال خیابان 04532426660خلخالاردبیل72121174

خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلر32424953خلخالاردبیل72121146

شهریور روبروی مصلی17خلخال خ32421135خلخالاردبیل72121183

خلخال خ امام باالتر از داروخانه صالحي32431164خلخالاردبیل72121035

جنب داروخانه دکتر صالحی-خ امام-خلخال32420888خلخالاردبیل72121200

خلیفان بلوار حضرت امام کوچه شهیدان افشون42331559خلیفانآذربایجان غربی72111277

خلیل آباد خیابان امام خمینی روبروی مسجد امام مینی57725767خلیل آبادخراسان رضوی72191308

خراسان رضوی شهرستان خلیل اباد  حاشیه میدان مرکزی57727755خلیل آبادخراسان رضوی72191338

روبروی دتنشگاه آزاد اسالمی-خیابان ارس-خمارلو44662725خمارلوآذربایجان شرقی72101398

باالتر از کتابخانه عمومی-خ مطهری44663290خمارلوآذربایجان شرقی72101492

روستای مرزدشت-خمام-گیالن34429245خمامگیالن72331413

ictگیالن رشت خمام روستای فشتکه دفتر34438444خمامگیالن72331353

ictگیالن رشت خمام روستای فشتکه دفتر34438444خمامگیالن73331027

استان هرمزگان بندرخمیر سه راه شهرداری  جنب شهرداری 33227009خمیرهرمزگان72371121

خمین خیابان مطهری دفتر پیشخوان دولت کفایتی46230000خمینمرکزی72361058



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
استان مرکزی شهرستان خمین بلوار بهشتی نبش کوچه توانا 08652336644خمینمرکزی72361056

خمین بلوار پاسداران ابتدای خیابان جهاد46333856خمینمرکزی72361024

خمین خ امام خساحلي روبروي بیت امام08646222خمینمرکزی72361020

نبش کوچه سرور- خمین خ قدس 46221755خمینمرکزی72361018

خمین میدان شهدا بلوار بعثت46333005خمینمرکزی72361070

خمین بلوار منتظری جنوبی نرسیده به پل احمد آباد46232699خمینمرکزی72361035

خ شریعتي روبروي بانك رفاه مركزي-خمین-مركزي46222888خمینمرکزی72361079

خمین خ شریعتی روبروی خیابان بسیج جنب پارک شهید بهشتی46231040خمینمرکزی72361082

خمین خ شریعتی میدان صاحب الزمان46220494خمینمرکزی72361085

خ شهدا روبروي فروشگاه فرهنگیان46223550خمینمرکزی72361057

خ فردوسي شمالي دفتر خدماتي میرزایي08652232325خمینمرکزی72361055

میدان انقالب خ امام خمینی خ آزادی روبروی آزمایشگاه مرکز بهداشت46228922خمینمرکزی72361137

 خرداد ابتدای خیابان تهران15میدان . شهرستان خمین 08646231976خمینمرکزی72361138

2رو به روی شهرداری منطقه (شهرداری)اصفهان خمینی شهر خیابان شهید صدوقی33613852خمینی شهراصفهان72131266

نبش کوچه چمران(استادیوم)میدان قدس-خمینی شهر33605861خمینی شهراصفهان72131164

شهریور صد متر پایین تر از میدان کاجدفتر پیشخوان دولت17خیابان 33629495خمینی شهراصفهان72131194

انتهای خ مدرس،میدان امام حسن مجتبی33515090خمینی شهراصفهان72131168

خمینی شهر سه راه خمینی شهر 33727800خمینی شهراصفهان72131047

(هفتصددستگاه بلوار بسیج)خمینی شهر خیابان شهید مدنی بلوار بسیج33604080خمینی شهراصفهان72131111

31اصفهان خمینی شهر خ امام شمالی باالتر از بانک کشاورزی جنب ک33613922خمینی شهراصفهان72131124

102 و 100خمینی شهربلوارامیرکبیربین کوچه 33351433خمینی شهراصفهان72131374

درچه فلكه گاز3762074خمینی شهراصفهان72131154

خ كهندژ ج پمپ بنزین طلوع فجر33520406خمینی شهراصفهان72131240

خمینی شهر نبش م صهری دفتر خدمات ارتباطی33604036خمینی شهراصفهان72131197

اصفهان خمینی شهر خ شریعتی جنوبی روبروی بانک سینا33638858خمینی شهراصفهان72131110

، طبقه همکف20، روبروی طالی مادر، پالک (34)اصفهان، خمینی شهر، بلوار توحید، کوچه حاجی آقا دکتر 33639505خمینی شهراصفهان72131501

133خ نبوی منش نبش ک 33651381خمینی شهراصفهان72131195

خ امام خمینی- شهرستان خنج - استان فارس 52625270خنجفارس72251460

خیابان امام نبش کوچه شهید یادگاری   .خنداب 35622443خندابمرکزی72361046

استان مرکزی شهرستان خنداب بخش قره چای روستای سناورد خیابان امام خمینی پایین تر از خانواده بهداشت35644298خندابمرکزی72361102

اراك خنداب خ ایت اله غفاري5622712خندابمرکزی72361084

استان مرکزی شهرستان خنداب بخش قره چای روستای سناورد خیابان امام خمینی پایین تر از خانواده بهداشت35644298خندابمرکزی73361005

نشتیفان خیابان خیام 54164100خوافخراسان رضوی72191661

خواف خیابان خواجه یار05324229717خوافخراسان رضوی72191290

شهرشتان خواف شهر سالمی بلوار امام رضا دفتر پیشخوان دولت 54324142خوافخراسان رضوی72191289

خراسان رضوی شهرستان خواف روستای سده54333018خوافخراسان رضوی73191096

خوانسار خ امام پایین ترازبانک صادرات57772004خوانساراصفهان72131365

خوانسار خ امام پل حسینیه 57771833خوانساراصفهان72131044

119خور خیابان کاشانی جنب کوچه شهید خسروی پالک 46324700خوراصفهان72131143

نرسیده به چهارراه خادمی جنب پمپ بنزین-اصفهان خیابان باهنر33389998خوراسگاناصفهان72131350

اصفهان خوراسگان روبروي شوراي اسالمي شهر35218595خوراسگاناصفهان72131027

خورزوق بل ولیعصر روبرو مسجد الزهرا45408090خورزوقاصفهان72131274

خورزوق بل ولیعصر مقابل تقاطع دوم45467728خورزوقاصفهان72131305

خورموج میدان شهید مهدوی ابتدای خ شهید توسلی 35321123خورموجبوشهر72151059

خورموج خیابان شفیق جنب درمانگاه دکتر ظریف فرد07735322006خورموجبوشهر72151102
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خ امام اول كوچه سلطانزاده دفتر پیام خوي36235991خویآذربایجان غربی72111075

دفتر پیشخوان مهر-خوی خ کوچری باالتر ازامامزاده سید بهلول جنب داروخانه دکتر جعفری36365476خویآذربایجان غربی72111097

خوي بلوار ولي عصر اول اعتمادیه اول پاساژخلیل زاده طبقه همکف دفتر پیشخوان دولت سامان36250208خویآذربایجان غربی72111104

روبروی فروشگاه برادران علیلو   دفتر پیشخوان آذر ستایش (دروازه ماکو)بلوارجهاد- خوي 36241179خویآذربایجان غربی72111099

خوی میدان کشاورز36364037خویآذربایجان غربی72111102

متری سیستانی زاده جنب پل جهاد3626043645خویآذربایجان غربی72111136

خوي خیابان انقالب روبروي بانك ملي مركزي دفتر انقالب36458040خویآذربایجان غربی72111073

11خیابان شریعتی کوچه دارائی بن بست دارائی پالک , خوی 36223964خویآذربایجان غربی72111095

 بهمن روبروی اداه آب و فاضالب 22خوی بل 36234435خویآذربایجان غربی72111077

بهمن روبروی فروشگاه گل آور22خوی بلوار36352374خویآذربایجان غربی72111076

بل بهشتی جنوبی روبروی پادگان36448081خویآذربایجان غربی72111096

خیابان طالقانی جنب بانک شهر36258606خویآذربایجان غربی72111098

338پالك  (ربط) بهمن نرسیده به چهارراه شمس تبریزي 22شهرستان خوي،بلوار -استان آذربایجانغربي36349966خویآذربایجان غربی72111169

آغ خوي میدان مطهري اول بلوار مطهری36456544خویآذربایجان غربی72111093

جنب بانک ملت-اول کوچه حسنی-خیابان صمدزاده-خوی36220196خویآذربایجان غربی72111094

منتظری روبروی بیمارستان قمر. خوی خ36343906خویآذربایجان غربی72111208

10خوی اول خیابان صمدزاده پ 36237200خویآذربایجان غربی72111078

خوی خیابان کوچری روبروی منبع آب نبش کوچه 04612356755خویآذربایجان غربی72111100

خوی خ القانی اول ک پشت امیرجنب جهاددانشگاهی36260159خویآذربایجان غربی72111101

خوي خیابان سلمانزاده 2351125خویآذربایجان غربی72111074

 5بلوار رسالت بلوار امام حسین پایین تر از انتقال خون نبش کوچه فضل 36359176خویآذربایجان غربی72111301

خوی خیابان احمد نیا روبروی اداره گاز36367616خویآذربایجان غربی72111308

 بهمن، روبروی اداره آموزش و پرورش22خیابان 36267622خویآذربایجان غربی72111310

بلوار ولیعصر ابتدای بلوار چمران36258571خویآذربایجان غربی72111317

خوی بلوار احمدنیا جنب مسجد سید حمزه36363242خویآذربایجان غربی72111347

متری جانبازان نبش کوچه ادبجو روبروی میدان خشکبار20خوی 36268548خویآذربایجان غربی72111345

(ع)اذربایجان غربی شهرستان خوی خیابان کارگر روبروی مسجد ابوالفضل04436265799خویآذربایجان غربی72111340

باالتر از امامزاده سید بهلول.خیابان شهید کوچری.خوی36351541خویآذربایجان غربی72111323

8پالک - کوچه میالد -بلوار حاج حسینلو - خوی 04436466478خویآذربایجان غربی72111350

استان آذربایجان غربی شهرستان خوی خیابان کوچری روبروی اداره برق36355939خویآذربایجان غربی72111357

داراب خ شهید رجائی جنب بانک ملی مرکزی ساختمان پارسیان 53521000دارابفارس72251100

روبروی دفتر روزنامه داراب امروز- نسابه... شهرک آیت ا- داراب-فارس53579161دارابفارس72251500

فارس شهرستان داراب خیابان سلمان فارسی پایین تر از سه راه شهرداری53522272دارابفارس72251503

بلوارجمهوری جنب مصلی07326261445دارابفارس72251348

داراب خیابان طالقانی جنب آموزش و پرورش07153563266دارابفارس72251571

بهمن باالتراز بانک ملت مرکزی22داراب خ 53540324دارابفارس72251337

داراب خیابان پیروزي سه راه چمران53564400دارابفارس72251091

داراب بلوار امام روبرو بانک کشاورزی53540041دارابفارس72251112

داراب خ مدرس53564600دارابفارس72251344

فارس داراب روستای مادوان53616399دارابفارس73251013

استان فارس شهرستان داراب شهرفدامي خیابان ولی عصرنبش کوچه شهیدباهنر53692800دارابفارس72251441

فارس داراب دوبرجي53684611دارابفارس72251305

داراب روستای قالتویه خیابان بسیج53690400دارابفارس73251010

جنب اداره مخابرات- بلوار طالقاني -داران 57228363داراناصفهان72131390

خ شهیدبهشتی شرقی روبروی اداره دارایی- داران- اصفهان 57226762داراناصفهان72131420
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رشت بلوار امام رضادرسازی جنب شرکت کاله روبهروی شهر فرش  33872363دارسازی  خناچاهگیالن73331202

همدان کبودراهنگ روستای داقداق آباد 35340223داق  داق  ابادهمدان73381010

كرمانشاه كرندغرب خ ولي عصر باالترازبانك سپه43722249داالهوکرمانشاه72301032

6سمت راست پالک-ابتدای خیابان طالقانی-میدان فرهنگ-دامغان35263707دامغانسمنان72231010

دامغان میدان شهدا خیابان شهدا چهار راه دوم35251655دامغانسمنان72231004

دامغان بلوارآزادی رو به روی بانک تجارت شعبه خندق جنب بانک تجارت35251133دامغانسمنان72231011

166خیابان شهدا اول باغ جنت غربی پ- دامغان35247354دامغانسمنان72231059

بهمن نرسیده به میدان بهمن22خیابان35261021دامغانسمنان72231001

نبش داروخانه رازی-خیابان بسیج-میدان سید احمد خمینی34532021دانسفهانقزوین72261121

فارس شهرستان زرین دشت شهر دبیران خیابان ولی عصر 53753626دبیرانفارس72251031

لرستان ازنا روستای دربند43451022دربندلرستان72341218

لرستان ازنا روستای دربند43451022دربندلرستان73341005

اصفهان خمینی شهر درچه میدان امام خ بسیج 33756800درچه  پیازاصفهان72131259

درچه خ امام ج بانک ملی نبش کوچه صفا 33768100درچه  پیازاصفهان72131128

درگز خیابان کالت یک روبروی اداره مخابرات46232464درگزخراسان رضوی72191329

2خراسان رضوی درگز خ کالت 46232588درگزخراسان رضوی72191328

درگز خ امام روبروی پست بانک جنب طال فروشی ذوالفقاری46228170درگزخراسان رضوی72191425

1پ27خراسان رضوی درگز بین بانک ملت وسپه امام خمینی46223638درگزخراسان رضوی72191273

106درگهان بعد از میدان وحدت بازار اتحاد پالك-قشم35268007درگهانهرمزگان72371198

حاشیه فلكه (ع )اسدیه میدان امام رضا32122097درمیانخراسان جنوبی72181018

خراسان جنوبی شهرستان درمیان شهر طبس مسینا32111990درمیانخراسان جنوبی72181055

1خراسان جنوبی شهرستان درمیان شهر قهستان خیابان حافظ نبش حافظ 32143330درمیانخراسان جنوبی72181051

بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه نوروزی5226969دره شهرایالم72141052

ایالم دره شهر5226968دره شهرایالم72141053

ایالم شهرستان دره شهر كوي طالقاني دفتر رسالت5227766دره شهرایالم72141051

شهرستان دره شهر روستای ارمو-ایالم5213636دره شهرایالم72141107

خیابان شهید بهشتی روبروی بانک ملی5229025دره شهرایالم72141069

شهرستان دره شهر روستای ارمو-ایالم5213636دره شهرایالم73141004

دره شهر خیابان شهید بهشتی جنب پل35224071دره شهرایالم72141125

استان ایالم شهرستان دره شهر 35228535دره شهرایالم72141120

خیابان شریعتی خیابان شهدای فوالدیان باالتر از پارکینگ طبقاتی  روبه روی مرکز خرید مهرگان 42272036دزفولخوزستان72211056

بهمن دفتر پیشخوان کالنتر22بلوار جمهوري بین ابوریحان و42245775دزفولخوزستان72211030

خ منتظري بین انقالب و حبیب ابن مظاهر جنب كارخانه یخ42224315دزفولخوزستان72211064

خوزستان دزفول خ منتظری بین بهشتی و حضرت رسول 42221862دزفولخوزستان72211254

دزفول خ منتظري بین خیابان حافظ و فردوسی42272626دزفولخوزستان72211121

دزفول کوی اندیشه خ امید اصلی 06415270350دزفولخوزستان72211272

خ امام خمینی جنوبی بین سوم شعبان و میعادگاه42325955دزفولخوزستان72211144

خ امام خمینی شمالی بین خ صاحب الزمان و بلوار شهدا رو به رو خ قدس 06415260874دزفولخوزستان72211275

خ انقالب تقاطع امام موسی صدر06142246376دزفولخوزستان72211075

دزفول خیابان انقالب هشتم نبش بعثت42297616دزفولخوزستان72211380

 دفترپیشخوان دولت استواري 5دزفول خیابان افرینش تقاطع شریعتي روبروي بانك پاسارگادپالك 42235391دزفولخوزستان72211034

دفتر شهید قندی   .نبش خیابان مسلم جنب پل جدید.شریعتی غربی.دزفول.استان خوزستان42429007دزفولخوزستان72211255

غرب پل جدید جنب سینما بهمن06416264650دزفولخوزستان72211291

دزفول خ امام خمینی شمالی پایین تر از سبزقبا42262188دزفولخوزستان72211069

520شهر صفی اباد بلوار امام خمینی بین خ حافظ سعدی پ42388175دزفولخوزستان72211067
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دزفول خ طالقانی غربی محله قلعه پست شیخ انصاری42231005دزفولخوزستان72211200

369بلوار امام خمینی شمالی  پالک 42231153دزفولخوزستان72211061

ابتدای بلوار معلم . میدان یعقوب لیث . دزفول . خوزستان 42272244دزفولخوزستان72211443

4نبش بهار .خیابان شهدای جنوبی-شهرک محمد بن جعفر -دزفول42226501دزفولخوزستان73211035

دستگرد برخوار خ دکتر شریعتی نبش کوچه فردوسی45404647دستگرداصفهان72131396

- بلوار ایتاهلل خامنه ای بعد از ترمینال سابق جنب سپاه - سوسنگرد - خوزستان 36750956دشت آزادگانخوزستان72211314

سوسنگرد دهستان هللا اکبر روستای سیدعباس بلواراصلی36720720دشت آزادگانخوزستان73211013

  بوشهر دشتستان بخش بوشکان شهر بوشکان دفتر پیشخوان  دولت شجاعی34352626دشتستانبوشهر72151097

برازجان شهر دالکی خ امام روبروی کتابخانه عمومی34343222دشتستانبوشهر72151067

بخش ارم تنگ ارم خ پیروزي دفتر خدمات ارتباطي نیكنام07734452086دشتستانبوشهر72151048

آبپخش بلوار وحدت بعد از اداره دارایي34826200دشتستانبوشهر72151046

برازجان روستای بنداروز روبروی امامزاده نورهللا34211493دشتستانبوشهر65758

خ مطهري خ شفیق جنب اداره آموزش و پرورش077207726221183دشتیبوشهر72151016

دلبران میدان جهادخیابان فرهنگ 35444400دلبرانکردستان72281184

قروه روستای مالوجه جنب دهیاری 35296910دلبرانکردستان73281005

چهاراه مطهري جنب مطب دکتر حقی- نوراباد لرستان  32740624دلفانلرستان72341104

لرستان نوراباد میدان امام 06637222096دلفانلرستان72341016

بلوار بهشتی نبش هتل کاوه-شهرستان دلفان-لرستان06632733736دلفانلرستان72341256

دلگان گلمورتی خ جیرفت جنب بنیادشهید7332680دلگانسیستان و بلوچستان72241133

دلوار میدان رییسعلی دلواری07735232330دلواربوشهر72151092

مرکزی دلیجان خ امام روبروی مسجد اعظم08664220481دلیجانمرکزی72361086

استان مرکزی شهرستان دلیجان خ شهید بهشتی جنوبی جنب مطب دندانپزشکی خانم دکتر نظری44224367دلیجانمرکزی72361077

دلیجان خیابان شهید بهشتی شمالی44240044دلیجانمرکزی72361072

2 دفتر خدمات ارتباطي پ 3شهر آبسرد بل امام خ ش بهشنتي نبش ك گالیول 76372225دماوندتهران72161833

گیالوند بلوار آیت اله خامنه ای بعدازپمپ بنزین طبقه فوقانی بانک ملی شعبه گیالوند- شهرستان دماوند 76314762دماوندتهران72161916

2واحد-طبقه اول-272پالک-خیابان امام علی-بلوارشهیدبهشتی-جیالرد02176310029دماوندتهران72161878

جاده فیروزکوه دماوندبعدازاوچونک جنب پست بانک 76397189دماوندتهران73161007

متری قائم، شهرک صنعتی خرمدشت18استان تهران، جاده دماوند، 2162768دماوندتهران72162375

074332620037598119114دناکهگیلویه و بویراحمد72311031

نبش خیابان مرشد- بلوار امام خمیني - محمدي 37655491ده  محمدخراسان رضوی72241053

دهاقان نبش میدان دفاع مقدس53335388دهاقاناصفهان72131371

شهرگلشن خ ش حسینیان 53752001دهاقاناصفهان72131270

دهاقان خیابان شهید بشارت53338600دهاقاناصفهان72131073

خوزستان دهدز خ شهید بهشتی43684102دهدزخوزستان72211210

استان کهگیلویه و بویر احمد شهر دهدشت خیابان سپاه جنب پاساژ پزشکان دفتر خدمات ارتباطی پیک ایرانیان32270302دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311081

استان کهگیلویه وبویراحمد دهدشت سوق خیابان شهید رجاعی 3263148دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311080

 دستگاه180بعدازایستگا(آموزش و پرورش قدیم)دهدشت خ شهیدنورالدینی32261692دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311042

خیابان امام خمیني جنوبي 32271570دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311041

خیابان فردوسی شمالی داروخانه قدیم دکتر جوادی32264570دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311104

دهدشت میدان مرکزی خیابان جمهوری جنب مدرسه امام خمینی ایستگاه گلزار07443229550دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311058

کهگیلویه دهدشت بلوار شریعتی روبروی بانک کشاورزی جنب طالی سلطانی32271596دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311049

روبه روی بانک ملت-خیابان  شهید مدرس-دهدشت32268734دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311064

دهدشت خ نورالدیني چهراره حسیني32271493دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311027

استان ک ب دهدشت خ فردوسی شمالی 32269009دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311079

قلعه رئیسي2293781دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311008
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دهدشت خ شهید دادوند32264700دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311069

دهدشت خیابان شهید نورالدینی کوچه جنب بانک رفاه ابتدای کوچه07432267773دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311105

خیابان دکترشریعتی باالتر از شهرداری- دهدشت 07432262177دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311120

طبقه همکف  - 2کوچه نصر - خیابان امام خمینی - محله مسجد امیر المومنین - شهر لنده - بخش مرکزی - شهرستان لنده - کهگیلویه و بویر احمد 07432464370دهدشتکهگیلویه و بویراحمد72311131

فارس شهرستان فراشبند شهر دهرم خ انقالب جنب نانوایی مرادی38760860دهرمفارس72251404

بلوار امام جنب شبکه بهداشت و درمان35126552دهگالنکردستان72281134

دهگالن خ استقالل روبروی بانک کشاورزی35126628دهگالنکردستان72281127

کردستان دهگالن خیابان مولوی کرد کوچه مسجد جامع35121717دهگالنکردستان72281166

دهگالن خ پاسداران روبروی بانک ملت35126399دهگالنکردستان72281073

خیابان پاسداران خدمات ارتباطي رستمی35126360دهگالنکردستان72281021

استان کردستان شهر دهگالن روستای علی آباد مشیر5167187دهگالنکردستان73281003

ایالم دهلران نبش میدان بسیج33720744دهلرانایالم72141081

خ جمهوری اسالمی دفتر پیشخوان یزدان3720240دهلرانایالم72141043

خیابان خیام شمالی33720426دهلرانایالم72141044

دهلران میدان انقالب خ وحدت33723400دهلرانایالم72141045

لرستان شهرستان چگنی سرابدوره بلوار امام روبروی بانک کشاورزی33150600دوره  چگنیلرستان72341164

روبروی آبفا روستایی-خیابان ولیعصر-سراب دوره-دوره چگنی33150961دوره  چگنیلرستان72341249

میدان امام حسین پاساژ میالد نور43216407دورودلرستان72341034

لرستان دورود شهرک قدس میدان قدس43224391دورودلرستان72341094

لرستان دورود خیابان راه آهن پایین تر از مسجد امام حسین43212727دورودلرستان72341095

دورود خ شریعتی ابتدای خیابان ناصر خسرو43216347دورودلرستان72341029

تیر جنب بانک کشاورزی7متری میدان 60بلوار06654212970دورودلرستان72341013

بلوار امیر كبیر جنب مسجد النبي4232920دورودلرستان72341030

لرستان دورود خ منوچهری جنب چاپخانه43225041دورودلرستان72341122

لرستان دورود خ شریعتي ابتداي خیابان حافظ43217035دورودلرستان72341100

خیابان پارسي بلوار ولیعصر روبروي بانك ملي مركزي نرسیده به پمپ32222294دوگنبدانکهگیلویه و بویراحمد72311083

84بهمن پ22دولت آبادبلوار 45820056دولت آباداصفهان72131077

راه اباذر ساختمان پارسایان4اصفهان دولت اباد بلوار طالقانی 03125852483دولت آباداصفهان72131217

انتهای خیابان شهدای روبرو بلیارد محسنی جنب مرکز بهداشت35427922دیربوشهر72151047

کرکوند بلوار امام نبش ک ش نبی اله رفیعی ساختمان خیریه52383003دیزجهاصفهان72131423

م امام حسین- دیشموك32466200دیشموککهگیلویه و بویراحمد72311047

بندردیلم میدان امام حسین- استان بوشهر 33250000دیلمبوشهر72151065

 شهریور17 متر به طرف پاسداران روبرو خیابان 20میدان امام خمینی 07733245299دیلمبوشهر72151111

خیابان امام جمب مسافر خانه ی آزادی08738721931دیواندرهکردستان72281201

خیابان امام پایینتر از ترمینال سقز روبه روي فرماندهي نیروي انتظامي38728060دیواندرهکردستان72281129

دیواندره خ امام باالتراز فروشگاه کوروش38725565دیواندرهکردستان72281075

جنب پاساژگودرزی-دیواندره خ امام نبش خ سیدجمال الدین اسدآبادی38722202دیواندرهکردستان72281214

کردستان دیواندره خیابان امام میدان امام روبه روی بانک صادرات سابق38724996دیواندرهکردستان72281210

دیواندره زرینه اوباتو38822410دیواندرهکردستان72281188

دیواندره خیابان امام میدان امام جنب بستنی فروشی عزتی38726160دیواندرهکردستان72281059

 خیابان یاسمن کردستان قروه شهر دزج5445848ذرجکردستان72281061

کرمان رابر میدان معلم نبش میدان03474523015رابرکرمان72291137

رابر خ خیام روبروی اداره مخابرات03474520802رابرکرمان72291054

جنب موادغذایی5رابرخیابان امام روبروی کوچه42451016رابرکرمان72291265

19رادکان نبش خواجه نظام الملک05146133601رادکانخراسان رضوی73191145
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رازوجرگالن روستای مزارلق 32360567راز و جرگالنخراسان شمالی73201030

ابتدای جاده هریس روبروی باربری حقیقت-شهرستان رامسر-استان مازندران55372121رامسرمازندران72351791

رامسر  میدان امام ابتدای خ مطهری روبه روی بانک ملی 01155261806رامسرمازندران72351834

خ ش مطهری روبه روی بانک سینا.رامسر55255488رامسرمازندران72351055

جنب فروشگاه شهروند-لیماک-رامسر55274329رامسرمازندران72351780

جنب فروشگاه شهروند-لیماک-رامسر55274329رامسرمازندران73351267

ابتدای جاده هریس روبروی باربری حقیقت-شهرستان رامسر-استان مازندران55372121رامسرمازندران73351378

خ علمیه جنب مسجد جامع34738020رامسرمازندران72351189

جنب ایستگاه تاکسی-ابتدای خیابان کاشانی-(رمک)_چهارراه بسیج-رامسر-مازندران55230608رامسرمازندران72352008

رامسر میدان امام خمینی55261816رامسرمازندران72351816

بازار خیابان جمهوری اسالمی پشت فرمانداری43596527رامشیرخوزستان72211394

رامهرمزخ امام نرسیده به فلكه ادهم روبروی بانک ملی43520312رامهرمزخوزستان72211205

خ طالقانی غربی روبروی بانک مسکن 2223332رامهرمزخوزستان72211096

خیابان شهیدمنتظری روبروی بانک رفاه میدان آزادی43530191رامهرمزخوزستان72211038

(دفتر پیشتاز ارتباط)خوزستان رامهرمز خ طالقانی شرقی جنب بانک سینا 43520625رامهرمزخوزستان72211043

روبرو مخابرات-خیابان انقالب-میدان آزادی-شهرستان رامهرمز - خوزستان 43529560رامهرمزخوزستان72211057

10بلواررزمندگان نبش خیابان نرگس43556678رامهرمزخوزستان72211363

بلوارکیمه مجتمع تجاری قاسمی43532615رامهرمزخوزستان72211290

نرسیده به میدان امام علی روبروی بانک کشاورزی - رامیان 35881841رامیانگلستان72321018

رامیان خ آموزش و پرورش روبه روی کانون بازنشستگان35888450رامیانگلستان72321016

گلستان رامیان میدان ولیعصر ورودی شهرک ملچ ارام35880062رامیانگلستان72321165

خان ببین خ امام جنب بانک صادرات35863021رامیانگلستان72321102

22راور خیابان اما م نبش کوچه 33729596راورکرمان72291065

راور خ امام جنب بانک رفاه33728880راورکرمان72291059

کاشان بلوار دانش روبه روی داروخانه دانش55584480راونداصفهان72131284

3راین خ امام پایین تراز میدان شیرخدا محل قدیم تعاونی 33762848راینکرمان72291157

4راین خ امام نبش ک ش 33760587راینکرمان72291074

45گلستان بعداز فلکه اول نبش کوچه قنبرلو پ(رباط کریم)شهرستان بهارستان 56311400رباط کریمتهران72161236

26پ(باغ مهندس )متری شهیدمصطفی خمینی 20شهرگلستان 56322160رباط کریمتهران72161549

124نسیم شهر خیابان آزادگان خیابان گلها پ 56781559رباط کریمتهران72161489

42/44رباط کریم خ مصلی پ53213001رباط کریمتهران72161218

راهی کیکاور دفتر پیشخوان خدمات دولت3رباط کریم آالرد روبروی56671240رباط کریمتهران72161015

5شهرستان بهارستان نسیم شهر حصارک پایین مابین امیر کبیر ویاس 56387316رباط کریمتهران72161653

554نسیم شهر خ امام پ 56770777رباط کریمتهران72161310

4سبزدشت پایین نبش بوستان 56316399رباط کریمتهران72161618

336 مجتمع تجاری ایرانی اسالمی ورودی سعدی پ 4اندیشه فاز 65360768رباط کریمتهران72161931

376پ_9نبشبوستان_داودیه_رباط کریم56410952رباط کریمتهران72161753

12شهرستان بهارستان گلستان بوستان یکم پالک 56336187رباط کریمتهران72161739

43رباط کریم ش سفیدار خیابان مهربالک 56441057رباط کریمتهران72161749

14گلستان اول بلوار  شهید سلیمانی روبروي بانك قوامین پ56312093رباط کریمتهران72161382

رباط کریم مسکن مهر آبشناسان مجتمع تجاری ستاره شهر56880401رباط کریمتهران72161858

248م شهدا پ25راه ادران شهرك قلعه میر ابتداي3شهر گلستان56865555رباط کریمتهران72161375

157واحد-5ورودی-Eبلوک -م استقالل-شهر پرند56790525رباط کریمتهران72162070

22 متری تختی پالک 14سلطان آباد 02156384942رباط کریمتهران72161267

رباط کریم بلوار امام خمینی نبش خیابان بخشداری رو بروی اداره پست پاساژکامپیوتر طبقه اول56432716رباط کریمتهران72161879
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109شهرک نصیر اباد خ امام پ56654943رباط کریمتهران72161194

101رباط کریم بلوار امام خمینی خ شهید ملکی پالک 56423150رباط کریمتهران72162263

رباط کریم بلوار امام خمینی جنب بانک سپه پاساژ پردیسان56436137رباط کریمتهران72161455

7رباط کریم صالح آباد خ شهید بختیاری جنب بانک ملی پ 56632890رباط کریمتهران72161298

4و2رباط کریم خ ملکی نبش گلهای 56428320رباط کریمتهران72161368

208پ8و7شهرک قلعه میر خ هدایت تیغی بین گلهای 02156861750رباط کریمتهران72161782

542م امام سجاد پ12شهر گلستان نبش خ56334055رباط کریمتهران72161472

71 متری اصلی پالک 20شهرستان  بهارستان شهر گلستان سه راه آدران شهرک امام حسین56862151رباط کریمتهران72161084

 متری شهدا جنب خیابان تختی۲۵تهران رباط کریم سه راه آدران خ 56865365رباط کریمتهران72161620

 طبقه همکف57انجم آباد گلزار شهدا خیابان شهید مطهری پ 56483082رباط کریمتهران73161027

600باال تر از خ چمران پ- نسیم شهر خ امام 56760606رباط کریمتهران72161527

96 متری سجاد خ مدرس شرقی خ سبالن پالک 12تهران شهرستان بهارستان گلستان سلطان آباد انتهای 56329006رباط کریمتهران72162361

54 و 52پ  (مصطفي خمیني)خ باغ مهندس  (سلطان آباد)شهرگلستان 56324042رباط کریمتهران72161207

رباط سنگ دفتر پیشخوان رباط سنگ-تربت حیدریه53223478رباطسنگخراسان رضوی72191221

نسیم شهر خ امام نبش بوستان56773202رباطکریمتهران72161505

ربط خ امام-سردشت44364050ربطآذربایجان غربی72111199

خیابان انقالب- ربط - آذربایجان غربی 04444364383ربطآذربایجان غربی72111291

رهنان خ شریف غربي مقابل بیمه ما37350990رحناناصفهان72131202

رهنان خیابان ابوذر جنب پوشاک یاسر37392637رحناناصفهان72131010

(گرمابدشت)روستای درگاه 58532001رحیم آبادگیالن96095

رحیم آباد بلوار اشکور جنب حوزه بسیج42776490رحیم آبادگیالن72331297

رحیم آباد خیابان امام خمینی 01342776550رحیم آبادگیالن72331558

جنب بانك كشاورزي-خ امام خمیني08136227539رزنهمدان72381094

همدان رزن قروه درجزین روستای کرفس08136333105رزنهمدان72381057

رزن سه راهی دمق36225112رزنهمدان72381099

رزن بلوار امام خ شهید توكلي36224156رزنهمدان72381041

دمق بلوار امام جنب بانك كشاورزي08126724757رزنهمدان72381062

شهردمق روبروي بانك ملي36423535رزنهمدان72381069

چادگان رزوه خ امام جنب شیریني سراي ال یاسین57703080رزوهاصفهان72131091

11روبروی کالنتری - شهر مصیری 42644727رستمفارس72251311

- شهر مصیری - شهرستان رستم - استان فارس 42644959رستمفارس72251585

جنب داروخانه شبانه روزي دكتر ملكي- بلوار امام خمیني - رستم آباد - رودبار - گیالن 34674706رستم  ابادگیالن72331122

کوچه شهید حسینی.رستمکال چهارراه امام خیابان مطهری غربی 34639276رستمکالمازندران72351947

196معلم خیابان شهیدکیمرث اعالیی نرسیده به بانک صادرات علی آباد نبش خیابان داور پ2گیالن رشت خیابان فاز33538711رشتگیالن72331256

 دفتر پیشخوان دولت48رشت گلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر کتاب پالک 33114620رشتگیالن72331115

109پالک  (پمپ بنزین چمارسرا )رشت خیابان طالقانی 33544112رشتگیالن72331224

رشت خ سردارجنگل جنب مسجد كرف اباد33240148رشتگیالن72331079

رشت فلكه گاز روبروي پمپ بنزین جعفري جنب ك دالور 33472237رشتگیالن72331087

رشت چهارراه میکائیل جنب بانک صادرات مرکزی 33323839رشتگیالن72331024

جنب نمایشگاه اتومبیل راد- روبروی بلوار تندگویان- بلوار شهید افتخاری- یخسازي- رشت33537195رشتگیالن72331285

62پ-خ شریعتی-لشت نشا-رشت34401574رشتگیالن72331057

رشت خیابان سعدی بعدازبازار روز جنب اتحادیه اغذیه فروشان33244014رشتگیالن72331196

رشت ابتدای کمربندی شهیدبهشتی غربی جنب تاسیسات قائم33367600رشتگیالن72331127

رشت گلسار خ استاد معین 33772372رشتگیالن72331038

72331077گیالن رشت بلوار شهید بهشتی شهرک امام خمینی ابتدای ورودی حمیدیان دفتر پیشخوان دولت 33547785رشتگیالن72331077
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2رشت چله خانه جنب دادگستری کوچه مقیمی ساختمان آریا واحد 33343735رشتگیالن72331333

2رشت کمربندی شهیدبهشتی قاسمیه 33422655رشتگیالن72331081

میدان گاز ساختمان رامیزا33367515رشتگیالن72331085

 امورمشترکین پست بانک43رشتیان نبش خ 5515891رشتگیالن72331177

رشت خ امام چهاراه میکائیل جنب اداره برق س صدرا ط همکف33310710رشتگیالن72331226

م نیروی دریایی خ پاسداران روبروی مدیریت مرکز آموزش 33337306رشتگیالن72331067

رشت خیابان معلم چهارراه ویالنج دفتر پیشخوان دولت33515589رشتگیالن72331157

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

بلوار شهید بهشتی سه راه المپ سازی خ شهیدنظری33422493رشتگیالن72331259

رشت میدان زرجوب33849501رشتگیالن72331060

11بلوار مدرس پشت اتش نشاني جنب كوچه-رشت33811099رشتگیالن72331242

باال کویخ-خ عرفان-جاده انزلی-رشت33720870رشتگیالن72331409

 متری مسیبی بعد از دیزی دوران24رشت رشتیان 33588253رشتگیالن72331118

گیالن رشت خ امام خمینی سه راه حاجی آباد روبروی بانک تجارت بن بست جیم33254599رشتگیالن72331088

رشت فرهنگ پل عراق خیابان آزادگان جنب سروش33340998رشتگیالن72331273

رشت گلباغ نماز ابتدای شهرک شهید بهشتی جنب رستوران هفت سور33758850رشتگیالن72331250

رشت بلوار مدرس کوی کاشفی ابتدای شهرک فجر ازادگان33811851رشتگیالن72331073

رشت بیستون کوچه حاج داوود33234366رشتگیالن72331039

روبروی کوچه عاشوری- بلوار امام خمینی33621040رشتگیالن72331237

بلوار شهید بهشتی جنب شهرک مفتح مقابل فروشگاه اتکا33551649رشتگیالن72331113

 روستاییICTگیالن رشت بلوار شهدای کمنام انتهای خیابان شهید ناصر حجتی سیاه اسطلخ دفتر 33583883رشتگیالن72331394

رشت خ امام خمینی روبروی اردکوبی ابتدای خیابان حسام32332074رشتگیالن72331164

كمربندي ش بهشتي یخسازي ج شیرینی علیرضا 33527146رشتگیالن72331155

رشت بلوار شهید بهشتی جنب پل جماران33619151رشتگیالن72331231

گیالن خشکبیجار روبروی آتش نشانی سابق01324360599رشتگیالن72331238

خمام خ امام روبروی میدان دفتر پیشخوان 34423655رشتگیالن72331070

 رشت پیربازار داخل بازارچه جنب چلو کبابی رنجبر33710111رشتگیالن72331354

گیالن رشت جماران چهارره بصیری ک ازادگان 33661356رشتگیالن72331234

بلوارالکان روبه روی دانشگاه آزاد33425797رشتگیالن72331100

روبروي مسجد محمودآباد-رودبارتان-رشت33354493رشتگیالن72331299

الهیجان خ کاشف غربی دفتر پیشخوان دولت42242250رشتگیالن72331092

روبروی نانوایی لواشی اسدی- خیابان سمیعی - آقاسید شریف-رشت33483288رشتگیالن73331004

شهرستان رشت بخش کوچصفهان دهستان کنارسر روستای کنارسر بزرگ34577663رشتگیالن73331207

15پ-خ امام حسین-بلوار شهید افتخاری-رشت33551800رشتگیالن72331348

نبش کوچه رخشا-بعد از بیمارستان توتونکاران-ابتدای خیابان نامجو-رشت33368024رشتگیالن72331161

5رشت بلوار شهید رجائی نبش کوچه33527070رشتگیالن72331004

816رشت چهاراه پورسینا جنب بانک اقتصاد نوین ساختمان 33333160رشتگیالن72331103

رشت فلکه رازی به سمت یخسازی نبش کوچه زاد فالح33558960رشتگیالن72331221

بل امام خمیني نرسیده به پیام نور روبروي پلو كبابي محمود نبش ك امید33616266رشتگیالن72331541

پایین ساختمان نصر.متری طالقانی15.خیابان معلم33228255رشتگیالن72331116

گیالن رشت خ فلسطین روبروی مسجد امام جعفر صادق ابتدای ک ش حقیقت جو دفتر پیشخوان نیوز33833356رشتگیالن72331182

23رشت خ امام ک شهیدرضا مهربان پ33227817رشتگیالن72331150

رشت کمربندی شهید بهشتی چهاراه حشمت روبروی سازمان حج و زیارت01316613090رشتگیالن72331119

خ مطهري جنب تاالر یاس ساختمان امید 34460757رشتگیالن72331186

 دستگاه القدیر500رشت کمربندی خرمشهر انتهای کوی طالقانی  روبروی مجتمع 8834512رشتگیالن72331302
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168رشت شاقاجی خ امام پ34532400رشتگیالن72331236

رشت بلوارالکان ک شهید احصاری روبه روی مدرسه شهدا33430800رشتگیالن72331276

رشت اتشگاه دفتر پیشخوان دولت01333593696رشتگیالن72331463

بلوار امام روبروي رستوران محرم پست بانك سیدي33334761رشتگیالن72331058

رشت سنگر روستاي قاضیان دفتر اي سي تي روستایي 34506000رشتگیالن49863

خمام چوکام بعد از مسجد جامع سمت راست34496441رشتگیالن73331005

کوچصفهان جعفرآباد جنب آژانس رفاه34566296رشتگیالن72331435

رشت خ ضیابری چهارراه ضیاری33535914رشتگیالن72331017

 متری کریم پور نبش عمار ششم18خیابان باهنر 33609871رشتگیالن72331091

51فلکه رازی خ اتحاد باالتر از باشگاه کیانی پ33569034رشتگیالن72331062

72331025انتهای بلوار ش افتخاری جنب کارواش قربانی دفتر پیشخوان دولت 33544205رشتگیالن72331025

رشت خیابان مطهری راسته مسگران پاساژ بین الملل33231779رشتگیالن72331570

رشت سنگر روستاي قاضیان دفتر اي سي تي روستایي 34506000رشتگیالن73331236

 جاده پیر بازار،پیله دار بن 2كیلومتر 33715717رشتگیالن73331211

دفتر پیشخوان زرین- ابتدای سیاه اسطلخ - بلوار شهدای گمنام - رشت 33584407رشتگیالن72331584

 ساختمان عبدهللا طبقه همکف2 روبروی شهرداری ناحیه1رشت خیابان استقامت 33500906رشتگیالن72331540

شهر خمام ج خشکبیجار خ گلستان بلوار ش بهشتی 34425949رشتگیالن72331577

6رشت بلوار نامجو روبروی بانک ملت اول کوچه سعید پالکئ33367859رشتگیالن72331016

گیالن رشت کمر بندی شهید بهشتی جنب منبع آب 01333505742رشتگیالن72331578

رشت جانبازان ابتدای بلوار امام رضا نبش کوچه نوبهار33841404رشتگیالن72331102

زیر ساختمان چشم انداز- میدان جهاد - رشت 33580336رشتگیالن72331599

3چهارراه گلسار خیابان نواب کوچه آبان جنب ساختمان ارشان طبقه دوم واحد 32161065رشتگیالن72331602

2رشت بلوار شهید افتخاری ولکس خیابان باقرالعلوم33561793رشتگیالن72331608

روبروی تابلوی یادمان شهدای روستای سروندان - (ع)نبش خیابان امام حسین - جاده سنگر به کوچصفهان -روستای سروندان - بخش سنگر - رشت 34518460رشتگیالن73331277

خراسان رضوی رشتخوار محمد آباد آستانه56283379رشتخوارخراسان رضوی72191629

خراسان رضوی شهرستان رشتخوار میدان ازادی جنب بانک کشاورزی56222243رشتخوارخراسان رضوی72191160

56بلوار امام رضاروبه به روی هالل احمر پالک - شهرستان رشتخوار 05156222996رشتخوارخراسان رضوی72191711

جنب بانك كشاورزي-چهارراه اصلي-خ امام خمیني44621144رضوانشهرگیالن72331344

خیابان اصلی میدان نماز 44628852رضوانشهرگیالن72331341

 خ امام3اصفهان رضوانشهر منطقه 42522007رضوانیهاصفهان72131404

رفسنجان خ شهید نوری نبش چهارراه دانشجو34331310رفسنجانکرمان72291013

رفسنجان، خیابان تختی تقاطع تختی و آذر نبش سمت راست چهارراه34259780رفسنجانکرمان72291016

6رفسنجان شهید بهشتی جنوبی نبش کوچه 34265642رفسنجانکرمان72291148

34رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی 34268185رفسنجانکرمان72291070

میدان شهدا34258474رفسنجانکرمان72291128

2 پالک2سرچشمه خیابان مریم- رفسنجان03434312623رفسنجانکرمان72291209

25رفسنجان بلوار امام علی روبروی کوچه امام علی 34298430رفسنجانکرمان72291020

رفسنجان معراج جنوبی تقاطع شهید رجائی03434226079رفسنجانکرمان72291155

1بل ش باهنر نبش ک34228200رفسنجانکرمان72291046

25 خرداد نبش كوچه 15خیابان 34227170رفسنجانکرمان72291102

کرمانشاه روانسر خ اصلی روبروی بانک ملی46528008روانسرکرمانشاه72301164

سه راه شهرك ابتداي بلوار معلم46525677روانسرکرمانشاه72301016

روانسر6525747روانسرکرمانشاه72301286

روبروي موسسه قوامین -بلوار انقالب غربي 42887130رودانهرمزگان72371099

بلوار بسیج جنب بانك تعاون42881442رودانهرمزگان72371113
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روبروی دهیاری-پشته خیرآباد - شهرستان رودان - استان هرمزگان 42863457رودانهرمزگان73371008

شهرستان رودان روستای اسالم آباد جنب بهشت زهرا42872587رودانهرمزگان73371007

رودبار سه راهی پایین بازار روبروی بانک سپه سابق34626059رودبارگیالن72331331

گیالن،رودبار،وسط بازار،روبروی تاالر و هتل زیتون34626350رودبارگیالن72331553

رودبار خلیل آبادجنب بانک رفاه طبقه همکف سینما زیتون31625865رودبارگیالن72331272

شهر جیرنده فاز یك دفتر پیشخوان دولت34613484رودبارگیالن72331047

دفتر پیشخوان یحیائی- روبروی بانک رفاه کارگران-منجیل خیابان امام خمینی-شهرستان رودبار34645461رودبارگیالن72331246

جنب شیرینی فروشی بی بی-خیابان امام -رستم اباد -رودبار -گیالن 6374432رودبارگیالن72331286

روبار جنوب بلوار امام خمینی43367464رودبار جنوبکرمان72291151

خوزستان شهرستان رامهرمز شهر رودزرد روبروی شهرک مالک اشتر خیابان جامی43577291رودزردخوزستان72211396

گیالن رودسر شهرک شهید انصاری میدان الغدیر مجتمع شاین پالس41629567رودسرگیالن72331274

رودسر خ انقالب  دفتر ارتباطی 42623701رودسرگیالن72331128

استان گیالن شهرستان رودسر خیابان انقالب روبروی مركز بهداشت42615523رودسرگیالن72331163

گیالن، رودسر، چینی جان، خیابان اصلی، جنب شرکت تعاونی ساحل42647163رودسرگیالن72331548

رودسر م امام جنب چاپ سینا42625951رودسرگیالن72331202

دفترپیشخوان دی-روبروی کلی فروشی جانبازی -بعد از موتورفروشی غالمپور (سبزی فروشان )خ شهیدمهین پور-رودسر42628233رودسرگیالن72331325

گیالن رودسر میدان طالقانی42625539رودسرگیالن72331123

رودسر خ شهدا نبش خیابان برقزان پست بانک42615107رودسرگیالن72331012

رودسر سرپل شرقی خیابان ولیعصر روبروی بانک ملی42632242رودسرگیالن72331555

رانکوه سابق)رودسر خیابان کشاورز 42621231رودسرگیالن72331293

کالچای خ مفتح شمالي روبروي باشگاه راد42685004رودسرگیالن72331071

41رودسر خیابان انقالب خیابان مدرس پالک42612064رودسرگیالن72331294

گیالن رودسر خیابان شهدا روبروی اداره مخابرات42623767رودسرگیالن72331560

گیالن، رودسر، چینی جان، خیابان اصلی، جنب شرکت تعاونی ساحل42647163رودسرگیالن73331222

گیالن رودسر واجارگاه بلوار کشاورز روبروی ستاد بسیج42601767رودسرگیالن72331323

 1344رودهن بلوار امام خمینی مجتمع تجاری تندیس پ 76513585رودهنتهران72161921

ك شهید رضا امرایي-رومشگان چغابل خ امام 32654686رومشکانلرستان72341140

2 واحد 1شهرری میدان معلم نرسیده به سه راه ورامین نبش میرعابدینی مجتمع عقیق طبقه 40333350ریتهران72161762

38 ابان جنب کالنتری پالک 13شهرری کوی 55442131ریتهران72161233

زیر زمین325متری پ24شهرری خ 02155973792ریتهران72162187

 2ساختمان پارک ویوو پالک(کریمی)شهرری خیابان فدایان اسالم نبش بزرگراه اوینی33779648ریتهران72162156

235 راه خط اهن روبروی داروخانه فرشته پ4 خ محمدی 3ری ج33398641ریتهران72161764

75شهرری روستای اسالم آباد نظامی بلوار امام حسین ع خیابان شهید حقانی پالک 33401737ریتهران73161003

46شهرري خ زكریارازي جنب بانك ملي پ55970307ریتهران72161654

310تهران ج خاوران ش قیامدشت بامام خمینیغربی پ 33587494ریتهران72161611

11پالك-(ره)نبش خ امام خمینی -قلعه نو-جاده ورامین -شهرري36692592ریتهران72161836

107شهرری خ امام حسین خ منتظری پ33371695ریتهران72161156

 111خ کمیل نبش یزدانخواه پ- ری - تهران 55930298ریتهران72161840

جنب بانک ملی-کهریزک خ شهید بهشتی56526283ریتهران72161285

346، بعد از پزشکی قانونی، پالک (دیلمان)شهرری، میدان نماز، بلوار امام حسین ع 55909663ریتهران72161960

54شهرری حاده ورامین جاده نظامی خیابان شهید حقانی پالک 33401774ریتهران73161008

واحد اول-پاساژ امید طبقه اول-خیابان قم-میدان حضرت عبدالغظیم-شهرری55976823ریتهران72162117

82حسن آباد بلوار امام خمینی کوی شهید نوروزی پ 56227422ریتهران72161366

336ساختمان میالد پالک  (ع)شهرری خیابان فداییان اسالم نبش خیابان امام حسین 55955973ریتهران72162341

1واحد - ط همکف- پاساژ حلوائی- 10پالک- نیش کوچه فیروزه- ابتدای بلوار امام -حسن آباد 56224984ریتهران73161038
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374شهرری خیابان فداییان اسالم نرسیده به خیابان امام حسین پالک 02133633401ریتهران72162315

بعد از بانک صادرات-خ شهدا37683010ریزبوشهر72151034

كرمان شهرستان ریگان انتهاي بل جمهوري اسالمي44360003ریگانکرمان72291110

خیابان شهید باقری، تقاطع با خیابان فردوسی32229737زابلسیستان و بلوچستان72241070

28خیابان امام خمینی 32233000زابلسیستان و بلوچستان72241004

زابل خیابان طالقانی نرسیده به چهاراره زهک روبه روی بانک ملی32222163زابلسیستان و بلوچستان72241035

زابل خ مطهری روبه رو اداره ورزش و جوانان32228585زابلسیستان و بلوچستان72241002

زابل خ امام روبروی مخابرات مرکزی داخل پاساژ پهلوانی 32220721زابلسیستان و بلوچستان72241007

244 پالك 24و22خیابان شهید مطهري حد فاصل مطهري 32245005زابلسیستان و بلوچستان72241003

زابل خیابان امام خمینی باالتر از چهاراه شهربانی دفترسیستان32244110زابلسیستان و بلوچستان72241011

زابل بلوار دولتی مقدم روبروی جهاد کشاورزی32221399زابلسیستان و بلوچستان72241135

72یزدزارچ بلوارشهید صدوقی صدوقی 35276800زارچیزد72391019

یزد زارچ خیابان پاسداران35278260زارچیزد73391001

بهمن جنب بانک ملی22شهر زاغه بلوار 06633273088زاغهلرستان72341227

خیابان مصطفی خمینی جنب سازمان بهزیستی33434376زاهدانسیستان و بلوچستان72241076

19نبش دانشگاه - خیابان دانشگاه33415971زاهدانسیستان و بلوچستان72241082

زاهدان زیباشهر خیابان ویال حدفاصل فرخی و البرز رو به روی بانک تجارت33288560زاهدانسیستان و بلوچستان72241105

( متری مصلی20انتهای رود ) خ مصلی 46محله مصلی قدس کوچه سعدی 05433221404زاهدانسیستان و بلوچستان72241106

خیابان میرزای شیرازی تقاطع خیام و بهشتی33239910زاهدانسیستان و بلوچستان72241039

56جنب دفتر اسناد رسمی -تقاطع مهتاب -خ مصطفی خمینی 33411116زاهدانسیستان و بلوچستان72241056

3زاهدان امیركبیر33436116زاهدانسیستان و بلوچستان72241009

24خیابان بهشتی پالک33254666زاهدانسیستان و بلوچستان72241049

12زاهدان خ طباطبائي33509699زاهدانسیستان و بلوچستان72241019

زاهدان میدان امام علی بین هتل استقالل و بانک سامان33224496زاهدانسیستان و بلوچستان72241008

24زاهدان خیابان شهیدرجایی نبش رجایی33503121زاهدانسیستان و بلوچستان72241045

25و27زاهدان سی متری کوثر بین کوثر 33500042زاهدانسیستان و بلوچستان72241028

تقاطع آزادی و مصلی 33319783زاهدانسیستان و بلوچستان72241113

زاهدان تقاطع بلوار جام جم جنب بانک ملت 33254953زاهدانسیستان و بلوچستان72241022

بل جمهوری تقاطع معلم ساختمان امور مشترکین 33490414زاهدانسیستان و بلوچستان72241015

 جنب بازار مشترک24 و 22زاهدان فلکه کوزه میدان کوثر خیابان مکران بین مکران33514892زاهدانسیستان و بلوچستان72241064

میدان مشاهیر جنب دانشکده پرستاری05412442245زاهدانسیستان و بلوچستان72241030

خ دانشجو 34115058زاهدانسیستان و بلوچستان72241052

 نبش فلکه سرداران شهید 34خیابان مکران مکران 33513005زاهدانسیستان و بلوچستان72241079

زاهدان خیابان آزادی روبه رو بانک مسکن33224866زاهدانسیستان و بلوچستان72241110

10 و 8 بهمن 22حدفاصل _  بهمن 22بلوار_زیباشهر33292148زاهدانسیستان و بلوچستان72241130

 بهمن22زاهدان زیباشهر خیابان شورا تقاطع شورا و بلوار 05433289145زاهدانسیستان و بلوچستان72241138

 و مدرس2حدفاصل مولوی - خیابان مولوی33448319زاهدانسیستان و بلوچستان72241140

4بلوار بهداشت نبش بهداشت33449045زاهدانسیستان و بلوچستان72241104

9نبش خیابان شهروند -خیابان شهروند-شهرک جهاد-زاهدان33433195زاهدانسیستان و بلوچستان72241153

خیابان امام خمینی نبش تقاطع جام جم33314078زاهدانسیستان و بلوچستان72241174

1شهرستان زاوه دولت آباد خ مصلی3724677زاوهخراسان رضوی72191325

خراسان رضوی سهرستان زاوه شهر دولت آباد سی متری استاد صاحب کار53725550زاوهخراسان رضوی72191143

خیابان انقالب روبرری شورای حل اختالف53783559زاوهخراسان رضوی72191610

شهرستان زاوه روستای صفی آباد روبه روی نانوایی جدکاره53773458زاوهخراسان رضوی73191016

خیابان انقالب روبرری شورای حل اختالف53783559زاوهخراسان رضوی73191005
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13جنب امام رضا (ع)دولت اباد بلوارامام رضا53725174زاوهخراسان رضوی72191734

نبش کوچه پیروزی-بلوار بخشنده32620053زرقانفارس72251471

3زرقان خ شهید مطهری نبش کوچه عدالت 32629660زرقانفارس72251042

زرقان خ شهید صادقی روبروی اداره برق07124227555زرقانفارس72251260

امل شهر زرگرمحله-جاده جدید بابل-بابل32563433زرگرمحلهمازندران72351108

2ابتدای خیابان توکلی نبش  کوچه شماره - زرند 33437600زرندکرمان72291219

8زرندخ مطهری جنب مطهری 03424236535زرندکرمان72291089

زرندخ امام روبروی درب قدیم فرمانداری33431107زرندکرمان72291066

4خ فلسطین روبروی کوچه شماره 33431070زرندکرمان72291231

مرکزی زرندیه مامونیه حیابان ابوذر45223920زرندیهمرکزی72361074

استان مركزي شهرستان زرندیه شهر خشکرود جنب پمپ بنزین45422489زرندیهمرکزی72361108

زرندیه پرندک بلوار ولیعصر دفتر پیشخوان 45284152زرندیهمرکزی72361045

آذربایجان شرقی شهر زرنق خیابان شهدا روبروی مسجد جامع 43448320زرنقآذربایجان شرقی72101301

استان ایالم شهر زرنه خیابان امام جنب بانك كشاورزي33523923زرنهایالم72141068

خیابان امام خمینی جنب قرض الحسنه ابوالفضل-زرین دشت53725640زرین دشتفارس72251352

286خ بهشتي پ 52234126زرین شهراصفهان72131172

خ امام جنوبي 52225510زرین شهراصفهان72131265

زرینشهر خ ولیعصر 03342210741زرین شهراصفهان72131134

خ شهید مدني دفتر خدمات پیشخوان دولت52210745زرین شهراصفهان72131175

زرین شهر خ امام شمالی جنب سینما جام جم3342210808زرین شهراصفهان72131149

زرین شهر خ شریعتی نرسیده به هالل احمر 52236064زرین شهراصفهان72131046

4/4خیابان سعدي وسط خیابان هفتم تیر پ 33363029زنجانزنجان72221002

80زنجان دروازه رشت جنب بانک صادرات پ 02433463330زنجانزنجان72221075

 متر بعد از چراغ قرمز فرهنگسرا به طرف بی سیم ، جنب نانوایی100خیابان شیخ فضل اله نوری، -زنجان33464320زنجانزنجان72221118

173شهریور جنب نمایشگاه اتومبیل سینا پالک17زنجان خ02433551919زنجانزنجان72221083

61چهارراه سعدی روبروی سازمان انتقال خون ق 33331787زنجانزنجان72221073

۲۹۸زنجان خ بعثت ابتدای خ جاوید جنب بهزیستی شهرستان پ33339023زنجانزنجان72221063

5868شهرک ازادگان فلکه تجاری پالک33411610زنجانزنجان72221122

123خ ضیایی پالک -زنجان 33366692زنجانزنجان72221052

579زنجان کوچه مشکی بین چهارراه اول و دوم پالک 33449692زنجانزنجان72221059

23.1چهارراه امیرکبیر ابتدای خیابان شهدا پالک 33367141زنجانزنجان72221107

325 پ 11متری انصاریه نبش سهروردی 45زنجان 33741611زنجانزنجان72221130

2825 پ14زنجان شهرك كارمندان ابتدای جاده شهرک قائم33469797زنجانزنجان72221062

زنجان خیابان امام کوچه سید فتح اله02433334466زنجانزنجان72221145

697 راه صدر جهان پالك 4خیابان امام باالتر از 02413232443زنجانزنجان72221066

9 شرقی پ10زنجان کوی منظریه خیابان نسیم 33782969زنجانزنجان72221061

6زنجان سبزه میدان ابتدای خ فردوسی پ33362002زنجانزنجان72221067

19/2پ  (چهارراه پایین ) خرداد 15خیابان امام میدان 33551886زنجانزنجان72221001

482انصاریه بوستان ششم غربی قطعه 33786861زنجانزنجان72221139

528زنجان سه راه امجدیه روبروی بانک تجارت پالک33566264زنجانزنجان72221058

154.1زنجان خ جمهوری پ 33457098زنجانزنجان72221100

208پ-خیابان ارسطو-4فاز-کاظمیه-گلشهر024337732002زنجانزنجان72221124

زنجان خیابان شهدا جنب سازمان همیاری شهرداری ها33366643زنجانزنجان72221142

22میدان استقالل خیابان شهیدمنتظری پالک -زنجان33564595زنجانزنجان72221092

2 ساختمان اداری واحد1زنجان ورودی شهرک صنعتی شماره 3332221574زنجانزنجان72221106
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2427پ-8نبش اطلس-  خیابان گلستان 2مسیر-کوی فرهنگ33565630زنجانزنجان72221131

8شهرک اندیشه خ گلستان جنوبی جنب گلستان 7266306زنجانزنجان72221103

475بیسیم خ جمهوری پ 33446903زنجانزنجان72221074

229پالک-سایت کارگاهی شرقی-بهمن22بزرگراه-زنجان33787926زنجانزنجان72221134

زنجان میدان انقالب خیابان سعدی جنوبی جنب پاساژ مهر33323927زنجانزنجان72221085

263متری ش فتح اله عابدینی پ16اسالم اباد خ33558411زنجانزنجان72221102

284زنجان کوی پونک روبروی دانشگاه روزبه پ02433702429زنجانزنجان72221101

42خ خرمشهر خ سوم شعبان جنب کوچه سوم  پ33785652زنجانزنجان72221081

80زنجان خیابان جاوید پالک 02433362529زنجانزنجان72221147

۶۲۱زنجان خیابان فرودگاه خیابان شهید مطهری نبش کوچه شهید شکوری پالک 33558688زنجانزنجان72221151

 68روبروي داروخانه دكتر افصحي پ (خ فرودگاه)خ مطهري 33543332زنجانزنجان72221064

17زنجان بلوار شیخ اشراق میدان مهندس جنب سازمان نظام مهندس پالک 33745325زنجانزنجان72221148

2815 خ الله پالک 1زنجان کویفرهنگ فاز33548743زنجانزنجان72221150

259زنجان خیابان بعثت نرسیده به جاوید پ 33364760زنجانزنجان72221149

123خیابان طالقانی پالک-زنجان33335165زنجانزنجان72221156

3010پالک  -2قایم -جاده شهرک 02433442149زنجانزنجان72221163

 10واحد- طبقه همکف- پاساژ پونک- خ شهید جمالدین حاجی میری-کوی پونک33721212زنجانزنجان72221154

 دفترپیشخوان دولت2 شهرستان زهك خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان32615138زهکسیستان و بلوچستان72241018

زواره خ امام خمیني باالتر از شهرداري 54375377زوارهاصفهان72131106

زواره انتهای خ طالقانی54375400زوارهاصفهان72131151

اصفهان براان جنوبي روستاي زیار 38674646زیاراصفهان72131409

زیارتعلی- رودخانه07664722805زیارتعلیهرمزگان72371163

زیراب میدان امام روبروی پاساژ رزاقی - سوادکوه-مازندران42458440زیرابمازندران72351188

روستاي زیراب كوچه شهید فهمیده53730840زیرابفارس7225259

مازندران زیراب میدان امام پشت بانک کشاورزی کوچه نظام مهندسی42455550زیرابمازندران72351999

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد  بلوار امام رضا32504452زیرکوهخراسان جنوبی72181013

شهر آبیز32517733زیرکوهخراسان جنوبی72181070

انتهای پاسا نگینر-حاشیه بلوار امام رضا-شهرحاجی آباد-شهرستان زیرکوه-خراسان جنوبی 05632504674زیرکوهخراسان جنوبی72181074

سیستان وبلوچستان شهرساربوک35241316ساربوکسیستان و بلوچستان72241111

 کوچه بهار 11ساری بل کشاورز کشاورز 33299089ساریمازندران72351335

خیابان رودکی روبروی کوچه صاحب الزمان-ساری33399260ساریمازندران72351585

ساری کمربندی جنوبی33601202ساریمازندران72351370

 جنب تعاونی جهاد کشاورزی 2ساری بلوار آزادی ابتدای خیابان بعثت بعثت 33370056ساریمازندران72351131

ساری خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه فوقانی ساختمان عرب خزائلی33246983ساریمازندران72351793

بلوار آزادي روبروي پارك آفتاب33375555ساریمازندران72351134

ساري بل كشاورز باغات مهدشت33228750ساریمازندران72351514

ساری خیابان امیرمازندرانی خیابان ام ام33353075ساریمازندران72351284

ساری میدان ساعت خ انقالب01133325792ساریمازندران72351919

سورک بل امام رضا جنب بیمه دانا33885838ساریمازندران72351228

ساری بل کشاورز روبروی کمربندی جنوبی3296373ساریمازندران72351406

سیرجان خ سعدی دفتر خدمان ارتباطی سیار42233932ساریمازندران72291092

162ساري اسالم آباد سه راه فرودگاه جنب دفتر ازدواج33723444ساریمازندران72351280

ساری بلوار امام رضا جنب ایستگاه تیرنگ33288180ساریمازندران72351336

578پالک-خیابان سی متری ولیعصر-ابتدای کوی سنگ-بلوار طالقانی-ساری33256525ساریمازندران72351688

مازندران ساری بل امام رضا روبرو پارک قائم33283695ساریمازندران72351014
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ساري میدان خزر كمربندي غربي روبروي كوي باهنر ابتداي خیابان شهید فرجي دفتر پیشخوان خدمان دولت33207023ساریمازندران72351314

ساري بلوار پاسداران كوچه گلشن33346011ساریمازندران72351059

3بلوار کشاورز روبروی میرجانی جنب تامین اجتماعی شعبه 33411149ساریمازندران72351897

سورک نرسیده به میدان امام حسین روبه روی بانک صادرات ساختمان حیدرزاده33883840ساریمازندران72351448

ساری میدان امام خیابان بهزادی امور مشترکین پارسا33378706ساریمازندران72351237

ساری بلوار خزر روبروی مدرسه ششصد دستگاه ابتدای کوچه نیلوفر33213048ساریمازندران72351807

ساری میدان شهرداری جنب دادگاه انقالب و عمومی ساری33302969ساریمازندران72351218

بلوار كشاورز انتهاي بیست متري شهداي محراب 33410476ساریمازندران72351150

کمربندی شرقی بلوار تقوی تقاطع اندرخورا و مهیار33263472ساریمازندران72351238

ساري بلوار كشاورز رو به روي مسجد صاحب الزمان 33294605ساریمازندران72351198

ساری خ جمهوری ک صدوقی33314010ساریمازندران72351021

جنب مسجد سالخورده و تعاونی روستایی استان - بعد از بیست متری دوم -  خرداد 15خیابان - ساری 33200051ساریمازندران72351012

کوچه فرجی-سه راه مدرس-ساری-مازنداران33248149ساریمازندران72351227

دادگستري2روبروي ساختمان شماره -خ امیركبیر-خ مازیار-ساري33311507ساریمازندران72351292

روبروی اتوشوئی صدف- ابتدای جهان پیما - بلوار امام رضا - ساری 33288759ساریمازندران72351365

روستای صاحبی-دشت ناز-ساری33156482ساریمازندران73351094

ساری بلوار امام رضاع روبروی بانک صادرات 33272381ساریمازندران72351004

ساری خ فردوسی روبروی پاساژ ابوالقاسمی33375521ساریمازندران72351121

ساری بل کشاورز روبرو خیابان پژمان33238300ساریمازندران72351114

ساری کمربندی جنوبی33601202ساریمازندران73351101

ساري خ جمهوري جنب ك امامزاده 33377102ساریمازندران72351302

ساری میدان امام خیابان نهضت جنب آژانس ساری33399703ساریمازندران72351338

162ساري اسالم آباد سه راه فرودگاه جنب دفتر ازدواج33723444ساریمازندران73351273

ساری جاده جویبار روستای تیرکالخیابان شهدا 33833134ساریمازندران72351687

روبروی دانشگاه آزاد-ساری جاده دریا33032235ساریمازندران73351226

روبه ووي مجتمع فني مازندران(مدیریت)۲۹ساري خیابان معلم معلم 33246775ساریمازندران72351949

جاده قائمشهر روستای طالقانی محله ابتدای محل جنب مشاور امالک گوران2ساری کیلومتر33347041ساریمازندران73351393

17و15ساری خ پیروزی بین پیروزی 33407895ساریمازندران72351929

ساری ،بلوار کشاورز 33413481ساریمازندران72351938

ساری سه راه مالمجدالدین روبروی مجتمع خلیج فارس33113187ساریمازندران72351945

جنب ایستگاه تاکسی-بلوار آزادی-میدان امام-ساری01133357350ساریمازندران72351973

مهدیه پانزدهم - (مهدیه)خیابان بیست متری دوم - ساری -  مازندران 33109242ساریمازندران72352014

ساری میدان راه آهن خیابان مازیار33322342ساریمازندران72352038

10+ساری بلوار کشاورز نبش کوچه خانفرد طبقه همکف پلیس 01133233960ساریمازندران72352093

چ وب شهرکرد سامان خ سعدی روبروی بانک کشاورزی پاساژشیال3520232سامانچهارمحال و بختیاری72171026

1سامن بل شهدانبش بهارستان32423800سامنهمدان72381086

هشتگرد بلوار امام خمینی خیابان شهید بهشتی44200057ساوجبالغالبرز72401193

ساوجبالغ کوهسار بلوار امام خمینی کوچه مهر 44327483ساوجبالغالبرز72401118

جنب مبل مجلل-خ اصلی- پل کردان- شهر گلسار- جاده قدیم کرج هشتگرد44522033ساوجبالغالبرز72409995

البرز گلسار نبش خیابان شهید خوشه گیر جنب قنادی گلستان02644526292ساوجبالغالبرز72401407

جنب مبل مجلل-خ اصلی- پل کردان- شهر گلسار- جاده قدیم کرج هشتگرد44522033ساوجبالغالبرز72401401

جنب مخابرات  (تعاونی )کوهسار بلوار امام خمینی نبش خ انقالب 02644324275ساوجبالغالبرز72401428

روستای قاسم آباد بزرگ، صدمتر پایین تر از دهیاری02644552340ساوجبالغالبرز73401009

۴ پالک ۷استان البرز هشتگرد بلوار شهید زارعی کوچه شقایق 44236323ساوجبالغالبرز72401422

کردان روبروی فروشگاه امیران44333258ساوجبالغالبرز73401011
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لشگراباد ابتدای خیابان ولی عصر02644453581ساوجبالغالبرز73401010

11000شهرک هیو خ اصلی باالتر از اداره پست پ02644646326ساوجبالغالبرز73401023

8ساوه خیابان مطهری نبش مطهری 42232492ساوهمرکزی72361027

ساوه خ شریعتي روبروي بانك ملي فلطسین08642249010ساوهمرکزی72361040

پیک نیک گاز نبش میدان شهید اوینی42417200ساوهمرکزی72361068

ساوه خ شریعتی جنب آزمایشگاه کوثر42224426ساوهمرکزی72361054

خیابان امام کوچه صالحی.ساوه42200230ساوهمرکزی72361075

دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی1/12ساوه خیابان کارگرجنب کارگر42245394ساوهمرکزی72361052

ساوه م امام پاساژ کارکنان دولت دفتر پیشخوان شفائی42225010ساوهمرکزی72361053

2ساوه شهرک فجر روبروی فاز08642251900ساوهمرکزی72361014

39ساوه نرسیده به مطهری 42218120ساوهمرکزی72361065

72361017 دفتر پیشخوان 1ساوه شهرصنعتی باالتراز بسیج روبرو فیبرنوری مخابرات ط42342020ساوهمرکزی72361017

ساوه خ بهزیستی رجایی42474060ساوهمرکزی72361062

شهرک علوی بلوار امام حسین دفترپیشخوان شهید غالمی08642482868ساوهمرکزی72361124

خیابان طالقانی سه راهی سیدعلی اصغر08642222540ساوهمرکزی72361125

14ساوه خیابان جمهوری نبش جمهوری 42215360ساوهمرکزی72361132

ساوه الوسجرد خ شهید عقابی42435004ساوهمرکزی73361003

31نبش عطاملک  (شیرها  )خیابان عطاملک جنوبی پایین تر از میدان رسالت 44441400سبزوارخراسان رضوی72191418

دفترپیشخوان اسرار-روبروی بانک تجارت مرکزی-نرسیده به بانک ملی مرکزی-باالترازچهارراه بیهق-سبزوار44245577سبزوارخراسان رضوی72191417

متری انقالب روبروی خیابان خرمشهر4465232324سبزوارخراسان رضوی72191185

روبروي هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهرباني -سبزوار44235351سبزوارخراسان رضوی72191047

خ اسدابادی روبروی بانک ملی اداره برق44299000سبزوارخراسان رضوی72191097

31و29کاشفی جنوبی بین کاشفی 44452512سبزوارخراسان رضوی72191075

 23-21سبزوار خ امیرکبیر بین امیرکبیر-خراسان رضوی09151741533سبزوارخراسان رضوی72191132

خیابان اسدابادی روبروی بانک کشاورزی مرکزی44209093سبزوارخراسان رضوی72191398

 متری هویزه روبروی بنیاد شهید30خ 44228815سبزوارخراسان رضوی72191397

نبش چهار راه (اعدام)خیابان مدرس چهار راه حکیم44453038سبزوارخراسان رضوی72191096

11نبش خوشبین - خیابان خوشبین 44459890سبزوارخراسان رضوی72191419

تقاطع ابن یمین جنب بانک رفاه مرکزی44232750سبزوارخراسان رضوی72191188

خ طالقانی باالتر از فلکه حسین فهمیده دفتر مشتاقی2649914سبزوارخراسان رضوی72191258

دفتر پیشخوان دولت الکترونیک - 36نبش هویزه - خیابان هویزه - سبزوار 44667022سبزوارخراسان رضوی72191333

22باالتر از چهارراه دانشگاه نبش دانشگاه 44652152سبزوارخراسان رضوی72191161

روبروی مدرسه داورزنی- متری انقالب24خ -سبزوار44243900سبزوارخراسان رضوی72191431

سبزوار خیابان طالقانی نبش طالقانی بیست و هشت05712646211سبزوارخراسان رضوی72191190

سبزوار چهارراه رضوی ابتدای خیابان کاج رضوی44457500سبزوارخراسان رضوی72191335

روبروی داروخانه سویزی- چهارراه عطاملک - سبزوار - خراسان رضوی 44458697سبزوارخراسان رضوی72191312

روبرو پرسی گاز.داورزن خ امام خمینی -سبزوار44924330سبزوارخراسان رضوی72191184

فارس سپیدان خ امام خمینی مجتمع تجاری سپیدان36721155سپیدانفارس72251227

سپیدان خ امام نبش کوچه مسجد جامع36722111سپیدانفارس72251030

ک صولت- خ ش غضنفری-ارکان-سپیدان36722105سپیدانفارس72251557

فارس سپیدان هماشهر36748087سپیدانفارس72251423

روستای کوشکهزار-دهستان کوشکهزار-بخش بیضا-سپیدان-فارس36778292سپیدانفارس73251014

سپیددشت خ امام پایین تر از بانک ملی33138222سپیددشتلرستان72341204

5380خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت 43230358سرابآذربایجان شرقی72101277

275خ فردوسی غربی،بعداز بانک ملت نرسیده به برج میالدپ 43234833سرابآذربایجان شرقی72101419
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طبقه همکف-روبروی بنیاد مسکن - خ معلم-کوچه اندیشه-محله هفت تیر43227705سرابآذربایجان شرقی72101461

15خ فردوسی شرقی جنب بانک مسکن پ 43234098سرابآذربایجان شرقی72101281

خیابان بهشتی جنب مهمانسرا دفتر پیشخوان نهانی- سراب43231077سرابآذربایجان شرقی72101158

51سراب خیابان شهید مطهری روبروی اداره گاز پالک43235553سرابآذربایجان شرقی72101355

 دفترپیشخوان نباتی154خ بهشتي باالترازخوابگاه دانشجویي خواهران پ43225000سرابآذربایجان شرقی72101243

سراب خیابان امام خمینی ره بلوار توحید دفتر پیشخوان دولت رجب زاده 43222018سرابآذربایجان شرقی72101210

21پ-جنب حال احمر-روبروی پاساژ اسکان-بلوار امام خمینی43232919سرابآذربایجان شرقی72101583

276پ-خ مطهری-بلوار بهشتی43233015سرابآذربایجان شرقی72101581

24خیابان آزادی، باالتر از دادگستری، نرسیده به شهرک نیروی انتظامی، پالک 43234896سرابآذربایجان شرقی72101624

5خیابان شهید مطهری شمالی، ابتدای خیابان خرمشهر، پالک43233044سرابآذربایجان شرقی72101671

خیابان شهیدمطهری جنب بانک کشاورزی43236604سرابآذربایجان شرقی72101690

26پ-روبروی تامین اجتماعی-خ ولیعصر43123188سرابآذربایجان شرقی72101674

41استان آذربایجان شرقی شهر دوزدوزان خ امام جنب مسجد ابوذر پ43142180سرابآذربایجان شرقی72101711

سرابله بلوار بسیج روبه روی فرمانداری34224343سرابلهایالم72141092

 احمدزاده0استان ایالم شهر سرابله رو برو بانك كشاورزي34223421سرابلهایالم72141072

دفتر پیشخوان آپادانا-جنب آزمایشگاه دکتر امیدبخش-پایین تر از آموزشکده حکمت -سرابله -ایالم 4224734سرابلهایالم72141083

خیابان سید قطب37631081سراوانسیستان و بلوچستان72241081

سراوان خیابان امام خمینی جنب نهضت سواد آموزی 37634232سراوانسیستان و بلوچستان72241023

سراوان خیابان سید قطب نبش سید قطب دهم مقابل آموزش و پرورش37640045سراوانسیستان و بلوچستان72241072

بازارچه شهید بهشتی-خ شریعتی-سراوان-رشت34513728سراوانگیالن72331399

شرکت صفر و یک- مجتمع تجاری نعیم - خیابان آزادی - سراوان 05437640101سراوانسیستان و بلوچستان72241118

(ع)محمد آباد خ امام علی 05432632274سراوانسیستان و بلوچستان72241098

بازارچه شهید بهشتی-خ شریعتی-سراوان-رشت34513728سراوانگیالن73331058

44خ امام خمینی -سراوان37633808سراوانسیستان و بلوچستان72241128

42 و 40سراوان خیابان نبوت بین نبوت 37628743سراوانسیستان و بلوچستان72241078

سراوان روبه روی جاده چهل متری37655799سراوانسیستان و بلوچستان72241054

7خیابان امام خمیني امام32904442سرایانخراسان جنوبی72181056

خراسان جنوبي شهرستان سرایان شهرآیسك بلوار امام رضا32874310سرایانخراسان جنوبی72181020

خراسان جنوبی شهرستان سرایان32908552سرایانخراسان جنوبی72181068

راسك خ بلوچ37142003سربازسیستان و بلوچستان72241025

شازند خ امام خمینی روبرو اداره گاز38227546سربندمرکزی72361039

مهاجران کوی فرهنگیان خ مالصدرا08624623637سربندمرکزی72361022

28پالک-خیابان بسیج-شهر درح-شهرستان سربیشه-خراسان جنوبی32653744سربیشهخراسان جنوبی72181072

89پ4و2سربیشه خ شهدا بین شهدا32664211سربیشهخراسان جنوبی72181040

خ امام روبروي اداره دارایي2231310سرپل  ذهابکرمانشاه72301244

خ راه کربال جنب ایران خودرو42227067سرپل  ذهابکرمانشاه72301213

سرپل ذهاب خیابان راه کربال  روبروی بانک ملی مرکزی  جنب بانک انصار کوچه اجاق  دفتر  پیشخوان ارشام42229192سرپل  ذهابکرمانشاه72301112

كرمانشاه سرپل ذهاب خ احمد ابن اسحاق جنب بانك ملي شعبه زاكرس 08342222321سرپل  ذهابکرمانشاه72301209

بلوار باهنر روبروی شرکت ارتباطات زیر ساخت42224871سرپل  ذهابکرمانشاه72301066

3خ راه کربال شاهد42229040سرپل  ذهابکرمانشاه72301070

سرپل ذهاب خیابان اصلی 2009سرپل  ذهابکرمانشاه72301282

کرمانشاه سرپل ذهاب خ امام جنب مسجد جامع08342223848سرپل  ذهابکرمانشاه72301221

6خیابان راه کربال سرنبش شاهد 08342231521سرپل  ذهابکرمانشاه72301295

دفتر پیشخوان خدمات دولت-(ره)خ امام خمیني -شهر حسامي -بخش سرچهان -شهرستان بوانات -فارس 07144428500سرچهانفارس72251445

فارس بوانات سرچهان مروشکان07144422123سرچهانفارس7225156
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خدمات ارتباطي سپهري-خیابان امام خمیني چهار-سرخس-خراسان رضوي34522500سرخسخراسان رضوی72191081

12نبش طالقانی 34527111سرخسخراسان رضوی72191277

1سرخس خیابان معلم نبش معلم 34539058سرخسخراسان رضوی72191472

جنب كتابخانه عمومي.خیابان دانش .سرخنكال 32303761سرخنکالتهگلستان72321112

124تیر خ محرم غربی پ 7سمنان سرخه خ 33611179سرخهسمنان72231024

سردود200طبقه همکف دفترخانه -روبروی بانک ملت-خ امام34209099سردرودآذربایجان شرقی72101483

4پالک-اول خیابان فائقی-خیابان امام-سردرود34213240سردرودآذربایجان شرقی72101237

22پست بانک رسولی  پالک . آذربایجان غربی سردشت خیابان امام  چهار راه اداره پست جنب اداره پست 44334004سردشتآذربایجان غربی72111251

غ سردشت خ پیروزی کوچه شهید باهنر دفتر پیشخوان پوری.آ44320505سردشتآذربایجان غربی72111164

سردشت زیدون-بهبهان-خوزستان52893456سردشتخوزستان72211153

دفتر پیشخوان یحیی پور- کوچه بانک تجارت- خیابان امام44334231سردشتآذربایجان غربی72111012

سردشت خ معلم روبه روی بانک مهر 04443232222سردشتآذربایجان غربی72111013

نالس خیابان اصلی روبروی شهرداری -سردشت 44433327سردشتآذربایجان غربی72111271

جنب رستوران-سردشت-شهرستان بشاگرد42531266سردشتهرمزگان72371129

شهر نالس اول بلوار امام-شهرستان سردشت44434193سردشتآذربایجان غربی72111329

 طبقه همکف 84کوچه ی شهید مختاری، خیابان طالقانی پالک04532222387سرعیناردبیل72121208

چهارراه امام تقاطع خیابان امام و ولیعصر04532222456سرعیناردبیل72121218

پست بانك شهید بام زر(ره)شهرستان كهگیلویه بخش سرفاریاب خیابان امام خمیني -استان کهگیلویه و بویر احمد32369282سرفاریابکهگیلویه و بویراحمد72311084

شهرستان چرام شهر سرفاریاب32369200سرفاریابکهگیلویه و بویراحمد72311097

کردستان سرواباد خیابان معلم34823883سروآبادکردستان72281009

روستای دزلی.شهرستان سروآباد.کردستان34882740سروآبادکردستان73281004

روبه روی مسجد عشره مبشره- خیابان شهید عزیزی نیا - شهر اورامان تخت - سروآباد - کردستان 34883078سروآبادکردستان72281231

10+جنب پلیس-خیابان معلم-شهرستان سرواباد-کردستان34822105سروآبادکردستان72281215

خ امام خمیني ره روبروي پاساژ جاللی 37844184سروستانفارس72251145

سروستان خیابان امام حسین محله بوتوری 37847040سروستانفارس72251079

سروستان خ امام خمیني بلوار دانشجو37846381سروستانفارس72251221

استان كردستان شهر سریش اباد ابتداي خیابن اشرفي اصفهاني 35421755سریش ابادکردستان72281102

سقز خ امام سه راه مسجد جامع کوچه پایینتر از مسجد روبروی فروشگاه خانه معلم داخل کوچه36222321سقزکردستان72281160

سقز خ جمهوری دفتر پیشخوان محمدی36221865سقزکردستان72281169

کردستان سقز خیابان جمهوری36231008سقزکردستان72281205

سقز بلوارصالح الدین ایوبی روبروی کمیته امداد36226835سقزکردستان72281005

 تیر خ ابوذر جنب گرمابه سعدي سابق7بلوار 36244030سقزکردستان72281099

سقزبازارشیخ جنب مسجدمالابراهیم36238270سقزکردستان72281202

کردستان سقز میدان قدس ابتدای خیابان فردوسی36233573سقزکردستان72281057

 بهمن 22سقز میدان 36224824سقزکردستان72281098

كردستان سقزخ فخررازي گاراژ میرده دفترخدمات پیشخوان دولت خاكي36215092سقزکردستان72281030

سقز میدان معلم36223920سقزکردستان72281023

سقز خ آزادي روبروي شرکت نفت36219411سقزکردستان72281146

سقز، بلوار كردستان، جنب ترمینال بوكان36271000سقزکردستان72281014

سقز خ امام روبروی داروخانه مرکزی08736225421سقزکردستان72281157

شریف آباد خ محمدقاضي روبروي بهداشت36250593سقزکردستان72281100

سقز ابتدای خیابان ملت جنب بیمه مرکزی ایران08736238082سقزکردستان72281229

کردستان سقز ابتدای بلواروحدت36230284سقزکردستان72281226

کردستان سقز میدان آزادی خیابان امام روبروی مجتمع الماس جنب پاساژ تقی زاده غرب دفتر پیشخوان عبدالرحمن36279008سقزکردستان72281208

46سگزآباد خ شهید نژادقربان روبروی مخابرات پ 02824364780سگزابادقزوین72261113
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الشتر خیابان کاشانی روبروی پارک شهید استویی32521309سلسلهلرستان72341012

الشتر خ کاشانی شرقی نبش چهار راه اصلی32528682سلسلهلرستان72341088

شیراز خرامه سلطان شهر خیابان امام حسین32738114سلطان ابادفارس72251554

بابل روستای سلطان محمدطاهر32073717سلطان محمدطاهرمازندران73351282

 خرداد15 سلطانیه میدان 02425822121سلطانیهزنجان72221070

شهرستان سلطانیه روستای ویر خیابان ولیعصر جنب پست بانک02435862850سلطانیهزنجان73221007

غربی شهرستان سلماس خ معلم نرسیده به تقاطع مدرس.آ35241818سلماسآذربایجان غربی72111091

459سلماس خ فردوسی شرقی نرسیده به فلکه گاز پ - آذربایجان غربی 04435249222سلماسآذربایجان غربی72111090

297آذربایجان غربی شهرستان سلماس میدان شهید فهمیده خ مصطفي خمیني پ35220642سلماسآذربایجان غربی72111145

میاندواب بلوار انقالب روبروی اداره تامین اجتماعی45261781سلماسآذربایجان غربی72111092

سلماس خیابان پناهي مابین  امام و مصطفی خمینی دفتر پیشخوان حیدرنژاد35222511سلماسآذربایجان غربی72111147

تقاطع مدنی- خیابان امام - سلماس 5236385سلماسآذربایجان غربی72111249

سلماس خ مصطفی خمینی جنب اداره دارایی04435245241سلماسآذربایجان غربی72111269

آذربایجان غربی شهرستان سلماس خیابان خرمشهر تقاطع خیابان چچمران روبروی مدرسهه صفایی04435257135سلماسآذربایجان غربی72111295

۱۱خیابانفردوسی مابین امام و مصطفی خمینی جنب کالنتری _ سلماس _ آذربایجان غربی 35257520سلماسآذربایجان غربی72111299

دفترپیشخوان جعفرزاده18خ قره نی مابین سیناوبهشتی پ5220940سلماسآذربایجان غربی72111245

سلماس خیابان شهید بهشتی مابین مدرس و سوره ای35226888سلماسآذربایجان غربی72111339

505آذربایجان غربی سلماس تازه شهر خ امام ره پالک 35264035سلماسآذربایجان غربی72111235

سلمانشهر خیابان مسجد جامع روبروی اداره اصناف01154613122سلمان شهرمازندران72351968

ابتدای بلوارولیعصر روبروی مسجد ولیعصر طبقه همکف33348004سمنانسمنان72231027

61پ - نبش خ بالل - نرسیده به پمپ بنزین جاللی- بلوار معلم - سمنان 33361262سمنانسمنان72231053

سمنان خ امام میدان شریعتی جنب نانوایی33328546سمنانسمنان72231062

سمنان میدان امام علی نرسیده به سه راه حامد33466661سمنانسمنان72231034

(منوچهری)تیر 7سمنان  ضلع غربی م 33345180سمنانسمنان72231045

سمنان خ سعدی پایین تر از چهارراه صاحب روبروی سه راه شهدا باالت از مسجد فاطمیه33337433سمنانسمنان72231030

 راه ورزش دفتر خدمات نهضت4سمنان باالتر از 33455787سمنانسمنان72231043

سمنان خیابان یاسر33344000سمنانسمنان72231028

9نبش رجایی .تقاطع شهید رجایی و فضل هللا نوری.سمنان33336166سمنانسمنان72231074

بلوار صدیقی نبش فرعی دهم33335098سمنانسمنان72231086

جنب بانک کشاورزی-نرسیده به میدان امام-بلوار سعدی33363613سمنانسمنان72231103

3 و 2خیابان فجر بین فجر 02333330193سمنانسمنان72231102

سمیرم  میدان معلم3223220800سمیرماصفهان72131001

ابتدای بلوار دنا- خ قدس - سمیرم- اصفهان53660880سمیرماصفهان72131398

نبش خیابان شهید نصرتی. خ معلم-بلوار امام خمینی. شهر حنا03153602381سمیرماصفهان72131481

خیابان انقالب روبه روی بانک رفاه کارگران-سمیرم53664844سمیرماصفهان72131453

خراسان شمالي سنخواست خ امام خمینی شمالی32387995سنخواستخراسان شمالی72201040

سندرک خ امام خمیني 42384254سندرکهرمزگان72371182

بعداز چهارراه دانش-خیابان ولیعصر-شهرك ولیعصر-سنقر-كرمانشاه48424553سنقرکرمانشاه72301080

کرمانشاه سنقر میدان سپاه خ طالقانی طبقه فوقانی مطب دکتر شمسی08348434446سنقرکرمانشاه72301055

خ مهدی موعود روبروی فرمانداری- سنقر 08384228388سنقرکرمانشاه72301104

کرمانشاه سنقروکلیایی کمربندی غفاری روبروی کتابخانه عمومی48433388سنقرکرمانشاه72301119

خراسان رضوی خواف سنگان میدان جهاد جنب مسجد فاطمه الزهرا54124890سنگانخراسان رضوی72191219

ساختمان مادر- نبش کوجه برق - خیابان امام - سنگر 34520111سنگرگیالن72331360

جنب سپاه سلمان-خیابان دکتر شریعتی-سنگر-گیالن34525587سنگرگیالن72331298

رشت سنگر اسالم آباد شاقاجی خ امام روبروی بازار برنج فروشان34532001سنگرگیالن73331189
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4کردستان سنندج نایسر خیابان امام شافعی نبش کوچه آبیدر 33347792سنندجکردستان72281170

خ فجر پائین تر از بانك ملت دفتر پیشخوان فجر- میدان غفور-سنندج33245869سنندجکردستان72281128

بلوار توحید دگران خیابان اصلی روبروی مدرسه قدیم33340546سنندجکردستان72281001

سنندج خ شهید بروجردی حاجی اباد پایین روبروی ک مسجد محمدی33156753سنندجکردستان72281124

نایسر خیابان امام شافعی روبه روی کلینیک بهبود 08733323589سنندجکردستان72281187

 زیر مجتمع دانش 1سنندج میدان کاوه جنب کوچه نصر 8733126415سنندجکردستان72281089

خ صالح الدین ایوبی روبروی ساختمان پزشکان33129579سنندجکردستان72281122

640سنندج میدان قبا پ 33727004سنندجکردستان72281090

سنندج پاسداران سه راه ادب جنب اداره اوقاف33247564سنندجکردستان72281095

جنب ساندویچی دوست عزیز-باالتر از بهزیستی-خیابان جامی08733244953سنندجکردستان72281110

ابتدای خیابان فلسطین روبروی فرمانداری 08733229797سنندجکردستان72281015

سنندج خ مردوخ نبش پاساژنور33172700سنندجکردستان72281164

بهمن روبروی مسجد سراج جنب شیرینی پرهام 22سنندج شهرک بهاران بلوار08717278831سنندجکردستان72281138

 دفتر خدمات ارتباطي گفتاري109خ كوسه هجیج پ33626912سنندجکردستان72281035

خ حافظ 33667539سنندجکردستان72281007

سنندج میدان کاوه08712273778سنندجکردستان72281043

بلوار شبلی حدفاصل میدان امام شافعی و چهارراه ظفریه روبروی کلینیک نور33562355سنندجکردستان72281003

بهاران پاینتر از بانك صادرات08733786897سنندجکردستان72281051

خ حسن آباد-سنندج میدان آزادی33229511سنندجکردستان72281019

خیابان استانداری باالتر از استانداری روبروی شرکت امید جوان پارسیان 33125506سنندجکردستان72281118

سنندج شهرک سعدی ابتدای خ کمال الملک 33624719سنندجکردستان72281094

.سنندج،ویالشهر،بلوار رسالت33723008سنندجکردستان72281179

سنندج انتهای خیابان حسن آباد میدان اورامان33242130سنندجکردستان72281176

427خیابان شهدا نرسیده به سه راهي تختي پ33124292سنندجکردستان72281139

انتهای خ نمکی ، سه راه جهاد 33228335سنندجکردستان72281032

انار خ طالقانی روبروی اداره مخابرات3221500سنندجکردستان72291123

1سنندج خیابان کارگر نبش کوچه گلرنگ 08733156487سنندجکردستان72281213

روستای دوشان 33901154سنندجکردستان73281002

 دی28بلوار - سنندج 33150696سنندجکردستان72281217

کردستان سنندج خ گلشن روبروی مغازه های شهرداری33286588سنندجکردستان72281180

نایسر شهرک باهنر پشت ایستگاه گاز33325011سنندجکردستان72281013

خ فیض آباد روبروی بانک رفاه08733129179سنندجکردستان72281197

سنندج میدان نبوت خیابان گلشن ابتدای خیابان گلشن جنب نان بری آذربایجان33126793سنندجکردستان72281145

نایسر 08713324757سنندجکردستان72281048

3سنندج شهرک سعدی خیابان کوسه هجیج کوچه میرزا کوچک خان جنوبی پالک 33614061سنندجکردستان72281230

میدان بسیج کوچه عرفان روبه روی دادگستری 08733248465سنندجکردستان72281193

0 شهریور کوچه شیخ االسالم پالک 17سنندج خیابان 08733129937سنندجکردستان72281240

11پالک-ابتدای خیابان ولی عصر32894143سه  قلعهخراسان جنوبی72181002

نبش میدان جانبازان -2شهرجدید سهند فاز-تبریز-آذربایجان شرقی33452104سهندآذربایجان شرقی72101332

مجتمع تجاری ارشیا3فاز33407001سهندآذربایجان شرقی72101446

شهرجدیدسهند،فازیک ، پشت بانک ملی،پاساژونوس،طبقه اول33441801سهندآذربایجان شرقی72101466

 پاساژ نمونه9 بهارستان3 محله1فاز3445000سهندآذربایجان شرقی72101228

حاجی آبادروبروی بانک ملت-شیرگاه-سوادکوه-مازندران42444283سوادکوهمازندران72351831

مازندران سوادكوه زیراب جنب ایستگاه سواري پل سفید42457490سوادکوهمازندران72351261

شیرگاه خیابان شهید تیموري روبه روي سپاه42445740سوادکوهمازندران72351382
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بلوار اصلی آزادگان جنب کارواش احمد- شهر ابوحمیظه - شهرستان دشت آزادگان -خوزستان 36758063سوسنگردخوزستان72211354

سوسنگرد خ معلم ک روبروی سینما06124223477سوسنگردخوزستان72211208

سی سخت خ امام حسین33444533سی  سختکهگیلویه و بویراحمد72311015

جنب بانک صادرات به بانک صادرات-3کوچه ایثار- خیابان مطهری - سی سخت - شهرستان دنا33444962سی  سختکهگیلویه و بویراحمد72311010

گیالن سیاهکل خ امام روبروی شهرداری42327987سیاهکلگیالن72331291

گیالن سیاهکل ساختمان سادات روبروی ایستگاه 41321393سیاهکلگیالن72331552

دیلمان خیابان امام 42482738سیاهکلگیالن72331098

گیالن سیاهکل اسپیلی دفتر پیشخوان 42484506سیاهکلگیالن72331264

گیالن سیاهکل خ امام خمینی ک شهید کریمی41328090سیاهکلگیالن72331566

14سیستان وبلوچستان سوران خ امام خمینی نبش امام خمینی37694004سیب و سورانسیستان و بلوچستان72241065

خیابان هجرت نرسیده به درمانگاه بهبود42338500سیرجانکرمان72291203

26سیرجان خیابان خیام پالك 42233613سیرجانکرمان72291039

سیرجان خیابان انقالب جنب کوچه مسجد صاحب الزمان طبقه اول42235099سیرجانکرمان72291134

خ ولی عصر عج42201266سیرجانکرمان72291197

سیرجان خ وحید تقاطع نواب42300272سیرجانکرمان72291225

جنب اداره برق-چهار راه برق42263577سیرجانکرمان72291007

چهارراه فرهنگ ابتدای خیابان تختی جنب کانون شهید هاشمی نژاد-سیرجان-کرمان42231619سیرجانکرمان72291103

مكي اباد بل حمزه خ ش دهیادگاري42270522سیرجانکرمان72291133

کوچه هشتم-بلوار امام خمینی-شهر گروک-شهرستان سیریک-استان هرمزگان42372357سیریکهرمزگان72371201

غ ارومیه بخش سیلوانه روستای زیوه مرگور پست بانک زیوه.آ32521850سیلوانهآذربایجان غربی40162

غ ارومیه بخش سیلوانه روستای دیزج مرگور.آ32564000سیلوانهآذربایجان غربی59969

بوکان شهر سیمینه46464657سیمینهآذربایجان غربی72111051

خوزستان شادگان امام خمینی، پاسداران53722688شادگانخوزستان72211147

شادگان خیابان شهیدباهنر غربی روبروی مدرسه بنت الهدی53721783شادگانخوزستان72211198

2بلوار شهید بهبهانی نیا بعد از درمانگاه شماره 06153721267شادگانخوزستان72211382

خردادروبروی بانک سپه دفترپیشخوان جالل صباحی مقدم15خوزستان شادگان خ امام نبش خ 53729090شادگانخوزستان72211041

شهرستان شازند خ شهدا جنب پل شهدا38227121شازندمرکزی72361047

استان مركزي شازند خیابان انقالب08624225600شازندمرکزی72361088

4آستانه خ شهدا جنب تعاونی 38434771شازندمرکزی72361031

اردبیل روستای شام اسبی04533572460شام  اسبیاردبیل73121026

شاندرمن جنب شهرداری سابق01824853515شاندرمنگیالن72331178

29پالک - جنب عکاسی یاد - خیابان شهید ابراهیم عبدی - شهر بازارجمعه - بخش شاندرمن - شهرستان ماسال - استان گیالن 44650455شاندرمنگیالن72331580

24و22خراسان رضوی مشهد شاندیز بین ولیعصر34281748شاندیزخراسان رضوی72191141

19 پ 11شاندیز ولیعصر 34283038شاندیزخراسان رضوی72191705

دفتر خدمات ارتباطي ولیعصر-روبروي هالل احمر-شهرك ولیعصر32312757شاهرودسمنان72231016

شاهرود خ فردوسی ج شیرینی سرا32239000شاهرودسمنان72231014

بسطام خ مهدیه جنب بانک سپه32524598شاهرودسمنان72231018

خیابان تهران روبروی مهدیه بزرگ- شاهرود- سمنان32360449شاهرودسمنان72231017

خیابان امام جنب کانون بسیج32234545شاهرودسمنان72231019

متریروبروی موسسه ثامن 28خیابان 32333351شاهرودسمنان72231040

8پالک . بلوار طاهری . میدان هفت تیر . شاهرود 32391366شاهرودسمنان72231038

21پ   (ع) خرداد روبروی کوچه مسجد امام حسن 15خ 32242484شاهرودسمنان72231003

4شاهرود خ شهدا اول سعدی روبروی سعدی32360060شاهرودسمنان72231013

خ امام اول پیشوا32360171شاهرودسمنان72231020

سمنان شاهرود خ شهدا نرسیده به چهامعلم نبش پاساژ پیرایش دفتر پیام32220327شاهرودسمنان72231033
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خیابان معلم جنب خوابگاه عظیما32237585شاهرودسمنان72231044

بیارجمند خیابان امام روبه رو بانک32674072شاهرودسمنان72231035

62رو به روی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفتر مرکزی بیمه پاسارگاد پالک  (نادر)شاهرود خیابان شهید مدنی 32362238شاهرودسمنان72231076

316شاهرود چهارراه نادرابتدای بلوارقدوسی پالک 32339790شاهرودسمنان72231073

شهرک بهارستان ابتدای بلوار امام علی32200984شاهرودسمنان72231079

سمنان شاهرود میدان جمهوری32225616شاهرودسمنان72231080

خیابان کارگر روبروی میدان بار قدیم32362591شاهرودسمنان72231088

خیابان آزادی-میقان- شاهرود02332550002شاهرودسمنان73231007

شاهرود دهستان دهمال جنب میدان دهیاری09387163003شاهرودسمنان73231012

دفترپیشخوان خدمات دولت- جنب مبلمان کالسیک- نرسیده به میدان بسیج - باالتر از ثبت احوال - بلوار مطهری- شاهرود 32366722شاهرودسمنان72231093

شاهین دژ تقاطع خیابان مقدس اردبیلی و طالقانی پایین تر از بانك تجارت شعبه مركزي پست بانک زینالی46323481شاهین دژآذربایجان غربی72111126

خیابان مطهری باالتر از بانک رفاه46334471شاهین دژآذربایجان غربی72111127

آغ شاهین دژ خیابان ساحلی 46331315شاهین دژآذربایجان غربی72111234

دفتر پیشخوان کرمی. خیابان پروین اعتصامی- میدان دفاع مقدس - شاهین دژ- اذربایجان غربی04446331358شاهین دژآذربایجان غربی72111204

آذربایجان غربی شاهین دژ خ قیام شرقی نرسیده به دخانیات46334446شاهین دژآذربایجان غربی72111195

غ شهرستان شاهین دژ خرمده بلوار غدیر خم روبروی مسخد جامع.ا446327163شاهین دژآذربایجان غربی72111306

شاهین دژ محله گلزار شهدا خیابان امام جنوبی دفتر پیشخوان شاهمرادی46320053شاهین دژآذربایجان غربی72111356

شرقی7عطار نبش ف45253012شاهین شهراصفهان72131223

 غربی دفترپیشخوان دولت 1شاهین شهر فردوسی فرعی 03125242119شاهین شهراصفهان72131253

شاهین مسکن مهر بلوار اذر نبش خ بهمن45287539شاهین شهراصفهان72131043

شاهین شهر گلدیس خ رضوی رویروی مرکز مخابرات45267600شاهین شهراصفهان72131328

 شرقی7شاهین شهر سعدی جنوبی بعد از فرعی03125273662شاهین شهراصفهان72131117

(عج)ایالم چرداول شباب خیابان راه کربالنبش بلوار صاحب زمان34384250شبابایالم72141111

ایالم،شهرستان چرداول،شهر شباب، بلوار راه کربال08434383499شبابایالم72141116

خیابان امام جنب بانک کشاورزی.شبانکاره-بوشهر34852294شبانکارهبوشهر72151093

شبانکاره خیابان امام خمینی بریدگی اول34852400شبانکارهبوشهر72151084

روبروی پست بانک-خ امام- شبستر42430988شبسترآذربایجان شرقی72101379

10+یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس 42426255شبسترآذربایجان شرقی72101201

خ پاسداران جنب بانك ملي 42421930شبسترآذربایجان شرقی72101146

بلوار بسیج روبروی سازمان تامین اجتماعی جنب فروشگاه رفاه42432014شبسترآذربایجان شرقی72101512

شبستر بلوار بسیج ابتدای خ رازی روبروی سپاه42421005شبسترآذربایجان شرقی72101465

72101238کد پیشخوان - روبروی بانک ملی - بلوار امام - شهر وایقان -شبستر - تبریز 42472699شبسترآذربایجان شرقی72101238

اذربایجان شرقي شهرشربیان خ شهیدشامي43152999شربیانآذربایجان شرقی72101289

نبش کوچه اسداللهی-خیابان ولی عصر-شریفیه-قزوین32377726شریف ابادقزوین72261054

ششده خ امام حسین07153462441ششدهفارس72251333

جنب گاراژشفت به رشت- شهریور17خ -شفت34783981شفتگیالن72331145

686پالک-طبقه همکف-ساختمان شیرزاد-بعداز بانک صادرات-بلوارکشاورز-شهراحمدسرگوراب-شفت-گیالن34793756شفتگیالن72331309

 شهریور جنب اداره مخابرات دفتر پیشخوان مرتضوی17خ 34784741شفتگیالن72331240

چهارمحال وبختیاری شهرستان کیار شلمزار خ آزادی03822623396شلمزارچهارمحال و بختیاری72171081

6شمیران فشم کوی مخابرات جنب مخابرات شماره26500755شمیراناتتهران72161444

ببین وسطاي خیابون فرمانیه است اینجا44383932شمیراناتتهران72161658

شندبادفلکه مرکزی اول خ شهرداری42484465شندابادآذربایجان شرقی72101316

10تهران شهرری دولت آباد فلکه دوم خیابان کارگر ملک شاد پالک 33390104شهر ریتهران72161243

شهرری خیابان قم کوچه رفاه جنب دارایی55954280شهر ریتهران72162038

122 تیر پالک 7شهرری ابتدای اتوبان شهید رجایی بلوار بهشتی جنب داروخانه 55232580شهر ریتهران72161116
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 2طبقه باالي بانك كارافرین طبقه اول واحد -ساختمان كاج-16نبش كوجه - میدان كاج  براصلي سعادت اباد 22130101شهر ریتهران72161061

117شهرری دولت آباد فلکه دوم خیابان اردستانی پالک 33747196شهر ریتهران72161030

4پالک -خیابان کاشانی-خیابان قم-شهرری55968206شهر ریتهران72161819

113شهرری میدان بسیج مستضعفین ابتدای فداییان اسالم روبروی امامزاده عبدهللا پالک 55962354شهر ریتهران72162195

13م فرمانداري جنب بانك كشاورزي پ.شهرري55957613شهر ریتهران72161995

98شهرری خ فداییان اسالم خ شیخ اکبری خ صمدی پ55904635شهر ریتهران72161831

11تهران شهرري دولت اباد باالتراز میدان بروجردي ابتداي بلوارشهرزاد پ33399949شهر ریتهران72161093

35پالک -نبش كوچه محمد صالحي-ابتداي خیابان غیوري- میدان سه راه ورامین-شهرري33399957شهر ریتهران72161337

34 و 32پالک _خیابان شهادت_خیابان پروین اعتصامی_میدان بروجردی_محله مهرنو_شهرری33773200شهر ریتهران72162305

نرسیده به چهارراه ولی عصر-خیابان ولیعصر34110300شهربابککرمان72291087

شهربابک میدان ولیعصر ابتدای بلوار معلم34114740شهربابککرمان72291085

میدان نماز خ خامنه ای روبروی امورمالیاتی34119777شهربابککرمان72291015

حدفاصل کوچه یک و سه-خیابان شریعتی-شهربابک 34122533شهربابککرمان72291043

 6اندیمشک شهر آزادی گلستان06142644657شهربابکخوزستان72211373

کرمان شهربابک میدان نماز03434111473شهربابککرمان72291266

فارس شهرستان زرین دشت شهرپیر خ امام خمینی ره53743540شهرپیرفارس72251235

شهرضا میدان شهدا ابتداي خ شهید بهشتي53233044شهرضااصفهان72131092

27و 25بلوارمطهری بین فرعی53244544شهرضااصفهان72131219

شهرضا خ انقالب اسالمی چهارراه حکیم فرزانه نبش خیابان شورا53500150شهرضااصفهان72131314

شهرضا خ ابوذر مقابل حسینیه السادات53232904شهرضااصفهان72131096

شهرضا بلوار مدرس جنب تاکسی تلفنی حرم53243664شهرضااصفهان72131246

9شهرضا اسالم آباد خ امام خ باهنرپ 53511093شهرضااصفهان72131146

20شهرضابلوارغفاری نبش فرعی 53546739شهرضااصفهان72131148

شهرضا سروستان نبش میدان53280005شهرضااصفهان72131137

24.1خ حافظ غربي پ -چهارراه طالقاني- شهررضا53506600شهرضااصفهان72131095

247 پالک 22شهرضا خیابان پاسداران مقابل فرعی 53547272شهرضااصفهان72131191

خ حكیم صهبا جنب درمانگاه نجفي53541010شهرضااصفهان72131139

203پ -خ شهیدعالمی-شهرقدس46865812شهرقدسالبرز72161224

431شهر قدس خ عوارضی روبروی ترمینال اتوبسرانی پاساژ عالءالدین پ 46882100شهرقدسالبرز72161939

طبقه همکف  - 5پالک - کوچه حر - خیابان قدس - شهرقدس - شهرستان قدس - تهران 02146807829شهرقدسالبرز72162266

(بعد از چهارراه دامپزشکی)34شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه 33349170شهرکردچهارمحال و بختیاری72171012

50شهرکرد خ ملت ک 32274000شهرکردچهارمحال و بختیاری72171082

شهرکرد خ عمان روبه روی ترمینال ازادی32272548شهرکردچهارمحال و بختیاری72171083

تقاطع فردوسی-خیابان باهنر-شهرکرد32261551شهرکردچهارمحال و بختیاری72171013

108شهرکرد خیابان سرچشمه ها نبش کوچه32243795شهرکردچهارمحال و بختیاری72171063

شهرکرد تقاطع مولوی ولیعصر32261830شهرکردچهارمحال و بختیاری72171094

شهركرد بلوار آزادي روبروي آپارتمانهاي پارك الله 33336663شهرکردچهارمحال و بختیاری72171044

78خیابان سعدی غربی نبش کوچه -شهرکرد32260137شهرکردچهارمحال و بختیاری72171166

64شهركرد بلوار كاشاني ك32245061شهرکردچهارمحال و بختیاری72171148

1 پ6شهرکرد خ شریعتی کوچه 33339400شهرکردچهارمحال و بختیاری72171038

۴پایین تر از بانک کشاورزی پاساژ نجف ابادی پالک .سامان خیابان سعدی 33527327شهرکردچهارمحال و بختیاری72171101

شهرکرد فردوسی شمالی باالتر از پیام نور زیر مجتمع فرهنگیان33389003شهرکردچهارمحال و بختیاری72171015

جنب مسجدالرضا-خ ملت غربی-شهرکرد32277931شهرکردچهارمحال و بختیاری72171031

شهرکرد خ حافظ نبش مولوی33340109شهرکردچهارمحال و بختیاری72171046

45شهرکرد مهدیه بلوار رهبر روبروی مدرسه وحدت نبش کوچه 32326059شهرکردچهارمحال و بختیاری72171098
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44 ک 11خ سعدي مقابل كالنتري -شهركرد32254030شهرکردچهارمحال و بختیاری72171001

شهركرد بلوار فارابي دفتر پیشخوان میرزایی33341817شهرکردچهارمحال و بختیاری72171003

103/1نبش کوچه  (ع)شهرکرد خ مطهری روبروی مسجد امام جواد32278398شهرکردچهارمحال و بختیاری72171055

56و54شهرکرد خ سعدی بین ک32254841شهرکردچهارمحال و بختیاری72171024

دفتر پیشخوان دولت پاسارگاد(شهید بهشتی)نبش چهار راه ورزش.بلوار حافظ.شهرکرد33354773شهرکردچهارمحال و بختیاری72171045

بلوار قدس-شهرکرد چهارراه گنجی 32246419شهرکردچهارمحال و بختیاری72171103

38شهرکرد ، خیابان بالل ، پالک 32247410شهرکردچهارمحال و بختیاری72171108

شهریور دفتر پیشخوان دولت انقالب 17شهركرد خ 33341318شهرکردچهارمحال و بختیاری72171036

سودجان خیابان زاینده رود33463022شهرکردچهارمحال و بختیاری72171128

چهارمحال وبختیاری شهرکرد چهاراه استانداری جنب مبلمان کیلیم 32224349شهرکردچهارمحال و بختیاری72171004

جنب بانك صادرات ایران- خیابان شهدا- شهر سودجان- بخش الران- استان چهارمحال و بختیاري شهرستان شهركرد33463181شهرکردچهارمحال و بختیاری72171089

شهركرد دروازه فارسان نرسیده به چهار راه امیر كبیر دفتر پیشخوان 32275530شهرکردچهارمحال و بختیاری72171053

خرداد15خ _هفشجان_شهرکرد2579840شهرکردچهارمحال و بختیاری72171072

روبروی مدرسه حاج عباس صفرپور- خیابان مولوی - شهرکرد 03832221196شهرکردچهارمحال و بختیاری72171168

ضلع جنوبی میدان انقالب روبروی بانک ملی .شهرکرد32278980شهرکردچهارمحال و بختیاری72171173

جنب یخچال سازی جاوید -خیابان اصلی-شهرسامان-بخش مرکزی-شهرستان سامان33527319شهرکردچهارمحال و بختیاری72171181

5واحد  - 17پالک - بلوار معلم 33342104شهرکردچهارمحال و بختیاری72171183

417شاهدشهر  ابتدای خ ازادي پ65447431شهریارتهران72161209

50 پ5 بلوار دنیامالی خ ارغوان1اندیشه فاز65516660شهریارتهران72161670

(برات پور  )خ ولی عصر ک حاج اسماعیلی مجتمع نوآوران 65252100شهریارتهران72161175

دفتر پیشخوان انصاری 1  پالک 19شهریار باغستان نصیرآباد خیابان بهشتی روبروی فروشگاه جانبو نبش بهشتی 65956600شهریارتهران72161987

696 نبش میدان شاهد پالک 1اندیشه فاز65518663شهریارتهران72161755

شهریارخ ش بهشتی شرقی جنب میدان معلم3220100شهریارتهران72161126

 چهارراه میالد خ فردوسی غربی روبروی پارک دفتر پیشخوان خدمات دولت3شهریار اندیشه فاز65561030شهریارتهران72161780

 ۹/۷ متری یاس غربی پالک ۲۰شهرک شاهد خیابان شقایق تقاطع 65298505شهریارتهران72161060

80/1خ ارغوان هشتم نبش میدان معلم پ1اندیشه فاز65534070شهریارتهران72161328

14 پ 12 خ جمهوری نبش مریم2اندیشه فاز 02165540099شهریارتهران72161839

 کیانی72161149دفتر پیشخوان 19و317سراسیاب خ اطلس غربی میدان اطلس پالک -مالرد65112727شهریارتهران72161149

221پالک 12و10شهریار شهرک جعفریه بین خیابان 65401970شهریارتهران72162030

شهریار بلوار انقالب بلوار کشاورز جنب بانک صادرات65271832شهریارتهران72161544

115پالک -8نبش گلشن - بلوار امام خمینی- شهرک وایین -شهریار65300036شهریارتهران72161783

149شهریار وحیدیه خ ایت االه خامنه ای پ65636606شهریارتهران72161467

38 غربی پ8اندیشه خ 02165539143شهریارتهران72161732

67 اندیشه، شقایق  چهارم ب1شهریار، فاز 65503438شهریارتهران72161915

86پالک -نرسیده به تقاطع رهگذر -بعد از شهرداری -خ طالقانی -خ ولیعصر-شهریار65262604شهریارتهران72161491

شهریار خیابان انقالب خیابان شیخلر نبش کوچه بهرنگ 65272966شهریارتهران72161536

34 بل شهدا ب1اندیشخه شهریار فاز 65523777شهریارتهران72161193

176تهران شهریار صباشهر خ امام خمینی بن بست شریف پ65625153شهریارتهران72161516

935بلوار آزادگان جنب نمایندگي ایران خودرو پ65270969شهریارتهران72161655

 دفتر پست13شهریار سعیدآباد خیابان رجایی پالک 65602605شهریارتهران72161230

جنب آموزشگاه رانندگی پارس دفتر پیشخوان دولت (پل هوایی) روبروی اتوبوسرانی 3اندیشه فاز /شهریار65561050شهریارتهران72161217

546پالک -9و8بین خیابان -خیابان طالقانی-فاز یک-شهرک اندیشه-تهران65357051شهریارتهران72162243

432شهریار امیریه میدان امام  ابتدای خ شهدا پالک65649300شهریارتهران72162025

اندیشه شهرک مریم02144502883شهریارتهران72162276

8شهریار امیریه خ امام خمیني روبروي مخابارت مركزي پ02165648858شهریارتهران72161373
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نرسیده به بانک ملت-بلوار امام خمینی-شهر باغستان-شهریار65231621شهریارتهران72161735

263بلوار شهید درخشان پالک-باالتر از میدان حافظ-شهریار-تهران02165270368شهریارتهران72162269

16م بسیج نبش گلستان 20كهنز 02165220971شهریارتهران72161777

(سابق)زیر داروخانه مادر (ره)شهریار خ ولیعصر خ انقالب  میدان امام خمینی 02165254240شهریارتهران72161785

کوچه قانون دوم بلوار شهدایی اندیشه پالک (شهریار)شهرک وائین 02165300139شهریارتهران72162225

127شهریار شاهد شهر بل شهدا پ65447440شهریارتهران72161693

35 پالک 4اندیشه بلوار یاس شمالی نبش الدن 2فاز 65541379شهریارتهران72162267

512 خ ششم غربی پ 1اندیشه فاز 65520001شهریارتهران72161864

شهریار شهرک وحیدیه چهارراه اداره گاز ابتدای خیابان رجائی روبروی داروخانه شبانه روزی دفتر پیشخوان دولت65638253شهریارتهران72161560

521بلوار امام  نسیده به مسجد پالک -وحیدیه- شهریار65638851شهریارتهران72161695

336نبش شرقی میدان حافظ پالک-بین خیابان شهیدمصطفی خمینی و عالمه طباطبایی-کرشته-شهریار65264337شهریارتهران72162285

130سرفاز ضلع شرقی مابین پاساژ فجر و کسری پ - فاز یک - اندیشه 65529036شهریارتهران72162304

 طبقه همکف۱۶۴ خیابان ولیعصر نرسیده به بازار نگین پالک ۳استان تهران شهرستان شهریار اندیشه فاز 65560010شهریارتهران72162323

 ط همکف24خیابان ولیعصر کوچه شهید جعفر صداقت پیشه پالک 65225426شهریارتهران72162312

165 خیابان توحید شمالی مجتمع اداری و تجاری ارغوان طبقه دوم واحد 4تهران شهریار اندیشه فاز 65352307شهریارتهران72162330

 ،طبقه اول82تهران، شهریار، شهر اندیشه، فاز یک، بلوار دنیا مالی، نبش شقایق دهم، پالک65506329شهریارتهران72162307

20تهران شهریار شهرک وائین خیابان رسالت پشت مخابرات پالک 02165320366شهریارتهران72162370

 ط همکف2میدان وحدت بلوار امام رضا پالک 02165646180شهریارتهران72162348

74شهریار خیابان کرشته پالک 02165244892شهریارتهران72162435

58شهریار ویره خ طالقانی پ65764516شهریارتهران72162437

سمنان مهدیشهرشهمیرزاد خ امام روبروی بانک ملی انتهای کوچه شهیدطاهرزاده02323667007شهمیرزادسمنان72231021

شوسف ابتدای خ امام خمینی ره32603300شوسفخراسان جنوبی72181015

06142870405ابتدای بلوار قانون -شوش شهرک دانیال  42870405شوشخوزستان72211119

15شوش دانیال خ رجایی پ 06425228210شوشخوزستان72211170

باالتر از بانک ملی روبروی دبستان عصمت  (عج)شوشترجاده صاحب الزمان36244025شوشترخوزستان72211303

استان خوزستان، شوشتر، بلوار امام حسین، بلوار عمار ساختمان مادر دفتر پیشخوان دولت عمار36230378شوشترخوزستان72211312

خ شریعتی غربی کوچه برابن مالک روبروی اداره اوقاف36220735شوشترخوزستان72211296

میدان آبشارها-خیابان شریعتي شرقي36229494شوشترخوزستان72211165

 شهریور خیابان شریعتی شرقی بین موسسه مهر اقتصاد و بانک رسالت17شوشتر میدان 36211908شوشترخوزستان72211062

خیابان امام خمینی ضلع غربی روبروی مسجد جزایری جنب تعاونی فرهنگیان36210925شوشترخوزستان72211263

خوزستان شوشتر پل خراطان 06126225682شوشترخوزستان72211063

شوشتر خیابان سادات06126218535شوشترخوزستان72211308

دفترپیشخوان شهید کجباف-کوچه سازمان آب-خیابان شریعتی غربی-شوشتر6220976شوشترخوزستان72211125

خوزستان شوشتر بخش میان آب جنوبی روستای دیلم قدیم06136217526شوشترخوزستان73211022

1شرافت نبش خیابان یاس 36214229شوشترخوزستان72211432

آذربایجانغربی شهرستان شوط34274151شوطآذربایجان غربی72111165

اغ شوط خ شهدادفتر پیشخوان دولت04624226121شوطآذربایجان غربی72111132

شوط جنب اداره گاز34271533شوطآذربایجان غربی72111135

غ شوط خ دانشگاه روبروی مخابرات.آ04624223320شوطآذربایجان غربی72111171

آذربایجان غربي شهرستان شوط روستاي تازه كند34323766شوطآذربایجان غربی40561

خیابان امام پایین تر از شبکه بهداشت34270223شوطآذربایجان غربی72111282

271باالتر از مسجد جامع پالک  (ره)خ امام خمینی - شوقان 05832522421شوقانخراسان شمالی72201046

میانشهر. فسا. استان فارس53443038شیبکوهفارس7225529

خیابان نادر باسکول نادر32324526شیرازفارس72251027

روبرو پمپ بنزین، قبل از دور برگردان/ میدان کوزه گری، بسمت پل غدیر / بلوار رحمت / شیراز / استان فارس 37262477شیرازفارس72251088
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5نبش کوچه - بلوار چمران - شیراز 36461727شیرازفارس72251250

خ زند غربی روبروی بیمارستان سعدی طبقه فوقانی سوپرمارکت زند07132354709شیرازفارس72251451

 بوستان12شهرک سعدی روبروی آرامگاه نبش کوچه 37322570شیرازفارس72251355

شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروی پمپ بنرین37361473شیرازفارس72251158

دفتر پیشخوان دولت6میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش كوچه36316876شیرازفارس72251086

شیراز بلوار نصر بعد از جهانگردی 37309220شیرازفارس72251271

ممسنی میدان امام جنب بانک انصار  پاساژ شهریور- فارس 42521338شیرازفارس72251134

8مجتمع بازرگانان غرفه - خ بازرگانان -بلواررحمت 07137534423شیرازفارس72251453

صحن حرم مطهرحضرت شاهچراغ ع07112224294شیرازفارس72251270

21خ نبی اکرم نبش کوچه 38256145شیرازفارس72251143

32 بعد از خروجی درب نگین پالک54بلوار عدالت چنوبی کوچه38245336شیرازفارس72251387

استان فارس، شیراز، شهرک ایثار، بلوار امیرکبیر38441088شیرازفارس72251457

٤3سي متري سینما سعدي ابتداي ذواالنوار ساختمان تابان طبقه چهارم واحد 32341516شیرازفارس72251149

 دفتر پیشخوان17شیراز  میدان پارسه ک07138246948شیرازفارس72251526

بلوار پارسه جنب غزال روبروی بانک مسکن-شیراز38261950شیرازفارس72251169

بلوارنصرشرقی ابتدای خیابان دستخضر37441190شیرازفارس72251298

18چهارراه مقر  بلوار ایثار نبش کوچه 37271409شیرازفارس72251081

شیراز شهرک میانرود خیابان گل بهار روبروی ایستگاه مترو 38408565شیرازفارس72251293

بعد از پارک علوی-تاچارا-شیراز36244584شیرازفارس72251396

شیراز ب امیر كبیر مجتمع دریس8230137شیرازفارس72251438

بلوار امام خمینی بعداز بانک ملی ساختمان بنیامین- صدرا - شیراز 36435468شیرازفارس72251483

شیراز میدان عدالت دفتر خدماتي8360605شیرازفارس72251057

15شیراز فلکه گاز بولوار آزادی کوچه 32298300شیرازفارس72251217

ساختمان شایان طبقه همکف 13مالصدرا کوچه 32321515شیرازفارس72251118

بلوار مدرس نبش خیابان كاوه دفتر پیشخوان دولت37252454شیرازفارس72251214

شیراز داریون خ شریعتی32617070شیرازفارس72251288

1معالی اباد مجتمع نغمه طبقه فوقانی بانک سرمایه ط36259808شیرازفارس72251285

خ زند دروازه سعدی روبروی خ راهنمایی32231984شیرازفارس72251068

بلوار کشاورز  (گلستان  )شیراز شهرک استقالل 36213719شیرازفارس72251272

نبش بیست متری رضوی- چهارراه شریف آباد- خیابان بریجستون37235740شیرازفارس72251090

میدان اطلسی جنب بانک مسکن2261556شیرازفارس72251120

متری شهید ظریف10شیراز خیابان شاهزاده بیگم ابتدای 07117263875شیرازفارس72251110

 فروردین رو به روی میدان12شیراز میدان 37393322شیرازفارس72251075

شیراز شهرک گلستان نرسیده به میدان دوم ابتدای  بلوار جهاد 36209618شیرازفارس72251376

چهاراه باهنرجنوبی ابتدای بلوار رحمت  جنب درمانگاه پردیس38353080شیرازفارس72251358

21شیراز میدان دانشجو پاساژ قدس غرفه 36266022شیرازفارس72251512

 متر نرسیده به چهارراه سرداران  400شیراز بلوار نصر ، 37310313شیرازفارس72251399

32شیراز بلوار میرزاي شیرازي غربی ك36362368شیرازفارس72251222

متري امام خمیني خ دستغیب روبروي نبي اكرم3824127220شیرازفارس72251119

 روبروی فروشگاه تکتاز 9میدان ابوالکالم نبش کوچه 32283707شیرازفارس72251240

شیراز فلکه اطلسی بلوار هجرت نبش خیابان صور اسرافیل32277644شیرازفارس72251153

ب پاسارگاد روبروی درمانگاه اقبال 38352525شیرازفارس72251135

شیراز میانرود بلوار روزبهان ابتدای خیابان زنبق38400316شیرازفارس72251036

155جنب بانك رفاه پ (تاچارا)شیراز بلوار میرزاي شیرازي 36250126شیرازفارس72251215

4خیابان خلیلی نبش کوچه36261382شیرازفارس72251325
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49خ قصر الدشت نبش کوچه 36265366شیرازفارس72251181

شیراز بلوار امیر کبیر بعد از پل امام حسن مجتبی نرسیده به سر والفجر8226176شیرازفارس72251190

- شهید زمانی30نبش کوچه -چهارراه فضیلت-بلوار نصر - شیراز 37310966شیرازفارس72251123

پشت نان ماشینی- 31کوچه -روبروی بانک ملت- متری سعدی20-شهرک سعدی-شیراز37313866شیرازفارس72251014

کوی زهرا جنب بانک صادرات 37274920شیرازفارس72251420

شیراز شهرک گلستان بین فلکه اول و دوم روبروی خیابان جهاد36224439شیرازفارس72251469

111 پالک 2چهارراه خلدبرین بسمت چهارراه مالصدرا سمت چپ قبل از آتشنشانی کوچه 36282408شیرازفارس72251080

شیراز خیابان بنی هاشمی نبش خ ابوذر37531151شیرازفارس72251089

شیراز ب ارتش خ شاهداعی اله جنب چوب فروشی رزم آرا37366100شیرازفارس72251139

 جنب تشریفات خلیج فارس 24و22میدان صنایع بلوار  دکتور حسابی حد فاصل کوچه -شیراز36248910شیرازفارس72251449

میدان فرصت شیرازی نبش میدان37233003شیرازفارس72251023

109پالک - 30نبش کوچه - خیابان پوربیرک- بلوارسفیرشمالی- شیراز38201900شیرازفارس72251470

5نبش خیابان ایران-بلوار ایران-صدرا-شیراز36413337شیرازفارس72251117

شیراز گویم خ اصلي جنب دفتر نظام مهندسی شهرداری36713461شیرازفارس72251187

میدان شهدا ابتدای خیابان پیروزی روبروی درب دوم دادگستری ساختمان رادمان طبقه همکف32220835شیرازفارس72251436

14شیراز چهارراه زند پاساژ تماشا پ32225141شیرازفارس72251378

شیراز خیابان آستانه روبه رو حرم سید عالالدین حسین37396811شیرازفارس72251439

بلوار مدرس حدفاصل پل غدیر و سر پودنک37205310شیرازفارس72251229

35 و 33شیراز بلوارنصرشرقی حدفاصل کوچه 37440934شیرازفارس72251576

شیراز صدرا فاز دوم بعد از تپه کاج خ ابوریحان جنب میدان بصیرت09923033815شیرازفارس72251538

 روبرو فروشگاه تیرازیس7خیابان قصردشت خ برق نبش کوچه 32346955شیرازفارس72251076

چهارراه زند خیابان توحید نبش خیابان اهلی32355004شیرازفارس72251015

بلوار امیر کبیر بعد از شماره گذاری ساختمان اطلس38332292شیرازفارس72251481

 جنب بانک پارسیان36خ قصرالدشت نبش کوچه 36282822شیرازفارس72251103

نرسیده به تقاطع شهید ابوالفتحی روبروی درمانگاه فارابی- بلوار سرداران- شیراز7437377شیرازفارس72251509

76 پالک 24ر وبروی کوچه - بلوار استقالل . چهارراه هوابرد38218254شیرازفارس72251168

40خیابان ایمان شمالی نبش ک36316537شیرازفارس72251048

شیرازپشت روغن نباتی خ سفر32257544شیرازفارس72251026

جنب اژانس امالک میالد2و1بلوارپاسداران حدفاصل ایستگاه 8224209شیرازفارس72251442

69بلوار پاسداران پالک 36300913شیرازفارس72251283

16بلوار رحمت نرسیده به کوزه گری نبش کوچه - شیراز 37516346شیرازفارس72251045

شیراز سی متری سینما سعدی روبروی کالنتری ساختمان طاها دفتر پیشخوان 32344700شیرازفارس72251218

1خ علوی روبروی ک -بزن-شیراز07136203810شیرازفارس72251413

09173599587-09177557618 شماره تلفن همراه 25حد فاصل چهار راه بنفشه و فلكه هنگ روبروی بانک رفاه نبش کوچه 32360526شیرازفارس72251087

شیراز ب سلمان روبروی ایران خودرو37315749شیرازفارس72251415

(س)بعد از حسینیه الزهرا- خیابان شهید بابایی- خیابان شهید کالنتری- شهرک پرواز37260361شیرازفارس72251034

260شیراز خیابان ابیاری کوچه یک پالک 38200235شیرازفارس72251321

49متری امام خمینی نبش کوچه20-شیراز38245503شیرازفارس72251024

 1 ساختمان علیا طبقه اول واحد 12و 10بین کوچه - قدوسی غربی -شیراز36275835شیرازفارس72251458

ب جانبازان خ استاد شهریار نبش خ قدسی شیرازی37243080شیرازفارس72251182

28خ فخرآباد شرقی روبرو ک 32322523شیرازفارس72251082

137زرگری پ32353781شیرازفارس72251154

5شیراز چهارراه تحویلي خ شهید حراف نبش ك38390584شیرازفارس72251251

بلوار زند ابتدای خیام جنب فست فود خیام32307870شیرازفارس72251165

3 3ساختمان بعثت واحد19بلوار بعثت نبش کوچه 36480744شیرازفارس72251375
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39بلوار سیاحتگر نبش کوچه .شیراز38301614شیرازفارس72251040

فارس شیراز شهرک گلستان میدان دوم جنب بانک تجارت36205610شیرازفارس72251061

18شیراز ب مدرس خ فضیلت نبش کوچه 37252917شیرازفارس72251137

 جنب مهدکودک بهار زندگی4و2شیراز بلوار باهنر جنوبی ابتدای زاگرس شرقی بین کوچه 38370737شیرازفارس72251482

ورودي شهرك سیبویه-خیابان فرصت شیرازي 37243934شیرازفارس72251007

 مجتمع غزال2خیابان پاییز روبروی کوچه38256693شیرازفارس72251102

شیراز گلدشت حافظ نبش بلوار مالئک سمت راست36502700شیرازفارس72251059

 45ب ل امیركبیر قبل سجادیه سیمان ك38224411شیرازفارس72251044

 جنب بانک قوامین4بلوار عدالت شمالی روبروی کوچه 38207672شیرازفارس72251083

19 مجتمع نوین فارس پ 3خیابان مالصدرا نبش ک 32319346شیرازفارس72251329

شیراز ابتدای بلوار نصر جنب کفش ملی07137327660شیرازفارس72251245

جنب پارک حاشیه ای-خیابان شهید فکوری-بلوار رحمت-شیراز37511999شیرازفارس72251523

پل هفتتن جنب بانک صادرات 07112296330شیرازفارس72251194

بلوار پاسداران روبروي درمانگاه محمد رسول اله ساختمان هامون طبقه دوم واحد یك-شیراز07138335786شیرازفارس72251067

معالی آباد روبروی مسجد شهید دستغیب ساختمان رازی طبقه اول دفتر پیشخوان36241854شیرازفارس72251052

میدان هفت تنان انتهاي خ نیستان 37307479شیرازفارس72251141

شیراز ب عدالت روبرو درب اصلی زندان38352008شیرازفارس72251073

6 متری دولت نبش کوچه 45بنی هاشمی 37517552شیرازفارس72251380

فارس ممسنی نورآباد خ شهید مدنی جنب ایزوگامی عسکری پست بانک42543780شیرازفارس72251433

16شیراز بلوار پاسداران خیابان شهید فالحي نبش كوچه 38335362شیرازفارس72251276

 انتهای کوچه25روستای قالت کوچه 36707203شیرازفارس73251016

شیراز شهر صدرا  بلوار اندیشه س نغمه 36412939شیرازفارس72251033

156معالی اباد کوی وحدت پالک36367886شیرازفارس72251528

17شیراز خ بنی هاشمی نبش ک37506500شیرازفارس72251159

شهرک فرزانگان بلوار فرزانگان روبروی فرهنگسرای بهمن بیگی -شیراز 38404050شیرازفارس72251510

24و22شیراز پانصددستگاه خ شهید فکوری بین کوچه37510454شیرازفارس72251397

روبروی اداره آموزش و پرورش . بلوار مهمانسرا. فسا. فارس53310001شیرازفارس72251579

شیراز دوکوهک دفتر پیشخوان دولت36702941شیرازفارس72251556

شیراز، باهنرجنوبی، بلوار زاگرس شرقی، تقاطع پاییز به سمت سراج دفتر پیشخوان دولت38365215شیرازفارس72251578

4شیراز بلوار امیر کبیر خیابان صفایی شمالی نبش کوچه 38380381شیرازفارس72251386

متري نهضت نبش خ كوچ 35شیرازبلوارابوذرغفاري07137513099شیرازفارس72251201

نبش خیابان اعتمادی-بلوارسرباز-چهارراه سرباز38307308شیرازفارس72251130

3معالی اباد نبش پزشکان ساختمان یاقوت ط36340310شیرازفارس72251074

جنب آش کاکو. زیر پل هوایی- دروازه کازرون 37399764شیرازفارس72251038

شهر جدید صدرا09177002008شیرازفارس72251126

بعد از بلوار شفیعی جنب ساختمان شور-بلوار یاوران غربی-شهرک امام حسین-شهرک والفجر-شیراز38472570شیرازفارس72251239

 2کوچه  (آستانه)خیابان حسینی 37390890شیرازفارس72251121

بلوار مدرس خیابان محراب نبش خیابان شهید زارعی37234170شیرازفارس72251539

شهرک فرزانگان بلوار نارنج جنب پارک فرزانگان36415549شیرازفارس72251456

بلوار امیرکبیر شهرک والفجر نبش بلوار طلوع38235034شیرازفارس72251129

داراب07153692601شیرازفارس72251425

19سیمتری سینماسعدی کوچه -فارس شیراز32346768شیرازفارس72251391

(ع)شیراز بلوار تخت جمشید شرقی روبرو شهرک امام حسین 07137401767شیرازفارس72251035

شیراز شهرک رکن اباد بلوار تالش071132426767شیرازفارس72251213

 3پالک 113روبروی کوچه - متری فدک35-انتهای فضل آباد-شیراز37261344شیرازفارس72251452
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43شیراز بلوار فرصت شیرازی ابتدای کوچه 37236004شیرازفارس72251584

212 پالک 2خیابان شهید فالحی کوچه 38474145شیرازفارس72251597

5شیروان خیابان ابن سینا 6226900شیروانخراسان شمالی72201010

خ دانشگاه میدان هاشمی نژاد روبروی خ احسان36219282شیروانخراسان شمالی72201024

3خیابان مولوی نبش مولوی05856219992شیروانخراسان شمالی72201029

46اول شهرک طالقانی پالک-شیروان -خراسان شمالی36224166شیروانخراسان شمالی72201008

جنب راهنمائی ورانندگی- خ سلمان فارسی - شیروان36236400شیروانخراسان شمالی72201001

207پ-9 و 7بین شهدای -خ شهدا -روستای خانلق-شیروان-خراسان شمالی36218164شیروانخراسان شمالی72201061

ایالم شیروان چرداول آسمان اباد سلطانقلی سفلی34424029شیروانایالم72141095

خیابان گلستان نبش كوچه دارایي جنب آفتاب شرق 36224700شیروانخراسان شمالی72201011

شیروان میدان خبرنگار بلوار مدرس شرقی36243991شیروانخراسان شمالی72201096

176 پالک14نبش شهریار- خیابان استاد شهریار-خراسان شمالی05836249025شیروانخراسان شمالی72201106

جنب اتاق اصناف و فتیرپزی - روبروی شهرداری -  و خیابان فردوسی 9 (ع)بین امام رضا  - (ع)خراسان شمالی شیروان بلوار امام رضا 36234506شیروانخراسان شمالی72201111

روستای شیلگان- درگز- خراسان رضوی46643335شیلگانخراسان رضوی72191627

شهر جدید صاحب ابتدای بلوار امام36622356صاحبکردستان72281143

صالح اباد-مهران -ایالم 7430954صالح  ابادایالم72141076

همدان صالح اباد ابتدای بلوار شهرداری34624181صالح  ابادهمدان72381114

478زنجان شهر صائین قلعه خیابان  امام پائین تر از تقاطع مدرس پ 35620808صایین قلعهزنجان72221079

صحنه خیابان مولوی دفترپیش خوان فوژان48327178صحنهکرمانشاه72301056

10متزی نبش کوچه معلم 40خیابان  (ره)شهرک امام خمینی3233271صحنهکرمانشاه72301086

صحنه میدان مولوي48327272صحنهکرمانشاه72301179

جنب بانک ملی-میدان امام-صحنه48332104صحنهکرمانشاه72301037

کرمانشاه صحنه خ شهید رستمی نبش سه راهی رشیدی48332416صحنهکرمانشاه72301057

شهرک امام رضا خ جهاد روبروی درمانگاه شماره یک - صحنه-کرمانشاه48332119صحنهکرمانشاه72301243

کرمانشاه صحنه خ شهید رستمی جنب بانک توسعه تعاون 48332125صحنهکرمانشاه72301171

اشکذر ابتدای خ طالقانی نبش ک شهیدان جعفری نسب32726550صدوقیزد72391028

فارس خرم بید صفاشهر دو میدان امام44467042صفاشهرفارس72251361

خراسان شمالي اسفراین شهر صفي آباد خیابان شهید علیزاده روبروی پاسگاه نیروی انتظامی سابق37723711صفی  ابادخراسان شمالی72201041

خ شهید دکتر بهشتی جنب مسجد ولیعصر- صوفیان 42520777صوفیانآذربایجان شرقی72101162

57آذربایجانشرقی صوفیان خیابان بسیج پالک42523838صوفیانآذربایجان شرقی72101609

میدان سردار جنگل44335616صومعه  سراگیالن72331033

گیالن صومعه سرا خ باقر نجفی روبروی ساد فرماندهی نیروی انتظامی44331113صومعه  سراگیالن72331156

صومعه سرا خ ولی عصر روبروی شیرینی اشهدی44333003صومعه  سراگیالن72331582

خوزستان شهرستان باغملک شهرصیدون دفترپیشخوان دولت وبخش عمومی خلیج همیشه فارس43777262صیدونخوزستان72211158

طارم آببر خ امام نرسیده به بنیاد شهید روبروی پیمان چاپ32824880طارمزنجان72221116

شهر چورزق جنب بانك ملت32863646طارمزنجان72221096

طاقانک خیابان ولی عصرشرقی جنب دبستان توحید2484102طاقانکچهارمحال و بختیاری72171117

شهركرد طاقانك خ امام32484433طاقانکچهارمحال و بختیاری72171069

136اصفهان مبارکه طالخونچه بلوار امام خمینی پ52533666طالخونچهاصفهان72131058

پشت بازار مسگرها-میدان امام32827600طبسخراسان جنوبی72181059

خراسان جنوبی عشق اباد میدان امام خمینی32854009طبسخراسان جنوبی72181065

جنب لوازم آرایشی و بهداشتی شمیال-خیابان معلم-شهر دیهوک-شهرستان طبس-استان خراسان جنوبی32843196طبسخراسان جنوبی72181064

بولوارشکیبی نبش خیابان جویبار- طبس گلشن - خراسان جنوبی 32832222طبسخراسان جنوبی72181075

29مشهدطرقبه خ صاحب الزمان پ05124227035طرقبهخراسان رضوی72191021

گراب خیابان رهبري32683100طرهانلرستان72341201
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اسالم خیابان امام جنب مسجد جامع فاروق العظم44284227طوالشگیالن72331406

گیالن تالش بخش کرگانرود روستای کشلی44280864طوالشگیالن72331213

تالش روستای طوالرود44245380طوالشگیالن91636

تالش روبروی سینما داخل کوچه44233668طوالشگیالن72331147

گیالن شفت بلوار طالقانی دفتر فرجام34786507طوالشگیالن72331066

جنب اداره منابع طبیعی  ]-خ شهید رجائی-تالش4230798طوالشگیالن72331197

 اسالم خلیف آباد44261477طوالشگیالن72331230

روستای شیرآباد-بخش حویق-تالش-گیالن44211348طوالشگیالن73331020

گیالن تالش روستای طوالرود44245380طوالشگیالن73331212

57گیالن تالش خاله سرا44266131طوالشگیالن72331355

استان گیالن شهرستان تالش بخش حویق روستای شیرآباد01344211453طوالشگیالن73331256

تالش لیسار روبری کالنتری اول خیابان خیام44285610طوالشگیالن72331594

مازندران عباس اباد خ شهداء روبروی مصلی54629560عباس آبادمازندران72351321

54716سلمانشهر خ امام ج كارواش فرهادي دفتر خدمات ارتباطي 54617788عباس آبادمازندران72351087

مازندران سلمانشهر اسب چین جنب پل54652929عباس آبادمازندران73351219

مازندران عباس آبادخ امام روبروي بانك مسكن دفترپیشخوان دولت اوجاني54627436عباس آبادمازندران72351598

خیابان عصمتیه جنب دبیرستان عصمتیه37621161عجب شیرآذربایجان شرقی72101393

 بهمن روبروی پمپ بنزین22بلوار- عجبشیر37620021عجب شیرآذربایجان شرقی72101426

خ امام خمینی روبروی بانک سپه- عجبشیر - ش- آ 37634551عجب شیرآذربایجان شرقی72101471

 فلکه نگین نگین غربی2شهرجدید سهند فاز-تبریز33616001عجب شیرآذربایجان شرقی72101278

روبروی بانک رفاه کارکران- شریعتي- خ- عجبشیر37622906عجب شیرآذربایجان شرقی72101411

 بهمن جنب بانک ملی 22عجب شیر بلوار 37631261عجب شیرآذربایجان شرقی72101494

جنب شرکت سپهر گشت- بلوار شهدا- عجب شیر - شرقی .آ37621636عجب شیرآذربایجان شرقی72101457

166پ-ابتدای خ معلم-میدان نماز37632270عجب شیرآذربایجان شرقی72101552

تیران عسگران بلوار امام جنب بخشداری42753766عسگراناصفهان72131388

خیابان حافظ روبروی پاساز کوثر.عسلویه07727266450عسلویهبوشهر72151081

5بلوار شهید صدوقی شقایق - عقدا - اردکان - یزد 03532282881عقدایزد72391074

هادیشهر خ امام جنب اداره برق 42052875علمدارآذربایجان شرقی72101214

هادیشهر خ امام خمینی روبروی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 42050345علمدارآذربایجان شرقی72101347

چهارراه نخل-بعد از بانک صادرات - خیابان امام خمینی- علویجه42415346علویجهاصفهان72131436

علی آباد کتول جنب دادگستری-استان گلستان 34240575علی آبادگلستان72321170

علي آباد خ امام رضا جنب بانک کشاورزی مرکزی34223318علی آبادگلستان72321145

خ امام رضا روبروي خ محمدیه 34223848علی آبادگلستان72321119

علی اباد یابان امامرضا چهارراه قصر روبرو موسسه نور34241300علی آبادگلستان72321068

علی اباد بلوار امام رضا جنب پارک کودک01734226486علی آبادگلستان72321185

علي اباد بلوار امام رضا جنب مخابرات34229280علی آبادگلستان72321149

علي آباد خیابان بي بي شیروان شهرمزرعه كتول روبروي دبیرستان امام جواد34283810علی آبادگلستان72321071

علی آبادکتول خیابان مزرعه روبه روی باارچه زینبیه01734228484علی آبادگلستان72321199

دفتر صدرا-روبروی بانک ملی بازار -چهارراه قصر-علی آباد کتول -استان گلستان 34223310علی آبادگلستان72321003

عنبراباد خ امام روبروی بانک ملی3293830عنبرآبادکرمان72291158

فارسان خیابان رجایی33230239فارسانچهارمحال و بختیاری72171014

فارسان خ شهید بهشتی33229797فارسانچهارمحال و بختیاری72171048

فارسان خ شهید رجایی سه راه ترمینال 33220410فارسانچهارمحال و بختیاری72171030

فارسان بلوار امام روبروی اداره دارایی دفترپیشخوان جام جم33223399فارسانچهارمحال و بختیاری72171016

فارسان خ بهشتی33231158فارسانچهارمحال و بختیاری72171109
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فارسان چهارراه نواب33223711فارسانچهارمحال و بختیاری72171028

روستای کمشک-منطقه فرامرزان -بخش جناح - شهرستان بستک 44361004فارغانهرمزگان72371153

جنب بانک کشاورزی(ع)استان هرمزگان شهرستان حاجی اباد بخش فارغان شهرفارغان خیابان امامزاده رکن الدین 07635445709فارغانهرمزگان72371204

خراسان شمالی  فاروج تیتکا نلو  خ امام رضا36465169فاروجخراسان شمالی72201047

بلوار امام رضا نرسیده به مخابرات 8224662فاروجخراسان شمالی72201034

خیابان شهید مهدي شوشتري36426114فاروجخراسان شمالی72201016

۲خراسان شمالی فاروج خیابان شهیدموفق36423139فاروجخراسان شمالی72201105

29گلستان فاضل ابادرضوان01736341717فاضل  ابادگلستان72321120

31فاضل آباد خ رحمت آباد رضوان01734266412فاضل  ابادگلستان72321193

فامنین خ امام جنب بانك ملي ك قائم36825440فامنینهمدان72381005

هرمزگان شهرستان بست دهستان فتویه07644332928فتویههرمزگان73371031

فرادنبه ابتدای بل ازادی34521320فرادنبهچهارمحال و بختیاری72171050

چهارمحال وبختیاری فرادنبه خ شهدا جنب فروشگاه بسیجیان03824521636فرادنبهچهارمحال و بختیاری72171032

فراشبند خ ساحلی روبروی مرکز خریدساحل38755545فراشبندفارس72251063

روبروی بانک کشاورزی-خ امام خمینی-تلخاب-فراهان-اراک08658235979فراهانمرکزی72361110

تجاری بازارچه29فرمهین میدان قایم مقام نبش خیابان ده متری قایم قطعه 33724343فراهانمرکزی72361136

32فرخشهر خیابان توسلي نبش ك2430003فرخ  شهرچهارمحال و بختیاری72171049

خ دانش-فرخشهر32420022فرخ  شهرچهارمحال و بختیاری72171129

فرخشهر خ امام خمینی روبروی بانک صادرات03822420008فرخ  شهرچهارمحال و بختیاری72171076

 خیابان هفت تیر ، جنب باشگاه بیلیارد ، روبروی مشاور امالک معتمد 32426667فرخ  شهرچهارمحال و بختیاری72171167

بلوارشهید بهشتي نبش چهارراه جانبازان32729114فردوسخراسان جنوبی72181035

48روبروی آموزش و پرورش پ- خیابان طالقاني 05342229141فردوسخراسان جنوبی72181011

اسالمیه خ امام خمینی روبروی داروخانه دکترپیشاهنگ32744440فردوسخراسان جنوبی72181034

 18 پالک 2بلوار بعثت شمالی 32732255فردوسخراسان جنوبی72181084

14خراسان جنوبی شهرستان فردوس شهر باغستان  خیابان ولی عصرنبش ولی عصر 32754308فردوسخراسان جنوبی72181092

14 پلک29خراسان جنوبی  شهرستان فردوس  مطهری 32728264فردوسخراسان جنوبی72181069

بعداز اداره ثبت احوال و مخابرات-(شرقی17)خ چهلم-فلکه چهارم-فردیس-البرز36656266فردیسالبرز72401192

8البرز فردیس کانال غربی خیابان قریشی بازار گلستان طبقه همکف واحد36506199فردیسالبرز72401245

56125 دفتر خدمات ارتباطي 3 جدید پ 43 غربي قدیم 16خ 36557500فردیسالبرز72401069

202 غربی پ17و18 بین خ 4فردیس فل 36513053فردیسالبرز72401149

499کرج فردیس ابتدای  سه راه حافظیه ابتدای امام حسن پالک36617447فردیسالبرز72401075

 متری20خیابان ارکیده شرقی خیابان - خیابان اهری - کرج فردیس 36679819فردیسالبرز72401248

البرز فردیس رزکان نو خ سردار جنگل بین زنبق ده و دوازده36778918فردیسالبرز72401415

PCMکرج فردیس رزکان نو روبروی اکومال خ سورنا پیشخوان 36770448فردیسالبرز72401438

فردیس سه راه حافظیه ، روبروی اداره گاز منطقه فردیس ، مجتمع پارسیان ، طبقه همکف36647486فردیسالبرز72401403

طبقه همکف-4پالک - خیابان چها و یکم غربی-بین فلکه سوم و چهارم-فردیس-البرز02636524937فردیسالبرز72401460

 2نبش نسترن - خیابان اهری- فردیس -البرز 36603142فردیسالبرز72401449

 فرمهین بل ش فهمیده  نبش ک شقایق33722007فرمهینمرکزی72361095

داران بل طالقاني روبروي هالل احمر دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومي57224444فریدناصفهان72131249

بوئین میاندشت خ ولي عصر57523894فریدناصفهان72131152

داران خیابان هاتف پاساژ شهرداری طبقه همکف57220802فریدناصفهان72131483

روبروی بانک رفاه کارگران- خیابان شهید مطهری شمالی - فریدونشهر - استان اصفهان 57597444فریدونشهراصفهان72131450

خیابان شهید نامجو روبروي پاسگاه 35665000فریدونکنارمازندران72351215

خیابان شهدا روبروي آموزش و پرورش 35669800فریدونکنارمازندران72351142

 خ امام خمینی جنب اداره پست35652375فریدونکنارمازندران72351773
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16فریمان خیابان امام خمینی4632003فریمانخراسان رضوی72191402

فریمان ابتدای امام رضاغربی34620115فریمانخراسان رضوی72191158

میدان مصلي بلوار معلم نبش خ قیام53336660فسافارس72251041

میدان پلیس پاساژ گل خندان53314206فسافارس72251152

فسا  53318485فسافارس72251122

 راه مهمانسرا جنب باشگاه فرهنگیان4فسا بلوار شهید بهشتی 53315286فسافارس72251220

312پالک.بلوار صاحب الزمان. فسا.فارس53340380فسافارس72251356

(حدفاصل مصلی به طرف زمینهای شهرداری )فسا بلوار رسالت53346005فسافارس72251233

 نبش فلکه سنگی4بلوار بعثت فاز3345105فسافارس72251138

 2نبش کوچه - ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد  - (سینما)میدان نحوی- فسا - فارس 53315337فسافارس72251583

پست بانک  -(جاده زیوان)تهران ری فشافویه حسن آباد خیابان شیخ کلینی56229485فشاپویهتهران45983

627حسن آباد ری بل امام روبروی بانک کشاورزی نبش ک مصطفی خمینی پ56222416فشاپویهتهران72161407

اصفهان فالورجان خ فردوسی  چهارراه فردوسی جنب اداره دارایی37429900فالورجاناصفهان72131348

243اصفهان فالورجان خ شریعتی روبرو پرده سرای میخک پ37435193فالورجاناصفهان72131079

فالورجان قهدریجان خ امام خمینی37500080فالورجاناصفهان72131341

مجتمع مهتاب- بلوار غدیر - سپاهان شهر - اصفهان36519344فالورجاناصفهان72131140

گارماسه خ رزمندگان نبش ك ش ملكي37424252فالورجاناصفهان72131298

(ره)خیابان امام خمینی.روستای کافشان-فالورجان-اصفهان37434687فالورجاناصفهان71132048

اصفهان کلیشاد خ مطهری روبروی داروخانه کلیشاد03137483099فالورجاناصفهان72131456

خیابان بسیج جنب بیمه آسیا37431338فالورجاناصفهان72131497

54 بازار گلبرگ پ4 صبای6فوالدشهرا52640041فوالدشهراصفهان72131120

 جنب كانال روبروي نانوایي3فوالدشهر محله آ52639099فوالدشهراصفهان72131118

39/3 روبروی اداره گازمجتمع ارکیده پ4فوالدشهر محله ب52637001فوالدشهراصفهان72131302

241 نبش صغیراصفهانی پالک5فلکه آبنما ابتدای محله سی2643005فوالدشهراصفهان72131056

فومن خ سردارجنگل جنب بانک ملی سردارجنگل34722458فومنگیالن72331332

گیالن فومن خ امام خمینی جنب اداره ثبت احوال طبقه اول34739196فومنگیالن72331181

دی پست بانک احمدی نیا4فومن خ 34726260فومنگیالن72331099

فومن خ شهدا ک ش افتخاری طبقه همکف موسسه کار آفرین34733550فومنگیالن72331021

فومن ابتدای خ طالقانی جنب مصالی مسجد باالمحله34726145فومنگیالن72331346

خیابان عالمه طباطبایي،جنب سایپاسمیع.گیالن،فومن7223029فومنگیالن72331303

فیرورق خ انقالب36321369فیرورقآذربایجان غربی72111052

استان فارس فیروزآباد خ بروجردی دفتر پیشخوان صفری 38736388فیروزآبادفارس72251050

فارس فیروزاباد خیابان آرادی جنوبی جنب بانک سپه38736280فیروزآبادفارس72251334

بریدگی سوم-(ع)فیروزآبادبلوار امام حسین07138725411فیروزآبادفارس72251167

بهمن روبروفرهنگ ارشاد22فیروزابادفارس میدان امام خیابان07126238284فیروزآبادفارس72251205

4فارس، فیروزآباد، خ امام خمینی شمالی، نبش کوچه 38724857فیروزآبادفارس72251560

روستای موشکان-فیروزابادفارس38742367فیروزآبادفارس7225580

سه راه بروجردي جنب الكتریكي محمدي38724494فیروزآبادفارس72251416

فیروزاباد خ مدرس جنب سایپا یدک09171387100فیروزآبادفارس72251335

روستای موشکان-فیروزابادفارس38742367فیروزآبادفارس73251046

فیروزان چهار راه اندیشه خ پیروزی33723950فیروزانهمدان72381102

متری جنب آژانس شب شهر45فیروزکوه خ76445500فیروزکوهتهران72162096

53پاکدشت فیلستان خ شهید تفرشی پ 36414686فیلستانتهران72161279

فارس خرمبید قادرآباد روبروی بانک مسکن دفتر پیشخوان دولت 44493319قادرابادفارس72251313

قائمشهر ارطه روستای  قادیکال42195362قادیکالارطهمازندران73351042
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خ طالقاني شرقي-قاضي-خراسان شمالي32863359قاضیخراسان شمالی72201057

خ ساری چهارراه فرهنگ كوي سیدین دفتر نوین42237358قائم شهرمازندران72351190

خیابان اصلی- فوالدکال-روستای-قائمشهر-مازنداران42078730قائم شهرمازندران72351694

قائمشهر خ بابل نبش کوچه امیر کبیر42259048قائم شهرمازندران72351826

5و3بین مولوی-خیابان مولوی-ترکمحله-خیابان ساری42071690قائم شهرمازندران72351801

6نبش خزر -قائمشهر خ جویبار42076028قائم شهرمازندران72351827

خیابان ساری روبروی کلینیک دکتر اسداله پور دفتر پیشخوان شرافت-قائمشهر-مازندران42077008قائم شهرمازندران72351182

(تعویض پالک)جنب راهنمایی رانندگی / پل سیاه رود / کمربندی شمالی / قائمشهر 42080063قائم شهرمازندران72351853

مقابل بانک ملی- جنب ایستگاه سوادکوه - خیابان صالحي مازندراني- قائمشهر42200560قائم شهرمازندران72351698

9نبش امید  - 56البرز - خیابان صالحی مازندرانی - قائم شهر 42276913قائم شهرمازندران72351066

 جنب بانك سپه نیما32خیابان ساري کوچه یاس 42088781قائم شهرمازندران72351111

مازندران قائمشهر خ بابل نبش خیابان شهید گرایلی 42266244قائم شهرمازندران72351015

 1قائم شهر کوچکسرا روبروی کوچه قائم 42265180قائم شهرمازندران72351070

خ امام جنب بانک ملی - كیاكال42352030قائم شهرمازندران72351241

دفتر خدمات ارتباطي پارسیان-روبروي مصلي-خ تهران42224423قائم شهرمازندران72351001

قائمشهر خ بابل میدان والیت سمت چپ42258537قائم شهرمازندران72351362

مازندران،قائم شهر،خ امام،بلوار والیت،جنب ترمینال42242550قائم شهرمازندران72351923

قائمشهر خ جویبار پست بانك سپهر 01233273900قائم شهرمازندران72351077

خیابان اصلی- فوالدکال-روستای-قائمشهر-مازنداران42078730قائم شهرمازندران73351299

مازندران قائمشهر جاده نظامی روستای خرماکال01142158799قائم شهرمازندران73351076

13قائمشهر خیابان ساری روبروی شهرداری  سر کوچه یاس 42032119قائم شهرمازندران72351357

مازندران قائمشهر روستای المشیر42383350قائم شهرمازندران73351255

قائمشهر میدان امام ضلع غربي 42252665قائم شهرمازندران72351069

43قائم شهر خیابان کفشگرکال عدالت 42234895قائم شهرمازندران72351925

16مازندران قائم شهر روستای خطیرکال ولیعص 42118498قائم شهرمازندران72351582

قائمشهر میدان امام جنب جاده کیاکال42266622قائم شهرمازندران72351887

خیابان تهران انتهاي بلوار ابتداي روستاي تاالرپشت سفلي دفتر پیشخوان دولت یكتا42283676قائم شهرمازندران72351319

بعد امالک کهکشان- 27و25بین شقایق - حد فاصل بین میدان بسیج و زیرگذر کمربندی-خیابان کوچکسرا42254352قائم شهرمازندران72351952

چهارراه آبندانسر.قائم محله-قائمشهر42233766قائم شهرمازندران72351932

18روبروی ورزش -کوی ورزش-ترک محله- خیابان ساری- قائمشهر- مازندران42084721قائم شهرمازندران72351944

قائم محله خ شهید روح الهی روبروی پارک قائم42209088قائم شهرمازندران72351933

استان مازندران شهرستان قائم شهر خیابان ساری مقابل شرکت سایپا44480822قائم شهرمازندران72351966

چشمه سر-خیابان ساری-قائمشهر42047400قائم شهرمازندران72351980

 سیدین 1خ جویبار خزر 42215159قائم شهرمازندران72351948

۱۰قائمشهر جاده بابل روستای باال جنید والکپل ولیعصر 42293610قائم شهرمازندران73351763

 24خ سیدنظام الدین نبش گلستان 42220175قائم شهرمازندران72351230

قائمشهر پل هوایی ضلع غربی میدان شهید بهشتی42200831قائم شهرمازندران72351837

27پل هوایی پل سه تیر روبروی گلستان 42234171قائم شهرمازندران72351927

مازندران قائمشهر میدان جانبازان جنب نمایندگی گلدائی42044458قائم شهرمازندران72352057

جنب قنادی قبادی-چهارراه بهداری-خیابان یوسف رضا-خیابان کارگر- پل هوایی-قائمشهر42216568قائم شهرمازندران72351974

کوچه البرز سی ام-بلوار آیت اله صالحی مازندرانی- قائمشهر01142222299قائم شهرمازندران72352033

13روبروی الله - خیابان شهید مسعود دهقان - قائمشهر 42222922قائم شهرمازندران72352035

انتهای خیابان شهید مسعوددهقان روبروی کوچه عدالت42261126قائم شهرمازندران72352068

10و8بین ایثار.خ ظرافت.خیابان ساری01142071082قائم شهرمازندران72351983

قایمیه خ مصلي42415959قایمیهفارس72251170
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کازرون قایمیه خ دستغیب42416682قایمیهفارس72251315

قائمیه بلوار امام اردشیری جنب پل عابرپیاده0722226949قایمیهفارس72251109

خ جانبازان دفتر پیشخوان خدمات دولت32529951قاینخراسان جنوبی72181005

روبروی بانك ایران زمین- ابتدای خ مهدیه - قاین 32525534قاینخراسان جنوبی72181032

5قاین بلوار شهرداری پ05632497315قاینخراسان جنوبی72181076

ابتدای خیابان نامجو- میدان طالقانی - قاین - خراسان جنوبی 32524100قاینخراسان جنوبی72181012

چهارراه کشاورزی روبروی دادگستری دفتر پیخشوان دولت مجتبائی32561500قایناتخراسان جنوبی72181028

304پالک -نبش خیابان شهید امین زاده-میدان آیت هللا شیرازی05632525767قایناتخراسان جنوبی72181078

 دفتر پیشخوان حیدرنژاد11خراسان جنوبی شهرستان قاینات خیابان جانبازان روبروی جانبازان 05632521800قایناتخراسان جنوبی72181080

۳پالک.خیابان علیزاده.روستای اسفشاد.قاین05632538748قایناتخراسان جنوبی73181008

32596553mohammad.jalal.sadati68@gmail.comقایناتخراسان جنوبی73181006

416پالک-روبروی کوچه حنانه-خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدس46899395قدستهران72161288

29 متری انقالب خیابان دانش آموز پالک 45شهرقدس بلوار 46814185قدستهران72161088

134بیستمتری ولیعصر پالک-شهرقدس46844028قدستهران72161024

23شهرقدس میدان مصلی ابتدای بلوارامام حسین روبروی کوچه شمایل پ46897830قدستهران72161409

553پ(ساعت)دی9شهر قدس میدان مصلی به طرف میدان46896284قدستهران72161981

8شهر قدس خ امام خمینی نبش ک وفا پ46846622قدستهران72161712

شهرقدس میدان قدس داخل مجتمع تجاري اداري جنب اداره مالیات 46887542قدستهران72161180

381شهر قدس بلوار امام حسین نرسیده به م ولی عصر پ46895813قدستهران72161225

27فروردین پ12شهرقدس خیابان آزادی کوچه46820974قدستهران72161148

شهر قدس خ مصلی مجتمع تجاری مصلی 46864750قدستهران72161374

6جاده دماوند، بعدازپلیس راه جاجرود، جاده سدلتیان، نرسیده به دوراهی نیکنامده، جنب دارالشفا امام رضا پ26560014قدستهران72161317

6جاده دماوند، بعدازپلیس راه جاجرود، جاده سدلتیان، نرسیده به دوراهی نیکنامده، جنب دارالشفا امام رضا پ26560014قدستهران73161020

میدان قنات خیابان پاسداران46822941قدستهران72162303

95و 93 پالک13خ محمد اباد نبش مهدیه 36146100قرچکتهران72161439

قرچک قشالق جیتو بلوار امام خمینی 36100309قرچکتهران72162047

قرچک خیابان اصلی روبروی درب اداره برق 02136152215قرچکتهران72161741

176قرچک میرزایی رویروی اتکاپ36136177قرچکتهران72161019

قرچك خ اصلي روبروي مجتمع تجاري نگین 36127588قرچکتهران72161678

۸۴ متری ولیعصر نبش کوچه فتح پالک ۱۲قرچک زیبا شهر خیابان 36104660قرچکتهران72162261

قرچک قشالق جیتو بلوار امام خمینی 36100309قرچکتهران73161018

اراك قره چاي میدان امام حسین خیابان ولیعصر08635643435قره  چایمرکزی72361109

کرمانشاه ج درود فرامان انتهای سجادیه ابتدای کهریز دفتر پیشخوان دولت کهریز38329044قره  سوکرمانشاه72301231

بلواربهشتی روبروی بانک تجارت36729522قره  ضیاالدینآذربایجان غربی72111150

قره ضیاالدین خیابان امام ابتدای خیابان شهید رجایی36721300قره  ضیاالدینآذربایجان غربی72111137

قره ضیاالدین بلوار شهید بهشتی 04622721830قره  ضیاالدینآذربایجان غربی72111149

استان آذربایجانغربی قره ضیاالدین خ مدرس04436731020قره  ضیاالدینآذربایجان غربی72111270

خ شریعتي روبروي نیروي انتظامي35250420قروهکردستان72281045

خیابان مدرس شرقی جنب کوچه شهید بابامحمدی35223500قروهکردستان72281038

خ شریعتی جنب بانک انصار35242417قروهکردستان72281046

نرسیده به خ مولوی(مابین چهارراه آیت هللا خامنه ای و خ مولوی  )قروه خ شریعتی35220103قروهکردستان72281200

 فروردین12کردستان قروه خ سیدجمال الدین نبش خ 35250001قروهکردستان72281050

استان همدان شهر قروه درجزین خ امام08126566050قروههمدان72381056

قروه خ چمران باالتراز چهارراه تختی09183197968قروهکردستان72281168

قروه کردستان خ مطهری خ شهید نجفی5232000قروهکردستان72281026
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خیابان شریعتی 5230007قروهکردستان72281104

بلوار امام خمینی نرسیده به بانک ملی مرکزی35246515قروهکردستان72281225

قزوین انتهاي غیاث اباد جنب پل شهد رجایي33666607قزوینقزوین72261127

قزوین خ شهید بابایی روبروی اداره استاندارد33688398قزوینقزوین72261006

دستگاه400قزوین روبروی ساختمانهای 33653080قزوینقزوین72261102

4پ - سه راه وحدت - فلسطین شرقی- چهاره پادگان - قزوین 33362851قزوینقزوین72261116

پل طالقانی روبروی ستاد ترخیص خودرو جنب مسجد امام حسین -قزوین33249360قزوینقزوین72261049

(روبروی بانک مسکن)35اقبالیه خ امام خمینی روبروی کوچه یاس33413131قزوینقزوین72261005

خ آیت اله كاشاني رو به روي ترمینال33568016قزوینقزوین72261001

روبروی بانک تجارت- خامنه اي ... بلوار آیت ا33372128قزوینقزوین72261048

خیابان منتظری جدید جنب بانک تجارت 33567781قزوینقزوین72261126

قزوین سه راه خیام کوچه یاس33241315قزوینقزوین72261063

13 پ 52قزوین خیابان نوروزیان حکمت 33668497قزوینقزوین72261137

قزوین بلوار مدرس نبش کوچه شهامت33366241قزوینقزوین72261138

قزوین خ پادگان باالتر از میدان عارف نبش ک شاهد33350314قزوینقزوین72261047

نبش فجر یازدهم , بلوار ایران , میدان جانبازان 33685800قزوینقزوین72261120

195قزوین جانبازان بلوار ایران بحر خیابان پیروزی جنیا لبنیات فدک پالک 33682034قزوینقزوین72261133

خ راه آهن بعداز پل جنب بانک تجارت 33552024قزوینقزوین72261030

1شهرک دانش خ قلم نبش تربیت 02833591596قزوینقزوین72261134

قزوین خ نواب شمالی نبش ک میخک 33362008قزوینقزوین72261042

 دفتر پیشخوان سفیر42قزوین  خ خیام وسط کوچه نیساریان درب اول جنوبی پالک 33339790قزوینقزوین72261044

49قزوین خ نوروزیان جنب ک حکمت 33683222قزوینقزوین72261061

اسماعیل آباد دوراهی اکبر اباد جنب عظیمیه33592903قزوینقزوین72261136

15بلوار خرمشهر مسافربری ترمینال آزادگان غرفه 33562955قزوینقزوین72262255

71شهرک کوثر خیابان شهید محالتی جنب فروشگاه رفاه پالک 33771744قزوینقزوین72262254

قزوین خیابان سعدی جنوبی دفتر پیشخوان سعدی33231935قزوینقزوین72261034

قزوین خیابان فردوسی شمالی داخل میدان عدل جنب فرش جوادی طبقه اول ساختمان مهندسان02813340007قزوینقزوین72261105

قزوین شهرک مینودر جنب استخر الهیه02833789626قزوینقزوین72262260

خ استاد شهریار- جعفرآباد 32883265قشالق  دشتاردبیل72121130

قشم بلوار صیادان روبروی سمساری مولوی07635222051قشمهرمزگان72371145

قشم مجتمع فردوسي روبروي هتل شادناز5240082قشمهرمزگان72371061

قشم روستای طبل جنب بانک صادرات07635338444قشمهرمزگان73371002

قشم خ وصال سه راه مخابرات07635221451قشمهرمزگان72371130

قشم روستای الفت جنب مسجد حمزه35372184قشمهرمزگان73371051

خ معلم روبروی بانک مسکن42427294قصرشیرینکرمانشاه72301222

قصرشیرین خ شهدا42426800قصرشیرینکرمانشاه72301100

روبروی سوپر افتاب.قصرقند-استان سیستان و بلوچستان35243571قصرقندسیستان و بلوچستان72241087

خوزستان باغملک قلعه تل 43774110قلعه  تلخوزستان67554

خراسان رضوی باخرز قلعه نو علیا 54863389قلعه  نوعلیاخراسان رضوی72191525

خراسان رضوی باخرز قلعه نو علیا 54863389قلعه  نوعلیاخراسان رضوی73191028

72271059زنبیل آباد ابتدای بلوار فردوسی طبقه همکف دفتر پیشخوان دولت 32937445قمقم72271059

500 50قم خ امام نبش ک 36609197قمقم72271049

قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهرا37714000قمقم72271058

 21 و 19دی بین ک 19قم خ 37710774قمقم72271050

146م عماریاسر روبروی مسجدامام حسین پ45قم خ37706445قمقم72271036
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قم توحیدجوادالئمه نبش تقاطع جمهوری38908500قمقم72271038

قم توحید بلوار شاهد میدان امام حسین ابتدای بلوار جمهوری38905000قمقم72271030

23شهر قنوات فلکه انقالب بلوار ولیعصر نبش ک 33221722قمقم72271069

177قم هنرستان جنب فروشگاه افق پالک 37835434قمقم72271074

1جنب پالک _27کوچه _بلوار امین_قم32909537قمقم72271020

381پ-19 و 17 متری کاشانی بین ک24قم خیابان 38811821قمقم72271012

65 و63راه غفاری بین ک4خ امام خمینی بعد از -قم36606500قمقم72271035

42پ-جنب اداره برق- خ معلم غربی-  قم چهارراه بیمارستان37730071قمقم72271034

قم یعداز میدان پلیس نبش تقاطع زاویه جنب مخابرات عالمه فیض دفتر امین37210506قمقم72271040

4ابتدای بلوار کشاورز جنوبی نبش کوچه .میدان نبوت .نیروگاه38757009قمقم72271009

977 متری مطهری پ20خ امامزاده ابراهیم روبروی -قم38757535قمقم72271031

قم بنیاد بلوار شهید کریمی روبرو کالنتری 32942722قمقم72271072

422پ18م سوم خرداد بین نبش ک24قم38756627قمقم72271041

قم خ طالقانی مقابل بیمارستان نکوئی37756171قمقم72271015

503 پالک23قم نیروگاه بعداز توحید38817712قمقم72271008

جنب کارواش (ارتش)بلوار امین فلکه ایران مرینوس32900010قمقم72271053

قم بلوار شهید کبیری جنب بانک مهر اقتصاد37200281قمقم72271044

71 پ 1 متري عمار یاسر نبش ك 45خ 37707079قمقم72271002

 قبل از پل شهدای مدافع حرم 29جمهوری نبش ک 32612007قمقم72271080

میدان مطهری ابتدای خاکفرج جنب تاالر آیینه داخل گاراژ پست بانک 36614656قمقم72271014

3پالک34کوچه(دورشهر)خیابان شهیدان فاطمی37739498قمقم72271052

نبش بلوار. توحید68انتهای کوچه.بعد از میدان نبوت.نیروگاه.قم38618944قمقم72271066

قم توحید چهار راه دو طفالن مسلم جنب مسجد 38820757قمقم72271064

17متری امام حسین روبروی کوچه 20. قم32897547قمقم72271078

59قم خ امامزاده ابراهیم نبش ک38755515قمقم72271018

45 تیر جنب کوچه 7متری 30قم 36704760قمقم72271061

63 پ 5 ک3م کارگر بلوار سوم خرداد شمالی بین ک 45قم میدان امام خمینی انتهای 38757054قمقم72271023

قم میدان جانبازان جنب درمانگاه مصلی37732440قمقم72271039

305 پ 10 و 8خیابان امام میدان شهید زین الدین بین ک 36667109قمقم72271063

55قم میدان پلیس خ انقالب نبش ک 37235218قمقم72271067

266 پالک 16 و14 متری مطهری بین کوچه 20قم خیابان توحید فلکه امینی بیات 38852009قمقم72271055

11قم شهرک شهید زین الدین میدان جوان خیابان قمر بنی هاشم ابتدای خیابان بعثت پ33362123قمقم72271003

م ازادگان بلوار ش عابدي م ش دقایقي36650265قمقم72271004

5قم خ توحید نبش بلوار سوم خرداد جنوبی پ38848880قمقم72271045

3م ش بهشتی جنب اموزش و پرورش ناحیه 3662758520قمقم72271010

متري تقوي 20خرداد 15بلوار37603208قمقم72271016

62 خرداد میان امامزاده سید علی خیابان شهدا دروازه ری پالک 15قم بلوار 37769859قمقم72271088

1 متری قمر بنی هاشم پالک 16 متری ولیعصر نبش 16شیخ آباد -قم38860746قمقم72271079

قم خیابان ارم37731533قمقم72271060

 ساختمان کیمیا1قم میدان سعیدی بل نیروی هوائی نبش ک36703534قمقم72271062

۱۰۶ پ ۱۰ و ۸قم خ ش صدوقی بین ک 32401469قمقم72271019

( متری شهید مدنی 16 ) 3 متری کیوانفر نبش ک 30قم 36630430قمقم72271029

737پ44شاه ابراهیم روبروی ک38903050قمقم72271048

31نیروگاه بلوار شاهد شرقی نبش ک38877377قمقم72271006

193قم مدرس بعداز فلکه نبوی پ36570732قمقم72271027
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3نبش ک (روبروی فرمانداری)میدان جهاد بل رضوی 37717696قمقم72271025

12قم بلوار بعثت نبش کوچه 2538743632قمقم72271022

2 پ34م صدوق ک45قم 32904990قمقم72271056

18نبش کوچه (فروشگاه جانبازان)شهرک پردیسان خیابان ایمان32812024قمقم72271032

655 پالک 96قم خیابان طالقانی نبش کوچه 37752212قمقم72271013

قم خ انقالب چهار راه سجادیه 37721772قمقم72271075

183پالک - ابتدای خیابان بقیه هللا- بلوار جمهوری- قم32895865قمقم72271081

2538756906www.bahar785@yahoo.comقمقم72271026

302پ10قم خ ارم مرعشی02517743277قمقم72271033

11خیابان سمیه پالک - میدان رسالت -خیابان دور شهر 37840258قمقم72271084

قم پردیسان بعداز پایانه مسافربری روبروی سه راه مولوی 32816683قمقم72271037

114 پالک 10قم خیابان توحید بلوار یادگار امام بلوار شهید موسوی نبش کوچه 02538866061قمقم72271092

52پالک -2جنب کوچه -خیابان شهدا-بلوار شهید محالتی 37206515قمقم72271091

64جنب پالک-6نبش کوچه-(عدالت)انسجام-قم32888899قمقم72271093

1112چهل و پنج متری صدوق بیست متری امخام حسین پالک 32944079قمقم72271090

قهاوند خ امام پست بانک قهاوند38462121قهاوندهمدان72381092

قهدریجان خ شریعتی نبش ک ش اسماعیل جمالی37506028قهدریجاناصفهان72131435

قهدریجان خ مدرس تقاطع سوم37500003قهدریجاناصفهان72131257

80 پ 17خ ش مطهری مطهری 47237232قوچانخراسان رضوی72191023

84خ هاتف نبش چهارراه اول جنب پ (عج)خ ولیعصر47234884قوچانخراسان رضوی72191400

*دفتر پیشخوان خدمات دولت جامع* خ ابن سینا نبش چهارراه اول-یا خیابان بهشتی  - 23پالک -خیابان مولوی روبروی مسجد جامع (ره )خیابان امام خمینی -قوچان 47226000قوچانخراسان رضوی72191136

8خراسان رضوی قوچان خ نیکویی پ 47237339قوچانخراسان رضوی72191061

261راه دوم پ 4قوچان خ ش مطهری بعداز47233340قوچانخراسان رضوی72191255

خراسان رضوی قوچان خ ناصرخسرو بعد از مخابرات سمت چپ47220010قوچانخراسان رضوی72191170

59قوچان خیابان  شهید باهنر روبروی مدرسه عالمه طباطبائی دفتر پیش خوان قائم پ 47247880قوچانخراسان رضوی72191082

خمین قورچی باشی بلوار امام خمینی46263733قورچی  باشیمرکزی72361060

جنب هالل احمر- خیابان شهرداری 34229219قیدارزنجان72221133

زنجان شهرستان خدابنده زرینگل34364200قیدارزنجان73221013

قیروکارزین54524217قیروکارزینفارس72251029

 شهریور پاساژ رضایي17قیر بلوار امام خ 54527410قیروکارزینفارس72251254

قیر،بلوارطالقانی،نبش خیابان یخسازی54523555قیروکارزینفارس72251529

بلوار ساحلی کوچه انتظار- محله گودبانو-قیر-  قیروکارزین07154527199قیروکارزینفارس72251572

بلوار امام حسین ع-امام شهر-فارس54562800قیروکارزینفارس72251464

گناباد کاخک ابتدای خیابان امامزاده 57373060کاخکخراسان رضوی72191137

 قدیم جنب پمپ بنزین غفاری10کوت عبداله خیابان 06135555555کارونخوزستان72211420

كنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانك كشاورزي 42444231کازرونفارس72251162

کازرون خیابان امام خمینی روبروی پست2218301کازرونفارس72251444

استان فارس شهرستان کازرون خیابان امام خمینی جنب بانک مت مرکزی 07212232500کازرونفارس72251330

بلوار پریشان اپارتمان قائم42240878کازرونفارس72251281

باالده خیابان شاهد ساختمان پست42474939کازرونفارس72251017

کازرون چهارراه انتظامی حنب بانک سیناساختمان قصر42223377کازرونفارس72251430

فارس کازرون جره باالده باالده42475171کازرونفارس72251093

فارس کازرون باالده خ شاهد42474888کازرونفارس72251106

استان فارس کازرون خ امیرکبیر دفتر پیشخوان دولت42217595کازرونفارس72251062

چهار راه مخابرات - کازرون 07212220980کازرونفارس72251303
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کازرون خ باهنر روبروی بیمارستان ولیعصر عج42218031کازرونفارس72251392

دفترپیشخوان خدمات دولت-خیابان ولیعصر-خشت42452900کازرونفارس72251095

خ حضرتی روبروی مصلی نمازجمعه42216936کازرونفارس72251494

کازرون خ امام جنب اداره مخابرات 2235969کازرونفارس72251208

کازرون سه راه طالقانی42218572کازرونفارس72251290

فارس شهرستان کازرون روستای ناصر اباد شرقی 07142241330کازرونفارس73251037

کاشان بلوار مطهریروبروی مسجد قائم55581113کاشاناصفهان72131407

خ بابا افضل نبش چهارراه كاشاني3614457970کاشاناصفهان72131171

کاشان دروازه دولت خیابان امیریه جنب بانک شهر55473003کاشاناصفهان72131263

میدان كمال الملك جنب بانك ملي55464248کاشاناصفهان72131216

کاشان میدان چهارده معصوم نبش میدان 03615573334کاشاناصفهان72131130

راه سلمان فارسی مق ده متری توحید4خیابان امیرکبیر قبل از 55339698کاشاناصفهان72131412

15نبش کوچه مریم-بلوارگلستان-بلوار امام رضا-کاشان55420250کاشاناصفهان72131429

 ناجی آباد روبروی پارک ناژون2کاشان فاز55433813کاشاناصفهان72131385

کاشان بلوار باهنر جنب بیمه دانا55540820کاشاناصفهان72131291

کاشان خیابان امیرکبیر باالتر از دندانپزشکی جم جنب امالک رفاه55314610کاشاناصفهان72131517

کاشان جوشقان قالی خیابان میر عالالدین جنب مدرسه شهید کالنتری کوچه شهیدان نصر آبادی مغازه صاد ق پور55663460کاشاناصفهان72131522

دفترپیشخوان معینی- ابتدای خیابان دادگستری- کاشمر- خراسان رضوی05328244161کاشمرخراسان رضوی72191146

بلوار معلم حد فاصل میدان شهید رجایی و شهید غالمی55239239کاشمرخراسان رضوی72191403

خراسان رضوی شهرستان کاشمر شهر ریوش 55824003کاشمرخراسان رضوی72191115

کاشمر ابتدای خیابان دادگستری روبروی دبیرستان امام دفترپیام آوران55247917کاشمرخراسان رضوی72191112

 پاساژ گازراني2كاشمر مدرس 8248654کاشمرخراسان رضوی72191111

41بلوار شفا پالک 55258000کاشمرخراسان رضوی72191420

12روبرو دادگستري55250332کاشمرخراسان رضوی72191266

خراسان رضوی کاشمر بلوار شاهد حاشیه میدان شاهد دفتر پیشخوان دولت55243276کاشمرخراسان رضوی72191427

2 خرداد 15 خرداد روبرو 15کاشمر خ 55244399کاشمرخراسان رضوی72191114

روستای فروتقه حاشیه میدان شهدا روربروی داروخانه دکتر رضایی55262436کاشمرخراسان رضوی72191564

روستای زنده جان- کاشمر55334240کاشمرخراسان رضوی73191002

 خرداد15كاشمر خ بهبودی جنب فروشگاه 55242015کاشمرخراسان رضوی72191162

 8 و10خیابان جمهوری اسالمی بین 05155229032کاشمرخراسان رضوی72191735

دفتر پیشخوان خدمات دولت قلندر(مصلی سابق ) کاکی خیابان انقالب کوچه نماز شمال مسجد الزهرا35314651کاکیبوشهر72151015

كامفیروز دهستان خرم مكان58621933کامفیروزفارس7225589

کامیاران خ انتظام باالتر از دکه وکیلی 35521832کامیارانکردستان72281162

شهرک الهیه نبش میدان شورا35535150کامیارانکردستان72281135

کامیاران خ اسد آبادی روبروی فروشگاه فرهنگیان35521153کامیارانکردستان72281033

کامیاران خ بهشتی روبروی بانک ملی35529953کامیارانکردستان72281018

کامیاران خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی وحدت35524023کامیارانکردستان72281088

نبش کوچه بهرنگ- خ بهشتی- کامیاران - کردستان35533088کامیارانکردستان72281053

کامیاران میدان امام شافعی کوچه حشمت بن بست ابراهیمی35531208کامیارانکردستان72281222

72381083همدان کبودراهنگ خ امام دفتر پیشخوان35228180کبودرآهنگهمدان72381083

 جنب فروشگاه طالییه5کبودراهنگ خیابان شهید دستغیب روبروی بوستان 35228622کبودرآهنگهمدان72381081

گل تپه بلوارفرهنگیان جنب پاسگاه35328679کبودرآهنگهمدان72381066

(ازطرف سدشیرین سو)شهر شیرین سو ابتدای بلوار35363825کبودرآهنگهمدان72381068

روبروی اداره تبلیغات اسالمی-خیابان سپاه-کبودراهنگ35227981کبودرآهنگهمدان72381042

روبروی شهرداری شیرین سو-بلوار امام-شیرین سو 35363772کبودرآهنگهمدان72381112
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بندرانزلی کپورچال روبروی رستوران کوچکپور01344568192کپورچالگیالن73331161

کتالم  روبروی بانک صادرات55241667کتالم  وسادات محلهمازندران72351374

روبور یبیمارستان احمد نزاد-کتالم-رامسر55240533کتالم  وسادات محلهمازندران72351192

277اصفهان خ آبشارسوم دشتی بلوارامام پ38683068کرارجاصفهان73131005

1329اصفهان خ آبشار سوم اصفهانک جنب فلکه آزادی پ38583502کرارجاصفهان73131010

36ط اول واحد  (برج سلوک  )ساختمان بازار موبایل کرج - میدان شهدا - کرج خیابان دکتر بهشتی  32207816کرجالبرز72401190

21کرج میدان آزادگان برج میالد پ32570111کرجالبرز72401147

 متری کاج بعد از شاکرزادگان جنب مسجد الجواد45کرج عظیمیه 32557780کرجالبرز72401183

57کرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداری پ32256727کرجالبرز72401236

 دفتر پیشخوان دولت موالنا91کرج مطهری جهانشهر بلوار موالنا روبروی بنفشه سه پالک 34488947کرجالبرز72401099

ساوجبالغ خیابان شهید خویینی ها  دفتر پیشخوان44213431کرجالبرز72401103

65کرج گلشهر ابتدای خ درختی روبروی اولین دوربرگردان پ 33515186کرجالبرز72401179

1 واحد222کرج گلشهر بین خیابان الله و قلندری جنب بانک آینده پالک34642204کرجالبرز72401066

1میدان کرج ابتدای خیابان بهشتی پاساژ فدک ط32402788کرجالبرز72401134

9کرج چهارصددستگاه بلوار عالمه جعفری روبروی شهرداری منطقه 32755939کرجالبرز72401177

4 واحد1ط-5س آتالنتیک(پاکدل)309نبش خ -بلوار ارم-3فاز-مهرشهر-کرج33421927کرجالبرز72401140

طبقه زیرین-مجتمع بورس موبایل فردیس-نرسیده به فلکه اول -فردیس -کرج 36669175کرجالبرز72401173

خیابان شهید بهشتی روبروی نبش دهقان ویالی دوم روبروی فروشگاه امیران34448527کرجالبرز72401125

1مهرویال نبش بلوار معلم روبروی دیستان دخترانه ماندگاران  ساختمان کاوه واحد 33531381کرجالبرز72401018

4کرج  بل امام زاده حسن نبش گلستان 32243513کرجالبرز72401122

8واحد_  اداری13طبقه _برج نیکامال_ فلکه اول_رجائی شهر_ کرج34400040کرجالبرز72401195

38جدید پ14کرج فردیس بل شهدا میدان دوم اول خ36534925کرجالبرز72401201

 9کرج باغستان نبش بلوار موذن جنب شیرینی تخت جمشید ساختمان تخت جمشید طبقه سوم واحد 34343505کرجالبرز72401028

515 غربی، پالک 12 و 11کرج، رجایی شهر، بلوار انقالب، بین خ 34310417کرجالبرز72401026

 دفترپیشخوان دولت8کرج خیابان بهشتی دهقان ویال اول پ34467720کرجالبرز72401114

 6کرج باغستان بوستان یکم پ 02634338096کرجالبرز72401127

 ،طبقه اول1سه راه گوهردشت ابتدای بلوار یادگار امام،ضلع شرقی پل،ساختمان صدف 32707873کرجالبرز72401131

11 شرقی پ 9کرج رجایی شهر خیابان آزادی ابتدای خیابان 34444194کرجالبرز72401207

221کرج ، خیابان بهار بین کوچه حافظ و شهید قاسمی پالک 32225000کرجالبرز72401242

کرج رجایی شهر انتهای سه باندی روبروی پارک ساختمان صدف ط اول4438079کرجالبرز72401151

292كرج خ ش صدوقي روبروي بانك سپه پ 32811102کرجالبرز72401011

کرج م شهدا خ مظاهری ط فوقانی قنادی گلستان2254822کرجالبرز72401012

1کرج حصارک خیابان برزنت بین کوچه آزاد ملکی و شیخی پ34612399کرجالبرز72401107

149پالک  (کاج)کرج خیابان طالقانی شمالی جنب فروشگاه فرهنگیان خیابان شهید نیک دهقان 02612225892کرجالبرز72401087

2متری گلشهربلوارگلزارشرقی بعدازثبت احوال نبش سپیدار پالک45کرج34612436کرجالبرز72401145

چهارباغ خ شهید بهشتی نبش خ کارگر44562804کرجالبرز72401158

15مهرشهر بلوارگلها پ 4کرج فاز33519604کرجالبرز72401215

72401006 دفتر1 طبقه همکف واحد 55کرج شاهین ویال نهم غربی برج نور پالک 34533735کرجالبرز72401006

متری گلشهر سر آبان غربی روبروی بانک صادرات و بانک شهر3464320045کرجالبرز72401155

 3219پالک-پایین ترازکانال-جاره مالرد-فردیس-کرج36563154کرجالبرز72401165

93پ13 و12کرج رجایی شهر بلوار استقالل شمالی بین 34481313کرجالبرز72401232

روبروي مدرسه عفت پالك ده (شهید جاللي)كرج كالك انتهاي خ اول 12314117کرجالبرز72401045

 پیشخوان دولت۱ ط۱۰۱۳کرج چهارراه طالقانی به سمت میدان سپاه بعداز هالل احمر نرسیده به دارایی قدیم پ 34497104کرجالبرز72401226

راه فرهنگ روبروي بن بست گلها4كرج مهرشهر خ فرهنگ نرسیده به 3309137کرجالبرز72401106

154راه طالقاني ج نبش خ ساجدي پ4كرج 32734727کرجالبرز72401085
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 2كرج چهار راه مصباح نبش كوچه كربالیي صالح پ 32709902کرجالبرز72401063

1کرج بلواردانش آموز مقابل پمپ بنزین ساختمان اسکان طبقه 32776115کرجالبرز72401206

 طبقه اول50پالک- بهمن22خیابان -خیابان ولی عصر-خیابان یاسمن-(حسین آباد)کرج مهرشهر 32204595کرجالبرز72401148

فردیس نبش هشتم شرقی قدیم جنب بانک مهر ساختمان ابی36532644کرجالبرز72401082

حصارک روبری خ امام زاده محمد پاساز رضا34551093کرجالبرز72401185

213طبقه دوم واحد -پاساژ یکتا-میدان والفجر-کرج32700425کرجالبرز72401129

8دولت اباد بلوار نبوت رو به روی مسجر شماره 32719140کرجالبرز72401048

84کرج گوهردشت میدان نبوت بل مالصدرا قبل از جمهوری پ 34474347کرجالبرز72401182

 جنب ایستگاه سواری ها4کرج حصار خط 32279280کرجالبرز72401211

13کرج بلوار باغستان حیدراباد خ بنی نجار نرسیده به مسجد مهدیه پ34560741کرجالبرز72401039

انتهای خ مطهری نبش سوم شرقی34463806کرجالبرز72401113

118متر به سمت وحدت پالك 200كرج جاده مالرد سه راه انبارنفت 36654503کرجالبرز72401053

34عظیمیه میدان استقالل جنب بتزتر شام پ 32550005کرجالبرز72401015

76خرمدشت خ ولیعصر روبروی یاسر یک پ34818090کرجالبرز72401202

585کرج چهارراه طلقانی بسمت ازادگان جنب پارک شرافت طبقه فوقانی هانی برگر پ32262706کرجالبرز72401014

593شاهین ویال انتهای خیابان دوم شرقی جنوبی پایین تراز فروشگاه خلیج فارس پ 34403998کرجالبرز72401013

8کرج ورودی شهرک اوج روبروی نظام وظیفه مجتمع نیستان پالک02612527232کرجالبرز72401064

مهرشهر بلوارارم جنب خیابان چهارم شرقی نبش بن بست یاس دفتر پیشخوان دولت34253605کرجالبرز72401136

كرج عظیمیه م مهران بل گلستان32536379کرجالبرز72401130

البرز کرج خ برغان بعد زا بانک صادرات روبروی شیرینی ساقدوش32206741کرجالبرز72401203

 ساختمان آناهیتا طبقه همکف2آزادگان ابتدای خیابان مطهری نبش شاهد 32537768کرجالبرز72401238

119کرج شاهین ویال خ یکم پ4516070کرجالبرز72401041

 ط همکف110کرج طالقانی شمالی نرسیده به ازادگان روبروی خیابان مدنی جنب امالک ایمانی پ32255203کرجالبرز72401093

حصارک خ  فروردین دست چپ س  ماهرنگ ط اول34525162کرجالبرز72401050

63پالک .ابتدای خ حر.خ عدل.کرج34500788کرجالبرز72401164

طبقه همکف105خیابان گلها جنب سردخانه مهرشهر پالک -  مهرشهر4فاز - کرج 33551766کرجالبرز72401052

كرج میدان قدس روبروي شیریني سادات حسیني32269748کرجالبرز72401223

كرج محمدشهرخ ش بهشتي روبروي آتشنشاني02616311110کرجالبرز72401112

کرج ج مالرد ایستگاه اهری36636429کرجالبرز72401080

196بلوار ولیعصر، بین خیابان چهارم و پنجم غربی، پالک 33320317کرجالبرز72401055

 دفتر پیشخوان دولت7كرج میانجاده نبش خ عدل روبروي داروخانه نوروزي پ34557476کرجالبرز72401089

كرج خیابان رنجی های شمالی  جنب گل فروشی پامچال32807809کرجالبرز72401108

 400کرج رجایی شهر بلوار انقالب بین خیابان یکم و دوم روبروی امیران پالک 34445216کرجالبرز72401142

114پالک -خیابان دوم شرقی-خیابان قلم-شاهین ویال34577607کرجالبرز72401077

20کرج شاه عباسی پشت کاروانسرا پ32201316کرجالبرز72401214

11 پالک46گلستان -جاده مالرد-شهرستان فردیس-استان البرز36642826کرجالبرز72401178

مجتمع سایه (حافظیه )متری ثابتی خ ش داوری 24فردیس حافظیه شمالی بلوار 36634506کرجالبرز72401212

کرج رجائی شهرانتهای خ اصلی نبش شهرک جهازیها02634406555کرجالبرز72401092

1 ط1 و2م شهدا ابتدای بهار خ شرع پسند س زیتون پ32253934کرجالبرز72401227

حسن آباد بلوار وصال شیرازی نبش کوهپایه اول32505144کرجالبرز72401116

ساختمان گلها دفتر پیشخوان دولت110کرج آزادگان ابتدای خ مطهری خ ش اصفی جنب اداره ثبت اسناد پ02632559090کرجالبرز72401035

متری گلشهر داخل ایستگاه مترو ضلع غربی دفتر پیشخوان دولت3353500845کرجالبرز72401174

18پالک (110)28 متری انقالب گلستان 24ج مالرد بلوار36671035کرجالبرز72401166

كرج خ شهیدبهشتي مابین میدان سپاه وسه راه گوهردشت جنب بانك توسعه4428091کرجالبرز72401070

کرج ش وحدت ضلع غربی م راه آهن36631951کرجالبرز72161113
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16 پ13کرج باغستان گلستان34300114کرجالبرز72401058

5کرج حصارک میدان دنشگاه نبش خ بوعلی جنب پست بانک پ34501157کرجالبرز72401025

6پ- جنب بانک تجارت- ک سازمان آب- خ دانشکده-کرج02612241997کرجالبرز72401067

حصارک باال خ میرتقی ها نبش ک اسالمی 34570248کرجالبرز72401098

دولت دفترپیشخوان 11 واحد4هشتگرد بلوار امام روبروی بانک ملی ساختمان الماس طبقه44232787کرجالبرز72401119

58كرج ج مالرد نبش گلستان 36641516کرجالبرز72401065

333کرج حصارک خ مالک اشتر پالک34652167کرجالبرز72401146

96چهارباغ خ بهشتی نبش کوچه شهید طاهری پالک 44564085کرجالبرز72401019

 متری گلشهر نبش خ اصالنی45کرج خ شهیدبهشتی بعدازمیانجاده نرسیده به02634451910کرجالبرز72401163

6کرج خرمدشت بعد از یاسر 34808757کرجالبرز72401219

33 جدید پ 28 خ 3فردیس فل36551752کرجالبرز72401210

کرج ش وحدت ضلع غربی م راه آهن36631951کرجالبرز72401217

10ابتدای خیابان مسجدابوالفضل پ(کالک نو)کرج بلوارمدرس ایستگاه شهرداری 32321412کرجالبرز72401044

2 واحد1شهرستان کرج شهر کرج انتهای مطهری نرسیده به آزادگان جنب تامین اجتماعی ساختمان آفتاب ط- استان البرز 02634410650کرجالبرز72401243

کرج کمالشهر میدان شهرداری خیابان امام خمینی طبقه باالی فروشگاه افقکوروش 34726047کرجالبرز72401040

 خمسجدالنبی جنب آژانس مصطفی110جاده مالرد شهرک 36646898کرجالبرز72401194

29مطهری روبروی مسجد الزهرا پالک 34424535کرجالبرز72401208

گرمدره کوهک انتهای بلوار امیر کبیر36107923کرجالبرز72401191

8 ورودی دوم طبقه دوم اداری واحد 5کرج مهرشهر کیانمهر بلوار امیرکبیر ساختمان اداری و تجاری سامان 33214008کرجالبرز72401396

ضلع غربي سینما دفتر خدمات پیشخوان دولت5كرج فردیس فل36545368کرجالبرز72401021

33216218majidpoorali1986@yahoo.comکرجالبرز72401400

كرج حصارك خ ش بهشتي سه راه پستخانه34667412کرجالبرز72401172

، ساختمان ویهان، ط همکف91کرج، حصارک، خ شهید بهشتی، روبروی خ انقالب، بن بست34504166کرجالبرز72401408

(بعداز کوچه الله)جنب امالک اطمینام-خ طالقانی-روبروی درب اصلی موسسه سرم سازی رازی-حصارک-کرج34686800کرجالبرز72401417

البرز کرج گلشهر خ کوکب غربی نبش ک سمیه قبل از فروشگاه رفاه33529202کرجالبرز72401410

9میدان شهدا اول خ بهار پالک 32222933کرجالبرز72401434

 طبقه همکف 131بلوار قائم پالک -خیابان شهید مصطفی خمینی-چهارصددستگاه-کرج02632745699کرجالبرز72401420

 متری گلشهرخیابان ولیعصر روبروی سازمان صنعت معدن وتجارت جنب امالک دنیا45کرج خیابان شهید بهشتی بعداز 02634586007کرجالبرز72401419

1 واحد1 طبقه12متری کاج نرسیده به شاکرزادگان ساختمان بیمه ایران پالک45عظیمیه بلوار 32549770کرجالبرز72401437

11 ابتدای خ دوم جنب پارکینپ اسکان پالک 2رجایی شهر فاز 02634400825کرجالبرز72401430

76کرج،بلوار هفت تیر،خیابان شهید صدوقی،خیابان صالحی،پالک 09120654707کرجالبرز72401435

6، ساختمان ساعتچی، واحد94کرج، میدان توحید، خیابان آبان، خیابان هدایت، پالک32404308کرجالبرز72401427

کرجبلوار هفت تیر بینچهارراه مصباح و کارخانه قند جنب النک ملی شهید فهمیده 32248777کرجالبرز72401445

-1 طبقه 0میانجاده خیابان عدل خیابان هفت تیر پ 34554767کرجالبرز72401455

307 پالک16و14حسن آباد بوعلی شرقی بین بوعلی 32544305کرجالبرز72401429

طبقه همکف-26پالک-2خیابان میعاد-خیابان مطهری-کرج34410605کرجالبرز72401456

اشتهارد خیابان معلم ضلع شرقی مسجد جامع02637722955کرجالبرز72401464

10 و9بلوار موذن خیابان اشتراکی جنوبی بین گلستان 34340255کرجالبرز72401453

  10 واحد 2گوهردشت فلکه اول برج نیکامال طبقه منفی 02634495194کرجالبرز72401480

شهر الوان خ فتح المبین06425624053کرخهخوزستان72211107

خ ولیعصر کوچه حجتی نرسیده به اداره ثبت اسناد34343135کردکویگلستان72321023

کردکوی خ پاسداران روبروی امامزاده مجید34351700کردکویگلستان72321011

خ شهید بهشتی جنب پاساژ جمهوری34342057کردکویگلستان72321022

کردکوی خ نواب صفوی جنب مطب دکتر وحید حسینی34336000کردکویگلستان72321028

6خیابان دستغیب نبش کوچه33329022کرمانکرمان72291096
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روبروی اسپرت شاملو_ شهریور ۱۷نبش سه راه -  شهریور17خ - کرمان3318353کرمانکرمان72291057

کرمان خیابان فلسطین ضلع جنوبی میدان بسیج  طبقه زیرین اژانس کارمانیا32268642کرمانکرمان72291120

22کرمان خ بهمنیار نبش کوچه 2477800کرمانکرمان72291001

16کرمان ترمینال قدیم روبروی کالنتری 32523160کرمانکرمان72291135

2بلوار ادیب بعداز ک03413238504کرمانکرمان72291047

نبش چ امیر کبیر- بلوار جمهوری اسالمی - کرمان 03412121130کرمانکرمان72291023

( 6بهزاد  )کرمان خ بهزاد تقاطع شهیدحسن فدایی 33244367کرمانکرمان72291217

13و11بین کوچه - خیابان میرزاآقاخان شمالی- کرمان 32229438کرمانکرمان72291028

3و1ابتدای جاده تهران بین ک 32449098کرمانکرمان72291051

 خواجو27خ خواجو به سمت مالک اشتر نبش کوچه 32523151کرمانکرمان72291027

16 و 14خ بهمنیار حدفاصل ک2444014کرمانکرمان72291050

.حد فاصل چهار راه شفا وفرهنگیان روبروی اداره منابع طبیعی. کرمان بلوار جمهوری32116357کرمانکرمان72291136

5شهرک مطهری نبش ایثار 32160280کرمانکرمان72291119

خیابان شریعتی جنب سازمان انتقال خون-کرمان32229104کرمانکرمان72291161

(دفتر پیشخوان ولی عصر)چهارراه ابوحامد 32232939کرمانکرمان72291035

13و11سراسیاب فرسنگی خ ش مغفوری بین ک 33351723کرمانکرمان72291004

کرمان پارک نشاط جنب بانک تجارت نبش خ اورندی32220334کرمانکرمان72291193

ابتدای خیابان گلبازخان- خیابان قدس 32222372کرمانکرمان72291048

جنب ایستگاه تاکسی خیابان سرباز - (مشتاق)میدان شهداء33325506کرمانکرمان72291021

کرمان ابتدای بلوار حمزه32455465کرمانکرمان72291125

20و 18ابتدای بلوار قدس بین ک32530571کرمانکرمان72291030

52و 50خ ابوذر شمالی حد فاصل ک 2528418کرمانکرمان72291049

41.43خیابان مصطفی خمینی حدفاصل کوچه شماره 33231216کرمانکرمان72291073

کرمان بلوار شیراز نرسیده به سه راه بوستان32435255کرمانکرمان72291181

 جنب ایستگاه گاز3 و 1کرمان بلوار ساوه بین کوچه 33230815کرمانکرمان72291056

خ مطهری شرقی روبروی بیمارستان راضیه فیروز جنب دفتر خدمات قضایی 32227441کرمانکرمان72291019

بزرگراه امام حدفاصل پل ابوذر وپل باقدرت33224448کرمانکرمان72291003

روبروی مخابرات شهیدمفتح/بلوارشهیدمفتح/کرمان32727160کرمانکرمان72291025

23 و 21ابوذر شمالی حدفاصل کوچه 32519221کرمانکرمان72291171

36 و 34بین کوچه - بلوار هوانیروز- کرمان 32824075کرمانکرمان72291185

 دفتر پیشخوان خدمات دولت6بلوار پیروزی نبش کوچه 32231542کرمانکرمان72291113

کرمان انتهای خیابان مهدیه نبش بلوارمفتح03432732544کرمانکرمان72291221

27 و 25خ جهاد بین كوچه -كرمان 2719909کرمانکرمان72291024

مصطی خمینی روبرو پمپ بنزین شهاب 33242592کرمانکرمان72291246

211کرمان بلوار جمهوری مجتمع بازار موبایل واحد 32484104کرمانکرمان72291250

30کرمان خیابان ابوذرجنوبی نبش کوچه 32735256کرمانکرمان72291202

57و55کرمان بل جهاد بین ک32735811کرمانکرمان72291010

خ قرنی جنب بانک ملی2268687کرمانکرمان72291009

بلوار جمهوری چهارااه امام جمعه روبروی بانک اینده32443220کرمانکرمان72291259

بزرگ راه امام خمینی چهارراه جوپاری جنب ورودی شهرک نون والقلم03433217303کرمانکرمان72291258

 دفترپیشخوان دولت نوین تک10+ کرمانشاه چهارراه وکیل اقا روبه روی بانک ملت طبقه زیرین پلیس37221011کرمانشاهکرمانشاه72301113

خ نقلیه روبروي بیمارستان امام خمیني نبش كوي رنجبر دفترمهرگان37212782کرمانشاهکرمانشاه72301226

ابتدای کوچه ثبت دفتر تبسم- خ شریعتی -کرمانشاه37217003کرمانشاهکرمانشاه72301074

-ورودی اپارتمانهای قرمز-انتهای آبادانی مسکن-کرمانشاه34214842کرمانشاهکرمانشاه72301022

کرمانشاه بلوار کیهانشهر بعداز بیمارستان بیستون جنب پزشکی قانونی38325005کرمانشاهکرمانشاه72301010
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2کرمانشاه میدان آزادی ترمینال 38223057کرمانشاهکرمانشاه72301028

کرمانشاه خ اسد ابادی مقابل دبیرستان شاهدامام باقر نرسیده به چوبفروشها8253112کرمانشاهکرمانشاه72301052

 دفتر پیشخوان خدمات دولت کامسو438 متری پالک 40 متری سیروس سمت چپ بر خیابان 40 متر به سمت 50.چهارراه جوانشیر:کرمانشاه37218133کرمانشاهکرمانشاه72301044

وكیل اقا خ شهیدرجائي دفترخدمات ارتباطي چاپار37212009کرمانشاهکرمانشاه72301188

متری سوم30(گذرنامه سابق)متری آل آقا45کرمانشاه 38358166کرمانشاهکرمانشاه72301280

خ خیام ك سرخوش 37273470کرمانشاهکرمانشاه72301193

236نبش کوچه - روبروی درب ورودی مجتمع امیریه - بلوار شقایق - شهرک پردیس 37203605کرمانشاهکرمانشاه72301021

خ فردوسي سه برق خ فاطمیه 37281422کرمانشاهکرمانشاه72301189

 متری آزادگان20کرمانشاه مسکن شهرک آزادگان  خیابان 9461319کرمانشاهکرمانشاه72301017

دفتر پیشخوان خدمات دولت میالد-خ محمد باقر صدر-خ امجدیان-کرمانشاه08318211325کرمانشاهکرمانشاه72301069

بهمن جنب دفتر هواپیمایی هما22کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سه راه38225060کرمانشاهکرمانشاه72301168

کرمانشاه چهارراه راهنمایی38245659کرمانشاهکرمانشاه72301050

دولت اباد بلوار اصلي مقابل بانك تجارت  38264847کرمانشاهکرمانشاه72301176

متری دوم نبش کوی تعزیرات حکومتی30بهمن 3835152822کرمانشاهکرمانشاه72301102

تعاون ایستگاه هفت- کرمانشاه 34216801کرمانشاهکرمانشاه72301194

میدان ازادی خیابان سیده فاطمه دفتر پیشخوان آسیا38211851کرمانشاهکرمانشاه72301177

دفترپیشخوان دولت گلستان332ابتدای بلوار گلریزان جنب کوی ,بهمن،چهارراه سنگر۲۲كرمانشاه،38389690کرمانشاهکرمانشاه72301031

متري دوم دفتر آزادگان45حافظیه خ38359123کرمانشاهکرمانشاه72301025

 بلوار شهید فهمیده روبروي هنرستان تالش1فرهنگیان فاز8221900کرمانشاهکرمانشاه72301195

کرمانشاه بلوارمصطفی امامی باالتراز پارک معلم جنب بانک سپه دفترپیشخوان دولت بزرگ ولیعصر08338223132کرمانشاهکرمانشاه72301040

 متری شهرک پرواز      روبروی مجتمع سعدی45میدان نیایش   بلوار شهید عاصمی   خیابان -کرمانشاه میدان امام خمینی 34326703کرمانشاهکرمانشاه72301059

135متری پالک 40خ 3کرمانشاه؛شهرک وحدت 34290058کرمانشاهکرمانشاه72301162

کرمانشاه الهیه خ طالقانی نبش کوی کمیل دفترپیشخوان دولت کاوش38456846کرمانشاهکرمانشاه72301036

گلستان پایینتر از شیالت نرسیده به قنادی بابانویل روبه روی بانک ملت38453469کرمانشاهکرمانشاه72301182

 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه شهرک تعاون ایستگاه دفتر پیشخوان تعاون34238863کرمانشاهکرمانشاه72301049

 روبروی فروشگاه بزرگ رفاه دفتر پیشخوان مهر121بلوار طاقبستان نبش کوی 34216888کرمانشاهکرمانشاه72301246

خیابان شریعتی مقابل کوچه یارکودکان بعد از فروشگاه کورش37299277کرمانشاهکرمانشاه72301200

متر پایین تر از داروخانه دکترمرادی300الهیه انتهای خ بهداری 8384402کرمانشاهکرمانشاه72301027

 دفتر پارسه7 ایستگاه 2كرمانشاه فرهنگیان فاز 34236512کرمانشاهکرمانشاه72301034

کرمانشاه نوکان دفتر پیشخوان دولت نوکان08334310289کرمانشاهکرمانشاه72301045

کرمانشاه میدان ظفر ابتدای جاده قدیم 34220880کرمانشاهکرمانشاه72301007

نرسیده به میدان جمهوري اسالمي-نقلیه -كرمانشاه08317216606کرمانشاهکرمانشاه72301205

نرسیده به میدان رسالت بلواررضوان مدنی روبروی امدادونجات الهیه2الهیه چقامیرزافغاز08338383394کرمانشاهکرمانشاه72301245

1كرمانشاه بلوارطاقبستان نبش بلوارنبوت پ34215194کرمانشاهکرمانشاه72301170

کرمانشاه شهرک معلم میدان حافظ34267000کرمانشاهکرمانشاه72301094

کرمانشاه شه امام خمینی خ انقالب 08318276380کرمانشاهکرمانشاه72301206

شهیادخ شباب روبه روی داروخانه دکترقهرمانی دفترپیشخوان دولت نوری08318235025کرمانشاهکرمانشاه72301063

 برخ اصلی 2کرمانشاه انتهای سجادیه ش فدک فاز 38332292کرمانشاهکرمانشاه72301065

كرمانشاه ش دادگستري انتهاي خ كسایي 08338274308کرمانشاهکرمانشاه72301230

کرمانشاه میدان ظفر34323223کرمانشاهکرمانشاه72301214

17کرمانشاه رودکی جنوبی نبش ک 08314282528کرمانشاهکرمانشاه72301259

22و21خ موید خ امیرکبیرروبروی پارک شیرین پ08337217801کرمانشاهکرمانشاه72301223

22 ق 152کرمانشاه شهرک پردیس ب 37262182کرمانشاهکرمانشاه72301030

38 متری جنب بانک صادرات سوخته پالک 40دولت آباد ابتدای 08338283000کرمانشاهکرمانشاه72301181

208کرمانشاه شهرک پردیس نبش  کوچه 37249875کرمانشاهکرمانشاه72301018
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دفتر پویا  (ع) امام سجاد 4کرمانشاه بلوار راهنمایی ورانندگی مقابل حوزه 8247543کرمانشاهکرمانشاه72301225

کرمانشاه م ازادی خ سید فاطمه روبروی سید فاطمه38211300کرمانشاهکرمانشاه72301048

 جنب نانوایی ماشینی9 ایستگاه 2فرهنگیان فاز -کرمانشاه34234108کرمانشاهکرمانشاه72301229

 بلوار فارابی جنب مرکز تلفن دانشگاه دفتر نور 2کرمانشاه شهرک معلم فاز 08314282591کرمانشاهکرمانشاه72301208

 بلوارعطار خ الله جنوبی دفترپیشخوان سپهر2شهرك معلم فاز 34266357کرمانشاهکرمانشاه72301005

102 جنب کوی 1کرمانشاه کرناچی ایستگاه 34282130کرمانشاهکرمانشاه72301043

 نبش خ عصر انقالب5کارمندان ایستگاه 34210993کرمانشاهکرمانشاه72301199

كرمانشاه ماهیدشت ابتداي جاده بوژان08324622203کرمانشاهکرمانشاه72301012

زن روبروي مجموعه وررشي شركت نفت.بل08318387800کرمانشاهکرمانشاه72301197

27شهیاد خ شباب خیابان امینی پ38248936کرمانشاهکرمانشاه72301201

کرمانشاه دولت آباداسالمیه بلواراسالمیه38274506کرمانشاهکرمانشاه72301261

شهرك شهیدباهنرایستگاه دوم روبروي مسجدالنبي34279107کرمانشاهکرمانشاه72301160

کرمانشاه دولت ابادروبروی کالنتری دفتر پیشخوان دولت  اعتماد38281810کرمانشاهکرمانشاه72301099

کرمانشاه مسکن خ صیاد ی تبار34229420کرمانشاهکرمانشاه72301278

کرمانشاه کیهانشهر خ اصلی قبل میدان دروم 08338331422کرمانشاهکرمانشاه72301026

کوزران بلوار امام خمینی ره 34663124کرمانشاهکرمانشاه72301279

بلوار شهید مطاعی دفتر پیشخوان دولت مهروماه1کرمانشاه فرهنگیان فاز09189206599کرمانشاهکرمانشاه72301071

ورودي شهرك الهیه بلوار شهیدان رضایي38160173کرمانشاهکرمانشاه72301248

2كرمانشاه اخر مسكن چهاراه ازادگان ق34237109کرمانشاهکرمانشاه72301198

کرمانشاه الهیه بهداری نبش بازارچه38395040کرمانشاهکرمانشاه72301039

346کرمانشاه  خیابان سید جمال الدین اسدآبادی روبروی مسجد رشیدی پالک 37280494کرمانشاهکرمانشاه72301042

کرمانشاه میدان ازادی ترمینال شماره دو نبش کوی سلمان فارسی ،جنب کارگزاری تامین اجتماعی دفتر پیشخوان دولت 8250029کرمانشاهکرمانشاه72301185

كرند غرب روبه روي سپاه پاسداران43724205کرندکرمانشاه72301191

گلستان گنبدکاووس روستای کرند33372942کرندگلستان73321014

میناب روستای کریان 42380315کریانهرمزگان73371001

صومعه سرا دهستان کسماء خ سردارجنگل روبروی داروخانه44353805کسماگیالن72331179

بلوار پاسداران جنب نوشت افزار درخشان46363803کشاورزآذربایجان غربی72111261

جنب مرغ فروشی شاهی-پایین تر از بانک ملت-خ امام42140733کشکسرایآذربایجان شرقی72101538

رفسنجان کشکوئیه ابتدای بلوار معلم34392222کشکوییهکرمان72291088

خراسان رضوی کالت خ امام خمینی پاساژ کریمی 34723141کالتخراسان رضوی72191151

خراسان رضئی شهرستان کالت روستای چنار34764315کالتخراسان رضوی73191161

روستای نگل33931642کالترزانکردستان73281010

خیابان اصلی پایین تر ازمیدان امام حسین روبه روی بانک کشاورزی-کالته خیج32554796کالته  خیجسمنان72231066

کالچای جنب بانک سپه دفتر خدماتی01426584540کالچایگیالن72331136

کالچای خ امام روبروی مطب دکتر رودبارکی42684080کالچایگیالن72331036

کالچای پاساژ حقیقت انتهای پاساژ42683472کالچایگیالن72331082

کالچای خ شهرداری روبروی پاساژ رضا42683434کالچایگیالن72331133

ط همکف مجتمع مروارید-نبش بن بست صدف-نوده-خیابان امام شرقی-کالچای-گیالن01342685984کالچایگیالن72331568

خوشامیان- کالرآباد 54605865کالرابادمازندران72351940

مازندران كالراباد خ امام اداره پست54602555کالرابادمازندران72351245

جنب شرکت مهندسی برق هونام-کوچه دارایی-حسنکیف-کالردشت52625050کالردشتمازندران72351667

روبروی بانک رفاه-26خیابان امام خمینی شمالی 48510کاللهگلستان72321086

۵گلستان کالله خ طالقانی نبش طالقانی 35448478کاللهگلستان72321113

13نبش امام حسین-کالله شهرک امام حسین35421542کاللهمازندران72321172

493خ امام جنوبی روبروی بانک تجارت پ 35447493کاللهگلستان72321009
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12روبروی امام خمینی _بعداز پل شهرداری _ خیابان امام خمینی جنوبی _کالله 35449030کاللهگلستان72321130

خ امام خمینی جنوبی روبروی بانک تجارت 01735423385کاللهگلستان72321183

472 پالک 10گلستان شهرستان کالله خیابان آزادی نبش آزادی 01735423571کاللهگلستان72321188

خلخال بخش شاهرود شهر كلور خیابان شهید بهشتی نرسیده به شهرداری32463800کلوراردبیل72121087

ش خ تربیت بدنی نرسیده به پل روبروی پارک بذکلیبر-آ44441010کلیبرآذربایجان شرقی72101185

دفتر پیشخوان-روبروی ثبت واسناد-خیابان امام-کلیبر-اذربایجان شرقی44444586کلیبرآذربایجان شرقی72101410

باالتر از پست بانک-خ بازرگانی-چهارراه الله44446016کلیبرآذربایجان شرقی72101503

كرج پیشاهنگي باالتر از مسجد ولي عصر 34815581کمال  شهرالبرز72401062

729پ15البرزکمالشهر خ امام میالد34902532کمال  شهرالبرز72401072

 دفتر پیشخوان دولت1/14کمالشهر ظفر -کرج34700179کمال  شهرالبرز72401156

26 پ2و1كمالشهر بلوار شهرداري بین گلستان34705250کمال  شهرالبرز72401101

۱۷ پ ۹البرز کرج کمالشهر خ امام خمینی خ میالد 02634726892کمال  شهرالبرز72401394

ط همکف-5پ-ساختمان اداری و تجاری رضوان-(ثمره)متری امام صادق16خ-میدان شهید بهشتی-بلوار شهید بهشتی-کمالشهر02632401255کمال  شهرالبرز72401404

بلوار شهید بهشتی خیابان پیشاهنگی خیابان دهم شرقی نبش کوچه اول 02634812550کمال  شهرالبرز72401414

واحدهمکف1 ساختمان سپهر2/6کرج کمالشهر خرمدشت یاسر34804552کمال  شهرالبرز72401413

5 پالک 1نبش کوچه کوثر .نبش کوچه فدایی.میدان هفت تیر به سمت کارخانه قند.کرج 32735242کمال  شهرالبرز72401198

(ع)جنب مسجد امام رضا  - (ره)خیابان امام خمینی 35455172کمیجانمرکزی72361036

خ معلم نرسیده به فلکه شهرداری35453777کمیجانمرکزی72361061

جنب بخشداری کنارتخته دفتر پیشخوان گندمکار .جاده ترک اباد .فارس کنارتخته 42443090کنارتختهفارس72251304

کنارک خ خاتم انبیاءفلکه شورا ساختمان مخابرات مرکزی دفتر خدماتی امیر المومنین05464222228کنارکسیستان و بلوچستان72241033

استان س و ب شهرستان کنارک خ خاتم شمالی نبش چهاراه نیازی35384098کنارکسیستان و بلوچستان72241059

استان سیستان و بلوچستان کنارک روستای کهیر 05435393303کنارکسیستان و بلوچستان73241009

(ع)گلپایگان گلشهر نبش میدان امام حسین57322227کنجدجاناصفهان72131399

بلوارمعلم جنب تاکسی تلفنی امین-میدان امام سجاد-بندرکنگ44234900کنگهرمزگان72371114

خیابان استفالل ساختماي كسري روبروي پارك استفالل37220253کنگانبوشهر72151029

دفتر پیشخوان خدمات دولت- پاساژ نامداری - روبروی خیابان وحدت - بلوار امام خمینی - کنگان 07727221324کنگانبوشهر72151075

شهر سیراف 37253470کنگانبوشهر72151028

بلوار امام روبروی شهرداری-شهرستان کنگان- استان بوشهر 7214572کنگانبوشهر72151001

8کرمانشاه کنگاور خ شهدا خ عظیمی پ 08372223194کنگاورکرمانشاه72301224

کرمانشاه کنگاور خ طالقانی جنب بانک کشاورزی دفتر آناهیتا08372235858کنگاورکرمانشاه72301253

 11كنگاور بلوار شهید قلیوند روبه روی کالنتری 48237500کنگاورکرمانشاه72301165

میدان امام پشت بانك ملي48222445کنگاورکرمانشاه72301212

کرمانشاه کنگاور بلوار انقالب روبروی درب اصلی معبد آناهیتا دفتر پیام 48222884کنگاورکرمانشاه72301187

گودین ،دفتر خدماتی ارسالن-کنگاور-کرمانشاه48142971کنگاورکرمانشاه72301109

67پ16کهریزسنگ خ امام نبش خ42322240کهریزسنگاصفهان72131011

398کهریزک بلوار بهشتی 56511380کهریزکتهران72161680

(کوچه ماالریا)7خیابان امام کوچه امام خمینی -کهنوج43231166کهنوجکرمان72291115

میدان شهداروبرو بانک رفاه37826450کوارفارس72251155

کوار جنب بانک ملی 37825214کوارفارس72251419

كوار روبروي كالنتري پاساژ زارعي37828156کوارفارس72251339

کوار خ نسیم جنب شرکت راوک37827900کوارفارس72251192

نبش چهارراه اول - (ع)خیابان امام حسین  - (ره)بلوار مام خمینی - شهرستان کوار - فارس 37825918کوارفارس72251588

کوی هادی آباد خیابان اصلی جنب حسینیه 35559560کوت عبدهللاخوزستان72211375

استان اردبیل شهرستان کوثر خ ش رجایی اول خ طالقانی32924733کوثراردبیل72121022

طبقه همکف-ساختمان مادر-خیابان شهید مطهری شرقی-کوچصفهان34552898کوچصفهانگیالن72331588
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424671675384173596کوزه  کنانآذربایجان شرقی72101264

ساختمان رحیم اسکندری-سمت راست-باالتر از بانک ملی-خ شهدا 42467432کوزه  کنانآذربایجان شرقی72101580

اندیکا کوی کوشک جنب مخابرات06143285500کوشکخوزستان73211008

خیابان انقالب- شهر کوشکنار- شهرستان پارسیان-هرمزگان07644673223کوشکنارهرمزگان72371157

گیالن کومله جنب مخابرات 42575969اطاقور-  کومله گیالن72331023

کوهدشت کوهنانی خ رهبری روبروی بانک ملی6753175کونانیلرستان72341172

كوهناني خیابان رهبري32672328کونانیلرستان72341198

كرمان كوهبنان خ امام روبروي دانشگاه آزاد33492030کوهبنانکرمان72291061

10کوهپایه خیابان حافظه پالک46423900کوهپایهاصفهان72131458

خیابان رهبري جنب بانك صادرات روبروي بانك تجارت32626217کوهدشتلرستان72341113

خ امام خمینی باالتر از مخابرات36222269کوهدشتلرستان72341150

چهارراه بسیج نرسیده به بانک کشاورزی32641101کوهدشتلرستان72341110

کوهدشت میدان شهدا خ رودکی06636239009کوهدشتلرستان72341058

کوهدشت خ اما م ابتدای خ فردوسی32638802کوهدشتلرستان72341166

لرستان کوهدشت روبروی شهرداری 32637444کوهدشتلرستان72341245

71-34-1197شهرك شهید رجایي جنب مسجد نبي اكرم دفتر خدمات ارتباطي 32644433کوهدشتلرستان72341146

شهریورروبروی نانوایی سنگک17میدان معلم خ 32620937کوهدشتلرستان72341075

خرداد سابق15کوهدشت خیابان شهید رضایی روبروی بنیاد 3263510-کوهدشتلرستان72341111

326360566841755443کوهدشتلرستان72341147

نبش چ راه سادات.متری شهیدباهنر30خ36242782کوهدشتلرستان72341167

شهردرب گنبد-کوهدشت-لرستان32670094کوهدشتلرستان72341254

خ بوعلی نبش خ خاقانی32622948کوهدشتلرستان72341184

کوهدشت ضلع جنوبی میدان معلم06636242894کوهدشتلرستان72341151

كوهدشت خیابان سپاه32630665کوهدشتلرستان72341200

خ جهاد شمالي جنب مسجد سیدالشهدا 06636243167کوهدشتلرستان72341143

کوهرنگ خ امام خمینی جنب ترمینال33623002کوهرنگچهارمحال و بختیاری72171043

بازفت تلورد03833632499کوهرنگچهارمحال و بختیاری72171157

وحدت آباد-خواجه ای-میمند-فیوزاباد-فارس09024543888کوهره  سرخیفارس7225584

سروستان کوهنجان خیابان امام خمینی07125263003کوهنجانفارس72251207

دستناء خیابان شهدا روبروی شهرداری قدیم32686815کیارچهارمحال و بختیاری72171123

گیالن کیاشهر خ امام41822170کیاشهرگیالن72331222

 شهرکیان خ امام باالتر از بانک ملی 33321427کیانچهارمحال و بختیاری72171141

گالیکش جنب بانک سپه01745830705گالیکشگلستان72321108

خ شهید منتظری-خ امام5837501گالیکشگلستان72321059

گالیکش خ امام جنب بانک ملی35830488گالیکشگلستان72321032

گالیکش خ امام جنب دکتر صفارایی35836540گالیکشگلستان72321072

گلستان گالیکش صادق آباد 01735800997گالیکشگلستان72321190

روبرو خیابان شهید باهنر (ره)استان گلستان شهرستان گالیکش خیابان امام خمینی 01735831255گالیکشگلستان72321214

گلستان گالیکش ابتدای شریعتی ساختمان نگین طبقه اول35838187گالیکشگلستان72321151

آذربایجانشزقی شهر گوگان خیابان امام پایین تر از چهارراه مرکزی روبروی بانک صادرات 34527722گاوکانآذربایجان شرقی72101275

نرسیده به خ سعدی- خ معلم-خ امام34522652گاوکانآذربایجان شرقی72101573

چهارراه مرکزی34523231گاوکانآذربایجان شرقی72101626

گتاب بیل پی جنب مدرسه شهید طالشیان دفتر پیشخوان دولت32453966گتابمازندران72351504

گتاب بیل پی جنب مدرسه شهید طالشیان دفتر پیشخوان دولت32453966گتابمازندران73351346

خوزستان گتوند ابتدای خ استقالل جنب ترمینال نبش بازار  روز36320037گتوندخوزستان72211329
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گتوند خ امام جنب بانک ملی36325884گتوندخوزستان72211007

گتوند خ استقالل بین شهیدطیبي ومیثم36321570گتوندخوزستان72211033

جنب مرکز مخابرات- کوچه شهید محمدپور- خیابان امام خمینی - صالح شهر 36373544گتوندخوزستان72211401

گتوند، بعد از خیابان آزادی، ابتدای خیابان جمهوری06136327765گتوندخوزستان72211451

6سه راهی باالتراز بانک صادرات روبه رو کوچه32326938گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311099

گچساران خیابان دانشگاه روبروی ساختمان پزشکان32221705گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311028

فلکه زندان- دستگاه 500گچساران 32333195گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311091

دفتر پیشخوان دولت سفیر گچساران - 2طبقه - روبروی بانک صادرات مرکزی - چهار راه ساعت 32227105گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311032

گچساران خیابان بالدیان جنب داروخانه شبانه روزی جعفرپور دفتر پیشخوان دولت پاسارگاد 32222665گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311039

طبقه دوم -ساختمان کوروش - سمت راست-جنب بانک توسعه تعاون -خیابان عمران -گچساران 32228816گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311077

روبروی اداره مخابرات-گچساران32224509گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311072

خیابان ولیعصر- باشت-  گچساران2620024گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311044

جنب اداره کار و اموراجتماعی-چهار راه فرمانداری قدیم-گچساران32222821گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311054

کهگیلویه و بویراحمد گچساران خیابان بشارت پاساژ میالد طبقه اول32222315گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311009

بلوار ولی عصر پایین تر از بانک صادرات و پاساژ سعدی 32222577گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311048

5شهرک نفت نبش کوچه 32333046گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311109

ساختمان بلوتی_خیابان شیراز_مرکز شهر07432226350گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311118

کوچه پست مطهری -  دی 9خیابان - دوگنبدان 07432225851گچسارانکهگیلویه و بویراحمد72311128

10شهر گراب خ رهبری پ32683045گرابلرستان72341144

یاسوج لوداب شهر گراب07433280464گراب سفلیکهگیلویه و بویراحمد72311092

گراش52441888گراشفارس72251223

شهرستان گراش خیابان امام روبروی باغ ملی پیشخوان خدمات-فارس52449006گراشفارس72251046

جنب داروخانه دکتر فانی-روبروی پاساژ صادق-خیابان امام خمینی-گراش-فارس52452515گراشفارس72251459

6اذر اذر 5گرگان خ 32226340گرگانگلستان72321097

خیابان پاسداران  ابتدای کوچه استادیوم  ورزشی-گرگان32250002گرگانگلستان72321041

بیست متری دوم انقالب - 16و14بین انقالب- خیابان انقالب -  گرگان 32159889گرگانگلستان72321017

خ دانشجو  مقابل درب سوم دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان مهرگان 32120306گرگانگلستان72321067

14گرگان خیابان شهدا نبش الله 32255119گرگانگلستان72321096

روبروی اتکا - نبش چهارراه فلسفی 32250000گرگانگلستان72321135

خیابان ولیعصر عدالت هشتم 32358001گرگانگلستان72321002

خ رازی بعدازمرکز بهداشت نبش خ سید احمد خمینی32441078گرگانگلستان72321058

نبش اردیبهشت شرقی- گرگانپارس  - گرگان 32353437گرگانگلستان72321132

گرگان میدان تاالر01732220145گرگانگلستان72321007

9آذر-روبروی بلوار حسام-آذر5گرگان خیابان 32248656گرگانگلستان72321082

گرگان میدان شهرداري روبروي مخابرات مركزي32220017گرگانگلستان72321055

11 و 9گرگان شهرک امام بین کوچه 32128712گرگانگلستان72321073

راه بعثت جنب دارو خانه دکتر آزادراد4 راه انقالب و4گرگان بین 32156287گرگانگلستان72321115

جنب بانک صادرات- (ع)خیابان امام رضا01712240019گرگانگلستان72321116

2گرگان میدان کریمی روبروی مطهری جنوبی32126936گرگانگلستان72321060

 دفتر پیشخوان زاهدي 44 و 42گرگان گرگانجدید بي رسالت 2220831گرگانگلستان72321104

جرجان جنب بانک ملت32157610گرگانگلستان72321005

24نبش صیاد 81گرگان انتهای عدالت 32540636گرگانگلستان72321043

طبقه ي پایین شورای حل اختالف -18روبروی جمهوری -خ جمهوري 32441020گرگانگلستان72321039

گرگان دور فلکه ترمینال32683819گرگانگلستان72321027

طبقه همکف- مجتمع گلبینی  - 42 و 40بین عدالت  - (عج)خیابان ولی عصر 32232085گرگانگلستان72321146
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1گرگان خ سرخواجه پاساژعالءالدین ط32261142گرگانگلستان72321064

 مجتمع مینا22گرگان خ ولیعصر عدالت 32352353گرگانگلستان72321037

گرگان روستای نوده ملک  دفترپیشخوان01732514010گرگانگلستان73321001

37گرگان بلوار گلشهر روبروي گلشهر 32131115گرگانگلستان72321139

183پالک/روبروی چاپ غنچه/خیابان شهدا/شهرستان گرگان/استان گلستان01732254992گرگانگلستان72321194

 پالک یک21استان گلستان شهر گرگان خیابان ولیعصر عدالت 32361352گرگانگلستان72321192

(25) 3واحد-طبقه اول-برج سرمایه-گرگان01732201915گرگانگلستان72321196

2امیرلطیفی-3الله -خیابان شهدا-گرگان32250291گرگانگلستان72321207

 روبروی بریدگی25گلستان شهر قرق بعداز فردوس01732312433گرگانگلستان72321206

۶گرگان خیابان پنج آذر روبروی فرمانداری پاساژ ارم طبقه زیرزمین واحد 32350541گرگانگلستان72321208

بعدازپاساژمرواریدساختمان مینا طبقه همکف22خیابان ولیعصرعدالت01732359630گرگانگلستان72321209

ضلع شرقی چهارراه میدان طبقه همکف بانک موبایل شهر32247015گرگانگلستان72321223

13نبیش کاشانی - بلوار کاشانی - گرگان 32130900گرگانگلستان72321216

هادیشهر خ امام خمینی نرسیده به میدان قیام42052520گرگرآذربایجان شرقی72101390

30 پالک 8خ امام نبش کوچه - گرگر42040081گرگرآذربایجان شرقی72101551

خیابان مدرس جنب مخابرات4822219گرمابزنجان72221117

31گرمدره،ناصریه،بلوارآجرلو،پالک02636121201گرمدرهالبرز72401246

10+استان سمنان شهرستان گرمسار بلوار عمار جنب پلیس34229956گرمسارسمنان72231006

جنب ساندویچی زاپاتا-میدان سوسنگرد-خیابان دانشگاه-گرمسار34206555گرمسارسمنان72231072

گرمسار خ تختی نبش کوچه اول غربی روبروی ساختمان پارس بتون 34227136گرمسارسمنان72231049

3581793458کد پستی    (عج) سمنان گرمسار خیابان شهید رجایی روبروی مرکز مخابرات ولیعصر 34233300گرمسارسمنان72231036

(دومین مغازه بعد از کمیته امداد)خیابان شهید علیرضا رشمه ای جنب مسجد آل یاسین-میدان الله-گرمسار34224088گرمسارسمنان72231083

شهریور شرقی جنب فروشگاه هفت 17گرمسار خ 02334236550گرمسارسمنان72231104

گرمه خ انقالب روبروي پارك شهرداري32503060گرمهخراسان شمالی72201048

شهر درق - گرمه 2354043گرمهخراسان شمالی72201054

گرمی خ جانبازان محله صاحب الزمان04526228050گرمیاردبیل72121111

اردبیل گرمی خ جانبازان جنب بازار آذربایجان32620025گرمیاردبیل72121120

گرمی خ معلم جنب پل مرکزی شهر04526220088گرمیاردبیل72121154

شهرستان گرمی خیابان امام جنب ساختمان شهرداری32623142گرمیاردبیل72121153

 دفترخدمات لشكربلوكي42انقالب  (ره)خ امام34361112گزگلستان72321100

ندرگز خ امام خمینی روبروی خ ش جلیلی34363656گزگلستان72321049

نوكنده ابتداي خ حافظ34382103گزگلستان72321035

خیابان امام خمینی جنب مخابرات کردافشار34361614گزگلستان72321065

11نبش بهار  - 12استقالل 38322242گلبهارخراسان رضوی72191722

 6خ سعدی نبش ک57424829گلپایگاناصفهان72131366

گلپایگان خ شهید رجایی نرسیده به سه راه مرکز بهداشت57435344گلپایگاناصفهان72131321

1شهریور ابتداي خ آیت اله گلپایگاني نبشك 17میدان 03723252400گلپایگاناصفهان72131203

نبش بن بست شفا (عج)اصفهان نجف آباد گلدشت خیابان طالقاني خیابان ولي عصر42241438گلدشتاصفهان72131411

شهرستان چناران شهر گلمکان خیابان ولی عصر38355015گلمکانخراسان رضوی72191716

شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارس52855133گله  دارفارس72251514

 بهمن پاساژ نوروزی 22گلوگاه  میدان 34669621گلوگاهمازندران72351086

مازندران گلوگاه خ امام روبروي بانك آرمان34663582گلوگاهمازندران72351683

گلوگاه خورشید کال عبور وسط34661182گلوگاهمازندران73351018

خ شهید پهلوان01526223947گلوگاهمازندران72351009

مازندران گلوگاه روستای ریحان آباد دفتر پیشخوان دولت34655699گلوگاهمازندران73351149
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مازندران،جویبار ،روستای گلیرد،جنب آرامگاه،دفتر پیشخوان 33482977گلیردمازندران72351421

مازندران،جویبار ،روستای گلیرد،جنب آرامگاه،دفتر پیشخوان 33482977گلیردمازندران73351061

گمیشان میدان شهرداری34460750گمیش تپهمازندران72321128

خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه معلم سمت راست34465015گمیشانگلستان72321057

سیمین شهر بناور خ جمهوری اسالمی روبروی بانک ملی34474357گمیشانگلستان72321053

4گناباد خ ناصر خسرو 57221470گنابادخراسان رضوی72191287

13پالک-مقابل مصال -2خ غفاری-گناباد57226384گنابادخراسان رضوی72191327

14خراسان رضوی، شهرستان گناباد، بیلند، خیابان دانش، نبش دانش5157289344گنابادخراسان رضوی73191042

286پالک- نرسیده به میدان بسیج - بلوار طالقانی - گناباد : خراسان رضوی57254114گنابادخراسان رضوی72191455

8گنابادخیابان ناصرخسرونبش ناصرخسرو57220533گنابادخراسان رضوی72191122

گناباد خ حافظ7251145گنابادخراسان رضوی72191101

گناباد خ امام خمینی دفتر پیشخوان 05157251255گنابادخراسان رضوی72191159

گناوه خ سادات میدان امام حسین دفتر  نورافشان33149964گناوهبوشهر72151052

12طالقانی - خیابان طالقانی شرقی -گنبد کاووس 33587771گنبد کاووسگلستان72321075

(ترمینال)میدان دفاع مقدس -شهریور غربی17گنبدکاووس بلوار 33385122گنبد کاووسگلستان72321138

شهریور غربي  چهاراه اول سمت راست0172333220317گنبد کاووسگلستان72321094

260خ مختوم جنوبي بین میهن و طالقاني غربي پ 33230891گنبد کاووسگلستان72321084

خیابان طالقانی شرقی  رئبه روی اداره آب وفاضالب33540243گنبد کاووسگلستان72321107

گلستان کالله خ انقالب روبه روی نانوایی غالمی35447107گنبد کاووسگلستان72321077

24گلستان مینودشت خ سیدجمال الدین نبش شکوفه35232120گنبد کاووسگلستان72321141

245خ وحدت شرقي پ 33222783گنبد کاووسگلستان72321025

امام خمیني شمالي نرسیده به پل آخوند آباد33236020گنبد کاووسگلستان72321133

گنبدکاوس خ امام زاده غربی نبش چهارراه فردوسی دفتر خدمات ارتباطی شایسته33226326گنبد کاووسگلستان72321105

گنبد اداره گاز خ شهید دستجردي جنب آژانس مهدي گنبد33339953گنبد کاووسگلستان72321088

21ملك الشعرا نبش كوچه 33582177گنبد کاووسگلستان72321111

جنب بازار موبایل ارم (حافظ)خ شریعتی شرقی بعداز چهارراه اول33233696گنبد کاووسگلستان72321127

2653پالک  (یادبود)گنبد خیابان امام خمینی شمالی نرسیده به میدان فراغی33221925گنبد کاووسگلستان72321131

جنب چاپخانه هجرت دفترپیشخوان خرمالی (فردوسی)خ طالقاني غربي بعداز چهار راه دوم 33220267گنبد کاووسگلستان72321062

خیابان هالل احمر جنب مبل خلیج فارس33344070گنبد کاووسگلستان72321083

184گنبد خ سیاوش پالك01733261717گنبدکاووسگلستان72321020

12 شهریور شرقی نبش کوچه 17ابتدای خیابان 33333544گنبدکاووسگلستان72321080

۱۷۷استان گلستان شهرستان گنبدکاووس خیابان شهید نرسیده به چهارراه دوم پالک33228172گنبدکاووسگلستان72321197

چهارمحال وبختیاری گندمان  بلوار ازادی4624011گندمانچهارمحال و بختیاری72171061

هرمزگان بستک خ امام خمینی روبروی داروخانه هوشمند44321111گودههرمزگان72371181

دفتر پیشخوان طالبیان-روبروي اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخ44394426گوراب زرمیخگیالن72331474

سیدمصطفی خمینی جنب بانک سپه- خ - گوگد - گلپایگان 57334409گوگداصفهان72131208

نهاوند شهر گیان33423767گیانهمدان72381047

کرمانشاه گیالنغرب خیابان شهدا روبروی مسجد جامع جنب آزمایشگاه طبی43228215گیالن غربکرمانشاه72301008

خیابان شهید دکتر چمران3227770گیالن غربکرمانشاه72301068

گیلوان- طارم - زنجان 32843233گیلوانزنجان72221004

زنجان.طارم09104852696گیلوانزنجان73221005

طارم گیلوان جنب بانک ملی32843900گیلواناردبیل73221006

راه گردان خیابان هنگ بعداز پاساژ سلمان4الرستان فارس شهرقدیم 52344237الرفارس72251269

فارس الرستان شهر لطیفي بلوار شهدا دفتر پیشخوان شهر لطیفي 52413004الرفارس72251219

فارس الرستان بخش بنارویه روستاي ده فیش 52571181الرفارس7225276
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خ ایت اله خامنه ای روبروی آتش نشانی52336400الرفارس72251264

شهر خور جنب بانك ملي 52272724الرفارس72251183

الرستان فارس خیابان مدرس جنوبی پاساژپویا52346397الرفارس72251487

جویم پایین تراز فلكه شهید چمران52572219الرفارس72251185

110 پالک 4 متری اندیشه بلوک 30فارس الر شهرجدید 52241595الرفارس72251566

متری جانبازان روبروی پمپ بنزین20شهر جدید 52252075الرفارس72251485

فارس الرستان شهربیرم اداره پست بیرم52553121الرفارس72251340

الر شهرجدید سي متري هالل احمر باالتر از اداره بازرگاني جنب میدان قبله روبروي اداره تعاون07812252454الرفارس72251151

الرستان اوز بیدشهر خ کمربندی52532470الرفارس7225266

الجین خ امام ابتدای خیابان توحید جنب بانك صادرات34523060اللجینهمدان72381060

اللجین خ امام جنب بانک ملی34522626اللجینهمدان72381037

همدان شهرستان اللجین خیابان امام محله مسجد نبش کوچه مسجد جامع08134522855اللجینهمدان72381144

دفتر پیشخوان دولت مرکزی اللی-جنب بانک مسکن-دی 21خوزستان اللی میدان شهدای43296550اللیخوزستان72211261

اللی بلوار شهید محالتی- خوزستان43296454اللیخوزستان72211369

خوزستان اللی فلکه پمپ بنزین خیابان شهید جمالپور دفتر پیشخوان خدمات دولت43296015اللیخوزستان72211321

 خرداد خیابان شهید فهمیده 15المرد انتهای خیابان 52723120المردفارس72251099

ساختمان دهقان-المردمیدان شهدا52724397المردفارس72251472

 بهمن جنب بانک کشاورزی شعبه بازار22فارس المرد میدان امام خ 52725603المردفارس72251022

اشكنان خیابان امام خمیني جنب بانك صادرات52762116المردفارس72251193

21الهیجان كاشف شرقي روبروی کوچه 42213520الهیجانگیالن72331166

الهیجان خیابان انقالب کوچه برق 42229003الهیجانگیالن72331076

الهیجان خیابان انقالب جنب بانک قوامین42239182الهیجانگیالن72331152

مجتمع تجاری محمودی-میدان شهدا-الهیجان42338792الهیجانگیالن72331010

6 و 4الهیجان خیابان خرمشهر بین خرمشهر 42211003الهیجانگیالن72331059

الهیجان خیابان سلمان فارسی42216280الهیجانگیالن72331306

 4الهیجان خ فیاض نبش فیاض 42224834الهیجانگیالن72331049

الهیجان خیابان سردارجنگل جنب نانوایی لواش42232190الهیجانگیالن72331214

گیالن شهرستان الهیجان خیلبان امیر شهید ،جنب نانوایی سنگکی 42342920الهیجانگیالن72331185

میدان برق به سمت آزادگان زیرساختمان هندسی-شهرستان الهیجان-استان گیالن42330003الهیجانگیالن72331108

 روبروی نان سالم31الهیجان گلستان 42428387الهیجانگیالن72331054

استان گیالن شهرستان الهیجان خیابان شهدا روبرو بانک سینا42330192الهیجانگیالن72331347

الهیجان خیابان ادب خیابان آزادگان42335222الهیجانگیالن72331223

الهیجان کوی زمانی روبروی شهرک فرهنگیان42231510الهیجانگیالن72331130

36جنب کوچه گلستان -روستای شیخانبر-الهیجان-گیالن42425554الهیجانگیالن72331546

31الهیجان خ سردار جنگل بوجایه نبش وحدت 2245873الهیجانگیالن72331466

الهیجان خ شهدا01413228596الهیجانگیالن72331044

الهیجان خ امام خمینی پشت پاساژخیرخواه3225258الهیجانگیالن72331132

227خیابان کاشف شرقی میدان حشمت مجتمع تماشا پالک 42238934الهیجانگیالن72331559

الهیجان کوهبیجار42224558الهیجانگیالن72331428

الهیجان رودبنه جنب تعاونی روستایی پست بانک42443700الهیجانگیالن72331432

7الهیجان خیابان رسالت نبش رسالت 42341018الهیجانگیالن73331108

الهیجان رودبنه بلواردکترحشمت جنب بانک صادرات42443926الهیجانگیالن72331105

6الهیجان خیابان فیاض الهیجی بعد از فیاض 42248111الهیجانگیالن72331287

36جنب کوچه گلستان -روستای شیخانبر-الهیجان-گیالن42425554الهیجانگیالن73331221

11الهیجان خ پرستار نبش پاسداران پشت کالنتری42234535الهیجانگیالن72331028
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نبش کوچه شهید علیجانی- خیابان امام خمینی- روستای آهندان42363231الهیجانگیالن73331258

۴نبش قیام - خیابان اصلی قیام- خیابان ایثار- محله شیشه گران- شهر الهیجان- بخش مرکزی- شهرستان الهیجان-استان گیالن42227706الهیجانگیالن72331585

262رشت کمربندی شهید بهشتی فلکه گاز به سمت فلکه توشیبا بعد از محله جماران پالک 32610792الهیجانگیالن72331040

شیراز لپویی خ معلم32673831لپوییفارس72251307

لردگان میدان نماز بلوار رسالت باالتر از درمانگاه تامین اجتماعی34447861لردگانچهارمحال و بختیاری72171073

لردگان بلوار شهدا34445877لردگانچهارمحال و بختیاری72171115

لردگان خ ولی عصر شرقی حدفاصل اداره اب و فاضالب روستایی و راهنمایی و رانندگی دفتر پیشخوان اکبری 4446661لردگانچهارمحال و بختیاری72171142

لردگان روبرو بانک ملی34440694لردگانچهارمحال و بختیاری72171006

چهارمحال وبختیاری لردگان چهارراه قدس خیابان چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهد34441222لردگانچهارمحال و بختیاری72171052

لردگان بلوارشهداء چهار راه شهرداری 34442721لردگانچهارمحال و بختیاری72171096

خیابان ولیعصر مجتمع تجاری ولیعصر 34449230لردگانچهارمحال و بختیاری72171064

جنب شرکت نفت_ بلوار شهدا چهارراه معلم _ لردگان34441669لردگانچهارمحال و بختیاری72171111

چهارمحال بختیاری لردگان خ ولی عصر پایینتر از فلکه نماز34449454لردگانچهارمحال و بختیاری72171066

چهارمهال بختیاری شهرستان لردگان شهر مالخلیفه چهاراه کلواری روبه روی اداره راه وشهر سازی34482320لردگانچهارمحال و بختیاری73171004

روبه رو پارک وحدت_محله معصوم آباد_خیابان چشمه برم_لردگان03834445246لردگانچهارمحال و بختیاری72171170

لردگان بلوار رسالت حد فاصل فلکه نماز و هایپر ستاره شهر34443962لردگانچهارمحال و بختیاری72171174

شهرستان لردگان روستای کالرعلیا جنب اورژانس03834422366لردگانچهارمحال و بختیاری73171022

شهریور روبروی دارائی جنب بانک صادرات17گیالن لشت نشا خ 34402749لشت نشاگیالن72331477

روبروی کوچه مهدی زاده-بعد از آتش نشانی-خیابان سردار جنگل-لشت نشا-رشت-گیالن34403499لشت نشاگیالن72331597

لشت نشا خیابان امام خمینی رو به روی بانک ملی ساختمان یحیاییطبقه اول34404056لشت نشاگیالن72331581

هرمزگان بندرلنگه لمزان روبروی دبستان نواب صفوی44278444لمزانهرمزگان72371178

سده لنجان خ امام جنب بانک سپه52436500لنجاناصفهان72131060

959سده لنجان خ امام نبش کوچه سجاد پ52436499لنجاناصفهان72131395

54 پالک4فوالدشهر بلوار شهدا خیابان شاهد 52624047لنجاناصفهان72131444

اصفهان شهرستان لنجان شهرزاینده رود بیستجان بل پیامبراعظم52663925لنجاناصفهان72131051

51 بازار کوثر یال شمالی طبقه همکف پالک a2فوالدشهر محله 52639092لنجاناصفهان72131198

۲اصفهان، مسکن مهر فوالدشهر، بلوار رسالت، بلوار صدرا، ساختمان تجاری کارگاهی اطلس، طبقه همکف واحد 09136742881لنجاناصفهان72131527

لنده خیابان شهید جوادی روبروی بانک انصار 32464525لندهکهگیلویه و بویراحمد72311073

جنب بهزیستی (ره)خیابان امام خمینی-لنده32462808لندهکهگیلویه و بویراحمد72311026

روبروی پمپ بنزین دفترپیشخوان پرتو(ره)لنگرودخ امام42532354لنگرودگیالن72331075

مازندران رامسر ساداتشهر خیابان باهنر جنب بانک ملی دفتر خدمات ارتباطی اسماعیلی55210021لنگرودگیالن72351016

ساختمان آوا طبقه همكف (كوچه مسجدجامع )لنگرود خیابان بهشتي كوچه بالل 42555041لنگرودگیالن72331018

لنگرود خ امام روبروی شهرادی42580088لنگرودگیالن72331125

لنگرود خ مطهری روبروی آموزشگاه رانندگی اتحاد42542060لنگرودگیالن72331052

خ امام جنب شهرداری دفتر پیشخوان دولت42523141لنگرودگیالن72331171

ابتدای بلوار فردوس-روبه روی میدان بار-لنگرود42553975لنگرودگیالن72331203

جنب نانوایی صباغ پور-خ سلمان فارسی-لنگرود42521403لنگرودگیالن72331328

(ع)گیالن لنگرود جاده چمخاله بعد از میدان امام حسن مجتبی42550098لنگرودگیالن72331107

کوچه تواتری-روبروی مسجد حقیقت جو-جاده چمخاله-لنگرود42539973لنگرودگیالن72331243

خ شهید بهشتی روبروی بانک صادرات بن بست آدینه-لنگرود42555138لنگرودگیالن72331476

جاده چمخاله بعد از میدان بسیج دفتر پیشخوان دولت42526014لنگرودگیالن72331481

استان گیالن شهرستان لنگرود شهر اطاقور خ ش رجایی42584513لنگرودگیالن72331104

لنگرود خیابان امام خمینی سه راه جاده چمخاله پشت بانک سپه42545321لنگرودگیالن72331068

شهرستان لنگرود بخش کومله شهر شلمان42512942لنگرودگیالن72331562

گیالن لنگرود دهستان گلسفید01342506002لنگرودگیالن73331021
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میدان الغدیر- لنگرود - گیالن 42581858لنگرودگیالن72331338

جنب کارخانه برنجکوبی هاشمی- بعد از جاده فتیده- خیابان اصلی- پایین قاضی محله41514276لنگرودگیالن73331232

جنب پل بتونی- لنگرود- گیالن42522828لنگرودگیالن72331140

الت لیل-لنگرود-گیالن42518268لنگرودگیالن72331545

خ آیت هللا صدر، خ آزادی، باالتر از کوچه شهیدان امامیها42554024لنگرودگیالن72331593

گیالن لنگرود42531700لنگرودگیالن72331154

809پالك-روبروي بانك صادرات-گلندوك-بلوار امام خمیني-لواسان كوچك26540057لواساناتتهران72161469

14جنب کالنتری -خیابان شهید گودرزوند-لوشان -رودبار-گیالن34600131لوشانگیالن72331095

علیزاده-خ امام خمینی دفترپیشخوان خدمات دولت- لولمان -رشت 34564188لولمانگیالن72331349

ایالم شهرستان سیروان شهرلومار34724255لومارایالم72141073

جنب بانک ملی ایران- خیابان امام- لوندویل- آستارا- گیالن44862734لوندویلگیالن72331296

خیابان آبشار-لوندویل-آستارا-گیالن44863966لوندویلگیالن72331583

روبروی مسجد جامع لوندویل-خ امام-لوندویل-آستارا44863877لوندویلگیالن72331571

گیالن بندر انزلی لیجارکی دفتر پیشخوان دولت44403243لیچارگی  حسن رودگیالن72331445

گیالن تالش لیسار پست بانک ستاری44288343لیسارگیالن72331135

خیابان امام- لیکک - بهمئی-کهگیلویه و بویر احمد32824846لیکککهگیلویه و بویراحمد72311012

خیابان امام-لیکک32824008لیکککهگیلویه و بویراحمد72311100

 خیابان آذربایجان میدان آذربایجان37874033لیالنآذربایجان شرقی72101650

یاسوج مادوان علیا باالتر از مخابرات نبش خ شهید بهشتی33310742مادوانکهگیلویه و بویراحمد72311093

یاسوج مادوان بلوار صاحب الزمان روبروی خ سید الشهدا33310729مادوانکهگیلویه و بویراحمد72311098

33جنب پالک- نبش خیابان شهید قباد شجاعی پور -بلوار شهید مصطفی بخشیان33310931مادوانکهگیلویه و بویراحمد73311017

استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروی بانک ملی44667232ماسالگیالن72331015

خیابان انقالب- ماسال44667355ماسالگیالن72331359

ماسال خ مطهري پیشخوان عظمتي1824822514ماسالگیالن72331094

خیابان شهید بهشتی- ماسال 44668526ماسالگیالن72331312

گیالن ماسال بلوار سردار جنگل44663032ماسالگیالن72331342

ماسال،خیابان انقالب_گیالن44667269ماسالگیالن72331215

ماسال خ ولیعصر جنب اداره دارایي ماسال44666068ماسالگیالن72331257

ICTماسال طاسکوه روبه روی پمب بنزین اسکندری طاسکوه ای سی تی اسکندری طاسکوه 44693377ماسالگیالن73331223

خیابان ولیعصر جنب شهرداری روبه روی دبیرستان عظمت ماسالی-ماسال-گیالن01343660414ماسالگیالن72331587

آذربایجان غربی ماکو معرفت خ انتظام 34250464ماکوآذربایجان غربی72111112

خیابان امام جنب مخابرات مركزي 34226822ماکوآذربایجان غربی72111217

ماکو خ امام روبروی بانک مسکن04623228211ماکوآذربایجان غربی72111226

ماکو چهارراه مرکزی اول خ طالقانی04623224600ماکوآذربایجان غربی72111130

ماکو خیابان امامت جنب بنیاد مسکن34253067ماکوآذربایجان غربی72111216

ماکو جنب اداره مخابرات3228871ماکوآذربایجان غربی72111129

شهرک ولیعصر میدان طباطبایی34248559ماکوآذربایجان غربی72111213

چهار محال وبختیاری مال خلیفه بلوار شهدا5822658مال  خلیفهچهارمحال و بختیاری72171080

11پاکدشت بلوار  سپاه بلوار مظفر جنب پل شهید پازوکی نقشینه 36045915مامازندتهران72161895

شهرستان مانه و سملقان روستای چمن بید05832634527مانهخراسان شمالی73201005

53خراسان شمالی مانه وسملقان شهرآواخیابان امام خمینی پالک32394277مانه  وسملقانخراسان شمالی72201085

ماهنشان خ اسالم میدان مطهری436223382ماه  نشانزنجان72221126

خیابان اسالم جنب پست بانک 36223337ماه  نشانزنجان72221113

122شهرچمران خیابان امام خمینی خیابان صداقت پالک 52422996ماهشهرخوزستان72211026

خوزستان بندرماهشهرشهرک بعثت ایستگاه شش نبش گلستان دهم52426230ماهشهرخوزستان72211242
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 بهمن جنب بانک سپه 22ماهشهر خ 52357157ماهشهرخوزستان72211316

ماهشهر خ طالقانی خ مجدم52375326ماهشهرخوزستان72211059

ناحیه صنعتی ترمینال داخلی52345200ماهشهرخوزستان72211233

14شهرک طالقانی جنب کالنتری -ماهشهر52441213ماهشهرخوزستان72211384

 بهمن خیابان دارایی 22ماهشهر خیابان 52330609ماهشهرخوزستان72211220

جنب بانک صادرات- خیابان سربندر - شهرک طالقانی 52442080ماهشهرخوزستان72211392

 بلوار مصلی روبرو ی بانک کشاورزی و مخابرات مرکزی دفتر پیشخوان 4فاز 2320005ماهشهرخوزستان72211270

شهر چمران خ شهرداری52424679ماهشهرخوزستان72211389

121323b3ماهشهر خ پتروشیمی رازی پالک44534ماهشهرخوزستان72211424

استان خوزستان ماهشهر روستای گرگر52453210ماهشهرخوزستان73211029

ماهیدشت روبروی بانک ملی34622212ماهیدشتکرمانشاه72301085

553پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)ابتدای بلوار امام خمینی - زیباشهر - مبارکه - اصفهان 52544894مبارکهاصفهان72131408

مبارکه خ حافظ شرقی روبروی قرض الحسنه کامیونداران03152409392مبارکهاصفهان72131035

اصفهان مباركه نكواباد خیابان سپاهان 03152516757مبارکهاصفهان72131445

مبارکه خ سلمان مقابل بانک ملت52417744مبارکهاصفهان72131243

مبارکه قهنویه ابتدای خ شدای ضیایی52423195مبارکهاصفهان72131076

اصفهان مباركه بلوار نیکبخت روبروی باسکول52422005مبارکهاصفهان72131242

مبارکه خیابان سلمان جنب اداره مخابرات03355228000مبارکهاصفهان72131330

16کوچه نهم روبروی خیابان شهدای جعفرزاده پالک  (ره)اصفهان مبارکه  خیابان امام خمینی 52418022مبارکهاصفهان72131466

مجن جنب بانک کشاورزی32573579مجنسمنان72231067

روستای لریجان. محالت43264460محالتمرکزی72361131

12 خرداد بعد از چهارراه مخابرات نبش بوستان 15محالت خ 43233320محالتمرکزی72361092

72361051محالت میدان آزادی دفتر 08663240344محالتمرکزی72361051

6استان مرکزی شهرستان محالت خیابان انقالب بن بست اخالص 43233340محالتمرکزی72361087

مرکزی محالت خ انقالب شرکت تعاونی روستای سابق43230155محالتمرکزی72361029

جرقویه محمدآباد بلوار امام خمینی روبروی باغ بانوان46653374محمدآباداصفهان72131239

شهرستان هامون محمداباد خ امام خمینی 32632412محمدآبادسیستان و بلوچستان72241038

14پاساژ گلستان واحد محمدشهر فرخ آباد زیبادشت خ مطهری36883536محمدشهرالبرز72401143

52057کرج محمدشهربلوارامام جنب بلواردشت بهشت مجتمع دشت بهشت دفترارتباطی02636214007محمدشهرالبرز72401076

14پاساژ گلستان واحد محمدشهر فرخ آباد زیبادشت خ مطهری36883536محمدشهرالبرز73401003

 طبقه همکف11قطعه 0روبروی بهداشت پالک (63امام خمینی )البرز شهرستان کرج شهر محمد شهر محله شهرک چمران خیابان سیدالشهدا 36348268محمدشهرالبرز72401247

محمدشهر بعد از سه راه زیبا دشت خیابان حججی مجتمع یاسر مغازه دوم34092659محمدشهرالبرز72401398

، دفتر ارغوان12، نبش کوچه شقایق (ره)، بلوار امام خمینی 1قزوین، محمدیه، منطقه32565670محمدیهقزوین72261109

2 پ4 نبش ک2قزوین محمدیه م02822560076محمدیهقزوین72261003

15 نبش ک1قزوین محمدیه منظقه32572828محمدیهقزوین72261021

.3نبش کوچه . بلوار امام خمینی.محمدیه. قزوین02832568992محمدیهقزوین72261141

 مغازه هفتم29سرو - محمدیه - قزوین 32575316محمدیهقزوین72261140

216پ -17نبش نسیم-خ امام -محمودآباد44734213محمودآبادمازندران72351724

نبش پاسا ژحسیني - 11 و 9بین بهار- خیابان بهار-سرخرود44887626محمودآبادمازندران72351707

پاسداران مشتركین تلفن همراه35277100محمودآبادمازندران72351156

جنب نمایندگی سایپا رضاپور- کلوده- جاده آمل10کیلومتر - محمودآباد- مازندران44834072محمودآبادمازندران73351719

میدان كوره خانه روبروي موسسه جوانان خیر پشت ترانس برق 37250118مراغهآذربایجان شرقی72101424

مراغه خ خواجه نصیر روبروي خ میر حبیب 37244066مراغهآذربایجان شرقی72101291

5514965719انتهاي خیابان كاشاني جنب تاالرقصر37214300مراغهآذربایجان شرقی72101323

367خیابان طالقانی جنب میدان آردفروشان پالک37255888مراغهآذربایجان شرقی72101231
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میكائیل اباد روبروي سنگك پزي37273000مراغهآذربایجان شرقی72101280

 متر پایین تر بازار وصفعلی دفتر حاجي زاده 50خ دكتر بهشتی روبه روی بانک صادرات مرکزی 37227983مراغهآذربایجان شرقی72101388

خیابان شهیدبهشتي پاساژبانك سپه مركزي دفتر پیشخوان 37255900مراغهآذربایجان شرقی72101412

1خ قدس نبش كوچه شهیدپاكدل جنب فروشگاه فرهنگیان پالك37239829مراغهآذربایجان شرقی72101351

خ كاشاني ك ش عباسي دفتر مخابراتي 37250225مراغهآذربایجان شرقی72101168

خ شهید قدوسی روبروی پارک شادی74224532مراغهآذربایجان شرقی72101445

روبروی مجتمع ورزشی شهید رجایی-نرسیده با ساسان-خ اوحدی37212174مراغهآذربایجان شرقی72101462

163مراغه روبروي مخابرات پ 37255333مراغهآذربایجان شرقی72101306

 متری سهند روبروی اراضی برق45 متری 48مراغه 37414480مراغهآذربایجان شرقی72101405

پهراباد بلوار ش درخشي 37457979مراغهآذربایجان شرقی72101164

شهرك ولیعصر خ پروین اعتصامي نرسیده به مبدان پروین اعتصامي روبروي ایستگاه اتوبوس37411506مراغهآذربایجان شرقی72101375

دفتر پیشخوان ابراهیم پور-روبروی ایران خودرو ساعدی-اتوبان امیرکبیر37277911مراغهآذربایجان شرقی72101288

 متري متذكر 20خ پاسداران  نبش 37465551مراغهآذربایجان شرقی72101422

9خیابان انقالب شمالي روبروي دبیرستان مدرس پالك -مراغه37247710مراغهآذربایجان شرقی72101333

جنب مسجد امام حسن-اول کوچه تهموری-عشرت آباد-اتوبان امیرکبیر37272676مراغهآذربایجان شرقی72101502

میدان سهند-متری شهید دهقان48خ -شهرک ولیعصر37418484مراغهآذربایجان شرقی72101491

,جام جم. جام جم، نزدیک خ. فقیر آباد،خ37238210مراغهآذربایجان شرقی72101534

جام جم روبروي مسجد سفید ساختمان مداین37256600مراغهآذربایجان شرقی72101192

مراغه خیابان کاشانی روبروی مسجد عباسیه37252149مراغهآذربایجان شرقی72101553

طبقه همکف- 1ساختمان سبحان- باالتر از پمپ بنزین حامدپناه-  متری دهقان48خیابان - شهرک ولیعصر37410017مراغهآذربایجان شرقی72101605

نبش کوچه جنگجو-نرسیده به میدان کشاورز -خ خیام-خ انقالب جنوبی37231046مراغهآذربایجان شرقی72101593

76امیر کبیر -اتوبان امیرکبیر 37270397مراغهآذربایجان شرقی72101594

جنب مشاور امالک امین-پایین تر از مسجد خاتم االنبیا-بهمن12خ -شهرک ولیعصر37403600مراغهآذربایجان شرقی72101615

مراوه تپه خ امام  خمینی باالتر از بانک سپه35452226مراوه  تپهگلستان72321089

استان گلستان شهرستان مراوه تپه بخش گلیداغ گلیداغ خیابان داغستانی نبش سه راه شیخ داغستانی35464013مراوه تپهگلستان72321156

مرزن اباد خ ش ادیبی ساختمان اداره پست52652593مرزن ابادمازندران72351155

ـ خیابان دادگستری قدیم ـ روبروی مخابرات شهید قندی ـ نبش کوچه شهید فتحی اصل (ره)خیابان امام 33259151مرکزی  اردبیلاردبیل72121165

67 بازارچه پ4خوزستان اهواز شیبان خ36576461مرکزی  اهوازخوزستان72211247

مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحر 42282065مرندآذربایجان شرقی72101378

ش مرند خ المهدی روبروی کافی شاپ علی بابا ابتدای کوچه سپهری.آ42233822مرندآذربایجان شرقی72101359

خ شریعتي شرقي اول صمصامي42271010مرندآذربایجان شرقی72101169

ساختمان انصاري (كوچه مخابرات)آذربایجان شرقي مرند خیابان قیام كوچه شهید پاكزاد 42224141مرندآذربایجان شرقی72101153

مرند خ رجایی ک مسجد جامع پاینتر از مسجد جامع42250499مرندآذربایجان شرقی72101282

1پ-17نبش کوچه شهید رجایی -خ شهیدرجایی42272106مرندآذربایجان شرقی72101448

مرندخ تختي روبروي بانك ملي ش مركزي42236992مرندآذربایجان شرقی72101145

170مرند خ جلفا جنب پمپ بنزین اسمان پ42275826مرندآذربایجان شرقی72101286

مراغه شهرک ولیعصر04137414864مرندآذربایجان شرقی72101409

خیابان شهید رنجبري روبروي خ ش مطهري42250450مرندآذربایجان شرقی72101202

مرند خیابان طالقانی نرسیده به پمپ بنزین کالنتری نبش خیابان جهاد42228020مرندآذربایجان شرقی72101374

خ شریعتي جنب پل یالدور04912265652مرندآذربایجان شرقی72101233

روبه روی دارایی - خیابان جلفا - مرند 04142298785مرندآذربایجان شرقی72101447

خ قیام-پل سردار ملی-خ سردارملی42228563مرندآذربایجان شرقی72101501

تقاطع تربیت غربی و تربیت شرقی-کوی نشاط-بلوار شهیدکسایی42245536مرندآذربایجان شرقی72101490

10+روبروی پلیس- خ شهید شفیعی42273873مرندآذربایجان شرقی72101474

مرند خیابان گوارا نبش بن بست اباذری04142264784مرندآذربایجان شرقی72101470
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کشکسرای جنب مسجد صاحب الزمان22143755مرندآذربایجان شرقی72101265

روبروی بنگاه ارسباران-متری8اول کوچه-خ بهشتی42270290مرندآذربایجان شرقی72101513

مرند خیابان شریعتی شرقی نرسیده به مسجد یالدور04142261851مرندآذربایجان شرقی72101455

مرند خیابان سردارملی نبش پل سردارملی، جنب قنادی پتک42226771مرندآذربایجان شرقی72101606

هادیران-جنب کوچه حکیم باشی - مابین پل خوی و قیام - چای کنار قیام - مرند - آذربایجانشرقی 42244011مرندآذربایجان شرقی72101589

بناب مرند خ امام نرسیده به میدان امام حسین جنب لواش پزی شیاری42213404مرندآذربایجان شرقی72101572

بن بست دوم-کوچه وزیری-رفیع آباد شهید کالنتری42224286مرندآذربایجان شرقی72101619

232پ-خ شهید رنجبری -کوچه شهید عسگر یوسفی-محله نخودبیگ42232593مرندآذربایجان شرقی72101638

ط همکف-5باکری-بلوار شهید باکری-خ جلفا42226188مرندآذربایجان شرقی72101595

خیابان شیخ رفیعیان جنب نان فانتزی چورک42259958مرندآذربایجان شرقی72101662

روبروی کتابخانه شهید بهشتی_ خیابان شهید بهشتی -  محله آغ زمین 42264816مرندآذربایجان شرقی72101636

كامفیروز دهستان خرم مكان58621933مرودشتفارس71251168

خیابان سعدی روبروی خیابان رسالت جنب ساختمان وکال43233800مرودشتفارس72251385

 و میدان مسجد الرسول11خ انقالب بین کالنتری43334222مرودشتفارس72251241

مرودشت خ ابوذر شمالی نبش کوی دانش غربی43226552مرودشتفارس72251407

مرودشت  بلوارامام خمینی طبقه همکف  اتاق اصناف شهرستان مرودشت43338468مرودشتفارس72251189

مرودشت خ سعدی روبروی بانک ملت مرکزی07143222126مرودشتفارس72251395

مرودشت خیابان سعدی ابتدای خیابان فرهنگ43220000مرودشتفارس72251367

چهارراه مختارآباد- خ چمران-مرودشت-فارس43326628مرودشتفارس72251426

مرودشت خ انقالب خیابان شهید جواد نوازنده چها راه اول43232881مرودشتفارس72251136

 تیر نبش کوی پاکنیت7مرودشت خ 07282223147مرودشتفارس72251055

مرودشت فاروق خ انقالب43483431مرودشتفارس72251553

 تیر بعد از چهار راه ابوذر روبروی نمایندگی سایپا بیات 7مرودشت خیابان 43230949مرودشتفارس72251318

مرودشت خ سعدي نبش كوي بهار43234520مرودشتفارس72251018

کوچه اتفاقات آب- خیابان انقالب - شهرستان مرودشت - فارسی 43335261مرودشتفارس72251177

خیابان امام جنب نیروي انتظامي32584544مروستیزد72391039

مریوان خ سیدقطب روبروی بیمارستان فجر ک نورالعالم34533677مریوانکردستان72281132

مریوان چهاراه بایوه خ عبه حبیب باالتر از پاساژ مولوی34550101مریوانکردستان72281082

میدان استادیوم روبه روی مهمانسرای کاخ34522073مریوانکردستان72281106

بل رسالت کوچه حسینیه روبروی حسینیه34543332مریوانکردستان72281107

كردستان مریوان بهاران جنب بنیاد شهید34601065مریوانکردستان72281060

روبروي ساختمان گمرك(بیمارستان قدیم)مریوان خ سید قطب34533677مریوانکردستان71281084

کردستان مریوان جنب اداره پست3245136مریوانکردستان72281174

مریوان میدان جهاد ابتدای کوچه فنی حرفه ای34547370مریوانکردستان72281065

مریوان بلوار رسالت ، نرسیده به آموزش وپرورش ، جنب شیشه و رنگ متین ، دفتر پیشخوان خدمات دولت مدریک ازغ 34545155مریوانکردستان72281029

 متر باالتر از تامین اجتماعی جنب مجتمع تجاری بزرگ مریوان100مریوان بلوار بعثت 34529133مریوانکردستان72281085

مریوان بل عبادت چهراه موسک ابتدای بلوار پرستار34591570مریوانکردستان72281189

کردستان مریوان  میدان ناری جنب مجتمع ناری34591099مریوانکردستان72281054

مریوان بلوار عبادت نبش کوچه عبدالقادر گیالنی08753291025مریوانکردستان72281066

مریوان خیابان سروش  شهرک هوراز کوچه راستخانه34596378مریوانکردستان72281203

34620470000000مریوانکردستان72281198

خیابان ازادی فلکه بانک ملی مرکزی جنب بانک انصار43222088مسجدسلیمانخوزستان72211269

 شهریور و دیدنی ها17مسجدسلیمان خیابان ازادی بین پاساژ43221010مسجدسلیمانخوزستان72211345

نمره یک جنب مسجد جامع دفتر عزیزی 06143232310مسجدسلیمانخوزستان72211021

131خ آزادی جنب دفترخانه 43224707مسجدسلیمانخوزستان72211203
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72211235 دفتر پیشخوان 4مسجدسلیمان نفتک جاده اصلی جنب مبل رویال ساختمان ایرانیان 43260350مسجدسلیمانخوزستان72211235

71211032نفتك ابتداي بلوار شهید مسلم حاتمي دفتر ارتباطي 43263030مسجدسلیمانخوزستان72211234

20مسجدسلیمان هشت بنگله بازارچه هشت بنگله مجتمع درویشی43221992مسجدسلیمانخوزستان72211416

 دفتر پیشخوان دولت 6کرج  مشکین دشت شهرک بعثت بلوار فردوسی نیلوفر 36703887مشکین دشتالبرز72401097

فردیس مشکین دشت بل سردارکاظمی بین فردوسی ومالصدرا دفترپیشخوان دولت 36710724مشکین دشتالبرز72401181

338کرج  مشکین دشت خ هدایتکار پ 36218912مشکین دشتالبرز72401184

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

خ امام روبروی بانک تجارت شعبه امام32542888مشگین شهراردبیل72121067

خ امام خ ابوذر جنب بانک انصار 32545313مشگین شهراردبیل72121112

روبروی حمام طوماری - (قوش میدانی)باالتر از میدان توحید- مشکین شهر - استان اردبیل 32521520مشگین شهراردبیل72121075

شهر قصابه خ امام - مشكین شهر - اردبیل 32579798مشگین شهراردبیل72121148

185مشکین شهر خ شریعتی پ32543850مشگین شهراردبیل72121006

پایین تر از درمانگاه رازی-خ شهید آیت-مشگین شهر-اردبیل32520771مشگین شهراردبیل72121178

325355555661941916مشگین شهراردبیل72121018

شهر مرادلو    بلوار جانبازان روبروی بانک کشاورزی مرادلو32562000مشگین شهراردبیل72121140

نرسیده به راه رجائی- خ دکتر شریعتی - مشکین شهر 32543029مشگین شهراردبیل72121086

روبروي كهنه بازار-خ امام-مشگین شهر04525222858مشگین شهراردبیل72121109

باالتر از کوچه حسینیه-خیابان امام خمینی- مشگین شهر32529777مشگین شهراردبیل72121032

مشگین شهر میدان توحید32525191مشگین شهراردبیل72121168

دکتر بهشتی روبروی جهاد کشاورزی32545450مشگین شهراردبیل72121155

پایین تر اداره منابع طبیعی-شهرستان مشگین شهر-استان ارذبیل32551400مشگین شهراردبیل72121170

بهمن حد فاصل میدان توحید وخیام22مشگین شهر خ 32521810مشگین شهراردبیل72121033

پیشخوان آسان نوین خاتون- میدان امام - مشگین شهر 32525261مشگین شهراردبیل72121180

جنب آژانس وانت تلفنی- سی متری شهید باکری 04532551775مشگین شهراردبیل72121182

 طبقه همکف4مشگین شهر خیابان دانش نبش فرعی 04532558134مشگین شهراردبیل72121190

مشگین شهر خیابان باهنر شمالی روبروی شهربانی سابق32540121مشگین شهراردبیل72121189

خیابان امتام خمینی - محله مدنی - مشگین شهر 04532528915مشگین شهراردبیل72121193

مشگین شهر خیابان امام کوچه بانک ملی 32540744مشگین شهراردبیل72121191

سازمان، انتهای خ شهدا04532545711مشگین شهراردبیل72121195

جنب بانک کشاورزی- خیابان بین الحرمین - فخرآباد - مشگین شهر 32515682مشگین شهراردبیل72121141

 متر به طرف جاده ساربانالر30- میدان امام - شهر آلنی - مشگین شهر 32595330مشگین شهراردبیل72121212

672پالک - جنب بانک شهر  - 45 و 43بین معلم 05138927004مشهدخراسان رضوی72191052

 13بلوار وحدت نبش وحدت 33689599مشهدخراسان رضوی72191106

2 پالک4خراسان رضوی شهرستان مشهد خیابان کوهسنگی کوهسنگی38527772مشهدخراسان رضوی72191207

14و12مشهد مطهری جنوبی  بین مطهری جنوبی 05117291068مشهدخراسان رضوی72191118

577 پالک 47و45بین امامت 36089100مشهدخراسان رضوی72191204

55 پالک 24خیابان آیت هللا بجهت نبش بهجت 32247555مشهدخراسان رضوی72191038

 دفتر پیشخوان16نبش کرامت9بلوار مفتح شرقي 32516055مشهدخراسان رضوی72191247

14 پالک 8 و6مشهد بین استقالل 36021702مشهدخراسان رضوی72191361

 420 پ 22 و 20مشهد بل سجاد بین 36300مشهدخراسان رضوی72191195

3مشهد نبش دانشگاه 37052206مشهدخراسان رضوی72191350

170 پ 6طالب خ مفتح 32794993مشهدخراسان رضوی72191013

45خراسان رضوی مشهد پنجتن مقابل پنجتن 32151700مشهدخراسان رضوی72191474

 روبروی کالنتری کارخانه قندآبکوه3و1بین کارگر-10بلوار توس37660390مشهدخراسان رضوی72191355

 داخل میالن سمت چپ7شهرک شهید رجایی حر 33727027مشهدخراسان رضوی72191068



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
618 پالک 26بلوار معلم نبش معلم  36023828مشهدخراسان رضوی72191315

51 پالک61 و59بین پیروزی-بلوار پیروزی 38911107مشهدخراسان رضوی72191107

دفتر پیشخوان دولت - 6روبروی فکوری- بلوار فکوری -مشهد38900053مشهدخراسان رضوی72191453

10پالک -68بین چهارراه صیاد شیرازی و پییروزی 38656152مشهدخراسان رضوی72191363

181 پ57و55مشهد بین امام رضا38581411مشهدخراسان رضوی72191367

54پالک55مشهد بلوار معلم معلم 05118666029مشهدخراسان رضوی72191046

 قطعه سوم  شمالی25 و 23بین ایثارگران (ایثارگران) 104عبادی - مشهد8818842مشهدخراسان رضوی72191450

32پالک4 و  2بین استقالل 6063006مشهدخراسان رضوی72191024

44و42بین توس -بلوار توس36650803مشهدخراسان رضوی72191374

1142 داخل پاساژ پالك 90 و 88عبادي بین عبادي ... خ آیت ا37340079مشهدخراسان رضوی72191030

(ع)،جنب مسجد امام رضا 15مشهد،رضاشهر،بلوار پیروزی،نبش پیروزی38769440مشهدخراسان رضوی72191369

1ط2 پ25مشهد بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 38800083مشهدخراسان رضوی72191054

15/1 نبش صادقی 17 و 15بین صادقی - بلوار سازمان آب 37260123مشهدخراسان رضوی72191390

 قطعه دوم11 و 9بین الهیه - خیابان الهیه - بزرگراه میثاق 35312939مشهدخراسان رضوی72191092

312طبقه همكف- پالك  - نرسیده به میدان سید رضي -تقاطع سید مرتضي-مشهد بلوار فرهنگ 36086936مشهدخراسان رضوی72191375

 394 پ20و18بین وکیل آباد 38682824مشهدخراسان رضوی72191070

137مشهدبلوار فردوسی بین میدان جانباز و ثمانه پشت استگاه توبوس  پالک 37658836مشهدخراسان رضوی72191098

9نبش شوش18مشهد ملک الشعرابهار38527021مشهدخراسان رضوی72191386

5 و 3بین ابوذر غربی  - 10رسالت - طالب  32719203مشهدخراسان رضوی72191383

احمداباد ابتداي بهشت مجتمع هشت بهشت8434046مشهدخراسان رضوی72191017

 937پ - 23 و 21بین طبرسی شمالی -بلوار طبرسی شمالی-مشهد32171761مشهدخراسان رضوی72191086

972سمت چپ پالك 4طبرسي چهارراه برق قبل از شهرداري منطقه 32702524مشهدخراسان رضوی72191032

4بل پیروزی نبش میدان حر ضلع جنوبی غربی جنب فضای سبز پ 8835595مشهدخراسان رضوی72191027

 راست3 ق 12اقدسیه -بلوار میثاق-قاسم اباد-مشهد35312122مشهدخراسان رضوی72191376

367پ33 و 31بلوار فرامرز بین فرامرز36072008مشهدخراسان رضوی72191260

 12ابتداي بلوارهدایت روبروي آتش نشاني ساختمان هدایت مغازه همكف پالك 37340090مشهدخراسان رضوی72191015

150 پالک 26بلوار معلم نبش جالل آل احمد 6087749مشهدخراسان رضوی72191056

260پ-34نبش هنرستان-بلوار هنرستان65447430مشهدخراسان رضوی72190000

 پشت ایستگاه اتوبوس10 و8مشهد خ گاز بین گاز 37313071مشهدخراسان رضوی72191389

9 و 7مشهد میدان شهدا ابتدای خیابان آیت هللا عبادی بین 32231197مشهدخراسان رضوی72191198

709پالك35و33مطهري شمالي بین37311000مشهدخراسان رضوی72191199

48پالک  - 7 و 5بین سلمان فارسی - خیابان سلمان فارسی 38456792مشهدخراسان رضوی72191451

 8 جنب اپارتیپ 60 و 58مشهد بین معلم38684026مشهدخراسان رضوی72191346

19بل فرودگاه پروین اعتصامي3444243مشهدخراسان رضوی72191033

117 پ 27مشهد شهرک طرق رجایی 33932227مشهدخراسان رضوی72191391

 دفترپیشخوان5و3طبرسی شمالی بین 2177292مشهدخراسان رضوی72191211

1050 دفتر 96/2مشهد خ دکتر بهشتی حاشیه میدان کوشه ای پ 38446797مشهدخراسان رضوی72191050

19 و17راه شهدا بین شیرازی 322364924مشهدخراسان رضوی72191010  

376پ-18 و 16بین معلم 36067136مشهدخراسان رضوی72191022

1051مشهد قاسم اباد تقاطع شاهدو اندیشه پالک 36674700مشهدخراسان رضوی72191261

دفتر پیشخوان دولت12و10بین اندیشه- قاسم اباد-مشهد36636271مشهدخراسان رضوی72191372

 جاده کالت روستاس گرجی 3کیلومتر 32625110مشهدخراسان رضوی72191515

12و10مشهد شهرک شهید رجائی خ پورسینا بین پورسینا33713009مشهدخراسان رضوی72191446

966 پالک 44 و 42مشهد خ امام رضا بین امام رضا 38510423مشهدخراسان رضوی72191087

13 پ33/1 نبش مفتح33متری طالب مفتح3257005030مشهدخراسان رضوی72191031



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
5 پ5میدان راهنمایی نبش صادقی37260539مشهدخراسان رضوی72191249

811پ46,48امام خمینی38524550مشهدخراسان رضوی72191123

مشهد چهارراه مقدم طبرسی ابتدای کاشانی جنب اداره برق32228338مشهدخراسان رضوی72191145

86پالک 1تن 5تن مقابل 5مشهدخ32121666مشهدخراسان رضوی72191228

478پ34و32بین مهریز1مشهدشهرك رجایي حر33712077مشهدخراسان رضوی72191124

42پ12مشهد قاسم اباد فالحی35227192مشهدخراسان رضوی72191168

260 پ34بلوار  هنرستان نبش 38838383مشهدخراسان رضوی72191215

77پ6و4مشهد بل سازمان اب بل قاضی طباطبایی بین قاضی37231661مشهدخراسان رضوی72191192

3 پالک 83مشهد قاسم آباد حجاب 36230494مشهدخراسان رضوی72191120

6شهریور جنب شهرداری منطقه17حدفاصل پنجراه ومیدان05113685580مشهدخراسان رضوی72191200

105 پااک3و1خ فداییان 38558067مشهدخراسان رضوی72191202

26پالک-6و4بین نوید-شهرک نوید36660081مشهدخراسان رضوی72191382

144 144مشهد میدان ملك اباد نبش منتظري یك پ8429904مشهدخراسان رضوی72191078

 7 و5بلواروکیل اباد کوثرشمالی بین 38849525مشهدخراسان رضوی72191411

63مشهد طالب بلوار امت پ 05132568060مشهدخراسان رضوی72191381

 34و32بل هدایت بین هدایت 37539308مشهدخراسان رضوی72191407

154و سه راه فلسطین پ28بین فلسطین 7662500مشهدخراسان رضوی72191299

25 پ13 و 11بلوار نبوت بین نبوت -مشهد چهار راه گاز شرقی 32725300مشهدخراسان رضوی72191216

58و56بلوار عبدالمطلب بین37121705مشهدخراسان رضوی72191203

دفتر مشترکین426 پ26 و 24بین عبدالمطلب37263338مشهدخراسان رضوی72191045

439سیدی بلوار صبا تقاطع صبا و شهید دایی  پالک 3851440مشهدخراسان رضوی72191080

42و 40بین عبدالمطلب , بلوار عبدالمطلب 37287069مشهدخراسان رضوی72191265

پاساژمجید52و50بین سناباد 05118440601مشهدخراسان رضوی72191275

18 پ 3مشهد ابریشم 33126068مشهدخراسان رضوی72191293

8 پالک 54بلوار مصلی چمن 33687074مشهدخراسان رضوی72191127

 29خواجه ربیع 37423558مشهدخراسان رضوی72191119

16پالک18راستی -45حسابی شمالی.قاسم آباد-مشهد36239795مشهدخراسان رضوی72191362

27شهرك طرق نبش شهید ساعي33925629مشهدخراسان رضوی72191163

 483پ.17 و 15بین حر .شهرک شهید رجایی33765329مشهدخراسان رضوی72191406

837طبقه همکف پالک71و69قاسم اباد بلوار شاهد بین شاهد36637778مشهدخراسان رضوی72191041

6و4بین ثنائی-64توس-مشهد36913118مشهدخراسان رضوی72191212

2 چپ ق21خواجه ربیع7418880مشهدخراسان رضوی72191003

 کمی بعدازدوربرگردان 81 و 79مشهد بلوارتوس بین توس 36672777مشهدخراسان رضوی72191001

شهرک باهنر حنب قرض الحسنه باهنر 33967100مشهدخراسان رضوی72191042

17چهارطبقه بلوار مدرس مدرس یک پاساژشکوفا ط منفی یک پ32235214مشهدخراسان رضوی72191259

1137 و چهارراه ورزش پ39قاسم اباد بلوار شریعتی بین شریعتی36616164مشهدخراسان رضوی72191073

19/1شهید هاشمی نژاد نبش شهید هاشمی نژاد32289130مشهدخراسان رضوی72191231

116پ15امامت 6050426مشهدخراسان رضوی72191079

 دفتر امورمشترکین 90 پالک 28مشهد احمدآباد رضا 05138469528مشهدخراسان رضوی72191133

88و86بین توس36650408مشهدخراسان رضوی72191058

275 پ 41سیدرضی 36096452مشهدخراسان رضوی72191109

570  پالک30 و 28بین حر-شهرک شهیدرجایی-مشهد33725001مشهدخراسان رضوی72191005

 81 و 79مشهد بین فکوری 38710200مشهدخراسان رضوی72191148

132پالک14و12سیدی بین قائم 33863535مشهدخراسان رضوی72191117

10 ابتدای شهرک امام علی سمت راست پ65بلوار توس 36584333مشهدخراسان رضوی72191074



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
92رسالت شمالی همت آباد پ32420765مشهدخراسان رضوی72191279

بلوارابوطالب چهارراه ولیعصر37528443مشهدخراسان رضوی72191036

371پ -29و27بین ابوطالب -بل ابوطالب-مشهد37240688مشهدخراسان رضوی72191471

1 پالک 27قائم -خیابان قائم-خیابان سیدی - مشهد 33868107مشهدخراسان رضوی72191478

418 پ16و14بین شریعتی -قاسم اباد05136610398مشهدخراسان رضوی72191707

127بلوار توس توس 05136779699مشهدخراسان رضوی72191511

589 پ35 و  33مشهد چهارراه گازبین رسالت 32744441مشهدخراسان رضوی72191037

 جنب درمانگاه رسالت66و64بین رسالت 37332020مشهدخراسان رضوی72191294

372پالک38قاسم ابادنبش حجاب36219001مشهدخراسان رضوی72191142

74نبش خ امام رضا 38513838مشهدخراسان رضوی72191130

968 پ74و72مشهد خ عبادی بین عبادی 37337217مشهدخراسان رضوی72191196

9نرسیده به سه راه فردوسی روبه روی اکبرآباد35424192مشهدخراسان رضوی72191128

709 پالک67 و 65قاسم اباد ،بین شاهد 05136615254مشهدخراسان رضوی72191701

26نبش طالقاني - احمد آباد - مشهد38411117مشهدخراسان رضوی72191019

مشهد تپه سالم33554046مشهدخراسان رضوی72191633

41/7توس - بلوار توس - میدان معراج36911025مشهدخراسان رضوی72191025

68راه عامل نبش عامل4مشهد بین میدان ابوطالب و 37242111مشهدخراسان رضوی72191147

36و34مشهد بلوار رستمی بین رستمی 33656012مشهدخراسان رضوی72191370

321 پالک 21 و 19کوی طالب خ مفتح بین مفتح -مشهد 32707011مشهدخراسان رضوی72191439

1036 پ 40بلوار معلم نبش معلم 31818000مشهدخراسان رضوی72191479

126 پالک14و 12بلوار بلوار دانشجو بین .مشهد38929009مشهدخراسان رضوی72191094

506 پالک 12 و 10بلوار هدایت بین هدایت 37577026مشهدخراسان رضوی72191715

3 3نبش میثم(سی متری طالب)خیابان شهید مفتح32728120مشهدخراسان رضوی72191380

223خیابان بهشتی خیابان میرداماد پ38436222مشهدخراسان رضوی72191703

85 پ 3 و 1بلوار پایداری بین پایداری 38221522مشهدخراسان رضوی72191226

1/654پالك-وچهارراه راه آهن 48بین عبادي-مشهد 37334686مشهدخراسان رضوی72191303

جاده سنتوناظریه نبش ناظریه یک32673047مشهدخراسان رضوی73191128

۵۳۶ پالک ۲۲بین چهار راه فرامرز و فردوسی .بلوار فردوسی :ادرس ممر اول 37634471مشهدخراسان رضوی72191717

3 پ 11عبدالمطلب نبش هنرور 37391613مشهدخراسان رضوی72191728

7 پالک 11نسترن (روستای کشف) شهرک شهید سلیمانی33خراسان رضوی مشهد توس 36915775مشهدخراسان رضوی73191129

669 پالک 17و 15مشهد طبرسی شمالی بین طبرسی 32172285مشهدخراسان رضوی72191725

1روستای منزل اباد نبش بهشت -مشهد32404228مشهدخراسان رضوی73191140

12 پالک 9طبرسی شمالی 05132115789مشهدخراسان رضوی72191718

۲۰مشهد بلوار شهید فکوری نبش فکوری 38941221مشهدخراسان رضوی72191727

13و11بین رضا - بلوار رضا -احمدآباد-مشهد05138442111مشهدخراسان رضوی72191242

کوچه فتحی -8 پالک 4بهمن -بلواربهمن -خواجه ربیع -مشهد 05137422076مشهدخراسان رضوی72191748

32و30مشهد بلوار میرزاکوچکخان بین 35266664مشهدخراسان رضوی72191736

قطعه دوم سمت چپ- روبروی فضای سبز- 7نبش مسعود غربی - 32سناباد 38481506مشهدخراسان رضوی72191744

319 پ 13 و 11بین فالحی -شهید فالحی 35225005مشهدخراسان رضوی72191743

201پالک -5نبش کوهسنگی -خیابان کوهسنگی-مشهد38409788مشهدخراسان رضوی72191405

 نرسیده به میدان مجیدیه مقابل مرکز در مانی رضا2بلوار فالحی فالحی 05135218823مشهدخراسان رضوی72191746

10 و 8مشهد خیابان مجد بین ابکوه 38467241مشهدخراسان رضوی72191359

56جنب پالک  - 38شاهد - قاسم آباد-مشهد35236634مشهدخراسان رضوی72191749

طبقه همکف-15پالک - 9 و تالش 13بین منفرد -7جانباز-بلوارجانباز-مشهد37055224مشهدخراسان رضوی72191772

241پ7و5مشهدکوی امیرخیابان خیبربین شهید صانع05137638389مشهدخراسان رضوی72191754



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
250 پالک22 و 20بین رسالت 05132700298مشهدخراسان رضوی72191755

11 پ1بلوار آوینی نبش آوینی32580511مشهدخراسان رضوی72191817

18خراسان رضوی مشهد احمد آباد پیوه ژن شرکت عمران شهر جدید بینالود خیابان فرهنگسرا جنب شرکت عمران پالک 05136660670مشهدخراسان رضوی73191146

لرستان معموالن خیابان امام پایین تر از اداره پست جنب پاساژ فیضیان 2254128معموالنلرستان72341062

مالثانی جنب خیابان شهید متفرقه- خوزستان 06123224928مالثانیخوزستان72211083

252تهران مالرد خیابان امام خمینی چهاراه بهشتی خیابان بهشتی شمالی پالک 65107105مالردتهران72161161

524تهران مالرد بلوار اصلی مارلیک ضلع جنوبی میدان سپاه پالک65150016مالردتهران72161281

1273مالرد سرآسیاب خیابان مصیب زاده انهتای خیابان مصیب زاده جنب خیابان شهید سلیمانی پالک 65112436مالردتهران72161348

101مالرد سراسیاب خ دانش غربي تقاطع اینده سازان پ65196736مالردتهران72161691

 دفترپیشخوان صبا703مالرد مارلیک خ دکترحسابی روبروی خ صدوقی پ65155462مالردتهران72161176

348سرآسیاب خیابان کاشانی نبش خیابان تربیت بدنی پالک 65109228مالردتهران72162200

531صفادشت عبادیه پ02165432268مالردتهران72161679

14مالرد صفادشت خ امامزاده پ65433566مالردتهران72161301

32خ مصیب زاده روبروي بن بست اول پ65179117مالردتهران72162253

660تهران مالرد سرآسیاب خیابان بهاره شرقی پالک 02165102917مالردتهران72162192

357سراسیاب مالردخ دانش غربي بعدازسه راه طالقاني نبش بن بست سوم پ65156737مالردتهران72161971

43مالرد بلوار رسول اکرم ساختمان صنعت و معدن و تجارت پ 65403386مالردتهران72161364

اداره پست صفادشت - صفادشت- مالرد65428100مالردتهران72161610

5مالرد سراسیاب خ ش رجایی پ65145268مالردتهران72161972

148پالک -جنب امالک محبی-سمت چپ-ورودی مسکن مهر-مالرد91331092مالردتهران72161506

1888مارلیک خیابان پرنیان خیابان کسری غربی پ 02165198610مالردتهران72162311

18کرج سراسیاب مالرد خ امام خمینی طالقانی جنوبی روبروی بن65199060مالردتهران72161942

715روبروی مخابرات پ  (ع)مالرد سراسیاب خ شریفی چهارراه امام حسین65104480مالردتهران72161269

طبقه همکف_2ساختمان پارسیس _425پالک _بن بست پویان_خیابان دکتر حسابی_مالرد65115921مالردتهران72162337

969مالرد خیابان صدوقی پالک65122138مالردتهران72162334

مالیر ابتدای بلوار سیف الدوله پاساژ پارس32251931مالیرهمدان72381029

خ شهید شیخ حسنی روبروی باغ گل شهرداری32210094مالیرهمدان72381132

میدان نبوت جنب مهدیه پیشخوان اول33351355مالیرهمدان72381032

خ ولی بخشی جنب کوچه وحدت 32286612مالیرهمدان72381131

(عج)میدان قائم جنب تاالر باران دفترپیشخوان ولیعصر3322975مالیرهمدان72381008

صبح و عصر- دفتر پیشخوان شتاب - نبش چهار راه برق باال- مالیر 33354682مالیرهمدان72381067

دفتر پیشخوان نامیله-خیابان ولیعصر -(شهرک اندیشه)نامیله-مالیر32283070مالیرهمدان71383005

جنب لبنیاتی پالره-ابتدای خیابان امیرکبیر-میدان امیرکبیر-مالیر33348048مالیرهمدان72381141

مالیر خ شهدا نرسیده به میدان زندیه جنب بانک صادرات2251601مالیرهمدان72381003

مالیر خ مصطفی خمینی نبش بنبست شیرازی32243112مالیرهمدان72381019

44میدان امام حسین جنب نانوایی لواشی پالک 33332603مالیرهمدان72381121

مالیر خ سعدی روبروی اداره گذر نامه32240333مالیرهمدان72381001

.انتهای خیابان سعدی نبش کوچه شهید حاتمی.مالیر     32213732مالیرهمدان72381046

دور میدان امام-اسالمشهرآق گل- مالیر- همدان32476631مالیرهمدان72381139

پیشخوان دولت آریا- بعد از میدان عارف  - (بروجرد)خ شهید وفایی - مالیر 32250230مالیرهمدان72381148

مالیر میدان انقالب ابتدای بلوار شهید بهشتی جنب بانک سپه08133347251مالیرهمدان72381153

بلوار قائم مقام ابتدای بلوار محمدی32250220مالیرهمدان72381155

مالیر، آورزمان08132463789مالیرهمدان73381021

روبروی آموزشو وپروش-ملک آباد -مشهد33523181ملک ابادخراسان رضوی72191475

خ امام ابتداي خ استقالل 37830733ملکانآذربایجان شرقی72101343



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
 شهریور17میدان شهدا اول خ37825108ملکانآذربایجان شرقی72101438

شهریور17ملكان خ37824084ملکانآذربایجان شرقی72101300

معصوم14ابتدای خیابان چهارده معصوم جنب حسینیه -لیالن خیابان امام37872760ملکانآذربایجان شرقی72101450

بخش لیالن خیابان انقالب 37874040ملکانآذربایجان شرقی72101297

شهریور17ملکان خ معلم پایینترازبانک مسکن نرسیده به خ 37826021ملکانآذربایجان شرقی72101402

خ امام اول بلوار حافظ باالتر از پست بانك37829141ملکانآذربایجان شرقی72101255

خ امام جنب بانك سینا پیشخوان دولت 37825353ملکانآذربایجان شرقی72101279

خ آزادی جنب آموزشگاه گاج-خ امام 37830721ملکانآذربایجان شرقی72101531

2ملکان خیابان معلم 37827764ملکانآذربایجان شرقی72101510

روبروی پاساژ بهجتی-خ معلم 37829115ملکانآذربایجان شرقی72101485

روبروی بانک ملی شعبه مرکزی-خ امام37823510ملکانآذربایجان شرقی72101562

جنب اداره برق- بلوار شمالی 37826129ملکانآذربایجان شرقی72101637

 متری فرهنگیان نبش خیابان نظامی۲۴ ۱ شهرک ولیعصر فاز 04137843508ملکانآذربایجان شرقی72101660

میدان نماز- باالتر از مخابرات - بلوار بسیج 37843237ملکانآذربایجان شرقی72101629

متری روبروی خانه ریاضیات24جاده شرازول خ37840792ملکانآذربایجان شرقی72101729

ایالم شهرستان ملکشاهی بلوار امام ره روبروی باتک ملت3855355ملکشاهیایالم72141094

ملکشاهی روبروی شهرداری33855230ملکشاهیایالم72141084

میدان مصلی ابتدای جاده شرکت نفت جنب تعویض روغنی غفاری42528395ممسنیفارس72251507

 متری جهاد کشاورزی24نوراباد ممسنی خیابان ایت هللا سعیدی تقاطع 42524727ممسنیفارس72251234

دوراهی بابامنیر - جاده اصلی - شهر خومه زار - شهرستان ممسنی - استان فارس 42633002ممسنیفارس72251394

20پالك -  میدان نماز - ممقان 34325788ممقانآذربایجان شرقی72101223

بهبهان منصوریه خ اصلی جنب بنگاه برادران06152742470منصوریهخوزستان72211391

(ره)جنب کمیته امداد امام خمینی -بلوار معلم-شهرستان منوجان-استان کرمان43302658منوجانکرمان72291156

فیض اباد مه والت خ شریعتي جنب شیریني سراي بهاران6726334مه  والتخراسان رضوی72191233

آذربایجان غربي مهاباد خیابان جمهوري اسالمي كوچه شاطري روبروي پاساژ فرهاد 42246707مهابادآذربایجان غربی72111231

13 باغ شایگان فلكه مالخلیل روبروي كالنتري 42243264مهابادآذربایجان غربی72111143

211آذربایجان غربی شهرستان مهاباد خیابان بداق سلطان باالتر از چهار راه نبوت پالک42247727مهابادآذربایجان غربی72111247

مهاباد خ طالقانی شرقی روبروی بانک صادرات مرکزی دفتر پیخوان خدمات دولت وطمانی42241443مهابادآذربایجان غربی72111237

مهاباد خ جمهوری جنب بانک ملی 04422238203مهابادآذربایجان غربی72111154

خیابان طالقانی غربی روبروی شوراهای حل اختالف-مهاباد42247078مهابادآذربایجان غربی72111242

مالجامی ابتدایی خ حافظ42243000مهابادآذربایجان غربی72111248

مهاباد مالجامی کوچه سربرداش دفتر پیشخوان نوین42229752مهابادآذربایجان غربی72111121

مهاباد خیابان جمهوری اسالمی نرسیده به چهارراه مولوی42228403مهابادآذربایجان غربی72111273

54مترباالترازچهارراه ازادی ساختمان مجدی پالک70مهاباد خیابان استاد مجدی42237640مهابادآذربایجان غربی72111148

مهاباد خیابان کشاورز نرسیده به فلکه شصت دستگاه42353733مهابادآذربایجان غربی72111276

29پالک - متری اول و دوم شرقی 8مابین کوچه - خیابان وفایی - محله وفایی 42226200مهابادآذربایجان غربی72111287

 2مهاباد كوي فرهنگیان ایستگاه 42440010مهابادآذربایجان غربی72111214

2مهاباد میدان مالجامی جنب بانک کشاورزی کوچه علیار پالک 42239190مهابادآذربایجان غربی72111233

روبه روی خوابگاه ئانشجویی دانشگاه آزاد/ خیابان صارم بگ / مهاباد 42338771مهابادآذربایجان غربی72111289

دفتر پیشخوان پیام- روبروی کتابخانه عمومی فجر - نرسیده به سراه فجر - خیابان ابن سینا - انتهای تپه قاضی - مهاباد 42350658مهابادآذربایجان غربی72111302

باغ شایگان نبش کوچه پنجم42226222مهابادآذربایجان غربی72111332

فلکه قانع- خ قاضی- مهاباد- غ.آ42353926مهابادآذربایجان غربی72111335

۶پالک -جنب اداره آموزش و پرورش-بلوار توحید-مهاباد 42447100مهابادآذربایجان غربی72111326

تپه قاضی- خ کشاورز- مهاباد- غ.آ42353924مهابادآذربایجان غربی72111303

3شهرک کارمندان اول خیابان دادگستری پالک 04442330118مهابادآذربایجان غربی72111371



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
نبش خیابان نبوت غربی-چهارراه نبوت -میدان استقالل 42241123مهابادآذربایجان غربی72111307

مهدیشهر خیابان صاحب الزمان33626147مهدی  شهرسمنان72231023

53344دفتر پیشخوان دولت مرادعلیانپست بانک 98سمنان مهدیشهر خ امام باالتر از بانک مسکن پ33627722مهدی  شهرسمنان72231022

خیابان شهید فهمیده دفتر پیشخوان52824499مهرفارس72251008

شهر گله دار میدان امام خیابان بسیج دفتر پیشخوان رنجبر52855202مهرفارس72251278

شهرستان مهر خ نماز روبروی بانک ملت- استان فارس52822224مهرفارس72251101

بلوار امام پایین تر از بانک کشاورزی08428225558مهرانایالم72141035

 جنب بانک رفاه3مهران فاز08428225859مهرانایالم72141036

4مهران فاز433826886مهرانایالم72141113

مهربان خ امام م جمهوری اسالمی43123577مهربانآذربایجان شرقی72101163

3بلوچستان -خ بلوچستان -سیستان وبلوچستان شهرستان مهرستان 37722905مهرستانسیستان و بلوچستان72241089

سیستان وبلوچستان شهرستان مهرستان شهر مرزی آشارخیابان سرباز بعد از مسجد امیرالمومنین آشار دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری کمال زئی37362504مهرستانسیستان و بلوچستان72241048

سیستان و بلوچستان شهرستان مهرستان بلوارجمهوری 05437722709مهرستانسیستان و بلوچستان72241160

145البرز کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان اول شرقی نبش کوچه حسین عسگری پالک 33306716مهرشهرالبرز72401406

مهریز خ ش مطهری روبرو بیمارستان جنب عینک دانشجودفتر پیشخوان 32531200مهریزیزد72391026

مهریز بلوار هفتم تیر روبروی اداره برق32520099مهریزیزد72391040

18مهریز ابتدای بلوارهفتم تیر روبروی دفترخانه32522027مهریزیزد72391076

11خراسان رضوی شهرستان مه والت فیض اباد خیابان شریعتی نبش 56728008مه والتخراسان رضوی72191164

5خراسان رضوی،شهرستان مه والت،فیض آباد، خیابان حجت شمالی، روبروی حجت شمالی56727732مه والتخراسان رضوی72191309

شهرموچش بلوارامام شافعي35653082موچشکردستان72281153

114پ2شهر مود امام خمینی32683204مودخراسان جنوبی72181026

لرستان شهر مومن آباد بلوار امام خمینی جنوبی روبروی فرماندهی انتظامی43461538مومن ابادلرستان72341219

میامی خ امام رضا32623898میامیسمنان72231029

خیابان اصلی روستا جنب مصالح فروشی شاه محمدی02332660960میامیسمنان73231009

326374903637111056میامیسمنان73231006

کرمانشاه شهرستان صحنه بخش دینور میانراهان48722225میان راهانکرمانشاه72301006

مازندران میاندرود روستای اسرم جنب موسسه همت33735138میاندرودمازندران73351081

 شهریور میدان فتح خرمشهر روبروی خیابان دانش 17آذربایجان غربی میاندوآب خیابان 45339564میاندوآبآذربایجان غربی72111161

 شهریور روبروی اب و فاضالب روستایی17میاندوآب خ 04812332453میاندوآبآذربایجان غربی72111144

خ طالقاني روبروي چاژ اندیشه45267907میاندوآبآذربایجان غربی72111170

 آذربایجان غربي میاندواب خیابان طالقانی جنوبی45260059میاندوآبآذربایجان غربی72111240

میاندواب خیابان امام 45245550میاندوآبآذربایجان غربی72111155

میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر پیشخوان خدمات دولت آذرمی45341017میاندوآبآذربایجان غربی72111193

25میاندوآب خیابان شهدا كوچه فردي آذرپ45225594میاندوآبآذربایجان غربی72111142

میاندواب خ كشاورز نبش خ پاسداران 45264310میاندوآبآذربایجان غربی72111158

خیابان باقرخان- خیابان ولیعصر - میاندوآب 45340620میاندوآبآذربایجان غربی72111159

 میاندواب ج شاهیندژ روبه روی ایران خودرو جدید04812455658میاندوآبآذربایجان غربی72111106

شهریور رویروی داروخانه ابوذر دفتر پیشخوان خدمات دولت نوین ارتباط17میاندوآب خ -آذربایجان غربی45227763میاندوآبآذربایجان غربی72111239

میاندوآب روبروی گرمابه زمزم45226325میاندوآبآذربایجان غربی72111117

میاندواب سه راهي بوکان روبروي ترمینال سابق مراغه دفتر پیشخوان دولت آي تك45261799میاندوآبآذربایجان غربی72111160

میدان امام ابتداي خیابان شریعتي45263720میاندوآبآذربایجان غربی72111157

سه راه شاهین دژ دفترسهند45354014میاندوآبآذربایجان غربی72111156

آذربایجان غربی میاندوآب خیابان تختی45226690میاندوآبآذربایجان غربی72111316

خیاببالن کشاورزی نبش کوچه گالبی45229262میاندوآبآذربایجان غربی72111383

مازندران میاندرود روستای اسرم جنب موسسه همت33735138میاندورودکوچکمازندران72351774



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
رامهرمزخیابان انقالب 43531051میانکوهخوزستان72211344

میانه خیابان امام خمینی اول کوچه اعتماد 52247311میانهآذربایجان شرقی72101207

میانه ترکمانچای خیابان امام52422150میانهآذربایجان شرقی72101261

چهارراه طالقانی ابتدای خیابان طالقانی-میانه 52334096میانهآذربایجان شرقی72101270

میدان آزادی روبروی بانک قوامین نرسیده به بانک ملت52220664میانهآذربایجان شرقی72101218

2پالک - نبش خیابان شهید خان محمدی جنوبی - کوی فرهنگیان 52224737میانهآذربایجان شرقی72101216

روبروی اداره مخابرات-پایین تر از فروشگاه آترینا-خ شهید رحیمی52244898میانهآذربایجان شرقی72101454

خ بانك ملي روبروي دبیرستان عفاف 52230910میانهآذربایجان شرقی72101219

35 پ 10+میانه خ برق روبه روی پلیس 52248290میانهآذربایجان شرقی72101437

973پ(هتل امیر )میانه خ امام روبروي جهاد دانشگاهي 52239668میانهآذربایجان شرقی72101241

 متري جنب آتش نشاني45میانه شهرك اندیشه خیابان 52242949میانهآذربایجان شرقی72101428

55 میانه كاغذكنان خ ولیعصر پالك 52322503میانهآذربایجان شرقی72101232

136خ شهید حاجی اصغری جنب مسجد حاج حیدر پالک 52225239میانهآذربایجان شرقی72101522

,معلم جنوبی. سرچشمه،بلوار شمشیری،خ52249188میانهآذربایجان شرقی72101528

 خیابان شهید مطهری باالتر از دادگستری52224100میانهآذربایجان شرقی72101631

نرسیده به ثبت اسناد میبد-خیابان کاشانی-خیابان امام32346991میبدیزد72391037

روبروي بانك سپه مركزي-خیابان امام32324322میبدیزد72391041

 معصوم 14نرسیده به حسینه - خیابان شهید میرباقری- سه راه یخدان - میبد - یزد 32347712میبدیزد72391077

یزد میبد بلوار شهدا03532356652میبدیزد72391083

آغ سردشت شهر میرآباد خ امام جنب مسجد بازار44352681میرابادآذربایجان غربی72111244

میمند فارس خ محالت38774655میمندفارس72251353

خیابان شریعتی- میمه 45427008میمهاصفهان72131376

میناب بلوار امام روبروي کارخانه یخ قدیم42230500مینابهرمزگان72371084

بلوار ولي عصر روربروي تامین اجتماعي2227804مینابهرمزگان72371046

میناب خ شهید امینی پاساژ حیدرپور42228594مینابهرمزگان72371136

جنب لوازم خانگی صمدی (ره)بلوار امام خمینی 42223120مینابهرمزگان72371060

هرمزگان میناب شهر بندزرک بعد از بانک ملت07642350135مینابهرمزگان72371203

شهرتیرور خ خلیج فارس نبش گوچه بهار42336401مینابهرمزگان72371175

میناب بلوار امام شیخ آباد کوی پلیس جنب موتور سیکلت سهرابی42283699مینابهرمزگان72371082

استان هرمزگان شهرستان میناب روستای کهنه شهر42340671مینابهرمزگان73371011

بلوار ال محمد محله مغیری رو به روی اداره ثبت اسناد و امالک42214032مینابهرمزگان72371200

هرمزگان میناب روستای حکمی خیابان فرهنگسرا7642326800مینابهرمزگان73371020

61خ پاسداران روبروي پارك شهرداري پ 35227474مینودشتگلستان72321090

مینودشت خ شهیدعلیرضا روبروی بانک ملی مرکزی35225220مینودشتگلستان72321050

دفتر پیشخوان دولت غالمرضا سوخت سرایی- نبش چهارراه جنگلده - علی آباد - گلستان 34238656مینودشتگلستان72321081

گلستان مینودشت خ سیدجمال الدین پاساژخداوردی35230619مینودشتگلستان72321182

مینودشت خ شهید آویني جنب شیریني سراي گلستان 35221672مینودشتگلستان72321063

45مینودشت خیابان سید جمال الدین بعد از شکوفه 35227814مینودشتگلستان72321220

164گلستان مینودشت بخش کوهسارات شهر دوزین خ امام خمینی پال 35213288مینودشتگلستان72321191

آذربایجان غربی شهرستان پلدشت بخش ارس نازک علیا خیابان امام اول خیابان شهید حسین زاده34348148نازک علیاآذربایجان غربی72111314

واقع در ساختمان پست- ناغان32643641ناغانچهارمحال و بختیاری72171078

ناغان خیابان انقالب03826373841ناغانچهارمحال و بختیاری72171104

63نایین خ فردوسی باالتر از مدرسه شهید صادقی پ 46251880ناییناصفهان72131310

3انارک شهرک شهید رجایی ک رفاه پ 03146202526ناییناصفهان72131506

نجف اباد خ امام غربی جنب حوزه علمیه42642909نجف آباداصفهان72131207
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300 ومیدان طالقانی پالک13یزدان شهر بلوار انقالب حدفاصل خیابان راستان 42445555نجف آباداصفهان72131083

 راه امام دفتر پیشخوان4نجف اباد 26288888نجف آباداصفهان72131316

دروازه دولت ابتدای چهار باغ پایین پاساژ بهار32214437نجف آباداصفهان72131019

خ شریعتي مقابل خ باهنر2687002نجف آباداصفهان72131009

نجف آباد خ شریعتی جنب بنیاد شهید سابق42618182نجف آباداصفهان72131292

نجف اباد علویجه خ ش بهشتی42414747نجف آباداصفهان72131290

امیرآباد خ مطهری ش پست بانک 42435151نجف آباداصفهان72131282

جوزدان خ امام روبروی شهرداری42284945نجف آباداصفهان72131300

اصفهان دهق خیابان امامزاده42274300نجف آباداصفهان72131524

تاکستان نرجه بلوار امام روبروی بانک صادرات35333513نرجهقزوین72261122

رستم اباد خ اصلي44270796نرماشیرکرمان72291234

شهرستان نرماشیر خ اصلی روبروبانک صادرات44271112نرماشیرکرمان72291083

کرمان نرماشیر رستم آبادخیابان امام حسین44271094نرماشیرکرمان72291163

روستای نسر-بخش رخ -تربت حیدریه 53243155نسرخراسان رضوی72191649

 شهریور جنب بانک کشاورزی دفتر پیشخوان دولت بور17نشتارود خ 54265751نشتارودمازندران72351251

جنب بخشداری- شهریور17خ -نشتارود-تنکابن-مازندران54260700نشتارودمازندران72351723

15و17تربت جام بخش نصرآباد حاشیه جاده بین خ امام رضا ع 52624646نصرابادخراسان رضوی72191053

روبروی شهرداری (ع)نظرکهریزی بلوار امام رضا - هشترود 52662108نصیرابادآذربایجان شرقی72101433

نبش خ ابوالفضل دفترپیشخوان خاكى  (ره)بادرود خ امام خمینى 54347602نطنزاصفهان72131214

نطنز بل طالقانی باالتر از قوامین54229394نطنزاصفهان72131163

شهریور جنب اداره پست17خیابان 54224970نطنزاصفهان72131226

روبروی مسجد جامع-خ امام-اریسمان-نطنز-اصفهان54312638نطنزاصفهان73131016

گلستان نگین شهر جنب پل هوائی 35771218نظام  ابادگلستان72321181

205نرسیده به پارک کارگر پالک-خ انقالب-نظزاباد 45347130نظرآبادالبرز72401137

17نظرآباد خ یابان شهید شیرودی جنب مخابرات پالک45359111نظرآبادالبرز72401235

/ 206شماره/جنب ساژ ولیعصر/خیابان ولیعصر/شهرک سیدجمال الدین اسدآبادی/نظرآباد45345982نظرآبادالبرز72401216

1واحد - مجتمع تات  -19 و 17بین غدیر -خ الغدیر جنوبی-نظرآباد45368892نظرآبادالبرز72401197

7نظرابادخ مفتح بش بوستان45357294نظرآبادالبرز72401031

169البرز نظرآباد بلوار مدرس پالک 45352520نظرآبادالبرز72401244

 197نظراباد محله رسالت پ 45355184نظرآبادالبرز72401049

190نظرآباد محله رسالت خ كاشاني پ02625361300نظرآبادالبرز72401005

6نظرآباد بختیارخ امام خمینی جنب شقایق 44632737نظرآبادالبرز72409996

32پالک -نبش کوچه دوم شرقی-خیابان امام-شهر تنکمان44633070نظرآبادالبرز72401109

6نظرآباد بختیارخ امام خمینی جنب شقایق 44632737نظرآبادالبرز73401001

نظرآباد خ مطهری ک شهید آزادفالح مغازه دوم سمت راست02645347500نظرآبادالبرز72401395

40نظرآباد ، شهرک آزادگان ،خیابان ایثار پالک 02645358091نظرآبادالبرز72401411

 8 بهمن جنوبی نبش بهمن 22نظرآباد خ 02645365360نظرآبادالبرز72401431

 روبروی گل فروشی14 و 12بهمن جنوبی بین غدیر 22نظرآباد 02645369389نظرآبادالبرز72401424

نجم آباد خیابان شیخ هادی نجم آبادی45373065نظرآبادالبرز73401020

20 و 18بین غدیر -الغدیر جنوبی-نظرآباد-استان البرز45301894نظرآبادالبرز72401443

28شهرستان جوین نقاب خیابان امام رضا 45222233نقابخراسان رضوی72191337

آذربایجان غربي نقده خیابان شهید مسافري نبش كوچه شهید دهقان  نرسیده به كتابخانه شماره یك دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومي صبا نقده04436233206نقدهآذربایجان غربی72111166

نقده بل بهشتی دفتر پیشخوان جعفری35631133نقدهآذربایجان غربی72111082

76نقده خیابان دانشگاه پ35671480نقدهآذربایجان غربی72111081

غ شهرستان نقده فلکه ژاندارمری.استان آ35624758نقدهآذربایجان غربی72111084
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2و مولوی1نقده نبش خ نبوت04436263559نقدهآذربایجان غربی72111220

نقده خیابان امام جنب حوزه علمیه 35623438نقدهآذربایجان غربی72111083

آذربایجان غربي نقده خ پیرانشهر09149456181نقدهآذربایجان غربی72111230

خیابان شهید مسافری،کوچه شهید صفدری درب سوم سمت راست04435663176نقدهآذربایجان غربی72111305

خیابان رسالت روبروی مسجد حاجی باباغا 35670801نقدهآذربایجان غربی72111373

فلکه پاسداران بلوار سردار سلیمانی04435663451نقدهآذربایجان غربی72111399

نقنه خیابان قدس03824342980نقنهچهارمحال و بختیاری72171059

23پالک .خیابان شهید تربتی.میدان امام خمینی.شهر نقنه.شهرستان بروجن.استان چهارمحال و بختیاری34267718نقنهچهارمحال و بختیاری72171164

خ انقالب مقابل اداره برق34748860نکامازندران72351124

مازندران نکا جنب بانک ملی مرکزی34735345نکامازندران72351011

 جنب موسسه کوثر11مازندران نکا روبروی کالنتری 34720152نکامازندران72351209

جنب موسسه و قصابی صادقی-روستای زرندین سفلی-نکا-مازندران34762567نکامازندران73351185

نکا روستای نودهک نرسیده شرکت گاز 34740792نکامازندران72351529

مازندران نکا خ انقالب جنب اداره دارایی01525650426نکامازندران72351103

مازندران نکا خ انقالب روبروی بانک رفاه شعبه الیینی دفتر پیشخوان شمسی34742175نکامازندران72351953

نکا سی متری شرقی بین ماکرویو یک و دو همکف آپارتمان متین34730770نکامازندران72352001

نگار بلوار امام خمینی33558317نگارکرمان72291253

شهرستان سردشتء دهستان نالس پست بانک سلیمان نژاد44434193نالسآذربایجان غربی40900

خیابان امام خمینی جنب تامین اجتماعی دفترپیشخوان شاهماری-نمین32327911نمیناردبیل72121119

اردبیل نمین میدان شهدا روبروی بانک صادرات32327489نمیناردبیل72121172

نمین خ امام روبروی ایستگاه سواری نمین اردبیل  32327286نمیناردبیل72121097

اردبیل نمین 32375098نمیناردبیل72121048

نمین خیابان امام خمینی روبروی اداره تامین اجتماعی04532325224نمیناردبیل72121181

نهاوندابتدای خیابان خاقانی روبروی آموزش و پرورش33221200نهاوندهمدان72381058

شهریور ابتدای بلوار امام حسین17نهاوند م 08523244978نهاوندهمدان72381012

نهاوند میدان شریعتی33246600نهاوندهمدان72381020

خ پیروزي جنب بانك انصار33236788نهاوندهمدان72381031

نهاوند خیابان ابوذرروبروی مجتمع تجاری پردیس دفترالغدیر33240560نهاوندهمدان72381061

خیابان آزادگان روبه روی النک مهر اقتصاد3225400نهاوندهمدان72381075

خ پیروزی روبروی تی بی تی 33233329نهاوندهمدان72381006

 روبروی آتش نشانی4نهاوند شهرک شهید حیدری بلوک33264482نهاوندهمدان72381129

 شهریور17نهاوند خیابان ابوذر نبش میدان ابوذر به سمت 33243104نهاوندهمدان72381059

شهرک طالقانی نبش کوچه شهیدقبادی33236599نهاوندهمدان72381145

خیابان ازادگان نبش کوچه زینبیه08133221965نهاوندهمدان72381120

فیروزان خیابان پیروزی08133723658نهاوندهمدان72381142

24بلوار معلم پالک 32622400نهبندانخراسان جنوبی72181030

50میدان شهدا خ قائم شرقی جنب قلعه پ32625454نهبندانخراسان جنوبی72181057

خیابان خوشكردار32620320نهبندانخراسان جنوبی72181025

بلوار والیت دفتر پیشخوان دولت07126672745نوجینفارس72251450

11نور روستای گنج یاب خیابان اصلی نبش توحید 44643290نورمازندران72351874

انتهای پاساژ  صدیقی و لبخند کودک- جنب شهرداری نور- نورخیابان امام -مازندران44522986نورمازندران72351733

چمستان روستای سعادت اباد01144674345نورمازندران72351771

1 پ9خیابان امام كوچه سوردار44510932نورمازندران72351235

14نور میدان كارگر ابتداي خ نیما پ44528558نورمازندران72351243

مازندران نور رویان جنب بانك صادرات01226241951نورمازندران72351101
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11نور روستای گنج یاب خیابان اصلی نبش توحید 44643290نورمازندران73351079

روبروی مخابرات شهید قندی دفتر پیشخوان ابراهیمی..خیابان فردوسی تقاطع خیابان حافظ 44514353نورمازندران72351061

مازندران شهرستان نور خیابان ناطق نوری نبش خیابان شریعتی دفتر پیشخوان دولت44526569نورمازندران72351487

419مازندران نور خ نیما پ 44510297نورمازندران72351352

5روستاي رستمرود روبه روي پامچال44570190نورمازندران72351398

چمستان روستای سعادت اباد44674828نورمازندران73351276

نوراباد ممسنی خ طالقانی ساختمان وب گستر42541993نورابادفارس72251275

نوراباد خ امام  روبه روی بانك مسكن32740348نورابادلرستان72341155

خ شهید رجایی -نورآباد لرستان 32720065نورابادلرستان72341212

خ آیت اله خامنه ای- نورآباد-لرستان37234333نورابادلرستان72341213

نوراباد لرستان سه راه ولی عصر37240199نورابادلرستان72341177

جنب ترمینال کرمانشاه.بلوار بسیج.لرستان نوراباد دلفان32730580نورابادلرستان72341210

 متری دادگستری روبروی اداره صنعت،معدن و تجارت20خیابان 32724868نورابادلرستان72341251

روبروی بانک قوامین (ره)خیابان امام 06637227461نورابادلرستان72341196

کرمانشاه شهرستان پاوه بخش نوسود خ امام خمینی نرسیده به بازارچه مرزی46422009نوسودکرمانشاه72301210

نوشهر خیابان فردوسی جنب سازمان تامین اجتماعی 52334072نوشهرمازندران72351244

جاده اصلی روبرو درمانگاه-نوشهر روستا صالح الدین کال 01913172647نوشهرمازندران72351784

بلوار شهید خیریان52145303نوشهرمازندران72351830

قریشی -  خرداد پاساژقزوینی دفتر پیشخوان دولت 15خ 01913236201نوشهرمازندران72351255

 خرداد خ خاقانی دفتر پیشخوان دولت نیک فر15مازندران نوشهر خ 01152334700نوشهرمازندران72351277

نوشهر خ فردوسی شمالی روبروی دارایی52339456نوشهرمازندران72351275

مازندران نوشهر خیابان امام زاده محمد52387686نوشهرمازندران72351605

استان مازندران شهرستان نوشهر سی سنگان روستای پی کال52171135نوشهرمازندران73351269

910دهستان کالج روستای نارنج بن پ.نوشهر.مازندران01152178105نوشهرمازندران73351740

نوشهر خیابان فردوسی شمالی روبروی اداره دارایی جنب امالک علوی52351519نوشهرمازندران72351666

سیستان وبلوچستان خاش نوک اباد خ خاتم االنبیا ءمیدان امام حسین 33734067نوک ابادسیستان و بلوچستان72241094

شهرستان خاش،شهر نوک آباد خیابان خاتم االنبیا05433734076نوک ابادسیستان و بلوچستان72241137

نرسیده به گلزار شهدا- خ امام خمیني53835844نی  ریزفارس72251172

بلوار استقالل جنب حسینیه موسي بن جعفر ع 53827093نی  ریزفارس72251268

نی ریز خ ولیعصر روبروی مسجد جامع مهدی53829527نی  ریزفارس72251274

خیابان امام خمینی روبه روی گلزار شهدا53834360نی  ریزفارس72251317

روبروی بانک کشاورزی  - (عج)ابتدای بلوار ولی عصر- میدان فضل 53839910نی  ریزفارس72251140

فارس نی ریز  ابتدای خ قدس53828892نی  ریزفارس72251226

فارس نی ریز خ قدس کوچه پاساژالله سرخ پاساژگلستان53836311نی  ریزفارس72251195

ابتدای بلوار شهید زردشت-نی ریز-فارس53821281نی  ریزفارس72251258

نی ریز خ طالقانی جنب باغ حقیقی07153834475نی  ریزفارس72251236

نیر خ امام جنب بانک ملی32283344نیراردبیل72121100

نیر چهار راه امام اول خ شهدا 32284374نیراردبیل72121008

روبه روی بانک ملی (ره )خ امام خمینی - نیر - اردبیل32282187نیراردبیل72121166

329 پالک 21 و 19ابتدای بلوارشهیدفهمیده  بین شهید فهمیده 43333733نیشابورخراسان رضوی72191174

نیشابور میدان خیام روبه روی میدان روز بلوار سروستان دفتر پیشخوان42233180نیشابورخراسان رضوی72191322

نیشابور  خ امام میدان خیام روبروی میراث فرهنگی خدمات ارتباطی رجائی42216800نیشابورخراسان رضوی72191209

 جنب رستوران تاالر قصر شب12بلوارجمهوریاسالمی مقابل کالنتری42252900نیشابورخراسان رضوی72191176

 بهمن شرقی خیابان  قدس شمالی 22نیشابور خبابان  42233600نیشابورخراسان رضوی72191281

بلوار فضل روبروی خیابان موعود جنب بانک ملی دفتر پیشخوان قدس 6623900نیشابورخراسان رضوی72191171
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امام ابتدای منوچهری شمالی42253000نیشابورخراسان رضوی72191447

ابتدای خ عدالت شرقی- خ فردوسی جنوبی 42239053نیشابورخراسان رضوی72191182

18و16شهریور بین 17خراسان رضوي نیشابور خ 43345902نیشابورخراسان رضوی72191262

نیشابور قلعه نو جمشید حاشیه پادگان قدس سمت راست دفتر پیشخوان جعفری42303242نیشابورخراسان رضوی72191546

نیشابور بلوار کمربندی روستای چاه بلند جنب رستوران اکبرجوجه 05142253590نیشابورخراسان رضوی72191549

نیشابور اول خ ایستگاه روبه روی ثبت اسناد دفتر پیش خوان دولت محمدی43344330نیشابورخراسان رضوی72191181

12خیابان شریعتی نبش شریعتی 43328981نیشابورخراسان رضوی72191135

خ سیمتري طالقاني خ كاشمر دفتر پیشخوان دولت اسحاقي2219502نیشابورخراسان رضوی72191173

7جنب مرکز بهداشت شماره . ابتدای خیابان شریعتی - نیشابور 43347717نیشابورخراسان رضوی72191239

40ابتدای -  خرداد 15خیابان - نیشابور 43212925نیشابورخراسان رضوی72191700

شهرک قدس چهارراه مخابرات اول قدس شرقی05142625700نیشابورخراسان رضوی72191704

5بلوار شهید فهمیده نبش فهمیده 43343711نیشابورخراسان رضوی72191179

13بین آیت شمالی و بعثت43334306نیشابورخراسان رضوی72191713

3نیشابور بلوار جمهوری خ ابراهیمی نبش ادهم 42214900نیشابورخراسان رضوی72191002

حاشیه چهار راه اموزگارشرقی.بلوارغزالی.نیشابور.خراسان رضوی42629899نیشابورخراسان رضوی72191712

8نبش کارگر - خیابان کارگر - نیشابور - خراسان رضوی 05143342438نیشابورخراسان رضوی72191719

خیابان شهدا- برزنون-نیشابور 42033140نیشابورخراسان رضوی73191030

11اندیشه43218602نیشابورخراسان رضوی72191783

زنجان زنجانرود نیک پی روبروی بخشداری32623202نیک پیزنجان72221108

نیك شهر خ وحدت روبروي بسیج حوزه شهری35224004نیک شهرسیستان و بلوچستان72241017

نبش ایستگاه تاکسی (ع)م امام حسین-هادیشهر42052488هادیشهرآذربایجان شرقی72101299

شهرستان هامون بخش تیموراباد شهر علی اکبر خیابان سفیر امید 32637611هامونسیستان و بلوچستان72241129

چنب فرمانداری.بلوار سیبویه07136783507هرابالفارس72251589

هرسین بلوار شهید رجایی45121101هرسینکرمانشاه72301236

خیابان شهید مصطفی خمینی- میدان آزادی 45133003هرسینکرمانشاه72301237

هرسین بلوار سپاه جنب اداره دارایی45130111هرسینکرمانشاه72301011

هرسی خ امام نرسیده به میدان جمهوری45124381هرسینکرمانشاه72301238

هرسین میدان استقالل دفتر پیشخون تازه آباد45122289هرسینکرمانشاه72301087

کرمانشاه شهرستان هرسین خیابان امام سرپل رودخانه جنب بانک ایران زمین دفتر پیشخوان چناری45126262هرسینکرمانشاه72301076

هرسین خیابان امام روبروی بانک ملی مرکزی-کرمانشاه45126480هرسینکرمانشاه72301088

کرمانشاه شهرستان هرسین خ امام جنب بانک سپه45121284هرسینکرمانشاه72301285

46اصفهان هرند خ امامزاده اسحاق پ 46404455هرنداصفهان72131039

181هرند بلوار صفار هرندی جنب حوزه علمیه امام هادی پ 46405550هرنداصفهان72131464

روبروي موسسه مهر - خ بیت المقدس - هریس 43435162هریسآذربایجان شرقی72101179

شهر خواجه خیابان شهید خوش اقبال نبش کوچه اول شرقی دفتر پیشخوان خدمات 43453210هریسآذربایجان شرقی72101165

آذربایجانشرقی شهرستان هریس شهر بخشایش خ امام پایین تر از مسجد جامع43443414هریسآذربایجان شرقی72101148

باالتر از مسجد امام-خ امام43432328هریسآذربایجان شرقی72101507

حدواسط بانک سپه و اداره ورزش و جوانان-خ امام43433775هریسآذربایجان شرقی72101521

خیابان والیت نرسیده به میدان شهریار نبش کوچه شهید الهامی43446305هریسآذربایجان شرقی72101632

روستای الیین نو-دهستان هزارمسجد-شهرستان کالت نادر34734000هزارمسجدخراسان رضوی73191045

میناب هشتبندی باالترازمسجدجامع دفترخدمات ارتباطی2394751هشت بندیهرمزگان72371110

تالش خیابان شهدای محراب تقاطع فداییان اسالم44239242هشتپرگیالن72331172

خ جعفرطیار- تالش-گیالن44230966هشتپرگیالن72331168

تالش خیابان امام خیابان شهرداری  ساختمان سجادی44230345هشتپرگیالن72331065

تالش خ کشاورز حنب دبستان شاهد44253516هشتپرگیالن72331376
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گیالن تالش میدان امام حسین روبروی دانشگاه آزاد 44245309هشتپرگیالن72331343

6واحد-طبقه دوم- ساختمان مهندسان-روبروی شهرداری-تالش 44232109هشتپرگیالن72331595

 هشترود روبروی بانک صادرات ابتدایذ خ مخابرات روبروی قرائت خانه صادق ال محمد52621565هشترودآذربایجان شرقی72101381

42باالتر از مسجد امام حسن پالک - خیابان دانشگاه - هشترود 52628432هشترودآذربایجان شرقی72101358

روبروی سوپر ماکت زمانی-خ امام52623165هشترودآذربایجان شرقی72101536

جنب آژانس مرکزی- خیابان بهشتی جنوبی52628082هشترودآذربایجان شرقی72101664

107پالک -پایین تر از میدان دانش-بلوار مدرس شمالی-هشتگرد44225770هشتگردالبرز72401128

هتشگرد بلوار والفجر نبش بنی عامریان44236073هشتگردالبرز72401008

هشتگرد سایت اداری خیابان شهید صدوقی جنب تعزیرات کلینیک اداری اسان کار44232174هشتگردالبرز72401180

8            3هشتگرد خ آزادگان خ زین الدین نبش کوچه دانش پ44239435هشتگردالبرز72401152

هشتگرد شهرک ولیعصر خیابان آزادگان روبروی آتش نشانی44220388هشتگردالبرز72401231

10هشتگرد ابتدای خیابان راه آهن کوچه بوستان پالک44233962هشتگردالبرز72401399

237 و 236، پالک  (عج )هشتگرد، بلوار آیت هللا خامنه ای ، روبه روی دانشگاه آزاد اسالمی ، جنب ورودی مصلی بقیه هللا االعظم 44210160هشتگردالبرز72401412

البرز هشتگرد خیابان مصلی خیابان مقداد نبش یاسمن شمالی44200663هشتگردالبرز72401402

30 و 29واحد. مجتمع تجاری پوریا  . 7فاز .خیابان سرزمین .شهرجدید هشتگرد 91031002هشتگردالبرز72401416

میدان امام خ رهبري روبروي بانك كشاورزي06923220611هفتگلخوزستان72211245

8پالک -حاتم آباد-کوی شهید مطهری-هفتکل-خوزستان43584286هفتگلخوزستان72211138

خوزستان هفتگل خیابان امام خمینی پشت بانک سپه43582115هفتگلخوزستان72211074

هفشجان خ نهضت2570530هفشجانچهارمحال و بختیاری72171056

روبروی شهرداری - هفشجان 32579855هفشجانچهارمحال و بختیاری72171087

ایالم شیروان چرداول بخش هلیالن شهرتوحید08424344121هلیالنایالم72141055

ایالم هلیالن شهر توحید08434344393هلیالنایالم72141100

خیابان بوعلی سیزده خانه جنب مسجد امام حسین38275430همدانهمدان72381015

همدان ارامگاه بوعلی نبش بلوار مدنی جنب کابفروشی شمس32516877همدانهمدان72381096

6همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد 38280340همدانهمدان72381013

ساختمان پزشکان شریعتی (ع)، جنب موسسه موسی بن جعفر (ایستگاه)میدان شریعتی38323375همدانهمدان72381076

همدان خیابان تختی جنب پارک کودک ابتدای کوچه داناپور ساختمان گلها طبقه اول38271253همدانهمدان72381053

72381115همدان خیابان بوعلی جنب سینما قدس دفتر پیشخوان دولت32512602همدانهمدان72381115

همدان میدان امام ابتدای خ اکباتان32530241همدانهمدان72381009

همدان ش فرهنگیان میدان استقالل32546001همدانهمدان72381018

همدان علی آباد فرهنگیان خ شهید احمدی دور میدان امام علی32563566همدانهمدان94494

همدان دره مرادبیگ میدان بهارستان دفتر پیشخوان دره مرادبیك38314462همدانهمدان72381073

72381016همدان خضر سي متري وحدت روبروي بانك صادرات دفتر خدماتي 32674142همدانهمدان72381016

بلوار شهید رجایي سه راهي جانبازان جنب پل عابر پیاده34246066همدانهمدان72381048

همدان اول خ اراك 32650300همدانهمدان72381036

113متری وحدت پالک 12همدان  خضر خ وحدت 32755877همدانهمدان72381010

خ شریعتی نبش ک ذوریاستین32531633همدانهمدان72381109

((ره)به سمت میدان امام خمینی)م امامزاده عبدهللا باالتر از بانک ملی.همدان32533960همدانهمدان72381090

استان همدان، چهارراه شهناز، کوچه یادگار38219774همدانهمدان72381038

53همدان خ شهدا جنب ک مغربی پ32520888همدانهمدان72381011

همدان خ صدف باالتر از تاالر ونوس38338404همدانهمدان72381049

بعد از بانک ملی2شهرك ولیعصر ایستگاه 34277400همدانهمدان72381026

همدان جورقان خ امام پست بانک جورقان34374343همدانهمدان72381051

باالتر از پارک (ج فقیره)همدان بلوار نهم دی 32623481همدانهمدان72381133

ساختمان بانک صادرات طبقه همکف- همدان بازار خودرو 34225726همدانهمدان72381035
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 دفتر مدرس 67همدان م مدرس پ34425237همدانهمدان72381085

همدان شهرک بهشتی میدان گلها32631236همدانهمدان72381138

همدان م امام حسین ابتدای بلوار بهشت باالتر از بانک ملی روبروی ورودی کوی فردوس2672841همدانهمدان72381118

خیابان مهدیه08118370300همدانهمدان72381098

2همدان خ شکریه نبش کوچه شهید یحیوی پ 38268920همدانهمدان72381004

همدان ضلع شرقی میدان باباطاهر34211010همدانهمدان72381135

37بلوار جانبازان جنب بربری پ34227070همدانهمدان72381070

متری رازی20همدان میدان شاهد 32642417همدانهمدان72381071

همدان بهار صالح اباد خ رسالت روبروی مسجد امام رضا08124422787همدانهمدان72381113

4 روبروی بیمارستان آتیه نبش کوچه سرو3همدان شهرک مدنی ابتدای فاز34287484همدانهمدان72381126

بلوارمیرسیدعلی همدانی پایینتراز شیرینی سرای پونه(حصارراه علی آباد )همدان کوی کوثر 34495454همدانهمدان72381064

همدان شهرک الوند بلوار سعدی بازار روز دفترپیشخوان دولت34251357همدانهمدان72381116

2همدان خ طالقانی پ8265203همدانهمدان72381080

همدان ابتدای حصار امام روبروی بانک ملت08134222984همدانهمدان72381028

بلوار بعثت روبه رو سازمان تامین اجتماعی_تویسرکان08524244960همدانهمدان72381082

روبروی کوچه شهید چنگیزی- خیابان اصلی روستا-روستای شورین32681567همدانهمدان73381003

همدان شورین روبروی شرکت تعاونی32681573همدانهمدان73381004

همدان روستای مهدی اباد08114335654همدانهمدان44217

 خ دانشجو2همدان شهرک مدنی فاز08134283433همدانهمدان72381050

همدان مریانج بلوار شهیدان عباسی 34265600همدانهمدان72381143

202همدان بلوار شهید رجایي جنب سنگکی پ34421130همدانهمدان72381054

30خ بین النهرین روبرو تعاونی 38266974همدانهمدان72381089

قاسم آباد خ امام پست بانك- همدان 34285930همدانهمدان72381077

همدان ،میدان پاسداران،نبش بلوار بهاربیگی34230057همدانهمدان72381147

 متری آزادگان روبروی حسینیه ارشاد 18نبش -  متری 45- م شاهد - همدان 08132663579همدانهمدان72381146

626همدان، خیابان امیریه، پالک 32629616همدانهمدان72381074

1همدان شهرک ولیعصر ایستگاه اول جنب ک الدن 34277350همدانهمدان72381078

همدان مهاجران خیابان امام جنب ایستگاه میني بوسها08134568673همدانهمدان72381033

(گذرنامه)بلوار خواجه رشید باالتر از اداره اماکن-آرامگاه بوعلی38254865همدانهمدان72381149

4پالک -کوچه قصابان -بلوار علویان -همدان 34232966همدانهمدان72381154

هندیجان جنوبی خ ولیعصرمیدان انقالب52570014هندیجانخوزستان72211371

خ بسیج چهار راه گندمکار52571732هندیجانخوزستان72211145

02هندیجان شمالی خیابان سلمان فارسی پالک06524220585هندیجانخوزستان72211282

هوراندخ امام خ معلم44263195هوراندآذربایجان شرقی72101161

(ع)هویزه خ شهید عزیز نیسی روبروی درمانگاه شبانه روزی امام رضا36784655هویزهخوزستان72211113

جنب گروهان مرزی - (ره)خیابان امام خمینی- شهر دوست محمد - شهرستان هیرمند 32623032هیرمندسیستان و بلوچستان72241107

هیرمند خ امام خمینی روبرو کمیته امداد32622448هیرمندسیستان و بلوچستان72241084

ساوجبالغ هیو خ امام خمینی روبرئی فضای سبز44645454هیوالبرز73401002

جنب بانک ملی(ره)خ امام خمینی -میدان بسیج .واجارگاه42601890واجارگاهگیالن72331321

جنب بانك صادرات - بلوار والیت -  شهرك فرارت -وحیدیه - شهریار 65755452وحیدیهتهران73161002

35خ ش قندي پ(ع)میدان امام حسین36286067ورامینتهران72161756

پاکدشت روستای قلعه نو امالک خ مطهری جنب پست بانک - تهران36341604ورامینتهران55771

255رو به روی حرم پ- انتهای خیابان-خیابان امام خمینی-شهرستان پیشوا36727125ورامینتهران72161933

 خرداد نبش ش صغیري گروه بازرگاني تانیا15خ :ورامین36253060ورامینتهران72161109

ورامین خ ش رجایي روبروي درمانگاه مدني36253030ورامینتهران72161334
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 خرداد بازرگاني تانیا15ورامین خ 02136283060ورامینتهران72161581

 خرداد تقاطع شهید رجایی15ورامین خ 02136277700ورامینتهران72161432

243شریعتي سه راه شهرداري پ 36733250ورامینتهران72161198

147ورامین کارخانه قند خ شهید چمران پالک 36282727ورامینتهران72161450

43ورامین میدان امام خمینی خیابان طالقانی کوچه شهید میری پالک 02136251638ورامینتهران72162167

95 متری فاطمیه پ16شهرک فرهنگیان 36206118ورامینتهران72162258

2ورامین میدان رازی نبش خ دانشگاه پ36229913ورامینتهران72161787

 ط همکف6خیابان آزادگان خیابان امیرکبیر پالک 02136285131ورامینتهران72162287

461قرچک باقراباد خ اصلی پ 36138581ورامینتهران72161528

42 خرداد خیابان شهید رجایی روبروی داروخانه رضوان پالک 15ورامین خیابان 36256048ورامینتهران72162372

شهر وردنجان خ شهدای جنوبی 03823843000وردنجانچهارمحال و بختیاری72171136

خ امام فلكه سونگون44554325ورزقانآذربایجان شرقی72101272

خیابان امام روبروي بهداري44553736ورزقانآذربایجان شرقی72101384

جنب بانک ملی-فلکه سونگون-خ امام44552798ورزقانآذربایجان شرقی72101523

جنب بانک مسکن-خ امام44555021ورزقانآذربایجان شرقی72101614

2چهارراه فاطمیه پ- خیابان دكتر بهشتي - ورزنه 46482121ورزنهاصفهان72131357

جنب خشکشویی مالوردی- خیابان دکتر بهشتی - شهر ورزنه - بخش بن رود - اصفهان 46482165ورزنهاصفهان72131392

اصفهان ورنامخواست خ شریعتی نبش ک تعاون52253332ورنامخواستاصفهان72131015

دفترپیشخوان دولت.15بهمن.بهمن22خ .ولدآبادبزرگ.محمدشهر.البرز36321912ولدابادالبرز72401132

جنب اداره پست-میدان توحید-خیابان امیرکبیر-ولد آباد بزرگ336336518ولدابادالبرز72401409

خرم اباد ویسیان روبروی بخشداری ویسیان06633133082ویسیانلرستان72341229

رشت روستایی ویشکاننک34500170ویشکانکگیالن73331093

خیابان مصلی (ره)شصت متری امام خمینی - یاسوج33232481یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311071

09901706375یاسوج رو به روی بیمارستان شهید بهشتی کوچه آزمایشگاه دکتر عزیزی 3235740یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311029

یاسوج بلوار شهید چمران روبروی بانک پاسارگاد07412231600یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311082

یاسوج بلوار شهید قرني تقاطع آخر اسفالت پشت مدرسه شهید كرمي روبروي ایستگاه تاكسي33345027یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311007

یاسوج بلوارمطهري جنب بانك ملي شعبه مطهري خدمات ارتباطي امام علي33340890یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311052

یاسوج میدان جانبازان گلستان چهار33233471یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311059

یاسوج میدان انقالب جنب رستوران اپل33342399یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311035

دفتر پیشخوان حاتمی-ابتدای بلوار چمران روبروی هتل ارم-یاسوج33223934یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311051

یاسوج بلوار مطهري خ كودك33234430یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311011

2 و 1بین شهدای - خیابان مطهری33234414یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311076

بلوار قرنی روبرو بیمارستان شهید جلیل–  یاسوج 33347561یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311043

22روبروی شاهد -خیابان معلم-یاسوج33224200یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311025

مارگون  بلوار امام خمینی نبش کوچه شهید مرتضی طاهری منش33282545یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311068

سرابتاوه بعداز پل رودخانه مجتمع شریف33252580یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311030

 جنب بانک ملی شعبه دارایی12یاسوج خ امام خمینی پایین تر از گلستان 3221760یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311014

یاسوج سپیدار33263439یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311085

یاسوج اکبراباد میدان آریوبرزن جنب درمانگاه شبانه روزی دفترپیشخوان پیام 09175698719یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311070

3و2یاسوج خیابان دادگستری بین شهدا33234229یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311013

خیابان امام علی -تل خسرو - یاسوج 09177417678یاسوجکهگیلویه و بویراحمد73311007

مادوان سفلی بعد از دانشگاه سما نبش خ شهدا33310966یاسوجکهگیلویه و بویراحمد73311010

سمت راست- ابتدي روستاي مهریان -جاده سي سخت-یاسوج13372417یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311034

خیابان سردار جنگل جنوبی روبروی بانک سپه شعبه مرکزی-میدان شهدا 33224828یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311116

خیابان مصلی کوچه شهروند (ره)بلوار امام خمینی 07433224410یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311111



آدرستلفنشهراستانکد دفتر پیشخوان
۵نبش مهر _روستای مهریان07433311031یاسوجکهگیلویه و بویراحمد73311024

2نبش کاشانی-سالم اباد-یاسوج33246024یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311050

5و4بین شاهد -سی متری معاد - یاسوج 33344751یاسوجکهگیلویه و بویراحمد72311124

بیجار حسن اباد یاسوکند خ شریفی38422901یاسوکندکردستان72281074

یامچي خ امام روبروي مدرسه طالقاني04922163930یامچیآذربایجان شرقی72101220

یزد م ابوذر ک ژاندارمری نبش نظام وظیفه38240004یزدیزد72391002

شهریور مجتمع تجاری الله17بل37264541یزدیزد72391025

یزد بلوار پرفسور حسابی حد فاصل میدان عالم و فلسطین03518213006یزدیزد72391059

جنب امالک پارسیان-ابتدای خیابان وکیل -چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوری 35283256یزدیزد72391033

یزدانتتهای بلوارمطهری بطرف سه راه حکیمیان روبروی آجیل سلطانی جنب فرش حیدری 35239121یزدیزد72391053

یزد(35286800)بل استقالل میدان کسنویه بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزادی 35286800یزدیزد72391065

یزد خ انقالب روبرومسجدحکایتی35282898یزدیزد72391023

انتهای خیابان امام خمینی بعدازچهارراه دانش36205070یزدیزد72391014

میدان خاتمی ابتدای بلوار مدرس جنب پل هوایی داخل کندرو 36239441یزدیزد72391066

8یزدشاهدیه گردفرامرزشهرک طالقانی خ عدالت35211720یزدیزد72391064

یزد چهارراه بعثت ابندای خ سیدگلسرخ36272040یزدیزد72391049

یزد ابتدای خ مهدی روبروی یگان امداد36279001یزدیزد72391038

بلوار منتظرقائم روبرو اداره برق 36229009یزدیزد72391013

(موحدین)یزد میدان ابوالفضل ابتدای بلوار شهیدمحمدحسین جوکار37301700یزدیزد72391054

 شهریور بلوار رسالت میدان ارمان17بلوار 35280482یزدیزد72391071

خ انقالب روبروی سینما فرهنگ 35305121یزدیزد72391060

34پالك -(دکتربهنازسابق)جنب داروخانه آرمان -ابتداي خیابان چمران36249696یزدیزد72391030

یزد سه راه ازادشهر ابتدای بلوار ازادشهر سمت چپ37213535یزدیزد72391072

یزد بلوار نواب صفوی بعد از بانک صادرات نبش ک قدس جنب مسجد امیرالمومنین36206401یزدیزد72391058

یزد خ رجایي روبرو موزه علوم طبیعي36226000یزدیزد72391010

ولیعصر3امامشهر بلوار ولیعصرنبش بن35284011یزدیزد72391017

یزد بلوار پاکنژاد روبرو پمپ بنزین جنب سازمان تبلیغات اسالمی37267300یزدیزد72391001

یزد بلوار دانشجو جنب کاالی برق یاوری 38243930یزدیزد72391042

1070پالک - روبروی آتشکده - خیابان کاشانی 36238833یزدیزد72391012

یزد صفاییه میدان اطلسی ابتدای بلوار شهیدان اشرف مجتمع تجاری ارگ38262074یزدیزد72391046

 2یزد آزادشهر فلکه37233600یزدیزد72391011

تقاطع مطهری32237424یزدیزد72391035

49نبش ک- خ سلمان-یزد03516266200یزدیزد72391047

بلوار امزاده جعفر حدفاصل چهاراه ایرانشهر به فرهنگیان36260603یزدیزد72391063

23بن بست-حدفاصل بلوار امام جعفرصادق و خیابان نعیم آباد-خیابان کاشانی 38255900یزدیزد72391031

روبروی انبار تعاونی ها- جاده خضرآباد-یزد 37220070یزدیزد72391009

 بهمن بعد از کوچه مسجد اعظم22یزد بلوار 35306055یزدیزد72391036

خ دهم فروردین روبروي هتل داد36271010یزدیزد72391070

یزد آزادشهر فلکه پنجم جنب نانوایی سنگک37301500یزدیزد72391079

یزد ب امام جعفر صادق نرسیده به مهدیه یزد 03536294812یزدیزد72391084

روبروی دوربرگردان.راه صحرا و مقداد4بین .بلوار خاتم یزدی.میدان قران36299092یزدیزد72391090


