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تلفنآدرسنامشهرستاناستاننام کاربریردیف

53904517742251 ق 4اردبیل کارشناسان باالتر ازم فرهنگ نبش الدن معصومه پیل افکناردبیلاردبیل172121028

اردبیلاردبیل272121121
فریده  عبدالهی 

آقاباقر
سه را نیروگاه به طرف میدان بعثت نرسیده به بانک 

مسکن
33611339

رحمان سلیمان زادهاردبیلاردبیل372121096
اردبیل م مادر خاتم النبین روبه روی بانک ملی دفتر 

پیشخوان سلیمان زاده
04533465360

یوسف کاریاردبیلاردبیل472121039
خ مبارکی 13اردبیل بزرگراه شهدا روبروی کالنتری 

347پ
33366748

80733630083متری پ35اردبیل شهرک رازی اول سجاد صداقتاردبیلاردبیل572121137

33478001 همرنگ30 محله کاظم آبادجنب کوچه 3وحدترقیه شاه محمدیاردبیلاردبیل672121001

33520773اردبیل فلسطین تقاطع طوس وخیاممهدی ناظران ثمریناردبیلاردبیل772121103

533625559اردبیل خ باکری خ اتوبوسرانی نبش مالک اشتر مینا آقامحمدیاناردبیلاردبیل872121090

33517243اردبیل میدان جانبازران به طرف شورابیلشاپور نوجواناردبیلاردبیل972121123

صالحه پیرعالییاردبیلاردبیل1072121080
بزرگراه شهدا خیابان خیرین مدرسه ساز جنب مسجد 

قائم دفتر پیشخوان قائم
33623689

منیژه نیک فطرتاردبیلاردبیل1172121133
نرسیده به بانک - خیابان امام خمینی- شهر هیر
کشاورزی

04533673131

33253184خیابان باکری روبروی ترانس برق پیشخوان باکریآرزو جباریاردبیلاردبیل1272121053

33368504اردبیل خیابان شهید رجائی  نبش کوچه شهید درگاهیرضا عبدیاردبیلاردبیل1372121158

اردبیلاردبیل1472121041
حسنعلی بدلی گوده 

کهریز
اردبیل میدان مقدس اردبیل جنب ماشینشویی گلها 

دفترپیشخوان بدلی
33819903

اردبیلاردبیل1572121157
علیرضا اسدزاده 

منیری
33457079اردبیل خ انقالب جنب مسجد خیراباد

33446010اردبیل میدان خاتم النبین جنب نمایشگاه موسویبهراد قنبریاردبیلاردبیل1672121102

اردبیلاردبیل1772121044
سعید جهانی 

فوالدلوقویی
33515588 ابان روبروی دانش پژوه13اردبیل خ 

نادر  زارعیاردبیلاردبیل1872121095
روستای اراللوی -کیلو متری جاده خلخال10-اردبیل
بزرگ

33683144

04512247605نبش میدان یحیوی,اردبیلقاسم ابراهیمیاردبیلاردبیل1972121013

جواد گلمغانی اصلاردبیلاردبیل2072121135
اردبیل مالیوسف راه بهشت زهرا انتهای پل هوایی اول  

6خیابان  گلها پالک
33731321

محمد پاکمزداردبیلاردبیل2172121076
اردبیل سه راه دانش ابتدای خ بیضای اردبیلی دفتر 

52308خدمات ارتباطی 
2251910

04517723593خ کشاورز اول ش گلسارحمید فاضلاردبیلاردبیل2272121077
68846612شهرک سینا م مادر قلیال مهدیزادهاردبیلاردبیل2372121002

ناصر موالئیاردبیلاردبیل2472121009
اردبیل میدان باکری انتهای خیابان فلسطین رو ب روی 

هایپر مارکت شهر
33511748
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کیسان پدرنژاداردبیلاردبیل2572121078
اردبیل خ سعدی مابین عالی قاپو وباغمیشه روبروی 

174دبیرستان بهار پ 
33251413

87727314کارشناسان خ وصال نبش نسترن فرشته برزگر گلمغانیاردبیلاردبیل2672121020

مهدی احدزادهاردبیلاردبیل2772121106
اردبیل بزرگراه شهدا تقاطع رسالت و فرهنگیان نبش 

فرهنگیان
33355631

33814520اردبیل دروازه آستارا پشت تی بی تی سابقیوسف ادیماردبیلاردبیل2872121070

افسانه فرج نژاداردبیلاردبیل2972121011
اردبیل میدان قیام  جنب قرض الحسنه امام حسن 

(ع)مجتبی
33366692

33582519 متری28 خ 14شهرک کوثربلوک .اردبیلسیدمهرداد شکوریاردبیلاردبیل3072121005

اردبیلاردبیل3172121113
یاسمن عباسی 

شیشه گران
33590576شهرک مخابرات میدان منا خ شهدا

2232951اردبیل چهارراه امام طبقه دوم برج صدفشادان  مسائلیاردبیلاردبیل3272121021

33368434اردبیل  نبش میدان مبارزان نرسیده به بانک کشاورزیفرناز  طایفیاردبیلاردبیل3372121016

اردبیلاردبیل3472121081
مهناز عزیززاده 

قهرمانلو
04514470020 جنب ایستگاه اتوبوس5اردبیل خ وحدت 

28804513362941اردبیل چهارراه پیرعبدالملک نبش ک سنگر پالک الناز جعفری زماناردبیلاردبیل3572121059

فرخ دولتیاردبیلاردبیل3672121029
اردبیل کمربندی دوم محله شهریار خیابان شهریار  پالک 

29
33447534

33618888اردبیل میدان بعثت جنب حمام صفاکبری فتحی ایرلواردبیلاردبیل3772121093

نادر محسنی فراردبیلاردبیل3872121079
جنب شورای - اول خ والی - میدان قدس-اردبیل 
22پ - نگهبان 

33230505

33523953اردبیل دادگستری نبش میدان دانشگاهرحیمه فیض اللهیاردبیلاردبیل3972121019
2220615خیابان امام روبروی مسجد جامعرضا نجف پوراردبیلاردبیل4072121082

ناهیده شجاعاردبیلاردبیل4172121017
اردبیل اخر غریبان خیابان شهید برزگر نرسیده به پل 

گلمغان دفتر پیشخوان شجاع
33442684

علی  یونسیاردبیلاردبیل4272121069
شهرک کارشناسان میدان فرهنگ خیابان فرهنگ نبش 

خیابان فرهنگ یک
04517719967

04512233310خدانش روبروی راهنمائی ورانندگی سکاکی حمدالهاردبیلاردبیل4372121068

علی  فرازی مجداردبیلاردبیل4472121071
 بعد از پل رحیم طیار نرسیده به 2سلمان اباد وحدت 

مخابرات مرکز وحدت ساختمان فراز
04514472020

04513354100چهار راه ژاندارمریسخاوت  زمانداریاردبیلاردبیل4572121003

داور   باقرزادهاردبیلاردبیل4672121014
حدفاصل میدان توحید ومیدان حکیم -خیابان ابوطالب

دفتر خدمات ارتباطی بهار-نظامی 
33632442

رافت   کچه چیاردبیلاردبیل4772121007
اردبیل خ امام ک رسالت ساختمان ایرانیان دفتر خدمات 

ارتباطی کاظمی
33253300

نیر خوش لحنیاردبیلاردبیل4872121025
متربطرف دروازه مشکین 50بزرگراه شهدامیدان جهاد

31پ
33333330

33848211اردبیل میدان وحدت جنب بانک کشاورزی کوچه وحدتاسمعیل نقدیاردبیلاردبیل4972121064
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علی برمایوناردبیلاردبیل5072121012
بزرگراه شهدا بین ایستگاه سرعین وچهارراه حافظ 

1روبروی تاالر آزادی نبش کوچه حقیقت پالک 
33258584

رباب صنایعیاردبیلاردبیل5172121072
بزرگراه شهدا اول شهرک توحید دفتر خدمات ارتباطی 

صنایعی
33616853

33846686اردبیل سید آباد راه کلخوران جنب سوپر مارکت ابراهیمیزهرا خداپناهاردبیلاردبیل5272121042

مظاهر عیسی ونداردبیلاردبیل5372121004
اردبیل بزرگراه شهدا روبروی شهرک توحید باالتر از 

مرزبانی
33610695

آب  بیگلواردبیل5472121062
عادل وطن خواهی 

ابی بیگلو
32382080اردبیل ابی بیگلو خیابان امام

بیله  سواراردبیل5572121151
بهمن جدی حاجی 

خانلو
2832036خیابان امام-بابک -بیله سوار -استان اردبیل

32827175اردبیل بیله سوار روبروی فرمانداریپریسا مردانهبیله  سواراردبیل5672121061

بیله  سواراردبیل5772121050
طهماسب اختری 

جلودار
32884501جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیل

32826789(ره)بیله سوار خ امام آرزو ضربیبیله  سواراردبیل5872121056

پارس  آباداردبیل5972121108
کریم وطن خواه 

اجیرلو
خیابان شهیدبهشتی جنوبی روبروی پمپ -پارس آباد

بنزین قدیم
32728577

32733444پارس آباد خیابان امام ابتدای محله ایثارگران عربلوجالل رحیم نژادپارس  آباداردبیل6072121160

احد نجفیپارس  آباداردبیل6172121030
استان اردبیل شهرستان پارس آباد خیابان شهید مطهری 

نبش ساختمان کوچه ششم جدید
04527294592

32789399پارس آباد خ امام روبروی بانک ملی شعبه قدسآسیه امیرزادهپارس  آباداردبیل6272121104
32742610اصالندوز خیابان شهید بهشتی جنب بانک صادراتمعرفت ملکی کالشپارس  آباداردبیل6372121049
04527224478خ شهید بهشتی روبروی اداره کارربابه فخریپارس  آباداردبیل6472121027
32794160خ امام میدان قیام دفترپیشخوان دولت مجردرحیم اسوارعربلوپارس  آباداردبیل6572121099

اکبر میرزائی وانعلیاپارس  آباداردبیل6672121058
- الین شرقی - چهارراه امام ره خ شهید بهشتی جنوبی 

روبروی بازار فجر
32729991

32783401خ امام روبروی بانک ملی مرکزیمهدی   باعفتپارس  آباداردبیل6772121085
32732131خ شهید رجائی جنب بانک ملیمنصور عابدیپارس  آباداردبیل6872121091
32743810بخش اصالندوز خیابان امام جنب بانک ملی ایران ناصر توسلیپارس  آباداردبیل6972121115

32726000خیابان جمهوری روبروی شهرداری دفتر خدماتی اسوارابراهیم اسوار عربلوپارس  آباداردبیل7072121098

احد  فرهمندپارس  آباداردبیل7172121036
روبروی بانک کشاورزی مرکزی جنب داروخانه شبانه 

روزی
04527222231

شهناز  سلطانزادهپارس  آباداردبیل7272121063
خ جمهوری اسالمی باالتر از بیمارستان ارس جنب اداره 

امور مالیاتی
32722390

32652591میدان نماز- شهر انگوت - شهرستان گرمی - اردبیل عاطفه عصریتازه  کند انگوتاردبیل7372121047

32652900انگوت خ امام-شهرستان گرمی -اردبیل فرید سلطانیتازه  کند انگوتاردبیل7472121088

04526622400ستان اردبیل شهرستان گرمی شهرانگوت روبروی کتابخانهداور علویتازه  کند انگوتاردبیل7572121073

04532380770اردبیل نمین روستای حورانور ماهری حور(اردبیل)حوراردبیل7672121139
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خلخالاردبیل7772121055
سالم اله حقیقت 

دوست
32424110خلخال خیابان کارگر شمالی پایین تر از شهرداری

32424953خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلرسید یوسف مدنیخلخالاردبیل7872121146
32431164خلخال خ امام باالتر از داروخانه صالحیمحمدعلی ترابیخلخالاردبیل7972121035
4224250 شهریور جنب فرمانداری17بلوار پریسا طالبیخلخالاردبیل8072121107

سید مسعود  یعقوبیخلخالاردبیل8172121074
هشجین خیابان امام  باالترازمسجد جامع هشجین 

ساختمان ماندگار دفترپیشخوان دولت
32483900

32431144 شهریور روبروی اداره جهاد کشاورزی17خلخال بلوار علی  قربانی زندخلخالاردبیل8272121038

32582911متری45اردبیل شهر رضی  خ علی  بابائیرضیاردبیل8372121092
32883265خ استاد شهریار- جعفرآباد بتول جعفرخانیقشالق  دشتاردبیل8472121130

32924275استان اردبیل شهرستان کوثر خ ش رجایی اول خ طالقانیابوالفضل فتحیکوثراردبیل8572121022

5575174104532252001مهدی معمر کورایمکورائیماردبیل8672121144

32623142شهرستان گرمی خیابان امام جنب ساختمان شهرداریاحد حسین پورگرمیاردبیل8772121153

04526220088گرمی خ معلم جنب پل مرکزی شهرولی پاک منشگرمیاردبیل8872121154
04526242116گرمی هالل احمر روبروی سه راه فرمانداریلطیفه شهیم گرمیگرمیاردبیل8972121122
32620025اردبیل گرمی خ جانبازان جنب بازار آذربایجانداود جاوید گرمیگرمیاردبیل9072121120
04526228050گرمی خ جانبازان محله صاحب الزمانروح انگیز پیرنیاگرمیاردبیل9172121111

محمد  امانیگرمیاردبیل9272121101
گرمی  خیابان امام پایین تر از مسجد جامع دفتر 

پیشخوان امانی
32621066

04532512736الهرود میدان امامزهرا عزیززادهالهروداردبیل9372121161
04532461461لرد_خلخال_اردبیل مهدی شیرینیلرداردبیل9472121164

مرادلواردبیل9560077
 ندرت  تیموری 

مرادلو
32562133-مرادلو 

4532595674دهستان آلنیرضا لطفیمشگین  شرقیاردبیل9672121094
32545450دکتر بهشتی روبروی جهاد کشاورزیعالمه محمودیمشگین  شهراردبیل9772121155

اصغر حاتمیمشگین  شهراردبیل9872121116
- میدان معلم به طرف میدان امام- اردبیل مشگین شهر 

روبروی مخابرات قدیم
32541588

مشگین  شهراردبیل9972121086
میرهاشم فتاحی 

نصرابادی
32543029نرسیده به راه رجائی- خ دکتر شریعتی - مشکین شهر 

بابک اسکندرزادهمشگین  شهراردبیل10072121032
باالتر از کوچه -خیابان امام خمینی- مشگین شهر

حسینیه
32529777

خوشروز اوجیمشگین  شهراردبیل10172121141
جنب - خیابان بین الحرمین - فخرآباد - مشگین شهر 

بانک کشاورزی
32515682

18532543850مشکین شهر خ شریعتی پزهرا پناهی لگرانیمشگین  شهراردبیل10272121006
32542888خ امام روبروی بانک تجارت شعبه امامعلی معیت ایواتلومشگین  شهراردبیل10372121067
58595156شهر قصابه خ امام- مشکین شهر - اردبیل سجاد اسمعیلیمشگین  شهراردبیل10472121148
04525222858روبروی کهنه بازار-خ امام-مشگین شهرصمید بهنژادمشگین  شهراردبیل10572121109

حامد تیموری مرادلومشگین  شهراردبیل10672121140
شهر مرادلو    بلوار شهدا  خیابان امام  روبروی شورای 

حل اختالف
32562413
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روشن پوراکبر خیاویمشگین  شهراردبیل10772121075
باالتر از میدان - مشکین شهر - استان اردبیل 

روبروی حمام طوماری - (قوش میدانی)توحید
32521520

فرهاد  صادقی خیاویمشگین  شهراردبیل10812006
خ باهنرجنوبی نبش ک ش ذوالفقاری -مشکین شهر

دفترخدماتی صادقی
32526704

32542654مشگین شهر خ امام کوجه بانک ملی مرکزیبهروز موحدمشگین  شهراردبیل10972121033

مشگین  شهراردبیل11072121018
علیرضا رحمانی 

خیاوی
566194191632535555

32327286نمین خ امام روبروی ایستگاه سواری نمین اردبیلبازرگان مرسلینمیناردبیل11172121097

نمیناردبیل11272121119
داریوش شاهماری 

نمین
04523227911خیابان امام خمینی-نمین

32327156روبروی بانک ملت (ره)خ امام خمینیمعصومه عدل گردهنمیناردبیل11372121105

نمیناردبیل11472121048
عباسعلی  فالحتی 

عنبران
04523273122اردبیل نمین

32283344نیر خ امام جنب بانک ملیندا فرجی نیرنیراردبیل11572121100

32284374نیر چهار راه امام اول خ شهدافاطمه حسینی نیرینیراردبیل11672121008

3625245018(ع)مقابل امامزاده موسی- اردستان خیابان امام عیسی  فرهادیاناردستاناصفهان11772131304
46503311 خرداد15اصفهان اژیه خیابان میثم محسنی اژیهاژیهاصفهان11872131228

اشترجاناصفهان11972131192
احمد  کیانی 

اشترجانی
03117584445ایمانشهر اشترجان خ ملت

حمید مهدیزادهاصفهاناصفهان12072131439
روبروی - متر مانده به خ نیرو 50- خ رکن الدوله شرقی

77کوجه 
32740440

عاطفه  بگدلیاصفهاناصفهان12172131025
خ زینبیه میدان عاشق اصفهانی خ عاشق اصفهانی شرقی 

روبرو مجتمع تجاری شمال شهر
35640105

نفیسه  محمدیاصفهاناصفهان12272131378
چهااراه شیخ صدوق طبقه باالیی بانک کشاورزی پالک 

4 طبقه اول واحد501
36650058

03134723290اصفهان خ چمران نبش خ شاهدمحمد آرزومنداصفهاناصفهان12372131159

34437652خیابان رباط سوم نبش کوچه مکینه جنب امالک نوبهارمسعود لبافیاصفهاناصفهان12472131347

3736281090اصفهان سه راه حکیم نظامی ابتدای ارتش نبش کوچهراحله جهانبانیاصفهاناصفهان12572131327

ملیحه اسماعیلیاصفهاناصفهان12672131218
بعد از پل اتوبان همت  (حجتیه)خ سجاد خ حضرت قائم 

 (41)نرسیده به چهارراه مسرور نبش کوچه طالقانی 
دفتر پیشخوان و پست بانک

36306657

امین اخوان خرازیاناصفهاناصفهان12772131329
- ابتدای خیابان بازارچه - خیابان مشتاق دوم - اصفهان 

21پالک 
32617005

محمدرضا صمیمیاصفهاناصفهان12872131064
چهارراه فلسطین خ فردوسی مج نیکان جنب بانک 

تجارت ط زیرین واحد دو
3132240200

32657941بهشت غربی خ گلزار جنوبی ک ایمان8خ ناهیده ایزدیاصفهاناصفهان12972131231

بهاره افتخاریاصفهاناصفهان13072131261
اصفهان بلوارکشاورزی بلوارگلها ورودی شهرک امیریه 

خیابان دکترحسابی
37811672

3112289540 راه عسگریه4خ سروش نبش مهدی ناصریاصفهاناصفهان13172131107
03113329225اصفهان خ امام خمینی ابتدای خ نبردسحر طباطبایی پوراصفهاناصفهان13272131153
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پریسا کیان ارثیاصفهاناصفهان13372131303
مج تجاری هفت نگین واحد -میدان غدیر-سپاهان شهر

B 14
36514972

اصفهاناصفهان13472131088
سمانه شعربافان 

مجاور
35685550خ کاوه،خ استاد فالطوری،نبش چهارراه ال بویه

03114489779 بهمن12 راه بنایی نبش خ 4اصفهان خ الله آزاده  کورنگ بهشتیاصفهاناصفهان13572131306

27838621021پ (شاپور جدید  )خ امیرکبیر فرشته  نوربخشاصفهاناصفهان13672131182

حسین تاجری هرندیاصفهاناصفهان13772131184
بعداز چهاراه شیخ طوسی و پمپ - خیابان پروین

نبش پل سرهنگ (کنار گذر)بنزین
35656155

35512795خیابان زینبیه بعدازحرم نبش کوچه مهرمهدی سعادت نوریاصفهاناصفهان13872131262
32349999خ کاشانی جنوبی روبروی خ میردامادمحسن ملک پوراصفهاناصفهان13972131232

اصفهاناصفهان14072131294
مهرداد زارعان دولت 

ابادی
36636628میدان آزادی چهارباغ باال ک رئیسی جنب سوپرشبنم

اصفهاناصفهان14172131386
اکبر گلسرخی 

اصفهانی
32601344ابتدای خ مهر-خ مشتاق دوم-اصفهان

39232224870خ نشاط ج اداره پست نشاط پعلیرضا وطنیاصفهاناصفهان14272131135
3237711055اصفهان خ اتشگاه بهرانچی جنب بن بست علی طاهری نژاداصفهاناصفهان14372131247

اصفهاناصفهان14472131339
امان امین الرعایائی 

یمینی
اصفهان خ امام خمینی بلوار عطاالملک خ کارآفرینان 

دفتر پیشخوان دولت21طبقه اول نبش بلوک 
33869405

رسول صادقیاصفهاناصفهان14572131029
اصفهان سپاهانشهر ابتدای بل غدیر دفتر خدمات 

پیشخوان صادقی
03116505918

03117718115اصفهان خیابان خیام فلکه جهاد جنب کوچه نورصادقیآمنه فرقانی تیرانیاصفهاناصفهان14672131297

03114479719راه بابلدشت4اصفهان خ مدرس مهدی پورنقشبنداصفهاناصفهان14772131319
33861854اصفهان خ امام خمینی ورودی دهنومحسن مهرعلیاصفهاناصفهان14872131004
33247438ح امام سهراه ملک شهر ج موسسه مهرحجت  شفیعیاصفهاناصفهان14972131250

الهه براآنی دستجردیاصفهاناصفهان15072131320
نرسیده به یگان -خیابان قائمیه-بلوارکشاورز-اصفهان

سمت راست-ویژه
37807675

3116633327خ میر خ مصلیرضا امامیاصفهاناصفهان15172131252

32261616فلکه احمداباد اول خ ولیعصر نبش بن ملی سمت راستمصطفی روغنیاناصفهاناصفهان15272131018

haحسن سرائیاصفهاناصفهان15372131346 s s a n_ s a ra y i@ yahoo .com34217444
03117784104اصفهان بلوار کشاورز نبش خ کشاورزیعلی شهریاریاصفهاناصفهان15472131022

اصفهاناصفهان15572131392
عباسعلی  یوسفی 

باقرآبادی
خیابان دکتر - شهر ورزنه - بخش بن رود - اصفهان 
جنب خشکشویی مالوردی- بهشتی 

46482165

اصفهاناصفهان15672131313
مینا  باقریان 

سرارودی
36410112اصفهان چهارراه آپادانا

اصفهاناصفهان15772131023
سید حسین موسوی 

نطنزی
1032326008+خ طییب روبروی شیرینی خورشید جنب پلیس 

اصفهاناصفهان15872131308
فاطمه خلیلیان 

مهابادی
اصفهان میدان الله زینبیه شمالی نبش خ محوری 

اصفهانی
03115671003

اصفهاناصفهان15972131086
مهدی  مکاری 

خوراسگانی
108603114470602خ سروش نرسیده به م قدس دفترپیشخوان 
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محمد جاللیاصفهاناصفهان16072131309
بعد از .خیابان ناصرخسرو.خیابان مفتح.ملک شهر.اصفهان

جنب ساختمان مخابرات ناصرخسرو.چهارراه فردوسی
34253025

سهیال حیدریاصفهاناصفهان16172131005
اصفهان رهنان خ مطهری بعد از میدان امام 

(شهرداری)حسین
37355657

3836264430اصفهان خ نظر شرقی خ کلیسای وانک ک جلفا پهومن  قاسمیاصفهاناصفهان16272131269

2286018اصفهان فلکه احمد اباد خیابان جی نبش سه راه پروینداریوش  کیان ارثیاصفهاناصفهان16372131020

1234414113و14 اذر بین اردیبهشت 5اصفهان خ جابر خ مریم عابدینیاصفهاناصفهان16472131093
66037778700کوی ولیعصر خ جانبازان  پ محمد امیر افشاراصفهاناصفهان16572131324
41032287477 پ50احمد آباد خ گلزار شمالی نبش بن امیرحسین  مرتجیاصفهاناصفهان16672131097
33604036خمینی شهر نبش م صهری دفتر خدمات ارتباطیغالمرضا کیان پوراصفهاناصفهان16772131197
32280355خ بزرگمهر روبروی خ مبارزانسیدهادی ضیاییاصفهاناصفهان16872131233
46643177جرقویه سفلی روستای پیکانمصطفی رحیمیاصفهاناصفهان16971131928
32264272خ پروین خ حکیم شفاعی دوم نبش ک فراست کیشزهرا  دهقانیاصفهاناصفهان17072131165

سمیه صادقیاناصفهاناصفهان17172131205
اصفهان سه راه سیمین حدفاصل بانک صادرات و پمپ 

بنزین
03117765944

احمد یهرامیاناصفهاناصفهان17272131234
اصفهان سمیرم م ساعت خ میرزارضا کرمانی ج فروشگاه 

بسیج
53666060

اصفهاناصفهان17372131238
عباس کریمی بهجت 

آبادی
1833363731خیابان امام خمینی بعد از کوچه 

32291025میدان هفت تیر-خیابان تاالر-خیابان جی-اصفهانالهام قریشیاصفهاناصفهان17472131382

35262866 بهمن22اصفهان خیابان جی خیابان مسجد علی خیابان فرزانه فالحاصفهاناصفهان17572131379

علی کریمیاصفهاناصفهان17672131133
خ امام  (حصه جنوبی)اتوبان فرودگاه شهرک المهدی

29خمینی پ 
35583498

732247023اصفهان چهارراه فرشادی ساختمان رضا پالک نیره زمان زادهوشاصفهاناصفهان17772131170

37751005اصفهان خ وحید جنب بانک تجارتحمید رضا  اسداللهیاصفهاناصفهان17872131268

3115314882سه راهی پینارت روشندشت خ ولی عصر دفتر پیشخوانابراهیم امامیاصفهاناصفهان17972131355

بیتا حسینیاصفهاناصفهان18072131220
کاوه بعد از بیمارستان سوانح سوختگی -خ-اصفهان

20 آبان جنب کوچه 25نرسیده به پل 
33455205

اصفهاناصفهان18172131363
سید امین روحانی 

اصفهانی
35353290جنب بانک تجارت-بلوار ارغوانیه

33522184خ کهندژ ابتدای بلوار امام رضامرضیه یاریاصفهاناصفهان18272131342
3872337شاهپورجدیدخ مشیرالدوله شرقیسعید مسعودی فرداصفهاناصفهان18372131193
3114423033خ رباط دوم جنب قنادی مادربتول یزدانی کچوییاصفهاناصفهان18472131013
36674053خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میرفرزانه یقینیاصفهاناصفهان18572131026
36695346هزار جریب روبروی درب دانشگاهمجید   الهی دوستاصفهاناصفهان18672131032
38842207اصفهان براان شمالی روستای دستجامریم حیدریاصفهاناصفهان18772131138

سمیه غالمیاصفهاناصفهان18872131199
جنب-بلوار-روستای اصفهانک-آبشارسوم-کیلومتری6  

فلکه دفترپیشخوان دولت
38583502
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اصفهاناصفهان18972131012
فیروزه    ملک پور 

جرقویه
اصفهان خیابان جی بعد از سه راهی ترمینال جی روبروی 

خوابگاه
35221201

اصفهاناصفهان19072131155
اصغر   منصوری 

حسن ابادی
46533104حسن آباد خ ازادی ساختمان اداره پست

38674566(ع)زیارمیدان امام رضازهره هدایت هدایتاصفهاناصفهان19172131295

37716364خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدسمنوچهر نصراصفهانیاصفهاناصفهان19272131131

اصفهاناصفهان19372131283
مریم مرادی بید 

هندی
اتوبان شهید چمران خ آل محمد روبروی دبیرستان 

کیخسروی
34541005

اصفهاناصفهان19472131087
شرکت امین ارتباط 

صدرا صدرا
32255557اصفهان خ احمداباد چهاراه مهرگان دفتر پیشخوان

اصفهاناصفهان19572131213
رضا محرابی 
محمودابادی

33806465اصفهان خ امام خمینی محموداباد خ اسمان

اصفهاناصفهان19672131099
محمدحسین   

صداقت پیشه
03115236363خ جی نبش خ مسیجدعلی

اصفهاناصفهان19772131084
سهیال   آتشی 

دلیگانی
03114505704راه ملک شهر جنب ایران خودرو3خ کاوه 

34605450انتهای خ کاوه شهرک ولی عصرمهدی  مزدبراناصفهاناصفهان19872131278
32330477خیابان طالقانی-اصفهانمجتبی  شریفاصفهاناصفهان19972131224

فرهاد جهانگیریاصفهاناصفهان20072131142
خیابان امام خمینی خیابان شهیدان لمجیر نرسیده 

22کوچه 
33312411

36291458خ توحید میانی طبقه فوقانی داروخانه فصیحیالهه سرمداصفهاناصفهان20172131160
53548881شهرضا خیابان باغملی جنب بانک کشاورزیمریم براهیمیاصفهاناصفهان20272131033

اصفهاناصفهان20372131288
محمدرضا  قاسمیان 

حمزه
19732231117خ چهارباغ عباسی بن بست شهرام پ

03113382100خ مسجد سید قبل از چهارراه وفائی جنب بانک کشاورزیمحمد  کریمیاصفهاناصفهان20472131315

32214437دروازه دولت ابتدای چهار باغ پایین پاساژ بهارریحانه بصراویاصفهاناصفهان20572131019
246482121چهارراه فاطمیه پ- خیابان دکتر بهشتی - ورزنه اصغر  فاضلی ورزنهاصفهاناصفهان20672131357

اصفهاناصفهان20772131006
سیدمحمدحسن  

دیباجی
03114201008ملک شهر خمفتح

اصفهاناصفهان20872131002
آمنه السادات 

بمانعلی زاده
18303112120173 پ1خ حکیم بازاربزرگ حکیم ورودی

زهره نکوئیاصفهاناصفهان20964614
 اصفهان جرقویه سفلی نصرابادبل امام رضا جنب 

142شهرداری پ
46656566

حسین محمدپوراصفهاناصفهان21072131052
خیابان پروین خیابان حکیم شفایی سوم خیابان فرهنگ 

روبروی مصالح میالد ساختمان یاس
35818145

36293833خ نظر غربی روبروی بانک کارافرین طبقه اولرامین دولتشاهیاصفهاناصفهان21172131070

اصفهاناصفهان21272131103
نداسادت  حسینی 

جبلی
3435235343خ جی خ ش رجایی پ

مریم رفیعیاصفهاناصفهان21372131141
خیابان شهیدان غربی، خیابان بابک، نبش کوچه باغ 

مسجد
33441104
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اصفهاناصفهان21472131150
مهدی  نیکبخت 

نصرابادی  نیکبخت 
نصرابادی

جرقویه سفلی شهر نصراباد بل امام رضا روبروی قرض 
الحسنه امام رضا

46655808

03114399922ملک شهر خ مطهری بعد از بانک ملیداود  اسماعیلیاناصفهاناصفهان21572131296

حسن  شوشتریاصفهاناصفهان21672131230
حکیم نظامی میانی حدفاصل خاقانی وکوچه سنگتراشها 

642پ 
36282030

34413011اصفهان خ جابرانصاریروبه روی طاهرزادهالهه فخاری کوپاییاصفهاناصفهان21772131221

امید عنایتیآران  وبیدگلاصفهان21872131179
آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بلوار یک 

فرعی چهار جنب هیئت امنا
54750388

54738411اصفهان آران و بیدگل میدان شهید بهشتیمحسن مهرشادانآران  وبیدگلاصفهان21972131299

آران  وبیدگلاصفهان22072131037
سمانه سادات 

موسوی موسوی
54255590ابوزیداباد خیابان امام دفتر ارتباطی موسوی

بادروداصفهان22172131189
محمد علی  سپهری 

سپهری
4654348850بادرود خ امام پ

باغ  بهادراناصفهان22272131417
حجت اهلل امینی 

باغبادرانی
خیابان شهید بهشتی میدان دورباط نبش - باغبادران 

کوچه حکیم
03152505823

برخواراصفهان22372131147
اعظم علیخاصی 

علیخاصی
1403125484663حبیب اباد بل ش بهشتی پ 

45405007 امامزاده ادهم8و7دستگرد برخوار خ شهید بهشتی مغازه امیرمسعود  احمدیبرخواراصفهان22472131211

اصفهان22572131405
بهارستان 

(اصفهان)
136829535شهر بهارستان بلوار ایثار جنوبی مجتمع نوروزی طبقه اکبر عبداللهی

اصفهان22672131028
بهارستان 

(اصفهان)
03136811070اصفهان شهرک بهارستان خ فرشته مجتمع رضارحیم قربانی

37224490 معصوم14پیربکران خ ش بهشی میدان سمیرا بکرانی باالنیپیر بکراناصفهان22772131176
03142224960تیران بل امام جنب بنیاد مسکنمهدی صادقیتیراناصفهان22872131353
42225635اصفهان تیران بل امام مقابل بانک تجارتمحمد سلطانیتیراناصفهان22972131317
42522007 خ امام3اصفهان رضوانشهر منطقه ابراهیم شاسوندیتیراناصفهان23072131404
57726601خیابان شهدا پایین تر از بانک صادرتسجاد صفریچادگاناصفهان23172131406

چرمهیناصفهان23272131433
سیدمرتضی  قریشی 

مدیسه
52552428حدفاصل آتش نشانی وشهیدنعمتی-بلواربسیج

35852245800چمگردان خ امام باالتر از مسجدقمربنی هاشم پ افسانه امینی سدهچمگرداناصفهان23372131109

اصفهان23472131391
حسین  آباد 

مهردشت
رضا  رضایی حسین 

ابادی
03142261080اصفهان نجف اباد حسین اباد مهردشت بلوار امام رضا

خمینی  شهراصفهان23572131266
محسن صفاری فرد 

خوزانی
رو (شهرداری)اصفهان خمینی شهر خیابان شهید صدوقی

2به روی شهرداری منطقه 
33613852

33633210بهمن ابتدای بلوار توحید22اصفهان خمینی شهر میداناکرم عمادیخمینی  شهراصفهان23672131185

خمینی  شهراصفهان23772131124
نعمت اله  ربیعی 

ورنوسفادرانی
اصفهان خمینی شهر خ امام شمالی باالتر از بانک 

31کشاورزی جنب ک
33613922

3113622409خمینی شهر خ شریعتی شمالی مق بستنی سبزایمانه  عسگریخمینی  شهراصفهان23872131181
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33603141نبش کوچه چمران(استادیوم)میدان قدس-خمینی شهربهناز بهمنشخمینی  شهراصفهان23972131164

03113515030خیابان امام جنوبی نبش ک شهیدماندگاریآزاده احمدی مهرخمینی  شهراصفهان24072131195
33510654خمینی شهربلوارامیرکبیرجنب بانک صادراتالهام گل رضاییخمینی  شهراصفهان24172131374
03113768100درچه خ امام روبرو بانک سپهنصراله پناهیخمینی  شهراصفهان24272131128

خمینی  شهراصفهان24372131111
علی  حاجی حیدری 

ورنوسفادرانی
33604080هفتصددستگاه بلوار بسیج

خمینی  شهراصفهان24472131110
سیده آزاده 

میرکاظمی خوزانی
اصفهان خمینی شهر خ شریعتی جنوبی روبروی بانک 

سینا
33678118

خمینی  شهراصفهان24572131194
مرضیه  مظاهری 

کوهانستانی
شهریور صد متر پایین تر از میدان کاجدفتر 17خیابان 

پیشخوان دولت
33629495

33515090انتهای خ مدرس،میدان امام حسن مجتبیمریم  عمادیخمینی  شهراصفهان24672131168
3762074درچه فلکه گازمهدی کریمیخمینی  شهراصفهان24772131154
57772004خوانسار خ امام جنب بانک ملتمرتضی  شریفیخوانساراصفهان24872131365

(اصفهان)خوراصفهان24972131143
شرکت رنگین کمان 

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

35218595اصفهان خوراسگان روبروی شورای اسالمی شهراحمد  یزدانیخوراسگاناصفهان25072131027
3125458090خورزوق بل ولیعصر روبرو مسجد الزهرافاطمه  جهانگیریخورزوقاصفهان25172131274
45463777خورزوق بل ولیعصر مقابل تقاطع دوممحسن باباییخورزوقاصفهان25272131305
037242224004داران بل طالقانی روبرو بیمارستان ش رجاییاکبر شیخی دارانی(اصفهان)داران اصفهان25372131059

(اصفهان)داران اصفهان25472131420
فاطمه واعظ زاده 

دهقی
خ شهیدبهشتی شرقی روبروی اداره - داران- اصفهان 

دارایی
57226761

(اصفهان)داران اصفهان25572131390
سیده عاطفه قدیمی 

نهرخلجی
57228363جنب اداره مخابرات- بلوار طالقانی -داران 

03113756800اصفهان خمینی شهر درچه میدان امام خ بسیججعفر جزینیدرچهاصفهان25672131259

45404647دستگرد برخوار خ دکتر شریعتی نبش کوچه فردوسیاکبر سلطانیان(اصفهان)دستگرداصفهان25772131396

53338600دهاقان خیابان شهید بشارتمحبوبه کرم زادهدهاقاناصفهان25872131073
53335388دهاقان نبش میدان دفاع مقدسعلیرضا اسماعیلیدهاقاناصفهان25972131371
03222752001شهرگلشن خ ش حسینیانسمانه  یوسفیدهاقاناصفهان26072131270

اصفهان26172131217
دولت  

(اصفهان)آباد
هادی رستمی زاده

راه اباذر ساختمان 4اصفهان دولت اباد بلوار طالقانی 
پارسایان

03125852483

اصفهان26272131077
دولت  

(اصفهان)آباد
8245820056بهمن پ22دولت اباد خفاطمه نریمانی

5516977کاشان راوند م راوندعباس طحانیراونداصفهان26372131284

03117392637رهنان خیابا ابوذر جنب بانک کشاورزیسید روح اله حسینیرحناناصفهان26472131010

رحناناصفهان26572131202
مریم  خرازی 

اصفهانی
03117392232رهنان خ شریف غربی جنب برج کبوتر

03724783070چادگان رزوه خ امام جنب شیرینی سرای ال یاسینسمیه  صالحی رزوهرزوهاصفهان26672131091
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فاطمه شکریزرین  شهراصفهان26772131332
زرین شهر خیابان امام شمالی پایین تر از بانک سپه 

مجتمع تجاری امام
03152227709

52236064زرین شهر خ شریعتی نرسیده به هالل احمرعباس  طغیانی ریزیزرین  شهراصفهان26872131046

52225510خ امام جنوبیمائده رنجبر کاهریزیزرین  شهراصفهان26972131265

زرین  شهراصفهان27072131172
حمیدرضا نیک نژاد 

احمدسرایی
28603342234126خ بهشتی پ 

03342210741زرینشهر خ ولیعصرزهره جمشیدی ریزیزرین  شهراصفهان27172131134

52210745خ شهید مدنی دفتر خدمات پیشخوان دولتمریم امینی سدهزرین  شهراصفهان27272131175
03625375400زواره انتهای خ طالقانیزهرا مختاریان زوارهزوارهاصفهان27372131151
03625375377زواره خ امام خمینی باالتر از شهرداریعلی  آموزگارزوارهاصفهان27472131106

(اصفهان)زیاراصفهان27572131409
اسیه  طالبی 

اسفندارانی
8674646اصفهان براان جنوبی روستای زیار 

95952436499سده لنجان خ امام نبش کوچه سجاد پالهه ادیبی سدهسده  لنجاناصفهان27672131395

سده  لنجاناصفهان27772131060
مریم قاسمی 

بیستگانی
52436500سده لنجان خ امام جنب بانک سپه

53660880ابتدای بلوار دنا- خ قدس - سمیرم- اصفهانبدر السادات فاطمیسمیرماصفهان27872131398
3223220800سمیرم  میدان معلماحسان  رضائیسمیرماصفهان27972131001

03125242119 غربی دفترپیشخوان دولت1شاهین شهر فردوسی فرعی محمدرضا  اسالمیشاهین  شهراصفهان28072131253

3125253012شرقی7عطار نبش فمریم  دریسشاهین  شهراصفهان28172131223

شاهین  شهراصفهان28272131117
سهیال  سلطانزاده 

جزی
03125273662 شرقی7شاهین شهر سعدی جنوبی بعد از فرعی

شرکت سکوتشاهین  شهراصفهان28372131337
شاهین شهر، گلدیس، بلوار عالمه امینی، روبروی مسجد 

، مجتمع کوثر، ط همکف(ع)امیرالمؤمنین علی
45264100

03125727455گز برخوار بل امام بعد از بانک رفاهامیر باباپور باباپورشاهین  شهراصفهان28472131132

25.245279770 شرقی  پالک 1شاهین شهر خیابان نظامی فرعی امین نیک پیشاهین  شهراصفهان28572131098

45255020غربی14خ عطار ناصر عظیمیشاهین  شهراصفهان28672131222
5703212243159شهرضا خ حکیم نصراهلل پ شکراهلل  سبزواریشهرضااصفهان28772131085
03212213001شهرضا سروستان نبش میدانعمادالدین مومنیشهرضااصفهان28872131137
53500150شهرضا خ انقالب اسالمیمسعود رستمیشهرضااصفهان28972131314
2053546739شهرضابلوارغفاری نبش فرعی پروانه کهنشهرضااصفهان29072131148

شهرضااصفهان29172131246
وحید قدیری 

شاهرضایی
861474373103212243664

53541010خ حکیم صهبا جنب درمانگاه نجفیداور  جعفری نودهشهرضااصفهان29272131139
53232904شهرضا خ ابوذر مقابل حسینیه الساداتکمال مومنیشهرضااصفهان29372131096

شهرضااصفهان29472131191
 ُسید وحید طاوسی

ولندانی
24753547272 پالک 22شهرضا خیابان پاسداران مقابل فرعی 

53233044شهرضا میدان شهدا ابتدای خ شهید بهشتیسعید رستمیشهرضااصفهان29572131092
13652533666اصفهان مبارکه طالخونچه بلوار امام خمینی پطیبه رمضان زادهطالخونچهاصفهان29672131058
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42415346چهارراه نخل- خیابان امام خمینی- علویجهمریم قنبریان علویجهعلویجهاصفهان29772131436

35775001پایگاه هشتم شکاری- اصفهانولی اله محمدشریفیفرودگاه  اصفهاناصفهان29872131389

فریدناصفهان29972131249
افسانه  مرشدی 

طراری
داران بل طالقانی روبروی هالل احمر دفتر پیشخوان 

خدمات دولت و بخش عمومی
57225834

03724523894بوئین میاندشت خ ولی عصرمحمد  زالیفریدناصفهان30072131152
57593083اصفهان فریدونشهرخ شریعتیسمیه لچینانیفریدونشهراصفهان30172131254

فالورجاناصفهان30272131348
عباس 

رهنمافالورجانی
اصفهان فالورجان خ فردوسی  چهارراه فردوسی جنب 

اداره دارایی
03137429900

03117500060فالورجان قهدریجان خ امام خمینیمحمد حشمتفالورجاناصفهان30372131341

37424604فالورجان خ طالقانی جنب اداره برقرحمید توکلی گارماسهفالورجاناصفهان30472131145

36519344مجتمع مهتاب- بلوار غدیر - سپاهان شهر - اصفهانهومن عالمه حاِئریفالورجاناصفهان30572131140
03117436556اصفهان فالورجان نبش چهارراه شریعتیعباس فاضلیفالورجاناصفهان30672131079

37424252گارماسه خ رزمندگان نبش ک ش ملکیزهرا  توکلی گارماسهفالورجاناصفهان30772131298

حسین نقدی پورفوالدشهراصفهان30872131056
دفترخدمات -پاساژفوژان-فلکه آبنما-4سی-فوالدشهر
ارتباطی

03342643005

52639099 جنب کانال روبروی نانوایی3فوالدشهر محله آفوزیه عباسیفوالدشهراصفهان30972131118

فوالدشهراصفهان31072131016
اکرم   کنارنگ 

دستنائی
52636660 بازار شهروستا دفتر خدماتی1محله ب

قهجاورستاناصفهان31172131358
بتول  عبدالهی 

شهرستانه
35248699اصفهان قهجاورستان بلوار غدیر روبه روی پمپ بنزین

37506028قهدریجان خ شریعتی نبش ک ش اسماعیل جمالیمجتبی موذنیقهدریجاناصفهان31272131435
37500003قهدریجان خ مدرس تقاطع سومقربانعلی حشمتقهدریجاناصفهان31372131257
55581113کاشان بلوار مطهریروبروی مسجد قائممجتبی کیانیکاشاناصفهان31472131407

کاشاناصفهان31572131263
سیدعباس سیدحسن 

زاده
03614473003کاشان دروازه دولت خیابان امیریه جنب بانک شهر

55513460کاشان راوند خ طالقانی بازارچه شهرداریمهدی  دانشمندکاشاناصفهان31672131063
03615344400خیابان امیرکبیر بعد از خیابان نواب صفویرضوانه فرزبودکاشاناصفهان31772131412

کاشاناصفهان31872131144
حسن کریمی 

قهرودی
55462330کاشان چهاراره کاشانی

کاشاناصفهان31972131171
سید مسعود چهل 

ستونی
3614457970خ بابا افضل نبش چهارراه کاشانی

کاشاناصفهان32072131130
فاطمه زارعی 

فسخودی
03615573334کاشان میدان چهارده معصوم نبش میدان

55540820کاشان بلوار باهنر جنب بیمه دانامرتضی زمردکاشاناصفهان32172131291
03615420156 ناجی آباد روبروی پارک ناژون2کاشان فازوحید  کرمانی فرکاشاناصفهان32272131385
27738683068اصفهان خ آبشارسوم دشتی بلوارامام پعلیرضا جابریکرارجاصفهان32372131094

03117489270سه راهی افجد- کلیشاد - فالورجان - اصفهان فاطمه دهقانکلیشاد وسورجاناصفهان32472131410

57322227گلشهر نبش میدان امام حسین روبروی حسینه نونیره یاوریکنجدجاناصفهان32572131399
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6742322240پ16کهریزسنگ خ امام نبش خمژگان  امامقلی زادهکهریزسنگاصفهان32672131011

33565588کوشک خ امام دفتر پیشخوان دولتزهره  مهرابی(اصفهان)کوشک اصفهان32772131126

57452608گلپایگان خ امام خمینی پاساژشریفیمژگان مرشدیگلپایگاناصفهان32872131276
657424829خ سعدی نبش کمریم صدرائیگلپایگاناصفهان32972131366

57435344گلپایگان خ شهید رجایی نرسیده به سه راه مرکز بهداشتمهدی   صافیگلپایگاناصفهان33072131321

103723252400شهریور ابتدای خ آیت اله گلپایگانی نبشک 17میدان مجید   خدابخشیگلپایگاناصفهان33172131203

57437781خ هفده تن جنب ایستگاه ابلوالنذبیح اله عظامیگلپایگاناصفهان33272131024

اصفهان33372131411
گلدشت 

(اصفهان)
آرزو پورپونه ی نجف 

آبادی
اصفهان نجف آباد گلدشت خیابان طالقانی خیابان ولی 

نبش بن بست شفا (عج)عصر
03312241438

فاطمه آقاباباییگمشجهاصفهان33472131414
بعد از مدرسه پسرانه -خ فاطمه الزهرا-کمشچه برخوار

22پ-سعادت
45488930

03723234409روبروی بانک ملی (ره)امام - خ - گوگد - گلپایگان مهدی جمالیگوگداصفهان33572131208

مرضیه خدادادیلنجاناصفهان33672131080
چمگردان خ ایاذر کوی مسجد سجاد نبش کوچه توحید 

6پ 
52246521

مبارکهاصفهان33772131243
عظیمه احمدپور 

مبارکه
52417744مبارکه خ سلمان مقابل بانک ملت

03152409392مبارکه خ حافظ شرقی روبروی قرض الحسنه کامیوندارانسعیده ایرانپور مبارکهمبارکهاصفهان33872131035

52402666اصفهان مبارکه خ نیکبخت روبروی بانک ملتزهرا دانشمبارکهاصفهان33972131057

ندا درخشان مبارکهمبارکهاصفهان34072131408
ابتدای بلوار امام خمینی - زیباشهر - مبارکه - اصفهان 

553پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)
52544894

03355228000مبارکه خیابان سلمان جنب اداره مخابراتجالل موسوی مبارکهمبارکهاصفهان34172131330

52423195مبارکه قهنویه ابتدای خ شدای ضیاییاعظم   ملک پورمبارکهاصفهان34272131076

اصفهان34372131239
اصفها)محمدآباد
(ن

03146653374جرقویه محمدآباد بلوار امام خمینی روبروی باغ بانواناعظم داستانی

03124227008خیابان شریعتی- میمه زهرا ظهرابی(اصفهان)میمه اصفهان34472131376
3046251880نایین خ معلم روبروی مخابرات پ میترا توکلینائیناصفهان34572131310

نائیناصفهان34672131196
سید اسمعیل صفایی 

نایینی
46262100نبش خ امام- م قدیر- نائین

اصفهان34772131323
نجف  

(اصفهان)آباد
03142610920نجف آباد باغملی خ حافظحسن  انتشاری

اصفهان34872131394
نجف  

(اصفهان)آباد
فرشته محمدی نجف 

ابادی
نبش کوی -خ شیخ بهایی جنوبی-نجف اباد-اصفهان

شهید کاظمی
03312660308

اصفهان34972131127
نجف  

(اصفهان)آباد
محمدمهدی هادی 

نجف آبادی
اصفهان نجف آباد گلدشت خ منتظری ابتدای خ مالک 

اشتر
42233443

اصفهان35072131300
نجف  

(اصفهان)آباد
42284945جوزدان خ امام روبروی شهرداریمرضیه  قدیری

اصفهان35172131083
نجف  

(اصفهان)آباد
سعید امین

 13یزدان شهر بلوار انقالب حدفاصل خیابان راستان 
300ومیدان طالقانی پالک

42445555

Worksheetmp;RPage Worksheetmp;P of Worksheetmp;N



Worksheetmp;CData Map

اصفهان35272131290
نجف  

(اصفهان)آباد
اکبر کرداریان نجف 

آبادی
42414747نجف اباد علویجه خ ش بهشتی

اصفهان35372131316
نجف  

(اصفهان)آباد
محمد حسین 

عابدینی نجف آبادی
03312628888 راه امام دفتر پیشخوان4نجف اباد 

اصفهان35472131292
نجف  

(اصفهان)آباد
03312618182نجف آباد خ شریعتی جنب بنیاد شهید سابقاکرم کرداریان

اصفهان35572131260
نجف  

(اصفهان)آباد
پرویز  سلحشوری 

دشتمال
03312441010یزدانشهر بلوار منتظری غربی جنب بانک صادرات

اصفهان35672131180
نجف  

(اصفهان)آباد
03312617515خ امام شرقیمریم نامجو

اصفهان35772131188
نجف  

(اصفهان)آباد
نعمت اله  غیور نجف 

آبادی
42649933خ شریعتی بعد از مسجدالرسول

اصفهان35872131055
نجف  

(اصفهان)آباد
محمد  خسروی 

دهقی
42274005 دهق خ امام

اصفهان35972131009
نجف  

(اصفهان)آباد
2687002خ شریعتی مقابل خ باهنروحیده  فروزان

اصفهان36072131207
نجف  

(اصفهان)آباد
42642909نجف اباد خ امام غربی جنب حوزه علمیهمهدی معینی

54229394نطنز بل طالقانی باالتر از قوامینمژگان قصاعینطنزاصفهان36172131163
7213121454347602خ امام دفترپیشخوان حقانی فرحسین  حقانی فرنطنزاصفهان36272131214
54224970میدان امام خمینی راسته بازارعلی پورعسگرینطنزاصفهان36372131226

نوش  آباداصفهان36472131428
حمیدرضا نیکوئی 

نوش آبادی
بلوار معلم روبروی - شهر نوش آباد - آران و بیدگل 

دبستان سجادی
54825860

03622825112آران و بیدگل نوش آباد میادان شهدا ساختمان مخابراتعلیرضا تنهائی آرانینوش  آباداصفهان36572131081

4646404455اصفهان هرند خ امامزاده اسحاق پ ابوالقاسم زارع قهیهرنداصفهان36672131039

ورنامخواستاصفهان36772131015
بهروز حیدری 

چمگردانی
52253332اصفهان ورنامخواست خ شریعتی نبش ک تعاون

37727775کرج اشتهارد ابتدای خیابان معلممحمدباقر حدثاشتهاردالبرز36872401102
37729000اشتهارد خ چمران خ ش گنجیحبیب اله نوریاشتهاردالبرز36972401079
166562164کوچه-خیابان پاتریس-ستارخانفناوران پیشخوانآلیالبرز37018501851

اعظم  نصیریساوجبالغالبرز37172409995
خ - پل کردان- شهر گلسار- جاده قدیم کرج هشتگرد

جنب مبل مجلل-اصلی
44522033

11744524775پ-خ ش علی کوه خیل-سیف آباد خالصهفاطمه   مامانیساوجبالغالبرز37272401193
02634461280ار مالصدرانرسیده به خ ابوذر.کرج میدان نبوت بلواسرافیل  شجاعیکرجالبرز37372401104
34448527کرج خیابان بهشتی نبش دهقان ویالی دوممریم عباسیکرجالبرز37472401114

مطهره ربانیکرجالبرز37572401148
کرج خشهید بهشتی روبروی پآساز آزادی نبش خ 

 طبقه اول4پ (کمالی)امامی
32204595

گالره رستمیکرجالبرز37672401110
کرج حسن آباد  خ بوعلی بعد از مدرسه خیر آبادی  پ 

535
32559709

34551093حصارک روبری خ امام زاده محمد پاساز رضافاطمه صادق کمالیکرجالبرز37772401185

مریم خسرویانکرجالبرز37872401203
البرز کرج خ برغان نبش خ شهید ناحی بعد از بانک 

صادرات روبروی امالک احسان
32206741

Worksheetmp;RPage Worksheetmp;P of Worksheetmp;N



Worksheetmp;CData Map

احمد جمالیکرجالبرز37972401066
525پالک - بین گالیل وترابی - متری گلشهر45  - 
3واحد

34642204

حسن جوادیکرجالبرز38072401194
 خمسجدالنبی جنب آژانس 110جاده مالرد شهرک 

مصطفی
02636645233

2132570111کرج میدان آزادگان برج میالد پمجید بیاتکرجالبرز38172401147
32269748کرج میدان قدس روبروی شیرینی سادات حسینیسمیه عبادیانکرجالبرز38272401223

کرجالبرز38372401136
یاشار  عبدی زاده 

مقنی
36535922فردیس شهرک سپاه بین دوم وسوم غربی

کرجالبرز38472401232
محمد حاجی 

اسفندیاری
9334481313پ13 و12کرج رجایی شهر بلوار استقالل شمالی بین 

اکبر یاری اذرکرجالبرز38572401035
کرج ابتدای خ مطهری خ ش اصفی جنب اداره ثبت 

ساختمان گلها دفتر پیشخوان دولت110اسناد پ
02632559090

432243513کرج  بل امام زاده حسن نبش گلستان مرتضی رضائی اکملیکرجالبرز38672401122

36636429کرج ج مالرد ایستگاه اهریشهرام لطفیکرجالبرز38772401080
17433308202پ - نبش خیابان رسولی - بلوار ارم -  مهرشهر شیرین امینیکرجالبرز38872401169

فاطمه دهقانیکرجالبرز38972401039
میانجاده بلوار باغستان باالتر از پل حیدر اباد نرسیده به 

417کوچه سی ام مجتمع سپاس طبقه همکف پ
34569788

3736551752 جدید پ 28 خ 3فردیس فلالناز جعفری نمینکرجالبرز39072401210

منوچهر جهانشیریکرجالبرز39172401053
متر به سمت 200کرج جاده مالرد سه راه انبارنفت 

118وحدت پالک 
36654503

کرجالبرز39272401015
فاطمه کریمی 

سیلکانی
3432550005عظیمیه میدان استقالل جنب بتزتر شام پ 

602634338096کرج باغستان بوستان یکم پ نعمت عالئی زنگیرکرجالبرز39372401127

کرجالبرز39472401024
شیرین  دولت یار 

باستانی
32724972کرج چهارراه کارخانه قند نبش میدان فهمیده

کرجالبرز39572401098
مرضیه سعیدی 

طبالوندانی
34570248حصارک باال خ میرتقی ها نبش ک اسالمی

102634470373ط1013البرز خ بهشتی نرسیده دارایی پصغری سیفیکرجالبرز39672401226

سعید بهرامی عارفکرجالبرز39772401006
 غ دفتر پیشخوان 9کرج گوهردشت خ شهرداری نبش 

دولت
34206965

کرجالبرز39872401208
سعیده  اسمعیلی 

الموتی
47434445319مطهری بین مسجد الزهرا و کوچه آذر پالک

733501563 مهرشهر بلوار گلها پالک4کرج فاز محسن غفوریکرجالبرز39972401224

کامران احمدیکرجالبرز40072401140
س (پاکدل)309نبش خ -بلوار ارم-3فاز-مهرشهر-کرج

4 واحد1ط-5آتالنتیک
33421927

کرجالبرز40172401146
سید محمد جواد 

موسوی
33334652167کرج حصارک خ مالک اشتر پالک

ابراهیم نجاریکرجالبرز40272401192
 خ سعدی جنب آسایشگاه 56کرج جاده فردیس گلستان

آفرینش
36669870

هدیه سلطانیکرجالبرز40372401142
کرج رجایی شهر بلوار انقالب بین خیابان یکم و دوم 

400روبروی امیران پالک 
34445216

1406554324فردیس فلکه اول خیابان مام حسن پالکسمیه  توحیدی فرکرجالبرز40472401158
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مهرآسا حسنیکرجالبرز40572401179
 متری گلشهر خیابان درختی روبروی 45البرز کرج 

نمایشگاه کتاب بهمن
33515186

داود محمدیکرجالبرز40672401131
بین کارمندان شمالی و - خیابان شهید بهشتی - کرج 

12کوچه یاس اول پالک- سه راه گوهردشت 
34429916

6334500788پالک .ابتدای خ حر.خ عدل.کرجنازنین قلیزادهکرجالبرز40772401164

کرجالبرز40872401195
مژگان ملک پور 

طالقانی
 13طبقه _برج نیکامال _فلکه اول_رجائی شهر _کرج

8واحد _اداری
34400040

36107923گرمدره کوهک انتهای بلوار امیر کبیرسید رفیع صادقی فردکرجالبرز40972401191

32505144حسن آباد بلوار وصال شیرازی نبش کوهپایه اولنرگس اخوان صباغکرجالبرز41072401116

کیومرث دارابیکرجالبرز41172401160
 شرقی پالک 20 19بین - خیابان قلم- شاهین ویال-کرج
536

634342280

کرجالبرز41272401183
لیال  طالبی همت 

آبادی
 متری کاج بعد از شاکرزادگان جنب 45کرج عظیمیه 
مسجد الجواد

32557780

مژده حفظ اللسانکرجالبرز41372401178
-30گلستان-جاده مالرد-شهرستان فردیس-استان البرز

91پالک-نبش خ لطفی-بلوار طالقانی
09356741101

321936563154پالک-پایین ترازکانال-جاره مالرد-فردیس-کرجمریم  کرمیکرجالبرز41472401165

مهری ملک محمدیکرجالبرز41572401145
متری گلشهربلوارگلزارشرقی بعدازثبت احوال 45کرج

103پالک
34234557

132402788میدان کرج ابتدای خیابان بهشتی پاساژ فدک طزهرا سامندرکرجالبرز41672401134

کرجالبرز41772401120
سیده معصومه 

سادات رسول
استان البرز هشتگرد شهرک ینگی امام خ شهید چمران 

100بعد از داروخانه پالک 
44354809

محمدرضا زاده شیرکرجالبرز41872401099
کرج مطهری جهانشهر بلوار موالنا روبروی بنفشه سه 

91پالک 
34488947

02634333853 شرقی11کرج شاهین ویال نبش خ علی انصاریکرجالبرز41972401042
36631951کرج ش وحدت ضلع غربی م راه آهنداورعلی رهبریکرجالبرز42072161113
142336644078ج مالرد خ اهری جنب دادگستری پفرهاد مطلب نژادکرجالبرز42172401034
34561686متری گلشهر روبروی بازارعلی45کرج ابتدای شاهرخ افرادپورکرجالبرز42272401155
29232811102کرج خ ش صدوقی روبروی بانک سپه پ علیرضا نوریکرجالبرز42372401011

کرجالبرز42472401058
اصغر اسکندری 

صومعه علیا
1634300114 پ13کرج باغستان گلستان

02634406555کرج رجائی شهرانتهای خ اصلی نبش شهرک جهازیهاجعفر حسین زادهکرجالبرز42572401092

محمدامیر عشق ترککرجالبرز42672401093
کرج طالقانی شمالی نرسیده به ازادگان روبروی خیابان 

 ط همکف110مدنی جنب امالک ایمانی پ
32255203

علی منصوریکرجالبرز42772401025
کرج حصارک میدان دنشگاه نبش خ بوعلی جنب پست 

5بانک پ
02614501156

کرجالبرز42872401107
مریم درخشان بنه 

کهل
934612399کرج حصارک خیابان برزنت  پ

13834324811شرقی قلم پالک16کرج شاهین ویال خمجید پوراحمدیکرجالبرز42972161295

جمیشید طرفه نگارکرجالبرز43072401028
پشت مترو کرج خ آتش نشانی نبش سه راه حسین آباد 

راه آهن
34557214
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عبدالرحیم نظامیکرجالبرز43172401064
کرج ورودی شهرک اوج روبروی نظام وظیفه مجتمع 

8نیستان پالک
02612527232

5836641516کرج ج مالرد نبش گلستان زهرا رضاییکرجالبرز43272401065

علی اجرلوکرجالبرز43372401182
کرج گوهردشت میدان نبوت بل مالصدرا قبل از 

84جمهوری پ 
34474347

1533519604مهرشهر بلوارگلها پ 4کرج فازبهروز  نصیریانکرجالبرز43472401215
15432734727راه طالقانی ج نبش خ ساجدی پ4کرج معصومه آجرلوکرجالبرز43572401085
44213431ساوجبالغ خیابان شهید خویینی ها  دفتر پیشخوانمعصومه یکه فالحکرجالبرز43672401103

حمید مختاریکرجالبرز43772401014
کرج چهارراه طلقانی بسمت ازادگان جنب پارک شرافت 

585طبقه فوقانی هانی برگر پ
32262706

نیلوفر رستگاریکرجالبرز43872401206
کرج بلواردانش آموز مقابل پمپ بنزین ساختمان اسکان 

1طبقه 
32776115

سروش  سعادتکرجالبرز43972401018
مهرویال نبش بلوار معلم روبروی دیستان دخترانه 

1ماندگاران  ساختمان کاوه واحد 
33531381

کرجالبرز44072401067
سیده مریم حسینی 

فرزانه
- جنب بانک تجارت- ک سازمان آب- خ دانشکده-کرج

6پ
02612241997

کرجالبرز44172401202
شیرین  حسین قلی 

نژاد کلخوران
7634818090خرمدشت خ ولیعصر روبروی یاسر یک پ

20236513053 غربی پ17و18 بین خ 4فردیس فل فاضل معبودیکرجالبرز44272401149

سیداحمد میرخلیلیکرجالبرز44372401052
خیابان گلها جنب سردخانه -  مهرشهر4فاز - کرج 

 طبقه همکف22مهرشهر پالک 
33509912

اکبر قهرمانیکرجالبرز44472401061
کرج انتهای کیانمهرجاده قزل حصارمهدی ابادنبش خ 

28انقالب پ 
33214171

02616311110کرج محمدشهرخ ش بهشتی روبروی آتشنشانیاصغر گروسیکرجالبرز44572401112

کرجالبرز44672401236
رضا اختیاری 

سلماسی
5732256727کرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداری پ

صغری مقدمکرجالبرز44772401070
کرج خ شهیدبهشتی مابین میدان سپاه وسه راه 

گوهردشت جنب بانک توسعه
4428091

72634808757کرج خرمدشت جنب بسیج پمحمد حسین بهرامیکرجالبرز44872161457

کرجالبرز44972401063
سمانه  طهماسبی 

آبدر
232709902کرج چهار راه مصباح نبش کوچه کربالیی صالح پ 

34348630باغستان غربی روبروی مرکز مخابراتداوود توکلیکرجالبرز45072401113
34605780 اه گلزار روبروی بانک تجارت4م 45مصطفی  بورقیکرجالبرز45172401133

کرجالبرز45272401207
مهدی دیندار تازه 

کندی
 شرقی 9کرج رجایی شهر خیابان آزادی ابتدای خیابان 

11پ 
34444194

کرجالبرز45372401069
عباس  یوسف زاده 

طهرانی
5612536557500 غربی قدیم دفتر خدمات ارتباطی 16خ 

کرجالبرز45472401238
مجید عموی 

بخشایش
 ساختمان 2آزادگان ابتدای خیابان مطهری نبش شاهد 

آناهیتا طبقه همکف
32537768

34403998شاهین ویال م امام حسین روبروی اداره برقپیمان همت پورکرجالبرز45572401013
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مریم سردشتیکرجالبرز45672401190
ساختمان - میدان شهدا - کرج خیابان دکتر بهشتی  

36ط اول واحد  (برج سلوک)بازار موبایل کرج 
34645500

فاطمه  کالنتریکرجالبرز45772401089
کرج میانجاده نبش خ عدل روبروی داروخانه نوروزی 

123پ
34555963

3232253934م شهدا خ بهار پسارا بیگم جعفریکرجالبرز45872401227
32321412کرج کالک بل مدرس جنب درمانگاه شبانه روزیطاهر   مالجوادیکرجالبرز45972401044
85037301612ماهدشت میدان آزادگان بلوار امام پامیراحسان  گروسیکرجالبرز46072401221
32536379کرج عظیمیه م مهران بل گلستانحمید بیاتکرجالبرز46172401130
2232614579293حصارک خ انقالب بعد از سه راه فروردین پمهدی  اتشبارکرجالبرز46272401050

کرجالبرز46372401087
علیرضا 

جعفرپورهمایونی
کرج خیابان بهار جنب نمایندگی ال جی داخل خیابان 

طاهری ساختمان پزشکان بهار طبقه همکف
02612225892

محمود تبریزیکرجالبرز46472401082
فردیس نبش هشتم شرقی قدیم جنب بانک مهر 

ساختمان ابی
36532644

احمد رضا شهیدیکرجالبرز46572401045
روبروی مدرسه  (شهید جاللی)کرج کالک انتهای خ اول 

عفت پالک ده
12314117

702634703747کرج کمالشهر خ امام ره نبش میعادیاسر نیک فالحکمال  آباد کرجالبرز46672401209

کمال  شهرالبرز46772401156
حمیده  دهقان 

بنادکی
34700179 دفتر پیشخوان دولت1/14کمالشهر ظفر -کرج

2634705250 پ2و1کمالشهر بلوار شهرداری بین گلستانمینا رشیدیکمال  شهرالبرز46872401101
72934716532پ15البرزکمالشهر خ امام میالدمریم محمدیکمال  شهرالبرز46972401072
34815581کرج پیشاهنگی باالتر از مسجد ولی عصرفریبا  قاسم خانیکمال  شهرالبرز47072401062

سمیه حشمی پور(البرز)کوهسارالبرز47172401118
جنب شعبه -خ ش ابراهیم حسینی-کوهسار-ساوجبالغ

نفت
44328115

35402637318577 پالک 5ماهدشت خیابان بی بی سکینه نبش الله محمد علی شریعتماهدشتالبرز47272401057

محمدشهرالبرز47372401076
حمیدرضا احمدی 

کافشانی
کرج محمدشهربلوارامام جنب بلواردشت بهشت مجتمع 

52057دشت بهشت دفترارتباطی
02636214007

نرگس منصوربختمحمدشهرالبرز47472401090
محمدشهر بلوار امام خمینی بعد از مصلی روبروی بانک 

مسکن
36303636

حسام سوریمشکین  دشتالبرز47572401181
فردیس مشکین دشت بل سردارکاظمی بین فردوسی 

ومالصدرا دفترپیشخوان دولت
36710724

33836218912کرج  مشکین دشت خ هدایتکار پ عبداله رستمیمشکین  دشتالبرز47672401184

مشکین  دشتالبرز47772401218
ابوالفضل حسن 

وکیلی
36217566کرج مشکین دشت خ ش هدایتکار روبروی خ ش صبری

644632737نظرآباد بختیارخ امام خمینی جنب شقایق فاطمه میرزائینظرآبادالبرز47872409996

فرج اکبرینظرآبادالبرز47972401216
خیابان /شهرک سیدجمال الدین اسدآبادی/نظرآباد
/206شماره/جنب ساژ ولیعصر/ولیعصر

45345982

کبری خرمن بیزنظرآبادالبرز48072401197
مجتمع  -19 و 17بین غدیر -خ الغدیر جنوبی-نظرآباد

1واحد - تات 
45368892

عباس توده خرمننظرآبادالبرز48172401109
پالک -نبش کوچه دوم شرقی-خیابان امام-شهر تنکمان

32
44634800

20545347130نرسیده به پارک کارگر پالک-خ انقالب-نظزاباد علی دهستانی منفردنظرآبادالبرز48272401137
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345357294نظراباد خ طالقانی ابتدای نیلوفرعباس فرخینظرآبادالبرز48372401031
445359111 پ 4نظرآباد خ کاشانی بهارستان منصور مهدوینظرآبادالبرز48472401235

نظرآبادالبرز48571161297
احمد  باللی 

جیراندرق
21002625361300نظرآباد محله رسالت خ کاشانی پ

جالل صفاپورهشتگردالبرز48672401128
-پایین تر از میدان دانش-بلوار مدرس شمالی-هشتگرد

107پالک 
44225770

نجمه سادات رئوفیهشتگردالبرز48772401231
هشتگرد شهرک ولیعصر خیابان آزادگان روبروی آتش 

نشانی
02644220388

44236073هتشگرد بلوار والفجر نبش بنی عامریانمحمدعلی زارعی نژادهشتگردالبرز48872401008

44213286ضلع غربی ساختمان قائم-بلوار مدرس-هشتگردمنصور حمزه پورهشتگردالبرز48972401180

8344239654هشتگرد خ آزادگان خ زین الدین نبش کوچه دانش پزهور بال زادههشتگردالبرز49072401152

هشتگردالبرز49172401138
حمید  خشنود بهرام 

زاده
الین غربی بلوار - میدان شهرداری - شهر جدید هشتگرد 

226پالک - ساختمان سرو - ارکیده 
02644264445

44220430هشتگرد خ مصلی نبش کوچه شهید رستم نژادمهدی جعفریهشتگردالبرز49272401237
44645454ساوجبالغ هیو خ امام خمینی روبرئی فضای سبزرضا معدندارهیوالبرز49372401029

محسن فشنگ سازولدآباد بزرگالبرز49472401132
خ .ولدآبادبزرگ.محمدشهر.البرز
دفترپیشخوان دولت.15بهمن.بهمن22

36321912

33383827فرودگاه سابق بلوار مصلی جنب مسجد باب الحوائجفریبا پورمنصوریانایالمایالم49572141086
08413330876ایالم میدان شهدا ابتدای خ شهدامحمدهادی کیوانایالمایالم49672141029
33384163ایالم خ خرمشهر نرسیده به میدان مادرسجاد محمدیایالمایالم49772141063
08412222252ایالم فرهنگیان خ مهدیهروح اله  فتاحیایالمایالم49872141049
3365315ایالم خ ش نادریناهید پورنعمتایالمایالم49972141078

مژگان یعقوب زادهایالمایالم50072141028
خیابان سعدی جنوبی کوچه عبداللهی جنب آزمایشگاه 

عبدالرحیمی
08413363031

08425722141ایالم بخش بدره خ امام جنب بانک تجارتمسعود سبزیایالمایالم50172141079
08424344121ایالم شیروان چرداول بخش هلیالن شهرتوحیدفرزانه علیدادیایالمایالم50272141055
32723070جوار خ شهید نورعلی فیض الهیروح اهلل اذرخشایالمایالم50372141032

حسنا مالییایالمایالم50472141065
چهار راه پیام نور تقاطع بلوار ابوالفضل سمت - ایالم 

راست بلوارصیادشیرازی دفتر پیشخوان بامداد
32244584

3354654ایالم خیابان طالقانیحسین جلیلی وندایالمایالم50572141059
3351522ایالم خیابان اشرفی اصفهانی جنب مرکز ارتباط فرداعلی اشرف داودپناهایالمایالم50672141048
08413380971ایالم بل مدرس نرسیده به شرکت برقمعصومه هاشم بیگیایالمایالم50772141056
08413337995ایالم خ خرمشهر جنب بنیاد شهیدابوالفضل بهرامیایالمایالم50872141031
09183410714ابتدای خ تختی.ایالم چهارراه سعدیرضا فیض اللهیایالمایالم50972141038
3237697نرسیده به دانشگاه پیام نور پایینتر ازاداره راههما رستمیایوانایالم51072141099
33233410ایوان خ باهنر یا برقمنصور شیرینیایوانایالم51172141033

3230306ایالم ایوان خیابان امام روبرو بانک ملی مرکزیحمزه منصوری ذالنیایوانایالم51272141058

فرزاد محمدکریمیایوانایالم51372141067
شهرستان ایوان خ امام خ بسیج روبروی رستوران -ایالم

هزار ویک شب
33233338

33237444ایالم ایوان جنب بانک رفاهزهره دارابی سومارایوانایالم51472141042
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ایوانایالم51572141034
حمید رضا  طاهری 

کالنی
08423236201ایوان غرب خ امام میدان امام ضلع جنوبی میدان

08433637824بهمن22ایالم آبدانان شهرسرابباغ خکبری درویشی پورآبدانانایالم51672141109
33623981ابدانان خ امام ابتدای بل ش بهشتیعارف محمدیآبدانانایالم51772141041
3625232آبدانان خ امامسیدسعید کرمیآبدانانایالم51872141050
08426228284ایالم ابدانان چهارراه باقرصدرنیلوفر نوریآبدانانایالم51972141040
08426373807ایالم ابدانان خ امامفرزانه گلمرادیآبدانانایالم52072141088
08425723138خیابان طالقانی-بدره-ایالمفریبا خانیبدرهایالم52172141070
08435372497ماژین-درهشهر-ایالمفردوس محسن نژاددره  شهرایالم52272141108

5213636شهرستان دره شهر روستای ارمو-ایالممریم زینی وند مقدمدره  شهرایالم52372141107

5226969بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه نوروزیمصطفی سبزیدره  شهرایالم52472141052
5229025خیابان شهید بهشتی روبروی بانک ملیمریم شرفیدره  شهرایالم52572141069
5227766ایالم شهرستان دره شهر کوی طالقانی دفتر رسالتسهیال   نجاتزادهدره  شهرایالم52672141051
5226968ایالم دره شهرگودرز   میرزاییدره  شهرایالم52772141053

32252046ایالم شهرک بانقالن خ قائمفاطمه اسمعیل بیگیده  پایین  ایالمایالم52872141098

33720426خیابان خیام شمالیکوثر  رحمانیدهلرانایالم52972141044
33720744ایالم دهلران نبش میدان بسیجسارا اسدیدهلرانایالم53072141081
3720240خ جمهوری اسالمی دفتر پیشخوان یزدانمحبوبه اسماعیلیدهلرانایالم53172141043

08423523923استان ایالم شهر زرنه خیابان امام جنب بانک کشاورزیعلیرضا  قیمالیزرنهایالم53272141068

(ایالم)سرابله ایالم53372141072
جمال الدین 

احمدزاده
34223421استان ایالم شهر سرابله رو برو بانک کشاورزی

34225001خ ولیعصر روبروی بانک ملی مرکزیمنصور  عربی(ایالم)سرابله ایالم53472141082

ایالم53572141095
شیروان  و 
چرداول

34424029ایالم شیروان چرداول آسمان اباد سلطانقلی سفلیمهرانگیز صوفی نیا

34724255ایالم شهرستان سیروان شهرلومارخدایار رضایی مرادلومارایالم53672141073
33855230ملکشاهی روبروی شهرداریعباس قیطاسیملکشاهیایالم53772141084

فرحناز رحیم نژادملکشاهیایالم53872141091
ربروی موسسه مهر جنب داروخانه - ملکشاهی - ایالم 

جهانگرد
8525600

3855355ایالم شهرستان ملکشاهی بلوار امام ره روبروی باتک ملتزهرا الهامی نژادملکشاهیایالم53972141094

08428225558بلوار امام پایین تر از بانک کشاورزیشهال افشار(ایالم)مهران ایالم54072141035
08428225682بلوارجانبازان.مهرانمنیر مکری(ایالم)مهران ایالم54172141054
08434344393ایالم هلیالن شهر توحیدبهزاد دارابیهلیالنایالم54272141100

اسکلوآذربایجان شرقی54372101221
رامین   جهانی 

اسکوئی
33227378اسکو خ طالقانی پشت بانک ملت

اسکوآذربایجان شرقی54472101369
پریسا صفری 

فسقندیس
33220713

3226204اسکو خ ش قاضیرعنا اخالصی اسکوئیاسکوآذربایجان شرقی54572101175

44235396اهر فلکه فرمانداریشهال مالعباسیاهرآذربایجان شرقی54672101418
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پروانه چمنی قلندریاهرآذربایجان شرقی54772101416
خ حزب اله تقاطع حزب اله و شیخ -اهر-آذربایجانشرقی

شهاب الدین
44231181

اهرآذربایجان شرقی54872101396
نعمت عزیزی عربشاه 

خان
04262223400اهر خ آل محمد روبروی خدمات شهرداری

44336200خیابان فنی حرفه ای-شهرک شیخ شهاب الدین -اهرال ناز اکبریهاهرآذربایجان شرقی54972101407

محبوب امیریاناهرآذربایجان شرقی55072101365
 متری صاحب الزمان نبش کوچه 35اهر بلوار ستارخان 

غفاری
44220219

04263333334خ بهارجاده کلیبرعلی سیفیاهرآذربایجان شرقی55172101271
44227779تقاطع شیخ شهاب ورسالترحیمه  برزگریاهرآذربایجان شرقی55272101180
44339559انتهای خ امام نرسیده به تقاطع خ کالنتریفاروق  رستم زادهاهرآذربایجان شرقی55372101140
44222210خ رسالت جنب مسجد دباغخانهسهیال ضرغام پوراهرآذربایجان شرقی55472101295

44331665خیابان بیگلری،روبروی بانک کشاورزی شعبه بیگلری-اهربهرام خدادادیاهرآذربایجان شرقی55572101157

44340740خ رسالت نرسیده به فلکه دانشسراعلیرضا جهانیاهرآذربایجان شرقی55672101204

آذربایجان شرقی55772101257
آذربایجا)ایلخچی
(ن شرقی

04123324971ایلخچی خ امام روبروی مرکزمخابراتفخرالدین  قنبری

آذربایجان شرقی55872101178
آذربایجا)ایلخچی
(ن شرقی

4123321133خ امام باالترازشهرداری بطرف بانک ملیرویا  حکیمی ایلخچی

رقیه آقازاده گاوگانیآذرشهرآذربایجان شرقی55972101425
روبروی شیخ الریس کوچه مقبلی  - خ ازادی - تبریز 
78پالک 

33360561

34231030اذرشهر خ امام جنب سرای صبح خیزنادره   دولتیآذرشهرآذربایجان شرقی56072101166
134236776آذرشهر خ امام جنب کوی مهاجران پاساژ اسکان پ حسن  داددهآذرشهرآذربایجان شرقی56172101206

آذرشهرآذربایجان شرقی56272101160
محمد رضا  فتح اله 
پور کشکی  فتح اله 

پور
04124233600اول خ شهید بهشتی

34524060گوگان چهارراه مرکزی اول خ سعدیپیمان ستاریآذرشهرآذربایجان شرقی56372101284

آذرشهرآذربایجان شرقی56472101150
جواد شیخ عبداله 

زاده ممقانی
متری اول حنب مجتمع 45ممقان شهرک شهید سلیمی 

امام رضا
34329114

باسمنجآذربایجان شرقی56572101253
بیژن شیخان شمس 

آبادی
36348688باسمنج خ امام جنب مرکز بهداشت ساختمان پست

بستان آبادآذربایجان شرقی56672101435
حسن  باستان بستان 

اباد
04324126066تیر نبش کوچه والیت7ا شرقی بستان اباد میدان 

43332110میدان انقالب جاده ترانزیت جنب پل هواییخلیل  اربابیبستان آبادآذربایجان شرقی56772101340

04324121300 بهمن29بستان اباد خ اسماعیل  باجنگجویبستان آبادآذربایجان شرقی56872101182

بستان آبادآذربایجان شرقی56972101298
میثم زارعان بستان 

آباد
43362994بستان اباد تکمه داش جاده ترانزیت روبروی پمپ بنزین

بستان آبادآذربایجان شرقی57072101350
رحیم  باستان بستان 

اباد
شرقی بستان اباد میذان امام حسین خ جمهوری -ا

روبروی شرکت گاز
43335545

آذربایجان شرقی57172101294
 آذربایجان)بناب

(شرقی
37735591میدان امام حسین اول پاساژ واحدینوید کریم داداشی

آذربایجان شرقی57272101404
 آذربایجان)بناب

(شرقی
احمدعلی  مفرح بناب

روبروی -خیابان  بهشتی - بناب - آذربایجان شرقی 
اموزش وپرورش

37729729
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آذربایجان شرقی57372101401
 آذربایجان)بناب

(شرقی
37729422بناب خیابان مطهری روبروی مسجد مهر آبادرضا نصیرفام

آذربایجان شرقی57472101293
 آذربایجان)بناب

(شرقی
37720998بناب خ امام روبروی مجتمع صدفسعید   سالمی

آذربایجان شرقی57572101136
 آذربایجان)بناب

(شرقی
37744400 جام جم52131خ امام جنب مخابرات دفترفریبا  احمدی خطب

آذربایجان شرقی57672101276
 آذربایجان)بناب

(شرقی
احمد جمشیدی بناب

خ باهنر خ چمران روبروی میدان میوه و تره بار جنب 
بانک کشاورزی

37742782

آذربایجان شرقی57772101292
 آذربایجان)بناب

(شرقی
37743020خ مطهری روبروی ساختمان سبزپری  محمودی

تبریزآذربایجان شرقی57872101366
 بهنام  خیاطی آذر 

هریس
 شهریور نرسیده به تقاطع شریعتی 17تبریز خیابان 

جنب ساختمان ایران طبقه همکف
35558848

34234774اذرشهر خ امام جنب تاالر صدفوحید عبدالهی پراپریتبریزآذربایجان شرقی57972101371

تبریزآذربایجان شرقی58072101373
سیدحسن حق 
شناس بارنجی

34393632جاللیه نرسیده به بوستان قرآن روبروی قالیشویی اطلس

36698389کوی بارنج میدان امام حسین عسولماز بازهتبریزآذربایجان شرقی58172101336
133842355ک-نبش توحید و شفا-خ شفا-یاغچیان-تبریزمجید حمیدیتبریزآذربایجان شرقی58272101387

الناز علیزاده لمعانیتبریزآذربایجان شرقی58372101439
 متری شنب غازان نرسیده به میدان 18خیابان راه آهن 

17انقالب پالک 
34442467

34263214تبریز شهرک اندیشه فلکه اصلی جنب قنادی شیرینکحسین  علیقلیزادهتبریزآذربایجان شرقی58472101195

6388243مرزداران اول خ پردیسفاطمه ملک پورتبریزآذربایجان شرقی58572101436

تبریزآذربایجان شرقی58672101352
خدیجه نجاری 

اسگوئی
532868601متری فیضیه پایین تر از مدرسه فرهمند پ 18

تبریزآذربایجان شرقی58772101354
سهیل حاسبی 

مردانقم
خ انقالب، میدان انقالب، باالتر از داروخانه دکتر . تبریز

100جاللی، جنب بازرگانی طاها زارع، پالک 
32313992

داود احدپورتبریزآذربایجان شرقی58872101304
- طبقه همکف - مجتمع تجاری اطلس - چهارراه منصور 

11واحد 
33375151

34257475تبریز بلوار ملت نرسیده به پاالیشگاه روبروی ایرانخودروعلی خادمی بیرامیتبریزآذربایجان شرقی58972101242

تبریزآذربایجان شرقی59072101302
پیام آخوندزاده 

محسن
134424217پ _نبش خ دامپزشک_چ خطیب_خ راه آهن_تبریز

1133868509 م شمس آباد پ8فلکه فردوس کوی بوستان نبش سمیه حعفرزادهتبریزآذربایجان شرقی59172101420

36558803عباسی توانیر روبروی هنرستان مفتحآصف عابدیتبریزآذربایجان شرقی59272101322

27/104112363055پ1م رضوان 18رضوانشهرخمیراسماعیل موسویتبریزآذربایجان شرقی59372101258

136580684چهار عباسی خیابان شهید رجایی اول کوی قزلی پالکمریم انصاری قشالقتبریزآذربایجان شرقی59472101309

وحید شجاعتبریزآذربایجان شرقی59572101170
-پشت بانک ملی ایران-ایستگاه بازار-خیابان زعفرانیه

6پالک-پاساژزعفرانیه
33323777

34435211 م ولیزاده10چهارراه الله کوی جاللیه ناصر سعیدوندتبریزآذربایجان شرقی59672101383
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مقصود انوری همراهلوتبریزآذربایجان شرقی59772101259
تبریز پل ارم  خ ذاکری کوثر شرقی نرسیده به میدان 

592پاس پ
32359012

33263383تبریز ولیعصر همافر چ نگین پارکرامین عباسپور ایرانتبریزآذربایجان شرقی59872101249

533272091و4جنب بانک صادرات پالک -فلکه بازار-ولیعصر-تبریزالمیرا بخشی قزلجهتبریزآذربایجان شرقی59972101159

1933825911میدان ایل گلی نبش کوی جودت پ بهروز  پورجبارتبریزآذربایجان شرقی60072101328
234415260نصف راه کوچه تبریز نو پالک -تبریزرضا عبداله پورتبریزآذربایجان شرقی60172101367
35408641تبریز آخر طالقانی اول بلوار معراج غربیشکوفه فرسادتبریزآذربایجان شرقی60272101417

تبریزآذربایجان شرقی60372101429
مهران  سلیمی پور 

بخشایش
-تبریز اول عباسی بازارچه سیالب خیابان صدرالشعرا 

خیابان احمد آباد
35289369

30634753001ابوریحان آبادانی مسکن روبروی دانشگاه آزاد پفتح اله نجاریتبریزآذربایجان شرقی60472101349

سعید پارسا خانقاهتبریزآذربایجان شرقی60572101348
پشت - مابین چ ابوریحان و آخر شریعتی - خ آزادی 

دفتر پیشخوان - جنب بیمه البرز - ایستگاه محمدآباد 
پارسا

34775862

8934262158تبریز آخمقیه اول کوی تعاون پلیال قاسمی اقداشتبریزآذربایجان شرقی60672101215
16679799تبریزباغمیشه خ میثاق پجعفر مرزیتبریزآذربایجان شرقی60772101142
5534444475تبریز خ رسالت ج مسجد امام حسن پثمینه محمدی پورتبریزآذربایجان شرقی60872101326
3736668717تبریز شهرک باغمشه خ شهریار پالکرباب پوراکبرتبریزآذربایجان شرقی60972101395
4035420933تبریزخ آزادی چ حافظ پهادی حسین زادهتبریزآذربایجان شرقی61072101213

وحید امینی زادهتبریزآذربایجان شرقی61172101321
 رضوانشهر روبروی غذاخوری 1تبریز خ پاسداران بلوک 

تبریزنو
32609844

2104115276200تبریز بازارچه سیالب اول خیابان ایده لو پ وحیده عبیریتبریزآذربایجان شرقی61272101307

عیسی نجفزادهتبریزآذربایجان شرقی61372101382
 12نرسیده به - خ اشرفی الله - چهارراه الله - تبریز 

99پ - متری فالح نژاد 
34760086

امید محمدی پورتبریزآذربایجان شرقی61472101408
اول -تقاطع اره گر و شریفی-خیابان اره گر-تبریز-آ ش

خیابان بلندی
32851661

نسرین دژپسندتبریزآذربایجان شرقی61572101188
روبروی مطب دکتر پشتیبان -متری سعدی14-خ بهار
175/1پالک

32842822

304116550008تبریز آبرسان جنب بیمارستان شمس پالک محمد اکبرپوریتبریزآذربایجان شرقی61672101198
35555270سه راهی امین،جنب پاساژامت،کوچه پستخانهیعقوب رحیم زادهتبریزآذربایجان شرقی61772101156
3304116679095باغمیشه ایستگاه آتش نشانی خیابان آذر شرقی پنیر سعادت خواهتبریزآذربایجان شرقی61872101269

رضا وارسته نیاتبریزآذربایجان شرقی61972101314
جنب مخابرات -چهارراه طالقانی-خیابان آزادی-تبریز

50پالک-طالقانی
04115431443

36371126کیلومتر جاده تهران ورودی کرکج7تبریز یوسف بهرام زادهتبریزآذربایجان شرقی62072101240
435440487تبریز میدان پیشقدم اول کوی دانشگاه پمنیره سیاح فردتبریزآذربایجان شرقی62172101389
36551777جنب بانک تجارت-اول بیالنکوه -ابرسانی-تبریزپریزاد اریاناتبریزآذربایجان شرقی62272101139
24764028پ-اول خ ابوذر-خ آزادی-چهارراه اللهاحمد طاهری هشیتبریزآذربایجان شرقی62372101310

11104116577404تبریزخ عباسی کوی بهشتی تقاطع شفیع زاده پالکشهناز جوانیتبریزآذربایجان شرقی62472101339

زهره صمیمی اصلتبریزآذربایجان شرقی62572101364
تبریز کوی میرداماد روبروی مجتمع ورزشی دفتر 

پیشخوان
33821401
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32360236متری صدر روبروی فرش مرینوس18تبریز خ مفتح  اول قربان عالی نژادتبریزآذربایجان شرقی62672101239

غزاله لطف الهیتبریزآذربایجان شرقی62772101324
و 38شهرک امام خمینی بازارچه سنتی امیر کبیر  پالک 

39
2866048

میریوسف حسینیتبریزآذربایجان شرقی62872101338
خ ثقه االسالم شمالی باالتراز آبیاری جنب تاکسی تلفنی 

30مظاهرپ
32354925

126235530400تبریز میدان نماز دفتراسماعیل نوروززادهتبریزآذربایجان شرقی62972101262
124536669071تبریز  ولی امر میدان فرهنگ برج یاقوت دفتراکبر مالییتبریزآذربایجان شرقی63072101245

شهرام عطار جعفریتبریزآذربایجان شرقی63172101256
خ پاستور جدید مابین فدک و جدیری نبش تقاطع رضا 

نژاد
33343732

نیر غالمی ترکمبورتبریزآذربایجان شرقی63272101194
-نبش کوچه مسگرها-شهریور جدید17خیابان -تبریز
55پالک

04115569254

5570082شهریور جدید ساختمان انیاک17چهرراه باغشمال خنیر زارع آبادیتبریزآذربایجان شرقی63372101191
04115262939تبریز خیابان دارائی جدید روبروی مسجد شکلیمیرمحمود موسویتبریزآذربایجان شرقی63472101252

رباب  رفعتیتبریزآذربایجان شرقی63572101144
تبریز خ اذربایجان مابین چهارراه بهار و فیضیه انتهای پل 

17هوایی پ 
32805019

04114416968خ ازادی چهارراه الله روبه روی کتابخانه مرکزیرقیه دوستیتبریزآذربایجان شرقی63672101414
332831691پ- خیابان  طاالر- خیابان قدس-تبریزعلی حسین  حامدیتبریزآذربایجان شرقی63772101251
33368989تبریز خ امام روبروی پاساژسبالن دفتر پردیساصغر حسن پورتبریزآذربایجان شرقی63872101247
9004115231832تبریز خ ثقه الالسالم پلیال رهبریتبریزآذربایجان شرقی63972101181

محمد  ابراهیمیتبریزآذربایجان شرقی64072101212
خ منجم اول خ حجتی جنب مسجد حاج الهیار دفتر 

1212پیشخوان خدمات دولت
32842293

علی ستاریتبریزآذربایجان شرقی64172101325
خیابان آذربایجان خیابان استاد جعفری ایستگاه نجاراباد 

545پ
2873250

34407040میدان راه اهن پایین تر ازاتش نشانیاعظم کرباسیتبریزآذربایجان شرقی64272101186

25443971نرسیده به آخرماراالن جنب کوی استادان مریم رحیمی وندبیرقتبریزآذربایجان شرقی64372101189

32363106تبریز خ شمس تبریزی چهار راه ملل متحدطوبی حسینیتبریزآذربایجان شرقی64472101312

علیرضا کالمیتبریزآذربایجان شرقی64572101317
کوچه - اول سرباالیی - شهرک شهیدچمران - تبریز 

72101317دفتر - مخابرات 
4249801

16232603636خ انقالب روبروی آگاهی شمال تبریزپزهرا کاظمیتبریزآذربایجان شرقی64672101141
55734456863تبریز خ رسالت فلزکاران مجتمع تجاری کوثر پکورش نخلبندتبریزآذربایجان شرقی64772101171

تبریزآذربایجان شرقی64872101263
اعظم حریری 

شبستری
1735514013میدان قونقا  خیابان خیام اول خیابان شهریار پالک 

35265971تبریز ابتدای خ ششگالن پایین تر از بانک صادراتمسعود لطفعلی نژادتبریزآذربایجان شرقی64972101138

والیه محمدیتبریزآذربایجان شرقی65072101187
متری 16تبریز کمربندی میانی جنب دانشگاه پیام نور  

28پیروزی پ
35421057

تبریزآذربایجان شرقی65172101250
داود عبدالهی کاظمی 

نژاد
خ امام باالتر از چهارراه منصور ایستگاه مسجد حاج احمد 

1250پیشخوان دولت435جنب فرش نفیس ساختمان 
33355866

04116559134انتهای خ عباسی نرسیده به اذرساتراپجلیل صبوری نهندتبریزآذربایجان شرقی65272101226

یوسف وحدی واحدتبریزآذربایجان شرقی65372101147
ارتش جنوبی، اول پاستورجدید، روبروی ساختمان 

پزشکی پژواک، دفتر پیشخوان واحدی
35429780
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32800279خ فلسطین نرسیده به بانک ملی روبروی سایپادرخشیسجاد علیونتبریزآذربایجان شرقی65472101318

مهدی  نظریتبریزآذربایجان شرقی65572101315
تبریز خ ش قره باغی سه راهی بهشتی جنب درمانگاه 

3/4لقمان پ
32675570

04115542385خیابان شریعتی جنوبی کوچه ارککاظم  احمدپورتبریزآذربایجان شرقی65672101246

تبریزآذربایجان شرقی65772101193
ملیحه فرشبافیان 

حسینی نژاد
تبریزاول شهرک طالقانی روبروی مجتمع فرهنگی 

2کوثرپ
34784367

1042426255+یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس ابوالفضل اکبریان اذرتبریزآذربایجان شرقی65872101201

تبریزآذربایجان شرقی65972101305
مصطفی  مصطفی 

زاده عسگری
04115556262تبریز خیابان شریعتی جنوبی مغازه سنگی

52335407607ماراالن روبروی مسجدمیانه ماراالن پالک مهرداد زارع فرخادیتبریزآذربایجان شرقی66072101172

تبریزآذربایجان شرقی66172101273
بابک باللی 
خسروشاهی

32441733خسروشهر خ امام شمالی مابین بانک رفاه و مسکن

آرزو صادقیتبریزآذربایجان شرقی66272101199
رجایی شهر بلوار دکتر حسابی روبروی مسجد 

امیرالمومنین
33830915

34417177خ اخونی ج حسینه اخونیرقیه  پورانیتبریزآذربایجان شرقی66372101173

تبریزآذربایجان شرقی66472101229
شرکت پیام پرداز 

گلزار ناهید پروینی 
گلزار

3335263043سه راه شمس تبریزی اول خ سرباز شهید پ 

33349043خ امام نرسیده به ابرسان بش کوی سهند ساختمان آذرشیرین  سیاه پوشتبریزآذربایجان شرقی66572101176

100932827363خیابان بهار روبروی اموزشکده الزهرا دفتر ارتباطی سکینه حسامیتبریزآذربایجان شرقی66672101235

تبریزآذربایجان شرقی66772101209
صابر تمجیدی 

اسکندر
534787050چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملی پالک

4034426566میدان جهاد نبش کوچه مخابرات پمجتبی آریاناتبریزآذربایجان شرقی66872101196

1034482002شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پعلیرضا  زارع فرخادیتبریزآذربایجان شرقی66972101200

تبریزآذربایجان شرقی67072101190
اسمعیل محبی 

زگلوجه
33367744چهارراه ماراالن دفتر پیشخوان ثامن

احمد عسگریتبریزآذربایجان شرقی67172101183
تبریز چهارراه الله خیابان ساالری باالترازدادسرا کوی 

52سراجی پ
34767641

حسن  پورشکرتبریزآذربایجان شرقی67272101266
اخر طالقانی کوی اسالمشهر خدل روبروی مسجد 

امامزمان
35425400

35454911خ منتظری نرسیده به میدان سجادیهمریم  عباس زاد اصلتبریزآذربایجان شرقی67372101234

ترکمانچائآذربایجان شرقی67472101261
میر هادی موسوی 

ترکمانی
52422150میانه ترکمانچای خیابان امام

آذربایجان شرقی67572101197
تسوج 

(آذربایجان شرقی)
642575400تسوج خ امام جنب بانک گشاورزی پ روزیتا عیسی بیگلو
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34529504تیمورلو خ امام روبروی کوچه خیامبهرام منیریتیمورلوآذربایجان شرقی67650520
04275223716شهرستان خداآفرین شهر جانانلومنصوره مجردجانانلوآذربایجان شرقی67772101431
44665333شهرستان خداافرین روستای جانانلوفرهنگ فروتنجانانلوآذربایجان شرقی67856236
42026270آ شرقی جلفا فلکه عاشورا جنب رنگ و ابزار جبلیجواد خلقیجلفاآذربایجان شرقی67972101268

جلفاآذربایجان شرقی68072101342
علی فتح اله زاده 

گرگری
42024494جلفا فلکه عاشورا پاساژ شمس تبریزی

04923047575خ امام جعفر صادق نبش بانک ملی. هادیشهرمعصومه  فاتحیجلفاآذربایجان شرقی68172101227
04246723289اش چاراویماق روبروی بانک ملیمعصومه صادقیچاراویماقآذربایجان شرقی68272101274
44665185شهرستان خداافرین شهرک خداافریناصغر نصرت زادهخداآفرینآذربایجان شرقی68366560
537383932مراغه شهر خداجو میدان شهدا پالک صبا  اسعدیخراجوآذربایجان شرقی68472101430
04122667278خسروشهر خ طالقانی نبش کوی فرهنگیانحکیمه   عبدی زادهخسروشهرآذربایجان شرقی68572101267
44662725روبروی دتنشگاه آزاد اسالمی-خیابان ارس-خمارلوخاتمه اصغرزادهخمارلوآذربایجان شرقی68672101398

آذربایجان شرقی68772101419
 آذربایجان)سراب

(شرقی
27543234833خ فردوسی غربی پامین فتح اله زاده

آذربایجان شرقی68872101158
 آذربایجان)سراب

(شرقی
پیمان نهانی

خیابان بهشتی جنب مهمانسرا دفتر پیشخوان - سراب
نهانی

43231077

آذربایجان شرقی68972101243
 آذربایجان)سراب

(شرقی
مهدی  نباتی

 154خ بهشتی باالترازخوابگاه دانشجویی خواهران پ
دفترپیشخوان نباتی

43225000

آذربایجان شرقی69072101277
 آذربایجان)سراب

(شرقی
538043230358خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت نگار  امینی

آذربایجان شرقی69172101210
 آذربایجان)سراب

(شرقی
قدرت  رجب زاده 

گندوانی
سراب خیابان امام خمینی ره بلوار توحید دفتر پیشخوان 

دولت رجب زاده
43222018

آذربایجان شرقی69272101281
 آذربایجان)سراب

(شرقی
سمیه   مبارکی 

رازلیقی
43234098خ فردوسی شرقی جنب بانک مسکن

آذربایجان شرقی69372101357
آذربایجا)سردرود

(شرقی ن
04114210821ساختمان شهید قویدل- جنب پمپ بنزین-سردرودعلی ابراهیم پوباغی

آذربایجان شرقی69472101237
آذربایجا)سردرود

(شرقی ن
404134213240پالک-اول خیابان فائقی-خیابان امام-سردرودمینا علیزاده اسگوئی

ایمان اتحادی اسکوئیسهندآذربایجان شرقی69572101332
نبش  -2شهرجدید سهند فاز-تبریز-آذربایجان شرقی
میدان جانبازان

33452104

سهندآذربایجان شرقی69672101228
علیرضا  فرشباف 

دادجور
3445000 پاساژ نمونه9 بهارستان3 محله1فاز

42430988روبروی پست بانک-خ امام- شبسترمهدی مصطفویشبسترآذربایجان شرقی69772101379

42421930خ پاسداران جنب بانک ملیبابک تنهائی شبستریشبسترآذربایجان شرقی69872101146

43152999اذربایجان شرقی شهرشربیان خ شهیدشامیفریبا فریدیشربیانآذربایجان شرقی69972101289

42494775آذربایجان شرقی شهرستان شبستر روستای علی بیگلوناهید  انصاریشرفخانهآذربایجان شرقی70069161

42494007بندرشرفخانه خ امام جنب غذاخوری حاج حسینیمحمد جوالییشرفخانهآذربایجان شرقی70172101432

شندآبادآذربایجان شرقی70272101316
پیمان قربانی کوزه 

کنان
42484465شندبادفلکه مرکزی اول خ شهرداری

04723220777خ شهید دکتر بهشتی جنب مسجد ولیعصر- صوفیان کریم کریمیصوفیانآذربایجان شرقی70372101162
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37622906روبروی بانک رفاه کارکران- شریعتی- خ- عجبشیرزهرا آقائیعجب شیرآذربایجان شرقی70472101411

عجب شیرآذربایجان شرقی70572101167
محمدرضا وطن 
دوست شیشوان

04226221899ا شرقی عجبشیر جنب بانک ملت

37620021 بهمن روبروی پمپ بنزین22بلوار- عجبشیرمجید باغبانیعجب شیرآذربایجان شرقی70672101426

عجب شیرآذربایجان شرقی70772101278
شرکت آتی سیر 

جهان
33616001 فلکه نگین نگین غربی2شهرجدید سهند فاز-تبریز

37621161خیابان عصمتیه جنب دبیرستان عصمتیهمحمد بصیری پسیانعجب شیرآذربایجان شرقی70872101393

آذربایجان شرقی70972101347
آذربایجان )علمدار

(شرقی
پریسا  اعیانی 

علمداری
هادیشهر خ امام خمینی روبروی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی
04923050345

بخش اله موس پورکلیبرآذربایجان شرقی71072101410
-روبروی ثبت واسناد-خیابان امام-کلیبر-اذربایجان شرقی

دفتر پیشخوان
44444586

حجت طالب مرکیدکلیبرآذربایجان شرقی71172101368
بعد میدان نماز نبش (دیزجیکان)مرند خیابان طالقانی 

کوچه ششم یاوری
42265755

سیامک  جعفریکلیبرآذربایجان شرقی71240028
بخش آبش -شهرستان کلیبر- استان آذربایجان شرقی

شهرک گره دهه-احمد
44474468

آذربایجان شرقی71372101275
آذربایجان )گاوگان

(شرقی
سمیه فتحی پور 

گاوگانی
34527722آذربایجانشزقی شهر گوگان خیابان امام جنب اداره برق

آذربایجان شرقی71472101390
آذربایجان )گرگر

(شرقی
42052520هادیشهر خ امام خمینی نرسیده به میدان قیامیعقوب فالحتی

44634765روستای جعفرقلی اوشاقیکالم مستی حسرتانلوگرمادوزآذربایجان شرقی71563941

44638333خداآفرین بخش گرمادوز روستای خلف بیگلومسعود گنجه ایگرمادوزآذربایجان شرقی71660886
04137414864مراغه شهرک ولیعصررضا تهموریمراغهآذربایجان شرقی71772101409

اعظم نورمحمدیمراغهآذربایجان شرقی71872101412
خیابان شهیدبهشتی پاساژبانک سپه مرکزی دفتر 

پیشخوان
37255900

مراغهآذربایجان شرقی71972101405
فریده عبداللهی 

سنوکش
37414480 متری سهند روبروی اراضی برق45 متری 48مراغه 

37457474خ پاسداران روبروی کلینیک قائمیوسف  طاهری اشانمراغهآذربایجان شرقی72072101422

محمدرضا   وندتمدنیمراغهآذربایجان شرقی72172101424
میدان کوره خانه روبروی موسسه جوانان خیر پشت 

ترانس برق
37250118

فیروز  حاجی زادهمراغهآذربایجان شرقی72272101388
 متر 50خ دکتر بهشتی روبه روی بانک صادرات مرکزی 

پایین تر بازار وصفعلی دفتر حاجی زاده
37227983

مراغهآذربایجان شرقی72372101164
بهمن  ساعی بلکاباد  

ساعی بلکاباد
37457979پهراباد بلوار ش درخشی

حسین شیخ زادهمراغهآذربایجان شرقی72472101192
کوچه چای اوستی بازار جنب بانک  (مالرستم)خ قدس 

ملی
37256600

551496571937214300انتهای خیابان کاشانی جنب تاالرقصرحمیده حسن پورمراغهآذربایجان شرقی72572101323
36737255888خیابان طالقانی جنب میدان آردفروشان پالکنیر قمری نیامراغهآذربایجان شرقی72672101231
37244066مراغه خ خواجه نصیر روبروی خ میر حبیبساسان   جلیلیمراغهآذربایجان شرقی72772101291
37250225خ کاشانی ک ش عباسی دفتر مخابراتیمحمدرضا   تیموریمراغهآذربایجان شرقی72872101168

مراغهآذربایجان شرقی72972101306
محمد عدلخواه عدل 

خواه
16304212241400مراغه روبروی مخابرات پ 
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مراغهآذربایجان شرقی73072101280
ویدا  شکری بلوک 

اباد
37273000میکائیل اباد روبروی سنگک پزی

یاسمین بلوریانمراغهآذربایجان شرقی73172101333
خیابان انقالب شمالی روبروی دبیرستان مدرس -مراغه
9پالک 

37247710

مراغهآذربایجان شرقی73272101288
مریم ابراهیم پور 

آغجه کهل
دفتر -روبروی ایران خودرو ساعدی-اتوبان امیرکبیر

پیشخوان ابراهیم پور
37277911

علی فوالدپنجه یاممرندآذربایجان شرقی73372101359
ش مرند خ المهدی روبروی کافی شاپ علی بابا ابتدای .آ

کوچه سپهری
42233822

الهام طهماسبیانمرندآذربایجان شرقی73472101374
مرند خیابان طالقانی نرسیده به پمپ بنزین کالنتری 

نبش خیابان جهاد
42228020

42282065مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحررحمت اله همایونیمرندآذربایجان شرقی73572101378
42236992مرندخ تختی روبروی بانک ملی ش مرکزیفرهوده مقبولیمرندآذربایجان شرقی73672101145
04912265652خ شریعتی جنب پل یالدورکبری   حیدریمرندآذربایجان شرقی73772101233
17042275826مرند خ جلفا جنب پمپ بنزین اسمان پاحد میراثیمرندآذربایجان شرقی73872101286

محمدتقی سفیدگرمرندآذربایجان شرقی73972101153
آذربایجان شرقی مرند خیابان قیام کوچه شهید پاکزاد 

ساختمان انصاری (کوچه مخابرات)
42224141

42271010خ شریعتی شرقی اول صمصامیسلمان اباذریمرندآذربایجان شرقی74072101169
42250499مرند خ رجایی ک مسجد جامع پاینتر از مسجد جامعناهید  تصمیمیمرندآذربایجان شرقی74172101282
42250450خیابان شهید رنجبری روبروی خ ش مطهریمحمد نژادیانمرندآذربایجان شرقی74272101202

آذربایجان شرقی74372101279
ملکان)ملک کندئ
)

37825353خ امام جنب بانک سینا پیشخوان دولتنسرین ناصری ملکی

آذربایجان شرقی74472101300
ملکان)ملک کندئ
)

37824084شهریور17ملکان خمحمد حاجی زاده

آذربایجان شرقی74572101297
ملکان)ملک کندئ
)

37874040بخش لیالن خیابان انقالببهرام   زارع

آذربایجان شرقی74672101343
ملکان)ملک کندئ
)

37830733خ امام ابتدای خ استقاللجعفر   خلیلی

آذربایجان شرقی74772101438
ملکان)ملک کندئ
)

37825108 شهریور17میدان شهدا اول خعلی دیزجی

آذربایجان شرقی74872101402
ملکان)ملک کندئ
)

حمیده جعفری قلعه
ملکان خ معلم پایینترازبانک مسکن نرسیده به خ 

شهریور17
37826021

آذربایجان شرقی74972101255
ملکان)ملک کندئ
)

37829141خ امام اول بلوار حافظ باالتر از پست بانکشاهپور  بدلنژادملکی

2034325788پالک -  میدان نماز - ممقان امی   جبارزاده قندیلوممقانآذربایجان شرقی75072101223

43123577مهربان خ امام روبروی شهرداریعلی   غفارنژادمهربانآذربایجان شرقی75172101163
3552248290 پ 10+میانه خ برق روبه روی پلیس کوروش صالحیمیانهآذربایجان شرقی75272101437
52242949 متری جنب آتش نشانی45میانه شهرک اندیشه اصغر پورسعیدیمیانهآذربایجان شرقی75372101428
52334096چهارراه طالقانی ابتدای خیابان طالقانی-میانه نهضت غیابیمیانهآذربایجان شرقی75472101270
555222503 میانه کاغذکنان خ ولیعصر پالک احد  فرامرزیمیانهآذربایجان شرقی75572101232

میانهآذربایجان شرقی75672101219
علیرضا مشایخی 

میانجی
52230910خ بانک ملی روبروی دبیرستان عفاف
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سارا همتیمیانهآذربایجان شرقی75772101216
نبش خیابان شهید خان محمدی - کوی فرهنگیان 

2پالک - جنوبی 
52224737

52247311میانه میدان آزادی روبروی ساختمان رازینسرین  نیک مهرمیانهآذربایجان شرقی75872101207
52220664خ حاج اصغری جنب مسجد حاج حیدرامیر پاشائیمیانهآذربایجان شرقی75972101218
52662108نظرکهریزی جنب بانک کشاورزی- هشترود احمد وکیلینصرآباد هشترودآذربایجان شرقی76072101433
42052488نبش ایستگاه تاکسی (ع)م امام حسین-هادیشهرحمزه  ملکی ارسیهادیشهرآذربایجان شرقی76172101299

هریسآذربایجان شرقی76272101179
کاظم علی اصغرزاده 

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

آذربایجان شرقی76372101353
سراسکن)هشترود

(در
52626667هشترود خ شریعتی روبروی مخابراتامیرعلی اصغری

آذربایجان شرقی76472101358
سراسکن)هشترود

(در
سعید امنی

باالتر از مسجد امام حسن - خیابان دانشگاه - هشترود 
42پالک 

52628432

آذربایجان شرقی76572101381
سراسکن)هشترود

(در
52621565خ مخابرات روبروی قرائت خانه صادق ال محمدسید سعید مصطفوی

44263195هوراندچهارراه معلمقهرمان خیرخواههوراندآذربایجان شرقی76672101161
44553736خیابان امام روبروی بهداریشهال نصیرپورورزقانآذربایجان شرقی76772101384
04273244323خ امام فلکه سونگونیحیی  رسول اهریورزقانآذربایجان شرقی76872101272

یامچیآذربایجان شرقی76972101308
روح اهلل عبدالعلی 

نژاد یامچی
04922164546یامچی خیابان امام روبه روی خیابان شهید رجائی

04624673200آذربایجان غربی پلدشت شهرک ارسمحمد علی رضائیارسآذربایجان غربی77040526

حسین مجیدزادهارومیهآذربایجان غربی77172111188
ارومیه شهرک طرزیلو خیابان احسان باالتر از داروخانه ی 

54دکتر شکاک پالک 
33872897

32527780ارومیه جاده سرو نازلو شمالی روستای پرجواد آقائی پرارومیهآذربایجان غربی77262492
9133444748سه راه کاشانی کوی کیوان پالک محمد مالزادهارومیهآذربایجان غربی77372111210
33848110ش فرهنگیان سه راه جنوبی دفتر اندیشهاحمد  علوی آبگرمارومیهآذربایجان غربی77472111067

علیرضا دباغ دیلمقانیارومیهآذربایجان غربی77572111209
ارومیه خیابان باکری پایین تر از چهارراه بعثت پالک 

1/91
04432244618

32258348ارومیه خیابان عطایی کوی هشتماسد کناربروژی کایارومیهآذربایجان غربی77672111001

ارومیهآذربایجان غربی77772111140
رقیه محمدزاده 

قزلداغ
11932352017بلواررسالت پ

563460885 پالک 2ارومیه خ مولوی اعظم حصاریارومیهآذربایجان غربی77872111025
32544571ارومیه شهرک بالو خیابان امام حسین پست بانک بالوامیر حسینیارومیهآذربایجان غربی77951774
04412379861ارومیه خ طالقانی جنب کتابفروشی نادریبابک خاتمیارومیهآذربایجان غربی78072111064

محمد پاشازادهارومیهآذربایجان غربی78172111045
خیابان تیموری - بلوار رودکی - خیابان آزادگان - ارومیه 

60پالک - 
33661742

33441607ارومیه تقاطع مدرس جنب اداره پست بطرف باهنرجعفرصادق کریمزادهارومیهآذربایجان غربی78272111241

ارومیهآذربایجان غربی78372111047
محمد امین دهقان 

علی بیگلو
04433722811نوشین شهر خ امام جنب کوچه رستگار

1/20532255125 ک 1اول بعثت . چهارراه بعثت امین شکوریارومیهآذربایجان غربی78472111054
2004413455763خ حسنی پلیال شقاقی نظرلوارومیهآذربایجان غربی78572111063
4413674999ارومیه خ سعدی روبروی بانک قوامین دفتر طالئیهپریسا ملکی قرابقلوارومیهآذربایجان غربی78672111151

Worksheetmp;RPage Worksheetmp;P of Worksheetmp;N



Worksheetmp;CData Map

32256121ارومیه میدان شهدا روبروی بانک صادرات پست بانک گویاحدیث یوسف زادهارومیهآذربایجان غربی78772111044

24804413820185پ11ارومیه بلوار استاد شهریار روبروی کوی امیر  بایرامیارومیهآذربایجان غربی78872111055
33386862بلوار والفجر  میدان آذربایجاندفتر پیشخوان شهرمهدی شهدادارومیهآذربایجان غربی78972111046
7804413476649بلوار مدرس روبروی کوچه قدس پالک فرزاد رتبه ایارومیهآذربایجان غربی79072111173
32751516ارومیه خ ولیعصر خ ابوذر روبروی بانک ملتمحمد رضا دهقانیارومیهآذربایجان غربی79172111062

32359369آذربایجانغربی ارومیه خیابان صمد زاده نبش فلکه سنگمحمد صدیق کردپورارومیهآذربایجان غربی79272111027

692250868ارومیه پنجراه روبروی جهاددانشگاهی پامین مهمان نوازارومیهآذربایجان غربی79372111196

پرویز سلطانیارومیهآذربایجان غربی79472111176
 راه بعثت روبروی بانک قرض الحسنه 4ارومیه خ باکری 

1/232مهر ایران پ
04412257501

ارومیهآذربایجان غربی79564167
سید ادریس گیالنی 

زاده
32428841ارومیه بخش سیلوانا روستای راژان

04412258823میدان جهاد-ارومیه جعفر  نظریارومیهآذربایجان غربی79672111018
17032757201ارومیه خ ولی عصر کوی شیر باشی پالک سپیده قشالقیارومیهآذربایجان غربی79772111026
04413845335 دفترثنا22ارومیه خ کوهنورد روبروی کوی رضا  بروکی میالنارومیهآذربایجان غربی79872111172

33851295بلواررجایی روبروی بیمه دانایوسف مجیدی خانقاهارومیهآذربایجان غربی79972111031

3848585بلوار باهنر نبش خیابان کشاورزمحمدرضا آبیارومیهآذربایجان غربی80072111019

2763912ارومیه فلکه دخانیاتمحمد صادقی حبشیارومیهآذربایجان غربی80172111066

ارومیهآذربایجان غربی80272111033
عبداهلل عیسی زاده 

خانقاه
ارومیه خ شهید رجایی میدان ظفر دفتر خدمات ارتباطی 

ظفر
32751758

232752000ابتدای خ خرمشهر پالک بهارک پورمهرارومیهآذربایجان غربی80372111029
3858283ارومیه فلکه مدرس  جنب ستاد اقامه نمازرضا گله بانارومیهآذربایجان غربی80472111056

ارومیهآذربایجان غربی80572111197
محمدعلی محسن 

پورآذری
83/133384061خ میثم پالک

4904413443333ارومیه خ اهندوست پکاظم عبداللهیارومیهآذربایجان غربی80672111065
32227766 جنب زیرگذرخدماتی اراد2خ مدنی سعید حاجی سالمارومیهآذربایجان غربی80772111191
04412789862کمربندی خاتم االنبیائ روبروی عالمه مجلسینهضت  شاکریارومیهآذربایجان غربی80872111059
3532343835 تیر نرسیده به بانک ملت پ 7اول بلوار سعید  عبدالهیارومیهآذربایجان غربی80972111032

ارومیهآذربایجان غربی81072111021
کامران  محمدزاده 

خلیانی
33860066بلوار استاد شهریار نبش خ علی بومی

ارومیهآذربایجان غربی81172111190
راحله اسم زاده 

شتربانی
1532254131سه راه کاشانی اول باکری پالک

7832355559خ منتظری جنب هتل آذران پالکالهام اقازاده قدیمارومیهآذربایجان غربی81272111113
5533369272بلوار نبوت پحبیب عمانی عمانیارومیهآذربایجان غربی81372111053
3632354554بلوار شیخ شلتوت روبروی پارک گلستان پمسعود   گهرخانیارومیهآذربایجان غربی81472111232

معصومه   طالبارومیهآذربایجان غربی81572111138
 110خ والفجر مافی فرهنگیان خیابان فرهنگ پالک 

دفتر پیشخوان دولت پشتیبانی
04413375373

سمیرا امامیانارومیهآذربایجان غربی81672111060
 جنب فروشگاه 10+ارومیه دروازه مهاباد روبروی پلیس 

بوش دفتر افشار
32375028
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ارومیهآذربایجان غربی81772111003
فرزان عباسوند 

جاهدی
33457246خ یاسر دفتر اورمیا

33671762ارومیه خیابان رودکی جنب داروخانه میزانیسیما علی اصلیارومیهآذربایجان غربی81872111221

ارومیهآذربایجان غربی81972111058
رامین  

محمدزادرضائی
33466178فلکه خیرین اول خ ورزش روبروی اداره ثبت اسناد

2132380886خ المهدی نبش ک مسعود  نوری نقدهارومیهآذربایجان غربی82072111177
04413479000بلوار مدرس روبروی دبیرستان امام خمینیسمیه  محمدزادهارومیهآذربایجان غربی82172111189

زهرا دلیلیارومیهآذربایجان غربی82272111182
بلوار ارشاد باالتر از بیمارستان امام خمینی نرسیده به 

35مسجد موسی بن جعفر پ 
33440322

31304412356277خ شهید مطهری روبروی مسجد رضااباد پسعید  حمیدیارومیهآذربایجان غربی82372111186

ارومیهآذربایجان غربی82472111005
حسین جعفری ملک 

طلیش
32755661ارومیه خیابان خرمشهر روبروی پارک الله

ارومیهآذربایجان غربی82572111174
مرتضی رضازاده  

اسکندانی
33482100سه راه کاشانی دفتر امین

32369490ارومیه بلوار بابا ساعی خ پیشوا دفتر پیشخوان آرازحسین پورعطاارومیهآذربایجان غربی82672111028
604412768488ارومیه خیابان مدنی یک پ مینا رسولیارومیهآذربایجان غربی82772111180
04445630441اشنویه خیابان امام نبش تقاطع باهنرمهرداد زرزااشنویهآذربایجان غربی82872111115

عبدالرحمن قادری اذراشنویهآذربایجان غربی82941456
استان اذربایجان غربی شهرستان اشنویه دفتر ای سی تی 

روستایی نلیوان
44436200

اشنویهآذربایجان غربی83072111167
کانبی   شیخ 

محمدحسن اباد
04445620660خیابان کارگر روبروی بانک تجارت

4624444خیابان امام جنب مسجد فاروق اعظمزینب مالبهرامیاشنویهآذربایجان غربی83172111168
04445629900خ امام کوچه نگارحسین  کریمیاشنویهآذربایجان غربی83272111200
44383200اشنویه روستای اغبالغ طاهر داودی باوانطاهر  داودی باواناشنویهآذربایجان غربی83351254

آذربایجان غربی83472111079
آذربایجا)المهدئ

(ن غربی
35435213محمدیار خ امام روبروی مسجد علی ابن  ابیطالبلیلی نادری

34376898بازرگان خ امامامین علی پوربازرگانآذربایجان غربی83572111131

ارزو  تیموریبوکانآذربایجان غربی83672111109
آذربایجان غربی شهرستان بوکان خ شضهید بهشتی دفتر 

پیشخوان تیموری
46225063

46335131بوکان میدان معلمسیروان محمودیانبوکانآذربایجان غربی83772111227
4826248485بوکان خ مولوی شرقی نبش ک سومکمال شریفیبوکانآذربایجان غربی83872111107
46245619بوکان خ بهشتی جنب دندانسازی مرادزادهروناک مرادزادهبوکانآذربایجان غربی83972111036

46220058کوی محمدیه6و5خیابان کمربندی بلوار ازادی بین کوچهلیال یونسیبوکانآذربایجان غربی84072111035

بوکانآذربایجان غربی84172111108
ناصر عیسی زاده 

داشتیمور
04826272575غ شهرستان بوکان امیراباد باالتر از پل هوایی.آ

کامران  قادریبوکانآذربایجان غربی84272111068
اذربایجانغربی بوکان بلوار کردستان جنب ترمینال بوکان 

سقز دفتر پیشخوان قادری
46224494

46239080اسالم اباد خیابان سردارعزیزخانسلیمان  کاکه رشبوکانآذربایجان غربی84372111071
1546260843کمربندی خ بعثت نبش ک بابانعبداله   شعاعبوکانآذربایجان غربی84472111110
46272550 بهمن سه راهی حاجی شهاب22خیابانمحمد احمدپوربوکانآذربایجان غربی84572111038
04826241100بوکان چهارراه شهرداری نبش خ ش بهرامیامیر  حبیبیبوکانآذربایجان غربی84672111070
46243450بوکان بل کردستان جنب آزمایشگاه شفاداوود جانبوکانآذربایجان غربی84772111040
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46272519بوکان چهارراه استادحقیقیاسعد ب بهرام زادهبوکانآذربایجان غربی84872111037
3446235551بلوار امام خمینی پائین تر از میدان آزادگان پالککامران عثمانی	بوکانآذربایجان غربی84972111041
04826260730خ انقالب روبروی پاساژ سرچشمه امید ک خورینکرضا   عزیزی تازهبوکانآذربایجان غربی85072111039

46260117بوکان چهار راه اسکندری خیابان وحدت پاساژ کشاورزیانور  کشاورزیبوکانآذربایجان غربی85172111049

46271970بوکان خ انقالب روبروی کوچه مرمرفهیمه  سرگلیبوکانآذربایجان غربی85272111198
34283265پلدشت میدان شهریار اول خیابان ازادیحبیب قره ایاقیپلدشتآذربایجان غربی85372111123

کاظم  صالحیپلدشتآذربایجان غربی85472111125
استان اذربایجان غربی شهرستان پلدشت خ امام دفتر 

ماهان
04624622199

04444231558 بهمن پست بانک رسولپور22خیابان قدس فلکه محمد ذکریایی اقدمپیرانشهرآذربایجان غربی85572111017

04444221551خ سید قطب شرقیفاخر مامشی صوفیانپیرانشهرآذربایجان غربی85672111224

04444227769پیرانشهر خ شاخوان پایین تر ازمدرسه شبانه روزیفاطمه الهامیپیرانشهرآذربایجان غربی85772111042

04444224000پیرانشهر خ بهشتی نبش سید قطب غربیعبدالسالم معروفیانیپیرانشهرآذربایجان غربی85872111218

44237080تقاطع خ بسیج وخ فرهنگ سه راهی فرهنگسیامند  حسینیپیرانشهرآذربایجان غربی85972111228
44232053خ بهشتی خ شورازینب  تفاخرپیرانشهرآذربایجان غربی86072111016
44241400خیابان بهشتی کوچه بانک مسکنعبدالناصر احمدیپیرانشهرآذربایجان غربی86172111015
44221892خ بهشتی باالترازمدرسه محمود قادریاسعد  شریفیپیرانشهرآذربایجان غربی86272111014

تازه  شهرآذربایجان غربی86372111134
منصور موالئی کهنه 

شهری
35262494تازه شهر خیابان امام روبروی یگان ویژه انتظامی

آذربایجان غربی86472111087
آذربایجان غ)تکاب

(ربی
سمیه  بهاری قوشه 

بالغ
45534475خ انقالب جنب شهرداری مجتمع پادوکس

آذربایجان غربی86572111212
آذربایجان غ)تکاب

(ربی
هوشنگ صفایی قوجه

تکاب خ انقالب پایین تر از بازارچه شهرداری کوچه 
دشتی

45529059

آذربایجان غربی86672111086
آذربایجان غ)تکاب

(ربی
45523080جنب کمیته امداد امام خمینی-خ امام ابتدایمنیر شادروان

آذربایجان غربی86772111048
آذربایجان غ)تکاب

(ربی
04825231612تکاب خ انقالب ده متری انصارعلی محمدپور

سلمان علی پورچالدرانآذربایجان غربی86872111252
-شهر آواجیق- شهرستان چالدران-آذربایجان غربی

خیابان امام
34333567

34262635چالدران خ سعدی شمالیطالیه پارساچالدرانآذربایجان غربی86972111116
34266767اذبایجان غربی چالدران خ سعدی جنوبیمحمد  پروریچالدرانآذربایجان غربی87072111111
34265390چالدران بلوار رجایی جنوبیجعفر  جاللیچالدرانآذربایجان غربی87172111007

آذربایجان غربی87272111152
آذربایجا)چهاربرج

(ن غربی
04823222557ا غ چهاربرج خ امام نرسیده به اداره مخابراتبهمن  محمودی

04436517201اغ خوی روستای یزدکانبهمن مصطفی زادهخوئآذربایجان غربی87355991
36343906منتظری روبروی بیمارستان قمر. خوی خجواد جعفرپورخوئآذربایجان غربی87472111208

سکینه قنبریخوئآذربایجان غربی87572111094
جنب بانک -اول کوچه حسنی-خیابان صمدزاده-خوی
ملت

36220196

36365666انتهای بلواررسالت میدان محله قاضیهادی  کامرانیخوئآذربایجان غربی87672111136

سجاد جلیل زادهخوئآذربایجان غربی87772111169
 بهمن 22شهرستان خوی،بلوار -استان آذربایجانغربی

338پالک  (ربط)نرسیده به چهارراه شمس تبریزی 
36349966
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36234435 بهمن جنب ادلره اموزش و پرور ش22خوی بل زهرا  سیوانی اصلخوئآذربایجان غربی87872111077
1036237200خوی اول خیابان صمدزاده پ عادل عاطف پورخوئآذربایجان غربی87972111078

خوئآذربایجان غربی88072111098
مریم خلیل زاده 

khoy.shahrvand@gmail.com36250010میاندوآب

عباس محمدباقرلوخوئآذربایجان غربی88172111073
خوی خیابان انقالب روبروی بانک ملی مرکزی دفتر 

انقالب
36458040

04612446428بل بهشتی جنوبی روبروی پادگانسیدصادق حسینیخوئآذربایجان غربی88272111096
36352374بهمن روبروی فروشگاه گل آور22خوی بلوار حسین امینیانخوئآذربایجان غربی88372111076

رضا کلب خانیخوئآذربایجان غربی88472111099
روبروی فروشگاه برادران  (دروازه ماکو)بلوارجهاد- خوی 

علیلو   دفتر پیشخوان آذر ستایش
36241179

36235991خ امام اول کوچه سلطانزاده دفتر پیام خویرویا تیمورزاده سیوانیخوئآذربایجان غربی88572111075

36456544آغ خوی میدان مطهری روبروی مخابراتمحبوبه خضرلوخوئآذربایجان غربی88672111093
04612356755خوی خیابان کوچری روبروی منبع آب نبش کوچهفاطمه  سودخواهخوئآذربایجان غربی88772111100
04612260159خوی خ القانی اول ک پشت امیرجنب جهاددانشگاهیفرناز مهامخوئآذربایجان غربی88872111101

سجاد اعرابی فیرورقیخوئآذربایجان غربی88972111097
خوی خ کوچری باالتر ازامامزاده سید بهلول جنب 

دفتر پیشخوان مهر-داروخانه دکتر جعفری
36365476

خوئآذربایجان غربی89072111104
حمیده قصاب زاده 

چورسی
خوی بلوار ولی عصر اول اعتمادیه اول پاساژخلیل زاده 

طبقه همکف دفتر پیشخوان دولت سامان
36250208

یونس شوکت لوخوئآذربایجان غربی89172111095
خیابان شریعتی کوچه دارائی بن بست دارائی , خوی 
11پالک 

36223964

36352991خوی میدان مدرس باالتر از مسجد جامع شهانقمحبوبه رضاییخوئآذربایجان غربی89272111072

44364050ربط خ امام-سردشتسید رحمان محمدیربطآذربایجان غربی89372111199

آذربایجان غربی89472111251
آذربایجا)سردشت

(ن غربی
ادریس  رسولی

آذربایجان غربی سردشت خیابان امام جنب اداره 
22مخابرات پالک 

04443234001

آذربایجان غربی89572111013
آذربایجا)سردشت

(ن غربی
04443232222تیر7سردشت بلوار ایوب حق دوست

آذربایجان غربی89672111012
آذربایجا)سردشت

(ن غربی
44334231خیابان سید قطب جنب مسجد جامععلی رضا یحیی پور

آذربایجان غربی89772111164
آذربایجا)سردشت

(ن غربی
44320505آ غ سردشت پیشخوان دولت پورییونس عبداهلل پوری

45261781میاندواب بلوار انقالب روبروی اداره تامین اجتماعیخدیجه حبیب اذرسلماسآذربایجان غربی89872111092

سلماسآذربایجان غربی89972111249
سهیل آصفی 

اهرنجانی
5236385تقاطع مدنی- خیابان امام - سلماس 

35248479اغ سلماس خ امام روبروی هالل احمرلیال شعبانی سرنقیسلماسآذربایجان غربی90072111225

سلماسآذربایجان غربی90172111145
علی  بقال زاده 

سلماسی
29735220642میدان شهید فهمیده خ مصطفی خمینی پ

رضا جعفرزادهسلماسآذربایجان غربی90272111091
غربی شهرستان سلماس خ معلم نرسیده به تقاطع .آ

مدرس
35241818

یوسف جعفرزادهسلماسآذربایجان غربی90372111245
دفترپیشخوان 18خ قره نی مابین سیناوبهشتی پ

جعفرزاده
5220940

Worksheetmp;RPage Worksheetmp;P of Worksheetmp;N



Worksheetmp;CData Map

حمید جالیزبانسلماسآذربایجان غربی90472111090
سلماس خ فردوسی شرقی نرسیده به - آذربایجان غربی 

459فلکه گاز پ 
04435249222

اکبر  حیدرنژادسلماسآذربایجان غربی90572111147
سلماس خیابان پناهی تقاطع امام دفتر پیشخوان 

حیدرنژاد
4435222511

32564000غ ارومیه بخش سیلوانه روستای دیزج مرگور.آمنصور مولودیانسیلوانهآذربایجان غربی90659969

الچین زینالیشاهین دژآذربایجان غربی90772111126
آذربابجان غربی شاهین دژ چهارراه شهید ترابی روبروی 

بانک تجارت شعبه مرکزی پست بانک زینالی
46323481

46331315آغ شاهین دژ خ سلطانی پست بانک فالحعلی فالح ظاهرکندیشاهین دژآذربایجان غربی90872111234

34271533شوط جنب اداره گازیوسف برزکارشوطآذربایجان غربی90972111135

شوطآذربایجان غربی91072111132
رقیه  علی محمدی 

نور
04624226121اغ شوط خ ساحلی دفتر پیشخوان دولت

فیرورقآذربایجان غربی91172111052
بیوک اقا  خادم 

حسینی
04622231369فیرورق خ انقالب

قره ضیاءالدینآذربایجان غربی91272111149
رباب صفری قره 

ضیاالدین
04622721830قره ضیاالدین بلوار شهید بهشتی

36721300قره ضیاالدین خیابان امام ابتدای خیابان شهید رجاییامید صفریقره ضیاءالدینآذربایجان غربی91372111137

قره ضیاءالدینآذربایجان غربی91472111150
حکیمه   حسینی 

بسطام
04622729522بلواربهشتی روبروی بانک تجارت

04432563637آغ ارومیه بخش انزل روستای قولنجیوحید رادمنشقولنجیآذربایجان غربی91540506

ماکوآذربایجان غربی91672111216
محمد اسماعیل 
زادگان بازرگانی

34253067ماکو خیابان امامت جنب بنیاد مسکن

04623228211ماکو خ امام روبروی بانک مسکنحسین شریف زادهماکوآذربایجان غربی91772111226
34248559شهرک ولیعصر میدان طباطباییرحمان عباسیماکوآذربایجان غربی91872111213
34250464آذربایجان غربی ماکو معرفت خ انتظامزینب حسن زادهماکوآذربایجان غربی91972111112
34226822خیابان امام جنب مخابرات مرکزیهادی نجف زادهماکوآذربایجان غربی92072111217

آذربایجان غربی92172111231
آذربایجان )مهاباد

(غربی
هیوا نانوازاده

آذربایجان غربی مهاباد خیابان جمهوری اسالمی کوچه 
شاطری روبروی پاساژ فرهاد

42246707

آذربایجان غربی92272111122
آذربایجان )مهاباد

(غربی
1442233332مهاباد فلکه ی ساعت ابتدای خیابان فلسطین پالک سلیمان بیگی پور

آذربایجان غربی92372111118
آذربایجان )مهاباد

(غربی
42247789مهاباد خ جام جم روبروی آپارتمانهای صدفبهروز قاضی

آذربایجان غربی92472111247
آذربایجان )مهاباد

(غربی
مصطفی محمودی

آذربایجان غربی شهرستان مهاباد خیابان بداق سلطان 
211باالتر از چهار راه نبوت پالک

42247727

آذربایجان غربی92572111154
آذربایجان )مهاباد

(غربی
04422238203مهاباد خ جمهوری جنب بانک ملیحامد  حیدری

آذربایجان غربی92672111237
آذربایجان )مهاباد

(غربی
آسیه وطمانی

مهاباد خ طالقانی شرقی روبروی بانک صادرات مرکزی 
دفتر پیخوان خدمات دولت وطمانی

42241443

آذربایجان غربی92772111121
آذربایجان )مهاباد

(غربی
42229752مهاباد مالجامی کوچه سربرداش دفتر پیشخوان نوینصبا زین العابدینی

آذربایجان غربی92872111242
آذربایجان )مهاباد

(غربی
امید رسول پور

خیابان طالقانی غربی روبروی شوراهای حل -مهاباد
اختالف

42247078
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آذربایجان غربی92972111143
آذربایجان )مهاباد

(غربی
1342243868باغ شایگان فلکه مالخلیل روبروی کالنتری بفرین  محمدی

آذربایجان غربی93072111148
آذربایجان )مهاباد

(غربی
مازیار فقری

مهاباد میدان مالجامی خیابان جامی باالتر از انتشارات 
خانی شرقی پیشخوان دولت و خدمات بخش عمومی

42237640

آذربایجان غربی93172111214
آذربایجان )مهاباد

(غربی
204422449007مهاباد کوی فرهنگیان ایستگاه محسن  دانشور

آذربایجان غربی93272111248
آذربایجان )مهاباد

(غربی
سلیمان  رسولی 

احمدی
42243000مالجامی ابتدایی خ حافظ

04445267732خیابان پاسداران نبش میرزاکوچک خانیداله صفری بکتاشمیاندوآبآذربایجان غربی93372111206
2545225594میاندوآب خیابان شهدا کوچه فردی آذرپمهتاب رجبیمیاندوآبآذربایجان غربی93472111142

ویدا معین پورمیاندوآبآذربایجان غربی93572111160
میاندواب سه راهی تبریز روبروی ترمینال سابق مراغه 

دفتر پیشخوان دولت آی تک
45261799

میاندوآبآذربایجان غربی93672111159
شهرام رجبی 
جوادحصاری

45340620خیابان باقرخان- خیابان ولیعصر - میاندوآب 

45264310میاندواب خ کشاورز نبش خ پاسدارانیلدا قلی پورمیاندوآبآذربایجان غربی93772111158
45260059 آذربایجان غربی میاندواب خیابان طالقانی جنوبیسکینه فریدسلطانیمیاندوآبآذربایجان غربی93872111240

الله آذرمیمیاندوآبآذربایجان غربی93972111193
میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر پیشخوان خدمات دولت 

آذرمی
45341017

04812332453 شهریور روبروی اب و فاضالب روستایی17میاندوآب خ نیلوفر احتشاممیاندوآبآذربایجان غربی94072111144

معراج مطلبیمیاندوآبآذربایجان غربی94172111239
شهریور رویروی 17میاندوآب خ -آذربایجان غربی

داروخانه ابوذر دفتر پیشخوان خدمات دولت نوین ارتباط
45227763

45334245آذربایجان غربی میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر اندیشهامید لعلی نژادمیاندوآبآذربایجان غربی94272111161

04812267902خ طالقانی روبروی چاژ اندیشهمهداد نجفیمیاندوآبآذربایجان غربی94372111170
45263720میدان امام ابتدای خیابان شریعتیعلیرضا  دقیقیانمیاندوآبآذربایجان غربی94472111157
45245550میاندواب خیابان امامفریده   حاتمیمیاندوآبآذربایجان غربی94572111155

آذربایجان غربی94672111244
آذربایجان )میرآباد

(غربی
04443352681آغ سردشت شهر میرآباد خ امام جنب مسجد بازارآکو احمدی

7635671480نقده خیابان دانشگاه پآرش جعفرپورنقدهآذربایجان غربی94772111081
35624758غ شهرستان نقده فلکه ژاندارمری.استان آجواد قاسمزادنقدهآذربایجان غربی94872111084
204436263559و مولوی1نقده نبش خ نبوتجالل  ترابینقدهآذربایجان غربی94972111220

نقدهآذربایجان غربی95072111082
عبداله جعفری 

کنگرلویی
35631133نقده بل بهشتی دفتر پیشخوان جعفری

ولی سلدوزیاننقدهآذربایجان غربی95172111166
آذربایجان غربی نقده خیابان شهید مسافری نبش کوچه 

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

04436233206

35623438نقده خیابان امام جنب حوزه علمیهنورس صدقینقدهآذربایجان غربی95272111083

سحر انصاریاهرمبوشهر95372151003
بوشهر شهرستان تنگستان شهر اهرم خیابان انقالب 

روبروی سازمان تامین اجتماعی
5227003
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35226390 بوشهر اهرم خ انقالب چهارراه صادراتقاسم  زاهدیاهرمبوشهر95472151014

07734826119بوشهر آبپخش ابتدای خیابان بسیجمرضیه حیدری(بوشهر)آب پخشبوشهر95572151086

34248500 برازجان خ سازمانی روبروی بنیادشهیدسید محمد  صمدیبرازجانبوشهر95672151038
393525340نبش کوچه مهر -بلوارشهید یاسینی -سبزآباد یعقوب  پورحاجببندربوشهربوشهر95772151009

بوشهربوشهر95872151090
عاطفه بوشهری 

سنگی زاد
33337549بوشهر بلوار امام خمینی جنب کالنتری مصلی

بوشهربوشهر95972151023
محمدحسین 

منصوری
5562474میدان امام خمینی

33680629 خ فرهنگ1عالیشهر فازمریم  گلستانیبوشهربوشهر96072151040

آسیه رحیمیبوشهربوشهر96172151053
بوشهر خیابان  بهمنی روبرو مخابرات دفتر پیشخوان 

رحیمی
33446733

بوشهربوشهر96272151068
سید یاسین موسوی 

موسوی
3145513گناوه خ معلم جنب اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی

4845422 شهرستان وحدنتیه روبرو بانک کشاورزیفاطمه  حیاتیبوشهربوشهر96372151036
37223519 روح اله رزمی زادهبوشهربوشهر96472151078

فاطمه  فالمرزحقیقیبوشهربوشهر96572151056
برازجان خیابان چمران سه راه فراهانچی جنب عکاسی 

مهرگان
34230322

34222125میدان چمران جنب اداره داراییطیبه گرگینبوشهربوشهر96672151018
33446666بوشهر بهمنی خ شهید ماهینی دفتر کریمیانزری  نگارستانبوشهربوشهر96772151021
35453222 بوشهر شهرستان دیر شهر ابدان جاده اصلیجواد  ایدونیبوشهربوشهر96872151071

محمد نورمنشبوشهربوشهر96972151035
 بوشهر شهرستان دشتستان شهر کلمه خ شهدا جنب 

(ع)درمانگاه امام علی 
4340320

33563010 بوشهر ابتدای خ بهشت صادق روبروی بانک ملیزهرا  حیدریبوشهربوشهر97072151020
33536861 بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیدیحسین عرب نیدیبوشهربوشهر97172151039
35424598 بوشهر بندر دیر بازار جنب مسجد ولیعصرمهدی  امینیبوشهربوشهر97272151031
34251952 برازجان بلوار مزارعیمحبوبه  زیرراهیبوشهربوشهر97372151005
07728722951جنب بانک صادرات (ره)بوشهربردخون خ امام خمینیسارا قایدیبوشهربوشهر97472151030
33327313خ صلح اباد ابتدای خ جمهورینسرین  کیامنشبوشهربوشهر97572151024
35237155تنگستان گورک خورشیدیمحمد غاربیتنگستانبوشهر97641624
07737623588بوشهر جم خ امام روبروی پاساژسالمیطاهره مصلی نژادجمبوشهر97772151045

جمبوشهر97872151057
عبدالرسول نوروزی 

نوروزی
7632687 جم والیت

مرتضی دهداریچغادکبوشهر97972151051
چغادک خیابان امام خمینی بلوار ملت ساختمان پست 

سابق
33425582

35321123خورموج میدان شهید مهدوی ابتدای خ شهید توسلیمحسن  معصومیخورموجبوشهر98072151059

34343222برازجان شهر دالکی خ امام روبروی کتابخانه عمومیزهراء مجرددشتستانبوشهر98172151067

07734249290برازجان خ مولوی خ انصار روبروی  مسجد فاطمه زهراسیده زهره  محمدیدشتستانبوشهر98272151066

سعید نیکنام نیکنامدشتستانبوشهر98372151048
بخش ارم تنگ ارم خ پیروزی دفتر خدمات ارتباطی 

نیکنام
07734452086
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محمود شجاعیدشتستانبوشهر98472151097
  بوشهر دشتستان بخش بوشکان شهر بوشکان دفتر 

پیشخوان  دولت شجاعی
4352626

مهدی  حیدریدشتستانبوشهر98572151061
برازجان خ دانش اموز جنب  کوچه دوم  دفتر پیشخوان 

دولت حیدری
34247983

علی  اسمعیل پوردشتستانبوشهر98672151050
برازان میدان امام خمینی خیابان اعتصامی نب مطب دتر 

ای زادان
34221362

34826200آبپخش بلوار وحدت بعد از اداره داراییمهدی  کشتکاردشتستانبوشهر98772151046

35320778روببه رویه همشهری- خیابان پاسداران جنوبی سیداسماعیل هاشمی(بوشهر)دشتیبوشهر98872151017

35330951خ ش مطهری روبروی بانک مسکنزهرا علیزاده(بوشهر)دشتیبوشهر98972151088

خ مطهری خ شفیق جنب اداره آموزش و پرورشحسین  فقیه(بوشهر)دشتیبوشهر99072151016
0772077262211

83
07735232330دلوار میدان رییسعلی دلواریزهرا اکبریدلواربوشهر99172151092
34351735شهرستان دشتستان روستای دهقاید بلوار شهداآمنه اطمیناندهقایدبوشهر99242527
35427922خ ساحلی جنب بازارچه نجیرمبهروز  حقیقتدیربوشهر99372151047

دیلمبوشهر99472151065
صادق محمدطاهری 

آزاد
07724250029بندردیلم میدان امام حسین- استان بوشهر 

ریزبوشهر99572151034
سید هادی حسینی 

تبار
37683010بعد از بانک صادرات-خ شهدا

34852294خیابان امام جنب بانک کشاورزی.شبانکاره-بوشهرزهرا امیریشبانکارهبوشهر99672151093
07734852400شبانکاره خیابان اماماصغر پژمانشبانکارهبوشهر99772151084
07727266450خیابان حافظ روبروی پاساز کوثر.عسلویهعبدالرضا مرادیعسلویهبوشهر99872151081

طیبه قلندرکاکیبوشهر99972151015
 کاکی خیابان انقالب کوچه نماز شمال مسجد 

دفتر پیشخوان خدمات دولت قلندر(مصلی سابق )الزهرا
35314651

حسین رضوان زاده(بوشهر)کنگان بوشهر100072151075
- روبروی خیابان وحدت - بلوار امام خمینی - کنگان 

دفتر پیشخوان خدمات دولت- پاساژ نامداری 
07727221324

37220253خیابان استفالل ساختمای کسری روبروی پارک استفاللمحمد  ادرایش(بوشهر)کنگان بوشهر100172151029

07727253470شهر سیرافغالمحسین حیدری(بوشهر)کنگان بوشهر100272151028

حسین نورافشانگناوهبوشهر100372151052
گناوه خ سادات میدان امام حسین نبش کوچه -بوشهر

ملک فرد
33149964

100472171154
چهارمحال و بختیار

ی
03834367200چ ب شهر کاج خ شهداخدیجه  نظری کاجیاردل

100572171009
چهارمحال و بختیار

ی
34344397اردل  بلوار شهدا خ سپاهفاطمه رجب زادهاردل

100672171065
چهارمحال و بختیار

ی
34343949چهار محال و بختیاری اردل بلوار شوداهاشم  سیفی اردلیاردل

100772171051
چهارمحال و بختیار

ی
34463433الونی میدان امام حسینسعید  اسماعیلیآلونی

100872171070
چهارمحال و بختیار

ی
4463552نبش خ لرستانی(ع)خ شریعتی میدان امام حسین- الونیحسین حبیبیآلونی
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100972171057
چهارمحال و بختیار

ی
باباحیدر

سیده افسانه هاشمی 
نسب

33274677باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولت

101072171125
چهارمحال و بختیار

ی
34243572بروجن بلوار سعدی روبرو دارایینسرین صفرنژادبروجن

101172171091
چهارمحال و بختیار

ی
34221683بروجن بلوارملت باالتر از قنادی ملتمجید نصیری بروجنیبروجن

101272171027
چهارمحال و بختیار

ی
03824238066میدان امام حسین ع خیابان طالقانیسمیه صادقیبروجن

101372171025
چهارمحال و بختیار

ی
بروجن

فخری خدیوی 
بروجنی

4238464 خرداد شمالی کوچه بنفشه15فلکه شهید خیابان 

101472171068
چهارمحال و بختیار

ی
بروجن

ارسطو  تقی پور 
بروجنی

03824227800بروجن بلوار بوعلی دفتر پیشخوان دولت

101572171093
چهارمحال و بختیار

ی
بروجن

افسانه فیروزی 
بروجنی

34233531بروجن بلوار مدرس روبه روی اداره ثبت واحوال

101672171029
چهارمحال و بختیار

ی
34641635چ وب بلداجی بلواربهشتیعلی نادری بلداجیبلداجی

101772171047
چهارمحال و بختیار

ی
چهارمحال و )بن

(بختیارئ
33724000شهر بن خ ملت جنب بانک کشاورزیرسول سلیمی بنی

101872171085
چهارمحال و بختیار

ی
33260567جونقان میدان اماممسعود اکبریجونقان

101972171021
چهارمحال و بختیار

ی
03827460430جونقان خ انقالب جنب بانک سپهمنصور بابایی فرجونقان

102072171112
چهارمحال و بختیار

ی
4425224چالشتر نبش میدان رسالتمهدی عسگرزادهچالشتر

102172171040
چهارمحال و بختیار

ی
پوران امانیچلگرد

کوهرنگ چلگرددفترخدمان -چهارمحال وبختیاری 
ارتباطی تاراز

03827622826

102272171147
چهارمحال و بختیار

ی
03833267818چلیچه خ اصلیفرحناز احمدی چلچهچلیچه

102372171123
چهارمحال و بختیار

ی
دستناد

فرزانه  اصغریان 
دستنائی

32686815دستناء خیابان شهدا روبروی شهرداری قدیم

102472171026
چهارمحال و بختیار

ی
3520232چ وب شهرکرد سامان خ سعدی جنب بانک کشاورزیزهرا مسیبی سامانیسامان

102572171102
چهارمحال و بختیار

ی
سفید دشت 

بروجن
فرشته احمدی 

سفیددشتی
34263247سفیددشت خ ازادگان

102672171089
چهارمحال و بختیار

ی
روح اهلل اسماعیل زادهسودجان

بخش - استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد
جنب بانک صادرات - خیابان شهدا- شهر سودجان- الران
ایران

33463181

102772171017
چهارمحال و بختیار

ی
سورشجان

زینب رضایی 
سورشجانی

33444780خ انقالب روبروی گلستان شهدا- سورشجان

102872171146
چهارمحال و بختیار

ی
چهارمحا)شلمزار

(ل و بختیاری
2624114میدان نماز- شلمزار فاطمه صمیمی

102972171081
چهارمحال و بختیار

ی
چهارمحا)شلمزار

(ل و بختیاری
03822623396چهارمحال وبختیاری شهرستان کیار شلمزار خ آزادیسعید  همتیان
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103072171104
چهارمحال و بختیار

ی
چهارمحا)شلمزار

(ل و بختیاری
03826373841ناغان خیابان انقالبپروانه جمشیدی

103172171163
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

کیامرث  فرهادی 
سرتنگی

03833339860مهدی آباد روبروی کارخانه یخ- شهرکرد 

103272171161
چهارمحال و بختیار

ی
33383158خ امام خمینی-میرآباد شرقی-شهرکردساره ظفریان ریگکیشهرکرد

103372171024
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

علی عباسی 
سورشجانی

5632254841و54شهرکرد خ سعدی بین ک

103472171122
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

سعیده  موسوی 
خوئی

1632276220 پالک 48شهرکرد خ ملت کوچه

103572171155
چهارمحال و بختیار

ی
03834363360شهر دشتک-چهارمحال و بختیاریروح اهلل رجبیشهرکرد

103672171010
چهارمحال و بختیار

ی
71133343690رحمتیه دانشگاه ازاد  صندوق پستیرسول پژوهششهرکرد

103772171148
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

شراره شریفی 
تشنیزی

7932245061شهرکرد بلوار کاشانی ک

103872171092
چهارمحال و بختیار

ی
03822723199نافچ خیابان حافظ روبهروی حسینه اعظمفاطمه رضایی نافچیشهرکرد

03812252479 شهرکرد منظریه خیابان شهید مبینیعلی کریم زاده شهرکردچهارمحال و بختیار103972171143

104072171046
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

فریبا  پورحیدر 
بروجنی

33340109شهرکرد خ حافظ نبش مولوی

104172171055
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

زینب حیدری 
سورشجانی

32278398شهرکرد تقاطع خواجه نصیر وبو علی

104272171100
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

عبداهلل  مهربان 
گهرویی

32683718ابتدای خ ولیعصر.میدان شهدا.گهرو

104372171013
چهارمحال و بختیار

ی
32261551تقاطع فردوسی-خیابان باهنر-شهرکرداسماعیل  شفقتشهرکرد

104472171063
چهارمحال و بختیار

ی
10832243795شهرکرد خیابان سرچشمه ها نبش کوچهسهیال هاشمیشهرکرد

104572171031
چهارمحال و بختیار

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

104672171053
چهارمحال و بختیار

ی
زینب فرهادی نیکشهرکرد

شهرکرد دروازه فارسان نرسیده به چهار راه امیر کبیر 
دفتر پیشخوان

32275530

104772171083
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

زینب عباسیان 
چالشتری

32272548شهرکرد خ عمان روبه روی ترمینال ازادی

104872171098
چهارمحال و بختیار

ی
مهرداد رئیسیشهرکرد

شهرکرد مهدیه بلوار رهبر روبروی مدرسه وحدت نبش 
45کوچه 

32326059

104972171108
چهارمحال و بختیار

ی
3803812247410شهرکرد ، خیابان بالل ، پالک نعمت اهلل رحمتیشهرکرد

105072171039
چهارمحال و بختیار

ی
803812270396 پالک54شهرکرد خیابان ملت کوچهحمیرا صانعیشهرکرد

105172171033
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

سید یمان موسوی 
قهفرخی

32420002تیر خ دانشور7فرخشهر خ 
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105272171067
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

عباس رجب زاده 
اردلی

شهرکرد میراباد غربی جنب بانک ملی دفتر پیشخوان 
خدمات دولت

33386501

105372171137
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

حمید  ترابیان 
دستگردی

32442222دستگرد امامزاده خ ازادی

105472171045
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

صادق کوهی فایق 
دهکردی

33354773(شهید بهشتی)نبش چهار راه ورزش.بلوار حافظ.شهرکرد

105572171118
چهارمحال و بختیار

ی
33720807بن خیابان ملت روبروی  بانک صادراتمجید مرزبانشهرکرد

105672171113
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

حسین فرهادیان 
دهکردی

33349917شهرکرد بلوار کشاورز سه راهی کیان

105772171008
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

صفورا حیدری 
سورشجانی

33331320میدان معلم جنب بانک صادرات

105872171015
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

زهرا احمدی 
دستگردی

شهرکرد فردوسی شمالی باالتر از پیام نور زیر مجتمع 
فرهنگیان

33381044

105972171103
چهارمحال و بختیار

ی
32246419بلوار قدس-شهرکرد چهارراه گنجی زهرا قربانی نیاشهرکرد

106072171101
چهارمحال و بختیار

ی
33527327سامان خ شهیدجعفرزاده جنب بانک رفاهزهره نوربخش سامانیشهرکرد

106172171128
چهارمحال و بختیار

ی
33463022سودجان خیابان زاینده رودشیدا مولویشهرکرد

106272171004
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

رامین  رضامند 
چالشتری

چهارمحال وبختیاری شهرکرد چهاراه استانداری جنب 
مبلمان کیلیم

32224349

106372171003
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

حمزه  میرزایی 
ارجنکی

33341817شهرکرد بلوار فارابی دفتر پیشخوان میرزایی

106472171036
چهارمحال و بختیار

ی
03813341388شهریور دفتر پیشخوان دولت انقالب17شهرکرد خ سیدمسعود جزایریشهرکرد

106572171019
چهارمحال و بختیار

ی
راهله شیرزاد طاقانکیشهرکرد

 بهمن دفتر 22شهرکرد خ سعدی غربی روبروی مدرسه 
پیشخوان خدمات دولت

2251217

106672171012
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

رسول  امیرخانی 
شهرکی

 دفتر پیشخوان 34شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه 
ماهور

33349170

106772171082
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

حبیب اله نکویی 
شهرکی

5032274000شهرکرد خ ملت ک

106872171001
چهارمحال و بختیار

ی
4432254030 ک 11خ سعدی مقابل کالنتری -شهرکردمسعود  رئیس زادگانشهرکرد

106972171044
چهارمحال و بختیار

ی
شهرکرد

سمیه  طالب زاده 
چالشتری

33336663شهرکرد بلوار آزادی روبروی آپارتمانهای پارک الله

107072171069
چهارمحال و بختیار

ی
طاقانک

معصومه  بهرامی 
طاقانکی

32483921شهرکرد طاقانک خ امام

107172171117
چهارمحال و بختیار

ی
2484102طاقانک خیابان ولی عصرشرقی جنب دبستان توحیدالهام هادی زادهطاقانک

107272171162
چهارمحال و بختیار

ی
فارسان

مصطفی رحیمی 
پردنجانی

پالک -جنب حسینه فاطمه الزهرا  خواهران- پردنجان
135

33239651
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107372171014
چهارمحال و بختیار

ی
33230239فارسان خ شهید رجایی جنب بانک رفاهسجاد امیدیفارسان

107472171114
چهارمحال و بختیار

ی
03827226192فارسان سه راه باباحیدر بلوار شهدامعصومه  عسگریفارسان

107572171109
چهارمحال و بختیار

ی
فارسان

سید صادق  جزایری 
فارسانی

33231158فارسان خ بهشتی

107672171048
چهارمحال و بختیار

ی
فارسان

مریم خسروی 
فارسانی

33229797فارسان خ شهید بهشتی

107772171030
چهارمحال و بختیار

ی
33220410فارسان خ شهید رجایی سه راه ترمینالمریم  قربانی بیرگانیفارسان

107872171016
چهارمحال و بختیار

ی
فارسان

احمد جمشیدی 
فارسانی

33223399فارسان بلوار امام روبروی اداره دارایی

107972171032
چهارمحال و بختیار

ی
زهرا ربیعی فرادنبهفرادنبه

چهارمحال وبختیاری فرادنبه خ شهدا جنب فروشگاه 
بسیجیان

03824521636

108072171050
چهارمحال و بختیار

ی
03824521320فرادنبه ابتدای بل ازادیسعید فتاحیفرادنبه

108172171129
چهارمحال و بختیار

ی
32420022خ دانش-فرخشهرفروغ هاشمی شهرکیفرخشهر

108272171049
چهارمحال و بختیار

ی
فرخشهر

ماهپسند امیدی 
نرگسی

322430003فرخشهر خیابان توسلی نبش ک

108372171076
چهارمحال و بختیار

ی
03822420008فرخشهر خ امام خمینی روبروی بانک صادراتعلیرضا شهریاریفرخشهر

108472171157
چهارمحال و بختیار

ی
03833632499بازفت تلوردزیور غیبی حاجیورکوهرنگ

108572171141
چهارمحال و بختیار

ی
کیان

حسین خدادوستان 
شهرکی

33321427 شهرکیان خ امام باالتر از بانک ملی

108672171042
چهارمحال و بختیار

ی
کیان

طاهره شاهرخ 
شهرکی

03817223019شهرکرد شهرکیان خ شهدای غربی

108772171061
چهارمحال و بختیار

ی
03824624011چهارمحال وبختیاری گندمان اداره پستالهه  زمانیگندمان

108872171115
چهارمحال و بختیار

ی
34445877لردگان بلوار شهدامجید فتاحی بارزیلردگان

108972171096
چهارمحال و بختیار

ی
34442721لردگان بلوارشهداء چهار راه شهرداریمحمد صادق  اسحاقیلردگان

109072171073
چهارمحال و بختیار

ی
لردگان

محمود مسعودی 
چله گاهی

لردگان میدان نماز بلوار رسالت باالتر از درمانگاه تامین 
اجتماعی

34447861

109172171142
چهارمحال و بختیار

ی
لردگان

ابراهیم اکبری 
منجرمویی

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

4446661

109272171111
چهارمحال و بختیار

ی
2303825222373لردگان خ چشمه برم نبش کوچه حجت اهلل آبرودلردگان

109372171064
چهارمحال و بختیار

ی
لردگان

اکبر مسعودی چله 
گاهی

34449230لردگان خ ولیعصر پاساژ ولیعصر
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109472171052
چهارمحال و بختیار

ی
لردگان

کشواد حسنی 
ساطحی

چهارمحال وبختیاری لردگان چهارراه قدس خیابان 
چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهد

34441222

109572171074
چهارمحال و بختیار

ی
34483401مال خلیفهموسی قنبریمال  خلیفه

109672171080
چهارمحال و بختیار

ی
5822658چهار محال وبختیاری مال خلیفه بلوار شهداابوالفضل رستمیمال  خلیفه

109772171150
چهارمحال و بختیار

ی
افشین بویری منجیمنج

چهارمحال وبختیاری شهرستان لردگان شهرمنج روبروی 
دبیرستان شهیدبهشتی

34430093

109872171078
چهارمحال و بختیار

ی
32643641واقع در ساختمان پست- ناغانعارف  رییسیناغان

109972171164
چهارمحال و بختیار

ی
نقنه

احمدرضا غالمیان 
نقنه

شهر .شهرستان بروجن.استان چهارمحال و بختیاری
23پالک .خیابان شهید تربتی.میدان امام خمینی.نقنه

34266936

110072171059
چهارمحال و بختیار

ی
03824342980نقنه خیابان قدسلیال ملک پورنقنه

110172171056
چهارمحال و بختیار

ی
هفشجان

صعود فتحی 
هفشجانی

2570530هفشجان خ نهضت

110272171136
چهارمحال و بختیار

ی
وردنجان

علی حسین 
مولوی وردنجانی

03823843000شهر وردنجان خ شهدای جنوبی

32764156استان خراسان جنوبی شهرستان بشرویه شهر ارسکفهیمه رستمیانارسکخراسان جنوبی110372181060

خراسان جنوبی110472181062
خراسان )اسدیه

(جنوبی
زهره  اسماعیلی

-خ امداد-اسدیه - شهرستان درمیان-خراسان جنوبی 
1امداد

05623224764

1705625654082والیت - خراسان جنوبی شهر اسفدن بلوار والی مرضیه دوستیاسفدانخراسان جنوبی110572181039
232788534انقالب - بشرویه بلوار انقالب اعظم کیانی زادهبشرویهخراسان جنوبی110672181009
932775183نبش خیابان امام خمینی شمالی محمد ابراهیمیبشرویهخراسان جنوبی110772181029

حمید جاهدسراوانیبیرجندخراسان جنوبی110872181066
خیابان مدرس بعدازمیدان جماران نبش مدرس 

ساختمان مروارید۶۶
05632420941

132829525نبش واعظ- بلوار واعظ طبسیمحمد جاللیبیرجندخراسان جنوبی110972181063
05612258465بیرجند معصومیه بیست متری گازاریفاطمه خسرویبیرجندخراسان جنوبی111072181052
932301112خراسان جنوبی بیرجند مهرشهر نبش ولیعصرزهرا علی اکبریبیرجندخراسان جنوبی111172181027

عبداهلل امیرآبادی زادهبیرجندخراسان جنوبی111272181023
امیرابادپایین نبش خ ازدی -بیرجند-خراسان جنوبی

100پالک
32254444

32220026 دفتر پیشخوان13/1پ 19بیرجند خ جمهوریفاطمه سریع السیریبیرجندخراسان جنوبی111372181010

2932238563و27شهریور 17 شهریور بین 17بیرجند خیابان حسن اشرف نژادبیرجندخراسان جنوبی111472181053

محمد صالح  صالحیبیرجندخراسان جنوبی111572181019
 خیابان شهید تیمور پور پالک 6و4بیرجند بین مدرس 

15
2230021

16805612236070پ17و15بیرجندبین خ منتظریمحمدحسین بیدختیبیرجندخراسان جنوبی111672181043

طاهره خزاعیبیرجندخراسان جنوبی111772181007
 خرداد نبش تقاطع بعثت روبروی خوابگاه 15بیرجند خ 
دانشجویان

05614421250

رقیه سروریبیرجندخراسان جنوبی111872181006
وچهارراه کوشه ای 5خراسان جنوبی بیرجند بین رجائی 

72181006 دفتر پیشخوان خدمات دولت 87پ
32315698
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905612311356خراسان جنوبی بیرجند خیابن شهید برگی بعد از برگیملیحه اکبریبیرجندخراسان جنوبی111972181021

20832440330 پ1نرسیده به امامت-بیرجندسمیه نیک طینتبیرجندخراسان جنوبی112072181045

 پروین فرهادیبیرجندخراسان جنوبی112172181017
 6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 

روبروی اداره کل امورمالیاتی
32229011

32455300مقابل قنادی طوس- خ معلم - بیرجند محمد رضا مزگی نژادبیرجندخراسان جنوبی112272181038

1732423242بیرجند خ پاسداران خ با هنر غربی پمحمدرضا چمنیبیرجندخراسان جنوبی112372181024
1632422232و14خراسان جنوبی بیرجندخ غفاری بین غفاریام البنین  کاوسیبیرجندخراسان جنوبی112472181037
32432099بیرجند خ توحید ابتدای میرزا کوچک خان غربیهومن بیدختیبیرجندخراسان جنوبی112572181014

محمدکریم رضائیبیرجندخراسان جنوبی112672181016
بیرجند بیست متری دوم غربی مدرس نبش نواب صفوی 

یک
32210001

بیرجندخراسان جنوبی112772181041
معصومه شریفی 

شیرخند
 جنب 152 پالک9و7خراسان جنوبی بیرجندبین معلم 

دفتر اسناد رسمی دفتر پیشخوان خدمات دولت
32210666

حسین رحمانیبیرجندخراسان جنوبی112872181047
بیرجند خیابان غفاری  روبروی درب ورودی بیمارستان 

11رازی شهرک گلها پالک
32420046

532211444خ طالقانیمینو  مهروربیرجندخراسان جنوبی112972181004

خراسان جنوبی113072181046
خضرئ  دشت  

بیاض
فاطمه اسد الهی 

خضری
9232542455بلوار آزادگان پ.خراسان جنوبی خضری 

05624225045خوسف خیابان شهید بهشتی جنب بانک ملتمیترا مالکیخوسفخراسان جنوبی113172181031
32111990خراسان جنوبی شهرستان درمیان شهر طبس مسیناخدیجه سیفیدرمیانخراسان جنوبی113272181055
32124097حاشیه فلکه (ع )اسدیه میدان امام رضافائقه غالمیدرمیانخراسان جنوبی113372181018

خراسان جنوبی113472181013
خراسان )زیرکوه 

(جنوبی
محمد  فیضی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد  بلوار 
امام رضا

05632504452

732904442خیابان امام خمینی اماممعصومه رمضانیسرایانخراسان جنوبی113572181056

فاضل برازندهسرایانخراسان جنوبی113672181020
خراسان جنوبی شهرستان سرایان شهرآیسک بلوار امام 

رضا
32874310

8932664211پ4و2سربیشه خ شهدا بین شهدافاطمه  مهموئیسربیشهخراسان جنوبی113772181040
1132894143پالک-ابتدای خیابان ولی عصرمحمد حسین بیهقیسه  قلعهخراسان جنوبی113872181002
05626623300شوسف ابتدای خ امام خمینی رهحسن نخعی زینلیشوسفخراسان جنوبی113972181015
09132531257پشت بازار مسگرها-میدان امامغالمرضا  غالمیطبسخراسان جنوبی114072181059

خراسان جنوبی114172181035
خراسان )فردوس 

(جنوبی
32729114بلوارشهید بهشتی نبش چهارراه جانبازانمحمدرضا صابری

خراسان جنوبی114272181011
خراسان )فردوس 

(جنوبی
4805342229141روبروی آموزش و پرورش پ- خیابان طالقانی سارا راحت طلب

32525534روبروی بانک ایران زمین- ابتدای خ مهدیه - قاین زهرا خالدی(قائنات)قائن خراسان جنوبی114372181032
32524100خراسان جنوبی قاین خ شهید نامجومعصومه مرادی(قائنات)قائن خراسان جنوبی114472181012

هادی   حسین زاده(قائنات)قائن خراسان جنوبی114572181008
و چهاراه همراه 4آرین شهر خ بسیج بین بسیج 

09159618416
32593038
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32529951خ جانبازان دفتر پیشخوان خدمات دولتحسینعلی  محمدی(قائنات)قائن خراسان جنوبی114672181005

محمد  مجتبائی(قائن)قائنات خراسان جنوبی114772181028
چهارراه کشاورزی روبروی دادگستری دفتر پیخشوان 

دولت مجتبائی
32561500

حسن سعیدیقهستانخراسان جنوبی114872181051
خراسان جنوبی شهرستان درمیان شهر قهستان خیابان 

1حافظ نبش حافظ 
32143330

11432683204پ2شهر مود امام خمینیمهدی  جهانیمودخراسان جنوبی114972181026
5032625454میدان شهدا خ قائم شرقی جنب قلعه پیاسر زیرکنهبندانخراسان جنوبی115072181057
2432622400بلوار معلم پالک هادی دهقانینهبندانخراسان جنوبی115172181030

نیمبلوکخراسان جنوبی115272181022
مصطفی جمعه 

اسدآباد
33541181خراسان جنوبی شهرنیمبلوک بلوار ولیعصرپ

آمنه مفردهاوارشکخراسان رضوی115372191490
 کیلومتری جاده 60-شهرستان مشهد- خراسان رضوی 

کوچه شهید -محله اوارشک -شهربینالود -مشهد نیشابور 
13پالک -رستمی 

33563298

زهرا سیدالحسینیباخزرخراسان رضوی115472191572
نبش صاحب .روستای شهیدبهشتی.باخرز.خراسان رضوی

8الزمان 
05154864049

54825000باخرز خ فرهنگیان روبروی دبستان شهید دهقانبهرام احمدی بنکدارباخزرخراسان رضوی115572191144

بجستانخراسان رضوی115672191090
سید مرتضی مرجانی 

بجستانی
3856525515خ امام نبش امام 

1356526812تیر7تیر نبش7خیاباناقدس  محمدرضازادهبجستانخراسان رضوی115772191067

55429606بردسکن روبروی کمیته امدادعلی شهابیبردسکنخراسان رضوی115872191140
55427500بردسکن خ ولی عصر نرسیده به چهارراه بهارحسین بقائیبردسکنخراسان رضوی115972191134

حسین برغمدیبرغمدخراسان رضوی116072191581
خراسان رضوی شهرستان جوین دهستان پیراکوه 

روستای برغمد
05145253839

54564440خراسان رضوی تایباد روستای ارزنچه سفلیسهیال  تیموریتایبادخراسان رضوی116172191502
54555458خراسان رضوی شهرستان تایباد روستای فرمان آبادعاطفه استینیتایبادخراسان رضوی116272191554

غفور صادقیتایبادخراسان رضوی116372191324
پیشخوان - تایباد میدان وحدت جنب بانک کشاورزی

وحدت
54535054

تایبادخراسان رضوی116472191449
زهرا محنت آور 

شهرنوی
روبروی دفتر حج و (ره) خ امام خمینی 2باخرز بخش 

1زیارت موال نا پالک 
54824001

تایبادخراسان رضوی116572191296
آتس سا بهرامی 

یوسف آبادی
خراسان رضوی شهرستان تایبادخیابان امام خمینی  

چهارراه پست
05294232222

54527777تایباد خ شهیدرجائی مقابل مسجدباللیونس معصومیتایبادخراسان رضوی116672191229

1554528888یوسف اباد خ امام خمینی ابتدای خ شریعتی ش غالم موال  پوراحمدیتایبادخراسان رضوی116772191099

54533030خ امام خمینی مقابل نمایندگی سایپا دفترثامنافسانه الکتریکتایبادخراسان رضوی116872191129

آسیه پناهیتربت جامخراسان رضوی116972191683
-خراسان رضوی شهرستان تربت جام روستای کاریزنو 

پاسگاه مالکی جنب مطب دکتر رنجبر
05152953287

52538005خیابان المهدی جنب ساختمان سفیدسعید غالمیتربت جامخراسان رضوی117072191458

آرزو یاقوتیتربت جامخراسان رضوی117172191167
رو به روی بانک  (فرمانداری قدیم)تربت جام میدان قدس

اصغری-ملی دفتر پیشخوان فرهنگ
52547111
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تربت جامخراسان رضوی117272191271
محمدنعیم  معطری 

جامی
52541715-خ جامی -تربت جام-خراسان رضوی

زهره  مهربانفرتربت جامخراسان رضوی117372191157
تربت جام بلوارامام خمینی منبع اب روبروی بانک ملی 

(ع)ش امام حسن 
52544571

52544600چهارراه نظامی دفتر پیشخوان آفتابجواد موصلیتربت جامخراسان رضوی117472191026
952322141و7بین امام رضا-روستای اغویهدانیال دستگیرتربت حیدریهخراسان رضوی117572191698
52295022رادانشسرا4تربت حیدریه شهرک ولیعصراکرم شیبانیتربت حیدریهخراسان رضوی117672191155
282223036-26خیابان مدرس بین مدرس مرضیه قنادیزدیتربت حیدریهخراسان رضوی117772191440

محمدرضا رحیم خانیتربت حیدریهخراسان رضوی117872191330
تربت حیدریه،خیابان فردوسی شمالی،باالتر از 

25 و 23مخابرات،بین فردوسی 
05312237776

احسان امانتربت حیدریهخراسان رضوی117972191343
تربت حیدریه خیابان طالقانی نبش طالقانی نبش 

15طالقانی 
52227464

تربت حیدریهخراسان رضوی118072191392
مهدی حسین پور 

سیوکی
خراسان رضوی تربت حیدریه میدان باغسلطانی نبش 

  دفتر پیشخوان دولت74فردوسی جنوبی 
05312274774

1509154169515خیابان مدرس -تربت حیدریهمحمد براتیتربت حیدریهخراسان رضوی118172191332

52314052تربت حیدریه خ فردوسی شمالی باالتر از میدان بسیجلیلی ایل بیگیتربت حیدریهخراسان رضوی118272191154

52245033خیابان کاشانی حاشیه میدان کاشانیاحمدرضا  قندهاریانتربت حیدریهخراسان رضوی118372191246

52238585میدان مرکزی پست قدیم دفتر دانشمحمد دانشتربت حیدریهخراسان رضوی118472191248
545621855خیابان سجاد بتول محدثی فرجغتائخراسان رضوی118572191395
745623646خراسا ن رضوی جغتای نبش ازادگانسیدعلی دستورانیجغتائخراسان رضوی118672191191
1246121930و10بلواربهشتی بین بهشتی-چنارانزینب اسماعیلیچنارانخراسان رضوی118772191356
47746125639پالک - 25, 23بین امام مرتضی خانوردیچنارانخراسان رضوی118872191353
38323444مجتمع تجاری پرند-گلبهار حمید نگهبانچنارانخراسان رضوی118972191354
346131900و1چناران خ طالقانی اعظم  ایمانی نیاچنارانخراسان رضوی119072191076
4446139000چناران نبش امام خمینی محمود  نوریچنارانخراسان رضوی119172191029

خراسان رضوی119272191338
خلیل 

خراسان )آباد
(رضوی

محمد یوسفی حاجی
خراسان رضوی شهرستان خلیل اباد  حاشیه میدان 

مرکزی
57727755

54333018خراسان رضوی شهرستان خواف روستای سدهفاطمه  دلیری سدهیخوافخراسان رضوی119372191584

خوافخراسان رضوی119472191276
سیمین  تفویضی 

رودی
5324229791خواف خ مدرس جنب بانک صادرات

05324229717خواف خیابان خواجه یارعبداله سلیمانی رودیخوافخراسان رضوی119572191290

خوافخراسان رضوی119672191220
غالم سرور جاللی 

سنگانی
05325224517خ امام خمینی

46229413راه فرمانداری5مریم شیرافکندرگزخراسان رضوی119772191011

ناصر ایمانیدرگزخراسان رضوی119872191425
درگز خ امام روبروی پست بانک جنب طال فروشی 

ذوالفقاری
46228170

46232475درگز خیابان امام نبش کوچه شهید اصلی نژادهدی علی اللهیدرگزخراسان رضوی119972191329
246232588خراسان رضوی درگز خ کالت امید حمیدیدرگزخراسان رضوی120072191328
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25446233251خراسان رضوی درگز بین بانک ملت وسپه پحسین حیرانیدرگزخراسان رضوی120172191273

وجیهه حسین زادهرباط سفیدخراسان رضوی120272191482
جاده مشهد تربت حیدریه حاشیه جاده 75رباط سفید 

اصلی روبه رو بانک تجارت
05133463368

53223478رباط سنگ دفتر پیشخوان رباط سنگ-تربت حیدریهرضا باقری رباط سنگرباط سنگخراسان رضوی120372191221

رشتخوارخراسان رضوی120472191160
علیرضا آذربیک 

ساقونی
خراسان رضوی شهرستان رشتخوار میدان ازادی جنب 

بانک کشاورزی
56222243

53783559خیابان انقالب روبرری شورای حل اختالفزهره عسگریزاوهخراسان رضوی120572191610
13724677شهرستان زاوه دولت آباد خ شهیدرجائی رجائیمحمد جفالهزاوهخراسان رضوی120672191325

جواد ایزدیزاوهخراسان رضوی120772191143
خراسان رضوی سهرستان زاوه شهر دولت آباد سی متری 

استاد صاحب کار
53725550

3144452512و29کاشفی جنوبی بین کاشفی ناصر عامریسبزوارخراسان رضوی120872191075
244668553خ رازی نبش رازی مریم فاطمی زادهسبزوارخراسان رضوی120972191313

سبزوارخراسان رضوی121072191418
ابراهیم زارعی صالح 

آباد
3144441400خ عطاملک جنوبی نبش عطاملک 

طاهره جنتیسبزوارخراسان رضوی121172191333
دفر  -47نبش هویزه -میدان شهدای کوشک-سبوار

پیشخوان جنتی
05712667022

18505712231603پ-سه راه جنت غربی جنب پارک جنت-خ چمرانمحسن طبسیسبزوارخراسان رضوی121272191417

44228815 متری هویزه روبروی بنیاد شهید30خ مجتبی سلیمانیسبزوارخراسان رضوی121372191397

خدیجه کرامتیسبزوارخراسان رضوی121472191423
خ جعفر اباد سه راه دوم جعفر اباد سمت چپ خ پروانه 

8نرسیده به سنگ بری صالح ابادی پروانه 
05714453405

44243900روبروی مدرسه داورزنی- متری انقالب24خ -سبزوارافسانه توانائی کارگرسبزوارخراسان رضوی121572191431
2649914خ طالقانی باالتر از فلکه حسین فهمیده دفتر مشتاقیمحمد رضا مشتاقیسبزوارخراسان رضوی121672191258

قاسم امامیسبزوارخراسان رضوی121772191312
روبروی - چهارراه عطاملک - سبزوار - خراسان رضوی 
داروخانه سویزی

44458697

05712646211سبزوار خیابان طالقانی نبش طالقانی بیست و هشتآرش  آرادسبزوارخراسان رضوی121872191190

44262487سبزوار عطاملک شمالی دفتر خدمات ارتباطی عطاملکسیدرضا تزرقیسبزوارخراسان رضوی121972191083

سبزوارخراسان رضوی122072191047
مجتبی منشوری 

منشوری
روبروی هنرستان -خیابان بهار-میدان شهربانی -سبزوار
چمران

44235351

2244652152باالتر از چهارراه دانشگاه نبش دانشگاه حامد حکیمی نژادسبزوارخراسان رضوی122172191161
44232750تقاطع ابن یمین جنب بانک رفاه مرکزیاحمد مهردوستسبزوارخراسان رضوی122272191188
44652323 آبان13متری انقالب روبروی خیابان 24مریم امکانیسبزوارخراسان رضوی122372191185

2309151741533-21سبزوار خ امیرکبیر بین امیرکبیر-خراسان رضویمریم انصاریسبزوارخراسان رضوی122472191132

سبزوارخراسان رضوی122572191096
احمد علی دولت 

ابادی
44453038 نرسیده به پمپ بنزین32خیابان مدرس روبرو مدرس 

44299000خ اسدابادی روبروی بانک ملی اداره برقمحسن داناسبزوارخراسان رضوی122672191097
134539058سرخس خیابان معلم نبش معلم م ژگان ذوقمندسرخسخراسان رضوی122772191472
7005125222457سرخس خیابان فلسطین پالک   مهدى  برخوردارسرخسخراسان رضوی122872191304

مریم سپهری نیاسرخسخراسان رضوی122972191081
-خیابان امام خمینی چهار-سرخس-خراسان رضوی

خدمات ارتباطی سپهری
05125222500

Worksheetmp;RPage Worksheetmp;P of Worksheetmp;N



Worksheetmp;CData Map

34529666خ امام خمینی بعداز بانک سپه دفتر پیشخوان دولتسعید  رستم یاریسرخسخراسان رضوی123072191049

خراسان رضوی123172191102
سلطان آباد 

خوشاب
345024290خوشاب سلطان اباد بلوار امام رضا نبش امام رضای فاطمه اسدی

خراسان رضوی123272191219
خراسان )سنگان 

(رضوی
شیال زال نژاد

خراسان رضوی خواف سنگان خ امام خمینی جنب بانک 
ملی

54124890

2434281748و22خراسان رضوی مشهد شاندیز بین ولیعصرمعصومه علی ابادیشاندیزخراسان رضوی123372191141

خراسان رضوی123472191466
خراسان )شهرآباد

(رضوی
05155484301جنب شرکت رویان. 3بلوار امام رضا .شهر شهرآبادمحمد حسین پور

05146643335روستای شیلگان- درگز- خراسان رضوینوشین نعمتی فرشیلگانخراسان رضوی123572191627

1605124227035مشهدطرقبه خ صاحب الزمان پمحسن بافنده طرقبهطرقبهخراسان رضوی123672191021

164632003فریمان خیابان امام خمینیمجتبی قربانیفریمانخراسان رضوی123772191402

فریمانخراسان رضوی123872191158
حسین زیبائی 

فریمانی
05126220115فریمان ابتدای امام رضاغربی

قلعه  نو علیاخراسان رضوی123972191525
نسرین  غفرانی قلعه 

نوئی
54863389خراسان رضوی باخرز قلعه نو علیا

1105812223664خ مطهری روبروی کالنتریاحسان اکبر فیالبیقوچانخراسان رضوی124072191434
8447234884خ هاتف نبش چهارراه اول جنب پ (عج)خ ولیعصرفاطمه عوض زادهقوچانخراسان رضوی124172191400

هاشم سرائیقوچانخراسان رضوی124272191170
خراسان رضوی قوچان خ ناصرخسرو بعد از مخابرات 

سمت چپ
47220010

805812237339خراسان رضوی قوچان خ نیکویی پ علی صادقیانقوچانخراسان رضوی124372191061

قوچانخراسان رضوی124472191255
مرتضی  کارگر 

دوست اباد
26147233340راه دوم پ 4قوچان خ ش مطهری بعداز

قوچانخراسان رضوی124572191426
علی حیدرزاده هی 

هی
2647235302بعد از حافظ-قوچان-خراسان رضوی

امین خسروی کالتهقوچانخراسان رضوی124672191256
قوچان خ امام خمینی روبروی مسجد مهدیه دفتر 

پسشخوان آساک
47240004

علی سرائیقوچانخراسان رضوی124772191082
قوچان خیابان  شهید باهنر روبروی مدرسه عالمه 

59طباطبائی پ 
47247880

سکینه امیدیقوچانخراسان رضوی124872191136
خیابان مولوی روبروی مسجد جامع دفتر پیشخوان 

خدمات دولت جامع
47226000

8047237232 پ 17خ ش مطهری مطهری نرگس برزنونیقوچانخراسان رضوی124972191023

کاخکخراسان رضوی125072191137
عبدالحسین شمسی 

ثانی
57373060گناباد کاخک ابتدای خیابان امامزاده

کاشمرخراسان رضوی125172191564
زهرا شفیعی حاجی 

ابادی
55262048دور میدان روستا شرکت تعاونی انصار-بلوار امام رضا

55239239بلوار معلم حد فاصل میدان شهید رجایی و شهید غالمیامید غفارزادهکاشمرخراسان رضوی125272191403

55334240روستای زنده جان- کاشمراکرم سابقیکاشمرخراسان رضوی125372191553
128250332روبرو دادگستریعلی زنده جانیکاشمرخراسان رضوی125472191266
8248654 پاساژ گازرانی2کاشمر مدرس محمد رضا فتحیکاشمرخراسان رضوی125572191111
255244399 خرداد 15 خرداد روبرو 15کاشمر خ سیده مهناز هاشمیکاشمرخراسان رضوی125672191114
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4155258000بلوار شفا پالک حسین فرهانیکاشمرخراسان رضوی125772191420

کاشمرخراسان رضوی125872191110
حمیدرضا مظفری 

مظفری
55253860خیابان خرمشهر

55242015 خرداد15کاشمر خ بهبودی جنب فروشگاه علی اکبر مدبریکاشمرخراسان رضوی125972191162

خراسان رضوی126072191151
خراسان )کالت 

(رضوی
مصطفی غالمی 

خشت
34723141خراسان رضوی کالت خ امام خمینی پاساژ کریمی

55824003خراسان رضوی شهرستان کاشمر شهر ریوشعلیرضا بهزادپورکوهسرخخراسان رضوی126172191115

57226384مقابل مصال-خ غفاری-گنابادعلرضا مرتضائی مقدمگنابادخراسان رضوی126272191327

57229305گناباد خ غفاری روبه روی کمیته امدادامام خمینینرگس افشارگنابادخراسان رضوی126372191269

1405337221614 و 12گناباد خ بهار بین بهار مریم  فوالدی شهریگنابادخراسان رضوی126472191454

گنابادخراسان رضوی126572191122
حمید رضا مروی 

مقدم
13105337220533پ5و3گناباد خ ناصرخسروبین 

457221470گناباد خ ناصر خسرو راحله پوریوسفگنابادخراسان رضوی126672191287

خراسان رضوی126772191350
خراسان )مشهد

(رضوی
337052206مشهد نبش دانشگاه اکرم خاتمی نیا

خراسان رضوی126872191004
خراسان )مشهد

(رضوی
2033667491پ20بین چهارراه شهیدرستمی ومصلیعلیرضا نعیمی نسب

خراسان رضوی126972191495
خراسان )مشهد

(رضوی
05132523800جاده مشهد نیشابور روستای دیزبادسفلی75کیلومتر احسان محمدخانی

خراسان رضوی127072191003
خراسان )مشهد

(رضوی
27418880 چپ ق21خواجه ربیعمرضیه دانش خواه

خراسان رضوی127172191104
خراسان )مشهد

(رضوی
3637253331 و 34مطهری شمالی - مشهدسارا پهلوان

خراسان رضوی127272191068
خراسان )مشهد

(رضوی
33717009 داخل میالن سمت چپ7شهرک شهید رجایی حر مجید فیاض

خراسان رضوی127372191199
خراسان )مشهد

(رضوی
70937311000پالک35و33مطهری شمالی بینحامد  توافقی فاروجی

خراسان رضوی127472191407
خراسان )مشهد

(رضوی
3437539308و32بل هدایت بین هدایت نادعلی سعیدنژاد

خراسان رضوی127572191010
خراسان )مشهد

(رضوی
حمید رضا جزینی 

بجستانی
1932236492 و17راه شهدا بین شیرازی 4

خراسان رضوی127672191226
خراسان )مشهد

(رضوی
8505135026242 پ 3 و 1بلوار پایداری بین پایداری کمال اسدالهی

خراسان رضوی127772191446
خراسان )مشهد

(رضوی
تکتم حسین پور

مشهد شهرک شهید رجائی خ پورسینا بین 
12و10پورسینا

33713009

خراسان رضوی127872191249
خراسان )مشهد

(رضوی
31305117253559پ3میدان راهنمایی صادقیبهناز احمدی

خراسان رضوی127972191148
خراسان )مشهد

(رضوی
سمیه غفاریان 

خالقداد
8138710200 و 79مشهد بین فکوری 

خراسان رضوی128072191478
خراسان )مشهد

(رضوی
امیرهوشنگ غفران

 وپمپ بنزین طبقه 17بین اندرزگو - خیابان اندرزگو
2 واحد258فوقانی ساختمان محبان الرضا پالک 

05132280076
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خراسان رضوی128172191133
خراسان )مشهد

(رضوی
عباسعلی  اصالنی 

سناجردی
05138469528 دفتر امورمشترکین90 پالک 28مشهد احمدآباد رضا 

خراسان رضوی128272191094
خراسان )مشهد

(رضوی
3735026001 پالک77و 75بلوار معلم بین معلم -مشهدامیر بیکزاده

خراسان رضوی128372191123
خراسان )مشهد

(رضوی
81138524550پ46,48امام خمینیبهناز فعال ملکی

خراسان رضوی128472191250
خراسان )مشهد

(رضوی
2536627879 پالک28شریعتی -قاسم آباد-مشهدرسول سیدعلیزاده

خراسان رضوی128572191451
خراسان )مشهد

(رضوی
سید احسان 

موسویان جندقی
 - 7 و 5بین سلمان فارسی - خیابان سلمان فارسی 

48پالک 
38456792

خراسان رضوی128672191106
خراسان )مشهد

(رضوی
1333689599بلوار وحدت نبش وحدت ابوالفضل نخعی

خراسان رضوی128772191359
خراسان )مشهد

(رضوی
محمد تقی اسماعیل 

زاده عسلی
1805117136117 و 16مشهد خیابان مجد بین مجد 

خراسان رضوی128872191070
خراسان )مشهد

(رضوی
39438682824 پ20و18بین وکیل آباد علیرضا مقدم براتی

خراسان رضوی128972191260
خراسان )مشهد

(رضوی
36736072008پ33 و 31بلوار فرامرز بین فرامرزالناز آهنی

خراسان رضوی129072191087
خراسان )مشهد

(رضوی
اناهیتا ریخته گر 

مشهد
96605138531332 پ 44مشهد خ امام رضا نبش 

خراسان رضوی129172191117
خراسان )مشهد

(رضوی
13233863535پالک14و12سیدی بین قائم حسین عباسی

خراسان رضوی129272191389
خراسان )مشهد

(رضوی
132704364نبش محبی 40مشهد میدان بارشهیدمیرزاییصفیه  عباسی

خراسان رضوی129372191474
خراسان )مشهد

(رضوی
4032151700خراسان رضوی مشهد پنجتن نبش پنجتن محبوبه شیبانی مقدم

خراسان رضوی129472191479
خراسان )مشهد

(رضوی
محمدرضا  ملتی 

نوخندان
3827642767پ20و18بین دستغیب 

خراسان رضوی129572191383
خراسان )مشهد

(رضوی
532719203 و 3بین ابوذر غربی  - 10رسالت - طالب طالقانی مرتضی اسماعیلی

خراسان رضوی129672191086
خراسان )مشهد

(رضوی
مهدی فرزانه کوچکی

 و 21بین طبرسی شمالی -بلوار طبرسی شمالی-مشهد
937پ - 23

32171761

خراسان رضوی129772191410
خراسان )مشهد

(رضوی
25732519550 پالک 19خراسان رضوی مشهد گلشهر نبش آوینی محمد بهشتی نیک

خراسان رضوی129872191346
خراسان )مشهد

(رضوی
26838684026 پ 11مشهد اول فکوری رامین ساالری

خراسان رضوی129972191265
خراسان )مشهد

(رضوی
4237287069و 40بین عبدالمطلب , بلوار عبدالمطلب وجیهه روزخاتونی

خراسان رضوی130072191386
خراسان )مشهد

(رضوی
938527021نبش شوش18مشهد ملک الشعرابهارانسیه یزدی کاهانی

خراسان رضوی130172191079
خراسان )مشهد

(رضوی
1166050426پ15امامت آرش غالمان
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خراسان رضوی130272191198
خراسان )مشهد

(رضوی
فرزانه آفریده قیاسی

 7مشهد میدان شهدا ابتدای خیابان آیت اهلل عبادی بین 
9و 

32231197

خراسان رضوی130372191294
خراسان )مشهد

(رضوی
سید مجید علوی 

کاخکی
37332020 جنب درمانگاه رسالت66و64بین رسالت 

خراسان رضوی130472191367
خراسان )مشهد

(رضوی
18138581411 پ57و55مشهد بین امام رضاراحله داسی

خراسان رضوی130572191406
خراسان )مشهد

(رضوی
48333765329پ.17 و 15بین حر .شهرک شهید رجاییرسول  جوانمرد

خراسان رضوی130672191062
خراسان )مشهد

(رضوی
35137241537 پ 19بین چهارراه عامل و عامل عباس افقهی

خراسان رضوی130772191041
خراسان )مشهد

(رضوی
کبری  حجی آبادی

طبقه همکف 71و69قاسم اباد بلوار شاهد بین شاهد
837پالک

36637778

خراسان رضوی130872191391
خراسان )مشهد

(رضوی
11533927710 پ 27مشهد شهرک طرق رجایی جواد رجبی

خراسان رضوی130972191453
خراسان )مشهد

(رضوی
38900053چهار راه صدف و میدان تربیت[بین -بلوار معلم-مشهدالهام افضلی

خراسان رضوی131072191385
خراسان )مشهد

(رضوی
ندا صمصام 
پوراحمدی

38547622راه دانش مجتمع تجاری دانش4خیابان امام رضا 

خراسان رضوی131172191027
خراسان )مشهد

(رضوی
منیژه رضائی

بل پیروزی نبش میدان حر ضلع جنوبی غربی جنب 
4فضای سبز پ 

8835595

خراسان رضوی131272191365
خراسان )مشهد

(رضوی
محسن برخوردار

نبش -ابتدای جاده مشهد سرخس شهرک رضویه-مشهد
3امام رضا

05123223780

خراسان رضوی131372191390
خراسان )مشهد

(رضوی
نجمه شهپری

 نبش صادقی 17 و 15بین صادقی - بلوار سازمان آب 
15/1

7260851

خراسان رضوی131472191024
خراسان )مشهد

(رضوی
اعظم داودی مقدم 

بایگی
326063006پالک4 و  2بین استقالل 

خراسان رضوی131572191382
خراسان )مشهد

(رضوی
2636660081پالک-6و4بین نوید-شهرک نویداعظم نظیفی

خراسان رضوی131672191387
خراسان )مشهد

(رضوی
2405113754622 اروند28ش ش رجایی حرکاظم یل پور

خراسان رضوی131772191370
خراسان )مشهد

(رضوی
3633656012و34مشهد بلوار رستمی بین رستمی زهرا محمدی هیرمند

خراسان رضوی131872191372
خراسان )مشهد

(رضوی
05116638426دفتر پیشخوان دولت12و10بین اندیشه- قاسم اباد-مشهدجواد رستم زاده

خراسان رضوی131972191261
خراسان )مشهد

(رضوی
مهدی  صادقی 

باالجورشری
105105116674700مشهد قاسم اباد تقاطع شاهدو اندیشه پالک 

خراسان رضوی132072191361
خراسان )مشهد

(رضوی
1436021702 پالک 8 و6مشهد بین استقالل سمیه حسین زاده

خراسان رضوی132172191247
خراسان )مشهد

(رضوی
32516055 دفتر پیشخوان16نبش کرامت9بلوار میامیحسن رضوی شاندیز

خراسان رضوی132272191025
خراسان )مشهد

(رضوی
41/736911025توس - بلوار توس - میدان معراجحسین جعفری نسب
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خراسان رضوی132372191042
خراسان )مشهد

(رضوی
3967100شهرک باهنر حنب قرض الحسنه باهنرحسین خیابانی تنها

خراسان رضوی132472191005
خراسان )مشهد

(رضوی
57033727003  پالک30 و 28بین حر-شهرک شهیدرجایی-مشهدمحمدرضا زینبی

خراسان رضوی132572191214
خراسان )مشهد

(رضوی
31833661000پ42بل ش رستمینورا نوری

خراسان رضوی132672191056
خراسان )مشهد

(رضوی
سید مصطفی    

حسینی
1566087749 پالک 10بلوار معلم نبش معلم 

خراسان رضوی132772191204
خراسان )مشهد

(رضوی
محمد باقر باقرزاده 

آبشوری
476045940و45بین امامت 

خراسان رضوی132872191073
خراسان )مشهد

(رضوی
1796619230پ33قاسم اباد چهارراه ورزش نبش شاهدمصطفی  یاوری نژاد

خراسان رضوی132972191200
خراسان )مشهد

(رضوی
عباس ترابیان

شهریور جنب شهرداری 17حدفاصل پنجراه ومیدان
6منطقه

05113685580

خراسان رضوی133072191168
خراسان )مشهد

(رضوی
4205115227192پ12مشهد قاسم اباد فالحیحمید رضا عباسیان

خراسان رضوی133172191116
خراسان )مشهد

(رضوی
طاهره قائنی کریم 

ابادی
 دفتر 13و11مشهد بیست متری طالب بین علیمردانی

پیشخوان دولت
32716055

خراسان رضوی133272191043
خراسان )مشهد

(رضوی
25732581000گلشهرخیابان گلریزپالکطاهره مخصوصی

خراسان رضوی133372191202
خراسان )مشهد

(رضوی
مهدی جالئیان 

سامانی
28516569 نبش قباد 11خ فداییان اسالم 

خراسان رضوی133472191031
خراسان )مشهد

(رضوی
1332570050 پ33/1 نبش مفتح33متری طالب مفتح30ایدا جبینی طوسی

خراسان رضوی133572191036
خراسان )مشهد

(رضوی
37528443بلوارابوطالب چهارراه ولیعصرعلیرضا متولی حبیبی

خراسان رضوی133672191299
خراسان )مشهد

(رضوی
1547662500و سه راه فلسطین پ28بین فلسطین اشرف امینی

خراسان رضوی133772191037
خراسان )مشهد

(رضوی
58932744441 پ35 و  33مشهد چهارراه گازبین رسالت سروش خدابخشی

خراسان رضوی133872191374
خراسان )مشهد

(رضوی
4436650803و42بین توس -بلوار توسسمیرا زحمتکش

خراسان رضوی133972191363
خراسان )مشهد

(رضوی
1038656152پالک -68بین چهارراه صیاد شیرازی و پییروزی محمد امامی امین

خراسان رضوی134072191046
خراسان )مشهد

(رضوی
5405118666029پالک55مشهد بلوار معلم معلم علیرضا روغنگر

خراسان رضوی134172191211
خراسان )مشهد

(رضوی
2177292 دفترپیشخوان5و3طبرسی شمالی بین حمید شیبانی پور

خراسان رضوی134272191196
خراسان )مشهد

(رضوی
9687337217 پ74و72مشهد خ عبادی بین عبادی هادی فرازمند

خراسان رضوی134372191015
خراسان )مشهد

(رضوی
محمدرضا عرفانی 

قوی نیا
ابتدای بلوارهدایت روبروی آتش نشانی ساختمان هدایت 

12مغازه همکف پالک 
37340090
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خراسان رضوی134472191045
خراسان )مشهد

(رضوی
05117263338دفتر مشترکین426 پ26 و 24بین عبدالمطلبحسن  نظری

خراسان رضوی134572191127
خراسان )مشهد

(رضوی
5/133687074 پالک6مشهد بل مصلی مصلیفاطمه  عقدایی

خراسان رضوی134672191030
خراسان )مشهد

(رضوی
بهنام صالحی

 داخل پاساژ پالک 90 و 88عبادی بین عبادی ... خ آیت ا
1142

37340079

خراسان رضوی134772191098
خراسان )مشهد

(رضوی
مریم اسماعیل زایی 

غریب
12737658835مشهدبلوار فردوسی بین میدان جانباز و ثمانه  پالک 

خراسان رضوی134872191109
خراسان )مشهد

(رضوی
27536096452 پ 41سیدرضی محسن صدیق یاساقی

خراسان رضوی134972191205
خراسان )مشهد

(رضوی
159332703336 پ65انتهای طبرسی اول بعد از طبرسیحسین میرزابیاتی

خراسان رضوی135072191375
خراسان )مشهد

(رضوی
سولماز اسالمی 

سبزوار
نرسیده به -تقاطع سید مرتضی-مشهد بلوار فرهنگ 

312طبقه همکف- پالک  - میدان سید رضی 
36086936

خراسان رضوی135172191212
خراسان )مشهد

(رضوی
مسعود حسینیان 

رنجکش
337652200و1بلوارولیعصر بین ولیعصر-کوی امیر-مشهد

خراسان رضوی135272191381
خراسان )مشهد

(رضوی
6305132568060مشهد طالب بلوار امت پ محمد  نظری ازاد

خراسان رضوی135372191376
خراسان )مشهد

(رضوی
35312122 راست3 ق 12اقدسیه -بلوار میثاق-قاسم اباد-مشهدفاطمه سلیمیان اول

خراسان رضوی135472191080
خراسان )مشهد

(رضوی
حسین اصغر ناظمی 

گلیان
4393851440سیدی بلوار صبا تقاطع صبا و شهید دایی  پالک 

خراسان رضوی135572191380
خراسان )مشهد

(رضوی
332728120 3نبش میثم(سی متری طالب)خیابان شهید مفتحفهیمه مهربان

خراسان رضوی135672191245
خراسان )مشهد

(رضوی
32733000بلوار طبرسی اول تقاطع گازشرقی جنب بانک ملتجاسم  هنرمندشکرتو

خراسان رضوی135772191078
خراسان )مشهد

(رضوی
فروزان فیروزکوهی 

مقدم
14405118429904 144مشهد میدان ملک اباد نبش منتظری یک پ

خراسان رضوی135872191195
خراسان )مشهد

(رضوی
42036300 پ 22 و 20مشهد بل سجاد بین سعید سلمانی هودانلو

خراسان رضوی135972191022
خراسان )مشهد

(رضوی
20936030003پ-19نبش معلم جواد نیک کردار

خراسان رضوی136072191050
خراسان )مشهد

(رضوی
هاشم صرفی

 96/2مشهد خ دکتر بهشتی حاشیه میدان کوشه ای پ 
1050دفتر 

38446797

خراسان رضوی136172191203
خراسان )مشهد

(رضوی
محمد صالح کریم 

زاده
5837121705و56بلوار عبدالمطلب بین

خراسان رضوی136272191633
خراسان )مشهد

(رضوی
حامد سنمی گلین 

قلعه
33554046مشهد تپه سالم

خراسان رضوی136372191207
خراسان )مشهد

(رضوی
مریم ناوی

خراسان رضوی شهرستان مشهد خیابان کوهسنگی 
2 پالک4کوهسنگی

38527772

خراسان رضوی136472191228
خراسان )مشهد

(رضوی
862121666پالک 1تن 5تن مقابل 5مشهدخلیلی افشین
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خراسان رضوی136572191120
خراسان )مشهد

(رضوی
وحیده  رستمی 

سابقی
336230494 پالک 83مشهد قاسم آباد حجاب 

خراسان رضوی136672191060
خراسان )مشهد

(رضوی
37637266بلوار فردوسی مقابل سالن شهید بهشتیجعفر گلزاری

خراسان رضوی136772191215
خراسان )مشهد

(رضوی
26038838383 پ34بلوار  هنرستان نبش حسینی... سید اسد ا

خراسان رضوی136872191051
خراسان )مشهد

(رضوی
05812237573قوچان حاشیه میدان ازادی پست ازادی قدیمعلی خوش ناوخی

خراسان رضوی136972191017
خراسان )مشهد

(رضوی
8434046احمداباد ابتدای بهشت مجتمع هشت بهشتعلیرضا یگانه

خراسان رضوی137072191147
خراسان )مشهد

(رضوی
6837242111راه عامل نبش عامل4مشهد بین میدان ابوطالب و مریم سلیمانی

خراسان رضوی137172191033
خراسان )مشهد

(رضوی
193444243بل فرودگاه پروین اعتصامیبنفشه اصغری

خراسان رضوی137272191069
خراسان )مشهد

(رضوی
حمید صفری ازغندی

 جنب مسجد علی بن 95 و93مشهد بلوارچمن بین
(ع)ابیطالب

33681116

خراسان رضوی137372191074
خراسان )مشهد

(رضوی
1005116584333 ابتدای شهرک امام علی سمت راست پ65بلوار توس فاطمه یاری

خراسان رضوی137472191035
خراسان )مشهد

(رضوی
6095772 مقابل سالن حاتمی3بل فرامرز عباسی فرامرزسید محمود فیاضی

خراسان رضوی137572191119
خراسان )مشهد

(رضوی
2937423558خواجه ربیع سمیه   هوشمند

خراسان رضوی137672191032
خراسان )مشهد

(رضوی
محمد رضا خرمی 

طرقبه
سمت 4طبرسی چهارراه برق قبل از شهرداری منطقه 

972چپ پالک 
32702524

خراسان رضوی137772191038
خراسان )مشهد

(رضوی
5532247555 پالک 24خیابان آیت اهلل بجهت نبش بهجت مهدی رضایی

خراسان رضوی137872191163
خراسان )مشهد

(رضوی
2733925629شهرک طرق نبش شهید ساعیفاطمه ساالری مقدم

خراسان رضوی137972191052
خراسان )مشهد

(رضوی
67205138927004پالک - جنب بانک شهر  - 45 و 43بین معلم مهدی جوکار

خراسان رضوی138072191118
خراسان )مشهد

(رضوی
1405117291068و12مشهد مطهری جنوبی  بین مطهری جنوبی حسین کهندل

خراسان رضوی138172191142
خراسان )مشهد

(رضوی
37236219001پالک38قاسم ابادنبش حجابتکتم امیری

خراسان رضوی138272191013
خراسان )مشهد

(رضوی
17032794993 پ 6طالب خ مفتح الهه فروتن راد

خراسان رضوی138372191001
خراسان )مشهد

(رضوی
8136670779 و79مشهد بلوارتوس بین توس سیدفخرالدین حکاک

خراسان رضوی138472191475
ملک  

خراسان )آباد
(رضوی

33523181روبروی آموزشو وپروش-ملک آباد -مشهدامیر حمزه شفائی

6726334فیض اباد مه والت خ شریعتی جنب شیرینی سرای بهارانایمان  پورخواجهمه والتخراسان رضوی138572191233
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علیرضا نیک زادمه والتخراسان رضوی138672191164
خراسان رضوی شهرستان مه والت فیض اباد خیابان 

11شریعتی نبش 
56728008

53243090روستای نسر-بخش رخ -تربت حیدریه عباسعلی  نظامدوستنسرخراسان رضوی138772191649

54164100نشتیفان خیابان خیامعبدالکریم بی مثالنشتیفانخراسان رضوی138872191661

خراسان رضوی138972191053
خراسان )نصرآباد

(رضوی
آسیه حیدری

تربت جام بخش نصرآباد حاشیه جاده بین خ امام رضا ع 
15و17

52624499

2845223334شهرستان جوین نقاب خیابان امام رضا مجتبی دالورنقابخراسان رضوی139072191337

هادی جعفرینیشابورخراسان رضوی139172191546
نیشابور قلعه نو جمشید حاشیه پادگان قدس سمت 

راست دفتر پیشخوان جعفری
42303242

احسان  اسحقینیشابورخراسان رضوی139272191549
نیشابور بلوار کمربندی روستای چاه بلند جنب رستوران 

اکبرجوجه
05142253590

42253000امام ابتدای منوچهری شمالیحامد حسینینیشابورخراسان رضوی139372191447
1843345902و16شهریور بین 17خراسان رضوی نیشابور خ هادی  حسینینیشابورخراسان رضوی139472191262

زهرا سامعینیشابورخراسان رضوی139572191322
نیشابور میدان خیام روبه روی میدان روز بلوار سروستان 

دفتر پیشخوان
05512233180

6627221نیشابور انتهای بلوار دانشگاه نبش خیابان ادبزکیه قربانینیشابورخراسان رضوی139672191323

معصومه احمدابادینیشابورخراسان رضوی139772191175
نیشابور ضلع شمالی میدان بی بی شطیطه رو به رو خ 

 دفتر پیشخوان دولت نصر2بانو پسنده 
43345103

معصومه اسحقینیشابورخراسان رضوی139872191173
خ سیمتری طالقانی خ کاشمر دفتر پیشخوان دولت 

اسحاقی
2219502

ابوالفضل رجائینیشابورخراسان رضوی139972191209
نیشابور  خ امام میدان خیام روبروی میراث فرهنگی 

خدمات ارتباطی رجائی
42216800

505513343711بلوار شهید فهمیده نبش فهمیده علی سرچاهینیشابورخراسان رضوی140072191179
42233600 بهمن شرقی خ قدس شمالی22نیشابور خ آتنا گالبنیشابورخراسان رضوی140172191281
نیشابورخراسان رضوی140272191181

تکتم سادات 
محمدی موسوی

نیشابور اول خ ایستگاه روبه روی ثبت اسناد دفتر پیش 
خوان دولت محمدی

43344330

نیشابورخراسان رضوی140372191174
سیدعلی اکبر 

سیدموسوی
ابتدای بلوارشهیدفهمیده روبرو 

دفترشهیدفهمیده22فهمیده
43333733

لیال  دهنوینیشابورخراسان رضوی140472191171
بلوار فضل روبروی خیابان موعود جنب بانک ملی دفتر 

پیشخوان قدس
6623900

1243328981خیابان شریعتی نبش شریعتی هادی برزنونینیشابورخراسان رضوی140572191135
47239450 پالک 32خیابان امام خمینی محمد رضا مالییاسفراینخراسان شمالی140672201009

7837235266خ طالقانی روبروی بانک کشاورزی پ- اسفراین امین خاکشورسعادتاسفراینخراسان شمالی140772201012

زهرا اکملی کشتاناسفراینخراسان شمالی140872201003
جنب پاساژ -روبروی مسجد جامع قدیم-خیابان مطهری

111پالک-وحدت
37222125

معصومه  محمودیاسفراینخراسان شمالی140972201039
خیابان مطهری سه راه کوشکی جنب شیشه بری 

جهانگرد
37235100

32883810روبروی بانک کشاورزی- شهر پیش قلعه- آشخانهمحبوبه سبحانیآشخانهخراسان شمالی141072201028
4221712روبروی بانک تجارت-بلوار شهید بهشتی-آشخانهعلیرضا ایمان پورآشخانهخراسان شمالی141172201020
وحیده  قره چورلوآشخانهخراسان شمالی141272201026

خیابان هاشمی نژاد جنب تقاطع هاشمی نژاد و -آشخانه
590امام خمینی پ 

32921611
نور محمد الهیبجنوردخراسان شمالی141372201071

خراسان شمالی بجنورد روستای سرچشمه انتهای روستا 
جنب مصالح فروشی

32443311
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32747285 و گلستان شمالی7گلستانشهر بین امیرکبیرابوذر نامداریانبجنوردخراسان شمالی141472201076
32284247حد فاصل کالته محمد علی پهلوان و شهید آذرسامصطفی علی آبادیبجنوردخراسان شمالی141572201072
32319889شهرک امام خمینیپری مکرمیبجنوردخراسان شمالی141672201066

حسن مجیدیبجنوردخراسان شمالی141772201059
کوی امام هادی ورودی گورستان پارک - بجنورد

65جاویدنبش میدان  اول پالک 
32243181

آمنه جهانیبجنوردخراسان شمالی141872201014
خراسان شمالی بجنورد خیابان دوچنار روبروی درمانگاه 

فارابی
2246004

سعیده  محمدیبجنوردخراسان شمالی141972201038
 شهریور مقابل بانک 17 راه 4بجنورد خ طالقانی شرقی 

سپه دفتر پیشخوان الهامی
2242043

محسن شیروانیبجنوردخراسان شمالی142072201015
بجنورد خ شریعتی شمالی مقابل سرای گردشگران پ 

346
32241915

بجنوردخراسان شمالی142172201031
علی اصغر 

وحدانی رشوانلویی
32257952خیابان طالقانی شرقی بین پارک شهر و کتابخانه دهخدا

1132254070طالقانی شرقی روبروی کوچه کالنتری - بجنوردمحسن پوستینیبجنوردخراسان شمالی142272201004

عالیه سعادتمندبجنوردخراسان شمالی142372201022
بین میدان کارگر و چهارراه باسکول جنب -بجنورد

آموزشگاه مهدی
32720170

32240606خ طالقانی غربی چهارراه ژاندارمری نبش تقاطععلی  کاربینبجنوردخراسان شمالی142472201013
32227778خیابان آزادی-بجنوردابراهیم   ابراهیمیبجنوردخراسان شمالی142572201002
13722314490بجنورد خ امام خمینی غربی پحمید رضا  شیدابجنوردخراسان شمالی142672201018
05842223963خ طالقانی شذقی جنب ک جاجرمیمجید جین چیبجنوردخراسان شمالی142772201050

بجنوردخراسان شمالی142872201006
فرهاد جهانیان 

جهانیان
05842224701خ امام خمینی غربی حدفاصل میدان مادر ودولت

5853253544خراسان شمالی گرم خ انقالبمحمدرضا علیمرادیجاجرمخراسان شمالی142972201032

32277600خ شهید باهنر جنب اموزش وپرورشفهیمه رضائی جاجرمجاجرمخراسان شمالی143072201023

بهزاد حاتمیحصارگرمخانخراسان شمالی143172201065
پالک - نبش میدان  - (ع)بلوار امام رضا- حصارگرمخان 

63
32444323

سنخواستخراسان شمالی143272201040
فاطمه جعفریان 

سرمزده
05853383995خراسان شمالی سنخواست خیابان فرهنگ

05832522421شوقانحسین حسینیشوقانخراسان شمالی143372201046

خراسان شمالی143472201008
خراسان )شیروان 

(شمالی
4636224166اول شهرک طالقانی پالک-شیروان -خراسان شمالیعلی رجب زاده

خراسان شمالی143572201036
خراسان )شیروان 

(شمالی
05856235700خ سعدی بعدچهارراه گلستانمهسا  اکبری

خراسان شمالی143672201011
خراسان )شیروان 

(شمالی
36224700خیابان گلستان نبش کوچه دارایی جنب آفتاب شرقطیبه اسماعیل پور

خراسان شمالی143772201049
خراسان )شیروان 

(شمالی
36226687 داخل کوچه6شیروان خ امام خمینی غالمحسین  معصومی
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خراسان شمالی143872201010
خراسان )شیروان 

(شمالی
56226900شیروان خیابان ابن سینا فریبا اکبری

خراسان شمالی143972201029
خراسان )شیروان 

(شمالی
305856219992خیابان مولوی نبش مولویحامد بغنی باجگیران

خراسان شمالی144072201001
خراسان )شیروان 

(شمالی
36236400جنب راهنمائی ورانندگی- خ سلمان فارسی - شیروانسمیرا  صفاریان ثانی

36465169خراسان شمالی  فاروج تیتکا نلو  خ امام رضاحمید رضا کارگرانفاروجخراسان شمالی144172201047
05858226114خیابان شهید مهدی شوشتریوحید احسانی مقدمفاروجخراسان شمالی144272201016
8224662بلوار امام رضا نرسیده به مخابراتزهره  نورزادهفاروجخراسان شمالی144372201034
32863359خ طالقانی شرقی-قاضی-خراسان شمالیمسعود  روح پرورقاضیخراسان شمالی144472201057
2354043شهر درق- گرمه محمد باقر  امانیگرمهخراسان شمالی144572201054

05854225278نرسیده به دبیرستان فاطمه زهرا.بهمن22خیابان .اشخانهسحر بهمنی محمودمانه وسملقانخراسان شمالی144672201033

خراسان شمالی144772201077
میان آباد 
اسفراین

سمانه رحیمی
ابتدای خ .میدان بسیج.اسفراین.خراسان شمالی

797پالک.امام
37231033

مهتا یزدی نژادالوانخوزستان144872211336
 دفتر 38 شرقی پالک 17نبش خیابان - کیان آباد- اهواز

72211336پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی 
33386677

خوزستان144972211060
امیدیه 

(خوزستان)
52628720بازار مهاجرین روبروی رستوران تشریفاتیعقوب اصفهانی

خوزستان145072211110
امیدیه 

(خوزستان)
صالح  سعیدی خواه

خوزستان امیدیه بازار پشت بانک کشاورزی ربروی 
پارکینگ شهرداری

06523221933

43283219اندیکا شهر قلعه خواجهفریده نوذریاندیکاخوزستان145172211370
06424240924اندیمشک خ امام حسین ع جنب کارخانه یخ فخراییمریم معین زادهاندیمشکخوزستان145272211302

علی اکبر میرعالیاندیمشکخوزستان145372211164
بین خ بازگیر  (پرتو)اندیمشک کوی شهدا خ شهیدآوینی 

157 و خ اردوانی جنب بازارچه پالک 
42650030

42655060اندیمشک خ پاسداران نبش خ ش بازگیرمنیره معافیاندیمشکخوزستان145472211022
3906424261000کوی لور بلوار شهید بهشتی پالکسعید برسماندیمشکخوزستان145572211207
42621911خ روشنی نبش انقالباناهیتا فوالدوندیاندیمشکخوزستان145672211135
57542620715خ امام جنب پل زیر گذر پالک پرویز  گرامیاندیمشکخوزستان145772211167
06424236055خ انقالب جنب مخابرات مرکزی روبروی استادیومفروزان  خلیجاندیمشکخوزستان145872211090
0613341039گلستان بلوار کارگز بین غزالی و شمسهوشنگ محمد پوراهوازخوزستان145972211378
06135589321 متری20کوی مهدیس خیابان رمضان  دانشفراهوازخوزستان146072211366

کریم بنی نعیماهوازخوزستان146172211368
گلستان کوی سعدی نبش خ جاویدغربی ساختمان 

دیپلمات
33354465

علی سواریاهوازخوزستان146272211091
 پردیس بلوارگلدیس نبش خیابان بهشت روبه روی 

کلینیک ناباروری
06133356542

09206169052متری سپاه نبش شهادت24کیانشهر خیابان مهدی عبدموالییاهوازخوزستان146372211360
4401323(ع)الهایی خ امام حسن عسکری سعید الهائی سحراهوازخوزستان146472211356
1334417471شهرک اغاجری بلوار گلبهار الدنولی اهلل طاهری نیااهوازخوزستان146572211219
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339061283 واحد یک2 متری الله 18کیانشهر خ سارا  جاللیاهوازخوزستان146672211335
423910379 شرقی ساختمان طوبی پالک 2کیانپارس خیابان پریسا جمالپوراهوازخوزستان146772211078
35520852 پاداد شهر6 و 5بین خیابان  (یوسفی)کوی فاطمیهاحسان چگنی زادهاهوازخوزستان146872211196

سعادت ابراهیم زادهاهوازخوزستان146972211066
 پاداد  دفتر 10اهواز پاداد شهر بلوار حواالعمه روبروی 

پیشخوان
5544344

رقیه مندنی زادهاهوازخوزستان147072211252
اهواز پردیس بلوار گلشن بین گلدسته و گلفام مجتمع ده 

سفید
33721991

06113332423اهواز،میدان هجرت،ابتدای سپاه،دفتر پیشخوان هجرتمصطفی صانعیاهوازخوزستان147172211259

06112236008اهواز نادری خ علم الهدی جنوبیعباس باغبانیاهوازخوزستان147272211166

ابراهیم امیدواراهوازخوزستان147372211051
کمپلو خیابان بنی هاشم بین کیان و غزنوی روبه روی 

301بانک ایران زمین پالک 
33799499

اهوازخوزستان147472211129
نجمه السادات 

ساالری پور
06113344438اهواز گلستان خ بوستان نبش تیر

سمیه مظفریاهوازخوزستان147572211310
اهواز باهنربلوارمعلم بین آموزگار وبهاران طبقه باالی 

بانک مهر
32279060

محمدرضا مقدمیاناهوازخوزستان147672211277
اهواز خ نادری بین نظامی و خوانساری رو به روی بانک 

صادرات ساختمان قاطع  طبقه اول
32211230

31706112258099 اسیا اباد پ 9اهواز اتوبان پاسداران نبش خ سید عباس کاظماویاهوازخوزستان147772211092

اهوازخوزستان147872211231
مایده السادات  

آلبوشوکه
4453858اهواز میدان شهید بندر جنب بانک صادرات

32280537 دستگاه روبروی مسجدنور254سالت منازل مهدی شفیعیاهوازخوزستان147972211339
31232926010اهواز خ شریعتی خ غفاری نبش خاقانی پفاطمه سراج زادهاهوازخوزستان148072211346

اهوازخوزستان148172211073
سید حسین یابری 

مفرد
اهواز خیابان سلمان فارسی شرقی بین خ - خوزستان 

261شریعتی و محمدیان زاده پالک 
32217445

احمد برهانی فراهوازخوزستان148272211311
اخر اسفالت انتهای خیابان شریعتی جنوبی بعد از : اهواز 

 نبش سراج22کالنتری
5507275

حسن قناعتیاهوازخوزستان148372211317
اتوبان گلستان بین میدان فرهنگشهر و شهرک دانشگاه 

4نبش ساعی
33344441

سید مرتضی بصیراهوازخوزستان148472211143
خوزستان اهواز خ طالقانی ابتدای خ خوانساری پالک 

275
32236582

33771822اهواز فلکه کمبلوشریف عچرشاهوازخوزستان148572211258

فروغ ساعت سازاهوازخوزستان148672211253
 متری و خوانساری کوچه 24اهواز خ رستگاری بین 

آرامش
2220006

53512010خرمشهر خیابان چهل متری جنب بیمه آسیاعلی  گله دارنژاداهوازخوزستان148772211048

محمدعلی فرهیاهوازخوزستان148872211248
دزفول خیابان طالقانی پارکینگ آقامیر جنب صندوق 

قرض الحسنه شهید بهشتی دفتر پیشخوان امیرالمومنین
42230075

محمدرضا موحدزادهاهوازخوزستان148972211055
 آسیه آباد 4اهواز زیتون کارگری خ کارون رویروی خ 

120
22577777

33754141بین بهمن و اسفند-خ فروردین-بلوار گلستان-اهوازمحمدرضا پورکیااهوازخوزستان149072211072
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حمیدرضا اسدیاناهوازخوزستان149172211019
بهبهان بانک ملی خ امام حسین دفتر پیشخوان دولت 

اسدیان
06712229055

اهوازخوزستان149272211099
حمید غالمحسین 

زاده
1106112263431پالک9و8بین خ (منبع اب)شهرداری 3فاز

محمد جادریاهوازخوزستان149372211016
طبقه فوقانی -مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خ

فروشگاه امانیه
06113339222

34416111کوی نفت نبش رسالتناهید گرمسیریاهوازخوزستان149472211175
50732245939اهوازخ عالمه پداود حسینیاهوازخوزستان149572211003
674479656پالک -جنب بانک تجارت-زرگان-اهوازیاور احمدیاهوازخوزستان149672211013

34457505اهواز فلکه شهید بندر ضلع جنوبی دفتر پیشخوان دولتسید یوسف مشعشعیاهوازخوزستان149772211191

فائقه نیسیاهوازخوزستان149872211155
 جدید 3 و2اهواز کوت عبداهلل کوی شریعتی دو بین خ

44پ
35555750

34464673 اقبال مجتمع ملت19کوی ملت نبش خیابان زینب زاهدنسباهوازخوزستان149972211216

مهدی کعب عمیراهوازخوزستان150072211148
آخرآسقالت خ شریعتی جنوبی بین ابراهیمی و نبوی 

1554پ
5523322

اهوازخوزستان150172211109
فریدون  پورابول 

قاسمی
06112236002اهواز چهاراه نبش خ امام مجتمع تجاری اریانا

3379794غربی15 14بین خ - کیانپارس- اهوازمهدی جنت مکاناهوازخوزستان150272211046

2834465416کوی ملت خیابان دانیال خ مریم پالک -اهواز مینا احمدی بلوطکیاهوازخوزستان150372211077

233791084خ شیخ بها جنوبی نبش ادیبی پ-خشایارفرهاد یاللیاهوازخوزستان150472211278

36552121ویس خ اصلی بازار پاساژامام رضا=اهوازسید محمد مشعشعیاهوازخوزستان150572211226

43538090خ ولی عصر  میدان توحید بایمان ساداتسیده اعظم موسویاهوازخوزستان150656648

اهوازخوزستان150772211222
سید محمد امان 

مرمضی
06112222894اهواز خ نادری بین ادهم و بهزادی

1834472454 پ 16اهواز کوی ملت خ عامری نبش ک فروزان ترابی فرداهوازخوزستان150872211005
35539518 پاداشهر بین آبان و آذر شرقی1اهوازفاز راشل شیرعلیاهوازخوزستان150972211214
5093791784اهواز خ بنی هاشم بین هاللی وفراهانی پمنصور غزالوی پوراهوازخوزستان151072211212

نسترن اسربافاهوازخوزستان151172211009
اهواز خ سی متری نرسیده به چهار راه زندبین صابرپور 

وهاللی
32926336

ناصر جاسم نژاداهوازخوزستان151272211015
کوی ملت بلوار پاسداران بین خیابان اقبال و خیابان مهر 

934پالک 
4470669

36726367حمیدیه جنب اداره مخابراتفیصل حیدریاهوازخوزستان151372211197

امیر ارسالن داودیاهوازخوزستان151472211178
اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدی و 

بایینی روبروی سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر
35539735

14506114448181اهواز ملی راه خیابان زاویه بین خاقانی و بهشتی پ مریم  علی پوراهوازخوزستان151572211146

2271937مقایل بانک تجارت- بازارچه مرکزی-سپیدار-اهوازامینه موسویاهوازخوزستان151672211118
3399770کوی علوی فراهانی جنوبی نبش نوراسالمعادل نیسیاهوازخوزستان151772211184

سارا سیف الساداتاهوازخوزستان151872211080
بین حجت و - خ زیتون - ف چیتا - زیتون کارمندی 

فردوس
34491960
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سرور   آزاده فراهوازخوزستان151972211195
زیتون کارمندی خیابان فاطمی بین زیتون و زمزم پالک 

83
34445209

33311500(سلویچ)8مالشیه نبش خیابان علی مروانیاهوازخوزستان152072211036
55555333اهوازجاده کوتعبداله کوی ش چمران خ نورانیآمنه عبود زادهاهوازخوزستان152172211049
2533770709و23اهواز کمپلو خیابان غزنوی جنوبی پاک لطف اهلل  ساکیاهوازخوزستان152272211173
6833799177کوی انقالب خ ولی عصر بین کاشف و ابهری پ علی سیاحیاهوازخوزستان152372211133

پگاه فتحیاهوازخوزستان152472211035
، خیابان مهربند ، بین جراح  (یوسفی)اهواز،کوی فاطمیه 

285زاده و کوکبی ، پالک 
35717686

8432241314 پ 14کوی ابوذر خ مژده   ایران پوراهوازخوزستان152572211084

اهوازخوزستان152672211094
سیدداود  مرتضوی 

نبی
333356634فرهنگشهر خ رشد 

43629850خ ش لجم اورک روبروی چاپخانه سابق عادلنگار رشیدیایذهخوزستان152772211271
06143632666ایذه خیابان امام نرسیده به گاراژ محمدیمعصومه سیدیایذهخوزستان152872211088
43635722ایذه بین چهارراه امام علی و چهار راه گازظاهر مرادیایذهخوزستان152972211243
43642415ایذه خیابان فرهنگ روبروی اداره داراییالله رحمانی پیانیایذهخوزستان153072211002
06925225399خوزستان ایذه خ محمدرسول اهللزینب  مکی پورایذهخوزستان153172211124
06925227580بلوار زاگرس روبروی دانشگاه ازادسمنبر سعیدیانایذهخوزستان153272211320
43628689ایذه خ حافظ جنوبی نبش خ ش حسن زادهمهوش اسکندریایذهخوزستان153372211037
43626010ایذه چهار راه امام  خ حافظ شمالیمحمدرضا  کرمیایذهخوزستان153472211273
43640999خوزستان ایذه خ امام ک مسجد جامععبدالکریم احمدیایذهخوزستان153572211183
43624444خوزستان ایذه چهار راه هالل احمر دفتر امامیستار امامیایذهخوزستان153672211169
43626012میدان والیتزیور  اسمعیل وندیایذهخوزستان153772211117
43626323نبش میدان سپاه پاسدارانعلی  حیدریایذهخوزستان153872211097
20606153351826 پ34آبادان نبش ذوالفقارسعید حمداویآبادانخوزستان153972211229

آبادانخوزستان154072211288
صفورا جهانگیری 

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

1153330270نبش بهار 3خوزستان آبادان کوی قدس ایستگاهجاسم معلمیانآبادانخوزستان154172211319
42553309023بلوک18و17آبادان شاملو بین بهمنمحبوبه غصه زادهآبادانخوزستان154272211251
4453224828آبادان خ امیری کوچه فردوسی پ لیال عباسیآبادانخوزستان154372211079
53369019 پیشخوان دولت2 جنب الله12ابادان ایستگاه موسی بن محسنآبادانخوزستان154472211294

احسان  عیدیآبادانخوزستان154572211108
خیابان شیر خورشید -احمدآباد-آبادان-خوزستان

53274روبروکلینیک شهید بهشتی دفترخدمات ارتباطی
53338311

52664926خ جانبازان جنب پارک بعثتفخرالدین   آقائیآغاجارئخوزستان154672211047
43733180میداود خیابان بلوار شهداصغرا پاتیشباغ ملکخوزستان154772211351
06924225570باغ ملک خیابان امام خامنه ای جنب پمپ بنزینامید پیروزادهباغ ملکخوزستان154872211131
3720916خوزستان باغ ملک خ امام روبروی بانک ملیفریده سلیمانیباغ ملکخوزستان154972211116
43773521خوزستان شهرستان باغملک شهر قلعه تلمسیح  رضاییباغ ملکخوزستان155072211032
43724777باغملک خ آیت اهلل خامنه ایمحمد بیژنیباغ ملکخوزستان155172211040
536573514خوزستان شهر شیبان بلوار اصلی نبش خ علی عطاییباوئخوزستان155272211172

2236005سربندر انتهای بلوار جهان آرا ضلع غربی حسینیه ثاراهللمهری  بلوکیبندرامام  خمینیخوزستان155372211025

2320005 خ شهرداری نبش خ ششم3فازعلی درویشیبندرماهشهرخوزستان155472211270
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بندرماهشهرخوزستان155572211070
مهرنوش رئیس 

قنواتی
52338356جنب بانک انصار(ره)ماهشهر میدان امام 

5552330528ماهشهر خ شریفی تقاطع منتظری پ زینب  حیدری دوستبندرماهشهرخوزستان155672211316

52875585خ دانشگاه آزاد درب شرقیایران مشایخیبهبهانخوزستان155772211265

بهبهانخوزستان155872211299
یوسف بارونی زاده 

بهبهانیان
28606713323686بهبان خیابان پیروز جنب بانک تجارت پالک 

بهبهانخوزستان155972211140
محمدرضا سعادت 

فرح
52820001خ جوانمردی دفتر پستی سعادت فرح

11806713325696خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد پاسماعیل  خیرالهیبهبهانخوزستان156072211159

مدینه  طیب نیکتشانخوزستان156172211361
ابتدای خیابان - شهر تشان -شهرستان بهبهان-خوزستان

وردی درمانگاه
06152807770

جایزانخوزستان156272211241
سیدمهدی موسوی 

نسب
52673480خوزستان جایزان خیابان ولیعصر

فاطمه ملحانچمرانخوزستان156372211242
خوزستان بندرماهشهرشهرچمران شهرک بعثت 

هزارواحدی پشت بازارچه کیمیا
52426230

خوزستان156472211087
حسینیه  
خرمشهر

53510090خرمشهر خ خلیج فارسبهزاد امیری

خرمشهرخوزستان156572211324
سید ناصر سعیدی 

موسوی
06153533984کوت شیخ خیابان ایران زمین جنب بنگاه رسام

06324222338حافظ نو انتهای کوچه دکتر طریحیمعصومه طویالنیخرمشهرخوزستان156672211260

53530993خرمشهر بلوار بیت المقدس روبروی قنادی پاپابدریه موسوی طادیخرمشهرخوزستان156772211053

06324229754 متزی روبروی داروخانه شبانه روزی جنب40خ علی نوروزیخرمشهرخوزستان156872211001

خرمشهرخوزستان156972211157
محمدصادق ساعی 

پور
53513164بازار صفا خ سرپوشیده

دزفولخوزستان157072211200
lمحمد تقی  
محمدی خباز

42231005دزفول خ طالقانی غربی پست شیخ انصاری

زینب مرادی عمرودزفولخوزستان157172211357
خوزستان دزفول شهر شمس آباد کوی قلعه سید انتهای 

بلوار طالقانی
06142378784

06142246376نبش خیابان انصارالحسین-متری 45بلوار امیر طالبیاندزفولخوزستان157272211075
06142536232دزفول خ فردوسی شمالی نبش یاوران اسالمزهره اعتمادپوردزفولخوزستان157372211217

محسن زمانی راددزفولخوزستان157472211189
خوزستان دزفول خناصرخسروبین بوعلی و فردوسی 

روبروی مسجد حجت ابن الحسن
06142541560

عصمت یاسمی فردزفولخوزستان157572211275
خ امام خمینی شمالی بین خ صاحب الزمان و بلوار شهدا 

رو به رو خ قدس
06415260874

دزفولخوزستان157672211211
معصومه درویش 

علیزاده
106415260665بلوار پیام اوران روبروی شهرداری منطقه 

42240999دزفول خ امام خمینی شمالی پایین تر از سبزقباعباس بختیاریدزفولخوزستان157772211069
06415270350دزفول کوی اندیشه خ امید اصلیایمان فتاحیدزفولخوزستان157872211272
42272626دزفول خ منتظری نبش فردوسیفاطمه شریف نیادزفولخوزستان157972211121
42325955خ امام خمینی جنوبی بین سوم شعبان و میعادگاهنرگس  قنادنیادزفولخوزستان158072211144
06416264650غرب پل جدید جنب سینما بهمناحمدرضا رشنودزفولخوزستان158172211291
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06412270036خیابان شریعتی بین خ امام وافرینش جنب پاساژ ولیعصرامید   تنورسازدزفولخوزستان158272211056

غالمرضا شالل نژاددزفولخوزستان158372211064
خ منتظری بین انقالب و حبیب ابن مظاهر جنب کارخانه 

یخ
42224315

42227008بهمن22بلوار جمهوری بین ابوریحان وفردوس معرفیان پوردزفولخوزستان158472211030

دزفولخوزستان158572211254
منصور  سید 

محمودی
412221862خ فردوسی نبش جهاد

حسین رضایی منشدشت آزادگانخوزستان158672211314
بلوار ایتاهلل خامنه ای بعد از - سوسنگرد - خوزستان 

-ترمینال سابق جنب سپاه 
36750956

43597176خوزستان رامشیر خ شریعتی نبش کوچه بهارالهام اسکندریرامشیرخوزستان158772211123
43593156خوزستان رامشیرخ امام روبروی مخابراتحجت  غبیشاویرامشیرخوزستان158872211050
1043556678بلواررزمندگان نبش خیابان نرگسپروانه رضایی منشرامهرمزخوزستان158972211363

43529560فرعی جنب مسجد امام-خوزستان رامهرمز خ ولیعصر صدیقه  الیارامهرمزخوزستان159072211057

43520312رامهرمزخ امام نرسیده به فلکه ادهم روبروی بانک ملیفاطمه بیگدلیرامهرمزخوزستان159172211205

43530191خیابان انقالب نبش کوچه شهید قندیمسعود دهقانیرامهرمزخوزستان159272211038

اعظم احمدیرامهرمزخوزستان159372211043
خوزستان رامهرمز خ طالقانی شرقی جنب بانک سینا 

(دفتر پیشتاز ارتباط)
43520625

2223332خ طالقانی غربی روبروی بانک مسکنکامبیز کایدرامهرمزخوزستان159472211096
52893456سردشت زیدون-بهبهان-خوزستانعلی غفورنیاسردشت زیدونخوزستان159572211153

عبداهلل  مزرعیسوسنگردخوزستان159672211354
- شهر ابوحمیظه - شهرستان دشت آزادگان -خوزستان 

بلوار اصلی آزادگان جنب کارواش احمد
36758063

06124223477سوسنگرد خ معلم ک روبروی سینماصادق  جاللیسوسنگردخوزستان159772211208

خوزستان159872211041
شادگان 

(خوزستان)
جالل صباحی مقدم

خردادروبروی بانک 15خوزستان شادگان خ امام نبش خ 
سپه دفترپیشخوان جالل صباحی مقدم

53729091

خوزستان159972211147
شادگان 

(خوزستان)
53722688خوزستان شادگان خ پاسدارانخدیجه  لفته پور

خوزستان160072211198
شادگان 

(خوزستان)
53721783شادگان خیابان شهیدباهنرشرقیعادل البوشهبازی

6706123276461 بازارچه پ4خوزستان اهواز شیبان خمجیده  سالمتشبیانخوزستان160172211247
1506425228210شوش دانیال خ رجایی پ فرخنده جریدهشوشخوزستان160272211170

محمود شوهانیشوشخوزستان160372211152
دفتر 366خوزستان شوش دانیال بلوار مدرس غربی پ

پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی
42820352

2442827545خوزستان شوش دانیال خ باهنر پمعصومه شوهانیشوشخوزستان160472211292

06425215891(ع)خیابان طباطبایی روبروی حوزه علمیه امام محمد باقرحسن رمضانیشوشخوزستان160572211160

42870405ابتدای بلوار قانون-شوش شهرک دانیال  عباس حمیدیشوشخوزستان160672211119
2942816064شوش خ امام کوچه دانیال جنوبی پ احمد  احمدیشوشخوزستان160753143
06136220735خ شریعتی غربی روبروی اداره اوقافسیدتقی نقیبشوشترخوزستان160872211296
36230378ساختمان مادر10شوشترفرهنگ شهرخ عمارنبش خمنیژه جوالپورشوشترخوزستان160972211312
36211908شوشترخ شریعتی شرقی روبروی بانک تجارتماندانا محققشوشترخوزستان161072211062
645179311806126235451علی شمشیرگرشوشترخوزستان161172211020
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06126225682خوزستان شوشتر پل خراطانسارا  شمسی زادهشوشترخوزستان161272211063

شوشترخوزستان161372211303
عبدالحسین فرهادی 

بیرگانی
36244025روبروی دبستان عصمت (عج)شوشترجاده صاحب الزمان

06126250004شوشتر روبروی ثبت احوالونوس منجزیشوشترخوزستان161472211120
0612629494میدان آبشارها-خیابان شریعتی شرقیموسی  بیگ زادهشوشترخوزستان161572211165

کبرا قربانی بیرگانیشوشترخوزستان161672211263
ضلع غربی روبروی -خ شریعتی-شهریور17میدان

رستوران کارون
0612610925

حجت اهلل غرویصیدونخوزستان161772211158
خوزستان شهرستان باغملک شهرصیدون دفترپیشخوان 

دولت وبخش عمومی خلیج همیشه فارس
43777262

43774110خوزستان باغملک قلعه تلانا سادات فریدون نژادقلعه تلخوزستان161867554

506135567067اهواز کوت عبداهلل کانتکس بلوار اصلی نبش خیابان مریم عنایت الهیکوت عبداخوزستان161972211151

36325884گتوند خ امام جنب بانک ملیزهرا امامیگتوندخوزستان162072211007

بیژن فتاحیگتوندخوزستان162172211329
خوزستان گتوند ابتدای خ استقالل جنب ترمینال نبش 

بازار  روز
36320037

36321570گتوند خ استقالل بین شهیدطیبی ومیثممژگان  فتاحیگتوندخوزستان162272211033
43296454اللی بلوار شهید محالتی- خوزستانحدیث  حاجی پوراللیخوزستان162372211369

زهرا فوالدیاللیخوزستان162472211261
دی دفتر پیشخوان 21خوزستان اللی میدان شهدای

دولت مرکزی اللی
43296550

مسعود هزاریاناللیخوزستان162572211321
خوزستان اللی فلکه پمپ بنزین خیابان شهید جمالپور 

دفتر پیشخوان خدمات دولت
43296015

43292832نبش کوچه فرعی گلستان-بلوار ایت اله طالقانیاشکان صباحیاللیخوزستان162672211027
52324817بندر ماهشهرخ امام خ وصال بازار روزعادل حسینیماهشهرخوزستان162772211283
52375326ماهشهر خ طالقانی خ مجدمعلیرضا رفیعیانماهشهرخوزستان162872211059
52422996شهرچمران چهارراه امام ضلع عربیفاطمه زاهدی اصلماهشهرخوزستان162972211026
06143232310نمره یک جنب مسجد جامع دفتر عزیزیزهرا عزیزی اصلمسجدسلیمانخوزستان163072211021
43221963مسجدسلیمانعیسی احمدیمسجدسلیمانخوزستان163172211345
3334531مسجدسلیمان نفتکارزو باقری کاهکشمسجدسلیمانخوزستان163272211235
43229400خ ازادی سه راه مخابرات روبروی بانک ملتفواد عالی پورمسجدسلیمانخوزستان163372211192
643223131خ ازادی روبروی داروخانه شفا پ مهرداد  خواجه ورمسجدسلیمانخوزستان163472211190

مسجدسلیمانخوزستان163572211234
فاطمه   محمودی 

کاکش
نفتک ابتدای بلوار شهید مسلم حاتمی دفتر ارتباطی 

71211032
43261484

5319606813331345باشگاه مرکزی دفترخدمات ارتباطیمحمدعلی  بختیاروندمسجدسلیمانخوزستان163672211068

مسجدسلیمانخوزستان163772211203
محمد  قنبری 

بیرگانی
43224707خ ازادی باالتر از فروشگاه بسیجیان پاساژ شهدا

43234425خیابان ازادی سه راه پشت برجبهنام طاهریمسجدسلیمانخوزستان163872211269
06123224928مالثانی جنب خیابان شهید متفرقه- خوزستان مهران نیلیمالثانیخوزستان163972211083

سید رضا موسویهفتگلخوزستان164072211138
پالک -حاتم آباد-کوی شهید مطهری-هفتکل-خوزستان

8
43584286

06923220611میدان امام خ رهبری روبروی بانک کشاورزیصدیقه راشدیهفتگلخوزستان164172211245
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مدینه دادزادیهفتگلخوزستان164272211074
خوزستان هفتگل خیابان رهبری دفترپیشخوان خدمات 

دولت جنب فروشگاه اتکا
43582115

52570014هندیجان جنوبی خ ولیعصرمیدان انقالبمریم ملحانهندیجانخوزستان164372211371
0206524220585هندیجان شمالی خیابان سلمان فارسی پالکحسین حیدریهندیجانخوزستان164472211282
52571732خ بسیج چهار راه گندمکارزهرا  فیصلی فردهندیجانخوزستان164572211145
36784655(ع)هویزه خ امام رضاعباس جاللیهویزهخوزستان164672211113

ناصر مهریابهرزنجان164772221136
ابهر شهرک شاهد بلوار بسیج روبروی اداره منابع طبیعی 

دفتر پیشخوان امید
35244590

535223059چهارراه امام حسین جنب بانک ملی پ-ابهر-زنجانحسن محمدرضاخانیابهرزنجان164872221119

35244338شهربورمیدان پیر17خ فریبا خالقیابهرزنجان164972221121

سینا عسگریابهرزنجان165072221069
زنجان ابهرخ بهشتی جنب دادگستری سابق دفتر 

خدمات ارتباطی سروش
02435279192

1735263897ابهر خ بهشتی روبروی مسجد صاحب الزمان پمجید کرمیابهرزنجان165172221054

سیده لیال کاظمیابهرزنجان165272221084
ابهر شناط خ بهشتی چهارراه داودی زیر چراغ قرمز 

 بهمن دفتر پیشخوان کاظمی22روبروی درمانگاه 
35261323

فاطمه حاجی حسنیابهرزنجان165372221089
 متری پردیس 18زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی ابتدای 

1نبش ک ولی پ 
35275061

35241301خ ولیعصر باالتر از میدان ولیعصر دفتر صبامسعود رنجبرابهرزنجان165453211
235227071میدان مصلی ابتدای خ امام پهومن حاجی قربانیابهرزنجان165572221068
32823464زنجان طارم آببر خیابان امام روبروی بانک صادراتفرشید حسنیآب  برزنجان165672221080
02434227470خ شهید مفتح.خ امام.خدابنده.زنجانحسن محمدیان(قیدار)خدابنده زنجان165772221132
34622453شهرزرین رود خ سیدلرعلی بیکدلو بیکدلو(قیدار)خدابنده زنجان165872221112
34229536خیابان چمران نبش کوچهعالمه طباطبایینبی اله شیری(قیدار)خدابنده زنجان165972221082
4224287خدابنده  خ امامامیر عباسی(قیدار)خدابنده زنجان166072221072

34225452خ امام میدان امام حسینمهدی قدیمی قیداری(قیدار)خدابنده زنجان166172221078

34332089شهر سجاس خ امام روبروی شبکه بهداشتمجید گنج خانلو(قیدار)خدابنده زنجان166272221071
5435525000خ جمالدین پ بهنام  کریمیخرمدرهزنجان166372221060
48233786861انصاریه بوستان ششم غربی قطعه فاطمه هاشمی نژادزنجانزنجان166472221139
28402433702429زنجان کوی پونک روبروی دانشگاه روزبه پاکرم جعفریزنجانزنجان166572221101
33782969بی25بهمن کوی منظریه ق22زنجان بزرگراهفاطمه حیدریزنجانزنجان166672221061
12333366692خ ضیایی پالک -زنجان محمدامین انصاریزنجانزنجان166772221052

زنجانزنجان166872221124
پریا  ابراهیمی فرد 

زنجان
208024337732002پ-خیابان ارسطو-4فاز-کاظمیه-گلشهر

زنجانزنجان166972221120
سیده زهرا موسوی 

حسنی
D1402433761915 متری مالصدرا پالک 30کوی اندیشه بلوارمالصدرا 

33585390شهرک ثمین روبروی مسجد ابوذرحمید تقی لوزنجانزنجان167072221131
32533741611 پ 11متری انصاریه نبش سهروردی 45زنجان پریوش مقیمیزنجانزنجان167172221130
23.133367141چهارراه امیرکبیر ابتدای خیابان شهدا پالک زهره دوستیزنجانزنجان167272221107
586833411610شهرک ازادگان فلکه تجاری پالکفاطمه شهبازی فردزنجانزنجان167372221122

22933787926پالک-سایت کارگاهی شرقی-بهمن22بزرگراه-زنجانبهناز موسویزنجانزنجان167472221134
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902433474494اراضی مصلی خیابان مصلی پنجم پالکمهرداد حیدریزنجانزنجان167572221128
271/133339023زنجان خ بعثت جنب تعاونی روستایی پصادق محمدیزنجانزنجان167672221063

زنجانزنجان167772221075
محسن ابراهیمی فرد 

زنجان
8002433463330زنجان دروازه رشت جنب بانک صادرات پ 

محمد سعید کریمیزنجانزنجان167872221118
 متر بعد از چراغ 100خیابان شیخ فضل اله نوری، -زنجان

قرمز فرهنگسرا به طرف بی سیم ، جنب نانوایی
33464320

فریبا اسدیزنجانزنجان167972221088
 متری نیک نژاد انتهای بخارایی دوم 24 1گلشهر فاز 
1439شرقی ق 

02433741037

52833566264زنجان سه راه امجدیه روبروی بانک تجارت پالکقوام الدین لبیبیزنجانزنجان168072221058

مهدی  خان احمدیزنجانزنجان168172221098
زنجان عوارضی زنجان قزوین پایانه بار صبا بلوار راهبران 

15و14پالک 
02433794115

33052791زنجان دانشگاه زنجان بازار چه دانشگاهمحمد علی  حسنیزنجانزنجان168272221093
602413262002زنجان سبزه میدان ابتدای خ فردوسی پغالمحسین نوروزیزنجانزنجان168372221067

60933449692زنجان کوچه مشکی چهارراه اول پمحمدمهدی شهبازیزنجانزنجان168472221059

4233785652خ خرمشهر خ سوم شعبان جنب کوچه سوم  پرضا فقیهیزنجانزنجان168572221081

فرید  جاویدبختزنجانزنجان168672221062
 14زنجان شهرک کارمندان ابتدای جاده شهرک قائم

2825پ
33469797

6133331787چهارراه سعدی روبروی سازمان انتقال خون ق علیرضا سیف زادهزنجانزنجان168772221073

محمدمهدی شریفیزنجانزنجان168872221003
خیابان شیخ فضل اله نوری ، نبش خیابان فیاض بخش ، 

پست سابق بیسیم
33462766

4/433363029خیابان سعدی وسط خیابان هفتم تیر پ محمدمهدی ریاحیزنجانزنجان168972221002

فرشته   عباسیزنجانزنجان169072221053
اعتمادیه  خیابام  مرحوم دکترامیراعلم غضنفریان 

2روبروی شهرداری منطقه 
33421895

19/233551886پ  (چهارراه پایین ) خرداد 15خیابان امام میدان خلیل بیاتزنجانزنجان169172221001

69702413232443 راه صدر جهان پالک 4خیابان امام باالتر از ناصر   علیمردانیزنجانزنجان169272221066
35824171-میدان کارگر-خیابان گنبد-شهرستان سلطانیهسمیه کالنتریسلطانیهزنجان169372221125
02425822121 خرداد15 سلطانیه میدان کبری  نوریسلطانیهزنجان169472221070

مهدی    معینیصائین  قلعهزنجان169572221079
زنجان شهر صائین قلعه خیابان  امام پائین تر از تقاطع 

478مدرس پ 
35620808

32824880طارم آببر خ امام روبروی مخابراتمحمد علی عماری(زنجان)طارم زنجان169672221116
32863646شهر چورزق جنب بانک ملتمهدی   مهدیخانی(زنجان)طارم زنجان169772221096

34229219جنب هالل احمر- خیابان شهرداری آرزو کالنتری حصاری(خدابنده)قیدارزنجان169872221133

4822219خیابان مدرس جنب مخابراتشیوا جعفری(زنجان)گرماب زنجان169972221117
36223337(شتاب نت)خیابان اسالم جنب کافی نت محمد  ملکیماه  نشانزنجان170072221113
35750778بلوار امامصدیقه  نوری نژادهیدجزنجان170172221057
602334521512ایوانکی بلوار شهید سرهنگی نبش گلستان سید امید حسینیایوانکیسمنان170272231063

مرتضی احمدیایوانکیسمنان170372231007
استان سمنان شهرستان ایوانکی جنب بانک ملت مرکزی 

دفتر پیشخوان
34524343

مجید شهبازیآرادانسمنان170472231057
آرادان میدان معلم بازارچه قدیم باال جنب بازارچه پالک 

76
34543915
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35251400دامغان خ شهید بهشتیمبینا ریحانیدامغانسمنان170572231012

35251717دامغان خیابان باغ جنت غربی روبروی نانوایی میرکمالیزهرا پروانهدامغانسمنان170672231008

35251133دامغان خ خندق نبش کوچه شهید حسنیعلی تقی پوردامغانسمنان170772231011
35261021بهمن نرسیده به میدان بهمن22خیابانسوسن هراتیدامغانسمنان170872231001
265224602دامعان گلستان یاس شمالی نبش فرعی مهدی  پریمیدامغانسمنان170972231037
35251655دامغان میدان شهدا خیابان شهدا چهار راه دومزهرا علی آبادیاندامغانسمنان171072231004

میثم سلمانیدامغانسمنان171172231010
سمت -ابتدای خیابان طالقانی-میدان فرهنگ-دامغان

6راست پالک
35263737

35324683جنب بانک کشاورزی-بلوار امام خمینی-دیباجامید کردی(سمنان)دیباج سمنان171272231064
12433611179تیر خ محرم غربی پ 7سمنان سرخه خ محدثه صفا(سمنان)سرخه سمنان171372231024
2333326557جنب شیشه بری پهلوان-سه راه لتیباراعظم صفاییانسمنانسمنان171472231047
2333361320ابتدای خ بهشتی-سمنانتارا کاظمیسمنانسمنان171572231048

4466661سمنان شهرک گلستان بلوار گلستان جنب ایستگاه گازفرزانه  کاشفیسمنانسمنان171672231034

محمدعلی صحفیسمنانسمنان171772231053
- نرسیده به پمپ بنزین جاللی- بلوار معلم - سمنان 

61پ - نبش خ بالل 
33361262

33365343سمنان،شهرک صنعتی شرق،پشت بانک ملتقربانعلی خرمیانسمنانسمنان171872231051
33344000سمنان خیابان یاسرمحمدعلی کاظمیسمنانسمنان171972231028
33455787 راه ورزش دفتر خدمات نهضت4سمنان باالتر از فرشته ادبسمنانسمنان172072231043
02314435343بلوار جمهوری جنب خشکشویی یاسغزال تقی نژادسمنانسمنان172172231041
33350690سمنان خ سعدی پایین تر از چهارراه صاحبپریا نژادیسمنانسمنان172272231030

02313348004ابتدای بلوارولیعصر روبروی مسجد ولیعصر طبقه همکفمنصوره  کریمسمنانسمنان172372231027

3394149دانشگاه صنعتی شاهرودحکیمه شهاب الدین(سمنان)شاهرودسمنان172472231042
32360171خ امام اول پیشوامحسن رحیمیان(سمنان)شاهرودسمنان172572231020

(سمنان)شاهرودسمنان172672231017
محمدحسین  خواجه 

میرزائی
32341314خیابان تهران روبروی مهدیه بزرگ- شاهرود- سمنان

32333351متریروبروی موسسه ثامن28خیابان مریم باقری(سمنان)شاهرودسمنان172772231040
32234545شهریور دفتر پیشخوان دولت17خ نیره  عامریان(سمنان)شاهرودسمنان172872231019

ناهید غالمی(سمنان)شاهرودسمنان172972231033
سمنان شاهرود خ شهدا نرسیده به چهامعلم نبش پاساژ 

پیرایش دفتر پیام
32220327

32524598بسطام خ مهدیه جنب بانک سپهحامد مرادی(سمنان)شاهرودسمنان173072231018
32674072بیارجمند خیابان امام روبه رو بانکعلی احمدی(سمنان)شاهرودسمنان173172231035
32360060شاهرود خ شهدا اول سعدیمحمد باقری(سمنان)شاهرودسمنان173272231013
32239000شاهرود خ فردوسی ج شیرینی سراآرمین عجم(سمنان)شاهرودسمنان173372231014

2132242484پ   (ع) خرداد روبروی کوچه مسجد امام حسن 15خ رضا شریعتی(سمنان)شاهرودسمنان173472231003

32237585خیابان معلم جنب خوابگاه عظیماامیر  غیاث الدین(سمنان)شاهرودسمنان173572231044

عباس کالته مالیی(سمنان)شاهرودسمنان173672231016
دفتر خدمات -روبروی هالل احمر-شهرک ولیعصر

ارتباطی ولیعصر
02733312740

832391366پالک . بلوار طاهری . میدان هفت تیر . شاهرود علی تقی زاده(سمنان)شاهرودسمنان173772231038
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محسن داراییشهمیرزادسمنان173872231021
سمنان مهدیشهرشهمیرزاد خ امام روبروی بانک ملی 

انتهای کوچه شهیدطاهرزاده
02323667007

طیبه عجم باقریکالت  خیجسمنان173972231066
خیابان اصلی پایین تر ازمیدان امام حسین -کالته خیج

روبه روی بانک کشاورزی
32554796

حسین فدایی باشگرمسارسمنان174072231072
جنب -میدان سوسنگرد-خیابان دانشگاه-گرمسار

ساندویچی زاپاتا
34206555

تیمور  حسین زادهگرمسارسمنان174172231049
گرمسار بلوار شهید بهشتی روبروی سازمان تامین 

اجتماعی
34205560

عباس پازوکیگرمسارسمنان174272231006
استان سمنان شهرستان گرمسار بلوار عمار جنب 

10+پلیس
34229956

فردیس مختاریگرمسارسمنان174372231005
گرمسار میدان شهدا ابتدا خ ش مصطفی خمینی گروه 

کامترونت
34240600

33626147مهدیشهر خیابان صاحب الزمانپریوا نورانیمهدئ شهرسمنان174472231023

محمود  مرادعلیانمهدئ شهرسمنان174572231022
دفتر 98سمنان مهدیشهر خ امام باالتر از بانک مسکن پ

53344پیشخوان دولت مرادعلیانپست بانک 
33627722

02332631539میامی سوداغلن خ امام رضاکبرا ولی زاده(سمنان)میامی سمنان174672231069
32623898میامی خ امام رضامرتضی بارانی(سمنان)میامی سمنان174772231029

174872241097
سیستان و بلوچستا

ن
زهرا راشکیادیمی

شهرستان نیمروز بلوار امام خمینی نبش خیابان یعقوب 
لیث

32693369

174972241031
سیستان و بلوچستا

ن
1572231615 روبه روی تعاونی 10خ طالقانی کوچه شهین شعلی برایرانشهر

175072241006
سیستان و بلوچستا

ن
37226090ایرانشهر خیابان والیت پاساژ حامدسمیه امیریایرانشهر

175172241026
سیستان و بلوچستا

ن
72231415خ امام خمینی حدفاصل معلم وابوذرسیدمجتبی نیرومندایرانشهر

175272241029
سیستان و بلوچستا

ن
37225386ایرانشهر خ معلم بانک سپه مرکزیعبدالستار  دامنیایرانشهر

175372241043
سیستان و بلوچستا

ن
937221811نبش بلوچ - بلوار بلوچ عرفات کردیایرانشهر

175453444
سیستان و بلوچستا

ن
فرزاد اربابی قلعه نوبمپور

بمپور بلوار امام باالتر از بانک صادرات روبروی مطب 
دکتر علیزاده

37324909

175572241068
سیستان و بلوچستا

ن
535337829صیاد _بلوار صیاد_چابهار_سیستان و بلوچستانعیسی ریگیچابهار

175672241012
سیستان و بلوچستا

ن
35322260چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگیمهری صبوریچابهار

175772241071
سیستان و بلوچستا

ن
35313157روبروی بانک ملی-پیکره یکم-سازمان منطقه آزادیحیی  شیرانیچابهار

175872241066
سیستان و بلوچستا

ن
4229009 روبروی پمپ بنزین11خیابان امام خمینی عبدالقادر بردبار ریگیخاش

175972241069
سیستان و بلوچستا

ن
خاش

وحید جمال زهی 
مقدم

سیستان و بلوچستان خاش خیابان رودکی تقاطع خیابان 
شهید بهشتی

33724089
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176072241058
سیستان و بلوچستا

ن
خاش

جمشید جمالزهی 
مقدم

1733724521خاش خیابان انقالب

176172241053
سیستان و بلوچستا

ن
37655491نبش خیابان مرشد- بلوار امام خمینی - محمدی مصطفی دهواریده  محمدئ

176272241067
سیستان و بلوچستا

ن
37143394جنب شبکه بهداشت- راسکسعیده ملکرئیسیراسک

176372241070
سیستان و بلوچستا

ن
32229737خیابان فردوسی غربی.زابلفرحناز رستمیزابل

176472241035
سیستان و بلوچستا

ن
مهین قدوسیزابل

زابل خیابان طالقانی نرسیده به چهاراره زهک روبه روی 
بانک ملی

32222163

176572241002
سیستان و بلوچستا

ن
32228585زابل شهر زابلصفیه نورازابل

176672241011
سیستان و بلوچستا

ن
32244665زابل خیابان امام خمینی باالتر از چهاراه شهربانیفاطمه  وزیری مهرزابل

176772241007
سیستان و بلوچستا

ن
05422231322زابل خ امام روبروی مخابرات مرکزی داخل پاساژ پهلوانیام البنین  میرسموریزابل

176872241004
سیستان و بلوچستا

ن
2832233000خیابان امام خمینی طاهره جهان کهنزابل

176972241003
سیستان و بلوچستا

ن
زابل

حمید رضا  قنبری 
طارق

 پالک 24و22خیابان شهید مطهری حد فاصل مطهری 
244

32245005

177072241089
سیستان و بلوچستا

ن
سیدبهمن حسینیزابل

-خ بلوچستان -سیستان وبلوچستان شهرستان مهرستان 
3بلوچستان 

37722905

177172241104
سیستان و بلوچستا

ن
405433449045بلوار بهداشت نبش بهداشتعلی هزارهمقدمزاهدان

177272241008
سیستان و بلوچستا

ن
زاهدان

محمد زاهد احمدی 
مقدم

05413224496زاهدان میدان امام علی بین هتل استقالل و بانک سامان

177372241064
سیستان و بلوچستا

ن
امید  بهمنی نژادزاهدان

زاهدان فلکه کوزه میدان کوثر خیابان مکران بین 
 جنب بازار مشترک24 و 22مکران

33514892

177472241082
سیستان و بلوچستا

ن
1933415971نبش دانشگاه - خیابان دانشگاهطلعت رحیمیزاهدان

177572241079
سیستان و بلوچستا

ن
33513005 نبش فلکه سرداران شهید34خیابان مکران مکران حسین  نوریزاهدان

177672241076
سیستان و بلوچستا

ن
33413743خیابان مصطفی خمینی جنب سازمان بهزیستیفرشته بامریزاهدان

177772241009
سیستان و بلوچستا

ن
333436116زاهدان امیرکبیرسمیه  سرگزی پورزاهدان

177872241075
سیستان و بلوچستا

ن
زاهدان

نورعلی  سنچولی 
عادل

استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان خیا بان 
69-67جا م جم  ح

33315908

177972241028
سیستان و بلوچستا

ن
3005414524504و28زاهدان سی متری کوثر بین کوثر امید رزمیزاهدان

178072241052
سیستان و بلوچستا

ن
34115058خ دانشجوزینب  پودینهزاهدان
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178172241030
سیستان و بلوچستا

ن
05412442245میدان مشاهیر جنب دانشکده پرستاریبهروز احرامیزاهدان

178272241015
سیستان و بلوچستا

ن
33490414بل جمهوری تقاطع معلم ساختمان امور مشترکینآزاده  امانی الریزاهدان

178372241019
سیستان و بلوچستا

ن
1233509699زاهدان خ طباطبائیحسین  نجفیزاهدان

178472241039
سیستان و بلوچستا

ن
05412429910خیابان بهشتی باالتر از زیر گذرامیر  گلزاریزاهدان

178572241047
سیستان و بلوچستا

ن
05485232040خ امام روبروی مو سسه قوامینمحمد  ملک زادهزاهدان

178672241018
سیستان و بلوچستا

ن
غالمرضا پیریزهک

 شهرستان زهک خیابان صاحب الزمان نبش صاحب 
 دفترپیشخوان دولت2الزمان

32615138

178772241081
سیستان و بلوچستا

ن
سیستان )سراوان 

(وبلوچستان
37631081خیابان سید قطبقاسم سربندی

178872241078
سیستان و بلوچستا

ن
سیستان )سراوان 

(وبلوچستان
4237628743 و 40سراوان خیابان نبوت بین نبوت پرویز پرکی

178972241072
سیستان و بلوچستا

ن
سیستان )سراوان 

(وبلوچستان
یار محمد  دهواری

سراوان خیابان سید قطب نبش سید قطب دهم مقابل 
آموزش و پرورش

37640045

179072241023
سیستان و بلوچستا

ن
سیستان )سراوان 

(وبلوچستان
عبدالباسط  ارباب 

ناهوک
37634232سراوان خیابان امام خمینی جنب نهضت سواد آموزی

179172241021
سیستان و بلوچستا

ن
داد محمد مالئیسرباز

استان سیستان و بلوچستان شهرستان سرباز شهر سرباز 
کالت خیابان ایران دفتر پیشخوان خدمات  دولت

05484622224

179272241025
سیستان و بلوچستا

ن
05456222323راسک خ بلوچمحمداصغر  بایگانسرباز

179372241096
سیستان و بلوچستا

ن

سوران 
سیستان و )

(بلوچستان
اسماء پایکار

استان سیستان وبلوچستان شهرستان سیب و سوران 
تقاطع آزادی و بهشتی- خیابان آزادی 

05437693304

179472241065
سیستان و بلوچستا

ن
سمیرا میرمرادزئیسیب و سوران

سیستان وبلوچستان سوران خ امام خمینی نبش امام 
14خمینی

37694004

179547030
سیستان و بلوچستا

ن
زهرا مردانیقرقرئ

استان سیستان وبلوچستان شهرستان هیرمند بخش 
قرقری دفتر خدمات پیشخوان دولت الکترونیک قرقری

32624388

179672241087
سیستان و بلوچستا

ن
حامد رییسیقصرقند

جنب بانک صادرات .قصرقند-استان سیستان و بلوچستان
جدید

35243571

179772241059
سیستان و بلوچستا

ن
سعید میهن دوستکنارک

استان س و ب شهرستان کنارک خ خاتم شمالی نبش 
چهاراه نیازی

35384098

179872241098
سیستان و بلوچستا

ن
سیستا)محمدآباد

(ن وبلوچستان
05432632274(ع)محمد آباد خ امام علی محبوبه خلیلی فرد
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32632412شهرستان هامون محمداباد خ امام خمینیزهرا دانایی فرسیستا)محمدآبادسیستان و بلوچستا179972241038

180072241094
سیستان و بلوچستا

ن
ناصر  هاشمزهینوک  آباد

سیستان وبلوچستان خاش نوک اباد خ خاتم االنبیا 
ءمیدان امام حسین

33734067

180172241020
سیستان و بلوچستا

ن
05487363000اسپکه خیابان امام خمینیشوکت بلوچینیک شهر

180272241017
سیستان و بلوچستا

ن
35224004نیک شهر خ وحدت روبروی حوزه علمیهمحسن  رئیسینیک شهر

180372241084
سیستان و بلوچستا

ن
میان )هیرمند

(کنگی
32622448هیرمند خ امام خمینی روبرو کمیته امداداقبال آچاک

36720888فارس سپیدان اردکان خ ترمینال دفتر پیشخوان قادریاحد قادری اردکانی(فارس)اردکانفارس180472251316

07143528711فارس ارسنجان ابتدای خیابان طالقانیغالمحسین نعمتیارسنجانفارس180572251362

فریبا احمدیارسنجانفارس180672251530
ابتدای خ امام -(ره)چهار راه امام خمینی-ارسنجان-فارس

جنب مدرسه سید جمال حسینی-غربی(ره)خمینی
43526291

43523981فارس ارسنجان بلوار بسیج جنب بیمه ایرانحسین مرادیارسنجانفارس180772251037
43528725ارسنجان انتهای بلوار پاسدارانزهره  نعمتیارسنجانفارس180872251230
53223210فارس استهبان جنب جهاد کشاورزیهادی تاج پیکراستهبانفارس180972251501
53228111باالتر از مسجدالزهرا-خیابان کارگر -استهبانخلیل علی زادهاستهبانفارس181072251199
53224454ابتدای خیابان شهید فقیهی- استهبانمجتبی ذبیحیاستهبانفارس181172251448
07324234141بلوار قایم پایین تر از اداره منابع طبیعیملیحه  رادمردیاستهبانفارس181272251066
6243388روبروی پاساژ انصار-شهر اسیر-شهرستان مهر-فارسفریده سیفیاسیرفارس181372251479
zheزهرا حیدریاقلیدفارس181472251465 ida ri1465@ ira n .ir07144530778
44552223اقلید شهرک قدس یکمحمد حیدریاقلیدفارس181572251466

اقلیدفارس181672251228
آمنه حاجی کریمی 

شوازی
07524220629اقلید خیابان امام خمینی کوچه شهید ایمنی

44531118اقلید خ امام محله باغستاناکبر  ساالریاقلیدفارس181772251005

نرجس اسلمیاقلیدفارس181872251019
اقلید بلوار مطهری روبروی مسجد سیدالشهدا پایین تر از 

فروشگاه کوروش
44527536

اقلیدفارس181972251262
شهال  استوار 

کردشولی
4224181میدان شهدا خ توحید جنب عکاسی الله

غالمرضا منفرداقلیدفارس182072251013
فارس اقلید سده خ ولیعصر روبروی بانک کشاورزی خ 

شهیذ رجایی
44593636

44557122ابتدای بلوار شریعتیفرشته اسلمیاقلیدفارس182172251312
44521317خ طالقانی روروی قصر گلزهرا قاسمیاقلیدفارس182272251002

گوهر شریفیاقلیدفارس182372251191
اقلید خیابان انقالب کوچه مسجد جامع ساختمان 

پزشکان
44520880

52518005فارس الرستان اوز خیابان ملت پاساژ امینیبی بی فاطمه هاشمیاوزفارس182472251212

152519032نبش کوچه -بلوار ابوذرغفاری-اوز-الرستان-فارسپیمان کامیاباوزفارس182572251516
07144336611اباده خیابان آشورامریم میرابیآبادهفارس182672251558

اصغر  عبدالهیآبادهفارس182772251525
استان فارس شهرستان آباده میدان بسیج جنب هالل 

احمر
07144341003
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آبادهفارس182872251431
سید یحیی نعمت 

الهی
44341990اباده خیابان سعدی

44347720بلوار استقالل روبروی ساختمان پزشکانشادی عابدیآبادهفارس182972251077
44346717آباده خیابان امام خمینی جنب تامین اجتماعیمرضیه حسینیآبادهفارس183072251393
44343400(عج)میدان ولی عصر ایمان   یوسفی نیاآبادهفارس183172251065
44360607اباده خ امام روبروی بانک ملی مرکزیمریم  اسعدیآبادهفارس183272251198
53892225فارس نی ریز اباده طشک خ امام خمینیداریوش طهماسبیآباده  طشکفارس183372251171
2474939باالده خیابان شاهد ساختمان پستزهرا رنجبرباالده جرهفارس183472251017

44406184بوانات سوریان خیابان امام خمینی روبروی مسجد جامعسهیال کاظمیبواناتفارس183572251421

فاطمه دژبخشبواناتفارس183672251563
طبقه هم کف صندوق کار .بوانات باالتر از بانک تجارت 

آفرینی آمید
44405086

44405955فارس بوانات م معلممحمدابراهیم قاسمیبواناتفارس183772251108

44404990فارس بواناتمعصومه عاشوریانبواناتفارس183872251365
07144405211شهرک ولی عصر.بواناتمریم جعفری فردبواناتفارس183972251480
44423951فارس بوانات کره ای خ حافظسیده اسیه  رضاییبواناتفارس184072251020

خالق  قائدیبواناتفارس184172251259
بوانات سرچهان کره ای جنب بلوار امام خمینی خیابان 

ست1
44423555

52554402بیرم خیابان روستایی-الرستان-فارسعباس ابراهیمیبیرمفارس184272251488
43566511سعادت شهر بلوار امامشیدا استوارپاسارگادفارس184372251286
07153864280مشکان بلوار امیر کبیرمسعود شمسی(فارس)پشتکوه فارس184472251070
07326325820جنت شهر بلوار امام روبروی خ ش فهمیدهنجیمه  دیدارجنت  شهرفارس184572251188
54333353میدان مولوی-جهرمعلی رحمانیانجهرمفارس184672251422
07912226020میدان جهاد به طرف ولیعصرحمید رضا تقی زادهجهرمفارس184772251496

زهرا سپندارجهرمفارس184872251468
جهرم چهارراه امام حسین بلوارجانبازان غربی حدفاصل 

9و7کوچه 
54261000

جهرمفارس184972251443
فرشته السادات 

صحرائیان
54346178چهارراه سپاه ابتدای بلوار انقالب

54228525فارس جهرم بلوارشهیدرجایی حدفاصل پل اول و دومبهاره باقری فرجهرمفارس185072251424
5555732جهرم بلواررهبری روبروی مخابراتسعید مطرح جهرمیجهرمفارس185172251406
54263094فارس جهرم شهرک انقالب خیابان فجرمحمد زارعیانجهرمفارس185272251432

54233437فارس جهرم بلوار معلم روبروی مجتمع فرهنگی هنریعباس سزاواریانجهرمفارس185372251179

2654449724خیابان حافظ نبش ک شهیدبهشتی رویا مصلی نژادجهرمفارس185472251427
07913336097فارس جهرم بلوار استاد مطهری جنب رستوران آیچارضا پارسهجهرمفارس185572251418

حسین جاوید جهرمیجهرمفارس185672251252
استان فارس شهرستان جهرم خ آیت اله کاشانی نرسیده 

به میدان مصلی روبروی کلینیک قدیم دفتر پیشخوان 
دولت

54440320

فریده هادویجهرمفارس185772251056
 بهمن مقابل بانک مسکن دفتر 22فارس جهرم خ 

پیشخوان دولت هادوی
07912223299

جهرمفارس185872251377
مهوش پورغالمی 

جهرمی
54226464فارس جهرم خیابان خیام باالتر ازاداره پست
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54503755شهرباب انار-شهرستان جهرم-استان فارسعلی سلیمانی فردجهرمفارس185972251133

2335153ب معلم سه راه ازادگانحمید رضا فرجی نژادجهرمفارس186072251072

54502228خفر باب انار جنب جاده شیراز جهرم بعاز میدان انقالبملیحه بهاریجهرمفارس186172251104

54513225خیابان انقالب-شهر خاوران -جهرممحمد خوبیاریجهرمفارس186272251113

54330757جهرم میدان مصلی خیابان فرداسدی روبروی کوچه ششمسعید  مصلی نژادجهرمفارس186372251243

فارس186472251463
حاجی  

(فارس)آباد
53721256خ آیت اهلل نسابه _حاجی آباد - زرین دشت - فارسمعصومه صالحی

فارس186572251352
حاجی  

(فارس)آباد
زهره شکاری

خیابان امام خمینی جنب قرض الحسنه -زرین دشت
ابوالفضل

53725640

فارس18667225516
حسن  

(فارس)آباد
سمیرا جعفری 

نژادحقیقی
44580717فارس اقلید شهر حسن اباد

32726391خرامهزهرا کرمیخرامهفارس186772251477
32722397دفتررعنایی پور-خرامه خیابان شهیدغفاری زهرا رعنایی پورخرامهفارس186872251476

32727070خرامه میدان دانشجوعلی اکبر خباز خرامهخرامهفارس186972251124

1107523682256فارس قادرآباددشت مرغاب بلواررسالت کوچه زهرا کنعانیخرم  بیدفارس187072251447

خرم  بیدفارس187172251295
دهقان جلیل  

درصدف
07523524026فارس صفاشهر خیابان امام خمینی باالتر از بانک انصار

خرم  بیدفارس187272251302
عصمت کریمی 

خریمی
07523556847خرمی-صفاشهر 

44454025صفاشهر سه راه بواناتسارا قربانیخرم  بیدفارس187372251238

07523522680جنب بانک تجارت-بلوار امام-1صفاشهر ناحیه -خرم بیدعلی محمد مفتاحیخرم  بیدفارس187472251310

07222625100فارس خشت خ ولیعصر اداره پستعبدالخالق سلیمانیخشتفارس187572251266

36721155فارس سپیدان خ امام خمینی مجتمع تجاری سپیداناعظم  مهرانفرخفرئفارس187672251227

52625270خ امام خمینی- شهرستان خنج - استان فارس اسکندر هادی پورخنجفارس187772251460
4528433خنج خ دانیال دفتر خدمات ارتباطینادیا جمالپورخنجفارس187872251277
07153692601داراببهزاد پذیره(فارس)داراب فارس187972251425

حمیده توانایی(فارس)داراب فارس188072251503
خ سلمان فارسی خ حافظ مجتمع تجاری حافظ طبقه 

همکف
07326249157

محبوبه قائدی(فارس)داراب فارس188172251500
روبروی دفتر - نسابه... شهرک آیت ا- داراب-فارس

روزنامه داراب امروز
53579161

07326261445بلوارجمهوری جنب مصلیزهرا حسینی(فارس)داراب فارس188272251348
53684611فارس داراب دوبرجیفریبا  پرکم(فارس)داراب فارس188372251305
53643729جت شهر بلوار امام دفتر پیشخوان خدمات دولتسهیال زاهدی(فارس)داراب فارس188472251049
53564400داراب خیابان پیروزی سه راه چمرانافروز فخار(فارس)داراب فارس188572251091
53546261خ سلمان فارسی روبروی مسجد سلمانفاطمه علی خواه(فارس)داراب فارس188672251146

حمید احمدزاده(فارس)داراب فارس188772251441
استان فارس شهرستان داراب شهرفدامی خیابان ولی 

عصرنبش کوچه شهیدباهنر
53692800
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حمید رضا   زمانی(فارس)داراب فارس188872251100
داراب خ شهید رجائی جنب بانک ملی مرکزی ساختمان 

پارسیان
07326232009

53753626فارس شهرستان زرین دشت شهر دبیران خیابان ولی عصرروح انگیز مقدسیدبیرانفارس188972251031

طمراس حاجی زادهدهرمفارس189072251404
فارس شهرستان فراشبند شهر دهرم خ انقالب جنب 

نانوایی مرادی
38760860

مرضیه یوسفیرستمفارس189172251495
استان فارس ، شهرستان رستم ، شهر مصیری ، خیابان 

جمهوری ، مجتمع معراج
07142644274

1142644727روبروی کالنتری - شهر مصیری امید نیکنامرستمفارس189272251311

07132620053نبش کوچه پیروزی-بلوار بخشندهطیبه  محمد صادقیزرقانفارس189372251471

07124227555زرقان خ شهید صادقی روبروی اداره برقمریم احمدپورزرقانفارس189472251260

07284382003مرودشت شهرک زنگی آبادمحمد جواد سالمی(فارس)زنگی  آبادفارس18957225553

53730840روستای زیراب کوچه شهید فهمیدهزهره صابر صابر(فارس)زیرآب فارس18967225259

سپیدانفارس189772251557
محمد جواد ترحمی 

اردکانی
36722105ک صولت- خ ش غضنفری-ارکان-سپیدان

36747722فارس هماشهر جنب بانک کشاورزیصادق فریدونیسپیدانفارس189872251454
36748087فارس سپیدان هماشهرهادی  عبادی نژادسپیدانفارس189972251423
36782722بیضا هرابال بلوار امام علیمریم  بدیع الزمانسپیدانفارس190072251064

سپیدانفارس190172251030
حسین عباسی 

عباسی خوشمکانی
36722111سپیدان خ امام نبش کوچه مسجد جامع

زینت عباسیسرچهانفارس190272251445
شهر حسامی -بخش سرچهان -شهرستان بوانات -فارس 

دفتر پیشخوان خدمات دولت-(ره)خ امام خمینی -
07144428500

07137847040خ امام حسین جنب رنگ فروشی-سروستاننجمه ثابت سروستانیسروستانفارس190372251079

سروستانفارس190472251145
محمد حسین  

رضایی تزنگی
37844184خ امام خمینی ره روبروی پاساژ جاللی

43567510فارس سعادت شهر ابتدای خیابان قصر الدشتشیما قنبریسعادت  شهرفارس190572251021

فارس190672251554
فارس)سلطان آباد
)

32738114شیراز خرامه سلطان شهر خیابان امام حسینهاجر زارع

07143472131شهرستان مرودشت شهر سیدان خ امام حسینمهناز سجادیان(فارس)سیدانفارس190772251511
52751200روستای دهشیخ-شهرستان المرد-فارسمحمود رضاییسیگارفارس19087225543
43475001فارس مرودشت سیوند خ اصلیوحید  قاسمیسیوندفارس19097225225
07153462441ششده خ امام حسینمجتبی مکرمیششدهفارس191072251333

07327273540فارس شهرستان زرین دشت شهرپیر خ امام خمینی رهیونس آلسناشهرپیرفارس191172251235

53443038میانشهر. فسا. استان فارساعظم  ایمانی پور(فارس)شیبکوه فارس19127225529

مهدی نوبهار(فارس)شیرازفارس191372251001
چهارراه مشیر ابتدای خیابان قاآنی شمالی پاساژ بهار 

انتهای پاساژ طبقه همکف
07132345897

38310784شیراز چهارراه سیاحتگردفتر پیشخوان دولتفضل اله جمشیدی(فارس)شیرازفارس191472251346
3537440934 و 33شیراز بلوارنصرشرقی حدفاصل کوچه محمد کشاورزی(فارس)شیرازفارس191572251576
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2432322523خ فخرآباد شرقی روبرو ک پریسا ستودگان(فارس)شیرازفارس191672251082
307136481143 3 ساختمان بعثت واحد18بلوار بعثت نبش کوچه مژگان مرحمتی(فارس)شیرازفارس191772251375
2207137512838شیراز بلوار ابوذر غفاری نرسیده به کوچهندا کردستانی نژادی(فارس)شیرازفارس191872251024

(فارس)شیرازفارس191972251556
نرجس سادات 

منصوری
07136703200شیراز دوکوهک دفتر پیشخوان دولت

مینا چالنی(فارس)شیرازفارس192072251509
نرسیده به تقاطع شهید ابوالفتحی - بلوار سرداران- شیراز

روبروی درمانگاه فارابی
7437377

امید ستایش زاده(فارس)شیرازفارس192172251436
میدان شهدا ابتدای خیابان پیروزی روبروی درب دوم 

دادگستری ساختمان رادمان طبقه همکف
32220835

07136363394تاچارا ابتدای خ شهید کبارلیال زارع(فارس)شیرازفارس192272251052
15636367886معالی اباد کوی وحدت پالکسیما پویان(فارس)شیرازفارس192372251528
38412373شیراز میانرود فلکه قهرمانانسعید رحیمی(فارس)شیرازفارس192472251232

(فارس)شیرازفارس192572251047
سیدعبدالمجید 

حسینی دارنجانی
104736489645 جنب حسینیه دفتر پیشخوان 47خیابان بعثت ک 

136259808معالی اباد مجتمع نغمه طبقه فوقانی بانک سرمایه طحمید همت(فارس)شیرازفارس192672251285

1807138259986خ نبی اکرم نبش کوچه مهران یعقوبی منش(فارس)شیرازفارس192772251143

فرشته میمنی(فارس)شیرازفارس192872251061
فارس شیراز شهرک گلستان میدان دوم جنب بانک 

تجارت
36205610

حسنیه صابری(فارس)شیرازفارس192972251067
بلوار پاسداران روبروی درمانگاه محمد رسول اله -شیراز

ساختمان هامون طبقه دوم واحد یک
07138335786

علیرضا آقا(فارس)شیرازفارس193072251284
خ راهنمایی روبروی تعمیرگاه آناهیتامجتمع تجاری 

شکسته
32246706

(فارس)شیرازفارس193172251506
محمد مهدی  

محمودی
36437130صدرا بلوارامام خمینی مجتمع پردیس

107136203810خ علوی روبروی ک -بزن-شیراززهرا هژبری منش(فارس)شیرازفارس193272251413
32303228شیراز چهارراه زند پاساژکاخ نور طبقه همکفسمیه اثری نژاد(فارس)شیرازفارس193372251015

(فارس)شیرازفارس193472251218
فهیمه  غالمی نژاد 

الکسار
شیراز سی متری سینما سعدی روبروی کالنتری 

ساختمان طاها دفتر پیشخوان
32344700

ابراهیم درپی(فارس)شیرازفارس193572251129
ورودی شهرک والفجر سمت راست جنب بیرون بر جیلیز 

ویلیز
07118235034

37413490شیراز چهارراه شریف اباد سه راه قلعه نو گردخونحسین زارع(فارس)شیرازفارس193672251550

(فارس)شیرازفارس193772251329
محمد جمال حق 

نگهدار
32326808فلکه نمازی مابین هالل احمر و دانشکده مهندسی

هادی زارع(فارس)شیرازفارس193872251358
چهاراه باهنرجنوبی ابتدای بلوار رحمت  جنب درمانگاه 

پردیس
38353080

7116413337روبروی دانشکده هنر و معماری-بلوار ایران-صدرا-شیرازمحمدهاشم حسانی(فارس)شیرازفارس193972251117

(فارس)شیرازفارس194072251246
بتول شیخ علیخانی 

کریمی
36285118دانشگاه شیراز

1432241718شیراز چهارراه زند پاساژ تماشا پمحمدهادی مسرور(فارس)شیرازفارس194172251378

(فارس)شیرازفارس194272251075
سروش مهدی زاده 

نادری
37393322 فروردین رو به روی میدان12شیراز میدان 
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07137229106بلوار مدرس  اول خ برجستون سمت راستحمیده دهقانی(فارس)شیرازفارس194372251111
1436224730شیراز ش گلستان ب کشاورز ک زهرا  کرباسی(فارس)شیرازفارس194472251272
07132613255شیراز داریون خ شریعتیمیثم روئین تن(فارس)شیرازفارس194572251288
37260361شهرک پروازمقصود نبیری(فارس)شیرازفارس194672251034
507138390584شیراز چهارراه تحویلی خ شهید حراف نبش کلیال عدالت(فارس)شیرازفارس194772251251

محمد هادی معاونی(فارس)شیرازفارس194872251457
شیراز بلوار امیرکبیر روبروی باغ جنت مجتمع تجاری 

B7ایرانیان واحد 
38441088

32338655شیرازخیابان توحید روبروی بازار دشتیخیراله کرمی(فارس)شیرازفارس194972251324
32324526خیابان نادر باسکول نادرمرضیه عابدپور(فارس)شیرازفارس195072251027

37396811شیراز خیابان آستانه روبه رو حرم سید عالالدین حسینسعید رزمجوئی(فارس)شیرازفارس195172251439

داریوش صفائی(فارس)شیرازفارس195272251088
میدان کوزه گری، / بلوار رحمت / شیراز / استان فارس 

روبرو پمپ بنزین، قبل از بریدگی/ بسمت پل غدیر 
37262477

636360782معالی آباد خ رهبرماه پالک مریم حسین آبادی(فارس)شیرازفارس195372251202

32241562شیراز ابتدای بلوار هجرت جنب نمایشگاه اتومبیل عابدیمحمود رضا  شکرالهی(فارس)شیرازفارس195472251153

38352525ب پاسارگاد روبروی درمانگاه اقبالمریم مختاری(فارس)شیرازفارس195572251135
7325253میدان هفت تنان انتهای خ نیستانمجمد نعمتی(فارس)شیرازفارس195672251141

(فارس)شیرازفارس195772251510
ماه خاور کاظمی 

کرانی
38404050بلوار نخل-شهرک بهاران-شیراز 

(فارس)شیرازفارس195872251539
سید مهدی حسینی 

ازان آخاری
 1روبروی شهرک گلستان مجتمع خلیج فارس تجاری 

1120پ
36667173

2136266022شیراز میدان دانشجو پاساژ قدس غرفه زینب رضایی سخا(فارس)شیرازفارس195972251512
7361473شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروی پمپ بنرینمحسن یگانه زاده(فارس)شیرازفارس196072251158
807137534423مجتمع بازرگانان غرفه - خ بازرگانان -بلواررحمت پروانه خواجه پور(فارس)شیرازفارس196172251453

مصطفی خمیرگران(فارس)شیرازفارس196272251294
 6شیراز گلدشت معالی آباد روبروی شهرداری منطقه 

205 پالک 2گوچه الدن 
36391614

07137327660شیراز ابتدای بلوار نصر جنب کفش ملیلیال زارع(فارس)شیرازفارس196372251245
32281008بلوار هجرت روبروی بانک تجارت.شیرازفاطمه دولتخواه(فارس)شیرازفارس196472251040
pisسعید طهمورثی(فارس)شیرازفارس196572251536 hkhanpa yane@ yahoo .com32423074
38261950بلوار پارسه جنب غزال روبروی بانک مسکن-شیرازمهدی کریمی(فارس)شیرازفارس196672251169
4738393037شیراز ب استقالل روبرو تقلطع بعثت نبش  محدثه تاتی(فارس)شیرازفارس196772251150

مرضیه رضایی(فارس)شیرازفارس196872251366
شهرک فرهنگیان نبش رشد جنوبی نبش امالک تخت 

جمشید
38331356

(فارس)شیرازفارس196972251215
مریم  آقایی بهمن 

بیگلو
جنب بانک رفاه  (تاچارا)شیراز بلوار میرزای شیرازی 

155پ
36250126

(فارس)شیرازفارس197072251470
سیدجالل الدین 
محمدی بیدک

نبش کوچه - خیابان پوربیرک- بلوارسفیرشمالی- شیراز
109پالک - 30

38201900

ذبیح اله معصومی(فارس)شیرازفارس197172251139
شیراز ب ارتش خ شاهداعی اله جنب چوب فروشی رزم 

آرا
07137366100

محمد هنر(فارس)شیرازفارس197272251451
خ زند غربی روبروی بیمارستان سعدی طبقه فوقانی 

سوپرمارکت زند
07132354709
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38352008شیراز ب عدالت روبرو درب اصلی زندانچهانزیر رضایی(فارس)شیرازفارس197372251073

محمود  غالمی فرد(فارس)شیرازفارس197472251190
شیراز بلوار امیر کبیر بعد از پل امام حسن مجتبی 

نرسیده به سر والفجر
8226176

4936265366خ قصر الدشت نبش کوچه مریم  کریمی(فارس)شیرازفارس197572251181

1638425689شیراز بلوار پاسداران خیابان شهید فالحی نبش کوچه طیبه عرفان منش(فارس)شیرازفارس197672251276

سید رضا کریمی(فارس)شیرازفارس197772251014
روبروی بانک - متری سعدی20-شهرک سعدی-شیراز
پشت نان ماشینی- 31کوچه -ملت

37313866

907137273195و7شیراز ب مدرس خ فضیلت حد فاصل کمحمد  میر(فارس)شیرازفارس197872251137
7279808روبروی مخابرات فیاض بخش- بولوار ایثار - شیراز رسول یوسفی(فارس)شیرازفارس197972251081

37312060 متر نرسیده به چهارراه سرداران400شیراز بلوار نصر ، مهدی رنجبر(فارس)شیرازفارس198072251399

4036316537خیابان ایمان شمالی نبش کمیثم جهانی(فارس)شیرازفارس198172251048
32307870بلوار زند ابتدای خیام جنب فست فود خیاممرضیه زارعی(فارس)شیرازفارس198272251165
36321997شیرازحسین رحیمی(فارس)شیرازفارس198372251520
12607136310214 پ99شیرازخ قصرالدشت نبش کمریم رضائی(فارس)شیرازفارس198472251354
3538218254نبش کوچه.چهارراه هوابردعلیرضا صبوری فرد(فارس)شیرازفارس198572251168
07112224294صحن حرم مطهرحضرت شاهچراغ عمینوش رفیعی(فارس)شیرازفارس198672251270

(فارس)شیرازفارس198772251283
غالمرضا 

علیمددحقیقی
6936300913بلوار پاسداران پالک 

32283707 روبروی فروشگاه تکتاز9میدان ابوالکالم نبش کوچه رضا زمانی فر(فارس)شیرازفارس198872251240
737441190شیرازبلوارنصرشرقی دستخضرنبش کوچهعصمت فتوحی(فارس)شیرازفارس198972251298

بهرنگ فتحی(فارس)شیرازفارس199072251097
شیراز چهارراه پارامونت به سمت سینما سعدی سمت 

چپ
32341720

2337330177شهرک سعدی بلوار نیستان نبش کوچه محمود ساری خانی(فارس)شیرازفارس199172251355

میثم عابدی(فارس)شیرازفارس199272251469
شیراز شهرک گلستان بلوار عالمه امینی ابتدای خیابان 

بوستان نبش کوچه یک
36505291

37309220شیراز بلوار نصر بعد از جهانگردیزهرا بابائی(فارس)شیرازفارس199372251271

(فارس)شیرازفارس199472251110
روح اله ساریخانی 

خرمی
07117263875متری شهید ظریف10شیراز خیابان شاهزاده بیگم ابتدای 

136275835جنب شهرداری ناحیه -قدوسی غربی-شیرازپریسا پیرپور(فارس)شیرازفارس199572251458

1637516346بلوار رحمت نرسیده به کوزه گری نبش کوچه - شیراز محمدرضا رحیمی(فارس)شیرازفارس199672251045

38407090شیراز میانرودخ ارغوانجهانگیر شریفی(فارس)شیرازفارس199772251293

38332292بلوار امیر کبیر بعد از شماره گذاری ساختمان اطلسپریوش  کشکولی پور(فارس)شیرازفارس199872251481

1707117506500شیراز خ بنی هاشمی نبش کجلیل زارع(فارس)شیرازفارس199972251159
507117254267 و 3خ الزهرا روبروی بهزیستی بین ک محمدباقر باقری(فارس)شیرازفارس200072251420

حوریه  کیانی فرد(فارس)شیرازفارس200172251123
 30نبش کوچه -چهارراه فضیلت-بلوار نصر - شیراز 

-شهید زمانی
37310966

(فارس)شیرازفارس200272251452
امیر اکبری فیض 

آبادی
روبروی کوچه - متری فدک35-انتهای فضل آباد-شیراز
3پالک 113

07117261344

8230137شیراز ب امیر کبیر مجتمع دریسزهرا ابراهیمی(فارس)شیرازفارس200372251438
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32257544شیرازپشت روغن نباتی خ سفرمسلم شیبانی(فارس)شیرازفارس200472251026

(فارس)شیرازفارس200572251325
سیدمحمدهادی 

ابطحی
436261382خیابان خلیلی نبش کوچه

فرزانه پناهیان(فارس)شیرازفارس200672251134
ممسینبی ک شهید نامجو روبروی دبیرستان - فارس 

شهید ایزدی
07224221338

42644361ساختمان معراج-مصیری-رستم-فارسسجاد نظری(فارس)شیرازفارس200772251280

معصومه  دهخدا(فارس)شیرازفارس200872251376
شیراز شهرک گلستان نرسیده به میدان دوم ابتدای  بلوار 

جهاد
36209618

آمنه  نظری(فارس)شیرازفارس200972251433
فارس ممسنی نورآباد خ شهید مدنی جنب ایزوگامی 

عسکری پست بانک
07224243790

38328310متری امام خمینی روبرو پارک ایرانی20بلوار رحمت فریده کرمی شیرازی(فارس)شیرازفارس201072251083

09177002008شهر جدید صدراحمید رضا خلیفه(فارس)شیرازفارس201172251126
07924343488قیروکارزین امام شهراکبر روستا(فارس)شیرازفارس201272251248
38616009خان زنیان ابتدای کوچه بهداری ساختمان پستآمنه عباسی(فارس)شیرازفارس201372251078
37233003میدان فرصت شیرازی نبش میدانرضا سلیمی(فارس)شیرازفارس201472251023

38256693 مجتمع غزال2خیابان پاییز روبروی کوچهسمیه خادم الحسینی(فارس)شیرازفارس201572251102

13707116261055زرگری پغالمحسن شیردل(فارس)شیرازفارس201672251154
37205310بلوار مدرس حدفاصل پل غدیر و سر پودنکسالومه حیدری(فارس)شیرازفارس201772251229

حسین  ذوالنوریان(فارس)شیرازفارس201872251144
شیراز حد فاصل سه راه نمازی و شاهچراغ بعد از پایانه 

اتوبوسرانی
07112224866

37243080ب جانبازان خ استاد شهریار نبش خ قدسی شیرازیاسماعیل کونجان(فارس)شیرازفارس201972251182

لیال باشی(فارس)شیرازفارس202072251090
نبش بیست - چهارراه شریف آباد- خیابان بریجستون

متری رضوی
37235740

37268787شیراز ب مدرس ب رازی نبش فدکفاطمه عرفان منش(فارس)شیرازفارس202172251098

محسن  خدایی(فارس)شیرازفارس202272251387
  بعد از فروشگاه نگین داخل 56بلوار عدالت چنوبی کوچه

کوچه
38245336

(فارس)شیرازفارس202372251076
فرزانه حسینی 

شیرکش
2032346944 پالک 10خیابان قصردشت خ برق کوچه 

37531151شیراز خیابان بنی هاشمی نبش خ ابوذرستار رضایی(فارس)شیرازفارس202472251089
07117388682بلواردالوران بسیج خ علمدارنجمه فیروزی(فارس)شیرازفارس202572251011
2261556بلوار آزادی روبروی هتل پرسپولیسزهره  فضلی(فارس)شیرازفارس202672251120
536461727نبش کوچه - بلوار چمران - شیراز اسداله یوسفی فر(فارس)شیرازفارس202772251250

(فارس)شیرازفارس202872251044
محمد جعفر فیاض 

منش
4538224411ب ل امیرکبیر قبل سجادیه سیمان ک

36412939شیراز شهر صدرا مرکز خریدسهنداکبر زارعی(فارس)شیرازفارس202972251033

زهرا دارویی(فارس)شیرازفارس203072251087
حد فاصل چهار راه بنفشه و فلکه هنگ روبروی بانک رفاه 

09177019736 شماره تلفن همراه 25نبش کوچه 
32360526

37351600بلوار مدرس نبش خیابان کاوه دفتر پیشخوان دولتفریماه اکبری(فارس)شیرازفارس203172251214

(فارس)شیرازفارس203272251080
مسعود خادم 

الحسینی
چهارراه خلدبرین بسمت چهارراه مالصدرا سمت چپ 

111 پالک 2قبل از آتشنشانی کوچه 
36282408
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(فارس)شیرازفارس203372251187
میالد حضرتی 

یادکوری
36713461شیراز گویم خ اصلی جنب دفتر نظام مهندسی شهرداری

36481168شیراز بلوارستارخان روبروی مجتمع هامونهاجر قدسی(فارس)شیرازفارس203472251225

(فارس)شیرازفارس203572251057
فاطمه فیضی دولت 

آبادی
8360605شیراز میدان عدالت دفتر خدماتی

اسفندیار  نامجو(فارس)شیرازفارس203672251086
دفتر 6میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش کوچه

پیشخوان دولت
36316876

اختر  صدیقی(فارس)شیرازفارس203772251149
هدایت غربی حدفاصل بیست متری و باغشاه روبروی 

8کوچه 
2343728

36282822 جنب بانک پارسیان36خ قصرالدشت نبش کوچه محمدکریم یوسفعلی(فارس)شیرازفارس203872251103

37243934ورودی شهرک سیبویه-خیابان فرصت شیرازی مرضیه خسروی نیا(فارس)شیرازفارس203972251007
۳۴37389052شیراز خیابان مهدوی نبش کوچه مهدی  محمدی(فارس)شیرازفارس204071251027
44394044بلوار امام-صغاد فاطمه  کریمیصغادفارس204172251320
07523557042فارس خرم بید صفاشهر دو میدان امامسمیه  اسدیصفاشهرفارس204272251361
07126625328بلوار انقالب روبروی ایران خودرو-فارس فراشبندسحر کاویانیفراشبندفارس204372251474
38755545فراشبند خ ساحلی جنب بانک مسکنعلی  نوشادیفراشبندفارس204472251063
31253340380پالک.بلوار صاحب الزمان. فسا.فارسمصطفی رحیمیفسافارس204572251356

53314159فسا خیابان جمهوری اسالمیسمیه فیوضی ششدهفسافارس204672251233

1653315286فسا چهارراه مسجد حمزه پ مجید یوسفیفسافارس204772251220

53314206میدان پلیس پاساژ گل خندانسعیدرضا گل خندانفسافارس204872251152

53336660میدان مصلی بلوار معلم نبش خ قیاممحمد علی  حسینیفسافارس204972251041
53318485فسامحمد نیساریفسافارس205072251122

صدرالدین فروردین(فارس)فیروزآبادفارس205172251560
نبش ک (ره)خیابان امام خمینی شمالی -فیروزآباد-فارس

4
38724857

علی اکبر علیزاده(فارس)فیروزآبادفارس205272251529
قیر،بلوارطالقانی،کوچه پژوهش سرای فتحی قیری، کوچه 

سعادت
54523555

07138725411بریدگی سوم-(ع)فیروزآبادبلوار امام حسینلیال جعفری(فارس)فیروزآبادفارس205372251167
38736280فارس فیروزاباد خیابان آرادی جنوبی جنب بانک سپهپریسا صالحی طیبلو(فارس)فیروزآبادفارس205472251334

فاطمه پرکار(فارس)فیروزآبادفارس205572251205
بهمن روبروفرهنگ 22فیروزابادفارس میدان امام خیابان

ارشاد
07126238284

09171387100فیروزاباد خ مدرس جنب سایپا یدکعزیز نارنجی(فارس)فیروزآبادفارس205672251335

38736388فیروزاباد چهار راه مجاهدین کوچه مسجد النبیمریم  صفری فروشانی(فارس)فیروزآبادفارس205772251050

(فارس)فیروزآبادفارس205872251416
غالمرضا   افراسیابی 

کشکولی
38730755سه راه بروجردی جنب الکتریکی محمدی

سیدرضا ناظمی(فارس)قادرآبادفارس205972251313
فارس خرمبید قادرآباد روبروی بانک مسکن دفتر 

پیشخوان دولت
44493319

07222226030فارس قایمیه خیابان معلمماه زینب  هوشمندی(فارس)قائمیه فارس206072251132
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(فارس)قائمیه فارس206172251315
افسانه عبدلی 

گشتاسب
07222226682کازرون قایمیه خ دستغیب

07222225959قایمیه خ مصلیطاهره  میرزای(فارس)قائمیه فارس206272251170

(فارس)قره چمن فارس20637225173
حشمت اله  

جمشیدی
38610174شیراز یخش ارژن دهنو قلندری

قیروکارزینفارس206472251464
احمد محیط 

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

عظیمی
54562800

عباس  حقیقت گوقیروکارزینفارس206572251398
فارس قیرو کارزین مبارک اباد خ اصلی روبروی مسجد 

امام
07924263017

قیروکارزینفارس206672251254
سید محمد مرتضوی 

قیری
54527410 شهریور پاساژ رضایی17قیر بلوار امام خ 

54524217قیروکارزینقاسم  رحیمیقیروکارزینفارس206772251029
42216936خ حضرتی روبروی مصلی نمازجمعهمرضیه پوالدیانکازرونفارس206872251494
07212218031کازرون خ باهنر روبروی بیمارستان ولیعصر عجمریم پورحسینکازرونفارس206972251392
07212220980چهار راه مخابرات- کازرون اکرم حسینیکازرونفارس207072251303
2235969کازرون خ امام جنب اداره مخابراتسید کمال  حسینیکازرونفارس207172251208
2218301کازرون خیابان امام خمینی روبروی پستغالمرضا برزیدهکازرونفارس207272251444
07212249722جنب بانک ملی-خیابان قدس شمالی-کازرونرضا اسکندریکازرونفارس207372251440

07212217595استان فارس کازرون خ امیرکبیر دفتر پیشخوان دولتمریم نظریهکازرونفارس207472251062

42223377کازرون چهارراه انتظامی حنب بانک سیناساختمان قصربنت الهدی فالمرزیکازرونفارس207572251430

42474888فارس کازرون باالده خ شاهدفاطمه کیامرزیکازرونفارس207672251106
42452900دفترپیشخوان خدمات دولت-خیابان ولیعصر-خشتحسین  رستم زادهکازرونفارس207772251095
07222264100جره- جره و باالدهمسعود عبدالهیکازرونفارس20787225495
42475171فارس کازرون جره باالده باالدهخدیجه اکبریکازرونفارس207972251093

کازرونفارس208072251114
سید احمد  اوحدی 

کازرونی
42227135خیابان شهدای جنوبی باالتر از بانک انصار

42444231کنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانک کشاورزیزهرا گلستانکازرونفارس208172251162

منتهی گندمکارکنارتختهفارس208272251304
فارس کنارتخته ک آموزش و پرورش دفتر خدمات 

ارتباطی
07222643090

37822575(اکبری)کوارمیدان شهدا پاساژولی عصرمنصور شمشیریکوارفارس208372251403

کوارفارس208472251419
بهرام  سلطانی 

طسوجی
37825214کوار جنب بانک ملی

37828156کوار روبروی کالنتری پاساژ زارعیعلی اکبر آقاییکوارفارس208572251339

37826450میدان شهداروبرو بانک رفاهطاهره رفیعی بهجانیکوارفارس208672251155

کوارفارس208772251192
حمید رضا راستی 

اربابی
37827900کوار خ نسیم جنب شرکت راوک

52450503فارس گراش خ امام جنب بانک اقتصاد نوینمرضیه غالمیگراشفارس208872251332

جعفر اژدریگراشفارس208972251459
دفتر -بلوار سپاه-خیابان امام خمینی-گراش-فارس

پیشخوان دولت
52452515

52441888گراشجعفر صحراگردگراشفارس209072251223
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52855133شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارسهاجر علی پورگله  دارفارس209172251514
07152564460خیابان شهید رایگان-بنارویهزهرا ایزدی(فارس)الرفارس209272251489
52252075متری جانبازان روبروی پمپ بنزین20شهر جدید یوسف الماسی(فارس)الرفارس209372251485

عادل جدلی(فارس)الرفارس209472251287
متری 12- فلکه فرمانداری-شهرجدید- الرستان- فارس

بلوک اول- بانک سپه
52248828

52336400خ ایت اله خامنه ای روبروی آتش نشانیابراهیم محبی پور(فارس)الرفارس209572251264

فاطمه نقرئی(فارس)الرفارس209672251269
راه گردان خیابان هنگ بعداز 4الرستان فارس شهرقدیم 

پاساژ سلمان
52344237

52532470الرستان اوز بیدشهر خ کمربندیفاطمه احمدی(فارس)الرفارس20977225266

52553121فارس الرستان شهربیرم اداره پست بیرمسیده معصومه باقری(فارس)الرفارس209872251340

هومن  اکبری(فارس)الرفارس209972251151
الر شهرجدید سی متری هالل احمر باالتر از اداره 

بازرگانی جنب میدان قبله روبروی اداره تعاون
07812252454

07823662131فارس الرستان اوز کورهفرشته جاللی(فارس)الرفارس21007225273
2432444شهر عمادده- بخش صحرای باغ - الرستانروح اله  فوالدی(فارس)الرفارس210172251534
07823222219جویم پایین تراز فلکه شهید چمرانسعید منصوریان(فارس)الرفارس210272251185
52720883المرد بلوار جمهوریمعظم  احمدی زادهالمردفارس210372251472

علی پیراستهالمردفارس21047225563
استان فارس شهرستان المرد بخش عالمردشت دهستان 

خیرگو
07826732434

عباس حسن پورالمردفارس210572251022
 بهمن جنب بانک 22فارس المرد میدان امام خ 

کشاورزی شعبه بازار
52725603

07825226492بهمن22المرد خیابان سید احمد رضا  علویالمردفارس210672251368

المردفارس210772251161
سید محمد  احمدی 

زاده
52726627 خرداد پاساژ کوثر15المرد خیابان 

52762555اشکنان خیابان طالقانیعلی نجفی زادهالمردفارس210872251267
52762116اشکنان خیابان امام خمینی جنب بانک صادراتاحمدعلی یوسفیالمردفارس210972251193

ساناز هاشمیالمردفارس211072251174
فارسالمرد عالمرودشت بلوار امام خمینی پاساژ فدک 

دفتر پیشخوان دولت
52783262

52723120 خرداد خیابان شهید فهمیده15المرد انتهای خیابان مهدی هاشمی زادهالمردفارس211172251099
32673831شیراز لپویی خ معلماسماعیل جعفریلپوییفارس211272251307

نرگس جوکارمرودشتفارس211372251318
روبه رویه کوچه (کمربندی)مرودشت خ قدس -فارس

قالی شویی
07143230949

07143222126مرودشت خ سعدی روبروی بانک ملت مرکزیجهانبخش روستامرودشتفارس211472251395
43230972نبش کوچه شهیداشراقی-بلوار جهادگران-مرودشترحمان احدیمرودشتفارس211572251504
34743234298 پالک 4 کوچه 14مرودشت خ صدوقی کوی مسلم زارعمرودشتفارس211672251499

ابراهیم فالحیمرودشتفارس211772251385
خیابان سعدی روبروی خیابان رسالت جنب ساختمان 

وکال
43233800

43326628چهارراه مختارآباد- خ چمران-مرودشت-فارسیداله زارع نژادمرودشتفارس211872251426
09356510414مرودشت خ انقالب بلوار کارگر جنب بیمه پاسارگاداحمد کشاورزیمرودشتفارس211972251407
43220000مرودشت خیابان سعدی ابتدای خیابان فرهنگوحید زارعمرودشتفارس212072251367

مرودشتفارس212171251168
حکیمه  دبیری خرم 

مکانی
58621933کامفیروز دهستان خرم مکان
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43338468مرودشت جنب سازمان تامین اجتماعیسمیه زارعیمرودشتفارس212272251189

مرودشتفارس212372251180
ناصر  مختاری  

مختاری
43233202خ دولت اباد روبروی مجتمع تجاری بهار

43232881مرودشت خ انقالب ابتدای خ میرزاخانیفرشته رفیعیمرودشتفارس212472251136

عالیه مردانیمرودشتفارس212572251053
نبش چهارراه سوم شمالی سمت - بهمن22خ -مرودشت

چپ
43344234

43334222 و میدان مسجد الرسول11خ انقالب بین کالنتریپارسا روستاییمرودشتفارس212672251241
43455623فارس مرودشت روستا زرگران رامجردکرامت اله  دانشمندمرودشتفارس21277225202
07142615410روستای شیراسپاری5فارس ممسنی کیلومتراعظم قاسمیممسنیفارس21287225278
07142633032استان فارس نورآبادممسنی شهرخومه زاررضوان گودرزیممسنیفارس212972251533

فاطمه خسرویممسنیفارس213072251507
 4خیابان قدوسی نبش کوچه -توتستان-نورابادممسنی

قدوسی
42528395

کامبیز اکبریممسنیفارس213172251394
- شهر خومه زار - شهرستان ممسنی - استان فارس 
دوراهی بابامنیر- جاده اصلی 

42633002

42544311فارس ممسنی ابتدای خیابان پزشکانسارا امیری امیریممسنیفارس213272251016

07826522224شهرستان مهر خ نماز روبروی بانک ملت- استان فارسحسن بهزادپور(فارس)مهرفارس213372251101

52842531شهرستان مهرشهروراوی بلوارشهداجنب بانک ملتجواد وراوی پور(فارس)مهرفارس213472251306
52824499خیابان شهید فهمیده دفتر پیشخوانمسعود آریامنش(فارس)مهرفارس213572251008
07826225200شهر گله دارآسیه رنجبر(فارس)مهرفارس213672251278
38773303جنب بازار-سه راه مصلی - میمند فارس علی اکبر همایونی(فارس)میمندفارس213772251524
38774655میمند فارس خ محالتفاطمه قربانی(فارس)میمندفارس213872251353

آزیتا مرادی(فارس)نورآبادفارس213972251125
فارس نورآباد ممسنی دوراهی جنب شهرداری بلوار 

1ولیعصر نبش کوچه 
07224244333

07224241993نوراباد ممسنی خ طالقانی ساختمان وب گستروحید  خلفی(فارس)نورآبادفارس214072251275
53834360خیابان امام خمینی روبه روی گلزار شهداالهه حداداننی  ریزفارس214172251317
07153839000نی ریز خیابان امام حسینسعید نوربخشنی  ریزفارس214272251373
1053828316+جنب پلیس _بلوار پاسداران حمزه اقبالنی  ریزفارس214372251314
53829527نی ریز خ ولیعصر روبروی مسجد جامع مهدیمجتبی ساجدی نیانی  ریزفارس214472251274
53828892فارس نی ریز  ابتدای خ قدسمحمد جاللینی  ریزفارس214572251226
53821281ابتدای بلوار شهید زردشت-نی ریز-فارسسعید متقیاننی  ریزفارس214672251258

53836311فارس نی ریز خ قدس کوچه پاساژالله سرخ پاساژگلستانحامد مصباحینی  ریزفارس214772251195

فاطمه تواضعنی  ریزفارس214872251140
روبروی بانک  - (عج)ابتدای بلوار ولی عصر- میدان فضل 

کشاورزی
53839910

53835844نرسیده به گلزار شهدا- خ امام خمینیمهدی خازن خازننی  ریزفارس214972251172
34433388قزوین ارداق بلوارشهداابوالفضل همتیارداققزوین215072261053
35522290جنب مصلی-اسفرورینچمران اکبریاسفرورینقزوین215172261114

30202825412969قزوین شهر اقبالیه خ امام رضا پ محمد کشاورز قاسمیاقبالیهقزوین215272261032

یاور عابدیالبرزقزوین215372261112
قزوین البرز نصرت اباد بلوار خامنه ای نرسیده به میدان 

درویشی
32754335
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سمانه بخشیالبرزقزوین215472261110
استان قزوین شهرستان البرز ناحیه شهری مهرگان فاز 

 جنب پارک گلستانc4یک زون 
32525143

7232245999 پالک 25الوند خیابان امام خمینی نبش کوچهمهدی عبدالهیالبرزقزوین215572261010

البرزقزوین215672261038
مسعود کشاورز 

وجهی آبادی
32237575بلوار سهروردی جنب مسجد رسول اکرم-الوند

32221000الوند فلکه بسیج دفترپیشخوان دولتآمنه  میرعزیزی(قزوین)الوندقزوین215772261043
32895616آبیک خ شریعتی نبش بن بست دهمفاطمه فالح زیارانیآبیکقزوین215872261108
02832982515روبروی بانک ملت-خاکعلی بلوار امام خمینی-قزوینزهرا تقواییآبیکقزوین215972261037

عبدالرضا عالمتیآبیکقزوین216072261055
قزوین ابیک روبروی بانک مسکن نبش خ شهیدان 

شجاعی
32895901

02822898900آبیک خ طالقانی روبروی مخابرات جنب فرمانداریصادق حسامآبیکقزوین216172261052
02822828586خیابان طالقانی جنب تاالر یعقوبیروح اله   معدن دارآبیکقزوین216272261014
02824623596آوج خ امام روبروی کاروانسرای شاه عباسیصغری حدادیآوجقزوین216372261024
34415422قزوین شال بلوار امام روبروی بانک کشاورزیصغری شهبازیبوئین  زهراقزوین216472261033
34226955خیابان دهخداسعید خلج طایفهبوئین  زهراقزوین216572261059
25934220422خیابان ولیعصر غربی پالکمسعود مهدیانبوئین  زهراقزوین216672261029
35248200بهمن شمالی ابتدای بلوار بهشتی22تاکستان خ بهادر  طاهرخانیتاکستانقزوین216772261064
35243181 تاکستان خ امام خمینی روبروی اداره پستعین اله  رحمانیتاکستانقزوین216872261045
35245566خ موسی صدر روبروی بانک کشاورزیالهام رحمانیتاکستانقزوین216972261031
35242333تاکستان میدان بسیج روبروی بانک صادراتمحمود معصومیتاکستانقزوین217072261018
5233132تاکستان خ غفاری روبروی کمیته امداد امامزهرا رحمانیتاکستانقزوین217172261004
35243845خ امام باالتر از پمپ بنزین جنب بانک ملتاحمد شعبانیتاکستانقزوین217272261025
35522142اسفرورین میدان امام خ ابشارمحمد سینا شجاعیتاکستانقزوین217372261035

1334532021پ -خ شهید فهمیده- میدان شهداءهادی درزی رامندیدانسفهانقزوین217472261121

قزوین217572261054
شریف  

(قزوین)آباد
مرضیه دوست 

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

قزوین217672261009
شهرک صنعتی 

البرز
11032322222بیدستان خ امام خمینی پ محمد امین خواه

قزوین217772261027
شهرک صنعتی 

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

قزوین217872261008
شهرک صنعتی 

البرز
اصالن حاجیلو مهدی 

پور
32226488متری ولیعصر8بهمن جنب 22الوند بلوار

قزوین217972261039
شهرک صنعتی 

البرز
خاطره  دارائی

شهر صنعتی البرز سه راه مدرسه جنب بانک ملی فارابی 
دفتر البرز

02822247405

33267211محموداباد نمونه خ امام ابتدای خ چمرانفاطمه درگاهیقزوینقزوین218072261020

پرویز لطفیقزوینقزوین218172261049
پل طالقانی روبروی ستاد ترخیص خودرو جنب -قزوین

مسجد امام حسین
33249360

33567781منتظری جدید خ مولوی خ شهید منتظری پاساژ امتانسیه اسحقیقزوینقزوین218272261126

مهدیه محمدیقزوینقزوین218372261117
غیاث آباد باالتر از بانک مسکن روبروی اداره معاونت 

درمان جنب موبایل پدرام
33679177

02833666607قزوین انتهای غیاث اباد جنب پل شهد رجاییمحمد جواد انجرانیقزوینقزوین218472261127
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رامین نوروزیانقزوینقزوین218572261120
, بلوارپیروزی , بلوارنخبگان , میدان جانبازان 

مابین   , 852قطعه,  متربعداز تاالربرلیان 200
مشاورامالک باستان و پدیده

33696300

علیرضا یوسفلیقزوینقزوین218672261116
سه راه وحدت - فلسطین شرقی- چهاره پادگان - قزوین 

4پ - 
3362851

2433233031قزوین بلوار باهنر نبش کوچه مهتاب پالکپیمان رحمانیقزوینقزوین218772261016
33653080دستگاه400قزوین روبروی ساختمانهای نرگس رسولیقزوینقزوین218872261102
4902813683222قزوین خ نوروزیان جنب ک حکمت فرزین غفاری فرقزوینقزوین218972261061
33372128روبروی بانک تجارت- خامنه ای ... بلوار آیت اعلیرضا باباییقزوینقزوین219072261048
02813358483خ خیام شمالی روبروی بانک ملیمحمد تنباکوسازهاقزوینقزوین219172261026

محمدحسین ستاریقزوینقزوین219272261105
قزوین خیابان فردوسی شمالی داخل میدان عدل جنب 

فرش جوادی طبقه اول ساختمان مهندسان
02813340007

33413335اقبالیه خ امام خمینی ایستگاه محمدیصفدر حیدریقزوینقزوین219372261005
33688398قزوین خ شهید بابایی روبروی اداره استانداردرضا پیرورامقزوینقزوین219472261006

علی اکبر مالکیقزوینقزوین219572261012
قزوین خیابان منتظری قدیم  جنب بانک قوامین دفتر 

خدماتی سالمگاه
2566617

02813350313قزوین خ پادگان باالتر از میدان عارف نبش ک شاهدمرضیه باریک بینقزوینقزوین219672261047
02813362008قزوین خ نواب شمالی نبش ک میخکمحمدرضا  امینیقزوینقزوین219772261042

قزوینقزوین219872261063
مرجان شیرازی 

حاجی میریها
3785763قزوین شهرک مینودر بازارچه کابل البرز

احمد موسی خانیقزوینقزوین219972261019
متر باالتر از چهارراه 100خ سعدی شمالی خ حیدری 

بنیاد شهید بین ک ساحل و ساسان
33360981

33568016خ آیت اله کاشانی رو به روی ترمینالمحمد مومنیقزوینقزوین220072261001

محمدیهقزوین220172261109
رحمان حیدری کل 

محله
، نبش (ره)، بلوار امام خمینی 1قزوین، محمدیه، منطقه

، دفتر ارغوان12کوچه شقایق 
32565670

محمدیهقزوین220272261003
صفدر  جلیله وند 

زلیخائی
202822560076 پ4 نبش ک2قزوین محمدیه م

1532572828 نبش ک1قزوین محمدیه منظقهحسین  دادورمحمدیهقزوین220372261021
35333513تاکستان نرجه بلوار امام روبروی بانک صادراتسیاوش طاهرینرجهقزوین220472261122

36223460شهر جعفریه بلوار ایت اله مطهری روبروی بانک ملی- قم محمود احمدی(قم)جعفریه قم220572271028

محبوبه عابدیقمقم220672271080
قم جمکران میدان آل یاسین خ مخابرات جنب امالک 

72271080یاس دفتر پیش خوان دولت 
37255011

36570500قم مدرس روبروی خ ازادیابوالفضل  کهندانیقمقم220772271027

مهدی استادزادهقمقم220872271063
 پ 10 و 8خیابان امام میدان شهید زین الدین بین ک 

305
36667109

3138877377نیروگاه بلوار شاهد شرقی نبش کمحمد بیاتقمقم220972271006

جواد گالبچی فردقمقم221072271088
ابتدای بلوارتعاون جنب فروشگاه - خ محتشم کاشانی- قم

افق
37769859

سیدسعید میرشفیعیقمقم221172271059
زنبیل آباد ابتدای بلوار فردوسی طبقه همکف دفتر 

72271059پیشخوان دولت 
32937445

1732897547متری امام حسین روبروی کوچه 20. قمزهرا سادات  افسرقمقم221272271078
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مهرداد جنتیقمقم221372271032
نبش (فروشگاه جانبازان)شهرک پردیسان خیابان ایمان

18کوچه 
32812024

97738757535 متری مطهری پ20خ امامزاده ابراهیم روبروی -قمرضا شفیعیقمقم221472271031

ابوالقاسم فرخ زادقمقم221572271062
 ساختمان 1قم میدان سعیدی بل نیروی هوائی نبش ک

کیمیا
36703534

36609197(جنب مسجد کامکار ) 46قم خ امام نبش ک زهره ستودهقمقم221672271049
38757009ابتدای بلوار کشاورز.میدان نبوت .قمابوالفضل جهانشاهیقمقم221772271009

قمقم221872271066
محمدرضا رستگاری 

فر
 68انتهای کوچه.بعد از میدان نبوت.نیروگاه.قم

نبش بلوار.توحید
38618944

38820757قم توحید چهار راه دو طفالن مسلم جنب مسجدهادی ورسهقمقم221972271064

زهرا  صبوحیقمقم222072271055
 29 و 27قم خیابان توحید فلکه امینی بیات  بین کوچه 

727پالک 
38743050

4002537730071 قم خ معلم پاحمد مصیبیقمقم222172271034

4536704760 تیر جنب کوچه 7متری 30قم مهدی رفیعی دهاقانیقمقم222272271061

6536606500 و63خ امام بین ک-قمحسین  رستمیقمقم222372271035

محسن بهروزیان فردقمقم222472271084
خسابان سمیه پالک - میدان رسالت -خیابان دور شهر 

11
37840258

538848880قم خ توحید نبش بلوار سوم خرداد جنوبی پمحسن یاریقمقم222572271045
5102538830824م مالک اشتر پ20قم نیروگاه روح اهلل درامامیقمقم222672271065
37200281قم بلوار شهید کبیری جنب بانک مهر اقتصادشیما سعیدیقمقم222772271044
wwwمسلم خلجقمقم222872271026 .baha r785@ yahoo .com2538756906
۱۰۶32944171 پ ۱۰ و ۸قم خ ش صدوقی بین ک الهام کاظم زادهقمقم222972271019
5537235218قم میدان پلیس خ انقالب نبش ک محمد باباپیرقمقم223072271067
6338755515قم خ امامزاده ابراهیم نبش کمریم مطیعقمقم223172271018
2536609733قم م امام مقابل ناحیه ویژه سپاهنرگس گالبیقمقم223272271037

علیرضا کرباسیانقمقم223372271072
قم بنیاد بلوار شهید کریمی خ شهید صدوقی جنب 

مسجد قدس
33367622

65537752212 پالک 96قم خیابان طالقانی نبش کوچه مجید جناب مهابادیقمقم223472271013

اکبر  نیستانیقمقم223572271014
میدان مطهری ابتدای خاکفرج جنب تاالر آیینه داخل 

گاراژ پست بانک
36614656

32900010جنب کارواش (ارتش)بلوار امین فلکه ایران مرینوسمحمدعلی جعفریقمقم223672271053

122538743632قم بلوار بعثت نبش کوچه خدیجه سادات عالمهقمقم223772271022

جعفر حیدریانقمقم223872271068
جنب -ابتدای خیابان البرز-بلوارشهروند-شهرپردیسان-قم

نمایندگی بوتان ا
32808748

قمقم223972271058
علی اصغر حاج علی 

اکبری
02537714000قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهرا

ذکراله رحمانیقمقم224072271003
قم شهرک شهید زین الدین میدان جوان خیابان قمر 

11بنی هاشم ابتدای خیابان بعثت پ
33362123
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قمقم224172271079
محمدرضا 

حاج محمد حسینی
- 4نبش کوچه - بعد از طونل امام زاده ابراهیم- قم

234پالک
38828335

فریده طحانیقمقم224272271029
 متری شهید مدنی 16 ) 3 متری کیوانفر نبش ک 30قم 

)
36630430

قمقم224372271039
محمد حسین زارع 

رشکوئیه
37732440قم میدان جانبازان جنب درمانگاه مصلی

5038817712 پالک23قم نیروگاه بعداز توحیدعلی چراغیقمقم224472271008

علی  امینقمقم224572271040
قم یعداز میدان پلیس نبش تقاطع زاویه جنب مخابرات 

عالمه فیض دفتر امین
37210506

37756171قم خ طالقانی مقابل بیمارستان نکوئیحمید شریفی زادهقمقم224672271015

عادل کربالئیقمقم224772271030
توحید بلوار شاهد میدان امام حسین ابتدای بلوار 

جمهوری
38905000

14602517706445م عماریاسر روبروی مسجدامام حسین پ45قم خمرضیه احسنقمقم224872271036
37603208متری تقوی20خرداد 15بلوارمصطفی امامیقمقم224972271016
2137710774 و 19دی بین ک 19قم خ مسعود قنبردوستقمقم225072271050
36650265م ازادگان پلوار ش عابدی م ش دقایقیمهدی کریمیقمقم225172271004
7137707079 پ 1 متری عمار یاسر نبش ک 45خ سمانه    یزدیانقمقم225272271002
132909537جنب پالک _27کوچه _بلوار امین_قممجتبی داودیقمقم225372271020

337717696نبش ک (روبروی فرمانداری)میدان جهاد بل رضوی فاطمه تجویدیانقمقم225472271025

2638811821 متری کاشانی نبش کوچه 24قم خیابان حمید نیستانکیقمقم225572271012
38908500قم توحیدجوادالئمه نبش تقاطع جمهوریمهدی دارابیقمقم225672271038

336627585م ش بهشتی جنب اموزش و پرورش ناحیه 20عباس رفیعی دهاقانیقمقم225772271010

نرجس علی مددیقمقم225872271023
م کارگر بلوار سوم 45قم میدان امام خمینی انتهای 

63 پ 5 ک3خرداد شمالی بین ک 
38741055

کهک  قمقم225972271047
سیدعبدالرضا برقعی 

برقعی
02524223475قم کهک خ جهاد روبروی اداره بست

گالله شریفیبانهکردستان226072281177
شهرستان بانه میدان عالمه برده ش  دفتر پیشخوان 

شریفی
4266270

4266268بانه خیابان مطهری روبروی مسجد رسالتمریم شهیدیبانهکردستان226172281093
34235119بانه خیابان شهدا روبروی شرکت نفتاحمد  رضوی پناهبانهکردستان226272281101
4225152خ انقالب جنوبی باالتر از کوچه بیمارستان- بانهفرانک خیاطیبانهکردستان226372281152
34221800خ سید جمال الدین اسدابادی روبروی مخابراتبریار رفاعیبانهکردستان226472281108

934433207شهرکانیسور بلوار مولوی نبش کوچه شاهو سیدعزیز علوی علویبانهکردستان226572281119

محمد نجاریبانهکردستان226672281016
بانه خیابان امام باالتر از سه راه اداره برق جنب حسینیه 

خاتم االنبیاء
34267703

34228300بانه خیابان طالقانی پایین تر از بانک ملت مرکزینادر  امینیبانهکردستان226772281150
35162948کردستان دهگالن بلبان ابادکاوه محمدیبلبان  آبادکردستان226872281147
08738225297بیجار بلوار امام روبروی مدیریت جهادنگار فیض الهیبیجارکردستان226972281083
08738235150بیجارخ اردالن روبروی اداره تامین اجتماعیمحمد  رضا پناهبیجارکردستان227072281056
38228999میدان فاضل ابتدای خ مدرس.بیجارشاهرخ فرحیبیجارکردستان227172281151
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38241144بیجار خ طالقانی جنب باسکول پیرمحمدیرضا مظفریبیجارکردستان227272281163
38235907بیجار شهرک آفتاب اتدایی خ دانشگاه پیام نورفواد پرویزیبیجارکردستان227372281080

کردستان227472281142
حسن  آباد 

سنندج
فرشاد محمودیان

سنندج شهرک حسن آباد جنب شهرداری روبروی 
مخابرات

33453269

35444400دلبران میدان جهادخیابان فرهنگشیرین صفریدلبرانکردستان227572281184
35126628دهگالن خ استقالل روبروی بانک کشاورزیعبداهلل شکوریدهگالنکردستان227672281127

35121717کردستان دهگالن خیابان مولوی کرد کوچه مسجد جامعفرهاد محمدزادهدهگالنکردستان227772281166

35124733دهگالن خ جمهوری روبروی مخابراترضا امیریدهگالنکردستان227872281165
35126552بلوار امام جنب شبکه بهداشت و درمانفریدون  محمدیدهگالنکردستان227972281134

هاجر بهمنیدهگالنکردستان228072281073
دهگالن  خ مولوی کوچه مسجد جامع دفتر خدمات 

38ارتباطی بهمنی پ
35126399

دهگالنکردستان228172281084
بصیره  مفاخری 

باشماق
35126377دفترپیشخوان مفاخری.جنب بانک رفاه -میدان معلم 

دهگالنکردستان228272281021
مهرانه حبیبی 

مبارک آباد
35126360خیابان پاسداران خدمات ارتباطی حبیبی

38725565خ امام جنب بانک ملتطالب مرادیدیواندرهکردستان228372281075

فریده مولودیدیواندرهکردستان228472281129
خیابان امام پایینتر از ترمینال سقز روبه روی فرماندهی 

نیروی انتظامی
38728060

38822376کردستان دیواندره زینه روبروی بانک کشاورزیادریس نصری(کردستان)زرینه کردستان228572281190

08753823383کردستان سرواباد خیابان معلمفواد ابراهیمیسروآبادکردستان228672281009

محمد  قنبریسریش  آبادکردستان228772281102
استان کردستان شهر سریش اباد ابتدای خیابن اشرفی 

اصفهانی
35421755

36221925سقز خ جمهوری دفتر پیشخوان درباریپری دخت درباریسقزکردستان228872281169

اسماعیل  دستگیریسقزکردستان228972281160
سقز خ امام سه راه مسجد جامع کوچه پایینتر از مسجد 

روبروی فروشگاه خانه معلم داخل کوچه
36222321

36226835سقز بلوارصالح الدین ایوبی روبروی کمیته امدادمحمد رشیدیسقزکردستان229072281005

سقزکردستان229172281028
صغری بهرامی قادر 

آباد
کردستان شهرستان سقز میدان آزادی روبه روی بانک 

تجارت دفتر پیشخوان دولت
08736236906

سقزکردستان229272281008
کاوه کیخسروی 

بابامیری
36222292سقز خ ملت جنب سازمان انتقال خون

3408743229896خ شهدا نبش میدان شهدا پفریده دستگیریسقزکردستان229372281047
36250593شریف آباد خ محمدقاضی روبروی بهداشتاقبال  صفویسقزکردستان229472281100
36219411سقز خ آزادی روبروی شرکت نفتسامان  آزادیسقزکردستان229572281146
08743224824سقز ابتدای بلواروحدت جنب لباس عروسزانیار مهرپرورسقزکردستان229672281098
36244030 تیر خ ابوذر جنب گرمابه سعدی سابق7بلوار آرش عبدیسقزکردستان229772281099
36277283سقز میدان معلمحامد براتیسقزکردستان229872281023
36271000سقز، بلوار کردستان، جنب ترمینال بوکانشیوا قادریسقزکردستان229972281014

کیومرث صدیقیسنندجکردستان230072281170
کردستان سنندج حسن آباد خیابان اصلی نرسیده به 

ایستگاه آخر اتوبوس
08733454251

سجاد ملکیانسنندجکردستان230172281110
جنب ساندویچی دوست -باالتر از بهزیستی-خیابان جامی

عزیز
08733244953
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64033727004سنندج میدان قبا پ شیالن محمدیسنندجکردستان230272281090

33723008.سنندج،ویالشهر،بلوار رسالتمحمدرؤف یوسفیانیسنندجکردستان230372281179

33247564سنندج پاسداران سه راه ادب جنب اداره اوقافمحمد عبدیسنندجکردستان230472281095
08716624719سنندج شهرک سعدی ابتدای خ کمال الملکحمید صاذقیسنندجکردستان230572281094
08733129179خ فیض آباد روبروی بانک رفاهلیال کریمیسنندجکردستان230672281197
33242130سنندج انتهای خیابان حسن آباد میدان اورامانشجاع خانیسنندجکردستان230772281176
08712273778سنندج میدان کاوهابراهیم میرکیسنندجکردستان230872281043

08733323589نایسر خیابان امام شافعی روبه روی فروشگاه کردستانشنو  اسدیسنندجکردستان230972281187

08733521254مولوی-سنندج عباس آباد پایین دوراهی فرجهرحیم زارعیسنندجکردستان231072281117

33286588کردستان سنندج خ گلشن روبروی مغازه های شهرداریژاله کامرانیسنندجکردستان231172281180

08713235171سنندج خ پاسداران نبش خ خیامخسرو دنیاییسنندجکردستان231272281052

08713562355بلوار شهید بهشتی مجتمع ژیارشیرکو مدرس گرجیسنندجکردستان231372281003

08733786897بهاران پاینتر از بانک صادراتازیتا زارع منشسنندجکردستان231472281051
08713324757نایسرمژده کرباسچیسنندجکردستان231572281048
34547370مریوان میدان جهاد ابتدای کوچه فنی حرفه ایواحده  شمسسنندجکردستان231672281065

سیروان صیادیسنندجکردستان231772281145
سنندج میدان نبوت خیابان گلشن ابتدای خیابان گلشن 

جنب نان بری آذربایجان
33126793

42733124292خیابان شهدا نرسیده به سه راهی تختی پسیده صبری گالبیسنندجکردستان231872281139

سنندجکردستان231972281068
سیده عطیه ساعدی 

صوفیان
11008712274402میدان کارگر جنب بانک ملی پ

33340546بلوار توحید دگایران خیابان اصلی روبروی مدرسه قدیمجمشید احمدیسنندجکردستان232072281001

نشمیل  بردبارسنندجکردستان232172281015
سنندج شهرک بهاران میدان قانع روبروی داروخانه 

پاستور
08733229797

هانا حسینیسنندجکردستان232272281136
بهاران باالتر از میدان قانع روبروی بانک - سنندج

کشاورزی
33777600

سنندجکردستان232372281013
محمد اسعد 
ذوالفقارنسب

33325011نایسر شهرک باهنر پشت ایستگاه گاز

رویا  حیدریسنندجکردستان232472281124
سنندج خ شهید بروجردی حاجی اباد پایین روبروی ک 

مسجد محمدی
33156753

افشین زارعیسنندجکردستان232572281012
سنندج چهارراه وکیل روبروی درب فرعی بیمارستان 

بعثت
08713233120

35423299خیابان اشرف اصفهانی. سریش ابادسمیه جاللیسنندجکردستان232672281004
33129579سنندج چهاراه طالقانی جنب فروشگاه ستاره آبیگالشین  رضاییسنندجکردستان232772281122
33626912 دفتر خدمات ارتباطی گفتاری109خ کوسه هجیج پپرستو گفتاریسنندجکردستان232872281035

سنندجکردستان232972281007
علی اکبر    

طهماسبی
33667539خ حافظ

33127483خ استانداریبهنام  باغبانی باغبانیسنندجکردستان233072281017
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راشین جمشیدیسنندجکردستان233172281002
شهریور نرسیده به سه را شیخان روبروی هنرستان 17خ

54204(جمشیدی)ارشاد دفتر خدمات ارتباطی
33158218

33245869سنندج خ فجر پائین تر از بانک ملت دفتر پیشخوان فجرایرج  مروتیسنندجکردستان233272281128

36622356سقز صاحب ابتدای بلوار امامهیمن رستم پورصاحبکردستان233372281143
08735250021قروه خیابان سیدجمال ابتدای کوچه شهیدفعله گریشیدا محمدیقروهکردستان233472281200
09183197968قروه خ چمران باالتراز چهارراه تختیسهیال فالحیقروهکردستان233572281168
5232000قروه کردستان خ مطهری خ شهید نجفیسیده لعیا ولی نیاقروهکردستان233672281026
35223755قروه خ حسینیهبهارک رامینقروهکردستان233772281049
35223500خیابان مدرس شرقی جنب کوچه شهید بابامحمدیسجاد دهقانیقروهکردستان233872281038

08725250001 فروردین12کردستان قروه خ سیدجمال الدین نبش خ علی  ضیائیقروهکردستان233972281050

5240908میدان شورا _قروهپویا عبدالملکیقروهکردستان234072281041
35228100خیابان آیت اهلل خامنه ای شمالیمهدی مالکیقروهکردستان234172281070

حسنیه شهسواریقروهکردستان234272281046
قروه خ شریعتی چهارراه بوعلی طبقه پایین پاساژ 

منوچهری
35242417

35250420خ شریعتی روبروی نیروی انتظامینادر  دانشورقروهکردستان234372281045
35529953کامیاران خ بهشتی روبروی بانک ملینسرین یوسفیکامیارانکردستان234472281018
35521153کامیاران خ اسد آبادی روبروی فروشگاه فرهنگیانفرهاد  مرادیکامیارانکردستان234572281033
35535150خ بهشتی چهارراه بابا مردوخسوسن وفاییکامیارانکردستان234672281135
35533880کامیاران میدان امام شافعیبهزاد محمدیکامیارانکردستان234772281072
35523774کامیاران خ انتظام باالتر از دکه وکیلیسعادت  نجفیکامیارانکردستان234872281162
35533088خ بهشتی- کامیاران - کردستانفتح اهلل  لطفیکامیارانکردستان234972281053

35524023کامیاران خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی وحدتسردار پرویزیکامیارانکردستان235072281088

محمد رضاییکانی  دینارکردستان235172281175
- بلوار کردستان - شهرکانی دینار - مریوان - کردستان 

12جنب کوچه وطن 
34623210

34601065کردستان مریوان بهاران جنب بنیاد شهیدمحمدزانا مردوخیمریوانکردستان235272281060
34522073میدان استادیوم روبه روی مهمانسرای کاخخبات مرادیمریوانکردستان235372281106
34591099کردستان مریوان  میدان ناری جنب مجتمع ناریسعدی رادمنشمریوانکردستان235472281054

34533677مریوان خ سیدقطب روبروی بیمارستان فجر ک نورالعالمدلبر محمدیمریوانکردستان235572281132

3245136کردستان مریوان جنب اداره پستمختار تباههمریوانکردستان235672281174

34550101مریوان چهاراه بایوه خ عبه حبیب باالتر از پاساژ مولویصدیق محمودیمریوانکردستان235772281082

34591570مریوان بل عبادت نرسیده به سه راهی موسکسیروان نصیریمریوانکردستان235872281189
08753245200مریوان بلوار رسالت ک بانک کشاورزیامین  محمدیمریوانکردستان235972281063
34547444استان کردستان مریوان خ رجایی جنب بانک ملیصالح کهنه پوشیمریوانکردستان236072281120

پونه استوارمریوانکردستان236172281029
مریوان بلوار رسالت جنب مسجد دارالحسان دفتر 

خدمات پیشخوان دولت مدریک ازغ
34545155

34543332بل رسالت کوچه حسینیه روبروی حسینیهسروه شریفیمریوانکردستان236272281107
08753291025مریوان بلوار عبادت نبش کوچه عبدالقادر گیالنیآرمان خانگیمریوانکردستان236372281066

Worksheetmp;RPage Worksheetmp;P of Worksheetmp;N



Worksheetmp;CData Map

مریوانکردستان236472281064
جبار  محمودی 

محمودی
8753227577خ جمهوری سبزه میدان هژاره

دلبر  محمدیمریوانکردستان236571281084
روبروی ساختمان (بیمارستان قدیم)مریوان خ سید قطب

گمرک
34533677

موچشکردستان236672281153
جهانگیر 

ساعدموچشی
35653082شهرموچش بلوارامام شافعی

38422901بیجار حسن اباد یاسوکند خ شریفیفرهاد کهریزیانیاسوکندکردستان236772281074
42480580ارزوئیه خ امام روبروی فرمانداریمحسن  شرفی پورارزوئیهکرمان236872291106
3221500انار خ طالقانی روبروی اداره مخابراتاحمد رضایی دهجانارکرمان236972291123

انارکرمان237072291086
رضا عبداللهی عبد 

اللهی
34386222جنب میدان بسیج

مصدقه تقی زاده شولبافتکرمان237172291032
بافت خ طالقای غربی روبروی کمیته امداددفتر پیشخوان 

دولت
03474229468

03474221916بافت میدان سینما ابتدای طالقانی غربیفریبرز سلطانی نژادبافتکرمان237272291079
42424574بافت خیابان طالقانی روبروی فروشگاه فرهنگیانمریم شهابی نژادبافتکرمان237372291159
034744449میدان بسیج روبروی مخابراتفرامرز  شهابی  نژادبافتکرمان237472291078

بردسیرکرمان237572291150
محمد میرزاپور 

مشیزی
03433529430بردسیر  خ ایتا کاشانی

بردسیرکرمان237672291215
محمد  کریم زاده 

نگاری
33528400بردسیر خیابان امام کوچه جنب جهادکشاورزی

03425225073 بهمن جنب اداره گاز22بلوار مریم   نوروزپوربردسیرکرمان237772291122
03444375507بم یخش بروات روستای دولت ایاد انصاری بلوار اصلیزهره  غالمشاهیبرواتکرمان237872291223

44313825بم میدان عدالت خیابان شهداروبرو دبیرستان خاتم االنبیاساناز عسکری نژادبمکرمان237972291101

44221088بم خیابان شهیدبهشتیمریم اعتمادیبمکرمان238072291100
03442314905متری قدس14بم خ نرجس فروتنبمکرمان238172291138
44312833بم بلوار معلم روبروی ورزشگاه فجرمهدیه دهقانیبمکرمان238272291033
44214735بم خ امامحسین  عبدی زادهبمکرمان238372291093
2215805بم خ مدنی دفترپیشخوان خدمات دولتمریم  اصغرپوربمکرمان238472291143

44220471روبروی نمایندگی سایپا معین نیا. بلوار جمهوری اسالمی سمیه جزینی زادهبمکرمان238572291118

44312923بم خیابان پاسدرانامین  پورحمیدیبمکرمان238672291008
44316266میدان زیدسمیه ایرانمنشبمکرمان238772291017

42393291(ع)پاریز میدان امام حسین سمیه غالمی بدربانیپاریزکرمان238872291213

جیرفتکرمان238972291222
معصومه علیدادی 

بهرآسمان
303443210655خ طالقانی جنوبی یک طرفه کوچه بینه رزمی ک 

42250094جیرفت حاشیه جاده سدآزاده رحیمیجیرفتکرمان239072291178

ناصر رفیعیجیرفتکرمان239172291077
کرمان جیرفت روبروی فرمانداری خیابان جنب اداره 

دارایی
43217064

09133482668جیرفت چهارراه فرمانداریایران  کریمی سغینجیرفتکرمان239272291034

مطهره مالئی خاصجیرفتکرمان239372291149
جیرفت خیابان آزادی بعد از میدان معلم جنب اداره 

مخابرات
43265564
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جیرفتکرمان239472291060
اعظم اشرافی امیر 

تیموری
43316750جیرفت چهار راه بیمارستان امام خمینی

زینب واحدیجیرفتکرمان239572291145
کرمان جیرفت خ تختی جنوبی روبه روی بانک ملی 

 شهریور17شعبه 
43217005

مریم میرمحمودیجیرفتکرمان239672291053
جیرفت چهار راه ژاندارمری خیابان شهید قرنی شرقی 

بعد از ساختمان بانک رسالت
43218032

43218075خ ابوذر شمالی دفتر پیشخوان دولت سیبنسیم مارزیجیرفتکرمان239772291179

جیرفتکرمان239872291124
فاطمه   مقبلی 

هنزایی
03482211695جیرفت چ راه دهخدا خ ولیعصر شرقی

فرهاد  بهره مند پورجیرفتکرمان239972291160
بعداز بانک رسالت مرکزی نبش -خ قرنی شرقی-جیرفت

کوچه دوم
43217208

133270254 و13چترود خ ولی عصر بین کاطهره ضیغم نخعیچتررودکرمان240072291044

کرمان240149674
حاجی  

(کرمان)آباد
91324833شهرستان عنبراباد روستای حاجی اباد گرمشهال درجهانگیر

حسین  آباد انارکرمان240272291175
حسین حاجی 
حسینی نسب

34394255کرمان انار امین شهر میدان امام حسین

03443367586رودبار ک پیامروح اهلل  سنجری فردده پیش سفلیکرمان240372291117

03474523015کرمان رابر میدان معلم نبش میدانرقیه افضلیرابرکرمان240472291137

رابرکرمان240572291054
معصومه خوا جه 

حسنی
03474520802رابر خ خیام روبروی اداره مخابرات

راورکرمان240672291065
بلقیس  خواجویی 

راوری
33729596راور ابتدای خ گلنار

03423729085کرمان راوربتول خواجویی راوریراورکرمان240772291042

33728880راور خ امام جنب بانک رفاهمریم اژدری راوریراورکرمان240872291059

راینکرمان240972291074
محمد حسین  

میرزائی
433760587راین خ امام نبش ک ش 

نصرت فکری راینیراینکرمان241072291157
راین خ امام پایین تراز میدان شیرخدا محل قدیم تعاونی 

3
33762848

رفسنجانکرمان241172291155
راحله حاج احمدی 

پوررفسنجانی
03434226079رفسنجان معراج جنوبی تقاطع شهید رجائی

مینا هادویرفسنجانکرمان241272291016
رفسنجان، خیابان تختی تقاطع تختی و آذر نبش سمت 

راست چهارراه
34259780

03434285017رفسنجان خیابان شهید مفتحمعصومه کهنوجیرفسنجانکرمان241372291012

رفسنجانکرمان241472291020
علیرضا حاجی 

حسینی مهدی آباد
رفسنجان خ مطهری نرسیده چهارره قرنی جنب ایران 

خودرودفترپیشخوان دولت شهیدمطهری
03434320720

03434268480رفسنجان خیابان امام نرسیده چهارراه سپاهمسلم کریمیرفسنجانکرمان241572291076
3434268185رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی حمید بلوچی مرجرفسنجانکرمان241672291070
203434312623 پالک2سرچشمه خیابان مریم- رفسنجانملیحه قلندریرفسنجانکرمان241772291209

رفسنجانکرمان241872291182
مریم ابوالحسنی 

رنجبر
03434231421رفسنجان بلوار خواجو بعداز بانک ملت

34258474میدان شهداعلی هرندیرفسنجانکرمان241972291128
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رفسنجانکرمان242072291013
بتول رمضانی صالح 

آباد
34331310رفسنجان خ شهید نوری نبش چهارراه دانشجو

2534227170 خرداد نبش کوچه 15خیابان بتول    ابراهیمی نیارفسنجانکرمان242172291102

کرمان242272291151
رودبار 

(کرمان)جنوب
43367464روبار جنوب بلوار امام خمینیمحمد جهانی

44360003کرمان شهرستان ریگان انتهای بل جمهوری اسالمیفاطمه پژمان(کرمان)ریگان کرمان242372291110

233437600ابتدای خیابان توکلی نبش  کوچه شماره - زرند محمدحسین موحدنیا(کرمان)زرندکرمان242472291219

533421449نبش ولیعصر -خیابان ولیعصر اسما حسن زاده(کرمان)زرندکرمان242572291214

(کرمان)زرندکرمان242672291231
عبدالرضا محمدی 

گیسکی
33434652خ فلسطین روبروی بانک توسعه تعاون

(کرمان)زرندکرمان242772291089
شهال برومند زاده 

زرندی
803424236535زرندخ مطهری جنب مطهری 

33431107زرندخ امام روبروی درب قدیم فرمانداریمعصومه مالزاده(کرمان)زرندکرمان242872291066
133436447 پالک 4زرند خ پزشک کوچه محمد حیدری(کرمان)زرندکرمان242972291147

زهره جانی پورسیرجانکرمان243072291103
چهارراه فرهنگ ابتدای خیابان تختی -سیرجان-کرمان

جنب کانون شهید هاشمی نژاد
42231619

42263577خ ایت اهلل سعیدی چهار راه برق جنب بانک سپهافسانه ابریشمسیرجانکرمان243172291007
03442300272سیرجان خ وحید تقاطع نوابمحسن محمودآبادیسیرجانکرمان243272291225
42236694خ ولی عصر عجنفیسه خازنسیرجانکرمان243372291197
42338500خیابان هجرت نرسیده به درمانگاه بهبودمریم شجاعی فرسیرجانکرمان243472291203

سیرجانکرمان243572291055
سید اکبر  ایران نژاد 

پاریزی
4224964بلوار پیروزی

42233932سیرجان خ سعدی دفتر خدمان ارتباطی سیارمهناز کریمیانسیرجانکرمان243672291092

سیرجانکرمان243772291039
سید محسن حسینی 

سرشت
2642233613سیرجان خیابان خیام پالک 

حسن آزادیخواهسیرجانکرمان243872291134
سیرجان خیابان انقالب جنب کوچه مسجد صاحب 

الزمان طبقه اول
42235099

کرمان243972291043
شهربابک 

(کرمان)
34122533حدفاصل کوچه یک و سه-خیابان شریعتی-شهربابک فرشته رئیسی استبرق

کرمان244072291085
شهربابک 

(کرمان)
34114740شهربابک میدان ولیعصر ابتدای بلوار معلمصغری سعادتمند

کرمان244172291087
شهربابک 

(کرمان)
علی اکبر ابراهیمی 

پاقلعه
34110300نرسیده به چهارراه ولی عصر-خیابان ولیعصر

کرمان244272291015
شهربابک 

(کرمان)
محمدجواد  سبزی 

شهربابک
34119777میدان نماز خ خامنه ای روبروی امورمالیاتی

03443291855عنبراباد خ عدالت جنب پست ویا دادگستریآذر جبالبارزیعنبرآبادکرمان244372291095
3293830عنبراباد خ امام روبروی بانک ملیمحمد اسالمی زادهعنبرآبادکرمان244472291158
03494624005عنبرآباد خ امام سه راه امیرابادطاهره شگرفعنبرآبادکرمان244572291105
43395820 جنب عکاسی ماندگار2کرمان کهنوج فاریاب گروهنجمه قانع(کرمان)فاریاب کرمان244672291109

(کرمان)فاریاب کرمان244772291126
افسانه شاهرخی 

ساردو
 جنب شرکت 3استان کرمان شهرستان فاریاب گروه

تعاونی
5520846
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(کرمان)فهرج کرمان244872291082
مریم  عبداهلل پشت 

ریگی
03464361326بل جمهوری اسالمی

(کرمان)فهرج کرمان244972291220
قاسم شهمرادی 

فهرجی
44281112کرمان بم فهرج بلوار قائم روبروی شهرداری

قلعه  گنجکرمان245072291108
سمیه  احمدی 

کهنعلی
43391250قلعه گنج بلوار جمهوری اسالمی ایران

1333124165 و 11 کرمان خ فیروز ابادحد فاصل کوچه مهربان وهمنیکرمانکرمان245172291173
2232733128کرمان خیابان کارگر روبروی ک فاطمه خواجه بافتیکرمانکرمان245272291069
32435255کرمان بلوار شیراز نرسیده به سه راه بوستانعباس  مرادیکرمانکرمان245372291181

کرمانکرمان245472291051
محمد علی  

خدادادپور ماهانی
332449098و1ابتدای جاده تهران بین ک 

432160280شهرک مطهری نبش ایثار رضا دهقان کرکیکرمانکرمان245572291119
32455465کرمان ابتدای بلوار حمزهمحمدعلی ایزدپناهکرمانکرمان245672291125

کرمانکرمان245772291185
عباس غالمحسین 

کرمانی
3632824075 و 34بین کوچه - بلوار هوانیروز- کرمان 

633329022خیابان دستغیب نبش کوچهرضا هنردارکرمانکرمان245872291096

9134422385خ بهمنیار جنب ا ژانس کرمان تورنرگس نامدار محمدیکرمانکرمان245972291090

33244367( 6بهزاد  )کرمان خ بهزاد تقاطع شهیدحسن فدایی مهدیه قریه میرزاییکرمانکرمان246072291217

کرمانکرمان246172291031
بابک میرشکاری 

سلیمانی
 بهمن میدان پژوهش دانشگاه باهنر دفتر 22کرمان بلوار 

پیشخوان دولت پروین اعتصامی
31322218

کرمانکرمان246272291024
مرضیه اسماعیلی 

زرندی
272719909 و 25خ جهاد بین کوچه -کرمان 

الهام بهشتی پورکرمانکرمان246372291129
 جنب سمساری 39 و 37کرمان خ دستغیب بین ک ش 

پایتخت
03433310303

12523160کرمان ترمینال جنب تعاونی مریم توکلیکرمانکرمان246472291135

اکرم دوستکامیکرمانکرمان246572291056
 دفتر پیشخوان دولت 1کرمان خ شهاب ب ساوه نبش ک

شهید صیادشیرازی
03413213978

2332519221 و 21ابوذر شمالی حدفاصل کوچه سعیده  سلطانی نژادکرمانکرمان246672291171
33224448بزرگراه امام حدفاصل پل ابوذر وپل باقدرتفرخنده عبدالهیکرمانکرمان246772291003
03412121130نبش چ امیر کبیر- بلوار جمهوری اسالمی - کرمان شهرام رضاییکرمانکرمان246872291023
2268687خ قرنی جنب بانک ملیمحمد جواد کارنماکرمانکرمان246972291009

کرمانکرمان247072291193
نجمه امیر افضلی 

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

کرمانکرمان247172291120
مریم  محمدی 

خنامانی
کرمان خیابان فلسطین ضلع جنوبی میدان بسیج  طبقه 

زیرین اژانس کارمانیا
32268642

2003412718901و18کرمان خ مهدیه بین کوچه فیروز بقاییکرمانکرمان247272291140
203413238504بلوار ادیب بعداز کمریم نظری رباطیکرمانکرمان247372291047
522528418و 50خ ابوذر شمالی حد فاصل ک پروین امیریکرمانکرمان247472291049

کرمانکرمان247572291161
عالیه دهقانی 
محمودآبادی

03412233330خیابان شریعتی جنب سازمان انتقال خون-کرمان

کرمانکرمان247672291050
حمیدرضا سلطانی 

بناوندی
162444014 و 14خ بهمنیار حدفاصل ک
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کرمانکرمان247772291010
مریم  خان محمدی 

خمارتاش
572730654و55کرمان بل جهاد بین ک

32727160روبروی مخابرات شهیدمفتح/بلوارشهیدمفتح/کرمانرضا نخعیکرمانکرمان247872291025

کرمانکرمان247972291030
محمد جعفرخانی 

جارچی
1903412530571 و 17ابتدای بلوار قدس بین ک

مریم فتاحی نیاکرمانکرمان248072291136
حد فاصل چهار راه شفا . کرمان بلوار جمهوری

.وفرهنگیان روبروی اداره منابع طبیعی
32116357

33775122ماهان میدان امام خمینی روبرو اموزش و پرورشاکرم ساالری منشکرمانکرمان248172291002
32232939(دفتر پیشخوان ولی عصر)چهارراه ابوحامد محمد نیک پورکرمانکرمان248272291035
483318353نبش کوچه -  شهریور17خ - کرمانعلیرضا مومن زادهکرمانکرمان248372291057

32231542 دفتر پیشخوان خدمات دولت6بلوار پیروزی نبش کوچه فرشته طاهریکرمانکرمان248472291113

محدثه صفائیکرمانکرمان248572291036
 دفت پیشخوان 8و6کرمان خ شهید بعهشتی بین ک 

دولت شهید بهشتی
32449209

32523151 خواجو27خ خواجو به سمت مالک اشتر نبش کوچه سیمین مهدی پورکرمانکرمان248672291027

کرمانکرمان248772291021
سیدعلیرضا حسینی 

نژاد
جنب ایستگاه تاکسی خیابان  - (مشتاق)میدان شهداء

سرباز
33325506

222477800کرمان خ بهمنیار نبش کوچه نسرین عربیکرمانکرمان248872291001
232227441خ قرنی جنب بیمه تامین اجتماعی شماره شهین شفیعیکرمانکرمان248972291019

کرمانکرمان249072291073
نسرین السادات  

حسینی نژاد
4733231216و45خیابان مصطفی خمینی حدفاصل کوچه شماره 

کشکوئیهکرمان249172291088
محمود علی رینلی 

شریف آباد
34392222رفسنجان کشکوئیه ابتدای بلوار معلم

03443231166خیابان باسداران کوچه داروخانه دکتر طباطبایی-کهنوجزهرا موالیی رودباریکهنوجکرمان249272291115

09133977496کهنوج  اپتدای خ  امام  ره مقابل بانک تجارتجمیله ساالریکهنوجکرمان249372291045
43203440کهنوج روبروی دبستان زینبیهعلی  محمودیکهنوجکرمان249472291232
33492030کرمان کوهبنان خ امام روبروی دانشگاه آزاداحمدرضا تهامیکوهبنانکرمان249572291061
33754394گلباف خ انقالب ج بانک مسکنحبیبه قاسمیگلبافکرمان249672291139
44363114گنبکی حسن ابادزاده  شهیدا زابلیگنبکیکرمان249772291191

ماهانکرمان249872291080
محمدرضا رضایی 

مجد
03433776119ماهان  خ امام  روبروی بخشداری

مکی  آبادکرمان249972291133
محمدمهدی نظری 

مکی ابادی
42270522مکی اباد بل حمزه خ ش دهیادگاری

سکینه پازاج(کرمان)منوجان کرمان250072291156
جنب کمیته -بلوار معلم-شهرستان منوجان-استان کرمان

(ره)امداد امام خمینی 
43302658

44270796رستم اباد خ اصلیاحمد مظهرینرماشیرکرمان250172291234
44271112شهرستان نرماشیر خ اصلی روبروبانک صادرات مهدی محمدینرماشیرکرمان250272291083
45223292اسالم آبادغرب شهرک ولیعصر نبش چهارراهسعید اسماعیلیاسالم  آباد غربکرمانشاه250372301267
45232002اسالم اباد خ ش چمران جنب بیمارستانمعصومه علیزادهاسالم  آباد غربکرمانشاه250472301029
45229696اسالمابادغرب خیابان شهرستانیعلی اصغر  باقری نیااسالم  آباد غربکرمانشاه250572301038

اسالم  آباد غربکرمانشاه250672301172
فاطمه   قادری 

نصرآبادی
08325220186خ بلوار ش شیرودی
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7545223619فرمانداری خ شهیدفکوری پشت گاراژ الماسی پالک سیدخالد جلیلیاناسالم  آباد غربکرمانشاه250772301207

5622384شهر حمیل خ ش یعقوب نژادفرحناز  نوروزیاسالم  آباد غربکرمانشاه250872301184
45883936(ع)بیستون جنب مسجد موسی بن جعفرجالل نجفی قره ولیبیستونکرمانشاه250972301281
46138110کرمانشاه شهرستان پاوه  سه راهی شهرک ظفرروناک ویسیپاوهکرمانشاه251072301257
1408327643101نودشه جنب کالنتری عطیه  نام اورپاوهکرمانشاه251172301111
08327221800پاوه خ امام محمد غزالی باالتر از راهنمایی رانندگییاسر فتاحیپاوهکرمانشاه251272301013
8327226910 مرداد26پاوه خمعصوم صفیعیپاوهکرمانشاه251372301234
46121799 مرداد26پاوه خ محمد امین خوشخوپاوهکرمانشاه251472301233
46121777پاوه خ امام محمد شافعی جنب مسجد میربهزاد  حبیبیپاوهکرمانشاه251572301218
3570(قادری)زیارت تمرخان دفتر پیشخوانرنگینه  قادریثالث باباجانیکرمانشاه251672301121
46723848کرمانشاه ثالث باباجانی خ فرمانداریمختار کاکامرادیثالث باباجانیکرمانشاه251772301033

فریبا محمودیجوانرودکرمانشاه251872301064
کرمانشاه جوانرود خیابان حمزه روبه روی پلیس بعالوه 

10
46230062

46226218بهمن۲۲میدان فلسطین ابتدایی خیابان_جوانرودمریم صیدیجوانرودکرمانشاه251972301046

ادریس  سلیمانیجوانرودکرمانشاه252072301047
کرمانشاه جوانرود خیابان شهداء پایین تراز شهرداری 

دفتر  پیشخوان دولت وبخش عمومی کاوات
46227370

افشین عزیزیجوانرودکرمانشاه252172301247
روبروی  - (میدان بسیج)دور میدان اصلی شهر - جوانرود 

- دفتر پیشخوان دولت مولوی - شبکه بهداشت 
46229192

46229192

46229700جوانرود خ طالقانیحسین  فتاحیجوانرودکرمانشاه252272301175
08326231022خ امام روبروی بانک ملتامجد فتاحیجوانرودکرمانشاه252372301178
08326229972مرکز شهر دفتر خدمات ارتباطی آشتیعبدالکریم ویسیجوانرودکرمانشاه252472301051
43722249کرمانشاه کرندغرب خ ولی عصر باالترازبانک سپهدیانا بختیاریداالهوکرمانشاه252572301032
46526789جنب تعاونی- روانسر - کرمانشاه غالمعلی محمدیروانسرکرمانشاه252672301252
46528008کرمانشاه روانسر خ اصلی روبروی بانک ملیعبدالناصر احمدیروانسرکرمانشاه252772301164
46526676روانسر زمین شهری روبروی اداره داراییعبدالکریم کزازیروانسرکرمانشاه252872301041
46525677سه راه شهرک ابتدای بلوار معلمیداله منصوری رادروانسرکرمانشاه252972301016

طیبه بابایی آینهسرپل ذهابکرمانشاه253072301112
سرپل ذهاب  خیابان راه کربال سه راهی قصر شیرین 

روبروی بانک  تجارت  دفتر پیشخوان ارشام
42229192

42228035بلوار باهنر روبروی شرکت ارتباطات زیر ساختسعید زارعیسرپل ذهابکرمانشاه253172301066

محمد باقر  نادریسرپل ذهابکرمانشاه253272301091
سرپل ذهاب چهار راه احمد ابن اسحاق روبروی گرمابه 

نادری
2221590

سمیه اختیاریسرپل ذهابکرمانشاه253372301173
کرمانشاه سرپلذهاب  خ راه کربال روبروی بانک کشاورزی 

دفتر جام جم
08342224525

سرپل ذهابکرمانشاه253472301209
شاهپور  سلیمی 

مهکی
کرمانشاه سرپل ذهاب خ احمد ابن اسحاق جنب بانک 

ملی شعبه زاکرس
08342222321

342229040خ راه کربال شاهدایرج  بساطیسرپل ذهابکرمانشاه253572301070
2231310خ امام روبروی اداره داراییایرج  خداویسیسرپل ذهابکرمانشاه253672301244

زهرا  حشمتی منشسنقرکرمانشاه253772301080
بعداز -خیابان ولیعصر-شهرک ولیعصر-سنقر-کرمانشاه

چهارراه دانش
48424553

48421234 متری سیلو20سنقر خ لیال کرمیسنقرکرمانشاه253872301009
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46322266کرمانشاه جوانرود بخش کالشی شروینهمختار محمدیشروینهکرمانشاه253990019
48327178صحنه خیابان مولوی دفترپیش خوان فوژانفرید  عبدالتاجدینیصحنهکرمانشاه254072301056

48332125کرمانشاه صحنه خ شهید رستمی روبروی بانک کشاورزیفریبا  خسرویصحنهکرمانشاه254172301171

صحنهکرمانشاه254272301243
مینو 

کولیوندکرماجانی
شهرک امام رضا خ جهاد روبروی - صحنه-کرمانشاه

درمانگاه شماره یک
48332119

48332104جنب بانک ملی-میدان امام-صحنهکیهان عبدالهیصحنهکرمانشاه254372301037

48332416کرمانشاه صحنه خ شهید رستمی نبش سه راهی رشیدیسیدآرش  حسینیصحنهکرمانشاه254472301057

صحنهکرمانشاه254572301086
علی محمدی 

ترکاشوند
متزی نبش کوچه 40خیابان  (ره)شهرک امام خمینی

9معلم 
3233271

48327272صحنه میدان مولویشیرزاد  خزاعیصحنهکرمانشاه254672301179

نوربانو بابایی نژاد(کرمانشاه)قره سو کرمانشاه254772301231
کرمانشاه ج درود فرامان انتهای سجادیه ابتدای کهریز 

دفتر پیشخوان دولت کهریز
08338326599

538350704 پ2متری 30بهمن 22کرمانشاه بهنام ویس احمدی(کرمانشاه)قره سو کرمانشاه254872301102

42427294خ معلم روبروی بانک مسکنفاطمه حسینیقصرشیرینکرمانشاه254972301222
42427555قصرشیرین خ پیروزی روبروی بانک ملی شعبه فرهادپیام فرمانیقصرشیرینکرمانشاه255072301240
08334662332کوزران بلوار امام خمینی رهمینا نیریکرمانشاهکرمانشاه255172301279
08338331422کرمانشاه کیهانشهر خ اصلی قبل میدان دروممحمدرضا  محمدیکرمانشاهکرمانشاه255272301026

بهمن محمدیکرمانشاهکرمانشاه255372301017
 متری 20کرمانشاه مسکن شهرک آزادگان  خیابان 

آزادگان
34231803

2237262182 ق 152کرمانشاه شهرک پردیس ب سیاوش ولیزادهکرمانشاهکرمانشاه255472301030

34214842-ورودی اپارتمانهای قرمز-انتهای آبادانی مسکن-کرمانشاهسهیال سلیمانیکرمانشاهکرمانشاه255572301022

08334310289کرمانشاه نوکان دفتر پیشخوان دولت نوکانمعصومه  ایزدیکرمانشاهکرمانشاه255672301045

فاطمه عمرملیکرمانشاهکرمانشاه255772301260
کرمانشاه فرهنگیان فاز یک خیابان پشت ناسیونال 

روبروی پمپ گاز
08338222206

38358166متری سوم30(گذرنامه سابق)متری آل آقا45کرمانشاه بهروز هادیانکرمانشاهکرمانشاه255872301280

کرمانشاهکرمانشاه255972301200
مهین غالمی 

تختگاهی
خیابان شریعتی مقابل کوچه یارکودکان بعد از فروشگاه 

کورش
37299277

10234282130 جنب کوی 1کرمانشاه کرناچی ایستگاه جواد رضاییکرمانشاهکرمانشاه256072301043
2208337217801و21خ موید خ امیرکبیرروبروی پارک شیرین پمهدی امیری مقدمکرمانشاهکرمانشاه256172301223
38274506کرمانشاه دولت آباداسالمیه بلواراسالمیهفریده کاکاییکرمانشاهکرمانشاه256272301261

لیال قایمی قراملکیکرمانشاهکرمانشاه256372301245
نرسیده به میدان رسالت بلواررضوان 2الهیه چقامیرزافغاز

مدنی روبروی امدادونجات الهیه
08338383394

2708318248936شهیاد خ شباب خیابان امینی پمحمدرضا  سلیمانیکرمانشاهکرمانشاه256472301201
08338274308کرمانشاه ش دادگستری انتهای خ کساییهوشنگ  کاویانیکرمانشاهکرمانشاه256572301230

مرتضی  قنبری فرجیکرمانشاهکرمانشاه256672301010
کرمانشاه بلوار کیهانشهر بعداز بیمارستان بیستون جنب 

پمپ بنزین رسالت
38325560

فاطمه گلشنی ثابتکرمانشاهکرمانشاه256772301071
بلوار شهید مطاعی دفتر 1کرمانشاه فرهنگیان فاز

پیشخوان دولت مهروماه
09189206599
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فریبرز آقاییکرمانشاهکرمانشاه256872301049
 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه شهرک تعاون ایستگاه 

دفتر پیشخوان تعاون
08314230979

کرمانشاهکرمانشاه256972301113
ستار مرادی 
دربندجوقی

کرمانشاه چهارراه وکیل اقا روبه روی بانک ملت طبقه 
 دفترپیشخوان دولت نوین تک10+ زیرین پلیس

37221011

یونس محمدیکرمانشاهکرمانشاه257072301031
ابتدای بلوار گلریزان ,بهمن،چهارراه سنگر۲۲کرمانشاه،

دفترپیشخوان دولت گلستان332جنب کوی 
38389690

1708314282528کرمانشاه رودکی جنوبی نبش ک سهیال هجریکرمانشاهکرمانشاه257172301259
34220880کرمانشاه میدان ظفر ابتدای جاده قدیمجواد  معتضدیکرمانشاهکرمانشاه257272301007

روناک کاظمی فرکرمانشاهکرمانشاه257372301069
دفتر پیشخوان -خ محمد باقر صدر-خ امجدیان-کرمانشاه

خدمات دولت میالد
08318211325

34267000کرمانشاه شهرک معلم میدان حافظکاوه سهرابیکرمانشاهکرمانشاه257472301094
8253112کرمانشاه خ اسد ابادی مقابل دبیرستان ابن سیناافسانه فالحیکرمانشاهکرمانشاه257572301052

مصطفی چناریکرمانشاهکرمانشاه257672301076
کرمانشاه شهرستان هرسین خیابان امام سرپل رودخانه 

جنب بانک ایران زمین دفتر پیشخوان چناری
45126262

حسین پوربی آزارکرمانشاهکرمانشاه257772301168
بهمن جنب دفتر 22کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سه راه

هواپیمایی هما
38225060

28320373سجادیه خ اصلی ایستگاه میثم رضاییکرمانشاهکرمانشاه257872301203
7273470خ خیام ک سرخوشعلی محمد طاهریکرمانشاهکرمانشاه257972301193
38211851میدان ازادی خ سیده فاطمه دفتر خدماتی اسیافرشید کیهانیکرمانشاهکرمانشاه258072301177

کتایون رضائیکرمانشاهکرمانشاه258172301027
متر پایین تر از داروخانه 300الهیه انتهای خ بهداری 

دکترمرادی
8384402

08314236512 دفتر پارسه7 ایستگاه 2کرمانشاه فرهنگیان فاز بهزاد مرادیکرمانشاهکرمانشاه258272301034
38395040کرمانشاه الهیه بهداری نبش بازارچهفضیلت فرهنگیکرمانشاهکرمانشاه258372301039

پرستو براتی مسکرهکرمانشاهکرمانشاه258472301042
کرمانشاه  خیابان سید جمال الدین اسدآبادی روبروی 

346مسجد رشیدی پالک 
37280494

08318220718کرمانشاه چهارراه راهنماییمحسن محمدیکرمانشاهکرمانشاه258572301050

سپیده خدامرادیکرمانشاهکرمانشاه258672301246
 روبروی فروشگاه بزرگ 121بلوار طاقبستان نبش کوی 

رفاه دفتر پیشخوان مهر
34216888

238223061کرمانشاه میدان آزادی ترمینال منوچهر نظریکرمانشاهکرمانشاه258772301028

کرمانشاهکرمانشاه258872301176
عبدالحسین  جنتی 

پور
08318264847دولت اباد بلوار اصلی مقابل بانک تجارت

37281422خ فردوسی سه برق خ فاطمیهمهدی توسلیکرمانشاهکرمانشاه258972301189

افشین  کریمیکرمانشاهکرمانشاه259072301195
 بلوار شهید فهمیده روبروی هنرستان 1فرهنگیان فاز

تالش
8221900

کرمانشاهکرمانشاه259172301025
فاطمه  ابراهیمی 

زامله
08318385083متری دوم دفتر آزادگان45حافظیه خ

134215194کرمانشاه بلوارطاقبستان نبش بلوارنبوت پعبدالرضا  عباسیکرمانشاهکرمانشاه259272301170
234237109کرمانشاه اخر مسکن چهاراه ازادگان قنادیا  فرح وشیکرمانشاهکرمانشاه259372301198
37212009وکیل اقا خ شهیدرجائی دفترخدمات ارتباطی چاپارصحبت اختیاریکرمانشاهکرمانشاه259472301188

مهدی رنجبرکرمانشاهکرمانشاه259572301226
خ نقلیه روبروی بیمارستان امام خمینی نبش کوی رنجبر 

دفترمهرگان
37212782
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38276076ورودی شهرک الهیه بلوار شهیدان رضاییجواد  هوشمندکرمانشاهکرمانشاه259672301248
08317216606نرسیده به میدان جمهوری اسالمی-نقلیه -کرمانشاهفرحناز  نامداریکرمانشاهکرمانشاه259772301205
08318387800زن روبروی مجموعه وررشی شرکت نفت.بلعلی فزونیکرمانشاهکرمانشاه259872301197

فرشاد محمدیکرمانشاهکرمانشاه259972301059
میدان نیایش   بلوار شهید -کرمانشاه میدان امام خمینی 

 متری شهرک پرواز روبروی مجتمع 45عاصمی   خیابان 
سعدی

34326703

کامران محمدیکرمانشاهکرمانشاه260072301044
متری مطهری غربی 40.چهارراه جوانشیر:کرمانشاه

 دفتر پیشخوان خدمات دولت 438پالک  (سیروس)
کامسو

37218133

08353724205کرند غرب روبه روی سپاه پاسدارانپریسا سلطانمرادی(کرمانشاه)کرندکرمانشاه260172301191

1148237500کنگاور بلوار شهید قلیوند روبه روی کالنتری حسین حسنی(کرمانشاه)کنگاورکرمانشاه260272301165

808372223194کرمانشاه کنگاور خ شهدا خ عظیمی پ کامران کاظمی(کرمانشاه)کنگاورکرمانشاه260372301224

48222445میدان امام پشت بانک ملیمحمد رفیعی مقدم(کرمانشاه)کنگاورکرمانشاه260472301212

08343743045گهواره خ اصلیسید سمین اسماعیلیگهوارهکرمانشاه260572301264

48142971گودین ،دفتر خدماتی ارسالن-کنگاور-کرمانشاهمهدی گودینیگورینکرمانشاه260672301109

گیالنغربکرمانشاه260772301014
ایرج تیموری 

شیخ سرخ الدین
43224903گیالنغرب خیابان شهید بهشتی

3227770خیابان شهید دکتر چمرانابراهیم  پروازگیالنغربکرمانشاه260872301068

عباس وکیل نیاگیالنغربکرمانشاه260972301008
کرمانشاه گیالنغرب خیابان شهدا روبروی مسجد جامع 

جنب آزمایشگاه طبی
43228215

34622212ماهیدشت روبروی بانک ملیسیدحامد سیدیماهیدشتکرمانشاه261072301085
48722225کرمانشاه شهرستان صحنه بخش دینور میانراهانشهرام مرادیمیان  راهانکرمانشاه261172301006

خالد فتاحینوسودکرمانشاه261272301210
کرمانشاه شهرستان پاوه بخش نوسود خ امام خمینی 

نرسیده به بازارچه مرزی
8327622009

08345130111(ع)هرسین بل سپاه جنب مسجد امام حسن سیاوش  امیدی رادهرسینکرمانشاه261372301011

45122289هرسین میدان استقالل دفتر پیشخون تازه آبادیاسره توکلی هرسینیهرسینکرمانشاه261472301087

45126480هرسین خیابان امام روبروی بانک ملی مرکزی-کرمانشاهامیر خادمیهرسینکرمانشاه261572301088

45124381هرسی خ امام نرسیده به میدان جمهوریمریم  سلطانیانهرسینکرمانشاه261672301238

هرسینکرمانشاه261772301237
مسعود حسن زاده 

میل آغاردان
45120883خیابان شهید مصطفی خمینی- میدان آزادی 

45121101هرسین بلوار شهید رجاییمصطفی اله مرادیهرسینکرمانشاه261872301236

261972311063
کهگیلویه و بویراح

مد
یوسف کرمیباشت

دفتر پیشخوان - جنب بانک رفاه - خیابان اصلی - باشت 
یوسف کرمی

07442622888

262072311053
کهگیلویه و بویراح

مد
سمیه رشیدیباشت

استان ک ب شهرستان باشت رو به روی بانک صادرات 
جنب درمانگاه قدیم خیابان اصلی

07442622537

262172311076
کهگیلویه و بویراح

مد
233234414 و 1بین شهدای - خیابان مطهریحسین جهادگر(یاسوج)بویراحمد

Worksheetmp;RPage Worksheetmp;P of Worksheetmp;N



Worksheetmp;CData Map

262272311085
کهگیلویه و بویراح

مد
07433263439یاسوج سپیدارحکیمه بهارپور(یاسوج)بویراحمد

262372311082
کهگیلویه و بویراح

مد
07412231600یاسوج بلوار شهید چمران روبروی بانک پاسارگادعباس کریمی مداب(یاسوج)بویراحمد

262472311002
کهگیلویه و بویراح

مد
(یاسوج)بویراحمد

ابوالقاسم قاسمی 
مهریان

2307413347066و22بین شاهد -خیابان معلم-یاسوج

262572311051
کهگیلویه و بویراح

مد
خلیل حاتمی پور(یاسوج)بویراحمد

دفتر -ابتدای بلوار چمران روبروی هتل ارم-یاسوج
پیشخوان حاتمی

07412232181

262672311059
کهگیلویه و بویراح

مد
33233471یاسوج میدان جانبازان گلستان چهارسمیه بهمن(یاسوج)بویراحمد

262772311052
کهگیلویه و بویراح

مد
سیدشهامت   کمالی(یاسوج)بویراحمد

یاسوج بلوارمطهری جنب بانک ملی شعبه مطهری 
خدمات ارتباطی امام علی

07413340890

262872311035
کهگیلویه و بویراح

مد
33342399یاسوج میدان انقالب جنب رستوران اپلنوروز پرندوار(یاسوج)بویراحمد

262972311095
کهگیلویه و بویراح

مد
07432293693شهرستان کهگیلویه شهر قلعه ریسی خیابان امام خمینیهادی  کیانی اصلچاروسا

263072311057
کهگیلویه و بویراح

مد
07432362006چرام خ شهدافخرالدین رفاه(تل گرد)چرام 

263172311061
کهگیلویه و بویراح

مد
32362004کهگیلویه و بویراحمد چرام خ ولیعصرقادر علیبازی(تل گرد)چرام 

263272311031
کهگیلویه و بویراح

مد
759811911407433262003مدینه باباملکیدنا

263372311069
کهگیلویه و بویراح

مد
دهدشت 

(کهگیلویه)
32264700دهدشت خ شهید دادوندسید سجاد  کشاورز

263472311058
کهگیلویه و بویراح

مد
دهدشت 

(کهگیلویه)
07443229550دهدشت خ جمهوریصادق شهامت

263572311049
کهگیلویه و بویراح

مد
دهدشت 

(کهگیلویه)
زینب السادات 
موسوی امجد

دهدشت میدان امام حسین بلوار شریعتی روبروی بانک 
صادرات

32260750

263672311042
کهگیلویه و بویراح

مد
دهدشت 

(کهگیلویه)
سید بهنام  نیک 

محمدی
07443221692دهدشت خ نورالدینی

263772311027
کهگیلویه و بویراح

مد
دهدشت 

(کهگیلویه)
07443231493دهدشت خ نورالدینی چهراره حسینیعلیرضا  رخشا

263872311041
کهگیلویه و بویراح

مد
دهدشت 

(کهگیلویه)
32271570خیابان امام خمینی جنوبیکورش  آذرکیش

263972311083
کهگیلویه و بویراح

مد
دوگنبدان 

(گچساران)
حاتم وفائی پور

خیابان پارسی بلوار ولیعصر روبروی بانک ملی مرکزی 
نرسیده به پمپ

07432222235

264072311096
کهگیلویه و بویراح

مد
اعظم فرجاددیشموک

دیشموک میدان امام حسین بلوار غدیر  خیابان شهید 
بهروز

32466563

264172311047
کهگیلویه و بویراح

مد
دیشموک

بهروز رضایی مقدم 
رضایی مقدم

32466200م امام حسین- دیشموک

264272311084
کهگیلویه و بویراح

مد
سمانه سادات بام زرسرفاریاب

شهرستان کهگیلویه بخش -استان کهگیلویه و بویر احمد
پست بانک شهید بام (ره)سرفاریاب خیابان امام خمینی 

زر
32369282
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264372311010
کهگیلویه و بویراح

مد
لیال جهانفکرسی  سخت

جنب - خیابان مطهری - سی سخت - شهرستان دنا
بانک ملی ایران

33444962

264472311015
کهگیلویه و بویراح

مد
سی  سخت

محسن 
کریمی پور سی سخت

33444533سی سخت خ امام حسین

264572311064
کهگیلویه و بویراح

مد
کهگیلویه 

(دهدشت)
سیده مائده افسریان 

مقدم
خیابان شهید -خیابان امام خمینی شمالی-دهدشت

روبه روی بانک ملت-مدرس
32268734

264672311079
کهگیلویه و بویراح

مد
کهگیلویه 

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

264772311081
کهگیلویه و بویراح

مد
کهگیلویه 

(دهدشت)
خدیجه نصیری نیا

استان کهگیلویه و بویر احمد شهر دهدشت خیابان سپاه 
جنب پاساژ پزشکان دفتر خدمات ارتباطی پیک ایرانیان

32270302

264872311008
کهگیلویه و بویراح

مد
کهگیلویه 

(دهدشت)
2293781قلعه رئیسیمحسن عالمه ای فر

264972311091
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
حلیمه اسدی

 دستگاه نرسیده به شهرک بهارستان خ 500گچساران 
رمضانی

32333195

265072311009
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
طیبه سبحانی پور

کهگیلویه و بویراحمد گچساران خیابان بشارت پاساژ 
میالد طبقه اول

32222315

265172311087
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
32221592گچساران خیابان ولیعصر جنب هتل وفامسعود غالم نژاد

265272311099
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
632326938سه راهی باالتراز بانک صادرات روبه رو کوچهمرضیه علی نژاد

265372311077
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
32326931گچساران چهار راه فرمانداری جنب داروخانهمینا حبیبی

265472311072
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
32224509روبروی اداره مخابرات-گچسارانسپیده ارشادی

265572311039
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
مریم مبارکی

گچساران خیابان بالدیان جنب داروخانه شبانه روزی 
جعفرپور دفتر پیشخوان دولت پاسارگاد

32222665

265672311054
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
سید نعمت اهلل 

امیرحسینی
جنب اداره کار و -چهار راه فرمانداری قدیم-گچساران

اموراجتماعی
07422222821

265772311028
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
علی بخشایی نصرآباد 

سلفی
32221705گچساران خیابان دانشگاه روبروی ساختمان پزشکان

265872311044
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)

لطف اهلل موسوی 
چهاراه گشین 

موسوی چهارراه 
گشین

2620024خیابان ولیعصر- باشت-  گچساران

265972311032
کهگیلویه و بویراح

مد
گچساران 

(دوگنبدان)
فاضل  عبدی زاده

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

32227105

266072311092
کهگیلویه و بویراح

مد
کهگیلویه )گراب 

(وبویراحمد
07433280464یاسوج لوداب شهر گرابعلی دستفال

266172311073
کهگیلویه و بویراح

مد
کهگیلویه )لنده 

(وبویراحمد
پروانه  باقر زاده ده 

مراد
32464525لنده خیابان شهید جوادی روبروی بانک انصار
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266272311026
کهگیلویه و بویراح

مد
کهگیلویه )لنده 

(وبویراحمد
32462808جنب بهزیستی (ره)خیابان امام خمینی-لندهسید اسالم میری

266372311100
کهگیلویه و بویراح

مد
07432825817خیابان امام-لیککصالح احمدیلیکک

266472311012
کهگیلویه و بویراح

مد
32824846خیابان امام- لیکک - بهمئی-کهگیلویه و بویر احمدمنوچهر آقازادهلیکک

266572311004
کهگیلویه و بویراح

مد
سعید سپهرلیکک

کهگیلویه وبویراحمدبهمئی لیکک خ رهبری جنب بانک 
ملی

32824179

266672311098
کهگیلویه و بویراح

مد

مادوان 
کهگیلویه و بویراح)

(مد
33310729یاسوج مادوان بلوار صاحب الزمان روبروی خ سید الشهداامیر آقاپور

266772311093
کهگیلویه و بویراح

مد

مادوان 
کهگیلویه و بویراح)

(مد

نصرالدین محرابی 
زاده

یاسوج مادوان علیا باالتر از مخابرات نبش خ شهید 
بهشتی

33310742

266872311089
کهگیلویه و بویراح

مد
33282786مارگون بلوار امام خمینیامین بهمنیمارگون

266972311011
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
سید محمد 

کریمی   چشمه گل
33234430یاسوج بلوار مطهری خ کودک

267072311071
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
33232481خیابان مصلی(ره)شصت متری امام خمینی - یاسوجرضا  اسفندیاری

267172311055
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
2228252خ مطهری-یاسوجخدیجه جهانبازیان

267272311068
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
هیبت اهلل  ناطق فر

مارگون  بلوار امام خمینی نبش کوچه شهید مرتضی 
طاهری منش

33282545

267372311030
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
سعیده بخششی 

جهان اباد
33252580سرابتاوه بعداز پل رودخانه مجتمع شریف

267472311029
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
سیده فاطمه  بیژنی 

فر
53235740کوچه سردار  –کوچه شهید منتظری  –یاسوج 

267572311025
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
233224200نبش معلم -خیابان معلم-یاسوجسیاوش بهمنی بهمنی

267672311033
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
فاطمه  محمدزاده

یاسوج میدان شهدا سردار جنگل شمالی جنب داروخانه 
دکتر عسکر پور

07412222463

267772311034
کهگیلویه و بویراح

مد
یاسوج 

(بویراحمد)
محمدحسین اکبریان 

مهریان
سمت - ابتدی روستای مهریان -جاده سی سخت-یاسوج
راست

13372417

سحر منتظریآزادشهرگلستان267872321052
روبه روی آموزش -گلستان ازادشهر خ شهیدبهشتی

وپرورش
35733464

1035733497آزادشهر خیابان شهید رجایی رجاء مهناز نوریآزادشهرگلستان267972321046
5727271 متر ی ش نوری20نبش کلثوم  سخن لطیفآزادشهرگلستان268072321106
35732178متری ش نوری دفتر آوا20خ گرگان روبروی احمد  نادمیآزادشهرگلستان268172321109
35703845شهر نوده خاندوز میدان مرکزی حسن  رضائیآزادشهرگلستان268271321067
634531510کوچه اترک -(ره)خ امام خمینیحلیمه عادلآق قالگلستان268372321012
34523700آق قال خ شهید باهنر خ شهید گرکزعراز محمد کمالیآق قالگلستان268472321085
34527988خیابان شهید باهنر جنب بانک رفاهنور محمد  یلقیآق قالگلستان268572321047
34408161گلستان شهرستان ترکمن روستای پنچ پیکرعزیزه ایریبندر ترکمنگلستان268672321157
34491370فلکه سپاه نبش سپاه- بلوار بهشتیتحفه گل ایریبندر ترکمنگلستان268772321167
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34404637بندرترکمن روستای خواجه لرحامد فیروزبختبندر ترکمنگلستان268849778

202034433216 و18بندر ترکمن بلوار شهید ارخی مابین ساحل الهام شادوند گرگریبندر ترکمنگلستان268972321076

01734296234روستای خواجه نفسصفرمحمد مخدومبندر ترکمنگلستان269072321078

34431394بندرترکمن خ آزادی جنب بانک ملتعقیله سادات  موسویبندر ترکمنگلستان269172321122

1034429418خ ازادی  سه راه ژاندارمری نبش ازادی عباس  روح افزاییبندر ترکمنگلستان269272321121

34421848بندر ترکمن میدان مخدوم قلی جنب داروخانه ناظریمینا ناظریبندر ترکمنگلستان269372321114

234434556خ جمهوریشاهرخ   بازوریبندر ترکمنگلستان269472321099
34361614خیابان امام خمینی جنب مخابرات کردافشارسمانه راه داربندرگزگلستان269572321065
01733723002بندرگزجنب اداره برقسلمان مرادیبندرگزگلستان269672321049
4534367444بندرگز خ اسدی عرب انقالب عارف احمدیبندرگزگلستان269772321036
34382103نوکنده ابتدای خ حافظسعید   مالح نوکندهبندرگزگلستان269872321035
34361112 دفترخدمات لشکربلوکی42انقالب  (ره)خ امامزینب  لشکر بلوکیبندرگزگلستان269972321100

34305682روستای چهارده-شهرستان کردکوی-استان گلستانسارا حبیبی نژاد(گلستان)چهارده گلستان270072321158

خان  ببینگلستان270172321148
مهدی اسماعیلی 

اسماعیلی
35862852خان ببین خ امام  روبروی بیمارستان امام رضا

35891050دلند بلوار امام رضامحسن  پهلوانیدلندگلستان270272321095
01735885516رامیان مرکز دهستان قعله میرانمنیره نوروزیرامیانگلستان270372321160

35880062گلستان رامیان میدان ولیعصر ورودی شهرک ملچ ارامزینب رجبلورامیانگلستان270472321165

35888450رامیان خ آموزش و پرورش روبه روی کانون بازنشستگانملیحه  یازرلورامیانگلستان270572321016

735881841 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستانفاطمه رجب لورامیانگلستان270672321018
35863021خان به بین خ امام جنب بانک صادراتاکبر چورلیرامیانگلستان270772321102
01744823405مراوه تپه روستای عرب قره حاجیعبدالوهاب فرخندهعرب قره حاجیگلستان270841080

34240575علی آباد کتول جنب دادگستری-استان گلستان حدیثه مهقانی نوده(گلستان)علی آباد گلستان270972321170

(گلستان)علی آباد گلستان271072321068
سعیده سادات  

حسینی
راه هنرستان جنب مشاور 4علی آبادکتول خ کمربندی 

امالک پدیده
34235500

34205806علی اباد کتول روستای حکیم ابادابراهیم سوخت سرایی(گلستان)علی آباد گلستان271172321175

(گلستان)علی آباد گلستان271272321145
فاطمه سادات 

شریعتی
34223318علی آباد خ امام رضا جنب بانک کشاورزی مرکزی

34223848خ امام رضا روبروی خ محمدیهمجتبی احمدی(گلستان)علی آباد گلستان271372321119

حسین عبدالهی(گلستان)علی آباد گلستان271472321003
روبروی -چهارراه قصر-علی آباد کتول -استان گلستان 
دفتر صدرا-بانک ملی بازار 

01736223310

2901736341717گلستان فاضل ابادرضوانمحسن نصرتیفاضل آبادگلستان271572321120

فاضل آبادگلستان271672321045
محمدتقی  یوسفی 

رومنجان
173634561امام رضا روبروی مخابرات-خ
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34473812سیمین شهرمحله قارقیمارال کرقارقیگلستان271772321166
34351700کردکوی خ پاسداران روبروی امامزاده مجیدرضا صابریکردکوئگلستان271872321011
34343135خ ولیعصر کوچه حجتی نرسیده به اداره ثبت اسنادماریا   شریعتیکردکوئگلستان271972321023
501735421542-3بین امام حسین-کالله شهرک امام حسینمحسن نمرودیکاللهگلستان272072321172

کاللهگلستان272172321113
معصومه سادات 

شاهگل نژاد
35448478گلستان کالله میدان مرکزی

مهدی  طالبیکاللهگلستان272272321117
استان گلستان کالله خ امام خمینی شمالی روبروی اداره 

مخابرات
35448277

335448556شهرستان کالله خیابان شهید مدنی کوچه مدنیمحمد صفا آدی زادهکاللهگلستان272372321103

49335447493خ امام جنوبی روبروی بانک تجارت پ محمود رمرودی ثمرهکاللهگلستان272472321009

2135447722خ احوند احمدی جنوبی پالک - کاللهنرگس  عرفانی زادهکاللهگلستان272572321130
35830488گالیکش خ امام جنب بانک ملیمجید خسرویگالیکشگلستان272672321032
01745830705گالیکش جنب بانک سپهسیده مریم حسینیگالیکشگلستان272772321108

گالیکشگلستان272872321059
قاسمعلی  قره 

محمودلو
5837501خ شهید منتظری-خ امام

01732306090گرگان روستای زیارت دفتر پیشخوان روستاییمظاهر محمدرضاپورگرگانگلستان272972321176
32250000روبروی اتکا- نبش چهارراه فلسفی میثم اخضریگرگانگلستان273072321135
101712261142گرگان خ سرخواجه پاساژعالءالدین طرضا رجبی نیاگرگانگلستان273172321064

گرگانگلستان273272321115
معصومه  عرب 

احمدی
راه بعثت جنب دارو خانه 4 راه انقالب و4گرگان بین 
دکتر آزادراد

32156287

32264040خیابان شهید بهشتی پاساژ رمضانی طبقه همکفعباسعلی نسرکانیگرگانگلستان273372321019
2432540636نبش صیاد 81گرگان انتهای عدالت مجید  گلیگرگانگلستان273472321043

گرگانگلستان273572321104
علی اکبر  تمسکنی 

زاهدی
 دفتر پیشخوان 44 و 42گرگان گرگانجدید بی رسالت 

زاهدی
2220831

932128712گرگان شهرک امام نبش پیمانطاهره مقیمیگرگانگلستان273672321073
32159889خیابان انقالب چهار دوم انقالبابوالفضل صفاریگرگانگلستان273772321017

گرگانگلستان273872321097
جعفر  قربانی 

نصرابادی
632226340اذر اذر 5گرگان خ 

گرگانگلستان273972321007
محمدجعفر کرامت 

چالکی
01732220145گرگان میدان تاالر

گرگانگلستان274072321055
امه سلیمه کرامت 

چالکی
32220017گرگان میدان شهرداری روبروی مخابرات مرکزی

32248656 آذرروبروی بلوار حسام جنب بانک مسکن5گرگان خ ابوالفضل توحیدی رادگرگانگلستان274172321082

01712240019خ امامرضامجید  زیوری گزکوهگرگانگلستان274272321116

سکینه اسدیگرگانگلستان274372321039
طبقه ی پایین  -18روبروی جمهوری -خ جمهوری 

شورای حل اختالف
32441020

32358001خیابان ولیعصر نبش عدالت هشتممصطفی برناگرگانگلستان274472321002
801712253325 و 6گرگان چاله باغ بین قدس میثم باقریگرگانگلستان274572321060
01713357610جرجان جنب بانک ملتمسعود  زاغیگرگانگلستان274672321005
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32441078خ رازی بعدازمرکز بهداشت نبش خ سید احمد خمینیسمیه شریعتیگرگانگلستان274772321058

32229490گرگان خ بهشتی روبروی بهزیستیسکینه کاملیگرگانگلستان274872321147

غالم  جهانی پودینهگرگانگلستان274972321067
خ دانشجو  مقابل درب سوم دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان 

مهرگان
32120306

432250002و2بین الله-خ شهدا-گرگانیونس کازرانیگرگانگلستان275072321041

گرگانگلستان275172321093
سید جالل موسوی 

االشلو
1332440767گرگان نبش الغدیر 

1432255119گرگانخ شهدا نبش الله غالمرضا  پناهیگرگانگلستان275272321096

عبدالرشید گریگرئ  دوجیگلستان275372321177
- روستای گری دوجی- شهرستان آق قال- استان گلستان

2نبش عدالت
01734560201

01734625015گمیشان خ امام نرسیده به چهارراه معلممحمد نیسانیگمیش  تپهگلستان275472321128

گمیشانگلستان275572321162
رحمان بردی 

محتشمیان
01734478272روستای آرخ بزرگ-گمیشان- گلستان 

34497380استان گلستان شهرستان گمیشان روستای قره کیلهزلیخا امینی پورگمیشانگلستان275672321161

34465015خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه معلم سمت راستسلیم نیسانیگمیشانگلستان275772321057

ریحانه عباسیگنبدکاووسگلستان275872321138
میدان دفاع -شهریور غربی17گنبدکاووس بلوار 

(ترمینال)مقدس
33385122

2401745232120گلستان مینودشت خ سیدجمال الدین نبش شکوفهحسین  کبودوندگنبدکاووسگلستان275972321141

گنبدکاووسگلستان276072321105
حسن هاشم پور 

شیره جینی
گنبدکاوس خ امام زاده غربی نبش چهارراه فردوسی دفتر 

خدمات ارتباطی شایسته
33226326

24533222783خ وحدت شرقی پ محبوبه قلبی اهنگریگنبدکاووسگلستان276172321025

01723332203شهریور غربی نرسیده به چهاراه اول17راحله امانیگنبدکاووسگلستان276272321094
33220267خ طالقانی غربی سر نبش فردوسی طبقه دومآنه محمد   خرمالیگنبدکاووسگلستان276372321062

33540243خیابان طالقانی شرقی  رئبه روی اداره آب وفاضالبسیده طاهره نقی پورگنبدکاووسگلستان276472321107

33236020امام خمینی شمالی نرسیده به پل آخوند آباداراز محمد  گنبدیگنبدکاووسگلستان276572321133

آیلر پژمانگنبدکاووسگلستان276672321088
گنبد اداره گاز خ شهید دستجردی جنب آژانس مهدی 

گنبد
33339953

2133582177ملک الشعرا نبش کوچه مائده  باقریگنبدکاووسگلستان276772321111
26033230891خ مختوم جنوبی بین میهن و طالقانی غربی پ سخیده پایمردگنبدکاووسگلستان276872321084

محمدرضا  ارمگنبدکاووسگلستان276954520
جنب بازار  (حافظ)خ شریعتی شرقی بعداز چهارراه اول

موبایل ارم
33233696

35447107گلستان کالله خ انقالب روبه روی نانوایی غالمیفاطمه خوجه اندازگنبدکاووسگلستان277072321077

18401733261717گنبد خ سیاوش پالکعلیرضا ظفر شکورزادهگنبدکاووسگلستان277172321020

34388579روستای تلورسارا  جمال لیوانیلیوانگلستان277272321174

عبدالرزاق مرادیمراوه تپهگلستان277372321156
استان گلستان شهرستان مراوه تپه بخش گلیداغ گلیداغ 

خیابان داغستانی نبش سه راه شیخ داغستانی
35464013

35452226مراوه تپه خ امام  خمینی باالتر از بانک سپهعاشور  فرددوجیمراوه  تپهگلستان277472321089
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گلستان277572321081
مینودشت 

(گلستان)
غالمرضا  سوخت 

سرایی
01736236086دفتر خدماتی سوخت سرایی

گلستان277672321063
مینودشت 

(گلستان)
35221672مینودشت خ شهید آوینی جنب شیرینی سرای گلستانمحمد حسن  قزلسفلو

گلستان277740818
مینودشت 

(گلستان)
49831893795830930 حسین  سعادت نیا

گلستان277872321090
مینودشت 

(گلستان)
6135227474خ پاسداران روبروی پارک شهرداری پ طاهره زارعی

احمد سرگورابگیالن277972331309
رامین 

شیرزاداحمدسرائی
بعداز -بلوارکشاورز-شهراحمدسرگوراب-شفت-گیالن

686پالک-طبقه همکف-ساختمان شیرزاد-بانک صادرات
34793467

01824561179اسالم خلیف اباد خ اماممریم محمدقلی زادهاسالمگیالن278072331208

اسالمگیالن278172331142
نوشین اسدی 

هشجین
44291751اسالم جنب بانک ملی

خدیجه ناصریاملشگیالن278272331320
-بلوارمیرزاحبیب اله املش جنب اورزانس-املش

دفترپیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی
42729537

42722323املش خ  ش بهشتیخدیجه مالکاملشگیالن278372331180

املشگیالن278472331148
سیده سمن سید 

شفوی مقدم
www .p .s ofis ia va s h@ yahoo .com42726373

44826727 غالم محله2شهرک عباس آباد فاز- آستارامریم پورحسینآستاراگیالن278572331329
44817253استارا خ امام قنبرمحله نبش ک جوالییمهتاب سردیآستاراگیالن278672331112

نیما پیردلخوشآستاراگیالن278772331414
آستارا خیابان حاجی عباسی کوی بندر جنب ساختمان 

بهمنش
44828531

کامیاب محسنیآستاراگیالن278872331195
جنب فرش -خ  هفتم - فلکه مورخی -  آستارا-گیالن

فروشی نگین مشهد
44832911

محسن مصافیآستاراگیالن278972331183
 مخابرات  نبش 2گیالن آستارا خ امام روبروی مرکز 

کوچه بیستم
01825223835

43840163گیالن آستارا روستای باغچه سراخالیده وفادارآستاراگیالن279072331417
44817511آستارا خ امام روبروی شهرداریشهرام  اکبرزادهآستاراگیالن279172331191
44862700استارا دهستان  چلوندبهنام بنی پوالدآستاراگیالن279272331382

رضا اکبری فرآستاراگیالن279372331053
آستارا بلوار فرمانداری بطرف فلکه گاز بلوار بسیج جنب 

سپاه روبروی مزار شهدا
44836085

مهدی هاشمی نسبآستاراگیالن279472331162
- جنب اداره امور مالیاتی-خ حکیم نظامی-آستارا-گیالن

طبقه همکف-کوچه شهید رحیمیان
44825927

44830330خیابان شهید رجائی جنب رستوران قصرمحمد رضا   حسنیآستاراگیالن279572331043

آستانه  اشرفیهگیالن279672331410
مرتضی خیرخواه 

گیلده
42859730روستای لوخ- استانه اشرفیه -گیالن

آستانه  اشرفیهگیالن279772331352
آسیه خوش برش 

آستانه
42134129آستانه سه راه لشت نشا جنب میدان

آستانه  اشرفیهگیالن279891567
میترا کریمی 

امیرکیاسر
42820214کیاشهر روستای امیرکیاسر پست بانک

آستانه  اشرفیهگیالن279972331126
معصومه  یوسفی 

کتشصت آبادان
42129431آستانه خ ئشتستانی مقابل چاپ فالح
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42135724گیالن آستانه اشرفیه روبروی اداره پسترقیه صهباآستانه  اشرفیهگیالن280072331121

42131515آستانه اشرفیه خ شهید بهشتیافشین زاغی لنگرودیآستانه  اشرفیهگیالن280172331361

42123494آستانه اشرفیه بلوار معین روبروی خ جهادمهدی رمضانپورآستانه  اشرفیهگیالن280272331149

42126161گیالن آستانه اشرفیه میدان جمهوری روبروی بانک سپهوحید حق جوآستانهآستانه  اشرفیهگیالن280372331158

بازار ماسالگیالن280472331029
شهرزاد محبوبی 

آذریان
1344666112ماسال خ شهید روشن دفتر پیشخوان دولت محبوبی

34691728گیالن رودبار بره سر خ معلم جنب بخشداری خورگامکاظم رضایی برسریبره سرگیالن280572331362
15201344422099بندرانزلی غازیان روبروی پمپ بنزین پریخانه امین سماکبندرانزلیگیالن280672331007

ناصر فرجی کالچاهیبندرانزلیگیالن280772331351
نبش گلستان - خیابان ساحل قو - بندرانزلی - گیالن 

4سوم پالک 
44431155

داود جزواییبندرانزلیگیالن280872331254
بندر انزلی میدان شهیدان کریم بخش روبروی جهاد 

جنب کارواش حاجی قربان
44528414

زهرا پوریعقوببندرانزلیگیالن280972331159
-جنب مسجد قائمیه -خیابان شهید مطهری-بندرانزلی

 طبقه همکف441پالک -بن بست قائمیه 
44549593

بندرانزلیگیالن281072331261
سمیه قلی نژاد 

گتگسری
44522689نبش کوچه الله یکم-پشت کارآموزی 

آیدین شیرعلیانبندرانزلیگیالن281172331201
گیالن بندر انزلی غازیان خ طالقانی روبروی بانک رفاه 

دفتر پیشخوان دولت خزر
44438545

01813242546بندر انزلی غازیان م ماال دفتر قاصدکمحسن پورمیرزابندرانزلیگیالن281272331069

ضرغام حسن پناهبندرانزلیگیالن281372331137
انزلی غازیان خیابان معلم بین باشگاه حدید و صیدگر پ 

98
44442645

44527171بندرانزلی خ مطهری بعدازپمپ بنزینحدیثه اخوان بازاردهبندرانزلیگیالن281472331051

علی مرجببندرانزلیگیالن281572331143
بندرانزلی غازیان خ طالقانی روبروی آتش نشانی امور 

مشترکین صدف
44443434

بندرانزلیگیالن281672331229
ناظم جهانی سیاه 

خاله سر
01814210717روبروی دادگستری-خ تکاوران

44549712بندرانزلی میدان امام خمینی جنب تی بی تیآزاده مینائیبندرانزلیگیالن281772331184
44541854انزلی خ مفتح شمالی جنب ک طاهبازخیراله حیدریبندرانزلیگیالن281872331167

بندرانزلیگیالن281972331020
محمد رضا رضایی 

نوکنده
بندرانزلی خ مطهری میدان شهید رجبی مقدم روبروی 

تعویض پالک
01814229411

شهریار ایمانی خلفلوبندرانزلیگیالن282072331014
خ تکاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان دولت 

شهریار
44510506

بندرکیاشهرگیالن282172331192
کلثوم قدیری حسن 

کیاده
گیالن کیاشهر کوی شهید رجایی خ امام خمینی روبروی 

8مقر نیروی انتظامی پ
42825079

پره سرگیالن282272331063
مسعود شکوری 

هشجین
46601550پره سر خ امام جنب بانک ملت

44600614پره سر جنب بانک کشاورزیمسیح انصاریپره سرگیالن282372331109

پره سرگیالن282472331072
محسن ایمانی آهنگر 

محله
37144600857پره سر خیابان امام روبه روی مسجد جامع پ 
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تولمگیالن282572331268
سیده عالمه  علوی 

امندانی
خیابان بسیج باالتر از - تولم شهر - صومعه سرا - گیالن 

بانک ملی
01823775888

معصومه چاالکچابکسرگیالن282672331401
ولی )گیالن چابکسر قاسم آبادعلیا  روستای پایین محله 

47خ اصلی پالک  (آباد
42654584

42679134گیالن چابکسر خ امام خمینی خ فرهنگگیلدا گرشاسبیچابکسرگیالن282772331337

چابکسرگیالن282872331324
زهرا اسداله پور قاسم 

اباد
گیالن رودسر شهر چابکسر خ امام جنب رستوران نگین 

دفتر پیشخوان دولت
01426424552

چوبرگیالن282972331139
غالمرضا رزاق منشی 

حویق
گیالن تالش شهرچوبر خ امام  ساختمان اختر طبقه 

چوبر1139همکف دفترپیشخوان دولت 
44216100

44214591جنب رستوران آبشار-حویق-تالش-گیالنرضا نیکنامحویقگیالن283072331173

عاطفه امین المانیخشکبیجارگیالن283172331277
روبروی پارک -بلوار امام رضا-خیابان مطهری-خشکبیجار

دفتر پیشخوان دولت-شهر
34461974

خمامگیالن283272331288
فاطمه محمدعلی 

کالچاهی
4225385جنب بانک تجارت-خ بوعلی-خمام-گیالن

خمامگیالن283372331413
سیده مونا ویشکائی 

نژاد
34429245روستای مرزدشت-خمام-گیالن

ict34438444گیالن رشت خمام روستای فشتکه دفترسولماز استیخمامگیالن283472331353
42683434کالچای خ شهرداری روبروی پاساژ رضاسجاد راضی چافیرانکوهگیالن283572331133

سجاد جعفری(گیالن)رحیم آبادگیالن283672331326
دفتر پیشخوان -خیابان الغدیر-رحیم اباد-رودسر-گیالن

جعفری
42773470

01427622040رودسر رحیم اباد خ امام  ک یزدانیقاسم  کوچک بالنگا(گیالن)رحیم آبادگیالن283772331216

58532001(گرمابدشت)روستای درگاه سجاد علیپور خانسر(گیالن)رحیم آبادگیالن283896095

علی بهاری کلورزی(گیالن)رستم آبادگیالن283972331122
جنب - بلوار امام خمینی - رستم آباد - رودبار - گیالن 

داروخانه شبانه روزی دکتر ملکی
34674706

رشتگیالن284072331116
منصوره مرتاض 

معصوم
33228255پایین ساختمان نصر.متری طالقانی15.خیابان معلم

رسول امیریرشتگیالن284172331196
رشت خیابان سعدی بعدازبازار روز جنب اتحادیه اغذیه 

فروشان
33231672

34567000گیالن رشت کوچصفهان بلسبنه ج تعاونیمسعود  برهانیرشتگیالن284272331426

ارزو علیزادهرشتگیالن284372331100
گیالن رشت دروازه الکان روبروی اداره گاز جنب تعویض 

روغنی ارمغان
33425797

سید یوسف فاطمیرشتگیالن284472331016
رشت بلوار اردشیری نرسیده به چهار راه صابرین جنب 

تعاونی تاکسیرانی
33114746

رشتگیالن284572331290
سیدمحمدرضا 

حسینی گیگاسری
رشت بلوارمعلم اول خیابان استادسرا کوچه شهید 

ملکوتیان ساختمان نور
33244812

34566296کوچصفهان جعفرآباد جنب آژانس رفاهمتین خوشدلرشتگیالن284672331435
46133362040رشت خیابان نامجو پ علی رزم شعاررشتگیالن284772331509
33720870باال کویخ-خ عرفان-جاده انزلی-رشتمهدی غالمعلی زادهرشتگیالن284872331409

رشتگیالن284972331103
شکوه سامانه خزر 
علیرضایزداندوست 

قمی مقدم

رشت چهاراه پورسینا جنب بانک اقتصاد نوین ساختمان 
816

33333160
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احمد سواررخشرشتگیالن285072331001
رشت خ شریعتی جنب بانک انصار دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
33255215

رشتگیالن285172331479
محمدجواد فالح 

خواچکینی
4427294رشت خمام خواجکین جنب پل هوایی

رضا  اسدی هریسرشتگیالن285272331250
رشت گلباغ نماز ابتدای شهرک شهید بهشتی جنب 

رستوران هفت سور
33758850

رشتگیالن285372331062
منصوره خوشبخت 

پیشخانی
5133569034فلکه رازی خ اتحاد باالتر از باشگاه کیانی پ

رشتگیالن285472331302
سیده مهری سعادتی 

گرفمی
رشت کمربندی خرمشهر انتهای کوی طالقانی  روبروی 

 دستگاه القدیر500مجتمع 
8834512

رشتگیالن285572331113
سید مرتضی  سید 

مجیدی
33551649بلوار شهید بهشتی جنب شهرک مفتح مقابل فروشگاه اتکا

مصطفی عبداللهیرشتگیالن285672331275
روبروی -جنب پارک دانشجو-یخسازی-رشت-گیالن

دانشکده پرستاری
33547517

رشتگیالن285772331276
سمیرا کوشش 

میشامندانی
رشت بلوارالکان ک شهید احصاری روبه روی مدرسه 

شهدا
4230976

33354493روبروی مسجد محمودآباد-رودبارتان-رشتصدیقه قدیمی ربانیرشتگیالن285872331299

یاسمن جعفری مقدمرشتگیالن285972331218
رشت خ شهدا پل جانبازان ابتدای بلوار مدرس روبروی 

بانک ملی ایران
33856024

رشتگیالن286072331265
سیدعلی اسدی نژاد 

طاهرگورابی
3311620ساختمان بوعلی. کوچه ملک .چهارراه گلسار.رشت

رشتگیالن286172331259
سیداصغر نورانی 

خمیرانی
33422493بلوار شهید بهشتی سه راه المپ سازی خ شهیدنظری

رشتگیالن286272331224
اشرف سادات  شمس 

میرمحله
10933544112پالک  (پمپ بنزین چمارسرا )رشت خیابان طالقانی 

34453827خمام کته سر-رشتمجتبی پورحسنی زادرشتگیالن286396119

رحمت اسماعیل پوررشتگیالن286472331182
گیالن رشت خ فلسطین روبروی مسجد امام جعفر صادق 

ابتدای ک ش حقیقت جو دفتر پیشخوان نیوز
01318833356

133332074 طبقه199رشت خ امام خمینی روبروی اردکوبی پالکبهاره فوالدمهررشتگیالن286572331164

الناز رضی زادهرشتگیالن286672331022
رشت بلوار قلی پور باالتر از بیمارستان پارس نبش کوچه 

72331022پنجم دفتر پیشخوان دولت 
33585900

پرویز پاسخیرشتگیالن286772331077
گیالن رشت بلوار شهید بهشتی شهرک امام خمینی 

ابتدای ورودی حمیدیان دفتر پیشخوان دولت 
72331077

01315547785

1133811099بلوار مدرس پشت اتش نشانی جنب کوچه-رشتفریده نظری نژادرشتگیالن286872331242

رشتگیالن286972331258
معصومه قنبری 

بجاربنه
33855325ابتداشهرک صبا کوچه نظامی-میدان امام حسین-رشت

5515891 امورمشترکین پست بانک43رشتیان نبش خ معصومه اصغریرشتگیالن287072331177
01316610783گیالن رشت جماران چهارره بصیری ک ازادگانسمیه  رستمیرشتگیالن287172331234

33541614رشت علی آباد نرسیده به هاشمی نبش ک پاکنژادمحمد هاتفی مستقیمرشتگیالن287272331013
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19633555167معلم علی اباد ک داورپ-رشت .گیالنحمیدرضا امیدمعافرشتگیالن287372331256

33841404رشت جانبازان ابتدای بلوار امام رضا نبش کوچه نوبهارخسرو عنایتی خمسیرشتگیالن287472331102

01324360599گیالن خشکبیجار روبروی آتش نشانی سابقمژگان قربانی نودهیرشتگیالن287572331238

رشتگیالن287672331060
سلمه پارساپسند 

چوکامی
01318849501رشت میدان زرجوب

33234366رشت بیستون کوچه حاج داوودطرالن طالع پوررشتگیالن287772331039

مریم جاذب قصبهرشتگیالن287872331394
گیالن رشت بلوار شهدای کمنام انتهای خیابان شهید 

 روستاییICTناصر حجتی سیاه اسطلخ دفتر 
33583883

رشتگیالن287996031
اصغر اصغر نژاد 

لیموئی
34414660گیالن رشت لشت نشا روستای فخراباد

233422655رشت کمربندی شهیدبهشتی قاسمیه سعید مخلوقی آزادرشتگیالن288072331081

رشتگیالن288172331379
زینب غالمی نقره 

دهی
کیلومتری 5استان گیالن رشت آستانه اشرفیه 

186بندرکیاشهرروستای نقره ده خ امام حسین ع پالک
42850375

امنه صفایی محرمانیرشتگیالن288272331087
رشت فلکه گاز روبروی پمپ بنزین جعفری جنب ک 

دالور
33472237

رشتگیالن288372331070
ابراهیم  ترک 

ویشکائی
34423655خمام خ امام روبروی میدان دفتر پیشخوان

مهدی غفاریرشتگیالن288472331088
گیالن رشت خ سعدی ابتدای خ معلم ساختمان بنفشه 

ط همکف
33236224

خدیجه ربیع زادهرشتگیالن288572331161
-بعد از بیمارستان توتونکاران-ابتدای خیابان نامجو-رشت

نبش کوچه رخشا
33363389

هادی اسدی هریسرشتگیالن288672331193
رشت بلوار شهید انصاری بلوار احمد زاده به طرف دیانتی 

زیر ساختمان هانیه
33847002

01412242250الهیجان خ کاشف غربی دفتر پیشخوان دولتسید هادی حسینیرشتگیالن288772331092
33240148رشت خ سردارجنگل جنب مسجد کرف اباداژدر  محمودیرشتگیالن288872331079

33323839رشت چهارراه میکائیل جنب بانک صادرات مرکزیحسین  ملیحی شجاعرشتگیالن288972331024

33536344رشت خ ضیابری چهارراه ضیاریبهمن نجف زادهرشتگیالن289072331017

رشتگیالن289172331093
آیدین میرزانژاد 

صومعه سرایی
33853600رشت خ فلسطین نبش کوچه گل سرخ

رشتگیالن289272331226
سید محمود 

مرتضوی مرخالی
33310710رشت خ امام جنب اداره برق س صدرا ط همکف

01312236008خ انقالب جنب پاساژ مریمفرشاد حیدری گرفمیرشتگیالن289372331056

133114728رشت گلسار روبروی اداره پست برج پارس طمصطفی احمدی شادرشتگیالن289472331194

2240010خ بیستون روبروی پاساژ بیستون- رشت امیره عسگریرشتگیالن289572331034

هاله  غواص اوحدیرشتگیالن289672331115
رشت گلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر 

 دفتر پیشخوان دولت48کتاب پالک 
33114620

6234401574پ-خ شریعتی-لشت نشا-رشتپیمان خانجانیرشتگیالن289772331057
رشتگیالن289872331186

حدیثه فرهمند 
خشکبیجاری

34460757خ مطهری جنب تاالر یاس ساختمان امید
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رشتگیالن289972331058
سیداسماعیل 

عطارسیدی
01313243895بلوار امام روبروی رستوران محرم پست بانک سیدی

رشتگیالن290072331085
سیده مرضیه نورانی 

خمیرانی
33367515میدان گاز ساختمان رامیزا

33527146کمربندی ش بهشتی یخسازی ج شیرینی علیرضاسکینه عدلیرشتگیالن290172331155

میالد دائمی مژدهیرشتگیالن290272331111
کوچصفهان خ شهید عسگری ابتدای خ سردار جنگل 

ساختمان مهدی
34551831

جواد زهره وندیرشتگیالن290372331494
  دفتر پیشخوان- رشت انتهای جاده الکان روبروی زندان  

دولت
33480347

امنه   حیدری خولکیرشتگیالن290452999
امامزاده هاشم بر اتوبان - رشت جاده رشت تهران 
نرسیده به مرکز مخابرات

34502022

33710111 رشت پیربازار داخل بازارچه جنب چلو کبابی رنجبرخدیجه ندایی کویخیرشتگیالن290572331354

رشتگیالن290672331067
محمد عبادزاده 

سروندانی
م نیروی دریایی خ پاسداران روبروی مدیریت مرکز 

آموزش
33337306

34496441خمام چوکام بعد از مسجد جامع سمت راستحبیب نصیریرشتگیالن290772331041

رضوانشهرگیالن290872331344
حمید محمدی 

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

رضوانشهرگیالن290972331345
جواد امیررضایی 

رودسری
رو به روی اداره آموزش و - (ره)خیابان امام-رضوانشهر

پرورش
44625156

44628852خ امام میدان نماز جنب پیتزا افتابنوید نظریرضوانشهرگیالن291072331341

رضوانشهرگیالن291172331045
سمیرا مصطفائی 

خمس
44622029رضوانشهر خ امام

رضوانشهرگیالن291291991
نصیب جهانی 

خیلگاوان
58301648گیالن رضوانشهر هفت دغنان

(گیالن)رودبارگیالن291372331246
مرجانه یحیائی 

کلشتری
01334645461منجیل خ امام-شهرستان رودبار

26222043رودبار پایین بازار جنب آژانس سیناسارا نوروزی گلدیانی(گیالن)رودبارگیالن291472331331

(گیالن)رودبارگیالن291572331286
مجتبی  پاشایی 

چلکاسری
جنب شیرینی -خیابان امام -رستم اباد -رودبار -گیالن 

فروشی بی بی
6374432

(گیالن)رودبارگیالن291672331272
حسن خروجی 

کلشتری
رودبار خلیل آبادجنب بانک رفاه طبقه همکف سینما 

زیتون
31625865

(گیالن)رودبارگیالن291772331047
فاطمه  وطن خواه 

جیرنده
01326923463شهر جیرنده فاز یک دفتر پیشخوان دولت

42443926الهیجان رودبنه بلواردکترحشمت جنب بانک صادراتمعصومه قانع کنفیرودبنهگیالن291872331105

رودسرگیالن291996068
ابراهیم میرزاپور اربه 

لنگه
42632808جاده کلدره چهار راه فضیلت

رودسرگیالن292072331470
مصطفی عبداهلل پور 

عینشیخ
42629972رودسر احمداباد نبش ک سعادت

فضیلت شعبانزادهرودسرگیالن292172331325
سبزی )خیابان شهید مهین پور - گیالن رودسر 

دفتر پیشخوان دی(فروشان
42628233
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رودسرگیالن292272331294
ارحام جوینده 

رودسری
4142612064رودسر خیابان انقالب خیابان مدرس پالک

42611861بعد از مخابرات سابق-خیابان فرهنگسمیه حسنیرودسرگیالن292372331293

رامین امیرزادهرودسرگیالن292472331163
استان گیالن شهرستان رودسر خیابان انقالب روبروی 

مرکز بهداشت
42615523

رودسرگیالن292572331274
ساغر هاشم پور 

رودسری
56213844نبش الله -خیابان شهدا-رودسر-گیالن

42601767گیالن رودسر واجارگاه بلوار کشاورز روبروی ستاد بسیجگیتا حسین زادهرودسرگیالن292672331323

42625539گیالن رودسر میدان طالقانیعبدالرضا احتسابیرودسرگیالن292772331123

09111431943رودسر م امام جنب چاپ سینامژگان کاظمی جلسهرودسرگیالن292872331202

01426223767رودسر خ شهدا دفتر پیشخوان خدمات امینامین امین پور مقدمرودسرگیالن292972331012
01426585004کالچای خ امام جنب پاساژ کاسپینافروز توکلیانرودسرگیالن293072331071
42623701رودسر خ انقالب  دفتر ارتباطیشهاب باقریرودسرگیالن293172331128
34513728بازارچه شهید بهشتی-خ شریعتی-سراوان-رشتمحسن رضاپور(گیالن)سراوان گیالن293272331399
01342365140استان گیالن الهیجان روستای سطلسرحمیده نیرومندسطل  سرگیالن293372331381

34525587جنب سپاه سلمان-خیابان دکتر شریعتی-سنگر-گیالنعادله خاکپوریسنگرگیالن293472331298

01342474442دفترپیشخوان رجورازبرم سیاهکلسهیال رضایی ازبرمیسیاهکلگیالن293572331512

01358524681گیالن سیاهکل روستای چالشممحمد رجب پورسیاهکلگیالن293672331411

سیاهکلگیالن293772331264
زهرا  مهدی نژاد 

میکال
01342484507گیالن سیاهکل اسپیلی دفتر پیشخوان

سیاهکلگیالن293872331375
کامبیز بابائی 

لشکریانی
خیابان امام خمینی ره  روبروی بانک - سیاهکل -گیالن 

کشاورزی کوچه صفائی  مجتمع تجاری ابراهیمی
01342328885

01342326910گیالن شهرستان سیاهکل روبروی فرمانداریزهرا وارسته واجارگاهسیاهکلگیالن293972331283

سیاهکلگیالن294072331251
شروین اصغری 

لشکریانی
استان گیالن شهرستان سیاهکل میدان امام حسین اول 

خیابان شهید انصاری
42326202

42327987گیالن سیاهکل خ امام روبروی شهرداریرضا نقدی نژاد دیلمیسیاهکلگیالن294172331291

سیاهکلگیالن294272331279
امیر عبداهلل زاده 

سیاهکلی
روبروی بازار برنج فروشان -خیابان امام-گیالن سیاهکل
ساختمان صارم

42327704

سیاهکلگیالن294372331098
حسین  تقوی 

نژاددیلمی
42482738دیلمان خیابان امام

01824853515شاندرمن جنب شهرداری سابقداراب نویدی قرانیشاندرمنگیالن294472331178

مهدی پورامانشفارودگیالن294591989
گیالن شهرستان رضوانشهر روستای تازه اباد پست بانک 

تازه اباد
44606373

قاسم تقوی قصبه(گیالن)شفت گیالن294672331339
خیابان ولی عصر جنب مسجد -شهرستان شفت-گیالن

جامع دفتر پیشخوان تقوی
34787040
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سیدحسن مرتضوی(گیالن)شفت گیالن294772331240
 شهریور جنب اداره مخابرات دفتر پیشخوان 17خ 

مرتضوی
34784741

(گیالن)شفت گیالن294872331066
شاپوررضا فرجام 

قصبه
01327823056گیالن شفت بلوار طالقانی دفتر فرجام

قائم علیجانپورشلمانیشلمانگیالن294972331228
گیالن شلمان جنب میدان شهدا پاسا زشهرداری 

دفترپیشخوان علیجانپور
42515002

صومعه سراگیالن295072331340
بابک رمضانپور 

سیاهگلده
44324144خیابان طالقانی جنب کوچه قریشی-صومعه سرا

صومعه سراگیالن295172331086
مرتضی بشارتی 

فومنی
گیالن صومعه سرا میدان ولیعصر جنب آشپزخانه 

نازخاتون
44325959

صومعه سراگیالن295272331050
محمدحسن حسنی 

پورصفت ازگمی
01823233788گیالن صومعه سرا جنب اداره ثبت اسنادوامالک

صومعه سراگیالن295372331156
علیرضا مشهورصومعه 

سرایی
گیالن صومعه سرا خ باقر نجفی روبروی ساد فرماندهی 

نیروی انتظامی
44331113

صومعه سراگیالن295472331011
محمد باقر استواری 

بلگوری
44335070صومعه سراخیابان جعفری نرسیده به مسجد جعفری

44335616میدان سردار جنگلکیارش  فتوت خواهصومعه سراگیالن295572331033

ضیابرگیالن295696077
سید کمال مقدم 

ضیابری
44312262صومعه سرا ضیابر بلوار امام خمینی

44291227روبروی کالنتری-خ امام خمینی -اسالم سیدیوسف میرمرسلیطوالشگیالن295772331406

فریبا پارسا داداشیطوالشگیالن295872331374
پاساژ -سه راهی اسالم به خلخال-اسالم-تالش-گیالن
پارسا

44261763

44211348روستای شیرآباد-بخش حویق-تالش-گیالنمهدی  اولیائی اجقازطوالشگیالن295946639
44238872دفتر پیشخوان بابائی _خ سعدی  _تالش محمد بابائی ریکطوالشگیالن296072331138

44241746تالش روستای طوالرودسید مرتضی نیک روطوالشگیالن296191636

5744266131گیالن تالش خاله سرافاطمه  غنم پرورطوالشگیالن296272331355
44233668تالش روبروی سینما داخل کوچهمحمد رضا  باالخانیطوالشگیالن296372331147
437113676558321275حسن  امینیطوالشگیالن296472331539

طوالشگیالن296572331213
محسن عباسی نژاد 

خطبه سرا
44280864گیالن تالش بخش کرگانرود روستای کشلی

فومنگیالن296672331441
سیده مژگان 

محمدزاده گشتی
34710287فومن روستای زیده باال جنب دهیاری

34739196گیالن فومن خ اماممنصور ادهم فومنیفومنگیالن296772331181
34725788فومن خ عالمه طباطبایی جنب دادگستری جدیدنسرین میکائیلیانفومنگیالن296872331330
34722458فومن خ سردارجنگل جنب بانک ملی سردارجنگلمریم  روشن ماسولهفومنگیالن296972331332

7223029خیابان عالمه طباطبایی،جنب سایپاسمیع.گیالن،فومنفاطمه سرافرازفومنگیالن297072331303

13347355فومن خ سردار جنگل جنب بانک صادرات پاساژ غفاریآمنه نظریفومنگیالن297172331021

34720700گیالن فومن خ امام روبروی ثبت احوالمعصومه  ادهم فومنیفومنگیالن297272331008
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گیالن297372331269
کارخانه سیمان 

(رشت)خزر 
985513083گیالن رشت استقامت یک کوچه شهید رجایی پالک روشنک سلطانیان

کپورچالگیالن297472331253
شرمینه صفرپور 

کپورچال
01344568192بندرانزلی کپورچال روبروی رستوران کوچکپور

کسماءگیالن297572331179
حمید عبدالهی 

کلنگستانی
صومعه سرا دهستان کسماء خ سردارجنگل روبروی 

داروخانه
44353805

کفشهگیالن297672331429
صغری قاسم زاده 

باالگفشه
34412250باالگفشه- لشت نشا - رشت 

کالچائگیالن297772331316
شکوفه محمدکاظمی 

گوابر
ساختمان -نبش کوچه جمهوری-نوده-کالچای -گیالن
خزاعی

42685336

01426584540کالچای جنب بانک سپه دفتر خدماتیطراوت علیدوستکالچائگیالن297872331136
42683472کالچای پاساژ حقیقت انتهای پاساژمهتاب قاسمیکالچائگیالن297972331082

کالچائگیالن298072331036
مریم مهرزاد 

سالکجانی
42684080کالچای خ امام روبروی مطب دکتر رودبارکی

کناردریائ  تالشگیالن298191835
سمیه ریحانی 

شکردشت
01824472260گیالن تالش روستای قروق

44281334خطبه سرا پست بانک نعمتی-تالشمحسن  نعمتیکناردریائ  تالشگیالن298272331205

44228316سراه تختی ابتدای خ معلمنازیال  همتی نژادکناردریائ  تالشگیالن298372331080

کوملهگیالن298472331282
سید سجاد رهبر 

کومله
42573500جنب تاکسی تلفنی نیک-بلوار امام-کومله

42573142گیالن کومله جنب مخابراتاکبر  صابر ماهانیکوملهگیالن298572331023
41822170گیالن کیاشهر خ اماممکرم جهانچی(گیالن)کیاشهرگیالن298672331222

کیسمگیالن298772331366
انسیه محمد خواه 

کیسمی
42160006گیالن آستانه اشرفیه دهستان کیسم باال

گوراب  زرمیخگیالن298872331101
منصور آزرمی سه 

ساری
44392870گیالن صومعه سرا گورابزرمیخ خ امام خمینی ورودی بازار

42231510الهیجان کوی زمانی روبروی شهرک فرهنگیانزینب نجم صادقی(گیالن)الهیجان گیالن298972331130

(گیالن)الهیجان گیالن299072331239
معصومه صفری 

مذنبی
42334947الهیجان خ شهدا

توراندخت میرهادی(گیالن)الهیجان گیالن299172331108
میدان برق به سمت -شهرستان الهیجان-استان گیالن

آزادگان زیرساختمان هندسی
42330003

(گیالن)الهیجان گیالن299272331289
حسین ابراهیم خانی 

کنف گورابی
1642221691الهیجان میدان دانشگاه ازاد نبش شقایق 

(گیالن)الهیجان گیالن299372331347
حسین جوانبخت 

فالح
استان گیالن شهرستان الهیجان خیابان شهدا روبرو 

بانک سینا
42330192

143227802گیالن الهیجان خ شهدا کام البنین فالح(گیالن)الهیجان گیالن299472331304

642248111الهیجان خیابان فیاض الهیجی بعد از فیاض زهرا پوت تمرین(گیالن)الهیجان گیالن299572331287
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42232190الهیجان خیابان سردارجنگل جنب نانوایی لواشبابک اسدپور(گیالن)الهیجان گیالن299672331214

(گیالن)الهیجان گیالن299772331010
 محمود کمال پور 

دهکا
01413228792مجتمع تجاری محمودی-میدان شهدا-الهیجان

(گیالن)الهیجان گیالن299872331129
محمد حسین 

فصیحی
401413225335الهیجان خ طالقانی روبروی طالقانی 

01412224834الهیجان خ کاشف شرقی نبش فیاضصغری  شهباززاده(گیالن)الهیجان گیالن299972331049

2142241898الهیجان کاشف شرقی روبروی کوچه ایمان نیک سیرت(گیالن)الهیجان گیالن300072331166

(گیالن)الهیجان گیالن300172331054
امین بزرگی 

ناصرکیاده
42428387 روبروی نان سالم31الهیجان گلستان 

42447500ناصرکیاده باال-الهیجانمریم مؤید ناصرکیاده(گیالن)الهیجان گیالن300291676

(گیالن)الهیجان گیالن300372331383
زینب نیارند 

گلرودباری
دفتر -میانمحله-روستای گلرودبار-الهیجان-گیالن

پیشخوان دولت
42372290

(گیالن)الهیجان گیالن300472331132
محسن حسین 

زادخوشدل
3225258الهیجان خ امام خمینی پشت پاساژخیرخواه

(گیالن)الهیجان گیالن300572331076
عسکر شعبانی 

شیرجوپشت
42229003الهیجان خیابان انقالب کوچه برق

01413228596الهیجان خ شهدامجید ناصر پیرسرایی(گیالن)الهیجان گیالن300672331044

42335222الهیجان خیابان آزادگان جنب کوچه نهمعلی عبداله زاده(گیالن)الهیجان گیالن300772331223

42239182الهیجان خیابان انقالب جنب بانک قوامینصفورا عاشوری(گیالن)الهیجان گیالن300872331152

1142234535الهیجان خ پرستار نبش پاسداران پشت کالنتریعادل شادمان(گیالن)الهیجان گیالن300972331028

مهین قاسمی توچاهیلشت  نشاءگیالن301072331477
شهریور روبروی دارائی جنب بانک 17گیالن لشت نشا خ 

صادرات
34402749

عباس فرح بخشلنگرودگیالن301172331068
لنگرود خیابان امام خمینی سه راه جاده چمخاله پشت 

بانک سپه
42545321

42539973کوچه بندری- روبروی کفش ملی -لنگرودمرتضی نیازمندلنگرودگیالن301272331243

لنگرودگیالن301372331203
معصومه رضایی 

بیجارگاه
42553975ابتدای بلوار فردوس-روبه روی میدان بار-لنگرود

42521403جنب نانوایی صباغ پور-خ سلمان فارسی-لنگرودعلیرضا مهدی معقولیلنگرودگیالن301472331328

معین پورباباییلنگرودگیالن301572331305
متری آزادگان ساختمان 35گیالن لنگرود خ سعدی بلوار

مبین دفتر پیشخوان معین
01425250957

لنگرودگیالن301672331052
سیده نرجس توکلی 

صبور
1242542060خیابان شهید رجایی نبش صاحب 

لنگرودگیالن301772331247
سیده سناء علوی 

نیاکو
01425232770لنگرود میدان معلم  روبروی  دانشگاه  پیام نور
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حامد واحدی نژادلنگرودگیالن301872331107
گیالن لنگرود جاده چمخاله بعد از میدان امام حسن 

(ع)مجتبی
42550098

لنگرودگیالن301972331018
هادی پورتقی راستگو 

مقدم
 پشت شهرداری روبروی اداره ی بهزستی دفتر پیشخوان 

پورتقی
42524231

لنگرودگیالن302072331125
عباس پورهاشم 

فخارلنگرودی
01425240088لنگرود خ امام روبروی شهرادی

42523141خ امام جنب شهرداری دفتر پیشخوان دولتمهرداد مخبریلنگرودگیالن302172331171

42532354روبروی پمپ بنزین دفترپیشخوان پرتو(ره)لنگرودخ امامشهین مبرافشتمیلنگرودگیالن302272331075

میثم چگینیلوشانگیالن302372331095
جنب -خیابان شهید گودرزوند-لوشان -رودبار-گیالن

14کالنتری 
34600131

لولمانگیالن302472331349
فاطمه علیزاده 

پیربستی
- روبروی اداره پست - خ امام خمینی - لولمان -رشت 

دفترپیشخوان خدمات دولت -1بن بست یاس 
34564188

آصف زیدیلوندویلگیالن302572331296
جنب بانک ملی - خیابان امام- لوندویل- آستارا- گیالن
ایران

44862734

0182542122آستارا لوندویل خ امامطاهر پورامنلوندویلگیالن302672331031
44288343گیالن تالش لیسار پست بانک ستاریجالل ستاریلیسارگیالن302772331135
44663032گیالن ماسال بلوار سردار جنگل روبروی دفتر ازدواجمصطفی  روشنماسالگیالن302872331342
3002گیالن ماسال خ شهید عبدی دفترپیشخوان محمدیلیال محمدی نیالشماسالگیالن302972331252
1824822514ماسال خ مطهری پیشخوان عظمتیسیده رباب عظمتیماسالگیالن303072331094
44668526خیابان شهید بهشتی- ماسال زهرا فیاضماسالگیالن303172331312

ماسالگیالن303272331015
حمیده  نورانی 

ماسوله
استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروی بانک 

ملی
01824827232

44666068ماسال خ ولیعصر جنب اداره دارایی ماساللیدا  عباسی درخانهماسالگیالن303372331257

گیالن303491526
میرزاکوچک  

جنگل
44386369صومعه سرا روستای سه سارعلی قربان زاده

44373584صومعه سرا تولم شهر نوخالهمریم حامدینوخالهگیالن303572331380
44245309گیالن تالش میدان امام حسین روبروی دانشگاه آزادسارا  محمدیهشتپرگیالن303672331343
44253224جنب ایستگاه آستارا-بلوار پانیزان-تالشعلی روحی پورهشتپرگیالن303772331372

هشتپرگیالن303872331270
ساالر یوسفی 

جولندان
44252813میدان نماز- تالش 

هشتپرگیالن303972331271
رضا خوشحال نصرت 

اباد
44214564گیالن تالش شهر حویق روبه روی کالنتری

سحر صمدپور لیلیهشتپرگیالن304072331160
گیالن تالش خ امام خمینی حدفاصل شهرداری و بانک 

تجارت جنب نانوایی خالقی
44239461

4225876تالش بلوارنیایش روبروی اداره اوقافجفرود همدمیهشتپرگیالن304172331042

01824238854گیالن تالش خ امام خمینی جنب بانک تجارت مرکزیداود  احدپور دودرانهشتپرگیالن304272331046

01824239670تالش خ خرمشهر روبروی اداره پستسیده سمیرا صامتیهشتپرگیالن304372331120
44239242تالش خیابان شهدای محراب تقاطع فداییان اسالممنیژه اورنگی مریانهشتپرگیالن304472331172
44230966خ جعفرطیار- تالش-گیالنیحیی شاهی پورهشتپرگیالن304572331168
44236008تالش خ خرمشهر جنب مطب دکتر اسوبارمهران فرضی حورهشتپرگیالن304672331110
44230345هشتپرمیدان امام خ پاسداران ساختمان مددیشاپور پورپاشاهشتپرگیالن304772331065
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سجاد خاتمی نیاواجارگاهگیالن304872331321
جنب بانک (ره)خ امام خمینی -میدان بسیج .واجارگاه

ملی
42601890

06664234961روبروی پارک باغ بهشت-خ فلسطین جنوبی-لرستان ازنا حسین حبیبیازنالرستان304972341039

43439881لرستان ازنا دفتر شهید قندیبابک محمودیازنالرستان305072341015
06664225253ازنا خیابان طالقانی روبروی مرکز بهداشت ولیعصرسیده زینب موسویازنالرستان305172341040

43422076میدان شهید صادقیامیر حسین   عیسوندازنالرستان305272341074

43425020بل جهاد خ ش میری دفتر شهید آوینیسعید  نیکدل زادهازنالرستان305372341134

528454الشتر خیابان آیت اله بروجردی  روبروی مدرسه شاهدمهدی امیریالشترلرستان305472341238

06635228090خیابان امام خمینی چهار راه شهید مدنیاسماعیل حسنوندالشترلرستان305572341019

مریم رضاییالشترلرستان305672341050
لرستان الشتر خ امام پایینتر از بانک سپه روبروی پاساژ 

میرزاپور
32527679

سارا بهرامسریالیگودرزلرستان305772341236
-بلوار شهید رضا روشنی-بلوار شرقی-الیگودرز-لرستان

روبروی شرکت گاز
43334444

42225695نبش بلوار شاهد شمالی-الیگودرزعلیرضا عباسیالیگودرزلرستان305872341234
43340500الیگودرز خیابان معلم روبروی پل میالدمحمدمهدی توکلیالیگودرزلرستان305972341231
43342712میدان ازادی روبروی بانک صادراتسمیه فرقدانالیگودرزلرستان306072341024
43345566خیابان ولیعصر شمالی نبش چهارراه شهید محمودیجواد سرلکالیگودرزلرستان306172341161
43343654 خ ساحلی روبروی زندانمحمدناصر بابائیالیگودرزلرستان306272341126
43345115سه راه کاظم اباد.خیابان ولیعصر جنوبیطیبه جمشیدوندالیگودرزلرستان306372341137
43337069الیگودرز خیابان امام خمینی نبش خیابان پونه زارسجاد رحمانیالیگودرزلرستان306472341183

زینب شهیدیالیگودرزلرستان306572341059
 5روبروی کوچه امام خمینی (ره)الیگودرز خیابان امام

(شهید خیراله توکلی)
43340700

الیگودرزلرستان306672341060
علیرضا حاجی 

حسینی
بلوار شرقی نبش خیابان شاهد شمالی دفتر پیشخوان 

قاصدک نور
43343800

43842465587 متری اول ودوم پ10م امام حسین بین مهری  گودرزیبربرودلرستان306772341086
691588477542504501ولی نظامیبروجردلرستان306872341193
06642613347بروجرد خ حافظ جنوبی باالتر از موبایل میریاصغر عزیزیبروجردلرستان306972341063

06625308601 روبروی هنرستان رازی4بروجرد اندیشه فاز -لرستان الهام  گودرزیبروجردلرستان307072341048

42342511139خ تختی نرسیده به مقدسی شمالی پغزال خمسه نژادیبروجردلرستان307172341047

06642466860بروجرد میدان راهنمایی خ ش علی بیات روبروی کتابخانهاحمدرضا یاراحمدیبروجردلرستان307272341240

بروجردلرستان307372341083
لیال غالمی بهبهانی 

زاده
06622629096خ کاشانی روبروی دفتر امام جمعه

بروجردلرستان307472341154
سمیه معظمی 

گودرزی
32142623361بروجرد خ مدرس شرقی پ

42342511139لرستان بروجردخیابان تختی پالکرضا قاسمی موسویبروجردلرستان307572341090
42453789بروجرد خیابان علی اباد جنب بانک صادراتندا مقدسیبروجردلرستان307672341045
22006622604471بروجرد خ قانی ایستگاه تاکسی پکورش  قربانیبروجردلرستان307772341195
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2142508837بروجردخیابان پدافند پالک ستار معظمی گودرزیبروجردلرستان307872341084

722624379خیابان قاآنی ک ش باهنر پ هادی  پورصادقیبروجردلرستان307972341168
41942443663بروجرد خ سیاوش پ سیما ابوالفتحیبروجردلرستان308072341053
4842469272متری بسیج نبش میدان قائم پ45مجتبی کاوندبروجردلرستان308172341082
23406623509462بروجرد خ بهار میدان معلم پ غالمرضا  کردیبروجردلرستان308272341169

بروجردلرستان308372341056
بهاره مظفری 

یاراحمدی
55306622616636روبروی بانک صادرات پالک /میدان صفا

5442467070خ جعفری جنب پارک وحدت پ- بروجرد تیمور مرادیبروجردلرستان308472341020

محمد  زندیبروجردلرستان308572341101
چهارراه باغمیری ابتدای خیابان بحرالعلوم نبش کوچه 

شبنم
42616060

پلدخترلرستان308672341135
سید نورمحمد 

موسوی
32220123خ امام روبه روی بانک صادرات

06634223456خ هفت تیر روبروی فرمانداریاسماعیل بابایی نژادپلدخترلرستان308772341027
06634228104پلدختر خ امام روبروی بانک تجارتعلی احمد عزیزیپلدخترلرستان308872341136

پلدخترلرستان308972341072
سیده خدیجه  

موسوی
پلدختر خ شهید مدنی نبش کوچه شهید صدوقی روبروی 

حسینیه قمر بنی هاشم
32228202

06634221030پلدختر خ هفت تیر روبروی اداره پستلطیف  شفیعیپلدخترلرستان309072341191

محبوبه جودکی نژادپلدخترلرستان309172341006
لرستان پلدختر خیابان امام روبروی مجتمع تجاری امام 

رضا
06632225914

32228762پلدختر روبروی هالل احمرفاطمه قیصری بازگیرپلدخترلرستان309272341158

06634334132معموالن خ امام جنب بانک کشاورزیفردین   نورمحمدیپلدخترلرستان309372341061

صیدرضا شفیعی نیاچقابللرستان309472341145
لرستان کوهدشت چغابل خ امام خمینی روبروی بانک 

کشاورزی
06636521552

زهرا ولی زادهچقابللرستان309572341124
استان لرستان بخش رومشگان شهر چقابل خیابان امام 

نرسیده به میدان فردوسی
32654200

6554040رومشگان شهرچغابل خیابان امامفرشید امراییچقابللرستان309672341175

بهمن نوروزیچقابللرستان309772341142
لرستان شهرستان کوهدشت  بخش رومشگان  شهر 

چقابل خیابان رهبری روبروی بانک سپه
32652470

66106633326267پالک-کوچه شهیدسپهوند-علویفاطمه رضایی(لرستان)خرم آباد لرستان309872341037

نورالدین  کمالوند(لرستان)خرم آباد لرستان309972341109
کوچه بن بست آزادی بین خیابان رازی -خیابان انقالب 

و کوچه یک آراسته
33217566

33233453دی9متری بعد از پل 60خرم ابادسعید امیدی(لرستان)خرم آباد لرستان310072341194

33419222کوی فلسطینزهره مظهری(لرستان)خرم آباد لرستان310172341105

(لرستان)خرم آباد لرستان310272341214
محمدرضا میرزایی 

مقدم
33338298-انتهای خیابان حافظ-خرم آباد-لرستان

زهرا علی شاهی(لرستان)خرم آباد لرستان310372341102
نبش میدان ژاندارمری پالک  (ره)خیابان امام خمینی 

1014
33353337
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33127469ازنا سگوند-خرم آباد-لرستانفرزاد شاکرمی(لرستان)خرم آباد لرستان310472341208

06614209797سه راهی گلدشت_خرم اباد_لرستانبهرام کیانی(لرستان)خرم آباد لرستان310572341185

سیما صفربیرانوند(لرستان)خرم آباد لرستان310672341237
خرم آباد بلوار بهارستان انتهای خیابان ایستگاه رادیو 

ضلع جنوبی میدان اسفند
06633414549

7633314500روبروی بانک انصار پالک-خیابان مطهری-خرم آبادعلی محمد  صارمی(لرستان)خرم آباد لرستان310772341207

06612223174خرم اباد اسدابادیفریبا ایمانی فرد(لرستان)خرم آباد لرستان310872341087

33432501گلدشت شرقی میدان ارشفریده  بهاروندی فرد(لرستان)خرم آباد لرستان310972341178

(لرستان)خرم آباد لرستان311072341215
فاطمه محمدخانی 

فرد
 جنب 10خرم آباد بلوار بهارستان نبش بهارستان

17کالنتری
33412731

33236379خرم اباد خیابان ناصرخسرو جنب بانک ملی-لرستانمهدی  دهقانی(لرستان)خرم آباد لرستان311172341163

33422092خ بارفروشی سابق(ع)خرم آباد میدان امام حسین سعید ابدالی(لرستان)خرم آباد لرستان311272341022

رویا  کوگانی مقدم(لرستان)خرم آباد لرستان311372341209
 2نبش کوچه - متری16-خیابان رازی-خرم آباد-لرستان
آراسته

33226357

33235558خرم اباد خیابان انقالب روبروی خ شفاحسن کولیوند(لرستان)خرم آباد لرستان311472341073

06614222805خرم آبادماسوربلواربهارستان روبروی پل هوایی عابرپیادهاصغر محمدحسینی(لرستان)خرم آباد لرستان311572341092

بهروز نظری(لرستان)خرم آباد لرستان311672341131
 20خرم آباد خ انقالب بلوار والیت شهرک پارسیلون خ 

متر ینسیم شمال
33224464

زهرا بهرامی(لرستان)خرم آباد لرستان311772341127
خرم اباد گلدشت شرقی میدان فردوسی نبش کوچه 

ارغوان هشت
33432240

33311414 روبه روی نگارخانه503خیابان حافظ پالک یداله  کمالی(لرستان)خرم آباد لرستان311872341097

معصوم فرزامی فر(لرستان)خرم آباد لرستان311972341044
متری پژوهنده جنب دادگستری بین 30بلوار

11و10بنفشه
33222965

کسری حقی آبی(لرستان)خرم آباد لرستان312072341008
خ انقالب روبروی آژانس باران دفتر پیشخوان دولت 

72341008
33236864

3421963خرم اباد خ علوی روبروی بانک صنعت و معدنفریده خادم(لرستان)خرم آباد لرستان312172341165

1033231714بلواروالیت نگارستان محمد حسن  نیازی(لرستان)خرم آباد لرستان312272341026

35230311الشتر خ بروجردیصحبت اهلل رشنو(لرستان)خرم آباد لرستان312372341152

علی مرادی فر(لرستان)خرم آباد لرستان312472341188
میدان آزادی خ مجاهدین اسالم روبروی درب اصلی 

بیمارستان شهید رحیمی
33325944
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(لرستان)خرم آباد لرستان312572341014
شه زاد جایدریان 

مفرد
33321998شهدای شرقی نبش کوچه دی

1006613203541خرم اباد بلوار والیت گلستان کیانوش رومیانی(لرستان)خرم آباد لرستان312672341079

فریبا رحمانپور(لرستان)خرم آباد لرستان312772341070
متری روبروی بنیاد 60لرستان خرم اباد خ ولیعصر خ 

علمی نخبگان
33230000

33238569بلوار ولیعصر نبش تقاطع شهید پژوهندهزهرا شاهیوندی(لرستان)خرم آباد لرستان312872341091

33207584خرم اباد خ مطهری باالتراز شورای شهرفاطمه خسروی(لرستان)خرم آباد لرستان312972341002

2205115خ جانبازان ابتدای بلوار میدان تیرمریم  محسنی جنانی(لرستان)خرم آباد لرستان313072341081

مجتبی عابدینی(لرستان)خرم آباد لرستان313172341033
لرستان خرم اباد میدان بسیج جنب بانک مسکن دفتر 

پیشخوان عابدینی
06612206278

علی محمد دارایی(لرستان)خرم آباد لرستان313272341068
خرم آباد خیابان مطهری پایین تر از سرچشمه روبروی 

کوچه نوری کرمانشاهی
33338663

33335983سبزه میدان میدان آیت اله کمالوندعلی اشکان(لرستان)خرم آباد لرستان313372341128

06637222096لرستان نوراباد میدان اماماحد جهانگیریدلفانلرستان313472341016

دلفانلرستان313572341001
خسرو برجی چراغ 

آباد
لرستان دلفان نبش چ راه مطهری دفتر پیشخوان دولت 

برجی
09169619600

32740624چهاراه مطهری جنب مطب دکتر حقی- نوراباد لرستان  مهتاب دلفانی نژاددلفانلرستان313672341104

شاپور خداییدوره چگنیلرستان313772341108
شهرستان دوره چگنی شهر سراب دوره خ ولیعصر بلوار 

امام جنب شهرداری
33150953

کلثوم بهرامیدوره چگنیلرستان313872341164
لرستان شهرستان چگنی سرابدوره بلوار امام روبروی 

بانک کشاورزی
33150600

43224391لرستان دورود شهرک قدس میدان قدسزینب رحیمی مهردورودلرستان313972341094
4232920بلوار امیر کبیر جنب مسجد النبیرضا یاراحمدیدورودلرستان314072341030
43225041لرستان دورود خ منوچهری جنب چاپخانهپرویز آسترکیدورودلرستان314172341122

43217035لرستان دورود خ شریعتی ابتدای خیابان حافظمعصومه قاییدرحمتدورودلرستان314272341100

06654212970تیر جنب بانک کشاورزی7متری میدان 60بلوارهمایون  شاهیدورودلرستان314372341013
43284965دورود ناصرالدین خیابان شهدامحمد گراونددورودلرستان314472341129
43216407میدان امام حسین پاساژ میالد نورفرشته نیک آبیدورودلرستان314572341034
06654221122کندوان دفتر پیشخوان دولت-خ-دورود-لرستان مهین حیدریدورودلرستان314672341096

شیدا  ورمه زیاریدورودلرستان314772341042
 متری روبروی پارک آزادگان جنب ساختمان 60بلوار 

اداری اداره پست مرکزی
43230782

32653375شهرستان رومشکان شهرچغابل خ امام رهداور کولیوندرومشکانلرستان314872341141
32654686ک شهید رضا امرایی-رومشگان چغابل خ امام سجاد  امراییرومشکانلرستان314972341140
06633273088بهمن جنب بانک ملی22شهر زاغه بلوار هیوا ملک پور(لرستان)زاغه لرستان315072341227
32522928جنب بانک مسکن- خیابان کاشانی غربی - الشتر حمزه حسنوندسلسلهلرستان315172341242
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06635228682الشتر خ آیت اله کاشانی شرقی پایین تر از نیروی انتظامیفهیمه برشانسلسلهلرستان315272341088

32683100گراب خیابان رهبریصدیقه آدینه وندطرهانلرستان315372341201
32672328کوهنانی خیابان رهبریسمیه منصوریکونانیلرستان315472341198
6753175کوهدشت کوهنانی خ رهبری روبروی بانک ملیعلی  کونانیکونانیلرستان315572341172

لرستان315672341199
کوهدشت 

(لرستان)
32624944کوهدشت خ بوعلی نرسیده به اول خ خیاماحسان حجتی

لرستان315772341245
کوهدشت 

(لرستان)
32637444لرستان کوهدشت روبروی شهرداریاحد زال زاده

لرستان315872341058
کوهدشت 

(لرستان)
06636239009کوهدشت میدان شهدا خ رودکیسینا امرایی

لرستان315972341075
کوهدشت 

(لرستان)
6220699شهریورروبروی نانوایی سنگک17میدان معلم خ مریم منصوری

لرستان316072341149
کوهدشت 

(لرستان)
06636224262نبش خ حر-(ره)خ امامطیبه کونانی

لرستان316172341166
کوهدشت 

(لرستان)
32638802کوهدشت خ اما م ابتدای خ فردوسیفاطمه امرائی

لرستان316272341151
کوهدشت 

(لرستان)
06636242894کوهدشت ضلع جنوبی میدان معلممژگان آزادبخت

لرستان316372341147
کوهدشت 

(لرستان)
684175544332636056زیبا پورهاشمی

لرستان316472341113
کوهدشت 

(لرستان)
محمدرضا  شیخی 

موسی
32626217خیابان رهبری جنب بانک صادرات روبروی بانک تجارت

لرستان316572341146
کوهدشت 

(لرستان)
الهه ایتوندی

شهرک شهید رجایی جنب مسجد نبی اکرم دفتر 
71-34-1197خدمات ارتباطی 

32644433

لرستان316672341110
کوهدشت 

(لرستان)
32641101چهارراه بسیج نرسیده به بانک کشاورزییحیی  ابراهیمی

لرستان316772341150
کوهدشت 

(لرستان)
36222269خ امام خمینی باالتر از مخابراتشمس اله مینایی

1032683045شهر گراب خ رهبری پمهدی یوسفی بگ(لرستان)گراب لرستان316872341144

محمد رضا    شاکرمیمعموالنلرستان316972341062
لرستان معموالن خیابان امام پایین تر از اداره پست 

جنب پاساژ فیضیان
2254128

مسعود رزاقیمومن  آباد ازنالرستان317072341219
لرستان شهر مومن آباد بلوار امام خمینی جنوبی روبروی 

فرماندهی انتظامی
43461538

32734703خیابان حافظ خیابان پست جدید جنباداره پستلیال صفی پوریان(لرستان)نورآبادلرستان317172341031
32720065خ شهید رجایی-نورآباد لرستان سیده زینب احمدی(لرستان)نورآبادلرستان317272341212

(لرستان)نورآبادلرستان317372341213
فرید حقی اشرف 

آبادی
37234333خ آیت اله خامنه ای- نورآباد-لرستان

37240199نوراباد لرستان سه راه ولی عصرمصیب نظری شریفی(لرستان)نورآبادلرستان317472341177

32740348نوراباد خ امام  روبه روی بانک مسکنایرج  شیخی(لرستان)نورآبادلرستان317572341155
06633133082خرم اباد ویسیان روبروی بخشداری ویسیاناصغر ویس کرمیویسیانلرستان317672341229
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4742615659-45 روبرو سپاه پ 10+بروجرد خ آزادی جنب پلیسلیال  مقدسیلرستان317772341017

32353749بابل امیرکال خ امام جنب بیمه آسیابابک عطائیامیرکالمازندران317872351590
01113251726امیرکال جنب اداره برقرجبعلی دهقانامیرکالمازندران317972351267

آزادگان گلوگاهمازندران318072351527
ربابه رسولی 

خورشیدی
34661182گلوگاه خورشید کال عبور وسط

شهربانو خسرویآزادمونمازندران318172351561
جنب کارخانه - روستای آزادمون- محمودآباد- مازندران 
شالیکوبی

44876087

843086625پالک. 6و4امل بلوار والیت بین والیت مریم یحیی پورآملمازندران318272351147
2744155015 و 23خ شهید بهشتی بین اندیشه رضا خالق پناهآملمازندران318372351029
43267550 کوچه یگانه21خیابان امام رضا رضوان ویدا الیاسیآملمازندران318472351257

سهیال راعیآملمازندران318572351843
جنب - روستای آغوزبن- به چمستان5امل کیلومتر 

شرکت تعاونی
43132519

علی رمضانیآملمازندران318672351829
-4نبش ایثار-بلوار جانبازان-میدان شهید فهمیده-آمل

39پالک
44285391

431145480آمل دابودشت جنب بخشداریسیدزمان اسراردلآملمازندران318772351808

43085592 روستای آغوزکتی29خ طالب آملی دریای -آمل یاسین اصغری گلیردآملمازندران318872351787

43234949(کوچه قادی) 33نبش رضوان  (ع)خیابان امام رضا محمد مصدقآملمازندران318972351805
43114137مازندران آمل جاده امل به بابل روستای اجوارکالندا متحدیآملمازندران319072351022
5844245955 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل مرضیه اصالنیآملمازندران319172351023
443123964وصال -امامزاده عبداهلل-آمل-مازندرانمرتضی شکریآملمازندران319272351578
3744282090آم خ طالب آملی نبش دریافاطمه نجفیآملمازندران319372351225
01213144402امل دوراهی اوجی اباد روستای قادی محلهسکینه سهرابیآملمازندران319472351513

43183944روستای کمانگرکالهرازپی- آمل سید حسن اسماعیلیآملمازندران319572351168

43241416خیابان امامرضانرسیده به میدان هزارسنگرغالمرضا  محمدیآملمازندران319672351102
43081203 ده متر داخل کوچه51امل خ طالب املی درای جواد باشامآملمازندران319772351409
41542272267پ20امل خ نور نبش فجریداله جلیلیآملمازندران319872351115

محمد رجبیآملمازندران319972351141
 شهریور ابتدای بلوار طالب آملی مجتمع 17امل میدان 
تجاری فجر

44291306

01212221975امل خ هراز نبش افتاب یکمسمانه  ایمانیآملمازندران320072351221
3444275267آمل خ نور نبش فجر منیژه  عسگریآملمازندران320172351148
7243082923و70آمل روستای کالکسربین دریایحسین عمرانیآملمازندران320272351355
5043082641آمل خ طالب آملی دریای زهرا  محمدیآملمازندران320372351372
43293230خیابان امام رضا جنب اداره پستمحمد  منفردآملمازندران320472351008

آملمازندران320572351232
حبیب اهلل محمدی 

قمی
44251924آمل میدان قائم جنب بانک تجارت قائم

43123801امل امامزاده عبد الهشهناز  پارساآملمازندران320672351395
43116018امل شهر دابودشت جنب بخشداری دابودشتمصطفی قربانیآملمازندران320772351414

آملمازندران320872351081
منا رحمانی 
شمشیرگری

44259286امل میدان قائم روبروی اموزش و پرورش
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آملمازندران320972351006
سیدزین العابدین 

حسنی
2043236893بلوار بسیج الله

244226516امل خ شهید بهشتی ایثار اکبر  غفاریآملمازندران321072351072

آملمازندران321172351054
ام کلثوم غالم حسین 

زاده
 شهریور کوچه بنیاد شهید اولین فرعی سمت 17آمل خ 

چپ دفتر خدمات ارتباطی پارسیان
01212229578

2844254967آمل خ طالب آملی نرسیده به دریای موسی  پایابآملمازندران321272351125

سعید  قلی پورآملمازندران321372351511
جاده قدیم امل بابل  بلوار شهید مطهری نبش میدان 

بسیج
43246870

1244227065آمل خ طالب املی نرسیده به دریا بهروز  نصیری آملیآملمازندران321472351353
01212225401خ شهید بهشتی پاساژ صمیمیعزیز  اکبریآملمازندران321572351233
43195307بابل روستای کمدره-امل جاده قدیم املامید هزارجریبیآملمازندران321672351273
43245333خیابان امام رضا میدان میرحیدر میدان صدفخسرو توکل نژادآملمازندران321772351078
01132453978بابل گتاب سه راه باالگتابمیرشجاع میرگتابیبابلمازندران321872351893

بابلمازندران321972351530
مهدیه اصفهانی 

هریکندئی
01112163225بابل روستای هریکنده

بابلمازندران322072351613
زهرا غالمی متی 

کالئی
روبروی اداره امور -چهار راه نواب - کمربندی شرقی 

مالیاتی
01132257236

32224720بابل مقابل زایشگاه بیمارستان یحیی نژادزهرا فالح زاده روشنبابلمازندران322172351658

1732363998مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل حسام هوشیارانبابلمازندران322272351824
1232292604نبش اشرفی -خیابان نواب-بابلمرتضی امامقلی پوربابلمازندران322372351737

بابلمازندران322472351562
زهرا غالمی تبار 

طبری
01112145837متربعدپل حبیبی400.جاده شهیدصالحی.بابل

01113323873بابل بابلکنار گاوانکالداور عباسیبابلمازندران322572351479
32343900بابل روستای مرزون آباد گله کالمجید گلی مرزونیبابلمازندران322672351482
01113274151بابل ک آرامگاه معتمدی دفتر پیشخوان دولتمرتضی کیانیبابلمازندران322772351368

بابلمازندران322872351262
اصغر حسن زاده 

مجاوری
مازندران بابل جاده شهید صالحی میدان امام حسین 

 پست بانک چمران5پالک 
01112202982

ولی سلمانی جلوداربابلمازندران322972351490
 فرهنگ شهر نبش کوچه 2بابل ج قائمشهر روبروی فاز

17خداداد
32264711

بابلمازندران323072351423
راهله میدانسری 

گاوزن
2725820بندپی شرقی روستای سیدنظام الدین

بابلمازندران323172351183
فاطمه حاجی زاده 

آهنگر
32275004 جنب پل هوایی درویش15بابل موزیرج نبش ارشاد 

بابلمازندران323272351422
فاطمه 

عباسپورهریکنده ئی
1332238002روبروی کشاورز -سیاهکالمحله شرقی-خ کشاورز-بابل

بابلمازندران323372351057
سید احمد موسوی 

چاشمی
01112237000خ کشاورز انتهای دیوار آبیاری دفتر پیشخوان

32204461خیابان طالقانی روبرو بانک تجارتبی تا  عبدی عبدیبابلمازندران323472351343
01112220262سه راه فرهنگ جنب کتابفروشی فردوسیقاسم  اکبری امیربابلمازندران323572351222
01113182890جاده ج آمل بابل سپاه دانش روستا پیچاکالسید احمد میرباباپوربابلمازندران323672351165

عبداهلل صادقی نیابابلمازندران323772351197
خیابان مدرس چهار راه  گنجینه  برج بن  روبرو برنج 

فروشی شیخ زاده
32190334
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32256711 مرکز فاطیما29میدان کشوری پاساژ مرجان پ رضا  پوراکبر کالئیبابلمازندران323872351342

بابلمازندران323972351200
هانیه عباسعلی نژاد 

کالئی
1432349002امیرکال خیابان امام روبروی کالنتری 

01112294814خ مدرس بعد از چهار راه گنجینه جنب نمایندگی سونیمعصومه ابراهیمیبابلمازندران324072351130

32208848حد فاصل بین  میدان کارگرروبروی بانک سپهدرسا نقی زادهبابلمازندران324172351123

بابلمازندران324272351303
زهرا  محسن زاده 

اسی
31532382076ج بابل بابلسر پازوارجنب بانک صادرات پ

32271549روستای خردونکال-جاده جدید آمل -بابلحمید پیرزادبابلمازندران324372351164

32208728جنب داروخانه هالل احمر- میدان والیت - بابل رضا پوالیی موزیرجیبابلمازندران324472351109

بابلمازندران324572351167
محمد  نادعلی زاده 

چاری
32626276روستای چاری-خیابان گنج افروز

بابلمازندران324672351058
حسین  رجب زاده 

شوبی
01112521310بابل بندپی غربی خشرودپی

بابلمازندران324772351269
عباس  علی نژاد 

علمداری
32258898 جاده قائمشهر روستای علمدار3کیلومتر 

بابلمازندران324872351239
سیده زهرا نصراله پور 

شیروانی
32073383منصورکنده

32154260چهارراه وحدت-روستای پایین گنج افروزعلیرضا  اکبری گنجیبابلمازندران324972351265

مصطفی فیروزدشتیبابلمازندران325092590
بابل خ شهید صالحی بندپی شرقی روستای ناریوران دفتر 

(فیروزدشتی)خدمات ارتباطی ناریوران 
32027617

بابلمازندران325172351299
شکراهلل رضانژادهتکه 

پشتی
32163152 جاده قائمشهر روستای هتکه پشت نبش خدادادچهار

بابلمازندران325272351106
حمیدرضا 

محمدعلیزاده پاشا
32723042بابل بندپی شرقی  سه راه گلوگاه

332250155بابل میدان کشوری نبش خداداد ملیکا رضوانیانبابلمازندران325372351095
32454988متر بعد از میدان50گتاب جاده شهید صالحی مهرآسا دانایی فربابلمازندران325472351201
32366852بلوار جانبازان چهار راه امیر کبیر خ امیر کبیرعلی حسنیبابلمازندران325572351098
32207515(شهرک طالقانی) 29بابل ابتدای پاسدارانآزاده دستومبابلمازندران325672351205

بابلمازندران325772351193
ناصر ملک زاده 

احمدی
32376386پیشخوان دولت رضوان52بابل چهارشنبه پیش نبش ایثار 

یاسا توسلیبابلسرمازندران325872351920
روبروی )بابلسر خیابان امام مقابل پاساژ صادق نژاد 

(مخابرات قدیم 
35254172

35383842بابلسر روستای بابلپشت چهارراه شهدا کوچه فراصنعتطاهره  باباجانی بابلیبابلسرمازندران325972351848

بابلسرمازندران326072351776
مصطفی رحمان زاده 

فریدونی
35363970بابلسر میدان شهربانی مجتمع گل

بابلسرمازندران326172351704
سیده معصومه  

قربانیان پطرودی
01125322338بهنمیر روستیا عرب خیل

35345950بابلسر سه راه علوم پایه جنب تاکسی تلفنی مالصدرامحمد قریشیبابلسرمازندران326272351349

35374938هادی شهر، کله بست، روبروی بانک کشاورزینجمه باقرپور خشکیبابلسرمازندران326372351508
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01113281551بابلسرپازوارکاسه گرمحلهآرش طالب زادهبابلسرمازندران326472351473

بابلسرمازندران326572351194
عباس عادل مشهد 

سری
35364160بابلسر  خ ش بهشتی روبروی مدرسه شاهد

1635339898و14بلوار شریفی بین شریفی یوسف  صداقتبابلسرمازندران326672351120

3335330074نبش کوچه امام خمینی- خیابان امام خمینی-بابلسرنازنین مهدی پوربابلسرمازندران326772351330

42154900روستای سوخته کال- جاده نظامی - مازندرانفاطمه  احمدیباال تجنمازندران326872351417

بندپی  شرقیمازندران326972351093
قربان محمدعلی تبار 

فیروزجاه
01112725030بندپی شرقی شهر گلوگاه جنب بانک ملت

بهشهرمازندران327072351285
گوهر یاسمی 

عبدالملکی
34614555خ امام جنب داروخانه خاتم-زاغمرز-بهشهر

بهشهرمازندران327172351682
محمدجواد عباس 

زاده
34534242جنب پارک ملت نبش کوچه سعدی-مازندران بهشهر

34534943بهشهر خ ش باهنر نبش خ ش موسویسکینه نادعلیبهشهرمازندران327272351356

34646331مازندران بهشهر خلیل شهر علمدارمحله جنب پل هواییمرضیه احمدیبهشهرمازندران327372351051

01525362331جنب مخابرات- خیابان امام - شهر رستمکال ربابه کرامتی رستمیبهشهرمازندران327472351741

01525234110بهشهر خ هاشمی نژاد نبش پاساژعرفانیحسین  نظری سارویبهشهرمازندران327572351152

34574841مازندران بهشهر پاساژهاتفیحجت هاتفیبهشهرمازندران327672351288

بهشهرمازندران327772351333
زهرا صادقیان 

لمراسکی
34570412بهشهر میدان قائم پست بانک قائم

احمد محمودیبهشهرمازندران327872351491
مازندران بهشهر روستای امام ده خ اصلی ج صندوق 

صاحب الزمان
34545761

هادی بابایی علی تپهبهشهرمازندران327972351503
مازندران بهشهر روستای علی تپه خ والیت باالتر از 

مسجد جامع
34576415

بهشهرمازندران328072351554
سید مهدی خالقی 

تروجنی
بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب کوچه شهید مجیدی 

منزل شخصی
01525280985

مرضیه نظری تیلکیبهشهرمازندران328172351499
مازندران شهرستان بهشهر روستای یکه توت جاده اصلی 

به دریا روبروی خزر ترابر متین دفتر پیشخوان دولت
34615372

34528535بهشهر خ هنر جنب اداره پستلیال نادرپوربهشهرمازندران328272351043

بهشهرمازندران328372351294
فاطمه صباغی 

لمراسکی
01526654433مازندران شهرستان گلوگاه روستای لمراسک

جواد غالمی لمراسکیبهشهرمازندران328472351341
دفتر - روبروی مسجد امام حسین-بلوار امام رضا- بهشهر
افضلی

34561516

34638282رستمکال خ امام اداره پستراحل نظری رستمیبهشهرمازندران328572351344

01525433202حسین اباد خ امام حسین  دفتر پیشخوان دولت حبیبیحسن حبیبیبهشهرمازندران328672351478

34541541خ باهنر روبروی دبیرستان نجابتعابدین  عطاردبهشهرمازندران328772351065
35756680بابلسر بهنمیر روبروی بانک کشاورزیلیال پرتانیبهنمیرمازندران328872351025
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بهنمیرمازندران328972351046
یعقوب  رحمانی 

انارمرزی
35750855خ امام روبروی بانک ملت

42195734مازندران قائم شهر روستای ارطه جوجادهعلی  قدمی جوجادهبیشه  سرمازندران329072351401

54390998جنب درمانگاه خیریه_میرشمس الدین_تنکابن_مازندرانسینا پورمهرتنکابنمازندران329172351902

54234891تنکابن میدان هفت تیر  ابتدای خ کشاورزم ژگان محمد پورتنکابنمازندران329272351604

طیبه صدوقیتنکابنمازندران329372351492
دفتر -جنب مخابرات-میدان بازار-سلیمان آباد-تنکابن

پیشخوان
54326688

54391886جنب داروخانه مدنی- روستای ولی آباد فرنیا حاجی رادتنکابنمازندران329472351430

54375457شیرود روبروی هتل رادمهرفاطمه نعمت گرگانیتنکابنمازندران329572351326

ناصر قربانعلی نژادتنکابنمازندران329672351477
تنکابن خیابان جمهوری نبش خ فرمانداری ساختمان 

 دفتر خدماتَ ارتباطی599محرابی  پالک 
54235297

4224200تنکابن جنب اداره پسترضا  شرافتیتنکابنمازندران329772351337
54211999.کوچه طلوعی .خیابان عالمه محمد تقی سلیمیتنکابنمازندران329872351119
3901924238300میدان امام پالکعبدالرضا اورمزدیتنکابنمازندران329972351132

تنکابنمازندران330072351092
سیدمحمدجواد 

هاشمی
54222866تنکابن خ جمهوری جنب کوچه نسترن

جویبارمازندران330172351709
فرشته مرصعی 

چناربنی
42548119خ شهید فقیهی (ره)خ امام 

42562060کوهی خیل سه راهی جنب بانک کشاورزیسید جواد  سلیلیجویبارمازندران330272351145

جویبارمازندران330372351803
سیده فاطمه صالحی 

پائین رودپشتی
01243233767روستای درکاسر-جویبار-مازندران

جویبارمازندران330472351439
زهرا نعمتی مشک 

ابادی
01243452524مازندران جویبار پهناب

جویبارمازندران330572351231
معصومه فالح 

سوخت آبندانی
42532002جویبار خ امام ابتدای خ ش رجائی جنب نانوائی نظری

42546789 متر داخل خ یاور ساختمان ثنا50خ شریعتی احمد مدانلو جویباریجویبارمازندران330672351041

زهرا شاهمرادی مقدمچالکرودمازندران330772351791
ابتدای جاده هریس -شهرستان رامسر-استان مازندران

روبروی باربری حقیقت
55372121

گلنار  رنجبر هفتلنگیچالوسمازندران330872351860
روبروی کوچه -نرسیده به مسجد -کالچان -چالوس 
شالیزار

01152168340

مهدی رضائی نودهیچالوسمازندران330972351743
جنب - روبروی بانک کشاورزی-شهریور17خ -چالوس

داروخانه چالوس
01912227734

52163119چالوس هچیرود دفترپستعلی فقیه عبدالهیچالوسمازندران331072351173

فاطمه شیریچالوسمازندران331172351007
شهریورجنب اداره پست دفتر پیشخوان 17چالوس خ

(شیری)دولت 
52227566

52243323چالوس بازارروز مجتمع تجاری گلستانمجید رمضانپورچالوسمازندران331272351433
52293882چالوس تازه ابادزهره  میریچالوسمازندران331372351445
52161147چالوس هچیرود جنب بانک ملییاسر باقی زادهچالوسمازندران331472351174
01912244499چالوس میدان معلم دفتر پیشخوان دولت-مازندرانجواد  کیادلیریچالوسمازندران331572351117
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01225224452جاده نور به چمستان روستای سید کالنرجس تقویچمستانمازندران331672351464
54253802پاساژفرقانی-خرم آباد-تنکابن-مازندرانرضا بشردوستخرم آباد تنکابنمازندران331772351731
43193070مازندران امل روستای وسطی کالمجید فداییدابودشتمازندران331872351638

مازندران331972351616
داراب کال 

(مازندران)
حسین طالبی دارابی

مازندران، شهرستان میاندرود، روستای دارابکال، خیابان 
داراب، روبروی آژانس داراب، دفتر پیشخوان خدمات 

دولت و بخش عمومی
33887603

01113632181بابل جاده گنج افروز روستای درازکالعیسی رستمی خلیلیدرازکالمازندران332072351366

01155261806رامسر  میدان امام ابتدای خ مطهری روبه روی بانک ملیامیر  الریجانیرامسرمازندران332172351834

55255488خ ش مطهری روبه روی بانک سینا.رامسرمحمد ولی حالجیانرامسرمازندران332272351055
01925220629رامسربل امام رضا فرودگاه جنب ک قائمیهآرمان کاکوانرامسرمازندران332372351331
5227979رامسر خ ش مطهری روبروی بیمارستانفاطمه سیاسر نژادرامسرمازندران332472351040
32172684بابل خ گنج افروز روستای روشن اباد  پایین محلسیده زهرا قرشیروشن  آباد بابلمازندران332572351702
43352225امل الریجان شهر رینهابراهیم ابراهیمیرینهمازندران332672351825
32563433امل شهر زرگرمحله-جاده جدید بابل-بابلساجده کاظمی کانیزرگرمحلهمازندران332772351108

42415535سوادکوه زیراب روستای اتوالهه  اسدی اتویی(مازندران)زیرآب مازندران332872351878

(مازندران)زیرآب مازندران332972351188
ساناز  مسیبی 

بورخانی
زیراب میدان امام روبروی پاساژ - سوادکوه-مازندران

رزاقی
42458440

میراحمد سیدقاسمیسادات محلهمازندران333072351016
مازندران رامسر ساداتشهر خیابان باهنر جنب بانک ملی 

دفتر خدمات ارتباطی اسماعیلی
55210021

01133325792ساری میدان ساعت خ انقالبمریم عمرانسارئمازندران333172351919

رضا سلمانی جلودارسارئمازندران333272351807
ساری بلوار خزر روبروی مدرسه ششصد دستگاه ابتدای 

کوچه نیلوفر
33213048

سارئمازندران333372351585
سمیرا میرزاپور بیشه 

سری
1333363938فلسطین -خیابان فلسطین-ساری

سارئمازندران333472351897
زهرا  پور فالح 

خاریکی
بلوار کشاورز روبروی میرجانی جنب تامین اجتماعی 

3شعبه 
33411149

سارئمازندران333572351892
مهرانگیز خدابخشی 

صاحبی
01133156482روستای صاحبی-دشت ناز-ساری

33026371خ اصلی- جاده ساری به قائمشهر قاسم یوسفیسارئمازندران333672351875

سید کمیل ساداتیسارئمازندران333772351348
ساری سمسکنده بلوار ولیعصر روبروی مشاور امالک خانه 

سبز
01133435080

33368812ساری میدان امام خیابان نهضت جنب آژانس ساریرضا محمدی افراکتیسارئمازندران333872351338

سارئمازندران333972351685
حمید رضا فتحی 

هوالیی
مازندران ساری بخش مرکزی شهرستان ساری نکاء هوال 

روبروی هتل بزرگ عرب
01133285113

الهه توکلی دهکردیسارئمازندران334072351688
ساری بلوار طالقانی ابتدای کوی سنگ روبروی مشاور 

امالک
01133256525

امامعلی عرب خزائلیسارئمازندران334172351793
ساری خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه فوقانی 

ساختمان عرب خزائلی
33246983
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33266020 دی جنب حسینیه شهدا18میدان شهدا ابتدای خیابان علی نجفی نیاسارئمازندران334272351211

01513215880ساری کمربندی غربی ک باهنر دفتر پیشخوان ایران اقلیمپونه قدبنانسارئمازندران334372351726

33228750ساری بل کشاورز باغات مهدشتمحسن محمدی ازنیسارئمازندران334472351514

رجب اصغری فردسارئمازندران334572351762
 نادری  cngساری بلوار کشاورز روبروی پمپ گاز 

روستای تنگ لته خیابان شهیدقاسمپور جنوبی
33674220

33263472کمربندی شرقی بلوار تقوی تقاطع اندرخورا و مهیاررامین الهیسارئمازندران334672351238
33238300ساری بل کشاورز روبرو خیابان پژمانمحمدرضا روشنسارئمازندران334772351114

01513662588روستای خانه سرمرز-فرعی بابلسر-بلوار فرح آباد-ساریاکبر جعفریسارئمازندران334872351754

سارئمازندران334972351336
عاطفه رضوی گل 

چینی
33376746ساری م امام بل دانشگاه نبش ک آبیان

سارئمازندران335072351531
ایمان امینی آهی 

دشتی
33220134ساری بل کشاورز نرسیده به پل اسپیورد د

سارئمازندران335172351717
سیده مریم 

حسینی نژاد ساروی
33033125روبروی پمپ بنزین کلبادی-ساری جاده دریا

سید مصطفی بزرگیسارئمازندران335272351127
ساری بلوارکشاورز انتهای کوی صالح چهار راه شهید 

فهمیده و ک صالح
33601589

مهدی احمدی پورسارئمازندران335372351012
روبروی بانک - ابتدای شهابی - بلوار طالقانی - ساری 

ملی
33118036

سارئمازندران335472351318
سیده  ازاده بابایی 

پهنه کالیی
33532387ساری پهنه کالی شمالی

سارئمازندران335572351370
عفت فالح 
سیاهدشتی

33601202ساری کمربندی جنوبی

1033273853روستای آبندانسر بن بست یاس - ساری محمدجواد منتظرسارئمازندران335672351571
33607686خ مدرس مقابل مسجدابوالفضلسلیمه دادوئی نژادسارئمازندران335772351118

سارئمازندران335872351228
بهزاد حسنی بزمین 

ابادی
33885838سورک بل امام رضا جنب بیمه دانا

سارئمازندران335972351340
فاطمه جمنانی 

ساروی
بعد از سروش روبروی بیمه معلم .ساری خیابان جام جم 

جنب کوچه ابان. 
33375287

سارئمازندران336072351284
ناهید حبیبی 

فوالدکالیی
33353075ساری خیابان امیرمازندرانی خیابان ام ام

رقیه  میرزائیسارئمازندران336172351131
 جنب 2ساری بلوار آزادی ابتدای خیابان بعثت بعثت 

تعاونی جهاد کشاورزی
33370056

01513272381ساری بلوار امام رضاع روبروی بانک صادراتعاطفه  رهنمونسارئمازندران336272351004
33283695مازندران ساری بل امام رضا روبرو پارک قائمهانی محمودیسارئمازندران336372351014
33302969ساری ابتدال خ مازیار جنب سینما ایران قدیمسعید فالحسارئمازندران336472351218

سارئمازندران336572351361
جانعلی فرهادی 

پاشاکالیی
01513473290ساری جاده خزر اباد جاده پالژها

233373173ساری بل آزادی خیابان بعثت روبروی بعثت سیده زینب هاشمیسارئمازندران336672351027
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01512278706ساری میدان امام خیابان بهزادی امور مشترکین پارساشیرین قربانی پاجیسارئمازندران336772351237

01513272288ساری ذغاچال بلواربعثت جنب ک قدسآتنا یعقوبی فرسارئمازندران336872351158
01512214010ساری خ جمهوری ک صدوقیعلی باقری آبکسریسارئمازندران336972351021
01513291507ساری بل کشاورز  پست بانک صالحمریم  صالحی نیاسارئمازندران337072351195

33299089ساری بل کشاورز نرسیده به ترمینال جنب بانک رفاهسیده زهره میرجمالیسارئمازندران337172351335

عاطفه اعزیسارئمازندران337272351292
روبروی ساختمان شماره -خ امیرکبیر-خ مازیار-ساری

دادگستری2
33311507

فرزانه عربسارئمازندران337372351365
روبروی - ابتدای جهان پیما - بلوار امام رضا - ساری 

اتوشوئی صدف
33288759

33377101ساری خ جمهوری جنب ک امامزادهراضیه صابری مجدسارئمازندران337472351302
33346011ساری بلوار پاسداران کوچه گلشنساویز  کرمانیسارئمازندران337572351059
33410476بلوار کشاورز انتهای بیست متری شهدای محرابماریا عباس زادهسارئمازندران337672351150

سارئمازندران337772351371
جواد محمدزاده 

بندارخیلی
33372782کمربندی غربی سه راه شهبند روستای بندارخیل

نژاد کمیل  قاضیسارئمازندران337872351314
ساری میدان خزر کمربندی غربی روبروی کوی باهنر 

ابتدای خیابان شهید فرجی دفتر پیشخوان خدمان دولت
33207023

16233723444ساری اسالم آباد سه راه فرودگاه جنب دفتر ازدواجغالمرضا نوریسارئمازندران337972351280

سارئمازندران338072351198
سیده زینب رشیدائی 

آبندانسری
01513294605ساری بلوار کشاورز رو به روی مسجد صاحب الزمان

33363121جاده جویبار نبش کوی شهید رمضانی رگندشتجمیله  رمضانی قادیسارئمازندران338172351426

01512275555بلوار آزادی روبروی پارک آفتابعینعلی  نوریان الالییسارئمازندران338272351134

سارئمازندران338372351013
سیده کلثوم موسوی 

الندانی
333217474ساری میدان خزر کوی سیدشهدا نبش کوچه قائم

463133955609119108872فاطمه کاظمیسرخرودمازندران338472351404

سوادکوهمازندران338572351831
محمد محمدی نفت 

چالی
42444283حاجی آبادروبروی بانک ملت-شیرگاه-سوادکوه-مازندران

سوادکوهمازندران338672351261
رحیم گودرزیان 

سرخی
42457490مازندران سوادکوه زیراب جنب ایستگاه سواری پل سفید

42445740شیرگاه خیابان شهید تیموری روبه روی سپاهعلی ولی نژاد کتی لتهسوادکوهمازندران338772351382

54372220تنکابن شیرود جنب امام زاده دفتر پیشخوان دولت سیدیسیده حوا اکراسیدیشیرودمازندران338872351322

صالح الدین  کالمازندران338972351784
حمیدرضا صالحی 

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

هاجر صادقی نودهیطوس کالمازندران339072351649
خ امام خمینی - روستای طوسکال-نکا-مازندران

دفترپیشخوان طوس - روبروی آرامگاه مجتمع مهدی (ره)
پیمان

34752700
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مازندران339172351870
مازندرا)عباس آباد
(ن

محمود عابدین 
طالقانی

54670328خیابان شهید مفتح بعد از حسینیه.شهرستان عباس اباد

مازندران339272351586
مازندرا)عباس آباد
(ن

54645250عباس اباد روستای سید محله ابتدای ورودی گلزار شهدامریم شرج پور

مازندران339372351598
مازندرا)عباس آباد
(ن

حسین اوجانی
مازندران عباس آبادخ امام روبروی بانک مسکن 

دفترپیشخوان دولت اوجانی
54627436

مازندران339472351321
مازندرا)عباس آباد
(ن

01924628111مازندران عباس اباد خ شهداءحامد شریعت نژاد

مازندران339572351323
مازندرا)عباس آباد
(ن

54652929مازندران سلمانشهر اسب چین جنب پلعباس خردمند

مازندران339672351087
مازندرا)عباس آباد
(ن

اردشیر محمود 
سلطانی

سلمانشهر خ امام ج کارواش فرهادی دفتر خدمات 
54716ارتباطی 

54617788

سیدعادل حسینیعبدا آباد سرخرودمازندران339772351670
شهر سرخرود  - شهرستان محمودآباد - مازندران 

روستای عبداهلل آباد
44856502

محسن مرادتبارعزیزکمازندران339872351573
خیابان -دهستان عزیزک-شهر بهنمیر-شهرستان بابلسر

دفتر پیشخوان خدمات دولت-شهید زین العابدینی
01113543880

35669991مازندران فریدونکنار خ ولیعصر جنب پل اولرضا اختیاری امیریفریدونکنارمازندران339972351773

35673600بخش دهفری روستای کاردگرمحلهعلی اصغر شهیدی نیافریدونکنارمازندران340072351584

فریدونکنارمازندران340172351215
محمد هادی  
نریمانی کناری

35665000خیابان شهید نامجو روبروی پاسگاه

فریدونکنارمازندران340272351142
مجتبی  فروغی  

فروغی
01125669800خیابان شهدا روبروی آموزش و پرورش

احسان محمدیقائم  شهرمازندران340372351182
نرسیده -خیابان شرافت-خیابان کارگر-قائمشهر-مازندران

4به مهر
42077008

42266622قائمشهر میدان امام جنب جاده کیاکالسید داود صادقیقائم  شهرمازندران340472351887

قائم  شهرمازندران340572351826
محمد اسدی 

آهنگرکالئی
01142236340قائمشهر خ بابل نبش کوچه امیر کبیر

642076028نبش خزر -قائمشهر خ جویبارفاطمه فضلیقائم  شهرمازندران340672351827

قائم  شهرمازندران340772351800
مصطفی گنجیان 

ابوخیلی
3901142192003بهارستان-  جاده ساری 5کیلومتر 

قائم  شهرمازندران340872351523
عباسعلی علی جان 

زاده قرا
42113680دفتر پیشخوان دولت قراخیل- قراخیل - قائم شهر 

42082940نبش ک بهارستان- خ جویبار - قائم شهر مهدی رضائی فردقائم  شهرمازندران340972351583

1942078504نبش مولوی-خیابان مولوی-ترکمحله-خیابان ساریمحمدعلی داوریارقائم  شهرمازندران341072351801

42080553خیابان اصلی- فوالدکال-روستای-قائمشهر-مازندارانالهام لطفی قادیکالئیقائم  شهرمازندران341172351694

42173449روستای حاجی آباد.بعداز زندان.ج جویبار.قائمشهرسپیده تقی پورقائم  شهرمازندران341272351220

قائم  شهرمازندران341372351052
حسین  حسین پور 

آسیابی
01233244436قائمشهر میدان جانبازان جنب بانک ملت
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42232462متری جنب حسینیه شهدا16قائمشهر خیابان عذرا اخوندپور امیریقائم  شهرمازندران341472351076

42266244مازندران قائمشهر خ بابل نبش خیابان شهید گرایلیشهرام غالمیقائم  شهرمازندران341572351015

معصومه رنجبرقائم  شهرمازندران341672351357
 (سه راه کنسرو)قائمشهر خیابان ساری سه راه شهدا 

جنب کتابفروشی گل محمدی
42032119

1601232134498مازندران قائم شهر روستای خطیرکال ولیعص مهدی  براری خطیرقائم  شهرمازندران341772351582

قائم  شهرمازندران341872351557
شهربانو صالحی 

تیلکی
01232271650قائم شهر خ تهران روستای ملک کال

قائم  شهرمازندران341972351256
عبداهلل  معصومی 

گرجی
42235452چهارراه فرهنگ- خ ساری-قائمشهر- مازندران

901233284300یاس - خ ساری- قائمشهرسعیده کرامتی یزدیقائم  شهرمازندران342072351363

01232236936قائمشهر خیابان کوچکسرا نبش کوچه مسجد اعظمرضا اسدیانقائم  شهرمازندران342172351328

قائم  شهرمازندران342272351077
عباس  ارجمند 

شکوری
01233273900قائمشهر خ جویبار پست بانک سپهر

حمیده گرائلی شیخقائم  شهرمازندران342372351094
قائمشهرخیابان دکتربهشتی روبروی 

دفترپیشخوان خدمات دولت گرائلی2عدالت
42223777

قائم  شهرمازندران342472351001
حافظ  امانی 

کالریجانی
42224423دفتر خدمات ارتباطی پارسیان-روبروی مصلی-خ تهران

42270943خ تهران ابتدابلواریاسر درکالهقائم  شهرمازندران342572351263

قائم  شهرمازندران342672351319
سیده فاطمه هاشمی 

شیاده
خیابان تهران انتهای بلوار ابتدای روستای تاالرپشت 

سفلی دفتر پیشخوان دولت یکتا
42283676

42353960کیاکال میدان شهید کشوری دفترایثارخلیل نقی زاده رکنیقائم  شهرمازندران342772351229

صادق احسانی بشلیقائم  شهرمازندران342872351066
نبش کوی بهار - از امام به جانبازان - کمربندی شمالی 

ساختمان الوند ( 28انتهای الله  ) 4نارنج 
42266952

قائم  شهرمازندران342972351264
عسکری  طلیعی 

طبری
42229061خیابان بابل کوی تیر

قائم  شهرمازندران343072351241

شرکت نگین توسعه 
آفاق شمال فرشته 

نادری مژگان 
قصابیان قادیکالیی

42352030نرسیده به میدان امام- (ره)خیابان امام- کیاکال

قائم  شهرمازندران343172351190
ابوالقاسم 

جوادی کوچکسرائی
42237359خ ساری چهارراه فرهنگ کوی سیدین دفتر نوین

42088781خیابان ساری جنب بانک سپه نیمافرید عارفیقائم  شهرمازندران343272351111

قائم  شهرمازندران343372351230
فائزه  شکریان 

جمنانی
2442220175خ سیدنظام الدین نبش گلستان 

55240533روبور یبیمارستان احمد نزاد-کتالم-رامسرمحمد شهوندیکتالممازندران343472351192

مریم دارابیکالردشتمازندران343572351667
جنب شرکت -کوچه شکوفه-حسنکیف-کالردشت

مهندسی برق هونام
52625050

52627497کالردشت میدان معلم روبروی اتش نشانیرقیه محمودیکالردشتمازندران343672351659

کالردشتمازندران343772351071
غالم رضا فقیه 

عبدالهی
01922625051حسنکیف خیابان مدرس- کالردشت
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سید علینقی  رضاییگالش  محلهمازندران343872351537
رامسر هریس خ میرزاکوچکخان گالش محله کوچه 

مسجد
55274231

34634433بهشهر روستای گرجی محله عبور غربیحسن میالدی گرجیگرجی  محلهمازندران343972351710

34654670خیابان اصلیمریم اسدی تیرتاشی(مازندران)گلوگاه مازندران344072351910

34663582مازندران گلوگاه خ امام روبروی بانک آرمانعلی قلعه سری(مازندران)گلوگاه مازندران344172351683

(مازندران)گلوگاه مازندران344272351086
 علی عسگر خادمی 

گلوگاهی
01526229621 بهمن پاساژ نوروزی22گلوگاه  میدان 

01526223947خ شهید پهلوانحمیده  ایرجی(مازندران)گلوگاه مازندران344372351009

مازندران344472351185
الریجان 

(مازندران)
01223272225گزنگ.الریجان.مازندراننعمت ابراهیمی

32666624پایین احمد چاله پی-بابل-مازندرانحسین اسدی زادهالله  آبادمازندران344572351443

لیماکمازندران344672351780
زینب زحمتکش 

نوشری
55274329جنب فروشگاه شهروند-لیماک-رامسر

2444297220ابتدای آفتاب - خ هراز - آمل الهام رضوانیمحمدآباد آملمازندران344772351085

مازندران344872351724
مازندر)محمودآباد
(ان

1044734213نبش نسیم-خ امام -محمودآبادایمان محمدی

مازندران344972351156
مازندر)محمودآباد
(ان

رمضانعلی  حبیب 
نژاد عربی

35277100پاسداران مشترکین تلفن همراه

مازندران345072351143
مازندر)محمودآباد
(ان

44730323خ معلم جنب ترمینال فریدونکناررحیم  حاجی زاده

مازندران345172351146
مازندر)محمودآباد
(ان

4746470خ ازادی روبروی بانک ملت پاساژ ولیعصر دفتر فرزادیمحمدرضا روشن نیا

میاندورودمازندران345272351320
سیف اهلل  رستمی 

اسرمی
01133734121ساری میاندرود اسرم جنب بانک ملی

میاندورودمازندران345372351774
مجتبی حاجیان 

اسرمی
33735138مازندران میاندرود روستای اسرم جنب موسسه همت

54260700جنب بخشداری- شهریور17خ -نشتارود-تنکابن-مازندرانمحمد قربان پسندینشتارودمازندران345472351723

علیرضا بورنشتارودمازندران345572351251
 شهریور جنب داروخانه آقا داداشی دفتر 17نشتارود خ 

پیشخوان دولت بور
54265751

نکامازندران345672351778
سیدمحمود محمدی 

قلعه سری
34734426مازندران نکا خ ارامگاه جنب مدرسه مدرس

01525782040کوی گل محمدی-کلتمریم کامل کلتینکامازندران345772351759

نکامازندران345872351272
خلیل خیری 

کمیشانی
34774341مازندران شهرستان نکا روستای کمیشان

نکامازندران345972351103
سیده صدیقه شریقی 

قلعه سری
01525650426مازندران نکا خ انقالب جنب اداره دارایی

5620151(ع)مازندران نکا روبروی بیمارستان امام حسین زهرا منصورینکامازندران346072351209
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علی طبقه آستانینکامازندران346172351516
مازندران نکا روستای گلبستان میدان استاد حجتی دفتر 

پیشخوان دولت
34740090

نکامازندران346272351035
سامره اکبری قلعه 

سری
01524432507روستای قلعه سر خ شهدا- نکا-مازندران

نکامازندران346372351011
سیده فاطمه حسینی 

استانی
01525643031مازندران نکا جنب بانک ملی مرکزی

نکامازندران346472351180
مهدی  بالوئی 

جامخانه
01525649399نکا خ انقالب نرسیده به اداره پست دفتر پیشخوان دولت

نکامازندران346572351124
محمدرضا جمشیدی 

کوهساری
34748860خ انقالب مقابل اداره برق

محمود مشایخنورمازندران346672351733
انتهای - جنب شهرداری نور- نورخیابان امام -مازندران

پاساژ  صدیقی و لبخند کودک
44526511

44557256نور خیابان مسجدجامع جنب فروشگاه مقدمپرستو خاکپورمقدمنورمازندران346772351354
01144674345چمستان روستای سعادت ابادزینب شکرینورمازندران346872351771
1144643290نور روستای گنج یاب خیابان اصلی نبش توحید هادی ساالرنورمازندران346972351874

ندا شمسینورمازندران347072351766
روستای جلیکان سفلی -بخش چمستان -شهرستان نور

جنب آژانس حامد
44626645

مریم حسن پورنورمازندران347172351739
-خیابان ولی عصر- روستای اناده-چمستان- نور-مازندران

58 کوچه مسجد پالک 
01225227865

01225226571جنب پاسگاه انتظامی-خیابان امام خمینی-چمستانمحمد صادق خطیبینورمازندران347272351736

صغری نیک نهادنورمازندران347372351735
مازندران نور ایزدشهر خ امام خمینی جنب دبستان 

1778شهید مطهری پ
01226237376

فاطمه جالبنورمازندران347472351487
مازندران شهرستان نور خیابان ناطق نوری نبش خیابان 

شریعتی دفتر پیشخوان دولت
44526569

44668882مازندران نور چمستان روستای کردابادعذرا حسن پورنورمازندران347572351383

علیرضا شاه حسینینورمازندران347672351234
 آیت اله 4مازندران نور چمستان خ امام ک بهارستان 

شهرستانی سابق جنب مسجد جامعدفتر پیشخوان دولت
44667422

144522263 پ9خیابان امام کوچه سوردارقنبر کریمینورمازندران347772351235

44541883رویان خ امام جنب کتابخانه عمومی دفتر پیشخوان دولتسیده زبیده  جاللینورمازندران347872351224

سید عیسی حسینینورمازندران347972351212
مازندران نور  انتهای بازارچه مرکزی                

(پاساژ شهیدی)مرکزی
44529048

44560858نور روستای عباسا دفتر خدماتیسید مهدی حسینینورمازندران348072351291
1444528558نور میدان کارگر ابتدای خ نیما پمریم توکلینورمازندران348172351243

544570190روستای رستمرود روبه روی پامچالکیمیا  فالح خورسندنورمازندران348272351398

41944510297مازندران نور خ نیما پ تقی زکائینورمازندران348372351352

نورمازندران348472351061
سحر حسینیان  سیده

درونکالئی
44526022فردوسی_تقاطع خ حافظ
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44627777نور چمستان روستای اهودشتراضیه هدایتی هدایتینورمازندران348572351394

نوشهرمازندران348672351244
فتحعلی  اسحق 

نیموری
52334072نوشهر خیابان فردوسی جنب سازمان تامین اجتماعی

محمد رادثانینوشهرمازندران348772351918
مقابل -پایین تر از مسجد-کورکورسر کوچه علی نقی کیا

67پالک-پارک
52320738

عبدالعلی  شریفینوشهرمازندران348872351666
نوشهرخیابان ستارخان کوچه فتحی مجتمع بوعلی طبقه 

همکف
52335936

01913146034روستای چلندر روبروی نانوایی-نوشهر کبری اسالمی چلندرنوشهرمازندران348972351795

جواد غریبنوشهرمازندران349072351277
 خرداد خ خاقانی دفتر پیشخوان 15مازندران نوشهر خ 

دولت نیک فر
01152334700

مریم محمودخانینوشهرمازندران349172351560
 نرسیده به دوراهی بندپی جنب مشاور 7نوشهر کیلومتر

امالک بندپی دفترپیشخوان دولت وبخش عمومی
52058691

01913623989شهرستان نوشهر روستای خضرتیره خ خزرنادر بائی تبارنوشهرمازندران349272351575

نوشهرمازندران349372351617
سعدی  زالکانی 

مالکال
مازندران نوشهر روستای مالکال خیابان گلستان جنب 

نانوایی
52173155

01913239456نوشهر خ فردوسی شمالی روبروی داراییسعیده مددپورنوشهرمازندران349472351275

نوشهرمازندران349572351084
شهربانو خواجوند 

سلیمانی
52142827مازندران نوشهر م ازادی ابتدای خ سعدی

52351576نوشهر خیابان شهید سنگاری روبروی منبع آبمحمدرضا دارابینوشهرمازندران349672351045
01125351867 راه حسنی3بهنمیر جاده کیاکال هادی رستم پوربهنمیرمازندران349772351607
33557588شهسواران خ امام خمینی نبش خ عاشورامعصومه باقریاراکمرکزی349872361122
534659011نبش کوچه عدالت (ع)اراک خیابان امام رضا مهدیه احمدیاراکمرکزی349972361118
32231930اراک خیابان شهید شیرودی جنب بانک ملیحمیدرضا کریمیاراکمرکزی350072361033
08634034225بر جاده اصلی-نظم آباد -اراکمژگان مهرپروراراکمرکزی350172361106

اراکمرکزی350272361071
سید امیر مسعود میر 

ناصری
34029010م شریعتی ابتدای خ عباس اباد

8612275775اراک خ شهدا روبروی بانک ملیطیبه دژداراراکمرکزی350372361006
433681112اراک کوی ناصریه خ ظفر نبش نصر علی طاهری منشاراکمرکزی350472361078
32247380اراک شهرک ولیعصر خ مطهریمحسن محمدیاراکمرکزی350572361105
32222224اراک خ آیت اهلل کاشانیپروانه مظاهریاراکمرکزی350672361043

اراکمرکزی350772361097
سیدمهدی 

میرجمالی مهرابادی
جنب دفتر نماینده - نرسیده به تقاطع ادبجو- خ محسنی

5956پ -مقام معظم رهبری
32273374

32768991انتهای خیابان شیخ مفید- خیابان فتح شیاه کوه - اراکمحمد صالحیاراکمرکزی350872361016

08632778000اراک ح جهانگیری نبش ک آقاییمحسن محمدیاراکمرکزی350972361037
08634176064اراک خیابان شهدای صفریحسین باقری منفرداراکمرکزی351072361096

ربابه کاظمی مجداراکمرکزی351172361044
استان مرکزی شهرستان اراک خیابان جهادسازندگی 

نبش خیابان امام حسین ع
08613681387

33661666اراک بل فاطمیه جنب بانک ملتعلی پاگلیاراکمرکزی351272361025
33125168اراک شهرصنعتی میدان کانون جنب امالک حیدریشهین تریوهاراکمرکزی351372361059
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هادی مزرعه فراهانیاراکمرکزی351472361009
اراک خیابان آیت اله سعیدی نرسیده به بانک سپه نبش 

کوچه شهید عابدی
32275136

34178777اراک بلوار کرهرودفاطمه آقاجانیاراکمرکزی351572361011

32226000اراک خ امام موسی صدر حدفاصل اداره برق و پل برقعلی ورمزیاراراکمرکزی351672361073

08632272625اراک انتهای خ مشهد جنب اتش نشانیغالمرضا غالمیاراکمرکزی351772361021

وحید راداراکمرکزی351872361050
روبروی  (ع)اراک خیابان قائم مقام میدان امام حسین 

شرکت گاز
33281111

اراکمرکزی351972361019
ابوالفضل سلیمانی 

یزدی
32249038 متری17اراک خ ش رجائی ابتدای 

اراکمرکزی352072361034
سید محمدعلی 

طحامی
103433673124اراک خ دانشگاه خ بهزیستی پیشخوان دولت

اراکمرکزی352172361008
زهرا غیاث آبادی 

غیاث آبادی
 راه دکتر حسابی نبش بانک مهر 4اراک دکتر حسابی 

اقتصاد
08612247777

34224290خ شریعتی چهاراه گردو نبش کوچه بهادریپرگل بیاتاراکمرکزی352272361012
08613684949خ دانشگاه مقابل بانک ملت نرسیده به میدان نمازمحسن   صادقیاراکمرکزی352372361002

اراکمرکزی352472361010
فرزانه صالحی 

مرزیجرانی
33679980اراک شهرک فاطمیه خیابان پیوند

08633259770اراک خ مشهد فلکه قران ک والشجردیمحسن  پارسااراکمرکزی352572361066

محمود عبدلیاراکمرکزی352672361015
اراک خ مالک اشترنرسیده به چهارراه خاتم االنبیا 

روبروی مسجدخاتم االنبیا
32788674

33247403اراک خ قایم مقام میدان ساعتاحمد آقاباقریاراکمرکزی352772361003
408624434771آستانه خ شهدا جنب تعاونی طاهره عسگری(مرکزئ)آستانه مرکزی352872361031
38434838استانه خ امام خ ش شعبانی جنب بانک مهرنبی اله کریمی(مرکزئ)آستانه مرکزی352972361048

آشتیانمرکزی353072361026
طاهره شیدائی 

آشتیانی
08627226111آشتیان خ استقالل روبروی بانک تجارت

02565282144بهمن ساختمان اداره پست22زرندیه پرندک خنسرین اشرفیانپرندک  مرکزیمرکزی353172361045

تفرشمرکزی353272361004
فاطمه سادات 

میرحسینی
08626225121تفرش خیابان امام روبروی اداره جهاد کشاورزی

مجید لطفیتفرشمرکزی353372361064
پایین تر از چهار - شهرستان تفرش خ آیت اله سعیدی 

نبش کوچه حیدری-  راه افضلی
36235002

محسن قاسمی نژاد(مرکزئ)تلخاب مرکزی353472361110
روبروی بانک -خ امام خمینی-تلخاب-فراهان-اراک

کشاورزی
08658235979

35622443خیابان امام نبش کوچه شهید یادگاری.خنداب حمیدرضا رضائیخمینمرکزی353572361046

علی خسرویخمینمرکزی353672361082
خمین خ شریعتی روبروی خیابان بسیج جنب پارک 

شهید بهشتی
46231040

08652222888خ شریعتی روبروی بانک رفاه مرکزی-خمین-مرکزیسید حسین رضاییخمینمرکزی353772361079

طیبه رفیعیخمینمرکزی353872361056
استان مرکزی شهرستان خمین بلوار بهشتی نبش کوچه 

توانا
08652336644

46336927خمین بلوار پاسداران ابتدای خیابان جهادعلی محمدیخمینمرکزی353972361024
46232699خمین بلوار منتظری جنوبی نرسیده به پل احمد آبادفریدا فالحیخمینمرکزی354072361035
46330026خمین میدان شهدا بلوار بعثتبهروز عاشق حسینیخمینمرکزی354172361070
46230000خمین خیابان مطهری دفتر پیشخوان دولت کفایتیمحمدکریم کفایتیخمینمرکزی354272361058
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خمینمرکزی354372361055
جواد میرزایی جواد 

میرزایی
08652232325خ فردوسی شمالی دفتر خدماتی میرزایی

46223550خ شهدا روبروی فروشگاه فرهنگیاناحمد  کاظمیخمینمرکزی354472361057
08646222خمین خ امام خساحلی روبروی بیت امامشهریار خسرویخمینمرکزی354572361020
335463546اراک فراهان خنجین بلوارامام ره نبش گلستانحسن شهبازیخنجینمرکزی354672361112

علی یزدانیخندابمرکزی354772361102
استان مرکزی شهرستان خنداب بخش قره چای روستای 

سناورد خیابان امام خمینی پایین تر از خانواده بهداشت
35644298

5622712اراک خنداب خ ایت اله غفاریمحمود   سلیمیخندابمرکزی354872361084

حسن  داودآبادی(مرکزئ)داودآبادمرکزی354972361123
اراک شهر داود آباد خ شهید رجایی ابتدای بلوار شهدا 

جنب مرکز بهداشت
8633353594

44240044دلیجان خیابان شهید بهشتی شمالیهادی رباطیدلیجانمرکزی355072361072
08664220481مرکزی دلیجان خ امام روبروی مسجد اعظممحمد ابراهیمیدلیجانمرکزی355172361086
45223920مرکزی زرندیه مامونیه حیابان ابوذرهدی فراهانی(مرکزی)زرندمرکزی355272361074
42435004ساوه الوسجرد خ شهید عقابیسعیده ناصریساوهمرکزی355372361129

محسن غالمیساوهمرکزی355472361124
شهرک علوی بلوار امام حسین دفترپیشخوان شهید 

غالمی
08642482868

08642222540خیابان طالقانی سه راهی سیدعلی اصغرمحمدرضا محمدزادهساوهمرکزی355572361125

42200900ساوه خ شریعتی م مادرساره عزیزیساوهمرکزی355672361041
42474060ساوه خ بهزیستی رجاییحسین نیرومندساوهمرکزی355772361062
1842232492ساوه خیابان مطهری نبش مطهری ترمه مروتیساوهمرکزی355872361027

08642225010ساوه م امام پاساژ کارکنان دولت دفتر پیشخوان شفائیمهدی شفائیساوهمرکزی355972361053

08642342020ساوه شهرصنعتی دفترخدمات ارتباطی خلجعبدالرضا خلجساوهمرکزی356072361017
208642251900ساوه شهرک فجر روبروی فازمحمد خادمیساوهمرکزی356172361014

ساوهمرکزی356272361068
علیرضا محمدزاده 

علداش
42417200پیک نیک گاز نبش میدان شهید اوینی

ساوهمرکزی356372361054
سید وحید  سید 

صدرائی
02552224426ساوه خ شریعتی جنب آزمایشگاه کوثر

میالد اسماعیلیساوهمرکزی356472361052
دفتر پیشخوان 1/12ساوه خیابان کارگرجنب کارگر
خدمات دولت وبخش عمومی

42245394

42200230خیابان امام کوچه صالحی.ساوهمهدی بیجارساوهمرکزی356572361075

احمد روحانی وزیریساوهمرکزی356672361076
خیابان ولیعصر -چهارراه کاظمیه-خیابان طالقانی-ساوه
غربی

42218188

02552239600محبوبه   اصغریساوهمرکزی356772361065
08642249010ساوه خ شریعتی روبروی بانک ملی فلطسنفریبا  ایمانیساوهمرکزی356872361040

(مرکزی)سربندمرکزی356972361039
فاطمه السادات  

هاشمی
38227546شازند خ شهدا ابتدای خ ولی عصر

سنجانمرکزی357072361013
سید مهدی حامدی 

فیجانی
08612724692اراک سنجان خ شهید هاشمی

38221069شازند میدان انقالب خ شهید بهشتیاعظم سلطانی(سربند)شازندمرکزی357172361094
08624225600استان مرکزی شازند خیابان انقالبحمید صادقی(سربند)شازندمرکزی357272361088
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38227121شهرستان شازند میدان امام خمینیکاظم   نجاری(سربند)شازندمرکزی357372361047
42302000ساوه غرق اباد خ امام دفتر خدمات ارتباطیزهرا امیر حسینیغرق  آبادمرکزی357472361083

33722007 فرمهین بل ش فهمیده  نبش ک یاسراویه شریفی بی باالنفرمهینمرکزی357572361095

08633724000استان مرکزی فرمهین خ امامحسین  عسکریفرمهینمرکزی357672361005
08635643435اراک قره چای میدان امام حسین خیابان ولیعصرجواد حمیدیقره  چائمرکزی357772361109
35455172(ع)جنب مسجد امام رضا  - (ره)خیابان امام خمینی ابوالقاسم کوخائیکمیجانمرکزی357872361036
35453777خ معلم نرسیده به فلکه شهرداریمحمد درخشانکمیجانمرکزی357972361061

مامونیهمرکزی358072361049
ابراهیم ریاض 

الحسینی
45222500م امام حسین-مامونیه-زرندیه-استان مرکزی

45224292زرندیه آسیابک جنب بانک کشاورزیمحمد کاتبیمامونیهمرکزی358172361038
08643234066روستای لریجان. محالتسحر گلشنمحالتمرکزی358272361131

مهدی مجدیانمحالتمرکزی358372361092
 خرداد بعد از چهارراه مخابرات نبش 15محالت خ 

12بوستان 
43233320

7236105108663240344محالت میدان آزادی دفتر هادی اسماعیلیمحالتمرکزی358472361051

مرضیه امیدبیکمحالتمرکزی358572361087
استان مرکزی شهرستان محالت خیابان انقالب بن بست 

6اخالص 
43233340

محالتمرکزی358672361029
سهیال سلیمی 

محالتی
43230155مرکزی محالت خ انقالب شرکت تعاونی روستای سابق

08624623637مهاجران کوی فرهنگیان خ مالصدرامرجان ابریشممهاجران سربندمرکزی358772361022

میالجردمرکزی358872361028
طیبه حق نظری حق 

نظری
35553899خیابان شهدا فلکه دوم

43322007استان مرکزی شهر نیم ور خ امام دفتر پیشخوان دولتمحمد کرمعلینیمورمرکزی358972361080

38424070مرکزی شازند هندودر بلوار شهدااعظم عرفانی پورهندودرمرکزی359072361030
35623877الین دوم-بزار مروارید - ابوموسیمرضیه شفیعیابوموسیهرمزگان359172371191
07643221212هرمزگان بستک خ امام جنب بانک صادراتمسعود مظفربستکهرمزگان359272371005

44385737هرمزگان بستک روستای چاه بناردمنیره  رحمان شناسبستکهرمزگان359372371118

فرزانه  آبیاربستکهرمزگان359472371083
بلوار شهدا نرسیده به شرکت توزیع برق مجتمع تجاری 

تفریحی طبقه همکف
44321311

محمد رحیمیبستکهرمزگان359571371039
بستک میدان بسیج جنب بانک ملی بسیج دفترپیشخوان 

خدمات دولت  دفتر رحیمی
3225333

44344242جناح خیابان بهزیستی ساختمان نگینابراهیم  شریفیبستکهرمزگان359672371007
07665220230بندر جاسک مجتمع تجاریعنایت اهلل شیروانیبندرجاسکهرمزگان359772371107

محمد رحیمی بانجیبندرجاسکهرمزگان359872371095
بندر جاسک خیابان امام خمینی بازارچه شهرداریدفتر 

پیشخوان دولت
42520405

ابوذر مالکیبندرخمیرهرمزگان359972371121
استان هرمزگان بندرخمیر سه راه شهرداری  جنب 

شهرداری
33223009

بندرخمیرهرمزگان360072371112
عثمان براندیش 

براندیش
32439511رویدر روبرو مسجد جامع- بندرخمیر

33524226ساختمان اورست-15کوشا - بهشت بندر صدیقه بقاییبندرعباسهرمزگان360172371192
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32243849بندرعباس بلوار امام خیابان سید قطبطاهره تختی نژاد پوربندرعباسهرمزگان360272371124

نرگس شهبازیبندرعباسهرمزگان360372371149
بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به بیمارستان شهید 

محمدی روبروی ستاد خبری جنب رویال مارکت
33331825

732245817نبش جاهد -خ شهید کازرونی خ جاهد لیال  زاهدیبندرعباسهرمزگان360472371135
1833702375بندرعباس بلوار امام حسین کوی نبوت ک میثم غالم داستانبندرعباسهرمزگان360572371185

اعظم برزگر بفروئیبندرعباسهرمزگان360672371186
به سمت  (آزادگان)پارک شهداء - آزادگان - بندر عباس
نبش - بلوار سرور آزادگان - (نایبند شمالی)خور نایبند

3کوچه سرور آزادگان 
33335164

مریم داوند ناروییبندرعباسهرمزگان360772371180
روبروی پمپ بنزین خلیج .کوی نیایش.بلوار امام حسین

72371180فارس دفتر خدمات پیشخوان دولت 
33757922

علی جعفریبندرعباسهرمزگان360872371044
 خرداد کوچه سنبل 15بندرعباس میدان انقالب  خ 

ساختمان بندرگشت
32230066

حسین  فیروزیبندرعباسهرمزگان360972371117
بندرعباس بلوارامام خمینی روبروی خ دانش مجتمع 

یاس ط همکف
32246937

32244368خ بهشتی جنوبی خ خبرنگار پاساز کریستالسعیده غالمیبندرعباسهرمزگان361072371139

بندرعباسهرمزگان361172371096
سیدهادی موسوی 

سردری
-به سمت خیابان طلوع -  راه پردیس4- رسالت شمالی 

روبروی کانکس پلیس
33752210

محمدصادق شاکریبندرعباسهرمزگان361272371076
چهارراه فاطمیه جنب بانک سرمایه خیابان سید جمال 

الدین اسد آبادی
32251098

طاهره قنبری فینیبندرعباسهرمزگان361372371003
متری شاهد کوچه 20بلوار جمهوری خیابان - بندرعباس

14شاهد 
07612245019

07613350051بل امام حسین ع جنب باشگاه ابومسلمفرحناز حسینیبندرعباسهرمزگان361472371062

فاطمه شاهگل نژادبندرعباسهرمزگان361572371056
بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اتکا مرکزی داخل 

72371056پارک دکتر صفا دفتر پیشخوان
07616687568

حبیبه عزیزیبندرعباسهرمزگان361672371081
ضلع -سه راه جهانبار-بلوار پاسداران-بندرعبای

شمالیسردخانه بازرگان
5550219

فاطمه بشارتیبندرعباسهرمزگان361772371106
بلوار امام خمینی روبروی معبد هندوها پاساژ قائم طبقه 

37اول پالک 
07612239778

الهام صبوریبندرعباسهرمزگان361872371009
بندرعباس یادبود میدان شهدا بلوار شهدا کوچه فروشگاه 

1ورزشی راین آالله 
32254043

لیدا شکرالهیبندرعباسهرمزگان361972371059
بندرخمیر پشت کمیته امداد قدیم جنب مطب دکتر 

بدخش
33224652

مریم بندریبندرعباسهرمزگان362072371058
سه راه جهانباربلوار پاسداران روبروی برج اقتصادنبش نام 

8آوران 
33561866

نرگس میرچناریبندرعباسهرمزگان362172371098
طبقه -ساختمان عرفان -ورودی ازادگان-شهرنمایش

همکف
33318164

خدیجه شهابیبندرعباسهرمزگان362272371053
پارک دباغیان ابتدای خیابان فلسطین جنب سوپر مارکت 

خواجه عطا
33334944

بی بی هاجر   علویبندرعباسهرمزگان362372371101
بلوار امام موسی صدر شمالی مجتمع گابریک دفتر 

54935
07612235954
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عبداله ریگیبندرعباسهرمزگان362472371057
خیابان - ابتدای خیابان ترمینال-چهارراه نخل ناخدا

13شقایق پالک 
33674800

مهدی فرجمندیبندرلنگههرمزگان362572371128
 بندرلنگه 1128دفتر پیشخوان - بندرلنگه میدان والیت 

مهدی فرجمندی- 
07644226000

07644287004روستای رستاق- بندر لنگه -هرمزگاناحمد مالح گزدانیبندرلنگههرمزگان362672371179
144242676خ انقالب پاساژ مدنی پالک محمدشریف بدریبندرلنگههرمزگان362772371049

بندرلنگههرمزگان362872371105
احمدرضا 

بگلرگنجقبادی
هرمزگان بندرلنگه ساختمان قدیم اداره پست پشت بانک 

ملت
07622242607

44245550بندرلنگه خیابان شهرداری روبروی خدمات شهریماریه نجفیبندرلنگههرمزگان362972371125
44235020کنگ خ طالقانی اداره پست دفتر پیشخوانمحمود فرهمندبندرلنگههرمزگان363072371047
44244524بلوار امام خمینی روبروی پانسیون پزشکانزینت  شکوهیبندرلنگههرمزگان363172371087
07664272222هرمزگان رودان شهر بیکاه روبروی شهرداریسعید داوریبیکاههرمزگان363272371140

هرمزگان363372371159
گاوبندئ)پارسیان

)
نادیه اسالمی

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

07644654200

هرمزگان363472371138
گاوبندئ)پارسیان

)
07644627702هرمزگان شهرستان پارسیان خ یاسر نصوریمرضییه فربود

هرمزگان363572371127
گاوبندئ)پارسیان

)
07644626130روبروی کافی نت بوران-بلوار معلم-پارسیانفاطمه حسینی

42866324روستای سرخدان- جغین-رودان - هرمزگان علی سلیمیجغینهرمزگان363672371162

پریسا رشیدزادجناحهرمزگان363772371160
خیابان آیت .شهر جناح.شهرستان بستک.استان هرمزگان

جنب مسجد علی ابن ابیطالب.اهلل خامنه ای
43244636

هرمزگان363872371197
هرمزگا)حاجی آباد
(ن

35448339نبش کوچه گلها.شهرسرگز احمدی.حاجی آبادمطهره منصوری نژاد

هرمزگان363972371147
هرمزگا)حاجی آباد
(ن

سعید هداییان
حاجی آباد خیابان ولی عصر شمالی طبقه زیرین صندوق 

تعاون ایرانیان
35424008

هرمزگان364072371088
هرمزگا)حاجی آباد
(ن

35423217بلوار امامطیبه شیخ زاده

42882715بلوار بسیج جنب بانک سپه-رودانمرضیه موسوی(هرمزگان)رودان هرمزگان364172371064

42887130روبروی موسسه قوامین-بلوار انقالب غربی مرضیه  رشیدی(هرمزگان)رودان هرمزگان364272371099

42881442بلوار بسیج جنب بانک تعاوننرگس یارالهی(هرمزگان)رودان هرمزگان364372371113

07664722805زیارتعلی- رودخانهطوبی کمالیزیارتعلیهرمزگان364472371163

هرمزگان364572371129
سردشت 

(هرمزگان)
42531266جنب رستوران-سردشت-شهرستان بشاگردحسین پیروز

42384254سندرک خ امام خمینیاصغر مرادیسندرکهرمزگان364672371182

عبدالعزیز ترابی(هرمزگان)فین هرمزگان364772371092
جنب کتابخانه -بلوار امام خمینی-شهر فین-هرمزگان

عمومی نعمت زاده
07632622487

قشمهرمزگان364872371145
حسن سعیدی 

گوربندی
07635222051قشم بلوار صیادان روبروی سمساری مولوی

07635221451قشم خ شهیدمنتظری پاساژنورمنوچهر فالمرزیقشمهرمزگان364972371130
5240081قشم مجتمع فردوسی روبروی هتل شادنازحسن  احمد زادهقشمهرمزگان365072371061
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قشمهرمزگان365172371048
طیب  دریانورد  

دریانورد
14407635263465درگهان مجتمع تجاری نگین پ

محمد داش جانکنگهرمزگان365272371114
بلوارمعلم جنب تاکسی -میدان امام سجاد-بندرکنگ

تلفنی امین
44234900

یعقوب زارعیکوشکنارهرمزگان365372371157
خیابان - شهر کوشکنار- شهرستان پارسیان-هرمزگان

انقالب
07644673223

076442370086بندر کوهستک خیابان والیتخیرالنساء رئیسیکوهستکهرمزگان365472371189

744445858خراسان بساک پ1کیش شهرک صدف فاز شهرام صاحب جمعیکیشهرمزگان365572371169

2244455170کیش مجتمع ساالر کیش پپرویز مرادیکیشهرمزگان365672371143

44321111هرمزگان بستک خ امام خمینی روبروی داروخانه هوشمندمحمدرسول پناهگودههرمزگان365772371181

42336401شهرتیرور خ خلیج فارس نبش گوچه بهارمعصومه زارعیمینابهرمزگان365872371175

فهیمه شهیدیانمینابهرمزگان365972371082
میناب بلوار امام شیخ آباد کوی پلیس جنب موتور 

سیکلت سهرابی
42283699

07652229572میناب خ شهید امینی پاساژ حیدرپورمهدیه  ذاکری قشمیمینابهرمزگان366072371136

42230500میناب بلوار امام روبروی کارخانه یخ قدیممریم  گمشادیمینابهرمزگان366172371084
2227804بلوار ولی عصر روربروی تامین اجتماعیعالمه  سلیمانیمینابهرمزگان366272371046
42223120جنب لوازم خانگی صمدی (ره)بلوار امام خمینی فرزانه وثوقی بهمنیمینابهرمزگان366372371060

2394751میناب هشتبندی باالترازمسجدجامع دفترخدمات ارتباطیحمید یاراحمدیهشت  بندئهرمزگان366472371110

08133116726صاحب الزمان غربی نبش کوچه شهیدفروتن-خ-اسدآباد علی آراسته(همدان)اسد آبادهمدان366572381125

08133124925اسداباد ابتدای خ سبزه اینسترن وندائی(همدان)اسد آبادهمدان366672381024

33123898خ فرهنگ روبروی بانک ملی شعبه سید جمال الدینمحمدرضا صابر(همدان)اسد آبادهمدان366772381007

33115684اسداباد میدان طالقانی جنب بانک صادراتپژمان گلزارجوان(همدان)اسد آبادهمدان366872381023

بابک  فدائی(همدان)اسد آبادهمدان366972381072
اسداباد میدان ساعت اول کوچه بازارجنب کلی فروشی 

صفائی و زرعلی
33124106

08523484089ابتدای خ امام- شهر برزول - نهاوند زهرا موسیوندبرزولهمدان367072381027

34501920بهار خ امام چهارراه فرهنگ جنب قرض الحسنه بسیجیانمحمدرضا بهاریبهارهمدان367172381039

34506235بهار میدان ازادگان روبروی اداره پستمحمد عسگریبهارهمدان367272381122
4509400بهار خ امام جنب بانک ملیزهرا واحدی آراستهبهارهمدان367372381014

بهارهمدان367472381030
محمد صادق بنی 

اردالن
34501000همدان بهار خ امام روبروی پست سابق

34509100بهار خ امام جنب بانک تجارتفریده قنبریبهارهمدان367572381040
34947420تویسرکان خ باهنر جنب بانک سپهمهدی شاهرخیتویسرکانهمدان367672381025

تویسرکانهمدان367772381095
مریم اسکندری 

اسکندری
34732700سرکان خ امام خمینی  روبروی بانک کشاورزی
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36225112رزن سه راهی دمقزهرا عبادی شهریوررزنهمدان367872381099
08136333105همدان رزن قروه درجزین روستای کرفسطاهره پورجهانگیریرزنهمدان367972381057
08126227539جنب بانک کشاورزی-خ امام خمینیزهرا مظفری شهپررزنهمدان368072381094
36423535شهردمق روبروی بانک ملییوسف اکبری کنعانرزنهمدان368172381069

همدان368272381114
صالح  

(همدان)آباد
34624181همدان صالح اباد ابتدای بلوار شهرداریشیدا رضائی ارمغان

33723950فیروزان چهار راه اندیشه خ پیروزیعلی معصومیفیروزآباد نهاوندهمدان368372381102

08126566050استان همدان شهر قروه درجزین خ اماممحمد جالل قلندریقروه  درجزینهمدان368472381056

38462121قهاوند خ امام پست بانک قهاوندفیروزه صمدیقهاوندهمدان368572381092
5228622کبودراهنگ بلواربهشتی روبروی مرکزتلفنفاطمه ابراهیم خانیکبودرآهنگهمدان368672381081

7238108335228180همدان کبودراهنگ خ امام دفتر پیشخوانفاطمه زندیکبودرآهنگهمدان368772381083

11535363825شهر شیرین سو بلوارامام روبروی اورژانسستاره طاقتی احسنکبودرآهنگهمدان368872381068

35328679گل تپه بلوارفرهنگیان جنب پاسگاهمحمد  شکری صامتکبودرآهنگهمدان368972381066

34522626اللجین خ امام جنب ترمیتال مینی بوسهادی میرزائی فضلاللجینهمدان369072381037

34523060الجین خ امام ابتدای خیابان توحید جنب بانک صادراتعلی به قدماللجینهمدان369172381060

محمد حمزه لویمالیرهمدان369272381067
بین چهار راه برق باال و ده -  متری مطهری 32- مالیر 
روبروی منازل سازمانی- متری 

33354682

32240333مالیر خ سعدی روبروی اداره گذر نامهشیما  مساحیمالیرهمدان369372381001
32286612خ ولی بخشی جنب کوچه وحدتنسرین طاهرنیامالیرهمدان369472381131

مالیرهمدان369572381132
عصمت علی 
محمدمالیری

32210094خ شهید شیخ حسنی روبروی باغ گل شهرداری

32243112مالیر خ مصطفی خمینی نبش بنبست شیرازیعین اله شعبانیمالیرهمدان369672381019

ابوالفضل ترابیمالیرهمدان369772381046
انتهای خیابان سعدی نبش میدان .مالیر

دفترپیشخوان دولت.سعدی
2275171

32226684(ع)مالیرخ طالقانی روبروی خ امام رضارضا میرسنجریمالیرهمدان369872381128
08512251931مالیر ابتدای بلوار سیف الدوله پاساژ پارسمهدی اولیائیمالیرهمدان369972381029
3322975میدان قائم تاالر بارانمینا  عابدینیمالیرهمدان370072381008

2251601مالیر خ شهدا نرسیده به میدان زندیه جنب بانک صادراتمسعود روستائیمالیرهمدان370172381003

مالیرهمدان370272381032
مصطفی قهری 

صارمی
33351355میدان نبوت جنب مهدیه پیشخوان اول

شهاب  نوردی نامیلهمالیرهمدان370371383005
دفتر -خیابان ولیعصر -(شهرک اندیشه)نامیله-مالیر

پیشخوان نامیله
32283070

33243104نهاوند خیابان حافظ روبروی کوچه میریالهام  سیفی(همدان)نهاوندهمدان370472381059

مجید عباس بیگی(همدان)نهاوندهمدان370572381107
 شهریور  جنب امامزاده مهدی ساختمان امام رضا 17خ 

طبقه اول
08523249787

33236526خ پیروزی روبروی تی بی تیمجید مولوی(همدان)نهاوندهمدان370672381006

33264482 روبروی آتش نشانی4نهاوند شهرک شهید حیدری بلوکمریم دارایی فرد(همدان)نهاوندهمدان370772381129
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33246600نهاوند ابتدای خیابان ابوذر روبروی بستنی فروشی داشینرگس بحیرائی(همدان)نهاوندهمدان370872381020

3225400 شهریور17میدان ابوذر ابتدای خیابان علی محسن شهبازی(همدان)نهاوندهمدان370972381075
08523244978شهریور ابتدای بلوار امام حسین17نهاوند م مهری کیانی(همدان)نهاوندهمدان371072381012

33221200نهاوندابتدای خیابان خاقانی روبروی آموزش و پرورشنسرین حاجی باباعلی(همدان)نهاوندهمدان371172381058

علی زمانیان(همدان)نهاوندهمدان371272381061
نهاوند خیابان ابوذرروبروی مجتمع تجاری پردیس 

دفترالغدیر
33240560

(همدان)نهاوندهمدان371372381031
زینب  محبی حسن 

آبادی
33222210خ پیروزی جنب بانک انصار

صفورا فرجام طلبهمدانهمدان371472381076
خیایان شریعتی، باالتر از چهارراه، نرسیده به ایستگاه 

عباس آباد
32533390

08118370300خیابان مهدیهعلی اکبر فرجیهمدانهمدان371572381098

132512602همدان خیابان بوعلی پاساژ هما طبقه حمیدرضا عروتی پاکهمدانهمدان371672381115

34277400 روبه رو بانک ملی2شهرک ولیعصر ایستگاه لیال مسلم خانیهمدانهمدان371772381026

فرشته امانیهمدانهمدان371872381011
همدان خ  شهدا پایین تراز بانک  مهراقتصاد دفتر 

پیشخوان
32518912

8132626641همدان شهرک بهشتی میدان گلهاساناز نامورهمدانهمدان371972381138

جالل ختن لوهمدانهمدان372072381116
همدان شهرک الوند بلوار سعدی بازار روز دفترپیشخوان 

دولت
34251357

علیرضا باللیهمدانهمدان372172381073
همدان دره مرادبیگ میدان بهارستان دفتر پیشخوان دره 

مرادبیک
38314462

134277350همدان شهرک ولیعصر ایستگاه اول جنب ک الدن هدایت اهلل علیزادههمدانهمدان372272381078
08134283433 خ دانشجو2همدان شهرک مدنی فازافسانه پرویزی فرهمدانهمدان372372381050
32546001همدان ش فرهنگیان میدان استقاللسمانه سهیل امامیهمدانهمدان372472381018
32530241همدان میدان امام ابتدای خ اکباتانمهیار  امیدیهمدانهمدان372572381009
08134222984همدان ابتدای حصار امام روبروی بانک ملتمریم واحدی فضاهمدانهمدان372672381028

44032521187خ تختی روبه روی پارک کودک پمحمد جعفر انصاریانهمدانهمدان372772381053

11332755878متری وحدت پالک 12همدان  خضر خ وحدت امیر محمدیهمدانهمدان372872381010
34211010همدان ضلع شرقی میدان باباطاهرعاطفه  خلیلیانهمدانهمدان372972381135
8134425237 دفتر مدرس67همدان م مدرس پطاهره جمشیدیهمدانهمدان373072381085
32516877همدان ارامگاه بوعلی نبش بل مدنی دفتر پیشخوانمجتبی مصباحیهمدانهمدان373172381096
38338404همدان خ صدف باالتر از تاالر ونوسمهدی الماسیهمدانهمدان373272381049
32623481باالتر از پارک (ج فقیره)همدان بلوار نهم دی سعید  رضائی نورهمدانهمدان373372381133
38321244همدان خ شکریه نبش کوچه اولحمید نوروزیهمدانهمدان373472381004

همدانهمدان373572381022
محمد حسن همتی 

فقیه
4281201همدان شهرک مدنی بلوار نبوت جنب بانک مسکن

مهدی برزگرهمدانهمدان373672381126
 روبروی بیمارستان آتیه 3همدان شهرک مدنی ابتدای فاز

4نبش کوچه سرو
34287484

قاسم آرتیمانیهمدانهمدان373772381090
م امامزاده عبداهلل بلوار فلسطین ساختمان دژبان .همدان

شهر طبقه همکف
34224109
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علی اصغر لبخندههمدانهمدان373894494
همدان علی آباد فرهنگیان خ شهید احمدی دور میدان 

امام علی
32563566

همدانهمدان373972381015
سید محمد مهدی  

مرتضوی
38275430خیابان بوعلی سیزده خانه جنب مسجد امام حسین

همدانهمدان374072381080
امیر حسین حاجی 

امیری
28265203همدان خ طالقانی پ

68280340همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد حسین کاویانی حقگوهمدانهمدان374172381013

08114374343همدان جورقان خ امام پست بانک جورقانخالد شهبازیهمدانهمدان374272381051
08118214863ساختمان اداری بعثت-میدان بعثت-همدانشعبان کاظمیهمدانهمدان374372381130
2531957خ شریعتی نبش ک ذوریاستینالدن لطیفیهمدانهمدان374472381109
0811265030همدان اول خ اراکوحید باللیهمدانهمدان374572381036
2672841 متری والیت سر چها راه12همدان سیلو مهتاب چرچیهمدانهمدان374672381118

فاطمه  کریمی عظیمهمدانهمدان374772381016
همدان خضر سی متری وحدت روبروی بانک صادرات 

72381016دفتر خدماتی 
32674142

همدانهمدان374872381048
مریم السادات 

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

همدانهمدان374972381054
سید محمد موسوی 

قمر
20234421130همدان بلوار شهید رجایی جنب سنگکی پ

حمید اسکندریهمدانهمدان375072381064
بلوارمیرسیدعلی (حصارراه علی آباد )همدان کوی کوثر 

همدانی پایینتراز شیرینی سرای پونه
34495454

32828882ابرکوه خیابان شهید بهشتی ابتدای خیابان سروطاهره اکرمی ابرقوئی(ابرقو)ابرکوه یزد375172391006

(ابرقو)ابرکوه یزد375272391018
ابوالفضل  حمیدی 

زاده
32828700خ ش باهنر روبروی مسجد بزرگ اقا

(یزد)اردکان یزد375372391056
حسینعلی محمودیان 

اردکانی
03527239005میدان شهداء-اردکان-یزد

(یزد)اردکان یزد375472391048
جواد دهقانی 

احمدآباد
32274334یزد اردکان احمدآباد بلوار امام خ محقق داماد

32238840اردکان میدان بسیجامین حاجی احمدی(یزد)اردکان یزد375572391068

(صدوق)اشکذریزد375672391028
مهدی دهقانی 

اشکذری
32726550اشکذر ابتدای خ طالقانی نبش ک شهیدان جعفری نسب

بافقیزد375772391052
سیدمحسن آثاری 

فیض آبادی
32442850خیابان مهدیه جنب حسینیه سفلی

24221919 خرداد میدان چهارده معصوم15خ فاطمه منصوریانبافقیزد375872391050

بهابادیزد375972391051
محبوبه  کلماتیان 

بهابادی
32471113بهاباد خ امام جنب کوچه دانشگاه آزاد اسالمی

32625785یزد تفت خیابان ساحلیمرضیه حاتم پورتفتیزد376072391007

حمیدیایزد376172391015
ابوالفضل دهقان 

شیری
38236260بل پاسداران بعداز مخابرات کوثر

خاتمیزد376272391055
علی رضا کاظمی 

نسب
2571221هرات خیابان ابن سینا نبش کوچه ششم
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زارچیزد376372391019
حسین خوشنویس 

زارچ
35276800یزدزارچ بلوارصدوقی روبروی بانک ملی

مروستیزد376472391039
عاطفه السادات 
ابراهیمی نسب 

مروستی
03525824544خیابان امام جنب نیروی انتظامی

(یزد)مهرآبادیزد376572391005
فاطمه حق شناس 

مهرآبادی
32872939یزدابرکوه مهردشت مهرآباد خ شهیدرجائی

شکوفه زارع بیدکیمهریزیزد376672391026
مهریز خ ش مطهری روبرو بیمارستان جنب عینک 

دانشجودفتر پیشخوان
32531200

مهریزیزد376772391040
راضیه دهقان 

منشادی
32520099تیر جنب اداره اوقاف7مهریز بلوار 

میبدیزد376872391037
سمیه دهقانی 

فیروزآبادی
32346991نرسیده به ثبت اسناد میبد-خیابان کاشانی-خیابان امام

میبدیزد376972391041
خدیجه زارع 

مهرجردی
32324322روبروی بانک سپه مرکزی-خیابان امام

03537203700یزد آزادشهر گلستان شرقی روبروی مجتمع کوروشحسین طریقتییزدیزد377072391057
35280482 شهریور بلوار رسالت میدان ارمان17بلوار دری فروغی پوریزدیزد377172391071

یزدیزد377272391025
امیر حسین  

پارسائیان
37264541شهریور مجتمع تجاری الله17بل

35233928یزدبلوارمطهری روبروی بیمه نوین جنب بیمه داناحسین رحیمی پوریزدیزد377372391053
3516219897یزد بلوار دهه فجر روبرو امام زاده شنبهزهرا نظیریزدیزد377472391067

یزدیزد377572391065
مهناز حیدری مزرعه 

آخوند
35267210بل استقالل بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزادی

یزدیزد377672391023
سید حسین  

رستگاری
35282898یزد خ انقالب روبرومسجدحکایتی

یزدیزد377772391014
محدثه زارع 

مهرجردی
خ امام خمینی بعدازچهارراه موزاییک سازی نبش کوچه 

امام حسن مجتبی
36205070

1803527237424 پ13یزد امامشهر ک علیرضا زارعیزدیزد377872391035

37283880یزد ب صدوقی جنب ک بهداری سپاهزهره وفائی دره شیرییزدیزد377972391054

8202200یزد قاسم آباد دفتر پیشخوان دولتملیحه  امینی اصیلیزدیزد378072391020

یزدیزد378172391010
فاطمه السادات 

قریشی کرانی
36226000یزد خ رجایی روبرو موزه علوم طبیعی

محمد باغشاهییزدیزد378272391042
یزد شهرک رزمندگان بلوار فضیلت   روبروی مجتمع 

نیلوفر
38217997

36229009بلوار منتظرقائم روبرو اداره برقسمیه دهقانیزدیزد378372391013
4903516266200نبش ک- خ سلمان-یزدلیال  فرید سانیجییزدیزد378472391047

محمدحسین  امامییزدیزد378572391058
یزد بلوار نواب صفوی بعد از بانک صادرات نبش ک قدس 

جنب مسجد امیرالمومنین
36206400

36272040یزد چهارراه بعثت ابندای خ سیدگلسرخپریسا پاک چشمیزدیزد378672391049
38240004یزد م ابوذر ک ژاندارمری نبش نظام وظیفهعلی آسایشیزدیزد378772391002

یزدیزد378872391046
محمد حسین 

مشاهیری
یزد صفاییه میدان اطلسی ابتدای بلوار شهیدان اشرف 

مجتمع تجاری ارگ
38262074
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یزدیزد378972391059
مهناز دهقان 

منگابادی
03518213006یزد بلوار پرفسور حسابی میدان عالم ساختمان محراب

یزدیزد379072391061
محبوبه  آخوندیان 

چهارمناری
1636292080یزد خیابان خرمشهر خیابان خیان نبش کوچه 

835211720یزدشاهدیه گردفرامرزشهرک طالقانی خ عدالتحسین خاتمی رادیزدیزد379172391064

یزدیزد379272391027
رقیه میرجلیلی 

میرجلیلی
03515214350شاهدیه خ امام

یزدیزد379372391017
فریده  

رنجبرناصرابادی
35284011امامشهر بلوار ولیعصردفتر خدمات ارتباطی

فاطمه احسانیزدیزد379472391033
ابتدای خیابان -چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوری 

جنب امالک پارسیان-وکیل 
5283256

37304610یزد میدان امام علیامید ماندگارییزدیزد379572391034

یزدیزد379672391036
ریحانه رنجبر جمال 

ابادی
27337262620 بهمن نبش کوچه بیوک پ 22یزد بلوار 

4703515249022خ انقالب روبروی ک خدیجه سید هاشمییزدیزد379772391060

36270691یزد ابتدای خ مهدی روبروی یگان امدادامیر مشرفی میبدییزدیزد379872391038
7283900بل صدوقی روبرو مخابراتارسالن جهان فریزدیزد379972391022
36271010خ دهم فروردین روبروی هتل دادامیر حسین آرمینیزدیزد380072391070
37213535یزد سه راه ازادشهر ابتدای بلوار ازادشهر سمت چپوهاب  پوربابایییزدیزد380172391072
2338252100تیربن بست 7خیابان کاشانی جنب بانک سپه حسین جاویدنیایزدیزد380272391031

رضا عمانییزدیزد380372391066
میدان خاتمی ابتدای بلوار مدرس جنب پل هوایی داخل 

کندرو
36239441

یزدیزد380472391030
محمد مهدی لسان 

صدق
جنب داروخانه آرمان -ابتدای خیابان چمران

34پالک -(دکتربهنازسابق)
36249696

107036238833پالک - روبروی آتشکده - خیابان کاشانی سامان سجودییزدیزد380572391012

237233600یزد آزادشهر فلپروانه  آدینه نصرآبادیزدیزد380672391011

محدثه کاظمییزدیزد380772391001
یزد بلوار پاکنژاد روبرو پمپ بنزین جنب سازمان تبلیغات 

اسالمی
37267300
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