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ادرسشهراستانکد دفتر

خیابان شیخ كلخوران جنب مسجد سرچشمهاردبیلاردبیل72121042

دفتر خدمات ارتباطي بهار-حدفاصل میدان توحید ومیدان حكیم نظامي -خیابان ابوطالباردبیلاردبیل72121014

خیابان امام روبروی مسجد جامعاردبیلاردبیل72121082

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

اردبیل  سه راه نیار محله مقدس روبروی فني و حرفه ایاردبیلاردبیل72121113

6شهرک سینا م مادر قاردبیلاردبیل72121002

خ كشاورز اول ش گلساراردبیلاردبیل72121077

روستای اراللوی بزرگ-كیلو متری جاده خلخال10-اردبیلاردبیلاردبیل72121095

اردبیل میدان مقدس اردبیل جنب ماشینشويي گلها دفترپیشخوان بدلياردبیلاردبیل72121041

اردبیل شهر اصالندوز خ امام اصالندوزاردبیل72121026

(ره)بیله سوار خ امام بیله  سواراردبیل72121056

جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیلبیله  سواراردبیل72121050

اردبیل بیله سوار روبروی فرمانداریبیله  سواراردبیل72121061

خیابان امام-بابک -بیله سوار -استان اردبیلبیله  سواراردبیل92109020

روبروی بانک كشاورزی مركزی جنب داروخانه شبانه روزیپارس  آباداردبیل72121036

خیابان جمهوری روبروی شهرداری دفتر خدماتي اسوارپارس  آباداردبیل72121098

بخش اصالندوز خیابان امام جنب بانک ملي ايران پارس  آباداردبیل72121115

خ شهید رجائي روبروی بانک مليپارس  آباداردبیل72121091

خ امام میدان قیام دفترپیشخوان دولت مجردپارس  آباداردبیل72121099

اصالندوز میدان اهللپارس  آباداردبیل72121049

پارس آباد خ امام روبروی بانک ملي شعبه قدسپارس  آباداردبیل72121104

اردبیل شهرستان پارس آبادروستای اجیرلو خ امام حسین روبروی مسجدجامعپارس  آباداردبیل72121149

خیابان شهیدبهشتي جنوبي روبروی پمپ بنزين قديم-پارس آبادپارس  آباداردبیل72121108

پارساباد مغان روبروی بانک ملي مركزی پارس  آباداردبیل72121085

میدان نماز- شهر انگوت - شهرستان گرمي - اردبیل تازه  كند انگوتاردبیل72121047

 شهريور روبروی فرمانداری17خلخال بلوار خلخالاردبیل72121038

هشجین خیابان امام  باالترازمسجد جامع هشجین ساختمان ماندگار دفترپیشخوان دولت خلخالاردبیل72121074

خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلرخوجیناردبیل72121146

گرمي خ جانبازان محله صاحب الزمانگرمياردبیل72121111

اردبیل گرمي خ جانبازان جنب بازار آذربايجانگرمياردبیل72121120

گرمي هالل احمر خ شهید بهشتيگرمياردبیل72121089

گرمي خ معلم جنب پل مركزی شهرگرمياردبیل72121154

شهرستان گرمي خیابان امام جنب ساختمان شهرداریگرمياردبیل72121153

خ باهنرجنوبي نبش ک ش ذوالفقاری دفترخدماتي صادقي-مشكین شهرمشگین  شهراردبیل12006

روبروی حمام طوماری - (قوش میداني)باالتر از میدان توحید- مشكین شهر - استان اردبیل مشگین  شهراردبیل72121075

شهر مرادلو    بلوار شهدا  خیابان امام  روبروی شورای حل اختالفمشگین  شهراردبیل92109015
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روبروی كهنه بازار-خ امام-مشگین شهرمشگین  شهراردبیل72121109

شهر قصابه خ امام - مشكین شهر - اردبیل مشگین  شهراردبیل72121148

185مشكین شهر خ شريعتي پمشگین  شهراردبیل72121006

جنب بانک كشاورزی- خیابان بین الحرمین - فخرآباد - مشگین شهر مشگین  شهراردبیل72121141

اردبیل مشگین شهر خیابان استاد مطهری روبروی مسجد زينبهمشگین  شهراردبیل72121116

اردبیل نمین نمیناردبیل72121048

روبروی بانک ملت (ره)خ امام خمینينمیناردبیل72121105

نمین خ امام روبروی ايستگاه سواری نمین اردبیل  نمیناردبیل72121097

نیر خ امام اول خ شهدانیراردبیل72121100

34خ جي خ ش رجايي پاصفهاناصفهان72131103

چهارراه فاطمیه- خیابان دكتر بهشتي - ورزنه اصفهاناصفهان72131357

خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس اصفهاناصفهان72131131

هزار جريب روبروی درب دانشگاهاصفهاناصفهان72131032

خ شیخ صدوق شمالي جنب پل هوايي میراصفهاناصفهان72131026

 32خ مولوی ک اصفهاناصفهان72131129

كاوه بعد از چهار راه باهنر مجتمع سهند-خ-اصفهاناصفهاناصفهان72131220

خ پروين خ حكیم شفاعي دوم نبش ک فراست كیشاصفهاناصفهان72131165

ابوزيداباد خیابان امام دفتر ارتباطي موسویآران  وبیدگلاصفهان72131037

آران و بیدگل خ محمدهاللآران  وبیدگلاصفهان72131061

اصفهان آران بیدگل سه راه فاطمیه ابتدای بلوار امامآران  وبیدگلاصفهان72131299

46بادرود خ امام پبادروداصفهان72131189

خیابان شهید بهشتي میدان دورباط نبش كوچه حكیم- باغبادران باغ  بهادراناصفهان72131417

 1شهر بهارستان بلوار ايثار جنوبي مجتمع نوروزی طبقه (اصفهان )بهارستان  اصفهان72131405

روبروی دبیرستان عدل- بلوار امام حسین -بوئین میاندشت - فريدن-اصفهان بوئین  ومیاندشتاصفهان72131030

اصفهان تیران بل امام مقابل بانک تجارتتیراناصفهان72131317

تیران بل امام جنب بنیاد مسكنتیراناصفهان72131353

خیابان امام روبروی ترمینال مسافربری كیهان نوردچادگاناصفهان72131406

درچه فلكه گازخمیني  شهراصفهان72131154

خوانسار خ امام جنب بانک ملتخوانساراصفهان71131339

روبروی مخابرات- بلوار طالقاني -داران (اصفهان )داران  اصفهان72131390

خ شهیدبهشتي شرقي روبروی اداره دارايي- داران- اصفهان (اصفهان )داران  اصفهان72131420

رهنان خ شريف غربي جنب برج كبوتررحناناصفهان72131202

286خ بهشتي پ زرين  شهراصفهان72131172

زواره خ امام خمیني باالتر از شهرداری زوارهاصفهان72131106

اصفهان براان جنوبي روستای زيار (اصفهان )زيار اصفهان72131409

سمیرم  میدان معلمسمیرماصفهان72131001

25.2 شرقي  پالک 1شاهین شهر خیابان نظامي فرعي شاهین  شهراصفهان72131098
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گز برخوار بل امام بعد از بانک رفاهشاهین  شهراصفهان72131132

، مجتمع كوثر، ط همكف(ع)شاهین شهر، گلديس، بلوار عالمه امیني، روبروی مسجد امیرالمؤمنین عليشاهین  شهراصفهان72131337

شهرضا میدان شهدا ابتدای خ شهید بهشتيشهرضااصفهان72131092

بوئین میاندشت خ ولي عصرفريدناصفهان72131152

 بازار شهروستا دفتر خدماتي 1محله بفوالدشهراصفهان72131016

میدان كمال الملک جنب بانک مليكاشاناصفهان72131216

 ناجي آباد روبروی پارک ناژون2كاشان فازكاشاناصفهان72131385

كاشان چهاراره كاشانيكاشاناصفهان72131144

553پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)ابتدای بلوار امام خمیني - زيباشهر - مباركه - اصفهان مباركهاصفهان72131408

اصفهان مباركه خ نیكبخت روبروی بانک ملت مباركهاصفهان72131057

نجف آباد خ شريعتي جنب بنیاد شهید سابق(اصفهان )نجف  آباد اصفهان72131292

 راه امام دفتر پیشخوان4نجف اباد (اصفهان )نجف  آباد اصفهان72131316

اصفهان ورنامخواست خ شريعتي نبش ک تعاونورنامخواستاصفهان72131015

اشتهارد خ چمران خ ش گنجياشتهاردالبرز72401079

117پ-خ ش علي كوه خیل-سیف آباد خالصهساوجبالغالبرز72401193

كرج شهرک جهان نما بلوار سرو روبروی بانک سپهكرجالبرز72401045

كرج خیابان بهار جنب نمايندگي ال جي داخل خیابان طاهری ساختمان پزشكان بهار طبقه همكفكرجالبرز72401087

32م شهدا خ بهار پكرجالبرز72161138

باغستان غربي روبروی مركز مخابراتكرجالبرز72401113

57كرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداری پكرجالبرز72401236

58كرج ج مالرد نبش گلستان كرجالبرز72401065

9كرج حصارک خیابان برزنت  پكرجالبرز72401107

كرج مطهری  بلوار موالنا روبه روی استانداری البرزكرجالبرز72401099

103متری گلشهربلوارگلزارشرقي بعدازثبت احوال پالک45كرجكرجالبرز72401145

9روبروی پاركینک شهرداری منطقه - بلوار عالمه جعفری- كرج كرجالبرز72401195

12 پالک1كرج خ ش بهشتي كوی كارمندان شمالي كوچه ياسكرجالبرز72401131

 متری گلشهر خیابان درختي روبروی نمايشگاه كتاب بهمن 45البرز كرج كرجالبرز72401179

438پالک - شرقي4و3بین خیابان -3فاز -بلوارانقالب- رجايي شهر-كرجكرجالبرز72401142

 غ دفتر پیشخوان دولت9كرج گوهردشت خ شهرداری نبش كرجالبرز72401006

7كرج كمالشهر خ امام ره نبش میعادكمال  آباد كرجالبرز72401209

3نظراباد خ طالقاني ابتدای نیلوفرنظرآبادالبرز72401031

32پالک -نبش كوچه دوم شرقي-خیابان امام-شهر تنكماننظرآبادالبرز72401109

1واحد - مجتمع تات  -19 و 17بین غدير -خ الغدير جنوبي-نظرآبادنظرآبادالبرز72401197

ابتدای خ تختي.ايالم چهارراه سعدیايالمايالم72141038

ايالم بل مدرس نرسیده به شركت برقايالمايالم72141056

چهار راه پیام نور دفتر پیشخوان بامداد- ايالم ايالمايالم72141065

چهارراه سید الشهداايالمايالم72141057
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خیابان سعدی جنوبي كوچه عبداللهي جنب آزمايشگاه عبدالرحیميايالمايالم72141028

ايالم میدان شهدا ابتدای خ شهداايالمايالم72141029

ايوان غرب خ امام میدان امام ضلع جنوبي میدان ايوانايالم72141034

ايالم ايوان خیابان امام روبرو بانک ملي مركزیايوانايالم72141058

نرسیده به دانشگاه پیام نور پايینتر ازاداره راهايوانايالم72141099

ايالم ابدانان خ امامآبدانانايالم72141088

ايالم ابدانان چهارراه باقرصدرآبدانانايالم72141040

آبدانان خ امامآبدانانايالم72141050

ايالم شهرستان دره شهر كوی طالقاني دفتر رسالتدره  شهرايالم72141051

شهرستان دره شهر روستای ارمو-ايالمدره  شهرايالم72141107

خیابان خیام شماليدهلرانايالم72141044

استان ايالم شهر زرنه خیابان امام جنب بانک كشاورزیزرنهايالم72141068

خ ولیعصر روبروی بانک ملي مركزی(ايالم )سرابله  ايالم72141082

ايالم شهرستان سیروان شهرلومارلومارايالم72141073

جنب فروشگاه فرهنگیان-خ رسال-اهر-آذربايجانشرقياهرآذربايجان شرقي72101416

متری اول حنب مجتمع امام رضا45شهرک شهید سلیمي آذرشهرآذربايجان شرقي72101150

گوگان اول خ سعدی دفتر غالمي آذرشهرآذربايجان شرقي72101284

1آذرشهر خ امام جنب كوی مهاجران پاساژ اسكان پ آذرشهرآذربايجان شرقي72101206

شرقي بستان اباد میذان امام حسین خ جمهوری روبروی شركت گاز-ابستان آبادآذربايجان شرقي72101350

بستان اباد تكمه داش جاده ترانزيت باالتر از بانک مليبستان آبادآذربايجان شرقي72101298

 بهمن29بستان اباد خ بستان آبادآذربايجان شرقي72101182

 جام جم52131خ امام جنب مخابرات دفتر(آذربايجان  شرقي )بناب  آذربايجان شرقي72101136

بناب خ امام روبروی مجتمع صدف(آذربايجان  شرقي )بناب  آذربايجان شرقي72101293

بناب بزرگراه واليت روبروی پلیس راه و دانشگاه پیام نورجنب تعويض پالک(آذربايجان  شرقي )بناب  آذربايجان شرقي72101401

52تبريز چهارراه الله خیابان ساالری باالترازدادسرا كوی سراجي پتبريزآذربايجان شرقي72101183

5چ ابوريحان خیابان ابوريحان جنب بانک ملي پالکتبريزآذربايجان شرقي72101209

خسروشهر خ امام شمالي مابین بانک رفاه و مسكنتبريزآذربايجان شرقي72101273

تبريز خ امام روبروی كاچیران دفتر پیشخوان دولتتبريزآذربايجان شرقي72101250

557تبريز خ رسالت فلزكاران مجتمع تجاری كوثر پتبريزآذربايجان شرقي72101171

تبريز خ امام روبروی پاساژسبالن دفتر پرديستبريزآذربايجان شرقي72101247

خ پاستور جديد مابین فدک و جديری نبش تقاطع رضا نژادتبريزآذربايجان شرقي72101256

1262تبريز میدان نماز دفترتبريزآذربايجان شرقي72101262

39و 38شهرک امام خمیني بازارچه سنتي امیر كبیر  پالک تبريزآذربايجان شرقي72101324

2پ-اول خ ابوذر-خ آزادی-چهارراه اللهتبريزآذربايجان شرقي72101310

50پالک-جنب مخابرات طالقاني-چهارراه طالقاني-خیابان آزادی-تبريزتبريزآذربايجان شرقي72101314

33باغمیشه ايستگاه آتش نشاني خیابان آذر شرقي پتبريزآذربايجان شرقي72101269

306ابوريحان آباداني مسكن روبروی دانشگاه آزاد پتبريزآذربايجان شرقي72101349
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11واحد - طبقه همكف - مجتمع تجاری اطلس - چهارراه منصور تبريزآذربايجان شرقي72101304

1ک-نبش توحید و شفا-خ شفا-ياغچیان-تبريزتبريزآذربايجان شرقي72101387

359.2خیابان خیام  سه الله زار نبش كوچه مهدوی پالک تبريزآذربايجان شرقي72101373

میانه تركمانچای خیابان امامتركمانچائآذربايجان شرقي72101261

شهرستان خداآفرين شهر جانانلوجانانلوآذربايجان شرقي72101431

جلفا فلكه عاشورا پاساژ شمس تبريزیجلفاآذربايجان شرقي72101342

روبروی دتنشگاه آزاد اسالمي-خیابان ارس-خمارلوخمارلوآذربايجان شرقي72101398

5380خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت (آذربايجان شرقي )سراب  آذربايجان شرقي72101277

 154خ بهشتي باالترازخوابگاه دانشجويي خواهران پ(آذربايجان شرقي )سراب  آذربايجان شرقي72101243

خ پاسداران جنب بانک ملي شبسترآذربايجان شرقي72101146

اذربايجان شرقي شهرشربیان خ شهیدشاميشربیانآذربايجان شرقي72101289

دفتر پیشخوان-روبروی ثبت واسناد-خیابان امام-كلیبر-اذربايجان شرقيكلیبرآذربايجان شرقي72101410

میكائیل اباد روبروی سنگک پزیمراغهآذربايجان شرقي72101280

خ كاشاني ک ش عباسي دفتر مخابراتي مراغهآذربايجان شرقي72101168

مراغه خ خواجه نصیر روبروی خ میر حبیب مراغهآذربايجان شرقي72101291

367خیابان طالقاني جنب میدان آردفروشان پالکمراغهآذربايجان شرقي72101231

5514965719انتهای خیابان كاشاني جنب تاالرقصرمراغهآذربايجان شرقي72101323

میدان كوره خانه روبروی موسسه جوانان خیر پشت ترانس برق مراغهآذربايجان شرقي52130

خیابان شهیدبهشتي پاساژبانک سپه مركزی دفتر پیشخوان سپهرمراغهآذربايجان شرقي72101412

خیابان شهید رنجبری فلكه محرابمرندآذربايجان شرقي72101202

خ شريعتي شرقي اول صمصاميمرندآذربايجان شرقي72101169

1153دفتر پیشخوان دولت -خ قیام  مرندآذربايجان شرقي72101153

مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحر مرندآذربايجان شرقي72101378

ش مرند خ المهدی روبروی كافي شاپ علي بابا ابتدای كوچه سپهری.آمرندآذربايجان شرقي72101359

خ امام ابتدای خ استقالل (ملكان )ملک  كندئ  آذربايجان شرقي72101343

بخش لیالن خیابان انقالب (ملكان )ملک  كندئ  آذربايجان شرقي71101012

خ امام اول بلوار حافظ باالتر از پست بانک(ملک  كندئ )ملكان  آذربايجان شرقي72101255

مهربان خ امام روبروی شهرداریمهربانآذربايجان شرقي72101163

2پالک - نبش خیابان شهید خان محمدی جنوبي - كوی فرهنگیان میانهآذربايجان شرقي72101216

خ بانک ملي روبروی دبیرستان عفاف میانهآذربايجان شرقي72101219

55 میانه كاغذكنان خ ولیعصر پالک میانهآذربايجان شرقي71101232

نظركهريزی جنب بانک كشاورزی- هشترود نصرآباد هشترودآذربايجان شرقي72101433

شهر خواجه خیابان بهزيستي دفتر پیشخوان خدمات هريسآذربايجان شرقي72101165

روبروی موسسه مهر - خ بیت المقدس - هريس هريسآذربايجان شرقي72101179

خ مخابرات روبروی قرائت خانه صادق ال محمد(سراسكندر)هشترود آذربايجان شرقي72101381

42باالتر از مسجد امام حسن پالک - خیابان دانشگاه - هشترود (سراسكندر)هشترود آذربايجان شرقي72101358

خ امام فلكه سونگونورزقانآذربايجان شرقي72101272
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خیابان امام روبروی بهداریورزقانآذربايجان شرقي72101384

6ارومیه خیابان مدني يک پ ارومیهآذربايجان غربي72111180

313خ شهید مطهری روبروی مسجد رضااباد پارومیهآذربايجان غربي72111186

35بلوار ارشاد باالتر از بیمارستان امام خمیني نرسیده به مسجد موسي بن جعفر پ ارومیهآذربايجان غربي72111182

129 پالک 5خ وحدت نبش كوچه ارومیهآذربايجان غربي72111060

 دفتر پیشخوان دولت پشتیباني 110خ والفجر مافي فرهنگیان خیابان فرهنگ پالک ارومیهآذربايجان غربي72111138

36بلوار شیخ شلتوت روبروی پارک گلستان پارومیهآذربايجان غربي72111232

قوشچي خ ملتارومیهآذربايجان غربي72111011

ارومیه فلكه دخانیاتارومیهآذربايجان غربي72111066

بلوار باهنر نبش خیابان كشاورزارومیهآذربايجان غربي72111019

1/205 ک 1اول بعثت . چهارراه بعثت ارومیهآذربايجان غربي72111054

شهرک ولیعصر اول خ ستارخانارومیهآذربايجان غربي72111034

خ مافي پیشخوان دولت عطاارومیهآذربايجان غربي72111192

بوكان خ انقالب مغازه های هتل مرمربوكانآذربايجان غربي72111198

بوكان چهارراه استادحقیقيبوكانآذربايجان غربي72111037

بوكان بل كردستان جنب آزمايشگاه شفابوكانآذربايجان غربي72111040

بوكان چهارراه شهرداری نبش خ ش بهراميبوكانآذربايجان غربي72111070

 15كمربندی خ بعثت نبش ک بابانبوكانآذربايجان غربي72111110

اسالم اباد خیابان سردارعزيزخان بوكانآذربايجان غربي72111071

بوكان خ بهشتي جنب دندانسازی مرادزاده بوكانآذربايجان غربي72111036

خ بهشتي باالترازمدرسه محمود قادریپیرانشهرآذربايجان غربي72111014

خیابان بهشتي كوچه بانک مسكنپیرانشهرآذربايجان غربي72111015

پیرانشهر خ بهشتي نبش سید قطب غربيپیرانشهرآذربايجان غربي72111218

تازه شهر خیابان امام روبروی يگان ويژه انتظاميتازه  شهرآذربايجان غربي72111134

تكاب خیابان بهشتي(آذربايجان  غربي )تكاب  آذربايجان غربي72111212

خوی بلوار ولي عصر جنب پمپ بنزين دفتر سامانخوئآذربايجان غربي72111104

خوی خ خمیني جنوبي جنب بانک سیناخوئآذربايجان غربي72111097

خ امام اول كوچه سلطانزاده دفتر پیام خویخوئآذربايجان غربي72111075

 بهمن جنب ادلره اموزش و پرور ش22خوی بل خوئآذربايجان غربي72111077

ربط خ امام-سردشتربطآذربايجان غربي72111199

تیر7سردشت بلوار (آذربايجان غربي )سردشت  آذربايجان غربي72111013

22آذربايجان غربي سردشت خیابان امام جنب اداره مخابرات پالک (آذربايجان غربي )سردشت  آذربايجان غربي72111251

سلماس خیابان پناهي تقاطع امام دفتر پیشخوان حیدرنژادسلماسآذربايجان غربي72111147

آغ شاهین دژ خ سلطاني پست بانک فالحشاهین  دژآذربايجان غربي72111234

آذربابجان غربي شاهین دژ چهارراه شهید ترابي روبروی بانک تجارت شعبه مركزیشاهین  دژآذربايجان غربي72111126

آذربايجان غربي ماكو معرفت خ انتظام ماكوآذربايجان غربي72111112

ماكو خ امام روبروی بانک مسكنماكوآذربايجان غربي72111226
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چهارراه میدان آرد(آذربايجان  غربي )مهاباد آذربايجان غربي72111248

 2مهاباد كوی فرهنگیان ايستگاه (آذربايجان  غربي )مهاباد آذربايجان غربي72111214

خیابان طالقاني غربي روبروی شوراهای حل اختالف-مهاباد(آذربايجان  غربي )مهاباد آذربايجان غربي72111242

71آذربايجان غربي شهرستان مهاباد محله  پشت تپ طرف شیالن خیابان شوان پالک (آذربايجان  غربي )مهاباد آذربايجان غربي72111247

 میاندواب ج شاهیندژ روبه روی ايران خودرو جديدمیاندوآبآذربايجان غربي72111106

شهريور رويروی داروخانه ابوذر دفتر پیشخوان خدمات دولت نوين ارتباط17میاندوآب خ -آذربايجان غربيمیاندوآبآذربايجان غربي72111239

میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر پیشخوان دولت صباسیرمیاندوآبآذربايجان غربي72111193

میاندواب سه راهي تبريز روبروی ترمینال سابق مراغه دفتر پیشخوان دولت آی تکمیاندوآبآذربايجان غربي72111160

آغ سردشت شهر میرآباد خ امام جنب مسجد بازار(آذربايجان  غربي )میرآباد آذربايجان غربي72111244

 برازجان بلوار مزارعيبوشهربوشهر72151005

 بوشهر ابتدای خ بهشت صادق روبروی بانک مليبوشهربوشهر72151020

 بوشهربوشهر72151078

 بهمن 22جزيره خارگ میدان امام خمیني درب ورودی شهرک بوشهربوشهر72151041

...چغادک بلوار امام روبروی میدان بقیه اچغادکبوشهر72151051

خ ش بهشتي شمال بانک ملتخورموجبوشهر72151059

آبپخش بلوار وحدت بعد از اداره داراييدشتستانبوشهر72151046

  بوشهر دشتستان بخش بوشكان شهر بوشكان دفتر پیشخوان  دولت شجاعيدشتستانبوشهر72151097

بخش ارم تنگ ارم خ پیروزی دفتر خدمات ارتباطي نیكنامدشتستانبوشهر72151048

برازجان خ مولوی خ انصار روبروی  مسجد فاطمه زهرادشتستانبوشهر72151066

خ مطهری خ شفیق جنب اداره آموزش و پرورش(بوشهر)دشتي  بوشهر72151016

شبانكاره خیابان امامشبانكارهبوشهر72151084

خیابان حافظ روبروی پاساز كوثر.عسلويهعسلويهبوشهر72151081

كاكي بلوار ولیعصر كاكيبوشهر72151064

گناوه خیابان امام جنب بانک صادراتگناوهبوشهر72151055

43اسالمشهر احمدآبادمستوفي ابتدای خ ولیعصرشمالي پاسالمشهرتهران72161711

5و4اسالمشهر سرنوری پاساژمیالدنور طبقه زير همكف واحد اسالمشهرتهران72161449

544پ28خ زرافشان نبش ک-اسالمشهراسالمشهرتهران72161564

 686استان تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر خ امام خمیني نبش خ آزادگان طبقه همكف پالک(تهران )اكبرآباد تهران72161694

480پ -پاساژكرمي-انتهای خ طالقاني- خ آزادی-شهر قدس(تهران )اكبرآباد تهران72161595

506پ (ره)م امام خمیني30باقرشهرخباقرشهرتهران72161795

92باقرشهر خ كاشاني پباقرشهرتهران72161414

186بعداز خ عسكری پ  - (ره)بلوار امام خمیني - بومهن بومهنتهران72161162

865بومهن بلوار امام خمیني روبروی خ آزادواری پ بومهنتهران72161832

  4پالک1میدان فردوس كوچه رضوان4شهرستان پرديس فازبومهنتهران72162202

204قرچک قشالق فرديس خیابان اصلي پ پاكدشتتهران72162047

(ع)تهران شهرری جاده ورامین نرسیده به پلیس راه قرچک روستای قلعه نو امالک خ مطهری جنب مسجد جامع امام حسین پاكدشتتهران55771

1195تهران پاكدشت خاتون اباد بلوار امام رضا روبروی بانک تجارت پپاكدشتتهران72161099
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244تهران كیانشهر خ ابراهیمي حد فاصل بانک مسكن و بانک ملي پتهرانتهران72161065

شهريار نبش میدان حافظ مجتمع ستايشتهرانتهران72161566

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

 10انتهای اتوبان نواب خ زمزم مجتمع پارس ط همكف پتهرانتهران72161626

9پالک-ساختمان بهنام-ابتدای نیروی دريايي -میدان رسالتتهرانتهران72161733

5مجتمع زيتون پالک .بلوار شاهد.شهرک محالتي.میني سیتيتهرانتهران72161500

93بازار خ ناصر خسرو داخل مروی پتهرانتهران72161535

134پالک-نبش محسنیان-حدفاصل چهار راه ديباجي و اختیاريه-خیابان شهید كالهدوزتهرانتهران72161830

310تهران ج خاوران ش قیامدشت بامام خمینیغربي پ تهرانتهران72161611

41تهران خ قلعه مرغي خ ابوذر پتهرانتهران72161752

174متری شريعتي پ45تهرانپارس خ جشنواره خ امینتهرانتهران72161283

711تهران رسالت سرسبز ساختمان تهرانتهران72161332

45-44-48میني سیتي بلوار ارتش شهرک محالتي بلوار شاهد مجتمع تجاری ارم واحد تهرانتهران72161395

407آزادی نبش شادمان پتهرانتهران72161006

365خیابان سهروردی شمالي نرسیده به چهار راه كیهان روبروی خیابان كاووسي فر پالک تهرانتهران72161673

1 ط 63شهرک ولیعصر خ حیدری جنوبي سه راه وحدت پ تهرانتهران72161905

359خ بهار شمالي نبش ک شكیباپ تهرانتهران72161174

آويني خ ابن بابويه خ میرعابديني روبروی مجموعه فرهنگي تجاری طغرل)خ فدايیان اسالم بلوار شهیدكريميتهرانتهران72161960

    2/1نازی آباد خ اكبر مشهدی نبش ک قديری  پ تهرانتهران72161979

258تقاطع ده حقي پ-خ نبرد جنوبي تهرانتهران72162002

572 منصور ايستگاه موزائیک سازی پالک 20 شهريور جنوبي 17انتهای تهرانتهران72161993

1 ط همكف و 416خ دماوند بین چهارراه آيت و خاقاني ايستگاه ابوريحان جنب پل عابر پ تهرانتهران72161114

طبقه همكف ساختمان ويدا- میدان گلها- خیابان جالل ال احمدتهرانتهران72161518

4واحد  - 786پالک - طبقه باالی بانک تجارت - میدان ثامن الحجج - بلوار امام رضا - سه راه افسريه - تهران تهرانتهران72162021

44تهران ورد آورد بلوار اصلي جنب تاالر مهرگان پالک تهرانتهران72161226

3 واحد512خیابان جمالزاده شمالي باالتر از باقرخان پالکتهرانتهران72161736

ط همكف140گیشانرسیده به بازارنصر جنب بانک تجارت پتهرانتهران72161865

1شهريور نرسیده به میدان خراسان بن بست افشار پالک 17خیابان تهرانتهران72161707

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

15پالک -خ باهنر-خ احسان-ابتدای بلوار كوهستان-میدان كتاب-سعادت آبادتهرانتهران72162131

 فروردين م تفحص نبش خ لرستان 10خ پیروزی خ تهرانتهران72162090

5واحد -47پالک -بعد از پل كردستان-خیابان مالصدراتهرانتهران72161804

158 بلوار بهشتي پالک3تهرانسر غربي فاز -تهرانتهرانتهران72162010

 طبقه همكف501پالک (عارف)خیابان مخبر شمالي (آهنگ)بزرگراه شهیدمحالتيتهرانتهران72162074

 جديد 143انتهای غربي بلوار كشاورز بین جمال زاده و قريب پالک تهرانتهران72161071

واحد اول-پاساژ امید طبقه اول-خیابان قم-میدان حضرت عبدالغظیم-شهرریتهرانتهران72162117

39بل كشاورز بعد از فلسطین نبش كبكانیان پتهرانتهران72161822
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4واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبي -بعد از آذربايجان-  خیابان آزادی تهرانتهران72162193

41 پالک 52خاني آباد نو سه راه شريعتي خیابان صمدی نبش كوچه تهرانتهران72161215

243خیابان پلیس نرسیده به اجاره دار پ تهرانتهران72161246

46میدان آزادی خ آزادی نبش خ میرقاسمي ط فوقاني بانک ملي پ تهرانتهران72162068

13شهرک گلستان بلوار امیركبیر نبش شمالي چهارراه كاج باالی داروخانه شهاب پالکتهرانتهران72162229

1 ط 114 شرقي پ 186تهرانپارس بین فلكه دوم و سوم نبش تهرانتهران72161890

3و1م پونک اول میرزا بابائي س ساعت طتهرانتهران72161881

720سیدخندان نبش برازنده شماره تهرانتهران72162240

416خ آزادی روبروی خ حبیب اله پ تهرانتهران72161886

1طبقه .388پالک .بعد از اتوبان امام علي.خیابان سبالن شمالي. تهران تهرانتهران72162226

طبقه زير همكف-2پالک -27نبش گلستان -باالتر از سه راه مرزداران-بلوار اشرفي اصفهانيتهرانتهران72161474

50متری محسني پ22شهريارخ نواب صفوی تهرانتهران72161525

450 خرداد  پالک15بازار تهران خیابان تهرانتهران72162237

1415تهران پايین تر از میدان شهدا نبش كاظمي جنب پست پالک تهرانتهران72161954

ضلع جنوب شرقي برج ولیعصر- خ رضوان - تقاطع خ سازمان آب - بلوار بهار - شهرک حكیمیه - تهران تهرانتهران72161249

خیابان بهشتي روبروی مترو بهشتيتهرانتهران72161744

2 دفتر خدمات ارتباطي پ 3شهر آبسرد بل امام خ ش بهشنتي نبش ک گاليول دماوندتهران72161833

 ط اول24میدان امام خمیني ره جنب پاساژ شبلي پ -دماونددماوندتهران72162211

64متری شهدای شرقي پ16صالح آباد رباط كريمتهران72161739

1پالک5م نبش نگارستان30صالح آباد خرباط كريمتهران72161548

42/44رباط كريم خ مصلي پرباط كريمتهران72161218

99شهريار رزكان خ ولیعصر بعد از مخابرات پرباط كريمتهران72161339

26پ(باغ مهندس )متری شهیدمصطفي خمیني 20شهرگلستان رباط كريمتهران72161549

76 خیابان ستاره پ 2پرند فاز رباط كريمتهران72161645

1421رودهن بلوار امام خمیني روبروی مجتمع ايران زمین پ رودهنتهران72161921

11پالک-(ره)نبش خ امام خمیني -قلعه نو-جاده ورامین -شهرریرئتهران72161836

286روبروی بانک ملي پ -كهريزک خ شهید بهشتيرئتهران72161285

خ ولي عصر ک حاج اسماعیلي مجتمع نوآورانشهريارتهران72161175

50 پ5 بلوار دنیامالي خ ارغوان1انديشه فازشهريارتهران72161670

126تهران شهريار بل رسول اكرم روبروی فرماندهي انتظامي ابتدای خ طوقاني پشهريارتهران72161441

 چهارراه میالد خ فردوسي غربي روبروی پارک دفتر پیشخوان خدمات دولت3شهريار انديشه فازشهريارتهران72161780

شهريار میدان معلم جنب آژانس شهريار پاساژ فرهادی ط همكفشهريارتهران72161967

34 بل شهدا ب1انديشخه شهريار فاز شهريارتهران72161193

 كیاني72161149دفتر پیشخوان 19و317سراسیاب خ اطلس غربي میدان اطلس پالک -مالردشهريارتهران72161149

38 غربي پ8انديشه خ شهريارتهران72161732

شهريار شهرک امیريه بلوار امام خمیني كوچه آرامشهريارتهران72161060

1616حسن آباد ری بل امام روبروی بانک كشاورزی پفشاپويهتهران72161407
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متری جنب آژانس شب شهر45فیروزكوه خفیروزكوهتهران72162096

21 متری خ سیمرغ پ8خ (تهران)قدس تهران72161669

95 پالک 13خ محمد اباد نبش مهديه قرچکتهران72161439

305خ ولي اباد چهارراه گوهردشت پقرچکتهران72161440

قرچک خیابان اصلي جنب شهرداری پاساژ شهرداری دفتر پیشخوان خدمات دولتقرچکتهران72161686

قرچک خیابان اصلي روبروی درب اداره برق قرچکتهران72161741

176قرچک میرزايي رويروی اتكاپقرچکتهران72161019

298شهرقدس سي متری شورا خیابان شهید شاه بوداغیان پالک (شهرک  قدس )قلعه  حسن  خان  تهران72161179

ساختمان ظريف نیا طبقه همكف (ره)شهر قدس بلوار امام خمیني (شهرک  قدس )قلعه  حسن  خان  تهران72161981

453پالک-نرسیده به درمانگاه -خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدس(شهرک  قدس )قلعه  حسن  خان  تهران72161288

400پالک - متری اول 10- متری شهید چمران 24- شهرگلستان - شهرستان بهارستان (تهران )گلستان  تهران72162003

 5 پ6تهران شهرستان بهارستان شهرگلستان شهرک الهیه غدير(تهران )گلستان  تهران72161510

32خ مصیب زاده روبروی بن بست اول پمالردتهران72162253

43مالرد بلوار رسول اكرم ساختمان صنعت و معدن و تجارت پ مالردتهران72161364

2مالرد صفادشت خ امامزاده پ مالردتهران72161301

274 مارلیک خ گل مريم  پ 3مالرد فاز مالردتهران72161729

147انتهای اتوبان نواب خیابان جواديه خیابان شهید فريدون نوری پالک منطقه  جنوب  تهران  بزرگتهران72162093

177پالک - بلوار مطهری-قنات كوثرمنطقه  شرق  تهران  بزرگتهران72162104

   463 پ 06خ پاسداران نرسیده به چهار راه پاركینگ فروشگاهمنطقه  شمال  تهران  بزرگتهران72161022

دفتر پیشخوان دولت انصاری 1شهريار باغستان نصیراباد خ  بهشتي روبروی فروشگاه جانبو   پ (تهران )نصیرآباد تهران72161987

149شهريار وحیديه خ ايت االه خامنه ای پوحیديهتهران72161467

100پیشوا خ شريعتي پورامینتهران72161492

134ورامین خیراباد خ ش زواره پ ورامینتهران72161625

چهار محال و بختیاری اردل بلوار شودااردلچهارمحال و بختیاری72171065

اردل  بلوار شهدا خ سپاه اردلچهارمحال و بختیاری72171009

چ ب شهر كاج خ شهدااردلچهارمحال و بختیاری72171154

باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولتباباحیدرچهارمحال و بختیاری72171057

بروجن بلوار مدرس روبه روی اداره ثبت واحوالبروجنچهارمحال و بختیاری71171047

 خرداد شمالي كوچه بنفشه15فلكه شهید خیابان بروجنچهارمحال و بختیاری72171025

میدان امام حسین ع خیابان طالقانيبروجنچهارمحال و بختیاری72171027

بروجن بلوار شهدا بروجنچهارمحال و بختیاری72171060

چ وب بلداجي بلواربهشتي بلداجيچهارمحال و بختیاری72171029

شهر بن خ ملت جنب بانک كشاورزی(چهارمحال  وبختیارئ )بن  چهارمحال و بختیاری72171047

جونقان خ انقالب جنب بانک سپهجونقانچهارمحال و بختیاری72171021

جونقان میدان امامجونقانچهارمحال و بختیاری72171085

كوهرنگ چلگرددفترخدمان ارتباطي تاراز-چهارمحال وبختیاری چلگردچهارمحال و بختیاری72171040

دستناء خیابان شهدادستنادچهارمحال و بختیاری72171123
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چ وب شهركرد سامان خ سعدی جنب بانک كشاورزیسامانچهارمحال و بختیاری72171026

جنب بانک صادرات ايران- خیابان شهدا- شهر سودجان- بخش الران- استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهركردسودجانچهارمحال و بختیاری72171089

ناغان خیابان انقالب(چهارمحال وبختیاری )شلمزار چهارمحال و بختیاری72171104

چهارمحال وبختیاری شهرستان كیار شلمزار خ آزادی(چهارمحال وبختیاری )شلمزار چهارمحال و بختیاری72171081

میدان نماز- شلمزار (چهارمحال وبختیاری )شلمزار چهارمحال و بختیاری72171146

شهركرد بلوار آزادی روبروی آپارتمانهای پارک الله شهركردچهارمحال و بختیاری72171044

11خ سعدی مقابل كالنتری -شهركردشهركردچهارمحال و بختیاری72171001

50شهركرد خ ملت کشهركردچهارمحال و بختیاری72171082

38شهركرد بلوار شريعتي نبش كوچهشهركردچهارمحال و بختیاری72171012

شهريور دفتر پیشخوان دولت انقالب 17شهركرد خ شهركردچهارمحال و بختیاری72171036

میدان معلم جنب بانک صادراتشهركردچهارمحال و بختیاری72171008

شهركرد بلوار كشاورز سه راهي كیانشهركردچهارمحال و بختیاری72171113

شهركرد میدان فردوسي روبروی مسجد نوشهركردچهارمحال و بختیاری72171071

چهارراه دامپزشكي روبروی ايستگاه حافظ شمالي. شهركردشهركردچهارمحال و بختیاری72171045

شهركرد خ عمان روبه روی ترمینال ازادیشهركردچهارمحال و بختیاری72171083

16 پالک 48شهركرد خ ملت كوچهشهركردچهارمحال و بختیاری72171122

فارسان بلوار امام روبروی اداره دارايي فارسانچهارمحال و بختیاری72171016

فارسان خ شهید رجايي سه راه ترمینال فارسانچهارمحال و بختیاری72171030

فارسان سه راه باباحیدر بلوار شهدافارسانچهارمحال و بختیاری72171114

فارسان خ شهید رجايي جنب بانک رفاهفارسانچهارمحال و بختیاری72171014

چهارمحال بختیاری لردگان خ ولي عصر پايینتر از فلكه نمازلردگانچهارمحال و بختیاری72171066

چهارمحال وبختیاری لردگان چهارراه قدس خیابان چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهدلردگانچهارمحال و بختیاری72171052

(شركت لردنگار )بلوارشهدا روبروی گلزار شهدا دفتر پیشخوان ابراهیم اكبری -لردگانلردگانچهارمحال و بختیاری72171142

لردگان بلواررسالتلردگانچهارمحال و بختیاری72171073

چهار محال وبختیاری مال خلیفه بلوار شهدامال  خلیفهچهارمحال و بختیاری72171080

مال خلیفهمال  خلیفهچهارمحال و بختیاری72171074

واقع در ساختمان پست- ناغانناغانچهارمحال و بختیاری71171059

هفشجان خ نهضتهفشجانچهارمحال و بختیاری72171056

شهر وردنجان خ شهدای جنوبي وردنجانچهارمحال و بختیاری72171136

1امداد-خ امداد-اسديه - شهرستان درمیان-خراسان جنوبي (خراسان جنوبي)اسديه خراسان جنوبي72181062

ره)بشرويه میدان امام خمیني بشرويهخراسان جنوبي72181009

5خ طالقانيبیرجندخراسان جنوبي72181004

خیابان محالتي روبروی پارک آزادگان دفتر پیشخوان آزادگان- بیرجند - خراسان جنوبي بیرجندخراسان جنوبي72181047

 جنب دفتر اسناد رسمي دفتر پیشخوان خدمات دولت152 پالک9و7خراسان جنوبي بیرجندبین معلم بیرجندخراسان جنوبي72181041

بیرجند خ توحید ابتدای میرزا كوچک خان غربي بیرجندخراسان جنوبي72181014

خراسان جنوبي بیرجند خیابان غفاری چهارراه بیمارستان ولیعصر بیرجندخراسان جنوبي72181037

 روبروی اداره كل امورمالیاتي6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه بیرجندخراسان جنوبي72181017
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208 پ1نرسیده به امامت-بیرجندبیرجندخراسان جنوبي72181045

9خراسان جنوبي بیرجند خیابن شهید برگي بعد از برگيبیرجندخراسان جنوبي72181021

حاشیه فلكه (ع )اسديه میدان امام رضادرمیانخراسان جنوبي72181018

2سربیشه خ شهدا جنب شهدا سربیشهخراسان جنوبي72181040

پشت بازار مسگرها-میدان امامطبسخراسان جنوبي72181059

خ جانبازان دفتر پیشخوان خدمات دولت(قائنات )قائن  خراسان جنوبي72181005

چهارراه كشاورزی روبروی دادگستری دفتر پیخشوان دولت مجتبائي(قائن )قائنات  خراسان جنوبي72181028

8نبش صاحب الزمان .روستای شهیدبهشتي.باخرز.خراسان رضویباخزرخراسان رضوی72191572

13تیر7تیر نبش7خیابانبجستانخراسان رضوی72191067

بردسكن روبروی كمیته امدادبردسكنخراسان رضوی72191140

خ امام خمیني مقابل نمايندگي سايپا دفترثامنتايبادخراسان رضوی72191129

15يوسف اباد خ امام خمیني ابتدای خ شريعتي ش تايبادخراسان رضوی72191099

(ع)تربت جام بلوارامام خمیني منبع اب روبروی بانک ملي ش امام حسن تربت  جامخراسان رضوی72191157

تربت جام صالح آباد چهارراه مركزیتربت  جامخراسان رضوی72191257

خیابان المهدی روبروی بانک ملتتربت  جامخراسان رضوی72191458

درگز خ امام روبروی پست بانک جنب طال فروشي ذوالفقاریدرگزخراسان رضوی72191425

1شهرستان زاوه دولت آباد خ شهیدرجائي رجائيزاوهخراسان رضوی72191325

روبروی هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهرباني -سبزوارسبزوارخراسان رضوی72191047

سبزوار عطاملک شمالي دفتر خدمات ارتباطي عطاملکسبزوارخراسان رضوی71191066

 متری هويزه روبروی بنیاد شهید30خ سبزوارخراسان رضوی72191397

31خ عطاملک جنوبي نبش عطاملک سبزوارخراسان رضوی72191418

سبزوار میدان دانشگاه جنب دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان غفوری منشسبزوارخراسان رضوی72191243

خراسان رضوی خواف سنگان خ امام خمیني جنب بانک ملي(خراسان رضوی)سنگان  خراسان رضوی72191219

خ امام موسي صدرفريمانخراسان رضوی72191274

خیابان مولوی روبروی مسجد جامع دفتر پیشخوان خدمات دولت جامعقوچانخراسان رضوی72191136

خراسان رضوی قوچان خ ناصرخسرو مقابل مخابراتقوچانخراسان رضوی72191170

مزرج خیابان شهید پارسا مزرجيقوچانخراسان رضوی72191686

41بلوار شفا پالک كاشمرخراسان رضوی72191420

بلوار معلم حد فاصل میدان شهید رجايي و شهید غالميكاشمرخراسان رضوی72191403

42و40بلوار معلم بین معلم (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191038

260 پ34بلوار  هنرستان نبش (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191215

بلوار طبرسي اول تقاطع گازشرقي جنب بانک ملت(خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191245

5و3بین -بلوارهاشمیه-مشهد(خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191437

3و1بلوارولیعصر بین ولیعصر-كوی امیر-مشهد(خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191212

184ابتدای طاهری پ  -15سناباد (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191231

84 پالک50 و48صیاد شیرازی بین صیاد (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191438

2 نبش قباد 11خ فدايیان اسالم (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191202
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1051مشهد قاسم اباد تقاطع شاهدو انديشه پالک (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191261

دفتر پیشخوان دولت12و10بین انديشه- قاسم اباد-مشهد(خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191372

504پ24طبرسي شمالي(خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191340

40خراسان رضوی مشهد پنجتن نبش پنجتن (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191474

132پالک14و12سیدی بین قائم (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191117

966 پ 44مشهد خ امام رضا نبش (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191087

 13بلوار وحدت نبش وحدت (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191106

76و74مشهد بین امام خمیني (خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی72191378

روبروی آموزشو وپروش-ملک آباد -مشهد(خراسان رضوی)ملک  آباد خراسان رضوی72191475

خیابان مطهری سه راه كوشكي جنب شیشه بری جهانگرداسفراينخراسان شمالي71201031

36پالک - جنب اداره دارايي-1روبروی ولیعصر- چهارراه ولیعصر-اسفرايناسفراينخراسان شمالي72201003

4 پالک 32خیابان امام خمیني اسفراينخراسان شمالي72201009

(ره)خراسان شمالي شهرستان اسفراين روستای چهاربرج خ اماماسفراينخراسان شمالي72201084

590خیابان هاشمي نژاد جنب تقاطع هاشمي نژاد و امام خمیني پ -آشخانهآشخانهخراسان شمالي72201026

روبروی بانک تجارت-بلوار شهید بهشتي-آشخانهآشخانهخراسان شمالي72201020

1372بجنورد خ امام خمیني غربي پبجنوردخراسان شمالي72201018

خ طالقاني غربي چهارراه ژاندارمری نبش تقاطعبجنوردخراسان شمالي72201013

خیابان طالقاني شرقي بین پارک شهر و كتابخانه دهخدا بجنوردخراسان شمالي72201031

 شهريور مقابل بانک سپه دفتر پیشخوان الهامي17 راه 4بجنورد خ طالقاني شرقي بجنوردخراسان شمالي72201038

شیروان شهرک امام خمیني ابتدای بلوار چمران روبروی پارکبجنوردخراسان شمالي72201075

جنب بیمه ايران- خ امام رضا - شیروان(خراسان شمالي)شیروان  خراسان شمالي72201001

خ دانشگاه میدان هاشمي نژاد روبروی خ احسان(خراسان شمالي)شیروان  خراسان شمالي72201024

797پالک.ابتدای خ امام.میدان بسیج.اسفراين.خراسان شماليمیان  آباد اسفراينخراسان شمالي72201077

اروندكنار اداره پست مركزیاروندكنارخوزستان72211042

226پالک -  غربي 24نبش خیابان - كیان آباد- اهوازالوانخوزستان72211336

بازار مهاجرين روبروی رستوران تشريفات(خوزستان )امیديه  خوزستان72211060

اهواز خ شريعني جنوبي بعد از میدان بین مريدی و بايیني روبروی سمجد الغدير پاساژ ولیعصراهوازخوزستان72211178

حمیديه جنب اداره مخابراتاهوازخوزستان72211197

خ ولي عصر  میدان توحید بايمان سادات اهوازخوزستان56648

ويس خ اصلي بازار پاساژامام رضا=اهوازاهوازخوزستان72211226

مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خاهوازخوزستان72211016

خرمشهر خیابان چهل متری جنب بیمه آسیااهوازخوزستان72211048

 نبش سراج22اخر اسفالت انتهای خیابان شريعتي جنوبي بعد از كالنتری: اهواز اهوازخوزستان72211311

614اهواز نادری خخوانساری بین نادری و كافي پاهوازخوزستان72211277

 متری اصلي بین كافي و جهانیان20كوی فاطمیه اهوازخوزستان72211196

میدان واليت ايذهخوزستان72211117

خوزستان ايذه چهار راه هالل احمر دفتر اماميايذهخوزستان72211169
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خوزستان ايذه خ امام ک مسجد جامعايذهخوزستان72211183

ايذه خیابان حهفظ شماليايذهخوزستان72211273

ايذه خیابان فرهنگ روبروی اداره داراييايذهخوزستان72211002

ايذه خ طالقاني كوچه فردينايذهخوزستان72211243

خ جانبازان جنب پارک بعثتآغاجارئخوزستان72211047

باغملک خ آيت اهلل خامنه ایباغ ملکخوزستان72211040

خوزستان باغ ملک خ امام روبروی بانک مليباغ ملکخوزستان72211116

باغ ملک خیابان امام خامنه ای جنب پمپ بنزينباغ ملکخوزستان72211131

5خوزستان شهر شیبان بلوار اصلي نبش خ باوئخوزستان72211172

خوزستان دشت آزادگان بستان خ شريعتي ساختمان روبروی نیروی انتظامي(خوزستان )بستان  خوزستان72211238

55ماهشهر خ شريفي تقاطع منتظری پ بندرماهشهرخوزستان72211316

118خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد پبهبهانخوزستان72211159

خوزستان جايزان خیابان ولیعصرجايزانخوزستان72211241

خرمشهر خ خلیج فارسحسینیه  خرمشهرخوزستان72211087

حمیديه  مركز بازار روبروی مسجد جامع الهدی جنب پاساژ حالف حمیديهخوزستان72211106

خرمشهرخیابان خیام نبش سیروسخرمشهرخوزستان72211126

خرمشهر بلوار بیت المقدس روبروی قنادی پاپاخرمشهرخوزستان72211053

خوزستان دزفول شهر شمس آباد كوی قلعه سید انتهای بلوار طالقانيدزفولخوزستان72211357

روبه روی سازمان تامین اجتماعي- بلوار پاسداران - سوسنگرد - خوزستان دشت  آزادگانخوزستان72211314

خوزستان رامشیرخ شريعتي روبروی پارک خلیج فارسرامشیرخوزستان72211050

خوزستان رامشیر خ شريعتي نبش كوچه بهاررامشیرخوزستان72211123

خ طالقاني غربي روبروی بانک مسكن رامهرمزخوزستان53171

رامهرمزخ امام نرسیده به فلكه ادهم روبروی بانک مليرامهرمزخوزستان72211205

خوزستان رامهرمز خ ولیعصر پاساژ میرزاييرامهرمزخوزستان72211057

سردشت زيدون-بهبهان-خوزستانسردشت  زيدونخوزستان72211153

سوسنگرد خ معلم ک روبروی سینماسوسنگردخوزستان72211208

24خوزستان شوش دانیال خ باهنر پشوشخوزستان72211292

ضلع غربي روبروی رستوران كارون-خ شريعتي-شهريور17میدانشوشترخوزستان72211263

میدان آبشارها-خیابان شريعتي شرقيشوشترخوزستان72211165

شوشتر روبروی ثبت احوالشوشترخوزستان72211120

شوشترجاده صاحب الزمان گلزارشهداشوشترخوزستان72211303

شوشتر شهر شرافت خ میرزای بختیاریشوشترخوزستان72211130

خوزستان شوشتر پل خراطان شوشترخوزستان72211063

شوشترخ شريعتي شرقي روبروی بانک تجارتشوشترخوزستان72211062

خوزستان شهرستان باغملک شهرصیدون دفترپیشخوان دولت وبخش عمومي خلیج همیشه فارسصیدونخوزستان72211158

شهر الوان خ فتح المبینكرخهخوزستان72211107

گتوند خ استقالل بین شهیدطیبي ومیثمگتوندخوزستان72211033
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خوزستان گتوند ابتدای خ استقالل جنب ترمینال نبش بازار  روزگتوندخوزستان72211329

گتوند خ امام جنب بانک مليگتوندخوزستان72211007

نبش كوچه فرعي گلستان-بلوار ايت اله طالقانيالليخوزستان72211027

خوزستان اللي فلكه پمپ بنزين خیابان شهید جمالپور دفتر پیشخوان خدمات دولتالليخوزستان72211321

شهرچمران چهارراه امام ضلع عربيماهشهرخوزستان72211026

خ ازادی باالتر از فروشگاه بسیجیان پاساژ شهدامسجدسلیمانخوزستان72211203

53196باشگاه مركزی دفترخدمات ارتباطيمسجدسلیمانخوزستان53196

71211032نفتک ابتدای بلوار شهید مسلم حاتمي دفتر ارتباطي مسجدسلیمانخوزستان72211234

مسجدسلیمان نفتکمسجدسلیمانخوزستان72211235

نمره يک جنب مسجد جامع دفتر عزيزی مسجدسلیمانخوزستان72211021

02هنديجان شمالي خیابان سلمان فارسي پالکهنديجانخوزستان72211282

(ع)هويزه خ امام رضاهويزهخوزستان72211113

5چهارراه امام حسین جنب بانک ملي پ-ابهر-زنجانابهرزنجان72221119

خدابنده  خ امام  (قیدار)خدابنده  زنجان53239

خیابان چمران نبش كوچهعالمه طباطبايي(قیدار)خدابنده  زنجان53244

138خرم دره  خ امام خمیني پخرمدرهزنجان72221140

697 راه صدر جهان پالک 4خیابان امام باالتر از زنجانزنجان72221066

خ امام روبروی بانک سپه جنب ب مسكنصائین  قلعهزنجان53214

طارم آببر خ امام روبروی مخابرات(زنجان )طارم  زنجان72221116

 متری نبش چهار راه شهربازی32بجنورد خیابان (سمنان )امیرآباد سمنان72201079

جنب بانک كشاورزی-بلوار امام خمیني-ديباج(سمنان )ديباج  سمنان72231064

سمنان مهديشهرشهمیرزاد خ امام روبروی بانک ملي انتهای كوچه شهیدطاهرزادهشهمیرزادسمنان72231021

10+استان سمنان شهرستان گرمسار بلوار عمار جنب پلیسگرمسارسمنان72231006

جنب ساندويچي زاپاتا-میدان سوسنگرد-خیابان دانشگاه-گرمسارگرمسارسمنان72231072

بلوار بلوچ جنب دفتر هواپیمايي بلوچايرانشهرسیستان و بلوچستان72241043

ايرانشهر خیابان واليت پاساژ حامدايرانشهرسیستان و بلوچستان72241006

چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدريگيچابهارسیستان و بلوچستان72241012

5صیاد _بلوار صیاد_چابهار_سیستان و بلوچستانچابهارسیستان و بلوچستان72241068

13خاش خیابان رودكي جنب رودكيخاشسیستان و بلوچستان72241041

سیستان و بلوچستان خاش خیابان رودكي تقاطع خیابان شهید بهشتي خاشسیستان و بلوچستان72241069

خ سعدی نرسیده به تقاطع پشتكوهخاشسیستان و بلوچستان72241090

جنب شبكه بهداشت- راسکراسکسیستان و بلوچستان72241067

244 پالک 24و22خیابان شهید مطهری حد فاصل مطهری زابلسیستان و بلوچستان72241003

زابل خیابان امام خمیني باالتر از چهاراه شهرباني زابلسیستان و بلوچستان72241011

3بلوچستان -خ بلوچستان -سیستان وبلوچستان شهرستان مهرستان زابليسیستان و بلوچستان72241089

خیابان بهشتي باالتر از زير گذرزاهدانسیستان و بلوچستان72241039

پیری.دفترپیشخوان دولت.سیستان و بلوچستان شهرستان زهک خیابان امام خمیني حدفاصل بانک ملي مركزی و تجارت مركزیزهکسیستان و بلوچستان72241018
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42 و 40سراوان خیابان نبوت بین نبوت (سیستان وبلوچستان )سراوان  سیستان و بلوچستان72241078

راسک خ بلوچسربازسیستان و بلوچستان72241025

14سیستان وبلوچستان سوران خ امام خمیني نبش امام خمینيسیب  و سورانسیستان و بلوچستان72241065

نیک شهر خ وحدت روبروی حوزه علمیهنیک  شهرسیستان و بلوچستان72241017

اسپكه خیابان امام خمینينیک  شهرسیستان و بلوچستان72241020

فارس سپیدان اردكان خ ترمینال دفتر پیشخوان قادری(فارس )اردكان فارس72251316

ارسنجانارسنجانفارس72251230

جنب مدرسه سید جمال حسیني-غربي(ره)ابتدای خ امام خمیني-(ره)چهار راه امام خمیني-ارسنجان-فارسارسنجانفارس72251530

ابتدای خیابان شهید فقیهي- استهباناستهبانفارس72251448

فارس استهبان جنب جهاد كشاورزیاستهبانفارس72251501

اقلید خیابان انقالب كوچه مسجد جامع ساختمان پزشكاناقلیدفارس72251191

خ طالقاني اقلیدفارس72251002

ابتدای بلوار شريعتياقلیدفارس72251312

فارس اقلید سده خ ولیعصر روبروی بانک كشاورزی خ شهیذ رجايياقلیدفارس72251013

میدان شهدا خ توحید جنب عكاسي اللهاقلیدفارس72251262

اقلید بلوار مطهری اول خ معلماقلیدفارس72251019

اقلید شهرک قدس يکاقلیدفارس72251466

بلوار استقالل روبروی ساختمان پزشكانآبادهفارس72251077

ست1بوانات سرچهان كره ای جنب بلوار امام خمیني خیابان بواناتفارس72251259

شهرک ولي عصر.بواناتبواناتفارس72251480

فارس بوانات م معلمبواناتفارس72251108

دفتررعنايي پور-خرامه خیابان شهیدغفاری خرامهفارس72251476

صفاشهر سه راه بواناتخرم  بیدفارس72251238

خرمي -صفاشهر خرم  بیدفارس72251302

فارس صفاشهر خیابان امام خمیني باالتر از بانک انصار خرم  بیدفارس72251295

بلوارجمهوری جنب مصلي(فارس )داراب  فارس72251348

خ سلمان فارسي خ حافظ مجتمع تجاری حافظ طبقه همكف(فارس )داراب  فارس72251503

فارس شهرستان زرين دشت شهر دبیران خیابان ولي عصر دبیرانفارس72251031

(ع)فارس شهرستان فراشبند شهر دهرم بلوار امام رضادهرمفارس72251404

11روبروی كالنتری - شهر مصیری رستمفارس72251311

روستای زيراب كوچه شهید فهمیده(فارس )زيرآب  فارس7225259

سپیدان خ امام نبش كوچه مسجد جامعسپیدانفارس72251030

فارس سپیدان هماشهرسپیدانفارس72251423

فارس سده ساختمان اداره پست(فارس )سده  فارس72251462

فارس شهرستان زرين دشت شهرپیر خ امام خمیني رهشهرپیرفارس72251235

ممسینبي ک شهید نامجو روبروی دبیرستان شهید ايزدی- فارس (فارس )شیراز فارس72251134

بلوار امیر كبیر بعد از شماره گذاری ساختمان اطلس(فارس )شیراز فارس72251481
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59شیراز بلوار سعدی بلوار جاده خرامه نبش كوچه (فارس )شیراز فارس72251355

246 پ20خیابان فردوسي  بعد از كوچه(فارس )شیراز فارس72251165

شیراز گلدشت حافظ نبش بلوار مالئک سمت راست(فارس )شیراز فارس72251059

شیراز بلوار امیر كبیر بعد از پل امام حسن مجتبي نبش ورودی شهرک امیر كبیر(فارس )شیراز فارس72251190

ب پاسارگاد روبروی درمانگاه اقبال جنب غذای بیرون بر دستچین(فارس )شیراز فارس72251135

شیراز خیابان زند كوچه پارک هتل(فارس )شیراز فارس72251324

3و1شیراز خ عفیف آباد بین كوچه (فارس )شیراز فارس72251036

شیراز بلوار زند خیابان رودكي (فارس )شیراز فارس72251015

18خ نبي اكرم نبش كوچه (فارس )شیراز فارس72251143

5میدان شهدا ابتدای خیابان پیروزی روبروی درب دوم دادگستری طبقه اول واحد(فارس )شیراز فارس72251436

فارس صفاشهر خ امام روبروی مخابرات قديمصفاشهرفارس72251310

میدان مصلي بلوار معلم نبش خ قیامفسافارس72251041

فیروزاباد(فارس )فیروزآباد فارس72251050

بهمن روبروفرهنگ ارشاد22فیروزابادفارس میدان امام خیابان(فارس )فیروزآباد فارس72251205

فارس فیروزاباد خیابان آرادی جنوبي جنب بانک سپه(فارس )فیروزآباد فارس72251334

بريدگي سوم-(ع)فیروزآبادبلوار امام حسین(فارس )فیروزآباد فارس72251167

قايمیه خ مصلي(فارس )قائمیه  فارس72251170

كنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانک كشاورزی كازرونفارس72251162

كازرون خیابان امام خمیني روبروی پستكازرونفارس72251444

میدان شهداروبرو بانک رفاهكوارفارس72251155

(اكبری)كوارمیدان شهدا پاساژولي عصركوارفارس72251403

شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارسگله  دارفارس72251514

مرودشت جنب سازمان تامین اجتماعيمرودشتفارس72251189

مرودشت خیابان سعدی ابتدای خیابان فرهنگمرودشتفارس72251367

چهارراه مختارآباد- خ چمران-مرودشت-فارسمرودشتفارس72251426

 قدوسي4خیابان قدوسي نبش كوچه -توتستان-نورابادممسنيممسنيفارس72251507

شهر گله دار(فارس )مهر فارس72251278

خیابان شهید فهمیده دفتر پیشخوان(فارس )مهر فارس72251008

نوراباد ممسني خ طالقاني ساختمان وب گستر(فارس )نورآباد فارس72251275

1فارس نورآباد ممسني دوراهي جنب شهرداری بلوار ولیعصر نبش كوچه (فارس )نورآباد فارس72251125

نرسیده به گلزار شهدا- خ امام خمینيني  ريزفارس72251172

روبروی بانک كشاورزی  - (عج)ابتدای بلوار ولي عصر- میدان فضل ني  ريزفارس72251140

فارس ني ريز  ابتدای خ قدسني  ريزفارس72251226

قزوين ابیک روبروی بانک مسكن نبش خ شهیدان شجاعيآبیکقزوين72261055

ضیاءآباد خ امام جنب پست بانکتاكستانقزوين72261051

خ موسي صدر روبروی بانک كشاورزیتاكستانقزوين72261031

متری ولیعصر8بهمن جنب 22الوند بلوارشهرک  صنعتي  البرزقزوين72261008
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78پالک - جنب ساختمان مركزی بیمه البرز - خامنه ای ... بلوار آيت اقزوينقزوين72261048

قزوين انتهای غیاث اباد جنب پل شهد رجاييقزوينقزوين72261127

14 و 12، حدفاصل كوچه شقايق (ره)، بلوار امام خمیني 1قزوين، محمديه، منطقهمحمديهقزوين72261109

شهر جعفريه بلوار ايت اله مطهری روبروی بانک ملي - قم (قم )جعفريه  قم72271028

ساختمان ادارات (ع)شهر سلفچگان بلوار امام رضا سلفچگانقم72271087

rقمقم72271020 جنب مؤسسه مهر- سه راه ساالريه - بلوار امین - قم 

م ازادگان پلوار ش عابدی م ش دقايقيقمقم72271004

قم خ عمارياسر جنب پاساژالزهراقمقم72271058

55قم میدان پلیس خ انقالب نبش ک قمقم72271067

بانه خیابان طالقاني پايین تر از بانک ملت مركزیبانهكردستان72281150

بانه خیابان امام باالتر از سه راه اداره برق جنب حسینیه خاتم االنبیاءبانهكردستان72281016

9شهركانیسور بلوار مولوی نبش كوچه شاهو بانهكردستان72281119

خ انقالب جنوبي باالتر از كوچه بیمارستان- بانهبانهكردستان72281152

بانه خیابان مطهری روبروی مسجد رسالتبانهكردستان72281093

استان كردستان شهرستان دهگالن شهر بلبان اباد خ امام شافعي بلبان  آبادكردستان71281110

شهرستان بانه میدان عالمه برده ش  دفتر پیشخوان شريفي(كردستان )بوئین  كردستان72281177

بیجار میدان طالقاني ابتدا توحید شماليبیجاركردستان72281076

خیابان پاسداران خدمات ارتباطي حبیبيدهگالنكردستان72281021

 چهار راه بنیاد مسكن1فاز ديواندرهكردستان72281075

 تیر خ ابوذر جنب گرمابه سعدی سابق7بلوار سقزكردستان72281099

سقز بلوارصالح الدين ايوبي روبروی كمیته امدادسقزكردستان72281005

سقز خ امام پشت پاساژ آدميسقزكردستان72281160

سنندج خ فجر پائین تر از بانک ملت دفتر پیشخوان فجرسنندجكردستان72281128

خ استانداریسنندجكردستان72281017

خ حافظ سنندجكردستان72281007

سنندج چهاراه طالقاني جنب فروشگاه ستاره آبيسنندجكردستان72281122

سنندج خ شهید بروجردی روبروی ک مسجد محمدیسنندجكردستان72281124

دی روبرو تامین اجتماعي28سنندج بلوارسنندجكردستان72281112

427خیابان شهدا نرسیده به سه راهي تختي پسنندجكردستان72281139

كردستان سنندج خ گلشن روبروی مغازه های شهرداریسنندجكردستان72281180

خ شريعتي روبروی نیروی انتظاميقروهكردستان72281045

قروه خ شريعتي چهارراه بوعلي طبقه پايین پاساژ منوچهریقروهكردستان72281046

خیابان مدرس شرقي جنب كوچه شهید بابامحمدیقروهكردستان72281038

قروه خ حسینیه قروهكردستان72281049

كامیاران خ اسد آبادی روبروی فروشگاه فرهنگیانكامیارانكردستان72281033

بافت خیابان طالقاني روبروی فروشگاه فرهنگیانبافتكرمان72291159

بافت میدان سینما ابتدای طالقاني غربيبافتكرمان72291079
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بافت خ طالقای غربي روبروی كمیته امداددفتر پیشخوان دولتبافتكرمان72291032

بم خیابان پاسدرانبمكرمان72291008

بم خ مدني دفترپیشخوان خدمات دولتبمكرمان72291143

بم خ امام بمكرمان72291093

بم بلوار معلم روبروی ورزشگاه فجربمكرمان72291033

متری قدس14بم خ بمكرمان72291138

بم خ نجات الهي بمكرمان72291101

11روبروی كالنتری -خ قرني غربي-جیرفتجیرفتكرمان72291160

جیرفت چ راه دهخدا خ ولیعصر شرقيجیرفتكرمان72291124

جیرفت چهار راه ژاندارمری خیابان شهید قرني شرقي بعد از ساختمان بانک رسالت جیرفتكرمان72291053

 شهريور17كرمان جیرفت خ تختي جنوبي روبه روی بانک ملي شعبه جیرفتكرمان72291145

جیرفت میدان معلم خ آزادی جنب مخابراتجیرفتكرمان72291149

12جیرفت خ مصطفي خمیني نبش ک جیرفتكرمان72291116

كرمان جیرفت بلوار هلیل جنب بانک ملت دفتر پیشخوان المهدیجیرفتكرمان72291077

رابر خ خیام روبروی اداره مخابراترابركرمان72291054

كرمان رابر میدان معلم نبش میدانرابركرمان72291137

راور خ امام جنب بانک رفاهراوركرمان72291059

راور ابتدای خ گلنار راوركرمان72291065

رفسنجان خ شهید نوری نبش چهارراه دانشجورفسنجانكرمان72291013

میدان شهدارفسنجانكرمان72291128

زرندخ امام روبروی درب قديم فرمانداری(كرمان )زرند كرمان72291066

8زرندخ مطهری جنب مطهری (كرمان )زرند كرمان72291089

خ فلسطین روبروی بانک توسعه تعاون(كرمان )زرند كرمان72291231

ابتدای خیابان توكلي-زرند(كرمان )زرند كرمان72291219

سیرجان خیابان انقالب جنب كوچه مسجد صاحب الزمان طبقه اولسیرجانكرمان72291134

میدان نماز خ خامنه ای روبروی امورمالیاتي(كرمان )شهربابک  كرمان72291015

شهربابک میدان ولیعصر ابتدای بلوار معلم(كرمان )شهربابک  كرمان72291085

عنبرآباد خ امام سه راه امیراباد عنبرآبادكرمان72291105

31بلور جمهوری بلوار فارابي ساختمانكرمانكرمان72291073

2خ قرني جنب بیمه تامین اجتماعي شماره كرمانكرمان72291019

47و45خ شهیدمصطفي خمیني بین ک كرمانكرمان72291021

3میدان آزادی ابتدای بلوار شهید صدوقي قبل از ک كرمانكرمان72291027

48نبش كوچه -  شهريور17خ - كرمانكرمانكرمان72291057

.حد فاصل چهار راه شفا وفرهنگیان روبروی اداره منابع طبیعي. كرمان بلوار جمهوریكرمانكرمان72291136

19 و 17ابتدای بلوار قدس بین کكرمانكرمان72291030

52و 50خ ابوذر شمالي حد فاصل ک كرمانكرمان72291049

20و18كرمان خ مهديه بین كوچه كرمانكرمان72291140
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كرمان خیابان فلسطین ضلع جنوبي میدان بسیج  طبقه زيرين اژانس كارمانیاكرمانكرمان72291120

نبش چ امیر كبیر- بلوار جمهوری اسالمي - كرمان كرمانكرمان72291023

بزرگراه امام حدفاصل پل ابوذر وپل باقدرتكرمانكرمان72291003

بل امام خمیني - كرمان كاظم آبادكرمانكرمان72291037

1كرمان ترمینال جنب تعاوني كرمانكرمان72291135

كرمان ابتدای بلوار حمزهكرمانكرمان72291125

كرمان كوهبنان خ امام روبروی دانشگاه آزادكوهبنانكرمان72291061

كرمان بردسیر الله زار خ امام جنب مخابراتالله زاركرمان48225

جنب تامین اجتماعي-بلوار خلیج فارس- شهرستان منوجان - استان كرمان (كرمان )منوجان  كرمان72291156

رستم اباد خ اصلينرماشیركرمان72291234

(ع)بیستون جنب مسجد موسي بن جعفربیستونكرمانشاه72301281

كرمانشاه ثالث باباجاني خ فرمانداریثالث  باباجانيكرمانشاه72301033

(قادری)زيارت تمرخان دفتر پیشخوانثالث  باباجانيكرمانشاه72301121

خ امام روبروی بانک ملتجوانرودكرمانشاه72301178

جوانرود خ طالقانيجوانرودكرمانشاه72301175

روانسر زمین شهری روبروی اداره داراييروانسركرمانشاه72301041

كرمانشاه روانسر خ اصلي روبروی بانک مليروانسركرمانشاه72301164

2جنب گزينه  (ره)خ امام سرپل  ذهابكرمانشاه72301213

خ امام روبروی اداره داراييسرپل  ذهابكرمانشاه72301244

بلوار باهنر روبروی شركت ارتباطات زير ساختسرپل  ذهابكرمانشاه72301066

متر داخل كوچه  دفتر پیشخوان آرشام10سرپل ذهاب خیابان راه كربال روبروی دبیرستان سمیه كوچه شاهد هفتم سرپل  ذهابكرمانشاه72301112

بعداز چهارراه دانش-خیابان ولیعصر-شهرک ولیعصر-سنقر-كرمانشاهسنقركرمانشاه72301080

صحنه میدان مولویصحنهكرمانشاه72301179

صحنه خیابان مولوی دفترپیش خوان فوژانصحنهكرمانشاه72301056

قصرشیرين خ پیروزی روبروی بانک ملي شعبه فرهادقصرشیرينكرمانشاه72301240

خ فردوسي سه برق خ فاطمیه كرمانشاهكرمانشاه72301189

متری سوم30(گذرنامه سابق)متری آل آقا45كرمانشاه كرمانشاهكرمانشاه72301280

15كرمانشاه مسكن شهرک جواديه نبش كوی كرمانشاهكرمانشاه72301017

خیابان شهید دكتر چمرانگیالنغربكرمانشاه72301068

گیالنغرب خیابان شهید بهشتيگیالنغربكرمانشاه72301014

ماهیدشت روبروی بانک مليماهیدشتكرمانشاه72301085

كرمانشاه شهرستان صحنه بخش دينور میانراهانمیان  راهانكرمانشاه72301006

هرسین خ ش مصطفي خمینيهرسینكرمانشاه72301237

دهدشت میدان مركزی شهر(كهگیلويه وبويراحمد)آب  شیرين كهگیلويه و بويراحمد72311056

دفتر پیشخوان يوسف كرمي- جنب بانک رفاه - خیابان اصلي - باشت باشتكهگیلويه و بويراحمد72311063

ياسوج چهار راه معاد نبش خ جوانمردی(ياسوج )بويراحمدكهگیلويه و بويراحمد72311035

ياسوج میدان جانبازان گلستان چهار(ياسوج )بويراحمدكهگیلويه و بويراحمد72311059
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 متر پايین تر200ياسوج بلهزار روبروی دانشگاه ازاد (ياسوج )بويراحمدكهگیلويه و بويراحمد72311060

دفتر پیشخوان حاتمي-ابتدای بلوار چمران روبروی هتل ارم-ياسوج(ياسوج )بويراحمدكهگیلويه و بويراحمد72311051

23و22بین شاهد -خیابان معلم-ياسوج(ياسوج )بويراحمدكهگیلويه و بويراحمد72311002

كهگیلويه و بويراحمد چرام خ ولیعصر(تل  گرد)چرام  كهگیلويه و بويراحمد72311061

چرام خ شهدا(تل  گرد)چرام  كهگیلويه و بويراحمد72311057

7598119114دناكهگیلويه و بويراحمد72311031

خیابان امام خمیني جنوبي (كهگیلويه )دهدشت  كهگیلويه و بويراحمد72311041

دهدشت خ نورالديني چهراره حسیني(كهگیلويه )دهدشت  كهگیلويه و بويراحمد72311027

دهدشت میدان امام حسین بلوار شريعتي روبروی بانک صادرات(كهگیلويه )دهدشت  كهگیلويه و بويراحمد72311049

دهدشت خ جمهوری(كهگیلويه )دهدشت  كهگیلويه و بويراحمد72311058

خیابان پارسي بلوار ولیعصر روبروی بانک ملي مركزی نرسیده به پمپ(گچساران )دوگنبدان  كهگیلويه و بويراحمد72311083

م امام حسین- ديشموکديشموکكهگیلويه و بويراحمد72311047

ديشموک میدان امام حسین بلوار غدير  خیابان شهید بهروزديشموکكهگیلويه و بويراحمد72311096

سي سخت خ امام حسینسي  سختكهگیلويه و بويراحمد72311015

روبه روی بانک ملت-خیابان شهید مدرس-خیابان امام خمیني شمالي-دهدشت(دهدشت )كهگیلويه  كهگیلويه و بويراحمد72311064

ساختمان اداره پست شهر سوق  _جنب كتابخانه سوق  _نرسیده به شهرداری  _خیابان شهرداری  _خیابان شهدا -شهر سوق(دهدشت )كهگیلويه  كهگیلويه و بويراحمد72311094

چهار راه ساعت جنب بانک آينده انتخای پاساژ آسیا دفتر پیشخوان دولت سفیر گچساران(دوگنبدان )گچساران  كهگیلويه و بويراحمد72311032

خیابان ولیعصر- باشت-  گچساران(دوگنبدان )گچساران  كهگیلويه و بويراحمد72311044

جنب اداره كار و اموراجتماعي-چهار راه فرمانداری قديم-گچساران(دوگنبدان )گچساران  كهگیلويه و بويراحمد72311054

گچساران خیابان بالديان جنب داروخانه شبانه روزی جعفرپور دفتر پیشخوان دولت پاسارگاد (دوگنبدان )گچساران  كهگیلويه و بويراحمد72311039

گچساران خیابان عمران(دوگنبدان )گچساران  كهگیلويه و بويراحمد72311072

ياسوج لوداب شهر گراب(كهگیلويه وبويراحمد)گراب  كهگیلويه و بويراحمد72311092

جنب بهزيستي (ره)خیابان امام خمیني-لنده(كهگیلويه وبويراحمد)لنده  كهگیلويه و بويراحمد72311026

كهگیلويه وبويراحمدبهمئي لیكک خ رهبریلیكکكهگیلويه و بويراحمد72311004

ياسوج مادوان علیا باالتر از مخابرات نبش خ شهید بهشتي(كهگیلويه وبويراحمد)مادوان  كهگیلويه و بويراحمد72311093

ياسوج مادوان بلوار صاحب الزمان روبروی خ سید الشهدا(كهگیلويه وبويراحمد)مادوان  كهگیلويه و بويراحمد72311098

مارگون بلوار امام خمینيمارگونكهگیلويه و بويراحمد72311089

ياسوج میدان شهدا سردار جنگل شمالي جنب داروخانه دكتر عسكر پور(بويراحمد)ياسوج  كهگیلويه و بويراحمد72311033

باالتر از دادگاه انقالب دفتر پیشخوان خدمات دولت سامان-خیابان سردار جنگل شمالي - ياسوج(بويراحمد)ياسوج  كهگیلويه و بويراحمد72311025

آق قال خ شهید باهنر خ شهید گركزآق  قالگلستان72321085

2خ جمهوریبندر تركمنگلستان72321099

بندر تركمن خ سید قطب روبروی اموزش و پرورش دفتر خدمات ارتباطي ساريخانيبندر تركمنگلستان72321061

بندرتركمن خ آزادی جنب بانک ملتبندر تركمنگلستان72321122

 دفترخدمات لشكربلوكي42انقالب  (ره)خ امامبندرگزگلستان72321100

بندرگزجنب اداره برقبندرگزگلستان72321049

خان ببین خ امام روبروی بانک تجارت-گلستان دلندگلستان72321001

7 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستانرامیانگلستان72321018
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راه هنرستان جنب مشاور امالک پديده4علي آبادكتول خ كمربندی (گلستان )علي  آباد  گلستان72321068

گالیكش جنب بانک سپهگالیكشگلستان72321108

14خ شهدا نبش الله  گرگانگرگانگلستان72321096

خ دانشجو روبروی دانشگاه آزاد گرگانگلستان72321067

خ رازی بعدازمركز بهداشت نبش خ سید احمد خمینيگرگانگلستان71321081

راه بعثت جنب دارو خانه دكتر آزادراد4 راه انقالب و4گرگان بین گرگانگلستان72321115

184گنبد خ سیاوش پالکگنبدكاووسگلستان72321020

گلستان كالله خ انقالب روبه روی نانوايي غالميگنبدكاووسگلستان72321077

 شهريور شرقي روبروی مسجد عسگريه17خیابان گنبدكاووسگلستان72321080

گنبد خیابان شهید چمران نرسیده به چهارراه دوم گنبدكاووسگلستان72321074

گنبد اداره گاز خ شهید دستجردی جنب آژانس مهدی گنبدگنبدكاووسگلستان72321088

شهريور غربي نرسیده به چهاراه اول17گنبدكاووسگلستان72321094

24گلستان مینودشت خ سیدجمال الدين نبش شكوفهگنبدكاووسگلستان72321141

گنبدخیابان خرمشهرنبش موسي بن جعفرگنبدكاووسگلستان72321138

استان گلستان شهرستان مراوه تپه بخش گلیداغ گلیداغ خیابان داغستاني نبش سه راه شیخ داغستانيمراوه  تپهگلستان72321156

اسالم جنب بانک ملي اسالمگیالن72331142

www.p.sofisاملشگیالن72331148 iavash@ yahoo .com

املش خ  ش بهشتياملشگیالن72331180

آستارا بلوار بسیج جنب سپاه دفتر پیشخوان خدمات دولتآستاراگیالن72331053

گیالن آستانه اشرفیه میدان جمهوری روبروی بانک سپهآستانه  اشرفیهگیالن72331158

آستانه اشرفیه بلوار معین روبروی خ جهادآستانه  اشرفیهگیالن72331149

روستای لوخ- استانه اشرفیه -گیالنآستانه  اشرفیهگیالن72331410

بندرانزلي خیابان حافظ دفتر پیشخوان دولت حافظبندرانزليگیالن72331184

120پالک -گلشن-بندرانزليبندرانزليگیالن72331525

پره سر خیابان امام روبه روی بانک صادرات پره  سرگیالن72331072

گیالن رودسر شهر چابكسر خ امام جنب رستوران نگین دفتر پیشخوان دولتچابكسرگیالن72331324

گیالن چابكسر خ امام خمیني خ فرهنگچابكسرگیالن72331337

گیالن چابكسر علي صفری روبروی مجتمع صبا باتریچابكسرگیالن72331401

چوبر1139گیالن تالش شهرچوبر خ امام روبروی بانک ملت دفترپیشخوان دولت چوبرگیالن72331139

دفتر پیشخوان دولت-روبروی پارک شهر-بلوار امام رضا-خیابان مطهری-خشكبیجارخشكبیجارگیالن72331277

روستای مرزدشت-خمام-گیالنخمامگیالن72331413

رودسر رحیم آباد خ امام پاساژحكمي(گیالن )رحیم  آباد گیالن72331124

خمام چوكام جنب بانک صادراترشتگیالن72331041

4پ (حلیم محمود)خ مطهری كوچه شهید عالمي رشتگیالن72331067

كمربندی ش بهشتي يخسازی ج شیريني علیرضا رشتگیالن72331155

فلكه گاز زير ساختمانهای رامیزارشتگیالن72331085

رشت بلوار شهید بهشتي جنب پل جمارانرشتگیالن72331231
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62پ-خ شريعتي-لشت نشا-رشترشتگیالن72331057

 دفتر پیشخوان دولت48رشت گلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر كتاب پالک رشتگیالن72331115

خ بیستون روبروی پاساژ بیستون- رشت رشتگیالن72331034

1رشت گلسار روبروی اداره پست برج پارس طرشتگیالن72331194

رشت خ شريعتي فلكه صیقالن رو به روی پاساژديلمان جنب مهمانپذير ازادیرشتگیالن72331073

رشت خ سردارجنگل جنب مسجد كرف ابادرشتگیالن72331079

رشت پیربازار خ ش قرباني نژاد ساختمان عابدیرشتگیالن72331048

رشت بلوار شهید انصاری بلوار احمد زاده به طرف ديانتي زير ساختمان هانیه رشتگیالن72331193

 روستاييICTگیالن رشت بلوار شهدای كمنام انتهای خیابان شهید ناصر حجتي سیاه اسطلخ دفتر رشتگیالن72331394

رشت میدان زرجوبرشتگیالن72331060

گیالن خشكبیجار روبروی آتش نشاني سابقرشتگیالن72331238

196معلم علي اباد ک داورپ-رشت .گیالنرشتگیالن72331256

72331077گیالن رشت بلوار شهید بهشتي شهرک امام خمیني ابتدای ورودی حمیديان دفتر پیشخوان دولت رشتگیالن72331077

خمام كته سر-رشترشتگیالن96119

رشت خ شهدا پل جانبازان ابتدای بلوار مدرس روبروی بانک ملي ايرانرشتگیالن72331218

رشت يخسازیرشتگیالن72331273

بلوار بهشتي مقابل پزشكي قانوني رشتگیالن72331113

رشت گلباغ نماز ابتدای شهرک شهید بهشتي جنب رستوران هفت سوررشتگیالن72331250

رشت خ شريعتي جنب بانک انصار دفتر پیشخوان خدمات دولترشتگیالن72331001

كوچصفهان جعفرآباد جنب آژانس رفاهرشتگیالن72331435

رشت بلوارمعلم اول خیابان استادسرا كوچه شهید ملكوتیان ساختمان نوررشتگیالن72331290

خیابان امام باال تر از میدان نماز روبه روی اداره مالیات و داراييرضوانشهرگیالن72331341

جنب بانک كشاورزی-چهارراه اصلي-خ امام خمینيرضوانشهرگیالن72331344

شهر جیرنده فاز يک دفتر پیشخوان دولت(گیالن )رودبار گیالن72331047

جنب شیريني فروشي بي بي-خیابان امام -رستم اباد -رودبار -گیالن (گیالن )رودبار گیالن72331286

رودبار پايین بازار جنب آژانس سینا(گیالن )رودبار گیالن72331331

الهیجان رودبنه بلواردكترحشمت جنب بانک صادراترودبنهگیالن72331105

رودسر خ انقالب  دفتر ارتباطي رودسرگیالن72331128

كالچای خ امام جنب پاساژ كاسپینرودسرگیالن72331071

رودسر م امام جنب چاپ سینارودسرگیالن72331202

5نبش الله -خیابان شهدا-رودسر-گیالنرودسرگیالن72331274

بعد از مخابرات سابق-خیابان فرهنگرودسرگیالن72331293

يشخوان دی÷دفتر (سبزی فروشان)ور ÷خیابان شهید مهین - شهگرستان رودسر - گیالنرودرودسرگیالن72331325

رودسر احمداباد نبش ک سعادترودسرگیالن72331470

ديلمان خیابان امام سیاهكلگیالن72331098

روبروی بازار برنج فروشان ساختمان صارم-خیابان امام-گیالن سیاهكلسیاهكلگیالن72331279

گیالن سیاهكل خ امام روبروی شهرداریسیاهكلگیالن72331291
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استان گیالن شهرسیاهكل خ امام خمیني روبروی كفش مليسیاهكلگیالن72331251

گیالن شهرستان سیاهكل روبروی فرمانداریسیاهكلگیالن72331283

خیابان امام خمیني ره  روبروی بانک كشاورزی كوچه صفائي  مجتمع تجاری ابراهیمي- سیاهكل -گیالن سیاهكلگیالن72331375

گیالن سیاهكل اسپیلي دفتر پیشخوان سیاهكلگیالن72331264

گیالن شفت بلوار طالقاني دفتر فرجام(گیالن )شفت  گیالن72331066

خیابان ولي عصر جنب مسجد جامع دفتر پیشخوان تقوی-شهرستان شفت-گیالن(گیالن )شفت  گیالن72331339

میدان سردار جنگلصومعه  سراگیالن72331033

گیالن صومعه سرا خ باقر نجفي روبروی ساد فرماندهي نیروی انتظاميصومعه  سراگیالن72331156

كسما خ سردار جنگل  جنب نوشت افزاز حقي رادصومعه  سراگیالن72331086

صومعه سرا خ طالقانيصومعه  سراگیالن72331340

گیالن فومن خ امام روبروی ثبت احوالفومنگیالن72331008

فومن خ سردار جنگل جنب بانک صادرات پاساژ غفاریفومنگیالن72331021

خیابان عالمه طباطبايي،جنب سايپاسمیع.گیالن،فومنفومنگیالن72331303

فومن روستای زيده باال جنب دهیاریفومنگیالن72331441

صومعه سرا كسماء خ سردارجنگل روبروی داروخانهكسماءگیالن72331179

باالگفشه- لشت نشا - رشت كفشهگیالن72331429

كالچای خ امام روبروی مطب دكتر رودباركيكالچائگیالن72331036

كالچای جنب بانک سپه دفتر خدماتيكالچائگیالن72331136

سراه تختي خ معلمكناردريائ  تالشگیالن72331080

خطبه سرا پست بانک نعمتي-تالشكناردريائ  تالشگیالن71331145

جنب تاكسي تلفني نیک-بلوار امام-كوملهكوملهگیالن72331282

گیالن كیاشهر خ امام(گیالن )كیاشهرگیالن72331222

دفتر پیشخوان طالبیان-روبروی اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخگوراب  زرمیخگیالن72331474

گیالن صومعه سرا گورابزرمیخ خ امام خمیني ورودی بازارگوراب  زرمیخگیالن72331101

11الهیجان خ پرستار نبش پاسداران پشت كالنتری(گیالن )الهیجان  گیالن72331028

الهیجان خیابان انقالب جنب مدرسه فضیلت(گیالن )الهیجان  گیالن72331152

الهیجان خ شهدا(گیالن )الهیجان  گیالن72331044

الهیجان میدان بصیرت ابتدای كوچه خسروی(گیالن )الهیجان  گیالن72331090

20الهیجان كاشف شرقي بعداز كوچه (گیالن )الهیجان  گیالن72331166

الهیجان خیابان سردارجنگل جنب نانوايي لواش(گیالن )الهیجان  گیالن72331214

گیالن الهیجان رودبنه خ امام دفترپیشخوان دولت(گیالن )الهیجان  گیالن72331308

گیالن لشت نشا خ سردار جنگل جنب پستلشت  نشاءگیالن72331477

لنگرود خ امام روبروی شهرادیلنگرودگیالن72331125

(ع)گیالن لنگرود جاده چمخاله بعد از میدان امام حسن مجتبيلنگرودگیالن72331107

گیالن لنگرود شهر چاف روبروی نانوايي سنكگيلنگرودگیالن72331204

لنگرود میدان معلم  روبروی  دانشگاه  پیام نورلنگرودگیالن72331247

12خیابان شهید رجايي نبش صاحب لنگرودگیالن72331052
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متری آزادگان ساختمان مبین دفتر پیشخوان معین35گیالن لنگرود خ سعدی بلوارلنگرودگیالن72331305

جنب نانوايي صباغ پور-خ سلمان فارسي-لنگرودلنگرودگیالن72331328

ابتدای بلوار فردوس-روبه روی میدان بار-لنگرودلنگرودگیالن72331203

كوچه بندری- روبروی كفش ملي -لنگرودلنگرودگیالن72331243

لنگرود خیابان امام خمیني سه راه جاده چمخاله پشت بانک سپهلنگرودگیالن72331068

 گیالن لوشان خ شهیدگودرزوندجنب بانک ملتلوشانگیالن72331095

دفترپیشخوان خدمات دولت -1بن بست ياس - روبروی اداره پست - خ امام خمیني - لولمان -رشت لولمانگیالن72331349

گیالن تالش لیسار پست بانک ستاریلیسارگیالن72331135

ماسال خ ولیعصر جنب اداره دارايي ماسالماسالگیالن71331173

استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروی بانک مليماسالگیالن72331015

تالش خ خرمشهر جنب مطب دكتر اسوبارهشتپرگیالن72331110

گیالن تالش هشتپرخ طالقاني روبروی دادگستریهشتپرگیالن72331160

گیالن تالش شهر حويق هشتپرگیالن72331271

میدان نماز- تالش هشتپرگیالن72331270

4371958536هشتپرگیالن72331376

جنب بانک ملي(ره)خ امام خمیني -میدان بسیج .واجارگاهواجارگاهگیالن72331321

لرستان شهرستان ازنا بلوار جهاد كشاورزی مقابل جهاد ازنالرستان72341041

لرستان الشتر خ امام پايینتر از بانک سپه روبروی پاساژ میرزاپورالشترلرستان72341050

الشتر خ ؟آيت اله بروجردی روبروی تعاوني فرهنگیانالشترلرستان72341238

روبروی تاالر آسمان مجتمع دلفین(ره)الیگودرز خیابان امامالیگودرزلرستان72341059

الیگودرز خیابان مدرس بین چهارراه محمديه و میدان شهدا نبش كوچه شهید فتح اله سرلکالیگودرزلرستان72341157

میدان ازادی روبروی بانک صادراتالیگودرزلرستان72341024

الیگودرز خیابان معلم روبروی پل میالدالیگودرزلرستان72341231

نبش بلوار شاهد شمالي-الیگودرزالیگودرزلرستان72341234

روبروی شركت گاز-بلوار شهید رضا روشني-بلوار شرقي-الیگودرز-لرستانالیگودرزلرستان72341236

پلدختر روبروی هالل احمرپلدخترلرستان72341158

پلدختر خ هفت تیر روبروی اداره پست پلدخترلرستان72341191

پلدختر خ شهید مدني نبش كوچه شهید صدوقي روبروی حسینیه قمر بني هاشم پلدخترلرستان72341072

پلدختر خ امام روبروی بانک تجارتپلدخترلرستان72341136

خ امام روبه روی بانک صادراتپلدخترلرستان72341135

خ جانبازان ابتدای بلوار میدان تیر (لرستان )خرم  آباد لرستان72341081

72341008خ انقالب روبروی آژانس باران دفتر پیشخوان دولت (لرستان )خرم  آباد لرستان72341008

 روبه روی نگارخانه503خیابان حافظ پالک (لرستان )خرم  آباد لرستان72341097

لرستان دورودابتدای بلوارالغدير روبروی دادگستریدورودلرستان72341064

روبروی پاساژمیالدنور(ع)میدان امام حسین دورودلرستان72341034

گراب خیابان رهبریطرهانلرستان72341201

كوهدشت كوهناني خ رهبری روبروی بانک مليكونانيلرستان72341172
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كوهناني خیابان رهبریكونانيلرستان72341198

خ امام خمیني باالتر از مخابرات(لرستان )كوهدشت  لرستان71341101

خیابان رهبری جنب بانک صادرات روبروی بانک تجارت(لرستان )كوهدشت  لرستان71341098

6841755443(لرستان )كوهدشت  لرستان72341147

شهريورروبروی نانوايي سنگک17میدان معلم خ (لرستان )كوهدشت  لرستان72341075

لرستان كوهدشت چهراراه بوعلي(لرستان )كوهدشت  لرستان72341245

معموالن خ امام ره روبروی پمپ بنزين معموالنلرستان72341062

نوراباد خ امام پايین تر از بانک مسكن(لرستان )نورآباد لرستان72341155

نوراباد لرستان سه راه ولي عصر(لرستان )نورآباد لرستان71341021

خیابان امام رضا میدان میرحیدر میدان صدفآملمازندران72351078

بابل روستای كمدره-امل جاده قديم املآملمازندران72351273

خ شهید بهشتي پاساژ صمیميآملمازندران72351233

12آمل خ طالب املي نرسیده به دريا آملمازندران72351353

خیابان امام رضا جنب اداره پستآملمازندران72351008

امل خ هراز نبش افتاب يكمآملمازندران72351221

 شهريور ابتدای بلوار طالب آملي مجتمع تجاری فجر17امل میدان آملمازندران72351141

37آم خ طالب آملي نبش درياآملمازندران72351225

4وصال -امامزاده عبداهلل-آمل-مازندرانآملمازندران72351578

58 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل آملمازندران72351023

 پلک سفلي44آمل بلوار بسیج الله آملمازندران72351903

بابل چهارشنبه پیش روبروی مسجد امام حسن مجتبيبابلمازندران72351193

بابل بندپي شرقي  سه راه گلوگاهبابلمازندران72351106

روستای پايین گنج افروز بابلمازندران72351265

منصوركندهبابلمازندران72351239

بابل بندپي غربي خشرودپيبابلمازندران72351058

315ج بابل بابلسر پازوارجنب بانک صادرات پبابلمازندران72351303

3خیابان شهید صالحي روبروی تامین اجتماعي بابلمازندران72351197

جاده ج آمل بابل سپاه دانش روستا پیچاكال بابلمازندران72351165

 روبروی بانک ملت11بابل موزبرج قبل ازارشاد بابلمازندران72351183

بندپي شرقي روستای سیدنظام الدينبابلمازندران72351423

متربعدپل حبیبي400.جاده شهیدصالحي.بابلبابلمازندران72351562

بابل جاده قديم آمل گله محله چناربنبابلمازندران72351777

17مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل بابلمازندران72351824

16و14بلوار شريفي بین شريفي بابلسرمازندران72351120

بابلسرپازواركاسه گرمحلهبابلسرمازندران72351473

كله بست مقابل بانک كشاورزیبابلسرمازندران72351508

بابلسر سه راه علوم پايه جنب تاكسي تلفني مالصدرابابلسرمازندران72351349

@epishkhan_org epishkhan.ir



12:00 ساعت 22/12/95:آخرین بروزرسانی  دفاتر منتخب پیش ثبت نام شوراهای شهر و روستا

بابلسر میدان شهرباني مجتمع گلبابلسرمازندران72351776

خ باهنر روبروی دبیرستان نجابتبهشهرمازندران72351065

ابتدای خیابان فرودگاه نبش كوچه جنتبهشهرمازندران72351378

مازندران شهرستان گلوگاه روستای لمراسک بهشهرمازندران72351294

بهشهر خ هنر جنب اداره پستبهشهرمازندران72351043

بهشهر خ هاشمي نژاد نبش پاساژعرفانيبهشهرمازندران72351152

مازندران بهشهر خلیل شهر علمدارمحله جنب بانک ملتبهشهرمازندران72351051

خ امام جنب داروخانه خاتم-زاغمرز-بهشهربهشهرمازندران72351285

خ امام روبروی بانک ملتبهنمیرمازندران72351046

پل سفید جنب بانک رفاهپل  سفیدمازندران72351268

سوادكوه زيراب ايستگاه آالشت جنب كاشي سرامیک آالشتيپل  سفیدمازندران72351786

تنكابن خ جمهوری جنب اداره تبلیغات اسالميتنكابنمازندران72351092

39میدان امام پالکتنكابنمازندران72351132

ابتدای خیابان مهر- خیابان جمهوری تنكابنمازندران72351119

تنكابن جنب اداره پستتنكابنمازندران72351337

خرم اباد روبروی بانک مليتنكابنمازندران72351049

شیرود روبروی هتل رادمهر تنكابنمازندران72351326

روستای ولي آبادتنكابنمازندران72351430

دفتر پیشخوان-جنب مخابرات-میدان بازار-سلیمان آباد-تنكابنتنكابنمازندران72351492

شاقوزكوتي جنب دهیاری كراتكله-جاده خرم اباد-تنكابن-مازندرانتنكابنمازندران72351519

مازندران تنكابن نعمت آباد خ شهداجنب تاكسي سعیدتنكابنمازندران72351495

روستايي اشكوريانictخرداد پلسرا ساختمان قائم حنب قصابي  15مازندران تنكابن نشتارود ختنكابنمازندران72351648

تنكابن میدان هفت تیر  ابتدای خ كشاورزتنكابنمازندران72351604

تنكابن جاده سلیمان آباد مالعظیم رزگاهتنكابنمازندران72351699

cngروبروی جايگاه -خرداد15خیابان -نشتارود-مازندرانتنكابنمازندران72351836

جويبار خ امام ابتدای خ ش رجائي جنب نانوائي نظریجويبارمازندران72351231

روبروی بانک ملي مركزی-خیابان امام-جويبار-مازندرانجويبارمازندران72351901

ابتدای جاده هريس روبروی باربری حقیقت-شهرستان رامسر-استان مازندرانچالكرودمازندران72351791

چالوس میدان معلم دفتر پیشخوان دولت -مازندرانچالوسمازندران72351117

چالوس هچیرود جنب بانک مليچالوسمازندران72351174

چالوس تازه ابادچالوسمازندران72351445

(شیری)شهريورجنب اداره پست دفتر پیشخوان دولت 17چالوس خچالوسمازندران72351007

بابل جاده گنج افروز روستای درازكالدرازكالمازندران72351366

رامسر خ ش مطهری روبروی بیمارستانرامسرمازندران72351040

رامسربل امام رضا فرودگاه جنب ک قائمیهرامسرمازندران72351331

رامسر  میدان امام ابتدای خ مطهری روبه روی بانک ملي رامسرمازندران72351834

بابل خ گنج افروز روستای روشن اباد  پايین محلروشن  آباد بابلمازندران72351702
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زيراب خ ازادی(مازندران )زيرآب  مازندران72351204

مازندران سوادكوه زيراب روبروی بانک ملت(مازندران )زيرآب  مازندران72351188

بلوار آزادی روبروی پارک آفتابسارئمازندران72351134

162ساری اسالم آباد سه راه فرودگاه جنب دفتر ازدواجسارئمازندران72351280

ساری بلوار پاسداران كوچه گلشنسارئمازندران72351059

تقاطع سعدی- بلوار داراب - ساری سارئمازندران72351365

دادگستری2روبروی ساختمان شماره -خ امیركبیر-خ مازيار-ساریسارئمازندران72351292

ساری بل كشاورز نرسیده به ترمینال جنب تعاوني ثامنسارئمازندران72351335

ساری خ جمهوری ک صدوقيسارئمازندران72351021

ساری ابتدال خ مازيار جنب سینما ايران قديمسارئمازندران72351218

مازندران ساری بل امام رضا روبرو پارک قائمسارئمازندران72351014

ساری بلوار امام رضاع روبروی بانک صادرات سارئمازندران72351004

 دی كوچه شهید دوامي18ساری خیابان سارئمازندران72351131

ساری خیابان امیرمازندراني خیابان ام امسارئمازندران72351284

جنب كوچه ابان . بعد از سروش روبروی بیمه معلم .ساری خیابان جام جم سارئمازندران72351340

 متر داخل كوی اصحاب دفتر پیشخوان دولت شعباني20ساری كمربندی غربي سارئمازندران72351053

سورک بل امام رضا جنب بیمه داناسارئمازندران72351228

امل خ فرهنگ جنب تكیه اسک پاساژ زرشناسسارئمازندران72351126

ساری كمربندی جنوبيسارئمازندران72351370

روستای خانه سرمرز-فرعي بابلسر-بلوار فرح آباد-ساریسارئمازندران72351754

ساری خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه فوقاني ساختمان عرب خزائليسارئمازندران72351793

ساری بلوار طالقاني ابتدای كوی سنگ روبروی مشاور امالکسارئمازندران72351688

ساری سمسكنده بلوار ولیعصر روبروی مشاور امالک خانه سبزسارئمازندران72351348

1خیابان ولي عصر نبش خیابان شفاسارئمازندران72351897

خ نهضت كوی آزادیسارئمازندران72351257

ساری بلوار خزر روبروی مدرسه ششصد دستگاه ابتدای كوچه نیلوفرسارئمازندران72351807

4631339556سرخرودمازندران72351404

شیرگاه خیابان شهید تیموری روبه روی سپاهسوادكوهمازندران72351382

مازندران سوادكوه زيراب جنب ايستگاه سواری پل سفیدسوادكوهمازندران72351261

مازندران پل سفید بلوار جانبازان جنب اداره پستسوادكوهمازندران72351137

حاجي آبادروبروی بانک ملت-شیرگاه-سوادكوه-مازندرانسوادكوهمازندران72351831

تنكابن شیرود جنب امام زاده دفتر پیشخوان دولت سیدیشیرودمازندران72351322

جاده اصلي روبرو درمانگاه-نوشهر روستا صالح الدين كال صالح  الدين  كالمازندران72351784

54716سلمانشهر خ امام ج كارواش فرهادی دفتر خدمات ارتباطي (مازندران )عباس  آباد مازندران72351087

مازندران سلمانشهر اسب چین جنب پل(مازندران )عباس  آباد مازندران72351323

مازندران عباس اباد خ شهداء (مازندران )عباس  آباد مازندران72351321

مازندران عباس آبادخ امام روبروی بانک مسكن دفترپیشخوان دولت اوجاني(مازندران )عباس  آباد مازندران72351598
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خیابان شهدا روبروی آموزش و پرورش فريدونكنارمازندران72351142

خیابان شهید نامجو روبروی پاسگاه فريدونكنارمازندران72351215

خیابان ساری جنب بانک سپه نیماقائم  شهرمازندران72351111

خ ساری چهارراه فرهنگ كوی سیدين دفتر نوينقائم  شهرمازندران72351190

نرسیده به میدان امام- (ره)خیابان امام- كیاكالقائم  شهرمازندران72351241

كیاكال میدان شهید كشوری دفترايثارقائم  شهرمازندران72351229

  9ياس - خ ساری- قائمشهرقائم  شهرمازندران72351363

 1قائم شهر كوچكسرا روبروی كوچه قائم قائم  شهرمازندران72351070

مازندران قائمشهر خ بابل مقابل كوچه عدالتقائم  شهرمازندران72351015

دفتر پیشخوان ابراهیمي-روستای بااللموک-میدان جانبازان-قائمشهر-مازندرانقائم  شهرمازندران72351424

قائمشهر خیابان تهران جنب شهرک احمدی قائم  شهرمازندران72351364

خیابان اصلي جاده قاديكال- روستای فوالدكال- خ سید نظام الدين-پل هوايي-قائمشهر-مازندارانقائم  شهرمازندران72351694

دفتر پیشخوان دولت قراخیل- قراخیل - قائم شهر قائم  شهرمازندران72351523

جاده كیاكال روستای ديوكال نبش كوچه شهید متوليقائم  شهرمازندران72351643

چه ارش.مازندران قائم شهر كوقائم  شهرمازندران72351753

قائمشهر خ جويبارقائم  شهرمازندران72351827

قائمشهر قائم محله قائم  شهرمازندران72351826

4نرسیده به مهر-خیابان شرافت-خیابان كارگر-قائمشهر-مازندرانقائم  شهرمازندران72351182

دفتر پیشخوان عدالت-روبروی غذاخوری رضاخاني-پايین تر از شهرداری-كتالم-رامسركتالممازندران72351192

نرسیده به اداره پست- خیابان شهید طهاني- كتالم كتالممازندران72351374

كالردشت كرديچال خیابان فرهنگكرديچالمازندران72351881

جنب شركت مهندسي برق هونام-كوچه شكوفه-حسنكیف-كالردشتكالردشتمازندران72351667

كلیج خیلكلیج  خیلمازندران72351751

ركن كال باالدستهكیاكالمازندران72351738

رامسر هريس خ میرزاكوچكخان گالش محله كوچه مسجدگالش  محلهمازندران72351537

بابل جاده شهید صالحي روستای ولوكالگتابمازندران72351493

خ شهید پهلوان(مازندران )گلوگاه  مازندران72351009

مازندران گلوگاه خ امام روبروی بانک آرمان(مازندران )گلوگاه  مازندران72351683

مازندران،جويبار ،روستای گلیرد،جنب آرامگاه،دفتر پیشخوان گلیردمازندران72351421

جنب فروشگاه شهروند-لیماک-رامسرلیماکمازندران72351780

24ابتدای آفتاب - خ هراز - آمل محمدآباد آملمازندران72351085

4631633665(مازندران )محمودآباد مازندران72351597

جنب پاساژ كارگر-خیابان بهار-سرخرود(مازندران )محمودآباد مازندران72351707

10نبش نسیم-خ امام -محمودآباد(مازندران )محمودآباد مازندران72351724

مرزن اباد خ ش اديبي ساختمان اداره پستمرزن  آبادمازندران72351155

جنب بخشداری- شهريور17خ -نشتارود-تنكابن-مازندراننشتارودمازندران72351723

خ انقالب مقابل اداره برقنكامازندران72351124
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نكا خ انقالب نرسیده به اداره پست دفتر پیشخوان دولت نكامازندران72351180

(ع)مازندران نكا روبروی بیمارستان امام حسین نكامازندران72351209

نور چمستان روستای اهودشت نورمازندران72351394

فردوسي_تقاطع خ حافظنورمازندران72351061

14نور میدان كارگر ابتدای خ نیما پنورمازندران72351243

مازندران نور چمستان خ امام ک آيت اله شهرستاني دفتر خدمات مشتركین تلفن همراه نورمازندران72351234

1778مازندران نور ايزدشهر خ امام خمیني جنب دبستان شهید مطهری پنورمازندران72351735

جنب پاسگاه انتظامي-خیابان امام خمیني-چمستاننورمازندران72351736

روستای جلیكان سفلي جنب آژانس حامد-بخش چمستان -شهرستان نورنورمازندران72351766

11خیابان اصلي نبش توحید نورمازندران72351874

چمستان روستای سعادت ابادنورمازندران72351771

نور خیابان مسجدجامع جنب فروشگاه مقدمنورمازندران72351354

مازندران نوشهر م ازادی ابتدای خ سعدینوشهرمازندران72351084

نوشهر خ فردوسي شمالي روبروی دارايينوشهرمازندران72351275

مازندران نوشهر موسي ابادنوشهرمازندران72351507

مازندران نوشهر روستای مالكال خیابان گلستان جنب نانوايينوشهرمازندران72351617

 نرسیده به دوراهي بندپي جنب مشاور امالک بندپي دفترپیشخوان دولت وبخش عمومي7نوشهر كیلومترنوشهرمازندران72351560

استان مازندران شهرستان نوشهر سي سنگان روستای پي كالنوشهرمازندران72351674

كیلومتری رويان روستای حسن آباد ابتدای محل ساختمان آريان طبقه همكف5مازندران نوشهر نوشهرمازندران72351701

روستای چلندر روبروی نانوايي-نوشهر نوشهرمازندران72351795

67پالک-مقابل پارک-پايین تر از مسجد-كوچه علي نقي كیانوشهرمازندران72351918

نوشهر خیابان فردوسي جنب سازمان تامین اجتماعي نوشهرمازندران72351244

اراک خ قايم مقام میدان ساعتاراکمركزی72361003

اراک خ مالک اشترنرسیده به چهارراه خاتم االنبیا روبروی مسجدخاتم االنبیااراکمركزی72361015

اراک خ مشهد فلكه قران ک والشجردیاراکمركزی72361066

1034اراک خ دانشگاه خ بهزيستي پیشخوان دولتاراکمركزی72361034

 متری 17اراک خ ش رجائي ابتدای اراکمركزی72361019

اراک انتهای خ مشهد جنب اتش نشانياراکمركزی72361021

ابتدای خیابان آيت اله سعیدی روبروی شیريني سرای امید-اراکاراکمركزی72361009

انتهای خیابان شیخ مفید- خیابان فتح شیاه كوه - اراکاراکمركزی72361016

اراک خ شهدا روبروی بانک ملياراکمركزی72361006

بهمن ساختمان اداره پست22زرنديه پرندک خپرندک  مركزیمركزی72361045

شهرستان تفرش خ آيت اله سعیدی پائین تر از میدان امام روبروی داروخانهتفرشمركزی72361064

استان مركزی شهرستان خمین بلوار بهشتي نبش كوچه توانا خمینمركزی72361056

ساوه خ شريعتي روبروی بانک ملي فلطسنساوهمركزی72361040

خیابان امام كوچه صالحي.ساوهساوهمركزی72361075

دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومي1/12ساوه خیابان كارگرجنب كارگرساوهمركزی72361052

@epishkhan_org epishkhan.ir



12:00 ساعت 22/12/95:آخرین بروزرسانی  دفاتر منتخب پیش ثبت نام شوراهای شهر و روستا

خیابان طالقاني سه راهي سیدعلي اصغرساوهمركزی72361125

استان مركزی فرمهین خ امامفرمهینمركزی72361005

 فرمهین بل ش فهمیده  نبش ک ياسفرمهینمركزی72361095

اراک قره چای میدان امام حسین خیابان ولیعصرقره  چائمركزی72361109

زاويه خ ولیعصر نرسیده به خ پاسدارانمامونیهمركزی72361032

12 خرداد بعد از چهارراه مخابرات نبش بوستان 15محالت خ محالتمركزی72361092

خیابان شهدا فلكه دوممیالجردمركزی72361028

مركزی شازند هندودر بلوار شهداهندودرمركزی72361030

جناح خیابان بهزيستي ساختمان نگینبستکهرمزگان72371007

بلوار شهدا نرسیده به شركت توزيع برق مجتمع تجاری تفريحي طبقه همكفبستکهرمزگان72371083

هرمزگان بستک خیابان ولي عصر روبروی بیمارستان فكری بستکهرمزگان72371118

استان هرمزگان بندرخمیر سه راه شهرداری  جنب شهرداری بندرخمیرهرمزگان72371121

13خیابان شقايق پالک - ابتدای خیابان ترمینال-چهارراه نخل ناخدابندرعباسهرمزگان72371057

پارک دباغیان ابتدای خیابان فلسطین جنب سوپر ماركت خواجه عطابندرعباسهرمزگان72371053

بندرخمیر پشت كمیته امداد قديم جنب مطب دكتر بدخشبندرعباسهرمزگان72371059

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

ضلع شمالیسردخانه بازرگان-سه راه جهانبار-بلوار پاسداران-بندرعبایبندرعباسهرمزگان72371081

 72371056بندرعباس بلوار امام خمیني روبروی اتكا مركزی داخل پارک دكتر صفا دفتر پیشخوانبندرعباسهرمزگان72371056

و اداره ثبت احوال جنب صندوق بازنشستگي2بلوار جمهوری اسالمي حدفاصل شهرداری منطقهبندرعباسهرمزگان72371149

كنگ خ طالقاني اداره پست دفتر پیشخوانبندرلنگههرمزگان72371047

هرمزگان رودان شهر بیكاه روبروی شهرداریبیكاههرمزگان72371140

هرمزگان شهرستان پارسیان خ ياسر نصوری(گاوبندئ)پارسیان هرمزگان72371138

روستای سرخدان- جغین-رودان - هرمزگان جغینهرمزگان72371162

روبروی موسسه قوامین -بلوار انقالب غربي (هرمزگان )رودان  هرمزگان72371099

زيارتعلي- رودخانهزيارتعليهرمزگان72371163

77خراسان بساک پ1كیش شهرک صدف فاز كیشهرمزگان72371169

میناب بلوار امام روبروی هنرستان ام سلمه جنب بهزيستيمینابهرمزگان72371084

تويسركان خ باهنر جنب بانک سپهتويسركانهمدان72381025

1سامن بل شهدانبش بهارستانسامنهمدان72381086

قهاوند خ امام پست بانک قهاوندقهاوندهمدان72381092

72381083 همدان كبودراهنگ خ امام دفتر پیشخوانكبودرآهنگهمدان72381083

دفتر پیشخوان نامیله-خیابان ولیعصر -(شهرک انديشه)نامیله-ماليرماليرهمدان71383005

میدان قائم تاالر باران ماليرهمدان72381008

 شهريور17میدان ابوذر ابتدای خیابان (همدان )نهاوند همدان72381075

72381016همدان خضر سي متری وحدت روبروی بانک صادرات دفتر خدماتي همدانهمدان72381016

خ شريعتي نبش ک ذورياستینهمدانهمدان72381109

ساختمان اداری بعثت-میدان بعثت-همدانهمدانهمدان72381130

@epishkhan_org epishkhan.ir



12:00 ساعت 22/12/95:آخرین بروزرسانی  دفاتر منتخب پیش ثبت نام شوراهای شهر و روستا

خیابان بوعلي سیزده خانه جنب مسجد امام حسینهمدانهمدان72381015

1همدان خیابان بوعلي پاساژ هما طبقه همدانهمدان72381115

، (ع)میدان شريعتي، روبروی درمانگاه امام حسن مجتبيهمدانهمدان72381076

ابركوه خیابان شهید بهشتي ابتدای خیابان سرو(ابرقو)ابركوه  يزد72391006

اردكان میدان بسیج(يزد)اردكان  يزد72391068

میدان شهداء-اردكان-يزد(يزد)اردكان  يزد72391056

اشكذر ابتدای خ طالقاني نبش ک شهیدان جعفری نسب(صدوق )اشكذر يزد72391028

 خرداد میدان چهارده معصوم15خ بافقيزد72391050

خیابان وحشي بافقي جنب بانک سپهبافقيزد72391052

بهاباد خ امام جنب كوچه دانشگاه آزاد اسالميبهاباديزد72391051

يزد تفت خیابان ساحليتفتيزد72391007

بل پاسداران بعداز مخابرات كوثرحمیديايزد72391015

هرات خ طالقاني نبش ک مدرسه ارشادخاتميزد72391055

يزدزارچ بلوارصدوقي روبروی بانک مليزارچيزد72391019

خیابان امام جنب نیروی انتظاميمروستيزد72391039

تیر جنب اداره اوقاف7مهريز بلوار مهريزيزد72391040

خ شهید مطهری روبروی مهد قرانمهريزيزد72391026

روبروی بانک سپه مركزی-خیابان اماممیبديزد72391041

10+نرسیده به پلیس-خیابان كاشاني-خیابان اماممیبديزد72391037

يزد اردكان احمدآباد بلوار امام خ محقق دامادهراتيزد72391048

يزد بلوار پاكنژاد روبرو پمپ بنزين جنب سازمان تبلیغات اسالمييزديزد72391001

 2يزد آزادشهر فليزديزد71391007

34پالک -(دكتربهنازسابق)جنب داروخانه آرمان -ابتدای خیابان چمرانيزديزد72391030

میدان خاتمي ابتدای بل مدرس روبروی پمپ آب يزديزد72391066

273 بهمن نبش كوچه بیوک پ 22يزد بلوار يزديزد72391036

يزد میدان امام علييزديزد72391034

شاهديه خ اماميزديزد72391027

8يزدشاهديه گردفرامرزشهرک طالقاني خ عدالتيزديزد72391064

يزد بلوار پرفسور حسابي میدان عالم ساختمان محرابيزديزد72391059

يزد صفايیه میدان اطلسي ابتدای بلوار شهیدان اشرف مجتمع تجاری ارگيزديزد72391046

يزد م ابوذر جنب بانک صادراتيزديزد72391002

يزد چهارراه بعثت ابندای خ سیدگلسرخيزديزد72391049

بلوار منتظرقائم روبرو اداره برق يزديزد72391013

يزد شهرک رزمندگان بلوار فضیلت   روبروی مجتمع نیلوفريزديزد72391042

يزد خ رجايي روبرو موزه علوم طبیعييزديزد72391010

يزد قاسم آباد دفتر پیشخوان دولت يزديزد72391020

يزد ب صدوقي جنب ک بهداری سپاهيزديزد72391054
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18 پ13يزد امامشهر ک يزديزد72391035

خ امام روبروی رستوران نقش جهانيزديزد72391014

بل استقالل بعد از پمپ بنزين نبش خیابان بهار آزادی يزديزد72391065

يزد بلوار دهه فجر روبرو امام زاده شنبهيزديزد72391067

يزد آزادشهر گلستان شرقي روبروی مجتمع كوروشيزديزد72391057
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