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آدرسشهرستاناستاننام کاربری

خیابان شیخ كلخوران جنب مسجد سرچشمهاردبیلاردبیل72121042

اردبیلاردبیل72121012
بزرگراه شهدا بین ایستگاه سرعین وچهارراه حافظ روبروي تاالر آزادي نبش كوچه 

1حقیقت پالک 

اردبیلاردبیل72121014
دفتر خدمات ارتباطي -حدفاصل میدان توحید ومیدان حكیم نظامي -خیابان ابوطالب

بهار

50خ دانش كوي فرزانگان پاردبیلاردبیل72121068

خیابان امام روبروي مسجد جامعاردبیلاردبیل72121082

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

اردبیل  سه راه نیار محله مقدس روبروي فني و حرفه اياردبیلاردبیل72121113

 متري28 خ 14شهرک كوثربلوک .اردبیلاردبیلاردبیل72121005

6شهرک سینا م مادر قاردبیلاردبیل72121002

خ كشاورز اول ش گلساراردبیلاردبیل72121077

 آبان دفتر پیشخوان دولت آقاخاني13خ باكري ما بین سه راه الله و سه راه اردبیلاردبیل72121136

روستاي اراللوي بزرگ-كیلو متري جاده خلخال10-اردبیلاردبیلاردبیل72121095

اردبیل بزرگراه شهدا فلكه مادر ساختمان گرجانياردبیلاردبیل72121102

اردبیل میدان مقدس اردبیل جنب ماشینشویي گلها دفترپیشخوان بدلياردبیلاردبیل72121041

خیابان باكري روبروي ترانس برق پیشخوان باكرياردبیلاردبیل72121053

اردبیل شهر اصالندوز خ اماماصالندوزاردبیل72121026

اردبیل ابي بیگلو خیابان امامآب  بیگلواردبیل72121062

(ره)بیله سوار خ امام بیله  سواراردبیل72121056

جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیلبیله  سواراردبیل72121050

اردبیل بیله سوار روبروي فرمانداريبیله  سواراردبیل72121061

خیابان امام-بابک -بیله سوار -استان اردبیلبیله  سواراردبیل92109020

خ جمهوري اسالمي باالتر از بیمارستان ارس جنب اداره امور مالیاتيپارس  آباداردبیل72121063

روبروي بانک كشاورزي مركزي جنب داروخانه شبانه روزيپارس  آباداردبیل72121036

خیابان جمهوري روبروي شهرداري دفتر خدماتي اسوارپارس  آباداردبیل72121098

خیابان پزشكان دفتر خدمات جاهديپارس  آباداردبیل72121037

بخش اصالندوز خیابان امام جنب بانک ملي ایران پارس  آباداردبیل72121115

خ شهید رجائي روبروي بانک مليپارس  آباداردبیل72121091

خ امام روبروي بانک ملي مركزيپارس  آباداردبیل12075

خ امام میدان قیام دفترپیشخوان دولت مجردپارس  آباداردبیل72121099

اصالندوز میدان اهللپارس  آباداردبیل72121049

پارس آباد خ امام روبروي بانک ملي شعبه قدسپارس  آباداردبیل72121104

اردبیل شهرستان پارس آبادروستاي اجیرلو خ امام حسین روبروي مسجدجامعپارس  آباداردبیل72121149

پارس آباد مغان اسالم آباد خ امامپارس  آباداردبیل80031

خیابان شهیدبهشتي جنوبي روبروي پمپ بنزین قدیم-پارس آبادپارس  آباداردبیل72121108

پارساباد مغان روبروي بانک ملي مركزيپارس  آباداردبیل72121085

ستان اردبیل شهرستان گرمي شهرانگوت روبروي كتابخانهتازه  كند انگوتاردبیل72121073

انگوت خ امام-شهرستان گرمي -اردبیل تازه  كند انگوتاردبیل72121088

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

 شهریور روبروي فرمانداري17خلخال بلوار خلخالاردبیل72121038
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خلخالاردبیل72121074
هشجین خیابان امام  باالترازمسجد جامع هشجین ساختمان ماندگار دفترپیشخوان 

دولت

خلخال خ امام باالتر از داروخانه صالحيخلخالاردبیل72121035

خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلرخوجیناردبیل72121146

خ استاد شهریار- جعفرآباد قشالق  دشتاردبیل92109003

استان اردبیل شهرستان كوثر خ ش رجایي اول خ طالقانيكوثراردبیل72121022

گرمي خ جانبازان محله صاحب الزمانگرمياردبیل72121111

اردبیل گرمي خ جانبازان جنب بازار آذربایجانگرمياردبیل72121120

گرمي هالل احمر خ شهید بهشتيگرمياردبیل72121089

گرمي هالل احمر روبروي سه راه فرمانداريگرمياردبیل72121122

گرمي خ معلم جنب پل مركزي شهرگرمياردبیل72121154

شهرستان گرمي خیابان امام جنب ساختمان شهرداريگرمياردبیل72121153

5661941916مشگین  شهراردبیل72121018

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

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

طوماري

شهر مرادلو    بلوار شهدا  خیابان امام  روبروي شوراي حل اختالفمشگین  شهراردبیل92109015

روبروي كهنه بازار-خ امام-مشگین شهرمشگین  شهراردبیل72121109

شهر قصابه خ امام- مشكین شهر - اردبیل مشگین  شهراردبیل72121148

خ امام روبروي بانک تجارت شعبه اماممشگین  شهراردبیل72121067

185مشكین شهر خ شریعتي پمشگین  شهراردبیل72121006

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

اردبیل مشگین شهر خیابان استاد مطهري روبروي مسجد زینبهمشگین  شهراردبیل72121116

اردبیل نمیننمیناردبیل72121048

روبروي بانک ملت (ره)خ امام خمینينمیناردبیل72121105

خیابان امام خمیني-نمیننمیناردبیل72121119

نمین خ امام روبروي ایستگاه سواري نمین اردبیلنمیناردبیل72121097

690 خ امام پ 10محله شهید بهشتي ک گلستان نیراردبیل72121008

نیر خ امام اول خ شهدانیراردبیل72121100

اردستاناردستاناصفهان72131304

جرقویه سفلي شهر نصراباد بل امام رضا روبروي قرض الحسنه امام رضااصفهاناصفهان72131150

34خ جي خ ش رجایي پاصفهاناصفهان72131103

ملک شهر خمفتحاصفهاناصفهان72131006

چهارراه فاطمیه- خیابان دكتر بهشتي - ورزنه اصفهاناصفهان72131357

22خیابان امام خمیني خیابان شهیدان لمجیر نرسیده كوچه اصفهاناصفهان72131142

(قبل از خ آل محمد )اتوبان شهید چمران، جنب بانک ملي شعبه چمراناصفهاناصفهان72131283

خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدساصفهاناصفهان72131131

هزار جریب روبروي درب دانشگاهاصفهاناصفهان72131032

خ شیخ صدوق شمالي جنب پل هوایي میراصفهاناصفهان72131026

32خ مولوي ک اصفهاناصفهان72131129

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

18خیابان امام خمیني بعد از كوچه اصفهاناصفهان72131238

اصفهان سه راه سیمین حدفاصل بانک صادرات و پمپ بنزیناصفهاناصفهان72131205

خ پروین خ حكیم شفاعي دوم نبش ک فراست كیشاصفهاناصفهان72131165
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خ بزرگمهر روبروي خ مبارزاناصفهاناصفهان72131233

اصفهان میدان الله زینبیه شمالي نبش خ محوري اصفهانياصفهاناصفهان72131308

اصفهان خیابان خیام فلكه جهاد جنب كوچه نورصادقياصفهاناصفهان72131297

اصفهان سپاهانشهر ابتداي بل غدیر دفتر خدمات پیشخوان صادقياصفهاناصفهان72131029

B14مج تجاري هفت نگین واحد -میدان غدیر-سپاهان شهراصفهاناصفهان72131303

اصفهان خ امام خمیني ابتداي خ نبرداصفهاناصفهان72131153

ابوزیداباد خیابان امام دفتر ارتباطي موسويآران  وبیدگلاصفهان72131037

آران و بیدگل خ محمدهاللآران  وبیدگلاصفهان72131061

اصفهان آران بیدگل سه راه فاطمیه ابتداي بلوار امامآران  وبیدگلاصفهان72131299

46بادرود خ امام پبادروداصفهان72131189

باغبادران فلكه بسیجباغ  بهادراناصفهان72131215

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

اصفهان شهرک بهارستان خ فرشته مجتمع رضا(اصفهان )بهارستان  اصفهان72131028

1شهر بهارستان بلوار ایثار جنوبي مجتمع نوروزي طبقه (اصفهان )بهارستان  اصفهان72131405

روبروي دبیرستان عدل- بلوار امام حسین -بوئین میاندشت - فریدن-اصفهان بوئین  ومیاندشتاصفهان72131030

اصفهان تیران بل امام مقابل بانک تجارتتیراناصفهان72131317

تیران بل امام جنب بنیاد مسكنتیراناصفهان72131353

خیابان امام روبروي ترمینال مسافربري كیهان نوردچادگاناصفهان72131406

درچه فلكه گازخمیني  شهراصفهان72131154

خوانسار خ امام جنب بانک ملتخوانساراصفهان71131339

خورزوق بل ولیعصر روبرو مسجد الزهراخورزوقاصفهان72131274

جنب اداره مخابرات- بلوار طالقاني -داران (اصفهان )داران  اصفهان72131390

خ شهیدبهشتي شرقي روبروي اداره دارایي- داران- اصفهان (اصفهان )داران  اصفهان72131420

شهرگلشن خ ش حسینیاندهاقاناصفهان72131270

84خ ش بشارت دفتر پیشخوان دولت پ دهاقاناصفهان71131334

82بهمن پ22دولت اباد خ(اصفهان )دولت  آباد اصفهان72131077

راه اباذر ساختمان پارسایان4اصفهان دولت اباد بلوار طالقاني (اصفهان )دولت  آباد اصفهان72131217

رهنان خ شریف غربي جنب برج كبوتررحناناصفهان72131202

زرینشهر خ ولیعصرزرین  شهراصفهان72131134

286خ بهشتي پ زرین  شهراصفهان72131172

زرین شهر خ شریعتي نرسیده به هالل احمرزرین  شهراصفهان72131046

زواره خ امام خمیني باالتر از شهرداريزوارهاصفهان72131106

زواره انتهاي خ طالقانيزوارهاصفهان72131151

اصفهان براان جنوبي روستاي زیار (اصفهان )زیار اصفهان72131409

سده لنجان خ امامسده  لنجاناصفهان72131060

سمیرم  میدان معلمسمیرماصفهان72131001

غربي14خ عطار شاهین  شهراصفهان72131222

25.2 شرقي  پالک 1شاهین شهر خیابان نظامي فرعي شاهین  شهراصفهان72131098

گز برخوار بل امام بعد از بانک رفاهشاهین  شهراصفهان72131132

شاهین  شهراصفهان72131337
، مجتمع (ع)شاهین شهر، گلدیس، بلوار عالمه امیني، روبروي مسجد امیرالمؤمنین علي

كوثر، ط همكف

308 غربي پالک 11و10فردوسي  بین شاهین  شهراصفهان72131322

 شرقي7شاهین شهر سعدي جنوبي بعد از فرعيشاهین  شهراصفهان72131117
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 غربي دفترپیشخوان دولت1شاهین شهر فردوسي فرعي شاهین  شهراصفهان72131253

شهرضا میدان شهدا ابتداي خ شهید بهشتيشهرضااصفهان72131092

شهرضا خ ابوذر مقابل حسینیه الساداتشهرضااصفهان72131096

خ حكیم صهبا جنب درمانگاه نجفيشهرضااصفهان72131139

شهرضا سروستان نبش میدانشهرضااصفهان72131137

بوئین میاندشت خ ولي عصرفریدناصفهان72131152

اصفهان فریدونشهرخ شریعتيفریدونشهراصفهان72131254

گارماسه خ رزمندگان نبش ک ش ملكيفالورجاناصفهان72131298

فالورجان خ طالقاني جنب اداره برقرفالورجاناصفهان72131145

 بازار شهروستا دفتر خدماتي1محله بفوالدشهراصفهان72131016

دفترخدمات ارتباطي-پاساژفوژان-فلكه آبنما-4سي-فوالدشهرفوالدشهراصفهان72131056

قهدریجان خ منتظري روبروي اداره برققهدریجاناصفهان72131435

میدان كمال الملک جنب بانک مليكاشاناصفهان72131216

 ناجي آباد روبروي پارک ناژون2كاشان فازكاشاناصفهان72131385

خ بابا افضل نبش چهارراه كاشانيكاشاناصفهان72131171

كاشان چهاراره كاشانيكاشاناصفهان72131144

كاشان دروازه دولت خیابان امیریه جنب بانک شهركاشاناصفهان72131263

سه راهي افجد- كلیشاد - فالورجان - اصفهان كلیشاد وسورجاناصفهان72131410

كوشک خ امام دفتر پیشخوان دولت(اصفهان )كوشک  اصفهان72131126

مباركهاصفهان72131408
 (ع)میدان امام حسین - (ره)ابتداي بلوار امام خمیني - زیباشهر - مباركه - اصفهان 

553پالک - 

اصفهان مباركه خ نیكبخت روبروي بانک ملتمباركهاصفهان72131057

جرقویه محمدآباد بلوار امام خمیني روبروي باغ بانوان(اصفهان )محمدآباد اصفهان72131239

نبش خ امام- م قدیر- نائیننائیناصفهان72131196

نجف اباد خ امام غربي جنب دبیرستان هجرت(اصفهان )نجف  آباد اصفهان52406

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

 راه امام دفتر پیشخوان4نجف اباد (اصفهان )نجف  آباد اصفهان72131316

نطنز بل طالقاني باالتر از قوامیننطنزاصفهان72131163

اصفهان ورنامخواست خ شریعتي نبش ک تعاونورنامخواستاصفهان72131015

اشتهارد خ چمران خ ش گنجياشتهاردالبرز72401079

كرج اشتهارد ابتداي خیابان معلماشتهاردالبرز72401102

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

روبروي مدرسه عفت پالک ده (شهید جاللي)كرج كالک انتهاي خ اول كرجالبرز72401045

فردیس نبش هشتم شرقي قدیم جنب بانک مهر ساختمان ابيكرجالبرز72401082

كرجالبرز72401087
كرج خیابان بهار جنب نمایندگي ال جي داخل خیابان طاهري ساختمان پزشكان 

بهار طبقه همكف

52 پ 1كرج خ ش بهشتي پاساژ جاوید ط كرجالبرز72401001

4رجایي شهر بلوار آزادي نرسیده به خ داریوش نبش سنبل كرجالبرز72401151

32م شهدا خ بهار پكرجالبرز72161138

باغستان غربي روبروي مركز مخابراتكرجالبرز72401113

2كرج چهار راه مصباح نبش كوچه كربالیي صالح پ كرجالبرز72401063

57كرج نرسیده به م ازادگان خ بخشداري پكرجالبرز72401236

78كرج انتهاي كیانمهرجاده قزل حصارمهدي ابادخ انقالب پ كرجالبرز72401061

58كرج ج مالرد نبش گلستان كرجالبرز72401065
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9كرج حصارک خیابان برزنت  پكرجالبرز72401107

كرج مطهري  بلوار موالنا روبه روي استانداري البرزكرجالبرز72401099

102استان البرز هشتگرد شهرک ینگي امام خ شهید چمران بعد از داروخانه پالک كرجالبرز72401120

103متري گلشهربلوارگلزارشرقي بعدازثبت احوال پالک45كرجكرجالبرز72401145

كرج ماهدشت بلوار امام  جنب خیابان ملت دفتر پیشخوان دولتكرجالبرز72401119

9روبروي پاركینک شهرداري منطقه - بلوار عالمه جعفري- كرج كرجالبرز72401195

12 پالک1كرج خ ش بهشتي كوي كارمندان شمالي كوچه یاسكرجالبرز72401131

 متري گلشهر خیابان درختي روبروي نمایشگاه كتاب بهمن45البرز كرج كرجالبرز72401179

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

 غ دفتر پیشخوان دولت9كرج گوهردشت خ شهرداري نبش كرجالبرز72401006

كرجالبرز72401035
ساختمان گلها 110كرج ابتداي خ مطهري خ ش اصفي جنب اداره ثبت اسناد پ

دفتر پیشخوان دولت

108كرج بلوار هفت تیر چهارراه كارخانه قند نبش خ شالچي ساختمان اشكوري پ كرجالبرز72401200

7كرج كمالشهر خ امام ره نبش میعادكمال  آباد كرجالبرز72401209

 دفتر پیشخوان دولت1/14كمالشهر ظفر -كرجكمال  شهرالبرز72401156

كرج مشكین دشت خ ش هدایتكار روبروي خ ش صبريمشكین  دشتالبرز72161159

كرج مهرشهرگلستانک خیابان اصليمهرشهرالبرز72401186

3نظراباد خ طالقاني ابتداي نیلوفرنظرآبادالبرز72401031

205نرسیده به پارک كارگر پالک-خ انقالب-نظزاباد نظرآبادالبرز72401137

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

1واحد - مجتمع تات  -19 و 17بین غدیر -خ الغدیر جنوبي-نظرآبادنظرآبادالبرز72401197

6نظرآباد بختیارخ امام خمیني جنب شقایق نظرآبادالبرز72409996

8            3هشتگرد خ آزادگان خ زین الدین نبش كوچه دانش پهشتگردالبرز72401152

ضلع غربي ساختمان قائم-بلوار مدرس-هشتگردهشتگردالبرز72401180

107پالک -پایین تر از میدان دانش-بلوار مدرس شمالي-هشتگردهشتگردالبرز72401128

ابتداي خ تختي.ایالم چهارراه سعديایالمایالم72141038

ایالم خ خرمشهر جنب بنیاد شهیدایالمایالم72141031

ایالم بل مدرس نرسیده به شركت برقایالمایالم72141056

چهار راه پیام نور دفتر پیشخوان بامداد- ایالم ایالمایالم72141065

چهارراه سید الشهداایالمایالم72141057

جوار خ شهید نورعلي فیض الهيایالمایالم72141032

ایالم شیروان چرداول بخش هلیالن شهرتوحیدایالمایالم72141055

ایالم بخش بدره خ امام جنب بانک تجارتایالمایالم72141079

خیابان سعدي جنوبي كوچه عبداللهي جنب آزمایشگاه عبدالرحیميایالمایالم72141028

ایالم میدان شهدا ابتداي خ شهداایالمایالم72141029

ایوان غرب خ امام میدان امام ضلع جنوبي میدانایوانایالم72141034

ایالم ایوان جنب بانک رفاهایوانایالم72141042

ایالم ایوان خیابان امام روبرو بانک ملي مركزيایوانایالم72141058

نرسیده به دانشگاه پیام نور پایینتر ازاداره راهایوانایالم72141099

ایالم ابدانان خ امامآبدانانایالم72141088

ایالم ابدانان چهارراه باقرصدرآبدانانایالم72141040

آبدانان خ امامآبدانانایالم72141050
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ایالم دره شهردره  شهرایالم72141053

ایالم شهرستان دره شهر كوي طالقاني دفتر رسالتدره  شهرایالم72141051

بلوار شهید بهشتي نرسیده به چهارراه نوروزيدره  شهرایالم72141052

شهرستان دره شهر روستاي ارمو-ایالمدره  شهرایالم72141107

ماژین-درهشهر-ایالمدره  شهرایالم72141108

دهلران میدان انقالب خ وحدتدهلرانایالم72141045

خیابان خیام شماليدهلرانایالم72141044

استان ایالم شهر زرنه خیابان امام جنب بانک كشاورزيزرنهایالم72141068

خ ولیعصر روبروي بانک ملي مركزي(ایالم )سرابله  ایالم72141082

ایالم شیروان چرداول آسمان اباد سلطانقلي سفليشیروان  و چرداولایالم72141095

ایالم شهرستان سیروان شهرلومارلومارایالم72141073

ایالم شهرستان ملكشاهي بلوار امام ره روبروي باتک ملتملكشاهيایالم72141094

بلوارجانبازان.مهران(ایالم )مهران  ایالم72141054

بلوار امام پایین تر از بانک كشاورزي(ایالم )مهران  ایالم72141035

اسكو خ طالقاني پشت بانک ملتاسكلوآذربایجان شرقي72101221

اسكو خ ش قاضياسكوآذربایجان شرقي72101175

انتهاي خ امام نرسیده به تقاطع خ كالنترياهرآذربایجان شرقي72101140

7اهر خ قدس قدس اهرآذربایجان شرقي72101319

 متري صاحب الزمان نبش كوچه غفاري35اهر بلوار ستارخان اهرآذربایجان شرقي72101365

خیابان فني حرفه اي-شهرک شیخ شهاب الدین -اهراهرآذربایجان شرقي72101407

جنب فروشگاه فرهنگیان-خ رسال-اهر-آذربایجانشرقياهرآذربایجان شرقي72101416

خ امام باالترازشهرداري بطرف بانک ملي(آذربایجان  شرقي )ایلخچي  آذربایجان شرقي72101178

ایلخچي خ امام روبروي مركزمخابرات(آذربایجان  شرقي )ایلخچي  آذربایجان شرقي72101257

شهرستان كلیبر شهر ابش احمدآبش  احمدآذربایجان شرقي72101184

متري اول حنب مجتمع امام رضا45شهرک شهید سلیمي آذرشهرآذربایجان شرقي72101150

گوگان اول خ سعدي دفتر غالميآذرشهرآذربایجان شرقي72101284

اول خ شهید بهشتيآذرشهرآذربایجان شرقي72101160

1آذرشهر خ امام جنب كوي مهاجران پاساژ اسكان پ آذرشهرآذربایجان شرقي72101206

شرقي بستان اباد میذان امام حسین خ جمهوري روبروي شركت گاز-ابستان آبادآذربایجان شرقي72101350

بستان اباد تكمه داش جاده ترانزیت باالتر از بانک مليبستان آبادآذربایجان شرقي72101298

 بهمن29بستان اباد خ بستان آبادآذربایجان شرقي72101182

تیر نبش كوچه والیت7ا شرقي بستان اباد میدان بستان آبادآذربایجان شرقي72101435

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

بناب خ امام روبروي مجتمع صدف(آذربایجان  شرقي )بناب  آذربایجان شرقي72101293

بناب بزرگراه والیت روبروي پلیس راه و دانشگاه پیام نورجنب تعویض پالک(آذربایجان  شرقي )بناب  آذربایجان شرقي72101401

خ منتظري نرسیده به میدان سجادیهتبریزآذربایجان شرقي71101024

52تبریز چهارراه الله خیابان ساالري باالترازدادسرا كوي سراجي پتبریزآذربایجان شرقي72101183

10شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پتبریزآذربایجان شرقي72101200

5چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملي پالکتبریزآذربایجان شرقي72101209

خسروشهر خ امام شمالي مابین بانک رفاه و مسكنتبریزآذربایجان شرقي72101273

تبریز خیابان شریعتي جنوبي مغازه سنگيتبریزآذربایجان شرقي72101305

خیابان شریعتي جنوبي كوچه ارکتبریزآذربایجان شرقي72101246

انتهاي خ عباسي نرسیده به اذرساتراپتبریزآذربایجان شرقي72101226

تبریز خ امام روبروي كاچیران دفتر پیشخوان دولتتبریزآذربایجان شرقي72101250
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تبریز ابتداي خ ششگالن پایین تر از بانک صادراتتبریزآذربایجان شرقي72101138

557تبریز خ رسالت فلزكاران مجتمع تجاري كوثر پتبریزآذربایجان شرقي72101171

545خیابان استاد جعفري ایستگاه نجاراباد پتبریزآذربایجان شرقي72101325

تبریز خ امام روبروي پاساژسبالن دفتر پردیستبریزآذربایجان شرقي72101247

31پ- خ رازي - خ حجتي-تبریزتبریزآذربایجان شرقي72101251

خ پاستور جدید مابین فدک و جدیري نبش تقاطع رضا نژادتبریزآذربایجان شرقي72101256

1245تبریز خ جمهوري روبروي مسجدانگجي دفتر تبریزآذربایجان شرقي72101245

1262تبریز میدان نماز دفترتبریزآذربایجان شرقي72101262

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

2پ-اول خ ابوذر-خ آزادي-چهارراه اللهتبریزآذربایجان شرقي72101310

كیلومتر جاده تهران ورودي كركج7تبریز تبریزآذربایجان شرقي72101240

50پالک-جنب مخابرات طالقاني-چهارراه طالقاني-خیابان آزادي-تبریزتبریزآذربایجان شرقي72101314

33باغمیشه ایستگاه آتش نشاني خیابان آذر شرقي پتبریزآذربایجان شرقي72101269

37تبریز شهرک باغمشه خ شهریار پالکتبریزآذربایجان شرقي72101395

306ابوریحان آباداني مسكن روبروي دانشگاه آزاد پتبریزآذربایجان شرقي72101349

35 شهریور قدیم پالک 17تبریز خ ابوریحان ابتداري خ تبریزآذربایجان شرقي72101417

11واحد - طبقه همكف - مجتمع تجاري اطلس - چهارراه منصور تبریزآذربایجان شرقي72101304

1ک-نبش توحید و شفا-خ شفا-یاغچیان-تبریزتبریزآذربایجان شرقي72101387

359.2خیابان خیام  سه الله زار نبش كوچه مهدوي پالک تبریزآذربایجان شرقي72101373

میانه تركمانچاي خیابان امامتركمانچائآذربایجان شرقي72101261

شهرستان خداافرین روستاي جانانلوجانانلوآذربایجان شرقي56236

شهرستان خداآفرین شهر جانانلوجانانلوآذربایجان شرقي72101431

جلفا فلكه عاشورا پاساژ شمس تبریزيجلفاآذربایجان شرقي72101342

اش چاراویماق روبروي بانک مليچاراویماقآذربایجان شرقي72101274

شهرستان خداافرین شهرک خداافرینخداآفرینآذربایجان شرقي66560

5مراغه شهر خداجو میدان شهدا پالک خراجوآذربایجان شرقي72101430

خسروشهر خ طالقاني نبش كوي فرهنگیانخسروشهرآذربایجان شرقي72101267

روبروي دتنشگاه آزاد اسالمي-خیابان ارس-خمارلوخمارلوآذربایجان شرقي72101398

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

154خ بهشتي باالترازخوابگاه دانشجویي خواهران پ(آذربایجان شرقي )سراب  آذربایجان شرقي72101243

 پاساژ نمونه9 بهارستان3 محله1فازسهندآذربایجان شرقي71101071

خ پاسداران جنب بانک مليشبسترآذربایجان شرقي72101146

اذربایجان شرقي شهرشربیان خ شهیدشاميشربیانآذربایجان شرقي72101289

خیابان عصمتیه جنب دبیرستان عصمتیهعجب  شیرآذربایجان شرقي71101135

 نبش مجتمع تجاري ارشیا3سهندفاز- تبریزعجب  شیرآذربایجان شرقي72101278

ا شرقي عجبشیر جنب بانک ملتعجب  شیرآذربایجان شرقي72101167

دفتر پیشخوان-روبروي ثبت واسناد-خیابان امام-كلیبر-اذربایجان شرقيكلیبرآذربایجان شرقي72101410

ش خ تربیت بدني نرسیده به پل روبروي پارک بذكلیبر-آكلیبرآذربایجان شرقي72101185

كلیبر بخش ابش احمد روستاي دالورانكلیبرآذربایجان شرقي42634

هادیشهر خ امام خمیني نرسیده به میدان قیام(آذربایجان شرقي )گرگر آذربایجان شرقي72101390

خداآفرین بخش گرمادوز روستاي خلف بیگلوگرمادوزآذربایجان شرقي60886

روستاي جعفرقلي اوشاقيگرمادوزآذربایجان شرقي63941

میكائیل اباد روبروي سنگک پزيمراغهآذربایجان شرقي72101280

خ كاشاني ک ش عباسي دفتر مخابراتيمراغهآذربایجان شرقي72101168
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مراغه خ خواجه نصیر روبروي خ میر حبیبمراغهآذربایجان شرقي72101291

367خیابان طالقاني جنب میدان آردفروشان پالکمراغهآذربایجان شرقي72101231

5514965719انتهاي خیابان كاشاني جنب تاالرقصرمراغهآذربایجان شرقي72101323

میدان كوره خانه روبروي موسسه جوانان خیر پشت ترانس برقمراغهآذربایجان شرقي52130

خیابان شهیدبهشتي پاساژبانک سپه مركزي دفتر پیشخوان سپهرمراغهآذربایجان شرقي72101412

خیابان شهید رنجبري فلكه محرابمرندآذربایجان شرقي72101202

خ شریعتي شرقي اول صمصاميمرندآذربایجان شرقي72101169

1153دفتر پیشخوان دولت -خ قیام  مرندآذربایجان شرقي72101153

مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ سحرمرندآذربایجان شرقي72101378

ش مرند خ المهدي روبروي كافي شاپ علي بابا ابتداي كوچه سپهري.آمرندآذربایجان شرقي72101359

خ امام ابتداي خ استقالل(ملكان )ملک  كندئ  آذربایجان شرقي72101343

بخش لیالن خیابان انقالب(ملكان )ملک  كندئ  آذربایجان شرقي71101012

شهریور17ملكان خ(ملكان )ملک  كندئ  آذربایجان شرقي72101300

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

ملكان خ معلم جنب بانک مهر(ملک  كندئ )ملكان  آذربایجان شرقي72101402

 شهریور17میدان شهدا اول خ(ملک  كندئ )ملكان  آذربایجان شرقي72101438

مهربان خ امام روبروي شهرداريمهربانآذربایجان شرقي72101163

2پالک - نبش خیابان شهید خان محمدي جنوبي - كوي فرهنگیان میانهآذربایجان شرقي72101216

خ بانک ملي روبروي دبیرستان عفافمیانهآذربایجان شرقي72101219

55 میانه كاغذكنان خ ولیعصر پالک میانهآذربایجان شرقي71101232

نظركهریزي جنب بانک كشاورزي- هشترود نصرآباد هشترودآذربایجان شرقي72101433

روبروي مسجد جامع دفتر خدمات ارتباطي (ع)م امام حسین-هادیشهرهادیشهرآذربایجان شرقي71101030

روستاي ولیلو-شهرستان هریس-استان آذربایجان شرقيهریسآذربایجان شرقي62871

شهر خواجه خیابان بهزیستي دفتر پیشخوان خدماتهریسآذربایجان شرقي72101165

روبروي موسسه مهر- خ بیت المقدس - هریس هریسآذربایجان شرقي72101179

خ مخابرات روبروي قرائت خانه صادق ال محمد(سراسكندر)هشترود آذربایجان شرقي72101381

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

هوراندچهارراه معلمهوراندآذربایجان شرقي72101161

خ امام فلكه سونگونورزقانآذربایجان شرقي72101272

خیابان امام روبروي بهداريورزقانآذربایجان شرقي72101384

یامچي خ امام روبروي مدرسه طالقانيیامچيآذربایجان شرقي72101220

6ارومیه خیابان مدني یک پ ارومیهآذربایجان غربي72111180

سه راه كاشاني دفتر امینارومیهآذربایجان غربي72111174

313خ شهید مطهري روبروي مسجد رضااباد پارومیهآذربایجان غربي72111186

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

فلكه خیرین اول خ ورزش روبروي اداره ثبت اسنادارومیهآذربایجان غربي72111058

خیابان وحدت نرسیده به دادسراي عمومي و انقالب  دفتر افشارارومیهآذربایجان غربي72111060

 دفتر پیشخوان دولت پشتیباني110خ والفجر مافي فرهنگیان خیابان فرهنگ پالک ارومیهآذربایجان غربي72111138

36بلوار شیخ شلتوت روبروي پارک گلستان پارومیهآذربایجان غربي72111232

قوشچي خ ملتارومیهآذربایجان غربي72111011

15سه راه كاشاني اول باكري پالکارومیهآذربایجان غربي72111190

35 تیر نرسیده به بانک ملت پ 7اول بلوار ارومیهآذربایجان غربي72111032
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ارومیه فلكه مدرس  جنب ستاد اقامه نمازارومیهآذربایجان غربي72111056

396 متري شهرک فرهنگیان نرسیده به خیابان شمالي پالک 32خیابان ارومیهآذربایجان غربي72111009

ارومیه فلكه دخانیاتارومیهآذربایجان غربي72111066

بلوار باهنر نبش خیابان كشاورزارومیهآذربایجان غربي72111019

بلواررجایي روبروي بیمه داناارومیهآذربایجان غربي72111031

ارومیه بخش سیلوانا روستاي راژانارومیهآذربایجان غربي64167

ارومیهآذربایجان غربي72111046
بلوار والفجر  میدان آذربایجان

دفتر پیشخوان شهر

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

شهرک ولیعصر اول خ ستارخانارومیهآذربایجان غربي72111034

خ مافي پیشخوان دولت عطاارومیهآذربایجان غربي72111192

ارومیه خیابان عطایي كوي هشتمارومیهآذربایجان غربي72111001

ارومیه جاده سرو نازلو شمالي روستاي پرارومیهآذربایجان غربي62492

اشنویه روستاي اغبالغ طاهر داودي باواناشنویهآذربایجان غربي51254

استان اذربایجان غربي شهرستان اشنویه دفتر اي سي تي روستایي نلیواناشنویهآذربایجان غربي41456

بازرگان خ امامبازرگانآذربایجان غربي72111131

بوكان خ انقالب مغازه هاي هتل مرمربوكانآذربایجان غربي72111198

بوكان چهار راه اسكندري خیابان وحدت پاساژ كشاورزيبوكانآذربایجان غربي72111049

بوكان چهارراه استادحقیقيبوكانآذربایجان غربي72111037

بوكان بل كردستان جنب آزمایشگاه شفابوكانآذربایجان غربي72111040

بوكان چهارراه شهرداري نبش خ ش بهراميبوكانآذربایجان غربي72111070

15كمربندي خ بعثت نبش ک بابانبوكانآذربایجان غربي72111110

اسالم اباد خیابان سردارعزیزخانبوكانآذربایجان غربي72111071

خ انقالب روبروي خ پیامبوكانآذربایجان غربي72111035

بوكان خیابان انقالب كوچه كاالي ورزشي تختي-آغبوكانآذربایجان غربي72111069

بوكان خ بهشتي جنب دندانسازي مرادزادهبوكانآذربایجان غربي72111036

بوكان میدان معلمبوكانآذربایجان غربي72111227

خ بهشتي باالترازمدرسه محمود قادريپیرانشهرآذربایجان غربي72111014

خیابان بهشتي كوچه بانک مسكنپیرانشهرآذربایجان غربي72111015

خ بهشتي خ شوراپیرانشهرآذربایجان غربي72111016

خ بسیج جنب بانک كشاورزي شعبه الجانپیرانشهرآذربایجان غربي72111228

پیرانشهر خ بهشتي نبش سید قطب غربيپیرانشهرآذربایجان غربي72111218

تازه شهر خیابان امام روبروي یگان ویژه انتظاميتازه  شهرآذربایجان غربي72111134

تكاب خ انقالب ده متري انصار(آذربایجان  غربي )تكاب  آذربایجان غربي72111048

جنب كمیته امداد امام خمیني-خ امام ابتداي(آذربایجان  غربي )تكاب  آذربایجان غربي72111086

تكاب خیابان بهشتي(آذربایجان  غربي )تكاب  آذربایجان غربي72111212

آ غ تكاب خ امام دفتر پیشخوان شعاعي(آذربایجان  غربي )تكاب  آذربایجان غربي72111088

اذبایجان غربي چالدران خ سعدي جنوبيچالدرانآذربایجان غربي72111111

چالدران خ سعدي شماليچالدرانآذربایجان غربي72111116

خیابان امام-شهر آواجیق- شهرستان چالدران-آذربایجان غربيچالدرانآذربایجان غربي72111252

خوي بلوار ولي عصر جنب پمپ بنزین دفتر سامانخوئآذربایجان غربي72111104

خوي خ خمیني جنوبي جنب بانک سیناخوئآذربایجان غربي72111097

خ امام اول كوچه سلطانزاده دفتر پیام خويخوئآذربایجان غربي72111075

خوي خیابان امامخوئآذربایجان غربي72111076

www.epishkhan.ir



ی
1395/12/28:اخرین بروز رسان

10خوي اول خیابان صمدزاده پ خوئآذربایجان غربي72111078

 بهمن جنب ادلره اموزش و پرور ش22خوي بل خوئآذربایجان غربي72111077

ربط خ امام-سردشتربطآذربایجان غربي72111199

سلماس روستاي سرنقزوالچائآذربایجان غربي68303

تیر7سردشت بلوار (آذربایجان غربي )سردشت  آذربایجان غربي72111013

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

سلماس خیابان پناهي تقاطع امام دفتر پیشخوان حیدرنژادسلماسآذربایجان غربي72111147

اغ سلماس خ امام روبروي هالل احمرسلماسآذربایجان غربي72111225

غ ارومیه بخش سیلوانه روستاي دیزج مرگور.آسیلوانهآذربایجان غربي59969

بوكان شهر سیمینهسیمینهآذربایجان غربي72111051

آغ شاهین دژ خ سلطاني پست بانک فالحشاهین  دژآذربایجان غربي72111234

شاهین  دژآذربایجان غربي72111126
آذربابجان غربي شاهین دژ چهارراه شهید ترابي روبروي بانک تجارت شعبه مركزي 

پست بانک زینالي

اغ شوط خ ساحلي دفتر پیشخوان دولتشوطآذربایجان غربي72111132

آذربایجان غربي شهرستان شوط روستاي تازه كندشوطآذربایجان غربي40561

بلواربهشتي روبروي بانک تجارتقره  ضیاءالدینآذربایجان غربي72111150

ارومیه بلوار شهداماكوآذربایجان غربي52234

خیابان امام جنب مخابرات مركزيماكوآذربایجان غربي72111217

آذربایجان غربي ماكو معرفت خ انتظامماكوآذربایجان غربي72111112

ماكو خ امام روبروي بانک مسكنماكوآذربایجان غربي72111226

ماكو چهارراه مركزي اول خ طالقانيماكوآذربایجان غربي72111130

مالجامي ابتدایي خ حافظ(آذربایجان  غربي )مهاباد آذربایجان غربي72111248

2مهاباد كوي فرهنگیان ایستگاه (آذربایجان  غربي )مهاباد آذربایجان غربي72111214

خیابان طالقاني غربي روبروي شوراهاي حل اختالف-مهاباد(آذربایجان  غربي )مهاباد آذربایجان غربي72111242

(آذربایجان  غربي )مهاباد آذربایجان غربي72111237
مهاباد خ طالقاني شرقي روبروي بانک صادرات مركزي دفتر پیخوان خدمات دولت 

وطماني

مهاباد خ جمهوري جنب بانک ملي(آذربایجان  غربي )مهاباد آذربایجان غربي72111154

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

71

آذربایجان غربي مهاباد خیابان جمهوري اسالمي كوچه شاطري روبروي پاساژ فرهاد(آذربایجان  غربي )مهاباد آذربایجان غربي72111231

 میاندوآبآذربایجان غربي57222

میاندواب خیابان اماممیاندوآبآذربایجان غربي72111155

میدان امام ابتداي خیابان شریعتيمیاندوآبآذربایجان غربي72111157

خ طالقاني روبروي چاژ اندیشهمیاندوآبآذربایجان غربي72111170

 شهریور دفتر اندیشه17خیابان میاندوآبآذربایجان غربي72111161

 میاندواب ج شاهیندژ روبه روي ایران خودرو جدیدمیاندوآبآذربایجان غربي72111106

میاندوآبآذربایجان غربي72111239
شهریور رویروي داروخانه ابوذر دفتر پیشخوان 17میاندوآب خ -آذربایجان غربي

خدمات دولت نوین ارتباط

سه راه شاهین دژ دفترسهندمیاندوآبآذربایجان غربي72111156

میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر پیشخوان دولت صباسیرمیاندوآبآذربایجان غربي72111193

 آذربایجان غربي میاندواب خیابان طالقاني جنوبيمیاندوآبآذربایجان غربي72111240

میاندواب خ كشاورز نبش خ پاسدارانمیاندوآبآذربایجان غربي72111158
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میاندواب سه راهي تبریز روبروي ترمینال سابق مراغه دفتر پیشخوان دولت آي تکمیاندوآبآذربایجان غربي72111160

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

ادریس نصیري-  آذربایجان غربي نقده روستاي كوئیک  نقدهآذربایجان غربي52109

نقده بل بهشتي دفتر مورسنقدهآذربایجان غربي72111082

بوشهر شهرستان تنگستان شهر اهرم خیابان انقالب روبروي سازمان تامین اجتماعياهرمبوشهر72151003

خ صلح اباد ابتداي خ جمهوريبوشهربوشهر72151024

 بوشهربوشهر72151060

جنب بانک صادرات (ره)بوشهربردخون خ امام خمینيبوشهربوشهر72151030

 برازجان بلوار مزارعيبوشهربوشهر72151005

 بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیديبوشهربوشهر72151039

 بوشهر ابتداي خ بهشت صادق روبروي بانک مليبوشهربوشهر72151020

 بوشهر اهرم خ انقالب چهارراه صادراتبوشهربوشهر72151014

(ع) بوشهر شهرستان دشتستان شهر كلمه خ شهدا جنب درمانگاه امام علي بوشهربوشهر72151035

برازجان خیابان چمران سه راه فراهانچي جنب عكاسي مهرگانبوشهربوشهر72151056

 بوشهربوشهر72151078

 بهمن22جزیره خارگ میدان امام خمیني درب ورودي شهرک بوشهربوشهر72151041

بوشهر خیابان  بهمني روبرو مخابرات دفتر پیشخوان محمدبوشهربوشهر72151053

 خ فرهنگ1عالیشهر فازبوشهربوشهر72151040

1خیابان انقالب روبه رو لوكس گالري پالکبوشهربوشهر72151090

تنگستان گورک خورشیديتنگستانبوشهر41624

...چغادک بلوار امام روبروي میدان بقیه اچغادکبوشهر72151051

خ ش بهشتي شمال بانک ملتخورموجبوشهر72151059

آبپخش بلوار وحدت بعد از اداره دارایيدشتستانبوشهر72151046

برازان میدان امام خمیني خیابان اعتصامي نب مطب دتر اي زاداندشتستانبوشهر72151050

برازجان خ دانش اموز جنب  كوچه دوم  دفتر پیشخوان دولت حیدريدشتستانبوشهر72151061

  بوشهر دشتستان بخش بوشكان شهر بوشكان دفتر پیشخوان  دولت شجاعيدشتستانبوشهر72151097

بخش ارم تنگ ارم خ پیروزي دفتر خدمات ارتباطي نیكنامدشتستانبوشهر72151048

برازجان خ مولوي خ انصار روبروي  مسجد فاطمه زهرادشتستانبوشهر72151066

برازجان شهر دالكي خ امام روبروي كتابخانه عموميدشتستانبوشهر52775

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

خ ش مطهري روبروي بانک مسكن(بوشهر)دشتي  بوشهر72151088

دلوار میدان رییسعلي دلواريدلواربوشهر72151092

شهرستان دشتستان روستاي دهقاید بلوار شهدادهقایدبوشهر42527

خ ساحلي جنب بازارچه نجیرمدیربوشهر72151047

استان بوشهر شهرستان دیر شهر بردستاندیربوشهر72151079

بندردیلم میدان امام حسین- استان بوشهر دیلمبوشهر72151065

شبانكاره خیابان امامشبانكارهبوشهر72151084

خیابان حافظ روبروي پاساز كوثر.عسلویهعسلویهبوشهر72151081

كاكي بلوار ولیعصركاكيبوشهر72151064

خیابان استفالل ساختماي كسري روبروي پارک استفالل(بوشهر)كنگان  بوشهر72151029
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(بوشهر)كنگان  بوشهر72151075
دفتر - پاساژ نامداري - روبروي خیابان وحدت - بلوار امام خمیني - كنگان 

پیشخوان خدمات دولت

گناوه خیابان امام جنب بانک صادراتگناوهبوشهر72151055

1/2پ- نبش آیت-خ شهید باهنر-چهاردانگه-تهراناسالمشهرتهران72161675

201پالک18اسالمشهر میدان نماز خ علي ابن ابیطالب نبش كوچه اسالمشهرتهران72161349

43اسالمشهر احمدآبادمستوفي ابتداي خ ولیعصرشمالي پاسالمشهرتهران72161711

5و4اسالمشهر سرنوري پاساژمیالدنور طبقه زیر همكف واحد اسالمشهرتهران72161449

544پ28خ زرافشان نبش ک-اسالمشهراسالمشهرتهران72161564

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

686همكف پالک

480پ -پاساژكرمي-انتهاي خ طالقاني- خ آزادي-شهر قدس(تهران )اكبرآباد تهران72161595

506پ (ره)م امام خمیني30باقرشهرخباقرشهرتهران72161795

92باقرشهر خ كاشاني پباقرشهرتهران72161414

108پایین تر از بانک سپه پ- جاجرودبومهنتهران72161495

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

865بومهن بلوار امام خمیني روبروي خ آزادواري پ بومهنتهران72161832

4پالک1میدان فردوس كوچه رضوان4شهرستان پردیس فازبومهنتهران72162202

279بومهن خیابان شهید مسعود زاهدي پالک -تهرانبومهنتهران72161685

87-86پاكدشت دوراهي یبر مجتمع البرز واحدپاكدشتتهران72161553

204قرچک قشالق فردیس خیابان اصلي پ پاكدشتتهران72162047

34گلزار شمالي خیابان رسالت پ -پاكدشت روستا گلزار پاكدشتتهران72161302

پاكدشتتهران55771
تهران شهرري جاده ورامین نرسیده به پلیس راه قرچک روستاي قلعه نو امالک خ 

(ع)مطهري جنب مسجد جامع امام حسین 

1195تهران پاكدشت خاتون اباد بلوار امام رضا روبروي بانک تجارت پپاكدشتتهران72161099

 خرداد روبروي اداره پست15پیشوا م نماز خ پیشواتهران72161399

35پالک -روبروي بانک ملت-میدان شهیدچمران-پیشوا خیابان توحیدپیشواتهران72162235

1950شریعتي نرسیده به م قدس روبروي پمپ بنزین اسدي پتجریشتهران72161256

22 راه گلستاني پ4انتهاي جیحون خ رنجبر نبش تهرانتهران72161119

1مسعودیه خ ابومسلم نبش طاهرپناه پتهرانتهران72161352

244تهران كیانشهر خ ابراهیمي حد فاصل بانک مسكن و بانک ملي پتهرانتهران72161065

تهرانتهران72161001
 2طبقه - 1050پالک -371ساختمان - ایستگاه اتوبوس جامي- (عج)خیابان ولیعصر 

12واحد - 

شهریار نبش میدان حافظ مجتمع ستایشتهرانتهران72161566

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

10انتهاي اتوبان نواب خ زمزم مجتمع پارس ط همكف پتهرانتهران72161626

9پالک-ساختمان بهنام-ابتداي نیروي دریایي -میدان رسالتتهرانتهران72161733

 پستي جاجرود روبروي از پلیس راه جنب مسجد امام رضا ط اول16منطقه تهرانتهران72161111

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

93بازار خ ناصر خسرو داخل مروي پتهرانتهران72161535

 همكف615تهران خ ستارخان بین خسرو و اسدي روبروي پاساژ مروارید پ تهرانتهران72161649

1 واحد1 ط3خ ونک ک لیلي پتهرانتهران72161713
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تهرانتهران72161830
-نبش محسنیان-حدفاصل چهار راه دیباجي و اختیاریه-خیابان شهید كالهدوز

134پالک

(سابق)زیر داروخانه مادر (ره)شهریار خ ولیعصر خ انقالب  میدان امام خمیني تهرانتهران72161785

90تهرانپارس تقاطع رشید و گلبرگ پتهرانتهران72161014

310تهران ج خاوران ش قیامدشت بامام خمینیغربي پ تهرانتهران72161611

41تهران خ قلعه مرغي خ ابوذر پتهرانتهران72161752

174متري شریعتي پ45تهرانپارس خ جشنواره خ امینتهرانتهران72161283

177,179شهرک ولیعصر خ شهید بهرامي پالک تهرانتهران72161206

711تهران رسالت سرسبز ساختمان تهرانتهران72161332

55خاورشهر حدفاصل خیابان اول و دوم پتهرانتهران72161434

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

45

407آزادي نبش شادمان پتهرانتهران72161006

تهرانتهران72161673
خیابان سهروردي شمالي نرسیده به چهار راه كیهان روبروي خیابان كاووسي فر 

365پالک 

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

359خ بهار شمالي نبش ک شكیباپ تهرانتهران72161174

11و10 خردادبین ازادي 15پیشوا خ تهرانتهران72161805

181راه لشگر معیري پ4كارگر ج تهرانتهران72161848

202م خراسان خ خراسان پ تهرانتهران72161141

12بین ابوریحانودانشگاه فرزاد-خ جمهوريتهرانتهران72161901

1  واحد 13باالتر از میدان ولیعصر جنب سینما استقالل خیابان فرشید پالک تهرانتهران72161973

تهرانتهران72161960
آویني خ ابن بابویه خ میرعابدیني روبروي )خ فداییان اسالم بلوار شهیدكریمي

مجموعه فرهنگي تجاري طغرل

 ط همكف473م نبوت جانبازان شرقي پ تهرانتهران72161710

186تهران شهریار بلوار رسول اكرم روبروي بازار روز ترابي پتهرانتهران72161534

2/1نازي آباد خ اكبر مشهدي نبش ک قدیري  پ تهرانتهران72161979

258تقاطع ده حقي پ-خ نبرد جنوبي تهرانتهران72162002

572 منصور ایستگاه موزائیک سازي پالک 20 شهریور جنوبي 17انتهاي تهرانتهران72161993

تهرانتهران72161114
 ط 416خ دماوند بین چهارراه آیت و خاقاني ایستگاه ابوریحان جنب پل عابر پ 

1همكف و 

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

19بلوار آیت اهلل كاشاني نبش خ فروتن  پتهرانتهران72161817

تهرانتهران72162021
طبقه باالي بانک - میدان ثامن الحجج - بلوار امام رضا - سه راه افسریه - تهران 

4واحد  - 786پالک - تجارت 

172خ شوش شرقي بین ارج وشقاقي ساختمان پست بانک پتهرانتهران72161583

44تهران ورد آورد بلوار اصلي جنب تاالر مهرگان پالک تهرانتهران72161226

 همكف3پ(شادمان)خ آزادي جنب متروي ازاديتهرانتهران72161761

3 واحد512خیابان جمالزاده شمالي باالتر از باقرخان پالکتهرانتهران72161736

3 و1ط/151پ /نبش ک ماه/متري قیطریه خ كریمي35تهرانتهران72161974

ط همكف140گیشانرسیده به بازارنصر جنب بانک تجارت پتهرانتهران72161865

157واحد-5ورودي-Eبلوک -م استقالل-شهر پرندتهرانتهران72162070
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1شهریور نرسیده به میدان خراسان بن بست افشار پالک 17خیابان تهرانتهران72161707

618متري اول واتوبان پ 15بیست متري افسریه بین تهرانتهران72161304

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

17اول، واحد 

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

 فروردین م تفحص نبش خ لرستان10خ پیروزي خ تهرانتهران72162090

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

8واحد.2طبقه.436پالک.مجتمع یاس.اول بلوارفردوس شرقي.بزرگراه ستاريتهرانتهران72162107

تهرانتهران72162010
-تهران

158 بلوار بهشتي پالک3تهرانسر غربي فاز

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

 جدید143انتهاي غربي بلوار كشاورز بین جمال زاده و قریب پالک تهرانتهران72161071

واحد اول-پاساژ امید طبقه اول-خیابان قم-میدان حضرت عبدالغظیم-شهرريتهرانتهران72162117

39بل كشاورز بعد از فلسطین نبش كبكانیان پتهرانتهران72161822

4واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبي -بعد از آذربایجان-  خیابان آزادي تهرانتهران72162193

418پالک -3واحد-طبقه اول-5روبروي شهرداري منطقه -بلوار آیت اهلل كاشانيتهرانتهران72162141

41 پالک 52خاني آباد نو سه راه شریعتي خیابان صمدي نبش كوچه تهرانتهران72161215

تهرانتهران72162216

خیابان مرزداران

خیابان ایثار

جنب 

مجتمع اداري مسجد امیرالمومنین

2طبقه 

1واحد

243خیابان پلیس نرسیده به اجاره دار پ تهرانتهران72161246

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

طبقه دوم-527پالک -نبش خیابان عباسي-خیابان قزوینتهرانتهران72162248

تهرانتهران72162229
شهرک گلستان بلوار امیركبیر نبش شمالي چهارراه كاج باالي داروخانه شهاب 

13پالک

307پالک - متري اول و دوم مجدیه16جد فاصل -جانبازان غربي-تهرانتهرانتهران72162251

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

3و1م پونک اول میرزا بابائي س ساعت طتهرانتهران72161881

77شرقي میدان تختي پالک 212تهرانپارس انتهايتهرانتهران72161990

121متري غربي وارشي پ46نارمک خیابان گلستان بینتهرانتهران72162067

720سیدخندان نبش برازنده شماره تهرانتهران72162240

71تهرانپارس قنات كوثر بلوار مطهري پ تهرانتهران72161524

416خ آزادي روبروي خ حبیب اله پ تهرانتهران72161886

182 پ4م15افسریه خ قصر فیروزه تهرانتهران72161604

1طبقه .388پالک .بعد از اتوبان امام علي.خیابان سبالن شمالي. تهران تهرانتهران72162226
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تهرانتهران72161474
طبقه زیر -2پالک -27نبش گلستان -باالتر از سه راه مرزداران-بلوار اشرفي اصفهاني

همكف

50متري محسني پ22شهریارخ نواب صفوي تهرانتهران72161525

450 خرداد  پالک15بازار تهران خیابان تهرانتهران72162237

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

تهرانتهران72161249
ضلع - خ رضوان - تقاطع خ سازمان آب - بلوار بهار - شهرک حكیمیه - تهران 

جنوب شرقي برج ولیعصر

خیابان بهشتي روبروي مترو بهشتيتهرانتهران72161744

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

دماوندتهران72161506
ساختمان -نبش شمالي بن بست میالد- متري مخابرات15خیابان -بیدگنه-مالرد

3پارسیس 

 ط اول24میدان امام خمیني ره جنب پاساژ شبلي پ -دماونددماوندتهران72162211

64متري شهداي شرقي پ16صالح آباد رباط كریمتهران72161739

164پالک5رباط كریم شهرصالح آباد خیابان سي متري نگارستان رباط كریمتهران72161931

1پالک5م نبش نگارستان30صالح آباد خرباط كریمتهران72161548

42/44رباط كریم خ مصلي پرباط كریمتهران72161218

99شهریار رزكان خ ولیعصر بعد از مخابرات پرباط كریمتهران72161339

باال تر از خ چمران- نسیم شهر خ امام رباط كریمتهران72161527

26پ(باغ مهندس )متري شهیدمصطفي خمیني 20شهرگلستان رباط كریمتهران72161549

208پ8و7شهرک قلعه میر خ هدایت تیغي بین گلهاي رباط كریمتهران72161782

376پ_9نبشبوستان_داودیه_رباط كریمرباط كریمتهران72161753

430نسیم شهر خ دوم نبش ک قرباني پرباط كریمتهران72161054

57رباط كریم شهرک وحیدیه خ وحیدیه پرباط كریمتهران72161879

227متري صیاد شیرازي پ16نسیم شهر رباط كریمتهران72161489

نسیم شهر خ امام نبش بوستانرباط كریمتهران72161505

76 خیابان ستاره پ 2پرند فاز رباط كریمتهران72161645

1421رودهن بلوار امام خمیني روبروي مجتمع ایران زمین پ رودهنتهران72161921

11پالک-(ره)نبش خ امام خمیني -قلعه نو-جاده ورامین -شهرريرئتهران72161836

286روبروي بانک ملي پ -كهریزک خ شهید بهشتيرئتهران72161285

46شهرري خ زكریارازي جنب بانک ملي پرئتهران72161654

38 ابان جنب كالنتري پالک 13شهرري كوي رئتهران72161233

34شهریار شاهد شهر میدان امام خیابان انقالب پالکشاهدشهرتهران72161603

417شاهدشهر  ابتداي خ ازادي پشهریارتهران72161209

(برات پور  )خ ولي عصر ک حاج اسماعیلي مجتمع نوآوران شهریارتهران72161175

50 پ5 بلوار دنیامالي خ ارغوان1اندیشه فازشهریارتهران72161670

شهریارتهران72161217
جنب آموزشگاه رانندگي پارس  (پل هوایي) روبروي اتوبوسراني 3اندیشه فاز /شهریار

دفتر پیشخوان دولت

نصیر آّباد بدر خ ش بهشتي جنب مسجدشهریارتهران72161723

126تهران شهریار بل رسول اكرم روبروي فرماندهي انتظامي ابتداي خ طوقاني پشهریارتهران72161441

67 اندیشه، شقایق ب 1شهریار، فاز شهریارتهران72161915

176تهران شهریار صباشهر خ امام خمیني بن بست شریف پشهریارتهران72161516

شهریارخ ش بهشتي شرقي جنب میدان معلمشهریارتهران72161126
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شهریارتهران72161780
 چهارراه میالد خ فردوسي غربي روبروي پارک دفتر پیشخوان 3شهریار اندیشه فاز

خدمات دولت

شهریار میدان معلم جنب آژانس شهریار پاساژ فرهادي ط همكفشهریارتهران72161967

34 بل شهدا ب1اندیشخه شهریار فاز شهریارتهران72161193

شهریارتهران72161149
دفتر پیشخوان 19و317سراسیاب خ اطلس غربي میدان اطلس پالک -مالرد

 كیاني72161149

80/1خ ارغوان هشتم نبش میدان معلم پ1اندیشه فازشهریارتهران72161328

38 غربي پ8اندیشه خ شهریارتهران72161732

شهریار شهرک امیریه بلوار امام خمیني كوچه آرامشهریارتهران72161060

صباشهر بل تاجیک جنب كافي نت سورنصباشهرتهران72161153

125میدان شهدا ابتداي جاده زیوان پlتهران شهرري حسن آبادفشافویه فشاپویهتهران45983

1616حسن آباد ري بل امام روبروي بانک كشاورزي پفشاپویهتهران72161407

متري جنب آژانس شب شهر45فیروزكوه خفیروزكوهتهران72162096

75شهرقدس خ عوارضي پ(تهران)قدس تهران72161437

21 متري خ سیمرغ پ8خ (تهران)قدس تهران72161669

شهرقدس میدان قدس داخل مجتمع تجاري اداري جنب اداره مالیات(تهران)قدس تهران72161180

95 پالک 13خ محمد اباد نبش مهدیه قرچکتهران72161439

305خ ولي اباد چهارراه گوهردشت پقرچکتهران72161440

قرچک خیابان اصلي جنب شهرداري پاساژ شهرداري دفتر پیشخوان خدمات دولتقرچکتهران72161686

قرچک خیابان اصلي روبروي درب اداره برققرچکتهران72161741

4روبروي ایستگاه تاكسي پالک (ولي آباد )خ شهید مدني قرچکتهران72162037

176قرچک میرزایي رویروي اتكاپقرچکتهران72161019

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

ساختمان ظریف 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

134بیستمتري ولیعصر پالک-شهرقدس(شهرک  قدس )قلعه  حسن  خان  تهران72161024

گلستان بلواراصلي نرسیده به فلكه دوم نبش بوستان ششم(تهران )گلستان  تهران72161697

13متري باهنر پالک 10متري چمران 24گلستان (تهران )گلستان  تهران72161095

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

400

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

شهرستان دماوند گیالوند بل بهشتي روبرو بانک تجارتگیالوندتهران72161490

32خ مصیب زاده روبروي 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 مریم  پ 3مالرد فاز مالردتهران72161729

147انتهاي اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید فریدون نوري پالک منطقه  جنوب  تهران  بزرگتهران72162093

177پالک - بلوار مطهري-قنات كوثرمنطقه  شرق  تهران  بزرگتهران72162104

2راه قنات نبش رحماني پ4پاسداران خ دولت منطقه  شمال  تهران  بزرگتهران72161016

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

(تهران )نصیرآباد تهران72161987
دفتر پیشخوان 1شهریار باغستان نصیراباد خ  بهشتي روبروي فروشگاه جانبو   پ 

دولت انصاري

جنب بانک صادرات- بلوار والیت -  شهرک فرارت -وحیدیه - شهریار وحیدیهتهران72161424
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149شهریار وحیدیه خ ایت االه خامنه اي پوحیدیهتهران72161467

100پیشوا خ شریعتي پورامینتهران72161492

ورامین خ ش رجایي روبروي درمانگاه مدنيورامینتهران72161334

134ورامین خیراباد خ ش زواره پ ورامینتهران72161625

چهار محال و بختیاري اردل بلوار شودااردلچهارمحال و بختیاري72171065

اردل  بلوار شهدا خ سپاهاردلچهارمحال و بختیاري72171009

چ ب شهر كاج خ شهدااردلچهارمحال و بختیاري72171154

نبش خ لرستاني(ع)خ شریعتي میدان امام حسین- الونيآلونيچهارمحال و بختیاري72171070

الوني میدان امام حسینآلونيچهارمحال و بختیاري72171051

باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان دولتباباحیدرچهارمحال و بختیاري72171057

بروجن بلوار مدرس روبه روي اداره ثبت واحوالبروجنچهارمحال و بختیاري71171047

 خرداد شمالي كوچه بنفشه15فلكه شهید خیابان بروجنچهارمحال و بختیاري72171025

میدان امام حسین ع خیابان طالقانيبروجنچهارمحال و بختیاري72171027

بروجن بلوار شهدابروجنچهارمحال و بختیاري72171060

چ وب بلداجي بلواربهشتيبلداجيچهارمحال و بختیاري72171029

بلداجي بلوارمدرسبلداجيچهارمحال و بختیاري72171097

شهر بن خ ملت جنب بانک كشاورزي(چهارمحال  وبختیارئ )بن  چهارمحال و بختیاري72171047

جونقان خ انقالب جنب بانک سپهجونقانچهارمحال و بختیاري72171021

جونقان میدان امامجونقانچهارمحال و بختیاري72171085

كوهرنگ چلگرددفترخدمان ارتباطي تاراز-چهارمحال وبختیاري چلگردچهارمحال و بختیاري72171040

دستناء خیابان شهدادستنادچهارمحال و بختیاري72171123

چ وب شهركرد سامان خ سعدي جنب بانک كشاورزيسامانچهارمحال و بختیاري72171026

سودجانچهارمحال و بختیاري72171089
- شهر سودجان- بخش الران- استان چهارمحال و بختیاري شهرستان شهركرد

جنب بانک صادرات ایران- خیابان شهدا

خ انقالب روبروي گلستان شهدا- سورشجانسورشجانچهارمحال و بختیاري72171017

ناغان خیابان انقالب(چهارمحال وبختیاري )شلمزار چهارمحال و بختیاري72171104

چهارمحال وبختیاري شهرستان كیار شلمزار خ آزادي(چهارمحال وبختیاري )شلمزار چهارمحال و بختیاري72171081

میدان نماز- شلمزار (چهارمحال وبختیاري )شلمزار چهارمحال و بختیاري72171146

شهركرد بلوار آزادي روبروي آپارتمانهاي پارک اللهشهركردچهارمحال و بختیاري72171044

11خ سعدي مقابل كالنتري -شهركردشهركردچهارمحال و بختیاري72171001

50شهركرد خ ملت کشهركردچهارمحال و بختیاري72171082

38شهركرد بلوار شریعتي نبش كوچهشهركردچهارمحال و بختیاري72171012

شهریور دفتر پیشخوان دولت انقالب17شهركرد خ شهركردچهارمحال و بختیاري72171036

سامان خ شهیدجعفرزاده جنب بانک رفاهشهركردچهارمحال و بختیاري72171101

میدان معلم جنب بانک صادراتشهركردچهارمحال و بختیاري72171008

شهركرد بلوار كشاورز سه راهي كیانشهركردچهارمحال و بختیاري72171113

شهركرد میدان فردوسي روبروي مسجد نوشهركردچهارمحال و بختیاري72171071

8كوچه یک پالک -خ شهید مطهري -هفتاددستگاه-بن-شهركردشهركردچهارمحال و بختیاري72171118

چهارراه دامپزشكي روبروي ایستگاه حافظ شمالي. شهركردشهركردچهارمحال و بختیاري72171045

45شهركرد مهدیه بلوار رهبر روبروي مدرسه وحدت نبش كوچه شهركردچهارمحال و بختیاري72171098

شهركرد خ عمان روبه روي ترمینال ازاديشهركردچهارمحال و بختیاري72171083

16 پالک 48شهركرد خ ملت كوچهشهركردچهارمحال و بختیاري72171122

فارسان بلوار امام روبروي اداره دارایيفارسانچهارمحال و بختیاري72171016

فارسان خ شهید رجایي سه راه ترمینالفارسانچهارمحال و بختیاري72171030
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فارسان خ شهید بهشتيفارسانچهارمحال و بختیاري72171048

11پردنجان بلوار امام خمیني نبش كوچه فارسانچهارمحال و بختیاري72171120

فارسان سه راه باباحیدر بلوار شهدافارسانچهارمحال و بختیاري72171114

فارسان خ شهید رجایي جنب بانک رفاهفارسانچهارمحال و بختیاري72171014

32فرخشهر خیابان توسلي نبش کفرخشهرچهارمحال و بختیاري72171049

بازفت تلوردكوهرنگچهارمحال و بختیاري72171157

شهركرد شهركیان خ امام باالتر از بانک ملي روبروي بیمه داناكیانچهارمحال و بختیاري72171141

چهارمحال وبختیاري گندمان اداره پستگندمانچهارمحال و بختیاري72171061

چهارمحال بختیاري لردگان خ ولي عصر پایینتر از فلكه نمازلردگانچهارمحال و بختیاري72171066

چهار راه شهرداريلردگانچهارمحال و بختیاري71171089

لردگانچهارمحال و بختیاري72171052
چهارمحال وبختیاري لردگان چهارراه قدس خیابان چشمه برم دفتر پیشخوان دولت 

شاهد

(شركت لردنگار )بلوارشهدا روبروي گلزار شهدا دفتر پیشخوان ابراهیم اكبري -لردگانلردگانچهارمحال و بختیاري72171142

لردگان بلواررسالتلردگانچهارمحال و بختیاري72171073

لردگان روبرو بانک مليلردگانچهارمحال و بختیاري72171006

لردگان بلوارشهداء چهار راه شهرداريلردگانچهارمحال و بختیاري72171096

لردگان بلوار شهدالردگانچهارمحال و بختیاري72171115

چهار محال وبختیاري مال خلیفه بلوار شهدامال  خلیفهچهارمحال و بختیاري72171080

مال خلیفهمال  خلیفهچهارمحال و بختیاري72171074

واقع در ساختمان پست- ناغانناغانچهارمحال و بختیاري71171059

هفشجان خ نهضتهفشجانچهارمحال و بختیاري72171056

شهر وردنجان خ شهداي جنوبيوردنجانچهارمحال و بختیاري72171136

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

ره)بشرویه میدان امام خمیني بشرویهخراسان جنوبي72181009

5خ طالقانيبیرجندخراسان جنوبي72181004

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

آزادگان

بیرجندخراسان جنوبي72181041
 جنب دفتر اسناد رسمي دفتر 152 پالک9و7خراسان جنوبي بیرجندبین معلم 

پیشخوان خدمات دولت

بیرجند خ توحید ابتداي میرزا كوچک خان غربيبیرجندخراسان جنوبي72181014

خراسان جنوبي بیرجند خیابان غفاري چهارراه بیمارستان ولیعصربیرجندخراسان جنوبي72181037

 روبروي اداره كل امورمالیاتي6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه بیرجندخراسان جنوبي72181017

208 پ1نرسیده به امامت-بیرجندبیرجندخراسان جنوبي72181045

9خراسان جنوبي بیرجند خیابن شهید برگي بعد از برگيبیرجندخراسان جنوبي72181021

92بلوار آزادگان پ.خراسان جنوبي خضري خضرئ  دشت  بیاضخراسان جنوبي72181046

حاشیه فلكه (ع )اسدیه میدان امام رضادرمیانخراسان جنوبي72181018

خراسان جنوبي شهرستان درمیان شهر طبس مسینادرمیانخراسان جنوبي72181055

2سربیشه خ شهدا جنب شهدا سربیشهخراسان جنوبي72181040

شوسف ابتداي خ امام خمیني رهشوسفخراسان جنوبي72181015

پشت بازار مسگرها-میدان امامطبسخراسان جنوبي72181059

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

چهارراه كشاورزي روبروي دادگستري دفتر پیخشوان دولت مجتبائي(قائن )قائنات  خراسان جنوبي72181028
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دفتر پیشخوان خدمات دولت- سه راهي عزیز آباد - گزیک گزیکخراسان جنوبي72181033

114پ2شهر مود امام خمینيمودخراسان جنوبي72181026

24بلوار معلم پالک نهبندانخراسان جنوبي72181030

میدان شهدا روبروي بانک مسكننهبندانخراسان جنوبي72181057

8نبش صاحب الزمان .روستاي شهیدبهشتي.باخرز.خراسان رضويباخزرخراسان رضوي72191572

13تیر7تیر نبش7خیابانبجستانخراسان رضوي72191067

38خ امام نبش امام بجستانخراسان رضوي72191090

بردسكن روبروي كمیته امدادبردسكنخراسان رضوي72191140

خ امام خمیني مقابل نمایندگي سایپا دفترثامنتایبادخراسان رضوي72191129

15یوسف اباد خ امام خمیني ابتداي خ شریعتي ش تایبادخراسان رضوي72191099

تایباد خ شهیدرجائي مقابل مسجدباللتایبادخراسان رضوي72191229

(ع)تربت جام بلوارامام خمیني منبع اب روبروي بانک ملي ش امام حسن تربت  جامخراسان رضوي72191157

-خ جامي -تربت جام-خراسان رضويتربت  جامخراسان رضوي72191271

تربت جام صالح آباد چهارراه مركزيتربت  جامخراسان رضوي72191257

خیابان المهدي روبروي بانک ملتتربت  جامخراسان رضوي72191458

میدان مركزي پست قدیم دفتر دانشتربت  حیدریهخراسان رضوي71191250

25 و 23تربت حیدریه،خیابان فردوسي شمالي،باالتر از مخابرات،بین فردوسي تربت  حیدریهخراسان رضوي72191330

44چناران نبش امام خمیني چنارانخراسان رضوي72191029

3و1چناران خ طالقاني چنارانخراسان رضوي71191044

12و10بلواربهشتي بین بهشتي-چنارانچنارانخراسان رضوي72191356

خراسان رضوي خواف سنگان روستاي حسین ابادكاریونخوافخراسان رضوي58588

خ امام خمینيخوافخراسان رضوي72191220

شهرشتان خواف شهر سالمي بلوار امام رضا دفتر پیشخوان دولتخوافخراسان رضوي72191289

خواف خیابان خواجه یارخوافخراسان رضوي72191290

خواف خ مدرس جنب بانک صادراتخوافخراسان رضوي72191276

شهرستان خواف میدان معلم دفتر موسوي نژادخوافخراسان رضوي72191286

خراسان رضوي شهرستان خواف روستاي سدهخوافخراسان رضوي72191584

خلیل آباد-خواف خوافخراسان رضوي72191587

2خراسان رضوي درگز خ كالت درگزخراسان رضوي72191328

درگز خ امام روبروي پست بانک جنب طال فروشي ذوالفقاريدرگزخراسان رضوي72191425

راه فرمانداري5درگزخراسان رضوي72191011

خراسان رضوي شهرستان رشتخوار میدان ازادي جنب بانک كشاورزيرشتخوارخراسان رضوي72191160

خراسان رضوي سهرستان زاوه شهر دولت آباد سي متري استاد صاحب كارزاوهخراسان رضوي71191197

1شهرستان زاوه دولت آباد خ شهیدرجائي رجائيزاوهخراسان رضوي72191325

خ اسدابادي روبروي بانک ملي اداره برقسبزوارخراسان رضوي71191159

23-21سبزوار خ امیركبیر بین امیركبیر-خراسان رضويسبزوارخراسان رضوي71191124

 آبان13متري انقالب روبروي خیابان 24سبزوارخراسان رضوي72191185

تقاطع ابن یمین جنب بانک رفاه مركزيسبزوارخراسان رضوي71191274

24باالتر از چهارراه دانشگاه نبش دانشگاه سبزوارخراسان رضوي71191283

روبروي هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهرباني -سبزوارسبزوارخراسان رضوي72191047

سبزوار عطاملک شمالي دفتر خدمات ارتباطي عطاملکسبزوارخراسان رضوي71191066

روبروي مدرسه داورزني- متري انقالب24خ -سبزوارسبزوارخراسان رضوي72191431

 متري هویزه روبروي بنیاد شهید30خ سبزوارخراسان رضوي72191397
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.چهار راه بازار روزسبزوارخراسان رضوي72191436

31خ عطاملک جنوبي نبش عطاملک سبزوارخراسان رضوي72191418

2خ رازي نبش رازي سبزوارخراسان رضوي72191313

سبزوار میدان دانشگاه جنب دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان غفوري منشسبزوارخراسان رضوي72191243

70سرخس خیابان فلسطین پالکسرخسخراسان رضوي72191304

خراسان رضوي خواف سنگان خ امام خمیني جنب بانک ملي(خراسان رضوي)سنگان  خراسان رضوي72191219

24و22خراسان رضوي مشهد شاندیز بین ولیعصرشاندیزخراسان رضوي72191141

16مشهدطرقبه خ صاحب الزمان پطرقبهخراسان رضوي72191021

فریمان ابتداي امام رضاغربيفریمانخراسان رضوي72191158

16فریمان خیابان امام خمینيفریمانخراسان رضوي72191402

خ امام موسي صدرفریمانخراسان رضوي72191274

خیابان مولوي روبروي مسجد جامع دفتر پیشخوان خدمات دولت جامعقوچانخراسان رضوي72191136

26بعد از حافظ-قوچان-خراسان رضويقوچانخراسان رضوي72191426

خراسان رضوي قوچان خ ناصرخسرو مقابل مخابراتقوچانخراسان رضوي72191170

11خ مطهري روبروي كالنتريقوچانخراسان رضوي72191434

مزرج خیابان شهید پارسا مزرجيقوچانخراسان رضوي72191686

خیابان خرمشهركاشمرخراسان رضوي72191110

41بلوار شفا پالک كاشمرخراسان رضوي72191420

بلوار معلم حد فاصل میدان شهید رجایي و شهید غالميكاشمرخراسان رضوي72191403

خراسان رضوي كالت خ امام خمیني پاساژ كریمي(خراسان رضوي)كالت  خراسان رضوي72191151

شهرستان كالت روستاي گرو(خراسان رضوي)كالت  خراسان رضوي64522

14 و 12گناباد خ بهار بین بهار گنابادخراسان رضوي72191454

 ملک مسجد12خ  امام هادي حد فاصل (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي71191211

42و40بلوار معلم بین معلم (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191038

19بل فرودگاه پروین اعتصامي(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191033

260 پ34بلوار  هنرستان نبش (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191215

2 پالک4خراسان رضوي شهرستان مشهد خیابان كوهسنگي كوهسنگي(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191207

بلوار طبرسي اول تقاطع گازشرقي جنب بانک ملت(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191245

478 پالک80فالحي -قاسم اباد(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191437

3و1بلوارولیعصر بین ولیعصر-كوي امیر-مشهد(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191212

184ابتداي طاهري پ  -15سناباد (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191231

10پالک -68بین چهارراه صیاد شیرازي و پییروزي (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191363

84 پالک50 و48صیاد شیرازي بین صیاد (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191438

44و42بین توس -بلوار توس(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191374

بلوارابوطالب چهارراه ولیعصر(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191036

33نبش مفتح (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191031

2 نبش قباد 11خ فداییان اسالم (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191202

47و45بین امامت (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191204

1051مشهد قاسم اباد تقاطع شاهدو اندیشه پالک (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191261

دفتر پیشخوان دولت12و10بین اندیشه- قاسم اباد-مشهد(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191372

3نبش امام رضا-ابتداي جاده مشهد سرخس شهرک رضویه-مشهد(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191365

چهار راه صدف و میدان تربیت[بین -بلوار معلم-مشهد(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191453

 جنب درمانگاه رسالت66و64بین رسالت (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191294

504پ24طبرسي شمالي(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191340
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51 پ 61 و 59بلوار پیروزي بین -مشهد(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191107

40خراسان رضوي مشهد پنجتن نبش پنجتن (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191474

132پالک14و12سیدي بین قائم (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191117

966 پ 44مشهد خ امام رضا نبش (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191087

18 و 16مشهد خیابان مجد بین مجد (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191359

13بلوار وحدت نبش وحدت (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191106

48پالک  - 7 و 5بین سلمان فارسي - خیابان سلمان فارسي (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191451

811پ46,48امام خمیني(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191123

313پ3میدان راهنمایي صادقي(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191249

76و74مشهد بین امام خمیني (خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191378

709پالک35و33مطهري شمالي بین(خراسان رضوي)مشهد خراسان رضوي72191199

روبروي آموزشو وپروش-ملک آباد -مشهد(خراسان رضوي)ملک  آباد خراسان رضوي72191475

نشتیفان خیابان خیامنشتیفانخراسان رضوي72191661

تربت جام شهرنصرآبادجاده سنتوبلوارامام رضامقابل پایگاه بسیج(خراسان رضوي)نصرآباد خراسان رضوي72191053

17-15شهرک فرهنگیان بلوار معلم بین معلم نیشابورخراسان رضوي72191135

116پ6شهرک قدس دانشگاه نیشابورخراسان رضوي72191171

 حاشیه میدان بعثت10نیشابور بلوار بعثت بعد از بعثت نیشابورخراسان رضوي72191239

18و16شهریور بین 17خراسان رضوي نیشابور خ نیشابورخراسان رضوي72191262

امام ابتداي منوچهري شمالينیشابورخراسان رضوي72191447

 جنب رستوران تاالر قصر شب12بلوارجمهوریاسالمي مقابل كالنترينیشابورخراسان رضوي72191176

بلوار امام رضا.عشق آبادنیشابورخراسان رضوي72191252

خیابان مطهري سه راه كوشكي جنب شیشه بري جهانگرداسفراینخراسان شمالي71201031

36پالک - جنب اداره دارایي-1روبروي ولیعصر- چهارراه ولیعصر-اسفرایناسفراینخراسان شمالي72201003

4 پالک 32خیابان امام خمیني اسفراینخراسان شمالي72201009

(ره)خراسان شمالي شهرستان اسفراین روستاي چهاربرج خ اماماسفراینخراسان شمالي72201084

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

روبروي بانک تجارت-بلوار شهید بهشتي-آشخانهآشخانهخراسان شمالي72201020

روبروي بانک كشاورزي- شهر پیش قلعه- آشخانهآشخانهخراسان شمالي72201028

1372بجنورد خ امام خمیني غربي پبجنوردخراسان شمالي72201018

خیابان آزادي-بجنوردبجنوردخراسان شمالي72201002

خ طالقاني غربي چهارراه ژاندارمري نبش تقاطعبجنوردخراسان شمالي72201013

خیابان طالقاني شرقي بین پارک شهر و كتابخانه دهخدابجنوردخراسان شمالي72201031

بجنورد خ امام خمیني غربي جنب بانک سپه فردوسيبجنوردخراسان شمالي72201015

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

خراسان شمالي بجنورد خیابان دوچنار روبروي درمانگاه فارابيبجنوردخراسان شمالي72201014

شیروان شهرک امام خمیني ابتداي بلوار چمران روبروي پارکبجنوردخراسان شمالي72201075

1پالک-جنب مسجد ولي عصر -خیابان حجت -شهرک ولیعصر - بجنوردبجنوردخراسان شمالي72201062

خ شهید باهنر جنب اموزش وپرورشجاجرمخراسان شمالي72201023

63پالک - دور میدان  - (ع)بلوار امام رضا- حصارگرمخان حصارگرمخانخراسان شمالي72201065

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

93پالک -خ گلستان- شیروان(خراسان شمالي)شیروان  خراسان شمالي72201029

5شیروان خیابان ابن سینا (خراسان شمالي)شیروان  خراسان شمالي72201010
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خ دانشگاه میدان هاشمي نژاد روبروي خ احسان(خراسان شمالي)شیروان  خراسان شمالي72201024

شیروان خیابان بهشت شمالي نبش بهشت دو(خراسان شمالي)شیروان  خراسان شمالي71201016

صفي  آبادخراسان شمالي72201041
خراسان شمالي اسفراین شهر صفي آباد خیابان شهید علیزاده روبروي پاسگاه نیروي 

انتظامي سابق

خیابان شهید مهدي شوشتريفاروجخراسان شمالي72201016

خراسان شمالي  فاروج تیتكا نلو  خ امام رضافاروجخراسان شمالي40379

خ طالقاني شرقي-قاضي-خراسان شماليقاضيخراسان شمالي72201057

شهر درق- گرمه گرمهخراسان شمالي72201054

1شهر پیش قلعه روبروي بانک كشاورزي پالکمانه  وسملقانخراسان شمالي71201001

نرسیده به دبیرستان فاطمه زهرا.بهمن22خیابان .اشخانهمانه  وسملقانخراسان شمالي72201033

797پالک.ابتداي خ امام.میدان بسیج.اسفراین.خراسان شماليمیان  آباد اسفراینخراسان شمالي72201077

اروندكنار اداره پست مركزياروندكنارخوزستان72211042

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

امیدیه علیا خیابان شریعتي جنب تاكسي سرویس امید(خوزستان )امیدیه  خوزستان72211058

جایزان خ امام ره خ ولیعصر عج(خوزستان )امیدیه  خوزستان71211037

بازار مهاجرین روبروي رستوران تشریفات(خوزستان )امیدیه  خوزستان72211060

575خ امام جنب پل زیر گذر پالک اندیمشکخوزستان72211167

خ روشني نبش انقالباندیمشکخوزستان72211135

39كوي لور بلوار شهید بهشتي پالکاندیمشکخوزستان72211207

اندیمشک خ شهید پناهي بین امام حسین و روشنياندیمشکخوزستان72211209

اندیمشک خ پاسداران نبش خ ش بازگیراندیمشکخوزستان72211022

اندیمشکخوزستان72211164
بین خ بازگیر  و خ اردواني جنب بازارچه  (پرتو)اندیمشک كوي شهدا خ شهیدآویني 

157پالک 

اندیمشک خ امام حسین ع جنب كارخانه یخ فخرایياندیمشکخوزستان72211302

285، خیابان مهربند ، بین جراح زاده و كوكبي ، پالک  (یوسفي)اهواز،كوي فاطمیه اهوازخوزستان72211035

(سلویچ)8مالشیه نبش خیابان اهوازخوزستان72211036

83زیتون كارمندي خیابان فاطمي بین زیتون و زمزم پالک اهوازخوزستان72211195

مقایل بانک تجارت- بازارچه مركزي-سپیدار-اهوازاهوازخوزستان72211118

اهوازخوزستان72211178
اهواز خ شریعني جنوبي بعد از میدان بین مریدي و باییني روبروي سمجد الغدیر 

پاساژ ولیعصر

حمیدیه جنب اداره مخابراتاهوازخوزستان72211197

509اهواز خ بني هاشم بین هاللي وفراهاني پاهوازخوزستان72211212

خ ولي عصر  میدان توحید بایمان ساداتاهوازخوزستان56648

ویس خ اصلي بازار پاساژامام رضا=اهوازاهوازخوزستان72211226

44 جدید پ3 و2اهواز كوت عبداهلل كوي شریعتي دو بین خاهوازخوزستان72211155

مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خاهوازخوزستان72211016

110پالک9و8بین خ (منبع اب)شهرداري 3فازاهوازخوزستان72211099

خرمشهر خیابان چهل متري جنب بیمه آسیااهوازخوزستان72211048

 نبش سراج22اخر اسفالت انتهاي خیابان شریعتي جنوبي بعد از كالنتري: اهواز اهوازخوزستان72211311

614اهواز نادري خخوانساري بین نادري و كافي پاهوازخوزستان72211277

 متري اصلي بین كافي و جهانیان20كوي فاطمیه اهوازخوزستان72211196

میدان والیتایذهخوزستان72211117
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خوزستان ایذه چهار راه هالل احمر دفتر اماميایذهخوزستان72211169

خوزستا ایذه حافظ جنوبي دفتر سرقليایذهخوزستان72211154

خوزستان ایذه خ امام ک مسجد جامعایذهخوزستان72211183

ایذه خیابان حهفظ شماليایذهخوزستان72211273

ایذه خ حافظ جنوبي نبش خ ش حسن زادهایذهخوزستان72211037

ایذه خیابان فرهنگ روبروي اداره دارایيایذهخوزستان72211002

ایذه خ طالقاني كوچه فردینایذهخوزستان72211243

ایذه خیابان امام نرسیده به گاراژ محمديایذهخوزستان72211088

44آبادان خ امیري كوچه فردوسي پ آبادانخوزستان72211079

425بلوک18و17آبادان شاملو بین بهمنآبادانخوزستان72211251

11نبش بهار 3خوزستان آبادان كوي قدس ایستگاهآبادانخوزستان72211319

خ جانبازان جنب پارک بعثتآغاجارئخوزستان72211047

باغملک خ آیت اهلل خامنه ايباغ ملکخوزستان72211040

خوزستان شهرستان باغملک شهر قلعه تلباغ ملکخوزستان72211032

خوزستان باغ ملک خ امام روبروي بانک مليباغ ملکخوزستان72211116

باغ ملک خیابان امام خامنه اي جنب پمپ بنزینباغ ملکخوزستان72211131

میداود خیابان بلوار شهداباغ ملکخوزستان72211351

5خوزستان شهر شیبان بلوار اصلي نبش خ باوئخوزستان72211172

خوزستان دشت آزادگان بستان خ شریعتي ساختمان روبروي نیروي انتظامي(خوزستان )بستان  خوزستان72211238

سربندر انتهاي بلوار جهان آرا ضلع غربي حسینیه ثاراهللبندرامام  خمینيخوزستان72211025

55ماهشهر خ شریفي تقاطع منتظري پ بندرماهشهرخوزستان72211316

118خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد پبهبهانخوزستان72211159

خوزستان جایزان خیابان ولیعصرجایزانخوزستان72211241

خرمشهر خ خلیج فارسحسینیه  خرمشهرخوزستان72211087

حمیدیه  مركز بازار روبروي مسجد جامع الهدي جنب پاساژ حالفحمیدیهخوزستان72211106

بازار صفا خ سرپوشیدهخرمشهرخوزستان72211157

 متزي روبروي داروخانه شبانه روزي جنب40خ خرمشهرخوزستان72211001

خرمشهرخیابان خیام نبش سیروسخرمشهرخوزستان72211126

خرمشهر بلوار بیت المقدس روبروي قنادي پاپاخرمشهرخوزستان72211053

بهمن22بلوار جمهوري بین ابوریحان ودزفولخوزستان72211030

خ منتظري بین انقالب و حبیب ابن مظاهر جنب كارخانه یخدزفولخوزستان53159

خیابان شریعتي بین خ امام وافرینش جنب پاساژ ولیعصردزفولخوزستان72211056

دزفول كوي اندیشه خ امید اصليدزفولخوزستان71211215

خ امام خمیني شمالي بین خ صاحب الزمان و بلوار شهدا رو به رو خ قدسدزفولخوزستان72211275

نبش خیابان انصارالحسین-متري 45بلوار دزفولخوزستان72211075

خوزستان دزفول شهر شمس آباد كوي قلعه سید انتهاي بلوار طالقانيدزفولخوزستان72211357

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

خوزستان رامشیرخ شریعتي روبروي پارک خلیج فارسرامشیرخوزستان72211050

خوزستان رامشیر خ شریعتي نبش كوچه بهاررامشیرخوزستان72211123

خ طالقاني غربي روبروي بانک مسكنرامهرمزخوزستان53171

(دفتر پیشتاز ارتباط)خوزستان رامهرمز خ طالقاني شرقي جنب بانک سینا رامهرمزخوزستان72211043

خیابان انقالب نبش كوچه شهید قنديرامهرمزخوزستان72211038
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رامهرمزخ امام نرسیده به فلكه ادهم روبروي بانک مليرامهرمزخوزستان72211205

خوزستان رامهرمز خ ولیعصر پاساژ میرزایيرامهرمزخوزستان72211057

سردشت زیدون-بهبهان-خوزستانسردشت  زیدونخوزستان72211153

سوسنگرد خ معلم ک روبروي سینماسوسنگردخوزستان72211208

سوسنگردخوزستان72211354
بلوار اصلي آزادگان جنب - شهر ابوحمیظه - شهرستان دشت آزادگان -خوزستان 

كارواش احمد

شادگان خیابان شهیدباهنرشرقي(خوزستان )شادگان  خوزستان72211198

خوزستان شادگان خ پاسداران(خوزستان )شادگان  خوزستان72211147

شوش شهرک دانیالشوشخوزستان72211119

(ع)خیابان طباطبایي روبروي حوزه علمیه امام محمد باقرشوشخوزستان72211160

24خوزستان شوش دانیال خ باهنر پشوشخوزستان72211292

15شوش دانیال خ رجایي پ شوشخوزستان72211170

1/70شوش دانیال شهر حر خیابان امام خمیني پالکشوشخوزستان72211332

دستگاه دفترپیشخوان خلیلي كیا4خوزستان شوش دانیال شوشخوزستان72211313

ضلع غربي روبروي رستوران كارون-خ شریعتي-شهریور17میدانشوشترخوزستان72211263

میدان آبشارها-خیابان شریعتي شرقيشوشترخوزستان72211165

شوشتر روبروي ثبت احوالشوشترخوزستان72211120

شوشترجاده صاحب الزمان گلزارشهداشوشترخوزستان72211303

شوشتر شهر شرافت خ میرزاي بختیاريشوشترخوزستان72211130

6451759656شوشترخوزستان72211187

خوزستان شوشتر پل خراطانشوشترخوزستان72211063

شوشترخ شریعتي شرقي روبروي بانک تجارتشوشترخوزستان72211062

صیدونخوزستان72211158
خوزستان شهرستان باغملک شهرصیدون دفترپیشخوان دولت وبخش عمومي خلیج 

همیشه فارس

شهر الوان خ فتح المبینكرخهخوزستان72211107

5اهواز كوت عبداهلل كانتكس بلوار اصلي نبش خیابان كوت  عبداخوزستان72211151

گتوند خ استقالل بین شهیدطیبي ومیثمگتوندخوزستان72211033

خوزستان گتوند ابتداي خ استقالل جنب ترمینال نبش بازار  روزگتوندخوزستان72211329

گتوند خ امام جنب بانک مليگتوندخوزستان72211007

نبش كوچه فرعي گلستان-بلوار ایت اله طالقانيالليخوزستان72211027

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

شهرچمران چهارراه امام ضلع عربيماهشهرخوزستان72211026

ماهشهر خ طالقاني خ مجدمماهشهرخوزستان72211059

خیابان ازادي سه راه پشت برجمسجدسلیمانخوزستان72211269

خ ازادي باالتر از فروشگاه بسیجیان پاساژ شهدامسجدسلیمانخوزستان72211203

53196باشگاه مركزي دفترخدمات ارتباطيمسجدسلیمانخوزستان53196

71211032نفتک ابتداي بلوار شهید مسلم حاتمي دفتر ارتباطي مسجدسلیمانخوزستان72211234

6خ ازادي روبروي داروخانه شفا پ مسجدسلیمانخوزستان71211202

مسجدسلیمان نفتکمسجدسلیمانخوزستان72211235

مسجدسلیمانمسجدسلیمانخوزستان72211345

نمره یک جنب مسجد جامع دفتر عزیزيمسجدسلیمانخوزستان72211021

خوزستان هفتگل خیابان رهبري دفترپیشخوان خدمات دولت جنب فروشگاه اتكاهفتگلخوزستان72211074
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میدان امام خ رهبري روبروي بانک كشاورزيهفتگلخوزستان72211245

8پالک -حاتم آباد-كوي شهید مطهري-هفتكل-خوزستانهفتگلخوزستان72211138

02هندیجان شمالي خیابان سلمان فارسي پالکهندیجانخوزستان72211282

(ع)هویزه خ امام رضاهویزهخوزستان72211113

ویس بلوار امام خمیني روبروي پارک شهربازيویسخوزستان72211076

660میدان مصلي ابتداي خ امام پابهرزنجان72221068

1 متري پردیس نبش ک ولي پ 18زنجان ابهر خ طالقاني جنوبي ابتداي ابهرزنجان72221089

شهربورمیدان پیر17خ ابهرزنجان72221121

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

زنجان ایجرود زرین اباد خ امامایجرودزنجان72221095

خ امام میدان امام حسین(قیدار)خدابنده  زنجان53220

خدابنده  خ امام(قیدار)خدابنده  زنجان53239

خیابان چمران نبش كوچهعالمه طباطبایي(قیدار)خدابنده  زنجان53244

54خ جمالدین پ خرمدرهزنجان72221060

138خرم دره  خ امام خمیني پخرمدرهزنجان72221140

697 راه صدر جهان پالک 4خیابان امام باالتر از زنجانزنجان72221066

354خ خرمشهر نبش ک شهید اول پ زنجانزنجان72221081

خ امام روبروي بانک سپه جنب ب مسكنصائین  قلعهزنجان53214

طارم آببر خ امام روبروي مخابرات(زنجان )طارم  زنجان72221116

 متري نبش چهار راه شهربازي32بجنورد خیابان (سمنان )امیرآباد سمنان72201079

دامغان میدان شهدا خیابان شهدا چهار راه دومدامغانسمنان72231004

دامغان خیابان باغ جنت غربي روبروي نانوایي میركماليدامغانسمنان72231008

جنب بانک كشاورزي-بلوار امام خمیني-دیباج(سمنان )دیباج  سمنان72231064

سمنان سرخه بلواربسیج روبروي اداره امور مالیاتي(سمنان )سرخه  سمنان72231024

سمنان خیابان یاسرسمنانسمنان72231028

شاهرود خ فردوسي ج شیریني سرا(سمنان )شاهرود سمنان72231014

بسطام خ مهدیه جنب بانک سپه(سمنان )شاهرود سمنان72231018

سمنان مهدیشهرشهمیرزاد خ امام روبروي بانک ملي انتهاي كوچه شهیدطاهرزادهشهمیرزادسمنان72231021

گرمسار میدان شهدا ابتدا خ ش مصطفي خمیني گروه كامترونتگرمسارسمنان72231005

10+استان سمنان شهرستان گرمسار بلوار عمار جنب پلیسگرمسارسمنان72231006

جنب ساندویچي زاپاتا-میدان سوسنگرد-خیابان دانشگاه-گرمسارگرمسارسمنان72231072

مهدئ  شهرسمنان72231022

98سمنان مهدیشهر خ امام باالتر از بانک مسكن پ

دفتر پیشخوان دولت مرادعلیان

53344پست بانک 

شهرستان نیمروز بلوار امام خمیني نبش خیابان یعقوب لیثادیميسیستان و بلوچستان72241097

بلوار بلوچ جنب دفتر هواپیمایي بلوچایرانشهرسیستان و بلوچستان72241043

ایرانشهر خیابان والیت پاساژ حامدایرانشهرسیستان و بلوچستان72241006

15 روبه روي تعاوني 10خ طالقاني كوچه ایرانشهرسیستان و بلوچستان72241031

آشارسیستان و بلوچستان72241048
سیستان وبلوچستان مهرستان بخش آشارخیابان سرباز بعد از مسجد امیرالمومنین 

آشار دفتر پیشخوان خدمات دولت شهري كمال زئي

بمپور بلوار امام روبروي كمیته امداد قدیمبمپورسیستان و بلوچستان53444

سیستان وبلوچستان شهرستان چابهار دفتر اي سي تي روستاي درگسچابهارسیستان و بلوچستان63839

چابهار بل امام محوطه سینما دفترشهیدریگيچابهارسیستان و بلوچستان72241012

www.epishkhan.ir



ی
1395/12/28:اخرین بروز رسان

چابهار روستاي صیادي رمینچابهارسیستان و بلوچستان56358

 نگورICTسیستان و بلوچستان شهرستان چابهار شهر نگور دفتر چابهارسیستان و بلوچستان47011

5صیاد _بلوار صیاد_چابهار_سیستان و بلوچستانچابهارسیستان و بلوچستان72241068

13خاش خیابان رودكي جنب رودكيخاشسیستان و بلوچستان72241041

جنب تعویض پالک-تقاطع فردوسي-خیابان انقالب-خاشخاشسیستان و بلوچستان72241058

سیستان و بلوچستان خاش خیابان رودكي تقاطع خیابان شهید بهشتيخاشسیستان و بلوچستان72241069

خ سعدي نرسیده به تقاطع پشتكوهخاشسیستان و بلوچستان72241090

خ امام خمیني ره جنب دبستان سلمان فارسيدلگانسیستان و بلوچستان72241044

جنب شبكه بهداشت- راسکراسکسیستان و بلوچستان72241067

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

28خیابان امام خمیني زابلسیستان و بلوچستان72241004

زابل خ امام روبروي مخابرات مركزي داخل پاساژ پهلوانيزابلسیستان و بلوچستان72241007

زابل خیابان امام خمیني باالتر از چهاراه شهربانيزابلسیستان و بلوچستان72241011

زابل خیابان طالقاني نرسیده به چهاراره زهک روبه روي بانک مليزابلسیستان و بلوچستان72241035

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

خیابان بهشتي باالتر از زیر گذرزاهدانسیستان و بلوچستان72241039

12زاهدان خ طباطبائيزاهدانسیستان و بلوچستان72241019

3زاهدان امیركبیرزاهدانسیستان و بلوچستان72241009

زهکسیستان و بلوچستان72241018
سیستان و بلوچستان شهرستان زهک خیابان امام خمیني حدفاصل بانک ملي 

پیري.دفترپیشخوان دولت.مركزي و تجارت مركزي

گله گان- سراوان  (سیستان وبلوچستان )سراوان  سیستان و بلوچستان54221

سراوان خیابان سید قطب نبش سید قطب دهم مقابل آموزش و پرورش(سیستان وبلوچستان )سراوان  سیستان و بلوچستان72241072

42 و 40سراوان خیابان نبوت بین نبوت (سیستان وبلوچستان )سراوان  سیستان و بلوچستان72241078

خیابان سید قطب(سیستان وبلوچستان )سراوان  سیستان و بلوچستان72241081

راسک خ بلوچسربازسیستان و بلوچستان72241025

سربازسیستان و بلوچستان72241021
استان سیستان و بلوچستان شهرستان سرباز شهر سرباز كالت خیابان ایران دفتر 

پیشخوان خدمات  دولت

(سیستان وبلوچستان )سوران  سیستان و بلوچستان72241096
تقاطع آزادي و - استان سیستان وبلوچستان شهرستان سیب و سوران خیابان آزادي 

بهشتي

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

قرقرئسیستان و بلوچستان47030
استان سیستان وبلوچستان شهرستان هیرمند بخش قرقري دفتر خدمات پیشخوان 

دولت الكترونیک قرقري

جنب بانک صادرات جدید.قصرقند-استان سیستان و بلوچستانقصرقندسیستان و بلوچستان72241087

شهرستان فنوج  خ مصطفي خمینيقصرقندسیستان و بلوچستان72241086

كنارکسیستان و بلوچستان72241033
كنارک خ خاتم انبیاءفلكه شورا ساختمان مخابرات مركزي دفتر خدماتي امیر 

المومنین

استان س و ب شهرستان كنارک خ خاتم شمالي نبش چهاراه نیازيكنارکسیستان و بلوچستان72241059

گشت- بلوچستان (سیستان وبلوچستان )گشت  سیستان و بلوچستان92242196

شهرستان هامون محمداباد خ امام خمیني(سیستان  وبلوچستان )محمدآباد سیستان و بلوچستان72241038

(ع)محمد آباد خ امام علي (سیستان  وبلوچستان )محمدآباد سیستان و بلوچستان72241098

نوبندیان-شهرستان چابهارنوبندیانسیستان و بلوچستان72241103

سیستان وبلوچستان خاش نوک اباد خ خاتم االنبیا ءمیدان امام حسیننوک  آبادسیستان و بلوچستان47044

نیک شهر خ وحدت روبروي حوزه علمیهنیک  شهرسیستان و بلوچستان72241017

اسپكه خیابان امام خمینينیک  شهرسیستان و بلوچستان72241020
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فارس سپیدان اردكان خ ترمینال دفتر پیشخوان قادري(فارس )اردكان فارس72251316

ارسنجانارسنجانفارس72251230

ارسنجانفارس72251530
جنب -غربي(ره)ابتداي خ امام خمیني-(ره)چهار راه امام خمیني-ارسنجان-فارس

مدرسه سید جمال حسیني

ابتداي خیابان شهید فقیهي- استهباناستهبانفارس72251448

استهبان بلوار قائم جنب پارک آبشاراستهبانفارس72251199

فارس استهبان جنب جهاد كشاورزياستهبانفارس72251501

روبروي پاساژ انصار-شهر اسیر-شهرستان مهر-فارساسیرفارس72251479

اقلید خیابان انقالب كوچه مسجد جامع ساختمان پزشكاناقلیدفارس72251191

خ طالقانياقلیدفارس72251002

ابتداي بلوار شریعتياقلیدفارس72251312

فارس اقلید سده خ ولیعصر روبروي بانک كشاورزي خ شهیذ رجایياقلیدفارس72251013

میدان شهدا خ توحید جنب عكاسي اللهاقلیدفارس72251262

اقلید بلوار مطهري اول خ معلماقلیدفارس72251019

فارس اقلید شهر د ژكرد دفتر پیشخوان خدمات دولتاقلیدفارس72251279

اقلید شهرک قدس یکاقلیدفارس72251466

(عج)میدان ولي عصر آبادهفارس72251065

بلوار استقالل روبروي ساختمان پزشكانآبادهفارس72251077

ست1بوانات سرچهان كره اي جنب بلوار امام خمیني خیابان بواناتفارس72251259

شهرک ولي عصر.بواناتبواناتفارس72251480

فارس بوانات م معلمبواناتفارس72251108

بیرم خیابان روستایي-الرستان-فارسبیرمفارس72251488

سعادت شهر بلوار امامپاسارگادفارس72251286

خ ولي عصر سه راه درمانگاه(فارس )حاجي  آباد فارس72251256

خ آیت اهلل نسابه _حاجي آباد - زرین دشت - فارس(فارس )حاجي  آباد فارس72251463

فارس اقلید شهر حسن اباد(فارس )حسن  آباد فارس7225516

خرامه میدان دانشجوخرامهفارس72251124

دفتررعنایي پور-خرامه خیابان شهیدغفاري خرامهفارس72251476

دفتر خدمات ارتباطي-روبروي مخابرات قدیم-بلوار امام-1صفاشهر ناحیه -خرم بیدخرم  بیدفارس71251194

صفاشهر سه راه بواناتخرم  بیدفارس72251238

خرمي-صفاشهر خرم  بیدفارس72251302

فارس صفاشهر خیابان امام خمیني باالتر از بانک انصارخرم  بیدفارس72251295

فارس سپیدان خ امام خمیني مجتمع تجاري سپیدانخفرئفارس72251227

خ امام خمیني- شهرستان خنج - استان فارس خنجفارس72251460

داراب خ شهید رجائي جنب بانک ملي مركزي ساختمان پارسیان(فارس )داراب  فارس72251100

فارس داراب دوبرجي(فارس )داراب  فارس72251305

بلوارجمهوري جنب مصلي(فارس )داراب  فارس72251348

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

فارس شهرستان زرین دشت شهر دبیران خیابان ولي عصردبیرانفارس72251031

(ع)فارس شهرستان فراشبند شهر دهرم بلوار امام رضادهرمفارس72251404

11روبروي كالنتري - شهر مصیري رستمفارس72251311

روستاي زیراب كوچه شهید فهمیده(فارس )زیرآب  فارس7225259

سپیدان خ امام نبش كوچه مسجد جامعسپیدانفارس72251030
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فارس سپیدان هماشهرسپیدانفارس72251423

فارس هماشهر جنب بانک كشاورزيسپیدانفارس72251454

فارس سده ساختمان اداره پست(فارس )سده  فارس72251462

خ امام خمیني ره روبروي داروخانه دكترشفیعيسروستانفارس72251145

فارس شهرستان زرین دشت شهرپیر خ امام خمیني رهشهرپیرفارس72251235

ورودي شهرک سیبویه-خیابان فرصت شیرازي (فارس )شیراز فارس72251007

دفتر پیشخوان دولت6میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش كوچه(فارس )شیراز فارس72251086

111 پ 2راه مالصدرا ابتداي خ بعثت بعد از آتش نشاني ک 4-شیراز(فارس )شیراز فارس72251080

بلوار مدرس كاوه دفتر پیشخوان دولت(فارس )شیراز فارس72251214

شیراز شهر صدرا مركز خریدسهند(فارس )شیراز فارس72251033

5نبش كوچه - بلوار چمران - شیراز (فارس )شیراز فارس71251231

شیراز خیابان بني هاشمي نبش خ ابوذر(فارس )شیراز فارس72251089

متري رضوي20شیراز خ برجستون چهارراه شریف اباد نبش (فارس )شیراز فارس72251090

میدان فرصت شیرازي نبش میدان(فارس )شیراز فارس72251023

ممسینبي ک شهید نامجو روبروي دبیرستان شهید ایزدي- فارس (فارس )شیراز فارس72251134

4خیابان خلیلي نبش كوچه(فارس )شیراز فارس72251325

17شیراز خ بني هاشمي نبش ک(فارس )شیراز فارس72251159

بلوار امیر كبیر بعد از شماره گذاري ساختمان اطلس(فارس )شیراز فارس72251481

شیراز میانرودخ ارغوان(فارس )شیراز فارس72251293

112پ-قدوسي غربي-شیراز(فارس )شیراز فارس72251458

شیراز بلوار نصر بعد از جهانگردي(فارس )شیراز فارس72251271

59شیراز بلوار سعدي بلوار جاده خرامه نبش كوچه (فارس )شیراز فارس72251355

(فارس )شیراز فارس72251240
روبروي بنیاد مسكن انقالب اسالمي طبقه فوقاني امالک -بلوارگلستان-فارس شیراز

اسالمي

246 پ20خیابان فردوسي  بعد از كوچه(فارس )شیراز فارس72251165

9و7شیراز ب مدرس خ فضیلت حد فاصل ک(فارس )شیراز فارس72251137

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

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

خ زند غربي روبروي بیمارستان سعدي طبقه فوقاني سوپرماركت زند(فارس )شیراز فارس72251451

شیراز ب ارتش خ شاهداعي اله جنب چوب فروشي رزم آرا(فارس )شیراز فارس72251139

بلوار هجرت روبروي بانک تجارت.شیراز(فارس )شیراز فارس72251040

شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروي پمپ بنرین(فارس )شیراز فارس72251158

ب پاسارگاد روبروي درمانگاه اقبال جنب غذاي بیرون بر دستچین(فارس )شیراز فارس72251135

فلكه گوزه كري به سمت پل غدیر-شیراز(فارس )شیراز فارس72251088

شیراز خیابان آستانه روبه رو حرم سید عالالدین حسین(فارس )شیراز فارس72251439

خیابان نادر باسكول نادر(فارس )شیراز فارس72251027

شیراز خیابان زند كوچه پارک هتل(فارس )شیراز فارس72251324

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

روبروي دانشكده هنر و معماري-بلوار ایران-صدرا-شیراز(فارس )شیراز فارس72251117

شیراز چهارراه شریف اباد سه راه قلعه نو گردخون(فارس )شیراز فارس72251550

شیراز بلوار زند خیابان رودكي(فارس )شیراز فارس72251015

1خ علوي روبروي ک -بزن-شیراز(فارس )شیراز فارس72251413
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(فارس )شیراز فارس72251067
بلوار پاسداران روبروي درمانگاه محمد رسول اله ساختمان هامون طبقه دوم -شیراز

واحد یک

18خ نبي اكرم نبش كوچه (فارس )شیراز فارس72251143

156معالي اباد كوي وحدت پالک(فارس )شیراز فارس72251528

5میدان شهدا ابتداي خیابان پیروزي روبروي درب دوم دادگستري طبقه اول واحد(فارس )شیراز فارس72251436

بلوار امام-صغاد صغادفارس72251320

فارس صفاشهر خ امام روبروي مخابرات قدیمصفاشهرفارس72251310

فراشبند خ ساحلي جنب بانک مسكنفراشبندفارس72251063

فسافسافارس72251122

میدان مصلي بلوار معلم نبش خ قیامفسافارس72251041

فسا خیابان جمهوري اسالميفسافارس72251233

سه راه بروجردي جنب الكتریكي محمدي(فارس )فیروزآباد فارس72251416

فیروزاباد(فارس )فیروزآباد فارس72251050

فیروزاباد خ مدرس جنب سایپا یدک(فارس )فیروزآباد فارس72251335

فیروزاباد فارس خ ازادي شمالي روبه روي مسجد صاحب الزمان(فارس )فیروزآباد فارس72251028

بهمن روبروفرهنگ ارشاد22فیروزابادفارس میدان امام خیابان(فارس )فیروزآباد فارس72251205

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

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

قیر،بلوارطالقاني،كوچه پژوهش سراي فتحي قیري، كوچه سعادت(فارس )فیروزآباد فارس72251529

فارس خرمبید قادرآباد روبروي بانک مسكن دفتر پیشخوان دولت(فارس )قادرآباد فارس72251313

قایمیه خ مصلي(فارس )قائمیه  فارس72251170

 شهریور پاساژ رضایي17قیر بلوار امام خ قیروكارزینفارس72251254

كنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانک كشاورزيكازرونفارس72251162

كازرون خیابان امام خمیني روبروي پستكازرونفارس72251444

خ بابونه-كازرون-استان فارسكازرونفارس72251494

میدان شهداروبرو بانک رفاهكوارفارس72251155

كوار روبروي كالنتري پاساژ زارعيكوارفارس72251339

(اكبري)كوارمیدان شهدا پاساژولي عصركوارفارس72251403

شهر گله دار- شهرستان مهر-استان فارسگله  دارفارس72251514

فارس الرستان شهربیرم اداره پست بیرم(فارس )الر فارس72251340

المردالمردفارس72251099

اشكنان خیابان طالقانيالمردفارس72251267

شیراز لپویي خ معلملپویيفارس72251307

 و میدان مسجد الرسول11خ انقالب بین كالنتريمرودشتفارس53567

خ دولت اباد روبروي مجتمع تجاري بهارمرودشتفارس72251180

مرودشت جنب سازمان تامین اجتماعيمرودشتفارس72251189

كامفیروز دهستان خرم مكانمرودشتفارس71251168

مرودشت خیابان سعدي ابتداي 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

میمند فارس خ محالت(فارس )میمند فارس72251353
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جنب بازار-سه راه مصلي - میمند فارس (فارس )میمند فارس72251524

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

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

نرسیده به گلزار شهدا- خ امام خمینيني  ریزفارس72251172

روبروي بانک كشاورزي - (عج)ابتداي بلوار ولي عصر- میدان فضل ني  ریزفارس72251140

فارس ني ریز خ قدس كوچه پاساژالله سرخ پاساژگلستانني  ریزفارس72251195

فارس ني ریز  ابتداي خ قدسني  ریزفارس72251226

ني ریز خ ولیعصر روبروي مسجد جامع مهديني  ریزفارس72251274

خیابان امام خمیني روبه روي گلزار شهداني  ریزفارس72251317

بلوار سهروردي جنب مسجد رسول اكرم-الوندالبرزقزوین72261038

آبگرم خ امام روبروي مسجدامیرالمومنینآبگرم  آوجقزوین72261040

آبیک خ طالقاني روبروي مخابرات جنب فرمانداريآبیکقزوین72261052

قزوین ابیک روبروي بانک مسكن نبش خ شهیدان شجاعيآبیکقزوین72261055

قزوین شال بلوار امام روبروي بانک كشاورزيبوئین  زهراقزوین72261033

اسفرورین میدان امام خ ابشارتاكستانقزوین72261035

ضیاءآباد خ امام جنب پست بانکتاكستانقزوین72261051

خ موسي صدر روبروي بانک كشاورزيتاكستانقزوین72261031

2 پ 24خیابان غفاري نبش ک تاكستانقزوین72261064

متري ولیعصر8بهمن جنب 22الوند بلوارشهرک  صنعتي  البرزقزوین72261008

خ آیت اله كاشاني رو به روي ترمینالقزوینقزوین72261001

78پالک - جنب ساختمان مركزي بیمه البرز - خامنه اي ... بلوار آیت اقزوینقزوین72261048

قزوین انتهاي غیاث اباد جنب پل شهد رجایيقزوینقزوین72261127

منتظري جدید خ مولوي خ شهید منتظري پاساژ امتقزوینقزوین72261126

15 نبش ک1قزوین محمدیه منظقهمحمدیهقزوین72261021

14 و 12، حدفاصل كوچه شقایق (ره)، بلوار امام خمیني 1قزوین، محمدیه، منطقهمحمدیهقزوین72261109

شهر جعفریه بلوار ایت اله مطهري روبروي بانک ملي- قم (قم )جعفریه  قم72271028

ساختمان ادارات (ع)شهر سلفچگان بلوار امام رضا سلفچگانقم72271087

26 متري كاشاني نبش كوچه 24قم خیابان قمقم72271012

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

م ازادگان پلوار ش عابدي م ش دقایقيقمقم72271004

21 و 19دي بین ک 19قم خ قمقم72271050

قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهراقمقم72271058

55قم میدان پلیس خ انقالب نبش ک قمقم72271067

(جنب مسجد كامكار ) 46قم خ امام نبش ک قمقم72271049

977 متري مطهري پ20خ امامزاده ابراهیم روبروي -قمقمقم72271031

1 پالک 19كوچه . خیابان دانیال. متري امام حسین20. قمقمقم72271078

قم كهک خ جهاد روبروي اداره بستكهک  قمقم72271047

بانه خیابان طالقاني پایین تر از بانک ملت مركزيبانهكردستان72281150

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

9شهركانیسور بلوار مولوي نبش كوچه شاهو بانهكردستان72281119

خ انقالب جنوبي باالتر از كوچه بیمارستان- بانهبانهكردستان72281152

بانه خیابان مطهري روبروي مسجد رسالتبانهكردستان72281093

استان كردستان شهرستان دهگالن شهر بلبان اباد خ امام شافعيبلبان  آبادكردستان71281110
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شهرستان بانه میدان عالمه برده ش  دفتر پیشخوان شریفي(كردستان )بوئین  كردستان72281177

بیجار میدان طالقاني ابتدا توحید شماليبیجاركردستان72281076

میدان فاضل ابتداي خ مدرس.بیجاربیجاركردستان72281151

خیابان پاسداران خدمات ارتباطي حبیبيدهگالنكردستان72281021

بلوار امام جنب شبكه بهداشت و درماندهگالنكردستان72281134

كردستان دهگالن خیابان مولوي كرد كوچه مسجد جامعدهگالنكردستان72281166

دهگالن خ استقالل روبروي بانک كشاورزيدهگالنكردستان72281127

خ شهید محمديدیواندرهكردستان71281182

 چهار راه بنیاد مسكن1فاز دیواندرهكردستان72281075

كردستان دیواندره زینه روبروي بانک كشاورزي(كردستان )زرینه  كردستان71281180

كردستان سرواباد خیابان معلمسروآبادكردستان72281009

سقز، بلوار كردستان، جنب ترمینال بوكانسقزكردستان72281014

 تیر خ ابوذر جنب گرمابه سعدي سابق7بلوار سقزكردستان72281099

سقز بلوارصالح الدین ایوبي روبروي كمیته امدادسقزكردستان72281005

سقز خ امام پشت پاساژ آدميسقزكردستان72281160

سنندج خ فجر پائین تر از بانک ملت دفتر پیشخوان فجرسنندجكردستان72281128

خ استانداريسنندجكردستان72281017

خ حافظسنندجكردستان72281007

سنندج چهاراه طالقاني جنب فروشگاه ستاره آبيسنندجكردستان72281122

سنندج چهارراه وكیل روبروي درب فرعي بیمارستان بعثتسنندجكردستان72281012

سنندج خ شهید بروجردي روبروي ک مسجد محمديسنندجكردستان72281124

دي روبرو تامین اجتماعي28سنندج بلوارسنندجكردستان72281112

427خیابان شهدا نرسیده به سه راهي تختي پسنندجكردستان72281139

كردستان سنندج خ گلشن روبروي مغازه هاي شهرداريسنندجكردستان72281180

خ فیض آباد روبروي بانک رفاهسنندجكردستان72281197

خ شریعتي روبروي نیروي انتظاميقروهكردستان72281045

قروه خ شریعتي چهارراه بوعلي طبقه پایین پاساژ منوچهريقروهكردستان72281046

 فروردین12كردستان قروه خ سیدجمال الدین نبش خ قروهكردستان72281050

خیابان مدرس شرقي جنب كوچه شهید بابامحمديقروهكردستان72281038

قروه خ حسینیهقروهكردستان72281049

قروه كردستان خ مطهري خ شهید نجفيقروهكردستان72281026

كامیاران خیابان امام خمیني روبروي بانک ملي وحدتكامیارانكردستان72281088

كامیاران خ انتظام باالتر از دكه وكیليكامیارانكردستان72281162

كامیاران میدان امام شافعيكامیارانكردستان72281072

كامیاران خ اسد آبادي روبروي فروشگاه فرهنگیانكامیارانكردستان72281033

خ جمهوري سبزه میدان هژارهمریوانكردستان72281064

مریوان بل عبادت نرسیده به سه راهي موسکمریوانكردستان72281189

میدان استادیوم روبه روي مهمانسراي كاخمریوانكردستان72281106

ارزوئیه خ امام روبروي فرمانداريارزوئیهكرمان72291106

میدان بسیج روبروي مخابراتبافتكرمان53944

بافت خیابان طالقاني روبروي فروشگاه فرهنگیانبافتكرمان72291159

بافت میدان سینما ابتداي طالقاني غربيبافتكرمان72291079

بافت خ طالقاي غربي روبروي كمیته امداددفتر پیشخوان دولتبافتكرمان72291032

 بهمن جنب اداره گاز22بلوار بردسیركرمان29085
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 بردسیر خیابان امام جنب بهداريبردسیركرمان72291215

میدان زیدبمكرمان71291073

بم خیابان پاسدرانبمكرمان72291008

روبروي نمایندگي سایپا معین نیا. بلوار جمهوري اسالمي بمكرمان71291116

بم خ مدني دفترپیشخوان خدمات دولتبمكرمان72291143

بم خ امامبمكرمان72291093

بم بلوار معلم روبروي ورزشگاه فجربمكرمان72291033

متري قدس14بم خ بمكرمان72291138

بم خیابان شهیدبهشتيبمكرمان72291100

بم خ نجات الهيبمكرمان72291101

11روبروي كالنتري -خ قرني غربي-جیرفتجیرفتكرمان72291160

خ تختي شمالي دفتر خدمات پیشخوان امام عليجیرفتكرمان72291018

جیرفت چ راه دهخدا خ ولیعصر شرقيجیرفتكرمان72291124

خ ابوذر شمالي دفتر خدمات بانكي سیبجیرفتكرمان72291179

جیرفت چهار راه ژاندارمري خیابان شهید قرني شرقي بعد از ساختمان بانک رسالتجیرفتكرمان72291053

 شهریور17كرمان جیرفت خ تختي جنوبي روبه روي بانک ملي شعبه جیرفتكرمان72291145

جیرفت چهار راه بیمارستانجیرفتكرمان72291060

جیرفت خیابان آزادي بعد از میدان معلم جنب اداره مخابراتجیرفتكرمان72291149

12جیرفت خ مصطفي خمیني نبش ک جیرفتكرمان72291116

جیرفت چهارراه فرمانداريجیرفتكرمان72291034

كرمان جیرفت بلوار هلیل جنب بانک ملت دفتر پیشخوان المهديجیرفتكرمان72291077

شهرستان عنبراباد روستاي حاجي اباد گرم(كرمان )حاجي  آباد كرمان49674

رابر خ خیام روبروي اداره مخابراترابركرمان72291054

كرمان رابر میدان معلم نبش میدانرابركرمان72291137

راور خ امام جنب بانک رفاهراوركرمان72291059

راور ابتداي خ گلنارراوركرمان72291065

رفسنجان خ شهید نوري نبش چهارراه دانشجورفسنجانكرمان72291013

میدان شهدارفسنجانكرمان72291128

2 پالک2سرچشمه خیابان مریم- رفسنجانرفسنجانكرمان72291209

روبار جنوب بلوار امام خمیني(كرمان )رودبار جنوبكرمان72291151

كرمان شهرستان ریگان انتهاي بل جمهوري اسالمي(كرمان )ریگان  كرمان53981

1 پالک 4زرند خ پزشک كوچه (كرمان )زرند كرمان72291147

زرندخ امام روبروي درب قدیم فرمانداري(كرمان )زرند كرمان72291066

8زرندخ مطهري جنب مطهري (كرمان )زرند كرمان72291089

خ فلسطین روبروي بانک توسعه تعاون(كرمان )زرند كرمان72291231

5نبش ولیعصر -خیابان ولیعصر (كرمان )زرند كرمان72291214

2ابتداي خیابان توكلي نبش  كوچه شماره - زرند (كرمان )زرند كرمان72291219

سیرجان خیابان انقالب جنب كوچه مسجد صاحب الزمان طبقه اولسیرجانكرمان72291134

48خیابان هجرت فرعي نوبهار پالکسیرجانكرمان72291203

خ ایت اهلل سعیدي چهار راه برق جنب بانک سپهسیرجانكرمان72291007

میدان نماز خ خامنه اي روبروي امورمالیاتي(كرمان )شهربابک  كرمان72291015

نرسیده به چهارراه ولي عصر-خیابان ولیعصر(كرمان )شهربابک  كرمان72291087

شهربابک میدان ولیعصر ابتداي بلوار معلم(كرمان )شهربابک  كرمان72291085
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عنبرآباد خ امام سه راه امیرابادعنبرآبادكرمان72291105

عنبراباد خ امام روبروي بانک مليعنبرآبادكرمان72291158

 جنب عكاسي ماندگار2كرمان كهنوج فاریاب گروه(كرمان )فاریاب  كرمان72291109

كرمان بم فهرج بلوار قائم روبروي شهرداري(كرمان )فهرج  كرمان72291220

دو راهي الله زار روستاي خرمندهقلعه  عسگركرمان66948

31بلور جمهوري بلوار فارابي ساختمانكرمانكرمان72291073

2خ قرني جنب بیمه تامین اجتماعي شماره كرمانكرمان72291019

47و45خ شهیدمصطفي خمیني بین ک كرمانكرمان72291021

3میدان آزادي ابتداي بلوار شهید صدوقي قبل از ک كرمانكرمان72291027

48نبش كوچه -  شهریور17خ - كرمانكرمانكرمان72291057

.حد فاصل چهار راه شفا وفرهنگیان روبروي اداره منابع طبیعي. كرمان بلوار جمهوريكرمانكرمان72291136

19 و 17ابتداي بلوار قدس بین کكرمانكرمان72291030

روبروي مخابرات شهیدمفتح/بلوارشهیدمفتح/كرمانكرمانكرمان72291025

57و55كرمان بل جهاد بین کكرمانكرمان72291010

16 و 14خ بهمنیار حدفاصل کكرمانكرمان72291050

خیابان شریعتي جنب سازمان انتقال خون-كرمانكرمانكرمان72291161

52و 50خ ابوذر شمالي حد فاصل ک كرمانكرمان72291049

20و18كرمان خ مهدیه بین كوچه كرمانكرمان72291140

كرمان خیابان فلسطین ضلع جنوبي میدان بسیج  طبقه زیرین اژانس كارمانیاكرمانكرمان72291120

نبش چ امیر كبیر- بلوار جمهوري اسالمي - كرمان كرمانكرمان72291023

بزرگراه امام حدفاصل پل ابوذر وپل باقدرتكرمانكرمان72291003

بل امام خمیني- كرمان كاظم آبادكرمانكرمان72291037

1كرمان ترمینال جنب تعاوني كرمانكرمان72291135

كرمان ابتداي بلوار حمزهكرمانكرمان72291125

رفسنجان كشكوئیه ابتداي بلوار معلمكشكوئیهكرمان72291088

كرمان كوهبنان خ امام روبروي دانشگاه آزادكوهبنانكرمان72291061

كرمان بردسیر الله زار خ امام جنب مخابراتالله زاركرمان48225

روستاي باغابرپست بانک-بردسیرالله زاركرمان67777

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

رستم اباد خ اصلينرماشیركرمان72291234

نگار بلوار امام خمینينگاركرمان56039

نودژكرمان49872
 ictدفتر- روستاي الریان-نودژ-بخش آسمینون-شهرستان منوجان-استان كرمان

الریان

اسالمابادغرب خیابان شهرستانياسالم  آباد غربكرمانشاه72301038

اسالم اباد خ ش چمران جنب بیمارستاناسالم  آباد غربكرمانشاه72301029

اسالم آبادغرب شهرک ولیعصر نبش چهارراهاسالم  آباد غربكرمانشاه72301267

(ع)بیستون جنب مسجد موسي بن جعفربیستونكرمانشاه72301281

پاوه خ امام محمد شافعي جنب مسجد میرپاوهكرمانشاه72301218

 مرداد26پاوه خپاوهكرمانشاه72301234

كرمانشاه ثالث باباجاني خ فرمانداريثالث  باباجانيكرمانشاه72301033

(قادري)زیارت تمرخان دفتر پیشخوانثالث  باباجانيكرمانشاه72301121
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خ امام روبروي بانک ملتجوانرودكرمانشاه72301178

جوانرود خ طالقانيجوانرودكرمانشاه72301175

میدان بسیج- جوانرود جوانرودكرمانشاه72301247

جوانرود خیابان شهدا میدان امام جنب بانک تجارت دفترپیشخوان خدمات دولتجوانرودكرمانشاه72301046

بهمن روبروي زیباپارک22روانسربلوارروانسركرمانشاه72301215

سه راه شهرک ابتداي بلوار معلمروانسركرمانشاه72301016

روانسر زمین شهري روبروي اداره دارایيروانسركرمانشاه72301041

كرمانشاه روانسر خ اصلي روبروي بانک مليروانسركرمانشاه72301164

جنب تعاوني- روانسر - كرمانشاه روانسركرمانشاه72301252

2جنب گزینه  (ره)خ امام سرپل  ذهابكرمانشاه72301213

سرپل ذهاب  روستاي قره بالغ اعظمسرپل  ذهابكرمانشاه54100

خ امام روبروي اداره دارایيسرپل  ذهابكرمانشاه72301244

كرمانشاه سرپل ذهاب خ احمد ابن اسحاق جنب بانک ملي شعبه زاكرسسرپل  ذهابكرمانشاه72301209

كرمانشاه سرپلذهاب  خ راه كربال روبروي بانک كشاورزي دفتر جام جمسرپل  ذهابكرمانشاه72301173

بلوار باهنر روبروي شركت ارتباطات زیر ساختسرپل  ذهابكرمانشاه72301066

سرپل  ذهابكرمانشاه72301112
متر 10سرپل ذهاب خیابان راه كربال روبروي دبیرستان سمیه كوچه شاهد هفتم 

داخل كوچه  دفتر پیشخوان آرشام

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

صحنه میدان مولويصحنهكرمانشاه72301179

كرمانشاه صحنه خ شهید رستمي نبش سه راهي رشیديصحنهكرمانشاه72301057

 خرداد15بلوار همدان كرمانشاه زیر جاده روبه روي بنیاد - صحنه-كرمانشاهصحنهكرمانشاه72301243

كرمانشاه صحنه خ شهید رستمي روبروي بانک كشاورزيصحنهكرمانشاه72301171

صحنه خیابان مولوي دفترپیش خوان فوژانصحنهكرمانشاه72301056

5 پ2متري 30بهمن 22كرمانشاه (كرمانشاه )قره  سو كرمانشاه72301102

خ شهرداري روبروي آژانس مهرگانقصرشیرینكرمانشاه72301216

قصرشیرین خ پیروزي روبروي بانک ملي شعبه فرهادقصرشیرینكرمانشاه72301240

كرمانشاهكرمانشاه72301044
 دفتر 438پالک  (سیروس)متري مطهري غربي 40.چهارراه جوانشیر:كرمانشاه

پیشخوان خدمات دولت كامسو

كرمانشاهكرمانشاه71301062
 متري 45میدان نیایش   بلوار شهید عاصمي   خیابان -كرمانشاه میدان امام خمیني 

شهرک پرواز      روبروي مجتمع سعدي

خ فردوسي سه برق خ فاطمیهكرمانشاهكرمانشاه72301189

 روبروي فروشگاه بزرگ رفاه121بلوار طاقبستان نبش كوي كرمانشاهكرمانشاه72301246

میدان ازادي خ سیده فاطمه دفتر خدماتي اسیاكرمانشاهكرمانشاه72301177

كرمانشاهكرمانشاه72301113
كرمانشاه وكیل اقا روبه روي بانک كشاورزي دفترپیشخوان دولت نوین تكدفترنوین 

تک

متري سوم30(گذرنامه سابق)متري آل آقا45كرمانشاه كرمانشاهكرمانشاه72301280

15كرمانشاه مسكن شهرک جوادیه نبش كوي كرمانشاهكرمانشاه72301017

كرمانشاه گیالنغرب میدان مسجد جامع روبروي ازمایشگاه طبيگیالنغربكرمانشاه72301008

خیابان شهید دكتر چمرانگیالنغربكرمانشاه72301068

گیالنغرب خیابان شهید بهشتيگیالنغربكرمانشاه72301014

ماهیدشت روبروي بانک مليماهیدشتكرمانشاه72301085

كرمانشاه شهرستان صحنه بخش دینور میانراهانمیان  راهانكرمانشاه72301006
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كرمانشاه شهرستان پاوه بخش نوسود خ امام خمیني نرسیده به بازارچه مرزينوسودكرمانشاه72301210

هرسین خ ش مصطفي خمینيهرسینكرمانشاه72301237

دهدشت میدان مركزي شهر(كهگیلویه وبویراحمد)آب  شیرین كهگیلویه و بویراحمد72311056

باشتكهگیلویه و بویراحمد72311053
استان ک ب شهرستان باشت رو به روي بانک صادرات جنب درمانگاه قدیم خیابان 

اصلي

دفتر پیشخوان یوسف كرمي- جنب بانک رفاه - خیابان اصلي - باشت باشتكهگیلویه و بویراحمد72311063

یاسوج چهار راه معاد نبش خ جوانمردي(یاسوج )بویراحمدكهگیلویه و بویراحمد72311035

یاسوج بلوارمطهري جنب بانک ملي شعبه مطهري خدمات ارتباطي امام علي(یاسوج )بویراحمدكهگیلویه و بویراحمد72311052

یاسوج میدان جانبازان گلستان چهار(یاسوج )بویراحمدكهگیلویه و بویراحمد72311059

 متر پایین تر200یاسوج بلهزار روبروي دانشگاه ازاد (یاسوج )بویراحمدكهگیلویه و بویراحمد72311060

دفتر پیشخوان حاتمي-ابتداي بلوار چمران روبروي هتل ارم-یاسوج(یاسوج )بویراحمدكهگیلویه و بویراحمد72311051

23و22بین شاهد -خیابان معلم-یاسوج(یاسوج )بویراحمدكهگیلویه و بویراحمد72311002

یاسوج بلوار شهید چمران روبروي بانک پاسارگاد(یاسوج )بویراحمدكهگیلویه و بویراحمد72311082

كهگیلویه و بویراحمد چرام خ ولیعصر(تل  گرد)چرام  كهگیلویه و بویراحمد72311061

چرام خ شهدا(تل  گرد)چرام  كهگیلویه و بویراحمد72311057

7598119114دناكهگیلویه و بویراحمد72311031

فلكه اهلل–سي سخت - دنادناكهگیلویه و بویراحمد72311046

خیابان امام خمیني جنوبي(كهگیلویه )دهدشت  كهگیلویه و بویراحمد72311041

دهدشت خ نورالدیني چهراره حسیني(كهگیلویه )دهدشت  كهگیلویه و بویراحمد72311027

دهدشت میدان امام حسین بلوار شریعتي روبروي بانک صادرات(كهگیلویه )دهدشت  كهگیلویه و بویراحمد72311049

دهدشت خ جمهوري(كهگیلویه )دهدشت  كهگیلویه و بویراحمد72311058

دهدشت خ شهید دادوند(كهگیلویه )دهدشت  كهگیلویه و بویراحمد72311069

 شهریور17دهدشت خ (كهگیلویه )دهدشت  كهگیلویه و بویراحمد72311037

خیابان پارسي بلوار ولیعصر روبروي بانک ملي مركزي نرسیده به پمپ(گچساران )دوگنبدان  كهگیلویه و بویراحمد72311083

م امام حسین- دیشموکدیشموکكهگیلویه و بویراحمد72311047

دیشموک میدان امام حسین بلوار غدیر  خیابان شهید بهروزدیشموکكهگیلویه و بویراحمد72311096

سي سخت خ امام حسینسي  سختكهگیلویه و بویراحمد72311015

جنب بانک ملي ایران- خیابان مطهري - سي سخت - شهرستان دناسي  سختكهگیلویه و بویراحمد72311010

قلعه رئیسي(دهدشت )كهگیلویه  كهگیلویه و بویراحمد72311008

استان ک ب دهدشت خ فردوسي شمالي جنب داروخانه دكتر جوادي(دهدشت )كهگیلویه  كهگیلویه و بویراحمد72311079

روبه روي بانک ملت-خیابان شهید مدرس-خیابان امام خمیني شمالي-دهدشت(دهدشت )كهگیلویه  كهگیلویه و بویراحمد72311064

(دهدشت )كهگیلویه  كهگیلویه و بویراحمد72311094

 _خیابان شهرداري  _خیابان شهدا -شهر سوق-شهرستان كهگیلویه-استان كهگیلویه

دفتر  _ساختمان اداره پست شهر سوق  _جنب كتابخانه سوق  _نرسیده به شهرداري 

پیشخوان خدمات دولت

(دوگنبدان )گچساران  كهگیلویه و بویراحمد72311032
چهار راه ساعت جنب بانک آینده انتخاي پاساژ آسیا دفتر پیشخوان دولت سفیر 

گچساران

خیابان ولیعصر- باشت-  گچساران(دوگنبدان )گچساران  كهگیلویه و بویراحمد72311044

جنب اداره كار و اموراجتماعي-چهار راه فرمانداري قدیم-گچساران(دوگنبدان )گچساران  كهگیلویه و بویراحمد72311054

(دوگنبدان )گچساران  كهگیلویه و بویراحمد72311039
گچساران خیابان بالدیان جنب داروخانه شبانه روزي جعفرپور دفتر پیشخوان دولت 

پاسارگاد

گچساران خیابان عمران(دوگنبدان )گچساران  كهگیلویه و بویراحمد72311072
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یاسوج لوداب شهر گراب(كهگیلویه وبویراحمد)گراب  كهگیلویه و بویراحمد72311092

جنب بهزیستي (ره)خیابان امام خمیني-لنده(كهگیلویه وبویراحمد)لنده  كهگیلویه و بویراحمد72311026

كهگیلویه وبویراحمدبهمئي لیكک خ رهبريلیكکكهگیلویه و بویراحمد72311004

یاسوج مادوان علیا باالتر از مخابرات نبش خ شهید بهشتي(كهگیلویه وبویراحمد)مادوان  كهگیلویه و بویراحمد72311093

یاسوج مادوان بلوار صاحب الزمان روبروي خ سید الشهدا(كهگیلویه وبویراحمد)مادوان  كهگیلویه و بویراحمد72311098

مارگون بلوار امام خمینيمارگونكهگیلویه و بویراحمد72311089

یاسوج میدان شهدا سردار جنگل شمالي جنب داروخانه دكتر عسكر پور(بویراحمد)یاسوج  كهگیلویه و بویراحمد72311033

(بویراحمد)یاسوج  كهگیلویه و بویراحمد72311025
باالتر از دادگاه انقالب دفتر پیشخوان خدمات -خیابان سردار جنگل شمالي - یاسوج

دولت سامان

3و2یاسوج خیابان دادگستري بین شهدا(بویراحمد)یاسوج  كهگیلویه و بویراحمد72311013

مارگون ،خیابان شهید رجاي(بویراحمد)یاسوج  كهگیلویه و بویراحمد72311068

(بویراحمد)یاسوج  كهگیلویه و بویراحمد72311007
یاسوج بلوار شهید قرني تقاطع آخر اسفالت پشت مدرسه شهید كرمي روبروي 

ایستگاه تاكسي

خیابان مصلي(ره)شصت متري امام خمیني - یاسوج(بویراحمد)یاسوج  كهگیلویه و بویراحمد72311071

یاسوج بلوار مطهري خ كودک(بویراحمد)یاسوج  كهگیلویه و بویراحمد72311011

متري ش نوري دفتر آوا20خ گرگان روبروي آزادشهرگلستان72321109

 متر ي ش نوري20نبش آزادشهرگلستان72321106

نبش كوچه مطهري- انبار الوم خ آزادگان آق  قالگلستان72321040

خیابان شهید باهنر جنب بانک رفاهآق  قالگلستان72321047

آق قال خ شهید باهنر خ شهید گركزآق  قالگلستان72321085

2خ جمهوريبندر تركمنگلستان72321099

1603بلوار شهید ارخي پالکبندر تركمنگلستان72321091

بندر تركمن میدان مخدوم قلي جنب داروخانه ناظريبندر تركمنگلستان72321114

بندر تركمن خ سید قطب روبروي اموزش و پرورش دفتر خدمات ارتباطي ساریخانيبندر تركمنگلستان72321061

پاسداران سوم شهید ناساريبندر تركمنگلستان72321021

10خ ازادي  سه راه ژاندارمري نبش ازادي بندر تركمنگلستان72321121

بندرتركمن خ آزادي جنب بانک ملتبندر تركمنگلستان72321122

بندرتركمن روستاي خواجه لربندر تركمنگلستان49778

گلستان شهرستان تركمن روستاي پنچ پیكربندر تركمنگلستان72321157

 دفترخدمات لشكربلوكي42انقالب  (ره)خ امامبندرگزگلستان72321100

45بندرگز خ اسدي عرب انقالب بندرگزگلستان72321036

بندرگزجنب اداره برقبندرگزگلستان72321049

روستاي لیوان شرقيبندرگزگلستان616699

خیابان امام خمیني جنب مخابرات كردافشاربندرگزگلستان72321065

بندرتركمن روستایي نیازآبادخ انقالب جنب دهیاريتركمنگلستان72321159

جلین خ اصلي روبروي بانک كشاورزيجلین  علیاگلستان72321066

خان ببین خ امام  روبروي بیمارستان امام رضاخان  ببینگلستان72321148

خان ببین خ امام روبروي بانک تجارت-گلستان دلندگلستان72321001

دلند بلوار امام رضا  جنب بانک مليدلندگلستان71321121

خان به بین خ امام جنب بانک صادراترامیانگلستان72321102

7 و 5بین امام - (ره)خ امام - رامیان - گلستانرامیانگلستان72321018

 گلستان رامیان روستاي زینب اباد دفتر اي سي تي روستایيرامیانگلستان56091

خ امام میدان مركزيرامیانگلستان72321016
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گلستان رامیان میدان ولیعصر ورودي شهرک ملچ ارامرامیانگلستان72321165

جنب كتابخانه عمومي.خیابان دانش .سرخنكال سرخنكالتهگلستان72321112

علي اباد بلوار امام رضا جنب مخابرات(گلستان )علي  آباد  گلستان72321149

علي آباد خیابان بي بي شیروان شهرمزرعه كتول روبروي دبیرستان امام جواد(گلستان )علي  آباد  گلستان72321071

خ امام رضا روبروي خ محمدیه(گلستان )علي  آباد  گلستان72321119

علي آباد خ امام رضا جنب بانک كشاورزي مركزي(گلستان )علي  آباد  گلستان72321145

علي اباد كتول روستاي حكیم اباد(گلستان )علي  آباد  گلستان41778

راه هنرستان جنب مشاور امالک پدیده4علي آبادكتول خ كمربندي (گلستان )علي  آباد  گلستان72321068

علي آباد كتول جنب دادگستري-استان گلستان (گلستان )علي  آباد  گلستان72321170

29گلستان فاضل ابادرضوانفاضل  آبادگلستان72321120

روستاي قازانقایه-شهرستان مراوه تپه-استان گلستانقازان قایهگلستان68787

خ ولیعصر كوچه حجتي نرسیده به اداره ثبت اسنادكردكوئگلستان72321023

@msolbiكردكوئگلستان72321143 yahoo .com

493خ امام جنوبي روبروي بانک تجارت پ كاللهگلستان72321009

گلستان كالله روستاي اوقچيكاللهگلستان50302

گلستان كالله میدان مركزيكاللهگلستان72321113

خ شهید منتظري-خ امامگالیكشگلستان72321059

گالیكش جنب بانک سپهگالیكشگلستان72321108

گالیكش خ امام جنب بانک مليگالیكشگلستان72321032

گرگانگلستان72321096
گرگان

14خ شهدا نبش الله 

4و2بین الله-خ شهدا-گرگانگرگانگلستان72321041

خ دانشجو  مقابل درب سوم دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان مهرگانگرگانگلستان72321067

گرگان خ بهشتي روبروي بهزیستيگرگانگلستان72321147

خ رازي بعدازمركز بهداشت نبش خ سید احمد خمینيگرگانگلستان71321081

جرجان جنب بانک ملتگرگانگلستان54533

خ جمهوري طبقه ي پایین حل اختالفگرگانگلستان72321039

گرگان میدان تاالرگرگانگلستان72321007

روبروي پست بانک مركزي20اذر اذر 5گرگان خ گرگانگلستان72321097

خیابان انقالب چهار دوم انقالبگرگانگلستان72321017

 دفتر پیشخوان زاهدي44 و 42گرگان گرگانجدید بي رسالت گرگانگلستان72321104

خیابان شهید بهشتي پاساژ رمضاني طبقه همكفگرگانگلستان72321019

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

گرگان دور فلكه ترمینالگرگانگلستان72321027

گمیشان خ امام نرسیده به چهارراه معلمگمیش  تپهگلستان72321128

روستاي آرخ بزرگ-گمیشان- گلستان گمیشانگلستان72321162

184گنبد خ سیاوش پالکگنبدكاووسگلستان72321020

گلستان كالله خ انقالب روبه روي نانوایي غالميگنبدكاووسگلستان72321077

خ شریعتي شرقي بازار موبایل ارمگنبدكاووسگلستان54520

260خ مختوم جنوبي بین میهن و طالقاني غربي پ گنبدكاووسگلستان72321084

384گنبد  خ امام خمیني جنوبي خ میهن غربي پالک گنبدكاووسگلستان71321110

 شهریور شرقي روبروي مسجد عسگریه17خیابان گنبدكاووسگلستان72321080

گنبد خیابان شهید چمران نرسیده به چهارراه دومگنبدكاووسگلستان72321074
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گنبد اداره گاز خ شهید دستجردي جنب آژانس مهدي گنبدگنبدكاووسگلستان72321088

امام خمیني شمالي نرسیده به پل آخوند آبادگنبدكاووسگلستان72321133

خیابان طالقاني شرقي  رئبه روي اداره آب وفاضالبگنبدكاووسگلستان72321107

خ طالقاني غربي سر نبش فردوسي طبقه دومگنبدكاووسگلستان72321062

شهریور غربي نرسیده به چهاراه اول17گنبدكاووسگلستان72321094

245خ وحدت شرقي پ گنبدكاووسگلستان72321025

گنبدكاوس خ امام زاده غربي نبش چهارراه فردوسي دفتر خدمات ارتباطي شایستهگنبدكاووسگلستان72321105

گلستان گنبدكاووس روستاي كوچک خرطومگنبدكاووسگلستان62553

24گلستان مینودشت خ سیدجمال الدین نبش شكوفهگنبدكاووسگلستان72321141

گنبدخیابان خرمشهرنبش موسي بن جعفرگنبدكاووسگلستان72321138

را مبارزان4گنبد طالقاني غربي بعداز گنبدكاووسگلستان72321083

روستاي تلورلیوانگلستان72321174

مراوه تپه خ امام  خمیني باالتر از بانک سپهمراوه  تپهگلستان72321089

گلستان شهرستان مراوه تپه روستاي چنارانمراوه  تپهگلستان41901

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

راه شیخ داغستاني

دفتر خدماتي سوخت سرایي(گلستان )مینودشت  گلستان72321081

احمد سرگورابگیالن72331309
-ساختمان شیرزاد-بعداز بانک صادرات-بلواركشاورز-شهراحمدسرگوراب-شفت-گیالن

686پالک-طبقه همكف

اسالم جنب بانک ملياسالمگیالن72331142

اسالم خلیف اباد خ اماماسالمگیالن72331208

@www.p.sofisiavashاملشگیالن72331148 yahoo .com

املش خ  ش بهشتياملشگیالن72331180

آستارا بلوار بسیج جنب سپاه دفتر پیشخوان خدمات دولتآستاراگیالن72331053

استارا دهستان  چلوندآستاراگیالن72331382

روبه روي بانک تجارت- خیابان مطهري - آستارا-گیالنآستاراگیالن72331195

گیالن آستانه اشرفیه میدان جمهوري روبروي بانک سپهآستانه  اشرفیهگیالن72331158

آستانه  اشرفیهگیالن71331158
آستانه اشرفیه،بلوار معین ، بعد از دو راه آقا سید حسن دفتر خدمات ارتباطي سهام 

عدالت

آستانه اشرفیه بلوار معین روبروي خ جهادآستانه  اشرفیهگیالن72331149

گیالن آستانه اشرفیه روبروي اداره پستآستانه  اشرفیهگیالن72331121

آستانه خ ئشتستاني مقابل چاپ فالحآستانه  اشرفیهگیالن72331126

كیاشهر روستاي امیركیاسر پست بانکآستانه  اشرفیهگیالن91567

روستاي لوخ- استانه اشرفیه -گیالنآستانه  اشرفیهگیالن72331410

گیالن آستانه اشرفیه  جاده آستانه به الهیجان نیاكو روبروي شركت سایپاآستانه  اشرفیهگیالن72331248

1ماسال خ ولیعصر چهل دستگاه پالک -گیالنبازارماسالگیالن72331314

گیالن رودبار بره سر خ معلم جنب بخشداري خورگامبره  سرگیالن72331362

انزلي خ مفتح شمالي جنب ک طاهبازبندرانزليگیالن72331167

بندرانزلي خیابان حافظ دفتر پیشخوان دولت حافظبندرانزليگیالن72331184

120پالک -گلشن-بندرانزليبندرانزليگیالن72331525

پره سر خیابان امام روبه روي بانک صادراتپره  سرگیالن72331072

خیابان بسیج باالتر از بانک ملي- تولم شهر - صومعه سرا - گیالن تولمگیالن72331268

شفت بازار جیردهجیردهگیالن91980
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گیالن رودسر شهر چابكسر خ امام جنب رستوران نگین دفتر پیشخوان دولتچابكسرگیالن72331324

گیالن چابكسر خ امام خمیني خ فرهنگچابكسرگیالن72331337

گیالن چابكسر علي صفري روبروي مجتمع صبا باتريچابكسرگیالن72331401

چابكسرگیالن96107
پست بانک شیخ -بازار شیخ زاهد-شیخ زاهد محله-خیابان پاسداران-چابكسر-گیالن

زاهد

چوبر1139گیالن تالش شهرچوبر خ امام روبروي بانک ملت دفترپیشخوان دولت چوبرگیالن72331139

تالش روستاي ویزنهچوبرگیالن91554

جنب رستوران آبشار-حویق-تالش-گیالنحویقگیالن72331173

دفتر پیشخوان دولت-روبروي پارک شهر-بلوار امام رضا-خیابان مطهري-خشكبیجارخشكبیجارگیالن72331277

رشت خمام روستاي دافچاهخمامگیالن91739

روستاي مرزدشت-خمام-گیالنخمامگیالن72331413

روستاي درگاه(گیالن )رحیم  آباد گیالن96095

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

رحیم آباد بلوار اشكور جنب حوزه بسیج(گیالن )رحیم  آباد گیالن72331297

(گیالن )رستم  آباد گیالن72331122
جنب داروخانه شبانه روزي دكتر - بلوار امام خمیني - رستم آباد - رودبار - گیالن 

ملكي

خمام چوكام جنب بانک صادراترشتگیالن72331041

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

امامزاده هاشم بر اتوبان نرسیده به مركز مخابرات- رشت جاده رشت تهران رشتگیالن52999

كوچصفهان خ شهید عسگري ابتداي خ سردار جنگل ساختمان مهديرشتگیالن72331111

كمربندي ش بهشتي یخسازي ج شیریني علیرضارشتگیالن72331155

فلكه گاز زیر ساختمانهاي رامیزارشتگیالن72331085

خ مطهري جنب تاالر یاس ساختمان امیدرشتگیالن71331023

رشت بلوار شهید بهشتي جنب پل جمارانرشتگیالن72331231

62پ-خ شریعتي-لشت نشا-رشترشتگیالن72331057

رشتگیالن72331115
 دفتر پیشخوان 48رشت گلسار ابتداي بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر كتاب پالک 

دولت

خ بیستون روبروي پاساژ بیستون- رشت رشتگیالن72331034

1رشت گلسار روبروي اداره پست برج پارس طرشتگیالن72331194

رشت خ شریعتي فلكه صیقالن رو به روي پاساژدیلمان جنب مهمانپذیر ازاديرشتگیالن72331073

رشتگیالن72331017
شركت تعاوني عصر سازندگي -طبقه اخر-پاساژ دیلمان-میدان صیقالن-رشت-گیالن

گیالن

رشت چهارراه میكائیل جنب بانک صادرات مركزيرشتگیالن72331024

رشت خ سردارجنگل جنب مسجد كرف ابادرشتگیالن72331079

72331025انتهاي بلوار ش افتخاري جنب كارواش قرباني دفتر پیشخوان دولت رشتگیالن72331025

الهیجان خ كاشف غربي دفتر پیشخوان دولترشتگیالن72331092

رشت پیربازار خ ش قرباني نژاد ساختمان عابديرشتگیالن72331048

رشت بلوار شهید انصاري بلوار احمد زاده به طرف دیانتي زیر ساختمان هانیهرشتگیالن72331193
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رشت فلكه گاز روبروي پمپ بنزین جعفري جنب ک دالوررشتگیالن72331087

گیالن رشت لشت نشا روستاي فخرابادرشتگیالن96031

رشتگیالن72331394
گیالن رشت بلوار شهداي كمنام انتهاي خیابان شهید ناصر حجتي سیاه اسطلخ دفتر 

ICTروستایي 

رشت میدان زرجوبرشتگیالن72331060

گیالن خشكبیجار روبروي آتش نشاني سابقرشتگیالن72331238

196معلم علي اباد ک داورپ-رشت .گیالنرشتگیالن72331256

 امورمشتركین پست بانک43رشتیان نبش خ رشتگیالن72331177

رشتگیالن72331077
گیالن رشت بلوار شهید بهشتي شهرک امام خمیني ابتداي ورودي حمیدیان دفتر 

72331077پیشخوان دولت 

رشت خ شهدا سه راه پاستوریزهرشتگیالن72331335

خمام كته سر-رشترشتگیالن96119

رشت خ شهدا پل جانبازان ابتداي بلوار مدرس روبروي بانک ملي ایرانرشتگیالن72331218

روبروي مسجد محمودآباد-رودبارتان-رشترشتگیالن72331299

رشت یخسازيرشتگیالن72331273

بلوار بهشتي مقابل پزشكي قانونيرشتگیالن72331113

رشت گلباغ نماز ابتداي شهرک شهید بهشتي جنب رستوران هفت سوررشتگیالن72331250

رشت خمام خواجكین جنب پل هوایيرشتگیالن72331479

رشت خ شریعتي 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 روي اداره مالیات و دارایيرضوانشهرگیالن72331341

جنب بانک كشاورزي-چهارراه اصلي-خ امام خمینيرضوانشهرگیالن72331344

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

رودبار خلیل آبادجنب بانک رفاه طبقه همكف سینما زیتون(گیالن )رودبار گیالن72331272

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

رودبار پایین بازار جنب آژانس سینا(گیالن )رودبار گیالن72331331

الهیجان رودبنه بلواردكترحشمت جنب بانک صادراترودبنهگیالن72331105

رودسر خ انقالب  دفتر ارتباطيرودسرگیالن72331128

كالچاي خ امام جنب پاساژ كاسپینرودسرگیالن72331071

رودسر م امام جنب چاپ سینارودسرگیالن72331202

گیالن رودسر واجارگاه بلوار كشاورز روبروي ستاد بسیجرودسرگیالن72331323

5نبش الله -خیابان شهدا-رودسر-گیالنرودسرگیالن72331274

استان گیالن شهرستان رودسر خیابان انقالب روبروي مركز بهداشترودسرگیالن72331163

بعد از مخابرات سابق-خیابان فرهنگرودسرگیالن72331293

رودسرگیالن72331325
دفتر (سبزي فروشان)ور ÷خیابان شهید مهین - شهگرستان رودسر - گیالنرود

یشخوان دي÷

رودسر احمداباد نبش ک سعادترودسرگیالن72331470

رشت سنگر شاقاجي خ امام جنب دهیاريسنگرگیالن75331787

جنب سپاه سلمان-خیابان دكتر شریعتي-سنگر-گیالنسنگرگیالن72331298

رشت سنگر روستاي بازقلعه اكبرسنگرگیالن72331456

دیلمان خیابان امامسیاهكلگیالن72331098

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

گیالن سیاهكل خ امام روبروي شهرداريسیاهكلگیالن72331291
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استان گیالن شهرسیاهكل خ امام خمیني روبروي كفش مليسیاهكلگیالن72331251

گیالن شهرستان سیاهكل روبروي فرمانداريسیاهكلگیالن72331283

سیاهكلگیالن72331375
خیابان امام خمیني ره  روبروي بانک كشاورزي كوچه صفائي  - سیاهكل -گیالن 

مجتمع تجاري ابراهیمي

گیالن سیاهكل اسپیلي دفتر پیشخوانسیاهكلگیالن72331264

دفترپیشخوان رجورازبرم سیاهكلسیاهكلگیالن72331512

شاندرمن جنب شهرداري سابقشاندرمنگیالن72331178

جاده رشت به فومن مالسرا روبه روي مركز بهداشت(گیالن )شفت  گیالن56957

گیالن شفت بلوار طالقاني دفتر فرجام(گیالن )شفت  گیالن72331066

 شهریور جنب اداره مخابرات دفتر پیشخوان مرتضوي17خ (گیالن )شفت  گیالن72331240

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

میدان سردار جنگلصومعه  سراگیالن72331033

صومعه سراخیابان جعفري نرسیده به مسجد جعفريصومعه  سراگیالن72331011

گیالن صومعه سرا خ باقر نجفي روبروي ساد فرماندهي نیروي انتظاميصومعه  سراگیالن72331156

گیالن صومعه سرا جنب اداره ثبت اسنادوامالکصومعه  سراگیالن72331050

گیالن صومعه سرا میدان ولیعصر جنب آشپزخانه نازخاتونصومعه  سراگیالن72331086

گیالن صومعه سرا خ برشنورد پاساژ برزوصومعه  سراگیالن72331088

گیالن صومعه سرا تولم شهر جنب شهرداريصومعه  سراگیالن58049

صومعه سرا خ طالقانيصومعه  سراگیالن72331340

 اسالم خلیف آبادطوالشگیالن72331230

پاساژ پارسا-سه راهي اسالم به خلخال-اسالم-تالش-گیالنطوالشگیالن72331374

گیالن فومن خ امام روبروي ثبت احوالفومنگیالن72331008

فومن خ سردار جنگل جنب بانک صادرات پاساژ غفاريفومنگیالن72331021

خیابان عالمه طباطبایي،جنب سایپاسمیع.گیالن،فومنفومنگیالن72331303

37پ.خیابان یادآوران . فومن فومنگیالن72331332

فومن خ عالمه طباطبایي جنب دادگستري جدیدفومنگیالن72331330

فومن روستاي زیده باال جنب دهیاريفومنگیالن72331441

(گیالن )قاسم  آباد گیالن96123
استان گیالن شهرستان رودسر بخش چابكسر روستاي بندبن قاسم اباد جنب كوچه 

42سعدي پالک 

صومعه سرا كسماء خ سردارجنگل روبروي داروخانهكسماءگیالن72331179

باالگفشه- لشت نشا - رشت كفشهگیالن72331429

كالچاي خ امام روبروي مطب دكتر رودباركيكالچائگیالن72331036

كالچاي خ امام نبش كوچه آیتكالچائگیالن72331082

كالچاي جنب بانک سپه دفتر خدماتيكالچائگیالن72331136

سراه تختي خ معلمكناردریائ  تالشگیالن72331080

خطبه سرا پست بانک نعمتي-تالشكناردریائ  تالشگیالن71331145

كوچصفهان میدان شهرداري روبروي شهرداريكوچصفهانگیالن72331030

جنب تاكسي تلفني نیک-بلوار امام-كوملهكوملهگیالن72331282

گیالن كیاشهر خ امام(گیالن )كیاشهرگیالن72331222

گیالن آستانه اشرفیه دهستان كیسم باالكیسمگیالن72331366

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

گیالن صومعه سرا گورابزرمیخ خ امام خمیني ورودي بازارگوراب  زرمیخگیالن72331101

11الهیجان خ پرستار نبش پاسداران پشت كالنتري(گیالن )الهیجان  گیالن72331028
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الهیجان خیابان انقالب جنب مدرسه فضیلت(گیالن )الهیجان  گیالن72331152

الهیجان كوهبیجار(گیالن )الهیجان  گیالن96044

الهیجان خ شهدا(گیالن )الهیجان  گیالن72331044

الهیجان خیابان انقالب كوچه برق(گیالن )الهیجان  گیالن72331076

الهیجان میدان بصیرت ابتداي كوچه خسروي(گیالن )الهیجان  گیالن72331090

گیالن الهیجان بخش رودبنه روستاي كچالم(گیالن )الهیجان  گیالن60929

20الهیجان كاشف شرقي بعداز كوچه (گیالن )الهیجان  گیالن72331166

الهیجان خ كاشف شرقي نبش فیاض(گیالن )الهیجان  گیالن72331049

الهیجان خیابان سردارجنگل جنب نانوایي لواش(گیالن )الهیجان  گیالن72331214

6الهیجان خیابان فیاض الهیجي بعد از فیاض (گیالن )الهیجان  گیالن72331287

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

الهیجان كوي زماني روبروي شهرک فرهنگیان(گیالن )الهیجان  گیالن72331130

گیالن لشت نشا خ سردار جنگل جنب پستلشت  نشاءگیالن72331477

روبروي پمپ بنزین دفترپیشخوان پرتو(ره)لنگرودخ اماملنگرودگیالن72331075

استان گیالن شهرستان لنگرود شهر اطاقور خ ش رجایيلنگرودگیالن72331104

خ امام جنب شهرداري دفتر پیشخوان دولتلنگرودگیالن72331171

لنگرود خ امام روبروي شهراديلنگرودگیالن72331125

لنگرود خ امام روبروي شهرداريلنگرودگیالن72331018

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

گیالن لنگرود شهر چاف روبروي نانوایي سنكگيلنگرودگیالن72331204

لنگرود میدان معلم  روبروي  دانشگاه  پیام نورلنگرودگیالن72331247

12خیابان شهید رجایي نبش صاحب لنگرودگیالن72331052

متري آزادگان ساختمان مبین دفتر پیشخوان معین35گیالن لنگرود خ سعدي بلوارلنگرودگیالن72331305

جنب نانوایي صباغ پور-خ سلمان فارسي-لنگرودلنگرودگیالن72331328

ابتداي بلوار فردوس-روبه روي میدان بار-لنگرودلنگرودگیالن72331203

كوچه بندري- روبروي كفش ملي -لنگرودلنگرودگیالن72331243

گیالن لنگرود سادات محلهلنگرودگیالن72331493

لنگرود خیابان امام خمیني سه راه جاده چمخاله پشت بانک سپهلنگرودگیالن72331068

 گیالن لوشان خ شهیدگودرزوندجنب بانک ملتلوشانگیالن72331095

لولمانگیالن72331349
 -1بن بست یاس - روبروي اداره پست - خ امام خمیني - لولمان -رشت 

دفترپیشخوان خدمات دولت

گیالن بندر انزلي لیجاركي دفتر پیشخوان دولتلیچارگي  حسن  رودگیالن72331445

گیالن تالش لیسار پست بانک ستاريلیسارگیالن72331135

ماسال خ ولیعصر جنب اداره دارایي ماسالماسالگیالن71331173

استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروي بانک مليماسالگیالن72331015

خیابان شهید بهشتي- ماسال ماسالگیالن72331312

ماسال خ مطهري پیشخوان عظمتيماسالگیالن72331094

گیالن سیاهكل روستاي تازه آباد جنگاهمالفجانگیالن72331516

صومعه سرا روستاي سه سارمیرزاكوچک  جنگلگیالن91526

تالش خ خرمشهر جنب مطب دكتر اسوبارهشتپرگیالن72331110

خ جعفرطیار- تالش-گیالنهشتپرگیالن72331168

تالش خ خرمشهر روبروي اداره پستهشتپرگیالن72331120

گیالن تالش هشتپرخ طالقاني روبروي دادگستريهشتپرگیالن72331160
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گیالن تالش شهر حویقهشتپرگیالن72331271

میدان نماز- تالش هشتپرگیالن72331270

4371958536هشتپرگیالن72331376

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

بل جهاد خ ش میري دفتر شهید آوینيازنالرستان72341134

میدان شهید صادقيازنالرستان71341176

لرستان شهرستان ازنا بلوار جهاد كشاورزي مقابل جهادازنالرستان72341041

ازنا خیابان طالقاني روبروي مركز بهداشت ولیعصرازنالرستان72341040

لرستان ازنا دفتر شهید قنديازنالرستان72341015

14بلوار امام پایینتر از كالنتري اشترینانلرستان72341076

لرستان الشتر خ امام پایینتر از بانک سپه روبروي پاساژ میرزاپورالشترلرستان72341050

خیابان امام خمیني چهار راه شهید مدنيالشترلرستان72341019

الشتر خ ؟آیت اله بروجردي روبروي تعاوني فرهنگیانالشترلرستان72341238

روبروي تاالر آسمان مجتمع دلفین(ره)الیگودرز خیابان امامالیگودرزلرستان72341059

الیگودرزلرستان72341157
الیگودرز خیابان مدرس بین چهارراه محمدیه و میدان شهدا نبش كوچه شهید فتح 

اله سرلک

خ امام خمیني غربي روبروي خ حجابالیگودرزلرستان72341126

الیگودرز خیابان ولعصر شمالي نبش چهارراه شهید محموديالیگودرزلرستان72341161

میدان ازادي روبروي بانک صادراتالیگودرزلرستان72341024

الیگودرز خیابان معلم روبروي پل میالدالیگودرزلرستان72341231

نبش بلوار شاهد شمالي-الیگودرزالیگودرزلرستان72341234

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

چهارراه باغمیري ابتداي خیابان بحرالعلوم نبش كوچه شبنمبروجردلرستان72341101

48متري بسیج نبش میدان قائم پ45بروجردلرستان72341082

نبش ک چكشي-سمت چپ-ابتداي خ سعدي-م قیام-بروجرد-لرستانبروجردلرستان72341049

220بروجرد خ قاني ایستگاه تاكسي پبروجردلرستان72341195

423لرستان بروجردخیابان تختي پالکبروجردلرستان72341090

بروجردلرستان72341176
 متري بسیج خ مطهري جنب مسجد امام محمد 45لرستان بروجرد ابراهیم آباد خ 

باقر

بروجرد خ حافظ جنوبي باالتر از موبایل میريبروجردلرستان72341063

6915884775بروجردلرستان72341193

معموالن خ امام جنب بانک كشاورزيپلدخترلرستان72341061

پلدختر روبروي هالل احمرپلدخترلرستان72341158

لرستان پلدختر خیابان امام روبروي مجتمع تجاري امام رضاپلدخترلرستان72341006

پلدختر خ هفت تیر روبروي اداره پستپلدخترلرستان72341191

پلدختر خ شهید مدني نبش كوچه شهید صدوقي روبروي حسینیه قمر بني هاشمپلدخترلرستان72341072

پلدختر خ امام روبروي بانک تجارتپلدخترلرستان72341136

خ امام روبه روي بانک صادراتپلدخترلرستان72341135

چقابللرستان71341158
لرستان شهرستان كوهدشت  بخش رومشگان  شهر چقابل خیابان رهبري روبروي 

بانک سپه

خرم آباد خیابان مطهري پایین تر از سرچشمه روبروي كوچه نوري كرمانشاهي(لرستان )خرم  آباد لرستان72341068

لرستان خرم اباد میدان بسیج جنب بانک مسكن دفتر پیشخوان عابدیني(لرستان )خرم  آباد لرستان72341033
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خ جانبازان ابتداي بلوار میدان تیر(لرستان )خرم  آباد لرستان72341081

 اراسته6و5خ انقالب بین ک (لرستان )خرم  آباد لرستان72341018

الشتر خ بروجردي(لرستان )خرم  آباد لرستان72341152

9بلواروالیت نگارستان (لرستان )خرم  آباد لرستان72341026

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

11و10متري پژوهنده جنب دادگستري بین بنفشه30بلوار(لرستان )خرم  آباد لرستان72341044

 روبه روي نگارخانه503خیابان حافظ پالک (لرستان )خرم  آباد لرستان72341097

خرم اباد خیابان انقالب روبروي خ شفا(لرستان )خرم  آباد لرستان72341073

خ بارفروشي سابق(ع)خرم آباد میدان امام حسین (لرستان )خرم  آباد لرستان72341022

گلدشت شرقي میدان ارش(لرستان )خرم  آباد لرستان72341178

سه راهي گلدشت_خرم اباد_لرستان(لرستان )خرم  آباد لرستان72341185

لرستان شهرستان چگني سرابدوره بلوار امام روبروي بانک كشاورزيدوره  چگنيلرستان72341164

لرستان دورودابتداي بلوارالغدیر روبروي دادگستريدورودلرستان72341064

كندوان دفتر پیشخوان دولت-خ-دورود-لرستان دورودلرستان72341096

روبروي پاساژمیالدنور(ع)میدان امام حسین دورودلرستان72341034

تیر جنب بانک كشاورزي7متري میدان 60بلواردورودلرستان72341013

بلوار امیر كبیر جنب مسجد النبيدورودلرستان72341030

 متري باالتر مدرسه صداقت24خ -كوي ایثار-شهرستان دورود -استان لرستان دورودلرستان72341202

الشتر خ آیت اله كاشاني شرقي پایین تر از نیروي انتظاميسلسلهلرستان72341088

گراب خیابان رهبريطرهانلرستان72341201

لرستان كوهدشت كوناني خ رهبري ابتداي بلوام ره دفتر پیشخوان دولت كونانيكونانيلرستان72341174

كوهدشت كوهناني خ رهبري روبروي بانک مليكونانيلرستان72341172

كوهناني خیابان رهبريكونانيلرستان72341198

خ امام خمیني باالتر از مخابرات(لرستان )كوهدشت  لرستان71341101

خیابان رهبري جنب بانک صادرات روبروي بانک تجارت(لرستان )كوهدشت  لرستان71341098

6841755443(لرستان )كوهدشت  لرستان72341147

شهریورروبروي نانوایي سنگک17میدان معلم خ (لرستان )كوهدشت  لرستان72341075

نبش چ راه سادات.متري شهیدباهنر30خ(لرستان )كوهدشت  لرستان72341167

كوهدشت میدان شهدا خ رودكي(لرستان )كوهدشت  لرستان72341058

لرستان كوهدشت چهراراه بوعلي(لرستان )كوهدشت  لرستان72341245

معموالن خ امام ره روبروي پمپ بنزینمعموالنلرستان72341062

لرستان شهر مومن آباد بلوار امام خمیني جنوبي روبروي فرماندهي انتظاميمومن  آباد ازنالرستان72341219

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

نوراباد لرستان سه راه ولي عصر(لرستان )نورآباد لرستان71341021

خ شهید رجایي-نورآباد لرستان (لرستان )نورآباد لرستان72341212

لرستان دلفان خ شهید بهشتي باالتر از خیابان دادگستري(لرستان )نورآباد لرستان72341210

خیابان امام رضا میدان میرحیدر میدان صدفآملمازندران72351078

بابل روستاي كمدره-امل جاده قدیم املآملمازندران72351273

خ شهید بهشتي پاساژ صمیميآملمازندران72351233

12آمل خ طالب املي نرسیده به دریا آملمازندران72351353

جاده قدیم امل بابل  بلوار شهید مطهري نبش میدان بسیجآملمازندران72351511
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آملمازندران72351054
 شهریور كوچه بنیاد شهید اولین فرعي سمت چپ دفتر خدمات ارتباطي 17آمل خ 

پارسیان

خیابان امام رضا جنب اداره پستآملمازندران72351008

72و70آمل روستاي كالكسربین دریايآملمازندران72351355

ج فریدونكنار روستاي رئیس آباد دابوآملمازندران72351389

امل خ هراز نبش افتاب یكمآملمازندران72351221

 شهریور ابتداي بلوار طالب آملي مجتمع تجاري فجر17امل میدان آملمازندران72351141

جنب نانوایي جعفري-روستاي طوله كال-جاده آمل به واسكس-آملآملمازندران72351676

37آم خ طالب آملي نبش دریاآملمازندران72351225

4وصال -امامزاده عبداهلل-آمل-مازندرانآملمازندران72351578

58 و 56بین آفتاب - خیابان هراز- آمل آملمازندران72351023

آمل روستاي وسطي كالآملمازندران72351596

 روستاي آغوزكتي29خ طالب آملي دریاي -آمل آملمازندران72351787

آمل دابودشت جنب بخشداريآملمازندران72351808

 پلک سفلي44آمل بلوار بسیج الله آملمازندران72351903

بابل چهارشنبه پیش روبروي مسجد امام حسن مجتبيبابلمازندران72351193

بابل كمربندي غربي چهارراه گله محلهبابلمازندران72351350

بابل بندپي شرقي  سه راه گلوگاهبابلمازندران72351106

بابلمازندران92590
بابل خ شهید صالحي بندپي شرقي روستاي ناریوران دفتر خدمات ارتباطي ناریوران 

(فیروزدشتي)

روستاي پایین گنج افروزبابلمازندران72351265

منصوركندهبابلمازندران72351239

 جاده قائمشهر روستاي علمدار3كیلومتر بابلمازندران72351269

بابل بندپي غربي خشرودپيبابلمازندران72351058

روستاي چاري-خیابان گنج افروزبابلمازندران72351167

روبروي دبستان شهید اكبرزاده - 7كوچه فرهنگ - باالتر از سبزه میدان - بابل بابلمازندران72351109

315ج بابل بابلسر پازوارجنب بانک صادرات پبابلمازندران72351303

حد فاصل بین  میدان كارگرروبروي بانک سپهبابلمازندران72351123

3خیابان شهید صالحي روبروي تامین اجتماعي بابلمازندران72351197

جاده ج آمل بابل سپاه دانش روستا پیچاكالبابلمازندران72351165

سه راه فرهنگ جنب كتابفروشي فردوسيبابلمازندران72351222

بابل ج ش صالحي روستاي كالگرمحلهبابلمازندران72351481

 روبروي بانک ملت11بابل موزبرج قبل ازارشاد بابلمازندران72351183

بندپي شرقي روستاي سیدنظام الدینبابلمازندران72351423

مازندران بابل جاده گنج افروز روستا سیادركابابلمازندران72351552

بابل روستاي مرزون آباد گله كالبابلمازندران72351482

بابل جاده قدیم آمل روستاي اسبوكال خیابان اندیشه جنب فروشگاه قائمبابلمازندران72351570

بابل بابلكنار گاوانكالبابلمازندران72351479

متربعدپل حبیبي400.جاده شهیدصالحي.بابلبابلمازندران72351562

بابل جاده قدیم آمل گله محله چناربنبابلمازندران72351777

بابل چهارراه شهدابابلمازندران72351737

17مقابل گلستان - چهار راه دانش - بابل بابلمازندران72351824

جنب دارایي- روبروي اصناف - چهار راه نواب - كمربندي شرقي بابلمازندران72351613
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بابل ج حبیبي حاجیكال ورودي ارمکبابلمازندران72351603

بابل بابلكنار هلیدشتبابل  كنارمازندران72351642

16و14بلوار شریفي بین شریفي بابلسرمازندران72351120

بابلسر  خ ش بهشتي روبروي مدرسه شاهدبابلسرمازندران72351194

بابلسرپازواركاسه گرمحلهبابلسرمازندران72351473

روستاي دوغیكال-بخش رودبست-بابلسر-استان مازندرانبابلسرمازندران72351568

كله بست مقابل بانک كشاورزيبابلسرمازندران72351508

بابلسر سه راه علوم پایه جنب تاكسي تلفني مالصدرابابلسرمازندران72351349

بابلسر میدان شهرباني مجتمع گلبابلسرمازندران72351776

خ باهنر روبروي دبیرستان نجابتبهشهرمازندران72351065

ابتداي خیابان فرودگاه نبش كوچه جنتبهشهرمازندران72351378

مازندران شهرستان گلوگاه روستاي لمراسکبهشهرمازندران72351294

بهشهر خ هنر جنب اداره پستبهشهرمازندران72351043

بهشهرمازندران72351499
مازندران شهرستان بهشهر روستاي یكه توت جاده اصلي به دریا روبروي خزر ترابر 

متین دفتر پیشخوان دولت

بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب كوچه شهید مجیدي منزل شخصيبهشهرمازندران72351554

مازندران بهشهر روستاي امام ده خ اصلي ج صندوق صاحب الزمانبهشهرمازندران72351491

بهشهر خ هاشمي نژاد نبش پاساژعرفانيبهشهرمازندران72351152

جنب مخابرات- خیابان امام - شهر رستمكال بهشهرمازندران72351741

مازندران بهشهر خلیل شهر علمدارمحله جنب بانک ملتبهشهرمازندران72351051

خ امام جنب داروخانه خاتم-زاغمرز-بهشهربهشهرمازندران72351285

خ امام روبروي بانک ملتبهنمیرمازندران72351046

بابلسر بهنمیر روبروي بانک كشاورزيبهنمیرمازندران72351025

پل سفید جنب بانک رفاهپل  سفیدمازندران72351268

سوادكوه زیراب ایستگاه آالشت جنب كاشي سرامیک آالشتيپل  سفیدمازندران72351786

تنكابن خ جمهوري جنب اداره تبلیغات اسالميتنكابنمازندران72351092

39میدان امام پالکتنكابنمازندران72351132

ابتداي خیابان مهر- خیابان جمهوري تنكابنمازندران72351119

تنكابن جنب اداره پستتنكابنمازندران72351337

خرم اباد روبروي بانک مليتنكابنمازندران72351049

شیرود روبروي هتل رادمهرتنكابنمازندران72351326

روستاي ولي آبادتنكابنمازندران72351430

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

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

مازندران تنكابن نعمت آباد خ شهداجنب تاكسي سعیدتنكابنمازندران72351495

تنكابنمازندران72351648
روستایي ictخرداد پلسرا ساختمان قائم حنب قصابي  15مازندران تنكابن نشتارود خ

اشكوریان

تنكابن میدان هفت تیر  ابتداي خ كشاورزتنكابنمازندران72351604

تنكابن جاده سلیمان آباد مالعظیم رزگاهتنكابنمازندران72351699

cngروبروي جایگاه -خرداد15خیابان -نشتارود-مازندرانتنكابنمازندران72351836

جویبار خ امام ابتداي خ ش رجائي جنب نانوائي نظريجویبارمازندران72351231

مازندران جویبار الریم جنب بانک صادراتجویبارمازندران72351432

روبروي بانک ملي مركزي-خیابان امام-جویبار-مازندرانجویبارمازندران72351901
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ابتداي جاده هریس روبروي باربري حقیقت-شهرستان رامسر-استان مازندرانچالكرودمازندران72351791

چالوس میدان معلم دفتر پیشخوان دولت-مازندرانچالوسمازندران72351117

چالوس هچیرود جنب بانک مليچالوسمازندران72351174

چالوس تازه ابادچالوسمازندران72351445

(شیري)شهریورجنب اداره پست دفتر پیشخوان دولت 17چالوس خچالوسمازندران72351007

مازندران امل دابودشت روستاي مریج محلهدابو آملمازندران72351249

(مازندران )داراب  كال مازندران72351616
مازندران، شهرستان میاندرود، روستاي دارابكال، خیابان داراب، روبروي آژانس داراب، 

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومي

بابل جاده گنج افروز روستاي درازكالدرازكالمازندران72351366

رامسر خ ش مطهري روبروي بیمارستانرامسرمازندران72351040

رامسربل امام رضا فرودگاه جنب ک قائمیهرامسرمازندران72351331

خ ش مطهري روبه روي بانک سینا.رامسررامسرمازندران72351055

رامسر  میدان امام ابتداي خ مطهري روبه روي بانک مليرامسرمازندران72351834

بابل خ گنج افروز روستاي روشن اباد  پایین محلروشن  آباد بابلمازندران72351702

زیراب خ ازادي(مازندران )زیرآب  مازندران72351204

مازندران سوادكوه زیراب روبروي بانک ملت(مازندران )زیرآب  مازندران72351188

3ساري میدان خزر كوي سیدشهدا نبش كوچه قائمسارئمازندران72351013

بلوار آزادي روبروي پارک آفتابسارئمازندران72351134

جاده جویبار نبش كوي شهید رمضاني رگندشتسارئمازندران58461

162ساري اسالم آباد سه راه فرودگاه جنب دفتر ازدواجسارئمازندران72351280

سارئمازندران72351314
ساري میدان خزر كمربندي غربي روبروي كوي باهنر ابتداي خیابان شهید فرجي 

دفتر پیشخوان خدمان دولت

ساري بلوار پاسداران كوچه گلشنسارئمازندران72351059

تقاطع سعدي- بلوار داراب - ساري سارئمازندران72351365

دادگستري2روبروي ساختمان شماره -خ امیركبیر-خ مازیار-ساريسارئمازندران72351292

ساري بل كشاورز نرسیده به ترمینال جنب تعاوني ثامنسارئمازندران72351335

ساري خ جمهوري ک صدوقيسارئمازندران72351021

ساري ابتدال خ مازیار جنب سینما ایران قدیمسارئمازندران72351218

مازندران ساري بل امام رضا روبرو پارک قائمسارئمازندران72351014

ساري بلوار امام رضاع روبروي بانک صادراتسارئمازندران72351004

 دي كوچه شهید دوامي18ساري خیابان سارئمازندران72351131

ساري خیابان امیرمازندراني خیابان ام امسارئمازندران72351284

جنب كوچه ابان. بعد از سروش روبروي بیمه معلم .ساري خیابان جام جم سارئمازندران72351340

 متر داخل كوي اصحاب دفتر پیشخوان دولت شعباني20ساري كمربندي غربي سارئمازندران72351053

سورک بل امام رضا جنب بیمه داناسارئمازندران72351228

امل خ فرهنگ جنب تكیه اسک پاساژ زرشناسسارئمازندران72351126

ساري كمربندي جنوبيسارئمازندران72351370

ساري م امام بل دانشگاه نبش ک آبیانسارئمازندران72351336

روستاي خانه سرمرز-فرعي بابلسر-بلوار فرح آباد-ساريسارئمازندران72351754

 دي جنب حسینیه شهدا18میدان شهدا ابتداي خیابان سارئمازندران72351211

ساري روستاي زرین آباد علیاسارئمازندران72351708

ساري خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه فوقاني ساختمان عرب خزائليسارئمازندران72351793
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ساري بلوار طالقاني ابتداي كوي سنگ روبروي مشاور امالکسارئمازندران72351688

خیابان اصلي محلسارئمازندران72351859

ساري سمسكنده بلوار ولیعصر روبروي مشاور امالک خانه سبزسارئمازندران72351348

 نبش یاسمن9روبروي ششصد دستگاه كوي شفا شفا سارئمازندران72351897

خ نهضت كوي آزاديسارئمازندران72351257

ساري بلوار خزر روبروي مدرسه ششصد دستگاه ابتداي كوچه نیلوفرسارئمازندران72351807

4631339556سرخرودمازندران72351404

شیرگاه خیابان شهید تیموري روبه روي سپاهسوادكوهمازندران72351382

مازندران سوادكوه زیراب جنب ایستگاه سواري پل سفیدسوادكوهمازندران72351261

مازندران پل سفید بلوار جانبازان جنب اداره پستسوادكوهمازندران72351137

حاجي آبادروبروي بانک ملت-شیرگاه-سوادكوه-مازندرانسوادكوهمازندران72351831

شیرگاه حاجي آباد روبروي بانک سپهشیرگاهمازندران72351096

تنكابن شیرود جنب امام زاده دفتر پیشخوان دولت سیديشیرودمازندران72351322

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

54716سلمانشهر خ امام ج كارواش فرهادي 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 روبروي بانک مسكن دفترپیشخوان دولت اوجاني(مازندران )عباس  آباد مازندران72351598

عباس اباد روستاي سید محله ابتداي ورودي گلزار شهدا(مازندران )عباس  آباد مازندران72351586

عزیزکمازندران72351573
دفتر -خیابان شهید زین العابدیني-دهستان عزیزک-شهر بهنمیر-شهرستان بابلسر

پیشخوان خدمات دولت

خیابان شهدا روبروي آموزش و پرورشفریدونكنارمازندران72351142

خیابان شهید نامجو روبروي پاسگاهفریدونكنارمازندران72351215

مازندران فریدونكنار خ ولیعصر جنب پل اولفریدونكنارمازندران72351773

خیابان ساري جنب بانک سپه نیماقائم  شهرمازندران72351111

خ ساري چهارراه فرهنگ كوي سیدین دفتر نوینقائم  شهرمازندران72351190

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

كیاكال میدان شهید كشوري دفترایثارقائم  شهرمازندران72351229

9یاس - خ ساري- قائمشهرقائم  شهرمازندران72351363

1قائم شهر كوچكسرا روبروي كوچه قائم قائم  شهرمازندران72351070

قائمشهر خیابان ساري روبروي اداره برققائم  شهرمازندران72351357

مازندران قائمشهر خ بابل مقابل كوچه عدالتقائم  شهرمازندران72351015

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

قائمشهر خیابان تهران جنب شهرک احمديقائم  شهرمازندران72351364

قائم  شهرمازندران72351694
خیابان اصلي - روستاي فوالدكال- خ سید نظام الدین-پل هوایي-قائمشهر-مازنداران

جاده قادیكال

دفتر پیشخوان دولت قراخیل- قراخیل - قائم شهر قائم  شهرمازندران72351523

جاده كیاكال روستاي دیوكال نبش كوچه شهید متوليقائم  شهرمازندران72351643

چه ارش.مازندران قائم شهر كوقائم  شهرمازندران72351753

قائمشهر خ جویبارقائم  شهرمازندران72351827

قائمشهر قائم محلهقائم  شهرمازندران72351826

قائمشهرخ بابل روبروي بانک تجارتقائم  شهرمازندران72351213

قائمشهر میدان امام جنب جاده كیاكالقائم  شهرمازندران72351887
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4نرسیده به مهر-خیابان شرافت-خیابان كارگر-قائمشهر-مازندرانقائم  شهرمازندران72351182

دفتر پیشخوان عدالت-روبروي غذاخوري رضاخاني-پایین تر از شهرداري-كتالم-رامسركتالممازندران72351192

نرسیده به اداره پست- خیابان شهید طهاني- كتالم كتالممازندران72351374

كالردشت كردیچال خیابان فرهنگكردیچالمازندران72351881

مازندران كالراباد خ امام اداره پستكالرآبادمازندران72351245

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

كلیج خیلكلیج  خیلمازندران72351751

ركن كال باالدستهكیاكالمازندران72351738

رامسر هریس خ میرزاكوچكخان گالش محله كوچه مسجدگالش  محلهمازندران72351537

بابل جاده شهید صالحي روستاي ولوكالگتابمازندران72351493

خ شهید پهلوان(مازندران )گلوگاه  مازندران72351009

 بهمن پاساژ نوروزي22گلوگاه  میدان (مازندران )گلوگاه  مازندران72351086

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

خیابان اصلي(مازندران )گلوگاه  مازندران72351910

مازندران،جویبار ،روستاي گلیرد،جنب آرامگاه،دفتر پیشخوانگلیردمازندران72351421

گهرباران روستاي اناردینگهربارانمازندران72351515

جنب فروشگاه شهروند-لیماک-رامسرلیماکمازندران72351780

24ابتداي آفتاب - خ هراز - آمل محمدآباد آملمازندران72351085

مازندران محمودآباد كلوده(مازندران )محمودآباد مازندران72351307

محموداباد خیابان امام جنب بانک ملي شعبه دفتر پیشخوان خدمات دولت(مازندران )محمودآباد مازندران35151

خ معلم جنب ترمینال فریدونكنار(مازندران )محمودآباد مازندران72351143

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 ادیبي ساختمان اداره پستمرزن  آبادمازندران72351155

جنب داروخانه.خیابان امام.مرزن آباد.مازندرانمرزن  آبادمازندران72351821

0مازنذران میاندرود روستاي اسرم عبوردوم جنب نانوایي معیلمیاندورودمازندران72351774

جنب بخشداري- شهریور17خ -نشتارود-تنكابن-مازندراننشتارودمازندران72351723

خ انقالب مقابل اداره برقنكامازندران72351124

نكا خ انقالب نرسیده به اداره پست دفتر پیشخوان دولتنكامازندران72351180

(ع)مازندران نكا روبروي بیمارستان امام حسین نكامازندران72351209

نور چمستان روستاي اهودشتنورمازندران72351394

فردوسي_تقاطع خ حافظنورمازندران72351061

419مازندران نور خ نیما پ نورمازندران35132

14نور میدان كارگر ابتداي خ نیما پنورمازندران72351243

(پاساژ شهیدي)مازندران نور  انتهاي بازارچه مركزي                مركزينورمازندران72351212

1 پ9خیابان امام كوچه سوردارنورمازندران72351235

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

همراه

مازندران نور چمستان روستاي كردابادنورمازندران72351383

1778مازندران نور ایزدشهر خ امام خمیني جنب دبستان شهید مطهري پنورمازندران72351735

جنب پاسگاه انتظامي-خیابان امام خمیني-چمستاننورمازندران72351736

روستاي جلیكان سفلي جنب آژانس حامد-بخش چمستان -شهرستان نورنورمازندران72351766
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11خیابان اصلي نبش توحید نورمازندران72351874

چمستان روستاي سعادت ابادنورمازندران72351771

نور خیابان مسجدجامع جنب فروشگاه مقدمنورمازندران72351354

مازندران نور الویج ابگرمنورمازندران72351351

@daftarertebatiنوشهرمازندران72351045 ymail

قریشي-  خرداد پاساژقزویني دفتر پیشخوان دولت 15خ نوشهرمازندران72351255

مازندران نوشهر م ازادي ابتداي خ سعدينوشهرمازندران72351084

نوشهر خ فردوسي شمالي روبروي دارایينوشهرمازندران72351275

مازندران نوشهر موسي ابادنوشهرمازندران72351507

مازندران نوشهر روستاي مالكال خیابان گلستان جنب نانوایينوشهرمازندران72351617

نوشهرمازندران72351560
 نرسیده به دوراهي بندپي جنب مشاور امالک بندپي دفترپیشخوان 7نوشهر كیلومتر

دولت وبخش عمومي

استان مازندران شهرستان نوشهر سي سنگان روستاي پي كالنوشهرمازندران72351674

نوشهرمازندران72351701
كیلومتري رویان روستاي حسن آباد ابتداي محل ساختمان آریان 5مازندران نوشهر 

طبقه همكف

روستاي چلندر روبروي نانوایي-نوشهر نوشهرمازندران72351795

نوشهر روستاي مزگاهنوشهرمازندران72351851

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

نوشهر خیابان فردوسي جنب سازمان تامین اجتماعينوشهرمازندران72351244

اراک خ قایم مقام میدان ساعتاراکمركزي72361003

اراک خ مالک اشترنرسیده به چهارراه خاتم االنبیا روبروي مسجدخاتم االنبیااراکمركزي72361015

اراک خ مشهد فلكه قران ک والشجردياراکمركزي72361066

1034اراک خ دانشگاه خ بهزیستي پیشخوان دولتاراکمركزي72361034

 متري17اراک خ ش رجائي ابتداي اراکمركزي72361019

اراک انتهاي خ مشهد جنب اتش نشانياراکمركزي72361021

ابتداي خیابان آیت اله سعیدي روبروي شیریني سراي امید-اراکاراکمركزي72361009

اراک ح جهانگیري نبش ک آقایياراکمركزي72361037

انتهاي خیابان شیخ مفید- خیابان فتح شیاه كوه - اراکاراکمركزي72361016

اراکمركزي72361097
پ -جنب دفتر نماینده مقام معظم رهبري- نرسیده به تقاطع ادبجو- خ محسني

5956

اراک شهرک ولیعصر نرسیده به چهار راه سمت چپاراکمركزي72361105

اراک خ شهدا روبروي بانک ملياراکمركزي72361006

4آستانه خ شهدا جنب تعاوني (مركزئ )آستانه  مركزي72361031

بهمن ساختمان اداره پست22زرندیه پرندک خپرندک  مركزيمركزي72361045

شهرستان تفرش خ آیت اله سعیدي پائین تر از میدان امام روبروي داروخانهتفرشمركزي72361064

خمین خ امام خساحلي روبروي بیت امامخمینمركزي72361020

خمین خیابان مطهري دفتر پیشخوان دولت براتيخمینمركزي72361058

خمین بلوار پاسداران ابتداي خیابان جهادخمینمركزي72361024

استان مركزي شهرستان خمین بلوار بهشتي نبش كوچه تواناخمینمركزي72361056

خ شریعتي روبروي بانک رفاه مركزي-خمین-مركزيخمینمركزي72361079

شهرستان خنداب بخش قره چاي روستاي مس علیاخندابمركزي72361113

ساوه خ شریعتي روبروي بانک ملي فلطسنساوهمركزي72361040
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خیابان ولیعصر غربي-چهارراه كاظمیه-خیابان طالقاني-ساوهساوهمركزي72361076

خیابان امام كوچه صالحي.ساوهساوهمركزي72361075

دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومي1/12ساوه خیابان كارگرجنب كارگرساوهمركزي72361052

پیک نیک گاز نبش میدان شهید اوینيساوهمركزي72361068

خیابان طالقاني سه راهي سیدعلي اصغرساوهمركزي72361125

شهرک علوي بلوار امام حسین دفترپیشخوان شهید غالميساوهمركزي72361124

شازند خ شهدا ابتداي خ ولي عصر(مركزي)سربند مركزي72361039

شهرستان شازند میدان امام خمیني(سربند )شازندمركزي72361047

استان مركزي شازند خیابان انقالب(سربند )شازندمركزي72361088

استان مركزي فرمهین خ امامفرمهینمركزي72361005

 فرمهین بل ش فهمیده  نبش ک یاسفرمهینمركزي72361095

اراک قره چاي میدان امام حسین خیابان ولیعصرقره  چائمركزي72361109

م امام حسین-مامونیه-زرندیه-استان مركزيمامونیهمركزي72361049

زاویه خ ولیعصر نرسیده به خ پاسدارانمامونیهمركزي72361032

12 خرداد بعد از چهارراه مخابرات نبش بوستان 15محالت خ محالتمركزي72361092

خیابان شهدا فلكه دوممیالجردمركزي72361028

استان مركزي شهر نیم ور خ امام دفتر پیشخوان دولتنیمورمركزي72361080

مركزي شازند هندودر بلوار شهداهندودرمركزي72361030

ساوه روستاي یل ابادیل  آبادمركزي72361115

جناح خیابان بهزیستي ساختمان نگینبستکهرمزگان72371007

بلوار شهدا نرسیده به شركت توزیع برق مجتمع تجاري تفریحي طبقه همكفبستکهرمزگان72371083

هرمزگان بستک خیابان ولي عصر روبروي بیمارستان فكريبستکهرمزگان72371118

هرمزگان بستک خ امام جنب بانک صادراتبستکهرمزگان72371005

استان هرمزگان بندرخمیر سه راه شهرداري  جنب شهرداريبندرخمیرهرمزگان72371121

13خیابان شقایق پالک - ابتداي خیابان ترمینال-چهارراه نخل ناخدابندرعباسهرمزگان72371057

پارک دباغیان ابتداي خیابان فلسطین جنب سوپر ماركت خواجه عطابندرعباسهرمزگان72371053

بندرخمیر پشت كمیته امداد قدیم جنب مطب دكتر بدخشبندرعباسهرمزگان72371059

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

ضلع شمالیسردخانه بازرگان-سه راه جهانبار-بلوار پاسداران-بندرعبايبندرعباسهرمزگان72371081

بندرعباسهرمزگان72371056
بندرعباس بلوار امام خمیني روبروي اتكا مركزي داخل پارک دكتر صفا دفتر 

72371056پیشخوان

خ بهشتي جنوبي خ خبرنگار پاساز كریستالبندرعباسهرمزگان72371139

بندرعباسهرمزگان72371149
و اداره ثبت احوال جنب صندوق 2بلوار جمهوري اسالمي حدفاصل شهرداري منطقه

بازنشستگي

كنگ خ طالقاني اداره پست دفتر پیشخوانبندرلنگههرمزگان72371047

1خ انقالب پاساژ مدني پالک بندرلنگههرمزگان72371049

روستاي رستاق- بندر لنگه -هرمزگانبندرلنگههرمزگان72371179

هرمزگان رودان شهر بیكاه روبروي شهرداريبیكاههرمزگان72371140

هرمزگان شهرستان پارسیان خ یاسر نصوري(گاوبندئ)پارسیان هرمزگان72371138

روستاي سرخدان- جغین-رودان - هرمزگان جغینهرمزگان72371162

بلوار امام(هرمزگان )حاجي  آباد هرمزگان72371088

روبروي موسسه قوامین-بلوار انقالب غربي (هرمزگان )رودان  هرمزگان72371099
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زیارتعلي- رودخانهزیارتعليهرمزگان72371163

جنب رستوران-سردشت-شهرستان بشاگرد(هرمزگان )سردشت  هرمزگان72371129

77خراسان بساک پ1كیش شهرک صدف فاز كیشهرمزگان72371169

میناب بلوار امام روبروي هنرستان ام سلمه جنب بهزیستيمینابهرمزگان72371084

اسداباد نرسیده به میدان ساعت جنب بانک مسكن(همدان )اسد آبادهمدان72381072

اسداباد میدان طالقاني جنب بانک صادرات(همدان )اسد آبادهمدان72381023

اسداباد ابتداي خ سبزه اي(همدان )اسد آبادهمدان72381024

كاشاني نبش كوچه قاسمي-خ-اسدآباد (همدان )اسد آبادهمدان72381125

همدان اسدآباد آجینآجینهمدان72381002

همدان بهار خ امام روبروي پست سابقبهارهمدان72381030

خیابان باهنر روبروي كوچه صادقیه باالتر از آزمایشگاه دكتر صابونيتویسركانهمدان71381075

تویسركان خ باهنر جنب بانک سپهتویسركانهمدان72381025

بلوار خلیج فارس-جوكار-مالیرجوكارهمدان72381093

رزن خیابان شهید صباغ زاده جنب اداره ثبت اسنادرزنهمدان71381120

همدان رزن قروه درجزین روستاي كرفسرزنهمدان72381057

رزن بلوار امام خیابان صباغزادهرزنهمدان72381099

1سامن بل شهدانبش بهارستانسامنهمدان72381086

فیروزان چهار راه اندیشه خ پیروزيفیروزآباد نهاوندهمدان72381102

قهاوند خ امام پست بانک قهاوندقهاوندهمدان72381092

روبروي اداره تبلیغات اسالمي-خیابان سپاه-كبودراهنگكبودرآهنگهمدان72381042

كبودرآهنگهمدان72381083
همدان كبودراهنگ خ امام دفتر پیشخوان

72381083

كبودراهنگ بلواربهشتي روبروي مركزتلفنكبودرآهنگهمدان72381081

دفتر پیشخوان نامیله-خیابان ولیعصر -(شهرک اندیشه)نامیله-مالیرمالیرهمدان71383005

مالیر خ شهدا نرسیده به میدان زندیه جنب بانک صادراتمالیرهمدان72381003

میدان قائم تاالر بارانمالیرهمدان72381008

مالیر ابتداي بلوار سیف الدوله پاساژ پارسمالیرهمدان72381029

مالیر خ مصطفي خمیني نبش بنبست شیرازيمالیرهمدان72381019

مالیرهمدان72381067
روبروي منازل - بین چهار راه برق باال و ده متري -  متري مطهري 32- مالیر 

سازماني

نهاوند خیابان ابوذرروبروي مجتمع تجاري پردیس دفترالغدیر(همدان )نهاوند همدان72381061

نهاوند خ پیروزي زیر ادره پست سابق(همدان )نهاوند همدان72381058

 شهریور17میدان ابوذر ابتداي خیابان (همدان )نهاوند همدان72381075

 روبروي آتش نشاني4نهاوند شهرک شهید حیدري بلوک(همدان )نهاوند همدان72381129

72381016همدان خضر سي متري وحدت روبروي بانک صادرات دفتر خدماتي همدانهمدان72381016

خ شریعتي نبش ک ذوریاستینهمدانهمدان72381109

ساختمان اداري بعثت-میدان بعثت-همدانهمدانهمدان72381130

همدان جورقان خ امام پست بانک جورقانهمدانهمدان72381051

خیابان بوعلي سیزده خانه جنب مسجد امام حسینهمدانهمدان72381015

همدان علي آباد فرهنگیان خ شهدا نبش كوچه شهید رجایيهمدانهمدان94494

همدان مهدي ابادهمدانهمدان44217

همدان ارامگاه بوعلي نبش بل مدني دفتر پیشخوانهمدانهمدان72381096

1همدان خیابان بوعلي پاساژ هما طبقه همدانهمدان72381115
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،(ع)میدان شریعتي، روبروي درمانگاه امام حسن مجتبيهمدانهمدان72381076

ابركوه خیابان شهید بهشتي ابتداي خیابان سرو(ابرقو)ابركوه  یزد72391006

اردكان میدان بسیج(یزد)اردكان  یزد72391068

میدان شهداء-اردكان-یزد(یزد)اردكان  یزد72391056

اشكذر ابتداي خ طالقاني نبش ک شهیدان جعفري نسب(صدوق )اشكذر یزد72391028

 خرداد میدان چهارده معصوم15خ بافقیزد72391050

خیابان وحشي بافقي جنب بانک سپهبافقیزد72391052

بهاباد خ امام جنب كوچه دانشگاه آزاد اسالميبهابادیزد72391051

یزد تفت خیابان ساحليتفتیزد72391007

بل پاسداران بعداز مخابرات كوثرحمیدیایزد72391015

هرات خ طالقاني نبش ک مدرسه ارشادخاتمیزد72391055

یزدزارچ بلوارصدوقي روبروي بانک مليزارچیزد72391019

خیابان امام جنب نیروي انتظاميمروستیزد72391039

تیر جنب اداره اوقاف7مهریز بلوار مهریزیزد72391040

خ شهید مطهري روبروي مهد قرانمهریزیزد72391026

میبد خ ش میر باقريمیبدیزد71391028

روبروي بانک سپه مركزي-خیابان اماممیبدیزد72391041

10+نرسیده به پلیس-خیابان كاشاني-خیابان اماممیبدیزد72391037

یزد اردكان احمدآباد بلوار امام خ محقق دامادهراتیزد72391048

یزد بلوار پاكنژاد روبرو پمپ بنزین جنب سازمان تبلیغات اسالميیزدیزد72391001

2یزد آزادشهر فلیزدیزد71391007

8916786817یزدیزد71391006

34پالک -(دكتربهنازسابق)جنب داروخانه آرمان -ابتداي خیابان چمرانیزدیزد72391030

میدان خاتمي ابتداي بل مدرس روبروي پمپ آبیزدیزد72391066

273 بهمن نبش كوچه بیوک پ 22یزد بلوار یزدیزد72391036

یزد میدان امام عليیزدیزد72391034

شاهدیه خ امامیزدیزد72391027

8یزدشاهدیه گردفرامرزشهرک طالقاني خ عدالتیزدیزد72391064

یزد بلوار پرفسور حسابي میدان عالم ساختمان محرابیزدیزد72391059

یزد صفاییه میدان اطلسي ابتداي بلوار شهیدان اشرف مجتمع تجاري ارگیزدیزد72391046

یزد م ابوذر جنب بانک صادراتیزدیزد72391002

یزد چهارراه بعثت ابنداي خ سیدگلسرخیزدیزد72391049

بلوار منتظرقائم روبرو اداره برقیزدیزد72391013

یزد شهرک رزمندگان بلوار فضیلت   روبروي مجتمع نیلوفریزدیزد72391042

یزد خ رجایي روبرو موزه علوم طبیعيیزدیزد72391010

یزد قاسم آباد دفتر پیشخوان دولتیزدیزد72391020

یزد ب صدوقي جنب ک بهداري سپاهیزدیزد72391054

18 پ13یزد امامشهر ک یزدیزد72391035

خ امام روبروي رستوران نقش جهانیزدیزد72391014

بل استقالل بعد از پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزاديیزدیزد72391065

یزد بلوار دهه فجر روبرو امام زاده شنبهیزدیزد72391067

 شهریور بلوار رسالت میدان ارمان17بلوار یزدیزد72391071

یزد آزادشهر گلستان شرقي روبروي مجتمع كوروشیزدیزد72391057

www.epishkhan.ir


