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 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 اردبيل اردبیل 1
حدفاصل ميدان -خيابان ابوطالب

دفتر -توحيد وميدان حكيم نظامي 
 خدمات ارتباطي بهار

33632442 

 اردبيل اردبیل 2
بزرگراه شهداميدان 

متربطرف دروازه مشكين 50جهاد
 31پ

33333330 

 اردبيل اردبیل 3
اردبیل میدان وحدت جنب بانک 

 کشاورزی کوچه وحدت
33848211 

 اردبيل اردبیل 4
اردبيل سيد آباد راه كلخوران جنب 

 سوپر ماركت ابراهيمي
33846686 

 اردبيل اردبیل 5
 18خ  -خ شهید یسری  -اردبیل 

 متری والی
04533238375 

 اردبيل اردبیل 6
اردبیل کارشناسان باالتر ازم فرهنگ 

 539ق  4نبش الدن 
04517742251 

 اردبيل اردبیل 7
سه را نیروگاه به طرف میدان بعثت 

 نرسیده به بانک مسکن
33611339 

 اردبيل اردبیل 8
اردبیل م مادر خاتم النبین روبه روی 

بانک ملی دفتر پیشخوان سلیمان 
 زاده

04533465360 

 33630083متری 35اردبیل شهرک رازی اول  اردبيل اردبیل 9

https://www.emdadtax.com/
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 807پ

 اردبيل اردبیل 10
محله كاظم آبادجنب  3وحدت
 همرنگ 30كوچه 

33478001 

 اردبيل اردبیل 11
اردبیل فلسطین تقاطع طوس 

 وخیام
33520773 

 اردبيل اردبیل 12
بزرگراه شهدا خیابان خیرین مدرسه 

ساز جنب مسجد قائم دفتر 
 پیشخوان قائم

33623689 

 اردبيل اردبیل 13
اردبیل میدان خاتم النبین جنب 

 نمایشگاه موسوی
33446010 

 اردبيل اردبیل 14
ابان روبروی دانش  13اردبیل خ 

 پژوه
33515588 

 04517723593 خ کشاورز اول ش گلسار اردبيل اردبیل 15

 8846612 6شهرک سینا م مادر ق اردبيل اردبیل 16

 اردبيل اردبیل 17
اردبیل خ سعدی مابین عالی قاپو 

وباغمیشه روبروی دبیرستان بهار پ 
174 

33251413 

 اردبيل اردبیل 18
اردبیل دروازه آستارا پشت تی بی 

 تی سابق
33814520 

 اردبيل اردبیل 19
روبروی مجتمع  6شهرک کوثر بلوک 

 822فرهنگیان قطعه 
33598408 

 اردبيل اردبیل 20
اردبیل چهارراه پیرعبدالملک نبش 

 288ک سنگر پالک 
04513362941 

 اردبيل اردبیل 21
اردبیل کمربندی دوم محله شهریار 

 29خیابان شهریار پالک 
33410089 

 اردبيل اردبیل 22
اول خ والی  -میدان قدس-اردبیل 

 22پ  -جنب شورای نگهبان  -
33230505 
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 1.11111E+11 66120276 آرانچي اردبیل 23

 32826789 بیله سوار خ امام )ره( بيله سوار اردبیل 24

 32827175 اردبیل بیله سوار روبروی فرمانداری بيله سوار اردبیل 25

 پارس آباد اردبیل 26
خيابان جمهوري روبروي شهرداري 

 دفتر خدماتي اسوار
32726000 

 پارس آباد اردبیل 27
خ جمهوري اسالمي باالتر از 

بيمارستان ارس جنب اداره امور 
 مالياتي

32722390 

 پارس آباد اردبیل 28
خیابان شهیدبهشتی -پارس آباد

 جنوبی روبروی پمپ بنزین قدیم
32728577 

 پارس آباد اردبیل 29
پارس آباد خيابان امام ابتداي 

 محله ايثارگران عربلو
32733444 

 پارس آباد اردبیل 30
پارس آباد خ امام روبروی بانک 

 ملی شعبه قدس
32789399 

 پارس آباد اردبیل 31
اصالندوز خیابان شهید بهشتی 

 جنب بانک صادرات
32742610 

 پارس آباد اردبیل 32
خ امام ميدان قيام دفترپيشخوان 

 دولت مجرد
32794160 

 32783401 خ امام روبروي بانك ملي مركزي پارس آباد اردبیل 33

 32732131 خ شهید رجائی جنب بانک ملی پارس آباد اردبیل 34

 خلخال اردبیل 35
شهریور روبروی  17خلخال بلوار 

 اداره جهاد کشاورزی
32431144 

 خلخال اردبیل 36
خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان 

 دولت قاضیلر
32424953 

 خلخال اردبیل 37
هشجين خيابان امام باالترازمسجد 

جامع هشجین ساختمان ماندگار 
 دفترپیشخوان دولت

32483900 
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 كوثر اردبیل 38
استان اردبیل شهرستان کوثر خ ش 

 رجایی اول خ طالقانی
32924733 

 گرمي اردبیل 39
شهرستان گرمی خیابان امام جنب 

 ساختمان شهرداری
32623142 

 32535555 5661941916 مشگين شهر اردبیل 40

 مشگين شهر اردبیل 41
میدان معلم  -اردبیل مشگین شهر 
روبروی  -به طرف میدان امام

 مخابرات قدیم
32541588 

 مشگين شهر اردبیل 42
 -خ دکتر شریعتی  -مشکین شهر 

 نرسیده به راه رجائی
32543029 

 32543850 185مشکین شهر خ شریعتی پ مشگين شهر اردبیل 43

 مشگين شهر اردبیل 44
خ امام روبروی بانک تجارت شعبه 

 امام
32542888 

 مشگين شهر اردبیل 45
شهر قصابه  -مشكين شهر  -اردبيل 
 خ امام

58595156 

 مشگين شهر اردبیل 46
روبروي كهنه -خ امام-مشگين شهر

 بازار
04525222858 

 نمين اردبیل 47
اردبیل نمین میدان شهدا روبروی 

 بانک صادرات
32323689 

 نمين اردبیل 48
خیابان امام خمینی جنب -نمین

 تامین اجتماعی
32327911 

 32283344 نیر خ امام جنب بانک ملی نير اردبیل 49

 32284374 نیر چهار راه امام اول خ شهدا نير اردبیل 50

 اردستان اصفهان 51
مقابل  -اردستان خیابان امام 

 امامزاده موسی)ع(
3625245018 

 اصفهان اصفهان 52
اتوبان شهید چمران خ آل محمد 

 روبروی دبیرستان کیخسروی
34541005 
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 اصفهان اصفهان 53
اصفهان خ احمداباد چهاراه مهرگان 

 دفتر پیشخوان
32255557 

 اصفهان اصفهان 54
اصفهان خ امام خمینی محموداباد 

 خ اسمان
33806465 

 اصفهان اصفهان 55
راه ملك شهر جنب ايران 3خ كاوه 
 خودرو

03114505704 

 34605450 انتهای خ كاوه شهرك ولي عصر اصفهان اصفهان 56

 اصفهان اصفهان 57
خیابان امام خمینی خیابان 

 22شهیدان لمجیر نرسیده کوچه 
33312411 

 اصفهان اصفهان 58
 -خيابان دكتر بهشتي  -ورزنه 

 2چهارراه فاطميه پ
46482121 

 34217080 28ملك شهر خ مفتح نبش ک  اصفهان اصفهان 59

 اصفهان اصفهان 60
خیابان پروین خیابان حکیم شفایی 

 سوم خیابان فرهنگ
35817547 

 اصفهان اصفهان 61
خيابان شهیدان غربی، خیابان 
 بابک، نبش کوچه باغ مسجد

33441104 

 اصفهان اصفهان 62
ملك شهر خ مطهري بعد از بانك 

 ملي
03114399922 

 اصفهان اصفهان 63
متر مانده  50 -خ رکن الدوله شرقی

 77روبروی کوجه -به خ نیرو 
32740440 

 اصفهان اصفهان 64
خ زینبیه میدان عاشق اصفهانی خ 

عاشق اصفهانی شرقی روبرو 
 مجتمع تجاری شمال شهر

35640105 

 اصفهان اصفهان 65
چهااراه شیخ صدوق طبقه باالیی 

طبقه  501بانک کشاورزی پالک 
 4اول واحد

36650058 

 34401221 15خیابان رباط سوم نبش کوچه  اصفهان اصفهان 66
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 اصفهان اصفهان 67
چهارراه فلسطین خ فردوسی مج 

نیکان جنب بانک تجارت ط زیرین 
 واحد دو

3132240200 

 اصفهان اصفهان 68
بهشت غربی خ گلزار جنوبی ک 8خ 

 ایمان
32657941 

 اصفهان اصفهان 69
اصفهان بلوارکشاورزی بلوارگلها 

ورودی شهرک امیریه خیابان 
 دکترحسابی

37811672 

 اصفهان اصفهان 70
اصفهان خ امام خمینی ابتدای خ 

 نبرد
33317321 

 اصفهان اصفهان 71
چهارراه رزمندگان خیابان رباط اول 

روبه رو پارک رستم شیرازی نبش 
 64کوچه

34420434 

 اصفهان اصفهان 72
مج -میدان غدیر-سپاهان شهر

 B14تجاری هفت نگین واحد 
36514972 

 اصفهان اصفهان 73
خ کاوه،خ استاد فالطوری،نبش 

 چهارراه ال بویه
35685550 

 اصفهان اصفهان 74

بعداز  -خیابان پروین -اصفهان
چهاراه شیخ طوسی و پمپ 

بنزین)کنار گذر( نرسیده به پل 
 سرهنگ )تاجری هرندی(

35656155 

 اصفهان اصفهان 75
خیابان زینبیه بعدازحرم نبش کوچه 

 مهر
35512795 

 اصفهان اصفهان 76
میدان آزادی چهارباغ باال ک 

 رئیسی جنب سوپرشبنم
36636628 

 اصفهان اصفهان 77
ابتدای خ -خ مشتاق دوم-اصفهان

 مهر
32601344 

 37711055اصفهان خ اتشگاه بهرانچی جنب  اصفهان اصفهان 78
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 32بن بست 

 اصفهان اصفهان 79
خیابان کاوه خیابان برازنده 

 سرچهارراه صفایه
34500013 

 hassan_sarayi@yahoo.com 34217444 اصفهان اصفهان 80

 اصفهان اصفهان 81
اصفهان میدان الله زینبیه شمالی 

 نبش خ محوری اصفهانی
03115671003 

 اصفهان اصفهان 82
میدان جمهوری خ رباط اول مقابل 

 104شیرینی هانی پ
33388190 

 اصفهان اصفهان 83
جنب نمایشگاه  2اصفهان رباط
 اتومبیل علی

4410010 

 اصفهان اصفهان 84

اصفهان.ملک شهر.خیابان 
مفتح.خیابان ناصرخسرو.بعد از 

چهارراه فردوسی.جنب ساختمان 
 21شماره-مخابرات ناصرخسرو

34250525 

 اصفهان اصفهان 85

اصفهان بلوار کشاورز خیابان مفتح 
کنارگذر اتوبان شهید میثمی جنب 

)مابین کوی  13شهرداری منطقه 
ولیعصر و کوی امیر حمزه جنب بازار 

 روز کوثر(

37778700 

 32280355 خ بزرگمهر روبروي خ مبارزان اصفهان اصفهان 86

 اصفهان اصفهان 87
خ پروین خ حکیم شفاعی دوم 

 نبش ک فراست کیش
32264272 

 اصفهان اصفهان 88
اصفهان سه راه سیمین حدفاصل 

 بانک صادرات و پمپ بنزین
03117765944 

 اصفهان اصفهان 89
اصفهان سمیرم میدان ساعت 

خیابان میرزا رضا کرمانی جنب 
 بانک انصار

53666060 
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 33363731 18خیابان امام خمینی بعد از کوچه  اصفهان اصفهان 90

 اصفهان اصفهان 91
اصفهان چهارراه فرشادی ساختمان 

 7رضا پالک 
32247023 

 اصفهان اصفهان 92
اصفهان خ وحید جنب بانک 

 تجارت
37751005 

 اصفهان اصفهان 93
سه راهي پينارت ابتدای روشندشت 

 برج زاینده رود دفتر پیشخوان
35321075 

 اصفهان اصفهان 94
کاوه بعد از بیمارستان -خ-اصفهان

 25سوانح سوختگی نرسیده به پل 
 20آبان جنب کوچه 

33455205 

 اصفهان اصفهان 95
خ امام مارچین خ ش اسماعیلی 

 دفتر خدماتی
33233193 

 33522184 خ کهندژ ابتدای بلوار امام رضا اصفهان اصفهان 96

 اصفهان اصفهان 97
دانشگاه صنعتی اصفهان بازارچه 

 پردیس
33913963 

 اصفهان اصفهان 98
حسن آباد خ ازادی ساختمان اداره 

 پست
46533104 

 اصفهان اصفهان 99
خیابان آتشگاه بعد از چهار راه 

 قدس
37716364 

 آران وبيدگل اصفهان 100
اصفهان آران و بیدگل میدان شهید 

 بهشتی
54738411 

 آران وبيدگل اصفهان 101
ابوزيداباد خيابان امام دفتر ارتباطي 

 موسوي
54255590 

 54348850 46بادرود خ امام پ بادرود اصفهان 102

 باغ بهادران اصفهان 103
خیابان شهید بهشتی  -باغبادران 

 میدان دورباط نبش کوچه حکیم
03152505823 

 36811070اصفهان شهرک بهارستان خ فرشته  بهارستان )اصفهان ( اصفهان 104
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 روبروی مجتمع رضا

 پير بكران اصفهان 105
 14پیربکران خ ش بهشی میدان 

 معصوم
37224490 

 چادگان اصفهان 106
خیابان شهدا پایین تر از بانک 

 صادرت
57726601 

 خميني شهر اصفهان 107
انتهای خ مدرس،میدان امام حسن 

 مجتبی
33515090 

 خميني شهر اصفهان 108
اصفهان خمینی شهر خیابان شهید 

صدوقی)شهرداری(رو به روی 
 2شهرداری منطقه 

33613852 

 خميني شهر اصفهان 109
خمینی شهر خ شریعتی شمالی 

 جنب بانک صادرات
33622221 

 خميني شهر اصفهان 110
میدان -خمینی شهر

قدس)استادیوم(نبش کوچه 
 چمران

33580030 

 57772004 خوانسار خ امام جنب بانك ملت خوانسار اصفهان 111

 خور )اصفهان ( اصفهان 112
خور خیابان کاشانی جنب کوچه 

 119شهید خسروی پالک 
46324700 

 خوراسگان اصفهان 113
اصفهان خوراسگان روبروي شوراي 

 اسالمي شهر
35218595 

 خوراسگان اصفهان 114
نرسیده به -اصفهان خیابان باهنر

 چهارراه خادمی جنب پمپ بنزین
33389998 

 داران )اصفهان ( اصفهان 115
خ شهیدبهشتی  -داران -اصفهان 

 شرقی روبروی اداره دارایی
57226761 

 داران )اصفهان ( اصفهان 116
جنب اداره  -بلوار طالقاني -داران 

 مخابرات
57228363 

 53752001 شهرگلشن خ ش حسينيان دهاقان اصفهان 117
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 دهاقان اصفهان 118
دهاقان خیابان شهید موسوی 

 جنب بانک توسعه تعاون
53337070 

 45820056 84بهمن پ22دولت آبادبلوار  دولت آباد )اصفهان ( اصفهان 119

 رحنان اصفهان 120
رهنان خ شريف غربي مقابل بیمه 

 ما
37350990 

 52225510 خ امام جنوبي زرين شهر اصفهان 121

 03342210741 زرينشهر خ وليعصر زرين شهر اصفهان 122

 54375400 زواره انتهای خ طالقانی زواره اصفهان 123

 زواره اصفهان 124
زواره خ امام خميني باالتر از 

 شهرداري
03625375377 

 52436500 سده لنجان خ امام جنب بانک سپه سده لنجان اصفهان 125

 سده لنجان اصفهان 126
سده لنجان خ امام نبش کوچه 

 959سجاد پ
52436499 

 3223220800 سمیرم میدان معلم سميرم اصفهان 127

 45255020 غربي14خ عطار  شاهين شهر اصفهان 128

 3125253012 شرقی7عطار نبش ف شاهين شهر اصفهان 129

 شهرضا اصفهان 130
شهرضا خ ابوذر مقابل حسينيه 

 السادات
53232904 

 شهرضا اصفهان 131
شهرضا ميدان شهدا ابتداي خ 

 شهيد بهشتي
53233044 

 03212243664 8614743731 شهرضا اصفهان 132

 علويجه اصفهان 133
 -خیابان امام خمینی -علویجه

 چهارراه نخل
42415346 

 03117500060 فالورجان قهدریجان خ امام خمینی فالورجان اصفهان 134

 فوالدشهر اصفهان 135
جنب كانال  3فوالدشهر محله آ

 روبروي نانوايي
52639099 
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 فوالدشهر اصفهان 136
بازار گلبرگ  4صبای 6فوالدشهرا

 54پ
52640041 

 قهدريجان اصفهان 137
قهدریجان خ شریعتی نبش ک ش 

 اسماعیل جمالی
37506028 

 كارخانه سيمان اصفهان اصفهان 138
اصفهان.خیابان پروین.خیابان 

معراج.نرسیده به چهارراه 
 ۳۰۱فجر.سمت چپ.پالک

35592735 

 كاشان اصفهان 139
کاشان بلوار مطهریروبروی مسجد 

 قائم
55581113 

 كاشان اصفهان 140
کاشان دروازه دولت خیابان امیریه 

 جنب بانک شهر
03614473003 

 55462330 کاشان چهاراره کاشانی كاشان اصفهان 141

 كاشان اصفهان 142
ناجی آباد روبروی پارک  2کاشان فاز

 ناژون
03615420156 

 كوشك )اصفهان ( اصفهان 143
کوشک خ امام دفتر پیشخوان 

 دولت
33565588 

 گلپايگان اصفهان 144
گلپایگان خ امام خمینی 

 پاساژشریفی
57452608 

 57437781 خ هفده تن جنب ايستگاه ابلوالن گلپايگان اصفهان 145

 مباركه اصفهان 146
مبارکه قهنویه ابتدای خ شدای 

 ضیایی
52423195 

 مباركه اصفهان 147
ابتدای  -زیباشهر  -مبارکه  -اصفهان 

میدان امام  -بلوار امام خمینی )ره( 
 553پالک  -حسین)ع( 

52544894 

 03124227008 خیابان شریعتی -میمه  ميمه )اصفهان ( اصفهان 148

 نائين اصفهان 149
نایین خ معلم روبروی مخابرات پ 

30 
46251880 
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 03312617515 خ امام شرقي نجف آباد )اصفهان ( اصفهان 150

 نجف آباد )اصفهان ( اصفهان 151
نجف اباد خ امام غربی جنب حوزه 

 علمیه
42642909 

 03142610920 نجف آباد باغملی خ حافظ نجف آباد )اصفهان ( اصفهان 152

 نجف آباد )اصفهان ( اصفهان 153
یزدان شهر بلوار انقالب حدفاصل 

ومیدان طالقانی  13خیابان راستان 
 300پالک

42445555 

 42414747 نجف اباد علویجه خ ش بهشتی نجف آباد )اصفهان ( اصفهان 154

 26288888 راه امام دفتر پیشخوان 4نجف اباد  نجف آباد )اصفهان ( اصفهان 155

 نجف آباد )اصفهان ( اصفهان 156
نجف آباد خ شریعتی جنب بنیاد 

 شهید سابق
03312618182 

 نطنز اصفهان 157
خ امام دفترپيشخوان حقاني 

 72131214فر
54347602 

 نوش آباد اصفهان 158
 -شهر نوش آباد  -آران و بیدگل 

 بلوار معلم روبروی دبستان سجادی
54825860 

 66562164 1کوچه-خیابان پاتریس-ستارخان آزادلو البرز 159

 كرج البرز 160
میدان  -کرج خیابان دکتر بهشتی 

ساختمان بازار موبایل کرج  -شهدا 
 36) برج سلوک ( ط اول واحد 

34645500 

 كرج البرز 161
رجايي شهر بلوار آزادي نرسيده به 

 4خ داريوش نبش سنبل 
4438079 

 كرج البرز 162
كرج كالك انتهاي خ اول )شهيد 

جاللي( روبروي مدرسه عفت پالك 
 ده

12314117 

 كرج البرز 163
کرج ، خیابان بهار بین کوچه حافظ 

 221و شهید قاسمی پالک 
32225000 

 34467720کرج خیابان بهشتی دهقان ویال  كرج البرز 164
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 دفترپیشخوان دولت 8اول پ

 كرج البرز 165
خیابان -کرج مهرشهر )حسین آباد(

خیابان -خیابان ولی عصر-یاسمن
 طبقه اول 50پالک-بهمن 22

32204595 

 كرج البرز 166
کرج گلشهر بین خیابان الله و 

 222قلندری جنب بانک آینده پالک
 1واحد

34642204 

 32570111 21کرج میدان آزادگان برج میالد پ كرج البرز 167

 كرج البرز 168
كرج ميدان قدس روبروي شيريني 

 سادات حسيني
32269748 

 كرج البرز 169
فردیس شهرک سپاه بین دوم 

 وسوم غربی
36535922 

 كرج البرز 170
کرج بل امام زاده حسن نبش 

 4گلستان 
32243513 

 كرج البرز 171
نرسیده به فلکه اول -فردیس -کرج 

-مجتمع بورس موبایل فردیس-
 طبقه زیرین

36669175 

 كرج البرز 172
عظیمیه میدان استقالل جنب بتزتر 

 34شام پ 
32550005 

 02634338096 6کرج باغستان بوستان یکم پ  كرج البرز 173

 كرج البرز 174
كرج چهارراه کارخانه قند نبش 

 ميدان فهميده
32323232 

 كرج البرز 175
کرج گوهردشت خ شهرداری نبش 

 غ دفتر پیشخوان دولت 9
34206965 

 كرج البرز 176
نبش -بلوار ارم-3فاز-مهرشهر-کرج

 1ط-5)پاکدل(س آتالنتیک309خ 
 4واحد

33421927 
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 كرج البرز 177
خ -فلکه چهارم-فردیس-البرز

بعداز اداره ثبت -شرقی(17چهلم)
 احوال و مخابرات

36656266 

 كرج البرز 178
کرج رجایی شهر بلوار انقالب بین 
خیابان یکم و دوم روبروی امیران 

 400پالک 
34445216 

 كرج البرز 179
کرج گلشهر ابتدای خ درختی 
 65روبروی اولین دوربرگردان پ 

33515186 

 كرج البرز 180

بین  -خیابان شهید بهشتی  -کرج 
کارمندان شمالی و سه راه 

کوچه یاس اول  -گوهردشت 
 12پالک

34429916 

 كرج البرز 181
کرج.خ عدل.ابتدای خ حر.پالک 

63 
34500788 

 كرج البرز 182
کرج_ رجائی شهر_فلکه اول_ برج 

 8اداری_ واحد 13نیکامال_طبقه 
34400040 

 كرج البرز 183
حسن آباد بلوار وصال شیرازی 

 نبش کوهپایه اول
32505144 

 كرج البرز 184
متری کاج بعد از  45کرج عظیمیه 

 شاکرزادگان جنب مسجد الجواد
32557780 

 كرج البرز 185
پایین -جاره مالرد-فردیس-کرج

 3219پالک-ترازکانال
36563154 

 كرج البرز 186
حسین آباد مهرشهر روبروی مسجد 

 جامع
34448527 

 كرج البرز 187
کرج مطهری جهانشهر بلوار موالنا 

دفتر  91روبروی بنفشه سه پالک 
 پیشخوان دولت موالنا

34488947 

 34561686متری گلشهر 45کرج ابتدای  كرج البرز 188
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 روبروی بازارعلی

 كرج البرز 189
کرج طالقانی شمالی نرسیده به 

ازادگان روبروی خیابان مدنی جنب 
 ط همکف 110امالک ایمانی پ

32255203 

 كرج البرز 190
کرج حصارک خیابان برزنت نبش 

 73خیابان برخورداری پالگ
34612399 

 كرج البرز 191

کرج باغستان نبش بلوار موذن 
جنب شیرینی تخت جمشید 

ساختمان تخت جمشید طبقه سوم 
 9واحد 

34343505 

 كرج البرز 192
کرج م شهدا خ مظاهری ط فوقانی 

 قنادی گلستان
2254822 

 36641516 58كرج ج مالرد نبش گلستان  كرج البرز 193

 كرج البرز 194
کرج گوهردشت میدان نبوت بل 

 84مالصدرا قبل از جمهوری پ 
34474347 

 كرج البرز 195
راه طالقاني ج نبش خ 4كرج 

 154ساجدي پ
32734727 

 كرج البرز 196
مهرویال نبش بلوار معلم روبروی 

دیستان دخترانه ماندگاران 
 1ساختمان کاوه واحد 

33531381 

 كرج البرز 197
کرج نرسیده به م ازادگان خ 

 57بخشداری پ
32256727 

 كرج البرز 198
كرج چهار راه مصباح نبش كوچه 

 2كرباليي صالح پ 
32709902 

 كرج البرز 199
کرج رجایی شهر خیابان آزادی 

 11شرقی پ  9ابتدای خیابان 
34444194 

 34705250كمالشهر بلوار شهرداري بين  كمال شهر البرز 200
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 26پ 2و1گلستان

 ماهدشت البرز 201
ماهدشت خیابان بی بی سکینه 

 354پالک  5نبش الله 
37315049 

 نظرآباد البرز 202
نظرآباد/شهرک سیدجمال الدین 
اسدآبادی/خیابان ولیعصر/جنب 

 /206ساژ ولیعصر/شماره
45345982 

 نظرآباد البرز 203
نرسیده به پارک -خ انقالب-نظزاباد 

 205کارگر پالک
45347130 

 نظرآباد البرز 204
نظرآباد خ یابان شهید شیرودی 

 17جنب مخابرات پالک
45359111 

 هشتگرد البرز 205
-بلوار مدرس شمالی-هشتگرد

 107پالک -پایین تر از میدان دانش
44225770 

 ولدآباد بزرگ البرز 206
البرز.محمدشهر.ولدآبادبزرگ.خ 

.دفترپيشخوان 15بهمن.بهمن22
 دولت

36321912 

 ايالم ایالم 207
فرودگاه سابق بلوار مصلی جنب 

 مسجد باب الحوائج
33383827 

 08413330876 ايالم ميدان شهدا ابتداي خ شهدا ايالم ایالم 208

 ايالم ایالم 209
ایالم بخش بدره خ امام جنب بانک 

 تجارت
08425722141 

 ايالم ایالم 210
ایالم شیروان چرداول بخش 

 هلیالن شهرتوحید
08424344121 

 ايالم ایالم 211

چهار راه پیام نور تقاطع بلوار  -ايالم 
ابوالفضل سمت راست 

بلوارصیادشیرازی دفتر پيشخوان 
 بامداد

32244584 

 3351522ایالم خیابان اشرفی اصفهانی جنب  ايالم ایالم 212
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 مرکز ارتباط فردا

 ايالم ایالم 213
ایالم بل مدرس نرسیده به شرکت 

 برق
08413380971 

 ايالم ایالم 214
ایالم چهارراه سعدی.ابتدای خ 

 تختی
09183410714 

 ايوان ایالم 215
نرسیده به دانشگاه پیام نور پایینتر 

 ازاداره راه
3237697 

 3625232 آبدانان خ امام آبدانان ایالم 216

 08426228284 ايالم ابدانان چهارراه باقرصدر آبدانان ایالم 217

 08426373807 ایالم ابدانان خ امام آبدانان ایالم 218

 دره شهر ایالم 219
بلوار شهید بهشتی نرسیده به 

 چهارراه نوروزی
5226969 

 5226968 ايالم دره شهر دره شهر ایالم 220

 33720426 خیابان خیام شمالی دهلران ایالم 221

 33720744 ایالم دهلران نبش میدان بسیج دهلران ایالم 222

 دهلران ایالم 223
خ جمهوری اسالمی دفتر پیشخوان 

 یزدان
3720240 

 ملكشاهي ایالم 224
ایالم شهرستان ملکشاهی بلوار امام 

 ره روبروی باتک ملت
3855355 

 مهران )ايالم ( ایالم 225
بلوار امام پایین تر از بانک 

 کشاورزی
08428225558 

 08428225682 مهران.بلوارجانبازان مهران )ايالم ( ایالم 226

 08434344393 ایالم هلیالن شهر توحید هليالن ایالم 227

228 
آذربایجان 

 شرقی
 33220713 ا اسكو

 44331665خیابان بیگلری،روبروی بانک -اهر اهرآذربایجان  229
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 کشاورزی شعبه بیگلری شرقی

230 
آذربایجان 

 شرقی
 اهر

ساختمان -خ موسی کالنتری-اهر
 طبقه همکف-بلور

44335631 

231 
آذربایجان 

 شرقی
 اهر

خ حزب اله -اهر-آذربايجانشرقي
تقاطع حزب اله و شیخ شهاب 

 الدین
44231181 

232 
آذربایجان 

 شرقی
 اهر

-شهرک شیخ شهاب الدین -اهر
 خیابان فنی حرفه ای

44336200 

233 
آذربایجان 

 شرقی
 اهر

متری  35اهر بلوار ستارخان 
 صاحب الزمان نبش کوچه غفاری

44220219 

234 
آذربایجان 

 شرقی
 34524060 گوگان چهارراه مرکزی اول خ سعدی آذرشهر

235 
آذربایجان 

 شرقی
 آذرشهر

ممقان شهرك شهيد سليمي 
متري اول حنب مجتمع امام 45
 رضا

34329114 

236 
آذربایجان 

 شرقی
 بستان آباد

شرقی بستان اباد میذان امام -ا
حسین خ جمهوري روبروي شركت 

 گاز
43335545 

237 
آذربایجان 

 شرقی
 بناب )آذربايجان شرقي (

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

37742782 

238 
آذربایجان 

 شرقی
 بناب )آذربايجان شرقي (

بناب خیابان مطهری روبروی 
 مسجد مهر آباد

37729422 

239 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبريز خيابان شريعتي جنوبي مغازه 
 سنگي

35556262 

240 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

ماراالن روبروی مسجدمیانه ماراالن 
 523پالک 

35407607 

 32441733خسروشهر خ امام شمالی مابین  تبريزآذربایجان  241
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 بانک رفاه و مسکن شرقی

242 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

رجايي شهر بلوار دكتر حسابي 
 روبروي مسجد اميرالمومنين

33830915 

243 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خ اخوني روبروی گلفروشی امام 
 رضا

32866000 

244 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خ امام نرسيده به ابرسان بش کوی 
 سهند ساختمان آذر

33349043 

245 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خيابان بهار روبروي اموزشكده 
 1009الزهرا دفتر ارتباطي 

32827363 

246 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

چهارراه ابوريحان بسمت بانک رفاه 
 ساختمان کالن طبقه همکف

34787050 

247 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

شهرك فجر خ نگارستان خ گلباران 
 20پ

34482002 

248 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

چهارراه ماراالن دفتر پیشخوان 
 ثامن

33367744 

249 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خ منتظري نرسيده به ميدان 
 سجاديه

35454911 

250 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

متری 16شهرک تجالیی خ نیکان 
 53پالک5

35447553 

251 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

متری 24تبریز شهرک اندیشه 
نیروی هوایی جنب داروخانه دکتر 

 عفیفی
34255294 

252 
آذربایجان 

 شرقی
 36690523 متری شهریار 24بارنج  تبريز

253 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز شهرک اندیشه فلکه اصلی 
 جنب قنادی پاییزان

34263214 

 32313992تبریز. خ انقالب، میدان انقالب)پل  تبريزآذربایجان  254
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ارم(، باالتر از داروخانه دکتر جاللی،  شرقی
 100جنب بازرگانی طاها زارع، پالک 

255 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

مجتمع تجاری  -چهارراه منصور 
 12واحد  -طبقه همکف  -اطلس 

33375151 

256 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

 8فلكه فردوس كوي بوستان نبش 
 11م شمس آباد پ

33868509 

257 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

چهار عباسي خيابان شهيد رجايي 
 1اول كوي قزلي پالك

36580684 

258 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

نصف راه کوچه تبریز نو پالک -تبریز
2 

34415260 

259 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز آخر طالقانی اول بلوار معراج 
 غربی

35408641 

260 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز خ رسالت ج مسجد امام 
 55حسن پ

34444475 

261 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

میدان  -شهرک باغمشه-تبریز
-خیابان عارف -خ شهریار-اطلس

 2نبش نارون 
36667665 

262 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

متری اطلس 24تبريزخ پاسداران 
به طرف اتوبان روبروی تاکسی 

 10تلفنی میخک پ
32609844 

263 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تقاطع اره -خیابان اره گر-تبریز-آ ش
 اول خیابان بلندی-گر و شریفی

32851661 

264 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

سه راهی امین،جنب 
 پاساژامت،کوچه پستخانه

35555270 

265 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز خیابان آزادی چهارراه طالقانی 
جنب بانک ملی دفترپیشخوان 

 دولت
35430156 
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266 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریزخ عباسی کوی بهشتی تقاطع 
 111شفیع زاده پالک

04116577404 

267 
آذربایجان 

 شرقی
 35530400 1262تبریز میدان نماز دفتر تبريز

268 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز ولی امر میدان فرهنگ برج 
 1245یاقوت دفتر

36669071 

269 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خ پاستور جديد مابين فدك و 
 جديري نبش تقاطع رضا نژاد

33343732 

270 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز خ امام روبروی پاساژسبالن 
 دفتر پردیس

33368989 

271 
آذربایجان 

 شرقی
 04115231832 90تبریز خ ثقه الالسالم پ تبريز

272 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خ منجم اول خ حجتی جنب 
مسجد حاج الهیار دفتر پیشخوان 

 1212خدمات دولت
32842293 

273 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز خ شمس تبریزی چهار راه ملل 
 متحد

32363106 

274 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

میدان قونقا خیابان خیام اول 
 17خیابان شهریار پالک 

35514013 

275 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

تبریز ابتدای خ ششگالن روبروی 
 بانک صادرات

35265971 

276 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خ امام باالتر از چهارراه منصور 
ایستگاه مسجد حاج احمد جنب 

فرش نفیس ساختمان 
 1250پیشخوان دولت435

33355866 

277 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

خ فلسطین نرسیده به بانک ملی 
 روبروی سایپادرخشی

32800279 
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278 
آذربایجان 

 شرقی
 35547272 خيابان شريعتي جنوبي كوچه ارك تبريز

279 
آذربایجان 

 شرقی
 تبريز

یلوار بسیج سه راهه پاسداران 
 10جنب پلیس +

42426255 

280 
آذربایجان 

 شرقی
 تسوج )آذربايجان شرقي (

تسوج خ امام جنب بانک گشاورزی 
 6پ 

42575400 

281 
آذربایجان 

 شرقی
 جانانلو

شهرستان خداافرین روستای 
 جانانلو

44665333 

282 
آذربایجان 

 شرقی
 جلفا

جلفا فلکه عاشورا پاساژ شمس 
 تبریزی

42024494 

283 
آذربایجان 

 شرقی
 04246723289 اش چاراویماق روبروی بانک ملی چاراويماق

284 
آذربایجان 

 شرقی
 خداآفرين

شهرستان خداافرین شهرک 
 خداافرین

44665185 

285 
آذربایجان 

 شرقی
 43234833 275خ فردوسی غربی پ سراب )آذربايجان شرقي (

286 
آذربایجان 

 شرقی
 سراب )آذربايجان شرقي (

خ بهشتي باالترازخوابگاه 
 154دانشجويي خواهران پ

 دفترپیشخوان نباتی
43225000 

287 
آذربایجان 

 شرقی
 سراب )آذربايجان شرقي (

خ امام چهارراه ساعت روبروب 
 5380بانک تجارت 

43230358 

288 
آذربایجان 

 شرقی
 شبستر

روبروی پست -خ امام -شبستر
 بانک

42430988 

289 
آذربایجان 

 شرقی
 عجب شير

روبروی  -شريعتي -خ -عجبشير
 بانک رفاه کارکران

37622906 

290 
آذربایجان 

 شرقی
 عجب شير

بهمن روبروی  22بلوار -عجبشير
 پمپ بنزین

37620021 
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291 
آذربایجان 

 شرقی
 عجب شير

خیابان عصمتیه جنب دبیرستان 
 عصمتیه

37621161 

292 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

خ شهید قدوسی روبروی پارک 
 شادی

74224532 

293 
آذربایجان 

 شرقی
 04137414864 مراغه شهرک ولیعصر مراغه

294 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

خيابان شهيدبهشتي پاساژبانك 
 سپه مركزي دفتر پيشخوان

37255900 

295 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

متری سهند  45متری  48مراغه 
 روبروی اراضی برق

37414480 

296 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

ميدان كوره خانه روبروي موسسه 
 جوانان خير پشت ترانس برق

37250118 

297 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

خ دكتر بهشتی روبه روی بانک 
متر پایین تر  50صادرات مرکزی 

 بازار وصفعلی دفتر حاجي زاده
37227983 

298 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

انتهاي خيابان كاشاني جنب 
 5514965719تاالرقصر

37214300 

299 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

خیابان طالقانی جنب میدان 
 367آردفروشان پالک

37255888 

300 
آذربایجان 

 شرقی
 مراغه

مراغه خ خواجه نصير روبروي خ مير 
 حبيب

37244066 

301 
آذربایجان 

 شرقی
 37273000 ميكائيل اباد روبروي سنگك پزي مراغه

302 
آذربایجان 

 شرقی
 42271010 خ شريعتي شرقي اول صمصامي مرند

303 
آذربایجان 

 شرقی
 مرند

مرند خ رجایی ک مسجد جامع 
 پاینتر از مسجد جامع

42250499 
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304 
آذربایجان 

 شرقی
 مرند

آ.ش مرند خ المهدی روبروی کافی 
 شاپ علی بابا ابتدای کوچه سپهری

42233822 

305 
آذربایجان 

 شرقی
 مرند

مرند خ شهدا بازار بزرگ جنب مرغ 
 سحر

42282065 

306 
آذربایجان 

 شرقی
 مرند

مرندخ تختي روبروي بانك ملي ش 
 مركزي

42236992 

307 
آذربایجان 

 شرقی
 مرند

مرند خ جلفا جنب پمپ بنزین 
 170اسمان پ

42275826 

308 
آذربایجان 

 شرقی
 مرند

آذربايجان شرقي مرند خيابان قيام 
كوچه شهيد پاكزاد )كوچه 

 مخابرات( ساختمان انصاري
42224141 

309 
آذربایجان 

 شرقی
 ملك كندئ )ملكان (

خ امام جنب بانك سينا پيشخوان 
 دولت

37825353 

310 
آذربایجان 

 شرقی
 37824084 شهريور17ملكان خ ملك كندئ )ملكان (

311 
آذربایجان 

 شرقی
 37830733 خ امام ابتداي خ استقالل ملك كندئ )ملكان (

312 
آذربایجان 

 شرقی
 ملكان )ملك كندئ (

ملکان خ معلم پایینترازبانک 
 شهریور17مسکن نرسیده به خ 

37826021 

313 
آذربایجان 

 شرقی
 ميانه

خ بانك ملي روبروي دبيرستان 
 عفاف

52230910 

314 
آذربایجان 

 شرقی
 ميانه

ميانه ميدان آزادي روبروي 
 ساختمان رازي

52247311 

315 
آذربایجان 

 شرقی
 ميانه

گایین تر از -خ شهید رحیمی
روبروی اداره -فروشگاه آترینا

 مخابرات
74224532 
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 خیابان طالقانی شرقی

317 
آذربایجان 

 شرقی
 نصرآباد هشترود

نظرکهریزی بلوار امام  -هشترود 
 رضا )ع( روبروی شهرداری

52662108 

318 
آذربایجان 

 شرقی
 هاديشهر

م امام حسين)ع( نبش -هاديشهر
 ایستگاه تاکسی

42052488 

319 
آذربایجان 

 شرقی
 هريس

روبروي  -خ بيت المقدس  -هريس 
 موسسه مهر

43435162 

320 
آذربایجان 

 شرقی
 هشترود )سراسكندر(

خ مخابرات روبروی قرائت خانه 
 صادق ال محمد

52621565 

321 
آذربایجان 

 شرقی
 44263195 هوراندخ امام خ معلم هوراند

322 
آذربایجان 

 شرقی
 44553736 خيابان امام روبروي بهداري ورزقان

323 
آذربایجان 

 شرقی
 44554325 خ امام فلكه سونگون ورزقان

324 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

بلوار مدرس روبروي دبيرستان امام 
 خميني

04413479000 

325 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

ارومیه خیابان خرمشهر روبروی 
 پارک الله

32755661 

326 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

ارومیه بلوار بابا ساعی خ پیشوا 
 دفتر پیشخوان آراز

32369490 

327 
آذربایجان 

 غربی
 33444748 91سه راه کاشانی کوی کیوان پالک  اروميه

328 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

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

04432244618 

329 
آذربایجان 

 غربی
 33870211 شهرک ولیعصر اول خ ستارخان اروميه
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330 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

نبش  1چهارراه باکری اول بعثت 
 9کوی 

32238383 

331 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

اروميه ميدان شهدا روبروي بانك 
 صادرات پست بانك گويا

32256121 

332 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

بلوار والفجر میدان آذربایجاندفتر 
 پیشخوان شهر

33386862 

333 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

اروميه خ وليعصر خ ابوذر روبروي 
 بانك ملت

32751516 

334 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

راه بعثت  4ارومیه خ باکری 
روبروی بانک قرض الحسنه مهر 

 1/232ایران پ
04412257501 

335 
آذربایجان 

 غربی
 33848585 بلوار باهنر نبش خیابان کشاورز اروميه

336 
آذربایجان 

 غربی
 2763912 ارومیه فلکه دخانیات اروميه

337 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

شهریور روبروی مسجد 17بلوار
 موالی متقیان

32350439 

338 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

تير نرسيده به بانك  7اول بلوار 
 35ملت پ 

32343835 

339 
آذربایجان 

 غربی
 32254131 15سه راه كاشاني اول باكري پالك اروميه

340 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

بلوار شيخ شلتوت روبروي پارك 
 36گلستان پ

32354554 

341 
آذربایجان 

 غربی
 اروميه

خ والفجر مافي فرهنگيان خيابان 
دفتر پيشخوان  110فرهنگ پالك 

 دولت پشتيباني
33375374 
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جنب فروشگاه بوش دفتر  10+ غربی
 افشار

343 
آذربایجان 

 غربی
 33457246 خ یاسر دفتر اورمیا اروميه

344 
آذربایجان 

 غربی
 بوكان

بوکان خیابان انقالب کوچه کاالی 
ورزشی تختی ، پشت پاساژ حمام 
 کهنه ،دفتر پیشخوان سردار بوکان

46242272 

345 
آذربایجان 

 غربی
 46271970 بوكان خ انقالب روبروی کوچه مرمر بوكان

346 
آذربایجان 

 غربی
 44241400 خیابان بهشتی کوچه زرگران پيرانشهر

347 
آذربایجان 

 غربی
 تكاب )آذربايجان غربي (

آ غ تکاب خ امام دفتر پیشخوان 
 شعاعی

04825232277 

348 
آذربایجان 

 غربی
 تكاب )آذربايجان غربي (

تکاب خ انقالب پایین تر از بازارچه 
 شهرداری کوچه دشتی

45529059 

349 
آذربایجان 

 غربی
 36364037 خوی میدان کشاورز خوئ

350 
آذربایجان 

 غربی
 خوئ

انتهای بلواررسالت میدان محله 
 قاضی

36365666 

351 
آذربایجان 

 غربی
 خوئ

شهرستان -استان آذربايجانغربي
بهمن نرسيده به  22خوي،بلوار 

چهارراه شمس تبريزي )ربط( پالك 
338 

36349966 

352 
آذربایجان 

 غربی
 خوئ

بهمن جنب ادلره  22خوی بل 
 اموزش و پرور ش

36234435 

353 
آذربایجان 

 غربی
 خوئ

بلوارجهاد)دروازه ماکو( -خوي 
روبروی فروشگاه برادران علیلو دفتر 

 پیشخوان آذر ستایش
36241179 
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354 
آذربایجان 

 غربی
 خوئ

خ امام اول كوچه سلطانزاده دفتر 
 پيام خوي

36235991 

355 
آذربایجان 

 غربی
 خوئ

خوی خ کوچری باالتر ازامامزاده 
سید بهلول جنب داروخانه دکتر 

 دفتر پیشخوان مهر-جعفری
36365476 

356 
آذربایجان 

 غربی
 خوئ

خوي بلوار ولي عصر اول اعتمادیه 
اول پاساژخلیل زاده طبقه همکف 

 دفتر پیشخوان دولت سامان
36250208 

357 
آذربایجان 

 غربی
 سردشت )آذربايجان غربي (

آذربایجان غربی سردشت خیابان 
امام چهار راه اداره پست جنب اداره 

پست . پست بانک رسولی پالک 
22 

44334004 

358 
آذربایجان 

 غربی
 04443232222 تير7سردشت بلوار  سردشت )آذربايجان غربي (

359 
آذربایجان 

 غربی
 سردشت )آذربايجان غربي (

آ.غ سردشت خ پیروزی کوچه 
 شهید باهنر دفتر پیشخوان پوری

44320505 

360 
آذربایجان 

 غربی
 سلماس

سلماس خيابان پناهي تقاطع امام 
 دفتر پيشخوان حيدرنژاد

4435222511 

361 
آذربایجان 

 غربی
 سلماس

ميدان شهيد فهميده خ مصطفي 
 297خميني پ

35220642 

362 
آذربایجان 

 غربی
 سلماس

آ.غربی شهرستان سلماس خ معلم 
 نرسیده به تقاطع مدرس

35241818 

363 
آذربایجان 

 غربی
 سلماس

سلماس خ  -آذربایجان غربی 
فردوسی شرقی نرسیده به فلکه گاز 

 459پ 
04435249222 

364 
آذربایجان 

 غربی
 شاهين دژ

آذربابجان غربي شاهين دژ چهارراه 
شهيد ترابي روبروي بانك تجارت 

 شعبه مركزي پست بانک زینالی
46323481 
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365 
آذربایجان 

 غربی
 34271533 شوط جنب اداره گاز شوط

366 
آذربایجان 

 غربی
 شوط

اغ شوط خ ساحلی دفتر پیشخوان 
 دولت

04624226121 

367 
آذربایجان 

 غربی
 04622729522 بلواربهشتی روبروی بانک تجارت قره ضياءالدين

368 
آذربایجان 

 غربی
 ماكو

آذربایجان غربی ماکو معرفت خ 
 انتظام

34250464 

369 
آذربایجان 

 غربی
 42243000 مالجامی ابتدایی خ حافظ مهاباد )آذربايجان غربي (

370 
آذربایجان 

 غربی
 مهاباد )آذربايجان غربي (

آذربایجان غربی شهرستان مهاباد 
خیابان بداق سلطان باالتر از چهار 

 211راه نبوت پالک
42247727 

371 
آذربایجان 

 غربی
 مهاباد )آذربايجان غربي (

باغ شايگان فلكه مالخليل روبروي 
 13كالنتري 

42243264 

372 
آذربایجان 

 غربی
 مهاباد )آذربايجان غربي (

مهاباد ميدان مالجامي خیابان 
جامی باالتر از انتشارات خانی 

شرقي پيشخوان دولت و خدمات 
 بخش عمومي

42237640 

373 
آذربایجان 

 غربی
 04422449007 2مهاباد كوي فرهنگيان ايستگاه  مهاباد )آذربايجان غربي (

374 
آذربایجان 

 غربی
 مياندوآب

شهریور روبروی اب  17میاندوآب خ 
 و فاضالب روستایی

04812332453 

375 
آذربایجان 

 غربی
 مياندوآب

آذربایجان غربی میاندوآب خیابان 
 ولیعصر دفتر اندیشه

45334245 

376 
آذربایجان 

 غربی
 45267907 خ طالقاني روبروي چاژ انديشه مياندوآب
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377 
آذربایجان 

 غربی
 نقده

نقده بل بهشتی دفتر پیشخوان 
 جعفری

35631133 

378 
آذربایجان 

 غربی
 نقده

آذربايجان غربي نقده خيابان شهيد 
مسافري نبش كوچه شهيد دهقان 

نرسيده به كتابخانه شماره يك دفتر 
پيشخوان خدمات دولت و بخش 

 عمومي صبا نقده

04436233206 

 اهرم بوشهر 379
بوشهر اهرم خ انقالب چهارراه 

 صادرات
35226390 

 بوشهر بوشهر 380
بوشهر بلوار امام خمینی جنب 

 کالنتری مصلی
33337549 

 34222125 میدان چمران جنب اداره دارایی بوشهر بوشهر 381

 بوشهر بوشهر 382
بوشهر شهرستان دشتستان شهر 

کلمه خ شهدا جنب درمانگاه امام 
 علی )ع(

4340320 

 بوشهر بوشهر 383
بوشهر ابتدای خ بهشت صادق 

 روبروی بانک ملی
33563010 

 بوشهر بوشهر 384
بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب 

 دفتر عرب نیدی
33536861 

 34251952 برازجان بلوار مزارعی بوشهر بوشهر 385

 بوشهر بوشهر 386
بوشهربردخون خ امام خمینی)ره( 

 جنب بانک صادرات
07728722951 

 33327313 خ صلح اباد ابتدای خ جمهوری بوشهر بوشهر 387

 خورموج بوشهر 388
خورموج میدان شهید مهدوی 

 ابتدای خ شهید توسلی
35321123 

 دشتستان بوشهر 389
برازجان شهر دالکی خ امام روبروی 

 کتابخانه عمومی
34343222 
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 دشتستان بوشهر 390
بخش ارم تنگ ارم خ پيروزي دفتر 

 خدمات ارتباطي نيكنام
07734452086 

 35427922 خ ساحلي جنب بازارچه نجيرم دير بوشهر 391

 37683010 بعد از بانک صادرات-خ شهدا ريز بوشهر 392

 شبانكاره بوشهر 393
شبانکاره.خیابان امام جنب -بوشهر

 بانک کشاورزی
34852294 

 كاكي بوشهر 394

کاکی خیابان انقالب کوچه نماز 
شمال مسجد الزهرا)مصلی سابق 

(دفتر پیشخوان خدمات دولت 
 قلندر

35314651 

 كنگان )بوشهر( بوشهر 395
خيابان استفالل ساختماي كسري 

 روبروي پارك استفالل
37220253 

 گناوه بوشهر 396
گناوه خ سادات میدان امام حسین 

 دفتر نورافشان
33149964 

 اسالمشهر تهران 397
کوچه  -بلوار فارسيان -چهاردانگه

 6شماره  -غني
55260002 

 اسالمشهر تهران 398
متری امام خمینی  20اسالمشهر 

نبش عرفان یک پاساژنور طبقه اول 
 103پالک 

56368095 

 56367035 69پ 27اسالمشهر باغ فیض ک  اسالمشهر تهران 399

 اسالمشهر تهران 400
اسالمشهر واوان خ شهید بهشتی 

 72پ
56173482 

 اسالمشهر تهران 401
خ زرافشان نبش -اسالمشهر

 544پ28ک
56357309 

 اسالمشهر تهران 402
اسالمشهر سرنوری پاساژمیالدنور 

 5و4طبقه زیر همکف واحد 
56695420 

 56123121 10اسالمشهر کاشانی نبش شایان اسالمشهر تهران 403



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 182پالک 

 56372002 9اسالمشهر خ باغ فیض نبش ک  اسالمشهر تهران 404

 اكبرآباد )تهران ( تهران 405
خ امام خمینی بن بست -شهر مالرد

 70چهارم پالک
65120014 

 اكبرآباد )تهران ( تهران 406
استان تهران شهرستان بهارستان 

نسيم شهر خ امام خميني نبش خ 
 686آزادگان طبقه همكف پالك

56775745 

 55200035 92باقرشهر خ کاشانی پ باقرشهر تهران 407

 بهارستان تهران 408
نسیم شهر خیابان آزادگان خیابان 

 124گلها پ 
56781559 

 بهارستان تهران 409

-خیابان سوم )شهدا( -نسیم شهر 
 -بعد ازداروخانه شبانه روزی 

ساختمان علیخانی  -چهارراه ازادگان
 360پالک  -

56773538 

 بومهن تهران 410
پردیس خیابان مالصدرا بین میدان 
امام وعدالت مجتمع تجاری واداری 

 48و47ایران زمین پالک 
76299765 

 بومهن تهران 411
میدان 4شهرستان پردیس فاز
 5پالک1فردوس کوچه رضوان

76290199 

 بومهن تهران 412
 -بلوار امام خمینی )ره(  -بومهن 

 475بین خ لوران و ک باغ صبا پ 
76234412 

 پاكدشت تهران 413
پاکدشت دوراهی یبر مجتمع البرز 

 87-86واحد
36045526 

 پاكدشت تهران 414
پاکدشت روستای قلعه نو  -تهران

 امالک خ مطهری جنب پست بانک
36341604 

 پاكدشت تهران 415
پاکدشت خيابان مطهري کوچه 

 46گلستان دوم پ
36027190 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 پيشوا تهران 416
میدان -پیشوا خیابان توحید

-روبروی بانک ملت-شهیدچمران
 6پالک 

36739262 

 پيشوا تهران 417
خرداد روبروی  15پیشوا م نماز خ 

 اداره پست
36723926 

 تجريش تهران 418
شریعتی نرسیده به م قدس باالتراز 
 پمپ بنزین اسدی نبش ک واعظی

22216001 

 تهران تهران 419
ميدان توحيد ضلع غربي ميدان 

 4طبقه فوقاني كفش ملي پ
66569927 

 تهران تهران 420
ضلع شمال شرقی میدان سمت 

دادگاه خانواده ساختمان بازار ونک 
 204واحد 

88679727 

 تهران تهران 421
 36نارمک خیابان سمنگان پالک 

 طبقه همکف
77268511 

 تهران تهران 422
ایستگاه  -خیابان ولیعصر )عج(

-371ساختمان  -اتوبوس جامی
 6واحد - 1طبقه  -1050پالک 

66951386 

 تهران تهران 423
خ فاطمي بعدازسه راهي كاج 

 95پ5روبروي خ
02188981053 

 تهران تهران 424
میدان هفت تیر خ قائم مقام 

 ط همکف 16فراهانی خ فجر پ 
88348145 

 66388924 442خ نواب مجتمع سيمرغ پ  تهران تهران 425

 تهران تهران 426
متری 21خیابان پیروزی،خیابان 

دهغان،خیابان احمد رعناحسینی ، 
 4پالک

33798520 

 تهران تهران 427
مسعوديه خ ابومسلم نبش 

 1طاهرپناه پ
02133454190 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 428
تهران خ پیروزی خ شکوفه نبش خ 

 70سیرجان پ
33315465 

 تهران تهران 429
خیابان بهار شمالی خیابان 

 29/1شهیدجواد کارگر پالک 
77638855 

 تهران تهران 430
تهران خیابان حافظ بعد از تقاطع 

جمهوری نبش کوچه کامران صالح 
 17واحد 4ط 221پالک

66769741 

 تهران تهران 431
خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر 

 2442ساختمان شیروان پالک 
 3واحد  1طبقه 

02188207018 

 تهران تهران 432
تهران شهرک غرب بلوار دادمان 

روبه روی خیابان حسن سیف جنب 
 طبقه سوم 17صدف پالک 

88570731 

 تهران تهران 433

میدان رسالت خیابان فرجام شرقی 
خیابان سراج نرسیده به چهارراه 

دالوران روبروی گلستان ششم 
 طبقه همکف 318پالک 

77443813 

 تهران تهران 434
خیابان مطهری خیابان حسینی راد 

 1طبقه  1991خیابان ولیعصر پالک
 102واحد

88851763 

 تهران تهران 435
جاده مخصوص شهرک اکباتان 

ط  19بلوار نفیسی خ فیات پ 
 3همکف و 

44667339 

 تهران تهران 436
سهروردی شمالی، خرمشهر، 

 طبقه اول 7عشقیار)نیلوفر( ، پالک
86043526 

 تهران تهران 437
شهریور  17بزرگراه بعثت انتهای 

متری رستگار مقدم خ  18جنوبی 
 7و  5شهید میر آشتیانی پ 

55343804 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 438
تهران پایین تر از میدان شهداجنب 

 1415مدرسه موسوی پالک 
33311879 

 تهران تهران 439
 38خ دالوران خ واالئیان جنوبی پ

 ط همکف
77443837 

 تهران تهران 440
ولنجک بلواردانشجو باالترازمیدان 
یاسمن جنب رستوران باغ گیالس 

 1بن بست باغ پ
22432977 

 تهران تهران 441
اتوبان ابشناسان سردار جنگل 

متری قدس 35تن خ 5شمالی خ 
 1کوچه یکم شرقی پالک 

44853830 

 تهران تهران 442
بزرگراه رسالت خ دردشت نرسیده 

ط  411به گلبرگ نبش اولیایی پ 
 همکف

77805469 

 تهران تهران 443
خرداد  15بازار تهران خیابان 

 450پالک
55610077 

 تهران تهران 444
جنت ابادمرکزی باالترازاتوبان 

شهیدهمت مجتمع اداری طوبی 
 107طبقه اول واحد

44445164 

 تهران تهران 445
ده ونک م ده ونک خ ش صابری پ 

6 
88049060 

 تهران تهران 446
خیابان رودکی نرسیده به خیابان 
هاشمی نبش کوچه پریچهر پالک 

21 
66879052 

 88752143 48سهروردی شمالی خرمشهر پ  تهران تهران 447

 تهران تهران 448
باالتر از سه -بلوار اشرفی اصفهانی

نبش کوچه ولد خانی -مرزداران-راه 
 4طبقه اول واحد -177پالک -

44372809 

 66222817 149شهرک ولیعصر خ مسلمی پ تهران تهران 449



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 450
بزرگراه رسالت. بین متروی شهید 

باقری و متروی علم و صعنت. 
 421روبروی دوربرگردان. پالک 

77193749 

 تهران تهران 451
مجتمع تجاری  2شهر اکباتان فاز 

 گلها
44660401 

 تهران تهران 452
خیابان انقالب ایستگاه بی آر تی 

پل چوبی مقابل اتوگالری قصر 
 238سفید نبش ک اعتمادی پ 

77686673 

 تهران تهران 453
بزرگراه رسالت،خیابان بنی 

هاشم،خیابان رحیمی کلور،پالک 
 1طبقه اول واحد 25/002

22317500 

 تهران تهران 454
خیابان  -چهار راه اول  -مشیریه 

روبروی مسجدالنبی  -بوعلی غربی 
 306پالک  -

36643904 

 44509204 232تهران تهرانسر بلوار الله پالک  تهران تهران 455

 تهران تهران 456
شهرری دولت آباد فلکه دوم 

 117خیابان اردستانی پالک 
33747196 

 تهران تهران 457
جنب بیمارستان  -فلکه دوم صادقیه

 38ابن سینا پالک 
44033269 

 تهران تهران 458

متروی سبالن خیابان شهید مدنی 
جنوبی جنب اداره مالیاتی شرق 

طبقه  819ساختمان پزشکان پالک 
 همکف

77542413 

 تهران تهران 459
خ پیروزی خ دهم فروردین خ 

ط  120داورزنی)شیوا سابق( پالک 
 همکف

33060112 

 تهران تهران 460
تهرانپارس قنات كوثر بلوار مطهري 

 71پ 
77071886 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 461
میدان منیریه کوچه فردوس 

مجتمع پایتخت طبقه اول واحد 
31 

66454066 

 تهران تهران 462
نارمک خیابان گلستان 

 121متری غربی وارشی پ46بین
77991818 

 تهران تهران 463
-بلوار میرداماد-خ شریعتی-تهران

 واحد-1پ-ک ازیتا
22909655 

 تهران تهران 464
خانی آباد نو شهرک شریعتی 

خیابان شهید زلفی )ماهان( بین 
 237پالک 62و 60کوچه

55844483 

 تهران تهران 465
ضلع -میدان سرو-سعادت اباد 
 58پالک -جنوب غربی

22141350 

 تهران تهران 466
شرقی میدان 212تهرانپارس انتهای

 77تختی پالک 
77334077 

 تهران تهران 467
نیاوران کاشانک پورابتهاج 

 1واحد-1ط-310پالک
2444080 

 تهران تهران 468
میدان  -شمیران نو  -هنگام 

متری شهید نقاشیان  20-پاکدامن 
 24غربی پ 

77808606 

 تهران تهران 469
م پونک اول میرزا بابائی س ساعت 

 3و1ط
44480244 

 تهران تهران 470
واحد  4تهران نو میدان امامت پ 

7 
77984969 

 تهران تهران 471
 -بعد از مرتضوی  -خیابان جیحون 

 طبقه اول - 139پالک 
65822472 

 تهران تهران 472
شهرک گلستان بلوار امیرکبیر نبش 
شمالی چهارراه کاج باالی داروخانه 

 13شهاب پالک
44767615 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 473
نبش خیابان -خیابان قزوین

 طبقه دوم-527پالک -عباسی
55413889 

 تهران تهران 474
میدان آزادی خیابان آزادی نبش 

باالی  12کوچه نوربخش پالک 
 داروخانه ناهید

66089600 

 تهران تهران 475
شهرری میدان بسیج مستضعفین 

ابتدای فداییان اسالم روبروی 
 113امامزاده عبداهلل پالک 

55962354 

 02126142314 345خیابان مجیدیه جنوبی پ  تهران تهران 476

 تهران تهران 477
بعد از چهارراه  -خیابان مالصدرا 

 -طبقه همکف  -107پالک -شیراز
 2واحد

88601899 

 تهران تهران 478
خیابان مرزداران خیابان ایثار جنب 
مجتمع اداری مسجد امیرالمومنین 

 1واحد 2طبقه
44299272 

 تهران تهران 479
خ خاوران روبروی شهرداری 

 15منطقه
33813774 

 تهران تهران 480
خانی آباد نو سه راه شریعتی 

 52خیابان صمدی نبش کوچه 
 41پالک 

55028230 

 تهران تهران 481
روبروی -بلوار آیت اهلل کاشانی

-طبقه اول-5شهرداری منطقه 
 418پالک -3واحد

44065415 

 تهران تهران 482
-بعد از آذربایجان -خیابان آزادی 

پالک  -نرسیده به خوش جنوبی 
 4واحد248

66384808 

 تهران تهران 483
شرقی 196تهرانپارس خ

 124پ135تقاطع
77140008 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 484
خیابان دماوند ایستگاه داریوش 

 341پالک 
77971055 

 تهران تهران 485
نبش خ اسکندر  -خیابان قزوین

 2واحد  -1طبقه  -4پالک  -طالبی 
56078195 

 تهران تهران 486
صادقیه بلوار فردوس شرق روبروی 

 336خیابان عقیل پالک 
44963147 

 تهران تهران 487
خیابان وحدت اسالمی ایستگاه 

 573فرهنگ پالک 
55603999 

 تهران تهران 488
بلوار امیرکبیر پالک -شهرک راه آهن

774 
44702988 

 تهران تهران 489
پیروزی خ نبرد خ داودآبادی نبش 

 255ک بیک حسنی پ
33336550 

 تهران تهران 490
بزرگراه شهیدمحالتی)آهنگ( 

خیابان مخبر شمالی)عارف( 
 طبقه همکف 501پالک

33177420 

 تهران تهران 491
اتوبان نواب روبروری  -تهران 

مجتمع اداری  -متروی بریانک 
 ط اول واحد یک 5تجاری دنا 

55439230 

 تهران تهران 492
بزرگراه ستاری.اول بلوارفردوس 

شرقی.مجتمع 
 8.واحد2.طبقه436یاس.پالک

44951810 

 تهران تهران 493
بعد از پل -خیابان مالصدرا

 5واحد -47پالک -کردستان
88061054 

 تهران تهران 494
کن خیابان الغدیر یکم بعد از 

 402چهارراه شیدا پالک 
44334571 

 تهران تهران 495
خیابان احمد  -میدان آرژانتین 

ساختمان  - 18نبش كوچه  -قصیر 
 وا -طبقه اول  -جردن 

88731101 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 496
خیابان دماوند نبش چهاراه آیت 

 597پ
77905670 

 تهران تهران 497
بین رودکی و  -خیابان آذربایجان

 ط همکف -618پالک  -نواب
66377025 

 تهران تهران 498
متري 15بيست متري افسريه بين 

 618اول واتوبان پ 
33835532 

 تهران تهران 499

شهریور نرسیده به  17خیابان 
میدان خراسان نبش کوچه شجاعی 

روبروی درمانگاه خاتم االنبیاء 
طبقه اول واحد  2ساختمان شماره 

2 

33521469 

 تهران تهران 500
گیشانرسیده به بازارنصر جنب 

 ط همکف140بانک تجارت پ
88246568 

 تهران تهران 501
ط  25يافت اباد خ مرتضی زنديه پ

 همکف
66781898 

 تهران تهران 502

روبروی -بلوار فرحزادی-شهرک غرب
مرکز -مجتمع تجاری میالد نور

طبقه سوم -کامپیوتر شهرک غرب
 11واحد -غربی

88574172 

 تهران تهران 503
خیابان اذربایجان روبروی 

 1045بیمارستان شهریار پالک 
 5طبقه اول واحد

66893220 

 تهران تهران 504
شهرك وليعصر خ سپيده جنب 
 56بيمارستان خيريه غياثي پالك 

88010101 

 تهران تهران 505
میدان امام حسین خیابان دماوند 

 224خیابان اقبال الهوری پالک 
33342930 

 تهران تهران 506
-شهرک گلستان-22منطقه -تهران

-نبش سروستان نهم-بلوار کاج
44757000 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 طبقه اول-78پالک 

 تهران تهران 507
 -خیابان ایثار شمالی -فرحزاد

 56پالک  -خیابان امام زاده داود
22134238 

 02165231840 25خادم آبادخ الله دوم اصلی پ تهران تهران 508

 تهران تهران 509
خيابان آزادی، ابتداي خيابان 

توحيد، جنب متروی توحيد پالک 
 طبقه اول 3

66910852 

 تهران تهران 510
خیابان دماوند ایستگاه فرودگاه 

طبقه  1048ساختمان الهادی پالک 
 همکف

77540989 

 تهران تهران 511
خیابان جمهوری بین اسکندری و 

 طبقه همکف 1538باستان پالک
66575591 

 تهران تهران 512
تهران سعادت آباد شهرک مخابرات 

 21بلوارپیام بهرود نبش خیابان 
 41پالک 

22387893 

 تهران تهران 513
اقدسیه مینی سیتی بلوار ارتش 

جنب داروخانه شبانه روزی لشکرک 
 175ط اول پ 

44790039 

 تهران تهران 514
-ضلع غربی-م سپاه-تهران

طبقه -200پالک -262ساختمان 
 همکف

77649490 

 تهران تهران 515
خیابان  -خیابان پیروزی  -تهران

 613پالک  -نبرد شمالی 
33079664 

 تهران تهران 516
خ امام خمینی جنب مخابرات 

 705مالک اشتر
66178624 

 تهران تهران 517
خ خلیج فارس خ صمد باقری 

 49پ
66255540 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 تهران تهران 518
تهران خیابان کارون شمالی باالتراز 

 566تقاطع طوس پالک 
66058434 

 تهران تهران 519
-ده متری اول -جوادیه  -تهران

 35پالک  -پاساژ اطلس
55680511 

 تهران تهران 520
بلوار آیت اهلل کاشانی نبش خ 

 19فروتن پ
44000130 

 تهران تهران 521
تهران، کارگر شمالی، باالتر از پمپ 

 2و احد  2، ط1669بنزین ، پ
88338580 

 تهران تهران 522

چهارم -خ بوستان-تهرانپارس-تهران
شرقی پل شهید 

-88پالک -جلیلسیدعلی)استخ(
 1طبقه 

77061860 

 تهران تهران 523
 400تهران خ پیروزی باالتر از 

 1ط  1دستگاه کوجه حمام فیروزه پ 
02133321183 

 تهران تهران 524

میدان غیاثی خیابان آیت اهلل 
غیاثی  114سعیدی روبروی کالنتری 

 13پالک-نبش کوچه سید حسینی-
 طبقه اول

33689497 

 تهران تهران 525
نبش  -تهران جنت آباد مرکزی 

خیابان شهید کالشک)هشتم 
 73پالک  -مخابرات( 

44444092 

 تهران تهران 526
خ دماوند بین چهارراه آیت و 

خاقانی ایستگاه ابوریحان جنب پل 
 1ط همکف و  416عابر پ 

77983737 

 تهران تهران 527
ابتدای جاده -میدان آزادی

ورودی شهرک -مخصوص کرج
 شهید فکوری

44697001 

 33432209منصور  20شهریور جنوبی  17انتهای  تهران تهران 528
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 572ایستگاه موزائیک سازی پالک 

 تهران تهران 529
تقاطع ده حقی -خ نبرد جنوبی 

 258پ
33008561 

 تهران تهران 530
 -خ اکبر مشهدی -نازی آباد -تهران

 553پالک  -نبش ک قدیری
55182636 

 تهران تهران 531
پل سید خندان بین شریعتی 

 1ط  26وسهروردی پ 
02188512040 

 تهران تهران 532
خیابان ولیعصر پایین تر از سه راه 

 56بهشتی نبش خ دالویز پالک 
88107513 

 تهران تهران 533
ط  473م نبوت جانبازان شرقی پ 

 همکف
77133507 

 تهران تهران 534
تهران خزانه بخارایی نرسیده به 

 362فلکه اول پ 
55345900 

 تهران تهران 535
م خراسان خ خ طیب نبش خ 

 1دربندی پ 
33713291 

 55371709 236راه لشگر معيري پ4كارگر ج  تهران تهران 536

 تهران تهران 537
متری  20مهرآباد جنوبی خیابان 

شمشیری جنب پارک شمیری پالک 
310 

66688441 

 تهران تهران 538
پاسدران باالتر از سه راه ضرابخانه 

بین گل نبی و دشتستان پنجم 
 ط اول 56پالک 

22840794 

 تهران تهران 539
خيابان شمشيري روبروي مسجد 

طبقه  170امام جعفر صادق پالك 
 همكف

66606551 

 تهران تهران 540
شهریور خیابان ایت اهلل 17خیابان 

 248سعیدی پالک
33028313 
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 تهران تهران 541
انقالب کارگر جنوبی باالتر از 

 1109اذربایجان پالک
66418793 

 تهران تهران 542
 11بخارست پالک  10م آرژانتین خ 

 ط همکف
88510405 

 تهران تهران 543
مابین پل ستارخان و پل  -ستارخان 

طبقه زیر  - 594پالک  -یادگار 
 همکف

44280315 

 تهران تهران 544
خ بهار شمالی نبش ک شکیباپ 

359 
77530557 

 تهران تهران 545
شهرک ولیعصر خ حیدری جنوبی 

 1جنب پارک بنفشه ک امام حسین 
 1ط 4پ 

66224402 

 44225000 621ستارخان بين خسروواسدي پ تهران تهران 546

 66051978 407آزادی نبش شادمان پ تهران تهران 547

 تهران تهران 548
 4و3متری  15متری افسریه بین 20

 110پالک 
33822771 

 تهران تهران 549
خ حسام الدین نرسیده به سه راه 

 114افتکاری روبروی کفش بال پ
55789771 

 تهران تهران 550

-ميدان كاج براصلي سعادت اباد 
-ساختمان كاج-16نبش كوجه 

طبقه باالي بانك كارافرين طبقه 
 2اول واحد 

22130101 

 تهران تهران 551

خیابان پیامبر -بزرگراه شهید ستاری
خیابان -خیابان مطهری-مرکزی

واحد  -29پالک  -جواهریان جنوبی
5 

44064573 

 تهران تهران 552
بین اندیشه  -خیابان شهید بهشتی 

طبقه  86پالک  -و سهروردی 
88472078 
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 همکف

 تهران تهران 553
هفتم تیر جنب فروشگاه یاس نبش 

 ۲۹۹شریعتی پالک
88592402 

 تهران تهران 554
خ بهشتی بین قائم مقام و میرزای 

 442شیرازی پ 
88710327 

 تهران تهران 555
حدفاصل -خيابان شهيد كالهدوز

نبش -چهار راه ديباجي و اختياريه
 134پالك-محسنيان

22771793 

 تهران تهران 556
فردوس غرب بعداز -تهران صادقیه

 481شقایق پ
44102615 

 تهران تهران 557
میدان آزادی بزرگراه جناح جنب 

 ط همکف 55بانک ملت پ
66004506 

 86073386 54پالک  13میرزای شیرازی کوچه  تهران تهران 558

 تهران تهران 559
تهرانسر چهارراه صدف بلوار 

ساختمان  286نیلوفرشرقی پالک
 1اورانوس طبقه اول واحد 

44512136 

 تهران تهران 560
بازار خ ناصر خسرو داخل مروي 

 93پ
02133932121 

 تهران تهران 561
میدان شهدا خیابان پیروزی 

نرسیده به اتوبان امام علی روبروی 
 1ط  976تسلیحات پالک 

33259517 

 تهران تهران 562
پستي جاجرود روبروي از  16منطقه 

پليس راه جنب مسجد امام رضا ط 
 اول

76202040 

 تهران تهران 563
میدان آرژانتین خیابان هشتم 

 4بخارست نبش بیهقی پالک 
 4واحد 

88539162 
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 چهاردانگه )تهران ( تهران 564
خیابان -قمصر-باقرشهر-شهرری

 45شهید محمودی پالک 
56528816 

 دماوند تهران 565
شهر آبسرد بل امام خ ش بهشنتي 

دفتر خدمات  3نبش ك گاليول 
 2ارتباطي پ 

76372225 

 دماوند تهران 566
میدان امام خمینی ره جنب -دماوند

 ط اول 24پاساژ شبلی پ 
76327842 

 دماوند تهران 567

گیالوند بلوار  -شهرستان دماوند 
آیت اله خامنه ای بعدازپمپ بنزین 

طبقه فوقانی بانک ملی شعبه 
 گیالوند

76314762 

 رباط كريم تهران 568
گلستان بعداز فلکه اول نبش کوچه 

 45قنبرلو پ
56311400 

 رباط كريم تهران 569
مجتمع تجاری ایرانی  4اندیشه فاز 

 336اسالمی ورودی سعدی پ 
65353951 

 56441057 78رباط کریم ش سفیدار خ مهر پ رباط كريم تهران 570

 رباط كريم تهران 571
راهی 3رباط کریم آالرد روبروی

کیکاور دفتر پیشخوان خدمات 
 دولت

56671240 

 رباط كريم تهران 572
متری 20شهرگلستان 

شهیدمصطفی خمینی )باغ 
 26مهندس (پ

56322160 

 رباط كريم تهران 573
اسالمشهر خیابان امام سجاد)ع( 

 42پالک  16زرافشان نبش کوچه
56378202 

 رودهن تهران 574
رودهن بلوار امام خمینی مجتمع 

 1344تجاری تندیس پ 
76513585 

 رئ تهران 575
شهرری خیابان شهیدسرگرد 

محمدی بعداز بانک ملی نرسیده به 
33389589 
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 122میدان صفائیه پالک 

 رئ تهران 576
تهران شهرری خ رازی خ پیلغوش 

 2ط 65پ 
02155973792 

 رئ تهران 577
شهرری خیابان قم کوچه رفاه جنب 

 دارایی
55954280 

 رئ تهران 578
شهرری ابتدای اتوبان شهید رجایی 

تیر  7بلوار بهشتی جنب داروخانه 
 122پالک 

55232580 

 رئ تهران 579
تهران شهرری دولت آباد فلکه دوم 

 10خیابان کارگر ملک شاد پالک 
33390104 

 رئ تهران 580

خ فداییان اسالم بلوار 
شهیدکریمی)آوینی خ ابن بابویه خ 

میرعابدینی روبروی مجموعه 
 فرهنگی تجاری طغرل

33376637 

 رئ تهران 581
شهر ری خیابان فداییان اسالم رو 

مجتمع  439بروی اداره برق پالک 
 سپهر طبقه همکف

33761822 

 رئ تهران 582
خیابان -خیابان قم-شهرری
 4پالک -کاشانی

55968206 

 رئ تهران 583
راه خط اهن  4خ محمدی  3ری ج

 235روبروی داروخانه فرشته پ
33398641 

 شهريار تهران 584

روبروی  3شهريار/انديشه فاز 
اتوبوسرانی )پل هوایی( جنب 
آموزشگاه رانندگی پارس دفتر 

 پیشخوان دولت

65561050 

 شهريار تهران 585
بلوار دنیامالی خ  1اندیشه فاز

 50پ 5ارغوان
65516660 

 65252100خ ولی عصر ک حاج اسماعیلی  شهريار تهران 586
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 مجتمع نوآوران ) برات پور (

 65447431 417شاهدشهر ابتدای خ ازادي پ شهريار تهران 587

 شهريار تهران 588
خ جمهوری نبش  2اندیشه فاز 

 14پ  12مریم
02165540099 

 شهريار تهران 589
شهرک شاهد خیابان شقایق تقاطع 

 ۹/۷متری یاس غربی پالک  ۲۰
65298505 

 شهريار تهران 590
بلوار امام  -شهرک وایین -شهریار
 115پالک -8نبش گلشن  -خمینی

65300036 

 02165539143 38غربی پ 8اندیشه خ  شهريار تهران 591

 شهريار تهران 592
سراسیاب خ اطلس غربی -مالرد

دفتر 19و317میدان اطلس پالک 
 کیانی 72161149پیشخوان 

65112727 

 شهريار تهران 593
بل شهدا  1اندیشخه شهریار فاز 

 34ب
65523777 

 شهريار تهران 594
چهارراه میالد  3شهریار اندیشه فاز

خ فردوسی غربی روبروی پارک دفتر 
 پیشخوان خدمات دولت

65561030 

 شهريار تهران 595
تهران شهریار صباشهر خ امام 

 176خمینی بن بست شریف پ
65625153 

 فرون آباد تهران 596
فرون اباد خ ابوذر روبه رو کوچه 

 44امام حسین پالک 
36095814 

 فشاپويه تهران 597
حسن آباد ری بل امام روبروی 

 1616بانک کشاورزی پ
56222416 

 فشاپويه تهران 598

تهران شهرری حسن 
آبادفشافویهمیدان شهدا ابتدای 

جاده زیوان خیابان شیخ 
 125کلینی)ره(پالک

56229485 
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 فيروزكوه تهران 599
متری جنب آژانس 45فیروزکوه خ

 شب شهر
76445500 

 قدس )تهران( تهران 600
شهرقدس ميدان قدس داخل 

مجتمع تجاري اداري جنب اداره 
 مالیات

46887542 

 46848458 21متري خ سيمرغ پ 8خ  قدس )تهران( تهران 601

 قدس )تهران( تهران 602
شهرقدس خ بهشتی)عوارضی( 

 62پالک 
46888407 

 قرچك تهران 603
پالک  13خ محمد اباد نبش مهدیه 

95 
36146100 

 تهران 604
قلعه حسن خان )شهرك 

 قدس (
متری انقالب  45شهرقدس بلوار 

 29خیابان دانش آموز پالک 
46814185 

 تهران 605
قلعه حسن خان )شهرك 

 قدس (

خ -میدان قدس-شهرقدس
-روبروی کوچه حنانه-امامزاده

 416پالک
46899395 

 كهريزك تهران 606
 -قاسم آباد  -کهریزک  -شهرری 

روبروی مسجد  -جاده قدیم قم 
 محمد ابن عبداهلل

02156546193 

 مالرد تهران 607
مالرد سراسياب خ دانش غربي 

 101تقاطع اينده سازان پ
65196736 

 مالرد تهران 608
متري مارليك بعد از سه راه 20مالرد 

 1056آزادگان روبرو كوچه كامليا پ 
02165155280 

 مالرد تهران 609
سرآسیاب خیابان امام خمینی 

چهارراه بهشتی پاساژ اریکه ایرانیان 
 1022پالک 

65109228 

 مالرد تهران 610
مالرد بلوار رسول اکرم ساختمان 

 43صنعت و معدن و تجارت پ 
65403386 
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 مالرد تهران 611
تهران مالرد بلوار اصلی مارلیک 
 524ضلع جنوبی میدان سپاه پالک

65150016 

 منطقه جنوب تهران بزرگ تهران 612
انتهای اتوبان نواب خیابان جوادیه 

خیابان شهید فریدون نوری پالک 
147 

55686764 

 منطقه شرق تهران بزرگ تهران 613
بن بست  -شیخ بهایی جنوبی 

 3واحد  2ط  4پالک  -اعظم 
88051247 

 77916154 187تهران خیابان دردشت پالک  منطقه شرق تهران بزرگ تهران 614

 منطقه شمال تهران بزرگ تهران 615
خیابان نیاوران خیابان جماران 

 6سرای محله جماران پ
22757815 

 منطقه شمال تهران بزرگ تهران 616
راه قنات نبش 4پاسداران خ دولت 

 2و 3خ رحمانی پ
22770491 

 44337579 1واحد 1ایتدای بلوار کوهسار پالک منطقه غرب تهران بزرگ تهران 617

 منطقه غرب تهران بزرگ تهران 618
بزرگراه فتح،خ خليج فارس،كوچه 

 2، ط اول،واحد292توحيد،پالك
66261970 

 نصيرآباد )تهران ( تهران 619

شهریار باغستان نصیرآباد خیابان 
بهشتی روبروی فروشگاه جانبو 

دفتر 1پالک  19نبش بهشتی 
 پیشخوان انصاری

65956600 

 وحيديه تهران 620
شهریار وحیدیه خ ایت االه خامنه 

 149ای پ
65636606 

 ورامين تهران 621
ورامین خیابان دانشسرا جنب سپاه 

دفتر پیشخوان امام  31پاسداران پ
 رضا)ع(

36265700 

 ورامين تهران 622
خیابان امام -شهرستان پیشوا

رو به روی  -انتهای خیابان-خمینی
 255حرم پ

36727125 
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 ورامين تهران 623
متري  16شهرک فرهنگيان-قرچک
 1دوم پ

02136158271 

 ورامين تهران 624
ميدان امام حسين)ع(خ ش قندي 

 35پ
36286067 

 ورامين تهران 625
خرداد نبش ش  15ورامين:خ 

 صغيري گروه بازرگاني تانيا
36253060 

626 
چهارمحال 
 و بختیاری

 34367200 چ ب شهر کاج خ شهدا اردل

627 
چهارمحال 
 و بختیاری

 اردل
چهار محال و بختیاری اردل بلوار 

 شودا
34343949 

628 
چهارمحال 
 و بختیاری

 باباحيدر
باباحیدر خ امام دفتر پیشخوان 

 دولت
33274677 

629 
چهارمحال 
 و بختیاری

 بروجن
بروجن بلوار مدرس روبه روي اداره 

 ثبت واحوال
34233531 

630 
چهارمحال 
 و بختیاری

 بن )چهارمحال وبختيارئ (
شهر بن خ ملت جنب بانك 

 كشاورزي
33724000 

631 
چهارمحال 
 و بختیاری

 03827460430 جونقان خ انقالب جنب بانک سپه جونقان

632 
چهارمحال 
 و بختیاری

 سامان
چ وب شهرکرد سامان خ سعدی 

 جنب بانک کشاورزی
3520232 

633 
چهارمحال 
 و بختیاری

شلمزار )چهارمحال وبختياري 
) 

 2624114 میدان نماز -شلمزار 

634 
چهارمحال 
 و بختیاری

شلمزار )چهارمحال وبختياري 
) 

 03826373841 ناغان خيابان انقالب

635 
چهارمحال 
 و بختیاری

 شهركرد
خیابان سعدی غربی نبش -شهرکرد

 78کوچه 
03832260137 

 32254841 56و54شهرکرد خ سعدی بین ک شهركردچهارمحال  636
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 و بختیاری

637 
چهارمحال 
 و بختیاری

 32245061 79شهركرد بلوار كاشاني ك شهركرد

638 
چهارمحال 
 و بختیاری

 33340109 شهرکرد خ حافظ نبش مولوی شهركرد

639 
چهارمحال 
 و بختیاری

 شهركرد
تقاطع -خیابان باهنر-شهرکرد

 فردوسی
32261551 

640 
چهارمحال 
 و بختیاری

 شهركرد
شهرکرد خیابان سرچشمه ها نبش 

 108کوچه
32243795 

641 
چهارمحال 
 و بختیاری

 32420002 تير خ دانشور7فرخشهر خ  شهركرد

642 
چهارمحال 
 و بختیاری

 33331320 میدان معلم جنب بانک صادرات شهركرد

643 
چهارمحال 
 و بختیاری

 32246419 بلوار قدس-شهرکرد چهارراه گنجی  شهركرد

644 
چهارمحال 
 و بختیاری

 شهركرد
شهريور دفتر 17شهركرد خ 

 پيشخوان دولت انقالب
03813341388 

645 
چهارمحال 
 و بختیاری

 شهركرد
شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچه 

 )بعد از چهارراه دامپزشکی(34
33349170 

646 
چهارمحال 
 و بختیاری

 32274000 50شهرکرد خ ملت ک  شهركرد

647 
چهارمحال 
 و بختیاری

 شهركرد
خ سعدي مقابل كالنتري -شهركرد

 44ک  11
32254030 

648 
چهارمحال 
 و بختیاری

 شهركرد
شهركرد بلوار آزادي روبروي 

 آپارتمانهاي پارك الله
33336663 

649 
چهارمحال 
 و بختیاری

 32483921 شهركرد طاقانك خ امام طاقانك
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650 
چهارمحال 
 و بختیاری

 طاقانك
طاقانک خیابان ولی عصرشرقی 

 جنب دبستان توحید
2484102 

651 
چهارمحال 
 و بختیاری

 33231158 فارسان خ بهشتی فارسان

652 
چهارمحال 
 و بختیاری

 فارسان
فارسان بلوار امام روبروی اداره 

 دارایی
33223399 

653 
چهارمحال 
 و بختیاری

 32420022 خ دانش-فرخشهر فرخشهر

654 
چهارمحال 
 و بختیاری

 2430003 32فرخشهر خيابان توسلي نبش ك فرخشهر

655 
چهارمحال 
 و بختیاری

 فرخشهر
فرخشهر خ امام خمینی روبروی 

 بانک صادرات
03822420008 

656 
چهارمحال 
 و بختیاری

 34445877 لردگان بلوار شهدا لردگان

657 
چهارمحال 
 و بختیاری

 لردگان
لردگان میدان نماز بلوار رسالت 

 باالتر از درمانگاه تامین اجتماعی
34447861 

658 
چهارمحال 
 و بختیاری

 لردگان

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

راهنمایی و رانندگی دفتر پیشخوان 
 اکبری

4446661 

659 
چهارمحال 
 و بختیاری

 لردگان
چهارمحال وبختیاری لردگان 

چهارراه قدس خیابان چشمه برم 
 دفتر پیشخوان دولت شاهد

34441222 

660 
چهارمحال 
 و بختیاری

 مال خليفه
چهار محال وبختیاری مال خلیفه 

 بلوار شهدا
5822658 

661 
چهارمحال 
 و بختیاری

 32643641 واقع در ساختمان پست -ناغان ناغان
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662 
چهارمحال 
 و بختیاری

 نقنه

استان چهارمحال و 
بختیاری.شهرستان بروجن.شهر 
نقنه.میدان امام خمینی.خیابان 

 23شهید تربتی.پالک 

34266936 

663 
چهارمحال 
 و بختیاری

 03824342980 نقنه خیابان قدس نقنه

664 
چهارمحال 
 و بختیاری

 2570530 هفشجان خ نهضت هفشجان

665 
خراسان 
 جنوبی

 ارسك
استان خراسان جنوبی شهرستان 

 بشرویه شهر ارسک
32764156 

666 
خراسان 
 جنوبی

 32788534 2انقالب  -بشرویه بلوار انقالب  بشرويه

667 
خراسان 
 جنوبی

 32775183 9نبش خيابان امام خميني شمالي  بشرويه

668 
خراسان 
 جنوبی

 32360001 10مهرشهر نبش حافظ غربی  بيرجند

669 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
خیابان مدرس بعدازمیدان جماران 

 ساختمان مروارید۶۶ نبش مدرس 
05632420941 

670 
خراسان 
 جنوبی

 32829525 1نبش واعظ -بلوار واعظ طبسی بيرجند

671 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
بیرجند معصومیه بیست متری 

 گازاری
05612258465 

672 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
خراسان جنوبي بيرجند مهرشهر 

 9نبش وليعصر
32301112 

673 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
نبش -خیابان بهشتی-بیرجند
 4بهشتی

32214821 

 2230021خیابان  6و4بیرجند بین مدرس  بيرجندخراسان  674
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 15شهید تیمور پور پالک  جنوبی

675 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
بيرجندبين خ 

 168پ17و15منتظري
05612236070 

676 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند

خراسان جنوبی بیرجند بین رجائی 
دفتر  87وچهارراه کوشه ای پ5

پیشخوان خدمات دولت 
72181006 

32315698 

677 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
خراسان جنوبی بیرجند خیابن 

 9شهید برگی بعد از برگی
05612311356 

678 
خراسان 
 جنوبی

 32440330 208پ 1نرسیده به امامت-بیرجند بيرجند

679 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
بیرجند میدان شهدا خیابان 

روبروی  6دانشگاه نبش دانشگاه 
 اداره کل امورمالیاتی

32229011 

680 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
خراسان جنوبی بیرجندخ غفاری 

 16و14بین غفاری
32422232 

681 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
بیرجند خ توحید ابتدای میرزا 

 کوچک خان غربی
32432099 

682 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند

خراسان جنوبی بیرجندبین معلم 
جنب دفتر اسناد  152پالک 9و7

رسمی دفتر پیشخوان خدمات 
 دولت

32210666 

683 
خراسان 
 جنوبی

 بيرجند
بیرجند خیابان غفاری روبروی درب 
ورودی بیمارستان رازی شهرک گلها 

 11پالک
32420046 

684 
خراسان 
 جنوبی

 32211444 5خ طالقاني بيرجند

 32111990خراسان جنوبی شهرستان درمیان  درميانخراسان  685
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 شهر طبس مسینا جنوبی

686 
خراسان 
 جنوبی

 درميان
اسديه ميدان امام رضا) ع( حاشيه 

 فلكه
32124097 

687 
خراسان 
 جنوبی

 32904442 7خيابان امام خميني امام سرايان

688 
خراسان 
 جنوبی

 سربيشه
سربیشه خ شهدا بین 

 89پ4و2شهدا
32664211 

689 
خراسان 
 جنوبی

 32827600 پشت بازار مسگرها-ميدان امام طبس

690 
خراسان 
 جنوبی

 فردوس )خراسان جنوبي(
بلوارشهيد بهشتي نبش چهارراه 

 جانبازان
32729114 

691 
خراسان 
 جنوبی

 قائن )قائنات (
و 4آرين شهر خ بسیج بین بسیج 

 09159618416چهاراه همراه 
32593038 

692 
خراسان 
 جنوبی

 قائن )قائنات (
خ جانبازان دفتر پيشخوان خدمات 

 دولت
32529951 

693 
خراسان 
 جنوبی

 قهستان
خراسان جنوبی شهرستان درمیان 
شهر قهستان خیابان حافظ نبش 

 1حافظ 
32143330 

694 
خراسان 
 جنوبی

 32622400 24بلوار معلم پالک  نهبندان

695 
خراسان 

 رضوی
 اوارشك

-شهرستان مشهد-خراسان رضوی 
کیلومتری جاده مشهد نیشابور  60

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

33563298 

696 
خراسان 

 رضوی
 بجستان

شهرستان -خراسان رضوی
روستای فخرآباد دفتر -بجستان

 پیشخوان روستایی
05156573812 
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697 
خراسان 

 رضوی
 56525515 38خ امام نبش امام  بجستان

698 
خراسان 

 رضوی
 05155434479 23پ 21امام رضا-برسکن  بردسكن

699 
خراسان 

 رضوی
 بردسكن

استان خراسان رضوی،شهرستان 
 بردسکن،روستای کالته نو

05155663482 

700 
خراسان 

 رضوی
 بردسكن

بردسکن خ ولی عصر نرسیده به 
 چهارراه بهار

55427500 

701 
خراسان 

 رضوی
 تايباد

يوسف اباد خ امام خميني ابتداي خ 
 15شريعتي ش 

54528888 

702 
خراسان 

 رضوی
 تايباد

خ امام خميني مقابل نمايندگي 
 سايپا دفترثامن

54533030 

703 
خراسان 

 رضوی
 تربت جام

خراسان رضوی شهرستان تربت 
پاسگاه مالکی -جام روستای کاریزنو 

 جنب مطب دکتر رنجبر
05152953287 

704 
خراسان 

 رضوی
 تربت جام

خیابان المهدی جنب ساختمان 
 سفید

52538005 

705 
خراسان 

 رضوی
 تربت جام

-بلوار امام خمینی -تربت جام
 روبروی تعویض روغن شیرمحمدی

52544023 

706 
خراسان 

 رضوی
 تربت جام

تربت جام بلوارامام خمینی منبع 
اب روبروی بانک ملی ش امام 

 حسن )ع(
52544571 

707 
خراسان 

 رضوی
 تربت حيدريه

تربت حیدریه،خیابان فردوسی 
شمالی،باالتر از مخابرات،بین 

 25و  23فردوسی 
05312237776 

708 
خراسان 

 رضوی
 تربت حيدريه

تربت حیدریه خیابان طالقانی نبش 
 15طالقانی نبش طالقانی 

52227464 
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709 
خراسان 

 رضوی
 تربت حيدريه

میدان مرکزی پست قدیم دفتر 
 دانش

52238585 

710 
خراسان 

 رضوی
 46139000 44چناران نبش امام خميني  چناران

711 
خراسان 

 رضوی
 درگز

درگز خ امام روبروی پست بانک 
 جنب طال فروشی ذوالفقاری

46228170 

712 
خراسان 

 رضوی
 درگز

درگز خیابان کالت یک روبروی اداره 
 مخابرات

46232464 

713 
خراسان 

 رضوی
 زاوه

خیابان انقالب روبرری شورای حل 
 اختالف

53783559 

714 
خراسان 

 رضوی
 زاوه

شهرستان زاوه دولت آباد خ 
 1شهیدرجائی رجائی

3724677 

715 
خراسان 

 رضوی
 سبزوار

خيابان -ميدان شهرباني -سبزوار
 روبروي هنرستان چمران-بهار

44235351 

716 
خراسان 

 رضوی
 سبزوار

سبزوار خ امیرکبیر -خراسان رضوی
 23-21بین امیرکبیر

09151741533 

717 
خراسان 

 رضوی
 سبزوار

خ اسدابادی روبروی بانک ملی 
 اداره برق

44299000 

718 
خراسان 

 رضوی
 سبزوار

خیابان عطاملک جنوبی پایین تر از 
میدان رسالت ) شیرها ( نبش 

 31عطاملک 
44441400 

719 
خراسان 

 رضوی
 سبزوار

متری هویزه روبروی بنیاد  30خ 
 شهید

44228815 

720 
خراسان 

 رضوی
 05125222457 70سرخس خیابان فلسطین پالک سرخس

721 
خراسان 

 رضوی
 سرخس

خيابان -سرخس-خراسان رضوي
خدمات ارتباطي -امام خميني چهار

34522500 
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 سپهري

722 
خراسان 

 رضوی
 سرخس

خ امام خمینی بعداز بانک سپه 
 دفتر پیشخوان دولت

34529666 

723 
خراسان 

 رضوی
 شيلگان

روستای  -درگز -خراسان رضوی
 شیلگان

05146643335 

724 
خراسان 

 رضوی
 طرقبه

مشهدطرقبه خ صاحب الزمان 
 29پ

05124227035 

725 
خراسان 

 رضوی
 4632003 16فریمان خیابان امام خمینی فريمان

726 
خراسان 

 رضوی
 05812223664 11خ مطهری روبروی کالنتری قوچان

727 
خراسان 

 رضوی
 قوچان

خ ولیعصر)عج( خ هاتف نبش 
 84چهارراه اول جنب پ

47234884 

728 
خراسان 

 رضوی
 قوچان

خیابان مولوی روبروی مسجد 
دفتر پیشخوان  - 23پالک -جامع 

 خدمات دولت جامع
47226000 

729 
خراسان 

 رضوی
 47237232 80پ  17خ ش مطهری مطهری  قوچان

730 
خراسان 

 رضوی
 كاخك

گناباد کاخک ابتدای خیابان 
 امامزاده

57373060 

731 
خراسان 

 رضوی
 كاشمر

دور میدان روستا -بلوار امام رضا
 شرکت تعاونی انصار

55262048 

732 
خراسان 

 رضوی
 كاشمر

بلوار معلم حد فاصل میدان شهید 
 رجایی و شهید غالمی

55239239 

733 
خراسان 

 رضوی
 كاشمر

خرداد  15خرداد روبرو  15کاشمر خ 
2 

55244399 

 05328244161ابتدای  -کاشمر -خراسان رضوی كاشمرخراسان  734
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دفترپیشخوان  -خیابان دادگستری رضوی
 معینی

735 
خراسان 

 رضوی
 كالت )خراسان رضوي(

خراسان رضوی کالت خ امام 
 خمینی پاساژ کریمی

34723141 

736 
خراسان 

 رضوی
 57226384 مقابل مصال-خ غفاری-گناباد گناباد

737 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

خیابان آیت اهلل بجهت نبش 
 55پالک  24بهجت 

32247555 

738 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

جنب بانک  - 45و  43بین معلم 
 672پالک  -شهر 

05138927004 

739 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

مشهد مطهری جنوبی بین مطهری 
 14و12جنوبی 

05117291068 

740 
خراسان 

 رضوی
 32794993 170پ  6طالب خ مفتح  مشهد )خراسان رضوي(

741 
خراسان 

 رضوی
 37052206 3مشهد نبش دانشگاه  مشهد )خراسان رضوي(

742 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

پالک  26بلوار معلم نبش معلم 
618 

36023828 

743 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

-34نبش هنرستان-بلوار هنرستان
 260پ

65447430 

744 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

داخل  7شهرک شهید رجایی حر 
 میالن سمت چپ

33727027 

745 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

بین  -خیابان الهیه  -بزرگراه میثاق 
 قطعه دوم 11و  9الهیه 

35312939 

746 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

 5میدان راهنمایی نبش صادقی
 5پ

37260539 

 05138469528 90پالک  28مشهد احمدآباد رضا  مشهد )خراسان رضوي(خراسان  747
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 دفتر امورمشترکین رضوی

748 
خراسان 

 رضوی
 33689599 13بلوار وحدت نبش وحدت  مشهد )خراسان رضوي(

749 
خراسان 

 رضوی
 38682824 394پ 20و18بین وکیل آباد  مشهد )خراسان رضوي(

750 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

و  31بلوار فرامرز بین فرامرز
 367پ33

36072008 

751 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

خراسان رضوی مشهد پنجتن 
 45مقابل پنجتن 

32151700 

752 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

 61و  59بلوار پیروزی بین -مشهد
 51پ 

38911107 

753 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

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

32171761 

754 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

نبش 18مشهد ملک الشعرابهار
 9شوش

38527021 

755 
خراسان 

 رضوی
 38581411 181پ 57و55مشهد بین امام رضا مشهد )خراسان رضوي(

756 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

روبروی  -بلوار فکوری -مشهد
 دفتر پیشخوان دولت - 6فکوری

38900053 

757 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

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

37260123 

758 
خراسان 

 رضوی
 6063006 32پالک4و  2بین استقالل  مشهد )خراسان رضوي(

759 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

مشهد قاسم اباد تقاطع شاهدو 
 1051اندیشه پالک 

36674700 

760 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

 16نبش کرامت9بلوار مفتح شرقي 
 دفتر پیشخوان

32516055 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

761 
خراسان 

 رضوی
 36089100 577پالک  47و45بین امامت  مشهد )خراسان رضوي(

762 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

نبش  33متری طالب مفتح30
 13پ 33/1مفتح

32570050 

763 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

مشهد بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 
 1ط2پ 25

38800083 

764 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

بین چهارراه صیاد شیرازی و 
 10پالک -68پییروزی 

38656152 

765 
خراسان 

 رضوی
 05118666029 54پالک55مشهد بلوار معلم معلم  مشهد )خراسان رضوي(

766 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

ابتداي بلوارهدايت روبروي آتش 
نشاني ساختمان هدايت مغازه 

 12همكف پالك 
37340090 

767 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

و  88خ آيت ا... عبادي بين عبادي 
 1142داخل پاساژ پالك  90

37340079 

768 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

مشهدبلوار فردوسی بین میدان 
جانباز و ثمانه پشت استگاه 

 137توبوس پالک 
37658836 

769 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

بلوارولیعصر بین -کوی امیر-مشهد
 3و1ولیعصر

37652200 

770 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

سیدی بلوار صبا تقاطع صبا و شهید 
 439دایی پالک 

3851440 

771 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

پ  22و  20مشهد بل سجاد بین 
420 

36300 

772 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

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

1050 
38446797 
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773 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

خراسان رضوی شهرستان مشهد 
 4خیابان کوهسنگی کوهسنگی

 2پالک
38527772 

774 
خراسان 

 رضوی
 3444243 19بل فرودگاه پروين اعتصامي مشهد )خراسان رضوي(

775 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

ابتدای شهرک امام  65بلوار توس 
 10علی سمت راست پ

05116584333 

776 
خراسان 

 رضوی
 مشهد )خراسان رضوي(

مقابل  3بل فرامرز عباسي فرامرز
 سالن حاتمي

6095772 

777 
خراسان 

 رضوی
 ملك آباد )خراسان رضوي(

روبروی آموزشو -ملک آباد -مشهد
 وپروش

33523181 

778 
خراسان 

 رضوی
 مه والت

فيض اباد مه والت خ شريعتي 
 جنب شيريني سراي بهاران

6726334 

779 
خراسان 

 رضوی
 نسر

روستای -بخش رخ -تربت حیدریه 
 نسر

53243155 

780 
خراسان 

 رضوی
 نصرآباد )خراسان رضوي(

تربت جام بخش نصرآباد حاشیه 
 15و17جاده بین خ امام رضا ع 

52624499 

781 
خراسان 

 رضوی
 43328981 12خیابان شریعتی نبش شریعتی  نيشابور

782 
خراسان 

 رضوی
 نيشابور

بلوارجمهوریاسالمی مقابل 
جنب رستوران تاالر قصر  12کالنتری

 شب
42252900 

783 
خراسان 

 رضوی
 42253000 امام ابتدای منوچهری شمالی نيشابور

784 
خراسان 

 رضوی
 نيشابور

نیشابور میدان خیام روبه روی 
میدان روز بلوار سروستان دفتر 

 پیشخوان
05512233180 
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785 
خراسان 

 رضوی
 نيشابور

نیشابور خ امام میدان خیام روبروی 
میراث فرهنگی خدمات ارتباطی 

 رجائی
42216800 

786 
خراسان 

 رضوی
 نيشابور

ابتدای خ  -خ فردوسی جنوبی 
 عدالت شرقی

42239053 

787 
خراسان 
 شمالی

 اسفراين
روبروی مسجد -خیابان مطهری

-جنب پاساژ وحدت-جامع قدیم
 111پالک

37222125 

788 
خراسان 
 شمالی

 7239450 4پالک  32خیابان امام خمینی  اسفراين

789 
خراسان 
 شمالی

 آشخانه
روبروي  -شهر پيش قلعه -آشخانه

 بانك كشاورزي
32883810 

790 
خراسان 
 شمالی

 آشخانه
خیابان هاشمی نژاد جنب -آشخانه

تقاطع هاشمی نژاد و امام خمینی 
 590پ 

32921611 

791 
خراسان 
 شمالی

 بجنورد
خ طالقاني شذقي جنب ك 

 جاجرمي
05842223963 

792 
خراسان 
 شمالی

 بجنورد
حد فاصل کالته محمد علی پهلوان 

 و شهید آذرسا
32284247 

793 
خراسان 
 شمالی

 بجنورد
 17راه  4بجنورد خ طالقانی شرقی 

شهریور مقابل بانک سپه دفتر 
 پیشخوان الهامی

2242043 

794 
خراسان 
 شمالی

 بجنورد
خيابان طالقاني شرقي بين پارک 

 شهر و کتابخانه دهخدا
32257952 

795 
خراسان 
 شمالی

 بجنورد
خ طالقاني غربي چهارراه ژاندارمري 

 نبش تقاطع
32240606 

796 
خراسان 
 شمالی

 32227778 خيابان آزادی-بجنورد بجنورد
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797 
خراسان 
 شمالی

 بجنورد
بجنورد خ امام خميني غربي 

 1372پ
2314490 

798 
خراسان 
 شمالی

 جاجرم
خراسان شمالي گرم خ 

 9پالک3انقالب
32503544 

799 
خراسان 
 شمالی

 جاجرم
خراسان شمالی جاجرم خیابان 
 1بانک تجارت روبه روی چمران 

2277006 

800 
خراسان 
 شمالی

 جاجرم
خ شهيد باهنر جنب اموزش 

 وپرورش
32277600 

801 
خراسان 
 شمالی

 05856235700 خ سعدی بعدچهارراه گلستان شيروان )خراسان شمالي(

802 
خراسان 
 شمالی

 مانه وسملقان
بهمن.نرسيده به 22اشخانه.خيابان 

 دبيرستان فاطمه زهرا
05854225278 

803 
خراسان 
 شمالی

 ميان آباد اسفراين
خراسان شمالي.اسفراين.ميدان 

 797بسيج.ابتداي خ امام.پالك
37231033 

 اميديه )خوزستان ( خوزستان 804
بازار مهاجرین روبروی رستوران 

 تشریفات
52628720 

 انديمشك خوزستان 805
اندیمشک کوی شهدا خ 

شهیدآوینی )پرتو( بین خ بازگیر و 
 157خ اردوانی جنب بازارچه پالک 

42650030 

 انديمشك خوزستان 806
كوي لور بلوار شهيد بهشتي 

 39پالك
42661000 

 06135589321 متری 20کوی مهدیس خیابان  اهواز خوزستان 807

 اهواز خوزستان 808
گلستان کوی سعدی نبش خ 

 جاویدغربی ساختمان دیپلمات
33354465 

 اهواز خوزستان 809
کوی فاطمیه)یوسفی( بین خیابان 

 پاداد شهر 6و  5
35520852 

 2236008 اهواز نادری خ علم الهدی جنوبی اهواز خوزستان 810
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 اهواز خوزستان 811
کمپلو خیابان بنی هاشم بین کیان 

و غزنوی روبه روی بانک ایران زمین 
 301پالک 

33799499 

 اهواز خوزستان 812
اهواز خ نادری بین نظامی و 

خوانساری رو به روی بانک صادرات 
 ساختمان قاطع طبقه اول

32211230 

 اهواز خوزستان 813
اهواز خیابان سلمان  -خوزستان 

فارسی شرقی بین خ شریعتی و 
 261محمدیان زاده پالک 

32217445 

 اهواز خوزستان 814
اهواز : اخر اسفالت انتهای خیابان 

 22شریعتی جنوبی بعد از کالنتری
 نبش سراج

5507275 

 33771822 اهواز فلکه کمبلو اهواز خوزستان 815

 اهواز خوزستان 816
خرمشهر خیابان چهل متری جنب 

 بیمه آسیا
53512010 

 اهواز خوزستان 817
-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خ

طبقه فوقانی فروشگاه -مستعان
 امانیه

33332112 

 اهواز خوزستان 818
شرقی جنب درب  18کیانپارس خ 

 اوزانس بیمارستان آریا
33372366 

 اهواز خوزستان 819
اهواز خ بنی هاشم بین هاللی 

 509وفراهانی پ
3791784 

 اهواز خوزستان 820
اهواز خ سی متری نرسیده به چهار 

 راه زندبین صابرپور وهاللی
32926336 

 اهواز خوزستان 821
اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از 

میدان بین مریدی و بایینی روبروی 
 سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر

35539735 

 34491960خ  -ف چیتا  -زیتون کارمندی  اهواز خوزستان 822
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 بین حجت و فردوس -زیتون 

 اهواز خوزستان 823
زيتون كارمندي خيابان فاطمي بين 

 36زبا و زهره پ
34445209 

 43626323 نبش میدان سپاه پاسداران ايذه خوزستان 824

 ايذه خوزستان 825
ایذه خیابان امام نرسیده به گاراژ 

 محمدی
06143632666 

 06925227580 بلوار زاگرس روبروي دانشگاه ازاد ايذه خوزستان 826

 43626010 ايذه چهار راه امام خ حافظ شمالي ايذه خوزستان 827

 ايذه خوزستان 828
خوزستان ايذه چهار راه هالل احمر 

 دفتر امامي
43624444 

 43626012 ميدان واليت ايذه خوزستان 829

 آبادان خوزستان 830

خیابان -احمدآباد-آبادان-خوزستان
شیر خورشید روبروکلینیک شهید 

بهشتی دفترخدمات 
 53274ارتباطي

53338311 

 آبادان خوزستان 831
خوزستان آبادان کوی قدس 

روبروی فرمانداری ردیف  3ایستگاه
 شرکتی 28

53330270 

 آبادان خوزستان 832
 2جنب الله 12ابادان ایستگاه 

 پیشخوان دولت
53369019 

 52664926 خ جانبازان جنب پارك بعثت آغاجارئ خوزستان 833

 43724777 باغملک خ آیت اهلل خامنه ای باغ ملك خوزستان 834

 باوئ خوزستان 835
خوزستان شهر شيبان بلوار اصلي 

 5نبش خ 
36573514 

 بندرماهشهر خوزستان 836
ماهشهر خ شریفی تقاطع منتظری 

 55پ 
52330528 

 06713325696خوزستان بهبهان خیابان شهیدآباد  بهبهان خوزستان 837
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 118پ

 تشان خوزستان 838
شهر -شهرستان بهبهان-خوزستان

ابتدای خیابان وردی  -تشان 
 درمانگاه

06152807770 

 52673480 خوزستان جایزان خیابان ولیعصر جايزان خوزستان 839

 53510090 خرمشهر خ خلیج فارس حسينيه خرمشهر خوزستان 840

 خرمشهر خوزستان 841
کوت شیخ خیابان ایران زمین جنب 

 بنگاه رسام
06153533984 

 خرمشهر خوزستان 842
متزی روبروی داروخانه شبانه  40خ 

 روزی جنب
06324229754 

 53513164 بازار صفا خ سرپوشیده خرمشهر خوزستان 843

 دزفول خوزستان 844
خیابان شریعتی بین خ امام 

 وافرینش جنب پاساژ ولیعصر
06412270036 

 دزفول خوزستان 845
بلوار جمهوري بين ابوريحان 

 بهمن دفتر پیشخوان کالنتر22و
42245775 

 دزفول خوزستان 846
خوزستان دزفول خ منتظری نبش 

 بهشتی
412221862 

 دشت آزادگان خوزستان 847
بلوار ایتاهلل  -سوسنگرد  -خوزستان 

خامنه ای بعد از ترمینال سابق 
 -جنب سپاه 

36750956 

 رامهرمز خوزستان 848
بلواررزمندگان نبش خیابان 

 10نرگس
43556678 

 رامهرمز خوزستان 849
-شهرستان رامهرمز  -خوزستان 

روبرو -خیابان انقالب-میدان آزادی
 مخابرات

43529560 

 رامهرمز خوزستان 850
رامهرمزخ امام نرسيده به فلكه 

 ادهم روبروی بانک ملی
43520312 
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 رامهرمز خوزستان 851
خوزستان رامهرمز خ طالقانی شرقی 

جنب بانک سینا )دفتر پیشتاز 
 ارتباط(

43520625 

 سوسنگرد خوزستان 852
شهرستان دشت -خوزستان 

بلوار  -شهر ابوحمیظه  -آزادگان 
 اصلی آزادگان جنب کارواش احمد

36758063 

 06124223477 سوسنگرد خ معلم ک روبروی سینما سوسنگرد خوزستان 853

 53722688 خوزستان شادگان خ پاسداران شادگان )خوزستان ( خوزستان 854

 شوش خوزستان 855
ابتدای بلوار -شوش شهرک دانیال 

 قانون
42870405 

 06425228210 15شوش دانیال خ رجایی پ  شوش خوزستان 856

 شوش خوزستان 857

خوزستان شوش دانیال بلوار 
دفتر 366مدرس غربی پ

پیشخوان خدمات دولت وبخش 
 عمومی

42820352 

 شوشتر خوزستان 858
خ شریعتی غربی کوچه برابن مالک 

 روبروی اداره اوقاف
36220735 

 شوشتر خوزستان 859
شوشترفرهنگ شهرخ عمارنبش 

 ساختمان مادر10خ
36230378 

 شوشتر خوزستان 860
شوشترخ شریعتی شرقی روبروی 

 بانک تجارت
36211908 

 06126225682 خوزستان شوشتر پل خراطان شوشتر خوزستان 861

 شوشتر خوزستان 862
شوشترجاده صاحب الزمان)عج( 

 روبروی دبستان عصمت
36244025 

 شوشتر خوزستان 863
ضلع -خ شريعتي-شهريور17ميدان

 غربي روبروي رستوران كارون
0612610925 

 36325884 گتوند خ امام جنب بانک ملی گتوند خوزستان 864
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 گتوند خوزستان 865
خوزستان گتوند ابتدای خ استقالل 

 جنب ترمینال نبش بازار روز
36320037 

 گتوند خوزستان 866
گتوند خ استقالل بين شهيدطيبي 

 وميثم
36321570 

 43296454 اللی بلوار شهید محالتی -خوزستان اللي خوزستان 867

 اللي خوزستان 868
دی 21خوزستان اللی میدان شهدای

 دفتر پیشخوان دولت مرکزی اللی
43296550 

 52422996 شهرچمران چهارراه امام ضلع عربی ماهشهر خوزستان 869

 مسجدسليمان خوزستان 870
باشگاه مركزي دفترخدمات 

 53196ارتباطي
06813331345 

 مسجدسليمان خوزستان 871
خ ازادی باالتر از فروشگاه بسیجیان 

 پاساژ شهدا
43224707 

 مسجدسليمان خوزستان 872
خیابان ازادی فلکه بانک ملی 

 مرکزی جنب بانک انصار
43222088 

 43221963 مسجدسلیمان مسجدسليمان خوزستان 873

 هنديجان خوزستان 874
هندیجان جنوبی خ ولیعصرمیدان 

 انقالب
52570014 

 36784655 هویزه خ امام رضا)ع( هويزه خوزستان 875

 35244338 شهربورمیدان پیر17خ  ابهر زنجان 876

 ابهر زنجان 877
زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی 

متری پردیس نبش ک  18ابتدای 
 1ولی پ 

35275061 

 35227071 2ميدان مصلي ابتداي خ امام پ ابهر زنجان 878

 34225452 خ امام ميدان امام حسين خدابنده )قيدار( زنجان 879

 خدابنده )قيدار( زنجان 880
شهر سجاس خ امام روبروي شبكه 

 بهداشت
34332089 
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 33366692 123خ ضیایی پالک -زنجان  زنجان زنجان 881

 زنجان زنجان 882
چهارراه امیرکبیر ابتدای خیابان 

 23.1شهدا پالک 
33367141 

 زنجان زنجان 883
شهرک ازادگان فلکه تجاری 

 5868پالک
33411610 

 زنجان زنجان 884
اراضی مصلی خیابان مصلی پنجم 

 9پالک
02433474494 

 زنجان زنجان 885
زنجان دروازه رشت جنب بانک 

 80صادرات پ 
02433463330 

 زنجان زنجان 886
خیابان شیخ فضل اله نوری، -زنجان

متر بعد از چراغ قرمز فرهنگسرا  100
 به طرف بی سیم ، جنب نانوایی

33464320 

 زنجان زنجان 887
زنجان سبزه میدان ابتدای خ 

 6فردوسی پ
33362002 

 زنجان زنجان 888
زنجان کوچه مشکی چهارراه اول 

 609پ
33449692 

 زنجان زنجان 889
خيابان شيخ فضل اله نوري ، نبش 
خيابان فياض بخش ، پست سابق 

 بيسيم
33462766 

 زنجان زنجان 890
خيابان سعدي وسط خيابان هفتم 

 4/4تير پ 
33363029 

 زنجان زنجان 891
اعتمادیه خیابام مرحوم 

دکترامیراعلم غضنفریان روبروی 
 2شهرداری منطقه 

33421895 

 صائين قلعه زنجان 892
زنجان شهر صائین قلعه خیابان 

امام پائين تر از تقاطع مدرس پ 
478 

35620808 
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 طارم )زنجان ( زنجان 893
طارم آببر خ امام نرسیده به بنیاد 

 شهید روبروی پیمان چاپ
32824880 

 دامغان سمنان 894
ابتدای -میدان فرهنگ-دامغان

سمت راست -خیابان طالقانی
 6پالک

35263707 

 دامغان سمنان 895
دامغان میدان شهدا خیابان شهدا 

 چهار راه دوم
35251655 

 سمنان سمنان 896
ابتدای بلوارولیعصر روبروی مسجد 

 ولیعصر طبقه همکف
33348004 

 سمنان سمنان 897
سمنان خ امام میدان شریعتی 

 جنب نانوایی
33328546 

 شاهرود )سمنان ( سمنان 898
-روبروي هالل احمر-شهرك وليعصر

 دفتر خدمات ارتباطي وليعصر
02733312740 

 شاهرود )سمنان ( سمنان 899
شاهرود . میدان هفت تیر . بلوار 

 8طاهری . پالک 
32391366 

 شاهرود )سمنان ( سمنان 900
خیابان تهران  -شاهرود -سمنان

 روبروی مهدیه بزرگ
32341314 

 شاهرود )سمنان ( سمنان 901
متریروبروی موسسه 28خیابان 

 ثامن
32333351 

 32234545 شهریور دفتر پیشخوان دولت17خ  شاهرود )سمنان ( سمنان 902

 32524598 بسطام خ مهدیه جنب بانک سپه شاهرود )سمنان ( سمنان 903

 شاهرود )سمنان ( سمنان 904
شاهرود خ شهدا اول سعدی 

 4روبروی سعدی
32360060 

 32239000 شاهرود خ فردوسی ج شیرینی سرا شاهرود )سمنان ( سمنان 905

 شاهرود )سمنان ( سمنان 906
خرداد روبروی کوچه مسجد  15خ 

 21امام حسن )ع( پ 
32242484 

 34206555میدان -خیابان دانشگاه-گرمسار گرمسار سمنان 907
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 جنب ساندویچی زاپاتا-سوسنگرد

 32573579 مجن جنب بانک کشاورزی مجن سمنان 908

 33626147 مهدیشهر خیابان صاحب الزمان مهدئ شهر سمنان 909

 مهدئ شهر سمنان 910

سمنان مهدیشهر خ امام باالتر از 
دفتر پیشخوان 98بانک مسکن پ

دولت مرادعلیانپست بانک 
53344 

33627722 

911 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 ايرانشهر
روبه روی  10خ طالقانی کوچه 

 15تعاونی 
72231615 

912 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 ايرانشهر
خ امام خمینی حدفاصل معلم 

 وابوذر
72231415 

913 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 37221811 9نبش بلوچ  -بلوار بلوچ  ايرانشهر

914 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 چابهار
بلوار علی ابن -شهرک گلشهر

جنب مسجد امام -ابیطالب
 علی)ع(

35330456 

915 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 چابهار
چابهار بل امام محوطه سینما 

 دفترشهیدریگی
35322260 

916 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 خاش
سیستان و بلوچستان خاش 

خیابان رودکی تقاطع خیابان شهید 
 بهشتی

33724089 

917 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 33724521 17خاش خیابان انقالب خاش
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918 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زابل
زاهدان زیباشهر خیابان ویال 

حدفاصل فرخی و البرز رو به روی 
 بانک تجارت

33288560 

919 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زابل
خیابان شهید باقری، تقاطع با 

 خیابان فردوسی
32229737 

920 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زابل
زابل خ امام روبروی مخابرات 

 مرکزی داخل پاساژ پهلوانی
05422231322 

921 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 32233000 28خیابان امام خمینی  زابل

922 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زابل
خيابان شهيد مطهري حد فاصل 

 244پالك  24و22مطهري 
32245005 

923 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زابلي
سیستان وبلوچستان شهرستان 

-خ بلوچستان -مهرستان 
 3بلوچستان 

37722905 

924 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 33254666 24خیابان بهشتی پالک زاهدان

925 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زاهدان
زاهدان فلکه کوزه میدان کوثر 

 24و  22خیابان مکران بین مکران
 جنب بازار مشترک

33514892 

926 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 33415971 19نبش دانشگاه  -خیابان دانشگاه زاهدان

 33413743خیابان مصطفی خمینی جنب  زاهدانسیستان  927
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و 
 بلوچستان

 سازمان بهزیستی

928 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 33436116 3زاهدان اميركبير زاهدان

929 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زاهدان
بل جمهوری تقاطع معلم ساختمان 

 امور مشترکین
33490414 

930 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 33509699 12زاهدان خ طباطبائي زاهدان

931 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زاهدان
خيابان میرزای شیرازی تقاطع خیام 

 و بهشتی
33239910 

932 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 زهك
شهرستان زهك خیابان صاحب 

 2الزمان نبش صاحب الزمان
 دفترپیشخوان دولت

32615138 

933 
سیستان 

و 
 بلوچستان

سراوان )سيستان 
 وبلوچستان (

 37631081 خیابان سید قطب

934 
سیستان 

و 
 بلوچستان

سراوان )سيستان 
 وبلوچستان (

 40سراوان خیابان نبوت بین نبوت 
 42و 

37628743 

935 
سیستان 

و 
 بلوچستان

سراوان )سيستان 
 وبلوچستان (

سراوان خیابان سید قطب نبش 
سید قطب دهم مقابل آموزش و 

 پرورش
37640045 

936 
سیستان 

و 
محمدآباد )سيستان 

 وبلوچستان (
شهرستان هامون محمداباد خ امام 

 خمینی
32632412 
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 بلوچستان

937 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 نوك آباد
سیستان وبلوچستان خاش نوک 

اباد خ خاتم االنبیا ءمیدان امام 
 حسین

33734067 

938 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 هيرمند)ميان كنگي(
شهر دوست  -شهرستان هیرمند 

 -خیابان امام خمینی)ره(  -محمد 
 جنب گروهان مرزی

32623032 

939 
سیستان 

و 
 بلوچستان

 هيرمند)ميان كنگي(
هیرمند خ امام خمینی روبرو کمیته 

 امداد
32622448 

 n.nassaar73@gmail.com 61912222 ابرج فارس 940

 اردكان )فارس ( فارس 941
فارس سپیدان اردکان خ ترمینال 

 دفتر پیشخوان قادری
36720888 

 ارسنجان فارس 942
فارس ارسنجان ابتدای خیابان 

 طالقانی
07143528711 

 ارسنجان فارس 943

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

جنب مدرسه -خمینی)ره(غربی
 سید جمال حسینی

43526291 

 ارسنجان فارس 944
فارس ارسنجان بلوار بسیج جنب 

 بیمه ایران
43523981 

 43528725 ارسنجان انتهای بلوار پاسداران ارسنجان فارس 945

 استهبان فارس 946
فارس استهبان جنب جهاد 

 كشاورزي
53223210 

 44531118 اقليد خ امام محله باغستان اقليد فارس 947

 اقليد فارس 948
اقليد بلوار مطهري روبروی مسجد 

سیدالشهدا پایین تر از فروشگاه 
44527536 
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 کوروش

 44557122 ابتداي بلوار شريعتي اقليد فارس 949

 آباده فارس 950
استان فارس شهرستان آباده میدان 

 بسیج جنب هالل احمر
07144341003 

 44341990 اباده خیابان سعدی آباده فارس 951

 آباده فارس 952
بلوار استقالل روبروی ساختمان 

 پزشکان
44347720 

 باالده جره فارس 953
باالده خیابان شاهد ساختمان 

 پست
2474939 

 بوانات فارس 954
بوانات سوریان خیابان امام خمینی 

 روبروی مسجد جامع
44406184 

 بوانات فارس 955
بوانات باالتر از بانک تجارت .طبقه 

 هم کف صندوق کار آفرینی آمید
44405086 

 44405955 فارس بوانات م معلم بوانات فارس 956

 44404990 فارس بوانات بوانات فارس 957

 07144405211 بوانات.شهرک ولی عصر بوانات فارس 958

 44423951 فارس بوانات کره ای خ حافظ بوانات فارس 959

 بوانات فارس 960
بوانات سرچهان كره اي جنب بلوار 

 ست1امام خميني خيابان 
44423555 

 بيرم فارس 961
بیرم خیابان -الرستان-فارس

 روستایی
52554402 

 43566511 سعادت شهر بلوار امام پاسارگاد فارس 962

 جنت شهر فارس 963
جنت شهر بلوار امام روبروي خ ش 

 فهميده
07326325820 

 54333353 میدان مولوی-جهرم جهرم فارس 964

 54346178 چهارراه سپاه ابتدای بلوار انقالب جهرم فارس 965
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 جهرم فارس 966
فارس جهرم بلوارشهیدرجایی 

 حدفاصل پل اول و دوم
54228525 

 جهرم فارس 967
فارس جهرم شهرک انقالب خیابان 

 فجر
54263094 

 جهرم فارس 968
فارس جهرم بلوار معلم روبروی 

 مجتمع فرهنگی هنری
54233437 

 جهرم فارس 969
خیابان حافظ نبش ک 

 26شهیدبهشتی 
54449724 

 جهرم فارس 970

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

 پیشخوان دولت

54440320 

 جهرم فارس 971
جهرم خ امام خمینی جنب حسینیه 

 علی پهلوان
54345442 

 جهرم فارس 972
بهمن مقابل  22فارس جهرم خ 

بانک مسکن دفتر پیشخوان دولت 
 هادوی

07912223299 

 54513225 خيابان انقالب-شهر خاوران -جهرم جهرم فارس 973

 جهرم فارس 974
جهرم ميدان مصلي خيابان 

 فرداسدی روبروی کوچه ششم
54330757 

 حاجي آباد )فارس ( فارس 975
حاجی آباد _  -زرین دشت  -فارس

 خ آیت اهلل نسابه
53721256 

 32727070 خرامه میدان دانشجو خرامه فارس 976

 خرم بيد فارس 977
فارس قادرآباددشت مرغاب 

 11بلواررسالت کوچه 
07523682256 

 خرم بيد فارس 978
فارس صفاشهر خیابان امام خمینی 

 باالتر از بانک انصار
07523524026 
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 07523556847 خرمی-صفاشهر  خرم بيد فارس 979

 44454025 صفاشهر سه راه بوانات خرم بيد فارس 980

 07222625100 فارس خشت خ ولیعصر اداره پست خشت فارس 981

 خنج فارس 982
خ  -شهرستان خنج  -استان فارس 

 امام خمینی
52625270 

 داراب )فارس ( فارس 983
داراب خ شهيد رجائی جنب بانک 

 ملی مرکزی ساختمان پارسیان
53521000 

 07153692601 داراب داراب )فارس ( فارس 984

 داراب )فارس ( فارس 985
خ سلمان فارسی خ حافظ مجتمع 

 تجاری حافظ طبقه همکف
07326249157 

 داراب )فارس ( فارس 986
شهرک آیت ا...  -داراب-فارس
روبروی دفتر روزنامه داراب  -نسابه
 امروز

53579161 

 07326261445 بلوارجمهوری جنب مصلی داراب )فارس ( فارس 987

 53684611 فارس داراب دوبرجي داراب )فارس ( فارس 988

 داراب )فارس ( فارس 989
جت شهر بلوار امام دفتر پيشخوان 

 خدمات دولت
53643729 

 داراب )فارس ( فارس 990
استان فارس شهرستان داراب 

شهرفدامي خیابان ولی عصرنبش 
 کوچه شهیدباهنر

53692800 

 دبيران فارس 991
فارس شهرستان زرین دشت شهر 

 دبیران خیابان ولی عصر
53753626 

 42644727 11روبروی کالنتری  -شهر مصیری  رستم فارس 992

 32620053 نبش کوچه پیروزی-بلوار بخشنده زرقان فارس 993

 53730840 روستاي زيراب كوچه شهيد فهميده زيرآب )فارس ( فارس 994

 36748087 فارس سپیدان هماشهر سپيدان فارس 995
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 سپيدان فارس 996
سپیدان خ امام نبش کوچه مسجد 

 جامع
36722111 

 سرچهان فارس 997

بخش -شهرستان بوانات -فارس 
خ امام -شهر حسامي -سرچهان 

دفتر پيشخوان -خميني )ره(
 خدمات دولت

07144428500 

 سروستان فارس 998
خ امام خميني ره روبروي پاساژ 

 جاللی
37844184 

 سلطان آباد )فارس ( فارس 999
شیراز خرامه سلطان شهر خیابان 

 امام حسین
32738114 

 شهرپير فارس 1000
فارس شهرستان زرین دشت 

 شهرپیر خ امام خمینی ره
07327273540 

 53443038 استان فارس. فسا. میانشهر شيبكوه )فارس ( فارس 1001

 شيراز )فارس ( فارس 1002
بلوار زند ابتدای هفت تیر سمت 

 3چپ ساختمان شیراز نقش طبقه 
 1واحد 

32343728 

 شيراز )فارس ( فارس 1003
ورودي -خيابان فرصت شيرازي 

 شهرك سيبويه
37243934 

 شيراز )فارس ( فارس 1004
دفتر  17شیراز میدان پارسه ک

 پیشخوان
07138246948 

 شيراز )فارس ( فارس 1005
شیراز فلکه گاز بولوار آزادی کوچه 

15 
07132298300 

 شيراز )فارس ( فارس 1006
شیراز بلوارنصرشرقی حدفاصل 

 35و  33کوچه 
37440934 

 36244584 بعد از پارک علوی-تاچارا-شیراز شيراز )فارس ( فارس 1007

 شيراز )فارس ( فارس 1008
معالی آباد روبروی مسجد شهید 

دستغیب ساختمان رازی طبقه اول 
36241854 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 دفتر پیشخوان

 36367886 156معالی اباد کوی وحدت پالک شيراز )فارس ( فارس 1009

 38256145 21خ نبی اکرم نبش کوچه  شيراز )فارس ( فارس 1010

 شيراز )فارس ( فارس 1011
شیراز سی متری سینما سعدی 

روبروی کالنتری ساختمان طاها 
 دفتر پیشخوان

32344700 

 شيراز )فارس ( فارس 1012
روبروی -بلوار ایران-صدرا-شیراز

 دانشکده هنر و معماری
7116413337 

 شيراز )فارس ( فارس 1013
فروردین رو به روی  12شیراز میدان 

 میدان
37393322 

 07132613255 شیراز داریون خ شریعتی شيراز )فارس ( فارس 1014

 شيراز )فارس ( فارس 1015
شيراز چهارراه تحويلي خ شهيد 

 5حراف نبش ك
07138390584 

 شيراز )فارس ( فارس 1016
شیراز بلوار امیرکبیر روبروی باغ 

جنت مجتمع تجاری ایرانیان واحد 
B7 

38441088 

 شيراز )فارس ( فارس 1017
شیرازخیابان توحید روبروی بازار 

 دشتی
32338655 

 32324526 خیابان نادر باسکول نادر شيراز )فارس ( فارس 1018

 شيراز )فارس ( فارس 1019

استان فارس / شیراز / بلوار رحمت 
/ میدان کوزه گری، بسمت پل غدیر 

/ روبرو پمپ بنزین، قبل از دور 
 برگردان

37262477 

 شيراز )فارس ( فارس 1020
شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروی 

 پمپ بنرین
7361473 

 شيراز )فارس ( فارس 1021
شیراز.بلوار سیاحتگر نبش کوچه 

39 
38301614 
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 شيراز )فارس ( فارس 1022
شيراز بلوار ميرزاي شيرازي )تاچارا( 

 155جنب بانك رفاه پ
36250126 

 شيراز )فارس ( فارس 1023
خ زند غربی روبروی بیمارستان 

سعدی طبقه فوقانی سوپرمارکت 
 زند

07132354709 

 شيراز )فارس ( فارس 1024
شیراز بلوار امیر کبیر بعد از پل امام 
 حسن مجتبی نرسیده به سر والفجر

8226176 

 36265366 49خ قصر الدشت نبش کوچه  شيراز )فارس ( فارس 1025

 شيراز )فارس ( فارس 1026
شيراز بلوار پاسداران خيابان شهيد 

 16فالحي نبش كوچه 
38425689 

 شيراز )فارس ( فارس 1027
متری  20-شهرک سعدی-شیراز

کوچه -روبروی بانک ملت-سعدی
 پشت نان ماشینی -31

37313866 

 شيراز )فارس ( فارس 1028
متر نرسیده  400شیراز بلوار نصر ، 

 به چهارراه سرداران
37310313 

 36300913 69بلوار پاسداران پالک  شيراز )فارس ( فارس 1029

 شيراز )فارس ( فارس 1030
 9میدان ابوالکالم نبش کوچه 

 روبروی فروشگاه تکتاز
32283707 

 شيراز )فارس ( فارس 1031
بلوارنصرشرقی ابتدای خیابان 

 دستخضر
37441190 

 شيراز )فارس ( فارس 1032
شهرک سعدی روبروی آرامگاه نبش 

 بوستان 12کوچه 
37322570 

 37309220 شيراز بلوار نصر بعد از جهانگردی شيراز )فارس ( فارس 1033

 شيراز )فارس ( فارس 1034
شیراز خیابان شاهزاده بیگم ابتدای 

 متری شهید ظریف10
07117263875 

 شيراز )فارس ( فارس 1035
جنب -قدوسی غربی-شیراز

 1شهرداری ناحیه 
36275835 
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 شيراز )فارس ( فارس 1036
بلوار رحمت نرسیده به کوزه  -شیراز 

 16گری نبش کوچه 
37516346 

 شيراز )فارس ( فارس 1037
شیراز شهرک میانرود خیابان گل 

 بهار روبروی ایستگاه مترو
38408565 

 07117506500 17شیراز خ بنی هاشمی نبش ک شيراز )فارس ( فارس 1038

 شيراز )فارس ( فارس 1039
خ الزهرا روبروی بهزیستی بین ک 

 5و  3
07117254267 

 8230137 شيراز ب امير كبير مجتمع دريس شيراز )فارس ( فارس 1040

 36261382 4خیابان خلیلی نبش کوچه شيراز )فارس ( فارس 1041

 شيراز )فارس ( فارس 1042
ممسينبي ك شهيد نامجو  -فارس 

 روبروي دبيرستان شهيد ايزدي
07224221338 

 شيراز )فارس ( فارس 1043
شیراز شهرک گلستان نرسیده به 

 میدان دوم ابتدای بلوار جهاد
36209618 

 شيراز )فارس ( فارس 1044
 2خیابان پاییز روبروی کوچه

 مجتمع غزال
38256693 

 شيراز )فارس ( فارس 1045
بلوار مدرس حدفاصل پل غدیر و 

 سر پودنک
37205310 

 شيراز )فارس ( فارس 1046
ب جانبازان خ استاد شهریار نبش خ 

 قدسی شیرازی
37243080 

 شيراز )فارس ( فارس 1047
چهارراه شریف  -خیابان بریجستون

 نبش بیست متری رضوی -آباد
37235740 

 شيراز )فارس ( فارس 1048
خ زند دروازه سعدی روبروی خ 

 راهنمایی
32231984 

 37268787 شیراز ب مدرس ب رازی نبش فدک شيراز )فارس ( فارس 1049

 شيراز )فارس ( فارس 1050
ساختمان شایان  13مالصدرا کوچه 

 طبقه همکف
32321515 

 38245336بعد از  56بلوار عدالت چنوبی کوچه شيراز )فارس ( فارس 1051
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 فروشگاه نگین داخل کوچه

 شيراز )فارس ( فارس 1052
شیراز خیابان بنی هاشمی نبش خ 

 ابوذر
37531151 

 36461727 5نبش کوچه  -بلوار چمران  -شیراز  شيراز )فارس ( فارس 1053

 شيراز )فارس ( فارس 1054

حد فاصل چهار راه بنفشه و فلكه 
هنگ روبروی بانک رفاه نبش کوچه 

شماره تلفن همراه  25
09177019736 

32360526 

 شيراز )فارس ( فارس 1055
بلوار مدرس نبش خیابان كاوه 

 دفتر پيشخوان دولت
37351600 

 شيراز )فارس ( فارس 1056
چهارراه خلدبرین بسمت چهارراه 

مالصدرا سمت چپ قبل از 
 111پالک  2آتشنشانی کوچه 

36282408 

 شيراز )فارس ( فارس 1057
شيراز گويم خ اصلي جنب دفتر 

 نظام مهندسی شهرداری
36713461 

 شيراز )فارس ( فارس 1058
ميدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش 

 دفتر پيشخوان دولت6كوچه
36316876 

 صفاشهر فارس 1059
فارس خرم بید صفاشهر دو میدان 

 امام
44467042 

 53318485 فسا فسا فارس 1060

 فسا فارس 1061
فارس.فسا. بلوار صاحب 

 312الزمان.پالک
53340380 

 53315286 16فسا چهارراه مسجد حمزه پ  فسا فارس 1062

 53314206 ميدان پليس پاساژ گل خندان فسا فارس 1063

 فسا فارس 1064
ميدان مصلي بلوار معلم نبش خ 

 قيام
53336660 

 38730755سه راه بروجردي جنب الكتريكي  فيروزآباد )فارس ( فارس 1065
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 محمدي

 فيروزآباد )فارس ( فارس 1066
خیابان امام -فیروزآباد-فارس

 4خمینی شمالی )ره(نبش ک 
38724857 

 فيروزآباد )فارس ( فارس 1067
-فیروزآبادبلوار امام حسین)ع(

 بریدگی سوم
07138725411 

 فيروزآباد )فارس ( فارس 1068
فارس فیروزاباد خیابان آرادی 

 جنوبی جنب بانک سپه
38736280 

 فيروزآباد )فارس ( فارس 1069
فیروزابادفارس میدان امام 

 بهمن روبروفرهنگ ارشاد22خیابان
07126238284 

 فيروزآباد )فارس ( فارس 1070
فیروزاباد چهار راه مجاهدین کوچه 

 مسجد النبی
38736388 

 قادرآباد )فارس ( فارس 1071
فارس خرمبید قادرآباد روبروی 

 بانک مسکن دفتر پیشخوان دولت
44493319 

 07222226682 کازرون قایمیه خ دستغیب قائميه )فارس ( فارس 1072

 42415959 قايميه خ مصلي قائميه )فارس ( فارس 1073

 قيروكارزين فارس 1074
قیر،بلوارطالقانی،کوچه پژوهش 

 سرای فتحی قیری، کوچه سعادت
54523555 

 قيروكارزين فارس 1075
شهريور پاساژ  17قير بلوار امام خ 

 رضايي
54527410 

 54524217 قیروکارزین قيروكارزين فارس 1076

 كازرون فارس 1077
خ حضرتی روبروی مصلی 

 نمازجمعه
42216936 

 42240878 بلوار پریشان اپارتمان قائم كازرون فارس 1078

 كازرون فارس 1079
کازرون خیابان امام خمینی روبروی 

 پست
2218301 

 كازرون فارس 1080
استان فارس شهرستان کازرون 

خیابان امام خمینی جنب بانک 
07212232500 
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 مت مرکزی

 كازرون فارس 1081
کازرون چهارراه انتظامی حنب بانک 

 سیناساختمان قصر
42223377 

 كازرون فارس 1082
-خیابان ولیعصر-خشت

 دفترپیشخوان خدمات دولت
42452900 

 كازرون فارس 1083
خيابان شهداي جنوبي باالتر از 

 بانك انصار
42227135 

 كازرون فارس 1084
كنارتخته جاده شيرازبوشر جنب 

 بانك كشاورزي
42444231 

 كنارتخته فارس 1085
فارس کنارتخته ک آموزش و 
 پرورش دفتر خدمات ارتباطی

07222643090 

 37828156 كوار روبروي كالنتري پاساژ زارعي كوار فارس 1086

 37826450 میدان شهداروبرو بانک رفاه كوار فارس 1087

 گله دار فارس 1088
شهر  -شهرستان مهر-استان فارس

 گله دار
52855133 

 الر )فارس ( فارس 1089
راه 4الرستان فارس شهرقدیم 

گردان خیابان هنگ بعداز پاساژ 
 سلمان

52344237 

 المرد فارس 1090
اشكنان خيابان امام خميني جنب 

 بانك صادرات
52762116 

 المرد فارس 1091
خرداد  15المرد انتهای خیابان 

 خیابان شهید فهمیده
52723120 

 مرودشت فارس 1092
خیابان سعدی روبروی خیابان 

 رسالت جنب ساختمان وکال
43233800 

 مرودشت فارس 1093
مرودشت خ ابوذر شمالی نبش 

 کوی دانش غربی
43226552 

 58621933 كامفيروز دهستان خرم مكان مرودشت فارس 1094
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 مرودشت فارس 1095
مرودشت جنب سازمان تامین 

 اجتماعی
43338468 

 مرودشت فارس 1096
و میدان  11خ انقالب بین کالنتری

 مسجد الرسول
43334222 

 ممسني فارس 1097
روستای 5فارس ممسنی کیلومتر

 شیراسپاری
07142615410 

 ممسني فارس 1098
استان فارس نورآبادممسنی 

 شهرخومه زار
07142633032 

 ممسني فارس 1099
میدان مصلی ابتدای جاده شرکت 
 نفت جنب تعویض روغنی غفاری

42528395 

 ممسني فارس 1100
 -شهرستان ممسنی  -استان فارس 

 -جاده اصلی  -شهر خومه زار 
 دوراهی بابامنیر

42633002 

 مهر )فارس ( فارس 1101
خيابان شهيد فهميده دفتر 

 پيشخوان
52824499 

 38774655 میمند فارس خ محالت ميمند )فارس ( فارس 1102

 نورآباد )فارس ( فارس 1103
نوراباد ممسنی خ طالقانی 

 ساختمان وب گستر
07224241993 

 ني ريز فارس 1104
خیابان امام خمینی روبه روی گلزار 

 شهدا
53834360 

 ني ريز فارس 1105
نی ریز خ ولیعصر روبروی مسجد 

 جامع مهدی
53829527 

 ني ريز فارس 1106
نرسيده به گلزار  -خ امام خميني

 شهدا
53835844 

 البرز قزوین 1107
استان قزوین شهرستان البرز ناحیه 

 c4شهری مهرگان فاز یک زون 
 جنب پارک گلستان

32525143 
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 البرز قزوین 1108
الوند خیابان امام خمینی نبش 

 72پالک  25کوچه
32245999 

 البرز قزوین 1109
بلوار سهروردي جنب مسجد -الوند

 رسول اكرم
32237575 

 آبيك قزوین 1110
آبیک خ طالقانی روبروی مخابرات 

 جنب فرمانداری
02822898900 

 34220422 259خيابان وليعصر غربي پالك بوئين زهرا قزوین 1111

 تاكستان قزوین 1112
بهمن شمالی ابتدای 22تاکستان خ 
 بلوار بهشتی

35248200 

 تاكستان قزوین 1113
تاکستان خ امام خمینی روبروی 

 اداره پست
35243181 

 تاكستان قزوین 1114
خ موسی صدر بانک کشاورزی 

 سابق
35245566 

 تاكستان قزوین 1115
خ امام باالتر از پمپ بنزین جنب 

 بانک ملت
35243845 

 35522142 اسفرورين ميدان امام خ ابشار تاكستان قزوین 1116

 دانسفهان قزوین 1117
پ -خ شهید فهمیده -میدان شهداء

13 
34532021 

 شريف آباد )قزوين ( قزوین 1118
-خیابان ولی عصر-شریفیه-قزوین

 نبش کوچه اسداللهی
32377726 

 شهرك صنعتي البرز قزوین 1119
الوند خ امام)ره(جنب مسجد 

 حضرت ابوالفضل)ع(
32226272 

 قزوين قزوین 1120
پل طالقانی روبروی ستاد -قزوین

ترخیص خودرو جنب مسجد امام 
 حسین

33249360 

 قزوين قزوین 1121
روبروی  -بلوار آيت ا... خامنه اي 

 بانک تجارت
33372128 
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 قزوين قزوین 1122

قزوین خیابان فردوسی شمالی 
داخل میدان عدل جنب فرش 

جوادی طبقه اول ساختمان 
 مهندسان

02813340007 

 قزوين قزوین 1123
اقبالیه خ امام خمینی ایستگاه 

 محمدی
33413335 

 قزوين قزوین 1124
قزوین خ شهید بابایی روبروی اداره 

 استاندارد
33688398 

 قزوين قزوین 1125
قزوین شهرک مینودر بازارچه کابل 

 البرز
3785763 

 محمديه قزوین 1126
، بلوار امام 1قزوین، محمدیه، منطقه

خمینی )ره(، نبش کوچه شقایق 
 ، دفتر ارغوان12

32565670 

 قم قم 1127
م ازادگان پلوار ش عابدي م ش 

 دقايقي
36650265 

 قم قم 1128
متری کاشانی بین  24قم خیابان 

 381پ-19و  17ک
38811821 

 قم قم 1129
قم توحیدجوادالئمه نبش تقاطع 

 جمهوری
38908500 

 قم قم 1130
م ش بهشتی جنب اموزش و 20

 3پرورش ناحیه 
36627585 

 قم قم 1131
زنبیل آباد ابتدای بلوار فردوسی 

طبقه همکف دفتر پیشخوان دولت 
72271059 

32937445 

 قم قم 1132
 20خ امامزاده ابراهیم روبروی -قم

 977متری مطهری پ
38757535 

 36609197 500 50قم خ امام نبش ک  قم قم 1133
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 قم قم 1134
قم.میدان نبوت .ابتدای بلوار 

 4کشاورز جنوبی نبش کوچه 
38757009 

 36704760 45تیر جنب کوچه  7متری 30قم  قم قم 1135

 قم قم 1136
قم بلوار شهید کبیری جنب بانک 

 مهر اقتصاد
37200281 

 قم قم 1137
بلوار امین فلکه ایران 

 مرینوس)ارتش( جنب کارواش
32900010 

 02537714000 قم خ عماریاسر جنب پاساژالزهرا قم قم 1138

 قم قم 1139
قم میدان جانبازان جنب درمانگاه 

 مصلی
37732440 

 قم قم 1140
توحید بلوار شاهد میدان امام 

 حسین ابتدای بلوار جمهوری
38905000 

 قم قم 1141
م عماریاسر روبروی 45قم خ

 146مسجدامام حسین پ
02517706445 

 37710774 21و  19دی بین ک 19قم خ  قم قم 1142

 بانه کردستان 1143
خ انقالب جنوبي باالتر از  -بانه

 کوچه بیمارستان
4225152 

 بانه کردستان 1144
بانه خیابان امام باالتر از سه راه 

اداره برق جنب حسینیه خاتم 
 االنبیاء

34267703 

 بلبان آباد کردستان 1145
استان کردستان شهرستان دهگالن 

 شهر بلبان اباد خ امام شافعی
35162481 

 دهگالن کردستان 1146
کردستان دهگالن خیابان مولوی 

 کرد کوچه مسجد جامع
35121717 

 سقز کردستان 1147
سقز بلوارصالح الدین ایوبی روبروی 

 کمیته امداد
36226835 

 33245869سنندج خ فجر پائين تر از بانك  سنندج کردستان 1148
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 ملت دفتر پيشخوان فجر

 سنندج کردستان 1149
کردستان سنندج حسن آباد خیابان 

اصلی نرسیده به ایستگاه آخر 
 اتوبوس

08733454251 

 33727004 640سنندج میدان قبا پ  سنندج کردستان 1150

 سنندج کردستان 1151
بلوار توحید دگایران خیابان اصلی 

 روبروی مدرسه قدیم
33340546 

 سنندج کردستان 1152
سنندج خ شهید بروجردی حاجی 

اباد پایین روبروی ک مسجد 
 محمدی

33156753 

 سنندج کردستان 1153
سنندج چهاراه طالقاني جنب 

 فروشگاه ستاره آبي
33129579 

 33667539 خ حافظ سنندج کردستان 1154

 35250420 خ شريعتي روبروي نيروي انتظامي قروه کردستان 1155

 قروه کردستان 1156
قروه خ شریعتی چهارراه بوعلی 

 طبقه پایین پاساژ منوچهری
35242417 

 كامياران کردستان 1157
کامیاران خ اسد آبادی روبروی 

 فروشگاه فرهنگیان
35521153 

 كامياران کردستان 1158
کامیاران خ انتظام باالتر از دکه 

 وکیلی
35523774 

 مريوان کردستان 1159
مريوان خ سيد قطب)بيمارستان 

 قديم(روبروي ساختمان گمرك
34533677 

 مريوان کردستان 1160
مریوان خ سیدقطب روبروی 

 بیمارستان فجر ک نورالعالم
34533677 

 034744449 ميدان بسيج روبروي مخابرات بافت کرمان 1161

 بافت کرمان 1162
بافت میدان سینما ابتدای طالقانی 

 غربی
03474221916 
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 بردسير کرمان 1163
بردسیر خیابان امام کوچه جنب 

 جهادکشاورزی
33528400 

 44312923 بم خیابان پاسدران بم کرمان 1164

 بم کرمان 1165
بم میدان عدالت خیابان شهداروبرو 

 دبیرستان خاتم االنبیا
44313825 

 03442314905 متری قدس14بم خ  بم کرمان 1166

 44312833 بم بلوار معلم روبروی ورزشگاه فجر بم کرمان 1167

 44214735 بم خ امام بم کرمان 1168

 جيرفت کرمان 1169
بعداز بانک -خ قرني شرقی-جيرفت

 رسالت مرکزی نبش کوچه دوم
43217208 

 جيرفت کرمان 1170
کرمان جیرفت روبروی فرمانداری 

 خیابان جنب اداره دارایی
43217064 

 43213004 جیرفت چهارراه فرمانداری جيرفت کرمان 1171

 جيرفت کرمان 1172
جیرفت چهار راه بیمارستان امام 

 خمینی
43316750 

 جيرفت کرمان 1173
خ ابوذر شمالي دفتر پیشخوان 

 دولت سیب
43218075 

 03474523015 کرمان رابر میدان معلم نبش میدان رابر کرمان 1174

 03474520802 رابر خ خیام روبروی اداره مخابرات رابر کرمان 1175

 33729596 22راور خیابان اما م نبش کوچه  راور کرمان 1176

 33728880 راور خ امام جنب بانک رفاه راور کرمان 1177

 رفسنجان کرمان 1178
رفسنجان، خیابان تختی تقاطع 
تختی و آذر نبش سمت راست 

 چهارراه
34259780 

 رفسنجان کرمان 1179
رفسنجان خ شهید نوری نبش 

 چهارراه دانشجو
34331310 
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 34227170 25خرداد نبش كوچه  15خيابان  رفسنجان کرمان 1180

 43367464 روبار جنوب بلوار امام خمینی رودبار جنوب)كرمان ( کرمان 1181

 زرند )كرمان ( کرمان 1182
ابتدای خیابان توکلی نبش  -زرند 

 2کوچه شماره 
33437600 

 زرند )كرمان ( کرمان 1183
زرندخ امام روبروی درب قدیم 

 فرمانداری
33431107 

 33436447 1پالک  4زرند خ پزشک کوچه  زرند )كرمان ( کرمان 1184

 42263577 جنب اداره برق-چهار راه برق سيرجان کرمان 1185

 03442300272 سیرجان خ وحید تقاطع نواب سيرجان کرمان 1186

 4224964 بلوار پیروزی سيرجان کرمان 1187

 42233613 26سيرجان خيابان خيام پالك  سيرجان کرمان 1188

 سيرجان کرمان 1189
سیرجان خیابان انقالب جنب 

کوچه مسجد صاحب الزمان طبقه 
 اول

42235099 

 شهربابك )كرمان ( کرمان 1190
ميدان نماز خ خامنه ای روبروی 

 امورمالیاتی
34119777 

 شهربابك )كرمان ( کرمان 1191
شهربابک میدان ولیعصر ابتدای 

 بلوار معلم
34114740 

 عنبرآباد کرمان 1192
عنبراباد خ عدالت جنب پست ویا 

 دادگستری
03443291855 

 3293830 عنبراباد خ امام روبروی بانک ملی عنبرآباد کرمان 1193

 فارياب )كرمان ( کرمان 1194
جنب  2كرمان كهنوج فارياب گروه

 عكاسي ماندگار
43395820 

 32449098 3و1ابتدای جاده تهران بین ک  كرمان کرمان 1195

 32160280 5شهرک مطهری نبش ایثار  كرمان کرمان 1196

 32455465 کرمان ابتدای بلوار حمزه كرمان کرمان 1197
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 33329022 6خیابان دستغیب نبش کوچه كرمان کرمان 1198

 كرمان کرمان 1199
و  21ابوذر شمالی حدفاصل کوچه 

23 
32519221 

 كرمان کرمان 1200
بزرگراه امام حدفاصل پل ابوذر وپل 

 باقدرت
33224448 

 كرمان کرمان 1201
 -بلوار جمهوری اسالمی  -کرمان 

 نبش چ امیر کبیر
03412121130 

 كرمان کرمان 1202
کرمان خیابان فلسطین ضلع 

جنوبی میدان بسیج طبقه زیرین 
 اژانس کارمانیا

32268642 

 03412718901 20و18کرمان خ مهدیه بین کوچه  كرمان کرمان 1203

 كرمان کرمان 1204
و 50خ ابوذر شمالی حد فاصل ک 

52 
2528418 

 كرمان کرمان 1205
سراسیاب فرسنگی خ ش مغفوری 

 13و11بین ک 
33351723 

 كرمان کرمان 1206
کرمان بلوار جمهوری. حد فاصل 
چهار راه شفا وفرهنگیان روبروی 

 اداره منابع طبیعی.
32116357 

 كرمان کرمان 1207
چهارراه ابوحامد )دفتر پیشخوان 

 ولی عصر(
32232939 

 كرمان کرمان 1208
نبش سه راه  -شهریور 17خ  -کرمان

 شهریور _روبروی اسپرت شاملو ۱۷
3318353 

 2477800 22کرمان خ بهمنیار نبش کوچه  كرمان کرمان 1209

 كرمان کرمان 1210
خ قرنی جنب بیمه تامین اجتماعی 

 2شماره 
32227441 

 كهنوج کرمان 1211
خیابان امام کوچه امام -کهنوج

 )کوچه ماالریا(7خمینی 
43231166 
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 كوهبنان کرمان 1212
كرمان كوهبنان خ امام روبروي 

 دانشگاه آزاد
33492030 

 منوجان )كرمان ( کرمان 1213
-شهرستان منوجان-استان کرمان

جنب کمیته امداد امام -بلوار معلم
 خمینی )ره(

43302658 

 نرماشير کرمان 1214
کرمان نرماشیر رستم آبادخیابان 

 امام حسین
44271094 

 44270796 رستم اباد خ اصلي نرماشير کرمان 1215

 بيستون کرمانشاه 1216
بیستون جنب مسجد موسی بن 

 جعفر)ع(
45883936 

 پاوه کرمانشاه 1217
کرمانشاه شهرستان پاوه سه راهی 

 شهرک ظفر
46138110 

 08327643101 14نودشه جنب کالنتری  پاوه کرمانشاه 1218

 پاوه کرمانشاه 1219
پاوه خ امام محمد شافعي جنب 

 مسجد مير
46121777 

 ثالث باباجاني کرمانشاه 1220
زیارت تمرخان دفتر 
 پیشخوان)قادری(

3570 

 جوانرود کرمانشاه 1221

دور میدان اصلی شهر  -جوانرود 
روبروی شبکه  -)میدان بسیج( 

دفتر پیشخوان دولت  -بهداشت 
 46229192 -مولوی 

46229192 

 46231022 خ امام روبروي بانك ملت جوانرود کرمانشاه 1222

 سرپل ذهاب کرمانشاه 1223
سرپل ذهاب خیابان راه کربال سه 
راهی قصر شیرین روبروی بانک 

 تجارت دفتر پیشخوان ارشام
42229192 

 سرپل ذهاب کرمانشاه 1224
بلوار باهنر روبروی شرکت ارتباطات 

 زیر ساخت
42224871 
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 42229040 3خ راه کربال شاهد سرپل ذهاب کرمانشاه 1225

 2231310 خ امام روبروي اداره دارايي سرپل ذهاب کرمانشاه 1226

 سنقر کرمانشاه 1227
-شهرك وليعصر-سنقر-كرمانشاه

بعداز چهارراه -خيابان وليعصر
 دانش

48424553 

 48332104 جنب بانک ملی-میدان امام-صحنه صحنه کرمانشاه 1228

 48327272 صحنه ميدان مولوي صحنه کرمانشاه 1229

 42427294 خ معلم روبروی بانک مسکن قصرشيرين کرمانشاه 1230

 كرمانشاه کرمانشاه 1231

-کرمانشاه میدان امام خمینی 
میدان نیایش بلوار شهید عاصمی 

متری شهرک پرواز  45خیابان 
 روبروی مجتمع سعدی

34326703 

 كرمانشاه کرمانشاه 1232

کرمانشاه:چهارراه 
متری )سیروس( پالک 40جوانشیر.

دفتر پیشخوان خدمات  438
 دولت کامسو

37218133 

 كرمانشاه کرمانشاه 1233
-انتهای آبادانی مسکن-کرمانشاه

 -ورودی اپارتمانهای قرمز
34214842 

 كرمانشاه کرمانشاه 1234
کرمانشاه نوکان دفتر پیشخوان 

 دولت نوکان
08334310289 

 كرمانشاه کرمانشاه 1235
متری آل آقا)گذرنامه 45کرمانشاه 

 متری سوم30سابق(
38358166 

 كرمانشاه کرمانشاه 1236
شهیاد خ شباب خیابان امینی 

 27پ
08318248936 

 كرمانشاه کرمانشاه 1237
کرمانشاه بلوار کیهانشهر بعداز 

بیمارستان بیستون جنب پزشکی 
 قانونی

38325005 
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 كرمانشاه کرمانشاه 1238
کرمانشاه چهارراه وکیل اقا روبه روی 

 10بانک ملت طبقه زیرین پلیس+ 
 دفترپیشخوان دولت نوین تک

37221011 

 كرمانشاه کرمانشاه 1239
کرمانشاه رودکی جنوبی نبش ک 

17 
08314282528 

 كرمانشاه کرمانشاه 1240
کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سه 

بهمن جنب دفتر هواپیمایی 22راه
 هما

38225060 

 كرمانشاه کرمانشاه 1241
میدان ازادی خ سیده فاطمه دفتر 

 خدماتی اسیا
38211851 

 38245659 کرمانشاه چهارراه راهنمایی كرمانشاه کرمانشاه 1242

 كرمانشاه کرمانشاه 1243
 121بلوار طاقبستان نبش کوی 

روبروی فروشگاه بزرگ رفاه دفتر 
 پیشخوان مهر

34216888 

 كرمانشاه کرمانشاه 1244
وكيل اقا خ شهيدرجائي 

 دفترخدمات ارتباطي چاپار
37212009 

 كرمانشاه کرمانشاه 1245
خ نقليه روبروي بيمارستان امام 

خميني نبش كوي رنجبر 
 دفترمهرگان

37212782 

 08353724205 كرند غرب روبه روي سپاه پاسداران كرند )كرمانشاه ( کرمانشاه 1246

 كنگاور )كرمانشاه ( کرمانشاه 1247
كنگاور بلوار شهید قلیوند روبه روی 

 11کالنتری 
48237500 

 43224903 گیالنغرب خیابان شهید بهشتی گيالنغرب کرمانشاه 1248

 گيالنغرب کرمانشاه 1249
کرمانشاه گیالنغرب خیابان شهدا 

روبروی مسجد جامع جنب 
 آزمایشگاه طبی

43228215 

 08345130111هرسین بل سپاه جنب مسجد امام  هرسين کرمانشاه 1250
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 حسن )ع(

 45121101 هرسین بلوار شهید رجایی هرسين کرمانشاه 1251

1252 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 33234414 2و  1بین شهدای  -خیابان مطهری بويراحمد)ياسوج (

1253 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 بويراحمد)ياسوج (
یاسوج بلوار شهید چمران روبروی 

 بانک پاسارگاد
07412231600 

1254 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 بويراحمد)ياسوج (
بین شاهد -خیابان معلم-یاسوج

 23و22
07413347066 

1255 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 بويراحمد)ياسوج (
ابتدای بلوار چمران روبروی -یاسوج

 دفتر پیشخوان حاتمی-هتل ارم
33223934 

1256 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 بويراحمد)ياسوج (
یاسوج میدان جانبازان گلستان 

 چهار
33233471 

1257 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 چاروسا
شهرستان کهگیلویه شهر قلعه 

 ریسی خیابان امام خمینی
07432293693 

1258 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 07433262003 7598119114 دنا

1259 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 32271570 خیابان امام خميني جنوبي دهدشت )كهگيلويه (

1260 
کهگیلویه 

و 
 دهدشت )كهگيلويه (

دهدشت خ 
شهیدنورالدینی)آموزش و پرورش 

32261692 
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 دستگاه180قدیم(بعدازایستگا بویراحمد

1261 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 دهدشت )كهگيلويه (
دهدشت خ نورالديني چهراره 

 حسيني
07443231493 

1262 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 دوگنبدان )گچساران (
خيابان پارسي بلوار وليعصر روبروي 

 بانك ملي مركزي نرسيده به پمپ
07432222235 

1263 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 ديشموك
دیشموک میدان امام حسین بلوار 

 غدیر خیابان شهید بهروز
32466563 

1264 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 سي سخت
خیابان  -سی سخت  -شهرستان دنا

 جنب بانک ملی ایران -مطهری 
33444962 

1265 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 33444533 سی سخت خ امام حسین سي سخت

1266 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 كهگيلويه )دهدشت (

استان کهگیلویه و بویر احمد شهر 
دهدشت خیابان سپاه جنب پاساژ 

پزشکان دفتر خدمات ارتباطی پیک 
 ایرانیان

32270302 

1267 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 32333195 فلکه زندان-دستگاه  500گچساران  گچساران )دوگنبدان (

1268 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 گچساران )دوگنبدان (
گچساران خیابان ولیعصر جنب 

 هتل وفا
32221592 

1269 
کهگیلویه 

و 
 گچساران )دوگنبدان (

سه راهی باالتراز بانک صادرات روبه 
 6رو کوچه

32326938 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 بویراحمد

1270 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 32224509 روبروی اداره مخابرات-گچساران گچساران )دوگنبدان (

1271 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 گچساران )دوگنبدان (
گچساران خیابان بالدیان جنب 

داروخانه شبانه روزی جعفرپور دفتر 
 پیشخوان دولت پاسارگاد

32222665 

1272 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 گچساران )دوگنبدان (
چهار راه فرمانداری -گچساران

 جنب اداره کار و اموراجتماعی-قدیم
07422222821 

1273 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 گچساران )دوگنبدان (
گچساران خیابان دانشگاه روبروی 

 ساختمان پزشکان
32221705 

1274 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 2620024 خیابان ولیعصر -باشت -گچساران گچساران )دوگنبدان (

1275 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 گچساران )دوگنبدان (
روبروی بانک  -چهار راه ساعت 
دفتر  - 2طبقه  -صادرات مرکزی 

 پيشخوان دولت سفير گچساران
32227105 

1276 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 07433280464 یاسوج لوداب شهر گراب گراب )كهگيلويه وبويراحمد(

1277 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 لنده )كهگيلويه وبويراحمد(
خیابان امام خمینی)ره( جنب -لنده

 بهزیستی
32462808 

1278 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 07432825817 خیابان امام-لیکک ليكك



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

1279 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 ليكك
 -بهمئی-کهگیلویه و بویر احمد

 خیابان امام -لیکک 
32824846 

1280 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

مادوان )كهگيلويه 
 وبويراحمد(

یاسوج مادوان بلوار صاحب الزمان 
 روبروی خ سید الشهدا

33310729 

1281 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

مادوان )كهگيلويه 
 وبويراحمد(

یاسوج مادوان علیا باالتر از 
 مخابرات نبش خ شهید بهشتی

33310742 

1282 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 33234430 ياسوج بلوار مطهري خ كودك ياسوج )بويراحمد(

1283 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 ياسوج )بويراحمد(
مارگون بلوار امام خمینی نبش 

 کوچه شهید مرتضی طاهری منش
33282545 

1284 
کهگیلویه 

و 
 بویراحمد

 ياسوج )بويراحمد(
یاسوج رو به روی بیمارستان شهید 

بهشتی کوچه آزمایشگاه دکتر 
 09901706375عزیزی 

3235740 

 5727271 متر ي ش نوري 20نبش  آزادشهر گلستان 1285

 34434556 2خ جمهوري بندر تركمن گلستان 1286

 34491370 فلکه سپاه نبش سپاه -بلوار بهشتی بندر تركمن گلستان 1287

 بندرگز گلستان 1288
دفترخدمات  42خ امام)ره( انقالب 

 لشكربلوكي
34361112 

 بندرگز گلستان 1289
بین  -بندرگزخیابان امام خمینی

روبروی بانک - 24و22انقالب 
 مسکن

34363656 

 34367444 45بندرگز خ اسدي عرب انقالب  بندرگز گلستان 1290
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 خان ببين گلستان 1291
خان ببين خ امام روبروي 

 بيمارستان امام رضا
35862852 

 راميان گلستان 1292
 -خ امام )ره( -رامیان  -گلستان

 7و  5بین امام 
35881841 

 راميان گلستان 1293
رامیان خ آموزش و پرورش روبه 

 روی کانون بازنشستگان
35888450 

 علي آباد )گلستان ( گلستان 1294
علی آباد کتول -استان گلستان 

 جنب دادگستری
34240575 

 علي آباد )گلستان ( گلستان 1295
علي آباد خ امام رضا جنب بانک 

 کشاورزی مرکزی
34223318 

 كردكوئ گلستان 1296
کردکوی خ پاسداران روبروی 

 امامزاده مجید
34351700 

 كردكوئ گلستان 1297
خ ولیعصر کوچه حجتی نرسیده به 

 اداره ثبت اسناد
34343135 

 كالله گلستان 1298
گلستان کالله خ طالقانی نبش 

 ۵طالقانی 
35448478 

 5837501 خ شهید منتظری-خ امام گاليكش گلستان 1299

 01745830705 گالیکش جنب بانک سپه گاليكش گلستان 1300

 32358001 خيابان وليعصر عدالت هشتم گرگان گلستان 1301

 گرگان گلستان 1302
خ رازی بعدازمرکز بهداشت نبش خ 

 سید احمد خمینی
32441078 

 گرگان گلستان 1303
خ دانشجو مقابل درب سوم 
دانشگاه آزاد دفتر پیشخوان 

 مهرگان
32120306 

 32250002 4و2بين الله-خ شهدا-گرگان گرگان گلستان 1304

 32255119 14گرگان خیابان شهدا نبش الله  گرگان گلستان 1305

 32250000 روبروی اتکا -نبش چهارراه فلسفی  گرگان گلستان 1306
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 گرگان گلستان 1307
و  42گرگان گرگانجديد بي رسالت 

 دفتر پيشخوان زاهدي 44
2220831 

 32128712 9گرگان شهرک امام نبش پیمان گرگان گلستان 1308

 32159889 خيابان انقالب چهار دوم انقالب گرگان گلستان 1309

 32226340 6اذر اذر 5گرگان خ  گرگان گلستان 1310

 01732220145 گرگان ميدان تاالر گرگان گلستان 1311

 01712240019 خ امامرضا گرگان گلستان 1312

 گميشان گلستان 1313
خیابان امام خمینی نرسیده به 

 چهارراه معلم سمت راست
34465015 

 01733261717 184گنبد خ سياوش پالك گنبدكاووس گلستان 1314

 گنبدكاووس گلستان 1315
-شهریور غربی17گنبدکاووس بلوار 

 میدان دفاع مقدس)ترمینال(
33385122 

 گنبدكاووس گلستان 1316
گلستان مینودشت خ سیدجمال 

 24الدین نبش شکوفه
35232120 

 گنبدكاووس گلستان 1317
خیابان طالقانی شرقی رئبه روی 

 اداره آب وفاضالب
33540243 

 احمد سرگوراب گیالن 1318

-شهراحمدسرگوراب-شفت-گیالن
-بعداز بانک صادرات-بلوارکشاورز

-طبقه همکف-ساختمان شیرزاد
 686پالک

34793467 

 44291751 اسالم جنب بانک ملی اسالم گیالن 1319

 آستارا گیالن 1320
استارا خ امام قنبرمحله نبش ک 

 جوالیی
44817253 

 آستارا گیالن 1321
خ  -فلکه مورخی  -آستارا-گیالن
جنب فرش فروشی نگین -هفتم 
 مشهد

44832911 

 44836085آستارا میدان فرمانداری بطرف  آستارا گیالن 1322
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فلکه گاز بلوار بسيج جنب سپاه 
 روبروی مزار شهدا

 آستانه اشرفيه گیالن 1323
آستانه سه راه لشت نشا جنب 

 میدان
42134129 

 آستانه اشرفيه گیالن 1324
آستانه خ ئشتستانی مقابل چاپ 

 فالح
42129431 

 آستانه اشرفيه گیالن 1325
گيالن آستانه اشرفيه روبروي اداره 

 پست
42135724 

 بندرانزلي گیالن 1326
خیابان شریعتی میدان صیقالن به 

سمت میدان زرجوب سمت چپ 
 بعد از مهسا کامپیوتر

33265264 

 بندرانزلي گیالن 1327
بندرانزلی میدان امام خمینی جنب 

 تی بی تی
44549712 

 بندرانزلي گیالن 1328
انزلی خ مفتح شمالی جنب ک 

 طاهباز
44541854 

 بندرانزلي گیالن 1329
خ تكاوران نرسيده به ايران خودرو 

 دفتر پيشخوان دولت شهريار
44510506 

 تولم گیالن 1330
 -تولم شهر  -صومعه سرا  -گیالن 

 خیابان بسیج باالتر از بانک ملی
44365888 

 چابكسر گیالن 1331
گیالن چابکسر قاسم آبادعلیا 

روستای پایین محله )ولی آباد( خ 
 47اصلی پالک 

42654584 

 چابكسر گیالن 1332
گیالن چابکسر خ امام خمینی خ 

 فرهنگ
42679134 

 چابكسر گیالن 1333
گیالن رودسر شهر چابکسر خ امام 

جنب رستوران نگین دفتر 
 پیشخوان دولت

42664102 
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 رانكوه گیالن 1334
کالچای خ شهرداری روبروی پاساژ 

 رضا
42683434 

 58532001 روستای درگاه )گرمابدشت( رحيم آباد )گيالن ( گیالن 1335

 رشت گیالن 1336
رشت انتهاي جاده الكان روبروي  

 دفتر پيشخوان دولت -زندان
33480347 

 رشت گیالن 1337
م نیروی دریایی خ پاسداران 

 روبروی مدیریت مرکز آموزش
33337306 

 رشت گیالن 1338
بلوار شهید  -يخسازي -رشت

 -روبروی بلوار تندگویان -افتخاری
 جنب نمایشگاه اتومبیل راد

33537195 

 رشت گیالن 1339
متری 15خیابان معلم.

 طالقانی.پایین ساختمان نصر
33228255 

 رشت گیالن 1340
رشت خیابان سعدی بعدازبازار روز 

 جنب اتحادیه اغذیه فروشان
33231672 

 33425797 بلوارالکان روبه روی دانشگاه آزاد رشت گیالن 1341

 رشت گیالن 1342
رشت بلوار اردشیری نرسیده به 
چهار راه صابرین جنب تعاونی 

 تاکسیرانی
33114746 

 رشت گیالن 1343
باال -خ عرفان-جاده انزلی-رشت
 کویخ

33720870 

 رشت گیالن 1344
روبروی کوچه  -بلوار امام خمینی

 عاشوری
33621040 

 رشت گیالن 1345
رشت گلباغ نماز ابتدای شهرک 

شهید بهشتی جنب رستوران هفت 
 سور

33758850 

 رشت گیالن 1346
بلوار شهید بهشتی جنب شهرک 

 مفتح مقابل فروشگاه اتکا
33551649 
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 رشت گیالن 1347
جنب پارک -یخسازی-رشت-گیالن

 روبروی دانشکده پرستاری-دانشجو
33547517 

 رشت گیالن 1348
رشت بلوارالکان ک شهید احصاری 

 روبه روی مدرسه شهدا
33430800 

 رشت گیالن 1349
رشت فرهنگ پل عراق خیابان 

 آزادگان جنب سروش
33340998 

 رشت گیالن 1350
روبروي مسجد -رودبارتان-رشت

 محمودآباد
33354493 

 رشت گیالن 1351
رشت خ شهدا پل جانبازان ابتدای 

بلوار مدرس روبروی بانک ملی 
 ایران

33856024 

 رشت گیالن 1352
رشت خیابان طالقانی ) پمپ 

 109بنزین چمارسرا( پالک 
33544112 

 رشت گیالن 1353

گیالن رشت خ فلسطین روبروی 
مسجد امام جعفر صادق ابتدای ک 

ش حقیقت جو دفتر پیشخوان 
 نیوز

01318833356 

 رشت گیالن 1354

گیالن رشت بلوار شهید بهشتی 
شهرک امام خمینی ابتدای ورودی 

حمیدیان دفتر پیشخوان دولت 
72331077 

01315547785 

 رشت گیالن 1355
بلوار مدرس پشت اتش -رشت

 11نشاني جنب كوچه
33811099 

 رشت گیالن 1356
معلم علی اباد خیابان -گیالن.رشت 

 196داورپ 196داور پ
33555167 

 رشت گیالن 1357
سبزه میدان نبش کوچه مهتاب س 

 مهتاب ط اول
33255276 

 33841404رشت جانبازان ابتدای بلوار امام  رشت گیالن 1358
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 رضا نبش کوچه نوبهار

 33234366 رشت بیستون کوچه حاج داوود رشت گیالن 1359

 رشت گیالن 1360
گیالن رشت بلوار شهدای کمنام 

انتهای خیابان شهید ناصر حجتی 
 روستایی ICTسیاه اسطلخ دفتر 

33583883 

 رشت گیالن 1361
رشت کمربندی شهیدبهشتی 

 2قاسمیه 
33422655 

 رشت گیالن 1362
رشت فلكه گاز روبروي پمپ بنزين 

 جعفري جنب ك دالور
33472237 

 رشت گیالن 1363
گیالن رشت خ سعدی ابتدای خ 
 معلم ساختمان بنفشه ط همکف

33236224 

 رشت گیالن 1364
رشت خ سردارجنگل جنب مسجد 

 كرف اباد
33240148 

 33535914 رشت خ ضیابری چهارراه ضیاری رشت گیالن 1365

 34532400 168رشت شاقاجی خ امام پ رشت گیالن 1366

 رشت گیالن 1367
رشت خ امام جنب اداره برق س 

 صدرا ط همکف
33310710 

 رشت گیالن 1368
رشت گلسار روبروی اداره پست 

 1برج پارس ط
33114728 

 رشت گیالن 1369
روبروی -خیابان بیستون  -رشت 

 پیشخوان دولت -پاساژ بیستون 
33240010 

 رشت گیالن 1370
رشت گلسار ابتدای بلوار توحید بعد 

 48از فروشگاه شهر کتاب پالک 
 دفتر پیشخوان دولت

33114620 

 34401574 62پ-خ شریعتی-لشت نشا-رشت رشت گیالن 1371

 رشت گیالن 1372
كمربندي ش بهشتي يخسازي ج 

 شیرینی علیرضا
33527146 
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 رشت گیالن 1373
کوچصفهان خ شهید عسگری 

ابتدای خ سردار جنگل ساختمان 
 مهدی

34551831 

 رضوانشهر گیالن 1374
خ امام میدان نماز جنب پیتزا 

 افتاب
44628852 

 رودبار )گيالن ( گیالن 1375
رودبار پایین بازار جنب آژانس 

 سینا
26222043 

 رودبار )گيالن ( گیالن 1376
خیابان -رستم اباد -رودبار -گیالن 

 جنب شیرینی فروشی بی بی-امام 
6374432 

 رودبار )گيالن ( گیالن 1377
رودبار خلیل آبادجنب بانک رفاه 

 طبقه همکف سینما زیتون
31625865 

 رودبار )گيالن ( گیالن 1378
شهر جيرنده فاز يك دفتر پيشخوان 

 دولت
34613484 

 42629972 رودسر احمداباد نبش ک سعادت رودسر گیالن 1379

 رودسر گیالن 1380
خیابان شهید مهین  -گیالن رودسر 

پور )سبزی فروشان(دفتر پیشخوان 
 دی

42628233 

 رودسر گیالن 1381
رودسر خیابان کشاورز )رانکوه 

 سابق
42621231 

 رودسر گیالن 1382
استان گیالن شهرستان رودسر 

خیابان انقالب روبروی مركز 
 بهداشت

42615523 

 رودسر گیالن 1383
نبش -خیابان شهدا-رودسر-گیالن

 5الله 
6213844 

 42625951 رودسر م امام جنب چاپ سینا رودسر گیالن 1384

 سنگر گیالن 1385
نبش کوجه  -خیابان امام  -سنگر 
 ساختمان مادر -برق 

34520111 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 01342474442 دفترپیشخوان رجورازبرم سیاهکل سياهكل گیالن 1386

 سياهكل گیالن 1387
گیالن سیاهکل اسپیلی دفتر 

 پیشخوان
01342484507 

 سياهكل گیالن 1388

خيابان امام  -سياهكل -گيالن 
خميني ره روبروي بانك كشاورزي 

كوچه صفائي مجتمع تجاري 
 ابراهيمي

01342328885 

 سياهكل گیالن 1389
گیالن شهرستان سیاهکل روبروی 

 فرمانداری
01342326910 

 شفت )گيالن ( گیالن 1390
گیالن شفت بلوار طالقانی دفتر 

 فرجام
34786507 

 44335616 میدان سردار جنگل صومعه سرا گیالن 1391

 صومعه سرا گیالن 1392
گیالن صومعه سرا خ باقر نجفی 

روبروی ساد فرماندهی نیروی 
 انتظامی

44331113 

 طوالش گیالن 1393
روبروی -خ امام خمینی -اسالم 

 کالنتری
44291227 

 طوالش گیالن 1394
گیالن تالش بخش کرگانرود 

 روستای کشلی
44280864 

 34739196 گیالن فومن خ امام فومن گیالن 1395

 فومن گیالن 1396
فومن خ سردارجنگل جنب بانک 

 ملی سردارجنگل
34722458 

 34412250 باالگفشه -لشت نشا  -رشت  كفشه گیالن 1397

 كالچائ گیالن 1398
کالچای جنب بانک سپه دفتر 

 خدماتی
01426584540 

 كالچائ گیالن 1399
کالچای پاساژ حقیقت انتهای 

 پاساژ
42683472 
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 كناردريائ تالش گیالن 1400
خطبه سرا پست بانك -تالش

 نعمتي
44281334 

 41822170 گیالن کیاشهر خ امام كياشهر)گيالن ( گیالن 1401

 گوراب زرميخ گیالن 1402
روبروي -خيابان امام-گوراب زرميخ

 دفتر پیشخوان طالبیان-اداره پست
44394426 

 الهيجان )گيالن ( گیالن 1403
الهیجان خیابان خرمشهر بین 

 6و  4خرمشهر 
42211003 

 الهيجان )گيالن ( گیالن 1404
الهیجان خیابان فیاض الهیجی 

 6بعد از فیاض 
42248111 

 الهيجان )گيالن ( گیالن 1405
مجتمع -میدان شهدا-الهیجان

 تجاری محمودی
42338792 

 الهيجان )گيالن ( گیالن 1406
الهيجان كاشف شرقي روبروی 

 21کوچه 
42213520 

 42229003 الهیجان خیابان انقالب کوچه برق الهيجان )گيالن ( گیالن 1407

 الهيجان )گيالن ( گیالن 1408
الهیجان خیابان انقالب جنب 

 بانک قوامین
42239182 

 لنگرود گیالن 1409
پشت شهرداری روبروی اداره ی 
 بهزستی دفتر پیشخوان پورتقی

42524231 

 لنگرود گیالن 1410
خ امام جنب شهرداری دفتر 

 پیشخوان دولت
42523141 

 لوشان گیالن 1411
خیابان شهید -لوشان -رودبار-گیالن

 14جنب کالنتری -گودرزوند
34600131 

 لولمان گیالن 1412

 -خ امام خمینی  -لولمان -رشت 
بن بست  -روبروی اداره پست 

دفترپیشخوان خدمات - 1یاس 
 دولت

34564188 

 44403243گیالن بندر انزلی لیجارکی دفتر  ليچارگي حسن رود گیالن 1413
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 پیشخوان دولت

 ماسال گیالن 1414
گیالن ماسال خ شهید عبدی 

 دفترپیشخوان محمدی
3002 

 ماسال گیالن 1415
ماسال خ مطهري پيشخوان 

 عظمتي
1824822514 

 ماسال گیالن 1416
استان گیالن شهرستان ماسال خ 

 ولیعصر روبروی بانک ملی
44667232 

 44373584 صومعه سرا تولم شهر نوخاله نوخاله گیالن 1417

 44252813 ميدان نماز -تالش  هشتپر گیالن 1418

 44230966 خ جعفرطیار -تالش-گیالن هشتپر گیالن 1419

 01334500170 رشت روستایی ویشکاننک ويشكاننك گیالن 1420

 الشتر لرستان 1421
لرستان الشتر خ امام پایینتر از بانك 

 سپه روبروي پاساژ ميرزاپور
32527679 

 اليگودرز لرستان 1422
الیگودرز خیابان بلوارشرقیک 

شهیدبخشی معبراخربلوار شهید 
 رجایی

43347955 

 اليگودرز لرستان 1423
الیگودرز خیابان معلم روبروی پل 

 میالد
43340500 

 43342712 میدان ازادی روبروی بانک صادرات اليگودرز لرستان 1424

 اليگودرز لرستان 1425
خیابان ولیعصر شمالی نبش 

 چهارراه شهید محمودی
43345566 

 اليگودرز لرستان 1426
الیگودرز خیابان امام)ره(روبروی 

)شهید خیراله  5کوچه امام خمینی 
 توکلی(

43340700 

 اليگودرز لرستان 1427
بلوار شرقی نبش خیابان شاهد 

 شمالی دفتر پیشخوان قاصدک نور
43343800 

 42511139خ تختی نرسیده به مقدسی شمالی  بروجرد لرستان 1428
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 423پ

 بروجرد لرستان 1429
بروجرد میدان راهنمایی خ ش علی 

 بیات روبروی کتابخانه
06642466860 

 42515675 لرستان بروجردخیابان تختی بروجرد لرستان 1430

 بروجرد لرستان 1431
بروجرد خیابان علی اباد جنب بانک 

 صادرات
42453789 

 بروجرد لرستان 1432
بروجرد خ قانی ایستگاه تاکسی 

 220پ
42604471 

 بروجرد لرستان 1433
متری بسیج نبش میدان قائم 45
 48پ

42469272 

 بروجرد لرستان 1434
میدان صفا/روبروی بانک صادرات 

 553پالک 
06622616636 

 بروجرد لرستان 1435
چهارراه باغمیری ابتدای خیابان 

 بحرالعلوم نبش کوچه شبنم
42616060 

 32220123 خ امام روبه روی بانک صادرات پلدختر لرستان 1436

 06634223456 خ هفت تير روبروي فرمانداري پلدختر لرستان 1437

 06634228104 پلدختر خ امام روبروی بانک تجارت پلدختر لرستان 1438

 پلدختر لرستان 1439
پلدختر خ هفت تیر روبروی اداره 

 پست
06634221030 

 پلدختر لرستان 1440
لرستان پلدختر خیابان امام روبروی 

 مجتمع تجاری امام رضا
32225914 

 32228762 پلدختر روبروي هالل احمر پلدختر لرستان 1441

 6554040 رومشگان شهرچغابل خیابان امام چقابل لرستان 1442

 چقابل لرستان 1443
لرستان شهرستان كوهدشت بخش 

رومشگان شهر چقابل خيابان 
 رهبري روبروي بانك سپه

32652470 
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 33335983 سبزه میدان میدان آیت اله کمالوند خرم آباد )لرستان ( لرستان 1444

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1445
-کوچه شهیدسپهوند-علوی
 661پالک

06633326267 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1446
کوچه بن بست -خیابان انقالب 

آزادی بین خیابان رازی و کوچه یک 
 آراسته

33217566 

 33419222 کوی فلسطین خرم آباد )لرستان ( لرستان 1447

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1448
انتهای خیابان -خرم آباد-لرستان

 -حافظ
33338298 

 33127469 ازنا سگوند-خرم آباد-لرستان خرم آباد )لرستان ( لرستان 1449

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1450
خرم آباد بلوار بهارستان انتهاي 

خيابان ايستگاه راديو ضلع جنوبي 
 ميدان اسفند

06633414549 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1451
خرم آباد گلدشت شرقی خیابان 
 فردوسی بین خیابان شقایق و رز

33413338 

 33432501 گلدشت شرقی میدان ارش خرم آباد )لرستان ( لرستان 1452

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1453
خرم اباد خیابان -لرستان

 ناصرخسرو جنب بانک ملی
33236379 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1454

خرم آباد ماسور بلوارشهید حاج 
قاسم سلیمانی باالتر ازبانک 
صادرات رویروی پل هوایی 

 2عابرپیاده نبش پاسارگاد

06614222805 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1455
خرم اباد گلدشت شرقی میدان 

 فردوسی نبش کوچه ارغوان هشت
33432240 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1456
متری  24خرم آباد گلدشت غربی 

ارم چهارراه ارم نبش بهمن روبه 
 روی قنادی ماهان

33417131 
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 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1457
خ انقالب روبروی آژانس باران دفتر 

 72341008پیشخوان دولت 
33236864 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1458
خرم اباد خ علوی روبروی بانک 

 صنعت و معدن
3421963 

 33231714 10بلواروالیت نگارستان  خرم آباد )لرستان ( لرستان 1459

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1460
بلوار ولیعصر نبش تقاطع شهید 

 پژوهنده
33238569 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1461
خرم اباد خ مطهری باالتراز شورای 

 شهر
33207584 

 خرم آباد )لرستان ( لرستان 1462
خرم آباد خیابان مطهری پایین تر 

از سرچشمه روبروی کوچه نوری 
 کرمانشاهی

33338663 

 دلفان لرستان 1463
چهاراه مطهري  -نوراباد لرستان 

 جنب مطب دکتر حقی
32740624 

 دوره چگني لرستان 1464
لرستان شهرستان چگنی سرابدوره 

 بلوار امام روبروی بانک کشاورزی
33150600 

 دورود لرستان 1465
لرستان دورود شهرک قدس میدان 

 قدس
43224391 

 4232920 بلوار امير كبير جنب مسجد النبي دورود لرستان 1466

 دورود لرستان 1467
لرستان دورود خیابان راه آهن 
 پایین تر از مسجد امام حسین

43212727 

 دورود لرستان 1468
تیر جنب 7متری میدان 60بلوار

 بانک کشاورزی
06654212970 

 43216407 میدان امام حسین پاساژ میالد نور دورود لرستان 1469

 رومشكان لرستان 1470
شهرستان رومشکان شهرچغابل خ 

 امام ره
32653375 

 32654686ك شهيد -رومشگان چغابل خ امام  رومشكان لرستان 1471
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 رضا امرايي

 زاغه )لرستان ( لرستان 1472
بهمن جنب بانک 22شهر زاغه بلوار 

 ملی
06633273088 

 سلسله لرستان 1473
 -خیابان کاشانی غربی  -الشتر 

 جنب بانک مسکن
32522928 

 32683100 گراب خيابان رهبري طرهان لرستان 1474

 32672328 كوهناني خيابان رهبري كوناني لرستان 1475

 كوناني لرستان 1476
کوهدشت کوهنانی خ رهبری 

 روبروی بانک ملی
6753175 

 كوهدشت )لرستان ( لرستان 1477
چهارراه بسيج نرسیده به بانک 

 کشاورزی
32641101 

 36222269 خ امام خمینی باالتر از مخابرات كوهدشت )لرستان ( لرستان 1478

 06636239009 کوهدشت میدان شهدا خ رودکی كوهدشت )لرستان ( لرستان 1479

 كوهدشت )لرستان ( لرستان 1480
شهریورروبروی 17میدان معلم خ 
 نانوایی سنگک

6220699 

 32636056 6841755443 كوهدشت )لرستان ( لرستان 1481

 كوهدشت )لرستان ( لرستان 1482
خيابان رهبري جنب بانك صادرات 

 روبروي بانك تجارت
32626217 

 كوهدشت )لرستان ( لرستان 1483
شهرك شهيد رجايي جنب مسجد 

نبي اكرم دفتر خدمات ارتباطي 
1197-34-71 

32644433 

 32683045 10شهر گراب خ رهبری پ گراب )لرستان ( لرستان 1484

 معموالن لرستان 1485
لرستان معموالن خیابان امام پایین 

تر از اداره پست جنب پاساژ 
 فیضیان

2254128 

 32720065 خ شهید رجایی-نورآباد لرستان  نورآباد )لرستان ( لرستان 1486
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 نورآباد )لرستان ( لرستان 1487
خ آیت اله خامنه  -نورآباد-لرستان

 ای
37234333 

 ويسيان لرستان 1488
خرم اباد ویسیان روبروی 

 بخشداری ویسیان
06633133082 

 آمل مازندران 1489
 56بین آفتاب  -خیابان هراز -آمل 

 58و 
44245955 

 44282090 37آم خ طالب آملی نبش دریا آمل مازندران 1490

 01212221975 امل خ هراز نبش افتاب يكم آمل مازندران 1491

 آمل مازندران 1492
آمل خ طالب املي نرسيده به دريا 

12 
44227065 

 01212225401 خ شهيد بهشتي پاساژ صميمي آمل مازندران 1493

 آمل مازندران 1494
بابل روستاي -امل جاده قديم امل

 كمدره
43195307 

 32626276 روستاي چاري-خيابان گنج افروز بابل مازندران 1495

 بابل مازندران 1496
جاده قائمشهر روستاي  3كيلومتر 

 علمدار
32258898 

 32074033 منصوركنده بابل مازندران 1497

 32723042 بابل بندپي شرقي سه راه گلوگاه بابل مازندران 1498

 بابل مازندران 1499
بلوار جانبازان چهار راه امير كبير خ 

 امیر کبیر
32366852 

 بابل مازندران 1500
بابل چهارشنبه پیش نبش ایثار 

 پیشخوان دولت رضوان52
32376386 

 01132453978 بابل گتاب سه راه باالگتاب بابل مازندران 1501

 بابل مازندران 1502
مقابل  -چهار راه دانش  -بابل 

 17گلستان 
32363998 

 32190334خیابان مدرس چهار راه گنجینه برج  بابل مازندران 1503
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 بن روبرو برنج فروشی شیخ زاده

 بابلسر مازندران 1504
نبش  -خیابان امام خمینی-بابلسر

 33کوچه امام خمینی
35330074 

 بابلسر مازندران 1505
بابلسر خیابان امام مقابل پاساژ 

صادق نژاد )روبروی مخابرات قدیم 
) 

35254172 

 بابلسر مازندران 1506
هادی شهر، کله بست، روبروی 

 بانک کشاورزی
35374938 

 35339898 16و14بلوار شريفي بين شريفی  بابلسر مازندران 1507

 بهشهر مازندران 1508
جنب پارک ملت -مازندران بهشهر

 نبش کوچه سعدی
34534242 

 بهشهر مازندران 1509
مازندران بهشهر روستای امام ده خ 

 اصلی ج صندوق صاحب الزمان
34545761 

 بهشهر مازندران 1510
بهشهر شهیدآباد خیابان انقالب 

 کوچه شهید مجیدی منزل شخصی
01525280985 

 34541541 خ باهنر روبروي دبيرستان نجابت بهشهر مازندران 1511

 تنكابن مازندران 1512
تنکابن میدان هفت تیر ابتدای خ 

 کشاورز
54234891 

 4224200 تنكابن جنب اداره پست تنكابن مازندران 1513

 54211999 خیابان جمهوری ابتدای کوچه مهر تنكابن مازندران 1514

 تنكابن مازندران 1515
تنکابن خ جمهوری جنب کوچه 

 نسترن
54222866 

 چالوس مازندران 1516
روبروی بانک -شهریور17خ -چالوس

 جنب داروخانه چالوس -کشاورزی
01912227734 

 چالوس مازندران 1517
شهریورجنب اداره 17چالوس خ

پست دفتر پیشخوان دولت 
 )شیری(

52227566 
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 52161147 چالوس هچیرود جنب بانک ملی چالوس مازندران 1518

 چالوس مازندران 1519
چالوس میدان معلم -مازندران

 دفتر پیشخوان دولت
52244499 

 رامسر مازندران 1520
رامسر میدان امام ابتدای خ 
 مطهری روبه روی بانک ملی

01155261806 

 رامسر مازندران 1521
رامسربل امام رضا فرودگاه جنب ک 

 قائمیه
01925220629 

 رامسر مازندران 1522
رامسر خ ش مطهری روبروی 

 بیمارستان
55227979 

 سادات محله مازندران 1523
مازندران رامسر ساداتشهر خیابان 

باهنر جنب بانک ملی دفتر خدمات 
 ارتباطی اسماعیلی

55210021 

 01133325792 ساری میدان ساعت خ انقالب سارئ مازندران 1524

 سارئ مازندران 1525
ساری بلوار خزر روبروی مدرسه 
ششصد دستگاه ابتدای کوچه 

 نیلوفر
33213048 

 سارئ مازندران 1526
فلسطین -خیابان فلسطین-ساری

13 
33363938 

 سارئ مازندران 1527
بلوار کشاورز روبروی میرجانی جنب 

 3تامین اجتماعی شعبه 
33411149 

 سارئ مازندران 1528
ساری خ معلم جنب مسجد 

باقرزادگان طبقه فوقانی ساختمان 
 عرب خزائلی

33246983 

 33228750 ساري بل كشاورز باغات مهدشت سارئ مازندران 1529

 33601202 ساری کمربندی جنوبی سارئ مازندران 1530

 سارئ مازندران 1531
ساری بلوار آزادی ابتدای خیابان 

جنب تعاونی جهاد  2بعثت بعثت 
33370056 
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 کشاورزی

 سارئ مازندران 1532
مازندران ساری بل امام رضا روبرو 

 پارک قائم
33283695 

 سارئ مازندران 1533
ساری میدان شهرداری جنب دادگاه 

 انقالب و عمومی ساری
33302969 

 سارئ مازندران 1534
ساری بل كشاورز نرسیده به 

 ترمینال جنب بانک رفاه
33299089 

 سارئ مازندران 1535
ابتدای  -بلوار امام رضا  -ساری 

روبروی اتوشوئی  -جهان پیما 
 صدف

33288759 

 سارئ مازندران 1536
ساري اسالم آباد سه راه فرودگاه 

 162جنب دفتر ازدواج
33723444 

 09119108872 4631339556 سرخرود مازندران 1537

 سوادكوه مازندران 1538
حاجی -شیرگاه-سوادکوه-مازندران

 آبادروبروی بانک ملت
42444283 

 سوادكوه مازندران 1539
مازندران سوادكوه زيراب جنب 

 ايستگاه سواري پل سفيد
42457490 

 سوادكوه مازندران 1540
شيرگاه خيابان شهيد تيموري روبه 

 روي سپاه
42445740 

 42088781 خيابان ساري جنب بانك سپه نيما قائم شهر مازندران 1541

 قائم شهر مازندران 1542
قائمشهر خ بابل نبش کوچه امیر 

 کبیر
42259048 

 قائم شهر مازندران 1543
خیابان -ترکمحله-خیابان ساری

 5و3بین مولوی-مولوی
42071690 

 قائم شهر مازندران 1544
-روستای-قائمشهر-مازنداران
 خیابان اصلی -فوالدکال

42080553 

 42032119قائمشهر خیابان ساری روبروی  قائم شهر مازندران 1545
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 13شهرداری سر کوچه یاس 

 قائم شهر مازندران 1546
خ ساري چهارراه فرهنگ كوي 

 سيدين دفتر نوين
42237358 

 كتالم مازندران 1547
روبور یبیمارستان -کتالم-رامسر

 احمد نزاد
55240533 

 گلوگاه )مازندران ( مازندران 1548
مازندران گلوگاه خ امام روبروي 

 بانك آرمان
34663582 

 گلوگاه )مازندران ( مازندران 1549
بهمن پاساژ  22گلوگاه میدان 

 نوروزی
01526229621 

 01526223947 خ شهيد پهلوان گلوگاه )مازندران ( مازندران 1550

 44734213 10نبش نسيم-خ امام -محمودآباد محمودآباد )مازندران ( مازندران 1551

 44730323 خ معلم جنب ترمینال فریدونکنار محمودآباد )مازندران ( مازندران 1552

 نشتارود مازندران 1553
شهریور جنب  17نشتارود خ 

داروخانه آقا داداشی دفتر 
 پیشخوان دولت بور

54265751 

 34748860 خ انقالب مقابل اداره برق نكا مازندران 1554

 نور مازندران 1555
نور روستای گنج یاب خیابان اصلی 

 11نبش توحید 
44643290 

 44522263 1پ 9خيابان امام كوچه سوردار نور مازندران 1556

 نور مازندران 1557
مازندران نور انتهای بازارچه مرکزی 

 مركزي)پاساژ شهيدي(
44529048 

 44528558 14نور ميدان كارگر ابتداي خ نيما پ نور مازندران 1558

 نوشهر مازندران 1559
نوشهر خیابان فردوسی جنب 

 سازمان تامین اجتماعی
52334072 

 اراك مرکزی 1560
خ دانشگاه مقابل بانك ملت 

 نرسيده به ميدان نماز
08613684949 
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 33679980 اراك شهرک فاطمیه خیابان پیوند اراك مرکزی 1561

 اراك مرکزی 1562
اراك خ مشهد فلكه قران ك 

 والشجردي
08633259770 

 اراك مرکزی 1563
اراک خ مالک اشترنرسیده به 

چهارراه خاتم االنبیا روبروی 
 مسجدخاتم االنبیا

32788674 

 33247403 اراك خ قايم مقام ميدان ساعت اراك مرکزی 1564

 اراك مرکزی 1565
نرسیده به تقاطع  -خ محسنی

جنب دفتر نماینده مقام  -ادبجو
 5956پ -معظم رهبری

32273374 

 اراك مرکزی 1566
اراک، شهرک علی ابن ابیطالب، 

بلوار خاتم االنبیا، بین کوچه مجاهد 
 و حیدری

32768991 

 33661666 اراك بل فاطميه جنب بانك ملت اراك مرکزی 1567

 اراك مرکزی 1568
اراک شهرصنعتی میدان کانون 

 جنب امالک حیدری
33125168 

 اراك مرکزی 1569
اراک خیابان آیت اله سعیدی 

نرسیده به بانک سپه نبش کوچه 
 شهید عابدی

32275136 

 اراك مرکزی 1570
-2کوچه حکمت-پل برق-اراک

-51پالک-خیابان امام موسی صدر
 طبقه همکف

32226000 

 اراك مرکزی 1571
اراک انتهای خ مشهد جنب اتش 

 نشانی
08632272625 

 اراك مرکزی 1572
اراک خیابان قائم مقام میدان امام 

 حسین )ع( روبروی شرکت گاز
33281111 

 32249038 متری 17اراک خ ش رجائی ابتدای  اراك مرکزی 1573
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 اراك مرکزی 1574
اراک خ دانشگاه خ بهزیستی 

 1034پیشخوان دولت
33673124 

 اراك مرکزی 1575
راه دکتر  4اراک دکتر حسابی 

 حسابی نبش بانک مهر اقتصاد
08632241881 

 اراك مرکزی 1576
خ شریعتی چهاراه گردو نبش کوچه 

 بهادری
34224290 

 آستانه )مركزئ ( مرکزی 1577
استانه خ امام خ ش شعباني جنب 

 بانك مهر
38434838 

 تفرش مرکزی 1578
تفرش خیابان امام روبروی اداره 

 جهاد کشاورزی
08626225121 

 تلخاب )مركزئ ( مرکزی 1579
خ امام -تلخاب-فراهان-اراک

 روبروی بانک کشاورزی-خمینی
08658235979 

 خمين مرکزی 1580
خمین خ قدس جنب پمپ بنزین 

 سابق
46221755 

 خمين مرکزی 1581
خ شريعتي روبروي -خمين-مركزي

 بانك رفاه مركزي
46222888 

 خمين مرکزی 1582
استان مرکزی شهرستان خمین بلوار 

 بهشتی نبش کوچه توانا
08652336644 

 خمين مرکزی 1583
خمین بلوار پاسداران ابتدای 

 خیابان جهاد
46333856 

 خمين مرکزی 1584
خمین بلوار منتظری جنوبی نرسیده 

 به پل احمد آباد
46232699 

 46330026 خمين ميدان شهدا بلوار بعثت خمين مرکزی 1585

 خمين مرکزی 1586
خمین خیابان مطهری دفتر 

 پیشخوان دولت کفایتی
46230000 

 خمين مرکزی 1587
سي شمالي دفتر خدماتي خ فردو
 ميرزايي

08652232325 
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 خمين مرکزی 1588
خمين خ امام خساحلي روبروي 

 بيت امام
08646222 

 خنداب مرکزی 1589
خنداب .خیابان امام نبش کوچه 

 شهید یادگاری
35622443 

 دليجان مرکزی 1590
مرکزی دلیجان خ امام روبروی 

 مسجد اعظم
08664220481 

 45223920 مرکزی زرندیه مامونیه حیابان ابوذر زرند )مركزي ( مرکزی 1591

 ساوه مرکزی 1592
پیک نیک گاز نبش میدان شهید 

 اوینی
42417200 

 ساوه مرکزی 1593
ساوه خیابان کارگرجنب 

دفتر پیشخوان خدمات 1/12کارگر
 دولت وبخش عمومی

42245394 

 42218120 39ساوه نرسیده به مطهری  ساوه مرکزی 1594

 ساوه مرکزی 1595
ساوه خ شريعتي روبروي بانك ملي 

 فلطسن
08642249010 

 38227546 شازند خ شهدا ابتداي خ ولي عصر سربند )مركزي( مرکزی 1596

 شازند)سربند ( مرکزی 1597
شهرستان شازند خ شهدا جنب پل 

 شهدا
38227121 

 فرمهين مرکزی 1598
فرمهین بل ش فهمیده نبش ک 

 شقایق
33722007 

 محالت مرکزی 1599
خرداد بعد از چهارراه  15محالت خ 

 12مخابرات نبش بوستان 
43233320 

 44385737 هرمزگان بستک روستای چاه بنارد بستك هرمزگان 1600

 بستك هرمزگان 1601
بستک میدان بسیج جنب بانک 

 ملی دفتر پیشخوان خدمات دولت
07643225333 

 بستك هرمزگان 1602
بستك ميدان بسيج جنب بانك 

ملي بسيج دفترپيشخوان خدمات 
3225333 
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 دولت دفتر رحيمي

 بندرعباس هرمزگان 1603
بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به 

بیمارستان شهید محمدی روبروی 
 ستاد خبری جنب رویال مارکت

33331825 

 بندرعباس هرمزگان 1604

پارک شهداء  -آزادگان  -بندر عباس
)آزادگان( به سمت خور 

بلوار سرور  -نایبند)نایبند شمالی(
نبش کوچه سرور آزادگان  -آزادگان 

3 

33335164 

 بندرعباس هرمزگان 1605
خیابان دانشگاه بلوار پرفسور 

 خشنودی جنب کودک من
33615667 

 بندرعباس هرمزگان 1606
-ورودی ازادگان-شهرنمایش

 طبقه همکف-ساختمان عرفان 
33318164 

 بندرعباس هرمزگان 1607
كمربندي درخت سبز جنب بانك 

 صادرات
32211274 

 بندرلنگه هرمزگان 1608
بندرلنگه خیابان شهرداری روبروی 

 خدمات شهری
44245550 

 بندرلنگه هرمزگان 1609
كنگ خ طالقاني اداره پست دفتر 

 پيشخوان
44235020 

 حاجي آباد )هرمزگان ( هرمزگان 1610
حاجی آباد خیابان ولی عصر شمالی 

 طبقه زیرین صندوق تعاون ایرانیان
35424008 

 35423217 بلوار امام حاجي آباد )هرمزگان ( هرمزگان 1611

 سردشت )هرمزگان ( هرمزگان 1612
جنب -سردشت-شهرستان بشاگرد

 رستوران
42531266 

 قشم هرمزگان 1613
قشم بلوار صیادان روبروی 

 سمساری مولوی
07635222051 

 07635221451 قشم خ شهيدمنتظري پاساژنور قشم هرمزگان 1614
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 ميناب هرمزگان 1615
ميناب بلوار امام روبروي کارخانه یخ 

 قدیم
42230500 

 هشت بندئ هرمزگان 1616
میناب هشتبندی 

باالترازمسجدجامع دفترخدمات 
 ارتباطی

2394751 

 اسد آباد)همدان ( همدان 1617
اسداباد ميدان ساعت اول کوچه 
بازارجنب کلی فروشی صفائی و 

 زرعلی
33124106 

 08523484089 ابتدای خ امام -شهر برزول  -نهاوند  برزول همدان 1618

 بهار همدان 1619
بهار خ امام چهارراه فرهنگ جنب 

 قرض الحسنه بسیجیان
34501920 

 بهار همدان 1620
بهار ميدان ازادگان روبروي اداره 

 پست
34506235 

 بهار همدان 1621
همدان بهار خ امام روبروي پست 

 سابق
34501000 

 34509100 بهار خ امام جنب بانك تجارت بهار همدان 1622

 34947420 تويسركان خ باهنر جنب بانك سپه تويسركان همدان 1623

 رزن همدان 1624
جنب بانك -خ امام خميني

 كشاورزي
08126227539 

 33723950 فیروزان چهار راه اندیشه خ پیروزی فيروزآباد نهاوند همدان 1625

 كبودرآهنگ همدان 1626
کبودراهنگ بلواربهشتی روبروی 

 مرکزتلفن
5228622 

 كبودرآهنگ همدان 1627
همدان کبودراهنگ خ امام دفتر 

 72381083پیشخوان
35228180 

 مالير همدان 1628
-نامیله)شهرک اندیشه( -مالیر

دفتر پیشخوان -خیابان ولیعصر
 نامیله

32283070 
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 مالير همدان 1629
دفتر  -نبش چهار راه برق باال -مالیر 

 صبح و عصر -پیشخوان شتاب 
33354682 

 مالير همدان 1630
مالیر خ سعدی روبروی اداره گذر 

 نامه
32240333 

 32286612 خ ولی بخشی جنب کوچه وحدت مالير همدان 1631

 مالير همدان 1632
خ شهید شیخ حسنی روبروی باغ 

 گل شهرداری
32210094 

 مالير همدان 1633
مالیر خ مصطفی خمینی نبش 

 بنبست شیرازی
32243112 

 مالير همدان 1634
مالیر ابتدای بلوار سیف الدوله 

 پاساژ پارس
32251931 

 3322975 میدان قائم تاالر باران مالير همدان 1635

 مالير همدان 1636
مالیر خ شهدا نرسیده به میدان 

 زندیه جنب بانک صادرات
2251601 

 مالير همدان 1637
میدان نبوت جنب مهدیه پیشخوان 

 اول
33351355 

 33236526 خ پیروزی روبروی تی بی تی نهاوند )همدان ( همدان 1638

 33246600 نهاوند میدان شریعتی نهاوند )همدان ( همدان 1639

 نهاوند )همدان ( همدان 1640
خیابان آزادگان روبه روی النک مهر 

 اقتصاد
3225400 

 نهاوند )همدان ( همدان 1641
شهریور ابتدای بلوار 17نهاوند م 

 امام حسین
08523244978 

 نهاوند )همدان ( همدان 1642
نهاوندابتدای خیابان خاقانی 

 روبروی آموزش و پرورش
33221200 

 33222210 خ پيروزي جنب بانك انصار نهاوند )همدان ( همدان 1643

 همدان همدان 1644
همدان کوی کوثر )حصارراه علی 

آباد (بلوارمیرسیدعلی همدانی 
34495454 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 پایینتراز شیرینی سرای پونه

 همدان همدان 1645
خیایان شریعتی، باالتر از چهارراه، 

 نرسیده به ایستگاه عباس آباد
32533390 

 همدان همدان 1646
همدان خیابان بوعلی پاساژ هما 

 1طبقه 
32512602 

 همدان همدان 1647
بعد از 2شهرك وليعصر ايستگاه 

 بانک ملی
34277400 

 همدان همدان 1648
همدان خ شهدا پایین تراز بانک 

 مهراقتصاد دفتر پیشخوان
32518912 

 همدان همدان 1649
همدان ش فرهنگیان میدان 

 استقالل
32546001 

 همدان همدان 1650
همدان میدان امام ابتدای خ 

 اکباتان
32530241 

 همدان همدان 1651
خ تختی روبه روی پارک کودک 

 440پ
32521187 

 همدان همدان 1652
متری 12همدان خضر خ وحدت 

 113وحدت پالک 
32755877 

 همدان همدان 1653
همدان خ صدف باالتر از تاالر 

 ونوس
38338404 

 همدان همدان 1654
همدان بلوار نهم دی )ج فقیره( 

 باالتر از پارک
32623481 

 38321244 همدان خ شکریه نبش کوچه اول همدان همدان 1655

 همدان همدان 1656
خیابان بوعلی سیزده خانه جنب 

 مسجد امام حسین
38275430 

 همدان همدان 1657
همدان میدان بوعلی مجتمع فدک 

 6واحد 
8280340 

 08114374343همدان جورقان خ امام پست بانک  همدان همدان 1658



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 جورقان

 همدان همدان 1659
ساختمان -میدان بعثت-همدان

 اداری بعثت
08118214863 

 2531957 خ شریعتی نبش ک ذوریاستین همدان همدان 1660

 همدان همدان 1661
همدان خضر سي متري وحدت 

روبروي بانك صادرات دفتر خدماتي 
72381016 

32674142 

 ابركوه )ابرقو( یزد 1662
خ ش باهنر روبروي مسجد بزرگ 

 اقا
32828700 

 اردكان )يزد( یزد 1663
اردکان خیابان صدرآبادجنب کوچه 

111 
32239005 

 32274334 یزد اردکان احمدآبادخیابان ولیعصر اردكان )يزد( یزد 1664

 اشكذر )صدوق ( یزد 1665
اشکذر ابتدای خ طالقانی نبش ک 

 شهیدان جعفری نسب
32726550 

 24221919 خرداد ميدان چهارده معصوم 15خ  بافق یزد 1666

 32442850 خیابان مهدیه جنب حسینیه سفلی بافق یزد 1667

 38236260 بل پاسداران بعداز مخابرات كوثر حميديا یزد 1668

 زارچ یزد 1669
یزدزارچ بلوارشهید صدوقی صدوقی 

72 
35276800 

 03525824544 خيابان امام جنب نيروي انتظامي مروست یزد 1670

 مهريز یزد 1671
مهریز بلوار هفتم تیر روبروی اداره 

 برق
32520099 

 مهريز یزد 1672
مهریز خ ش مطهری روبرو 

بیمارستان جنب عینک 
 دانشجودفتر پیشخوان

32531200 

 ميبد یزد 1673
-خيابان کاشانی-خيابان امام

 نرسيده به ثبت اسناد میبد
32346991 



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 ميبد یزد 1674
روبروي بانك سپه -خيابان امام

 مركزي
32324322 

 يزد یزد 1675
امامشهر بلوار وليعصرنبش 

 ولیعصر3بن
35284011 

 يزد یزد 1676
چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوری 

جنب امالک -ابتدای خیابان وکیل -
 پارسیان

5283256 

 يزد یزد 1677
یزد ابتدای خ مهدی روبروی یگان 

 امداد
36270691 

 36271010 خ دهم فروردين روبروي هتل داد يزد یزد 1678

 يزد یزد 1679
میدان خاتمی ابتدای بلوار مدرس 

 جنب پل هوایی داخل کندرو
36239441 

 يزد یزد 1680
جنب -ابتداي خيابان چمران

-داروخانه آرمان )دکتربهنازسابق(
 34پالك 

36249696 

 يزد یزد 1681
 -روبروی آتشکده  -خیابان کاشانی 

 1070پالک 
36238833 

 يزد یزد 1682
یزد بلوار پاکنژاد روبرو پمپ بنزین 

 جنب سازمان تبلیغات اسالمی
37267300 

 يزد یزد 1683
شهریور بلوار رسالت میدان  17بلوار 
 ارمان

35280482 

 37264541 شهریور مجتمع تجاری الله17بل يزد یزد 1684

 يزد یزد 1685
یزدبلوارمطهری روبروی بیمه نوین 

 جنب بیمه دانا
35233928 

 يزد یزد 1686
یزد بلوار دهه فجر روبرو امام زاده 

 شنبه
3516219897 

 35286800بل استقالل میدان کسنویه بعد از  يزد یزد 1687



 شماره تلفن آدرس شهرستان ▾  استان رديف

 پمپ بنزین نبش خیابان بهار آزادی

 35282898 یزد خ انقالب روبرومسجدحکایتی يزد یزد 1688

 يزد یزد 1689
خ امام خمینی بعدازچهارراه 

موزاییک سازی نبش کوچه امام 
 حسن مجتبی

36205070 

 32237424 18پ 13یزد امامشهر ک  يزد یزد 1690

 يزد یزد 1691
یزد ب صدوقی جنب ک بهداری 

 سپاه
37283880 

 36229009 بلوار منتظرقائم روبرو اداره برق يزد یزد 1692

 يزد یزد 1693
یزد بلوار نواب صفوی بعد از بانک 

صادرات نبش ک قدس جنب 
 مسجد امیرالمومنین

36206400 

 يزد یزد 1694
یزد چهارراه بعثت ابندای خ 

 سیدگلسرخ
36272040 

 يزد یزد 1695
یزد م ابوذر ک ژاندارمری نبش 

 نظام وظیفه
38240004 

 يزد یزد 1696
یزدشاهدیه گردفرامرزشهرک 

 8طالقانی خ عدالت
35211720 

 03515214350 شاهديه خ امام يزد یزد 1697

 


