
تلفنآدرسشهرستان

17723593خیابان کشاورز اول، شهرک گلساراردبیل

33466178میدان خیرین، ابتدای بلوار ارشاد، نبش خیابان سهروردیارومیه

31312356277خیابان شهید مطهری، روبروی مسجد رضا آباد، پالک ارومیه

33237221457، پالک 22 و 20خیابان ولیعصر، حدفاصل ولیعصر اسفراین

37213530حاشیه خیابان اصلی، نرسیده به کوچه امام حسین اسفراین

32 غربی، پالک 12چهاردانگه، انتهای خیابان کریمی، گلستان اسالمشهر
55270188 

55270189

34605456خیابان کاوه، شهرک ولی عصر، دفتر پیشخوان دولتاصفهان

37350990خیابان شریف غربی، مقابل بیمه ما، دفتر پیشخوان دولتاصفهان

33332112امانیه، خیابان انقالب، نبش خیابان مستعان، طبقه فوقانی فروشگاه امانیهاهواز

33350624، دفتر پیشخوان لویمی۳ ، پالک ۱بهارستان، خیابان شمشاد اهواز

237342026شهرستان بمپور، بخش مرکزی، شهر محمدان، خیابان بهداشت، نبش بهداشتایرانشهر

4709397266356، نبش بهار 7کوی قدس، ایستگاه آبادان

7453354389 و 72محله ذوالفقاری، سی متری، بین ذوالفقارآبادان

44393997صغاد، خیابان مدرسآباده

35727072 متری شهید نوری20خیابان شهید بهشتی، خیابان آزادشهر

44836043خیابان مطهری، بازارشهرداری، کوچه شانزدهمآستارا

37226111آشتیان، ضلع شمالی میدان آزادی، خیابان شهید عربی، جنب مسجد جامعآشتیان

43254885میدان هزارسنگر، روستای رشکال، روبروی سوپر مارکت مستعانآمل

34257035خیابان مسجد اصحاب،  دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی خلیل فتاحیبانه

32260279خیابان امام خمینی شرقی، روبروی منبع آببجنورد

34221282خیابان امام خمینی، نبش بلوار شهید مطهریبرازجان

42668101بروجرد، روستای شیروانبروجرد

11344521585حسن رود، جفرود پایین، داخل منطقه آزاد انزلی، مجتمع تجاری کاسپین، غرفه بندر انزلی

33752210رسالت شمالی، چهارراه پردیس، به سمت خیابان طلوع، روبروی کانکس پلیسبندرعباس

133526838، پاساژ پارمیس، واحد 39سبزآباد، خیابان یاسینی، نبش کوچه مهر بوشهر

33536861خیابان فرودگاه، ساختمان وب، دفتر عرب نیدیبوشهر

32432099خیابان توحید، ابتدای میرزا کوچک خان غربیبیرجند

636446140مسکن مهر امام رضا، بلوارباقری، مجتمع شقایق، پالکپاکدشت

176289172، میدان اندیشه، خیابان فردوسی، نبش خیابان سما، واحد 4پردیس، فاز پردیس

25225003تاکستان خیابان فکوریتاکستان

100932827363خیابان بهار، روبروی آموزشکده الزهرا، دفتر ارتباطی تبریز

35556262خیابان شریعتی جنوبی، مغازه سنگیتبریز

54322042بخش مرکزی دهستان گلیجان، روستای سیف محلهتنکابن

86022023،  طبقه اول646خیابان شریعتی، روبروی سه راه معلم، پالک تهران

88472078، طبقه همکف86خیابان بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پالک تهران

39486121149، پالک 999تقاطع سهروردی و بهشتی، ضلع جنوب غربی تقاطع، ساختمان تهران

88472078، طبقه همکف86تهران، خیابان شهید بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پالکتهران

2788569413شهرک غرب، خیابان سپهر، گلبرگ سوم، مجتمع یادگار امام، طبقه همکف، واحد تهران

88592401 طبقه همکف299میدان هفتم تیر، باالتر از مسجد الجواد، پالک تهران

7033315465خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، نبش خیابان سیرجان، پالکتهران

52066089600میدان آزادی، خیابان آزادی، نرسیده به استاد معین، جنب مخابرات فرد اسدی، پالکتهران

66004506، طبقه همکف55میدان آزادی، بزرگراه جناح، جنب بانک ملت، پالک تهران

4188887867، طبقه همکف، واحد 452خیابان میردامادغربی، جنب موزه دفینه، بازار بزرگ، پالک تهران

14755686764انتهای اتوبان نواب، خیابان جوادیه، خیابان شهید فریدون نوری، پالک تهران

3،  واحد 2خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، نبش کوچه ششم، پال ک تهران
86043526

88531435

2346136925پونک، بلوار میرزابابایی، بعد از تقاطع عدل، پالک تهران

26144453104روستای لشگرآباد، خیابان صیاد شیرازی، پالک چهارباغ

755283453اسالمهشر، چهاردانگه، شهرک مطهری، بعد از میدان، انتهای خیابان جان زمینی، پالک چهاردانگه

33276393بخش زاغه، روستای پل هروخرم آباد

56 متری بعثت، پالک 60گیالوند، بلوار باهنر، دماوند
76302140

76302240

43229550 میدان مرکزی، خیابان جمهوری، جنب مدرسه امام خمینی، ایستگاه گلزار(کهگیلویه )دهدشت 

33722850کوی شهرداری، خیابان شهدای مهاجردهلران



تلفنآدرسشهرستان

33835656رشت ، خیابان شهدا، جنب بانک ملت رشت

44615254خیابان سردارجنگل، بازارچه روستای چنگیریانرضوانشهر

34693929خورگام، روستای چهارمحلرودبار

09118834434 و جعفری پناه۲۴زیباشهر، خیابان نصر، تقاطع نصر زاهدان

33490414پل جمهوری تقاطع معلم ساختمان امور مشترکینزاهدان

33442149، دفتر پیشخوان تنها3010، پالک 2جاده شهرک قائم زنجان

12214010خیابان جمهوری، کوچه صدوقیساری

42229192خیابان راه کربال، روبروی بانک ملی مرکزی، جنب بانک انصار، کوچه اجاق، دفتر پیشخوان ارشامسرپل ذهاب

33467316میدان کوثر، نبش خیابان پست دومسمنان

سنندج، روستای قلیان، خیابان پیمان امام قلی، جنب مشاور امالک صداقتسنندج
33353222  

09184155733

09103289678شریف آباد، خیابان شهدا، نبش خیابان گلبهارسیرجان

33655001 3خیرآباد، نبش خیابان بهار شاهرود

۱۲۲خیابان فداییان اسالم، خیابان سرگرد محمدی، بعداز بانک ملی، نرسیده به میدان صفائیه، پالک شهر ری
33394026

33389589

33349170 ، بعد از چهارراه دامپزشکی34بلوار شریعتی، نبش کوچه شهرکرد

5032274000خیابان ملت، کوچه شهرکرد

36210925چهار راه امام ، ضلع غربی، رو بروی مسجد جزایری، جنب شرکت تعاونی فرهنگیانشوشتر

72251655شهر صدرا، بلوار پاسداران، قبل از شهرداری، ساختمان مارسهشیراز

۴36350426 شهر زیارت، میدان شهید سردار سلیمانی، خیابان شهید حاجلو، نبش حاجلو شیروان

48327178خیابان مولوی،  دفتر پیشخوان فوژانصحنه

1048333271 متری، نبش کوچه معلم 40شهرک امام خمینی، خیابانصحنه

44733290روستای جوستان، میدان اصلی، جنب خیاطیطالقان

، ساختمان مروارید6شهرک کوهسار، روبروی کوهستان فیروزکوه
76402017

76400905

76445500 متری، جنب آژانس شب شهر45خیابانفیروزکوه

55491044خیابان طالقانی، محراب سوم، مجتمع فتح المبینکاشان

1032303096، روبروی مدرسه عفت، پالک (شهید جاللی)کالک، انتهای خیابان اول کرج

33782000محی آباد، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان ابن سیناکرمان

38396053حافظیه، چقاگالن، میدان شهید بروجردی، به سمت بزرگراه امام خمینیکرمانشاه

37280494 346خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، روبروی مسجد رشیدی، پالک کرمانشاه

34323223کرمانشاه، میدان ظفرکرمانشاه

38211851میدان آزادی، خیابان سیده فاطمه، دفتر پیشخوان آسیاکرمانشاه

38245659کرمانشاه، چهارراه راهنماییکرمانشاه

37221011 ، دفترپیشخوان دولت نوین تک10+ چهارراه وکیل آقا، روبه روی بانک ملت، طبقه زیرین پلیسکرمانشاه

34216888، روبروی فروشگاه بزرگ رفاه، دفتر پیشخوان مهر121بلوار طاق بستان، نبش کوی کرمانشاه

872223194خیابان شهدا، خیابان عظیمی، پالک کنگاور

44327483ساوجبالغ، کوهسار، بلوار امام خمینی، کوچه مهرکوهسار

32227105 ، دفتر پیشخوان دولت سفیر گچساران2چهار راه ساعت، روبروی بانک صادرات مرکزی، طبقه (دوگنبدان )گچساران 

32220049میدان شهرداری، روبروی مخابرات مرکزیگرگان

لنده

(کهگیلویه وبویراحمد)
32462808، جنب بهزیستی(ره)لنده، خیابان امام خمینی

85037301612میدان آزادگان، بلوار امام، پالک ماهدشت

36343081جعفرآباد، بلوار شهید صالحی، بعد از دادسرا، نبش خیابان آیت اهلل مدنیمحمدشهر

۱44789087روستای ترسیاب، ورودی روستای تشبندان، خیابان شهید حسن تباد، پالک محمود آباد

43222088خیابان آزادی، فلکه بانک ملی مرکزی، جنب بانک انصارمسجد سلیمان

32540033خیابان امام خمینی، نرسیده به دروازه اردبیل، روبروی تأمین اجتماعی، جنب بیمه پاسارگادمشکین شهر

57033727003، پالک 30 و28مشهد، شهرک شهید رجایی، بین پل (خراسان رضوی)مشهد 

42036108400 ، پالک 22 و 20مشهد، پل سجاد، بین (خراسان رضوی)مشهد 

26038838383 ، پالک 34مشهد، بلوار هنرستان، نبش (خراسان رضوی)مشهد 

52272301، طبقه همکف130محله اصلی، خیابان شهید رجایی، جاده ترانزیت، پالکمیانه

3545355182بلوار آیت اهلل کاشانی، نبش بهارستان نظرآباد

44650227شهرک کاج، خیابان فردوسی، خیابان کاسگر، محله ونوشنور

10744225770بلوار مدرس شمالی، پایین تر از میدان دانش، پالک هشتگرد

638280340میدان بوعلی، مجتمع فدک، واحد همدان

36239441میدان خاتمی، ابتدای بلوار مدرس، جنب پل هوایی، داخل کندرویزد


