
کد پستیتلفنآدرسنامشهرستاناستانردیف

323272865631853188نمین خ طالقانی روبروی ثبت اسناد و امالکبازرگان مرسلینمیناردبیل1

324249535681935849خلخال قاضیلر دفتر پیشخوان دولت قاضیلرسید یوسف مدنیخوجیناردبیل2

045177235935615611351خ کشاورز اول ش گلسارحمید فاضلاردبیلاردبیل3

045144649005616657675اردبیل بزرگراه شهدا فلكه مادر ساختمان گرجانیمنصور قنبریاردبیلاردبیل4

328845015675114819جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیلطهماسب اختری جلوداربیله  سواراردبیل5

045188466865617173319خیابان شیخ کلخوران جنب مسجد سرچشمهغالم حسین  نوع پرست کلخوراناردبیلاردبیل4

ندا درخشان مبارکهمبارکهاصفهان5
ابتدای بلوار امام خمینی - زیباشهر - مبارکه - اصفهان 

553پالک  - (ع)میدان امام حسین - (ره)
525448948484139131

031133913198138798464کاوه بعد از چهار راه باهنر مجتمع سهند-خ-اصفهانبیتا حسینیاصفهاناصفهان6

366740538163743787خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میرفرزانه یقینیاصفهاناصفهان7

377163648185893983خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدسمنوچهر نصراصفهانیاصفهاناصفهان8

46543488508766146933بادرود خ امام پمحمد علی  سپهری سپهریبادروداصفهان9

362938338175794597خ نظر غربی روبروی بانک کارافرین طبقه اولرامین دولتشاهیاصفهاناصفهان10

شیرین  خدایارکرجالبرز11
کرج میدان فهمیده خیابان والفجر نبش کوچه شهید 

احمدی
327767947158793136

345510933197636485حصارک روبری خ امام زاده محمد پاساز رضافاطمه صادق کمالیکرجالبرز12

442132863361673616ضلع غربی ساختمان قائم-بلوار مدرس-هشتگردمنصور حمزه پورهشتگردالبرز13

مژده حفظ اللسانکرجالبرز14
-30گلستان-جاده مالرد-شهرستان فردیس-استان البرز

91پالک-نبش خ لطفی-بلوار طالقانی
093567411013173765896

343104173147644414 غربی12 و 11کرج، رجایی شهر، بلوار انقالب، بین خ شهمیر مهابادیکرجالبرز15

26347052503199846178 پ2و1کمالشهر بلوار شهرداری بین گلستانمینا رشیدیکمال  شهرالبرز16

بهرام فالحتکرجالبرز17
 1کرج خ ش بهشتی کوی کارمندان شمالی کوچه یاس

12پالک
344974323145714171

344889473143918111کرج مطهری  بلوار موالنا روبه روی استانداری البرزمحمدرضا زاده شیرکرجالبرز18

هنگامه کنعانیکرجالبرز19
ضلع غربی سینما دفتر خدمات 5کرج فردیس فل

پیشخوان دولت
365453683176793933

026123141173159717143کرج شهرک جهان نما بلوار سرو روبروی بانک سپهاحمد رضا شهیدیکرجالبرز20

52136366964116185شهرستان دره شهر روستای ارمو-ایالممریم زینی وند مقدمدره  شهرایالم21

حسنا مالییایالمایالم22
نبش کوچه پنجم - بلوار نماز - میدان مخابرات - ایالم 

پیشخوان بامداد- 
084122445846931143816

55679997591774363خ امام رویروی مسجد کبودمصطفی صادقی نیاتبریزآذربایجان شرقی23

365588035155816515عباسی توانیر روبروی هنرستان مفتحآصف عابدیتبریزآذربایجان شرقی24

424309885381759781روبروی پست بانک-خ امام- شبسترمهدی مصطفویشبسترآذربایجان شرقی25

الناز علیزاده لمعانیتبریزآذربایجان شرقی26
 متری شنب غازان نرسیده به میدان 18خیابان راه آهن 

17انقالب پالک 
344424675178654884

041152659715153874398تبریز ابتدای خ ششگالن پایین تر از بانک صادراتناهید لطفعلی نژادتبریزآذربایجان شرقی27

04113365585154916194تبریز خ امام روبروی کاچیران دفتر پیشخوان دولتجاوید نیک رفتارتبریزآذربایجان شرقی28

372730005518635485میكائیل اباد روبروی سنگک پزیویدا  شكری بلوک ابادمراغهآذربایجان شرقی29

10424262555381753817+یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس ابوالفضل اکبریان اذرتبریزآذربایجان شرقی30

یاسمین بلوریانمراغهآذربایجان شرقی31
خیابان انقالب شمالی روبروی دبیرستان مدرس -مراغه

9پالک 
372477105513956873

324417335355157877خسروشهر خ امام شمالی مابین بانک رفاه و مسكنبابک باللی خسروشاهیتبریزآذربایجان شرقی32

5347870505173936585چ ابوریحان خیابان ابوریحان جنب بانک ملی پالکصابر تمجیدیتبریزآذربایجان شرقی33

احمد عسگریتبریزآذربایجان شرقی34
تبریز چهارراه الله خیابان ساالری باالترازدادسرا کوی 

52سراجی پ
347676415173988796

سعید امنی(سراسكندر)هشترود آذربایجان شرقی35
باالتر از مسجد امام حسن - خیابان دانشگاه - هشترود 

42پالک 
042462284325571919595

وحید شجاعتبریزآذربایجان شرقی36
-پشت بانک ملی ایران-ایستگاه بازار-خیابان زعفرانیه

6پالک-پاساژزعفرانیه
333237775166778865

اسماعیل بابازادهتبریزآذربایجان شرقی37
 نرسیده به 7باغمیشه میدان میثاق به طرف شیت

7نارمک پ
366863625198650315

33041166790955155965143باغمیشه ایستگاه آتش نشانی خیابان آذر شرقی پنیر سعادت خواهتبریزآذربایجان شرقی38

رضا وارسته نیاتبریزآذربایجان شرقی39
جنب مخابرات -چهارراه طالقانی-خیابان آزادی-تبریز

50پالک-طالقانی
041154314435164776774

علی فوالدپنجه یاممرندآذربایجان شرقی40
ش مرند خ المهدی روبروی کافی شاپ علی بابا .آ

ابتدای کوچه سپهری
422338225418636554

مشخصات دفاتر پیشخوان دولت آماده به خدمت سرویس های وزارت ورزش و جوانان



1262041155304005133783135تبریز میدان نماز دفتراسماعیل نوروززادهتبریزآذربایجان شرقی41

شهرام عطار جعفریتبریزآذربایجان شرقی42
خ پاستور جدید مابین فدک و جدیری نبش تقاطع رضا 

نژاد
333437325163847741

043241213005491817544 بهمن29بستان اباد خ اسماعیل  باجنگجویبستان آبادآذربایجان شرقی43

10344820025176716951شهرک فجر خ نگارستان خ گلباران پعلیرضا  زارع فرخادیتبریزآذربایجان شرقی44

333677445165615914چهارراه ماراالن دفتر پیشخوان ثامنحسن محبی زگلوجهتبریزآذربایجان شرقی45

1/205322304355714658131 ک 1اول بعثت . چهارراه بعثت سجاد مقیدارومیهآذربایجان غربی46

453396915971737935 شهریور دفتر اندیشه17خیابان سعید بابازادهمیاندوآبآذربایجان غربی47

پرویز سلطانیارومیهآذربایجان غربی48
 راه بعثت روبروی بانک قرض الحسنه 4ارومیه خ باکری 

1/232مهر ایران پ
044122575015713676488

462390805951684688اسالم اباد خیابان سردارعزیزخانسلیمان  کاکه رشبوکانآذربایجان غربی49

356234385761663433نقده خیابان امام جنب حوزه علمیهنورس صدقینقدهآذربایجان غربی50

معصومه   طالبارومیهآذربایجان غربی51
 110خ والفجر مافی فرهنگیان خیابان فرهنگ پالک 

دفتر پیشخوان دولت پشتیبانی
044133753735719787163

129323750285718833939 پالک 5خ وحدت نبش کوچه سمیرا امامیانارومیهآذربایجان غربی52

354623527554186689استان بوشهر شهرستان دیر شهر بردستانحسین ناظمیان فرددیربوشهر53

077242500297536133598بندردیلم میدان امام حسین- استان بوشهر صادق محمدطاهری آزاددیلمبوشهر54

354279227554133315خ ساحلی جنب بازارچه نجیرمبهروز  حقیقتدیربوشهر55

342519527561737765 برازجان بلوار مزارعیمحبوبه  زیرراهیبوشهربوشهر56

335368617516758816 بوشهر خ فرودگاه ساختمانن وب دفتر عرب نیدیحسین عرب نیدیبوشهربوشهر57

209364048873396168397پ10پاکدشت یبر خ امام خمینی نبش نیایشابراهیم رزمجوپاکدشتتهران58

446604011396843646 مجتمع تجاری گلها2شهر اکباتان فاز  عاطفه  ابراهیمیتهرانتهران59

تقی  اسماعیلی دهنه سریتهرانتهران60
میردامادغربی جنب موزه دفینه دفینه بازار بزرگ ط 

41همكف واحد 
887899881969773311

حمیدرضا بهروزی نژاد طهرانیتهرانتهران61
روبروی - خیابان بوعلی غربی - چهار راه اول - مشیریه 

306پالک - مسجدالنبی 
366439041854939115

416660501771341914814خ آزادی روبروی خ حبیب اله پ عباس فراهانیتهرانتهران62

سید صادق  آقائی فیروز آبادیمنطقه  شمال  تهران  بزرگتهران63
 06خ پاسداران نرسیده به چهار راه پارکینگ فروشگاه

463پ 
021227845801668647159

3228194311نوبنیاد کوهستان ششم پعلیرضا  جبه داریتهرانتهران64

243881451681639983520خیابان پلیس نرسیده به اجاره دار پ زمان شكریتهرانتهران65

افشین مقدم علی(شهرک  قدس )قلعه  حسن  خان  تهران66
نرسیده به درمانگاه -خ امامزاده-میدان قدس-شهرقدس

453پالک-
468993953754157314

حجت اهلل رضائیتهرانتهران67
طبقه -5روبروی شهرداری منطقه -بلوار آیت اهلل کاشانی

418پالک -3واحد-اول
440654151481844164

محمد صادق طهماسبی سروستانیتهرانتهران68
تهران پایین تر از میدان شهدا نبش کاظمی جنب 

1415پست پالک 
333118791718814671

سعید بسطامیپاکدشتتهران69
تهران پاکدشت خاتون اباد بلوار امام رضا روبروی بانک 

1195تجارت پ
364682113391833956

الهام دیواندریمنطقه  غرب  تهران  بزرگتهران70

 متری گلستان 35بلوار اشرفی اصفهانی باالتر از همت 

 91میدان عدل جنب مسجدالنبی ک خوش طینت پ 

ط اول

446189901476694995

امیر بخشیتهرانتهران71
نبش -باالتر از سه راه مرزداران-بلوار اشرفی اصفهانی

طبقه زیر همكف-2پالک -27گلستان 
440004231473687754

46559703071874787356شهرری خ زکریارازی جنب بانک ملی پنادر افتخاری کرهرودیرئتهران72

بهاره موفق پور بهناممنطقه  جنوب  تهران  بزرگتهران73
انتهای اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید 

147فریدون نوری پالک 
556867641365613597

3223984331938753911 و1ط/151پ /نبش ک ماه/متری قیطریه خ کریمی35شرمین سادات پارسیتهرانتهران74

محمدرضا مالوردیتهرانتهران75
-مجتمع وانان (1فاز)بلوار شهید نفیسی -شهرک اکباتان

6واحد-7پ
446970011393784165

37227568991963656633تجریش بازار تجریش پاساژسامعی پیاسر  عمادیتهرانتهران76

ابوالقاسم  تفضلی هرندیتهرانتهران77
اتوبان ارتش روبروی سه راه ازگل جنب بانک رسالت 

175پالک 
224527211955633411

402443345711488638991کن خیابان الغدیر یكم بعد از چهارراه شیدا پالک پرویز مردانه مستعلی بیگلوتهرانتهران78

203021888653961653736383پالک -ابتدای بهارشیراز- میدان هفت تیرناهید جامه بزرگتهرانتهران79

رضا یعقوبیتهرانتهران80
نبش خیابان شهید - تهران جنت آباد مرکزی 

73پالک  - (هشتم مخابرات)کالشک
444440921475795459

سید عزیزاله چاوشیتهرانتهران81
جنت اباد جنوبی پائین تر از چهار باغ جنب بانک سپه 

5 و66پ 
444367761474685511

حسین فالح سیاه پیرانیمالردتهران82
مالرد بلوار رسول اکرم ساختمان صنعت و معدن و 

43تجارت پ 
654033863169158385

771335091649659614 ط همكف473م نبوت جانبازان شرقی پ مرتضی  وحید موسویتهرانتهران83

علی  عیدی حاجی کندی(تهران )اکبرآباد تهران84
استان تهران شهرستان بهارستان نسیم شهر خ امام 

686خمینی نبش خ آزادگان طبقه همكف پالک
567757453766174358



حمید رضا صبوح اصغرتهرانتهران85
خیابان سهروردی شمالی نرسیده به چهار راه کیهان 

365روبروی خیابان کاووسی فر پالک 
884836451568633913

199337510521863735993شهرری خ غیوری نبش کوچه عباسی پ کمالدین  اسالمیرئتهران86

هوشنگ نادری خاکریزتهرانتهران87
- ابتدای اقدسیه- بعد از میدان ارتش- بزرگراه ارتش

3 واحد7پالک- روبروی رستوران اقدسیه
228287421957836756

442887103271586864414خ بهشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی پ سینا دانشتهرانتهران88

نجیبه   یافتیانتهرانتهران89
 پستی جاجرود روبروی از پلیس راه جنب 16منطقه 

مسجد امام رضا ط اول
021762057711653148631

70333154651719873884تهران خ پیروزی خ شكوفه نبش خ سیرجان پمحمد سوهانیتهرانتهران90

137021557880111369846157م ابوذر خ سجادجنوبی نبش امیری پمسعود نیک آذرتهرانتهران91

کشواد حسنی ساطحیلردگانچهارمحال و بختیاری92
چهارمحال وبختیاری لردگان چهارراه قدس خیابان 

چشمه برم دفتر پیشخوان دولت شاهد
344412228891738137

38333491708815857885شهرکرد بلوار شریعتی نبش کوچهرسول  امیرخانی شهرکیشهرکردچهارمحال و بختیاری93

11322540308816783953خ سعدی مقابل کالنتری -شهرکردمسعود  رئیس زادگانشهرکردچهارمحال و بختیاری94

333366638814844331شهرکرد بلوار آزادی روبروی آپارتمانهای پارک اللهسمیه  طالب زاده چالشتریشهرکردچهارمحال و بختیاری95

50322740008816878349شهرکرد خ ملت کحبیب اله نكویی شهرکیشهرکردچهارمحال و بختیاری96

محمدرضا عرفانی قوی نیا(خراسان رضوی)مشهد خراسان رضوی97
ابتدای بلوارهدایت روبروی آتش نشانی ساختمان 

12هدایت مغازه همكف پالک 
373400909194875597

مهدی یاقوتی(خراسان رضوی)خلیل  آباد خراسان رضوی98
خراسان رضوی شهرستان خلیل اباد خیابان امام 

16خمینی نبش امام 
051577266629677133346

سمانه رحیمیمیان  آباد اسفراینخراسان شمالی99
ابتدای خ .میدان بسیج.اسفراین.خراسان شمالی

797پالک.امام
372310339661645795

322579529414683149خیابان طالقانی شرقی بین پارک شهر و کتابخانه دهخدا علی اصغر  وحدانی رشوانلوییبجنوردخراسان شمالی100

362247009461743395خیابان گلستان نبش کوچه دارایی جنب آفتاب شرقطیبه  اسماعیل پور  اسماعیل پور(خراسان شمالی)شیروان  خراسان شمالی101

137223144909418119598بجنورد خ امام خمینی غربی پحمید رضا  شیدابجنوردخراسان شمالی102

11533302706317733397نبش بهار 3خوزستان آبادان کوی قدس ایستگاهجاسم معلمیانآبادانخوزستان103

محمدرضا موحدزادهاهوازخوزستان104
 آسیه آباد 4اهواز زیتون کارگری خ کارون رویروی خ 

120
0611225777776174694755

6744796566147137155پالک -جنب بانک تجارت-زرگان-اهوازیاور احمدیاهوازخوزستان105

061122228946196675674اهواز خ نادری بین ادهم و بهزادیسید محمد امان مرمضیاهوازخوزستان106

84322413146175616455 پ 14کوی ابوذر خ مژده   ایران پوراهوازخوزستان107

61422112304816874911اهواز نادری خخوانساری بین نادری و کافی پمحمدرضا مقدمیاناهوازخوزستان108

507322459396174987996اهوازخ عالمه پداود حسینیاهوازخوزستان109

امیر ارسالن داودیاهوازخوزستان110
اهواز خ شریعنی جنوبی بعد از میدان بین مریدی و 

بایینی روبروی سمجد الغدیر پاساژ ولیعصر
355397356198674655

احسان  عیدیآبادانخوزستان111
جنب - فرعی1خیابان -احمدآباد-آبادان-خوزستان

53274دفترخدمات ارتباطی-شهربازی
063144381116316817368

354337856524515834373خ خرمشهر نبش ک شهید اول پ رضا فقیهیزنجانزنجان112

5024352297924561933111چهارراه امام حسین جنب بانک ملی پ-ابهر-زنجانحسن محمدرضاخانیابهرزنجان113

325245983641693314بسطام خ مهدیه جنب بانک سپهحامد مرادی(سمنان )شاهرود سمنان114

445522237381981148اقلید شهرک قدس یکمحمد حیدریاقلیدفارس115

445281227381959741ابتدای بلوار شریعتیفرشته اسلمیاقلیدفارس116

071322477307136614999شیراز خیابان زند کوچه پارک هتلخیراله کرمی(فارس )شیراز فارس117

435287257376136465ارسنجانزهره  نعمتیارسنجانفارس118

اختر  صدیقی(فارس )شیراز فارس119
هدایت غربی حدفاصل بیست متری و باغشاه روبروی 

8کوچه 
23437287134734418



352455663481834815خ موسی صدر روبروی شبكه بهداشتالهام رحمانیتاکستانقزوین120

322375753431838618بلوار سهروردی جنب مسجد رسول اکرم-الوندمسعود کشاورز وجهی آبادیالبرزقزوین121

366091973718758851(جنب مسجد کامكار ) 46قم خ امام نبش ک زهره ستودهقمقم122

146025177064453713774966م عماریاسر روبروی مسجدامام حسین پ45قم خمرضیه احسنقمقم123

366502653719498119م ازادگان پلوار ش عابدی م ش دقایقیمهدی کریمیقمقم124

324554657618563364کرمان ابتدای بلوار حمزهمحمدعلی ایزدپناهکرمانکرمان125

15325192217617765373ابوذر شمالی نبش کوچه سعیده  سلطانی نژادکرمانکرمان126

034121211307618833668نبش چ امیر کبیر- بلوار جمهوری اسالمی - کرمان شهرام رضاییکرمانکرمان127

مریم فتاحی نیاکرمانکرمان128
حد فاصل چهار راه شفا . کرمان بلوار جمهوری

.وفرهنگیان روبروی اداره منابع طبیعی
321163577617931197

1334364477761856989 پالک 4زرند خ پزشک کوچه محمد حیدری(کرمان )زرند کرمان129

422635777813863781خ ایت اهلل سعیدی چهار راه برق جنب بانک سپهافسانه ابریشمسیرجانکرمان130

20034127189017614756679و18کرمان خ مهدیه بین کوچه فیروز بقاییکرمانکرمان131

337288807651814544راور خ امام جنب بانک رفاهمریم اژدری راوریراورکرمان132

432170057861713463 شهریور17کرمان جیرفت خ تختی جنوبی روبه روی بانک ملی شعبه زینب واحدیجیرفتکرمان133

432034407881613394کهنوج روبروی دبستان زینبیه علی  محمودیکهنوجکرمان134

424272946781813359خ معلم روبروی بانک مسكنفاطمه حسینیقصرشیرینکرمانشاه135

462291926798173153میدان بسیج- جوانرود افشین عزیزیجوانرودکرمانشاه136

1083722231946741665685پ6کرمانشاه کنگاور فرهنگیان ک کامران کاظمی(کرمانشاه )کنگاور کرمانشاه137

074122321817591778139دفتر پیشخوان حاتمی-ابتدای بلوار چمران روبروی هتل ارم-یاسوجخلیل حاتمی پور(یاسوج )بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد138

13332345577591937986یاسوج خیابان آیت اله کاشانی نبش کاشانی یاسر غفاری(بویراحمد)یاسوج  کهگیلویه و بویراحمد139

323616874918794939روبروی اتكا - نبش چهارراه فلسفی میثم اخضریگرگانگلستان140

358818414951614574روبروی مسجد جامع- خ امام - رامیان - گلستانفاطمه رجب لورامیانگلستان141

344292454341188867روستای مرزدشت-خمام-گیالنسیده مونا ویشكائی نژادخمامگیالن142

20422341724413877495الهیجان کاشف شرقی بعداز کوچه ایمان نیک سیرت(گیالن )الهیجان  گیالن143

018142418544314795694انزلی خ مفتح شمالی جنب ک طاهبازخیراله حیدریبندرانزلیگیالن144

445105064317677698خ تكاوران نرسیده به ایران خودرو دفتر پیشخوان دولت شهریارشهریار ایمانی خلفلوبندرانزلیگیالن145

4333420964184633599پ (حلیم محمود)خ مطهری کوچه شهید عالمی شروین   اعتباریرشتگیالن146

443944264364116491 گوراب زرمیخICTدفتر-روبروی اداره پست-خیابان امام-گوراب زرمیخعلی   طالبیانگوراب  زرمیخگیالن147

448329114391945843روبه روی بانک تجارت- خیابان مطهری - آستارا-گیالنکامیاب محسنیآستاراگیالن148

444281834315764641بندر انزلی غازیان خیابان طالقانی پمپ باد جنب باشگاه محبوبیمحمد صادق رحیم دوست مژده ایبندرانزلیگیالن149

337208704169715472باال کویخ-خ عرفان-جاده انزلی-رشتمهدی غالمعلی زادهرشتگیالن150

018248272324381717737استان گیالن شهرستان ماسال خ ولیعصر روبروی بانک ملیحمیده  نورانی ماسولهماسالگیالن151

014122422504418696663الهیجان خ کاشف غربی دفتر پیشخوان دولتسید هادی حسینیرشتگیالن152

018142294114319659143بندرانزلی خ مطهری میدان شهید رجبی مقدم روبروی تعویض پالکمحمد رضا رضایی نوکندهبندرانزلیگیالن153

1331147284163845117رشت گلسار روبروی اداره پست برج پارس طمصطفی احمدی شادرشتگیالن154

331146204164953396 دفتر پیشخوان دولت48رشت گلسار ابتدای بلوار توحید بعد از فروشگاه شهر کتاب پالک هاله  غواص اوحدیرشتگیالن155

443356164361684848میدان سردار جنگلکیارش  فتوت خواهصومعه  سراگیالن156

11422345354413743136الهیجان خ پرستار نبش پاسداران پشت کالنتریعادل شادمان(گیالن )الهیجان  گیالن157

066362222696841776385خ امام خمینی باالتر از مخابراتشمس اله مینایی(لرستان )کوهدشت  لرستان158

332469834817866865ساری خ معلم جنب مسجد باقرزادگان طبقه فوقانی ساختمان عرب خزائلیامامعلی عرب خزائلیسارئمازندران159

420787305177657946خیابان اصلی جاده قادیكال- روستای فوالدکال- خ سید نظام الدین-پل هوایی-قائمشهر-مازندارانالهام لطفی قادیكالئیقائم  شهرمازندران160

345748414851933446مازندران بهشهر پاساژهاتفیحجت هاتفیبهشهرمازندران161

424457404783139614شیرگاه خیابان شهید تیموری روبه روی سپاهعلی ولی نژاد کتی لتهسوادکوهمازندران162

28422586434765943339نبش الله   متری 16خ صادق احسانی بشلیقائم  شهرمازندران163

553721214694184548ابتدای جاده هریس روبروی باربری حقیقت-شهرستان رامسر-استان مازندرانزهرا شاهمرادی مقدمچالكرودمازندران164

424172003914755754پیک نیک گاز نبش میدان شهید اوینیعلیرضا محمدزاده علداشساوهمرکزی165

086422225403918787676خیابان طالقانی سه راهی سیدعلی اصغرمحمدرضا محمدزادهساوهمرکزی166

6432333403781983695استان مرکزی شهرستان محالت خیابان انقالب بن بست اخالص مرضیه امیدبیکمحالتمرکزی167

422453943918957379دفتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی1/12ساوه خیابان کارگرجنب کارگرمیالد اسماعیلیساوهمرکزی168

463300263881917913خمین میدان شهدا بلوار بعثتبهروز عاشق حسینیخمینمرکزی169

1034086136731243817964949اراک خ دانشگاه خ بهزیستی پیشخوان دولتسید محمدعلی طحامیاراکمرکزی170

086332597703816854131اراک خ مشهد فلكه قران ک والشجردیمحسن  پارسااراکمرکزی171

086132474023817713314اراک خ قایم مقام میدان ساعتاحمد آقاباقریاراکمرکزی172



076166875687915865463 72371056بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اتكا مرکزی داخل پارک دکتر صفا دفتر پیشخوانفاطمه شاهگل نژادبندرعباسهرمزگان173

076446277027977165717هرمزگان شهرستان پارسیان خ یاسر نصوریمرضییه فربود(گاوبندئ)پارسیان هرمزگان174

428871307991955771روبروی موسسه قوامین -بلوار انقالب غربی مرضیه  رشیدی(هرمزگان )رودان  هرمزگان175

335630127918655733 ساختمان سوپر مارکت کشمیری10ملت - بلوار ملت - کوی ملت عارفه  کشمیریبندرعباسهرمزگان176

085122431126571633546مالیر خ مصطفی خمینی نبش بنبست شیرازیعین اله شعبانیمالیرهمدان177

383212446551916373همدان خ شكریه نبش کوچه اولحمید نوروزیهمدانهمدان178

081382209136517614737، (ع)میدان شریعتی، روبروی درمانگاه امام حسن مجتبیصفورا فرجام طلبهمدانهمدان179

1325126026515633335همدان خیابان بوعلی پاساژ هما طبقه حمیدرضا عروتی پاکهمدانهمدان180

81326266416514883481همدان شهرک بهشتی میدان گلهاساناز نامورهمدانهمدان181

383145236515147469همدان دره مرادبیگ میدان بهارستان دفتر پیشخوان دره مرادبیکفهیمه نظریهمدانهمدان182

25480016519914591همدان ش فرهنگیان میدان استقاللسمیه سهیل امامیهمدانهمدان183

325302416513613187همدان میدان امام ابتدای خ اکباتانمهیار  امیدیهمدانهمدان184

1324238006576137551سامن بل شهدانبش بهارستانلیال امیریسامنهمدان185

085133229756571833711میدان قائم تاالر باران مینا  عابدینیمالیرهمدان186

345062356516658617بهار میدان ازادگان روبروی اداره پستمحمد عسگریبهارهمدان187

682803406516647474همدان میدان بوعلی مجتمع فدک واحد حسین کاویانی حقگوهمدانهمدان188

081182148636515713366ساختمان اداری بعثت-میدان بعثت-همدانشعبان کاظمیهمدانهمدان189

25319576516677761خ شریعتی نبش ک ذوریاستینالدن لطیفیهمدانهمدان190

08112650306513675986همدان اول خ اراک وحید باللیهمدانهمدان191

22516016571914896مالیر خ شهدا نرسیده به میدان زندیه جنب بانک صادراتمسعود روستائیمالیرهمدان192

72381016326741426513719371همدان خضر سی متری وحدت روبروی بانک صادرات دفتر خدماتی فاطمه  کریمی عظیمهمدانهمدان193

345010006531843637همدان بهار خ امام روبروی پست سابقمحمد صادق بنی اردالنبهارهمدان194

202344211306518843199همدان بلوار شهید رجایی جنب سنگكی پسید محمد موسوی قمرهمدانهمدان195

085133513556571875673بلوار نبوت نبش میدان نبوتمصطفی قهری صارمیمالیرهمدان196

322830706574155718دفتر پیشخوان نامیله-خیابان ولیعصر -(شهرک اندیشه)نامیله-مالیرشهاب  نوردی نامیلهمالیرهمدان197

081331167266541648141کاشانی نبش کوچه قاسمی-خ-اسدآباد زهرا  بهرامی(همدان )اسد آبادهمدان198

325635666519164194همدان علی آباد فرهنگیان خ شهدا نبش کوچه شهید رجاییعلی اصغر لبخندههمدانهمدان199

085232329306591933174نهاوند خ پیروزی زیر ادره پست سابقنسرین حاجی باباعلی(همدان )نهاوند همدان200

349474206581717995تویسرکان خ باهنر جنب بانک سپهمهدی شاهرخیتویسرکانهمدان201

081232241066541719537اسداباد نرسیده به میدان ساعت جنب بانک مسكن بابک  فدائی(همدان )اسد آبادهمدان202

52672109635133631بل استقالل نبش خیابان بهار آزادی روبرو مسجد ابوالفضلاکبر برومندیزدیزد203

362050708919875715خ امام روبروی رستوران نقش جهانمنیره حسین پوریزدیزد204

352804828917384833 شهریور بلوار رسالت میدان ارمان17بلوار دری فروغی پوریزدیزد205

035182130068915166173یزد بلوار پرفسور حسابی میدان عالم ساختمان محرابمهناز دهقان منگابادییزدیزد206

362920808914757168یزد خ خرمشهر سه راه حسن اباد خ خیام عباس  دهقانی زاده نجم ابادیزدیزد207

382362608949148451بل پاسداران بعداز مخابرات کوثرابوالفضل دهقان شیریحمیدیایزد208

273372626208917653158 بهمن نبش کوچه بیوک پ 22یزد بلوار ریحانه رنجبر جمال ابادییزدیزد209

362258148914636187یزد ابتدای خ مهدی روبروی یگان امدادامیر مشرفی میبدییزدیزد210

035172135358917815331یزد سه راه ازادشهر ابتدای بلوار ازادشهر وهاب  پوربابایییزدیزد211

035162394418914933175میدان خاتمی ابتدای بل مدرس روبروی پمپ آب رضا  عمانییزدیزد212

34362496968913789675پالک -(دکتربهنازسابق)جنب داروخانه آرمان -ابتدای خیابان چمرانمحمد مهدی لسان صدقیزدیزد213

8916786817362388338916786817سامان سجودییزدیزد214

382400048916845956یزد م ابوذر جنب بانک صادراتعلی آسایشیزدیزد215


