
آدرس دفاتر پيشخوان بورستلفنشهراستان

1034اراک خ دانشگاه خ بهزیستی پیشخوان دولت33673124مرکزیاراک

اردبیل گرمی خ جانبازان جنب بازار آذربایجان32620025کرمیاردبیل

 متر به سمت دروازه مشکین50میدان جهاد، 3333330اردبیلاردبیل

جعفرابادخیابان معلم-بیله سوار-اردبیل32884501بیله سواراردبیل

پایینتر از بانک ملی جنب بانک قوامین (ره)بیله سوار خ امام 32826789بیله سواراردبیل

(راه انزاب)اردبیل شهرک سینا خیابان باباطاهر33818165اردبیلاردبیل

خیابان امام خمینی جنب تامین اجتماعی-نمین32327911نمیناردبیل

شهریور روبروی مصلی17خلخال خ32431777اردبیلاردبیل

اردبیل سید آباد راه کلخوران جنب سوپر مارکت ابراهیمی33846686اردبیلاردبیل

روبروی مخابرات قدیم- میدان معلم به طرف میدان امام- اردبیل مشگین شهر 32541588مشگین شهراردبیل

خ امام روبروی بانک ملی مرکزی32783401پارس آباداردبیل

 متری والی18خ - خ شهید یسری - اردبیل 4533238375اردبیلاردبیل

13اصفهان، بلوار کشاورز خیابان خیابان مفتح کنار گذر اتوبان میثمی جنب شهرداری منطقه 37778700-031اصفهاناصفهان

چهارراه نخل- خیابان امام خمینی- علویجه42415346علویجهاصفهان

408چهار باغ باال مجتمع کوثر واحد - اصفهان 36204634اصفهاناصفهان

 خ امام3اصفهان رضوانشهر منطقه 42522007تیراناصفهان

 معصوم14خ ش بهشی میدان - پیربکران -اصفهان 37224490-031اصفهاناصفهان



اصفهان، زینبیه شمالی نبش خ محوراصفهانی دفتر پیشخوان35671003-031اصفهاناصفهان

اصفهان، زرینشهر خ ولیعصر3342210741اصفهاناصفهان

کاشان، بلوار باهنر جنب بیمه دانا55540820کاشاناصفهان

 جنب کانال روبروی نانوایی3فوالدشهر محله آ52639099کاشاناصفهان

کاشان، بلوار مطهریروبروی مسجد قائم6199670094کاشاناصفهان

رهنان خ شریف غربی مقابل بیمه ما37350990رهناناصفهان

داران، بلوار طالقانی، جنب اداره مخابرات57228363-031فریدناصفهان

سده لنجان خ امام52436500-031اسده انجاناصفهان

14اصفهان، خیابان باهنر، روبروی پمپ بنزین، فرعی 33389998-031اصفهاناصفهان

54 بازار گلبرگ پ4 صبای6فوالدشهر52640041-031فوالدشهراصفهان

اصفهان، خیابان میر، جنب پل هوایی6674053-0313اصفهاناصفهان

اصفهان، خیابان کهندژ خیایان امام رضا دفتر پیشخوان امام رضا9139126414اصفهاناصفهان

اصفهان، بهارستان، خیابان فرشته، روبروی مجتمع تجاری رضا، نبش گذر رحمت36811070-031اصفهاناصفهان

20 آبان جنب کوچه 25اصفهان، خیابان کاوه بعد از سوانح سوختگی نرسیده به پل 3458055-0313اصفهاناصفهان

اصفهان، میدان الله نبش خ محوراصفهان3092516-0913اصفهاناصفهان

اصفهان، چهارراه آپادانا6610112-0313اصفهاناصفهان

اصفهان، خیابان جی، نرسیده به سه راه پروین2286016-0313اصفهاناصفهان

 خ امام3اصفهان رضوانشهر منطقه 42522007تیراناصفهان



46بادرود، خیابان امام پالک 54348850-0313بادروداصفهان

اصفهان فالورجان نبش چهارراه شریعتی37435193فالورجاناصفهان

نبش خ ابوالفضل دفترپیشخوان خاکى (ره)بادرود خ امام خمینى 54347602نطنزاصفهان

درچه فلکه گاز3762074خمینی شهراصفهان

اصفهان خ امام خمینی ورودی دهنو33861854اصفهاناصفهان

28ملک شهر خ مفتح نبش ک 34217080-021اصفهاناصفهان

دروازه دولت ابتدای چهار باغ پایین پاساژ بهار32214437-021اصفهاناصفهان

نجف آباد باغملی خ حافظ3142610920نجف آباداصفهان

خ بابا افضل نبش چهارراه کاشانی3614457970کاشاناصفهان

10خ ری روبروی خ خراسان ک شهید شمس پالک 36519344فالورجاناصفهان

20شهرضابلوارغفاری نبش فرعی 53546739شهررضااصفهان

زواره خ امام خمینی باالتر از شهرداری3625375377زوارهاصفهان

خیابان آتشگاه بعد از چهار راه قدس37716364اصفهاناصفهان

راه اباذر ساختمان پارسایان4اصفهان دولت اباد بلوار طالقانی 3125852483اصفهاناصفهان

154چهار راه طالقانی، نبش خیابان ساجدی، پالک 2734727-0263کرجالبرز

221کرج ، خیابان بهار بین کوچه حافظ و شهید قاسمی پالک 32225000کرجالبرز

روبروی مدرسه عفت پالک ده (شهید جاللی)کرج کالک انتهای خ اول 12314117کرجالبرز

البرز کرج خیابان درختی بعد از سه راه تهران نرسیده به میدان مادر روبروی دبستان دخترانه ماندگار3531381-0263کرجالبرز



 دفتر پیشخوان6کرج، اسالم اباد منطقه 3531381-0263کرجالبرز

نرسیده به دانشگاه پیام نور پایینتر ازاداره راه3237697ایوانایالم

بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه نوروزی5226969دره شهرایالم

چهار راه سعدی، اول خیابان تختی3365656ایالمایالم

ایالم شهرستان ملکشاهی بلوار امام ره روبروی باتک ملت3855355ملکشاهیایالم

ایالم خیابان طالقانی3354654ایالمایالم

ایالم شهرستان دره شهر کوی طالقانی دفتر رسالت5227766ایالمایالم

دهلران خ جمهوری اسالمی دفتر پیشخوان یزدان3720240دلهرانایالم

فرودگاه سابق بلوار مصلی جنب مسجد باب الحوائج33383827ایالمایالم

ایالم دهلران نبش میدان بسیج33720744دلهرانایالم

خ جمهوری اسالمی دفتر پیشخوان یزدان3720240ایالمایالم

شهرستان ایوان خ امام خ بسیج روبروی رستوران هزار ویک شب-ایالم33233338ایالمایالم

خیایان شریعتی جنوبی، چهار راه شهناز، مغازه های سنگی5556262-0411تبریزآذربایجان شرقی

خ بهار روبروی دانشگاه الزهرا کوی مخابرات2827363-0413تبریزآذربایجان شرقی

2827363-0413تبریزآذربایجان شرقی

10+یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس 42426255شبسترآذربایجان شرقی

10+یلوار بسیج سه راهه پاسداران جنب پلیس 42426255-0413شبسترآذربایجان شرقی

(2طبقه)آبرسان، خیابان امام، نبش کوی سهند، جنب آجیلی لوکس، ساختمان آذر 3251083-0413تبریزآذربایجان شرقی



1تبریز، خ خطیب اول خ دامپزشکی پالک 44244217-0413تبریزآذربایجان شرقی

مهاباد خیابان کشاورز نرسیده به فلکه شصت دستگاه42353733مهابادآذربایجان غربی

(باالتر از کوچه دینار و دالر) بهمن سه راهی حاجی شهاب22خیابان46272550بوکانآذربایجان غربی

بوکان چهار راه اسکندری خیابان وحدت پاساژ کشاورزی46260117بوکانآذربایجان غربی

خیابان امام جنب مخابرات مرکزی34226822ماکوآذربایجان غربی

مالجامی ابتدایی خ حافظ42243000مهابادآذربایجان غربی

459سلماس خ فردوسی شرقی نرسیده به فلکه گاز پ - آذربایجان غربی 4435249222سلماسآذربایجان غربی

میاندواب خ کشاورز نبش خ پاسداران45264310میاندوابآذربایجان غربی

خیابان بهشتی کوچه زرگران44241400پیرانشهرآذربایجان غربی

آذربایجان غربی نقده خیابان شهید مسافری نبش کوچه شهید دهقان نرسیده به کتابخانه شماره یک4436233206نقدهآذربایجان غربی

مهاباد میدان مالجامی خیابان جامی باالتر از انتشارات خانی شرقی پیشخوان دولت و خدمات بخش عمومی42237640مهابادآذربایجان غربی

بوکان شهر سیمینه4826523657سیمینهآذربایجان غربی

خوی بلوار ولی عصر اول اعتمادیه اول پاساژخلیل زاده طبقه همکف دفتر پیشخوان دولت سامان36250208خویآذربایجان غربی

11خیابان شریعتی کوچه دارائی بن بست دارائی پالک , خوی 36223964خویآذربایجان غربی

میدان خیرین، اول بلوار ورزش، روبروی سازمان ثبت اسناد3466178ارومیهآذربایجان غربی

میدان خیرین، اول بلوار ورزش، روبروی سازمان ثبت اسناد3466178ارومیهآذربایجان غربی

آذربایجان غربی میاندوآب خیابان ولیعصر دفتر اندیشه45334245میاندوآبآذربایجان غربی

روبروی فروشگاه برادران علیلو دفتر پیشخوان آذر ستایش (دروازه ماکو)بلوارجهاد-خوی 36241179خویآذربایجان غربی



آذربابجان غربی شاهین دژ چهارراه شهید ترابی روبروی بانک تجارت شعبه مرکزی پست بانک زینالی46323481شاهین دژآذربایجان غربی

آغ، بوکان خیابان انقالب کوچه کاالی ورزشی تختی، پشت پاساژ حمام کهنه46242272بوکانآذربایجان غربی

خوی خ کوچری باالتر ازامامزاده سید بهلول جنب داروخانه دکتر جعفری، دفتر پیشخوان مهر36365476ارومیهآذربایجان غربی

10خ ری روبروی خ خراسان ک شهید شمس پالک 33557178ارومیهآذربایجان غربی

روبروی سه راه شرکت نفت- خیابان صلح آباد، روبروی بلوار صدرا5551233بوشهربوشهر

برازجان خیابان ماحوزی سه راه اعتصامی34230322بوشهربوشهر

بوشهر خ فرودگاه ساختمان وب دفتر عرب نیدی33536861بوشهربوشهر

جنب بانک صادرات (ره)بوشهربردخون خ امام خمینی7728722951بوشهربوشهر

زیر زمین325متری پ24شهرری خ 2155973792ریتهران

5 و واحد2 ساختمان آریا پ 7درب شمالی مترو صادقیه خ ولیعصر نبش خ 44954510تهرانتهران

 ط همکف566تهران خیابان کارون شمالی باالتراز تقاطع طوس پالک 66058434تهرانتهران

108 پ81خانی اباد نو خ صمدی نبش ک 55037043تهرانتهران

کوچه هشتم-بلوار امام خمینی-شهر گروک-شهرستان سیریک-استان هرمزگان42372357ریتهران

336صادقیه بلوار فردوس شرق روبروی خیابان عقیل پالک 44963147تهرانتهران

16پ-بازارموبایل شرق-بین مهرومدائن-نارمک-تهران 77942983تهرانتهران

77شرقی میدان تختی پالک 212تهرانپارس انتهای77334077تهرانتهران

17، ساختمان سبز، طبقه اول، واحد 148جنت آباد جنوبی، ضلع جنوبی میدان چهارباغ، پالک 46043011تهرانتهران

12خاوران خ ذوالفقاری خ برادران سید جوادی جنب امامزاده سید ملک خاتون پ66347030-021تهرانتهران



48سهروردی شمالی خرمشهر پ 88752143تهرانتهران

442خ بهشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی پ 88710327تهرانتهران

757خ وحدت جنب پل ابو سعید پ55153273تهرانتهران

210راه نصرت پ4خ آزادی خ بهبودی نرسیده به66047010تهرانتهران

1 واحد2خیابان مرزداران خیابان ایثار جنب مجتمع اداری مسجد امیرالمومنین طبقه44299272تهرانتهران

 ط همکف154 متری زرند خ تختی نبش ک امیدی پ45مهرآباد جنوبی 66626100تهرانتهران

ط همکف140گیشانرسیده به بازارنصر جنب بانک تجارت پ88246568تهرانتهران

 طبقه اول3خیابان آزادی، ابتدای خیابان توحید، جنب متروی توحید پالک 66910852تهرانتهران

442خ بهشتی بین قائم مقام و میرزای شیرازی پ 66575591تهرانتهران

طبقه اول - 139پالک - بعد از مرتضوی - خیابان جیحون 65822472تهرانتهران

87-86پاکدشت دوراهی یبر مجتمع البرز واحد36045526پاکدشتتهران

 خرداد روبروی اداره پست15پیشوا م نماز خ 36723926پیشواتهران

138پاکدشت خیابان ولیعصر خیابان عالمه طباطبایی پ36045384پاکدشتتهران

134پالک-نبش محسنیان-حدفاصل چهار راه دیباجی و اختیاریه-خیابان شهید کالهدوز22771793تهرانتهران

آوینی خ ابن بابویه خ میرعابدینی روبروی مجموعه فرهنگی تجاری طغرل)خ فداییان اسالم بلوار شهیدکریمی33376637ریتهران

238خیابان انقالب ایستگاه بی آر تی پل چوبی مقابل اتوگالری قصر سفید نبش ک اعتمادی پ 77686673تهرانتهران

372غربی پ210 نبش4و3تهرانپارس بین فلکه2177046984تهرانتهران

95 پالک 13خ محمد اباد نبش مهدیه 36146100قرچکتهران



 دفتر پیشخوان دولت4قرچک بعد از میدان فردیس قشالق جیتو بلوار امام خمینی روبروی ک گلستان 2136100309قرچکتهران

 طبقه همکف36نارمک خیابان سمنگان پالک 77268511تهرانتهران

ورامین خ ش رجایی روبروی درمانگاه مدنی36253030ورامینتهران

272خ کاشانی خ امام حسن عسگری پ2156145870اسالمشهرتهران

124نسیم شهر خیابان آزادگان خیابان گلها پ 56781559تهرانتهران

2 واحد 1شهرری میدان معلم نرسیده به سه راه ورامین نبش میرعابدینی مجتمع عقیق طبقه 40333350تهرانتهران

5شهرستان بهارستان نسیم شهر حصارک پایین مابین امیر کبیر ویاس 56387316تهرانتهران

48سهروردی شمالی خرمشهر پ 88752143تهرانتهران

شرقی3 واحد 324گلبرگ غربی بعد از تقاطع کرمان پالک 77846162تهرانتهران

128واحد - بازار موبایل ایران - تهران، خیابان حافظ 66347030-021تهرانتهران

3 و1 ط 201 پ1پاسداران نبش بوستان 22885981تهرانتهران

3 و1 ط 201 پ1پاسداران نبش بوستان 22885981تهرانتهران

طبقه همکف. مجتمع نوآوران . کوچه شهید حاج اسماعیلی . خیابان ولی عصر . تهران شهریار 2165252100شهریارتهران

 ط اول56پاسدران باالتر از سه راه ضرابخانه بین گل نبی و دشتستان پنجم پالک 22840794تهرانتهران

38 غربی پ8اندیشه خ 2165539143تهرانتهران

113اتوبان ارتش بین خیابان نخل وخسرو جنب بانک پاسارگاد پالک 22452721تهرانتهران

189 پ17و15تهران اسالمشهر خ امام موسی کاظم بین عدالت22452721تهرانتهران

35پالک - پاساژ اطلس-ده متری اول- جوادیه - تهران55680511تهرانتهران



147انتهای اتوبان نواب خیابان جوادیه خیابان شهید فریدون نوری پالک 55686764تهرانتهران

11واحد -طبقه سوم غربی-مرکز کامپیوتر شهرک غرب-روبروی مجتمع تجاری میالد نور-بلوار فرحزادی-شهرک غرب88574172تهرانتهران

.524تهران مالرد بلوار اصلی مارلیک ضلع جنوبی میدان سپاه پالک65150016تهرانتهران

75پالک - روبروی فروشگاه اتکاء(2قصر فیروزه)شهرک شهید بهشتی-افسریه33804126تهرانتهران

345خیابان مجیدیه جنوبی پ 2126142314تهرانتهران

4واحد248پالک - نرسیده به خوش جنوبی -بعد از آذربایجان- خیابان آزادی 66384808تهرانتهران

1 واحد1 ط286تهران، تهرانسربلوار شاهد شرقی س اورانوس پ44512136-021تهرانتهران

1 ط 63تهران، شهرک ولیعصر خ حیدری جنوبی سه راه وحدت پ 66224402-021تهرانتهران

237پالک 62و 60بین کوچه (ماهان)خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان شهید زلفی 55844483-021تهرانتهران

23شهرقدس میدان مصلی ابتدای بلوارامام حسین روبروی کوچه شمایل پ46897830قدستهران

62پالک  (عوارضی)شهرقدس خ بهشتی711-46846710قدستهران

1استان تهران، شهرستان اسالمشهر، خیابان باغ فیض، نبش کوچه نهم، پاساژ فرهادی، طبقه اول، واحد56372002-021اسالمشهرتهران

310تهران، مهرآباد جنوبی خیابان شمشیری روبروی بانک سپه، پالک66688441-021تهرانتهران

 طبقه همکف170تهران، خیابان شمشیری روبروی مسجد امام جعفر صادق پالک 66606551-021تهرانتهران

29 متری انقالب خیابان دانش آموز پالک 45تهران، شهرقدس بلوار 46814185-021تهرانتهران

553تهران، نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، نبش کوچه قدیری، پالک 55182636-021تهرانتهران

 طبقه سوم17تهران، شهرک غرب بلوار دادمان روبه روی خیابان حسن سیف جنب صدف پالک 88570731-021تهرانتهران

149شهریار، وحیدیه خیابان ایت اله خامنه ای، پالک 65636606-021شهریارتهران



میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج، ورودی شهرک شهید فکوری44697001-021تهرانتهران

122شهرری خیابان شهیدسرگرد محمدی بعداز بانک ملی نرسیده به میدان صفائیه پالک 33389589ریتهران

121متری غربی وارشی پالک 46نارمک خیابان گلستان بین77991818-021تهرانتهران

15 ساختمان پاریندخت طبقه دوم واحد 6خیابان گاندی جنوبی بین دوم وچهارم پالک 88881193-021تهرانتهران

137م ابوذر خیابان سجادجنوبی نبش امیری پالک 55144545-021تهرانتهران

70تهران خیابان پیروزی خ شکوفه نبش خ سیرجان پ33315465-021تهرانتهران

137م ابوذر خیابان سجاد جنوبی نبش امیری پ55144545-021تهرانتهران

613تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی، پالک 33079664-021تهرانتهران

299هفتم تیر جنب فروشگاه یاس نبش شریعتی پالک88592402-021تهرانتهران

224میدان امام حسین خیابان دماوند خیابان اقبال الهوری پالک 33342930-021تهرانتهران

27 مج یادگار و 3شهرک غرب خ سپهر گلبرگ 88569413-021تهرانتهران

 ط همکف411بزرگراه رسالت خیابان دردشت نبش خ اولیایی پالک 77805469-021تهرانتهران

تهرانتـهران
021-66301440-021-

66291313
1 طبقه اول واحد458ساختمان ماهان پالک (چهاراه قهوه خانه )یافت اباد تقاطع الغدیر و معلم 

122 تیر پالک 7شهرری، ابتدای اتوبان شهید رجایی بلوار بهشتی جنب داروخانه 55232580شهرریتهران

تهرانتهران
021-44661089،021-

44660401
213، مجتمع تجاری اداری گلهای شمالی، طبقه دوم، واحد 2شهرک اکباتان، فاز 

10تهران، شهرری، دولت آباد فلکه دوم خیابان کارگر ملک شاد پالک 33390105-33390104شهرریتهران

22انتهای جیحون خیابان رنجبر نبش چهارراه گلستانی پالک 23-55789220-021تهرانتهران

696 نبش میدان شاهد پالک 1اندیشه فاز65518663شهریارتهران



شمیران تجریش پائین تر از داروخانه طالقانی نبش کوچه واعظی3-22216001تهرانتهران

 ابتدای راهروی اداری دفتر پیشخوانcمیدان پونک مجتمع تجاری بوستان ورودی 44620466تهرانتهران

398کهریزک بلوار بهشتی 56511380شهریارتهران

 کیانی72161149دفتر پیشخوان 19و317سراسیاب خ اطلس غربی میدان اطلس پالک -مالرد65112727تهرانتهران

623تهران میدان فردوسی ضلع شمال غرب ابتدای خ انقالب پ2188499928شهریارتهران

شهرقدس میدان قدس داخل مجتمع تجاری اداری جنب اداره مالیات46887542شهریارتهران

10خ ری روبروی خ خراسان ک شهید شمس پالک 33557178تهرانتهران

35پالک -نبش کوچه محمد صالحی-ابتدای خیابان غیوری- میدان سه راه ورامین-شهرری33399957ریتهران

6خیابان نیاوران خیابان جماران سرای محله جماران پ22757815تهرانتهران

117شهرری دولت آباد فلکه دوم خیابان اردستانی پالک 33747196تهرانتهران

 باالی داروخانه ناهید12میدان آزادی خیابان آزادی نبش کوچه نوربخش پالک 66089600تهرانتهران

56پالک - خیابان امام زاده داود- خیابان ایثار شمالی- فرحزاد22134238تهرانتهران

!دفتر پیشخوان دولت 118 ط اول واحد 2یافت اباد شرقی بازار موبایل ایران شماره 66656046تهرانتهران

2واحد- طبقه همکف - 107پالک -بعد از چهارراه شیراز- خیابان مالصدرا 88601899تهرانتهران

 دفترپیشخوان صبا703مالرد مارلیک خ دکترحسابی روبروی خ صدوقی پ65155462تهرانتهران

مجتمع مهتاب- بلوار غدیر - سپاهان شهر - اصفهان36519344تهرانتهران

، طبقه اول، واحد یک268تهران، خیابان مطهری، جنب پل مدرس، پالک 88862814-021تهرانتهران

1 طبقه 7سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خ عشقیار پالک 86043526-021تهرانتهران



16میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی خیابان فجر پالک 88348145-021تهرانتهران

2073، پایین تر از خیابان شهید بهشتی پالک (عج)خیابان ولیعصر 88107513-021تهرانتهران

9خیابان آزادی خ خوش شمالی پالک 66920045-021تهرانتهران

362خزانه بخارایی، نرسیده به فلکه اول پالک 55345900-021تهرانتهران

621صادقیه، خیابان ستارخان، بین خسرو و اسدی، پالک 6-44225000-021تهرانتهران

20خیابان شهید مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره پالک 88812202-021تهرانتهران

20خیابان شهید مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره پالک 88812202-021تهرانتهران

93بازار خ ناصر خسرو داخل مروی پ2133932121تهرانتهران

15خیابان سبالن شمالی، نبش کوچه جان جانی، پالک 86021042-021تهرانتهران

 طبقه اول78پالک - نبش سروستان نهم - بلوار کاج - شهرک گلستان 44757000-021تهرانتهران

39بلوار کشاورز، بعد از فلسطین شمالی، پالک 88950101-021تهرانتهران

، واحد یک47میدان ونک، خ مالصدرا، ضلع شمال غربی پل کردستان، پالک 88061054-021تهرانتهران

3، ساختمان داریوش، طبقه 51، خ فرشته، پالک (عج)خیابان ولیعصر 26600893-021تهرانتهران

15سعادت آباد بلوار فرحزادی میدان کتاب اول کوهستان خ احسان جنوبی ک باهنر پ22071025-021تهرانتهران

6واحد - 1طبقه - 1050پالک -371ساختمان - ایستگاه اتوبوس جامی- (عج)خیابان ولیعصر 66951386-021تهرانتهران

88پالک -4 و 3بین بوستان -بین اتوبان بابایی و زین الدین-(استخر)خیابان سید علی-تهرانپارس-تهران77061860تهرانتهران

طبقه همکف-307پالک -متریاول ودوم مجیدیه 16بین-خیابان جانبازان غربی2188407346تهرانتهران

16پ-بازارموبایل شرق-بین مهرومدائن-نارمک-تهران 77942983تهرانتهران



77شرقی میدان تختی پالک 212تهرانپارس انتهای77334077تهرانتهران

10مجتمع تجاری اداری بهارستان طبقه اول واحد -جنب پمپ بنزین-خیابان ابن سینا-میدان بهارستان77505438تهرانتهران

7 واحد 4تهران نو میدان امامت پ 77984969تهرانتهران

1 پالک 19نصیرآباد خیابان بهشتی روبروی فروشگاه جانبو نبش بهشتی **** باغستان - شهریار 65956600شهریارتهران

531صفادشت عبادیه پ2165432268تهرانتهران

3 طبقه 32 پالک 4خیابان کارگرشمالی کوچه 88337333تهرانتهران

5مجتمع زیتون پالک .بلوار شاهد.شهرک محالتی.مینی سیتی22476058تهرانتهران

15 نبش ک1قزوین محمدیه منظقه32572828تهرانتهران

1واحد1 طبقه 458یافت آباد تقاطع الغدیرومعلم چهارراه قهوه خانه ساختمان ماهان پالک 1343422-0912تهرانتهرانن

4شهرکرد، بلوار آزادی، حدفاصل سه راه کیان و خیابان پاسداران نبش کوچه 3336663شهرکردچهارمحال بختیاری

44 ک 11خ سعدی مقابل کالنتری -شهرکرد32254030شهرکردچهارمحال بختیاری

شهرکرد طاقانک خ امام32483921طاقانکچهارمحال بختیاری

روبروی شهرداری- هفشجان 382579858هفشجانچهارمحال بختیاری

 روبروی اداره کل امورمالیاتی6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 32229011بیرجندخراسان جنوبی

بیرجند خ توحید ابتدای میرزا کوچک خان غربی32432099بیرجندخراسان جنوبی

5خ طالقانی32211444بیرجندخراسان جنوبی

17 باهنر غربی پالک5بعد از پاسداران 5632423242بیرجندخراسان جنوبی

 روبروی اداره کل امورمالیاتی6بیرجند میدان شهدا خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 32229011بیرجندخراسان جنوبی



128احمد آباد، بین قائم و پاستور، خیابان بهشت، جنب مجتمع هشت بهشت 18434046-051مشهدخراسان رضوی

260 پ34بلوار هنرستان نبش 38838383مشهدخراسان رضوی

روبروی هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهربانی -سبزوار44235351سبزوارخراسان رضوی

خیابان اسدآبادی روبروی اداره برق جدید دفتر پیشخوان دولت دانا44299001-051مشهدخراسان رضوی

31و29کاشفی جنوبی بین کاشفی 44452512سبزوارخراسان رضوی

استان خراسان رضوی،شهرستان بردسکن،روستای کالته نو55663482-051مشهدخراسان رضوی

15یوسف آباد خ امام خمینی ابتدای خ شریعتی ش 54528888-051مشهدخراسان رضوی

14و12مشهد، مطهری جنوبی بین مطهری جنوبی 7291068-0511مشهدخراسان رضوی

51 پالک 61 و 59بلوار پیروزی بین -مشهد38911107-0511مشهدخراسان رضوی

144بلوار تلویزیون، نبش خیابان شهید منتظری، پالک 89111071-0511مشهدخراسان رضوی

420بلوار سجاد، مقابل مسجد سجاد، ساختمان 6108400-0511مشهدخراسان رضوی

نیشابور، خ امام جنب مسجد جامع مقابل بانک صادرات2220000-0514نیشابورخراسان رضوی

روبروی هنرستان چمران-خیابان بهار-میدان شهربانی -سبزوار44235351سبزوارخراسان رضوی

روبروی آموزشو وپروش-ملک آباد -مشهد33523181ملک آبادخراسان رضوی

بجنورد، چهارراه هفده شهریور، روبروی بیمه مرکزی ایران2242043بجنوردخراسان شمالی

خیابان طالقانی شرقی بین پارک شهر و کتابخانه دهخدا32257952بجنوردخراسان شمالی

1372بجنورد خ امام خمینی غربی پالک 2314490بجنوردخراسان شمالی

خ شهید باهنر جنب اموزش وپرورش32277600جاجرمخراسان شمالی



5شیروان خیابان ابن سینا 6226900شیروانخراسان شمالی

285، خیابان مهربند ، بین جراح زاده و کوکبی ، پالک  (یوسفی)اهواز،کوی فاطمیه 35717686اهوازخوزستان

باالتر از بانک ملی روبروی دبستان عصمت (عج)شوشترجاده صاحب الزمان36244025شوشترخوزستان

بین حجت و فردوس- خ زیتون - ف چیتا - زیتون کارمندی 34491960اهوازخوزستان

507اهوازخ عالمه پ32245939اهوازخوزستان

اهواز، خیابان نادری، بین محمدیان و قنادان، کوچه کسری2925900اهوازخوزستان

خوزستان گتوند ابتدای خ استقالل جنب ترمینال نبش بازار روز36320037گتوندخوزستان

 چهارراه میالد خ فردوسی غربی روبروی پارک دفتر پیشخوان خدمات دولت3شهریار اندیشه فاز65561030اهوازخوزستان

طبقه فوقانی فروشگاه امانیه-مستعان-انقالب نبش خ-اهواز امانیه خ33332112اهوازخوزستان

کوی هادی آباد خیابان اصلی جنب حسینیه35559560کوت عبداخوزستان

خیابان آزادی فلکه بانک ملی مرکزی جنب بانک انصار4322208مسجد سلیمانخوزستان

شوش شهرک دانیال، ابتدای بلوار قانون42870405شوشخوزستان

 شرقی جنب درب اوزانس بیمارستان آریا18کیانپارس خ 33372366اهوازخوزستان

285، خیابان مهربند ، بین جراح زاده و کوکبی ، پالک  (یوسفی)اهواز،کوی فاطمیه 2925900اهوازخوزستان

خ ولیعصر باالتر از میدان ولیعصر دفتر صبا35241301ابهرزنجان

4/4زنجان، خیابان سعدی، ابتدای خیابان هفتم تیر، پالک 3263028زنجانزنجان

6زنجان، سبزه میدان ابتدای خ فردوسی پ2413262002زنجانزنجان

 بهمن دفتر پیشخوان کاظمی22ابهر شناط خ بهشتی چهارراه داودی زیر چراغ قرمز روبروی درمانگاه 35261323زنجانزنجان



23.1چهارراه امیرکبیر ابتدای خیابان شهدا پالک 33367141زنجانزنجان

خیابان امام جنب کانون بسیج32234545شاهرودسمنان

4شاهرود خ شهدا اول سعدی روبروی سعدی32360060شاهرودسمنان

سمنان شاهرود خ شهدا نرسیده به چهامعلم نبش پاساژ پیرایش دفتر پیام32220327شاهرودسمنان

124تیر خ محرم غربی پ 7سمنان سرخه خ 33611179سرخهسمنان

سنتی نانوایی جنب فردوس باغ مشاهیر میدان33348004سمنانسمنان

6سمت راست پالک-ابتدای خیابان طالقانی-میدان فرهنگ-دامغان35263737دامغانسمنان

6سمت راست پالک-ابتدای خیابان طالقانی-میدان فرهنگ-دامغان35263737دامغانسمنان

8پالک  (چهارراه)میدان هفت تیر بالتر از استخر 2332394959سمنانسمنان

بلوار مطهری، جنب دفتر هواپیمایی کل هما3224496زاهدانسیستان و بلوچستان

43 واحد 4متری سعدی اول انبار شرقی ساختمان تابان طبقه 3234151630-0711شیرازفارس

3شیراز، صدرا، بلوار موالنا ساخنمان موالنا طبقه 36435468-0711شیرازفارس

 و میدان مسجد الرسول11خ انقالب بین کالنتری43334222مرودشتفارس

35 و 33شیراز بلوارنصرشرقی حدفاصل کوچه 6080408-0917شیرازفارس

استاندارد اداره روی به رو بابائی خیابان33653080قزوینقزوین

تاکستان خ فکوری2825225003تاکستانقزوین

اسفرورین میدان امام خ ابشار35522142تاکستانقزوین

دستگاه400قزوین روبروی ساختمانهای 33688399قزوینقزوین



قزوین، شهرستان تاکستان، خیابان امام نرسیده به باسکول جنب بانک سپه دفتر پیشخوان شعبانی35243845قزوینقزوین

، دفتر ارغوان12، نبش کوچه شقایق (ره)، بلوار امام خمینی 1قزوین، محمدیه، منطقه32565670محمدیهقزوین

1، جنب پالک 27قم، بلوار امین، کوچه 32909537-025قمقم

3، پالک34، ابتدای کوچه(ع)، روبه روی مسجدامیرالمؤمنین(دورشهر)قم، خیابان شهیدفاطمی37739498-025قمقم

الزهرا پاساژ جنب یاسر، عمار خیابان37714000قمقم

سقز خ جمهوری دفتر پیشخوان محمدی36221865سقزکردستان

خ شریعتی روبروی نیروی انتظامی35250420قروهکردستان

سنندج خ فجر پائین تر از بانک ملت دفتر پیشخوان فجر33245869سنندجکردستان

جنب ایستگاه تاکسی خیابان سرباز - (مشتاق)میدان شهداء38722202کردستانکردستان

شهرستان بانه میدان عالمه برده ش اول بلوار هجرت دفتر پیشخوان شریفی4266270کردستانکردستان

حاجی آباد پایین، نرسیده به پایگاه مقاومت بسیج، روبروی کوچه مسجد محمدی2256753سنندجکردستان

4کردستان سنندج نایسر خیابان امام شافعی نبش کوچه آبیدر 33347792کردستانکردستان

خیابان حافظ، روبروی بانک صادرات6667539سنندجکردستان

روستای دزلی.شهرستان سروآباد.کردستان34882740سروآبادکردستان

 متری16دیواندره خیابان 38722202دیواندرهکردستان

کردستان سقز خیابان جمهوری36231008سقزکردستان

.حد فاصل چهار راه شفا وفرهنگیان روبروی اداره منابع طبیعی. کرمان بلوار جمهوری33611179کرمانکرمان

23 و 21ابوذر شمالی حدفاصل کوچه 32519221کرمانکرمان



 بهمن جنب اداره گاز22بلوار 3425225073بردسیرکرمان

3بلوار شهید صدوقی، صدوقی 2454634کرمانکرمان

15کرمان رفسنجان خیابان معراج جنوبی تقاطع شهید رجایی روبه روی کوچه 3434231430رفسنجانکرمان

بهمن، چهارراه سنگر، روبروی پمپ بنزین، جنب داروخانه دکتر اخالقی راد 838969022کرمانشاهکرمانشاه

(قادری)زیارت تمرخان دفتر پیشخوان3570ثالث باباجانیکرمانشاه

فرهنگیان فاز یک، انتهای بلوار شهید فهمیده، روبروی هنرستان تالش8212390کرمانشاهکرمانشاه

گلستان چهارم یاسوج، میدان جانبازان،2233471-0741یاسوجکهکیلویه و بویر احمد

 دفترخدمات لشکربلوکی42انقالب  (ره)خ امام34361112بندرگزگلستان

4 و 2خیابان شهدا، بین الله 2250002گرگانگلستان

خیابان ولیعصر عدالت هشتم32358001گرگانگلستان

(ترمینال)میدان دفاع مقدس-شهریور غربی17گنبدکاووس بلوار 33385122گنبدکاووسگلستان

تالش خیابان شهدای محراب تقاطع فداییان اسالم44239242تالشگیالن

میدان نماز- تالش 44252813هشتپرگیالن

جنب فرش فروشی نگین مشهد-خ هفتم - فلکه مورخی - آستارا-گیالن44832911آستاراگیالن

بیستون پاساژ روبروی طالقانی بیستون خیابان33240010رشتگیالن

21الهیجان کاشف شرقی روبروی کوچه 42241898رشتگیالن

الهیجان خ کاشف غربی دفتر پیشخوان دولت1412242250رشتگیالن

48گلسار بلوار توحید پالک 1332114620رشتگیالن



نوراباد لرستان سه راه ولی عص37240199نورآبادلرستان

لرستان دورود شهرک قدس میدان قدس43224391درودلرستان

الیگودرز خیابان بلوارشرقیک شهیدبخشی معبراخربلوار شهید رجایی43347955الیگودرزلرستان

گلدشت شرقی خیابان باباطاهر روبروی داروخانه دکتر رازانی33411206خرم آبادلرستان

553روبروی بانک صادرات پالک /میدان صفا6622616636لرستانلرستان

سبزه میدان میدان آیت اله کمالوند33335983لرستانلرستان

خرم آباد، بلوار ولیعصر، نبش تقاطع بلوار شهید پژوهنده32038569خرم آبادلرستان

میدان امام حسین پاساژ میالد نور43216407دورودلرستان

37متری بسیج روبرو پمپ بنزین پالک 45بروجرد، 6642469272بروجردلرستان

لرستان، دورود خیابان راه آهن پایین تر از مسجد امام حسین43212727دورودلرستان

الشتر، خیابان کاشانی غربی، جنب بانک مسکن9165007900سلسلهلرستان

 جاده بابل به امل روستای دهک4بابل کیلومتر 1112040098بابلمازندران

مازندران،قائم شهر،خ امام،بلوار والیت،جنب ترمینال42242550قائم شهرمازندران

 کوچه یگانه ، سه راه سیکاپل21خیابان امام رضا رضوان 43270337آملمازندران

تنکابن جنب اداره پست4224200تنکابنمازندران

بابل بندپی شرقی سه راه گلوگاه32723042بابلمازندران

گلوگاه خورشید کال عبور وسط34661182گلوگاهمازندران

5و3بین مولوی-خیابان مولوی-ترکمحله-خیابان ساری42071690قائم شهرمازندران



ایستگاهفرهنگ جنب بهزادی، شهید خیابان امام، میدان33378706ساریمازندران

خ ساری چهارراه فرهنگ کوی سیدین دفتر نوین42237358قائم شهرمازندران

خ ساری چهارراه فرهنگ کوی سیدین دفتر نوین42237358ساریمازندران

 جنب تعاونی جهاد کشاورزی2ساری، بلوار آزادی ابتدای خیابان بعثت بعثت 33370056ساریمازندران

نوشهر، خ فردوسی جنب سازمان تامین احتماعی1152334072نوشهرمازندران

(مقابل پاساژ صادق نژاد)مازندران، بابلسر، خیابان امام خمینی، مقابل مخابرات قدیم 1135255036بابلمازندران

52بابل، میدان شهید بزاز، چهارشنبه پیش نبش ایثار1132376386بابلمازندران

58 و 56خیابان امام خمینی بلوار مدرس بین آفتاب 1144245955آملمازندران

شهرستان شازند خ شهدا جنب پل شهدا38227121شازندمرکزی

اراک ح جهانگیری نبش ک آقایی8632778000اراکمرکزی

اراک، چهاراه دکتر حسابی، جنب بانک مهر اقتصاد32237070-086اراکمرکزی

مرکزی، دلیجان، خیابان امام روبروی مسجد اعظم8664220481دلیجانمرکزی

اراک، خ مشهد فلکه قران کوچه والشجردی8633259770اراکمرکزی

ساوه، خ شریعتی جنب آزمایشگاه کوثر42224426-086ساوهمرکزی

اراک، خ قایم مقام میدان ساعت33247403-086اراکمرکزی

اراک، انتهای خ مشهد جنب اتش نشانی32272625-086اراکمرکزی

کوچه هشتم-بلوار امام خمینی-شهر گروک-شهرستان سیریک-استان هرمزگان42372357سیریکهرمزگان

2فلکه برق خ بهشتی جنب آموزش و پرورش ناحیه 32244368بندرعباسهرمزگان



12خ شهید کازرونی رحیل 32245817بندرعباسهرمزگان

هرمزگان، بندرعباس، بلوار سرور آزادگان، نبش کوچه سرور آزادگان سوم7633335164بندرعباسهرمزگان

7خراسان بساک پ1کیش شهرک صدف فاز 44445858کیشهرمزگان

میناب خ شهید امینی پاساژ حیدرپور7652229572مینابهرمزگان

قشم بلوار صیادان روبروی سمساری مولوی7635222051قشمهرمزگان

حاجی آباد خیابان ولی عصر شمالی طبقه زیرین صندوق تعاون ایرانیان35424008حاجی آبادهرمزگان

بندر جاسک خیابان امام خمینی بازارچه شهرداریدفتر پیشخوان دولت42520405بندر جاسکهرمزگان

هرمزگان بندرلنگه ساختمان قدیم اداره پست پشت بانک ملت44242607بندر لنگههرمزگان

روبروی کافی نت بوران-بلوار معلم-پارسیان44624007پارسیانهرمزگان

استان هرمزگان بندرخمیر سه راه شهرداری جنب شهرداری33227009بندرخمیرهرمزگان

بستک میدان بسیج جنب بانک ملی دفتر پیشخوان خدمات دولت7643225333بستکهرمزگان

روبروی موسسه قوامین-بلوار انقالب غربی 42887130رودانهرمزگان

میناب بلوار امام روبروی کارخانه یخ قدیم42230500مینابهرمزگان

بلوار امام35423217حاجی آبادهرمزگان

روبروی کانکس پلیس-به سمت خیابان طلوع -  راه پردیس4-رسالت شمالی 33752210بندرعباسهرمزگان

خیابان باهنر روبروی کوچه صادقیه باالتر از آزمایشگاه دکتر صابونی34941714همدانهمدان

صبح و عصر- دفتر پیشخوان شتاب - نبش چهار راه برق باال- مالیر 33354682مالیرهمدان

شهرک طالقانی نبش کوچه شهیدقبادی33236599مالیرهمدان



خیابان بوعلی سیزده خانه جنب مسجد امام حسین38275430همدانهمدان

تویسرکان خ باهنر جنب بانک سپه34947420تویسرکانهمدان

آرامگاه بوعلی، نبش بلوار مدنی32516877همدانهمدان

6همدان، میدان بوعلی مجتمع فدک واحد 8280340همدانهمدان

نهاوندابتدای خیابان خاقانی روبروی آموزش و پرورش33221200نهاوندهمدان

10704یزد، خیابان آیت اله کاشانی، روبروی آتشکده، پالک62388330یزدیزد

یزد، میدان خاتمی، ابتدای بلوار مدرس6239441-0351یزدیزد


