
 آدرس ها  خط مستقيم كد نام مدير عامل نام شركترديف 

 5166617365كدپستي   1751ص.پ - جنب دانشگاه تبريز - بهمن 29بلوار - تبريز 4133302835 مهندس عليرضا ايمانلو  آذربايجان شرقي 1

 57154كدپستي  – 363صندوق پستي  - ميدان مخابرات  –خيابان ارتش  –اروميه  f33447070‐33448297‐4433449585 مهندس رسول اكبري  آذربايجان غربي 2

 55194كدپستي  –جنب هتل دريا  –ميدان بسيج  –اردبيل  45f33727121‐33717551‐33718355 علي خاك نزاد اردبيل 3

 f36686588‐3668300‐3136683153 مهندس هاشم اميني اصفهان  5
صندوق  81684خ جابر كدپستي  –خيابان مردآويچ  –خيابان هزار جريب  - دروازه شيراز –اصفهان 

 90پستي 

 351صندوق پستي  –ميدان دفاع مقدس  –ايالم  84f32230130‐32230131‐2 مهندس داراب بيرنوندي ايالم 6

   3681صندوق پستي  7514619139كد پستي  –خيابان رئيسعلي دلواري  -ميدان قدس  –بوشهر  f32534744‐32530297‐7732523482 مهندس كيقباد ياكيده بوشهر 7

 14395-169و 14155-1595صندوق پستي  –خيابان حجاب  –بلوار كشاورز  –تهران  21f 88967999‐88966070‐88967444 مهندس محمد پرورش تهران 8

 مجتمع ادارات روبروي فرمانداري  –بلوار طالقاني  –شهركرد  38f33335616‐33335032 مهندس قدرت اهللا  بيگلري فر چهارمحال و بختياري 9

 91735-987ص. پستي  –ابتداي شهرك صدف  –بلوار وكيل آباد  –مشهد  51f‐3860655‐38660620‐3861114 مهندس حسين اسماعيليان خراسان رضوي 10

 كوچه خاور –خ اميريه جنوبي  -بجنورد 58f32241320‐32245912‐3 مهندس ساقي خراسان شمالي 11

 97175-813ص.پ  33پالك  – 13معلم  –خ معلم  –بيرجند  56f2232118‐32233591 مهدي هاشمي مقدم  خراسان جنوبي 12

 61363-3411صندوق پستي   - ابتداي كيانپارس  –اهواز  f33366071‐33360888‐6133337967 مهندس صادق حقيقي پور خوزستان 13

 45149-78757كدپستي  –ابتداي زيباشهر  –كمربندي شمالي  –زنجان  24f33785302‐33783218 مهندس عليرضا جزء قاسمي زنجان 14

 35196كدپستي  –روبروي استانداري  –بلوار بسيج  –سمنان  23f33449114‐33440901‐33452831 مهندس محمد طاهري  سمنان 15

 98135- 145كدپستي  –تقاطع مدرس  –خيابان خيام  –زاهدان  54f33445200‐33445201‐3 ميرادي مهندس محسن سيستان و بلوچستان 16

 71868كدپستي  –نبش خ سبحاني  –خيابان شهيد قدوسي غربي  –ميدان مطهري  –شيراز  71‐7138435170 مهندس محمدعلي قلندري فارس 17

   4پالك  - كوچه گلستان پنجم (محراب)  –اي اله خامنهبلوار آيت –قزوين  28f33374163‐33374162 احمد هجران فر قزوين 18

 ستاد مركزي شركت آبفاي قم  –بعد از پمپ بنزين  –انتهاي بلوار امين  –قم  25f32851952‐32851937‐8 مهندس صادق پور قم 19

 صندوق پستي  –روبروي درمانگاه وحدت  –انتهاي بلوار شبلي  –سنندج  87f33282790‐33282670 مهندس محمدي كردستان 20

   67147- 53583كدپستي  –نرسيده به ميدان گلستان   –بلوار شهيد مصطفي امامي  –كرمانشاه  83f38254934‐38230253‐38233950 مهندس تخت شاهي كرمانشاه 21

 76175116خانه ص.پ جنب تصفيه –روبروي شهربازي  –بهمن 22بلوار  –كرمان 34f33226099‐33222060‐33224461 محمد طاهري كرمان 22

 75914كدپستي  –جنب آموزش و پرورش شهرستان بويراحمد  –متري ارم  45خ   –ياسوج  f 33341114‐7433341115 سيد علي لدني نژاد كهگيلويه و بويراحمد 23



 

 ابتداي خيابان جام جم  –خيابان وليعصر  –گرگان  17f3248015‐32480310 محمد هادي رحمتي گلستان 24

  - جنب پارك قدس (باغ محتشم سابق) -خيابان حافظ  –رشت 13f33368187‐33368180 حسيني سالكده گيالن 25
 644ص. پ –متري 60نبش خ–بلوار وليعصر(عج) - بهمن 22ميدان –خرم آباد 66f33215769‐33226101 حميد رضا كرم وند لرستان 26

 48175- 561-ص.پ - جاده ساري قائم شهر 3كيلومتر  - ساري  f 33246473‐33251119‐1133249314 ذبيح اهللا ذاكري خناز مازندران 27

 3813153111كدپستي  – 1184صندوق پستي  –كوي رضوي (گردو)  –راك  f32782950 ‐32782790‐8632782042 مهندس عبدالرضا خليلي مركزي 28

 79169كدپستي  –اي جنب برق منطقه –بلوار امام خميني  –بندرعباس  76f33333005‐33333006 امين قصميمهندس  هرمزگان 29

 65155- 961ص.پ  –اول خيابان عارف  –ميدان دانشگاه  –همدان  f38233748‐8138246092 سيد هادي حسيني بيدار همدان 30

 188/89195صندوق پستي  –كاشاني  …خيابان آيت ا –يزد  35f36241041‐36241043‐4 مهندس علي اسالمي يزد 31

 61335كدپستي 374ص.پ  –نبش خرداد–غربي 5خيابان-كيانپارس –اهواز 6133383983 مهندس فردوس كريمي اهواز 32

 71455كدپستي  –پل حر  –شهرداري  3جنب منطقه  –خيابان ساحل شرقي  –شيراز f 32288357‐32282070‐7132289392 مهندس اله بخش نظرپور شيراز 33

 87148كدپستي  –روبروي ادارة ثبت اسناد  -ميدان جهاد  –كاشان  31f5542700‐55543700 مهندس محمدرضا اسدي كاشان  34

 91735-1139صندوق پستي  – 26فلسطين  –خ فلسطين  –مشهد  f37659888 ‐5137656660 مهندس عليرضا طباطبايي مشهد 35

 31585كدپستي  –بعد از ورزشگاه  –بلوار شهيد چمران كرج  –كرج  26f‐32230044‐32232992 رضايي فر غالمرضا البرز 36


