
نشانیتلفننام شعبهردیف

جنب کوچه بهار- روبه روی اداره کل بیمه سالمت- خیابان شهید بهشتی- اراک1-32237790-086اراک۱

6پالک - (2کوچه بهار)خیابان آب- نرسیده به میدان قدس- ایستگاه سرعین- اردبیل5-33731480-045اردبیل۲

طبقه فوقانی بانک پاسارگاد- نبش خیابان ارمغان- باالتر از تقاطع نیایش- خیابان ولیعصر22038015-021ارمغان۳

15پالک - جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری - 2بلوار والفجر- ارومیه2-33370680-044(مرکزی)ارومیه۴

، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد1130، پالک  (ع)و امام محمد باقر  (ع)اسالمشهر، بلوار بسیج، بعد از میدان نماز، بین خیابان امام حسن مجتبی 56690018-021اسالمشهر۵

217شماره - (آپادانا اول)خیابان شهید قدوسی- اصفهان4-36629002-031(مرکزی)اصفهان۶

113پالک - جنب دبستان آیت اله بهبهانی- (پهلوان سابق)خیابان توحید غربی- کیانپارس- اهواز9-33332467-061اهواز۷

جنب اداره کل پست استان ایالم- بلوار شهید بهشتی- میدان کشوری- ایالم2-32245760-084ایالم۸

239پالک -30 و 29بین بهار - بلوار قدس- آبادان30-53327529-061آبادان۹

20پالک - نبش کوچه پریان- (سفیر امید)بلوار ساحلی- آستارا3-44811401-013آستارا۱۰

69نبش رضوان - میدان صدف- (ع)بلوار امام رضا- آمل43220122-011آمل۱۱

جنب پمپ بنزین- پارک نوشیروانی- بلوار شهید بهشتی- بابل3-32396552-011بابل۱۲

6 و 4حدفاصل رضا امامی -ابتدای خیابان امیریه جنوبی-میدان فرودوسی- بجنورد5-32248562-058بجنورد۱۳

52پالک - خیابان شهید صارمی- بلوار تختی- بروجرد13-42516010-066بروجرد۱۴

باالتر از جهانگانی- خیابان مطهری- بندرانزلی44531068-013بندرانزلی۱۵

ساختمان ترنج-جنب بانک ملت(شهرنمایش)سه راه آزادگان-بلوارامام خمینی-بندرعباس5-33355121-076(رسالت)بندرعباس۱۶

105پالک-روبروی دادگستری- (فرودگاه سابق)خیابان مطهری- بهشهر70-34520166-011بهشهر۱۷

طبقه فوقانی بانک پاسارگاد- 25نبش کوی بوستان - روبروی بیمارستان تخصصی دی- بوشهر ـ خیابان امام خمینی33330677-077بوشهر۱۸

18پالک- خیابان قدس شرقی- خیابان معلم- بیرجند7-32213675-056 بیرجند۱۹

نرسیده به خیابان شورا- بلوار شهید بهشتی  - (فلکه اجیرلو)میدان آزادی- پارس آباد مغان 5-32732654-045 پارس آباد مغان۲۰

طبقه فوقانی بانک پاسارگاد- ساختمان فدک-  باالتر از تقاطع نیایش- بزرگراه اشرفی اصفهانی- میدان پونک- تهران7-44839243-021   پونک۲۱

جنب نمایندگی ایران خودرو- تقاطع سرداران فاتح- بلوار آذربایجان- تبریز32857007  -041(بلوار آذربایجان)تبریز۲۲

51پالک - 3و1بین مدرس -بلوار فردوس- تربت حیدریه5-52322081-051تربت حیدریه۲۳

(ع)بلوار امام رضا- میدان کریم آباد- تنکابن6-54289754-011تنکابن۲۴

135پالک - نرسیده به ایستگاه متروی تهرانپارس- بعد از چهارراه تیرانداز- بزرگراه رسالت- تهرانپارس- تهران77742184-021تهرانپارس۲۵

روبروی دانشکده علوم وفنون نیروی دریایی سپاه- نرسیده به میدان مصلی- بلوار شهید مطهری- چالوس3-52217560-011چالوس۲۶

110پالک- رو به روی امور آب- بلوار ولیعصر- خرم آباد6-33244123-066خرم آباد۲۷

 44پالک- روبروی اداره اوقاف- بلوار شیخ نوایی- خوی3-36361202-044خوی۲۸

522پالک  - 24نبش بهشتی -خیابان شهید بهشتی-دامغان 4-35263801-023 دامغان۲۹

130پالک - روبروی قرنی- خیابان روستا- دزفول40-42543938-061دزفول۳۰

317پالک - چهارراه امین الضرب- خیابان شهید احمدزاده- بوستان ملت-چهار راه گلسار- رشت94-33855289-013رشت۳۱

112پالک- 8 و 6حدفاصل معلم - بلوار معلم- زاهدان33429635-054زاهدان۳۲
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236پالک-روبروی اداره ی بنیاد شهید-خیابان شهداء- زنجان6-33559884-024زنجان۳۳

بعداز کوچه ی احتشامی-بلوارعسگری محمدیان- ساری9-33377306-011ساری۳۴

59پالک - نرسیده به میدان هنر- بلوار رسالت- بلوار آیت اله طالقانی- ساوه68-42221666-086ساوه۳۵

شرکت بیمه پاسارگاد- 519شماره - (عظیمیان)خیابان اسد آبادی- سبزوار44245200-051سبزوار۳۶

65پالک - نرسیده به بلوار ارم- بلوار ولیعصر- سمنان8-33339947-023سمنان۳۷

67پالک - جنب مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی- ابتدای بلوار شبلی- سنندج7-33249045-087سنندج۳۸

37پالک - خیابان شهید آیت اله مدنی-  شاهرود32243514-023شاهرود۳۹

172پالک - جنب کاشی اصفهان- خیابان حافظ غربی- شهرضا4-53508040-031شهرضا۴۰

1پالک - 7نبش کوچه شماره - (ورزش)خیابان شهید بهشتی- شهرکرد5-33342610-038شهرکرد۴۱

50 و 48بعد از سجادیه دوم بین کوچه (شهیدرجایی)بلوار فرهنگ شهر- شیراز54-36362647-071(فرهنگ)شیراز۴۲

244ساختمان شماره - چهارراه پادگان- خیابان فلسطین حد فاصل چهارراه بلوار شمالی- قزوین1-33360680-028قزوین۴۳

110پالک - نبش کوچه نهم- بلوار کارگر- میدان امام- قم21-36706817-025قم۴۴

نبش میدان پلیس- کاشان54-55622550-031کاشان۴۵

16 سه راه شهرداری بلوار دانش غربی بعد از بن بست صدف پالک 1مهرشهر فاز - کرج33514133-026(گلشهر)کرج۴۶

 189پالک - ساختمان سوم سمت چپ- ابتدای خیابان مولوی- ابتدای بلوار جهاد- کرمان32238770-034کرمان۴۷

234پالک- مقابل بنیاد شهید- خیابان بنت الهدی- کرمانشاه52-38214349-083 کرمانشاه۴۸

117ساختمان بیست طبقه اول واحد -میدان سنائی-جزیره کیش44490036-076کیش۴۹

جنب بهشت شانزدهم- گرگان ـ خیابان شهید بهشتی  3-32148500-017گرگان۵۰

335پالک - خیابان شهید کالهدوز- خیابان سرابی- گنبدکاووس2-33559001-017    گنبدکاووس۵۱

نرسیده به میدان عاقلیه- خیابان آیت اله کاشانی- میدان چای- الهیجان7-42249804-013الهیجان۵۲

508 و 506پالک - جنب آپارتمان نسترن- ابتدای خیابان آزادگان- شهرک ولی عصر- مراغه4-37413200-041مراغه۵۳

113پالک - مابین کوی رضوان شمالی و چهارراه معلم- بلوار معلم- مرند8-42279245-041مرند۵۴

49پالک  (5 و 3بین بعثت )مشهد ـ بلوار بعثت ـ حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی 6-38460894-051 مشهد۵۵

(روبروی مدرسه فاطمیه)-2کاشی - نبش کوچه مردوخ- پشت شرکت نفت- خیابان استاد محمد قاضی- مهاباد6-42348085-044مهاباد۵۶

روبروی نگهبانی پارک ساحلی-بلوار ساحلی-میاندوآب45262396-044میاندوآب۵۷

جنب سینما عصر جدید- خیابان امام- میانه7-52253135-041میانه۵۸

82پالک- نبش بعثت یک- بلوار بعثت- نیشابور3-43348400-051 نیشابور۵۹

30پالک - بعد از سه راه پردیس- بلوارسی متری عمار- میدان بیمه- همدان4-38214350-081همدان۶۰

831پالک - جنب بانک رفاه کارگران- بعد از تقاطع جیحون- خیابان امام خمینی- تهران66379385-021یادگار۶۱

4روبروی ابوذر - بلوار ابوذر- یاسوج6-33220935-074یاسوج۶۲

روبروی خیابان عدالت- خیابان تیمسار فالحی- صفائیه- یزد53-38272151-035یزد۶۳


