
عرض جغرافیایی ( Y) طول جغرافیایی ( X) کدپستیآدرسشهرشهرستاناستاننام دفتر

561578673138.2352021448.27162362شهرك آزادگان ك فردوس ك پست  طبقه همکفاردبیلاردبیلاردبیلاداره پست شهرستان اردبیل دفتر پستی شهرك حافظ

566171335338.3994735847.67860519مشگینی خ امام خمینی خ آیت اله مشگینی پالك -82 طبقه همکفمشگین شهرمشگین شهراردبیلاداره پست شهرستان مشگین شهر

563181420038.4242270148.48578429تازه مسجد خ تربیت خ طالقانی  طبقه 1نمیننمیناردبیلاداره پست شهرستان نمین

838199738333.3669675752.36735897محال خ شیخ محمدباقر شریعتی بل امام خمینی پالك 506 طبقه همکفاردستاناردستاناصفهاناداره پست شهرستان اردستان

844181694333.4447205552.49514905شهید محمد منتظري خ شهید محمد منتظري بل یازدهم خرداد پالك 9 طبقه همکف واحد 1زوارهاردستاناصفهاندفتر پستی زواره

844316391533.5278234252.22287185شهیدبهشتی ك سروستان خ امام خمینی پالك 462 طبقه همکفمهاباداردستاناصفهاندفتر پستی شهري اردستان

813576346632.6575703151.66298401طالقانی ك زرگرباشی[18-13] خ آیت اله طالقانی پالك -400 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانخدمات دولتی و عمومی  دفتر پستی کد52417

813774366732.6659615251.66527875مسجد سید ك علی قلی آقا[11] خ مسجد سید پالك -201 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانناحیه پستی مسجد سید

814471391132.6462370451.66875502انقالب ك گلخانه م انقالب س نقش جهان طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانشرکت ملی پست ج 1010  دفتر پستی میدان انقالب

814573851132.6513323551.66886317چهارباغ عباسی خ آمادگاه خ چهارباغ عباسی س بازار هنر طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانشرکت ملی پست جمهوري اسالمی  دفتر پستی بازارهنر

814683549132.6582419151.67546144استانداري ك بازار هنر آفرینش م امام پالك 63 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهاندفترپستی میدان امام

814693453132.6578827951.68286511نشاط ك آقا علی بابا[26] خ نشاط پالك -360 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانناحیه پستی نشاط

814791731132.6625989251.67803172دروازه اشرف ك مسجدذوالفقار ك شهید اصغر شالبافیان  طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهاناداره کل پست استان اصفهان  دفتر پستی بازاربزرگ

814791731232.6625989251.67803172دروازه اشرف ك مسجدذوالفقار ك شهید اصغر شالبافیان  طبقه 1اصفهاناصفهاناصفهاناداره کل پست استان اصفهان  دفتر پستی بازار بزرگ

815971398932.6555582951.76037588خوراسگان ك شهید حسین عابدي[35] خ جی شرقی پالك -67 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانخدمات ارتباطی و فناوري اطالعات  دفتر خدمات ارتباطی(پست بانک)

815984497132.6549404651.76000867جی ك شهید مهدي مساحی[127-(8)] خ جی شرقی پالك 84 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانناحیه پستی خوراسگان

816481789532.6223739451.6718968شیخ صدوق شمالی خ مصلی خ آزادگان پالك 76 طبقه 1اصفهاناصفهاناصفهانشرکت ملی پست ج.ا.ا  دفتر پستی ازادگان

816481789632.6223739451.6718968شیخ صدوق شمالی خ مصلی خ آزادگان پالك -76 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانشرکت ملی پست ج.ا.ا  دفتر پستی  آزادگان

816561311332.6339652851.68501921فیض خ آیت اله قدوسی[(آپادانااول)] ك بوستان 2  طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهاناداره ناحیه پستی فیض

816679457332.6325401751.69429682آپادانا دوم خ سجاد خ 15 خرداد [(آپادانا دوم)] پالك -146 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانوزارت پست و مخابرات  بخش اداري دفتر دانشگاه مخابرات

817388713132.6343300951.65659485جلفا ك شهید قاسمی [3-7] خ مهرداد پالك 52 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهاندفتر پستی جلفا

817465994132.5930881251.66855928کوي امام جعفر صادق ك 2 خ بوستان سعدي  طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانادره کل پست استان اصفهان  دفتر پستی کوي امام جعفرصادق(ع)

817467369532.6196495751.65664551شهداي صفه م آزادي خ هزارجریب  طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانشرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران  دفتر پستی دانشگاه اصفهان

817866579132.6172622151.60102796قائمیه خ سلمان خ قائمیه  طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانناحیه پستی غدیر

817994638832.5479416151.67884115سپاهان شهر ك ((شهرداري)) خ ایثار پالك 113 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانشرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران  دفتر پستی سپاهان شهر

819496843132.7096112251.64275006گلخانه ك بهاران 16 خ گلخانه پالك 273 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهاندفترپستی خانه اصفهان

819663655132.7184390551.64891575ملک شهر ك بهار 7 خ انقالب اسالمی پالك 52 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانناحیه پستی ملک شهر

819899753132.6945406451.7104809الله ب شهید چمران ك اداره پست پالك 2 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهانناحیه پستی پارك الله

819977844632.6805174251.70814094دشستان ك ارشاد [1] خ عطار نیشابوري پالك 152 طبقه همکفاصفهاناصفهاناصفهاناداره پست  دفتر پستی شهید منتظري

814318336532.4790117351.7798873فدك 6 ك طوبی 22 بل ولی عصر جنوبی پالك 621 طبقه همکفبهارستاناصفهاناصفهاندفتر پستی بهارستان

813514874332.7208011752.66866614امام خمینی ك پست خ امام خمینی پالك 79 طبقه همکفتودشکاصفهاناصفهاندفترپستی تودشک

837181318132.714641552.44185632شهرك طالقانی ك مخابرات خ شهید دکتر بهشتی پالك 79 طبقه همکفکوهپایهاصفهاناصفهاندفترپستی کوهپایه

837415698732.5634366452.43653851امام زاده اسحاق ك شهید عبدالرسول کنعانی خ 22 بهمن پالك 36 طبقه همکفهرنداصفهاناصفهاندفتر پستی هرند

837516643632.4229539752.65056818امام خمینی ك خندق خ 17 شهریور پالك 47 طبقه همکفورزنهاصفهاناصفهاندفتر پستی ورزنه

874181446834.0599121551.48021559آب پخش ك قیام هشتم[سرداران شهیدصالحی] خ 17 شهریور  طبقه همکفآران و بیدگلآران و بیدگلاصفهاناداره پست شهرستان آران و بیدگل

874616365334.0752790951.43311629بسیج خ دانشجو بل شهدا  طبقه همکفنوش آبادآران و بیدگلاصفهاناداره پست اران ودفترپستی نوش آباد

834518944532.7788517951.65342633خورزوق ك فرعی اول ك پست پالك 20 طبقه همکفخورزوقبرخواراصفهاندفتر پستی خورزوق

834184311432.8048953151.69500956طالقانی ك دانش آموز بل طالقانی پالك 779 طبقه همکفدولت آبادبرخواراصفهاندفتر پستی دولت آباد

856516489533.0745740250.16328064بوئین خ ولی عصر بل امام حسین پالك 596 طبقه همکفبوئین میاندشتبوئین میاندشتاصفهاندفترپستی بوئین میاندشت

857163313132.7744410450.62362659شهریور م اهللا خ 17 شهریور پالك 7 طبقه همکف 17چادگانچادگاناصفهاناداره پست شهرستان چادگان

841767585632.6751812651.54040466امیر کبیر ك شماره 150 م 22 بهمن  طبقه همکفخمینی شهرخمینی شهراصفهاناداره پست شهرستان خمینی شهر

879164633133.2182539750.32291878جوزیچه خ مسجد جامع ك ((پست)) پالك 7 طبقه همکفخوانسارخوانساراصفهاناداره پست شهرستان خوانسار

836314568834.0409299654.41695104جندق نو خ مقداد بن اسود خ ابوذر غفاري پالك 28 طبقه همکفجندقخور و بیابانکاصفهاندفترپستی جندق

836166199933.7720127955.07940414شهرك هالل م ایثار گران بل امام خمینی پالك 100 طبقه همکفخورخور و بیابانکاصفهانپست خوروبیابانک

866194584631.4167441651.56748836خواجگان ك حسینیه1 خ شهرداري پالك 175 طبقه همکفسمیرمسمیرماصفهاناداره پست شهرستان سمیرم

831573135932.885321451.5492605شهیدبهشتی بل دانشگاه ك نه پالك 105م مسکونی شهید مطهري طبقه همکفشاهین شهرشاهین شهر و میمهاصفهانپستی مهندسی خدماتی  دفتر **

831397313832.8572253151.5365682حافظ جنوبی خ سعدي جنوبی بل امام خمینی پالك 42 طبقه همکفشاهین شهرشاهین شهر و میمهاصفهاناداره پست شهرستان شاهین شهر

834414388632.8037212351.61514171شیخ بهایی ك قیام خ درویش عباس گزي پالك 83 طبقه همکفگزبرخوارشاهین شهر و میمهاصفهاندفتر پستی گزبرخوار

835175373333.4473855451.17466594میمه ك پست ك آموزش و پرورش  طبقه همکفمیمهشاهین شهر و میمهاصفهاندفتر پستی میمه

835415316433.4213433851.18677703امام خمینی خ آب خ امام خمینی پالك 15 طبقه همکفوزوانشاهین شهر و میمهاصفهاندفتر پستی وزوان

861483371132.0168733251.87358566شهیدبهشتی ك 11[4] خ شهید دکتر بهشتی پالك 471 طبقه همکفشهرضاشهرضااصفهاناداره پست شهرستان شهرضا

859174536932.9397924350.12256225شریعتی خ دکترشریعتی ك مالیات6  طبقه همکففریدونشهرفریدونشهراصفهاناداره پست شهرستان فریدونشهر

817897777532.5622722751.57424506باغ ابریشم ك مخابرات ك آیت اله صدوقی  طبقه همکفابریشمفالورجاناصفهاندفتر پستی ابریشم

846511433932.4721459351.47437602اشترجان ك الماس ك شهید محمدرضا کیانی پالك 2462 طبقه همکفایمانشهرفالورجاناصفهاندفترپستی ایمان شهر

845411548632.4675541951.55834764شهداي پاواك خ شهداي پاواك خ شهید بهشتی پالك 232 طبقه همکفپیربکرانفالورجاناصفهاندفتر پستی پیربکران

871367364133.9849766551.43848119آیت اله کاشانی ك ملک آباد سوم ك ملک آباد  طبقه همکفکاشانکاشاناصفهانشرکت ملی پست ج ا ا  دفترپستی شهیدقندي

871378358533.990553151.4511788میر عماد خ شهیدمحمد علی رجایی م 15خرداد  طبقه همکفکاشانکاشاناصفهاناداره پست شهرستان کاشان

873193369134.0227620751.3410927راوند ك شهیدحبیب اله عظیمی [18] بل سید ابوالرضاراوندي  طبقه همکفکاشانکاشاناصفهانوزارت ارتباطات  دفتر پستی راوند

877197453633.4455448350.28696627هفده تن بل مادر م شهید فهمیده پالك 2 طبقه همکفگلپایگانگلپایگاناصفهاناداره پست شهرستان گلپایگان

847614498132.3773603251.19123678شهیدعباسی ك ابوریحان بن ((پوالدي)) پالك 12 طبقه همکفباغ بهادرانلنجاناصفهاندفتر پستی باغبهادران

847513797832.3402804351.19526309امام خمینی خ شهداي گمنام بل امام خمینی پالك 211 طبقه همکفچرمهینلنجاناصفهاندفتر پستی شهري چرمهین

847816353932.392722551.34532144اباذر ك آزادي ك شهید کالهدوز پالك 13 طبقه همکفچمگردانلنجاناصفهاندفتر پستی چمگردان

849314399432.3916197651.26540681بیستجان بل پیامبر اعظم خ نبوت[مهر 18] پالك 25 طبقه همکفزاینده رودلنجاناصفهاندفتر پستی شهر زاینده رود

847185303832.3977720851.37779238ترمینال بل جانبازان خ مالصدرا پالك -67 طبقه همکفزرین شهرلنجاناصفهاناداره پست شهرستان زرین شهر

847414749532.378957951.32267626امام خمینی ك توکل خ امام خمینی پالك 875 طبقه همکفسده لنجانلنجاناصفهاندفتر پستی سده لنجان

849196377732.4933659951.41428906آ4 ك (اداره پست) بل ولیعصر پالك 22 طبقه همکففوالدشهرلنجاناصفهانادراه پست فوالدشهر

847315311532.3504868951.37756959آزادي خ شهید رحمانی ك شاکر پالك 2 طبقه همکفورنامخواستلنجاناصفهاندفترپستی ورنامخواست

839715387533.3129387153.6986776فرهنگ خ فرهنگ ك سی ام پالك 11 طبقه همکفاناركنائیناصفهاندفترپستی انارك

839186951732.8603423953.09307649کاشانی ك شماره 3 خ معلم پالك 24 طبقه همکفنائیننائیناصفهاناداره پست شهرستان نائین

854193876333.1043235750.96400725ولی عصر ك امداد بل ولی عصر  طبقه همکفدهقنجف آباداصفهاندفتر پستی دهق

851368494932.6366172451.36144666ریاضی خ دکترعلی شریعتی ك (تربیت بدنی) پالك 70 طبقه همکفنجف آبادنجف آباداصفهانپست شهرستان نجف آباد

851399648632.6446659451.32962325امیرآباد ك میعاد خ آیت اله سعیدي پالك 19 طبقه همکفنجف آبادنجف آباداصفهاندفترپستی امیرآباد

851995816332.6266846451.31036532یزدانشهر غربی خ نگارستان 13 بل شهید مطهري پالك 381 طبقه همکفنجف آبادنجف آباداصفهاندفترپست یزدانشهر

876615635433.692666452.00796392حضرت ابوالفضل ك حر خ امام خمینی پالك 310 طبقه همکفبادرودنطنزاصفهاندفترپستی بادرود

17876171363633.5126182451.91874939شهریور خ آزادگان خ 17شهریور پالك 70 طبقه همکفنطنزنطنزاصفهاناداره پست شهرستان نطنز

318715451935.7215108350.36744022شهر اشتهارد خ شهیدچمران شمالی بل آیت اله خامنه اي  طبقه همکفاشتهارداشتهاردالبرزاداره پست شهرستان اشتهارد

336183141235.9828661150.73979532شهرجدید فاز1 ك (شهرداري) خ مسجد پالك 4 طبقه همکفشهرجدیدهشتگردساوجبالغالبرزدفتر پستی شهر جدید هشتگرد(اسکان)

336173419535.9604510550.67741241هشتگرد قدیم خ شهید نورعلی بابایی بل امام خمینی پالك 1286 طبقه همکفهشتگردساوجبالغالبرزاداره کل پست استان البرز اداره پست شهرستان ساوجبالغ

336911686536.1785875550.76643087شهرك طالقان ك سنبله خ (بیمارستان شهید البرزي)  طبقه همکفطالقانطالقانالبرزاداره  پست شهرستان  طالقان

317873961135.746565550.94508632شهرمشکین دشت خ ش اشرفی اصفهانی بل شهید شیرازیان پالك 1 طبقه همکفمشکین دشتفردیسالبرزدفترپست مشکین دشت

313761311135.8170494250.93657054مهرویال ب تهران- قزوین بل 45متري گلشهر (شهیدحمیدشمس  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست مهرویال

313981311535.8305164150.94908476کرج نو خ ش سرتیپ نیاکی(خواجه نصیرغربی) بل شهید حدادي (کرج نو) پالك 95 طبقه همکف واحد 1کرجکرجالبرزدفتر پستی شهید مطهري

314681415135.8472489950.95472628رجایی شهرفاز3 بلوك 3 م فاطمیه بل امام خمینی (باغستان )  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفتر پستی  شهید قندي

314693377135.847637650.97271864رجایی شهرفاز2 خ چهارم غربی (ش میرستارثابت کار) م اول رجائی شهر  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست  رجائی شهر

314885313135.8585074850.96657604رجائی شهرفاز3بلوك 2 خ ششم غربی بل انقالب  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفتر پستی  رجایی شهر بلوار انقالب

314965313135.8422540350.99676789شهرك مطهري خ شهید ابراهیم سلمانی ساوجی بل مالصدرا  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست مالصدرا

315566698735.835106951.01094874عظیمیه خ نداي جنوبی م مهران پالك 242 طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست رسالت

315595775135.8291921451.0262128عظیمیه خ اشکان خ الله یکم  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفتر پستی بعثت

315884313435.809920751.00417178دانشکده بل شهدا بل دانشکده (ش رجایی ) پالك 233 طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست ناحیه 5

317468355135.7952141650.97900046شهر صنعتی ب کرج قزوین خ (جنب اتوبان)  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفتر پستی شهرصنعتی(استاندارد)

317763466335.7915788150.96409112جاده محمدشهر بل امام خمینی (مردآباد) خ میدان بزرگ تره بار پالك -171 طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست  مرد آباد

318763771935.7810574950.87575221مهرشهر بل امام خمینی(ارم) خ ارکیده  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست ارم(مهرشهر)

318769411335.8016310450.85289771سهرابیه خ پنجم غربی خ قزل حصار  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپستی  زندان

319397499935.8624650350.95650271شاهین ویال خ شهیدحمیدرضااصفهانی[هفدهم غربی] خ قلم پالك 501 طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست قلم (شهید مفتح )

319761977335.8435852950.92490201حصارك باال ك فرهنگ بل شهید بهشتی  طبقه همکفکرجکرجالبرزدفتر  پستی حصارك

319793555135.858248850.91316408حصارك بل شهید دکتربهشتی م دانشگاه س دانشگاه طبقه همکفکرجکرجالبرزدفترپست دانشگاه تربیت معلم کرج

316394444435.7529570351.06966947شهر گرمدره خ شهید علی براتی ب شهیدلشکري(مخصوص) پالك 39 طبقه همکفگرمدرهکرجالبرزدفترپستی گرمدره

318993878135.727561250.81691954شهر ماهدشت م آزادگان بل امام خمینی پالك -341 طبقه همکفماهدشتکرجالبرزدفترپست ماهدشت

318476319635.7531917350.901519همایون ویال خ شهیدعلی سلیمانی م توحید  طبقه همکفمحمدشهرکرجالبرزدفتر پستی بعثت ولدآباد

318477841135.7566352350.9177638ولدآباد ك هفتادوهشتم[صداقت-امام خمینی32] بل امام خمینی(جاده ماهدشت)  طبقه همکفمحمدشهرکرجالبرزدفتر پستی محمدشهر



333179168135.9513807650.60975098نظرآباد خ استاد مطهري م سپاه پالك -207 طبقه همکفنظرآبادنظرآبادالبرزاداره پست شهرستان نظرآباد

333181519535.9700880350.60008426رسالت خ (شهرداري) خ شهید نواب صفوي پالك 182 طبقه همکفنظرآبادنظرآبادالبرزدفترپست سیدجمال الدین اسدآبادي

693131147933.634057446.40294704پیام بل بهشتی خ پیام  طبقه همکفایالمایالمایالماداره کل پست استان ایالم

693181814533.6356395646.42498253حسینیه حائري ك کاج بل سیدالشهدا  طبقه همکفایالمایالمایالمدفترپست شهیدقندي

693611719133.6948355746.29819885امام بل شهید حسن هزاوه بل امام خمینی (ره )  طبقه همکفچوارایالمایالمدفتر پستی چوار

694166491633.8294035746.3038835پست خ شهید مطهري خ امام(ره)  طبقه همکفایوانایوانایالماداره پست شهرستان ایوان

696711389733.3068529247.04009939پست خ عمار یاسر بل امام خمینی(ره)  طبقه همکفبدرهبدرهایالماداره پست شهرستان بدره

695193376333.7692604646.56168159گلستان م معلم بل امام خمینی  طبقه همکفسرآبلهچرداولایالماداره پست شهرستان سرابله

696181415133.1397004647.37600541میدان بسیج بل شهید بهشتی بل جمهور ي اسالمی  طبقه همکفدره شهردره شهرایالماداره پست شهرستان دره شهر

698164511532.6971942347.26166105منطقه 3 ك (دبستان معرفت) بل آزادگان  طبقه همکفدهلراندهلرانایالماداره پست شهرستان دهلران

699163388733.1194262846.15747155فاز 1 خ 7تیر بل شهید مطهري  طبقه همکفمهرانمهرانایالمباجه پست شهرستان مهران

531361911337.4313988447.70461514معلم خ شهید مطهري خ جهاد کشاورزي  طبقه 1میانهمیانهآذربایجان شرقیدفتر پستی میانه

571361797437.5448972545.06630936امام خ کشتگر خ طرزي  طبقه همکفارومیهارومیهآذربایجان غربیدفترپستی  شهیدچمران

571871315137.5630960445.07583203مجاهد ك هفدهم شهیدحسین پورحسن خ شهیدان یوسفی[مجاهد]  طبقه همکفارومیهارومیهآذربایجان غربیدفترپستی شهیدقندي

581864319938.5526045844.94034022آستانه علی ك گذر شهید محمد خیابانی 11 خ کوچري  طبقه همکفخويخويآذربایجان غربیاداره پست خوي  دفتر پستی امامزاده

535181453837.9138323346.12286152سبزه میدان خ شهید باهنر خ طالقانی پالك 422 طبقه همکفاسکواسکوآذربایجان شرقیاداره پست شهرستان اسکو

544911337938.8593190547.36962654میدان وحدت خ پاسداران خ قدس  طبقه همکفهورانداهرآذربایجان شرقیاداره پست هوراند

537174356937.7663305745.97433768امام خمینی ك صدف خ امام خمینی  طبقه همکفآذر شهرآذرشهرآذربایجان شرقیاداره پست شهرستان آذرشهر

537511333537.8460425445.97114719بلوار شهیدباهنر خ دانشگاه بل شهید باهنر  طبقه همکفممقانآذرشهرآذربایجان شرقیاداره پست ممقان

549173957137.8500378946.83384842مطهري ك پست خ مطهري  طبقه همکفبستان آبادبستان آبادآذربایجان شرقیاداره پست بستان آباد

555133911637.3409353546.07909175شهرداري ك صنوبر 1 بل سهند  طبقه همکفبناببنابآذربایجان شرقیاداره پست بناب

536614893837.9973728446.4715128امام خمینی خ ملت خ امام خمینی  طبقه همکفباسمنجتبریزآذربایجان شرقیدفترپست باسمنج

513393481338.0774070646.29790667ارتش شمالی خ ارتش شمالی بل شهداء  طبقه 1تبریزتبریزآذربایجان شرقیناحیه پستی شهدا

513473794838.0798214646.29306409فردوسی شمالی ك راسته بازار جدید ك بازار مقبره پالك 14 طبقه همکفتبریزتبریزآذربایجان شرقیدفتر پستی بازار

513867596838.0597402246.29867138ارتش جنوبی بل آزادي خ ارتش جنوبی  طبقه 1تبریزتبریزآذربایجان شرقیاداره کل پست استان آذربایجانشرقی

515787338638.057308346.36705767ولیعصر خ فروغ بل ولیعصر  طبقه همکفتبریزتبریزآذربایجان شرقیناحیه پستی ولیعصر

516661647138.0617956846.32840268بهمن خ دانشگاه بل 29 بهمن  طبقه همکف 29تبریزتبریزآذربایجان شرقیناحیه پست دانشگاه تبریز

516771859438.0450540646.35366524ائل گلی ك سعدي شیرازي بل شهید باکري  طبقه همکفتبریزتبریزآذربایجان شرقیناحیه پستی شهید باکري

516771861838.0450540646.35366524ائل گلی ك سعدي شیرازي بل شهید باکري  طبقه 1تبریزتبریزآذربایجان شرقیدفتر پستی ائل گلی تبریز

518491659738.0877219746.2366678شهرك امام خ قدس ك دانشجو  طبقه همکفتبریزتبریزآذربایجان شرقیناحیه پستی شهرك امام

544164535838.9396596145.63102968امام خمینی خ امام خمینی خ شهیدرجائی پالك 11 طبقه همکفجلفاجلفاآذربایجان شرقیاداره پست جلفا

558163516837.128609746.97493888امام خمینی ك شهیدصفري خ امام خمینی پالك 325 طبقه همکفقره آغاجچاراویماقآذربایجان شرقیدفترپست چاراویماق

546411384839.1527096747.03088825پایین م مرزبانان شهید خ امام خمینی  طبقه همکفخمارلوخدا آفرینآذربایجان شرقیاداره پست خمارلو

547198318637.9370415647.54128382چمران خ قدس خ امام  طبقه 1سرابسرابآذربایجان شرقیاداره پست سراب

547613968838.0825168647.13422055اصلی خ نواب صفوي خ امام پالك 290 طبقه همکفمهربانسرابآذربایجان شرقیدفتر پستی مهربان

538161311838.1787104945.69671207بشتوتلر (پنج توتلر) ك عمار بل شیخ محمود شبستري  طبقه همکفشبسترشبسترآذربایجان شرقیاداره پست شهرستان شبستر

538911689838.1758781745.48678197امام خمینی خ شهیدان صفري خ معلم پالك 38 طبقه همکفشرفخانهشبسترآذربایجان شرقیدفتر پستی شرفخانه

538711598438.1408873545.62315211عباس آباد خ شهریار جنوبی خ امام خمینی  طبقه همکفشند آبادشبسترآذربایجان شرقیدفتر پستی شندآباد

538611375438.2815322345.9799815ولی عصر ك (امام خمینی 4) خ امام خمینی پالك -58 طبقه همکفصوفیانشبسترآذربایجان شرقیدفتر پستی شهرستان صوفیان

554195613537.4661062445.90246239بلوارشهدا ك باغات بل شهدا  طبقه همکفعجب شیرعجب شیرآذربایجان شرقیاداره پست عجب شیر

546711653139.0452065947.31662006چپ خ امام خمینی ك مخابرات پالك 2 طبقه همکفآبش احمدکلیبرآذربایجان شرقیاداره پست آبش احمد

546161595338.8653680547.03619307ساحل ك هالل احمر خ امام خمینی  طبقه همکفکلیبرکلیبرآذربایجان شرقیاداره پست کلیبر

551367847337.3942256246.23911657شیخ تاج ك شهید کچه چیان خ خواجه نصیر جنوبی پالك 196 طبقه همکفمراغهمراغهآذربایجان شرقیاداره پست مراغه

541661535338.434513145.77466893شهید رنجبري ك شهید ابراهیم ناطق خ شهید رنجبري  طبقه 1مرندمرندآذربایجان شرقیاداره پست شهرستان مرند

556171311137.146391246.10570951جبیرند ك کتابخانه بل بسیج پالك 9 طبقه همکفملکانملکانآذربایجان شرقیاداره پست ملکان

533311341737.6182387547.76881357شهید بهشتی ك بوستان 1 خ شهید بهشتی  طبقه همکفتركمیانهآذربایجان شرقیدفتر پستی ترك

533511688437.5803221147.39274752معلم ك صنوبر خ شریعتی  طبقه همکفترکمانچايمیانهآذربایجان شرقیدفترپست ترکمانچاي

531361911537.4314301647.7045806معلم خ شهید مطهري خ جهاد کشاورزي  طبقه همکفمیانهمیانهآذربایجان شرقیاداره پست اداره پست میانه

539183539138.2475205347.11813838تاج خاتون ك بنی هاشم خ انقالب  طبقه همکفهریسهریسآذربایجان شرقیدفتر پستی هریس

557191778537.4738676947.053722مرکز ك معرفت 1 خ دکترشریعتی پالك 69 طبقه همکفهشترودهشترودآذربایجان شرقیاداره پست هشترود

545812258038.5071242346.65636401مرکز خ آخوندلو خ اما م خمینی  طبقه همکفورزقانورزقانآذربایجان شرقیاداره پست ورزقان

571564668737.5472898845.05998449خیایان شهیدمهدي امینی ك ششم[آفاق] خ سردارشهید مهدي امینی  طبقه همکف واحد 2ارومیهارومیهآذربایجان غربیدفتر پستی پیشتاز امینی

575173381137.9897903845.03672817قوشچی م انقالب خ امام پالك 7 طبقه همکفقوشچیارومیهآذربایجان غربیدفتر پستی قوشچی

573811487637.7361826345.05349973کارخانه قند ك شهیدجلیلی بل امام پالك 217 طبقه همکفنوشینارومیهآذربایجان غربیدفترپستی نوشین شهر

577163419537.0413938945.10103292حسن آباد پایین م انقالب خ شهدا  طبقه همکفاشنویهاشنویهآذربایجان غربیاداره پست اشنویه

577419999836.9861455945.14043153م انقالب م انقالب اسالمی خ صالح الدین ایوبی  طبقه همکفنالوساشنویهآذربایجان غربیدفتر پستی  نالوس

595186618636.5155082246.20775177فرمانداري م فرمانداري خ انقالب  طبقه همکفبوکانبوکانآذربایجان غربیاداره پست بوکان

587713564139.3486396645.07044229سرباز خ (شهریارشرقی) خ امام خمینی(ره)  طبقه همکف واحد جنوبیپلدشتپلدشتآذربایجان غربیدفترپستی شهرستان پلدشت

578171563636.7020097145.14133988پست خ سید قطب شرقی بل شهید بهشتی پالك 267 طبقه 1پیرانشهرپیرانشهرآذربایجان غربیاداره پست پیرانشهر

599194613736.3967302847.09846687شریف آباد خ کرفتو ك شیري  طبقه همکفتکابتکابآذربایجان غربیاداره پست تکاب

587163894139.0604086844.38233002شهرك خ 17 شهریور ك هالل احمر  طبقه همکفسیه چشمهچالدرانآذربایجان غربیدفتر پستی سیه چشمه

581364496138.5540242844.95931672اتحاد ك شهیدسلماسی ك پست  طبقه 1خويخويآذربایجان غربیاداره پست خوي

596163311336.1570415345.47497214گرده سور ك ((منوچهري)) خ امام  طبقه همکفسردشتسردشتآذربایجان غربیاداره پست سردشت

598161334836.6891479246.55786975استادشهریار ك ((غالمی)) بل پاسداران  طبقه همکفشاهیندژشاهین دژآذربایجان غربیاداره پست شاهین دژ

587516667539.2175636544.77326468امام خ تختی خ مطهري جنوبی -خ مطهري جنوبی م معلم طبقه همکف واحد شمالیشوطشوطآذربایجان غربیاداره کل پست شهرستان شوط

586169775339.2959185944.4514251شهرك ولی عصر ك (اطالعات) بل جانبازان  طبقه همکفماکوماکوآذربایجان غربیاداره پست شهرستان ماکو

591381311336.7564351345.72330217امام خ (داشامجید) خ امام خمینی پالك 1 طبقه 1مهابادمهابادآذربایجان غربیاداره پست شهرستان مهاباد

597183439536.9653186546.10538095انقالب ك ارتش بل سربازان گمنام  طبقه همکفمیاندوآبمیاندوآبآذربایجان غربیاداره پست شهرستان میاندوآب

576166347536.9579542945.38840006امام ك شهیدمحمود اسکندرلو ك مختار ولیزاده  طبقه همکفنقدهنقدهآذربایجان غربیاداره پست شهرستان نقده

751381351528.9835078950.83447416نواب ك قائم9 بل ولیعصر -1.1 طبقه همکفبوشهربوشهربوشهردفتر پستی شهید عاشوري

751579467328.9758060450.83272739عاشوري ك تنگسیر6 بل رئیسعلی دلواري  طبقه 1بوشهربوشهربوشهراداره کل پست استان بوشهر

751696338828.9138759250.83383438بهمنی خ شریعتی خ بهمنی  طبقه همکفبوشهربوشهربوشهردفتر پستی  پستی ریشهر (بهمنی )

754617315129.2549851550.33070996شهرداري خ فرودگاه ك فرهنگیان  طبقه همکفخاركبوشهربوشهردفترپستی خارگ

755183436828.8838098751.27962549کالت ك ((گرامی)) ك (اداره پست)  طبقه همکفاهرمتنگستانبوشهراداره پست شهرستان تنگستان

755815737327.8265862552.32772146قرض آباد ك ((1 امام حسین)) خ امام حسین پالك 6 طبقه همکفجمجمبوشهراداره پست شهرستان جم

756171455529.2664636551.20898131دژ ك 12 کالنتري بل شهیدچمران  طبقه همکفبرازجاندشتستانبوشهراداره پست شهرستان دشتستان

754186388728.6584413851.37202584شهریاري ك پاسگاه مرکزي خ امام خمینی  طبقه همکفخورموجدشتیبوشهراداره پست شهرستان دشتی

754514739328.3429002851.52589344بازار خ دانش آموز خ آتش نشانی  طبقه همکفکاکیدشتیبوشهردفتر پستی کاکی

755314778728.0675317451.47319251تل اشکی خ امام خمینی خ اصلی  طبقه همکفبردخوندیربوشهردفترپستی شهربردخون

755411357727.8354955151.93016595خنیاء ك ((میري)) بل شهید بهشتی  طبقه همکفبندردیردیربوشهراداره پست شهرستان دیر

753616969430.0543540650.16578501اصلی بل مسکن مهر بل امام خمینی جنوبی  طبقه همکفبندر دیلمدیلمبوشهراداره پست شهرستان بندردیلم

751191615627.4798013952.60901847فلکه لنج ك ((اداره پست)) خ دولت  طبقه همکفعسلویهعسلویهبوشهراداره پست عسلویه

755145131927.8369784852.06001538اصلی ك 33 امام خمینی [8 بسیج] بل امام خمینی  طبقه همکفبندرکنگانکنگانبوشهراداره پست شهرستان کنگان

753188565529.5816011350.5087353شهیدمطهري خ ((هنرستان چمران)) خ معلم  طبقه همکفبندرگناوهگناوهبوشهراداره پست شهرستان گناوه

331316855435.6346185651.21477141احمدآباد مستوفی م امام حسین (ع ) خ 22 بهمن پالك 16س دفترپست طبقه همکفاسالمشهراسالمشهرتهراندفترپست  احمدآبادمستوفی

331386677935.5579484651.23244947اسالم شهر ك [12]ش خیراله منصوري خ کاشانی پالك 182 طبقه همکفاسالمشهراسالمشهرتهراندفتر پستی  کاشانی

331468617335.5502969351.25115117باغ فیض خ انقالب خ ش حافظ جعفري پالك -141 طبقه همکفاسالمشهراسالمشهرتهراندفترپستی شهیدسپهري باغ فیض

331981413935.60770951.30741374شهرك شهید بهشتی خ شهید فارسیان ب آیت اله سعیدي پالك 673 طبقه همکفچهاردانگهاسالمشهرتهراندفترپستی چهاردانگه

311316115335.5110780151.18951213صالحیه خ اتحاد خ شهیداحمد کشوري  طبقه همکفصالحیهبهارستانتهراندفترپست صالح آباد

375617336535.5196808751.16334758گلستان بل غدیر(جاده ساوه) خ پست  طبقه همکفگلستانبهارستانتهراندفتر پستی گلستان

376814435635.5639870251.15837557نسیم شهر ك (معرفت) خ امام خمینی  طبقه همکفنسیم شهربهارستانتهراناداره پست شهرستان بهارستان

339193716435.4730528851.67713972پاکدشت ك یاس نهم خ شهید خان محمدي پالك 16 طبقه همکفپاکدشتپاکدشتتهراندفترپستی شهداءگمنام

339813681935.5121476451.70389994(حصار امیر) بل امام خمینی شمالی بل شهدا  طبقه همکفحصارامیرپاکدشتتهراندفترپستی حصارامیر

339114634335.4991418951.65733002(خاتون آباد) خ شهید مجید عبادي خ شهید حجت اله کارخانه  طبقه همکفخاتون آبادپاکدشتتهراندفتر پستی دفتر پستی خاتون آباد

165514719635.7316404851.86205865بومهن ك شهید کمال میرزائی بل امام خمینی (ره) پالك 827 طبقه همکفبومهنپردیستهراندفتر پستی بومهن

165914465135.7467111551.80579352شهرپردیس فاز2 خ گلستان 1 بل مالصدرا پالك 309 طبقه همکفشهرجدیدپردیسپردیستهراندفتر پستی پردیس

338163516735.3089137951.71445311پیشوا خ آزادگان (قیام) خ پانزده خرداد  طبقه همکفپیشواپیشواتهراندفترپستی پیشوا

338163548535.3089137951.71445311پیشوا خ آزادگان (قیام) ك آزادي 1  طبقه همکفپیشواپیشواتهراناداره پست پیشوا

111461811135.6831039451.41315981پارك شهر خ وحدت اسالمی خ بهشت  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  پارك شهر

111493411735.6815773651.41846408چهارراه گلوبندك خ صوراسرافیل خ داور  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  قضایی

111494371135.6797791951.41951798میدان ارگ خ صوراسرافیل خ ناصر خسرو  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی دارائی  دفترپستی



111791431335.6764346851.42744475چهارراه سیروس ك معطر خ پانزده خرداد پالك 369 طبقه 1تهرانتهرانتهراندفترپستی  پانزده خرداد

113593967135.6909239651.41776231چهارراه اسالمبول ك امیرمحسن میرزامحمد بن میرشکاردوم پالك 2 طبقه 1 واحد غربیتهرانتهرانتهراندفترپستی  بانک ملی ایران

113884354135.6919786651.40786099چهارراه جامی خ جامی خ کسري  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  قوه قضایه

113961354335.6944795951.40425158سه راه جمهوري ك شهید مهدي رجب بیگی خ ولیعصر پالك 1227 طبقه 1 واحد 1تهرانتهرانتهراندفترپستی دولت

113994631535.6939553851.40630737ولیعصر ك شهید عبدالرضا عبدوس ك شهید مهدي رجب بیگی  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی ثبت اسنادامالك ولیعصر

114581494135.6949603851.42048616چهارراه اسالمبول خ الله زارنو خ جمهوري اسالمی پالك 357س بازارکویتیهاي اسالمبول طبقه 1 واحد 109تهرانتهرانتهراندفترپستی اسالمبول

114663811135.6947152851.4250355میدان مخبرالدوله خ صف ك بیمه پالك 19 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی بیمه

114994319135.6935057851.43142227میدان بهارستان خ شریعتمداررفیع خ دانشسرا پالك 10 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی سازمان برنامه وبودجه

114994339135.6947559851.43307827میدان بهارستان خ دانشسرا خ کمال الملک پالك 1 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی وزرارت ارشاداسالمی

115491781435.6937557351.43422748مجاهدین اسالم ك شهید محمود رحمانی پور خ مجاهدین اسالم  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی مجلس

115777664935.6914959251.44046878چهارراه آبسردار خ ایران خ مجاهدین اسالم پالك 178 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی آبسردار

115786364135.6874188951.4324553سرچشمه ك اردالن خ شهید مصطفی خمینی پالك 787 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی بهارستان

116561831735.6743927551.4237293بازار ك بازارمسجدجامع ك بازارچهارسوق بزرگ پالك 135 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  چهارسوق

117871581135.6620347151.44486851هفده شهریور خ هفده شهریورجنوبی خ شهید مجید حداد عادل پالك 5 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  صفاري

118568431135.6594959551.43231099میدان شوش م شوش خ شوش شرقی پالك 466 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  شوش

119576611535.6723410851.40417875وحدت اسالمی خ شهیدمحمدتشکري موحد خ شهید علیرضا فروزش پالك 130 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  شهید علیرضافروزش

119771331335.6625401951.40582759چهارراه مختاري خ مختاري خ وحدت اسالمی پالك 147 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی  وحدت اسالمی

131466561135.7001032951.39396098انقالب خ 12 فروردین خ شهداي ژاندارمري پالك 91 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهید یوسفیان

131681471935.6906174551.39813437پاستور ك جاوید خ پاستور پالك -45 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی پاستور

133476438335.6812702351.40102695منیریه م منیریه خ شهیددکترهاشم معیري پالك 2 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی منیریه

133588613135.6674087951.39899504امیریه ك شهید علی اصغر عرفانیان خ ولی عصر پالك 284 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی گمرك زکریاي رازي

134465411435.7000784651.3643567آذربایجان ك جمشیدزمانی خ آزادي پالك 346 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی آزادي

134669871135.6930136851.37015707دامپزشکی خ قصرالدشت خ شهیدان شهیدي پالك 80 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی قصرالدشت

134793459335.6851329551.36542591مرتضوي خ جیحون خ مالک اشتر پالك 449 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی مالک اشتر

135476373835.6838411751.37669332مرتضوي ك شهید مصطفی درخشان راد خ رودکی پالك 96 طبقه 1تهرانتهرانتهراندفترپستی سلسبیل

135966361135.6649909451.36851705باغ خزانه خ عبید زاکانی خ شهید عبدالرسول مهدوي پالك 94 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی امامزاده معصوم

135966361335.6650097151.36938266قلعه مرغی خ عبید زاکانی خ شهید عبدالرسول مهدوي پالك 94 طبقه 1تهرانتهرانتهراندفترپستی پل امامزاده معصوم

136585918335.6522681951.39129576جوادیه خ شهید هوشنگ اسم زمانی خ شهید قدرت امام یاري پالك 77 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی جوادیه

138467311435.6746531451.3356792مهرآباد جنوبی خ شهید حسین گزل خو خ امام محمدباقر  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی دانشگاه هوایی

138685341135.674920451.29940716شیرپاستوریزه خ 15 متري سردخانه ب 65متري فتح پالك 298 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی والفجر

138869441135.6917682351.26272263تهرانسر ك بیست و هفتم مرکزي (کندي) خ شهید جعفر طهماسبی فرد پالك 9 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهرك پاسداران

138991345335.7137416751.1916258شهرك دانشگاه ب 65متري فتح بل ایران خودرو  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی ایران خودرو

139177375035.7031514151.3306283شهرك فکوري ب شهید برادران رحمانی ب امیرسرلشگرشهیدحسین لشگري م شهرك شهیدفکوري -بلوك 22 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید فکوري

139485331135.7043711351.31286135شهرك اکباتان بل ابوالقاسم نوذري خ شهید غالمرضا حنانی س سوپر6 -بین بلوك A3- 5 وB2-6 طبقه 1 واحد 2تهرانتهرانتهراندفترپستی  اکباتان

141171311135.7233553551.38140332فاطمی ب شهید دکتر چمران ب جالل آل احمد  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی تربیت مدرس

141561313435.715022551.39221673کشاورز خ کارگر شمالی خ دکتر سید حسین فاطمی  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی الله

141581468735.7126602351.40683957کشاورز ك شهید آقا حسینی خ ولیعصر پالك 1672-منطقه پستی شمال غرب طبقه همکفتهرانتهرانتهراناداره پست مرکزي ولیعصر

141761331335.7047401751.39626456دانشگاه تهران خ پورسینا خ قدس پالك 6 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی دانشگاه تهران

141861455135.7097426151.38505137جمالزاده خ شهید محمدعلی صدوقی ك واحدي  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید بادامی

141861455335.7097426151.38505137جمالزاده ك واحدي خ جمالزاده شمالی پالك 339 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهیدبادامی

141993391135.7019052651.38039931جمالزاده خ فرصت شیرازي خ اسکندري شمالی پالك 32 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی اسکندري

143363358135.7235861451.40939299یوسف آباد خ ولیعصر خ شهید امیر جهانبخش(سوم) پالك 13 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهید قناعت

143589413335.7532378251.40330659ونک ب کردستان خ سهیل س مخابرات طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شاهد

143591538135.7544975151.39456572ونک خ خوارزمی خ مالصدرا  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی بیمارستان بقیه اله

144378351235.7158066151.37229553شهرآرا خ نهم غربی خ شهرآرا  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی گذرنامه

144576313535.7241028651.3731434شهرآرا خ شهید حسین آرش مهر خ سی و پنجم  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهرآرا

144599431135.7255920251.37671141شهرآرا خ شهید مهدي مجیدیان خ پاتریس لومومبا  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی بانک کشاورزي

145179541135.7216901251.33957924صادقیه خ 12 متري پاییزان خ ستارخان پالك 1128 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی صادقیه

145694691335.7144684251.36752453شادمان خ دوازدهم دریان نو (ش نبی پور) خ ستارخان پالك 298 طبقه همکف واحد غربیتهرانتهرانتهراندفترپستی ستارخان

145796559635.7014730951.36802562توحید خ وزارت کار خ آزادي  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی سازمان تامین اجتماعی

145888969535.7024431351.35181409تیموري خ شهید داود حبیب زادگان خ آزادي پالك 493س دانشگاه شریف طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی دانشگاه صنعتی شریف

146479713135.7323025851.36801711مرزداران خ 25 متري آزمایش خ مهدي 3  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی خدمات خودرویی آزمایش

146594366135.7705816551.38237309شهرك قدس خ کاتبی خ مدیریت  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی دانشگاه امام صادق

146767447535.7546675951.35707059شهرك قدس - ایوانک ك ستایش خ ایوانک شرقی پالك 2 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی قدس

148497836535.7251173951.30318674سازمان برنامه جنوبی بل شقایق جنوبی خ بهرامی نیا( شانزدهم شرقی) پالك 1 طبقه -1تهرانتهرانتهراندفترپستی ثبت اسنادو امالك کن

148764396135.734909351.29076459سازمان آب خ سرو خ هفتم شرقی  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی آیت اله کاشانی

148798358135.7449882451.29378452شهر زیبا م شهر زیبا ب آیت اله کاشانی پالك 2.001س شهر زیبا بلوك چهل ودوم طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهرزیبا

151391331635.7364539151.41312227آرژانتین خ نوزدهم خ شهید خالد اسالمبولی پالك 135 طبقه 1تهرانتهرانتهراندفترپستی بانک توسعه صادرات

151461711335.7291683251.41957656شهید بهشتی ب مدرس خ شهید دکتر بهشتی پالك 267س سهند طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی سهند

151781351135.7524009951.41136305گاندي ب شهید همت خ ولی عصر پالك 2407 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی ساعی

155383331235.7354997651.43943317آپادانا خ فیروزه ك دشتک پالك 5 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی دشتک

155691531235.7390759251.44609274سیدخندان ك اشراقی خ دکتر علی شریعتی پالك 868 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهیدفالحی

156161934135.7021808351.42912194پیچ شمیران خ دکتر علی شریعتی خ انقالب اسالمی پالك 375پ آریان طبقه همکف واحد 1تهرانتهرانتهراندفترپستی انقالب

156591611135.7185208151.44116429باغ صبا ك شهید مهدي احمدیان خ دکتر علی شریعتی پالك 458 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهیدافشارمطلق

157183511335.7064217451.42859188سمیه خ ملک الشعراء بهار خ آیت اله طالقانی پالك 146 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی پیام

157183871535.7061024251.42737642سمیه خ بهار جنوبی خ سمیه پالك 85س سپهر طبقه 2تهرانتهرانتهراندفترپستی برج سپهر 1

157484431135.7183386351.42947859هفت تیر خ شهید دکتر مفتح ك شاهرخ پالك 2 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی سینا

158163361135.7023826251.42032891میدان فردوسی خ انقالب اسالمی خ ایرانشهر پالك 25 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی ایرانشهر

158583331535.7168848951.42010964کریم خان زند خ چهارم شرقی خ شهید مصطفی حسینی پالك 39 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید مطهري

158686861335.7271337751.41926521شهید بهشتی خ شهید جواد سرافراز خ هشتم پالك 15 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی معاونت مطبوعاتی

159365791935.7074767151.41142594ولی عصر خ حافظ خ آیت اله طالقانی  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی وزارت نفت

159393111735.7126985651.41100298حافظ خ شهید فرامرز به آفرین بل کریم خان زند پالك 290 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی کریم خان

161391634035.7091719851.43850779خواجه نصیر طوسی خ خواجه نصیر طوسی خ پادگان ولیعصر (عج) پالك 9 طبقه همکفتهرانتهرانتهرانحوزه نظام وظیفه

161577571235.7123335951.45732826نظام آباد ك شهید علی گل خ شهید آیت اله مدنی پالك 626 طبقه 1تهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید نظري

163371351135.7338465151.46190194مجیدیه خ شهید عباس مهدوي خ شهید استاد حسن بنا پالك 109 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید استاد حسن بنا

163593661135.7263230751.47489866نظام آباد شمالی ك همسایگان خ شهید آیت اله مدنی پالك 1190 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی فدك

164168736135.7171246851.4647382نظام آباد خ شهید آیت اله مدنی خ سبالن جنوبی پالك 262 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید مدنی

164665756635.7206297151.49137578نارمک خ شهیدمحمدعلی قاسم زاده(جویبار) خ شهید دکتر آیت پالك 246 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید آیت

164888441535.7301126851.4927113نارمک خ جانبازان غربی م نبوت پالك 88 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی نبوت

165189933435.7279410851.51670731تهرانپارس خ شهید برادران صادقی (113) خ ش برادران امیري طائمه(142غربی) پالك 101 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی پزشکی قانونی

165398735935.7367063451.53018235تهرانپارس خ شهید امیر قهاري (178غربی) خ حجربن عدي پالك 254 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی باهنر

165896851135.7289944151.57335918سازمان آب خ شهید محرابیان خ چهارم غربی پالك 12 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی مجله رشد

165969334135.7303001751.59327343شهرك والفجر ك دیانت (بانک سپه) بل شهید حسین خلعتبري پالك 10 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی حکیمیه

166379978335.7484437651.47014547مجیدیه شمالی خ شهید حمید صالحی خ شهید استاد حسن بنا پالك 688 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهید تندگویان

166885569635.7781634151.48785807حسین آباد خ فرعی پنجم خ شهید محسن شعبانلو پالك 78 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی لویزان

166891800135.7867404251.48788682لویزان م نوبنیاد خ شهرك شهید رجائی  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی شهرك شهید رجائی

167691834835.7389749851.48903668رسالت خ هنگام ك سهند پالك 23س اداره پست طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهید بهشتی

167761938635.7560534151.49114558رسالت م رسالت خ پادگان کوهک  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی سهند

167881911535.7796082651.4919009لویزان ب شهید سرلشگر بابائی خ شهید محسن شعبانلو  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی دانشگاه شهیدرجائی(لویزان)

168461311735.7421001451.50246072نارمک خ شهید محمد ملک لو خ شهید محسن حیدرخانی  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی علم وصنعت

168977711135.760287651.53548695قنات کوثر خ 35 متري استقالل م امید پالك 67م امید(بازارچه شهرك) طبقه 1تهرانتهرانتهراندفترپستی شهرك امید

169861815035.7920780851.52880385لشگرك بل ستاد نیروي زمینی ارتش ب ارتش(لشگرك)  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی نیروي زمینی ارتش

171168844135.7016869451.45257117میدان امام حسین (ع ) خ دماوند خ شهید محمد منتظري پالك 256 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی منتظري

171881471335.6855036551.44725731شهریور خ شهید رضا آذرباد خ 17 شهریور پالك 1417 طبقه همکف 17تهرانتهرانتهراندفترپستی شهدا

173867399935.7019203851.48922402نیروي هوائی خ سیمتري نیروي هوائی م سبز ( چهارگوش ) پالك 232 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپست والیت

174377315135.7148781451.49562298تهران نو خ شهید محمود عبدالحمیدي خ شهید برادران تیموري فر پالك 90 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی تهران نو

176476331435.6855057651.46622397بروجردي ك شهید رضا فراهانی خ شهید برادران محبی پالك 26 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی بروجردي

176668944135.689978851.48271033پرستار خ پرستار بن پارك پرستار پالك 399 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی پرستار

178468516135.6552222551.49032491افسریه خ برادران شهیدعلیرضائی15متري اول خ 20 متري افسریه پالك 505 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی افسریه

179575415735.6597783751.4578132نفیس خ شهید هوشنگ انورزاده خ خاوران پالك 662 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی الغدیر

181776546135.631089451.40732236چهار صد دستگاه خ شهید حسین طباطبایی خ چهارصد دستگاه م چهارصد دستگاه -بلوك 8 ورودي 1 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی نازي آبادجنوبی



181969453135.6376267451.402041نازي آباد خ شهید احمد بابایی م بازار دوم پالك 11 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی آقابابایی

183663658735.6390020951.42532115خزانه بخارایی ك بهاري خ شهیدعلی اکبر تقوي پالك 41 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی بعثت

185364964535.6389475951.4487769کیانشهر بل امام رضا م امام رضا پالك 2 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی هجرت

186313688435.5580377151.55540216(خاورشهر منطقه یک) خ شهید بهروز ربانی (7 ) خ کمربندي اول پالك 46 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپست خاورشهر خدماتی

189193891135.6329353651.39579118یاخچی آباد ك بیست و دوم خ بهمنیار  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی یاغچی آباد

191981619935.7670441651.42693106ظفر خ بابک شرقی خ شهید مرتضی فرید افشار  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی کانون کارشناسان

194794745335.7553126951.45160055سه راه ضرابخانه خ پاسداران بن شهید مهدي اکرمی(کوکب) پالك 1 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی شهید مفتح

195575317435.7994806251.50126266شهرك شهید محالتی ب ارتش خ نخل پالك 9 طبقه 1تهرانتهرانتهراندفتر پستی لشگرك

195764543535.8053667851.4726295پاسداران خ پاسداران خ شهید برادران موحددانش  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی  نیاوران

195861311335.7810292251.46425861اختیاریه ك رستمی خ شهید یوسف کالهدوز پالك 73 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی رستم آباد

196183655335.8064816451.42781123باغ فردوس خ ولیعصر م تجریش پالك 11 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی تجریش

197373384335.8199526951.42673544دربند خ شهید مهدي اسد الهی خ دربند پالك 143 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی دربند

198384617335.7975553351.38662396اوین خ شهیدحسن سید مفیدي خ شهیدمحمدابراهیم احمدپور  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی زندان اوین

198981486635.8087682651.4298619تجریش ك گنجی خ شهید برادران فنا خسرو پالك 22 طبقه -1تهرانتهرانتهراندفترپستی ثبت اسناد شمیران

198993411535.8054339351.4329823تجریش خ دربند خ شهرداري پالك -49 طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفتر پستی قدس

199195416835.7606713351.40411796ونک ب کردستان خ ونک پالك -90ب همراه طبقه -1تهرانتهرانتهراندفترپستی ارتباط سیار

199389433635.7685127351.39223504ونک خ شهید محمد حسین مجیدپور خ ده ونک  طبقه همکفتهرانتهرانتهراندفترپستی دانشگاه الزهراء

199875693135.7812695651.37057863سعادت آباد خ مروارید بل سرو غربی پالك 29 طبقه همکف واحد 1تهرانتهرانتهراندفترپستی سعادت آباد

397611973635.6209307852.15430482(آبسرد) خ شورا بل امام خمینی پالك 237 طبقه همکفآبسرددماوندتهراندفترپست آبسرد

397411357835.7668496451.96616256احمدیه م والیت خ استاد حسین آهی  طبقه همکفآبعلیدماوندتهراندفترپستی  شهر آبعلی

397163871235.7224135352.0701278درویش ك نوده بل شهرداري پالك 161 طبقه 1دماونددماوندتهراناداره پست دماوند

397163871735.7224135352.0701278درویش ك نوده بل شهرداري پالك 161 طبقه همکفدماونددماوندتهراناداره پست دماوند(باجه مرکزي)

397194311935.6847455752.02284883گیالوند خ کالنتري بل حضرت آیت اله خامنه اي  طبقه همکفدماونددماوندتهراندفترپستی گیالوند

397314848135.7355419651.9098631(رودهن) خ شهریار بل امام خمینی پالك 1012 طبقه همکفرودهندماوندتهراندفتر پستی شهرستان دماوند

397511457335.5657460852.15212022فاجان خ شهید مطهري بن امیر پالك 65 طبقه همکفکیالندماوندتهراندفترپستی کیالن

376313773735.552296251.01697139ك امیدسوم خ تعاون پالك 14 طبقه همکفانجم آبادرباط کریمتهراندفترپست انجم آباد

376318137335.5234269751.04036025خ عرفان خ شهیدپوریانی (پرندك ) پالك 118 طبقه همکفحصارمهتررباط کریمتهراندفترپست حصارمهتر

376141743735.4475212751.00449107شهرك صنعتی پرند بل صنعت م فناوري پالك 2س مدیریت شهرك طبقه همکفشهرجدیدپرندرباط کریمتهراندفتر پستی شهرك صنعتی پرند

376338139935.4946980451.04313097(شهرك خانه پرندك) خ نیلوفر خ سوسن  طبقه همکف واحد غربیشهرك خانه پرندكرباط کریمتهراندفترپست شهرك پرندك

376311981835.5426077151.05857916منجیل آباد خ ولیعصر ( عج ) بل مصطفی خمینی پالك 80 طبقه همکفمنجیل آبادرباط کریمتهراندفتر پستی منجیل آباد

184369463135.5885270851.4265823ولی آباد م شهرداري بل شهید مرتضی آوینی پالك -158 طبقه همکفريريتهراندفترپستی مدرس

185981378835.6185711351.45537463دولت آباد م فلکه سوم دولت آباد خ شهید برادران اردستانی  طبقه همکفريريتهراندفترپستی

187179486735.5964215551.43974826سه راه ورامین خ ش برادران اسماعیلی خ فدائیان اسالم پالك 113 طبقه همکفريريتهراندفترپستی شیخ صدوق

187976318135.5808978451.42511238بلوار بهشتی بل شهید سید مرتضی آوینی خ نیلوفر س ایستگاه راه آهن ري طبقه همکفريريتهراندفتر تحویل راه آهن

188385864335.6057337851.41365639سیزده آبان ك دوم ك شهید محمد حسین زاده پالك 38 طبقه همکفريريتهراندفتر پستی  13 آبان

181316767135.5334358251.40059473باقر شهر خ شهید اصغر رشیدي پور خ موسی بن جعفر ( ع ) پالك 426 طبقه همکفباقر شهرريتهراندفترپستی باقرشهر

183314396135.3671103751.2380618(حسن آباد) ك شهید مصطفی خمینی بل امام خمینی پالك 647 طبقه همکفحسن آبادريتهراندفتر پستی حسن آباد

185991746335.618817551.45007271دولت آباد م دوم دولت آباد خ شهید برادران اردستانی پالك 117 طبقه همکفريريتهراندفتر پستی دولت آباد

187991311435.5389930551.42448725پاالیشگاه بل پاالیشگاه بل شهید محمدجواد تندگویان  طبقه همکفريريتهراندفترپستی پاالیشگاه

181713555835.51737151.31434743(قیصر آباد) خ شهیدجعفراسماعیلی خ شهید فرامرز رجایی پالك 2س پست ومخابرات طبقه همکفقیصرآبادريتهراندفترپست ومخابرات قیصرآباد

181615331935.5162903351.36641715کهریزك خ شهیدحسن  درختی بل غدیر  طبقه همکفکهریزكريتهراندفترپستی کهریزك

335161397335.6557298351.05933898شهریار 1 ك سعدي 4 خ ولی عصر  طبقه همکفشهریارشهریارتهراندفتر پستی  ولیعصر

335173599335.6569137551.05254718شهریار 1 ك شهیدحسن گنجی بل انقالب پالك 233 طبقه همکفشهریارشهریارتهراندفتر پستی  انقالب (شهریار)

335463140035.6961244351.02734748فاز 3 اندیشه خ کاج شمالی خ شهرداري غربی (نبوت) پالك 6 طبقه همکفشهر جدید اندیشهشهریارتهراندفتر پستی فاز3اندیشه

335565836635.6005419751.01741358جوقین خ بهشتی بل شهدا پالك 275 طبقه همکفوحیدیهشهریارتهراندفتر پستی (منطقه13پستی)وحیدیه

398511674135.8083684652.51305045ارجمند م شهدا خ ولیعصر  طبقه همکفارجمندفیروزکوهتهراندفترپستی ارجمند

398167671335.7570104652.77084902امیرمحله ك طالقانی بل بسیج پالك 878 طبقه همکففیروزکوهفیروزکوهتهراندفترپست مرکزي فیروزکوه

375118536935.7102382851.11327539قلعه حسن خان ك شهید ابراهیم آئینی [فاخته] بل شهید حمید قربانی[عمارت] پالك 60 طبقه همکف واحد 1قدسقدستهراناداره پست شهرستان قدس

375186547935.7178795451.11814755کاوسیه خ میرداماد خ شهید بهشتی پالك 140 طبقه همکفقدسقدستهراندفتر پستی شهیدبهشتی

186861336935.4383565451.57272595قرچک ك بیمه خ امام خمینی  طبقه همکفقرچکقرچکتهراندفترپستی 15خرداد

186886471135.4314006251.57558829قرچک ك آزاده یکم بل امام خمینی  طبقه همکفقرچکقرچکتهراندفترپستی قرچک

186971920135.4112268851.58532484باقرآباد (منبع شور) ك شهید مجید قدیمی خ ورامین  طبقه همکفقرچکقرچکتهراندفترپست باقرآباد

317611311935.6875885850.96388774مارلیک فاز1 خ ارغوان جنوبی خ گل مریم پالك 126 طبقه همکفمالردمالردتهراندفتر پستی مارلیک

338313311835.2161303851.66769367جوادآباد م جهاد ك پست  طبقه همکفجواد آبادورامینتهراندفترپستی جوادآباد

338813413435.2671851751.65781241محله قلعه خواجه بل اصلی خ جوادآباد  طبقه همکفقلعه خواجهورامینتهراندفترپست ومخابرات قلعه خواجه

337161599335.3448748951.63336919ورامین ك پیک بل شهید قدوسی پالك 741 طبقه همکفورامینورامینتهراندفترپستی امیرکبیر

337183771735.3231204951.64321021ورامین خ شهید بهشتی خ مسجد جامع پالك 134 طبقه همکفورامینورامینتهراندفترپستی 22بهمن

337185659735.3221400751.65589169ورامین خ 15 خرداد م رازي پالك 487 طبقه همکفورامینورامینتهراندفترپستی ولیعصر

337313563535.3863062751.60705403خیرآباد بل تهران ورامین خ تهران ورامین  طبقه همکفورامینورامینتهراندفترپستی خیرآباد

887164438431.9647556651.27882337رسالت بل رسالت ك رسالت 2  طبقه همکفبروجنبروجنچهارمحال وبختیاريدفتر پستی  اداره پست شهرستان بروجن

881461547432.3172555350.8753658بنیاد شهید ك 15/1 بل دکتر شریعتی پالك 66 طبقه 1شهر کردشهرکردچهارمحال وبختیاريدفتر پست  دفتر پستی شهید قندي

971679533732.883142259.21718294حکیم نزاري ك 17 شهریور 34 خ 17 شهریور پالك -25 طبقه همکفبیرجندبیرجندخراسان جنوبیاداره پست استان خراسان جنوبی  دفتر پستی دولتی 17 شهریور

973514185932.7784315758.88709704خووسف ك شهیدبهشتی 1 بل شهیدبهشتی پالك 20 طبقه همکفخوسفخوسفخراسان جنوبیاداره پست شهرستان خوسف

974163544732.5769973159.80187618مطهري ك (بوستان شهیدمحمدعلی یزدان پنا) خ شهید مدرس پالك 6 طبقه همکفسربیشهسربیشهخراسان جنوبیاداره پست شهرستان سربیشه

961381475836.2081766757.67612342بیهق خ بیهق خ اسرار شمالی پالك 107 طبقه همکفسبزوارسبزوارخراسان رضويدفترخدمات پستی  سبزوار

914661675436.3059557259.62381045راه آهن خ طبرسی بل شهید کامیاب س ایستگاه راه آهن طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضويدفترپست راه آهن  تاکسیران 77

915781311336.3098645959.65735055رده ب شهیدبابانظر خ میثم شمالی  طبقه همکف/مشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي  دفترپستی هاشمی نژاد

916516157736.2100576459.66770365طرق خ صاحب الزمان 12 خ صاحب الزمان (شهیدساعی 45)  طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضويدفترپست  طرق

916998318236.2617997259.67557127کشاورز خ شهیدخانی دهنوي 6 خ حر 19(شهید خانی دهنوي)  طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي  دفتر پستی شهیدرجایی

917777535636.2876699159.54455337رضاشهر بل پیروزي خ دعبل خزائی(پیروزي 5کالنتري 10) پالك 23 طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي  دفتر پستی رضاشهرمشهد

917794917836.3125138459.52227035دانشگاه فردوسی بل شهید باهنر بل وکیل آباد س دانشگاه فردوسی طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضويدفترپست  دفترپست دانشگاه (شهریار شرافت )

917818646536.3114620859.4875782نیرو هوایی خ هفتم تیر 40 (الله 5) بل هفتم تیر (شهیدفکوري 15)  طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضويدفترپست ترانسفورماتوربرق ناحیه 5

917895538536.314073159.48798386آب و برق خ هفتم تیر 29/1 (شهیدفکوري 13) بل شهیدفکوري  طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي  دفتر پستی آب وبرق مشهد

918361315836.2954648259.58831616سه راه ادبیات خ شهید اسداهللا زاده خ ابن سینا  طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضويدفتر خدمات پستی خارجه  دي اي ال

918433399636.3602444659.47488521جاهدشهر خ بوستان 14 خ بوستان  طبقه همکف/مشهدمشهدخراسان رضويدفتر پستی  جاهدشهر

918697496636.3182123759.5453904سجادشهر خ عمید[سجاد20] بل سجاد  طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي دفترپستی سجادمشهد

918968847436.3588375459.51394655قاسم آباد م مادر بل شاهد پالك 597 طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي  دفتر پستی قاسم آباد

919668531636.3319783959.59990653ابوطالب بل ابوطالب خ ابوطالب 66 پالك 1 طبقه همکف /مشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي  دفترپستی قانعی مشهد

919788776136.3434538959.568465جانباز بل توس خ کارگر س کارخانه قند آبکوه طبقه همکفمشهدمشهدخراسان رضوياداره کل پست خراسان رضوي دفترپستی تبادکان

931377643436.2023508758.79035461راه آهن ك شهید جعفري 18 [عطار 1] خ شهیدجعفري پالك 258 طبقه همکفنیشابورنیشابورخراسان رضويخدمات دولتی و عمومی  دفترخدمات ویژه شهروندپست آنی رسان

931877335536.2230504858.80635033شهرك فرهنگیان ك معلم 2 بل معلم  طبقه همکفنیشابورنیشابورخراسان رضويفعالیت هاي پست و پیک  دفتر پستی فرهنگیان

959176336534.7406742760.77865505مسجد ابو حنیفه خ رازي [امام خمینی 18/2] بل امام خمینی پالك 352 طبقه همکفتایبادتایبادخراسان رضوياداره پست تایباد

957161311935.2437035260.6261686امام م ولی عصر [مرکزي] خ رسالت پالك 18 طبقه همکفتربت جامتربت جامخراسان رضوياداره پست تربت جام

936175893536.647802759.12194931کارخانه قند خ مفتح جنوبی خ امام خمینی  طبقه همکفچنارانچنارانخراسان رضوياداره پست شهرستان چناران

936146723036.5704968459.18802974گلبهار خ پرند 4[ترنج 4] بل پرند  طبقه 1 واحد 13/شهر جدید گلبهارچنارانخراسان رضويدفتر پستی گلبهار

967714457535.2559727758.28559893خرمیان خ شهیدباهنر م صاحب الزمان پالك 1 طبقه همکفخلیل آبادخلیل آبادخراسان رضوياداره پست خلیل آباد

949171334137.4446660559.11056468امام خمینی ك مدرس24[امام خمینی23-نیلوفر] بل امام خمینی  طبقه همکفدرگزدرگزخراسان رضوياداره پست شهرستان درگز

947174468637.0927077258.50833716کالته منصورخان خ جمهوري اسالمی 6 [امام رضا7] بل امام رضا  طبقه همکفقوچانقوچانخراسان رضوياداره پست شهرستان قوچان

967167959735.2410525158.46958876فاطمیه ك فاطمیه 2 خ فاطمیه  طبقه همکفکاشمرکاشمرخراسان رضوياداره پست شهرستان کاشمر

969198364334.3511531358.6806425شهیدشوریده خ امام علی (ع) خ شهیدشوریده پالك 41 طبقه همکفگنابادگنابادخراسان رضوياداره پست شهرستان گناباد

941583741337.4809129257.3303959شریعتی شمالی خ صفا خ شریعتی شمالی پالك 414 طبقه همکفبجنوردبجنوردخراسان شمالیشرکت پست ج ا ا  دفتر پستی شهري بجنورد

946193737837.4064674857.90963882شهرك امام خمینی ك (دفتر پستی) خ جمهوري پالك -13 طبقه همکفشیروانشیروانخراسان شمالیشرکت پست ج ا ا  دفتر پستی شهرك امام خمینی

945811494837.5260616357.47335195شهرك امام رضا خ حافظ ك (شهید کلوخی)  طبقه همکفحصار گرمخانبجنوردخراسان شمالیدفتر پستی حصار گرمخان

637813317130.7911422949.73243883خ کارگري خ اداره پست  طبقه همکفمیانکوهامیدیهخوزستاندفترپست میانکوه

649817717632.2049925749.4491564خ ((  فرعی )) خ اصلی شهداي چگارمان  طبقه همکفآبژداناندیکاخوزستاندفتر پستی شهر چگارمان

649718115432.0688511849.46501186خ فرعی خ اصلی روستاي تلخابحمزه علی  طبقه همکفتلخاب حمزه علیاندیکاخوزستاندفترپست کوشک

613375364931.3275316348.66732935امانیه خ مدرس بن دکتر فاطمی پالك 30 طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفتر  پستی  ناحیه 615

613577333531.3108554448.66038676دانشگاه شهید چمران خ پل پنجم خ دانشگاه  طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفترپست دانشگاه

613664536631.2976039148.63308616کوي سعدي خ همدان بل گلستان  طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفترپست گلستان

613964762331.288651248.60245217پردیس خ گلفشان خ بهشت 9  طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفتر پستی پردیس

614367444531.3234509748.64377426کوي انقالب خ اسالمی ( شهید سلیمی نبی ) خ ((فرعی )) پالك 52 طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفتر پستی  انقالب



615586734731.3511915548.68714123کوي کیانپارس خ پانزدهم غربی ( شهید اسکندري ) بل شهید چمران  طبقه 1اهوازاهوازخوزستاندفتر پستی  کیانپارس

615586734831.3511915548.68714123کوي کیانپارس خ پانزدهم غربی ( شهید اسکندري ) بل شهید چمران  طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفتر پستی   جنت مکان

616391336531.3488755248.72370584کوي زیتون کارمندي خ نبوت [ زیبا ] بل پاسداران پالك 574 طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفتر پستی شهید کردونی

617761398931.3074519548.72309816سپیدار خ فنی و حرفه اي بل سپیدار  طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفترپست ش حبیب شرفی

618778312031.2895551748.70813887فاز 2 پادادشهر خ ازادگان خ سعادت  طبقه همکفاهوازاهوازخوزستاندفترپست فاز2اهواز

639161411531.8420339349.86718427امام خ اطلس خ امام خمینی  طبقه همکفایذهایذهخوزستاندفترپست شهري پیام

633169353329.9768376648.5053571نهرمخزوم ك معرفاوي بل 50متري  طبقه همکفاروندکنارآبادانخوزستاندفترپست ومخابرات اروند کنار

631677616930.3382756648.29064544کوي کارگر خ بهمنشیر خ شهداي کارگر  طبقه همکفآبادانآبادانخوزستاندفترپست احمدآباد

639415391331.3651034650.08127723مرکزشهر بل اصلی خ کمیته  طبقه همکفصیدونباغ ملکخوزستاندفترپست صیدون

614817569531.4055909548.80031466بل امام خمینی خ شهید قاسم عباسی [5]  طبقه همکفشیبانباويخوزستاندفتر پستی شیبان

636181439330.5970514550.24070354امام زاده حیدر خ شهید عدالت ك (( رفیعی ))  طبقه همکفبهبهانبهبهانخوزستاندفترپست شهیدعدالت

636199555430.5947540250.25464963کوي فرمانداري خ (دامپزشکی) بل یعقوب بهبهانی  طبقه همکفبهبهانبهبهانخوزستاندفترپست آیت اهللا بهبهانی

636715115430.632773550.30324805خ فرعی خ اصلی گاوداري رادي  طبقه همکفگاوداري راديبهبهانخوزستاندفترپست کارخانه سیمان

636417115430.8353735550.20081769خ فرعی خ اصلی روستاي گل آبله  طبقه همکفگل آبلهبهبهانخوزستاندفترپست شهرك نظام

641793715530.4600341648.21637256زمین شهري خ فرعی خ اصلی  طبقه همکفخرمشهرخرمشهرخوزستاندفتر پستی  خرمشهر

646161481832.4433705148.36447815پایگاه وحدتی خ (( بی نام )) خ 2  طبقه همکفدزفولدزفولخوزستاندفترپست پایگاه وحدتی

646911474432.494247648.83318743سردشت خ بی نام خ بخشداري  طبقه همکفسالنددزفولخوزستاندفتر پستی سردشت

646316115432.2609582948.41869388دکتر علی شریعتی خ فرعی بل شهید بهشتی  طبقه همکفصفی آباددزفولخوزستاندفترپست صفی آباد

644173368931.5657401948.16923433کوي ابوذر ك (( فرعی 2 )) ك (( فرعی 3 ))  طبقه همکفسوسنگرددشت آزادگانخوزستاندفترپست ابوذر

638713886630.8913871349.40708131پست خ جمهوري اسالمی خ 22 بهمن  طبقه همکفرامشیررامشیرخوزستاندفترپست رامشیر

647618919831.8822852748.34546805عبدالخان خ فلسطین خ (( بی نام ))  طبقه همکفالوانشوشخوزستاندفتر پستی الوان

647619693731.882617448.34333812خ فرعی خ اصلی روستاي عبدالخان پایین  طبقه همکفعبدالخان پایینشوشخوزستاندفترپست عبدالخان پایین

645817933932.1020570448.75012478خ فرعی خ اصلی خدمات روستایی میان آب  طبقه همکفخدمات روستایی میان آبشوشترخوزستاندفتر پستی زراعی

619916652031.227673348.64973666استیشن خ شاهد ج اهواز - آبادان  طبقه همکفکوت عبداهللاکارونخوزستاندفتر پستی شهرستان کارون

645414376932.2142425348.67013851خ پهونده علیا خ بسیج خ لین 7  طبقه همکفصالح شهرگتوندخوزستاندفتر پستی شهیدچمران

456179333136.1470380149.22782242بلوار معلم بل معلم خ قلعه تپه  طبقه همکفابهرابهرزنجاناداره پست ابهر (باجه مرکزي )

453164911736.4272677948.27526284پایین ك ((موسی سهرابی )) خ شهیدمجیدشهریاري پالك 369 طبقه همکفزرین آبادایجرودزنجاناداره پست شهرستان ایجرود

458166583336.1119627248.58417676خ امام خمینی خ پست پالك 14 طبقه همکفقیدارخدابندهزنجاناداره پست شهرستان خدابنده

457183754636.203019849.19549688خرم ك شماره 25 خ امام خمینی پالك 162 طبقه همکفخرمدرهخرمدرهزنجاناداره پست خرمدره

451386994736.6838637848.50008729کوچه مشکی بل 22 بهمن بل دارالقرآن  طبقه -1زنجانزنجانزنجاناداره کل پست استان زنجان

451671556536.6655170148.49743608بلوارآزادي م آزادي خ شرکت نفت پالك -1 طبقه همکفزنجانزنجانزنجاندفتر پستی شهید شهریاري

17451967931736.675959348.47988566شهریور خ شهدا خ شهیدان بسطامیان پالك -33 طبقه همکفزنجانزنجانزنجاندفترمرکزي خدمات ویژه شهروندي (خوش)

455163437136.4384771748.79581659باالي گنبد ك گلها بل آزادي پالك 68 طبقه همکفسلطانیهسلطانیهزنجاناداره پست سلطانیه

459194633736.9349508348.94172803مجتمع ادارات خ انتظام خ (اداره پست)  طبقه همکفآب برطارمزنجاناداره پست شهرستان طارم

454166478336.7434264347.67367334باال ك شهیدمحمدباقرملکی خ اسالم پالك -97 طبقه همکفماهنشانماهنشانزنجاناداره پست ماهنشان (باجه مرکزي )

358611544735.2489825852.49528238انقالب بل انقالب خ شهیدبهشتی پالك 1 طبقه همکفآرادانآرادانسمناناداره پست آرادان

368161656336.0268310954.1427145شهر امیریه م شهداء خ انقالب  طبقه همکفامیریهدامغانسمناندفترپستی امیریه

367193781436.1603142854.3370507شهرك امام م امام حسین بل مفتح  طبقه همکفدامغاندامغانسمناناداره پست شهرستان دامغان

368611448936.4312979654.22823309قلعه بل امام خمینی بل بهشتی  طبقه همکفدیباجدامغانسمناندفترپستی دیباج

355181335835.4668509953.21315319سوري خ سوري بل انقالب اسالمی پالك 263 طبقه همکفسرخهسرخهسمناندفترپست سرخه

351367468435.5714511553.39617446چهارراه شهربانی خ شهدا خ شهید رجائی  طبقه همکفسمنانسمنانسمناندفترپستی شهیدرجائی

351485375335.5880232553.39328733بلوار نهضت خ 11شرقی(هالل احمر 23) بل مدرس  طبقه همکفسمنانسمنانسمناندفترپستی شهرك تعاون

351589493135.5835140553.40694763میدان امام رضا م امام رضا بل علم و صنعت  طبقه همکفسمنانسمنانسمناناداره کل پست استان سمنان

351881846135.5578690753.37373063محالت ك حکیم الهی 58 خ حکیم الهی  طبقه همکفسمنانسمنانسمناندفترپست  محالت

351975598135.5783839353.37668686خیابان پست خ 1پست بل شهیددکترچمران پالك 114 طبقه همکفسمنانسمنانسمناندفترپستی شهرك انقالب

364169847936.4849874154.99583615خیابان شهیدبهشتی بل آیت اهللا شهیدبهشتی خ شهید قندي پالك 9 طبقه 1بسطامشاهرودسمناناداره پست بسطام

366161353536.0784643455.80396991میدان قدس م جهاد بل جهاد  طبقه همکفبیارجمندشاهرودسمناندفترپست بیارجمند

361473661636.4038405454.93690971شهرك البرز ك نوزدهم بل آیت اله بهجت  طبقه همکفشاهرودشاهرودسمناندفترپست شهرك البرز

361565316436.424190454.96630503فردوسی م امام خ فردوسی  طبقه همکفشاهرودشاهرودسمناندفتر پستی امام شهرستان شاهرود

361974889536.4086700154.97165528کمربندي پایین ك اول خ حافظ جنوبی  طبقه همکفشاهرودشاهرودسمناناداره پست شاهرود

359161491635.3458324152.06127281بهداري خ تربیت خ انقالب پالك 262 طبقه همکفایوانکیگرمسارسمناندفتر پستی ایوانکی

358175588835.2261115652.33395186بلوارشهیدبهشتی ك (فرعی1/2) خ حبله رود  طبقه همکفگرمسارگرمسارسمناناداره پست گرمسار

358195868535.2137549752.34918368طالقانی ك (فرعی 1) خ آیت اهللا طالقانی پالك 456 طبقه 1گرمسارگرمسارسمناندفترپست طالقانی

357168535135.771167353.32668067سوري م امام خمینی خ شهیدبهشتی  طبقه همکفشهمیرزادمهدي شهرسمناندفترپستی شهمیرزاد

356185668835.7242121353.36441399سوري ك (اداره پست) خ شهیدمحیط بان غالمرضاجعفري  طبقه همکفمهدیشهرمهدي شهرسمناناداره پست شهرستان مهدیشهر

363197331136.4048827855.65937563شهرك گلها م امام رضا خ امام رضا  طبقه همکفمیامیمیامیسمناناداره پست میامی

991387371327.2064680360.69038578امام خمینی ك امام خمینی 5 خ اما م خمینی  طبقه 1ایرانشهرایرانشهرسیستان وبلوچستاناداره پست شهرستان ایرانشهر

994171719527.1955607660.44896663بازار ك مجیدي خ امام خمینی  طبقه همکفبمپورایرانشهرسیستان وبلوچستاندفتر پستی بمپور

989171594728.2214462161.21365692بازار خ بهشتی خ مراد ریگی پالك 315 طبقه همکفخاشخاشسیستان وبلوچستاندفتر پستی شهرستان خاش

988161818328.538766160.76458724مرکز شهر خ خلیج فارس خ جاده گوهر کوه  طبقه همکفنوك آبادخاشسیستان وبلوچستاندفتر پستی نوك آباد

981579351929.4909071660.88604005امام خمینی ك مصطفی خمینی 52 خ شهیدمصطفی خمینی  طبقه همکفزاهدانزاهدانسیستان وبلوچستاندفترپستی شهید مصطفی خمینی

981775684329.487432760.83823185مزاري ك مزاري1[پاستور2] بل شهید مزاري  طبقه همکفزاهدانزاهدانسیستان وبلوچستاندفترپست مزاري

981961494929.505767960.85478988میرحسینی خ سعدي خ شهیدرجایی پالك 61 طبقه همکفزاهدانزاهدانسیستان وبلوچستاندفترپست شهیدرجایی

983161451929.8586767159.97721607بخشداري ك دبستان خ امام  طبقه همکفنصرت آبادزاهدانسیستان وبلوچستاناداره پست نصرت آباد

987181491530.8898527461.68263221بازار ك 22 بهمن 5 بل 22 بهمن  طبقه همکفزهکزهکسیستان وبلوچستاندفتر پستی زهک

995611517827.6058150362.70331621آتش نشانی خ انتظام خ حسین بر  طبقه همکفجالقسراوانسیستان وبلوچستاندفتر پستی جالق

993161495526.6312425161.25662299قلعه ك بازار خ بخشداري  طبقه همکفسربازسربازسیستان وبلوچستاندفترپست سرباز کالت

996181556327.2864199561.9961507بازار ك قدس15 ك 6متري  طبقه همکفسورانسیب سورانسیستان وبلوچستاندفتر پستی سوران

994611393926.5768105659.64513068فنوج خ شهید محمدي خ مسجد جامع  طبقه همکففنوجفنوجسیستان وبلوچستاندفتر پستی فنوج

994614379926.5761005259.64767342بلوار معلم خ شهرداري ك شهرداري 10  طبقه همکففنوجفنوجسیستان وبلوچستاندفتر پستی فنوج

999613617526.2105691560.74613371بازار خ محصور خ امام خمینی  طبقه همکفقصرقندقصرقندسیستان وبلوچستاندفتر پستی قصرقند

998163313925.358082860.39906329بازار قدیم ك خاتم 36 خ خاتم  طبقه همکفکناركکناركسیستان وبلوچستاناداره پست کنارك

994311386426.8375457860.17177892هوانبدر ك معلم 2 خ معلم  طبقه همکفاسپکهنیک شهرسیستان وبلوچستاندفتر پستی اسپکه

994511488726.2869855759.52244726بازار خ بلوچ خ امام  طبقه همکفبنتنیک شهرسیستان وبلوچستاندفتر پستی بنت

986313569731.1087103761.4137939بخشداري خ امام خمینی خ فردوسی  طبقه همکفادیمینیمروزسیستان وبلوچستاندفتر پستی ادیمی

737613444629.9097347953.30554993شاه ولی خ پروین اعتصامی خ ولی عصر جنوبی  طبقه همکفارسنجانارسنجانفارساداره پست شهرستان ارسنجان

745173666629.1245215754.03947723پنار خ دادگستري خ توحید  طبقه همکفاستهباناستهبانفارساداره پست شهرستان استهبان

738167317830.8783921952.68176424بل ش بهشتی م ولی عصر بل ش مطهري  طبقه همکفاقلیداقلیدفارساداره پست شهرستان اقلید

739191344831.1616142652.64904603م ولیعصر خ ش عباس پور خ امام خمینی  طبقه همکفآبادهآبادهفارساداره پست شهرستان آباده

737416331730.0797018753.14283158سراج آباد ك شهید رنجبر بل امام خمینی  طبقه همکفسعادت شهرپاسارگادفارساداره پست شهرستان پاسارگاد

741365333528.5017039853.55806884اسفریز ك صادقی خ خیام  طبقه همکفجهرمجهرمفارساداره پست شهرستان جهرم

734415645129.4983766753.31783636خ غفاري ك 6 خ امام خمینی  طبقه همکفخرامهخرامهفارساداره پست شهرستان خرامه

739615537530.6123920453.19355508بل امام خمینی ك 2 خ ولی عصر  طبقه همکفصفاشهرخرم بیدفارساداره پست شهرستان خرمبید

744311738927.8904680153.43874793خلوت ك (قلم چی) ك 1 پاسداران  طبقه همکفخنجخنجفارساداره پست شهرستان خنج

748174377328.749019154.55110156برق م معلم بل ش بهشتی  طبقه 2دارابدارابفارساداره پست شهرستان داراب

735711579530.2464871451.51942978باقري خ شهید نیک نژاد خ جمهوري  طبقه همکفمصیريرستمفارساداره پست شهرستان رستم

748615396528.3537654554.42775949شهرداري ك 19 ولیعصر خ ولی عصر  طبقه همکفحاجی آبادزرین دشتفارساداره پست شهرستان زرین دشت

736171484330.2631639451.98305089بال خ پیروز بخت ك پست  طبقه همکف واحد 2اردکانسپیدانفارساداره پست شهرستان سپیدان

719983937329.8006456952.50835989صدرا خ ظهرابی خ دنا  طبقه همکفشهرجدیدصدراشیرازفارسدفتر پستی صدرا

717698467629.6055211952.45780306شهرك والفجر بل فجر شمالی بل فجر غربی  طبقه همکفشیرازشیرازفارسدفتر پستی  والفجر

734171858429.7794163652.7227542میان ك پوریاباف خ ش مطهري  طبقه همکفزرقانشیرازفارسدفترپستی شهرزرقان

713661797429.6184716952.54403447شهرداري ك 5هجرت خ هجرت  طبقه همکفشیرازشیرازفارسناحیه 713پستی شیراز (زندیه )

714564659629.6272376952.55104952اطلسی ك 6هجرت[4آزادي] بل هجرت  طبقه همکفشیرازشیرازفارسناحیه 714 پستی شیراز

715561555529.5911204252.57334363کیان شهر ك 2 پست خ پست  طبقه همکفشیرازشیرازفارساداره کل پست استان فارس

716489731829.6026832252.5392201شاهزاده قاسم بل احمدي شمالی بل سیبویه  طبقه همکفشیرازشیرازفارسناحیه 716 پستی شیراز

716666435629.5889217952.53100184لشکري بل شهید استعجاب ك 1 شهید کشوري  طبقه همکفشیرازشیرازفارسدفترپستی رحمت شیراز

716881416129.5975938552.51170783عادل آباد بل عدالت شمالی خ شهید سپاسی  طبقه همکفشیرازشیرازفارساداره پست ناحیه 717

718575557529.6223734952.48278681بل پاسداران خ ش آقایی بل پاسداران  طبقه همکف واحد 1شیرازشیرازفارسناحیه 718 پستی شیراز (شهیدرجائی )

718781766629.6525721852.48165112قصر دشت ك 15 خ ایمان شمالی  طبقه همکفشیرازشیرازفارسناحیه 719 پستی

747716741128.8596430252.09190041دهنو خ شهید محمدرضا نوشادي خ سپاه (پاسداران)  طبقه همکففراشبندفراشبندفارساداره پست شهرستان فراشبند

746191746428.9372415953.65068801مهدیه خ سلمان فارسی خ شهید قندي  طبقه همکففسافسافارساداره پست شهرستان فسا



747178314928.8478174452.57089458شهرداري خ ش مقدسی جنوبی ك 1  طبقه همکففیروزآبادفیروزآبادفارساداره پست شهرستان فیروزاباد

747614696928.4854539753.03281947مولوي خ الدن بل امام حسین  طبقه همکفقیرقیروکارزینفارساداره پست شهرقیر

731776367729.6150015251.65081447مصلی ك بنیاد شهید خ امام خمینی  طبقه همکفکازرونکازرونفارساداره پست شهرستان کازرون

733313591529.5351695751.39743601بل کربندي خ امام خمینی ك امام خمینی  طبقه 2کنار تختهکازرونفارسدفترپستی شهرکنارتخته

734615338729.2164225852.68577067متري گاز خ الهادي بل امام خمینی  طبقه همکف 40کوارکوارفارساداره پست شهرستان کوار

744185943927.6614411854.14199498برق روز ك 2 بسیج (2 امام خمینی) خ امام خمینی  طبقه همکفگراشگراشفارساداره پست شهرستان گراش

743318637327.76307854.00219746گودنبار ك 4 ملت خ ملت پالك 1191 طبقه همکفاوزالرستانفارسدفتر پستی اوز

743168316127.685490354.34366515پل جلدان ك امام رضا خ آیت اله خامنه اي  طبقه همکفالرالرستانفارساداره پست شهرستان الرستان

743416674727.3295086653.1815211هیکلی نو خ شهید فهمیده بل معلم  طبقه همکفالمردالمردفارساداره پست شهرستان المرد

737164476329.8845404552.81121578بنیاد شهید خ بسیج بل امام خمینی  طبقه همکفمرودشتمرودشتفارساداره پست شهرستان مرودشت

735193819430.1115068451.52105447مخابرات خ ش قندي خ ش مدنی  طبقه همکفنور آبادممسنیفارساداره پست شهرستان نوراباد

744518836327.6580924152.66444762دهنو ك (مخابرات) خ انتظام  طبقه همکفگله دارمهرفارسدفترپستی شهرگله دار

744515583527.5586304152.88768989بل امام علی ك اداره بل امام علی  طبقه همکفمهرمهرفارساداره پست شهرستان مهر

749165913929.1987239354.3270826کوي مخابرات ك ((پیرزاده)) ك (پست)  طبقه همکفنی ریزنی ریزفارساداره پست شهرستان نی ریز

341665497436.2595021850.01595165ترمینال بل خرمشهر بل خرمشهر - س ترمینال  طبقه همکفقزوینقزوینقزویندفتر پستی  ترمینال

341773956936.248502950.00544836راه آهن ك شهیدنانکلی 21 خ راه آهن پالك 142 طبقه 1قزوینقزوینقزویندفترپستی شهدا

343195486736.1872752950.07482379پست بل میردامادشرقی بل میرداماد غربی  طبقه همکفالوندالبرزقزویناداره پست البرز

349181311436.2197743150.18483827منطقه 2 خ امام حسین (ع ) بل شهید مطهري  طبقه همکف واحد 3محمدیهالبرزقزویندفتر پستی محمدیه

344171388936.0356604950.53272954شریعتی خ شهید گل محمد کیان بل آیت اله طالقانی  طبقه همکفآبیکآبیکقزویناداره پست آبیک

346414401435.7561949749.28512163جلیل آباد ك امامت یکم بل امام خمینی  طبقه همکفآبگرمآوجقزویندفتر پستی آبگرم

346195519635.5787833349.22317011امام خمینی خ امام زاده محمدطاهر خ امام خمینی  طبقه همکفآوجآوجقزویناداره پست آوج

346715635536.0527716549.82395376دشتابی خ بسیج خ ولیعصرشمالی  طبقه همکفارداقبوئین زهراقزویندفترپستی ارداق

345811314535.8108859849.74336182هموار ك گلستان بل آیت ا000 خامنه اي پالك 3 طبقه همکفدانسفهانبوئین زهراقزویندفترپستی دانسفهان

345715738735.9019054449.77130775داغ خ شیخ فضل اله نوري خ شهید مطهري  طبقه همکف واحد شمالیشالبوئین زهراقزویناداره پست شهرستان بوئئین زهرا  شال

345616658935.9328040149.75148169سرحمام شفیعی خ شهید صفر شفیعی خ دانش پالك 8 طبقه همکفاسفرورینتاکستانقزویناداره پست اسفرورین

348316715935.9327809949.50720039محله ي بستانک خ شهید مفتح خ شهید دکتر بهشتی  طبقه همکفخرمدشتتاکستانقزویناداره پست خرمدشت

348515317935.9886332849.44821467محله باال خ شهید محمود لشگري ك شهیدابراهیم لشگري  طبقه همکفضیاءآبادتاکستانقزوینا اداره پست ضیاءآباد

341711363536.227199849.9171915امام خمینی خ امام رضا بل امام خمینی  طبقه همکفاقبالیهقزوینقزویناداره پست اقبالیه

341311675336.2903504149.90401981محمودآباد ك شهید حق گو خ امام خمینی پالك 115 طبقه همکف*محمودآبادنمونهقزوینقزویندفترپست محمودآباد

349311788736.4537559150.47508249معلم کالیه ك معلم 12 خ یادگار امام پالك 7 طبقه همکفمعلم کالیهقزوینقزویناداره پست معلم کالیه

371374316334.6387481650.87520223صفائیه ك معلم غربی 16 خ معلم غربی(حجتیه)  طبقه همکفقمقمقمدفترپستی بعثت

371418659534.607942150.90675336شهرقائم ك کبیري19 ك کالنتري 4 (قائم 24) پالك 27 طبقه همکفقمقمقمدفترپست  شهرك قائم

371571411734.6401571250.88686225انقالب ك انقالب 12 بل عماریاسر پالك 71 طبقه همکفقمقمقمدفترپستی شهیدرجایی

371668317734.6294122950.86169231جمهوري بل مفتح بل امین  طبقه همکفقمقمقمدفترپستی پیام

371816311134.6745492250.89219948آزادگان بل بهشتی م 72تن پالك 5 طبقه همکفقمقمقمدفترپستی 72تن

371891358334.6678871450.87461458امام خمینی ك امام خمینی 17 [کارگر5] بل امام خمینی پالك 28 طبقه همکفقمقمقمدفترپست بانک معصومیه

374711599634.5851216450.91073039جمکران بل پیامبر اعظم بل اباصالح (دارالشفا) س اداره پست طبقه همکفقمقمقمدفتر پستی جمکران

669171368535.9880098945.89430982خانه سازمانی ك مروارید 5 خ فلسطین  طبقه همکفبانهبانهکردستاناداره پست شهرستان بانه

669191489635.9972007145.88869248میدان جهاد بل بسیج خ ترمینال هژیر سابق  طبقه همکفبانهبانهکردستاندفترپستی شهید قندي

666714736335.2813186547.41889698خ مولودي کرد ك نیما 1 خ مولوي کرد  طبقه همکفدهگالندهگالنکردستاناداره پست دهگالن

664161311635.9169194247.02145193سپاه بل امام خمینی(ره) خ شهید رجایی  طبقه همکفدیواندرهدیواندرهکردستاناداره پست شهرستان دیواندره

661463534135.3190768146.9961026خیابان شهدا خ امام خمینی خ شهدا  طبقه همکفسنندجسنندجکردستاندفترپستی  شهیدقندي

661489719535.329672747.00267321خیابان شهدا خ کارگر خ شهدا  طبقه همکفسنندجسنندجکردستاندفترپستی شهداسنندج

661563437635.3192337747.00077چهارباغ خ طالقانی خ چهارباغ پالك 3 طبقه همکفسنندجسنندجکردستاندفترپستی شهیدخسروي

666171653135.1747178247.80261951مسجدجامع خ خیام بل امام خمینی  طبقه همکفقروهقروهکردستاناداره پست شهرستان قروه

667193571435.5248665946.16845171اداره پست ك فرهنگ خ جمهوري اسالمی  طبقه همکف واحد شمالیمریوانمریوانکردستاناداره پست شهرستان مریوان

785911393928.4525916956.3651976ادارات خ آب و فاضالب شهري بل والیت  طبقه همکفارزوئیهارزوئیهکرماندفترپست ارزوئیه

774191673930.8773237655.26124021طالقانی خ شهید جعفري خ نواب صفوي پالك 3 طبقه همکفانارانارکرماندفتر پستی انار

785191536329.2369129456.58883597امام خمینی ك انبارجهاد بل 22 بهمن  طبقه همکفبافتبافتکرماناداره پست شهرستان بافت

784193764729.9297197956.56087908بلوار شهید کالنتري بل شهید دستغیب بل شهید کالنتري  طبقه همکفبردسیربردسیرکرماناداره پست بردسیر

766171346329.1061079258.35844368بلوار امام بل امام خمینی خ پاسداران پالك 324 طبقه همکفبمبمکرماناداره پست شهرستان بم

766171346529.1061079258.35844368بلوار امام بل امام خمینی خ پاسداران پالك 322 طبقه همکفبمبمکرماناداره پست بم

786183444128.6635632857.74393669شهیدفهمیده ك شهید فهمیده2 ك تختی جنوبی 6  طبقه همکفجیرفتجیرفتکرماناداره پست شهرستان جیرفت

785611337329.292874256.90618811ابوریحان بیرونی ك مهدي پور ك امام خمینی 1  طبقه همکفرابررابرکرماندفتر پستی رابر

765191389631.2630510956.80208135تل علیرضا ك اربعین 14 خ اربعین پالك 286 طبقه همکفراورراورکرماناداره پست راور شهیدصدوقی

774411691030.9062866655.72620596قاسم آباد ك (آموزشگاه) بل امام خمینی  طبقه همکفبهرمانرفسنجانکرماناداره پست بهرمان

771766345630.3951359555.99621838سی متري خ پاسداران بل طالقانی  طبقه همکفرفسنجانرفسنجانکرماناداره پست رفسنجان

788311957828.0278411557.99650389بلوار شهداء بل امام خمینی بل شهداء پالك 9س اداره پست طبقه همکفرودباررودبارجنوبکرماناداره پست دفتر پستی رودبار

769181902628.6573335159.01342477ریگان خ آزادگان بل جمهوري اسالمی پالك 234 طبقه همکفمحمدآبادریگانکرماناداره پست ریگان

776171835330.8146596556.5738042مصلی ك شرقی 3 بل 15 خرداد  طبقه همکفزرندزرندکرماناداره پست شهرستان زرند

776181779730.8063435456.56617456توکلی ك توکلی 5 خ توکلی  طبقه همکفزرندزرندکرماندفتر پستی کیانشهر

781671311129.4425250855.68505517بالل بل شیخ احمد کافی خ بالل  طبقه همکفسیرجانسیرجانکرماندفترپست بالل

781864493929.4486224955.66870575بدرآباد ك [شهید صحبت]ابن سینا 4 خ ابن سینا  طبقه همکفسیرجانسیرجانکرماناداره پست سیرجان

775171334430.1108127255.12852426قطب آباد خ کشاورز بل چمران پالك 21 طبقه همکفشهربابکشهربابککرماناداره پست شهربابک

767413155228.9450649858.88434263بلوار قائم ك حجت 1[قائم 6] بل قائم پالك 196 طبقه همکففهرجفهرجکرماندفتر پستی فهرج

789414831427.5236345457.88196568شهرك امام حسین ك ((محمدکرمیان پور)) ك (دفتر پست)  طبقه همکفقلعه گنجقلعه گنجکرماناداره پست پست قلعه گنج

764615336130.4136187357.68989917مسجدالرسول ( ص ) ب شهرك امام م پاسداران  طبقه همکفشهدادکرمانکرماندفتر پستی شهداد

761618543930.2809849657.14794669سر آسیاب ك شهید صیاد شیرازي 16 خ شهید صیاد شیرازي  طبقه همکفکرمانکرمانکرماندفتر پستی سرآسیاب فرسنگی

761791335930.2665221257.01218468راه آهن ك شهید آیت اهللا صدوقی 25 بل شهید آیت اهللا صدوقی  طبقه همکفکرمانکرمانکرمانادره کل پست استان کرمان

763163361130.0673194257.29039844امام خمینی خ شهیدصیادشیرازي بل شهدا  طبقه 1ماهانکرمانکرماندفتر پستی ماهان

788193358627.9462902857.69900818خیابان طالقانی خ ذکریاي ر ازي خ امام خمینی  طبقه همکفکهنوجکهنوجکرماناداره پست شهرستان کهنوج

778164846931.4215381556.27716698بلوار شریعتی ك شریعتی 23 بل شریعتی پالك 177 طبقه همکفکوهبنانکوهبنانکرماناداره پست کوهبنان

789166434427.4117040957.50953104گیمرد خ اصلی خ غالمرضاعسکري  طبقه همکفمنوجانمنوجانکرماناداره پست منوجان

676181738434.10935146.53397961فرمانداري ك حجاب بل حداد عادل  طبقه همکف واحد 1اسالم آبادغرباسالم آباد غربکرمانشاهدفتر پستی اسالم آباد غرب

679196443235.0454856246.35412653برق منطقه اي ك (اداره پست) خ امام محمدغزالی  طبقه 1پاوهپاوهکرمانشاهاداره پست شهرستان پاوه

677711358534.7386069346.15435453تازه آباد ك 2 ك (اداره پست)  طبقه همکفتازه آبادثالث باباجانیکرمانشاهاداره پست ثالث باباجانی

679813665734.8036174546.49113263مسجدجامع ك اداره پست خ حافظ  طبقه همکفجوانرودجوانرودکرمانشاهاداره پست جوانرود

676616437334.277748446.2379274میدان امام خ ولیعصر ك اداره پست پالك 874 طبقه همکفکرندغربداالهوکرمانشاهاداره پست کرندغرب

679613365634.7141770146.66469395سراب خ سید زاده هاشمی خ امام خمینی پالك 119 طبقه همکفروانسرروانسرکرمانشاهاداره پست بخش روانسر

677187495334.4654193345.85067322بلوار راه کربال ك فوالدي بل راه کربال پالك 1451 طبقه همکفسرپل ذهابسرپل ذهابکرمانشاهاداره پست سرپل ذهاب

675174399734.7854456747.60319713پیره ك (اداره پست) بل اقبال الهوري پالك 106 طبقه همکفسنقرسنقرکرمانشاهاداره پست شهرستان سنقر

674613747434.4807210347.69239725میدان مطهري م شهید مطهري خ شهید رستمی -1143 طبقه همکفصحنهصحنهکرمانشاهاداره پست شهرستان صحنه

678183313134.5128320345.57606302مهدیه خ معلم خ ولیعصر  طبقه همکفقصرشیرینقصرشیرینکرمانشاهاداره پست قصرشیرین

671396945134.3068649747.06571851شریعتی ك نصرت الممالک خ معلم شرقی  طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهدفتر پستی پیام کرمانشاه

671468398534.343160347.09405237سی متري دوم بل سی متري دوم خ (پنجم)  طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهدفتر پستی22 بهمن  کرمانشاه

671561510934.3253461847.07629901میدان آزادي ك (فرعی اداره گاز) خ (شهید قندي)  طبقه 1کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهدفتر پستی شهید قندي

671577767434.3696493947.14014601کارمندان ك (فرعی جاوید) ك شهید مهر علی امینی جاوید  طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهدفترپستی شهیدپدرام

671669399934.300455147.06250049شریعتی م لشکر خ شریعتی  طبقه 1کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهاداره کل پست استان کرمانشاه

671669411534.300455147.06250049شریعتی م لشکر خ شریعتی  طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهدفتر پستی بیسیم کرمانشاه

671674311134.3098795547.06906441میدان غدیر ك کتابی خ شریعتی پالك 617 طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهدفترپستی شهید گمنام

671899433634.2884800447.02640282شهرك متخصصین بل (اسالم آباد ) خ (دانشگاه)  طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهباجه پستی دانشگاه آزاد کرمانشاه

671989831134.3407746747.04166924دولت آباد بل امام خمینی ك 407  طبقه همکفکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهدفترپستی دولت آباد

674171333734.501474647.96516194نیروي انتظامی ك اول بل انقالب  طبقه همکفکنگاورکنگاورکرمانشاهاداره پست شهرستان کنگاور

678715439934.1426676245.92350274هالل احمر بل زن ك قلی فتح دوست  طبقه همکفگیالنغربگیالنغربکرمانشاهاداره پست گیالنغرب

673163417634.2672200847.57854808بخشداري ك شهیدان برادران محسنی خ مصطفی خمینی  طبقه همکفهرسینهرسینکرمانشاهاداره پست شهرستان هرسین

757532456430.8983652550.09466402مسجد صاحب الزمان خ دانشجو خ معلم  طبقه همکفلیککبهمئیکهگیلویه وبویراحمداداره پست لیکک

759186331430.6570604851.59690078گلستان بل 30 متري پاسداران خ گلستان 14 [شهیدکرم اله افشار ] پالك 2 طبقه همکفیاسوجبویراحمدکهگیلویه وبویراحمداداره  پست استان کهگیلویه وبویراحمد

759911556930.8514159851.46358654قلعه مرکزي ك فرعی 1[ امام خمینی ] بل امام خمینی  طبقه همکفسی سختدناکهگیلویه وبویراحمددفترپستی سی سخت

757186469630.7931659750.56590489پست ك ( تربیت بدنی ) بل شهید مذکور پارسی  طبقه همکفدهدشتکهگیلویهکهگیلویه وبویراحمداداره کل پست شهرستان دهدشت

758173637530.3580175150.79153894کوي شهید مطهري خ 9 دي خ ( پست مطهري )  طبقه همکفدوگنبدانگچسارانکهگیلویه وبویراحمددفترپستی شهیدمطهري گچساران

757415937630.980953750.42020452فرمانداري ك (1متري ) خ امام خمینی(ره)  طبقه همکف واحد 1لندهلندهکهگیلویه وبویراحمداداره پست شهرستان لنده



496173398837.081956655.16204144اکبرآباد ك ((آشپزخانه شهر)) بل بسیج  طبقه همکفآزاد شهرآزادشهرگلستانپست شهرستان آزادشهر

493163553937.0177446554.45705742امام خمینی خ امام خمینی شمالی خ طالقانی[اترك6-میکائیل3]  طبقه همکفآق قالآق قالگلستاناداره پست شهرستان آق قال

487161411336.7795687953.9502773پارك الله بل امام خمینی ك انقالب 46 (پاسداران)  طبقه همکفبندر گزبندرگزگلستاناداره پست شهرستان بندرگز

489171379336.8937833454.06814541شهرداري بل جمهوري اسالمی خ آزادي [ شهرداري ] -اداره پست طبقه همکفبندرترکمنترکمنگلستاناداره پست شهرستان ترکمن

495315986537.0183102654.99565705کلوکن خ امام خمینی6[محمد آباد] بل امام رضا  طبقه همکف واحد شمالیخان ببینرامیانگلستاندفترپست خان ببین

495181711637.0177615855.14348721دره دك محله خ حسینیه ك فردوسی 7 پالك 119 طبقه همکفرامیانرامیانگلستاناداره پست شهرستان رامیان

494113458836.8985305654.74953493سیدالشهدا بل امام رضا بن رضوان12[ش سیدرضاقابلی]  طبقه همکففاضل آبادعلی آبادگلستاندفترپست فاضل آباد

494196616536.9089967654.86106982جنگلده ك بوستان 8 خ فردوس 32[طالقانی شمالی]  طبقه همکفعلی آبادعلی آبادگلستاناداره پست شهرستان علی آبادکتول

488163719536.8004309554.10841973اداره برق بل امام خمینی م شهرداري  طبقه همکفکردکويکردکويگلستاناداره پست شهرستان کردکوي

499173849837.3826684855.48502621مصلی خ امام خمینی34[قاسمی نیا-شکاري5] خ امام خمینی پالك 877 طبقه همکفکاللهکاللهگلستاندفتر پستی شهرستان کالله

498314788937.2796186655.44326421شهرداري خ امام خمینی خ شهیدقندي  طبقه همکفگالیکشگالیکشگلستاناداره پست شهرستان گالیکش

493611419936.8876320154.56795901گلباغ ك دانش 7[گلباغ 4] خ دانش  طبقه همکفسرخنکالتهگرگانگلستاندفترپست سرخنکالته

491389681136.8521094254.44089874شهرك سعدي خ سعدي بل ش کالنتري  طبقه همکفگرگانگرگانگلستاندفترپست شهیدباهنر

491566676636.8439059854.45602138مطهري جنوبی خ بهشت18[معراج-شهیدنرگسی1] خ شهیدبهشتی  طبقه همکفگرگانگرگانگلستاناداره کل پست استان گلستان

491661437836.8292484554.44305847خ ولیعصر ك خرداد2[شهیدرحیمی-مرداد1] خ عدالت26[مرداد] س سهند طبقه همکفگرگانگرگانگلستاندفتر پستی ولیعصر

491667531136.841671954.43624464خ شهید بهشتی م شهرداري خ شهیدبهشتی پ رضا طبقه همکف واحد 26گرگانگرگانگلستاندفتر پستی شهید بهشتی

491966951636.8433404554.42313291شهیدرجایی خ میرکریم [گلشن 9] خ شهید رجایی  طبقه همکفگرگانگرگانگلستاندفترپست شهیدرجایی

489713866937.0118389454.23084003بناور ك جمهوري14 خ جمهوري  طبقه همکفسیمین شهرگمیشانگلستاندفترپست سیمین شهر

489614669337.0691268954.07756943امام خمینی خ امام خمینی4[مالنفس] خ امام خمینی  طبقه همکفگمیش تپهگمیشانگلستاناداره پست شهرستان گمیشان

497163491337.2536313355.16641404شهیدباهنر خ امام خمینی شمالی خ شهیدباهنر پالك 49 طبقه همکفگنبد کاووسگنبدکاووسگلستاناداره پست شهرستان گنبد

497185819737.238768555.17906573آزادگان خ ملک الشعراء خ 7 تیر  طبقه همکفگنبد کاووسگنبدکاووسگلستاندفتر پستی شهید اسفندیاري

499714694837.9056205755.95841404شهیدقوي دل خ شهیدمدنی خ جمهوري  طبقه همکفمراوه تپهمراوه تپهگلستاناداره پست مراوه تپه

498163483137.2260074255.36780667شرکت نفت خ بوستان5[جاوید] خ پاسداران پالك 24 طبقه همکفمینو دشتمینودشتگلستاناداره پست شهرستان مینودشت

413461199937.2799414249.58441851سعدي م (شهرداري) خ سعدي  طبقه 1رشترشتگیالندفتر پستی شهرداري

417667571437.2840373549.60985703سه راه پاستوریزه خ شهید عباس علی نژاد خ شهدا پالك -1301 طبقه همکفرشترشتگیالندفترپستی شهید قندي رشت

441466559937.2066925150.00382611امیرشهید خ شهیدطاهري خ امام خمینی  طبقه همکفالهیجانالهیجانگیالندفترپستی امام خمینی

449517338637.0963692250.18492012پارك ك ((بهرام رضادوست)) خ میرزا کوچک خان  طبقه 1املشاملشگیالناداره پست شهرستان املش

439184865438.4366512948.87286146امام خمینی(معلم،حکیمنظامی خ معلم خ (معلم 1)  طبقه همکفآستاراآستاراگیالناداره پست آستارا

444175676137.266227549.94269217دکتر معین ك شهید حلوایی بل دکتر معین  طبقه همکفآستانه اشرفیهآستانه اشرفیهگیالناداره پست شعبه آستانه اشرفیه

444715385337.4186058349.94430842امام خمینی ك شهید ظهراب پهلوانی خ (امام خمینی)  طبقه همکفکیاشهرآستانه اشرفیهگیالناداره پست کیاشهر

431469578937.4716650549.46125726میدان امام خ (فرهنگ) خ خیام  طبقه همکفبندرانزلیبندر انزلیگیالناداره پست بندرانزلی

433913373937.3729728749.7616814بو علی خ حضرت علی اکبر(ع) بل ساحل  طبقه همکفخشکبیجاررشتگیالندفتر پستی خشکبیجار

434198698137.3864814249.65671027معلم ك شهید رجایی بل معلم پالك 1 طبقه همکفخمامرشتگیالناداره پست بخش خمام

413461311137.2798268849.5843252شهرداري(سعدي) م (شهرداري) خ سعدي  طبقه همکفرشترشتگیالندفتر پستی استان گیالن شعبه 2

416376481137.2941656149.58896384چهارراه گلسار ك محمود باقري اصل 87 بل گلسار پالك -80 طبقه 1رشترشتگیالناداره پست اداره کل پست استان گیالن

433613516837.1777305149.69295721بازار ك (پست ) خ امام خمینی پالك 218 طبقه همکفسنگررشتگیالندفتر پستی سنگر

434613398737.2780029149.76910336طالقانی ك 15 خرداد بل شهید مطهري پالك 22 طبقه همکفکوچصفهانرشتگیالناداره پست کوچصفهان

434313759837.3647794249.86212015مروان کالیه ك اندرزگو خ میرزا کوچک پالك -52 طبقه همکفلشت نشاءرشتگیالناداره پست لشت نشا

434411155637.2570635749.81451433لولمان خ معلم بل امام خمنیی پالك 108 طبقه همکفلولمانرشتگیالناداره پست پیربست لولمان

438137613937.6041865549.06546269شیرامیرمحله خ ( شیرامیر محله ) خ بوستان16[مرحوم حاج بیژن سعیدي] پالك -19 طبقه همکفپره سررضوانشهرگیالنفتر پست پره سر

438419766937.5577289749.14865891الکتاسرا ك پروین اعتصامی خ امام خمینی  طبقه همکفرضوانشهررضوانشهرگیالناداره پست شهرستان رضوانشهر

446413416636.8982458849.49721235کلورز ك ( مخابرات ) بل امام خمینی (ره)  طبقه همکفرستم آبادرودبارگیالندفترپست رستم آباد

446173457536.8201692649.42728985دارستان(پایین بازار) خ شهید رنجبر خ (( میرزا کوچک خان ))  طبقه همکفرودباررودبارگیالناداره پست شهرستان رودبار

445317384536.6260368849.51363543کوي کارگران خ شهیدکارگر ك (مخابرات)  طبقه همکفلوشانرودبارگیالناداره پست شهرستان لوشان

445176437836.7450374849.40564718امام خمینی ك جنت خ شریعتی  طبقه همکفمنجیلرودبارگیالناداره پست منجیل

448713518136.9765966850.5753346امام خمینی ك مدرس خ امام خمینی  طبقه همکفچابکسررودسرگیالندفتر پستی چابکسر

449311464437.031658750.33080834امام خمینی خ توحید ك شهید زکی پور  طبقه 1رحیم آبادرودسرگیالناداره پست رحیم آباد

448187747137.126992650.30831512شهرك ولی عصر(سرپل شرقی) خ 12 فروردین بل ولیعصر  طبقه همکفرودسررودسرگیالناداره پست شهرستان رودسر

449173434437.0783759350.39818591شهرداري ك (اداره پست) م (شهید مطهري)  طبقه همکفکالچايرودسرگیالندفتر پستی کالچاي

448916339637.0378324250.40669431امام خمینی(مطهري) ك ( شهرداري ) خ زنده یادابوالقاسم دیان واجاري  طبقه همکفواجارگاهرودسرگیالندفترپست واجارگاه

443131771136.8881995949.90482495دیلمان ك شهید امیدوار بل امام خمینی (ره )  طبقه همکفدیلمانسیاهکلگیالناداره پست دیلمان

443188855537.1568070749.8731714امام خمینی خ منظریه [عبداله زاده] خ ( امام خمینی )  طبقه همکفسیاهکلسیاهکلگیالناداره پست شهرستان سیاهکل

435415793337.1667448949.41007101ولی عصر(بهشتی) خ شهید بهشتی خ ولی عصر  طبقه همکفشفتشفتگیالناداره پست شهرستان شفت

436171475937.3016062249.31647421جمهوري خ جمهوري اسالمی ك (پست) پالك -82 طبقه همکفصومعه سراصومعه سراگیالناداره پست شهرستان صومعه سرا

436419596437.3024300449.21965011گوراب زرمیخ ك شهید احمد عادل بل امام خمینی ( ره )  طبقه همکفگوراب زرمیخصومعه سراگیالناداره پست شهرستان گوراب زرمیخ

436313597937.2755402749.37416511شهرداري خ (پاسداران) بل امام خمینی پالك 348 طبقه همکفمرجقلصومعه سراگیالندفتر پستی تولم شهر

437813741338.1470443248.8924389امام خمینی ك ((حمزه جمالی)) خ نایبی  طبقه همکفحویقطوالشگیالندفتر پستی حویق

437193575337.8007765548.90732114امام خمینی خ (رازي) خ خرمشهر  طبقه همکفهشتپرطوالشگیالناداره پست شهرستان تالش

435181355037.223425549.31398564شهیدبهشتی خ شهیدمجید مرات خ شهید بهشتی  طبقه همکففومنفومنگیالناداره پست شهرستان فومن

441386599937.2045259250.00747097شعربافان ك پانزدهم 22 آبان خ 22 آبان  طبقه همکفالهیجانالهیجانگیالناداره پست شهرستان الهیجان

447165856337.1893469950.15035912قصاب محله(آقا سیدعبداهللا) خ شهید سلطانی بل شهید دکتر عبدالکریمی  طبقه همکفلنگرودلنگرودگیالناداره پست شهرستان لنگرود

438117398137.4055628849.12131205پاشکم ك (( پیام )) بل ولیعصر پالك 39 طبقه همکفبازار جمعهماسالگیالندفتر پستی شهر شاندرمن

438163573937.3643399649.13114548چلمه سرا خ ولی عصر بن ((اداره پست)) پالك 62 طبقه همکفماسالماسالگیالناداره پست ماسال

685711649933.380291647.96000035زیر جاده معموالن ك گلستان 5 ب (خرم آباد اندیمشک)  طبقه همکفمعموالنپلدخترلرستاندفترپست معموالن

681573748733.4859156248.34445592پشت بازار خ سلمان فارسی ك شماره ده[ش سلطانمراد حاجی پور] پالك -2 طبقه 1خرم آبادخرم آبادلرستاناداره پست شعبه پشت بازار

681664333633.4906513948.36392783کورش ك یاسر خ اسدآبادي  طبقه همکفخرم آبادخرم آبادلرستاندفتر پستی اسدآبادي

681671377633.5007552448.35889995بازارچه طیب ك شهید اسفندیار حسنوند خ نواب صفوي [بازارچه] پالك 51 طبقه همکفخرم آبادخرم آبادلرستاندفتر پستی بازارچه

681771338733.5131892848.35621323فاز 1 خ (12 متري خانه معلم) خ شهید بهروز اسدي  طبقه همکفخرم آبادخرم آبادلرستاندفتر پست22 بهمن

681984847733.505728248.36107919رازي ك شهید مطهري خ دهخدا پالك -107 طبقه همکفخرم آبادخرم آبادلرستاندفتر پستی میدان رازي

684178178533.5345557247.60819917شهید مصطفی خمینی خ شهید سید احمد خنجر نژاد خ بوعلی  طبقه همکفکوهدشتکوهدشتلرستاناداره پست کوهدشت

461361314736.4712760752.35764488سجادیه خ دارایی بل امام رضا ( ع ) پالك 3 طبقه همکفآملآملمازندراندفتر پستی شهري آمل

471391569536.5398877652.67901432سبزه میدان م کارگر خ امام خمینی  طبقه 1بابلبابلمازندراناداره پست  بابل

474184414636.6986396752.64537145امام خ پاسداران چهارم[شهید حاجی زاده] بل پاسدارن  طبقه همکفبابلسربابلسرمازندراناداره پست بابلسر

474411383836.6645518652.76394978بازارسر ك گلستان چهارم بل امام  طبقه همکفبهنمیربابلسرمازندراندفترپست بهنمیر

485174358636.6889073153.53779169فرمانداري خ شهید بهشتی خ شهید باهنر  طبقه 1بهشهربهشهرمازندراناداره پست بهشهر

468199397536.8196336350.87664456بازار م امام خمینی خ امام خمینی پالك 71 طبقه همکفتنکابنتنکابنمازندراناداره پست  تنکابن

468314668436.7502480651.02758744شهریور بل 15 خرداد بل 17 شهریور  طبقه همکف 17نشتارودتنکابنمازندراندفترپست نشتارود

477174838136.6386433652.91177754امام خمینی ك شهیدابوالقاسم دادخواه 22 بل امام خمینی  طبقه همکفجویبارجویبارمازندراندفتر پستی جویبار

469174943736.9086516850.6526945انقالب ك جنوبی 7[شهید منوچهر نوربخش] خ شهید مطهري  طبقه 1 واحد 3رامسررامسرمازندراندفتر پستی رامسر

481569491136.5719964853.04860081شهبند خ رودکی بل شهیدان شمشیربند[شهید نظرزاده]  طبقه همکفساريساريمازندراندفترپست شهبند

481661313536.5617556253.0472217فردوسی خ فردوسی م شهید قاسمی  طبقه همکفساريساريمازندراندفتر پستی آزادي

481773677936.5720044553.0628917مالمجدالدین ك مالمجدالدین 8 [بهارستان 3] خ مال مجدالدین  طبقه همکفساريساريمازندراندفترپست شهید قندي

481861344836.5617114453.05890067فرهنگ خ فرهنگ خ انقالب  طبقه همکفساريساريمازندراندفتر پستی باجه مرکزي انقالب

479163811136.1208951353.05523213جانبازان خ شهدا بل امام رضا  طبقه 1 واحد غربیپل سفیدسوادکوهمازندراناداره پست پل سفید

478194346136.1779555152.97364478حمیدي خ انقالب خ رودخانه  طبقه همکفزیر آبسوادکوهمازندراندفترپست زیراب

478316666536.3034120552.88828736راه آهن خ (پل هوایی) بل بسیج  طبقه همکفشیرگاهسوادکوه شمالیمازندراناداره پست شیرگاه

477311443536.5733754852.80604661دستکنده کال خ شهدا م شهدا  طبقه همکفکیاکالسیمرغمازندراناداره پست کیا کال

467173557536.7091751651.2031078شهرك صفائیه ك شهیدمدنی بل امام رضا  طبقه همکفسلمانشهرعباس آبادمازندراندفتر پستی  سلمانشهر

467415965936.727844551.11094121امام خمینی ك هاشمی نژاد بل امام خمینی  طبقه همکفعباس آبادعباس آبادمازندراندفتر پستی عباس آباد

475174348136.6847982552.52260204امام خمینی ك امام خمینی 1 بل امام خمینی  طبقه همکف واحد شمالیفریدونکنارفریدونکنارمازندراناداره پست فریدونکنار

476481883536.4631425352.86186326کارگر خ یاس 6 [مبارزان] خ شهید مدرس  طبقه 1قائم شهرقائم شهرمازندراناداره پست شهرستان قائم شهر

466647119436.5051562351.15788173حسن کیف ك امت بل امام خمینی  طبقه همکفکالردشتکالردشتمازندراناداره پست کالردشت

486175374936.7313173753.8125987پاسداران م نماز خ شهید زاهدي  طبقه 1گلوگاهگلوگاهمازندراناداره پست شهرستان گلوگاه

463187594536.634052452.26173962آهومحله ك دریا 3.2 بل ناطق نوري پالك 59 طبقه همکفمحمودآبادمحمودآبادمازندراناداره پست محمودآباد

484411574736.5931262653.21457144ساري _نکا ك امام رضا 18 بل امام رضا  طبقه همکفسوركمیاندورودمازندراندفتر پستی سورك

484187946736.6449822853.28976125انقالب ك شهدا 9[ انقالب 42] بل انقالب  طبقه همکفنکانکامازندراندفترپست نکا باجه مرکزي

464141339336.4784140452.11438922امام خمینی خ نور- چمستان بل امام خمینی  طبقه 1چمستاننورمازندراندفتر پستی چمستان

464173333736.5767322952.01656235امام خمینی خ مسجد جامع بل امام خمینی پالك 466 طبقه همکفنورنورمازندراناداره پست شهرستان نور

465174613336.6513136651.49490311خیریان ك آیت اهللا طالقانی 8 (جامی) بل شهید خیریان  طبقه 1نوشهرنوشهرمازندراندفترپست  نوشهر

T.P.G 381973775534.0789059449.70186695خیابان راه آهن ك قهرمان [ 18 , 13 ] خ شهید شیرودي س الماس شهر طبقه 1 واحد 1اراكاراكمرکزيدفترپست تی پی جی

384813757134.0519352149.61889493سنجان ك مقاوت بسیج بل کربال  طبقه همکفاراكاراكمرکزيدفترپستی سنجان



396195984734.5228300750.0027671امام خمینی ك تختی بل امام خمینی پالك 138 طبقه همکفآشتیانآشتیانمرکزياداره پست شهرستان آشتیان

395165737834.6888649550.00060583یکه بهار م شهیدرجایی خ شهیدزمانی  طبقه همکفتفرشتفرشمرکزياداره پست شهرستان تفرش

388177781933.6486246550.0738733بلوارقدس ك پست[7] بل قدس  طبقه همکفخمینخمینمرکزياداره پست شهرستان خمین

394195447635.300888950.50686923میدان شهرداري بل امام خمینی م شهرداري  طبقه همکفمامونیهزرندیهمرکزياداره پست شهرستان مامونیه

386181663133.9317675449.40666287میدان امام خمینی ك شهید مسعود صادقی خ قدس  طبقه همکفشازندشازندمرکزياداره پست شهرستان شازند

395311978934.5029650549.68599137میدان قائم مقام فراهانی خ حافظ خ امام خمینی  طبقه همکففرمهینفراهانمرکزياداره پست شهرستان فراهان

385173695934.7220739949.32303699سراب عیسی آباد خ اطلس خ معلم  طبقه همکفکمیجانکمیجانمرکزياداره پست شهرستان کمیجان

385519418534.6204889749.21448506کوي دهداري خ شهید اسداله اسدي خ امام خمینی جنوبی  طبقه همکفمیالجردکمیجانمرکزيدفترپستی میالجرد

378195311933.9009670650.46273256خیابان امام خمینی ك ((محمد امینی)) ك دانش شرقی پالك 164 طبقه همکفمحالتمحالتمرکزياداره پست شهرستان محالت

795915331125.8794997555.03298022شهرك والیت بل خلیج فارس خ اصلی  طبقه همکفابوموسیابوموسیهرمزگاناداره پست ابوموسی

796193491927.1876249654.36445165میرزا آباد بل پاسداران خ کمربندي  طبقه همکفبستکبستکهرمزگاناداره پست شهرستان بستک (جدید)

796113567527.0196171454.28346114اداره پست خ اداره پست ك مسجدسلمان فارسی  طبقه همکفجناحبستکهرمزگاناداره پست شهرستان جناح

798816898926.4561856857.89640018حسین اباد خ اصلی ك روبروي فرمانداري  طبقه همکفسردشتبشاگردهرمزگاندفتر پستی بشاگرد

791391551927.1782407556.26741636اوزیها بل الشهدا ك زیتون پالك 44 طبقه 1بندرعباسبندرعباسهرمزگاندفترپست شهدا

791399467827.1803181756.26683459اوزیها خ سیدجمال الدین اسد آبادي ك شهیدحیدردربانی  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاندفترپست شهداء

791461496727.1820675156.27956578والیت بل امام خمینی خ بهادرشمالی  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاناداره کل پست استان هرمزگان

791584467327.1947527156.33026484شهرك شهیدچمران بل امام خمینی ك شهیدعباسچی  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاناداره کل پست استان هرمزگان  دفترپستی شهید چمران

791718388827.1344562256.09058054کوي شهید رجایی خ شرکت ایران بارج ك اسکله شهید رجایی  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاناداره کل پست استان هرمزگان  دفترپستی شهید رجایی

791788433427.1677108156.24251709سورو قدیم بل پاسداران ك نام آوران 10  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاناداره کل پست استان هرمزگان دفترپستی 17مهر

791793318227.1500705156.20024836اسکله باهنر بل امام خمینی خ ملی گاز  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاندفتر پستی شهیدباهنر

791874797127.1686251856.22153314شهرك امام خمینی خ بیمارستان خ دهم  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاناداره کل پست استان هرمزگان  دفترپستی نیرو دریایی

791883385927.1856494456.25809643بهمن بل جمهوري اسالمی بل شهداي محراب  طبقه همکف 22بندرعباسبندرعباسهرمزگانپست 22 بهمن بندرعباس

791993343527.1912012856.30213948آزادگان بل امام خمینی بل قائم مقام فراهانی  طبقه همکفبندرعباسبندرعباسهرمزگاناداره کل پست استان هرمزگان  دفتر پستی شهید بهشتی

793511418727.6264926655.89631594ماستان بل امام خمینی خ شفاء  طبقه همکففینبندرعباسهرمزگاناداره پست شهرفین

797198711126.5765233654.90567589سی دستگاه خ معلم بل شهداء  طبقه همکفبندرلنگهبندرلنگههرمزگاناداره پست شهرستان بندرلنگه

797511398126.7299865554.27634524اسکله خ فلسطین ك شهیدتابش پالك 386 طبقه همکفچاركبندرلنگههرمزگاندفترپست چارك

794178377926.5529846954.0129904روبروي اداره مخابرات خ اصلی خ لوب دیدار -HTS_4 طبقه همکفکیشبندرلنگههرمزگاناداره پست کیش

797716333527.2073376553.03922387باغ بل امام خمینی خ یاسر نصوري شرقی  طبقه همکفپارسیانپارسیانهرمزگاناداره پست پارسیان

797913659925.6420783857.76973999کمپان بل امام خمینی خ حر  طبقه همکفبندرجاسکجاسکهرمزگاناداره پست شهرستان جاسک

793918917528.3080057855.89815844اداره پست بل شهیدبهشتی ك اداره پست  طبقه همکفحاجی آبادحاجی آبادهرمزگاناداره پست حاجی آباد

793196454726.9560757455.5918989حسین آباد خ اصلی بل امام خمینی  طبقه همکفخمیرخمیرهرمزگاناداره پست شهر خمیر

799164573527.4439513557.1902886باال شهر بل شهداء خ اصلی  طبقه همکف واحد 1دهبارزرودانهرمزگاناداره پست رودان

799411665627.736274557.2255514زیارتعلی خ پایگاه مقاومت بسیج حاجبی خ مقاومت بسیج  طبقه همکفزیارت علیرودانهرمزگاندفترپستی شهرستان رودان

794611767826.5178707157.10016205بیالنی بل معلم ك چغارورزي  طبقه همکفسیریکسیریکهرمزگاناداره پست سیریک

795137668326.9665626856.07820422درگهان خ اداره پست خ مسجدبالل  طبقه همکفدرگهانقشمهرمزگاندفتر پستی درگهان

795163747326.9537721156.27281252منازل سازمانی خ ولیعصر ك هنرمند  طبقه همکفقشمقشمهرمزگاناداره پست قشم

654174336934.7867767648.12221812شهرك پاسداران م دانشگاه بل چهارباغ جهاد  طبقه 1اسدآباداسدآبادهمداناداره پست شهرستان اسدآباد

653194888934.8916224948.44249183کوي پاسداران بل بسیج بل آیت اله بهاري(ره)  طبقه 1بهاربهارهمداناداره پست شهرستان بهار

658166316134.5538439948.43941145میدان شهید فرشید هرمزي بل سردار شهیدمهدي ملکی بل بسیج  طبقه همکفتویسرکانتویسرکانهمداناداره پست شهرستان تویسرکان

658193841634.5447678148.45123127خیابان انقالب اسالمی خ انقالب اسالمی خ شهید فیاض بخش  طبقه همکفتویسرکانتویسرکانهمداندفتر پستی شهید منصور میرزاجانی شهرستان تویسرکان

656716616135.4385724248.82225881خیابان شهید رجائی خ شهید رجائی خ انقالب اسالمی  طبقه همکفدمقرزنهمداندفتر پستی دمق

656911451635.3088191849.1008949بلوار امام خمینی(ره) خ چمران خ (آیت اله احدي)  طبقه همکفقروه درجزینرزنهمداندفتر پستی قروه درجزین

656181386635.1143615948.97343942باغ نظر م (باغ نظر) ك باغ نظر  طبقه همکففامنینفامنینهمداناداره پست شهرستان فامنین

655719336835.4877830648.45123836بلوار شهید بهشتی بل شهید بهشتی خ شهدا پالك 15 طبقه همکفشیرین سوکبودرآهنگهمداندفتر پستی شیرین سو

655194314935.2059701748.72398524بلوارشهیدبهشتی ك سازمانی بل شهیدبهشتی  طبقه همکفکبودرآهنگکبودرآهنگهمداناداره پست شهرستان کبودرآهنگ

657161357634.289482148.82220207خیابان اراك ك شهید فتاحی خ شهیدمصطفی خمینی  طبقه -1مالیرمالیرهمداناداره پست شهرستان مالیر

659811336734.3605113248.11304162میدان امام خمینی م امام خمینی بل معلم  طبقه همکففیروزاننهاوندهمداندفتر پستی فیروزان شهرستان نهاوند

651783316134.8024239748.4848854مدرس م شهید فرجیان زاده خ 18متري مدرس  طبقه همکفهمدانهمدانهمداندفتر پستی مدرس

651871981934.806168948.49722828کوي خاتم ك الله ك بازارروز پالك 37 طبقه همکفهمدانهمدانهمداندفترپستی کوي خاتم

891381341431.88662554.357637مال فرج اهللا خ فرخی ك شهید خسرو معینی  طبقه 1یزدیزدیزداداره پست شهرستان یزد  دفترپستی دادگستري

891671358531.8733719154.35402943نعیم آباد(آبشاهی) ك 3 بل شهید بهشتی پالك 49 طبقه همکفیزدیزدیزداداره کل پست استان یزد دفترپستی شهیدبهشتی

891685967531.8356342954.37424352صفائیه خ شهیدتیمسار فالحی بل دانشگاه پالك -1 طبقه همکفیزدیزدیزدشرکت پست جمهوري اسالمی ایران  دفترشهید اکبر ابراهیمی

891715331431.8706321354.29827974آزادشهر ك ((شهابی)) خ کمیل  طبقه همکفیزدیزدیزداداره کل پست شهرستان یزد  دفتر پستی آزادشهر

891871633131.921947654.33395459محمودآباد [مردآباد] ك 15حاج میرزا حسن خ حاج میرزا حسن محمودآبادي  طبقه همکفیزدیزدیزداداره پست مرکزي یزد  دفترپستی

891981818731.9114738954.37096138زنگی ك 7حسینیه زنگی خ آ یت اهللا مدنی پالك 115 طبقه همکفیزدیزدیزداداره کل پست استان یزد  دفتر شهیدوطن پور

893193384131.1299917753.27177627صفائیه ك بوستان خ سعدي  طبقه همکفابرکوهابرکوهیزددفترباجه پستی مرکزي ابرکوه

895165676732.3172224354.01550228امیري خ امام خمینی م شهدا پالك 1631 طبقه همکفاردکاناردکانیزداداره پست شهرستان اردکان

895513381732.4409917953.63062338عقداء ك صحرایکم (22امام خمینی) خ امام خمینی  طبقه همکفعقدااردکانیزددفترپست عقدا

894161599632.0071029954.22548272نبوت بل نبوت خ فرهنگیان  طبقه همکفاشکذراشکذریزددفتر پستی اشکذر

897161855331.6038331155.40281874حجت بل وحشی بافقی ك 14 وحشی بافقی  طبقه همکفبافقبافقیزداداره پست شهرستان بافق

897611597331.8737783456.02118898باغستان ك دبستان مدرس خ شهید بهشتی  طبقه همکفبهابادبهابادیزددفتر پستی بهاباد

899161473331.7437864354.19847333گرمسیر ك ( (نیکو) ) خ آیت اهللا کاشانی پالك 81 طبقه همکفتفتتفتیزداداره پست شهرستان تفت

898134335430.4765894454.20894772امام ك (( تیو)) خ امام خمینی  طبقه همکفمروستخاتمیزددفترپست مروست

898814345830.0490675354.37662733فلکه معلم ك (دبستان جیحون) خ شهیداحمدزاده  طبقه همکفهراتخاتمیزددفتر پستی هرات

898195988531.5756769454.42437481بغداد آباد ك حسینی خ شهید مطهري پالك 548 طبقه همکفمهریزمهریزیزداداره پست شهرستان مهریز

896169769532.2236838654.0135684میبد ك 12رازي[شهید یوسف رحیمدل] بل قاضی میرحسین  طبقه همکفمیبدمیبدیزداداره پست میبد

894184877531.9888173154.22968378محمد آباد خ مجلسی ك 117مجلسی[شهیدعامل هوشمند] پالك 7 طبقه همکفزارچیزدیزداداره پست شهر زارچ

891618819831.8613682254.35521671مجتمع ادارات خ استاندارد خ شهید دکتر فیاض بخش  طبقه همکفیزدیزدیزداداره کل پست مرکزي یزد

891767541531.8920896854.34941649کوچه بیوك ك حاج کریم حیدریان[8] بل شهیددکترمحمدپاکنژاد پالك 196 طبقه همکفیزدیزدیزددفتر پستی شریعتی

891967318531.9107826554.35907423شیخداد بل شهیدنواب صفوي ك 19[شهیدمحمدعلی قانع]  طبقه همکفیزدیزدیزددفترپست شهیدصدوقی

891994314431.8996822454.37167447مسجدجامع ك 30 امام خمینی[شهید بستانی] خ امام خمینی پالك 624 طبقه همکفیزدیزدیزدباجه امام خمینی یزد


