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6خیابان ششکالني خیابان فرمانفرمائیان پالک -  تبريز35238972041-35241249-35238895تبريزآذربايجان  شرقي 1

ساختمان عرفان- 4روبروی شهرداری منطقه-صحیه سابق -1کوی دلگشا-خیابان عطايي- ارومیه6044-32256494ارومیهآذربايجان غربي2

(اسماعیل بیگ)اول خیابان بیضاءاردبیلي-وعالي قاپو(ره)مابین چهارراه امام خمیني-اردبیل33249296045 اردبیلاردبیل 3

 بهمن مجموعه  اداری غدير مربوط به آستان قدس22خیابان - اصفهان 32674418031-32676630-32672485اصفهان اصفهان 4

بلوارجمهوری اسالمي نبش خیابان مالصدرا ياختمان شهاب طبقه اول واحد يک-کرج 34214729026-34214669کرج البرز 5

خیابان خرمشهر روبروی مرکز بهداشت شهرستان ايالم-ايالم 33339256084ايالم ايالم 6
چهارراه باهنر باالی شیريني فروشي اطلس طبقه دوم-خیابان شهید مطهری-بوشهر 33534319077بوشهر بوشهر 7
خیابان انقالب خیابان دانشگاه  تقاطع روانمهر طبقه چهارم-تهران 66466958021تهران تهران 8
-23پالک - 8کوچه -بلوار حافظ  –شهرکرد 038 33342800-33338500شهرکردچهار محال و بختیاری 9

6خیابان پاسداران خیابان باهنر شرقي پالک -بیرجند 32433120056بیرجندخراسان جنوبي 10
 حسینیه امام رضا ع170پالک  (کوچه ناظر ) 12میدان شهدا نبش هاشمي نژاد- مشهد7051-32247430مشهدخراسان رضوی 11
طبقه اول (روبروی مصال جنب اداره کل حفاظت محیط زيست )مهر 19ساختمان  -2دولت-بلواردولت  - بجنورد32248488058-32238828بجنوردخراسان شمالي 12
53زيباشهر خیابان توحید پالک - اهواز35524762061اهوازخوزستان 13
4کوچه شهید شاکری پالک  (کارگران)خیابان صف-زنجان 33447342024  - 33456919زنجان زنجان14
18پايین تر از پل شهید شاطری ساختمان خدماتي فردوس طبقه سوم واحد -سمنان 33350171023سمنان سمنان 15
ابتدای خیابان شهید قلنبر جنب صندوق قرض الحسنه امداد طبقه دوم-زاهدان 33449273054زاهدان سیستان و بلوچستان 16
،45بلوار مطهری شمالي ، روبروی درمانگاه رضوان ، نبش کوچه -شیراز 38432187071شیراز فارس 17
شهرک کوثرفلکه دوم بلوارشهید محالتي روبروی بازارچه کابل البرز-قزوين 33774128028قزوين  قزوين 18
2 واحد 2چهارراه شهدا ابتدای خیابان صفائیه ساختمان بنیادپژوهشهای آستان قدس رضوی ط -قم 37839291025قم قم 19
خیابان امام خمیني روبروی استانداری مرکز بزرگ اسالمي غرب کشور دفتر نمايندگي- سنندج  33560455087سنندج  کردستان20
17خیابان شهید مصطفي خمیني خیابان رازی پالک -کرمان 32224439034کرمان کرمان 21
58 و 56کرمانشاه ،خیابان ويال ،روبه روی سازمان حج و زيارت ،پالک 38234764083کرمانشاهکرمانشاه 22
 24کوچه چويل پالک  (دادگستری قديم )خیابان شهید قدوسي - ياسوج 33223668074ياسوجکهگیلويه و بوير احمد 23

طبقه دوم –ساختمان ثامن –جنب کوچه سرخواجه چهارم  –خیابان سرخواجه  – خرداد 15میدان  –گرگان 32250320017-32251094گرگان گلستان 24
جنب مبل شهر- روبروی سپاه قدس استان گیالن - کمربندی شهید بهشتي - رشت 33530122013-33530777-33530144رشت گیالن 25
کوچه نیايش-نرسیده به میدان شاپورخواست–خیابان امام خمیني ره - خرم آباد33351880066-33352717خرم آباد لرستان 26
183، پالک  (جنب هنرستان شهید خیری مقدم  )ساری ، بلوار پاسداران ، کوچه بن بست حافظ 33344334011-33344352-33344799ساری مازندران 27
خیابان امام  خیابان ملت جنب کانون بسیج جوانان-اراک 32246587086اراک مرکزی 28

جنب بنیاد مسکن روستايي- ضلع غربي دانشکده پرستاری- گلشهرجنوبي انتهای پل رسالت ضلع جنوبي-بندرعباس33668226076بندرعباسهرمزگان 29

میدان پاسداران ابتدای بلوارشهیدان بهادربیگي-همدان 38251227081همدان همدان 30

 جنب پارک ارغوان6کاشاني خیابان مسکن بعد از بانک مسکن کوچه شماره ... خیابان آيت ا-يزد 36289888035-36288887 يزد يزد 31
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