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خیرخیر32825008خیر0353282231832828346ابرکوه خیابان بهشتی نبش خیابان صاحب الزمانابرکوه578ابرکوه135661930

خیرخیر35226065خیر0243527705035277040ابهر میدان معلمابهر276ابهر235611814

خیرخیر35277660خیر0243522632935270024ابهر ضلع شمالی میدان امامابهر431بازار ابهر335612014

خیرخیر53327676خیر0615333787853324276 اصلی4آبادان احمدآباد لین احمدآباد427احمدآباد آبادان435607213

خیربلی32228030خیر0863222503732229400(ارشاد)اراک خیابان امام خمینی روبروی خیابان حاج باشی اراک222اراک53566544

خیابان جانبازان 63566574

اراک

خیرخیر32231391خیر0863221051132210510اراک خیابان مخابراتاراک283

خیرخیر32776347خیر0863277634732770968اراک خیابان طالقانیاراک686طالقانی اراک73566654

خیرخیر32220221خیر0863222021132225560اراک خیابان قائم مقاماراک687قائم مقام اراک83566664

خیرخیر33136226خیر0863313622633139090اراک راه آهن علم الهدی دانشگاه علوم پزشکیاراک767علوم پزشکی اراک93566694

خیرخیر34255115خیر0863425522434255089اراک خیابان مشهد سه راهی لعلیاراک846امیرکبیر اراک103566704

آیت اله غفاری 113566724

اراک

خیرخیر32268700خیر0863226995933253734 متری آیت اله غفاری30اراکاراک937

خیرخیر32225191خیر0863221199432211993اراک خیابان شهید بهشتیاراک995عباس آباد اراک123566734

خیرخیر33234565خیر0453324106233234565اردبیل اول خیابان معادیاردبیل1099معادی اردبیل133565843

خیرخیر33234199خیر0453323419733234199اردبیل خیابان شیخ صفی جنب هتل سبالناردبیل1217شیخ صفی اردبیل143565853

بلیبلی33234353خیر0453323300933232632نرسیده به میدان شریعتی (ره)اردبیل چهارراه امام اردبیل237اردبیل153565873

آیت اله کاشانی 163565923

اردبیل

خیرخیر33350400خیر04533350300اردبیل خیابان کاشانی نرسیده به میدان مبارزاناردبیل422

خیرخیر33224488خیر0453322450033227003اردبیل گرمی خیابان امام خمینیاردبیل450گرمی اردبیل173565933

خیرخیر33811786خیر0453381440033816695اردبیل خیابان جام جماردبیل454جام جم اردبیل183565943

خیرخیر33612133خیر0453361252733612133اردبیل خیابان بعثت روبروی پمپ بنزیناردبیل596بعثت اردبیل193565963

خیرخیر33332011خیر0453336137233332011اردبیل میدان وحدت جنب بیمارستان سبالناردبیل620وحدت اردبیل203565983

چهارراه حافظ 213565993

اردبیل

بلیخیر33732769خیر0453373277133732767اردبیل چهارراه حافظاردبیل730

خیرخیر54244061خیر0315424406154245766اردستان خیابان امام خمینی روبروی شهرداریاردستان424اردستان223567145

خیرخیر32225524خیر0353223732132220607خرداد15اردکان میدان اردکان273اردکان2335661030

تامین اجتماعی 243569419

اردل

چهارمحال و بختیاری اردل خیابان شهید بهشتی جنب سازمان اردل1174

تامین اجتماعی

خیرخیر34342919خیر03834343270

خیرخیر42480110خیر0344248011042480815ارزوئیه خیابان امامارزوئیه1139ارزوئیه بافت2535633021

خیرخیر43522915خیر0714352300843524500ارسنجان ابتدای بلوار سپاهارسنجان1059ارسنجان2635617917

خیرخیر32226669خیر0443222666932245518ارومیه خیابان شهید مدنی پائین تر از سه راه عطائیارومیه1145شهید مدنی ارومیه273562622

خیرخیر32244878خیر0443222116032244878ارومیه میدان جانبازان اول خیابان راهنمائیارومیه1190جانبازان  ارومیه283562632

بیمارستان امام 293562642

ارومیه(ع)رضا 

خیرخیر33656340خیر0443365634033655562ارومیه خیابان مولوی داخل بیمارستان امام رضاارومیه1228

بلوار فرهنگیان 303562672

ارومیه

خیرخیر33866494خیر0443386649233866494ارومیه بلوار شهرک فرهنگیان قهوه قاباغیارومیه1379

خیرخیر33452619خیر50443344877033469337ارومیه خیابان شهیدبهشتی روبروی کوی ارومیه1386شهیدبهشتی ارومیه313562682

بلیبلی32236599بلی0443223659932240797ارومیه خیابان شهید امینی روبروی استانداریارومیه217ارومیه323562692

خیرخیر32240790خیر0443224079032241932ارومیه خیابان شهید باکری پائین تر از اداره برقارومیه340شهید باکری ارومیه333562742

خیرخیر32247527خیر0443224752632247527ارومیه خیابان امام روبری خیابان طرزیارومیه404انقالب ارومیه343562782

خیرخیر32779728خیر0443277976632779728ارومیه اول خیابان ابوذرارومیه448ابوذر ارومیه353562802

خیرخیر33447430خیر0443345876233461556ارومیه بلوار آزادگانارومیه449آزادگان ارومیه363562812

میدان آزادی 373562832

ارومیه

خیرخیر32786170خیر0443275346832771007ارومیه خیابان آزادی پائین تر از سه راهی دخانیاتارومیه482

خیرخیر33368317خیر0443338260033376006ارومیه بلوار والفجر اول خیابان فرهنگارومیه674والفجر ارومیه383562872

خیرخیر36225321خیر04436225320خوی خیابان امام روبروی مسجد میرزا ابراهیمارومیه755امام خوی393562882

میدان مخابرات 403562892

ارومیه

خیرخیر33460763خیر0443345654033460388ارومیه خیابان ارشاد داخل بیمارستان امام خمینیارومیه756

خیرخیر32241759خیر0443222282232240457ارومیه خیابان امام اول خیابان بعثتارومیه757بعثت ارومیه413562902

خیرخیر43424655خیر06643421983ازنا خیابان انقالبازنا398ازنا4235647526

خیرخیر53226500خیر0715322886053226400استهبان خیابان امام زاده روبروی امام زاده سید شمس الدیناستهبان574استهبان4335620917

خیرخیر33124978خیر0813312603333125832همدان خیابان فرهنگ باالتر از میدان ساعتاسدآباد466اسدآباد همدان4435657229

بلیخیر37229450خیر0583722559737227550اسفراین خیابان امام جنب چهارراه فرومندی جنب پاساژ حسنیاسفراین394اسفراین4535604612

خیرخیر33222069خیر0413322206833227268اسکو خیابان طالقانی روبروی اداره پستاسکو1066اسکو463559161

اسالم آباد 410اسالم آباد غرب4735637522

غرب

خیرخیر45228020خیر0834522995145240011اسالم آباد میدان امام خمینی خیابان شهید مصطفی خمینی

تهران اسالمشهر باغ فیض بعد از میدان نماز مجتمع تجاری اداری اسالمشهر1367باغ فیض اسالمشهر483568768

نگین

خیرخیر56365662خیر0215636566156365663

بلیخیر56249383خیر0215625570456350202متری امام خمینی20اسالمشهر خیابان اسالمشهر149اسالمشهر493568928

خیرخیر32724470خیر0353272447032724471یزد اشکذر خیابان امام خمینیاشکذر959اشکذریزد5035662630

خیرخیر44625197خیر0444462519744626924اشنویه خیابان امام خمینیاشنویه914اشنویه513562972

خیرخیر33861330خیر0313386132933862990اصفهان خیابان امام خمینی ابتدای خیابان امیرکبیراصفهان1000امیرکبیراصفهان523566745

میدان احمدآباد 533566765

اصفهان

خیرخیر32282202خیر0313228607032260260اصفهان میدان احمدآباد ابتدای خیابان جیاصفهان1003

خیرخیر32342824خیر0313233542032342824اصفهان خیابان شیخ بهایی جنب بیمارستان مهرگاناصفهان1052شیخ بهایی اصفهان543566775

خیرخیر36246519خیر0313624651936280049اصفهان بلوار ارتش جنب نمایندگی ایران خودرواصفهان1054بلوار ارتش اصفهان553566795

بلوار کشاورز 563566815

اصفهان

بلیخیر37767603خیر0313776763637767627اصفهان بلوار کشاورز نبش چهارراه مفتحاصفهان1062

بیمارستان عیسی 573566835

بن مریم اصفهان

خیرخیر32363590خیر0313236359032364976اصفهان خیابان شمس آبادی بیمارستان عیسی بن مریماصفهان1071

خیرخیر34463921بلی0313446276234461735اصفهان خیابان عبدالرزاقاصفهان1097عبدالرزاق اصفهان583566865

خیرخیر33462775خیر0313346277533462776اصفهان خیابان رباط پل رباطاصفهان1098رباط اصفهان593566875

حکیم نظامی 603566935

اصفهان

خیرخیر36285718خیر0313628977236262616اصفهان خیابان حکیم نظامی نبش خیابان جوشقانیاصفهان1361

(به ترتیب حروف الفبای نام شهر)لیست شعبات بانک رفاه کارگران در کل کشور
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بلیبلی32211451خیر0313221545032211450اصفهان خیابان سپهاصفهان201اصفهان613566965

مسجد سید 623567005

اصفهان

خیرخیر33369041خیر0313335505333360014خیابان مسجد سید نرسیده به پنج رمضاناصفهان266

خیرخیر32285060خیر0313228506032259909اصفهان خیابان سروشاصفهان284سروش اصفهان633567015

سعادت آباد 643567025

اصفهان

خیرخیر36629030خیر0313662902036611152اصفهان سعادت آباد روبروی مالصدرااصفهان288

اصفهان خیابان نظر غربی ساختمان سازمان تامین اجتماعی طبقه اصفهان432نظر غربی اصفهان653567165

دوم

خیرخیر36241152خیر0313626868136268684

خیرخیر32290220خیر0313229116632291166اصفهان خیابان ولیعصر جنب سازمان تامین اجتماعیاصفهان435ولیعصر اصفهان663567175

بازاردارالشفاءاصفها673567185

ن

خیرخیر32224811خیر0313221847032217424اصفهان بازاردارالشفا اصفهاناصفهان481

بلیخیر36268585خیر0313625206936268585اصفهان چهارباغ باال جنب بیمارستان شریعتیاصفهان547شریعتی اصفهان683567195

خیرخیر45465002خیر0314546510045465200(ع)اصفهان خورزوق بلوار ولی عصر اصفهان548خورزوق693567205

خیابان امام 703567235

خمینی اصفهان

اصفهان میدان جمهوری اسالمی خیابان امام خمینی جنب بانک اصفهان592

ملت ساختمان روغن نباتی ناز

خیرخیر33334730خیر0313333473133326900

خیرخیر32227046خیر0313221561732215327اصفهان خیابان چهارباغ عباسی بعد از خیابان سید علی خاناصفهان609چهارباغ  اصفهان713567255

خیرخیر32215803خیر0313221579832214485اصفهان خیابان فردوسی نرسیده به چهار راه فلسطیناصفهان610فردوسی اصفهان723567265

بیمارستان فارابی 733567275

اصفهان

خیرخیر35312010خیر0313531200635312011اصفهان خیابان ارغوانیه داخل بیمارستان فارابیاصفهان623

سلمان فارسی 743567285

گلپایگان

خیرخیر57426600خیر0315743907157425595گلپایگان خیابان امام خمینی  روبروی سه راه آیت اله طالقانیاصفهان625

بیمارستان شهید 753567295

چمران اصفهان

اصفهان خیابان آبشار سوم نرسیده به سه راه پینارت بیمارستان اصفهان641

چمران

بلیخیر32600966خیر0313260096632602737

شهیدبهشتی 763567315

اصفهان

خیرخیر32367089خیر0313236201032362547اصفهان خیابان شهید بهشتی بعد از مسجد لنباناصفهان660

بیمارستان امین 773567345

اصفهان

خیرخیر34463872خیر0313448143834481839اصفهان میدان شهدا خیابان ابن سینا بیمارستان امیناصفهان665

میدان قدس 783567355

اصفهان

خیرخیر34483002خیر0313446603034483002اصفهان میدان قدس بیمارستان فیضاصفهان666

شهرک  793567365

محمودآباداصفهان

خیرخیر33804521خیر0313380021733804521 ساختمان هیت امنا24اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان اصفهان682

خیرخیر34700947خیر0313470094734702714اصفهان خیابان زینبیه سه راه فاطمیهاصفهان688الله  اصفهان803567375

خیرخیر35210277خیر0313521027735225020اصفهان خیابان جی تقاطع اریسوناصفهان697جی اصفهان813567395

خیرخیر32340022خیر40313234002232335427اصفهان خیابان عباس آباد سازمان تامین اجتماعی شعبه اصفهان698عباس آباد اصفهان823567405

شیخ صدوق  833567435

اصفهان

خیرخیرخیر0313665159936651598اصفهان شیخ صدوق شمالی بین پل میر و پل فردوسیاصفهان733

علوم پزشکی 843567445

اصفهان

بلیخیر36692304خیر0313669230336693346اصفهان خیابان هزار جریب دانشگاه اصفهاناصفهان736

میدان جمهوری 853567455

اصفهان

خیرخیر33378287خیر0313337868633378285اصفهان میدان جمهوری نبش خیابان فروغیاصفهان751

بیمارستان غرضی 863567475

اصفهان

خیرخیر34507900خیر0313450790034518600اصفهان پل چمران خیابان کاوهاصفهان856

خیرخیر34594170خیر0313459416734594169اصفهان خیابان کاوه برج کاوهاصفهان857کاوه اصفهان873567485

خیرخیر33639300خیر0313363930333639301(بلوار اشرفی)اصفهان خیبان کهندژ اصفهان860کهندژ اصفهان883567495

خیرخیر45850882خیر0314585088045850883دولت آباد برخوار ابتدای بلوار طالقانی جنب سازمان تامین اجتماعیاصفهان899دولت آباد اصفهان893567515

خیرخیر32658303خیر0313267141832671368اصفهان خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت نبش سپهبد قرنیاصفهان900بزرگمهر اصفهان903567525

خیرخیر36605143خیر0313660514336605141اصفهان خیابان سپهساالراصفهان909سپهساالر اصفهان913567535

خدمات درمانی 923567565

اصفهان

خیرخیر36670120خیر0313667012036670120اصفهان بلوار آیینه خانه اداره کل خدمات درمانیاصفهان985

خیرخیر34523036خیر0173452303634524363گلستان آق قال خیابان باهنراق قال562آق قال9335641524

خیرخیر44527340خیر0714452583344525877اقلید خیابان انقالباقلید388اقلید9435620117

خیرخیر32525142خیر0663252514332525141الشتر خیابان بروجردیالشتر729الشتر9535648126

خیرخیر43342702خیر0664334270143342693الیگودرز خیابان امام خمینیالیگودرز319الیگودرز9635647426

خیرخیر33337718خیر0613333378133364063امانیه نبش خیابان منصفیامانیه964امانیه اهواز9735610513

خیرخیر52631250خیر0615263125052626382خوزستان امیدیه روبروی بازار روزامیدیه879امیدیه9835608913

خیرخیر32349211خیر0113234608332346082مازندران امیرکال میدان انقالبامیرکال1360امیرکال9935649327

خیرخیر34384970خیر0343438497034384973کرمان انار خیابان امامانار855انار10035635921

خیرخیر42627601خیر0614262755442627601اندیمشک خیابان طالقانی روبروی تامین اجتماعیاندیمشک339اندیمشک10135606713

خیرخیر42640204خیر0614264020342640204اندیمشک خیابان امام جنب پاساژ اقبالاندیمشک991بازار اندیمشک10235611113

خیرخیر44229499خیر0414422949944224372اهر خیابان شیخ شهاب الدیناهر318اهر1033559371

خیرخیر35224055خیر0773522405535223750اهرم خیابان انقالب جنب تامین اجتماعی شعبه اهرماهرم710اهرم بوشهر1043567757

خیرخیر33320061خیر0613332006133320063اهواز فرهنگ شهر فلکه کارگراهواز1273میدان کارگر اهواز10535605413

 غربی طبقه 17 و 16کیان آباد خیابان اصلی کیان آباد بین خیابان اهواز1274کیان آباد10635605513

142همکف ساختمان محمد پالک 

خیرخیر33912004خیر0613391200433388375

خیربلی32217038خیر0613292215332219517اهواز میدان شهدا طبقه همکف ساختمان اداره امور شعب خوزستاناهواز205مرکزی اهواز10735605713

خرداد 15میدان 10835606413

اهواز

خیرخیر33782734خیر0613377286133772075خرداد15اهواز کوی انقالب میدان اهواز299

خیرخیر33337944خیر0613333813033333323اهواز کیانپارس نبش خیابان مرداداهواز563مرداد اهواز10935607913

خیرخیر32280961خیر0613228096032284202اهواز بیمارستان سپیداراهواز579سپیدار اهواز11035608013

خیابان طالقانی 11135608113

اهواز

اهواز خیابان طالقانی بین خیابان موسوی و بازار طالفروشان طبقه اهواز645

همکف ساختمان کاوش

خیرخیر32920390خیر0613292619632926197

خیرخیر33738494خیر0613373849233738490اهواز دانشگاه علوم پزشکی روبروی سازمان مرکزیاهواز649علوم پزشکی اهواز11235608213

بازار امام خمینی 11335608313

اهواز

خیرخیر32224851خیر0613223520032230418اهواز خیابان امام بین حافظ و سعدیاهواز673

خیرخیر33771927خیر0613378820233771927اهواز خیابان بنی هاشم بین کیان وشیخ بهاءاهواز747بنی هاشم اهواز11435608413

بیمارستان امام 11535608513

خمینی اهواز

اهواز خیابان آزادگان نبش خیابان شریف زاده روبروی بیمارستان اهواز799

امام خمینی

خیرخیر32232307خیر0613223230732213927

بیمارستان ابوذر 11635608613

اهواز

خیرخیر34430801خیر0613444756334430801اهواز زیتون کارمندی جنب بیمارستان ابوذراهواز801

اهواز بلوار فروردین بین خیابان آبان و آذر روبروی آزمایشگاه بزرگ اهواز802گلستان اهواز11735608713

گلستان

خیرخیر33722129خیر0613332284433722129

چهارراه سلمان 11835609113

فارسی اهواز

چهارراه سلمان فارسی ابتدای خیابان شریعتی جنوبی بین سلمان اهواز881

فارسی و شهیدکافی

خیرخیر32233307خیر0613223311232237072

خیرخیر34476800خیر0613447428234462403اهواز بلوار پاسداران بین اقبال و عامریاهواز882کوی ملت اهواز11935609213

کارون کوت عبداله انتهای اتوبان آیت اله بهبهانی بین خیابان شهید اهواز889کوت عبداله12035609413

و میدان امام علی (کالنتری)دستغیب 

خیرخیر35553200خیر0613555320035557181

خیرخیر35510951خیر0613551109935510951 جنب بانک مهر اقتصاد102 پادادشهر پالک 10اهواز خیابان اهواز947پادادشهر اهواز12135610113

خیرخیر35545590خیر0613554559035516623متری اول16اهواز آخر آسفالت نبشاهواز990شهید صفری اهواز12235611013

خیرخیر43620052خیر0614362005243623152ایذه میدان امام علیایذه389ایذه12335606813
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خیرخیر32210451خیر0543721045032212448ایرانشهر تقاطع خیابان مولوی وامام خمینیایرانشهر269ایرانشهر12435615016

خیرخیر37231956خیر0543723195637231955ایرانشهر خیابان نور جنب سازمان تامین اجتماعیایرانشهر693والیت ایرانشهر12535616816

خاتم االنبیاء 12635617116

ایرانشهر

خیرخیر37237968خیر0543723796837238344ایرانشهر خیابان خاتم جنب بیمارستانایرانشهر797

خیرخیر33339005خیر0843333900533361409ایالم بلوار مدرس روبروی اداره کارایالم1114مدرس ایالم1273567586

شهدای قالویزان 1283567606

ایالم

خیرخیر33344886خیر0843334488633350777ایالم خیابان آیت اله حیدری روبروی بیمارستان امام خمینیایالم1363

خیرخیر33349952خیر0843334995233334540ایالم چهارراه سعدی سعدی شمالیایالم263ایالم1293567616

اشرفی اصفهانی  1303567626

ایالم

خیرخیر33363739خیر0843336373933345796ایالم  خیابان اشرفی اصفهانی جنب دفتر هواپیمایی راه کربالایالم662

خیرخیر33236655خیر0843323665533234954ایوان خیابان امام روبروی اداره پستایوان892مرکزی ایوانغرب1313567656

خیرخیر34524004خیر0233452263534522604ایوانکی خیابان انقالبایوانکی735ایوانکی سمنان13235614515

بلیخیر53222037خیر0615322213153220150آبادان خیابان شهید محمد منتظریآبادان206آبادان13335605813

خیرخیر53363939خیر950615336330053363939 پالک 17 جنب بلزارفیه نبش خیابان الله 12آبادان ایستگاه آبادان978پیروز آبادان13435610613

خیرخیر53338213خیر0615333821353323164 فرعی4 و 3 اصلی احمدآباد بین خیابان 1آبادان خیابان آبادان980معلم آبادان13535610813

حد فاصل میدان شهید منتظری و  (ره)آباده خیابان امام خمینی آباده1172امام خمینی آباده13635618317

خیابان نواب صفوی

خیرخیر44341096خیر0714434109544362095

خیرخیر44331092خیر0714434109344341092آباده خیابان امام خمینیآباده364مرکزی آباده13735619817

خیرخیر33626285خیر0843362499933626285آبدانان خیابان ولیعصرآبدانان1045مرکزی آبدانان1383567576

خیرخیر32822319خیر0283282231932892920آبیک خیابان طالقانیآبیک412آبیک قزوین13935624018

خیرخیر34225278خیر0413422282034224720آذرشهر خیابان امام خمینیآذرشهر358آذرشهر1403559411

خیرخیر54730833خیر0315473083354721970آران خیابان محمد هالل جنب مرکز درمانی ولیعصرآران1056آران کاشان1413566805

خیرخیر54726153خیر0315472615354726154شهرستان آران وبید گل سه راه معین آبادآران580بیدگل1423567225

خیرخیر35725050خیر0173573412135735562گلستان آزادشهر خیابان گنبدآزادشهر492آزادشهر14335641224

بازارچه ساحلی 14435643025

آستارا

خیرخیر44833512خیر0134483351444833516استارا خیابان ملتآستارا1389

خیربلی44822996خیر0134482787044827871آستارا خیابان معلم جنب اداره راه ترابریآستارا296آستارا14535643625

خیرخیر42126160خیر0134213414042134141آستانه اشرفیه خیابان شهید بهشتیآستانه اشرفیه401آستانه اشرفیه14635644225

خیرخیر37223935خیر0863722393537222658اراک آشتیان میدان آزادیآشتیان732آشتیان1473566684

خیرخیر32924817خیر0583292212332926797آشخانه خیابان شهید بهشتی نبش خیابان معلم شرقیآشخانه1295آشخانه14835604112

بلیخیر32411014خیر180114324188343245695آمل خیابان امام رضا نبش رضوان آمل1124رضوان آمل14935648827

بلیخیر44223017خیر0114422118244250006آمل میدان هفت تیرآمل236آمل15035649727

خیرخیر44225740خیر130114425714044224294و11آمل خیابان هراز بین آفتاب آمل531هراز آمل15135652027

خیرخیر44266070خیر50114429449944268060آمل خیابان نور فجرآمل864بهمن آمل15235653827

خیرخیر3263353خیر0113263234132632459بابل خیابان بابل کنار دراز کالبابل1336درازکالی  بابل15335649127

بلیخیر32191340خیر0113219540032191583بابل چهارراه فرهنگبابل238بابل15435649827

خیرخیر32336292خیر320113233629232310142بابل کمربندی غربی نبش توحید بابل434توحید بابل15535651127

خیرخیر32229988خیر0113222885232201950چهارراه شهدا (ره)بابل خیابان امام خمینی بابل535شهدای  بابل15635652127

خیرخیر32394780خیر0113239458032393605بابل میدان حمزه کالبابل771حمزه کال بابل15735652727

میدان  کشوری 15835652827

بابل

خیرخیر32256600خیر0113225815832256400بابل میدان کشوری جنب داروخانه شبانه روزیبابل772

بیمارستان شهید 15935653527

بهشتی بابل

خیرخیر32256600خیر0113228882032288810بابل خیابان سرگرد قاسمی جنب بیمارستان شهید بهشتی بابلبابل829

بلیخیر35333785خیر0113533418035252027بابلسر خیابان شهید رجائی روبروی بازار روز ولیعصربابلسر383بابلسر16035650727

خیرخیر35287414خیر0113528726435287414بابلسر خیابان پاسدارانبابلسر867شریعتی بابلسر16135654027

خیرخیر54344710خیر0315434471054344711بادرود خیابان امام روبروی سازمان آببادرود926بادرود1623567555

خیرخیر32622513خیر07432623200باشت خیابان اصلیباشت1214مرکزی باشت16335639323

خیرخیر43723953خیر0614372396343723953خوزستان باغملک خیابان امام خمینی فلکه اصلیباغملک827باغملک16435608813

خیرخیر42422519خیر0344242508142422519بافت بلوار شهید بهشتیبافت396بافت کرمان16535634721

خیرخیر32422003خیر0353242089032428031بافق خیابان وحشی بافقیبافق351بافق16635661330

صالح الدین ایوبی 16735631720

بانه

خیرخیر34222665خیر0873423257534221292بانه خیابان شهدابانه654

خیرخیر3429422خیر0873423292534224768بانه خیابان انقالب شمالی  روبروی ساختمان بسیجبانه824مرکزی بانه16835632120

خیرخیر56524719خیر0515652471956524718بجستان خیابان امام چهارراه وحدتبجستان1159بجستان16935598111

خیرخیر32237331خیر0583223733232221160بجنورد چهارراه خوشیبجنورد1164ثامن االئمه بجنورد17035603912

میدان شهید 17135604212

بجنورد

بلیخیر32237011خیر0583223798432237026بجنورد میدان شهیدبجنورد1356

بلیخیر32220850خیر0583222197032232224بجنورد میدان فردوسیبجنورد271بجنورد17235604412

بلیخیر32235717خیر0583222127832247685بجنورد چهارراه باسکولبجنورد833شهریور بجنورد1733560481217

خیرخیر34250548خیر0773422054234223316برازجان خیابان امام خمینی جنب فلکه امامبرازجان719برازجان1743567787

شهید چمران 1753567837

برازجان

خیرخیر34229817خیر0773422981734228309برازجان خیابان شهید چمران روبری نبوتبرازجان938

خیرخیر55425502خیر305155424080خراسان رضوی بردسکن نبش امام بردسکن496بردسکن17635601311

خیرخیر33526082خیر0343352608233526081کرمان بردسیر خیابان امامبردسیر845بردسیرکرمان17735635821

ایت اله کاشانی 17835646726

بروجرد

خیرخیر42538866خیر0664251003442507233بروجرد خیابان کاشانیبروجرد1118

خیرخیر42610062خیر0664260306642603065بروجرد میدان قیامبروجرد1119آزادی بروجرد17935646826

خیرخیر42628266خیر0664260696042606961بروجرد خیابان شهدا چهارراه حافظ ابتدای خیابان حافظ جنوبیبروجرد244بروجرد18035647226

خیرخیر42465488خیر0664246548842465375 متری قنواتی18بروجرد میدان جعفری نبش بروجرد576جعفری بروجرد18135647726

خیرخیر34227350خیر0383422840034227350بروجن فلکه شهید ناغانیبروجن360بروجن1823569469

بیمارستان ولیعصر 1833569539

بروجن

خیرخیر34243455خیر0383424352034243430بروجن بلوار ملت حد فاصل آموزش و پرورش و چهارراه قرنیبروجن832

خیرخیر43334850خیر0414333485043335010آذربایجان شرقی بستان آباد چهارراه مولویبستان آباد595بستان آباد تبریز1843559501

خیرخیر44324999خیر0764432499944324899هرمزگان بستک میدان نماز ساختمان تامین اجتماعیبستک1184بستک18535655028

خیرخیر32522617خیر0233252361232522383بسطام بلوار طالقانیبسطام714بسطام شاهرود18635614415
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خیرخیر32775500خیر0563277550032775377بشرویه خیابان امام خمینی جنوبیبشرویه1150مرکزی بشرویه18735596110

خیرخیر44252411خیر0344425241244252414بم ارگ جدیدبم1334ارگ جدید بم18835633621

خیرخیر44317560خیر0344431756044318658بم خیابان پاسدارانبم277بم18935634121

خیرخیر33723700خیر03833724410بن خیابان ملتبن1216بن1903569449

خیرخیر37729277خیر0413772772437738532بناب خیابان شهید باهنر جنب بازار مهدیهبناب373بناب1913559421

خیرخیر34422043خیر0173443034334430342بندرترکمن خیابان شهرداریبندر ترکمن342بندر ترکمن19235640724

خیرخیر42521578خیر0764252157942521578بندر جاسک میدان آزادی بلوار حربندر جاسک924مرکزی بندرجاسک19335656028

خلیج فارس 19435654628

بندرعباس

خیرخیر32246279خیر0763222202332246280بندرعباس بلوار امام روبروی هتل قدسبندر عباس1033

خیرخیر33670507خیر0763367050733670509بندرعباس چهارراه رسالتبندر عباس1034رسالت بندرعباس19535654728

بندرعباس بندر شهید رجایی مرکز خدمات بندری و دریایی بندر عباس1160بندر شهیدرجایی19635654928

شهیدرجایی

خیرخیر33524590خیر0763352459133524592

خیرخیر32228262خیر0763222826232228259بندرعباس میدان شریعتی شمالی جنب داروخانه دکتر معافیبندر عباس1351شریعتی بندرعباس19735655328

خیرخیر33317702خیر0763331773533317712بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی مصلی قدس بندرعباسبندر عباس218بندرعباس19835655428

بیمارستان شهید 19935655628

محمدی بندرعباس

خیرخیر33330076خیر0763334099033337979بندرعباس بلوار جمهوری اسالمی جنب بیمارستان شهید محمدیبندر عباس657

اسدآبادی 20035655928

بندرعباس

خیرخیر32244965خیر0763224496532244964بندر عباس خیابان اسدآبادی روبروی پاساژ طباطباییبندر عباس782

خیرخیر34362685خیر0173436556534365810بندرگز خیابان اسدی عرب جنب پمپ بنزینبندر گز564بندرگز20135641624

خیرخیر44240821خیر0764424140244240821بندرلنگه خیابان انقالب روبروی مسجد اهل سنت جنب بانک ملتبندر لنگه566بندرلنگه20235655528

خیرخیر52224856خیر0615222298752222986خوزستان بندرامام کوی اباذر روبروی پاساژ ولی عصربندرامام226بندر امام خمینی20335606013

خیرخیر44426798خیر0134442140444436769انزلی غازیان خیابان طالقانی جنب آتش نشانیبندرانزلی1198غازیان بندرانزلی20435642725

خیرخیر44545003خیر0134454194044540045بندرانزلی میدان امام خمینیبندرانزلی223بندر انزلی20535643325

خیرخیر44404033خیر0714440403244402865بوانات خیابان جمهوری اسالمیبوانات1058سوریان و بوانات20635617817

سلمان فارسی 2073567707

بوشهر

خیرخیر33451648خیر0773345164733451648بوشهر خیابان امامزاده جنب بیمارستان تامین اجتماعیبوشهر1358

خیربلی33341710خیر0773332087933323412بوشهر خیابان دهقان روبروی گمرکبوشهر233بندر بوشهر2083567727

خیرخیر33553611بلی0773355361233553610بوشهر خیابان مطهری روبروی آتش نشانیبوشهر546باغ زهرا بوشهر2093567737

خیرخیر33330574خیر0773333057333320636بوشهر خیابان معلم نرسیده به دبیرستان سعادتبوشهر717معلم بوشهر2103567767

خیرخیر33444872خیر0773344839033444873بوشهر میدان رفاه ابتدای خیابان مخبلندبوشهر718بهمنی بوشهر2113567777

خیرخیر33329904خیر0773332097433329904بوشهر خیابان شهدا جنب اتوبوسرانیبوشهر720شهدا بوشهر2123567797

خیرخیر46235951خیر0444623561746235951بهمن22بوکان خیابان بوکان1249بهمن بوکان213356265222

خیرخیر46226060خیر0444622435046247110بوکان خیابان انقالب چهارراه شهرداریبوکان403بوکان2143562772

خیرخیر34225127خیر0283422512734225126بویین زهرا خیابان پاسدارانبویین زهرا621بویین زهرا21535624318

خیرخیر32473053خیر0353247305332471654یزد بهاباد خیابان امام خمینیبهاباد1211بهاباد یزد21635660630

خیرخیر52725097خیر0615272305052725097بهبهان خیابان نهاییبهبهان282بهبهان21735606213

خیرخیر52836875خیر0615283687452834027بهبهان خیابان پیروز جنوبی نرسیده به میدان پرستاربهبهان903مراحل بهبهان21835609813

خیرخیر34561027خیر0113456802834564875بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد جنب بنیاد شهیدبهشهر1199شاهد بهشهر21935649027

بلیخیر34526169خیر0113452493334521167بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد روبووی بازار شهروندبهشهر204بهشهر22035649527

خیرخیر34552141خیر0113452220934552144بهشهر خیابان امام خمینی روبروی سینما بهمنبهشهر413امام خمینی بهشهر22135650927

خیرخیر35751804خیر0113575180235751805مازندران بهنمیر بلوار امامبهنمیر1353بهنمیر22235649227

خیرخیر38223662خیر0873822366238228749بیجار خیابان مدرسبیجار308بیجار22335630720

خیرخیر32436999خیر0563243699932421812بیرجند خیابان معلم چهارراه بهداری روبروی کوهسنگیبیرجند1144معلم بیرجند22435596010

خیرخیر32345002خیر0563234500232345072بیرجند خیابان غفاری روبروی دانشگاه آزاد اسالمی جنب آتشنشانیبیرجند1169بلوارغفاری بیرجند22535596210

میدان توحید 22635596410

بیرجند

خیرخیر32449948خیر0563244994832422786بیرجند میدان توحیدبیرجند1325

خیرخیر32313056خیر60563231305632312491بیرجند نبش فهمیده بیرجند1380آزادی بیرجند22735596510

بلیخیر32238116خیر180563223811632238117بیرجند خیابان جمهوری نبش جمهوری بیرجند301بیرجند22835596610

خیرخیر32227988خیر0563222798832222918بیرجند میدان ابوذر ابتدای خیابان طالقانیبیرجند543طالقانی بیرجند22935596910

میدان طالقانی روبروی  (جوانشیر سابق)کرمانشاه خیابان افشار طوسبیستون1007بیستون23035636922

بانک ملی

خیرخیر37278303خیر0833729253237227344

خیرخیر32828702خیر0453282870232824636بیله سوار خیابان امام باالتر از راهنمایی رانندگیبیله سوار479بیله سوار2313565953

بلیخیر32787953خیر0453278795232787953پارس آباد خیابان امام چهارراه امام خمینیپارس آباد326پارس آباد مغان2323565893

بازار پارس آباد 2333566003

مغان

خیرخیر32783220خیر0453278098932782671پارس آباد خیابان امام کوچه مصیب نژادپارس آباد792

خیرخیر44623244خیر0764462324444623243هرمزگان خیابان معلم ساختمان تامین اجتماعیپارسیان1023پارسیان23435654528

خیرخیر42392054خیر0344239205442392647پاریز خیابان امامپاریز1138پاریز سیرجان23535632921

بلیخیر36028554خیر150213602855736028556پاکدشت بلوار شهید قمی جنب گلستان پاکدشت1044پاکدشت2363567998

خیرخیر46123161خیر0834612316146123419پاوه خیابان امام خمینی نرسیده به میدان فلسطینپاوه837پاوه23735638922

خیرخیر42423914خیر0114242293142423608پل سفید جنب آموزش وپرورشپل سفید542پل سفید23835652227

خیرخیر32223533خیر06632224538پلدختر خیابان امام خمینیپلدختر728پلدختر23935648026

خیرخیر34283922خیر0443428392234283923پلدشت خیابان امام خمینیپلدشت793پلدشت2403562942

خیرخیر44227015خیر0444422255744229218پیرانشهر بلوار شهید بهشتیپیرانشهر915پیرانشهر2413562982

 بهمن روبروی 22تاکستان خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراهتاکستان306تاکستان24235623918

شبکه بهداشت

خیرخیر35224975خیر0283523234935224095

خیرخیر44220206خیر0134423095444230952تالش خیابان امام جنب پل بزرگتالش337تالش24335643925

خیرخیر54524888خیر0515452488854524999تایباد خیابان رجائی نرسیده به فلکه سعدیتایباد587تایباد24435601811

خیرخیر33306912خیر0413333380833328911تبریز ولی عصر خیابان شهریار مابین فلکه بزرگ و بازارتبریز1103ولی عصر تبریز2453559181

خیرخیر3343270خیر10413334327033365306تبریز چایکنار نرسیده به آبرسان جنب تامین اجتماعی شعبه تبریز1126فارابی تبریز2463559201

خیرخیر32823855خیر0413282385532813228تبریز خیابان بهار روبروی بیمارستان اسدآبادیتبریز1186بهار تبریز2473559221

خیرخیر34468011خیر0413446801334468014تبریز انتهای خیابان رسالتتبریز1187رسالت تبریز2483559231

چهارراه شهید 2493559241

بهشتی تبریز

جنب پاساژ  (منصور)تبریز خیابان امام باالتر از چهارراه بهشتی تبریز1188

سامان

خیرخیر33367169خیر0413336716833367167
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خیرخیر34790203خیر0413478424134769841تبریز خیابان آزادی خیابان اشرفی الله ایستگاه برادرانتبریز1278شهید اشرفی الله2503559261

خیرخیر34434976خیر0413442926934429271تبریز خیابان راه آهن روبروی هتل دریاتبریز1284راه آهن تبریز2513559271

خیرخیر33328623خیر0413332861533330614ولی عصر فلکه تختیتبریز1347فلکه تختی تبریز2523559281

خیرخیر36566669خیر0413656666936566667تبریز عباسی ایستگاه حاج هاشمتبریز1357عباسی تبریز2533559291

بلیبلی5265776خیر0413526588935237273تبریز خیابان جمهوری اسالمی میدان نمازتبریز202تبریز2543559301

بلیخیر35251756خیر0413524402535232179روبروی بازار چرم (دارایی سابق)تبریز خیابان شهید مدنی تبریز تبریز264شهید مدنی تبریز2553559331

شمس تبریزی 2563559341

تبریز

خیرخیر32660398خیر10413266039832663112تبریز خیابان شمس تبریزی روبروی بیمه تبریز289

بیست و نه  بهمن 2573559351

تبریز

خیرخیر33329851خیر0413330365133329851 بهمن29بهمن جنب بیمارستان 29تبریز بلوار تبریز303

خیرخیر34436627خیر0413443254534432692تبریز خیابان آخونی نبش بهارستانتبریز316آخونی تبریز2583559361

  مابین تقاطع طالقانی و ارتش همکف 2تبریز خیابان پاستورجدید تبریز329پاستور جدید تبریز2593559391

برج ضرغام

خیرخیر35566591خیر0413556659135566590

خیرخیر35540634خیر0413554063335570054تبریز خیابان شریعتی جنوبی ساختمان امیرکبیرتبریز480شریعتی تبریز2603559451

خیرخیر32816909خیر0413284000532806552تبریز خیابان راه آهن روبروی اسکاالتتبریز570شهید چمران تبریز2613559461

تبریز خیابان امام نرسیده به چهارراه آبرسان جنب مخابرات شهید تبریز571پزشکان تبریز2623559471

رجائی

بلیبلی33351450خیر0413336449433364495

بلیخیر35233180خیر0413523066735233180تبریز راسته بازار روبروی سرای دودریتبریز572راسته بازار تبریز2633559481

تبریزدروازه تهران نرسیده به میدان استادشهریار نبش خیابان تبریز759استاد شهریار تبریز2643559531

امیرکبیر

بلیخیر33308130خیر0413330812833308159

خیرخیر35239933خیر0413525225235253724تبریز خیابان ثقه االسالم باالتر از مقبره الشعراتبریز760ثقه االسالم تبریز2653559541

خیرخیر34204829خیر0413420482934208979آذربایجان شرقی سردرود خیابان امامتبریز761سردرود2663559551

تبریز خیابان آزادی جنب  ساختمان پزشکان شیخ الرئیس طبقه تبریز810آزادی  تبریز2673559571

 تامین اجتماعی3همکف شعبه 

خیرخیر33341162خیر0413335614133364346

خیرخیر36558554خیر0413655855036558551تبریز خیابان هفت تیر روبروی بیمارستان شمستبریز890هفت تیر تبریز2683559581

میدان ابوریحان 2693559591

تبریز

خیرخیر34799690خیر0413479960034785365تبریز چهارراه ابوریحانتبریز976

خیرخیر52526116خیر0515252611652539555تربت جام خیابان المهدی تقاطع شاد و خیابان المهدیتربت جام312تربت جام27035600311

خیرخیر52223000خیر0515222300052240053تربت حیدریه خیابان ابوذر غفاریتربت حیدریه1004ابوذر تربت حیدریه27135597111

خیرخیر52223088خیر0515223982952233349تربت حیدریه خیابان مطهریتربت حیدریه239تربت حیدریه27235599411

فردوسی تربت 27335603211

حیدریه

خیرخیر52237080خیر0515224018952240086تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی جنب پاساژ حسن زادهتربت حیدریه835

خیرخیر42573970خیر0414257397342573972آذربایجان شرقی تسوج دیزج شیخ مرجانتسوج1248انزاب2743559251

خیرخیر32624084خیر0353262408432622302تفت میدان امامتفت468تفت27535661730

خیرخیر36225007خیر0863622500736224110تفرش ابتدای خیابان آیت اله سعیدیتفرش366تفرش2763566594

خیرخیر45533023خیر0444553629645522212تکاب خیابان امام تقاطع انقالبتکاب942تکاب2773563012

خیرخیر42260855خیر0115422608554226075تنکابن خیابان جمهوری حد فاصل انتقال خون و مهرتنکابن1109جمهوری تنکابن27835648627

خیرخیر42860505خیر0115428003254280025تنکابن ابتدای بلوار شهید شیرودیتنکابن268تنکابن27935650027

خیرخیر53334122خیر60615333894053334122آبادان کوی قدس ایستگاه توحید آبادان461توحید آبادان28035607613

خیرخیر34925597خیر120813492559734925596تویسرکان خیابان انقالب جنب تعاونی تویسرکان353تویسرکان28135656929

بلیخیر44415990خیر0214445305044453070تهران جنت آباد نبش همت روبروی برج طوبیتهران1009جنت آباد2823567858

بلیبلی88848803خیر0218883312088833122تهران چهارراه طالقانی و مفتح کوچه عطارد ساختمان مرکزیتهران101مرکزی2833567868

خیرخیر66213553خیر20216623868866238687و1تهران یافت آباد الغدیر شمالی بین کوچه تهران1010یافت آباد2843567878

بلیخیر55826005خیر0215584279455840615تهران خانی آبادنو شهرک شریعتی سه راه شریعتیتهران1011شهرک شریعتی2853567888

مجتمع تجاری 2863567898

گلستان

خیربلی88089009بلی0218837720088377201تهران شهرک غرب خیابان ایران زمین مجتمع تجاری گلستانتهران1013

خیرخیر66412179خیر0216696940266461672تهران خیابان جمهوری نبش خیابان اردیبهشتتهران1014اردیبهشت2873567908

خیرخیر55371545خیر0215537818255377786تهران میدان راه آهنتهران102راه آهن2883567928

بیمارستان لقمان 2893567938

حکیم

تهران چهارراه لشکر خیابان کمالی خیابان مخصوص جنب تهران1022

بیمارستان لقمان

خیرخیر55418617خیر0215540802755418622

خیرخیر33783747خیر0213334336433782990شهریور شمالی نبش کوچه لیلی17تهران خیابان تهران103هفده شهریور2903567948

بلیخیر33723032خیر0213300105333019003شهریور بین خیابان سعیدی و عجب گل17تهران خیابان تهران1039میدان خراسان2913567958

وزارت تعاون، کار 2923567968

و رفاه اجتماعی

تهران خیابان آزادی بین خوش و بهبودی طبقه همکف ساختمان تهران104

وزارتکار

بلیبلی66580022خیر0216658009866580040

خیرخیر88941753خیر0218894177188945430تهران میدان ولی عصر ابتدای کریم خانتهران1041میدان ولیعصر2933567978

خیرخیر77919974خیر0217791529477927776متری غربی سمنگان46تهران نارمک تهران1043سمنگان2943567988

تهران سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی جنب مسجد تهران1047پالیزی2953568008

حجت بن حسن

خیرخیر88752221خیر0218853014588530144

شهرری خیابان فدا ئیان اسالم بعداز سه راه ورامین روبروی مسجد تهران105شهرری2963568018

فیروزآبادی نبش خیابان شهید نفری

بلیخیر55950947خیر0215593923155950948

خیرخیر77901206خیر0217793094077928276تهران  خیابان دماوند ایستگاه پلتهران1055پدرثانی2973568028

بلیخیر66896132خیر0216689828266898383تهران خیابان رودکی بین کمیل و مرتضویتهران1057کمیل2983568038

بلیبلی88970080خیر0218895500988970080تهران بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارستهران107بلوار2993568048

بلواراشرفی 3003568058

اصفهانی

تهران میدان پونک خیابان میرزابابایی نبش عدل روبروی پارک تهران1086

80ترافیک پالک 

خیرخیر44499671خیر0214449483244496092

بلیخیر55306084خیر0215530481555304812تهران میدان شوش ابتدای شوش شرقیتهران109میدان شوش3013568068

خیرخیرخیر1560212205208422051032تهران خیابان مقدس اردبیلی نبش خیابان ب پالک تهران110مقدس اردبیلی3023568078

بیمارستان میالد 3033568088

تهران

بلیخیر88621168خیر0218862115788621167تهران بزرگراه همت تقاطع مدرس بیمارستان میالدتهران1102

بلوار ایت اله 3043568098

کاشانی تهران

بلیخیر44097222خیر0214405009544050097تهران صادقیه بلوار آیت اله کاشانی روبروی خیابان مهرانتهران1106

خیرخیر26452854بلی20212645219326452889تهران نیاوران تقاطع کامرانیه نبش منظریه پالک تهران1108منظریه نیاوران3053568108

بلیخیر22704030خیر0212271769522704941تهران میدان قدس ابتدای خیابان شریعتیتهران111تجریش3063568118

بلیبلی66945511خیر0216690227766902288تهران ضلع شمال غربی میدان انقالب ابتدای خیابان آزادیتهران112انقالب3073568128

تهران خیابان خیام شمالی روبروی ایستگاه متروی خیام جنب تهران1122سیدنصرالدین3083568148

امامزاده سیدنصرالدین

بلیخیر55631515خیر0215589569155895693

تهران خیابان دولت نرسیده به چهارراه پاسداران روبروی نمایندگی تهران1123دولت3093568158

 ایران خودرو1044

بلیخیر22590044خیر0212259004022590041

 واحد 2میدان میوه و تره بار مرکزی تهران ساختمان سامانه شماره تهران113تره بار   تهران3103568168

35و19

بلیخیر55101209خیر0215510120455101205

بلیخیر77801471خیر0217780135177895554تهران باالتر از میدان نبوت ضلع غربی خیابان آیتتهران114نارمک3113568178

بلیخیر66939880خیر0216643023166430168تهران خیابان آذربایجان تقاطع آذربایجان و رودکیتهران115آذربایجان3123568188
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بیمارستان قلب 3133568198

شهید رجایی

تهران خیابان ولیعصر ابتدای بزرگراه نیایش جنب پارک ملت تهران1151

بیمارستان قلب شهید رجایی

خیرخیر22663109بلی0212265585622655482

بلیخیر22295765خیر0212226558722295606تهران پاسداران نبش تنگستان سومتهران1155صاحبقرانیه3143568208

بلیخیر55007042خیر0215552706055023370تهران خانی آباد نو خیابان میعاد نبش کوچه نائب زادهتهران1156خانی آباد نو3153568218

خیرخیر55008518خیر650215554475755504960تهران خانی آباد نو خیابان میعاد جنوبی نبش کوچهتهران1157میعاد3163568228

بلیبلی33934650خیر0213394812833948135خرداد روبروی مسجد امام15تهران خیابان تهران116بازار3173568238

تهران میدان آرژانتین خیابان وزرا خیابان خالد اسالمبولی نبش تهران1166بیمه میهن3183568248

28کوچه 

خیرخیر88721630خیر0218872008488720255

بلیبلی33926073خیر0213311547733926073تهران خیابان امیرکبیر خیابان ملتتهران117ملت3193568258

بیمارستان شهدای 3203568268

تجریش

خیرخیر22723265خیر0212272411722724118میدان قدس ابتدای خیابان دربندتهران1173

بلیخیر88065293خیر450218861758588617586و43تهران خیابان اسدآبادی باالتر از میدان کالنتری بین تهران1178اسدآبادی شمالی3213568278

خیابان امام 3223568288

خمینی تهران

خیرخیر66889276خیر0216636809966368100تهران خیابان امام خمینی تقاطع خیابان جیحونتهران1179

بلیخیر66423619خیر0216691677766916778تهران خیابان نواب صفوی بین کلهر و آزادی کوچه شهید یوسفیانتهران118نواب3233568298

تامین اجتماعی   3243568318

تهران

خیرخیر66580519خیر0216658052566580524تهران خیابان آزادی جنب وزارتکار سازمان تامین اجتماعی مرکزتهران1183

بلیخیر66740589خیر0216674073466740735تهران خیابان حافظ روبروی خیابان سرهنگ سخاییتهران119بورس تهران3253568328

خیرخیر88315223خیر130218831522588834431تهران پل کریمخان خیابان سنائی نبش کوچه تهران1201سنائی3263568338

بلیخیر88971475خیر0218897147588971476تهران خیابان دکتر فاطمی جنب سازمان خدمات درمانیتهران121دکتر فاطمی3273568348

66040315خیر0216695678466963826تهران خیابان ولی عصر باالتر از خیابان جامیتهران1210مهتاب3283568358

2

بلیخیر

بلیخیر66411358خیر0216641655566410360تهران خیابان جمهوری اسالمی نبش ابوریحانتهران122جمهوری3293568368

خیرخیر33769087خیر0213376907533769097شهرری خیابان فدائیان اسالم خیابان سرگرد محمدیتهران123سیمان شهرری3303568378

بیمارستان قلب 3313568388

تهران

تهران خیابان کارگرشمالی نبش خیابان جالل آل احمد مرکز قلب تهران1232

تهران

بلیخیر88029738خیر0218802923988029238

بلیخیر88755747خیر0218852556288525561تهران خیابان شهید بهشتی روبروی پاکستانتهران1236شهید بهشتی غربی3323568398

بلیبلیخیر0218894034388940344تهران خیابان استاد مطهری نبش الرستانتهران124استاد مطهری3333568418

خیرخیر33869876خیر0213348700033487005متری اعظم20تهران خیابان خاوران میدان مشیریه نبش تهران1240مشیریه3343568428

تهران خیابان رسالت خیابان بنی هاشم جنب پمپ گاز طبقه زیرین تهران1241بنی هاشم3353568438

برج نسترن

خیرخیر22303523خیر0212231032522306086

بلیبلی26640820خیر0212664080126640820تهران شریعتی باالتر از مترو قلهک نبش خیابان سجادتهران1242دوراهی قلهک3363568448

چهارراه جهان 3373568458

کودک

بلیبلی88879046خیر0218887904888676560تهران چهارراه جهان کودک نبش کوچه صانعی برج امیرپرویزتهران1243

خیرخیر33357767خیر0213330228433302285تهران پیروزی چهارصد دستگاه نبش فارابیتهران125پیروزی3383568468

بلیبلی88870910بلی0218887090888870906تهران خیابان ولیعصر مقابل خیابان توانیرتهران1258دکتر حسابی3393568478

سازمان 14اتوبان کرج ابتدای آزادشهر داخل شعبه 14تهران کیلومترتهران126پیکانشهر3403568488

تامین اجتماعی

بلیخیر44183482خیر0214418348144196395

خیرخیر88050576خیر0218821334088059354تهران ضلع شمال غربی میدان شیخ بهائیتهران1260میدان شیخ بهائی3413568498

بیمارستان امام 3423568508

حسین

بلیخیر77570200خیر0217757020077570204تهران خیابان شهید مدنی جنب بیمارستان امام حسینتهران1266

بلیخیر66400885خیر0216646033566956787تهران خیابان ولیعصر باالتر از چهارراه جمهوری چهارراه امیراکرمتهران1269چهارراه امیر اکرم3433568518

تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی نرسیده به فلکه دوم صادقیه روبروی تهران127فلکه دوم صادقیه3443568528

10درمانگاه شهرداری خیابان شالی پالک 

بلیخیر47249334خیر0214724932247249331

خیرخیر77892035خیر0217722500077225001تهران رسالت نرسیده به چهارراه سرسبز نبش سامانتهران1270میدان رسالت3453568538

خیرخیر77533028خیر0217764204977527935تهران خیابان انقالب روبروی خیابان بهار جنوبیتهران1289بهار انقالب3463568568

بلیخیر88966515خیر0218898030688989423تهرانخیابان دکتر فاطمی مقابل ساختمان وزارت کشورتهران1291میدان جهاد3473568578

تهران خیابان کارگر شمالی باالتر از تقاطع جالل آل احمد نبش تهران1293کارگر شمالی3483568588

خیابان هفتم

خیرخیر88011095خیر0218833319388333194

تهران خیابان ولیعصر بعد از خیابان مولوی روبروی مهدیه تهران تهران131مهدیه3493568598

378نبش کوچه آقازاده پالک 

خیرخیر55472709خیر0215547270455472706

خیرخیر22587114خیر0212276200022550362 داخل بیمارستان لبافی نژاد9تهران پاسداران بوستان تهران132شهید لبافی نژاد3503568618

بلیبلی88893506خیر0218891571288915714تهران خیابان شهید سپهبد قرنی نبش خیابان شهید برادران شادابتهران1328سپهبد قرنی3513568628

تهران بزرگراه جالل آل احمد نرسیده به کارگر شمالی جنب تهران133بیمارستان شریعتی3523568638

بیمارستان شریعتی

خیرخیر88020272خیر0218802788088632277

بلیخیر77711770خیر0217771177177711772تهران فلکه دوم تهرانپارس خیابان فرجام نبش عادلتهران1331فرجام3533568658

خیرخیر88733964خیر0218851617188733963تهران ابتدای خیابان شهید بهشتیتهران1332چهارراه قصر3543568668

خیرخیر44985200خیر0214498620044986201 جاده مخصوص کرج بلوار کرمان خودرو ساختمان صدف16کیلومتر تهران1333کرمان خودرو3553568678

خرداد شرقی بعد از پامنار انتهای کوچه بازار 15تهران خیابان تهران134بازار آهنگران3563568688

آهنگران

بلیخیر55627236خیر0215561665455579047

خیرخیر33943130خیر0213397252133942829تهران خیابان سعدی شمالی خیابان منوچهریتهران1343منوچهری3573568698

بلیبلی44543434خیر0214454343044543435جاده مخصوص کرج جنب شرکت مینو10کیلومترتهران1345پارس مینو3583568708

خیرخیر44281402خیر6160214428140544281401تهران خیابان ستارخان روبروی برق آلستوم شماره تهران135برق آلستوم3593568718

خیرخیر33036090خیر0213303798133037980شهریور جنوبی سه راه تیردوقلو نبش کوچه کشمیری17تهران تهران1352تیر دوقلو3603568728

خیرخیر33051585خیر0213305330933053307تهران خیابان پیروزی خیابان نبرد شمالی نبش کوچه قائمی راسختهران1354نبرد3613568738

روبروی خیابان  (یاران)تهران شهرک ولیعصر خیابان شهید بهرامی تهران1355یاران3623568748

به خیال

خیرخیر66228845خیر0216623527266227985

تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان شهید فخار مقدم نبش تهران136دادمان3633568758

خیابان گلبرگ چهارم غربی

خیرخیر88375943خیر0218837594388375703

بلیبلی88654177بلی0218865417988654180تهران ولیعصر نرسیده به میدان ونک جنب وزارت رفاهتهران1368میدان ونک3643568778

 154تهران بین فلکه اول تهرانپارس و چهارراه تیرانداز نبش خیابان تهران137تهرانپارس3653568788

 ساختمان کسری74غربی پالک 

خیرخیر77298380خیر0217729386377291073

بلیخیر33815160خیر0213315807033817401 متری جنب اداره پست20تهران افسریه تهران138افسریه3663568798

خیرخیرخیر0212620245126202883تهران خیابان نلسون ماندال بعد از بلوار اسفندیار نبش خیابان رحیمیتهران1383بلوار افریقا3673568818

بلیخیربلی0214458321444583196تهران بلوار اصلی تهرانسر نبش خیابان پانزدهمتهران1390تهرانسر3683568828

خیرخیر77538200خیر180217753813277538133تهران خیابان طالقانی شرقی نرسیده به سه راه طالقانی پالک تهران1392سه راه طالقانی3693568838

بلیبلی22567600خیر0212258088822761313تهران پاسداران نبش نیستان ششم مرکز خرید پاسدارانتهران140پاسداران3703568848

خیرخیر22432548خیر0212243266022432546تهران ولنجک خیابان پروانه بیمارستان طالقانی تهرانتهران141بیمارستان طالقانی3713568858

خیربلی88713202خیر0218870000888700009تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج نگین ساعیتهران142پارک ساعی3723568868

 15تهران سعات آباد پایین تر از میدان کاج نبش تهران143سعادت آباد3733568878

44پالک  (شهیدمیرزایی)شرقی

خیرخیر22355850خیر0212235585022355852

بلیبلی88051395بلی0218860732888058346تهران خیابان مالصدرا شیراز شمالیتهران144پردیس3743568888

بیمارستان فیاض 3753568898

بخش

بلیخیر66256422خیر0216625932266256423 جاده قدیم کرج جنب بیمارستان فیاض بخش7کیلوتر تهران145



باجه عصردایره ارزیدورنگارصندوق امانات2تلفن1تلفنپیش شمارهآدرسشهرکدناماستانشمارهردیف

خیرخیر66808850خیر0216682048066815845 جاده قدیم کرج جنب مجتمع تجاری پارس قدیر4کیلومتر تهران146شیرپاستوریزه3763568908

خیرخیر88892826خیر0218890100488898414تهران خیابان نجات الهی نبش شادابتهران147نجات الهی شمالی3773568918

تهران خیابان شریعتی خیابان ظفر بعد از نفت شمالی نبش کارگزار تهران150سالمت ظفر3783568938

و همایون

خیرخیر26414752خیر0212760310527603106

بلیخیر66505907خیر0216655900066512843تهران خیابان ستارخان ایستگاه دریان نوتهران151ستارخان3793568948

بلیبلی22227997خیر0212226943222252821تهران میرداماد جنب پاساژ جواهرتهران152میرداماد3803568958

بلیخیر55304041خیر0215505104055051020تهران نازی آباد میدان بازار دومتهران154بازار دوم نازی آباد3813568978

خیرخیر77504154خیر0217752973677634025تهران خیابان نامجو سه راه عظیم پور نبش عادلیتهران155شهید نامجو3823568988

بلیخیر55636082خیر0215557217755618264خرداد بازار کفاشها بازار زید15تهران خیابان تهران158بازار کفاشها3833568998

خیرخیر22524578خیر0212232293322531185تهران بزرگراه رسالت خیابان استاد حسن بنای جنوبیتهران161مجیدیه3843569008

بلیخیر77430505خیر0217746900677431685تهران خیابان پیروزی نبش سوم نیروی هواییتهران162نیروی  هوائی3853569018

بیمارستان 3863569028

مصطفی خمینی

بلیخیر88975836خیر0218895590088971094تهران بلوار کشاورز خیابان فلسطین خیابان ایتالیاتهران163

بلیخیر88675910خیر0218819672988196794تهران خیابان گاندی نبش کوچه نهمتهران164صندوق توسعه ملی3873569038

خیرخیر66740587خیر0216674045066740451تهران خیابان انقالب نبش کوچه خارکتهران166چهارراه کالج3883569048

خیرخیر88423296خیر0218842329688429671 طبقه همکف برج زیبا2 و 1تهران سهروردی شمالی بین اندیشه تهران168سهروردی3893569058

تهران خیابان طالقانی نبش خیابان بندرانزلی ساختمان بورس کاالی تهران169بورس کاالی ایران3903569068

ایران طبقه اول

خیرخیر88383492خیر0218838348988383490

بلیبلی88779595خیر0218887861188879307تهران  خیابان آفریقا تقاطع ظفرتهران170ظفر3913569078

خیرخیر26109686خیر0212610968626109769تهران دارآباد بیمارستان مسیح دانشوریتهران171مسیح دانشوری3923569088

تهران خیابان فالح شهید علیرضا عوض خانی خیابان ابوذر پالک تهران174ابوذر3933569098

326

خیرخیر55769942خیر0215578447755769941

تهران خیابان کارگر شمالی ضلع غربی پارک الله جنب ساختمان تهران176پارک الله3943569108

اسناد پزشکی

بلیبلی66438080خیر0216691590366437575

بیمارستان خاتم 3953569118

االنبیاء

تهران میدان ونک باالتر از خیابان میرداماد خیابان رشید یاسمی تهران177

جنب بیمارستان خاتم االنبیاء

خیرخیر88203689خیر0218820983088209831

خیرخیر66348536خیر0216634854066348541تهران خیابان امام خمینی اول خیابان سی تیرتهران178بیمارستان سینا3963569128

خیرخیرخیر7860216676142966761436تهران ضلع غربی میدان فردوسی پالک تهران180میدان فردوسی3973569138

خیربلی88265184خیر190218828252288282523تهران خیابان کوی نصر نبش خیابان تهران181کوی نصر3983569148

خیرخیر44661807خیر20214464063044662325سوپر1تهران شهرک اکباتان فازتهران182شهرک اکباتان3993569158

بیمارستان شهید 4003569168

مدرس

خیرخیر22363240خیر0212235959622363242تهران سعادت آباد باالتر از میدان کاج بیمارستان مدرستهران183

مجتمع 4013569178

بیمارستانی امام 

خیرخیر66907373خیر0216690740066581640تهران انتهای بلوار کشاورز بیمارستا ن امام خمینیتهران184

تهران میدان هفتم تیر خیابان کریمخان مابین خردمند جنوبی و تهران185کریم خان4023569188

ماهشهر

بلیخیر88828507خیر0218883599588828358

بلیخیر88879045خیر0218887424988874247تهران میدان آرژانتین ابتدای الوندتهران187میدان آرژانتین4033569198

بلیخیر44224545خیر0214422454544260965تهران ستارخان چهارراه خسروتهران188تره بار صادقیه4043569208

بلیخیر55378318خیر0215539166655391665تهران خیابان کارگر جنوبی باالتر از میدان رازی نبش کوچه ربیعیتهران189کارگر جنوبی4053569218

بلیخیر66438374خیر0216690764266907116تهران نرسیده به میدان انقالب روبروی خیابان استاد قریبتهران190آزادی4063569228

خیرخیر55380055خیر0215538238455391575تهران خیابان وحدت اسالمی نبش خیابان علی اکبر بشیریتهران191وحدت اسالمی4073569238

خیرخیر22943727خیر0212295773922957738تهران انتهای خیابان استاد حسن بنا خیابان شهید کائم موسویتهران192میدان هروی4083569248

بلیخیر33115008خیر0213394710133947100تهران میدان امام خمینی ابتدای خیابان فردوسی جنوبیتهران193فردوسی جنوبی4093569258

تهران خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندان روبروی مسجد امام تهران194سیدخندان4103569268

صادق

بلیخیر22861725خیر0212286118122869755

دانشگاه علوم 4113569278

پزشکی شهید 

تهران ولنجک خیابان یمن خیابان پروانه جنب بیمارستان طالقانی تهران196

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

خیرخیر22439862خیر0212241864522439929

تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر بین نوبخت و تهران197آپادانا4123569288

عشقیار

خیربلی88764108خیر0218852056488520565

بلیخیر55739758خیر0215514291655773433تهران خیابان قزوین دوراهی قپان جنب پاساژ الجوادتهران198دوراهی قپان4133569298

بلیبلی88428028خیر0218845774988458150تهران خیابان شریعتی باالتر از سه راه پلیس جنب مبل شیکتهران199صبا4143569308

خیرخیر76444130خیر0217644417076446009فیروزکوه خیابان پاسدارانتهران470فیروزکوه4153569348

 خرداد غربی نرسیده به چهارراه گلوبندک پالک 15تهران خیابان تهران706چهار راه گلوبندک4163569358

1034

خیرخیر55639692خیر0215515119955630854

میدان فرمانداری 4173569368

شهرری

خیرخیر55916633خیر0215597327255917922شهرری میدان فرمانداری شهرری ابتدای خیابان کمیلتهران862

میدان معلم 4183569388

شهرری

خیرخیر33763737خیر0213376880033751976شهرری میدان معلم شهرریتهران966

بلیخیر55253148خیر0215525557555253155تهران بزرگراه آیت اله سعیدی چهاردانگه روبروی بلوار فارسیانتهران987شهدای چهاردانگه4193569408

خیرخیر42225002خیر0314222555142225550تیران بلوار امام خمینیتیران1002تیران و کرون4203566755

خیرخیر32272831خیر0583227626532276264جاجرم میدان امام خمینی ابتدای خیابان شهید مصطفی خمینیجاجرم1226جاجرم42135604012

بلیخیر42022870خیر0414202351942022870جلفا پل چوبیجلفا1067جلفا4223566461

خیرخیر37622920خیر0773762292037622547جم خیابان امام خمینی نرسیده به میدان امام حسینجم1038جم کنگان4233567677

خیرخیر44664073خیر0114466407344664075چمستان ابتدای خیابان آیت اله خامنه ایجمستان946چمستان42435654227

خیرخیر46226605خیر0834622660546225804جوانرود خیابان حضرت حمزه باالتر از میدان بسیججوانرود700جوانرود42535638322

خیرخیر33264412خیر0383326129033261291جونقان خیابان انقالب روبروی سازمان تامین اجتماعیجونقان1175جونقان4263569429

خیرخیر42545352خیر0114254535942549090مازندران جویبار میدان امامجویبار811جویبار42735652927

بیست و دو بهمن 42835619017

جهرم

خیرخیر54231274خیر810715423123854231273 بهمن روبروی بانک اقتصادنوین پالک 22جهرم خیابان جهرم1393

خیرخیر54449204خیر0715444800454447008جهرم خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نرسیده به دادگستریجهرم350جهرم42935619717

خیرخیر43216209خیر0344321621043210805جیرفت خیابان قره نیجیرفت320جیرفت43035634421

خیرخیر43219090خیر0344321909143219092جیرفت بلوار هلیل میدان شهید رجاییجیرفت865هلیل جیرفت43135636021

خیرخیر35332719خیر0543533271935332718چابهار بلوار صیادچابهار295چابهار43235615216

خیرخیر35322840خیر0543532284035320980چابهار خیابان خیام روبروی بازار دهه فجرچابهار894خیام چابهار43335617316

خیرخیر35312731خیر750543531273135312840چابهار منطقه آزاد مجتمع صالحیار واحدچابهار558آزاد تجاری چابهار43435665116

خیرخیر57723828خیر0315772382857723827چادگان خیابان امام خمینی روبروی بانک کشاورزیچادگان1094چادگان4353566855

خیرخیر34263660خیر0443426366034264960چالدران خیابان طالقانیچالدران1112چالدران4363562612

خیرخیر52227305خیر0115222639052243301چالوس خیابان شهید بهشتیچالوس286چالوس43735650127

خیرخیر52225636خیر0115224360152225636شهریور نبش خیابان فرهنگ17چالوس خیابان چالوس446قائم چالوس43835651327
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خیرخیر46145066خیر0514614506646147864چناران خیابان طالقانی نرسیده به میدان بسیجچناران588چناران43935601911

حاجی آباد 44035654828

بندرعباس

خیرخیر35424399خیر0763542439935425535حاجی آباد میدان والیت ابتدای بلوار شهید بهشتیحاجی آباد1082

خیرخیر33722173خیر60543372217333727927خاش خیابان امام خمینی نبش امام خاش386خاش44135615316

خیرخیر34225080خیر3660243422508034227699زنجان خدابنده خیابان امام باالتر از میدان امام حسین پالکخدابنده878خدابنده44235612714

ایت اله طالقانی 44335646926

خرم آباد

خیرخیر33312606خیر06633317250خرم آباد چهارراه بانکخرم آباد1225

خیرخیر33410532خیر0663340503133410534خرم آباد میدان امام خمینیخرم آباد231علوی خرم آباد44435647126

خیرخیر33316387خیر0663332068433316905خرم آباد خیابان شهدای شرقیخرم آباد399خرم آباد44535647626

خیرخیر33329395خیر0663330583033317646خرم آباد خیابان امتخرم آباد804امت خرم آباد44635648226

خیرخیر33206743خیر0663320317233228514خرم آباد خیابان انقالبخرم آباد893انقالب  خرم آباد44735648326

خیرخیر35527300خیر0243553370035527300خرمدره میدان قائمخرمدره604خرم دره44835612214

خیرخیر53510546خیر110615351054653520101خرمشهر بلوارآیت اله خامنه ای روبروی کالنتری خرمشهر1092انقالب خرمشهر44935605013

خیرخیر53522035خیر0615352441553524416خرمشهر بلوار امام خمینیخرمشهر227خرمشهر45035606113

شهید ارجمند 45135609313

خرمشهر

نبش خیابان  ( متری 40خیابان )خرمشهر بلوار آیت اله خامنه ای خرمشهر883

بصیرت

خیرخیر53520340خیر0615352034053520004

خیرخیر43265777خیر0514326577743265776نیشابور شهر خروخرونیشابور1375خرو نیشابور45235599011

خیرخیر32442974خیر0413244734132440077آذربایجان شرقی خسروشاه خیابان امام خمینیخسروشهر1074خسروشاه4533559171

خیرخیر34462863خیر0133446189234461893خشکبیجار خیابان مطهریخشکبیجار745خشکبیجار45435645925

بلیخیر32423583خیر0453242196332423583خلخال خیابان امامخلخال354خلخال4553565903

خیرخیر57725850خیر0515772585057725851خلیل آباد نبش میدان طالقانیخلیل آباد1376خلیل آباد کاشمر45635599111

خیرخیر33223620خیر0763322363033222546بندر خمیر بلوار امام ساختمان تامین اجتماعیخمیر677بندر خمیر45735655828

خیرخیر46224266خیر0864622426646224265اراک خمین خیابان شریعتیخمین265خمین4583566554

میدان انقالب 4593566674

خمین

خیرخیر46228490خیر0864622849046228489خمین میدان انقالبخمین705

بهمن  22میدان 4603566925

خمینی شهر

خیرخیر33516961خیر0313363284833518152 بهمن ابتدای بلوار توحید22اصفهان خمینی شهر  میدان خمینی شهر1359

خیرخیر33625026خیر0313362302033625070خمینی شهر خیابان بوعلیخمینی شهر257خمینی شهر4613566995

خیرخیر52624506خیر0715262213052628233خنج خیابان امام خمینیخنج1207خنج46235618417

خیرخیر54226077خیر140515422607754227269خواف خیابان حافظ ابروخواف608خواف46335602111

خیرخیر57773304خیر0315777330457770286خوانسار خیابان شهداخوانسار368خوانسار4643567105

خیرخیر35326012خیر0773532740435327444خورموج خیابان شهید مطهری نرسیده به میدان مهدویخورموج707خورموج بوشهر4653567747

خیرخیر36442257خیر0443644209736446352خوی خیابان انقالبخوی249خوی4663562702

خیرخیر36225606خیر0443623199036222899خوی خیابان شریعتی جنب پاساژ فرشادخوی776شریعتی خوی4673562922

خیرخیر36340987خیر0443634098736339810خوی میدان قمسالخوی819قمسال خوی4683562952

خیرخیر53561275خیر0715356170153561702داراب خیابان شهید رجاییداراب530داراب46935620417

خیرخیر57228536خیر0315722853657225538داران خیابان نواب صفویداران425داران فریدن4703567155

خیرخیر35235599خیر0233523685835263304 خرداد15دامغان جاده چشمه علی میدان دامغان1231خرداد دامغان4713561311515

خیرخیر35244877خیر0233524711935233753دامغان بلوار شهید بهشتی نرسیده به مسجد ابوالفضلدامغان302دامغان47235613615

خیرخیر33237501خیر0453324209933237501اردبیل خیابان دانش نرسیده  به آموزش و پرورشدانش374دانش اردبیل4733565913

خیرخیر33762279خیر0313376227933758200درچه خیابان امام نرسیده به فلکه گازدرچه1162درچه4743566895

خیرخیر46224003خیر05146224003درگز خیابان امام خمینیدرگز598درگز47535602011

خیرخیر35223590خیر0843522359035226166دره شهر خیابان جمهوری پایین تر از میدان آزادیدره شهر1205مرکزی دره شهر4763567596

خیرخیر42240166خیر0614222000242222651دزفول خیابان آزادی جنب کوچه کالنتریاندزفول214دزفول47735605913

خیرخیر42248063خیر0614227172842248063دزفول خیابان طالقانی جنب مسجد عاملیدزفول904طالقانی دزفول47835609913

خیرخیر44221360خیر0864422585744228981دلیجان خیابان طالقانیدلیجان377دلیجان4793566604

تهران خیابان دماوند خیابان گیالوند ابتدای بلوار شهید بهشتی نبش دماوند1271گیالوند4803568548

کوچه یاس یک

خیرخیر76316232خیر0217631800676318007

خیرخیر43227563خیر0664321212743224763دورود خیابان کندواندورود1301شهید رجایی دورود48135647026

خیرخیر43223898خیر0664322537743223899 متری60دورود خیابان دورود270دورود48235647326

خیرخیر53337988خیر0315333747453337988اصفهان دهاقان میدان دفاع مقدس خیابان شهید حجازیدهاقان1377دهاقان4833566945

دهدشت خیابان سپاه خیابان فردوسی جنوبی روبروی داروخانه دهدشت1084آریوبرزن دهدشت48435639223

شبانه روزی دکتر میرزایی

خیرخیر32268670خیر0743226866932270093

خیرخیر32265801خیر0743226278832261004دهدشت خیابان شهید نورالدینیدهدشت475دهدشت48535639723

خیرخیر42273336خیر0314227333642273921دهق بلوار ولی عصر داخل سازمان تامین اجتماعیدهق1161دهق4863566885

خیرخیر35123399خیر0873512446035123399دهگالن میدان معلمدهگالن954دهگالن48735632520

خیرخیر33727835خیر0843372783533725699دهلران خیابان امام خیابان عطار جنوبیدهلران944مرکزی دهلران4883567666

خیرخیر35425208خیر0773542520835425440بوشهر دیر خیابان شهید بهشتی جنب میدان امام حسیندیر884مرکزی دیر4893567817

خیرخیر38260480خیر0833827351638280970کرمانشاه دیزل آباد خیابان دومدیزل1006دیزل آباد کرمانشاه49035636822

خیرخیر33251891خیر0773325189133250901بندردیلم خیابان امام حسین غربیدیلم777مرکزی  دیلم4913567807

خیرخیر38722616خیر0873872555038723440دیواندره خیابان امامدیواندره614دیواندره49235631520

خیرخیر55226182خیر0115522618455226182رامسر ابریشم محلهرامسر338رامسر49335650327

خیرخیر55253265خیر0115525905755259158رامسر جنب میدان امامرامسر499بازار رامسر49435651927

خیرخیر43598020خیر0614359228043595600رامشیر خیابان جمهوری اسالمیرامشیر880رامشیر49535609013

میدان آزادی 49635605313

رامهرمز

خیرخیر43521371خیر0614352288643539150رامهرمز خیابان منتظری نرسیده به میدان آزادیرامهرمز1146

خیرخیر43523059خیر0614352137343523852رامهرمز خیابان امام مقابل علمداررامهرمز406رامهرمز49735606913

خیرخیر33726041خیر0343372604133726031راور خیابان امامراور675راور کرمان49835635321

بلیخیر56427482خیر0215642171056426056رباط کریم بلوار امام خمینیرباط کریم153رباط کریم4993568968

شهر گلستان رباط 5003569398

کریم

بلیخیر56321257خیر0215632125256321262تهران جاده ساوه شهرستان بهارستان جنب شهرداری گلستانرباط کریم974

بلیخیر34447172خیر0263444717034414899 شرقی12رجائی شهرکرج  خیابان اصلی نبش رجائی شهر314رجائی شهرکرج50135663631
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مدیریت درمان 50235663731

کرج

بلیخیر34464940خیر100263446494034464930کرج سه راه گوهردشت دهقان ویالی اول میثم رجائی شهر668

بلیخیر34438290بلی0263442004134447948کرج ابتدای سه باندی رجایی شهررجائی شهر877نمونه کرج50335664131

خیرخیر36225047خیر0813622504736224437رزن بر جاده ورودی تهران همدانرزن724رزن50435658029

خیرخیر44216908خیر0344421690844218022بم میدان آزادی ابتدای خیابان طالقانیرستم آباد1395جمهوری بم50535633821

خیرخیر34634295خیر01134634294رستمکال خیابان امام روبروی اداره پسترستم کال1125رستمکال50635648927

بیمارستان حضرت 50735642525

رشت  (ص)رسول

خیرخیر33605476خیر0133360604233606043(ص)رشت ابتدای جاده تهران جنب بیمارستان حضرت رسول رشت1085

خیرخیر33262571خیر0133326257033262701رشت خیابان الکانی میدان دفاع مقدس نبش خیابان حافظرشت1229الکانی  رشت50835642825

خیرخیر33720061خیر1110133376349033724423رشت گلسار روبروی خیابان رشت1371گلسار رشت50935642925

بلوار امام خمینی 51035643125

رشت

خیرخیر33608499خیر0133361640533609934رشت بلوارامام خمینی نرسیده به میدان مصلی جنب بن بست اللهرشت1391

بلیبلی33328763خیر0133332965833311377جنب آردکوبی (ره)رشت خیابان امام خمینی رشت216رشت51135643225

خیرخیر33326341خیر0133333266433332583رشت میدان فرهنگ خیابان آزادگانرشت347آزادگان رشت51235644025

نبش خیابان طالقانی  (سبزه میدان رشت)رشت میدان اسد آبادی رشت411سبزه میدان رشت51335644325

عمارت سبز

خیرخیر33242581خیر0133324258033223294

خیرخیر33235646خیر0133323358233235646رشت بازار میدان بزرگ کوچه سعیدالملک روبروی حمام شهریاررشت415بازار رشت51435644425

خیرخیر33110459خیر0133311051833110524رشت چهارراه گلسار جنب پل بوسار ساختمان زکریای رازیرشت490پزشکان رشت51535644925

خیرخیر33882770خیر0133388320133883204شهرصنعتی رشت انتهای ورودی دومرشت581شهر صنعتی رشت51635645225

خیرخیر33824482خیر0133384248533842484رشت خیابان شهدا سه راه پاستوریزهرشت611شهداء رشت51735645425

خیرخیر33531066خیر0133353106633535283رشت خیابان طالقانی چمارسرا روبروی پمپ بنزینرشت743طالقانی رشت51835645725

خیرخیر33263258خیر0133323170333238434رشت خیابان تختی نبش کوچه شمسرشت744تختی رشت51935645825

بلیخیر33332832خیر0133333339533333396رشت خیابان نامجو روبروی ورزشگاه عضدی شعبه علوم پزشکیرشت753علوم پزشکی رشت52035646125

بلوارشهید بهشتی 52135646325

رشت

خیرخیر33423715خیر0133342046133444090رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به میدان انتظام چهارراه قاسمیهرشت785

خیرخیر33332935خیر0133334327133332935رشت خیابان شهید مطهری روبروی پاساژ امیررشت895مطهری رشت52235646425

خیرخیر33752219خیر0133375922733759224رشت بلوار شهید انصاری نبش گلباغ نمازرشت952گلباغ نماز رشت52335646525

خیرخیر44622711خیر0134462403044625130رضوانشهر خیابان امامرضوانشهر589رضوانشهر52435645325

دانشگاه علوم 52535632721

پزشکی رفسنجان

خیرخیر34280442خیر140343428033534280442رفسنجان بلوار طالقانی نبش کوچه رفسنجان1046

خیرخیر34257746خیر0343425774534257746رفسنجان میدان انقالب ابتدای خیابان شریعتی شرقیرفسنجان1222انقالب رفسنجان52635633521

بلیخیر34254405خیر0343425851934254408رفسنجان خیابان شریعتی غربی جنب میدان میرافضلیرفسنجان261رفسنجان52735634021

مس سرچشمه 52835635221

رفسنجان

خیرخیر34310702خیر0343431070234311499شهرک مس خیابان نسترن جنب شهربازیرفسنجان626

مصطفی خمینی 52935636121

رفسنجان

خیرخیر34223160خیر0343422138034230411رفسنجان خیابان مصطفی خمینی جنب هالل احمررفسنجان929

خیرخیر46522673خیر0834652496346522673روانسر خیابان امام خمینی نرسیده به سه راهروانسر1077روانسر53035637022

خیرخیر42885080خیر0764288508042884170هرمزگان رودان بلوار شهدا جنب اداره پسترودان676رودان53135655728

خیرخیر34624063خیر0133462451634625689رودبار خلیل آباد جنب مجتمع سینماییرودبار746رودبار53235646025

شعبه تامین 53335642625

اجتماعی رودسر

خیرخیر42631330خیر0134263132842633328رودسر خیابان ولی عصر ساختمان تامین اجتماعیرودسر1105

خیرخیر42627074خیر0134262007342615867رودسر خیابان انقالبرودسر324رودسر53435643825

خیرخیر42628335خیر0134261583042627115چهارراه ماهی فروشان  (ره)رودسر خیابان امام خمینی رودسر474بازار رودسر53535644825

خیرخیر76506656خیر0217650848476506658رودهن خیابان امام روبروی سه راهرودهن1288رودهن5363568558

خیرخیر32224996خیر300543222704132221738زابل خیابان طالقانی نبش طالقانی زابل294زابل53735615116

خیرخیر32250931خیر270543225093232240780زابل خیابان شهید باقری زابل495شهیدباقری زابل53835615716

بیمارستان امام 53935615916

خمینی زابل

خیرخیر32220980خیر0543222098032240900زابل خیابان شهید مفتح روبروی دانشگاه سیستانزابل591

خیرخیر32240651خیر0543224065132240652زابل خیابان امام خمینی  نرسیده به چهارراه کمالیزابل615امام خمینی زابل54035616016

خیرخیر32227802خیر0543222780232231383زابل خیابان بعثت بنش کوچه سیمرغزابل786بعثت زابل54135617016

خیرخیر33427601خیر0543342760133427603زاهدان بلوار شهید قلنبر روبروی مسجد طالقانیزاهدان1152قلنبر زاهدان54235614716

میدان امام علی 54335614816

زاهدان

بلیخیر33231263خیر10543321429433214297زاهدان میدان امام علی خیابان امیرالمومنین نبش امیرالمومنین زاهدان1192

خیرخیر33231548خیر0543322979533227943زاهدان خیابان آزادی مقابل مسجد جامعزاهدان225زاهدان54435614916

خیربلی33228486خیر0543322848633233449(ع)روبروی مسجد علی بن ابیطالب  (ع)زاهدان خیابان امیرالمومنین زاهدان387علوی زاهدان54535615416

خیرخیر33518458خیر0543351845833518457زاهدان بلوار شهید میرحسینی حد فاصل بلوار رجائی و طباطبائیزاهدان537میرحسینی زاهدان54635615816

مجتمع صالح 54735616116

زاهدان

خیرخیر33233743خیر0543323374333233475زاهدان خیابان مصطفی خمینی نبش پهلوانیزاهدان617

بلوار دانشگاه 54835616216

زاهدان

خیرخیر33422095خیر310543342209433422093زاهدان بلوار دانشگاه نبش دانشگاه زاهدان619

شهرک جوشکاران 54935616316

زاهدان

خیرخیر33515108خیر0543351510833515107زاهدان بلوار شهید فاضلی جنب شهرک جوشکارانزاهدان671

خیرخیر33228480خیر0543322848033230623زاهدان خیابان سعدی نبش خیابان طالقانیزاهدان678سعدی زاهدان55035616416

شهید مزاری  55135616516

زاهدان

خیرخیر33423748خیر220543342374833423747زاهدان بلوار شهید مزاری نبش زاهدان684

بلوار جمهوری 55235616616

زاهدان

خیرخیر33484835خیر0543348483533484834متری گلها18زاهدان بلوار جمهوری جنب زاهدان689

علوم پزشکی 55335616716

زاهدان

خیرخیر33423741خیر0543342374133433808زاهدان میدان مشاهیرزاهدان691

خیرخیر33423749خیر0543342374533435797زاهدان نبش تقاطع خیابان مدرس و خیابان شهید مدنیزاهدان740شهیدمدنی زاهدان55435616916

بلوار خرمشهر 55535617416

زاهدان

خیرخیر33427656خیر0543341170733436491زاهدان بلوار خرمشهر روبروی اداره کل ارشاد اسالمیزاهدان945

خیرخیر33425006خیر0343342966033425520زرند خیابان امام روبروی فرمانداریزرند278زرند55635634221

خیرخیر45224877خیر0864522487745224777زرندیه خیابان امام خمینیزرندیه590زرندیه ساوه5573566634

خیرخیر52228895خیر0315222759252228895زرین شهر خیابان امام شمالی نبش خیابان مدنیزرین شهر330زرین شهر5583567075

بلوار معلم زرین 5593567385

شهر

خیرخیر52233530خیر0315223353152233532زرین شهر بلوار معلم روبروی هالل احمرزرین شهر696

ایران ترانسفو 56035611314

زنجان

بلیخیر33790526خیر0243379052633790525 جاده تهران شرکت ایران ترانسفو5زنجان کیلومتر زنجان1135

خیرخیر33445283خیر0243345674433457471زنجان میدان دارالقرآن مجتمع تجاری اشراق ضلع جنوب شرقیزنجان1318اشراق56135611414

خیرخیر33781108بلی0243378110633781109زنجان خیابان خرمشهرزنجان1348خرمشهر زنجان56235611514

میدان استقالل 56335611614

زنجان

خیرخیر33557013خیر0243355701133557015زنجان خیابان بلوار استقاللزنجان1349

خیربلی33545271خیر0243354527133554521زنجان خیابان شهدا روبروی فرمانداریزنجان220زنجان56435611714
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خیرخیر33324378خیر0243332116633325694زنجان خیابان امام کوچه باشگاهزنجان393کوی باشگاه زنجان56535611914

بلیخیر33332936خیر0243332293933332936زنجان خیابان سعدی وسط روبروی پاساژ ایران زمینزنجان603سعدی زنجان56635612114

خیرخیر33451568خیر0243346903033451568زنجان خیابان صفازنجان685صفا زنجان56735612314

خیرخیر33327939خیر0243332688033327939زنجان میدان عقابزنجان795بلوار آزادی زنجان56835612414

خیرخیر33535206خیر0243353369633535206زنجان خیابان مطهریزنجان818مطهری زنجان56935612514

خیرخیر33531708خیر0243353170833554408زنجان اسالم آباد خیابان شهید مطهریزنجان831اسالم آباد زنجان57035612614

میدان ولیعصر 57135612814

زنجان

خیرخیر33774286خیر0243377428633774285زنجان میدان ولیعصر جنب بیمارستان ولیعصرزنجان887

خیرخیر33223950خیر0543261395032612199زهک خیابان امام خمینی روبروی مسجد جامعزهک828زهک زابل57235617216

خیرخیر34431049خیر0613443358834431049اهواز زیتون کارمندی نبش خیابان کمیلزیتون426زیتون اهواز57335607113

خیرخیر42453490خیر0114245470642453495مازندران سوادکوه زیرآب خیابان انقالبزیراب430زیرآب57435651027

بیمارستان شفا 57535648527

ساری

بلیخیر33113983خیر0113311398433113981ساری کمربندی شرقی جنب بیمارستان شفاساری1072

بلیبلی33394121خیر0113339411033394119ساری خیابان امیر روبروی مهدی آبادساری232ساری57635649627

خیرخیر33259502خیر0113326358033253974ساری میدان شهدا جنب مصلیساری361شهدای ساری57735650527

خیرخیر33329546خیر0113331346233313460ساری خیابان قارن نبش کوچه قیومیساری385قارن ساری57835650827

خیرخیر33215020خیر0113321510333215102ساری میدان خزر بلوار خزر نبش کوچه هادیان ساختمان باغبانساری488خزر ساری57935651827

خیرخیر33398300خیر0113339830233398301ساری خیابان رودکیساری552رودکی ساری58035652327

01133360806ساری بلوار آزادی جنب  پارک آفتاب  نبش کوچه رفاهساری627بلوار آزادی  ساری58135652427

2

33360806

3

33360806خیر

2

خیرخیر

بیمارستان بوعلی 58235652527

سینا ساری

خیرخیر33348010خیر0113334804333346580ساری بلوار پاسداران جنب بیمارستان نیمه شعبانساری731

خیرخیر33736521خیر0113373610133736100ساری جاده ساری نکا ابتدای عبور روستای بادلهساری812بادله ساری58335653027

خیرخیر33280399خیر0113328086133280860ساری بلوارامام رضا روبروی شرکت پاکسارساری815بلوارامام رضا ساری58435653327

خیرخیر33114791خیر0113326787033119795 خرداد15ساری خیابان فرهنگ نبش ساری852فرهنگ ساری58535653627

خیرخیر33411034خیر0113341102233234424ساری بلوار کشاورز جنب مخابرات شهید قندیساری951بلوار کشاورز ساری58635654427

سامان 934مرکزی  سامان5873569579

شهرکرد

خیرخیر33525495خیر03833525496سامان خیابان شهید جعفرزاده نبش کوچه شهید ایرج ثانی

خیرخیر42225750خیر0864222733742225740ساوه میدان شهداساوه279ساوه5883566564

خیرخیر42225127خیر0864222512742234699ساوه خیابان شهید مطهریساوه536مطهری ساوه5893566624

خیرخیر42230090خیر0864223009042213990ساوه بازار ساوهساوه908بازار ساوه5903566714

خیرخیر44445430خیر0514444715044453120سبزوار خیابان عطاملک جنوبی روبروی سرای حسینی زادهسبزوار1176رسالت سبزوار59135598311

بلیخیر44232192خیر0514423220344237620سبزوارخیابان طالقانی نبش چهارراه ابن یمینسبزوار252سبزوار59235599611

خیرخیر44224700خیر0514422470044239830بیهق سبزوار روبروی مدرسه علمیهسبزوار456بیهق سبزوار59335601211

خیرخیر44444111خیر160514444008044451930سبزوار اسرار جنوبی نبش اسرارسبزوار560اسرار سبزوار59435601611

شهید 59535602511

خسروجردی 

خیرخیر44238311خیر20514424263144238311 متری 40سبزوار سبزوار631

اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر بعد از میدان غدیر تقاطع اول سپاهان شهر1396سپاهان شهر5963566955

12پردیس 

خیرخیر36516556خیر0313650599936516554

خیرخیر36723824خیر0713672382436724604سپیدان بلوار ورودی شهر روبروی بهزیستیسپیدان1060سپیدان59735618017

خیرخیر43222444خیر0414322244443224478آذربایجان شرقی خیابان امام روبروی شهرداریسراب325سراب5983559381

خیرخیر34223527خیر0843422352734224422سرابله خیابان ولیعصر بدرآبادسرابله788مرکزی سرابله ایالم5993567636

خیرخیر32663024خیر40563266302432663034 و 2سربیشه خیابان شهید مطهری بین مطهری سربیشه1193سربیشه60035596310

خیرخیر42222529خیر0834222252942228353سرپل ذهاب خیابان راه کربال سه راه قصر شیرینسرپل ذهاب910سرپل ذهاب60135639122

خیرخیرخیر40513452217234529521سرخس خیابان امام خمینی سرخس421سرخس60235600811

خیرخیر33611461خیر0233361146233611463سرخه بلوار انقالب مقابل داروخانه سالمیسرخه661سرخه60335614315

خیرخیر32253004خیر0443225549432253005ارومیه خیابان امام داخل تیمچه بازارسرداران658سرداران  ارومیه6043562862

خیرخیر32225283خیر0863222528332234590اراک میدان سردارانسرداران646سرداران اراک6053566644

خیرخیر44328770خیر0444432315144328191سردشت خیابان شهید صالحیسردشت451سردشت6063562822

خیرخیر37623045خیر0543762304537626006سراوان خیابان امام خمینی جنب کوچه مهدیهسروان437سراوان60735615516

خیرخیر36221791خیر0873622751536225655سقز خیابان آزادیسقز311سقز60835630820

خیرخیر36221939خیر0873622270236222167سقز میدان جمهوری اول خیابان جمهوریسقز655جمهوری سقز60935631820

خیرخیر35223047خیر0443522304735226743سلماس خیابان امام تقاطع قرنیسلماس332سلماس6103562732

خیرخیر35245230خیر0443524670935246709سلماس خیابان حافظسلماس618حافظ سلماس6113562852

خیرخیر54617700خیر0115461777054619777شهریور17سلمانشهر ضلع جنوبی میدان سلمانشهر817سلمانشهر61235653427

خیرخیر33347151خیر0233334715333347152سمنان خیابان شهدا  ابتدای بازار سرپوشیدهسمنان1147شهداء سمنان61335612915

خیرخیر33320546خیر0233332055233324071سمنان بلوار میرزا بزرگ شیرازی جنب مجتمع اسکانسمنان1230معلم سمنان61435613015

 شهریور 17بلوار 61535613215

سمنان

خیرخیر33327096بلی0233334817133348172شهریور جنب اداره کل خدمات درمانی17سمنان بلوار سمنان1339

خیرخیر33331407خیر0233334203433345507سمنان خیابان امام نرسیده به میدان شهید بهشتیسمنان246سمنان61635613515

خیرخیر33331744خیر0233333876433320867سمنان بلوار قدس سازمان تامین اجتماعیسمنان414قدس سمنان61735613915

بلیخیر33323161خیر0233334197733324201سمنان میدان سعدیسمنان984سعدی سمنان61835614615

خیرخیر53665260خیر0315366506053666178سمیرم خیابان انقالب روبروی اداره اوقافسمیرم593سمیرم6193567245

خیرخیر48427384خیر0834842738448430834سنقر میدان چمرانسنقر701سنقر62035638422

خیرخیر33629801خیر0873362980133660937سنندج خیابان ادبسنندج1131ادب سنندج62135630220

دانشگاه علوم 62235630320

پزشکی سنندج

خیرخیر33660280خیر0873366028033621800سنندج بلوار پاسداران دانشگاه علوم پزشکیسنندج1191

خیرخیر33285122خیر0873328512233286220سنندج میدان نبوت ابتدای خیابان گلشنسنندج1195آبادگران سنندج62335630420

خیرخیر33288440خیر0873323386933288441سنندج چهارراه انقالب بلوار بعثتسنندج1246مهر سنندج62435630520

خیربلی33240950خیر0873328705733287058سنندج خیابان فردوسیسنندج240سنندج62535630620

خیرخیر33171600خیر08733160355سنندج خیابان امام خمینی پایین تر از استانداریسنندج327آزادگان سنندج62635630920

شهید تعریف 62735631120

سنندج

خیرخیر33232844خیر0873323284433287285سنندج خیابان پاسداران نبش خیابان تعریفسنندج397
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خیرخیر33152984خیر0873315508133152984سنندج خیابان طالقانیسنندج409بازار سنندج62835631220

خیرخیر33248539خیر2680873324853933248517سنندج خیابان حسن آباد نبش خیابان عارف قزوینی پالک سنندج582شبلی سنندج62935631320

بیمارستان بعثت 63035631620

سنندج

خیرخیر33283940خیر0873328988033289881سنندج خیابان کشاورز محوطه بیمارستان بعثتسنندج644

خیرخیر33238951خیر0873323895133287016سنندج خیابان آبیدر روبروی مبل درخشانسنندج775آبیدر سنندج63135632020

بیمارستان توحید 63235632320

سنندج

خیرخیر33282240خیر0873322813133282240سنندج بیمارستان توحیدسنندج863

خیرخیر36740737خیر0613674161936741618سوسنگرد خیابان غدیری اصلسوسنگرد477سوسنگرد63335607713

خیرخیر33442562خیر0743344386133443862چهاررمحال و بختیاری سی سخت خیابان مطهریسی سخت925سی سخت63435640123

خیرخیر42323997خیر0134232190842224997روبروی شهرداری (ره)سیاهکل خیابان امام خمینی سیاهکل533سیاهکل63535645025

خیرخیر42209936خیر0344223413842209936سیرجان خیابان تختی روبروی داروخانه هالل احمرسیرجان1141تختی سیرجان63635633221

خیرخیر42200390خیر0344220309042200290سیرجان خیابان ابن سیناسیرجان280سیرجان63735634321

سید جمال الدین 63835636521

اسدابادی سیرجان

خیرخیر42259020خیر0344228114742281146سیرجان بلوار سید جمال سه راه غریبسیرجان967

دکتر صادقی 63935636621

سیرجان

خیرخیر42236972خیر0344220105042201060سیرجان خیابان ولیعصر نبش چهارراه شهربابکسیرجان968

خیرخیر42374659خیر0764237465942374658 طبقه6هرمزگان سیریک بلوار  معلم جنب بانک ملی ساختمان سیریک1312سیریک64035655228

خیرخیر53724838خیر0615372483853723908خوزستان شادگان خیابان مطهری روبروی رودخانهشادگان460شادگان64135607513

خیرخیر38224410خیر0863822026938224687شازند خیابان امام خمینیشازند452شازند6423566614

خیرخیر34285151خیر0513428515134285150شاندیز بعد میدان دومشاندیز1369شاندیز64335598811

بلیخیر32321360خیر0233223135832231359شاهرود خیابان امام جنب داروخانه دیشاهرود1346امام شاهرود64435613315

بلیبلی32226263خیر0233223238332232382 بهمن جنب سازمان آتش نشانی22شاهرود خیابان شاهرود224شاهرود64535613415

خیرخیر32231197خیر0233222634532231286 بهمن روبروی خرقانی22شاهرود خیابان شاهرود428بهمن شاهرود6463561401522

صاحب الزمان 64735614215

شاهرود

خیرخیر32223611خیر0233223111332231375شاهرود خیابان شهدا روبروی مسجد صاحب الزمانشاهرود532

خیرخیر45249011خیر0314527470145274700شاهین شهر بلوار امام بازارچه حافظشاهین شهر315شاهین شهر6483567045

شهید خرازی 6493567135

شاهین شهر

خیرخیر45245029خیر0314524502945272090شاهین شهر بازار بزرگ شهید خرازی شاهین شهرشاهین شهر423

تامین اجتماعی 6503567465

شاهین شهر

خیرخیر45221500خیر0314522150045221380 شرقی3شاهین شهر خیابان دهخدا فرعی شاهین شهر774

خیرخیر46321741خیر0444632174146321740شاهین دژ خیابان شهید مطهری روبروی غذاخوری شکوفه نوشاهیندژ483شاهین دژ6513562842

خیرخیر34852930خیر0773485293034853459شبانکاره خیابان امام خمینیشبانکاره1227شبانکاره6523567697

خیرخیر42425110خیر04142421600شبستر خیابان امام خمینیشبستر594شبستر6533559491

خیرخیر32337025خیر0713235840432304631شیراز خیابان انقالب حدفاصل چهارراه گمرک و منوچهریشریعتی267شریعتی شیراز65435619317

شریعتی 458شریعتی دزفول65535607313

دزفول

خیرخیر42245041خیر0614224806242245041دزفول خیابان شریعتی

خیرخیر34782172خیر0133478210834784071شفت خیابان ولیعصرشفت742شفت65635645625

دعبل خزایی 65735605213

شوش دانیال

خیرخیر42829311خیر0614282931142826360شوش خیابان شهید دانششوش1116

خیرخیر42811632خیر0614281163042811632شوش خیابان امام خمینی جنب حسینیه اعظمشوش دانیال459شوش دانیال65835607413

بلیخیر36220409خیر0613622242036220409شوشتر چهارراه شهید رجاییشوشتر321شوشتر65935606613

خیابان امام  66035610913

شوشتر

خیرخیر36220359خیر2040613622035936226649شوشتر ضلع غربی خیابان امام خمینی پالک شوشتر982

خیرخیر34271271خیر0443427127134272173آذربایجان غربی خیابان ولی عصرشوط913شوط6613562962

خیرخیر32246457خیر0283224645832232079متری ولیعصر8روبروی -بهمن 22بلوار-شهرالوندشهر الوند1110الوند66235623218

خیرخیر65550363خیر0216555036365552656 اندیشه خیابان آزادی نبش بازار بزرگ3فازشهر اندیشه875شهر اندیشه6633569378

خیرخیر34112315خیر0343411231534122071کرمان شهر بابک خیابان ولیعصرشهر بابک679شهر بابک66435635421

شهر جدید 1120سه راه اندیشه6653568138

اندیشه

بلیخیر65177712خیر0216517771465177711مالرد جاده مالرد سه راه اندیشه  نبش خیابان مریم شرقی

شهر صنعتی 254شهرصنعتی البرز66635623718

البرز

خیرخیر32223959خیر90283223396032225249شهرصنعتی البرز بعد از فلکه دوم نبش حکمت 

بلیخیر46843332خیر02146853331متری انقالب روبروی آتش نشانی45شهرقدس شهر قدس1182شهر قدس6673568308

تامین اجتماعی 6683568648

شهرقدس

خیرخیر46846662خیر0214684666246846661شهرقدس ابتدای بلوار مصلی جنب تامین اجتماعیشهر قدس1330

شهر قدیم 669شهر قدیم هشتگرد66935663831

هشتگرد

بلیخیر44227930خیر0264423103044224102هشتگرد خیابان امام جنب بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد

خیرخیر32223035خیر0383225043232250069شهرکرد نبش چهارراه ورزششهر کرد255شهرکرد6703569459

خیرخیر32562723خیر0283356544333579858شهرمحمدیه بلوار امام حسین روبروی ساختمان شهرداریشهر محمدیه1366شهر محمدیه67135623518

شهرجدید 1238بهارستان6723566905

بهارستان

خیرخیر36819030خیر0313681903036819080اصفهان شهر جدید بهارستان خیابان ولیعصر شمالی

شهرجدید 165شهرجدید هشتگرد67335663331

هشتگرد

بلیخیر44260335خیر0264426033644260670شهرجدید هشتگرد بلوار ارکیده

خیرخیر53223553خیر0315323082253223553شهرضا چهارراه شهرداری خیابان ولی عصر شرقیشهرضا323شهرضا6743567065

 12حدفاصل چهارراه فصیحی و میدان - محرم 12شهرکرد خیابان شهرکرد1177بازار شهرکرد6753569439

محرم

خیرخیر32227560خیر0383224075732240777

بیمارستان کاشانی 6763569489

شهرکرد

خیرخیر32253732خیر0383225447732253731شهرکرد چهارراه دامپزشکی داخل بیمارستان کاشانیشهرکرد652

خیرخیر32253963خیر0383225396032254226شهرکرد خیابان سعدی غربی ابتدای خیابان ظفرشهرکرد659سعدی شهرکرد6773569509

هفده شهریور 6783569519

شهرکرد

خیرخیر33343370بلی340383334337333343374 شهریور نبش کوچه 17شهرکرد خیابان شهرکرد790

بلوار خواجه نصیر 6793569529

شهرکرد

خیرخیر32276015خیر0383227601332276014شهرکرد بلوار خواجه نصیر نبش چهارراه دروازه فارسانشهرکرد791

علوم پزشکی 6803569559

شهرکرد

خیرخیر33343090خیر0383334309033343091شهرکرد بلوار کاشانی ستاد دانشگاهشهرکرد847

خیرخیر32263123خیر0383225102732263123شهرکرد خیابان ولی عصر باالتر از چهارراه بازارشهرکرد848ولی عصر شهرکرد6813569569

خیرخیر65254344خیر0216524999465264441شهریار شهرک اداری جنب بیمارستان تامین اجتماعی شهریارشهریار1315بیمارستان شهریار6823568608

بلیخیر65221807خیر0216522180765221805شهریار خیابان ولیعصر جنب کفش ملیشهریار352شهریار6833569328

خیرخیر32355235خیر0713234642132350468شیرازحدفاصل چهارراه هنگ و چهارراه بنفشهشیراز1021هنگ شیراز68435617617

خیرخیر38439513خیر0713843908038439060شیراز بلوار پاسداران جنب درمانگاه محمد رسول اهللشیراز1035پاسداران شیراز68535617717

خیرخیر32221330خیر0713222041332224331شیراز خیابان تختی جنب بیمارستان علویشیراز1090تختی شیراز68635618117

خیرخیر32295753خیر0713227269232272693شیراز میدان دانشجو ابتدای ساحلیشیراز1251حکیم شیراز68735618517

خیرخیر38211047خیر0713820520938315515شیراز بلوار ارتش سوم خیابان شهید حراف بسمت چهارراه تحویلیشیراز1252ارتش سوم شیراز68835618617

سی متری سینما 68935618717

سعدی شیراز

خیرخیر32300134خیر0713230136632337579شیراز سی متری سینما سعدی جنب داروخانه بابکشیراز1253

خیرخیر36491385خیر0713649138736491392شیراز بلوار ستارخان اداره کل تامین اجتماعیشیراز1342ستارخان شیراز69035618817
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شهرک گلستان 69135618917

شیراز

شهرک گلستان بلوار عالمه امینی نبش خیابان شهید رئیس علی شیراز1385

دلواری

خیرخیر36201482خیر0713622484336224845

بلیبلی32303659خیر0713235408132343403شیراز میدان امام حسین بلوار کریم خان زندشیراز211شیراز69235619117

خیرخیر32249298خیر0713223488432220167شیراز انتهای خیابان سعدی جنب پاساژ ملتشیراز489سعدی شیراز69335620317

شیراز خیابان قصرالدشت سه راه فلسطین طبقه همکف سازمان شیراز545فلسطین شیراز69435620517

تامین اجتماعی

خیرخیرخیر0713233811732338443

خیرخیر38245522خیر0713835823138358231شیراز بلوار سفیرجنوبی میدان پاسارگادشیراز550سراج69535620617

خیرخیر36323140خیر110713632560436323345شیراز فرهنگ شهر ایستگاه شیراز551فرهنگ شهر شیراز69635620717

خیرخیر38388246خیر0713838902038389022شیراز خیابان باهنر شمالیشیراز557شهید باهنر شیراز69735620817

خیرخیر36281274خیر0713628762236287623شیراز خیابان قصرالدشت باالتر از چهارراه مالصدرا رحمت آبادشیراز605رحمت آباد شیراز69835621217

خیرخیر37390013خیر0713739032437394779شیراز بلوار سیبویه روبروی هالل احمرشیراز632بلوارسیبویه69935621317

خیرخیر32262803خیر0713226280032262801شیراز بلوار ارم ابتدای خیابان نارونشیراز633بلوار ارم شیراز70035621417

درمانگاه امام رضا  70135621517

شیراز

بلیخیر32307303خیر0713230731432339507شیراز میدان نمازی درمانگاهامام رضاشیراز634

خیرخیر32319181خیر0713231701032317464شیراز خیابان مالصدرا ابتدای اردیبهشتشیراز637پزشکان شیراز70235621717

خیرخیر37300033خیر0713730483137311721شیراز بلوار نصر روبروی کارخانه آرد عرب زادهشیراز734بلوار نصر شیراز70335621817

خیرخیر38306487خیر0713821518638214551شیراز بلوار عدالت شمالیشیراز773بلوارعدالت شیراز70435621917

خیرخیر32292160خیر0713228238232282372شیراز حد فاصل میدان اطلسی و چهارراه حافظیهشیراز816قائم شیراز70535622017

خیرخیر38309333خیر0713820711338214993شیراز بلوار امیرکبیر سه راه آبیاریشیراز820امیرکبیر شیراز70635622117

دروازه کازرون 70735622317

شیراز

خیرخیر32308389خیر0713235496532354965شیراز دروازه کازرون ابتدای مشیر کهنهشیراز839

خیرخیر38201019خیر0713831189938201017شیراز خیابان قاانی نوشیراز918قاانی نو شیراز70835622517

کریمخان زند 70935622617

شیراز

خیرخیر32355217خیر0713234969032357280بلوار کریم خان زند جنب هتل پارسشیراز921

خیرخیر32228509خیر0713224000832234307شیراز خیابان تیموریشیراز922تیموری شیراز71035622717

میرزای شیرازی 71135622817

شیراز

خیرخیر36247304خیر0713635066036252420شیراز بلوار میرزای شیرازیشیراز923

خیرخیر32352143خیر0713235593432355934متری سینما سعدی نبش هدایت غربی20شیراز شیراز988هدایت شیراز71235622917

خیرخیر42443960خیر0114244219442444891مازندران شیرگاه حاجی آبادشیرگاه869شیرگاه71335654127

بلیخیر36222045خیر0583623609136225387شیروان خیابان امام نرسیده به جامی شمالیشیروان343شیروان71435604512

خیرخیر48323180خیر0834832940148323180صحنه خیابان مولویصحنه805صحنه71535638622

خیرخیر42524544خیر0414252454442524250آذربایجان شرقی صوفیان میدان هفت تیرصوفیان1064صوفیان7163559151

خیرخیر44325607خیر0134433491044329150صومعه سرا خیابان برشنوردصومعه سرا416صومعه سرا71735644525

خیرخیر32823099خیر0243282309932823129آب بر طارم خیابان امام خمینیطارم1133آب بر طارم71835611214

خیرخیر32826220خیر0563282622032833082طبس خیابان خرمشهر نبش خیابان مجتهدطبس420طبس71935604710

خیرخیر34222353خیر80513422235334224043طرقبه خیابان صاحب الزمانطرقبه737طرقبه مشهد72035602911

خیرخیر54622723خیر0115462391354629966عباس آباد خیابان امامعباس آباد854عباس آباد72135653727

خیرخیر37625278خیر0413763337537625278آذربایجان شرقی عجب شیر خیابان شریعتیعجب شیر1104عجب شیر7223559191

خلیج فارس 7233567717

عسلویه

خیرخیر37264375خیر0773726437437264375عسلویه خیابان جمهوریعسلویه1364

تامین اجتماعی 72435640224

علی آباد

خیرخیر34220303خیر0173422020234220308علی آباد خیابان امام رضا جنب سازمان تأمین اجتماعیعلی آباد1197

خیرخیر34223410خیر0173423161534231716علی آباد خیابان اصلی بعد از  چهارراه قصرعلی آباد375علی آباد کتول72535640924

خیرخیر32290635خیر0343229063532290452عنبرآباد بلوار امامعنبرآباد1374عنبر آباد72635633721

خیرخیر33226033خیر0383322909233229790فارسان خیابان شهید رجائی روبروی خیابان معلمفارسان485فارسان7273569479

خیرخیر36425509خیر0583642550836425510فاروج خیابان شهید موفق نبش کوچه خیامفاروج1370فاروج72835604312

خیرخیر34261356خیر0173426467434263506گلستان فاضل آباد خیابان اصلی جنب بانک کشاورزیفاضل آباد1296فاضل آباد72935640424

خیرخیر36824652خیر0813682465236824651 متری امام خمینی30فامنین خیابان فامنین1130مرکزی فامنین73035656329

خیرخیر32422479خیر0383242663132424235 تیر7فرخ شهر چهارراه کیار بلوار فرخ شهر653فرخشهر7313569499

خیرخیر32725600خیر0563272560032721690فردوس خیابان انقالبفردوس419فردوس73235596810

بلیخیر36504020خیر0263652020236501133فردیس کرج نرسیده به فلکه دومفردیس167فردیس کرج73335663431

حافظیه فردیس 73435663031

کرج

بلیخیر36676163خیر02636676020جاده مالرد نبش خیابان اداره برقفردیس کرج1306

خیرخیر57596990خیر0315759300257594012فریدون شهر خیابان مطهری شمالیفریدونشهر1093فریدونشهر7353566845

خیرخیر35656006خیر0113565450535656006فریدونکنار خیابان شهدافریدونکنار440فریدونکنار73635651227

خیرخیر34623585خیر0513462990934622209فریمان جنب میدان امام رضافریمان612فریمان73735602211

خیرخیر53350016خیر0715331455253357098فسا میدان امامفسا345فسا73835619517

خیرخیر37420752خیر0313742105237421050اصفهان فالورجان خیابان امام بعد از میدان انقالبفالورجان322فالورجان7393567055

بیمارستان امام 7403567305

خمینی فالورجان

بلیخیر37420271خیر0313742027237420272فالورجان بلوار بسیج بیمارستان امام خمینی فالورجانفالورجان643

فوالدشهر ورودی دوم بلوار شهدا نبش خیابان اول سایت صنعتی فوالدشهر400فوالدشهر7413567125

127پالک 

خیرخیر52646080خیر0315264608152646082

خیرخیر34736024خیر0133473602334739214فومن خیابان امامفومن370فومن74235644125

خیرخیر38727201خیر0713873135938731358فیروزآباد خیابان روزبهفیروزآباد371مرکزی فیروزآباد74335619917

خیرخیر56724998خیر0515672500656725005 و حجت جنوبی6فیض آباد خیابان امام خمینی بین امام خمینی فیض آباد1194فیض آباد محوالت74435598411

بلیخیر32525940خیر20563252594032528310قاین خیابان بهشتی نبش بهشتی قاین418قاین74535596710

خیرخیر42266302خیر0114224720242266303قائمشهر ابتدای میدان امامقائمشهر1018البرز قائمشهر74635648427

خیرخیر42044845خیر0114204101242044845قائمشهر میدان جانبازان ابتدای کمربندی قائمشهر به ساریقائمشهر1121جانبازان قائمشهر74735648727

بلیخیر42224665خیر0114222262142229591قائمشهر خیابان بابل جنب گرمابه شاه رضاقائمشهر203قائمشهر74835649427

خیرخیر42084121خیر0114208631042084121قائمشهر خیابان ساری روبروی اداره کشاورزیقائمشهر349کارگر قائمشهر74935650427

خیرخیر42221217خیر0114222431742235810قائمشهر خیابان ساری خیابان مدرس روبروی فروشگاه فرهنگیانقائمشهر455واحدیان قائمشهر75035651427

خیرخیر42270811خیر440114227081342272981قائمشهر خیابان تهران البرز قائمشهر948معلم قا ئمشهر75135654327

بلیخیر36124858خیر0213614680036146700قرچک خیابان اصلی روبروی کارخانه پارس سرامقرچک357قرچک ورامین7523569338

خیرخیر35231044خیر0873523200535232004قروه ابتدای خیابان شریعتی جنب مسجد جامعقروه378قروه75335631020
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خیرخیر35225990خیر0873522599035244070قروه خیابان شریعتی جتب اداره داراییقروه825شریعتی قروه75435632220

خیرخیر36721570خیر0443672633836725944آذربایجان غربی خیابان امام خمینیقره ضیاءالدین764چایپاره7553562912

خیرخیر33664296خیر0283366429633664075قزوین خیابان شهید بابایی جنب اداره استانداردقزوین1073شهید بابایی قزوین75635623118

خیرخیر2552898خیر0283355289833566050قزوین خیابان تهران قدیم نرسیده به میدان شهداقزوین1257شهید غنچه75735623318

بیمارستان والیت 75835623418

قزوین

خیرخیر33791811خیر0283379181233791886قزوین شهرک مینودر جنب بیمارستان والیتقزوین1300

خیربلی33227963خیر0283323762833229323قزوین بلوار طالقانی روبروی اداره برققزوین215قزوین75935623618

بلیخیر33331481خیر0283333148133336775قزوین خیابان خیام شمالی روبروی مدرسه نوروزیانقزوین293خیام قزوین76035623818

سید جمال الدین 76135624118

اسدآبادی قزوین

خیرخیر33563300خیر0283356330033560959قزوین خیابان اسدآبادی روبروی شیشه چیقزوین473

خیرخیر33235938خیر0283323593833235681قزوین ابتدای خیابان سعدیقزوین606سعدی قزوین76235624218

خیرخیر33335013خیر0283333501333344409قزوین باالتر از چهارراه پادگانقزوین699پادگان قزوین76335624418

علوم پزشکی 76435624518

قزوین

خیرخیر33378842خیر0283337884033378842قزوین خیابان نواب مجتمع ادارات روبروی دانشگاه آزادقزوین716

خیرخیر33238581خیر0283323858133238580قزوین خیابان بوعلی روبروی بیمارستان بوعلیقزوین907بوعلی سینا قزوین76535624618

بیمارستان رازی 76635624718

قزوین

خیرخیر33670029خیر0283367002933679690قزوین خیابان شهید بابایی جنب بیمارستان رازیقزوین917

خیرخیر33234600خیر0283323460033236320قزوین خیابان امام خمینی ابتدای مجتمع سعادتقزوین997بازار سعادت قزوین76735624818

بلیخیر35243407خیر0763524340935243408قشم مجتمع بانکها پشت بازار ستارهقشم1107مرکزی  قشم76835664828

بلیخیر35229528خیر0763522590035227965قشم چهارراه رسالتقشم494پردیس قشم76935665028

بلیخیر35263400خیر0763526442535263400قشم درگهان بازار مرواریدقشم738درگهان77035665228

خیرخیر42424201خیر0834242620142426202قصرشیرین بلوار راه کربال جنب کتابخانه عمومیقصر شیرین381قصرشیرین77135637422

میدان امام 77235624919

خمینی قم

خیرخیر36630230خیر0253663023036625103قم میدان امام روبروی سپاهقم1027

خیرخیر36624852خیر0253662485236605626قم خیابان امام ابتدای خیابان کیوانفرقم1029کیوانفر قم77335625019

خیرخیر38843818خیر0253884381838844570قم میدان امینی بیاتقم1031نیروگاه قم77435625119

خیرخیر37840517خیر390253784051337840511قم خیابان صفا ئیه نبش کوچه قم1387صفائیه قم77535625219

خیربلی36705100بلی0253661176036707001قم میدان سعیدی روبروی فروشگاه رفاهقم228قم77635625319

خیرخیر32933008خیر0253292278532904700قم بلوار امین روبروی ایستگاه زینبیهقم447بلوار امین قم77735625419

بعد از ترمینال روبروی هنرستان والفجر - قم جاده قدیم قم تهرانقم577جهان یدک قم77835625519

مجتمع تجاری جهان یدک

خیرخیرخیر0253664240736642408

خیرخیر37715650خیر520253771565037716447دی روبروی کوچه 19قم خیابان قم628جهاد قم77935625619

بلیخیر36639732خیر0253663973236615652قم میدان مطهریقم651مطهری قم78035625719

خیرخیر38903180خیر0253890318038902742قم خیابان شاه ابراهیم روبروی شاه جعفرقم711امامزاده ابراهیم قم78135625819

خیرخیر37232766خیر0253723276637232255قم بلوار آذر نرسیده به میدان پلیس نبش کوچه نجفیقم822آذر قم78235625919

خیرخیر47242040خیر80514723044047242041قوچان بلوار طالقانی نبش طالقانی قوچان272قوچان78335599811

خیرخیر32242078خیر30613224480332244077اهواز زیتون کارگری خیابان کارون نبش شهرداری کارون291کارون اهواز78435606313

خیرخیر42227970خیر0714222790342227902کازرون خیابان شریعتی روبروی تامین اجتماعیکازرون313کازرون78535619417

خیرخیر42222212خیر0714222221242217900کازرون خیابان حضرتیکازرون994حضرتی کازرون78635623017

خیابان بابا افضل 7873566825

کاشان

بلیخیر55451818خیر0315544351755440401کاشان خیابان باباافضل روبروی بازار علیکاشان1063

بلیخیر55441888خیر0315544040055448060کاشان خیابان میر عمادکاشان219کاشان7883566975

کمال الملک 7893567325

کاشان

خیرخیر55224545خیر0315522454555223070کاشان میدان کمال الملک ابتدای خیابان محتشمکاشان663

بیمارستان تامین 7903567335

اجتماعی  کاشان

خیرخیر55450341خیر0315544130055443040 بهمن سازمان تامین اجتماعی کاشان22کاشان خیابان کاشان664

بیمارستان شهید 7913567425

بهشتی کاشان

بلیخیر55560420خیر0315556042055560421کاشان جاده راوند بیمارستان شهید بهشتیکاشان715

خیرخیر55224698خیر130515524369955227327کاشمر خیابان امام خمینی نبش امام خمینی کاشمر307کاشمر79235600211

خیرخیر35526436خیر0873552643635528134کامیاران خیابان امام خمینیکامیار708کامیاران79335631920

خیرخیر35225181خیر0813522518135225182کبودرآهنگ خیابان امام خمینیکبودر آهنگ1165کبودرآهنگ79435656429

کمالشهر بلوار شهید بهشتی ضلع شمالی بلوار روبروی مسجد جامع کرج1302کمالشهر79535662931

 تامین اجتماعی4طبقه همکف شعبه 

بلیخیر34715908خیر0263471591034715907

بلیخیر32738501خیر0263273851032738509کرج طالقانی جنوبی نبش الله سوم طبقه همکف مجتمع پزشکی نورکرج1388پزشکان البرز79635663231

بلیخیر32246056خیر0263224108732241694کرج خیابان شهیدبهشتی نبش پدیدارکرج212کرج79735663531

بلیخیر32247418خیر0263220111132201112کرج میدان شهدا نبش مظاهریکرج670میدان شهدا کرج79835663931

شهدای دانش 79935664031

آموز کرج

بلیخیر32744455خیر0263274471832715144کرج میدان مادر بلوار دانش آموزکرج876

بلیخیر32804562خیر0263280805032811090کرج چهارراه مصباحکرج969مصباح کرج80035664231

خیابان دانشکده 80135664331

کرج

کرج چهارراه دانشکده خیابان دانشکده منابع طبیعی روبروی کرج971

کتابخانه مرکزی

بلیخیر32256641خیر0263225664232256641

بلیخیر32242590خیر0263224638232242590کرج میدان شهدا خیابان بهار نرسیده به سه راه برغانکرج972بهارکرج80235664431

خیرخیر34344004خیر0173434402434341209گلستان کردکوی خیابان ولیعصر میدان معلمکردکوی471کردکوی80335641124

خیرخیر32451121خیر0343244797732475325کرمان میدان آزادی اول بلوار جمهوریکرمان1137آزادی کرمان80435632821

خیرخیر32222004خیر0343222200232222003کرمان چهارراه کاظمی خیابان قدس روبروی داراییکرمان1140قدس کرمان80535633121

شهید صدوقی 80635633421

کرمان

خیرخیر32123761بلی0343212376232124310کرمان بلوار صدوقی جنب سیلوکرمان1143

خیربلی32267010خیر0343222373832220160کرمان خیابان شریعتی روبروی قدمگاهکرمان209کرمان80735633921

شهید مطهری 80835634521

کرمان

خیرخیر32535065خیر0343253114032535065کرمان خیابان خواجو روبروی زمین ورزشیکرمان335

خیرخیر32455795خیر400343247756032455796کرمان خیابان جهاد نبش کوچه کرمان436جهاد کرمان80935634821

خیرخیر33310660خیر0343332170133321700 شهریور17کرمان خیابان سرباز سه راه کرمان491سرباز کرمان81035634921

خیرخیر32450673خیر60343245594032460362نبش کوچه  (نامجو)کرمان خیابان اقبال کرمان541اقبال کرمان81135635021

خیرخیر32269357خیر10343223684532268265کرمان خیابان پیروزی نبش کوچه شماره کرمان555امام کرمان81235635121

کرمان بلوار جمهوری بعد از سه راه هموانیروز مجتمع تجاری برج کرمان680برج اول  کرمان81335635521

اول

خیرخیر32658031خیر03432658031

شهید رجایی 81435635621

کرمان

خیرخیر32720361خیر0343272036132723780کرمان خیابان رجائی جنب تکیه حضرت ابوالفضلکرمان681

خیرخیر32483039خیر170343248303932458240کرمان خیابان شفا نبش کوچه کرمان935شفا کرمان81535636221

خیرخیر33225497خیر0343323008133225497 متری8کرمان خیابان شهاب جنب کوچه کرمان939شهاب کرمان81635636321
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بلوار جمهوری 81735636421

کرمان

خیرخیر32459337خیر0343245933732459303کرمان بلوار جمهوری ابتدای بلوار حمزهکرمان940

بیمارستان پیامبر 81835636721

اعظم کرمان

خیرخیر32228394خیر0343222287432229541کرمان خیابان ابوحامد جنب بیمارستان کاشانیکرمان993

خیربلی38245089خیر0833825033238250330کرمانشاه میدان آزادیکرمانشاه208کرمانشاه81935637222

خیرخیر37227755خیر0833722775537270624کرمانشاه خیابان معلم شرقی روبروی پاساژ معلمکرمانشاه297معلم کرمانشاه82035637322

آیت اله کاشانی 82135637622

کرمانشاه

خیرخیر37277211خیر0833727721137290179کرمانشاه خیابان آیت اله کاشانی روبروی مجتمع ارگکرمانشاه462

خیرخیر34293937خیر0833421738034295211کرمانشاه بلوار طاقبستان روبری سه راه کارمندانکرمانشاه463بلوار طاق بستان82235637722

خیرخیر37275965خیر0833728054137275949کرمانشاه خیابان مدرس روبروی پاساژ قائمکرمانشاه464مدرس کرمانشاه82335637822

خیرخیر37272146خیر0833727214637275008کرمانشاه خیابان حداد عادل پائین تر از تکیه معاون الملککرمانشاه465بازار کرمانشاه82435637922

خیرخیر38243037خیر20833824751438243037کرمانشاه خیابان سنجابی جنب تامین اجتماعی شعبه کرمانشاه585عشایر کرمانشاه82535638022

خیرخیر38361887خیر0833836188738370080کرمانشاه میدان گلستان روبروی درمانگاه حاج داییکرمانشاه640زاگرس کرمانشاه82635638122

 بهمن خیابان نوبهار چهارراه سی متری دوم مقابل 22کرمانشاه کرمانشاه695نوبهار کرمانشاه82735638222

بانک مسکن

خیرخیر38391873خیر0833838692638387631

شهید جعفری 82835638522

کرمانشاه

خیرخیر37246223خیر0833726030337246223کرمانشاه میدان فردوسی ابتدای خیابان شهید جعفریکرمانشاه721

خیرخیر34298760خیر0833429876034242021کرمانشاه آبادانی و مسکن بلوار گلها بین ایستگاه کارگران و طالقانی کرمانشاه823گلهای کرمانشاه82935638822

خیرخیر33420802خیر100343342080233420803زرند خیابان فلسطین نبش کوچه شماره کشکوئیه1142زراوند83035633321

خیرخیر34722975خیر0513472297534722987کالت خیابان امام خمینیکالت1153کالت83135598011

خیرخیر42684032خیر0134268317242686007کالچای خیابان آیت اله کاشانیکالچای741کالچای83235645525

خیرخیر35443130خیر0173544226935443129گلستان کالله خیابان امام خمینی شمالیکالله779کالله83335641724

خیربلی37323475خیر0773732347437323475نخل تقی خیابان جمهوری روبروی پست بانککنگان1185بندر عسلویه8343567687

خیرخیر37224690خیر0773722644037226540بلوارامام روبروی اداره پستکنگان949مرکزی کنگان8353567847

خیرخیر48222237خیر0834822223748223312کنگاور بلوار انقالبکنگاور1235بلوار انقالب کنگاور83635637122

خیرخیر37823541خیر0713782713137827641کوار بلوار امامکوار821کوار83735622217

خیرخیر33494200خیر0343349499433494302کرمان کوهبنان خیابان امام خمینیکوهبنان769کوهبنان کرمان83835635721

کوهپایه اول بلوار امام رضا -  جاده اصفهان به نائین 70کیلومترکوهپایه911کوهپایه اصفهان8393567545

ساختمان تامین اجتماعی

خیرخیر46422570خیر0314642319846422570

خیرخیر32622028خیر0663262203932622038کوهدشت خیابان رهبریکوهدشت727مرکزی کوهدشت84035647926

خیرخیر43206808خیر0344320380843206808کهنوج خیابان ولی عصرکهنوج395کهنوج84135634621

خیرخیر33924815خیر0613392458833924815شرقی11کیانپارس نبش خیابان کیانپارس407کیانپارس اهواز84235607013

خیرخیر44459746خیر0764445974444459745کیش دامون ساحلی مرکز خرید دامونکیش1078دامون  کیش84335664728

بلیبلی44421044خیر0764442261244421043کیش بلوار سنائی مجتمع بانکهاکیش493کیش84435664928

بلیخیر44422881خیر0764442288144422882کیش بازار پانیذ کیشکیش858پانیذ کیش84535665328

خیرخیر35832807خیر0173583032835834420گلستان گالیکش خیابان امام خمینیگالیکش807گالیکش84635642024

خیرخیر36321660خیر0613632320036321660خوزستان گتوند خیابان استقالل جنب بانک کشاورزیگتوند928گتوند84735610013

خیرخیر32226446خیر0743222131132227421گچساران بلوار ولی عصرگچساران391گچساران84835639623

بلیبلی32226791خیر240173222481432226799گرگان خیابان امام خمینی نبش آفتاب گرگان230گرگان84935640524

شهید بهشتی 85035640824

گرگان

خیرخیر33353671خیر0173335367233323803گرگان خیابان شهید بهشتی نبش نوبختگرگان356

خیرخیر32323601خیر140173234510932353602 آذر نبش آذر 5گرگان خیابان گرگان417پنجم آذر گرگان85135641024

خیرخیر32335596خیر300173233924732331017گرگان خیابان ولیعصر نبش عدالت گرگان840تابلو گرگانپارس85235642124

خیابان سرخواجه 85335642224

گرگان

خیرخیر32254876خیر0173225497532254972گرگان خیابان سرخواجه بین سرخواجه یلزدهم و سیزدهمگرگان841

خیرخیر34425314خیر0173442531434426120گرگان میدان شهید مفتح اول بلوار الغدیرگرگان842شهید مفتح گرگان85435642324

خیرخیر32332199خیر0173335106832342591نبش پاساژ ولیعصر (عج)گرگان خیابان ولیعصر گرگان843ولیعصر گرگان85535642424

خیرخیر34229721خیر0233422374134240730گرمسار میدان امام خمینی ابتدای خیابان طالقانیگرمسار334گرمسار85635613715

شهید نمکی 85735614115

گرمسار

خیرخیر34226849خیر0233422540034224032گرمسار بلوار شهید بهشتی روبروی دادگستریگرمسار429

خیرخیر45723667خیر0314572366745724054اصفهان گزبرخوار بلوار امام روبروی مخابراتگزوبرخوار1053گز و برخوار8583566785

خیرخیر57427480خیر0315742748057420331گلپایگان خیابان شهید رجاییگلپایگان309گلپایگان8593567035

خیرخیر33350083خیر60173335988333325304گرگان بلوار جرجان بعد از جرجان گلستان781خلیج فارس گرگان86035641824

خیرخیر34664660خیر0113466202434666701بهمن22نرسیده به میدان  (ره)گلوگاه خیابان امام خمینی گلوگاه814گلوگاه86135653227

خیرخیر57254440خیر180515725444157254014گناباد خیابان امام خمینی نبش امام خمینیگناباد336گناباد86235600411

خیرخیر33132842خیر0773312290533127604بندر گناوه میدان امام خمینیگناوه885مرکزی گناوه8633567827

بیمارستان خاتم 86435640324

االنبیاء گنبد

خیرخیر33386222خیر0173338622633386225گنبد جاده کمربندی بیمارستان خاتم االنبیاء گنبدگنبد1233

خیرخیر33343442خیر0173334029133332300گنبد کاوس خیابان امام خمینی جنوبی اول خیابان جهادگنبد259گنبد کاووس86535640624

خیرخیر33221792خیر0173322429133294452گنبد کاوس خیابان طالقانی شرقی جنب اداره آموزش و پرورشگنبد540مختومقلی گنبد86635641324

نرسیده به  (شهید بهشتی)گنبد کاووس خیابان طالقانی غربیگنبد796قابوس گنبد86735641924

چهارراه اول

خیرخیر33293369خیر0173323600533236004

خیرخیر34520574خیر0413452646134526460آذربایجان شرقی گوگان خیابان امام چهارراه مرکزیگوگان1127گوگان8683559211

خیرخیر43224900خیر08343224900گیالنغرب  میدان توحید خیابان رزمندگانگیالنغرب896گیالنغرب86935639022

بازار امام خمینی 87035618217

الر

خیرخیر52248015خیر0715224801252254016الر شهر جدید بلوار جوانالر1091

خیرخیر52337313خیر0715233033152336671شهریور نبش خیابان حاج غفوری17الر شهر قدیم میدان الر441الر87135620217

خیرخیر34525377خیر0813452597734526667همدان اللجین بلوارآیت اهلل خامنه ایاللجین1001مرکزی اللجین87235656129

خیرخیر43293444خیر0614329352543293444خوزستان اللی نبش خیابان آزادگاناللی963اللی87335610413

خیرخیر52722934خیر0715272226552725949خرداد15المرد خیابان المرد1016المرد87435617517

خیربلی42239172خیر0134223350042233884الهیجان ابتدای خیابان انقالب مقابل باغ ملی الهیجانالهیجان235الهیجان87535643425

امام خمینی 87635646625

الهیجان

خیرخیر42249510خیر0134223484842249511الهیجان خیابان امام خمینیالهیجان955

خیرخیر34440065خیر0383444006634445868لردگان خیابان ولی عصر نبش کوچه گلزار شهدالردگان981مرکزی لردگان8773569589

خیرخیر34403338خیر0133440355634403338لشت نشاء خیابان امام خمینیلشت نشاء472لشت نشاء87835644725

خیرخیر42526080خیر0134254301142543012لنگرود میدان معلملنگرود310لنگرود87935643725
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خیرخیر42523390خیر0134254762042547630لنگرود خیابان امام خمینیلنگرود539بازار لنگرود88035645125

خیرخیر26544147خیر0212654414726543023تهران لواسان بلوار امام شورکاب روبری شهروندلواسان1239لواسان8813568408

خیرخیر34602432خیر0133460272134601082رودبار لوشان خیابان امام نبش خیابان شهید گودرزوندلوشان442لوشان88235644625

خیرخیر65155722خیر0216516221665162214مارلیک میدان گها روبروی برج گلهامارلیک1019مارلیک8833567918

خیرخیر44664604خیر0134466457644665619(ره)ماسال میدان امام ماسال784ماسال88435646225

خیرخیر34224093خیر0443422587034224093ماکو خیابان امام خمینیماکو355ماکو8853562752

کرمان خیابان شهید بهشتی حدفاصل چهار راه سمیه و چهار راه ماهان1036پزشکان کرمان88635632621

(عج)ولیعصر

خیرخیر32231260خیر0343223408732234604

منطقه ویژه 88735605613

اقتصادی 

خیرخیر52110371خیر0615211037152110370منطقه ویژه سایت یک مجتمع نخل زرینماهشهر1321

خیرخیر52342798خیر0615234280152342798ماهشهر ناحیه صنعتیماهشهر300بندر ماهشهر88835606513

شهید حسینی 88935609713

ماهشهر

خیرخیر52322946خیر0615235110052322798ماهشهر خیابان امام روبروی ایستگاه تاکسیماهشهر902

تامین اجتماعی 89035610713

ماهشهر

خیرخیر52336800خیر0615233700352336800ماهشهر کوی سعدی میدان انرژی هسته اییماهشهر979

مبارکه خیابان شهید نیکبخت مقابل پارک سوار و درمانگاه مبارکه331مبارکه8913567085

امیرالمومنین مبارکه

خیرخیر52422061خیر0315242206252422063

خیرخیر52401514خیر0315240151452411514مبارکه خیابان حافظ روبروی مسجد جامعمبارکه703بازار  مبارکه8923567415

خیرخیر3224847خیر0864324137743222827محالت خیابان امام خمینی ابتدا بازار طالقانیمحالت304محالت8933566584

بلیخیر36207214خیر0263620721436202923کرج محمدشهر بلوار امام خمینی نبش کوچه عطارمحمد شهر973محمد شهرکرج89435664531

خیرخیر44745263خیر0114474648544741887محمودآباد خیابان امام اول بلوارمحمودآباد469محمودآباد89535651527

خیرخیر44746495خیر0114474349944733197محمودآباد خیابان آزادی جنب تامین اجتماعیمحمودآباد770ساحلی محمودآباد89635652627

خیرخیر37251528خیر0713727499237250506شیراز بلوار مدرس روبروی ترمینال مدرسمدرس346مدرس شیراز89735619617

خیرخیر37227200خیر0413723075037223492مراغه میدان مصلیمراغه250مراغه8983559311

خیرخیر37248855خیر0413724885537241610مراغه خیابان خواجه نصیر جنوبیمراغه762خواجه نصیر مراغه8993559561

خیرخیر42260004خیر0414226000542260004مرند میدان امام خمینیمرند333مرند9003559401

خیرخیر43224514خیر0714322700643231006مرودشت خیابان انقالب روبروی پاسا ژ توحیدمرودشت251مرودشت90135619217

خیرخیر43330410خیر0714333041043336563مرودشت خیابان انقالب جنب سازمان تامین اجتماعی مرودشتمرودشت601معلم مرودشت90235621117

خیرخیر42234751خیر0714223475042234751 تیر روبروی فروشگاه رفاه7مرودشت خیابان مرودشت635پارسه90335621617

خیرخیر43336524خیر0714333652543336545مرودشت خیابان انقالب روبروی خیابان مدرسمرودشت874انقالب مرودشت90435622417

خیرخیر34521372خیر0873453206034532070مریوان چهارراه بایوهمریوان584مریوان90535631420

میدان سرباز 90635632420

مریوان

خیرخیر34604438خیر0873460443834604135مریوان میدان سربازمریوان936

مسجد 213مسجد سلیمان90735604913

سلیمان

خیرخیر43232408خیر0614322245243223340مسجد سلیمان خیابان آزادی جنب ارشاد

بازار مسجد 90835609613

سلیمان

مسجد 901

سلیمان

خوزستان مسجد سلیمان خیابان آزادی چهارراه شهرداری جنب 

اداره پست

خیرخیر43228118خیر0614322599743226027

میدان جانبازان 9093565863

مشکین شهر

32539630خیر0453253930132532773مشکین شهر میدان جانبازانمشکین شهر1378

1

خیرخیر

خیرخیر32527744خیر0453252706632527744ابتدای خیابان آیت (ره)مشکین شهر خیابان امام خمینی مشکین شهر317مشکین شهر9103565883

شهید چمران 91135597211

مشهد

خیرخیر38518862خیر0513852277938522777  جنب تاالرشهر6مقابل چمران (جهانبانی)مشهد خیابان چمران مشهد1005

مطهری شمالی 91235597311

مشهد

خیرخیر37256558خیر110513725655837270754و9مشهد خیابان مطهری شمالی بین مطهری شمالی مشهد1025

خیرخیر38835581خیر8270513883558138835582 پالک 33مشهد بین میدان حر و چارچشمه نرسیده به پیروزی مشهد1028بلوار پیروزی مشهد91335597411

خیرخیر35072151خیر0513609665736072025مشهد چهارراه معلم تقاطع سیدرضیمشهد1040معلم مشهد91435597511

خیرخیر38411714خیر300513841171438411715مشهد خیابان کوهسنگی نبش کوهسنگی مشهد1051کوهسنگی91535597611

 تقاظطع هاشمیه و شهید 18مشهدبلوار هاشمیه نبش هاشمیه مشهد1075هاشمیه91635597711

صارمی

خیرخیر38846829خیر0513884682638846827

خیرخیر32720062خیر460513272006232766833مشهد نبش طبرسی مشهد1080ابوریحان مشهد91735597811

بیمارستان امام 91835597911

مشهد (ع)رضا 

خیرخیر38492044خیر90513849204438492045مشهد چهارراه دکترا نبش ابن سینامشهد1111

فالحی قاسم آباد 91935598211

مشهد

خیرخیر35217203خیر170513521720335217201قاسم آباد نبش فالحی مشهد1170

خیرخیر37652943خیر130513765294337660070مشهد بلوار توس نبش توس مشهد1277بلوار توس مشهد92035598511

چهارراه مخابرات 92135598611

مشهد

خیرخیر36629296خیر250513662929636629526و23قاسم آباد چهارراه مخابرات بین شریعتی مشهد1304

خیرخیر32224055خیر0513225187832213953مشهدحد فاصل چهارراه مقدم ومیدان طبرسی جنب مسجد حنظلهمشهد1335طبرسی مشهد92235598711

خیرخیر33434521خیر100513341023133434479مشهد بلوار فرودگاه نبش جمهور مشهد1373بلوار فرودگاه مشهد92335598911

خیابان امام 92435599211

مشهد (ع)رضا

خیرخیر38550423خیر330513855042238510125مشهد خیابان امام رضا نبش امام رضا مشهد1381

ابتداء خیابان خسروی نو  (فلکه آب)مشهد میدان بیت المقدس مشهد207مشهد92535599311

روبروی باب الجواد

بلیخیر32253355خیر0513221949032219491

خیرخیر38414600خیر140513843885538418668مشهد خیابان سناباد نبش سناباد مشهد258سناباد مشهد92635599711

خیرخیر38547077خیر100513854942038531256مشهد خیابان ملک الشعرا بهار نبش بهار مشهد285بهار مشهد92735599911

ایت اله دستغیب 92835600011

مشهد

خیرخیر38462585خیر80513846258838462586 و 6مشهد میدان راهنمایی بلوار دستغیب بین دستغیب مشهد287

خیرخیر32221900خیر1320513222190032256900و130 پالک 55و53مشهد خیابان کاشانی بین کاشانی مشهد292کاشانی مشهد92935600111

خیرخیر38590864خیر490513853065138513343مشهد عدل خمینی مشهد344عدل خمینی مشهد93035600511

خیرخیر38518945خیر0513851525538590713 شهریور مقابل هتل آفریقا17مشهد مقدس خیابان مشهد362عنصری مشهد93135600611

خیرخیر37320530خیر50513733959037321314و3مشهد خیابان گاز بین گاز مشهد367گاز مشهد93235600711

خیرخیر38431966خیر620513845926038431966مشهد انتهای خیابان سناباد نبش سنابادمشهد444فلسطین مشهد93335600911

خیرخیر38684448خیر100513868444838644488مشهد آب و برق نبش فکوری مشهد445آب و برق مشهد93435601011

خیرخیر37240505خیر140513724050537268576 و12مشهد بین عبدالمطلب مشهد453عبدالمطلب مشهد93535601111

خیربلی38429600خیر0513842960038428471مشهد خیابان احمدآباد اول رضا جنب بازار قسطنطنیهمشهد554احمدآباد مشهد93635601411

خیرخیر33726964خیر200513372696333726964و18مشهد شهرک شهیدرجایی بلوارحر بین حرمشهد556شهید رجایی مشهد93735601511

خیرخیر37624491خیر0513762449138659229مشهد میدان بار سپاد بازار سوممشهد575سپاد مشهد93835601711

خیرخیر37626690خیر0513761278837626690مشهد میدان سپاد بازار بین المللی شهید کاوهمشهد613ایثارگران مشهد93935602311

خیرخیر32239390خیر0513223939032219272مشهد حد فاصل میدان شهدا و چهارراه شهدامشهد630هتل تارا مشهد94035602411

خیرخیر37235191خیر160513723519037235191و 14مشهد بلوار قرنی بین مشهد639بلوارقرنی مشهد94135602611

خیربلی37630128بلی20513767030137635599مشهد بلوار خیام مقابل هتل همامشهد800خیام مشهد94235603011
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خیرخیر36061679خیر0513609601036096020مشهد چهارراه میالد آزاد شهر مشهدمشهد834میالد مشهد94335603111

خیرخیر33666676خیر50513366155533666676/ 1مشهد بلوار مصلیمشهد897نواب صفوی مشهد94435603311

خیرخیر37645821خیر0513764582837646440مشهد بلوار سجاد نبش زنبقمشهد912بلوار سجاد مشهد94535603411

خیرخیر37249786خیر0513724978637240403مشهد بلوار قرنی چهارراه ابوطالبمشهد920ابوطالب مشهد94635603511

بیمارستان قائم 94735603711

مشهد

خیربلی38445511خیر0513845321038443488مشهد خیابان احمدآباد داخل بیمارستان قائممشهد950

خیرخیر38417561خیر0513845896738417560مشهد خیابان احمدآباد مقابل بیمارستان قائممشهد999بهشت مشهد94835603811

مطهری بندرامام 94935607813

خمینی

مطهری 487

بندرامام

خوزستان سربندر بلوار آیت اله خامنه ای روبروی کتابخانه عمومی 

سربندر

خیرخیر52221049خیر0615223016152230160

خیرخیر36523777خیر0613652207736523777 جنب بانک ملت5و4خوزستان مالثانی بلوارامام خمینی بین خیابان مالثانی1115مالثانی95035605113

خیرخیر32229558خیر0813222955832227602مالیر بازار اصلیمالیر1202شهید وفایی مالیر95135656529

خیرخیر32255022خیر0813225524732255022مالیر بلوار انصار المهدی روبروی تامین اجتماعیمالیر260مالیر95235656729

بیمارستان دکتر 95335657729

غرضی مالیر

خیرخیر33333402خیر0813333340233333404مالیر بلوار جانبازان بیمارستان غرضیمالیر672

خیرخیر37824677خیر0413782467637824754آذربایجان شرقی ملکان خیابان امام روبروی شهرداریملکان443ملکان9543559431

خیرخیر34324758خیر0413432475834324757آذربایجان شرقی ممقان خیابان امام روبروی اداره برقممقان758ممقان9553559521

خیرخیر34643888خیر0133464691934643734منجیل خیابان اماممنجیل275منجیل95635643525

خیرخیر42226161خیر0444223208042229595مهاباد میدان شهرداری اول خیابان توحیدمهاباد256مهاباد9573562722

خیرخیر42223902خیر0444222992942223652مهاباد خیابان طالقانی شرقی جنب پاساژ شریف زادهمهاباد789جامی مهاباد9583562932

صالح الدین ایوبی 9593562992

مهاباد

خیرخیر42225705خیر0444222570542220392مهاباد خیابان جمهوری اسالمی خیابان صالح الدین ایوبیمهاباد916

شهید شهریکندی 9603563002

مهاباد

خیرخیر42338077خیر0444233883142338831مهاباد بلوار شهید شهریکندی روبروی ترمینالمهاباد919

بلیخیر33624940خیر0233362689933626621مهدیشهر میدان اماممهدی شهر376مهدی شهر سمنان96135613815

بلیخیر44250313خیر0114425667844225169آمل خیابان مهدیه جنب پاساژ اخوانمهدیه813بازارنوراسته  آمل96235653127

بلوار ارم 96335662831

مهرشهرکرج

بلیخیر33300928خیر0263330455433304556روبروی باغ سیب (ارم)کرج ابتدای بلوار امام خمینی مهرشهر مهر شهر1020

خیرخیر33826024خیر0843382602433822757مهران بلوار سید حسن چهارراه برقمهران891مرکزی  مهران9643567646

خیرخیر32520012خیر0353252001232522232یزد مهریز میدان شهید صدوقیمهریز392مهریزیزد96535661630

خیرخیر45229654خیر0444522966045226406میاندوآب خیابان طالقانی روبروی آزمایشگاه سینامیاندوآب1050طالقانی میاندوآب9663562602

خیرخیر45224666خیر0444524502645263477میاندوآب خیابان امام روبروی راسته بازارمیاندوآب1337بازار میاندوآب9673562662

خیرخیر45228052خیر0444522371145264597میاندوآب خیابان امام روبروی دارائیمیاندوآب253میاندوآب9683562712

خیرخیر45225600خیر0444522560045227260 شهریور تقاطع شهدا17میاندوآب خیابان میاندوآب405شهداء میاندوآب9693562792

خیرخیر52231322خیر0415223132352231321میانه خیابان امام روبروی شهرداریمیانه262میانه9703559321

خیرخیر52231325خیر0415222003352239554میانه خیابان امام خمینیمیانه476بازار میانه9713559441

خیرخیر32320101خیر0353232626232328087میبد خیابان طالقانیمیبد274میبد97235661130

خیرخیر32336774خیر0353233677432330551میبد خیابان امام محله یخدانمیبد996یخدان میبد97335662730

خیرخیر45423838خیر0314542383845423837میمه خیابان شریعتی روبروی پارک قدسمیمه549میمه9743567215

میدان شهداء 97535655128

میناب

خیرخیر42228450خیر0764222800542228407میناب میدان شهدامیناب1220

خیرخیر35225699خیر0173523006035221725گلستان مینودشت خیابان پاسداران نبش خیابان شهید آوینیمینودشت561مینودشت97635641424

خیرخیر46254507خیر0314625450746257037نائین خیابان امام خمینی روبروی سه راه پیرنیانائین369نائین9773567115

خیرخیر42647071خیر0314264015542645305نجف آباد خیابان امام بعد از چهارراه شهردارینجف آباد247نجف آباد9783566985

شیخ بهائی نجف 9793567505

آباد

خیرخیر42641543خیر0314264154342648180نجف آباد خیابان شیخ بهائی جنوبینجف آباد873

خیرخیر54262380خیر0115426237954262380شهریور جنب پل17نشتارود خیابان نشتارود866نشتارود98035653927

خیرخیر54222007بلی0315422200754224750شهریور17نطنز میدان نطنز359نطنز9813567095

بلیخیر45345757خیر0264534575745345859نظرآباد میدان شهدا خیایان شهدای جنوبینظرآباد1350نظرآباد98235663131

خیرخیر45222343خیر0514522019445222343خراسان رضوی نقاب بلوار امام رضانقاب930نقاب جوین98335603611

خیرخیر35622133خیر0443562560335625703نقده خیابان امام نرسیده به میدان شهدانقده402نقده9843562762

خیرخیر34744070خیر0113474907334744550نکا خیابان انقالب روبروی پاساژ بزرگنکا305نکا98535650227

خیرخیر34746305خیر0113474901634745561نکا خیابان انقالب نبش کوچه شهید خلیلینکا484آیت اله الئینی نکا98635651627

0453232724232322200نمین میدان شهدانمین597نمین اردبیل9873565973

5

خیرخیر32322005خیر

خیرخیر44511180خیر0114451118044511183نور میدان امام جنب تامین اجتماعینور382نور98835650627

خیرخیر32724164خیر0663272731532720500لرستان نورآباد خیابان امام خمینینور آباد726نور آباددلفان98935647826

خیرخیر42542684خیر0714252669042522683نورآباد بلوار بسیج روبروی دادگسترینورآباد583نورآبادممسنی99035621017

خیرخیر52333118خیر0115235069052350693نوشهر میدان آزادینوشهر242نوشهر99135649927

خیرخیر52334112خیر0115233562552337761نوشهر خیابان فردوسی جنب تامین اجتماعینوشهر486ملوان نوشهر99235651727

خیرخیر33221120خیر0813322112033245024نهاوند خیابان حافظنهاوند341نهاوند99335656829

خیرخیر33246175خیر0813324617533221477نهاوند خیابان ابوذرنهاوند943ابوذر نهاوند99435658329

خیرخیر32623944خیر20563262394432621355نهبندان خیابان شهداء نبش شهداء نهبندان607نهبندان99535597010

خیرخیر53830101خیر0715383010153830100نیریز میدان پانزده خرداد ابتدای خیابان ولی عصرنیریز372نیریز99635620017

بلیخیر43345505خیر0514334550643345505نیشابور میدان امامنیشابور245نیشابور99735599511

خیرخیر42211103خیر80514221110342211101و6نیشابور فردوسی شمالی بین فردوسی شمالی نیشابور648حکیم نیشابور99835602711

خیرخیر42224489خیر0514222233742224489نیشابور فردوسی جنوبینیشابور650عطار نیشابور99935602811

خیرخیر35222307خیر0543522230735222974نیکشهر خیابان امام خمینینیکشهر438نیکشهر100035615616

بلیخیر36733860خیر0213673383036733840پیشوا خیابان شریعتی روبروی کالنتریورامین1382پیشوا10013568808

بلیخیر36254290خیر0213626699536251017ورامین خیابان شهدا بعد از پمپ بنزینورامین229ورامین10023569318

خیرخیر32573402خیر0353257340232573702هرات خیابان امام خمینی روبروی داروخانه دهقانهرات870هرات100335662330

خیرخیر45128850خیر0834512885045128860هرسین میدان استقاللهرسین806هرسین کرمانشاه100435638722

تامین اجتماعی 10053566915

هرند

خیرخیر46403611خیر0314640361146403612هرند خیابان امام خمینی ساختمان تامین اجتماعیهرند1305



باجه عصردایره ارزیدورنگارصندوق امانات2تلفن1تلفنپیش شمارهآدرسشهرکدناماستانشمارهردیف

خیرخیر52625880خیر0415262588052625055هشترود خیابان امام خمینیهشترود599هشترود10063559511

خیرخیر42865940خیر0614286594042865950خوزستان هفت تپه سازمان تامین اجتماعیهفت تپه898هفت تپه100735609513

خیرخیر43584240خیر0614358424043581910خوزستان هفتگل خیابان مدرس روبروی بازار بصیرتهفتگل961هفتگل100835610213

خیرخیر32576011خیر0383257660132576010هفشجان خیابان کاشانی نبش خیابان امام حسینهفشجان838هفشجان10093569549

خیرخیر2522515خیر0813252251532524355همدان ابتدای خیابان تختیهمدان1129تختی همدان101035656229

خیربلی32519450بلی0813251585932519445همدان آرامگاه بوعلیهمدان221همدان101135656629

خیرخیر34504300خیر0813450430034504301همدان بهار خیابان امام خمینیهمدان379بهار همدان101235657029

خیرخیر32528885خیر0813252888532528884همدان خیابان شهدا نرسیده به فلکه خاکیهمدان408شهدای همدان101335657129

امامزاده عبداهلل 101435657329

همدان

خیرخیر32524316خیر0813252431632531691همدان میدان امامزاده عبداهللهمدان467

خیرخیر38276711خیر10813825224038276569همدان خیابان بوعلی سیزده خانه جنب تامین اجتماعی شماره همدان553ابن سینا همدان101535657429

شهرک شهید  101635657529

مدنی همدان

خیرخیر34299899خیر0813429989934299898همدان شهرک مدنی ورودی بیمارستان مدنیهمدان586

علوم پزشکی 101735657629

همدان

خیرخیر38380425خیر0813838042538380232همدان خیابان مهدیه روبروی پارک مردمهمدان647

گنبد علویان 101835657829

همدان

خیرخیر32514534خیر081325145343252545همدان خیابان عین القضات بازارگنبد علویانهمدان712

خیرخیر32516122خیر0813252776732523469همدان خیابان شریعتیهمدان713شریعتی همدان101935657929

خیرخیر32676002خیر0813267600232663035همدان فلکه چاپارخانههمدان749چاپارخانه همدان102035658129

خیرخیر38201821خیر0813320182233201825همدان میدان بعثتهمدان872بعثت همدان102135658229

هندیجان هندیجان شمالی خیابتان سلمان فارسی روبروی گمرک هندیجان962هندیجان102235610313

قدیم

خیرخیر52573025خیر0615257593052575939

تامین اجتماعی 102335639423

یاسوج

خیرخیر33346031خیر07433346032یاسوج خیابان معلمیاسوج1215

خیرخیر33225525خیر0743322109733225524یاسوج خیابان آیت اهلل طالقانییاسوج281یاسوج102435639523

علوم پزشکی 102535639823

یاسوج

فلکه )یاسوج بلوار مطهری بعد از میدان شهدای نیروی انتظامی یاسوج768

1بین خیابان سردار جنگل شمالی و خیابان شهدا (ساعت قدیم

خیرخیرخیر07433223350

شهید پارسی 102635639923

گچساران

خیرخیر32225200خیر0743222777032228670گچساران بلوار ولی عصریاسوج905

شهید چمران 102735640023

یاسوج

خیرخیر33228923خیر07433227828یاسوج خیابان جمهورییاسوج906

خیرخیر37251007بلی0353725173037250536یزد بلوار طالقانییزد1042پزشکان یزد102835660130

خیرخیر38248726خیر0353824872638243004یزد بلوار شهید دشتییزد1069وحدت یزد102935660230

خیرخیر36222686خیر0353622050136267258یزد بلوار امامزاده جعفریزد1070امامزاده جعفر یزد103035660330

خیرخیر36241639بلی0353624163836238202یزد خیابان آیت اله کاشانی سه راه شهید چمرانیزد1081آیت کاشانی یزد103135660430

خیرخیر37269915خیر0353726991537269914شهریور  جنب آموزش و پرورش ناحیه یک17یزد بلوار یزد1189معلم یزد103235660530

بلیخیر38227300خیر0353822730038227303یزد صفاییه بلوار شهید قندی بیمارستان شهید صدوقییزد1261ابن سینا یزد103335660730

خیرخیر36213007خیر0353621300736218001یزدخیابان امام خمینی  چهارراه دانشیزد1316چهارراه دانش یزد103435660830

بلیبلی36269311خیر0353627072336269311یزد میدان شهید بهشتییزد210یزد103535660930

خیرخیر37253568خیر0353726133037261331یزد بلوار شهید صدوقی جنب موسسه مهریزد290شهید صدوقی یزد103635661230

خیرخیر36260784خیر0353626078436265959یزد خیابان مهدییزد363مهدی یزد103735661430

خیرخیر35250244خیر0353525250635230905یزد بلوار جمهورییزد390جمهوری یزد103835661530

خیرخیر38274780خیر0353827478038274781یزد صفائیه بلوار دانشگاه جنب رستوران آفتابیزد538صفائیه یزد103935661830

خیرخیر38246694خیر0353824669438246320یزد بلوار دانشجویزد600بلواردانشجو یزد104035662030

خیرخیر36270007خیر0353627129636221143یزد خیابان قیام روبروی بازاریزد638بازار یزد104135662130

خیرخیر37233003خیر0353723300137233004یزد بلوار آزادگان نبش کوچه زینل مالکییزد766بلوار آزادگان یزد104235662230

خیرخیر37272506خیر0353727337237272152یزد شهرک صنعتی خضرآباد بلوار کاج نبش فرعی چهارمیزد871شهرک صنعتی یزد104335662430

خیرخیر32583140خیر0353258314032583301مروست خیابان امام میدان جهادیزد958مروست104435662530


