
لیست دفاتر تبریز
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

کیلومتر جاده تهران 7تبریز1240-10-72یوسف بهرام زاده1

روبروی بانک صادراتخ ششگالن تبریز1138-10-72ناهید لطفعلی نژاد2

بیالنکوهچهاراه خ بیالنکی تبریز1139-10-72پریزادآریانا3

خ انقالب -متر40تبریز1141-10-72زهرا کاظمی 4

شهرک باغمیشه تبریز1142-10-72جعفر مرزی5

مالزینالسیالب تبریز1143-10-72رقیه مظلومی6

و فیضیه بهار مابینخ آذربایجان تبریز1144-10-72رباب رفعتی7

پاستور جدید اول خ ارتش جنوبی تبریز1147-10-72وحدییوسف 8

داداش اباد -اخر مفتح تبریز1152-10-72علیرضا لطفی9

یکه دکان خ ستارخان تبریز1154-10-72خانیمرادعلی 10

خ باسمنج کوی پرواز تبریز1155-10-72حافظ اسماعیلی11

جدیریخ آزادی اول خ تبریز1156-10-72پریسا مصلح12

بازارفلکه ولیعصر خیابان تبریز1159-10-72المیرا بخشی 13

بازارایستگاه زعفرانیه تبریز1170-10-72مدینه آرزه14

کوثرتجاری مجتمع خ رسالت تبریز1171-10-72کورش نخلبند15

میدان پروازکوی پرواز تبریز1172-10-72ناصر فوری بیرق16

ج حسینیه آخونیاخونی خ تبریز1173-10-72رقیه پورانی17

انقالب میدان ارم تبریز1174-10-72شهاب سرودی18

راه آبرسان چهار خ  امام تبریز1176-10-72علیرضا حرافی19

سجادیهخ ماراالن  م تبریز1177-10-72حسین عینی زاده20



لیست دفاتر تبریز
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

الشعراروبروی مقبره -خ ثقه السالمتبریز1181-10-72لیال رهبری21

ساالریخ -خ الله تبریز1183-10-72احمد عسگری22

به طرف جاده سنتو  -راه آهن تبریز1186-10-72اعظم کرباسی23

میانیخیابان امامیه اول کمربند تبریز1187-10-72والیه محمدی24

پارکخ بهار جنب -اول خ مخابراتتبریز1188-10-72صالح امن زاده25

بقایهمیدان -آخرخ ماراالنتبریز1189-10-72وندمریم رحیمی 26

چهارسوبه طرف -چهاراه منتظریتبریز1190-10-72حسن محبی27

شهریور جدید17تبریز1191-10-72نیر زارع آبادی28

طالقانیاول شهرک تبریز1193-10-72شهال عثمانی29

جدیدشهریور 17خ تبریز1194-10-72نیرغالمی ترکمبور30

اولشهرک اندیشه فلکه تبریز1195-10-72حسین علیقلی زاده31

راه میدان جهادنصف تبریز1196-10-72مجتبی آریانا32

تیر جنب بیمارستان شمس7خ تبریز1198-10-72محمد اکبر پوری33

اعتصامیکوی ولیعصر خ پروین تبریز1199-10-72احسان مسلمی34

غربی خ گلبارانخ نگارستان فجر تبریز1200-10-72علیرضا زارع35

معلمفلکه شهرک ارم تبریز1208-10-72عابدیشجاع 36

سعدیخ آزادی اول خ تبریز1209-10-72ویدا وحدانی کیا37

خ منجم اول خ  حجتی تبریز1212-10-72محمد ابراهیمی 38

حافظچهارراه -خ آزادیتبریز1213-10-72زادههادی حسین 39

قاضیآخمقیه میدان شهید تبریز1215-10-72لیال قاسمی آقداش40



لیست دفاتر تبریز
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

خ طالقانی اول خ معراج تبریز1224-10-72لیالن غفاری زاده41

فهمیده میدان نرسیده به آخرخ عباسی تبریز1226-10-72جلیل صبوری نهند42

خ سربازشهیدچهار راه شمس تبریزی تبریز1229-10-72ناهید پروینی گلزار43

پاساژبهارستانمیدان ساعت تبریز1230-10-72حبیب حق لسان44

سجادیهمیدان نرسیده به ماراالن خ تبریز1234-10-72مهدی مستیمی45

خ بهار روبروی آموزشکده الزهراتبریز1235-10-72حسامیسکینه 46

وطالقانیارتش پاستورجدید مابین خ تبریز1236-10-72طاهر تاروردی پور47

صدرمتری 18مفتح خ 3آخر دارایی تبریز1239-10-72هادی شمس48

بلوار ملت روبروی ایران خودرو  تبریز1242-10-72علی خادمی49

بیمارستان نیکوکاریجنب عباسی خ تبریز1244-10-72شیوا اسفندی50

وطنجنب بانک مهر جمهوری خ تبریز1245-10-72نازیال پورابراهیم51

ارک کوچه خ شریعتی تبریز1246-10-72کاظم احمد پور52

امام روبروی پاساژسبالنخ تبریز1247-10-72اصغر حسن پور53

ولیعصرخیابانسه راهی تهران دروازه تبریز1248-10-72حسین حیدری54

پارگنگین ولیعصر خ هما فر نبش تبریز1249-10-72بابک نوروزی پناهی55

خ امام روبروی کاچیرانتبریز1250-10-72رفتارجاوید نیک 56

بهارمابین تقاطع قدس و -خ منجمتبریز1251-10-72اصغر راضی57

خ دارایی جدید روبروی مسجد شکلیتبریز1252-10-72میر مسعود موسوی58

پاستور جدید خ منتظری تبریز1256-10-72بهروز طالبی59

3بلوک رضوان شهر تبریز1258-10-72موسویاسماعیل 60



لیست دفاتر تبریز
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

میدان انقالبپل ارم تبریز1259-10-72انوریمقصود 61

ابادآخر خلیل پل ارم تبریز1260-10-72محمد حسینی62

نمازفلکه بازار تبریز1262-10-72اسماعیل نوروز زاده63

قنادی دقیقروبروی خیابان خیام تبریز1263-10-72صغری تقی پور64

اسالمشهرانتهای کوی تبریز1266-10-72شکرحسن پور 65

نشانیآتش ایستگاه باغمیشه تبریز1269-10-72نیر سعادت خواه66

(ع)حسینمیدان امام خ الله تبریز1287-10-72اسرافیل اسرافیلی67

خ راه آهن چهار راه خطیبتبریز1302-10-72جعفر شافعی68

تراکتورسازیبلوار ملت روبروی تبریز1303-10-72اکرمیغالمعلی 69

کبودخ امام روبروی مسجد تبریز1304-10-72مصطفی صادق نیا70

خ شریعتی مغازه های سنگیتبریز1305-10-72زادهمصطفی مصطفی 71

بازارچه سیالب اول خ ایده لوتبریز1307-10-72وحیده عبیری72

رجائیشهید عباسی خ چ تبریز1309-10-72پرویز عندلیب73

ابوذرمیدان اول چهارراه الله تبریز1310-10-72فرزانه نبوی74

پل شهرداریخ پاسداران تبریز1311-10-72صاحب علی خانی75

متحدچهارراه ملل تبریز1312-10-72اکرام عابدی76

فردوسی سه راه امینخ تبریز1313-10-72محمدهادی باقری77

طالقانیچهاراه ازادی خ تبریز1314-10-72رضا وارسته78

اصغرحاجی علی میدان خ مفتح تبریز1315-10-72صمد غفاری79

سرباالییاول آخمقیه تبریز1317-10-72علیرضا کالمی80



لیست دفاتر تبریز

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

بهارمابین چهارراه قدس و -خ منجمتبریز1318-10-72سمیه دباغ صادقپور81

بهارستاننرسیده به میدان مرزداران تبریز1320-10-72فرزانه جعفرزاده82

ملکوتیمغازه های پشت خ پاسداران تبریز1321-10-72صمد فروتن83

توانیرنرسیده به پل خ عباسی تبریز1322-10-72عابدیآصف 84

کبیرخ  دامپزشکی بازارچه امیر تبریز1324-10-72غزاله لطف الهی85

آبادنجار ایستگاه خ استاد جعفری تبریز1325-10-72علی ستاری86

مسجد امام حسن جنب خیابان رسالت تبریز1326-10-72فاطمه زمانی سبزی87

سهند کوی ائل گلی تبریز1328-10-72فاطمه احمدخانی88

خ وحدتقراملک تبریز1329-10-72اکبر خوش ظاهر89

خیامفلکه نبش جاده ائل گلی تبریز1330-10-72خدیجه امیر عباسیان90

چهارراه آخونیخیابان آذربایجان تبریز1331-10-72فرزندسعید 91

ساداتاز مسجد گر باالتر خ اره تبریز1334-10-72حمیمسید مهدی 92

چهارراه منصورخ امام تبریز1336-10-72پروین خلیل لو93

شمالیاال سالم ثقه خ تبریز1338-10-72میر یوسف حسینی94

طاقخیابان عباسی ایستگاه تبریز1339-10-72شهناز جوانی95

مسکنبانک دارایی جنب تبریز1341-10-72یعقوب مددی96

فاطمیهمیدان سنگی ساختمان تبریز1345-10-72پروانه قاسمی97

ابوذراز کوی باالتر خ آزادی تبریز1348-10-72فیروز پارسا خانقاه98

منظریهمیدان آزادی خ تبریز1349-10-72فتح اله نجاری99

متری فیضیه18آخرخ آذربایجان تبریز1352-10-72خدیجه نجاری100



لیست دفاتر تبریز

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

سنگیپشت  ساختمان آزادی خ تبریز1354-10-72سمیه حسامی سرند101

فلکه رودکیولیعصر تبریز1362-10-72امیرحسین جاویدی102

میردامادکوی تبریز1364-10-72زهره صمیمی اصل103

جدیدشهریور 17ختبریز1366-10-72حمید حکاک زاده104

روبروی مخابرات راه نصف تبریز1367-10-72رضا عبداله پور105

زیرگذرماراالنبه نرسیده آزادی خ تبریز1371-10-72ناصر صفارو106

از خ محمد نژادباالتر خ اشرفی الله تبریز1373-10-72مبلغغالمحسین 107

باغیخ شهید قره تبریز1380-10-72محمد ولی زاده108

اللهخ اشرفی الله چهارراه تبریز1382-10-72فرضزادهجهانبخش 109

کوی جاللیهچهاراه الله تبریز1383-10-72ناصر سعید وند110

نیشابوری خ عطار تبریز1389-10-72منیره سیاح فرد111

اصمعیخ شهید سرباز تبریز1391-10-72آرزو قربانی112

نیکوکاریبیمارستان جنب خ عباسی تبریز1392-10-72حاجیآقالرخانیکریم 113

فردوسیاغچیان پائین تر از فلکه تبریز1420-10-72سمیه جعفرزاده114

ابوذرخیابان اول شهرک چمران تبریز1423-10-72احمدباالگر115

روبروی آموزشگاه برادرانامام خیابان تبریز1429-10-72علی خسروحسینی116

ولیعصرسرباالیی تبریز1434-10-72مجید سوائی117

مرزداران خ پردیس کوی مریمتبریز1436-10-72جواد احمدزادنیا118

شهدابیمارستان گلشهر روبروی تبریز1387-10-72مجید حمیدی119

استاد جعفریباالتر از آذربایجان خ تبریز1394-10-72مسعود مسعودی فر120



لیست دفاتر تبریز

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

باغمیشه میدان اطلستبریز1395-10-72محمدرضا ولی پور121

متری20خ شهید منتظری خ تبریز1408-10-72علی همت جو122

چهارراه الله روبروی کتابخانهتبریز1414-10-72رقیه دوستی123

شهریور تقاطع ابوریحان17خ تبریز1417-10-72شکوفه فرساد124



لیست دفاتر مراغه

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

خ کاشانی جنب بهداشتمراغه1168-10-72محمد رضا تیموری125

خودروروبروی ایران شمالی خ معلم مراغه1192-10-72حسین عبدی آقکند126

فروشانجنب میدان آرد طالقانی خ مراغه1231-10-72رامین نازلیان127

خ چهار سو بازارمراغه1288-10-72مرسل ولیزاده128

روبروی قوامین خ خواجه نصیر مراغه1291-10-72ساسان جلیلی129

مخابراتروبروی نصیرجنوبی خواجه مراغه1306-10-72محمد عدلخواه130

قصرجنب تاالر کاشانی خیابان مراغه1323-10-72سعید وحدانی131

خیابان انقالب شمالی مراغه1333-10-72یاسمین بلوریان132

روبروی مسجد کافی قدس خ مراغه1351-10-72مهدی یاسمی133

شمالیخ خواجه نصیر مراغه1370-10-72منصور پیروی 134

شهرک ولیعصر میدان پروینمراغه1375-10-72لیال شمس135

خ خواجه نصیر جنب بانک صادراتمراغه1388-10-72فیروز حاجی زاده136

میدان مصلی پاسا ژ آزادیمراغه1405-10-72حیدر صالحی137

شهرک ولیعصر خ آزادگانمراغه1409-10-72سعید اکبری138

خ شهید بهشتی پاسا  ژ بانک سپهمراغه1412-10-72علی سپهر139

خ پاسداران ربروی کلینک قائممراغه1422-10-72یوسف طاهری140

کوره خانه پشت ترانس برق مراغه1424-10-72محمدرضا وند تمدن141

بهر آباد روبروی شهرداریمراغه1164-10-72بهمن ساعی بلکاباد142

اتوبان امیر کبیر میکاییل آبادمراغه1280-10-72ویدا شکری143

خ شهدا اسماعیلی میدان سیخ تاجمراغه1344-10-72حسن میر فردوسیان144



لیست دفاتر اهر

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

دادگستری تقاطع خ امام و بهاراهر1140-10-72فاروق رستم زاده145

میدان شهرداری جنب بانک مسکناهر1157-10-72شرکت پیشخوان خدمت146

خ رسالت تقاطع شیخ شهاباهر1180-10-72زینب برزگری147

نرسیده به فلکه دانشسرا–خ رسالت اهر1204-10-72علیرضا جهانی148

خ بهار جاده کلیبراهر1271-10-72علی سیفی قلعه جیق149

میدان یادبود روبرو ی مخابراتاهر1290-10-72سیمین حسنلو150

خ رسالت جنب مسجد دباغخانهاهر1295-10-72سهیال ضرغامپور151

خ قدس پاین تر از مسجد جامعاهر1319-10-72نیر ارسالنی152

بلوار ستارخان اول خ صاحب الزماناهر1365-10-72محبوب امیریان153

میدان معلم طبقه فوقانیاهر1372-10-72محبوب حسین پور 154

155
شرکت ارتباطات

فخر اهر
تقاطع بهار-خ امام اهر72-10-1385

خ آل محمد روبروی آتش نشانی قدیماهر1396-10-72نعمت عزیزی 156

خ کالنتری بلوار کارگر اهر1397-10-72محمد اکبرپور157

اول خ رسالتاهر1406-10-72جواد ارسالنی158

میدان یادبود  خ قدساهر1407-10-72ابوالفضل صفرکرد159

بیمارستان قدیم چلب وردیاهر1416-10-72صفر خواجه160

متری صاحب الزمان35خ اهر1418-10-72محمود عبدی آقکند161



لیست دفاتر بناب

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

مخابرات خ امام جنب بناب1136-10-72فریبا احمدی162

رسالتبلوار معلم میدان بناب1151-10-72عالیه عزیزی163

شهریارمیدان امام خ بناب1222-10-72ایوب ولی محمدی164

حالجانبازار باهنر خ بناب1276-10-72احترام سیاح بناب165

ساختمان سبزروبروی خ مطهری بناب1292-10-72پری محمودی166

کوی بنفشهاول خ امام بناب1293-10-72سعید سالمی167

خ مطهریمیدان امام حسین بناب1294-10-72سمیه اکبر ی168

روبروی مخابراتامام خ بناب1360-10-72الناز حاتمی169

روبروی کوی شهرداریمطهری شهید بناب1399-10-72سعید سالمی170

مرکزیپست باک باهنرروبروی خ بناب1400-10-72میرمحسن میر نعمتی171

روبروی پلیس راه و دانشگاه پیام نوربناب1401-10-72یگانه سپهر172

بانک رسالتباهنر روبروی خ شهید بناب1404-10-72احمد علی مفرح بناب173



لیست دفاتر مرند

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

174
خ پروین اعتصامی ج بانک صادراتمرند1145-10-72سعیدمیر یحیی پور 

175
ساختمان نیکوکنار  چای قیام خ مرند1153-10-72محمدرضا سرایدار

176
اول کوچه سمسامیشریعتی خ مرند1169-10-72سلمان اباذری

177
روبروی خ مطهریرنجبر خ شهید مرند1202-10-72محمد نژادیان

178
پل یالدوز جنب خ شریعتی شرقی مرند1233-10-72کبری حیدری

179
سرهنگپایین تر از مسجد رجائی خ مرند1282-10-72ناهید تصمیمی

180
روبروی استادیومخ پروین اعتصامی مرند1286-10-72رویا رجبی

181
مسکنبانک روبروی خ تختی مرند1359-10-72ساناز عظیمی

182
خ ایستگاه روبروی ساختمان مخابراتمرند1374-10-72فرزندبهمن 

183
بهزیستیاداره خ شهدا مرند1378-10-72رحمت اله همایونی



لیست دفاتر میانه

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

184
خ فرهنگیان باالتر از نانواییمیانه1207-10-72نسرین نیک مهر

185
میدان آزادی خ ش رحیمیمیانه1211-10-72علی عطائی

186
خ طالقانی  نبش کوچه یوسفیمیانه1216-10-72معصومه صلحی

187
خیابان شهید رحیمی میانه1218-10-72فرحناز اسدی

188
متری45شهرک اندیشه  خ میانه1219-10-72علیرضا مشایخی

189
روبروی جهاددانشگاهی-خ امام میانه1241-10-72محمد رضا کوزه گری

190
خ خیام جنوبی  روبروی اداره آبمیانه1270-10-72حسین شکوری کهی

191
خ خیام جنوبی  پشت پمپ بنزینمیانه1356-10-72اسحق حسنعلیزاده

192
خیابان مطهری تقاطع پیام نورمیانه1428-10-72محسن جاللی



لیست دفاتر سراب

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

193
چهار راه دارایی سراب1158-10-72پیمان نهانی

194
خ امام  بلوار توحیدسراب1210-10-72قدرت رجب زاده

195
خ بهشتی  جنب خوابگاهسراب1243-10-72مهدی نباتی

196
خ امام  چهاراره ساعتسراب1277-10-72نگار امینی

197
خ فردوسی شرقیسراب1281-10-72سمیه مبارکی

198
خ شهید مطهری شمالیسراب1355-10-72جواد سلیمان نژاد

199
خ فردوسی غربیسراب1419-10-72امین فتح اله زاده



لیست دفاتر ملکان

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

200
ملکان  بلوار جنوبیملکان1255-10-72شاپور بدل نژاد

201
خ امام جنب بانک رفاهملکان1279-10-72بهاره محمود پاشازاده

202
شهریور17خیابان ملکان1300-10-72غالمرضا اقتدارزاده

203
خ امام ابتدای بلوار شمالیملکان1327-10-72لیال مجتهدی

204
بلوار بسیجملکان1343-10-72شرکت کوثر سامان

205
خیابان امام کوی آزادیملکان1386-10-72مرتضی سلیمان فام

206
خ معلم جنب بانک مسکنملکان1402-10-72رضا زینالیان ملکی



لیست دفاتر عجب شیر

آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ردیف

207
خ امام باالتر از بانک ملتشیرعجب1167-10-72محمدرضا وطن دوست

208
خ امام پایین تر از بانک سپهشیرعجب1278-10-72شرکت آتی سیر جهان

209
خ امام خ شریعتی شیرعجب1361-10-72عفت غفاری

210
خ امام روبروی مخابرات شیرعجب1393-10-72پروانه بصیری پسیان

211
خ شریعنی شیرعجب1411-10-72زهرا آقائی

212
بلوار شهدا اول خیابان شهداشیرعجب1426-10-72وفا افشار



لیست دفاتر سایر شهرستانها
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

اول خ بهشتی آذرشهر1160-10-72الهمحمد رضا فتح 213

جنب سرای صبح خیزامام خ آذرشهر1166-10-72نادره دولتی214

مهاجرانجنب کوچه امام  خ آذرشهر1206-10-72حسن دادده215

روبروی شهرداریامام خیابان آذرشهر1421-10-72آذرشهرامین پیک 216

جنب تاالر صدفامام خیابان آذرشهر1425-10-72رقیه آقازاده 217

بهمن29خ بستان آباد1182-10-72اسماعیل باجنگجوی218

گرمابه کوثرروبروی خ طالقانی بستان آباد1285-10-72یعقوب خوش الحان219

پل هواییانقالب جنب میدان بستان آباد1340-10-72خلیل اربابی220

توحیدنبش میدان امام حسین بستان آباد1350-10-72رحیم باستان221

مطهریخ شهید بستان آباد1435-10-72حسن باستان 222

برقروبروی اداره خ امام هادیشهر1214-10-72سمیه شیخ لو223

ملیبانک جنب خ امام جعفر صادق هادیشهر1227-10-72معصومه فاتحی224

امام حسین میدان خ امام خمینی هادیشهر1299-10-72حمزه ملکی ارسی225

روبروی سپاه پاسدارانخ امام هادیشهر1347-10-72پریسا اعیانی علمداری226

مدنیخ شهید هادیشهر1390-10-72سمیرا ولیپور227

امامسردرود خ سردرود1237-10-72مینا علیزاده اسکوئی228

مطهریمتری شهید 25سردرود1377-10-72شهرام عابدی229

امام میدان امام خ سردرود1337-10-72الهام رضوی گاوگانی230

بنزینجنب پمپ امام خ سردرود1357-10-72علی ابراهیم پور باغی231

شمالیخ بهشتی هشترود1205-10-72مهدی موذنی232



لیست دفاتر سایر شهرستانها
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

روبروی مخابراتخ دکتر شریعتی هشترود1353-10-72امیرعلی اصغری233

عدالتروبروی سهام خ دانشگاه هشترود1358-10-72سعید امنی234

خ مخابرات خ امام هشترود1381-10-72فرهاد عبداله پور235

خ شهید قاضیخ امام اسکو1175-10-72رعنا اخالصی236

بانک ملتپشت خ طالقانی اسکو1221-10-72رامین جهانی237

طالقانی .. خ آیت ااسکو1369-10-72جواد دهقانی238

بانک ملیجنب خ امام شمالی خسروشهر1267-10-72حکیمه عبدی زاده239

مالیاتروبروی اداره امام خ خسروشهر1273-10-72پروین اژدری 240

جنوبیخ امام خسروشهر1403-10-72رضا عیدی 241

ملیجنب بانک پاسداران خ شبستر1146-10-72لیال صمدیان242

پاسدارانتقاطع خ بلوار بسیج شبستر1201-10-72زهرا فریدونی243

نمازباالتر از چهارراه شبستر1379-10-72لیال زمانی244

پلنرسیده به بدنی خ تربیت کلیبر1185-10-72محمد باقر زارع 245

فرمانداریخ کلیبر1368-10-72حبیب پور حسین246

ثبتروبروی اداره امام خ کلیبر1410-10-72بخش اله موسی پور247

خ امام روبروی مدرسه طالقانییامچی1220-10-72شرکت آران میشو248

روبروی خ شهید رجائیخ امام یامچی1308-10-72نژادعبدالعلی ...روح ا249

تعمیرگاهجنب امام خ یامچی1413-10-72یعقوب رضاپور250

شهرداریاز باالتر خ امام ایلخچی1178-10-72رویا حکیمی ایلخچی251

روبروی مخابراتخ امام ایلخچی1257-10-72فخرالدین قنبری252



لیست دفاتر سایر شهرستانها
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

جلفا فلکه عاشورا جنب ابزار جلیلیجلفا1268-10-72بهزاد خلقی253

فلکه عاشورا پاساژ شمس تبریزیجلفا1342-10-72علی فتح اله زاده254

شهر جدید سهند فاز یکسهند1228-10-72علیرضا فرشباف255

باالتر از اداره عمران2فاز سهند1332-10-72ام البنین صالحی256

خ امام جنب اداره برقگوگان1275-10-72علی حاجی کاظمی257

اول خ سعدی جهار راه مرکزیگوگان1284-10-72محمد غالمی258

خ امام فلکه سونگونورزقان1272-10-72یحیی رسول اهری259

خ امام روبوری درمانگاه بهداشت ورزقان1384-10-72شهال نصیرپور260

خ امامآبش احمد1184-10-72علویه کریمی261

55خ ولیعصر  پالک آقکند1232-10-72احد فرامرزی262

خ امام جنب بانک ملی باسمنج1253-10-72ابراهیم پیراسته263

خ امامبخشایش1148-10-72نادر اندیشه264

میدان امام حسینبناب جدید1346-10-72جعفر صادقی حق265

بخش کندوان خ امامترک1217-10-72فیروز جلیلی266

خ امامترکمنچای1261-10-72میر هادی موسوی267

خ امام تسوج1197-10-72ابوالفضل عیسی بیگلو268

تیکمه داش جاده ترانزیتتیکمه داش1298-10-72محمد رضایی269

خیابان جمهوری اسالمی ایرانخاروانا1427-10-72رعنا مداحی 270

جاده اصلی کلیبر-جانانلوخداآفرین1431-10-72منصوره مجرد271

میدان شهداخراجو1430-10-72صبا اسعدی272



لیست دفاتر سایر شهرستانها
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

خ امام پایینتر از نیروی انتظامیخمارلو1398-10-72خاتمه اصغرزاده273

خ بهزیستی ساختمان دفتر پستخواجه1165-10-72رضا درخشی خواجه274

37پالک -خ امامدوزدوزان1415-10-72یوسف قرنینی275

بلوار وحدت طبقه همکفزرنق1301-10-72سلیمان آل سلیمان276

خ امام روبروی هالل احمرزنوز1363-10-72شیوا ریاضی277

خ شهرداری ساختمان پستسیس1137-10-72فریده حبیب زاده278

فلکه حکیم نباتیسیه رود1149-10-72ولی حسین زاده279

شربیان خ امام خمینیشربیان1289-10-72رضا تقی زاده280

خ امام جنب چلوکبابی حاج حسینشرفخانه1432-10-72محمد جوالیی281

خ امام سه راهی عباس آبادشندآباد1316-10-72شرکت آریا ارتباطات282

متری45شهرک شهید سلیمی خ ش سلیمی1150-10-72رعنا شیخ عبداله زاده283

خ بهشتی جنب مسجد ولیعصرصوفیان1162-10-72کریم کریمی284

قره آغاج  خ امامقره آغاج1274-10-72معصومه صادقی285

خ امام فلکه نمازکشکسرای1265-10-72صمد یوسفی سرای286

میدان امام حسینکلوانق1335-10-72حسین کیوان پور287

کوزه کنان خ شهداکوزه کنان1264-10-72معصومه مطهری288

لیالن خ انقالب  م آذربایجانلیالن1297-10-72بهرام زارع289

خ امام میدان نماز جنب بانک ملتممقان1223-10-72امی جبارزاده290

خ امام روبروی شهرداریمهربان1163-10-72علی غفارنژاد291

روبروی جهاد کشاورزینظرکهریز1433-10-72احمد وکیلی292



لیست دفاتر سایر شهرستانها
آدرس دفترشهرکد پیشخوانمدیرنام ر

خ امام روبروی توسعه تعاون هریس1179-10-72کاظم علی اصغرزاده293

خ امام نبش چهارراه معلمهوراند1161-10-72قهرمان خیرخواه294

خ شهید گوزلیوایقان1238-10-72مهدی صادق زاده295


