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 به نام خدا 

 بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی راهنماي تهیه و استفاده از امضاي دیجیتال در سامانه

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                   شماره صفحه

 2                                        امضاي دیجیتال                   بارگذاريفرآیند  -1

 2                                    و باالتر 162نسخه  8دانلود نرم افزار جاوا ورژن -1-1

 2                              جاوا                   در برنامه انجام تنظیمات مورد نیاز- 1-2

 4                                                                 بارگذاري امضاي دیجیتال - 1-3

   4                                                                                                         راهنماي تهیه توکن -2

 6      اطالعات مراکز عرضه کننده توکن امضاي دیجیتال پیوست:
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در راستاي افزایش سهولت بکارگیري مشتریان از امضاي دیجیتال در سامانه بانکداري اینترنتی اشخاص حقوقی ، 

 راهنماي کاربري تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

 فرآیند نصب و راه اندازي امضاي دیجیتال -1

 :و باالتر 162نسخه  8دانلود نرم افزارجاوا ورژن  1-1

) دانلود bit 64یا  bit 32و یا باالتر (متناسب با نسخه ویندوز 162نسخه  8جاوا در گام اول ابتدا بایستی نرم افزار 

 از لینک ذیل استفاده نمایند: 162نسخه  8توانند جهت دانلود جاوا در صورت تمایل میمحترم  کاربرانگردد.

http://s9.picofile.com/file/8364468584/java_kit_8.rar.html 

هاي قدیمی من جمله ویندوز برروي سیستم عامل، هاي جدید نرم افزار جاوا با توجه به اینکه نصب نسخه :1نکته 

xp  ها مقدور نخواهد بود.سیستم عاملنوع از بر روي این  دیجیتالباشد لذا ارائه سرویس امضاي امکان پذیر نمی 

 نسبت به حذف آن از سیستم عامل خود اقدام نمایند.  java 6کاربران بایستی در صورت مشاهده برنامه  :2نکته 

 باشد.امکان استفاده از آخرین نسخه مرورگرها در سامانه فراهم می :3نکته 

 انجام تنظیمات مورد نیاز برروي جاوا : 1-2

 نمایند:از طریق ذیل نسبت به تنظیمات بعدي اقدام بایستی ، java از نصب نرم افزار اطمینانصاحبان امضاء پس از 

برروي  security را اجرا می کنیم سپس در قسمت javaنرم افزار  control panel فایل start از طریق منوي

را زده و لینک بانکداري اینترنتی  add کلیک کرده و گزینه …edit site list گزینه

)https://biz.bankmellat.ir (را وارد نموده و با کلید ok  پذیرد.ثبت عملیات انجام می 

 

 

http://s9.picofile.com/file/8364468584/java_kit_8.rar.html
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 بارگذاري امضاي دیجیتال: 1-3

دیجیتال را انتخاب می ي گزینه بارگذاري امضا ،از  منوي تنظیمات کاربردر صفحه کاربري خود صاحبان امضاء 

 نمایند.

درج کلمه رمز توکن، پیغام  و بارگذاريبا انتخاب پس از اتصال توکن به دستگاه و اطمینان از خواندن اطاعات ، 

 نمایش داده شده و فرآیند نصب به اتمام می رسد.  "بارگذاري با موفقیت انجام پذیرفت "

 

 

 

 

 

 

 

 

، از نصب جاواي مناسب و سایر  "الکترونیک خطا در خواندن گواهی امضاي "پیغام مشاهدهدر صورتی : 4نکته

 تنظیمات مذکور اطمینان حاصل شود. 

 باشند میسر خواهد بود. مذکور امکان استفاده از امضاي دیجیتال فقط در رایانه هایی که داراي تنظیمات  :5نکته

 راهنماي تهیه توکن: -2

بایستی نسبت به تهیه  یک ، ده از خدمت انتقال وجه در سامانههر یک از صاحبان امضاء درصورت استفا :6نکته 

  اقدام نمایند. شخص صاحب امضاءبه نام بامشخصات ذیل و الزاما عدد توکن 

که از  می باشد 3k توکن هاي مورد استفاده در سامانه هاي بانکداري اینترنتی حقوقی در حال حاضرتوکن

 نمایندگی هاي شرکت رمز نگاران آرك قابل تهیه می باشند. 
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 باشد:تلفن پشتیبان شرکت هاي مزبور به شرح ذیل می

 021-66120276و k3( 81695-021هاي شرکت رمز نگاران آرك (پشتیبانی توکن
 

و جهت تمدید مجدد بایستی به محل صدور باشد تاریخ اعتبار هر توکن از زمان صدور یک سال می :7نکته 

، لیکن در صورتی که صاحبان امضاء به هردلیلی قبل از منقضی شدن تاریخ مزبور اقدام به توکن مراجعه نمود 

فرمایند و پس اعالم تعویض آن نمایند (مفقودي ، خرابی و ...) ، بایستی مراتب را کتبا به شعبه افتتاح کننده حساب 

 از اعمال اصالحات سیستمی مورد نیاز توکن مجددا بارگذاري شود.

 

  گردد:به شرح پیوست ایفاد میي دیجیتال مراکز عرضه امضااطالعات 
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 مراکز عرضه کننده توکن 

 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

 اصفهان
 

 اصفهان
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

36636662)031(  ك باال چهارباغ آزادي میدان 
 سوپرشبنم جنب رئیسی

 اصفهان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32349999 )031(  خ روبروي جنوبی کاشانی خ 

 میرداماد

 اصفهان
 پیشخوان دفتر

 دولت
36514972 )031(   غدیر لپ ابتداي سپاهانشهر 

 وبیدگل  آران
 پیشخوان دفتر

 دولت
1630340)0913(  بهشتی شهید میدان 

  خور
 پیشخوان دفتر

 دولت
46324700)031(  محل جامع مسجد خ امام م 

 پست سابق

  آباد  دولت
 پیشخوان دفتر

 دولت
45820055)031(  82پ بهمن22خ اباد دولت 

 شهر  زرین
 پیشخوان دفتر

 دولت
52210745)031(   مدنی شهید خ 

 کاشان
 پیشخوان دفتر

 دولت
55513460)031(  بازارچه طالقانی خ راوند 

 شهرداري

 اصفهان
 پیشخوان دفتر

 دولت
33522184)031( کهندژ ابتداي بلوار امام  خ 

 رضا

 اصفهان
دفتر پیشخوان 

 دولت
33455205)031(  

کاوه بعد از بیمارستان -خ
سوانح سوختگی نرسیده به 

 20آبان جنب کوچه  25پل 

 اصفهان
دفتر پیشخوان 

 دولت
36306657)031(  

خ سجاد خ حضرت قائم 
(حجتیه) بعد از پل اتوبان 
همت نرسیده به چهارراه 

 مسرور نبش کوچه طالقانی 

 اصفهان
دفتر پیشخوان 

 دولت
36636662)031(  

دروازه شیراز ابتداي چهارباغ 
 39(رئیسی)باال کوچه 
 مجتمع سپید

 اصفهان
دفتر پیشخوان 

 دولت
32349999)031(  خ کاشانی جنوبی روبروي خ 

 میرداماد

 کاشان
دفتر پیشخوان 

 دولت
55420250)031( -2فاز-شهرك ناجی آباد 

 15کوچه مریم -بلوارگلستان

 کاشان
دفتر پیشخوان 

 دولت
55470001)031(  

چهارراه آیت -خیابان افضل
ساختمان -اله کاشانی
 ط همکف-خداوردیان
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

 

 فریدن
دفتر پیشخوان 

 دولت
57226761)031(  

خیابان شهید -داران
روبه روي اداره -بهشتی

 مالیاتی

 اصفهان
توسعه 

 ارتباطات پگاه
36283929)031(  

میدان آزادي ـ بلوار دانشگاه 
اصفهان ـ کوچه شهید 

) ـ روبروي 5موذن(شماره
 کانون زبان ایران

 اردبیل

 اردبیل
 پیشخوان دفتر

 دولت

  

33721519)045(  گلسار اول کشاورز خ 

 اردبیل
 پیشخوان دفتر

 دولت
)045(  

338477311 
 بانک جنب وحدت میدان

 وحدت کوچه کشاورزي

 اردبیل

 آباد  پارس
 پیشخوان دفتر

 دولت
32789399)045(  

 ملی بانک روبروي امام خ
 قدس شعبه

 خلخال
 پیشخوان دفتر

 دولت
32424953)045(  

 پیشخوان دفتر قاضیلر
 قاضیلر دولت

 خلخال
 پیشخوان دفتر

 دولت
32430300)045(  

 شهریور 17 بلوار خلخال
 فرمانداري روبروي

 گرمی
 پیشخوان دفتر

 دولت
 

 جنب امام خیابان
 شهرداري ساختمان

 اردبیل
 پیشخوان دفتر

 دولت
33616853)045(  

 شهرك اول شهدا بزرگراه
 خدمات دفتر توحید

 صنایعی ارتباطی

 اردبیل
 پیشخوان دفتر

 دولت
33846686)045(  

 کلخوران راه آباد سید
 سراي شیرینی از پایینتر
 سوپرمارکت جنب پیچک

 ابراهیمی

 اردبیل
 و آموزش مرکز

 صدرا پژوهش

  

33250543)045(  
 خیابان-دانش راه سه

 دوم طبقه-بیگ اسماعیل
 گرافیک نوین چاپ

 البرز

 کرج
 پیشخوان دفتر

 دولت
36311110)026(  

 امام بلوار شهر محمد
 بهشتی شهید خ خمینی

 آتشنشانی روبروي

 کرج
 پیشخوان دفتر

 دولت
12314117)026(  

 اول خ انتهاي کالك
 روبروي) جاللی شهید(

 ده پالك عفت مدرسه

)026(32314117 پیشخوان دفتر کرج  مقابل رضا امام بلوار 
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 
 5 تربیت نبش 7 اردالن دولت

 پاسارگاد ساختمان

 کرج
 پیشخوان دفتر

 دولت
36311110)026(  

 بهشتی ش محمدشهرخ
 آتشنشانی روبروي

 ساوجبالغ
 علمی مؤسسه
 فناور آموزشی

 ساوج آتیه

  

44213405)026(  

-مصلی خیابان-هشتگرد
-زعیم نخبه شهید کوچه
 واحد 2 طبقه-11پالك

 جنوبی

 کرج
 فنی مجتمع

 رایانگان
32207298)026(  

 بانک روبروي-بهار خیابان
 کوچه نبش-کارگران رفاه

 مهر

 ایالم

 ایالم
 پیشخوان دفتر

 دولت
)084(  22221543 

 خ ابتداي شهدا میدان
 شهدا

 ایالم
 پیشخوان دفتر

 دولت
)084(  22732347 

 خ ابتداي.سعدي چهارراه
 تختی

 ایالم
 پیشخوان دفتر

 دولت
33383827)084(  

 مصلی بلوار سابق فرودگاه
 سلمان میدان به نرسیده

 فارسی

 ایالم
 مؤسسه

 پویندگان
 ایالم عمران

  

32244938)084(  

 خیابان-رسالت خیابان
 صاحب مسجد

 نبش-)عج(الزمان
 دهگردي

آذربایجان 
 شرقی

 تبریز
 پیشخوان دفتر

 دولت
35556262)041(  

 جنوبی شریعتی خیابان
 43 پ  سنگی مغازه

 تبریز
 پیشخوان دفتر

 دولت
15530400)041(   نماز میدان 

 تبریز
 پیشخوان دفتر

 دولت
33452104)041(  

 تهران جاده کیلومتر7
 کرکج ورودي

 تبریز
 پیشخوان دفتر

 دولت
42282064)041(  

- 2فاز سهند شهرجدید
 جانبازان میدان نبش

 مرند
 پیشخوان دفتر

 دولت
32240910)041(  

 جنب بزرگ بازار شهدا خ
 سحر مرغ
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

آذربایجان 
 شرقی

 میانه
 پیشخوان دفتر

 دولت
16371126)041(  

 روبروي ملی بانک خ
 عفاف دبیرستان

 تبریز
 پیشخوان دفتر

 دولت
33375151)041(  

 بهشتی شهید چهارراه
 مجتمع -) سابق منصور(

 طبقه - اطلس تجاري
 11 واحد - همکف

 مراغه
 پیشخوان دفتر

 دولت
37250118)041(  

 خواجه خیابان-خانه کوره
-برق ترانس پشت-نصیر
-خیر جوانان روي روبه

 30پالك

 تبریز
 آموزش مرکز

  بازرگانی
33816296)041(  

 میدان-شهر رجائی
 ویال اول-دکترحسابی
 شهر

 مراغه
 موسسه
  آموزشی
  مدیریت

  

33223545)054(  
 راهسه -آهنراه خیابان
 آموزش مرکز خیام

 بازرگانی

 

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
12356277)044(  

 روبروي مطهري شهید خ
 313پ رضااباد مسجد

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
33369272)044(  55پ نبوت بلوار 

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
32255125)044(  

 بعثت اول.  بعثت چهارراه
 1/205 ك 1

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
32375028)044(  

 روي روبه-مهاباد دروازه
 فروشگاه جنب10+پلیس

 بوش

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
32258823)044(  234 پالك-جهاد میدان 

 خوي
 پیشخوان دفتر

 دولت
36241366)044(  

-مصال خیابان انتهاي
 روي روبه-جهاد میدان

 علیلو برادران فروشگاه

 خوي
 پیشخوان دفتر

 دولت
36250208)044(  

 پمپ جنب-ولیعصر بلوار
 بنزین

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
2255324)044(  جهاد میدان 
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
3863666 )044(  

 خیابان نبش باهنر بلوار
 کشاورز

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
)044(  2375028 

 روبروي مهاباد دروازه
 جنب 10+ پلیس
 افشار دفتر بوش فروشگاه

 ارومیه
 پیشخوان دفتر

 دولت
3445750)044(  امین دفتر کاشانی راه سه 

 خوي
 پیشخوان دفتر

 دولت
)044(  2343906 

 روبروي منتظري
 قمر بیمارستان

 خوي
 پیشخوان دفتر

 دولت
)044(  2341678 

 ازامامزاده باالتر کوچري
 جنب بهلول سید

 جعفري دکتر داروخانه

 مهاباد
 پیشخوان دفتر

 دولت
)044(  حافظ خ ابتدایی مالجامی 22243000 

 ارومیه

 مؤسسه
 مدیریت

 تام صنعتی
 آ پیوند

  

33431054)044(  
 روبروي-استادان خیابان
 امور و اوقاف کل اداره

 8 پالك-خیریه

 بوشهر
 

 بوشهر
 پیشخوان دفتر

 دولت
3525340)071(  

 بلوارشهید- سبزآباد
 مهر کوچه نبش- یاسینی

39 

 بوشهر
 پیشخوان دفتر

 دولت
33536861)077(  

 وب ساختمان فرودگاه خ
 نیدي عرب دفتر

 بوشهر
 پیشخوان دفتر

 دولت
33446733)077(  پست راه چهار بهمنی خ 

 بوشهر
 پیشخوان دفتر

 دولت
)077(  مزارعی بلوار برازجان 34251952 

 بوشهر
 پیشخوان دفتر

 دولت
)077(  33327313 

 خ ابتداي اباد صلح خ
 جمهوري

 خورموج
 پیشخوان دفتر

 دولت
)077(  35326868 

 مهدوي شهید میدان
 توسلی شهید خ ابتداي

 گناوه
 پیشخوان دفتر

 دولت
)077(  33149964 

 امام میدان سادات خ
 ملک کوچه نبش حسین

 فرد
)077(33564547  شرکت بوشهر  - مطهري شهید خیابان 
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 
 مهندسی

 تعالی مشاور
 جنوب گستر

 
 
 
  

 خیابان - هنر با راه چهار
 تاالر( المقدس بیت
 10 تالش کوچه -)پارچه

 13 پالك -

 تهران
 

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22452721)021(  

 سه روبروي ارتش اتوبان
 بانک جنب ازگل راه

 175 پالك رسالت

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44299272)021(  

 خیابان مرزداران خیابان
 اداري مجتمع  جنب ایثار

 امیرالمومنین مسجد
 1واحد 2 طبقه

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88679727)021(  

 میدان شرقی شمال ضلع
 خانواده دادگاه سمت

 واحد ونک بازار ساختمان
204 

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88348145)021(  

 قائم خ تیر هفت میدان
 پ فجر خ فراهانی مقام

 همکف ط 16

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88748372)021(  

 جنب شمالی سهروردي
 ساختمان بنزین پمپ
 6واحد 300پالك نیلی

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
66089600)021(  

 آزادي خ آزادي میدان
 ط میرقاسمی خ نبش
 46 پ ملی بانک فوقانی

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
55145002)021(  

 رنجبر خ جیحون انتهاي
 گلستانی راه 4 نبش

 22پ

 تهران

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
66951386)021(  

 -)عج( ولیعصر خیابان
 -جامی اتوبوس ایستگاه

 پالك-371 ساختمان
 6واحد - 1 طبقه -1050

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77621469)021(  181پ مجاهدین خ 

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77983737)021(  

 چهارراه بین دماوند خ
 ایستگاه خاقانی و آیت
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 
 پ عابر پل جنب ابوریحان
 1 و همکف ط 416

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
33454100)021(  

 راه چهار نبش مسعودیه
 201 پ کلهر خ دوم

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
55059565)021(  

 میدان ابتداي رجایی خ
 اول ط 175 پ بهشت

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44266431)021(  

 بین ستارخان
 621پ خسروواسدي

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
66301440)021(  

 تقاطع آباد یافت
 قهوه چهارراه الغدیرومعلم

 ماهان ساختمان خانه
 1واحد1ط458پ

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
55028331)021(  

 راه سه نو آباد خانی
 صمدي خیابان شریعتی

 41 پالك 52 کوچه نبش

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44517430)021(  

 صدف چهارراه تهرانسر
 جنب غربی نیلوفر اول

 45 پالك+ 10 پلیس

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44767615)021(  

 بلوار گلستان شهرك
 شمالی نبش امیرکبیر
 باالي کاج چهارراه

 13پالك شهاب داروخانه

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77846000)021(  

 راه سه شمالی مدنی خ
 بانک روبروي وحیدیه
 1022 پ ملت

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
33349324)021(  

 راه چهار شهریور17
 پالك سینا ابن خ شمس

34 

 تهران

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77984969)021(  

 واحد 4 پ امامت میدان
7 

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44065415)021(  

-کاشانی اهللا آیت بلوار
 منطقه شهرداري روبروي

-3واحد-اول طبقه-5
 418 پالك

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77686673)021(  

 پل فاصل حد انقالب خ
 چوبی پل و روشندالن

 اعتمادي کوچه نبش
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
33079664)021(  

 خیابان - پیروزي خیابان
 613 پالك - شمالی نبرد

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88061054)021(  

 از بعد-مالصدرا خیابان
-47 پالك-کردستان پل

 5 واحد

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88967909)021(  

 بلوار - ولیعصر میدان
 خیابان - کشاورز

 - 394 پالك - فلسطین
 12 واحد - 3 طبقه

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22426790)021(  

 بعداز اردبیلی مقدسخ 
 کوچه نبش الف میدان
 واحد 104 پالك شیرین

 همکف

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77212823)021(  

 نرسیده آزاد بخت خیابان
 نانوایی جنب نو تهران به

 123 پالك بربري

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
66178624)021(  

 جنب  خمینی امام خ
 705اشتر مالک مخابرات

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22114742)021(  

 نبش آباد سعادت
 واحدیک6پ5خ

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44757000)021(  

 شهرك-22 منطقه
 نبش-کاج بلوار-گلستان

-78 پالك-نهم سروستان
 اول طبقه

 تهران

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22773257)021(  

 خ-پاسداران خیابان
 خیابان بین-دولت
 نبش-دلبخواه و دیباجی

 134پ محسنیان خ

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
55686764)021(  

 فریدون شهید خ-جوادیه
 147پ-نوري

 پاکدشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
36045384)021(  

 ولیعصر خیابان پاکدشت
 طباطبایی عالمه خیابان

 138پ
)021(76202090 پیشخوان دفتر پردیس  پلیس از باالتر-جاجرود 
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 
 امام مسجد جنب-راه دولت

 13 پ-همکف ط-رضا

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77061860)021(  

 خیابان-تهرانپارس
 1ط-88پ-استخر

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22386961)021(  

 شهرك-آباد سعادت
-پیام بلوار-مخابرات
 41پ-21 خیابان

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22134238)021(  

 ایثارگران خیابان-فرحزاد
 زاده امام خیابان-شمالی

 56پالك-داود

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
55365166)021(  

 چهار نبش-جنوبی کارگر
 1 ط-236 پ-لشگر راه

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44660401)021(  

-2 فاز-اکباتان شهرك
-شمالی گلهاي مجتمع

 213 واحد

 ورامین
 پیشخوان دفتر

 دولت
36286067)021(  

-حسین امام میدان
-قندي شهید خیابان

 35پ

 تهران
 آموزش مرکز

 بازرگانی
8695)021(  214 

-کارگرشمالی خیابان
-الله پارك روبروي

 اول طبقه-1204پالك

 اسالمشهر
 پیشخوان دفتر

 دولت
55251427)021(  

 بلوار -چهاردانگه
 -غنی کوچه -فارسیان

 6 شماره

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88569413)021(  

 سپهر خ غرب شهرك
 27 و یادگار مج 3 گلبرگ

 تهران

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22317501)021(  

 رسالت،خیابان بزرگراه
 رحیمی هاشم،خیابان بنی

 طبقه 25/002 کلور،پالك
 1واحد اول

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44065415)021(  

-کاشانی اهللا آیت بلوار
 منطقه شهرداري روبروي

-3واحد-اول طبقه-5
 418 پالك

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77983737)021(  

 نبش دماوند خیابان
 597پ آیت چهاراه

)021(33079664 پیشخوان دفتر تهران  خیابان - پیروزي خیابان 
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 
 613 پالك - شمالی نبرد دولت

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88338580)021(  

 از باالتر شمالی، کارگر
 2ط ،289پ ، بنزین پمپ

 2 احد و

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77061860)021(  

 خیابان-تهرانپارس
 طبقه -88 پالك-استخر

 اول

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
77983737)021(  

 چهارراه بین دماوند خ
 ایستگاه خاقانی و آیت

 پ عابر پل جنب ابوریحان
 1 و همکف ط 416

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88063232)021(  

 اسد الدین جمال سید
 پ. 67 خ نبش.  آبادي

25 

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
88715445)021(  

 و مقام قائم بین بهشتی خ
 442 پ شیرازي میرزاي

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
22773257)021(  

-کالهدوز شهید خیابان
 راه چهار حدفاصل

 نبش-اختیاریه و دیباجی
 134پالك-محسنیان

 تهران
 پیشخوان دفتر

 دولت
44266431)021(  

 و خسرو بین ستارخان خ
 پاساژ روبروي اسدي
 همکف 615 پ مروارید

 تهران

 رئشهر
 پیشخوان دفتر

 دولت
55952875)021(  

 رفاه کوچه قم خیابان
 دارایی جنب

 تهران
محمدرضا 

 عسگري

 

55168409)021(  

 بازار –د خردا15 خ
 مسجد کوچه – آهنگران
 بازار پاساژ – جامع
 – دوم طبقه – مشترك

 6 شماره

 تهران
 زاویه شرکت
 فردا سبز

88692121)021(  

 پل-شمال چمران بزرگراه
 امام دانشگاه(مدیریت

 عالمه خیابان-))ع(صادق
 -جنوبی طباطبائی

-طوس اداري مجتمع
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 
 66الی63 پالك-اول طبقه

چهارمحال 
 بختیاري

 شهرکرد
 پیشخوان دفتر

 دولت

  

33349170)038( 
 کوچه نبش شریعتی بلوار

34 

 شهرکرد
 پیشخوان دفتر

 دولت
32224349)038(  

 جنب استانداري چهاراه
 کیلیم مبلمان

 کیار
 پیشخوان دفتر

 دولت
32624114)038(  

-شهرداري میدان شلمزار
 شهرداري روي روبه

چهارمحال 
 بختیاري

 شهرکرد
 پیشخوان دفتر

 دولت
33349170)038(  

بلوار شریعتی نبش 
 38کوچه

 بروجن
 پیشخوان دفتر

 دولت
34233531)038(  

 روي روبه مدرس بلوار
 واحوال ثبت اداره

  شلمزار
 پیشخوان دفتر

 دولت
32624114)038(  نماز میدان - شلمزار 

 شهرکرد
 پیشخوان دفتر

 دولت
33347287)038(  

 راه چهار نبش.حافظ بلوار
 )بهشتی شهید(ورزش

 شهرکرد
 پیشخوان دفتر

 دولت
32245061 )038(  

 کوچه نبش-کاشانی بلوار
79 

 شهرکرد
 پیشخوان دفتر

 دولت
32254030)038(  

 کالنتري مقابل سعدي خ
 44 ك 11

 لردگان
 پیشخوان دفتر

 دولت
34449230)038(  ولیعصر پاساژ ولیعصر خ 

 شهرکرد

 شرکت
 آموزشی
 پارسیس
 جهانبین

  

32275779)038(  
 جنوبی فردوسی خیابان

  24 کوچه

 چابهار چابهار
 سیماي شرکت

 پردازشگران
 روز دانش

33223545)054(  
 و تجاري آزاد منطقه
 بین دانشگاه-صنعتی

 چابهار المللی

خراسان 
 جنوبی

)0915(51251178 امیر معتمدي بیرجند  
بلوار هفت تیر خیابان ویال 

 8واحد  17پالك 

خراسان 
 جنوبی

 بیرجند
 پیشخوان دفتر

 دولت
32210002)605(  

-غربی دوم متري بیست
 صفوي نواب نبش-مدرس

1 
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

 بیرجند
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

32210666)605(  
 152پالك 9و7 معلم بین

  رسمی اسناد دفتر جنب

 طبس
 پیشخوان دفتر

 دولت
82760032)056(  

 بازار پشت-امام میدان
 مسگرها

 فردوس
 پیشخوان دفتر

 دولت
72911432)056(  

 نبش بهشتی بلوارشهید
 جانبازان چهارراه

 بیرجند
 مجتمع
 آموزشی
 پادمیرا

32239440)056(  
-15 مدرس خیابان

 17پالك

خراسان 
 رضوي

 مشهد
 پیشخوان دفتر

 دولت
36045940)056(  47و45 امامت بین 

 مشهد
 پیشخوان دفتر

 دولت
36300 )056(  

 22 و 20 بین سجاد واربل
 420 پ

 مشهد

 پژوهشکده
 مدیریت علوم

 مهندسی و
 هاي سیستم

 شرق

  

36013181)051(  

 خیابان ـ سجاد بلوار
 ابن ـنبش18بهارستان

 ساختمان-20سینا
-184 شماره-مولوي

 1واحد

 بجنورد
 پیشخوان دفتر

 دولت
32240406)058(  

-ژاندارمري چهارراه نبش
 گرندي شیرینی جنب

 بجنورد
 پیشخوان دفتر

 دولت
32240406)058(  

 چهارراه غربی طالقانی خ
 تقاطع نبش ژاندارمري

 بجنورد
 پیشخوان دفتر

 دولت
3227778)058(  44پالك-آزادي خیابان 

 بجنورد

 آموزش شرکت
 پژوهش و

 مدیریت
 خراسان
 شمالی

32720030)058( 

 خمینی امام خیابان
 امام حدفاصل-شرقی
 تقاطع-12و10خمینی

 -معصوم حسینی

 خرمشهر  
 پیشخوان دفتر

 دولت
53510090)061(  فارس خلیج خ 

 اهواز
 پیشخوان دفتر

 دولت
33339222)061(  

-خ نبش انقالب-خ امانیه
 مستعان

 اهواز
 شرکت

 نوین  فرزانگان
34431083)061(  

 شهرك -پاسداران بلوار
 سلیمی شهید صنعتی
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 
 شماره صنعتی شهرك( زاگرس

 فنی ساختمان) یک
 واحد سوم طبقه مهندسی

19 

 زنجان
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

33362002 )240(  
 خ ابتداي میدان سبزه

 6پ فردوسی

 زنجان
 پیشخوان دفتر

 دولت
33322778)061(  

 راه 4 از باالتر امام خیابان
 697 پالك جهان صدر

 زنجان

 مؤسسه
 علوم آموزش

 بازرگانی
 زنجان

(024)33410470 
 فلکه- آزادگان شهرك
 مسجد پشت- آزادگان
 ) ع( علی امام

 شیراز
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

36224730)071(  
 ب گلستان هركش

 14 ك کشاورز

 ارسنجان
 پیشخوان دفتر

 دولت
43528725)071(  پاسداران بلوار انتهاي 

 شیراز
 پیشخوان دفتر

 دولت
32324526)071(  نادر باسکول نادر خیابان 

 شیراز
 پیشخوان دفتر

 دولت
36316875)071(  

 فرهنگ بلوار معلم میدان
  6کوچه نبش شهر

 شیراز
 پیشخوان دفتر

 دولت
32343728)071(  

 حدفاصل غربی هدایت
 باغشاه و متري بیست

 8 کوچه روبروي

 المرد
 پیشخوان دفتر

 دولت
52726627)071(  

 پاساژ خرداد 15 خیابان
 کوثر

 نورآباد
 پیشخوان دفتر

 دولت
42541993)071(  

 وب ساختمان طالقانی خ
 گستر

  شیراز
 پیشخوان دفتر

 دولت
38245336)071(  

 چنوبی عدالت بلوار
 فروشگاه از بعد  56کوچه

 کوچه داخل نگین

 شیراز
 پیشخوان دفتر

 دولت
32344700)071(  

 سینما متري سی شیراز
 کالنتري روبروي سعدي

  طاها ساختمان
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

 شیراز
 پیشخوان دفتر

 دولت
36413337)071(  

 بلوار ابتداي-صدرامال
 5ایران خیابان نبش-ایران

 شیراز فارس

 توسعه مؤسسه
 اقتصادي

 سازان تصمیم
 جنوب

(071)36261097 
 خیابان-مالصدرا-شیراز

  6 کوچه نبش-خلیلی

 زاهدان 
 پیک شرکت

 توسعه

  

31135592)054(  

 جمهوري بلوار تقاطع
 و علم پارك -وبزرگمهر
 -دوم طبقه - فناوري

 306 واحد -چپ سمت

 

 دامغان
 پیشخوان دفتر

 دولت
35251717)023(  

 غربی جنت باغ خیابان
 میرکمالی نانوایی روبروي

 سمنان
 پیشخوان دفتر

 دولت
33348004)023(  

 بلوارولیعصر ابتداي
 ولیعصر مسجد روبروي

 همکف طبقه

 قزوین

 قزوین
 پیشخوان دفتر

 دولت
 

33688398)028(  
 روبروي بابایی شهید خ

 استاندارد اداره

 قزوین
 علم پژوهنده

 سورنا آفرین
33686626)028(  

-بابایی شهید خیابان
 18پالك-33کوچه

 قم
 پیشخوان دفتر

 دولت

  

38800485)025(  
 ، شاهد بلوار ، توحید

 ،) ع( حسین امام میدان
 جمهوري بلوار ابتداي

 قم
 پیشخوان دفتر

 دولت
38908500)025(  

 نبش توحیدجوادالئمه
 جمهوري تقاطع

 قم

 مؤسسه
 علوم آموزش
 استان بازرگانی
 قم

37714088)025(  
 مجتمع – خرداد 15 بلوار

 طبقه – اصناف اداري
 زیرین

 قشم قشم
 صدرا موسسه

 علوم
 بندرعباس

32239281)076(  
 خیابان-زال و سام شهرك
-1 بلوط خیابان-بلوط

 ورزشی سالن جنب
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 شهر استان
واحد عرضه 

 کننده
 آدرس تلفن نوع توکن مورد عرضه

K3 

 سقز 
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

36248165)087(  
 راهی سه پایین بهارستان

 سازي چرخه سه

 سنندج کردستان
 آمار شرکت

 سنندج بهداد
(087)33286865 

-تعریف شهید خیابان
-فردوسی ساختمان

 افزار نوشت روبروي
 سوم طبقه-قریشی

 10واحد

 

 جیرفت
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

43217064)034(  
 خیابان فرمانداري روبروي

 دارایی اداره جنب

 کرمان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32523160)034(  1 تعاونی جنب ترمینال 

 کرمان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32519221)034(  

 حدفاصل شمالی ابوذر
 23 و 21 کوچه

 کرمان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32523160)034(  

-قدیم ترمینال-بلوارقدس
 16 کالنتري روي روبه

 کرمان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32121140)034(  

-اسالمی جمهوري بلوار
 امیرکبیر راه چهار از بعد

 کرمان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32228979)034(  

 حد-هنر با شهید خیابان
 جنب-4 و2 کوچه فاصل

 مادر داروخانه

 کرمان

 علوم شرکت
 و اقتصادي
 بازرگانی
 کرمان

(034)33325265 
-) زریسف(شهداء خیابان
 کوچه- معلم خانه روبروي

 6 شماره

 غرب آباد  اسالم
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

45223292 )083(  
 نبش ولیعصر شهرك

 چهارراه

 کرمانشاه
 پیشخوان دفتر

 دولت
37212782 )083(  

 روبروي نقلیه خ
 خمینی امام بیمارستان

 رنجبر کوي نبش
 دفترمهرگان

 کرمانشاه
 پیشخوان دفتر

 دولت
37218133)083(  

 متري40.جوانشیر چهارراه
 438 پالك غربی مطهري

)083(37221011 پیشخوان دفتر کرمانشاه  روبه اقا وکیل چهارراه 
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 طبقه ملت بانک روي دولت

  10+ پلیس زیرین

 غرب آباد اسالم
 پیشخوان دفتر

 دولت
45223292)083(  

 سید خ-ولیعصر شهرك
 چهار نبش-خمینی احمد

 71پ-اول راه

 یاسوج
 پیشخوان دفتر

 دولت

  

33235740)074(  
 بیمارستان روي روبه

 کوچه-بهشتی شهید
 7پ-5سردار

 یاسوج
 پیشخوان دفتر

 دولت
9831815)9370(  

 بین -مطهري خیابان
 2 و 1 شهداي

 یاسوج
 پیشخوان دفتر

 دولت
33223934)074(  

 چمران بلوار ابتداي
 ارم هتل روبروي

 دهدشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
32270302)074(  

 پاساژ جنب سپاه خیابان
 خدمات دفتر پزشکان
 ایرانیان پیک ارتباطی

 یاسوج
 پیشخوان دفتر

 دولت
33222463)074(  

 جنگل سردار خیابان
 دادگاه از باالتر- شمالی

  انقالب

کهکیلویه 
و 

 بویراحمد

 گچساران
 پیشخوان دفتر

 دولت
32227105)074(  

 روي روبه-ساعت راه چهار
 مرکزي صادرات بانک

 یاسوج
 آموزش شرکت

 بازرگانی
 یاسوج دناکوشا

(074)33228399 

 خیابان -مطهري بلوار
 مرکز ساختمان -2 معلم

 طبقه بازرگانی آموزش
 دوم

 گنبدکاووس
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

35232120)017(  
 سیدجمال خ مینودشت

 24شکوفه نبش الدین

 گرگان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32358002)017(  

 جنب 8 عدالت ولیعصر خ
 مجتمع مصیبی پاساژ

 جرجانی

 گرگان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32255119)017(  14 الله نبش شهداء خ 

 قال آق
 پیشخوان دفتر

 دولت
34523700)017(  

-باهنر شهید خیابان
 گرکز شهید خیابان

 گرگان
 صنعت شرکت

 کاران
(017)32154560 

 مطهري شهید خیابان
 مطهري نبش-جنوبی
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 -14 کارآفرین

 بندرانزلی
 پیشخوان دفتر

 دولت
44510506 )013(  

 به نرسیده تکاوران خ
  خودرو ایران

 رشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
33367515)013(  

 ساختمانهاي زیر گاز فلکه
 رامیزا

 رشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
33240148)013(  

 جنب سردارجنگل خ
 اباد کرف مسجد

 رشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
33544112)013(  

 الكپ طالقانی خیابان
109 

 رشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
33720870)013(  

 باال-عرفان خ-انزلی جاده
 کویخ

 رشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
33337306)013(  

 خ دریایی نیروي م
 مدیریت روبروي پاسداران

 آموزش مرکز

 رشت
 پیشخوان دفتر

 دولت
33251316)013(  

 روي روبه-بیستون خیابان
 بیستون پاساژ

 رشت
 توسعه شرکت
 مدیران تجارت

 تعالی
(013)33261046 

 خیابان ـ میدان سبزه
 مقابل ـ) بیستون(طالقانی
 کوچه ـ صفاري دهانه
 562پالك ـ 1زاده نصراهللا

 لرستان
 

 بهار رایانه خرم  آباد

 

33244570)066(  
 روبروي –خیابان انقالب 

 جنب – آراسته 6 کوچه
 مهراقتصاد بانک

 الیگودرز
دفتر پیشخوان 

 دولت
43345566)066(  

 شمالی ولیعصر خیابان
 شهید چهارراه نبش

 محمودي

 بروجرد
دفتر پیشخوان 

 دولت
42453789)066(  

 جنب اباد علی خیابان
 صادرات بانک

 پلدختر
دفتر پیشخوان 

 دولت
32228762)066(  احمر هالل روبروي 

 پلدختر
دفتر پیشخوان 

 دولت
32220123)066(  

 جنب-خمینی امام خیابان
 روي روبه-مسکن بانک

 صادرات بانک

 خرم  آباد
دفتر پیشخوان 

 دولت
33217566)066(  

 بن کوچه- انقالب خیابان
 خیابان بین آزادي بست
 آراسته یک کوچه و رازي
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 خرم  آباد
دفتر پیشخوان 

 دولت
33217566)066(  

کوچه بن -خیابان انقالب 
بست آزادي بین خیابان 
 رازي و کوچه یک آراسته

 خرم  آباد
دفتر پیشخوان 

 دولت
33326267)066(  

کوچه -علوي
 661پالك-شهیدسپهوند

 خرم آباد 
دفتر پیشخوان 

 دولت
33207584)066(  

مطهري باالتراز شوراي 
 شهر

 خرم آباد 
دفتر پیشخوان 

 دولت
33211039)066(  

بلوار ولیعصر (عج) تقاطع 
 بلوار پژوهنده

 خرم آباد 
دفتر پیشخوان 

 دولت
33422092)066(  

میدان امام حسین (ع)خ 
 بارفروشی سابق

 بروجرد
دفتر پیشخوان 

 دولت
42453789)066(  

جنب -خیابان علی آباد
 بانک صادرات

 بروجرد
شرکت 
فرادیس 
 بروجرد

42538961)066(  

-جنوبیخیابان حافظ 
-53پالك -کوچه افشار

مرکز رشد فنآوري 
 شهرستان بروجرد

 آمل
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

43115480)011(  بخشداري جنب دابودشت 

 ساري
 پیشخوان دفتر

 دولت
33207023)011(  

 کمربندي خزر میدان
 باهنر کوي روبروي غربی

 شهید خیابان ابتداي
  فرجی

 رهقائمش
 پیشخوان دفتر

 دولت
42236340)011(  

 فرهنگ چهارراه ساري خ
 سیدین کوي

 آمل
 پیشخوان دفتر

 دولت
43245333)011(  

 میدان-رضا امام خیابان
 31 رضوان نبش-صدف

 ساري
 فنی مجتمع

 صنعت رایان
33253316)011(  

 کوچه-معلم خیابان
 ساختمان جنب-مدیریت

  ریزي برنامه و مدیریت

 اراك
 پیشخوان دفتر

 دولت
  

13247402)086(  ساعت میدان مقام قایم خ 

 ساوه
 پیشخوان دفتر

 دولت
42232492)086(  

 نبش مطهري خیابان
 18 مطهري
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 ساوه
 پیشخوان دفتر

 دولت
42342020)086(   شهرصنعتی 

 مرکزي

 محالت
 پیشخوان دفتر

 دولت
44233320)086(  

 جنب-خرداد 15 خیابان
 شرکت، 12 بوستان

 ارتباطی خدمات تعاونی
 محالت سبز

 اراك
 پیشخوان دفتر

 دولت
32272625)086(  

 جنب مشهد خ انتهاي
 نشانی اتش

 اراك
 پیشخوان دفتر

 دولت
33259778)086(  

 ك قران فلکه مشهد خ
 والشجردي

 اراك
 پیشخوان دفتر

 دولت
34224290)086(  

 گردو چهاراه شریعتی خ
 بهادري کوچه نبش

 اراك
 پیشخوان دفتر

 دولت
13681387)086(  

 جهادسازندگی خیابان
 حسین امام خیابان نبش

 اراك
 پیشخوان دفتر

 دولت
33673124)086(   بهزیستی خ دانشگاه خ 

 اراك
 پیشخوان دفتر

 دولت
32273374)086(  

-محسنی خیابان انتهاي
 ادبجو به نرسیده

 اراك
 رهنمون

 شیده صنعت
34132885)086(  

-خمینی امام میدان
 شماره صنعتی شهرك

 فناوري خدمات مرکز-یک
-3طبقه-کار و کسب

 303واحد

 بندرعباس
 پیشخوان دفتر

 دولت

  

33550219)076(  
 راه سه-پاسداران بلوار

 شمالی ضلع جهانبار
 بازرگان سرخانه

 بستک
 پیشخوان دفتر

 دولت
44321311)076(  

 به نرسیده شهدا بلوار
 مجتمع برق توزیع شرکت

 طبقه تفریحی تجاري
 همکف

 بندرعباس هرمزگان
 پیشخوان دفتر

 دولت
33335164 )076(  

 شهداء پارك - آزادگان
 خور سمت به) آزادگان(

 -)شمالی نایبند(نایبند
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 - آزادگان سرور بلوار

 آزادگان سرور کوچه نبش
3 

 بندرعباس
 پیشخوان دفتر

 دولت
33318164)076(  

 ورودي-شهرنمایش
 عرفان ساختمان-ازادگان
 همکف طبقه-

 بندرعباس
 پیشخوان دفتر

 دولت
33674700)076(  

-ناخدا نخل چهارراه
 -ترمینال خیابان ابتداي
 13 پالك شقایق خیابان

 بندرلنگه
 پیشخوان دفتر

 دولت
44242607)076(  

 اداره قدیم ساختمان
 ملت بانک پشت پست

 میناب
 پیشخوان دفتر

 دولت
42228594)076(  

 پاساژ امینی شهید خ
 حیدرپور

 بستک
 پیشخوان دفتر

 دولت
44325333)076(  

 بانک جنب-بسیج میدان
 ملی

 بندرعباس
 صدرا مؤسسه

 علوم
 بندرعباس

33550066)076(  
 بلوار-یادبود میدان
 اداره روبروي-پاسداران

 دخانیات

 رزن
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

36227539)081(  
 جنب-خمینی امام خ

 کشاورزي بانک

 مالیر
 پیشخوان دفتر

 دولت
33337344)081(  

 مهدیه جنب نبوت میدان
 اول پیشخوان

 همدان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32531957)081(  

 ك نبش شریعتی خ
 ذوریاستین

 همدان
 پیشخوان دفتر

 دولت
32650101)081(  اراك خ اول 

 همدان
 دانش شرکت
 همدان گستر

38230464)081(  
 روبروي-نما جهان خیابان

 3 طبقه 104 ساختمان

 بافق
 پیشخوان دفتر

 دولت

 

32421919)035(  
 میدان خرداد 15 خ

 معصوم چهارده

 میبد
 پیشخوان دفتر

 دولت
32346990)035(  

 خیابان-امام خیابان
 به نرسیده-کاشانی

 10+پلیس

 یزد
 پیشخوان دفتر

 دولت
38240004)035(  

 ژاندارمري ك ابوذر م یزد
 وظیفه نظام نبش
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 یزد
 پیشخوان دفتر

 دولت
36238833)035(  

 روبروي - کاشانی خیابان
 1070 پالك - آتشکده

 یزد
 پیشخوان دفتر

 دولت
36239441)035(  

 بلوار ابتداي خاتمی میدان
 هوایی پل جنب مدرس

 کندرو داخل

 یزد
 پیشخوان دفتر

 دولت
37262620)035(  

 جنب-بهمن 22 بلوار
 موسوي دکتر داروخانه

 پور

 یزد
 سامان شرکت

 ایساتیس
38223333)035(  

 شهید بلوار-صفائیه
-ریاضی میدان-قندي

 جهاد بلوار ابتداي
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