نام دفتر

استان

شهرستان

شهر

آدرس

کدپستی

طول جغرافیایی ()X

عرض جغرافیایی ()Y

اداره پست شهرستان اردبيل دفتر پستي شهرک حافظ

اردبيل

اردبيل

اردبيل

شهرک آزادگان ک فردوس ک پست طبقه همکف

5615786731

38.23520214

48.27162362

اداره پست شهرستان مشگين شهر

اردبيل

مشگين شهر

مشگين شهر

مشگيني خ امام خميني خ آیت اله مشگيني پالک  82-طبقه همکف

38.39947358

47.67860519

اداره پست شهرستان نمين

اردبيل

نمين

نمين

تازه مسجد خ تربيت خ طالقاني طبقه 1

5631814200

38.42422701

48.48578429

اداره پست شهرستان اردستان

اصفهان

اردستان

اردستان

محال خ شيخ محمدباقر شریعتي بل امام خميني پالک  506طبقه همکف

8381997383

33.36696757

52.36735897

اصفهان

اردستان

زواره

شهيد محمد منتظری خ شهيد محمد منتظری بل یازدهم خرداد پالک  9طبقه همکف واحد 1

8441816943

33.44472055

52.49514905

دفتر پستي شهری اردستان

اصفهان

اردستان

مهاباد

شهيدبهشتي ک سروستان خ امام خميني پالک  462طبقه همکف

8443163915

33.52782342

52.22287185

خدمات دولتي و عمومي دفتر پستي کد52417

اصفهان

اصفهان

اصفهان

طالقاني ک زرگرباشي[ ]13-18خ آیت اله طالقاني پالک  400-طبقه همکف

8135763466

32.65757031

51.66298401

دفتر پستي زواره

ناحيه پستي مسجد سيد

5661713353

اصفهان

اصفهان

اصفهان

مسجد سيد ک علي قلي آقا[ ]11خ مسجد سيد پالک  201-طبقه همکف

8137743667

32.66596152

51.66527875

شرکت ملي پست ج  1010دفتر پستي ميدان انقالب

اصفهان

اصفهان

اصفهان

انقالب ک گلخانه م انقالب س نقش جهان طبقه همکف

8144713911

32.64623704

51.66875502

شرکت ملي پست جمهوری اسالمي دفتر پستي بازارهنر

اصفهان

اصفهان

اصفهان

چهارباغ عباسي خ آمادگاه خ چهارباغ عباسي س بازار هنر طبقه همکف

8145738511

32.65133235

51.66886317

دفترپستي ميدان امام

اصفهان

اصفهان

اصفهان

استانداری ک بازار هنر آفرینش م امام پالک  63طبقه همکف

8146835491

32.65824191

51.67546144

اصفهان

اصفهان

اصفهان

نشاط ک آقا علي بابا[ ]26خ نشاط پالک  360-طبقه همکف

8146934531

32.65788279

51.68286511

اداره کل پست استان اصفهان دفتر پستي بازاربزرگ

اصفهان

اصفهان

اصفهان

دروازه اشرف ک مسجدذوالفقار ک شهيد اصغر شالبافيان طبقه همکف

8147917311

32.66259892

51.67803172

اداره کل پست استان اصفهان دفتر پستي بازار بزرگ

اصفهان

اصفهان

اصفهان

دروازه اشرف ک مسجدذوالفقار ک شهيد اصغر شالبافيان طبقه 1

8147917312

32.66259892

51.67803172

خدمات ارتباطي و فناوری اطالعات دفتر خدمات ارتباطي(پست بانک)

اصفهان

اصفهان

اصفهان

خوراسگان ک شهيد حسين عابدی[ ]35خ جي شرقي پالک  67-طبقه همکف

8159713989

32.65555829

51.76037588

اصفهان

اصفهان

اصفهان

جي ک شهيد مهدی مساحي[ ])8(-127خ جي شرقي پالک  84طبقه همکف

8159844971

32.65494046

51.76000867

شرکت ملي پست ج.ا.ا دفتر پستي ازادگان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شيخ صدوق شمالي خ مصلي خ آزادگان پالک  76طبقه 1

8164817895

32.62237394

51.6718968

شرکت ملي پست ج.ا.ا دفتر پستي آزادگان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شيخ صدوق شمالي خ مصلي خ آزادگان پالک  76-طبقه همکف

8164817896

32.62237394

51.6718968

اداره ناحيه پستي فيض

اصفهان

اصفهان

اصفهان

فيض خ آیت اله قدوسي[(آپادانااول)] ک بوستان  2طبقه همکف

8165613113

32.63396528

51.68501921

وزارت پست و مخابرات بخش اداری دفتر دانشگاه مخابرات

اصفهان

اصفهان

اصفهان

آپادانا دوم خ سجاد خ  15خرداد [(آپادانا دوم)] پالک  146-طبقه همکف

8166794573

32.63254017

51.69429682

اصفهان

اصفهان

اصفهان

جلفا ک شهيد قاسمي [ ]7-3خ مهرداد پالک  52طبقه همکف

8173887131

32.63433009

51.65659485

ادره کل پست استان اصفهان دفتر پستي کوی امام جعفرصادق(ع)

اصفهان

اصفهان

اصفهان

کوی امام جعفر صادق ک  2خ بوستان سعدی طبقه همکف

8174659941

32.59308812

51.66855928

شرکت ملي پست جمهوری اسالمي ایران دفتر پستي دانشگاه اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهدای صفه م آزادی خ هزارجریب طبقه همکف

8174673695

32.61964957

51.65664551

ناحيه پستي نشاط

ناحيه پستي خوراسگان

دفتر پستي جلفا

ناحيه پستي غدیر

اصفهان

اصفهان

اصفهان

قائميه خ سلمان خ قائميه طبقه همکف

8178665791

32.61726221

51.60102796

شرکت ملي پست جمهوری اسالمي ایران دفتر پستي سپاهان شهر

اصفهان

اصفهان

اصفهان

سپاهان شهر ک ((شهرداری)) خ ایثار پالک  113طبقه همکف

8179946388

32.54794161

51.67884115

دفترپستي خانه اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

گلخانه ک بهاران  16خ گلخانه پالک  273طبقه همکف

8194968431

32.70961122

51.64275006
51.64891575

اصفهان

اصفهان

اصفهان

ملک شهر ک بهار  7خ انقالب اسالمي پالک  52طبقه همکف

8196636551

32.71843905

ناحيه پستي پارک الله

اصفهان

اصفهان

اصفهان

الله ب شهيد چمران ک اداره پست پالک  2طبقه همکف

8198997531

32.69454064

51.7104809

اداره پست دفتر پستي شهيد منتظری

اصفهان

اصفهان

اصفهان

دشستان ک ارشاد [ ]1خ عطار نيشابوری پالک  152طبقه همکف

8199778446

32.68051742

51.70814094

ناحيه پستي ملک شهر

دفتر پستي بهارستان

اصفهان

اصفهان

بهارستان

فدک  6ک طوبي  22بل ولي عصر جنوبي پالک  621طبقه همکف

8143183365

32.47901173

51.7798873

دفترپستي تودشک

اصفهان

اصفهان

تودشک

امام خميني ک پست خ امام خميني پالک  79طبقه همکف

8135148743

32.72080117

52.66866614

دفترپستي کوهپایه

اصفهان

اصفهان

کوهپایه

شهرک طالقاني ک مخابرات خ شهيد دکتر بهشتي پالک  79طبقه همکف

8371813181

32.7146415

52.44185632

اصفهان

اصفهان

هرند

امام زاده اسحاق ک شهيد عبدالرسول کنعاني خ  22بهمن پالک  36طبقه همکف

8374156987

32.56343664

52.43653851

دفتر پستي ورزنه

اصفهان

اصفهان

ورزنه

امام خميني ک خندق خ  17شهریور پالک  47طبقه همکف

8375166436

32.42295397

52.65056818

اداره پست شهرستان آران و بيدگل

اصفهان

آران و بيدگل

آران و بيدگل

آب پخش ک قيام هشتم[سرداران شهيدصالحي] خ  17شهریور طبقه همکف

8741814468

34.05991215

51.48021559

اداره پست اران ودفترپستي نوش آباد

اصفهان

آران و بيدگل

نوش آباد

8746163653

34.07527909

51.43311629

دفتر پستي خورزوق

اصفهان

برخوار

خورزوق

خورزوق ک فرعي اول ک پست پالک  20طبقه همکف

8345189445

32.77885179

51.65342633

دفتر پستي دولت آباد

اصفهان

برخوار

دولت آباد

طالقاني ک دانش آموز بل طالقاني پالک  779طبقه همکف

8341843114

32.80489531

51.69500956

اصفهان

بوئين مياندشت

بوئين مياندشت

بوئين خ ولي عصر بل امام حسين پالک  596طبقه همکف

8565164895

33.07457402

50.16328064

اداره پست شهرستان چادگان

اصفهان

چادگان

چادگان

شهریور م اهلل خ  17شهریور پالک  7طبقه همکف 17

8571633131

32.77444104

50.62362659

اداره پست شهرستان خميني شهر

اصفهان

خميني شهر

خميني شهر

امير کبير ک شماره  150م  22بهمن طبقه همکف

8417675856

32.67518126

51.54040466

اداره پست شهرستان خوانسار

50.32291878

دفتر پستي هرند

دفترپستي بوئين مياندشت

بسيج خ دانشجو بل شهدا طبقه همکف

اصفهان

خوانسار

خوانسار

جوزیچه خ مسجد جامع ک ((پست)) پالک  7طبقه همکف

8791646331

33.21825397

دفترپستي جندق

اصفهان

خور و بيابانک

جندق

جندق نو خ مقداد بن اسود خ ابوذر غفاری پالک  28طبقه همکف

8363145688

34.04092996

54.41695104

پست خوروبيابانک

اصفهان

خور و بيابانک

خور

شهرک هالل م ایثار گران بل امام خميني پالک  100طبقه همکف

8361661999

33.77201279

55.07940414
51.56748836

اداره پست شهرستان سميرم

اصفهان

سميرم

سميرم

خواجگان ک حسينيه 1خ شهرداری پالک  175طبقه همکف

8661945846

31.41674416

پستي مهندسي خدماتي دفتر **

اصفهان

شاهين شهر و ميمه

شاهين شهر

شهيدبهشتي بل دانشگاه ک نه پالک 105م مسکوني شهيد مطهری طبقه همکف

8315731359

32.8853214

51.5492605

اداره پست شهرستان شاهين شهر

اصفهان

شاهين شهر و ميمه

شاهين شهر

حافظ جنوبي خ سعدی جنوبي بل امام خميني پالک  42طبقه همکف

8313973138

32.85722531

51.5365682

دفتر پستي گزبرخوار

شيخ بهایي ک قيام خ درویش عباس گزی پالک  83طبقه همکف

51.61514171

اصفهان

شاهين شهر و ميمه

گزبرخوار

8344143886

32.80372123

اصفهان

شاهين شهر و ميمه

ميمه

ميمه ک پست ک آموزش و پرورش طبقه همکف

8351753733

33.44738554

51.17466594

دفتر پستي وزوان

اصفهان

شاهين شهر و ميمه

وزوان

امام خميني خ آب خ امام خميني پالک  15طبقه همکف

8354153164

33.42134338

51.18677703

اداره پست شهرستان شهرضا

اصفهان

شهرضا

شهرضا

شهيدبهشتي ک  ]4[11خ شهيد دکتر بهشتي پالک  471طبقه همکف

8614833711

32.01687332

51.87358566

اداره پست شهرستان فریدونشهر

شریعتي خ دکترشریعتي ک ماليات 6طبقه همکف

50.12256225

دفتر پستي ميمه

اصفهان

فریدونشهر

فریدونشهر

8591745369

32.93979243

دفتر پستي ابریشم

اصفهان

فالورجان

ابریشم

باغ ابریشم ک مخابرات ک آیت اله صدوقي طبقه همکف

8178977775

32.56227227

51.57424506

دفترپستي ایمان شهر

اصفهان

فالورجان

ایمانشهر

اشترجان ک الماس ک شهيد محمدرضا کياني پالک  2462طبقه همکف

8465114339

32.47214593

51.47437602

دفتر پستي پيربکران

اصفهان

فالورجان

پيربکران

شهدای پاواک خ شهدای پاواک خ شهيد بهشتي پالک  232طبقه همکف

8454115486

32.46755419

51.55834764

شرکت ملي پست ج ا ا دفترپستي شهيدقندی

51.43848119

اصفهان

کاشان

کاشان

آیت اله کاشاني ک ملک آباد سوم ک ملک آباد طبقه همکف

8713673641

33.98497665

اداره پست شهرستان کاشان

اصفهان

کاشان

کاشان

مير عماد خ شهيدمحمد علي رجایي م 15خرداد طبقه همکف

8713783585

33.9905531

51.4511788

وزارت ارتباطات دفتر پستي راوند

اصفهان

کاشان

کاشان

راوند ک شهيدحبيب اله عظيمي [ ]18بل سيد ابوالرضاراوندی طبقه همکف

8731933691

34.02276207

51.3410927

اداره پست شهرستان گلپایگان

33.44554483

50.28696627

اصفهان

گلپایگان

گلپایگان

هفده تن بل مادر م شهيد فهميده پالک  2طبقه همکف

دفتر پستي باغبهادران

اصفهان

لنجان

باغ بهادران

شهيدعباسي ک ابوریحان بن ((پوالدی)) پالک  12طبقه همکف

8476144981

32.37736032

51.19123678

دفتر پستي شهری چرمهين

اصفهان

لنجان

چرمهين

امام خميني خ شهدای گمنام بل امام خميني پالک  211طبقه همکف

8475137978

32.34028043

51.19526309

دفتر پستي چمگردان

8771974536

51.34532144

اصفهان

لنجان

چمگردان

اباذر ک آزادی ک شهيد کالهدوز پالک  13طبقه همکف

8478163539

32.3927225

دفتر پستي شهر زاینده رود

اصفهان

لنجان

زاینده رود

بيستجان بل پيامبر اعظم خ نبوت[مهر  ]18پالک  25طبقه همکف

8493143994

32.39161976

51.26540681

اداره پست شهرستان زرین شهر

اصفهان

لنجان

زرین شهر

ترمينال بل جانبازان خ مالصدرا پالک  67-طبقه همکف

8471853038

32.39777208

51.37779238

دفتر پستي سده لنجان

امام خميني ک توکل خ امام خميني پالک  875طبقه همکف

8474147495

اصفهان

لنجان

سده لنجان

32.3789579

51.32267626

ادراه پست فوالدشهر

اصفهان

لنجان

فوالدشهر

آ 4ک (اداره پست) بل وليعصر پالک  22طبقه همکف

8491963777

32.49336599

51.41428906

دفترپستي ورنامخواست

اصفهان

لنجان

ورنامخواست

آزادی خ شهيد رحماني ک شاکر پالک  2طبقه همکف

8473153115

32.35048689

51.37756959
53.6986776

دفترپستي انارک

اصفهان

نائين

انارک

فرهنگ خ فرهنگ ک سي ام پالک  11طبقه همکف

8397153875

33.31293871

اداره پست شهرستان نائين

اصفهان

نائين

نائين

کاشاني ک شماره  3خ معلم پالک  24طبقه همکف

8391869517

32.86034239

53.09307649

دفتر پستي دهق

اصفهان

نجف آباد

دهق

ولي عصر ک امداد بل ولي عصر طبقه همکف

8541938763

33.10432357

50.96400725

پست شهرستان نجف آباد

اصفهان

نجف آباد

نجف آباد

ریاضي خ دکترعلي شریعتي ک (تربيت بدني) پالک  70طبقه همکف

8513684949

32.63661724

51.36144666

دفترپستي اميرآباد

اصفهان

نجف آباد

نجف آباد

اميرآباد ک ميعاد خ آیت اله سعيدی پالک  19طبقه همکف

8513996486

32.64466594

51.32962325

دفترپست یزدانشهر

اصفهان

نجف آباد

نجف آباد

یزدانشهر غربي خ نگارستان  13بل شهيد مطهری پالک  381طبقه همکف

8519958163

32.62668464

دفترپستي بادرود

اصفهان

نطنز

بادرود

حضرت ابوالفضل ک حر خ امام خميني پالک  310طبقه همکف

8766156354

33.6926664

52.00796392

اداره پست شهرستان نطنز

اصفهان

نطنز

نطنز

17شهریور خ آزادگان خ 17شهریور پالک  70طبقه همکف

8761713636

33.51261824

51.91874939

البرز

اشتهارد

اشتهارد

شهر اشتهارد خ شهيدچمران شمالي بل آیت اله خامنه ای طبقه همکف

3187154519

35.72151083

50.36744022

دفتر پستي شهر جدید هشتگرد(اسکان)

البرز

ساوجبالغ

شهرجدیدهشتگرد

شهرجدید فاز 1ک (شهرداری) خ مسجد پالک  4طبقه همکف

3361831412

35.98286611

50.73979532

اداره کل پست استان البرز اداره پست شهرستان ساوجبالغ

البرز

ساوجبالغ

هشتگرد

هشتگرد قدیم خ شهيد نورعلي بابایي بل امام خميني پالک  1286طبقه همکف

3361734195

35.96045105

50.67741241

اداره پست شهرستان اشتهارد

51.31036532

اداره پست شهرستان طالقان

البرز

طالقان

طالقان

شهرک طالقان ک سنبله خ (بيمارستان شهيد البرزی) طبقه همکف

3369116865

36.17858755

دفترپست مشکين دشت

البرز

فردیس

مشکين دشت

شهرمشکين دشت خ ش اشرفي اصفهاني بل شهيد شيرازیان پالک  1طبقه همکف

3178739611

35.7465655

50.94508632

دفترپست مهرویال

البرز

کرج

کرج

مهرویال ب تهران -قزوین بل 45متری گلشهر (شهيدحميدشمس طبقه همکف

3137613111

35.81704942

50.93657054

50.76643087

دفتر پستي شهيد مطهری

البرز

کرج

کرج

کرج نو خ ش سرتيپ نياکي(خواجه نصيرغربي) بل شهيد حدادی (کرج نو) پالک  95طبقه همکف واحد 1

3139813115

35.83051641

50.94908476

دفتر پستي شهيد قندی

البرز

کرج

کرج

رجایي شهرفاز 3بلوک  3م فاطميه بل امام خميني (باغستان ) طبقه همکف

3146814151

35.84724899

50.95472628

دفترپست رجائي شهر

البرز

کرج

کرج

رجایي شهرفاز 2خ چهارم غربي (ش ميرستارثابت کار) م اول رجائي شهر طبقه همکف

3146933771

35.8476376

50.97271864

دفتر پستي رجایي شهر بلوار انقالب

البرز

کرج

کرج

رجائي شهرفاز3بلوک  2خ ششم غربي بل انقالب طبقه همکف

3148853131

35.85850748

50.96657604

دفترپست مالصدرا

البرز

کرج

کرج

شهرک مطهری خ شهيد ابراهيم سلماني ساوجي بل مالصدرا طبقه همکف

3149653131

35.84225403

50.99676789

البرز

کرج

کرج

عظيميه خ ندای جنوبي م مهران پالک  242طبقه همکف

3155666987

35.8351069

51.01094874

دفتر پستي بعثت

البرز

کرج

کرج

عظيميه خ اشکان خ الله یکم طبقه همکف

3155957751

35.82919214

51.0262128

دفترپست ناحيه 5

البرز

کرج

کرج

دانشکده بل شهدا بل دانشکده (ش رجایي ) پالک  233طبقه همکف

3158843134

35.8099207

51.00417178

دفتر پستي شهرصنعتي(استاندارد)

البرز

کرج

کرج

شهر صنعتي ب کرج قزوین خ (جنب اتوبان) طبقه همکف

3174683551

35.79521416

50.97900046

دفترپست مرد آباد

البرز

کرج

کرج

جاده محمدشهر بل امام خميني (مردآباد) خ ميدان بزرگ تره بار پالک  171-طبقه همکف

3177634663

35.79157881

50.96409112

دفترپست ارم(مهرشهر)

البرز

کرج

کرج

مهرشهر بل امام خميني(ارم) خ ارکيده طبقه همکف

3187637719

35.78105749

50.87575221

دفترپست رسالت

50.85289771

دفترپستي زندان

البرز

کرج

کرج

سهرابيه خ پنجم غربي خ قزل حصار طبقه همکف

3187694113

35.80163104

دفترپست قلم (شهيد مفتح )

البرز

کرج

کرج

شاهين ویال خ شهيدحميدرضااصفهاني[هفدهم غربي] خ قلم پالک  501طبقه همکف

3193974999

35.86246503

50.95650271

دفتر پستي حصارک

البرز

کرج

کرج

حصارک باال ک فرهنگ بل شهيد بهشتي طبقه همکف

3197619773

35.84358529

50.92490201

دفترپست دانشگاه تربيت معلم کرج

35.8582488

50.91316408

البرز

کرج

کرج

حصارک بل شهيد دکتربهشتي م دانشگاه س دانشگاه طبقه همکف

3197935551

دفترپستي گرمدره

البرز

کرج

گرمدره

شهر گرمدره خ شهيد علي براتي ب شهيدلشکری(مخصوص) پالک  39طبقه همکف

3163944444

35.75295703

51.06966947

دفترپست ماهدشت

البرز

کرج

ماهدشت

شهر ماهدشت م آزادگان بل امام خميني پالک  341-طبقه همکف

3189938781

35.7275612

50.81691954

البرز

کرج

محمدشهر

همایون ویال خ شهيدعلي سليماني م توحيد طبقه همکف

3184763196

35.75319173

50.901519

دفتر پستي محمدشهر

البرز

کرج

محمدشهر

ولدآباد ک هفتادوهشتم[صداقت-امام خميني ]32بل امام خميني(جاده ماهدشت) طبقه همکف

3184778411

35.75663523

50.9177638

اداره پست شهرستان نظرآباد

البرز

نظرآباد

نظرآباد

نظرآباد خ استاد مطهری م سپاه پالک  207-طبقه همکف

3331791681

35.95138076

50.60975098

دفتر پستي بعثت ولدآباد

50.60008426

دفترپست سيدجمال الدین اسدآبادی

البرز

نظرآباد

نظرآباد

رسالت خ (شهرداری) خ شهيد نواب صفوی پالک  182طبقه همکف

3331815195

35.97008803

اداره کل پست استان ایالم

ایالم

ایالم

ایالم

پيام بل بهشتي خ پيام طبقه همکف

6931311479

33.6340574

46.40294704

ایالم

ایالم

ایالم

حسينيه حائری ک کاج بل سيدالشهدا طبقه همکف

6931818145

33.63563956

46.42498253

دفتر پستي چوار

ایالم

ایالم

چوار

امام بل شهيد حسن هزاوه بل امام خميني (ره ) طبقه همکف

6936117191

33.69483557

46.29819885

اداره پست شهرستان ایوان

ایالم

ایوان

ایوان

پست خ شهيد مطهری خ امام(ره) طبقه همکف

6941664916

33.82940357

46.3038835

اداره پست شهرستان بدره

ایالم

بدره

بدره

پست خ عمار یاسر بل امام خميني(ره) طبقه همکف

6967113897

33.30685292

47.04009939

اداره پست شهرستان سرابله

ایالم

چرداول

سرآبله

گلستان م معلم بل امام خميني طبقه همکف

6951933763

33.76926046

46.56168159

اداره پست شهرستان دره شهر

ایالم

دره شهر

دره شهر

ميدان بسيج بل شهيد بهشتي بل جمهور ی اسالمي طبقه همکف

6961814151

33.13970046

47.37600541

دفترپست شهيدقندی

اداره پست شهرستان دهلران

ایالم

دهلران

دهلران

منطقه  3ک (دبستان معرفت) بل آزادگان طبقه همکف

6981645115

32.69719423

باجه پست شهرستان مهران

ایالم

مهران

مهران

فاز  1خ 7تير بل شهيد مطهری طبقه همکف

6991633887

33.11942628

46.15747155

دفتر پستي ميانه

آذربایجان شرقي

ميانه

ميانه

معلم خ شهيد مطهری خ جهاد کشاورزی طبقه 1

5313619113

37.43139884

47.70461514

47.26166105

دفترپستي شهيدچمران

آذربایجان غربي

اروميه

اروميه

امام خ کشتگر خ طرزی طبقه همکف

5713617974

37.54489725

45.06630936

37.56309604

45.07583203

دفترپستي شهيدقندی

آذربایجان غربي

اروميه

اروميه

مجاهد ک هفدهم شهيدحسين پورحسن خ شهيدان یوسفي[مجاهد] طبقه همکف

5718713151

اداره پست خوی دفتر پستي امامزاده

آذربایجان غربي

خوی

خوی

آستانه علي ک گذر شهيد محمد خياباني  11خ کوچری طبقه همکف

5818643199

38.55260458

44.94034022

اداره پست شهرستان اسکو

آذربایجان شرقي

اسکو

اسکو

سبزه ميدان خ شهيد باهنر خ طالقاني پالک  422طبقه همکف

5351814538

37.91383233

46.12286152

5449113379

اداره پست هوراند

آذربایجان شرقي

اهر

هوراند

ميدان وحدت خ پاسداران خ قدس طبقه همکف

38.85931905

47.36962654

اداره پست شهرستان آذرشهر

آذربایجان شرقي

آذرشهر

آذر شهر

امام خميني ک صدف خ امام خميني طبقه همکف

5371743569

37.76633057

45.97433768

اداره پست ممقان

آذربایجان شرقي

آذرشهر

ممقان

بلوار شهيدباهنر خ دانشگاه بل شهيد باهنر طبقه همکف

5375113335

37.84604254

45.97114719

اداره پست بستان آباد

آذربایجان شرقي

بستان آباد

بستان آباد

مطهری ک پست خ مطهری طبقه همکف

5491739571

37.85003789

46.83384842

اداره پست بناب

آذربایجان شرقي

بناب

بناب

شهرداری ک صنوبر  1بل سهند طبقه همکف

5551339116

37.34093535

46.07909175

دفترپست باسمنج

آذربایجان شرقي

تبریز

باسمنج

امام خميني خ ملت خ امام خميني طبقه همکف

5366148938

37.99737284

46.4715128

ناحيه پستي شهدا

46.29790667

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

ارتش شمالي خ ارتش شمالي بل شهداء طبقه 1

5133934813

38.07740706

دفتر پستي بازار

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

فردوسي شمالي ک راسته بازار جدید ک بازار مقبره پالک  14طبقه همکف

5134737948

38.07982146

46.29306409

اداره کل پست استان آذربایجانشرقي

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

ارتش جنوبي بل آزادی خ ارتش جنوبي طبقه 1

5138675968

38.05974022

46.29867138

ناحيه پستي وليعصر

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

وليعصر خ فروغ بل وليعصر طبقه همکف

5157873386

38.0573083

46.36705767

ناحيه پست دانشگاه تبریز

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

بهمن خ دانشگاه بل  29بهمن طبقه همکف 29

5166616471

38.06179568

46.32840268

ناحيه پستي شهيد باکری

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

ائل گلي ک سعدی شيرازی بل شهيد باکری طبقه همکف

5167718594

38.04505406

46.35366524
46.35366524

دفتر پستي ائل گلي تبریز

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

ائل گلي ک سعدی شيرازی بل شهيد باکری طبقه 1

5167718618

38.04505406

ناحيه پستي شهرک امام

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز

شهرک امام خ قدس ک دانشجو طبقه همکف

5184916597

38.08772197

46.2366678

اداره پست جلفا

آذربایجان شرقي

جلفا

جلفا

امام خميني خ امام خميني خ شهيدرجائي پالک  11طبقه همکف

5441645358

38.93965961

45.63102968

دفترپست چاراویماق

آذربایجان شرقي

چاراویماق

قره آغاج

امام خميني ک شهيدصفری خ امام خميني پالک  325طبقه همکف

5581635168

37.1286097

46.97493888

اداره پست خمارلو

آذربایجان شرقي

خدا آفرین

خمارلو

پایين م مرزبانان شهيد خ امام خميني طبقه همکف

5464113848

39.15270967

47.03088825

اداره پست سراب

آذربایجان شرقي

سراب

5471983186

37.93704156

دفتر پستي مهربان

آذربایجان شرقي

سراب

مهربان

اصلي خ نواب صفوی خ امام پالک  290طبقه همکف

5476139688

38.08251686

47.13422055

اداره پست شهرستان شبستر

آذربایجان شرقي

شبستر

شبستر

بشتوتلر (پنج توتلر) ک عمار بل شيخ محمود شبستری طبقه همکف

5381613118

38.17871049

45.69671207

آذربایجان شرقي

شبستر

شرفخانه

امام خميني خ شهيدان صفری خ معلم پالک  38طبقه همکف

5389116898

38.17587817

45.48678197

دفتر پستي شندآباد

آذربایجان شرقي

شبستر

شند آباد

عباس آباد خ شهریار جنوبي خ امام خميني طبقه همکف

5387115984

38.14088735

45.62315211

دفتر پستي شهرستان صوفيان

آذربایجان شرقي

شبستر

صوفيان

ولي عصر ک (امام خميني  )4خ امام خميني پالک  58-طبقه همکف

5386113754

38.28153223

45.9799815
45.90246239

دفتر پستي شرفخانه

سراب

چمران خ قدس خ امام طبقه 1

47.54128382

اداره پست عجب شير

آذربایجان شرقي

عجب شير

عجب شير

بلوارشهدا ک باغات بل شهدا طبقه همکف

5541956135

37.46610624

اداره پست آبش احمد

آذربایجان شرقي

کليبر

آبش احمد

چپ خ امام خميني ک مخابرات پالک  2طبقه همکف

5467116531

39.04520659

47.31662006

آذربایجان شرقي

کليبر

کليبر

ساحل ک هالل احمر خ امام خميني طبقه همکف

5461615953

38.86536805

47.03619307

اداره پست مراغه

آذربایجان شرقي

مراغه

مراغه

شيخ تاج ک شهيد کچه چيان خ خواجه نصير جنوبي پالک  196طبقه همکف

5513678473

37.39422562

46.23911657

اداره پست شهرستان مرند

آذربایجان شرقي

مرند

مرند

شهيد رنجبری ک شهيد ابراهيم ناطق خ شهيد رنجبری طبقه 1

5416615353

38.4345131

45.77466893

اداره پست ملکان

آذربایجان شرقي

ملکان

ملکان

جبيرند ک کتابخانه بل بسيج پالک  9طبقه همکف

5561713111

37.1463912

46.10570951

آذربایجان شرقي

ميانه

ترک

شهيد بهشتي ک بوستان  1خ شهيد بهشتي طبقه همکف

5333113417

37.61823875

47.76881357

دفترپست ترکمانچای

آذربایجان شرقي

ميانه

ترکمانچای

معلم ک صنوبر خ شریعتي طبقه همکف

5335116884

37.58032211

47.39274752

اداره پست اداره پست ميانه

آذربایجان شرقي

ميانه

ميانه

معلم خ شهيد مطهری خ جهاد کشاورزی طبقه همکف

5313619115

37.43143016

47.7045806
47.11813838

اداره پست کليبر

دفتر پستي ترک

دفتر پستي هریس

آذربایجان شرقي

هریس

هریس

تاج خاتون ک بني هاشم خ انقالب طبقه همکف

5391835391

38.24752053

اداره پست هشترود

آذربایجان شرقي

هشترود

هشترود

مرکز ک معرفت  1خ دکترشریعتي پالک  69طبقه همکف

5571917785

37.47386769

47.053722

اداره پست ورزقان

آذربایجان شرقي

ورزقان

ورزقان

مرکز خ آخوندلو خ اما م خميني طبقه همکف

5458122580

38.50712423

46.65636401

دفتر پستي پيشتاز اميني

آذربایجان غربي

اروميه

اروميه

خيایان شهيدمهدی اميني ک ششم[آفاق] خ سردارشهيد مهدی اميني طبقه همکف واحد 2

5715646687

37.54728988

45.05998449

دفتر پستي قوشچي

آذربایجان غربي

اروميه

قوشچي

قوشچي م انقالب خ امام پالک  7طبقه همکف

5751733811

37.98979038

45.03672817

دفترپستي نوشين شهر

آذربایجان غربي

اروميه

نوشين

کارخانه قند ک شهيدجليلي بل امام پالک  217طبقه همکف

37.73618263

45.05349973

اداره پست اشنویه

آذربایجان غربي

اشنویه

اشنویه

حسن آباد پایين م انقالب خ شهدا طبقه همکف

5771634195

37.04139389

45.10103292

دفتر پستي نالوس

آذربایجان غربي

اشنویه

نالوس

م انقالب م انقالب اسالمي خ صالح الدین ایوبي طبقه همکف

5774199998

36.98614559

45.14043153
46.20775177

بوکان

5738114876

اداره پست بوکان

آذربایجان غربي

بوکان

فرمانداری م فرمانداری خ انقالب طبقه همکف

5951866186

36.51550822

دفترپستي شهرستان پلدشت

آذربایجان غربي

پلدشت

پلدشت

سرباز خ (شهریارشرقي) خ امام خميني(ره) طبقه همکف واحد جنوبي

5877135641

39.34863966

45.07044229

اداره پست پيرانشهر

آذربایجان غربي

پيرانشهر

پيرانشهر

پست خ سيد قطب شرقي بل شهيد بهشتي پالک  267طبقه 1

5781715636

36.70200971

45.14133988

اداره پست تکاب

آذربایجان غربي

تکاب

تکاب

شریف آباد خ کرفتو ک شيری طبقه همکف

5991946137

36.39673028

دفتر پستي سيه چشمه

آذربایجان غربي

چالدران

سيه چشمه

شهرک خ  17شهریور ک هالل احمر طبقه همکف

5871638941

39.06040868

44.38233002

آذربایجان غربي

خوی

خوی

اتحاد ک شهيدسلماسي ک پست طبقه 1

5813644961

38.55402428

44.95931672

اداره پست سردشت

آذربایجان غربي

سردشت

سردشت

گرده سور ک ((منوچهری)) خ امام طبقه همکف

5961633113

36.15704153

45.47497214

اداره پست شاهين دژ

آذربایجان غربي

شاهين دژ

شاهيندژ

استادشهریار ک ((غالمي)) بل پاسداران طبقه همکف

5981613348

36.68914792

46.55786975

اداره کل پست شهرستان شوط

اداره پست خوی

آذربایجان غربي

شوط

امام خ تختي خ مطهری جنوبي -خ مطهری جنوبي م معلم طبقه همکف واحد شمالي

5875166675

39.21756365

44.77326468

آذربایجان غربي

ماکو

ماکو

شهرک ولي عصر ک (اطالعات) بل جانبازان طبقه همکف

5861697753

39.29591859

44.4514251

اداره پست شهرستان مهاباد

آذربایجان غربي

مهاباد

مهاباد

امام خ (داشامجيد) خ امام خميني پالک  1طبقه 1

5913813113

36.75643513

45.72330217

اداره پست شهرستان مياندوآب

آذربایجان غربي

مياندوآب

مياندوآب

انقالب ک ارتش بل سربازان گمنام طبقه همکف

5971834395

36.96531865

اداره پست شهرستان ماکو

اداره پست شهرستان نقده

شوط

47.09846687

46.10538095

آذربایجان غربي

نقده

نقده

امام ک شهيدمحمود اسکندرلو ک مختار وليزاده طبقه همکف

5761663475

36.95795429

45.38840006

دفتر پستي شهيد عاشوری

بوشهر

بوشهر

بوشهر

نواب ک قائم 9بل وليعصر  1.1-طبقه همکف

7513813515

28.98350789

50.83447416

اداره کل پست استان بوشهر

بوشهر

بوشهر

بوشهر

عاشوری ک تنگسير 6بل رئيسعلي دلواری طبقه 1

7515794673

28.97580604

50.83272739

دفتر پستي پستي ریشهر (بهمني )

بوشهر

بوشهر

بوشهر

بهمني خ شریعتي خ بهمني طبقه همکف

7516963388

28.91387592

50.83383438

دفترپستي خارگ

بوشهر

بوشهر

خارک

شهرداری خ فرودگاه ک فرهنگيان طبقه همکف

7546173151

29.25498515

50.33070996

اداره پست شهرستان تنگستان

بوشهر

تنگستان

اهرم

کالت ک ((گرامي)) ک (اداره پست) طبقه همکف

7551834368

28.88380987

51.27962549

اداره پست شهرستان جم

بوشهر

جم

جم

قرض آباد ک (( 1امام حسين)) خ امام حسين پالک  6طبقه همکف

7558157373

27.82658625

52.32772146

29.26646365

51.20898131

اداره پست شهرستان دشتستان

بوشهر

دشتستان

برازجان

دژ ک  12کالنتری بل شهيدچمران طبقه همکف

7561714555

اداره پست شهرستان دشتي

بوشهر

دشتي

خورموج

شهریاری ک پاسگاه مرکزی خ امام خميني طبقه همکف

7541863887

28.65844138

51.37202584

دفتر پستي کاکي

بوشهر

دشتي

کاکي

بازار خ دانش آموز خ آتش نشاني طبقه همکف

7545147393

28.34290028

51.52589344

دفترپستي شهربردخون

بوشهر

دیر

بردخون

تل اشکي خ امام خميني خ اصلي طبقه همکف

7553147787

28.06753174

51.47319251

27.83549551

51.93016595

اداره پست شهرستان دیر

بوشهر

دیر

بندردیر

خنياء ک ((ميری)) بل شهيد بهشتي طبقه همکف

7554113577

اداره پست شهرستان بندردیلم

بوشهر

دیلم

بندر دیلم

اصلي بل مسکن مهر بل امام خميني جنوبي طبقه همکف

7536169694

30.05435406

50.16578501

اداره پست عسلویه

بوشهر

عسلویه

عسلویه

فلکه لنج ک ((اداره پست)) خ دولت طبقه همکف

7511916156

27.47980139

52.60901847

اداره پست شهرستان کنگان

بوشهر

کنگان

بندرکنگان

اصلي ک  33امام خميني [ 8بسيج] بل امام خميني طبقه همکف

7551451319

27.83697848

52.06001538

اداره پست شهرستان گناوه

بوشهر

گناوه

بندرگناوه

شهيدمطهری خ ((هنرستان چمران)) خ معلم طبقه همکف

7531885655

29.58160113

50.5087353

تهران

اسالمشهر

اسالمشهر

احمدآباد مستوفي م امام حسين (ع ) خ  22بهمن پالک 16س دفترپست طبقه همکف

3313168554

35.63461856

51.21477141

دفتر پستي کاشاني

تهران

اسالمشهر

اسالمشهر

اسالم شهر ک []12ش خيراله منصوری خ کاشاني پالک  182طبقه همکف

3313866779

35.55794846

51.23244947

دفترپستي شهيدسپهری باغ فيض

تهران

اسالمشهر

اسالمشهر

باغ فيض خ انقالب خ ش حافظ جعفری پالک  141-طبقه همکف

3314686173

35.55029693

51.25115117

دفترپستي چهاردانگه

تهران

اسالمشهر

چهاردانگه

شهرک شهيد بهشتي خ شهيد فارسيان ب آیت اله سعيدی پالک  673طبقه همکف

3319814139

35.607709

51.30741374

تهران

بهارستان

صالحيه

صالحيه خ اتحاد خ شهيداحمد کشوری طبقه همکف

3113161153

35.51107801

51.18951213

دفتر پستي گلستان

تهران

بهارستان

گلستان

گلستان بل غدیر(جاده ساوه) خ پست طبقه همکف

3756173365

35.51968087

51.16334758

اداره پست شهرستان بهارستان

تهران

بهارستان

نسيم شهر

نسيم شهر ک (معرفت) خ امام خميني طبقه همکف

3768144356

35.56398702

51.15837557

دفترپستي شهداءگمنام

تهران

پاکدشت

پاکدشت

پاکدشت ک یاس نهم خ شهيد خان محمدی پالک  16طبقه همکف

3391937164

35.47305288

51.67713972

دفترپستي حصارامير

تهران

پاکدشت

حصارامير

بل امام خميني شمالي بل شهدا طبقه همکف)حصار امير(

3398136819

35.51214764

51.70389994

دفتر پستي دفتر پستي خاتون آباد

تهران

پاکدشت

خاتون آباد

خ شهيد مجيد عبادی خ شهيد حجت اله کارخانه طبقه همکف)خاتون آباد(

3391146343

35.49914189

51.65733002

دفتر پستي بومهن

تهران

پردیس

بومهن

بومهن ک شهيد کمال ميرزائي بل امام خميني (ره) پالک  827طبقه همکف

1655147196

35.73164048

51.86205865

دفتر پستي پردیس

تهران

پردیس

شهرجدیدپردیس

شهرپردیس فاز 2خ گلستان  1بل مالصدرا پالک  309طبقه همکف

1659144651

35.74671115

51.80579352

تهران

پيشوا

پيشوا

پيشوا خ آزادگان (قيام) خ پانزده خرداد طبقه همکف

3381635167

35.30891379

51.71445311

اداره پست پيشوا

تهران

پيشوا

پيشوا

پيشوا خ آزادگان (قيام) ک آزادی  1طبقه همکف

3381635485

35.30891379

51.71445311

دفترپستي پارک شهر

تهران

تهران

تهران

پارک شهر خ وحدت اسالمي خ بهشت طبقه همکف

1114618111

35.68310394

51.41315981

دفترپستي قضایي

تهران

تهران

تهران

چهارراه گلوبندک خ صوراسرافيل خ داور طبقه همکف

1114934117

35.68157736

51.41846408

دفترپستي دارائي دفترپستي

تهران

تهران

تهران

ميدان ارگ خ صوراسرافيل خ ناصر خسرو طبقه همکف

1114943711

35.67977919

51.41951798

دفترپستي پانزده خرداد

تهران

تهران

تهران

چهارراه سيروس ک معطر خ پانزده خرداد پالک  369طبقه 1

1117914313

35.67643468

51.42744475
51.41776231

دفترپست احمدآبادمستوفي

دفترپست صالح آباد

دفترپستي پيشوا

دفترپستي بانک ملي ایران

تهران

تهران

تهران

چهارراه اسالمبول ک اميرمحسن ميرزامحمد بن ميرشکاردوم پالک  2طبقه  1واحد غربي

1135939671

35.69092396

دفترپستي قوه قضایه

تهران

تهران

تهران

چهارراه جامي خ جامي خ کسری طبقه همکف

1138843541

35.69197866

51.40786099

دفترپستي دولت

تهران

تهران

تهران

سه راه جمهوری ک شهيد مهدی رجب بيگي خ وليعصر پالک  1227طبقه  1واحد 1

1139613543

35.69447959

51.40425158

دفتر پستي ثبت اسنادامالک وليعصر

تهران

تهران

تهران

وليعصر ک شهيد عبدالرضا عبدوس ک شهيد مهدی رجب بيگي طبقه همکف

1139946315

35.69395538

51.40630737

دفترپستي اسالمبول

تهران

تهران

تهران

چهارراه اسالمبول خ الله زارنو خ جمهوری اسالمي پالک 357س بازارکویتيهای اسالمبول طبقه  1واحد 109

1145814941

35.69496038

51.42048616

دفترپستي بيمه

تهران

تهران

تهران

ميدان مخبرالدوله خ صف ک بيمه پالک  19طبقه همکف

1146638111

35.69471528

51.4250355

دفتر پستي سازمان برنامه وبودجه

تهران

تهران

تهران

ميدان بهارستان خ شریعتمداررفيع خ دانشسرا پالک  10طبقه همکف

1149943191

35.69350578

51.43142227

دفتر پستي وزرارت ارشاداسالمي

تهران

تهران

تهران

ميدان بهارستان خ دانشسرا خ کمال الملک پالک  1طبقه همکف

1149943391

35.69475598

51.43307827

تهران

تهران

تهران

مجاهدین اسالم ک شهيد محمود رحماني پور خ مجاهدین اسالم طبقه همکف

1154917814

35.69375573

51.43422748

دفتر پستي آبسردار

تهران

تهران

تهران

چهارراه آبسردار خ ایران خ مجاهدین اسالم پالک  178طبقه همکف

1157776649

35.69149592

51.44046878

دفترپستي بهارستان

تهران

تهران

تهران

سرچشمه ک اردالن خ شهيد مصطفي خميني پالک  787طبقه همکف

1157863641

35.68741889

51.4324553

دفتر پستي مجلس

دفترپستي چهارسوق

تهران

تهران

تهران

بازار ک بازارمسجدجامع ک بازارچهارسوق بزرگ پالک  135طبقه همکف

1165618317

35.67439275

51.4237293

دفترپستي صفاری

تهران

تهران

تهران

هفده شهریور خ هفده شهریورجنوبي خ شهيد مجيد حداد عادل پالک  5طبقه همکف

1178715811

35.66203471

51.44486851

دفترپستي شوش

تهران

تهران

تهران

ميدان شوش م شوش خ شوش شرقي پالک  466طبقه همکف

1185684311

35.65949595

51.43231099

دفترپستي شهيد عليرضافروزش

تهران

تهران

تهران

وحدت اسالمي خ شهيدمحمدتشکری موحد خ شهيد عليرضا فروزش پالک  130طبقه همکف

1195766115

35.67234108

51.40417875

دفترپستي وحدت اسالمي

تهران

تهران

تهران

چهارراه مختاری خ مختاری خ وحدت اسالمي پالک  147طبقه همکف

1197713313

35.66254019

51.40582759

دفترپستي شهيد یوسفيان

تهران

تهران

تهران

انقالب خ  12فروردین خ شهدای ژاندارمری پالک  91طبقه همکف

1314665611

35.70010329

51.39396098

دفترپستي پاستور

تهران

تهران

تهران

پاستور ک جاوید خ پاستور پالک  45-طبقه همکف

1316814719

35.69061745

51.39813437

دفترپستي منيریه

تهران

تهران

تهران

منيریه م منيریه خ شهيددکترهاشم معيری پالک  2طبقه همکف

1334764383

35.68127023

51.40102695

دفترپستي گمرک زکریای رازی

تهران

تهران

تهران

اميریه ک شهيد علي اصغر عرفانيان خ ولي عصر پالک  284طبقه همکف

1335886131

35.66740879

51.39899504

دفترپستي آزادی

تهران

تهران

تهران

آذربایجان ک جمشيدزماني خ آزادی پالک  346طبقه همکف

1344654114

35.70007846

51.3643567

دفترپستي قصرالدشت

تهران

تهران

تهران

دامپزشکي خ قصرالدشت خ شهيدان شهيدی پالک  80طبقه همکف

1346698711

35.69301368

51.37015707
51.36542591

تهران

تهران

تهران

مرتضوی خ جيحون خ مالک اشتر پالک  449طبقه همکف

1347934593

35.68513295

دفترپستي سلسبيل

تهران

تهران

تهران

مرتضوی ک شهيد مصطفي درخشان راد خ رودکي پالک  96طبقه 1

1354763738

35.68384117

51.37669332

دفترپستي امامزاده معصوم

تهران

تهران

تهران

باغ خزانه خ عبيد زاکاني خ شهيد عبدالرسول مهدوی پالک  94طبقه همکف

1359663611

35.66499094

51.36851705

دفترپستي مالک اشتر

دفترپستي پل امامزاده معصوم

تهران

تهران

تهران

قلعه مرغي خ عبيد زاکاني خ شهيد عبدالرسول مهدوی پالک  94طبقه 1

1359663613

35.66500971

51.36938266

دفترپستي جوادیه

تهران

تهران

تهران

جوادیه خ شهيد هوشنگ اسم زماني خ شهيد قدرت امام یاری پالک  77طبقه همکف

1365859183

35.65226819

51.39129576

دفتر پستي دانشگاه هوایي

تهران

تهران

تهران

مهرآباد جنوبي خ شهيد حسين گزل خو خ امام محمدباقر طبقه همکف

1384673114

35.67465314

51.3356792

دفترپستي والفجر

تهران

تهران

تهران

شيرپاستوریزه خ  15متری سردخانه ب 65متری فتح پالک  298طبقه همکف

1386853411

35.6749204

51.29940716

دفترپستي شهرک پاسداران

تهران

تهران

تهران

تهرانسر ک بيست و هفتم مرکزی (کندی) خ شهيد جعفر طهماسبي فرد پالک  9طبقه همکف

1388694411

35.69176823

51.26272263

دفتر پستي ایران خودرو

تهران

تهران

تهران

شهرک دانشگاه ب 65متری فتح بل ایران خودرو طبقه همکف

1389913453

35.71374167

51.1916258

دفتر پستي شهيد فکوری

تهران

تهران

تهران

شهرک فکوری ب شهيد برادران رحماني ب اميرسرلشگرشهيدحسين لشگری م شهرک شهيدفکوری -بلوک  22طبقه همکف 1391773750

35.70315141

51.3306283

دفترپستي اکباتان

تهران

تهران

تهران

شهرک اکباتان بل ابوالقاسم نوذری خ شهيد غالمرضا حناني س سوپر- 6بين بلوک  A3- 5و B2-6طبقه  1واحد 2

1394853311

35.70437113

51.31286135

دفترپستي تربيت مدرس

تهران

تهران

تهران

فاطمي ب شهيد دکتر چمران ب جالل آل احمد طبقه همکف

1411713111

35.72335535

51.38140332

دفترپستي الله

تهران

تهران

تهران

کشاورز خ کارگر شمالي خ دکتر سيد حسين فاطمي طبقه همکف

1415613134

35.7150225

اداره پست مرکزی وليعصر

تهران

تهران

تهران

کشاورز ک شهيد آقا حسيني خ وليعصر پالک -1672منطقه پستي شمال غرب طبقه همکف

1415814687

35.71266023

51.40683957

دفترپستي دانشگاه تهران

تهران

تهران

تهران

دانشگاه تهران خ پورسينا خ قدس پالک  6طبقه همکف

1417613313

35.70474017

51.39626456

دفتر پستي شهيد بادامي

تهران

تهران

تهران

جمالزاده خ شهيد محمدعلي صدوقي ک واحدی طبقه همکف

35.70974261

51.38505137

تهران

تهران

تهران

جمالزاده ک واحدی خ جمالزاده شمالي پالک  339طبقه همکف

1418614553

35.70974261

51.38505137

دفترپستي اسکندری

تهران

تهران

تهران

جمالزاده خ فرصت شيرازی خ اسکندری شمالي پالک  32طبقه همکف

1419933911

35.70190526

51.38039931

دفترپستي شهيد قناعت

تهران

تهران

تهران

یوسف آباد خ وليعصر خ شهيد امير جهانبخش(سوم) پالک  13طبقه همکف

1433633581

35.72358614

51.40939299

دفترپستي شاهد

تهران

تهران

تهران

ونک ب کردستان خ سهيل س مخابرات طبقه همکف

1435894133

35.75323782

51.40330659

دفترپستي بيمارستان بقيه اله

تهران

تهران

تهران

ونک خ خوارزمي خ مالصدرا طبقه همکف

1435915381

35.75449751

51.39456572

دفتر پستي گذرنامه

تهران

تهران

تهران

شهرآرا خ نهم غربي خ شهرآرا طبقه همکف

1443783512

35.71580661

51.37229553

دفترپستي شهيدبادامي

1418614551

51.39221673

دفترپستي شهرآرا

تهران

تهران

تهران

شهرآرا خ شهيد حسين آرش مهر خ سي و پنجم طبقه همکف

1445763135

35.72410286

51.3731434

دفترپستي بانک کشاورزی

تهران

تهران

تهران

شهرآرا خ شهيد مهدی مجيدیان خ پاتریس لومومبا طبقه همکف

1445994311

35.72559202

51.37671141

دفترپستي صادقيه

تهران

تهران

تهران

صادقيه خ  12متری پایيزان خ ستارخان پالک  1128طبقه همکف

1451795411

35.72169012

51.33957924
51.36752453

دفترپستي ستارخان

تهران

تهران

تهران

شادمان خ دوازدهم دریان نو (ش نبي پور) خ ستارخان پالک  298طبقه همکف واحد غربي

1456946913

35.71446842

دفترپستي سازمان تامين اجتماعي

تهران

تهران

تهران

توحيد خ وزارت کار خ آزادی طبقه همکف

1457965596

35.70147309

51.36802562

دفترپستي دانشگاه صنعتي شریف

تهران

تهران

تهران

تيموری خ شهيد داود حبيب زادگان خ آزادی پالک 493س دانشگاه شریف طبقه همکف

1458889695

35.70244313

51.35181409

دفترپستي خدمات خودرویي آزمایش

تهران

تهران

تهران

مرزداران خ  25متری آزمایش خ مهدی  3طبقه همکف

1464797131

35.73230258

51.36801711

تهران

تهران

تهران

شهرک قدس خ کاتبي خ مدیریت طبقه همکف

1465943661

35.77058165

51.38237309

دفترپستي قدس

تهران

تهران

تهران

شهرک قدس  -ایوانک ک ستایش خ ایوانک شرقي پالک  2طبقه همکف

1467674475

35.75466759

51.35707059

دفترپستي ثبت اسنادو امالک کن

تهران

تهران

تهران

سازمان برنامه جنوبي بل شقایق جنوبي خ بهرامي نيا( شانزدهم شرقي) پالک  1طبقه 1-

1484978365

35.72511739

51.30318674

دفترپستي دانشگاه امام صادق

تهران

تهران

تهران

سازمان آب خ سرو خ هفتم شرقي طبقه همکف

1487643961

35.7349093

51.29076459

دفترپستي شهرزیبا

تهران

تهران

تهران

شهر زیبا م شهر زیبا ب آیت اله کاشاني پالک 2.001س شهر زیبا بلوک چهل ودوم طبقه همکف

1487983581

35.74498824

51.29378452

دفترپستي بانک توسعه صادرات

تهران

تهران

تهران

آرژانتين خ نوزدهم خ شهيد خالد اسالمبولي پالک  135طبقه 1

1513913316

35.73645391

51.41312227

دفترپستي آیت اله کاشاني

تهران

تهران

تهران

شهيد بهشتي ب مدرس خ شهيد دکتر بهشتي پالک 267س سهند طبقه همکف

1514617113

35.72916832

51.41957656

دفتر پستي ساعي

تهران

تهران

تهران

گاندی ب شهيد همت خ ولي عصر پالک  2407طبقه همکف

1517813511

35.75240099

51.41136305

دفتر پستي دشتک

تهران

تهران

تهران

آپادانا خ فيروزه ک دشتک پالک  5طبقه همکف

1553833312

35.73549976

51.43943317

دفتر پستي سهند

دفترپستي شهيدفالحي

تهران

تهران

تهران

سيدخندان ک اشراقي خ دکتر علي شریعتي پالک  868طبقه همکف

1556915312

35.73907592

51.44609274

دفترپستي انقالب

تهران

تهران

تهران

پيچ شميران خ دکتر علي شریعتي خ انقالب اسالمي پالک 375پ آریان طبقه همکف واحد 1

1561619341

35.70218083

51.42912194

دفترپستي شهيدافشارمطلق

تهران

تهران

تهران

باغ صبا ک شهيد مهدی احمدیان خ دکتر علي شریعتي پالک  458طبقه همکف

1565916111

35.71852081

51.44116429

دفترپستي پيام

تهران

تهران

تهران

سميه خ ملک الشعراء بهار خ آیت اله طالقاني پالک  146طبقه همکف

1571835113

35.70642174

51.42859188

دفترپستي برج سپهر 1

تهران

تهران

تهران

سميه خ بهار جنوبي خ سميه پالک 85س سپهر طبقه 2

1571838715

35.70610242

51.42737642

تهران

تهران

تهران

هفت تير خ شهيد دکتر مفتح ک شاهرخ پالک  2طبقه همکف

1574844311

35.71833863

51.42947859

دفترپستي ایرانشهر

تهران

تهران

تهران

ميدان فردوسي خ انقالب اسالمي خ ایرانشهر پالک  25طبقه همکف

1581633611

35.70238262

51.42032891

دفتر پستي شهيد مطهری

تهران

تهران

تهران

کریم خان زند خ چهارم شرقي خ شهيد مصطفي حسيني پالک  39طبقه همکف

1585833315

35.71688489

51.42010964

دفترپستي معاونت مطبوعاتي

تهران

تهران

تهران

شهيد بهشتي خ شهيد جواد سرافراز خ هشتم پالک  15طبقه همکف

35.72713377

51.41926521

دفترپستي وزارت نفت

تهران

تهران

تهران

ولي عصر خ حافظ خ آیت اله طالقاني طبقه همکف

1593657919

35.70747671

51.41142594

تهران

تهران

تهران

حافظ خ شهيد فرامرز به آفرین بل کریم خان زند پالک  290طبقه همکف

1593931117

35.71269856

51.41100298

حوزه نظام وظيفه

تهران

تهران

تهران

خواجه نصير طوسي خ خواجه نصير طوسي خ پادگان وليعصر (عج) پالک  9طبقه همکف

1613916340

35.70917198

51.43850779

دفتر پستي شهيد نظری

تهران

تهران

تهران

نظام آباد ک شهيد علي گل خ شهيد آیت اله مدني پالک  626طبقه 1

1615775712

35.71233359

51.45732826

دفتر پستي شهيد استاد حسن بنا

تهران

تهران

تهران

مجيدیه خ شهيد عباس مهدوی خ شهيد استاد حسن بنا پالک  109طبقه همکف

1633713511

35.73384651

51.46190194

دفتر پستي فدک

تهران

تهران

تهران

نظام آباد شمالي ک همسایگان خ شهيد آیت اله مدني پالک  1190طبقه همکف

1635936611

35.72632307

51.47489866

دفتر پستي شهيد مدني

تهران

تهران

تهران

نظام آباد خ شهيد آیت اله مدني خ سبالن جنوبي پالک  262طبقه همکف

1641687361

35.71712468

51.4647382

دفتر پستي شهيد آیت

تهران

تهران

تهران

نارمک خ شهيدمحمدعلي قاسم زاده(جویبار) خ شهيد دکتر آیت پالک  246طبقه همکف

1646657566

35.72062971

51.49137578

دفترپستي سينا

دفتر پستي کریم خان

1586868613

دفتر پستي نبوت

تهران

تهران

تهران

نارمک خ جانبازان غربي م نبوت پالک  88طبقه همکف

1648884415

35.73011268

51.4927113

دفتر پستي پزشکي قانوني

تهران

تهران

تهران

تهرانپارس خ شهيد برادران صادقي ( )113خ ش برادران اميری طائمه(142غربي) پالک  101طبقه همکف

1651899334

35.72794108

51.51670731

دفتر پستي باهنر

تهران

تهران

تهران

تهرانپارس خ شهيد امير قهاری (178غربي) خ حجربن عدی پالک  254طبقه همکف

1653987359

35.73670634

51.53018235

دفترپستي مجله رشد

تهران

تهران

تهران

سازمان آب خ شهيد محرابيان خ چهارم غربي پالک  12طبقه همکف

1658968511

35.72899441

51.57335918

دفتر پستي حکيميه

تهران

تهران

تهران

شهرک والفجر ک دیانت (بانک سپه) بل شهيد حسين خلعتبری پالک  10طبقه همکف

1659693341

35.73030017

51.59327343

تهران

تهران

تهران

مجيدیه شمالي خ شهيد حميد صالحي خ شهيد استاد حسن بنا پالک  688طبقه همکف

1663799783

35.74844376

51.47014547

دفتر پستي لویزان

تهران

تهران

تهران

حسين آباد خ فرعي پنجم خ شهيد محسن شعبانلو پالک  78طبقه همکف

1668855696

35.77816341

51.48785807

دفتر پستي شهرک شهيد رجائي

تهران

تهران

تهران

لویزان م نوبنياد خ شهرک شهيد رجائي طبقه همکف

1668918001

35.78674042

51.48788682

1676918348

دفتر پستي شهيد تندگویان

تهران

تهران

تهران

رسالت خ هنگام ک سهند پالک 23س اداره پست طبقه همکف

35.73897498

51.48903668

دفترپستي سهند

تهران

تهران

تهران

رسالت م رسالت خ پادگان کوهک طبقه همکف

1677619386

35.75605341

51.49114558

دفترپستي دانشگاه شهيدرجائي(لویزان)

تهران

تهران

تهران

لویزان ب شهيد سرلشگر بابائي خ شهيد محسن شعبانلو طبقه همکف

1678819115

35.77960826

51.4919009

دفترپستي شهيد بهشتي

51.50246072

تهران

تهران

تهران

نارمک خ شهيد محمد ملک لو خ شهيد محسن حيدرخاني طبقه همکف

1684613117

35.74210014

دفترپستي شهرک اميد

تهران

تهران

تهران

قنات کوثر خ  35متری استقالل م اميد پالک 67م اميد(بازارچه شهرک) طبقه 1

1689777111

35.7602876

51.53548695

دفتر پستي نيروی زميني ارتش

تهران

تهران

تهران

لشگرک بل ستاد نيروی زميني ارتش ب ارتش(لشگرک) طبقه همکف

1698618150

35.79207808

51.52880385

دفترپستي علم وصنعت

دفترپستي منتظری

51.45257117

تهران

تهران

تهران

ميدان امام حسين (ع ) خ دماوند خ شهيد محمد منتظری پالک  256طبقه همکف

1711688441

35.70168694

دفترپستي شهدا

تهران

تهران

تهران

شهریور خ شهيد رضا آذرباد خ  17شهریور پالک  1417طبقه همکف 17

1718814713

35.68550365

51.44725731

دفترپست والیت

تهران

تهران

تهران

نيروی هوائي خ سيمتری نيروی هوائي م سبز ( چهارگوش ) پالک  232طبقه همکف

1738673999

35.70192038

51.48922402
51.49562298

دفترپستي تهران نو

تهران

تهران

تهران

تهران نو خ شهيد محمود عبدالحميدی خ شهيد برادران تيموری فر پالک  90طبقه همکف

1743773151

35.71487814

دفترپستي بروجردی

تهران

تهران

تهران

بروجردی ک شهيد رضا فراهاني خ شهيد برادران محبي پالک  26طبقه همکف

1764763314

35.68550576

51.46622397

دفترپستي پرستار

تهران

تهران

تهران

پرستار خ پرستار بن پارک پرستار پالک  399طبقه همکف

1766689441

35.6899788

51.48271033

تهران

تهران

تهران

افسریه خ برادران شهيدعليرضائي15متری اول خ  20متری افسریه پالک  505طبقه همکف

1784685161

35.65522225

51.49032491

دفترپستي الغدیر

تهران

تهران

تهران

نفيس خ شهيد هوشنگ انورزاده خ خاوران پالک  662طبقه همکف

1795754157

35.65977837

51.4578132

دفترپستي نازی آبادجنوبي

تهران

تهران

تهران

چهار صد دستگاه خ شهيد حسين طباطبایي خ چهارصد دستگاه م چهارصد دستگاه -بلوک  8ورودی  1طبقه همکف

1817765461

35.6310894

51.40732236

دفترپستي آقابابایي

تهران

تهران

تهران

نازی آباد خ شهيد احمد بابایي م بازار دوم پالک  11طبقه همکف

1819694531

35.63762674

51.402041

دفترپستي افسریه

دفترپستي بعثت

تهران

تهران

تهران

خزانه بخارایي ک بهاری خ شهيدعلي اکبر تقوی پالک  41طبقه همکف

1836636587

35.63900209

دفترپستي هجرت

تهران

تهران

تهران

کيانشهر بل امام رضا م امام رضا پالک  2طبقه همکف

1853649645

35.63894759

51.4487769

دفترپست خاورشهر خدماتي

تهران

تهران

تهران

خ شهيد بهروز رباني ( ) 7خ کمربندی اول پالک  46طبقه همکف)خاورشهر منطقه یک(

1863136884

35.55803771

51.55540216

دفترپستي یاغچي آباد

تهران

تهران

تهران

یاخچي آباد ک بيست و دوم خ بهمنيار طبقه همکف

1891938911

35.63293536

51.39579118

دفتر پستي کانون کارشناسان

تهران

تهران

تهران

ظفر خ بابک شرقي خ شهيد مرتضي فرید افشار طبقه همکف

1919816199

35.76704416

51.42693106

دفترپستي شهيد مفتح

تهران

تهران

تهران

سه راه ضرابخانه خ پاسداران بن شهيد مهدی اکرمي(کوکب) پالک  1طبقه همکف

1947947453

35.75531269

51.45160055

دفتر پستي لشگرک

51.42532115

تهران

تهران

تهران

شهرک شهيد محالتي ب ارتش خ نخل پالک  9طبقه 1

1955753174

35.79948062

دفتر پستي نياوران

تهران

تهران

تهران

پاسداران خ پاسداران خ شهيد برادران موحددانش طبقه همکف

1957645435

35.80536678

51.4726295

دفتر پستي رستم آباد

تهران

تهران

تهران

اختياریه ک رستمي خ شهيد یوسف کالهدوز پالک  73طبقه همکف

1958613113

35.78102922

51.46425861

تهران

تهران

تهران

باغ فردوس خ وليعصر م تجریش پالک  11طبقه همکف

1961836553

35.80648164

51.42781123

دفتر پستي دربند

تهران

تهران

تهران

دربند خ شهيد مهدی اسد الهي خ دربند پالک  143طبقه همکف

1973733843

35.81995269

51.42673544

دفترپستي زندان اوین

تهران

تهران

تهران

اوین خ شهيدحسن سيد مفيدی خ شهيدمحمدابراهيم احمدپور طبقه همکف

1983846173

35.79755533

51.38662396

دفترپستي ثبت اسناد شميران

تهران

تهران

تهران

تجریش ک گنجي خ شهيد برادران فنا خسرو پالک  22طبقه 1-

1989814866

35.80876826

51.4298619

دفترپستي تجریش

دفتر پستي قدس

51.50126266

تهران

تهران

تهران

تجریش خ دربند خ شهرداری پالک  49-طبقه همکف

1989934115

35.80543393

51.4329823

دفترپستي ارتباط سيار

تهران

تهران

تهران

ونک ب کردستان خ ونک پالک 90-ب همراه طبقه 1-

1991954168

35.76067133

51.40411796

دفترپستي دانشگاه الزهراء

تهران

تهران

تهران

ونک خ شهيد محمد حسين مجيدپور خ ده ونک طبقه همکف

1993894336

35.76851273

51.39223504

دفترپستي سعادت آباد

تهران

تهران

تهران

سعادت آباد خ مروارید بل سرو غربي پالک  29طبقه همکف واحد 1

1998756931

35.78126956

51.37057863

دفترپست آبسرد

تهران

دماوند

آبسرد

خ شورا بل امام خميني پالک  237طبقه همکف)آبسرد(

3976119736

35.62093078

52.15430482

دفترپستي شهر آبعلي

تهران

دماوند

آبعلي

احمدیه م والیت خ استاد حسين آهي طبقه همکف

3974113578

35.76684964

51.96616256

35.72241353

52.0701278

اداره پست دماوند

تهران

دماوند

دماوند

درویش ک نوده بل شهرداری پالک  161طبقه 1

اداره پست دماوند(باجه مرکزی)

تهران

دماوند

دماوند

درویش ک نوده بل شهرداری پالک  161طبقه همکف

3971638717

35.72241353

52.0701278

دفترپستي گيالوند

تهران

دماوند

دماوند

گيالوند خ کالنتری بل حضرت آیت اله خامنه ای طبقه همکف

3971943119

35.68474557

52.02284883

دفتر پستي شهرستان دماوند

تهران

دماوند

رودهن

خ شهریار بل امام خميني پالک  1012طبقه همکف)رودهن(

3973148481

35.73554196

51.9098631

تهران

دماوند

کيالن

فاجان خ شهيد مطهری بن امير پالک  65طبقه همکف

3975114573

35.56574608

52.15212022

دفترپست انجم آباد

تهران

رباط کریم

انجم آباد

ک اميدسوم خ تعاون پالک  14طبقه همکف

3763137737

35.5522962

51.01697139

دفترپست حصارمهتر

تهران

رباط کریم

حصارمهتر

خ عرفان خ شهيدپوریاني (پرندک ) پالک  118طبقه همکف

3763181373

35.52342697

51.04036025

دفتر پستي شهرک صنعتي پرند

تهران

رباط کریم

شهرجدیدپرند

شهرک صنعتي پرند بل صنعت م فناوری پالک 2س مدیریت شهرک طبقه همکف

3761417437

35.44752127

51.00449107

دفترپست شهرک پرندک

تهران

رباط کریم

شهرک خانه پرندک

خ نيلوفر خ سوسن طبقه همکف واحد غربي)شهرک خانه پرندک(

3763381399

35.49469804

51.04313097

دفترپستي کيالن

3971638712

دفتر پستي منجيل آباد

تهران

رباط کریم

منجيل آباد

منجيل آباد خ وليعصر ( عج ) بل مصطفي خميني پالک  80طبقه همکف

تهران

ری

ری

ولي آباد م شهرداری بل شهيد مرتضي آویني پالک  158-طبقه همکف

1843694631

35.58852708

51.4265823

دفترپستي

تهران

ری

ری

دولت آباد م فلکه سوم دولت آباد خ شهيد برادران اردستاني طبقه همکف

1859813788

35.61857113

51.45537463

دفترپستي شيخ صدوق

تهران

ری

ری

سه راه ورامين خ ش برادران اسماعيلي خ فدائيان اسالم پالک  113طبقه همکف

1871794867

35.59642155

51.43974826

بلوار بهشتي بل شهيد سيد مرتضي آویني خ نيلوفر س ایستگاه راه آهن ری طبقه همکف

51.42511238

دفترپستي مدرس

3763119818

35.54260771

51.05857916

دفتر تحویل راه آهن

تهران

ری

ری

1879763181

35.58089784

دفتر پستي  13آبان

تهران

ری

ری

سيزده آبان ک دوم ک شهيد محمد حسين زاده پالک  38طبقه همکف

1883858643

35.60573378

51.41365639

دفترپستي باقرشهر

تهران

ری

باقر شهر

باقر شهر خ شهيد اصغر رشيدی پور خ موسي بن جعفر ( ع ) پالک  426طبقه همکف

1813167671

35.53343582

51.40059473

دفتر پستي حسن آباد

تهران

ری

حسن آباد

ک شهيد مصطفي خميني بل امام خميني پالک  647طبقه همکف)حسن آباد(

1833143961

35.36711037

51.2380618

دفتر پستي دولت آباد

تهران

ری

ری

دولت آباد م دوم دولت آباد خ شهيد برادران اردستاني پالک  117طبقه همکف

1859917463

35.6188175

51.45007271
51.42448725

دفترپستي پاالیشگاه

تهران

ری

ری

پاالیشگاه بل پاالیشگاه بل شهيد محمدجواد تندگویان طبقه همکف

1879913114

35.53899305

دفترپست ومخابرات قيصرآباد

تهران

ری

قيصرآباد

خ شهيدجعفراسماعيلي خ شهيد فرامرز رجایي پالک 2س پست ومخابرات طبقه همکف)قيصر آباد(

1817135558

35.517371

51.31434743

دفترپستي کهریزک

تهران

ری

کهریزک

کهریزک خ شهيدحسن درختي بل غدیر طبقه همکف

1816153319

35.51629033

51.36641715

دفتر پستي وليعصر

تهران

شهریار

شهریار

شهریار  1ک سعدی  4خ ولي عصر طبقه همکف

3351613973

35.65572983

51.05933898

تهران

شهریار

شهریار

شهریار  1ک شهيدحسن گنجي بل انقالب پالک  233طبقه همکف

3351735993

35.65691375

51.05254718

دفتر پستي فاز3اندیشه

تهران

شهریار

شهر جدید اندیشه

فاز  3اندیشه خ کاج شمالي خ شهرداری غربي (نبوت) پالک  6طبقه همکف

3354631400

35.69612443

51.02734748

دفتر پستي (منطقه13پستي)وحيدیه

تهران

شهریار

وحيدیه

جوقين خ بهشتي بل شهدا پالک  275طبقه همکف

3355658366

35.60054197

51.01741358

دفتر پستي انقالب (شهریار)

دفترپستي ارجمند

تهران

فيروزکوه

ارجمند

ارجمند م شهدا خ وليعصر طبقه همکف

3985116741

35.80836846

دفترپست مرکزی فيروزکوه

تهران

فيروزکوه

فيروزکوه

اميرمحله ک طالقاني بل بسيج پالک  878طبقه همکف

3981676713

35.75701046

52.77084902

اداره پست شهرستان قدس

تهران

قدس

قدس

قلعه حسن خان ک شهيد ابراهيم آئيني [فاخته] بل شهيد حميد قرباني[عمارت] پالک  60طبقه همکف واحد 1

3751185369

35.71023828

51.11327539

دفتر پستي شهيدبهشتي

تهران

قدس

قدس

کاوسيه خ ميرداماد خ شهيد بهشتي پالک  140طبقه همکف

3751865479

35.71787954

51.11814755

دفترپستي 15خرداد

تهران

قرچک

قرچک

قرچک ک بيمه خ امام خميني طبقه همکف

1868613369

35.43835654

51.57272595

تهران

قرچک

قرچک

قرچک ک آزاده یکم بل امام خميني طبقه همکف

1868864711

35.43140062

51.57558829

دفترپست باقرآباد

تهران

قرچک

قرچک

باقرآباد (منبع شور) ک شهيد مجيد قدیمي خ ورامين طبقه همکف

1869719201

35.41122688

51.58532484

دفتر پستي مارليک

تهران

مالرد

مالرد

مارليک فاز 1خ ارغوان جنوبي خ گل مریم پالک  126طبقه همکف

3176113119

35.68758858

50.96388774

دفترپستي قرچک

52.51305045

دفترپستي جوادآباد

تهران

ورامين

جواد آباد

جوادآباد م جهاد ک پست طبقه همکف

3383133118

35.21613038

دفترپست ومخابرات قلعه خواجه

تهران

ورامين

قلعه خواجه

محله قلعه خواجه بل اصلي خ جوادآباد طبقه همکف

3388134134

35.26718517

51.65781241

دفترپستي اميرکبير

تهران

ورامين

ورامين

ورامين ک پيک بل شهيد قدوسي پالک  741طبقه همکف

3371615993

35.34487489

51.63336919

دفترپستي 22بهمن

تهران

ورامين

ورامين

ورامين خ شهيد بهشتي خ مسجد جامع پالک  134طبقه همکف

3371837717

35.32312049

51.64321021

دفترپستي وليعصر

تهران

ورامين

ورامين

ورامين خ  15خرداد م رازی پالک  487طبقه همکف

3371856597

35.32214007

51.65589169

دفترپستي خيرآباد

تهران

ورامين

ورامين

خيرآباد بل تهران ورامين خ تهران ورامين طبقه همکف

3373135635

35.38630627

51.60705403
51.27882337

دفتر پستي اداره پست شهرستان بروجن

51.66769367

چهارمحال وبختياری

بروجن

بروجن

رسالت بل رسالت ک رسالت  2طبقه همکف

8871644384

31.96475566

دفتر پست دفتر پستي شهيد قندی

چهارمحال وبختياری

شهرکرد

شهر کرد

بنياد شهيد ک  15/1بل دکتر شریعتي پالک  66طبقه 1

8814615474

32.31725553

50.8753658

اداره پست استان خراسان جنوبي دفتر پستي دولتي  17شهریور

خراسان جنوبي

بيرجند

بيرجند

حکيم نزاری ک  17شهریور  34خ  17شهریور پالک  25-طبقه همکف

9716795337

32.8831422

59.21718294

اداره پست شهرستان خوسف

خراسان جنوبي

خوسف

خوسف

خووسف ک شهيدبهشتي  1بل شهيدبهشتي پالک  20طبقه همکف

9735141859

32.77843157

58.88709704

اداره پست شهرستان سربيشه

خراسان جنوبي

سربيشه

سربيشه

مطهری ک (بوستان شهيدمحمدعلي یزدان پنا) خ شهيد مدرس پالک  6طبقه همکف

9741635447

32.57699731

59.80187618

خراسان رضوی

سبزوار

سبزوار

بيهق خ بيهق خ اسرار شمالي پالک  107طبقه همکف

9613814758

36.20817667

57.67612342

دفترپست راه آهن تاکسيران 77

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

راه آهن خ طبرسي بل شهيد کامياب س ایستگاه راه آهن طبقه همکف

9146616754

36.30595572

59.62381045

اداره کل پست خراسان رضوی دفترپستي هاشمي نژاد

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

رده ب شهيدبابانظر خ ميثم شمالي طبقه همکف/

9157813113

36.30986459

59.65735055

دفترخدمات پستي سبزوار

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

طرق خ صاحب الزمان  12خ صاحب الزمان (شهيدساعي  )45طبقه همکف

9165161577

36.21005764

59.66770365

اداره کل پست خراسان رضوی دفتر پستي شهيدرجایي

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

کشاورز خ شهيدخاني دهنوی  6خ حر (19شهيد خاني دهنوی) طبقه همکف

9169983182

36.26179972

59.67557127

اداره کل پست خراسان رضوی دفتر پستي رضاشهرمشهد

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

رضاشهر بل پيروزی خ دعبل خزائي(پيروزی 5کالنتری  )10پالک  23طبقه همکف

9177775356

36.28766991

59.54455337

دفترپست طرق

36.31251384

59.52227035

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

دانشگاه فردوسي بل شهيد باهنر بل وکيل آباد س دانشگاه فردوسي طبقه همکف

9177949178

دفترپست ترانسفورماتوربرق ناحيه 5

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

نيرو هوایي خ هفتم تير ( 40الله  )5بل هفتم تير (شهيدفکوری  )15طبقه همکف

9178186465

36.31146208

59.4875782

اداره کل پست خراسان رضوی دفتر پستي آب وبرق مشهد

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

آب و برق خ هفتم تير ( 29/1شهيدفکوری  )13بل شهيدفکوری طبقه همکف

9178955385

36.3140731

59.48798386

دفترپست دفترپست دانشگاه (شهریار شرافت )

59.58831616

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

سه راه ادبيات خ شهيد اسداهلل زاده خ ابن سينا طبقه همکف

9183613158

36.29546482

دفتر پستي جاهدشهر

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

جاهدشهر خ بوستان  14خ بوستان طبقه همکف/

9184333996

36.36024446

59.47488521

اداره کل پست خراسان رضوی دفترپستي سجادمشهد

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

سجادشهر خ عميد[سجاد ]20بل سجاد طبقه همکف

9186974966

36.31821237

59.5453904

دفتر خدمات پستي خارجه دی ای ال

اداره کل پست خراسان رضوی دفتر پستي قاسم آباد

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

قاسم آباد م مادر بل شاهد پالک  597طبقه همکف

9189688474

36.35883754

59.51394655

اداره کل پست خراسان رضوی دفترپستي قانعي مشهد

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

ابوطالب بل ابوطالب خ ابوطالب  66پالک  1طبقه همکف /

9196685316

36.33197839

59.59990653

اداره کل پست خراسان رضوی دفترپستي تبادکان

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

جانباز بل توس خ کارگر س کارخانه قند آبکوه طبقه همکف

9197887761

36.34345389

59.568465

خدمات دولتي و عمومي دفترخدمات ویژه شهروندپست آني رسان

خراسان رضوی

نيشابور

نيشابور

راه آهن ک شهيد جعفری [ 18عطار  ]1خ شهيدجعفری پالک  258طبقه همکف

9313776434

36.20235087

58.79035461

فعاليت های پست و پيک دفتر پستي فرهنگيان

خراسان رضوی

نيشابور

نيشابور

شهرک فرهنگيان ک معلم  2بل معلم طبقه همکف

9318773355

36.22305048

58.80635033

خراسان رضوی

تایباد

تایباد

مسجد ابو حنيفه خ رازی [امام خميني  ]18/2بل امام خميني پالک  352طبقه همکف

9591763365

34.74067427

60.77865505

اداره پست تربت جام

خراسان رضوی

تربت جام

تربت جام

امام م ولي عصر [مرکزی] خ رسالت پالک  18طبقه همکف

9571613119

35.24370352

60.6261686

اداره پست شهرستان چناران

خراسان رضوی

چناران

چناران

کارخانه قند خ مفتح جنوبي خ امام خميني طبقه همکف

9361758935

36.6478027

59.12194931

اداره پست تایباد

خراسان رضوی

چناران

شهر جدید گلبهار

گلبهار خ پرند [4ترنج  ]4بل پرند طبقه  1واحد /13

36.57049684

59.18802974

اداره پست خليل آباد

خراسان رضوی

خليل آباد

خليل آباد

خرميان خ شهيدباهنر م صاحب الزمان پالک  1طبقه همکف

9677144575

35.25597277

58.28559893

اداره پست شهرستان درگز

خراسان رضوی

درگز

درگز

امام خميني ک مدرس[24امام خميني-23نيلوفر] بل امام خميني طبقه همکف

9491713341

37.44466605

59.11056468

دفتر پستي گلبهار

اداره پست شهرستان قوچان

خراسان رضوی

قوچان

قوچان

کالته منصورخان خ جمهوری اسالمي [ 6امام رضا ]7بل امام رضا طبقه همکف

9471744686

37.09270772

58.50833716

اداره پست شهرستان کاشمر

خراسان رضوی

کاشمر

کاشمر

فاطميه ک فاطميه  2خ فاطميه طبقه همکف

9671679597

35.24105251

58.46958876

خراسان رضوی

گناباد

گناباد

شهيدشوریده خ امام علي (ع) خ شهيدشوریده پالک  41طبقه همکف

9691983643

34.35115313

58.6806425

شرکت پست ج ا ا دفتر پستي شهری بجنورد

خراسان شمالي

بجنورد

بجنورد

شریعتي شمالي خ صفا خ شریعتي شمالي پالک  414طبقه همکف

9415837413

37.48091292

57.3303959

شرکت پست ج ا ا دفتر پستي شهرک امام خميني

خراسان شمالي

شيروان

شيروان

شهرک امام خميني ک (دفتر پستي) خ جمهوری پالک  13-طبقه همکف

9461937378

37.40646748

57.90963882

دفتر پستي حصار گرمخان

خراسان شمالي

بجنورد

حصار گرمخان

شهرک امام رضا خ حافظ ک (شهيد کلوخي) طبقه همکف

9458114948

37.52606163

57.47335195

دفترپست ميانکوه

خوزستان

اميدیه

ميانکوه

خ کارگری خ اداره پست طبقه همکف

6378133171

30.79114229

49.73243883

دفتر پستي شهر چگارمان

خوزستان

اندیکا

آبژدان

خ (( فرعي )) خ اصلي شهدای چگارمان طبقه همکف

6498177176

32.20499257

49.4491564

دفترپست کوشک

خوزستان

اندیکا

تلخاب حمزه علي

خ فرعي خ اصلي روستای تلخابحمزه علي طبقه همکف

6497181154

32.06885118

49.46501186

دفتر پستي ناحيه 615

خوزستان

اهواز

اهواز

امانيه خ مدرس بن دکتر فاطمي پالک  30طبقه همکف

6133753649

31.32753163

48.66732935

دفترپست دانشگاه

خوزستان

اهواز

اهواز

دانشگاه شهيد چمران خ پل پنجم خ دانشگاه طبقه همکف

6135773335

31.31085544

48.66038676

اداره پست شهرستان گناباد

دفترپست گلستان

9361467230

خوزستان

اهواز

اهواز

کوی سعدی خ همدان بل گلستان طبقه همکف

دفتر پستي پردیس

خوزستان

اهواز

اهواز

پردیس خ گلفشان خ بهشت  9طبقه همکف

6139647623

31.2886512

48.60245217

دفتر پستي انقالب

خوزستان

اهواز

اهواز

کوی انقالب خ اسالمي ( شهيد سليمي نبي ) خ ((فرعي )) پالک  52طبقه همکف

6143674445

31.32345097

48.64377426

خوزستان

اهواز

اهواز

کوی کيانپارس خ پانزدهم غربي ( شهيد اسکندری ) بل شهيد چمران طبقه 1

6155867347

31.35119155

48.68714123

دفتر پستي جنت مکان

خوزستان

اهواز

اهواز

کوی کيانپارس خ پانزدهم غربي ( شهيد اسکندری ) بل شهيد چمران طبقه همکف

6155867348

31.35119155

48.68714123

دفتر پستي شهيد کردوني

خوزستان

اهواز

اهواز

کوی زیتون کارمندی خ نبوت [ زیبا ] بل پاسداران پالک  574طبقه همکف

6163913365

31.34887552

48.72370584

دفترپست ش حبيب شرفي

خوزستان

اهواز

اهواز

سپيدار خ فني و حرفه ای بل سپيدار طبقه همکف

6177613989

31.30745195

48.72309816

خوزستان

اهواز

اهواز

فاز  2پادادشهر خ ازادگان خ سعادت طبقه همکف

6187783120

31.28955517

48.70813887

دفترپست شهری پيام

خوزستان

ایذه

ایذه

امام خ اطلس خ امام خميني طبقه همکف

6391614115

31.84203393

49.86718427

دفترپست ومخابرات اروند کنار

خوزستان

آبادان

اروندکنار

نهرمخزوم ک معرفاوی بل 50متری طبقه همکف

6331693533

29.97683766

48.5053571

دفترپست احمدآباد

دفتر پستي کيانپارس

دفترپست فاز2اهواز

6136645366

31.29760391

48.63308616

خوزستان

آبادان

آبادان

کوی کارگر خ بهمنشير خ شهدای کارگر طبقه همکف

6316776169

30.33827566

خوزستان

باغ ملک

صيدون

مرکزشهر بل اصلي خ کميته طبقه همکف

6394153913

31.36510346

50.08127723

دفتر پستي شيبان

خوزستان

باوی

شيبان

بل امام خميني خ شهيد قاسم عباسي [ ]5طبقه همکف

6148175695

31.40559095

48.80031466

دفترپست شهيدعدالت

خوزستان

بهبهان

بهبهان

امام زاده حيدر خ شهيد عدالت ک (( رفيعي )) طبقه همکف

6361814393

30.59705145

50.24070354
50.25464963

دفترپست صيدون

48.29064544

دفترپست آیت اهلل بهبهاني

خوزستان

بهبهان

بهبهان

کوی فرمانداری خ (دامپزشکي) بل یعقوب بهبهاني طبقه همکف

6361995554

30.59475402

دفترپست کارخانه سيمان

خوزستان

بهبهان

گاوداری رادی

خ فرعي خ اصلي گاوداری رادی طبقه همکف

6367151154

30.6327735

50.30324805

دفترپست شهرک نظام

خوزستان

بهبهان

گل آبله

خ فرعي خ اصلي روستای گل آبله طبقه همکف

6364171154

30.83537355

50.20081769

دفتر پستي خرمشهر

خوزستان

خرمشهر

خرمشهر

زمين شهری خ فرعي خ اصلي طبقه همکف

6417937155

30.46003416

48.21637256

دفترپست پایگاه وحدتي

خوزستان

دزفول

دزفول

پایگاه وحدتي خ (( بي نام )) خ  2طبقه همکف

6461614818

32.44337051

48.36447815

دفتر پستي سردشت

خوزستان

دزفول

سالند

سردشت خ بي نام خ بخشداری طبقه همکف

6469114744

32.4942476

48.83318743

دفترپست صفي آباد

خوزستان

دزفول

صفي آباد

دکتر علي شریعتي خ فرعي بل شهيد بهشتي طبقه همکف

6463161154

32.26095829

48.41869388

دفترپست ابوذر

خوزستان

دشت آزادگان

سوسنگرد

کوی ابوذر ک (( فرعي  )) 2ک (( فرعي  )) 3طبقه همکف

6441733689

31.56574019

48.16923433

دفترپست رامشير

خوزستان

رامشير

رامشير

پست خ جمهوری اسالمي خ  22بهمن طبقه همکف

6387138866

30.89138713

49.40708131

دفتر پستي الوان

خوزستان

شوش

الوان

عبدالخان خ فلسطين خ (( بي نام )) طبقه همکف

6476189198

31.88228527

48.34546805

خوزستان

شوش

عبدالخان پایين

خ فرعي خ اصلي روستای عبدالخان پایين طبقه همکف

6476196937

31.8826174

48.34333812

دفتر پستي زراعي

خوزستان

شوشتر

خدمات روستایي ميان آب

خ فرعي خ اصلي خدمات روستایي ميان آب طبقه همکف

6458179339

32.10205704

48.75012478

دفتر پستي شهرستان کارون

خوزستان

کارون

کوت عبداهلل

استيشن خ شاهد ج اهواز  -آبادان طبقه همکف

6199166520

31.2276733

48.64973666

دفترپست عبدالخان پایين

دفتر پستي شهيدچمران

خوزستان

گتوند

صالح شهر

خ پهونده عليا خ بسيج خ لين  7طبقه همکف

6454143769

32.21424253

48.67013851

اداره پست ابهر (باجه مرکزی )

زنجان

ابهر

ابهر

بلوار معلم بل معلم خ قلعه تپه طبقه همکف

4561793331

36.14703801

49.22782242

اداره پست شهرستان ایجرود

زنجان

ایجرود

زرین آباد

پایين ک ((موسي سهرابي )) خ شهيدمجيدشهریاری پالک  369طبقه همکف

4531649117

36.42726779

48.27526284

اداره پست شهرستان خدابنده

48.58417676

زنجان

خدابنده

قيدار

خ امام خميني خ پست پالک  14طبقه همکف

4581665833

36.11196272

اداره پست خرمدره

زنجان

خرمدره

خرمدره

خرم ک شماره  25خ امام خميني پالک  162طبقه همکف

4571837546

36.2030198

49.19549688

اداره کل پست استان زنجان

زنجان

زنجان

زنجان

کوچه مشکي بل  22بهمن بل دارالقرآن طبقه 1-

4513869947

36.68386378

48.50008729

دفتر پستي شهيد شهریاری

زنجان

زنجان

بلوارآزادی م آزادی خ شرکت نفت پالک  1-طبقه همکف

4516715565

36.66551701

دفترمرکزی خدمات ویژه شهروندی (خوش)

زنجان

زنجان

زنجان

17شهریور خ شهدا خ شهيدان بسطاميان پالک  33-طبقه همکف

4519679317

36.6759593

48.47988566

زنجان

سلطانيه

سلطانيه

باالی گنبد ک گلها بل آزادی پالک  68طبقه همکف

4551634371

36.43847717

48.79581659

اداره پست شهرستان طارم

زنجان

طارم

آب بر

مجتمع ادارات خ انتظام خ (اداره پست) طبقه همکف

4591946337

36.93495083

48.94172803

اداره پست ماهنشان (باجه مرکزی )

زنجان

ماهنشان

ماهنشان

باال ک شهيدمحمدباقرملکي خ اسالم پالک  97-طبقه همکف

4541664783

36.74342643

47.67367334

سمنان

آرادان

آرادان

انقالب بل انقالب خ شهيدبهشتي پالک  1طبقه همکف

3586115447

35.24898258

52.49528238

دفترپستي اميریه

سمنان

دامغان

اميریه

شهر اميریه م شهداء خ انقالب طبقه همکف

3681616563

36.02683109

54.1427145

اداره پست شهرستان دامغان

سمنان

دامغان

دامغان

شهرک امام م امام حسين بل مفتح طبقه همکف

3671937814

36.16031428

54.3370507

دفترپستي دیباج

سمنان

دامغان

دیباج

قلعه بل امام خميني بل بهشتي طبقه همکف

3686114489

36.43129796

54.22823309

اداره پست سلطانيه

اداره پست آرادان

زنجان

48.49743608

دفترپست سرخه

3551813358

35.46685099

53.21315319

سمنان

سرخه

سرخه

سوری خ سوری بل انقالب اسالمي پالک  263طبقه همکف

دفترپستي شهيدرجائي

سمنان

سمنان

سمنان

چهارراه شهرباني خ شهدا خ شهيد رجائي طبقه همکف

3513674684

35.57145115

53.39617446

دفترپستي شهرک تعاون

سمنان

سمنان

سمنان

بلوار نهضت خ 11شرقي(هالل احمر  )23بل مدرس طبقه همکف

3514853753

35.58802325

53.39328733

اداره کل پست استان سمنان

3515894931

35.58351405

53.40694763

سمنان

سمنان

سمنان

ميدان امام رضا م امام رضا بل علم و صنعت طبقه همکف

دفترپست محالت

سمنان

سمنان

سمنان

محالت ک حکيم الهي  58خ حکيم الهي طبقه همکف

3518818461

35.55786907

53.37373063

دفترپستي شهرک انقالب

سمنان

سمنان

سمنان

خيابان پست خ 1پست بل شهيددکترچمران پالک  114طبقه همکف

3519755981

35.57838393

53.37668686

سمنان

شاهرود

بسطام

خيابان شهيدبهشتي بل آیت اهلل شهيدبهشتي خ شهيد قندی پالک  9طبقه 1

3641698479

36.48498741

54.99583615

دفترپست بيارجمند

سمنان

شاهرود

بيارجمند

ميدان قدس م جهاد بل جهاد طبقه همکف

3661613535

36.07846434

55.80396991

دفترپست شهرک البرز

سمنان

شاهرود

شاهرود

شهرک البرز ک نوزدهم بل آیت اله بهجت طبقه همکف

3614736616

36.40384054

54.93690971

دفتر پستي امام شهرستان شاهرود

اداره پست بسطام

سمنان

شاهرود

شاهرود

فردوسي م امام خ فردوسي طبقه همکف

3615653164

36.4241904

اداره پست شاهرود

سمنان

شاهرود

شاهرود

کمربندی پایين ک اول خ حافظ جنوبي طبقه همکف

3619748895

36.40867001

54.97165528

دفتر پستي ایوانکي

سمنان

گرمسار

ایوانکي

بهداری خ تربيت خ انقالب پالک  262طبقه همکف

3591614916

35.34583241

52.06127281

سمنان

گرمسار

گرمسار

بلوارشهيدبهشتي ک (فرعي )1/2خ حبله رود طبقه همکف

3581755888

35.22611156

52.33395186

دفترپست طالقاني

سمنان

گرمسار

گرمسار

طالقاني ک (فرعي  )1خ آیت اهلل طالقاني پالک  456طبقه 1

3581958685

35.21375497

52.34918368

دفترپستي شهميرزاد

سمنان

مهدی شهر

شهميرزاد

سوری م امام خميني خ شهيدبهشتي طبقه همکف

3571685351

35.7711673

53.32668067

اداره پست شهرستان مهدیشهر

سمنان

مهدی شهر

مهدیشهر

سوری ک (اداره پست) خ شهيدمحيط بان غالمرضاجعفری طبقه همکف

3561856688

35.72421213

53.36441399

اداره پست ميامي

سمنان

ميامي

ميامي

شهرک گلها م امام رضا خ امام رضا طبقه همکف

3631973311

36.40488278

55.65937563

اداره پست شهرستان ایرانشهر

سيستان وبلوچستان

ایرانشهر

ایرانشهر

امام خميني ک امام خميني  5خ اما م خميني طبقه 1

9913873713

27.20646803

60.69038578

دفتر پستي بمپور

سيستان وبلوچستان

ایرانشهر

بمپور

بازار ک مجيدی خ امام خميني طبقه همکف

9941717195

27.19556076

60.44896663

9891715947

28.22144621

61.21365692

اداره پست گرمسار

دفتر پستي شهرستان خاش

54.96630503

سيستان وبلوچستان

خاش

خاش

بازار خ بهشتي خ مراد ریگي پالک  315طبقه همکف

دفتر پستي نوک آباد

سيستان وبلوچستان

خاش

نوک آباد

مرکز شهر خ خليج فارس خ جاده گوهر کوه طبقه همکف

9881618183

28.5387661

60.76458724

دفترپستي شهيد مصطفي خميني

سيستان وبلوچستان

زاهدان

زاهدان

امام خميني ک مصطفي خميني  52خ شهيدمصطفي خميني طبقه همکف

9815793519

29.49090716

60.88604005

دفترپست مزاری

سيستان وبلوچستان

زاهدان

زاهدان

مزاری ک مزاری[1پاستور ]2بل شهيد مزاری طبقه همکف

9817756843

29.4874327

60.83823185

دفترپست شهيدرجایي

سيستان وبلوچستان

زاهدان

زاهدان

ميرحسيني خ سعدی خ شهيدرجایي پالک  61طبقه همکف

9819614949

29.5057679

60.85478988

اداره پست نصرت آباد

سيستان وبلوچستان

زاهدان

نصرت آباد

بخشداری ک دبستان خ امام طبقه همکف

9831614519

29.85867671

59.97721607

دفتر پستي زهک

سيستان وبلوچستان

زهک

زهک

بازار ک  22بهمن  5بل  22بهمن طبقه همکف

9871814915

30.88985274

61.68263221

دفتر پستي جالق

سيستان وبلوچستان

سراوان

جالق

آتش نشاني خ انتظام خ حسين بر طبقه همکف

9956115178

27.60581503

62.70331621

دفترپست سرباز کالت

سيستان وبلوچستان

سرباز

سرباز

قلعه ک بازار خ بخشداری طبقه همکف

9931614955

26.63124251

61.25662299

دفتر پستي سوران

سيستان وبلوچستان

سيب سوران

سوران

بازار ک قدس 15ک 6متری طبقه همکف

9961815563

27.28641995

61.9961507

سيستان وبلوچستان

فنوج

فنوج خ شهيد محمدی خ مسجد جامع طبقه همکف

9946113939

26.57681056

59.64513068

دفتر پستي فنوج

سيستان وبلوچستان

فنوج

فنوج

بلوار معلم خ شهرداری ک شهرداری  10طبقه همکف

9946143799

26.57610052

59.64767342

دفتر پستي قصرقند

سيستان وبلوچستان

قصرقند

قصرقند

بازار خ محصور خ امام خميني طبقه همکف

9996136175

26.21056915

60.74613371

اداره پست کنارک

سيستان وبلوچستان

کنارک

کنارک

بازار قدیم ک خاتم  36خ خاتم طبقه همکف

9981633139

25.3580828

60.39906329

دفتر پستي اسپکه

هوانبدر ک معلم  2خ معلم طبقه همکف

دفتر پستي فنوج

فنوج

سيستان وبلوچستان

نيک شهر

اسپکه

9943113864

26.83754578

دفتر پستي بنت

سيستان وبلوچستان

نيک شهر

بنت

بازار خ بلوچ خ امام طبقه همکف

9945114887

26.28698557

59.52244726

دفتر پستي ادیمي

سيستان وبلوچستان

نيمروز

ادیمي

بخشداری خ امام خميني خ فردوسي طبقه همکف

9863135697

31.10871037

61.4137939

اداره پست شهرستان ارسنجان

فارس

ارسنجان

ارسنجان

شاه ولي خ پروین اعتصامي خ ولي عصر جنوبي طبقه همکف

7376134446

29.90973479

53.30554993

اداره پست شهرستان استهبان

فارس

استهبان

استهبان

پنار خ دادگستری خ توحيد طبقه همکف

7451736666

29.12452157

54.03947723

فارس

اقليد

اقليد

بل ش بهشتي م ولي عصر بل ش مطهری طبقه همکف

7381673178

30.87839219

52.68176424

اداره پست شهرستان اقليد

60.17177892

اداره پست شهرستان آباده

فارس

آباده

آباده

م وليعصر خ ش عباس پور خ امام خميني طبقه همکف

7391913448

31.16161426

52.64904603

اداره پست شهرستان پاسارگاد

فارس

پاسارگاد

سعادت شهر

سراج آباد ک شهيد رنجبر بل امام خميني طبقه همکف

7374163317

30.07970187

53.14283158

اداره پست شهرستان جهرم

فارس

جهرم

جهرم

اسفریز ک صادقي خ خيام طبقه همکف

7413653335

28.50170398

53.55806884

اداره پست شهرستان خرامه

فارس

خرامه

خرامه

خ غفاری ک  6خ امام خميني طبقه همکف

7344156451

29.49837667

53.31783636

اداره پست شهرستان خرمبيد

فارس

خرم بيد

صفاشهر

بل امام خميني ک  2خ ولي عصر طبقه همکف

7396155375

30.61239204

53.19355508
53.43874793

اداره پست شهرستان خنج

فارس

خنج

خنج

7443117389

27.89046801

اداره پست شهرستان داراب

فارس

داراب

داراب

برق م معلم بل ش بهشتي طبقه 2

7481743773

28.7490191

54.55110156

اداره پست شهرستان رستم

فارس

رستم

مصيری

باقری خ شهيد نيک نژاد خ جمهوری طبقه همکف

7357115795

30.24648714

51.51942978

اداره پست شهرستان زرین دشت

فارس

زرین دشت

حاجي آباد

شهرداری ک  19وليعصر خ ولي عصر طبقه همکف

7486153965

28.35376545

54.42775949

اداره پست شهرستان سپيدان

فارس

سپيدان

اردکان

بال خ پيروز بخت ک پست طبقه همکف واحد 2

7361714843

30.26316394

51.98305089

فارس

شيراز

شهرجدیدصدرا

صدرا خ ظهرابي خ دنا طبقه همکف

7199839373

29.80064569

52.50835989

دفتر پستي والفجر

فارس

شيراز

شيراز

شهرک والفجر بل فجر شمالي بل فجر غربي طبقه همکف

7176984676

29.60552119

52.45780306

دفترپستي شهرزرقان

فارس

شيراز

زرقان

ميان ک پوریاباف خ ش مطهری طبقه همکف

7341718584

29.77941636

52.7227542

ناحيه 713پستي شيراز (زندیه )

29.61847169

دفتر پستي صدرا

خلوت ک (قلم چي) ک  1پاسداران طبقه همکف

52.54403447

فارس

شيراز

شيراز

شهرداری ک 5هجرت خ هجرت طبقه همکف

7136617974

ناحيه  714پستي شيراز

فارس

شيراز

شيراز

اطلسي ک 6هجرت[4آزادی] بل هجرت طبقه همکف

7145646596

29.62723769

52.55104952

اداره کل پست استان فارس

فارس

شيراز

شيراز

کيان شهر ک  2پست خ پست طبقه همکف

7155615555

29.59112042

52.57334363

ناحيه  716پستي شيراز

فارس

شيراز

شيراز

شاهزاده قاسم بل احمدی شمالي بل سيبویه طبقه همکف

7164897318

29.60268322

52.5392201

دفترپستي رحمت شيراز

فارس

شيراز

شيراز

لشکری بل شهيد استعجاب ک  1شهيد کشوری طبقه همکف

7166664356

29.58892179

52.53100184

اداره پست ناحيه 717

فارس

شيراز

شيراز

عادل آباد بل عدالت شمالي خ شهيد سپاسي طبقه همکف

7168814161

29.59759385

52.51170783

ناحيه  718پستي شيراز (شهيدرجائي )

فارس

شيراز

شيراز

بل پاسداران خ ش آقایي بل پاسداران طبقه همکف واحد 1

7185755575

29.62237349

52.48278681
52.48165112

ناحيه  719پستي

فارس

شيراز

شيراز

قصر دشت ک  15خ ایمان شمالي طبقه همکف

7187817666

29.65257218

اداره پست شهرستان فراشبند

فارس

فراشبند

فراشبند

دهنو خ شهيد محمدرضا نوشادی خ سپاه (پاسداران) طبقه همکف

7477167411

28.85964302

52.09190041

اداره پست شهرستان فسا

فارس

فسا

فسا

مهدیه خ سلمان فارسي خ شهيد قندی طبقه همکف

7461917464

28.93724159

53.65068801

اداره پست شهرستان فيروزاباد

فارس

فيروزآباد

فيروزآباد

شهرداری خ ش مقدسي جنوبي ک  1طبقه همکف

7471783149

28.84781744

52.57089458

اداره پست شهرقير

فارس

قيروکارزین

قير

مولوی خ الدن بل امام حسين طبقه همکف

7476146969

28.48545397

53.03281947

اداره پست شهرستان کازرون

فارس

کازرون

کازرون

مصلي ک بنياد شهيد خ امام خميني طبقه همکف

7317763677

29.61500152

51.65081447

دفترپستي شهرکنارتخته

فارس

کازرون

کنار تخته

بل کربندی خ امام خميني ک امام خميني طبقه 2

7333135915

29.53516957

51.39743601

اداره پست شهرستان کوار

فارس

کوار

کوار

متری گاز خ الهادی بل امام خميني طبقه همکف 40

7346153387

29.21642258

52.68577067

اداره پست شهرستان گراش

فارس

گراش

گراش

برق روز ک  2بسيج ( 2امام خميني) خ امام خميني طبقه همکف

7441859439

27.66144118

54.14199498

دفتر پستي اوز

فارس

الرستان

اوز

گودنبار ک  4ملت خ ملت پالک  1191طبقه همکف

7433186373

27.763078

54.00219746

اداره پست شهرستان الرستان

فارس

الرستان

الر

پل جلدان ک امام رضا خ آیت اله خامنه ای طبقه همکف

7431683161

27.6854903

54.34366515

اداره پست شهرستان المرد

فارس

المرد

المرد

هيکلي نو خ شهيد فهميده بل معلم طبقه همکف

7434166747

27.32950866

53.1815211

اداره پست شهرستان مرودشت

فارس

مرودشت

مرودشت

بنياد شهيد خ بسيج بل امام خميني طبقه همکف

7371644763

29.88454045

52.81121578

اداره پست شهرستان نوراباد

فارس

ممسني

نور آباد

مخابرات خ ش قندی خ ش مدني طبقه همکف

7351938194

30.11150684

51.52105447

گله دار

دهنو ک (مخابرات) خ انتظام طبقه همکف

فارس

مهر

7445188363

27.65809241

اداره پست شهرستان مهر

فارس

مهر

مهر

بل امام علي ک اداره بل امام علي طبقه همکف

7445155835

27.55863041

52.88768989

دفترپستي شهرگله دار

52.66444762

اداره پست شهرستان ني ریز

فارس

ني ریز

ني ریز

کوی مخابرات ک ((پيرزاده)) ک (پست) طبقه همکف

7491659139

29.19872393

54.3270826
50.01595165

دفتر پستي ترمينال

قزوین

قزوین

قزوین

ترمينال بل خرمشهر بل خرمشهر  -س ترمينال طبقه همکف

3416654974

36.25950218

دفترپستي شهدا

قزوین

قزوین

قزوین

راه آهن ک شهيدنانکلي  21خ راه آهن پالک  142طبقه 1

3417739569

36.2485029

50.00544836

اداره پست البرز

قزوین

البرز

الوند

پست بل ميردامادشرقي بل ميرداماد غربي طبقه همکف

3431954867

36.18727529

50.07482379

دفتر پستي محمدیه

قزوین

البرز

محمدیه

منطقه  2خ امام حسين (ع ) بل شهيد مطهری طبقه همکف واحد 3

3491813114

36.21977431

50.18483827

اداره پست آبيک

قزوین

آبيک

آبيک

شریعتي خ شهيد گل محمد کيان بل آیت اله طالقاني طبقه همکف

3441713889

36.03566049

50.53272954

دفتر پستي آبگرم

قزوین

آوج

آبگرم

جليل آباد ک امامت یکم بل امام خميني طبقه همکف

3464144014

35.75619497

49.28512163

اداره پست آوج

قزوین

آوج

آوج

امام خميني خ امام زاده محمدطاهر خ امام خميني طبقه همکف

3461955196

35.57878333

49.22317011

دفترپستي ارداق

قزوین

بوئين زهرا

ارداق

دشتابي خ بسيج خ وليعصرشمالي طبقه همکف

3467156355

36.05277165

49.82395376

دفترپستي دانسفهان

قزوین

بوئين زهرا

دانسفهان

هموار ک گلستان بل آیت ا 000خامنه ای پالک  3طبقه همکف

3458113145

35.81088598

49.74336182

اداره پست شهرستان بوئئين زهرا شال

قزوین

بوئين زهرا

شال

داغ خ شيخ فضل اله نوری خ شهيد مطهری طبقه همکف واحد شمالي

3457157387

35.90190544

49.77130775

اداره پست اسفرورین

قزوین

تاکستان

اسفرورین

سرحمام شفيعي خ شهيد صفر شفيعي خ دانش پالک  8طبقه همکف

3456166589

35.93280401

49.75148169

اداره پست خرمدشت

قزوین

تاکستان

خرمدشت

محله ی بستانک خ شهيد مفتح خ شهيد دکتر بهشتي طبقه همکف

3483167159

35.93278099

49.50720039

ا اداره پست ضياءآباد

قزوین

تاکستان

ضياءآباد

محله باال خ شهيد محمود لشگری ک شهيدابراهيم لشگری طبقه همکف

3485153179

35.98863328

49.44821467

قزوین

قزوین

اقباليه

امام خميني خ امام رضا بل امام خميني طبقه همکف

3417113635

36.2271998

49.9171915

دفترپست محمودآباد

قزوین

قزوین

محمودآبادنمونه

محمودآباد ک شهيد حق گو خ امام خميني پالک  115طبقه همکف*

3413116753

36.29035041

49.90401981

اداره پست معلم کالیه

قزوین

قزوین

معلم کالیه

معلم کالیه ک معلم  12خ یادگار امام پالک  7طبقه همکف

3493117887

36.45375591

50.47508249

34.63874816

50.87520223

اداره پست اقباليه

قم

قم

قم

صفائيه ک معلم غربي  16خ معلم غربي(حجتيه) طبقه همکف

3713743163

دفترپست شهرک قائم

قم

قم

قم

شهرقائم ک کبيری 19ک کالنتری ( 4قائم  )24پالک  27طبقه همکف

3714186595

34.6079421

50.90675336

دفترپستي شهيدرجایي

قم

قم

قم

انقالب ک انقالب  12بل عماریاسر پالک  71طبقه همکف

3715714117

34.64015712

50.88686225

دفترپستي بعثت

قم

قم

قم

جمهوری بل مفتح بل امين طبقه همکف

34.62941229

50.86169231

دفترپستي 72تن

قم

قم

قم

آزادگان بل بهشتي م 72تن پالک  5طبقه همکف

3718163111

34.67454922

50.89219948

دفترپست بانک معصوميه

قم

قم

قم

امام خميني ک امام خميني [ 17کارگر ]5بل امام خميني پالک  28طبقه همکف

3718913583

34.66788714

50.87461458

دفترپستي پيام

دفتر پستي جمکران

قم

قم

قم

جمکران بل پيامبر اعظم بل اباصالح (دارالشفا) س اداره پست طبقه همکف

3747115996

34.58512164

50.91073039

اداره پست شهرستان بانه

کردستان

بانه

بانه

خانه سازماني ک مروارید  5خ فلسطين طبقه همکف

6691713685

35.98800989

45.89430982

دفترپستي شهيد قندی

کردستان

بانه

بانه

ميدان جهاد بل بسيج خ ترمينال هژیر سابق طبقه همکف

6691914896

35.99720071

45.88869248

اداره پست دهگالن

کردستان

دهگالن

دهگالن

خ مولودی کرد ک نيما  1خ مولوی کرد طبقه همکف

6667147363

35.28131865

47.41889698

اداره پست شهرستان دیواندره

کردستان

دیواندره

دیواندره

سپاه بل امام خميني(ره) خ شهيد رجایي طبقه همکف

6641613116

35.91691942

47.02145193

دفترپستي شهيدقندی

کردستان

سنندج

سنندج

خيابان شهدا خ امام خميني خ شهدا طبقه همکف

6614635341

35.31907681

46.9961026
47.00267321

دفترپستي شهداسنندج

3716683177

کردستان

سنندج

سنندج

خيابان شهدا خ کارگر خ شهدا طبقه همکف

6614897195

35.3296727

دفترپستي شهيدخسروی

کردستان

سنندج

سنندج

چهارباغ خ طالقاني خ چهارباغ پالک  3طبقه همکف

6615634376

35.31923377

47.00077

اداره پست شهرستان قروه

کردستان

قروه

قروه

مسجدجامع خ خيام بل امام خميني طبقه همکف

6661716531

35.17471782

47.80261951
46.16845171

اداره پست شهرستان مریوان

کردستان

مریوان

مریوان

اداره پست ک فرهنگ خ جمهوری اسالمي طبقه همکف واحد شمالي

6671935714

35.52486659

دفترپست ارزوئيه

کرمان

ارزوئيه

ارزوئيه

ادارات خ آب و فاضالب شهری بل والیت طبقه همکف

7859113939

28.45259169

56.3651976

دفتر پستي انار

کرمان

انار

انار

طالقاني خ شهيد جعفری خ نواب صفوی پالک  3طبقه همکف

7741916739

30.87732376

55.26124021

اداره پست شهرستان بافت

کرمان

بافت

بافت

امام خميني ک انبارجهاد بل  22بهمن طبقه همکف

7851915363

29.23691294

56.58883597

اداره پست بردسير

کرمان

بردسير

بردسير

بلوار شهيد کالنتری بل شهيد دستغيب بل شهيد کالنتری طبقه همکف

7841937647

29.92971979

56.56087908

اداره پست شهرستان بم

کرمان

بم

بم

بلوار امام بل امام خميني خ پاسداران پالک  324طبقه همکف

7661713463

29.10610792

58.35844368

اداره پست بم

کرمان

بم

بم

بلوار امام بل امام خميني خ پاسداران پالک  322طبقه همکف

7661713465

29.10610792

58.35844368

اداره پست شهرستان جيرفت

کرمان

جيرفت

جيرفت

شهيدفهميده ک شهيد فهميده 2ک تختي جنوبي  6طبقه همکف

7861834441

28.66356328

57.74393669

دفتر پستي رابر

کرمان

رابر

ابوریحان بيروني ک مهدی پور ک امام خميني  1طبقه همکف

7856113373

29.2928742

56.90618811

اداره پست راور شهيدصدوقي

کرمان

راور

راور

تل عليرضا ک اربعين  14خ اربعين پالک  286طبقه همکف

7651913896

31.26305109

56.80208135

اداره پست بهرمان

کرمان

رفسنجان

بهرمان

قاسم آباد ک (آموزشگاه) بل امام خميني طبقه همکف

7744116910

30.90628666

55.72620596

رابر

اداره پست رفسنجان

کرمان

رفسنجان

رفسنجان

سي متری خ پاسداران بل طالقاني طبقه همکف

7717663456

30.39513595

55.99621838

اداره پست دفتر پستي رودبار

کرمان

رودبارجنوب

رودبار

بلوار شهداء بل امام خميني بل شهداء پالک 9س اداره پست طبقه همکف

7883119578

28.02784115

57.99650389

اداره پست ریگان

کرمان

ریگان

محمدآباد

ریگان خ آزادگان بل جمهوری اسالمي پالک  234طبقه همکف

7691819026

28.65733351

59.01342477

اداره پست شهرستان زرند

کرمان

زرند

زرند

مصلي ک شرقي  3بل  15خرداد طبقه همکف

7761718353

30.81465965

56.5738042

دفتر پستي کيانشهر

کرمان

زرند

زرند

توکلي ک توکلي  5خ توکلي طبقه همکف

7761817797

30.80634354

56.56617456

29.44252508

55.68505517

کرمان

سيرجان

بالل بل شيخ احمد کافي خ بالل طبقه همکف

7816713111

اداره پست سيرجان

کرمان

سيرجان

سيرجان

بدرآباد ک [شهيد صحبت]ابن سينا  4خ ابن سينا طبقه همکف

7818644939

29.44862249

55.66870575

اداره پست شهربابک

کرمان

شهربابک

شهربابک

قطب آباد خ کشاورز بل چمران پالک  21طبقه همکف

7751713344

30.11081272

55.12852426

دفترپست بالل

سيرجان

58.88434263

دفتر پستي فهرج

کرمان

فهرج

فهرج

بلوار قائم ک حجت [1قائم  ]6بل قائم پالک  196طبقه همکف

7674131552

28.94506498

اداره پست پست قلعه گنج

کرمان

قلعه گنج

قلعه گنج

شهرک امام حسين ک ((محمدکرميان پور)) ک (دفتر پست) طبقه همکف

7894148314

27.52363454

57.88196568

دفتر پستي شهداد

کرمان

کرمان

شهداد

مسجدالرسول ( ص ) ب شهرک امام م پاسداران طبقه همکف

7646153361

30.41361873

57.68989917

دفتر پستي سرآسياب فرسنگي

کرمان

کرمان

کرمان

سر آسياب ک شهيد صياد شيرازی  16خ شهيد صياد شيرازی طبقه همکف

7616185439

30.28098496

57.14794669

کرمان

کرمان

کرمان

راه آهن ک شهيد آیت اهلل صدوقي  25بل شهيد آیت اهلل صدوقي طبقه همکف

7617913359

30.26652212

57.01218468

دفتر پستي ماهان

کرمان

کرمان

ماهان

امام خميني خ شهيدصيادشيرازی بل شهدا طبقه 1

7631633611

30.06731942

57.29039844

اداره پست شهرستان کهنوج

کرمان

کهنوج

کهنوج

خيابان طالقاني خ ذکریای ر ازی خ امام خميني طبقه همکف

7881933586

27.94629028

57.69900818

اداره پست کوهبنان

کرمان

کوهبنان

کوهبنان

بلوار شریعتي ک شریعتي  23بل شریعتي پالک  177طبقه همکف

7781648469

31.42153815

56.27716698
57.50953104

ادره کل پست استان کرمان

اداره پست منوجان

کرمان

منوجان

منوجان

گيمرد خ اصلي خ غالمرضاعسکری طبقه همکف

7891664344

27.41170409

دفتر پستي اسالم آباد غرب

کرمانشاه

اسالم آباد غرب

اسالم آبادغرب

فرمانداری ک حجاب بل حداد عادل طبقه همکف واحد 1

6761817384

34.109351

46.53397961

اداره پست شهرستان پاوه

کرمانشاه

پاوه

پاوه

برق منطقه ای ک (اداره پست) خ امام محمدغزالي طبقه 1

6791964432

35.04548562

46.35412653

اداره پست ثالث باباجاني

کرمانشاه

ثالث باباجاني

تازه آباد

6777113585

34.73860693

46.15435453

کرمانشاه

جوانرود

جوانرود

مسجدجامع ک اداره پست خ حافظ طبقه همکف

6798136657

34.80361745

46.49113263

اداره پست کرندغرب

کرمانشاه

داالهو

کرندغرب

ميدان امام خ وليعصر ک اداره پست پالک  874طبقه همکف

6766164373

34.2777484

46.2379274

اداره پست بخش روانسر

کرمانشاه

روانسر

روانسر

سراب خ سيد زاده هاشمي خ امام خميني پالک  119طبقه همکف

6796133656

34.71417701

46.66469395

سرپل ذهاب

بلوار راه کربال ک فوالدی بل راه کربال پالک  1451طبقه همکف

اداره پست جوانرود

اداره پست سرپل ذهاب

تازه آباد ک  2ک (اداره پست) طبقه همکف

کرمانشاه

سرپل ذهاب

6771874953

34.46541933

اداره پست شهرستان سنقر

کرمانشاه

سنقر

سنقر

پيره ک (اداره پست) بل اقبال الهوری پالک  106طبقه همکف

6751743997

34.78544567

47.60319713

اداره پست شهرستان صحنه

کرمانشاه

صحنه

صحنه

ميدان مطهری م شهيد مطهری خ شهيد رستمي  1143-طبقه همکف

6746137474

34.48072103

47.69239725

اداره پست قصرشيرین

45.85067322

کرمانشاه

قصرشيرین

قصرشيرین

مهدیه خ معلم خ وليعصر طبقه همکف

6781833131

34.51283203

45.57606302

دفتر پستي پيام کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

شریعتي ک نصرت الممالک خ معلم شرقي طبقه همکف

6713969451

34.30686497

47.06571851

دفتر پستي 22بهمن کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

سي متری دوم بل سي متری دوم خ (پنجم) طبقه همکف

6714683985

34.3431603

47.09405237

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

ميدان آزادی ک (فرعي اداره گاز) خ (شهيد قندی) طبقه 1

6715615109

34.32534618

47.07629901

دفترپستي شهيدپدرام

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

کارمندان ک (فرعي جاوید) ک شهيد مهر علي اميني جاوید طبقه همکف

6715777674

34.36964939

47.14014601

اداره کل پست استان کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

شریعتي م لشکر خ شریعتي طبقه 1

6716693999

34.3004551

47.06250049

دفتر پستي شهيد قندی

دفتر پستي بيسيم کرمانشاه

47.06250049

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

شریعتي م لشکر خ شریعتي طبقه همکف

6716694115

34.3004551

دفترپستي شهيد گمنام

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

ميدان غدیر ک کتابي خ شریعتي پالک  617طبقه همکف

6716743111

34.30987955

47.06906441

باجه پستي دانشگاه آزاد کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

شهرک متخصصين بل (اسالم آباد ) خ (دانشگاه) طبقه همکف

6718994336

34.28848004

47.02640282

دفترپستي دولت آباد

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

دولت آباد بل امام خميني ک  407طبقه همکف

6719898311

34.34077467

47.04166924

اداره پست شهرستان کنگاور

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور

نيروی انتظامي ک اول بل انقالب طبقه همکف

6741713337

34.5014746

47.96516194

اداره پست گيالنغرب

کرمانشاه

گيالنغرب

گيالنغرب

هالل احمر بل زن ک قلي فتح دوست طبقه همکف

6787154399

34.14266762

45.92350274

اداره پست شهرستان هرسين

کرمانشاه

هرسين

هرسين

بخشداری ک شهيدان برادران محسني خ مصطفي خميني طبقه همکف

6731634176

34.26722008

47.57854808

اداره پست ليکک

کهگيلویه وبویراحمد

بهمئي

ليکک

مسجد صاحب الزمان خ دانشجو خ معلم طبقه همکف

7575324564

30.89836525

50.09466402

اداره پست استان کهگيلویه وبویراحمد

کهگيلویه وبویراحمد

بویراحمد

یاسوج

گلستان بل  30متری پاسداران خ گلستان [ 14شهيدکرم اله افشار ] پالک  2طبقه همکف

7591863314

30.65706048

51.59690078

دفترپستي سي سخت

کهگيلویه وبویراحمد

دنا

سي سخت

قلعه مرکزی ک فرعي  [1امام خميني ] بل امام خميني طبقه همکف

7599115569

30.85141598

51.46358654

اداره کل پست شهرستان دهدشت

کهگيلویه وبویراحمد

کهگيلویه

دهدشت

پست ک ( تربيت بدني ) بل شهيد مذکور پارسي طبقه همکف

7571864696

30.79316597

50.56590489

دفترپستي شهيدمطهری گچساران

کهگيلویه وبویراحمد

گچساران

دوگنبدان

کوی شهيد مطهری خ  9دی خ ( پست مطهری ) طبقه همکف

7581736375

30.35801751

50.79153894

اداره پست شهرستان لنده

کهگيلویه وبویراحمد

لنده

لنده

فرمانداری ک (1متری ) خ امام خميني(ره) طبقه همکف واحد 1

7574159376

30.9809537

50.42020452

گلستان

آزادشهر

آزاد شهر

اکبرآباد ک ((آشپزخانه شهر)) بل بسيج طبقه همکف

4961733988

37.0819566

55.16204144

اداره پست شهرستان آق قال

گلستان

آق قال

آق قال

امام خميني خ امام خميني شمالي خ طالقاني[اترک-6ميکائيل ]3طبقه همکف

4931635539

37.01774465

54.45705742

اداره پست شهرستان بندرگز

گلستان

بندرگز

بندر گز

پارک الله بل امام خميني ک انقالب ( 46پاسداران) طبقه همکف

4871614113

36.77956879

53.9502773

اداره پست شهرستان ترکمن

گلستان

ترکمن

بندرترکمن

شهرداری بل جمهوری اسالمي خ آزادی [ شهرداری ] -اداره پست طبقه همکف

4891713793

36.89378334

54.06814541

دفترپست خان ببين

گلستان

راميان

خان ببين

کلوکن خ امام خميني[6محمد آباد] بل امام رضا طبقه همکف واحد شمالي

4953159865

37.01831026

54.99565705

اداره پست شهرستان راميان

گلستان

راميان

راميان

دره دک محله خ حسينيه ک فردوسي  7پالک  119طبقه همکف

4951817116

37.01776158

55.14348721

دفترپست فاضل آباد

گلستان

علي آباد

فاضل آباد

سيدالشهدا بل امام رضا بن رضوان[12ش سيدرضاقابلي] طبقه همکف

4941134588

36.89853056

54.74953493

پست شهرستان آزادشهر

اداره پست شهرستان علي آبادکتول

گلستان

علي آباد

علي آباد

جنگلده ک بوستان  8خ فردوس [32طالقاني شمالي] طبقه همکف

4941966165

36.90899676

54.86106982

اداره پست شهرستان کردکوی

گلستان

کردکوی

کردکوی

اداره برق بل امام خميني م شهرداری طبقه همکف

4881637195

36.80043095

54.10841973
55.48502621

دفتر پستي شهرستان کالله

گلستان

کالله

کالله

مصلي خ امام خميني[34قاسمي نيا-شکاری ]5خ امام خميني پالک  877طبقه همکف

4991738498

37.38266848

اداره پست شهرستان گاليکش

گلستان

گاليکش

گاليکش

شهرداری خ امام خميني خ شهيدقندی طبقه همکف

4983147889

37.27961866

55.44326421

گلستان

گرگان

سرخنکالته

گلباغ ک دانش [7گلباغ  ]4خ دانش طبقه همکف

4936114199

36.88763201

54.56795901

دفترپست شهيدباهنر

گلستان

گرگان

گرگان

شهرک سعدی خ سعدی بل ش کالنتری طبقه همکف

4913896811

36.85210942

54.44089874

اداره کل پست استان گلستان

گلستان

گرگان

گرگان

مطهری جنوبي خ بهشت[18معراج-شهيدنرگسي ]1خ شهيدبهشتي طبقه همکف

4915666766

36.84390598

54.45602138

دفتر پستي وليعصر

گلستان

گرگان

گرگان

خ وليعصر ک خرداد[2شهيدرحيمي-مرداد ]1خ عدالت[26مرداد] س سهند طبقه همکف

4916614378

36.82924845

54.44305847

دفترپست سرخنکالته

دفتر پستي شهيد بهشتي

گلستان

گرگان

گرگان

خ شهيد بهشتي م شهرداری خ شهيدبهشتي پ رضا طبقه همکف واحد 26

4916675311

36.8416719

54.43624464

دفترپست شهيدرجایي

گلستان

گرگان

گرگان

شهيدرجایي خ ميرکریم [گلشن  ]9خ شهيد رجایي طبقه همکف

4919669516

36.84334045

54.42313291

دفترپست سيمين شهر

گلستان

گميشان

4897138669

37.01183894

54.23084003

اداره پست شهرستان گميشان

گلستان

گميشان

گميش تپه

امام خميني خ امام خميني[4مالنفس] خ امام خميني طبقه همکف

4896146693

37.06912689

54.07756943

اداره پست شهرستان گنبد

گلستان

گنبدکاووس

گنبد کاووس

شهيدباهنر خ امام خميني شمالي خ شهيدباهنر پالک  49طبقه همکف

4971634913

37.25363133

55.16641404

گلستان

گنبدکاووس

گنبد کاووس

آزادگان خ ملک الشعراء خ  7تير طبقه همکف

4971858197

37.2387685

55.17906573

اداره پست مراوه تپه

گلستان

مراوه تپه

مراوه تپه

شهيدقوی دل خ شهيدمدني خ جمهوری طبقه همکف

4997146948

37.90562057

55.95841404

اداره پست شهرستان مينودشت

گلستان

مينودشت

مينو دشت

شرکت نفت خ بوستان[5جاوید] خ پاسداران پالک  24طبقه همکف

4981634831

37.22600742

55.36780667

دفتر پستي شهرداری

گيالن

رشت

رشت

سعدی م (شهرداری) خ سعدی طبقه 1

4134611999

37.27994142

49.58441851

دفترپستي شهيد قندی رشت

گيالن

رشت

رشت

سه راه پاستوریزه خ شهيد عباس علي نژاد خ شهدا پالک  1301-طبقه همکف

4176675714

37.28403735

49.60985703

دفترپستي امام خميني

گيالن

الهيجان

الهيجان

اميرشهيد خ شهيدطاهری خ امام خميني طبقه همکف

4414665599

37.20669251

50.00382611

اداره پست شهرستان املش

گيالن

املش

املش

پارک ک ((بهرام رضادوست)) خ ميرزا کوچک خان طبقه 1

4495173386

37.09636922

50.18492012

38.43665129

48.87286146

دفتر پستي شهيد اسفندیاری

سيمين شهر

بناور ک جمهوری 14خ جمهوری طبقه همکف

اداره پست آستارا

گيالن

آستارا

آستارا

امام خميني(معلم،حکيمنظامي خ معلم خ (معلم  )1طبقه همکف

اداره پست شعبه آستانه اشرفيه

گيالن

آستانه اشرفيه

آستانه اشرفيه

دکتر معين ک شهيد حلوایي بل دکتر معين طبقه همکف

4441756761

37.2662275

49.94269217

اداره پست کياشهر

گيالن

آستانه اشرفيه

کياشهر

امام خميني ک شهيد ظهراب پهلواني خ (امام خميني) طبقه همکف

4447153853

37.41860583

49.94430842

4391848654

اداره پست بندرانزلي

گيالن

بندر انزلي

بندرانزلي

ميدان امام خ (فرهنگ) خ خيام طبقه همکف

4314695789

37.47166505

49.46125726

دفتر پستي خشکبيجار

گيالن

رشت

خشکبيجار

بو علي خ حضرت علي اکبر(ع) بل ساحل طبقه همکف

4339133739

37.37297287

49.7616814
49.65671027

گيالن

رشت

خمام

معلم ک شهيد رجایي بل معلم پالک  1طبقه همکف

4341986981

37.38648142

دفتر پستي استان گيالن شعبه 2

گيالن

رشت

رشت

شهرداری(سعدی) م (شهرداری) خ سعدی طبقه همکف

4134613111

37.27982688

49.5843252

اداره پست اداره کل پست استان گيالن

گيالن

رشت

رشت

چهارراه گلسار ک محمود باقری اصل  87بل گلسار پالک  80-طبقه 1

4163764811

37.29416561

49.58896384

اداره پست بخش خمام

دفتر پستي سنگر

گيالن

رشت

سنگر

بازار ک (پست ) خ امام خميني پالک  218طبقه همکف

37.17773051

49.69295721

اداره پست کوچصفهان

گيالن

رشت

کوچصفهان

طالقاني ک  15خرداد بل شهيد مطهری پالک  22طبقه همکف

4346133987

37.27800291

49.76910336

اداره پست لشت نشا

گيالن

رشت

لشت نشاء

مروان کالیه ک اندرزگو خ ميرزا کوچک پالک  52-طبقه همکف

4343137598

37.36477942

49.86212015

اداره پست پيربست لولمان

4336135168

گيالن

رشت

لولمان

لولمان خ معلم بل امام خمنيي پالک  108طبقه همکف

4344111556

37.25706357

فتر پست پره سر

گيالن

رضوانشهر

پره سر

شيراميرمحله خ ( شيرامير محله ) خ بوستان[16مرحوم حاج بيژن سعيدی] پالک  19-طبقه همکف

4381376139

37.60418655

49.06546269

اداره پست شهرستان رضوانشهر

گيالن

رضوانشهر

رضوانشهر

الکتاسرا ک پروین اعتصامي خ امام خميني طبقه همکف

4384197669

37.55772897

49.14865891

گيالن

رودبار

رستم آباد

کلورز ک ( مخابرات ) بل امام خميني (ره) طبقه همکف

4464134166

36.89824588

49.49721235

اداره پست شهرستان رودبار

گيالن

رودبار

رودبار

دارستان(پایين بازار) خ شهيد رنجبر خ (( ميرزا کوچک خان )) طبقه همکف

4461734575

36.82016926

49.42728985

اداره پست شهرستان لوشان

گيالن

رودبار

لوشان

کوی کارگران خ شهيدکارگر ک (مخابرات) طبقه همکف

4453173845

36.62603688

49.51363543

گيالن

رودبار

منجيل

امام خميني ک جنت خ شریعتي طبقه همکف

4451764378

36.74503748

49.40564718

دفتر پستي چابکسر

گيالن

رودسر

چابکسر

امام خميني ک مدرس خ امام خميني طبقه همکف

4487135181

36.97659668

50.5753346

اداره پست رحيم آباد

گيالن

رودسر

رحيم آباد

امام خميني خ توحيد ک شهيد زکي پور طبقه 1

4493114644

37.0316587

50.33080834

اداره پست شهرستان رودسر

گيالن

رودسر

رودسر

4481877471

37.1269926

50.30831512

دفتر پستي کالچای

گيالن

رودسر

کالچای

شهرداری ک (اداره پست) م (شهيد مطهری) طبقه همکف

4491734344

37.07837593

50.39818591

گيالن

رودسر

واجارگاه

امام خميني(مطهری) ک ( شهرداری ) خ زنده یادابوالقاسم دیان واجاری طبقه همکف

4489163396

37.03783242

50.40669431

اداره پست دیلمان

گيالن

سياهکل

دیلمان

دیلمان ک شهيد اميدوار بل امام خميني (ره ) طبقه همکف

4431317711

36.88819959

49.90482495

اداره پست شهرستان سياهکل

گيالن

سياهکل

سياهکل

امام خميني خ منظریه [عبداله زاده] خ ( امام خميني ) طبقه همکف

4431888555

37.15680707

49.8731714

اداره پست شهرستان شفت

گيالن

شفت

شفت

ولي عصر(بهشتي) خ شهيد بهشتي خ ولي عصر طبقه همکف

4354157933

37.16674489

49.41007101

اداره پست شهرستان صومعه سرا

گيالن

صومعه سرا

صومعه سرا

جمهوری خ جمهوری اسالمي ک (پست) پالک  82-طبقه همکف

4361714759

37.30160622

49.31647421

اداره پست شهرستان گوراب زرميخ

گيالن

صومعه سرا

گوراب زرميخ

گوراب زرميخ ک شهيد احمد عادل بل امام خميني ( ره ) طبقه همکف

4364195964

37.30243004

49.21965011
49.37416511

دفترپست رستم آباد

اداره پست منجيل

دفترپست واجارگاه

دفتر پستي تولم شهر

شهرک ولي عصر(سرپل شرقي) خ  12فروردین بل وليعصر طبقه همکف

49.81451433

گيالن

صومعه سرا

مرجقل

شهرداری خ (پاسداران) بل امام خميني پالک  348طبقه همکف

4363135979

37.27554027

دفتر پستي حویق

گيالن

طوالش

حویق

امام خميني ک ((حمزه جمالي)) خ نایبي طبقه همکف

4378137413

38.14704432

48.8924389

اداره پست شهرستان تالش

گيالن

طوالش

هشتپر

امام خميني خ (رازی) خ خرمشهر طبقه همکف

4371935753

37.80077655

48.90732114

اداره پست شهرستان فومن

گيالن

فومن

فومن

شهيدبهشتي خ شهيدمجيد مرات خ شهيد بهشتي طبقه همکف

4351813550

37.2234255

49.31398564

اداره پست شهرستان الهيجان

گيالن

الهيجان

الهيجان

شعربافان ک پانزدهم  22آبان خ  22آبان طبقه همکف

4413865999

37.20452592

50.00747097

اداره پست شهرستان لنگرود

گيالن

لنگرود

لنگرود

قصاب محله(آقا سيدعبداهلل) خ شهيد سلطاني بل شهيد دکتر عبدالکریمي طبقه همکف

4471658563

37.18934699

50.15035912

دفتر پستي شهر شاندرمن

گيالن

ماسال

بازار جمعه

پاشکم ک (( پيام )) بل وليعصر پالک  39طبقه همکف

4381173981

37.40556288

49.12131205

گيالن

ماسال

ماسال

چلمه سرا خ ولي عصر بن ((اداره پست)) پالک  62طبقه همکف

4381635739

37.36433996

49.13114548

دفترپست معموالن

لرستان

پلدختر

معموالن

زیر جاده معموالن ک گلستان  5ب (خرم آباد اندیمشک) طبقه همکف

6857116499

33.3802916

47.96000035

اداره پست شعبه پشت بازار

لرستان

خرم آباد

خرم آباد

پشت بازار خ سلمان فارسي ک شماره ده[ش سلطانمراد حاجي پور] پالک  2-طبقه 1

6815737487

33.48591562

48.34445592

دفتر پستي اسدآبادی

اداره پست ماسال

لرستان

خرم آباد

خرم آباد

کورش ک یاسر خ اسدآبادی طبقه همکف

6816643336

33.49065139

48.36392783

لرستان

خرم آباد

خرم آباد

بازارچه طيب ک شهيد اسفندیار حسنوند خ نواب صفوی [بازارچه] پالک  51طبقه همکف

6816713776

33.50075524

48.35889995

دفتر پست 22بهمن

لرستان

خرم آباد

خرم آباد

فاز  1خ ( 12متری خانه معلم) خ شهيد بهروز اسدی طبقه همکف

6817713387

33.51318928

48.35621323

دفتر پستي ميدان رازی

لرستان

خرم آباد

خرم آباد

رازی ک شهيد مطهری خ دهخدا پالک  107-طبقه همکف

6819848477

33.5057282

48.36107919

اداره پست کوهدشت

لرستان

کوهدشت

کوهدشت

شهيد مصطفي خميني خ شهيد سيد احمد خنجر نژاد خ بوعلي طبقه همکف

6841781785

33.53455572

47.60819917

دفتر پستي شهری آمل

مازندران

آمل

آمل

سجادیه خ دارایي بل امام رضا ( ع ) پالک  3طبقه همکف

4613613147

36.47127607

52.35764488

مازندران

بابل

بابل

سبزه ميدان م کارگر خ امام خميني طبقه 1

4713915695

36.53988776

52.67901432

اداره پست بابلسر

مازندران

بابلسر

بابلسر

امام خ پاسداران چهارم[شهيد حاجي زاده] بل پاسدارن طبقه همکف

4741844146

36.69863967

52.64537145

دفترپست بهنمير

مازندران

بابلسر

بهنمير

بازارسر ک گلستان چهارم بل امام طبقه همکف

4744113838

36.66455186

52.76394978
53.53779169

دفتر پستي بازارچه

اداره پست بابل

اداره پست بهشهر

مازندران

بهشهر

بهشهر

فرمانداری خ شهيد بهشتي خ شهيد باهنر طبقه 1

4851743586

36.68890731

اداره پست تنکابن

مازندران

تنکابن

تنکابن

بازار م امام خميني خ امام خميني پالک  71طبقه همکف

4681993975

36.81963363

50.87664456

دفترپست نشتارود

مازندران

تنکابن

نشتارود

شهریور بل  15خرداد بل  17شهریور طبقه همکف 17

4683146684

36.75024806

51.02758744

دفتر پستي جویبار

مازندران

جویبار

جویبار

امام خميني ک شهيدابوالقاسم دادخواه  22بل امام خميني طبقه همکف

4771748381

36.63864336

دفتر پستي رامسر

مازندران

رامسر

رامسر

انقالب ک جنوبي  [7شهيد منوچهر نوربخش] خ شهيد مطهری طبقه  1واحد 3

4691749437

36.90865168

50.6526945

مازندران

ساری

ساری

شهبند خ رودکي بل شهيدان شمشيربند[شهيد نظرزاده] طبقه همکف

4815694911

36.57199648

53.04860081

دفتر پستي آزادی

مازندران

ساری

ساری

فردوسي خ فردوسي م شهيد قاسمي طبقه همکف

4816613135

36.56175562

53.0472217

دفترپست شهيد قندی

مازندران

ساری

ساری

مالمجدالدین ک مالمجدالدین [ 8بهارستان  ]3خ مال مجدالدین طبقه همکف

4817736779

36.57200445

53.0628917

دفتر پستي باجه مرکزی انقالب

مازندران

ساری

ساری

فرهنگ خ فرهنگ خ انقالب طبقه همکف

4818613448

36.56171144

53.05890067

اداره پست پل سفيد

مازندران

سوادکوه

پل سفيد

جانبازان خ شهدا بل امام رضا طبقه  1واحد غربي

4791638111

36.12089513

53.05523213

دفترپست زیراب

مازندران

سوادکوه

زیر آب

حميدی خ انقالب خ رودخانه طبقه همکف

4781943461

36.17795551

52.97364478

اداره پست شيرگاه

مازندران

سوادکوه شمالي

شيرگاه

راه آهن خ (پل هوایي) بل بسيج طبقه همکف

4783166665

36.30341205

52.88828736
52.80604661

دفترپست شهبند

دستکنده کال خ شهدا م شهدا طبقه همکف

52.91177754

اداره پست کيا کال

مازندران

سيمرغ

کياکال

4773114435

36.57337548

دفتر پستي سلمانشهر

مازندران

عباس آباد

سلمانشهر

شهرک صفائيه ک شهيدمدني بل امام رضا طبقه همکف

4671735575

36.70917516

51.2031078

دفتر پستي عباس آباد

مازندران

عباس آباد

عباس آباد

امام خميني ک هاشمي نژاد بل امام خميني طبقه همکف

4674159659

36.7278445

51.11094121

فریدونکنار

52.52260204

اداره پست فریدونکنار

مازندران

فریدونکنار

امام خميني ک امام خميني  1بل امام خميني طبقه همکف واحد شمالي

4751743481

36.68479825

اداره پست شهرستان قائم شهر

مازندران

قائم شهر

قائم شهر

کارگر خ یاس [ 6مبارزان] خ شهيد مدرس طبقه 1

4764818835

36.46314253

52.86186326

اداره پست کالردشت

مازندران

کالردشت

کالردشت

حسن کيف ک امت بل امام خميني طبقه همکف

4666471194

36.50515623

51.15788173

اداره پست شهرستان گلوگاه

مازندران

گلوگاه

گلوگاه

پاسداران م نماز خ شهيد زاهدی طبقه 1

4861753749

36.73131737

53.8125987

اداره پست محمودآباد

مازندران

محمودآباد

محمودآباد

آهومحله ک دریا  3.2بل ناطق نوری پالک  59طبقه همکف

4631875945

36.6340524

52.26173962

دفتر پستي سورک

مازندران

مياندورود

سورک

ساری _نکا ک امام رضا  18بل امام رضا طبقه همکف

4844115747

36.59312626

53.21457144

دفترپست نکا باجه مرکزی

مازندران

نکا

نکا

انقالب ک شهدا  [9انقالب  ]42بل انقالب طبقه همکف

4841879467

36.64498228

53.28976125

دفتر پستي چمستان

مازندران

نور

چمستان

امام خميني خ نور -چمستان بل امام خميني طبقه 1

4641413393

36.47841404

52.11438922

مازندران

نور

نور

امام خميني خ مسجد جامع بل امام خميني پالک  466طبقه همکف

دفترپست نوشهر

مازندران

نوشهر

نوشهر

خيریان ک آیت اهلل طالقاني ( 8جامي) بل شهيد خيریان طبقه 1

4651746133

36.65131366

51.49490311

اداره پست شهرستان نور

4641733337

36.57673229

52.01656235

دفترپست تي پي جي T.P.G

مرکزی

اراک

اراک

خيابان راه آهن ک قهرمان [  ] 13 , 18خ شهيد شيرودی س الماس شهر طبقه  1واحد 1

3819737755

34.07890594

49.70186695

دفترپستي سنجان

مرکزی

اراک

اراک

سنجان ک مقاوت بسيج بل کربال طبقه همکف

3848137571

34.05193521

49.61889493

اداره پست شهرستان آشتيان

مرکزی

آشتيان

آشتيان

امام خميني ک تختي بل امام خميني پالک  138طبقه همکف

3961959847

34.52283007

50.0027671

مرکزی

تفرش

تفرش

یکه بهار م شهيدرجایي خ شهيدزماني طبقه همکف

3951657378

34.68886495

50.00060583

اداره پست شهرستان خمين

مرکزی

خمين

خمين

بلوارقدس ک پست[ ]7بل قدس طبقه همکف

3881777819

33.64862465

50.0738733

اداره پست شهرستان مامونيه

مرکزی

زرندیه

مامونيه

ميدان شهرداری بل امام خميني م شهرداری طبقه همکف

3941954476

35.3008889

50.50686923

اداره پست شهرستان تفرش

مرکزی

شازند

ميدان امام خميني ک شهيد مسعود صادقي خ قدس طبقه همکف

3861816631

33.93176754

اداره پست شهرستان فراهان

مرکزی

فراهان

فرمهين

ميدان قائم مقام فراهاني خ حافظ خ امام خميني طبقه همکف

3953119789

34.50296505

49.68599137

اداره پست شهرستان کميجان

مرکزی

کميجان

کميجان

سراب عيسي آباد خ اطلس خ معلم طبقه همکف

3851736959

34.72207399

49.32303699

اداره پست شهرستان شازند

کميجان

شازند

ميالجرد

49.40666287

دفترپستي ميالجرد

مرکزی

کوی دهداری خ شهيد اسداله اسدی خ امام خميني جنوبي طبقه همکف

3855194185

34.62048897

اداره پست شهرستان محالت

مرکزی

محالت

محالت

خيابان امام خميني ک ((محمد اميني)) ک دانش شرقي پالک  164طبقه همکف

3781953119

33.90096706

50.46273256

اداره پست ابوموسي

هرمزگان

ابوموسي

ابوموسي

شهرک والیت بل خليج فارس خ اصلي طبقه همکف

7959153311

25.87949975

55.03298022

اداره پست شهرستان بستک (جدید)

هرمزگان

بستک

ميرزا آباد بل پاسداران خ کمربندی طبقه همکف

7961934919

27.18762496

54.36445165

اداره پست شهرستان جناح

هرمزگان

بستک

جناح

اداره پست خ اداره پست ک مسجدسلمان فارسي طبقه همکف

7961135675

27.01961714

54.28346114

دفتر پستي بشاگرد

هرمزگان

بشاگرد

سردشت

حسين اباد خ اصلي ک روبروی فرمانداری طبقه همکف

7988168989

26.45618568

57.89640018

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

اوزیها بل الشهدا ک زیتون پالک  44طبقه 1

7913915519

27.17824075

56.26741636

دفترپست شهداء

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

اوزیها خ سيدجمال الدین اسد آبادی ک شهيدحيدردرباني طبقه همکف

7913994678

27.18031817

56.26683459

اداره کل پست استان هرمزگان

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

والیت بل امام خميني خ بهادرشمالي طبقه همکف

7914614967

27.18206751

56.27956578

دفترپست شهدا

بستک

49.21448506

اداره کل پست استان هرمزگان دفترپستي شهيد چمران

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

شهرک شهيدچمران بل امام خميني ک شهيدعباسچي طبقه همکف

7915844673

27.19475271

56.33026484

اداره کل پست استان هرمزگان دفترپستي شهيد رجایي

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

کوی شهيد رجایي خ شرکت ایران بارج ک اسکله شهيد رجایي طبقه همکف

7917183888

27.13445622

56.09058054

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

سورو قدیم بل پاسداران ک نام آوران  10طبقه همکف

7917884334

27.16771081

56.24251709

دفتر پستي شهيدباهنر

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

اسکله باهنر بل امام خميني خ ملي گاز طبقه همکف

7917933182

27.15007051

56.20024836

اداره کل پست استان هرمزگان دفترپستي نيرو دریایي

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

شهرک امام خميني خ بيمارستان خ دهم طبقه همکف

7918747971

27.16862518

56.22153314

پست  22بهمن بندرعباس

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

بهمن بل جمهوری اسالمي بل شهدای محراب طبقه همکف 22

7918833859

27.18564944

56.25809643

اداره کل پست استان هرمزگان دفتر پستي شهيد بهشتي

هرمزگان

بندرعباس

بندرعباس

آزادگان بل امام خميني بل قائم مقام فراهاني طبقه همکف

7919933435

27.19120128

56.30213948

اداره پست شهرفين

هرمزگان

بندرعباس

فين

ماستان بل امام خميني خ شفاء طبقه همکف

7935114187

27.62649266

55.89631594

اداره پست شهرستان بندرلنگه

هرمزگان

بندرلنگه

بندرلنگه

سي دستگاه خ معلم بل شهداء طبقه همکف

7971987111

26.57652336

54.90567589

هرمزگان

بندرلنگه

چارک

اسکله خ فلسطين ک شهيدتابش پالک  386طبقه همکف

7975113981

26.72998655

54.27634524

اداره پست کيش

هرمزگان

بندرلنگه

کيش

روبروی اداره مخابرات خ اصلي خ لوب دیدار  HTS_4-طبقه همکف

7941783779

26.55298469

54.0129904

اداره پست پارسيان

هرمزگان

پارسيان

پارسيان

باغ بل امام خميني خ یاسر نصوری شرقي طبقه همکف

7977163335

27.20733765

53.03922387

اداره پست شهرستان جاسک

اداره کل پست استان هرمزگان دفترپستي 17مهر

دفترپست چارک

هرمزگان

جاسک

بندرجاسک

کمپان بل امام خميني خ حر طبقه همکف

7979136599

25.64207838

57.76973999

اداره پست حاجي آباد

هرمزگان

حاجي آباد

حاجي آباد

اداره پست بل شهيدبهشتي ک اداره پست طبقه همکف

7939189175

28.30800578

55.89815844

اداره پست شهر خمير

هرمزگان

خمير

خمير

حسين آباد خ اصلي بل امام خميني طبقه همکف

7931964547

26.95607574

55.5918989

27.44395135

57.1902886

اداره پست رودان

هرمزگان

رودان

دهبارز

باال شهر بل شهداء خ اصلي طبقه همکف واحد 1

7991645735

دفترپستي شهرستان رودان

هرمزگان

رودان

زیارت علي

زیارتعلي خ پایگاه مقاومت بسيج حاجبي خ مقاومت بسيج طبقه همکف

7994116656

27.7362745

57.2255514

اداره پست سيریک

هرمزگان

سيریک

سيریک

بيالني بل معلم ک چغارورزی طبقه همکف

7946117678

26.51787071

57.10016205

هرمزگان

قشم

درگهان

درگهان خ اداره پست خ مسجدبالل طبقه همکف

7951376683

26.96656268

56.07820422

اداره پست قشم

هرمزگان

قشم

قشم

منازل سازماني خ وليعصر ک هنرمند طبقه همکف

7951637473

26.95377211

56.27281252

اداره پست شهرستان اسدآباد

همدان

اسدآباد

اسدآباد

شهرک پاسداران م دانشگاه بل چهارباغ جهاد طبقه 1

6541743369

34.78677676

48.12221812

همدان

بهار

بهار

کوی پاسداران بل بسيج بل آیت اله بهاری(ره) طبقه 1

6531948889

34.89162249

48.44249183

اداره پست شهرستان تویسرکان

همدان

تویسرکان

تویسرکان

ميدان شهيد فرشيد هرمزی بل سردار شهيدمهدی ملکي بل بسيج طبقه همکف

6581663161

34.55384399

48.43941145

دفتر پستي شهيد منصور ميرزاجاني شهرستان تویسرکان

همدان

تویسرکان

تویسرکان

خيابان انقالب اسالمي خ انقالب اسالمي خ شهيد فياض بخش طبقه همکف

6581938416

34.54476781

48.45123127

دفتر پستي دمق

همدان

رزن

دمق

خيابان شهيد رجائي خ شهيد رجائي خ انقالب اسالمي طبقه همکف

6567166161

35.43857242

48.82225881

دفتر پستي قروه درجزین

همدان

رزن

قروه درجزین

بلوار امام خميني(ره) خ چمران خ (آیت اله احدی) طبقه همکف

6569114516

35.30881918

49.1008949

دفتر پستي درگهان

اداره پست شهرستان بهار

اداره پست شهرستان فامنين

48.97343942

همدان

فامنين

فامنين

باغ نظر م (باغ نظر) ک باغ نظر طبقه همکف

6561813866

35.11436159

دفتر پستي شيرین سو

همدان

کبودرآهنگ

شيرین سو

بلوار شهيد بهشتي بل شهيد بهشتي خ شهدا پالک  15طبقه همکف

6557193368

35.48778306

48.45123836

اداره پست شهرستان کبودرآهنگ

همدان

کبودرآهنگ

کبودرآهنگ

بلوارشهيدبهشتي ک سازماني بل شهيدبهشتي طبقه همکف

6551943149

35.20597017

48.72398524

اداره پست شهرستان مالیر

همدان

مالیر

مالیر

خيابان اراک ک شهيد فتاحي خ شهيدمصطفي خميني طبقه 1-

6571613576

34.2894821

دفتر پستي فيروزان شهرستان نهاوند

همدان

نهاوند

فيروزان

ميدان امام خميني م امام خميني بل معلم طبقه همکف

6598113367

34.36051132

48.11304162

همدان

همدان

همدان

مدرس م شهيد فرجيان زاده خ 18متری مدرس طبقه همکف

6517833161

34.80242397

48.4848854

دفترپستي کوی خاتم

همدان

همدان

همدان

کوی خاتم ک الله ک بازارروز پالک  37طبقه همکف

6518719819

34.8061689

48.49722828

اداره پست شهرستان یزد دفترپستي دادگستری

یزد

یزد

یزد

مال فرج اهلل خ فرخي ک شهيد خسرو معيني طبقه 1

8913813414

31.886625

54.357637

اداره کل پست استان یزد دفترپستي شهيدبهشتي

یزد

یزد

یزد

نعيم آباد(آبشاهي) ک  3بل شهيد بهشتي پالک  49طبقه همکف

8916713585

31.87337191

54.35402943

شرکت پست جمهوری اسالمي ایران دفترشهيد اکبر ابراهيمي

یزد

یزد

یزد

صفائيه خ شهيدتيمسار فالحي بل دانشگاه پالک  1-طبقه همکف

8916859675

31.83563429

54.37424352

اداره کل پست شهرستان یزد دفتر پستي آزادشهر

یزد

یزد

یزد

آزادشهر ک ((شهابي)) خ کميل طبقه همکف

8917153314

31.87063213

54.29827974

دفتر پستي مدرس

اداره پست مرکزی یزد دفترپستي

یزد

یزد

محمودآباد [مردآباد] ک  15حاج ميرزا حسن خ حاج ميرزا حسن محمودآبادی طبقه همکف

8918716331

31.9219476

54.33395459

اداره کل پست استان یزد دفتر شهيدوطن پور

یزد

یزد

یزد

زنگي ک 7حسينيه زنگي خ آ یت اهلل مدني پالک  115طبقه همکف

8919818187

31.91147389

54.37096138

دفترباجه پستي مرکزی ابرکوه

یزد

ابرکوه

ابرکوه

صفائيه ک بوستان خ سعدی طبقه همکف

8931933841

31.12999177

53.27177627

اداره پست شهرستان اردکان

یزد

اردکان

اردکان

اميری خ امام خميني م شهدا پالک  1631طبقه همکف

8951656767

32.31722243

54.01550228

دفترپست عقدا

یزد

48.82220207

یزد

اردکان

عقدا

عقداء ک صحرایکم (22امام خميني) خ امام خميني طبقه همکف

8955133817

32.44099179

53.63062338

دفتر پستي اشکذر

یزد

اشکذر

اشکذر

نبوت بل نبوت خ فرهنگيان طبقه همکف

8941615996

32.00710299

54.22548272

اداره پست شهرستان بافق

یزد

بافق

بافق

حجت بل وحشي بافقي ک  14وحشي بافقي طبقه همکف

8971618553

31.60383311

55.40281874

دفتر پستي بهاباد

یزد

بهاباد

بهاباد

باغستان ک دبستان مدرس خ شهيد بهشتي طبقه همکف

8976115973

31.87377834

56.02118898

اداره پست شهرستان تفت

یزد

تفت

تفت

گرمسير ک ( (نيکو) ) خ آیت اهلل کاشاني پالک  81طبقه همکف

8991614733

31.74378643

54.19847333

دفترپست مروست

یزد

خاتم

مروست

امام ک (( تيو)) خ امام خميني طبقه همکف

8981343354

30.47658944

54.20894772

دفتر پستي هرات

یزد

خاتم

هرات

فلکه معلم ک (دبستان جيحون) خ شهيداحمدزاده طبقه همکف

8988143458

30.04906753

54.37662733

اداره پست شهرستان مهریز

یزد

مهریز

مهریز

بغداد آباد ک حسيني خ شهيد مطهری پالک  548طبقه همکف

8981959885

31.57567694

54.42437481

یزد

ميبد

ميبد

ميبد ک 12رازی[شهيد یوسف رحيمدل] بل قاضي ميرحسين طبقه همکف

8961697695

32.22368386

54.0135684

اداره پست شهر زارچ

یزد

یزد

زارچ

محمد آباد خ مجلسي ک 117مجلسي[شهيدعامل هوشمند] پالک  7طبقه همکف

8941848775

31.98881731

54.22968378

اداره کل پست مرکزی یزد

یزد

یزد

یزد

مجتمع ادارات خ استاندارد خ شهيد دکتر فياض بخش طبقه همکف

8916188198

31.86136822

54.35521671

اداره پست ميبد

دفتر پستي شریعتي

یزد

یزد

یزد

کوچه بيوک ک حاج کریم حيدریان[ ]8بل شهيددکترمحمدپاکنژاد پالک  196طبقه همکف

8917675415

31.89208968

54.34941649

دفترپست شهيدصدوقي

یزد

یزد

یزد

شيخداد بل شهيدنواب صفوی ک [19شهيدمحمدعلي قانع] طبقه همکف

8919673185

31.91078265

54.35907423

باجه امام خميني یزد

یزد

یزد

یزد

مسجدجامع ک  30امام خميني[شهيد بستاني] خ امام خميني پالک  624طبقه همکف

8919943144

31.89968224

54.37167447

