
تبریز، باالتر از میدان هتل مرمر، به طرف میدان بسیج، بعد از پمپ بنزین، ورودی اتوبان کسائی33336571041✓تبریزآذربایجان شرقیتالش خودرو ایرانیان1217

تبریز، کوی ولیعصر، خیابان خوابگاه، نرسیده به فلکه تختی، تعمیرگاه دقیق33314241041-33306979✓تبریزآذربایجان شرقی رهبران صباغی2259

تبریز، خیابان راه آهن، نرسیده به میدان جهاد34441911041✓تبریزآذربایجان شرقیتالش خودرو ایرانیان32171

602جنب بانک سپه ، پالک-ارومیه، بلوار شیخ شلتوت32360593044-32377788✓ارومیهآذربایجان غربیغالمزاده4306

(خیابان پیرانشهر)نقده، ابتدای بلوار آزادی 35675307044-35675301✓نقدهآذربایجان غربیقاسمی5388

پیرانشهر، بلوار ارتش،  جنب اداره دارایی44241699044✓پیرانشهرآذربایجان غربیرحمانی6423

87 متر پایین تر از پمپ بنزین، پالک 200ارومیه، بلوار شیخ شلتوت، 32354046044-32358046✓ارومیهآذربایجان غربیاروم چی چست خودرو79208

 جاده سرعین، روبروی شهرک نیایش3اردبیل، کیلومتر33573029045✓✓اردبیلاردبیلحیاتی8405

شیراز، بعد از سپاهانشهر، روبروی شماره گذاری، خیابان شهید مدنی- جاده اصفهان36540201031-36540200✓اصفهاناصفهانحاجی نیلی9113

 اصفهان، خیابان امام خمینی، نرسیده به سه راه امیرکبیر، مقابل خیابان بابا گلی33344777031✓اصفهاناصفهانشرکت سالمتیان خودرو محور10287

کاشان،میدان بسیج،بلوار شهدا، روبروی درب اصلی دارالسالم، ابتدای شهرک فتح المبین55505338031✓کاشاناصفهانجهانگیر11372

اصفهان،نجف آباد، شهرک گلدشت، نبش بلوار ابوذر42235019031✓نجف آباداصفهانقاسمی12403

 اصفهان5 متر بعد از پل هوایی کلیشاد، مقابل تابلو،کیلومتر 500اصفهان، اتوبان ذوب آهن، کنار گذر غرب به شرق، 37485700031-37485600✓اصفهاناصفهانپیشگامان خودرو دیانت دار13428

41، نبش کوچه (کهندژ سابق)اصفهان، بلوار اشرفی اصفهانی 37738085031✓اصفهاناصفهانقنادیان14435

هشتگرد، میدان صنعت، به سمت میدان بسیج، بعد از پارک مادر44220666026✓هشتگردالبرز توده دهقان15349

کرج، بین میدان امام حسین و چهار راه مصباح، روبروی درمانگاه بهنام5026-32822931✓✓کرجالبرزکارن تجارت اورانوس16353

 متری گلشهر، پشت پمپ بنزین، خیابان حاتمی45کرج، 7026-33517745✓✓کرجالبرز خیری17377

ایالم، میدان امام حسن32247236084✓✓ایالمایالممیرزاکرمی18391

 متر بعد از منطقه نظامی200برازجان، خیابان الفتح، 34235300077-34235829✓برازجانبوشهراسماعیلی19413

بوشهر، خیابان برج، نرسیده به پل برج، جنب ترمینال مسافربری33570034077-33570003✓✓بوشهربوشهر دیسی20416

 8، نبش کوچه اعالئی پالک(استاد حسن بنا)نرسیده به خیابان استاد حسن بنا شمالی، روبروی ایستگاه بی آر تی  (شرق به غرب)تهران،بزرگراه رسالت22518223021-22525097-22528384✓تهرانتهرانمارکاریان-عباسی21114

559تهران، یادگارامام جنوب، دامپزشکی، بلوار استاد معین، ابتدای طوس شرقی پالک66034660021✓تهرانتهران خسروانی 22193

 85 شهریار، بلوار کلهر، روبروی تاالر الماس غرب، پالک65259961021-65259960✓شهریارتهرانجعفری اوزمچلوئی23281

3 جاده قدیم کرج، الین کندرو، خیابان لطیف جباری، کوچه آذر20تهران، کیلومتر 44998936021-44998935-44998934-44998933✓✓تهرانتهرانگودرزی24322

تهران، نیایش غرب، کندرو ستاری، بعد از خروجی ستاری جنوب، خیابان جوانمرد، انتهای کوچه ششم44874263021✓✓تهرانتهرانخلیلی/ پورسعید25342

133تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار شماره 77972022021-77971714✓تهرانتهراندهقان پور26350

251 تهران،چهارراه تهرانپارس،اول جاده آبعلی،پالک75151021✓تهرانتهرانشرکت آسیا خودرو27366

27خیابان اتحاد، کوچه پنجم شرقی، پالک - تهران، خیابان دماوند،باالتر از سه راه تهرانپارس76791893021 - 77340902 ✓تهرانتهرانزهرابی28367

223 متری زرند، پالک45تهران، سه راه آذری، بلوار 66612006021✓تهرانتهرانفرخنده بی ابنوی،فتاحی29374

762تهران، خیابان رودکی، حد فاصل آذربایجان و ارومیه، پالک 62999960021✓✓تهرانتهرانگودرزی30399

 386تهران، خیابان خاوران شرق، سه راه هاشم آباد به سمت ترمینال خاوران، بین کوچه شمس و عزیزی ، پالک 33732210021 -33704124-33732051 ✓تهرانتهرانهمیار موتور پاسارگاد31406

534تهران، رسالت، خیابان فرجام، بین چهارراه ولی عصر و سراج، پالک 77208301021✓تهرانتهران رسولی رهقی32409

(نرسیده به بیمارستان شهدای پاکدشت)پاکدشت، خاتون آباد، جنب سعید پالستیک 95118008021✓پاکدشتتهرانعسگری فر33441

رودهن، بلوار امام خمینی جنب پمپ بنزین شیرمحمدی76502108021✓✓رودهنتهرانفامیل دردشتی34453

250تهران، میدان سپاه، بزرگراه شهید صیاد شیرازی به سمت شمال، اولین دسترسی محلی کوچه بهشتی، خیابان اجاره دار، نبش کوچه شایگان، پالک 77554637021-77556652✓تهرانتهراندر آوانسیان35478

110 جاده مخصوص، روبروی رنگ هاویلوکس، پالک 10تهران، کیلومتر 44515959021✓✓تهرانتهراناوژن موتور پارس36480

، روبروی کوچه نسیم ششم(کوهک)  تهران، چیتگر، خیابان علیمرادی46117800021✓تهرانتهرانگسترش خودرو دامون37500

تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه شریف66534218021-66534217✓تهرانتهرانحیدری38642

262تهران، خیابان شهید رجایی، پایین تر از میدان بهشت، پالک 52888800021✓تهرانتهرانخلیلی/ پورسعید393421

1161تهران، خیابان تهران نو، خابان ایستگاه فرودگاه، پالک 77558155021✓تهرانتهراندهقان پور403501
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تهران، شهر ری، خیابان ابن باویه33637500021-33397500✓تهرانتهرانافتخار413681

بروجن، ابتدای جاده اصفهان، نرسیده به پمپ بنزین ایتام34239282038✓بروجنچهارمحال و بختیاریاعتمادی42278

لردگان، ورودی شهر، جنب بهمن موتور34445776038✓لردگانچهارمحال و بختیاریجلیل مصیر43439

طبس،میدان آیت اله واعظ طبسی32817490056✓✓طبسخراسان جنوبیعابدزاده44381

بیرجند، بلوار خلیج فارس، پشت پمپ بنزین شعله32214841056-32214840✓✓بیرجندخراسان جنوبیناصری45448

، سمت راست، قطعه دوم101مشهد، بزرگراه آسیایی، روبروی پلیس راه قاسم آباد، داخل آزادی 36666752051-36666751-36666750✓✓مشهدخراسان رضویآکام خودرو بارثاوا46190

سبزوار،ضلع جنوبی میدان سربداران، اول جاده مشهد، جنب نمایندگی آمیکو 44457700051✓سبزوارخراسان رضویکویر خودرو سربداران47233

 تربت حیدریه، ابتدای بلوار خرمشهر52320936051✓✓تربت حیدریهخراسان رضویتوکلی48237

 مشهد، بلوار صد متری، حد فاصل پمپ گاز و میدان خیام37528811051✓✓مشهدخراسان رضوی سیاسی 49268

قوچان، حاشیه جاده سنتو، نرسیده به بلوار الغدیر، روبروی سپاه پاسداران، جنب نمایندگی سایپا47239986051-47239989✓قوچانخراسان رضوی نوری زاده50305

(بالل سابق )،نرسیده به میدان پدافند(ع)گناباد، بلوار امام رضا57260903051-57260902-57260901✓گنابادخراسان رضوی نوری51308

مشهد، روبروی پمپ بنزین صحرانورد-نیشابور، ابتدای جاده نیشابور42215700051-42238300✓✓نیشابورخراسان رضویشرکت بازرگانی معین خودرو خیام52336

 درب دوم سمت راست91مشهد، بزرگراه آسیایی داخل آزادی 36676767051✓مشهدخراسان رضویپاکروان خودرو باروس53415

 46بجنورد، خیابان امام خمینی غربی، نبش امام خمینی 32324519058-32324518-32324517✓✓بجنوردخراسان شمالیغالمی گیفانی54397

 ماهشهر، انتهای کمربندی هندیجان، سایت صنعتی، جنب نمایندگی سایپا52331553061✓✓ماهشهرخوزستان یاسین صدری55204

91 و 90، روبروی دادگستری آبادان،  بین بهار 1آبادان، ایستگاه 53258352061✓آبادانخوزستانکریم پور56386

بهبهان،میدان محسنی، بعد از فرهنگسرا52722656061✓بهبهانخوزستانمتوسل57393

اهواز، اتوبان آیت اهلل بهبهانی، انتهای اسالم آباد، نرسیده به پل فوالد35565820061✓✓اهوازخوزستانخیاط زاده58422

اهواز، اتوبان پاسداران روبروی ورودی کوی فرهنگیان34482408061✓✓اهوازخوزستاننجفی سوالری59468

 زنجان، کمربندی جنوبی، خیابان خیام، روبروی خیابان صدر جهان33324380024- 33324385 ✓زنجانزنجانشفقتیان60293

زنجان، کمربندی خیام غربی، جنب کارواش خیام33320888024-33320777✓زنجانزنجان خوش خطی61449

سمنان، بلوار علم و صنعت، روبروی شرکت نفت33442623023✓سمنانسمنانربیعی هاشمی62212

 خرداد، ابتدای خیابان خودکفائی15سمنان، میدان قومس، بلوار 33300001023✓سمنانسمنانخسروانی63365

شاهرود، ابتدای جاده کارخانه قند، فرعی اول، سمت راست32394073023✓✓شاهرودسمنانرضائی64414

2 زاهدان،خیابان بلوار شهید طباطبائی، شهید طباطبائی 33515490054✓زاهدانسیستان و بلوچستاناهورا خودرو هامون65180

 جاده بمپور، روبروی بیمارستان ایران، جنب معاینه فنی4ایرانشهر،کیلومتر 37212253054✓✓ایرانشهرسیستان و بلوچستان دهانی66380

زاهدان، تقاطع مولوی و خیابان امام خمینی، جنب مسیل آذرخشی33226664054✓زاهدانسیستان و بلوچستانآذرخش67396

 شیراز، بلوار امیر کبیر، نبش خیابان یقطین38336123071✓✓شیرازفارسدل افکار68235

شیراز، بلوار امیرکبیر، نبش کنار گذر پل امام حسن مجتبی38322978071-38227020✓✓شیرازفارستشویر 69285

آباده، میدان آزادی، بلوار آزادی 44340682071✓✓ابادهفارسدادمهر خودرو آباده70300

المرد، میدان شهدا، بلوار شهید مطهری52722433071✓✓المردفارسشریفی71361

شیراز، بلوار خلیج فارس، روبروی پلیس راه فسا38390008071✓شیرازفارسشرکت ارم خودرو عرفان72421

کازرون، بلوار ملت، قبل از جاده دوان42330199071-42331000✓کازرونفارسزهرایی73429

الر، شهر جدید، انتهای بلوار فرمانداری، ابتدای بلوار وحدت خور52272334071-52272332✓✓الرفارساکرمی- آزادی74462

قزوین، دوراهی همدان، بلوار تاکستان، روبروی پمپ گاز33564730028✓✓قزوینقزوینمیررحیمی75145

قم، خیابان بلوار امین، میدان ارتش، سمت راست به سمت پل انقالب32912585025✓قمقمرمضانی76325

3قم، خیابان امام، بعد از پل دستغیب، انتهای کوچه 36643442025-36643441-36643440✓قمقمشرکت تجارت پیشگان زمین77433

13جاده بوکان، جنب پاسگاه انتظامی 2سقز،کیلومتر 36321382087✓✓سقزکردستان آدمی78269
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3سنندج، کمربندی بهشت محمدی، مابین فنی حرفه ای و کارخانه ایستک، باالی معاینه فنی شماره 33383634087✓✓سنندجکردستانرهروان اهل طریقت79466

16 کرمان،بلوار قدس،بلوار ترمینال قدیم،جنب کالنتری32518205034✓کرمانکرمانزرنگی پور80138

4بم، خیابان آیت اهلل کاشانی، کاشانی 44213242034✓بمکرمان امانیان81143

رفسنجان، بلوار امام رضا، جنب نمایندگی سایپا34287711034✓✓رفسنجانکرمانمیرزایی عباس آبادی82156

کرمان، جاده تهران، بعد از پل راه آهن، روبروی بلوار امام رضا3614034✓✓کرمانکرمانمحتشم ماهانی83328

121کرمانشاه، میدان آزادگان، ابتدای جاده اسالم آباد غرب، پالک 37202227083-37202226✓✓کرمانشاهکرمانشاهتوتونچی84324

 29، پالک (ره)کرمانشاه،خیابان نقلیه، پایین تر از بیمارستان امام خمینی 37283950083✓کرمانشاهکرمانشاهجعفری85420

یاسوج، نجف آباد، جنب مخابرات33321895074✓✓یاسوجکهکیلویه و بویراحمدشاکری نسب869221

گنبد کاووس، میدان بسیج، ابتدای جاده مینودشت، بعد از بریدگی اول33540450017✓✓گنبد کاووسگلستان دشتی87173

گرگان، خیابان شهید بهشتی، انتهای بلوار جرجان،شرکت گواه32145801017✓گرگانگلستانجاللی88184

3میدان بسیج، ابتدای جاده ساری، نبش هیرکان32436701017✓✓گرگانگلستانطالبی89240

انزلی-  جاده رشت 3رشت، کیلومتر 34491753013-34491752-34491751✓✓رشتگیالنبنیان خودرو زرین90244

کمربندی آستارا به سمت اردبیل، روبروی سه راهی باغچه سرا، جنب پارکینگ شبانه روزی بنی رستم44850288013✓✓آستاراگیالنبنی رستم91273

(آتشگاه) جاده فومن 3رشت،کیلومتر34288013-33593888✓✓رشتگیالنفناوران صنعت خودرو92337

خرم آباد، میدان امام حسین، بلوار بهارستان بعد از پل هوائی33408020066-33402482✓✓خرم آبادلرستانناصری93319

 نورآباد، بلوار آیت اهلل کاظمی، پایین تر از اداره راه و شهرسازی، جنب نمایندگی سایپا32721431066✓✓نورآبادلرستانکاظمیانی94432

چالوس، بلوار امام رضا، یک کیلومتر بعد از شرکت نفت52250886011✓✓چالوسمازندران فقیه نصیری95169

تنکابن،خیابان چالوس54274321011✓✓تنکابنمازندرانکاویانی96207

 جاده محمودآباد، جنب  تاالر برلیان2آمل، کیلومتر 43141407011✓✓آملمازندرانصدرزاده97290

 متر بعد از سه راهی شهید زارع ،جنب نمایندگی سایپا300ساری،33284949011✓✓ساریمازندراننادری98310

 جاده جویبار، روبروی مرکز تعویض پالک خودرو3ساری، سه راه جویبار، کیلومتر 33608222011 -33608223✓ساریمازندرانحق پرست مجاوری99355

 اتوبان قائمشهر به ساری، روبروی شهر ارطه5قائمشهر، میان جانبازان، کیلومتر 42196159011✓✓قائمشهرمازندراننیکزاد جمنانی100360

 متر بعد از اداره آبیاری200قائم شهر، -  اتوبان ساری2ساری، کیلومتر 44430700011✓ساریمازندران بخشی101395

رامسر، ابتدای خیابان کاشانی،جنب ایستگاه تاکسی سادات شهر55231441011✓✓رامسرمازندرانغدیری عمران102408

بابلسر، خیابان پاسدارن، روبروی اداره دارایی35290401011-35290400✓✓بابلسرمازندرانشرکت نواخودروشمال103442

اراک، خیابان شریعتی، بعد از میدان فرمانداری،حد فاصل پمپ بنزین و شورای حل اختالف 32218080086✓✓اراکمرکزیشاپوری104158

14 بهمن، نبش کوچه مشکات 22بندرعباس، خیابان 33453481076✓✓بندرعباسهرمزگانمعتمدی105444

مالیر، بلوار بعثت، میدان نیروی انتظامی، روبروی مسجد32248043081✓✓مالیرهمدانفرهادی فر 106152

همدان، ضلع شمالی میدان امام حسین، جنب سایپا32643006081✓✓همدانهمدانچراغیان107286

یزد، میدان معلم، ابتدای بلوار پاکنژاد، بعد از کوچه بیمارستان سوانح سوختگی35260014035✓یزدیزدفالحی108295

یزد، بلوار آزادگان، میدان صنعت، ابتدای بلوار فرودگاه37213333035✓یزدیزدشرکت امیر خودرو109363

متر بعد از بیمارستان مادر500یزد، میدان مهدیه، بلوار امام جعفر صادق، 36288102035-36288101✓یزدیزدایوبی یزدی110452
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1401/01/05 لغایت 1400/12/27          بازه زمانی نیمه اول 

1401/01/13 لغایت 1401/01/06          بازه زمانی نیمه دوم 


