تهران
ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

تهران

تهران

*ارتباط به سوی هزاره

120-22025121

پاسداران -بین دستشتان هفتم و هشتم -جنب بانک تجارت -پالک  -031طبقه دوم -واحد 3

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-05-0525

120-55222250

خیابان جمهوری-ما بین اسکندری و باستان-پالک -0230واحد5

3

تهران

تهران

فروشگاه دبورا

120- 55255552

تقاطع حافظ-خیابان جمهوری-بازار چارسو-طبقه زیر همکف

4

تهران

تهران

فروشگاه یاهو رایانه

120-22215253

خیابان شریعتي-خیابان معلم-خیابان شهید اجاره دار-نرسیده به چهارراه شیخ صفي-پاساژ منصور

5

تهران

تهران

*موج ارتباط پاسارگاد

120- 11552000

شهرک اکباتان -بلوار اصلي -روبروی مخابرات شهید طبری -کوچه فیات -پالک  -05طبقه همکف -واحد 2

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-05-0225

120-00312111

خیابان استاد مطهری-حد فاصل خیابان میرزای شیرازی و خیابان قائم مقام فراهاني-مقابل خیابان سنایي-پالک
 200(220قدیم) طبقه اول -واحد 010

7

تهران

تهران

توسعه کهکشان مبین

120-00205002

خیابان دکتر شریعتي -روبروی خیابان بهار شیراز پ-الک  115-ساختمان سینما ایران -طبقه سوم

8

تهران

تهران

ممتاز رایانه خاورمیانه

120-00015101

جنوب شرق میدان ولي عصر  -خیابان شقایق  -کوچه یکم  -پالک  - 1واحد 3

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-05-0250

120-15113100

جنت آباد جنوبي-ضلع جنوبي میدان چهارباغ-ساختمان سبز پالک -010طبقه اول واحد 02

11

تهران

تهران

فروشگاه رضوان

120-11201202

تهرانسر -بلوار نیلوفر شرقي-تقاطع نفت جنوبي-پالک -51پاساژ خاتم-طبقه باال

11

تهران

تهران

فروشگاه جنرال سیستم

120-00200213

خیابان ولیعصر-اول میرداماد-مجتمع کامپیوتر پایتخت-برج بي

12

تهران

تهران

فروشگاه راهبردنت

120-55025332

خیابان انقالب-خیابان ولي عصر-کامپیوتر ابریشم-پالک -115/0طبقه -2واحد 215

تهران

تهران

فروشگاه تکنیک همراه

120-22355355

تجریش-میدان قدس-میدان شهید باهنر-خیابان شهید رضا کبیری (دضاشیب)-مجتمع تجاری شمرون-طبقه
اول-واحد 3110

14

تهران

تهران

فروشگاه تکنیک همراه

120-22230212

میدان قدس -پاساژ نیکو  -پالک 23

15

تهران

تهران

کافي نت خورشید

120-22511020

نارمک-خیابان شهید ثاني-خیابان شهید رجبعلي کیا شمشکي-پالک -22طبقه همکف

16

تهران

تهران

کافي نت آریا

120-55525151

خیابان آذربایجان-بین رودکي و نواب-پالک 523

17

تهران

تهران

بزرگراه رایانه پرشین

120-22111523

حکیمیه -بلوار بهار -خیابان شهید پورمختار (فروردین) -پالک  -2ساختمان پرشین -طبقه اول

18

تهران

تهران

مرکز خدمات موبایل میالد

120-22322220

تهرانپارش-خیابان شهید منصور آذری (051شرقي)-خیابان شهید جمیل شبستری (-)033پالک 023

1
2

6

9

13
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مراجعه به عوامل ستاره دار جهت انجام امور مشترکین

تهران
ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تهران

تهران

پیشرو ارتباط سورنا

21

تهران

تهران

فناوری فرا دی کارآمد آینده

120-00101222

21

تهران

تهران

خدماتي پیام همراه چکاوک

120-33335221

خیابان پیروزی -خیابان نبرد -خیابان داودابادی غربي-نبش بیک حسني -پالک 222

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-05-0225

120-22205110

شریعتي  -نرسیده میدان قدس  -باالتر از پمپ بنزین اسدی  -پالک 0523

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-2015-
22-05

120-22023102

خیابان پیروزی-خیابان  2نیرو هوایي-بعد از فلکه اول-پالک -52طبقه همکف

تهران

تهران

دفترپیشخوان دولت-
22-05-0325

120-00222111

کوی نصر  -بین خیابان  20و  - 22پالک 310

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-05-2205

120-11255222

مرزداران-خیابان ایثار-مجتمع اداری مسجد امیرالمومنین-پالک-31طبقه-2واحد0

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-05-0021

120-22505523

خیابان انقالب اسالمي -خیابان درختي  -کوچه نجات  -پالک -230طبقه اول-واحد جنوبي

27

تهران

تهران

ارتباطات شایسته پارسیان

120-05103553

میدان آرژانتین -خیابان الوند-نبش سي و سوم شرقي -پالک -12واحد 5

28

تهران

تهران

اندیشه خالق تیک سوشیا نت

120-00030552

ایرانشهر  -اذر شهر  -ساختمان تجارت ایران  -طبقه  - 2واحد003

29

تهران

شهر ری

خدمات رایانه سافت ری

120- 22525122

میدان فرمانداری-جتب بانک کشاورزی-مجتمع اداری و تجاری ولیعصر-پالک -3طبقه منفي یک-واحد 3

31

تهران

شهر ری

موسسه انفورماتیک کاشي زاده

120-22520222

خیابان قم  -خیابان غیبي  -خیابان صمدی  -پالک 05

31

تهران

تهران

ایده نگار ماهان

120-25301301

رسالت شرق  -نرسیده به استاد حسن بنا جنوبي  -پالک  - 0022واحد 02

32

تهران

تهران

ایده نگار ماهان

120-22202122

تهران پارس  -تقاطع خیابان گلبرگ و رشید  -پالک 51

19

22
23
24
25
26
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تلفن

آدرس

120-22555153

خیابان قزوین-خیابان برادران حسني-خیابان  21متری ابوذر -روبروی بانک صادرات -نبش بن بست رحمانیان-
طبقه زیرهمکف
خیابان شریعتي -بعد از خیابان پلیس -کوچه یاحقي -وچه طباطبایي -پالک 0

مراجعه به عوامل ستاره دار جهت انجام امور مشترکین

تهران
33

تهران

تهران

آدنیس امین پویا

120-22501555

تهران نو -میدان امامت -شماره - 1واحد 2

34

تهران

تهران

کافي نت سایبر

120-55501205

خیابان جمهوری  -بعد از تقاطع ولیعصر  -جنب بانک مسکن-پالک 051

35

تهران

تهران

ارتباطات سبز سیار روژان

120-22353101

تهرانپارس-خیابان رجائي-کوچه قدس شرقي-پالک 03

36

تهران

لواسان

داده پردازان الماس لواسان

120-25215250

بلوار امام -مجتمع تجای شهرداری -طبقه همکف -واحد 21

37

تهران

تهران

رمز نگاران پیشگام

120-25002152

نارمک-میدان نبوت -کوچه امام زمان-پالک  -81ساختمان اریامن-طبقه-3واحد 9

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-یاسر
عمادی22-05-0125-

120-22225055

تهران

تهران

دفتر پیشخوان خدمات دولت-نصراله
میرکمانداری22-05-0231 -

120-0232

41

تهران

تهران

اندیشه خالق تیک سوشیا نت

120-00030552

ایرانشهر  -اذر شهر  -ساختمان تجارت ایران  -طبقه  - 3واحد883

41

تهران

پردیس

فروشگاه ایران مهر

120-25210215

پردیس-فاز دو -مجتمع تجاری بهارستان-طبقه دوم -واحد 823

تهران

پرند

دفتر پیشخوان دولت -زهرا سادات
ایرانپور22-05-0311 -

120- 25255120

38
39

42

میدان تجریش  -پاساژ سامعی  -پالک 33
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – نبش خیابان  – 73پالک 52

میدان استقالل -بلوار جمهوری اسالمی-جنب مخابرات -بلوک  -Bواحد  -39طبقه اول

البرز
ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

43

البرز

کرج

*فروشگاه گیگا کامپیوتر

125-32202115

خیابان دکتر بهشتي-پاساژ تهراني-طبقه همکف-شماره 30

44

البرز

کرج

پردازش صنعت ویستا

125-32252222

برج نوا -میدان شهدا -طبقه  -2واحد0

45

البرز

کرج

پیشرو پژوهندگان ارتباط ارسام

125-31212325

جهان شهر-خیابان شهید بهشتي -نرسیده به خیابان کسری -ساختمان نادر -طبقه اول

46

البرز

کرج

مجتمع فني مهد پردا پژوهان

125-32230552

طالقاني شمالي -میدان آزادگان -روبروی مسجد مهدویه -طبقه اول -ساختمان مجتمع فني تهران

47

البرز

کرج

فروشگاه دکتر تک

125-35211222

بلوار بهاران غربي-خیابان داستانپور-ساختمان دیپلمات پالک -00طبقه همکف
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مراجعه به عوامل ستاره دار جهت انجام امور مشترکین

48
49
51

البرز

کرج

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-11-0055

125-33310212

مهر شهر  -بلوار ارم  -نبش خیابان رسولي  -ط فوقاني بانک کشاورزی  -بلوک  - 0پالک 021

البرز

کرج

دفتر پیشخوان خدمات دولت
22-11-0022

125-31330025

باغستان -بوستان یکم جنب -پالک 0

البرز

کرج

دفتر پیشخوان خدمات دولت -
22-11-0023

125-35555022

فردیس -نرسیده به فلکه اول -طبقه پایین -بورس موبایل فردیس

51

البرز

کرج

فروشگاه گیگا کامپیوتر

125-31155205

گوهردشت -خیابان  0شرقي -فاز - 0سومین مغازه فروشگاه مبین نت

52

البرز

کرج

کافي نت نوین

125-31200322

حصارک-خیابان انقالب-خیابان فروردین-کوچه صاحب الزمان-شماره 23

53

البرز

کرج

فروشگاه گیگا کامپیوتر

125-33210123

 12متری گلشهر  -خیابان درختي پالک 0

54

البرز

کرج

فروشگاه گیگا کامپیوتر

125- 33305025

مهر شهر  -حسین آباد  -خیابان ولیعصر  -کوچه اردیبهشت  -پالک 15

55

البرز

کرج

کافي نت نوین

125-31200322

حصارک-خیابان انقالب-خیابان فروردین-کوچه صاحب الزمان-شماره 23

ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

56

اصفهان

اصفهان

توسعه ارتباطات کیا

اصفهان

اصفهان

توسعه داده پردازی سپنتا

58

اصفهان

اصفهان

خدمات اینترنت فراتاز

59

اصفهان

اصفهان

سیب نت سپاهان

اصفهان

57

تلفن
130-32132
130-32525211
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آدرس
چهارباغ باال  -مجتمع باران  -طبقه  - 2واحد 32
خیابان هشت بهشت غربي -حدفاصل بزرگمهر و گلزار -ساختمان گویا-طبقه سوم

130-32322112

خیابان طیب -مجتمع ماتا-ورودی  -2طبقه اول -واحد 22

130-35212522

خیابان پروین -خیابان هفت تیر -ابتدای سپیده کاشاني -مجتمع اقیاقیا -واحد3

مراجعه به عوامل ستاره دار جهت انجام امور مشترکین

خراسان رضوی
ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

خراسان رضوی
تلفن

آدرس

61

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه سورا

120-30100015

خیابان راهنمایي-خیابان راهنمایي -02برج تجاری اداری سلمان-طبقه  -3واحد 30

61

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه اینترنتي بهترین کاالها

120-35135520

بلوار معلم  -معلم  -02سروش  - 25پالک 000

62

خراسان رضوی

مشهد

شبکه اطالع رساني جاوید سیستم
پارس

120-32511521

بلوار معلم-بین معلم  12و -11پالک -0152طبقه 2

63

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه برنا پارس

120-30222020

خیابان دانشگاه-دانشگاه  -00پالک - 5طبقه اول -واحد -3داده پردازان برنا پارس

64

خراسان رضوی

مشهد

پویا معین توس

120-32213231

بلوار طبرسي -میالن کافي -سمت راست پالک 5

65

خراسان رضوی

مشهد

توسعه ارتباطات کارا سورین

120-30212

66

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه رادین

120-32522013

67

خراسان رضوی

مشهد

مهندسي امین ارتباط گلستان

120-32121

68

خراسان رضوی

مشهد

روشان پردازش شرق

120-30535121

بلوار دانشجو  -بین دانشجو  01و  05پالک 052

69

خراسان رضوی

مشهد

ارتباطات فراگستر شرق

120-32502150

چهارراه خیام-فرهاد-22مجتمع نسترن-واحد 02

71

خراسان رضوی

مشهد

*پیام ارتباطات پارسیان پاژ

120-30103130

نبش سناباد  - 51پالک 030

71

خراسان رضوی

مشهد

دفتر پیشخوان خدمات دولت
(معلم)22-05-0122-

120-35152035

بلوار معلم -بین  05و - 00پالک 325

72

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه اینترنت سابین خراسان

120-32212

73

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه رایانه زیتون

120-32251211

شهید آویني-خیابان شهید شفیعي -31پالک -205طبقه همکف

74

خراسان رضوی

مشهد

فروشگاه برنا پارس

120-30222020

خیابان دانشگاه-دانشگاه  -00پالک - 5طبقه اول -واحد -3داده پردازان برنا پارس

75

خراسان رضوی

مشهد

افق ره آورد نانو تراشه

120-32130
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بلوار شهید صادقي  -بین صادقي 02و - 05مجتمع تابان  -طبقه مثبت  - 2واحد5
بلوار دستغیب-مجتمع تجاری تک-طبقه دوم-واحد 302
بلوار معلم  -بین معلم  02و  01پالک -311واحد0

بلوار سازمان آب -خیابان شهید صادقي  -03شماره  31و 35

بلوار دستغیب-خیابان فرهاد -بین  23و  -22پالک 03

مراجعه به عوامل ستاره دار جهت انجام امور مشترکین

آذربایجان غربی
ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

76

آذربایجان غربي

ارومیه

*فروشگاه 21

111-32222222

خیابان خیام جنوبي--مابین کوچه  3و 2

77

آذربایجان غربي

ارومیه

فاران ارتباط گستر

111-32220210

خیابان خیام جنوبي -چهارراه دانش-روبروی بانک ملي

78

آذربایجان غربي

ارومیه

نوین ارتباطات پیشخوان آراد

111-32211131

خیابان مدني2-نرسیده به میدان امام حسین -روبروی بیمه ایران -پالک3

آدرس

79

آذربایجان غربي

ارومیه

فروشگاه اسکای نت

111-33322222

پنجراه-روبروی جهاد دانشگاهي-مجتمع -55واحد 2

81

آذربایجان غربي

ارومیه

هوشمند تجارت پیوند

111-32222212

خیابان کشت گر-ساختمان الماس غرب -طبقه  -3واحد312

81

آذربایجان غربي

مهاباد

فروشگاه مبین نت سیاوش

111- 12222212

خیابان صالح الدین ایوبي غربي -سه راه وفایي-نبش کوچه آناهید

82

آذربایجان غربي

بوکان

فروشگاه پارس سیستم

111- 15212011

خیابان انقالب -چهارراه شهرداری -جنب تاناکورا

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

83

قم

قم

*رهپویان هفت بخش فناوری

122-32531032

بلوارجمهوری -بین کوچه  5و - 00ساختمان شرکت بخش هفتم

84

قم

قم

پویا گستران وب قم

122-32035551

میدان مصلي  -بلوار شهید منتطری  -نبش کوچه  - 22پالک  -50واحد 2

85

قم

قم

ساران سدید ارتباط راه نو

122-30002111

خیابان توحید -بین کوچه 01و  -02پالک 211

86

قم

قم

دانا فجر

122-32230122

خیابان -دورشهر(فاطمي)-کوچه -21پالک2

قم
ردیف

آدرس

ک
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خوزستان
آدرس

ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

87

خوزستان

اهواز

فروشگاه مرکز اینترنتي پارس

150-33201222

بلوار گلستان -بازارچه گلستان ( بین خیابان حجت و ولي عصر )

88

خوزستان

اهواز

فروشگاه ابتکار رایانه جنوب

150-32231022

چهارراه زند -بین سي متری و محمدیان

89

خوزستان

اهواز

*فروشگاه پایا ارتباط شبکه تابان

150-32521000

خیابان شریعتي– نبش امام – مجتمع آریانا – طبقه 0

91

خوزستان

اهواز

رهیاب نوین ایرسا

150-31111112

بلوار پاسداران-برج نرم افزاری -ITطبقه اول-واحد 3

91

خوزستان

اهواز

فروشگاه داده پردازان رایان منش

150-32523101

خیابان غفاری -بین محمدیان و شریعتي -مرکز کامپیوتر آزادی

92

خوزستان

اهواز

فروشگاه دیتاتک

150-3210

ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

93

کردستان

سنندج

میکرو پرداز غرب

102-33232222

بلوار فلسطین -نبش بلوار سید قطب -پالک 0

94

کردستان

سنندج

فروشگاه آوا سیستم

102-33203102

لوار سید قطب-میدان سنه دژ-بلوار سید قطب-پالک -020112طبقه همکف

کردستان

سقز

فروشگاه شبکه مرکزی سقز

102-35220251

سقز-خیابان امام -باالتر از سه راه مسجد جامع

خیابان نشاط-مجتمع نشاط-طبقه -2واحد 03

کردستان

95
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|

گلستان
آدرس

ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

96

گلستان

گرگان

*الکترونیک پاسارگاد گلستان

102-32221213

خیابان ولي عصر -نبش عدالت -13ساختمان رازی (مقابل سازمان آب)-طبقه  -3واحد 02

97

گلستان

گرگان

الکترونیک افزار گرگان

102-32220110

خیابان شهداء -بین الله  3و  -2مجتمع آپادانا -طبقه  -0واحد3

98

گلستان

گرگان

هیرکان پارسه شمال

102-32233505

خیابان امام رضا (ع)-روبروی کوچه 22

99

گلستان

گرگان

فن آوران صنعت جواني

102-32333222

میدان ولیعصر (عج)  -ابتدای بلوار  2آذر  -آذر دوم  -مجتمع گلستان  -طبقه سوم  -واحد 0

111

گلستان

گرگان

اطالع رساني فن روز گلستان

102-32235331

بلوار ناهارخوران  -عدالت  - 0/51ساختمان کارآفرین  -طبقه  - 2واحد 212

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

111

فارس

شیراز

*عرفان نت پارس

120-32312232

ابتدای خیابان معدل-سمت چپ مجتمع تجاری اداری کسری-طبقه -1واحد  115عرفان نت

112

فارس

شیراز

عرفان نت پارس

120-32311010

خیابان مالصدرا-کوچه-2ساختمان صبا-طبقه-1واحد2

فارس

شیراز

دفتر پیشخوان خدمات دولت-
22-22-0151

120-32330222

خیابان قصرالدشت -نرسیده به سینما سعدی-سمت چپ ساختمان

فارس
ردیف

113
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هرمزگان
ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

هرمزگان

بندرعباس

*فروشگاه پیشرو فناوران هرمز

125-32230022

خیابان امام خمیني-مجتمع تجاری ستاره شهر-طبقه سوم

هرمزگان

بندرعباس

فروشگاه هوشمند پردازشگر خلیج
فارس

125-33503151

خیابان امام خمیني-مجتمع تجاری نخل-واحد صنفي هوشمند پردازشگر خلیج فارس

116

هرمزگان

بندرعباس

*فروشگاه پیوند گستر بندر

125-32221550

بلوار امام خمیني (ره)-سه راه دلگشا-مجتمع تجاری کیش-واحد صنفي

117

هرمزگان

کیش

*ماد سام کیش

125-11122202

مجتمع پادنا -ورودی اصلي سمت چپ-غرفه AG05

118

هرمزگان

کیش

مشکي نت کیش

125-11112531

شهرک صدف -فاز - 1مرکز خرید صدف -طبقه باال -غرفه 51

ردیف

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

015

بوشهر

بوشهر

*همیار الکترونیک خلیج فارس

125- 33253355

میدان امام -جنب بانک ملي -ساختمان مهرگان -طبقه چهارم -واحد 112

001

بوشهر

عسلویه

فروشگاه ایمن شبکه رئوف

122- 32252235

میدان لنج-ابتدای خیابان دولت-رو به روی ناحیه مقاومت بسیج-پاساژ کامپیوتر پارسه

114
115

آدرس

بوشهر
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گیالن
ردیف

آدرس

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

111

گیالن

رشت

سیب سامانه

103- 33222222

خیابان حاجي آباد -جنب پاساژ گوهر -پالک 52

112

گیالن

رشت

*فروشگاه رایانه ولیعصر

103-33312101

خیابان انقالب – ساختمان کسری – طبقه  – 3واحد 01

113

گیالن

رشت

تراشه سبز افزار گستر

103-33311231

مطهری -کوچه حسام

114

گیالن

رشت

فروشگاه نت موبایل

103- 32213125

رشت-خیابان تختي-جنب بانک صادرات

115

گیالن

بندر انزلي

کافي نت ایرانا

103-11110111

خیابان طالقانی-ساختمان دیاموند-واحد  8و  -5کافی نت ایرانا

116

گیالن

رشت

فروشگاه دهکده جهاني رشت

103-2223553

الکانی -روبروی بانک ملی

ردیف

کانتر
117

استان

شهر

نام عاملیت

تلفن

تهران

تهران

فروشگاه یاهو رایانه

15023312155
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