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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۵۰۰تومان تک شماره

  درخصوص اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامعنامه  تصويب
  )دوره دوم(اصالح نظام اداري 

  
  سازمان اداري و استخدامي كشور  ۲۹/۷/۱۳۹۷

  ورسازمان برنامه و بودجه كش
  

١  

 ) پاکيقانون هوا) ۲(موضوع ماده ( ها ينه کنترل و کاهش آلودگي در زمينامه فن نييآ
  ۲۱/۶/۱۳۹۷  

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت  وزارت  نفت  
ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت بهداشت،  

ـ وزارت ارتباطات و  درمان و آموزش پزشکي 
ـ فناوري اطالعات ـ وزارت کشور   وزارت نيرو 

سازمان ـ   علوم، تحقيقات و فناوريوزارت
سازمان ملي ـ  حفاظت محيط زيست

 استاندارد ايران
  

١ 

  
  
  
  

  ٢/٨/١٣٩٧                                                         ـ ه٥٥٨٥٣ت/١٠٢٠٣٠ره شما
  درخصوص اجراي كامل و هماهنگ برنامه جامعنامه  تصويب

  )دوره دوم( اصالح نظام اداري 
  سازمان اداري و استخدامي كشور
  سازمان برنامه و بودجه كشور

 مورخ ٣٠٨٩٣٢ به پيشنهاد شماره ٢٩/٧/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت 
 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم ١٨/٦/١٣٩٧

  :قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
) دوره دوم(ماهنگ برنامه جامع اصالح نظام اداري ـ به منظور اجراي كامل و ه١

 شوراي عالي اداري تمامي ١٤/٦/١٣٩٧ مورخ ٣٠٢٥٩٦موضوع مصوبه شماره 
  :هاي اجرايي موظفند دستگاه

نامه با سازمان اداري و  الف ـ برنامه عملياتي خود را از طريق انعقاد تفاهم
  . تدوين كنند١٣٩٧استخدامي كشور تا پايان سال 

يشنهاد مربوط به بودجه و اعتبار الزم در سقف اعتبارات ساليانه خود را به ب ـ پ
  . برنامه و بودجه كشور ارايه نمايندسازمان
  :ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است٢

ها در سقف اهداف   با همكاري دستگاههاي اجرايي سهم هريك از دستگاه الف 
 براساس تفاهم مشترك تعيين نمايد و مبناي بيني شده در برنامه مذكور را كمي پيش

  .هاي عمومي قرار دهد ها در بعد شاخص ارزيابي عملكرد ساالنه دستگاه
 نامه را در مقاطع مختلف زماني به هيأت وزيران ـ گزارش ساالنه اجراي اين تصويب ب 

  .ربط ارايه نمايد و ساير مراجع ذي
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٣٠/٧/١٣٩٧                                                  هـ      ٥٥٠٧٢ت/١٠٠٦٠٢ره ماش
 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي  وزارت  نفت

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
 ، تحقيقات و فناوريوزارت نيرو ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم

  سازمان حفاظت محيط زيست ـ  سازمان ملي استاندارد ايران 
 ١/١١/١٣٩٦ مورخ ١ـ٤٣٦٩٣ به پيشنهاد شماره ٢١/٦/١٣٩٧هيأت وزيران در جلسه 

ـ  ١٣٩٦قانون هواي پاک ـ مصوب ) ٢( حفاظت محيط زيست و به استناد ماده سازمان
را به ) قانون يادشده) ٢(موضوع ماده (ها  دگي در زمينه کنترل و کاهش آلوفنينامه  آيين
 :ر تصويب کردي زشرح

  ها ينه کنترل و کاهش آلودگي در زمينامه فن نييآ
 ) پاکيقانون هوا) ۲(موضوع ماده (

 :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدراـ ۱ماده
 . ـ ۱۳۹۶مصوب ـ  پاکي قانون هوا:قانون ـ الف
  .ستيط زي سازمان حفاظت مح:سازمان ـ ب
ژه جهت ي ويزير ط برنامهي واجد شرايشهرها: تي اولوي دارايشهرها ـ پ

 .ز، اراک و اهوازيراز، اصفهان، تبري هوا شامل تهران، کرج، مشهد، شيکاهش آلودگ
ن و عرضه ير نسبت به تأمي وزارت نفت موظف است براساس جدول زـ ۲ماده

  : سر کشور اقدام کندسوخت خودرو در سرا

از تاريخ ابالغ اين  نوع سوخت
 ۱/۷/۱۳۹۸از  ۱/۱۲/۱۳۹۷از  نامهتصويب

  بنزين
 ۴يورو

 ميليون ليتر در روز) ۷۰( در روزتر ميليون لي) ۴۰( ميليون ليتر در روز) ۲۸(

  نفت ـ گاز
 ۴يورو

  روزميليون ليتر در) ۵۵( ميليون ليتر در روز ) ۴۰( ميليون ليتر در روز ) ۲۸(
  

 ۱۳۹۷ آبان ماه نهم چهارشنبه
 

 ۲۱۴۴۸ شماره چهارمسال هفتاد و 

)۱۰۹۸( 
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در روز منوط به عدم ) ۴(ورو ين يتر بنزيون ليليم) ۷۰(ع يد و توزيتولـ ۱تبصره
 .باشديتر در روز ميون ليليم) ۸۵(ن کشور از يزان مصرف بنزيتجاوز سقف م
نامه بايد در تمام شهرهاي داراي اولويت، سوخت  از تاريخ ابالغ اين تصويبـ ۲تبصره

  . در سقف مقرر در جدول مذکور در دسترس باشد) ۴ (و نفت ـ گاز يورو) ۴(يورو ن بنزي
ع ينامه، نسبت به توز بين تصويخ ابالغ ايوزارت نفت موظف است از تارـ ۳تبصره

وست که ي سوخت موضوع فهرست پيها گاهياز در جايمورد ن) ۴(ورو يگاز  ـ نفتسوخت 
 .      دولت است، اقدام کندهيأت مهر دفتر تأييد شده به 
گاز کشور  ـ ن و نفتي بنزيدي کل سوخت تول۱۴۰۰ سال ي ابتداازـ ۳ماده

  . خواهد بودياستاندارد ملاساس بر
ن يخ ابالغ ايران موظف است ظرف سه ماه از تاري استاندارد اي سازمان مل ـ تبصره

خ ي و ظرف شش ماه از تاريعي سوخت گاز طبين استاندارد ملينامه نسبت به تدوبيتصو
گاز و  ـ ن و نفتي بنزيها سوختين استاندارد مليمه نسبت به تدونابين تصويابالغ ا

 يعال يق شوراي از طر۱۴۰۰ سال ي شدن آن را از ابتدايروغن موتور اقدام و مراحل اجبار
 .  کنديريگياستاندارد پ
د داخل و ي تولي خودروهايندگي اعمال حداقل حدود مجاز آاليبرنامه زمانـ ۴ماده

  : شود ين ميير تعيبه شرح جدول ز) ، گازسوزيلزي، دينيبنز (يواردات
  
 نوع خودرو رديف

از تاريخ ابالغ اين 
 ۱/۱/۱۳۹۸از  نامهتصويب

 ۱۴۰۰ اسفند ۲۹
 به بعد

۱ 
بنزيني، قواي ( خودروهاي غيرديزلي

محرکه ترکيبي يا هيبريدي، گازسوز 
 )سبک و سنگين و دوگانه سوز

 )۵(يورو   )۴(يورو 

۲ 
به همراه ) ۴(يا استاندارد يورو ) ۶(يورو  خودروهاي ديزلي

جاذب ذرات معلق ) فيلتر(گر نصب پااليش
)DPF ( يا استاندارديورو)۵ (EEV 

  استاندارد روز
 اروپا اتحاديه 

ورو ي يندگي نو با استاندارد آاليزلي هر سه دستگاه خودرو ديگذار شماره ـ تبصره
)۵ (EEV يت گواهي با مجموع ظرفيزليا چند دستگاه خودرو ديک ي منوط به اسقاط 

  . اسقاط مشابه است
ند ينامه فرا بين تصويخ ابالغ ايک سال از تاريسازمان موظف است ظرف  ـ ۵ماده

 در يندگي آاليها ه آزمونيدييتأ.  کنديد را بروزرسانيو تطابق تول د نوعيي تأيها آزمون
د يي مورد تأيخارج و يها و مراکز آزمون داخل شگاهي معتبر است که توسط آزمايصورت

 يندگيه حدود مجاز آاليدييند صدور تأيسازمان موظف است  فرا. سازمان انجام شده باشد
  .  انجام دهدينترنتيق درگاه ايو از طر) زهيمکان (ينيرا به صورت ماش

 يها نان از احراز صحت همه بخشيسازمان موظف است به منظور اطم ـ ۶ماده
د ي تطابق توليها و انجام آزمونيبردار، نسبت به نمونهيگنديد حدود مجاز آالييند تأيفرا

 و يگذارد، توقف شمارهي، منجر به توقف توليندگيعدم احراز حدود مجاز آال. اقدام کند
 . شود ي ميندگي مجدد ضوابط آالياجرا

سازمان ملي استاندارد ايران موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين  ـ ۷ماده
هاي تجهيزات کاهش سبت به تدوين و ابالغ استاندارد مشخصات و ويژگينامه نتصويب

هاي جاذب دوده، انتخابي )فيلتر(گر  گر سه راهه، پااليشآاليندگي خودرويي شامل واکنش
هاي اين  کاهنده اکسيدهاي نيتروژن، حذف آمونياک و اکسيداسيون ديزل و همه افزودني

هاي )فيلتر(گر هاي پااليش و افزودني) لول ادبلومح(اک تجهيزات مانند محلول رقيق آموني
 .عالي استاندارد پيگيري کند دوده اقدام و مراحل اجباري شدن آن را از طريق شوراي

 يزان حقوق وروديوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است م ـ ۸ماده
ساالنه صورت اجزا و قطعات مربوط را به و يديبري و تمام هيه گازسوز، برقي پايخودروها

  . ه کنديران ارايوزهيأت ب به يبا حداقل تعرفه ممکن جهت تصو
 توسعه استفاده از ي برايزيروزارت نفت موظف است ضمن برنامهـ ۹ماده

ربط  ي به مراجع ذي گازسوز را به نحويمت سوخت گاز خودروهاي گازسوز، قيخودروها
ع ياز نسبت به سوخت ما استفاده از سوخت گيت نسبيشنهاد کند که مزي پيگذار متيق

  .  حفظ شوديزان مؤثريبه م
 يدات الزم برايران موظف است تمهي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي ن ـ ۱۰ماده 

 در زمان ساخت، يندگيثبت اطالعات نوع خودرو، سوخت خودرو، سطح استاندارد آال
کاهنده  دوده و يها)لتريف(گر شير پاالي نظيندگيآال) کنترل(ش يزات خاص پايتجه
را ) تيرتروف (يندگيآال) کنترل(ش يپاد يزات جديتروژن و نصب تجهي نيدهاياکس

نه يکپارچه معاي اعمال کند که اطالعات مذکور در سامانه يبراساس اعالم سازمان به نحو
 .  باشديقابل دسترس) مفايس(ران ي ايفن

  موتورسيکلتگذاري موتورسيکلت بنزيني منوط به اسقاط يک دستگاه شمارهـ ۱۱ماده
  .  از شرط اسقاط معاف هستندي برقيها کلتيموتورس. است

پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف  ـ تبصره
 فرسوده از يني بنزيهاکلتي تردد موتورسي قانونيها تياست نسبت به اعمال محدود

 ـ ۱۳۸۹مصوبي ـ تخلفات رانندگ به يدگيقانون رس) ۱۸(قانون و ماده ) ۸(جمله ماده 
 .اقدام کند
نامه بين تصويخ ابالغ ايکلت از تاريدکنندگان و واردکنندگان موتورسيتولـ ۱۲ماده

د، ي تعداد توليسبد محصوالت هر دوره سه ماهه خود را بر مبنا%) ۱۰(ده درصد موظفند 
 هر يگذارره شماي اختصاص دهند و در صورت عدم امکان، به ازايکلت برقيموتورسبه 

کلت فرسوده يمذکور، سه دستگاه موتورس%) ۱۰(زان ده درصد يکلت از ميدستگاه موتورس
  . از رده خارج کنند

هاي حمل و نقل پيک موتوري منوط  صدور مجوز جديد براي شرکتـ ۱۳ماده
. ت استي اولوي دارايکلت مورد استفاده آنها در شهرهايکل ناوگان موتورس بودن ي برقبه

 ۱۳۹۹ سال ي موجود از ابتدايک موتوري حمل و نقل پيها د مجوز شرکتي تمدنيهمچن
 .  شود ين ماده ميمشمول حکم ا

ـ ۱۳۸۶قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب) ۵(هاي موضوع ماده  دستگاهـ ۱۴ماده
 کليه ناوگان موتورسيکلت ملکي شهري خود را در شهرهاي داراي ۱۳۹۷موظفند تا پايان سال 

) ۱(ماده ) ۱۰۰(وسايل نقليه امدادي موضوع بند . ه موتورسيکلت برقي تبديل کنندبت اولوي
هـ مورخ ۲۹۱۶۹ت/۲۰۸۷۳نامه شماره  نامه راهنمايي و رانندگي موضوع تصويب آيين

  .  و اصالحات بعدي آن از شمول اين ماده مستثني هستند۸/۴/۱۳۸۴
ک نوع خودرو، سوخت يکه به تفيل نقليه وساي کلينه فنيحدود مجاز معاـ ۱۵ماده

 صنعت، معدن و يها  توسط سازمان و با اخذ نظر از وزارتخانهيندگيزات کاهنده آاليو تجه
 . شود ين ميي و کشور تعيراه و شهرسازتجارت، 

ت، انتقال و يکاهش، هدا( طرح کهاب يوزارت نفت موظف است اجراـ ۱۶ماده
ت کالنشهر و با ي با اولوي شهريرسان سوختيهاگاهيه جاين را در کليبنز) افت بخاريباز

ع سوخت صاحب نشان ي توزيها در قالب طرح شرکتيبخش خصوصت ياستفاده از ظرف
  .   ل کندي تکم۱۳۹۸ان سال يتا پا) نگيبرند(

 يت خدمات کشوريريقانون مد) ۵( موضوع ماده يي اجرايها ه دستگاهيکلـ ۱۷ماده
، ۱۳۹۹ سال يت از ابتداي اولوي دارايرهاگر شهي و در د۱۳۹۸ سال يدر تهران از ابتدا

ا ي يد موردين اعم از خرين و سنگيسنگمهيه نيل نقلياز به استفاده از وسايدر صورت ن
 با عمر کمتر از يزليه ديل نقلي ملزم به استفاده از وسايمانکاريد در قالب قرارداد پيخر

  . هستنديا برقيسوز دوده استاندارد، گاز) لتريف(شگري پاالي دارايزليپنج سال، د
ن يخ ابالغ ايران موظف است ظرف شش ماه از تاري استاندارد ايسازمان ملـ ۱۸دهما

 يش آلودگي پايها ستگاهي اي و نگهداري راهبرين استاندارد ملينامه نسبت به تدوبيتصو
) ونيبراسيکال (يسنج صحتيشگاه مرجع برايار، آزماي معيها ندهيهوا شامل همه آال

 يعال  يق شوراي شدن آن را از طريزات مربوط اقدام و مراحل اجباريرجع و تجه ميگازها
 . کنديريگياستاندارد پ
 سازمان و سازمان يران موظف است با همکاري استاندارد ايسازمان ملـ ۱۹ماده

ه فهرست ينامه نسبت به تهبين تصويخ ابالغ اي کشور ظرف شش ماه از تاريهواشناس
رساني آن در درگاه اينترنتي براي پايش آلودگي هوا و اطالعتجهيزات مورد تأييد 

. سازمان ملي استاندارد ايران اقدام و فهرست مذکور را به صورت ساالنه بروزرساني کند
 ييها  هوا خارج از فهرست مذکور توسط دستگاهيندگيش آاليزات پاي هرگونه تجهتأمين

 . کنند، ممنوع است ي استفاده مي دولتيها ا کمکي ي از بودجه عموميکه به نحو
هاي سنجش آلودگي هوا، کليه  برداري از دستگاه افزايي در بهره به منظور همـ ۲۰ماده

هاي مذکور موظفند ظرف شش ماه از  هاي داراي دستگاه هاي اجرايي و شهرداري دستگاه
هاي   دستگاههاينامه امکان دسترسي برخط اطالعات و خروجيتصويبن تاريخ ابالغ اي

و از طريق شبکه ملي پايش آلودگي ) وب سرويس(تعامالت الکترونيکي ورت مذکور را به ص
نامه شبکه ملي سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب. هوا فراهم کنند

کارگروهي با مسئوليت سازمان و عضويت . پايش موضوع اين ماده را در آن سازمان ايجاد کند
هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، راه و  وزارتخانه

هاي اجرايي الزم  و کشور و مسئوليت هماهنگي) سازمان هواشناسي کشور(شهرسازي 
 .در خصوص موضوع اين ماده را برعهده داردنه از امکانات موجود در کشور به منظور استفاده بهي

هاي آلودگي هواي   الزم براي برخط کردن دادهسازمان موظف است اقداماتـ ۲۱ماده
 . رساني عمومي از جمله از طريق درگاه اينترنتي را ظرف يک سال انجام دهدکل کشور و اطالع

درمان و آموزش پزشكي موظف است برآورد ساالنه  وزارت بهداشت، ـ ۲۲ماده
 منتسب يهاريها و مرگ و م يماري هوا در خصوص بيم آلودگي مستقيها نهين هزيتخم

  . ت کشور منتشر کندي اولوي دارايار و شهرهاي معيها ندهيک آالي هوا را به تفکيبه آلودگ
 ييها روگاهيه ني  کل۱۳۹۸ر ماه سال يان تيرو موظف است تا پايوزارت نـ ۲۳ماده

 روز حدود مجاز يش از سيل مصرف سوخت مازوت بي به دل۱۳۹۷سال که در طول 
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زات کاهش نشر يد سازمان به نصب تجهييت نکنند، با تأي را رعايندگيانتشار آال
 .  هوا مجهز کنديها ندهيآال

 هوا در يها ندهياهه انتشار آاليد سي سازمان موظف است نسبت به تولـ ۲۴ماده
 به صورت سامانه ۱۳۹۸ور ماه سال يان شهريجه را تا پايت، اقدام و نتي اولوي دارايشهرها

 . ه کنديا اريت بروزرسانيا با قابليپو
 ي آلودگينيب شي پيها )مدل( کشور موظف است الگو يسازمان هواشناس ـ تبصره

ن ماده و اطالعات ياهه انتشار موضوع اي بر استفاده از اطالعات سامانه سيمبتنهوا 
هاي پايش آلودگي هوا را به نحوي تهيه کند که تا شش ماه پس از دريافت  ايستگاه

هاي  )مدل(بيني آلودگي هوا از طريق الگو  طالعات پيشسياهه انتشار امکان ارايه ا
  .ن خصوص فراهم شودي در اي عموميبخش يربط و هشدار و آگاه ي به مراجع ذمذکور

 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش يقات و فناوريوزارت علوم، تحقـ ۲۵ماده
ازمان  سي حسب مورد و با همکار۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ يليان سال تحصي موظفند تا پايپزشک

ت ي هوا با هدف تربي مرتبط با آلودگيهاشيها و گرا رشتهيجاد و ساماندهينسبت به ا
 . هوا و امور مرتبط اقدام کننديش آلودگياز در پايمتخصص مورد ن

خ ابالغ ي موظف است ظرف سه ماه از تاريقات و فناوريوزارت علوم، تحقـ ۲۶ماده
 ييران دستورالعمل اجراي استاندارد اي مل سازمان و سازمانينامه با همکاربيتصون يا

ران ي اي علميهاشگاهي عضو شبکه آزماي تخصصيهاشگاهي کامل از خدمات آزمايريگبهره
ن کند ي تدوي هوا به نحويت هوا و منابع انتشار آلودگيفي کيابيش و ارزي پايرا برا) شاعا(

  . شودن خصوص برطرفي خارج از کشور در ايهاشگاهياز به آزمايکه ن
نامه برعهده سازمان بوده و سازمان نيين آي ايت نظارت بر اجرايمسئولـ ۲۷ماده

نامه را در مقاطع زماني شش ماهه موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد اين آيين
  .ه کنديارادولت هيأت  دفتر به

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

 ٤صلي كشور با توزيع سوخت نفت ـ گاز يوروهاي محورهاي مواصالتي ا فهرست جايگاه
     ) قسمت در ميليون٥٠حداكثر محتوي گوگرد (

شناسه جايگاه   جايگاه  ناحيه  استان  رديف
  توزيع

  ١١٠٧  جايگاه سعيدآباد  آباد بستان  ١
  ١١٠٣   كياني٢جايگاه   آباد بستان  ٢
  ١١٠٤  دآبا  بستان١جايگاه   آباد بستان  ٣
  ٣٥٠٧  جايگاه پيامبر اعظم  آباد بستان  ٤
  ١٠٩٣  جايگاه كندرود  مركزي  ٥
  ١١٤٠  جايگاه شهريار  مركزي  ٦
  ١١٠٩  جايگاه جلفا  جلفا  ٧
٨  

  آذربايجان شرقي

  ٣٦٣٩  جايگاه برادران احمدي  شبستر
  ٣٥١٤  جايگاه پارسا اردستان  اردستان  ٩
  ٢٤٠١   شركتي اصفهان٥جايگاه   مركزي  ١٠
  ٢٤٠٤  جايگاه پيرمراديان  رمسمي  ١١
  ١٦٤٦  جايگاه مورچه خورد  شهر شاهين  ١٢
  ٢٨٢٥  شهر جايگاه آفتاب شاهين  شهر شاهين  ١٣
  ١٦٨١  جايگاه قائم خزاق  كاشان  ١٤
  ٢١٠٨  جايگاه سراي كوير يك كاشان  ١٥
  ٢١٠٥  جايگاه سراي كوير دو كاشان  ١٦
  ١٥٣٠  جايگاه علي بن موسي الرضا  مباركه  ١٧
١٨  

  اصفهان

  ٣٦١٧  جايگاه رز آبي  مباركه
  ١٥٢٨  جايگاه رسالت كركوند  مباركه  ١٩
  ١٤٩٥  جايگاه چنگيزي  نائين  ٢٠
٢١  

  
  ٢٥٢٥  آباد جايگاه ملكا نجف  آباد نجف

  ١٢٤٧  جايگاه عطاملك  مركزي  ٢٢
  ١٢٤٣  جايگاه امام رضا داورزن  مركزي  ٢٣
  ٣٢٩٣  جايگاه پارسا سبزوار  مركزي  ٢٤
٢٥  

  خراسان رضوي

  ١٩٩٨  جايگاه شيرازپور  نيشابور

شناسه جايگاه   جايگاه  ناحيه  استان  رديف
  توزيع

  ٢٠١١  ٤٠٤جايگاه كوچك زهي   قوچان  ٢٦
  ٠٥٣٢  جايگاه مدرس  خواف  ٢٧
  ٠٨٥٣  االنبيا جايگاه خاتم  خواف  ٢٨
  ٣٣٣٧  جايگاه ستارگان كوير  كاشمر  ٢٩
  ١٦٦٧  جايگاه برادران موسوي  مركزي  ٣٠
  ٢٢٣٢  جايگاه بنياد خوزستان  انديمشك  ٣١
  ١٧٦٥  جايگاه فرزانه  انبهبه  ٣٢
  ٢٤١٧  جايگاه امير حاضر  بهبهان  ٣٣
  ٢٩١٢  جايگاه فراسوخت  بهبهان  ٣٤
  ١٧١٦  جايگاه خواجوي  دزفول  ٣٥
  ١٠٨٩  شهر جايگاه قدس ماه  شهر ماه  ٣٦
  ٢٤٥٨  جايگاه سادات  اميديه  ٣٧
٣٨  

  خوزستان

  ٣٧٩٩  جايگاه شهداي بندر امام خميني  شهر ماه
  ٠٥٨٣  ينجايگاه مع  ابهر  ٣٩
  ٠٥٨٧  جايگاه آزاد راه جنوبي قزوين زنجان  ابهر  ٤٠
  ٢٢٧٣  جايگاه آزاد راه شمالي قزوين زنجان  ابهر  ٤١
٤٢  

  زنجان

  ٣٥٦٧  جايگاه شهيد اميني  ابهر
  ١٠٧٥  جايگاه معلمان  دامغان  ٤٣
  ٣٦٧٥  جايگاه استاد شهريار  دامغان  ٤٤
٤٥  

  سمنان
  ٣٩٣١  جايگاه مهزيار السجرد  سمنان

  ٠٦٧٢  جايگاه تمدن  آباده  ٤٦
  ٢٧٨٠  كش جايگاه مجتمع كولي  بيد خرم  ٤٧
  ٣٩٣٦  جايگاه امام رضا  جهرم  ٤٨
  ٠٦٣٦  جايگاه بهمني كوار  شيراز  ٤٩
  ٢٤٩٥  جايگاه ساحلي شيراز  شيراز  ٥٠
  ٣٣٠٩  ١٣٣جايگاه ياس   شيراز  ٥١
  ٢٣٧٧  جايگاه امامزاده اسماعيل  فسا  ٥٢
  ٠٦٧٩  يهجايگاه قائم  كازرون  ٥٣
  ٠٦٨٠  جايگاه كنارتخته  كازرون  ٥٤
  ٠٧٠٩  جايگاه مجتمع سعادت شهر  مرودشت  ٥٥
  ٢٧٣٣  جايگاه شهرداري مشكان  نيريز  ٥٦
٥٧  

  سفار

  ٣٥٠٣  جايگاه مجتمع خدمات رفاهي طالبي  نيريز
  ٢١٩٤  جايگاه هجيب قائم  زهرا بوئين  قزوين  ٥٨
  ٢١٩٩  ١جايگاه آزادراه   مركزي    ٥٩
  ٢٢٠١  سو اه نيك شيرينجايگ  مركزي    ٦٠
  ٢٢٠٠  ۲جايگاه آزادراه   مركزي    ٦١
  ٢٥٣٨  جايگاه قدس قزوين  مركزي    ٦٢
  ٠٢١١  افشان فجر جايگاه گل  مركزي  قم  ٦٣
  ٠٢٠٨  جايگاه البرز قم  مركزي    ٦٤

جايگاه مجتمع خدمات رفاهي   سيرجان  كرمان  ٦٥
  ٣٣٤٠  زيدآباد سيرجان

  ٣٥٧٨  آبادي جايگاه كمال  سيرجان    ٦٦
  ٢٤١٠  جايگاه پايانه بار سيرجان  سيرجان    ٦٧
  ٢٢٨٧  جايگاه مجتمع اوج  مركزي    ٦٨
  ٢١٨٤  جايگاه ديگ رستم  مركزي    ٦٩
  ٢٩٨٥  جايگاه معصومي  مركزي  كهگيلويه و بويراحمد  ٧٠
  ٠٢٤٠  ٢جايگاه شماره   بروجرد  لرستان  ٧١
  ٠٢٦٧  جايگاه بابازيد  پلدختر    ٧٢
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شناسه جايگاه   جايگاه  ناحيه  استان  رديف
  توزيع

  ٣٧٨٧  جايگاه چمن گل  اليگودرز    ٧٣
  ٠٢٤٨  جايگاه ميرزائي  مركزي    ٧٤
  ٣٢٣٣  ١جايگاه مجتمع خرم زال   مركزي    ٧٥
  ٠٧٧٥  جايگاه مهدويان  آمل  مازندران  ٧٦
  ٠٨١٧  جايگاه هراز  آمل    ٧٧
  ٠٧٧٩  جايگاه مهمانسرا  قائمشهر    ٧٨
  ٣٦١٣  جايگاه اميرمحمد  مركزي    ٧٩
  ٢٣٩٧  جايگاه شهميري نكاء  نكاء    ٨٠
  ٣٠٦٨  ير باالبنديانجايگاه اردش  رامسر    ٨١
  ٢٤٢٢  جايگاه باربري طالبي  مركزي  مركزي  ٨٢
  ٠٩٩٠  جايگاه شهيد غربا  مركزي  هرمزگان  ٨٣
  ٢١٤٦  جايگاه آريا  مركزي    ٨٤
  ٢٤٦٤  جايگاه مجتمع رفاهي گهگم  مركزي    ٨٥
  ٢٤٢٥  ٣ شماره شركتيجايگاه   مركزي    ٨٦
  ٣١٧٣  جايگاه ايسين  مركزي    ٨٧
  ٢٣٣٨  پور جايگاه نظام  جاسك    ٨٨
  ٢٤٤٣  جايگاه حميران  بندرلنگه    ٨٩
  ٠٩٧٤  جايگاه شركتي ميناب  ميناب    ٩٠
  ٠٩١٣  جايگاه عقدا  اردكان    ٩١
  ٣٥٦٨  جايگاه سبحان ابركوه  ابركوه    ٩٢
  ٣٣٩٩  جايگاه برادران پرهام  ابركوه    ٩٣
  ٠٩٣٩  جايگاه طباطبايي  مهريز  يزد  ٩٤
  ٠٩٢٦  جايگاه الوند  مهريز    ٩٥
  ٠٩٣٠  جايگاه كنارگذر  مركزي    ٩٦
  ٠٩٥٠  جايگاه فاطميه  مركزي    ٩٧
  ٠٩٤٥  جايگاه دهقان  مركزي    ٩٨
  ٠٩٠٥  جايگاه اتحاد ميبد  اردكان    ٩٩
  ١٢٩٥  جايگاه قرباني اروميه  مركزي  آذربايجان غربي  ١٠٠
  ٣١٧٩  شن ضميرجايگاه رو  مركزي    ١٠١
  ٣٦١٨  جايگاه مينايي  مركزي    ١٠٢
  ٢٧٩٠  مي اروميهجايگاه ابراهي  مركزي    ١٠٣
  ١٢٥٨  جايگاه كهريز  مركزي    ١٠٤
  ١٢٩٩  جايگاه زارعي  مركزي    ١٠٥
  ١٢٦٢  جايگاه بازرگان  ماكو    ١٠٦
  ١٢٧٧  جايگاه بهاران  خوي    ١٠٧
  ٣٩٠٩  جايگاه كريملو  خوي    ١٠٨
  ١٢٥٧  جايگاه تازه شهر سلماس  سلماس    ١٠٩
  ٣١٨٢  )برادران طالبي جايگاه(آبگرم   سلماس    ١١٠
  ١٢٦١  جايگاه پيراحمدي  اكوم    ١١١
  ١٢٦٠  جايگاه ماكو  ماكو    ١١٢
  ١٣٢٥  پور جايگاه موسي  سردشت    ١١٣

جايگاه مجتمع خدماتي و رفاهي   مركزي  اردبيل  ١١٤
  ٣٤٠٩  موالئي

  ٠٣٩٠  جايگاه وليعصر  مركزي    ١١٥
  ٠٣٩٣  جايگاه سبالن  مركزي    ١١٦
  ٠٤١٠  سوار جايگاه بيله  سوار بيله    ١١٧
  ٣٠٦٤  جايگاه مجتمع خدماتي رفاهي سحر  هرش مشكين    ١١٨

شناسه جايگاه   جايگاه  ناحيه  استان  رديف
  توزيع

  ١٠٠٦  جايگاه جوي زر ايوان  مركزي  ايالم  ١١٩
  ١٠٠٢  آباد جايگاه تعاوني روستايي صالح  مركزي    ١٢٠
  ٣٨٨٣  جايگاه صدف  مركزي    ١٢١
  ٢١١٢  جايگاه ريحانه گستر جنوب  مركزي  بوشهر  ١٢٢
  ٢٤١٦  داران بوس جايگاه ميني  مركزي    ١٢٣
  ٢٨٩٩  يگاه لولو خليج فارسجا  مركزي    ١٢٤
  ١٧٦٦  جايگاه آبدان  دير    ١٢٥
  ١٧٧٢  جايگاه نور افشان  گناوه    ١٢٦
  ١٧٧٣  جايگاه بيست و دو بهمن ديلم  گناوه    ١٢٧
  ٣٦١٤  جايگاه عطار دير  دير    ١٢٨
  ١٨٤٨  جايگاه ثامن  مركزي    ١٢٩
  ٢٠٩٢  جايگاه اتحاديه كاركنان دولت  مركزي    ١٣٠
  ٣٤١٨  جايگاه سالمي طبس  سطب  خراسان جنوبي  ١٣١
  ١٨٣٠   قاين١٢١جايگاه   قاين    ١٣٢
  ١٨٥٥  جايگاه آفريز  قاين    ١٣٣
  ١٨٥٧  جايگاه فجر دهشك  قاين    ١٣٤
  ١٨٦٢  جايگاه بعثت نهبندان  نهبندان    ١٣٥
  ٢٠٥٦  جايگاه قشمشمي ايرج  اسفراين  خراسان شمالي  ١٣٦
  ٢٢٣٣  جايگاه فرهادي  مركزي    ١٣٧
  ٣٢٧٢  جايگاه پايانه بار خاش  خاش  تانسيستان و بلوچس  ١٣٨
  ٢٤١٤  جايگاه پايانه بار  مركزي    ١٣٩
  ٢٤١٣  جايگاه پايانه مسافربري  مركزي    ١٤٠
  ٢١٢٩  جايگاه وحدت چابهار  ايرانشهر    ١٤١
  ١٧٦٣  جايگاه ترمينال  مركزي    ١٤٢
  ٠٨٨٧  جايگاه صانعي  بيجار  كردستان  ١٤٣
  ٤٠١٥  جايگاه صيدي  دهگالن    ١٤٤
  ٠٨٧٩  جايگاه كسري  كزيمر    ١٤٥
  ٢٨٣٨  جايگاه افق  مركزي    ١٤٦
  ٣٧٩١  جايگاه كاميار  مركزي    ١٤٧
  ١٣٩٦  جايگاه راه نجف  كنگاور  كرمانشاه  ١٤٨

  قصرشيرين    ١٤٩
جايگاه مجتمع خدماتي رفاهي آواي 

  هيوا
٣٢١٢  

  ١٣٥٩  جايگاه اسكندري  مركزي    ١٥٠
  ١٣٤٠  جايگاه عزيزي صحنه  مركزي    ١٥١
  ١٤٥٣  جايگاه نخجيري  هيجانال  گيالن  ١٥٢
  ١٤٣٧  جايگاه نگاه  آستارا    ١٥٣
  ١٤٥٤  جايگاه سرو  انزلي    ١٥٤
  ٠٢٩٢  جايگاه شهيد محمدي  بهار  همدان  ١٥٥
  ٢٣٦٧  جايگاه مجتمع خدماتي پاسارگاد  اسدآباد    ١٥٦
  ٠٣٠١  جايگاه مجتمع ازندريان  مالير    ١٥٧
  ٠٢٨٠  جايگاه فيروزان  نهاوند    ١٥٨
  ٢٧٤٢  ايگاه مجتمع توريستي رفاهي آريانج  مالير    ١٥٩
  ٢٥٩٩  جايگاه فدك  مركزي    ١٦٠
  ٢٦٠٠  جايگاه آفتاب  مركزي    ١٦١
  ٣١١٠  جايگاه پايانه بزرگ همدان  مركزي    ١٦٢
    ٣٩٧٩  ٢جايگاه فدك   مركزي    ١٦٣
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