
 لیست شهر هایی که تیپاکس دارن 

 

 اذر بایجان شرقی 

 هادی شهر  - مراغه  -سهند  -میانه-عجب شیر    -ود سردر -جلفا -  اسکو  -تبریز    - آذر شهر

 آذر بایجان غربی  

ه  چایپار -الدین   ضیا قره  –شوط -شاهین دژ  -سلماس   –سر دشت -خوی   –تکاب   –بوکان  - گان بازر  –اشنویه  –ارومیه 

 چهار برج -چالدران -پیرانشهر   –پلدشت  -نقده  -بمیاندوآ-اباد  مه –ماکو  –

 اردبیل 

 بیله سوار  -خلخال-سرعین  -شهر مشگین  –نمین  –آباد  پارس  –گرمی  –گیوی  

 اصفهان  

شاهین  سمیرم  –شهر  زرین  –خورزوق   –انسار  خو –شهر خمینی   –تیران  –نطنز   –بادرود  –اردستان   -آران و بید گل 

  –باد  آنجف  –ناعین   -میمه و ورزان مبارکه  –شهر  فوالد  –فالور جان  -فریدون  –علویجه   –شهرضا  –ابریشم  شهر  –شهر  

 گوگد و گلشهر - گلپایگان   –کوهپایه  –کاشان  -پیر بکران  -ورزنه  –ند هر

 البرز 

 کیانمهر  – کرج  –ید هشتگرد جدشهر  –اندیشه   –اشتهارد  

 الم  ای

 چوار  – ان مهر –ملکشاهی   – سرابله -دهلران  -دره شهر  - بدره  –غرب ایوان  –آبدانان 

 بوشهر  

  –گناوه    بندر -ریگبندر   –دیلم  بندر  –دلوار  بندر  –عامری  بندر   –دیر  بندر  –بردستان  –برازجان -اهرم   –خش آبپ

 کنگان -چغادک  - وحدتیه    –تقی  نخل  –عسلویه - شهر  لی عا  –شبانکاره   -ریز  –خورموج  –م  ج   - بنک 

 ن  تهرا

  –کوه  فیروز  –شهریار   -قدس شهر  –آباد شریف  –رودهن  –دماوند   –تهران   –هن  بوم –باغستان   –اسالمشهر   –آبسرد 

 پردیس –ورامین  –واوان  –الرد  م –لواسان   –قرچک 

 خراسان جنوبی 

 قاعن  –)خراسان(  فردوس  –گلشن  طبس  –جند  بیر   – بشرویه 



 خراسان رضوی 

  –درگز  –خواف  –آباد خلیل  –باد  آحکم  –جوین   –جغتای   –حیدریه تربت   –جام تربت  –تایباد  –بردسکن   –بجستان 

مشهد   –مشهد  –قوچان   –آباد) مه والت(  فیض  – قریمان   –طرقبه   –آباد سلطان   –س سرخ –سبزوار   –رشتخوار  

   –گلبهار   -کاشمر –چناران    –نیشابور   -طبرسی 

 خراسان شمالی  

 گرمه  –فاروج  –شیروان  –جاجرم    –بجنورد  –اسفراین   – شخانهآ

 ن خوزستا

  – مز رامهر – رامشیر  –فول دز  –خرمشهر   –هان  بهب  –باغلمک  –ایذه   – اهواز  –اندیمشک   –یه امید  –جاری آغا  –آبادان  

  –هندیجان  -ثانیمال  –سلیمان جد مس  – ماهشهر  –اللی  – آبادصفی  –شوشتر   –و دانیال شوش   –شادگان  –بندر سر 

   –ند گتو –چمران  

 زنجان 

 ورزقچ -هیدج   –خدابنده  –قیدار   –طارم   –زنجان  –مدره خر  –ابهر  

 نان سم

   -گرمسار -میامی  –شهمریزاد    – شهر مهدی  –شاهرود   –سمنان  –سرخه   –دامغان  –ایوان کی 

 سیستان و بلوچستان  

  –شهر نیک  –مهرستان    –سوران سیب  –وان سرا  –زهک  -هدان  زا –زابل  –خاش   –جالق  –بنجار   –ایرانشهر  –ادیمی 

 کنارک   –چابهار    –د  دمنهیر   –هامون 

 فارس  

  –م  جوی – جهرم  –جنت شهر  -بیرم  -بوانات   –اوز  -  لید اق –اشکنان   –استهبان   –ان  ارسنج –طشک  باده آ –آباده 

شیراز   –سپیدان   –شهر  سعادت   –زرقان  – رستم  –داراب  –زار خومه  – ج خن  – خفر  –خشت   –اد )زرین دشت( آبحاجی 

  –مرودشت  –المرد  –الر  –رزین و کاقیر  –آباد قادر  –قاعمیه   –آباد فیروز  –فسا   –فراشبند  -عالمرودشت   –شهر صفا  –

 گله دار-گراش    -کوار – کازرون   –زین  کار  – ریز نی  –آباد ممسنی  نور  –  میمند –مهر  

 قزوین  

 آباد نمونه محمود  – محمدیه  –قزوین   –صنعتی الوند شهر  –دانسفهان  –تاکستان  –زهرا  یین بو –اقبالیه  –آبیک 

 قم  

 لرستان  



 کوهدشت  –پلدختر   – (  آباد دلفان )دلفان نور  –شگان روم  –دورود  –آباد خرم   –بروجرد  –الیگودرز   -الشتر  –ازنا  

 مازندران 

سلمان شهر   -ساری  –آب و پل سفید  زیر  – رامسر  -جویبار  –تنکابن  –بهمنیر   –بهشهر   – بابلسر   –بابل   – کال امیر  –آمل 

  –نکا  –نوشهر  –نور  –نشتارود  – میانرود  –آباد محمود  –شهر  قاعم  –ر  فردینکنا –آباد عباس   –گاه شیر   –(  )متل قو 

 گلو گاه -کال  کیا  –دشت  کالر  –و سادات شهر  کتالم    –چمستان  –چالوس    –هچیرود 

 مرکزی  

   –کمیجان  –نیمور  –محالت   –فراهان    –ساوه  –زرندیه  –دلیجان  –خمین   –تفرش   –اراک  –آشتیان  

 هرمزگان 

  –جناح    –تیرور  –لنگه بندر  –عباس  بندر  –جاسک بندر   –کنگ  بندر  –دوالب بندر  –خمیر بندر   –بشاگرد  –بستک 

   –کیش   –ان پارسی –میناب  –قشم   –طبل  –رودان   –گهان  در  –آباد حاجی 

 همدان 

اسد   –)همدان( بهار  –تویسرکان   – رزن  –فامنین  –درگزین  قره  – ن اللجی  –مالیر   –  نهاوند –همدان   –کبودر آهنگ  

   -آباد 

 چهار محال و بختیاری 

 هفشنجان   –لردگان  –شهر  فرخ  –دنبه فرا  –فارسان  –کرد شهر  –سامان  –خانمیرزا   –بن   –بلداچی   –برو جن  

  کردستان 

  –بانه  – بیجار  –دهگالن  –  دیواندره – سقز  –سنندج   –قروه  –مریوان   –موچش   –سر  نایی  –کامیاران 

 کرمان   

  –آباد عنبر   –بابک شهر  –سیر جان   -زرند   –بار جنوب رود  –رفسنجان   –راور   – فت جیر   –بم  –بردسیر  –بافت  –انار 

   – کهنوج  –کرمان   –نوجان  م –گنج  قلعه  –فاریاب 

 

 

 اه  کرمانش 

  –پاوه   –هرسین    –صحنه  –کلیایی  سنقر  –پل ذهاب سر  –روانسر   –جوانرود  –بابا جانی ثالث  –ب  اسالم آباد غر 

 گیالنغرب    –کنگاور  –کرند  -کرمانشاه  

 کهگیلویه و بویر احمد  



 – یاسوج  – ن گچسارا –مادوان - لیکک   –سخت سی  –ت دهدش 

 گلستان 

  –گالیکشن  –کالله -کوی کرد  –دشت مینو  –آباد فاضل  –آباد کتول ی عل –ترکمن  بندر  –گز  بندر  –قال آق  –اد شهر آز

 – کاووس گنبد  –گرگان  

 گیالن  

آباد  رستم  –کالچای   –آباد رحیم  –حمام - ش تال –انزلی بندر  –بندر کیاشهر  -املش  –اسالم  -شرفیه اآستانه  –آستارا 

  –من فو –سرا  صومعه  – شلمان  –شفت   –ن مشاندر –سیاهکل  – نگر س –رودسر   –رودبنه   –رودبار  –شهر  رضوان –رشت  –

ر  چابکس   –سر پره  –نشاء لشت  –آزاد انزلی  منطقه  –جیل من –ماسال  –لیسار  –لوشان  – لنگرود  –نشاء  لشت  –الهیجان  

 ان وچصفه ک  –کومله  –

 یزد 

 یزد   –میبد  –مهریز  –بافق   –اردکان  – ابر کوه  

 


