
(پست بار  )لیست مرسوالت انبوه بازار متلایر  

وزنشهر مقصداستان مقصد گیرنده فرستندهتاریخ ثبتش س  کد رهگیریردیف

620محالتمرکزیمهدی رضاییفروشگاه اینترنتی نازدونه17822299005000015703781191360811399/01/05

620بهبهانخوزستانزهرا امین صفتفروشگاه اینترنتی نازدونه27822299005000026506361191360811399/01/05

350چالوسمازندرانپونه فاضلیفروشگاه اینترنتی نازدونه37822299005000037204661191360811399/01/05

400سنندجکردستانایرج حسن زادهفروشگاه اینترنتی نازدونه47822299005000048000661191360811399/01/05

310انزلیگیالنفاطمه بنی یعقوبفروشگاه اینترنتی نازدونه57822299005000058700431191360811399/01/05

490کرجالبرزمیترا کرمعلیفروشگاه اینترنتی نازدونه67822299005000069500031191360811399/01/05

410بندرعباسهرمزگانفریبا حاجی زادهفروشگاه اینترنتی نازدونه77822299005000070200791191360811399/01/05

220صومعه سراگیالنرضا زارعفروشگاه اینترنتی نازدونه87822299005000081004361191360811399/01/05

430قائم شهرمازندرانازیتا رفعتیفروشگاه اینترنتی نازدونه97822299005000091704761191360811399/01/05

520ورامینتهرانفاطمه جعفریفروشگاه اینترنتی نازدونه107822299005000106203371191360811399/01/05

340تنکابنمازندرانعلی خانی .فروشگاه اینترنتی نازدونه117822299005000117004681191360811399/01/05

340کاللهگلستانمهدی مهدویفروشگاه اینترنتی نازدونه127822299005000127704991191360811399/01/05

760شازندمرکزینیما نیکخواهفروشگاه اینترنتی نازدونه137822299005000149203861191360811399/01/05

760رودبارگیالنفرشته یعقوبیفروشگاه اینترنتی نازدونه147822299005000138504461191360811399/01/05

550زاهدانسیستان و بلوچستانسارا خسرویفروشگاه اینترنتی نازدونه157822299005000150000981191360811399/01/05

130اصفهاناصفهانفرشته زورمندفروشگاه اینترنتی نازدونه167822299005000160700081191360811399/01/05

1610انزلیگیالنآرش آرادصفری نژادفروشگاه اینترنتی نازدونه177822299005000193000431191360841399/01/05

2010قزوینقزوینمحبوبه ربیعیفروشگاه اینترنتی نازدونه187822299005000207500341191360841399/01/05

1310( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهراناعظم یوسف زادهفروشگاه اینترنتی نازدونه197822299005000218201016191360841399/01/05

1590( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانسیدعباس طبایی شمسفروشگاه اینترنتی نازدونه207822299005000229001016191360841399/01/05

1740کرجالبرزفراهانی .فروشگاه اینترنتی نازدونه217822299005000239700031191360841399/01/05

3820شیرازفارسزهره خورسندفروشگاه اینترنتی نازدونه227822299005000240500071191360841399/01/05

920آران و بیدگلاصفهانمرتضی کریمشاهیفروشگاه اینترنتی نازدونه237822299005000251208741191360841399/01/05

440تویسرکانهمدانحامد عطریانفروشگاه اینترنتی نازدونه247822299005000262006581191360841399/01/05

780اردبیلاردبیللیال محمدیفروشگاه اینترنتی نازدونه257822299005000272700561191360841399/01/05

1940ایالمایالمحمدهللا قمریفروشگاه اینترنتی نازدونه267822299005000283506931191360841399/01/05

850گرگانگلستانامید دشتی زادهفروشگاه اینترنتی نازدونه277822299005000294200491191360841399/01/05



840همدانهمدانسیما گلشنیفروشگاه اینترنتی نازدونه287822299005000308700651191360841399/01/05

1010( پستی 17 )منطقه جنوب شرق تهرانسمیه نعمت الهیفروشگاه اینترنتی نازدونه297822299005000319501017191360841399/01/05

1980اصفهاناصفهانسیاوش گودرزیفروشگاه اینترنتی نازدونه307822299005000320200081191360841399/01/05

760مشهدخراسان رضویمحمودی .فروشگاه اینترنتی نازدونه317822299005000331000091191360841399/01/05

1870اهوازخوزستانرویا حیدریفروشگاه اینترنتی نازدونه327822299005000341700061191360841399/01/05

1540ایالمایالمغیاثی .فروشگاه اینترنتی نازدونه337822299005000352506931191360841399/01/05

1570بروجنچهارمحال و بختیاریریحانه سپهریفروشگاه اینترنتی نازدونه347822299005000363208871191360841399/01/05

1330منجیلگیالنالهام الفتیفروشگاه اینترنتی نازدونه357822299005000374004451191360841399/01/05

1210فومنگیالنسمانه رضایی نیافروشگاه اینترنتی نازدونه367822299005000384704351191360841399/01/05

1160فومنگیالنعاطفه نظریفروشگاه اینترنتی نازدونه377822299005000395504351191360841399/01/05

880سبزوارخراسان رضویفاطمه براتیفروشگاه اینترنتی نازدونه387822299005000949200961191361261399/01/05

1300یزدیزدعابدینی .فروشگاه اینترنتی نازدونه397822299005000950000891191361261399/01/05

580اصفهاناصفهانمحمدرضا جمالیفروشگاه اینترنتی نازدونه407822299005000960700081191361261399/01/05

1260اردبیلاردبیلسحر حاج باقریفروشگاه اینترنتی نازدونه417822299005000971500561191361261399/01/05

980محمدشهرالبرزمرضیه رهبرفروشگاه اینترنتی نازدونه427822299005000982231778191361261399/01/05

370رودبارگیالنمرتضایی .فروشگاه اینترنتی نازدونه437822299005000993004461191361261399/01/05

660املشگیالنسودابه مقتدریفروشگاه اینترنتی نازدونه447822299005001005744951191361261399/01/05

710نیشابورخراسان رضویفخری کرخیفروشگاه اینترنتی نازدونه457822299005001016500931191361261399/01/05

640دلیجانمرکزیمرتضی صفریفروشگاه اینترنتی نازدونه467822299005001027203791191361261399/01/05

1100( پستی 13 )منطقه جنوب غرب تهرانفاطمه پانیدافروشگاه اینترنتی نازدونه477822299005001038001013191361261399/01/05

940چالوسمازندرانمهسا قزوینی پورفروشگاه اینترنتی نازدونه487822299005001048704661191361261399/01/05

720چالوسمازندرانرحیم بیگدلیفروشگاه اینترنتی نازدونه497822299005001059504661191361261399/01/05

1140هشتپرگیالنهاجر قهرمانیفروشگاه اینترنتی نازدونه507822299005001060204371191361261399/01/05

440آستانه اشرفیهگیالنالله جعفری ماشکفروشگاه اینترنتی نازدونه517822299005001071004441191361301399/01/05

840( پستی 14 )منطقه شمال غرب تهرانپانته آ فیاضیفروشگاه اینترنتی نازدونه527822299005001081701014191361301399/01/05

400الهیجانگیالنمیرمشتاقی .فروشگاه اینترنتی نازدونه537822299005001092500441191361301399/01/05

400تبریزآذربایجان شرقیهاشمی .فروشگاه اینترنتی نازدونه547822299005001107000051191361301399/01/05

430شیرازفارسمرتضی مریدیفروشگاه اینترنتی نازدونه557822299005001128500071191361301399/01/05

430اهوازخوزستانزینب نیسیفروشگاه اینترنتی نازدونه567822299005001117700061191361301399/01/05

500ماسالگیالنفرشاد صفویفروشگاه اینترنتی نازدونه577822299005001139204381191361301399/01/05

270اصفهاناصفهانسمانه طالبیفروشگاه اینترنتی نازدونه587822299005001140000081191361301399/01/05

270رضوانشهرگیالنزینب قربانیفروشگاه اینترنتی نازدونه597822299005001150743841191361301399/01/05

320مشهدخراسان رضویکوثر شله گوفروشگاه اینترنتی نازدونه607822299005001172200091191361301399/01/05



320رشتگیالنزهرا خطیب حقیقیفروشگاه اینترنتی نازدونه617822299005001161500041191361301399/01/05

460قدستهرانحسن رضا امامقلیفروشگاه اینترنتی نازدونه627822299005001183003751191361301399/01/05

570مشهدخراسان رضویآالء مددیفروشگاه اینترنتی نازدونه637822299005001193700091191361301399/01/05

630شیرازفارسفاطمه مرادیفروشگاه اینترنتی نازدونه647822299005001208200071191361301399/01/05

630اصفهاناصفهانناهید شیخ زادهفروشگاه اینترنتی نازدونه657822299005001219000081191361301399/01/05

290شیرازفارسزهرا دهقان فارسیفروشگاه اینترنتی نازدونه667822299005001229700071191361301399/01/05

280( پستی 13 )منطقه جنوب غرب تهرانکالنتری .فروشگاه اینترنتی نازدونه677822299005001230501013191361301399/01/05

530جهرمفارستاج بخش .فروشگاه اینترنتی نازدونه687822299005001241200741191361301399/01/05

530خمینمرکزیآزاده طهماسبیفروشگاه اینترنتی نازدونه697822299005001252003771191361301399/01/05

710الهیجانگیالنوحید مرادیفروشگاه اینترنتی نازدونه707822299005001262700441191361301399/01/05

360مرندآذربایجان شرقیپروانه وفاقیفروشگاه اینترنتی نازدونه717822299005001273500541191361301399/01/05

450( پستی 18 )منطقه جنوب تهرانمعصومه علیزادهفروشگاه اینترنتی نازدونه727822299005001284201018191361301399/01/05

350اهوازخوزستاننگین چهارلنگ کیانیفروشگاه اینترنتی نازدونه737822299005001295000061191361301399/01/05

690جلفاآذربایجان شرقیمینو کیانیفروشگاه اینترنتی نازدونه747822299005001309505441191361301399/01/05

1310( پستی 18 )منطقه جنوب تهرانناهید گرجیفروشگاه اینترنتی نازدونه757822299005001310201018191361301399/01/05

340اسالمشهرتهرانسمیرا حسنخانیفروشگاه اینترنتی نازدونه767822299005001321000331191361301399/01/05

720رودبارگیالنسیده مریم تقی زادهفروشگاه اینترنتی نازدونه777822299005001331704461191361301399/01/05

420مشهدخراسان رضویسحر رحیمیفروشگاه اینترنتی نازدونه787822299005001342500091191361301399/01/05

520کرمانشاهکرمانشاهسحر مراتیفروشگاه اینترنتی نازدونه797822299005001353200671191361301399/01/05

1500بوشهربوشهرحامد معینفروشگاه اینترنتی نازدونه807822299005001364000751191361301399/01/05

260همدانهمدانعاطفه یوسفیفروشگاه آنالین817822299005001374700651191361431399/01/05

320( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانسلگی .فروشگاه آنالین827822299005001385501016191361431399/01/05

280بهبهانخوزستانگنجی پور .فروشگاه آنالین837822299005001396206361191361431399/01/05

280گرگانگلستانزهره زینیفروشگاه آنالین847822299005001400700491191361431399/01/05

450ازنالرستانترک .فروشگاه آنالین857822299005001411506871191361431399/01/05

470ساریمازندرانسروانی .فروشگاه آنالین867822299005001422200481191361431399/01/05

350خرم آبادلرستانکاظم نظریفروشگاه آنالین877822299005001433000681191361431399/01/05

380ورامینتهرانآرزو مفتیانفروشگاه آنالین887822299005001443703371191361431399/01/05

640ورامینتهرانعبدالحسینی .فروشگاه آنالین897822299005001454503371191361431399/01/05

290شیرازفارسعبدالعظیم جاودانهفروشگاه آنالین907822299005001465200071191361431399/01/05

410مالردتهرانشاهرضا .فروشگاه آنالین917822299005001476031691191361431399/01/05

410کرمانشاهکرمانشاهزهرا حسینیفروشگاه آنالین927822299005001486700671191361431399/01/05

540دلیجانمرکزیفرشته مرادیفروشگاه آنالین937822299005001497503791191361431399/01/05



1380( پستی 14 )منطقه شمال غرب تهرانراضیه حافظیفروشگاه آنالین947822299005001502001014191361431399/01/05

510بوشهربوشهرمنصور خضری نژادفروشگاه آنالین957822299005001512700751191361431399/01/05

420بندر ماهشهرخوزستانابتسام دیلمیفروشگاه آنالین967822299005001523506351191361431399/01/05

240بندرعباسهرمزگانعلیرضا اسدیفروشگاه آنالین977822299005001534200791191361431399/01/05

210انزلیگیالنمحبت تشکریفروشگاه آنالین987822299005001545000431191361431399/01/05

820پیرانشهرآذربایجان غربیمریم حبیبییانفروشگاه آنالین997822299005001555705781191361431399/01/05

340قائم شهرمازندرانشکریان .فروشگاه آنالین1007822299005001566504761191361431399/01/05

700( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانیوسفی .فروشگاه اینترنتی نازدونه1017822299005002061001016191361841399/01/05

460رضوانشهرگیالنزینب قربانیفروشگاه اینترنتی نازدونه1027822299005002071743841191361841399/01/05

430محالتمرکزیافسانه بهرامیفروشگاه اینترنتی نازدونه1037822299005002082503781191361841399/01/05

510مشهدخراسان رضویحسن سلطانفروشگاه اینترنتی نازدونه1047822299005002093200091191361841399/01/05

510صومعه سراگیالنغریب زاد .فروشگاه اینترنتی نازدونه1057822299005002107704361191361841399/01/05

160مشهدخراسان رضویهاجره کشانیفروشگاه اینترنتی نازدونه1067822299005002118500091191361841399/01/05

260صومعه سراگیالنعاطفه عاطففروشگاه اینترنتی نازدونه1077822299005002129204361191361841399/01/05

480قمقممهسا رضاقلی بیگیفروشگاه اینترنتی نازدونه1087822299005002130000371191361841399/01/05

1040یزدیزدزهراسادات سیدالموسویفروشگاه اینترنتی نازدونه1097822299005002140700891191361841399/01/05

820رودسرگیالنزهرا درفشیفروشگاه اینترنتی نازدونه1107822299005002151504481191361841399/01/05

490بندرعباسهرمزگانفریبا بردبارفروشگاه اینترنتی نازدونه1117822299005002162200791191361841399/01/05

450قرچکتهرانعاطفه جباریفروشگاه اینترنتی نازدونه1127822299005002173018686191361841399/01/05

580آران و بیدگلاصفهانفاطمه اخوانفروشگاه اینترنتی نازدونه1137822299005002183708741191361841399/01/05

580اردبیلاردبیلنژادشیخ .فروشگاه اینترنتی نازدونه1147822299005002194500561191361841399/01/05

830شهرکردچهارمحال و بختیاریآسیه مهریفروشگاه اینترنتی نازدونه1157822299005002209000881191361841399/01/05

550بابلسرمازندرانفاطمه بابانژادفروشگاه اینترنتی نازدونه1167822299005002219704741191361841399/01/05

530رامسرمازندرانمژگان کردرجبیفروشگاه اینترنتی نازدونه1177822299005002220504691191361841399/01/05

310زنجانزنجانمعصومه فیروزیفروشگاه اینترنتی نازدونه1187822299005002231200451191361841399/01/05

660کرجالبرزسمیرا بابانژادفروشگاه اینترنتی نازدونه1197822299005002242000031191361841399/01/05

690آران و بیدگلاصفهانمحمد سعیدی آرانیفروشگاه اینترنتی نازدونه1207822299005002252708741191361841399/01/05

360زابلسیستان و بلوچستانعسل عباسیفروشگاه اینترنتی نازدونه1217822299005002263509861191361841399/01/05

350ماهدشتالبرزجواد حسن نژادفروشگاه اینترنتی نازدونه1227822299005002274231849191361841399/01/05

390شهرکردچهارمحال و بختیاریآسیه  مهریفروشگاه اینترنتی نازدونه1237822299005002285000881191361841399/01/05

640لنگرودگیالنآردی نوروزی نژادفروشگاه اینترنتی نازدونه1247822299005002295704471191362091399/01/05

700بوکانآذربایجان غربیبهزاد اصالنیفروشگاه اینترنتی نازدونه1257822299005002300205951191362091399/01/05

500انزلیگیالنلیال خان کشفروشگاه اینترنتی نازدونه1267822299005002311000431191362091399/01/05



680مشهدخراسان رضویوجیهه صالحیفروشگاه اینترنتی نازدونه1277822299005002321700091191362091399/01/05

680گنابادخراسان رضویمحسن رازیفروشگاه اینترنتی نازدونه1287822299005002332509691191362091399/01/05

1100ابهرزنجانکبری نجفیفروشگاه اینترنتی نازدونه1297822299005002343204561191362091399/01/05

130عباس آبادمازندرانمحمد کریمیفروشگاه اینترنتی نازدونه1307822299005002354046741191362091399/01/05

390یزدیزدشیرمحمدی .فروشگاه اینترنتی نازدونه1317822299005002364700891191362091399/01/05

340ابرکوهیزدعلی حاصلی پورفروشگاه اینترنتی نازدونه1327822299005002375508931191362091399/01/05

730( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانریحانه میرزاییفروشگاه اینترنتی نازدونه1337822299005002386201016191362091399/01/05

810اردبیلاردبیلفرزانه بایندورفروشگاه اینترنتی نازدونه1347822299005002397000561191362091399/01/05

330کرمانشاهکرمانشاهمهدی مرآتیفروشگاه اینترنتی نازدونه1357822299005002401500671191362091399/01/05

330کوهدشتلرستانمهسا محمدیفروشگاه اینترنتی نازدونه1367822299005002412206841191362091399/01/05

800شاهرودسمنانمحمود نوروزیفروشگاه اینترنتی نازدونه1377822299005002423000361191362091399/01/05

420ساریمازندرانمائده سلطان تویهفروشگاه اینترنتی نازدونه1387822299005002433700481191362091399/01/05

1400انزلیگیالنمنا زحمتکشفروشگاه اینترنتی نازدونه1397822299005002444500431191362091399/01/05

490قزوینقزوینمقصودی .فروشگاه اینترنتی نازدونه1407822299005002455200341191362091399/01/05

270اردکانیزدسودابه مهدی زادهفروشگاه اینترنتی نازدونه1417822299005002466008951191362091399/01/05

570شیرازفارسمحسن بذرافکنفروشگا ه اینترنتی نازدونه1427822299005003094000071191362521399/01/05

960اصفهاناصفهانحجت طاغی زادهفروشگا ه اینترنتی نازدونه1437822299005003108500081191362521399/01/05

960شیرازفارسمهدیه الیاسیفروشگا ه اینترنتی نازدونه1447822299005003119200071191362521399/01/05

930فردیسالبرزسیما نورانیانفروشگا ه اینترنتی نازدونه1457822299005003120031656191362521399/01/05

430اصفهاناصفهانزهرا قائم پناهفروشگا ه اینترنتی نازدونه1467822299005003130700081191362521399/01/05

1350بندرعباسهرمزگانسمیرا علی نیافروشگا ه اینترنتی نازدونه1477822299005003141500791191362521399/01/05

330لنگرودگیالنمجید غالمی پورفروشگا ه اینترنتی نازدونه1487822299005003152204471191362521399/01/05

330تبریزآذربایجان شرقیپروانه قویدلفروشگا ه اینترنتی نازدونه1497822299005003163000051191362521399/01/05

270( پستی 18 )منطقه جنوب تهرانمرجان شیدوشفروشگا ه اینترنتی نازدونه1507822299005003184501018191362521399/01/05

270( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهراننازی حسین باباپورفروشگا ه اینترنتی نازدونه1517822299005003173701016191362521399/01/05

550رودسرگیالنغفاری .فروشگا ه اینترنتی نازدونه1527822299005003195204481191362521399/01/05

900شیرازفارسامید ترابیفروشگا ه اینترنتی نازدونه1537822299005003209700071191362521399/01/05

480تنکابنمازندرانابوطالب دلیلیفروشگا ه اینترنتی نازدونه1547822299005003210504681191362521399/01/05

640تنکابنمازندرانفائزه خواجوندفروشگا ه اینترنتی نازدونه1557822299005003221204681191362521399/01/05

390انزلیگیالنلیدا کوچکپورفروشگا ه اینترنتی نازدونه1567822299005003232000431191362521399/01/05

220بندر لنگههرمزگانعبدهللا گندمیفروشگا ه اینترنتی نازدونه1577822299005003242707971191362521399/01/05

380الهیجانگیالننسیبه نوحیفروشگا ه اینترنتی نازدونه1587822299005003253500441191362521399/01/05

470بابلسرمازندرانمرجان طبرستانیفروشگا ه اینترنتی نازدونه1597822299005003264204741191362521399/01/05



260آران و بیدگلاصفهانمحبوبه رسول زادهفروشگا ه اینترنتی نازدونه1607822299005003275008741191362521399/01/05

160اصفهاناصفهانعلی حاتم پورفروشگا ه اینترنتی نازدونه1617822299005003285700081191362521399/01/05

280اقلیدفارسعلی حسین شریفیفروشگا ه اینترنتی نازدونه1627822299005003296507381191362521399/01/05

590نیشابورخراسان رضویآرزو نصیری نسبفروشگا ه اینترنتی نازدونه1637822299005003301000931191362521399/01/05

270شیرازفارسمحبوبه کنعانیفروشگاه آنالین1647822299005003311700071191362791399/01/05

290قدستهرانمری .فروشگاه آنالین1657822299005003322503751191362791399/01/05

290اصفهاناصفهانفرامرزی .فروشگاه آنالین1667822299005003333200081191362791399/01/05

370مشهدخراسان رضویالری .فروشگاه آنالین1677822299005003344000091191362791399/01/05

370گرگانگلستانرمضانعلی میردوستیفروشگاه آنالین1687822299005003365500491191362791399/01/05

370شیرازفارسنوری .فروشگاه آنالین1697822299005003354700071191362791399/01/05

310رباط کریمتهرانجمعدار .فروشگاه آنالین1707822299005003376203761191362791399/01/05

240فسافارسناصر جاویدیفروشگاه آنالین1717822299005003387007461191362791399/01/05

320بوشهربوشهرمرضیه آرین پورفروشگاه آنالین1727822299005003397700751191362791399/01/05

640نورمازندرانسمیه محمدیفروشگاه آنالین1737822299005003402204641191362791399/01/05

220اهوازخوزستاننعمت اله افراییفروشگاه آنالین1747822299005003413000061191362791399/01/05

210( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانحسن ارجمندیفروشگاه آنالین1757822299005003423701016191362791399/01/05

350سیاهکلگیالنسمیه نیاوندفروشگاه آنالین1767822299005003434504431191362791399/01/05

420زنجانزنجانبهرامی نیا .فروشگاه آنالین1777822299005003445200451191362791399/01/05

760سیرجانکرمانپروین حاج محمدیفروشگاه آنالین1787822299005003456000781191362791399/01/05

780سیرجانکرمانحمیدعرب پاریزیفروشگاه آنالین1797822299005003466700781191362791399/01/05

200اردکانفارسفروغ جعفریفروشگاه آنالین1807822299005003477507361191362791399/01/05
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