
(پست بار  )لیست مرسوالت انبوه بازار متلایر  

وزنشهر مقصداستان مقصد گیرنده فرستندهتاریخ ثبتش س  کد رهگیریردیف

590( پستی 17 )منطقه جنوب شرق تهرانمحمدمهدی خاکیفروشگاه اینترنتی نازدونه17822299006000332201017191366431399/01/06

380انزلیگیالنشیوا نیک بینفروشگاه اینترنتی نازدونه27822299006000343000431191366431399/01/06

1750زنجانزنجانلیال نظریفروشگاه اینترنتی نازدونه37822299006000353700451191366431399/01/06

1520گرگانگلستانفاطمه خلیلیفروشگاه اینترنتی نازدونه47822299006000364500491191366431399/01/06

420بندر لنگههرمزگانعبدهللا گندمیفروشگاه اینترنتی نازدونه57822299006000375207971191366431399/01/06

1110بوشهربوشهررضا شعبانیفروشگاه اینترنتی نازدونه67822299006000386000751191366431399/01/06

820ساریمازندرانبابک درزیفروشگاه اینترنتی نازدونه77822299006000396700481191366431399/01/06

3210شیرازفارسمرضیه حسینیفروشگاه اینترنتی نازدونه87822299006000401200071191366431399/01/06

490شاهرودسمنانربابه کریمیفروشگاه اینترنتی نازدونه97822299006000412000361191366431399/01/06

1000( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانمهدی مدنیفروشگاه اینترنتی نازدونه107822299006000422701016191366431399/01/06

2290شیرازفارسمحمدحسین زمانیفروشگاه اینترنتی نازدونه117822299006000433500071191366431399/01/06

330مشهدخراسان رضویعبادی .فروشگاه اینترنتی نازدونه127822299006000444200091191366431399/01/06

550( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانمستوره فیضیفروشگاه اینترنتی نازدونه137822299006000455001016191366431399/01/06

1430هندیجانخوزستانرویا حیدریفروشگاه اینترنتی نازدونه147822299006000465763591191366431399/01/06

1710صومعه سراگیالنمهدی آزادفروشگاه اینترنتی نازدونه157822299006000476504361191366431399/01/06

960سمنانسمنانزینب مرادیفروشگاه اینترنتی نازدونه167822299006000487200351191366431399/01/06

1220شوشترخوزستانمحمد معمارزادهفروشگاه اینترنتی نازدونه177822299006000498006451191366431399/01/06

1460اصفهاناصفهانزهرا قائم پناهفروشگاه اینترنتی نازدونه187822299006000502500081191366431399/01/06

1570مشهدخراسان رضویسیدمصطفی موسویفروشگاه اینترنتی نازدونه197822299006000513200091191366431399/01/06

1390قمقمابوالفضل مومنیفروشگاه اینترنتی نازدونه207822299006000524000371191366431399/01/06

790تبریزآذربایجان شرقیپروانه قویدلفروشگاه اینترنتی نازدونه217822299006000534700051191366471399/01/06

1680رباط کریمتهرانمحمود قاسمیفروشگاه اینترنتی نازدونه227822299006000545503761191366471399/01/06

910یاسوجکهگیلویه و بویراحمدساجد عالی پورفروشگاه اینترنتی نازدونه237822299006000556207591191366471399/01/06

1770فومنگیالنسارا سیگاریفروشگاه اینترنتی نازدونه247822299006000567004351191366471399/01/06

930جلفاآذربایجان شرقیهاله نوروزیفروشگاه اینترنتی نازدونه257822299006000577705441191366471399/01/06

930بیرجندخراسان جنوبیفروغ سلحشورفروشگاه اینترنتی نازدونه267822299006000588500971191366471399/01/06

430المردفارسزهره پوالددلفروشگاه اینترنتی نازدونه277822299006000599274341191366471399/01/06



820( پستی 14 )منطقه شمال غرب تهراننسرین مقدمفروشگاه اینترنتی نازدونه287822299006000603701014191366471399/01/06

1800ارومیهآذربایجان غربیفرشته تمریفروشگاه اینترنتی نازدونه297822299006000614500571191366471399/01/06

1430اسالمشهرتهرانمظلومی .فروشگاه اینترنتی نازدونه307822299006000625200331191366471399/01/06

1070تنکابنمازندرانصمدی .فروشگاه اینترنتی نازدونه317822299006000636004681191366471399/01/06

320اسالمشهرتهرانزهرا خیاطیفروشگاه اینترنتی نازدونه327822299006000646700331191366471399/01/06

310تبریزآذربایجان شرقیاحسان رحیمیفروشگاه اینترنتی نازدونه337822299006000657500051191366471399/01/06

2210( پستی 17 )منطقه جنوب شرق تهراننغمه کیافروشگاه اینترنتی نازدونه347822299006000668201017191366471399/01/06

2110( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانابوالفضل سلگیفروشگاه اینترنتی نازدونه357822299006000679001016191366471399/01/06

2150فیروزکوهتهراننیلوفر درویش متولیفروشگاه اینترنتی نازدونه367822299006000689703981191366471399/01/06

370رودسرگیالنحسن تمجیدیفروشگاه اینترنتی نازدونه377822299006000690504481191366471399/01/06

500تبریزآذربایجان شرقیآمنه جوانیفروشگاه اینترنتی نازدونه387822299006000705000051191366471399/01/06

500اندیشهتهرانعاطفه هاشمیفروشگاه اینترنتی نازدونه397822299006000715731686191366471399/01/06

440همدانهمدانمحمد موالییفروشگاه اینترنتی نازدونه407822299006000726500651191366471399/01/06

1150تنکابنمازندرانعباس گلیجفروشگاه اینترنتی نازدونه417822299006000737204681191366471399/01/06

1520قمقمسانی .فروشگاه اینترنتی نازدونه427822299006000748000371191366471399/01/06

570کرجالبرزدانیال همتیانفروشگاه اینترنتی نازدونه437822299006000758700031191366471399/01/06

570( پستی 18 )منطقه جنوب تهرانطاهره سرداشتانیفروشگاه اینترنتی نازدونه447822299006000769501018191366471399/01/06

1200ارومیهآذربایجان غربیکیمیا بهبودفروشگاه اینترنتی نازدونه457822299006000770200571191366471399/01/06

460زابلسیستان و بلوچستانامیر ریگیفروشگاه اینترنتی نازدونه467822299006000781009861191366471399/01/06

1670( پستی 14 )منطقه شمال غرب تهرانطاهره خسرویفروشگاه اینترنتی نازدونه477822299006000791701014191366471399/01/06

1830( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانبهبودی فر .فروشگاه اینترنتی نازدونه487822299006000806201016191366471399/01/06

1320( پستی 13 )منطقه جنوب غرب تهراننعیمه غفاریفروشگاه اینترنتی نازدونه497822299006000817001013191366471399/01/06

1390رشتگیالنسکینه حبیبیفروشگاه اینترنتی نازدونه507822299006000827700041191366471399/01/06

810سنندجکردستاننسیم بوستانچیفروشگاه اینترنتی نازدونه517822299006000838500661191366471399/01/06

1510اسالمشهرتهرانصغری راشدیفروشگاه اینترنتی نازدونه527822299006000849200331191366471399/01/06

450کرجالبرزفاطمه رجبیفروشگاه اینترنتی نازدونه537822299006000850000031191366471399/01/06

1130زنجانزنجاناکرم قنبریفروشگاه اینترنتی نازدونه547822299006000860700451191366471399/01/06

760شهرکردچهارمحال و بختیاریفرزاد سمیعیانفروشگاه اینترنتی نازدونه557822299006000871500881191366471399/01/06

2200انزلیگیالنآرش آرادصفری نژادفروشگاه اینترنتی نازدونه567822299006000882200431191366471399/01/06

720( پستی 16 )منطقه شمال شرق تهرانحسین فتحیفروشگاه اینترنتی نازدونه577822299006000893001016191366471399/01/06

280شیرازفارسزهره دهقانیفروشگاه اینترنتی نازدونه587822299006001061500071191366641399/01/06

490کرمانشاهکرمانشاهموسی رضا خمیس آبادیفروشگاه اینترنتی نازدونه597822299006001072200671191366641399/01/06

490زنجانزنجانبهزاد افشاریفروشگاه اینترنتی نازدونه607822299006001083000451191366641399/01/06



330( پستی 18 )منطقه جنوب تهرانرجبی .فروشگاه اینترنتی نازدونه617822299006001093701018191366641399/01/06

470زاهدانسیستان و بلوچستانسرگزی .فروشگاه اینترنتی نازدونه627822299006001108200981191366641399/01/06

1040اصفهاناصفهانکاظمی .فروشگاه اینترنتی نازدونه637822299006001119000081191366641399/01/06

1810بوشهربوشهرصالح احمدیفروشگاه اینترنتی نازدونه647822299006001129700751191366641399/01/06

390اصفهاناصفهانسروش انتظارفروشگاه اینترنتی نازدونه657822299006001130500081191366641399/01/06

270اهوازخوزستانرباب عبیاتفروشگاه اینترنتی نازدونه667822299006001141200061191366641399/01/06

290خرم آبادلرستانکردعلیوند .فروشگاه اینترنتی نازدونه677822299006001152000681191366641399/01/06

1070بوشهربوشهرصادق رضاییفروشگاه اینترنتی نازدونه687822299006001162700751191366641399/01/06

1280قشمهرمزگانزهرا غالمیانفروشگاه اینترنتی نازدونه697822299006001173507951111366661399/01/06

880رشتگیالنرمضان خانجانیفروشگاه اینترنتی نازدونه707822299006003558500041191367751399/01/06

 




