کد دفتر پیشخوان

استان

شهرستان

مسئول

تلفن

مختصات جغرافیایی

72131266

اصفهان

خميني شهر

محسن صفاری فرد خوزاني

33613852

32.6770657,51.5299375

72131324

اصفهان

اصفهان

محمد امير افشار

37778700

32.6139469,51.6161713

72131220

اصفهان

اصفهان

بيتا حسيني

33455205

32.6825742,51.6721794

72401099

البرز

کرج

محمدرضا زاده شير

34488947

35.8328101,50.9919072

72101277

آذربایجان شرقي

سراب

نگار اميني

43230358

37.9365653,47.5358363

72101150

آذربایجان شرقي

آذرشهر

جواد شيخ عبداله زاده ممقاني

34329114

37.8566184,45.9411623

72111251

آذربایجان غربي

سردشت

ادریس رسولي

44334004

36.1560222,45.4786624

72111099

آذربایجان غربي

خوی

رضا کلب خاني

36241179

38.5642208,44.9613986

72111126

آذربایجان غربي

شاهين دژ

الچين زینالي

46323481

36.6737113,46.5612907

72111248

آذربایجان غربي

مهاباد

سليمان رسولي احمدی

42243000

36.7667143,45.7270395

72161081

تهران

تهران

ریحانه صانعي

77443813

35.7444171,51.5166969

72161256

تهران

تجریش

محمدسعيد عمادی

22216001

35.8007757,51.433827

72161987

تهران

نصيرآباد

صادق انصاری چشمه

65956600

35.6082067,51.1597055

72161119

تهران

تهران

فرشته باقری

55789220

35.6738543,51.3669162

72161209

تهران

شهریار

عباس شادمهر

65447431

35.5729428,51.087204

72191418

خراسان رضوی

سبزوار

مهران شمس آبادی

44441400

36.1989124,57.6708409

72191447

خراسان رضوی

نيشابور

حامد حسيني

42253000

36.2052922,58.7951615

72201023

خراسان شمالي

جاجرم

فهيمه رضائي جاجرم

32277600

36.9514532,56.3754005

72211277

خوزستان

اهواز

محمدرضا مقدميان

32211230

31.3236077,48.6820366

72211016

خوزستان

اهواز

محمد جادری

33332112

31.3183002,48.6653713

72251298

فارس

شيراز

عصمت فتوحي

37441190

29.5802954,52.6237566

72251355

فارس

شيراز

مرضيه شریفي

37322570

29.6222123,52.5825845

شيراز -شهرک سعدی روبروی آرامگاه نبش کوچه  12بوستان

72261045

قزوین

تاکستان

عين اله رحماني

35243181

36.0644202,49.6926134

قزوین -تاکستان خ امام خميني روبروی اداره پست تلفن35243181:

72271058

قم

قم

علي اصغر حاج علي اکبری

02537714000

34.6436066,50.8903103

قم -خ عماریاسر جنب پاساژ الزهرا تلفن02537714000:

72291096

کرمان

کرمان

رضا هنردار

33329022

30.2740791,57.0985421

72291134

کرمان

سيرجان

حسن آزادیخواه قهستاني

42235099

29.4507528,55.6681526

کرمان -خيابان دستغيب نبش کوچه 6تلفن33329022:
سيرجان -خيابان انقالب جنب کوچه مسجد صاحب الزمان طبقه اول

72331256

آدرس
اصفهان -خميني شهر خيابان شهيد صدوقي(شهرداری)رو به روی
شهرداری منطقه 2تلفن33613852:
اصفهان -بلوار کشاورز خيابان مفتح کنارگذر اتوبان شهيد ميثمي جنب
شهرداری منطقه ( 13مابين کوی وليعصر و کوی امير حمزه جنب بازار
روز کوثر) تلفن37778700:
اصفهان -خ کاوه بعد از بيمارستان سوانح سوختگي نرسيده به پل  25آبان
جنب کوچه  20تلفن33455205:
کرج -مطهری جهانشهر بلوار موالنا روبروی بنفشه سه پالک  91دفتر
پيشخوان دولت موالنا تلفن34488947 :
آذربایجان شرقي -سراب -خ امام چهارراه ساعت روبروب بانک تجارت
 5380تلفن43230358:
آذربایجان شرقي -ممقان شهرک شهيد سليمي 45متری اول حنب
مجتمع امام رضا تلفن34329114:
آذربایجان غربي -سردشت خيابان امام چهار راه اداره پست جنب اداره
پست  .پست بانک رسولي پالک  22تلفن44334004:
آذربایجان غربي -خوی -بلوارجهاد(دروازه ماکو) روبروی فروشگاه برادران
عليلو دفتر پيشخوان آذر ستایش تلفن36241179:
آذربابجان غربي -شاهين دژ چهارراه شهيد ترابي روبروی بانک تجارت
شعبه مرکزی پست بانک زینالي تلفن46323481:
آذربایجان غربي -مهاباد -مالجامي ابتدایي خ حافظ تلفن42243000:
تهران -ميدان رسالت خيابان فرجام شرقي خيابان سراج نرسيده به
چهارراه دالوران روبروی گلستان ششم پالک  318طبقه همکف
تهران -شریعتي نرسيده به م قدس باالتراز پمپ بنزین اسدی نبش ک
واعظي تلفن22216001 :
شهریار -باغستان نصيرآباد خيابان بهشتي روبروی فروشگاه جانبو نبش
بهشتي  19پالک 1دفتر پيشخوان انصاری تلفن65956600:
تهران -انتهای جيحون خ رنجبر نبش  4راه گلستاني پ22
تهران -شاهد شهر ابتدای خ آزادی پ 417تلفن65447430:
سبزوار -خيابان عطاملک جنوبي پایين تر از ميدان رسالت ( شيرها ) نبش
عطاملک  31تلفن44441400:
نيشابور -ابتدای منوچهری شمالي تلفن42253000:
خراسان شمالي -جاجرم خ شهيد باهنر جنب اموزش وپرورش
اهواز -خ نادری بين نظامي و خوانساری رو به روی بانک صادرات
ساختمان قاطع طبقه اول تلفن32211230:
اهواز -امانيه خ انقالب نبش خ مستعان-طبقه فوقاني فروشگاه امانيه
تلفن33332112:
شيراز-بلوار نصرشرقي دستخضر نبش کوچه 7تلفن37441190:

تلفن42235099 :
گيالن-رشت -معلم علي آباد خيابان داور پ 196داورپ196

گيالن

رشت

حميدرضا اميدمعاف

33555167

37.2852526,49.5727524

96095

گيالن

رحيم آباد

سجاد عليپور خانسر

58532001

37.3087694,50.0347593

گيالن -روستای درگاه (گرمابدشت) تلفن58532001:

72351514

مازندران

ساری

محسن محمدی ازني

33228750

36.5198341,53.0762719

72351131

مازندران

سارئ

رقيه ميرزائي

33370056

36.5579064,53.0437035

ساری -بلوارکشاورز باغات مهدشت تلفن33228750:
ساری -بلوار آزادی ابتدای خيابان بعثت بعثت  2جنب تعاوني جهاد

72351065

مازندران

بهشهر

عابدین عطارد

34541541

36.694459,53.5385942

72361027

مرکزی

ساوه

ترمه مروتي

42232492

35.0272183,50.3672262

72361056

مرکزی

خمين

طيبه رفيعي

08652336644

33.6333081,50.0864747

72361052

مرکزی

ساوه

ميالد اسماعيلي

42245394

35.017851,50.345523

72371186

هرمزگان

بندرعباس

اعظم برزگر بفروئي

33335164

27.2006788,56.3118054

72381015

همدان

همدان

سيد محمد مهدی مرتضوی

38275430

34.7858321,48.5126871

72391049

یزد

یزد

پریسا پاک چشم

36272040

31.9006544,54.3623806

کشاورزی تلفن33370056 :
مازندران -بهشهر -خ باهنر روبروی دبيرستان نجابت تلفن34541541:
ساوه -خيابان مطهری نبش مطهری تلفن4223249218 :
استان مرکزی -شهرستان خمين بلوار بهشتي نبش کوچه توانا
تلفن08652336644:
ساوه -خيابان کارگرجنب کارگر1/12دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش
عمومي تلفن42245394:
بندر عباس -آزادگان  -پارک شهداء (آزادگان) به سمت خور نایبند(نایبند
شمالي) -بلوار سرور آزادگان  -نبش کوچه سرور آزادگان تلفن:
همدان -خيابان بوعلي سيزده خانه جنب مسجد امام حسين
یزد -چهارراه بعثت ابندای خ سيدگلسرخ تلفن36272040:

