
تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

46336927بلوار پاسداران ابتدای خیابان جهاد 1024-36-72علی محمدی خمین 97/12/29سه شنبه

46221755خیابان قدس جنب پمپ بنزین سابق نبش کوچه بوعلی1018-36-72سمیرا علی محمد کمرهخمین 97/12/29سه شنبه

46331633 1 متری قائم پالک 20بلوار شهید بهشتی نبش 1046-36-72حامد جعفر پور خمین 97/01/01چهارشنبه

46230000خمین خیابان مطهری نرسیده به میدان سرداران 1058-36-72کفایتیخمین 97/01/02پنج شنبه

46336644پل شهید بهشتی باالتر از بیمارستان نبش کوچه شکری 1056-36-72طیبه رفیعیخمین 97/01/2پنج شنبه

46220150خمین خیابان شهداء روبروی فروشگاه فرهنگ  1057-36-72احمد کاظمی خمین 97/01/03جمعه

46232180کوچه رازی-خ امام خمینی1093-36-72محنتی.. نصرت اخمین 97/01/3جمعه

46330025میدان شهداء بلوار بعثت 1070-36-72بهروز حسینیخمین 97/01/04شنبه

46220494خیابان امامت (عج)خیابان شریعتی میدان صاحب الزمان1085-36-72حمیدرضا قربانی خمین 97/01/04شنبه

46222888خیابان شریعتی روبروی بانک رفاه 1079-36-72حسین رضاییخمین 97/01/10جمعه

46222929خیابان ساحلی روبروی بیت امام 1020-36-72شهریار خسرویخمین 97/01/11شنبه

46229300خیابان شریعتی روبروی خیابان بسیج  1082-36-72علی خسرویخمین 97/01/12یکشنبه

46232325خمین خیابان فردوسی شمالی 1055-36-72جواد میرزایی خمین 97/01/12یکشنبه

46232699بلوار منتظری جنوبی نرسیده به پل احمد آباد 1035-36-72فریدا فالحی خمین 97/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان خمین



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

43233320 12خرداد بعد از چهار راه مخابرات نبش بوستان 15محالت 1092-36-72مهدی مجدیانمحالت1396/12/29سه شنبه

43233340 6خیابان انقالب کوچه اخالص1087-36-72مرضیه امیدبیکمحالت1397/01/01چهار شنبه

43221734محالت میدان آزادی جنب بانک کشاورزی 1051-36-72هادی اسماعیلیمحالت1397/01/02پنجشنبه

43220088خیابان امام روبروی داروخانه حمید 1029-36-72جعفرداوریمحالت1397/01/02پنجشنبه

43233320 12خرداد بعد از چهار راه مخابرات نبش بوستان 15محالت 1092-36-72مهدی مجدیانمحالت1397/01/03جمعه

43221734محالت میدان آزادی جنب بانک کشاورزی 1051-36-72هادی اسماعیلیمحالت1397/01/04شنبه

43233340 6خیابان انقالب کوچه اخالص1087-36-72مرضیه امیدبیکمحالت1397/01/04شنبه

43220088خیابان امام روبروی داروخانه حمید 1029-36-72جعفرداوریمحالت1397/01/10جمعه

43221734محالت میدان آزادی جنب بانک کشاورزی 1051-36-72هادی اسماعیلیمحالت1397/01/11شنبه

43233320 12خرداد بعد از چهار راه مخابرات نبش بوستان 15محالت 1092-36-72مهدی مجدیانمحالت1397/01/11شنبه

43233340 6خیابان انقالب کوچه اخالص1087-36-72مرضیه امیدبیکمحالت1397/01/12یکشنبه

43220088خیابان امام روبروی داروخانه حمید 1029-36-72جعفرداوریمحالت1397/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت شهرستان محالت



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

38227121میدان امام خمینی 1047-36-72کاظم نجاری شازند96/12/29سه شنبه

38433445خیابان امام خیابان شهید شعبانی 1048-36-72کریمی ... نبی الآستانه96/12/29سه شنبه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم شازند 96/12/29سه شنبه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 96/12/29سه شنبه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 96/12/29سه شنبه

38225600 99خیابان انقالب پالک1088-36-72حمید صادقی شازند97/01/01چهارشنبه

38434771 4خیابان شهداء نبش کوچه نظیری جنب تعاونی 1031-36-72طاهره عسگری آستانه97/01/01چهارشنبه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/01چهارشنبه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/01چهارشنبه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/01چهارشنبه

38221069(ع)روبروی حوزه علمیه امام رضا- خ شهید بهشتی1094-36-72اعظم سلطانیشازند 97/01/02پنج شنبه

38433445خیابان امام خیابان شهید شعبانی 1048-36-72کریمی ... نبی الآستانه97/01/02پنج شنبه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/02پنج شنبه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/02پنج شنبه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/02پنج شنبه

38227546(عج)ابتدای خیابان ولیعصر-خیابان شهدا1039-36-72فاطمه سادات هاشمیشازند 97/01/03جمعه

38434771 4خیابان شهداء نبش کوچه نظیری جنب تعاونی 1031-36-72طاهره عسگری آستانه97/01/03جمعه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/03جمعه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/03جمعه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/03جمعه

38227121میدان امام خمینی 1047-36-72کاظم نجاری شازند97/01/04شنبه

(97نوروز )آستانه - شیفت دفاتر شهرستان شازند



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

38433445خیابان امام خیابان شهید شعبانی 1048-36-72کریمی ... نبی الآستانه97/01/04شنبه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/04شنبه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/04شنبه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/04شنبه

38227546(عج)ابتدای خیابان ولیعصر-خیابان شهدا1039-36-72فاطمه سادات هاشمیشازند 97/01/10جمعه

38434771 4خیابان شهداء نبش کوچه نظیری جنب تعاونی 1031-36-72طاهره عسگری آستانه97/01/10جمعه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/10جمعه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/10جمعه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/10جمعه

38225600 99خیابان انقالب پالک1088-36-72حمید صادقی شازند97/01/11شنبه

38433445خیابان امام خیابان شهید شعبانی 1048-36-72کریمی ... نبی الآستانه97/01/11شنبه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/11شنبه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/11شنبه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/11شنبه

38221069(ع)روبروی حوزه علمیه امام رضا- خ شهید بهشتی1094-36-72اعظم سلطانیشازند 97/01/12یکشنبه

38434771 4خیابان شهداء نبش کوچه نظیری جنب تعاونی 1031-36-72طاهره عسگری آستانه97/01/12یکشنبه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/12یکشنبه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/12یکشنبه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/12یکشنبه

38227121میدان امام خمینی 1047-36-72کاظم نجاری شازند97/01/13دوشنبه

38433445خیابان امام خیابان شهید شعبانی 1048-36-72کریمی ... نبی الآستانه97/01/13دوشنبه

38623637روبروی زمین چمن- انتهای خیابان پردیس پشت باشگاه - کوی فرهنگیان - مهاجران1022-36-72مرجان ابریشم مهاجران97/01/13دوشنبه

38643166توره روبروی پاسگاه انتظامی 1001-36-72میثم معافی شازند 97/01/13دوشنبه

38424070بلوار شهداء -هندودر1030-36-72 اعظم عرفانی پورشازند 97/01/13دوشنبه



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

23235455172ابتدای خیابان امام خمینی پالک 1036-36-72ابوالقاسم کوخائیکمیجان97/12/29سه شنبه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/12/29سه شنبه

35453777کمیجان خیابان معلم 1061-36-72محمد درخشان کمیجان97/01/01چهارشنبه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/01چهارشنبه

23235455172ابتدای خیابان امام خمینی پالک 1036-36-72ابوالقاسم کوخائیکمیجان97/01/02پنج شنبه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/02پنج شنبه

35453777کمیجان خیابان معلم 1061-36-72محمد درخشان کمیجان97/01/03جمعه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/03جمعه

23235455172ابتدای خیابان امام خمینی پالک 1036-36-72ابوالقاسم کوخائیکمیجان97/01/04شنبه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/04شنبه

35453777کمیجان خیابان معلم 1061-36-72محمد درخشان کمیجان97/01/10جمعه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/10جمعه

23235455172ابتدای خیابان امام خمینی پالک 1036-36-72ابوالقاسم کوخائیکمیجان97/01/11 شنبه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/11 شنبه

35453777کمیجان خیابان معلم 1061-36-72محمد درخشان کمیجان97/01/12یک شنبه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/12یک شنبه

23235455172ابتدای خیابان امام خمینی پالک 1036-36-72ابوالقاسم کوخائیکمیجان97/01/13دوشنبه

35553899خیابان شهداء فلکه دوم 1028-36-72طیبه حق نظری میالجرد97/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان کمیجان



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

2-44220481خیابان امام خمینی روبروی مسجد اعظم 1086-36-72محمد ابراهیمی دلیجان 97/12/29سه شنبه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابی دلیجان-نراق 97/12/29سه شنبه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/12/29سه شنبه

44224366خیابان امام خمینی میدان مدرس 1077-36-72فرزانه محمدعلیدلیجان 97/01/01چهارشنبه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابی دلیجان-نراق 97/01/01چهارشنبه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/01چهارشنبه

44220225خیابان شهید بهشتی شمالی 1072-36-72هادی رباطی دلیجان 97/01/02پنج شنبه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابیدلیجان-نراق 97/01/02پنج شنبه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/02پنج شنبه

2-44220481خیابان امام خمینی روبروی مسجد اعظم 1086-36-72محمد ابراهیمی دلیجان 97/01/03جمعه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابیدلیجان-نراق 97/01/03جمعه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/03جمعه

44224366خیابان امام خمینی میدان مدرس 1077-36-72فرزانه محمدعلیدلیجان 97/01/04شنبه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابیدلیجان-نراق 97/01/04شنبه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/04شنبه

44220225خیابان شهید بهشتی شمالی 1072-36-72هادی رباطی دلیجان 97/01/10جمعه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابی دلیجان-نراق 97/01/10جمعه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/10جمعه

2-44220481خیابان امام خمینی روبروی مسجد اعظم 1086-36-72محمد ابراهیمی دلیجان 97/01/11شنبه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابی دلیجان-نراق 97/01/11شنبه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/11شنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان دلیجان



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

44224366خیابان امام خمینی میدان مدرس 1077-36-72فرزانه محمدعلیدلیجان 97/01/12یکشنبه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابی دلیجان-نراق 97/01/12یکشنبه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/12یکشنبه

44220225خیابان شهید بهشتی شمالی 1072-36-72هادی رباطی دلیجان 97/01/13دو شنبه

44462109نراق خیابان امام باالتر از میدان جنب بانک کشاورزی  1067-36-72مریم ترابی دلیجان-نراق 97/01/13دو شنبه

44461655کوچه مسجد جامع خاوه-خاوه1100-36-72مصطفی ترابیدلیجان97/01/13دو شنبه



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

36235001سعیدی روبروی داروخانه سیدالشهداء.. خیابان آیت اله1064-36-72مجید لطفیتفرش 97/12/29سه شنبه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/12/29سه شنبه

36235001سعیدی روبروی داروخانه سیدالشهداء.. خیابان آیت اله1064-36-72مجید لطفیتفرش 97/01/01چهارشنبه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/01چهارشنبه

36225121خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی 1004-36-72فاطمه میر حسینیتفرش97/01/02پنج شنبه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/2پنج شنبه

36225121خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی 1004-36-72فاطمه میر حسینیتفرش97/01/03جمعه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/3جمعه

36225121خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی 1004-36-72فاطمه میر حسینیتفرش97/01/04شنبه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/04شنبه

36225121خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی 1004-36-72فاطمه میر حسینیتفرش97/01/10جمعه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/10جمعه

36225121خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی 1004-36-72فاطمه میر حسینیتفرش97/01/11شنبه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/11شنبه

36225121خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی 1004-36-72فاطمه میر حسینیتفرش97/01/12یکشنبه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/12یکشنبه

36263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش97/01/13دوشنبه

36235001سعیدی روبروی داروخانه سیدالشهداء.. خیابان آیت اله1064-36-72مجید لطفیتفرش 97/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان تفرش



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/12/29سه شنبه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/12/29سه شنبه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/01چهارشنبه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/01چهارشنبه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/02پنج شنبه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/2پنج شنبه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/03جمعه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/3جمعه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/04شنبه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/04شنبه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/10جمعه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/10جمعه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/11شنبه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/11شنبه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/12یکشنبه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/12یکشنبه

42482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 97/01/13دوشنبه

42222540جنب فست فود هفت کهکشان- سه راهی سید علی اصغر - خیابان طالقانی1125-36-72محمدرضا محمدزادهساوه 97/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان ساوه



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

45224818خیابان امام خمینی میدان امام حسین جنب بانک ملی 1049-36-72ابراهیم ریاض الحسینیمامونیه 97/12/29سه شنبه

45224818خیابان امام خمینی میدان امام حسین جنب بانک ملی 1049-36-72ابراهیم ریاض الحسینیمامونیه 97/01/01چهارشنبه

45228320آسیابک بلوار جهاد جنب بانک کشاورزی 1038-36-72محمدمسعود امانیزرندیه 97/01/02پنج شنبه

45228320آسیابک بلوار جهاد جنب بانک کشاورزی 1038-36-72محمدمسعود امانیزرندیه 97/01/03جمعه

45228320آسیابک بلوار جهاد جنب بانک کشاورزی 1038-36-72محمدمسعود امانیزرندیه 97/01/04شنبه

45225747خیابان امام خمینی سه راهی امامزاده 1074-36-72هدی فراهانیمامونیه 97/01/10جمعه

45225747خیابان امام خمینی سه راهی امامزاده 1074-36-72هدی فراهانیمامونیه 97/01/11 شنبه

45225747خیابان امام خمینی سه راهی امامزاده 1074-36-72هدی فراهانیمامونیه 97/01/12یک شنبه

45224818خیابان امام خمینی میدان امام حسین جنب بانک ملی 1049-36-72ابراهیم ریاض الحسینیمامونیه 97/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان زرندیه



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

33724000روبروی اداره جهاد کشاورزی-میدان قائم مقام- فرمهین1005-36-72حسین عسگریفراهان97/12/29سه شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/12/29سه شنبه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/12/29سه شنبه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/12/29سه شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/01چهارشنبه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/01چهارشنبه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/01چهارشنبه

33724000روبروی اداره جهاد کشاورزی-میدان قائم مقام- فرمهین1005-36-72حسین عسگریفراهان97/01/01چهارشنبه

33722007فرمهین بلوار شهید فهمیده نبش کوچه شقایق1095-36-72راویه شریفی بی باالنفرمهین97/01/02پنج شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/2پنج شنبه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/02پنج شنبه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/02پنج شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/03جمعه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/3جمعه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/03جمعه

33724000روبروی اداره جهاد کشاورزی-میدان قائم مقام- فرمهین1005-36-72حسین عسگریفراهان97/01/3جمعه

33722007فرمهین بلوار شهید فهمیده نبش کوچه شقایق1095-36-72راویه شریفی بی باالنفرمهین97/01/04شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/04شنبه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/04شنبه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/04شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/10جمعه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان فراهان



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/10جمعه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/10جمعه

33724000روبروی اداره جهاد کشاورزی-میدان قائم مقام- فرمهین1005-36-72حسین عسگریفراهان97/01/10جمعه

33722007فرمهین بلوار شهید فهمیده نبش کوچه شقایق1095-36-72راویه شریفی بی باالنفرمهین97/01/11شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/11شنبه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/11شنبه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/11شنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/12یکشنبه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/12یکشنبه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/12یکشنبه

33722007فرمهین بلوار شهید فهمیده نبش کوچه شقایق1095-36-72راویه شریفی بی باالنفرمهین97/01/12یکشنبه

845735463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان97/01/13دوشنبه

58233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان97/01/13دوشنبه

58236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان97/01/13دوشنبه

33722007فرمهین بلوار شهید فهمیده نبش کوچه شقایق1095-36-72راویه شریفی بی باالنفرمهین97/01/13دوشنبه



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

35622712غفاری ...خیابان آیت اله 1084-36-72محمود سلیمی خنداب 97/12/29سه شنبه

35622712غفاری ...خیابان آیت اله 1084-36-72محمود سلیمی خنداب 97/01/01چهارشنبه

35622712غفاری ...خیابان آیت اله 1084-36-72محمود سلیمی خنداب 97/01/02پنج شنبه

35634333میدان امام حسین-روستای آغداش -خنداب1117-36-72حجت اله اسدیخنداب97/01/02پنج شنبه

35644994پایین تر از خانه بهداشت-خیابان اصلی 1102-36-72علی یزدانی (سناورد)خنداب97/01/03جمعه

35644994پایین تر از خانه بهداشت-خیابان اصلی 1102-36-72علی یزدانی (سناورد)خنداب97/01/04شنبه

35640906ابتدای پارسیان-خیابان ولیعصر-روستای مست علیا-قره چای1113-36-72سامان قمیخنداب97/01/10جمعه

35640906ابتدای پارسیان-خیابان ولیعصر-روستای مست علیا-قره چای1113-36-72سامان قمیخنداب97/01/11 شنبه

35643656(عج)خیابان ولیعصر- (ع)میدان امام حسین-جاورسیان1109-36-72جواد حمیدیخنداب97/01/12یک شنبه

35634333میدان امام حسین-روستای آغداش -خنداب1117-36-72حجت اله اسدیخنداب97/01/12یک شنبه

35643656(عج)خیابان ولیعصر- (ع)میدان امام حسین-جاورسیان1109-36-72جواد حمیدیخنداب97/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان خنداب



تلفن مدیرآدرسکد دفترنام مدیرنام شهرستانتاریخ روز

37226111اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1026-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/12/29سه شنبه

37226112اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1027-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/01چهارشنبه

37226113اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1028-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/02پنج شنبه

37226114اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1029-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/03جمعه

37226115اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1030-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/04شنبه

37226116اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1031-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/10جمعه

37226117اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1032-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/11 شنبه

37226118اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1033-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/12یک شنبه

37226119اداره مخابرات-بلوار امام خمینی1034-36-72طاهره آشتیانی آشتیان 97/01/13دوشنبه

97نوروز - شیفت دفاتر شهرستان آشتیان


