
شماره ثابت شماره همراهنشانیکد جدید دفاترنام دارنده دفترنام شهرستانردیف

0918161204733678787غفاری... خیابان دانشگاه روبروی خیابان آیت اله1002-36-72محسن صادقی اراک1

0918161322333247402خیابان قائم مقام میدان ساعت 1003-36-72احمد آقاباقری اراک2

0918160047332264006سعیدی نرسیده به بانک سپه  نبش کوچه شهید عابدی... خیابان آیت ا1009-36-72هادی مزرعه فراهانیاراک3

0918349880734176064خیابان شهدای صفری بعداز پل جنب خیابان مطهری1096-36-72حسین باقری منفرداراک4

0918361437332273374خیابان محسنی نرسیده به تقاطع ادبجو 1097-36-72سید محمد میر جمالی مهر آبادیاراک5

50918361003634659020خیابان امام رضا نبش کوچه عدالت - روستای گاوخانه 1118-36-72مهدیه احمدیاراک6

0918964033633557588روستای شهسواران-اراک1122-36-72معصومه باقریاراک7

0918957150633353597شهر داود آباد1123-36-72حسن داود آبادیاراک8

0918162711732275775خیابان شهداء روبروی بانک ملی 1006-36-72طیبه دژداراراک 9

0921615288434224290نبش کوچه بهادری-چهارراه گردو- خیابان شریعتی1012-36-72پرگل بیاتاراک 10

0918162138032272625خیابان مشهد نرسیده به میدان قائم مقام فراهانی - اراک 1021-36-72غالمرضا غالمی اراک 11

0918698156533673124خیابان دانشگاه خیابان استقالل جنب نو سازی مدارس1034-36-72محمد علی طحامیاراک 12

0918600100732770058خیابان جهانگیری نبش کوچه شهید آقایی 1037-36-72محسن محمدی اراک 13

32274600 09106060730میدان امام حسین روبروی شرکت گاز1050-36-72وحید راداراک 14

0918620186734130167جاده اول-ابتدای حاجی آباد - اراک1104-36-72آزاده شمشیریان اراک15

0933669220434034225روبروی مصالح فروشی واحدی- ابتدای نظم آباد1106-36-72مژگان مهرپروراراک16

0918956323938434771 4خیابان شهداء نبش کوچه نظیری جنب تعاونی 1031-36-72طاهره عسگری آستانه17

0918861512536263535جنب بانک کشاورزی-روستای شهراب-تفرش1119-36-72سجاد جمشیدیتفرش18

918369361746222929خیابان ساحلی روبروی بیت امام 1020-36-72شهریار خسرویخمین 19

0918866441646336927بلوار پاسداران ابتدای خیابان جهاد 1024-36-72علی محمدی خمین 20

0918365660546331633 1 متری قائم پالک 20بلوار شهید بهشتی نبش 1046-36-72حامد جعفر پور خمین 21

0918366517446232325خمین خیابان فردوسی شمالی 1055-36-72جواد میرزایی خمین 22

لیست دفاتر شرکت کننده در فراخوان خدمت وام اشتغال روستایی 



0912252384346336644پل شهید بهشتی باالتر از بیمارستان نبش کوچه شکری 1056-36-72طیبه رفیعیخمین 23

918365513346230000خمین خیابان مطهری نرسیده به میدان سرداران 1058-36-72محمد کریم کفایتیخمین 24

0918968516046220494خیابان امامت (عج)خیابان شریعتی میدان صاحب الزمان1085-36-72سید سیف اله هاشمیخمین 25

0918866299746261515روبروی اداره جهاد کشاورزی-جاده اصلی چهارچشمه- روستای جوادیه1116-36-72علی یوسفی نژادخمین 26

0935325135546377409روستای دهنو1126-36-72علیرضا محنتیخمین 27

0918849184235644994پایین تر از خانه بهداشت-خیابان اصلی(سناورد) 1102-36-72علی یزدانی خنداب28

0918862369135640906ابتدای پارسیان-خیابان ولیعصر-روستای مست علیا-قره چای1113-36-72سامان قمیخنداب29

0918620231735634333میدان امام حسین-روستای آغداش -خنداب1117-36-72حجت اله اسدیخنداب30

0918860790435622712غفاری ...خیابان آیت اله 1084-36-72محمود سلیمی خنداب 31

0912855973242435004خیابان شهید عقابی-روستای الوسجرد1129-36-72سعیده ناصریساوه32

0912355264042236559ساوه خیابان شریعتی جنب آزمایشگاه کوثر 1054-36-72سید وحید صدرایی ساوه 33

0912347891442200230خیابان امام خمینی کوچه صالحی مجتمع تجاری عماد 1075-36-72مهدی بیجارساوه 34

0912256121042363131جنب کشاورزی-خیابان ولیعصر-یل آباد-ساوه1115-36-72محسن لطیفیساوه 35

0912355077342367449روبروی مخابرات- (ره)بلوار امام خمینی-روستای طراز ناهید-ساوه 1121-36-72هاشم آبیارساوه 36

0912755705042482868مجتمع مهندسی جهاد- (ع)بلوار امام حسین-شهرک علوی1124-36-72محسن غالمیساوه 37

0912755944242431201روستای نور علی بیک1127-36-72زینب سلیمیساوه 38

0918849090238227546(عج)ابتدای خیابان ولیعصر-خیابان شهدا1039-36-72فاطمه سادات هاشمیشازند 39

0935362462338236693 4493 پالک 1روستای باغ بر آفتاب خیابان شهید شمسی ساختمان دهیاری طبقه همکف واحد شماره 1101-36-72صابر لطفیشازند 40

76580918849136938246000پالک - میدان قمر بنی هاشم-خیابان امام- (هفته)شهباز1111-36-72هاشم خانیشازند 41

0918367327838243333روستای قدمگاه میدان ولیعصر1130-36-72ناصرنجیمیشازند 42

0918763799858236124جنب مسجد جامع فشک-خ امام خمینی1103-36-72علی طبری فشکیفراهان43

0919401886558233218روستای تلخاب- شهرستان فراهان1110-36-72محسن قاسمی نژادفراهان44

84570912746289335463546پالک - 3نبش کوچه گلستان - بلوار امام- خنجین1112-36-72شهبازی...اسدافراهان45

2320918861564235455172ابتدای خیابان امام خمینی پالک 1036-36-72ابوالقاسم کوخائیکمیجان 46



0919198484435466555روبروی جاده موت آباد-روستای اسفندان1128-36-72اعظم پوربدنکمیجان 47

0919200527843220088خیابان امام روبروی داروخانه حمید 1029-36-72جعفر داوری محالت48

محالت49
شرکت تعاونی -  مهدی مجدیان

خدمات ارتباطی سبز محالت
0912191009543233320 12خرداد بعد از چهار راه مخابرات نبش بوستان 15محالت 72-36-1092

0918365420143264426روبروی دفتر مخابرات-جاده اصلی-روستای لریجان-محالت1131-36-72سحرگلشنمحالت50


