
خدماتهمراهتلفنآدرس دفترکد پیشخواننام مسئول دفترنام شهرستان ردیف
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-دارایی-تاییدیه-ایرانسل-حمل ونقل-فنی حرفه اي47791009148604060-33226204خ امام - خ شهید قاضی1175-10-72رعنا اخالصیاسکو1
همراه-ثابت-پست-دارایی-پست بانک-ایرانسل-برق-رایتل-تاییدیه-فنی حرفه اي332273789143122165خ طالقانی -پشت بانک ملت1221-10-72رامین جهانیاسکو2
بیمه خدمات درمانی332215929143048259خ آیت ا.. طالقانی - روبروي موسسه مالی اعتباري 1369-10-72الهام همزبان قراملکیاسکو3
همراه ثابت پست بانک پست دارایی تاییدیه تحصیلی آب 443395589144261239میدان دادگستري - تقاطع خ امام و بهار1140-10-72فاروق رستم زادهاهر4
همراه ثابت-پست پست بانک-دارایی برق تاییدیه بورس442316969144262085میدان شهرداري- جنب بانک مسکن1157-10-72 پیشخوان خدمت اهر(خانم کالنتري)اهر5
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-حمل ونقل-442277799144260530خ رسالت - تقاطع شیخ شهاب1180-10-72زینب برزگرياهر6
همراه-ثابت-پست بانک-برق-ایرانسل-دارایی-رایتل-فنی حرفه اي443407409143260621خ رسالت – نرسیده به فلکه دانشسرا- پ 120426-10-72علیرضا جهانیاهر7
همراه-ثابت-پست بانک-برق-تاییدیه-دارایی-ایرانسل-بیمه سالمت-443333349148316500خ بهار جاده کلیبر1271-10-72علی سیفی قلعه جیقاهر8
همراه-ثابت-پست -پست بانک-برق-ایرانسل-442381959147768199میدان یادبود - روبرو ي بانک کشاورزي1290-10-72سیمین حسنلواهر9
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-تاییدیه-دارایی-ایرانسل-کارت ملی442222109145709919خ رسالت -جنب مسجد دباغخانه1295-10-72سهیال ضرغامپوراهر10
همراه-ثابت-پست-دارایی-442262269148316191خ قدس- پاین تر از مسجد جامع- نبش قدس 13197-10-72نیر ارسالنیاهر11
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-ایرانسل-دارایی-تاییدیه-بیمه ایران-فنی حرفه اي442202199148062620بلوار ستارخان - اول 35 متري صاحب الزمان - جنب کوچه غفاري - ساختمان یوسفی-پالك 1365271/10-10-72محبوب امیریاناهر12
بیمه خدمات درمانی-442361619143261346میدان معلم - طبقه فوقانی فروشگاه رضازاده1372-10-72محبوب حسین پور اهر13
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-تاییدیه-ایرانسل-دارایی-حمل و نقل-443365399141261397خ امام - تقاطع بهار1385-10-72شرکت ارتباطات فخر اهر(اسدپور)اهر14
همراه-ثابت-دارایی-پست بانک-برق-آب-ایرانسل-تاییدیه442234009144260124خ آل محمد (ص)-روبروي آتش نشانی قدیم- پایین تر از بیمارستان قدیم- پالك 139646-10-72نعمت عزیزي عربشاه خاناهر15
غیرفعال443373439149263972خ کالنتري-بلوار کارگر-روبروي بانک کشاورزي- پالك 139723-10-72محمد اکبرپوراهر16
غیرفعال14069144261333-10-72جواد ارسالنیاهر17
ثابت-پست-ایرانسل-تاییدیه-442406789141281378خیابان رسالت پایین تراز فلکه فهمیده1407-10-72ابوالفضل صفري کرداحمداهر18
ثابت-پست بانک-تاییدیه-442275799146513809خیابان حزب اله-تقاطع حزب اله و شیخ شهابدین1416-10-72صفر خواجهاهر19
ثابت-پست بانک-برق-442353969143260250خ شهیدرجایی-میدان دفاع مقدس-جنب فرمانداري1418-10-72شهال مالعباسیاهر20
همراه-ثابت-پست-پست بانک-دارایی-برق-ایرانسل-تاییدیه-334111339144002227خ امام - باالتر از شهرداري - جنب الستیک فروشی قاصدي1178-10-72رویا حکیمی ایلخچیایلخچی21
همراه-ثابت-برق-دارایی-تاییدیه-حمل و نقل-بیمه سالمت-ایرانسل334149719144002227خ امام – روبروي مخابرات1257-10-72فخرالدین قنبريایلخچی22
همراه-ثابت-پست بانک-ایرانسل-بیمه سالمت-فنی حرفه اي444632329148314200خ امام-1184-10-72علویه کریمیآبش احمد23
                                                همراه-ثابت-پست-پست بانک-دارائی-برق-تاییدیه -فنی حرفه اي                              342336009144043406اول خ بهشتی روبروي گذر حسنلو1160-10-72محمد رضا فتح اله پور کشکیآذرشهر24
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ثبت احوال-تاییدیه-دارایی342310309148934060خ امام- جنب سراي صبح خیز1166-10-72نادره دولتیآذرشهر25
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-دارایی-حمل و نقل342367769144043573خ امام-  جنب کوچه مهاجران-پاساژاسکان -پ12061-10-72حسن داددهآذرشهر26
همراه-ثابت-فنی حرفه اي342325009149022023خیابان امام- روبروي شهرداري1421-10-72امین پیک آذرشهر(خانم فیض الهی)آذرشهر27
بیمه خدمات درمانی-برق-342347749143048044خیابان امام- جنب تاالر صدف1425-10-72رقیه آقازاده آذرشهر28
همراه-ثابت-پست بانک-تاییدیه-ایرانسل فنی حرفه اي523227409149952600خ ولیعصر  پالك 123255-10-72احد فرامرزيآقکند29
همراه-ثابت-ایرانسل-دارایی-حمل و نقل-بیمه سالمت363486889141100687خ امام- جنب بانک ملی 1253-10-72بیژن شیخانباسمنج30
همراه-ثابت-رایتل-برق-پست بانک بیمه سالمت434435059149604256خ امام1148-10-72نادر اندیشهبخشایش31
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-433313009144317415خ 29 بهمن-چهارراه مولوي-جنب پاساژقائم1182-10-72اسماعیل باجنگجويبستان آباد32
همراه-ثابت-پست-دارایی-تاییدیه-ایرانسل-رایتل-433378419143312741خ امام-جنب کوچه بوعلی سینا1285-10-72یعقوب خوش الحانبستان آباد33
همراه-ثابت-پست بانک-ایرانسل-دارایی-حمل ونقل-فنی حرفه اي433321109141313421میدان انقالب-جنب پل هوایی1340-10-72خلیل اربابیبستان آباد34
همراه-ثابت-پست- پست بانک-برق-آب-دارایی-ایرانسل-عوارض خودرو-تاییدیه-کارت ملی433355459144310633میدان امام حسین - خ جمهوري اسالمی-روبروي شرکت گاز1350-10-72رحیم باستانبستان آباد35
                                                ثابت-ایرانسل-دارائی-کارت ملی-برق-آب-فنی حرفه اي          433360669143316066خ شهید مطهري- نرسیده به میدان نعمت-نبش کوچه والیت1435-10-72حسن باستان بستان آباد36
همراه تلفن ثابت-پست-پست بانک-دارایی-حمل و نقل-فنی حرفه اي377444009148898289خ امام جنب مخابرات-دفتر خدماتی جام جم1136-10-72فریبا احمديبناب37
غیرفعال9147701003غیر فعال1151-10-72عالیه عزیزيبناب38
همراه-ثابت-پست-پست بانک-دارایی-377200939141764212خ امام-روبروي ترمینال وکیلی تبریز1222-10-72مهدي نقی مقدمبناب39
همراه-ثابت-پست-پست بانک-دارایی-ایرانسل-رایتل-تاییدیه-377427829143207523خ باهنر- باالتر از اداره امور مالیاتی-روبروي میدان تره بار1276-10-72احمد جمشیدي بناببناب40
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ثبت احوال -دارایی-برق-ایرانسل-377430209144213924خ مطهري - روبروي ساختمان سبز1292-10-72پري محموديبناب41
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-دارائی-تاییدیه377209989143220413خ امام - اول کوي بنفشه1293-10-72سعید سالمیبناب42
همراه-ثابت-پست-دارایی-تاییدیه-بیمه سالمت377321559141780602میدان امام حسین -خیابان شهیدباهنر پاساژواحدي پ129436-10-72نوید کریم داداشیبناب43

آدرس و مشخصات  دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی استان آذربایجان شرقی



ثابت-پست-بیمه سالمت377340809147856739خ امام- جنب هالل احمر1360-10-72الناز حاتمیبناب44
ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-دارایی-تاییدیه-برق-377654349365786092شهید مطهري- روبروي کوي شهرداري1399-10-72سعید سالمیبناب45
غیرفعال14009141220238-10-72میرمحسن میر نعمتیبناب46
ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-رایتل-فنی حرفه اي377400849149336525روبروي پلیس راه و دانشگاه پیام نور1401-10-72یگانه سپهريبناب47
ثابت-پست-آب-دارایی-ایرانسل-تاییدیه-377297299143211322خ شهید بهشتی-نرسیده به روبروي آموزش و پرورش1404-10-72احمد علی مفرح بناببناب48
غیرفعال422134049141938633میدان امام حسین - طبقه همکف - ساختمان پهلوانی1346-10-72جعفر صادقی حقبناب جدید49
همراه ثابت پست پست بانک ثبت احوال شهرداري دارایی39144070578-35265971خ ششگالن - روبروي  بانک صادرات1138-10-72ناهید لطفعلی نزادتبریز50
همراه ثابت پست برق آب حمل و نقل تاییدیه تحصیلی-فنی حرفه اي365755779144128141خیابان7تیر-نرسیده به چهارراه عباسی-جنب کله پزي خوش زبان1139-10-72پریزادآریاناتبریز51
همراه ثابت برق ثبت احوال 40326036369141156333متر-خ انقالب - روبروي درمانگاه ابوطالب-پ 1141175-10-72زهرا کاظمی تبریز52
همراه ثابت پست دارایی برق گازتاییدیه تحصیلی -شهرداري366797999143013145شهرك باغمیشه - میدان فهمیده بلواراصلی باغمیشه روبروي ساختمان تجاري دیداس باالترازاداره برق1142-10-72جعفر مرزيتبریز53
همراه-ثابت-352760069144141412سیالب - مالزینال- روبروي مسجد بن جعفر- پالك 114310-10-72رقیه مظلومیتبریز54
همراه ثابت پست دارایی شهرداري برق تاییدیه تحصیلی328433449144007721خ آذربایجان مابین چهارراه بهار و فیضیه - انتهاي پل هوایی-جنب مسجد قدس1144-10-72رباب رفعتیتبریز55
همراه ثابت پست برق  شهرداري تاییدیه354297809143004992خ ارتش جنوبی - اول پاستور جدید - نرسیده به تقاطع ارتش-پ 114775-10-72یوسف وحدي واحدتبریز56
همراه-ثابت-پست-فنی حرفه اي323355569146578589خیابان شهیدمفتح100مترباالترازمخابرات ش قاضی نبش دربند ش نقی زاده پ115212-10-72علیرضا لطفیتبریز57
همراه ثابت بیمه سالمت پست برق دارایی وعوارض شهرداري تاییدیه326666589143149035خ ستارخان - یکه دکان - میدان ستارخان -جنب بانک رسالت1154-10-72مرادعلی خانی سردارآبادتبریز58
غیرفعال1155338529639144158990-10-72حافظ اسماعیلیتبریز59
همراه-ثابت-پست-تاییدیه-برق-آب-دارایی-فنی حرفه اي328853879148369092      خ حجتی بعدازمیدان معلم جنب درمانگاه رازي              1156-10-72لیدا خداییتبریز60
همراه ثابت پست-عوارض شهرداري تاییدیه آب-دارایی333036969144149826خیابان ولیعصر- فلکه بازار-جنب بانک صادرات1159-10-72المیرا بخشی قزلجهتبریز61
همراه-ثابت-پست-عوارض شهرداري-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-فنی حرفه اي333237779144067096زعفرانیه- ایستگاه بازار- پاساژزعفرانیه پ11706-10-72وحیدشجاعتبریز62
همراه-ثابت-پست-حمل و نقل-تاییدیه344568639143023404خ رسالت -مجتمع تجاري کوثر پ 1171557-10-72کورش نخلبندتبریز63
همراه ثابت -عوارض خودرو- شهرداري دارایی- تاییدیه-ایرانسل338610019352133915کوي پرواز – فلکه اصلی پرواز-روبروي بانک مسکن1172-10-72محمدحسن شاهدتبریز64
همراه-ثابت-پست-برق-گاز-ایرانسل-رایتل-شهرداري-دارایی-344171779144036962خ اخونی- روبروي خ شریفی-زیرزمین آذرمرغ1173-10-72رقیه پورانیتبریز65
همراه-ثابت-پست-شهرداري-323366869144000502میدان انقالب(پل ارم)-خ همت  آباد پالك117434-10-72شهاب سروديتبریز66
همراه-ثابت-پست-برق-بورس-ایرانسل-رایتل-غله-تاییدیه333723339144159777خ  امام -چهار راه آبرسان -ساختمان بیتا -ط اول1176-10-72علیرضا حرافیتبریز67
همراه-ثابت-پست-ایرانسل-آب-354545409144147811خ ماراالن  م سجادیه- به طرف پادگان1177-10-72حسین عینی زادهتبریز68
همراه-ثابت-پست-پست بانک-آب-برق-تاییدیه-بیمه سالمت-ایرانسل-رایتل352318329144000441خ ثقه السالم- روبروي مقبره الشعرا -نرسیده به آزمایشگاه استان1181-10-72لیال رهبريتبریز69
همراه-ثابت-پست-پست بانک-بیمه سالمت-برق -آب-گاز-عوارض-دارایی-تاییدیه-ایرانسل347676419141107340چهارراه الله-خ شهیدزبردست-باالترازدادسرا-ك سراجی-درب اول پ118352-10-72احمد عسگريتبریز70
همراه-ثابت-پست-تاییدیه-شهرداري-حمل و نقل-344070409104121239راه آهن -  پایین ترازآتش نشانی جنب غذاخوري امیرعلی پالك118649-10-72اعظم کرباسیتبریز71
همراه-ثابت-پست-حمل و نقل-شهرداري-آب-تاییدیه-ایرانسل354210579143170542خیابان امامیه اول کمربند میانی جنب دانشگاه پیام نور 16متري پیروزي پالك 28 1187-10-72والیه محمديتبریز72
همراه-ثابت-پست-برق-شهرداري-ایرانسل328402909149166646اول خ مخابرات- خ بهار جنب پارك بانوان1188-10-72صالح امن زادهتبریز73
همراه-ثابت-پست- ثبت احوال- برق-گاز-تاییدیه-ایرانسل-دارایی-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        354439719143175079آخرخ ماراالن- میدان بقایه- روبروي کتابخانه-جنب ترانس برق-پ11892-10-72مریم رحیمی وند بیرقتبریز74
همراه-ثابت-پست-برق-آب -ایرانسل-دارایی-تاییدیه-332513519141151269چهاراه منتظري-  باالتر از چهارراه ماراالن-نبش کوچه شهید دادي-پ1190504-10-72حسن محبیتبریز75
همراه-ثابت-پست-آب-برق-تاییدیه-355700829144051280چهارراه باغ شمال-خ17شهریورجدید-روبروي برج آذربایجان1191-10-72نیر زارع آباديتبریز76
همراه-ثابت-پست-دارایی-غله-گاز-آب-ایرانسل-عوارض -فنی حرفه اي347843679374279947اول شهرك طالقانی -روبروي مجتمع فرهنگی کوثر- پالك 11932-10-72ملیحه فرشبافیانتبریز77
همراه-ثابت-پست-آب-برق-تاییدیه-عوارض خودرو355692549149123537خ 17 شهریور جدید - مابین چهارراه 17 شهریور و چهارراه طالقانی - پ 119455-10-72نیرغالمی ترکمبورتبریز78
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-دارایی-شهرداري-ایرانسل-رایتل-343732149144112511شهرك اندیشه فلکه اول خ پزشکیان1195-10-72حسین علیقلی زادهتبریز79
همراه-ثابت-پست-آب-تاییدیه-بیمه بیکاري-حمل و نقل-ایرانسل-دارایی-344265669143136171نصف راه-میدان جهاد-نبش کوچه مخابرات-پ119640-10-72مجتبی آریاناتبریز80
همراه-ثابت-پست-شهرداري-برق-ایرانسل-رایتل-دارایی-عوارض خودرو-عوارض شهرداري365500069141082917-7خ 7 تیر جنب بیمارستان شمس1198-10-72محمد اکبر پوريتبریز81
همراه-ثابت-پست-برق-بیمه سالمت-ایرانسل-رایتل-دارایی-333391969143121220کوي ولیعصر خ پروین اعتصامی-اول خ صفا- پالك 119928-10-72احسان مسلمیتبریز82
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ایرانسل-دارایی-تاییدیه355663619143171602خ خیام بعدازسه راهی الله زار نبش کوچه مهدوي 1373-10-72عیسی هاشم پورتبریز156
همراه-ثابت-ایرانسل-326610099144075976خ شهید قره باغی - باالتر از مجتمع ماهان - پالك 13801/77-10-72محمد ولی زادهتبریز157
همراه-ثابت-پست-برق-دارایی-ایرانسل-تاییدیه-فنی حرفه اي355306109148467342چهارراه الله- خ اشرفی الله- روبروي مسجد 14 معصوم1382-10-72جهانبخش فرض زادهتبریز158
همراه-ثابت-پست-ایرانسل-فنی حرفه اي344352119144165548چهاراه الله - کوي جاللیه - ده منري ولی زاده - پایین تر از مسجد قمربنی هاشم 1383-10-72ناصر سعید وندتبریز159
بیمه سالمت-دارایی-338423559143194480یاغچیان- خ شفا- نبش خ-توحید و شفا1387-10-72مجید حمیديتبریز160
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-شهرداري-ثبت احوال-دارایی-تاییدیه-برق-آب-354404879143042656خ عطار نیشابوري- میدان شهید پیشقدم - بطرف کوي دانشگاه - جنب سنگک پزي- پالك 13895-10-72منیره سیاح فردتبریز161
همراه-ثابت-پست-آب-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-فنی حرفه اي355147939144144326خ راه آهن- نرسیده به چهارراه قطران- روبروي بانک ملی-پ1001-ط13911-10-72آرزو قربانیتبریز162
بیمه خدمات درمانی-352820069144186248خ عباسی - روبروي بیمارستان نیکوکاري-جنب داروخانه دکتر کریمی-پالك 1392109-10-72کریم حاجی آقاالرخانیتبریز163
ثابت-فنی حرفه اي-گاز366863629149139741شهرك باغمیشه-نرسیده به شیت 7-باالتر از داروخانه اردیبهشت1394-10-72اسماعیل بابازادهتبریز164
ثابت-پست-فنی حرفه اي79143142860-36668001باغمیشه- میدان اطلس- خ شهریار - روبروي پاساژ1395-10-72محمدرضا ولی پور مزرعهتبریز165
ثابت-پست-آب-ایرانسل-حمل و نقل-فنی حرفه اي354563129144112776ماراالن20متري نرسیده به سه راهی کوثر جنب کوي میخک پ14081-10-72علی همت جوتبریز166
همراه-ثابت-پست-ایرانسل-تاییدیه-آب-دارایی-344169689149199422چهارراه الله- روبروي کتابخانه مرکزي- پالك 1414142-10-72رقیه دوستیتبریز167
ثابت-پست-دارایی-ایرانسل-آب -کارت ملی هوشمند-فنی حرفه اي354086419395112525آخر طالقانی-خ معراج شرقی- روبروي انبار شرکت تعاون1417-10-72شکوفه فرسادتبریز168
همراه-ثابت-ثبت احوال-برق-ایرانسل-338685099149141548یاغچیان پائین تر از فلکه فردوس کوي بوستان نبش 8متري شمس آباد پ14201-10-72سمیه جعفرزادهتبریز169
همراه-ثابت-پست-ایرانسل-آب-تاییدیه-دارایی-فنی حرفه اي342537679144015539شهرك چمران -اول خیابان ابوذر -روبروي مسجد 14 معصوم باالترازمدرسه متین1423-10-72 احمد باالگرتبریز170
غیرفعال342740849397256816      غیرفعال1429-10-72میرعلی خسرو حسینیتبریز171
ثابت-ایرانسل-پست333233739141157171سرباالیی ولیعصر- مابین خ توانیر و عارف- روبروي چلو کبابی1434-10-72مجید سوائیتبریز172
همراه-ثابت-پست-شهرداري-آب-گاز-ایرانسل-دارایی-عوارض شهرداري363882439146446939مرزداران-اول خ پردیس1436-10-72فاطمه ملک پورتبریز173
ثابت-پست-ایرانسل-آب-بیمه سالمت-برق-دارایی-فنی حرفه اي344424679143198274راه آهن18متري شنب غازان نرسیده به میدان امام حسین پالك143917-10-72الناز علیزادهتبریز174
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-بیمه سالمت-کارت ملی-فنی حرفه اي523728489149230914بخش کندوان - ترك خ امام جنب باربري اطمینان1217-10-72فیروز جلیلیترك175
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-دارایی-فنی حرفه اي524221509147757986خ امام - باالتر از شیرینی سراي علی بابا1261-10-72میر هادي موسوي ترکمانیترکمنچاي176
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-رایتل-دارایی-ایرانسل-فنی حرفه اي425754009143712273خ امام جنب بانک کشاورزي پالك11976-10-72ابوالفضل عیسی بیگلوتسوج177
همراه-ثابت-پست-دارایی-ایرانسل-فنی حرفه اي433629949144165497تیکمه داش - جاده ترانزیت -نرسیده به بانک ملی1298-10-72ارتباطات گلشن زرین آذربایجان(مریم تواناتیکمه داش178



همراه-ثابت-پست-برق-ایرانسل-رایتل-حمل و نقل-دارایی420262709143920085جلفا فلکه عاشورا جنب ابزار جبلی1268-10-72بهزاد خلقیجلفا179
همراه-ثابت-پست-فنی حرفه اي420244949149910950فلکه عاشوراپاساژ شمس تبریزي ط13421-10-72علی فتح اله زادهجلفا180
همراه-ثابت-پست-برق-آب-رایتل-تاییدیه420244949149910950فلکه عاشورا- پاساژ شمس تبریزي -طبقه اول-مغازه یک1342-10-72علی فتح اله زادهجلفا181
همراه-ثابت-خدمات درمانی-فنی حرفه اي445230319148463391خیابان جمهوري اسالمی ایران- پ 142721-10-72رعنا مداحی خروانقخاروانا182
همراه-ثابت-بیمه خدمات درمانی-پست-فنی حرفه اي446657649194701192جانانلو-جاده اصلی کلیبر-جنب میدان شهید باکري1431-10-72منصوره مجردخداآفرین183
همراه-ثابت-پست-پست بانک-بیمه خدمات درمانی-برق-دارایی-فنی حرفه اي373839329148023511میدان شهدا پ  14305-10-72صبا اسعديخراجو184
همراه-ثابت-پست بانک-برق-تاییدیه-بیمه سالمت-حمل و نقل-دارایی-ایرانسل324472789144000330خ طالقانی نبش کوي فرهنگیان1267-10-72حکیمه عبدي زادهخسروشهر185
همراه-ثابت-برق-دارایی-ایرانسل-تاییدیه-آب-فنی حرفه اي324417339144152328خ امام- روبروي اداره مالیات- ساختمان باللی1273-10-72بابک باللیخسروشهر186
ثابت-پست-پست بانک-آب-تاییدیه-ایرانسل-رایتل324423239144118230خ امام شمالی-جنب ثبت اسناد1403-10-72رضا عیدي خسروشاهیخسروشهر187
همراه-ثابت-پست بانک-برق-تاییدیه-فنی حرفه اي446627259148054253خ امام- پایین تر از فلکه نیروي انتظامی-روبروي دانشگاه آزاد اسالمی1398-10-72خاتمه اصغرزادهخمارلو188
همراه-ثابت-پست-پست بانک-دارایی-برق-ایرانسل-434532109143080638خ بهزیستی ساختمان دفتر پست1165-10-72رضا درخشی خواجهخواجه189
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-فنی حرفه اي431428529144315762خ امام- پالك 141537-10-72یوسف قرنینیدوزدوزان190
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-دارایی-بیمه ایران-برق-بیمه سالمت-خدمات درمانی-فنی حرفه اي434483209144312172خ شهدا-روبروي مسجد جامع1301-10-72سلیمان آل سلیمانزرنق191
همراه-پست-پست بانک-دارایی-تاییدیه-غله-فنی حرفه اي421226229144926983خ امام- روبروي هالل احمر-پاساژ نگین1363-10-72شیوا ریاضیزنوز192
همراه-ثابت-پست پست بانک -ایرانسل آب-برق کارت ملی-432310769141303301خ ش بهشتی جنب مهمانسراي جهانگردي1158-10-72پیمان نهانیسراب193
همراه-ثابت-پست-ایرانسل-دارایی-432220189144311165خ امام - بلوار توحید - پ 12101019-10-72قدرت رجب زادهسراب194
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-حمل ونقل-فنی حرفه اي432250009144316813خ بهشتی  جنب خوابگاه دانشجویی خواهران - پ 1243154-10-72مهدي نباتیسراب195
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-دارایی-تاییدیه-حمل و نقل-ثبت احوال-رایتل-432271949144313003خ امام - چهاراره ساعت-روبروي بانک تجارت-جنب دامپزشکی1277-10-72نگار امینیسراب196
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-تاییدیه-ایرانسل-دارایی-حمل و نقل-خدمات درمانی432340989143317642خ فردوسی شرقی - جنب بانک مسکن1281-10-72سمیه مبارکی رازلیقیسراب197
بیمه خدمات درمانی432355549141304781خ شهید مطهري شمالی- روبروي اداره گاز1355-10-72سید جواد سلیمان نژادسراب198
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-برق-آب-خدمات درمانی432348339149317042خ فردوسی غربی-پایین تر از بانک ملت -پ1419275-10-72امین فتح اله زادهسراب199
همراه-ثابت-پست-برق-آب-دارایی-تاییدیه-عوارض شهرداري-فنی حرفه اي342032409143022336سردرود خ امام- اول خ شهید فائقی-پ 12374-10-72مینا علیزاده اسکوئیسردرود200
همراه-ثابت-پست-برق-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-کارت ملی342054449148376345خ امام-میدان امام-جنب تعاونی باغداران1337-10-72الهام رضوي گاوگانیسردرود201
بیمه خدمات درمانی342108219143103849خ امام- جنب پمپ بنزین - ساختمان شهید قویدل - طبقه اول1357-10-72علی ابراهیم پور باغیسردرود202
غیرفعال342163799144179820  1377-10-72شهرام عابديسردرود203
همراه-ثابت-پست-پست بانک-بیمه سالمت-برق-تاییدیه-آب-ایرانسل334450009127752143شهر جدید سهند فاز یک محله 3 بهارستان 9 پاساژنمونه1228-10-72علیرضا فرشبافسهند204
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-گاز-تاییدیه-ایرانسل-حمل و نقل-فنی حرفه اي334494009144213626سهندفاز2-جنب فلکه نگین1278-10-72شرکت آتی سیر جهان(قادري)سهند205
همراه-ثابت-برق-آب-ایرانسل-تاییدیه-رایتل-334361909143100013فاز 2 -باالتر از اداره عمران- پاساژ الماس1332-10-72ام البنین صالحیسهند206
همراه-ایرانسل-تلفن ثابت-پست بانک-پست-41424762029141701476خ شهرداري- ساختمان پست- پالك 113728-10-72فریده حبیب زادهسیس207
همراه ثابت پست بیمه سالمت آب -فنی حرفه اي420820079147334899فلکه حکیم نباتی1149-10-72ال ناز هادي زادهسیه رود208
همراه ثابت پست برق خدمات درمانی تاییدیه -ایرانسل424219309143711123خ پاسداران- جنب بانک ملی- ساختمان گلدیس1146-10-72لیال صمدیانشبستر209
ثابت-کارت ملی-آب-برق-دارایی-424262559149710029بلوار بسیج -نرسیده به سه راهی وایقان روبروي پلیس بعالوه120110-10-72ابوالفضل اکبریان آذرشبستر210
ثابت-برق-ایرانسل-رایتل-کارت ملی-   فنی حرفه اي424309889141704216باالتر از چهارراه نماز-روبروي پست بانک1379-10-72مهدي مصطفويشبستر211
همراه-ثابت-پست-پست بانک-آب-رایتل-دارایی-تاییدیه-فنی حرفه اي431529999149314874شربیان - خ امام خمینی-روبروي ك وحدت12893-10-72فریبا فریديشربیان212
همراه-ثابت-پست بانک-برق-تاییدیه-آب-فنی حرفه اي424940079143721104خ امام-جنب چلوکبابی حاج حسین1432-10-72محمد جوالییشرفخانه213
همراه-ثابت-ایرانسل-برق-آب-تاییدیه-دارایی-فنی حرفه اي424844659143724473میدان امام خمینی-اول خ شهرداري1316-10-72آریا ارتباطات ارونقشندآباد214
همراه-ثابت-فنی حرفه اي343291149141143106شهرك شهید سلیمی- خ 45 متري1150-10-72رعنا شیخ عبداله زادهشهرك سلیمی215
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-ایرانسل-بیمه سالمت-تاییدیه-فنی حرفه 425207779144057413خ بهشتی - جنب مسجد ولیعصر1162-10-72کریم کریمیصوفیان216
همراه-ثابت-پست-دارایی-تاییدیه-برق-فنی حرفه اي99144213483-37621897خ امام باالتراز بانک ملت به طرف بلوار تبریز1167-10-72محمدرضا وطن دوستعجب شیر217
بیمه خدمات درمانی-376308109148284522خ کبودان-نرسیده به میدان نماز-ساختمان بهار-طبقه اول1361-10-72عفت غفاريعجب شیر218
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-برق-آب-حمل و نقل376211619144222252خ امام-روبروي مخابرات قدیم(بصیري)1393-10-72شرکت خدمات رایانه اي و اطالع رسانی 2255 عجبشیرعجب شیر219
ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-رایتل-دارایی-برق-فنی حرفه اي376226289148750832خ شریعنی - جنب مغازه رهبري1411-10-72زهرا آقائیعجب شیر220
ثابت-پست-پست بانک-برق-دارایی-ایرانسل-آب-376200219183158126بلوار22بهمن-نرسیده به شهرداري-روبروي پمپ بنزین1426-10-72وفا افشارعجب شیر221
همراه-ثابت-برق-آب-تاییدیه-دارایی-حمل و نقل-فنی حرفه اي527232899147660067قره آغاج - خ امام روبروي بانک ملی1274-10-72معصومه صادقیقره آغاج222
همراه-ثابت-پست بانک-دارایی-حمل و نقل-444445869148454702خ امام- روبروي اداره ثبت و اسناد1410-10-72بخش اله موسی پورکلیبر223



همراه-ثابت-پست-بیمه سالمت-برق-421437559144926514خ امام - فلکه نماز1265-10-72صمد یوسفی سراي کشکیکشکسراي224
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-دارایی-بیمه سالمت434464739141308321میدان استاد شهریار-خ انقالب-باالترازمطب دکتربازرگان1335-10-72حسین کیوان پورکلوانق225
همراه-ثابت-پست بانک-برق-دارایی-تاییدیه-غله-فنی حرفه اي444410109144173074خ تربیت بدنی- نرسیده به پل -روبروي پارك بذ کلیبر1185-10-72محمد باقر زارع کلیبرکلیبر226
بیمه خدمات درمانی-444400329144266234خ فرمانداري- جنب غذاخوري سامانی1368-10-72حبیب پور حسینکلیبر227
همراه-ثابت-پست بانک-دارایی-تاییدیه-فنی حرفه اي424671679121878532کوزه کنان خ شهدا- باالتر از بانک ملی-  36پ1264-10-72معصومه مطهريکوزه کنان228
همراه-ثابت-پست بانک-برق-345277229149106224خ امام جنب ساختمان اداره برق سابق1275-10-72محمد علی حاجی کاظمی گاوگانیگوگان229
همراه-ثابت-پست-پست بانک-حمل و نقل-دارایی-بیمه خدمات درمانی345240609144000161اول خ سعدي - جهار راه مرکزي1284-10-72محمد غالمی گاوگانیگوگان230
همراه-ثابت-پست-پست بانک-دارایی-ایرانسل-رایتل-حمل و نقل-بیمه سالمت-کارت ملی-فنی حرفه اي378740409369511958لیالن - خ انقالب - م آذربایجان1297-10-72بهرام زارعلیالن231
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-ایرانسل-تاییدیه-بیمه سالمت-دارایی-بورس372530009141211133خ کاشانی جنب بهداشت1168-10-72محمد رضا تیموريمراغه232
همراه-ثابت-پست-برق-آب-تاییدیه-ایرانسل-دارایی-رایتل-372566009143213410خ معلم شمالی- روبروي ایران خودرو-پ119269-10-72حسین عبدي آقکندمراغه233
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-ایرانسل-دارایی372558889143016484خ طالقانی - جنب میدان آرد فروشان - پ 1231367-10-72بهمن سعادتمراغه234
همراه-ثابت-ایرانسل-دارایی-372294809143200356خ بهشتی-نجاربازار-پالك128857-10-72مرسل ولیزادهمراغه235
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-دارایی-تاییدیه-برق-آب-372440669141210090خ خواجه نصیر - روبروي خ میرحبیب1291-10-72ساسان جلیلیمراغه236
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-تاییدیه-ایرانسل-دارایی-372553339147791234خواجه نصیرجنوبی- روبروي مخابرات - پ 1306163-10-72محمد عدلخواهمراغه237
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-تاییدیه-دارایی-برق-372558839143217440خیابان کاشانی- جنب تاالر قصر- پالك 1323649/5-10-72سعید وحدانیمراغه238
همراه-ثابت-پست-ثبت احوال-تاییدیه-372485989145005545خیابان انقالب شمالی – روبروي دبیرستان مدرس پ 13339-10-72یاسمین بلوریانمراغه239
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-تاییدیه-ایرانسل-372398299149213235خ قدس- روبروي مسجد قاضی - جنب فروشگاه فرهنگیان1351-10-72مهدي یاسمیمراغه240
بیمه خدمات درمانی-آب-برق-372871219353553305خ خواجه نصیر شمالی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان انصار1370-10-72رقیه پیروي مراغه241
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-ایرانسل-رایتل-دارایی-تاییدیه-44125269120840065شهرك ولیعصر - میدان پروین اعتصامی - پ 137526-10-72لیال شمسمراغه242
همراه-ثابت-پست-برق-ایرانسل-رایتل-دارایی-تاییدیه-کارت ملی-372279839144207355خ خواجه نصیر- روبروي بانک صادرات مرکزي -داخل بازار وصف علی- پالك 138810-10-72فیروز حاجی زادهمراغه243
ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-372391179148400498میدان مصلی- پاسا ژ آزادي - پالك 5- طبقه زیر زمین1405-10-72حیدر صالحیمراغه244
ثابت-آب-تاییدیه-374148649144219012شهرك ولیعصر - خ آزادگان-نرسیده به دکل برق1409-10-72رضا تهموريمراغه245
همراه -ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-تاییدیه-رایتل372559009141047308خ شهید بهشتی- پاسا  ژ بانک سپه - پالك 14121-10-72علی سپهرمراغه246
همراه-ثابت-پست-ایرانسل-برق-تاییدیه-پست بانک374574749141212614خ پاسداران- ربروي کلینک قائم پ4 1422-10-72یوسف طاهريمراغه247
همراه-ثابت-پست-تاییدیه-ایرانسل-     فنی حرفه اي372501189144210118کوره خانه- پشت ترانس برق -روبروي قرض الحسنه کوثر1424-10-72محمدرضا وند تمدنمراغه248
همراه-ثابت پست-پست بانک-دارایی-ایرانسل-تاییدیه374579799143214169پهرآباد-بلوارشهیددرخشی-جنب کبابی چلچراغ 1164-10-72بهمن ساعی بلکابادمراغه 249
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-ایرانسل-دارایی-تاییدیه-حمل و نقل-کارت ملی372730009144213480اتوبان امیر کبیر میکاییل آباد- روبروي سنگک پزي-پالك 1280540-10-72ویدا شکريمراغه 250
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-فنی حرفه اي372491339144201877خ شهیدچمران-روبروي مدرسه شرف پ1344102-10-72حسن میر فردوسیانمراغه 251
همراه ثابت پست پست بانک تاییدیه -فنی حرفه اي322702009141913364خ پروین اعتصامی ج بانک صادرات1145-10-72میر یحیی پور سعید بنابمرند252
همراه ثابت دارایی برق حمل نقل پست پست بانک422233309141911347خ قیام- چاي کنار-  ساختمان نیکو1153-10-72محمدرضا سرایدارمرند253
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق- بیمه سالمت422710109144912260خ شریعتی- اول کوچه سمسامی1169-10-72سلمان اباذريمرند254
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-دارایی-آب-تاییدیه-رایتل-خدمات درمانی-فنی حرفه اي422504509149942551خ شهید رنجبر- روبروي خ مطهري1202-10-72محمد نژادیانمرند255
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-ایرانسل-دارایی-تاییدیه-فنی حرفه اي422351189143926008خ شریعتی شرقی -جنب پل یالدوز - پ 1233425-10-72کبري حیدريمرند256
همراه-ثابت-پست بانک-برق-دارایی-کارت ملی-422504999143916100خ رجائی- کوي مسجدجامع -پایین تراز مسجدجامع1282-10-72ناهید تصمیمیمرند257
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-دارایی-تاییدیه-422758269149929953خ جلفا- جنب پمپ بنزین آسمانی-پ1286170-10-72احد میراثیمرند258
بیمه خدمات درمانی422338229143915010خ تختی - روبروي بانک مسکن - طبقه اول - ساختمان 1359110-10-72  علی فوالد پنجهمرند259
غیرفعال422643599142422095خ طالقانی-روبروي خ جهاد خ میالد-سه راه رودکی-خ رودکی-جنب بنگاه مرادي1374-10-72بهمن فرزند اصل میابیمرند260
همراه-ثابت-پست-دارایی-برق-آب-تاییدیه-422820649143917438خ شهدا - بازار بزرگ-1378-10-72رحمت اله همایونیمرند261
بیمه خدمات درمانی-فنی حرفه اي378312389141197929خیابان امام - کوي آزادي - جنب تاالر بیستون1386-10-72مرتضی سلیمان فامملکان262
ثابت-پست-پست بانک-برق-تاییدیه-دارایی-378260219148284003خ معلم-مابین بانک مسکن و خ 17 شهریور-پ 140250-10-72حمیده جعفري قلعهملکان263
ثابت-برق-آب-تاییدیه-ایرانسل-فنی حرفه اي-رایتل-دارایی-پست378251089141777893خ امام بلوارشمالی جنب نمایشگاه رشیدیان1438-10-72علی دیزجیملکان264
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-ایرانسل-دارایی-حمل و نقل-378291419141203981خ امام اول بلوارحافظ-باالتراز پست بانک1255-10-72شاپور بدل نژادملکان265
همراه-ثابت-پست-برق-دارایی-تاییدیه-آب378253539144200003خ امام جنب بانک رفاه1279-10-72بهاره محمود پاشازادهملکان266
همراه-ثابت-پست-برق-ایرانسل-دارایی-تاییدیه-غله378240849141213200خیابان 17شهریور-جنب بانک انصار1300-10-72غالمرضا اقتدارزادهملکان267
همراه-ثابت-پست-دارایی-378233439148957707خ امام - ابتداي بلوار شمالی روبروي اداره پست1327-10-72لیال مجتهديملکان268



همراه-ثابت-پست-پست بانک-کارت ملی-برق-آب-ایرانسل-دارایی-رایتل-تاییدیه378307339144204749خیابان امام-اول خ استقالل1343-10-72شرکت کوثر سامان(خلیلی)ملکان269
همراه-ثابت-پست-پست بانک-حمل نقل -بیمه سالمت-کارت ملی-برق-ایرانسل-343257889143115879خ امام - میدان نماز جنب بانک ملت- پ 122320-10-72امی جبارزادهممقان270
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-بیمه سالمت-دارایی-تاییدیه-فنی حرفه اي431235779149315391خ امام روبروي شهرداري1163-10-72علی غفارنژادمهربان271
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-دارایی-تاییدیه-ایرانسل-کارت ملی522466189149232721م ٍآزادي خ امام روبروي ساختمان رازي پالك120737-10-72نسرین نیک مهرمیانه272
ثابت-پست-پست بانک-آب-522312529144237413خ شهید مطهري-چهارراه سرچشمه اول -نبش کوچه صبحی پائین ترازانتقال خون1211-10-72علیرضا نظريمیانه273
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-522247379144233556کوي فرهنگیان-نبش خ شهید خان محمدي جنوبی پ12162-10-72سارا همتیمیانه274
همراه-ثابت-دارایی-حمل و نقل-ایرانسل-تاییدیه-فنی حرفه اي522206649144232800خیابان شهید رحیمی خیابان شهید حاج اصغري جنب مسجد حاج حیدر1218-10-72امیر پاشائیمیانه275
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-آب-تاییدیه-522309109144232373خ 45متري - خ بانک ملی روبروي دبیرستان عفاف1219-10-72علیرضا مشایخی میانجیمیانه276
همراه-ثابت-پست-پست بانک-بیمه سالمت-برق-آب-دارایی-تاییدیه-522396689148463043خ امام - روبروي جهاددانشگاهی1241-10-72سید محمد رضا کوزه گريمیانه277
غیرفعال9148299834غیر فعال1270-10-72حسین شکوري کهیمیانه278
ثابت-خدمات درمانی-522430029144234020خ خیام جنوبی - پشت پمپ بنزین - روبروي اداره آب و فاضالب روستایی1356-10-72اسحق حسنعلیزادهمیانه279
ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-رایتل-برق-522423669126342398شهرك اندیشه-خ45متري-نبش آتش نشانی1428-10-72اصغر پورسعیدمیانه280
ثابت-پست-دارایی-برق-آب-فنی حرفه اي522482909143238591خ شهیدرحیمی روبروي پلیس+143710-10-72کوروش صالحیمیانه281
ثابت-بیمه سالمت-حمل و نقل-پست بانک-برق-تاییدیه-ایرانسل-دارایی-فنی حرفه اي526621089148916155خ کشاورزي-جنب بانک کشاورزي1433-10-72احمد وکیلینظرکهریز282
همراه-ثابت-پست-برق-420528759149910965خ امام - جنب اداره برق 1214-10-72سمیه شیخ لوهادیشهر283
ثابت-پست-پست بانک-دارایی-420475759141932510خ امام جعفر صادق -جنب بانک ملی-پاساژ اسماعیلی1227-10-72معصومه فاتحیهادیشهر284
 همراه-ثابت-پست-پست بانک-آب-برق-دارایی-ایرانسل-فنی حرفه اي420524889143921240خ امام خمینی – میدان امام حسین –جنب ایستگاه تاکسی1299-10-72حمزه ملکی ارسیهادیشهر285
همراه-ثابت-پست-پست بانک-دارایی-ایرانسل-تاییدیه-فنی حرفه اي420503459143923902خ امام - روبروي سپاه پاسداران1347-10-72پریسا اعیانی علمداريهادیشهر286
همراه-ثابت-پست-420525209177375002خ شهید مدنی- پ 139062-10-72سمیرا ولیپورهادیشهر287
همراه-ثابت-پست-پست بانک-بیمه سالمت-کارت ملی-برق-تاییدیه-دارایی-فنی حرفه اي434351629144312173خ امام - روبروي موسسه مهراقتصاد1179-10-72کاظم علی اصغرزادههریس288
همراه-ثابت-پست بانک-برق-ایرانسل-کارت ملی-فنی حرفه اي526240809148487001خ بهشتی شمالی- روبروي مسجد جامع - پ 120547-10-72فرهاد موذنیهشترود289
همراه-ثابت-پست بانک-برق-ایرانسل-دارایی-حمل و نقل-526250979147234003خ دکتر شریعتی - روبروي مخابرات1353-10-72امیرعلی اصغريهشترود290
بیمه خدمات درمانی-دارایی-ثابت-تاییدیه-فنی حرفه اي526284329372449879خ دانشگاه - جنب مسجد امام حسن (ع) پالك 135842-10-72   سعید امنیهشترود291
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-برق-تاییدیه-دارایی-526215659141232142خ امام - خ مخابرات -پ13815-10-72فرهاد عبداله پورهشترود292
همراه ثابت پست -ایرانسل-پست بانک برق-بیمه سالمت دارایی تاییدیه-فنی حرفه اي442631959143133940خ امام - خ معلم1161-10-72قهرمان خیرخواههوراند293
همراه-ثابت-پست بانک-دارایی-فنی حرفه اي424726999143711567خ امام-روبروي بانک ملی1238-10-72مهدي صادق زاده وایقانیوایقان294
همراه-ثابت-پست-پست بانک-برق-تاییدیه-ایرانسل-کارت ملی-دارایی-فنی حرفه اي445543259143260136 خ امام - فلکه سونگون-روبروي پوشاك مهدي1272-10-72یحیی رسول اهريورزقان295
همراه-ثابت-پست-برق-ایرانسل-عوارض شهرداري-کارت ملی -تاییدیه-445537369149262358خ امام -روبروي داروخانه دکترکاظمی1384-10-72شهال نصیرپورورزقان296
همراه-ثابت-پست-پست بانک-ایرانسل-تاییدیه-بیمه سالمت-فنی حرفه اي421639309144919566خ امام روبروي مدرسه طالقانی1220-10-72آران میشو(ولی دیداري)یامچی297
همراه-پست-پست بانک-کارت ملی-برق-ایرانسل-دارایی-421645469144915412خ امام – روبروي خ شهید رجائی1308-10-72روح ا...عبدالعلی نژاد یامچی298
غیرفعال421645239149917500غیرفعال1413-10-72یعقوب رضاپوریامچی299


