ردیف

نام ونام خانوادگی

کد دفتر

تلفي ثابت

تلفي ّوراُ

آدرس

تاریخ شیفت

1

احمدآقاباقری

72-36-1003

33247402

09181613223

خیاباى قائن هقام هیداى ساعت

4-5-6-7-8-9-11-12-13-15

2

ابوالفظل سلیمانی یزدی

72-36-1019

32214222

09188615565

خیاباى آیت ا ...سعیدی ًرسیدُ بِ باًک سپِ ًبش کَچِ شْید عابدی

4-5-6-7-8-9-11-12-13-15

3

رضا غالمی

72-36-1021

32272625

09181621380

خیاباى هشْد ًرسیدُ بِ هیداى قائن هقام فراّاًی

4

4

محسن محمدی

72-36-1105

09189554233

32247380

خیاباى شریعتی حدفاصل هیداى فرهاًداری ٍ هیداى راُ آّي ًبش کَچِ ًَرٍزی

5

5

هادی فراهانی

72-36-1009

09181600473

32264006

خیاباى آیت ا ...سعیدی ًرسیدُ بِ باًک سپِ ًبش کَچِ شْید عابدی

6

6

محسن محمدی

72-36-1037

09186001007

32788000

خیاباى جْاًگیری ًبش کَچِ شْید آقایی

7

7

خاًن غیاث ابادی

72-36-1008

09370572451

32247777

چْارراُ دکتر حسابی جٌب باًک هْر اقتصاد

8

8

هحسي صادقی

72-36-1002

09181612047

33678787

خیاباى داًشگاُ رٍبرٍی خیاباى آیت الِ ...غفاری

9

9

حسیي باقری هٌفرد

72-36-1096

09183498807

34176064

خیاباى شْدای صفری بعداز پل جٌب خیاباى هطْری

11

10

هحسي پارسا

72-36-1066

09183630977

33259778

خیاباى هشْد فلکِ قرآى ًبش کَچِ شْید ٍالشجردی

12

11

خاًن صالحی

72-36-1010

09183600153

33679980

شْرک فاطویِ -خیاباى پیًَد

13

12

خاًن هْرپرٍر

72-36-1106

09330466723

34034225

ابتدای ًظن آباد -رٍبرٍی هصالح فرٍشی ٍاحدی

15

ًام دارًدُ دفتر

کد جدید دفاتر

ًطاًی

ضوارُ ّوراُ

ضوارُ ثاتت

تاریخ ضیفت

ردیف ًام ضْرستاى
1

تفرش

خاًن هیرحسیٌی

72-36-1004

خیاتاى اهام هقاتل ادارُ جْاد کطاٍرزی

09188615579

36225121

4-7-11

2

تفرش

هجید لطفی

09195189451

36235001

5-8-12

3

تفرش

سجاد جوطیدی

4

تفرش

 72-36-1064خیاتاى آیت الِ ..سعیدی پاییي تر از چْاراُ افضلی ًثص کَچِ ضْید حیدری
72-36-1119

تفرش-رٍستای ضْراب-جٌة تاًک کطاٍرزی

36263535 09188615125

6-13

ضرکت ایدُ پردازاى ًَ اًدیص
سرزهیي علن ٍ ادب-
خاًن یعقَتی

73-36-1135

تلَار دکتر حساتیً -رسیدُ تِ هیداى ضْید تْطتی -رٍترٍی پارک ضادی

09182558660

-

9-15

ردیف

ًام شْرستاى

ًام دارًذُ دفتر

کذ جذیذ دفاتر

ًشاًی

شوارُ ّوراُ

شوارُ ثابت

تاریخ شیفت

2

خویي

شْریار خسرٍي

72-36-1020

خیاباى ساحلی رٍبرٍي بیت اهام

09183693617

46222929

4-5-6-7-8-9-11-12-13-15

1

خویي

خاًن هشایخی

72-36-1018

خیاباى قذس جٌب پوپ بٌسیي سابق ًبش کَچِ بَعلی

09185255598

46221755

4

3

خویي

علی هحوذي

72-36-1024

بلَار پاسذاراى ابتذاي خیاباى جْاد

09188664416

46336927

5

4

خویي

خاًن فالحی

72-36-1035

بلَار هٌتظري جٌَبی ًرسیذُ بِ پل احوذ آباد

09183664405

46232699

6

5

خویي

جَاد هیرزایی

72-36-1055

خویي خیاباى فردٍسی شوالی

09183665174

46232325

7

6

خویي

خاًن رفیعی

72-36-1056

بلَار بْشتی ًبش کَچِ کَثر

09189559971

46336644

8

7

خویي

احوذ کاظوی

72-36-1057

خویي خیاباى شْذاء رٍبرٍي فرٍشگاُ فرٌّگ

09188651364

46220150

9

8

خویي

هحوذ کرین کفایتی

72-36-1058

خویي خیاباى هطْري ًرسیذُ بِ هیذاى سرداراى

09183655133

11

9

خویي

خاًن ًجفی پَر

72-36-1060

بلَار اهام خویٌی رٍبرٍي هرکس بْذاشت

09189652293

46263732

12

10

خویي

بْرٍز حسیٌی

72-36-1070

بلَار شْیذ صذٍقی -رٍبرٍي هسجذ خاتن االًبیا

09187666066

46330025

13

11

خویي

حسیي رضایی

72-36-1079

خیاباى شریعتی رٍبرٍي باًک رفاُ

46222888 09188665479

15

ردیف

وام ضُرستان

وام دارودٌ دفتر

کد جدید دفاتر

وطاوی

ضمارٌ َمراٌ

ضمارٌ ثابت

تاریخ ضیفت

1

خىداب

حمیدرضا رضائی

72-36-1046

خیابان امام خمیىی(رٌ)  -وبص کًچٍ یادگاری

09192028540

35622443

4-11

2

خىداب

محمًد سلیمی

72-36-1084

خیابان آیت الٍ...غفاری-ريبريی ادارٌ پست ضُرستان

09188607904

35622712

5-12

3

خىداب(سىايرد)

علی یسداوی

73-36-1005

خیابان اصلی-پاییه تر از خاوٍ بُداضت

35644994 09188491842

6-13

4

خىداب

جًاد حمیدی

72-36-1109

جايرسیان-میدان امام حسیه(ع) -خیابان يلیعصر(عج)

35643656 09188484312

7-15

5

خىداب

سامان قمی

73-36-1011

قرٌ چای-ريستای مُرعلیا-خیابان يلیعصر-ابتدای پارسیان

6

خىداب

حجت الٍ اسدی

72-36-1117

خىداب-ريستای آغداش -میدان امام حسیه

09188623691

35640906

35634333 09186202317

8
9

ردیف

ًام شْرستاى

ًام دارًدُ دفتر

کد جدید دفاتر

ًشاًی

شوارُ ّوراُ

شوارُ ثابت

تاریخ شیفت

1

زرًدیِ

هحود کاتبی

72-36-1038

آسیابک بلَار ٍلیعصر جٌب باًک کشاٍرزی

45228320 09192557876

4-13

2

پرًدک

ًسریي اشرفیاى

72-36-1045

ابتدای خیاباى  22بْوي -جٌب ادارُ پست

45284152 09126586808

5-15

3

هاهًَیِ

ابراّین ریاض الحسیٌی

72-36-1049

خیاباى اهام خویٌی هیداى اهام حسیي جٌب باًک هلی

45224818 09122562354

6

4

زاٍیِ

ٍحید قرُ شیخ بیات

72-36-1063

زاٍیِ خیاباى اهام خویٌی رٍبرٍی خیاباى شْید غالهحسیي هیرگلَ بیات

09122550424

45262980

7

5

زرًدیِ

ّدی فراّاًی

72-36-1074

خیاباى اهام خویٌی -خیاباى ابَذر

09122551991

45225747

8

6

غرق آباد -ساٍُ

زّرا اهیر حسیٌی

72-36-1083

خیاباى اهام خویٌی جٌب باًک کشاٍرزی

09122550319

42302000

9

7

زرًدیِ

علیرضا هبصری

72-36-1107

شْرک هاهًَیِ  -ساختواى اداری شْرک -طبقِ ّوکف

09181627133

45253800

11

8

زرًدیِ

هجتبی جعفرخاًلَ

72-36-1108

خشکرٍد-خیاباى حبیب بي هظاّر-جٌبب پوپ بٌسیي

09375400973

12

وام دارودٌ دفتر

کد جدید دفاتر

وشاوی

شمارٌ َمراٌ

شمارٌ ثابت

تاریخ شیفت

ردیف وام شُرستان فرمُیه
120

سايٌ

محسه غالمی

72-36-1124

شُرک علًی-بلًار امام حسیه(ع) -مجتمع مُىدسی جُاد

09127557050

42482868

4-5-6-7-8-9-11-12-13-15

121

سايٌ

محمدرضا محمدزادٌ

72-36-1125

خیابان طالقاوی -سٍ راَی سید علی اصغر

09124551902

42222540

4-5-6-7-8-9-11-12-13-15

ردیف

ًام ضْرستاى

ًام دارًذُ دفتر

مذ جذیذ دفاتر

ًطاًی

ضوارُ ّوراُ

ضوارُ ثاتت

تاریخ ضیفت

1

فراّاى

حسیي عسگری

72-36-1005

فرهْیي -خیاتاى اهام خویٌی جٌة آهَزش ٍ پرٍرش

09188616669

33724000

4-6

2

فرهْیي

خاًن ضریفی تی تاالى

72-36-1095

فرهْیي تلَار ضْیذ فْویذُ ًثص مَچِ ضقایق

09183648760

33722007

5-8

3

فراّاى

هحسي قاسوی ًژاد

72-36-1110

رٍستای تلخاب-خیاتاى اهام خویٌی(رُ)-جٌة تاًل مطاٍرزی

09194018865

58233218

7-9

4

فراّاى

حسي ضْثازی

72-36-1112

خٌجیي -تلَار اهامً -ثص مَچِ گلستاى  -3پالك 8457

5

فرهْیي

خاًن غیاث آتادی

73-36-1022

تعذاز هسجذ جاهع-چْارراُ اٍل

35463546 09127462893

11-13

09189562130

12-15

ردیف

نام شهرستاى

نام دارنذه دفتر

کذ جذیذ دفاتر

نشانی

شواره هوراه

شواره ثاتت

تاریخ شیفت

1

هحالت

خانن سلیوی هحالتی

72-36-1029

خیاتاى انقالب -شرکت تعاونی روستائی ساتق

09183661206

43220088

4-8-13

2

هحالت

هادی اسواعیلی

72-36-1051

هحالت هیذاى آزادی جنة تانک کشاورزی

09188650165

43240344

5-9-15

3

هحالت

خانن اهیذ تیگ

72-36-1087

خیاتاى انقالب کوچه اخالص6

09100511200

43233340

6-12

4

هحالت

09121910095

43233320

7-11

ههذی هجذیاى -شرکت تعاونی
خذهات ارتثاطی سثس هحالت

 72-36-1092هحالت 15خرداد تعذ از چهار راه هخاترات نثش توستاى 12

ردیف

ًام ضْرستاى

ًام دارًدُ دفتر

کد جدید دفاتر

ًطاًی

ضوارُ ّوراُ

ضوارُ ثابت

تاریخ ضیفت

1

ًراق -دلیجاى

خاًن ترابی

72-36-1067

خیاباى اهام خویٌی(رُ)-باالتر از هیداى اهام خویٌی (رُ)

09125133275

44462109

4-9

2

دلیجاى

ّادی رباطی

72-36-1072

خیاباى ضْید بْطتی ضوالیً -بص هیداى عسگریاى

09188664810

44240044

5-11

3

دلیجاى

خاًن هحودعلی

72-36-1077

خیاباى ضْید بْطتی جٌَبی-جٌب فرش سیویي پَد

09183655468

44224366

6-12

4

دلیجاى

هحود ابراّیوی

72-36-1086

خیاباى اهام خویٌی رٍبرٍی هسجد اعظن

09188662010

44220481-2

7-13

5

دلیجاى

هصطفی ترابی

72-36-1100

خاٍُ-کَچِ هسجد جاهع خاٍُ

09189681533

44461655

8-15

ردیف

نام شهرستاى

نام دارنده دفتر

کد جدید دفاتر

نشانی

شواره هوراه

شواره ثابت

تاریخ شیفت

1

هیالجرد

خانن نظری

72-36-1028

خیاباى شهداء فلکه دوم

09186017800

35553899

4-7-11

2

کویجاى

ابوالقاسن کوخائی

72-36-1036

ابتدای خیاباى اهام خوینی پالک 232

35454185 09188615642

5-8-12-13

3

کویجاى

شرکت ارتباطات فراگیر هوج گستر -هجتبی سلیوی

72-36-1061

کویجاى خیاباى هعلن -نرسیده به هیداى شهرداری

35453777 09128618890

6-9-15

