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09121810798-33362008-34199028-16599:کد پستی-نبش کوچه میخک-نرسیده به مجتمع ادارات-خیابان نواب شمالیمحمد رضا امینیقزوینقزوین

09192814707-33566617-33558228-34176028-74736:کد پستی -342پالک -ابتدای خیابان منتظری قدیم-چهارراه شهداعلی اکبر مالکیقزوینقزوین

09121810760-091238113460  -   4-33696515-34147028-94647:کدپستی-جنب امالک باستان -852قطعه -بلوار پیروزی-بلوار نخبگانرامین نوروزیانقزوینقزوین

09198873633    0-33567781-34176028-34555:کدپستی-جنب بانک تجارت-روبروی خیابان تبریز-خیابان منتظری جدیدانسیه اسحقیقزوینقزوین

09122828421-33779011-347193615333793067:کدپستی-بازارچه میالد-پشت دادگاه انقالب-باالتراز فلکه سوم-شهرک کوثرپرویز لطفیقزوینقزوین

09126821259-33413335-33426165-34183028-13751:کدپستی-روبروی بانک سپه(ره)خیابان امام خمینی-اقبالیهصفدر حیدریاقبالیهقزوین

09192887556-33762456-3497133762601-13513:کدپستی-122پالک-جنب بخشداری -(ع)بلوار امام رضا-کوهینفاطمه قنبریکوهینقزوین

خدیجه مرسلیمحمودآباد نمونهقزوین
63837:کدپستی-84پالک -خیابان شهید چمران-(ره)خیابان امام خمینی-محمود آباد نمونه -

34131
33267212-33267211-09127876724

09125813744-33712657-33222658-34961028-13363:کد پستی-جنب نانوایی-بلوار لمبسر-رازمیانمحمد زارعیرازمیانقزوین

سید عیسی حسینی صدیقیمعلم کالیهقزوین
جنب بانک صادرات-(س)خیابان فاطمه زهرا(ره)خیابان امام خمینی-معلم کالیه   

34931-17367:کدپستی
028-33622949-33622224-09193892356

عبداله کشاورز نجفیچوبیندرقزوین
روبروی کوچه شهید عبداله وهابپور-نرسیده به ندامتگاه مرکزی(اصلی)خیابان توحید -چوبیندر -

34311-93149:کدپستی
028-33443430-33444733-09128813438

09122811189-33422229-3417333411974-15467:کد پستی-68نبش پردیس-(ع)خیابان امام رضاسعید قربانیاقبالیهقزوین

09191831585-35235003-3481735234282-33117:کد پستی-ابتدای خیابان شهید فکوری-(ره)خیابان امام خمینیعلی اصغر طاهرخانیتاکستانتاکستان

09121813586-35243844-35243845-34816028-63556:کد پستی-1پالک-باالتراز پمپ بنزین-(ره)خیابان امام خمینیاحمد شعبانیتاکستانتاکستان

09127825573-35223927-35243181-34816028-13467:کد پستی-29پالک -باالتراز مخابرات-(ره)خیابان امام خمینیعین اله رحمانیتاکستانتاکستان

09125829132-02189787986-3456135522144-64554:کد پستی-نبش خیابان آبشار-(ره)میدان امام خمینیمحمد سینا شجاعیاسفرورینتاکستان

09126369021-35244827-35753590-34831028-15764:کد پستی-روبروی بانک ملی ایران-(ره)خیابان امام خمینیسمانه حاجی زادهخرمدشتتاکستان

09121823513     1-3456135522290-65748:کد پستی-ساختمان والیت فقیه-جنب مصلی -بلوار امام خمینی چمران اکبریاسفرورینتاکستان

09122822061-32898420-32826151-34417028-13493:کد پستی-جنب فرمانداری-خیابان آیت اهلل طالقانیصادق حسامآبیکآبیک

09125619114-09398995479-32899177-3441832828586-36649:کد پستی-جنب تاالر یعقوبی-خیابان طالقانیروح اله معدن دارآبیکآبیک

09129264464-32982815-3448102189787678-18461:کد پستی-314پالک -روبروی بانک ملت -جنب گلزارشهدا-(ره)بلوار امام خمینیزهرا تقواییخاکعلیآبیک

لیست دفاتر پیشخوان
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لیست دفاتر پیشخوان

09339941473-32895615-3441332895616-43197:کد پستی- ضلع غربی فضای سبز1شهرک قدس فاز فاطمه فالح زیارانیآبیکآبیک

09368175955-34226284-34225955-3451634225251-33685:کدپستی-جنب خیابان مطهری-خیابان دهخداسعید خلج طایفهبوئین زهرابوئین زهرا

09127825241-34220422-3451634228121-14716:کدپستی-219پالک-غربی(عج)خیابان ولیعصر-(ره)بلوار امام خمینیمسعود مهدیانبوئین زهرابوئین زهرا

09127800078-34535240-3458134534388-66361:کد پستی-متری6نبش کوچه - بلوار معلمولی اله یوسفی رامندیدانسفهانبوئین زهرا

09128835988-09192825988-34433386-3467134433388-14893:کد پستی-بلوار شهدا-(عج)چهارراه ولیعصرابوالفضل همتیارداقبوئین زهرا

-09124822612- 34415422-3457134415423-56638:کد پستی-مقابل بانک کشاورزی-بلوار امام-شالصغری شهبازیشالبوئین زهرا

09339942489-345711816834415606جنب مسجد جامع روبروی پایگاه بسیج کد پستی-بلوار امام رهکیمیا کرمیشالبوئین زهرا

09128804624      1-3458134532022-17143:کد پستی-13پالک-خیابان شهید فهمیده-میدان شهداهادی درزی رامندیدانسفانبوئین زهرا

09127816756-32226488-3431732221450-33163:کد پستی-120پالک -روبروی بانک کشاورزی- بهمن 22بلوار اصالن حاجیلو مهدی پورالوندالبرز

09123811161-32231558-3431832234603-16918:کد پستی-روبروی مسجد رسول اکرم-بلوار سهروردیجواد عزت زادهالوندالبرز

09191932367-09193859765-32373875-3416132377726-34191:کد پستی-روبروی مسجد امام خمینی-(عج)خیابان ولیعصرمرضیه دوست محمدیشریفیهالبرز

09122821434-09369997023-32322222-3415132328063-47356:کد پستی-112پالک -خیابان امام خمینیامیر امین خواهبیدستانالبرز

09124824286-32328280-3415132328288-73976:کد پستی-خیابان شهید زارع پور-خیابان باغ شریفیزهرا قاسمی مدانیبیدستانالبرز

09196586357-32754335-3431932753400-98439:کد پستی-خیابان بهشتی مطهری-میدان آزادی -نصرت آبادیاور عابدیالوندالبرز

9124821349-3461634623596-54736:کد پستی-55پالک -روبروی شاه عباسی-بلوار امام خمینیصغری حدادی آروینآوجآوج

09124810503-3464134762845-73543:کد پستی-291پالک -روبروی مسجد امیرالمومنین-خیابان امام خمینیصغری رمضانی رحیمیآبگرمآوج


