مشخصات دافرت پيشخوان استان اردبیل
رديف

کد دفتر

محل دفتر

نشاني دفتر

تلفن دفتر

1

اردبیل

11-11-1711

خیابان کشاورز-اول شهرک گلسارپ1

79511110540

1

اردبیل

11-11-1704

بزرگراه شهدا-میدان مادر(خاتم النبین)

79519949477

0

اردبیل

11-11-1719

خیابان ابوطالب-مابین میدان توحید وحکیم نظامی

79514400705

9

اردبیل

11-11-1711

خیابان وحدت-نرسیده به مخابرات

79500911757

5

اردبیل

11-11-1715

بزرگراه شهدا-میدان جهادپ01

79510000007

4

اردبیل

11-11-1710

خیابان شهید مطهری -نبش میدان یحیویپ114

79510191090

1

اردبیل

11-11-1714

کمربندی دوم محله استادشهریار-خ استادشهریارپ14

79510991509

8

اردبیل

11-11-1711

میدان قیام بطرف مخابرات جنب صندوق قرض الحسنه امام
حسن مجتبی

79510044401

4

اردبیل

11-11-1711

بزرگراه شهداابتدای شهرک توحید

79500414850

17

اردبیل

11-11-1748

خیابان دانش-روبروی راهنمائی ورانندگی

795111000017

11

اردبیل

11-11-1110

سه راه نیار-محله مقدس روبروی فنی حرفه ای

795100401741

11

اردبیل

11-11-1151

خیابان انقالب جنب مسجد خیرال

79510051714

10

اردبیل

11-11-1747

خیابان اتوبوسرانی-اول مالک اشتر

795100415554

19

اردبیل

11-11-1744

فازدوشهرک کارشناسان -خیابان فرهنگ

79500114448

15

اردبیل

11-11-1787

فازیک سبالن-اول خیابان خیرین جنب مسجد قائم

79500191879

14

اصالندوز

11-11-1115

خیابان امام-جنب بانک ملی

79501190817

11

بیله سوار

11-11-1741

خیابان امام-روبروی فرمانداری

79518111115

18

بیله سوار

11-11-1754

روبروی بانک ملی

79501814184

14

پارس آباد

11-11-1704

روبروی بانک کشاورزی مرکزی

79501100101

17

پارس آباد

11-11-1741

خیابان شهیدرجائی-روبروی بانک ملی

79511111101

11

پارس آباد

11-11-1740

خیابا ن جمهوری اسالمی-حنب اداره دارایی

79501101115

11

خلخال

11-11-1708

بلوار 11شهریور-روبروی فرمانداری

79501911177

10

خلخال

11-11-1171

بلوار 11شهریور-جنب فرمانداری

7950191957

19

خلخال

11-11-1755

خیابان کارگرشمالی-جنب شهرداری

79501919117

15

گرمی

11-11-1111

خیابان جانبازان-محله صاحب الزمان-باالترازدبیرستان دخترانه
بعثت

79501418757

14

گرمی

11-11-1159

خیابان معلم-بعد ازپل مرکزی شهر

79501417744

11

مشگین شهر

11-11-1700

خیابان امام روبروی شهرداری جنب بانک ملی

79515111817

18

مشگین شهر

11-11-1718

خیابان امام -روبروی ترمینال

79515104040

14

مشگین شهر

11-11-1174

میدان امام -روبروی کهنه بازار

79501111858

07

مشگین شهر

11-11-1141

بخش الهرود-میدان امام خمینی

79501519080

01

نمین

11-11-1741

بخش ابی بیگلو-خیابان امام نرسیده به بخشداری

79501081187

01

نمین

11-11-1741

خیابان طالقانی-روبروی بانک ملی

79501011717

00

نیر

11-11-1778

خیابان امام -جنب بانک ملی

79401189010

