مشخصات دافرت پيشخوان استان کرمان
رديف

کد دفتر

محل دفتر

نشاني دفتر

تلفن دفتر

1

29-92-1801

انار

نبش میدان بسیج

83434300488

9

29-92-1839

بافت

خیابان طالقانی روبروی کمیته امداد

83449492410

3

29-92-1118

بردسیر

خیابان کاشانی نبش کوچه بعثت

83433192438

4

29-92-1188

بم

خیابان شهید بهشتی

83444913242

1

29-92-1880

بم

خیابان پاسداران بعد از بانک ملی

83444319293

1

29-92-1143

بم

خیابان نجات اللهی روبروی اداره پست

83444911081

2

29-92-1833

بم

ابتدای بلوار معلم روبروی ورزشگاه فجرپالک2

83444344434

0

29-92-1110

بم

بلوار جمهوری نرسیده به خیابان اقبال

83444998421

2

29-92-1993

بم

جاده اصلی کرمان –بم

83444321181

18

29-92-1834

جیرفت

چهارراه فرمانداری بلوار کوثر

83443913883

11

29-92-1142

جیرفت

خیابان آزادی جنب اداره مخابرات

83443911114

19

29-92-1118

جیرفت

خ قرنی نبش ک 9

83443912980

13

29-92-1818

جیرفت

چهارراه بیمارستان داخل فضای سبز

83443311218

14

29-92-1132

رابر

نبش میدان معلم

83449418988

11

29-92-1814

رابر

خیابان فرمانداری جنب مخابرات پالک1

83449418081

11

29-92-1811

راور

ابتدای خیابان گلنار پالک11

83433292294

12

29-92-1812

راور

خ امام خمینی جنب بانک رفاه

83433292332

10

29-92-1190

رفسنجان

میدان شهداء

83434910424

12

29-92-1111

رفسنجان

خیابان معراج تقاطع شهید رجائی روبروی پلیس+18

83434931438

98

29-92-1111

رودبار

بلوار امام خمینی روبروی بانک کشاورزی

83443312414

91

29-92-1118

ریگان

انتهای بلوار جمهوری

83444318883

99

29-92-1811

زرند

خیابان امام روبروی فرمانداری

83433434810

93

29-92-1912

زرند

خیابان مدرس کوچه 1

83433432188

94

29-92-1931

زرند

خیابان فلسطین روبروب بانک توسعه

83433434119

91

29-92-1832

سیرجان

خیابان خیام جنب سینما

83449939913

91

29-92-1133

سیرجان

مکی آباد – بلوار حمزه خ شهید ده یادگاری روبروی نانوایی

83410201913

92

29-92-1801

شهربابک

میدان ولیعصر نبش ک12

83434112928

90

29-92-1181

عنبر اباد

خیابان امام خمینی –سه راه امیر آباد

83443924881

92

29-92-1191

فاریاب

بلوار امام خمینی گروه3

83443321041

38

29-92-1809

فهرج

بلوار میدان آبشار پالک1

83444901391

31

29-92-1998

فهرج

بلوارقائم روبروی شهرداری

83444901118

39

29-92-1180

قلعه گنج

خیابان معلم

83443321918

33

29-92-1811

کرمان

خیابان شهاب بلوارساوه

83433913222

34

29-92-1812

کرمان

خیابان قرتی جنب تامین اجتماعی

83439992441

31

29-92-1812

کرمان

خیابان سرباز سه راه 12شهریور

83433312222

31

29-92-1881

کرمان

خیابان بهمنیار نبش ک 99

83439444922

32

29-92-1891

کرمان

98متری دانشجو خیابان شهید مفتح

83439291891

30

29-92-1892

کرمان

بلوار صدوقی نبش ک3

83439414134

32

29-92-1883

کرمان

بزرگرام امام بین پل ابوذر وباقدرت

83433994440

48

29-92-1113

کرمان

خیابان سام نبش ک1

83439931149

41

29-92-1818

کرمان

خیابان بهمنیاربین کوچه 11-14

83439418821

49

29-92-1842

کرمان

خیابان ابوذر شمالی حدفاصل ک18و19

83439190410

43

29-92-1828

کرمان

خیابان بهمنیار جنب آژانس هوایی کرمان تور

83439441118

44

29-92-1131

کرمان

چهارراه فرهنگیان روبروی منابع طبیعی

83439111311

41

29-92-1882

کرمان

خیابان قرنی جنب بانک ملی

83439992412

41

29-92-1891

کرمان

خیابان شهید مصطفی خمینی بین کوچه 41و42

83433391942

42

29-92-1811

کوهبنان

خیابن امام خمینی روبروی دانشگاه آزاد

83433421848

40

29-92-1841

کهنوج

چهارراه ثبت احوال

83443931948

42

29-92-1111

کهنوج

میدان معلم خیابان پاسداران

83443931111

18

29-92-1111

منوجان

بلوارخلیج فارس جنب تامین اجتماعی

83443389110

