مشخصات دافرت پيشخوان استان کردستان
رديف

کد دفتر

محل دفتر

نشاني دفتر

تلفن دفتر

1

28-82-1111

بانه

خ شهداءروبروی شرکت نفت

12243843110

8

28-82-1112

بانه

خ سیدجمال الدین اسدآبادی جنب مخابرات

12243881211

4

28-82-1138

بانه

خ انقالب جنوبی

12243883138

3

28-82-1123

بخش دلبران

خ فرهنگ

12243333313

3

28-82-1101

بخش زرینه اوباتو

خ امام روبروی بانک کشاورزی

12242288420

0

28-82-1134

بخش زیویه

بلوار امام

12240088430

2

28-82-1113

بخش سریش آباد

خ صدوقی طبقه اول حسینیه

1224038883

2

28-82-1134

بخش موچش

خ شهید بهشتی

12243034124

0

28-82-1123

بخش هجرت

کانی دینار بلوار کردستان

12243084811

11

28-82-1130

بیجار

خ اردالن روبروی تامین اجتماعی

12242843131

11

28-82-1124

بیجار

بلوار امام باالتراز فرمانداری روبروی جهاد

12242883802

18

28-82-1123

دهگالن

میدان معلم جنب بانک رفاه

12243180422

14

28-82-1180

دیواندره

خ امام روبروی نیروی انتظامی

12242282101

13

28-82-1110

سروآباد

خ معلم جنب بانک ملی

12243284224

13

28-82-1112

سقز

خ ساحلی روبروی پارک مولوی کرد

12240888808

10

28-82-1113

سقز

باالتر از میدان استقالل روبروی کمیته امداد

12240880243

12

28-82-1102

سقز

میدان 88بهمن بلواروحدت تقاطع سعدی

12240843433

12

28-82-1132

سنندج

شهرک نایسر خ امام شافعی

12244483232

10

28-82-1118

سنندج

خ12شهریور روبروی هنرستان ارشادپ120

12244132812

81

28-82-1111

سنندج

شهرک دگایران روبروی مدرسه قدیم

12244431330

81

28-82-1118

سنندج

خ مردوخ ضلعشرقی بیمارستان بعثت پ1

12244838281

88

28-82-1121

سنندج

خ گلشن روبروی مدرسه ابتدایی استقالل

12244820322

84

28-82-1131

سنندج

بهاران بلوار88بهمن جنب بانک ملی

12244220202

83

28-82-1183

سنندج

خ شهیدبروجردی جنب مسجد محمدی

12244130234

83

28-82-1111

سنندج

خ جامی باالتر از اداره بهزیستی

12244833034

80

28-82-1134

سنندج

میدان کاوه

12241333282

82

28-82-1112

سنندج

خ مهاجرین جنگ تحمیلی نرسیده به دوراهی فرجه

12244381833

82

28-82-1180

قروه

خیابان مطهری خ شهیدنجفی

12243848111

80

28-82-1102

قروه

خ چمران باالتراز چهارراه تختی

12243832210

41

28-82-1121

قروه

خ خامنه ای شمالی جنب حسینیه

12243882111

41

28-82-1108

کامیاران

خ انتظام باالتر از بانک سپه مرکزی

12243381248

48

28-82-1144

کامیاران

خ سید جمال اسدآبادی ربروی فروشگاه فرهنگیان

12243384120

44

28-82-1128

مریوان

چهارراه بایویه خ عبه حبیب جنب پاساژمولوی

12243331111

43

28-82-1180

مریوان

بلوار رسالت جنب شیشه ورنگ متین

12243333133

43

28-82-1101

مریوان

شهرک بهاران جنب بنیاد شهید

12243301004

