
 09132536926 -گيرنده : جناب آقاي زرنگار 

 8916115383کدپستی –طبقه همکف  47پالک  –طوبی غربی  –ميدان طوبی  –شهرک دانشگاه  –آدرس : شهرستان يزد 

 

  ميرهاشمی( خانم) گيرنده : جناب آقاي داريوش رحمتی

 3814814368کدپستی  2واحد  -659پ - -ک قرهنگ  –جنب درمانگاه حسينی  –خ ادب جو  –آدرس : شهرستان اراک 
 

 09155470369گيرنده : جناب آقاي محمد رضا صميمی 

  خانه کشاورز –خ شهيد کمال زاده  –ايرانشهر شهرستان آدرس : 

  

 گيرنده : جناب آقاي فخيمی 

 71367-11954کد پستی  -117واحد  –1طبقه  –فردوسی  مجتمع  –خيابان فردوسی  –آدرس : شهرستان شيراز 

 )صورت لزوم به نگهبانی تحويل داده شود  )در

 

 09132977905 -سيف الدينیگيرنده : جناب آقاي 

 7618693373کدپستی – 12واحد  – 4طبقه  –ميدان کوثر بلوار نصر ساختمان نصر  –کرمان آدرس : 

 

 گيرنده : جناب آقاي فرمان صفري

 67158 -47937کد پستی – 3طبفه  –صندوق توسعه بخش کشاورزي  –بلوار کشاورز  –آدرس:کرمانشاه 

 

 گيرنده : جناب آقاي محمد سعيد احمد پناه 

  سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان 2ساختمان شماره  –روبروي ترمينال تهران  –سنندج  –آدرس : استان کردستان 

 – 6616853151کدپستی 

 

  عليپورگيرنده : جناب آقاي 

 4179965778کدپستی -اتحاديه دامداران  -جنب آهن آالت ملی-کمربندي خرمشهر  –ميدان جانبازان  –رشت آدرس : 

 

 

 09131480472 -گيرنده : جناب آقاي مقدسی

عبداله موحدي صورت نبودن به تعويض روغنی خانه کشاورز)در - 12نبش کوچه –نرسيده به چهار راه زندان  –خ مصطفی خمينی  –جيرفت  آدرس :

 )تحويل داده شود

 

  محمد حسين خنکالگيرنده : جناب آقاي 

   100پالک  –روبروي اداره مسکن و شهر سازي  –پايين تر از ميدان بسيج  –خ کمربندي  –آدرس : شهرستان شاهرود 

 1476صندوق پستی 

 

 09143154892گيرنده : جناب آقاي مهندس قنبري 

 5178734776-خانه کشاورز–طبقه باالي آهن فروشی برادران مالکی  –نرسيده به پل ايلی سو  –خيابان الله  –چهارراه الله  –آدرس: تبريز 

 )درصورت نبودن به آهن فروشی تحويل داده شود (

 

 09141662981گيرنده : جناب آقاي مهندس سپهرالدين 

 5715853131کدپستی –جنب اتاق بازرگانی  –اير اداره کل امور عش-خ شهداي گمنام )برق قديم ( –آدرس : شهرستان اروميه 
 

 09163631138عظيم دادگر گيرنده : جناب آقاي 



 خانه کشاورز  – 406و  404و  402شماره  –جنب بانك صادرات  –خيابان شهداي غربی  –آدرس : خرم آباد 

 

 

 گيرنده : جناب آقاي کردي 

 654 یصندوق پست -بود ادي دانيم -بروجرد آدرس : 

 

 گيرنده : جناب آقاي سيد طاهر نوربخش

 قسمت مديريت آب و خاک  –سازمان جهاد کشاورزي چهار محال و بختياري  –آدرس : شهرستان شهرکرد 

 

 گيرنده : جناب آقاي ايمانی 

 مديريت جهاد کشاورزي –ساختمان جهاد کشاورزي  –شهرستان علی آباد کتول  –آدرس : استان گلستان 

 

 09121518166علی مؤمن گيرنده : جناب آقاي 

 3716151994کدپستی14مرکز خدمات جهاد کشاورزي حومه اطاق –روبروي توليد دارو  -خ امام )ره( جنب بانك کشاورزي –آدرس : قم 

 

 09111513286 –جناب آقاي حاج حسين اکبري امامی گيرنده : 

 21ط  –مجتمع جم  –روبه روي کوچه ي حسين زاده  –خ شهبند  –خ امير مازندرانی  –ساري  –مازندران آدرس : 

 

  محمد صادقی گيرنده : جناب آقاي

 8158656993کد پستی  35پ – 31ک  –خ حمزه اصفهانی  –اصفهان  آدرس :

 

 گيرنده : خانم شهال اميري

  5615813388کدپستی  –اداره کل حفاظت محيط زيست  –شهرک اداري کارشناسان  –اردبيل آدرس : 

 

 گيرنده : روابط عمومی جهاد کشاورزي ) تحويل آقاي مسعود اسدي (  

 سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستاننظام صنفی استان خوزستان جنب  –بلوار گلستان  –آدرس : اهواز 

 

 گيرنده : جناب آقاي مهندس نيازي 

 9415915979ک پ  – 3پ -45طالقانی  –خ طالقانی غربی  –آدرس : بجنورد 

 

 

 گيرنده سرکار خانم صبحی

  8واحد  -خانه کشاوررز – 52پ  –متري پنجم شرقی  8 –چهارراه دوم شمالی –کوچمشکی  –آدرس : زنجان 

 

 گيرنده : جناب آقاي فارسی 

 خانه کشاورز - 302واحد  –ساختمان مريم  –سه راه راهنمايی  –احمد آباد  -آدرس : مشهد 

 

 ب آقاي اکبر باقري گيرنده : جنا

 3417714465کد پستی  – 314پ –خ استاد مطهري ) راه آهن ( جنب بيسيم  –آدرس : قزوين 

 

 گيرنده : جناب آقاي ابوطالب جوادي 



 خانه کشاورز  – 3طبقه  –ساختمان جعفري  –روبروي بانك صادرات  –شاه حسينی سابق  –ميدان شريعتی  –آدرس : بندر عباس 

 

 گيرنده : جناب آقاي حيدر عبداللهی 

  –خانه کشاورز 137پالک  –ساختمان سابق شيالت  -جاده مهران –بلوارامام  ايالم ـآدرس :  

 6931847133کدپستی  617 -69316صندوق پستی

 

 09173732844گيرنده : جناب آقاي روح ا... حاجب 

خانه  -10واحد – 4طبقه  -کوچه فردوس يك–ساختمان کانون وکالي قوه قضاييه  –خيابان بهشت صادق  –سه راه بازرگانی  –آدرس : استان بوشهر 

 کشاورز

 

 مراجعه شود  2لطفاً تا قبل از ساعت  –گيرنده : جناب آقاي کريم دادي 

 -خانه کشاورز -طبقه فوقانی ساختمان قديم جهاد  –11طالقانی  –خيابان طالقانی  –آدرس : شهرستان بيرجند 

 


