
 در سامانه سماح) ع(دفاتر فعال جهت ثبت نام متقاضیان اربعین حسینی
 

  تلفن  آدرس  شھرستان مدير دفتر  نام شركت  رديف

 42730520 ، کوچه شهید خیري) ع(میدان امام حسین   املش مرتضی تشکري سور کوهی محراب عرشیان 1

 44827445- 44828814  378پالك  - روبروي کوچه پریان    - خیابان فارابی آستارا  حمید حسینجانی  صدیق نور آستارا  2

 42121625-42123068 2خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به میدان فردوسی ، ساختمان گل یاس ، طبقه اول ، واحد   آستانه اشرفیه  مهدي صالح  راه میقات  3

 42139920- 42128877 نبش کوچه یلدا  - جنب اداره بهزیستی  - خ فردوسی آستانه اشرفیه  محمدحسن غالمی  شبان گشت جاللیه  4

 42122989-42137118 پاساژ نصر  -روبروي حرم آقا سید جالل الدین اشرف آستانه اشرفیه  احمدعلی شعبانی  کوچان اشرفیه  5

 44420988- 44433574 جنب دانشگاه پیام نور  - فلکه گاز بندرانزلی  مرتضی اکبري سلطانی  خزرگشت  6

 42237717- 44224757 جنب شیرینی سراي نمونه  -)ره(خیابان امام خمینی تالش  محسن اسفندفر  تالش زائر  7

 33850020-33850018 اداره محیط زیست  2روبروي درب  -بلوار چمران  رشت  حسین برومند  آسمان گشت دیلم  8

 33261400- 33261500 روبروي پاساژ تختی  - خیابان تختی  رشت  محمدعلی اکبري  آل رسول  9

 33520132 نبش کوچه شهید فالح کهن  - خیابان استقامت رشت سیدحسن موسوي فر بسوي اقصی 10

 33246727- 33243600 ساختمان سبز  - سبزه میدان  رشت  سید احمد مطلبی  چاوش  11

 33523839- 33558819  26نبش کوچه - ) ع(روبروي مسجد موسی بن جعفر - بلوار شهید رجایی رشت  عبداله غفاري  راه حق  12

 33515169 2، ط اول ، واحد )  روبروي مدرسه مبتکر(بلوار معلم ، ابتداي خیابان صفاري ، ساختمان بین الملل  رشت  حسن یگانه امیرکنده رهپویان نور الزهرا 13

 33250222- 33240562 جنب پل  - رودباري ... خیابان آیت ا رشت  میر فتح اله عظیمی  سپیدرود  14

 33331773- 33330313 جنب بانک کشاورزي  -) حاجی آباد(سه راه انقالب  -خ شهیدمطهري  رشت  حسن رضاي حق دوست  سفرسبزشمال  15

 33345491- 33320243  170پالك  -چهارراه استانداري  -خیابان حافظ  رشت  حسین جهانشاد  شادگشت  16

 33843271- 33837888 طبقه اول  - ساختمان صفه  -  CNGروبروي جایگاه  - ) الهیجان(خیابان شهدا  رشت  عبداله آقایی زاده  شمیم عطر منتظران  17

 33251134- 33242073 جنب خیاطی  -ابتداي استادسرا  -باغ اله وردي  - خیابان معلم  رشت  حبیب پریمن  گل راه جنت  18

 33119857 روبروي موسسه مالی اعتباري مهر  - نبش کوچه کاسپین  - خیابان تختی  رشت  محمدرسول نیازمند  گیل راه رضوان  19

 33519726 طبقه اول - ساختمان احمدزاده - خیابان شهید جواد عادلی - خیابان طالقانی رشت  محمود رمضانپورنرگسی گیل راه زائر  20

 33119697- 33126817  50پالك - خیابان نومبارك - جنب مجتمع شهروروستا - خ سعدي  رشت  احمد جعفري  گیالن هما  21

 33721446-33721445 بلوار شهید انصاري ، روبروي بلوار دیلمان رشت سیدحسین زواره گیالنه همایار 22



 33326556 295پالك- جنب مسجد فاطمیه - بلوار منظریه   رشت  سیدرضا کسایی گیالن سها سیر 23

 33251716 جنب بانک رفاه  -روبروي پاساژ کویتی  - خیابان شریعتی  رشت  محمدحسن حاتمی  گیالن گشت کوثر 24

 33502844 جنب رستوران سنتی آبشار  - خ شهیدرجایی رشت  اسماعیل پوررحیمی  گیالن گشت مهستان 25

 33834000- 33855001  6متري پاستور ، پالك  12کوچه  - خیابان شهدا  رشت  ابراهیم بهمنی جاللی  نسیم گشت گیالن  26

 33330798  1پالك   -خیابان شهید سیادتی - خیابان نامجو  رشت  مظفر نصر  نور سبز  27

 33525777- 33500205 واحد اول  - ساختمان ادریسـ  طبقه اول  - تقاطع دوم  - خیابان معلم  رشت  شهریار بی آالیش  نورعرفات  28

 33338988-33334344 پاساژ برازنده - روبروي بانک رفاه - نرسیده به میدان حشمت - )ره(خ امام خمینی رشت  احمد نیکزاد  نیک گشت  29

 33247200- 33221140  56پالك  - ساختمان باران  - اول کوي آفخرا  - )ره(خ امام خمینی  رشت  محمد همتی  همت  30

 33522900 باالي کاشی قصرزرین  - چهارراه علی آباد - خیابان معلم  رشت  عباس فتحی یاسین گشت گیالن  31

 42622915  1جنب درمانگاه شماره  - خیابان طالقانی رودسر  حسن جعفري مسافران طریقت نور 32

 42622322 نرسیده به پل  -)سپاه(میدان طالقانی  رودسر  منصور یوسف نیا  وفاق رودسر  33

 34784506 شهریور، جنب ساختمان تامین اجتماعی 17خیابان  شفت مهیار هروي نوعی پرواز سیر ایلیا 34

 44324822 جنب بانک مسکن  - خیابان شهید برشنورد صومعه سرا  سیداسماعیل نعیمی  دنیاي جدید  35

 34734490- 34738461 ) روبروي خیابان بسیج(نبش ارتباطی مدرس  - خیابان شهدا فومن  رسول تیغ نورد  راهیان نور مشعر  36

 42238614- 42238613 نفره  4000روبروي ورزشگاه  - خیابان دکتر حشمت  الهیجان  سیدجعفر آل نبی  آل نبی شرق گیالن  37

 42345062 سمت چپ  -به طرف کمربندي - میدان آزادگان  الهیجان  کاظم نجدي  راهیان حرم الهیجان  38

 42228060- 42228513 نبش خیابان قیام  - تقاطع خیابان کاشف شرقی  الهیجان  علیرضا پدیدارنظر  نسترن الهیجان  39

 42425542 ، روبروي مجتمع پارسیان22،جنب پالك 13بلوار امام رضا،گلستان  الهیجان  سید رحیم سعادت میرقدیم نگین سبز راحیل 40

 42538181 جنب ایستگاه تاکسی  - اول جاده لیالکوه - میدان معلم لنگرود  قربانعلی جهاندیده  پرواز نور لنگرود 41

 42541300- 42533300 روبروي تعاون روستایی  -خیابان حافظ  لنگرود  غالمرضا حسین نژاد  راهیان فدك  42

 42528538-42526356 روبروي ایستگاه کومله  - خیابان سعدي  لنگرود  غالمعلی کشاورز  راهیان نینوا  43

 42545121 ) ع(جنب مسجد امام حسن مجتبی - جاده چمخاله لنگرود  یوسف حسین نژاد  گیل راه بصیرت  44

 42545089- 42525089 جنب نانوایی عباسی  - ) ابتداي جاده قدیم لیالکوه(خ تربیت  -میدان معلم  لنگرود  ابوالحسن جهانی  گیل گشت بشارت  45

 42538681 بعد از تعاونی فرهنگیان  - جاده لیال کوه  - بلوار کشاورز  لنگرود  قاسم پرویزي مقدم  لنگرگشت قائم  46

 


