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 مقام معظم رهبری«یافتنی و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید آنچه راکه جزوآرزوهای ما است دست این همکاری صمیمانه]میان ملّت ودولت[ازدوسو شکل بگیرد،یقیناًهمهراگ
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 تلفن دستگاه /نهاد عنوان دستگاه /نهاد اجرايي تلفن دستگاه /نهاد عنوان دستگاه /نهاد اجرايي

دفتر ارتباط مردمی نماينده مردم  12021221-2 فرماندار سرايان -1

 درمجلس
12021113 

 12021110 شهرستان آب وفاضالب  12020111 امام جمعه سرايان 2

 12022224 آموزش وپرورش 120341122-2 آيسك بخشدار 1

 12020343-1 اوقاف وامور خيريه 12031112 امام جمعه آيسك 4

 1202212 امور آب منطقه اي 112004132-  سه قلعه بخشدار 3

 12021134 اتاق اصناف 12004131 امام جمعه سه قلعه 1

 12022421 امور عشاير 12021221-2 معاون سياسی و اجتماعی   3

 12021332 امور مالياتی 12021221-2 معاون برنامه ريزي وامور عمرانی  0

 12021101 برق 12022211 دادگستري 12

 12022141 بنياد مسكن 12022211 دادستان عمومی وانقالب 11

 12022121-12022331 بهزيستی 12022202-1 ناحيه مقاومت بسيج سپاه 12

 12021142 بنياد شهيدوامورايثارگران 21014223 فرماندهی انتظامی 11

 12022113 بيمه تامين اجتماعی 111 اداره اطالعات 14

 



 فرمانداري  شهرستان  سرايانتنظيم :  تهيه و 

 مقام معظم رهبری  «قوا و کارگزاران آن را متزلزل و در این پشتیبانی، اندک خللی وارد سازد، حرام شرعی و خیانت ملی است هر حرکت و گفتاری که روح اعتماد مردم به این 

ف
دي

ر
 

 تلفن دستگاه /نهاد عنوان دستگاه /نهاد اجرايي تلفن دستگاه /نهاد عنوان دستگاه /نهاد اجرايي

 12021202 اه وشهر سازير 12023142 سالمتبيمه  -1

 12023212 راهداري وحمل ونقل جاده اي 12021123 پزشكی قانونی 2

 12022303 شبكه بهداشت ودرمان 12021431 پست 1

 12021434 شبكه دامپزشكی 12022310 جتماعیا و رفاه تعاون،کار 4

 12021102 صنعت،معدن وتجارت 12021311 تعاون روستايی 3

 12021412 صندوق کارآفرينی واميد 12022240 ثبت اسناد 1

 12022201 فرهنگ وارشاد اسالمی 12022134-3 تبليغات اسالمی 3

 12020213 ثبت احوال 0

12020113 

 12023212 فنی وحرفه اي

 12021422 کتابخانه هاي عمومی 12021322_2 جهاد کشاورزي 12

 12022222 کميته امداد 12023111 جمعيت هالل احمر 11

 12022311 کانون پرورش فكري 12024401-2 دانشكده کشاورزي 12

 12022342 اداره گاز  12024311 دانشكده بهداشت  11

 12020122 مخابرات 12022110 محيط زيست 14
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 12022322 هيات نظارت شوراي نگهبان 12022423-0 نابع طبيعیم -1

 12022313 راهنمايی ورانندگی 12021212 ميراث فرهنگی 2

 12023111 پليس راه 12022232-1 ورزش وجوانان 1

 12024321-2 بانك توسعه تعاون 12024430 هواشناسی 4

 12024311 بانك رفاه کارگران 12020111 بانك ملی 3

 12020120 پست بانك  12024224 بانك تجارت 1

 12034310 بانك ايران زمين 12020431 بانك سپه 3

 12024121 بانك مسكن 12024102 بانك صادرات 0

 12024101 بانك کشاورزي 12

12024111 

 12024121 بانك ملت

 12001324 شهرداري سه قلعه 12024312 شهرداري سرايان 11

 12024210 شوراي شهرستان سرايان 12034113-1 شهرداري آيسك 12

   12020211 حوزه علميه 11
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 12030313 شوراي اسالمی کريمو 12024210 شوراي شهر سرايان -1

 12033412 شوراي اسالمی مصعبی 12001111 شوراي شهر سه قلعه 2

 12033321 شوراي اسالمی نرم 12031213 شوراي شهر آيسك 1

 12033322 شوراي اسالمی نوده 12030211 شوراي بخش آيسك 4

 12030312 المی نوبهارشوراي اس 12001424 شوراي بخش سه قلعه 3

 12003122 شوراي اسالمی دوست آباد 12030121 شوراي اسالمی بنی خانيك 1

 12001424 شوراي اسالمی بسطاق 12031422 شوراي اسالمی بغداده 3

 12002141 شوراي اسالمی زنگويی 12031012 شوراي اسالمی حجت آباد 0

 12031022 شوراي اسالمی شهيددستغيب 12030211 شوراي اسالمی چرمه 12

 12033412 شوراي اسالمی دوحصاران 12030122 شوراي اسالمی خورزاد 11

 12031102 شوراي اسالمی عمروئی 12030430 ی سرابشوراي اسالم 12
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 12003122 اددهياري دوست آب 12030121 دهياري بنی خانيك -1

 12001424 دهياري بسطاق 12031422 دهياري بغداده 2

 12002141 دهياري زنگويی 12031012 دهياري حجت آباد 1

 12031022 دهياري شهيد دستغيب 12030211 دهياري چرمه 4

 12021211 خبرنگار صداوسيما 12030122 دهياري خورزاد 3

 12021311 خبرنگارخراسان 12030430 دهياري سراب 1

 12022143 خبرنگار اطالعات ندارد دهياري دره پر 3

 12032422 خبرنگار خراسان)آيسك( 12033412 دوحصاران دهياري 0

 12004142 نسيم سه قلعه 12031102 دهياري عمروئی 12

   12030313 دهياري کريمو 11

   12033412 دهياري مصعبی 12

   12033321 دهياري نرم 11

   12030312 دهياري نوبهار 14

   12033322 دهياري نوده 13

 


