
آدرس دفترنام مدیر دفترکد دفترشماره تماس دفترنام دفترردیف

نادري خ سعدي بین نادري و کافیعباس باغبانی172-21-116622352121166

متري-بین خیابان بختیاري و پمپ بنزین 24فروغ ساعت ساز272-21-125333753951253

کوي ملت بین خیابان اقبال و مهرناصر جاسم نژاد372-21-101544706691015

کوي ملت - خ اقبال روبروي خ21معصومه مکوندي41216-21-7244338801216

سپیدار-سه راهی باهنر-بازارچهامینه موسوي51118-21-7222719371118

سی متري چهارراه زندغالمرضا شربت دار61009-21-7229210201009

گلستان بین آبان و آذرمحمدرضا پورکیا71072-21-7233508001072

کیانپارس بین 14 و 15 غربیمهدي جنت مکان81046-21-7233838941046

امانیه-ابتداي پل هوایی نبش خ مستعانمحمد جادري91016-21-7233321121016

ملی راه خ زاویه-بین شهید بهشتی و خاقانیمریم علی پور101146-21-7244476761146

یوسفی-کوي فاطمیه پالك18احمد شهریاري111214-21-7291690909291214

پردیس-گلزار مقابل مسجد الزهراسیده فخریه حسینی121201-21-7237279221201

مسیر کوت عبداهللا خزامی بین خ 10و11 پ44فائقه131155-21-7255504901155
کوت عبداهللا کوي شریعتی 1 خ 10 پ 49منصور باوي141049-21-7255558861049

نادري،نبش مسلم،مجتمع تجاري میالد،طبقه ي 151112-21-7232213662-42

خشایار خیابان زینب جنوبی نبش وحیدمحسن سعدي161244-21-7237819531244

کوي علوي 30 متري الهادي جنب حسینیه ارشادمحمود باوي171136-21-7233997181136

کوي علوي خ فراهانی بین خ بهداشت و مشعلی ناجی سواري181134-21-7233998321134
روبروي بانک صادرات

کوي انقالب خ ولیعصر بین کاشف و ابهري پ68علی سیاحی191133-21-7237715451133

زیتون کارگري خ عالمه روبروي پارك عالمه پ داوودحسینی201003-21-7222628271003
507

نجمه السادات ساالري 211129-21-7233444381129
کوي بوستان بلوار آبان بین خرداد و تیرپور

آخر آسفالت انتهاي خیابان شریعتی بعد از ابتسام مزرعاوي221311-21-7255626361311
کالنتري 22 نبش خ سراج



زرگان نبش بانک تجارت پالك 67یاور احمدي231013-21-72441013

زیتون کارمندي خ فاطمی بین زیتون و زمزم پ 83سرور آزاده فر241195-21-7244452091195

کیانشهر 18 متریدوم الله 2 واحد 1زهرا بیت سیاح251335-21-7239062831335

بلوار پاسداران سه راه فرودگاه خ وطن پ 2سعید سعدي نیا261221-21-7244509551221

چهارشیر جنب فروشگاه بسیج دفاتر مخابراتی 219سید یوسف مشعشی271191-21-7244761481191

کوي شهرداري روبروي خ 4 آسیابادمحمد رضا موحد زاده281055-21-7222577771055

کیانپارس- خ دو شرقیپریسا جمالپور2972-21-107839103791078
نهضت آباد خ امت بین فلکه اول و دومامانت سیاحی3072-21-126837309921268

خ شریعتی جنوبی بین نبوي و فاطمی زادهمهدي کعب عمیر3172-21-1148355233221148

خ شریعتی خ غفاري نبش خاقانیمحمد نوري ممبینی3272-21-1346329260101346

خشایار-بین کیان و غزنويابراهیم امیدوار3372-21-1051337994991051

خشایار بین هاللی و فراهانیرامش بال افکن3472-21-1212337818181212

حمیدیه بازار مرکزي روبروي مسجد الهديصبا حالف3572-21-110661367255761106
کیان آباد بین سپید و 14اسماعیل وندي3672-21-1111333818981111
فرهنگیان یک خ شقایق نبش اللهآذر آشناگر3772-21-1262344618571262
حمیدیه حنب اداره مخابراتفیصل حیدري3872-21-119761367263671197

کوي انقالب خ غزنويلطف ال.. ساکی3972-21-1173337707091173

خشایار خ زینب جنوبی نبش وحیدمحسن سعدي4072-21-124461337819531244
کمپلو خ ولی عصربین کاشف و ابهريعلی سیاحی4172-21-1133337991661133
کمپلو خ بنی هاشم نبش کیانعادل مهاوي4272-21-1298337992621298
شیبان نبش خ 5علی عطایی4372-21-1172365752521172

آخر آسفالت فلکه پل پنجمامیر ارسالن داودي4472-21-1178355397351178

نادري شرقی نبش کرمی خراطجاسمی4572-21-1222322144491222
صد دستگاه جنب پیتزا شایلیمدملی4672-21-1137322839161137
کوت عبدا... کوي شهید چمران خ نورانیمنصور باوي4772-21-1049355553331049

نادري نبش خ نظامی پ35محمدرضا مقدمیان4872-21-1277322112301277

شهرك آغاجري خ گلبهارطاهري نیا4972-21-1219344174701219



خ ادهم باغ شیخ بعد از درمانگاه ولی عصرخانم قلی پور5072-21-1326355233011326
نداردمدیر دفتر01دفتر شروع کار51

گوي نفتخانم گرمسیري521175-21-7244161111175

سه راه باهنر-سپیدار خ اول پالك34قاسم فرهادي بابادي531246-21-7222820441246

فاز 3 شهرداري-منبع آب بین خ 8و9 پالك115حمید غالمحسین زاده541099-21-7222661811099

حصیر آباد خ14مژده ایران پور551084-21-7222662671084
مالشیه خ اصلیعلی مروانی561036-21-7233115001036
باهنر بلوار معلمسمیه مظفري571310-21-7222790601310

آسیاباد بلوار پاسداران خسید عباس کاظماوي581092-21-7233702991092

زیتون کارمندي خ حجتیاسمن صمیمی591080-21-7244404931080
شیخ بها جنوبیمریم نیک پی601149-21-7237226001149
نبش شهرك دانشگاه جنب شیرینی سرامهدي شفیعی611339-21-7233528431339
گلستان بهارستان خ شمشادحمید لویمی621071-21-7233506241071

سید داود مرتضوي 631094-21-7233566451094
فرهنگ شهر-خ رشد3بنی

سه راه خرمشهر خ تاکسیرانیخانم بهارلویی6472-21-12403337701731240
کوي ملت خ دانیالخانم احمدي6572-21-1077344654161077
خ کاوه غربی سمت رودخانهعلیرضا زایري6672-21-1281322267751281
نادري خ خاقانیخانم دانشیار6772-21-115661329259001156
فرودگاه اهوازآقاي سیدپور6872-21-135561344910141355

پردیس- بلوار گلشن بین گلدسته و کلفام مجتمع رقیه مندنی زاده6972-21-125237219891252
ده سفید

مایده السادات 7072-21-1231344538181231
چهارشیر جنب بانک صادراتآلبوشوکه

فلکه اول کمپلو جنب داروخانهشریف عچرش7172-21-1258337718221258
کیان خ بهارستان بین کیان و شیخ بهاحضباوي7272-21-1289337991881289
کوي بنی هاشم خ هاللی نبش انصاريفرهاد یاللی7372-21-1278337854491278
بلوار گلستان سه راه بهشتیقاسم قلمی7472-21-1089337220801089

چهارراه زنداکبر صادقی حسنوند7572-21-1142329225891142

گلستان کوي سعدي نبش کارون غربیمریم نیک پی7672-21-1149333261971149

کیانشهر خ ایثار نبش شهادتمریم عنایت الهی فر7772-21-1151339067171151



عامري روربروي مسجد خیريمهدوي کیا7872-21-1006322591091006
بازارچه فاز 2 پادادشهرپورابوالقاسمی7972-21-1109355913971109
کوي علوي فراهانی جنوبی نبش نوراالسالمعادل نیسی8072-21-1184333999951184
پاداد شهر بلوار جواداالئمهابراهیم زاده8172-21-1066355443611066


