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 آدرس IPh داخلی تلفه تماس سمت وام و وام خاووادگی شهرستان

 آزادضْر

 067 - 33533733 رییس حسي لذیوی

 -یبْشت ذیخ شْ

ّتل  یرٍبرٍ

 پارک

 - - 33503033 کبرضٌبس ثیوِ ثیکبری جَاد زاّذیبى

 - - 33504300 کبرضٌبس اضتغبل هٌصَر سوٌذر

 063 - 33504300 کبرضٌبس اضتغبل حسیٌعلی اًصبری ًست

 062 - 33504300 ثبزرس کبر لرثبى هحوذ کر

 063 - 33504300 کبرضٌبس تعبٍى هوطلَ علیرهضبً

 - - 33507433 کبرضٌبس رٍاثط کبر هحوذ هصطفی لَ

 063 - 33507433 دثیرخبًِ-اهَر دفتری هتصذی  داًیبل ًَرٍزی

 - - 33503033 تعبًٍیبر الغفبر ضبَّزئیذعج
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 063 - 33507433 تعبًٍیبر عبدل هجتجبئی فر

 آق لال

 373 - 32305300 رئیس الْیحیی ی

-کنیخ اتحاد 

طبقِ دٍم 

درهاًگاُ شباًِ 

اشف یرٍز  

 374 - 32303337 رٍاثط کبر_هعبٍى  عجذالمیَم پبیورد

 372 - 35300776 تعبٍى هحوذ چَگبى

 375 - 32305434 فرٌّگی اجتوبعی دثیرخبًِ سیذرضب حسیٌی فر

 376 - 32305434 ثبزرسی کبر هْذی ثبلری

 377 - 32303337 تطکالت_اضتغبل عیسی سي سجلی

 374 - 32303337 رٍاثط کبر رکریب خبًٍذ

 ثٌذرگس

 333 - 32345037 سرپرست  زًگیًجیت 

 -هتری 02خ 

3کَچِ هعلن   
 334 - 32343300 هتصذی اهَر دفتری لرثبًعلی خبکی

 335 - 32345033 ثبزرس کبر عجذالحکین آزی ثلی
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 336 - 32345570 تعبٍى ضوس الذیي ضکبری

 - - 32345570 اهَر اجتوبعی فرّبد ضیخی

 - - 32345570 اضتغبل حسي صبلحی

 ثٌذرترکوي

 332 - 32233533 رئیس صفرهحوذ پَرلبز

خ پاسذاراى یکن 

)خ شْیذ 

 جسایری(

 هحوذ تمی پَالدی
 کبرضٌبس رٍاثط کبر

 هعبٍى
32204727 - - 

 حبجی هحوذ کر
کبرضٌبس ثیوِ ثیکبری ٍ اهَر 

 اجتوبعی
32204727 - 232 

 - - 32205303 کبرضٌبس هسئَل تعبٍى ضیرهحوذ هصذق

 333 - 32205303 کبرضٌبس اضتغبل تطکالت گلذی هحوذ َّضیبر

 330 - 32204727 ثبزرس کبر راهیي تَهبج

 333 - 32205303 کبرضٌبس اضتغبل هبزًذراًی رسَل
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 333 - 32205303 رٍاثط عوَهی –دثیرخبًِ  غالهرضب الًَذ

 راهیبى

 056 - 33660233 رئیس هحوذرضب زًگبًِ

 02خ اهام خویٌی 

 بي بست تعاٍى

 - - 33667343 ثبزرس کبر احوذ لرثبًی پَر

 - - 33667343 کبرضٌبس تعبٍى هحسي اصغری

 - 33667347 کبرضٌبس ثیوِ ثیکبری اثَالفضل سویعی
333- 

053 

 055 - 33663234 کبرضٌبس اضتغبل هحسي سعیذی

علی آثبد 

 کتَل

 057 3 32003622 رییس هحوذ سرگلسائی

 -خ اهام رضا)ع(

شْرک  یابتذا

 سپاُ

 053 2 " ثبزرس کبر سیذهصطفی سیذی

 053 2 " ثبزرس کبر حسي هظفری

 هسیذیعلی 
 -کبرضٌبس ثیوِ ثیکبری

 تطکالت
" 4 057 
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 همذاد عبثذی
اهَر  -کبرضٌبس اضتغبل

 اجتوبعی
" 3 052 

 050 0 " کبرضٌبس رٍاثط کبر 

 050 0 " کبرضٌبس رٍاثط کبر رضب آریبًفر

 334 5 " کبرضٌبس تعبٍى سکیٌِ سخبٍتی راد

 کردکَی

 303 - 32300674 سرپرست ادارُ هْذی کریوی

بلَار اهام رضا 

کَچِ - یشرق

رٍبرٍی  -یتخت

 ًوایٌذگی سایپا

 - - 32302534 کبرضٌبس تطکالت 

 300 - 32303773 کبرداى اضتغبل عجذالجلیل اًٍك

 303 - 32303773 کبرضٌبس اضتغبل حویذ خٌذاى

 - - 32303773 کبرضٌبس ثبزارکبر ٍ اضتغبل هصطفی آلبپَر

 300 - 32303773 کبرضٌبس رٍاثط کبر خَاجِ دادیاضکبى 
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 - - 32302534 کبرضٌبس اهَر اجتوبعی ّبدی ًظری

 303 - 32303773 هتصذی دثیرخبًِ اثراّین هصذق

 304 - 32334555 کبرضٌبس تعبٍى حلیوِ یَسفی

 کاللِ

 - - 33203333 رئیس عجذی ثذراق ًژاد

 –خ آزادی 

 تقاطع آزادی

 373 - 33203333 کبرضٌبس تعبٍى هیرهیرهحوذ 

 370 - 33203333 کبرضٌبس ثیوِ ثیکبری کبٍُ هصطفی لَ

 373 - 33203333 کبرضٌبس رٍاثط کبر عجبسعلی لبضی هحسٌی

 377 - 33203333 ثبزرس کبر حسٌملی گرایلی

 گبلیکص

 - - 33633055 سرپرست ادارُ حسیي رٍاًجخص
خ  -خ اهام

شریعتی  -شریعتی

 پٌجن

 - - " ثبزرس کبر هسلن ضوسی

 - - " کبرضٌبس رٍاثط کبر عجبسعلی لبضی هحسٌی
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 - - " تعبٍى یبر اثَالفضل سلیوبًگلی

 گرگبى

 رئیس یحیی احوذپَر
3-30033330 

30002266 
370 037 

آرر  -پٌجن آررخ 

 ششن

 - 372 " هعبٍى آرخیحوَد ه

 047 330 " هعبٍى هجیذ هحوذی فر

 033 333 " کبرضٌبس رٍاثط کبر احوذ تیراًذاز

 - 333 " هسئَل تعبٍى علیرضب سجسی

 023 377 " کبرضٌبس تعبٍى هحوَد تبزیکی

 - 337 " کبرضٌبس تعبٍى اهیر ًبصری

 043 303 " اداری ٍ هبلی هحوذ رضب صبًعی

 033 334 " دثیر خبًِ هحوذ ّبدی سجبدی
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 035 376 " اضتغبلرئیس  

 030 373 " کبرضٌبس اضتغبل سیذ رضب حسیٌی

 030 373 " کبرضٌبس اضتغبل بتویحًرگس 

 036 374 " ثیوِ ثیکبری هحوذ لَالیی

 037 333 " ثبزرس کبر ّذیِ ثبلری

 037 333 " ثبزرس کبر راهیي تَهبج

 - 333 " دفتر رٍاثط کبر هْذی ًیکفر

 043 332 " دفتر ثبزرسی کبر حسیي ًظری

 023 302 " هسئَل تطکالت لرثبى ضیخی

 - 303 " اهَر دفتری راضیِ ضکیجب

 - - " خذهبت جبثر سلوبًی
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 033 - " کبرضٌبس رٍثط کبر ًجی الِ فبضلی

 340 336 " کبرضٌبس رٍاثط کبر لبسن ثی ازار

 032 337 " کبرضٌبس رٍاثط کبر هْذی صیبدی

 042 307 " کبرضٌبس رٍاثط کبر حبهذ حبجی اکجری

 گویطبى

-خ اهام خویٌی 337 - 32243373 رئیس ادارُ علی ثذراق ًژاد

ساختواى ادارُ 

 - - 32243370 ثبزرس کبر ایوبى اهیری پست

گٌجذ 

 کبٍٍس

 063 2 33320446 رییس عجذالحکین سالق

 -خ اهام خویٌی

جٌَبی جٌب 

ًْضت 

 سَادآهَزی

 064 3 33320444 کبرضٌبس اهَر اداری عجذالطریف کر

 065 5 33320445 ثبزرس کبر احوذ کرهبًی

 066 0 33320444 کبرضٌبس ثیوِ ثیکبری عجذالحکین کطویری

 067 4 33320445 کبرضٌبس هسئَل رٍاثط کبر فریذٍى گلذیبى
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حراست-کبرضٌبس رٍاثط کبر علیرضب هیری  33320444 3 077 

 - 3 33320445 کبرضٌبس رٍاثط کبر هٌیژُ کردی

 073 6 33320444 کبرضٌبس اضتغبل ًظرعلی ترکوبًی

 - 6 33320444 کبرضٌبس اضتغبل علیرضب هٌصَری رضی

هعبٍى-کبرضٌبس اهَراجتوبعی اًسیِ اثَالمبسوی  33320445 6 054 

 - 3 33320444 کبرضٌبس تعبٍى هحوذ حسیي لبثی

چپرلیًصیر   - 3 33320445 کبرضٌبس تعبٍى 

 - 3 33320444 کبرضٌبس تعبٍى ثْرٍز ثبی

 33320445 کبرضٌبس ّوبٌّگی عجذالَکیل کطویری
3 

 
- 

-خ اهام خویٌی 323 - 33233545 هسئَل ادارُ عیسی ارازی هراٍُ تپِ
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طبقِ فَقاًی  - - 33233545 ثبزرس کبر ثْرٍز ادی زادُ

 پاساش غراٍی

 - - 33233545 کبرضٌبس تعبٍى احوذ خرهبلی

 هیٌَدضت

 075 - 33007737 رئیس ادارُ  زّرا هصطفی لَ

خ  -خ پاسذاراى 

جوَْری )شعبِ 

 ًفت قذین(

 072 - 33000722 کبرضٌبس تعبٍى هحوذ حسي لسلسفلَ

 073 - 33000722 ثبزرس کبر عجذالخلیل لرُ پَر

 074 - 33000722 ثیکبریکبرضٌبس ثیوِ  حجیت الِ اثراّیوی

 - - 33000722 کبرضٌبس اجتوبعی هحوذعلی سراٍاًی

 077 - 33000722 کبرضٌبس رٍاثط کبر داریَش آدیٌب

 070 - 33000722 کبرضٌبس اضتغبل ایَة کَّی

 


