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 36484038 طبقه فوقانی بازارچه کودک15خیابان عفیف آباد نبش کوچه  احمدرضا تورانی 1 1

 32319367 6واحد  3متری سینما سعدی تقاطع اردیبهشت ساختمان پرند نبش کوچه 20 آرش انصاری 1 2

 9178874034 تقاطع خیابان ابریشمی و جمهوری آرمین محمودی 1 3

 2پالک  62بلوار پاسداران کوچه  بهاره رجایی 1 4
9178043344 
38223692 

 38435126 33قدوسی غربی خیابان سبحانی مجتمع تجاری اداری امیریه طبقه اول واحد  پویان برهمن 1 5

 36490643 7واحد  2ملی ساختمان پیرگاردین طبقه ستارخان بعداز ولی عصر به سمت پل ستارخان جنب بانک  پیام امیریان 1 6

 36293175 طبقه فوقانی بانک صادرات 6قدوسی غربی روبروی کوچه  حسن حسینی 1 7

 38436428 104ابتدای بلوار پاسداران جنب چراغ قرمز پارک قوری ساختمان میالد طبقه فوقانی بانک پاسارگاد طبقه اول واحد  رسا کشنی  1 8

 15و  13بلوار بعثت بین کوچه  سهیل طالبی 1 9
36475119 
36475389 

 36481818 406جنب روزنامه نیم نگاه پالک  27بلوار بعثت بین چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی نبش کوچه  سیدمحسن قطمیری 1 10

 علی اکبر شکور 1 11

انتهای بن بست درب روبرو  3/1فرعی  3ستارخان( خیابان شهید رادفر کوچه یمارستان دنا کوچه پل شهدای مهدی آباد )چهارراه 
 227پالک 

36491353 

   36بانک پارسیان پالک سوم بعداز کوچه  خیابان قصردشت بعداز عفیف آباد جنب علی صادقی هفشجانی 1 12

 38227302 2فرش واحد ساختمان شهر 70و  68د فاصل کوچه بلوار پاسداران ح علی کریمی 1 13

 36265907 دفتر پیشخوان دولت 49خیابان قصردشت حد فاصل عفیف آباد و خلدبرین نبش کوچه  عماد ترک زاده 1 14

 36283990 5خیابان قصردشت خیابان ولیعصر نبش کوچه  فاطمه ایزدی 1 15
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 32308388 خیابان شوریده شیرازی نبش مشیر نو طبقه دوم فرش حجازی فرامرز غفارپسند 1 16

 38431564 72قدوسی غربی سر محالتی کنار قاجاریه پالک   فرهاد اسد سنگابی 1 17

 36263173 طبقه همکف 49پالک  53خیابان قصردشت کوچه  گلرخ صدرایی 1 18

 36272903 348پشت بیمارستان حافظ پالک  16بلوار چمران کوچه  محمد کاظمی 1 19

20 1 
 محمداسماعیل حجری

 تسهیلگری ذواالنوار

 32360514 119پالک  9خیابان ذواالنوار شرقی نبش بن بست 

 38321685 1442پاسداران روبروی خیابان شهید فالحی دفتر پیشخوان  محمدرضا فرجامی 1 21

 36287750 خیابان قصرالدشت بعد از زیر گذر زرگری به سمت میدان قصرالدشت روبروی خیابان مهر ساختمان ارکید محمدعلی توتک 1 22

23 1 
 محمدعلی شیرزادی 

 تسهیلگری چوگیا

 36465274 15پل زرگری، خیابان شهید مختاری، کوچه 

 36475514 14چهارراه خلدبرین به طرف بعثت روبروی کوچه  محمدعلی مظاهری 1 24

 32304339 باغشاه ساختمان فرزانگان طبقه دوم واحد شمالیمتری سینما سعدی و  20ی حد فاصل خیابان هدایت غرب محمدمهدی اخوان صفا 1 25

 36262148 4چهارراه زرگری به سمت چمران ساختمان ابن سینا طبقه  محمدمهدی خورسندیان 1 26

 36285865 ساختمان حکبم 32و  30قصردشت بین کوچه  مهدی صیادی پور 1 27

   در خیابان مشیر غربی جنب مغازه فالفل آلبودانی واقع  11درب اداره برق نبش کوچه خیابان مشیر غربی روبروی  مهدی عطار 1 28

 36493043 2ساختمان خضراء  17ستارخان نبش کوچه  مهرشید راسخی 1 29

 32254622 10جنب پلیس + 2نبش کوچه فا و جهاد دانشگاهی )ساحلی غربی بلوار آزادی حد فاصل پل باغ ص ندا امیران 1 30

   6قدوسی شرقی دفتر پیشخوان روبروی اداره گاز نبش کوچه  وحید مجد 1 31
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 37256867 بلوار رازی روبروی ایستگاه تصفیه آب امین فرخی 2 32

 37391088  43میدان شهید فهمیده ابتدای بلوار ارتش به سمت میدان ارتش روبروی بازارچه شهرداری نبش کوچه  تسهیلگری دباغی 2 33

 37262117 195بلوار ایثار نرسیده به چهارراه مقر پالک  سعید محمودی 2 34

35 2 

سیدمهدی شریف شیخ 
 االسالمی

 تسهیلگری فخرآباد

 38210291 119پالک  3خیابان فخرآباد شرقی کوچه 

 بلوار سیبویه بعد از سه راه استانه جنب بیمارستان قلب الزهرا علی صادقی هفشجانی 2 36
37369276 
9173016522 

37 2 
 فاطمه معین

 تسهیلگری قاآنی

 32322058 دفتر خدمات نوسازی تسهیلگری محله قاآنی 10مشیر شرقی نبش کوچه 

 37369215 18بلوار دالوران بسیج نبش کوچه  محمدمهدی خورسندیان 2 38

 37265088 6بلوار رازی نبش کوچه  مصطفی فرزدقی 2 39

 37255849 بلوار رحمت بعد از کوزه گری جنب فروشگاه گوشت و مرغ مهدی صیادی پور 2 40

 37274388 جنب امالک آریا 15پل غدیر به سمت کوزه گری کوچه  مهرداد علی پور 2 41

 37304060 طبقه اول 10ساختمان پلیس + 34کلبه اول بلوار نصر نبش کوچه  احمد میردادیان 3 42

 37312398 میدان گلستان ابتدای بلوار گلستان سمت چپ جنب لوازم التحریر بهداد مجتمع گلستان طبقه دوم سعیده نوروزی کواری 3 43

44 3 
 فرامرز غفارپسند 

 تسهیلگری نادر کاظمی

 37251046 دفتر تسهیلگری تادر کاظمی 7پل سلمان فارسی )پیرنیا( خیابان مثنوی نبش کوچه 

 32280324 تقاطع آریا و ذکاءالملک فرزاد یزدان پناه 3 45

file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/فرخی%202411032056
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/فرخی%202411032056
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/علی%20پور%202300200449
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/علی%20پور%202300200449
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/سعید%20محمودی%202300123029
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/سعید%20محمودی%202300123029
file:///C:/Users/NezamAvaran/1/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20فخرآباد
file:///C:/Users/NezamAvaran/1/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20فخرآباد
file:///C:/Users/NezamAvaran/1/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20فخرآباد
file:///C:/Users/NezamAvaran/1/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20فخرآباد
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/صادقی%202291893920
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/صادقی%202291893920
file:///C:/Users/NezamAvaran/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20قاآنی
file:///C:/Users/NezamAvaran/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20قاآنی
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/خورسندیان%202300853272
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/خورسندیان%202300853272
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/فرزدقی%202297844921
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/فرزدقی%202297844921
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/صیادی%20پور%202296943454
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/صیادی%20پور%202296943454
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/علی%20پور%202300200449
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/علی%20پور%202300200449
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول/میردادیان%202292555972
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول/میردادیان%202292555972
file:///C:/Users/NezamAvaran/اطلاعات%20مسئول%20دفاتردوره%20دوم/سعیده%20نوروزی%20کواری
file:///C:/Users/NezamAvaran/اطلاعات%20مسئول%20دفاتردوره%20دوم/سعیده%20نوروزی%20کواری
file:///C:/Users/NezamAvaran/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20نادر%20کاظمی
file:///C:/Users/NezamAvaran/دفاتر%20تسهیلگری/تسهیلگری%20نادر%20کاظمی
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/فرزاد%20یزدان%20پناه%202297943687
file:///C:/Users/NezamAvaran/مسئولین%20دفاتر%20دور%20اول%20شعبه/فرزاد%20یزدان%20پناه%202297943687


 شهر شيراز 33دفاتر ماده 

 
 

ف
ردي

طقه 
من

 

 تماسشماره  آدرس دفتر نام مسئول دفتر

 

46 3 
 شاطرپوری محمدحسین

 تسهیلگری هفت تنان

 جنب آموزشگاه زبان بهار دفتر خدمات نوسازی تسهیلگری هفت تنان 17بلوار هفت تنان بعداز کوچه 
32286026
32277114 

   بلوارهجرت نبش خیابان سوراسرافیل محمدرضا زارع نژاد 3 47

 37311904 72251271کلبه بلوار نصر روبروی بانک ملی دفتر پیشخوان شماره  محمدعلی سیفی 3 48

 32285155 3میدان اطلسی جدید قرآن نبش کوچه  محمدمهدی یزدان پناه 3 49

 38219213 ایران خودرو بیاتراه سرباز طبقه فوقانی نمایندگی متر باالتر از چهار 200بلوار امیرکبیر  ایمانه باقری 4 50

 38254443 22متری امام خمینی خیابان دستغیب  سرنبش کوچه  20خیابان  آرمان اقبالی 4 51

 38309739 15و  13خیابان قدمگاه غربی بین کوچه  آمنه یاری نسب 4 52

 38240699 متری شهید دستغیب پالک دوم سمت چپ امالک میالد 30متری امام خمینی بعد از سه راه  20بلوار رحمت  بابک محمدی 4 53

 38255148 49کنار بیرون بر گیشا پالک  7متری امام خمینی نبش کوچه  20حدفاصل میدان پاسارگاد و  حامد نقیب زاده 4 54

 38212869 خیابان آبیاری نبش چهارراه آبیاری  حسن شاپوری فرد 4 55

 38246001 انتهای بلوار رحمت بین امام خمینی و چهارراه زندان جنب زیرگذر رزا وکیلی نژاد 4 56

 38214810 تقاطع سفیرشمالی و بلوار رحمت جنب بوستان کاج اولین ملک رضا زارع  4 57

 جنب ساختمان بانک صادرات )سیاحتگر ( روبروی مسجد سیاحتگر خیابان بهشتی شیوا هنرور 4 58
38204337 
38307657 
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 علی اصغر پورتزک 

 تسهیلگری گلشن

 دفتر تسهیلگری گلشن 15بلوار مطهری جنوبی روبروی درمانگاه امام رضا نبش کوچه 
38425894 
38323142 

 38244482 11بلوار سفیر جنوبی نبش کوچه  علی مسیح زاده 4 60
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 38237619 25باهنر جنوبی نبش کوچه  علیرضا دشتی رحمت آبادی 4 61

 38301302 128پالک  43بلوار استقالل پالک دوم بعد از کوچه  فاطمه نظمی 4 62

 38342986 میدان پاسارگاد ابتدای پاسارگاد شرقی روبروی پارک ترافیک فرناز شمس عالم 4 63

 38373825 خیابان سپیده اصل میدان مهارت و پاسارگاد  نبشخیابان سفیر جنوبی حد ف مجید عفیفیان 4 64

   5چهارراه سرباز بلوار سفیر نبش کوچه  محمد حسینی خانکهدانی 4 65

 38388319 آجرنما 9خیابان باهنر شمالی نبش کوچه  محمد کرامتی خانکهدانی 4 66

 38209016 6چهارراه سرباز ابتدای بلوار سرباز نبش کوچه  مریم کدخدایی الیادرانی 4 67

 38240784 1چهارراه باهنر بلوار رحمت نبش کوچه  معصومه سازنده 4 68

 38226296 212پالک  2خیابان شهید فالحی کوچه  مهدی بهره مند 4 69

 38389123 306چهارراه ریشمک مجتمع تجاری امیرکبیر واحد  وحیدرضا متفرس 4 70

 37396448 بلوار ارتش نرسیده به خیابان امام حسین مصطفی فرزدقی 5 71

 38248159 بلوار رحمت بعد از درمانگاه امام جعفر صادق )بین چهارراه زندان و سرسپاه(جنب موسسه اعتباری کوثر   وحیدرضا متفرس 5 72

 37395556 3ساختمان آموزشگاه رانندگی هالل طبقه ان مسلم کنار درمانگاه امام رضا بلوار رحمت روبروی خیاب ویدا غالمزاده 5 73

 36333967 2واحد  2ساختمان پارسیان طبقه  52فرهنگ شهر نبش کوچه  حمید زارعی 6 74

 36251777 35پالک  عد از پیچ کنار مغازه قهوه میالدب 1گلدشت معالی آباد گلدشت   زهرا اوجی 6 75

 36252872 طبقه سوم 8معالی آباد روبروی پارک ملت ساختمان طوبی  زهرا دانشور 6 76
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 سعیدرضا شکیبا

 تسهیلگری قصردشت

 36304383 18قصردشت ایمان شمالی خیابان صاحب االمری بعداز امام زاده کوچه 
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 36327006 دردانه طبقه اولگ شهر نبش خیابان کسایی ساختمان فرهن سمیرا شفیعی 6 78

 36239390 228بلوار معالی آباد کوی وحدت پالک  سمیه روزی طلب 6 79

 36242253 کوی وحدت خیابان پرستار جنب تاکسی تلفنی خورشید سید یاسر کاظمی نژاد 6 80

 36235378  2تاچارا روبروی پارک علوی ساختمان بانک پارسیان طبقه اول واحد محمد کاویان 6 81

 36234952 8واحد  2خیابان میرزای شیرازی تاچارا روبروی بانک ملت ساختمان غزل جنب پیتزا دانیال طبقه  محمد کمالی 6 82

 36391355 فروشگاه کورش ی مرکز تجاری  گلدشت طبقه فوقانیگلدشت معالی آباد روبرو محمدحسین فرجام 6 83

 36254588 4واحد  1معالی آباد روبروی کالنتری ساختمان یونیک طبقه  محمدعلی سیفی 6 84

 36381364 1پل معالی آباد خیابان شهید کبار سمت راست طبقه اول واحد محمدعلی نظربلند 6 85

 36302553 روبروی بانک ملت 33فرهنگ شهر نبش کوچه   محمدهادی صبور 6 86

 36360759 خیابان معالی آباد نبش خیابان خلبانان ساختمان میرداماد طبقه ششم مهدی خسروی فرد شیرازی 6 87

 36306353 59پالک  42و  40فرهنگ شهر بین کوچه  مهرداد علی پور 6 88

 36342043 2طبقه  2معالی آباد روبروی دوستان ساختمان قصر   ویدا غالمزاده 6 89

 36241380 ساختمان پارسا 3معالی آباد بلوار معالی آباد نبش کوچه  هومن رنجبر 6 90

   چهار راه تخت جمشید ابراهیم نازک کار ماهر 7 91

 37402351 بلوار تخت جمشید  صد متر مانده به خیابان شریف آباد امیرعلی پیروزمهر 7 92

 37233081 1090خیابان شهید دوران چهارراه شریف آباد جنب دفتر پیشخوان دولت  سعید محمودی 7 93

 37215853 بلوار فرصت شیرازی ورودی شهرک سیبویه  علی مسیح زاده 7 94

 37238487 424بلوار مدرس روبروی درب اول و دوم پایگاه پالک  محمدمهدی یزدان پناه 7 95
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   6بلوار فرزانگان نبش کوچه  ابوالفضل پارسائی 9 96

 38333476 2طبقه فوقانی فروشگاه پکیج واحد قی حدفاصل پمپ گاز و خیابان رشد شیراز فرهنگیان یاوران شر اتابک جعفری 9 97

 38235034 فلکه دوم والفجر رزا وکیلی نژاد 9 98

 38238902 کمربندی شیراز نبش احد آباد میثم جنوبی درب پنجم سارا محبی نژاد 9 99

 38406744 1میدان قهرمانان خیابان گل بهار نبش خیابان مروارید کوچه  سیده مهسا عبداله زاده 9 100

   فتح المبین ساختمان سنگ سفید 26بلوار عدالت  جنوبی  خیابان فتح المبین نبش کوچه  علی زجاجی 9 101

 9170708097 طبقه همکف  2بلوار طالئیه بعد از شهرک سبحان ساختمان هستی  فرزاد یزدان پناه 9 102

 38473313 فلکه احمد آباد به سمت بلوار یاوران روبروی موسسه نرجس محسن رنجبر 9 103

 9029175500 بلوار طالئیه از سمت بلوار قهرمانان به سمت شهرک فرزانگان ساختمان کوثر محسن محمدی ناصرو 9 104

 38326508 )برج معراج صافی( طبقه دوم سمت راست واحد جنوبی 9بلوار یاوران شرقی  ساختمان شماره  مرتضی یاقوت 9 105

 38407700 نبش بلوار طالئیه و نارنج متر باالتر از چهارراه فرزانگان 100شهرک فرزانگان  هانیه ناظم السادات 9 106

   بلوار فرزانگان یونس صمدی میالنی 9 107

   بلوار دکتر حسابی اول شهرک آرین ابراهیم نازک کار ماهر 10 108

   فلکه اول گلستان طبقه فوقانی بانک کشاورزی  اسماعیل جنگجو 10 109

 36204598 بلوار آفرینش شهرک بهشتی نبش کوچه شقایق رسول روشن فکر 10 110

 36714796 گویم روبروی رستوران سرو ناز عدیله دادور 10 111

 36504688 بلوار آفرینش گلدشت حافظ  شهسوارعلی  10 112

 60-36354158 6بلوار صنایع حد فاصل زیرگذر صنایع و بلوار صنایع ساختمان تانیا طبقه سوم واحد علیرضا پژوهش 10 113
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   بر خیابان پارک حاشیه ای علوی طبقه فوقانی کافه امپراطور 10معاونت اجرایی شهرداری منطقه  ورودی شهرک بزین پایین تر از فرامرز غفارپسند 10 114

 9175641953 شهرک گلستان میدان غدیر طبقه فوقانی بانک کوثر طبقه دوم فرخنده فرس 10 115

 36203205 جنب امالک پوریا 3و2شهرک بزین پشت پارک حاشیه ای بین نسترن  مهناز اسکندری 10 116

 36205833 گلستان بلوارعالمه امینی بعدازخیابان االله نسرین ابراهیمی 10 117

 37270216 11خیابان آزادگان نبش کوچه  اتابک جعفری 11 118

 37271860 14و 12بلوار فضیلت جنوبی حدفاصل کوچه  سارا داریا 11 119

 37300478 ریاستی اول بلوار سرداران بلوار ابونصر غربی سیده سمیه حسینی 11 120

 37354324 بلوار سرداران نبش بلوار فرصت شیرازی سمت راست محمدحسن بهرامی 11 121

 37279099 حد فاصل پل شهدای پودنک و پل غدیر بلوار سرداران نبش بیست متری نسترن بعد از پل هوایی عابر پیاده مریم رنجبر 11 122
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