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 شماره تلفن آدرس نام و نام خانوادگی دفتریار نام ونام خانوادگی سردفتر

 36671224 بلوار شیخ احمد کافی روبروی شهربازی  ----- کاظم سالمی پاریزی محمد 7 1

 36623274 سمت راست 6 شماره کوچه رازی خ ابتدای برق چهارراه ندیمی  اعظم صفری کوچی محمدی سلمان 13 6

 36677122 خ شهید رجائی  مهدی پورخسروانی  مرضیه زیدآبادی 62 4

 36424147 الزمان صاحب مسجد جنب خمینی امام خ- پاریز پاریزی خدابخشی زهرا نسب پاریزی حسینی یارعلی 62 3

 36673226 سیرجان ، خیابان ابوذر غفاری  فرشته فیروزآبادی خشوعی پاریزی رضا 35 5

 36623272 تراشکاری زرندی جنب آزادی میدان ضلع شمالی باسفهرجانی اکبر منصوری فاضل سیدمحمد 32 2

 36672324 شهربابك جنب بانك سپه  راه چهار نبش فرزانه محمدی مسعود مکی زاده 27 7

 36625226 اجتماعی تامین روبروی تختی خ تقاطع صادقی دکتر بلوار مریم انصاری نژاد نوری حسن محمد 73 2

 36647413 احمر هالل داروخانه روبروی تختی خ کرانی نیا ستوده محبوبه نیا کرانی ستوده محمود 75 2

 36622552 17+ پلیس روبروی پیروزی بلوار پارسا فرناز نسب حسینی محمد سید 72 17

 36425167 بانك کشاورزیجنب  -امام  یابانخزید آباد  غالمرضا زیدآبادی نژاد آبادی زید مهدی 21 11

 36427133 جنب بانك تجارت رضا امام بلوار شهر نجف شهبا معصومه آبادی پور نجف عباس 22 16

 36624763 خیابان شهید شفیعی، فلکه گیتی نورد ابتدای خیابان شهید شفیعی مجتبی آباده وحید اسدی 22 14

 36677261 صفاری چهارراه نبش بالل خیابان کیش اسالم فهیمه نیا خضری احمد 24 13

 36624425 فرزانگان دبیرستان روبروی مقداد چهارراه مقداد خ یادگاری ده حسین محمد زیدآبادی حمیدرضا 114 15

 36641572 جانی باسفهر فروشگاه روبروی شهریور 17 خیابان پورخراسانی انیس پناه امامی محمود 167 12

 36627471 چهارراه شهسوار ، ابتدای خیابان نصیری جنوبی جنب کتابفروشی شمس جنب نان فانتزی  علیپور رضا افشار پور قاسمی ناصر 164 17

 36641516 چهارراه سپاه ابتدای خ سعدی روبروی درمانگاه  زهرا فیروزمند مجید یغمایی 143 12

 36654726 ، طبقه فوقانی نمایشگاه اسدی خ آیت ا... سعیدی ، روبروی بازار مهر سمیه زرگریه زاده رسول زنگی آبادی 135 12

 36624772 سعیدی... ا آیت ملی بانك جنب مقداد خ فرسامه پارسا شهبازی هادی 132 67

 36623243 2 ک نبش جانباز میدان به نرسیده ابوریحان خ اسالملو ضیاءالدین االمینی روح حسین 157 61

 36673322 2 ک نبش ایرانیان حکمت بانك روبروی جنوبی طالقانی خ محبوبه ستوده نیا کرانی صالحی حسن محمد 154 66

 36621266 سعیدی... ا آیت خ نبش آزادی  میدان پور آتشی راحله نژادی صفی رحیم 155 64

 36671347 ابوریحان)حافظ( چهارراه به نرسیده شهریور 17 خ نیا کرانی ستوده مهدی جهانشاهی محسن 175 63

 36427723 نبش میدان پارسیاننجف شهر  ----- سلطانی نژادمحبوبه  123 65

 36652716  الملك نظام خواجه بلوار ابتدای پرست وطن زهرا فیروزآبادی نرجس 124 62

 36646211 دی مجتمع دادگستری روبروی آبادی اسد الدین جمال سید بلوار آبادی مکی فریبا پور نورمندی عباس 123 67

 36442116 دادگستری جنب جمال سید بلوار سهیلی عبدالرضا راد اسماعیل فاطمه 676 62

 36627174 656 پ جنوبی نصیری خ یادگاری ده  مریم زاده مکی حمید 617 62

 36622777 خیابان مقداد نرسیده به چهارراه شیخ احمد کافی جنب پست بانك  ----- بمانی جمشید 612 47

 36442272 نشانی آتش پشت ک وحید خ ابتدای قریب راه سه قرائی پور خضری نسیبه نسب نادری زهرا 663 41

 36655222 برق اداره جنب برق چهارراه سعیدی.. ا آیت خ ----- زرگرپور ناصر 647 46


