نام شهرستان

نام اداره

آدرس

کدپستی اداره

غرب

شاهین ویال ،میدان فاطمیه ،جنب اداره پست

3146814181

شماره تماس

حوزه خدماتی
شمال :غرب تقاطع بلوار استقالل و بلوار موذن تا باغستان غربی

خدمات مشترکین

34419819

واحد بهره برداری (حوادث)

34422500

طراحی

34419819

مالی و اداری

34420077

مجری طرح

34416187

تلفنخانه

34419819

جهازیها ،شهرک بهارستان ،شهرک گلدشت ،شهرک طالقانی

34606166

شمال :خ شهید بهشتی -از میدان شهید آجرلوتا بزرگراه کرج  -قزوین

جنوب :خیابان شهید بهشتی از میدان شهید آجرلو تا باالی اتوبان
غرب  :آزادراه کرج –قزوین
شرق :ضلع غربی-بلواراستقالل و بلوار جمهوری
نام شهر  :شاهین ویال ،صوفی آباد ،حیدر آباد ،حصارک باال ،رجایی شهر ،کوی قائم ،وهرجرد،
کوی کارمندان شمالی ،کوی اتحاد ،باغستان ،بیدار چشمه ،چنارک ،هلجرد
روستا :سیاهکالن ،محمود آباد ،خوارس ،نوجان ،دروان ،آتشگاه
شهرک ها :شهرک یاس ،شهرک ظفر ،شهرک امامیه (اوقافیا) ،شهرک بهداری ،شهرک

خدمات مشترکین

غرب 2

خیابان درختی ،نبش خیابان دوم ،ساختمان آتالنتیک،
طبقه دوم ،پالک  13واحد  3و  4و5

3133773416

کرج

فردیس

جاده مالرد – گلستان 26

3169935163

ماهدشت

ماهدشت – خیابان شهید بهشتی – بلوار بسیج

3189973619

34606155

جنوب :آزاد راه کرج قزوین از ترمینال شهید کالنتری تا بلوار گلزار غربی

واحد بهره برداری (حوادث)

34422500

غرب  :آزادراه کرج -قزوین از بلوار گلزار غربی تا خیابان شهید بهشتی

طراحی

34419819

شرق :از میدان شهید آجرلو  -خیابان چهارصد دستگاه تا ترمینال شهیدکالنتری

مالی و اداری

34420077

روستاها – شهرکها:

مجری طرح

34416187

نام شهر کوی ولیعصر ،گلشهرویالی شرقی ،کوی کارمندان جنوبی ،مهرویال ،دولت آباد،

تلفنخانه

34419819

گلشهر ،دهقان ویالی  1و ، 2کرج نو ،حصارک پایین ،رضاشهر

خدمات مشترکین

36634510

واحد بهره برداری (حوادث)

36634511

شمال :ریل راه آهن سرحد آباد

طراحی

36634501

جنوب :کانال فردیس بلوار مارلیک

مالی و اداری

36634505

غرب :کانال غربی فردیس

مجری طرح

36662350
36634502

شرق :هفت جوی جاده شهریار

تلفنخانه

نام شهر – روستاها – شهرکها  :فردیس -شهرک سیمین دشت  -هفت جوی

36634501
شمال  :مهرشهر
جنوب :صفادشت

تلفنخانه

37309090

غرب  :اشتهارد
شرق:عباس آباد -جعفر آباد
نام شهر – روستاها – شهرکها :ماهدشت -شور قلعه – علی آباد – احمدآباد  -راشته

36209640

جنوب

محمدشهر  -ابتدای بلوار دشت بهشت

3184749567

کرج
شرق

کرج ،خیابان طالقانی شمالی ،روبروی فروشگاه فرهنگیان

3143815141

حصار

میدان کرج ،خیابان شهید بهشتی ،جنب پل حصار

خدمات مشترکین

36216602

شمال :ریل راه آهن میدان تره بار

امور بهره برداری

36216603
36216601

جنوب :ماهدشت عباس آباد
غرب  :مهرشهر

امور مهندسی و نظارت

36203811

شرق :شهرک ناز خوشنام

امور مالی و اداری
حوادث

36209637
36216600

نام شهر – روستاها – شهرکها :مشکین دشت -محمد شهر -فرخ آباد -زیبا دشت – ده

مدیریت

36216604

خدمات مشترکین

34426085

واحد بهره برداری (حوادث)

34419182

طراحی

34419183

غرب از ابتدای بلوار جمهوری تا ضلع شرقی ترمینال شهید کالنتری

مالی و اداری

34419184

شرق مرز غربی آژانس 2و3

مجری طرح

34475184

تلفنخانه

آسارا

جاده چالوس ،کیلومتر  42روستای آسارا ،جنب بخشداری
آسارا

نظرآباد

3156633111

خدمات مشترکین

3155161989

حوادث

35270382

(ساختمان شماره
)2

45356222

طراحی

45352189

جنوب :اشتهارد

حوادث

 45356222غرب  :استان قزوین
 45348550شرق :ساوجبالغ

خدمات مشترکین
نظرآباد ،میدان سپاه ،پشت بانک سپه

شهر کرج شهر گرمدره شهر آسارا

45353032

مجری طرح
نظرآباد

نام شهر – روستاها – شهرکها:

شمال :ساوجبالغ

3331671565

نظرآباد

شمال عظیمیه حسن آباد تا شرق دانشگاه هنر
جنوب راه آهن تهران تبریز حدفاصل ج محمد شهر تا سرحدآباد

34426082
32222956

بهره برداری

نظرآباد ،میدان سپاه

34426081

گلستانک – ولدآباد – جعفرآباد – همایون ویال – عباس آباد – علی آباد گونه

45346093

نام شهر – روستاها – شهرک ها:

شهرستان نظر آباد -شهرک آزادگان -شهرک فخر ایران -شهرک سیمان آبیک-روستاها :نجم
 45364190-1آباد -شیخ حسن –وایبک –قبچاق-خسرو آباد -حسین خانلو-احمد آباد -صالحیه –رضا آباد-
چگینی -گازرسنگ -حسین آباد –صفر خواجه -کله بهرام -اسالم آباد-ازبکی -قلعه شیخها-

331791683
مالی و اداری

45355490

کاظم آباد -فتح آباد -خرم آباد

شمال :نظر آباد
جنوب :اشتهارد
خدمات مشترکین
نظرآباد

تنکمان

نظرآباد ،شهر تنکمان ،خ امام خمینی ،انتهای خ انقالب ،ک
حافظ

44632618

غرب :نظر اباد
شرق :ساوجبالغ

3335134634

نام شهر – روستاها – شهرک ها:
شهر تنکمان -روستاها :قلعه اذری – دنگیزک  -ابراهیم بیگ  -انبار تپه  -قاسم آباد کوچک-
نوکند -فیروز اباد  -حاجی بیگ -بختیار  -علی سید  -کریم آباد – محمد آباد  -دولت آباد -

اشتهارد

اشتهارد

بلوار آیت اهلل خامنه ای ،جنب فرمانداری

3187154161

ساوجبالغ

ساوجبالغ

هشتگرد ،بلوار آیت اهلل خامنه ای ،جنب اداره ثبت اسناد

3361659893

اقبالیه  -نصرت آباد  -عبدل آباد  -قشالق محمد لو

سرپرست اداره تنکمان

44633299

خدمات مشترکین

37722900

واحد بهره برداری (حوادث)

37722416

طراحی

37729200

مالی و اداری

37729200

شرقسه راهی اخترآیاد

مجری طرح

37729200

شهر  :اشتهارد

تلفنخانه

37722899

خدمات مشترکین

44223819

واحد بهره برداری (حوادث)

44222918

شمال :انتهای پائین محله
جنوبروستای قانلی بالغ
غرب جاده بوئین زهرا نرسیده به فتح آباد

روستاها –جعفر آباد ،رحمانیه ،جارو  ،فردآباد ،مختار آباد  ،گنگ  ،نکوجار  ،قره توپراق  ،قانلی
بالغ  ،ایپک  ،قوزلو  ،حسن آباد  ،مراد تپه  ،صحت
شهرکها:شهرک صنعتی اشتهارد  ،شهرک صنعتی کوثر

شمال :شهر جدید

طراحی

جنوب  :حاجی آباد
غرب  :شهرک کوثر

 44227871-2شرق :پل کردان

نام شهر – روستاها – شهرکها  :شهر جدید هشتگرد  ،فشند ،خور ،عرب آباد ،هیو ،شلمزار ،
مالی و اداری

 44227871-2هشتگرد قدیم  ،قاسم آباد بزرگ ،حسین آباد خرابه ،حاجی آباد ،قرقباد ،قنبرآباد ،
احمدآبادآران ،رضاآبادآران  ،آران ،سرخاب ،نمکالن ،ایقربالغ ،سعیدآباد ،مسعودیه ،درخشانیه،

مجری طرح

44220266

تلفنخانه

44227871-2

عباس آباد بزرگ وکوچک  ،قاسم آباد آقا ،ینگی امام  ،تهراندشت ،تهران ویال ،گلسار  ،پل
کردان ،شهرک بعثت  ،شهرک کوثر ،میدان امام حسین

خدمات مشترکین

44385977

واحد بهره برداری (حوادث)

44385978

طراحی
چهارباغ

جاده قدیم کرج ،هشتگرد ،جنب شهرک طاوسیه

3364138889

ساوجبالغ

چندار

کوهسار ،بلوار امام خمینی ،جنب اداره مخابرات

3365153114

طالقان

طالقان

خیابان شهرک سازی ،خیابان اداره دارایی ،جنب اداره پست

3369116856

مهرشهر

مهرشهر

کیانمهر ،بلوار نور ،نبش میدان پلیس ،منطقه برق مهرشهر

3187831141

غرب  :عباس آباد

 44227871-2شرق  :جاده قزلحصار

مالی و اداری

44227871-2

مجری طرح

44220266

تلفنخانه

44227871-2

خدمات مشترکین

44326906

واحد بهره برداری (حوادث)

44222918

طراحی

44227871-2

مالی و اداری

44227871-2

مجری طرح

44220266

تلفنخانه

44227871-2

خدمات مشترکین

44724433

واحد بهره برداری (حوادث)

شمال  :چهارباغ
جنوب  :شهرک دانشگاه

 4472223344722243

مالی و اداری

44726127

مجری طرح

44726227

خدمات مشترکین

33218237

واحد بهره برداری (حوادث)

33218231

طراحی

33218237

مالی و اداری

33218247

مجری طرح

33218234

تلفنخانه

33218244-5

نام شهر – روستاها – شهرکها  :قوهه ،عرب آباد ،محمدآباد افشار  ،رامجین  ،لشکرآباد،
شهرک حمیدیه ،شهرک بهروزسرا ،کوی یاران ،اقدسیه  ،جاده سهیلیه ،کوی راز  ،قزلحصار،
ملک آباد ،مهدی آباد  ،شهرک ابریشم ،شهرک علوی  ،شهرک امام رضا  ،شهرک دانشگاه ،
شهرک الهیه  ،سلطان آباد  ،ابراهیم آباد ،زکی آباد ،زعفرانیه ،رمنده ،اسماعیل آباد  ،شورقلعه
 ،چهارباغ  ،جاده قدیم هشتگرد
شمال  :بریانچال
جنوب  :جاده قدیم کرج  -هشتگرد
غرب  :کوشکذر
شرق  :برغان
نام شهر – روستاها – شهرکها  :آردهه  ،سیرود ،سیبستان ،کوشک زر  ،باغ شهر آرین ،شهرک
افشاریه ،شهرک طاووسیه  ،صفائیه  ،بازارآهن ،برغان  ،بریانچال ،سنج  ،وامکوه ،سرهه ،کوهسار
شمال :مازندران
جنوب :ساوجبالغ
غرب  :قزوین
شرق :گچسر
نام شهر –شهرکها:
روستاها – ناریان دیزخیکان -پراچان -مهران -خچیره -دهدر -گته ده -دراپـی –گـراب -
اسـکان  -جوستان -مرجان –کویین -نساعلیا -نویز علیا-کرکبود-هشان -ابصار -سفچ خانی-
منگالن-حصیران -گوران-خودکاوند
گلیرد-اورازان-کرود-سگران چال –سگران -نویزک-بزج-اوانـک -محسـن ابـاد -وشـته -شمال :اتوبان
جنوب :فرودگاه پیام
غرب :جاده قزلحصار
شرق :جاده محمدشهر
نام شهر – روستاها – شهرک ها :مهرشهر – فاز  1و  2و 3و 4و – 5آق تپه  -سهرابیه-ده
قزلحصار -کیانمهر

خدمات مشترکین

34713075
مستقر در

واحد بهره برداری (حوادث)
مهرشهر

کمالشهر

کمالشهر ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به میدان سمت
راست ،ساختمان اداری تجاری پاسارگاد ،واحد 10/11

3199935447

مهرشهر

شمال :اتوبان

33218231

جنوب  :ریل راه آهن

طراحی

33218235

غرب  :دیوار انبار نفت (شهرک الهیه)

مالی و اداری

33218247

مجری طرح

33218234

تلفنخانه

33218244-5

شرق  :جاده قزلحصار
نام شهر – روستاها – شهرک ها :کمالشهر -خرمدشت -پیشاهنگی -شهرک امیرالمومنین

