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ستاد -ساختمان
مرکزی

آدرس
میدان طالقانی ،بلوار تعاون ،خیابان
فرهنگ ،روبروی تربیت ششم

کرج -منطقه یک
(حصار ،کالک پایین،
کالک باال ،اسالم آباد،
برغان ،بهار ،عظیمیه،
گوهردشت،
جهانشهر،باغستان
غربی ،باغستان،
شاهین ویال ،حصارک
باال ،گلشهر)
کرج -منطقه دو
(دولت آباد ،مهرشهر،
دهقان ویال ،مهر ویال،
درختی ،حصارک
پایین)
محمد شهر

خیابان بهار ،روبروی ستاد اجرایی فرمان
امام ،نبش خیابان دهقان

ماهدشت
اشتهارد
کمال شهر
مشکیندشت
فردیس

تلفن تماس
اپراتور01478333 :
میز خدمت03022402 :
تلفن دبیرخانه01478337 :
فکس دبیرخانه03023313 :
میز خدمت01478999 :
وصول مطالبات03130273 :
اشتراک پذیری03381004 :
رئیس امور مشترکین01478997 :

دهقان ویال ،بین دهقان ویالی اول و دوم،
جنب مسجد امام حسن

وصول مطالبات و میز خدمت04343443 :
نصب کنتور04480940 :
حوادث گاز منطقه04348244 :

خیابان امیرکبیر ،میدان توحید ،جنب اداره
پست
بلوار امام ،خیابان شهید بهشتی ،جنب
اداره آب
بلوار حضرت آیت ا ..خامنهای ،جنب
بوستان سعدی
بلوار شهید بهشتی ،ضلع شمالی شهید
بهشتی
تقاطع بلوار امام خمینی و شهید صیاد
شیرازی
سهراه حافظیه ،جنب بانک مسکن

امور مشترکین02041794 :
امور مشترکین08038380 :
امور مشترکین و میز خدمت08832398 :
امور مشترکین01838882 :
امور مشترکین02343444 :
اپراتور02249994 :

گرمدره

جاده مخصوص کیلومتر  ،33جنب بانک
سپه

نظرآباد

خیابان الغدیر جنوبی،خیابان پرپین چی

تنکمان

بلوار شهید نوضعیم ،بلوار دولت
بخشداری
بلوار آیت ا ..خامنه ایی ،خیابان شهید
دستغیب ،جنب اداره برق
ضلع شمالی میدان یادبود ،ابتدای خیابان
اسکان ،خیابان آرمان
سهراه بانو صحرا

هشتگرد قدیم
شهر جدید هشتگرد
کوهسار
چهارباغ

بلوار شورا ،خیابان کشاورز

طالقان

شهرک طالقان ،میدان شهید فالحی

گلسار

شهر گلسار ،خیابان دکتر بهشتی ،خیابان
شهید رجائی ،روبه روی پایگاه بسیج،
پالک 4
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امور مشترکین11340434 :
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امور مشترکین11032332 :
امداد11038000 :
امور مشترکین11023818 :
امداد11023070 :
امور مشترکین11832173 :
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امداد11033287 :
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