
  حوزه شھردار و معاونت ھا
 آدرس تلفن عنوان

شهردار ردفت   شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان
  باغستان

شهرداردفتر   


شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان 
  باغستان

شهرداری -الله دوم اصلی-ليعصربلوار و - باغستان   دفتر امور قراردادها
  باغستان

 معاونت اداری و مالی
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان 

  باغستان

 حراست
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان 

  باغستان

 مرکز پيام شهرداری مرکز
شهرداری -اصلیالله دوم -بلوار و ليعصر- باغستان 

  باغستان

۸۵۰۰ معاونت فنی و شهرسازی
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان 

  باغستان

 امور مالی
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان 

  باغستان
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان  حقوقی

  باغستان
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان  بازرسی

  باغستان
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان  ماده صد

  باغستان
شهرداری -الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان   اجرائيات

  باغستان
شهرداری -دوم اصلی الله-بلوار و ليعصر- باغستان   يکدرصد- اصناف 

  باغستان
 مرکز پيام آتش نشانی

  
روبروی - بلوار امام خمينی-دهمويز–باغستان  خدمات شهر

  کالنتری دهمويز
روبروی - بلوار امام خمينی-دهمويز–باغستان  خدمات شهر

  کالنتری دهمويز
 



 مناطق يازدھگانه
 آدرس تلفن عنوان

  ۶۵۲۳۷۷۷۷  فضای سبز
و  ۱۲و ليعصر بين  اربلو–خادم آباد - باغستان

۱۳ 

   ۶۵۲۳۰۵۰۰ امور شهر

  ۶۵۲۳۹۲۰۰ عمران
الله دوازدم )ص(بلوار رسول اکرم–باغستان 

ورودی شهرک -شهريار-تهرانجاده –اصلی 
 شهيد مطهری

  ۶۵۲۳۸۹۰۰- ۶۵۲۳۸۸۰۰ روابط عمومی
روبروی - بلوار امام خمينی-دهمويز–باغستان 

 کالنتری دهمويز

  ۶۵۲۳۱۸۹۸ تاکسيرانی
روبروی - بلوار امام خمينی-دهمويز–باغستان 

 کالنتری دهمويز

 درآمد
۶۵۲۳۸۳۳۳  

-الله دوم اصلی-بلوار و ليعصر- باغستان 
 شهرداری باغستان

 سعيد آباد- باغستان  ۶۵۶۰۲۲۲۲ سالن امير کبير

    ۶۵۶۰۵۲۳۳ خانه فرهنگ امير کبير
 ۶۵۹۵۶۲۶۳ فرهنگسرای تفکر

    ۶۵۲۳۱۸۹۸  ترافيک

  ۶۵۷۳۴۰۹۹  سالن بابا سلمان
انتهای سوم غربی ) عج(بلوار حضرت وليعصر

  محله باباسلمان
  خادم اباد  ۶۵۲۳۶۳۰۰  سالن خادم آباد
    ۶۵۲۳۶۵۸۹  خانه فرهنگ بهار
  محله صادقيه  ۶۵۹۵۸۳۸۷  ورزشگاه صادقيه

    ۶۵۹۵۸۳۸۷  ۱ناحيه 
    ۶۵۶۰۲۱۵۵  ۲ناحيه 
    ۶۵۷۳۵۱۴۱  ۳ناحيه

  ۴و ۳بين الله - بلوار و ليعصر- باغستان  ۶۵۲۳۰۱۰۲  اتوبوسرانی

  ۶۵۲۳۲۹۰۰  شورای شهر
روبروی -بلوار امام خمينی- دهمويز- باغستان

  ۱۱۸کالنتری 

  ۶۵۲۳۹۳۹۴  سازمان نوسازی و بهسازی
 ۱۳و۱۲بين الله) ص(بلوار رسول اکرم

  سعيدآباد-باغستان-شرقی
    ۶۵۶۰۶۱۶۱-۲  اورژآنس

 
 
 
 
 



 


