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1

937255766938225034حسین بانشیپارس آبان ژیار 
بیضاء بانش روبه روی جهاد  داخل اداره پست والفجر/ سپیدان فلکه والفجر والفجر شیراز

کشاورزی 

 جانباز فلکه جنوبی بهمن 22 خیابان کمربندی خرمشهر کازرونتلفکس917323404642330977داریوش اژدریاژدر آب سعید2

باالتر از بازارچه قدیم شهرداری خیابان اکبرآباد کوار*917100281437829373غالمحسین آشیاناطلس آب زمین سبز3

43واحد 4طبقه ساختمان رز نادر خیابان )انقالب( شیراز91711108533233528532300861رهام بیات افشه ارژن پارس4

271پالک  بلوارپاسارگاد شیرازتلفکس917308850138427176حسین موسویآب حیات شیراز5

3واحد  6/127معالی آباد مجتمع پنج هزار واحدی بلوک  شیراز9173872565مهردادمنصوریآب عمران رهپویان جنوب6

1واحد  4ساختمان امین طبقه  26خیابان فرگاز کوچه  شیرازتلفکس917202416038257287مهدی پیروی خاک آبانگاهآب و 7

ساختمان کوثر درب دوم خیابان ابوالفضل جنوبی خیابان امام رضا شهرک جوادیه شیرازتلفکس917703453936370699علیرضا شجاعیآب و خاک سازه پارس8

3پالک  2طبقه  سمت چپ 2ساختمان  3ابیوردی  بلوارچمران شیراز91234534493628187036262982محمدعلی هاشمی نسبفالت باختر اروند گاز آب و9

4نبش کوچه  عدالت شمالی بلوار شیراز91710338453830026738215426افسانه مفتاحیآبپخشان10

از پمپ بنزین باالتر بلوار امام روبروی شهرداری قائمیه کازرون91712110024241311542415924مهدی وکیلی آبچنار کازرون11

917145700034349440034349422عمادی محمدرضاآبرسان اسطوره 12

نبش خیابان امامت  بلوار شهید نعیمی المرد917184885152735590درویش حسن زادهالمرد آبروان کوثر13

10باالتر از پلیس + بلوارشهید رجایی فسا**9177311446ساسان الهیآبزا14

امام پاساژ فلکه امام جنب بانک کشاورزی قائمیه کازرون تلفکس 917121278842413193حسین اردشیریآبسار کازرون15

بلوارامام جنت شهر داراب91773242375364234853645551حیدر کرمیآبفشان جنت شهر16

109پالک  12کوچه  بیست متری امام خمینی شیرازتلفکس917110504838263195فتحی  محمدسروستان آبگستر17

میدان امام خمینی  فسا**9171128666فرهاد اسماعیل زادهآبیاب فسا18

46شیراز بلواررحمت شرقی چهارراه زندان انتهای پل کوچه 917112572038358879سجادی منش سجادآرام سوسازه آیریک19

66ساختمان آریا پالک  2خیابان استاد دیرین نبش کوچه  پل باغ صفا شیراز917307387132252163فالح فیروزآریا برج فیروز20

نبش کوچه اول خیابان شهید داوودی آبادهتلفکس917151168244343277روح اله  شیریآناهید آب زاگرس21

46نبش کوچه  روبه روی دارایی خیابان انقالب مرودشتتلفکس912933604043335757دهقانی رضاآوای آبنوس پارسه22

سمت چپ درب دوم خیابان چمران کوار91770705453782925037829251رحیمه امیرزادگانکوار باران گستر23

انتهای خیابان کشاورز جنب بانک کشاورزی آباده91731165704434566037829251اردوان معصومیبارش سازان جنوب24
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فوقانی امالک حمیدطبقه  6نبش کوچه  ابیوردی شیرازتلفکس917309372236280960سعید نعمت الهیبارمان سازه ماهور25

جنب بانک کشاورزی خیابان شهیدرجایی آباده طشک نیریزتلفکس917220673953894337امینی ءاسماقطره پارسه برنا26

3واحد ساختمان سام پشت پارک فلکه معلم شیرازتلفکس917323807437251955احسان سهرابیبنا سازان پریشان27

شیراز9171130629شعبانیبهرام بوستان آبیار28

نبش کوچه اول چهارراه سوم جنوبی بهمن 22خیابان  مرودشتتلفکس917809215243318277تورج بهمنیبیالن آب زاگرس29

30
پا سارگاد صنعت کوار

منصور غالمی حقیقی 

فرد
جنب رستوران مهر و ماه میدان امام حسین کوارتلفکس917318509537822335

خیابان شهید زاهدیان کوارتلفکس917712107232271340مجتبی شمسپارس آویژه آریا31

32
*917916208332293084مرتضی طباطباییپارس خطوط پردیسان

طبقه همکف  درب اول ساختمان میالد 2وچه  ابتدای خیابان هجرت فلکه اطلسی شیراز

1 واحد

 6نبش کوچه  بلوارشهید رجایی جهرم2754261327-917791096654261325مهدی حقیقتپارس عمران آبیار33

کشاورزی  به روی جهاد رو مبارزان بلوار آبادهتلفکس917151176344354610خجسته درناپرنیان قطره34

4واحد 562ساختمان  بانک سپه طبقه دوم فلکه گاز شیرازتلفکس917714263032292372آمنه بذرافکنپویا قطره پارس35

جنب مدرسه فرهنگیان خیابان جهاد نورآبادتلفکس917723459442544943ساسان کشاورزپویان آب ممسنی36

روبه روی بیمه آسیا خیابان ولیعصر نیریزتلفکس917314284953832286شهرام مهدی پورتاالب گستر37

75پالک  7کوچه  خیابان معلم میدان معلم شیراز917714042736307521حسین عشایریتراز آب سبز بستان لپویی38

7بلوارپاسداران خیابان کالهدوز ساختمان مهدی واحد  شیراز912376695038423857 محمدعلی سبک روحتوسعه مدرن آب وخاک آریا39

جنب آموزشگاه سبحان نژادچهارراه اصالح  شیراز**9177151359 نوروش حسن قاسمیباران ثنا40

 3واحد 3طبقه  ساختمان امیر نرسیده به تقاطع بعثت بلوارزرهی شیراز917113091636499915امراله جاماسبجام پی شیراز41

طبقه فوقانی غذاخوری هفت خوان هرابال بیضاء سپیدانتلفکس917104637936782899مجتبی زارعجوانرود گستر پارس42

طبقه همکف 106پل باغ صفا ابتدای خیابان نشاط پالک  شیراز917306418132301192 غالمحسین اسکورچیحافظان آب و خاک43

3واحد  20درب  ساختمان رز سمت چپ الف 4کوچه  همت جنوبی شیرازتلفکس3 91711405256320967امین نامداریدرآب نسیم شیراز44

متری 45خیابان  2ناحیه  صفاشهر9171538421مهدی فداییدماسنج شمال فارس45

میدان بسیج سعادتشهرتلفکس917728639943566285معتضدیان محمددهکده سبز کوروش کبیر46

فردروبه روی نانوایی سفید  خیابان شهید رجایی جهرمتلفکس917791722954264420قصوری جهرمی محمدره آب بارش پارسیان47

107واحد پاساژ فروسی شیراز پل حر91733133795364224053644213امید علی امیدیرها آب گستر دارابگرد48
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935 قوام پالک نرسیده به حسینه 31نبش کوچه  لطفعلی خان زند شیراز91711357933223453132234530امیر باقری نژادروان آب پاسارگاد49

50پالک  4 بن بست خیابان تلخدشت بعد از چهارراه ستارخان شیرازتلفکس3 91710838296493746عیسی محمدی پارسرود باران  50

1پالک  7کوچه  خیابان شرقی فلکه فخر آباد شیرازتلفکس3 91771587282324557مصیب مرادیرویا قطره پارس51

6 فیروزآباد خ جهاد ساختمان وکال طبقه همکف واحد917387301638724318حاتم حیاتیزرآب کوشای ناژین52

140پالک  )کاظمی( کوچه اباذر 53کوچه  خیابان قصردشت شیراز3 36270148 91710455796260623محمد مهدی جواهریزمین ترازان پارس53

طبقه اول ایران جنب خشکبار خیابان عفیف آباد شیرازتلفکس917718067636235434بیژن یثربیسپند آب قطره پارس54

حدفاصل بین اداره برق وگاز بلوار هجرت نورآبادتلفکس917122409042544016امیری اصغرآب ممسنی سحر55

114پالک  نظری شهیدکوچه  خیابان شهید یزادن شناس آباده91710925194434635544346355سپهر جواد محمدسورآب سازه پارس56

57
3 32262085 91730475992275863رضا فداییسینا قطره فارس 

جنب بانک  13نبش کوچه  بیمارستان میرحسینی از هجرت بعد بلوار فلکه اطلسی شیراز

 طبقه اول ملت

4ساختمان امیرکبیر واحد  سیاحتگر ابتدای بلوار امیرکبیرروبه روی ترمینال  شیراز91773787603820239738318217هومن محمودیشبنم بارش58

 4متری مهرآفرین کوچه  20حجت آباد شهرک سامان  شیراز9177241017علی نوشادیشبنم بارش کیان پارس59

مجتمع کشاورزی شهاب قطره  نسیم داروخانه دکترجنب  اتوبان شهید رحیمی المرد91738195405272774852727164مهدی غالمیشهاب قطره کویر60

روبروی اداره پست   مطهری بلوار اقلید344531904-917152970744531901محسن ولیجانیشومیز اقلید61

3 واحد بانک مسکنطبقه فوقانی  الرسول جنب مسجد قصردشت شیرازتلفکس4-917315355436310132سعید فصیحیان فردشیراز آب و راه نوین62

440پالک  ابیوردی خیابان سردار شهید ابیوردی یک بلوارچمران شیراز3 36463507 91730559636463502راجع حمید رضاشیراز پردیس پارس63

سمت راست درب اول  6کوچه  خیابان انصار بلوار شهیددشتی فیروزآباد*917704742438722923الماس شاه محمدییاران شیرین سو64

میدان خلیج فارس فسا91713130325335643253315292بهرام قناعتیانصنایع تولیدی گلزار فسا65

سابق جنب جهاد بلوارارتش کازرون*917921331042330118عفیفیان یاسرعفیف آب کازرون66

نرسیده به آتش نشانی  خیابان جمهوری اسالمی فساتلفکس917117288253313033علی اکبر بختیاریفارس دشت آراء67

214 واحد طبقه دوم پاساژ ملت خیابان سعدی چهارراه زند شیراز91771467633224938332249383سیدعلی محمد نجفیفیروز طرح آرنگ68

69
 تلفکس917309907632307679محمد زارع کشت آب پارس

ساختمان باغ روبه روی استانداری جنب بانک مسکن باغ صفابین فلکه ستاد و پل  شیراز

 25 صفا طبقه دوم واحد

ساختمان هجرت چهارراه هجرت خیابان فردوسی شیراز332241667 1-91711114642231840بهرخ حقدانکشت آب شبنم فارس70

بانک کشاورزیجنب  زرقان شیراز9177282337قاسم زارعزرع پرسیس پارس کشت و71

درب اول سمت راست خیابان بهار کوار91207260083782771437828077رضاناجیکشتکاران مبین  فارس72

9174084874مریم مسحوقیکیان باران73
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دهستان سیمکان  بخش مرکزی بواناتتلفکس917108440844434116محسن نجفیکیان زرآب نوین74

چهارراه حافظیه به سمت اطلسی ساختمان ایران رادیاتور طبقه دوم شیرازتلفکس917118368132274981محمد رضا احراریسازه گسترش آب و75

بهمن  22خیابان  خیابان انقالب مرودشتتلفکس917126277443342228اسماعیل زارعگلدشت پارس هخامنش76

2طبقه  21نبش کوچه  ضلع غربی پارک آزادی بلوارآزادی شیراز3 32250782 91771135192250444شیبانی مسعودگیاه آب شیراز77

جنب مسجد حضرت زهرا خیابان ساحلی شرقی شهر اسیر مهر91777348575287209552872095مقیمی حامدآریا ماهان قطره مهر78

6غرفه شماره  بازارچه آسمان روبه روی جهادکشاورزی بیضاء سپیدانتلفکس917312587936783560محمد مهدی حاتم زادهمه آب لبرود79

مجتمع سروش طبقه اول جنب بانک کشاورزی باسکول نادر شیرازتلفکس917697228332322960حسین البرزی محمدمهاب رود جاوید80

طبقه دوم  2به سمت اطلسی ساختمان حافظ  راه حافظیه چهار شیرازتلفکس917117538132274981بورنجان شیرازی مجیدمهدآب فارس81

میدان غدیر )مصدق ( فروشگاه بلوچی  شیرازتلفکس8-917706305537352917حسین زارعآب قطرهد مه82

83
9171171288سید اصغر مرتضوی فرمهرآب

2222502-

32229921 3
32246941

فروشگاه  روبروی درمانگاه نادرکاظمی ابتدای بلوارسلمان فارسی میدان ولیعصر شیراز

 قطران

روبروی پارک محلی سه راه مدبر خیابان فردوسی دروازه اصفهان شیراز332244257 91711759132246135سید رسول مرتضوی فرسازه مهندسی آب و84

مرودشت خیابان تختی جنب استادیوم ورزشی 901963550743314016رحیم فالحیپارس نگین آبشار85

طبقه اول 99میدان قصرالدشت نبش کوچه  شیراز917456375336313042امین رهنمااندیشان کیان پارس نگین سبز86

1 واحد 260ساختمان  3خیابان ابیوردی  از متر بعد 50چمران  بلوار شیرازتلفکس917112215236270914بابک گورنگینوین آب گستر87

4اطلسی روبه روی هتل اطلس آپارتمان کاسپین طبقه دوم واحد  بلوار شیراز9173079381علی اکبرزارعنیل آب راه دانش88

شیراز ابتداى بلوار چمران روبروى پمپ بنزین ابیوردى ساختمان آریا طبقه 5 واحد 917103384536264510362912189محمد مهدى ثانىطرح سازه آرش89
شیراز فلکه مصدق بلوار غدیر کوچه 91645147912میالد کشتگرآریا پترو پوشش ایرانیان90




