
فکس  تلفنخانهآدرس ادارهتلفن  رئیس نام و نام خانوادگی رئیس ناحیهناحیهشهرستانردیف

از1 ضا سیوندیان1ناحیه شیر 38114198روبروی پادگان زریه- بلوار استقالل38209426علیر
از2 32299457(گاز)میدان آزادی32299458عیل درخشان2ناحیه شیر
از3 37368651بلوار دالوران بسیج- میدان کوزه گری37368651رحیمیان نسب... عبدا3ناحیه شیر
از4 38115414ابتدای ورودی شهرک گلستان36223378وحید پیکری4ناحیه شیر
از5 38775413-صدرا36435089سهراب دهقانیصدراشیر
43526001نداردبلوار دانشگاه 43526001شاپور روستا ارسنجان ارسنجان6
354336902-54336801خیابان شهید محبی- شهرک فاطمیه - جهرم 54336804محمد کاظم بهمن زادگان جهریمجهرمجهرم7
85448275154483480کوچه - خیابان شمس آبادی - قطب آباد 54483480محمد جواد رمضانیقطب آبادجهرم8
5450234554502345ابتدای خیابان انقالب نرسیده به شورای حل اختالف- خاوران 54502345رحمت هللا قادریخاورانجهرم9

5450234554502345خیابان شهید محمودی فرد- باب انار 54502345رحمت هللا قادریباب انارجهرم10
44550200نداردبلوار رسداران  اداره گازناحیه اقلید44552347محمد حیدریاقلیداقلید11
4433677644337300بلوار شهید چمران44337900مهران آئینهآبادهآباده12
4439333244392268خیابان امام خمیبی44393738عیل همبیصغادآباده13
4438370044384003خیابان شهید بهشبی44383753یاشار بیات اصلبهمنآباده14
4438886844388828بلوار بسیج خیابان گاز44388808مصطفی نوشادایزدخواستآباده15
4437362744374676بلوار گلستان کوچه جنب بانک میل44374717خلیل قیویم زادهسورمقآباده16
4440550044405479خیابان بهار-شهرک ویل عرص-بوانات44405479حسنعیل رمضانیبواناتبوانات17
ی علیپورکره ایرسچهان18 4442383844424064خیابان پروین اعتصایم-شهر کره ای-رسچهان44424064امیر
ی-بلوار دانشجو-خرامه32727931(رسپرست)محمد عزیزی نیاخرامهخرامه19 _32727932جنب دادگسیی
5262810552628106خیابان شهید بهشبی. شهرک گلدان. خنج52628106جالل کارگر جهریمخنجخنج20
53560045نداردبلوار صدرا-داراب53561200مهدی ربییعدارابداراب21
53645641نداردشهرک جواد االئمه خیابان فرهنگ-جنت شهر53645642ابراهیم بهرایمجنت شهرداراب22
53725033نداردخیابان تخبی-حاجی آباد53725261مصطفی محبیزرین دشتزرین دشت23
ی-فسا53335592عیل بردبارفسافسا24 5333559253335216(ع)میدان امام حسیر
53432254ندارد(س)کوچه روبه روی حسینیه فاطمیه-بولوار معلم-زاهدشهر53432254وحید اسدیزاهدشهرفسا25
53462536نداردخیابان شهدا-سمت چپ-ورودی شهر-ششده53463969محمدمهدی فیاضیششدهفسا26
53423838ندارد(ع)انتهای خیابان امام عیل-نوبندگان53423838وحید اسدینوبندگانفسا27
54527590نداردشهر قیر بلوار امام عیل خیابان فدک کوچه شهروند54527580نارص احمدپورقیرقیر28
کت گاز7136722737یحبر رحییماردکانسپیدان29 36724994ندارداردکان خ ترمینال خ شهیدنارصی رسر
3678313136783132هجرت3شهربیضاء بلوارجمهوری کوچه 7136783132محمدقاسم اخیم نسببیضاسپیدان30
کوارکوار31

ی
ي گاز- كوار7137823051شعبان صادق ندارداداره گاز    – خيابان بيست میی

52452664نداردبلوار سعادت، روبروی سپاه 52449444شهداد قائدیگراشگراش32
ی اعتمادپورالرالرستان33 7152251347ندارد 15کوچه - غدیر جنونی , فلکه قبله , شهرجدید - الر 7152255070محمدحسیر
7152515558نداردکوچه مسجد فتح- بلوار ابوذر غفاری- اوز7152515558محمدفضویاوزالرستان34
4333602543334235روبروی زیر گذر معلم- بلوار امام عیل - مرودشت 43336026رضا زاریعمرودشتمرودشت35

آدرس و تلفن ادارات گاز استان فارس 



4347348243473494سیدان چهارراه رسآسیاب به طرف باغ بدره43473400مجتبی زارعسیدانمرودشت36
53229350ندارداستهبان بلوار قائم پایینیی از بیمارستان قدیم53229350مهدی تقوااستهبان استهبان 37
یاستهبان 38 ی میدان 53281390محمد جواد ایزدیرونیر 53281390ندارد بهمن روبروی شهرداری 22رونیر
ی برخوردارصفاشهرخرم بید39 4445517144450654روبروی فرماندیه انتظایم. بلوار وحدت -صفاشهر 44455171حسیر
ی امایم خواهقادرآبادخرم بید40 4449453044493627میدان معلم جنب دادگاه عمویم-قادرآباد 44493627افشیر
52725347نداردانتهای کوچه19المرد میدان  امام بلوار شاهد کوچه 52723126مسلم فایلالمردالمرد41
52824032نداردشهر مهر میدان معلم خیابان مروارید52824377(هماهنگ کننده ناحیه )محمود فرزانهمهرالمرد42
4356763643565689سعادت شهر بلوار عیل آباد جنب آتش نشانی ساختمان اداره گاز پاسارگاد43565689ابوذر ستودهسعادت شهرپاسارگاد43
ی لشکرینورآبادممسبی44 4252442142524223بلوار امام جنب پارک انقالب-نورآباد 6911-6910حسیر
اقفراشبندفراشبند45 38752385نداردفراشبند بلوار انقالب روبروی ستاد فرماندیه38752100فرزاد ارسر
وزآباد46 وزآبادفیر 71387256827138722906بلوار ش بهشبی 7138725682محمد عیل عطاریانفیر
وزآباد47 71387729267138772008بلوار گلستان7138772926رضا ترکانمیمندفیر
زاکوچک خان 53827760محمد جواد خصوضنی ریزنی ریز48 5382776053827060نی ریز بلوار میر
5389421953894219آباده طشک خیابان امام خمیبی روبروی بیماستان 53894219(رسپرست)مسلم عزیزی امدادگرآباده طشک نی ریز 49
5386459753864596مشکان بلوار امیر کبیر خیابان فرهنگ 53864597(رسپرست)داود نظری امدادگر مشکاننی ریز50
3784520037844200 10کوچه - خیابان امام خمیبی - رسوستان 37844200غالمرضا محمدیرسوستانرسوستان51
یرستم52 ی خیابان 7142644484ابوذر جعفریمصیر ی اداره گاز35مصیر 7142643185 میی
ضا صفری کازرونکازرون53 42237355-42239220071//42239320-071کازرون ـ انتهای خیابان حافظ جنونی ـ اداره گاز کازرون 42238000-071علیر
ین ـ نبش کوچه شهید قلندر حسبی 42413952-071احمد هوشمندی قائمیهکازرون54 ی 42413952-42412200071-071قائمیه ـ روبروی پمپ بیی
42434054-071ـــــــــــــــــــــنودان ـ ورودی شهر ـ سمت راست ـ اداره گاز شهر نودان 42433800-071حنظله مرادی نودانکازرون55
42455636-071ـــــــــــــــــــــخشت ـ بلوار امام خمیبی ـ نبش کوچه صداقت 42455637-071سید محسن پایمردخشتکازرون56
42444106-071ـــــــــــــــــــــکنارتخته ـ بلوار امام ـ جنب مرکز تصفیه آب 42444107-071سید محسن پایمردکنارتختهکازرون57
42474200-42473088071-071باالده ـ  بلوار معلم ـ کوچه جدید دوست 42475000-071مسعود فرامرزیباالدهکازرون58


