ادارات و سازمانهای دولتی منطقه  5شهرداری تهران :
آدرس

عنوان

الله غربی خیابان 16متری دوم شمالی خیابان هشتم نبش خیابان نهم پالک 1

شرکت آب و فاضالب شماره 57

شهران خیابان نیروگاه

شرکت برق منطقه ای

شهران انتهای کن

شرکت خطوط لوله ونفت ایران

اندیشه شمالی -کوچه شهید رحیمی  -بعد از نانوایی سنگکی -44055189
44055883

شرکت فاضالب

بلوار نفیسی ،نبش کوچه باریکانی
اکباتان ،شمال میدان بسیج
جاده مخصوص کرج،بلوار نفیسی
شهرزیبا میدان الغدیر خیابان مخابرات

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
شورای حل اختالف منطقه 5
صندوق بازنشستگی هما
مجتمع قضایی

فلکه دوم صادقیه  -بزرگراه کاشانی  -خ شهیدجهرمی  -جنب مجتمع نابینایان محبی مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
بلوار فردوس  -خیابان نبش خیابان ابراهیمی شمالی

مرکز آموزش و رفاهی فرهنگیان

441011111بلوار تعاون  -بلوار االله خ عدالت

مرکز مخابرات شهید زارعی

بلوار فردوس  -تقاطع خیابان سلیمی جهرمی

منطقه  4مخابراتی  -آیت اله کاشانی

متری نور 12بزرگراه کاشانی  ،خیابان جنت آباد جنوبی  ،نرسیده به کوچه

منطقه برق قدس

متری اول  ،پالک 16 25متری الله شرقی  ،نرسیده به خ 35جنت آباد جنوبی  ،خ

موسسات بین المللی تحقیقات و خدمات حقوقی اصول
مساوات

بلوار آیت هللا کاشانی  -بلوار اباذر  -روبروی بیمارستان پیامبران  -نبش کوچه گلها

کد 0501

ضلع جنوبی بلوار آیت هللا کاشانی  -بین جنت آباد و شقایق  -ساختمان بانک
پاسارگاد  -طبقه همکف

کد 0502

جنت آباد شمالی  -نبش انصارالمهدی -بهارستان  - 17ساختمان شیشه ای طبقه
اول

کد 0503

بلوار اشرفی اصفهانی  35 -متری گلستان  -روبروی آتش نشانی  -نرسیده به میدان
عدل  -پالک 50

کد 0504

تقاطع بلوار فردوس غرب و بلوار شقایق  -نبش کوچه شهید متقی  -کوچه  - 21پالک
17

کد 0506

همت غرب  -ابتدای کوهسار -روبروی پارکینگ جم  -پالک - 2طبقه اول

کد 0507

طبقه فوقانی بانک آینده-واحد - 4بلوار شهران  -فلکه دوم

کد 0508

بلوار آیت هللا کاشانی  -روبروی ساختمان اصلی شهرداری منطقه  -5نبش خیابان
عقیل  -پالک 380

کد 0509

باغ فیض  -تقاطع خیابان  22بهمن  -و امیر ابراهیم-نبش کوچه گلها =پالک  - 4طبقه
اول

کد 0510

جنت آباد  35 -متری شهید مخبری  -نبش  16متری دوم جنوبی  -پالک - 268طبقه
اول

کد 0511

 ،پالک 4جنت آباد شمالی  ،خ  35متری مخبری  ،خ  16متری اول  ،نبش کوچه

کمیته امداد امام خمینی استان تهران

عنوان

آدرس
جنت آباد جنوبی  ،نرسیده به 35متری الله  ،نبش والفجر  8پالک 72

اداره اوقاف و امور خیریه کن

کاشانی بعد از خیابان دانشور

اداره برق

خیابان کوهسار -ابتدای بهاران 44076983-44099293
شهرزیبا میدان الغدیر خیابان کانون میدان کودک
بلوار فردوس چهار راه شقایق 44115311-
خ فردوس ولیعصر جنوبی -جنب مترو
جاده مخصوص کرج ،خ شهید عموئیان
متری الله  ،کوچه والفجر 35 8جنت آباد جنوبی  ،نرسیده به خیابان
بلوار فردوس  -انتهای ولی عصر  -روبروی درب شمالی مترو صادقیه
شهرزیبا میدان الغدیر خیابان مخابرات
شهرزیبا میدان الغدیر خیابان کانون
شهرزیبا میدان الغدیر خیابان مخابرات
شهرزیبا میدان الغدیر خیابان کانون میدان کودک
بلوار آیت اله کاشانی-بعد از مسجد نظام مافی-خیابان بهمن نزاد
شهران-بلوار کوهسار-نرسیده به کالنتری142کن
اشرفی اصفهانی-پایین تر از میدان پونک-داخل  35متری گلستان
بلوار کاشانی-نبش بلوار اباذر-پارک سارا
سردار جنگل-بلوار سیمون بلیوار-خیابان محبان االئمه-تقاطع زیتون
شهرک اکباتان ضلع شمال میدان بسیج
جنت آباد جنوبی  ،نرسیده به  35متری الله  ،والفجر  8پالک  3و 5
تقاطع بلوار تعاون و شربیانی
شقایق جنوبی-نبش کوچه 16شرقی
سردار جنگل نبش خ پارک
سردار جنگل-بهار غربی  -میدان استاندارد
کاشانی-کوی کیهان-نبش کیهان

اداره برق قدس ناحیه کوهسار
اداره پست
اداره ثبت 1585
اداره مالیات
اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
اداره کل امور مالیاتی غرب تهران  -صادقیه
اداره کل تعمیرات وتجهیزات مخابراتی
اداره کل زندانها
اداره کل منطقه 4تلفن شهری
اداره کل منطقه 4تلفن شهری
ایستگاه آتش نشانی شماره 27
ایستگاه آتش نشانی شماره 74
ایستگاه آتش نشانی شماره 55
ایستگاه آتش نشانی شماره 80
ایستگاه آتش نشانی شماره 94
ایستگاه آتش نشانی شماره 98
بخشداری کن
تصفیه خانه آب
ثبت اسنادکن
سازمان آبفا
سازمان استاندارد
ستاد مبارزه با مواد مخدر

دفاتر پیشخوان دولت :
تلفن

توضیحات
به مدیریت  :مهدی مقیمی هنجی
به مدیریت  :سید مهدی حسینی
به مدیریت  :اکرم السادات موسوی
به مدیریت  :رضا یعقوبی
به مدیریت  :مریم پورجم
به مدیریت  :شهناز رضایی
به مدیریت  :محمد مقدم
به مدیریت  :سعید میرزائی

عنوان

آدرس

 44962733صادقیه -بلوار فردوس  -روبروی خیابان عقیل -پالک  -336طبقه همکف

71161686

 44102615فلکه دوم صادقیه-بلوار فردوس  -بین شقایق و الله  -پالک - 481زیر همکف

72161195

 44493040پالک - 75اشرفی اصفهانی -ضلع جنوبی مرکز خرید تیراژه

72161239

 44444092جنت آباد شمالی  -نبش کوچه هشتم مخابرات  -پالک 73

72161405

 44470487جنت آباد  20 -متری گلستان شرقی 12-متری نصرت پالک  1واحد 1

72161725

 44000130بلوار آیت ا...کاشانی  -قبل از پمپ بنزین نبش خیابان شهید نجف زاده فروتن

72161817

 44611990جنت آباد جنوبی  -بلوار الله شرقی  -پالک 114

72161956

 44033268فلکه دوم صادقیه  -ابتدای کاشانی  -جنب بیمارستان ابن سینا

7216980

دفاتر پلیس : 10+
توضیحات

تلفن

آدرس

به مدیریت  :مرتضی
عبداللهی  44061495فلکه دوم صادقیه  -خیابان آیت ا...کاشانی  -جنب پمپ بنزین  -پالک -37طبقه همکف
به مدیریت  :محمد
ابوالفتحی  44140729آیت ا...کاشانی  -سه راه جنت آباد  -روبروی مسجد نظام مافی  -پالک  - 10طبقه اول
به مدیریت  :ابراهیم
اتوبان شهید همت  -بعد از چهارراه جنت آباد ورودی شهران -بلوار شهران  -نبش خیابان
علی بخشی 44301934
خداداد پالک  - 50طبقه همکف
بلوار فردوس-بین ستاری و ابراهیمی جنوبی-پالک  - 431روبروی آموزش و پرورش منطقه - 5
به مدیریت  :ابوالفضل
44055558
طیقه فوقانی بانک سامان
رسولی
به مدیریت  :یدا...
وروائی  44618980جنت آباد مرکزی -نبش کوچه هفتم مخابرات  -طبقه فوقانی داروخانه جنت

عنوان
211112

211121

211126
211127
211128

به مدیریت  :محمدرضا
بلوار اشرفی اصفهانی  -خیابان عباسعلی ناطق نوری  -خیابان قانع 20-متری شهید خجسته
حسینی دانا 44956078
پور -کوچه شاهد-روبروی مسجد حضرت اباعبدا...حسین  -پالک 4

211162

 44631347شهرک اکباتان فاز  -1خیابان نفیسی -ساختمان وانان پالک  - 7واحد 3

211293

به مدیریت  :علی والی

دفاتر پستی :
عنوان

آدرس
کاشانی ابتدای نجف زاده فروتن

اباذر

رسالت غرب  -خ سرو  -سرو دهم

اداره پست
اکباتان

اکباتان فاز 3جنب بانک ملت
اکباتان فاز 1سوپر 6

اکباتان

شهرک اکباتان فاز  1فرعی اول بازار روز

اکباتان

اشرفی اصفهانی جنب مجتمع تیراژه

باغ فیض
سما

فلکه دوم صادقیه نرسیده به پل همت کوچه شهید حسن آذری جنب شهرک هما
شهر زیبا  -بلوک 41

شهر زیبا

جاده مخصوص کرج شهرک شهید فکوری بلوک 17

شهید فکوری

میدان پونک انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی به طرف حصارک

علوم تحقیقات

ایت هللا کاشانی خ ولیعصر جنب عکاسی نگاه

فردوس
فردوس

کاشانی روبروی پارک یاران

کالنتری ها :
آدرس
شهرک انتهای بیمه 2
بلوار شاهین شمالی بعد از بزرگراه آبشناسان ابتدای کوچه بهار
شرق به غرب همت بعد از اشرفی اصفهانی نرسیده به عدل
بلوار فردوس غرب-بهار شمالی-کوچه منوچهری شرقی
خیابان کوهسار ابتدای خیابان کن 44315599-44311212
داخل پایانه میدان ازادی
میدان ازادی ابتدای جاده مخصوص بعد از شهرک فکوری

عنوان
بیمه135کالنتری
کالنتری  138جنت آباد
کالنتری  140باغ فیض
کالنتری 133شهر زیبا
کالنتری142کن
)کالنتری( 209پایانه ازادی
یگان ویژه

پایگاه های بسیج :
توضیحات

تلفن

آدرس

محله باغ فیض

09124616138

خ باهنر-خ شاهد نبش کوچه کاشفی نیک  -مسجد اباعبدهلل الحسین

محله فردوس

44074288

مسجدالزهرا -باوار فردوس -خ ابراهیمی جنوبی

عنوان
ابا عبدهلل الحسین
الزهرا

محله فردوس

44074447

امام حسن عسگری -فردوس -خ سلیمی جهرمی

امام حسن عسکری

شهرک اکباتان

44653795

فاز  2اکباتان مسجد امام خمینی(ره
)

)امام خمینی(ره

محله فردوس

44069899

مسجدالرضا -کاشانی – مهران

امام رضا

شهرک اکباتان

44630016

بلوار شهید نفیسی مسجد امام رضا(ع
)

)امام رضا(ع

شهرک اکباتان

44655637

 D1اکباتان فاز 3اکباتان بلوک

)امام رضا(ع

محله اباذر

44072309

مسجد امام سجاد -اشرفی اصفهانی

امام سجاد -حنانه

شهرک شهید
فکوری

44631119

شهرک شهید فکوری زیر بلوک11

)امام موسی بن جعفر(ع

محله شهران
شمالی

9128282831

شهران ،باالتر از فلکه دوم ،مسجد امام علی (ع) ،پایگاه بسیج برادران
امیر المومنین (ع
)

امیر المومنین (ع)  -برادران

محله شهران
شمالی

09128282831

شهران ،باالتر از فلکه دوم ،مسجد امام علی (ع) ،پایگاه بسیج برادران
امیر المومنین (ع
)

امیر المومنین (ع)  -برادران

شهران ،باالتر از فلکه دوم ،مسجد امام علی (ع) ،پایگاه بسیج خواهران
)امیر المومنین (ع

امیر المومنین (ع)  -خواهران

محله شهران
شمالی
محله کن

9192390468

محله کن

9125304985

محله کن

44333609

محله کن

44306000

محله کن

44333161

محله باغ فیض

09127152696

کن زینعلی جنوبی روبروی سرا ی محله
بهاران بلوار کوهسار اوالرک روبروی نانوایی بهاران یکم
محله کن
کن
کن خ ادهمی جنب منبع آب
بزرگراه ستاری تقاطع خلیل آبادی-مسجد جامع بعثت

انصارالمهدی
بسیج حضرت علی اکبر
بهاران
بسیج سلمان کن
بسیج سلمان کن
بسیج شهیدروستایی
بعثت

محله جنت آباد
مرکزی

9122272459

جنت آباد مرکزی

پایگاه بدر

محله جنت آباد
شمالی

9126161204

جنت آباد شمالی بلوارانصارالمهدی مسجد انصارالمهدی

پایگاه شهید باهنر

محله شاهین

9126175278

محله جنت آباد
شمالی

44815051

محله شاهین

9121238278

محله شاهین

9194599832

محله شاهین

خ شاهین خ چمران مسجد ثاراله
جنت آباد شمالی شهرک مبعث
شاهین شمالی انتهای 20متری گلستان شرقی

پایگاه شهیدان نظری
پایگاه مبعث
)پایگاه مسجد امام حسین(ع

آیت اله کاشانی شاهین جنوبی باالتر از پارک ساحل

پایگاه مسجد صادق آل
)محمد(ص

آیت اله کاشانی بعد از سه راه جنت آباد

پایگاه مسجد نظام مافی

توضیحات

تلفن

عنوان

آدرس

پایگاه مسجد ولی اله
)اعظم(عج

محله جنت آباد مرکزی  9122378480جنت آباد مرکزی
محله فردوس

44061556

محله کن

9124199060

مسجد علی ابن ابیطالب -کاشانی

تبارک

کن خ زینعلی جنوبی خ شهید علیپور

چهارده معصوم

 09124197908بلوار عدل -مسجدالنبی
محله جنت آباد شمالی 44819999
جنت آباد شمالی

44815040

شهرک اکباتان

44655253

شهرک اکباتان

44631110

محله اندیشه

9354316391
09123090210

حمزه سیدالشهدا

خ سیمون بولیوار خ انصارالمهدی انتهای خیابان شقایق
خ سیمون بولیوار خ انصارالمهدی انتهای خیابان شقایق
میدان بسیج روبه روی سرای محله اکباتان

شهرک بیمه
شهرک آپادانا

44667676

شهرک آپادانا

44667676

شهرک اکباتان

44653795

شهرک اکباتان

44653795

محله فردوس

خاتم النبیاء

فاز یک اکباتان مسجد بعثت
اندیشه میدان شهرزیبا

شهید عسگری

بلوار عدل -تقاطع بهار شرقی

شهید مطهری
)قائم (عج
)محمد رسول هللا(ص

شهرک بیمه دوم میدان ساالری مسجد هللا
شهرک آپادانا انتهای کوی یاس

)مسجد الزهرا(س

آپادانا انتهای کوی یاس

)مسجد الزهرا(س

فاز  2اکباتلن جنب میوه وتره بار

مسجد امام خمینی(ره

اکباتان فاز  2اکباتلن جنب میوه وتره بار

)مسجد امام خمینی(ره

ساالر شهیدان  -بلوار فردوس -خ ولیعصر

محله جنت آباد مرکزی 44609575

مقداد

جنت آباد باالتر از همت انتهای بلوار پعثت

ناحیه قدس سپاه

باغ فیض-خ ناطق نوری-آستانه امامزادگان سید جعفر و حمیده
 09126004308خاتون
شهرک آپادانا

9127899362

حوزه  104رضوان
حوزه121صابر

شهران ،نبش کوچه قائم آل محمد (عج
9123060590
)
9193169055

حوزه 103جماران

بلوار اصلی شهرک آپاداناجنب نوار خانه شهید آوینی

ناطق نوری
نصر

ایستگاههای آتش نشانی :
آدرس
بلوار آیت اله کاشانی-بعد از مسجد نظام مافی-خیابان بهمن نزاد
شهران-بلوار کوهسار-نرسیده به کالنتری142کن
اشرفی اصفهانی-پایین تر از میدان پونک-داخل  35متری گلستان
بلوار کاشانی-نبش بلوار اباذر-پارک سارا
سردار جنگل-بلوار سیمون بلیوار-خیابان محبان االئمه-تقاطع زیتون
شهرک اکباتان ضلع شمال میدان بسیج

عنوان
ایستگاه آتش نشانی شماره 27
ایستگاه آتش نشانی شماره 74
ایستگاه آتش نشانی شماره 55
ایستگاه آتش نشانی شماره 80
ایستگاه آتش نشانی شماره 94
ایستگاه آتش نشانی شماره 98

