مرکز بهداشتی و درمانی
پلی کلینیک تخصصی مرکزی توحید

آدرس
خیابان توحید جنوبی روبروی هتل مدرس نبش کوچه
بهار آزادی

تلفن
03136208511-4
03136208516-24

مرکز درمانی شماره یک (ولیعصر

خیابان ولیعصر جنب کتابخانه ولیعصر کوچه میالد پالک

(عج))

 7کدپستی 8155693785

مرکز درمانی شماره دو (شاهین شهر)

شاهین شهر -خ امام خمینی (ره) -جنب خیابان دهخدا

45229841-4

مرکز درمانی شماره سه (شهرک شهید

بزرگراه آزادگان روبروی پاالیشگاه اصفهان شهرک

03133802008

منتظری)

شهید محمد منتظری کدپستی 81961

مرکز درمانی شماره چهار (دروازه

میدان جمهوری اول خیابان امام خمینی (ره ) کوچه

تهران)

توحید

مرکز طب صنعتی شرکت پاالیش نفت

جاده تهران به اصفهان بلوار شرکت پاالیش نفت

03133964750

اصفهان

اصفهان -کیلومتر  5اصفهان

03133963942

مرکز طب صنعتی پتروشیمی اصفهان

بزرگراه آزادگان بلوار پتروشیمی شرکت سهامی

0313392200

پتروشیمی اصفهان

داخلی 2500

مرکز طب صنعتی انبار پخش شهید

جاده تهران به اصفهان -بلوار آزادگان -نرسیده به

منتظری

پاالیشگاه اصفهان انبار پخش شهرک شهید منتظری

مرکز انتقال نفت شماره ( 1امیدیه)

 550کیلومتری اصفهان -استان خوزستان کیلومتر 20

03132262170

03133369125

03132676838
06112266411

جاده امیدیه به اهواز دره عباس
مرکز انتقال نفت شماره ( 2رامهرمز)

 510کیلومتری اصفهان -استان خوزستان شهرستان

06912294001

رامهرمز
مرکز انتقال نفت شماره ( 3باغملک)

 440کیلومتری اصفهان -استان خوزستان کیلومتر 5

06924221020

شهرستان باغملک
مرکز انتقال نفت شماره ( 4ایذه)

 365کیلومتری اصفهان -استان خوزستان کیلومتر 12

06925623455

جاده دهدز به ایذه
مرکز انتقال نفت شماره 5

(دهدز)

مرکز انتقال نفت شماره ( 6گندمکار)

 348کیلومتری اصفهان -استان خوزستان شهر دهدز

06925623480

 248کیلومتری اصفهان -استان چهارمحال بختیاری-

03133800591

روستای گندمکار
مرکز طب صنعتی خطوط لوله و

کیلومتر  5جاده اصفهان به تهران جنب پاالیشگاه

مخابرات

اصفهان

03133960115

آدرس

مرکز بهداشتی و درمانی

تلفن

ایستگاه انتقال گاز شهرضا

شهرضا

34042769

ایستگاه انتقال گاز پتاوه یک

 310کیلومتری اصفهان -استان کهگلویه و بویر احمد-

34044213

کیلومتر  50جاده اصفهان به یاسوج
ایستگاه انتقال گاز پتاوه 2

 300کیلومتری اصفهان -استان کهگلویه و بویر احمد-

34042755

کیلومتر  65جاده اصفهان به یاسوج
ایستگاه انتقال گاز دوراهان

استان چهار محال بختیاری -جاده بروجن به لردگان جنب

34044444

روستای دوراهان 210 -کیلومتری اصفهان
ایستگاه انتقال گاز پل کله

اصفهان جاده زرین شهر به شهرکرد کیلومتر  60جنب

34044511

صنایع دفاع 80 -کیلومتری اصفهان
ایستگاه انتقال گاز دهق

 90کیلومتری اصفهان -شهر دهق جاده اختصاصی

34044133

ایستگاههای گاز
مرکز طب صنعتی منطقه دو

نجف آباد -روستای کهریزسنگ -کیلومتر  28اصفهان

34042181

عملیات انتقال گاز (کهریزسنگ)
مرکز بهداشتی و درمانی استان

یزد آیت ا ...کاشانی کوچه شهید معظمی

03516236800

یزد
درمانگاه نفت سپاهان

کیلومتر  5جاده اصفهان به تهران جنب پاالیشگاه اصفهان

مرکز سالمت کار شهرک منتظری

بزرگراه آزادگان -روبروی پاالیشگاه اصفهان شهرک شهید

33800501
داخلی 288

منتظری کدپستی 81961

33802005-6

