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3743223837432238کمر بندی جنوبی- فالورجان اصفهان7380358شهرام نصرآزادانی1

3775495137772480بلوار کشاورز بعد از پل شهیدان قدیری قبل از خ باغ فردوساصفهان7611358پروین قدیری2

3628274736259439   بیمه ایران943متر مانده به خ حسین آباد ط اول پ 20خ حکیم نظامی اصفهان7652358زهرا گلشنی3

193662023036620230نبش بن بست - خیابان مصلی اصفهان7706358سیدجوادروزافزای4

4153620482436204191 واحد 2 طبقه 1ابتدای خ چهارباغ باال مجتمع تجاری اداری کوثر فاز اصفهان7772358غالمرضا قنبریان5

3858321638586516مقابل بانک ملت- ابشار اشکاوند اصفهان7793358مجید امامی6

366057403665739بین سپه ساالر و آپادانا- خ سجاد اصفهان7809358سید جماالدین ابراهیمی7

3661462036614620ساختمان گلها _خ شیخ مفید  _اصفهان  اصفهان7824358نسرین دیانتی8

133628506536285065چهارباغ باال روبروی شرکت زمزم مجتمع کاویان طبقه همکف واحد اصفهان7853358غالمرضا نریمانی9

3775275937752759خ وحید مجتمع تجاری وحیداصفهان7948358محسن مظاهری10

243776930037856999سه راه نظر کوچه بوستان بن بست پارسا پالک اصفهان7978358فرحناز ابراهیمیان11

3230275932300590طبقه همکف- ساختمان شفیق - جنب مسجد امیر المومنین - خیابان جی اصفهان8092358مریم محسنی اژیه12

3625101836251018خیابان حکیم نظامی مقابل رستوران صفهاصفهان8101358علی محمد شجاعی زاده13

3225131232251312خیابان احمدآبادبعدازچهارراه گلزارجنب بانک تجارت بن بست روحانیاصفهان8210358میالد گلشنی14

3669953037934240دانشگاه اصفهان وعلوم پزشکی اصفهاناصفهان8275358سید سعیدحجت االسالمی15

_32201816خیابان کمال اسماعیل خیابان مجمر جنب بن بست مصدقاصفهان8296358حسن ساعدی16

3234478032351081خیابان دکتربهشتی مجتمع تجاری خدماتی لنبان طبقه اولاصفهان8351358میترا دهقان17

53786446537864465 واحد 3 طبقه 133خ وحید میانی جنب بستنی سلطان مجتمع اصفهان8385358مجتبی طغیانی18

3867415638674156جاده آبشار زیار جنب بهداریاصفهان8504358فضل اله ناظم19

1103660450536604530خ سجاد روبروی رستوران روشا ساختمان اصفهان8551358ابوالقاسم کاظمی20

3260829332608293مشتاق دوم بعدازپل شهرستاناصفهان8594358بهزاد رحمانی21

3220208232208795چهارراه نقاشی ابتدای خ خواجو مجتمع حامد طبقه زیریناصفهان8666358بهزاداسدالهی22

3777048337788429بلوار کشاورز جنب پمپ بنزین دستگرد طبقه اول بیمه ایراناصفهان8892358زهره صفاری23

14362892006283344شماره - مجتمع پارسیان - چهاراه حکیم نظامی- خ حکیم نظامی-اصفهان اصفهان9024358افسانه زینلیان24

97663663932936639329خ میر مجتمع تجاری پگاه  طبقه زیرزمین واحد اصفهان9050358محمدرضا صمدزاده25
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اصفهان9051358مهرداد نیلی26
طبقه زیرین اسناد رسمی - بعد از چهارراه ایثار - خیابان الفت غربی - بهارستان 

141پالک  - 177
3682289036830666

91553660644936606452نمایندگی بیمه ایران - خ شهید کیانی- خ سجاداصفهان9155358محمدحسن عبادتی27

3225092532250925میدان احمدآبادنبش ابتدای خ ولیعصرنبش بن بست هیئتیاناصفهان9257358سیدعلیرضاصدرارحامی28

436684711-736700263خ هزارجریب نبش بن بست پویان مجتمع فراز طبقه اول واحد اصفهان9284358امید فیض29

اصفهان9360358قهرمان اسدیان30
سازمان نظام )خانه پزشک - میدان برج- خ شیخ صدوق جنوبی-  خ سعادت آباد

-3طبقه- (پزشکی
3669458836694588

اصفهان9681358نغمه صادقی31
نبش کوچه - مقابل مجتمع مروارید - بعد از چهارراه پیروزی - هشت بهشت شرقی 

حمزه ط فوقانی
3275717932757161

3628730236287302خ حکیم نظامی خ حسین آباد روبروی مسجد فاطمیه نمایندگی بیمه ایراناصفهان30093358زهرا فرشیدنیا32

2203681059536829281جنب خ ارس پالک- خ الفت- 1فاز -بهارستاناصفهان30160358زهرا رضایی33

3266696732666967خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی جنب مسجد امام علیاصفهان30262358عبدالعزیز ایزدپناه34

30463358فروغ غالمی35
فالورجا

ن
3742084137420841خیابان طالقانی روبروی ترمینال طبقه فوقانی سوپر گلشن

3651350036509227سپاهانشهرغدیر مجتمع سحر بیمه ایراناصفهان30494358 الهه بنی طبا36

93776961737752465فلکه ارتش جنب بانک ملت مجتمع زاینده رود طبقه همکف شماره اصفهان30604358مریم گل محمدی37

463264665732646657خیابان بزرگمهر جنب مسجد الکریم مجتمع تجاری ساجل واحداصفهان30611358سید بهداد مهاجرانی38

5613666282636671514 پ 2 ط 2چهار باغ باال مجتمع پارک ورودی اصفهان30651358رباب عابدی ارانی39

33220025632200256حدفاصل دروازه دولت وتختی کوچه رشتی ها ساختمان افق طبقه اول واحد اصفهان30751358بامشادرضایتمند40

103625290036291503خیابان توحید روبه روی بانک سامان مجتمع تندیس طبقه سوم واحداصفهان30913358مهدی مالیی41

363265185732646658خ بزرگمهر جنب مسجدالکریم مجتمع تجاری ساحل واحد اصفهان31086358امین کاظمی42

253682642236826423بهارستان خ فرشته مجتمع تجاری فرشته واحداصفهان31398358بابک حاجی محمودی43

اصفهان31728358مهیار قهری44
 کد پستی 22 واحد 2خ سجادخ قائم مقام فراهانی ساختمان شیخ بهائی ط 

81667714664
3660520036605073

3661752936621981 و چهارراه فیض مقابل مجتمع اداری سپهر250خ شیخ مفید حدفاصل چهارراه آب اصفهان32113358مهران علی زاده45

3776250237762502خیابان سیمین ابتدای خیابان رودکی سمت راست جنب مشاورامالک کاشانهاصفهان32233358رویا وکیلی46

اصفهان32498358زهرا طاهری47
طبقه فوقانی -راه مصلی4بعد از -خیابان شیخ مفید-خیابان شیخ صدوق شمالی

511کارواش مرکزی ساختمان
3524240535242406

3668893236688932خ شیخ صدوق جنوبی نبش کوچه شانزدهم طبقه فوقانی سوپرملتاصفهان32557358آرش امامی فر48

3786680837866808 طبقه زیرزمین30خ وحید حدفاصل چهار راه رودکی و فلکه ارتش نبش کوچه شماره اصفهان32629358نجمه استادی49

932290491-1732290498طبقه زیرین داروخانه دکتر صداقت جنب ک شماره-خ سروش-فلکه احمد اباداصفهان32712358الهام مالکی شهرکی50

3776288137762881حد فاصل سه راه سیمین و چهارراه مفتح روبروی رستوران یلدااصفهان32894358آیدین امیری51

3229244032292440تیر ابتدای خ سپیده کاشانی نبش کوچه ا ناهیتا7خ پروین خ اصفهان33000358معصومه یحیایی52

3722679737226797پیربکران خیابان شهید مطهری بعد از شهرداریاصفهان33001358احمد بکرانی باالنی53

3744807037752465یزدآباد بلوار الغدیر نبش کوچه شهید الهامی پور- شهر ابریشم اصفهان33015358امیر گل محمدی54

3776889537768712نبش سه راه سیمین جنب بانک تجارت طبقه فوقانی داروخانه سالمتاصفهان33097358حسین لطفی جبلی55

103234995732349957طبقه پایین واحد - مجتمع تجاری میرداماد - خ میرداماد - خ طیب اصفهان33209358شادی آزادزاد56



3626237036262371خ خاقانی نبش کوی بوعلی ساختمان ناژین طبقه اولاصفهان33214358شقایق قادری نژاد57

43664435636621597خیابان آپادانا اول مجتمع آپادانا واحد اصفهان33540358سید نیما میرلوحی58

3747502137475021اصفهان بعداز پل زندان  جولرستان خ وحدت روبروی تاالر طالئیهاصفهان33546358سهراب میرزائی59

3786704537866358خیابان رودکی،مقابل بانک سینا،نبش کوچه شهیدسلیمیاصفهان33894358مریم پویان مهر60

اصفهان33945358احسان پوربلورچیان61
ابتدای خیابان الفت مجتمع کسری طبقه سوم  (سپهساالر)خیابان قائم مقام فراهانی

11واحد
3661693036616940

-236516152سپاهانشهر،چهارراه شاهد ، مجتمع تجاری آرین اصفهان33953358سید محمد موسوی62

133654138836541389پالک-جنب اتحادیه تعاونی روستایی-مقابل شماره گذاری-جاده شیرازاصفهان34091358فاطمه توکلی نژاد63

413661755236617552 اصفهان خیابان سجاد خیابان قائم پالک اصفهان34228358 سید محمد بنی طبا64

_32302407خ جی مقابل سروستان طبقه فوقانی برق کامیاب بیمه ایراناصفهان34246358محمود علوی65

3233577532335775خ مسجد سید حدفاصل بانک ملی و خ زاهداصفهان34538358حامد تدین66

34643358منصوره کیانی67
فالورجا

ن
3743239537431593فالورجان اتوبان ذوب اهن جنب پل هوایی کلیشاد جنب تعمیرگاه تراکتور

233685044736850535بهارستان خ اردیبهشت بعد از پمپ بنزین مجتمع تجاری اردیبهشت ط اول واحد اصفهان34722358مینا یونسی68

3748707037487070اصفهان کلیشاد خ مطهری مجتمع تجاری گلهاکلیشاد34729358سید محسن موسوی69

1023651906336519063سپاهانشهر،بلوار غدیر،میدان غدیر،مجتمع هفت نگین،واحداصفهان34808358محمد کریمیان70

13650636736506367مجتمع بهار - میدان توحید- سپاهان شهراصفهان35024358ندا مدرسی71

اصفهان35071358ندا محمدی72
 23خیابان سجادروبه روی بانک صادرات ک فرهنگسرا جنب باطری صابریان پالک

طبقه دو
3660354636604074

3626409736264097میدان ارتش ابتدای خ وحید نبش ک مهرداد مجمع تجاری آرازاصفهان35132358الهه سعادت73

3788704137886387اتوبان ذوب آهن خ نیروگاه رو به روی بانک سپه مجتمع تجاری آاصفهان35129358خاطره امیری74

833775971337759714کوی امیریه بلوار گلها بلوار دکتر حسابی کنارگذر شهید شهریاری پالکاصفهان35107358محبت وفا75

81587576733266932932669329خ بزرگمهر انتهای خ رکن الدوله مقابل آموزشگاه میالد کد پستی  اصفهان35075358مائده تیموریان76

81431831183682959836829598 کد پستی38واحد1بهارستان خ ولیعصر شمالی مجتمع باران طاصفهان34985358فهیمه شریف پور77

3626454036264735اصفهان خ محتشم کاشانی نرسیده به چهار راه وحید جنب امالک نقش جهاناصفهان34333358نیلوفر خیاطی78

3773092437730924خ آتشگاه چهارراه نصر آباد ورودی نصرآباد جنب داروخانه  نصری باالی موبایل فربداصفهان32437358مجتبی نقی زاده79

3531770335317703مشتاق سوم روشندشت بعد از ورودی شهرک زاینده رود بر خ اصلیاصفهان33225358حسین ایکدرباصیری80

13620316036203160فلکه ارتش خ وحید بعد از خ حسین آباد مجتمع دنا واحد اصفهان35301358زهرا آرمان دوست81

553781296137812961خ قائمیه نبش کوچه اصفهان35515358ایوب سلطانی82

3532811035328110خ مشتاق سوم ط فوقانی پمپ بنزین مشتاق سوماصفهان35537358عبدالرحمن افشاری83

10283627119336271193راه حکیم نظامی جنب کوچه شهید رفیعی پ3خ حکیم نظامی بعد از اصفهان35240358المیرا شاه چراغی84

3780616937806169 ط فوقانی آژانس قائم9خ قائمیه نبش کوچه اصفهان35665358فرشاد جمالی85

43651597636515976سپاهان شهر میدان غدیر بلوار غدیر  مجتمع تجاری عقیق اصفهان32857358سمیه ترکی86

_4154347577بادرود ضلع جنوبی میدان معلم ابتدای خیابان شهدا پالک نطنز35246358معصومه ماهیان راد87



3388010833878086حدفاصل خیابان مینوشهرک مهدیهاصفهان34114358مریم نصری88

3336952933369529جنب مطب دکتر شمس الدین-روبروی مخابرات-ابتدای خ فروغیاصفهان32897358صفورا پژمان کیا89

_3236216563نبش کوچه -خیابان حسین آباد-خیابان وحیداصفهان36049358حسین فنائی90

23627295636272956خیابان حکیم نظامی کوی سنگتراش ها وثوق طبقه اصفهان36063358طناز ویزش فرد91

3775111137774904خیابان سهروردی طبقه باالی داروخانه آذراصفهان36060358مریم شریفی جبلی92

3663574736637170خ شیخ مفید مجتمع سورنااصفهان36105358هدیه شریعت93

_1134548460حبیب آباد نبش خ گلزار شهدا پ اصفهان32571358حمیدرضا عاصی پور94

_53220077راه شهرداری پاساژزنبق طبقه اول4شهرضا شهرضا35551358علی وحیدنیا95

_37817794میدان قائمیه ورودی شهرک امیریه نبش کوچه سالم پوراصفهان36509358عباس نریمانی96

_37864695 راه رودکی جنب بانک تجارت طبقه اول4راه خاقانی و 4خیابان وحید حد فاصل اصفهان36543358الهام کامالن97

3669458836694588_اصفهان36538358میالد اسدیان98

_37771507_اصفهان72463358نرگس قاسمی99

___اصفهان73441358سیده خاطره امامیان100

_2236200926خیابان ارتش جنب رستوران احسان کوچه اصفهان36787358الهام امیریوسفی101

_37807098خیابان قائمیه جنب مسجد امام حسن عسگریاصفهان36813358عاطفه شیرعلی102


