
آدرسشهر

144522111545221115خ مخابرات بعد از فلکه مسرور نبش فرعی شاهین شهر7325220اسماعیل پرورش1

4572339345726616گزوبرخواربلوارمعلم نبش خ ولی عصرجنب تامین اجتماعیگزوبر8624220حسن زراعتی2

4241220542412696علويجه بلوارشهید بهشتی جنب پاركعلويجه7465220محمد كاظم شفیعی3

_45259894 شرقی12و11بین فرعی -خیابان عطارشاهین شهر8000220حسن خوشنويسان4

44522852745228527شرقی مجتمع الماس ط اول واحد2خ دكتر حسابی نبش فرعی شاهین شهر33786220مسلم آستركی5

_45852502دولت آباد بلوار طالقانی نبش چهار راه اباذر روبروی بانک ملیدولت آباد8733220محمدرضا ملکی6

24522194845221948شاهین شهر بلوارمخابرات ساختمان فرهادی طبقه شاهین شهر8980220پريساشیرانی نسب7

4524640045209296شاهین شهربلوارامام خمینی بعدازايران خودروجنب سپاهشاهین شهر32515220غالمرضا میرشکار8

4528044545281128شاهین شهرچهارراه عطارخ ژاندارمری مقابل كالنتریشاهین شهر32524220صادق دادی سیاه سر9

4540750245407502فلکه دستگردبه طرف خورزوق تقاطع اول جنب شیرينی قصر شیرينشاهین شهر32553220فاطمه شاهی10

4527015545270155شاهین شهربلوارامام خمینی پاساژ آزادی ط همکفشاهین شهر32555220زهرا نجاتی11

_45278263شاهین شهرخ سعدی جنوبی بازارچه سعدی جنب آگاهیشاهین شهر32657220الهام امینی12

4527021345275304شرقی طبقه دوم7و6شاهین شهرخیابان فردوسی بین فرعیشاهین شهر32659220اعظم جديدی13

4529321745293217شاهین شهر خیابان طالقانی مجتمع شاهین طاليیشاهین شهر33914220فاطمه جهانبانی14

4525450145254501شاهین شهرخ مدرس بعد از میرزای شیرازی روبروی بنیاد مسکنشاهین شهر33989220شیما بحیرايی15

4521693142516935خ فرخی روبروی پارك ياسمن جنب فروشگاه پکیج مدرنشاهین شهر34009220شهرام دادخواه16

_445228167غربی نبش پارك عطارساختمان بیدرام واحد1خ عطار فرعیشاهین شهر34052220مجید بیگی17

_45278702میدان معلم_شاهین شهر خ پارس فاستون شاهین شهر34147220علی شريعت پور18

4583450845834508دولت آبادشهرسین بلوارامام خمینی خ طالقانی جنب بانک صادراتشاهین شهر34578220عصمت فتاحی19

4529362745293627میدان شهدای محراب مقابل آتش نشانی_ردائی پورشاهین شهر34585220طوبی اصولیان20

684575411245754112گرگاب بلوار امام خمینی جنب شبکه بهداشت پ شاهین شهر34891220نیلوفر نجفی21

4520468845204688 غربی6خانه كارگر خ مهارت جنوبی نیم فرعی شاهین شهر34994220ملیحه زلقی22

174548759033247708كمشچه بلوار نبی اكرم نبش كوچه جانبازان شاهین شهر35143220محمد احسان برندگی23
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3386856833868568اصفهان خ امام خمینی نرسیده به فلکه دانشگاه صنعتی روبروی دوربرگردانشاهین شهر35142220مسعود برندگی24

4582590145825901دولت آباد بلوار طالقانی مقابل پارك شهرداریدولت آباد8541220مجید زارعان25

45408444540844دستگرد برخوار بلوار معلم روبه روب پمپ گاز جنب باطری فروشی اتمیکدولت آباد35425220مريم معینی26

_45409232دستگرد برخوار خ شريعتی كوی كارگرگز و بورخوار70141220هاجر اله دادی27

4526704045267090شاهین شهر گلديس میدان جماران ابتدای عالمه امینیشاهین شهر35709220عبدالخالق عظیمی28

32/24522755245227552شرقی پالك 8شاهین شهر خ مخابرات فرعی شاهین شهر36365220سروش موزرمی29

4527253445272534 غربی9و8شاهین شهر خ نظامی بین فرعی شاهین شهر30894220منیر زمانی30

1واحد 4 طD دی كوچه شهید بیدرام مجتمع گلها بلوك 9خ شاهین شهر70336220الهه شفیعی31

14526048345266512شاهین شهرشهرك گلديس خ عالمه امینی فاز شاهین شهر34877220زهرا جبلی فروشانی32

4521381045213810_شاهین شهر70327220مرجان پرويزی33

_45201751ضلع جنوب غربی میدان رازیشاهین شهر35864220حبیب اله موگويی34

_45271836_شاهین شهر71315220لیال هاشمی35

___شاهین شهر72590220زهرا شانظری گرگابی36

24520881845208817فلکه خلیج فارس مجتمع تجاری اداری ؟ ط اول واحد شاهین شهر36383220منصور مطلبی37

_3445367780و پالك 5و4خیابان دكتر حسابی بین شاهین شهر36494220سیده مريم موسوی38

4227550142274567دهق خیابان شريعتی نبش بن بست ايمانشاهین شهر71123220علی مومنی دهقی39

4527148845270184جنب ساختمان شاهین- شرقی4و3مابین فرعی-خیابان رازیشاهین شهر8865205فاطمه رياحی40

_45233202_اصفهان72557110حسن حاجی عرب41

_2437863668خ رودكی خ عالمه جعفرينبش بن بست اصفهان36371358رويا كريمیان42

___اصفهان72596220درنا حاجی لو43

724527603045276031خیابان رازی فرعی يکم شرقی پالك شاهین شهر36782220محمد صحرايی44

_45207261_شاهین شهر72607220مهیار صمدزادگان45


