
آدرسشهر

5322491553226710شهرضا بلوار مطهری  جنب پمپ بنزین موالییشهرضا7239194عبدالمحمد موالیی1

5350123753541452میدان امام خمینی –شهرضا شهرضا7388194عبدالعماد عبدالهی2

5366717553667175فلسطین پایین ترازبانک مسکن:سمیرم  فلکه ساعت خسمیرم7518194ایرج رضایی3

5322681753230830 متری جنب بنیاد مسکن28خیابان شهرضا8116194محمدعلی امیری4

_53546546شهرضا میدان طالقانی اول خیابان حافظ غربیشهرضا8219194ناصر جاهی5

5321437253214372روبروی بنگاه میوه- پیچ اهواز -شهرضاشهرضا8471194سید مصطفی میربد6

5321315453213157جنب پیمانکاری رجایی – شهرضا بلوار شهید همتشهرضا8552194بابک رجایی7

5322502353232925شهرضابلوارمطهری روبروی گارژ زمانیشهرضا8675194سعید آقاسی8

_53233393 متری روبری بانک سپه45شهرضا خ شهرضا30971194حمید رضا آقایی9

5323267553232676شهرضاخ حکیم نصراله روبری کامپیوتر کیهانشهرضا32440194پروین یونسی10

5350766353507662شهرضا بلوار مطهری جنب مسجد امام حسینشهرضا32442194محمد مهدی پارسانیا11

5324356153243562راه حضرت علی اصغر جنب رستوران شهریار4 متریبعد از 45شهرضا خ شهرضا32542194مریم علی اکبری12

5324498453244984شهرضا خ شهیدبهشتی جنب بانک سرمایه مجتمع سامان بیمه ایرانشهرضا32600194حبیب اله موالیی13

_53227177راه مدرس ابتدای خ ولیعصر غربی4 شهرضا32610194آرش همسایگان14

_53242728شهرضا بلوار مطهرطبقه پائین قرض الحسنه حضرت علیشهرضا32714194احمدرضا آقاسی15

515350868453508684شهرضا بلوار مطهری جنب فرعی شهرضا32753194عبدالکریم حمیدیا16

5324587253224365شهرضا میدان حر جنب فرمانداریشهرضا33505194مرضیه صالحیان شهرضا17

5350832053548198شهرضا خ حافظ غربی روبری کوچه کمیته امداد سابقشهرضا33655194منصوره آقاسی18

5366944953661213سمیرم میدان ماندگارسمیرم33812194عبداهلل پیردهقان19

5366157053660070سمیرم میدان شهدا خ آیت اله غفاریسمیرم33813194قاسم نادری قشقایی20

5324242753240175میدان شهدا ابتدای خ نواب صفوی بعد از مسجد صدیقه کبری جنب خ شهید فهمیدهشهرضا34038194ایمان رضی21

5350872453508723 خ طالقانی نرسیده به کالنتریشهرضا34212194معصومه شجاعی22

5366469653664696سمیرم  سه راه ساعت خ شیخ صدوق باالتر از بانک سپهسمیرم34247194عصمت حیدری قراچه23
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5350881253505729خیابان حافظ شرقی،جنب کبابی اعظمشهرضا34249194نسرین سبزواری24

4795333858553338270دهاقان بلوارانقالب روبروی ترمینال مسافربری پ دهاقان34336194امیر حمزه افشاری25

5366600553666005خ باهنر روبروی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- سمیرم سمیرم34397194محسن رحیمی سمیرمی26

5323822153246308 راه مدرس4 بلوار مطهری نرسیده به شهرضا34429194حامد موسوی27

1025375244353752443شهر گلشن خ امام حسین پالک شهرضا34892194زهرا مردانی28

105366099053660880+سمیرم خ قدس روبه روی پلیسسمیرم34917194بدرالسادات فاطمی29

125323488153234882 میدان شهدا ابتدای بلوار مدرس پالکشهرضا34954194نوید قدیری30

5356020753560207پادنای اولیاء بخش بیده_سمیرم شهرضا35114194الهه آقایی31

5322702053243988خ چهل متری جنب گاراژ زمانیشهرضا35328194مجتبی آقاسی32

_53218040سروستان انتهای بلوار ارتش سلختمان یاسشهرضا35286194آوا همسایگان33

_53239993خ شهید بهشتی جنب دفتر پیشخوان دولتشهرضا35762194اکرم یعقوبی34

_53221688_شهرضا70300194فهیمه غالمی35

_53228542 متری روبه روی قرض الحسنه ثامن االئمه40میدان شهدا ابتدای خ شهرضا35830194زینب حاجی نژاد36

1053506673+بلوار شهید قانع ط زیرین پلیس شهرضا30625194علیرضا خلیقی راد37

233685044736850447خ اردیبهشت مجتمع نگین واحد2بهارستان فازاصفهان35048358محمدحسن یوسفی38

___شهرضا70577194پریسا محربی بابوکانی39

5322081053220810جنب لوازم ورزشی جهان اسپرت- میدان شهید یوسفیان شهرضا9093110فخری علیرضایی40

_53339130بلوارانقالبدهاقان36076194سید مجید موسوی41

___شهرضا71200194مجید طبیبی42

___شهرضا72572194مجتبی ایروانی43

___شهرضا72716194سید محمدرضا میرپوریان44

_46642826جرقویه جنب نیک آباد فلکه شهداشهرضا72565194مصطفی رحیمی45

___شهرضا72573194مرجان ایروانی46

_53213024 متر بعد از اداره آگاهی50سروستان شهرضا36832194محمدامین طهرانی47

_53243033خیابان شهید بهشتی جنب رستوران شاندیزشهرضا36829194شاهین همسایگان48


