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3273254532732545ط اول- مقابل بانک ملی-خ چهارباغ خواجواصفهان33494110مرتضی ابراهیمی1

3629597336295973مجتمع پرديس.روبروي درب اصلی دانشگاه اصفهان.خیابان دانشگاهاصفهان34735110نوشاد بابايیان2

23273714632737148 ط 1هشت بهشت غربی بین گلزار و ملک ساختمان فدک اصفهان30740110غضنفر رفیعی بلداجی3

3221788032217880 خیابان چهارباغ عباسی مجتمع تخت جمشید طبقه اولاصفهان33943110ساناز حاجی میرزائی4

اصفهان7117110مريم شکرانی5
ورودي سوم -بازار ازادي-کوي عالم ارا-روبروي امادگاه-چهارباغ عباسی

416پ4طبقه
3220193232226967

3387163033862162خیابان امیرکبیر خیابان پرتو مقابل پايانه امیرکبیر بیمه ايراناصفهان34495110مريم محبوبی6

3266509832665098بزرگمهرخ گلزارجنوبی جنب مسجدسیف اله خان ساختمان آفرينشاصفهان32964110نفیسه زارعی7

3878317738783177 جاده نايین بعد از سه راهی فرودگاه پايانه شرق اصفهان جنب بانک کشاورزياصفهان33821110مرتضی قاسمی فرد8

B223651534536515346واحد-مجتمع تجاري فراز-بلوار قائم شمالی-سپاهانشهراصفهان30319110نیره ذاکرفرد9

3624044836292745  طبقه اول80خیابان ارتش نبش کوچه سجاديه پنج پالک اصفهان33438110بهزاد کوهی10

613266914832679902خیابان بزرگمهر جنب دبستان حسین امین نبش کوچه اصفهان7103110مرتضی تقی زاده11

3235188332351883 بزرگراه خیام چهارراه صارمیهاصفهان32548110محسن جوادي12

43527915935217980نبش کوچه اباذر- خوراسگان خ اباذراصفهان33216110اصغر عطائی13

3221751132736018خ هشت بهشت غربی بین چهار راه گلزار و ملک ساختمان مزدکاصفهان33824110امید تولري14

736619591-136613118خ ارباب روبروي مدرسه نیلی  پور ساختمان صبا ط اصفهان9082110مهسا شهرياري کشه15

1343220564332207906واحد - 3طبقه -ورودي اول-مجتمع گلديس-خ آمادگاهاصفهان32621110سمیه انصاري16

3775873837777753متربعد از پمپ بنزين200راه سیمین بطرف میدان ارتش3بلوارکشاورزاصفهان8109110فريبا عبدي کردکندي17

103775696137756960واحد - طبقه همکف- مجتمع تجاري اداري امین- خ وحیداصفهان34419110فرنوش مومنی18

اصفهان8229110آرش آسايش نائینی19
خ فیض خ حاج رحیم ارباب جنب لووازم اداري پرديس ساختما پارسیان ط اول 

بیمه ايران
3662277736639064

اصفهان34920110محمد صادقی مهیاري20
طبقه فوقانی –جنب بانک صادرات–باغ عباسی4ابتداي –میدان امام حسین

گزسلطانی
32240393_

3220425032202837خیابان چهارباغ عباسی خیابان کواالالمپور ايوان پاساژ عالی قاپواصفهان8654110انیس صفاريان  نیک21

3268206232676484هشت بهشت شرقی خ الهور جنب اداره ثبت اسناد بیمه ايراناصفهان8126110محمد جابري نیا22

اصفهان31620110امیرحسین متقی23
راه تختی جنب عمارت امین مجتمع 4راه حکیم و3خ عبدالرزاق حدفاصل

نورسپاهان ط اول
3445714434457144

4043220279132202791اصفهان چهارباغ عباسی پاساژ افتخار طبقه سوم واحداصفهان32644110وحید صادقی24

3226354032263540طبقه فوقانی فروشگاه سادات-میدان احمد آباداصفهان32660110حمید عارفیان25

3387908733879087امیرکبیر سه راه شهیدان خدامی جنب باربري سعادتاصفهان32552110مهدي حیدري26
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3629269436293727 خیابان ارتش مقابل مسجد اعظم حسین آباداصفهان8380110منصور يارمحمديان27

3220002432213114 خ چهار باغ عباسی بازار صفويه  طبقه اول بیمه ايراناصفهان8175110سید محمد صمصام شريعت28

733385836-1133385836 خ مسجد سید چهارطیب خ بیدآبادي مجتمع طیب واحداصفهان34879110سمیه شهرياري29

اصفهان32647110محمد آجري30
راه نیکبخت روبروي بانک شهرمجتمع 4خ شیخ صدوق شمالی حدفاصل پل میر و

49
3664460736644608

اصفهان8548110لی لی ستايش31
طبقه -ساختمان ايزدي-کوچه ايزدي-بعد از بیمارستان مهرگان-خ شیخ بهايی

همکف
3233849032338490

3222609932221257ساختمان سپید طبقه اول- خ فلسطین-اصفهاناصفهان32546110رعنا صدري32

اصفهان8230110علیرضا فروزش33
طبقه - اصفهان خیابان شیخ بهايی روبروي بانک صنعت و معدن ساختمان صفا 

دوم
3236203632348483

3266097832672239طبقه سوم- ساختمان ترنج -  راه نورباران 4- اصفهان اصفهان7397110سید جمال گلشنی34

3221141632211416خ شمس آبادي جنب بیمارستان سینا بن بست نواباصفهان9084110احمد کیانی35

3221213032229181خ سپه خ حکیم دومین کوچه رنگريزهاي غربیاصفهان30043110علیرضا ارحام صدر36

13387051033869535خ امام خمینی مقابل امیرکبیربیمه ايران ط اصفهان7727110ناصر جهانگیري37

3233759432337530خ شمس آبادي چهار راه عباس آباد مقابل بانک اقتصاد نويناصفهان8680110حسن مستاجران38

3267962232679965 ساختمان تجاري اداري صدرا44راه هشت بهشت کوي4خ بزرگمهراصفهان35047110حمیدرضا تابش39

2103629252436294440خ حکیم نظامی خ حسین آباد جنب قرض الحسنه حضرت ولی عصر پاصفهان34610110احسان رضايی40

3626353436284299خیابان توحید میانی،روبروي بانک اقتصاد نوين ، طبقه فوقانی بانک ملتاصفهان30761110جواد ذاکري41

_32747855باغ خواجو روبه روي درب اصلی صدا سیما4اصفهان33898110احمد پزشکی42

3233309632374673خ شمس آبادي روبه روي بسیج نبش نهر فرشادياصفهان35295110آمنه بیژنی43

933220377832203778باغ عباسی کوچه کازرونی بازار هجرت طبقه اول واحد 4اصفهان35618110سمیرا اسدي44

3237015432370154اصفهان خیابان شیخ بهايی چهارراه خلجی جنب اتومبیل عدالت طبقه دوماصفهان35649110فاطمه ايزدخواستی45

853221632632216326باغ عباسی بازار ملت ط اول پالک 4خیابان اصفهان35645110کبري نجفیان بروجنی46

___اصفهان70092110محسن کاوه47

3445570934455709_اصفهان70106110امین طغیانی48

3231086332310863_اصفهان70130110حسین چیانی49

_36295160_اصفهان70155110امیرعباس نظريان50

3442871534357259_اصفهان70165110پريسا قهرمانی راد51

_34470918_اصفهان70164110لیال فتاحی52

_4535655437خ گلزار شمالی جنب کوچه اصفهان35731110سمیه امرالهی53

_32207062_اصفهان70196110مژگان نگهبانی54

3236106632374022راه آذر جنب گل زيبا4خ شیخ بهايی حدفاصل خ سرتیپ و اصفهان35753110علی نبی55

_34332473راه گلزار جنب امالک جام جم4خ هشت بهشت غربی بع د از اصفهان35798110محمد الیاسی56

3446745834467457میدان قدس ابتداي خ سروشاصفهان35056205اکرم رشیدي علويجه57

3624226836242268خ حکیم نظامی ابتداي خ قزلباش جنب تاکسی تلفنی صحرااصفهان32439358بنت الهدي کريمی58



_37773441_اصفهان70321110محبوبه عبیري59

_534451689خ کمال کوي پارک کمال کوچه شهید حقیقت زاده پالک اصفهان70349110سید احسان موسوي يار60

_32610720_اصفهان36326110مرضیه افضلی ابرقوئی61

___اصفهان70396110مسلم يسلیانی62

___اصفهان70433110ناصر عطايی63

___اصفهان70434110حسین آقائی64

3268000932661592چهار راه نقاشی ابتداي نشاط نبش جوي رکنی  يا نهر فرشادياصفهان32560205علیرضا خمسه عشري65

_46652800_اصفهان70592110يوسف عرب مومنی66

32642918بن بست غزال- کوي زاللی - خ ابوالحسن اصفهانی - خ مشتاق اصفهان70620110نسیبه زارعی پیزادانی67

___اصفهان36475110آرزو جعفري68

_45273498_اصفهان70624110نجمه مطوري سلطان زاده69

_37789832_اصفهان70663110امیر مسرور مهارلويی70

_36278416_اصفهان70709110سحر صادقی71

_37501311_اصفهان70788110مهدي شفیعی72

_632357907واحد - ط همکف - مجتمع الماس - خ خلجا - خیابان طالقانی اصفهان35961110مريم صمدزاده73

3521212035238251ط دوم216خیابان جی بعد از سه راه شهید رجايی ساختمان سمند پالک اصفهان35161205آمنه جمشیدي74

_b134589806واحد -1برج آفتاب -بلوار ايمان-خ آل بويه-خیابان کاوهاصفهان71329110الهام صادقی75

___اصفهان71332110محمد يزدخواستی76

___اصفهان71388110محمد حسین هراتی زاده77

_32356565خیابان طالقانی مقابل رستوران شهرياراصفهان20476110مرتضی نژاد نیکبخت78

_37853346_اصفهان71392110علیرضا دهقادنی79

_32616481_اصفهان71411110پروين خیري80

_33351047_اصفهان71413110علی ابراهیمی81

_1036258954پل وحید ابتداي خیابان وحید مجتمع اداري امین واحد اصفهان71449110مريم عطابخش82

_333521490 شهید فتحی فرعی 120خیابان آتشگاه خیابان نبوي منش کوچه اصفهان71505110محترم مرادي83

_136263075 واحد 43خیابان محتشم کاشانی کوچه رحیمی کوچه رشت چی پالک اصفهان71640110سید شهاب الدين شفیعی84

_37816378_اصفهان71653110حمیدرضا احمدي85

___اصفهان73587110ستاره مسیبی86

3225656432286566خ جی خ خواجه عمیدتقاطع سوم8024علی جبل عاملی87

_32362325_اصفهان72597110بهنام طالبیان88

_34425895_اصفهان72467110علی رنجبر89

_42250026_اصفهان72488110شیما کوشا90



_35662119_اصفهان72465110مهديه شاه علی91

_36635525_اصفهان72487110عاطفه شهشهانی92

_37650470_اصفهان72614110ابراهیم جوانی93

_37805877_اصفهان72471110راضیه کريمی94

_34597508_اصفهان72472110سید فرشاد شهشهانی95

_32722366خ هشت بهشت غربی انتهاي ملک شمالی روبروي قنادي پونکاصفهان36254110عبدالرضا کريمی96

___اصفهان72591110بهاره کشاورزي97

___اصفهان72588110زهرا نوري98

_32688602_اصفهان72585110شکیبا ربیعی99

___اصفهان72470110احمد جان نثاري الدانی100

_33290301_اصفهان72836110مريم رحیمی نیا101

3234888832349999اصفهان خ کاشانی روبه روي خ میرداماد دفتر پیشخوان دولتاصفهان72491110محسن ملک پور102

__17 اصلی پالک 118ويالشهر بلوار معلم خ نجف آباد72609160مرضیه افشاري103

_32647268_اصفهان70843110شهرزاد واثقی104

___اصفهان72612110شراره قاضی105

___اصفهان72595110شراره صفیقلی106

___اصفهان72566110سید ابوذر موسوي107

35812563__اصفهان72580110حمیدرضا بیناء108

___اصفهان72476110مهسا محمدي109

___اصفهان72577110عباس دهقان110

_0ساختمان _جنب کفش اريک - ابتداي خ مفتح- بلوار کشاورز اصفهان32776205محمدرضا نیکبخت111

___اصفهان72594110نسترن ربیعی112

___اصفهان72561110ناصر اله وکیلی جزي113

_37763435_اصفهان72554110مهدي حاجی بابائی114

__ بهمن روبروي بانک سپه22خیابان بزرگمهر خیابان اصفهان36500110بهناز کالنتري115

_1036810284بهارستان خیابان ايثار جنوبی مجتمع تجاري تینا طبقه همکف واحد اصفهان36504110سیده معصومه موسوي116

3262002332620024پل شهرستان خیابان بازارچه بعد از مرکز مخابرات شهید آقابابايیاصفهان36524110سمیه قهرمانی117

_32664916خیابان هشت بهشت غربی گلزار شمالی نبش داروخانه کیمیااصفهان36572110مهسا دهینی118

___اصفهان72475110فريبا معینی119

_34501180_اصفهان72571110آرمان احدي پور120

3628840936288409خیابان حسین آباداصفهان31332358شیوا شريفیان121

_23636628106خیابان فیض خیابان شهید کیانی پالک اصفهان36662110مرضیه آيتی122
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__گلزار شمالی مجتمع آسمان طبقه اولاصفهان36714110انسیه شهبازي123

124
محمدجواد کالنتر 

قريشی
_46403226_اصفهان72586110

_45860490_اصفهان72562110محسن محمدي125

_34572375_اصفهان73481110فرناز جباري126

_32224012_اصفهان73892110سید حامد زهرائی127

_32233721_اصفهان73881110اکرم طبرزدي128

___اصفهان70740110محمدرضا صالحی129

_36803097_اصفهان73980110فروغ عناقه130

_37776389_اصفهان73947110سیده میترا هاشمی131

_37728485_اصفهان36851110رسول وکیلی132

_34420304_اصفهان72604110فرزانه عطائی133

_33436673394 پالک 7خیابان میر بعد از کوچه شماره اصفهان36866110مهدي بصراوي134

_36735702_اصفهان74004110وحید بنیسی135


