
آدرسشهر

15557910055545300 طبقه اول واحد 101میدان معلم ابتدای بلوار باهنر ساختمان کاشان7209139علی قدیریان آرانی1

555220065 55220065روبروی خانه کارگر- خ فاضل نراقی کاشان7524139سید ابوالقاسم فرزادفر2

55459100555459100خیابان شهید بهشتی ، جنب داروخانه دکتر طبسیکاشان7927139ناصر پگاه3

5531966955319689نبش چهار راه مدرس- خیابان شهید مدرس کاشان8628139سید عظیم سادات4

5542030055420303میدان امام رضا ابتدای بلوار بوستانکاشان9025139امیر حسین حاجی زاده5

30115139جابر قربانی مقدم ارانی6
آران و 

بیدگل
5473485054729480میدان شهید بهشتی ،ابتدای خ شهدا

کاشان30521139حسین رئوفی آرانی7
بلوار شهید مطهری،جنب شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه علوم 

پزشكی
55578860-155578862

5548400055484008بریدگی دوم-خیابان کارگرکاشان32445139الهه حقگو کاشانی8

5473031154736311(عج )جنب درمانگاه ولیعصر - خیابان محمدهالل - آران و بیدگل کاشان139                        حسین نجاتی نژاد آرانی9

5545984055459840 خرداد خیابان طالقانی روبروی کوی شاهزیدی15میدان کاشان33883139محمدرضا مهدیه آرانی10

115472600654726006 شهریور روبروی کالنتری17آران و بیدگل خیابان کاشان33897139صدیقه مسجدی آرانی11

5545626355456263واحد یک-طبقه فوقانی-مقابل بانک ملی ایران-خیابان فاضل نراقیکاشان34566139امیرحسن طالبیان12

کاشان34968139عطیه سادات میرابوالقاسمی13
جنب تامین -طبقه همكف-(ع)ساختمان امام جواد-خرداد15میدان

اجتماعی
_55444453

5554745555577799مقابل مسجد قائم- بلوار مطهری کاشان8246139احمد مرادی14

5522415255224160خ مالحبیب اله شریف-میدان کمال الملککاشان8949139سیدحسین سیدی خزاقی15

5533000655330007کاشان نبش میدان الغدیرکاشان33497139مهدی غالمی16

5545808255441047روبروی بانک سپه- کاشان خیابان باباافضل کاشان33497139الهام رحمانی قزانی17

5557017855576471مقابل فرمانداری(مدخل شهر ) کاشان میدان ولی عصر کاشان8809139علیرضا اربابیان18

5554623655576536کاشان بلبوار دانش روبرو بریدگی اول جنب شیرینی فروشی یاسینکاشان32668139محمد مهدی پور19

5522106055246486کاشان خیابان اباذر مقابل کوچه داراییکاشان8022139ابراهیم شجری20

5544151255451512 فروردین12خ دکتر غزنوی قبل از میدان کاشان9410139مهدیه تقی زاده21

45546566255465399 واحد 1خ آیت اهلل کاشانی جنب بانک تجارت ساختمان زیائی طبقه کاشان30240139فاطمه حمصیان کاشانی22

2245551658555515107راوند بلوار قطب راوندی روبه روی شفاخانه ابوافضل پکاشان8996139حمیده خدایار23
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5546564455467828خ معتشم نبش پاساژ سلیمانیکاشان8448139مرتضی باال خانه ایی24

5546423255453570میدان  شهید منتظری طبقه فوقانی خوشخوابکاشان7564139حمیدرضا رزاقی25

5558202855581928بلوار شهید معمار ساخنتمان مرواریدکاشان34640139امیر حسین افضلی26

5533660055340534کاشان خیابان امیرکبیر روبروی بانک صادراتکاشان8494139الهیارصولتی27

5553363055533630 بلوار قطب راوندی روبروی بانک صادراتکاشان8685139مجتبی قطبی28

5473120054721555آران وبیدگل سه راه فاطمیه ابتدای بلوارامامکاشان8802139حسین جعفری فرد29

5542828455428284کاشان میدان امام رضا نبش سه راه بهارستانکاشان8838139مصطفی طالیی30

کاشان8876139آسیه ذوالفقاری31
کاشان بلوار قطب راوندی جنب خودگردان روح اله ساختمان 

سباقیان
5557969855571700

کاشان30083139مریم یوسفیان32
آران وبیدگل میدان سپاه ابتدای خیابان جمهوری طبقه فوقانی 

محضر
5473807054729080

5523567155235671کاشان خیابان آیت اله سعیدی نبش پل زیرگذرکاشان33915139حسن باران فیروز33

3-355227871-55227871کاشان خ علوی بر خ سر کوچه هاشمیانکاشان34472139معصومه زمردی34

5524346455243464کاشان خ مال حبیب اله شریف ابتدای بلوار چمران جنب امالک سامانکاشان35028139علی اکبر جواد زاده35

5557113155571131راه تربیت4خ شهید زیارتی نبش کاشان35099139مصطفی راحتی36

5544208255442082بلوار نماز روبه روی مجتمع رسولیانکاشان35410139عطیه سادات میر جعفری37

5557100455571004خ بهشتی نبش تقاطع بهشتیکاشان35529139سیدحمیدرضا موسوی38

5530857155308571_کاشان36472139عاطفه عظیمی39

5543410055434100 ناجی آباد خ بهارستان2کاشان فاز کاشان35657139وحید کرمانی فر40

35885139عبدالصمد مشهودی41
آران و 

بیدگل
5473093054730940جنب اورژانس امام خمینی- خ شهید رجایی 

_55512944_کاشان70662139وجیهه ضیائی42

_55548554شهرک انقالب بلوار شهید خیامی جنب حسینیه ولیعصرکاشان35929139دخیل رمضانیان43

5242459952424599بلوار شهید نیكبخت جنب بانک رفاهمبارکه33267139ابوالفضل قطبی44

5559220755912882دانشگاه کاشانکاشان71656139سهیال عسگری زاد45

_2955540963خ مفتح ک چهارده معصوم ک مژگانی پ کاشان72480139حامد بیغمی46

نوش آباد منطقه شهید بهشتی خیابان نیایشکاشان72584139علیرضا راحتی47

5566291855662125جوشقان قالی خیابان میر عالمه امینی محله ایستگاهکاشان36752139مرضیه السادات لطیفی48

__12میدان معلم خیابان مفتح خیابان ایمان خیابان استقالل کاشان36801139زهره چشم میشی49

_55547973خیابان صنیع الملککاشان36845139ناصر رحیمی پناه50


