رديف

شماره

نام و نام خانوادگی

دفتر

صاحب دفتر-كد دفتر

1

122

2

119

3

120

4

121

5

118

7

123

8

125

126

9

436

آهٌِ فرقاًی
1297-13-72
فیرٍزُ هلل پَر
1012-13-72
اهیرحسیي هرتجی
1097-13-72
هحوذ مریوی
1315-13-72
سیذ حسیي هَسَی
1023-13-72
ػلیرضا گردى صراّی
1019-13-72
پریسا میاى ارثی
1303-13-72
داریَش میاى ارثی
1020-13-72
هْذی هسدبراى
1278-13-72

تلفن ثابت
7718119

آدرس

فکس

 7718119اصفْاى فلنِ جْاد ابتذای اتَباى خیام ًبص مَجِ ًَر صادقی

 35279003 35221201اصفْاى خیاباى جی رٍبرٍی خَابگاُ داًطجَیاى
اصفْاى خیاباى احوذ آباد خیاباى گلسار ضوالی رٍبرٍی استخر ٍلی ػصر طبقِ فَقاًی
3276245 32641680
سَپر گل
 33372425 33382100اصفْاى خیاباى هسجذ سیذ ًرسیذُ بِ جْار راُ ٍفائی جٌب باًل مطاٍرزی ٍ هْر

 32356010 32356008اصفْاى خیاباى طیب رٍبرٍی ماخ زباى جٌب ساختواى ضْرداری

 32206109 32206109اصفْاى جْار راُ تختی بؼذ از ٍرزضگاُ تختی جٌب باًل سپِ

 36514992 36514972اصفْاى سپاّاى ضْر اًتْای بلَار غذیر هجتوغ ًقص جْاى ٍاحذ 33

32286017 32286016

4605450

اصفْاى خیاباى جی ًرسیذُ بِ خیاباى پرٍیي رٍبرٍی دارٍخاًِ دمتر یسدی ًبص مَجِ
ظفر

 4605451اصفْاى اًتْای خیاباى ماٍُ فلنِ الوپیل ضْرك ٍلی ػصر ابتذای بلَارٍلیؼصر

رديف

شماره

نام و نام خانوادگی

دفتر

صاحب دفتر-كد دفتر

10

433

11

435

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

-

18

-

هرین خرازی
1202-13-72
هلیحِ اسواػیلی
1218-13-72
ػبذالؼظین جباری
1337-13-72
داٍر جؼفری
1139-13-72
اػظن سی هٌی
1160-13-72
هصطفی رٍغٌیاى
1018-13-72
فاطوِ زارػی
1130-13-72
زّرا تَملی گارهاسِ
1298-13-72
ٍحیذُ فرٍزاى
1009-13-72

تلفن ثابت

فکس

آدرس

 337351330 337351330اصفْاى رٌّاى خیاباى ضریف غربی جٌب برج مبَتر

 36303930 36301404اصفْاى خیاباى سجاد خیاباى حضرت قائن ًرسیذُ بِ جْارراُ دٍم ًبص مَجِ طالقاًی

 45263222 45264100ضاّیي ضْر ضْرك گلذیس فاز یل  41رٍبرٍی هسجذ هجتوغ مَثر

 53545522 53541010ضْرضا ابتذای خیاباى حنین صْبا جٌب درهاًگاُ ضْیذ ًجفی

 36266599 36291457اصفْاى خیاباى تَحیذ هیاًی طبقِ فَقاًی دارٍخاًِ حسي زادُ

2295100

 2295100اصفْاى فلنِ احوذ آباد – خیاباى ٍلیؼصر ًبص بي بست هلی

 5575077 55575077ماضاى هیذاى هؼلن بلَار هفتح هیذاى چْاردُ هؼصَم

 37424252 37424252فالٍرجاى گارهاسِ خ رزهٌذگاى ًبص مَچِ احوذ هالنی

ً 42616001 42616003جف آباد خیاباى ضریؼتی غربی رٍبرٍی خ باٌّر

شماره

نام و نام خانوادگی

دفتر

صاحب دفتر-كد دفتر

19

-

سواًِ سادات هَسَی

20

-

21

-

22

-

23

-

24

-

25

-

26

-

27

-

رديف

فاطوِ ضنری
1332-13-72
هْذی هؼیٌی ًجف آبادی
1207-13-72
هرین ًصَحی
1157-13-72
سیذُ آزادُ هیر ماظوی
1110-13-72
فرّاد جْاًگیری
1142-13-72
آزادُ مَررًگ بْطتی
1306-13-72
اهیي ًیل پی
1098-13-72
امرم مٌارًگ دستٌائی
1016-13-72

تلفن ثابت

فکس

2355590

55590

آدرس
آراى ٍ بیذگی – ابَزیذ آباد خ اهام خویٌی

 52222536 52222536زریي ضْر –خیاباى اهام ضوالی – پاییي تر از باًل سپِ

ً 42642103 42644000جف آباد – خ اهام غربی – جٌب دبیرستاى دختراًِ سالذٍرگر

 52418461 52415865هبارمِ خیاباى هؼلن – رٍبرٍی داًطگاُ آزاد

 33515554 33678118خویٌی ضْر خ ضریؼتی جٌَبی رٍبرٍی باًل سیٌا

3312490

 3312411اصفْاى خیاباى اهام خیاباى ضْیذاى لوجیر

 34489779 34489779اصفْاى خیاباى زیٌبیِ(اللِ) – چْار راُ بٌایی – ًبص خیاباى  12بْوي

 452797772 452797770ضاّیي ضْر – ابتذای خیاباى ًظاهی
 5264004 52636661فَالد ضْر – هحلِ  - b1بازار ضْر ٍ رٍستا – طبقِ ّونف

رديف

شماره

نام و نام خانوادگی

دفتر

صاحب دفتر-كد دفتر

28

-

29

-

30

-

31

-

32

-

33

-

34

-

ػلی ضْریاری
1022-13-72
جؼفر ضفیؼی
1637-13-71
زّرا هٌصَری
2095-13-71
آسیِ طالبی
1409-13-72
رضا رضائی حسیي آبادی
1391-13-72
اصغر ایگذر باصری
1973-13-71
هرتضی سویؼی
1703-13-71

تلفن ثابت

فکس

آدرس

 37784104 37784104اصفْاى بلَار مطاٍرزً -بص خیاباى مطاٍرزی

 53603000 53603333سویرم – رٍستای حٌا – خیاباى ًیرٍی اًتظاهی هرمس هخابرات

 38585959 38585858اصفْاى  -اصفْاًل – خیاباى دارالقراى

 38674646 38674646اصفْاى – رٍستای زیار – فلنِ اهام رضا (ع)

ًجف آباد – رٍستای حسیي آباد -هٌطقِ هْر دضت – بلَار اهام رضا (ع) پالك 276

اصفْاى – رٍستای هٌطیاى – هرمس هخابرات

 46342643 46342467خَر ٍ بیاباًل – رٍستای جٌذق – هرمس هخابرات

