
آدرس تلفن نام مشتری نام مرکز

بانک پاسارگاد_فلکه پنج طبقه_خانه اصفهان_اصفهان    4415444 مهدی آزیدهاک اصفهان

جنب نمایندگی سایپا_خیابان بهارستان_ملک شهر_اصفهان    4425342 حاجی آدینه اصفهان

کوی امام جعفر صادق_خیابان هزار جریب_اصفهان    6736476 اکسیر اصفهان

ابتدای کوچه نواب_روبروی بیمارستان امیرالمؤمنین_خیابان احمد آباد_اصفهان محمدخانی اصفهان

روبروی پارک معلم_خیابان شهید بهشتی_خورزوق_اصفهان خدارحمی خورزوق اصفهان

کوی امام جعفر صادق_خیابان هزار جریب_اصفهان    6736476 اکسیر اصفهان

خیابان شهید بهشتی_کاشان_اصفهان    4460967 قانون کاشان اصفهان

طبقه همکف_2مجتمع پزشکی سپاهان _بن بست سپاهان_خیابان آمادگاه_اصفهان          0 شریفی آمادگاه اصفهان

روبروی پارک معلم_خیابان شهید بهشتی_خورزوق_اصفهان خدارحمی خورزوق اصفهان

روبروی بیمارستان سیدالشهدا_27نبش کوچه قائم _خیابان ولیعصر_آران بیدگل_کاشان (آران بیدگل)اخباری اصفهان

مجتمع پزشکی ابن سینا_1نبش فرعی _خیابان دکتر حسابی_شاهین شهر_اصفهان (شاهین شهر)جعفری اصفهان

خیابان امام خمینی_نوش آباد_کاشان_اصفهان          0 (نوش آباد)داروخانه دکتر رشیدی  اصفهان

خیابان ولی عصر_کهریزسنگ_اصفهان دکتر جهانیان کهریزسنگ اصفهان

شهرکرد خیابان پرستار 2261414 صدیقه حسینی اصفهان

خ شمس آبادی    2202593 (اصفهان)توکلی  اصفهان

(ع)جنب درمانگاه علی ابن ابیطالب_شیخ طوسی غربی_خیابان پروین_اصفهان    03135591390 دااروخانه دکتر علی قنادی اصفهان

مقابل بانک سپه_خیابان باباافضل_کاشان_اصفهان    4444221 طالبیان اصفهان

نبش کوی سینا- خ شیخ مفید شرقی - اصفهان   -          0 فریدزادگان اصفهان

(شاهین شهر)خانم دکتر پرویزی  غربی1نرسیده به فرعی _خیابان پروین اعتصامی_شاهین شهر_اصفهان اصفهان

روبروی پست بانک_خیابان فروغی_اصفهان (بهبود)فروزان فر اصفهان

ساختمان هشت بهشت_13نبش کوچه _خیابان نگارستان_خیابان کاوه_اصفهان طالئی اصفهان

روبروی ترمینال بابلدشت_خیابان کاوه_اصفهان     205515 حکیم شفا اصفهان

(ع)جنب بیمارستان نور و علی اصغر_کوچه شهید فیضیان_خیابان استانداری_اصفهان 9133182364 صنیعی اصفهان

روبروی بانک ملی ایران_ابتدای خیابان حکیم نظامی_پل فلزی_اصفهان 9131197137 حسن پور اصفهان

شرکت کی دارو فناوی سالمت

موتا مراکز توزیع 



خ شمس آبادی    2202593 (اصفهان)توکلی  اصفهان

روبروی شیر گلدشت_جنب نهر نیاصرم_خیابان شمس آبادی_اصفهان    2334321 (اصفهان)انصاری  اصفهان

مجتمع شهر آرا_جنب بانک سپه_بلوار امام خمینی_شاهین شهر_اصفهان    03145244242 شهرآراشاهین شهر اصفهان

نبش پاساژ ابوذر_بلوار امام خمینی_شاهین شهر_اصفهان    03145241471 ستاریان شاهین شهر اصفهان

ساختمان پزشکان مرکزی_ک شهیدمازوچی_ابتدای شهید رجایی_چهارراه ایت اله کاشانی_کاشان    4469694 سیدی کاشان اصفهان

جنب هالل هشتم_خیابان محمد هالل_آران و بیدگل_اصفهان          0 محمدگل آران وبیدگل اصفهان

روبروی اورژانس امام خمینی_خیابان شهید رجائی_آران و بید گل_اصفهان 9133612789 شکاری آران وبیدگل اصفهان

نبش کوی سینا- خ شیخ مفید شرقی - اصفهان   -          0 فریدزادگان اصفهان

روبروی پارک معلم_خیابان شهید بهشتی_خورزوق_اصفهان خدارحمی خورزوق اصفهان

خیابان ولی عصر_کهریزسنگ_اصفهان دکتر جهانیان کهریزسنگ اصفهان

55اصفهان خیابان رودکی جنب بانک تجارت قبل از کوچه دکتر شهریاری اصفهان

17نبش کوچه _خیابان شمس آبادی_اصفهان شمس آبادی-داروخانه دکتر میردامادی اصفهان

مجتمع تاالر_نرسیده به میدان هفت تیر_خیابان هفت تیر_خیابان پروین (پروین)قاسمی اصفهان

20پالک _جنب مسجد قائم_خیابان فرخی_انتهای خیابان نظامی_شاهین شهر_اصفهان سحراحمدی اصفهان

خیابان فردوسی 2271725 غالمرضا اخوان فرید اصفهان

شهرکرد بلوار کاشانی 2570070 فرشید فتح اللهی اصفهان

خ مدرسداروخانه دکتر    4481545 (خ مدرس)صابری اصفهان

(ع)جنب بیمارستان نور و علی اصغر_کوچه شهید فیضیان_خیابان استانداری_اصفهان 9133182364 صنیعی اصفهان

جنب فروشگاه جانبو_ابتداری خیابان قائمیه_بلوار کشاورز_اصفهان    3209376 (فیروزی)امیدی اصفهان

چهارراه ملک_خیابان هشت بهشت غربی_اصفهان    2656903 ظهوری نیا اصفهان

خیابان شریف واقفی_اصفهان    2646473 بهشتی اصفهان

نبش خیابان موالنا_بلوار جانبازان_سه راه سیمین_اصفهان    7755910 (بلوار کشاورز)داروخانه دکتر ترابی  اصفهان

روبروی امامزاده اسحاق_نرسیده به چهارراه دشتستان_خیابان پروین_اصفهان 9375442003 پروین اصفهان

بعد از کوچه بسیج_خیابان شهید مطهری_ملک شهر_اصفهان    4415896 (ملک شهر )فصیحی اصفهان

میدان جمهوری اسالمی_اصفهان    3365600 داروخانه امداد اصفهان

6083پالک _مجتمع تجاری گلها_خانه اصفهان_اصفهان    4405213 آبان اصفهان

5000/4731پالک _خیابان سپهساالر_اصفهان    6309007 ناصری اصفهان

روبروی شیر گلدشت_جنب نهر نیاصرم_خیابان شمس آبادی_اصفهان    2334321 (اصفهان)انصاری  اصفهان

جنب حسینیه ارشاد_خیابان امام خمینی_نجف آباد_اصفهان          0 غفاری اصفهان

کوی امام جعفر صادق_خیابان هزار جریب_اصفهان    6736476 اکسیر اصفهان

جنب پیتزا جمیرا_نبش کوچه مشکالنی_خیابان توحید میانی_اصفهان    6610790 سینوهه اصفهان



مجتمع شهر آرا_جنب بانک سپه_بلوار امام خمینی_شاهین شهر_اصفهان    03145244242 شهرآراشاهین شهر اصفهان

نبش پاساژ ابوذر_بلوار امام خمینی_شاهین شهر_اصفهان    03145241471 ستاریان شاهین شهر اصفهان

زرین شهرداروخانه دکتر 9133350147 گل افشان زرین شهر اصفهان

کلینیک شفاعت_جنب بانک صادرات_میدان امام_درچه_اصفهان    3767474 پناهی درچه اصفهان

جنب مسجد جامع_خیابان شریعتی_ورنامخواست_اصفهان    2250666 شفابخش ورنامخواست اصفهان

43پالک _خیابان امام جنوبی_زرین شهر_اصفهان 3342222381 بوعلی زرین شهر اصفهان

فوالدشهرداروخانه دکتر 9133191791 طاالری فوالدشهر اصفهان

جنب پمپ بنزین_خیابان طالقانی_فالورجان_اصفهان    7421542 پاستورفالورجان اصفهان

جنب هالل احمر_خیابان امام_خوانسار_اصفهان 3712220939 مساح خوانسار اصفهان

جنب درمانگاه پاسارگاد_ شهریور17خیابان _ملک شهر_اصفهان          0 داروخانه شبانه روزی  شکرآمیز اصفهان

جنب آموزشگاه شکوفه_خیابان جابر انصاری_اصفهان 9133139233 داروخانه دکتر قیصری اصفهان

کوی شهید صنعتگران_خیابان امام خمینی_درچه_اصفهان 9133298490 (درچه)حیدری  اصفهان

نبش بن بست خجسته-خ سپهساالر-خ سجاد -   66049801 (اصفهان)حیدری  اصفهان

مقابل پارک پیروزی_بلوار جمهوری اسالمی_میدان نمازی_شهرک منتظریه_خمینی شهر_اصفهان          0 شبانه روزی دکتر قاسمی کهریزسنگ اصفهان

طبقه همکف_2مجتمع پزشکی سپاهان _بن بست سپاهان_خیابان آمادگاه_اصفهان          0 شریفی آمادگاه اصفهان

بعد از چهارراه الهور_خیابان هشت بهشت شرقی_اصفهان 9131160665 دکتر صادقی کوپائی اصفهان

(شاهین شهر)خانم دکتر پرویزی  غربی1نرسیده به فرعی _خیابان پروین اعتصامی_شاهین شهر_اصفهان اصفهان

تقاطع بلوار نماز_خیابان طالقانی_کاشان_اصفهان 34520239 داروخانه دکتر کرمانی اصفهان

روبروی شرکت مخابرات_بلوار امام_تیران-اصفهان دکتر فتاح الجنان تیران اصفهان

ساختمان پزشکان دی_خیابان بهشتی_کاشان_اصفهان دی کاشان اصفهان

مجتمع سحر_بلوار الغدیر_سپاهان شهر_اصفهان دکترناجی اصفهان

55اصفهان خیابان رودکی جنب بانک تجارت قبل از کوچه دکتر شهریاری اصفهان

روبه روی پمپ بنزین_ابتدای خیابان سجاد_چهارراه آبشار_اصفهان (خیابان سجاد)دکترموسوی نسب اصفهان

روبه روی پارکینگ ثامن_جنب کوچه باغ گلدسته_خیابان آمادگاه_اصفهان دکتر شاه ابویی اصفهان

17نبش کوچه _خیابان شمس آبادی_اصفهان شمس آبادی-داروخانه دکتر میردامادی اصفهان

ابتدای خیابان میرداماد_خیابان طیب_اصفهان داروخانه دکتر جواد صادقی اصفهان

23نرسیده به کوچه _خیابان رزمندگان_اصفهان داروخانه دکتر واالهمت اصفهان

حنب حسینیه محبان الزهرا_خیابان آیت اهلل یثربی_کاشان (کاشان)ایران منش اصفهان

جنب گز مظفری_خیابان حمزه جنوبی_بهمن22خیابان _اصفهان جابری اصفهان

جنب کوچه بهارستان_خیابان شیخ طوسی شرقی_اصفهان جواهری اصفهان

مجتمع ماه نوش_روبروی دبیرستان سادات_نرسیده به پل کاوه_خیابان کاوه_اصفهان رفیعائی اصفهان



روبروی شبکه بهداشت_بلوار توحید_دستگرد_اصفهان شبانه روزی دهدار اصفهان

مقابل تعاونی پیروزی_162جنب کوچه _ابتدای دهنو_خیابان امام خمینی_اصفهان مقاره عابد اصفهان

روبروی بیمارستان سیدالشهدا_27نبش کوچه قائم _خیابان ولیعصر_آران بیدگل_کاشان (آران بیدگل)اخباری اصفهان

14پالک _9کوچه _ابتدای میدان معلم_شهرکرد خاکسار حقانی اصفهان

بعد از بانک سپه_خیابان الفت شرقی_میدان ولی عصر_بهارستان_اصفهان (بهارستان)امامی اصفهان


