كارگزاري هاي شهرستان آران ي بيدگل
سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

هشوضي

يضدل

دّيبسي

54017

وَيشات

سيجي

دّيبسي

54018

وَيشات

وبغزي

دّيبسي

54019

وَيشات

حؼيي آثبد

دّيبسي

54020

وَيشات

هحوذآثبد

دّيبسي

54021

تلفي ّبي استجبط
دّيبس

1

آساى ٍ
ثيذگل

هؼئَل اهَس ثيوِ

غالم آلبهْذي

دّيبس

2

ثيذگل

هؼئَل اهَس ثيوِ

3

سيجي  ،دفتش دّيبسي

هؼئَل اهَس ثيوِ

4

غالهعلي غفَسي

وبغزي ،دفتش دّيبسي

هؼئَل اهَس ثيوِ

5

031-54255111

031 -54255110

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى آساى ٍ
ثيذگل ،ثخش وَيشات ،سٍػتبي

عليشضب وبظوي

حؼيي آثبد ،دفتش دّيبسي

دّيبس
ثيذگل

تلفي ثبثت

فبوغ
ثيذگل ،ثخش وَيشات ،سٍػتبي

0913 3629425

آساى ٍ

031-54250020

031 -54250020

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى آساى ٍ

دّيبس
ثيذگل

يضدل ،دفتش دّيبسي

ثيذگل ،ثخش وَيشات ،سٍػتبي

0913 2637512

آساى ٍ

تلفي ثبثت

فبوغ

حؼيي هيشصائي

دّيبس
ثيذگل

031-54847696

031-54847355

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى آساى ٍ

0913 2619149

آساى ٍ

فبوغ

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى آساى ٍ
ثيذگل ،ثخش هشوضي ،سٍػتبي

0913 2619386

آساى ٍ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

هؼئَل اهَس ثيوِ

031-54252250

031 -54252250

تلفي ثبثت

فبوغ

ثيذگل ،ثخش وَيشات ،سٍػتبي

عليشضب سجت صادُ

0913 1616744

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى آساى ٍ
هحوذآثبد ،دفتش دّيبسي

031-54254447

031-54254447

كارگزاري هاي شهرستان اردستان
سديف

شْشػتبى

ثخش

6

اسدػتبى

هشوضي

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

54038

تلفي ّبي استجبط
هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي
فبوغ

54078
ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

اسدػتبى

54149

ػيذعلي اوجش هشتضَي

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

خبًن هشتضَي

اسدػتبى ،اسدػتبى ،ػِ ساُ ّالل

54173
54176
54200

احوش ،خيبثبى 22ثْوي  ،پشت دفتش
اهبم جوعِ  ،هٌبصل هؼىًَي ،دفتش

0913 3640781

0913 9995133

031-54245334

031-54245334

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

54201
دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

7

اسدػتبى

صٍاسُ

اػالم آثبد

دّيبسي

54085

8

اسدػتبى

صٍاسُ

حؼيي آثبد

دّيبسي

54086

9

اسدػتبى

صٍاسُ

دسثبغ

دّيبسي

54087

اسدػتبى ،ثخش صٍاسُ ،سٍػتبي

احوذ لشثبًعلي صادگبى

اػالم آثبد  ،دفتش دّيبسي

0913 3631430

031-54461068

031-54461055

تلفي ثبثت

فبوغ

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

عشة شبّي

سهضبى جَصي

0913 1629356

0913 1629355

031-54464124

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

جعفش اػذي

عجذالَّبة ػليوبًي

تحَيل ثِ آلبي ًيبصي

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
اسدػتبى ،ثخش صٍاسُ ،سٍػتبي
حؼيي آثبد  ،دفتش دّيبسي

0913 1632505

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
اسدػتبى ،ثخش صٍاسُ  ،دّؼتبى
ػفلي ،سٍػتبي دسثبغ ،دفتش

031-54464124

031-54467134

دّيبسي

كارگزاري هاي شهرستان اردستان
سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

10

اسدػتبى

زواره

وچَسػتبق

دّيبسي

54088

11

اسدػتبى

صٍاسُ

شْشاة

دّيبسي

54089

12

اسدػتبى

صٍاسُ

ػفيذُ

دّيبسي

54090

13

اسدػتبى

صٍاسُ

اهيشاى

دّيبسي

54109

تلفي ّبي استجبط
دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي
فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اسدػتبى،
ثخش صٍاسُ ،دّؼتبى سيگؼتبى

الِ يبس هيشصائي فشد

،سٍػتبي وچَسػتبق  ،دفتش دّيبسي

0913 2618266
دّيبس

031-54246518
هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اسدػتبى،
ثخش صٍاسُ  ،دّؼتبى ػفلي

سضب هحوذي

،سٍػتبي شْشاة  ،دفتش دّيبسي

0913 2611982
دّيبس

031-54466042
هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اسدػتبى،
تحَيل آلبي ًيبصي

اهشالِ يذالْي

ثخش صٍاسُ ،دّؼتبى
ػفلي،سٍػتبي ػفيذُ  ،دفتش

0913 1629397
دّيبس

دّيبسي

031-54465132
هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اسدػتبى،

ػيذ جَاد ًيبصي

ثخش صٍاسُ  ،دّؼتبى سيگؼتبى ،
سٍػتبي اهيشاى ،دفتش دّيبسي

0913 2618741

031-54460236

كارگزاري هاي شهرستان اردستان
سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

14

اسدػتبى

صٍاسُ

هعيي آثبد

دّيبسي

54122

15

اسدػتبى

صٍاسُ

تله آثبد

دّيبسي

54150

تلفي ّبي استجبط
دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

سٍح الِ لبػوي

غالهشضب غالهي

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي
فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اسدػتبى،
ثخش صٍاسُ ،دّؼتبى سيگؼتبى ،

سٍػتبي هعيي آثبد  ،دفتش دّيبسي

0913 8618116

0913 3622862

031-54372216

031-54373316

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اسدػتبى،

هْذي عصبسي

ثخش صٍاسُ ،دّؼتبى سيگؼتبى
،سٍػتبي تله آثبد ،دفتش دّيبسي

0913 2605827

031-54462233

كارگزاري هاي شهرستان اصفهان
سديف

شْشػتبى

ثخش

16

اصفْبى

هشوضي

17

اصفْبى

هشوضي

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

54059
54060

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

54061
54063
54065

آلبي ثشػيبًيبى

حؼي ًظبم صادُ

54066
54067

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54068

اصفْبى  ،ثخش هشوضي

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

54069

،دّؼتبى ثشاى شوبلي سٍػتبي

54070

دػتجب ،ػبختوبى دّيبسي

ششوت تعبًٍي

اصفْبى

54071
54072

0913 3084399

0913 9122835

031-38842512

031-38842513

54073
54074
54076
54077

اصفْبًه

دّيبسي

54057

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اصفْبى ،
ثخش هشوضي  ،دّؼتبى وشاسج ،

54075
ػيذسضب حؼيٌي

عؼگشي

سٍػتبي اصفْبًه  ،دفتش دّيبسي

وذ وبسگضاسي

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

18

اصفْبى

هشوضي

جيالى آثبد

دّيبسي

54064

19

اصفْبى

هشوضي

لْجبٍسػتبى

دّيبسي

54058

20

اصفْبى

ثي سٍد

وفشاى

دّيبسي

54014

21

اصفْبى

ثي سٍد

جٌذاى

دّيبسي

54015

تلفي ّبي استجبط

كارگزاري هاي شهرستان اصفهان
0913 3276275

0913 6828982

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

حويذ وشيويبى

آلبي هَػَي

آدسع پؼتي

031-38584230

031-38584230

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اصفْبى ،
ثخش هشوضي  ،دّؼتبى لْبة
جٌَثي  ،سٍػتبي جيالى آثبد ،دفتش
دّيبسي

0913 1694593

0313 8783240

031-38782410

031-8782410

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

هجيذ ٍويلي

الْبم ٍويلي

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
اصفْبى  ،ثخش هشوضي ،
دّؼتبى لْبة شوبلي  ،شْش
لْجبٍسػتبى  ،ثلَاس غذيش ،

0913 3675743



031-5242090

031-5242090

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

ػبختوبى شَساي شْش  ،دفتش
ثيوِ .

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى
اصفْبى ،ثخش ثي سٍد،سٍػتبي

اػوبعيلي

وفشاى  ،دفتش دّيبسي

0913 1011641
دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

031-46443380

031-46443380

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى اصفْبى
 ،ثخش ثي سٍد،سٍػتبي

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

22

اصفْبى

ثي سٍد

لَستبى

دّيبسي

54016

23

اصفِاى

ثي سٍد

فبسفبى

دّيبسي

54091

24

اصفْبى

25

اصفْبى

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

جٌذاى ،دفتش دّيبسي

آلبي اصغشي

كارگزاري هاي شهرستان اصفهان
0913 6938639
دّيبس

031-46543598
هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى اصفْبى ،

غالهشضب عجبػي

ثخش ثي سٍد ،سٍػتبي لَستبى،
دفتش دّيبسي

0913 2030616

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

031-46446020

031-46446020

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْب ،شْشػتبى اصفْبى
هحوذ جليلي

،اطيِ،ثخش ثي سٍد ،سٍػتبي
فبسفبى  ،دفتش دّيبسي

0913 2031106
هذيشعبهل

031-46442691
هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

ششوت تعبًٍي

ثخش جشلَيِ عليب ،شْش حؼي آثبد

جشلَيِ

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54092

عليب

ثخش جشلَيِ

دّيبسي ّب

54177

دّيبسي

54178

عليب

جشلَيِ
ػفلي

پيىبى

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اصفْبى ،

علي احوذي

هحوذعلي احوذي

،هيذاى فبطوِ صّشا  ،ػبحتوبى
ثخشذاسي  ،طجك ّوىف ،دفتش

0913 1261875

0912 5202978

031-46532131

031-46532131

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب
وذ پؼتي83791 - 13841 :
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اصفْبى ،
ثخش جشلَيِ ػفلي  ،شْش ًيه

ثخش

سديف

شْشػتبى

26

اصفْبى

27

اصفْبى

جلگِ

28

اصفْبى

وَّپبيِ

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

حؼيي آثبد

دّيبسي

54202

تلفي ّبي استجبط
آلبي فبتحي

هجتجي شفيعي

آدسع پؼتي
آثبد  ،جٌت اداسُ تبهيي اجتوبعي ،
ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب
وذپؼتي 83771 - 11111:



0913 4099439

031-46642221

031-46622852

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى اصفْبى،

جشلَيِ
ػفلي

ثخش جشلَيِ ػفلي  ،دّؼتبى

هحوذحؼيي فشلبًي

جشلَيِ ٍػطي  ،سٍػتبي حؼيي
آثبد  ،دفتش دّيبسي

0913 2263032
هذيشعبهل

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي
ثخش جلگِ

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي
ثخش وَّپبيِ

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّب

031-46625504
هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
اصفْبى ثخش جلگِ ،شْش ّشًذ

54037

آلبي هحشاثي

آلبي لذستي

 ،ثخشذاسي جلگِ ،
دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

ششوت تعبًٍي

54123

دّيبسي ّب

54124

0913 2148973

0913 9166877

031-46404533

031-46404533

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

وذ پؼتي83741 - 31171 :

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى اصفْبى
 ،ثخش وَّپبيِ  ،شْش وَّپبيِ،
ػبختوبى ششوت تعبًٍي

سضب ثٌْبم پَس

فيشٍصُ

دّيبسي ّب

شبُ هيشصائي

وذپؼتي83716 - 13411 :

سديف

شْشػتبى

29

ثشخَاس

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

تلفي ّبي استجبط

0913 2700921

031-46424318

0913 7372508

آدسع پؼتي

031-46424318

كارگزاري هاي شهرستان برخًار

هذيشعبهل

هشوضي ٍ
حجيت
آثبد

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى

54040

ششوت تعبًٍي

ثشخَاس  ،ثخش حجيت آثبد ،

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54126

شْشػتبى

دّيبسي

54151

دّيبسي  ،دفتش ششوت تعبًٍي

54152

دّيبسي ّب

ثشخَاس

سحين وبظوي

0913 3707516

سٍػتبي علي آثبد  ،ػبختوبى

جَاد عميلي

96004360913

031-45882931

031-45882525

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

كارگزاري هاي شهرستان بًئيه ي مياودشت

54041

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

54042
54043
54044

ششوت تعبًٍي
30

ثَئيي ٍ

هشوضي ٍ

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

هيبًذشت

وشچوجَ

شْشػتبى ثَئيي

دّيبسي ّب

ٍ هيبًذشت

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ثَئيي

54045

ٍ هيبًذشت  ،شْش ثَئيي ٍ
ّبدي ويبى اسثي

هيبًذشت  ،ثلَاس اهبم حؼيي ،

54046

ػبختوبى ثخشذاسي ،دفتش

54047

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

54052
54053
54079

0913 3725185

031-57524525

031-57524525

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

كارگزاري هاي شهرستان تيران ي كرين

مديشعبهل
ششوت تعبًٍي

31

تيشاى ٍ
وشٍى

دّيبسي ّبي

هشوضي

ثخش هشوضي

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ُ ا

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى تيشاى

54034
54035

شْشػتبى تيشاى

54036

ششوت تعبًٍي

54030

ٍ وشٍى

هؼئَل اهَس ثيوِ

هحوذ ادسيؼي

32

تيشاى ٍ
وشٍى

وشٍى

ثخش وشٍى
شْشػتبى تيشاى
ٍ وشٍى

ششوت تعبًٍي

54031

دّيبسي ُ ا

54032
54033

ٍوشٍى ،تيشاى  ،ثلَاس اهبم،

خبًن يضداًي

خيبثبى فبساثي ،خيبثبى هطْشي ،
ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب


0913 2322886
0913 8313756

دّيبسي ّبي

تلفي ثبثت

فبوغ

مديشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

031-42225953

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى تيشاى
ٍ وشٍى  ،شْش عؼگشاى ،ػبيت
اداسي  ،جٌت اداسُ گبص ،

حويذسضب لبػوي

حجيت جعفشي

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب
وذ پؼتي 85351 - 45111 :

سديف

شْشػتبى

ثخش

33

چبدگبى

هشوضي

34

چبدگبى

چٌبسٍد

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

تلفي ّبي استجبط

0913 2891149

031-42752602

0913 2305136

آدسع پؼتي

031-42752855

كارگزاري هاي شهرستان چادگان

54127

ثخش هشوضي
شْشػتبى

ششوت تعبًٍي

54180

دّيبسي ُ ا

54181
54199

دّيبسي ّبي
ثخش چٌبسٍد

چبدگبى  ،چبدگبى  ،فلىِ

هْذي وشيوي

خبًن عليمليبى

ػبعت  ،خيبثبى شْيذ هحشاة
هذًي ،سٍثشٍي ثبًه وشبٍسصي

54182

چبدگبى

ششوت تعبًٍي

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

54156

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

ششوت تعبًٍي

54007

دّيبسي ُ ا

54008

،ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 3725714

0913 7936147

031-57724889

031-57724889
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

چبدگبى ،چبدگبى  ،هيذاى اهلل،
سٍثشٍي ثبًه وشبٍسصي  ،دفتش

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

شْشػتبى

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

چبدگبى

حؼي پَس

0913 9711486

الْبم هيشصايي

 0913 9718351

031-57724887

كارگزاري هاي شهرستان خميىي شهر

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

ششوت تعبًٍي
35

خويٌي
شْش

هشوضي

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

شْشػتبى

دّيبسي ُ ا

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

54001

عليشضب صبلحي

آلبي ػتبسي

خويٌي شْش  ،اصغشآثبد  ،خيبثبى
هطْشي  ،شْشداسي اصغشآثبد

خويٌي شْش

0913 3123524



سديف

شْشػتبى

ثخش

36

خَاًؼبس

هشوضي

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

كارگزاري هاي شهرستان خًاوسار

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

شْشػتبى

دّيبسي ُ ا

خَاًؼبس

54157
54158

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

هجيذ سٍاًجخش

خبًن ًيىَ صفت

031-57774014

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
خَاًؼبس  ،خَاًؼبس  ،خيبثبى اهبم
 ،ػبختوبى فشهبًذاسي  ،دفتش

54159

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 3714880

0913 4713485

031-57776106

031-57774190

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

كارگزاري هاي شهرستان خًري بياباوك

هذيشعبهل

54166

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى خَس

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54167

ٍ ثيبثبًه ،شْش خَس ،

شْشػتبى خَس

دّيبسي ُ ا

54168

ششوت تعبًٍي
37

خَس ٍ
ثيبثبًه

هشوضي

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

ٍ ثيبثبًه

آلبي افالوي

خبًن شيجبًي

ػبختوبى فشهبًذاسي  ،دفتش
ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

54169
0913 3224431

0913 6948289

031-46322134

031-46324938

سديف

شْشػتبى

ثخش

38

دّبلبى

هشوضي

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

كارگزاري هاي شهرستان دهاقان

هذيشعبهل

اػتبى اصفْبى،

54009

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54010

شْشػتبى

دّيبسي ّب

54011

دّبلبى

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

دّبلبى  ،دّبلبى ،
،شْشػتبى
هحوذجعفش ٍسپشتي

خبًن هعٌَي

031-53336777

ثلَاس اًمالة  ،ػبختوبى
فشهبًذاسي  ،طجمِ اٍل دفتش

54012

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 2225344
0913 0755344

0913 6539731

031-53336883

031-53332103

سديف

شْشػتبى

ثخش

39

دّبلبى

هشوضي

40

ػويشم

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل
ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي
شْشػتبى
دّبلبى

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّب

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

54010
54011

دّبلبى  ،دّبلبى  ،خيبثبى
هحوذجعفش ٍسپشتي

داٍٍد ٍسپشتي

شْيذ ثْشتي  ،سٍثشٍي هشوض
تحميمبت هعلوبى ،

(دفتش شْشي)

0913 2225344
0913 0755344

0913 6095729

031-53338969

031-53338969

كارگزاري هاي شهرستان سميرم

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

54193
54194

ششوت تعبًٍي
هشوضي ٍ

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54195

ٍسدشت

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

54196

ػويشم

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ػويشم

صّشا هختبسيبى

 ،ثخش ٍسدشت  ،سٍػتبي فتح

آلبي طبّشي

آثبد  ،خيبثبى جْبد  ،ػبختوبى

خبًن ًبدسي

دّيبسي  ،دفتش ششوت تعبًٍي

54197

دّيبسي ّب

54198
0913 8257607

0913 6958605
0913 8257553

031-53580240

031-53580240

سديف

شْشػتبى

ثخش

41

ػويشم

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

54186

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

54187
ششوت تعبًٍي

پبدًب ٍ

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

دًبوَُ

ثخش پبدًب

دّيبسي ّب

ػويشم

54188

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ػويشم

فشيذٍى پٌبّي

 ،ثخش پبدًب  ،شْش ووِ ،

54189
54190
54191
54192

ثخشذاسي پبدًب  ،دفتش ششوت
تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 3217895

031-53562002

0913 2105856

031-53560270

كارگزاري هاي شهرستان شاهيه شهر ي ميمه

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

ششوت تعبًٍي

شبّيي
42

شْش ٍ
هيوِ

دّيبسي ّبي

هشوضي

ثخش هشوضي
شبّيي شْش ٍ
هيوِ

ششوت تعبًٍي

54039

دّيبسي ّب

54203

حبهذ تحَيليبى

خبًن ججبسي

شبّيي شْش ٍ هيوِ  ،شبّيي شْش

031-45642688

 ،ثلَاس هذسع  ،سٍثشٍي ًيشٍي
اًتظبهي  ،جٌت ثٌيبد هؼىي ،

0913 7713146

0913 3015998

0312 5228585

0913 0590124

دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب 

031-45222500

031-45222500

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

54013

ششوت تعبًٍي

شبّيي
43

شْش ٍ

دّيبسي ّبي

هيوِ

ثخش هيوِ
شبّيي شْش ٍ

هيوِ

وذ وبسگضاسي

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّب

هيوِ

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

54093
54125

شبّيي شْش ٍ هيوِ  ،شْش هيوِ ،
آلبي احوذجَ

ثلَاس اًمالة  ،ػبختوبى شوبسُ

خبًن عشثي

 2ثخشذاسي  ،دفتش ششوت

54175
54179

تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 4034423

0913 7262702

031-45427474

031-45427474

كارگزاري هاي شهرستان شهرضا

54002
54003

ششوت تعبًٍي
44

شْشضب

هشوضي

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54004

شْشػتبى

دّيبسي ّب

54005

شْشضب

54006
54094

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى شْشضب
 ،هيذاى حش سيبحي  ،ػبختوبى
فشهبًذاسي  ،ثخشذاسي هشوضي
 ،دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي

احوذ ّوبيًَي

خبًن هيشطبلجي

ّب

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

54110
54153

0936 2055064



031-53442353

031-53442353

كارگزاري هاي شهرستان فريدين شهر

هذيشعبهل

ششوت تعبًٍي
45

فشيذٍى
شْش

هشوضي

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

شْشػتبى

دّيبسي ّب

فشيذٍى شْش

هؼئَل اهَس ثيوِ

54121

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
فشيذٍى شْش  ،فشيذٍى شْش ،
 20دػتگبُ  ،خيبثبى ًيشٍ ،

ػتبس شيشاصي

خبًن اصالًي

وَچِ شوشبد  ، 3دفتش ششوت
تعبًٍي دّيبسي ّب

سديف

شْشػتبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

0913 9304750

68882740913

031-57594206

031-57594206

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

آلبي سحيوي

آلبي سشيذي

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
اصفْبى  ،اتَثبى رٍة آّي ،

46

فشيذٍى
شْش

ششوت تعبًٍي

هشوضي

عشبيشي اػتبى

تعبًٍي عشبيشي

54204

(شْيذ احوذ وبظوي) ،
سٍثشٍي صًذاى  ،هذيشيت اهَس

اصفْبى

عشبيش اػتبى اصفْبى  ،اهَس

0913 1138950

0913 3722347

031-37885444
031-37885498

تعبًٍي ّب  ،ششوت تعبًٍي

031-37885490

عشبيشي

كارگزاري هاي شهرستان فريدن
سديف

شْشػتبى

47

فشيذى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

آدسع پؼتي

تلفي ّبي استجبط

54048
54049
54050

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

54051
54095
ششوت تعبًٍي
هشوضي ٍ

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

صًذُ سٍد

شْشػتبى

دّيبسي ّب

فشيذى

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى

54096
54097

اليب ع سػتوي

فشيذى ،داساى ،ثلَاس طبلمبًي

سضب اوجشي

 ،ػبختوبى فشهبًذاسي  ،دفتش

54098

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

54128
54129
54130
54131
54160

0913 2729581

031-57222010
031-54222491

031-57222017

كارگزاري هاي شهرستان فاليرجان
سديف

شْشػتبى

ثخش

48

فالٍسجبى

هشوضي

49

فالٍسجبى پيشثىشاى

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

هجيذ لبػوي

خبًن اثشاّيوي

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

54184

فالٍسجبى  ،فالٍسجبى  ،خيبثبى
فشدٍػي  ،چْبسساُ فشهبًذاسي
 ،ػبختوبى شَساي ثخش ،

فالٍسجبى

 0913 3203207

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

031-37425255

031-37425255

تلفي ثبثت

فبوغ

طجمِ ػَم

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى
فالٍسجبى  ،ثخش پيشثىشاى ،

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثخش پيشثىشاى

دّيبسي ّب

54185

آلبي ًصيشصادُ

ثلَاس اهبم خويٌي ع پالن

خبًن ٍويلي

 ، 202ػبختوبى ثخشذاسي ،

فالٍسجبى

دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 1130571

0913 928862

031-37224004

داخلي 6

وذ پؼتي 84541 - 45468 :

كارگزاري هاي شهرستان كاشان
سديف

شْشػتبى

ثخش

50

وبشبى

هشوضي

51

وبشبى

ثشصن

52

وبشبى

لوصش

53

وبشبى

ًيبػش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

54099
54100

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

وبشبى

54101
54102

تلفي ّبي استجبط
هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

آلبي حبج حؼيٌي

آلبي فشدٍػي ًظاد

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي
فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى وبشبى ،
هيذاى ٍلي عصش  ،ػبختوبى شوبسُ
 2فشهبًذاسي  ،ثخشذاسي هشوضي ،
دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

54163
54164

0913 3623015

0913 2632190

031-55545060

031-55545556

وذ پؼتي 87158 - 13151 :

54174
هذيشعبهل

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54054

ثخش ثشصن

دّيبسي ّب

54132

هؼئَل اهَس ثيوِ

ػلوبى َّشيبس

آلبي خذادٍػت

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى وبشبى ،
ثخش ثشصن  ،شْش ثشصن،
ػبختوبى ثخشذاسي ،دفتش ششوت

وبشبى

0910 3102567

0913 6919078

031-55672868

031-55673334

تعبًٍي دّيبسي ّب

ششوت تعبًٍي

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى وبشبى،

ػيذاحوذ هؼعَدي

خبًن ثبخذا

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54161

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

54162

وبشبى

54133
54134
54135
54142

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54143

ثخش

دّيبسي ّب

54144

ًيبػشوبشبى

54145
54146
54147
54148

شْش لوصش ،ثلَاس ٍسٍسدي،
ػبختوبى ثخشذاسي ،دفتش ششوت

0913 2640741

0913 2637401

031-55644001

031-55642288

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

آلبي صاسع

آلبي سهضبًي

تعبًٍي دّيبسي ّب

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى وبشبى،
شْش ًيبػش ،ثخشذاسي ًيبػش  ،دفتش
ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 1635133

0913 8701983

031-55722211

031-55722212

كارگزاري هاي شهرستان گلپايگان
سديف

شْشػتبى

ثخش

54

گلپبيگبى

هشوضي

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

54022

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

54023

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى

54024

ششوت تعبًٍي

جعفش وبهشاًي

گلپبيگبى،گلپبيگبى،خيبثبى شْيذ

خبًن هشادي

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54025

شْشػتبى

دّيبسي ّب

54026

سٍثشٍي ػبختوبى فشهبًذاسي،

54027

دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

گلپبيگبى

54028
54029

0913 2720026



هذًي(خيبثبى فشهبًذاسي) ،

031-57420777

031-57453482

وذ پؼتي 87717 - 13981 :

كارگزاري هاي شهرستان لىجان
سديف

شْشػتبى

55

لٌجبى

ثخش

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى لٌجبى

ششوت تعبًٍي
هشوضي ٍ

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثبغجْبدساى

شْشػتبى

دّيبسي ّب

54183

خذاثخش صبدلي

 ،ثبغجْبدساى ،فلىِ دٍسثبط ،

آلبي ٍصيشي

خيبثبى شْيذ ثْشتي ،ػبختوبى
ثخشذاسي ،ششوت تعبًٍي

لٌجبى

دّيبسي ّب

09134349007

0913 2353244

031-52505941

031-52505941

كارگزاري هاي شهرستان مباركه
سديف

شْشػتبى

ثخش

56

هجبسوِ

هشوضي

57

هجبسوِ

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

54080

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54081

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

54082

هجبسوِ

54083

54111

جَاد ثبلشي

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى

آلبي هحوذي

هجبسوِ

0913 3349592

0916 2067839

031-52409672

031-52409671

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

54112
54113
54113

هحؼي ًصيشي

خبًن ويبًي

54114

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى

گشوي

دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54115

هجبسوِ ،صيجبشْش ،ثلَاس اهبم ،

جٌَثي

ثخش گشوي

دّيبسي ّب

54116

طجمِ فَلبًي ثبًه تجبست ،

ششوت تعبًٍي

هجبسوِ

دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

54117
54118
54119
54120
54154
54155

وذپؼتي 848413 - 9389 :

0913 3343600

0913 1656101

031-52544797

031-52544796

كارگزاري هاي شهرستان وائيه
سديف

شْشػتبى

ثخش

58

ًبئيي

هشوضي

59

ًبئيي

اًبسن

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

54171

ًبئيي

چَپبًبى

فبوغ

اػتبى اصفْبى ،شْشػتبى ًبئيي ،

54165
54170

دّيبسي

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

ٍلي الِ سضبپَس

ًبئيي  ،ثلَاس شْيذ هطْشي،

ٍلي الِ سضبپَس

سٍثشٍي اداسُ ثبصسگبًي ،طجمِ
فَلبًي تعويشگبُ عبثذي  ،دفتش

54172

دّيبسي

54084

ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 2231862

0913 2231862

031-46267563

031-46267563

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ

آلبي ًجفيبى

خبًن يضداًي

اػتبى اصفْبى،شْشػتبى ًبئيي ،
ثخش اًبسن  ،سٍػتبي چَپبًبى
 ،دفتش دّيبسي

0913 3232427

0913 0739396

031-46204064

كارگزاري هاي شهرستان وجف آباد
سديف

شْشػتبى

ثخش

60

ًجف آثبد

هشوضي

61

ًجف آثبد

هْشدشت

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

وذ وبسگضاسي

54136

تلفي ّبي استجبط

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ًجف

54137

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

54138

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

54139

ًجف آثبد

آثبد  ،خيبثبى هطْشي ،
فشهبًذاسي ًجف آثبد ،

اصغش خبًٍذي

ػبختوبى ثخشذاسي هشوضي ،

54140
54141

دفتش ششوت تعبًٍي دّيبسي ّب

0913 2334396

هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

031-42644151

031-42635300

تلفي ثبثت

فبوغ

اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ًجف
ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثخش هْشدشت

دّيبسي ّب

ًجف آثبد

54103
54107

آلبي دادخَاُ

آلبي تَولي

54108

031-42275001
031-42275002

031-42275000

آثبد  ،ثخش هْشدشت ،ػبيت
اداسي هْشدشت ،ثخشذاسي
هْشدشت  ،دفتش ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّب

0913 1261928

0913 6554605

031-42275007

كارگزاري هاي شهرستان وطىز
سديف

شْشػتبى

ثخش

62

ًطٌض

هشوضي

63

ًطٌض

اهبهضادُ

64

ًطٌض

اهبهضادُ

ًبم وبسگضاسي

ًَع وبسگضاسي

ششوت تعبًٍي
دّيبسي ّبي

ششوت تعبًٍي

ثخش هشوضي

دّيبسي ّب

ًطٌض

دّيبسي
اسيؼوبى

وذ وبسگضاسي

54104
54105

تلفي ّبي استجبط
هذيشعبهل

هؼئَل اهَس ثيوِ

هصطفي حاجي ّبدي

اثشاّين فَالدي

آثبد

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ًطٌض ،
ثخش هشوضي  ،ػبختوبى
فشهبًذاسي  ،دفتش ششوت تعبًٍي

54106

دّيبسي ّب

0913 1618012

0913 2628826

031-54229578

031-54223633

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ًطٌض ،

دّيبسي

54055

دّيبسي

54056

آلبي دُ شيشي

ثخش اهبهضادُ  ،سٍػتبي اسيؼوبى ،
دفتش دّيبسي

0913 2624726

دّيبسي دُ

تلفي ثبثت

آدسع پؼتي

دّيبس

هؼئَل اهَس ثيوِ

هحوذعلي هحوذي

خبًن لبػوي

0913 2624522

0913 2772170

031-54312233

031-54312223

تلفي ثبثت

فبوغ
اػتبى اصفْبى، ،شْشػتبى ًطٌض ،
ثخش اهبهضادُ  ،سٍػتبي دُ آثبد ،
دفتش دّيبسي

031-54310566

031-54310566

