
 تلفه آدرس مزکش بُذاشتی ي درماوی

خیابان تًحیذ جىًبی ريبزيی َتل مذرس وبش کًچٍ بُار  تًحیذ تخصصی مزکشی پلی کلیىیک

 آسادی

68082264100 

68082264120 

 3خیابان يلیؼصز جىب کتابخاوٍ يلیؼصز کًچٍ میالد پالک  يلیؼصز )ػج()مزکش درماوی شمارٌ یک 

 4011258341کذپستی 

68082250665 

 68001225400-0 جىب خیابان دَخذا -خ امام خمیىی )رٌ( -شاَیه شُز (شاَیه شُز)مزکش درماوی شمارٌ دي 

شُیذ  شُزک)مزکش درماوی شمارٌ سٍ 

 مىتظزی(

بشرگزاٌ آسادگان ريبزيی پاالیشگاٌ اصفُان شُزک شُیذ 

 40520کذپستی محمذ مىتظزی 

68088462663 

 68088825021 کًچٍ تًحیذ( رٌ )خمیىی امام میذان جمًُری ايل خیابان  (درياسٌ تُزان)مزکش درماوی شمارٌ چُار 

مزکش طب صىؼتی شزکت پاالیش وفت 

 اصفُان

 -جادٌ تُزان بٍ اصفُان بلًار شزکت پاالیش وفت اصفُان

 اصفُان 1کیلًمتز 

68088520316 

68088528502 

بلًار پتزيشیمی شزکت سُامی پتزيشیمی بشرگزاٌ آسادگان  اصفُان پتزيشیمیمزکش طب صىؼتی 

 اصفُان

68088522565 

68088522566 

شُیذ  اوبار پخشمزکش طب صىؼتی 

  مىتظزی

وزسیذٌ بٍ پاالیشگاٌ  -بلًار آسادگان -جادٌ تُزان بٍ اصفُان

 اوبار پخش شُزک شُیذ مىتظزی اصفُان

68082232484 

جادٌ  26استان خًسستان کیلًمتز  -اصفُانکیلًمتزی  116 (امیذیٍ) 0شمارٌ مزکش اوتقال وفت 

 امیذیٍ بٍ اًَاس درٌ ػباس

62002222000 

 62502250660 استان خًسستان شُزستان رامُزمش -کیلًمتزی اصفُان 106 )رامُزمش( 2مزکش اوتقال وفت شمارٌ 

 1استان خًسستان کیلًمتز  -کیلًمتزی اصفُان 006 )باغملک( 8مزکش اوتقال وفت شمارٌ 

 شُزستان باغملک

62520220626 

جادٌ  02استان خًسستان کیلًمتز  -اصفُانکیلًمتزی  821 )ایذٌ( 0مزکش اوتقال وفت شمارٌ 

 دَذس بٍ ایذٌ

62521228011 

 62521228046 استان خًسستان شُز دَذس -کیلًمتزی اصفُان 804 )دَذس(  1مزکش اوتقال وفت شمارٌ 

 -استان چُارمحال بختیاری -کیلًمتزی اصفُان 204 (گىذمکار) 2مزکش اوتقال وفت شمارٌ 

 ريستای گىذمکار

68088466150 

 68088526001 جادٌ اصفُان بٍ تُزان جىب پاالیشگاٌ اصفُان 1کیلًمتز  خطًط لًلٍ ي مخابزاتمزکش طب صىؼتی 
 

 

 

 

 



 تلفه آدرس مزکش بُذاشتی ي درماوی

 80602325 شُزضا ایستگاٌ اوتقال گاس شُزضا

 -استان کُگلًیٍ ي بًیز احمذ -کیلًمتزی اصفُان 806 یک گاس پتايٌایستگاٌ اوتقال 

 جادٌ اصفُان بٍ یاسًج 16کیلًمتز 

80600208 

 -استان کُگلًیٍ ي بًیز احمذ -کیلًمتزی اصفُان 866 2 پتايٌ ایستگاٌ اوتقال گاس

 جادٌ اصفُان بٍ یاسًج 21کیلًمتز 

80602311 

جادٌ بزيجه بٍ لزدگان جىب  -استان چُار محال بختیاری گاس ديراَانایستگاٌ اوتقال 

 کیلًمتزی اصفُان 206 -ريستای ديراَان

80600000 

جىب  26اصفُان جادٌ سریه شُز بٍ شُزکزد کیلًمتز  پل کلٍایستگاٌ اوتقال گاس 

 کیلًمتزی اصفُان 46 -صىایغ دفاع

80600100 

شُز دَق جادٌ اختصاصی  -کیلًمتزی اصفُان 56 دَقگاس ایستگاٌ اوتقال 

 ایستگاَُای گاس

80600088 

مزکش طب صىؼتی مىطقٍ دي 

 ػملیات اوتقال گاس )کُزیشسىگ(

 80602040 اصفُان 24کیلًمتز  -ريستای کُزیشسىگ -وجف آباد

مزکش بُذاشتی ي درماوی استان 

 یشد

 68102282466 یشد آیت ا... کاشاوی کًچٍ شُیذ مؼظمی

 88466160 جادٌ اصفُان بٍ تُزان جىب پاالیشگاٌ اصفُان 1کیلًمتز  درماوگاٌ وفت سپاَان

 244داخلی 

ريبزيی پاالیشگاٌ اصفُان شُزک شُیذ  -بشرگزاٌ آسادگان مزکش سالمت کار شُزک مىتظزی

 40520مىتظزی کذپستی 

2-88462661 

 


