لیست فروشگاه هاي سموم دفع آفات گیاهی داراي مجوز معتبر
سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان
حقیقی-حقوقی

شهرستان

همراه کارفرما

آدرس

حسین حبیب اخیاری
حمیدرضا عجمی
سعید مهاجرانی
سید سعید اسدی
لیدا زارع
محسن مرادی
سیدمحمدصادق صفایی

برخوار

خوانسار

0913-1036129
09131142175
09131298867
09133212975
09370232328
0913-1223269
09131711292

دولت آباد-ابتدای بلوار طالقانی-بعد از مدیریت جهاد
ابتدای بلوار آتشگاه فروشگاه جوانه
خ الله -مقابل پمپ بنزین  -پالک -3فروشگاه قائم
خ انقالب اسالمی چهار راه حکیم فرزانه -کوچه 41
مینادشت -خ جمهوری اسالمی -خدمات کشاورزی بوستان
سمیرم پادنا علیا
خوانسار -خ امام خمینی روبروی بانک صادرات مرکزی

مهرداد رضایی فر

اصفهان

اصفهان
اصفهان
شهرضا
فالورجان
سمیرم

 0913-3122474خ جی -نبش بلوار رجایی -مجتمع تجاری بعثت -طبقه اول -واحد 8

محسن ابراهیمی پالرتی

مبارکه

09131071599

مبارکه -زیباشهر -هراتمه-روبروی مسجد ابوالفضل -خدمات
کشاورزی ابراهیمی

جهانبخش غفاری دیزیچه

مبارکه

09133354394

دیزیچه -خ شهدا -مقابل بانک صادرات -فروشگاه سپاهان کشاورز

محمود صانعی

خوانسار

0913-1190421

مسعود مرادمند

برخوار

09131012225

خوانسار-میدان امام -فروشگاه کشاورزی صانعی
برخوار -خورزوق -بلوار ولیعصر -نبش ک شقایق -شهید بابائی-
پالک 4

شرکت تعاونی خدمات کشاورزی
دامپروری کرانه سبز نجف آباد

نجف آباد

0936-7187744

خ قدس شرقی  -چهارراه رسالت -جنب نانوایی

شرکت سپاهان سبز زاینده رود

برخوار

09132123686

علی حمصیان اتفاق

اصفهان

09131186134

افشین الوی

فالورجان

09133152567

رحیم احمدی
شرکت تعاونی تولید روستائی
اندالن
علی محمد صالح
محمود شیربخت

سمیرم

09132228635

برخوار -حبیب آباد -جنب پمپ بنزین نوربخش
خ سروش-نبش کوچه مصلی -طبقه فوقانی -مجتمع تجاری
افیونی -فروشگاه خدمات کشاورزی رشد
فالورجان -شهر ابریشم -یزدآباد -مقابل گلزار شهدا -فروشگاه ساقه
طالئی
میدان ساعت-روبروی بانک ملی

اصفهان

09132001282

اصفهان  -براآن جنوبی  -جاده آبشار-کیلومتر  35براآن جنوبی

چادگان
فالورجان

قدرت اله آقاعلیان دستجردی

برخوار

سیدمحمد منصوری اصفهانی
شرکت کویر سبزبادرود
عبدالمطلب محمدی جوزدانی
شرکت فن آوران سبز نقش جهان

خمینی شهر

چنارود
09137408650
زازران -خ امام  -فروشگاه کشاورزی پ 36
0913-3178064
برخوار-دستجرد برخوار-خیابان مدرس-پالک-12خدمات کشاورزی
09131189676
علیان
خیابان نواب صفوی-روبروی آتشنشانی
09132268286
نطتز -بادرود -خیابان امام -روبروی مسجدتوکلی
09131618009
جوزدان-خ شهید باقری -پالک -29خدمات کشاورزی سبزینه
09132324629
دولت آباد -خیابان طالقانی  -جنب سازمان تامین اجتماعی
09133112189

نطنز
نجف آباد
برخوار

شرکت تعاونی شهدای گرگاب
عباسعلی ناظری یزدآباد
محمد میرزاعلیان

شاهین شهر
برخوار

09132064176
09131651399
09132299214

محمد شاهرجبیان

شاهین شهر

09133068016

شرکت همگام زارع زنده رود
شرکت مشاوره ای بهین دانه
سپاهان
عبدالعلی صباغ رنانی

چادگان

09137512206

شاهین شهرگرگاب انتهای بلوار امام جنب شهرداری
شهربهاران -آب نیل جنب پمپ بنزین-فروشگاه کشاورزی خادم
دولت آباد -بلوار طالقانی  -جنب ایران خودرو
شاهین شهر -گر  -خ شیخ بهایی -نبش ک طاهر -پالک -93
فروشگاه حبات سبز اسپادان
چادگان زروه بلوار خلیج فارس -خ بهرامعلی متولیان

فالورجان

09134000604

فالورجان-بلوار دانشگاه-بعداز دانشگاه آزاد

اصفهان

09212926151

سعید درعلی نبی

فالورجان

09133331552

اصفهان -رهنان -شهدای آملی -ک شهیدان باباصفری
اتوبان ذوب آهن-پل هوایی ایرانشهر-ابتدای جاده اشترجان-خدمات
کشاورزی مزرعه طالئی

رضا باقری یزدآبادی

فالورجان

09131131962

فالورجان -یزدآباد -بعد از کوچه مسجد الغدیر -فروشگاه یزدآباد بذر

نادعلی مال وردی

برخوار

09123371210

محمدعلی سلیمانی

گلپایگان

09132724072

حمیدرضا بلوکی

اصفهان

09131134148

برخوار -دستگرد -خ آیت اله کاشانی -فروشگاه مالوردی
گلپایگان -سعیدآباد -خ امام خمینی -جنب تعاون و روستایی -سم
فروشی آریا
اصفهان -خ آبشار-بعداز پل راه آهن-خ نگارستان -فروشگاه
کشاورزی طوبی

سعید عظیمی

بوئین و
میاندشت

09378609858

بوئین و میاندشت -خ حافظ -پاساژ میالد -سم فروشی عظیمی

مهران محمدیان
اردوان قرقانی

شهرضا
شهرضا

09134211810
09133221762

کاوس انصاری

شهرضا

09132227334

امین مرادی

اصفهان

09357789724

حسین محمدی کمال آبادی

اصفهان

09133127429

شرکت شمیم دشت گلپا
جواد قائمی دیزیچه
رضا علیجانی خولنجانی
محمدجواد نادری سمیرمی

گلپایگان

سمیرم

09132728374
09133681581
09131086328
09162952320

شهرضا -خ آزادگان -فروشگاه زرین کاشت
خ حافظ غربی -روبروی دانشکده خوارزمی -نوین کشت دنا
شهرضا -خ طالقانی-خ حافظ غربی -نبش فرعی  -22فروشگاه
گیتی سبز
اصفهانک -خ آبشار سوم -اشکاوند -روبروی بانک کشاورزی-
فروشگاه اسپادان
آبشار سوم -کیلومتر  10براآن جنوبی -روستای حیدرآباد -جنب
باربری نگین سپاهان -خدمات کشاورزی محمدی
بخش گوگد -خ معلم -جنب تعاون روستایی عمران
دیزیچه -میدان بسیج -ابتدای بلوار امام
زیباشهر-بلوار امام -روبروی داروخانه سینا
سمیرم -خ قدس -روبروی نان فانتزی احسان

روح اله طاهری

سمیرم

09138257608

سمیرم -بخش حنا -خ امام خمینی -جنب دفترکارخانه قند اصفهان

علی دهخدا حسن آبادی

اصفهان

0913139706

مائده کریمی

اصفهان

09136027687

سمانه علی اکبر سیچانی

خمینی شهر

09133190129

ایرج سامی
اصغر قربانی کهریزسنگی

سمیرم

09133219248
09131330759

اصفهان -شهر ابریشم -بلوار الغدیر -جنب بانک ملی
اصفهان-خ آتشگاه 22 -متر بعد از سه راهی نبوی منش  -جنب
شیرینی فروشی حنایی
خمینی شهر -درچه 0خ نواب صفوی -جنب آتش نشانی -سمت
چپ -طبقه همکف
خیابان شریعتی-روبری میدان ورزش-فروشگاه فرید
کهریزسنگ-خیایبان ولی عصر-خدمات کشاورزی نوین

فالورجان

مبارکه
مبارکه

نجف آباد

مبارکه-گرکن جنوبی-زیباشهر-بلوار امام خمینی -پالک -202
خدمات کشلورزی خوشه
دهاقان -خ معلم -روبروی نمایشگاه داودی -خدمات کشاورزی
جهان سبزگستر

مسلم مرادی

مبارکه

09133362695

ابراهیم جان قربان الریچه

دهاقان

09133224571

شرکت طالئی سازان اندیشه
چهلستون

شهرضا

09133217738

شهرضا -بلوار مدرس -جنب مسجدالهادی -فروشگاه چهلستون

سجاد اصالنی

بویین و
میاندشت

09139593298

بویین و میاندشت-بلوار معلم-روبروی تعاونی فرهنگیان

سیما طهماسبی گندمکاری

فالورجان

09131859105

فالورجان-بهاران-آبنیل-خ اصلی -خدمات کشاورزی آبنیل

مرتضی پارسائی

اصفهان

09132004921

خ حکیم نظامی-چهارراه شریعتی-روبروی بانک مسکن-پالک 833

شیرزاد بهزادی خشت زاده

شاهین شهر

09131277758

مسلم نادری در شوری

شهرضا

09132217929

علی ورشاب ساز کوشکی

خمینی شهر

09131057714

علی اصغر محمودی

فالورجان

09131310438

مرتضی مرادی دمنه

فریدن

09139741013

باقر سلیمانی درچه

خمینی شهر

09132094503

حمید شانظری

شاهین شهر

09132135008

پیمان صادقی علی آبادی

کاشان

09133627678

سیدرضا موسوی

شهرضا

09130102503

آسیه دارپرنیان

کاشان

09132648232

شرکت افراسم پویا نهاده

اصفهان

09133688505

علی اکبر مرادی

سمیرم

09132751044

رجبعلی جمالی

فالورجان

حسینعلی شیخ دارانی

فریدن

سیدرحمان حسینی فر

فریدن

شرکت کشت آذر پاسارگاد

شهرضا

محمد خالصی

گلپایگان

شاهین شهر -خ مخابرات -فرعی  3شرقی -بازارچه باسا یک -واحد
31
شهرضا -بلوار حافظ غربی -تقاطع دوم -جنب رستوران عشقی-
فروشگاه بهین رشد
خمینی شهر -کوشک -خ جنت -نرسید به خ سلمان فارسی -سمت
چپ -جنب چلوکبابی سپاهان
فالورجان-ایمان شهر -جاده کمربندی -خدمات کشاورزی روستا
فریدن -دامنه -بلوار  9دی -جنب رستوران داالنکوه -فروشگاه
اکسیرکود سپاهان
خمینی شهر -درچه -خ امام -ک بهارستان -فروشگاه کشاورزی
میالد
شاهین شهر -گرگاب -بلوار امام خمینی -روبروی مسجد جامع-
خدمات کشاورزی نوین کشت
کاشان-خ بخارایی -جنب شیرفروشی رجبی
شهرضا -خ حافظ شرقی -جنب پمپ بنزین حافظ -فروشگاه البرز
شیمی
کاشان -خ بهشتی -روبروی شیرین چشمه -فروشگاه کشاورزی روز
اصفهان -چهارباغ خواجو  -شهدای خواجو -مجتمع تجاری افرا-
طبقه سوم -واحد 6
سمیرم -دناکوه -روستای بیده -خ اصلی -فروشگاه سبزآوران

 0913-4051022فالورجان -بخش قهدریجان -خ امام خمینی -نرسیده به بانک ملی
فریدن -داران-خ شهید بهشتی -خ مسجد صاحب الزمان -خدمات
09131723161
کشاورزی شیخ
فریدن-داران -بلوار طالقانی -جنب بنیاد شهید
09133722707
شهرضا -بخش مرکزی -خ حافظ شرقی -روبروی آموزشگاه
09132753352
رانندگی توحید
گلپایگان -بخش مرکزری -میدان شهید فهمیده-ابتدای بلوار مادر-
0913-2710397
جنب تعاونی زنبورداران -خدمات کشاورزی گل کشت

اسداله موگوئی

بوئین
ومیاندشت

0913-9718094

محمدتقی موذنی ریزی -حقوق
مکتسبه
سمیرم
0913-3216158
بهرام دره شوری
شرکت تعاونی تولید روستایی
آران و بیدگل 09133635930
امیرکبیر

بوئین میاندشت-ب بخش مرکزی-لوار امام علی-جنب تعویض
روغنی ناصر جهانگیری
لنجان -بخش مرکزی -زرین شهر -خ سعدی -پالک 14

لنجان

09131342964

ساره سادات هاشمی

اصفهان

09133142450

شرکت اتحادیه تعاون روستایی
فالورجان

فالورجان

09134051085

محمد احمدی

اصفهان

09131004704

آرش رفیعیان نجف آبادی

نجف آباد

09134313852

محمدعلی منتظری نجف آبادی

نجف آباد

 0913-3330471نجف آباد-خ قدس غربی جنب حسینه نصیر -خدمات کشاورزی گیاه

گلنار کامل شاهی

خمینی شهر

09132940750

رضا پیروزان

سمیرم

09132210655

محمد پناهپوری

سمیرم

09132200648

مرتضی محمدی پالرتی

فالورجان

0913-1366129

شرکت سبزدشت کوهستان

تیران وکرون

09132315070

شرکت تعاونی روستایی ابوذر

فریدن

09133717290

نبی اله رئیسیان

سمیرم

09133222176

شرکت ترنم سبز زاینده رود

فالورجان

09133208325

علی عبدالی

سمیرم

09133228750

غالمرضا کاشی

خمینی شهر

09137029013

رشید رجایی

نجف آباد

09133310150

عزیزاله طاهری

سمیرم

09133221902

سمیرم -بخش پادنا -شهرکمه-خیابان ابوالفضل  -جنب شرکت نفت

جواد رهنما حسن آبادی
احمدرضا شیخ
قهدریجانی(جایگزین کیماکشت)

فالورجان

09133055947

فالورجان

09136022125

فالورجان-شهر ابریشم-حسن آباد-نبش کوچه39
قهدریجان-خ امام خمینی-جنب لوله و اتصاالت شفیعی -خدمات
کشاورزی کیمیا کشت

سمیرم -وردشت -مهرگرد -جنب شرکت تعاونی بابک مهرگرد
آران و بیدگل -سفیدشهر -میدان شهدا بسیج
اصفهان -براآن جنوبی-روستای روران -شرکت تعاونی روستایی
زاینده رود -فروشگاه فشارکی
فالورحان-بلوار دانشگاه  -بعد از دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان-
جنب اداره آگاهی
اصفهان -براآن شمالی-روستای کنجوان -محله گلدشت -فروشگاه
خدمات کشاورزی مزرعه سبز
نجف آباد-خیابان منتظری جنوبی  -نبش کوی شهیدخوشاوی-
پالک  -228خدمات کشاورزی پردیس

خمینی شهر -بخش مرکزی -خ امیرکبیر -خ شهید فهمیده -بعد از
تقاطع مدرس
سمیرم-پادنا -بیده -بعد از فلکه صاحب الزمان -سم فروشی سیب
سرخ
سمیرم -وردشت روستای مهرگرد -خ شورا -سه راه عباسی -
خدمات کشاورزی
فالورجان -بخش پیربکران -روستای پالرت -ابتدای ورودی روستا
تیران و کرون -بخش مرکزی تیران -میدان معلم -روبروی مدیریت
جهاد کشاورزی
فریدن -دامنه -بلوار یادگار امام -میدان امام حسین -روبروی بانک
ملی -شرکت تعاونی روستایی ابوذر
سمیرم -بخش مرکزی -بلوار دنا -روبروی اداره دامپزشکی
فالورجان-قهدریجان-خ اما م خمینی-جنب بانک ملی-ساختمان
مرکز کشاورزی رویان
سمیرم-پادناعلیا-روستای ده بزرگ-فروشگاه کیمیای سبز
خمینی شهر -بخش درچه -خ شریعتی -جنب شیرینی سرای
ساحل -خدمات کشاورزی رز
نجف آباد -بخش مرکزی -میدان امام خمینی

مهدی پناهی
ناصر شفیعی قهدریجانی

خمینی شهر
فالورجان

09132279179
09131760280

علی فیضیان

اصفهان

09132092811

سیدمحمود میرمهدی
محمد طالبی
محمد مباشری

گلپایگان
فالورجان
چادگان

09133724833
09131151623
09137187426

امیرحسین حسین پور

اصفهان

09132111791

محمد بخشیان

اصفهان

09131063988

کیومرث آذر برزین

اصفهان

09131045343

مرتضی قادری

اصفهان

09133097834

محبوبه هنرمند

نجف آباد

09137172669

نفیسه قاسمی

آران وبیدگل

09132600188

اکبر محمدی مبارکه

مبارکه

09132375720

محمد رئیسی اردلی

شاهین شهر

09139098294

حسین وکیلی

فالورجان

09131082808

مهدی ذبیحی

برخوار

09131159205

قاسم احمدی

اصفهان

09131178534

پیمان قرمزی

سمیرم

09103981481

علی سلیمانی آبنیلی

فالورجان

09130797922

آرزو آصفی

سمیرم

09130397522

حجت معروفی

چادگان

09139740576

شرکت تعاونی تاکستان حسن آباد

مبارکه

 09139766021مبارکه -روستای حسن آباد بیدکان -خ فوالد -کوی معلم -پالک 11

مریم فیروزپور بادی
معصومه عباسیان
محمد نجارپور فروشانی
شرکت آتیه سازان کویر مهاباد

نطنز
اصفهان
خمینی شهر
اردستان

09139617461
09131268613
09131177814
09133634089

خمینی شهر -درچه  -خیابان شریعتی
فالورجان-قهدریجان-خیابان مدرس-بعداز تقاطع اول
اصفهان -بخش مرکزی -کرارج -اشکاوند -روبروی مخابرات-
خدمات مهندسی کشاورزی فرادید
شهر گوگد-بلوار آیت اله محمودی-روبری جهاد کشاورزی
فالورجان-شهر ابریشم-یزدآباد-نبش کوچه شهید حسین طالبی
چادگان -رزوه -بلوار خلیج فارس -ابتداری خ شهید عزیزی
اصفهان -میدان قدس -خ مصلی -خیابان شهید حیدری( نادری
سابق) فروشگاه حسین پور
اصفهان -بلوار کشاورز -قبل از چهارراه کشاورزی -روبروری ایران
خودرو -شماره 75
اصفهان -خ مصلی -روبروی سازمان مدیریت صنعتی -خدمات
کشاورزی پاپیتال
اصفهان -خوراسگان -خ سلمان -جنب سلمان  -28خدمات
کشاورزی قادری
نجف آباد-امیرآباد-خ شهرداری-روبروی پارک ملت-پالک 101
آران و بیدگل -بخش مرکزی -خ خاتم االنبیاء-روبروی شهرداری
مرکزی
مبارکه -بلوار نیکبخت -روبروی پارک صبا شهروند -فروشگاه سموم
کشاورزی زنده رود
شاهین شهر -گز برخوار -خ فردوسی -ابتدای خ مطهری -نبش بن
بست  7مولوی-پالک 82
فالورجان -شهر ابریشم -یزدآباد -بلوار الغدیر -جنب کوچه شهید
طالبی
برخوار -دولت آباد -دستگرد -بلوار توحید -روبروی بانک ملی-
خدمات کشاورزی ادهم
اصفهان -براآن جنوبی-روستای پیله وران -جنب گلزار شهدا-
فروشگاه کاظم
سمیرم -وردشت -روستای مهرگرد-خ صاحب الزمان -روبروی
مسجد صاحب الزمان -خدمات کشاورزی همیار کشاورز وردشت
فالورجان -پیربکران -خ قدس -بعد از کوچه اداره برق -فروشگاه
مزرعه
سمیرم -بلوار دنا -روبروی  30متری -دفتر کشاورزی برگ سبز
چادگان -رزوه -بلوار خلیج فارس -خدمات کشاورزی و دامپروری
حجت

نطنز -بادرود -خ امام خمینی -جنب بانک مسکن
اصفهانک -بلوار آزادی -نبش گلستان
خمینی شهر -مرکزی -بلوار توحید
اردستان -بخش مرکزی -مهاباد -میدان شهید غالمی

اسماعیل جامی

خمینی شهر

ندا هالالت

اصفهان

09133696508

شجاع سپاهان فرد

خمینی شهر

09133269942

علیرضا بلندنظر
شرکت تعاونی روستایی توحید
حمید پورخاقان

کاشان
شهرضا

09131625662
09131362793
09137901300

حیدرعلی میرزاعیانی

برخوار

09131159385

حجت تورجی زاده

برخوار

09133050257

علی آزادی مقدم

لنجان

09133945715

غالمحسین موذنی

لنجان

09133340183

مهدی رفیع زاده قهدریجانی

مبارکه

09132350572

نجمه امینی شهرضا

شهرضا

09132221316

الهام ابراهیمی ناغانی

برخوار

 09131707142برخوار -بخش دولت آباد -بلوار طالقانی -روبروی ایران خودرو باقری

شرکت جهان سبز زاینده رود

برخوار

09131093731

شرکت آویژه کشاورز سمیرم

سمیرم

09139204132

سعید کلیچ

اصفهان

09111298979

شرکت دانش نهاد پارسا
علی بهارلویی
ظفر پیروزان

خمینی شهر
سمیرم

09131115383
09138326748
09133222069

احسان محمدی

اصفهان

09132198552

علی علی خاصی حبیب آبادی

برخوار

09133037493

شرکت برگ سبز زنده رود

اصفهان

09130913190

اصفهان -بخش مرکزی -کرارج -روستای حیدر آباد -ورودی روستا

محسن صفری علی آبادی
شهاب الدین جاللی
بهروز مسیبی
فاطمه سلیمانی پور

فالورجان

شهرضا

09134054010
09133715354
09131269468
09138223172

مرتضی قربانی

نجف آباد

09138367270

فالورجان -بخش پیربکران -روستای خوانسارک -ورودی روستا
گلپایگان ـ بخش مرکزی ـ میدان قاضی زاهد
فالورجان ـ شهر ابریشم ـ ابتدای ورودی خیابان شهیدان
شهرضا -بخش مرکزی -میدان مفتح -جنب بانک حمکت ایرانیان
نجف آباد -بخش مرکزی کهریزسنگ -خیابان امام  -بین بن بست
 19و 21

مبارکه

نجف آباد

گلپایگان
فالورجان

 09134755007خمینی شهر -بخش مرکزی -خ امام جنوبی -روبروی بانک ملی بازار
اصفهان -بخش مرکزی
خمینی شهر -بخش مرکزی -خ آتشگاه -نرسیده به سه راه خمینی
شهر -روبروی بانک ملی
کاشان -بخش مرکزی -خ بابا افضل پالک ثبتی 21
مبارکه -بخش زیباشهر(خولنجان) -خ تعاون
شهرضا ـ بخش مرکزی ـ بلوار مدرس ـ روبروی جهاد کشاورزی
برخوار -دولت آّباد -دستگرد -نبش فلکه فلسطین -روبروی مسحد
ابوالفضل
برخوار -بخش مرکزی -خورزوق -خ انقالب -جنب پمپ بنزین
ثامن الحجج
لنجان -بخش مرکزی -چمگردان -خیابان امام -نبش بن بست
بنفشه
لنجان -بخش مرکزی -زرین شهر -خ امام خمینی -ساختمان
توکلی -پالک 183
مبارکه -حسن آباد -خیابان آزادی -جنب فرش فروشی
شهرضا -حدفاصل میدان مفتح و سه راه حکیم فرزانه -نریسیده به
درمانگاه تامین اجتماعی

برخوار -بحش دولت آباد -دستگرد -بلوار معلم -ابتدای ورودی بلوار
شهید زارعان
سمیرم -بخش مرکزی -خ شیخ مفید
اصفهان -بخش مرکزی -خ آتشگاه -خ زیتون -جنب میوه فروشی
زیتون
خمینی شهر -بخش درچه -بازار گل و گیاه سپاهان
نجف آباد -امیرآباد -خ مطهری جنوبی -جنب مسجد جامع
سمیرم -پادنا علیا -روستای بیده
اصفهان -بخش مرکزی -خ امام خمینی -میدان دانشگاه -خ امین
آباد -روبری آسایشگاه سالمندان
برخوار -دولت آباد -بلوار طالقانی -روبروی بیمه تامین اجتماعی-
نبش کوچه خیام  -3پالک 35

غالمرضا مومن زاده

اردستان

شرکت تعاونی روستایی حسین آباد آران و بیدگل

ـ

اردستان -بخش مرکزی -میدان نماز -بلوار امام خمینی -مقابل
مرکز مخابرات شهید مدرس -خدمات کشاورزی هامون

09133640182

آران و بیدگل -بخش کویرات -دهستان حسین آباد

شرکت سیمین سبز اصفهان

اصفهان

09134111160

الهام حدادیان خوزانی

خمینی شهر

09133124709

هادی فرخی

اصفهان

09132070327

علی محمدحسینی
عباس رئیسیان

نجف آباد
سمیرم

09134080710
09132228609

جهانگیر رضایی

مبارکه

09133362730

شاهین تحویلی نائینی

خمینی شهر

ـ

اصفهان -بخش جرقویه علیا -شهر حسن آباد -جنب مرکز خدمات
جهاد کشاورزی
خمینی شهر -بخش مرکزی -بلوار الغدیر -ورودی قلعه امیریه
اصفهان -بخش مرکزی -خ سپه -پاساژ چهلستون -طبقه اول -
پالک 43
نجف آباد -بخش مرکزی -بلوار دفاع مقدس -روبروی پمپ بنزین
سمیرم بخش پادناسفلی -روستا تنگ خشک
مبارکه -بخش مرکزی -بلوار نیکبخت -روبروی بانک ملی -خدمات
کشاورزی رشد
خمینی شهر -بخش مرکزی -بلوار الغدیر -بعد از تاالر اشراف

