
آدرستلفن همراهتلفن دفتر/شرکتکد  نام مدیر عاملنام دفتر/شرکتردیف
خیابان مطهري ، چهارراه فرهنگیان740013622400009122496724بهزاد نمازي میبديیسنا1

یزد بلوار امازاده جعفر علیه السالم تلفن -36260693 -74002362669970913151228636266599سیدمحمدرضا سعادتسعادت سیر2

(09131517165)یزد خیابان شهید مطهري روبروي هواپیمایی هما709131511964-7400337245116قاسم وکیلی زارچییزدسیر3

خیابان امام خمینی (ره) ، جنب سپاه پاسداران ، شماره 740043232255209131513502526محمد کاظم دهستانیمیبد سیر4

 ، میدان امیر چقماق ، خیابان امام خمینی (ره) ، روبروي بانک سپه مرکزي ، ساختمان اولیا409131515149-7400536229070محمد حسین پسران فراسوي اوج5

خیابان مهدي ، روبروي بانک صادرات ، پالك 740063620162009133540159589سیدعلیرضا ضیا کاشانییزد تور6

خیابان امام خمینی (ره)، اول خیابان شهید بهشتی740073247047809132501057 اکبر قاسمیفجر بهاباد7

چهارراه معلم، ابتداي خیابان مطهري740083257136009358858698علی محمد علی حیدري خاتم سیر8

شاهدیه خیابان امام خمینی (ره) ، روبروي بانک سپه ، پالك 740093521626009133580704165 سید مصطفی میرجلیلی پرستو هاي کویر9

یزدمیدان شهداي محراب ابتداي بلوار مدرس(رستگار09122244125)74010382489979133514216محمد رضا سرجمعینینوا10

بلوار شهید صدوقی ، نبش کوچه 25 امیرالمومنین(دکتر رفیعی ) ، پالك 2 372566859131545920-37257530-7401237243031 علی جوادي رسالت کویر11

یزد 52متري امامشهر جنب پمپ بنزین74013352614420913151377سیدمرتضی ابوالبقاییسامان سیرطوبی 12

  خیابان انقالب ، روبروي کوچه انقالب3622201109133511406-7401436267001محمد خیراالمور مهاجران نور13

میبد خیابان کاشانی جنب بانک ملی ده آباد740163233606009131536116سیدعلی حسینی نسبنارین میبد14

(ع)خیابان سلمان فارسی ، نبش میدان دوازده امام 740173232812709133554009هاشم نایبی فیروزآباديممتاز میبد15

74018385287299133549588محمدحسین جوادي ضریح 16

صفائیه -بلوار پاسداران -بین کوچه 16و7401938238700913153296218محمد اعیاناحرارسیر17

آزادشهر ، فلکه اول ، خیابان امام حسن عسکري(ع) ، پالك 740203722141409133558628176سیدمرتضی حسینیعرفه یزد18

یزد بلوار شهید صدوقی روبروي هتل اطلس509131548609-740213727257473کاظم حاجی صادقینورهدایت یزد19

خیابان مهدي(عج) ، روبروي بانک صادرات ، پالك 109131512079583-7402236201600محمد حسین ساداتیزدطیر20



خ صفاییه ، خ ارشاد ، چهارراه مسجدالرضا(ع) پ 212(مهنام09131574524)709131511133-7402338247966محمد حسین محتاج اهللا  کاروانساالر21

بلوار امام خمینی روبروي بانک تجارت740243242332009131524701محمد شکوهی شکوه سیر 22

بلوار شهید پاکنژاد ، پالك 7402537248451091315119795ناصر ابراهیمی نژادزائر سیر23

یزد خیابان شهید رجایی نبش کوچه هاشم خان740263626262609131515239محمد الله زاريیزدان سیر کویر24

(09133540206)خیابان سلمان فارسی ، بعد از کوچه گودرز ، جنب بانک ملی سلمان626898309131526230-740276260969 غالمعباس صالحیهرهروان عشق25

خیابان شهید مطهري، جنب دبستان شهید مختاري740283223544509133527535علیمحمد آسایش طلوع نور اردکان26

(س)خیابان نسفی، جنب دبیرستان حضرت زینب740293282181609131528652 سید مصطفی حسینی دوستسروابرکوه27

تفت خیابان ساحلی بعداز دبیرستان مسرت3622534209131540475-7403036225666سیداحمد میردهقان غدیر تفت28

میدان امام حسین (ع) ، اول بلوار شهید بهشتی ، پالك 372401320913353281138-7403137255590 محمد سعید عربی آنی گشت29

خیابان امام خمینی (ره) ، روبروي شهرداري ، پالك 7403332223740091325464101099سیدکاظم هاشمی کیهان نوراردکان30

یزد - میدان باهنر جنب بانک مسکن پالك 3725146009132519098422 -740341مسعود رفیعیانیزد پرواز31

بلوار منتظر قایم،روبروي پمپ بنزین740353628855009133536787محمد حسین قدیريحرا گشت60

خیابان امام خمینی (ره) ، جنب دفتر تعاونی 362635360913351425613-7403636260104قاسم جمالی نژادهماي رحمت32

خیابان امام خمینی (ره) ، جنب کوچه فاطمیه3272444309131519741-7403732724661علی محمد دهقانی طوبی سیر اشکذر33

(09131512090)بلوار شهید سیدرضا پاك نژاد ، بعداز مثلثی آبنما ، پالك 740383725535009133514597225سید محمد آیت الهیالله سیرمیهن یزد34

خیابان مطهري ، روبروي هنرستان فردوس740393222524209133528102عبدالرضا آسایش طلوع نوریزد35

خیابان شهید عابدي740403726182809131534297 علیرضا وحیديساربان36

740413724100309358858698فاطمه آبی پورالماس سیر37

خ طالقانی ، خ شهید زارع زاده ، جنب ورزشگاه شهید محصل740423253812009131533749 سیدمحمد دهقانمعراج سیرمهریز38

خیابان سلمان جنوبی، روبروي پارك شهید ابراهیمی، پالك 740433628463209133530094196مهدي فرزادفرزاد سیر39

خیابان مطهري ، روبروي هنرستان فردوس740443223385509133527313 علی سپهريطلیعه نور40



زارچ ، بلوار شهید صدوقی ، جنب پایگاه خاتم االنبیا(ص)740453527670009133523820محمد رسول سرداريکوثر زارچ41

میدان باهنربلوار پاکنژادجنب کاالي پزشکی جابربن حیان74046372560820913151799509131571705علیمحمد پارسائیانمیالد نور42

خیابان آزادگان (ورزشگاه ) ، مقابل استادیوم ورزشی740473233593309133555009یداله برزگر احمدیه میبد43

بلوار شهیدصدوقی ، روبروي کوچه بهداري سپاه ، پالك 909131533139940-7404837258488 مسعود سلیمانشاهیپرشیا گشت44

خیابان آیت اله کاشانی، خیابان بیمارستان دکتر مرتاض، پالك 7404938258284091315345626عباس شریفی نیافاطمه الزهرا 45

خیابان امام خمینی (ره) ، بعد از خیابان فرمانداري ، پالك 3630400009133518835641-7405036204000ابوالقاسم اعیان اعیان سیر46

خیابان هفده شهریور ، پالك 740513522988309133539591242محمدکاظم اقبالیاقبال47

خیابان انقالب ، روبروي حسینیه آقا(محمو کلمبو09132735736)740523524566109131512172محمدرضا سجادیانسجادسیریزد48

میدان خاتمی بلواردهه فجربعدازخانه شیرینی نرسیده به میدان صاحب الزمان74053362934559131511069سیدعلی اکبر رضوي رضوان سیاحت 49

خیابان مهدي (عج) ، روبروي بانک صادرات74054362015559131533528عباس ساداتسادات سیر50

میدان ابوذر، بلوار شهیددشتی، بعد از چهار راه امیرالمومنین، روبروي کوچه 3828960009133512428،65-7405538223875محمدرضا اسالم زادهمیعاد گشت 51

خیابان آیت اهللا کاشانی، به سمت کرمان ، روبروي بوستان ناجی3823895309131511194-7405638228870محمدحسین میرجلیلینور والیت52

خیابان مسجد جامع ، پالك 740573242108009131549013331محمود شکوهیشکوه گشت 53

 مهریز- خیابان هفتم تیر، روبروي پمپ بنزین،جنب مخابرات 740583252020909131533749سیدمهدي دهقان بنادکیمهر نگار گشت54

خیابان شهید صدوقی ، جنب داروخانه دکتر شیروانی740593282152009132514372محمد حسین بهرامیفدك سیر 55

(مهدوي 09133585583)محمدآباد خیابان امام خمینی روبروي مسجد جامع740603836410809133519432بختیار امینی ظهور نور خاتم56

خیابان نظامیه ، بلوار معلم ، پالك 74061328270010913254609385محمد مهدي فالح زاده خاتم ابرکوه57

عقدا- خیابان امام خمینی، بعد از بانک ملی، نبش کوچه اول740623228264409133569152ولی اله ابراهیمی سرو علیارهروان حرم58

میبد خیابان آیت اله اعرافی،پایین تر از پمپ بنزین،جنب امالك پارسیان740633234100409131566308سیدمحمدحسین علوي خورشید میبد59
 زارچ= خیابان امام خمینی ، بعد از بانک صادرات7406436731769133529829محمد جواد ابو ترابی زارچینورسعادت60


