
                

 ( آژانس تلفنی )شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری 

 آدرس شماره تماس نام مدیر آژانس کد ژانسنام آ ردیف

 خ ولیعصر نبش میدان ولیعصر-مبارکه 52403100 امیرهیرمند 111 آرش نورد 1

 روبروی دانشگاه-دهنو-مبارکه 52402131 محمد ایزدی 129 ایثار دهنو 2

 ابتدای صادقیه-خ حافظ شرقی-مبارکه 52424100 یوسف میرزائی 138 احسان گستر 3

 خ مشتاق-مبارکه 52405000 ایرج نعمانی 126 آزادگان )مشتاق( 4

 روبروی دبیرستان هدفخ سلمان،-مبارکه 52409050 ژن احمدپوربی 135 امید نور 5

 اول زیر گذر فوالد-محمدیه-مبارکه 52421100 اردشیر قوامی 125 ایمان افروز 6

 نرسیده به میدان بسیج-خ سلمان-مبارکه 52402080 منصور احمدپور 117 پویا نور 7

 خیابان شهدا-مبارکه 52404555 حامد سلطانی 114 پرستو سیر 8

 نرسیده به گلستان شهداءسرارود،-مبارکه 52404910 حسین امیری 119 پایا سیر 9

 مقابل پارکینگ ولیعصر)عج( -مبارکه 52404567 حبیب اله صادقی 143 ماهان مهر 10

 میدان دهنو-مبارکه 52404399 عبداله شیرکول 144 جاوید گشت 11

 محله هشت صفائیه -مبارکه 52674040 حسنعلی ایزدی 134 چهل چهل 12

 چهارراه چهارده معصوم –قهنویه -مبارکه 52421000 غالمعلی صادقی 115 رهشاد شاهد 13

 اباذر غفاری روبروی حمامخ -مبارکه 52402220 نعمت اله برومند 113 دوستی 14

 خ شفا جنب اورژانس سینا-مبارکه 52404050 اکبر توکلی 123 سعدی 15

 قهنویه ابتداء خ شهید ضیائیها-مبارکه 52422212 روانبخش خدارحمی 118 ساسان گستر 16

 بلوار شریعتی-مبارکه 52403838 سیف اله ایرانپور 128 سفیر 17

 پایانه حمل و نقل کاال-مبارکه 52420098 منصور درخش 133 سروش پیما سپاهان 18

 خ طالقانی-مبارکه 52402121 حبیب اهلل امینی 110 شاهین سیر 19

 محله یک صفائیه جنب شرکت تعاونی فوالد 52672444 فاضل مولوی 131 صبا سیر 20

 اسماعیل ترخان-مبارکه 52461040 علیرضا قربانی 112 ظفر سیر 21

 خ حافظ غربی جنب تعاونی فوالد -مبارکه 52418885 سهیال ایرانپور 132 فاطمه زهرا 22

 52407799 فریده خلییلیان 136 کوثر بانوان 23
 خ باهنر-مبارکه

 

 مجتمع تجاری الدن9محله  -مبارکه 52670609 بتول موسوی 142 عدالت زاینده رود 24

 قهنویه -مبارکه 52422220 قدرت اله ضیائی 127 مهاجر 25

 خ حافظ شرقی-مبارکه 52416004 مرتضی ناجیان 116 معراج 26

 خ سلمان-مبارکه 52402360 حسنعلی احمدپور 121 هجرت 27

 جنب بیمارستان -محله صفائیه-مبارکه 52672020 مجید فخری 120 هشت بهشت 28

 بلوار معلم-دهنو-مبارکه 52415858 حسین فروغی 122 نورگشت 29

 2محله-صفاییه 52673550 امراله بهرامی 141 میالدنور 30

31 
 کوشاسیرسپاهان

 
 52463500 مهتاب علیرضایی 140

 روبروی حسینیه-اسماعیل ترخان

 

32 
 ستاره مبارکه سپاهان

 خیابان اباذر غفاری 5208 مسلم احمد پور 145 )تاکسی بیسیم(

 

 52462040 حمل و نقل و ترافیک شهرداری مبارکه ونظارت برمدیریت تاکسیرانی 


