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 گوشت خان بابا1
علیرضا 

محققیان
36632352060*نبش کاخ سعادت آباد شرقی-شیخ صدوق شمالیاصفهان

عرضه گوشت 

گوسفند،گوساله )قرمز
1401/09/30

 گوشت خان بابا2
علیرضا 

محققیان
32617142060*جنب خیابان مهران- خیابان مهر-مشتاق دوم اصفهان

گوسفند،گوساله )عرضه گوشت قرمز

(وشترمرغ
1401/09/30

 گوشت خان بابا3
علیرضا 

محققیان
36702495060*جنب تعاونی جهاد کشاورزی- شیخ صدوق جنوبیاصفهان

گوسفند،گوساله )عرضه گوشت قرمز

(وشترمرغ
1401/09/30

36291339060*جنب خیابان شهید موحدی- توحید اصفهان محققیان گوشت خان بابا4
گوسفند،گوساله )عرضه گوشت قرمز

(وشترمرغ
1401/09/30

32656837030*بعد از سه راه سعدی-خیابان هشت بهشت شرقیاصفهانآرش بیک نیاگوشت مزرعه آفتاب5پروتئینی
گوسفند،گوساله )عرضه گوشت قرمز

(وشترمرغ
1401/07/30

32757699060*خیابان همدانیان- خیابان جی اصفهان5بازار رزوز کوثر 6
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1401/11/11

37820890060انتهای بلوار شفق- بلوار شفق اصفهانمحمد ترابی14بازار روز کوثر 7
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1401/07/30

3432204600*23نبش کوچه - خیابان پنج آذر اصفهانحسین زمانی2هایپر نشان 8
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1402/09/30

3451872700*مجتمع بوستان- خیابان گلستان اصفهانحسین زمانی3هایپر نشان 9
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1402/09/30

3336613300*جنب بانک صادرات- چهارراه وفایی اصفهانحسین زمانی4هایپر نشان 10
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1402/09/30

3771759700*جنب نمایندگی سایپا- خیابان کهندژ اصفهانحسین زمانی5هایپر نشان 11
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1402/09/30

سوپر گوشت نصیری12
منصور 

نصیری
اصفهان

روبروی -خیابان شهیدان کاظمی-خیابان امام خمینی

مسجد لیله القدر
1401/10/30انواع گوشت قرمز9131198241020

913126905052425364020بعد از تاالر قائم-خیابان شهید نیکبختمبارکهاحمدیبازار روز الماس13
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1401/12/29

1401/03/31مواد غذایی و بهداشتی و مرغ و گوشت09133099202040چهارراه هالل احمرزرین شهرجعفر امیدیفروشگاه سیدالساجدین14سوپری

فروشگاه مرکزی قائم15
حمید علی 

عسگری
1401/12/08مواد غذایی و بهداشتی و مرغ و گوشت0913134238352233350040روبروی مالصدرا- خیابان بهشتی زرین شهر

1401/03/31مواد غذایی و بهداشتی و مرغ و گوشت0913136585452633668040 روبروی پمپ گاز4  محله سی فوالدشهرجعفر امیدیبازار روز کوثر16

کاالهای هایپر و بازار روز 52647540060جنب بانک مهر-بلوار شهدا - 4ب فوالد شهر حسین زارعاخوان کوثر اسپادانا17

کوثر
1401/12/01

مواد غذایی الماس شهر18
محمد جواد 

اللهی
1401/06/31مواد غذایی و بهداشتی091328165143834233518030جنب پارک عارف-  خرداد 15خیابان بروجن

به تاریخ اتمام قرارداد:                                         فرمول محاسبه کاالهایی که به آنها کارمزد تعلق میگرد                                                                                            توجه  محاسبه = کاال قیمت ∗ کارمزد ∗
اقساط تعداد + 𝟏

𝟐
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1401/12/10مواد غذایی و بهداشتی0913202602753500014050بلوار شهید قانعشهرضاحکیمیفروشگاه کوثر19

تعاونی مصرف ادارات دولتی20
محمد رضا 

بگی
شهرضا

روبروی بانک -ابتدای بلوار مطهری- میدان شهدا 

توسعه تعاون
1401/12/10سوپری و لوازم خانگی2و80و304و09132216099532234000

بازار بزرگ خلیج فارس21
سعید 

مشهدی

خمینی 

شهر
1401/12/08مواد غذایی و بهداشتی0913304031733649997060ابتدای بلوار باغبان- میدان صنعت

22
نیکان پخش صد و سی و سه 

(کوثر نور)
20913313772342663077040فاز-پایانه مسافربری جنوب-میدان شهید حجتینجف آبادکرمی کجانی

مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و مرغ و 

...گوشت و 
1401/12/07

1402/03/31کلیه رشته های علمی و هنری7009132074502366923932050پالک  - 14کوچه -خیابان شیخ صدوق جنوبیاصفهانشیوا کیانی(رسا)آموزشگاه رایان سیستم23خدماتی

0913565553632338766060جنب پل هوایی میر- شیخ صدوق شمالی اصفهانعسگریبام و دیوار سبز افرا ریحان24
تولید پانل های -دیوارهای سبز هوشمند

پرتابل گیاهان طبیعی
1402/04/31

خدمات پذیرایی مهمان باش25
مهناز 

مغروری
091354542603040بن بست صداقت-خیابان شریعتی-خیابان جیاصفهان

-بسته بندی -خدمات پذیرایی مراسمات 

- ارسال غذا-رستوران-رزرو تاالر-پرسنلی 

گل آرائی

1402/02/31

رستوران اکبر جوجه26رستورانها
مصطفی 

کریمخانی
60تا93727324443660000002ابتدای خیابان نیکبخت-خیابان مصلی اصفهان

رستوران وفروش غذا،عدم دریافت حق 

سرویس و ارزش افزوده
1401/08/30

رستوران اکبر جوجه27
مصطفی 

کریمخانی
اصفهان

روبروی -نرسیده به سه راه ملک شهر-خیابان کاوه 

خیابان گلستان
60تا93727324443666666602

رستوران وفروش غذا،عدم دریافت حق 

سرویس و ارزش افزوده
1401/08/30

آجیل  و خشکباریلدا28مارکت 
مجید  علی 

1401/03/31آجیل  و خشکبار0936913656532641444030نبش  خیابان  بی سیم-  خیابان بزرگمهر اصفهانآقاجان

29خشکبار
آجیل و خشکبار و گز آنی 

تک

سید حسن 

1401/12/29آجیل  و خشکبار و گز0913433769532403380030حدفاصل پنج رمضان و زاهد- خیابان مسجد سید اصفهاندردشتی

مرکز مشاوره خانواده سوگند30
دکتر مهناز 

کیانی
9366284052030واحد  -3طبقه  - Aبلوک -میدان آزادیاصفهان

-تحصیلی-خانواده:مشاوره 

بازی درمانی -کودک و نوجوان
1401/06/31

31
کلینیک الغری و لیزر تراپی 

نوین

فاطمه 

رضائی
240912008395936616946040پالک -ابتدای خیابان ارباب- خیابان فیض اصفهان

زیبایی، تناسب اندام، 

تغذیه،لیزر تراپی
1402/03/31

32
کلینیک زیبایی اقایان و خانم 

ها دکتر رنجبر

حمید رضا 

رنجبر
اصفهان

بعد از کاخ سعادت اباد - خیابان شیخ صدوق  شمالی 

طبقه دوم - 70ساختمان-شرقی
91347295620060

خدمات پوست و لیزر موهای 

زائد
1401/08/30

اصفهاندکتر یزدانیکیلینیک دندانپزشکی شرق33
بن بست - ابتدای خیابان سهروردی-سه راه سیمین

ساختمان الهیه- شهید مهران ترکی 
1402/02/31خدمات دندانپزشکی37767947060

34آزمایشگاه
کیلینیک دندانپزشکی 

مهرگان

نفیسه 

جوادیان
1402/02/31خدمات دندانپزشکی913200437533450085040ابتدای خیابان باهنر- آبان 25چهارراه - خیابان کاوه اصفهان

1400/12/29آزمایش طبی938386242136617197040بن بست دادستان-ابتدای چهارباغ باال-میدان آزادیاصفهانفروغ شریفیآزمایشگاه دکتر شریفی35فیزیو تراپی

36
تجهیزات )دیده پژوه سپاهان

(پزشکی

مجید 

جعفری
1402/03/31انواع تجهیزات پزشکی و چشم پزشکی9131138217344703033060مجتمع تجاری رز-جنب مخابرات - خیابان مدرس اصفهان 
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37
خدمات زیبایی و لیزر دکتر 

منصوری
اصفهانمنصوری

مجتمع تجاری -چهارراه شاهد-بلوارشاهد-سپاهانشهر 

اداری پویا
910391908336520258060

-تزریق چریی-تزریق ژل-بوتاکس-لیزمو

-اعمال جراحی-لیفت-هایفو تراپی

-خال برداری- پالستیک 

1401/11/30

زرین شهرنازیال امینیمرکز لیزر آنا38
مطب دکتر - کوچه عکاسی خوشرنگ - فلکه مرکزی 

امینی
1401/03/31خدمات لیزر9014930721522222940120

اصفهانبهناز فروغیآتلیه مارسا39آتلیه 
-ساختمان البرز- 1نبش کوچه -شیخ مفید غربی

1واحد-1طبقه 
1401/03/31خدمات فیلم وعکس091320193050080

زیباشهرموسویآتلیه شیک40
پالک -خیابان شریف آباد-کوچه شقایق-خولنجان

طبقه همکف- 116
1402/04/31خدمات فیلم وعکس091343449125254213430120

41
آرایشی بهداشتی  ژانسه 

1شعبه 
استکی

اصفهان 
خیابان آزادی روبروی پارک شهید -خیابان  مرداویج

حسینی
1402/03/31لوازم ارایشی و بهداشتی0913216394832617197060

42آرایشگاه
آرایشی بهداشتی ژانسه شعبه 

2
1402/03/31لوازم آرایشی و بهداشتی0913216394832617197060روبروی  برق  منطقه ای- چهارباغ باال اصفهان استکی

43آرایشی
آرایشی  بهداشتی ژانسه 

3شعبه 
1402/03/31لوازم ارایشی و بهداشتی0913216394832617197060راهرو  بین الملل- طبقه اول -سیتی سنتر اصفهان استکی

اصفهانزهرا ترکمانسالن زیبایی زنانه شهرزاد44
روبروی مجموعه گردشگری ایران - خیابان مصلی 

زمین
1401/11/30خدمات آرایشی و عروس09134301015366167782540

1401/11/30خدمات آرایشی و عروس9134301015366167782540روبروی گردشگری ایران زمین-خیابان مصلیاصفهانترکمانسالن آرایشی خاتون45 بهداشتی

9136956054040کوچه فاضل- خیابان مشتاق مبارکهنوریآرایشگاه زنانه زینت46
خدمات ارایشی،رنگ،الیت،تتو 

ابرو،چشم وپاکسازی
1401/11/30

آموزشگاه آرایشی رزیران47
مرضیه 

قاسمی
زرین شهر 

کوچه هدایت پالک -خیابان باهنر- فلکه حالل احمر 

7
913236002552235303030

مراقبت و - آموزش آرایشگری

تخفیف% 10زیبایی
1401/04/31

48
 خدمات مسافرتی نسیم 

بهشت
0913592759236110نبش  خیابان شهدای خواجو-خیابان چهارباغ خواجواصفهان حامد امینی

5خارجی

0
1402/03/31خدمات مسافرتی40

49مسافرتی
خدمات مسافرتی فراسوی 

افق اسپادانا
اصفهانپیام ربیعی

 2طبقه -مجتمع پارس - فلکه گلها - خانه اصفهان 

4واحد 
1401/03/31خدمات مسافرتی91347226003442008130100

خدمات مسافرتی سلوا50
فرحناز 

خانبانی
اصفهان

طبقه -نبش کوچه کلیسا وانک-خیابان حکیم نظامی

فوقانی لوازم خانگی زری باف
09133370906

36252309-

36249339
1402/03/31خدمات مسافرتی081

51
خدمات مسافرتی همای 

سعادت
اصفهانحاج مومنی

طبقه -مجتمع هفت نگین-میدان غدیر- سپاهانشهر 

258واحد - همکف 
1401/09/30تورهای داخلی و زیارتی09902461662362629293060

خدمات مسافرت هوایی ونوس52
روبینا 

ساریان
اصفهان

- جنب کوچه سنگتراش ها- خیابان حکیم نظامی 

طبقه فوقانی بانک ایران زمین
0903272832336277553080

تهیه - تورهای داخلی و خارجی

بلیط و خدمات توریستی
1401/12/29

53
خدمات مسافرتی طاووس 

گشت
اصفهانعلی خیرالهی

بلوار دانشگاه  روبروی درب شمالی -میدان آزادی

دانشگاه
3629047536260343

3خارجی

0
1401/03/31خدمات مسافرتی80
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فروشگاه محمد54
سید رسول 

حسینی
اصفهان

حد - خیابان ابوریحان بیرونی-خیابان الله شمالی

289 پالک 8مقابل کوی -3و1فاصل کوی
102.5و913310379035671457306

-موبایل-کامپیوتر و لپ تاپ

کنسول بازی
1401/06/31

فروشگاه ام اس کا مپیوتر55
محسن 

شهریاری

زرین 

شهر
1401/08/30موبایل و لوازم جانبی و دوربین9133361698522231663062.5جنب بانک صادرات مرکزی-خیابان امام شمالی

فروشگاه ام اس کا موبایل56
محمد 

شهریاری

زرین 

شهر
1401/08/30موبایل و لوازم جانبی و دوربین9133344084522237193062.5چهارراه مسجد اعظم-خیابان امام شمالی

کامپیوتر کاوش سیستم57
عبداله 

زرین شهرسلیمیان
1401/03/31موبایل-کامپیوتر و نوت بوک 201091313432045222898930122.5واحد - مجتمع الغدیر- خ امام شمالی

کامپیوتر
پیشرو پرداز اسپادانا58

محمد 

اصفهانترسلی

 11کوچه شماره -سعادت آبادغربی-چهارباغ باال

مجتمع پیشرو پرداز اسپادانا
1401/03/31موبایل-کامپیوتر و نوت بوک 090350440013666149325122

موبایل
موبایل نگین59

کاظم 

اصفهانحسینی

نبش - نرسیده به میدان احمد آباد- خیابان بزرگمهر

26واحد -طبقه اول-مجتمع بزرگمهر-خیابان مفتح
1401/10/30تبلت- لپ تاپ -  موبایل 0913808400201083

اصفهانرئیسیموبایل رایمون60
قبل از -خیابان حسین آباد-خیابان حکیم نظامی

39کوچه 
1401/12/06تبلت- موبایل 091391119933629040330102

 سان کاال61ساعت
احسان 

1402/03/31موبایل و کامپیوتر2.5و120تا 34001306*طبقه دوم-سی تی سنتر اصفهانخوانساری

موبایل ارون62
میالد 

فوالدشهرطهماسبی

طبقه -پاساژموبایل و کامپیوتر عالالدین- ب 4محله 

2 شعبه 3پ -اول
09334877524526282663062.5

لپ -لوازم جانبی موبایل-تبلت

تابکنسول بازی
1402/03/31

موبایل آرون63
میالد 

فوالدشهرطهماسبی
10409334877524526282663062.5پ -طبقه اول-پاساژ پاسارگاد-  آ 4محله

لب -لوازم جانبی موبایل-تبلت

کنسول بازی- تاپ 
1402/03/31

فردی پورموبایل آرمان64
فوالدشهر

1401/12/29موبایل و لب تاپ67090360188555263757730102پالک - ضلع شمالی -بازار کوثر

موبایل  برمودا65
حسین 

مبارکه طالئی

ساختمان  تعاونی مصرف -  خیابان  حافظ غربی 

فوالد مبارکه
1401/02/31 موبایل09133181416524092003082.5

موبایل اسمان66
علی هاشم 

کلیشادزاده

- متر قبل از بانک صادرات50-  خیابان مطهری 

106پالک 
1401/03/31موبایل0990164401037483419152.5

موبایل  اپل67
علی اصغر 

مبارکهچوپانی
1401/03/31موبایل09134051143524016403062جنب  بانک ملی مرکزی- خیابان بسیج 

گالری ساعت حسینی68
اسحاق 

اصفهانحسینی
1402/03/31ساعت مچی و دیواری09133018247362557862040روبروی بیمارستان شرکت نفت- فلکه ارتش 
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69
لوازم خانگی و صوتی 

تصویری خانه نو

امبر امانی 

زاده
62.5و919614293836686811308جنب بانک ملی-خیابان هزار جریباصفهان

لوازم خانگی و صوتی تصویری و 

محصوالت گلد ایران
1401/08/30

اصفهانرضا معینلوازم خانگی آریا معین فردا70
طبقه فوقانی -سه راهی خمینی شهر- بلوار آتشگاه 

فروشگاه دیلی مارکت
1/5و100و91330031663220646105

-لوازم خانگی و صوتی تصویری

گرمایشی و سرمایشی
1402/02/31

اصفهانرضا معینلوازم خانگی آریا معین فردا71
مجتمع هوم - کوچه مشیر یخچال - خیابان هاتف 

سنتر
1/5و100و91313107613220646105

-لوازم خانگی و صوتی تصویری

گرمایشی و سرمایشی
1402/02/31

اصفهانبهنام صیادیلوازم خانگی دوو72
روبروی -بن بست امامی- 12نبش کوچه -شیخ بهائی

بانک ایران زمین
1/5و120و913370946732333555303

لوازم خانگی و صوتی تصویری مارک 

تی سی ال-ایکس ویژن-دوو
1401/10/30

لوازم خانگی آرمان73
محمدعلی 

خسرویان
اصفهان

نبش ایستگاه بی آر -مابین فرح آباد و سه راه سیمین 

91تی و کوچه 
09136420941377607770122.5

لوازم خانگی و صوتی تصویری 

-سونی)ایرانی و خارجی

(بوش-سامسونگ

1401/03/31

لوازم خانگی پارک74
خشایار 

اصفهان نادرپور
2.5و180تا5توافقی0916241169536672520طبقه همکف- مجتمع تجاری پارک -چهارباغ باال

RTC- ال...بوش سامسونگ   

جی پالست و-جی
1401/07/30

لوازم خانگی عبداله زاده75
علی عبداله 

اصفهانزاده
1402/03/31لوازم خانگی0913117476636242028062جنب دبیرستان سعدی- سه راه حکیم نظامی

جهیزیه          

لوازم خانگی 
لوازم خانگی مرصاد76

غالمرضا 

رفیعی
101091311725863788060930جنب کوچه -خیابان قائمیه اصفهان

و10و12و

4

لوازم 

%2خانگی

-فرش -لوازم خانگی )جهیزیه 

محصوالت )کولر  -چینی و بلور 

مجیک ژف و کولر توان و 

1402/03/31

77لوستر و نقره
لوازم خانگی و صوتی 

تصویری صانعی

مهدی 

صانعی
1401/03/31لوازم خانگی و صوتی و تصویری091336882173620367130122 توپخانه44فلکه ارتش جنب پادگان اصفهان 

چینی و بلور گالری آنتیک78
مصطفی 

یزدانی
1401/03/31چینی و بلور913305220432236863060روبروی بانک سپه-خیابان عبدالرزاقاصفهان 

لوازم خانگی توانا79
عباسعلی 

اصفهانتوانا

روبروی قرض الحسنه - خ آل محمد- اتوبان چمران

حضرت نوح
1402/03/31صوتی  تصویری- لوازم خانگی091331562483568444730102.5

لوازم خانگی  سان کاال80
احسان 

اصفهانخوانساری
1401/03/31لوازم خانگی درشت202.5تا0913111737234001306طبقه دوم-سی تی سنتر 

لوازم خانگی  سان کاال81
احسان 

اصفهانخوانساری
1401/03/31لوازم خانگی برقی ریز122.5تا34001306*طبقه دوم-سی تی سنتر 

لوازم خانگی  سان کاال82
احسان 

اصفهانخوانساری
1401/03/31چینی و بلور و پالسکو1.5و150تا34001306*طبقه دوم-سی تی سنتر 

لوازم خانگی  سان کاال83
احسان 

اصفهانخوانساری
1401/03/31لوازم آشپزخانه و تاسیسات2.5و200تا34001306*طبقه دوم-سی تی سنتر 

84
لوازم خانگی و صوتی 

تصویری پانیسام
علی صیادی

اصفهان
362660020122.5*160پالک - مجتمع تجاری بلوار- بلوار ملت 

سام -پارس خزر-دوو-محصوالت اسنوا

الکترونیک
1400/12/19

85
لوازم خانگی و صوتی 

(اسنوا)تصویری بلوار
علی صیادی

اصفهان
362406040122.5*164پالک - مجتمع تجاری بلوار- بلوار ملت 

سام -پارس خزر-دوو-محصوالت اسنوا

الکترونیک
1400/12/19
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86
لوازم خانگی و صوتی 

(اسنوا)تصویری توحید
علی صیادی

اصفهان

نبش بن - روبروی مانتو بلوچ - خیابان توحید شمالی 

بست گل مریم
                                                362811210122.5

پارس -دوو-محصوالت اسنوا

سام الکترونیک-خزر
1400/12/19

بروجنیلوازم خانگی بروجنی87
اصفهان

1401/04/31لوازم خانگی ایرانی و خارجی10.3625486030101.5پالک-جنب دبیرستان سعدی-خیابان ارتش

امینیلوازم خانگی اتحاد88
مبارکه

09133090134524099740181.5پایین تر از بانک سینا-خیابان بسیج
لوازم خانگی و صوتی تصویری 

ایرانی و خارجی
1401/03/31

خاشعیلوازم خانگی شمسا89
زرین شهر

رو به روی مسجد - ورنامخواست - زرین شهر

کرباسیان
2.5و152و09133357547522560862010

لوازم خانگی و صوتی تصویری 

ایرانی و خارجی
1401/12/28

29392792990526297903062.5بازار چه زمرد - وصال جنوبی  - 4محله ب فوالد شهر مریم فالحیلوازم خانگی طهران90
لوازم خانگی در صورتا خرید نقدی 

 تخفیف2%
1401/11/30

محمد رهنمالوازم خانگی یاس91
فوالدشهر

1401/03/31  لوازم خانگی091397515005263176030121.9بازار زهره-  3محله آ

احمد پیاملوازم خانگی پیام92
شهرضا

1401/03/31لوازم خانگی وصوتی تصویری091332232005323943730151.5 

امیر آقاجانیصنایع دستی آقاجانی93
اصفهان

1401/10/30صنایع دستی09131678004321200663040بازار حکیم- خیابان حکیم 

سیسمونی فرشته ها94
بهروز تاج 

اصفهان الدین
1401/03/31سیسمونی و لوازم کودک09132001854344629413060ابتدای خیابان کمال- چهارراه ابن سینا - میدان شهدا

95
فروشگاههای کاالی خواب 

بامبو

روبروی کافه - طبقه اول- سی تی سنتر سپاهانشهر 

فنجان
091396094343655053301001401/10/30

96
فروشگاههای کاالی خواب 

بامبو
رسویس خواب نوزاد نوجوان 1409139609434366222550100نبش کوچه -خیابان آپادانا

جوان بزرکسال
1401/10/30

97
فروشگاههای کاالی خواب 

بامبو
مهدی 

محمدی
091396094343223287001001401/10/30جنب استخر بهار- خیابان فلسطین اصفهان

98
فروشگاههای کاالی خواب 

بامبو
091396094343334119101001401/10/30خیابان شریف شرقی- رهنان 

سیسمونی بی بی سنتر99
علی 

اصفهانمعتمدی
1400/11/24سیسمونی و لوازم کودک109133133331365505130120واحد -طبقه اول -سی تی سنتر 

سیسمونی بی بی کیش100
علی 

اصفهانمعتمدی
1400/11/24سیسمونی و لوازم کودک09133133331362713410120نرسیده به تامین اجتماعی- نظر غربی 

سیسمونی کاالی خواب کیمیا101
مجتبی 

اصفهانامیری

- چهارراه امام حسین بلوار منتظری- خمینی شهر

جنب اداره ثبت
09133123863336150012060

سرویس چوبی خواب کودک و 

نوجوان
1401/03/31

مبلمان اتاق خواب سنا102
ابوالفضل 

اصفهانقائمیان

-بعد از رستوران شب نشین-انتهای خیابان اتشگاه

ابتدای خیابان امیر کبیر
091310894693060

تخت و سرویس -کاالی خواب

خواب
1401/09/30

کاالی خواب آیریس103
سید قاسم 

حسینی
1401/04/31انواع کاالی خواب و تشک طبی9133674340344786080120روبروی پاساژ عقیق- خیابان عالمه مجلسی اصفهان

تشک رویال104
محسن 

اصفهانعبدالهی

بعد از کوی استاد - خیابان رباط اول - دروازه تهران 

شهریار
1401/04/31تخفیف% 10تشک طبی فنری 09122872788344152120100
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تشک رویال جی105سیسمونی
 احسان 

اصفهاننوربخش
-149کوچه -خیابان بسیج- خیابان امام خمینی 

22پالک -کوچه فردوسی
091320265260060

تشک طبی فنری تشک 

هوشمند و باکس
1401/09/30

کاالی خواب خانه تشک106کاالی خواب
مسعود 

منعمیان
289351252208344624320100نبش کوچه -خیابان ابن سینااصفهان

سرویس -تشک طبی- سرویس خواب 

حمام
1402/03/31

کاالی خواب خانه تشک107مبلمان 
مسعود 

منعمیان
9131042208322336840100جنب خروجی پارکینگ-کوچه کرمانی-خیابان حافظ اصفهان

سرویس -تشک طبی- سرویس خواب 

حمام
1402/03/31

کاالی خواب خانه تشک108
مسعود 

منعمیان
اصفهان

حد فاصل خیابان مهرداد - خیابان حکیم نظامی 

وچهارراه نظر
9131115650362950970100

سرویس -تشک طبی- سرویس خواب 

حمام
1402/03/31

کاالی خواب خانه تشک109
مسعود 

منعمیان
اصفهان

مابین چهارراه فرشته -خیابان الفت غربی - بهارستان 

و ایثار
9131057760368224480100

سرویس -تشک طبی- سرویس خواب 

حمام
1402/03/31

کاالی خواب خانه تشک110
مسعود 

منعمیان
اصفهان

 پالک 20شماره -خیابان دکتر حسابی - دولت آباد 

43
458379080100

سرویس -تشک طبی- سرویس خواب 

حمام
1402/03/31

کاالی خواب خانه تشک111
مسعود 

منعمیان
اصفهان

جنب کوچه -تقاطع دوم- خ آل محمد- اتوبان چمران

21
9132044154345208500100

سرویس -تشک طبی- سرویس خواب 

حمام
1402/03/31

تشک و کاالی خواب رویال112
حمید 

اصفهان دوستی پویا
1401/03/31انواع تشک و کاالی خواب6909162294951333175660100روبروی کوچه - خیابان شهیدان  غربی - رهنان

اختر ایرانپورکاالی خواب الیکو113
مبارکه

1401/03/31انواع تشک و کاالی خواب09131359611524062660100جنب مطب دکتر سعیدی- بسیج شمالی 

تعمیرات مبل مسائلی114
جالل 

اصفهانمسائلی

روبه روی - ابتدای خیابان مصلی - چهارراه فرایبورک 

داخل سیلوی قدیم- تقاطع اول 
0913913200336611599060

تعمیر انواع مبلمان رویه کوبی و ساخت و 

تولید
1401/09/30

مبل آنتیک115
محمود 

مزروعی
اصفهان

1401/08/30سرویس خواب-استیل-مبلمان راحتی 2809131254891333906342080 و26حدفاصل کوچه -پنج رمضان - مسجد سید 

مبل آریانا116
مجید 

اصفهانحاجی 
1401/03/31مبلمان استیل ، راحتی ، سرویس خواب6909373423142333175510100روبروی کوچه - خیابان شهیدان غربی -رهنان 

سان کاال117
احسان 

خوانساری
اصفهان

1401/03/31مبلمان و فرش1.5و360تا340013010*طبقه دوم-سی تی سنتر 

میر حسینیتولیدی مبل جالل118
اصفهان 

 خیابان 49 و 47بین کوچه -خیابان شریف شرقی 

-             خیابان کهندژ49کوچه - شریف شرقی 

9133142340 

9138231466

33332804 

33313791
30100

-مصنوعات چوبی-مبلمان 

پارچه مبلی- سرویس خواب
1401/09/30

پریسا الیاسیکاالی خواب مارلیک119
اصفهان

100.0تا0993226523736626292204جنب بن بست عصاچی- آپادانا اول 
تشک و - کاالی خواب 

تختخواب
1401/08/30

تجهیزات چوبی گنجینه120
حمید رضا 

اصفهانصدری
1401/09/30قفسه های کتاب-میز و صندلی تحریر3009131192158313106002530پالک  - 3خلیج فارس -جاده شیراز 

موساییکاور مبل گل تن121
اصفهان 

-قاضی عسگر (37)کوچه - گلزار شمالی -بزرگمهر

بن بست شجاعی- کوچه فروردین 
1401/03/31کاور مبل09131681231326575392060
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100تا65091311927633667207706پالک-بعد از سی وسه پل-بلوار آئینه خانهاصفهانمحمد سالمفرش سفیر122
انواع فرش ماشینی و 

دکوراسیون داخلی
1401/09/30

1401/10/30انواع فرش های دستباف9134466232313124963060ساختمان - 22نبش کوچه - خیابان توحید میانیاصفهانآرش روشن فرش دستباف دفتین123فرش

جواد تراشیفرش زمرد درخشان124
اصفهان

1401/03/31انواع فرش ماشینی09131272379322665050100مقابل حکیم شفایی-خیابان سروش 

فرش رضا125
علیرضا 

مبارکهنصوحی
1401/03/31انواع فرش ماشینی09131359505524127990150روبروی سه راه منتظری-  شهریور17خ 

پرده سرای مسیح126
مهدی 

اصفهانرفعتی پور
1401/03/31فروش و نصب پرده091332596643446323920240چهار راه ابن سینا- خیابان  ابن سینا

قوه عودپرده و کاغذ دیواری   ستاوند127
اصفهان

1402/03/31پرده و کاغذ دیواری09131116415322241800120نرسیده به فلسطین- خیابان امادگاه 

گالری کورش128
پوریا کیان 

اصفهانزاد
1401/08/30دوخت و نصب پرده ایی09132660530333558512060ساختمان امید-بعد از جامی- خیابان پنج رمضان 

صنایع چوب یادگاری129
سعید 

اصفهانیادگاری
1401/08/30کمد-کاغذدیواری-کابینت09134035730376570593060سمت راست-پالک دوم- 74کوچه -کهندژ 

محمد کابینت سرای محمد130پرده

اصفهانافشار
طبقه -پاساژ نشاط-خیابان امام زاده-خیابان معراج

همکف
1401/05/31کابینت0913222871303060

دکوراسیون آرشیت131ساختمانی
آرمان 

1401/03/31پارکت-کاغذ دیواری 1409133030227366333972080ساختمان - خیابان شیخ مفید اصفهانخوشاب

داخلی منزل
اصفهانمجید لطفی جبلیشرکت اختر پالست سپاهان132

ساختمان اداری -بلوار فردوس-خیابان عالمه امینی شرقی

7واحد-مهبود
913020403452373824060

کفپوش و -سقف کاذب-دیوارپوش

پارکت
1401/04/31

   کاغذ 

9138667290338750352040نبش کیان پارس-شهرک رسالت-خیابان امام خمینیاصفهانحسن کریمیپویش بازرگان علوی133دیواری
لوله اتصاالت -شیرآالت-سرامیک

هود سینک-گاز-فاضالب
1401/06/31

اصفهانمحمد احمدیلوازم بهداشتی ساختمانی دیبا134 کابینت
پاساژ - چهارراه صباحی -خیابان پروین-میدان احمد آباد

رجایی
1401/06/31سینک-اجاق گاز-هود -بهداشتی100الی9137150996206

42913114682036622119040جنب کوچه - خیابان سجاد اصفهانیداله ربیعلوازم ساختمانی عدل135
شیرآالت قهرمان %    20تخفیف 

و ایران نوید
1401/09/30

136
لوازم بهداشتی ساختمانی 

مختاری
1401/10/31لوازم بهداشتی ساختمان10109134122065378804763060جنب کوچه -خیابان قائمیه اصفهانمسیح مختاری

مهدی نادریسرای ساختمانی آراک137
اصفهان

1401/03/31لوازم بهداشتی ساختمان09131214204535141832582نبش کوچه آرام-بلوار فروردین غربی- بهارستان 

پیمان براتیبویلر نوین138
زرین شهر

0913933441752238693070جنب پاساژ کارون- بعد از بهداشت -خیابان شریعتی
فروش ،نصب و خدمات پس از فروش 

گرمایشی و سرمایشی
1401/03/31

139درب و پنجره
درب و پنجره ضد سرقت 

کویراصفهان

هادی 

1401/03/31درب و پنجره دو جداره وضد سرقت09120942495366316234050چهارراه دهش-شیخ مفید-شیخ صدوق شمالی اصفهانگودرزی
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گروه حفاظتی توکا140
جمال 

اصفهانجعفری
-مجتمع الماس- بعد از بانک ملی-خیابان طالقانی

23واحد-طبقه همکف
09139031408313132732060

دوربین مدار بسته - درب های اتوماتیک 

و درزدگیر
1402/04/31

141سیستم های
گروه فنی مهندسی سورنا 

سیستم های حفاظتی
09136094636368049863060ابتدای خیابان فروردینبهارستاناحمد قربانی

دوربین مدار بسته - درب های اتوماتیک 

و درزدگیر
1401/07/30

142دزدگیر
گروه فنی مهندسی سورنا 

سیستم های حفاظتی
09136094636524221613060میدان مادر- بلوار نیکبخت مبارکهاحمد قربانی

دوربین مدار بسته - درب های اتوماتیک 

و درزدگیر
1401/07/30

گروه تاسیساتی ناوین143تاسیسات
سیدمجتبی 

1401/03/31پکیج و رادیات200تا09136240808408اصفهانفاتحی

دفتر فنی حیدری144پکیج
حمید رضا 

اصفهانحیدری
بعد از -به سمت چهارراه وفائی - خیابان نواب صفوی 

6کوچه 
09131198563323679222061.5

هیترو -ابی سلولزی-کولر گازی

بخاری
1401/04/31

داود احمدیتاسیساتی   بهار آفرین145
اصفهان 

حدفاصل  چهارراه باهنر و پمپ -خیابان رباط اول

بنزین
1401/03/31  پکیج و رادیاتور و شیر آالت09133142750333907632050

تصفیه آب گوارانوش146
امیر سروش 

اصفهانپور
- ساختمان فرهنگ -خیابان هشت بهشت غربی 

503واحد -5طبقه 
1401/03/31دستگاه تصفیه آب091320147293229667670100

پوشاک تی تیش147
حمید رضا 

اصفهانثمربخش

بلوار -خیابان بهارستان شرقی-خیابان کاوه- اصفهان

9جنب کوچه -خیابان نگارستان-ورزشگاه
1401/09/30پوشاک خانواده091360000350040

چرم کروکو148
مجید 

حسینی خواه
اصفهان

1401/06/31محصوالت چرم060913644726021910700120100پالک -طبقه اول-6ورودی - سی تی سنتر 

پوشاک مردانه برک149پوشاک
حسن 

محزونی
1402/03/31پوشاک آقایان36614275060ابتدای چهارباغ باال- میدان ازادیاصفهان

قاسمیپوشاک مهدیه150
اصفهان

1401/03/31پوشاک خانواده36202557080نبش کوچه صالحی- نبش حسین اباد -خیابان وحید 

پوشاک مهیاران151
سید صالح 

اصفهانکسائی
1401/03/31پوشاک خانواده36680849040جنب بانک مسکن- خ سعادت آباد

152
پوشاک خانواده روماک 

(پارسین)

امیر 

اصفهانگردشتی
1401/03/31پوشاک خانواده3414534145050ابتدای خیابان کاوه- میدان شهداء

153
پوشاک کودک و نوجوان 

روماک

امیر 

اصفهانگردشتی
1401/03/31پوشاک خانواده3414534145050نبش  سه راه شهید حجازی- خیابان آتشگاه 

154
پوشاک خانواده روماک 

(زیتون )

امیر 

اصفهان گردشتی
1401/03/31پوشاک خانواده3414534145050نبش سه راه شهید حجازی- خیابان آتشگاه 

1:پخش پوشاک کوثر شعبه 155
مجید 

اصفهان محمودزاده
1401/03/31پوشاک خانواده32235929060مقابل  سرای  مسعودیه- بازار  قلندرها-میدان امام 

2:پخش پوشاک کوثرشعبه 156
مجید 

اصفهانمحمودزاده

مرکز خرید تعاونی -  ابتدای شیخ صدوق  جنوبی

جهاد کشاورزی
1401/03/31پوشاک خانواده36687194060
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1:پوشاک برک شعبه 157
محمد 

اصفهانمحمدی
1402/03/31پوشاک آقایان32205221060طبقه همکف- پاساژانقالب - میدان  انقالب 

2:پوشاک برک شعبه 158
محمد 

اصفهان محمدی
1402/03/31پوشاک آقایان36285844060روبروی پل مارنان-بوستان  سعدی 

1402/03/31پوشاک آقایان36281633060نرسیده به چهارراه نظر جنب -خیابان توحید میانی اصفهانمحمدمحمد3:پوشاک برک شعبه159

فرسام فرزامپوشاک مردانه کورش160
اصفهان

1401/03/31پوشاک آقایان366120380120اول سعادت اباد- میدان ازادی 

پوشاک بانوان کارن161
غالمرضا 

فوالدشهرجورکشان
1402/03/31پوشاک بانوان52629466040جنب پارکینگ گاز- بلوار مطهری-  محله   بی یک 

ساسان پورمانتو سرای بلوچ162
اصفهان

- بعد از چهارراه خورشید - چهارراه حکیم نظامی 

مقابل پاساژ پالمان
1402/03/31مانتو شلوار36268532060

163
پوشاک خانواده روماک 

(الماس)

امیر 

اصفهانگردشتی
1401/03/31پوشاک خانواده34145050جنب هالل  احمر-بلوار  طالقانی- دولت آباد 

پوشاک خانواده روماک164
امیر 

شاهین شهرگردشتی

-سی تی سنتر نور- انتهای بلوار رازی - شاهین شهر 

طبقه اول
1401/03/31پوشاک خانواده3414534145050

خانم ادیبیپوشاک خوش پوش165
اصفهان

1401/05/31پوشاک زنانه4629137968613060پالک - بازار ارکیده-مجتمع پارک - چهارباغ باال 

محمدیپوشاک تک گل محمدی166
زرین شهر 

1401/11/30%5تخفیف - پوشاک خانواده 0913134501922339700100نرسیده به خیابان مدیسه ای-خیابان شریعتی

عباس زادهپوشاک عالیجناب167
زرین شهر

1401/12/28پوشاک خانواده0913336427052222752060مقابل بانک توسعه-خیابان امام شمالی

مجتبی معینپوشاک برک168

زرین شهر

1401/03/31پوشاک آقایان52229574060بازار مسعود- خیابان امام شمالی 

پوشاک موکارلو169
سید مسعود 

زرین شهرمعین
1401/03/31پوشاک آقایان52225561060جنب بانک صادرات- خیابان امام شمالی 

زیبا جعفریپوشاک آفره170
فوالدشهر

1402/03/31پوشاک خانواده52647707040جنب پمپ بنزین محمدی-سایت  صنعتی کاوه

پارچه سرای تن ناز171
سیامک 

اصفهانحبیبی
1402/03/31پارچه لباسی زنانه091382418740060پاساژ جم- خیابان شیخ بهایی-چهارباغ عباسی 

رضا محمدیچادری تک172
اصفهان

جنب هتل -اول خیابان شیخ بهایی-چهارباغ عباسی

شیخ بهایی
1402/03/31پارچه چادری زنانه0913824168132212745060

ایران حجاب173
حمید رضا 

اصفهاناکرامی
0913105718832735066060جنب مسجد رضوی-خیابان شریف واقفی 

چادر ، روسری و ملزومات 

حجاب
1401/03/31

پاکانعینک پارمیس174
اصفهان

روبروی داروخانه -ابتدای هشت بهشت غربی-بزرگهمر

چاهی چی
09132298100326543860100

لنز -عینک رنگی و طبی 

%30تخفیف 
1401/12/07
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تنباکوییعینک رباط175
اصفهان

-جنب خیابان عادل پور(سید رضی)خیابان رباط دوم 

طبقه سوم-مجتمع تجاری اداری پدیده
0913317803434426439080

تخفیف % 15عینک و لنز 

بینایی سنجی
1402/03/31

عینک پرشین176
احمد 

اصفهانصادقیان
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی250913315735236283436080اول کوچه - مقابل بانک سامان- توحید میانی 

امین پاکانعینک آفتاب177
اصفهان

1402/03/31انواع عینک طبی و افتابی190913381497532231954060روبروی کوچه -نرسیده به فلسطین-آمادگاه

عینک گوانجی178عینک و
حسن 

صناعی
1402/03/31انواع عینک طبی و افتابی990084451332241700060قبل  از  چهارراه طالقانی-خیابان  شمس آبادی اصفهان 

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی9133689336377766600100بین باغ فردوس و آزادگان- بلوار کشاورزاصفهانمحسن بیاتعینک احسان179بینایی سنجی

عینک آمادگاه180
فرشاد 

اصفهاناشراقی
1402/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913115118332232077080جنب داروخانه دکتر باطنی- خ آمادگاه

عینک بینا181
نیره قائدی 

اصفهان حیدری
09132001642344822000120باالتر از  بیمارستان فیض-  خیابان   مدرس 

بینایی سنجی و عینک طبی و 

افتابی
1401/03/31

عینک دیدآسمان182
حامد 

اصفهان نجومی پور

نبش کوچه شماره - جنب  بانک سینا - بلوار ارتش 

30
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی09133680416362001050120

عینک طاها183
حمیدرضا 

اصفهان معین آرا

مجتمع  گلدیس - خیابان آمادگاه خیابان باغ گلدسته 

12واحد 
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913211186932231644060

انیس آزادیعینک نورا184

بهارستان

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی09133259754368153420120خیابان الفت حدفاصل  چهارراه ایثار و میدان ولیعصر

عینک دید آفرین185
اصغر 

اصفهان حامدی نسب

ساختمان -مقابل بیمارستان شهید صدوقی- بزرگمهر

میرداما
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913111995732642466060

عینک هما186
مجید 

اصفهان جعفری

مجتمع -جنب کوچه مسجدالرضا- چهارباغ باال 

طبقه همکف-حافظیه
1402/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913113821736631084060

مهدی بی ریاعینک پطرس187
اصفهان

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913958660436243474060سه راه نظر-انتهای نظر غربی 

عینک نگاه188
علی نصر 

اصفهاناصفهانی

زیر پل - بعد از بیمارستان فیض - خیابان مدرس 

عابر پیاده
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913169704034465492060

1401/08/30انواع عینک طبی و افتابی09131683400322140930120جنب بانک ملی- خیابان فردوسیاصفهانمهدی سجادعینک پل اپتیک189

ایمان قلیزادهعینک معین اپتیک190
اصفهان

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913386789136660202060جنب مجتمع پارک-چهارباغ باال-اصفهان

عینک ایده آل191
غالمرضا 

مبارکه زمانی
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی09132081216524104491280-نبش خیابان مشتاق - خیابان بسیج 
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امین رحمانیعینک  آفتاب192
مبارکه

خیابان بسیج شمالی جنب بن -بلوار شهید نیکبخت

بست  یکم
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913170970352418122080

منصور مغیثعینک جام اپتیک193
مبارکه

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913118615852403965080جنب داروخانه شبانه روزی-  خیابان بسیج  شمالی

عینک دیدار194
محمود 

شهرضاصدری
1402/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913321254753241522080پاساژ کوبن- خیابان شهید بهشتی

عینک مردمک195
عبدالرضا 

شهرضادشتی
1401/02/31انواع عینک طبی و افتابی0930464404353503732060میدان تاسوعا

گالری عینک بصیر196
امیر 

ابراهیمی
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی9133113449526348520100بازار پایین-بازار بزرگ ولیعصر -5محله بفوالد شهر

197
بینایی سنجی و عینک 

پرنسس

مهدی 

خامسی پور
1402/03/31بینایی سنجی و فروش عینک0915525552152634553080مقابل  دانشگاه امین-  2محله آفوالدشهر

عینک  بینا198
محمد 

صباغی
زرین شهر

1401/03/31عینک  و بینایی سنجی0913335018552231314040روبروی  بیمارستان  شهدای  لنجان- خیابان باهنر

199
کفش  بهشتیان مرکزی 

(ویژه آقایان)

احمد حاجی 

صادقی
اصفهان 

ویژه )مقابل چهلستون شعبه مرکزی - خیابان  سپاه 

(آقایان
1402/03/31کفش0913316463932222179040

200
کفش  بهشتیان مرکزی 

(ویزه بانوان)

احمد حاجی 

اصفهان صادقی

ویژه )مقابل چهلستون شعبه مرکزی - خیابان سپاه 

(بانوان
1402/03/31کفش0913316463932215694040

3:کفش بهشتیان شعبه 201
احمدحاجی 

اصفهانصادقی
1402/03/31کفش0913316463936264381040نبش  خاقانی- خیابان حکیم نظامی 

4: کفش  بهشتیان شعبه202
احمد حاجی 

اصفهان صادقی
1402/03/31کفش0913316463936629286040ابتدای خیابان سعادت آباد- چهارراه شیخ صدوق 

5:کفش  بهشتیان شعبه 203
احمد حاجی 

صادقی
اصفهان 

1402/03/31کفش50913316463932244556040نبش  کوچه  شماره - خیابان شمس آبادی  

6:کفش بهشتیان شعبه 204
احمد حاجی 

صادقی
اصفهان 

1402/03/31کفش0913316463942638062040بازار شیخ بهایی- شهریور 17خیابان - نجف آباد 

کیف و کفش
7:کفش بهشتیان شعبه 205

احمد حاجی 

اصفهان صادقی
1402/03/31کفش0913316463936550069040طبقه  همکف - 7ورودی - سیتی  سنتر 
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8:کفش  بهشتیان شعبه 206
احمد حاجی 

اصفهان صادقی
1402/03/31کفش180913316463932228493040شماره -شهرداری - روبروی-دروازه دولت

9:کفش بهشتیان شعبه 207
احمد حاجی 

اصفهان  صادقی
1402/03/31کفش0913316463933626433040(شهرداری )چهارراه امام حسین - خمینی شهر

10کفش بهشتیان شعبه208
احمد حاجی 

اصفهانصادقی
1402/03/31کفش040÷09133164639نبش کوچه کیارش- توحید شمالی 

11کفش بهشتیان شعبه209
احمد حاجی 

اصفهانصادقی
1402/03/31کفش1/50913316463932361806040پالک -ساختمان بزرگان- خیابان شمس آبادی  

مجید فناییکفش ویال210
اصفهان

1400/12/08کفش خانواده0913312297433368269040اول خیابان امام خمینی- میدان جمهوری 

کیف و کفش الن211
حسن چوب 

اصفهانچینی فروش
-طبقه اول- مجتمع تجاری چهلستون - خیابان سپه 

مقابل ورودی
1400/11/14کیف و کفش0937635007932222399040

امن گستر لیان212
زکریا 

1401/05/31ردیاب و خدمات  خودرو0913239298233389802030جنب موسسه کاسپین-چهارراه باهنر-خیابان رباطاصفهانسلطانی

اسپرت خودرو روکشیران213
مهدی 

اصفهانمسائلی
حدفاصل چهارراه هشت بهشت و - خ بزرگمهر

بیمارستان صدوقی
1401/03/31اسپرت خودرو0913319792132645650060

مینادشترضائیتزئینات خودرو سون214تجهیزات 
جنب -خیابان یردار رحیمی -کمر بندی نجف آباد

شیشه بری جمشیدی
1402/03/31اسپرت خودرو0913129632837571229080

 اسپرت  خودرو جانمی215خودرویی
فاطمه 

صفائی
زرین شهر

روبروی ایستگاه - خیابان امام -چهار راه سعدی 

مبارکه
1401/03/31لوازم لوکس و تزئینات اتومبیل0913334026352272010060

الستیک

1401/03/31...تعویض روغن خودرو و720912038203434591141050نبش کوچه -خ بعثت- میدان تاکسی رانیاصفهانطالبیاتو سرویس طالبی216

217اسپرت
مجموعه خدمات خودرویی 

خانه اتومبیل
اصفهانعلیخانی

قبل از شهرک )ورودی اطشاران- اتوبان آقابابائی 

(سالمت
0913114080435213848060

-صافکاری نقاشی-مکانیکی

- تعویض روغن -فروش قطعات
1401/10/30

218دزدگیر
روکش  صندلی  و دزدگیر 

خودرو متین

حسین 

اصفهان نباتیان
روبروی دفتر  آیت - خیابان صغیر - چهارراه عسگریه 

اله شاهرودی
1401/03/31روکش  صندلی ودزدگیر خودرو0913302437232262632060

زرین شهر حسینیلوازم یدکی ایساکو219لوازم یدکی
روبروی داروخانه دامپزشکی - اواسط بلوار سعدی 

دکتر طائبی
1401/10/30محصوالت ایران خودرو09133341822522711333050

پژمان فتحیاصفهان تایر220
اصفهان

1401/03/31الستیک خودرو0913119023737752383040جنب بانک ملی-ابتدای بلوار کشاورز-ارتش
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تعمیرات 

الستیک محمدی221خودرو
مجید 

1402/03/31الستیک خودرو09133158224363059413040روبروی  بیمارستان حجتیه- خیابان  سپهساالراصفهان محمدی

الستیک شفیعی222
محمد 

اصفهانشفیعی
1401/03/31الستیک خودرو0913118393436627981030روبروی بانک ملت- شیخ صدوق شمالی 

دنیای الستیک مهدی223
مهدی 

فوالد شهرمحمودی

ابتدای خ - روبروی پل سیمان سپاهان- ایمان شهر

جمهوری اسالمی
1401/03/31الستیک خودرو09133206576375715613040

نمایندگی  باطری پرواز224
محمدرضا 

اصفهان محمدی
1402/03/31باطری خودرو0913237180136702889060مجموعه پرواز- انتهای  شیخ کلینی -  مرداویج 

فروشگاه دنیای باطری225
ایمان 

اصفهانرحمانی
1401/03/31باطری خودرو0913311766537755767060بعد از کلینیک آتیه- بلوار کشاورز

باطری مرادی226
سهراب 

اصفهانمرادی
1401/03/31باطری خودروسبک و سنگین0913126546236262320040روبروی سنگتراشها

فروشگاه باطری محمدپور227
محمدعلی 

اصفهانمحمدپور

بین کوچه - بعد از چهارراه بهار –خیابان رباط سوم 

43 و 41
1402/03/31باطری خودرو091310235950080

نوربخش(نوربخش )باطری دنا 228
اصفهان

نبش - به طرف پارک الله - اتوبان شهید چمران 

11کوچه 
1401/03/31باطری خودرو0913102034234465740040

خانه باطری229
امیر حسین 

اصفهانتوکلی
1400/11/24باطری خودرو050*09134305861جنب کوچه هنر دوست-نبش برازنده -خیابان بعثت

باطری امیر کبیر230
محمد 

اصفهانعباسی

جنب -ابتدای خیابان امیر کبیر -خیابان امام خمینی 

24کالنتری 
1400/12/19باطری خودرو سبک و سنگین0916294428233865186050

خانه باطری231
امیر حسین 

اصفهان توکلی

بین سه راه حکیم نظامی و -خیابان حکیم نظامی 

چهارراه شریعتی
1400/11/24باطری خودرو0913472045736262155050

پیام غفاریتعمیرگاه مکانیکی رونیز232
اصفهان

09133278741378866792540بلوار شفق- اتوبان ذوب آهن 
تعمیرات کلی خودرو و رنگ و 

نقاشی
1401/12/29

حسینیلوازم یدکی ایساکو233
زرین شهر 

روبروی داروخانه دامپزشکی - اواسط بلوار سعدی 

دکتر طائبی
1401/10/30محصوالت ایران خودرو09133341822522711333050

لوازم یدکی ایساکو234
عبدالرحیم 

فوالد شهرزاده
1401/11/30محصوالت ایران خودرو09132361077526430333050اواسط خیابان-سایت خدماتی کاوه- فوالد شهر

باطری محمدی235
مهدی 

فوالد شهرمحمدی
1402/03/31باطری خودروهای سبک و سنگین0913990414937573019060جنب کارواش-انتهای خیابان جمهوری - ایمان شهر

تعمیرگاه مکانیکی بیگی236
عباسعلی 

زرین شهربیگی
60و09131343580522387312روبروی نمایندگی مزدا- بلوار سعدی 

فروش لوازم %- 10تعمیر خودرو تخفیف 

یدکی
1401/04/31

امید رحیمیفروشگاه  باطری رحیمی237
فوالدشهر

1402/03/31باطری خودرو0937803996352622606060-خیابان دوم - سایت کاوه 

هادی پروانهسپاهان باطری238
شهرضا

تقاطع دوم به سمت -بلوارآیت اله غفاری-میدان امام 

88و20بین فرعی - میدان 
1401/04/31باطری خودرو913753300653500537040
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239
موتور سیکلت و دوچرخه 

نادری

احمد رضا 

اصفهاننادری
120تا305*6209133251469بعد از کوچه -خیابان سروش 

ماشین - اسکوتر-موتور سیکلت-دوچرخه 

برقی
1401/03/31

صغیراسروش سیکلت240
اصفهان

نبش کوچه -بعد از هنرستان سروش-خیابان سروش

33
1402/04/31موتور سیکلت و دوچرخه091311386463250464020101.5%

241
 موتورسیکلت و دوچرخه 

برادران بابایی
علیرضا بابائی

اصفهان

نبش ک -دویست متر مانده به فلکه رهنان -کهندژ 

86
1401/03/31دوچرخه و موتور سیکلت%1.5=2424تا 6 30%=091371224003739360024

موتور سیکلت
242

دنیای دوچرخه و 

موتورسیکلت بابایی

غالمرضا  

اصفهان بابائی

قبل از -فلکه شهید بختیاری - سه راهی رهنان 

ورودی شریف
1401/03/31دوچرخه و موتور سیکلت%1.5=1010تا 5 30%=10                       09131083047

دوچرخه گوهریان243دوچرخه
حسام الدین 

اصفهانگوهریان
سمت - ابتدای خیابان باغ دریاچه - خیابان وحید

راست
0913106551237742341-22060

دوچرخه و لوازم ورزشی و 

موتور شارژی
1402/03/31

دوچرخه پیشتاز244
حسن 

اصفهانشریف پرور
091311973050060بین شهدا و تختی- چهارباغ پایین

ماشین و موتور - دوچرخه 

برقی
1401/03/31

245
موتور سیکلت و دوچرخه 

جهان سیکلت

احمد رضا 

120تا0913169667552543404305میدان امام حسین-  زیباشهر مبارکهنادری
ماشین - اسکوتر-موتور سیکلت-دوچرخه 

برقی
1401/03/31

246
بانک موتور سیکلت و 

دوچرخه صادق

صادق  

زرین شهر سبکتکین
1401/03/31دوچرخه و موتور سیکلت121.5و09131368193522732873010خیابان شیخ بهایی شمالی

سبکتکینپارس دوچرخ247
زرین شهر

 17جنب ورزشگاه - خیابان آیت اله مدیسه ایی 

شهریور
1401/10/30دوچرخه0913334841052274397080.0

احمد صادقی(52043کد )- بیمه آسیا 248
اصفهان

1402/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه80و091311829933620035504جنب کلینیک شرکت نفت- میدان ارتش 

1401/08/30بیمه شخص ثالث و بدنه09131647828322257090110ساختمان  فرزین - ابتدای  سید علی خان - فردوسی اصفهان کیانا سلطانی )شرکت آرامان فردا           249

بنایی(6572)بیمه البرز کد 250
اصفهان

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه90و10091343616993555396107جنب شهرداری منطقه -  خیابان پروین 

251
کد )بیمه ایران آتیه فوالد  

3111)

خانم 

اصفهانابراهیمی
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه90و1503620118805واحد - 5ط- ساختمان کیش- خ ارتش

(3271کد )بیمه پاسارگاد 252خودرویی
محمود 

خلقانی
اصفهان

ابتدای بلوار کشاورز مجتمع سپهر طبقه -فلکه ارتش 

اول
1402/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه100و091332002793776765606

میترا فتاحی(2265کد )بیمه معلم 253
اصفهان

ساختمان - جنب داروخانه دی- خ توحید میانی

6واحد- 2ط - پردیس
1402/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0 091332759083629244909,7

(3960کد )بیمه پاسارگاد254
سید وحید 

اصفهانموسوی
1609138035077365058480100واحد - مجتمع  مهتاب - بلوار غدیر- سپاهان شهر

بیمه شخص ثالث و بدنه  انواع 

تخفیفات ویژه
1401/03/31

شیما باطنی9653بیمه دانا کد 255

اصفهان

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0913386587336308405080مقابل ورزشگاه الوی-خیابان سپهساالر
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حمیداوی(8176کد)بیمه  دانا 256
اصفهان 

-  نرسیده به چهارراه خاقانی - خیابان حکیم نظامی 

ساختمان مهتاب
1402/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0913101049036291797070

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09132262416322241420120طبقه اول- پاساژ ایفل -چهارباغ عباسی اصفهانامید یونس6216بیمه دی کد 257

علیرضا توانا6345:بیمه البرز کد 258
اصفهان

جنب -خیابان فالطوری شرقی-چهارراه آل محمد

امالک زیتون
1402/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09133052260345840070100

6933بیمه البرز کد 259
مصطفی 

اصفهانزندیان
09132677370322834012060ضلع شمالی میدان احمد آباد

بیمه شخص ثالث تخفیف 

%35و بدنه 25%
1401/03/31

بیمه نیک اندیش260
ناصر تاج 

اصفهانالدین
1401/05/31بیمه شخص ثالث و بدنه091311336390100ساختمان خیام-40نبش کوچه -بزرگراه شهید خرازی

بیمه سامان261
فاطمه 

اصفهانمکارمی

-روبروی ترمینال جی- همدانیان- خیابان جی 

16واحد-طبقه زیرین- مجتمع سپیده
091333790993521620601025

و % 2/5 شخص ثالث تخفیف 

%40تخفیف بدنه 
1401/03/31

52015بیمه آسیا کد 262
علیرضا 

مبارکهجباری
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه80و091313593865242445004روبری درمانگاه امیرالمومنین-بلوار نیکبخت

7019بیمه دانا کد 263
شهرام 

مبارکهاقاجانی

نبش کوچه -روبروی بانک ملی - بلوار شهید بهشتی 

21
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنهثالث09131359440524245740625%

لیلی صفرپور3607بیمه پاسارگاد کد 264
صفائیه

1402/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه80و0917525119152672224306بازار چه فوالد- محله یک 

خانم مرادی(2809کد)بیمه پاسارگاد 265
مبارکه

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه100و091301809795246790006روبروی الزهرا- خیابان بسیج جنوبی 

1401/08/30تخفیف بیمه %25شخص ثالث 090333195794261896225120روبروی کوچه - خیابان سعدی - خیابان شریعتی نجف آباد حسن میر 6406بیمه دی کد 266

خانم فکاریبیمه پاسارگاد267

کلیشاد

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه100و091341384353748707006مجتمع تجاری گلها-خیابان مطهری 

اکرم  رضائی9421بیمه دانا کد 269
فوالد شهر

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09335486623526466472560طبقه دوم- پمپ بنزین محمدی - سایت صنعتی 


