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قرارداد

علیرضا  گوشت خان بابا1
عرضه گوشت قرمز(گوسفند،گوساله 36642920030*آپادانا اول-نبش کوچه باغ بهشتاصفهانمحققیان

1400/09/30وشترمرغ)

علیرضا  گوشت خان بابا2
عرضه گوشت قرمز(گوسفند،گوساله 36632352030*شیخ صدوق شمالی-نبش کاخ سعادت آباد شرقیاصفهانمحققیان

1400/09/30وشترمرغ)

علیرضا  گوشت خان بابا3
عرضه گوشت قرمز(گوسفند،گوساله 32617142030*مشتاق دوم -خیابان مهر- جنب خیابان مهراناصفهانمحققیان

1400/09/30وشترمرغ)

علیرضا  گوشت خان بابا4
عرضه گوشت قرمز(گوسفند،گوساله 36702495030*شیخ صدوق جنوبی- جنب تعاونی جهاد کشاورزياصفهانمحققیان

1400/09/30وشترمرغ)

علیرضا  گوشت خان بابا5
عرضه گوشت قرمز(گوسفند،گوساله 36291339030*توحید - جنب خیابان شهید موحدياصفهانمحققیان

1400/09/30وشترمرغ)

خیابان هشت بهشت شرقی-بعد از سه راه سعدياصفهانآرش بیک نیاگوشت مزرعه آفتاب6
*

عرضه گوشت قرمز(گوسفند،گوساله 32656837030
1401/07/30وشترمرغ)

رسول گوشت رسول7
خیابان حافظ غربی - ساختمان تعاونی مصرف مبارکهخضري

*فوالد
عرضه گوشت قرمز(گوسفند،گوساله 52411700020

1401/01/31وشترمرغ)

محمد مرغ نگین8
خیابان حافظ غربی - ساختمان تعاونی مصرف مبارکهخلیلیان

1401/04/31مرغ گرم52411700010فوالد

محصوالت سالمت محور و 9
سپاهانشهر - بلوار غدیر -قائم جنوبی - مجتمع اصفهان مریم فرهنگنانو

مراقبت پوست دم نوش هاي الغري 020*9133159075نگین نقش جهان
1400/08/14و کبد چرب و مشاوره

مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و 37820890060بلوار شفق - انتهاي بلوار شفقاصفهانمحمد ترابیبازار روز کوثر 1014
1401/07/30مرغ و گوشت و ...

سپاهانشهر - بلوار غدیر -قائم جنوبی - مجتمع اصفهانحسین زمانیهایپر نشان 111
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و 36517158060*نگین نقش جهان

1402/09/30مرغ و گوشت و ...

مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و 34322046060*خیابان پنج آذر - نبش کوچه 23اصفهانحسین زمانیهایپر نشان 122
1402/09/30مرغ و گوشت و ...

مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و 34518727060*خیابان گلستان - مجتمع بوستاناصفهانحسین زمانیهایپر نشان 133
1402/09/30مرغ و گوشت و ...

مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و 33366133060*چهارراه وفایی - جنب بانک صادراتاصفهانحسین زمانیهایپر نشان 144
1402/09/30مرغ و گوشت و ...

مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و 37717597060*خیابان کهندژ - جنب نمایندگی سایپااصفهانحسین زمانیهایپر نشان 155
1402/09/30مرغ و گوشت و ...

پروتئینی و سوپر مارکت
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شایان بازار روز تعاون مبارکه16
خیابان حافظ غربی - ساختمان تعاونی مصرف مبارکهمحرابی

مواد غذایی و بهداشتی و مرغ و 0937378786852409200040فوالد
1401/01/31گوشت و لوازم آرایشی

1401/03/31ھایپرمارکت0913136585452633668030  محله سی 4 روبروي پمپ گازفوالدشهرجعفر امیديبازار روز  کوثر سی 174

محمد جواد مواد غذایی الماس شهر18
1400/06/31مواد غذایی و بھداشتی091328165143834233518030خیابان 15 خرداد - جنب پارك عارفبروجناللهی

پیمان بازار روز مجلسی19
مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی و 30و09162197410006محله گلستان-بلوار والیت-روبروي مخابراتمجلسیخسروي

1400/10/14مرغ و گوشت و ...

1400/03/31ھایپرمارکت030*  محله سی 3 روبروي دانشگاه صنعتی فوالدفوالدشهربازار روز  کوثر سی 203

مصطفی رستوران اکبر جوجه21
رستوران وفروش غذا،عدم دریافت 20تا93727324443660000006خیابان مصلی -ابتداي خیابان نیکبختاصفهانکریمخانی

1400/08/30حق سرویس و ارزش افزوده

مصطفی رستوران اکبر جوجه22
خیابان کاوه -نرسیده به سه راه ملک شهر-اصفهانکریمخانی

رستوران وفروش غذا،عدم دریافت 20تا93727324443666666606روبروي خیابان گلستان
1400/08/30حق سرویس و ارزش افزوده

مجید  علی آجیل  و خشکباریلدا23
1401/03/31آجیل  و خشکبار0936913656532641444030خیابان بزرگمهر -  نبش  خیابان  بی سیماصفهانآقاجان

آجیل و خشکبار و گز آنی 24
تک

سید حسن 
1400/12/11آجیل  و خشکبار و گز0913433769532403380020خیابان مسجد سید - حدفاصل پنج رمضان و زاهداصفهاندردشتی

مرکز مشاوره خانواده 25
سوگند

دکتر مهناز 
مشاوره :خانواده-تحصیلی-366284052030میدان آزادي-بلوك A - طبقه 3 -واحد 9اصفهانکیانی

1401/06/31کودك و نوجوان-بازي 

کلینیک الغري و لیزر 26
مصلی - بین میر و شیخ مفید - روبروي اداره اصفهانفاطمه رضائیتراپی نوین

1401/03/31خدمات الغري و لیزرتراپی912008395936616946060اوقاف

کیلینیک پوست و مو و 27
زیبایی سولی

سید محسن 
خیابان شریعتی شرقی -روبروي بانک اینده-اصفهانحسینی نژاد

خدمات زیبایی و سالمت 936167414136259231060ساختمان الماس-واحد 15
1400/11/14پوست و مو

کلینیک دندان پزشکی 28
لبخند سازان(محتشم)

حمید رضا 
چهارراه وحید - ابتداي خیابان محتشم - جنب اصفهانجبرئیلی

1400/03/31خدمات دندانپزشکی913103149736252575060بانک سپه

کلینیک دندان پزشکی 29
سپاهان (سروش)

حمید رضا 
سروش - حدفاصل آل خجند و حکیم شفایی - اصفهانجبرئیلی

1400/03/31خدمات دندانپزشکی91310314970060ك شهداد

رستورانها

خشکبار

کلینیک الغري و لیزر-دندانپزشکی -آزمایشگاه- فیزیوتراپی
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کیلینیک دندانپزشکی 30
مهرگان

نفیسه 
خیابان کاوه - چهارراه 25 آبان -ابتداي خیابان اصفهانجوادیان

1400/07/30خدمات دندانپزشکی913200437533450085060باهنر

میدان آزادي-ابتداي چهارباغ باال-بن بست اصفهانفروغ شریفیآزمایشگاه دکتر شریفی31
1400/12/29آزمایش طبی938386242136617197040دادستان

جابر انصاري -روبروي شهرداري - ساختمان اصفهانهاجر مراديفیزیوتراپی الهیه32
1400/03/31فیزیوتراپی0913326156534430615060الهیه-طبقه اول

دیده پژوه 33
سپاهان(تجهیزات پزشکی)

مجید 
خیابان مدرس - جنب مخابرات -مجتمع تجاري اصفهان جعفري

انواع تجهیزات پزشکی و چشم 9131138217344703033060رز
1401/03/31پزشکی

زرین شهرنازیال امینیمرکز لیزر آنا34
فلکه مرکزي - کوچه عکاسی خوشرنگ - مطب 

1400/03/31خدمات لیزر9014930721522222940120دکتر امینی

مهسا جان آتلیه کودك ماندیرو35
اصفهان نثاري

سه راه  سیمین -سهروردي-ك شماره 6 
1400/03/31خدمات عکس کودك0913882259037759290040ساختمان خورشید

اصفهانبهناز فروغیآتلیه مارسا36
شیخ مفید غربی-نبش کوچه 1- ساختمان البرز-

1401/03/31خدمات فیلم وعکس091320193050080طبقه 1-واحد1

مهر السادات گالري عکس هومن37
اصفهان  حسینی

خیابان شیخ صدوق  شمالی -ابتداي کاخ سعادت 
1400/03/31خدمات فیلم وعکس0913206612936645354060آبادغربی -پ 131  -طبقه دوم

حمید استودیو عکس و فیلم هنر38
1400/10/14خدمات فیلم وعکس091378917550060خیابان امام شمالی - نبش خیابان شهید مدنیزرین شهرسلیمیان

آرایشی بهداشتی  ژانسه 39
شعبه 1

هادي 
اصفهان حیدري

خیابان  مرداویج-خیابان آزادي روبروي پارك 
1401/03/31لوازم ارایشی و بهداشتی0913227272932617197060شهید حسینی

آرایشی بهداشتی ژانسه 40
شعبه 2

هادي 
1400/03/31لوازم آرایشی و بهداشتی0913227272932617197060چهارباغ باال - روبروي  برق  منطقه اياصفهان حیدري

آرایشی  بهداشتی ژانسه 41
شعبه 3

هادي 
1400/03/31لوازم ارایشی و بهداشتی0913227272932617197060سیتی سنتر -طبقه اول - راهرو  بین المللاصفهان حیدري

سالن زیبایی و ماساژ آواي 42
بلوار کشاورز -چهارراه مفتح - جنب بانک رفاه اصفهانعفت استرکیمهر

خدمات آرایشی و زیبایی 20تا91390290703775161506کارگران
1400/08/03و ماساژ

مرضیه آموزشگاه آرایشی رزیران43
قاسمی

زرین شهر 
فلکه حالل احمر - خیابان باهنر-کوچه هدایت 

913236002552235303030پالك 7
آموزش آرایشگري- 

مراقبت و زیبایی%10 
تخفیف

1401/04/31

آرایشگاه - آرایشی بهداشتی  

آتلیه فیلم و عکس
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آرایشگاه  زنانه دنیاي 44
 مشتاق - ك  شهید خالو زاده - فرعی 14 طبقه مبارکهنازي  رفیعیعروس

1400/03/31خدمات آرایشی بهداشتی0913335229852419601060فوقانی

موسسه آموزشی پویاي 45
شریف آریا

علی مصري 
میدان 25 آبان - خیابان آیت اله ادیب - نبش اصفهانپور

ارائه خدمات اموزشی -09132251262344725663060سه راه مدرس- روبروي بانک ملی
1400/03/31تحصیلی و غیره

 خدمات مسافرتی نسیم 46
خیابان چهارباغ خواجو-نبش  خیابان شهداي اصفهان حامد امینیبهشت

0913592759236110خواجو
خارجی5

1401/03/31خدمات مسافرتی080

خدمات مسافرتی  نسیم 47
0913592759236110سپاهان شهر- بازار روز نگیناصفهانحامد امینیبهشت

خارجی5
1401/03/31خدمات مسافرتی080

خدمات مسافرتی فراسوي 48
خانه اصفهان - فلکه گلها - مجتمع پارس -طبقه اصفهانپیام ربیعیافق اسپادانا

1401/03/31خدمات مسافرتی291347226003442008130100 واحد 4

فرحناز خدمات مسافرتی سلوا49
خیابان شیخ صدوق جنوبی-نرسیده به مبل اصفهانخانبانی

1401/03/31خدمات مسافرتی0913337090636685613080آرمانی خواه

خدمات مسافرتی طاووس 50
میدان آزادي-بلوار دانشگاه  روبروي درب شمالی اصفهانعلی خیرالهیگشت

3629047536260343دانشگاه
خارجی3

1400/03/31خدمات مسافرتی080

سید رسول فروشگاه محمد51
خیابان الله شمالی-خیابان ابوریحان بیرونی- حد اصفهانحسینی

کامپیوتر و لپ تاپ--6May2و9133103790356714573010فاصل کوي1و3-مقابل کوي 8 پالك 289
1401/06/31موبایل-کنسول بازي

عبداله کامپیوتر کاوش سیستم52
زرین شهرسلیمیان

کامپیوتر و نوت بوك -091313432045222898930122.5خ امام شمالی- مجتمع الغدیر- واحد 201
1401/03/31موبایل

محمد ترسلیپیشرو پرداز اسپادانا53
اصفهان

چهارباغ باال-سعادت آبادغربی-کوچه شماره 11 
کامپیوتر و نوت بوك -090350440013666149325122مجتمع پیشرو پرداز اسپادانا

1401/03/31موبایل

کاظم موبایل نگین54
اصفهانحسینی

احمد آباد - ابتداي خیابان بزرگمهر - نبش پاساژ 
1400/10/19 موبایل - لپ تاپ - تبلت09138084002322815131063بزرگمهر - طبقه اول -واحد 23

آموزشی

خدمات مسافرتی

کامپیوتر - موبایل - ساعت
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احسان  سان کاال55
1401/03/31موبایل و کامپیوتر0و62.5تا 340013012*سی تی سنتر -طبقه دوماصفهانخوانساري

علی طالئیموبایل   برمودا56
اصفهان

1400/03/31موبایل09133181416365171193082.5سپاهان شهر - طبقه زیرین  بازار روز نگین

حسین موبایل  برمودا57
مبارکه طالئی

خیابان  حافظ غربی -  ساختمان  تعاونی مصرف 
1401/02/31 موبایل09133181416524092003082.5فوالد مبارکه

علی هاشم موبایل اسمان58
کلیشادزاده

 خیابان مطهري - 50 متر قبل از بانک صادرات-
1401/03/31موبایل099016440103748341920102.2پالك 106

علی اصغر موبایل  اپل59
مبارکهچوپانی

1401/03/31موبایل09134051143524016403062خیابان بسیج - جنب  بانک ملی مرکزي

پور آقا دنیاي زمان(ساعت)60
اصفهانکوچک

چهارباغ عباسی - بازار فردوس- طبقه اول - 
1400/03/31ساعت مچی و دیواري0913449318932210724060پالك 38

اسحاق گالري ساعت حسینی61
1401/03/31ساعت مچی و دیواري09133018247362557862040فلکه ارتش - روبروي بیمارستان شرکت نفتاصفهانحسینی

خیابان هاتف - کوچه مشیر یخچال - مجتمع اصفهانرضا معینلوازم خانگی آریا معین فردا62
لوازم خانگی و صوتی تصویري-0و51/5و913131076132206461010هوم سنتر

1400/02/31گرمایشی و سرمایشی

محمدعلی لوازم خانگی آرمان63
لوازم خانگی  بوش و 09136420941362432110122.5چهار راه حکیم نظامی - جنب مجتمع مرینوساصفهانخسرویان

1401/03/31سامسونگ

خشایار لوازم خانگی پارك64
لوازم خانگی و صوتی 2.5و121.5و09162411695366725203018چهارباغ باال-مجتمع تجاري پارك - طبقه همکفاصفهان نادرپور

1400/03/31تصویري

علی عبداله لوازم خانگی عبداله زاده65
1401/03/31لوازم خانگی0913117476636242028062سه راه حکیم نظامی- جنب دبیرستان سعدياصفهانزاده

غالمرضا لوازم خانگی مرصاد66
و12و09131172586378806093010خیابان قائمیه -جنب کوچه 101اصفهانرفیعی

و4
لوازم 

خانگی%2

جهیزیه (لوازم خانگی -فرش 
-چینی و بلور -کولر  

(محصوالت مجیک ژف و 
کولر توان و یخچال فریزر 
فري جنرال بدون کارمزد)

1400/11/26

جهیزیه ( لوازم خانگی - صوتی و تصویري - چینی و بلور- لوستر و نقره  )
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لوازم خانگی و صوتی 67
لوازم خانگی و صوتی و 091336882173620367130122فلکه ارتش جنب پادگان 44 توپخانهاصفهان مهدي صانعیتصویري صانعی

1401/03/31تصویري

مصطفی چینی و بلور گالري آنتیک68
1401/03/31چینی و بلور913305220432236863060خیابان عبدالرزاق-روبروي بانک سپهاصفهان یزدانی

لوازم خانگی و چینی و بلور 69
69

مرتضی 
خیابان جی -همدانیان - مقابل دستگاه سی ان اصفهانحجازي

1400/03/31لوازم خانگی و چینی و بلور9137935691352425453082جی

اصفهانعباسعلی توانالوازم خانگی توانا70
اتوبان چمران- خ آل محمد- روبروي قرض 

لوازم خانگی- صوتی  091331562483568444730102.5الحسنه حضرت نوح
1401/03/31تصویري

احسان لوازم خانگی  سان کاال71
1401/03/31لوازم خانگی درشت62.5تا09131117372340013020سی تی سنتر -طبقه دوماصفهانخوانساري

احسان لوازم خانگی  سان کاال72
1401/03/31لوازم خانگی برقی ریز62.5تا340013012*سی تی سنتر -طبقه دوماصفهانخوانساري

احسان لوازم خانگی  سان کاال73
1401/03/31چینی و بلور و پالسکو0و61.5تا340013015*سی تی سنتر -طبقه دوماصفهانخوانساري

احسان لوازم خانگی  سان کاال74
1401/03/31لوازم آشپزخانه و تاسیسات0و62.5تا340013020*سی تی سنتر -طبقه دوماصفهانخوانساري

لوازم خانگی و صوتی 75
محصوالت اسنوا-دوو-پارس خزر-362660020122.5*بلوار ملت - مجتمع تجاري بلوار- پالك 160اصفهانعلی صیاديتصویري پانیسام

1400/12/19سام الکترونیک

لوازم خانگی و صوتی 76
محصوالت اسنوا-دوو-پارس خزر-362406040122.5*بلوار ملت - مجتمع تجاري بلوار- پالك 164اصفهانعلی صیاديتصویري بلوار(اسنوا)

1400/12/19سام الکترونیک

عبدالصمد لوازم خانگی مومنی77
اصفهان مومنی

سپاهان شهر - مجتمع نگین  نقش جهان (بازار 
لوازم خانگی- صوتی 62.5تا09131827142365173433012روز نگین)

1400/03/31تصویري

لوازم خانگی و صوتی 78
علی صیاديتصویري توحید(اسنوا)

اصفهان

خیابان توحید شمالی - روبروي مانتو بلوچ - 
محصوالت اسنوا-دوو-362811210122.5*نبش بن بست گل مریم

1400/12/19پارس خزر-سام الکترونیک

لوازم خانگی ایرانی و 91311141423625486030101.5خیابان ارتش -جنب دبیرستان سعدي-پالك 10اصفهانبروجنیلوازم خانگی بروجنی79
1401/04/31خارجی

لوازم خانگی و صوتی 80
تصویري اتحاد

اسماعیل 
لوازم خانگی و صوتی 91330901345240997430151.5خیابان بسیج -پنجاه متر پایین تر از بانک سینامبارکهامینی

1400/03/31تصویري

لوازم خانگی ایرانی و 524011103061.5                                                                                                                                                                                                                                                                          بلوار نیکبخت - ابتداي خیابان بسیج شمالی-مبارکهعلی حیدريلوازم خانگی جوانان81
1400/03/31خارجی
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1400/03/31لوازم خانگی091387708225241170030122حافظ غربی - ساختمان تعاونی مصرفمبارکهسجاد کریمیلوازم خانگی خانواده82

1401/03/31  لوازم خانگی091397515005263176030121.9محله آ3-  بازار زهرهفوالدشهرمحمد رهنمالوازم خانگی یاس83

لوازم خانگی وصوتی 091332232005323943730151.5خیابان صاحب الزمان - جنب  بانک مسکنشهرضااحمد پیاملوازم خانگی پیام84
1401/03/31تصویري

کلیشادحسین امامیلوازم خانگی امامی85
کوچه شهید ایت اله سعیدي 6-خیابان مطهري -

1400/03/31لوازم خانگی091332068333748903320152پ 121

1400/03/31ظروف و تزئینات نقره9131183238366126263060خیابان سعادت آباد - چهارراه شیخ صدوقاصفهاناحمد افشارنقره فروشی افشار86

لوستر گالري قصر نور 87
کارون

منصور مدبر 
اصفهانزاده

فروغی -نرسیده به کوچه  شماره 7 جنب گل 
1401/03/31لوستر و آئینه شمعدان09134025187333841813550فروشی بوستان

1400/03/31لوستر و مبل0913027673742655306050خیابان امام غربی - بعد از مسجد امام حسننجف آباد مغزيچشمه نور (لوستر )88

بهروز تاج سیسمونی فرشته ها89
اصفهان الدین

میدان شهدا- چهارراه ابن سینا - ابتداي خیابان 
1400/03/31سیسمونی و لوازم کودك09132001854344629413060کمال

1400/11/24سیسمونی و لوازم کودك09133133331365505130120سی تی سنتر -طبقه اول -واحد 1اصفهانعلی معتمديسیسمونی بی بی سنتر90

1400/11/24سیسمونی و لوازم کودك09133133331362713410120نظر غربی - نرسیده به تامین اجتماعیاصفهانعلی معتمديسیسمونی بی بی کیش91

سید قاسم کاالي خواب آیریس92
انواع کاالي خواب و تشک 913367434034478608060خیابان عالمه مجلسی - روبروي پاساژ عقیقاصفهانحسینی

1401/04/31طبی

محسن تشک رویال93
اصفهانعبدالهی

دروازه تهران - خیابان رباط اول - بعد از کوي 
تشک طبی فنري 10% 09122872788344152120100استاد شهریار

1401/04/31تخفیف

محمد علی سرویس خواب بالسا94
انواع روتختی-تشک هاي 09132274784362410914060خ توحید جنوبی-ساختمان ژیوااصفهانترکیان

1400/03/31طبی

مسعود کاالي خواب خانه تشک95
سرویس خواب - تشک طبی-9131042208344624320100خیابان ابن سینا-نبش کوچه 28اصفهانمنعمیان

1400/06/31سرویس حمام

کاالي خواب مسعود 96
(بازرگانی نفیس)

مسعود 
خیابان حافظ -کوچه کرمانی-جنب خروجی اصفهانمنعمیان

سرویس خواب - تشک طبی-9132044154322336840100پارکینگ
1401/03/31سرویس حمام

کاالي خواب مسعود 97
(بازرگانی نفیس)

مسعود 
خیابان حکیم نظامی - حد فاصل خیابان مهرداد اصفهانمنعمیان

سرویس خواب - تشک طبی-9132044154362950970100وچهارراه نظر
1401/03/31سرویس حمام

سیسمونی و کاالي خواب و مبلمان
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کاالي خواب مسعود 98
(بازرگانی نفیس)

مسعود 
بهارستان - خیابان الفت غربی -مابین چهارراه اصفهانمنعمیان

سرویس خواب - تشک طبی-9132044154368224480100فرشته و ایثار
1401/03/31سرویس حمام

عبدالصمد فروشگاه مومنی99
اصفهان مومنی

سپاهان شهر - مجتمع نگین  نقش جهان (بازار 
1400/03/31کاالي خواب0و42تا0935125220836517343012روز نگین)

حمید تشک و کاالي خواب رویال100
اصفهان دوستی پویا

رهنان- خیابان شهیدان  غربی - روبروي کوچه 
1401/03/31انواع تشک و کاالي خواب6909162294951333175660100

1401/03/31انواع تشک و کاالي خواب09131359611524062660100بسیج شمالی - جنب مطب دکتر سعیديمبارکهاختر ایرانپورکاالي خواب الیکو101

مبل  مهماندوست (شعبه 102
یک)

 مصطفی 
اصفهانمهماندوست

چهارراه تختی - ابتداي خیابان مسجد سید - 
مبلمان استیل ، راحتی ، سرویس 200و0913118299032264838030سمپ چپ

1400/03/31خواب

مجید حاجی مبل آریانا103
اصفهانصباغی

مبلمان استیل ، راحتی ، سرویس 09373423142333175510100رهنان -خیابان شهیدان غربی - روبروي کوچه 69
1401/03/31خواب

احسان سان کاال104
1401/03/31مبلمان و فرش0و101.5تا340013036*سی تی سنتر -طبقه دوماصفهانخوانساري

مجید نباتیمبل و فرش دهکده105
اصفهان

20120و37739001 09133197698آتشگاه - بعد از سه راه قدس - نبش کوچه 67
مبلمان استیل ، راحتی ، 
سرویس خواب و فرش 

ماشینی
1400/03/31

محسن مبلمان لوکس106
اصفهانمرادیان

اتوبان اقا بابایی - جنب شهرك سالمت - مجتمع 
مبلمان استیل ، راحتی ، 09131196985355920020360مسکونی گل نرگس

1400/03/31سرویس خواب

عبدالصمد فروشگاه مومنی107
اصفهان مومنی

سپاهان شهر - مجتمع نگین  نقش جهان (بازار 
1400/03/31مبلمان وچوبی09131827142365173430150.0روز نگین)

مبلمان استیل ، راحتی ، سرویس 20120و37738001 09133197698آتشگاه - جنب بانک مهر اقتصاد قدیماصفهانمجید نباتیمبل و فرش دهکده108
1400/03/31خواب و فرش ماشینی

اکبر مبلمان آراکس طهران109
اصفهانخسرویان

بهارستان- فلکه ولیعصر-جنب بانک ملی-خیابان 
1400/10/19انواع مبلمان و لوستر40120*09133288702طوبی-جنب آموزشگاه رانندگی بهاران

حسین مبلمان ناظري110
مبارکهناظري

خیابان بسیج شمالی - روبروي داروخانه شبانه 
مبلمان استیل ، راحتی ، 09139370260524072350100روزي

1400/10/21سرویس خواب

نمایشگاه مبل حسینی 111
شعبه یک

 یوسف 
فوالد شهرحسینی

محله  ب 4 خیابان  شهدا  جنب  قرض الحسنه  
1400/03/31انواع  مبلمان0913134158452648111080امام حسین (ع)
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اصفهان موساییکاور مبل گل تن112
بزرگمهر-گلزار شمالی - کوچه (37)قاضی عسگر 

1400/03/31کاور مبل09131681231326575392060-کوچه فروردین - بن بست شجاعی

انواع فرش ماشینی -0913224697933725354080خیابان اتشگاه - نرسیده به رستوران شب نشیناصفهانپوستین دوزفرش ساوین و کاالي خواب113
1400/07/09کاالي خواب

انواع فرش ماشینی -913117151236811660080بهارستان - خیابان ولیعصراصفهانپوستین دوزفرش ساوین و کاالي خواب114
1400/03/31کاالي خواب

1400/03/31انواع فرش ماشینی09131272379322665050100خیابان سروش -مقابل حکیم شفاییاصفهانجواد تراشیفرش زمرد درخشان115

اصفهانحسین سالمسراي فرش  اصفهان116
سپاهان شهر - بلوار قائم جنوبی - طبقه  دوم 

انواع فرش ماشینی و 09131293305950114160140بازار روز نگین
1402/09/30دستبافت

1400/03/31انواع فرش ماشینی091382812245242500330100محمدیه - جنب سایپا سابقمبارکهالهام نوروزيفرش پویا117

علیرضا فرش رضا118
1401/03/31انواع فرش ماشینی09131359505524127990150خ 17 شهریور- روبروي سه راه منتظريمبارکهنصوحی

مهدي پرده سراي مسیح119
1401/03/31فروش و نصب پرده091332596643446323920240خیابان  ابن سینا- چهار راه ابن سینااصفهانرفعتی پور

پرده و کاغذ دیواري   120
1401/03/31پرده و کاغذ دیواري09131116415322241800150خیابان امادگاه - نرسیده به فلسطیناصفهانقوه عودستاوند

مجید حق پرده سراي بهشت121
شاهین شهرشناس

1400/11/01پرده و کاغذ دیواري091389557084527024320120خیابان فردوسی -بین فرعی 6 و7 شرقی

فرزین فروشگاه دکوراژ122
اصفهانمھرابی

شیخ صدوق شمالی - شیخ مفید -بعد از کوچه 
1401/03/31کابینت-کاغذدیواري-کناف0913448383236637186060شماره 3

اصفهانمحمد افشارکابینت سراي محمد123
خیابان معراج-خیابان امام زاده-پاساژ نشاط-

1401/05/31کابینت0913222871303060طبقه همکف

آرمان دکوراسیون آرشیت124
1401/03/31کاغذ دیواري -پارکت09133030227366333972080خیابان شیخ مفید - ساختمان 14اصفهانخوشاب

 دکوراسیون داخلی 125
مجموعه دانتل

محمد حسین 
1400/03/31خدمات دکوراسیون داخلی0912214828832666621080خیابان مشتاق دوم - روبروي باغ گلها-ساختمان گلهااصفهانپوستین دوز

فرش

ساختمانی -دکوراسیون داخلی منزل (پرده -کاغذ دیواري- کابینت و....)
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شرکت اختر پالست 126
سپاهان

خیابان عالمه امینی شرقی-بلوار فردوس-ساختمان اصفهانمجید لطفی جبلی
دیوارپوش-سقف کاذب-913020403452373824060اداري مهبود-واحد7

1401/04/31کفپوش و پارکت

9138667290338750352040خیابان امام خمینی-شهرك رسالت-نبش کیان پارساصفهانحسن کریمیپویش بازرگان علوي127
سرامیک-شیرآالت-لوله و 

اتصاالت فاضالب-گاز-هود -
سینک

1401/06/31

لوازم بهداشتی ساختمانی 128
دیبا

میدان احمد آباد-خیابان پروین-چهارراه صباحی - اصفهانمحمد احمدي
بهداشتی-هود -اجاق گاز-60الی91371509962010پاساژ رجایی

1401/06/31سینک

لوازم بهداشتی ساختمانی 129
مختاري

1400/10/30لوازم بهداشتی ساختمان09134122065378804763060خیابان قائمیه -جنب کوچه 101اصفهانمسیح مختاري

1401/03/31لوازم بهداشتی ساختمان09131214204535141832582بهارستان - بلوار فروردین غربی-نبش کوچه آراماصفهانمهدي نادريسراي ساختمانی آراك130

زرین شهرپیمان براتیبویلر نوین131
خیابان شریعتی-بعد از بهداشت - جنب پاساژ 

فروش ،نصب و خدمات پس از 0913933441752238693070کارون
1401/03/31فروش گرمایشی و سرمایشی

کابینت -کاغذ دیواري -کف پوش-09134302025365206533060بلوار غدیر - جنب داروخانه دکتر آراستهسپاهانشهررویا ابراهیمیدکوراسیون رویال شید132
1400/10/19پرده

محسن دکوراسیون داخلی آفتاب133
1400/10/14خدمات دکوراسیون داخلی0913234085252414180080خیابان حافظ- بعد از  بانک  قوامینمبارکه احمدي

مجتبی دکوراسیون دوبلکس134
شهرضارضایی

چهارراه مدرس - مقابل ایران خودرو سابق-پالك 
ام دي اف - کاغذ دیواري - 5639336034673532377812060

1400/10/30کفپوش -پارکت و کناف

احسان دکوراسیون داخلی عمارت135
زرین شهرضیائی

بلوار شهید بهشتی-روبروي خیابان ایت اله 
1400/08/30طراحی و اجراي دکوراسیون داخلی09132353986522393213060مدیسه ایی

درب و پنجره ضد سرقت 136
کویراصفهان

هادي 
1401/03/31درب و پنجره دو جداره وضد سرقت09120942495366316234050شیخ صدوق شمالی -شیخ مفید-چهارراه دهشاصفهانگودرزي

137
            دنیاي امن         

      (سیستم هاي 
حفاظتی )

علی قربانی
مبارکه

صفائیه-خیابان ناصر خسرو-بلوار پرستار-پ 55-
 دوربین مدار بسته و درزدگیرمنزل 09396021861526713783070طبقه همکف

1400/06/01و خودرو

گروه فنی مهندسی سورنا 138
احمد قربانیسیستم هاي حفاظتی

مبارکه
درب هاي اتوماتیک - دوربین مدار 09136094636524221613060بلوار نیکبخت - میدان مادر

1400/06/09بسته و درزدگیر

درب و پنجره و سیستم هاي حفاظتی (دزد گیر)

تاسیسات و پکیج



مدیر عامل طرف قراردادردیف
پیش تلفن ثابتتلفن همراهآدرس شرکتشهرشرکت

پرداخت
تعداد 
اقساط

کارمزد 
تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

سیدمجتبی گروه تاسیساتی ناوین139
1401/03/31پکیج و رادیات80تا091362408084020سپاهانشهر - مجتمع نگین فوالد مبارکهاصفهانفاتحی

حمید رضا دفتر فنی حیدري140
اصفهانحیدري

خیابان نواب صفوي - به سمت چهارراه وفائی -
کولر گازي-ابی سلولزي-09131198563323679222061.5بعد از کوچه 6

1401/04/31هیترو بخاري

اصفهان داود احمديتاسیساتی   بهار آفرین141
خیابان رباط اول-حدفاصل  چهارراه باهنر و پمپ 

  پکیج و رادیاتور و شیر 09133142750333907632050بنزین
1400/03/31آالت

مهدي تصفیه آب تکنیک برتر142
1400/03/31تصفیه آب وهوا091313583663060سپاهانشهر - مجتمع نگین فوالد مبارکهاصفهانفخاري

امیر سروش تصفیه آب گوارانوش143
اصفهانپور

خیابان هشت بهشت غربی -ساختمان فرهنگ - 
1401/03/31دستگاه تصفیه آب091320147293229667670100طبقه 5-واحد 503

تصفیه آب تکنیک         144
برتر نوین

عبدالکریم 
1400/12/19دستگاه تصفیه آب0913239044252404021060بلوار نیکبخت -ابتداي خیابان بسیج شمالیمبارکهمحمدي

مرضیه تصفیه آب تکنیک برتر145
1400/03/31تصفیه آب وهوا09132376588524151503060خ بسیج شمالی - بن بست یکم -پالك 68مبارکهفخاري

تجهیزات کوهنوردي 146
شیخ صدوق شمالی - جنب پل هوایی میر- اصفهانیاناکوه 1

1400/03/31تجهیزات کوهنوردي091320387543661630060پالك 36

تجهیزات کوهنوردي 147
چهارباغ پایین - مقابل بانک کارگشایی-پالك اصفهانیاناکوه 2

1400/03/31تجهیزات کوهنوردي4670902601466632221628060

میدان امام -ساختمان ارگ جهان نما - طبقه اصفهانفروشگاه کنسولند(بازي )148
1400/03/31کنسولهاي بازي09139080901321215043560زیرین

1400/03/31انواع لوازم ورزشی09360606631524054260100خیابان ولیعصر - جنب بانک شهرزرین شهرلوازم ورزشی المپیک149

اصفهانفرزاد طرقیمانتو و شلوار دیناز150
سپاهانشهر - مجتمع نگین فوالد مبارکه-طبقه 

1400/03/31انواع مانتو و شلوار080زیرین

مجید چرم کروکو151
اصفهانحسینی خواه

1401/06/31محصوالت چرم091338889830100سی تی سنتر - ورودي 6-طبقه اول-پالك 06

تجهیزات کوهنوردي -لوازم ورزشی و کنسول بازي

پوشاك

دستگاه تصفیه آب



مدیر عامل طرف قراردادردیف
پیش تلفن ثابتتلفن همراهآدرس شرکتشهرشرکت

پرداخت
تعداد 
اقساط

کارمزد 
تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

شهاب الدین پوشاك هرمس152
اصفهانکشانی

1400/11/03پوشاك آقایان36244183090خیابان بوستان سعدي -نبش کوچه ادیبی 3

پوشاك کالسیک مردانه 153
باسل

مهران 
اصفهانیزدخواستی

پل شیري - ابتداي مطهري غربی - ساختمان 
انواع پوشاك کالسیک 4060-32371252بوگاتی

1400/03/31مردانه با7% تخفیف

حسن پوشاك مردانه برك154
1401/03/31پوشاك آقایان36614275060میدان ازادي- ابتداي چهارباغ باالاصفهانمحزونی

محمد پوشاك برك شعبه :1551
1400/03/31پوشاك آقایان32205221060میدان  انقالب - پاساژانقالب - طبقه همکفاصفهانمحمدي

محمد پوشاك برك شعبه :1562
1400/03/31پوشاك آقایان36285844060بوستان  سعدي -روبروي پل مارناناصفهان محمدي

محمدمحمدپوشاك برك شعبه:1573
اصفهاني

خیابان توحید میانی -نرسیده به چهارراه نظر 
1400/03/31پوشاك آقایان36281633060جنب بلوچ

اصفهانقاسمیپوشاك مهدیه158
خیابان وحید -نبش حسین اباد - نبش کوچه 

1400/03/31پوشاك خانواده36202557080صالحی

سید صالح پوشاك مهیاران159
1401/03/31پوشاك خانواده36680849060خ سعادت آباد- جنب بانک مسکناصفهانکسائی

پوشاك خانواده روماك 160
1401/03/31پوشاك خانواده3414534145050میدان شهداء- ابتداي خیابان کاوهاصفهانامیر گردشتی(پارسین)

پوشاك کودك و نوجوان 161
1401/03/31پوشاك خانواده3414534145050خیابان آتشگاه - نبش  سه راه شهید حجازياصفهانامیر گردشتیروماك

پوشاك خانواده روماك 162
1401/03/31پوشاك خانواده3414534145050خیابان آتشگاه - نبش سه راه شهید حجازياصفهان امیر گردشتی(زیتون )

پوشاك خانواده روماك 163
1400/03/31پوشاك خانواده34145050دولت آباد - بلوار  طالقانی-جنب هالل  احمراصفهانامیر گردشتی(الماس)

پخش پوشاك کوثر شعبه 164
1:

مجید 
اصفهان محمودزاده

میدان امام -بازار  قلندرها- مقابل  سراي  
1401/03/31پوشاك خانواده32235929060مسعودیه

مجید پخش پوشاك کوثرشعبه :1652
اصفهانمحمودزاده

 ابتداي شیخ صدوق  جنوبی- مرکز خرید تعاونی 
1401/03/31پوشاك خانواده36687194060جهاد کشاورزي

مجید قاسم تولیدي  پوشاك 16699
اصفهانپور

خیابان پروین - بعداز پل سرهنگ مقابل پل عابر 
1400/03/31کت و شلوار035595393080پیاده



مدیر عامل طرف قراردادردیف
پیش تلفن ثابتتلفن همراهآدرس شرکتشهرشرکت

پرداخت
تعداد 
اقساط

کارمزد 
تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

اصفهانساسان پورمانتو سراي بلوچ167
چهارراه حکیم نظامی - بعد از چهارراه خورشید -

1400/03/31مانتو شلوار36268532060 مقابل پاساژ پالمان

1400/03/31پوشاك آقایان366120380120میدان ازادي - اول سعادت اباداصفهانفرسام فرزامپوشاك مردانه کورش168

حسین میر پوشاك مردانه میرعماد169
اصفهانسعیدي

ملک شهر-خیابان 17 شهریور - نبش خیابان 
1400/10/28پوشاك آقایان34422671080صاحب الزمان

امیر گردشتیپوشاك خانواده روماك170
شاهین شهر

شاهین شهر - انتهاي بلوار رازي - سی تی سنتر 
1401/03/31پوشاك خانواده3414534145050نور-طبقه اول

شهپر عرب پوشاك میالد مهر171
اصفهانالجدیدي

میدان آزادي-هزار جریب-مرداویج-انتهاي شیخ 
1400/03/31پوشاك خانواده36703251060کلینی-مجموعه پرواز

1400/03/31پوشاك زنانه9137968613060چهارباغ باال - مجتمع پارك -بازار ارکیدهاصفهانخانم ادیبیپوشاك خوش پوش172

رقیه پلنگیپوشاك خانم ها آلما173
شاهین شهر

چهارراه عطار - روبروي درمانگاه شبانه روزي 
پوشاك خانم ها و لباس 45320980040میالد-پالك 1

1400/10/30زیر

1401/03/31پوشاك آقایان52229574060خیابان امام شمالی - بازار مسعودزرین شهرمجتبی معینپوشاك برك174

عباس عباس پوشاك  مردانه عالیجناب175
1400/03/31پوشاك آقایان52222752060خیابان امام شمالی - مقابل  بانک توسعه تعاونزرین شهرزاده

سید مسعود پوشاك موکارلو176
زرین شهرمعین

1401/03/31پوشاك آقایان52225561060خیابان امام شمالی - جنب بانک صادرات

1401/03/31پوشاك خانواده52647707060سایت  صنعتی کاوه-جنب پمپ بنزین محمديفوالدشهرزیبا جعفريپوشاك آفره177

غالمرضا پوشاك بانوان کارن178
فوالدشهرجورکشان

محله   بی یک -  بلوار مطهري- جنب پارکینگ 
1400/03/31پوشاك بانوان52629466040گاز

سیامک پارچه سراي تن ناز179
1401/03/31پارچه لباسی زنانه091382418740060چهارباغ عباسی -خیابان شیخ بهایی- پاساژ جماصفهانحبیبی

پارچه  ملحفه ایی 180
سپاهانشهر

فاطمه 
اصفهانصفائیان

سپاهانشهر - بلوار غدیر -قائم جنوبی - مجتمع 
1400/12/04پارچه ملحفه ایی091378909300060نگین نقش جهان-طبقه زیرین

اصفهانرضا محمديچادري تک181
چهارباغ عباسی-اول خیابان شیخ بهایی-جنب 

1401/03/31پارچه چادري زنانه0913824168132212745060هتل شیخ بهایی

حمید رضا ایران حجاب182
چادر ، روسري و ملزومات 0913105718832735066060خیابان شریف واقفی -جنب مسجد رضوياصفهاناکرامی

1400/03/31حجاب



مدیر عامل طرف قراردادردیف
پیش تلفن ثابتتلفن همراهآدرس شرکتشهرشرکت

پرداخت
تعداد 
اقساط

کارمزد 
تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

احمد عینک پرشین183
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913315735236283436080توحید میانی - مقابل بانک سامان- اول کوچه 25اصفهانصادقیان

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913381497532231954060آمادگاه-نرسیده به فلسطین-روبروي کوچه 19اصفهانامین پاکانعینک آفتاب184

حسن عینک گوانجی185
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی990084451332241700060خیابان  شمس آبادي -قبل  از  چهارراه طالقانیاصفهان صناعی

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی9133689336377766600100بلوار کشاورز- بین باغ فردوس و آزادگاناصفهانمحسن بیاتعینک احسان186

فرشاد عینک آمادگاه187
1400/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913115118332232077080خ آمادگاه- جنب داروخانه دکتر باطنیاصفهاناشراقی

نیره قائدي عینک بینا188
بینایی سنجی و عینک 09132001642344822000120خیابان   مدرس -  باالتر از  بیمارستان فیضاصفهان حیدري

1401/03/31طبی و افتابی

حامد عینک دیدآسمان189
اصفهان نجومی پور

بلوار ارتش - جنب  بانک سینا - نبش کوچه 
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی09133680416362001050120شماره 30

حمیدرضا عینک طاها190
اصفهان معین آرا

خیابان آمادگاه خیابان باغ گلدسته - مجتمع  
1400/03/31انواع عینک طبی و افتابی09132111869322316440120گلدیس واحد 12

بهارستانانیس آزاديعینک نورا191
خیابان الفت حدفاصل  چهارراه ایثار و میدان 

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی09133259754368153420120ولیعصر

اصغر عینک دید آفرین192
اصفهان حامدي نسب

بزرگمهر- مقابل بیمارستان شهید صدوقی-
1400/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913111995732642466060ساختمان میرداما

مجید عینک هما193
اصفهان جعفري

چهارباغ باال - جنب کوچه مسجدالرضا-مجتمع 
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913113821736631084060حافظیه-طبقه همکف

1400/03/31انواع عینک طبی و افتابی09139586604362434740120انتهاي نظر غربی -سه راه نظراصفهانمهدي بی ریاعینک پطرس194

علی نصر عینک نگاه195
اصفهاناصفهانی

خیابان مدرس - بعد از بیمارستان فیض - زیر 
1400/11/30انواع عینک طبی و افتابی0912899375734465492060پل عابر پیاده

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913386789136660202060اصفهان-چهارباغ باال-جنب مجتمع پاركاصفهانایمان قلیزادهعینک معین اپتیک196

عینک و بینایی سنجی



مدیر عامل طرف قراردادردیف
پیش تلفن ثابتتلفن همراهآدرس شرکتشهرشرکت

پرداخت
تعداد 
اقساط

کارمزد 
تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

غالمرضا عینک ایده آل197
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی09132081216524104491280خیابان بسیج - نبش خیابان مشتاق -مبارکه زمانی

مبارکهامین رحمانیعینک  آفتاب198
بلوار شهید نیکبخت-خیابان بسیج شمالی جنب 

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913170970352418122080بن بست  یکم

مبارکهمنصور مغیثعینک جام اپتیک199
خیابان بسیج  شمالی-  جنب داروخانه شبانه 

1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی0913118615852403965080روزي

محمود عینک دیدار200
1401/04/01انواع عینک طبی و افتابی0913321254753241522080خیابان شهید بهشتی- پاساژ کوبنشهرضاصدري

عبدالرضا عینک مردمک201
1401/02/31انواع عینک طبی و افتابی0930464404353503732060میدان تاسوعاشهرضادشتی

امیر گالري عینک بصیر202
1401/03/31انواع عینک طبی و افتابی9133113449526348520100محله ب5 -بازار بزرگ ولیعصر-بازار پایینفوالد شهرابراهیمی

بینایی سنجی و عینک 203
پرنسس

مهدي 
بینایی سنجی و فروش 0915525552152634553080محله آ2-  مقابل  دانشگاه امینفوالدشهرخامسی پور

عینک
1401/03/31

محمد عینک  بینا204
زرین شهرصباغی

خیابان باهنر- روبروي  بیمارستان  شهداي  
1401/03/31عینک  و بینایی سنجی0913335018552231314040لنجان

کفش  بهشتیان مرکزي 205
(ویژه آقایان)

احمد حاجی 
اصفهان صادقی

 خیابان  سپاه -مقابل چهلستون شعبه مرکزي 
1401/03/31کفش0913316463932222179040(ویژه آقایان)

کفش  بهشتیان مرکزي 206
(ویزه بانوان)

احمد حاجی 
اصفهان صادقی

خیابان سپاه - مقابل چهلستون شعبه مرکزي 
1401/03/31کفش0913316463932215694040(ویژه بانوان)

احمدحاجی کفش بهشتیان شعبه :2073
1401/03/31کفش0913316463936264381040خیابان حکیم نظامی - نبش  خاقانیاصفهانصادقی

احمد حاجی کفش  بهشتیان شعبه: 2084
اصفهان صادقی

1401/03/31کفش0913316463936629286040چهارراه شیخ صدوق - ابتداي خیابان سعادت آباد

احمد حاجی کفش  بهشتیان شعبه :2095
اصفهان صادقی

1401/03/31کفش0913316463932244556040خیابان شمس آبادي  - نبش  کوچه  شماره 5

کیف و کفش



مدیر عامل طرف قراردادردیف
پیش تلفن ثابتتلفن همراهآدرس شرکتشهرشرکت

پرداخت
تعداد 
اقساط

کارمزد 
تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

احمد حاجی کفش بهشتیان شعبه :2106
اصفهان صادقی

1401/03/31کفش0913316463942638062040نجف آباد - خیابان 17 شهریور -بازار شیخ بهایی

احمد حاجی کفش بهشتیان شعبه :2117
اصفهان صادقی

1401/03/31کفش0913316463936550069040سیتی  سنتر - ورودي 7 - طبقه  همکف

احمد حاجی کفش  بهشتیان شعبه :2128
اصفهان صادقی

1401/03/31کفش0913316463932228493040دروازه دولت-روبروي- شهرداري -شماره 18

احمد حاجی کفش بهشتیان شعبه :2139
اصفهان  صادقی

1401/03/31کفش0913316463933626433040خمینی شهر- چهارراه امام حسین (شهرداري )

احمد حاجی کفش بهشتیان شعبه21410
اصفهانصادقی

1401/03/31کفش040÷09133164639توحید شمالی - نبش کوچه کیارش

احمد حاجی کفش بهشتیان شعبه21511
اصفهانصادقی

خیابان شمس آبادي  - ساختمان بزرگان-پالك 
1401/03/31کفش1/50913316463932361806040

1400/12/08کفش خانواده0913312297433368269040میدان جمهوري - اول خیابان امام خمینیاصفهانمجید فناییکفش ویال216

حسن چوب کیف و کفش الن217
چینی فروش

اصفهان

خیابان سپه - مجتمع تجاري چهلستون - طبقه 
1400/11/14کیف و کفش0937635007932222399040اول-مقابل ورودي

رمضانعلی کفش خاطره218
1400/03/31کیف و کفش0913135935352418697060خ منتظريمبارکهنصیري

زرین شهرباقر باقريکیف و کفش شایان219
ورنامخواست-خیابان امام خمینی-کوچه یاسمن 

1400/03/31کیف و کفش170913134251652251182060

نبی اله کیف و کفش عادل220
1400/03/31کیف و کفش0913134105952227491060 خ امام شمالی- روبروي بانک سپهزرین شهرسلیمیان

تجهیزات خودرو (اسپرتی -الستیک -اتو سرویس-دزد گیر-روکش صندلی -باطري و....)



مدیر عامل طرف قراردادردیف
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تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

مجتبی اسپرت خودرو تک اسپرت221
1401/03/31اسپرت خودرو0913000032532255483060خیابان  صغیر -روبروي کوچه 10  (مصدق)اصفهانسهیلیان

زکریا امن گستر لیان222
1401/05/31ردیاب و خدمات  خودرو0913239298233389802030خیابان رباط-چهارراه باهنر-جنب موسسه کاسپیناصفهانسلطانی

مهدي اسپرت خودرو روکشیران223
اصفهانمسائلی

خ بزرگمهر- حدفاصل چهارراه هشت بهشت و 
1401/03/31اسپرت خودرو0913319792132645650060بیمارستان صدوقی

مینادشترضائیتزئینات خودرو سون224
کمر بندي نجف آباد-خیابان یردار رحیمی -

1401/03/31اسپرت خودرو0913129632837571229080جنب شیشه بري جمشیدي

زرین شهرفاطمه صفائی اسپرت  خودرو جانمی225
چهار راه سعدي -خیابان امام - روبروي ایستگاه 

لوازم لوکس و تزئینات 0913334026352272010060مبارکه
1401/03/31اتومبیل

1401/03/31تعویض روغن خودرو و...0912038203434591141050 میدان تاکسی رانی-خ بعثت-نبش کوچه 72اصفهانطالبیاتو سرویس طالبی226

1400/03/31تعویض روغن خودرو و...0912038203434591141050 خیابان زینبیه شمالی-بعد از خیابان مهدیهاصفهانطالبیاتو سرویس طالبی227

راهبرد خودرو خاورمیانه228
مریم 

السادات 
اصفهان جاللی پور

شاهپور جدید - خیابان مشیرالدوله شرقی - 
تعویض روغن خودرو 913388200833875928030خیابان تالش-مرکز راننده سالم

1400/03/31سبک و سنگین

راهبرد خودرو خاورمیانه229
مریم 

السادات 
اصفهان جاللی پور

مرداویج - مجموعه پرواز -موتوسل شاپ پروانه 
تعویض روغن خودرو 3670288609134046236030جنب کارواش

1400/03/31سبک و سنگین

روکش  صندلی  و دزدگیر 230
خودرو متین

حسین 
اصفهان نباتیان

چهارراه عسگریه - خیابان صغیر - روبروي دفتر  
روکش  صندلی ودزدگیر 0913302437232262632060آیت اله شاهرودي

1401/03/31خودرو

اسماعیل  دزدگیر آرین231
1400/03/31دزدگیر وتزئینات خودرو0913236709452271220060خیابان حافظ - 50 متر  باالتر از  بلوار امام رضازرین شهرسبکتکین

1401/03/31الستیک خودرو0913119023737752383040ارتش-ابتداي بلوار کشاورز-جنب بانک ملیاصفهانپژمان فتحیاصفهان تایر232

مجید الستیک محمدي233
1401/03/31الستیک خودرو09133158224363059413040خیابان  سپهساالر- روبروي  بیمارستان حجتیهاصفهان محمدي

محمد الستیک شفیعی234
1400/11/24الستیک خودرو0913118393436627981030شیخ صدوق شمالی - روبروي بانک ملتاصفهانشفیعی
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مهدي دنیاي الستیک مهدي235
فوالد شهرمحمودي

ایمان شهر- روبروي پل سیمان سپاهان- ابتداي 
1401/03/31الستیک خودرو09133206576375715613040خ جمهوري اسالمی

محمدرضا نمایندگی  باطري پرواز236
1401/03/31باطري خودرو0913237180136702889060مرداویج -  انتهاي  شیخ کلینی - مجموعه پروازاصفهان محمدي

ایمان فروشگاه دنیاي باطري237
1401/03/31باطري خودرو0913311766537755767060بلوار کشاورز- بعد از کلینیک آتیهاصفهانرحمانی

محمدعلی فروشگاه باطري محمدپور238
اصفهانمحمدپور

خیابان رباط سوم –بعد از چهارراه بهار - بین 
1401/03/31باطري خودرو091310235950080کوچه 41 و 43

اصفهاننوربخشباطري دنا (نوربخش )239
اتوبان شهید چمران - به طرف پارك الله - نبش 

1401/03/31باطري خودرو0913102034234465740040کوچه 11

سهراب باطري مرادي240
باطري خودروسبک و 0913126546236262320040روبروي سنگتراشهااصفهانمرادي

1400/03/31سنگین

اصفهانرضا خیرباطري آریا تکنیک241
خیابان ارتش - مابین پل حسین آباد وسه راه 

باطري خودرو سبک و 0913119170036241239040حکیم نظامی - نبش سجادیه 3
1400/03/31سنگین

امیر حسین خانه باطري242
اصفهانتوکلی

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

محمد باطري امیر کبیر243
اصفهانعباسی

خیابان امام خمینی -ابتداي خیابان امیر کبیر -
باطري خودرو سبک و 0916294428233865186050جنب کالنتري 24

1400/12/19سنگین

امیر حسین خانه باطري244
اصفهان توکلی

خیابان حکیم نظامی -بین سه راه حکیم نظامی و 
1400/11/24باطري خودرو0913472045736262155050چهارراه شریعتی

لوازم یدکی خودرو هفت 245
یار سپاهان

مصطفی 
فخر 

اصفهانفخرابادي

خیابان شهید عباسپور (درچه)- نرسیده به سه 
1401/03/31انواع لوازم یدکی خودرو09132384134378860512040راه نیروگاه - جنب کارواش ترنم

لوازم یدکی خودرو هفت 246
یار سپاهان

مصطفی 
فخر 

اصفهانفخرابادي
1400/03/31انواع لوازم یدکی خودرو09132384134365014442040سپاهانشهر -بلوار بعثت -اول خیابان تعاون یک

عباسعلی تعمیرگاه مکانیکی بیگی247
تعمیر خودرو تخفیف 10%- فروش 20و09131343580522387316بلوار سعدي - روبروي نمایندگی مزدازرین شهربیگی

1401/04/31لوازم یدکی
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مهدي باطري محمدي248
فوالد شهرمحمدي

ایمان شهر- انتهاي خیابان جمهوري -جنب 
1400/03/31باطري خودروهاي سبک و سنگین0913990414937573019060کارواش

1401/03/31باطري خودرو0937803996352622606060سایت کاوه - خیابان دوم -فوالدشهرامید رحیمیفروشگاه  باطري رحیمی249

هادي پروانهسپاهان باطري250
شھرضا

میدان امام -بلوارآیت اله غفاري-تقاطع دوم به 
1401/04/31باطري خودرو913753300653500537040سمت میدان - بین فرعی 20و88

موتور سیکلت و دوچرخه 251
نادري

احمد رضا 
دوچرخه -موتور سیکلت-اسکوتر- 50تا3012*09133251469خیابان سروش -بعد از کوچه 62اصفهاننادري

1400/03/31ماشین برقی

 موتورسیکلت و دوچرخه 252
اصفهانعلیرضا بابائیبرادران بابایی

کهندژ -دویست متر مانده به فلکه رهنان -نبش 
1401/03/31دوچرخه و موتور سیکلت%1.5=624تا 24 %30=091371224003739360024ك 86

دنیاي دوچرخه و 253
موتورسیکلت بابایی

غالمرضا  
اصفهان بابائی

سه راهی رهنان - فلکه شهید بختیاري -قبل از 
1401/03/31دوچرخه و موتور سیکلت%1.5=510تا 10 %30=10                       09131083047ورودي شریف

محمود میر موتور سیکلت فراز254
موتور سیکلت ایرانی و %1.5=612و9132253946326812453012خیابان نشاط - روبروي بیت الحسیناصفهانسعیدي

1400/03/31خارجی

موتور سیکلت و دوچرخه 255
یاعلی

رحمت اله 
1400/03/31موتور سیکلت و دوچرخه9132666994344826880122خیابان سروش - جنب بانک مسکناصفهانجوادیان

حسام الدین دوچرخه گوهریان256
اصفهانگوهریان

خیابان وحید- ابتداي خیابان باغ دریاچه - سمت 
1401/03/31دوچرخه و لوازم ورزشی22040-0913106551237742341راست

حسن دوچرخه پیشتاز257
دوچرخه - ماشین و موتور 060```09131197305چهارباغ پایین- بین شهدا و تختیاصفهانشریف پرور

1401/03/31برقی

عبدالصمد فروشگاه مومنی258
اصفهان مومنی

سپاهان شهر - مجتمع نگین  نقش جهان (بازار 
1400/03/31دوچرخه -ماشین شارژي0و42تا0913182714236517343012روز نگین)

موتور سیکلت و دوچرخه 259
جهان سیکلت

احمد رضا 
دوچرخه -موتور سیکلت-اسکوتر- 50تا09131696675525434043012 زیباشهر - میدان امام حسینمبارکهنادري

1400/03/31ماشین برقی

بانک موتور سیکلت و 260
دوچرخه صادق

صادق  
زرین شهر سبکتکین

1400/03/31موتورسیکلت و دوچرخه09131368193522732873061.5خیابان شیخ بهایی شمالی

1400/03/31دوچرخه091338322852425266060بلوار نیکبخت - میدان مادرمبارکهمداحیدوچرخه مداحی261
1400/03/31دوچرخه09131357195524082020100خیابان ولیعصر - جنب - ورزشگاه 22 بهمنمبارکهدوچرخه اکسیژن262

موتور سیکلت - دوچرخه - ماشین برقی 
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1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه40و091311829933620035508میدان ارتش - جنب کلینیک شرکت نفتاصفهاناحمد صادقیبیمه آسیا - (کد 52043)263

عفت  بیمه ملت ( کد 7724)264
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه60و0913170197037762035208بلوار کشاورز -طبقه  همکف  رستوران  بیستوناصفهان حکیمی

اصفهان کیانا سلطانیبیمه ملت (کد 7432)265
فردوسی - ابتداي  سید علی خان - ساختمان  

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09131647828322257090110فرزین - طبقه دوم

آرش بیمه ملت (3021)266
اصفهانچاوشیان

خیابان وحید -چهارراه خاقانی -ساختمان فرشته-
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0990240558036292220080 طبقه اول

آرش بیمه ملت (3021)267
اصفهانچاوشیان

شاهین شهر - خیابان پروین اعتصامی - فرعی 3 
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09902405580314527754080غربی - پالك 4

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه70و091343616993555396109 خیابان پروین - جنب شهرداري منطقه 10اصفهانبناییبیمه البرز کد (6572)268

اصفهاناحمد توکلیبیمه ایران (کد 3288)269
بلوار کشاورز -چهارراه مفتح- مجتمع افشار-

1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه50و091311547503777086308طبقه دوم

بیمه ایران آتیه فوالد  (کد 270
(3111

خانم 
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه50و091310278943620118809خ ارتش- ساختمان کیش- ط5- واحد 15اصفهانابراهیمی

غالمرضا بیمه ایران (کد 7772 )271
اصفهانقنبریان

خیابان محتشم کاشانی - جنب کوچه بیژن 36 - 
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه3060بدنه0913310442536250740مجتمع یاس 2-واحد103

مریم بیمه ایران (کد 37002)272
اصفهان عطابخش

پل وحید - مجتمع اداري امین - طبقه همکف - 
1400/10/30بیمه شخص ثالث و بدنه09130816624377569603080واحد 10

محمود بیمه پاسارگاد (کد 3271)273
اصفهانخلقانی

فلکه ارتش -ابتداي بلوار کشاورز مجتمع سپهر 
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه60و0913320027937767656010طبقه اول

سید وحید بیمه پاسارگاد( کد3960)274
اصفهانموسوي

سپاهان شهر- بلوار غدیر- مجتمع  مهتاب - 
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه60و0913803507736505848010واحد 16

اصفهانمیترا فتاحیبیمه معلم (کد 2265)275
خ توحید میانی- جنب داروخانه دي- ساختمان 

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0 091332759083629244909,7پردیس- ط 2- واحد6

خلیل بیمه رازي (کد320001)276
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه70و0913318578337758809010سه راه سیمین -جنب بانک انصاراصفهانشفیعی

اصفهان نفیسه زارعیبیمه ایران(زارعی)277
خیابان 22 بهمن - روبه روي مخابرات -

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه60و091328802513268043908ساختمان عقیق -واحد یک

انواع بیمه نامه 
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1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0913386587336308405080خیابان سپهساالر-مقابل ورزشگاه الوياصفهانشیما باطنیبیمه دانا کد 2789653

بیمه  دانا (کد8176)279
نوید 

حمیداوي 
اصفهان اصل

خیابان حکیم نظامی - نرسیده به چهارراه خاقانی 
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0913101049036291797070-  ساختمان مهتاب

شهناز بیمه میهن کد 2802057
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09137956652377135380120خیابان کهندژ - جنب کوچه 35 - زیر پل عابراصفهانکاظمی

بهناز بیمه ایران کد 28136500
اصفهان کالنتري

خیابان جی -همدانیان - بعد از بازار گل و گیاه-
1400/11/24بیمه شخص ثالث و بدنه50و0913460457531324360258خیابان داروسازي

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09132262416322241420120چهارباغ عباسی -پاساژ ایفل - طبقه اولاصفهانامید یونسبیمه دي کد 2826216

اصفهانعلیرضا توانابیمه البرز کد :2836345
چهارراه آل محمد-خیابان فالطوري شرقی-جنب 

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09133052260345840070100امالك زیتون

مصطفی بیمه البرز کد 2846933
اصفهانزندیان

بیمه شخص ثالث تخفیف 09132677370322834012060ضلع شمالی میدان احمد آباد
1401/03/31%25و بدنه %35

ناصر تاج بیمه نیک اندیش285
اصفهانالدین

بزرگراه شهید خرازي-نبش کوچه 40-ساختمان 
1401/05/31بیمه شخص ثالث و بدنه091311336390100خیام

اصفهانرویا وکیلیبیمه ایران کد 28632233
خیابان سیمین - ابتداي خیابان رودکی -سمت 

1401/07/31بیمه شخص ثالث و بدنه09138088276377625023050راست -جنب مشاور امکالك کاشانی

علیرضا بیمه آسیا کد 28752015
1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه40و091313593865242445008بلوار نیکبخت-روبري درمانگاه امیرالمومنینمبارکهجباري

شهرام بیمه دانا کد 2887019
مبارکهاقاجانی

بلوار شهید بهشتی - روبروي بانک ملی -نبش 
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه%25ثالث091313594405242457406کوچه 21

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه60و0913018097952467900010خیابان بسیج جنوبی - روبروي الزهرامبارکهخانم مراديبیمه پاسارگاد (کد2809)289

1401/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه60و0913413843537487070010خیابان مطهري -مجتمع تجاري گلهاکلیشادخانم فکاريبیمه پاسارگاد290

سید مجید بیمه ایران کد 29136076
شهرضا موسوي

دهاقان - بلوار انقالب -تقاطع اول -جنب هالل 
1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه70و09132225664533391803010احمر



مدیر عامل طرف قراردادردیف
پیش تلفن ثابتتلفن همراهآدرس شرکتشهرشرکت

پرداخت
تعداد 
اقساط

کارمزد 
تاریخ اتمام نوع خدماتاقساط

قرارداد

ایمان رضیبیمه ایران کد 29234038
    

اصفهان  
 شهرضا

         میدان شهدا-خیابان نواب صفوي-مقابل 
خیابان مدینه          2- سپاهانشهر - مجتمع 

نگین نقش جهان -خروجی پارکینگ
1400/11/07بیمه شخص ثالث و بدنه70و0913322032653242427010

1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه0913275306353236585080خیابان نواب صفوي - مقابل مسجد صدیقه طاهرهشهرضا رضاییبیمه البرز کد (رضایی)293

محمد هادي بیمه دانا کد 2948963
شهرضانصیریان

1400/11/07بیمه شخص ثالث و بدنه0913222324453234191080میدان حر - نبش خیابان اردیبهشت

1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09335486623526466472560سایت صنعتی - پمپ بنزین محمدي - طبقه دومفوالد شهراکرم  رضائیبیمه دانا کد 2959421

1400/03/31بیمه شخص ثالث و بدنه09138840104038342354663060ورودي شهرك صنعتی خادم القرانیبروجنمهدي یلمهبیمه ایران296


