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نبش چهارراه مفتح -بلوار کشاورز -اصفهان اصفهان377799145موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرودانشگاه 1

خیابان دز-روبروی شیرینی فروشی قنادB2-3 محلهفوالدشهر15-10-526440526(خانم باقری)آموزشگاه آزادکامپیوترکنعانآموزشگاه2

77پالک33کوچه-بعدازکارخانه زمزم -چارباغ باال-دروازه شیرازاصفهان366192116موسسه فرهنگی وهنری سبحان آموزشگاه3

70کوچه-14کوچه -میدان برج -خیابان شیخ صدوق جنوبی اصفهان6-366923934(کیانی )موسسه آموزشی رساآموزشگاه4

انتهای هشت بهشت شرقی -خیابان بزرگمهراصفهان  326515666(حاجیان )آموزشگاه زبان آفرینش آموزشگاه5

20نبش کوچه -خیابان حمزه اصفهانی -خیابان مشتاق -اصفهان اصفهان  8-326703396آموزشگاه موسیقی آوای شهریار آموزشگاه6

سالن شهید مهدی پناهی-بعداز پل بعثت -درچه -اصفهان اصفهان93041312616(رجایی )آموزشگاه فوتبال آموزشگاه7

501واحد5طبقه -ساختمان اخرا-22جنب کوچه -چهارباغ باالاصفهان 48-24-3131029812(اصغری ) 8آتلیه فیلم وعکس آتلیه8

سایت صنعتی کاوه خ دوم نمایندگی باطری رحیمیفوالدشهر526226066باطری فروشی رحیمیباطری9

 (پارس )انتهای خیابان جمهوری اسالمی جنب کارواش قدیم -مینادشت مینادشت 375730196دنیای باطری محمدیباطری10

-جنب فرهنگسرای شهرداری   _خیابان کاشانی  _چهارراه مسجد اعظم زرین شهر522287586فروشگاه باطری حاج ابراهیم عابدیان باطری11

فالورجان گارماسه جنب داروخانه فالورجان91333500616(عشوری )فروشگاه باطری کریستال باطری12

بلوارکشاورزکوچه کانون امام خمینیاصفهان377614736(ایمان رحمانی )دنیای باطری باطری13

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان3776361910(شرکت داداندیش)بیمه دانا بیمه14

فروشگاه تعاونی ذوب آهن-جنب سینما بهمن -خیابان سعدی شهرکرد383226368010(خانم حسینی )بیمه دانا شهرکردبیمه15

طبفه فوقانی رستوران یلدا -ساختمان افشار -بلوار کشاورز -اصفهان اصفهان3777085412(یزدان پناه )بیمه حکمت صبابیمه16

بلوار توحید چهاراه خاقانیاصفهان377665996-37774020صفائی(بیمه آسیا)شرکت نواندیشان مهرگان بیمه17

151پالک -ابتدای بلوار باهنر- مقابل سازمان تامین اجتماعی زرین شهر522748266(موسوی )بیمه البرزبیمه 18

خیابان بسیج بلوار پلیس جنب مجتمع توریست زرین شهر15-5221215610(کاردانی)سنگ بیستون ساختمان 19

لیست طرفهای قرارداد تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن

  آتلیه                                                                                                                                  

بیمه 

ساختمانی- تاسیسات 

      باطری
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ابتدای خیابان رودکی - سه راه سیمین اصفهان 377778246(مظاهری )کاشی وسرامیک کیمیاگستر ساختمان 20

خیابان رباط اول حدفاصل چهاراه باهنر وپمپ بنزیناصفهان333907637تاسیسات بهارآفرینتاسیسات21

440فروشگاه-خیابان سوم -سایت صنعتی فوالدشهر2810-52640026(مختاری)(شیرآالت -آبگرمکن -پکیج )تجهیزات بیمکث تاسیسات22

روبروی بانک سپه -بین سه راه سیمین وچهارراه مفتح اصفهان 3777999010(مختاری)(شیرآالت -آبگرمکن -پکیج )تجهیزات بیمکث تاسیسات23

101جنب کوچه -خیابان قائمیه -بلوارکشاورزاصفهان 378804768لوازم بهداشتی وساختمانی  مسیح تاسیسات24

ابتدای خیابان صباحی پاسازشهید رجائی -خیابان پروین اعتصامی -میدان الله اصفهان 6-3229158810(احمدی )....شیرآالت و-هود -سینک )فروشگاه دینا تاسیسات25

20ساختمان -خیابان استانداری اصفهان12-3327300956تصفیه آب (مهرجو)شرکت مهراندیشان تصفیه آب26

مقابل بانک تجارت -خیابان ارتش اصفهان362591726فروشگاه برق وصنعت اورانوسلوازم برقی27

نبش خیابان فروغی-خیابان پنج رمضاناصفهان333677586(اصغری)فروشگاه پنجره سبزپنجره دوجداره28

4ساختمان آرین واحد-16نبش کوچه -بعدازچهارراه خادمی - خیابان باهنراصفهان 8-333920706(شجاعی مهر)شرکت سماهوشمند ایرانیان دوربین مداربسته 29

جنب بانک مسکن-روبروی رستوران بیستون -بلوارکشاورز-دستگرداصفهان377606963چادرمسافرتی(هوشیار)آرش تکنیکچادر دوزی 30

12نبش کوچه -خیابان هزارجریب روبروی مجتمع فرهنگی بهشتی اصفهان091326507046(هاشمی )آرایشگاه آناهیتخدماتی29

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان10-377806704آژانس مسافرتی مهروماهخدماتی30

طبقه سوم -6واحد-مجتمع پارسا -خیابان شریعتی شمالی خمینی شهر91310524696 (خانم مختاری )وکیل پایه یک دادگستری خدماتی31

جنب پاساز قائم - میدان انقالب اصفهان322030685(1شعبه )فروشگاه دنیای زمان ساعت32

22واحد-1طبقه - بازارفردوسی -چهارباغ عباسی اصفهان322107245(2شعبه  )فروشگاه دنیای زمانساعت33

جنب آزمایشگاه پویا-پاسا ژحداد-میدان امام انتهای بازار قیصربازاردارشفااصفهان9-6-091300031393طال فروشی صدری طالوجواهرات34

مرکز معاینات چشم وعینک-خیابان باهنر-زرین شهر زرین شهر78-52272026(اسماعیلی)عینک حمیدعینک35

ساختمان آنسه -میدان آزادی اصفهان366248486(یوسفی)عینک فرزانگان عینک36

جنب پل عابر پیاده-باالتراز بیمارستان فیض -خیابان مدرس اصفهان344654926عینک نگاه عینک37

جنب شیرینی سرای کیمیا-ساختمان کوشا-B4-فوالدشهر فوالدشهر5264480318عینک حمیدعینک38

خدماتی 

عینک 

طالو ساعت
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خیابان باهنر-زرین شهرزرین شهر522313148(صباغی )عینک بیناعینک39

جنب بانک سینا-بطرف حکیم نظامی -میدان ارتش اصفهان 10-362001048(نجومی پور)عینک دید آسمان عینک40

5طبقه دوم واحد--ساختمان نگین -جنب بانک مسکن-دروازه تهران اصفهان3339064010(لطیف کار)عینک البرزعینک41

جنب داروخانه خادم المهدی-بلوارکشاورز اصفهان377536678(بیگی )عینک بیگی عینک42

بینایی سنجی وعینک آمادگاه -جنب داروخانه باطنی -خیابان آمادگاه اصفهان 322320778(شهبازی)عینک آمادگاه عینک43

85پالک-کوچه شهید عباس افیونی زاده -بزرگمهراصفهان326642716(بزم )عینک سازی صدوقیعینک44

 خ رباط دوم سیدرضی جنب خیابان شهید عادل پور مجتمع تجاری پدیده طبقه سوماصفهان3442643910(تنباکویی)عینک طبی وآفتابی رباطعینک45

آقای فرش-هایپرمی-طبقه فوقانی -خیابان مصلی اصفهان3311600012آقای فرش فرش46

67نبش کوچه -(ملت )خیابان شهید استکی -شهرکرد اصفهان383225363513فرش فرهیفرش47

فرش معظم - خیابان امام -سده سده لنجان5243259612فرش معظم فرش48

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان20-12-3776124215فرش دهقان فرش49

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان20-3777450014(ادیبی)فرش ادیبیفرش50

مجموعه نگین- بلوار غدیر بلوار قائم-ورودی دوم سپان شهر اصفهان3628681314(سرای فرش )بازرگانی سالم فرش51

مجتمع تجاری اداری ثامن- پشت بانک سپه- 5چهارراه ب- فوالدشهرفوالدشهر12-526235008(شهر فرش)گالری فرش فالحیفرش52

روبروی هنرستان کاوه-بلوارشهید سلیمانی -فلکه فرمانداری - زرین شهرزرین شهر5227472610      (نوری  )            فرش ومبل شیخ صفیفرش53

فرش افرند-ابتدای بلوار ملت -پل فلزی اصفهان3624995112(اخوان مقدم)فرش افرندفرش54

جنب موسسه کاسپین-چهارراه باهنر -خیابان رباط اصفهان 333898026(سلطانی )شرکت اعتمادامن گسترلیان ردیاب خودرو55

10شماره -روبروی بن بست مصدق -خیابان صغیراصفهان31322554835(سهیلیان )تک اسپرت اسپرت56

جنب رستوران شادی-خیابان سرداررحیمی -کمربندی نجف آبادمینادشت 8-31375712296(رضائی )اسپرت سون اسپرت57

اسپرت جانمی-ابتدای خیابان حافظ زرین شهر31522720106(جانمی )اسپرت جانمی اسپرت58

رویروی بسیج-خ امام خمینی -چرمهین چرمهین91334491025(پورعلی )الستیک المهدیالستیک خودرو59

شرکت تعاونی ذوب آهن- ابتدای اتوبان شهید میثمی اصفهان 91321132034کارواش کریمی کارواش60

160پالک -بلوار شفق -اتوبان ذوب آهن اصفهان 378860528(نقاشی -صافکاری )شرکت هفت یار سپاهان تعمیرگاه 61

(1)اول خیابان تعاون-سپاهان شهر اصفهان 313173238(نقاشی -صافکاری )شرکت هفت یار سپاهان تعمیرگاه 62

فرش

تعمیرگاه-الستیک
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پارکینگ دستگرد مرکزی -بلوارکشاورزاصفهان 91336971624(کاظمی )13تعمیرگاه ایران تعمیرگاه 63

37/1پالک -بلوار سعدی -کوچه سلیمیان -خیابان سعدی زرین شهر31522387315تعمیرگاه بیگیتعمیرگاه 64

پارکینگ دستگرد مرکزی -بلوارکشاورز  اصفهان 91330591746(حسینی )تعمیرگاه سپاهان تعمیرگاه 65

پارکینگ دستگرد مرکزی -بلوارکشاورز  اصفهان 91337758356(کیانی )اتورنگ سپاهان تعمیرگاه 66

سده لنجان خ امام فروشگاه اخوان ادیبیاصفهان20-12-10-324324798لوازم خانگی ادیبیلوازم خانگی67

چهارراه تختی جنب پارکینگ ذوب آهن اصفهان12-33680338لوازم خانگی خوانساری لوازم خانگی68

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان12-377612448لوازم خانگی خوانساری لوازم خانگی69

طبقه دوم -سیتی سنتر سپاهان شهراصفهان12-031340018لوازم خانگی سان کااللوازم خانگی70

نبش چهاراه قصر-خیابان شمس آبادی اصفهان312-32349521(بیات )فروشگاه زنجیره ای مادیران لوازم خانگی71

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان10-8-6377533536(خانم دهقان )لوازم خانگی طوبیلوازم خانگی72

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان36249813612فروشگاه جنوب خسرویانلوازم خانگی73

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان20-12-91312600286(توسلی)لوازم آشپزخانه بالک اندکرلوازم خانگی74

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان377610065چینی وبلورمختاری لوازم خانگی75

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهانJVC3776123812-20لوازم خانگی نادر پورلوازم خانگی76

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان377612385لوازم خانگی کاشف لوازم خانگی77

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان12-8-526201006(رهنما)لوازم خانگی یاس لوازم خانگی78

بازار زهره -A3محله -فوالدشهرفوالدشهر12-8-526317606(رهنما)لوازم خانگی یاس لوازم خانگی79

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان12-377730106(بهرامی)لوازم خانگی حمید لوازم خانگی80

فروشگاه نگین-بلوارقائم -سپاهان شهر اصفهان 15-12-365173438لوازم خانگی مومنی لوازم خانگی81

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان 15-12-377500918لوازم خانگی مومنی لوازم خانگی82

فروشگاه اسنوا-بعدازمجتمع تجاری بلوار -بلوارملت اصفهان 3624060410(صیادی)لوازم خانگی اسنوالوازم خانگی83

فروشگاه اسنوا- خیابان توحید شمالی اصفهان 3628112110(صیادی)لوازم خانگی اسنوالوازم خانگی84

جنب مسجد ارشاد - خیابان امام -نجف آباد نجف آباد8-426290746صوتی وتصویری معین صوتی وتصویری 85

8پاساژکاویان واحد-چهارباغ باالاصفهان362883946(فروغی)سیمونی فلوریا سیسمونی86

64و66بین کوچه -رهنان خیابان شهیدان غربیاصفهان 3331756610(دوستی پویا)کاالی خواب رویال کاالی خواب 87

لوازم خانگی 
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جنب سه راه استاد شهریار -خیابان رباط اول -میدان جمهوری اصفهان 344246196(عبدالهی )تشک رویال کاالی خواب 88

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان 377740845 (حبیبی)کاالی خواب مهدی کاالی خواب 89

روبروی پاساژ کوثر.خیابان امام شمالی زرین شهر5222524312مبل میالدنورمبل90

جنب بانک صادرات-حدفاصل تختی وطیب -خیابان مسجد سید اصفهان 30-20-3223001110(مهماندوست )مبل برج مبل91

بعد از سه راه قدس -خیابان آتشگاه اصفهان 10-377128168مبلمان سوفاسنترمبل92

حکیم فرزانه -خیابان امام خمینی اصفهان 30-24-3559990020مبلمان پدربزرگ مبل93

69مقابل کوچه -خیابان شهیدان غربی-رهنان اصفهان 333175518(حاجی صباغ )مبل آریانامبل 94

روبروی بانک سپه- اول خیابان گلستان - خیابان کاوه اصفهان 20-91201748348مبل ارگ جهانمامبل 95

34بازارکوثریال جنوبی پالک فوالدشهر526200827(روزبهانی )فروشگاه  موبایل پارسیانموبایل96

نبش چهارراه قصر-خیابان شمس آبادی اصفهان10-36-32349521(بیات )فروشگاه زنجیره ای مادیران موبایل وتبلت 97

شرکت تعاونی ذوب آهن -دستگرد اصفهان 8-093331112726(رحیمیان )موبایل احسان موبایل 98

طبقه پایین-فروشگاه نگین-بلوارقائم -سپاهان شهر اصفهان 524092008(طالئی)موبایل برموداموبایل 99

جنب بانک صادرات-خیابان مطهری -کلیشاد کلیشاد374834197(امامی )موبایل آسمان موبایل 100

پارسیان41و39بین کوچه-شمس آبادی اصفهان322480196فروشگاه پارسیان ورزشلوازم ورزشی101

وبانک سپه8بین کوچه -چهارراه تختی اصفهان5-91312571008(جابری )اسپرت کاپیتان لوازم ورزشی102

ساختمان رویال -روبروی ورزشگاه تختی - چهاراه تختی اصفهان6-322207724(رمضانپور)گروه ورزشی رویال لوازم ورزشی103

نبش مبارزان -خیابان بزرگمهر -اصفهان اصفهان 8-322561616(پورمقدس  )دوچرخه وموتور سیکلت دوچرخه104

شرکت تعاونی ذوب آهن -اتوبان شهید میثمی اصفهان12-3448268910(صغیرا)110موتور سیکلتموتور105

 خیابان سروش جنب بانک مسکناصفهان3448268712(جوادیان )موتورسیکلت یاعلیموتور106

12نبش کوچه -خ شریف غربی  -رهنان اصفهان10-373842558(غالمرضا بابائی )عدل سیکلت موتور107

86نبش کوچه-نزدیک سه راهی رهنان-کهندژاصفهان3739360010موتور سیکلت برادران باباییموتور108

  لوازم ورزشی

موبايل 

مبلمان 

دوچرخه-موتور
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نبش خیابان صاحب الزمان -شهریور17خیابان -ملک شهر ملک شهر 344226716پوشاک مردانه میرعمادپوشاک 109

پوشاک بیست -ابتدای خیابان کاوه -میدان شهداءاصفهان 524130895(تحویلیان )پوشاک بیست پوشاک 110

پوشاک بیست -شرقی 12و11بین فرعی -خیابان عطار شاهین شهر452589195(تحویلیان )پوشاک بیست پوشاک 111

20پوشاک -شهریور17قبل از سه راهی -خیابان امام مبارکه344818815(تحویلیان )پوشاک بیست پوشاک 112

روبروی اداره برق-فلکه فرمانداری زرین شهر93687597215پوشاک سان ست پوشاک 113

جنب پمپ بنزین محمدی -سایت صنعتی فوالدشهر526466496(بخشی )پوشاک خورشیدپوشاک 114

جنب استخرپرواز-مجموعه پرواز-انتهای خیابان شیخ کلینی - خیابان مرداویج اصفهان 367032516(محمودیان )پوشاک خانواده میالدمهرپوشاک 115

نبش پاساژافتخار-کوچه عالم آرا-آمادگاه -اصفهاناصفهان 322178896(خلیلی)پوشاک جامعه پوشاک 116

بعدازپل سرهنگ-خیابان پروین-خیابان جی اصفهان 99355953938پوشاک پوشاک 117

18پالک-سایت صنعتی فوالدشهر526477076(جعفری)پوشاک آفرهپوشاک 118

جنب پارکینگ بازارافتخار-(19)کوچه عالم آرا- خیابان شمس آبادی اصفهان 3223128812(حاجی شفیعی )پوشاک مطهری جامه پوشاک 119

خ امام مقابل بانک توسعه-زرین شهر زرین شهر522227528(عباس زاده)1پوشاک عالیجناب شعبه پوشاک 120

جنب فروشگاه جانبو-بلوار شهید بهشتی - زرین شهر زرین شهر522249146(عباس زاده)2عالیجناب شعبه  (زنانه )پوشاکپوشاک 121

جنب پاساژشکرچیان-ابتدای چهارباغ عباسی-دروازه دولت اصفهان 322022066(رضازاده )پوشاک تدین پوشاک 122

جنب بانک صادرات- خ امام شمالی زرین شهر522255615پوشاک موکارلومردانه- پوشاک123

جنب مخابرات-  خ امام شمالی زرین شهر522295745(معینی )نمایندگی برک پوشاک124

ابتدای خیابان شیخ بهائی-فلکه هالل احمرزرین شهر522337476(ادیبی)پوشاک امین پوشاک125

خیابان شریعتی -زرین شهر  زرین شهر522339706پوشاک تک گل محمدی پوشاک126

روبروی تعاونی بهداشت-خیابان شریعتی زرین شهر522734617(خلیلی)پوشاک همشهریپوشاک127

طبقه زیرزمین-مجتمع نگین نقش جهان- بلوارغدیر-سپاهانشهر اصفهان 93600804556پوشاک دینازپوشاک زنانه128

روبروی بانک شهر-ابتدای طالقانی-میدان امام حسین-دروازه دولت اصفهان 322429286(روح الهی )پوشاک الغدیرپوشاک 129

پوشاک ارشاک-خیابان امام شمالی زرین شهر522118786(کسائی)پوشاک ارشاکپوشاک 130

جنب بانک مسکن-خیابان سعادت آباد -میدان آزادی اصفهان 366808496(کسائی)پوشاک مهیارانپوشاک 131

جنب بانک رفاه-خیابان امام -زرین شهر زرین شهر522237676(شفیعی )فروشگاه مانتو سی سی پوشاک 132

بوتیک نادیا-462پالک - بازارارکیده -مجتمع پارک اصفهان 0913079686135(ادیبی )گالری پوشاک نادیا پوشاک 133

پوشاک 
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جنب پارکینگ گاز-بلوار مطهری-B5محله فوالدشهر526294666(جورکشان )پوشاک کارن پوشاک 134

3پالک -پاساژصدرا -B4محله فوالدشهر91393603764(غالمی)کیف وکفش فالمینگوکیف وکفش 135

جنب بانک صادرات-کوچه یاسمن-خیابان امام خمینی -ورنامخواست زرین شهر522511826(باقری )کیف وکفش شایان کفش136

زرین شهر خیابان شریعتی روبروی بانک ملیزرین شهر522335575(ملکی )کفش حاجی ملکی کفش137

جنب مسجد-خیابان شهیدان شرقی اصفهان 333681795 (جان نثاریون)کفش تن تاککفش138

ابتدای خیابان سعادت آباد-چهارراه شیخ صدوقاصفهان 366292865(جلیلیان)کفش بهشتیان کفش139

68شماره-مقابل کاخ چهلستون -خیابان سپاه اصفهان 322221795ویژه بانوان(جلیلیان)کفش بهشتیان کفش140

317شماره-1طبقه -بازارشیخ بهایی-شهریور17خیابان نجف آباد426380625(جلیلیان)کفش بهشتیان کفش141

54شماره-طبقه همکف -7ورودی-روبروی سپاهان شهر-سیتی سنتراصفهان 365500695(جلیلیان)کفش بهشتیان کفش142

18شماره-روبروی شهرداری-خیابان سپه-دروازه دولت اصفهان 322284935(جلیلیان)کفش بهشتیان کفش143

ساختمان الهیه-نبش کوچه کیارش-خیابان توحید شمالی اصفهان 362904845(جلیلیان)کفش بهشتیان کفش144

بین چهارراه حکیم نظامی وپل فلزی -خیابان حکیم نظامی اصفهان 3627449010 (اله وردی)مرکز دندانپزشکی حکیم نظامیدندان پزشکی 145

7پالک-بلوارگلها-خیابان طاهرزاده -خیابان بهارستان شرقی -خیابان کاوه اصفهان8-344151196(مستاجران )تجهیزات پزشکی وتوانبخشی  تجهیزات پزشکی 146

شرکت تعاونی ذوب آهن-اتوبان شهید میثمی -بلوارکشاورز اصفهان333572194(خلیلی)تجهیزات پزشکی باران  تجهیزات پزشکی 147

3خ توحید میانی روبروی بانک سامان مجتمع گلدیس ط اصفهان1395192546خانم دکتر فرخنده رهنماپزشکی148

507واحد5طبقه -ساختمان قصر نور-چهارراه قصر-شمس آبادیاصفهان322482546(آزاده بیات )علوم تغذیه پزشکی 149

روبروی گز مظفری -حدفاصل چهاراه پلیس ودقیقی -خیابان شریعتیاصفهان362619686(کالهدوزان )مراکزجامع سبک زندگی سالم پزشکی 150

5واحد2طبقه -ساختمان صدرا-پارگینگ شهید عصمت -B1-فوالدشهر فوالدشهر526231694(رعیت پیشه )زیبایی,مو , مرکز لیزر پوست پزشکی 151

نبش کوچه انصاری-بلوارشفقاصفهان378872708(داوری)درمانگاه شبانه روزی دیباپزشکی 152

ساختمان بزرگمهر-روبروی خیابان بیسیم60و58بین کوچه - بزرگمهراصفهان091303063554(مستولی زاده )مرکز مشاوره پردیسمشاوره 153

خیابان استانداری-چهاراه فلسطیناصفهان322231275(کرباسی)مرکز مشاوره فرصتمشاوره 154

جنب بیمارستان عیسی بن مریم-خیابان شمس آبادی  –اصفهان اصفهان323477276(نیک کاراصفهانی )کلینیک روانشناختی مشاوره 155

14نبش کوچه -میر آبادغربی -شهرکرد شهرکرد 322300014مرکز اختالل یادگیری مهرگان مشاوره 156

خیابان امین -خیابان بهارستان غربی -ملک شهر ملک شهر 6-342005038دکوراسیون آرکادکوراسیون 157

پزشکی 

پرده - دکوراسیون 
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2واحد-37نبش کوچه -خیابان شریف واقفی اصفهان3275036012(رضایی)دکوراسیون روماک دکوراسیون 158

18جنب کوچه -خیابان امیرکبیر-ورودی خمینی شهرخمینی شهر12-336355158(جمالی ) دکوراسیون دکوسنتردکوراسیون 159

ایثارجنوبی-خیابان والیت شرقی-بهارستان اصفهان0913077106012(نیلوفری)دکوراسیون ابودیزاین دکوراسیون 160

46نبش بن بست -خیابان رباطاصفهان3436121512(مفیدی)دکوراسیون ابودیزاین دکوراسیون 161

2واحد1طبقه-مجتمع پویا -خیابان شیخ مفید-خیابان شیخ صدوق شمالی اصفهان3665008412(نجفی )دکوراسیون ابودیزاین دکوراسیون 162

طبقه پایین -ساختمان پارسلند-بن بست نسیم -5کوچه -خیابان حکیم اصفهان3224319012(رضایی)دکوراسیون ابودیزاین دکوراسیون 163

نبش گردش به راست -19خیابان امام خمینی کوچه اصفهان3338201312(رضایی)دکوراسیون ابودیزاین  دکوراسیون 164

30نبش کوچه -بعد ازبیمارستان سوانح سوختگی -خیابان کاوه اصفهان 3345709912(جعفرخانی)دکوراسیون داخلی طرح نوین پارسهدکوراسیون 165

مقابل دادگستری-خ نیکبخت -خیابان چهارباغ باالاصفهان12-366235968(موذنی )دکوراسیون داخلی مهرازدکوراسیون 166

10پالک -طبقه زیرزمین -مجتمع پاسارگاد فوالدشهر12-91321601168(ایروانی )گالری اطلس پرده 167

69پالک-بلوارآزادی - کوچه فتاحی - فرادنبه -بروجن شهرکرد 38345204505فروشگاه موادغذایی میالدسوپر168

روبروی تکیه حاجی -شهریور 17خیابان خمینی شهر3363837874(مهرابی )فروشگاه موادغذایی علوی سوپر169

نبش میدان والیت -درچه درچه337690504(کیانی )رستوران سرزمین غذاخدماتی170

بین آموزش وپرورش و پمپ بنزین-جعفرآبادفالورجان374203854(کیانی )رستوران سرزمین غذاخدماتی171

-صایت صنعتی کاوه فوالدشهر526263634(کیانی )رستوران سرزمین غذاخدماتی172

ب جنب بازار ولیعصر5 محله فوالدشهر35-52645041(نیسانیان )رستوران ولیعصرخدماتی173

تاالر رستوران گلها-سه راهی پل زمان خوان -سامان سامان 38335314552(نیسانیان )رستوران سامانخدماتی174

روبروی بیمارستان-خیابان باهنرزرین شهر522324224(براتی )پیتزاایرونی خدماتی175

 

رستوران-تاالر 


















