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1401لیست فروشگاه های طرف قراردادبا شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان جهت خرید بن غیرنقدی شش ماهه اول 
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پوشاک
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جنب بانک صادرات-کوچه یاسمن-خیابان امام خمینی -ورنامخواست زرین شهر52251182کیف وکفش شایان کفش34
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18پالك-سایت صنعتی فوالدشهر52647707پوشاك آفرهپوشاك 38
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317شماره-1طبقه -بازارشیخ بهایی-شهریور17خیابان نجف آباد42638062کفش بهشتیان کفش46

اسپرت جانمی-ابتدای خیابان حافظ زرین شهر52272010اسپرت جانمی اسپرت47
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اسپرت خودرو
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مجتمع تجاری امیریه-خیابان سوم - شهرك امیریه اصفهان 09132944086فروشگاه کارن دستگاه جوش اینورتر63

آقای فرش-هایپرمی-طبقه فوقانی -خیابان مصلی اصفهان33116000آقای فرش فرش 64

فرش 

دستگاه جوش خانگی وصنعتی- ساختمانی 

بیمه  

ساعت


