
آدرستلفن همراهتلفننام خانوادگینام فروشگاهردیف

   ترکیان  فروشگاه   ایده آل1
۰۳۱-۳۲۳۷۲۶۱۴

۰۳۱-۳۲۳۷۲۶۱۵
اصفهان شیخ بهایی پاساژ شیخ بهایی فروشگاه ایده آل۰۹۱۰۳۹۸۵۳۸۲ 

    اصفهان ، ملک شهر فروشگاه اینترنتی پژواک3776752209139093067-031جعفری-  طباطبایی   فروشگاه اینترنتی پژواک2

313227513309139119008      ابراهیمی فروشگاه فارسیان همراه3
جنب درمانگاه نواب صفوی -    خیابان بزرگمهر قبل از  فلکه احمد اباد 

و بانک کشاورزی

 3627121409131143678-031بزرگزادفروشگاه اصفهان ارشیا رایان4
چهارباغ باال حدفاصل سی و سه پل و چهاراه نظر مجتمع مترو پل طبقه 

 ارشیا رایان۶۵منفی یک واحد

خیابان میر شرقی جنب مجتمع پگاه نادین استور09130401050  95019909-031زمانیفروشگاه نادین استور5

سمت چپ موبایل بهنام-  نبش خیابان اباذر- فلکه خوراسگان  3522686909376236424-031حقیقیفروشگاه  بهنام6

b7 واحد 2خیابان احمد اباد مجتمع شهر دیجیتال طبقه    313132160009131071722وفاییفروشگاه آرسون7

  کبیریفروشگاه دانش کامپیوتر8
03136242739    

03136250538 
 15پل فلزی بوستان ملت مجتمع بلوار طبقه زیرزمین پالک    09133084800

   313240290109134240036عبداللهیفروشگاه  ایران دیجیتال9
 2 مجتمع اورانوس ط 8خیابان رباط دوم جنب کوچه شماره :  آدرس

ایران دیجیتال

 بلوارکشاورز بهد از سه راه سیمین چهارراه مفتح     09382980730 - 03137786413رهنمافروشگاه موبایل رهنما10

 یحیی آبادیفروشگاه اینترنتی بابانوئل11
۰۹۹۰۶۳۳۸۰۰۹ - 

۰۳۱۹۱۰۱۳۰۰۲ - 
40میدان ارتش ، ابتدای خیابان وحید ، نبش کوچه :  آدرس    09906338004

خیابان بزرگمهر پاساژ برلیان طبقه ی همکف فروشگاه آرمان  7009131184260-3132253060امینفروشگاه  آرمان12

یاوری فروشگاه  آسمان13
3132231081  

09133256456
3بهمن فروشگاه آسمان نبش کوچه شماره 22اصفهان ابتدای خ :  آدرس۰۹۱۳۱۰۱۶۹۹۹

202خانم نجفی داخلی   طبقه دوم-اصفهان سی تی سنتر 340009138980798 -34001 خوانساریسان کاال  فروشگاه14

36517119    طالئیبرمودا   موبایل15
   09133181416   

09199900039     
 بازار روز نگین  طبقه زیرین- اصفهان سپاهان شهر 

۰۹۱۳۱۰۶۰۶۹۱- ۳۲۲۰۶۵۲۵-031 کالهدوزانفروش و مرکز خرید فاطمیون16
اصفهان  خیابان هاتف   <اصفهان 

356714579133103790حسینیفروشگاه محمد17
حد فاصل - خیابان ابوریحان بیرونی-اصفهان خیابان الله شمالی

289 پالک 8مقابل کوی -3و1کوی

 عظیمی   فروشگاه پانته آ18
031- 32347170 

( خط4 )

روبروی گز  –بین چهار راه قصر و آذر  –خیابان شیخ بهائی  –اصفهان 09217149943

5واحد  – 275ساختمان –مظفری 

31322846619138084002  حسینیفروشگاه  نگین19
-طبقه اول - نبش پاساژ بزرگمهر - ابتدای خیابان بزرگمهر - احمد آباد 

23واحد 

 فروشگاه مکعب2خیابان احمد اباد مجتمع شهر دیجیتال طبقه 31325670-9137974197031عسگریان- هاشمی فروشگاه مکعب20

(فروش نقد و اقساط )فهرست فروشگاه هاو محل فروش ردیاب های ماهان در اصفهان 


