فهرست واحدهای صنفی نصب ردیاب های ماهان

آدرس

ردیف

نام خانوادگی

واحد صنفی

تلفن ثابت

همراه

1

آرضی

اسپرت تک دو

03134369039

09131148144

2

اکبری طرقی

اسپرت پاسارگاد

03132648434

09131299610

طبقه همکف

3

کریمی فرع

نایک اسپرت

03132257851

09131299610

اصفهان  ،خیابان صغیراصفهانی  ،مقابل کوچه  ،شماره  ، 10پالک  ، 67-طبقه همکف

4

موسایی

آراز اسپرت

03135816441

09134360076

5

اطمینانی اصفهانی

فروشگاه آسیا

03132294454

09138171618

6

بیغمیان

اسپرت کسری

03132253316

09137103760

7

کریمی انالوجه

اسپرت شوک

03134218217

09134357908

 - 308طبقه همکف

8

کریمیان

رویال اسپرت

03135249875

09130759820

اصفهان  -خیابان جی شرقی -روبروی کوجه 145

9

رفعتی پور

اسپرت کوثر

03132253629

09379481631

10

ایران زاد

اسپرت محمد

03132284414

09133027299

11

سادات خوراسگانی

روکش صندلی
سادات

03135227785

09133041851

12

اسماعیلی

03134358249

09132232821

13

صداقت دهقی

تیونینگ سورنا

03132297709

09131051065

14

سمیعی فراهانی

اسپرت پدیده

03134326935

09133693669

15

خانبانی

اسپرت کوپه

03136512244

09136000406

اسپرت جکوار

اصفهان  ،خیابان جابر انصاری  ،خ پنج آذر  ،مقابل نمایندگی سایپا  ،مجتمع تجاری آذر ،
پالک  ، 251طبقه همکف
اصفهان  ،خیابان نشاط  ،جنب ایران خودرو روبروی کوچه  ( 14کوچه خانه مشروطیت )

اصفهان -خ پروین بعد از پل سرهنگ خیابان معراج  -مقابل تاالر مهرورزان  -نبش بن
بست میثم  - 32پالک  - 561طبقه همکف
اصفهان  -خیابان نشاط  -مقابل اداره پست  -نبش کوچه  - 23پالک  - 359-طبقه
همکف
اصفهان  -خیابان سروش  -سه راه آل خجند  -جنب کارواش شکوهی  -پالک - 223-
طبقه همکف
اصفهان  -ملک شهر  -خیابان مفتح  -انتهای خیابان بهاران نبش خیابان امین  -پالک

اصفهان  -خیابان سروش  -خ صغیراصفهانی  -مقابل کوچه  - 18پالک  - 149-طبقه
همکف
اصفهان  -چهارراه عسگریه  -ابتدای خیابان صغیر  -سمت راست  -پالک  - 184-طبقه
همکف
اصفهان  ،خوراسگان  ،خیابان جی شرقی  ،جنب کوچه شهید اسماعیل مهتری ، 145
پالک  ، 136طبقه همکف
اصفهان  -چها راه عسگریه ابتدای صغیر اولین مغازه
اصفهان  -خیابان صغیراصفهانی  -کوچه  - 7مغازه ششم  -پالک  - 49-طبقه همکف
اصفهان  ،ملک شهر  ،خیابان رباط سوم  ،نبش کوچه  ، 30پالک  ، 326طبقه همکف
اصفهان  -سپاهان شهر  -بلوار قائم شمالی  -مجتمع فراز

