
نشانیصنفتخفیف درصدکار و کسب نام

 هنر مبل جنب اول آپاداناارایشگاه25ضیا آرایش

3 واحد 3 طیقه آسمان مجتمع BRTایستگاه سیمین سهراه و ارتش فلکه حدفاصلآرایشگاه13ناز شیوا آرایشگاه

1پالک راست سمت 36کوچه مظاهری کوچه خاقانی خیابانبهداشتی آرایشی20فشن آرایشگاه

مارنان پل روبروی صائب خیابانرستوران13پونته ایتالیایی و ایرانی رستوران

جشنواره تجاری مجتمع جنب نظرمیانی خعینک20 آسمان عینک

همکف طبقه اوسان مجتمع باال چهارباغ خیابانشاپ کافی5باقلوا کافه

125 پالک پارلمان مجتمع جنب میانی نظر خیابانزنانه پوشاک8بارسین

222واحد دوم طبقه انقالب تجاری مجتمع انقالب میدانپوشاک8شب پوشاک

56 پالک زرگرها بازارطال5 مرتضوی جواهری

 پاساژانقالب انقالب میدانپوشاک10آویژه پوشاک

 سپاهان سینما کوی جنب عباسی چهارباغ خپوشاک13روز زن پوشاک

7 واحد زیرین طبقه نما جهان ارگ حسین امام میدان مردانه آرایشگاه20ارگ مردانه آرایشگاه

113 زیرین طبقه افتخار مجتمع عباسی باغ چهار خیابانمردانه کفش5شیرین کفش

 زیرین طبقه چهلستون مجتع سپه خوکفش کیف8 گوهر

 زیرین طبقه چهلستون مجتع سپه خوکفش کیف10طالیی

361 واحد اول طبقه سنتر سیتی مجتمع انقالب میدانبازی اسباب15 بازی اسباب بمب

 زیرین طبقه چهارباغ مجتمع عباسی چهارباغ خکتاب20 البرز کتاب

رو راه انتهای همکف طبقه افتخار مجتمع عباسی چهارباغ خیاباناسپرت کفش13مقدم

دروازدولت ابتدای عباسی چهارباغ خکفش7 بهشتیان کفش

 جهان نقش مجتمع انقالب میدانپوشاک10امین پوشاک

 آباد عباس خیابان جنب آبادی شمس خیابانکفش8%
15 تا 9
 ساعت از چلیپا کفش

 اول طبقه ، افتخار پاساژ ، عباسی چهارباغگانه بچه کفش15فرهان  کفش

 آزادی هتل جنب تختی چهارراهرستوران8 آذربایجان سهند بناب کباب


62 کوچه جنب شرقی شریف خیابانچوب صنایع5چوب سرزمین

58 کوچه نبش شرقی شریف خیابانچوب صنایع8کارینو LCD میز

زاهد چهارراه زاهد خیابانورزشی باشگاه20بایان بانوان ویژه باشگاه

 اسالمی تبلیغاتی سازمان جنب سید مسجد خفرهنگی محصوالت13یاس فرهنگی مجموعه

 زمین اران بانک روبروی عبدالرزاق خیابانسیسمونی8 طال نی نی


بهار کوچه جنب شرقی طوسی شیخ خیابانبهداشتی آرایشی5قصر آرایشی

 آذر پنج خ انصاری جابر خالتحریر لوازم7 نوجوان و کودک فکر دنیای

دوم طبقه الملک نظام مجتمع الملک نظام خواجه خیابان آباد احمد خیاباندندانپزشکی8تبسم دندانپزشکی کلینیک

 ملت بانک از بعد گلخانه خ اصفهان خانهپوشاک12 هاوین پوشاک

 همکف اصلی ورودی طبقه 5 تجاری مجتمع اصفهان خانهپوشاک13هومن روسری و شال

6091 پالک طبقه پنج مجتمع اصفهان خانهپالسکو8پالسکو فروشگاه

6 پالک مهدی مجتمع بنفشه چهارراه گلخانه خیابانزیورآالت8کوروش زیورآالت

 شهر ملک راه سه به نرسیده جابر پل از بعد کاوه خیابانفود فست10 شهر شمال پیتزا

طبقه پنج مجتمع اصفهان خانهپوشاک20مارک مردانه پوشاک

رفاه بانک روبروی اول رباط خ ساختمانی تاسیسات12ستاره تک

رستم پارک روبروی 33 کوی نبش آذر5 خیابان جابرانصاریرستوران13 لیا رستوران

 اول تقاطع از بعد دوم رباط خیابانرستوران5 باران آشپزی

 پدیده مجتمع روبروی دوم رباط خیابانماشین لوازم10 اسپرت کالسیک

 طبقه 5 اصفهان خانهپوشاک20مارک مردانه پوشاک


