
توضیحاتپیش پرداختعنوان صنفنام شهرنام استانتلفن فروشگاهنام خانوادگی صاحب فروشگاهنام صاحب فروشگاهآدرس فروشگاهنام فروشگاه
-پرده فروشی و پارچهکرمانکرمان03432453255نخعی امروديوحیدابتداي بلوار جهاد،جنب کوچه 24پرده تهران کالسیک

-پرده فروشی و پارچهکرمانکرمان03432481123دلخوش کیکلوناصرابتداي بلوار جهاد،نبش کوچه 54پرده  آراز
-پوشاكکرمانکرمان03432614912ایرانمنشسجادانتهاي بلوار جمهوري،ابتداي خیابان همتی فر - کوچه 17پوشاك پارسه

-پوشاكکرمانکرمان03433778956سعیددنیا نازخیابان شفا، کوچه 5 و 7پوشاك رگا
ماهه 5داردپوشاكکرمانکرمان03432443425سید محمود برقانیسید مهديابتداي خیابان هزار و یک شب (شمالی)،بعد از کوچه هفتمپوشاك ایکات

-پوشاكکرمانکرمان03432611997پوالديعلیشهرك الهیه،ابتداي بلوار پزشکپوشاك رگا
-تفریحیکرمانکرمان03432119994حسینیسیدحمیدرضاابتداي بلوار جمهوري،بعد از کوچه 15 - رستوران میعادرستوران میعاد

-خدمات پزشکیکرمانکرمان03413218100ارسالنیعباسبزرگراه امام، چهار راه ابوذردندانپزشکی دکتر ارسالنی
-خدمات پزشکیکرمانکرمان03432476215فرشید فرقانیامین صالحی کرمانیخیابان استقالل،  کوچه 7 پالك 12کلینیک دندانپزشکی پارس

-خدمات پزشکیکرمانکرمان03432471199رئوفمریمخیابان امام جمعه،نبش کوچه 6کلینیک تخصصی دندانپزشکی ماهان
-خدمات پزشکیکرمانکرمان03432476615سجادىفاطمهالساداتانتهاي خیابان شفا،ساختمان پزشکان شفا،طبقه 5-واحد 5003دندانپزشکی کودکان

-دوچرخه، موتورسیکلتکرمانکرمان03433321834جوانفکرعباسخیابان 17 شهریور،کوچه 16موتور سیکلت ودوچرخه جوانفکر
-دوچرخه، موتورسیکلتکرمانکرمان03432223551ناجیرضانبش چهار راه ابن سینا،نبش چهار راه دوچرخه فروشی ناجیدوچرخه فروشی ناجی

-طال و جواهر و ساعتکرمانکرمان03432227106ساالريبشیرابتداي تقاطع سه راه شمالی جنوبی،ابتداي بازار طالفروشان حاج آقا علیطالفروشی مهرگان
اقساط 12 ماهه-فرش و تابلو فرشکرمانکرمان03432441928نساجی فرخ سپهر کاشاننساجی فرخ سپهر کاشانخیابان امام جمعه،نبش خیابان 24فرش فرهی شعبه کرمان

-فرش و تابلو فرشکرمانکرمان03432252016شیردل سرآسیابیویداابتداي خیابان فتحعلیشاهی،نبش کوچه 27مجتمع لوازم خانگی فتحعلی شاهی
-قطعات یدکی اتومبیل، باتري، الستیککرمانکرمان03433317943وکیلی اسفندیاريرامینخیابان سرباز، ردیف مقایل کوچه 11الستیک اسفندیاري

-قطعات یدکی اتومبیل، باتري، الستیککرمانکرمان03433313273دریاییمرتضیخیابان 17 شهریور،کوچه 48-50تزیینات ماشین حرفه اي ها
-کاالي دیجیتال(موبایل، تبلت، لب تاب)کرمانکرمان03433343100ادهمیمحمد امین ادهمیخیابان سرباز،کوچه 20موبایل فروشی عصر ارتباط
-گردشگريکرمانکرمان03432222701دهقانمسعود دهقانیابتداي خیابان امام،بلوار پیروزي،نبش کوچه 2تعاونی گلگشت جنوب شرق

-گردشگريکرمانکرمان03432733203سیستانی خنامانفاطمهخیابان شهید رجایی،  بعد از کوچه 49،  نرسیده به چهارراه 20متري دانشجو،  نرسیده به چهارراه 20متري دانشجوآژانس هوایی پرنده سفید کرمان
-لوازم خانگیکرمانکرمان03432468641کاالي جامعه ایرانیانتاكخیابان فیروزه،نبش کوچه 3فروشگاه تاج

-لوازم خانگیکرمانکرمان03433352216حاج خلیلیمحمد صالحابتداي میدان شهداء،ابتداي خیابان میرزارضاکرمانی،روبروي بازار مظفريمجتمع تجارت گستر حاج خلیلی
-لوازم خانگیکرمانکرمان03432468641شاهمیريمحمد شاهمیريخیابان فیروزه،نبش کوچه شماره 3لوازم خانگی

-لوازم خانگیکرمانکرمان03432463406حمیدرضاامینی مویدجنب بلوار آزادگان،کوچه حد فاصل 9-11تجهیزات اشپزخانه امینی
-لوازم خانگیکرمانکرمان03432250982مروتمهردادخیابان شهید بهشتی،طبقه همکف خانه و کاشانهفروشگاه مرکزي پاناسونیک کرمان
-لوازم خانگیکرمانکرمان03433352216حاج خلیلیمحمد صالحابتداي میدان شهداء،ابتداي خیابان میرزارضاکرمانی،روبروي بازار مظفريمجتمع تجارت گستر حاج خلیلی

-لوازم خانگیکرمانکرمان03432250982مروتمهردادخیابان شهید بهشتی،طبقه همکف خانه و کاشانهنمایندگی ال جی مروت
-لوازم خانه و آشپزخانهکرمانکرمان03433218473خضوعیحسینابتداي خیابان شیخ احمدکافی جنوبی،نبش کوچه شماره 16کابینت سازي سامان

-لوازم خانه و آشپزخانهکرمانکرمان03432713193خجنديامینابتداي خیابان جهاد،نبش کوچه 89لوستر فروشی خیام الکتریک
-لوازم ساختمانیکرمانکرمان03434224196نادريامیر مهديبزرگراه امام، چهار راه ابوذرلوازم بهداشتی ساختمان نادري

-لوازم وتجهیزات ورزشیکرمانکرمان03432462612کارگر کریم آباديامیرابتداي بلوار جمهوري،نبش کوچه جمهوري 8تجهیزات ورزشی کراس
-مبلمانکرمانکرمان03433335685جوانفکرعباسخیابان 17 شهریور، ردیف جنب بانک صادراتمبلمان جوانفکر
-مبلمانکرمانکرمان03432460618نوحیمحسنابتداي خیابان اقبال،روبروي ساختمان فروشگاه بسیجیانبازار مبل نوحی
-مبلمانکرمانکرمان03432222799رفیعیمسعودابتداي خیابان شهید رجایی،روبروي ساختمان بانک رسالتگالري مبل آرام

-مبلمانکرمانکرمان03432517144ظفرمندسید علیابتداي خیابان خواجو،ساختمان مبل ارسمبل ارس مرکزي
-مبلمانکرمانکرمان03432229069حاج غنیاحمدابتداي بلوار جهاد،قبل از کوچه 73-75مبل آسایش
-مبلمانکرمانکرمان03432228488حسینی راویزسید محسنبلوار جهاد،نبش کوچه 11مبل کوروش

لیست فروشگاههاي طرف قرارداد آسان خرید- آبان ماه 1396


