پذیرندگان اصفهان کارت
ردیف

ارزاق

آدرس

1

بازار روز کوثر 1

سه راه ملک شهر مقابل کالنتری 1۹

33602۹77

درصد تخفیف

شماره

2

بازار روز کوثر 2

سپاهان شهر ،بلوار غدیر ،ابتدای خیابان فاتح

36513231

3

بازار روز کوثر 3

فلکه فیض خیابان شهید کیانی

36640832

4

بازار روز کوثر 4

خیابان زینبیه بعد از چهاراه عاشق اصفهانی جنب شهرداری منطقه 14

35518366

5

بازار روز کوثر 5

خیابان جی ،خیابان همدانیان بعد از پمپ CNG

327576۹۹

6

بازار روز کوثر 6

اتوبان شهید میثمی حدفاصل شهرک ولی عصر وامیریه جنب شهرداری منطقه 13

37764834

7

بازار روز کوثر 7

چهار راه هفتم محرم(وفایی)100 ،متر داخل خ صمدیه جنب ایستگاه اتوبوس

333501۹4

8

بازار روز کوثر 8

خیابان امام خمینی ،خیابان امام رضا ،ابتدای خیابان حسین آباد

373۹4825

۹

بازار روز کوثر ۹

خیابان معراج ،جنب پل تمدن

35805287

10

بازار روز کوثر 10

بزرگراه شهید اردستانی ،ابتدای خیابان شیخ طوسی( 24متری دوم)

355۹8777

11

بازار روز کوثر 11

خیابان امام خمینی ،پشت پارک قلمستان

33345005

12

بازار روز کوثر 12

خیابان کاوه،خیابان غرضی،ضلع جنوبی باغ فدک

34500063

13

بازار روز کوثر 13

خ امام خمینی  -عاشق آباد  -شهرک کوثر

33244۹28

14

بازار روز کوثر 14

خیابان کشاورز-بلوار شفق -روبروی تعاونی ذوب آهن

378208۹0-6

15

بازار روز کوثر 15

خیابان روشن دشت خیابان ولیعصر

31324۹64

16

تعاونی شرکت واحد اتوبوس رانی

بابلدشت شرکت واحد اتوبوسرانی

347118۹5

17

تعاونی کارگران شهرداری اصفهان

خ سروش ابتدای خ قدس دنباله مادی

34454062

18

تعاونی کارمندان شهرداری اصفهان

فلکه احمد آباد ابتدای خ ولیعصر

32288003

1۹

شرکت تعاونی استانداری

خیابان باغ گلدسته استانداری اصفهان درب پارکینگ

32205674

20

فروشگاه بزرگ الماس (دستگرد برخوار)

جنب دستگرد برخوار بلوار معلم پمپ گاز

45408185

21

فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه بهارستان

بهارستان جنب پمپ بنزین

36822155

22

فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه خانه اصفهان

خانه اصفهان خیابان گلخانه نرسیده به میدان نوبهار پاساژ تندیس

34340111-0138

23

فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه باغ غدیر

خیابان عالمه امینی (باغ غدیر)-سه راهی  -به سمت خ نیرو

0۹387707076

24

فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه شاهین شهر

شاهین شهر انتهای خیابان رازی نبش میدان خلیج فارس مجتمع سیتی سنتر

452023۹5

25

فروشگاه زنجیره ای رفاه صمدیه لباف

خیابان صمدیه لباف جنب کوچه  47فروشگاه رفاه صمدیه

33445033

26

فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه الله

میدان الله ابتدای خ پروین

35555420

27

فروشگاه مواد غذایی الغدیر(خوراسگان)

فلکه خوراسکان ابتدای خیابان شریعتی

352540۹5

28

شرکت تعاونی کارمندان دولت (نایین)

نایین-خیابان امام ،پاساژ گل سرخ ،ساختمان شرکت تعاونی کارمندان

46252338

2۹

شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری (کاشان)

کاشان بلوار خاندایی جنب فرهنگسرای مهر

55421540

30

فروشگاه فجر (نایین)

نایین خیابان شهید جایی روبروی بیمارستان حشمتیه فروشگاه فجر نائین

46253100

31

فروشگاه خوار و باراحمد مفیدی( نائین)

نائین خیابان شهرداری روبروی ثبت اسناد

46254820

32

کوثر فجر (تیران)

تیران-بلوار امام خمینی روبروی پمپ بنزین

۹132302066

33

کوثر یک (سمیرم)

سمیرم خیابان قدس

53662526

34

کوثر نمونه فرقانی (تیران)

تیران -بلوار امام خمینی خیابان عاشورا

4222055۹

35

شرکت تعاونی کارکنان دولت (بادرود)

بادرود  -خیابان امام بعد از بانک رفاه

54344010

36

شرکت تعاونی فرهنگیان( بادرود)

بادرود خیابان امام خمینی جنب مدرسه 17شهریور

54344050

37

فروشگاه زرین -اصغری( آران و بیدگل)

آران و بید گل -بلوار آیت اهلل عاملی اندیشه 21

54753833

38

فروشگاه یاس (نطنز)

نطنز خیابان هفده شهریور

54226386

3۹

فروشگاه کوثر شهرضا

شهرضا میدان مفتح بلوار شهید قانع فروشگاه کوثر شهرضا

53500013-14

40

فروشگاه رفاه شهروندی( سمیرم)

سمیرم میدان معلم روبروی اداره آموزش و پرورش

53663428

41

شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری( کاشان)

کاشان بلوار خاندایی جنب آتش نشانی

55421540

42

فروشگاه ایمان یک (نجف آباد)

خ امام-بعد از چهارراه شهرداری-روبروی شهرداری منطقه یک

4264843۹

43

فروشگاه زینبیه (کاشان)

کاشان بلوار مالصدرا روبروی اتوبوسرانی

44

کوثر گلپایگان

گلپایگان  -پارک شهر -کوچه بهار 1

0۹133720268

45

هایپر فدک (شهرضا)

شهرضا خ پاسداران تقاطع اول جنب پمپ بنزین ولیعصر

53540413

46

فروشگاه غذایی آریایی( نجف آباد)

به سمت نجف آباد فلکه گلدشت خ منتظری نرسیده به سازمان آب

42238881-2

47

مرغ وماهی صدف

دستگرد خ شهید میثمی بازار کوثر 6غرفه 5مرغ وماهی صدف

031-377646۹1

48

فروشگاه رفاه امام علی

میدان امام علی زیر گذر امام علی

32108027

4۹

موادغذایی سلطانی-منصوری (داران)

داران  -خیابان نواب صفوی

57222074

50

لبنیات قائم(نطنز)

نطنز-خیابان مالک اشتر-جنب حسنیه ارشاد

54225050

51

فروشگاه چند منظوره وحدت (اردستان)

اردستان خ امام روبروی بهزیستی

54242626

52

مرغ تک (اردستان)

اردستان خ امام سه راه هالل احمر

54245۹۹8

53

رفاه (اردستان)

اردستان میدان نماز

54246888

54

شرکت تعاونی فرهنگیان (اردستان)

اردستان خ شهید فائق

54243074

55

مرغ احسان (اردستان)

اردستان خ قیام

54244484

56

فروشگاه رفاه شهرک نگین

رباط سوم میدان نگین ساختمان عادل

34354۹45

57

رفاه خمینی شهر

خمینی شهر  -خیابان شریعتی شمالی

3362۹6۹6

58

رفاه شهرضا

شهرضا-خیابان  40متری مقابل سه راه حکیم نظامی

53506258

5۹

رفاه نجف آباد

نجف آباد  -بلوار حجتی  -مقابل ترمینال

42742500

60

رفاه مبارکه

مبارکه ابتدای خیابان امام طبقه همکف

52410706

61

رفاه فوالد شهر

فوالد شهر  -چهار ب - 4مجتمع تجاری آراد

52637770

62

مواد غذایی مهر (هایپر)

خیابان الله شمالی  -خ عمان سامانی  -بعد از کوچه یکتا -فروشگاه مهر

۹138767725

63

فروشگاه زنجیره ای رفاه مهتاب خوراسگان

خوراسگان  -خیابان اباذر  -بین کوچه های  16و  18رفاه مهتاب خوراسگان

031-35301675

64

فروشگاه زنجیره ای رفاه درچه

درچه  -ابتدای خیابان آیت اهلل درچه ای  -جنب پل بعثت  -فروشگاه رفاه درچه

۹133080620

65

فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه بهارستان شعبه 2

اصفهان شهرک بهارستان خ اردیبهشت شرقی فروشگاه رفاه شعبه 2

66

تعاونی آب منطقه ای اصفهان

بلوار آیینه خانه خیابان جهانگیر خان قشقایی تعاونی آب منطقه ای اصفهان

36617570

67

مزرعه آفتاب(توزیع گوشت قرمز)

هشت بهشت شرقی-بعد از چهار راه سعدی

32648333

68

مواد غذائی ملکی (اردستان)

اردستان خ قیام

54244313

