
شهراستاندرصد تخفیف مشتریتلفنآدرسعنوان فعالیتنام صاحب فروشگاهنام فروشگاه

اصفهاناصفهان4548262613حبیب آباد خیابان شهید مطهری بعد از مخابراتآتلیه عکاسیمحسن شریفی حبیب آبادیآتلیه عکاسی بهار

زرین شهراصفهان0315222437113میدان انقالب طبقه زیرین پیتزا پیتزاآتلیه عکاسیقاسم کرمی چمگردانیآتلیه گلبرگ 

آران و بیدگلاصفهان0315473405013خیابان امام خمینی جنب بانک رفاهآتلیه عکاسیآتلیه کیمیا 

کاشاناصفهان5558050317بلوار شهید مطهری جنب بانک حکمت ایرانیانآموزشگاه فنی و حرفه ایرویا قهاریآموزشگاه سرفرازان

کاشاناصفهان5531904710خیابان مالحسین جنب گالری هندآموزشگاه هنری و بازیگریعاطفه سلمان طاهریآموزشگاه فرهنگی کارینو

فوالدشهراصفهان430315264426317 خیابان استاد شهریار پالک 7محله ب آموزشگاه هنری و بازیگریامین محسنی بیستگانیآموزشگاه هنرهای تجسمی کارنامه 

کاشاناصفهان552259818خیابان شهید بخارایی روبوری پست بانکتزیینات و دکوراسیونمسعود سبزیفروشگاه کاشی و سرامیک سبزیان

زرین شهراصفهان0315227433010بلوار شهید بهشتی نبش سه راهی خیابان مدیسه ایتزیینات و دکوراسیوندکوراسیون طرح نو

آران و بیدگلاصفهان0315472381822بلوار شهید انصاری روبروی باب المرادتعمیرگاه اتومبیلاتو چکاپ هوشنگی

کاشاناصفهان5520706310 جاده قمصر نرسیده به کوی میالد2کیلومتر (صافکاری )تعمیرگاه بدنه خودروحجت اله جویصافکاری و نقاشی حجت 

کاشاناصفهان5521511510خیابان آیت اهلل اعتمادیخدمات اتومبیلمحمد عظیمیفروشگاه برق اتومبیل و باطری سازی عظیمی

کاشاناصفهان5533177910(ع)خیابان امیرکبیر جنب مسجد الحسینخدمات اتومبیلسید اکبر قاضی فینیباطری سازی تهران باطری

کاشاناصفهان5522536420بلوار ساحلی شمالی جنب صنایع بادیرانخدمات اتومبیلوحید یداللهی قمرودیتنظیم موتور کالسیک

کاشاناصفهان553037738خیابان امیرکبیر کوچه شهید حمامی تعویض روغن صاحب الزمانخدمات اتومبیلمحمد باقرزاده فینیتعویض روغن صاحب الزمان

کاشاناصفهان5546878816خیابان فاضل نراقی پشت مسجد محمدیان تعمیرگاه حمیدخدمات اتومبیلحمیدرضا ابراهیمی مجردخدمات خودرو حمید

گلپایگاناصفهان90315743029413خیابان علی ابن ابیطالب بعد از کوی خدمات اتومبیلمیثم عباسیتک سرویس میثم

آران و بیدگلاصفهان031547247099بلوار امام جنب فروشگاه خانوادهخدمات اتومبیلتعمیرگاه اتومبیل باب المراد

آران و بیدگلاصفهان60315472172920بلوار شهید حاجی زادگان خیابان رسالت خدمات اتومبیلباطری سازی خاوران

اصفهاناصفهان18031376619687خیابان آتشگاه خیابان نبوی منش نبش کوی خدمات تاسیساتیامید کاظمیدوربین مدار بسته امید 

کاشاناصفهان555452198میدان معلم بلوار شهید مطهری روبروی آشپزخانه ریحانخدمات تبلیغاتیامین زرقومیتابلو سازی ماهان

آران و بیدگلاصفهان0315473641310خیابان شهید رجایی روبروی داروخانه گلرخیخدمات تبلیغاتیخدمات کامپیوتر کلیک سامانه

آران و بیدگلاصفهان5473825117خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی نبش والیت ششمخشکشویینرگس المع بیدگلیخشکشویی خانواده

کاشاناصفهان5534036317خیابان امیرکبیر میدان شهید اردهال بلوار شهدای فین نبش سفیر سومخشکشوییزهرا شیرین کارخشکشویی شیرین کار

زرین شهراصفهان5223803113بلوار شهید بهشتی نبش خیابان مدیسه ایخشکشوییاصغر سلیمانیانخشکشویی اشراق 

گلپایگاناصفهان0315742128113خیابان هفده تن روبروی امام زادهخشکشوییحمید زین الدینیخشکشویی آراسته 

کاشاناصفهان5544566526پانزده خرداد ابتدای طالقانی نرسیده به چهاررا نبش شیرینی سرای محسنیسالن آرایش زنانهندا زنجانیآرایشگاه زنانه کژال

کاشاناصفهان5544436413میدان امام حسن ابتدای خیابان مدرسسالن آرایش زنانهفاطمه سایه کوهیآرایشگاه گلچهره 

فوالدشهراصفهان1108031526324026 پالک 3  آفرارس B2 B3محله سالن آرایش زنانهمرضیه علیخانی گلهآموزشگاه و آرایشگاه مهرآگین 

زرین شهراصفهان230315227437413خیابان آیت اله مدیسه ای بن بست بهار پالک سالن آرایش زنانهسمیه نمازیان ریزیسالن زیبایی گلشید 

زرین شهراصفهان522304648بلوار شهید باهنر روبروی بیمارستان شهدا آرایشگاه مو افشانسالن آرایش مردانهعباس شبانیآرایشگاه مردانه مو افشان



کاشاناصفهان5543491831انتهای خیابان بهارستان باالتر از امالک رسالت نرسیده به میدان کاظمیهسالن آرایش مردانهمهدی عباس زادهپیرایشگاه مردانه پاسارگاد

کاشاناصفهان5539862622 پیرایش مدرن15خیابان مدرس جنب سیاست سالن آرایش مردانهمصطفی باللیپیرایش مدرن 

گلپایگاناصفهان0315748885517 کارواش نوری5بلوار آیت اله محمودی کوچه کارواشحسین نوریکارواش نوری 

کرجالبرز3650503013 ساختمان سیاوش34 و 36بین فلکه سوم و چهارم بین خیابان آتلیه عکاسیمحمود بهرامعلیاستودیو خانه فیلم پارسیان 

کرجالبرز364026335266128متری گلشهر خیابان ارغوان غربی پالک  45آتلیه عکاسیافشین عاشور زادهآتلیه همراز 

محمدشهرالبرز10263633107318خیابان گلستانک روبروی خیابان بازارچه طبقه منفی آتلیه عکاسیآتلیه گلستان

کرجالبرز3440452122-0263سه راه گوهردشت روبروی بانک بانک پارسیان طبقه فوقانی ایساکوآموزشگاه زبانعلی احمد فقیهیموسسه زبان ملل

کرجالبرز2873270479613ورودی گوهردشت پالک تزیینات و دکوراسیونمیثم وزیریصنایع لوستر وزیری

مالردالبرز8600263650169110نبش کانال شرقی پالک خدمات تاسیساتیرادیاتور دانش

هشتگردالبرز0264420026520هشتگرد قدیم خیابان بانک ملی خیابان پاسگاه قدیم پاساژ پارادایس طبقه اولسالن آرایش زنانهآموزشگاه زیبایی حدیث 

کرجالبرز0263460482522گلشهر بهارغربی نبش کوچه صبا آرایشگاه سی توسالن آرایش مردانهمحمدعلی یاراحمدیآرایشگاه مردانه سی تو

کرجالبرز0263351415213متری گلشهر خیابان درختی جنب آرایشگاه فیگارو 45کارواشآرش شریفیانکارواش درختی 

آبدانانایالم336283194خیابان امام روبروی دفتر امام جمعهپستمهین سلیمانیتیپاکس اکسپرس آبدانان 

ایالمایالم084336031810بلوار مدرس نبش کوچه حکمتتزیینات و دکوراسیونآرمان اندیشمندفروشگاه تجهیزات آشپزخانه پیری 

ایالمایالم0843336871613خیابان سعدی کوچه شمشاد پشت پاساژ تیمورپورسالن آرایش زنانهآرایشگاه پیوند 

آبدانانایالم43262494517خیابان امام خمینی جنب بانک قوامینسالن آرایش مردانهسید هاشم نوریپیرایش سبحان

ایالمایالم084333331739سعدی خیابان طالقانی جنب مجتمع باغ اسالمی طبقه زیرزمینسالن آرایش مردانهپیرایش دامات 

بوکانآذربایجان غربی140444626380820خیابان شهید بهرامی نبش کوچه افراآتلیه عکاسیامیر پاشاییعکاسی و فیلمبرداری زه روان 

بوکانآذربایجان غربی044462273924کمربندی روبروی پارک محمدیهخدمات اتومبیلعزت الدین کریمیتعویض روغن و پنچر گیری برادران کریمی

ارومیهآذربایجان غربی044336661868 طیقه همکف9 پالک 6ارومیه خیابان آزادگان خیابان شهبد رستمی کوچهسالن آرایش زنانهشهناز فعله دیلمقانیآرایشگاه گلین سرا

بوکانآذربایجان غربی2044462309220خیابان سنگ فرش روبروی سروسالن آرایش مردانهپیرایش هرمان 

دشستان بوشهر3443161813خیابان ولیعصر استودیو عکاسی خاطرهآتلیه عکاسیحسین نظریاستودیو عکاسی خاطره

برازجانبوشهر3422393017خیابان برق بعد از انتظامات برقآموزشگاه زبانحمید صداقتآموشگاه زبان نام آوران 

بوشهربوشهر3354385017خیابان سنگی ابتدای کوچه گلخونهآموزشگاه فنی و حرفه اییاسر بیشه سریآموزشگاه فنی و حرفه ای آی تک

بوشهربوشهر3355172910خیابان توحید جنب پارک آزدگان فروشگاه ایکادوتزیینات و دکوراسیوناحسان آرمینگیفت

بوشهربوشهر3355172910خیابان سنگی خیابان توحید جنب پارک ازادگانتزیینات و دکوراسیوناحسان آرمینایکادو

بوشهربوشهر18324444858چمران نبش کوچه ساحل خدمات اتومبیلعلی غالمی نژاددزدگیر و سیستم هامان

بوشهربوشهر3353887710خیابان خبرنگار مجتمع مکانیکی دهقانیخدمات اتومبیلعباس دهقانیخدمات خودرو دهقانی 

بوشهربوشهر3482732413سبزآباد بعد از سه راه تامین اجتماعیخدمات اتومبیلبیژن حیدری اهرمیتزئینات اتومبیل حیدری

بوشهربوشهر3332419913میدان انقالب جنب نانواییخدمات تبلیغاتیمحمد علی اجریمهرسازی بیست و دو بهمن

وحدتیهبوشهر3484209213خیابان بهداشت آرایشگاه مارالسالن آرایش زنانهمریم میلکیآرایشگاه زنانه مارال

بندر گناوهبوشهر23314809517خیابان پست روبروی مدرسه گلهای ایران ساختمان اطلس سالن آرایش زنانهزهرا جمال زادهآرایشگاه زنانه مهنا



برازجانبوشهر0773424778915خیابان فنی حرفه ای کنار آب تصفیه آبشار ساختمان پویاسالن آرایش زنانهسالن زیبایی آنالی

برازجانبوشهر3424150015خیابان فنی و حرفه ای آرایشگاه مردانه آنالینسالن آرایش مردانهحسین نکوییآرایشگاه مردانه آنالین

تهرانتهران4421351126 طبقه اول143آریاشهر خیابان سازمان آب پالک آتلیه عکاسیمهدی صالحیآتلیه عکس روز

تهرانتهران330217771812314 شرقی پ 142فلکه اول تهرانپارس نبش خ آتلیه عکاسیایمان عقیلیعکاسی پارس تصویر

مالردتهران21720216540250813بلوار رسول اکرم روبروی مسجد جامع پالک آتلیه عکاسیعلی غرقیآتلیه دهکده 

ورامینتهران0213672175427پیشوا خیابان توحید آتلیه مرکزیآتلیه عکاسیزینب بیسجردیآتلیه مرکزی 

تهرانتهران880763739شهرک غرب دادمان خیابان درختی پاساژ سپهر طبقه اولآتلیه عکاسیروح اهلل عقیلیعکاسی ابریشم 

تهرانتهران47402122502039025رسالت ، استاد حسن بنا ، پایین تر از رحیمی پالک آتلیه عکاسیایمان پیمان رادآتلیه عکاسی طراحان

تهرانتهران47402122502039025رسالت ، استاد حسن بنا ، پایین تر از رحیمی پالک آتلیه عکاسیایمان پیمان رادآتلیه عکاسی طراحان

تهرانتهران66612700317انقالب جنب سینما مرکزی ساختمان سپاهان پالک آموزشگاه زبانمصطفی کارگرآموزشگاه زبان سخن برتر

تهرانتهران48853838915 واحد 735خیابان سهروردی شمالی میدان پالیزی پالک آموزشگاه زبانامیر حسین صداقتی باروقکالمستان زبان روز

تهرانتهران48828740116 واحد 10زیر پل گیشا نبش فروزانفر پالک آموزشگاه فنی و حرفه ایشهرام بهجتیآموزشگاه زبان سی ال ای

تهرانتهران2222293236 طبقه دو36خیابان دستگردی خیابان گوی آبادی خیابان بالنیان پالک آموزشگاه فنی و حرفه ایآموزشگاه ماساژ گلشاهی

تهرانتهران107753485917 واحد 15ابتدای سهروردی جنوبی پالک آموزشگاه موسیقیاحمدرضا محسنیآموزشگاه موسیقی نوگاه 

تهرانتهران48817596517 واحد 9 پالک 12خیابان بهشتی خیابان وزرا خیابان آموزشگاه موسیقیشرمین مهدی زاده و حسین شفاعی بجستانی آموزشگاه موسیقی شین 

تهرانتهران7770868319بزرگراه رسالت نرسیده به اتوبان باقری مجتمع شاپرک طبقه سومآموزشگاه هنری و بازیگریرکسانا خلوتیآموزشگاه بازیگری پانیذ

تهرانتهران44406420926 واحد 1صادقیه آیت اله کاشانی بعد از پل ستاری ساختمان نور طبقه آموزشگاه هنری و بازیگریطیبه فوالدیانآموزشگاه آرایش نجم2

تهرانتهران98805330026 واحد 41 پالک 54 و 52یوسف آباد باالنر از میدان اسد آبادی بین آموزشگاه هنری و بازیگریسعیده سادات نصرالهیآموزشگاه هنرهای تجسمی تماشا گه راز

تهرانتهران37742404017 طبقه 6چهارراه خاقانی خیابان هاشمی خیابان سعدی شرقی پالک آموزشگاه هنری و بازیگریمریم عامری فرآموزشگاه نصر انسان 

تهرانتهران86558556022 پالک 1دهستان بیبی سکینه روسنای ارسطو کوچه ولیعصر پت شاپمهران نعمتیفروشگاه خدمات دامپروری دامداران

تهرانتهران6641313831-1556021خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقانی، پالک تزیینات و دکوراسیونفاطمه معینی رادفروشگاه ایران گلیم

تهرانتهران۹7703668920 واحد ۷۳۷خیابان دماوند سر پل تهران نو جنب داروخانه بنجامین پالک تزیینات و دکوراسیونابراهیم آذراندکوراسیون داخلی عرشیا آذر کفپوش، کاغذ دیواری

تهرانتهران22647028110نیاوران کاشانک خیابان پورابتهاج نبش خیابان بهزادی پالک تزیینات و دکوراسیونمحمدعلی اشراقیدکوراسیون دیاکو دیزاین

مالردتهران0216510650722سرآسیاب خیابان کاشانی چهارراه بهشتی شمالی جنب عطاری ملکیتزیینات و دکوراسیونفروشگاه ماندگار 

تهرانتهران48447503354/5شهرک گلستان بلوار امیرکبیر پالک تعمیرگاه اتومبیلمرتضی حسن پورخدمات اتو سرویس البرز 

مالردتهران0213650543618جاده مالرد بعد از کانال آب نبش کوچه ابوریحان خدمات برق ایران خودروخدمات اتومبیلمحسن منتظر فرجخدمات برق خودرو منتظر فرج

تهرانتهران52443377709شهرزیبا میدان کودک کارواش خدمات اتومبیلابراهیم زمانیتعمیرگاه ام جی 

تهرانتهران7700066918-83021حکیمیه، بلوار بهار،تقاطع شکوفه، پالک خشکشوییمحمدرضا شریعتیخشکشویی بهار

تهرانتهران167753971115خیابان بهارشمالی خیابان نیرومند پالک خشکشوییسیدمحمد بنی هاشمیخشکشویی میثاق

تهرانتهران140212222989510میدان محسنی خیابان وزیری پور خیابان خواجویی پالک خشکشوییامید نصیبیخشکشویی میرداماد 

تهرانتهران55553431499نازی اباد خیابان احذی شرقی نیکنام شمالی روبه رو مدرسه هویزه پالک خشکشوییمجید آرزومند زیراسفخشکشویی درخشان 

تهرانتهران355530421713/5نازی آباد خیابان مدائن کوچه جعفری کوچه خیاطیسیدرضا جزایریخیاطی سیدرضا



تهرانتهران24480417626 پالم 19جنت آباد شمالی بهارستان سالن آرایش زنانهحامد رخشاآرایشگاه حامی

تهرانتهران7781414113 جنب داروخانه رضوی طبقه همکف2000اتوبان رسالت خیابان کرمان نبش چهارراه گلبرگ ساختمان سالن آرایش زنانهمریم لطفیسالن زیبایی نگین

رودهنتهران17651358417بلوار امام خمینی روبروی مخابرات طبقه فوقانی موسسه مالی نور طبقه اول واحدسالن آرایش زنانهمهدیه خیرخواهآرایشگاه رز مینیاتور

تهرانتهران14482830234 واحد 8پونک انتهای اشرفی اصفهانی ابتدای بلوار شهرک نفت طبقه دوم شیرینی فانتزی ستاره پالک سالن آرایش زنانهپریسا شادمهرآرایشگاه قیطران

تهرانتهران8869641625 طبقه چهارم واحد یک30شهرک غرب بلوار دریا مطهری شمالی کوچه گل آذین پالک سالن آرایش زنانهآزیتا پویان مهرآرایشگاه سوگند

تهرانتهران28867026320 ط 62ولیعصر باالتر از میدان ونک نرسیده به میرداماد نبش کوچه دامن افشارپسالن آرایش زنانهزهرا شریف نژادسالن زیبایی گالریس

تهرانتهران8808560025 طبقه سوم1شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار دادمان نبش کوچه جهاد پسالن آرایش زنانهآیدا صالحیآیدا 

تهرانتهران296511655913مارلیک خیابان دکتر حسابی بین خیابان اطلس و بهاره پالک سالن آرایش زنانهمیترا رونقیسالن زیبایی الهه شرقی

مالردتهران36517729917خیابان بهاره شرقی پاساژ برلیان طبقه سالن آرایش زنانهفاطمه سیفیآرایشگاه و مزون ونوس

شهریارتهران30216527529013  واحد1خیابان ولیعصر روبروی بانک کشاورزی مجتمع سی گل طبقهسالن آرایش زنانهزهرا ابراهیمیسالن زیبایی رویال 

تهرانتهران370214461759122 واحد 4 طبقه 242جنت آباد باالتر از همت ساختمان کوروش پالک سالن آرایش زنانهربابه صد هزاریآرایشگاه مریم بانو 

مالردتهران78602165113332313 پالک 12سر آسیاب خیابان شهید صدوقی بعد از چهارراه امام حسین بن بست سالن آرایش زنانهسمیه زهره وندیسالن زیبایی مهسا

تهرانتهران4469426614 سالن اجتماعات شماره یک201 واحد 1میدان آزادی ابتدای اتوبان لشگری خیابان ریاحی مجتمع پردیس سالن آرایش زنانهفریباالسادات عطشانیسالن تخصصی فریبا

تهرانتهران30212674397620 واحد2 طبقه 17سعادت آباد میدان بهرود خیابان عابدی پالک سالن آرایش زنانهمعصومه مسکین فام لنگرودی-فرشته بهادریگیال خدمات زیبایی

تهرانتهران4469426614 سالن اجتماعات شماره یک201 واحد 1میدان آزادی ابتدای اتوبان لشگری خیابان ریاحی مجتمع پردیس سالن آرایش زنانهفریباالسادات عطشانیسالن تخصصی فریبا

تهرانتهران5506006120 ط همکف49تهران خ رجائی خ مشهدی پ سالن آرایش زنانهمریم خدایارمجموعه زیبایی خدایی

تهرانتهران140216600546827خیابان آزادی خیابان استاد معین نبش دامپزشکی پالک سالن آرایش زنانهآرایشگاه زنانه قصر ماه جان

تهرانتهران12441275109 واحد 2gشهرک غرب مرکز خرید لیدوما طبقه سالن آرایش مردانههادی میالنارایشگاه میالن 

تهرانتهران735775565739خیابان مدنی جنوبی ایستگاه حسینی پالک سالن آرایش مردانهاحمد آسیابانیپیرایش کیونو

پردیستهران0217628656218 بازار روز12 میدان عدالت تجاری ولیعصرپالک 1فازسالن آرایش مردانهامیرعلی ترابی پورآرایشگاه تندیس

تهرانتهران45535453817 واحد 3نازی آباد خیابان مدائن کوچه خدابنده پالک سوالریومایمان عباسیسوالریوم کالیفرنیا

سبزوارخراسان رضوی4445790113 پت شاپ آرکا9 و 7بلوار آزادگان بین آزادگان پت شاپعبدالرحیم پاریابپت شاپ آرکا

سبزوارخراسان رضوی4464447217خیابان مطهری بعد از چهارراه سونالوکسسالن آرایش زنانهزهرا شاهرخ آبادیآرایشگاه ل آ

اهوازخوزستان337206898گلستان خیابان بوستان نبش خیابان خردادآتلیه عکاسیحسین کیان پورآتلیه فیلم و عکس آی تک

دزفولخوزستان0614226147913خیابان شریعتی روبروی بانک مسکن کوی جولیانآتلیه عکاسیصدیقه لیاقتی زادهآتلیه عکاسی بوم سفید

دزفولخوزستان0614223676020 متری45خیابان شریعتی بین خیام و آتلیه عکاسیسلماز موساییآتلیه لیانا 

دزفولخوزستان0614227135430خیابان شریعتی کوچه چالوس جنب بانک رفاهآموزشگاه فنی و حرفه ایبتول جوانمجموعه فنی حرفه ای آزاد صفیر

اهوازخوزستان50613334743513 واحد 3سه راه گلستان جنب بستنی لمزی طبقه آموزشگاه فنی و حرفه ایپریسا جلوداریآموزشگاه مراقبت زیبایی گل بانو

دزفولخوزستان0614225018718خیابان شریعتی کوچه فاطمیهآموزشگاه فنی و حرفه ایآموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد عالمه 

دزفولخوزستان06142254439خیابان شریعتی کچه جولیان اولین بریدگی سمت راست  طبقه باالآموزشگاه فنی و حرفه ایآموزشگاه فنی حرفه ای آزاد فرشچیان

اهوازخوزستان3221106212چهارراه نادری خیابان سراج بین نادری و کافی جنب داروخانه دکتر طاهریآموزشگاه موسیقیآموزشگاه موسیقی اهورا

دزفولخوزستان0614252237110خیابان امام خمینی شمالی نبش ناصر خسروتزیینات و دکوراسیونعلی خاکسار مدنیدکوراسیون ساختمانی پارادایس 



اهوازخوزستان53221018613خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه زیرین پالک تزیینات و دکوراسیون گالری هنری کلبه شیشه

اهوازخوزستان0613552017818بلوار آیت اله بهبهانی نبش فلکه جمهوری(صافکاری )تعمیرگاه بدنه خودرومحسن شریعتیصافکاری نصف جهان

امیدیهخوزستان526231266علی آباد روبروی مبل امپراطور خدمات باطری حسینیخدمات اتومبیلمحسن حسینیخدمات باطری حسینی

اهوازخوزستان3337112013 متری گلشن32پردیس بلوار گلفام خدمات اتومبیلعلی بنی سیالویاتوسرویس وحدت 

دزفولخوزستان0614252636210خیابان امام خمینی شمالی نبش خیابان مینوخدمات اتومبیلعلی هلیل گنجعلیباطری اتومبیل اتمیک 

دزفولخوزستان0614242199418خیابان فتح روبروی پمپ بنزین فخراییخدمات اتومبیلمحمد نیکو بختتودوزی اتومبیل لوکس

اهوازخوزستان0613222777713خیابان شریعتی بین خیابان نبی و رضوی جنب پل سیاهخدمات اتومبیلتنظیم موتور آزادی

اهوازخوزستان210613553258813اتوبان آیت اهلل بهبهانی نبش خیابان خدمات اتومبیلمکانیکی جباری

اهوازخوزستان13322190839خیابان گندمی بین خیابان امام و سیروس پالک خدمات اتومبیلباطری فروشی صفرزاده

اهوازخوزستان322205744خیابان امام شرقی نبش خیابان فرهنگ مغازه دومخدمات اتومبیلقایم یدک

اهوازخوزستان333553668بهارستان بلوار صدف نبش تقاطع آفرینشخدمات تاسیساتیتاج الملوک زرعی روزبهانیخدمات فنی اسرع وقت 

اهوازخوزستان5333553578 و 4بهارستان خیابان نیایش مابین نیایش خدمات تاسیساتیسعید کالهدوزخدمات فنی پاسارگاد

دزفولخوزستان4225406513خیابان بهشتی نبش عارف دزفولیخدمات تاسیساتیمصظفی منصور پورخدمات فنی ارج جنوب

شوشخوزستان0614282921817خیابان دانش پاساژ شوهانی انتهای پاساژخدمات تاسیساتیابراهیم ممبینیتصفیه آب آب پاک

اهوازخوزستان061329227479خیابان طالقانی خیابان حافظ نبش غفاریخدمات تاسیساتیلوازم لوکس ساختمانی جعفری

دزفولخوزستان0614224673113خیابان شریعتی کوی ساسان جنب پاساژ امینخشکشوییفرشاد شکوه معبدخشکشویی آریا

شوشخوزستان0614282834417خیابان دانش پاساژ شوهانیخیاطیآیدا تفاخخیاطی عالیجناب 

دزفولخوزستان0614252514217خیابان فداییان اسالم بین شریعتی و اقبالسالن آرایش زنانهالهام آدینه خراطسالن زیبایی نیکادل 

بندرماهشهرخوزستان523282519کوچه سالن حجاب- خ دانشگاه امیر کبیر-ناحیه صنعتیسالن آرایش زنانهزهرا راشدى سالن زیبایی هستی

اهوازخوزستان1860613449182028بین زیتون و زمزم پ -خ فردوسی-فلکه سنگر-زیتون کارمندی-اهوازسالن آرایش مردانهمیالد چهرازیپیرایش زیگورات

اهوازخوزستان300613334329122فرهنگ شهر خیابان اصلی پالکسالن آرایش مردانهنوروز مرداسیآرایشگاه مردانه عرفان

دزفولخوزستان06142536907213 بهمن22 متری نبش 45خیابان کارواشمقداد کاوندینیکارواش آرت اسپرت 

دزفولخوزستان0614253267517خیابان امام خمینی شمالی بین میدان گل و بسیج نبش سالمکارواشپریسا پیروجکارواش سجاد 

مرودشتفارس4334381317خیابان طالقانی روبروی باشگاه پیمان فتو برگآتلیه عکاسیمجتبی رستمیاستودیو فتو برگ

شیرازفارس210713830508313چهارراه تحویلی خیابان الله روبری کوچه آتلیه عکاسیسیدامین برآهنگآتلیه عکاسی روژان 

نی ریزفارس0715382111810خیابان طالقانی مجتمع الهیه واحد تجاری اولآتلیه عکاسیاستودیو نیم رخ

شیرازفارس383282738 روبروی درمانگاه محمد رسول اله70 و 68بلوار پاسداران حدفاصل کوچه آموزشگاه زبانافروز مرزبانآموزشگاه زبان شمیم ارغوان

المردفارس5272667810خیابان گلزار شهدای مرکزی انتهای کوی اداره تعاونآموزشگاه زبانمحمد رحیمیزبانکده پارسیان

شیرازفارس071363342078فرهنگ شهر حد فاصل فلکه معلم و میدان احسان بعد از استخر کوثر جنب آرایشگاه شهرامپت شاپمحمدعلی لیاقتپت شاپ مانیا 

نی ریزفارس071538201908بلوار سرداران تاالر کوثرتاالر پذیراییبیرون بر تاالر پذیرایی کوثر

المردفارس527269258حسین آباد خیابان توحید روبروی فروشگاه ولیعصرتزیینات و دکوراسیونابوالحسن تراکمهطراحی و دکوراسیون تراکمه

شیرازفارس0713844728912 روبروی شهید کالهدوز56 و 54بلوار پاسداران بین کوچه تزیینات و دکوراسیونگالری خانه طرح



المردفارس5273608917بلوار غدیر محله چاه حاج ابول(صافکاری )تعمیرگاه بدنه خودروعباس کیانپورصافکاری و نقاشی کیانپور

الرفارس5272175913بهمن روبرویقنادی و خشکبار گل سرخ جنب خشکشویی برف22المرد خیابان خدمات اتومبیلحمید دودمانتعمیرات برق و کولر اتومبیل دودمان

شیرازفارس383310436فارس شیراز بلوار امیرکبیر نبش خیابان صنعتگر اتوسرویس نیکخدمات اتومبیلمهدی مرزبانفروشگاه اتوسرویس نیک 

ارسنجان فارس435230415 خرداد تعویض روغن عزیز15خیابان خدمات اتومبیلعزیز زارعتعویض روغن عزیز

المردفارس527205008بلوار جمهوری نبش آب و برق تندروخدمات اتومبیلناصر رحمانیخدمات الستیک و باطری رحمانی

شیرازفارس364162448صدرا بلوار حافظ روبروی سنگبری عرفانخدمات اتومبیلغالمحسین کالسکه سازجلوبندی اطمینان 

المردفارس5272656410میدان انقالب بلوار انقالب جلوبندی و میزان فرمان فرازمندخدمات اتومبیلمحمد فرازمندخدمات خودرو فرازمند 

شیرازفارس3236169817 فروشگاه پارس ایمن4خیابان خاقانی شمالی انتهای کوچه خدمات تاسیساتیامید جمالیپارس ایمن

نی ریزفارس071538376177خیابان طالقانی جنب هتل نای ذیخدمات تاسیساتی(عج)لوازم ساختمانی و بهداشتی و شیرآالت ولی عصر

شیرازفارس3820027913بلوار زرهی چهارراه هوابرد روبروی بانک انصارخشکشوییابراهیم علیاییخشکشویی پارس

المردفارس071527218838بلوار المرد جنب بانک صادراتخشکشوییمحمد رئیسیخشکشویی سینا 

شیرازفارس23628920726 واحد 2عفیف آباد کوچه چهارم ساختمان استاربن طبقه سالن آرایش زنانهزهرا قدمیآرایشگاه چهل گیسو

شیرازفارس33233286226 ساختمان رز طبقه 3خیابان فلسطین روبروی کوچه سالن آرایش زنانهالهام السادات میراحمدی نژادسالن زیبایی برگ

شیرازفارس323012888فرهنگ شهر روبروی دادگستری جنب قنادی تمشک طبقه سومسالن آرایش زنانهمحبوبه لولوشاهوارآرایشگاه محبوبه

المردفارس5272781117 آرایشگاه نازبانو8 بهمن کوچه 22انتهای خیابان سالن آرایش زنانهفریبا خستهانستیتو زیبایی ناز بانو

مهرفارس5283264620دهستان ارودان خیابان جمهوری سالن زیبایی مداسالن آرایش زنانهسکینه جوکارآرایشگاه زنانه مدا

ارسنجان فارس4352813313خیابان سعیدیه کوچه لطفی جنب تهیه غذای ژینوسسالن آرایش زنانهفاطمه نعمت الهیآرایشگاه مینیاتور

شیرازفارس140713648438020 طبقه اول واحد2خیابان عفیف آباد ساختمان ال سید زنگسالن آرایش زنانهافسانه شیریسالن زیبایی هیال

شیرازفارس10713648438020خیابان عفیف آباد روبروی ساختمان فست فود نمک  ساختمان ال سید طبقه سالن آرایش زنانهفالمرز شیریسالن زیبایی هیال

نی ریزفارس5383222015بلوار سرداران کوچه سوم کوچه شهید قره چاییسالن آرایش زنانهسالن زیبایی عروس

شیرازفارس350713638394212خیابان معالی آباد نبش کوچه قنادیشیرینی خورون

نی ریزفارس5382488410بلوار سردار سلیمانی جنب بانک قوامینقنادینان شیرینی کندو 

شیرازفارس3825825617 خیابان همایون بعد از ایستگاه عادل آباد جنب بستنی فروشی طبقه همکف58بلوار عدالت جنوبی عادل آباد کوچه کارواشحسین انصاریقالیشویی و کارواش صدف شیراز

الوندقزوین3223672520خیابان سهروردی نرسیده به دانشگاه کارآتلیه عکاسیاحمد اعتدادی علی آبادیآتلیه ماهک 

قزوینقزوین33335935026مابین چهارراه عدل و خیام جنب کوچه غزل ساختمان آسمان طبقه آموزشگاه فنی و حرفه ایفاطمه عاطفی رادآموزشگاه آرایشی رادمهر

الوندقزوین0283224226312میدان الله مجتمع پارسیان طبقه اولتزیینات و دکوراسیونویرا کیش

قزوینقزوین02833379386313مینودر خیابان صیاد شیرازی خیابان پرواز روبروی سازمان نظام پزشکی مکانیکی خلیلیخدمات اتومبیلتعمیرگاه خلیلی

قزوینقزوین0283365474218مالصدرا خیابان سپهر خشکشویی اردیبهشتخشکشوییخشکشویی اردیبهشت

قمقم3622299315جعفریه خیابان امام خمینی روبروی مسجد خاتمآتلیه عکاسیسید مجید موسویاستودیو عکاسی کیان

قمقم73874206717 و 5میدان امام خمینی بلوار کارگر شهرک امام حسین بین کوچه آتلیه عکاسیزهرا قربانیآتلیه عکس فرمیسک

قمقم840253660416515متری شهید بهشتی بعد از تقاطع اول پالک 20خیابان امام خیابان آتلیه عکاسیآتلیه سایه روشن

قمقم53774741620 پالک 4فلکه جانبازان ابتدای دورشهر نبش کوچه آموزشگاه زباناعظم رزاقی تبریزیآموزشگاه زبان جام جهان گستر



قمقم173773480330 پالک 25صفاییه کوچه آموزشگاه فنی و حرفه اینیره مسعودیآموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای بهداشت و ایمنی غزال

قمقم3783665417فلکه صفاییه نرسیده به درمانگاه هنرکده نقاشی سلیمانیآموزشگاه هنری و بازیگریابوالفضل سلیمانیآموزشگاه طراحی نقاشی سلیمانی

قمقم025329283804ساالریه میدان میثم ابتدای میثم باال  جنب سوپر حبیبپت شاپمعین گلیپت شاپ حامی

قمقم6328890597 پالک78 و 76انتهای بلوار جمهوری بین کوچه خدمات اتومبیلسید محمد حسین موسویفروشگاه باطری اتومبیل باطری سنتر

قمقم3723735015میدان ولیعصر بلوار خلیج فارس بعد از پمپ بنزینخدمات اتومبیلعلی رضایی حاجی آبادیمکانیکی تون آپ

قمقم15365006457خیابان اراک نرسیده به قبرستان نو پالک خدمات اتومبیلمسعود اسداهلل زادهباطری سازی ایران

قمقم362229318جعفریه ابتدای بلوار امام  خمینیخدمات اتومبیلعلی محمد پاکدامنمکانیکی علی

قمقم388675298شاه جهان بلوار امام رضا سعد بعد از باربری سعادتخدمات اتومبیلمهدی ابراهیمیرادیاتورسازی مهدی

قمقم9463620717922 پالک 19میدان نواب بلوار امام موسی صدر نبش کوچه خدمات اتومبیلعلیرضا فراهانیکلینیک تخصصی خودرو فراهانی

قمقم388258419بلوار امام رضا پیچ فردوس قبل از ورودی دورخانهخدمات اتومبیلعلی مال غالمیتنظیم موتور غالمی

قمقم329382884 فروشگاه گرمایشی و سرمایشی خانه ایده آل6بلوار شهید کریمی نبش کوچه خدمات تاسیساتیرضا اکبری تالشخانه ایده آل

قمقم3622278813جعفریه خیابان امام خمینی روبروی اداره پستخدمات تبلیغاتیغالمرضا شعبانیتابلو و مهرسازی شعبانی

قمقم3/13720198617 پالک24بلوار شهید محالتی کوچه خشکشوییمجتبی زینیخشکشویی نگین

قمقم133771631426 اول خیابان هالل احمر پالک 2 دی باجک 19خیابان سالن آرایش زنانهفاطمه سرائی قمیآموزشگاه آرایشگری مهرگان

قمقم93240082922جمهوری میدان سپاه بلوار اخالقی سمت چپ پالک  سالن آرایش زنانهسمیرا غالمیآرایشگاه دیدنی

قمقم150253665996515میدان امام بلوار مطهری شمالی خیابان اباذر پالک سالن آرایش زنانهمریم محرابیآرایشگاه آویده

قمقم3723793542 ط همکف210 مقابل پژوهشکده سپاه جنب پالک 24بلوار شهید محالتی بعد از کوچه سالن آرایش مردانهعلیرضا اقبالی پشتیریآرایشگاه آرین

قمقم377609239متری عمار یاسر خیابان پیام نور روبروی نور75سالن آرایش مردانهمجتبی بافندهپیرایش آرین

انارکرمان3438451217ابتدای خیابان امام روبرو هایپر مارکت صدفخشکشوییعباس ماندگاریخشکشویی ماندگار

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد0743322804230خیابان طالقانی روبروی بانک ملت مرکزیآتلیه عکاسیوحید میرفردییاسوج عکس

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد0743322427815بلوار مطهری نیش سه راه بیمارستانآتلیه عکاسیلطف اهلل صالحیعکاسی میالد

گچساران کهگیلویه و بویراحمد120743222715713خیابان کارکنان دولت آموزشگاه موسیقیمحسن نیک پورآموزشگاه موسیقی پگاه

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد074333468305 اگزوز سازی کاظمی18بلوار مطهری نرسیده به شاهد خدمات اتومبیلعلی کاظم کاظمیاگزوز سازی کاظمی

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد0746222226720بن سنجان روبروی بانک تجارت تنظیم موتور ابوذرخدمات اتومبیلابوذر مردانی پورتنظیم موتور ابوذر

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد0743322691520اکبرآباد خیابان بانک صادراتخشکشوییاحسان چابکیاتوشویی و خشکشویی مهر

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد0743333699988خیابان سینما  روبروی بانک ملی آریو برزنخیاطیسیف علی آذرگونخیاطی سعید

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد074333462638خیابان سینما کوچه روبروی بانک ملی آریو برزن فروشگاه چرمینهخیاطی-دوزندگیمریم طالبی اردکانیفروشگاه چرمینه

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد0743333215415خیابان چمران ایستگاه اکبرابادسالن آرایش مردانهمصطفی شریفیآرایشگاه پسران آفتاب

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد0743322444020بلوار قمری جنب کوچه سفیدقنادیبهزاد رستمیمجتمع نان گلستان

بندر ترکمنگلستان30173443037622خیابان پاسداران آتلیه عکاسیزهرا تمیزیآتلیه عکاسی تیک

گرگانگلستان0173214714410 تاالر پذیرایی راحیل15بلوار جرجان جرجان تاالر پذیراییحمیدرضا سلیمانیتاالر پذیرایی راحیل 

گرگانگلستان321573085ابتدا کوی انقالب نبش واحد نانواییتزیینات و دکوراسیونحسن هوشنگ نیافروشگاه لوازم ساختمانی رویال



رشتگیالن3323707715خیابان سعدی بلوار معلم نبش کوچه نیایش ساختمان درفک طبقه اولآتلیه عکاسیسید علی میرحسینیآتلیه عکاسی نماهنگ 

رشتگیالن332216028سه راه حاجی آباد خیابان انقالب بن بست طوافآموزشگاه فنی و حرفه ایتهمینه بخشنده طالشانیآموزشگاه علمی گیتی 

رشتگیالن23311305225خیابان تختی کوچه بهارانه  ( 2شعبه )87گلسار خیابان آموزشگاه هنری و بازیگریفرید فرضیائیموسسه فرهنگی و هنری چشم انداز فردا

بندرانزلیگیالن013445412812/5بندرانزلی، خیابان مطهری، خیابان مفتح جنوبی، مجتمع کامیار، طبقه اولبیمهمصطفی براری ضیابرینمایندگی ضیابری- بیمه پاسارگاد 

رشتگیالن3449068813-013تاالر و رستوران قلعه- بعداز بازار ماهی فروشان-  جاده انزلی4کیلومتر - رشتتاالر پذیراییهادی قربانیتاالر و رستوران قلعه

بندرانزلیگیالن445292264/5خیابان ابوذرغفاری نبش کوچه زمانی سپه غرفه شیکوتزیینات و دکوراسیونمرتضی جان زاده نرگسیفروشگاه شیکو

بندرانزلیگیالن013445230214/5بندرانزلی بعداز میدان کارآموزی روبروی جهادخدمات اتومبیلحسین شاه بیگی رودپشتیتعویض روغنی حاج قربان

رشتگیالن3352277522رشتیان خیابان بهداری خیابان خوش خلقت باالتر از پارک میثمخشکشوییمیثم وطن خواهخشکشویی میثم

بندرانزلیگیالن0134455474210بندرانزلی، خیابان مفتح جنوبی، ساختمان توکاخشکشوییسعید صیاد دخت محلیخشکشویی سعید

رشتگیالن130133211873233 واحد5 ساختمان کاسپین ط98خیابان گلسار،روبروی سالن آرایش زنانهکبری زاهدی مرخالیسالن زیبایی سرخه

رشتگیالن3372622120بلوار دیلمان کوچه میرزا کوچک خان آرایشگاه نفیسسالن آرایش زنانهنفیسه تکلیمیآرایشگاه زنانه نفیس

بندرانزلیگیالن0134455553915بندرانزلی خیابان مطهری خیابان مفتح شمالی باالتراز بانک ملی باالی فروشگاه اپل استورسالن آرایش زنانهآرزو سبیل گشتیسالن زیبایی حورسان

بندرانزلیگیالن30134452813815 واحد 2 طبقه 12بندرانزلی خیابان مطهری کوچه خوش پسند ساختمان طاها سالن آرایش زنانهسمیرا موسوی لیاولیسالن زیبایی سالومه

رشتگیالن4013337219349 واحد 2رشت بلوار دیلمان نرسیده به چهارراه بهشتی عمارت سیرتی باالی مبل فروشی آرتالی طبقه ی سالن آرایش مردانهسید وحید میریمستروی

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسید ابراهیم موالییقالیشویی پونل

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسیدابراهیم موالییقالیشویی پونل

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسید ابراهیم موالییقالیشویی پونل

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسید ابراهیم موالییقالیشویی پونل

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسید ابراهیم موالییقالیشویی پونل

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسید ابراهیم موالییقالیشویی پونل

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسید ابراهیم موالییقالیشویی پونل

بندرانزلیگیالن013449993رضوانشهر شهرک صنعتی سکامقالیشوییسید ابراهیم موالییقالیشویی پونل

رشتگیالن3334597822میدان فرهنگ خیابان آزادگان روبروی نمایندگی سایپا کارواش فرهنگکارواشنوید فردوسیکارواش فرهنگ

الیگودرزلرستان4333833315 آتلیه آرش17بازار کوچه امیر کبیر جنب امام آتلیه عکاسیمحسن زند رجبیآتلیه عکاسی آرش 

الیگودرزلرستان0664333060416خیابان طالقانی شمالیباالتر از سه راه رودکی عکاسی گلرخآتلیه عکاسیعکاسی گلرخ

خرم آبادلرستان459333025506خیابان علوی روبروی بانک انصار جنب بانک قوامین پالک تزیینات و دکوراسیونسعید پیله ورانآذین

ازنالرستان066434382208بلوار شهید صادقی جنب میدان تره و بارخدمات اتومبیلمسعود قلی زادهتعویض روغن قلی زاده 

الیگودرزلرستان066433481526بلوار غربی رو به روی آهن فروشی آقا عباس موسویخدمات اتومبیلاتو سرویس بزرگ شهر 

خرم آبادلرستان123341814517خیابان طیب جنب پاکدشت خشکشوییفرهاد یاراحمدیخشکشویی یاراحمدی 

الیگودرزلرستان4332420410خیابان ولیعصر میدان آزادی سالن زیبایی و آموزشگاه کیژانسالن آرایش زنانهآمنه نظریآرایشگاه و آموزشگاه کیژان

خرم آبادلرستان3330683422خیابان شهدا کوچه آزمایشگاه مرکزیسالن آرایش زنانهالهام ماسوریآرایشگاه زنانه الوان 

الیگودرزلرستان4333141420خیابان امام پاساژ ثامن آرایشگاه نسل جوانسالن آرایش مردانهمحمود رضاییآرایشگاه مردانه نسل جوان



ازنالرستان066434336248خیابان شهید سبزی روبروی پارکسالن آرایش مردانهسعید حاجی وندپیرایش سعید 

ازنالرستان0664342197217خیابان نواب صفوی نرسیده به چهاراه آزادیسالن آرایش مردانهاویس توکلیپیرایش اویس 

ساریمازندران3388439722سورک خیابان امام کوچه شهید تیموریآتلیه عکاسیسید مهدی عمادی صفویآتلیه عکاسی عمادی صفوی

رامسرمازندران70115526097813چهارراه سربازان گمنام طبقه فوقانی هایپر آتلیه عکاسیعلی چگنیآتلیه عکاسی پروشات 

تنکابنمازندران0115422097134خیابان خیام روبروی پارکینگ عمومیآتلیه عکاسیعکاسی جالل

ساریمازندران3324360226 موسسه زبان دهکده رشد6خیابان معلم معلم آموزشگاه زبانمحمود اکبرپور سارویموسسه آموزشی،فرهنگی و  تربیتی دهکده رشد ساری

قائم شهرمازندران170114225955517خیابان بابل روبروی آتش نشانی کوی پرورش پالک آموزشگاه زبانپریسا محمدی فتومیآموزشگاه زبان قائم 

قائم شهرمازندران1184223001826 و 117 پالک 3خیابان بابل پاساژ نسیم طبقه آموزشگاه فنی و حرفه ایامید رودبارکیآموزشگاه رایان اندیشه شمال

قائم شهرمازندران1184223001826 و 117 پالک 3خیابان بابل پاساژ نسیم طبقه آموزشگاه فنی و حرفه ایامید رودبارکیآموزشگاه رایان اندیشه شمال

قائم شهرمازندران0114222472017خیابان بابل کوچه کبیریآموزشگاه فنی و حرفه ایمه لقا صالحی ساروکالییآموزشگاه فنی و حرفه ای هومن

ساریمازندران332656988کوی سنگ کلینیک دامپزشکی پرشینپت شاپمحمدزمان حسینی آملیکلینیک دامپزشکی پرشین

تنکابنمازندران850115423905918خیابان میرزای شیرازی کوچه شهید کاظمی پالک پت شاپکلینیک تخصصی دامپزشکی فرشاد لطفی میری

قائم شهرمازندران422281918 فروشگاه لوستر رحیمی66خیابان تهران نبش البرز تزیینات و دکوراسیونعلی رحیمیصنایع لوستر رحیمی

ساریمازندران338823528سورک چهارراه آزادگان جنب بانک صادراتخدمات اتومبیلرامین اکبرزاده سورکیسیستم اتومبیل ایمن گستران 

ساریمازندران338863278سورک بلوار امام رضا روبروی شهرداریخدمات اتومبیلعباس ابراهیمی ششکیلوازم یدکی موتورسیکلت ابراهیمی

ساریمازندران338867446سورک بلوار امام رضا جنب آموزش و پرورشخدمات اتومبیلاحسان احمد زاده سورکیاتوسرویس احمد زاده 

محمودآبادمازندران3472007813نکا روبروی شرکت تعاونی اتفاق خشکشویی مدرن نکاخشکشوییسید مهدی ابراهیمی آبلوئیخشکشویی مدرن

نوشهرمازندران523585108خیابان فردوسی شمالی جنب رستوران حسن رشتیخشکشوییمحمد صالحیکافی رختشو

چالوسمازندران5224815815 شهریور نبش خیابان شهید کثیری طبقه همکف17خیابان خشکشوییالهام سلطانی لرگانیخانه شستوشوی بویاک

چالوسمازندران0115224265310پاساژ ملت طبقه دوم خیاطی آشناخیاطیخیاطی آشنا

ساریمازندران0113331146020 خیاطی خادمی8فرهنگ - خیابان فرهنگ خیاطیخیاطی خادمی 

تنکابنمازندران0115423198227میدان امام جنب رستوران طوباخیاطی-دوزندگیمعصومه سلطانیمزون عروس شاهکار

نوشهرمازندران5235365017خیابان فردوسی میدان فردوسی ساختمان کاسپینسالن آرایش زنانهشهرزاد دو آبیآرایشگاه نگین سرخ

چالوسمازندران5221669617خیابان امام خمینی کوچه قنادی دریا سالن زیبایی ویدا رزسالن آرایش زنانهویدا رئیسی گهرآرایشگاه ویدا رز

چالوسمازندران011522833609محله پاسداران ابتدای بلوار رادیو دریا جنب مدرسه اسوهسالن آرایش زنانهسیده مریم آیزانسالن زیبایی طهمورا

تنکابنمازندران110115421203413خیابان خیام پاساژ نیکان پالک سالن آرایش زنانهمرکز تخصصی اکستنشن مو سلجوقی

عبا س آبادمازندران0115462311131خیابان شهدا کوچه دیالمه سالن زیبایی رویاسالن آرایش زنانهسالن آرایش رویا 

ساریمازندران33388548626سورک میدان شهدا خیابان شهید مالزاده نبش مالزاده سالن آرایش مردانهایمان تقویآرایشگاه مردانه ایمان 

قائم شهرمازندران0114228297910خیابان تهران بعد از عبور دخانیات جنب شیرینی سرای گل یخسالن آرایش مردانهمجتبی راعی واسکسیآرایشگاه آکادمی مو 

ساریمازندران0113388478216سورک خیابان امام خمینی قبل از بانک صادراتسالن آرایش مردانهآرایشگاه مسعود

قائم شهرمازندران4204473417کمربندی شمالی قبل از پل سیاهرودکارواشحسین ذبیحی لهرمیکارواش کسری

ساریمازندران0113388317817سورک بلوار شهید بهشتی جنب کوی مصلیکارواشسعید دیان سورکیکارواش سعید 



اراکمرکزی23224359015 متری ملک نرسیده شهرداری منطقه 12خیابان شهید رجایی آتلیه عکاسیمحسن بیایانیآتلیه عکاسی الف

اراکمرکزی0863224512922خیابان ملک روبروی موسسه نور مجتمع کیانآتلیه عکاسیبهزاد بیابانیآتلیه عکاسی نمو

دلیجانمرکزی10864422415216خیابان طالقانی روبرو داروخانه سیدالشهدا واحد آتلیه عکاسیانسیه یوسفیآتلیه ارشاد

اراکمرکزی810863224854315خیابان دکتر حسابی سمت چپ جنب هنرستان حدید ساختمان آتلیه عکاسیآتلیه تیس

اراکمرکزی0863223224610ابتدای ملک ابتدای جنت روبروی بانک ملتآموزشگاه فنی و حرفه ایآموزشگاه هنرهای تجسمی خط خطی

ساوهمرکزی3422501538 فاز 3شهرک فجر ابتدای بلوار میثم تزیینات و دکوراسیونحسن اسدیکابینت و دکوراسیون لوکس

اراکمرکزی3276100117میدان انقالب بلوار کوهرود هجرت یکخدمات اتومبیلحسین کریمیخدمات فنی اتومبیل مدرن

خمینمرکزی086463366318بلوار شورا نرسیده به پل اتو سرویس رضاییخدمات اتومبیلامیر رضاییاتو سرویس رضایی 

خمینمرکزی0864634217517بلوار شورا نبش خیابان مختارخدمات اتومبیلبهروز جعفریخدمات خودرو جعفری 

ساوهمرکزی424153774 فروشگاه پنج الیه29 و 31خیابان طالقانی مابین طالقانی خدمات تاسیساتیمحمدرضا هدایتیتاسیسات و لوازم بهداشتی ساختمان پنج الیه

ساوهمرکزی0864221735610خیابان فردوسی نبش میدان فردوسیخدمات تاسیساتیفروشگاه ساختمانی سورنا 

دلیجانمرکزی0864423027410خیابان بهشتی جنوبیخشکشوییرضا توحیدیخشکشویی اعتماد



اراکمرکزی3223806215خیابان شهید بهشتی پاساژ اسالمی طبقه دومخیاطیمحمدرضا معین پورخیاطی و دوزندگی مردانه هنر

اراکمرکزی0863223049822خیابان ملک انتهای کوچه جنت روبروی مشاور امالک شهرسالن آرایش زنانهشقلیق شعبانیسالن زیبایی آنیتا 

اراکمرکزی0863224099517خیابتن شهید رجایی ملک کوی مدائنسالن آرایش زنانهمستوره جباری هرسینیقصر ناخن مستوره 

اراکمرکزی0863406434922خیابان دانشگاه خیابان بهبهانی چهار راه یخچالسالن آرایش زنانهفاطمه قلیاب تابآرایشگاه زنانه ساتگین

اراکمرکزی0863227487617خیابان ایت اله غفاری  جنب فروشگاه کوروشسالن آرایش زنانهشیرین نعیمیآرایشگاه زنانه شیرین بانو 

اراکمرکزی0863221795818خیابان جنت کوچه واعظ زادهبعد از مهد آفرینشسالن آرایش زنانهاکرم فراهانیارایشگاه گونا

اراکمرکزی3224400413خیابان شریعتی نبش کوچه عباسیسالن آرایش مردانهمسعود پیراهن سیاهآرایشگاه مردانه پارسیان

اراکمرکزی091886299309خیابان حاجی باشیکارواشکارواش شهر 

مینابهرمزگان0764223033019میدان شهدا روبروی مسجد جامع جنب بانک رفاه عکاسی چشمکآتلیه عکاسیعکاسی چشمک

مینابهرمزگان076422843198بلوار امام شیخ آباد روبروی مدرسه دخترانه فاطمیهخدمات تاسیساتیاحسان شیرازی تیرانیفروشگاه شیرازی 

مینابهرمزگان076422314348 سالن زیبایی یکتا88بلوار امام جنب رستوران استقالل کوچه سالن آرایش زنانهآرایشگاه بانوان یکتا

همدانهمدان2113825082527همدان،خیابان مهدیه ،روبروی سازمان دانش آموزی پالک آموزشگاه زبانصبا قدمگاهیموسسه زبان بامداد دانش 

همدانهمدان14813825338330خیابان بین النهرین پایین تر از حسینیه بختیاری ها نبش کوچه ارکیده پالکآموزشگاه زبانمینا سراجقآموزشگاه دهکده زبان

همدانهمدان3827053227همدان،سیزده خانه ،جنب بانک پارسیان ،بن بست سوداگرآموزشگاه فنی و حرفه ایزهره اخوان(نوین دانشجو)مجتمع فنی و حرفه ایی 

همدانهمدان203252918331خیابان شریعتی کوچه ذوالریاستین پالک آموزشگاه فنی و حرفه ایرویا محمدیای آریان  مجتمع فنی و حرفه

همدانهمدان813826268527همدان،میدان جهاد،کوچه رهنماآموزشگاه فنی و حرفه ایشیوا ناصر شریفیآموزشگاه فنی و حرفه ایی رز 

همدانهمدان0813825270327همدان آرامگاه بوعلی ابتدای خیابان پاستور روبروی مجتمع تجاری پور سیناآموزشگاه فنی و حرفه ایحمیدرضا جمشیدیمجتمع آموزش فنی و حرفه ایی پرتو 

همدانهمدان30813252599236همدان خواجه رشید کوچه سراپیچی پالک آموزشگاه فنی و حرفه ایفاطمه طالئیآموزشگاه فنی حرفه ایی طالیی

همدانهمدان0813251594536همدان ایستگاه شریعتی ابتدای خیابان پاسداران پشت بانک ملیآموزشگاه فنی و حرفه ایمنیژه خلیلیآموزشگاه فنی حرفه ایی گل مریم

همدانهمدان3251059813میدان آرامگاه ابتدای بلوار مدنی، پاساژ بهار طبقه دومآموزشگاه موسیقیمحمد همائی شفیقگالری موسیقی شیدا

همدانهمدان0813826050017همدان میدان شیرسنگی بلوار الله میدان الله آموزشگاه نغمهآموزشگاه موسیقیمهرداد وارستهآموزشگاه موسیقی نغمه 

همدانهمدان3827548030همدان،میدان جهاد، خیابان بین النهرین پایین تر از حسینیه بختیاری ها، بن بست ارکیدهآموزشگاه هنری و بازیگریمرجان سراجقمجتمع آموزشی راهبرد دانش

همدانهمدان0813267233722همدان جاده کرمانشاه،بلوار ارتش، روبروی مهمانسرای ارتشخدمات اتومبیلبهروز بابایی(فراز الوند)خدمات خودرویی 

همدانهمدان53833328545خیایان هنرستان کوچه عطائیان پالک سالن آرایش زنانهشیما برزوییسالن زیبایی ریماز 

همدانهمدان3428380020، خیابان نبوت آرایشگاه علی شوک2شهرک مدنی، فازسالن آرایش مردانهآرایشگاه علی شوک

همدانهمدان3424102018میدان باباطاهر جنب ساختمان آتش نشانیسالن آرایش مردانهامین ستاری آرایشگاه کودکان 

همدانهمدان3826155610خیابان بین النهرین جنب مسجد شریف الملکقنادیشیرینی اخوان علومی

یزدیزد3824696110میدان شهدای محراب ابتدا بلوار مدرستاالر پذیراییعلی محمد عزیزی بغدادآبادیرستوران نگین

یزدیزد3824696110میدان شهدای محراب ابتدا بلوار مدرستاالر پذیراییعلی محمد عزیزی بغدادآبادیرستوران نگین

یزدیزد3528061013بلوار جمهوری ابتدای خیابان وکیلخدمات تاسیساتیمحسن خادمی مجومرد تاسیسات خادمی 

یزدیزد3723596012بلوار جانباز روبروی ساختمان ایران خودرو کوچه پارساییانخدمات تاسیساتیاحسان عیوقی فروشگاه عیوقی 

یزدیزد3629835920خیابان کاشانی مقابل کوچه حافظخشکشوییوحید بهمنی آقابزرگی خشکشویی کاشانی 


