
تلفنآدرسمحدودهشهراستاننام فروشگاه

درصد 

تخفیف 

مشتری

صنفترمینال

پوشاک زنانه393025366103941310183022  پالک 17 و 15 متری شهید بهشتی بین کوچه های 20 بهشتیقمقمفروشگاه مانتو حریر

سالن آرایش مردانه1025329036311710064959 متری امام حسین کوچه 20 متری صدوق 45 متری صدوق45قمقمپیرایش رضا

سوپرمارکت35021563590962.711002462امشهر قایمیه نبش کوچه اول پالک F4+ اسلقائمیهاسالمشهرتهرانجانبو قایمیه

رستوران081383715001011016274 انتها خیابان مهدیه چهارراه پژوهشبلوار فلسطینهمدانهمدانرستوران دانژه

سوپرمارکت021361150072.711060168 متری چهارم16 بخش قرچک بلوار اصلی طالیه نپش طالیهقرچکتهرانجانبو قرچک طالیه

فست فود2502532907700811070868 و 23 بلوار امین بین کوچه بلوار امینقمقمفست فود شمشاد

سوپرمارکت1071383190562.711009587 بلوار باغ حوض جنب نمایندگی ال جی واحد باغ حوضشیرازفارسجانبو شیراز

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

لیست فروشگاههای تخفیفی طرف قرارداد



دفتر خدمات مسافرتی و 

گردشگری ابر سفید
طالقانیکرجالبرز

 بلوار طالقانی شمالی روبروی پارکینگ برج میالد طبقه دومِ 

2 طبقه 7ساختمان شاندیز واحد 
تور مسافرتی026325732121011097798

سوپرمارکت011323203862.711033799 بلوار هاشمی نژاد قبل از چهارراه آزادی ساختمان نفیسهاشمی نژادبهشهرمازندرانجانبو بهشهر

رستوران021444130301011075982 به سمت پونک نبش گلستان شرقیاشرفی اصفهانیتهرانتهرانرستوران ایتالیایی سوفیا

سوپرمارکت2021335802082.711073655 پالک 17 متری مقداد نبش فدک 20 پاکدشت بیست متریپاکدشتتهرانجانبو مقداد

سوپرمارکت2021550911702.710521941 خزانه فلکه اول خیابان عباسی نبش کوچه نعیمی پالک خیابان عباسیتهرانتهرانجانبو خزانه

شال و روسری086424401401310649066 خیابان امام کوچه پاساژ امامی شال وروسری آسمانخیابان امامساوهمرکزیشال و روسری آسمان

خدمات اتومبیل031553317791021233771(ع) خیابان امیرکبیر جنب مسجد الحسینامیر کبیرکاشاناصفهانباطری سازی تهران باطری

میردامادتهرانتهرانالبریت شعبه آب و آتش
 خیابان پارک اب و اتش ضلع جنوبی گذر رستوران اریکه نسیم 

دریا
آبمیوه و بستنی021226852422510962810

پیروزیتهرانتهرانگیم سنتر
 25 ممیز 5 خیابان پیروزی خیابان پنجم نیروز هوایی خیابان 

30پالک 
گیم نت021774863043411059059

تاالر پذیرایی01142283292821238164 خیابان تهران انتهای بلوار تاالر پذیرائی فانوسخیابان تهرانقائم شهرمازندرانتاالر پذیرائی فانوس

سوپرمارکت087343385702.710974440 خیابان شریعتی چهارراه بوعلی جنب پاساژ پردیسخیابان شریعتیقروهکردستانجانبو سنندج



استودیو عکاسی08632241799132126168 خیابان شهید رجایی خیابان جنت نبش کوچه واعظ زادهشهید رجاییاراکمرکزیآتلیه آریا فیلم

رستوران02833330552821185459 خیابان فلسطین غربی مجتمع تجاری داریوش طبقه سومفلسطینقزوینقزوینرستوران شانی

رستوران021268029781010959847 خیابان مقدس اردبیلی بعد از میدان الف کنار مسجد طالقانی زعفرانیهتهرانتهرانتهیه غذای الف

سوپرمارکت21028342222992.711031615 خیابان ولی عصر پالک ولیعصرقزوینقزوینجانبو بویین زهرا

نصیر شهررباط کریمتهرانجانبو نصیرشهر
 متری عرفان 16 رباط کریم نصیر شهر خیابان امام نبش خیابان 

626
سوپرمارکت021564290242.710903295

پوشاک کودک و نوجوان 

بارانا
پوشاک نوزاد و کودک149025329415911310958954 ساالریه خیابان اقاقیا طبقه دوم مجتمع تجاری باران  پالک ساالریهقمقم

احمد آبادشیرازفارسجانبو شیراز
 شهرک فرهنگیان خیابان احمد آباد خیابان یاوران شرقی نبش 

کوچه سوم
سوپرمارکت071653601402.711027613

آموزشگاه موسیقی2013333620911711207636 فلکه گاز ابتدای خیابان نامجو نبش کوچه فرخی طبقه خیابان نامجورشتگیالنآموزشگاه موسیقی داروگ

گل فروشی026335170531710175605 کرج خیابان درختی نبش سه راه تهرانخیابان درختیکرجالبرزسوپر گل ارکیده

پونکتهرانتهرانآش و حلیم سیدمهدی
 محله اشرفی اصفهانی باالتراز میدان پونک نبش بلوار امام حسن 

325پالک 
رستوران021444767061811086692

آبمیوه و بستنی12021226852422510962799 محله اندرزگو نبش میدان صالحی پالک اندرزگوتهرانتهرانالبریت شعبه اندرزگو



انقالبتهرانتهرانرستوران سنتی سیمرغ
 و 16 محله انقالب خیابان جمالزاده جنوبی کوچه دانشور پالک 

22پالک 
رستوران021669499671411083842

نهرانسرتهرانتهراندامپزشکی تهرانسر
 محله تهرانسر خیابان شاهد غربی ابتدا خیابان دستغیب جنوبی 

148پالک 
دامپزشکی021445825721711068634

فست فود1021220448131411091945 طبقه 2 محله جردن نبش خیابان گلدان پالک ارتشتهرانتهرانمانسون النژ

خشکشویی83021770006691811099341 محله حکیمیه بلوار بهار تقاطع شکوفه پالک حکیمیهتهرانتهرانخشکشویی بهار

لوازم جانبی موبایل219021442805275011100534 21 بازار چه سنتی طبقه اول پالک 2 محله ستار خان فاز ستارخانتهرانتهرانگالری الری

ستارخانتهرانتهرانتاالر پذیرایی مفید
 محله ستارخان خیابان شادمهر خیابان ذوالفقاری جنب پاساژ 

57مفید تاالر مفید پالک 
تاالر پذیرایی021665228741311035745

طباخی021220684131310995036 محله سعادت اباد چهارراه سرو ضلع جنوب غربی گذر طباخی کاجسعادت آبادتهرانتهرانطباخی کاج

خدمات کپسولهای گازی4021223690001311044267 محله سعادت میدان کاج پاساژ سروستان طبقه چهار واحد سعادت آبادتهرانتهرانچهل تیکه

تهرانتهرانالبریت شعبه سهروردی
سهروردی 

شمالی
آبمیوه و بستنی126021885007572510962744 محله سهروردی شمالی پایین تر از میدان پالیزی پالک 

فاز یکتهرانتهرانجانبو پرند
 محله شهر جدید پرند فاز یکم بلوار امام خمینی بلوار شهید 

5365سرمند جنوبی کوچ هفتم پالک 
سوپرمارکت021881908602.711086437

استودیو عکاسی890021771898711311096721 پالک 48 محله فرجام غربی بین آیت و خاور نبش خیابان رسالتتهرانتهرانآتلیه افسون



مرزدارانتهرانتهرانآموزشگاه هنری قدیمی
 4 محله فلکه دوم صادقیه آیت اله کاشانی خیابان دانشفر پالک 

3واحد 
آموزشگاه هنری و بازیگری021449568101311038194

رستوران2021223287581011102276 محله کرمان جنوبی نبش کوچه رویان پالک رسالتتهرانتهرانشاه جوجه شعبه کرمان

سفره خانه405021775744381010988702 واحد 4 طبقه 2 محله مدنی جنوبی تیراژه نظام آبادتهرانتهرانتراس

عطر فروشی85021553562174011069781 محله نازی آباد خیابان مداین نبش کوچه رنجبر پالک نازی آبادتهرانتهرانعطریات باران

کاشانکتهرانتهراندیاکو دیزاین
 محله نیاوران کاشانک خیابان پورابتهاج نبش خیابان کهزادی 

3 واحد 2پالک 
تزیینات داخلی منزل02126470281811099481

لوازم جانبی موبایل20607136473247710806603 مالصدرا بن بست دوم طبقه اولِ پاساژ کامپیوتر پارس واحد مالصدراشیرازفارسموبایل و لپ تاپ سان بایت

تجریشتهرانتهرانسام سی شعبه تجریش
 میدان تجریش خیابان ملکی سعداباد مجتمع تجاری ارگ طبقه 

1منفی 
آبمیوه و بستنی021223946442011069547

سئولتهرانتهرانبن برگر
 میدان شیخ بهایی سه راه سئول جنب ساختمان بانک ملی پالک 

4
فست فود021882195371010916753

کافی شاپ021880976032611032587 میدان صنعت خیابان سپهر کوچه مرصاد نپش خیاباان دوممیدان صنعتتهرانتهرانوست کافه

فست فود22021886278102410966075 میدان ونک خیابان ونک خیابان آفتاب برج آفتاب پالک اندرزگوتهرانتهرانفست فود استاروویچ

فست فود2202537830001810815067 و  20 متری هنرستان بین کوچه های 30سی متریقمقمپیتزا مومومز



مواد غذایی0253292159362240499 متری امام حسین نبش خیابان مفتح جنوبی20 متری صدوق 45بلوار امینقمقمسوپر گوشت پاک

کافی شاپ025329393041311214020 متری صدوق خیابان اخالقی چهارراه اول سمت راست45متری صدوق45قمقمکافه است

سالن آرایش مردانه025329109481740003447 متری صدوق نبش سی متری قائم45متری صدوق45قمقمپیرایش هنر

آبمیوه و بستنی025328840971011186606 پاساژ خلیج فارس32 متری صدوق نبش کوچه 45متری صدوق45قمقمآبمیوه و بستنی آیس رول

فروشگاه لوازم ورزشی 

وحدت
فروشگاه لوازم ورزشی025329333321311140220 نرسیده به میدان مفید59 متری صدوق نبش کوچه 45متری صدوق45قمقم

سوپرمارکت026343445092.710727341متری گلشهر اول اذر غربی45گلشهرکرجالبرزجانبو گلشهر

سالن آرایش مردانه0253776092392207617متری عمار یاسر خیابان پیام نور روبروی نور75متری عمار75قمقمپیرایش آرین

شرکت تعاونی خدمات 

آموزشی کارکنان سازمان 

سنجش

کتابفروشیhttp://sanjeshshop.Ir021860734311011024822اینترنتیتهرانتهران

بلیط فروشیhttps://mrbilit.com02166565936310611636توحیدتهرانتهرانمستر بلیط

البراتوآرهای داروهای 

گیاهی طبیعت زنده
داروهای گیاهیhttps://tabiatshop.com02124812273034میردامادتهرانتهران

https://wwwاحمد آبادتهرانتهراندرگاه اینترنتی مدیسه .modiseh.com/021486339491010523058پوشاک چند منظوره



خشکشوییhttps://zoodshoor.com021229631002011050761پاسدارانتهرانتهرانزود شور

سوپرمارکت144028322397172.710726085 پالک 19 متری روبروی کوچه 10قزوین شهر الوند خیابان qالوندالوندقزوینجانبو قزوین

جاده ساوهتهرانتهرانجانبو آدران
 متری 20ابتدا اتوبان تهران ساوه سه راه آدران بلوار شهدا نبش 

200امام خمینی پالک 
سوپرمارکت021568697442.710555451

میوه و سبزی فروشی077333299581311002287ابتدا اتوبان چهارباندی روبروی واحد کارواش آینهچهارباندیبوشهربوشهرمرکز خرید خانواده

کافی شاپ01154282089810750219ابتدا بلوار ش شیرودی بعد از ساختمان نادعلیشیرودیتنکابنمازندرانکافه خونه ما

مبلمان013337632851221186736ابتدا بلوار شهید انصاری میدان ولیعصر فروشگاه مبل پاسارگادولیعصررشتگیالنفروشگاه مبل پاسارگاد

تنکابنمازندرانرستوران سنتی برگ ریزان
خیابان شهید 

مسلمی
رستوران01154231113810663981ابتدا جاده خرم اباد قبل از کمربندی اصلی

شکریههمدانهمدانکبابی گلپایگانی
 متری شکریه روبروی ورودی درب سابق 18ابتدا خیابان 

ساختمان بیمارستان مباشر
رستوران081382564861111069517

همدانهمدانآتیال
بلوار میرزاده 

عشقی
چینی و بلور30508138311298910755161ابتدا خیابان سعیدیه برج سعیدیه طبقه سوم پالک 

پوشاک ورزشی106081325172621010301726ابتدا خیابان شریعتی پاساژ قایم طبقه اول پالک شریعتیهمدانهمدانگالری مصطفی

عینک280218826314515293375 پالک 3 و 1ابتدا خیابان گیشا بین خیابان گیشاتهرانتهرانمارون



هایپر رومینا
خراسان 

جنوبی
سوپرمارکت05632448183211030061ابتدا خیابان مدرس چهارراه سیلومدرسبیرجند

سوپرمارکت017542395702.710842120ابتدا خیابان نوکنده جنب پاساژ قدیرزادهخیابان نوکندهبندرگزگلستانجانبو بندرگز

طباخی01133355555810218803ابتدا کمربندی غربی جنب ساختمان دانشگاه علوم پزشکیکمربندیساریمازندراناصغر بره

فروشگاه لوازم ساختمانی 

رویال
خدمات تاسیساتی0173215730852166706ابتدا کوی انقالب نبش واحد نانواییانقالبگرگانگلستان

لوازم التحریر031554622201521233765ابتدای خیابان غزنوی روبروی دبیرستان الماسیخیابان غزنویکاشاناصفهانچاپ یاس

سوپرمارکت024352741302.710727400ابهر خیابان ولی عصر نرسیده به مصلیولیعصرابهرزنجانجانبو ابهر

سوپرمارکت021881908602.710151646اتوبان امام علی خیابان ازگل نبش خیابان بهستانازگلتهرانتهرانجانبو ازگل

نظام آبادتهرانتهرانگالری علی
 2اتوبان امام علی نظام اباد خروجی مدنی نبش مترو مدنی تیراژه 

418 واحد 4طبقه 
فروشگاه لوازم خانگی021771599651010935955

سوپرمارکت021563782402.710054148اتوبان آزادگان ابتدا خیابان نوری جنب ساختمان بانک کشاورزیآزادگاناسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر

آزادگانرباط کریمتهرانجانبو رباط کریم
اتوبان آزادگان بخش رباط کریم خیابان شهید رجایی نبش 

ساختمان رستوران ثامن
سوپرمارکت021564130292.710175857

خیابان باغ فیضاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر
اتوبان آزادگان خیابان باغ فیض بلوار امام حسین کوچه شهید 

6دیلمانی نژاد پالک 
سوپرمارکت021563590962.710124759



دستوارهتهرانتهرانجانبو علی آباد
اتوبان آزادگان غرب بلوار دستواره علی آباد جنوبی خیابان باستانی 

90پور پالک 
سوپرمارکت021558294142.710295447

سوپرمارکت84021563722632.710065846اتوبان آزادگان میدان نماز چهارراه امام خمینی پالک میدان نمازاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر

سوپرمارکت021565578702.710175834اتوبان آزادگان میدان نماز شهرک امام حسینمیدان نمازاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر

سوپرمارکت021566932622.710175824اتوبان آزادگان میدان نماز نبش چهارراه خرمشهرمیدان نمازاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر

فست فود021229783041310292930اتوبان بابایی بلوار نیرو زمینی مرکز خرید الماس ایرانارتشتهرانتهرانپیتزا ایتالیایی راز

میدان استقاللتهرانتهرانجانبو پرند
اتوبان پرند میدان استقالل خیابان نور چهرراه خورشید جنب 

ساختمان دلفین
سوپرمارکت021567204842.72262080

شهرک سرو آزادتهرانتهرانجانبو سروآزاد
اتوبان تهران کرج شهرک سرو آراد خیابان شهید گودرزی نببش 

565دهم غربی قطعه 
سوپرمارکت021441967512.710330444

اشرفی اصفهانیتهرانتهرانجانبو اشرفی
اتوبان حکیم بعد ازروگذراشرفی اصفهانی خروجی سهیل قهرودی 

1روبروی خیابان باهنر خجسته پور واحد 
سوپرمارکت021440865782.710583863

سوپرمارکت48031343462322.711051886 پالک 37اتوبان خیام خیابان میرزا طاهر نبش کوچه خیاماصفهاناصفهانجانبو اصفهان

عینک دیپلمات شعبه 

مجیدیه
عینک1082021225060791010043896 متری اول پالک 16اتوبان رسالت بین چهارراه مجیدیه و مجیدیهتهرانتهران

سوپرمارکت021778056412.710064708اتوبان رسالت خیابان دردشت نبش کوچه فراهانیرسالتتهرانتهرانجانبو رسالت



رسالتتهرانتهرانسالن زیبایی نگین
اتوبان رسالت خیابان کرمان نبش چهارراه گلبرگ ساختمان 

 کنار داروخانه رضوی همکف2000
سالن آرایش زنانه021778141411211062042

پوشاک نوزاد و کودک3702177198232611034904اتوبان رسالت مجتمع شاپرک طبقه اول پالک رسالتتهرانتهرانبی بی ایس

کیف و کفش68026449717461711121268اتوبان ستاری مجتمع کوروش پالک پیامبرکرجالبرزمارال چرم شعبه کوروش

سوپرمارکت021881908602.710510516اتوبان سعید میدان بهاران خیابان شهید حمید عسگر پالک همیدان بهارانتهرانتهرانجانبو بهاران

سوپرمارکت021881908612.710510817اتوبان شهید محالتی خیابان مخبر شمالی نبش کوچه ناسخیانمحالتیتهرانتهرانجانبو محالتی

محالتیتهرانتهرانجانبو محالتی
اتوبان محالتی چهارراه میثم خیابان کیانی نبش خیابان فتح الهی 

جنوبی
سوپرمارکت021330210652.710211203

محالتیتهرانتهرانجانبو ورامین
اتوبان محالتی چهارراه میثم روبروی مسجد میثم جنب نانوایی 

57گندم پالک 
سوپرمارکت021360246102.711047760

جنت ابادتهرانتهرانباغ رستوران ملووا
اتوبان همت غرب ورودی آبشار جنب  شهرک اسکان باغ رستوران 

ملووا
رستوران021447418702011185832

فست فود071532329211021231763استهبان بلوار قائم نبش خیابان میثم فست فود در به دربلوار قائمشیرازفارسفست فود در به در

فروشگاه کفش طبی لیمو 

طب
کیف و کفش071532342341711034754استهبان خیابان امام خمینی روبروی شهرداری فروشگاه لیمو طبامام خمینیشیرازفارس

فروشگاه اسباب بازی 

پرنسس
اسباب بازی فروشی07153229338811201852استهبان خیابان کارگر سه راه کارگرکارگرشیرازفارس



سوپرمارکت024335541812.710727379 متری مدنی  جنب ساختمان بانک صادرات20اسالم آباد  خیابان شهید مدنیزنجانزنجانجانبو زنجان

سوپرمارکت026377232752.711037781اشتهارد شهرک وحدت بلوار آیت اهلل تقوی نبش کوچه گلستانشهرک وحدتکرجالبرزجانبو کرج

سپاهان شهراصفهاناصفهان1هپی لند شعبه اصفهان
اصفهان سپاهان شهر مجتمع تجاری سیتی سنتر طبقه دوم واحد 

19
پوشاک نوزاد و کودک031365503451350026317

فروشگاه لوازم خانگی350021772739551511149397الغدیرهنگام نبش شمیران نو پالک تهرانپارستهرانتهراندلیناوب

باشگاه های فرهنگی و ورزشی26028322236621711192256الوند زمین های شهرداری خیابان امام سجاد کوچه الوندقزوینقزوینباشگاه آریانا

لوازم التحریر9702832232175621231776الوند میدان الله خیابان دکتر رحیمیان پالک الوندقزوینقزوینلوازم تحریر جهانی

پوشاک مردانه02832227512821231777الوندخیابان امام روبروی آزمایشگاه آبان پوشاک الوندیالوندقزوینقزوینفروشگاه پوشاک الوندی

فروشگاه لوازم التحریر 

عرشیا
لوازم التحریر06152631056821236294امیدیه بازار مرکزی روبروی ایستگاه علی آبادامیدیه بازاراهوازخوزستان

آبمیوه و بستنی06152623380410673028امیدیه خیابان شهدا نبش چراغ قرمز بازار مرکزیشهدااهوازخوزستانبستنی بیستون

سرزمین عجایب061526261011721242952امیدیه شهرک مطهری خیابان کانال جنب موسیقی بامدادشهرک مطهریاهوازخوزستانخانه بازی فسقلی ها

قنادی06152630817510671358امیدیه علی آباد انتهای خیابان شریعتی شیرینی سرای شاخ نباتشریعتیاهوازخوزستانشیرینی فروشی شاخ نبات



سرزمین عجایب021441453003411129611 قلعه جادویی1انتها اتوبان باکری مجتمع ارم سبز شهربازی اتوبان باکریتهرانتهرانقلعه اسرارآمیز

پوشاک مردانه1407733342499510877363انتها پاساژ ازادی نبش پالک آزادگانبوشهربوشهرفروشگاه جورابان

سوپرمارکت72021441743402.710176729انتها خیابان آیت اهلل کاشانی میدان شهرزیبا بلوار تهاون پالک کاشانیتهرانتهرانجانبو شهر زیبا

سوپرمارکت24021771629782.710175875 و 26انتها خیابان پیروزی مقابل خیابان ششم پالک پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی

سوپرمارکت61021777839472.710210885انتها خیابان جشنواره کوچه سیری پالک خیابان جشنوارهتهرانتهرانجانبو تهرانپارس

طالقانیتهرانتهرانسامسونگ رشیدی
 غرفه 25انتها خیابان طالقانی شرقی تقاطع بهار شریعتی پالک 

سامسونگ رشیدی
فروشگاه لوازم خانگی02177644933511059613

کیف و کفش20071362900071711115257انتها خیابان عفیف اباد رو به روی کوچه عفیف آبادشیرازفارسمارال چرم شعبه عفیف

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
خیابان مفتحتبریز

انتها خیابان مفتح خیابان شهیدان لیالبی نبش کوچه شهدای 

62 57گمنام پالک 
سوپرمارکت041347530152.710974539

سوپرمارکت215021447801662.710897133انتها خیابان نواب خیابان شهید غالمرضایی زمزمپالک خیابان نوابتهرانتهرانجانبو زمزم

میوه و سبزی فروشی1021261557591310886427 واحد 171انتها کاشانک ابتدا داراباد سه راه اجودانیه پالک کاشانکتهرانتهرانهایپر میوه آجودانیه

فروشگاه باطری اتومبیل 

باطری سنتر
خدمات اتومبیل602532889059711015517 پالک78 و 76انتهای بلوار جمهوری بین کوچه جمهوریقمقم



فردوسیقزوینقزوینرستوران ایزی دیزی
انتهای فردوسی شمالی جنب کارخانه یخ طهماسبی روبروی پمپ 

بنزین
رستوران02833689979821237354

بازرگانی صابری زاده
خراسان 

رضوی
مواد غذایی2605133759214510710905انتهای مصلی بازاربزرگ حافظ پالک حافظمشهد

فاز سهشهریارتهرانجانبو اندیشه
 خیابان بوستان خیابان مطهری تقاطع اقاقیا محله 3اندیشه فاز 

344 پالک 18فرهنگیان منطقه 
سوپرمارکت021653601402.711046333

سوپرمارکت021653601402.711051397اندیشه فاز دو میدان یاسفاز دوشهریارتهرانجانبو اندیشه

خیابان سپهصومعه سراگیالنهپی لند شعبه انزلی
انزلی خیابان سپه خیابان سپه بعد از مسجد جامع جنب زرگری 

سمیعی
پوشاک نوزاد و کودک013444502891350026244

ایزوگام07152518999811202015اوز بلوار بهروزیان نرسیده به دوراهی کورهبلوار بهروزیاناوزفارسفروشگاه ایزوگام خادم پور

مبلمان07152517008811208923اوز بلوارخلیج فارس فلکه نون القلم مبلمان الوینخلیج فارساوزفارسفروشگاه مبل الوین

فروشگاه لوازم بهداشتی 

ساختمان دریا
تزیینات داخلی منزل07152516750611189214اوز خیابان امام خمینی نبش کوچه عابدینیامام خمینیالرفارس

گل فروشی و تشریفات 

عروس آندیا
اوزفارس

خیابان زمین 

پیما
گل فروشی07152518483821240158 خیابان زمین پیما طبقه همکف10اوز خیابان زمین پیما کوچه 

فروشگاه بستنی فروشی 

شادی
آبمیوه و بستنی07152518114811200020اوز خیابان ملت روبروی بانک کشاورزیملتاوزفارس

آموزشگاه علمی و  آزاد 

کنکور نخلستان آبپخش
شهدابرازجانبوشهر

آبپخش خیابان شهدا خیابان فرهنگ جنب باشگاه فرهنگ 

آموزشگاه نخلستان
آموزشگاه فنی و حرفه ای077348239391311208228



خیابان امامآبیکقزوینجانبو قزوین
آبیک بلوار امام خمینی جنب بانک توسعه تعاون نرسیده به 

چهارراه مصلی
سوپرمارکت028228248212.710726120

پوشاک زنانه53021264526021410581465آجودانیه مجتمع عرش طبقه اول واحد آجودانیهتهرانتهرانوی استار

لوازم آرایشی2207132294065811058542 و 21 پالک 2بازار انقالب خیابان یاس انقالبشیرازفارسمادمازل

لوازم آرایشی6707644456094411174727 غرفه 1بازار پردیس بلوار امامزادهکیشهرمزگانآرایشی بهداشتی یاسی

لوازم آرایشی07644456654411174725 طبقه اول غرفه ه2بازار پردیس بلوار امامزادهکیشهرمزگانآرایش بهداشتی یاسی

لوازم آرایشی2307644456513411174731 غرفه 2بازار پردیس بلوار امامزادهکیشهرمزگانآرایشی بهداشتی یاسی

پوشاک زنانه03142624519811165290بازار چه مطهری جنب پاساژ توحید فروشگاه الهاممطهرینجف آباداصفهانپوشاک الهام

امام خمینیاراکمرکزیکفش دومان
 طبقه 4 پالک 1 کوچه سید ابورضا 9بازار خیابان امام خمینی 

همکف
کیف و کفش08642217745811217238

فروشگاه لوازم خانگی01333221745621214123بازار رشت راسته مسجد کاسه فروشان جنب ساختمان باک سپهبازاررشتگیالنیکتا تجارت گیل

شهید منتظریبابلسرمازندرانجانبو بابلسر
بازار روزشهید رجایی خیابان شهید منتظری روبروی ساختمان 

تجاری پدیده بازارر در حال احداث
سوپرمارکت011322041002.710714794

گلستانپوشاک فیدا
گنبدکاوو

س
پوشاک چند منظوره95017333473811021103203بازار روس سالن جدید غرفه بازار



گلستانکیف و کفش عدنان
گنبدکاوو

س
کیف و کفش77017333421551010499744بازار روس ها سالن اول غرفه بازار

گلستانکیف سعید
گنبدکاوو

س
کیف و کفش100017333468171410376285بازار روس ها غرفه بازار

شال و روسری122202122715185910044520بازار قایم طبقه چهارم پالک تجریشتهرانتهرانغزاله

مبلمان1021661930643321184187بازار مبل ایران شماره سه طبقه همکف پالک یافت آبادتهرانتهرانالدورادو شعبه بی سه

لوازم آرایشی15007644452312411174734بازار مرکزتجاری غرفه بلوار امامزادهکیشهرمزگانآرایشی بهداشتی یانسی

سالن اسپا086322334453411176008باغ ملی خیابان بحرالعلوم جنب سینما عصر جدید مجتمع اطلسخیابان بحرالعلوماراکمرکزیسالن اسپا حال خوش اراک

سوپرمارکت021652310512.710863401باغستان خادم آباد بلوار ولیعصر میدان خاتم ساختمان پارسولیعصرشهریارتهرانجانبو شهریار

گیم نت8021261306352611114916بخش ازگل خیابان نوبهار کوچه گلبهار پالک ازگلتهرانتهرانمیز و بازی

فاز یکاندیشهتهرانجانبو اندیشه
 پالک 12 بلوار طالقانی نبش خیابان ارغوان 1بخش اندیشه فاز 

145
سوپرمارکت021881908602.710284129

سوپرمارکت021322549802.710604706 خیابان گلستان نبش خیابان ولیعصر3بخش اندیشه فاز فاز سهاندیشهتهرانجانبو اندیشه

فاز چهاراندیشهتهرانجانبو کرج غرب
 بلوار آزادی بازار 5 میدان شهدا به سمت فااز 4بخش اندیشه فاز 

ایرانی اسالمی
سوپرمارکت021653601402.710846936



سوپرمارکت0013445287922.710726070بخش انزلی میدان شهدا جنب نانوایی عیسی موسی پالک شهدابندرانزلیگیالنجانبو بندرانزلی

سوپرمارکت0013445287922.710726069بخش انزلی میدان شهداجنب نانوایی عیسی موسی پالک شهدابندرانزلیگیالنجانبو بندرانزلی

استخر081382156362510939919بخش ایثار بلوار ارم مجتمع فرهنگی ورزشی وتوانسعیدیههمدانهمداناستخر شهدای غواص

استودیو عکاسی071532936991711166109بخش ایج خیابان شریعتی جنب ساختمان درمانگاهشریعتیاستهبانفارسآتلیه عکاسی ارشیا

سوپرمارکت07153294000411166111بخش ایج خیابان شهداشهدااستهبانفارسسوپرمارکت همشهری

فروشگاه لوازم خانگی07153292873611166112بخش ایج خیابان شهید دوران کوچه اسفندجدیریاستهبانفارسلوازم خانگی مصطفی میوه

اصفهانامید
آران 

وبیدگل
کافی شاپ031547226331710822293بخش آران وبیدگل دور میدان شهدا آبمیوه وبستنی امیدمیدان شهدا

مرکزیجانبو آستانه
آستانه 

سربند
شهدا

بخش آستانه خیابان شهدا بعد از پاساژ نور مقابل کاالی برق 

میرصفی
سوپرمارکت086384357692.711030622

بهارستانتهرانتهرانجانبو بهارستان
 متری کازرانی بین 18بخش بهارستان بخش بوستان روستا اورین 

107 پالک 7 و 6الله 
سوپرمارکت021565759062.710923015

سوپرمارکت045328230332.711013563بخش بیله سوار خیابان شهید باقری نبش میدان نمازمیدان نمازبیله سواراردبیلجانبو بیله سوار

سوپرمارکت045327239792.711034463بخش پارس اباد خیابان امام جنب ساختمان بانک رفاهخیابان اماماردبیلاردبیلجانبو پارس آباد



سوپرمارکت045327239792.710966214بخش پارس اباد خیابان جمهوری اسالمی نبش خیابان تختیجمهوریپارس آباداردبیلجانبو اردبیل

سوپرمارکت17045327239792.711041316بخش پارس آباد خیابان جانبازان کوچه اول پالک جانبازانپارس آباداردبیلجانبو پارس آباد

عارف
آذربایجان 

شرقی
پرده فروشی041347954181310832657بخش تبریز خیابان الله زار باالتر از چهارراه پاستور فروشکاه عارفالله زارتبریز

مانتو فروشی689021778939191510453628بخش تهران خیابان آیت قبل از ساختمان مترو سرسبز پالک نارمکتهرانتهرانایوان

آموزشگاه موسیقی5021883796452610927851 واحد 80بخش تهران شهرک ه غرب بلوار دادمان پالک خیامتهرانتهرانسامان علوی تهران

پوشاک مردانه1011521646531810516026بخش چالوس هچیرود نمک آبرود پالک نمک ابرودچالوسمازندرانآویشن چالوس

سوپرمارکت64021564290242.710917751بخش چهاردانگه گلشهر نبش میدان گلشهر پالک گلشهرتهرانتهرانجانبو چهاردانگه

سوپرمارکت1021564290242.710895720بخش حکیمیه فاز یک خیابان خرم نبش شبنم پالک حکیمیهتهرانتهرانجانبو حکیمیه

سوپرمارکت086462222022.710933218بخش خمین بلوار قدس روبروی ساختمان اداره پستخمینخمینمرکزیجانبو اراک

رستوران07136704074821137306بخش دوکوهک کوچه رضوانکوهکشیرازفارسشرکت پدیده صوفی شیراز

سوپرمارکت021333837492.710833100بخش دولت آباد میدان بروجردی چهارراه قدسمیدان بروجردیتهرانتهرانجانبو دولت آباد



سوپرمارکت011346474242.711088738بخش رستمکال نبش چهارراه امام طبقه همکف اداره امور مالیاتیخیابان امامبهشهرمازندرانجانبو بهشهر

امام خمینیرودهنتهرانآرایشگاه رز مینیاتور
بخش رودهن بلوار امام خمینی روبروی مخابرات طبقه فوقانی 

1موسسه مالی نور طبقه اول واحد 
سالن آرایش زنانه021765135841711114123

امام خمینیرودهنتهرانجانبو رودهن
بخش رودهن خیابان امام خمینی بعد از خیابان دانشگاه فروشگاه 

52اسپینو پالک 
سوپرمارکت021765063882.710953956

سوپرمارکت086564290242.710841698بخش زاویه خیابان ولی عصرولیعصرمامونیهمرکزیجانبو ساوه

کارگرقرچکتهرانجانبو قرچک
متری نبش خیابان کارگر 30بخش زیباشهر شهرک کارگر بلوار 

ساختمان کوروش
سوپرمارکت021366430012.710861691

سوپرمارکت086422388712.710908090بخش ساوه خیابان زنجانی نبش خیابان مبارزانساوهساوهمرکزیجانبو ساوه

ولیعصرساوهمرکزیجانبو ساوه
بخش ساوه خیابان ولیعصر شرقی نرسیده به میدان عاشورا نبش 

59 پالک 10کوچه ولیعصر شرقی 
سوپرمارکت086422124512.710917302

شهرک علویساوهمرکزیجانبو ساوه
بخش ساوه شهرک علوی ضلع شرقی پارک اقاقیا مجتمع تجاری 

صفا
سوپرمارکت086424824692.710946807

سوپرمارکت159021468532742.710204879بخش شهر قدس بلوار امام خمینی نبش کوی حبیبی پالک امام خمینیقدستهرانجانبو شهرقدس

آزادیقدستهرانجانبو شهرقدس
بخش شهر قدس خیابان آزادی نبش کوچه شهید سلیمی پالک 

23
سوپرمارکت021468416582.710809330

ولیعصرقدستهرانجانبو شهرقدس
بخش شهر قدس میدان ولیعصر خیابان کاج نبش کوچه تالش 

3پالک 
سوپرمارکت021468817202.710749783



ولیعصرشهریارتهرانجانبو شهریار
 17بخش شهریار انتها خیابان ولیعصر میدان دهه فجر بلوار 

105شهریور نبش کوچه رضا عبدالمعتمد پالک 
سوپرمارکت021652708912.710124750

بلوار رزمندگانشهریارتهراندنج
بخش شهریار بلوار رسول اکرم نرسیده به میدان نماز سمت راست 

بلوار رزمندگان اسالم کوچه نرگس
رستوران021652998408223482

بهشتیشهریارتهرانجانبو شهریار
بخش شهریار خیابان بهشتی جنب کوی حسنات روبرویی اداره 

55مخابرات پالک 
سوپرمارکت021652424942.710186031

خیابان کرشتهشهریارتهرانجانبو شهریار
بخش شهریار خیابان کرشته خیابان ترابی بین کوچه گلها وگلریز 

14پالک 
سوپرمارکت021652917202.710309837

سوپرمارکت35021653601402.710788747بخش شهریار خیابان مصطفی خمینی کوچه مفتح پالک مصطفی خمینیشهریارتهرانجانبو شهریار

عینک1021775878152010486679 پالک 2بخش شهید مدنی مجتمع تیراژه نظام آبادتهرانتهرانعینک مولتی اپتیک

متری کاج45کرجالبرزمزون ستاره
 متری کاج جنب پل ازادگان مبل دیزاین 45بخش عظیمیه 

9 واحد 3ساختمان طوبی طبقه 
پوشاک زنانه02632552588811005822

لوازم آرایشی026365314392210292562 ارایشی سراج1 پاساژ کویتیها طبقه 2بخش فردیس فلکه فردوسیکرجالبرزلوازم ارایشی سراج

خیابان امامکرجالبرزجانبو قرچک
بخش قرچک خیابان امام خمینی نرسیده به میدان کالنتری 

روبروی تاالر مارلیک جنب بانک ملت
سوپرمارکت026361729642.711111704

سالن آرایش مردانه026346048252210387949 متری گلشهر بهار غربی بعد از کوچه صبا45بخش کرج گلشهرکرجالبرزسی تو

فروشگاه پوشاک مردانه 

جورابچی
پوشاک مردانه02632223297810755540بخش کرج خیابان شهید بهشتی مقابل کلینیک شهید بهشتیبهشتیکرجالبرز



بلواراستقاللکرجالبرزسالن آرایشی نگین آریایی
بخش کرج عظیمیه بلوار استقالل نرسیده به میدان اسبی کوچه 

147ارکیده پالک 
سالن آرایش زنانه026325042773111105535

سوپرمارکت3026332901301710400512بخش کرج مهرشهر کیانمهر بلوار نور خیابان نماز غربی معراج مهر شهرکرجالبرزمیکس

لوازم التحریر110026325601101111045509بخش کرج میدان نبوت مرکز خرید مهستان واحد نبوتکرجالبرزفروشگاه لوازم التحریر ایران

سوپرمارکت473045326419942.710908617-471بخش گرمی خیابان شهید بهشتی پالک های بهشتیگرمیاردبیلجانبو گرمی

خیامکرجالبرزجانبو گلشهر
بخش گلشهر ویال خیابان خیام غربی روبروی کالنتری فروشگاه 

جانبو
سوپرمارکت026335338102.710778637

گلستانجانبو گنبدکاووس
گنبدکاوو

س
سوپرمارکت017542395702.710926874بخش گنبد کاووس خیابان طالقانی شرقی جنب پاساژ مهرانطالقانی

شیرینی و خشکبار نیما 

شعبه گوهردشت
قنادی51202634420208421089875بخش گوهردشت خیابان اصلی نبش میدان اول پالک گوهردشتکرجالبرز

لواسانلواسانتهرانکوبابا شعبه لواسان
بخش لواسانات بلوار امام خمینی راسته احمداباد اسکای سنتر 

5طبقه 
رستوران021265503261411076346

رسول اکرمکرجالبرزجانبو مارلیک
 متری کسری نرسیده 20بخش مارلیک بلوار رسول اکرم خیابان 

به میدان گلها مقابل بانک سپه
سوپرمارکت026651789392.710791668

مارلیککرجالبرزجانبو مارلیک
بخش مارلیک سرآسیاب خیابان دانش غربی نبش کوچه دوارده 

740پالک 
سوپرمارکت026651004142.710784124

خیابان مدرسماهانکرمانخانه مسافر راسپینا
بخش ماهان خیابان مدرس چهارراه اول سمت چپ خیابان 

کشاورزی درب دوم خانه باغ راسپینا
سفره خانه034337789842711117517



آزادگانکرجالبرزجانبو ماهدشت
بخش ماهدشت میدان آزادگان کنار اداره پست فروشگاه زنجیره 

ای جانبو
سوپرمارکت026373036032.710851843

اردبیلجانبو مشگین شهر
مشگین 

شهر
خیابان مشکینی

بخش مشکین شهر خیابان مشکینی بعد ازساختمان پست تقاطع 

مسجد قاسمیه
سوپرمارکت045325445092.710738972

رسول اکرممالردتهرانجانبو مالرد
بخش مالرد بلوار رسول اکرم انتها خیابان حافظ ساختمان باشگاه 

سابق میثم
سوپرمارکت021651209322.710568254

باشگاه های فرهنگی و ورزشی12026334046502510420992 واحد 3 طبقه 125 پالک 333 خیابان 3بخش مهرشهر فاز مهر شهرکرجالبرزمجموعه ورزشی ترمه

ونکتهرانتهراننگین آفاق ایرانیان
 متری غربی شهید ثانی روبروی خیابان سمنگان 46بخش نارمک 

498پالک 
آموزشگاه هنری و بازیگری0218877674437.510424583

باشگاه های فرهنگی و ورزشی045323224302221033422بخش نمین مجتمع گردشگری حیرانخیابان دانشکدهنمیناردبیلشرکت گردشگری

فست فود077342469751711169745برازجان بلوارمزارعی سه راه شهرکبلوار مزارعیبوشهربوشهرفست فود میالنو

فروشگاه لواطم ورزشی 

المپیک
فروشگاه لوازم ورزشی077342318601010960497برازجان خیابان سازمانی روبروی استادیوم ورزشی فروشگاه المپیکخیابان سازمانیبوشهربوشهر

 درجه38رستوران 
آذربایجان 

شرقی
رستوران041332503151010608313 درجه38برج بلور طبقه دوم رستوران  بلورتبریز

پوشاک مردانه219081383110311611172837برج سعیدیه طبقه دوم واحد بهارستانهمدانهمدانپوشاک فوگو

تجهیزات پزشکی06642616626410829209بروجرد خیابان شهدا جنب داروخانه جالیونسشهداخرم آبادلرستانتجهیزات طبی امیر



گل فروشی1024334576101310857295 بهمن جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه واحد 22بزرگراه  ارتشزنجانزنجانگل سرای نرگس

قنادی2602122984535950020225بزرگراه ارتش خیابان اراج پالک اقدسیهتهرانتهراننان و شیرینی مها

پوشاک نوزاد و کودک021444660901350026308بزرگراه اشرفی اصفهانی مجتمع تجاری تیراژه طبقه زیر همکفپونکتهرانتهرانهپی لند شعبه تیراژه

ساعت فروشی6021886418521510178372بزرگراه اشرفی اصفهانی مجتمع تیراژه طبقه همکف پالک اشرفی اصفهانیتهرانتهرانشرکت زمان نما

سوپرمارکت021669979642.710206039بزرگراه آیت اهلل سعیدی چهارراه یافت آباد ابتدا بلوار معلمیافت آبادتهرانتهرانجانبو یافت آباد

نعمت آبادتهرانتهرانجانبو نعمت آباد
بزرگراه آیت اهلل سعیدی نعمت آباد خیابان طالقانی نبش کوچه 

رها فروشگاه جانبو
سوپرمارکت021558540272.710217308

سوپرمارکت021777071212.710718560بزرگراه باقری خیابان فرجام روبروی ساختمان اداره برقفرجامتهرانتهرانجانبو فرجام

برج میالدتهرانتهرانزیپ الین میالد
بزرگراه چمران خروجی همت برج میالد محوطه غربی مجموعه 

زیپ الین
سرزمین عجایب021447539302610793954

استخر021228972844211129021بزرگراه رسالت اتوبان حقانی خیابان کاویان بوستان بهشت مادرانرسالتتهرانتهراناستخربهشت مادران

متخصص عمومی021778061462610321159 طبقه اول661بزرگراه رسالت چهارراه سرسبز پالک رسالتتهرانتهرانمطب

رسالتتهرانتهرانشال وروسری هرمس
 وکوچه 5 متری اول جنوبی بین کوچه 16بزرگراه رسالت خیابان 

90 پالک 6
شال و روسری021884332371010479972



پوشاک زنانه25021223375811511103977 پالک 1بزرگراه رسالت مجتمع دنیای نور طبقه رسالتتهرانتهرانبوتیک مد لند

پوشاک زنانه3021263032733010921474 ممیز 3بزرگراه رسالت مجتمع دنیای نور طبقه همکف پالک رسالتتهرانتهرانالکچری

کافی شاپ10602177186418610669352بزرگراه رسالت مجتمع شاپرک طبقه اول پالک رسالتتهرانتهرانکافه آرتین

مبلمان021771826641210652352بزرگراه رسالت مجتمع شاپرک طبقه همکفرسالتتهرانتهرانآپادانا

آموزشگاه هنری و بازیگری021777086831910931273بزرگراه رسالت نرسیده به اتوبان باقری مجتمع شاپرک طبقه سومرسالتتهرانتهرانآموزشگاه بازیگری پانیذ

پوشاک چند منظوره021223396121510815695بزرگراه رسالت نرسیده به خیابان کرمان مجتمع دنیای نوررسالتتهرانتهرانکواالسکی

پیامبرتهرانتهرانرستوران آناتولیا
 فودکورترستوران آناتولیا 3بزرگراه ستاریمجتمع تجاری کوروشط 

1واحد 
رستوران021449716122010933843

شهرک شریعتیتهرانتهرانجانبو علی آباد
 متری ماهان کوچه 24بزرگراه شهید رجایی شهرک شریعتی بلوار 

اردانی
سوپرمارکت021558294142.710202009

رستوران021222959321410879915بزرگراه شهید همت برج میالد تهران گذرگاه اصلیشهرک غربتهرانتهرانفرش وی

حافظمرودشتفارسجانبو مرودشت
 متری شهید صدوقی خیابان 20بزرگراه شیراز پارسه خیابان 

حافظ جنوبی خیابان شهید اکبر رضا
سوپرمارکت071653601402.710929483

طالقانیتهرانتهرانجانبو مهرآباد
بزرگراه فتح خیابان طالقانی روبروی شهرک پایگاه یکم شکاری 

کوچه وادی زاده
سوپرمارکت021662868522.710082234



تهرانتهرانجانبو نواب
خیابان محبوب 

مجاز

بزرگراه نواب صفوی خیابان محبوب مجاز غربی جنب ساختمان 

بانک ملی
سوپرمارکت021551798102.710530141

پوشاک نوزاد و کودک021669706481350026316بعد از میدان حر قبل از چهارراه لشگر مجتمع تجاری صبا مالجمهوریتهرانتهرانهپی لند شعبه صبا

سمنانجانبو سمنان
مهدی 

شهر
سوپرمارکت023333418512.711173181بعد از میدان شهدا بلوار انقالب مقابل لوازم یدکی سیف علیانانقالب

جانبو خوی
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044364561772.710846578 خرداد بلوار آزادگان جنب گذر پلیس15بلوار  خرداد15خوی

شال و روسری028322267671521217973 بهمن میدان الله نبش بازار چه طالقانی22بلوار الوندالوندقزوینشال و روسری چارقد

بهمن22زنجانزنجانجانبو زنجان
نبش خیابان اندیشه -خیابان مالصدرا-کوی بسجیان-بهمن22بلوار 

جنوبی
سوپرمارکت024333329542.710747065

سوپرمارکت1083383636302.710905699بهمن خیابان رنجبر ساختمان پالنیوم واحد 22بلوار بهمن22کرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه

استخر عرفان
آذربایجان 

غربی
ارومیه

شهرک 

فرهنگیان
استخر22044338366431810773177 متری شهرک فرهنگیان کوچه 32بلوار 

سوپرمارکت1592071377350582.711108044 فروشگاه اتحاد 75بلوار اتحاد نبش کوچه اتحادشیرازفارسجانبو شیراز

طباخی4021224869231210926834بلوار ارتش بلوار مژدی پالک ارتشتهرانتهرانکالپاچینو

فست فود1021224922911311114703بلوار ارتش بلوار نیروی زمینی نبش خیابان ازگل پالک مینی سیتیتهرانتهرانفست فود بامزی



فست فود131021224402671510957904بلوار ارتش بین خیابان مینی سیتی و امام علی پالک ارتشتهرانتهرانپریل سوخاری

کیف و کفش301021224568191821163204بلوار ارتش پاساژ پرنیان طبقه دوم واحد ارتشتهرانتهرانفروشگاه اول

رستوران102122440895511133886 ممیز 129بلوار ارتش جنب پرپل سوخاری پالک ارتشتهرانتهرانکباب زغالی شمیران

رستوران081383820001450026201بلوار ارم ابتدای جاده استخر عباس آباد سمت چپجاده استخرهمدانهمدانباغ رستوران رز

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
ارومیه

بلوار استاد 

شهریار
سوپرمارکت81044338210292.710604701بلوار استاد شهریار جنب تاالر ملت پالک 

سوپرمارکت01333500030431058174بلوار افتخاری راسته وولکس روبروی سرای تاالب عینکپیرانیرشتگیالنفروشگاه آرمین

فرش و موکت013334508821021214013بلوار افتخاری قبل از ساختمان پمپ بنزینبلوار افتخاریرشتگیالنگالری فرش امیر

امام خمینیآشتیانمرکزیجانبو آشتیان
بلوار امام خمینی قبل از واحد پمپ بنزین نپش خیاباان میرزا 

حسن اشتیانی
سوپرمارکت086372261872.710970752

سوپرمارکت071378226522.711084872بلوار امام خمینی کوچه شهید شفیعیخیابان امامکوارفارسجانبو کوار

سوپرمارکت021764453212.710746476بلوار امام رضا  بعد از رستوران چارسو جنب خیابان شهداء انقالبامام رضاتهرانتهرانجانبو فیروزکوه

سوپرمارکت011323203862.711046172بلوار امام رضا جنب ترمینال مینی بوس رانی همیشه سبزامام رضاساریمازندرانجانبو ساری



کباب سنتی ممتاز
آذربایجان 

غربی
رستوران044333726011021208419بلوار امامت نبش کوی صبا واحد کبابی ممتازامامتارومیه

پوشاک مردانه86011332719431710104994 غرفه 2بلوار امامرضا بازار امام رضا الین غرفه امام رضاساریمازندرانپوشاک شروین

پوشاک مردانه22602532943088102264245بلوار امین  مجتمع شهر  طبقه دوم پالک بلوار امینقمقمپوشاک گوزل

باشگاه های فرهنگی و ورزشی025329380712010761966 باشگاه ورزشی ایلیا2بلوار امین انتهای جمهوری بلوار امینقمقمباشگاه ورزشی ایلیا

فروشگاه محصوالت 

16فرهنگی 
بازی های کامپیوتری1602532933060810402186 فروشگاه 124 پالک 4بلوار امین جنب کوچه بلوار امینقمقم

فروشگاه کیف و کفش 

آرشیدا دو
کیف و کفش1502522931775810769905بلوار امین جنب کوی بلوار امینقمقم

رستوران025326160701511158310  زیرزمین مسجد امام حسین5بلوار امین کوی بلوار امینقمقمغذاکده شایان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی1025329380712010360206 واحد 3بلوار امین نبش رسالت رسالتقمقمباشگاه ایلیا

شال و روسری205025329098401510922255 پاساژ شهر طبقه دوم پالک 16بلوار امین نبش کوچه بلوار امینقمقمروسری فروشی ستیا

کافی شاپ025331711511114429 کافه یوشیتا4 مجتمع شهر طبقه 16بلوار امین نبش کوچه بلوار امینقمقمکافه یوشیتا

ساعت فروشی35021226740151511047034بلوار اندرزگو نبش کاوه پالک اندرزگوتهرانتهرانخانه ساعت اندرزگو



سوپرمارکت013337629912.710837862بلوار انصاری خیابان ارشاد جنب مجتمع پردیسانبلوار انصاریرشتگیالنجانبو رشت

سرویس خواب013337641781011133538بلوار انصاری روبروی ساختمان صنایع دستیشهید انصاریرشتگیالنتشک رمانتیک

رزنهمدانجانبو همدان
آیت اله 

معصومی
سوپرمارکت71081362286452.710920327بلوار ایت اله معصومی کوجه شهید لشکری پالک 

آزادیشیرازفارسرستوران طاقچه
بلوار آزادی بعد از چهارراه باغ تخت و قبل از میدان قایم نبش 

15کوچه 
رستوران07132278058821188046

پوشاک زنانه021220280232210990793 شرقی5 طبقه 51 زنگ 27بلوار آفریقا خیابان سعیدی پالک آفریقاتهرانتهرانمزون وندا

قزوینقزوینجانبو قزوین
آیت اله خامنه 

ای
سوپرمارکت028333397152.710726290چهار راه ولی عصر.بلوار آیت اهلل خامنه ای

جانبو سراب
آذربایجان 

شرقی
 آیت اله کاشانیسراب

بلوار آیت اله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی پاساژ اترک واحد آ 

28
سوپرمارکت041432210202.710852067

سوپرمارکت1071383190562.711009595بلوار باغ حوض جنب نمایندگی ال جی واحد باغ حوضشیرازفارسجانبو شیراز

باشگاه های فرهنگی و ورزشی081383207683610797449بلوار بعثت بعد از ساختمان استانداریبعثتهمدانهمدانباشگاه ورزشی پارمیس

سالن آرایش زنانه814081382005602021218871بلوار بعثت روبروی ساختمان هتل امیران پالک گنجنامههمدانهمدانآرایشگاه ارغوان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی081383860232221223052بلوار بعثت قبل از ساختمان استانداریبعثتهمدانهمدانمجموعه ورزشی آبیاران



فیلم وعکس رونقی
آذربایجان 

غربی
استودیو عکاسی044334690642210617922بلوار بهداری نرسیده به بلوار فردوسی جنب گذر صبا نانفردوسیارومیه

پاسارگادشیرازفارسجانبو شیراز
بلوار پاسارگاد قبل از خیابان پاییز بعد از خیابان سراج جنب 

ساختمان شاهین
سوپرمارکت071653601402.710859420

سوپرمارکت109071653601402.710859405بلوار پاسداران خیابان آقایی پالک پاسدارانشیرازفارسجانبو شیراز

آجیل و خشکبار071384390401331039902بلوار پاسداران فبل از خیابان مبعث بعد از خیابان جهان آراپاسدارانشیرازفارسخشکبار آجیل ماجیل

آموزشگاه زبان7007138328273811170982 و 68بلوار پاسداران قبل از کوچه پاسدارانشیرازفارسزبان شمیم ارغوان شیراز

قالیشویی14031522202741511220521 پالک 4بلوار پلیس کوی ارشاد پلیسزرین شهراصفهانقالیشویی جزیره

لوازم جانبی موبایل103432534615411179015بلوار ترمینال فروشگاه بزرگ معلم واحد چهارراه باغمیشهکرمانکرمانموبایل معلم

تعاونتهرانتهرانجانبو شهر زیبا
 180بلوار تعاون خیابان شربیانی شرقی بعد از خیابان بهاران پالک 

همکف
سوپرمارکت021441591462.710758752

رستوران101735449939921125065بلوار جانبازان جنب سندیکای دستجردی واحد جانبازانکاللهگلستانکبابی پدر خوب

جانبازانشیرازفارسجانبو شیراز
بلوار جانبازان خیابان استاد شهریار جنب ساختمان دبیرستان 

فاطمه الزهرا
سوپرمارکت071372576942.711054979

تاالر پذیرایی017321471441010375599 مجتمع تاالرراحیل15بلوار جرجان خیابان جرجان جرجانگرگانگلستانتاالرپذیرایی راحیل



تهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس
 365بلوار جشنواره خیابان شهید زهدی نبش کوچه اکبری پالک 

367
سوپرمارکت021767013032.710826330

قنادی1034333227431031058396بلوار جمهوری ابتدا هزارویکشب جنوبی واحد جمهوریکرمانکرمان2شیرینی حمید شعبه 

دندانپزشکی و اورتودنسی034326584021310520886بلوار جمهوری اسالمی برج اولهوانیروکرمانکرمانکلینیک دندانپزشکی

حسابداری و حسابرسی454071322792801311097253بلوار جمهوری کوچه چهارم پالک جمهوریشیرازفارسشرکت نوین حسابگران

گیم نت07132288706811097258بلوار جمهوری کوچه چهارم کافی نت نوینجمهوریشیرازفارسکافی نت نوین

عینک3034322674173010828884 و 1بلوار جهاد راسته ه کوچه بلوار جهادکرمانکرمانعینک فارابی

فروشگاه خانه بازی 

سرزمین کوچولوها
بلوار خاندایی روبروی فرهنگسرای مهربلوار خانداییکاشاناصفهان

03155333364

-5
اسباب بازی فروشی2611191108

سوپرمارکت024352741302.710735241بلوار خرمشهر چهارراه معلمخرمشهرابهرزنجانجانبو ابهر

شهید بهشتیساریمازندرانمارال چرم شعبه ساری
بلوار خزر شهید بهشتی روبروی سه راه طبرستان فروشگاه مارال 

1چرم واحد 
کیف و کفش011333498111711115181

استودیو عکاسی081383020183111138962بلوار خواجه رشید ساختمان اطلس طبقه دومبوستان سعدیهمدانهمداناستودیو راش

مات سنتر
خراسان 

رضوی
شریعتیمشهد

بلوار خیام شمالی مجتمع الماس شرق مجتمع الماس شهر طبقه 

سوم
مانتو فروشی05138533660911025765



ساعت فروشی26076226740151511048639 پالک 1بلوار خیام مجتمع سارینا خیامکیشهرمزگانخانه ساعت کیش

رستوران باغ زیتون
خراسان 

رضوی
رستوران105137612336102141869بلوار خیام نبش چهارراه دوم کوچه خیاممشهد

دالورانتهرانتهرانجانبو تکاوران
 مرکزی پالک 9بلوار دالوران خیابان تکاوران شمالی نبش کوچه 

164 2
سوپرمارکت021771382332.710204411

سوپرمارکت252071653601402.711023576بلوار دولت قبل از میدان شهید غالمی پالک دولتشیرازفارسجانبو شیراز

سوپرمارکت5071378226522.711159226بلوار رحمت خیابان فدک نبش کوچه بلوار رحمتکرجفارسجانبو شیراز

پوشاک نوزاد و کودک035323583341010547688بلوار رشید الدین روبروی ساختمان باغ نارنجبلوار رشیدیزدیزدسیسمونی رفاه کودک

استخر034328107483010475768 ساختمان استخر اشکان6بلوار رضوان کوچه الغدیرکرمانکرماناستخر اشکان

سوپرمارکت08132544848510923694بلوار زینبیه کوی سبدبافان جنب ساختمان پارک اللهکاشانیهمدانهمدان2بازارچه شهروند الله 

خدمات اتومبیل031552253642021236484بلوار ساحلی شمالی جنب صنایع بادیرانبلوار ساحلیکاشاناصفهانتنظیم موتور کالسیک

2رستوران باغ زیتون 
خراسان 

رضوی
رستوران25051376213821010002239 پالک 3 ممیز 10 خیابان 10بلوار سجاد بهارستان بلوار سجادمشهد

جانبو بوکان
آذربایجان 

غربی
انقالببوکان

بلوار سربازان گمنام ابتدا خیابان انقالب کنار دفترخانه رسمی 

21شماره 
سوپرمارکت044462788072.711133919



بلوار سردارانکرجالبرزرستوران ایتالیایی سزار
بلوار سرداران شرقی ضلع جنوبی میدان والفجر ساختمان 

ایساتیس طبقه همکف
رستوران026327334371211101325

آجیل و خشکبار02833223005811033128بلوار شمالی نبش کوچه سعادت بلوارقزوینقزوینآجیل خشکباری

سوپرمارکت013338268122.710726149بلوار شهدا سه راه پاستوریزه روبروی بانک مهر اقتصادشهدارشتگیالنجانبو رشت

سوپرمارکت045335103912.710788353بلوار شهدا میدان حکیم نظامیشهدااردبیلاردبیلجانبو اردبیل

سوپرمارکت704081331179122.710904411بلوار شهید بهشتی پالک بهشتیاسدآبادهمدانجانبو همدان

سوپرمارکت3021881908602.710491540بلوار شهید بهشتی نبش کوچه یاس بهشتیتهرانتهرانجانبو دماوند

میدان پلیسقمقمفروشگاه پوشاک مثلث
 بعد از چهار راه 5بلوار شهید دل آذر نبش میدان پلیس ک 

عاشوری
پوشاک چند منظوره025372008011510044143

کیف و کفش011542811481711114256بلوار شهید شیرودی روبروی برج اوجنبش کووچه لطفیشیرودیتنکابنمازندرانمارال چرم شعبه تنکابن

گالری لوستر و شمعدان 

پدیده نور
لوستر فروشی025329028921511018883 متری قائم گالری پدیده نور30بلوار شهید صدوقی مقابل خیابان صدوققمقم

محالتیقمقمآرایشگاه آرین
 مقابل پژوهشکده سپاه جنب 24بلوار شهید محالتی بعد از کوچه 

 ط همکف210پالک 
سالن آرایش مردانه025372379354211215073

مدرسشیرازفارسجانبو شیراز
 ساختمان نگین 7بلوار شهید مدرس خیابان کالنتری نبش کوچه 

پرواز
سوپرمارکت071372576942.711005860



مواد غذایی03432474730511092707بلوار شیراز انتها بلوار نصرمیدان کوثرکرمانکرماننگین بزرگ شهر

سوپرمارکت071383190562.711036055بلوار شیرودی روبروی ساختمان دادگستریشیرودیشیرازفارسجانبو شیراز

کافی شاپ031555829572011207909بلوار صارمی پارک شهید حسن زاده کافه دل آرامبلوار صارمیکاشاناصفهانکافی شاپ دل آرام

سوپرمارکت119083342439302.710999838بلوار طاق بستان روبروی فروشگاه رفاه نبش کوی طاق بستانکرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه

سوپرمارکت6011323203862.711019455بلوار طالقانی خیابان زینبیه نبش زینبیه طالقانیساریمازندرانجانبو ساری

فروشگاه لوازم خانگی01133241703911174871بلوار طالقانی روبروی خیابان شهابیطالقانیساریمازندرانگالری لوازم خانگی عباس

مبلمان011331075541311168154 خرداد15بلوار طالقانی نبش طالقانیساریمازندرانمبلمان دنیز

مبلمان071383456151320057359 متری همایون گالری مبل سعادت20 زندان 2بلوار عدالت برج عدالتشیرازفارسگالری مبل سعادت

قالیشویی و کارواش صدف 

شیراز
عدالت جنوبیشیرازفارس

 خیابان همایون بعد از 58بلوار عدالت جنوبی عادل آباد کوچه 

ایستگاه عادل آباد جنب بستنی فروشی طبقه همکف
کارواش071382582561721237508

مجموعه ورزشی موج 

خورشی
بلوار فردوستهرانتهران

بلوار فردوس شرق ابراهیمی شمالی کوچه چهارم استخر موج 

3خورشید پالک 
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021440909334710973670

بلوار فردوستهرانتهراندندانپزشکی دکتر سیدی
بلوار فردوس شرق بین خیابان گلستان شمالی و رامین شمالی 

3 طبقه دوم واحد 249پالک 
دندانپزشکی و اورتودنسی021440540215011096655



سوپرمارکت1021449695212.711094787بلوار فردوس گلستان جنوبی نبش بنفشه شرقی واحد بلوار فردوستهرانتهرانجانبو بلوار فردوس

سوپرمارکت30071653601402.710860167بلوار فرصت خیابان شیرودی نبش کوچه شیرودیشیرازفارسجانبو شیراز

رستوران07153234070610459578بلوار قایم رو به روی ساختمان آبشاربلوار قائمشیرازفارسرستوران آذربایجان

خدمات اتومبیل031555409332921233778بلوار قطب راوندی حدفاصل بلوار مادر و کلیم کاشانیکلیم کاشانیکاشاناصفهانکارواش باران

مواد غذایی013335744482.511149104بلوار قلی پور نبش کوچه احسانبلوار دانشگاهرشتگیالن2نگین سبز 

کشاورزساریمازندرانجانبو ساری
 متر پایین تراز عبور پایین جنب نمایندگی ایران 50بلوار کشاورز 

1بنز واحد 
سوپرمارکت011332535222.711141128

سوپرمارکت4021367098732.710861710بلوار کشاورز خیابان عبداله زاده پالک  بلوار کشاورزتهرانتهرانجانبو بلوار کشاورز

جانبو ملکان
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041378229882.711047041 متری30 متری و خیاباان 6بلوار کشاورز نبش کوچه کشاورزملکان

سوپرمارکت638031377553152.711092663بلوار کشاورز نبش کوچه پیام پالک کشاورزاصفهاناصفهانجانبو اصفهان

سوپرمارکت4581031343462322.711028890بلوار کشاورز نبش میدان قایمیه پالک میدان قایمیهاصفهاناصفهانجانبو اصفهان

رستوران01732426331710685042بلوار کمر بندی قبل از میدان مفتح واحد اکبر جوجه گرگانکمربندیگرگانگلستانرستورانهای اکبرجوجه



سوپرمارکت4071372576942.711026535بلوار گلستان روبروی هایپر کاج کوچه گلستانشیرازفارسجانبو شیراز

گلستانکرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه
بلوار گلستان گلریزان روبروی اداره شیالت جنب بانک تجارت 

1نبش کوچ باقری واحد 
سوپرمارکت083383861302.710971415

سوپرمارکت021883503532.710691986 مقصودی24بلوار گیشا نبش خیابان گیشاتهرانتهرانجانبو گیشا

شهر صندل
خراسان 

جنوبی
کیف و کفش4605632239479510359137 پالک 4 و 2بلوار مدرس بین کوچه مدرسبیرجند

هایپر مارکت برجیس
خراسان 

جنوبی
سوپرمارکت05632323182121113563بلوار مدرس حاشیه تقاطع محالتیمدرسبیرجند

کیف و کفش028333708201711115251بلوار مدرس قبل از چهارراه محمدرسول اله بعد از کوچه ادیبمدرسقزوینقزوینمارال چرم شعبه قزوین

مرزدارانتهرانتهراننان سحر شعبه مرزداران
 متری الله 35بلوار مرزداران قبل از اشرفی اصفهانی خیابان 

8خیابان بوستان ششم شرقی نبش گلها پالک 
نان فروشی021227383441331033454

پوشاک مردانه071445205061621069415بلوار مطهری روبروی ساختمان مسجد سیدالشهدابلوار معلماقلیدفارسجامعه

مرکز پزشکی83026342012852011132471بلوار مطهری کوچه آزادی بن بست اول سمت چپ پالک مطهریکرجالبرزمرکز پزشکی ورزشی البرز

داروهای گیاهی03155747350410608171بلوار مطهری نرسیده به میدان معلممعلمکاشاناصفهانداروی گیاهی اکسیر حیات

معلمتهرانتهرانجانبو رشت
بلوار معلم  قبل از خیابان طالقانی  میدان معلم ساختمان فروشگاه 

جانبو
سوپرمارکت021332615122.711211980



سوپرمارکت03152274726810347112بلوار معلم روبری ساختمان هنرستان کاوهمعلمزرین شهراصفهانهایپر پروتیین فرزاد

گیالنجانبو آستانه اشرفیه
آستانه 

اشرفیه
سوپرمارکت013421222692.711054113بلوار معین نبش کوچه شهید منعم روبروی ساختمان بانک سپهمعین

خشکشویی086462304351711188954بلوار منتظری شمالی جنب آموزشگاه نوربلوار منتظریاراکمرکزیخشکشویی سعید

باشگاه های فرهنگی و ورزشی344021222782551510960315بلوار میرداماد بین خیابان نفت و مدرس پالک میردامادتهرانتهرانباشگاه ورزشی شراگین

خرازی25021264033631010798516بلوار میرداماد پاساژ رز میرداماد طبقه دوم واحد میردامادتهرانتهرانفروشگاه محسن

فست فود021264035391010821835 تی اس29بلوار میرداماد پاساژ میرداماد طبقه دوم واحد میردامادتهرانتهرانجیم برگر

لوازم آرایشی59021222243261410615679بلوار میرداماد مرکز خرید میرداماد سایت سی واحد میردامادتهرانتهرانفروشگاه گیسو

رستوران350021229238241510939025بلوار میرداماد ورودی مدرس شمالی پالک میردامادتهرانتهرانکافه رستوران توسو

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت96044322538562.710614334 پالک 7بلوار نبوت خیابان براعتی روبروی کوی نبوتارومیه

لوازم یدکی خودرو071373087001010408842بلوار نصر جنب ساختمان بانک رفاه شیشه اتومبیل نصربلوار نصرشیرازفارسشیشه اتومبیل نصر

مواد غذایی103432443160510868917 واحد 2بلوار نصر فروشگاه نگین میدان کوثرکرمانکرمانسوپرگوشت نگین



سوپرمارکت011323203862.711033844بلوار هاشمی نژاد قبل از چهارراه آزادی ساختمان نفیسهاشمی نژادبهشهرمازندرانجانبو بهشهر

سوپرمارکت6071653601402.710921386بلوار هجرت خیابان جاوید بعد از کوچه هجرتشیرازفارسجانبو شیراز

هفت تیرکرجالبرزجانبو کرج
بلوار هفت تیر نرسیده به میدان امام حسین خیابان فردوسی نبش 

353کوچه غفاری پالک 
سوپرمارکت026328608212.710791671

سوپرمارکت081382018772.710836968بلوار والیت قبل از پل رسالترسالتهمدانهمدانجانبو همدان

فروشگاه تجهیزات مدرن 

آشپزخانه ایران زمین
بندر لنگهبندرعباسهرمزگان

بندر لنگه بلوار چمران روبروی تنگه هرمز لوازم آشپزخانه ایران 

زمین
فروشگاه لوازم خانگی076442211831311189207

پارچه فروشی076442201121310937162بندر لنگه بلوار چمران روبروی عمارت فکریبندر لنگهبندرعباسهرمزگانپارچه سرای رویال

کیف و کفش01734231105510187072بندرترکمن خیابان شهید کاسب میوه فروشی یلدیزشهید کاسببندرترکمنگلستانفروشگاه پرنسس

سوپرمارکت268021564290242.710897690 معصوم پالک 14 متری 14بهارستان حسن آباد  حسن آباداسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر

لبنیاتی07733531422531057107بوشهر خیابان سنگی ابتدای خیابان بعثتخیابان عاشوریبوشهربوشهرلبنیات سنتی ماسینه

فست فود146021264547511510862683پاساژ عرش طبقه دومم واحد آجودانیهتهرانتهرانمارونه

طال و جواهر8701732359185410874259پاساژ کاپری طبقه اول پالک پاساژ کاپریگرگانگلستانجواهری رویال



پوشاک مردانه و زنانه7117017323592791010130795پاساژ کاپری طبقه دوم واحد کاپریگرگانگلستانبوتیک کاژیره

پاسدارانتهرانتهرانروسری تاج محل
 1پاسداران روبروی بوستان هفتم مرکز خرید پاسداران طبقه 

52واحد 
پوشاک زنانه02122560599202130880

پاسدارانتهرانتهرانفروشگاه سیدان
 1پاسداران نبش گلستان یکم مرکز خرید پردیس سنتر طبقه 

29واحد 
پوشاک زنانه02122588020811024059

مطهریپاکدشتتهرانجانبو پاکدشت
پاکدشت خیابان شهید مطهری جنب بانک ملی بعداز کوچه 

480مخابرات پالک 
سوپرمارکت021360367042.710788780

سوپرمارکت021762787402.711206102 خیابان معلم  مجتمع تجاری امید3پردیس فازپردیستهرانتهرانجانبو پردیس

بازی های کامپیوتری071364931432611209852 ستارخان انتهای کوچه سمت راست17پل ستارخان کوچه ستارخانشیرازفارسفروشگاه هیت کالب

چینی و بلور407136240832621199739پل معالی آباد بلوار بهشت نبش کوچه معالی آبادشیرازفارسلوازم خانگی مویدی

سوپرمارکت071653601402.710860106پل معالی آباد خیابان کبار روبروی ساختمان امالک شهرآرامعالی آبادشیرازفارسجانبو شیراز

سوپرمارکت024337033732.710726280پونک خیابان ناصر خسروپونکزنجانزنجانجانبو زنجان

فروشگاه کیف و کفش 

عالیجناب
قزوینقزوین

خیابان موسی 

صدر

تاکستان خیابان موسی صدر نرسیده به بازار کیف و کفش 

عالیجناب
کیف و کفش02835237228810557078

تهرانتهرانجانبو دپو تهران شرق
خیابان وصال 

شیرازی

 شرکت 279تقاطع خیابان وصال شیرازی و خیابان مطهری پالک 

اورست مدرن پارس
سوپرمارکت021565431502.710815029



سوپرمارکت011542395702.710726115میدان هفت تیر-تنکابنهفت تیرتنکابنمازندرانجانبو تکاوران

پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی
تهران خیابان پیروزی خیابان کریم شاهیان نبش ائمه اطهار پالک 

151
سوپرمارکت021331762092.711026454

سوپرمارکت55021553977732.711003141تهران خیابان ولیعصر خیابان فرهنگ پالک ولیعصرتهرانتهرانجانبو منیریه

تهرانپارستهرانتهرانژیکاسه تهرانپارس
 46 پالک 111تهرانپارس فلکه اول خیابان گلبرگ نبش خیابان 

2ممیز 
رستوران021777369102010932770

فست فود24021770771201010869056 شرقی پالک 7تهرانپارس فلکه چهارم خیابان توحید خیابان تهرانپارستهرانتهرانتاپ دونر کباب

سوپرمارکت29021553977732.711003131 متری یکم پالک 10تهرانسر بلوار شاهدشرقی نبش خیابان تهرانسرتهرانتهرانجانبو تهرانسر

شیرازفارسجانبو شیراز
شهرک حجت 

آباد
سوپرمارکت071653601402.711035767متری کرونی شهرک حجت آباد جنب ساختمان کارواش35جاده 

سوپرمارکت80021567168832.72264095جاده احمدآباد مستوفی ساختمان شهرداری پالک احمد آبادتهرانتهرانجانبواحمدآباد

سوپرمارکت021563131252.710044093جاده اسالمشهر خیابان امام خمینی خیابان کلهرامام خمینیرباط کریمتهرانجانبو رباط کریم

 آیت اله کاشانیاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر
جاده اسالمشهر خیابان آیت اله کاشانی خیابان مبعث میدان 

1مبعث 
سوپرمارکت021561159452.710284131

سوپرمارکت021360246102.710008319جاده امام رضا خیابان پاکدشت خیابان تربیت بدنیخیابان پاکدشتپاکدشتتهرانجانبو پاکدشت



جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041338557222.710508740جاده ایل گلی کوی سهند جنب ساختمان آپارتمان های فجرایل گلیتبریز

شرکت الهه دوران دوام 

شعبه جاجرود
شریعتیتهرانتهران

جاده آبعلی بعد از پلیس راه جاجرود منطقه کمرد نبش کوچه 

1تختی پالک
مبلمان021762644913321184666

شرکت الهه دوران دوام 

شعبه کمرد
مبلمان540021762644903321184668جاده آبعلی منطقه صنعتی کمرد جنب پل امرسان پالک کمردآبسردتهران

شرکت الهه دوران دوام 

شعبه آبعلی
مبلمان1021762632863321184667جاده آبعلی نرسیده به پمپ بنزین کمرد واحد جاده آبعلیآبسردتهران

رستوران013836387601521208386جاده آستارا به اردبیل روستا ونه بین راسته گردنه حیران رستورانگردنه حیرانآستاراگیالنرستوران حیران

باشگاه های فرهنگی و ورزشی013232048182011114034جاده آستارا به اردبیل روستا ونه بین راسته گردنه حیران کارتینگخیابان دانشکدهآستاراگیالنکارتینگ زیپ بال حیران

خیابان دانشکدهنمیناردبیلکافی شاپ حیران
جاده آستارا به اردبیل روستا ونه بین راسته گردنه حیران کافی 

شاپ
کافی شاپ045469079191321208416

سوپرمارکت10021360255462.710252387جاده پاکدشت ابتدای بلوار شهید قمی چهار راه ساعت پالکشهید قمیپاکدشتتهرانجانبو پاکدشت

جاده ساوهتهرانتهرانجانبو آدران
جاده ساوه اصلی سه راه ادران ما بین خیابان پیامبر و خیابان 

کارگر طبقه همکف تاالر پذیرایی
سوپرمارکت021564507782.710202461

سوپرمارکت021566547152.710206528 متری امام خم22جاده ساوه اصلی نصیر اباد بر خیابان نصیرآباداسالمشهرتهرانجانبونصیرآباد

سوپرمارکت62021563590962.710972845 پالک 4جاده ساوه چهاردانگه خیابان باهنر نبش کوچه یاس باهنراسالمشهرتهرانجانبو چهاردانگه



جاده ساوهرباط کریمتهرانجانبو آدران
جاده ساوه سه راه ادران قلعه میر انتها خیابان شهید تیغی رجایی 

سابق مقابل مسجدحضرت ابوالفضل
سوپرمارکت021887078012.710954331

سوپرمارکت021563182152.710326263جاده ساوه میدان قائم بعد از خیابان حصارک نبش کوچه فردوسمیدان قائماسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر

پوشاک خلیج فارس هپی 

لند
شهرک گلستانشیرازفارس

جاده سپیدان ابتدا شهرک گلستان مجتمع تجاری خلیج فارس 

2400طبقه همکف واحد 
پوشاک نوزاد و کودک071366679561350026310

مصطفی خمینیشهریارتهرانجانبو شهریار
 6جاده شهریار به آدران خیابان مصطفی خمینی بین کوچه میالد 

195 پالک 8و میالد 
سوپرمارکت021657623012.710211889

شهرک شاهدشهریارتهرانجانبو شهریار
جاده شهریار به مالرد بعد از شهرک وایین شهرک شاهدنبش الله 

چهارم
سوپرمارکت021322549802.710971378

رستوران011352762411510986334جاده فریدونکنار به بابلسر راسته اصلیشهرک دریابابلسرمازندرانرستوران سیبو

گلستانتهرانتهرانجانبو گلستان
 متری 15جاده قدیم ساوه بخش گلستان بعداز میدان اول خیابان 

12سلمان دوم پالک 
سوپرمارکت021563116092.710264304

هفت تیرتهرانتهرانجانبو نسیم شهر
جاده قدیم ساوه بخش نسیم شهر میدان فت تیر کوچه پاییزان 

184پالک 
سوپرمارکت021567700312.710054279

سوپرمارکت1021563227642.710268810 ممیز 9جاده قدیم ساوه روبروی میدان باغ مهندس پالک میدان باغاسالمشهرتهرانجانبو سلطان آباد

خیابان گلستانتهرانتهرانجانبو آدران
جاده قدیم ساوه قبل از خیابان سه راه آدران خیابان گلستان 

 متری اصلی نبش کوچه دانش30خیابان 
سوپرمارکت021563366912.72264073

سه راه آدرانگلستانتهرانجانبو سلطان آباد
جاده قدیم ساوه قبل از سه راه آدران انتها خروجی سلطان آباد 

1 متری شهید باهنر پالک 28خیابان 
سوپرمارکت021563223702.710225273



خلیج فارستهرانتهرانجانبو خلیج فارس
جاده قدیم کرج خیابان خلیج فارس روبروی ساختمان بیمارستان 

فیاض بخش
سوپرمارکت021662623542.710153597

سوپرمارکت021361403052.710204405جاده قرچک بلوار امام خمینی روبروی ساختمان پارس سرامخیابان امامقرچکتهرانجانبو قرچک

سوپرمارکت274021361169332.710213921 پالک 10جاده قرچک خیابان زیباشهر نبش کوچه نصر قرچکقرچکتهرانجانبو قرچک

رستوران081343025302221028861جاده گنج نامه ضلع شمالی میدان عباس آبادجاده گنجنامههمدانهمدانرستوران عطر سیب

رستوران081343020673611124422جاده گنجنامه میدان گنج نامه ساختمان تله کابینجاده گنجنامههمدانهمداندهکده توریستی گنجنامه

گنجنامههمدانهمدانشهربازی گنجنامه
جاده گنجنامه میدان گنج نامه ساختمان تله کابین شهربازی 

گنجنامه
سرزمین عجایب081343020673611124419

سوپرمارکت66021224667342.710567529جاده لشگرک شهرک قایم خیابان شهید خدادی پالک شهرک قایمتهرانتهرانجانبو لشگرک

منظریهکرجالبرزجانبو مالرد
 رو به روی 19جاده مالرد به سمت کرج منظریه نبش گلستان 

رنگ سمن
سوپرمارکت026366430012.710727362

استخر1026366191103411170348 استخر لوتوس واحد 24جاده مالرد گلستان گلستانکرجالبرزاستخر لوتوس

عینک52017325225421410398041جاده ناهارخوران خیابان عدالت ناهار خورانگرگانگلستانساعی

امام حسینورامینتهرانجانبو ورامین
جاده ورامین میدان امام حسین خیابان قدس جنب ساختمان 

سینما قدس
سوپرمارکت021362852262.710183102



تعمیرگاه اتومبیل02536222931810391275جعفریه ابتدای بلوار امام  خمینیامام خمینیقمقممکانیکی علی

قمقمتابلو و مهرسازی شعبانی
خیابان امام 

خمینی
تابلو و مهر سازی025362227881310210880جعفریه خیابان امام خمینی روبروی اداره پست

قمقمرستوران آل یاسین
خیابان امام 

خمینی
رستوران0253622373710779213جعفریه خیابان امام خمینی روبروی مخابرات

قمقماستودیو عکاسی کیان
خیابان امام 

خمینی
استودیو عکاسی025362229931510213697جعفریه خیابان امام خمینی روبروی مسجد خاتم

قمقمکبابسرای احسان
آیت اله خامنه 

ای
رستوران02536223233710897031جعفریه خیابان آیت اله خامنه ای کبابی احسان

لوازم جانبی موبایل02536224066850010306جعفریه خیابان شهید مطهری خدمات کامپیوتر دهقانیمطهریقمقمخدمات کامپیوتر دهقانی

باشگاه ورزشی بانوان 

پارسیس
باشگاه های فرهنگی و ورزشی305025329130024011091617 پالک 21 و 19 بین رسالت 24جمهوری انتهای کوچه جمهوریقمقم

پاسدارانتهرانتهرانارشیدا
 مجموعه ورزشی 1414جمهوری مابین یاسری و سلیمانیه پالک 

ارشیدا
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021225710831710940733

سالن آرایش زنانه9025324008292211201658جمهوری میدان سپاه بلوار اخالقی سمت چپ پالک  سپاهقمقمآرایشگاه دیدنی

سوپرمارکت1083382381312.711015860جنب میدان آزادی واحد آزادیکرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه

سوپرمارکت1083372953762.711016355جنب میدان غدیر شهناز واحد میدان غدیرکرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه



فست فود017345288751010102710جنب میدان وحدت روبروی غرفه راهنمایی رانندگیوحدتآق قالگلستانپیتزا اسالم

کافی شاپ011523279371021234188جنب هتل امیر کافه الگانتنوشهرنوشهرمازندرانکافه الگانت

سوپرمارکت021446185062.710804276 متری گلستان شاهین شمالی کوچه سعید35جنت آباد جنت ابادتهرانتهرانجانبو جنت آباد

خدمات اتومبیل1807732444485811202329چمران نبش کوچه ساحل چمرانبوشهربوشهردزدگیر و سیستم هامان

سوپرمارکت013445407782.710727388چهار راه چراغ برق روبه روی خانه معلممعلمبندرانزلیگیالنجانبو بندرانزلی

سوپرمارکت071653601402.710972682چهار راه چنچنه ابتدای خیابان جهاد سازندگی ساختمان رزچهارراه چنچنهشیرازفارسجانبو شیراز

سوپرمارکت071653601402.710972654چهار راه چنچنه ابتدای خیابان جهاد سازندگی ساختمان رزچهارراه چنچنهشیرازفارسجانبو شیراز

سوپرمارکت031322958041021225601چهار راه ولی عصر روبروی بانک ملت چای سوریولیعصراصفهاناصفهانچای سوری

گل فروشی011323231411710517790چهاراره امیرکبیر نبش ضلع شرقی امیرکبیرامیر کبیربابلمازندرانگل فروشی خوشه

تهرانتهرانهپی لند شعبه صبا
چهار راه امیر 

اکرم
پوشاک نوزاد و کودک2021669706481321177678چهاراه امیر اکرم خیابان لبافی نژاد نبش خیابان مظفر پالک 

پوشاک مردانه2602177282907910731608چهاراه نظام اباد مجتمع تجاری امیر طبقه همکف پالک نظام آبادتهرانتهرانکارینو



نارمکتهرانتهرانهپی لند
چهارراه امیر اکرم خیابان لبافی نژاد خیابان برادران مظفر کوچه 

15صدیقی پالک
پوشاک نوزاد و کودک021664863131310417956

ولیعصرتهرانتهرانهپی لند صبا
چهارراه امیراکرم خیابان لبافی نژاد نبش خیابان برادران مظفر 

2پالک 
پوشاک نوزاد و کودک021669706481350020169

پوشاک زنانه35031554708601021236549چهارراه آیت اهلل کاشانی مجتمع تجاری ملت پ  آیت اله کاشانیکاشاناصفهانپوشاک پانژه

عطر فروشی4703155455377811199974چهارراه آیت اله کاشانی مجتمع ملت پالک  آیت اله کاشانیکاشاناصفهانعطر و ادکلن قصر میثاق

سوپرمارکت41045334588812.710763212چهارراه باغمیشه خیابان مفتح پالک چهارراه باغمیشهاردبیلاردبیلجانبو اردبیل

خیابان باسکولشیرازفارسجانبو شیراز
چهارراه بنفشه قبل از خیابان باسکول نادر روبروی ساختمان پایانه 

مسافر بری درون شهری
سوپرمارکت071653601402.710929485

پوشاک نوزاد و کودک33021266504921010443191 واحد 14چهارراه پاسداران ابتدا خیابان دولت پالک پاسدارانتهرانتهرانگد

پوشاک مردانه081325190091511179332چهارراه تختی ابتدا خیابان تختیچهارراه اعظمهمدانهمدانپوشاک اطلس

ارسنجانفارسباشگاه بدنسازی انرژی
چهارراه ثبت 

احوال
باشگاه های فرهنگی و ورزشی071342502161711207628چهارراه ثبت احوال برج شکوه طبقه دوم

جام جمسنندجکردستانجانبو سنندج
چهارراه جام جم ابتدا خیابان سعدی مجتمع بام سعدی طبقه 

همکف
سوپرمارکت087336112992.711082611

سوپرمارکت0713226347332207590چهارراه چنچنه جنب خیابان اصلیچهارراه چنچنهشیرازفارسالین



باشگاه های فرهنگی و ورزشی1071322624781721222929چهارراه حافظیه روبروی کارواش فریدونی باشگاه برسام واحد حافظیهشیرازفارسباشگاه ورزشی برسام

صنایع دستی07132282759910662928چهارراه حافظیه میدان اطلسی روبروی ساختمان هتل پرسپولیسحافظیهشیرازفارسسرای دل

پاسدارانتهرانتهرانآموزشگاه نصر انسان
 6چهارراه خاقانی خیابان هاشمی خیابان سعدی شرقی پالک 

3طبقه 
آموزشگاه هنری و بازیگری021774240401621207372

سوپرمارکت12071653601402.710897698چهارراه خیرات خیابان خیام روبروی کوچه خیامشیرازفارسجانبو شیراز

ساعت فروشی07143522771610313886چهارراه سعیدیه روبوری کتابخانه عمومیسعیدیهارسنجانفارسدنیای ساعت

کرمانشاهکرمانشاه2لبنیات سنتی فرخ منش 
چهارراه سی 

متری
لبنیاتی083383846291011075633چهارراه سی متری کوچه شهید معتمدی

شهداسنندجکردستانجانبو سنندج
 شهریور روبروی ساختمان پارکینگ 17چهارراه شهدا ابتدا خیابان 

شبانه روزی
سوپرمارکت087331792702.711082606

سوپرمارکت087332382212.711041820چهارراه صفری جنب میدان مولوی ساختمان جانبومولویسنندجکردستانجانبو سنندج

پوشاک چند منظوره630026322338551821207545چهارراه طالقانی جنب پارک شرافت خیابان بهارپالک طالقانیکرجالبرزپوشاک آلما جین شعبه

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
چهارراه گمرکتبریز

چهارراه الله روبروی پالستیک ایرانیان جنب داروخانه عربیه پالک 

138
سوپرمارکت041347530142.710974536

لوازم التحریر017324289531011134666چهارراه مدرس ابتدا خیابان بعثت سمت راستمدرسگرگانگلستانسه قصه



سوپرمارکت026327518652.710727352چهارراه مصباح خ ذوب اهنچهارراه مصباحکرجالبرزجانبو کرج

عینک026328065313611129240چهارراه مصباح نرسیده به خیابان مصباح کنار بانک سپهچهارراه مصباحکرجالبرزعینک هوبان شعبه مصباح

فرش و موکت01732222446102164259 موکت بهار5چهارراه میدان نبش گاراژ شهابی روبروی افتاب چهارراه میدانگرگانگلستانفرش بهار

پوشاک مردانه434021776986211010151430چهارراه نظام اباد پاساژ امیر طبقه زیر همکف پالک نظام آبادتهرانتهرانگروه پارسیان

نظام آبادتهرانتهرانمجموعه ورزشی لیان
چهارراه نظام آباد خیابان سبالن شمالی نبش کوچه بی غم 

مجموعه ورزشی لیان
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021884146962010084944

خیابان شریفاصفهاناصفهانجانبو اصفهان
چهارراه نقاشی خیابان شریف واقفی نبش کوچه موسوی جنب 

96بانک صادرات طبقه همکف پالک 
سوپرمارکت031343462322.711030960

داروخانه03152237121811114866چهارراه نماز ابتدای خیابان شهید رجاییمیدان نماززرین شهراصفهانداروخانه دکتر سلحشوری

یافت آبادتهرانتهرانجانبو یافت آباد
چهارراه یافت آباد پایین ترخیابان شهید بنایی نبش چهارراه 

حمیدی مجتمع نگین
سوپرمارکت021661351622.710766519

سوپرمارکت026345864182.711127381حصارک باال بلوار آزادی نبش کوچه میرتقیآزادیکرجالبرزجانبو حصارک

حکیمیهتهرانتهرانجانبو حکیمیه
حکیمیه بلوار شهید حسن عبدالرضا نبش خیابان بهشت پالک 

137
سوپرمارکت021770129042.710832721

سوپرمارکت2021550013652.710771849 پالک 6 متری میعاد نبش کوچه 20خانی آباد نو خانی آباد نوتهرانتهرانجانبو خانی آباد



کارواش086463372352311180125خمین بلوار پاسداران نرسیده به میدان نماز کارواش پاسارگادپاسداراناراکمرکزیکارواش پاسارگاد

سوپرمارکت20011323203862.710807998خیابان  فرودگاه خیابان ربیع زاده پالک فرودگاهبهشهرمازندرانجانبو بهشهر

سوپرمارکت274021361169332.710260031 پالک 10 متری ولیعصر نبش کوچه نصر 12خیابان ولیعصرقرچکتهرانجانبو رباط کریم

سوپرمارکت8025651004142.710977897 پالک 35 و 33/1 خرداد بین کوچه 15خیابان  خرداد15قمقمجانبو قم

سوپرمارکت011323227252.710870500 خرداد خیابان شهابی نبش کوچه غفران15خیابان  خرداد15ساریمازندرانجانبو ساری

خانه بازی کودک سرزمین 

عجایب
سرزمین عجایب071527280383410983753 خرداد طبقه دومِ مجتمع ابوالفضل15خیابان  خرداد15المردفارس

سوپرمارکت496011523272982.710794837 خرداد کوی شهید رزاقی پالک 15خیابان  خرداد15نوشهرمازندرانجانبو نوشهر

نان فروشی5502188417761910706815 متری اول مجیدیه نبش کوچه دوم پالک 16خیابان رسالتتهرانتهراننان سحر عاملیت مجیدیه

سوپرمارکت011441544502.710692760 شهریور بلوار طالب آملی نبش ساختمان بانک ملی17خیابان شهریور17آملمازندرانجانبو آمل

جانبو میاندوآب
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044453324812.710775690 شهریور روبروی کوچه احمدیان17خیابان شهریور17میاندوآب

شهریور17تهرانتهرانجانبو شکوفه
 شهریور شمالی چهارراه شمس خیابان ابن سینا روبرو 17خیابان 

سینما ناهید
سوپرمارکت021331461562.710385649



پوشاک نوزاد و کودک023322441241350026293 شهریور نبش کوچه فریدنیا17خیابان شهریور17شاهرودسمنانهپی لند شعبه شاهرود

سوپرمارکت1024335590592.711054420 خرداد امجدیه واحد 15 شهریور نرسیده وزشگاه 17خیابان شهریور17زنجانزنجانجانبو زنجان

لبنیاتی083382123191011075634 شهریوربرق پایین تر از چهارراه آتش نشانی17خیابان شهریور17کرمانشاهکرمانشاه1لبنیات سنتی فرخ منش 

آموزشگاه آرایشگری 

مهرگان
سالن آرایش زنانه13025377163142610729563 اول خیابان هالل احمر پالک 2 دی باجک 19خیابان دی19قمقم

سوپرمارکت176021771261982.710062433 شرقی بعد از میدان پروین پالک 196خیابان تهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس

جانبو خوی
آذربایجان 

غربی
خوی

 20خیابان 

بهمن
سوپرمارکت044363634212.710581608 بهمن نرسیده به ساختمان اداره گاز ساختمان شکوه20خیابان 

خیابان امامشیرازفارسجانبو شیراز
 متری شهید 30 متری امام خمینی اول خیابان 20خیابان 

4 پالک 24دستغیب نبش کوچه 
سوپرمارکت071378226522.711133634

گل فروشی071527200642211213921 معصوم مجتمع ارکیده گلسرای امید14 بهمن خیابان 22خیابان بهمن22المردفارسگلسرای امید

سوپرمارکت2083482257772.710931115 بهمن خیابان رنجبر ساختمان پالنیوم پالک 22خیابان بهمن22کرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه

فست فود07143334154810934586 بهمن ورودی ه ردیف سمت چپ22خیابان باقر شهرمرودشتفارسپیتزاپیتزا

جانبو میاندوآب
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044452676422.710849764 متری نبش خیابان استقالل24خیابان میدان استقاللمیاندوآب



جانبو اهر
آذربایجان 

شرقی
اهر

 35خیابان 

متری
سوپرمارکت041442230022.710706312 متری صاحب الزمان نبش کوچه فردوسی35خیابان 

فروشگاه کیف و کفش 

هرگاهی
متری صدوق45قمقم

 جنب بستنی داش 13 و 11 متری صدوق بین کوچه 45خیابان 

علی
کیف و کفش02532919153811131768

امام حسینقمقمجانبو قم
 متری امام حسین تقاطع 20 متری صدوق خیابان 45خیابان 

حیابان پاسداران
سوپرمارکت025328896872.710627969

آموزشگاه زبان02532922020152252510 آموزشگاه زبان شیوا22 متری صدوق نبش کوی 45خیابان متری صدوق45قمقمآموزشگاه زبان شیوا

گلشهرکرجالبرزمارال چرم گلشهر کرج
 متری گلشهر خیابان درختی بعد از بانک تجارت مارال 45خیابان 

چرم
کیف و کفش026335537781711114955

ابوذرتهرانتهرانجانبوابوذر
خیابان ابوذر پپل پنجم خیابان ده حقی نبش خیابان عالمه امینی 

141پالک 
سوپرمارکت021344880602.710861723

سوپرمارکت021564290242.710916976خیابان ابوذرخیابان پیامبرنبش کوچه نیلوفپیامبرتهرانتهرانجانبو پیامبر

زعفران سحرخیز شعبه 

احمد اباد

خراسان 

رضوی
آجیل و خشکبار05138431542510836547 نبش کوچه نشاط9خیابان احمدآباد خیابان احمداباد احمد آبادمشهد

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت17041344233252.710604694خیابان اخونی جنب بانک ملی پالک خیابان اخونیتبریز

تعمیرگاه اتومبیل025365004451010783150خیابان اراک بعد از پل هوایی نیروگاه مکانیکی رضاخیابان اراکقمقممکانیکی رضا

خدمات اتومبیل1502536500645710850107خیابان اراک نرسیده به قبرستان نو پالک خیابان اراکقمقمباطری سازی ایران



پوشاک زنانه1025377114043010466751 پالک  Aخیابان ارم پاساژ الغدیر زیرزمین بلوک خیابان ارمقمقملباس زنانه آستارا

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت72041328299242.710795202خیابان اره گر نرسیده به شریفی روبروی کبابی اصالنی پالک خیابان اره گرتبریز

جانبو بوکان
آذربایجان 

غربی
خیابان استادبوکان

خیابان استاد په شیو جنب گذر مشاور امالک آزاد روبروی کوچه 

اورژانس
سوپرمارکت044322538562.710789965

سوپرمارکت784021223292832.710070546خیابان استاد نبش کوچه کیومرثی پالک مجیدیهتهرانتهرانجانبو استاد حسن

مرکز اپتیک رامیار
آذربایجان 

غربی
عینک6044334322001521216060خیابان استادان رو به رو اداره اوقاف نبش کوی خیابان استادانارومیه

نوتالبار
آذربایجان 

غربی
لبنیاتی044334508391110699676خیابان استادان روبروی اداره اوقاف جنب واحد قنادی کریمیخیابان سعدیارومیه

پوشاک زنانه02833664112521031118خیابان استاندارد جنب ساختمان درمانگاه پارسیاناستانداردقزوینقزوینلباس زیرمروارید

تهرانتهرانجانبو یوسف آباد
خیابان اسد 

آبادی
سوپرمارکت102021564290242.710899174 پالک 12خیابان اسد آبادی نبش خیابان 

امام خمینیاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر
 متری امام خمینی بعد از خط آهن نبش 20خیابان اسالمشهر 

22 و 21 قطعه 2کوچه ارکیده 
سوپرمارکت021566932622.710789159

سوپرمارکت334021361407072.710883199 متری تختی پالک 16خیابان اسالمشهر خیابان تختیتهرانتهرانجانبو اسالمشهر

شهدابوشهربوشهرگالری رادمان
خیابان اصلی ابتدا خیابان شهدا پاساژ ملت الین وسط گالری رضا 

عبدالهی
پوشاک مردانه077333369432011005150



لوازم آرایشی22077333323491021194576خیابان اصلی خیابان دانش آموزمرکزخریدپالک خیابان اصلیبوشهربوشهرپاتروشکا

تقاطع اداره بندربوشهربوشهررستوران بره سفید
خیابان اصلی خیابان دهقان روبروی درب خروج گمرک رستوران 

0بیرون بربره سفید پالک 
رستوران077333307981021148236

ساعت فروشی077333278221510818962خیابان اصلی خیابان لیان شرقی بازار قدیمخیابان اصلیبوشهربوشهرساعت فروشی بوالخیری

مطب دندانپزشکی دکتر 

شهبازی
آفریقاتهرانتهران

 4خیابان افریقا باالتر از وحید دستگردی خیابان ناصری پالک 

25واحد
دندانپزشکی و اورتودنسی021220207231511184859

فرش و موکت081325125051110458079خیابان اکباتان جنب ساختمان کفش ملیامام خمینیهمدانهمدانفرش ملی

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044323307002.711084868خیابان المهدی اسالم آباد دو جنب واحد اهن فروشیخیابان المهدیارومیه

پوشاک مردانه و زنانه01732235650102161069خیابان امام بازار امام واحد سالن دومامام رضاگرگانگلستانپوشاک عباسی

جانبو سلماس
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت586044322538562.710972712خیابان امام باالتر از فلکه اهلل جنب بانک مهر ایران پالک خیابان امامسلماس

سوپرمارکت2685021765035122.710921657خیابان امام بعداز ساختمان شورا پالک خیابان امامرودهنتهرانجانبو رودهن

تولید و پخش کت و شلوار 

بهپوشان
کت و شلوار مردانه3025366672581710097221خیابان امام بلوار مدرس خیابان تقوی جنوبی نبش کوچه خیابان امامقمقم

فروشگاه لوازم خانگی1017458372041010633631خیابان امام جنب بانک صادرات سیسمونی واحد امام خمینیگالیکشگلستانسیسمونی وپوشاک بچه گان



کتابفروشی013332200981811136620خیابان امام جنب پاساژ ساالرخیابان امامرشتگیالنکتاب فرازمند

همدانجانبو همدان
کبودرآهن

گ
سوپرمارکت081352238312.710779321خیابان امام جنب ساختمان تاالر گلهاخیابان امام

سوپرمارکت17011441544502.710980435خیابان امام جنب مرکز بهداشت پالک خیابان امامساریمازندرانجانبو نور

سوپرمارکت304086354533332.711025832خیابان امام جنب میدان معلم پالک خیابان امامکمیجانمرکزیجانبو کمیجان

گیم نت103152223887811170402خیابان امام جنوبی جنب بانک ملت واحد خیابان امامزرین شهراصفهانکافی نت قاصدک

گلستانپیتزا الوینو
گنبدکاوو

س
فست فود01733223053510769236خیابان امام جنوبی روبروی ساختمان سینما ایرانامام خمینی

رستوران103152210174811147013خیابان امام جنوبی نبش جوی ساحل واحد خیابان امامزرین شهراصفهانچلو کبابی دایی قاسم

فروشگاه مولینکس
آذربایجان 

شرقی
خیابان امامتبریز

خیابان امام چهارراه منصور مجتمع تجاری اطلس جنب بانک ملی 

20فروشگاه مولینکس پالک 
فروشگاه لوازم خانگی041371386311011080149

فست فود01735422244510155403خیابان امام حسین کنار واحد پارک امام حسینامام خمینیکاللهگلستانپیتزا الگیدا

امام خمینیاراکمرکزیجانبو اراک
خیابان امام خمینی بعد ازخیابان مهدی سلطانی روبروی خیابان 

جهانگیری
سوپرمارکت086327647332.710971380

پارچه فروشی02833229079811096974خیابان امام خمینی پاساژ صفاامام خمینیقزوینقزوین2گالری پارچه ترمه 



پوشاک زنانه071532308331711166115خیابان امام خمینی جنب ساختمان بانک انصارامام خمینیاستهبانفارسفروشگاه لباس لچک

سوپرمارکت024342228552.710749787خیابان امام خمینی جنب ساختمان بانک کشاورزیخیابان امامزنجانزنجانجانبو زنجان

گلستانجانبو گنبدکاووس
گنبدکاوو

س
خیابان امام

خیابان امام خمینی جنوبی بعد از تقاطع مدرس ساختمان چراغ 

قرمز
سوپرمارکت017333439332.711048122

گلستانمانتو سرا
گنبدکاوو

س
پوشاک زنانه017333325901021102219خیابان امام خمینی جنوبی پاساژ طباطباییامام خمینی

گلستانجانبو گنبدکاووس
گنبدکاوو

س
سوپرمارکت017322669742.711025812خیابان امام خمینی جنوبی ساختمان پارسخیابان امام

گلستانباشگاه فرازان
گنبدکاوو

س
امام خمینی

خیابان امام خمینی جنوبی مقابل ساختمان حالل احمر باشگاه 

فرازان
باشگاه های فرهنگی و ورزشی017333476121021107549

امام خمینیاصفهاناصفهانگالری مبل نیاوران
خیابان امام خمینی خیابان شریف شرقی روبروی بانک ملت گالری 

مبل نیاوران
مبلمان0313332381982202514

پوشاک چند منظوره071532243161710967357خیابان امام خمینی راسته سینماامام خمینیاستهبانفارسپوشاک مهدی

اصفهانخشکشویی خانواده
آران 

وبیدگل
خشکشویی031547382511711185294خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی نبش والیت ششمامام خمینی

کافی شاپ086463339081321228311خیابان امام خمینی روبروی بیت امام کوچه شهید عزیزیانامام خمینیخمینمرکزیکافه بن بست

آجیل و خشکبار02833223005811033139خیابان امام خمینی روبروی خیابان عبید زاکانیخیابان امامقزوینقزوینآجیل خوشکباری دو



سوپرمارکت1561013443370302.710946332خیابان امام خمینی روبروی ساختمان مخابرات پالک خیابان امامصومعه سراگیالنجانبو صومعه سرا

گلستانکیف و کفش سلویا
گنبدکاوو

س
کیف و کفش114017332407571010611329خیابان امام خمینی شمالی مجتمع تجاری قابوس واحد امام خمینی

رستوران301734369815531027567خیابان امام خمینی کوچه انقالب امام خمینیبندرگزگلستانکبابی نیما

پوشاک زنانه01732268104910114690خیابان امام خمینی کوچه زرین گل پوشاک نیکوامام خمینیگرگانگلستانپوشاک نیکو

سوپرمارکت013428210702.710751859خیابان امام خیابان اصلی ساختمان فروشگاه جانبوخیابان امامکیاشهرگیالنجانبو رشت

فرش و موکت013332273431121214562خیابان امام خیابان بحرالعلوم روبروی ساختمان آژانس علیخیابان بحرالعلومرشتگیالنگالری فرش محسن شفیعی

لوازم آرایشی02832235158510801067خیابان امام خیابان یادگار امام نبش کوچه غفاریخیابان امامالوندقزوینآرایشی و خرازی فریدفر

رستوران01736225579102173365خیابان امام رضا روبروی ساختمان بانک تجارت مرکزیامام رضاعلی آبادگلستانرستوران حاج علی

سوپرمارکت011522187202.710831169خیابان امام روبروی بانک سپه ساختمان امیرخیابان امامچالوسمازندرانجانبو چالوس

جانبو هشترود
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت1041526272282.711047043خیابان امام روبروی بانک کشاورزی جنب مهدکودک کوثر واحد خیابان امامهشترود

سوپرمارکت011425450662.711026699خیابان امام روبروی بانک ملت ساختمان فقیهیخیابان امامجویبارمازندرانجانبو جویبار



خرازی01732224416510188733خیابان امام روبروی ساختمان هتل خیام واحد فروشگاه ماکسیمامام خمینیگرگانگلستانماکسیم

سوپرمارکت1011323203862.711054565خیابان امام روبروی سینما بهمن جنب بانک سرمایه واحد خیابان امامبهشهرمازندرانجانبو بهشهر

سوپرمارکت827025389348892.710955482 و بوستان پالک 39خیابان امام زاده ابراهیم بین کوچه امام حسینقمقمجانبو قم

فروشگاه لوازم خانگی07153223420810633912خیابان امام زاده راسته ه باازار هخیابان امام زادهاستهبانفارسلوازم خانگی پرچمی

اسباب بازی فروشی107153223280810722852خیابان امام زاده سه راه کارگر واحد تعاوناستهبانفارسفروشگاه توفیقی

کافی شاپ4702833243061821210172خیابان امام کاروانسرای سعدالسلطنه سرای قیصریه حجره خیابان امامقزوینقزوینکافه عینک ارثیه

سوپرمارکت011446667582.711052364خیابان امام کوچه حسینی سومین ملک سمت راستخیابان امامچمستانمازندرانجانبو چمستان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی086322182962211178091خیابان امام کوچه شهید عراقی الله یکخیابان اماماراکمرکزیباشگاه الماس

لوازم آرایشی300283224223182209026خیابان امام مجتمع تجاری پارسیان طبقه همکف واحد خیابان امامالوندقزوینگالری توتیا

سوپرمارکت013448116602.710809554خیابان امام میدان نماز ساختمان هتل تتیس طبقه همکفمیدان نمازآستاراگیالنجانبو آستارا

رستوران01735838924510811745خیابان امام نبش خیابان هشتم شهریورامام خمینیگالیکشگلستانکبابی عمو خلیل



خیابان امامقمقمپوشاک رضایی
 راه هفت تیر فروشگاه رضایی پالک 4خیابان امام نرسیده به 

549/551
پوشاک مردانه025366155631350010824

لبنیاتی103152241806821228710خیابان امام نرسیده به مسجد قمر بنی هاشم واحد خیابان اماماصفهاناصفهانلبنیات حقیقت

امیر آبادتهرانتهرانجانبو امیرآباد
خیابان امیر آباد خیابان کارگر شمالی روبروی دانشگاه فنی نبش 

کوچه هشتم
سوپرمارکت021883503532.710461831

نان فروشی025553182241321238580خیابان امیر کبیر نان آرداامیر کبیرقمقمنان آردا

ساریمازندرانجانبو ساری
خیابان امیر 

مازندرانی

خیابان امیر مازندرانی بعد از بیمارستان امام خمینی روبروی 

مبلمان آپادانا
سوپرمارکت011323203862.710746474

باشگاه های فرهنگی و ورزشی031553364612021236478خیابان امیرکبیر روبروی بانک صادراتامیر کبیرکاشاناصفهانباشگاه ورزشی پایدار

آموزشگاه هنری و بازیگری011323657031011185333خیابان امیرکبیر شرقی فردوس آموزشگاه اثر انگشتامیر کبیربابلمازندرانآموزشگاه اثر انگشت

فروشگاه لوازم خانگی1802133138353710623732خیابان امیرکبیرشرقی مجتمع پردیس طبقه دوم واحد انقالبتهرانتهرانستاری

سرزمین عجایب1021551765094210250785خیابان امین الملک پاساژ ایده ال طبقه خیابان قزوینتهرانتهرانشهربازی ایده ال

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044333865422.710765477 بغل خانه فیلیپس10خیابان امین ساختمان مهندسین خیابان امینارومیه

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044334524312.710508565خیابان امینی نبش خیابان دره چاییخیابان امینیارومیه



زعفران سحرخیز شعبه 

اندرزگو

خراسان 

رضوی
آجیل و خشکبار05132250263510839563 و چهارراه خسروی17خیابان اندرزگو بین خیابان اندرزگو اندرزگومشهد

انقالبتهرانتهرانفروشگاه چرم آدین
خیابان انقالب بعد از خیابان الله زار جنب مترو دروازه دولت پالک 

5 واحد 534
کیف و کفش021663424531321213612

سوپرمارکت071433355762.711005066خیابان انقالب بعد از خیابان مدرس مقابل شبکه بهداشتانقالبمرودشتفارسجانبو مرودشت

سوپرمارکت1011323225132.711107244خیابان انقالب جنب بانک سپه مرکزی واحد انقالبنکامازندرانجانبو نکا

سوپرمارکت081349429532.710920335خیابان انقالب جنب ساختمان بانک ملیانقالبتویسرکانهمدانجانبو تویسرکان

اسباب بازی فروشی54021776167561010827934خیابان انقالب خیابان بهار جنوبی برج بهار زیر هکف پالکبهارتهرانتهرانفروشگاه ملوس

کافی شاپ30021667333352010590062خیابان انقالب خیابان خارک پالک فاطمیتهرانتهرانالمان

جانبو میاندوآب
آذربایجان 

غربی
انقالبمیاندوآب

خیابان انقالب خیابان شیرودی روبروی رستوران امیر ساختمان 

باران
سوپرمارکت044322538562.710875925

فرش و موکت07143342718721240590خیابان انقالب روبروی داروخانه سیناانقالبمرودشتفارس2گالری فرش کیمیا شعبه 

کیف و کفش760021667238781211048285خیابان انقالب مقابل خیابان ایرانشهر پالکانقالبتهرانتهرانفروشگاه چرمینه

سوپرمارکت45025378482302.710439587خیابان انقالب نبش کوچه انقالبقمقمجانبو قم



جانبو اهر
آذربایجان 

شرقی
میدان شهرداریتبریز

خیابان اهر میدان شهرداری خیابان امام نبش خیابان ده متری 

بابایی
سوپرمارکت041442371032.710830379

سوپرمارکت071377350582.711215365خیابان اهلی روبروی هتل اریاناخیابان اهلیشیرازفارسجانبو شیراز

نان توشه سحر شعبه 

ایثارگران
نان فروشی021220699201331033351خیابان ایثارگران خیابان امامزاده داودفرحزادتهرانتهران

سوپرمارکت1031322015452.711090099خیابان آذر روبروی دبیرستان دخترانه واحد خیابان آذراصفهاناصفهانجانبو اصفهان

سوپرمارکت509025377291832.710781312خیابان آذر نبش کوچه یک پالک خیابان آذرقمقمجانبو قم

آزادیتهرانتهرانعینک قاسمی
خیابان آذربایجان بعد از بیمارستان اقبال بین خیابان رودکی و 

20نواب کوچه خوشنویس باشی پالک 
عینک021668309842010882889

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
تبریز

خیابان 

آذربایجان

خیابان آذربایجان خیابان رنجبر تقاطع حکم آباد و فیضیه برج 

قصر آذر
سوپرمارکت041347530152.711002459

ستارخانتهرانتهرانآتلیه عکس روز
خیابان آریاشهر خیابان سازمان آب بعد از خسرو روبروی خیابان 

2 طبقه اول واحد 143اسدی پالک 
استودیو عکاسی021442298032610457013

سوپرمارکت013423555042.710725964خیابان آزادگان بعد از کوچه پنجم رو به روی امالک نخجیریآزادگانالهیجانگیالنجانبو الهیجان

سوپرمارکت1357021774240972.711061336خیابان آزادی انتها حبیب زادگان کوی فاطمی پالک آزادیتهرانتهرانجانبو طرشت

آزادیتهرانتهرانجانبو هاشمی
خیابان آزادی خیابان هاشمی بین خیابان جیحون و خیابان کارون 

468رو به رو کوچه ی اسدیان پالک 
سوپرمارکت021660473542.710689379



سوپرمارکت1026442378862.711079659خیابان آزدگانروبروی اداره تعزیرات حکومتی واحد آزادگانکرجالبرزجانبو هشتگرد

دندانپزشکی و اورتودنسی26021220538641011041329خیابان آفریقا خیابان سایه پالک آفریقاتهرانتهرانارتودنسی مریم قریشی

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
ارومیه

خیابان 

آهندوست
سوپرمارکت50044334622792.710508567خیابان آهندوست پالک 

فروشگاه برق اتومبیل و 

باطری سازی عظیمی
خدمات اتومبیل031552151151021233770خیابان آیت اهلل اعتمادیخیابان اعتمادیکاشاناصفهان

تفرشمرکزیجانبو تفرش
خیابان آیت اهلل 

سعیدی
سوپرمارکت478086362355762.711000709خیابان آیت اهلل سعیدی جنب ساختمان بانک رفاه پالک 

سوپرمارکت021441743692.710202432خیابان آیت اهلل کاشانی خیابان شقایق شمالیکاشانیتهرانتهرانجانبو کاشانی

سوپرمارکت23011420338192.710963893خیابان بابل روبروی بانک رفاه پالک بابلقائم شهرمازندرانجانبو قائمشهر

فروشگاه لوازم کامپیوتری 

سپهر
بابلمازندران

خیابان بابل 

کلینیک
لوازم جانبی موبایل01132334741152147051خیابان بابل کلینیک بعد از بیمارستان فروشگاه سپهر

شهید رجاییبابلسرمازندرانجانبو بابلسر
خیابان بازار روزشهید رجایی خیابان شهید منتظری روبروی 

مجتمع تجاری پدیده بازاار درحال احداث
سوپرمارکت011322041002.710713594

شیرازفارسجانبو شیراز
خیابان باغ 

حوض
سوپرمارکتLG071383190562.711005078خیابان باغ حوض جنب ساختمان نمایندگی 

تزیینات داخلی منزل077335517291010547747خیابان باغ زهراروبروی ساختمان مبلمان امیر گالری گیفتباغ زهرابوشهربوشهرگیفت



سوپرمارکت362021361391662.710470334خیابان باقرآباد جنب پاساژ حسن لو پالک باقر آبادورامینتهرانجانبو باقرآباد

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت390044322286502.710559154خیابان باکری روبروی خیابان دانش پالک خیابان باکریارومیه

فروشگاه لوازم ورزشی081349205731050027220خیابان باهنر پاساژ رضاباهنرتویسرکانهمدانلوازم ورزشی تختی

سالن آرایش مردانه03152230464810663530خیابان باهنر جنب ساختمان بانک سپهباهنرزرین شهراصفهانآرایش مو افشان

جانبو نقده
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322538562.710788355خیابان باهنر روبروی واحد بانک مسکنباهنرنقده

رستوران01734530262510347472خیابان باهنر مجاور واحد بانک توسعه تعاونباهنرآق قالگلستانکبابی دلپذیر

کافه صدف
آذربایجان 

غربی
کافی شاپ044333695161811068168خیابان براعتی تقاطع دانشکده ادبیات ساختمان صدففخرآبادارومیه

تسنیم
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت04433383493911026701 واحد سوپرمارکت تسنیم7خیابان براعتی نبش کوی فخرآبادارومیه

سوپرمارکت026322388872.710843759خیابان برغان قبل از خیایان گوهر دشتخیابان برغانکرجالبرزجانبو گوهر شاد

سوپرمارکت40071653601402.710859410خیابان برق روبروی خیابان نیکان پالک خیابان برقشیرازفارسجانبو شیراز

گلستانحاجی ارزونی
گنبدکاوو

س
کیف و کفش01733227592521115855خیابان بعثت غربی پاساژ صحتیبعثت



گلستانگالری کیف وکفش النا
گنبدکاوو

س
کیف و کفش017332959772021102692خیابان بعثت غربی مجتمع تجاری حاجی اباییبعثت

شهید ارضیبندرترکمنگلستانجانبو بندرترکمن
 جنب 18 و 16خیابان بندر ترکمن بلوار شهید ارضی بین ساحل 

نانوایی ساختمان بایی
سوپرمارکت017542395702.710882840

بهارتهرانتهرانپاییز
خیابان بهار باالتر از بیمارستان امام سجاد نبش کوچه علمداری 

383پالک 
کیف و کفش021775049191410370881

پوشاک نوزاد و کودک104021888346661910058631خیابان بهار جنوبی باالتر از چهار راه سمیه پالک بهارتهرانتهرانپوشاک بچه گانه

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت500041328417362.710919235خیابان بهار روبروی کوی بهداری پالک بهارتبریز

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
تبریز

خیابان بهار 

شرقی
سوپرمارکت041328299242.710539273خیابان بهار شرقی نبش کوچه مسگر زاده

خشکشویی16021775397111510440586خیابان بهارشمالی خیابان نیرومند پالک بهارتهرانتهرانخشکشویی میثاق

سوپرمارکت021660473542.710510822خیابان بهبود نرسیده به چهارراه نصرتبهبودتهرانتهرانجانبو بهبودی

سوپرمارکت10083482257772.710927044خیابان بهداری چهارراه لرستانی برج کیارش پالک خیابان بهداریکرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه

رستوران76021860449001510852870خیابان بهشتی بعد از چهارراه کاووسی فر پالک مطهریتهرانتهراندیزی ما

رستوران132021884552211511054653خیابان بهشتی بعد از خیابان داریوش پالک بهشتیتهرانتهرانبولکی



رستوران028333365561211027670خیابان بوعلی چهارراه فردوسیبوعلیقزوینقزوینرستوران نمونه

گیم نت08132527351411177074خیابان بوعلی خیابان کوالنج روبروی ساختمان پارکینگ طبقاتیبوعلیهمدانهمدانکی لند اسپرت

سالن آرایش مردانه081382722805411169767خیابان بوعلی راسته سیزده خانه کوچه صبا پاساژ پاسارگادتختیهمدانهمدانپیرایش کورش

آموزشگاه فنی و حرفه ای081382705322710617132 خانه کوچه سوداگر ساختمان نوین دانشجو13خیابان بوعلی کوی بوعلیهمدانهمدانآموزشگاه نوین دانشجو

سوپرمارکت18021331778722.711051592خیابان بیست متری ابوذر خیابان بدخشان شمالی پالک ابوذرتهرانتهرانجانیو ابوذر

سوپرمارکت1025373000892.710954511 پالک 4خیابان بیست متری امام حسین کوچه امام حسینقمقمجانبو قم

تالشگیالنجانبو هشتپر
خیابان بیست 

متری
سوپرمارکت013442383992.711068088خیابان بیست متری انتها خیابان قدس

خیابان سعدیشیرازفارسباشگاه ورزشی نشاط گستر
خیابان بیست متری سینما سعدی خیابان ذواللنوار شرقی نبش 

13کوچه 
باشگاه های فرهنگی و ورزشی071323613761711162417

ساریمازندرانجانبو ساری
خیابان بیست 

متری
سوپرمارکت011323203862.711046175خیابان بیست متری محراب نبش کوچه توحید

داروهای گیاهی013335274421350025706خیابان بیستون روبروی ساختمان بانک سینابیستونرشتگیالنگیاه دارویی ضیاالدین

کافی شاپ077335358971510547040 شهید گیتی زاده17خیابان بیسیم کوچه الله خیابان بیسیمبوشهربوشهرکافه وطن



پاسدارانتهرانتهرانسولدوش
خیابان پاسداران انتها خیابان گلستان پنجم تپه شمس آباد پالک 

39
قنادی021229441312231005160

پوشاک چند منظوره021225479461510968253خیابان پاسداران باالتر از برج سفید مرکز خرید پاسداران طبقه اولپاسدارانتهرانتهرانبراند فورلس

آجیل و خشکبار51202122774736910820530خیابان پاسداران باالتر از خیابان دولت پالک پاسدارانتهرانتهرانخشکبار مقدم

ساعت فروشی14021225597191510605512خیابان پاسداران پاساژ پاسداران واحد پاسدارانتهرانتهرانفروشگاه جواهریان

سوپرمارکت25011352542522.710884974خیابان پاسداران جنب رستوران وارش پالک پاسدارانبابلسرمازندرانجانبو بابلسر

کتابفروشی51402122545219210348555خیابان پاسداران چهارراه پاسداران پالک پاسدارانتهرانتهرانانتشارات تهران

مرکز خدمات روانشناسی3021228990612710562765 زنگ 35خیابان پاسداران خیابان گلنبی بعداز تقاطع نوری پالک پاسدارانتهرانتهرانفردای روشن

پاسدارانکردکویگلستانپوشاک الزارو
خیابان پاسداران رو به روی واحد آرایشگاه ویولت کنار سااختمان 

مسجد امام حسین
پوشاک مردانه01734328140521112394

پاسدارانسمنانسمنانجانبو فیروزکوه
خیابان پاسداران روبروی بانک ملت ساختمان بیمه آسیا پالک 

164
سوپرمارکت023764423342.710963900

داروخانه5901735222135510855055خیابان پاسداران روبروی پارک شهر پالک پاسدارانمینودشتگلستانداروخانه دکتر طاهری

گالری پاریس شعبه 

پاسداران
کیف و کفش34021225829621510058943خیابان پاسداران مرکز خرید پاسداران طبقه اول پالک پاسدارانتهرانتهران



پوشاک مردانه39021225541702010188779 و 1خیابان پاسداران مرکزخریدپاسداران طبقه پاسدارانتهرانتهرانارشیا

عینک2021227679912511137927خیابان پاسداران میدان اختیاریه ضلع شمالی میدان ه پالک پاسدارانتهرانتهرانعینک آرمانی

عدالتتهرانتهرانجانبو پردیس
خیابان پردیس میدان عدالت ضلع شرقی مجتمع تجاری ولیعصر 

روبروی ساختمان بانک مسکن
سوپرمارکت021762963402.710544122

اصفهاناصفهانجانبو اصفهان
خیابان پروین 

اعتصامی
سوپرمارکت031440865782.711005277خیابان پروین اعتصامی خیابان عسگریه مقابل خیابان گلستان

اردبیلاردبیلجانبو اردبیل
خیابان 

پیرعبدالملک

خیابان پیر عبدالملک قبل از چهارراه یاقوت روبروی ساختمان 

بانک سپه
سوپرمارکت045335103912.710815012

رستوران34021771697351310739433خیابان پیروزی ابتدای خیابان پنجم نیروی هوایی پالک پیروزیتهرانتهرانکباب سرای غدیر

سوپرمارکت021338082422.710151394خیابان پیروزی بلوار ابوذر پل پنجمپیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی

پیروزیتهرانتهرانجانبو ابوذرپل
 متری شرقی 45خیابان پیروزی بلوار ابوذرفپل از پل پنجم خیابان 

57پالک 
سوپرمارکت021881908602.711166308

سوپرمارکت121021330504282.710222823خیابان پیروزی خیابان پرستار نبش چهارراه ایمه اطهار پالک پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی

سوپرمارکت17021333242392.710788771خیابان پیروزی خیابان چهارم جنب پمپ بنزین پالک پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی

پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی
خیابان پیروزی خیابان دهم فروردین روبرویی پارک گل نما پالک 

276
سوپرمارکت021771629782.710175869



داروهای گیاهی802133327174821203896خیابان پیروزی خیابان شهید مهری خیابان طوفان شرقی پالک پیروزیتهرانتهرانکیمیای سالمت

سوپرمارکت151021331762092.711026455خیابان پیروزی خیابان کریم شاهیان نبش ایمه اطهار پالک پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی

سوپرمارکت1021333242392.710788768 واحد 1 ممیز 606خیابان پیروزی روبروی هتل نهاجا پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی

پیروزیتهرانتهراننان سحر شعبه پیروزی
خیابان پیروزی قبل از چهارراه کوکاکوال جنب ساختمان ایستگاه 

2777مترو نبرد پالک 
نان فروشی021366017281331033015

سوپرمارکت2777021337825572.72259587خیابان پیروزی نبش خیابان نبرد پالک پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی

خیابان تاکستانتاکستانقزوینجانبو قزوین
خیابان تاکستان چهارراه دخانیات روبروی خوابگاه دختران 

تاکستان
سوپرمارکت028331461562.710725929

خیابان تاکستانتاکستانقزوینجانبو قزوین
خیابان تاکستان چهارراه دخانیات روبروی خوابگاه دختران 

تاکستان
سوپرمارکت028331461562.710725928

رستوران021227039711411056510خیابان تجریش خیابان غالم جعفریتجریشتهرانتهرانرستوران فرش کمپانی

367خیابان تختی بعد از کوچه الله جنب بانک آینده پالک خیابان تختیرشتگیالنتزئینات ساختمان آژند
01333326120

0
تزیینات و دکوراسیون621243635

تختیهمدانهمدانرستوران شاندیز
 محلله حاجی ساختمان 2خیابان تختی شمال شهرداری میدان 

رستوران ساختمان شاندی
رستوران08132534050910917671

ظروف یکبار مصرف08642220615610804572خیابان تعاون جنب کوچه رسالتتعاونساوهمرکزیظروف یک بار مصرف بهار



استودیو عکاسی011422006401021242578 عکاسی ساالر7خیابان تهران کوچه البرز خیابان تهرانقائم شهرمازندراناستودیو فتو ساالر

سوپرمارکت50021778642132.710501453خیابان تهرانپارس خیابان رشید پالک تهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس

داروهای گیاهی472025388172541010817064 جنب بانک تجارت پ 16 و 14خیابان توحید بین کوی توحیدقمقمگیاهان دارویی ایلیا

شال و روسری24025388139011710253290خیابان توحید خیابان جواداالئمه نبش کوچه توحیدقمقمروسری فروشی ترابی

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت1041338557222.710542999خیابان جدیری پالک جدیریتبریز

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت9041333800502.710604698خیابان جدیری جنوبی رو به روی سایت ایرانسل پالک جدیریتبریز

تعمیرگاه اتومبیل017321364001010185726خیابان جرجان روبروی واحد گاراژ آزادیجرجانگرگانگلستانتعمیر گاه عرب

سوپرمارکت502122020128710077107خیابان جردن بلوار صبا بازار آسیا پالک آفریقاتهرانتهرانسوپر صبا

آفریقاتهرانتهرانکافه ویسپو
خیابان جردن خیابان ظفر نرسیده به ولیعصر برج سینا طبقه 

همکف
کافی شاپ02188645696810000940

پوشاک نوزاد و کودک5025328594231350026312خیابان جمهوری باالتر از میدان سپاه نبش کوچه جمهوریقمقمهپی لند شعبه قم

جمهوریتهرانتهرانآلما جین شعبه جمهوری
خیابان جمهوری بین خیابان کارگر جنوبی و اردیبهشت پالک 

1296
پوشاک چند منظوره021880101691821206970



سوپرمارکت1017542395702.710842118خیابان جمهوری مقابل هتل طهماسبی واحد جمهوریگرگانگلستانجانبو گرگان

لوازم آرایشی02532902295810897091خیابان جمهوری میدان سپاه فروشگاه آرایشی آرینجمهوریقمقمفروشگاه آرایشی آرین

جانبو مهاباد
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044422486532.710959211خیابان جمهوری نبش کوچه صولتیجمهوریمهاباد

تهرانتهرانگروه عرشیا آذر
جنت آباد 

مرکزی

خیابان جنت اباد مرکزی روبروی بانک پارسیان ساختمان سینا 

11واحد 
تزیینات داخلی منزل02146041765921186606

سوپرمارکت105021444709692.710455755خیابان جنت آباد جنوبی بلوار الله الله شرقی پالک جنت ابادتهرانتهرانجانبو جنت آباد

جهان آراتهرانتهرانجانبو جهان آرا
خیابان جهان آرا خیابان دودانگه خیابان شهید اشک شهر پالک 

51 و 49
سوپرمارکت021554752202.710969325

سوپرمارکت443021556475592.710054166خیابان جوادیه روبروی ساختمان درمانگاه امام علی پالک جوادیهتهرانتهرانجانبو جوادیه

شرکت فرش زاگرس 

کرمانشا
فرش و موکت083382317281821157733خیابان جوانشیر ساختمان فرش زاگرسجوانشیرکرمانشاهکرمانشاه

سوپرمارکت017542395702.711027418خیابان چاله باغ جنب ساختمان شهرداریخیابان چاله باغگرگانگلستانجانبو گرگان

جانبو سلماس
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044352200002.710609289خیابان چمران مابین خیابان طالقانی و شهداچمرانسلماس

جانبو خوی
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044362580542.710763605خیابان چمران نبش کوچه رودکیچمرانخوی



جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت1011044322258822.710723286خیابان حافظ چهارراه عسگر خان جنب بانک مسکن پالک حافظارومیه

سوپرمارکت013425458722.710810108خیابان حافظ نبش میدان ارجمندیحافظلنگرودگیالنجانبو لنگرود

خیابان حصارقدستهرانجانبو شهرقدس
 دی مجتمع تجاری اداری 9خیابان حصار میدان ساعت خیابان 

ترنج
سوپرمارکت021468416582.710809334

ساعت فروشی12031362544171511053580خیابان خاقانی نبش کوچه خیابان سپهاصفهاناصفهانخانه ساعت خاقانی

ساعت فروشی031362544171511048646 مجتمع سیتی سنتر12خیابان خاقانی نبش کوچه سیتی سنتراصفهاناصفهانخانه ساعت اصفهان

سوپرمارکت7494031440865782.711003415خیابان خاندانی نبش خیابان اندرزگو پالک خیابان خاندانیکاشاناصفهانجانبو کاشان

خیابان خاورانتهرانتهرانجانبو پیروزی
خیابان خاوران خیابان شهید میر هاشمی کوچه شهید محمودی 

62پالک 
سوپرمارکت021331778722.711041795

خیابان خراسانتهرانتهرانجانبو خراسان
 شهریور خیابان طیب نبش کوچه تقی 17خیابان خراسان خیابان 

259زاده پالک 
سوپرمارکت021330406942.710524090

خیابان خراسانتهرانتهرانجانبو خراسان
خیابان خراسان خیابان ذوالفقاری بعد از چهارراه درخشان پالک 

205
سوپرمارکت021330342742.710602047

لوازم یدکی خورو031323439594212823خیابان خرم چهاراه نواب صفوینواب صفویاصفهاناصفهانفروشگاه فنرخرم

سوپرمارکت5031343462322.711217813خیابان خرم خیابان شهیدان شرقی پالکخیابان خرماصفهاناصفهانجانبواصفهان



خیابان خرماراکمرکزیسالن ماساژ آرامیس
خیابان خرم روبوری کلینیک امام رضا مجتمع پزشکان اهورا طبقه 

17 و 16 واحد 6
سالن اسپا086331272161711211830

مبلمان102433779293921212069خیابان خرمشهر روبروی باسکول سابق واحد خرمشهرزنجانزنجانمبلیران یک

خیابان خزانهتهرانتهرانجانبو خزانه
خیابان خزانه بخارایی فلکه اول خیابان مسجد روبرروی مسجد 

جامع
سوپرمارکت021550799452.710519239

خیابان خزانهتهرانتهرانجانبو خزانه
خیابان خزانه بخارایی نرسیده به فلکه سوم نبش کوچه اسماعیلی 

104پالک 
سوپرمارکت021881908602.710928104

زعفران سحرخیز شعبه 

خسروی

خراسان 

رضوی
آجیل و خشکبار1305132224050510839854خیابان خسروی ابتدا خیابان خسروی پالک خسرویمشهد

بازی های کامپیوتری1034322397122011151316 واحد 9 نبش غربی 12خیابان خواجو خواجو خواجوکرمانکرمانکامپیوتر پارس تامین

سامان علوی ارومیه
آذربایجان 

غربی
آموزشگاه موسیقی13044322468702610947978 پالک 27خیابان خیام جنوبی قبل از میدان چهار کوچه میدان صنعتارومیه

رستوران102833322044821187944خیابان خیام شمالی جنب ساحتمان بانک سامان واحد خیام شمالیقزوینقزوینکافه رستوران لقمه

عینک26077335594042010591037خیابان دانش آموز پاساژ مرکز خرید پالک دانش آموزبوشهربوشهرفروشگاه علی پور

دانشاردبیلاردبیلجانبو اردبیل
خیابان دانش روبروی ساختمان ادااره آموزش و پرورش سابق 

91پالک 
سوپرمارکت045322255802.710718225

جانبو مرند
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041338557222.710633326خیابان دانشسرا رو به روی پارک شهر نبش کوچه مطهریخیابان دانشسرامرند



آموزشگاه فنی و حرفه ای29028333321631721227315 قبل از کوچه 27خیابان دانشگاه بعد از کوچه راه اهنقزوینقزوینآموشگاه هنرهای تجسمی

داروخانه402833680051621228394 پالک 31خیابان دانشگاه تقاطع استاندارد کوچه خیابان دانشگاهقزوینقزوینداروخانه دکتر نوذری

جانبو نقده
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322538562.710790198خیابان دانشگاه رو به روی بیمارستان امام خمینی ساختمان شفابلوار دانشگاهنقده

گل فروشی17025328957022210850113خیابان دانیال نبش کوی خیابان دانیالقمقمگل فروشی لوندر

سوپرمارکت57011323203862.710963889خیابان دخانیات نبش کوچه تقوی پالک خیابان دخانیاتساریمازندرانجانبو ساری

بهشتیتهرانتهرانمبلمان چنتیک
 پالک 8 و 6خیابان دکتربهشتی خیابان مفتح شمالی بین کوچه 

376
مبلمان0218874253242112271

مبلمان2050217745049420251465خیابان دالوران بعد از خیابان تکاوران پالک دالورانتهرانتهرانگالری پاپیون

تشک فروشی158021772423781810257950خیابان دالوران بین خیابان تکاوران و خیابان سراج پالک دالورانتهرانتهرانپخش تشک تاج

امام حسینتهرانتهرانجانبو امام حسین
خیابان دماوند خیابان امام حسین نرسیده به خیابان اقبال پالک 

1320
سوپرمارکت021366430012.710863145

فست فود112021776903571411001791خیابان دماوند خیابان مسیل باختر پالک نظام آبادتهرانتهرانفست فود آلبرت

دماونددماوندتهرانعینک نگین شهید بهشتی
خیابان دماوند روبروی بیمارستان بوعلی دانشگاه توانبخشی شهید 

1بهشتی واحد 
عینک021775484962811056426



سوپرمارکت317025377493682.710708606 پالک 23 و 21خیابان دورشهر بین کوچه خیابان دور شهرقمقمجانبو قم

مجتمع اعصاب و روان1602537734017102161004خیابان دورشهر نبش کوچه  دورشهرقمقمدکتر عباس شهیدی

سوپرمارکت6021362411862.710692024خیابان دولت بلوار جانبازان میدان امام حسین روبرواندیشه دولتورامینتهرانجانبو ورامین

کافی شاپ401732222227102262805خیابان دوم لشکر نبش کوچه لشکرگرگانگلستانکافی شاپ اپل

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044338669642.710546928خیابان ذاکر چهارراه آپاداناخیابان ذاکرارومیه

سوپرمارکت011522187202.711047361 نبش کوچه گلستان5خیابان رادیو دریا بعد از فررعی خیابان رادبوچالوسمازندرانجانبو چالوس

مبل وحدت
آذربایجان 

شرقی
مبلمان041344355141021027844خیابان راه اهن نرسیده به کوی گلستانبلوار قلی پورتبریز

کیف و کفش01134732435810600983خیابان راه آهن جنب واحد عطاری تیموری غرفه کفش فروشیبلوار انصارینکامازندرانکفش فروشی عدالت

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت1041344360602.710788786خیابان راه آهن روبروی هتل ایران جنب قنادی نامی واحد راه اهنتبریز

پوشاک زنانه031554493002010943658خیابان رجایی روبروی پاساژ گلستانخیابان رجاییکاشاناصفهانمانتو فروشی پریان

سالن آرایش زنانه203134353543810248374 پالک 15خیابان رزمندگان کوچه بلوار رزمندگاناصفهاناصفهانآموزشگاه آرایش پاتریس



سوپرمارکت28031343462322.711028887خیابان رزمندگان مقابل کوچه اصفهان ویال پالک بلوار رزمندگاناصفهاناصفهانجانبو اصفهان

سوپرمارکت389031343462322.711048281خیابان رزمندگان نبش کوی تیموری پالک بلوار رزمندگاناصفهاناصفهانجانبو اصفهان

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322286502.710576217خیابان رسالت اول کوی اورژانس ساختمان انیلرسالتارومیه

رسالتتهرانتهرانجانبو رسالت
خیابان رسالت بعد از چهارراه دردشت نبش خیابان برادران شهید 

باقری ساختمان شاپرک
سوپرمارکت021770921892.710881679

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت205044323444482.710739035 پالک 11خیابان رسالت جنب کالنتری رسالتارومیه

رسالتتهرانتهرانجانبو رسالت
خیابان رسالت خیابان طاهرخانی اولین چهارراه به سمت راست 

خیابان نیروی دریایی نبش کوچه ترابی
سوپرمارکت021771858622.710527941

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت41041344439992.710508742خیابان رسالت کوی بهشتی نبش کوچه مصفا پالک رسالتتبریز

پوشاک مردانه07152554119821239007خیابان روستایی جنب ساختمان فروشگاه نامداریروستاییالرفارسپوشاک مردانه پوریا

 زعفرانیهتهرانتهرانرستوران کاتسو
خیابان زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی مجتمع پاالدیوم طبقه 

10سوم واحد 
رستوران02122660509510282232

سوپرمارکت55021331951142.710894317خیابان زمزم خیابان رفیعیان پالک خیابان زمزمتهرانتهرانجانبو زمزم

شیرازفارسفروشگاه نوشت افزارصالح
بلوار استاد 

شهریار

خیابان ساحل جنوبی بعد از پل امام علی و قبل از پل علی بن 

حمزه بازار تحریر فروشگاه صالحی
لوازم التحریر07133229667811170430



سوپرمارکت011420338192.710788752خیابان ساری جنب خیابان مهمانسرا شیرینی سرای تواضعخیابان ساریقائم شهرمازندرانجانبو قائمشهر

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041338557222.710531888خیابان ساالری نرسیده به چهارراه اللهخیابان ساالریتبریز

شهید مدنیتهرانتهرانجانبو سبالن
 82 80خیابان سبالن جنوبی نبش کوچه ابوالفضل جهانی پالک 

84
سوپرمارکت021770354762.710788763

اصفهانآموزشگاه سادات
آران 

وبیدگل
سالن آرایش زنانه031547341251011091717خیابان سپاه کوی فرهنگ کوی نهممیدان سپاه

سوپرمارکت105021228858012.710772403خیابان ستارخان خیابان یکم دریان نو پالک ستارخانتهرانتهرانجانبو ستارخان

فرش و موکت555021442939041010725646خیابان ستارخان قبل ازبازار سنتی ستارخان پالک ستارخانتهرانتهرانفرش شاهکارمشهددو

سوپرمارکت021562193672.710470330خیابان ستاره روبروی بازار روزپرندتهرانتهرانجانبو پرند

تهرانتهرانجانبو سرآسیاب
خیابان 

سرآسیاب

خیابان سرآسیاب نرسیده به بلوار نیکنام نبش کوچه بلوری پالک 

305
سوپرمارکت021332564172.711051585

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
خیابان سربازتبریز

خیابان سرباز شهید باالتر از ساختمان مسجد بنی هاشم پالک 

302
سوپرمارکت041338557222.710526439

کیف و کفش10601732330815540005923 پالک 3خیابان سرخواجه مجتمع افتاب سرخواجهگرگانگلستانکیف و کفش دنیلی

سعادت آبادتهرانتهرانجانبو سعادت آباد
خیابان سعادت آباد خیابان هشتم خیابان سوم نبش گذر پارک 

شقایق
سوپرمارکت021221492302.710685832



سوپرمارکت081322116222.710997180خیابان سعدی خیابان شهید علییاریخیابان سعدیمالیرهمدانجانبو مالیر

فروشگاه لوازم خانگی07122220070810016987خیابان سعدی روبروی ساختمان شهربانی قدیمباقر شهرمرودشتفارسلوازم خانگی روستا

آموزشگاه فنی و حرفه ای1028333686871011171940خیابان سعدی کوچه شهید بابایی پالک جدیریقزوینقزوینآموزشگاه المهدی

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322538562.710779143خیابان سعدی نبش خیابان گلستانخیابان سعدیارومیه

لوازم التحریر2402433327241911109175خیابان سعدی وسط پاساژ گلها پالک آرامگاه بوعلیزنجانزنجانلوازم التحریر رضا

خرازی9024333295231311109838خیابان سعدی وسط روبروی پاساژ گلها پالک خیابان سعدیزنجانزنجانبدلیجان ژاریک

باشگاه های فرهنگی و ورزشی36081382266432010983976خیابان سعیدیه باال کوچه محمدیه پالک سعیدیههمدانهمدانباشگاه امروزی

شیرازفارسجانبو شیراز
خیابان سلطان 

آباد

خیابان سلطان آباد بعد از مجتمع نشاط جنب ساختمان مشاور 

امالک قدس
سوپرمارکت071377350582.711048483

فروشگاه لوازم خانگی5021888401741011063752 واحد 6خیابان سمیه بعد از بهار کوچه خوانساری پالک انقالبتهرانتهرانپیوند دو گل

پوشاک مردانه071322870702721187939خیابان سمیه روبروی ساختمان بانک قوامینسمیهشیرازفارسمجموعه فروشگاههای خاص

پوشاک مردانه071322870701821187940خیابان سمیه روبروی ساختمان نیروی انتظامیسمیهشیرازفارسمجموعه فروشگاههای خاص



خانه ساعت تبریز
آذربایجان 

شرقی
ساعت فروشی041332932211511047224خیابان سنگ فرش نبش خیابان فروردین خانه ساعتسنگ فرشتبریز

رستوران1077333505321511114704خیابان سنگی جنب بانک ملت واحد سنگیبوشهربوشهرکبابی آذربایجان بناب

تزیینات داخلی منزل077335517291011128293خیابان سنگی خیابان توحید کنار پارک ازادگانباهنربوشهربوشهرایکادو

سوپرمارکت021881908602.710210888 وا20خیابان سه راه آدران صباشهر میدان نماز پالک سه راه آدرانتهرانتهرانجانبو صباشهر

تهرانتهرانملودی
سهروردی 

شمالی

خیابان سهروردی باالتر از مطهری اولین کوچه سمت چپ کوچه 

باغ کافه ملودی
کافی شاپ021887436561510818468

لوازم التحریر0283223250952231125خیابان سهروردی جنب ساختمان بانک ملیالوندالوندقزوینچاپ کاوا

پت شاپ702186073722811015225خیابان سهروردی جنوبی خیابان برادران نوبخت پالک سهروردیتهرانتهرانپت شاپ رازان

سهروردیتهرانتهرانآموزشگاه موسیقی نوگاه
خیابان سهروردی جنوبی نبش حسام زاده خیابان حجازی پالک 

10 واحد 15
آموزشگاه موسیقی021775348591710840834

سهروردیقزوینقزوینجانبو قزوین
خیابان سهروردی ساختمان سینا روبروی ساختمان مسجد رسول 

اکرم طبقه هم کف
سوپرمارکت028322387662.711049420

سهروردیتهرانتهرانجانبو سهروردی
خیابان سهروردی شمالی خیایان خرمشهر جنب خیابان ویدا 

128پالک 
سوپرمارکت021331778722.711045296

استودیو عکاسی028322367252011208259خیابان سهروردی نرسیده به دانشگاه کارسهروردیالوندقزوینآتلیه ماهک



پیروزیتهرانتهرانعینک نگین درمانگاه حضر
 درمانگاه 39 ممیز 6خیابان سی متری نیروی هوایی نبش کوچه 

حضرت ابوالفضل
عینک021774125742811057227

سوپرمارکت024355274682.710753587خیابان سید جمال الدین ضلع غربی میدان امام حسینامام حسینخرمدرهزنجانجانبو خرمدره

پوشاک مردانه01735232828910715354خیابان سیدجمال الدین پاساژ فرهانیان طبقه زیرینسید جمالدینمینودشتگلستاناکو

متخصص عمومی16025388410162010486197 پالک 46 متری مطهری کوچه 20خیابان شاه ابراهیم  شاه ابراهیمقمقممطب دکتر دارابی

پارچه فروشی3308132512571921215486خیابان شریعتی بازار مظفریه پاساژ الهیه واحد بلوار فلسطینهمدانهمدانپارچه سرای جعفری

هفت تیرتهرانتهرانلوازم خانگی محمدی
 جنب 3خیابان شریعتی پایین تر از بهار شیراز کوچه روشن میثاق 

18خشکشویی میثاق پالک 
فروشگاه لوازم خانگی021775241051021201013

شریعتیدزفولخوزستانمرسی مامان
خیابان شریعتی جنب پارکینگ طبقاتی مرکز خرید مرساقیان 

1واحد 
پوشاک نوزاد و کودک061422619291310766900

ساعت فروشی081325277251511004933خیابان شریعتی جنب ساختمان بانک کارگشاییشریعتیهمدانهمدانساعت غفاری

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت28041347533962.710830357خیابان شریعتی جنوبی اول بارناواک پالک خیابان شریعتیتبریز

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
خیابان شریعتیتبریز

خیابان شریعتی جنوبی باالتر از تقاطع صایب نبش کوچه آقاجان 

1بیگ پالک 
سوپرمارکت041347533962.710548315

سوپرمارکت087343385702.710974442خیابان شریعتی چهارراه بوعلی جنب پاساژ پردیسشریعتیقروهکردستانجانبو سنندج



سوپرمارکت146021564290242.710899160خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری پالک خیابان شریعتیتهرانتهرانجانبو خواجه عبداله

تهرانتهرانجانبو شریعتی
خیابان خواجه 

نصیر
سوپرمارکت262021776704882.711020361خیابان شریعتی خیابان خواجه نصیر پالک 

آبمیوه و بستنی40021228717922010323169خیابان شریعتی خیابان قبا پالک شریعتیتهرانتهرانسام سی شعبه شریعتی

متخصص عمومی6021228957271011141752 واحد 56خیابان شریعتی خیابان گل نبی پالک شریعتیتهرانتهرانمطب دکتر اشرافی

شریعتیخمینمرکزیعطاری عطارباشی
خیابان شریعتی روبروی پاساژصاحب الزمان جنب طالفروشی 

رستمی
داروهای گیاهی08646223337821233915

گلستاننایس اسپرت
گنبدکاوو

س
فروشگاه لوازم ورزشی01733221405710899756خیابان شریعتی غربی بعد از چهارراه فردوسیشریعتی

گلستانایلکای
گنبدکاوو

س
پوشاک مردانه101733292319921106202خیابان شریعتی غربی پالک شریعتی

طال و جواهر5608132530902921215146خیابان شریعتی کوچه استر پاساژ گالری واحد بازار مظفریههمدانهمدانطال و جواهری صدف

سالن آرایش زنانه7011323367292211045010خیابان شریعتی کوچه راهنمایی رانندگی مصال شریعتیبابلمازندرانآرایشگاه چهرناز

سالن آرایش زنانه5011323602902211046399 بعد از فضای سبز نیما 4خیابان شریعتی کوچه معلم خیابان شریعتیبابلمازندرانآرایشگاه نیکادل

پوشاک چند منظوره46021225873551010971211خیابان شریعتی کوی مترو قلهک پالک دولتتهرانتهرانتن پوش



سوپرمارکت14021221908602.710204402خیابان شریعتی مقابل خیابان کالهدوز کوچه امام زاده پالک شریعتیتهرانتهرانجانبو شریعتی

کیف و کفش0315222583882218206خیابان شریعتی مقابل مجتمع گلریزفلکه مرکزیزرین شهراصفهانکیف و کفش مطلق

رستوران086322468701321179830خیابان شریعتی نبش کوچه پامچالشریعتیاراکمرکزیرستوران ژیوان

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
تبریز

خیابان شمس 

تبریزی
سوپرمارکت499041352455292.710533281خیابان شمس تبریزی روبروی مدرسه دهخدا پالک 

سوپرمارکت20011323203862.710954000خیابان شهبند نبش کوچه رضی پالک خیابان شهبندساریمازندرانجانبو ساری

سوپرمارکت011323203862.710863523خیابان شهدا جنب بانک ملتشهدافریدونکنارمازندرانجانبو فریدونکنار

فروشگاه لوازم خانگی08132666689421188864خیابان شهدا جنب ساختمان بانک مهر ایران شهداهمدانهمدانلوازم خانگی شهبازیان

عینک4066333019059.510956566خیابان شهدا شرقی پل شهدا خیابان ساحلی غربی پالک شهداخرم آبادلرستاناپتومتری وعینک آوین

سوپرمارکت22017542395702.711027414خیابان شهدا کوچه الله شهداگرگانگلستانجانبو گرگان

سوپرمارکت021881908602.710893407خیابان شهرآرا بلوار غربی خیابان امام منتظر مجتمع کوشکخیابان امامتهرانتهرانجانبو شهرآرا

تهرانتهرانجانبو فیروزکوه
خیایان 

شهرستان

خیابان شهرستان دماوندجاده تهران فیروزکوه روبروی گذر امالک 

افضلی
سوپرمارکت021763346102.710786207



پاتوق کتاب
آذربایجان 

غربی
کتابفروشی04432254641910287871خیابان شهید امینی جنب واحد آرت گالری پشت ایستگاه اتوبوسخیابان استادانارومیه

فروشگاه کاشی و سرامیک 

سبزیان
کاشی و سرامیک03155225981820042710خیابان شهید بخارایی روبوری پست بانکشهید بخاراییکاشاناصفهان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی026344598202210830682گلستان'خیابان شهید بهشتی بعد از میدان سپاهجهانشهر کوچه بهشتیکرجالبرزباشگاه ورزشی بانوان تایتان

سوپرمارکت03157997512810581877خیابان شهید خاندایی روبروی فرهنگ سذای مهر سوپر شهروندبلوار خانداییکاشاناصفهانسوپر مارکت شهروند

قمقمپیتزا چترا
خیابان شهید 

دل آذر
فست فود025372111171311198242 پیتزا چترا44 و 42خیابان شهید دل آذر بین کوچه 

شیرازفارسجانبو شیراز
خیابان شهید 

دوران
سوپرمارکت4071653601402.710981841خیابان شهید دوران نبش کوچه 

ساوهمرکزیجانبو ساوه
خیابان شهید 

رجایی
سوپرمارکت086422388712.710820415 بن بست شهید تیکوکار9خیابان شهید رجایی نبش کوچه رجایی 

صحنهکرمانشاهجانبو کرمانشاه
خیابان شهید 

رستمی
سوپرمارکت820083483310852.711000796خیابان شهید رستمی روبروی پاساژ ملت پالک 

بازرگانی فرش و موکت قلی 

تبار
فرش و موکت011321946821421236841خیابان شهید صالحی روبروی امامزاده سید ذکریاشهید صالحیبابلمازندران

سوپرمارکت122083482257772.710836975خیابان شهید طیبه زمانی نبش کوی چهارم پالک خیابان طیبهکنگاورکرمانشاهجانبو کرمانشاه

تهرانتهرانفرش توس مشهد
خیابان شهید 

غیوری

خیابان شهید غیوری بعد از چهارراه خط آهن نبش کوچه مهدی 

397محمد پالک 
فرش و موکت021337759231321194939



لشکرقزوینقزوینباشگاه بدون تحرک باتیس
 ساختمان افق طبقه 4خیابان شهید لشگری نبش کوچه پردیس 

10سوم واحد 
باشگاه های فرهنگی و ورزشی028333507192221200779

قمقمخشکشویی نگین
بلوار شهید 

محالتی
خشکشویی3025372019861710373298 پالک 24خیابان شهید محالتی کوچه 

سوپرمارکت546021881908602.710926878خیابان شهید مدنی نظام آبادنبش خیابان وحیدیه پالک شهید مدنیتهرانتهرانجانبو نظام آباد

عینک021775538472811056431خیابان شهید مدنی، بیمارستان امام حسینشهید مدنیتهرانتهرانعینک نگین بیمارستان

مطهریبوشهربوشهرباشگاه شطرنج کیان
خیابان شهید مطهری روبروی مبلمان امیر باشگاه شطرنج کیان 

1واحد 
باشگاه های فرهنگی و ورزشی077335531062011067245

فست فود44021884400131011071856خیابان شهید همایی نبش کوچه برادران پالک رسالتتهرانتهرانپیزارو

سفره خانه1021880481662310851466خیابان شیخ بهایی مرکز خرید سیول پالک سئولتهرانتهرانعتیق کالسیک

پوشاک مردانه15021264019092010391074خیابان شیخ بهایی میدان شیخ بهایی مرکز خرید سیول واحدشیخ بهاییتهرانتهرانپاپیون دو

2لوازم آشپزخانه ستاره 
آذربایجان 

غربی
فروشگاه لوازم خانگی044333721011110542219خیابان شیخ تپه خیابان براعتی ساختمان اپارتمان یاشامفخرآبادارومیه

آملمازندرانجانبو آمل
خیابان شیخ 

فضل اهلل نوری
سوپرمارکت011441544502.711054066خیابان شیخ فضل اهلل نوری روبروی بلوار والیت شمالی

کیف و کفش013332205701110190199خیابان شیک فروشگاه سوگلی واحد سوگلیشیکرشتگیالنسوگلی



جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041344443972.711043262خیابان صادقیه جاللیه نبش خیابان لقمان حکیمصادقیهتبریز

خیابان صدوققمقمآرایشگاه مردانه رضا استایل
متری فردوسی خیابان امام سجاد 55خیابان صدوق خیابان 

5 پالک7کوچه
سالن آرایش مردانه02532887912222240079

متری صدوق45قمقمخانه بازی رها
 متری کودک  روبروی پارک مجتمع فرهنگی 20خیابان صدوقی 

ورزشی انقالب خانه بازی رها
سرزمین عجایب025329187383010547430

سوپرمارکت349021468416582.711003444خیابان طالقانی پالک طالقانیقدستهرانجانبو شهرقدس

طالقانیبندرانزلیگیالنجانبو بندرانزلی
خیابان طالقانی جنب ساختمان تاکسی تلفنی وحدت جنب 

ساختمان مدرسه دخترانه جهاد قدیم
سوپرمارکت013445287912.710826165

سوپرمارکت011441537602.710722182خیابان طالقانی جنب ساختمان شیرینی فروشی کماجطالقانیآملمازندرانجانبو آمل

سوپرمارکت086422388842.710798317خیابان طالقانی خیابان حاج بلوکک روبروی ساختمان سازمان آبطالقانیساوهمرکزیجانبو ساوه

استودیو عکاسی071433438131721243476خیابان طالقانی روبروی باشگاه پیمان فتو برگطالقانیمرودشتفارساستودیو فتو برگ

طالقانیهمدانهمدانجانبو همدان
خیابان طالقانی روبروی ساختمان دبیرستان ابن سینا مجتمع 

مسکونی ایران زمین
سوپرمارکت081382623262.710752423

سوپرمارکت1024352735942.710751027خیابان طالقانی روبروی فرمانداری واحد طالقانیابهرزنجانجانبو ابهر

طالقانیقزوینقزوینلوازم آرایشی میرکمالی
خیابان طالقانی سه راه خیام مجتمع تجاری البرز طبقه منفی یک 

تجاری
لوازم آرایشی02833227152821213253



سوپرمارکت07143527964510334472خیابان طالقانی سوپرگوشت برادران رحیمیطالقانیارسنجانفارسسوپر گوشت برادران رحیمی

گلستانجانبو گنبدکاووس
گنبدکاوو

س
سوپرمارکت486017542395702.710907573خیابان طالقانی شرقی ابتدا خیابان خیام جنوبی پالک طالقانی

گلستانجانبو گنبدکاووس
گنبدکاوو

س
سوپرمارکت017542395702.710926872خیابان طالقانی شرقی جنب پاساژ مهرانطالقانی

ستک
خراسان 

جنوبی
سوپرمارکت21605632400000211065961 پالک 18 و 16خیابان طالقانی کوچه طالقانیبیرجند

لبنیاتی1801333222129510492304خیابان طالقانی کوچه جالیی نبش کوچه گل افزایی پالک طالقانیرشتگیالنلبنیات فرزانه

جانبو مرند
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041338557222.711024790خیابان طالقانی میدان نمازطالقانیمرند

جانبو بناب
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت65041377225022.710795205خیابان طالقانی نبش کوچه فاضل پالک طالقانیبناب

گل فروشی066334278522611172321 گل ارغوان4 و 3خیابان طیب بین پاکدشت خیابان طیبخرم آبادلرستانگالری گل ارغوان

فروشگاه لوازم آرایشی و 

بهداشتی پردیس
لوازم آرایشی1306633430322511064642خیابان طیب کوچه پاکمهر خیابان طیبخرم آبادلرستان

مبلمان0713824495582125935 روبروی ساختمان زندان85خیابان عادل آباد ابتدا کوچه جهان آراشیرازفارسگالری مبل ماهان

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041365910482.710814693خیابان عباسی نبش کوچه پروین اعتصامی ساختمان اوپالخیابان عباسیتبریز



خرازی028333659551321240880 طبقه اول27خیابان عدل پاساژایرانیان پالک عدلقزوینقزوینخرازی مهسان

اصفهانجانبو شاهین شهر
شاهین 

شهر

خیابان عطار 

جنوبی
سوپرمارکت031452103512.711157521خیابان عطار جنوبی میدان امیر کبیر

رستوران031452277751510848286خیابان عطار نبش چهارراه هونکاصفهاناصفهانرستوران عطار

سوپرمارکت12025328896872.710931706 و 10خیابان عطاران خیابان عراقی بین کوچه عطارانقمقمجانبو قم

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322546772.710506483خیابان عطایی نبش کوچه اولخیابان عطاییارومیه

سوپرمارکت2071653601402.710906558خیابان عفیف اباد انتها کوچه عفیف آبادشیرازفارسجانبو شیراز

خرازی407136272771162189490و2خیابان عفیف آباد حدفاصل کوچه عفیف آبادشیرازفارسفروشگاه شیکو

فروشگاه لوازم خانگی06633423726811189199خیابان علوی جنب سرپرستی بانک کوثرخیابان علویخرم آبادلرستانفروشگاه لوازم خانگی یاس

تزیینات داخلی منزل06633302550610163384خیابان علوی روبروی ساختمان بانک انصاربریانکخرم آبادلرستاناذین

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322538562.711084780خیابان عمار تقاطع سهروردی نبش کوچه بیست و سومخیابان عمارارومیه

سوپرمارکت03155447291421239247خیابان غزنوی روبروی دبیرستان الماس سبزیجات آماده برگ سبزغزنویکاشاناصفهانسبزیجات برگ سبز



خیابان غفاریاراکمرکزیجانبو اراک
خیابان غفاری روبروی خیابان کالهدوز مقابل تاالرپذیرایی ستاره 

شهر
سوپرمارکت086322252542.711000701

تجهیزات پزشکی08646228299421237883خیابان غالمرضا تختی جنب مجتمع مسکونی مرواریدتختیاراکمرکزیتچهیزات پزشکی سینا طب

خیابان غیوریتهرانتهرانجانبو شهرری
خیابان غیوری باالتر از چها راه خط آهن نبش کوچه اختر پالک 

317
سوپرمارکت021333837492.710792348

فاطمیتهرانتهراناتاق فرار جعبه سیاه
خیابان فاطمی نرسیده به سازمان آب بین شیخ لر و دایمی پالک 

160
سرزمین عجایب021889650774211166770

خیابان فتحیتهرانتهرانجانبو یوسف آباد
خیابان فتحی شقاقی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کوچه 

62سومپ 
سوپرمارکت021889885242.710054256

رستوران1108017354462951010294772خیابان فراغی پالک فراغیکاللهگلستاناغذیه فراغی

سوپرمارکت50021774566212.710786144 ممیز 840 پالک 39خیابان فرجام شرقی نبش میدان فرجامتهرانتهرانجانبو فرجام

رستوران083372491241311075740خیابان فردوسی پل چوبی رستوران حافظفردوسیکرمانشاهکرمانشاهرستوران حافظ

لوازم جانبی موبایل101133608014411165610خیابان فردوسی روبروی بانک تجارت واحد فردوسیساریمازندرانموبایل باقری

سوپرمارکت6011323203862.710971018خیابان فردوسی روبروی سینما سپهر پالک فردوسیساریمازندرانجانبو ساری

خشکشویی01152358510821242709خیابان فردوسی شمالی جنب رستوران حسن رشتیفردوسینوشهرمازندرانکافی رختشو



کافی شاپ402166749574811069676خیابان فردوسی شمالی کوچه ضرابی پالک فردوسیتهرانتهرانرومنس

هتل071322439651021234930خیابان فردوسی کوچه یکم انتهای کوچه هتل قوامفردوسیشیرازفارسهتل قوام

رستوران077342599851010474132خیابان فردوسی مجموعه غذای هفت رنگفردوسیبرازجانبوشهرغذای بیرون بر هفت رنگ

سالن آرایش زنانه011523536501710762141خیابان فردوسی میدان فردوسی ساختمان کاسپینفردوسینوشهرمازندرانآرایشگاه نگین سرخ

رستوران021262120891410914967خیابان فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکففرشتهتهرانتهران2رستوران تومو 

سوپرمارکت011323203862.710970611خیابان فرهنگ خیابان پیوندی نبش چهارراه فدکفرهنگساریمازندرانجانبو ساری

پوشاک مردانه1011332698531810516022خیابان فرهنگ روبروی ادااره کل تربیت بدنی پالک فرهنگساریمازندرانآویشن ساری

باشگاه های فرهنگی و ورزشی011331145301310609158خیابان فرهنگ روبروی ساختمان اداره کل ورزش جوانانخیابان فرهنگساریمازندرانفرهنگی ورزشی معراج

میدان احسانشیرازفارسپت مانیا
 پشت زاگرس مارکت واحد 26خیابان فرهنگ شهر نبش کوچه 

خانه درب حیاط
پت شاپ07136335030811027032

پوشاک مردانه011332430681810516023خیابان فرهنگ نبش خیابان سعدیفرهنگساریمازندران2آویشن ساری 

خشکشویی071363342312110991379 جنب ساختمان استخر کوثر11خیابان فرهنگشهر خیابان ایستگاه شهید رجاییشیرازفارسمدرنا



تزیینات داخلی منزل107136332497810946076 واحد 15خیابان فرهنگشهر واحدایستگاه باغ حوضشیرازفارسدکوراسیون دکومد

جانبو میانه
آذربایجان 

شرقی
میانه

خیابان 

فرهنگیان
سوپرمارکت100041338557222.710621967خیابان فرهنگیان خیابان شهید مفتح پالک 

سوپرمارکت20011323203862.710807999خیابان فرودگاه خیابان ربیع زاده پالک فرودگاهبهشهرمازندرانجانبو بهشهر

فرش و موکت1077335482841310437531خیابان فرودگاه شهر فرش واحد خیابان فرودگاهبوشهربوشهرشهر فرش

سوپرمارکت680021557470492.72259575خیابان فالح خیابان ابوذر نرسیده به خیابان ضیاییان پالک ابوذرتهرانتهرانجانبو فالح

خدمات دام و طیور دانش 

پژوه
دامپزشکی708642239666811199655خیابان فالحت سلمان ساوجی سلمان فارسیساوهمرکزی

سالن آرایش زنانه3071323328622611210228 ساختمان رز طبقه 3خیابان فلسطین روبروی کوچه فلسطینشیرازفارسسالن زیبایی برگ

فلسطینتهرانتهرانجانبو فلسطین
خیابان فلسطین شمالی نرسیده به بلوار کشاورز نبش کوچه 

450میرسرابی پالک 
سوپرمارکت021883918232.710927421

فلسطینقزوینقزوینگالری پارچه ترمه
خیابان فلسطین غربی مجتمع تجاری داریوش طبقه همکف پالک 

12
پارچه فروشی02833359079811083125

کیف و کفش01333835850821241738خیابان فلسطین نبش کوچه دژم خویفلسطینرشتگیالنفروشگاه کیف و کفش پاناز

سوپرمارکت6021763753362.710815023 و 5خیابان فیروزکوه آبسرد میدان شهرداری بین گالیل میدان شهرداریتهرانتهرانجانبو فیروزکوه



آلما جین شعبه قائم مقام 

فراهانی
تهرانتهران

قائم مقام 

فراهانی
پوشاک چند منظوره71021888229521821208256خیابان قایم مقام فراهانی پایین تر از میدان شعاع پالک 

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت1041328169192.710830373خیابان قدس جنب بیمارستان کلیوی نبش کوچه خیابان قدستبریز

جانبو پیرانشهر
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322538562.711024194خیابان قدس نرسیده به میدان گاز مقابل پمپ بنزینخیابان قدسپیرانشهر

خیابان قزوینتهرانتهرانجانبو خیابان قزوین
 متری امیری نبش خیابان 16خیابان قزوین خیابان سبحانی 

کاظمی
سوپرمارکت021557276032.710697815

سوپرمارکت131021544109642.710219798خیابان قزوین خیابان مخصوص نبش کوچه یونان پالک خیابان قزوینتهرانتهرانجانبو خیابان قزوین

اسباب بازی فروشی 

عروسک
اسباب بازی فروشی27071323010131721222933خیابان قصرالدشت جنب سینما سعدی پاساژ سلیم پالک قصرالدشتشیرازفارس

چهارراه زرگریشیرازفارسموسسه زبان و ترجمه ملل
خیابان قصرالدشت حد فاصل چهارراه زرگری و میدان قصر الدشت 

روبروی اتاق بازرگانی
آموزشگاه زبان071362858091710330826

باشگاه های فرهنگی و ورزشی59071361122682611048740خیابان قصرالدشت کوچه قصرالدشتشیرازفارسمجموعه آبی مخابرات

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
تبریز

خیابان قطران 

شمالی
سوپرمارکت041355573832.710886770 دست راست24 پالک 3خیابان قطران شمالی کوچه 

کارگرتهرانتهرانجانبو کارگرجنوبی
خیابان کارگر جنوبی باالتر از میدان قزوین نبش کوچه ژیان پناه 

607 الی 599پالک 
سوپرمارکت021669058772.710838804

کارگرتهرانتهرانجانبو کارگرجنوبی
خیابان کارگر جنوبی حد فاصل خیابان جمهوری و آذربایجان 

2کوچه کامیاب پالک 
سوپرمارکت021669058772.710135158



جانبو خوی
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044362229522.710846582خیابان کارگر روبروی مجتمع خانه های سازمانیکارگرخوی

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322538562.710837558خیابان کاشانی جنب ساختمان بانک سامانکاشانیارومیه

سوپرمارکت1045333612572.710842979خیابان کاشانی روبروی مسجد محمدیه واحد کاشانیاردبیلاردبیلجانبو اردبیل

سوپرمارکت013422202992.710726111خیابان کاشف جنب بیمارستان شفاخیابان کاشفالهیجانگیالنجانبو الهیجان

رستوران19031345145651510851180خیابان کاوه بعد از سه راه ملک شهر جنب ساختمان کالنتری کاوهاصفهاناصفهانچلوکبابی فجر

سوپرمارکت031343462322.711050015خیابان کاوه نبش کوچه شهید علی اصغر ضیاییکاوهاصفهاناصفهانجانبو اصفهان

کریمخانتهرانتهرانجانبو کریمخان
خیابان کریم خان خیابان سنایی میدان سنایی جنب ساختمان 

بیمارستان تهران
سوپرمارکت021883405342.710729354

پوشاک نوزاد و کودک39021888244541350026311خیابان کریم خان زند خیابان سنایی میدان سنایی پالک کریمخانتهرانتهرانهپی لند شعبه سنایی

کشاورزساریمازندرانجانبو ساری
 طبقه 45خیابان کشاورز روبروی حسینیه چهاردانگه نبش کوچه 

همکف
سوپرمارکت011651004142.711000594

کشاورزساریمازندرانجانبو ساری
 روبروی ساختمان حسینیه 45خیابان کشاورز نبش کوچه 

چهاردانگه طبقه همکف
سوپرمارکت011323203862.711003484

بدرسان الکتریک
خراسان 

رضوی
فروشگاه لوازم خانگی5051371386311011080151 واحد 293 پالک 1 17خیابان کالهدوز نبش کوچه کالهدوز خیابان کالهدوزمشهد



لوازم جانبی موبایل071527214831711218356خیابان کوثر پاساژ وصالخیابان کوثرالمردفارسخدمات رایانه دانش پژوهان

جانبو خوی
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت1044651004142.711041274خیابان کوچری فلکه امیربیگ نبش قصابی بعثت واحد خیابان کوچریخوی

زنجانزنجانبستنی جلیل خانی
فلکه کوچه 

مشکی

خیابان کوچمشکی فلکه کوچمشکی جنب فالفل نوید اهوازی 

1واحد 
آبمیوه و بستنی024334477401321204099

کلینیک پوست و مو021886731011511088624 طبقه دوم واحد19خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک ونکتهرانتهرانکلینیک نای ذی

رستوران021860862131511033936 تهیه غذای اسوه45خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک ونکتهرانتهراناسوه

آجیل و خشکبار101735730083910927027 متری شهید نوری واحد 20خیابان گرگان گرگانآزادشهرگلستانخشکبار کاشمر

کافی شاپ1017323284041021154670خیابان گرگان پارس انتها مرداد شرقی واحد پارسگرگانگلستانحس کافه

عینک017322248351410718778خیابان گرگان پارس کوچه خرداد مرکزیگرگانگرگانگلستانمهران

فست فود14021884255221011031430خیابان گلبرگ ابتدا خیابان اثنی عشری پالک نارمکتهرانتهران سالن360پیتزا سیب 

باشگاه های فرهنگی و ورزشی01333737828810616661 کوچه پاییز122خیابان گلسار خیابان حافظیهرشتگیالنباشگاه ورزشی پیمان

صنایع دستی0133311730810239782خیابان گلسار نبش میدان صابرینگلساررشتگیالنصنایع دستی نفیس



کتابفروشی58808338252868931041872خیابان گلستان مقابل وااحد شیرینی الف پالک گلستانکرمانشاهکرمانشاهکتاب شهر

لوازم آرایشی03134207849410706102خیابان گلستانه جنب گذر پارک گلستانخیابان گلستاناصفهاناصفهانآرایشی سیکاس

گلهاگرگانگلستانآسمون رنگی
 جنب ساختمان شهر 11 و 9خیابان گلها خیابان حدفاصل گلبرگ 

صندل
لوازم التحریر01732126399510622861

کیف و کفش026344635441711114953خیابان گوهردشت نبش خیابان پنجم شرقیگوهردشتکرجالبرزمارال چرم گوهردشت کرج

عینک381021882866012010352651خیابان گیشا پاساژ نصر پالک گیشاتهرانتهرانعینک هفت

کلینیک ساختمان رویال
آذربایجان 

شرقی
تزیینات داخلی منزل041347949791210352528خیابان الله زار باالتر از ساختمان کهنمویی دفتر رویالالله زارتبریز

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت3/30041338557222.710684862 راه الله زار پالک 3خیابان الله زار نرسیده به خیابان اللهتبریز

شیرازفارسجانبو شیراز
خیابان لطفعلی 

خان زند

خیابان لطفعلی خان زند محلله گود عربان بعد از ساختمان مسجد 

نصیر الملک قبل از ساختمان مدرسه قوام
سوپرمارکت071653601402.710964931

پوشاک نوزاد و کودک42077333206022010587870خیابان لیان خیابان دانش آموز پاساژ مرکز خرید پالک لیانبوشهربوشهربوتیک ژینو

لوازم التحریر107733328298710623038خیابان لیان نوشت افزار معلم واحد خیابان اصلیبوشهربوشهرنوشت افزار معلم

لوازم آرایشی1021263000371010984896 ممیز 160خیابان مجیدیه جنوبی بعد از سراه ارامنه پالک مجیدیهتهرانتهرانعلیرضا



خیابان مجیدیهتهرانتهرانجانبو مجیدیه
خیابان مجیدیه خیابان استاد حسن بنا نرسیده به میدان شریفی 

965پالک 
سوپرمارکت021269109872.710547018

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت044322538562.710902512خیابان محتشم روبروی خیابان پروین اعتصامی ساختمان اسپیناسخیابان محتشمارومیه

سوپرمارکت44011352542522.710914907 متری خیام پالک 14خیابان مدرس ادامه امیر مازندرانی مدرسساریمازندرانجانبو ساری

پارچه فروشی083372224511021198670خیابان مدرس جنب پاساژ پارسیانمدرسکرمانشاهکرمانشاهپارچه سرای پارسیان

پوشاک زنانه011323648311810516024خیابان مدرس چهارراه شهربانی مجتمع آویشنمدرسبابلمازندرانآویشن مردانه بابل

مبلمان02536573237421242396 مبلمان حیدری18خیابان مدرس خیابان بهارستان کوچه مدرسقمقممبلمان حیدری

سوپرمارکت3119031440865782.711003410 پالک 13خیابان مدرس خیابان مولوی جنب کوچه مولویاصفهاناصفهانجانبو اصفهان

لوازم آرایشی083372749291310390350خیابان مدرس سه راه نواب صفوی بازار صندوق سازهابازارکرمانشاهکرمانشاهارایشی اپل

مهدکودک و پیش دبستانی 

شکوفه های انقالب
مهد کودک1066425388091021073916خیابان مدرس فرعی مطهری پالک مدرسبروجردلرستان

رستوران پسران کریم
خراسان 

جنوبی
رستوران056324505671021090803 ساختمان رستوران52خیابان مدرس کوچه مدرسبیرجند

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت1044323874452.710579301 واحد 1 وااحد تراشکاری پالک 3خیابان مدنی شهید مدنیارومیه



پوشاک نوزاد و کودک4021775501941350020888 طبقه 2خیابان مدنی پاساژ تیراژه شهید مدنیتهرانتهرانهپی لند مدنی

پوشاک نوزاد و کودک240021775501941350026309 طبقه سوم واحد2خیابان مدنی مجتمع تجاری تیراژهنظام آبادتهرانتهرانهپی لند شعبه تیراژه دو

خیابان مرزدارانتهرانتهرانجانبو مرزداران
خیابان مرزداران بین ایثار و شهید آریافر نبش درمانگاه شبانه 

116روزی پالک 
سوپرمارکت021442786922.710599214

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت1041366075152.710772414 پالک 523خیابان مرزداران خیابان مصلی قطعه مرزدارانتبریز

سوپرمارکت4031343462322.711046329خیابان مسجدجامع پالک خیابان مسجدگلپایگاناصفهانجانبو گلپایگان

فروشگاه لوازم خانگی1008338252524132258385خیابان مسیر نفت روبروی ساختمان نانوایی ماشینی پالک مسیر نفتکرمانشاهکرمانشاهلوازم خانگی رستمی

سوپرمارکت086332511012.710953137خیابان مشهد قبل از میدان امام علیخیابان مشهداراکمرکزیجانبو اراک

خیابان مشیریهتهرانتهرانجانبو مشیریه
 متری صالحی بعد از چهارراه دوم نبش 30خیابان مشیریه 

113 الی 101نیرومند شرقی پالک 
سوپرمارکت021334929712.710685827

پوشاک چند منظوره01734522749910631006خیابان مصطفی خمینی غرب میدان وحدتمصطفی خمینیآق قالگلستانپوشاک گلستان

فست فود204021888113201411110317خیابان مطهری ابتدا سهروردی جنوبی پالک مطهریتهرانتهرانجانیس برگر

مطهریزنجانزنجانمبلیران دو
خیابان مطهری انتها خیابان منتظری جنب دبیرستان کوثر پالک 

451
مبلمان02433567311921212070



مطهرینجف آباداصفهاندنیای روتختی
خیابان مطهری بازار چه مطهری روبروی پاساژ توحید فروشگاه 

دنیای رو تختی
سرزمین عجایب031426419291711135131

مطهریگرگانگلستانفروشگاه ابزار برتر
خیابان مطهری بعد از میدان کریمی روبروی ساختمان تعاونی 

ثامن
ابزار و یراق01732145901510001382

پوشاک زنانه013332419232011213765 مزون آریسا2خیابان مطهری پاساژ امیر طبقه مطهریرشتگیالنمزون آریسا

پوشاک چند منظوره06633321259810904831خیابان مطهری پاساژ لوتوسمطهریخرم آبادلرستانپوشاک اشکان

سوپرمارکت6031343462322.711046322خیابان مطهری جنب ساختمان بانک ملی پالک مطهریکاشاناصفهانجانبو کاشان

سرویس خواب11017321534191510902393 و 9خیابان مطهری جنوبی بین کوچه مطهریگرگانگلستانتشک تن آسای

سوپرمارکت48017542395702.710914909 پالک 4 و 2خیابان مطهری جنوبی بین مطهری جنوبی مطهریگرگانگلستانجانبو گرگان

قالیشویی1017321514071010784063 واحد 11خیابان مطهری جنوبی روبروی مطهری مطهریگرگانگلستانفرش بهار شعبه مطهری

عینک دیپلمات شعبه 

مطهری
عینک013332258582221214560خیابان مطهری روبروی ساختمان پرورشگاه مژدهیمطهریرشتگیالن

لوازم جانبی موبایل01333223360611137972خیابان مطهری روبروی ساختمان پرورشگاه مژدهی موبایل جهانیمطهریرشتگیالنموبایل جهانی

لوازم ورزشی077335648601210704502خیابان مطهری روبروی ساختمان منازل فرهنگیانمطهریبوشهربوشهرلوازم ورزشی آل اسپورت



میدان کرجکرجالبرزعینک هوبان شعبه بهشتی
خیابان مظاهری خیابان شهید بهشتی خیابان فاطمیه پاساژ امیری 

11طبقه همکف واحد 
عینک026322504683610070306

فست فود071363419951710962702خیابان معالی آباد ابتدا خیابان پزشکانمعالی آبادشیرازفارسداتیس

معالی آبادشیرازفارسسلمک
 طبقه 2خیابان معالی آباد روبروی خیابان دوستان ساختمان قصر 

2
آموزشگاه موسیقی071363419281721147592

سوپرمارکت18013881084892.711168159خیابان معلم بلوار نماز پالک معلمبندرانزلیگیالنجانبو انزلی

سوپرمارکت013331167542.710946338 متری طالقانی طبقه اول15خیابان معلم جنب خیابان معلمرشتگیالنجانبو رشت

سوپرمارکت119011447348252.710879566خیابان معلم جنب شهرک دی پالک معلممحمودآبادمازندرانجانبو محمودآباد

سوپرمارکت011323225132.710831167خیابان معلم روبروی مخابرات نبش کوچه مودت ساختمان نیمامعلمساریمازندرانجانبو ساری

موسسه آموزشی،فرهنگی و 

 تربیتی دهکده رشد ساری
آموزشگاه زبان011332436022621239745 موسسه زبان دهکده رشد6خیابان معلم معلم معلمساریمازندران

هفت تیرتهرانتهرانآموزشگاه هنر پارسه
 آموزشگاه 425خیابان مفتح شمالی جنب پمپ بنزین پالک 

موسیقی هنر پارسه
آموزشگاه موسیقی021883029691721185607

مطهریتهرانتهرانراکت استور
خیابان مفتح ورزشگاه شهید شیرودی جنب زمین های تنیس 

1فروشگاه راکت استور واحد 
فروشگاه لوازم ورزشی021889853861010991867

رستوران02833320821811122130خیابان مالصدرا بعداز خیابان میردامادمالصدراقزوینقزوینکافه رستوران مان



شریعتیشیرازفارسایرانا
خیابان مالصدرا رو به روی خیابان اردیبهشت ساختمان خیاطی 

شریعتی طبقه زیرین
پوشاک زنانه07136473415102214694

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
خیابان منتظریتبریز

خیابان منتظری نرسیده به میدان سجادیه باالتر از چهارسوق 

جنبب بن بست
سوپرمارکت041354566272.710508924

سوپرمارکت12071377350582.711207776خیابان مهدی اباد خیابان امینی نبش کوچه خیابان امینیشیرازفارسجانبو شیراز

باشگاه های فرهنگی و ورزشی081383723461811176001خیابان مهدیه خیابان بهنام جوخیابان مهدیههمدانهمدانپادرا

آموزشگاه زبان211081382508252711149750خیابان مهدیه روبروی ساختمان سازمان دانش آموزی پالک خیابان مهدیههمدانهمدانموسسه زبان بامداد دانش

سوپرمارکت081382735962.710754096خیابان مهدیه روبروی ساختمان کانون بسیجخیابان مهدیههمدانهمدانجانبو همدان

آجیل و خشکبار08138252353611112970خیابان مهدیه روبروی ساختمان مسجدمهدیهخیابان مهدیههمدانهمدان2آجیل لبخند شعبه 

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت5044322546772.710506473خیابان مولوی خیابان فردوسی کوچه مولویارومیه

جانبو میانه
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041522493102.710795888خیابان میانه خیابان معلم جنوبی نبش کوچه قره باقیمعلممیانه

پوشاک چند منظوره26021264013871510290134 پالک 2خیابان میرداماد پاساژ رز میرداماد طبقه میردامادتهرانتهرانتی سی ام

پوشاک زنانه56021222243231010979065خیابان میرداماد پاساژ شهر سایت سی واحد میردامادتهرانتهرانبوتیک تک



میردامادتهرانتهرانبوتیک شیک
خیابان میرداماد جنب ایستگاه مترو مرکز خرید رز طبقه همکف 

17واحد
پوشاک زنانه021264025591010789799

دندانپزشکی و اورتودنسی021229031631511140946 طبقه زیرهمکف140خیابان میرداماد جنب خیابان حصاری پالک میردامادتهرانتهراندندانپزشکی پاسارگاد

فست فود458021888807581521213785خیابان میرداماد غربی جنب بازار بزرگ میرداماد پالک میردامادتهرانتهرانفست فود سالی

سوپرمارکت488031440865782.711003403 پالک 9خیابان میرداماد نبش کوچه میرداماداصفهاناصفهانجانبو اصفهان

سوپرمارکت031440865782.711057046خیابان میرزا طاهر بعد از میدان سقاخانه نبش کوچه لحاجمیرزا طاهراصفهاناصفهانجانبو اصفهان

پوشاک زنانه08138350100610849756خیابان میرزاده عشقی بعد از تقاطع هنرستانمیرزاده عشقیهمدانهمدانراسپینا

میزاده عشقیهمدانهمدانجانبو همدان
خیابان میزاده عشقی نبش کوچه بنفشه روبروی ساختمان بنیاد 

شهید
سوپرمارکت081382458002.710779141

میزاده عشقیهمدانهمدانجانبو همدان
خیابان میزاده عشقی نبش کوچه بنفشه روبروی ساختمان بنیاد 

شهید
سوپرمارکت081382458002.710779137

نارمکتهرانتهرانجانبو نارمک
خیابان نارمک خیابان پدر ثانی خیابان افشاری نبش کوچه مالیری 

99پالک 
سوپرمارکت021779593982.710789974

پوشاک چند منظوره226021553541332010504243خیابان نازی اباد خیابان مداین پالک نازی آبادتهرانتهرانبنفیت

سوپرمارکت76021553303292.72259579خیابان نازی آباد خیابان اکبر مشهدی پالک نازی آبادتهرانتهرانجانبو نازی آباد



نازی آبادتهرانتهرانجانبو نازی آباد
خیابان نازی آباد خیابان رجایی ایستگاه ورزشگاه کنار رستوران 

جوان
سوپرمارکت021550887552.710818254

نازی آبادتهرانتهرانجانبو نازی آباد
 (بازار دوم)خیابان نازی آباد خیابان مدائن نرسیده به میدان مدائن

22خیابان سودی پالک 
سوپرمارکت021551817902.710301424

نورمازندرانجانبو نور
خیابان ناطق 

نوری
سوپرمارکت011441544502.711047359خیابان ناطق نوری نرسیده میدان کارگر روبروی کوچه کارگر

خیابان نامجوتهرانتهرانجانبو نامجو
خیابان نامجو شمالی ایستگاه معینیه روبروی درمانگاه گرگان 

291پالک 
سوپرمارکت021776119962.710786937

سوپرمارکت597021775885392.710633550خیابان نامجو گرگان جنب بازارچه روز پالک گرگانتهرانتهرانجانبو نامجو

سوپرمارکت021771261982.710210891خیابان ناهیدی خیابان شهید زهدی نبش کوچه گلهاتهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس

هپی لند شعبه تبریز ستاره 

باران

آذربایجان 

شرقی
پوشاک نوزاد و کودک2041344214261350026367خیابان نصف راه مجتمع ستاره باران طبقه نصف راهتبریز

اصفهاناصفهانپوشاک ردا
خیابان نظر 

میانی
پوشاک مردانه9031362802771721217983خیابان نظر میانی ساختمان نوژان طبقه اول واحد 

کرجالبرزجانبو شاهین ویال
شهرک شاهین 

ویال
سوپرمارکت026343385702.710984669خیابان نهم غربی قلم نرسیده به میدان با هنر

سوپرمارکت77021564290242.710841705 و 75خیابان نواب چهارراه رضایی بریانک غربی پالک بریانکتهرانتهرانجانبو بریانک

آبمیوه و بستنی93021288275432031006251 پالک 2 و 1خیابان نیاوران بین خیابان منظریه نیاورانتهرانتهرانآب انار نیاوران



جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041328616002.710866312خیابان شهرک امام انتها بازارچه هخیابان امامتبریز

استخر017324117772211108154خیابان میدان بسیج ابتدا خیابان ه هزارپیچبسیجگرگانگلستانآبدرمانی طالییه

سوپرمارکت8071653601402.710905916 و 6خیابان هدایت غربی بین کوچه خیابان هدایتشیرازفارسجانبو شیراز

کرمانکرمانپیسرو هزار و یک شب
خیابان هزارو 

یک شب
پوشاک مردانه10034324766662011145143 و 8خیابان هزارویکشب بین کوچه 

کرمانکرمانسیندخت
خیابان هزارو 

یک شب
صنایع دستی14034325329061010696017 واحد 1خیابان هزارویکشب پاساژ الفاس طبقه 

سوپرمارکت221021337137692.710100357خیابان هفده شهریور روبروی خیابان تکلی پالک شهریور17تهرانتهرانجانبو هفده شهریور

باشگاه های فرهنگی و ورزشی021772478532210987122خیابان هنگام باالتر از میدان الغدیر مجموعه وزشی هنگامهمت شرقتهرانتهرانپینت بال فونیکس

هنگامتهرانتهرانسفره خانه ملک خاتون
 سفره خانه ملک 127خیابان هنگام بعد از چهارراه فرجام پالک 

خاتون
سفره خانه021770901091721180244

سوپرمارکت360021770910362.710054159خیابان هنگام چهارراه استقالل پالک هنگامتهرانتهرانجابنوشهرک امید

رسالتتهرانتهرانآنیتا
 متری شهدای شرقی 20خیابان هنگام خیابان شمیران نو خیابان 

13پاساژ گلها پالک 
پوشاک چند منظوره021778945101010333636

تهرانتهرانجانبو وحدت اسالمی
خیابان وحدت 

اسالمی

خیابان وحدت اسالمی قبل از چهارراه مختاری ساختمان تاالر 

ققنوس
سوپرمارکت021555814302.710279405



شاپورتهرانتهرانجانبو وحدت اسالمی
 تره بار وحدت 605خیابان وحدت اسالمی میدان شاپور پالک 

اسالمی
سوپرمارکت021361407072.710882136

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت2044338427952.710604598خیابان وکیلی نبش خیابان ساراالنی پالک خیابان وکیلیارومیه

سوپرمارکت21028342222992.711031619خیابان ولی عصر پالک ولیعصرقزوینقزوینجانبو بویین زهرا

لوازم آرایشی07136272024811214321 گالری پاریس12 و 10خیابان ولی عصر قصرالدشت بین کوچه ولیعصرشیرازفارسگالری پاریس ولیعصر

آش وحلیم 

231422سیدمهدی
رستوران2930021227199382010567461خیابان ولیعصر باغ فردوس پالک ولیعصرتهرانتهران

ولیعصرتهرانتهرانعینک نگین هالل
خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک خیابان باسمی درمانگاه 

توانبخشی هالل احمر
عینک021886568832811056424

ولیعصرتهرانتهرانقله قاف
خیابان ولیعصر باالتراز میدان منیریه مجتمع تجاری حکمت 

28ایرانیان طبقه همکف واحد 
لوازم ورزشی021669759031010447372

عینک017323691921410018351 واحد عینک مهران12 و 10خیابان ولیعصر بین کوچه عدالت ولیعصرگرگانگلستانعینک مهران

باشگاه های فرهنگی و ورزشی021860819421611174957خیابان ولیعصر پارک ساعی سرای محله ساعیولیعصرتهرانتهرانباشگاه سرای محله ساعی

پوشاک مردانه و زنانه75017323661101010898249خیابان ولیعصر پاساژ اریا طبقه همکف پالک ولیعصرگرگانگلستانپوشاک بارانا

ونکتهرانتهرانآلما جین ونک
خیابان ولیعصر پایین تر از میدان ونک نبش کوچه هفتم پالک 

2560
پوشاک چند منظوره021887733591821206737



آجیل و خشکبار225802188717094710646486خیابان ولیعصر جنوب پارک ساعی پالک ولیعصرتهرانتهرانتواضع

میردامادتهرانتهرانپوشاک میرداماد
خیابان ولیعصر چهار راه امیر اکرم خیابان لبافی نژاد خیابان 

15برادران مظفر کوچه صدیقی پالک
پوشاک نوزاد و کودک021664111671350019273

سوپرمارکت55021553977732.711002470خیابان ولیعصر خیابان فرهنگ پالک ولیعصرتهرانتهرانجانبو منیریه

رستوران8021226213231410102983خیابان ولیعصر خیابان فه مرکز خرید سام سنتر طبقه فرشتهتهرانتهرانفروشگاه دیوان

امیر اکرمتهرانتهرانمزون عروس سارینا
خیابان ولیعصر خیابان لبافی نژاد خیابان صبای جنوبی پاساژ صبا 

2پالک 
پوشاک زنانه0216696927113296444

انقالبتهرانتهرانمزون عروس پینار
خیابان ولیعصر خیابان لبافی نژاد ساختمان یلدا طبقه همکف 

45پالک 
پوشاک زنانه02166961218821181506

سوپرمارکت1017542395702.711027416خیابان ولیعصر روبروی بانک ملت واحد ولیعصرکردکویگلستانجانبو کردکوی

رسالتتهرانتهرانفست فود برگر بار
خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت جنب خیابان ارامش فست فود 

برگر بار
فست فود021262304901410301753

لوازم التحریر066433226261010163034خیابان ولیعصر شمالی جنب قنادی فروشگاه استدلرولیعصرالیگودرزلرستانلوازم التحریر استدلر

سوپرمارکت066433227821010727818خیابان ولیعصر شمالی خیابان جمهوریولیعصرالیگودرزلرستانلبنیات اشترانکوه

رستوران2017323220451510837729 نبش کوچه کمانگری 21خیابان ولیعصر عدالت ولیعصرگرگانگلستانرستوران رندو



سالن اسپا017323545251721219275 مجتمع کسری طبقه سوم22خیابان ولیعصر کوچه عدالت ولیعصرگرگانگلستانانستیتو اسپا

پوشاک نوزاد و کودک139017323593751010732687 واحد 3 مجتمع کاپری طبقه 7خیابان ولیعصر کوچه عدالت ولیعصرگرگانگلستانبیوتی بیبی

خانه ساعت تبریز اطلس
آذربایجان 

شرقی
ساعت فروشی041332493061511047220خیابان ولیعصر مجتمع تجاری اطلسولیعصرتبریز

سالن آرایش زنانه066433242041021103882خیابان ولیعصر میدان آزادی سالن زیبایی و آموزشگاه کیژانولیعصرالیگودرزلرستانآرایشگاه و آموزشگاه کیژان

تزیینات داخلی منزل1556021664131383110938900خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقانی پالک ولیعصرتهرانتهرانایران گلیم

لوازم ورزشی903021664179671011113617خیابان ولیعصر، باالتر از میدان منیریه، پالک ولیعصرتهرانتهرانفروشگاه یوسفیان

لوازم ورزشی2980216696114482112951خیابان ولیعصرباالترازمیدان منیریه نبش خیابان راثق پالک ولیعصرتهرانتهرانفروشگاه روادگر

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت1041338557222.710504544خیابان یاغچیان خیابان نور فلکه شفا نبش کوی جنت پالک خیابان یاغچیانتبریز

تهرانتهرانجانبو شهرری
خیابان یوسفی 

نژاد
سوپرمارکت021559637472.710169305خیابان یوسفی نژاد میدان نارنج ساختمان نور

فروشگاه خدمات 

کامپیوتری نوول
انقالبنکامازندران

خیابن انقالب خیابان علمیه میدان الله مجتمع تجاری الله 

خدمات کامپیوتری نوول
لوازم جانبی موبایل01134734032511194503

تفرشمرکزیجانبو تفرش
خیابان آیت اهلل 

سعیدی

سعیدی جنب ساختمان بانک رفاه فروشگاه زنجیره ... خیایان آیت ا

ای جانبو
سوپرمارکت086362304442.711000707



مبلمان6102834532445811137532دانسفهان باالتر از داروخانه انتهای خیابان بسیج پالک بسیجقزوینقزوینچوبکده رحیمی

قزوینقزوینفروشگاه لوازم التحریر معلم
آیت اله خامنه 

ای
لوازم التحریر028345347501050028266دانسفهان بلوارآیت اله خامنه ای بازارچه  مسجد جامع

سوپرمارکت76026344878532.710726075دهقان ویالی اول نبش خیابان پنجم پالک دهقان ویالکرجالبرزجانبو دهقان ویال

گیم نت21102537730871811070861 پالک 15 و 13دورشهر بین کوچه های  دورشهرقمقمگیم نت شمشاد

خیابان غیوریتهرانتهرانجانبو دولت آباد
دولت آبادخیابان شهید غیوری نرسیده به آسایشگاه چهارراه خط 

4آهنپالک 
سوپرمارکت021337540142.710818201

سوپرمارکت13021566728832.710884602رباط کریم االرد نبش کوچه مهستان رباط کریمتهرانتهرانجانبو رباط کریم

رباط کریمرباط کریمتهرانشرکت آویشن
رباط کریم بلوا امام خمینی مجتمع تجاری سارا طبقه اول روبروی 

پله برقی
پوشاک مردانه021568877281810605880

رباط کریمتهرانتهرانجانبو سلطان آباد
 4 متری چمران نبش کوچه حافظ 24رباط کریم سلطان آباد 

641پالک 
سوپرمارکت021563223702.710858117

سوپرمارکت026343128172.710725912رجایی شهر اشتراکی نبش خیابان سیزدهمرجایی شهرکرجالبرزجانبو رجایی شهر

سوپرمارکت026342004582.710726183رجایی شهر بلوار انقالب مبدان انقالب نبش اداره پستانقالبکرجالبرزجانبو رجایی شهر

رستوران01735229154510563116روبروی میدان بار جنب ساختمان ایران خودرومیدان بارمینودشتگلستانرستوران جوجه ایرونی



شهرک دریابابلسرمازندرانبستنی کاله بابلسر
روبه روی شهرک دریاکنار بعد از فروشگاه کتان تافته جنب فست 

فود پستو
آبمیوه و بستنی011352762481510844954

سوپرمارکت013426220912.710726109رودسر خیابان امام رو به رو یه بازار برنج فروشانخیابان امامرودسرگیالنجانبو رودسر

سالن آرایش زنانه69031523702831721225648روستا اراضی خیابان شهید علیرضا اسماعیلی پالک سنگیمبارکهاصفهانآرایشگاه ماهرو

سوپرمارکت101732640622710736038 واحد 23روستا محمد اباد افتاب محمد ابادگرگانگلستانسوپر رهگذر

سوپرمارکت017326405701010478880روستا محمد آباد جنب جااده اصلی روبروی واحد آژانسمحمد ابادگرگانگلستانسوپر مارکت بابا رحمان

سوپرمارکت01732640520910249804روستا محمد روبروی پل هوایی مجتمع سوپر مارکت محمدمحمد ابادگرگانگلستانسوپر مارکت محمد

پیروزیتهرانتهرانجانبو چهاردانگه
روستا مرتضی گرد خیابان پیروزی جنب درمانگاه شبانه روزی 

278پالک 
سوپرمارکت021563590962.710972850

 زعفرانیهتهرانتهرانسالن زیبایی الوه
زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی ما بین میدان الف و خیابان ب 

3 واحد 4 ساختمان اکسیژن طبقه 89پالک 
سالن آرایش زنانه021224128301511069895

سوپرمارکت024335684182.710726101 شهریور17زنجان خیابان شهریور17زنجانزنجانجانبو زنجان

سوپرمارکت024333604682.710726092زنجان خیابان امامخیابان امامزنجانزنجانجانبو زنجان

سوپرمارکت024335677602.710726105زنجان سعدی شمالیخیابان سعدیزنجانزنجانجانبو زنجان



سوپرمارکت024334710172.710726217زنجان فرودگاهفرودگاهزنجانزنجانجانبو زنجان

زعفران سحرخیز شعبه 

فرودگاه

خراسان 

رضوی
آجیل و خشکبار05133400420510839068ساختمان فرودگاه مشهد ورودی پرواز داخلی طبقه همکففرودگاهمشهد

ساالریهقمقمقنادی ستیا
ساالریه بلوار بوعلی روبروی بیمارستان علی بن ابی طالب قنادی 

ستیا
قنادی02532945388811213775

گل فروشی402532917761811090092ساالریه بلوار گلزاری نبش کوچه ساالریهقمقمگل فروشی کالسیک

شال و روسری128025329443712010694298ساالریه خیابان اقاقیا طبقه اول مرکز خرید باران واحد ساالریهقمقمروسری باران

سوپرمارکت086422388712.710908053ساوه خیابان زنجانی نبش خیابان مبارزانساوهساوهمرکزیجانبو ساوه

لوازم التحریر شکرستان
خراسان 

رضوی
لوازم التحریر11005134520262811151864سرخس خیابان ثاراله جنب پلیس سرخسمشهد

فرهنگتهرانتهرانجانبو سعادت آباد
سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان حق طلب خیابان عالمه 

طباطبایی جنوبی نبش خیابان سی و دوم
سوپرمارکت021886832322.710576874

شهرک بهارانسنندجکردستانجانبو سنندج
جنب پمپ 2/19سنندج شهرک بهاران میدان قباخیابان 

CNGباالتر از مجتمع ورزشی کارگران
سوپرمارکت2.711194484 08733727968

آموزشگاه فنی و حرفه ای01333221602821236323سه راه حاجی آباد خیابان انقالب بن بست طوافانقالبرشتگیالنآموزشگاه علمی گیتی

دبیرستان شهید مسعود 

مقدم
پیش دبستانی و مدرسه013332216022611046136سه راه حاجی آباد خیابان انقالب بن بست طوافانقالبرشتگیالن



تهرانتهرانسفره خانه کوچه باغ
سهروردی 

شمالی

 سفره خانه 2سهروردی شمالی بعد از مطهری کوچه باغ پالک

کوچه باغ
سفره خانه02186030743102202853

تهرانتهرانپوشاک راینو
سهروردی 

شمالی
پوشاک زنانه60021887564871010946263سید خندان ضلع جنوب غربی پل خیابان مطهری پالک 

تعمیرگاه اتومبیل02538867529810506242شاه جهان بلوار امام رضا سعد بعد از باربری سعادتامام رضاقمقمرادیاتورسازی مهدی

سوپرمارکت45026654468662.710377133شاهد شهر بلوار شهدا جنب ساختمان اداره برق پالک شاهد شهرکرجالبرزجانبو شاهدشهر

لوازم جانبی موبایل07138201025811081784شرق خیابان فخرآباد شرقی شرق کوچه بیستراه اهنشیرازفارسموبایل آلما

سوپرمارکت319024337877142.710887135 متری ولیعصر پالک 30شرق شهرک انصاریه ولیعصرزنجانزنجانجانبو زنجان

 کوی نصرتهرانتهرانکافه بارلوتی
شریعتی باالتر از حسینیه ارشاد روبروی بیمارستان مفید پالک 

 هایپر میرداماد1107
کافی شاپ02122889682810858751

خیابان شریعتیتهرانتهرانمجموعه شهربانو
شریعتی بعد از پل صدر مجموعه شهید چمران بولینگ عبدو 

قسمت استخر
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021222130323510363898

کافی شاپ3021226126501710750183شریعتی خیابان بصیری پاساژ سپهر پالکشریعتیتهرانتهرانکافه نی لبک

قنادی07143224854810281344شمال خیابان انقالب روبروی کوی مسجدابوالفضلانقالبمرودشتفارسقنادی ماه

سوپرمارکت637024334710172.710727384شمال شرقی میدان قایم ، پالک میدان قایمزنجانزنجانجانبو زنجان



سوپرمارکت021443211262.710332489شهران بلوار کوهسار نبش کوچه علی یاریکوهسارتهرانتهرانجانبو شهران

سوپرمارکت2021443553622.710150552شهران نبش بلوار پیرانی احمدآباد قدس پالک پیرانیتهرانتهرانجانبو شهران

بلوار امامزادهقدستهرانجانبو شهرقدس
شهرقدس بلوار امامزاده نبش کوچه تختی تاالر اکسیر طبقه 

18همکف پالک 
سوپرمارکت021468834572.72263643

سوپرمارکت349021468416582.711112831شهرقدس خیابان طالقانی پالک طالقانیتهرانتهرانجانبو شهر قدس

سوپرمارکت071378226522.711138328 ساختمان رز6شهرک استقالل خیابان شهید باقری نبش کوچه میدان استقاللشیرازفارسجانبو شیراز

کافی شاپ02144699083810987123 خیابان ورزش کافه کارامل2شهرک اکباتان فااز شهرک اکباتانتهرانتهرانکافه کارامل

الهیهکرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه
شهرک الهیه خیابان طالقانی نبش کوی سیزدهم مجتمع دیبا 

11پالک 
سوپرمارکت083482257772.710905693

رستوران083383506481721202898شهرک الهیه میدان شاهد کوی امینیالهیهکرمانشاهکرمانشاهرستوران نارون

سوپرمارکت10021446679302.710521933شهرک آپادانا مجتمع تجاری گل پامچال پالک شهرک آپاداناتهرانتهرانجانبو شهرک آپادانا

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت2041333521552.710560431 و 1شهرک باغمیشه خیابان شهریار بین پردیس شهرک باغمیشهتبریز

سوپرمارکت8026367098712.710727348نبش زنبق , بلوار فردوسی, شهرک بعثت بعثتکرجالبرزجانبو کرج



شهرک بهارانسنندجکردستان3329جانبو سنندج 
باالتر از CNGجنب پمپ 2/19شهرک بهاران میدان قباخیابان 

مجتمع ورزشی کارگران
سوپرمارکت087337279682.711194483

جمهوریاسالمشهرتهرانچی چی سنتر
شهرک پرند میدان استقالل پاساژ استقالل جنب ردیف لواز 

التحریر کیان
پوشاک چند منظوره02156796575810125523

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041338640012.710591196 مجتمع تجاری خدماتی پرواز20شهرک پرواز جنب کالنتری شهرک پروازتبریز

پونکقزوینقزویندنیای نور
 متری 20شهرک پونک بلوار امیر کبیر میدان امیرکبیر خیابان 

جنب واحد اطو شویی
قطعات و تجهیزات برقی02833695637510620318

کرجالبرزجانبو کرج
شهرک جهان 

نما
سوپرمارکت026323212942.711043225شهرک جهان نما خیابان شمشیری مقابل پاسگاه

سوپرمارکت50071383190562.711056054شهرک جوادیه میدان اصلی جنب قنادی پالک شهرک جوادیهشیرازفارسجانبو شیراز

سوپرمارکت021334970212.710956272متری رحیمی ساختمان نگین10متری نخل 20شهرک رضویه شهرک رضویهتهرانتهرانجانبو مشیریه

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت46041333214262.710508931 1شهرک زعفرانیه روبروی بانک مسکن پالک  زعفرانیهتبریز

کرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه
شهرک 

ژاندارمری
سوپرمارکت083372615842.710951219شهرک ژاندارمری بلوار شهیدامامی مقابل خوابگاه دانشگاه آزاد

سوپرمارکت50021564290242.710921676-48شهرک سفیدار خیابان مهر جنوبی پالک شهرک سفیداررباط کریمتهرانجانبو رباط کریم

کرجالبرزدرمانگاه البرز
شهرک شاهین 

ویال
درمانگاه3302634551119152140608 پالک 6 و 5شهرک شاهین ویال خیابان اصلی بین 



سوپرمارکت071653601402.710859413شهرک صدرا بلوار امام خمینی بعد از بلوار موالنا ساختمان اسرارصدراشیرازفارسجانبو شیراز

مبلمان071364119661321126799شهرک صدرا بلوار پاسدارانپاسدارانشیرازفارسمبلمان راز

قالیشویی507136416846821208993شهرک صدرا بلوار حافظ نبش کوچه حافظشیرازفارسقالیشویی دهقان

خیابان دریاتهرانتهرانآرایشگاه سوگند
 30شهرک غرب بلوار دریا مطهری شمالی کوچه گل آذین پالک 

طبقه چهارم واحد یک
سالن آرایش زنانه021886964162510331919

میدان صنعتتهرانتهرانساکریکس
شهرک غرب خیابان فرحزادی مرکز خرید میالدنور طبقه دوم 

13واحد 
پوشاک ورزشی021880852602010750305

میدان صنعتتهرانتهرانپوشاک ورزشی نیو باالنس
شهرک غرب میدان صنعت مجتمع تجاری میالد نور طبقه ششم 

5واحد 
پوشاک ورزشی021883708042010788390

ساعت فروشی13021880855411510195574 واحد 3شهرک غررب پاساژ میالد نور طبقه و میدان صنعتتهرانتهرانساعت شنی

عینک25021883707942010101914 واحد 6شهرک غررب پاساژ میالدنور طبقه میدان صنعتتهرانتهرانعینک کارل زایس

تزیینات داخلی منزل308642250153810619948 فاز 3شهرک فجر ابتدای بلوار میثم شهرک فجرساوهمرکزیکابینت و دکوراسیون لوکس

شیرازفارسجانبو شیراز
شهرک 

فرهنگیان

شهرک فرهنگیان خیابان احمد آباد خیابان یاوران شرقی نبش 

کوچه سوم
سوپرمارکت071653601402.711027612

همدانهمدانفروشگاه شهروندفرهنگیان
شهرک 

فرهنگیان
سوپرمارکت08132544848510939095شهرک فرهنگیان قبل از میدان استقالل مجتمع پارک شهرداری



شهرک قایمیهاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر
 2 ممیز 4شهرک قایمیه خیابان باهنر نبش خیابان سروستان 

63پالک 
سوپرمارکت021564975512.710521003

قنادی102532859385810897381 واحد 6شهرک قدس نبش ولیعصر ولیعصرقمقمشیرینی سرای آنتیک

سالن آرایش زنانه60025328507462011199187 انتهای کوچه پالک 3شهرک قدس ولیعصر شهرک قدسقمقمسالن زیبایی نهال

شیرازفارسجانبو شیراز
شهرک قصر 

قمشه

شهرک قصر قمشه بلوار عرفان روبروی ساختمان زمین فوتبال 

جنب ساختمان تاکسی تلفنی صادق
سوپرمارکت071653601402.710859417

اردبیلاردبیلجانبو اردبیل
شهرک 

کارشناسان
سوپرمارکت045335103912.710788352 متری کاج نپش گلسار54شهرک کارشناسان خیابان 

سوپرمارکت126021332478552.710213605 متری امام سجاد مقابل مسجد پالک 20شهرک کاروان شهرک کاروانتهرانتهرانجانبو شهرک کاروان

گلستانتهرانتهرانجانبو شهرک گلستان
شهرک گلستان راه آهن بلوار گلها بنفشه نهم شرقی نبش خیابان 

گلفام
سوپرمارکت021776704852.711024963

شیرازفارسگل ژاالن
آیت اله 

معصومی
گل فروشی071362103141721222941شهرک گلستان فلکه اول نبش خیابان کشاورز

سوپرمارکت071653601402.710882927شهرک گلستان میدان غدیر ابتدا خیابان تعاونگلستانشیرازفارسجانبو شیراز

سوپرمارکت071653601402.710860158شهرک گلستان میدان غدیر ابتدای خیابان تعاونگلستانشیرازفارسجانبو شیراز

شهرک مدنیهمدانهمدانجانبو همدان
شهرک مدنی میدان حسن آباد نبش خیابان دانشجو مجتمع 

مهرداد
سوپرمارکت081342931632.710794386



قنادی083342118441011027733شهرک مسکن بلوار گلهامسکنکرمانشاهکرمانشاهقنادی تارت

بوعلیتهرانتهرانجانبو مشیریه
 متری اعظم پالک 20شهرک مشیریه خیابان بوعلی نبش چهارراه 

713
سوپرمارکت021568697442.710818185

شهرک مشیریهتهرانتهرانجانبو مشیریه
 شرقی پالک 7شهرک مشیریه خیابان سازمان آب نبش کوچه 

1119
سوپرمارکت021568697442.710826322

سوپرمارکت083342648552.710951225شهرک معلم خیابان عطار کنار عابربانک سپهخیابان عطارکرمانشاهکرمانشاهجانبو کرمانشاه

شهرک میانرودشیرازفارسجانبو شیراز
شهرک میانرود بلوار قهرمانان شهرک مدرس نبش خیابان بیست 

متری مشگل گشا
سوپرمارکت071383190562.711056058

شهرک نایسرسنندجکردستانجانبو سنندج
شهرک نایسر بلوار امام شافعی باالتر از میدان امام شافعی جنب 

ساختمان داروخانه
سوپرمارکت087333332282.711158229

شهرک نایسرسنندجکردستانجانبو سنندج
شهرک نایسر بلوار امام شافعی باالتراز میدان امام شافعی جنب 

ساختمان داروخانه شبانه روزی
سوپرمارکت087333332282.711158230

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041344833362.710547007شهرک نور خیابان نگارستان غربی روبروی خیابان معلمشهرک نورتبریز

شهرک غربتهرانتهرانرستوران بارکو
شهرک غرب بلوار پاکنژاد قبل از تقاطع دریا خیابان اردیبهشت 

رستوران بارکو
رستوران021885831811011140985

میدان صنعتتهرانتهرانمرکز تندرستی هارمونی
شهرک غرب بلوار دادمان خیابان درختی نبش خیابان نورانی 

مجموعه ورزشی زیتون مرکز تندرستی هارمونی
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021220720202010970759

میدان صنعتتهرانتهرانورزشی زیتون
شهرک غرب بلوار دادمان خیابان درختی نپش نورانی مجموعه 

ورزشی زیتون
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021220730021511063195



شهرک غربتهرانتهرانباشگاه ورزشی برنا
شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سپهر به سمت یادگار گلبرگ 

153 پالک 2
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021885707801311123096

ساعت فروشی13021880855411511044916 واحد 3شهرک غرب مجتمع تجاری میالد نور طبقه میدان صنعتتهرانتهرانگالری ساعت شنی

پوشاک نوزاد و کودک24021885789171510908578 واحد 5شهرک غرب مجتمع تجاری میالد نور طبقه میدان صنعتتهرانتهرانعاج

سوپرمارکت6071653601402.710860152 ساختمان نیلوفر 27شهرک والفجر بلوار یاوران غربی نبش کوچه شهرک والفجرشیرازفارسجانبو شیراز

سوپرمارکت8021564290242.710921634شهرک واوان مهستان پاساژ ولیعصر پالک شهرک واواناسالمشهرتهرانجانبو واوان

سوپرمارکت026653225042.710116216شهرک وایین بلوار امام خمینی نبش خیابان میالد ششمشهرک وایینکرجالبرزجانبو شهریار

شهرک وحیدیهتهرانتهرانجانبو شهریار
شهرک وحیدیه میدان والیت خیابان امام خمینی روبرویی بازار 

56روز پالک 
سوپرمارکت021360313192.710042348

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت1044322538562.711041366 متری عباس نژاد نبش فلکه صادقیه واحد 24شهرک ولیعصر شهرک ولیعصرارومیه

خیابان امامتهرانتهرانجانبو شهرک ولیعصر
شهرک ولیعصر بلوار امام نرسیده به میدان معلم خیابان بافان نبش 

کوچه قویدل
سوپرمارکت021337247722.710893413

خیابان بهرامیتهرانتهرانجانبو شهرک ولیعصر
شهرک ولیعصر خیابان بهرامی روبروی خیابان شریعتی جنب 

157ساختمان بانک صادرات پالک 
سوپرمارکت021661380682.710073570

اصفهاناصفهانپیرایش مردانه مینیاتور
شهرک ولی 

عصر
سالن آرایش مردانه2031377759793010233670شهرک ولیعصر خیابان شیدای اصفهانی خیابان 



سوپرمارکت1591071378226522.711108055 فروشگاه فدک 5شهرک ولیعصر کوچه فدک ولیعصرشیرازفارسجانبو شیراز

خیابان حیدریتهرانتهرانجانبو شهرک ولیعصر
شهرک ولیعصرخیابان حیدری جنوبی میدان ایثارگران خیابان 

مفتح شمالی خیابان خوشبیان غربی
سوپرمارکت021663274882.710738984

خیابان نوابشهریارتهرانجانبو شهریار
شهریار خیابان نواب صفوی روبروی کوچه آموزش وپرورش پالک 

49
سوپرمارکت021322549802.711003430

سوپرمارکت601021653225042.710843862شهریار سعید آباد بلوار اصلی روبروی خیابان بهار پالک سعیدیهشهریارتهرانجانبو شهریار

فروشگاه کاالی خواب 

پوربناد
صدراشیرازفارس

صدرا چهارراه پم گاز ابتدای بلوار بوستان روبروی حسینیه سید 

الشهدا کاالی خواب پوربناد
سرویس خواب071364314231021232146

باشگاه های فرهنگی و ورزشی12702532856555152159147صفا شهر بعد از مسجد الزهرا پالکصفا شهرقمقمباشگاه فینال

شال و روسری38025377344521011201008صفاییه ابتدای کوی صفاییهقمقمروسری فروشی تاج محل

فست فود025377355461011201009 فست فود فالویچ بیست38صفاییه ابتدای کوی صفاییهقمقمفست فود فالویچ بیست

فروشگاه کیف و کفش 

مردانه امید اسپرت
کیف و کفش89202537832511511200027 پالک 34صفاییه باالتر از کوچه صفاییهقمقم

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 

ای بهداشت و ایمنی غزال
آموزشگاه فنی و حرفه ای17025377348033011189171 پالک 25صفاییه کوچه صفاییهقمقم

فروشگاه فرهنگی تصویر 

جهانی
لوازم جانبی موبایل22025378412891710982181صفاییه میدان جانبازان کوچه ورزشگاه تختی پالک جانبازانقمقم



فروشگاه آرایشی و 

بهداشتی مانی
لوازم آرایشی025377454098242814 لوازم آرایشی و بهداشتی مانی5صفائیه مجتمع طال پ صفائیهقمقم

فست فود077333376801510862468غرب خیابان خیابان چمران جنب ساختمان ه بلواار پاسیچمرانبوشهربوشهرفست فود و کافی شاپ

سوپرمارکت081333374212.710794388 متری32غرب میدان نبوت ابتدا خیابان نبوتمالیرهمدانجانبو مالیر

خدمات اتومبیل07138331043621169004فارس شیراز بلوار امیرکبیر نبش خیابان صنعتگر اتوسرویس نیکامیرکبیرشیرازفارسفروشگاه اتوسرویس نیک

مطهریالمردفارسخشکشوئی و اتوکشی نور
فارس المرد بلوار مطهری بیت العباس روبروی نانوایی جنب 

بستنی فروشی بهار
خشکشویی071527312801711021296

سوپرمارکت101026655341482.710102084 ارغوان هشتم نبش میدان معلم پالک 1فاز فاز یککرجالبرزجانبو اندیشه

سوپرمارکت68021653601402.710792346 4 اندیشه خیابان شقایق چهارم پالک 1فاز فاز یکاندیشهتهرانجانبو اندیشه

سوپرمارکت68026655433872.710060419 اندیشه بلوار نیلوفر نبش بلوار ارکیده پالک 2فاز فاز دوکرجالبرزجانبو اندیشه

جانبو سهند
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041334445402.710702908 فلکه بازار نگین2فاز فاز دوسهند

فاز چهاراندیشهتهرانجانبو اندیشه
 بلوار آزادی بازار ایرانی 5 اندیشه میدان شهدا به سمت 4فاز 

اسالمی نقش جهان
سوپرمارکت021653601402.710718671

فاز چهارکرجالبرزجانبو اندیشه
 بلوار آزادی بازار ایرانی 5 اندیشه میدان شهدا به سمت فاز 4فاز 

اسالمی نقش جهان
سوپرمارکت026653601402.710778661



فاز پنجتهرانتهرانجانبو پرند
 پرند شهرک آفتاب کوزو خیابان امام رضا خیابان شهید 5فاز 

وزوایی مقابل دبیرستان دخترانه المهدی
سوپرمارکت021567204842.710518875

سرزمین عجایب031554209103921238059فاز دو ناجی آباد خیابان بهارستان پایین تر از چهاراه ورزشگاهبهارستانکاشاناصفهانخانه بازی قصر کودک

رستوران013332265951540006802فاز دوم معلم میدان سرگل بلوار شهیدکوچکی نپش ششممعلمرشتگیالنگیله اوخان

فاز یکتهرانتهرانجانبو پردیس
فاز یک پردیس میدان عدالت خیابان فروردین جنوبی خیابان 

مهتاب نبش کوچه آفتاب مجتمع تجاری ایرانیان
سوپرمارکت021523272692.710838376

سوپرمارکت24021651221492.711036640 پالک 2فاز یکم بلوار طالقانی نبش کوچه کوثر فاز یکاندیشهتهرانجانبو اندیشه

لبنیاتی60002177243256810840865فرجام بین خیابان ولیعصر و چهارراه خاور پالکتهرانپارستهرانتهرانلبنیات بستنی توچال

سوپرمارکت026365389762.710727345نارون30و29فردیس بلوارقریشی بین خیابانفردیسکرجالبرزجانبو فردیس

سوپرمارکت026366106822.710726205فردیس سه راه حافظیه روبروی تامین اجتماعیحافظیهکرجالبرزجانبو فردیس

مطهریکرجالبرزکلینیک نای ذی گوهردشت
فلکه اول گوهر دشت ابتدای مطهری جنب شیرینی فروشی روما 

4ساختمان یاس طبقه اول واحد 
کلینیک پوست و مو026342125451511083265

سالن آرایش مردانه49021770741821310224425 شرثی پالک 222فلکه چهارم تهرانپارس خیابان تهرانپارستهرانتهرانآرایشگاه کارن

فست فود021440242481511137943فلکه دوم صادقیه ابتدای محمدعلی جناح رستوران پدر خوبصادقیهتهرانتهرانپدرخوب



سوپرمارکت013325230972.710726167فلکه رازی روبروی بیمارستان رازیرازیرشتگیالنجانبو رشت

آموزشگاه طراحی نقاشی 

سلیمانی
آموزشگاه فنی و حرفه ای025378366541711021022فلکه صفاییه نرسیده به درمانگاه هنرکده نقاشی سلیمانیصفائیهقمقم

لوازم یدکی خودرو086322448741721227209قبل از شهرک گردو خیابان شریعتی ساختمان کارما طبقه همکفشیخ بهاییاراکمرکزیکیهان موتور مرکز

ولیعصرتهرانتهرانرستوران شیال
قبل از میدان ونک خیابان ولی عصر ورودی غربی پارک ساعی 

رستوران شیال
رستوران02177811114821059401

سوپرمارکت021361430662.710786153قرچک خیابان اصلی بعد از بانک ملی تاالر بختیاریخیابان اصلیقرچکتهرانجانبو قرچک

سوپرمارکت73021361503862.711201663،پالک 7 متری،نبش نصر24قرچک،زیبا شهر،خیابان قرچکورامینتهرانجانبو قرچک

سوپرمارکت19028333480032.710726144 و 17بین کوچه -(دانشگاه)قزوین بلوار شهید باباییباباییقزوینقزوینجانبو قزوین

سوپرمارکت028335634072.710726029قزوین بلوار شهید بهشتی خیابان فیاض بخش نبش کوچه ایمانشهید بهشتیقزوینقزوینجانبو قزوین

سوپرمارکت028336643782.710726088قزوین خیابان جانبازان خیابان پیروزی روبروی بازارروز مهدیهجانبازانقزوینقزوینجانبو قزوین

سوپرمارکت028336643782.710726087قزوین خیابان جانبازان خیابان پیروزی روبروی بازارروز مهدیهجانبازانقزوینقزوینجانبو قزوین

سوپرمارکت144028322397172.710726083 پالک 19 متری روبروی کوچه 10قزوین شهر الوند خیابان متری10الوندقزوینجانبو قزوین



قنادی02532911716810706512 سوهان البرز47 و 45متری صدوق بین کوچه 45قم متری صدوق45قمقمفروشگاه سوهان البرز

سوپرمارکت509025377291832.710781314قم خیابان آذر نبش کوچه یک پالک آذرقمقمجانبو قم

استخر109021883366902311192529کارگر شمالی بعد از جالل نبش دهم پ انقالبتهرانتهراناستخر ستاره امیر

گل فروشی031553193701021237849کاشان خیابان مدرس جنب مسجد حضرت زینبمدرسکاشاناصفهانگل فروشی گل یخ

فروشگاه هایپر پروتئین 

احمدی
مواد غذایی03155334713721239656کاشان فین بزرگ بلوار شهداء روبروی خشکشوئیشهداکاشاناصفهان

فروشگاه لوازم التحریر 

ستاره
لوازم التحریر03155330602421239655کاشان فین بزرگ میدان نعنا جنب داروخانهمیدان نعناکاشاناصفهان

سوپرمارکت026344880602.710725840کرج خیابان داریوش خیابان انقالب روبه روب حسینیهانقالبکرجالبرزجانبو کرج

کرجالبرزگالری سیاه و سفید
شهرک شاهین 

ویال

کرج شاهین ویال خیابان سوم شرقی جنب امالک کوشا گالری 

سیاه و سفید
پوشاک مردانه026344541641210587656

محمدشهرکرجالبرزجانبو محمدشهر
کرج محمد شهر ولد اباد خ امیر کبیر روبرویه مجتمع امیرکبیر 

 بهمن22نبش خیابان 
سوپرمارکت026363060632.710725896

پوشاک زنانه160021325601602011142055کرج میدان نبوت مرکز خرید مهستان واحد چهارراه گمرکتهرانتهرانریسانی شعبه مهستان

سوپرمارکت026367769362.710725836کرج واریانواریانکرجالبرزجانبو کرج



رستوران2802188309372810800507کریمحان خردمند جنوبی نبش اذرشهر پالک فردوسیتهرانتهرانرستوران اریاهور

رستوران01132347012410928176کمربندی امیر کال جنب ساختمان شرکت سایپاروشکمربندیامیرکالمازندراندیزیکده مهر

سوپرمارکت011323032482.711179279کمربندی شرقی چهارراه دانش کنار امالک دانشکمربندیبابلمازندرانجانبو بابل

باشگاه های فرهنگی و ورزشی011323753532021179803 باشگاه روناک2کمربندی شرقی کوچه گلستان کمربندیبابلمازندرانباشگاه روناک

سوپرمارکت017542395702.710900729کمربندی شهرک ویال شهر نبش کوچه ویال چهاردهمشهرک ویالشهرگرگانگلستانجانبو گرگان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی1011323201673011055249 واحد 33 و 31کمربندی غربی بین توحید توحیدبابلمازندرانمجموعه سالمتی انرژی

سوپرمارکت071653601402.710889483کمربندی قدس جنب ساختمان پمپ بنزین سلیمیکمربندیمرودشتفارسجانبو مرودشت

کمربندیرامسرمازندرانجانبو رامسر
کمربندی نرسیده به چهارراه سربازان گمنام روبری میوه فروشی 

خاکپور
سوپرمارکت011542395702.710826180

سوپرمارکت017542395702.710900727کمربندی ه شهرک ویال شهر نبش کوچه ویال چهاردهمشهرک ویال شهرگرگانگلستانجانبو گرگان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی37081382174423011150589کوی استادان کوچه رضایی پالک کوی استادانهمدانهمدانباشگاه ورزشی تکاپو

زنجانزنجانجانبو زنجان
خیابان آیت اهلل 

صایینی
سوپرمارکت024337025892.710983440کوی پونک خیابان آیت اهلل صایینی باالتر از دانشگاه روزبه



پوشاک نوزاد و کودک06134432229910823990کوی زیتون کارمندی خیابان حجت گذر بین زهره زیبازیتوناهوازخوزستانگالری نوزاد و نوجوان فر

پت شاپ01133265698810255250کوی سنگ کلینیک دامپزشکی پرشینکوی سنگساریمازندرانکلینیک دامپزشکی پرشین

جانبو مهاباد
آذربایجان 

غربی
کمربندیمهاباد

کوی فرهنگیان روبروی مسجد چهاریارنبی نبش کوی هفتم 

ساختمان جهان جو
سوپرمارکت044322538562.710991945

فرش و موکت06633402287810162587کوی قاضی آباد خیابان سومقاضی ابادخرم آبادلرستانفروشگاه فرش جهان  لرست

پوشاک زنانه33071362842582010589203کوی وحدت مجتمع نگین طبقه همکف واحد جوادیهشیرازفارسپوشاک سوژین

شهید رجاییقزوینقزوینجانبو قزوین انبار
 ااتوبان قزوین تهران شهرک صنعتی کاسپین خیابان 25کیلومتر 

شهید رجایی جنب واحد شرکت پویا چرخ
سوپرمارکت028328490832.710740827

رستوران013242624881310622320 جاده انزلی ساختمان رستوران قلعه8کیلومتر بازاررشتگیالنرستوران قلعه

جاده شهرریتهرانتهرانجانبو قلعه نو
 جاده شهر ری قبل از قلعه نو به سمت تهران مجتمع 8کیلومتر 

رفاهی مهتاب
سوپرمارکت021881908602.711166815

رستوران3021228886781311191716گاندی جنوبی مرکز خرید گاندی واحد ونکتهرانتهرانرستوران سویکام

سپاهشیرازفارسباشگاه ورزشی امپراطور
گراش باوار سپاه جنب مدرسه سعادت ساختمان سعادت واحد 

زیرزمین
باشگاه های فرهنگی و ورزشی071524524082321233251

موسسه فرهنگی ورزشی 

آبشاراندیشه
آموزشگاه زبان071524489631321236811گراش بلوار رسالت فرهنگسرای آبشار اندیشهرسالتشیرازفارس



پرده فروشی07152446414821231760گراش پا قلعه خیابان امام خمینی مقابل باغ ملی طبقه همکفامام خمینیشیرازفارسپرده سرای مرکزی

فروشگاه آرایشی و 

بهداشتی زیتون
لوازم آرایشی07152441608821240313گراش خیابان امام روبروی حسینیه اعظمخیابان امامشیرازفارس

شهید بهشتیشیرازفارسکافی شاپ رز
گراش شهرک شهید بهشتی بلوار سرداران بلوار رسالت بیمارستان 

امیرالمومنین جنب مسجد
کافی شاپ071524406842221239009

فروشگاه لوازم التحریر نیک 

خو
کارواش071524476891321236305گراش شهرک شهید دستغیب بلوار جانبازانجانبازانشیرازفارس

تزئینات ودکوراسیون 

آرتیمان
دستغیبشیرازفارس

گراش شهید دستغیب بلوار سرداران باالتر ازسینما روبروی کاشی 

و سرامیک نیکخو طبقه همکف
تزیینات و دکوراسیون07152449864421236311

فروشگاه شیرآالت و لوازم 

بهداشتی ساختمان موج
شیرآالت07152451575321236247گراش کمربندی باالتر از سینما جنب دکوراسیون آرتیماکمربندیشیرازفارس

سوپرمارکت22017542395702.711027415گرگان خیابان شهدا جنب کوچه اللهشهداگرگانگلستانجانبو گرگان

ولیعصرگرگانگلستانعینک ساعی
 جنب فروشگاه 54 و 52گرگان خیابان ولیعصر بین عدالت 

1تعطیالت عینک کاندید 
عینک017325352051410052159

موسسه فرهنگی و هنری 

چشم انداز فردا
آموزشگاه هنری و بازیگری2013331130522511150353خیابان تختی کوچه بهارانه  ( 2شعبه )87گلسار خیابان گلساررشتگیالن

سالن آرایش زنانه017325373802611176273گلشهر نهم آرایشگاه مهرویانگلشهرگرگانگلستانآرایشگاه مهرویان

میوه و سبزی فروشی07152721210611205354المرد بلوار مطهری دهنو نبش خیابان مهارتمطهریالرفارسمیوه سرای بزرگ شهر



شهداالرفارسفروشگاه موبایل سید
المرد چاهورز خیابان شهدا جنب سردخانه خادمی فروشگاه 

موبایل سید
لوازم جانبی موبایل07152742556821236307

پوشاک مردانه23071527209881911203093 پالک 1بهمن پاساژ مروارید طبقه 22المرد خیابان بهمن22شیرازفارسپوشاک پاتلون

کافی شاپ071527235431011214879 معصوم14بهمن خیابان 22المرد خیابان بهمن22الرفارسکافه پیانو

تعمیرات برق و کولر 

اتومبیل دودمان
بهمن22الرفارس

بهمن روبرویقنادی و خشکبار گل سرخ جنب 22المرد خیابان 

خشکشویی برف
خدمات اتومبیل071527217591321236509

گیم نت071527252501011194844المرد خیابان بسیج اس ام اس موبایلبسیجالرفارساس ام اس موبایل

لوازم یدکی خودرو071527232611711196581المرد میدان انقالب به سمت حسی آباد روبروی پل حسین آبادمیدان انقالبالرفارسخدمات برق اتومبیل روح اله

فروشگاه تزیینات اتومبیل 

دانیال
خدمات اتومبیل071527269621310236503المرد میدان شهدا تزیینات اتومبیل دانیالشهداالرفارس

آزادگانالهیجانگیالنجانبو الهیجان
رو به روی امالک -بعد از کوچه پنجم-خیابان آزادگان-الهیجان

نخجیری
سوپرمارکت013423555042.710725967

سوپرمارکت013422202992.710726112الهیجان خیابان کاشف جنب بیمارستان شفاخیابان کاشفالهیجانگیالنجانبو الهیجان

سوپرمارکت013425551082.710725978لنگرود میدان شهید نورانیمیدان نورانیلنگرودگیالنجانبو لنگرود

رستوران819021265693951911003225لواسان بلوار امام خمینی نرسیده به میدان امام خمینی پالک لواسانتهرانتهرانرستوران پرسه



خیامقزوینقزوینآموزشگاه آرایشی رادمهر
مابین چهارراه عدل و خیام جنب کوچه غزل ساختمان آسمان 

3طبقه 
آموزشگاه فنی و حرفه ای028333593502610324922

زعفران سحرخیز اشعبه 

الماس شرق

خراسان 

رضوی
آجیل و خشکبار05137113639510839560مجتمع الماس شرق طبقه همکفخیام شمالیمشهد

خرازی071323562442611164400مجتمع زیتون طبقه همکف فروشگاه لوفیباقر آبادشیرازفارسفروشگاه بدلیجات لوفی

سوپرمارکت026651221492.711044087محله  اندیشه فاز یکم بلوار دنیامالی نبش شاهد شرقیفاز یککرجالبرزجانبو اندیشه

شال و روسری83021884172041010981671 پالک 4 و 3 متری اول خیابان همایی بین کوچه 16محله مجیدیهتهرانتهرانمیس اسمارت

مبلمان083383897211021216183 مبل مهستان414 بهمن سی متری دوم پالک 22محله محالتیکرمانشاهکرمانشاهمبل مهستان

پوشاک زنانه121083383963831521216436 بهمن نوبهار به سمت میدان مرکزی کوی 22محله محالتیکرمانشاهکرمانشاهبوتیک دنیز

تزیینات داخلی منزل083383883501311162712 بهمن نوبهار میدان مرکزی22محله بهمن22کرمانشاهکرمانشاهگالری زاگرس

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
خیابان عباسیتبریز

محله اانتها عباسی نرسیده به مجتمع آذرساتراپ کنار جایگاه 

سوخت
سوپرمارکت041365910482.710919243

جانبو مراغه
آذربایجان 

شرقی
کاشانیمراغه

محله ابتدای فلکه مسلم ابتدا خیابان کاشانی نبش خیابان جام جم 

طبقه منفی یک
سوپرمارکت041372510352.710695069

ازگلتهرانتهرانسفره خانه شبزدگان
محله ازگل خیابان نوبهار شمالی نبش کوچه گلستان شرقی پالک 

1
سفره خانه021221913671310504394



سوپرمارکت77021564290242.710841694محله اسالمشهر سعیدیه نبش میدان سعیدیه پالک سعیدیهتهرانتهرانجانبو اسالمشهر

میدان نمازاسالمشهرتهرانجانبو اسالمشهر
محله اسالمشهر میدان نماز خیابان المهدی میدان باجالن پالک 

160
سوپرمارکت021563603522.710724719

امام خمینیتهرانتهرانجانبو واوان
محله اسالمشهرشهرک واوان میدان امام خمینی جنب بانک 

تجارت ساختمان مهرگان طبقه همکف
سوپرمارکت021561703912.710688066

سوپرمارکت38021338140932.710718589محله افسریه پانزده متری سوم خیابان افسریهتهرانتهرانجانبو افسریه

پارچه فروشی30021331462641610729402 متری دوم نبش خیابان 15محله افسریه خیابان پیروزیتهرانتهرانگالری شانلی

افسریهتهرانتهرانجانبو افسریه
محله افسریه خیابان پانزده متری اول نبش کوچه سی و یکم 

15پالک 
سوپرمارکت021331488312.710380935

افسریهتهرانتهرانجانبو مسعودیه
 متری قایم کنار مسجد جامع 15محله افسریه خیابان قصر فیروزه 

82 و 81قطعه 
سوپرمارکت021338721882.710786164

رستوران3002126116834102215229محله اقدسیه خیابان سپند خیابان کاظمی پالک نیاورانتهرانتهرانمستر دیزی

الهیهتهرانتهرانکینوا
 10محله الهیه انتها خیابان مریم شرقی مرکز خرید الهیه پالک 

1ممیز 
فست فود02122016017910726045

باشگاه های فرهنگی و ورزشی021220114241111067451 باشگاه لیو77محله الهیه خیابان مریم شرقی پالک الهیهتهرانتهرانلیو

کافی شاپ181502188007003192254555محله امیر آباد شمالی روبروی بیمارستان قلب پالک امیر آبادتهرانتهرانکافه آلما



آموزشگاه زبان6021661270031711138500محله انقالب جنب سینما مرکزی ساختمان سپاهان پالک انقالبتهرانتهرانآموزشگاه زبان سخن برتر

باشگاه های فرهنگی و ورزشی021228101472510311085 شرقی مجتمع میثاق مجموعه دانیال13محله آجودانیه خیابان آجودانیهتهرانتهرانمجتمع ورزشی  میثاق

آجودانیهتهرانتهرانپارکینگ دانیال
 شرقی مجتمع میثاق مجموعه دانیال 13محله آجودانیه خیابان 

پارکینگ دانیال
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021228101474010606792

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
آزادیتبریز

محله آزادی شنب غازان خیابان علیزاده نبش کوی آزادی پالک 

63
سوپرمارکت041365910482.710919246

کرمانکرمانعطر و ادکلن بهار
خیابان امام 

خمینی
عطر فروشی2034322264001111162165محله باغملی پاساژ اطلس جنب درب ورودی 

سوپرمارکت021361391662.710838798محله باقرآباد جنب بانک ملی نبش شهرک قایمباقر آبادقرچکتهرانجانبو باقرآباد

سوپرمارکت101021552107112.710747060نبش میدان پالک - متری طالقانی24محله باقرشهر خ باقر شهرتهرانتهرانجانبو باقرشهر

رستوران021404474151410914993محله بام لند ضلع شمال غربی دریاچهصدراتهرانتهرانکوبابا شعبه بام لند

شهید بهشتیتهرانتهرانگروه تورهای نوین
 170محله بهشتی بعد از چهارراه سهروردی مترو سهروردی پالک 

4واحد 
تور مسافرتی02188511520811113734

پوشاک ورزشی077334463941221187702محله بهمنی میدان رفاهمیدان رفاهبوشهربوشهربوشهر توپ

سوپرمارکت021762573552.710562842محله بومهن بلوار امام خمینی داخل بازار روز اقتداریامام خمینیدماوندتهرانجانبو بومهن



خیابان امامتهرانتهرانجانبو پردیس
محله بین میدان امام و میدان عدالت خیابان ابن سینا خیابان 

 جنب واحد ثبت قدیم4نوروز 
سوپرمارکت021361407072.710867589

کرمانشاهکرمانشاهیکبار مصرف کرمانشاهی
خیابان 

شهرداری
ظروف یکبار مصرف083372248881321199238محله پارکینگ شهرداری خیابان دارایی مقابل واحد گل فروشی رز

تهیه غذای قریشی 

پاسداران
رستوران021261037871011139163محله پاسداران جنب پمپ بنزین صاحبقرانیهپاسدارانتهرانتهران

رستوران021261037871011136509محله پاسداران جنب پمپ بنزین صاحبقرانیه تشریفات قریشیپاسدارانتهرانتهرانتشریفات  قریشی پاسدران

دندانپزشکی و اورتودنسی4702122843162910117175محله پاسداران جنوبی بین خیابان سروستان دوم و سوم پالک پاسدارانتهرانتهرانمطب دندانپزشکی دکتر طب

خیابان امامپاکدشتتهرانجانبو پاکدشت
 پالک 5 6محله پاکدشت شهرک یبر خیابان امام بین ستایش 

258
سوپرمارکت021364529502.710779287

میدان پارچینپاکدشتتهرانجانبو پاکدشت
محله پاکدشت مسکن مهر میدان پارچین بلوار شهید باقری قطعه 

 تجاری41
سوپرمارکت021360246102.711006694

رستوران497021261037871011136506 پالک 2 و 1محله پایین تر از چهارراه فرمانیه بین نارنجستان پاسدارانتهرانتهرانتشریفات مجالس قریشی

پونکتهرانتهرانآرایشگاه قیطران
محله پونک انتها اشرفی اصفهانی ابتدا بلوار شهرک نفت طبقه دوم 

1 واحد 8شیرینی فانتزی ستاره پالک 
سالن آرایش زنانه021448283023411162652

پونکتهرانتهرانچرم کهربا شعبه پونک
محله پونک بوستان طبقه همکف باازار چه نیلوفر چرم کهربا واحد 

1
کیف و کفش02144498658811082398

پونکتهرانتهرانمانتو ششصد و بیست
محله پونک پاساژ بوستان طبقه همکف راهروی انتظامات پالک 

620
پوشاک زنانه02144499664152120218



پونکتهرانتهرانفوتو استودیو لیان
محله پونک شمالی سردارجنگل نبش بهار غربی ساختمان 

4کالسیک طبقه دوم واحد 
استودیو عکاسی021444778831311036975

کیف و کفش481026444985721711114956محله پونک مجتمع بوستان بازاارچه شبنم پالک پونککرجالبرزمارال چرم شعبه پونک

مواد غذایی01333220850610602742محله پیرسرا روبروی ساختمان بانک ملی غرفه قصابی حاججاده شهرریرشتگیالنقصابی حاج حسین نصیری

پیروزیتهرانتهرانجانبو پیروزی
 متری دهقان نبش خیابان جعفری 21محله پیروزی چهارراه کوکا 

71پالک 
سوپرمارکت021774644952.711004414

تهرانتهرانجانبو پیکانشهر
شهرک 

پیکانشهر
سوپرمارکت2021440780162.710905792محله پیکانشهر شهرک پیکانشهر مجتمع تجاری پیکانشهر پالک 

لباس خواب مردانه زنانه02122736195910887130محله تجریش بازار تجریش انتها کوچه بعثتتجریشتهرانتهرانهومن

لوازم آرایشی212302122705721711069777 پالک 5محله تجریش بازار قایم طبقه تجریشتهرانتهرانراحیل

لوازم آرایشی35021227260981011097185محله تجریش خیابان شهرداری پاساژ البرز پالک تجریشتهرانتهرانرامینا

تجریشتهرانتهرانمجموعه بازیهای فکری
محله تجریش خیابان غالم جعفری کنار فروشگاه هایپرمی 

مجموعه بازیهای فکری
بازی های کامپیوتری021227582582311115127

رستوران2202122715296721209631محله تجریش کوچه زعیم پالک تجریشتهرانتهرانچلوکباب شمیران

شال و روسری0217770337692118660 بی30محله تهران پارس میدان اول تهرانپارس پاساژ سپید پالکتهرانپارستهرانتهرانآیسل



تهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس
 شرقی بعد از میدان پروین بعد از خیابان 196محله تهرانپارس 

176شبستری پالک 
سوپرمارکت021771261982.711090022

تهرانپارستهرانتهرانطباخی شاهگوش
 شرقی بین 182محله تهرانپارس پایین تر از میدان پروین خیابان 

219 و بلوار پالک 131
طباخی021773478481221214022

فست فود112021770458031310884105 پالک 5 و 4محله تهرانپارس خیابان استخر بین بوستان تهرانپارستهرانتهرانفست فود هانیل

رستوران021770770321610865534 شرقی4محله تهرانپارس خیابان استخر نبش کوچه بوستان تهرانپارستهرانتهرانرستوران طهرون

فست فود021888852271310361854محله تهرانپارس خیابان پارک پلیس فود کورتتهرانپارستهرانتهرانته دیگ

تهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس
محله تهرانپارس خیابان جشنواره روبروی ساختمان هالل احمر 

137پالک 
سوپرمارکت021773550092.710987087

تهرانپارستهرانتهرانباران سه
محله تهرانپارس خیابان دالوران بین خیابان سراج و تکاوران پالک 

220
مبلمان021772130971810077223

استخر021777181392711114188 جنب بانک صادرات156محله تهرانپارس خیابان رشید نبش تهرانپارستهرانتهراناستخر موج طالیی

گل فروشی32021777359711410427351محله تهرانپارس ضلع جنوب غربی فلکه اول تهرانپارس پالک تهرانپارستهرانتهرانگل ملودی

تهرانپارستهرانتهرانآموزشگاه هنرهای تجسمی
 11 پالک 135محله تهرانپارس ضلع شرقی میدان پروین خیابان 

7واحد 
آموزشگاه هنری و بازیگری021771494002611162622

تهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس
 230محله تهرانپارس فلکه چهارم باالتر از میدان استخرنبش 

67شرقی پالک 
سوپرمارکت021554752202.710970443



تهرانپارستهرانتهرانفروشگاه تک پوش
 شرقی بین خیابان 196محله تهرانپارس میدان پروین خیابان 

415 پالک 133 و 131
پوشاک چند منظوره02177340950102105414

تهرانپارستهرانتهرانای سل
محله تهرانپارس میدان دوم مرکز خرید پارسیان طبقه همکف 

12پالک 
شال و روسری02177883705910194326

کافی شاپ1021445694551710126416 پالک 2محله تهرانسر بلوار اصلی فلکه اصلی پاساژ الهام طبقه تهرانسرتهرانتهرانکافی شاپ باران

تهرانپارستهرانتهرانقنادی گل گله
 تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان سجده 2محله تهرنپارس فلکه 

51ای پالک 
قنادی02177874285910070374

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
تبریز

محله ثقه 

االسالم
سوپرمارکت1041352516422.710920183محله ثقه االسالم روبروی مدرسه سردار ملی  واحد 

سوپرمارکت125021881908602.710830155 و 123محله جاجرود سعید آباد خیابان گلستان پالک محله جاجرودتهرانتهرانجانبو فیروزکوه

سوپرمارکت324021554752202.710957608 متری گلستان پالک 35محله جنت آباد جنت ابادتهرانتهرانجانبو جنت آباد

سالن آرایش زنانه202144804176262225640 پالک 19محله جنت آباد شمالی بلوار مهستان بهارستان جنت ابادتهرانتهرانآرایشگاه حامی

جنت ابادتهرانتهرانپیرایش جهان
محله جنت آباد شمالی خیابان گلستان شرقی خیابان ایرانشهر 

12جنوبی مجتمع تجاری ایرانشهر پالک 
سالن آرایش مردانه021448289371310075946

تور مسافرتی3602634483120811114294محله جهانشهر بلوار ماهان بین سنبل و فتوحی پالک جهانشهرکرجالبرزنگین گشت البرز

داروهای گیاهی3402122965568811146067محله حسین اباد میدان مبارک اباد خیابان اختیاریان پالک هرویتهرانتهرانگیاهان دارویی قایم



چینی و بلور102634519919810508489محله حصارک باال خیابان آقارضایی مرکز خرید کاوه پالک حصارک باالکرجالبرزکیش کاال

رستوران14021773098591311123332محله حکیمیه بلوار بهار بلوار معراج پالک حکیمیهتهرانتهرانتهیه غذای برکتی

سالن آرایش زنانه14021773061272410346711محله حکیمیه بلوار فرهنگ سالن ژیوار پالک حکیمیهتهرانتهرانبانو جاللی

استخر10021773131232810522411 متری شیرازی پالک 15محله حکیمیه خیابان سازمان آب حکیمیهتهرانتهراناستخر افق هالن

رستوران03134218153710855967محله خانه اصفهان خیابان گلخانه بعد از چهارراه بنفشه شمالیگلخانهاصفهاناصفهانرستوران سامیار

اصفهاناصفهانجانبو اصفهان
خیابان خلیفه 

سلطان
سوپرمارکت031343462322.711051869محله خانه اصفهان نبش خیابان خلیفه سلطان

قنادی2702155039842710180904محله خانی اباد نو خیابان شهید لطیفی پالک نازی آبادتهرانتهرانقنادی بالدی بال

فست فود02188747990821182073محله خرمشهر شهید عربعلی نبش کوچه ششمسهروردیتهرانتهران72پیتزا 

جانبو بناب
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041377225022.710875124محله خیابان سینا نبش کوچه خسروی ساختمان آرمانطالقانیبناب

دماوندتهرانتهرانجانبو دماوند
محله دماوند میدان معلم خیابان فرهنگ نرسیده به سنگ پل 

676مقابل مبل بلوط پال ه اک 
سوپرمارکت021763236142.710951659

جاده مالردتهرانتهرانفروشگاه خدمات دامپروری
 پالک 1محله دهستان بیبی سکینه روسنای ارسطو کوچه ولیعصر 

8
پت شاپ021655855602211166116



امامزاده حسنتهرانتهرانجانبو امامزاده حسن
محله دوراهی قپان خیابان امین الملک روبرروی خیابان مهمان 

103نوازان جنبب پارکینگ امین الملک پالک 
سوپرمارکت021557309812.710404821

رباط کریمتهرانتهرانجانبو رباط کریم
محله رباط کریم بلوار امام خمینی خیابان شهید ملکی نبش کوچه 

3نوزدهم پالک 
سوپرمارکت021564216382.710723276

رباط کریمتهرانتهرانجانبو رباط کریم
 پالک 3 و 2محله رباط کریم داودیه بلوار آزادگان بین گلستان 

275
سوپرمارکت021564317772.710841688

رباط کریمتهرانتهرانجانبو رباط کریم
محله رباط کریم فلکه دوم مصلی نبش میدان نماز ساختمان 

شاهچراغی
سوپرمارکت021564290242.710841683

رسالتتهرانتهرانجانبو رسالت
محله رسالت استاد حسن بنا ایستگاه علمداری کوچه فراهانی 

4 و 2پالک 
سوپرمارکت021884589152.710791660

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
تبریز

خیابان 

سروستان
سوپرمارکت041366075152.710761460محله رشدیه خیابان سروستان خیابان الله

سوپرمارکت1011323203862.710830367محله رویان روبروی بانک سپه واحد رویانرویانمازندرانجانبو رویان

سوپرمارکت011446530302.710807997محله رویان روبروی ساختمان بانک سپهرویانرویانمازندرانجانبو رویان

زیتون کارمندیاهوازخوزستانذیگورات
محله زیتون کارمندی خیابان فردوسی بین زیتون و زمزم پالک 

186
سالن آرایش مردانه061344423172810596948

آموزشگاه فنی و حرفه ای4021882874011611095464 واحد 10محله زیر پل گیشا نبش خیابان فروزانفر پالک گیشاتهرانتهرانآموزشگاه زبان کوکی

قنادی01133238956810114668محله ساری بلوار کشاورزکشاورزساریمازندرانقنادی کماج



پت شاپ02532928380410890465 کنار سوپر حبیب11محله ساالریه میدان میثم میثم باال پالک ساالریهقمقمپت شاپ حامی

رستوران071367307171711164280محله سپیدان بخش کهکران مجتمع گردشگری دامانایل گلیشیرازفارسمجتمع گردشگری دامان

رستوران199021662010882231057854محله ستارخان بین باقرخان و کوکب پالک ستارخانتهرانتهرانآش و حلیم سید مهدی

طباخی162021665040121210929459محله ستارخان روبروی باقرخان طباخی بره سفیدپالک ستارخانتهرانتهرانطباخی بره سفید

آبمیوه و بستنی38021669174865511016328میدان توحید خیابان ستارخان نبش کوچه فرشته  پالک توحیدتهرانتهراننون پیچ

ستارخانتهرانتهرانپویا چرخ ستارخان
 و 159محله ستارخان نرسیده به باقرخان فروشگاه کراس پالک 

161
فروشگاه لوازم ورزشی02122061273911146106

عینک021771308922811056420محله سرسبز بزرگراه رسالت بعد از چهارراه سرسبزنارمکتهرانتهرانعینک نگین شعبه سرسبز

تهیه غذای قریشی سعادت 

اباد
رستوران515021261037871011136500محله سعاد اباد میدان کاج ساختمان میالد کاج واحد سعادت آبادتهرانتهران

نان توشه سحر شعبه 

سعادت اباد
نان فروشی102021226782151331032603محله سعادت اباد بلوار دریا پالک سعادت آبادتهرانتهران

رستوران021220917362010988648محله سعادت اباد چهارراه سرو به سمت میدان کتاب کوچه اریاسعادت آبادتهرانتهرانرستوران کافه دیزی

مجتمع توانبخشی4402188086839152255045محله سعادت آباد بلوار دریا پالک الک سعادت آبادتهرانتهرانتوانبخشی سرو



سعادت آبادتهرانتهرانپت شاپ مای پت
محله سعادت آباد بلوار دریا نرسیده به مطهری شمالی روبروی 

141شفق پالک 
پت شاپ02188696795410556387

میدان صنعتتهرانتهراناسالید برگر
محله سعادت آباد بین شهرداری و چهارراه سرو خیابان صدف 

اسالید برگر
فست فود021223783602010700941

سعادت آبادتهرانتهرانسوپر تک سپهر
محله سعادت آباد خیابان سپهر خیابان گلبرگ سوم خیابان 

69 پالک 1گلستان دوم غربی پاساژ یادگار طبقه 
سوپرمارکت02188079295510490723

شکالت فروشی802122088195910704534محله سعادت آباد خیابان کوهستان میدان کتاب پالکسعادت آبادتهرانتهرانآبنبات چوبی

فست فود57021223817341510957898 پالک 16محله سعادت آباد نبش خیابان سعادت آبادتهرانتهرانپرپل سوخاری سعادت اباد

اصفهاناصفهانبن اپتی
سه راه حکیم 

نظامی
فست فود031362815661010794112محله سه راه حکیم نظامی خیابان اصلی

کرجالبرزآموزشگاه موسیقی گام
سه راه 

گوهردشت

محله سه راه گوهردشت روبروی بانک بانک پارسیان آموزشگاه 

موسیقی گام
آموزشگاه موسیقی026342122032011109914

کرجالبرززبان ملل
سه راه 

گوهردشت
آموزشگاه زبان026344045212211106506محله سه راه گوهردشت روبروی بانک پارسیان طبقه فوقانی ایساکو

سوپرمارکت1021440865782.710971579محله سولقان کوچه شهید علی امیری پالک سولقانتهرانتهرانجانبو سولقان

عینک026322406672021203974محله شاه عباسی کرج جنب امامزاده حسنکاشانککرجالبرزعینک چشمگیر

کرجالبرزکیف و کفش پا کالس
شهرک شاهین 

ویال

 غربی کیف و 4 متری بنیاد کوچه 350محله شاهین ویال خیابان 

کفش پا کالس
کیف و کفش026345080351011162625



رستوران021261037871011139166محله شریعتی پل رومیشریعتیتهرانتهرانتهیه غذای قریشی پل رومی

رستوران021261037871011136513محله شریعتی پل رومی تشریفات قریشیشریعتیتهرانتهرانتشریفات قریشی پل رومی

پرپل سوخاری دو راهی 

قلهک
فست فود13021226494061511049667محله شریعتی دوراهی قلهک ابتدا خیابان بصیری پالک شریعتیتهرانتهران

لوازم التحریر021772744521311078893 شرقی4محله شمیران نو خیابان غفاری جنوبی نبش کوچه تهرانپارستهرانتهرانلوازم التحریر امیر

فرش و موکت9502177442692162143675محله شمیران نو روبروی پاساژ طال و جواهر پالک تهرانپارستهرانتهرانپایتخت

سوپرمارکت045335103912.710763642محله شهر اردبیل خیابان فلسطینفلسطیناردبیلاردبیلجانبو اردبیل

سوپرمارکت174021559569732.710928071محله شهرری جاده قم مجتمع وکیل جنب پاساژ کهربا پالک خیابان فداییریتهرانجانبو شهرری

سوپرمارکت137021366430012.710863143محله شهرری خیابان فدایی روبروی پارک پالک شهرریتهرانتهرانجانبو شهرری

رستوران021559240301510989859محله شهرری میدان معلم ضلع جنوبی جنب بانک مسکنمعلمتهرانتهرانرستوران جام جم

انقالببهشهرمازندرانتجهیزات اداری آرین
محله شهرستان نکا خیابان انقالب جننب مخابرات مرکزی 

فروشگاه آرین
لوازم التحریر01134728927810432698

شهرک نگیناصفهاناصفهانجانبو اصفهان
محله شهرک نگین خیابان آیت اله محمدباقرحکیم خیابان آیت اله 

865صدرروبروی خدمات شهرداری پالک 
سوپرمارکت031343462322.711030963



فاز دوشهریارتهرانجانبو شهریار
 شهرک مخابرات خیابان چناران خیابان امام 2محله شهریار فاز 

رضاع نبش خیابان طاووس
سوپرمارکت021652897892.710913576

معلمتهرانتهرانجانبو مالرد
محله شهریار مالرد بلوار رسول اکرم بعد ازخیابان معلم جنب 

434آزمایشگاه نوآوران پالک 
سوپرمارکت021651221492.711005070

صادقیهتهرانتهرانعینک نگین شعبه صادقیه
محله صادقیه فلکه دوم صادقیه اول اشرفی اصفهانی درمانگاه 

فرهنگیان
عینک021442482802811057230

ولیعصرگلستانتهرانجانبو صالحیه
روبروی 5متری ولیعصر خیابان نگارستان 30محله صالحیه خیابان 

متری کریمی10
سوپرمارکت021569248112.710452479

رستوران011352577111311045692محله ضلع شرقی میدان امان حسین رستوران قصر ماهیامام حسینبابلسرمازندرانمجتمع پذیرایی قصرماهی

رستوران0083342822731021187975محله طاقبستان محوطه پشت فانفار پالک طاقبستانکرمانشاهکرمانشاهکبابی پارس

مبلمان026325010441311159739محله عظیمیه بلوار کاج بین ندا ونیک نژادی فروشگاه بامبینوعظیمیهکرجالبرزفروشگاه بامبینو

سوپرمارکت74087336634582.711108473محله غفور خیابان کوسه هه جیج پالک غفورسنندجکردستانجانبو سنندج

رستوران021262089561410914975 طبقه هشتم106محله فرشته مجتمع سام سنتر پالک فرشتهتهرانتهران1رستوران دیوان 

لوازم آرایشی02177730765911003597 آ59محله فلکه اول پاساژ سپید طبقه همکف پالک تهرانپارستهرانتهرانخانه لنز سپید

ساعت فروشی216021777217931511051369محله فلکه دوم تهرانپارس پاساژ پارسیان طبقه دوم واحد تهرانپارستهرانتهرانزمان نما شعبه تهرانپارس



صادقیهتهرانتهرانسالن زیبایی
محله فلکه دوم صادقیه خیابان کاشانی جنب ساختمان بیمارستان 

51 واحد 9ابن سینا برج مینا طبق 
سالن آرایش زنانه021440544572610926782

فرش و موکت026442269941821204477محله قدیم خیابان امام پشت مسجد جامع ابتدا خیابان خویینی هاهشتگرد قدیمهشتگردالبرزفرش و پتو پاییزان

خیابان امامقرچکتهرانجانبو قرچک
محله قرچک بلوار امام خمینی نبش خیابان گوهردشتروبروی 

کلینیک تامین اجتماعی
سوپرمارکت021361407072.710724717

لوازم آرایشی19021770775841011149307محله قنات کوثر شهرک امید مجتمع امید پالک هنگامتهرانتهرانلوازم آریشی و ادکلن

بهشتیپاکدشتتهرانجانبو قیامدشت
 پالک 11 و 10محله قیامدشت خیابان شهید بهشتی بین کوچه 

239
سوپرمارکت021360246102.710633314

کوی کارمندانکرجالبرزسالن مه جبین
محله کارمندان جنوبی کوچه بنفشه خیاباان شهیدپرویزنوپرست 

16 واحد 3حقیقی ساختمان آرامیس طبقه 
سالن آرایش زنانه026327448432611134700

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
کمربندیتبریز

 متری 16محله کمربند میانی بعد از دانشگاه پیام نور جنب 

4پیروزی بر خیابان ه پالک 
سوپرمارکت041354119832.710778482

کیان اباداهوازخوزستانخشکشویی ترمه
 غربی 26 متری پنج و خیابان 18محله کیان آباد بین خیابان 

260 ممیز 1پالک 
خشکشویی061339114491421187193

سوپرمارکت5021338940602.710749781 و 4محله کیان شهر میدان امام رضا نبش کوچه گشتاسب پالک امام رضاتهرانتهرانجانبو کیانشهر

سالن آرایش زنانه2013337590233321214018محله گلسار بلوار دیلمان جنب ساختمان شیرینی ماهان شعبه خیابان گلساررشتگیالنسالن زیبایی سرخه

آموزشگاه فنی و حرفه ای177026346096942311106625محله گلشهر چهارراه گلزار ضلع شمال شرقی پالک چهارراه گلزارکرجالبرزعلم و فرهنگ



مبلمان026335337501811153517محله گلشهر کوکب شرقی نبش یاسمن جنوبی مبلمان کهنگلشهرکرجالبرزفروشگاه بزرگ مبل کهن

گلستانیتزا گپ
گنبدکاوو

س
فست فود01733222264510654953محله گنبد طالقانی شرقی نرسیده به ردیف اموزش پرورشطالقانی

گوهردشتکرجالبرزخدمات ناخن فریسا
محله گوهردشت خیابان اصلی نبش چهارم شرقی ساختمان 

1 طبقه 1مروارید واحد 
سالن آرایش زنانه026344028552911130596

گوهردشتکرجالبرزفروشگاه پوشاک زنانه
محله گوهردشت خیابان دوم شرقی پاساژ چیچیکا طبقه دوم واحد 

 گالری چیکا28
پوشاک زنانه026342090962021206713

رستوران021882860841510222932محله گیشا انتها خیابان پیروزی شرقیگیشاتهرانتهرانرستوران گفتگو گیشا

پوشاک زنانه197021882735021510853589محله گیشا بازار نصر پالک گیشاتهرانتهرانریوت

پوشاک مردانه353/3021882867031510812664محله گیشا بازار نصر طبقه همکف پ گیشاتهرانتهراندیزل

پوشاک مردانه230021882747741510701405محله گیشا بازار نصر طبقه همکف پالک گیشاتهرانتهرانالون

فست فود114021882557021510677942محله گیشا بین خیابان هفتم و خیابان نهم پالک گیشاتهرانتهرانفست فود شیال

پوشاک مردانه410021882881471510900712محله گیشا پاساژ نصر پالک گیشاتهرانتهراندیزاین

مرکز خدمات روانشناسی7021882611342510572509 پالک 10محله گیشا خیابان گیشاتهرانتهرانمرکز مشاوره خانم محمدی



باشگاه های فرهنگی و ورزشی021882609382010809388 جنب گذر رستوران جوان27محله گیشا خیابان گیشاتهرانتهرانبدنسازی هیراد

گیشاتهرانتهرانسالن زیبایی مریم
محله گیشا خیابان چهارم خیابان بلوچستان انتها خیابان پنجم 

1 واحد 2پالک 
سالن آرایش زنانه021882767582011052689

سوپرمارکت123021884014851021162554 متری اول پالک 16محله مجیدیه جنوبی مجیدیهتهرانتهرانفروشگاه علی نژاد

رستوران15021884132401011131276محله مجیدیه جنوبی بعد از پل رودخانه پالک مجیدیهتهرانتهرانرستوران البرز

مجیدیهتهرانتهرانگلستان مریم
محله مجیدیه جنوبی پایین تر از ایستگاه علمداری روبروی بانک 

227صادرات پالک 
گل فروشی021225229111910633061

سوپرمارکت5402188405381510922544محله مجیدیه جنوبی روبروی کوچه سوم پالک مجیدیهتهرانتهرانروغنگیری کنجد

سوپرمارکت023333418512.711139522محله مسکن مهر بلوار شهرداری ابتدا بلوار عدالتشهرداریسمنانسمنانجانبو سمنان

سوپرمارکت031552017452.711188795محله مسکن مهر خیابان ولیعصر جنب مجتمع الماسولیعصراصفهاناصفهانجانبو فوالدشهر

فرش و موکت4502636272241811169028محله مشکین دشت بازار مبل امام علی سالن بهبودکرجالبرزپی جی ما

پوشاک ورزشی077333412311510925662محله معلم نبش خیابان لیان غربی فروشگاه آدیداسمعلمبوشهربوشهرآدیداس

هفت تیرتهرانتهرانمزون چومس
محله مفتح جنوبی پایین تر از چهارراه سمیه کوچه نجومی پالک 

12
کیف و کفش021883166971811139685



شیرودیتهرانتهرانتولیدی نظری
محله مفتح جنوبی پایینترازخ سمیه روبروی دانشگاه تربیت معلم 

 تولیدی نظری85پاساژ شیرازی پالک 
پوشاک ورزشی021888287211010662356

سوپرمارکت21031343462322.711027412محله ملک شهر خیابان صادقیان نبش کوی سروپالک خیابان صادقیاناصفهاناصفهانجانبو اصفهان

اصفهانردا
شاهین 

شهر

دستگرد 

برخوردار
پوشاک مردانه031454093601711091714محله منطقه دستگرد خیابان بسیج

شیرینی و خشکبار نیما 

شعبه مهرویال
قنادی29702633500103421187820محله مهرویال خیابان درختی سه راه تهران پالک مهر ویالکرجالبرز

میردامادتهرانتهرانتیستی فلور
 واحد تیستی 354محله میرداماد بین مدرس و نفت جنوبی پالک 

فلور
قنادی021264129421010200482

مینی سیتیتهرانتهرانپوشاک ژوری
محله مینی سیتی بزرگراه ارتش جنب شهرک کوثر مرکز خرید 

پرنیان
پوشاک مردانه021224966253011133587

اقدسیهتهرانتهرانعروسک پولیشی نی نی دال
محله مینی سیتی بزرگراه ارتش خیابان مروارید پاساژ مروارید 

123 واحد 2طبقه 
اسباب بازی فروشی021224635161721202566

محالتیتهرانتهراننگارستان
محله مینی سیتی شهرک محالتی خیابان مروارید مجتمع تجاری 

1 ممیز 16مروارید پالک 
لوازم التحریر021224747411310884650

مانتو فروشی130021966671722010868219محله نارمک پاساژ امرالد استار طبقه اول پالک نارمکتهرانتهرانسلوان

نارمکتهرانتهرانجاینت
محله نارمک خیابان آیت اول خیابان ثانی غربی چهارراه تلفن خانه 

268پالک 
پوشاک زنانه021779160672010375778

ساعت فروشی130021966684851610785765محله نارمک خیابان آیت پاساژ امرالد استار طبقه اول واحد نارمکتهرانتهرانامرالد اکسسوریز



نارمکتهرانتهرانپروتیین مزه
محله نارمک خیابان پدر ثانی مقابل ساختمان بانک ملی پالک 

165
مواد غذایی02177926234510680952

سالن آرایش مردانه12021779164582511166767 واحد 2محله نارمک خیابان ثانی خیابان صادقی پالک نارمکتهرانتهرانآرایشگاه کالسیک

رستوران397021779315743011012835محله نارمک خیابان سمنگان جنوبی پالک نارمکتهرانتهرانرستوران ایتالیایی لیان

مواد غذایی62021779044361021214164محله نارمک گلبرگ شرقی پالک نارمکتهرانتهرانسوپر خوراک

فیزیوتراپی366021884158042021185903محله نارمک گلبرگ غربی مسیل باختر پالک نارمکتهرانتهرانفیزیوتراپی باختر

لوازم ورزشی02177953355222225205محله نارمک میدان ه نبوت ضلع شرقی میدان ه نبش کوچهنارمکتهرانتهرانبرزیل اسپرت

نارمکتهرانتهرانبازی های فکری ترنج
محله نارمک میدان هالل احمر خیابان شهید سهیلیان شیرمرد 

پایین تر از ارشی
اسباب بازی فروشی021770312861111083246

نارمکتهرانتهرانبستنی رضا
محله نارمک میدان هالل احمر خیابان گلستان ابتدای خیابان 

273غیاثی پور شمالی پالک 
آبمیوه و بستنی021778184211010553239

شال و روسری021553562172010396227 نببش کووچه رنجبر85محله نازی ابادخیابان مداین پالک نازی آبادتهرانتهرانشال و روسری پردیس

نازی آبادتهرانتهرانکتاب سرا و نوشت افزار
محله نازی آباد خیابان اکبرمشهدی قبل از بازار دوم نبش خیابان 

359نیکومرام پالک 
لوازم التحریر021550615661011138737

کیف و کفش192021553543651810892671محله نازی آباد خیابان بابایی جنب کوچه بوتیمار پالک نازی آبادتهرانتهرانکفش طالیی



پوشاک نوزاد و کودک72021550437621350026294محله نازی آباد خیابان پارس جنب ساختمان جانبو پالک نازی آبادتهرانتهرانهپی لند شعبه نازی آباد

نازی آبادتهرانتهرانپوشاک نگار
محله نازی آباد خیابان پارس قبل از بازار دوم روبروی مدرسه ی 

362شهید آوینی پالک 
پوشاک زنانه02155301392910396264

نازی آبادتهرانتهرانباشگاه ورزشی صدف
محله نازی آباد خیابان رجایی ایستگاه بانک کوچه محمدی پالک 

4
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021551872641811156745

نازی آبادتهرانتهرانرونین
محله نازی آباد خیابان مداین بین خیابان جعفری و خزایی پور 

221پالک 
پوشاک زنانه021550460891211110143

نازی آبادتهرانتهرانچرم تبریز ای جی ام
محله نازی آباد خیابان مداین پاساژ یوسف طبقه زیرزمین پالک 

27
کیف و کفش021553257831011111100

نازی آبادتهرانتهرانتصویرپرتوشفق
 2محله نازی آباد خیابان ه مداین خیابان ه نبش خزاییپور پالک 

1 طبقه 1طبقه 
فیزیوتراپی021553541081511082662

نازی آبادتهرانتهرانپیتزا مرکزی
محله نازی آباد میدان ه بازار دوم جنب ساختمان مسجد حضرت 

22رسول پالک 
فست فود021553487101511138711

سوپرمارکت011523272982.711093082محله نرسیده به میدان فردوسی نبش کوچه هدففردوسینوشهرمازندرانجانبو نوشهر

خیابان امامتهرانتهرانجانبو نسیم شهر
 متری سوم جنب 12محله نسیم شهر خیابان امام خمینی بعد از 

1صندوق قرض الحسنه سجادیه پالک 
سوپرمارکت021567531982.710788774

سوپرمارکت1052021567524182.710786169 تن پالک 5محله نسیم شهر وجه آباد میدان نسیم شهرتهرانتهرانجانبو نسیم شهر

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041344439992.710508917محله نصف راه جنب ساختمان بانک سپهنصف راهتبریز



آزادگانشهریارتهرانجانبو شهریار
محله نصیرآباد بخش شهریار باغستان خیابان آزادگان کوچه 

452بهشتی دولت پالک 
سوپرمارکت021655939942.710290922

نظام آبادتهرانتهرانعینک کاران
محله نظام آباد خیابان مدنی شمالی نبش خیابان وحیدیه پالک 

925
عینک021778154431910894721

سوپرمارکت83026453526382.711045360محله نظرآباد خیابان مدرس بعد از چهارراه الغدیر پالک مدرسکرجالبرزجانبو نظرآباد

لبنیاتی286021366004411010956180محله نیاوران کاشانک نبش کوچه گودرزی پالک نیاورانتهرانتهرانلبنیات تاجیک کاشانک

فست فود17021777426221410958364محله هفت تیر مفتح جنوبی خیابان ورکشی پالک هفت تیرتهرانتهرانفست فود

عینک021778915182811056428محله هفت حوض باالتر از میدان هفت حوض کنار بانک پارسیاننارمکتهرانتهرانعینک نگین پارسیان

رستوران021966685721011078784محله هفت حوض پاساژ امرالد استار طبقه فود کورتنارمکتهرانتهرانفودکورت امرالداستار

رستوران021966685721011051343محله هفت حوض پاساژ امرالد استار فود کورتنارمکتهرانتهرانفود کورت امرالد استار

سوپرمارکت2045332553542.710718228 پالک 11محله والی خیابان شهید داود یسری خیابان والیاردبیلاردبیلجانبو اردبیل

ولیعصرتهرانتهرانکافه مراکشی طنجه
محله ولیعصر باالتر از ایستگاه توانیر نبش خیابان شاهین پالک 

2510
کافی شاپ021772700792011155213

پوشاک مردانه45021882133121010390333محله ونک خیابان شیخ بهایی مرکز خرید سیول پالک ونکتهرانتهرانپیسرو سئول



فست فود45021882133121010563012محله ونک خیابان شیخ بهایی مرکز خرید سئول پالک سئولتهرانتهرانفروشگاه سکانس

ونکتهرانتهرانعینک نگین کلینیک چشم
محله ونک خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک کوچه والی نژاد 

کلینیک تخصصی چشم خانه
عینک021886776482811056422

مبلمان8102166631359810220920محله یافت اباد شرقی پاساژ مهستان طبقه همکف پالک یافت آبادتهرانتهرانمبلیران

سوپرمارکت21021667804572.72259583محله یافت آباد میدان الغدیر کوچه رخ پالک الغدیرتهرانتهرانجانبو یافت آباد

یوسف آبادتهرانتهرانشرکت آرشانیک آوید
محله یوسف اباد میدان کالنتری خیابان الله نبش مستوفی پالک 

14 واحد 70
آموزشگاه فنی و حرفه ای0218862804622.511130504

یوسف آبادتهرانتهرانآموزشگاه تماشا گه راز
 پالک 54 و 52محله یوسف آباد باالتر از میدان اسد آبادی بین 

9 واحد 41
آموزشگاه هنری و بازیگری0218805330022.511079679

سوپرمارکت70021882243052.710773404 پالک 28محله یوسف آباد خیابان مدبر نبش خیابان خیابان مدبرتهرانتهرانجانبو یوسف آباد

سوپرمارکت026362735722.710727357محمد شهر ابتدای خ حافظحافظکرجالبرزجانبو محمدشهر

خیابان ملکاراکمرکزیگالری مانتو و شلوار الیک
 CB13 پالک 1مرکزی اراک خیابان ملک پاساژ دیدار زیرزمین 

دیاکو
پوشاک زنانه086322368061710729433

سوپرمارکت142021338721882.710598421 متری ابومسلم نبش کوچه جلیلی اصل پالک 20مسعودیه مسعودیهتهرانتهرانجانبو مسعودیه

گالری موادو
خراسان 

رضوی
ساعت فروشی05176756261510117704 گالری ساعت موادو2بل خیام هتل همای -مشهدخیاممشهد



چهارراه اعظمتهرانتهرانجانبو مشیریه
 متری اعظم چهارراه اعظم روبروی مسجد باشگاه 20مشیریه 

34ورزشی سعدی جنب پالک 
سوپرمارکت021774644952.711018174

سوپرمارکت026333040512.710725860مهر شهر حسین ابادخ رسولیحسین آبادکرجالبرزجانبو مهرشهر

استودیو عکاسیICT071528235051321243990مهر میدان معلم جنب مهر معلمشیرازفارساستودیو عکسباران

مجموعه ورزشی تندیس 

مهرشهر
باشگاه های فرهنگی و ورزشی97102633414512222212779 شرقی پالک 110مهرشهر کمر بندی خیابان مهر شهرکرجالبرز

سوپرمارکت026346558542.710725879میان جاده بلوار حدادی بین خ بهار شرقی و کاوه فروشگاه جانبوحدادیکرجالبرزجانبو کرج

سوپرمارکت1011884589152.710791644 پالک 2 شهریور ابتدا خیابان نور جنب فجر 17میدان شهریور17آملمازندرانجانبو آمل

سوپرمارکت081332438652.710821435میدان ابوذر ابتدا خیابان حافظابوذرهمدانهمدانجانبو نهاوند

ابوذریزدیزدهپی لند شعبه یزد
میدان ابوذر ابتدای خیابان تیمسارفالحی جنب بانک پارسیان 

1580و82و83پالک 
پوشاک نوزاد و کودک035382560321350026323

سوپرمارکت3668031343462322.711046386میدان احمدآباد خیابان ولیعصر روبروی کتابخانه پالک ولیعصراصفهاناصفهانجانبو اصفهان

لوازم یدکی خودرو025324003421010427860میدان ارتش به سمت پل انقالب فروشگاه پرشین اسپرتمیدان ارتشقمقمفروشگاه پرشین اسپرت

میدان ارگسمنانسمنانجانبو سمنان
 مقابل بانک صادرات مجتمع اداری 17میدان ارگ نبش طالقانی 

ارم
سوپرمارکت023333418512.711073022



میوه و سبزی فروشی021221985251110491755میدان ازگل خیابان صدنژاد زیر ساختمان اجالسازگلتهرانتهرانسوپر میوه گلچین

تور مسافرتی07132263422411097270میدان اصلی روبروی ساختمان هتل اطلسمیدان اطلسیشیرازفارسریتون گشت گیتی

مبلمان021771325031210778110 طبقه همکف440میدان الغدیر بلوار دالوران پالک الغدیرتهرانتهرانگالری مبل اریکه

مبلمان440021771325041210007363میدان الغدیر خیابان دالوران پالک دالورانتهرانتهراناریکه

سوپرمارکت011420338192.711046176میدان امام ابتدای خیابان بابل روبروی بانک رسالتخیابان امامقائم شهرمازندرانجانبو قائمشهر

پوشاک ورزشی10108132530780411165495میدان امام پاساژ قایم پالک خیابان امامهمدانهمدانکاالی ورزشی منصور

فروشگاه لوازم بهداشتی 

ساختمان امیدی
تزیینات داخلی منزل066334233251311142486میدان امام حسین ابتدای خیابان طیب روبوری خیابان سومامام حسینخرم آبادلرستان

کیف و کفش27021775393201510904053میدان امام حسین خیابان مازندران پاساژ بهار پالک نظام آبادتهرانتهرانفروشگاه  امپراتور

کیف و کفش28021775393201510988324 و27میدان امام حسین خیابان مازندران پاساژ بهار پالک تجریشتهرانتهرانامپراتور

پوشاک چند منظوره066334014231711174761میدان امام حسین کوی طالب خیابان بزرگمهرامام حسینخرم آبادلرستانفروشگاه پوشاک آرتین

کیف و کفش081325224231911124380میدان امام خمینی ابتدا خیابان بوعلی جنب ساختمان بانک رسالتامام خمینیهمدانهمدانچرم کروکو



سوپرمارکت081332319832.711056698میدان امام خیابان ه کمرربندی ه جنب کوچه شهید قیاسیخیابان امامنهاوندهمدانجانبو همدان

کیف و کفش69023334627801711105072میدان امام علی برج ققنوس طبقه اول واحد بیست متریسمنانسمنانحیدربابا

سوپرمارکت101021774240972.711018176میدان امامت خیابان امامت پالک امامتتهرانتهرانجانبو امامت

عینک13021771633402811057229میدان امامت ساختمان درمانگاه فرهنگیان منطقه امامتتهرانتهرانعینک نگین درمانگاه فره

رستوران4021669033891910929463میدان انقالب ابتدا خیابان آزادی کوچه جنتی پالک انقالبتهرانتهرانآریا

تهرانپارستهرانتهرانعکاسی پارس تصویر
 شرقی روبروی درب پاساژ 142میدان اول تهرانپارس اول خیابان 

33سپید پالک 
استودیو عکاسی02177718123142229145

جانبو ارومیه
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت79044651004142.710787700میدان آبیاری خیابان صفا نبش کوچه اول پالک میدان آبیاریارومیه

لوازم التحریر08132522049911093799میدان آرامگاه بوعلی ابتدای خیابان کوالنج ساختمان مسچیبوعلیهمدانهمدانلوازم التحریر هنر

همدانهمدانباشگاه بدنسازی دانیال
میدان آرامگاه 

بوعلی
باشگاه های فرهنگی و ورزشی2081325126662010804345میدان آرامگاه بوعلی خیابان خواجه رشید کوچه نیشکر پالک 

آزمایشگاه034324873152021217159میدان آزادی ابتدا خیابان شریعتی برج پزشکان تاجمیدان ازادیکرمانکرمانآزمایشگاه دکتر کاهه

خیابان امامهمدانهمدانخرازی شادی
 1میدان بوعلی خیابان بوعلی جنب ساختمان بانک ملت پالک 

2ممیز 
خرازی081325289459259084



تهرانپارستهرانتهرانمهران شف
 خیابان شریعتی 137 شرقی خیابان 196میدان پروین خیابان 

231پالک 
رستوران021777889301010991823

قنادی84021446202041811085740میدان پونک بلوار میرزا بابایی تقاطع عدل پالک پونکتهرانتهراننان وشیرینی سامان

آجیل و خشکبار7102122712340411122268میدان تجریش بازارچه سنتی تجریش پالک تجریشتهرانتهرانخشکبار داریوش

تجریشتهرانتهرانپارچه سرای اطلس
میدان تجریش خیابان شهرداری بیمارستان شهدا پاساژ میری 

85پالک 
پارچه فروشی021227142271010528253

پوشاک زنانه119302122721808710996186 پالک 4میدان تجریش خیابان شهرداری پاساژ قایم طبقه تجریشتهرانتهرانمانتو سورن

تجریشتهرانتهرانبرشا
 1میدان تجریش خیابان شهرداری پاساژ قایم طبقه چهارم پالک 

1202ممیز 
شال و روسری021227330501510621467

تجریشتهرانتهرانکارترز
میدان تجریش خیابان شهرداری مجتمع تجاری ارگ طبقه 

217همکف شماره 
پوشاک چند منظوره02188361508710347982

کیف و کفش021227017572010924601میدان تجریش خیابان فناخسرو دادگاه عدالت کیف فروشی عدالتتجریشتهرانتهرانکیف فروشی عدالت

تجریشتهرانتهرانزمان نما شعبه تجریش
میدان تجریش خیابان محمد رضاافراز خیابان ملکی مجتمع 

454 واحد 2تجاری ارگ طبقه 
ساعت فروشی021887977411510395462

کیف و کفش24021227117291221126997میدان تجریش داخل بازار تجریش نبش پاساژ اتحاد پالک تجریشتهرانتهرانورزش و مردم

نان فروشی152021227383441331033241میدان تجریش میدان قدس خیابان شهرداری پالک تجریشتهرانتهراننان سحر شعبه تجریش



نارمکتهرانتهرانویتامینه امید
میدان تسلیحات روبروی بانک مسکن نبش کوچه درویش پالک 

137
آبمیوه و بستنی021779907291010815626

پوشاک نوزاد و کودک025388134721111047140میدان توحید خیابان مالک اشتر پوشاک ساریناتوحیدقمقمپوشاک بچه گانه سارینا

سوپرمارکت95025389348892.710955484 پالک 14میدان توحید کوچه توحیدقمقمجانبو قم

جانبو سراب
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت293041432210192.710852072میدان توحید نبش بن بست توحید پالک توحیدتبریز

رستوران39021227313882231057853میدان توحید نبش کوچه صیامی پالک ستارخانتهرانتهرانآش و حلیم سید مهدی

نساجی اطلی ریس کاشان
خراسان 

رضوی
فرش و موکت051370579023.511009399 طبقه دوم فروشگاه آقای فرشBمیدان جانباز مجتمع پاژ بلوک پاژ مشهدمشهد

آموزشگاه زبان جام جهان 

گستر
آموزشگاه زبان5025377474162010706113 پالک 4میدان جانبازان ابتدا دورشهر کوچه میدان جانبازانقمقم

پوشاک مردانه1011420429001810516020میدان جانبازان پالک جانبازانقائم شهرمازندرانآویشن مرکزی

جمهوریاصفهاناصفهانشیوا دانش
میدان جمهوری خیابان رباط بعد از ایستگاه اتوبوس جنب دنیای 

برق طبقه دوم
آموزشگاه فنی و حرفه ای031333916671711170403

سوپرمارکت011323203862.710746484میدان جهاد خیابان شهید مطهری روبروی ساختمان نیکانمطهریبابلمازندرانجانبو بابل

کیف و کفش1902165829302811133006میدان حر مجتمع صبا طبقه اول پالک کارگرتهرانتهرانچرم کهربا شعبه حر



سوپرمارکت51021337131282.710085230 شهریور پالک 17میدان خراسان خیابان سعیدی نرسیده به خیابان خراسانتهرانتهرانجانبو خراسان

اشرفی اصفهانیتهرانتهرانآموزشگاه آرایش نجم
میدان دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی بعد از پل ستاری 

4 واحد 1ساختمان نور طبقه 
آموزشگاه هنری و بازیگری0214406420922.511066513

صادقیهتهرانتهرانساحل مروارید
میدان دوم صادقیه خیابان کاشانی جنب ساختمان بیمارستان ابن 

51 واحد 9سینا برج مینا طبقه 
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021440544572610203961

سوپرمارکت011323203862.710970614میدان راه آهن انتها خیابان مازیار نبش کوچه صالحی نیاراه اهنساریمازندرانجانبو ساری

رسالتتهرانتهرانجانبو رسالت
میدان رسالت بعد ازمیدان الغدیر نبش خیابان شهید یعقوب علی 

287 طبقه دوم پالک 273پور ساختمان 
سوپرمارکت021771858622.710818274

آجیل و خشکبار6702188450305510208385 متری اول جنوبی پالک 16میدان رسالت خیابان رسالتتهرانتهرانآدانا

رسالتتهرانتهرانباشگاه ورزشی امام علی
میدان رسالت خیابان سلمان طرقی ابتدا خیابان فرجام مقابل 

پارک ولیعصر مجموعه ورزشی امام علی
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021772278651321182317

سوپرمارکت19021771858622.710849192میدان رسالت خیابان سلمان طرقی جنب بانک صادرات پالک رسالتتهرانتهرانجانبو رسالت

رسالتتهرانتهرانجانبو رسالت
میدان رسالت خیابان فرجام شرقی چهارراه حیدر خانی شمالی 

113پالک 
سوپرمارکت021770921892.710883206

مجتمع اعصاب و روان22025377445762510977149میدان رسالت نبش کوچه رسالتقمقمموسسه مشاوره آوان

رستوران083372576701510861492میدان رفعتیه خیابان دکتر فاطمی غذای خانگی گالب و گندم میدان رفعتیهکرمانشاهکرمانشاهگالب و گندم



 سپاههمدانهمدانخدمات خودرو فراز الوند
میدان سپاه ابتدا بلوار سید جمال الدین قبل از ساختمان ایران 

خودرو
خدمات اتومبیل081326723372211105244

برگر زغالی و ساندویچ ویژه 

پونه
فست فود02536637302810108960میدان سعیدی جنب مجتمع تجاری سیرنگسعیدیقمقم

تهرانپارستهرانتهرانجانبو تهرانپارس
 و 121 غربی بین خیابان 196میدان سوم تهرانپارس خیابان 

27خیابان عادل پالک 
سوپرمارکت021361407072.710883213

سفره خانه12034331143911510346420میدان شرکت فرش بلوار انقالب کوچه انقالبکرمانکرمانسفره خانه حیاط خلوت

زعفران سحرخیز شعبه 

شریعتی

خراسان 

رضوی
آجیل و خشکبار316905138512556510839056میدان شریعتی مجتمع زیست خاور طبقه همکف واحد تقی آبادمشهد

سه راه انبارهمدانهمدانسینا یدک فرازالوند دو
میدان شهدا خیابان اراک روبروی ساختمان لواشی جنب 

ساختمان الستیک بارز
لوازم یدکی خودرو08132646778910081580

شهداکرجالبرزجانبو کرج
میدان شهدا خیابان بهار نبش کوچه شهید احمد دهقان پالک 

588
سوپرمارکت026322388872.710865809

سوپرمارکت99021776248302.710622882میدان شهدا خیابان مجاهدین ایستگاه بهنام پالک شهداتهرانتهرانجانبو میدان شهدا

سوپرمارکت99011323203862.711008839میدان شهدا خیابان مال مجدین پالک شهداساریمازندرانجانبو ساری

کرمانشاهکرمانشاهشهر عینک
 خیابان دبیر 

اعظم
عینک083372848442721196175میدان شهرداری ابتدا خیابان دبیراعظم شهر عینک

کرمانشاهکرمانشاه2شهر عینک شعبه 
 خیابان دبیر 

اعظم
عینک083372123342721195669میدان شهرداری خیابان دبیر اعظم



هپی لند شعبه تبریز الله 

پارک

آذربایجان 

شرقی
شهید فهمیدهتبریز

میدان شهید فهمیده، میدان شهید فهمیده، مجتمع تجاری الله 

2، واحد+2پارک، طبقه 
پوشاک نوزاد و کودک041366002561350026368

قنادی011333684501321182942میدان شهید قاسمی ابتدا بلوار امید مازندرانیمیدان قاسمیساریمازندرانشیرینی تندیر

رستوران54021882100141710735464میدان شیخ بهایی مرکز خرید سیول واحد شیخ بهاییتهرانتهرانته چین بار سیول

نان توشه سحر  شعبه 

دادمان
میدان صنعتتهرانتهران

میدان صنعت بلوار دادمان خیابان درختی روبروی پارک سمیه 

جنب ساختمان بانک پاسارگاد
نان فروشی021885616941331032858

سینما و تئاتر5021860901881011016526میدان صنعت بلوار فرحزادی پاساژ پالتین طبقه میدان صنعتتهرانتهرانسینما شهرک

شهرک غربتهرانتهرانپوشاک ژانر
میدان صنعت بلوار فرحزادی مجتمع تجاری میالدنور طبقه اول 

20واحد آ 
پوشاک زنانه021880899642011086397

شهرک غربتهرانتهرانایستگاه آدرنالین
میدان صنعت بلوار فرحزادی نبش خیابان سیمای ایران مجتمع 

19تجاری لیدوما طبقه زیرهمکف پالک 
آبمیوه و بستنی0218609076928.510968315

شهرک غربتهرانتهرانرستوران ایتالیایی تومو
میدان صنعت خیابان ایران زمین مرکز خرید گلستان حیاط شرقی 

177پالک
رستوران021880898271410920299

پوشاک مردانه1011422041321810516021میدان طالقانی پالک طالقانیقائم شهرمازندرانآویشن طالقانی

جانبو مراغه
آذربایجان 

شرقی
مراغه

میدان طلوع 

فجر
سوپرمارکت041372510352.710795929میدان طلوع فجر خیابان خواجه نصیر روبروی ساختمان مخابرات

رستوران081383809031110369651میدان عباس آباد ساختمان رستوران ساحلبلوار کوالبهمدانهمدانرستوران ساحل



سالن آرایش زنانه021889504832210933559 طبقه اول6میدان فاطمی خیابان طباطبایی کوچه سیاوش پالک فاطمیتهرانتهرانسالن ماساژ حال خوش

فست فود1086463418481111174750 واحد 2میدان فردوس جنب دادگستری فست فود پستو شعبه نارمکخمینمرکزیفست فود پستو

کارگرنوشهرمازندرانفروشگاه لبتیات گالش
ابتدای خیابان فردوسی جنوبی لبنیات  (کارگر)میدان فردوسی 

گالش
لبنیاتی01152334424821239154

فروشگاه لوازم خانگی4702188841913521223300میدان فردوسی خیابان سپهبد قرنی پالک فردوسیتهرانتهرانلوازم خانگی پارس خزر

فرهنگرشتگیالنکارواش فرهنگ
میدان فرهنگ خیابان آزادگان روبروی نمایندگی سایپا کارواش 

فرهنگ
کارواش013333459783021224564

خرازی67021778762551610882849میدان فلکه اول تهرانپارس باالتر از میالن پالک تهرانپارستهرانتهرانرد استور

سوپرمارکت20024352741302.710735240 و 18میدان قایم ابتدا خیابان دکتر بهشتی پالک میدان قایمخرمدرهزنجانجانبو خرمدره

سوپرمارکت116021553875692.710505883میدان قزوین خیابان قزوین نبش کوچه ناصر شراره پالک خیابان قزوینتهرانتهرانجانبو خیابان قزوین

پوشاک زنانه23083372180341521192384 طبقه اول واحد 1میدان کاشانی مجتمع تجاری پردیس کاشانیکرمانشاهکرمانشاهدوشیزه

سوپرمارکت12025388517862.710455763میدان کشاورزی بلوار کشاورز جنوبی نبش کوچه میدان کشاورزیقمقمجانبو قم

زمان نما شعبه میدان 

محسنی
ساعت فروشی19021222209241510230524میدان محسنی پاساژ گنجینه محسنی پالک میردامادتهرانتهران



لوازم التحریر086463428441331045653میدان مدرس جنب بانک مهر ایرانمدرساراکمرکزیلوازم التحریر پاپیروس

رستوران086463434341721228316میدان مدرس نبش کوچه گلبانگ رستوران الماسمدرسخمینمرکزیرستوران الماس

پوشاک نوزاد و کودک023333204661350026292میدان مشاهیر راسته باغ فردوس مجتمع تجاری مشاهیرمیدان مشاهیرسمنانسمنانهپی لند شعبه سمنان

آبمیوه و بستنی0713630023682205197میدان معلم نبش خیابان همت شمالیبلوار معلمشیرازفارسبستنی دراک

منیریهتهرانتهرانجانبو منیریه
میدان منیریه خیابان معیری خیابان صداقت نبش کوچه کاووس 

2پالک 
سوپرمارکت021554752202.710949627

سوپرمارکت021778056412.711172527میدان نبوت خیابان جانبازان شرقی نبش خیابان مدایننارمکتهرانتهرانجانبو جانبازان

تزیینات داخلی منزل38021771317001210150666میدان نبوت خیابان مهرانپور پالک نارمکتهرانتهرانفروشگاه کنز

پوشاک زنانه4021779578902011142057 متری اول پالک 8میدان نبوت ضلع جنوب غربی کوچه نارمکتهرانتهرانریسانی شعبه نبوت

وحدتاصفهاناصفهانکلبه عروسک
میدان نقش جهان سرای مخلص طبقه همکف جنب قهوه خانه 

60 ممیز 1پالک 
اسباب بازی فروشی031322392591510216443

هفت تیرتهرانتهرانتی تی
میدان هفت تیر ضلع شرقی میدان ه جنب بانک اقتصاد نوین 

231پالک 
شال و روسری021883021281011089031

پوشاک مردانه203021883450882211007324میدان هفت تیر ابتدا خیابان بهار شیراز پالک هفت تیرتهرانتهرانجامینه



مرغ سوخاری تهران شعبه 

هفت تیر
فست فود021889011261550022298میدان هفت تیر ابتدا مفتح جنوبی نبش کوچه جارولیعصرتهرانتهران

هفت تیرتهرانتهرانشرکت بدرسان الکتریک
میدان هفت تیر خیابان کریم خان زند روبروی خیابان ایرانشهر 

65پالک 
فروشگاه لوازم خانگی021883003111010834531

هفت تیرتهرانتهرانفرش پاتریس
میدان هفت تیر ضلع شمال غربی نپش خیابان بهار شیراز پالک 

15
فرش و موکت021888236151421191450

هفت تیرتهرانتهرانهتل پامچال
میدان هفت تیر مفتح جنوبی بعد از جهار راه سمیه کوچه ثاقب 

22پالک
هتل021888208252210798769

نارمکتهرانتهرانفروشگاه المدا
میدان هفت حوض نبش رضوان غربی مجتمع تجاری سون سنتر 

219طبقه دوم واحد 
پوشاک زنانه021779730832021196660

تعمیرگاه اتومبیل02537237350152192726میدان ولیعصر بلوار خلیج فارس بعد از پمپ بنزینولیعصرقمقممکانیکی تون آپ

باشگاه های فرهنگی و ورزشی10021889297372610436649 واحد 2میدان ولیعصر پاساژ ایرانیان طبقه ولیعصرتهرانتهرانمرکز لیزر ساحل مروارید

فست فود4021880450701010216130میدان ونک انتها خیابان ونک سه راه خیابان سئول پالک سئولتهرانتهرانبرگر

رستوران18021886261541310730212میدان ونک خیابان خدامی برج آفتاب پالک ونکتهرانتهرانرستوران دورچین

کتاب فروشی درخت 

بخشنده
کتابفروشی102188047568610886523میدان ونک خیابان خدامی خیابان آفتاب ساختمان آفتاب پالک ونکتهرانتهران

قنادی021886228011010739086میدان ونک خیابان خدامی نبش خیابان افتابونکتهرانتهرانشیرینی الریسا ونک



داروخانه102188856412511039038میدان ونک خیابان خدامی نبش کوچه لیال پالک ونکتهرانتهرانداروخانه دکتر وفایی

ونکتهرانتهرانمجموعه ورزشی پیشتازان
میدان ونک خیابان گاندی شمالی خیابان برادران شریفی پالک 

 طبقه منفی یک19
باشگاه های فرهنگی و ورزشی02186085769910514520

فروشگاه لباس زیر زنانه22021886529072011127754میدان ونک خیابان ونک برج آسمان طبقه همکف پالک ونکتهرانتهرانریسانی شعیبه ونک

ونکتهرانتهراننون و پنیر
میدان ونک ده ونک خیابان شرافتی خیابان چهارم انتها رجب 

15پالک 
رستوران021886109651411062189

فست فود50021887751111450017469میدان ونک نبش خیابان برزیل جنب چرم مشهد پالک ونکتهرانتهرانسام برگر

مینودرقزوینقزوینفروشگاه دنیای نخ
 54مینودر فلکه لوازم مجتمع تجاری پارس طبقه سوم واحد 

دنیای نخ
فرش و موکت02833780647621236389

پوشاک چند منظوره46021772744071010946262نارمک بزرگراه رسالت بین سرسبز و مداین نبش خیابان رسالتتهرانتهرانراینو

نارمکتهرانتهرانداما
نارمک پایین تر از میدان نبوت مجتمع تجاری سون سنتر پالک 

301
پوشاک زنانه021769204191511022384

استودیو عکاسی31021366567791010832116نازی آباد خیابان اکبر مشهدی پالک نازی آبادتهرانتهرانآتلیه محشر

مدائنتهرانتهرانجانبو نازی آباد
نازی آباد شهید رجایی میدان مدائن جنب آزمایشگاه مهسا پالک 

5
سوپرمارکت021881908602.710800682

پاساژ ملتبوشهربوشهرفروشگاه سارار
نبش پاساژ ملت روبروی واحد نمایندگی سارا بعد از غرفه مغازه 

کالی
کت و شلوار مردانه077333263651010823403



باشگاه های فرهنگی و ورزشی021388044311310576428 باشگاه آموزشی  بدنسازی عصر ورزش24نبش توحید توحیدتهرانتهرانباشگاه بانوان عصر ورزش

سوپرمارکت2011323203862.710809358 پالک 44نبش خیابان گلستان خیابان گلستانایزدشهرمازندرانجانبو ایزدشهر

گل فروشی086422189871331049223 خانه گل زمرد8نبش طالقانی طالقانیساوهمرکزیخانه گل زمرد

سوپرمارکت024333329542.710726263نرسیده به سبزه میدان خیابان فردوسیفردوسیزنجانزنجانجانبو زنجان

کیف و کفش902144498658810742195 پ1نظام آباد باالتر از سینما شاهد پاساژ امیر ط منفی شهید مدنیتهرانتهرانچرم کهربا شعبه مدنی

مواد غذایی02126112011910704536نیاوران قبل از میدان نبش خیابان قنات شمالینیاورانتهرانتهرانآبنبات چوبی

ساعت فروشی25021966684251610785138هفت حوض پاساژ امرالداستار طبقه همکف واحد نارمکتهرانتهرانگالری داریوش

کیف و کفش23021779467161310433880هفت حوض ضلع شرقی پالکنارمکتهرانتهرانچرم گوهران

قاسم ابادورامینتهرانجانبو ورامین
ورامین جعفرآباد خیابان قاسم آباد کنار کاشی سهیل امالک تخت 

جمشید
سوپرمارکت021362005822.711170461

سوپرمارکت201021361407072.710882141ورامین روبروی ساختمان پمپ بنزین پالک ورامینورامینتهرانجانبو ورامین

آموزشگاه خلبانی 

پاراگالیدینگ مطلوب
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021447318971311180642وردآورد میدان دانش باشگاه مطلوبدانشتهرانتهران



میردامادتهرانتهرانسالن زیبایی گالریس
ولیعصر باالتر از میدان ونک نرسیده به میرداماد نبش کوچه دامن 

افشار
سالن آرایش زنانه021886702632050027719

یافت آبادتهرانتهراناطلس ریس
 مغازه 144 پ 3 مجتمع کاسپین ط3یافت آباد شرقی بازار مبل 

آقای فرش
فرش و موکت021228982013.510806871

رستوران06142426226510745454خردادخ خبرنگار15بلوار خرداد15دزفولخوزستانسفره خانه شوادون

تعمیرگاه اتومبیل07143523041510364320 خرداد تعویض روغن عزیز15خیابان  خرداد15ارسنجانفارستعویض روغن عزیز

پرده فروشی011522258741311226548 شهریور جنب بانک ملی تزئینات لطفی نژاد17خیابان شهریور17چالوسمازندرانتزئینات پرده لطفی نژاد

شهریور17اصفهاناصفهاناستودیو مریم
 شهریور خیابان شهدای جعفرزاده پاساژ 17مبارکه خیابان 

آقاجانیان طبقه زیرزمین
استودیو عکاسی031524016442611220522

متری صدوق45قمقمفروشگاه قهوه بیست و چهار
 فروشگاه 12 و 10 متری فردوسی بین کوچه 55 متری صدوق 45

24قهوه 
سوپرمارکت025327038051511154757

گل فروشی025326159151311210562 متری صدوق نبش خیابان مفتح گلسرای صدف45متری صدوق45قمقمگلسرای صدف

سوپرمارکت76021557470492.72259577محله فالح خیابان ابوذر پالک ابوذرتهرانتهرانجانبو فالح

داروخانه شبانه روزی دکتر 

محبی
داروخانه07143527227611101071بلوار شهید اسکندری جنب بیمارستاناسکندریارسنجانفارس

عینک19021228237632011134655 واحد1اقدسیه مرکز خرید آوا سنتر طبقه اقدسیهتهرانتهرانعینک کارل زایس



لوازم ورزشی086322104891311187786خیابان امام خمینی روبروی رستوران لوکس نقره ایامام خمینیاراکمرکزیلوازم ورزشی زاگرس

پوشاک چند منظوره03155233011821245348خیابان امام خمینی روبوری قائمیه جنب خیاطی بهدادامام خمینیکاشاناصفهانپوشاک حکاک

سالن آرایش زنانه011522166961711220625خیابان امام خمینی کوچه قنادی دریا سالن زیبایی ویدا رزامام خمینیچالوسمازندرانآرایشگاه ویدا رز

طال و جواهر081325112802011225227میدان امام خمینی بازار مظفریه پاساژ مهدیه طبقه باالامام خمینیهمدانهمدانآبکاری طال و جواهر افالک

لوازم التحریر031554487351011216146میدان امام خمینی خیابان اباذر روبوری بیمه البرز کیمیا تحریرامام خمینیکاشاناصفهانکیمیا تحریر

امام رضاکاشاناصفهانپروتئین صالح
خیابان شهید صالحی بعد از مسجد  (ع)کاشان میدان امام رضا

الزهرا
مواد غذایی03155306830710984999

آتلیه عکاسی و قاب سازی 

میالد
استودیو عکاسی01134742243411231668خیابان انقالب روبروی بانک مرکزیانقالبنکامازندران

خدمات اتومبیل86327610011720069987میدان انقالب بلوار کوهرود هجرت یکانقالباراکمرکزیخدمات فنی اتومبیل مدرن

خدمات تبلیغاتی077333241991311191625میدان انقالب جنب نانواییانقالببوشهربوشهرمهرسازی بیست و دو بهمن

رستوران13026325210022010453592میدان آزادگان برج قائم طبقه آزادگانکرجالبرزرستوران قائم

ساعت فروشی076352200011511165246قشم بلوار ازادگان روبروی چاپ امینازادگانقشمهرمزگانمجموعه غذایی زیبون



لوازم التحریر مهر
سیستان و 

بلوچستان
لوازم التحریر05433225356510766836ابتدا خیابان آزادی روبرو ساختمان بیمارستان علی اصغرآزادیزاهدان

رستوران017344320831010186695 جنب بانک ملی مرکزی26خیابان آزادی آزادیبندرترکمنگلستانرستوران شمال

رستوران066433335501521141590میدان آزادی جنب بانک ملیآزادیالیگودرزلرستانرستوران آزادی

اصفهانگز تیراژه
خمینی 

شهر
مواد غذایی031336027771010398352خمینی شهر میدان آزادی نبش میدانازادی

فوالدشهراصفهانآتلیه سیاه و سفید
آیت اله خامنه 

ای
استودیو عکاسی144031526236531011225130بلوار خامنه ای مجتمع تجاری پاسارگاد طبقه دوم پالک 

پرده فروشی01152229575810620383بازار روز پاساژ مهدی پرده سرای سامانبازارچالوسمازندرانپرده سرای سامان

سوپرمارکت026343385702.710986023محله شاهین ویال خیابان نهم غربی قلم نرسیده به میدان با هنرباهنرکرجالبرزجانبو شاهین ویال

رستوران1066433398402021240077بلوار دانشگاه نبش نیکان بلوار دانشگاهالیگودرزلرستانرستوران بختیاری

پوشاک چند منظوره549025366249241310539191 تیر پالک 7 متری شهید بهشتی نرسیده به تقاطع 20خیابان بهشتیقمقمپوشاک رضایی

سوپرمارکت023333227422.711220782خیابان بهشتی نرسیده به تاالر شادکام فروشگاه آقای تقویبهشتیسمنانسمنان1671جانبو دامغان 

پوشاک مردانه028332423281021226944خیابان بوعلی شرقی نبش چهاراه خیامبوعلیقزوینقزوینفروشگاه دراتی شعبه سه



رستوران021222222101411168983ابتدای پاسداران سروستان یکمپاسدارانتهرانتهرانخاتون اکسپرس

تزیینات و دکوراسیون01333231342610862790خیابان تختی روبروی کوچه خسراقیتختیرشتگیالنگالری آوان

سالن خدمات زیبایی بانوان 

سایماه
سالن آرایش زنانه2031362944283011170907 مجتمع آسمان طبقه اول واحد 23توحید میانی بن بست توحیداصفهاناصفهان

داروهای گیاهی1902538813113811219640میدان توحید خیابان رییس کرمانی نبش کوچه توحیدقمقمعطاری طب اسالمی

مرکز خدمات روانشناسی1902538813113811219641میدان توحید خیابان رییس کرمی نبش کوچه توحیدقمقممرکز مشاوره اسالم

آجیل و خشکبار08134247013611169814بلوار جانبازان جنب مجتمع ایثارجانبازانهمدانهمدان1آجیل لبخند شعبه 

هتل081342411611331058405 متری ابوذر18خیابان جانبازان خیابان جانبازانهمدانهمدانهتل سفیر

فست فود034324515001511129452بلوارجمهوری بعد از چهارراه امام جمعهجمهوریکرمانکرمانفست فود آیدا

تاالر پذیرایی034324400041510947529بلوار جمهوری بعد از سه راه حمزهجمهوریکرمانکرمانمجتمع پذیرایی بهارستان

فست فود8034324444081711155247بلوار جمهوری نرسیده به چهارراه شفا نبش کوچه جمهوریکرمانکرمانفست فود هیگر

ساعت فروشی01133324961911225091ساری خیابان جمهوری اسالمی ابتدای نرگسیهجمهوریساریمازندرانساعت فروشی سماک



فروشگاه ورزشی ورزش و 

مردم
پوشاک ورزشی011333129011811224911ساری خیابان جمهوری اسالمی میدان ساعت طبقه فوقانیجمهوریساریمازندران

گل فروشی07733333757811062938خیابان چمران روبوری دور برگردانچمرانبوشهربوشهرگل فروشی گل کاغذی

فست فود08632245554810821124خیابان شهید چمران تقاطع هاشمی نژادچمراناراکمرکزیپیتزا امیرخان

فست فود03152245059811226500چمگردان خیابان امام روبروی لبنیات حقیقت پیتزا برگر شهر شبخیابان اماماصفهاناصفهانفست فود شب شهر

رستوران031522225831011225908خیابان امام ابتدای کوچه شهید باقری کبابی بریانی ساحلخیابان امامزرین شهراصفهانکبابی بریانی ساحل

پوشاک نوزاد و کودک066433407021031030182خیابان امام روبروی سینما جنب بانک تجارتخیابان امامالیگودرزلرستانفروشگاه سیسمونی نظری

آجیل و خشکبار07134225563810698786برازجان خیابان شریعتی نبش مجتمع تجاریخیابان شریعتیشیرازفارسآجیل و خشکبار شیراز

پوشاک مردانه028333353841021226948خیابان خیام شمالی روبروی بانک ملیخیامقزوینقزوینفروشگاه دراتی شعبه چهار

لوازم جانبی و تعمیرات 

موبایل صفر و یک
لوازم جانبی موبایل028333490631311231523خیابان خیام شمالی نبش کوچه رضاییخیامقزوینقزوین

پوشاک مردانه دراتی شعبه 

یک
پوشاک مردانه028332304441021226947سهراه خیام مرکز تجاری الغدیر فروشگاه دراتیخیامقزوینقزوین

رستوران071524489771311223033گراش بلوار رسالت رستوران آبشاررسالتالرفارسرستوران آبشار



زیتوناهوازخوزستانپیرایش زیگورات
اهواز زیتون کارمندی فلکه سنگر خ فردوسی بین زیتون و زمزم 

186پ 
سالن آرایش مردانه061344918202811054498

تاالر پذیرایی958021442280011810692233بین فلکه اول صادقیه و چهارراه خسرو پالک ستارخانتهرانتهرانتاالر پذیرایی قصر حسنا

سلمان فارسیاسالمشهرتهرانجانبو گلستان
نبش ( متری حمام15) متری سلمان فارسی 15گلستان خیابان 

2 متری بوستان 14کوچه 
سوپرمارکت021563116092.710264305

سیتی سنتراصفهاناصفهان2هپی لند شعبه اصفهان
اصفهان سپاهان شهرمجتمع تجاری سیتی سنترطبقه دوم واحد 

19
پوشاک نوزاد و کودک031365503451350026307

سالن آرایش مردانه031554012271711216143خیابان رجایی خیابان شریعتی روبروی دختران آفتابشریعتیکاشاناصفهانتاالر موی آقایان

پوشاک ورزشی034322601201520031273خیابان شریعتی بعد از چهارراه طهماسب آباد جنب بانک مسکنشریعتیکرمانکرمانکاالی ورزشی هزار

سالن آرایش زنانه031554013142621242287خیابان شریعتی روبروی مدرسه دختران آفتاب نبش کوچهشریعتیکاشاناصفهانآرایشگاه زنانه کژال

آموزشگاه فنی و حرفه ای20081325291833511196311خیابان شریعتی کوچه ذوالریاستین پالک شریعتیهمدانهمدانای آریان مجتمع فنی و حرفه

فست فود061425315571050013825خیابان شریعتی نبش فداییان اسالمشریعتیدزفولخوزستانفست فود لیمو

کارواش086332288831711201312خیابان شریعتی نبش نمایندگی سایپا بیگلوییشریعتیاراکمرکزیکارواش بخار پدیده

سوپرمارکت031522325591031056283زرین شهر خیابان شریعتی روبروی آموزش پرورش قدیمشریعتیزرین شهراصفهانهایپرمارکت تهرانی



فست فود1116021264003431110343992شریعتی مقابل حسینیه ارشاد پالک شریعتیتهرانتهرانپیتزا خاتون

پوشاک ورزشی پویا
کهگیلویه و 

بویر احمد
پوشاک ورزشی074322263791311223702شگاه پویا.پاساژ شهرداری ورودی میانی فرشهردارییاسوج

تجهیزات پزشکی083372910411510669443کرمانشاه پارکینگ شهرداری روبروی ساختمان اجاللیهشهرداریکرمانشاهکرمانشاهتجهیزات پزشکی شهر

آبمیوه و بستنی3402188377254811047201 پالک 5شهرک غرب بلوار دادمان بلوار درختی نبش کوچه شهرک غربتهرانتهرانآبمیوه بستنی بن آیس

پوشاک چند منظوره025366085771050014076 فروشگاه میالد3 متری شهید بهشتی چمران جنوبی کوچه 20شهید بهشتیقمقمپوشاک میالد

پارچه فروشی031554524411021242318خیابان شهید رجایی انتهای پاساژ سبزشهید رجاییکاشاناصفهانپارچه سرای کشمیر

کافی شاپ086322203441310860448خیابان شهید رجایی خیابان جنت قهوه ریوشهید رجاییاراکمرکزیقهوه ریو

آموزشگاه موسیقی081325105981321234492میدان آرامگاه ابتدای بلوار مدنی پاساژ بهار طبقه دومشهید مدنیهمدانهمدانگالری موسیقی شیدا

طالقانیساوهمرکزیفروشگاه پاک زمانی
خیابان طالقانی چهارراه کاظمیه ابتدای ولیعصر غربی فروشگاه 

چای رفاه الهیجان
سوپرمارکت08642210227811178360

فروشگاه رنگ و ابزار 

حسینی
تزیینات و دکوراسیون07143525717510359735خیابان طالقانی فروشگاه رنگ و ابزار حسینیطالقانیارسنجانفارس

فروشگاه لوازم خانگی 

سامسونگ لعل نور هومی 

کاال

فروشگاه لوازم خانگی2302177533634610573087خیابان طالقانی نرسیده به سه راه طالقانی پالک طالقانیتهرانتهران



لوازم التحریر03145824215821245914دولت آباد بلوار طالقانی روبروی اداره برق سابقطالقانیاصفهاناصفهانتایپ و تکثیر رنگارنگ

کیف و کفش011331108331311227767ساری بلوار طالقانی میدان هالل احمر نبش کمربندیطالقانیساریمازندرانکیف و کفش پاندورا

لوازم یدکی خودرو5007138247227421247352بلوار عدالت جنوبی روبروی کوچه عدالتشیرازفارسالکترو باطری مهدی

آبمیوه و بستنی025377416551311195356 روبروی پارک دور شهر4 و 2خیابان شهید فاطمی بین کوچه فاطمیقمقمآبمیوه و بستنی آبلمبو

لوازم التحریر1302537739062610913664 پالک 2فلکه صفاییه خیابان شهید فاطمی کوچه فاطمیقمقملوازم التحریر نوید

باشگاه های فرهنگی و ورزشی083372480883111075153خیابان فردوسی باالتر از سینما آزادیفردوسیکرمانشاهکرمانشاه(زنانه)باشگاه ورزشی ساالر

ابزار و یراق1906142249922510808271خیابان فردوسی بین رازی و بلوار جمهوری اسالمی پالک فردوسیدزفولخوزستانکاشی و سرامیک دواشی

مرکزیفروشگاه لوازم آرایشی سایه
خمینی 

شهر
لوازم آرایشی08646228244810050746خیابان فردوسی جنب خیابان تختیفردوسی

فروشگاه لوازم یکبار مصرف 

رجبی
خرازی08642213209610370002 روبروی میدان شکوفه22خیابان فردوسی نبش فردوسی فردوسیساوهمرکزی

استودیو عکاسی44071363284412611221845 و 42فرهنگ شهر حد فاصل سجادیه اول و دوم مابین کوچه فرهنگشیرازفارسآتلیه فتوکالب

سالن آرایش زنانه07132301288820076176فرهنگ شهر روبروی دادگستری جنب قنادی تمشک طبقه سومفرهنگشیرازفارسآرایشگاه محبوبه



کاشانیکرمانشاهکرمانشاهپارچه سرای صوفیا
کرمانشاه دبیراعظم خیابان کاشانی پاساژ سروش همکف سمت 

چپ مغازه دوم
پارچه فروشی083372363001321246199

عینک013331111171821214333رشت چهارراه گلسار ساختمان پزشکان داناگلساررشتگیالنعینک دانا

سالن آرایش مردانه031553986262221242372 پیرایش مدرن15خیابان مدرس جنب سیاست مدرسکاشاناصفهانپیرایش مدرن

فروشگاه دخانیات صادق 

خان
مرکزی

خمینی 

شهر
سیگارفروشی086463390211321236501میدان مدرس نبش کوچه سلطانیمدرس

میردامادتهرانتهراناستخر شهید کشوری
میدان محسنی خیابان شاه نظری خیابان حصاری خیابان ورزش 

اول گل نبی
استخر021229026264211225174

پارچه فروشی4140217791452715291409خیابان آیت بین چمن و جویبار غربی پالک نارمکتهرانتهرانپرده سرای سلطان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی74021550833911811157329نازی آباد خیابان پارس پالک نازی آبادتهرانتهرانباشگاه ورزشی مردانه صدف

وحدتشیرازفارسآرایشگاه مردانه موبن
 1میدان احسان کوی وحدت مجتمع تجاری نگین فارس طبقه 

57واحد 
سالن آرایش مردانه071910327651711214135

سوپرمارکت02536632793610903887 متری ولیعصر سوپر مارکت شاهوند12تولیددارو ولیعصرقمقمفروشگاه شاهوند

لبنیاتی03152220034811225914خیابان ولیعصر سه راه فردوسی قصابی خسرویانولیعصرزرین شهراصفهانقصابی خسرویان

چینی و بلور07143527484810540041خیابان ولیعصر شمالی پالسکو ارسالنولیعصرارسنجانفارسپالسکو ارسالن



کافی شاپ071435286551321224925خیابان ولیعصر شمالی کوچه امتولیعصرارسنجانفارسکافه سنتی بی بی گل

یافت آبادتهرانتهرانگالری مبلمان پارس استیل
بزرگراه آیت اله سعیدی چهارراه یافت آباد پاساژ مهستان طبقه 

37منفی یک پالک 
مبلمان021666922572211165354

تزیینات و دکوراسیون287026327047961310920614ورودی گوهردشت پالک گوهردشتکرجالبرزصنایع لوستر وزیری

استخر302144090933472138296آریاشهر بلوار فردوس شرق خیابان ابراهیمی شمالی کوچه پالک بلوار فردوستهرانتهراناستخر موج خورشید

کافی شاپ3034321310711511164625بلوار راه آهن کوچه راه اهنکرمانکرمانکافی شاپ پالیز

خرمشهرکاشاناصفهانتعمیرگاه ایده آل خودرو
میدان خرمشهر خیابان همت تعمیرگاه تخصصی ایده آل خودرو 

سایپا
خدمات اتومبیل031552262521721243331

باشگاه های فرهنگی و ورزشی081382322433621221479سعیدیه باال مجموعه ورزشی شهید شمسی پور خانه کاراتهسعیدیههمدانهمدانخانه کاراته شوتوکان

سوپرمارکت279021881908602.710780408خیابان مطهری بین میرزای شیرازی و بخارست پالک مطهریتهرانتهرانجانبو نارمک

رستوران2034322652481511167776پارک نشاط خیابان خواجو نبش کوچه خواجوکرمانکرمانتهیه غذای کلبه شمال

تزیینات و دکوراسیون071527270311021244414میدان شهدا مجتمع تجاری دهقان کلینیک ساختمان ساروجمیدان شهداالمردفارستزئینات ساختمان ساروج

خشکشویی01333522775312211758رشتیان خیابان بهداری خیابان خوش خلقت باالتر از پارک میثمخیابان بهداریرشتگیالنخشکشویی میثم



کلینیک تخصصی خودرو 

فراهانی
خدمات اتومبیل946025362071792210941914 پالک 19میدان نواب بلوار امام موسی صدر نبش کوچه خیابان نوابقمقم

شهرریتهرانتهران1672جانبوشهرری 
محله شهرری سه راه ورامین ابتدای خیابان ورامین جنب مسجد 

302امام محمد باقر پالک
سوپرمارکت021881908602.711221832

کرمانشاهکرمانشاهرستوران نازخاتون
شهرک 

ژاندارمری
رستوران083372034141511227305کرمانشاه انتهای شهرک ژاندارمری جنب دانشگاه آزاد

کرمانشاهکرمانشاهSFCفست فود سورنا 
شهرک 

ژاندارمری
فست فود083372678251510855484کرمانشاه شهرک ژاندارمری

آرایشی بهداشتی 

نارنجستان
کرمانشاهکرمانشاه

شهرک 

ژاندارمری

کرمانشاه شهرک ژاندارمری ابتدای بلوار دانشگاه سمت چپ جنب 

میوه فروشی
لوازم آرایشی083372422711510327359

کرمانشاهکرمانشاهWalt Disnyاسباب بازی 
شهرک 

ژاندارمری
اسباب بازی فروشی083372430821821246700کرمانشاه شهرک ژاندارمری بلوار دانشگاه آزاد جنب نانوایی

کرمانشاهکرمانشاهمیوه سرای چین چین
شهرک 

ژاندارمری
میوه و سبزی فروشی083372236391310439107کرمانشاه شهرک ژاندارمری روبروی بانک ملت

مواد غذایی12802166211628510773226شهرک ولیعصر خیابان رجایی پالک شهرک ولیعصرتهرانتهرانشیرین عسل رجایی

سوپرمارکت026651960282.710727355متری مارلیک نرسیده به میدان گلها20راه اندیشه 3جاده مالرد مارلیککرجالبرزجانبو مارلیک

مارلیککرجالبرزجانبو مارلیک
مارلیک پایین ترازمیدان ارغوان روبه روی مسجد خاتم انبیاء 

فروشگاه جانبو
سوپرمارکت026651447542.710725854

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
تبریز

محله ثقه 

االسالم
سوپرمارکت1041352516422.710920184محله ثقه االسالم روبروی مدرسه سردار ملی واحد 



رستوران07734250395811225235بلوار مزارعی جنب فروشگاه افق کوروشبلوار مزارعیبرازجانبوشهربیرون بر مطبخ

هتل031553456521321241190خیابان امیر کبیر میدان شهید اردهال هتل آپارتمان نایبامیر کبیرکاشاناصفهانهتل و آپارتمان نایب

تاالر پذیرایی03155345652821242525خیابان امیرکبیر جاده امامزاده قائم جاده سالمت مجتمع نایبامیر کبیرکاشاناصفهانمجتمع اقامتی پذیرایی نایب

امیدیه بازاراهوازخوزستانبانک پارچه برادران احدی
امیدیه بازار مرکزی روبروی ایستگاه علی آباد جنب بانک رفاه 

پارچه سرای برادران احدی
پارچه فروشی06152624528710571962

امیدیه بازاراهوازخوزستانلبنیات دوغ لیلی
امیدیه خیابان کانال جنب بنیاد شهید روبروی موسسه کودک 

خالق
لبنیاتی06152626441621121347

عطر فروشی08632242011811217456باغ ملی خیابان امیرکبیر عطر نسیمامیرکبیراراکمرکزیگالری عطر نسیم

سرزمین عجایب081383808222750027576بلوار ارم روبروی هتل آزادیخیابان ارمهمدانهمدانشهربازی رنگین کمان

خدمات اتومبیل02538825841910930515بلوار امام رضا پیچ فردوس قبل از ورودی دورخانهخیابان ارمقمقمتنظیم موتور غالمی

کیف و کفش108632234295811206819خیابان ملک روبروی موسسه نور نبش معاد خیابان ملکاراکمرکزیکیف و کفش برکه

باشگاه های فرهنگی و ورزشی086322113641311211927خیابان ملک کوچه شهید موسوی باشگاه ستارگانخیابان ملکاراکمرکزیباشگاه ورزشی ستارگان

سوپرمارکت023332810182.711220783بلوار هالل احمر جنب اداره مسکن و شهرسازیهالل احمرسمنانسمنان1670جانبو شاهرود 



خشکشویی011347200781311181521نکا روبروی شرکت تعاونی اتفاق خشکشویی مدرن نکانکامحمودآبادمازندرانخشکشویی مدرن

سوپرمارکت102636220590411223046مشکین دشت ابتدای خیابان هدایتکار نبش کوچه قائم مشکین دشتکرجالبرزسوپرمارکت تک

خرازی08632223317810147564خیابان مخابرات پاساژ امیرکبیر طبقه همکف راهروی سوممخابراتاراکمرکزیخرازی یوسفی

آبمیوه و بستنی07734244103811192304فلکه بیمارستان روبروی زایشگاه مریم جنب مبل فروشی موسویفلکه بیمارستانبرازجانبوشهرآبمیوه یخی گیالنه

خدمات اتومبیل06152623126610671534علی آباد روبروی مبل امپراطور خدمات باطری حسینیعلی آبادامیدیهخوزستانخدمات باطری حسینی

سالن آرایش زنانه207136289207262216914 واحد 2عفیف آباد کوچه چهارم ساختمان استاربن طبقه عفیف آبادشیرازفارسآرایشگاه چهل گیسو

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت760041352774832.711228879تبریز خیابان عباسی روبروی بیمارستان نیکوکاری پالک عباسیتبریز

خدمات اتومبیل ایران 

کارواش
شهید قانعیشیرازفارس

بلوار هفت تنان نبش خیابان شهید قانعی جنب پل هوایی خدمات 

اتومبیل ایران کارواش
خدمات اتومبیل071362520952211215212

حقانیقمقمعطاری فدک
بلوار شهید کریمی خیابان شهید حقانی فلکه ایثار خیابان شبنم 

مقابل مرکز ناباروری
داروهای گیاهی025327024691010581309

آفیس تبریز
آذربایجان 

شرقی
شهرک سلیمیتبریز

 متری دوم انبار فروش فروشگاه 35 متری اول 45شهرک سلیمی 

1جانبو واحد 
سوپرمارکت041343299652.710512350

سوپرمارکت4850021564290242.710921683شهرک سفیدار خیابان مهر جنوبی پالک شهرک سفیداررباط کریمتهرانجانبو رباط کریم



جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041328616002.710866313خیابان شهرک امام انتهای بازارچهشهرک امامتبریز

خشکشویی071382002791310443715بلوار زرهی چهارراه هوابرد روبروی بانک انصارزرهیشیرازفارسخشکشویی پارس

آبمیوه و بستنی083372233241611227557خیابان دبیراعظم جنب بانک توسعه تعاوندبیراعظمکرمانشاهکرمانشاهآبمیوه و بستنی علی

کتابفروشی و نوشت افزار 

اتود
لوازم التحریر077342268101310593690خیابان دانش آموز روبروی پارک لوازم التحریر اتوددانش آموزبرازجانبوشهر

سالن آرایش زنانه5081383332854521238208خیایان هنرستان کوچه عطائیان پالک خیایان هنرستانهمدانهمدانسالن زیبایی ریماز

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041328082692.711228880خیابان منجم نرسیده به چهارراه ناصر جنب ارزانسراخیابان منجمتبریز

قنادی083372673561010241426خیابان سراب نبض کوی شهید حجتیخیابان سرابکرمانشاهکرمانشاهشیرینی پدیده

خیابان بلوارقزوینقزوینفروشگاه دراتی شعبه دو
خیابان بلوار شمالی باالتر از مسجد محمدرسول اله نبش کوچه 

هاشمی
پوشاک مردانه028333697641021226943

تاالر پذیرایی02165150215421245846سه راه اندیشه تاالر میالد نورخیابان اندیشهمالردتهرانتاالر پذیرایی میالد نور

برنج شمال
آذربایجان 

غربی
سوپرمارکت1044336671311321026931خیابان حضرت پور خیابان متین حضرت پورارومیه

کافی شاپ086322285131711231996خیابان حاج باشی روبروی چاپ تیراژهحاج باشیاراکمرکزیکافه نسپرسو



پرده فروشی061357200241011178328 شرقی17 و 16پادادشهر بلوار جواداالئمه بین خیابان جواداالئمهاهوازخوزستانگالری پرده بنفشه

تزیینات و دکوراسیون08138235007921245897خیابان جهان نماروبروی برج جهان نماجهان نماهمدانهمدانلوستر الله

پوشاک مردانه14081382530281311186363چهارراه پاستور برج پاستور طبقه همکف پالک پاستورهمدانهمدانگالری جم

سوپرمارکت013337305661511202224بلوار دیلمان بلوار اندامی ساختمان نیاورانبلوار دیلمانرشتگیالنمحصوالت غذایی ماه بانو

لوازم التحریر035362974771011139324 ابتدا خیابان دولت49بلوار دانشجو کوی بلوار دانشجویزدیزدلوازم التحریر پالنو

مبلمان01152128274911231669بلوار خیریان بن بست دانا طبقه همکف گالری باالربلوار خیریاننوشهرمازندراندکوراسیون و مبلمان باالر

سوپرمارکت021445813512.710663675بلوار الله روبروی خیابان بدراخشانبدراخشانتهرانتهرانجانبو تهرانسر

اصفهانرستوران خوش نشین
خمینی 

شهر
رستوران031335940501011070378 متری باغبان روبروی تاالر تشریفات45خیابان باغبان

طال و جواهر08132525423921229182خیابان باباطاهر راستای زرگرهاباباطاهرهمدانهمدانطالی زرینه

جانبو تبریز
آذربایجان 

شرقی
سوپرمارکت041338557222.710509005جاده ایل گلی کوی سهند جنب آپارتمان های فجرایل جویتبریز

عطاری مسکنی
خراسان 

رضوی
داروهای گیاهی05144457070610517747خیابان اسرار جنوبی پایین تر خیابان پیش نمازی عطاری مسکنیاسرارسبزوار



لوازم التحریر086332575811921245741ابتدای خیابان مشهد بعد از بانک کشاورزی دفتر تبلیغاتی روادیدخیابان مشهداراکمرکزیدفتر چاپ و تبلیغات رویداد

تشریفات مجالس چراغ 

جادویی خوشبختی
تاالر پذیرایی086332538412211227840خیابان مشهد پایین تر از قنادی الله صحرا جنب آتلیه هالهخیابان مشهداراکمرکزی

فروشگاه مواد غذایی 

فرهادی
سوپرمارکت08633245320411231953خیابان مشهد نرسیده به آتش نشانی فروشگاه فرهادیخیابان مشهداراکمرکزی

خرازی071525527401311232508بیرم خیابان امام حسین جنب بانک صادراتامام حسینشیرازفارسفروشگاه گل سرخ

خوزستانلیانا
بندرماهشه

ر
پوشاک زنانه061524271641011139115ناحیه صنعتی روبه روی بانک سپه طبقه باالی پاساژ موحدناحیه صنعتی

شیرینی نوبری شعبه 

تهرانپارس
تهرانپارستهرانتهران

 شرقی 154فلکه اول تهرانپارس ابتدای خیابان پروین خیابان 

22پالک 
قنادی021777222201011233086

آبمیوه و بستنی011523221141311238267میدان همافران نبش کوچه شهید موسویمیدان همافراننوشهرمازندرانآبمیوه و بستنی سوپر استار

خدمات تبلیغاتی03155545219821243554میدان معلم بلوار شهید مطهری روبروی آشپزخانه ریحانمعلمکاشاناصفهانتابلو سازی ماهان

استودیو عکاسی086463323263421246781میدان مدرس کوچه شهید عبدی خیابان شهید شمسمدرساراکمرکزیآتلیه میثم

صدراشیرازفارسرستوران سنتی دورهمی
 متر قبل از پردیس دانشگاه آزاد باغ 500ورودی اول صدرا  

دورهمی
رستوران71362356641721248162

رستوران081383806421221239767میدان قائم بلوار کوالبمیدان قائمهمدانهمدانباغ رستوران نعل اشکنه



باشگاه های فرهنگی و ورزشی086322147662611196383بلوار سرداران خیابان پیروزی مجتمع پارس طبقه دومبلوار سرداراناراکمرکزیآکادمی خانه ورزش

شیرینی سرای حمید شعبه 

1
قنادی034333227431011063187میدان خواجو ابتدای خیابان سربازخواجوکرمانکرمان

فروشگاه لوازم جانبی 

موبایل میکروتک
اصفهان

آران 

وبیدگل
لوازم جانبی موبایل03154734580610638521بهشتی فروشگاه میکروتکبهشتی

قطعات و تجهیزات برقی02536648104810758626خیابان امام بلوار شهید بهشتی تقاطع مطهری جنوبیخیابان امامقمقمکاالی برق پارسیان

باشگاه های فرهنگی و ورزشی013337215931711237315 موسسه یوگا ندای مهر11 پالک 132گلسار کاکتوس خیابان گلساررشتگیالنباشگاه یوگا ندای مهر

پوشاک مردانه59061339149821510959330 غربی مجتمع ایران نگین واحد 6کیانپارس خیابان کیانپارساهوازخوزستانفروشگاه پیچازی

پرده فروشی083372388101231059396کرمانشاه  مدرس مدرس پاساژ طلوع طبقه اولمدرسکرمانشاهکرمانشاهپرده سرای اریکه

سالن آرایش زنانه061526313471111242010 آرایشگاه بارانا6امیر آباد کوچه سخاوت امیر آبادامیدیهخوزستانآرایشگاه بارانا

ساعت فروشی026650315325224907بعد از فلکه دوم جنب بانک سپهفلکه دومکرجالبرزگالری ساعت تیراژه

مهدکودک شکوفه های 

انقالب
مهد کودک083372455942011237515فردوسی خیابان سراب جنب کوچه مسعود حجتی و قنادی پدیدهفردوسیکرمانشاهکرمانشاه

پوشاک نوزاد و کودک028336851281310490269غیاث آباد روبروی مبل خلیج فارس بوتیک فسقلیغیاث آبادقزوینقزوینلباس کودک فسقلی



تزیینات و دکوراسیون07143526191511147736اسکندری دکوراسیون و سنگ آنتیکاسکندریارسنجانفارسفروشگاه سنگ آنتیک

پوشاک نوزاد و کودک08633686320811097699شهرک مصطفی خمینی بلوار قدس مجتمع آسمانمصطفی خمینیاراکمرکزیپوشاک کودک سانا

لوازم التحریر071535282651711098340نرسیده به سه راه طالقانی آرین چاپسه راه طالقانیدارابفارسخدمات چاپ آرین

المردفارسمبلمان کیا
روستای کره 

موچی
مبلمان071527530301711243898روستای کره موچی  مبلمان و سرویس خواب کیا

استخر ماساژ حمام سنتی 

شهدای شمیران نو
رسالتتهرانتهران

رسالت خیابان هنگام خیابان نعمت زاده مجموعه ورزشی شهدای 

شمیران نو
باشگاه های فرهنگی و ورزشی021773319771811067969

رستوران07136704075821157737کوهک مجتمع پدیده صوفیکوهکشیرازفارسپدیده صوفی

فرش و موکت07152751422921249850دهشیخ جنب مبلمان کیادهشیخالمردفارسفرش و موکت قالی سلیمان

خیابان وهابیاهوازخوزستانآتلیه رستاک
طبقه 38کیانپارس خیابان شهید وهابی بین مرداد و شهریور پالک

چهارم
استودیو عکاسی061333802991010760118

سالن آرایش مردانه07143526243821250872ولیعصر جنوبی آرایشگاه مردانه سامانولیعصرارسنجانفارسآرایشگاه مردانه سامان

پوشاک چند منظوره031362025571531059353خیابان وحید بین چهارراه رودکی و میدان ارتشخیابان وحیداصفهاناصفهانپوشاک مهدیه

اصفهانفروشگاه کفش بتولی
آران 

وبیدگل
کیف و کفش031547232061310628512خیابان نواب صفوی نبش ادب هفتمنواب صفوی



فروشگاه لوازم آب و برق 

کشتکار
ابزار و یراق071528228721011243887خیابان نماز روبوری مسجد جامعخیابان نمازمهرفارس

تجهیزات پزشکی نوین 

التیام
تجهیزات پزشکی08138324749921250370میرزاده عشقی روبروی تاالر معلم نبش کوچه سپیدارمیرزاده عشقیهمدانهمدان

استودیو عکاسی086322299491510691526خیابان ملک خیابان جنت نبش کوچه صباخیابان ملکاراکمرکزیآتلیه آراد

قنادی368021887555521011233083خیابان مفتح شمالی بین کوچه ششم و هشتم پالک خیابان مفتحتهرانتهرانشیرینی نوبری شعبه مفتح

شرکت مهاجرتی آینده 

سازان ره پویان راه تازه
تور مسافرتی1207132360353411232702 واحد 3خیابان معدل غربی ساختمان نهال طبقه خیابان معدلشیرازفارس

طباخی201021885560351010958842مطهری تقاطع میرزای شیرازی پالک مطهریتهرانتهرانطباخی کلپچ

لوازم التحریر4202833366838821247982مدنی غربی پالک شهید مدنیقزوینقزوینلوازم التحریر نیکان

لوازم جانبی موبایل18071323433673011198941 طبقه همکف پالک 2قصرالدشت مجتمع آناهیتا قصرالدشتشیرازفارس فروشگاه نیکو مهر

تجهیزات پزشکی034322359591011227758خیابان قرنی رو بروی بیمارستان ارتشقرنیکرمانکرمانتجهیزات پزشکی کیمیا طب

کافی شاپ7021664090402621248406فلسطین نرسیده به خیابان انقالب بن بست حامیان پالک فلسطینتهرانتهرانکافه الوندر

خدمات اتومبیل031554675701311237740طالقانی ابتدای خیابان شهید میرزایی خدمات خودرو تیباطالقانیکاشاناصفهانتعمیرگاه تیبا



لوازم جانبی موبایل071528243101711233268شهرستان مهر ابتدای خیابان شهید فهمیده فروشگاه اطلس موبایلشهید فهمیدهشیرازفارساطلس موبایل

خیاطی و دوزندگی مردانه 

هنر
خیاطی086322380621510356042خیابان شهید بهشتی پاساژ اسالمی طبقه دومشهید بهشتیاراکمرکزی

پوشاک مردانه086322264571511233616خیابان شهید بهشتی پاساژ اسالمی طبقه همکفشهید بهشتیاراکمرکزیپوشاک مردانه آرسامی

قنادی08632213858821250065 طبقه همکف6میدان شریعتی خیابان شهید بهشتی پالک شهید بهشتیاراکمرکزیکافه قنادی دانژه

فروشگاه لوازم خانگی13011422274121710028769خیابان شهید بهشتی جنب عدالت شهید بهشتیقائم شهرمازندرانفروشگاه طنین

پوشاک مردانه086322158203011217244خیابان شهید بهشتی باالتر از امام زاده جنب کلینیک رازیشهید بهشتیاراکمرکزیپوشاک آقایان ویسمن

لوازم التحریر013338216511011239682خیابان شهدا نرسیده به سه راه پاستوریزه چاپ و لوازم التحریر الله شهدارشتگیالنلوازم تحریر و انتشارات الله

فروشگاه لوازم ورزشی نایک
خراسان 

رضوی
پوشاک ورزشی05144228750811232331خیابان سینما بهمن روبروی کالنتری فروشگاه نایکخیابان سینماسبزوار

چینی و بلور011347400811011232970سی متری نرسیده به حسن آبادسی مترینکامازندرانلوازم خانگی یوسفی

لوازم جانبی موبایل07143527706810396543خیابان سعیدیه جنب بانک ملی آداک کامپیوترسعیدیهارسنجانفارسآداک کامپیوتر

تشک آدنیس
آذربایجان 

غربی
خرازی044322235381021249351خیام جنوبی نرسیده به فلکه جهاد رو به رو بانک ملتخیامارومیه



استودیو عکاسی028332300172221250578 ساختمان مشاهیر10خیام جنوبی کوچه نوری فرد پالک خیامقزوینقزوینآتلیه کیانا

شیرازفارسپارس ایمن
خیابان خاقانی 

شمالی
خدمات تاسیساتی071323616981711161481 فروشگاه پارس ایمن4خیابان خاقانی شمالی انتهای کوچه 

سالن آرایش زنانه077344310612611229197بوشکان خیابان حسینی صفت آرایشگاه نگینخیابان حسینیبوشهربوشهرسالن زیبایی نگین

گل فروشی شکوفه های 

بهاری
گل فروشی013333423331710501655خیابان حافظ راسته گل فروشان جنب پارک اسپرت حافظرشتگیالن

 چهارباغاصفهاناصفهانکلوپ ماساژ پرستیژ
خیابان چهارباغ باال کاخ سعادت آباد غربی ورودی اداری مجتمع 

107اوسان طبقه اول واحد 
سالن اسپا031366723133031059332

جمهوریتهرانتهرانکیهان عدسی
خیابان جمهوری بعداز پل حافظ کوچه کیخسرو شاهرخ پاساژ 

276 واحد 4بزرگان طبقه 
عینک02166731413182105405

آملمازندرانجانبو آمل
خیابان امام 

خمینی
سوپرمارکت23011323203862.711233246 و 21خیابان امام خمینی  بین آفتاب 

استودیو عکاسی58011422721382221250156خیابان تهران نبش البرز خیابان تهرانقائم شهرمازندرانآتلیه عکاسی تک نگاه

تزیینات و دکوراسیون01142228191811238251 فروشگاه لوستر رحیمی66خیابان تهران نبش البرز خیابان تهرانقائم شهرمازندرانصنایع لوستر رحیمی

ابزار و یراق5701142224948710500389خیابان تهران حریم راه آهن جنب آزادی خیابان تهرانقائم شهرمازندرانابزار و یراق جورسرایی

فروشگاه فرش و موکت 

موسوی
فرش و موکت01142218219411128298 جنب پاساژ رنجبر3خیابان تهران البرز خیابان تهرانقائم شهرمازندران



بهارستانکاشاناصفهانپیرایشگاه مردانه پاسارگاد
انتهای خیابان بهارستان باالتر از امالک رسالت نرسیده به میدان 

کاظمیه
سالن آرایش مردانه031554349183121249005

فروشگاه لوازم آشپزخانه 

زرین
فروشگاه لوازم خانگی07152452556811242729خیابان بسیج جنب فروشگاه افق کوروشبسیجگراشفارس

رستوران06642513154811232514خیابان آیت اله کاشانی روبروی سینما فلسطین رستوران پدر ساالرکاشانیبروجردلرستانرستوران پدرساالر

فرش و موکت031335118541031059333خیابان آتشگاه روبروی رستوران فانوس فرش ساوینآتشگاهاصفهاناصفهانفرش ساوین

لوازم التحریر031377278721831059335خیابان آتشگاه سه راه نبوی منش روبروی رستوران قیطرانآتشگاهاصفهاناصفهانتایپ و تکثیر رادمهر

تاالر پذیرایی و رستوران 

کیمیا
اصفهاناصفهان

سه راه حکیم 

نظامی
تاالر پذیرایی031362020361731059331سه راه حکیم نظامی ابتدای خیابان صفه

سوپرمارکت01142202653411232916خیابان آبدانسر چهارراه آبدانسرآبدانسرقائم شهرمازندرانمرغ فروشی باران

مجموعه باغ شازده
سیستان و 

بلوچستان
رستوران1305433213070910597269و 11خیابان امیرالمومنین حد فاصل امیرالمومنینزاهدان

اصفهانآرایشگاه هلنا
آران 

وبیدگل
سالن آرایش زنانه031547638882611238580خیابان امام رضا خیابان دالوریانامام رضا

قنادی07152723893621249852 بهمن قنادی جام جم22خیابان بهمن22المردفارسقنادی جام جم

کارواش086345765001321247782میدان انقالب بلوار کوهرود کارواش ایرانیانمیدان انقالباراکمرکزیکارواش ایرانیان



استودیو عکاسی071527522851711244491 خرداد خیابان ساحلی جنب دفتر خدمات و ارتباطات15خیابان  خرداد15المردفارسآتلیه عکاسی شایان

میوه وسبزی خندوانه
سیستان و 

بلوچستان
میوه و سبزی فروشی3905433280762510725198خیابان البرز نبش کوچه البرززاهدان

خوزستانشهرکتاب
بندرماهشه

ر
کتابفروشی061524301961021154498شهر چمران چهار راه امام خمینی روبه روی ایستگاه اتوبوسامام خمینی

نان فروشی026344003241511232589جهانشهر بلوارموالنا نبش ارکیده شرقی فروشگاه شهر نانجهانکرجالبرزفروشگاه شهر نان

آبادانخوزستانخرازی بادکنک قرمز
خیابان امام 

خمینی
خرازی20106153242463810348404خیابان امام خمینی پاساژ سعید طبقه اول واحد 

اراکمرکزیشهر کیف و کفش افشار
خیابان امام 

خمینی
کیف و کفش08634970170821249452 طبقه همکف696خیابان امام خمینی ساختمان ثنا پالک 

پوشاک خاتون
خراسان 

رضوی
مشهد

خیابان امام 

خمینی
پوشاک چند منظوره05134538683721248624سرخس خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه

ویتامین سرای امید
خراسان 

رضوی
سرخس

خیابان امام 

خمینی
آبمیوه و بستنی9051345351991311232715خیابان امام خمینی نبش امام 

سرویس خواب066433392171021186004خیابان امام بازار کهنه کوچه مصدرخیابان امامالیگودرزلرستانکاالی خواب ستوده

کیف و کفش066433365491010830486خیابان امام روبروی بانک تجارتخیابان امامالیگودرزلرستانفروشگاه گلشن

مهرایران
سیستان و 

بلوچستان
لوازم التحریر05433225356511204630خیابان ازادی روبروی بیمارستان علی اصغرآزادیزاهدان



آبمیوه و بستنی جردن 

جویس
آبمیوه و بستنی18021262905271321247971جردن بلوار گلشهر پاساژ آی تک واحد جردنتهرانتهران

رستوران061422384761011131441پیام اوران شهر تجاری مادرپیام اوراندزفولخوزستانخانه غذای ملل

فست فود061422384761011131099پیام اوران شهر تجاری مادرپیام اوراندزفولخوزستانپیتزا برگر

فست فود061422384761011131123پیام اوران شهر تجاری مادرپیام اوراندزفولخوزستانآلفردو

لوازم التحریر066433241421511234078خیابان امام جنب بانک مسکن چاپخانه دهخداخیابان امامالیگودرزلرستانچاپخانه دهخدا

فست فود061422384761011131432پیام اوران شهر تجاری مادرپیام اوراندزفولخوزستانساالدز

سالن زیبایی ملکه آریایی 

کهن
پاسدارانتهرانتهران

پاسدران خیابان فرخی یزدی نبش کوچه گلرو مفرد طبقه فوقانی 

2 واحد 52بانک پارسیان پالک 
سالن آرایش زنانه021229446752211243638

فست فود02833330003811235664ابتدای بوستان فدک روبروی دانشگاه آزاد مجتمع تاالر شهربوستان فدکقزوینقزوینفست فود تاالر شهر

فروشگاه پوشاک زنانه 

لیلیوم
پوشاک زنانه02632554849810607240عظیمیه روبروی پارک ایران زمین مرکز خرید ایران زمینعظیمیهکرجالبرز

مبلمان031377593011331059336سه راه سیمین بلوارکشاورز جنب مسجد انبیاء بلوار کشاورزاصفهاناصفهانمبل سبحان

فست فود071527257581011237599بلوار مطهری روبروی شرکت سایپامطهریالمردفارسفست فود آرش



سوپرمارکت63021765190042.711233075 و بلوار امامت پالک18نبش گلبرگ 18الله صحرا گلبرگ خیابان اللهتهرانتهرانجانبو رودهن

 بلوار کشاورزاصفهاناصفهانلوازم جشن تولد روبان
بلوار کشاورز حدفاصل سه راه سیمین و مفتح جنب کارگزاری 

120بیمه شماره 
ظروف یکبار مصرف031377790801031059376

ایلیا
سیستان و 

بلوچستان
رستوران2205433216987510994262بلوار فرودگاه ضلع شرقی میدان سرداران شهید پالک فرودگاهزاهدان

پوشاک زنانه07152824421811243890بلوار فرهنگ پاساژ امام خمینی جنب کمیته امام خمینیفرهنگمهرفارسمزون عروس یاس

سوپرمارکت07152822169511244498بلوار فرهنگ فروشگاه ثامنفرهنگمهرفارسفروشگاه موادغذایی ثامن

یزدیزدسوپر میوه برادران جاللیان
بلوار شهید 

صدوقی

بلوار شهید صدوقی بعد از بلوار شهید عابدی سوپر میوه برادران 

جاللیان
میوه و سبزی فروشی035372476501321155882

تزیینات و دکوراسیون011523204291311237243بلوار شهید خیریان نرسیده به کوچه شاهد گالری ربکابلوار خیریاننوشهرمازندرانگالری لوستر ربکا

لوازم جانبی موبایل07152725651811244494بلوار شاهد جنب بانک مسکنبلوار شاهدالمردفارسموبایل منصور

پوشاک ورزشی071364810551310505080بلوار ستارخان نبش شهر غذاستارخانشیرازفارسفروشگاه اسپورت گیت

فست فود400021266539311011243145پاسداران باالتر از پمپ بنزین نبش بهستان پنجم پالک پاسدارانتهرانتهرانفست فود مرویچ

فست فود02835243807821243248بلوار امام نرسیده به باسکول جنب بانک سپهخیابان امامتاکستانقزوینفست فود پاپریکا



پرده فروشی07143540180721250288بلوار اشرف الکتاب روبروی پایانه مسافربریبلوار اشرفارسنجانفارسپرده سرای برزگر

گالری شال و روسری 

مهدیس
شال و روسری023333447711311237249باغ فردوس روبروی سه راه ولیعصر جنب ساختمان فرازباغ فردوسسمنانسمنان

فست فود1302122259064810313904میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک میردامادتهرانتهرانساندویچ آیدا

مجموعه ورزشی زیتون 

استخر
شهرک غربتهرانتهران

شهرک غرب بلوار دادمان خیابان درختی نبش نورانی مجموعه 

ورزشی زیتون
استخر021220730024011063190

مهر ایران
سیستان و 

بلوچستان
لوازم التحریر05433216799511012725(ع)خیابان آزادی روبروی بیمارستان حضرت علی اصغرآزادیزاهدان

عاج
سیستان و 

بلوچستان
رستوران054332148751011232318خیابان ازادی روبروی انتقال خونآزادیزاهدان

فروشگاه لوازم جانبی 

موبایل کاپیتان
لوازم جانبی موبایل01134748422811232360خیابان انقالب ابتدای پاساژ زارعانقالبنکامازندران

امیرکبیرکاشاناصفهانکاشان لقمه
کاشان خیابان امیر کبیر بعد از سه راه امیر المونین نبش کوچه 

صدق گو
فست فود031553397571350030221

پوشاک مردانه031553188121521242319ابتدای خیابان امیرکبیر روبروی فروشگاه نامورامیرکبیرکاشاناصفهانپوشاک مردانه کاندید

قنادی13066334016301711232509 و 12خیابان طیب بین پاکدشت خیابان طیبخرم آبادلرستانشیرینی سرای ارکیده

موسسه فرهنگی ورزشی 

استخر پاس قوامین
استخر021446666243011235358اکباتان فاز یک  نبش خیابان ورزششهرک اکباتانتهرانتهران



نان فروشی08338459704911244038 شهریور  نبش بلوار نسترن17 بهمن  22کرمانشاه  شهریور17کرمانشاهکرمانشاهنان هانا

فروشگاه کاالی ایرانی 

مخصوص بانوان
پوشاک زنانه02122449006811242006 پاساژ ارم3اتوبان ارتش شهرک محالتی فاز محالتیتهرانتهران


