
مدیر/نام بهره بردارتلفن مرکزآدرسنام اغذیه فروشی هاردیف

 کرم آزاد کلوعلیا22907644434360قطعه -Fفاز خدماتی -سفینگلدیسان1

 الهام صفوی33407644458487پالك -ايوان مرواريدقاجار2

امیر کیوانی33307644458485پالك -ايوان مرواريدخانه سوخاری3

فرزاد غالمعلی33107644458431پالك -ايوان مرواريدبومرنگ4

عباس نشری33507644458918پالك -ايوان مرواريدپاریس5

سید جلیل فداکار07644420212ضلع شرقی  بازار پانیذشاورمان6

سینا رزم پا32307644458498پالك -ايوان مرواريدسرزمین داغ7

امید توجه170764443340غرفه - بازارچه گلستان پامادور8

فریبرز نصیری4509351012152غرفه -1روبروي  بازار پرديس هایدا9

سحراد آزاد کلوعلیا1707644423949واحد -خدماتی گلديس-جنب هتل گلديس-بلوار ايرانگلدیس10

چشم انداز11
قطعه شماره -شمال شرق بازار سفین-شهرك میرمهنا 

RF30
مریم مرادی رودیانی093658113909

سهیال کبیری09121577961پارك ساحلی مرجانکلبه فلفل12

مهدی اعتمادفرد09370433662خیابان کوشانوستالویچ13

فرزانه شاه حسینی360764445661پالك - 4مرکز خريد صدفپیتزا متری سی نار14

حوریه طهماسبی09378225053روبروي آبنماي کوچك-پارك مینا-Fفاز-سفینباران15

عطا قطبی07644425246جنب مجتمع تجاري زيتون-بلوار ساحلعطاویچ16

محمدرضا کگل907644420130غرفه شماره -بازارچه حافظ  هالوپینو17

 فرشته باقری209347685720مجتمع خدماتی پارسیان-روبروي پارك میناپدر ایلیا18

فرامرز حیدریs=4209333418315پالك -ساحل اسکله تفريحیخانه اسنک19

صالح احمدپور09368087393نرسیده به بازار ماهی فروش ها-صفینشبهای بندر بومسعود20

اعظم بخشنده23207644431370پالك-کوچه بابونه -Fفاز-سفینجزیره21

اکبر صادقی09347698398اسکله تفريحی قديم شبهای ساحل22

شاورما سفین23
جنب مسجد حضرت -روبروي اسکله صیادي-خیابان برکه-سفین قديم

رسول
حسن قادری07644435214

شاهپور قاسمی07644421121بولینگ مريماغذیه بولینگ مریم24

محسن چنانی زادهn607644420038شماره غرفه -نبش بازار پانیذآویشن25

آبنبات چوبی26
کیوسك - جنب اسکله تفريحی جديد -پارك ساحلی طبیعت

PRK-e2
رضا روئینی09347698962

محمدعلی درویش طوسی07644467179ساختمان هديش-بلوار خلیج فارس-میدان امیرکبیر وقت برگر وسیب زمینی27

محمد خزاییg609021763131پالك -ساختمان بیست-میدان سنايی2 وقت برگر وسیب زمینی28

محمود ملکیان17707644430715پالك -خیابان ناخدا -میدان کوزه-سفینناخدا29

فرهاد محمدیf209391712524روبروي فاز -پارك مینا شانار30

لیست اغذیه فروشی ها



مدیر/نام بهره بردارتلفن مرکزآدرسنام اغذیه فروشی هاردیف

علی محمد امامی09122021482   پارکینگ اسکله میرمهنااغذیه فروشی سیار زیتون31

شهرام ترکاشوند09016288569 پارکینگ اسکله میرمهنااغذیه سیار کارنوفل32

شهرام ترکاشوند09398665657میدان حافظیه- ساحل مرجان 2اغذیه سیار کارنوفل33

 آرزو ایجادی09354032593میدان حافظیه- ساحل مرجان عرضه سیار  مواد غذایی  یاس34

هانیه سادات صفی زاده607644478648واحد - طبقه همکف - مجتمع کوروش-میدان پارسمرزالتس35

شاهین شریفی509905878670 و 4غرفه - بازار کوروشچاپس گریل36

سامان جوادی فر11007644459840مرکز خريد دامون، غرفه شماره (دریایی)بن سای37

نیلوفر جعفرپور اینانلو2009355080484پالك-مجتمع خدماتی آرين- 3نوبنیاد ماتاروز38

مهدی توکلی09122385016اسکله تفريحی جديداغذیه سیار آیلند هات داگ39

لیال نی خرمیان9407644459734غرفه-فودکورت-طبقه دوم-بازار دامون غرفه سوخاری دامون40

لیال نی خرمیان9407644459734غرفه-فودکورت-طبقه دوم-بازار دامونغرفه پیتزا دامون41

غالمرضا بابایی09347690947جنب بازار ماهی فروشی-سفینشبهای شیراز بابالقمه42

محمود شادباش1907644440985غرفه - 4بازارچه خدماتی فاز - شهرك صدفVIPاغذیه فروشی 43

سامان سیدجوادی11209121325093غرفه -فودکورت طبقه دوم-مرکز خريد دامونغرفه اغذیه فروشی  ضیافه44

منوچهر رنجبر09125949431میدان حافظیه-ساحل مرجان اغذیه سیار فودکار آنا45

مصطفی بیرانوندSD109168550296قطعه  -Dفاز -بلوار خاتم االنبیاءشهر مزه46

محمدحسین میرآخوری07644458411ايوان مرواريدتنورک47

شهرام غالمعلی33207644444470پالك -ايوان مرواريدپیتزا چی48

سید علی مرتضوی11107644459753غرفه -فودکورت دامونغرفه غذای چینی49

عباس بال افکنPRK-SM2090556332337کیوسك شماره -پارك میناخان دایی50

سید مجتبی ساداتg709112681638پالك -مجتمع بیست-میدان سنايیکیش پیتزا51

حمید پردل32207644458422پالك -ايوان مرواريدالویا52

رضا غالمرضایی1807644441004غرفه -میدان گلستان-شهرك صدفآلوربیسترو53

جواد ابراهیم اصفهانی407644442134غرفه -مرکز خريد گلستان-2فاز -شهرك صدفپاچینی پاریال54

سیدمحسن حسینی شرقی2005-07644422004هايپرمارکت کیش ایرانویچ55

محسن ناصری استانجینRF1807644421611قطعه -پشت هتل شايان-میدان ساحل(آنا)گپ56

فرهنگ حسن زاده فامیلیpark409215227012-پارك هنگامیک جای خوب57

سحر غالمیn220764447000011پالک -بازارچه بهارستانخانه کاغذی58

محمدحسین غیبی1007644434642غرفه شماره -بازارچه نوبیناد یکدو آتیشه59

محمود توحیدی09305881331بازارچه حافظهات داگ جزیره60

شمسی دوکوهکی307644472100غرفه شماره-بازارچه حافظخانه ساالد گادو61

رضا رشیدپور09129494200طبقه همکف-بازار دامونهتل می62



مدیر/نام بهره بردارتلفن مرکزآدرسنام اغذیه فروشی هاردیف

ملیحه جساس209347695088ساختمان گنجینهتایم برگر63

محمد بام زر2509347682066غرفه -مرکز خرید آرینبام زر64

سیدجعفر طبیبیان1109387766081غرفه شماره -2خدماتی پارسیانپاچینی آقاجون65

حامد قائمی4809347695735غرفه -2بازار پردیسهپی تایم66

امیرحسین غیاثوند1709351002303، پالک 6شهرک دیدنیها،دیدنیهای کافه پیتزا67

الهام گرامی پور7-7007644480306غرفه -طبقه دوم-بازار پارسیسدونر فکتوری68

یوسف میردادزاده794164305909057504829کدپستی -خیابان تاک-شهرک کرمانشاهانبرار69


