
نام مدیرتلفنآدرسنام رستورانردیف

رضا همتی32809184745607پالک -ایوان مرواریدساطوری ملل1

محمد احمدی رادTS10207644467277قطعه -جنب ساختمان فرهاد-ميدان اميركبيرصبای اصفهان2

ابراهيم اسماعيل وش407644425396غرفه شماره -بازارچه خدماتی حافظتك بناب3

دارچين4
مجتمع بانکها، انتهای بلوار اندیشه، روبروی درب ورودی آوای 

خليج فارس
سيد مهدی سيفی07644423090

علی معافی07644450452ابتدای اسکله تفریحی جدیددرجه5360

طاهره نبوی07644458414ایوان مرواریدجوجه اناری6

محمد حيدری07644424396فاز خدماتی حافظعمو اكبر7

 امير آبدار09171710148بعد از كلبه هور-جاده جهانكلبه درویش8

رضا حبيبی9907644466333 الی 77غرفه -بازار مرجانفودلند9

احسان عزیزی07644466220پارک ساحلی مرجانبلولند10

كریمی07644457708روبروی شهر آفتاب-پاویونپارس11

ابراهيم كرمی2-10407644434270 و 103پالک -روبروی رز دوم-خيابان نيلوفر-Fفاز-سفين پدیده البرز12

 علی اكفوره07644472460داخل محوطه شركت آب و برق كيش(ترنگ طالیی)آب و برق13

مجتبی وحيدان9-32907644458458غرفه-ایوان مرواریدآذربناب14

رضا خليلوند09347697825.آتا بناب15

مهدی نيك فرجامRF1207644455107قطعه -انتهای بلوار اندیشهقصر تشریفات16

محمد حاجتی10709347682719 و 106قطعه شماره -خانشير-سفينگيالنه17

 عوض شفيعی09347690666ورودی پالژ آقایاندیاكو18

ليال نی خرميان07644459192طبقه سوم-مركز خرید دامونایرانی دامون19

صادق رباطی9-307644466408 و2پالک - طبقه همکف -مجتمع كوروش - ميدان پارستركی سایرم20

مجيد ده بزرگی شيرازیRF2307644455161قطعه شماره -ساحل مرجان،جنب برج دوقلوهافراتی21

اسماعيل منيعی07644433492طبقه زیرین هتل پارميسلور22

 محمد نجفی07644435161جنب مسجد الغدیر-پشت بازار پارس خليجپلویی23

24
كف شيشه ای بام رویایی  

پدیده
محمد یوسفی09902961044برج كف شيشه ای-پدیده شاندیز-جاده جهان

سيد عليرضا ميرموالیی07644455108جنب هتل فارابی-ميدان سناییرودكی25

فرزانه بهره مند807644432520پالک -بازارچه مهستانچلوكبابی البرز26

ستار صلواتی قاسمیRF1407644472601پالک-بازارچه حافظ جوان27

علی استرآبادیg509125728520غرفه -20ساختمان-ميدان سناییگيلك28

محمدعلی امين09347688521جنب مسجد حضرت زینب س-فاز خدماتی گلدیس-بلوار ایرانطهران29

ذبيح اهلل اسماعيليان22109347693457پالک-Fفازخدماتی -سفيننگين خليج فارس30

غالمرضا جميلی09021081008فودكورت طبقه دوم-مركز خرید دامون غذای گيلکی سالود31

سيدعلی مرتضوی09120863139فودكورت طبقه دوم-مركز خرید دامونغرفه غذای چينی32

محمدعلی بلندی207644441000ساختمان گنجينه  هشتگ پالس33

بهروز صادقی407644445151و3پالک -بازارچه گلستان-شهرک صدفدریایی هواری34

لیست رستوران ها



نام مدیرتلفنآدرسنام رستورانردیف

حميدرضا زراعت پرور09347698373پارک ساحلی نيلوفر-سيمرغشاندیز سرسبز35

     امير شعشعانی07644454896خيابان كرخه-2جنب كوی مهندسان-واحدی200-شهرک صدفتاپ36

حميدرضا برنا8807644444420 تا 84پالک-طبقه چهارم-بازار كوروشتایم لپس37

سيد ابوالقاسم ميری07644424582فاز خدماتی گلدیس-بلوار ایرانپارسی38

محمدناصر خضایی09347694161مجتمع خدماتی گلدیسگوشکوب39

حميدرضا شهاب شهميرزادی118-07644433117جنب بازار عربهاشامرزا40

ts7قطعه -ابتدای خيابان آفتاب -خيابان ناخدا-ميدان الرکپاشا41
09347693166 -

009347693177
بهروز رضوی

 شاهين شریفی سوركی09114880020بلوار اميركبير-ميدان اميركبير اكبر جوجه42

مهدی اطيابی09125807391آوای خليج فارسهشتگ سی ساید43

شفاعتيان07644465055محدوده ساحلی شركت مارین دریای تابان-ساحل هتل مارینا مارینا44

وحيد عبدیsb2207644431101پالک -خدماتی-روبروی بازار ماهیميزبان45

وحيد محمدی سرپيریTS440744440400قطعه -خيابان باباطاهرسای دا46

عليرضا ملکی  نژاد09019054497نوار ساحلی بعد از سالن همایش ها-اسکله تفریحی قدیمفودكورت انرژی47

امير چراغيانی09121212134مجموعه آوای خليج فارسهوک النژ48

علی داوری32707644458415پالک-ایوان مرواریدشاندیز برتر49

محمدجليلی مقدم1509120335877غرفه-طبقه همکف-دیپلمات یكشيخ صفی50

علی اكفورهB9507644420355-0357قطعه -خيابان كوشاترنگ طالیی51

رامين كوهستانیG809121798442-ساختمان بيست-ميدان سناییحبانه52

محمدرضا سميعی زفرقندی2-307644453761پالک شماره - برج صدف نودل اكسپرس53

 تك بادگير كيش54
پالک -مجموعه تك بادگير كيش-خيابان بوستان-خيابان نيایش

20
نوید آب شکر09178917201

مهدی بيك لو09017663804جنب هتل كوروشبيت المزه55

فاطمه موسویg309371225506غرفه-ساختمان بيست-ميدان سناییشيراز كباب56

احمد احتسابی07644424808مقابل دانشگاه شریف كيش –ميدان اميركبير  –كيش كوه نور57

پریسا ارمندپيشه7-6707644480306غرفه-طبقه دوم-بازار پارسيسبوم النژ58

كيانوش غالمی دوبرجه07644467669طبقه زیرین هتل پارميدابهشت شاندیز59

فرهاد نوروزی06-310764444709بازارچه بهارستان،پالکآرمه60

رضا فخرایی09100045877جنب هتل قائمدیاوال61

مهری سخنوری دستجردی09347682617بلوار دریا ، طبقه سوم مجتمع گردشگری كشتی ایرانیاختاپوس62






