
شماره ترمینالشماره پذیرندهنام خانوادگینامتلفنآدرس فروشگاهنام فروشگاهردیف

221030221726حیدریبردیا02126507370جاده فشم رودك نرسیده به كرخان سمت راسترستوران خلیج فارس1

261154262341میریعلیرضا35002177463098پالك-متری نیروی هوایی30هیرون2

262240263578هاشمی سپهوندوهاب53002166378326خ رودكی جنب سینما كارون پالك رستوران گلزار3

فست فودیک4
روبروی بازار رضا جنب - ولیعصر

1433پاساژفراهانی
262709264106جلوندیجالل02166476353

رستوران قایم5
م بهمن خ دارابی روبروی اداره برق رستوران قایم 

11پ
263761265750حسینیسیدمحمد02155655080

271376274302اقبالی پورمحمود55002166925510میدان جمهوری اول بزرگراه نواب پالك رستوران كام6

269720272597برزگردوست خانوانهحمید202144665038 نبش بلوك 2اكباتان فاز رستوران پاسارگاد7

272924275905مقصودلو-مصالییاكرم-تورج6302144528384اسدی پالك 22تهرانسر خیابان پیتزا سانتی8

265794268253صارمیشاهرخ2602122756609نیاوران مرجان مریم صادقی پرستوران یامی9

266650269183اعتمادیبهرام02133930772روبروی سینما حافظ-خ جمهوریعادل10

266735269302ملک محمدیحمید رضا2602122867001پالك2پاسداران بوستان برگر زغالی11

پیتزا سرپیكو12
پاسداران گلستان دهم نبش امیر ابراهیمی پالك 

87
267364270031صالحی كوپاییمیثم02122580671

271270274195شیری احمدآبادمحسن73902133845252 متری دوم پالك 15افسریه پیتزاآف`13

271523274454پیرودین نبیحمید51502177539684خیابن شریعتی خیابان ملک پالك سفره خانه سنتی باغ صبا14

271311274238رحمانی جوینانیداریوش602188263430گیشاخیابان بلوچستان پالك رستوران پنج ستاره15



268238270950احمدی نژادسید علیرضا02188948700 جدید114 قدیم 186خیابان برادران مظفر پالكرستوران مستر دیزی16

پیتزا پاندا17
میدان قزوین چهارراه ملک جنب مسجدپالك 

169
271363274289رحمت پوروحید02155383448

رستوران انتظامی18
پیروزی خیابان شیخ الرییسی نرسیده به چهارراه 

26یاس پالك 
270697273597روحی هشجینبابک02133357272

269380272241اسكندرسعید02177275000خ سراج باالتر از پمپ بنزین روبروی معاینه فنیرستوران صدف19

270860273761مرادنژادعلیرضا11702166461721خیابان حافظ خیابان جامی پالكرستوران جامی20

رستوران آنیم21
-روبروی بانک ملی-مقابل بازار بزرگ ری-شهرری

23پالك
270599273498ایزدپناهمحمد02155954103

پیتزا ترنج22
پارك تهران ویال - سه راه تهران ویال - ستارخان 

كوچه سهراب-  غربی 12خ - 
271724274669آذرنیارضا-محسن02188252017

پن پن سه سوت23
سعادت آباد پل مدیریت ابتدای بلوار دریا روبروی 

13دانشگاه امام صادق پ
273645276649جنتیانسیامک02188097575

277203280274رمضانی آهكالنیسلیم4602122775884پ -نبش چهارراه تسلیمی-خ اختیاریه شمالی نوین24

277991281079اسفندیاریجلیل و امیر احسان19102188064398تهران ونک خ مالصدرا پدیزی بار25

كبابی گلپایگانی26
خ فرجام نرسیده به اتوبان باقری جنب خیابان 

سازمان آب كبابی گلپایگانی
279176282295ثمریسلیمان02177867316

كبابسرای عمو ناصر27
پ - ك مهرانپور- باالترازم نبوت- خ آیت شمالی

22
291015294308خانیانسیدناصر02177230152

رستوران فردوس28
رستوران -اول كمرخانی-6كیلومتر - جاده فشم 

فردوس
292121295425خونسارییحیی02126507112

291911295215فتحیعلیرضا02126507137 جاده فشم3كیلومتر - لواسانرستوران دهكده29



كبابی بركت گلپایگان30
خیابان سپهر چهار راه درختی -شهرك غرب 

72نبش پاساژ سپیدار پ
294099297624نوروزی دیزسهراب02188086239

رستوران اروند كنار31
تهران خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید 

بهشتی
294849298375پناهی ابوذرحسین02188719568

رستوران شایان32
خ هاشمی بعداز استاد معین نبش ك مطهری 

1182نژاد پ
296218299776رجبیمحسن02166000424

295291298838كوچكی رفسنجانیعبدالرضا202188782904 پ27آرژانتین خ الوند خ رستوران بوفه33

295517598954اله وردیحسین4202122419494میدان دركه خ دركه رستوران اسپیو پ اس، پی ، یو34

مجتمع پذیرایی طالییه35
تهرانپارس استخراتوبان بابایی بعدپل لشگرك 

مقابل سرپرستی پاركهای جنگلی
295794299354سلیمیان وسمیعیانیغالمرضاوعباس02177107291

295816299378فالح زادهاحمد802188970394خ فاطمی كاج جنوبی پ طباخی راك36

چلوكبابی شاندیز37
كرج سرآسیاب خ اطلس غربی نبش 

901پ15كوچه
299461303089مردی كوراییمناطق علی02616405238

پیتزا پویا38
جنب تاالر -خیابان آیت - میدان نبوت-تهران 

511پالك- خیام
300807304484تیموریرضا02177949433

رستوران ممتاز39
نعمت آباد خ طالقانی نرسیده به سراه دوم نبش 

419ك سرو ناز پ 
308400312368سرنامهاكبر02155827672

كبابی سنتی گلپایگان40
م هروی خ ضابطی نرسیده به خ صفررنجبر 

3روبروی پارك شادی پ 
309718313720واقعیمحمدرضا02126310071

312371316422دلبری نیكجهفرشید4302166241544فالح خ سجاد جنوبی ك كیانی پچلوكبابی ساالر41

315564319631صمدی نیستانکاحمد30902133253626شهریور خ ثاراله پ 17م امام حسین خ تهیه غذای گلپایگانی42

315206319268مرزبان پناه ماكلوانیعلی02133302034م امام حسین خ منتظری نبش بلوار اسدیتهیه غذای جوان43

315522319585قاضیمنصور02133343414خ دماوند روبرو برق بوعلیپیتزا باخه44

316376320444فرامرزی رادحسین18602144164577پ - سازمان برنامه شمالی- آیت اله كاشانیعطاویچ45



319295323409صادقیبهرام7302144600676خ مطهری خ علی اكبری پ اسپایسی46

باران-اسپایسی47
خیابان آیت اله كاشانی بلوار شهر زیبا روبروی 

13پارك كودك پ
319298323412صادقیبهرام02144320607

319976324093صادقیبهرام102122936019 ط20اتوبان شهیدصیاد شیرازی خ مغان پاسپایسی48

328933333153شادمان پور-فتاحی مفرداكبر-فتح اله02188038397میدان ولیعصر  استاربرگراستاربرگر49

329192333410مرادیعبداله11702155372009خ ولیعصرسرپل امیربهادر خ بشیری پطباخی سلیقه50

336270340579منفرد رادسید علیرضا70202177940627م نبوت ابتدای گلبرگ شرقی پفست فود زاپاتا51

بریانكده سون استار52
تهران گلبرگ شرقی بین تقاطع مداین و مهر 

548
344623348909شعبانیمهران02177904060

344735349028نجارحسن15602144449339 بهمن نبش مهستان پ 22باغ فیض خ پیتزا ماندگار53

رستوران مستر دیزی54
مین سیتی انتهای اتوبان ارتش بلوار سوهانک 

1 برج مریم تجاری شماره 2آتی ساز 
345605349903عالءالمحدثینحمیدرضا02122444707

رستوران اركیده55
 مجتمع تجاری گلها تاالر 2تهران اكباتان فاز 

اركیده
346475350771صادقی توحیدیپرویز02144640098

چلوكباب حاج محسن56
میدان هفت تیر پایین تر از مسجد الجواد نبش 

ك جار
347361351660مال احمدی اردبیلیفاطمه02188302790

مرغ سوخاری تهران57
خ ولیعصرباالتر از میدان ولیعصر مقابل سینما 

افریقا نبش ك شهید رحمتی
347367351666مال احمدی اردبیلیفاطمه02188901126

349189353490انصاری فردمحمدحسن37302177213000نارمک شمال م هالل اهمر پ فست فود پدرخوب58

فست فود سورنا59
شهرك غرب مجتمع تجاری میالد نور طبقه هم 

49كف اول واحد 
352411356807ثابتیایوب02188085434

352442356838صمدیمهدی13802188813421پ-خ سلیمان خاطر-مطهریرستوران سنتی دف60

چگرسرای آتیش61
جنب پاساژ خلیج - شهرك غرب بلوار درختی

3پ- خ سوم- 2فارس
355802360247عامری شهرابیفرزانه02188361952

355786360231منوچهریبهروز1102155068665میدان شوش خ صابونیان پاساژ چوبینه پ رستوران روزبه62



رستوران پدیده63
كوی امامزاده صالح جنب پاساژ -بازار تجریش

7قائم پ
356404360844كسایی رادسید وحید رضا02122742693

357454361904شاه میلیعلیرضا02144080074طباخی بی نظیر- سر عقیل- بلوار فردوس شرقطباخی فرشته64

359833364305مالدانیال02144127704بزرگراه ستاری نبش شقایقپیتزا دانی65

365320369888فرحزادیمهدی02144800004فرحزاد كوچه آبشار رستوران دره طبیعترستوران دره طبیعت66

پله20رستوران 67
خ ولی عصر باالتر از پارك ساعی ساعی یكم 

انتهای ساعی یكم جنب فرهنگسرای سرو
369143373660فاضلی و حمیدی دوستمهدی و رضا02188203700

رستوران خاتم68
نازی آباد خ اكبر مشهدی جنب مسجد امام 

حسن رستوران خاتم
372558377100اكبریحامد02155056565

دارچین پایتخت69
ستارخان نرسیده به باقرخان نبش ك آفرند پ 

155
373936378506پایابفرزاد02166919323

374628379203حیدری خاوهمرتضی2202166507862ستارخان  تهران ویالنبش كوچه توحیدی پپیتزا تک70

جگر دی71
- نبش تركمنستان - خیابان مطهری - تهران 

14پ
375915380496رجایی قنادیامیر سعید02188453471

375705380285عالییانشاهپور1502188608820پالك-64خیابان -انتهای یوسف آباد-تهرانرستوران مانژیامو72

377193381788ادركنیمصطفی02188687751سعادت آباد عالمه جنوبی مجتمع تجاری طوسرستوران رفتاری73

377672382279كاشانیمحمود02188194505حقانی جهان كودك رستورانهای راه چوبیرستوران پستو74

507737507831احمد مخبری و شعاریان ستاریكاظم و فریبا02166033135خیابان آزادی بین شادمان و بهبودیاغذیه پدریزرگ75

510202510265نظری داناپرویز7002177884830تهرانپارس خ گلبرگ پ رستوران لوكس زرین76

532282532435بیات پورمحمد02188620314برج میالد قسمت فودكورتباربیكیو مغولی77

533342533492شاهیانایلیا02188620315رستوران استانبول-برج میالدرستوران استانبول78

533674602742ایروانچیجعفر8502122057810خ ولیعصر روبروی پارك ملت برج ملت پرستوران غروب79



534597534743برازشامیر محمد02188227565تهران مجتمع نور تهران همكف سوم رستوران پنورستوران پنو80

81
چلو كبابی برادران 

الله سفید- عبدی
229156230270عبدیامیر7702166556076پ-خ تهران ویال-سه راه تهران ویال-ستارخان

537036537161صابر-ناطقیانحسام- شبیر02126217453سئول باشگاه انقالبمیالنو اكسپرس82

539289539422سلطانیسینا02177138573 حوض جنب بانک سپه7میدان رستوران دلفین83

اس.اف.فست فود كی84
خ شریعتی پایین تر از سینما سروش نبش كوچه 

1فرهاد 
542061542210اصغری ولشكالییحمید02177632192

549255549448موسویسیدحسین12602177829150گلبرگ خ ابراهیم نژاد پالك تهیه غذای غنجه85

تهیه غذای شنتیا86
بلوار فردوس خ ورزی شمالی جنب مسجدحضرت 

زینب
568522569250محسنی طالقانیحسین02144145500

رستوران زیتون87
نازی آباد  خ مداین روبروی بازار دوم جنب بانک 

پاسارگاد
584812585579اثباتیبهزاد02155188812

586076586846شاهبازیامیر عباس12802166555313ستارخان روبروی باقرخان پالكرستوران شیال88

2رستوران جوان 89
خ شهید رجایی ایستگاه ورزشگاه رستوران جوان 

2
587445588216هنرورمهدی02155333315

609791سوری مالچهمحمدحسین2812177868654محله نارمک ، خیابان فرجام ، پالك رستوران فرجام90

205866بابانژادجبرائیل5122284340720 پ 4 شكوفه 2شهرك گلستان بعد از فلكه تهیه غذای ولیعصر91

514196میر قلمیسید نیكان22047640-021چهارراه پارك وی نبش خ الفپیتزا پرپروك92

پیتزا پنجره93
وشهید -بین اسفندغربی- متری گلشهر45-كرج

حسن زاده
309454خانی مجندهایوب0261-4679582

339778حسینیمحسن6205886-0261محمد شهر خ شاه حسینیتاالررز94

رستوران طرقی95
خیابان اشرفی اصفهانی باالتر از مرزداران نبش 

ك سادات
606548ابراهیمیجمال021-44240909



اغذیه افشین96
احمد آباد مستوفی خ شهید رمضانی نبش خ 

شهدا
559083حكمی هپیشهرام021-56715191

رستوران پیچ پیچ97
متری اصلی نبش نسترن 30جاده ساوه گلستان 

127 پالك 4
588770امینی مرتضی021-56317963

پاستا چنگال98
فردیس كانال غربی قبل از چهار راه دهكده 

رستوران پاستا چنگال
576792عبدالهیروشنک026-36519175

224092فارسیمحمدرضا 22647129-41021خ شریعتی خ دولت پتهیه غذای فارسی99

263230رفتاریشهریار 88209853-021ولیعصر باالتراز توانیرچلوكباب رفتاری100

557385جوهریمصطفی33408601-137026 پ 207مهرشهر بلوار شهرداری انتهای خ رستوران سیب101

599393حسینی پوركریم34404405-026كرج جهانشهر میدان مدنیرستوران هلسی102

رستوران تهران پاریس103
 گاندی 16سعادت آباد عالمه شمالی نبش خ 

شمالی خ خشایار
021-22130221558773

-22022323-16021پالك - خ بخشایش - سرو غربی- سعادت آبادپرپروك104

زیتون105
نرسیده به حریم راه - خ قلعه مرغی - خ قزوین 

آهن
609063حضرتی021-55747730

55904030602225-021شهرری میدان معلم جنب بانک مسكنجام جم106

607726محمدی66893805-021خ رودكی نرسیده به دامپزشكی خ بوستان سعدیتهیه غذای اركیده نوین107

مطبخ یاس108
خ آزادی خ دهقان كوچه سبزه زار حسینیه بیت 

الزهرا
609456اصالنی021-66001244

88700990571837خ ولیعصر روبروی پارك ساعیرستوران شیوا109


