
فاکسثابت / همراهکد

آستارا ، محور آستارا ، اردبیل ، روستاي کشفی، کدپستی : 4393137631..563/6118109116099014پروین عین الهی3آستارا چاي11

2503/612711344802955سامره عسکري1اکبر جوجه22
42802966

09196435329
09113570292

آستارا - روبروي پلیس راه

آستارا - خیابان خرمشهر ، کدپستی : 2003/61183134483071091135702924391656516سعید صیدانلو2اکبر جوجه33

جاده آستارا اردبیل -رستوران بوستان صفاي نعمت - کدپستی 303/6110413448550099112817585فرض اهللا حقی اصل3بوستان با صفاي نعمت44 کیلومتر 35
4399138771

کیلومتر12جاده آستارابه اردبیل-روستاي صیادلرخان بالغی رستوران جاوید 9112836877...513/61006اصغر صلحی مقدم3جاوید55
کدپستی 43971

سید یوسف وجدي 2ضیافت ( سفره خانه تک) 66
تولون

آستارا- امامزاده قاسم - رستوران جنت ، کدپستی : 1003/61001134485635291495427784395131988

جاده ویرمونی-نرسیده به سه راه بیجابین ، کدپستی : 1503/6133413448234849113827800رحیم اندرونی1شالر77 آستارا-کیلومتر 1.5
4391137765

مجتمع 88 ستاره استیل( 
پذیرایی) 

آستارا ، عنبران ، روستاي ویرمونی ، کدپستی : 5003/61197134485813891188540294394157696فرانک پیشاره1

گردنه حیران - بین راهی چهار فصل ، کدپستی :91118403824397131691...723/6100713اسماعیل سپهر نژاد2چهارفصل99

آستارا ، گردنه حیران ، جنب تله کابین، کدپستی : 1203/610791393625600524399143120زهرا کبیرخواه2حیران سبز فتحعلی زاده1010

جاده آستارا اردبیل - گردنه حیران - رستوران خزر - کدپستی 7661110/3134485500691128143494399118661آیدین کامیابی2خزر1111

5061003/31344856234داریوش فرهنگی3داداش آباد1212
09118141256

آستارا - داداش آباد - کد پستی 43651... کیلومتر 5

23503/6116913448502529114634483الهام فکري1روحی1313
فکري

آستارا -کمربندي سابق ، روستاي قلعه- کدپستی 4391614175

جاده تالش  - قره سو1003/61318رجب کاویانفر2رجب1414 آستارا -کیلومتر 15

رستوران و کافی 1515 رومی ( 
شاپ) 

4503/612151344822211فرشاد میزانی پور1
44822213

آستارا ، ابتداي بلوار جانبازان ، کدپستی : 91138314724391773959

آستارا ،عنبران ، روستاي خانه هاي آسیاب ، کدپستی : 1003/61209135835123491128153494393143456نیما رهایی2رهایی1616

603/610081344856346یحیی شادمان پور2زیتون1717
09112810811

کیلومتري شهر آستارا - کدپستی ... جاده آستارا- منطقه داداش آباد - 5
4395139167

کربالئی عیسی 3سبز1818
خوش لقا

آستارا-امامزاده قاسم-جنب کارخانه صدف سابق - رستوران سبز ، کد پستی : 13448006222...54
4395123161
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آستارا - جنب امامزاده قاسم  -رستوران صدف کدپستی 4395134364...10061265/3018244856260مهدي خوش لقا1صدف1919

گردنه حیران - ونه بین   -رستوران صفاي ونه بین - کدپستی 1203/61084134483109591138191004399139575احمد شعبانی2صفاي ونه بین2020

جاده آستارا اردبیل - گردنه حیران - رکد پستی : 439116491...2003/61083139141570919بهنام ظفر دار3مروارید حیران2121 کیلومتر 35

- 6061009/3018244891085حبیب خدادادي3عارف2222 4
09119811647

آستارا - گردنه حیران -منطقه آق چاي رستوران عارف - کدپستی 43991...

09113830025...10061083/3افشین فتحعلی زاده2فتح علی زاده2323
9144537664

گردنه حیران - حاج امیر باال -  جنب کارخانه پودر ماهی  - رستوران فتحعلی ...
زاده  -کدپستی 4391794681

3/61263رباب ارشادي2فرزین2424

جاده آستارا  اردبیل  -گردنه حیران -رستوران گلستان، کدپستی : 1603/6108613448550629119824581باب اهللا حقی اصل3گلستان2525
4399117784

جاده آستارا اردبیل -گردنه حیران -رستوران معاش اصل وپسران 843/6107813448551669904284431شهریار معاش اصل1شبهاي حیران2626 کیلومتر 25
کدپستی 4399111311

نوروزعلی کوشش 2نوروز2727
دوست

403/61085...09141521286
09111842881

جاده آستارا - اردبیل - گردنه حیران- روستاي بیج-رستوران نوروز - ...
کدپستی 4391144369

1503/611881344835377فرزین وفایی2وفایی2828
44833377

، جنب پایانه مسافربري ، کد پستی : 91118253774391665841 آستارا ، خیابان امام ( ره) 

آستارا، شریعتی بعد از مدرسه توحید ، کدپستی : 1003/61269134482043991257531374391876539داوود سالم2کاج2929

آستارا- جاده تالش- آستارا- روبروي پلیس راه6003/612719111831178محمد منظري1کاسپین3030

1203/611431342130505ابراهیم علیخواه2آنا311
42130606

- بطرف الهیجان ، کد پستی : 9115520600 آستانه اشرفیه - میدان امام حسین ( ع) 
4441678589

آستانه اشرفیه ، میدان جمهوري ، کدپستی : 1503/61278134212505091124209114441715159محمدرضا گرامی2باغچه سرا322

سارا فالحت گر 2بشیر333
خوشحال

آستانه اشرفیه - کیاشهر - محور دستک ، کدپستی : 2003/61173134285961391171075824448155358

آستانه اشرفیه ، روستاي تاره آباد، خوشکاروندان ، کدپستی : 303/61258133457464591150111564441165175عباس فرهو3پدر بزرگ344

ابراهیم سرا- پیر بست لولمان-5کیلومتري آستانه -کته پزي دائی محسن...3061013/301325263287محسن صفري2دایی محسن355

آستانه اشرفیه، میدان جمهوري ، روبروي مجتمع دکتر حشمت ، کدپستی : 2503/6124313421255409112406320آرمین ایمانی2دلفین366
4441877311

جاده رشت به آستانه  - روستاي تازه آباد آستانه رستوران دیر مینا...4003/6101101325263268غالم رضا دیرمینا1دیرمینا377 کیلومتر 3

مجتمع پذیرایی سفره 388
خانه سنتی بین راهی  

، باالتر از نیروي انتظامی ، کد پستی : 3003/6124213428234599118446545محمد کریمی1 کیاشهر ة خ امام خمینی ( ره) 
4447143449
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آستانه اشرفیه ، روستاي دستک ، لوخ باال کد پستی :   1703/61100134285956591124229944304448168371رضا گلشاهی کریم1گلشاهی399

فرنگیس همرنگ 2ستاره گیالن4010
چوالبی

جاده رشت  آستانه-تازه آباد خوشکارمندان -رستوران ستاره گیالن...423/6101201325263282

آستانه اشرفیه , کیاشهر , خیابان دریا503/61040حمید موسی زاده3سفره خانه سنتی بوجاق4111

سفره خانه سنتی و باغ 4212
رستوران قصه شب

ابراهیم سعیدي راد 1
- مدیر : محمود 

8003/611451342129090
42129191

آستانه اشرفیه - میدان جالل الدین اشرف ، ابتداي جاده کیسوم ، کد پستی : 9117579460
4441775877

آستانه اشرفیه ابتداي جاده الهیجان80014242125157علی کیا3سفره خانه سنتی وارنا4313

جاده کیاشهر503/61309فواد کریمی گوهري3فواد4414 آستانه اشرفیه ، کیلومتر 2

1003/612761334573283مهدي فرهو1فرهو4515
34574049

5کیلومتري آستانه اشرفیه روستاي خشکاربندان چلوکبابی فرهو کد پستی9113445871
4441143795

واحد پذیرایی و سفره 4616
خانه سنتی ققنوس

1003/61340134216634309114286272مجید حافظی1
42166118

آستانه اشرفیه- ابتداري جاده کیسم- روستاي امشل - جنب دانشگاه 
مهرآستان کدپستی : 4444185985

2003/61274139113840806کامران کریم زاده1کامران و کامبیز4717
09118374890

آستانه اشرفیه ، کیاشهر ، ابتداي الکوژه ، کدپستی : 4443171157

مجتمع پذیرایی بین 4818
راهی کاك حمید

زهرا علی پور پور 2
کورکاء

50

املش، بلوار میرزا حبیب اله املشی، کدپستی : 1203/61281134272669091134240434495187748قاسم گشت پرور3قصر چوبی491

املش- هلودشت50موسی خالوییگلپر502

803/6117713445608179122227222علی افشار بکشلو3آدم511
09127010495

،روبروي ذوب آهن شرکت خزر تولید ،  بندرانزلی ، جاده آستارا ، کیلومتر 14
گدپستی :4314163556

بندرانزلی، غازیان ، روبروي پایانه کامیون داران، کدپستی : 3003/612311344425556911181100403811547921فاطمه شاه بداغی2اکبر جوجه ماهان522

بندرانزلی-خیابان اطباء ، کدپستی :2003/61152134443373091211281444315849638مسعود صالحی1ایران زمین533

باغ رستوران کاخ موزه 544
انزلی

بندرانزلی، محوطه  حیاط کاخ موزه انزلی ، کدپستی :1003/6109813445124029117213277امیر حاجتی2

بندرانزلی ، خیابان اطباء کدپستی : 1791220238354315849964-1703/611541344434316سینا نجفی1بار کاز555

بندرانزلی، خیابان پاسداران ، بعد از هتل کادوسان ، کدپستی : 2003/612206134455297093710081614314933646محمد معصومی2باغچه566

1503/612131344424112رضا صیاد2تی نان تی کباب577
44421373

بندرانزلی ، غازیان ، روبروي شیالت ، کدپستی : 91118117854315638165

کدپستی : 1503/61192134450458191188881214318895386محمد عباسی غریب2قبیله عشق588 CNG بندرانزلی ، بشمن ، جنب
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803/610221344514100غالمرضا فاطمی نیا1نیلوفرآبی599
09111811013

- داخل تاالب ... بندرانزلی- کوچه شهید کشوري جنب استادیوم ورزشی پالك 1
- اسکله نیلوفرآبی کدپستی 4317879713

جاده زیباکنار4422858-303/6124313291198453870132آقا امیرمحبوبی2موج6010 بندرانزلی-سه راهی حسن رود- کیلومتر 1

محمود جهدي 1موالنا6111
استانچین

بندرانزلی ، غازیان ، نرسیده به بازار گیالن ، کدپستی : 1503/61164134442008491118685434369188459

بندرانزلی ، جنب پل تاریخی غازیان ، کدپستی : 3003/61233134451140191150008644317843351طیبه علیزاده دلچه1مارینو6212

01825225060...450فاطمه صیادمنش1گیشه6313
09111815218

...43198 - بندر انزلی - خیابان پاسداران  - کدپستی 83393

01813282227...140ایرج حق پرست2ضیافت6414
09113330064

بندرانزلی - حسن رود نرسیده به پلیس راه...

01822352521...500صادق تجا1صدف6515
2352028

جاده آستارا - سنگاچین - کدپستی 43141... بندرانزلی - کیلومتر 12

حسن رود-روبروي پادگان نیروي دریایی رستوران وسفره خانه سنتی گیالر - ...6261042/301823282330حمیدرضا آباد2سفره خانه سنتی گیالر6616
کدپستی 4335115317

1344441888...140محمد علی صیاد1سینا6717
44441999

بندرانزلی : غازیان ، روبروي پمپ بنزین، کد پستی :9111814014

جاده حسن رود به زیباکنار ، چپرپرد زمان503/61303احمد محمدزاده2حاج احمد6818

1203/611721344425151آراز خوشدل1دریاکده6919
44423009

بندرانزلی ، ورودي شهر ، باالتر از خیابان شهید نامجو ، کد پستی : 9111838440
43316996949

مهدي فالح کهن ( 1پارسی7020
مدیر حجت فالح 

بندرانزلی-طالب آباد، جنب پایانه ، کدپستی: 1003/61091134451030591118465114317954699

مسیب عاشوري 1رستوران حاج مرتضی7121
الرسري

بندرانزلی-بلوار آیت اله پیشوایی ، کد پستی : 3303/613701344444410-1191118150434316865595

15061039/301813282334ناظم رضائی1رضایی7222
09111814091

انزلی روبروي پادگان نظامی 3283897 کیلومتر 10 منطقه حسن رود – رشت به انزلی –
حسن رود - کدپستی 409617058

بندر انزلی - آبکنار - خ پاسداران - جنب ساحل تاالب ( اسکله آبی) 50پاشا آبکناري2پهنه آبی7323

- جنب زمین ورزشی شهداي 603/6100513445672519111852963فرج ا..نراقی2پرویز7424 بندرانزلی - جاده انزلی - آستارا - کیلومتر 20
کپورچال - کدپستی 4333115195

جاده آستارا - منطقه کپورچال - کدپستی 823/6100413445672669113373008محمد کوچکپور1پرستو7525 بندرانزلی - کیلومتر 20
4333111841

جاده آستارا جوکندان - انوش محله71-01824353770...120ساسان فرح بخش1اقبال761 تالش - کیلومتر 7

تالش - بلوار ولیعصر -  جنب اداره اوقاف و امور خیریه ، کد پستی :  1503/6112813442344199111830281شهریار پورسیدیان1آق اولر772
4371683193

1003/610161344215222عبدالکریم شریفی1اکینچی783
44216522

آستارا - کدپستی 91118362314378184864 تالش چوبر کیلومتر 25
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803/61230139111833350توماج جالل نیا3باغ تالشان794
44290116

تالش، اسالم، سه راهی خلخال، کد پستی : 442901164373141189

تالش - جوکندان اول-کد پستی  2003/61151134427602291118333504375137140فهیمه افتاده3باغ تالشان 8052

رشت ، کفتررود ، کدپستی : 4003/611761391133192524165191145حسن قربانزاده2باغ سبز816

تالش ، بلوار پردیسان ، کد پستی : 1203/61094134422495491118390904371874991ابراهیم فلک دشتی2بردیا827

تالش ، بلوار نیایش ، کد پستی : 423/61196134424058893396203174371996027نقی عباسقلی زاده3ترنج طالیی838

تالش - ببلوار تالشان ، طوالرود ، کدپستی : 2003/61136134424148291118138294371143359محراب خدادادي1شاطر عباس تالش849

2303/6116513442679359111822107صادق عباسقلی زاده1طلوع خورشید8510
09113818934 (

کیلومتر یک جاده گیسوم به تالش ، کد پستی : 4389163193

، کدپستی : 91118340104373188545……803/61025ایمانعلی پور رضوان3پور رضوان8611 اسبه ونی )  اسالم به خلخال (  تالش- کیلومتر 30

تالش ، اسالم ، جنب بانک صادرات503/61246فرامرز پور محمود3تک ستاره شمال8712

تالش-کیلومتر 35جاده تالش آستارا-شیر آباد- کدپستی 15036120813421051391138250164379169138دالور فرزانه شیرآباد3فرزانه8813

تالش-بلوار امام رضا - روبروي ورزشگاه پوریاي ولی - کدپستی 2503/6111401824232422غالم رضا حجازي فر1گلستان8914
4371878378

گیسوم کدپستی : 1003/6131791793643504389159395مریم راستی2یاس گیسوم9015 رضوانشهر به تالش –

- 150369201824424451اسد ملکی2گلسرا9116
09113851171

- کدپستی 0004043853... آستارا - منطقه حویق کیلومتر 30

703/612521343257380بهنام پورحبیبی3محبت9217
09113813550

تالش ، کد پستی : ... منطقه کشلی- کیلومتر 25 تالش - تالش به آستارا –
4377194487

تالش ، ابتداي کمربندي اسالم ، جنب اتاق سازي پورصادق ، کدپستی : 11003/6128413442325279111822107صادق عباسقلی زاده2میجمع9318
4373116137

لیسار محله اول ودوم، بعد از دادگستري، چلوکبابی منظریه ، 1003/6110313442889299113817497گلستان جلیلی2منظریه9419
کدپستی4376195534

903/612621333874676فاطمه کلبادي نژاد3اکبر جوجه951
33874686

، آدارسازي نرسیده به شرکت کاله ، کدپستی: 9111772529 رشت ، بلوار امام رضا ( ع) 
4174113585

رشت ، سنگر ، بلوار امام حسین ، بن بست هادي زاده، کدپستی : 1303/6116713345260609111495249حسین فرزانه جوبنه1ایندو962
4336142005

مریم حسین نیاي 2امیر973
کتیگري

رشت ، خمام ، روستاي اشکیک ، روبروي مسجد شهدا ، کدپستی : 1803/61244133449180309111362150
4345137168

میر هاشم ابراهیمی 3آریان984
گرفمی

1203/6121613337005279113321300
09216575148

رشت ، بعد از پوشش ، روستاي خاجان چهاردانگ ، کدپستی : 4173117497
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جاده خمام ، سوقه جنب داروگر، کدپستی : 4503/61353133449144391113593014164116411رضا احمدي سروانی1آرش995 رشت، کیلومتر 5

آبشار ( واحد پذیرایی و 1006
تاالر) 

رشت ، فلکه قلی پور ، جاده پیربازار ، تخته پل ، کدپستی: 491113231534163148889-10003/612111333715991حسین روحی2

واحد 1017  ) آالچیق درختی
پذیرایی محیط گردشگري 

مرتضی مالئی 3
جیفرودي

رشت ، خمام ، روستاي دهنه سر شیجان ، کدپستی : 1503/612391391133895744348156611

رستوران بین راهی اکبر 1028
جوجه

1003/6120413336966419117857300سروش ستاري1
09112780236

رشت ، سراوان ، جنب دستکش گیالن ، کدپستی : 4337193136

2003/612751334462127غالمعلی رضائیان1آرمان1039
34460010-11

رشت - خشکبیجار- خ مطهري- روبروي بخشداري -جنب پارك - کدپستی 9111354075
4339165465

رشت - سه راه پاستوریزه ، رستوران اردشیر ، کدپستی : 3001.4E+07133382020191133344264186874575مجید کشاورز1اردشیر10410

جاده انزلی ، کد پستی :7003/6135313344914439111322089سعید اسالمی اقدام1ارکیده10511 رشت ، کیلوتر 2

جاده تهران - روبروي شرکت ایران گاز، کد پستی: 803/6107313166613499122471076مهران انصاري2اکبرجوجه گیالن10612 رشت-کیلومتر 4
4199613115

خمام- ابتداي جاده خمام- سه راه خواچکین ، کدپستی : 2003/61277133442956091113659164341697536عظیم یگانه1چیاکو10713

رشت - نرسیده به کوچصفهان ، بلسنبه ، کدپستی : 3003/61177133456684991113423464347118313حسین مصطفی زاده2ایرونی10814

رشت- بزرگراه رشت به بندرانزلی ، جنب پل روگذر خمام ، روبروي سازمان آب 1203/6130613344208029111352131بابک فالح زاده1بابک10915
، کد پستی : 4341696799

رشت ، خمام ، اشکیک ، ایستگاه هاشمی ، کدپستی : 1003/61219133449100091974725954345138734نوید انساندوست3برکه11016

سید بهنام سید 2واحد پذیرایی بهرام11117
سعادت

رشت خمام سه راه خواچکین ، کد پستی : 503/61308134243288291133106464341698944

احمد هادي پور 2بلدرچین11218
رشت آبادي

کوچصفهان - پیربست لولمان روستاي رشت آباد - کدپستی 603/61032133456355391123272554344141447

-703/6105901316696510حسن تبرایی2بهدشت11319
6696193

رشت به تهران - مقابل پارك جنگلی - فاز 2- کدپستی  کیلو متر 15
4337114678

مریم اصلی 2بهار نارنج11420
ویشکائی

جاده فومن ، روبروي کارخانه ریسندگی فومنات ، کد پستی 2003/6119013335932329119275631 رشت - کیلومتر 3
414413598 :

2003/610371333696505داریوش طالم رود1پارسیان11521
09119320610

کیلو متر باال تر از چهار راه شهر صنعتی کدپستی : 33696506 جاده رشت به قزوین -1
433717445

-85-1653/610991334491335علی دلدوست1پارس مهر11622
86-87

09111399534
09113353526

جاده انزلی - اشکیک کد پستی : 4345137797 رشت - کیلومتر 5

3003/6117113337325869119384191شهناز رمضانی2باغ رستوران پرنیان11723
09392703919

رشت - روستاي شالکوه - باالتر از ایستگاه انزلی - خیابان هالل احمر - باالتر 
- جنب تاالر الماس ، کدپستی : 4179983646 از هالل 7
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- جاده آقا سید شریف کدپستی 803/61043133348202891113990614347111111علی اکبري شریفی1تورنگ طالیی11824 رشت - میدان انتظام ( رازي) 

توریست ( کباب سراي 11925
کامران) 

عابدین کامران 2
ماسوله

آستانه کد پستی 903/6127013345733179119153716 کیلومتر 15 چوالب – رشت - جاده رشت به آستانه اشرفیه –
4173328161 :

رشت ، نرسیده به امامزاده هاشم ، گلسرك ، کدپستی : 1303/61176133450415491133175164338151457جهانبخش جلوه3تی نوش( جلوه) 12026

معصومه رمضانی 2تمدن12127
حسین آباد

رشت ، کوچصفهان ، جنب پلیس راه، کدپستی 803/61138133456421591133104624344131165

1503/612571334522515ثریا مصلح1جاوید12228
34524772

سنگر ، کدپستی : 9111318072 جنب پمپ بنزین- کیلومتر 2 مسیر سنگر به کوچصفهان –
4336157895

1103/612101333340819حمید شیالنی بخش3حاج حسین12329
33332860

رشت ، خ شریعتی ، زرجوب جنب پل آهنی ، کدپستی 91133540534183644589

رشت - امامزاده هاشم بعد از پل ، کدپستی : 1391113680554338147374-703/611711334504112عبداهللا حسن پور2حسن پور12430

رشت بلوار امام خمینی , بهد از مصلی ، نبش کوچه فرشته کد پستی : 49111381151-2603/613071333615383حسن فریدي1حسن رشتی12531
4194663955

مجتمع پذیرایی بین 12632
راهی کاك حمید

زهرا علی پور پور 3
کورکاء

آستانه به لولمان - چوالب - کدپستی 803/61249013252636684344169381

رشت - میدان زرد جوب ، کدپستی : 4003/61096133382958191133545054174613111عباس کشاورز1جهانگیر12733

رشت - بلوار امام خمینی-بعد از فلکه توشیبا ، کدپستی : 3003/61301133366603391133142194194653646اسماعیل میرزاده1رستوران خانواده12834

12935 ) رستوران گیالن 1340
هپی لند) 

رشت ، خمام ، کدپستی : 1703/61161133449028691114801394345199392مصطفی طاهري1

سید مهرداد میر 1رازقی13036
رازقی

، کدپستی : 1203/61150133372332291133377984164943336 رشت - گلسار- بلوار سمیه، نبش خیابان 123

سید مصطفی 2دورهمی13137
میراحمدي

2003/612141333872332
33872330

جاده الهیجان ، روبروي نمایندگی سایپا کدپستی : 9118372447 رشت ، کیلومتر 3
4189715909

شعبه گلسار) 13238 ، مجتمع تندیس ، طبقه ششم ، 1803/6119613337707839116104200صابر آذرگون1وحید (  رشت ، بلوار گیالن ، نبش خیابان 179
کدپستی : 4166875819

سید علی حسینی / 2خزر13339
علی طاعتی

رشت - کدپستی 503/6111101324241055 رشت به انزلی- منطقه گورابجیر صحرا- کیلومتر 20
4348137656

2- 10061294/31814240771علی اقدام طلب1خوان خان13440
3280505

رشت - کدپستی 91118235534335133183 اسماعیل آباد- کیلومتر 20 رشت به انزلی –

رشت- لولمان ، ابراهیم سرا، کدپستی : 503/61013133457387191134123184344178313محسن صفري2دایی محسن13541

رشت - امام زاده هاشم کدپستی : 1203/61248133450344791123987124338148976علیرضا اسفندیاري3درفک13642

یوسف مرادي 2دوست من13743
سراوانی

903/613471334504082
34504083

09111371442
09127560169

رشت ، نرسیده به امامزاده هاشم،گلسرك ، روبروي بریدگی شاه عباسی، 
کدپستی: 4338157977
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رشت نرسیده به حسن رود803/612409111344975قربانعلی شیرزاد1زنده یادتختی13844

سید مهدي جوادي 1زوفا13945
، سید رضا جوادي 

1403/611911333504610
33516656

رشت ، بلوار معلم ، میدان سرگل ، جنب پارك گودك ، کدپستی : 9118400804
4158675988

الهیجان ، رودبنه ، نرسیده به شهرداري ، کلبه روستایی رودبنه ، کدپستی : 603/6126613424420929119414005عبدالرضا رضائی1سبز نمک14046
4414183671

کیلومتر12جاده رشت رودبار - کدپستی   2691230068664199853177-9503/610471333696255ابراهیم فالح1ستاره آبی شمال14147

رشت- خمام50ستاره شمال14248

علیرضا خانکشی 1سپیدرود( مارینا) 14349
پور

جاده بندرانزلی ،  اشکیک کدپستی : 7003/61353133449144391193199374164116411 رشت,کیلومتر 2

رشت لولمان چوالب1003/612939118402534ابراهیم آقاجانیسرسبز14450

انزلی1203/6105313242625299111303705علی مجتبائی1سفرخانه سنتی ایرانیان14551 رشت - کیلومتر 5

پروانه آرمند( مدیر 1سفرخانه سنتی باران14652
مجید سیف اهللا 

2003/612691333725000
33726000

جاده انزلی , روبروي بیمارستان آریا ، کد پستی : 9112350000 رشت , کیلومتر 1
4179984993

رشت ، جاده انزلی ،روبروي پلیس راه خمام،کدپستی : 2503/61139133449170993723949094345136362مریم پارسا1سفره خانه سنتی برنا14753

رشت , بعد از خمام , نرسیده به سه رود , صحرا503/61273جواد قنبري3سفره خانه سنتی مرجان14854

سفره خانه سنتی 14955
اکواریوم

رشت - جاده رشت به خمام، نرسیده به پلیس راه - اشکیک -روبروي شرکت 1503/610541342623799111318744مهدي دالوري1
راف کد پستی : 4345135886

سفره خانه سنتی دانیال 15056
شمال

رشت ، جاده سنگر ، سراون ، منطقه اسالم آباد( شاقاجی) ، کدپستی : 1003/6125013345340609112386374محمد فلک دوست3
4337136163

فاطمه هاشمی 1دلدوست15157
( غالمرضا دلدوست) 

12003/61030133449075209119275850
09111319042

جاده انزلی - اشکیک ، کدپستی : 4345137876 رشت - کیلومتر 5

سفره خانه سنتی 15258
دهکده وارش

1403/6105613334910199111497993رجب رحیمی پور1
09216242893

جاده انزلی ، جاده رشت به انزلی - سمت راست - باالتر از  رشت ، کیلومتر 7
کارخانه چینی ، کدپستی : 4345135356

سفره خانه سنتی 15359
گیالي( رشت بهشت) 

محمد داغستانی ( 1
اجاره) 

2503/610581334490252
34490243

جاده رشت به انزلی - سه راه خاجان- کدپستی 9111315004 رشت - کیلو متر 2
4345198567

سفره خانه سنتی گیله 15460
مرد

جاده خشکبیجار، کد پستی : 1403/61338133443339091113526934341154344رمضان موسی زاده2 خمام - کیلومتر 3

محمد مصفاي 2سفره خانه سنتی مازیار15561
خمامی

1203/6127901324224800-
4226777

رشت - کدپستی 9113323175 کیلومتر 15 خواچکین خمام – رشت - رشت به انزلی –
4345112647

محمد جعفر 1سفره خانه سنتی مهیار15662
تحویلداري

رشت به انزلی -روبروي فرودگاه- کدپستی 5003/61278133370031391113222894179988777 رشت - کیلومتر 1

سفره خانه سنتی نگین 15763
شمال

رشت - جاده پیر بازار - باالتر از تخته پل ، کدپستی : 6003/61067133371222591114898190000041651عباس رزمی1
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محمود واحدي 3سفره خانه سنتی واحدي15864
چکوسري

1003/6128513344908529112325070
09112310633

جاده خمام - اشکیک، کد پستی : 4345135864 رشت - کیلومتر 5

سفره خانه سنتی حاج 15965
احمد

جاده حسن رود به زیباکنار، چپرپرد زمان کدپستی : 803/61303133447568891133517723449138955احمد محمد زاده1

مهدي سیرتی 2سفره خانه سنتی سیرتی16066
نودهی

رشت ، سراوان ، روستاي دهنبه، جنب دستکش گیالن ، کدپستی : 2003/6123013336966409116086577
4337193136

سفره خانه سنتی و 16167
واحد پذیرایی تی بام

، کدپستی : 1003/612541391113501914164953698کمیل حسین زاده2 رشت ، گلسار ، ابتداي بلوار توحید ، پالك 28

- 803/6107101324226555علی اکبر سفري1سفري16268
4222454

رشت - جاده رشت به انزلی - خواچکین خمام.  کدپستی : 91133201394341988154

4- 80061113/301324262275صادق نعیمی1سلطان16369
0911136350

رشت - جاده رشت به انزلی - باالتر از صنایع پوشش - سمت چپ - سالن 4262886
پذیرایی سلطان- کدپستی434510

واحد پذیرایی و سفره 16470
خانه سنتی شاندیز

1003/6107113337114739113392593یونس قنبري3
09117091772

جاده پیربازار ، به سمت نوخاله، کدپستی : 4158634734 رشت-کیلومتر 4

سیار آذر شین ( مینی 16571
بوس سیار) 

43/61322131فاطمه کاظمی فر2
33551720

09111491739
مکان   ) رشت - بلوار شهید انصاري- کوي امام رضا - کوچه سوم - پالك 4
، رشت ، زرجوب ، امین ضرب، روبروي باشگاه ورزشی شهید  آشپز خانه) 

سید اسماعیل 1سید16672
موسوي

803/61272133456288909113313379
09215187978

رشت به الهیجان - انتهاي لولمان - سمت راست بریدگی اول - کدپستی 
4344118789

جاده آقاسید شریف، روبروي تاالر شاندیز ، 453/6120513335993409373771297سامان حسن بدري3سیه چومه16773 رشت-بخش مرکزي ، کیلومتر 5
کدپستی : 4194168585

نبی صالحی کرد 2شاتوت16874
آبادي ( اجاره از 

جاده سنگر، جنب پیر موسی ، کد پستی : 503/6131913345544489115443639 کوچصفهان - کیلوکتر 1
4346173739

1003/611941333121749بابک مهدي زاده1شورکولی16975
33121805

، کدپستی : 91113559334133834973 رشت ، گلسار ، بلوار توحید ، پالك 10

سفره خانه سنتی شیش 17076
برگ

احمد محمدي قنات 2
غستانی

، آج بیشه ، روبروي بانک تجارت کدپستی: 1023/6124913342589111323920 رشت ، بلوار امام رضا ( ع) 
4177843368

روستاي سکاچا - کد پستی 483/612650132572010043371مهدي فرهمند2صدف17177 سنگر - حنب پمپ گاز - کیلومتر 1

اعظم عاقل 1طاووس17278
کلسرکی ( کامبیز 

رشت - ، آقاي سید شریف ، روستاي کیتگر، کدپستی : 1703/61180133348212391133107244194138443

محمد حسن عابد 1عابد17379
دهبنه

شهرستان رشت-بخش سنگر-روستاي شاقاجی، کدپستی : 15003/61339133454222191113601964337115736

رشت جاده انزلی ، بعد از پلیس راه ، روبروي پمپ بنزین عاشوري کد پستی : 3003/6121213344224649171621216محمد صدیق برکان1غارنمک17480
4345112641

رشت - خواچکین خمام - کدپستی 28061041/3013222424954351قربان پورعاشوري1عاشوري17581

رشت، 1003/6107613345038569014572576عیسی یکه فالح2عمو نعمت17682 رشت - رشت رودبار  امامزاده هاشم-سراوان- کیلومتر 30
کدپستی:4338148897

تاالر و واحد پذیرایی 17783
قلعه

8503/613291334490688هادي قربانی1
34490689

جاده خمام ، کدپستی : 91113543494345198797 رشت، کیلومتر 4
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، کد پستی: 1803/6117813337730389122052385روزبه محقق کجیدي1فود کورت پانوراما17884 رشت ، گسار ، بلوار گیالن تقاطع توحید ، برج گلسار ، طبقه 8
4164684313

جاده کوچصفهان به الهیجان، کدپستی :4174114778...1503/61301139113315731هادي کریم آبادي1قصر شمس17985 رشت ، کیلومتر5

زینب ولی الهی 1کارن18086
میري

رشت - میدان قلی پور-کیلومتر یک جاده پیربازار، کد پستی : 7003/613241333717146-8337171494157833785

رشت - جاده سراوان - فومن ، کیلومتر یک جاده فومن ، کدپستی : 589111396001-1003/611701333483257حامد خانجانی زاده2کولمه18187
4194133903

رضا محی الدین 2کندو18288
رجبی

رشت - جاده انزلی ، بعد از پلیس راه ، کد پستی : 1003/61187133449144091972209464345137170

1503/610461334503960تقی پور غالمی1گلسر18389
34503784

رشت - 30کیلومتري جاده رشت قزوین- امامزاده  هاشم - پیچ شاه عباسی، 9111359928
گلسرك کدپستی 4338155875

1809123464667-2003/612771334428716اصغر صدوق1گیالس18490
09113480500

رشت - خمام - سه راهی خواچکین ، کدپستی : 4167743959

محمدعلی نظري 2گیالنسرا18591
نژاد

رشت - کدپستی803/61061133450339091113438524338147581 رشت به رودبار امامزاده هاشم- کیلومتر 30

خمام ، ابتداي رشت ، سه راهی خواچکین503/61122پروین فرحی راد1مأوا18692

مجتمع پذیرایی چند 18793
منظوره سامان

12003/612951334566433علیرضا مقدم فالح1
34566930

رشت , کوچصفهان , بلسبنه ، کدپستی : 91114979544137713173

سفره خانه سنتی 18894
چلوکبابی مجتمع غذایی 

4003/613251334557220صادق عسکري1
34556199

کوچصفهان - ابتداي کمربندي - کدپستی : 91268334764346138157

واحد پذیرایی و سفره 18995
خانه سنتی رویال 

2303/612551333509093مختار یعقوبیان2
33520452

، کدپستی : 91113204814143844154 رشت ، ابتداي ضیابري 2

-2503/612631333661493محمد در رشته1محرم19096
33666090

09111311093
33663906

رشت - بلوار امام خمینی - روبروي دانشکده دندان پزشکی- 
کدپستی4193976738

جاده رودبار، روبروي پمپ بنزین مصلی ، کد پستی : 5003/6126913336910409111367382مصطفی پوررضا1باران تی تی19197 رشت -کیلومتر 3
4187614119

رشت ، خشکبیجار ، روستاي بسته دیم ، کد پستی : 1203/61186133446317591123511034339175887حبیب یعقوب زاده3مشت علی19298

رشت- میدان مصلی بسمت میدان گیل50پورمجیبوارش19399

رشت-جاده خمام-جنب پمپ بنزین ملک فرنود ، کدپستی :8291923882604163896616-2003/613211333449581حمیدرضا کابل2هزار ویک شب194100

جاده انزلی منطقه چاپارخانه، کد پستی : 603/61345133442870291133421554348176933مسعود هماپور3هماپور195101 رشت، کیلومتر 20

شهرستان رشت - جاده سراوان ، فومن ، کیلومتر یک جاده فومن ، کدپستی : 589111396001-1203/611701333483257حامد خانخانی زاده2کولمه196102
4194133903

فروشگاه 197103 مامان پخت( 
نمونه عرضه غذاهاي 

سیده معصومه 
نجاتی

بیرون 
بر

رشت، ابتداي بلوار انصاري ، مقابل فرمانداري ، کد پستی :3/6113713331319599111483703
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شهناز احمد پور 2ملک صوفیان198104
صوفیانی

جاده انزلی، بعد از خمام ، چاپارخانه، کد پستی :9111388056...13شش ماه138 رشت-کیلومتر 20

سیده هاجر 2نازخاتون199105
سیدزاده

، پالك 1203/6105913336965109113309733 جاده رودبار ، روبروي پارك جنگلی فاز 2 رشت ، کیلومتر 15
166کدپستی : 4437114678

رشت -جاده الکان - یک کیلومتر بعد از پل طالشان- بلوار پروفسور حسابی 39111321786-3003/613361333445751محمدرضا زحمتکش1اسپیدرو200106
کد پستی : 4193199474

رشت ، لولمان ، ابتداي جاده آستانه اشرفیه503/61227معصومه اکبري2یکیکان201107

جاده انزلی ، بعذ از خمام ، چاپارخانه ، کدپستی : 8003/6109513345234609113346441میالد یوسفی2یوسفی202108 رشت ، کیلومتر 20
4348176129

فاز اول 203109 رستوران خزر( 
رستوران و کافی شاپ) 

809113822029-21034429297سید هادي رشیدي1
09118065130

رشت- شهر خمام - ضلع غربی کمربندي- کد پستی : 4341894878

شاه 204110 کاروانسراي الت( 
عباسی ) 

حسینعلی سامانی 3
پارسا

جاده رشت به قزوین،کدپستی :150033852071-39113312396 شت - کیلومتر 25

رودبار ، لوشان ، جمال آباد ، کدپستی : 12003/61060133464015691215782184466143848صفرعلی جهان تاب1گیالن خوراك205111

1403/611981333772025حامد فتحی1گیالنه206112
33772055

رشت - پستک گلسار ، کد پستی : 91244545434169814989

رضوانشهر ، پره سر ، بعد از دنیا چال ، روبروي هتل حوریان گیسوم، کد پستی 1003/6114213446121999355307544اصغر آقایی هشجین3الماس گیسوم2071
4386115811:

رضوانشهر- پره سر- ابتداي جاده نیروگاه ، کد پستی : 1191232077344383197474-5003/613161344601810یاشار مسیحی3مرجان2082

رضوانشهر ، پونل ، جاده بین الملل، جنب عرضه بازار دام1503/6128013446355549113335412مهدي زحمتکش1سیکاس2093

رضوانشهر ، پره سر ، خیابان امام ، جنب پمپ بنزین انعامی ، کدپستی : 1203/6115913446129079111814183آیت اله حسین پور1مهستان2104
4486111136

رضوانشهر- خوشابر50صمد خوشکار3دلنشین2115

603/61298133450299109116480496نجفعلی جعفرزاده3آبشار2121
9101031332

رودبار , سفید کتله دیزکوه کدپستی : 4468115817

ناصر گودرزوند 1آریا2132
چگینی

رودبار - لوشان- خیابان امام جنب پل فلزي…01326423556...250

جوادکشاورز سیاه 2آرش2143
پوش

قزوین - کدپستی 446614875…09111304563…6061057/3 رودبار - لوشان - پاچنار - کیلومتر 3

کیومرث 3البرز2154
صیام( مصطفی 

جاده قزوین403/6106809113330092 رودبار - پاچنار لوشان - کیلومتر 3

رستم آباد - جوبن - رستوران جوان- کدپستی 1203/61052133466712191133255184467116381جابر حاجی زاده1جوان2165

هواپیما) 2176 رودبار - پارك شهید چمران ، کد پستی : 3203/61097133462140091114911354461911979مهران جهانگیري1جهانگیري( 
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محمد اشتري 3خان داداش2187
ماهینی

رودبار - بلوار شهید انصاري - جنب پلیس 10+ ، کدپستی : 503/613281334265252-539126854248446813365

رودبار ، وسط بازار ، روبروي تاالر زیتون ، کدپستی : 603/61148133462111191145458244461613465وحید امانی آزاد3خوشمزه2198

رودباررستم آباد- ماندابان- رستوران 20061066/301326373053یوسف بامدادي1درفک2209 کیلومتر 20 رودبار - رشت به رودبار –
درفک - کدپستی 4464183611

9-2253/611851334626008مازیار بشاش1دوقلوها22110
09111363877

رودبار خلیل آباد ، روبروي جهاسازندگی ، کد پستی : 3462563644619141165

صدیقه میرزایی 1زیتون ( 2) 22211
اصل شیرکوهی

3503/613271334669165
34669171

امامزاده هاشم بعد از عوارضی اتوبان رشت قزوین - اسکولک- مجتمع خدمات 9115662702
رفاهی- پذیرایی طلوع مهتاب گیالن کد پستی : 4468146765

کامران نظامیوند 2سپیدرود22312
چگینی

جاده رشت به تهران - جمال آباد لوشان1501326353295

لوشان50مهتاب گیالن22413

سیدبشیر جعفري ماهک22514
( موقت فاز اول سفره 

3...34646744-59119357662
9113381318

، روبروي نیروگاه بادي - کد پستی  رودبار - منجیل -بلوار امام ( ره) 
4461683666

رودبار ,مشیر آباد کدپستی : 1203/61238135816149091154336854461991994میالد شعبانی3میالد22615

، کدپستی : 1003/61175133462401691162162414461975439امین معصومیان1سرچشمه 227162 رودبار- خلیل آباد ، خ امام خمینی ( ره) 

احمد معصومیان 1سرچشمه22817
کلشتري

جاده رودبار منجیل ، موشیرآباد کدپستی : 91113162414461991984...703/6116113 رودبار ، کیلومتر 2

رشت  - رودبار - باالتر از امامزاده هاشم - سفید کتله ، کدپستی : 503/610829111317032بیت ا... حسن پور2سرچشمه22918
4468113167

رودبار ، رستم آباد شمالی , اسکولک ، بازارچه دیزکوه353/610879111352432میرعیوب موسوي3سر سبز گیالن23019

رودبار -رستم آباد - 2403/6106313346725339111301230فروع الدین بهاري1سلیم23120 کیلومتر 20 رودبار - رشت به رودبار-رستم آباد –
ماندابان- کدپستی 4464185955

رودبار ، اسطلخ جان ، دریاچه گردشگري ، کدپستی : 1003/61224133468064091236365164451765644ایرج رنجبر3ماه نشین23221

علی اکبر گودرزوند 2صداقت23322
چگینی

12061065/301326373131
09112312064

کیلومتري رستم آباد رودبار - رستم آباد - جوبن - 3

رودبار ، رستم آباد شمالی، بازارچه دیزکوه، اسکولک ، کد پستی:303/61087133466943391114912714468116936میرعابد موسوي2صفاي طبیعت23423

امامزاده هاشم - سیاهورد50علی کشاورز3صفاي گیالن23524

8003/610601334610156صفرعلی جهانتاب1گیالن خوراك ( تاالر) 23625
09121578218

رودبار - لوشان - جما آباد- پاچنار -رستوران گیالن خوراك ، کد پستی : ....
4466143848
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رودسر ، خیابان شهدا ، بعد بیمارستن شهید انصاري ، روبروي پارك شادي، 503/6122013426983119111421411سید سجاد غالمی3آنتراکت2371
کدپستی : 4481711914

رودسر ، چابکسر ، جنب ائاذه گاز ، کدپستی : 1003/61179132667421091113408474488153361رحمت کاظمی مقدم2باران2382

بهنام آقاجان پور 2بهناد2393
گزافرودي

رودسر ، کالچاي ، میدان مطهري ، جنب اداره پست ، کدپستی : 2503/61282134268635093896573774491854455

چابکسر - سروالت لیموسرا - کدپستی 2003/61090134266004091134449344488153111خاور جوربنیان1خاور خانم2404

رودسر ، کالچاي ، شیرمحله ،، کدپستی : 891181488754484119888-6-703/612341342693974علیرضا باقروند2خان ساالر2415

عبداهللا رستگار 1خاله خاتون2426
اشرفی

2103/613511342674575
42674566

9119584830
09112429878

رودسر - چابکسر - جاده سروالت کد پستی : 4487145137

چابکسر ، 603/6103513426562469119437517رسول نوروزیان2حجت2437 کیلومتر 5 رودسر –جاده چابکسر-منطقه قاسم آباد سفلی –
کدپستی : 4483119857

50روح اله1داریوش2448

رحیم آباد، کدپستی :20061264/313585318119124255956رضا بذري1قزلسراي سفید آب2459 کیلومتر 15 سفید آب – رحیم آباد به اشکورات –

رودسر ، میدان معلم ، طبقه فوقانی ، مجتمه شیرینی تبریز کد پستی : 503/61172139111437089نقی قربان نژاد1قصر24610
4481966774

سینا حسین پور 3کاله فرنگی24711
اصلی

رودسر , انتهاي خ شهدا , روبروي هتل سیروس503/61254

رودسر - کالچاي ، واجارگاه ، روستاي سبزکویه کد پستی : 701391114211654483159136امیر علی کهنسال2کندوج24812

رودسر، چابکسر ، سروالت ، کدپستی : 791221094344488140200-3003/612861342660226علی ثباتی1گیالر سروالت249

طوبی حجام رضا 2عمو یعقوب25013
محله

رودسر ، ابتداي حسن سرا ، روبروي قصر دریا ، کدپستی : 503/6117813426397159112433463484113646

چابکسر - سروالت لیموسرا - کدپستی 391134280324488153179-3003/610911342660001عباس لطفی پور1دربند لطفی25114

رودسر - رحیم آباد - فقیه محله ، کدپستی : 2003/61116391188391364491162459رقیه شریف پور2لیالی25215

لنگرود، شلمان ، روبروي اداره نوغان ، کدپستی : 3/612284475153545ناصر فتوحی2ساحل25316

اسمعیل فکوري 3ستاره شهر25417
آزارکی

65....13427716229113423338
رودسر - رحیم آباد - روبروي بانک کشاورزي ، پاساژ ستاره شهر، کدپستی : 

4493159957
صدیقه شهیر به 1مریم25518

نیلوفر نیکوکار
بلوار امام خمینی روبروي پارك شهید انصاري - کدپستی : 2003/6110921342673955-69121360075 چابکسر –

4487157144
رودسر ، روبروي پارك مسافر ، مجتمع تجاري هوسم ، کدپستی : 3/612671342622200مژگان صعیدي1ك ك پالس25619

4481986507

سر
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رودسر ، کالچاي کمربندي ، کدپستی : 1503/61273134268534891289449214491996185هادي مهدي زاده2گیالکو25720

رودسر ، چابکسر ، قاسم آباد سفلی ، کدپستی : 1003/612871391124361924483118894حسین اصالنی2گیل چاشت25821

رودسر - رحیم آباد ، منطقه گردشگري سفیدآب...1003/6109301427701711حسن گل تبریزي1هزار و یک شب25922

10003/613331427626666جعفر محمدي سرده2وصال26023
09111438460

رحیم آباد - کیلومتر یک جاده اشکور7626666

603/61245134132622609357389850آذرچهره آل بویه1آذرچهر2611
09119447367

سیاهکل، ابتداي جاده دیلمان ، روستاي مهربن ، کدپستی : 443513910

جاده دیلمان، روبروي آبشار لونک، کدپستی : 903/6124813423250529113415424محمدرضا زمانی فرد2آبشار لونک2622 سیاهکل، کیلومتر 20
4435195155

سیاهکل ، دیلمان ، روستاي میاندشت کدپستی : 803/61217135852847491936610804439119113رحمان جهان آرا3آرین2633

برادران نظري) 2644 سیاهکل - دیلمان - اسپیلی , کدپستی : 803/61153134248403491114502104439133318محسن نظري3ستاره ( 

سیاهکل- دیلمان - اسپیلی - بلوار کوشیاردیلمی ، کدپستی : 1203/61174134248432191114501214421336614خیراهللا نظري3پیمان2655

رستوران پذیرایی 2666
مهرشاد

سیاهکل - بلوار آل بویه - جنب میدان دیلمان تاالر مهرشاد، کدپستی : 289111413292-2803/610491342327827جاوید کاکایی1
4431663591

سیاهکل - دیلمان - اسپیلی , کدپستی : 903/61144134248433991184295424431336485حمید نظرپور2حمید2677

سیاهکل ، روستاي کوجیل کدپستی : 10003/61199134232010791134378254438111897سحر حکیمی2سرآشپز بزرگ2688

سیاهکل، بخش دیلمان ، اسپیلی ، روبروي پمپ بنزین، کدپستی : 1003/6125913424843789113416284ساالر نظري1ساالر2699
4439133418

سید سجاد 3سید27010
حسینیان

سیاهکل - دیلمان - اسپیلی , کدپستی : 803/61222134248438491134317804431338819

803/61140134247064709116090263مریم روشن1زندگی زیباست27111
09112330013

سیاهکل-سد سنگر- حنب روستاي تازه آباد دوستالت کدپستی : 
4438134469

1003/612851334762163سید تقی موسویان1افشار ( جیرده) 2721
34762433

شفت ، جیرده ، کمربندي جیرده ، جنب تقاطع ، کدپستی : 91193719004354176199

جاده رشت به فومن - روستاي کالشم ، کدپستی : 623/6104413347755439113397544حسین رمضان صفت2حسین جول2732 شفت ، کیلومتر 12
4355154551

شفت -کیلومتر11جاده فومن رشت- باالتر از پلیس راه - 4003/6125913347722569111314401رضا دائمی1قصر شباهنگ ( تاالر) 2743
کدپستی4355134342

سوسن کریمی ، 2ققنوس2754
مدیر : همزه هاشم 

2503/613401334786922-
6933

جاده شفت، کدپستی : 91113175014354193594 کیلومتر 1

دهکده 2765 گلستان ( 
شبهاي شمال ) 

شفت ، مالسرا ، روستاي کالشم ، کدپستی :69111366772-2003/611951334773835رضا تهذیبی2
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رضا نیک نظر ( 2سپینود2776
جاده پلیس راه شفت. کدپستی : 2503/61335133477011391133644364355114344مدیر آمنه ابراهیمی)  شفت- کیلومتر 3

شفت ، مالسرا ، نوده پسیخان ، کدپستی : 1003/61200133477049691133272744355116120مهدي حسن زاده2نوده2787

سید مرتضی 1الف2791
2103/613321344321948موسویان سه ساري

صومعه سرا ، جاده بین الملل ، چهارراه خاکیان ، کدپستی : 4433846493037042424361134117

علیرضا اقدامی 1آفتاب2802
صومعه سرا, جاده عربان ، کدپستی : 2503/61313134433693391128260264361783589عربانی

مرتضی روشنی 1الماس2813
-1203/611751344352266دلیوند - سمیرا 

صومعه سرا به سمت تولم شهر - بعد از تاالر علیزاده کدپستی : 4435227791221020544367198338

صومعه سرا ، جاده بین الملل به سمت ضیابر ، سه راهی کلیدبر ، کد پستی : 2003/6108813443022019121432202معصومه حق پرست1بابا عطا2824
4365181183

صومعه سرا کدپستی : 603/61050139114333198مظفر حقدوست2برادران حقدوست2835 کیلومتر 10 صومعه سرا به جاده بین الملل-زرکام –
4361873774

2503/613121342322989تقی غالمی پور1پرستو2846
صومعه سرا - بلوار خرمشهر کد پستی : 09112820988443370234361998468

01823225256...110حمید پورنائب3پورنایب2857
09113822039...43618 - صومعه سرا - میدان انتظام - کدپستی  85383

2003/610491344379335عباس شفیعی1حاج عباس2868
09111858520

صومعه سرا - جاده پیرزاده به ضیابر ، روستاي شیخ محله - کدپستی 
4369157816

داوود غالمی 3چشم انداز2879
، کدپستی : 1503/6127213443622999111350334کالشمی رشت ، تولم شهر ، سه راه بازارجمعه ، ابتداي بلوار امام رضا ( ع) 

4363167988
18061088/33582201ایوب شیرین زاده2دوستان28810

09113835270
صومعه سرا - کدپستی  صومعه سرا به جاده بین الملل-کلیدبر- کیلومتر 15

4365147139
صومعه سرا803/611170182عظیم بهارمست3رهگذر28911 صومعه سرا به جاده بین الملل- سه راهی آبکنار - ضیابرکیلومتر 8

603/61256134430220209111491607مهدي نعمت خواه2غزال29012
صومعه سرا - سه راه کلید بر - کدپستی 091133021824365181164

صومعه سرا - کدپستی 1723/6125113443033259111322674سید حسن رضائی1کابانا29114 کلیدبر- کیلومتر 15 صومعه سرا به جاده بین الملل –
4365183914

قاسم اسماعیل نیا 2سفره خانه سنتی قصر نو29215
صومعه سرا - تولم شهر-دهستان هنده خاله- خیابان تاالب-روبروي پارك 99113339093-1103/613461344375988هنده خاله

حیات وحش سلکه- پالك 240- کدپستی : 4369144439
29316

سفره خانه سنتی ماه تی 
803/610901823744080عسکر داوطلب2تی

صومعه سرا - تولم شهر, سیاه درویشان09119849040

صومعه سرا - میدان انتظام ، کدپستی : 1003/61179134433737791118395054361991961منور بخشی نفوتی2شاندیز29417

3661069/33743220هادي حسین زاده2هادي29518
صومعه سرا09118822970 کیلومتر 10 صومعه سرا- منطقه شیخ محله –

صومعه سرا ، سه راهی کلیدبر503/61231018291192760483743220سیده نجمه هاشمی3یوسف29619

صومعه سرا ، کسماء، ابتداي دانشگاه روبروي اداره نوغان ، کدپستی : 2003/6122313443537009113822545میثم رونقی2میثم29720
436115986

1703/610921344305827مهرداد باهوش3مهتاب29821
صومعه سرا - جاده ضیابر -شارم ، کد پستی : 091183173074361163355
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فومن ، شهرك تاریخی ماسوله ، جنب آبشار3003/61236139111327243محسن شرفی3آبشار2991

سیده ملیحه 3برگ سبز3002
موسوي کلرمی

جاده ماسوله ، پیش حصار باال کد پستی : 3003/61189133473065091123848744357165945 فومن ، کیلومتر 4

شرکت طلیعه 3تیکا3013
نیلگون کاسپین 

جاده رشت - روستاي الدمخ903/613149118292646 فومن - کیلومتر 5

فومن ، خیابان امام خمینی ، کدپستی : 2003/61342133472102291133463354351716895حسن رضایی فومنی2پارس3024

جاده، قلعه رودخان، نوگوراب503/61320محمدباقرحبیب پناه3دربند کوچولو3035 فومن ، کیلومتر 3

سید علی آل 2دلفین3046
شفیعی

1603/611411334738799
34738132

فومن -انتهاي خیابان ابوذر- واحد پذیرایی دلفین ، کد پستی : 91113982194351887363

فومن , جاده ماسوله , ماکلوان باال503/61297بهزاد زیرانی3چشمه سار3057

3068
واحد پذیرایی و سفره 

خانه سنتی زیتون
شهریار میرزایی 1

اصلی شیرکوهی( 
2503/6131113347504939111316002

09124348544
فومن ، گل افزان ، کد پستی: 4351185199

سفره خانه سنتی سایه 3079
سار ماسوله

محمد ابرهیم شفیع 2
پور

فومن به ماسوله-  الرچشمه روستاي آغوز کله ، کدپستی : 603/612259111327225 کیلو متر 27
4357191151

فومن- جاده فومن ماسوله- 12کیلو متري ماسوله - گیله وندرود...6061119/309119329104سید ناصر بشیرزاده3سردارجنگل30810

فومن - جاده ماسوله603/612580132860قاسم علیزاده3میرزاکوچک خان30911

ایراندخت 2گیل بیج31012
یکتاپرست

فومن ، خ عالمه طباطبایی ، نرسیده به مجتمع اداري شهید افتخاري ، کدپستی 1003/6125113347258639356198446
4351759869 :

01327237000...80حسین سندي1شقایق31113
09113322027

فومن - اول جاده ماسوله - تاالر رستوران شقایق - کدپستی 72370004351914599

31214
سالن  فاز اول)  قصر سفید ( 
ضیافت ، رستوران، کافی 

شرکت توسعه 3
فومن ، سند ، جاده سراوان ، کدپستی : 391113282104351895733-50034726490گردشگري فیامین خزر

محمد رضا غالم 2هفت اقلیم31315
نیاي فومنی به 

جاده ماسوله ، روستاي شیرذیل، کدپستی : 1203/61330135810357591113821894358131439 فومن، کیلومتر 5

الهیجان ، خیابان کمربندي ، نرسیده به میدان شیخ زاهد ، کدپستی : 3003/6128313424222669112415876حسن آشوري1آشور3141
4414993738

روبروي شیخ زاهد 2003/61101014142262784226289علی رضا مظاهري1اکبر جوجه3152 الهیجان - جاده الهیجان به لنگرود کیلومتر 2
- کدپستی 4414113111 گیالنی( شیخانبر) 

1003/611021342425124تقی جهانی2اکبرجوجه جهانی3163
09113443430

الهیجان - جاده الهیجان به لنگرود شیخانبر - کدپستی 4415133783...

الهیجان، بعد از میدان گیل ، روبه روي ورزشگاه مهر ، کدپستی : 1003/61264134242224491134461904414943150حسین یعقوبی2اکسیر3174

ابوالقاسم بهزاد 3بهتر پزان3185
قویم پرور

503/612479111414593
2573334

الهیجان - لیالستان
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سید علینقی 1پارس3196
میرحیدري

الهیجان-لیالستان کدپستی : 9003/613411342367930-991114115214415123662

حسین احمدي 1تخت جمشید3207
کلشتري

4003/611181342370563
09112453172

کد پستی : 423705614415167457 CNGالهیجان - منطقه دیزبن، جنب ورودي

جاده لنگرود , دیزین، کد پستی : 6191114378274415163111-23/613001342370460ناصر فروغی راد3تورنگ3218 الهیجان , کیلومتر 6

503/61269014191176512250142ناصرفالح بردبار3دایی صفا3229 الهیجان - دیزبن2252480

803/613231342238343مهران قلی نژاد2معجزه32310
42238544

الهیجان - کمربندي - نرسیده به دانشکده سماء ، کدپستی : 91952177964419993486

2003/6118213424279719111446659روح اله محبوب1داریوش32411
09375316213

الهیجان - کمربندي ، توحید شرقی ، روبروي ترمینال، کد پستی : 
4414964971

الهیجان، ابنداي خیابان خزر، جنب سوپر ماکت سوگل، کدپستی : 1503/6120313423320169111414338بهمن منصوري2دربار32512
4414864141

واحد پذیرایی و سفره 32613
خانه سنتی دست چین

الهیجان ، دهستان آهندان ، روستاي کوره بر، کدپستی : 3003/61252134242582291134225044416119614حمید آقاجانی1

فروزان زینعلی 2روشن بهار32714
تاجانی

الهیجان - کتشال ، کد پستی : 1803/61326134229631591285996034414864941

جاده لنگرود - روبروي هتل فجر - کدپستی 1503/3106213424259659111412330شاپور عسگري1ستاره گیالن32815 الهیجان - کیلومتر 4
4415134115

پیتزا آفتاب و سفره 32916
خانه و سنتی مهتاب

ممتاز 2703/611051342422222حسن گلی پور1
42424444

09111446025
42424817

- پشت پیتزا  الهیجان - بلوار امام رضا - روبروي استخر - نبش گلستان 15
آفتاب - کدپستی 4414919369

1503/613541342422030وحید مدنی2سپیدار33017
42427038

الهیجان - میدان شیخ زاهد ، بعد از پل هوایی ، کد پستی : 91114316134415133494

رامین خورسند 1سیمرغ33118
جاللی

5003/613041342420312
42424493

الهیجان ، میدان گلستان ، ابتداي ورودي شیخ زاهد، کدپستی : 9121069711
4415978385

واحد پدیرایی ، سفره 33219
خانه سنتی و کافی شاپ 

الهیجان - بعد از میدان انتظام ، ابتداي بلوار شهید انصاري ، کد پستی : 3003/6118413422331349111414829زهرا شعبان زاده1
4419944339

شرکت رویایی سبز 1تاالر پذیرایی شهرزاد33320
مدیریت  الهیجان ( 

الهیجان ، جاده لنگرود ، هتل فجر ، کدپستی : 2003/612404415111132

الهیجان ، کدپستی : 903/6103613423700439354560390عبداله امیرپور2فریدون33421 کیلومتر 5 الهیجان-جاده لنگرود –منطقه دیزبن –
4415165399

3003/612601342367900علی اولیائی فشتمی1فرین33522
42367899

الهیجان ، جاده لنگرود ، جنب هتل البرز ، کدپستی : 91124548594415111349

الهیجان ، لیالستان، مجتمع تونل، طبقه ششم ، کدپستی : 2003/61226134236798091114122454415855915بیژن حاتمی2لیان33623

الهیجان , رودبنه , خیابان ملت503/612990141مهدي داداشی1مهدي33724

ناهید مهدي دوست 2موژان33825
، به مدیر نوید 

3503/613491342296678
42296673

الهیجان، جاده کوه بیجار ، دوراهی علیسرود، کدپستی : 91114017114437164575
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الهیجان - کدپستی 703/6112313423683979112448292نادر حقیقت1ولی33926 جاده الهیجان به لنگرود لیالستان- کیلومتر 8 کیلومتر 5
4415116355

الهیجان، بعد از میدان گیل ، توحید شرقی، نبش گلستان 851398/02/121342427558911145547037محمد سالمت زاده1کاریز34027

، کدپستی 1203/61257134298091114111874415984186صادق آذرگون1وحید34128 الهیجان ، بلوار امام رضا ، گلستان 4

الهیجان ، بلوار امام رضا ، نبش گلستان نهم ، کدپستی : 803/613431391182669974414918817زهرا زنگانه2هفت34229

واحد پدیرایی ، سفره 34330
خانه سنتی ملل

الهیجان ، کوچه گلستان پانزدهم ، کدپستی : 2003/61250134242820091176495974414919466نرگس محبی رضائی1

، کدپستی 1503/612021391114145374414913994حسین ملک زاده2ملک34431 الهیجان ، بلوار امام رضا ، گلستان 1

الهیجان ، کمربندي ، روبروي سردخانه زم ، کدپستی : 1591114123724414918120-1303/612211342428614مینو نصیري مسلم2نایب34532

الهیجان ، لیالستان ، بعد از شرکت ماشین سازي میرنظام، کدپستی : 1003/6124613423672409118120012عرفان صمدپور2کهکشان34633
4414968849

مجتمع پدیرایی بین 34734
راهی پارس

شرکت پارس آواي 1
گیل ( مدیر عاملی 

الهیجان - لیالستان - کدپستی :  12003/613411342367930-991114115214415113673

الهیجان - رستوران احسان - کد پستی 603/6110713524907749113449463اسمعیل افضلی3احسان3481 لنگرود - تاش محله - کیلومتر 4
4477149478

معصومه خموشی 1آرامش3492
لنگرود، میدان شهید امالکی ، بلوار دهگان ، کدپستی : 1703/612651391134472634471333538درویشانه بري

میثم مهدي پور 2آتش3503
لنگرود، لیالکوه ، میان کوهنورد انتهاي آسفالت ، کدپستی: 503/612411391977026974477153179دیوشلی

لنگرود - کدپستی ...4061236/3135291331علی بابازاده2بابا طاهر3514 جاده لنگرود به الهیجان - تالش محله کیلومتر 2
4477149135

-1403/611471342583306علی عابدینی2پوریا3525
لنگرود - اطاقور- خ امام خمینی، کد پستی : 4258462891134442614479193638

علی اصغر محمد 2دهکده3536
لنگرود , دریاسر , یعقوبیه503/61238علی نژاد دریاسري

لنگرود ، چمخاله ، خیابان توسکا ، خیابان پردیس ، کدپستی 2003/61174134250387992113758454471156962فاطمه بنده خدا2دریابانو3547

لنگرود ، ابتداي جاده کومله ، کدپستی : 1353/61229134258094493911377044471675219میالد قربانی2هماي3558

لنگرود- لیالکوه-جاده مالط ، کدپستی : 603/61228134257804291184289284477165174رقیه محمدي جو3هفت خوان3569

لنگرود دریاسر4003/61234014291183452995210215اسماعیل حقگو2قصرشادي35710

لنگرود - بعد از آژانس سیمرغ - رستوران خاطره 803/6111713425820159113429236علی نقی قربان نژاد2خاطره35811 کیلومتر 1 لنگرود- دریاسر –
، کدپستی : 4471633791

لنگرود ، شلمان ، روبروي اداره نوغان، کدپستی : 503/61228134151377691114373134475153545ناصر فتوحی2ساحل35912
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سید احمد هاشمی 2سجاد36012
پور

لنگرود...4061038/301425291811 کیلومتر 6 تالش محله – لنگرود –

جمشید خوش 3گل یاس36113
نشین

503/612451332471347
09119453177

تالش محله 4477149966... جاده الهیجان به لنگرود کیلومتر 2

903/61033/30142529136409118494001شهربانو پورحسینی2میالد36214
09113454412

لنگرود کیلومتر 3 لنگرود- تالش محله –

مهدي علیدوست 1وصال36315
شرفشاده

12002/6112195245563-62
9111414159

لنگرود چمخاله کیلومتر4،

لنگرود- کومله، خیابان شهید پاسبان، مجتمع تفریحی استخر کومله ، 1003/6113813425743029116372329میالد بامیان3رستوران سنتی جزیزه36416
کدپستی : 4476131940

783/611081425363200رضا محمدي زاده2سفره خانه باغ سبز36517
09119442926

کیلومتري لنگرود... لنگرود - لیالکوه - بطرف جاده مالط 4

محمد محمدي 1حاجی بابا36618
بندري

لنگرود - میدان شهید نورانی - نبش خیابان شهید رجایی2163/6110914291114436945363210

لنگرود ، چاف و چمخاله ، میدان اصلی چاف ، کدپستی : 503/61253134259653691134247914471115433صفر مرادپور1خزر چاف36719

لنگرود ، دریاسر ، بعد پمپ بنزین ، کدپستی : 1503/61276134258177692173299394475161659علیرضا ده دهی1ساراي36820

فاقد سفره خانه غریبه36921
درجه

لنگرود - لیالکوه...703/6126291114343694ناهید شعبانی

لنگرود - لیالکوه1503/61239خدیجه شعبانی1سفره خانه میراث37022

یوسف بابوئی 3سفره خانه سنتی نارنج37123
دیوشلی

لنگرود ، لیالکوه ، جنب کارخانه چایسازي دباغی، کدپستی :91174834744477153961...1003/6112413

لنگرود ، کومله ، کیاکهان، ابتداي جاده املش ، اطاقور کد پستی : 1203/61256134173097291124267354473114181فرهاد فرجی2شیر فرهاد37224

هادي کاظمی 3مهران37325
مقدسی

لنگرود - لیالکوه - جنب کارخانه چایسازي دباغی، کدپستی : 1203/61235134257873591161561864471784598

لنگرود- لیالکوه503/6126701829119466905اعظم پورحسین2پدیده37426

ماسال - میر محله ، کد پستی : 69112828785438115977-30003/611661344690333رعنا حیدري1پاتریس3751

2203/6111513سید هادي رشیدي1خزر3762
44662515

09113822029
ماسال - خ انقالب - کدپستی 4381846141...
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فاکسثابت / همراهکد

آستارا ، محور آستارا ، اردبیل ، روستاي کشفی، کدپستی : 4393137631..563/6118109116099014پروین عین الهی3آستارا چاي11

2503/612711344802955سامره عسکري1اکبر جوجه22
42802966

09196435329
09113570292

آستارا - روبروي پلیس راه

آستارا - خیابان خرمشهر ، کدپستی : 2003/61183134483071091135702924391656516سعید صیدانلو2اکبر جوجه33

جاده آستارا اردبیل -رستوران بوستان صفاي نعمت - کدپستی 303/6110413448550099112817585فرض اهللا حقی اصل3بوستان با صفاي نعمت44 کیلومتر 35
4399138771

کیلومتر12جاده آستارابه اردبیل-روستاي صیادلرخان بالغی رستوران جاوید 9112836877...513/61006اصغر صلحی مقدم3جاوید55
کدپستی 43971

سید یوسف وجدي 2ضیافت ( سفره خانه تک) 66
تولون

آستارا- امامزاده قاسم - رستوران جنت ، کدپستی : 1003/61001134485635291495427784395131988

جاده ویرمونی-نرسیده به سه راه بیجابین ، کدپستی : 1503/6133413448234849113827800رحیم اندرونی1شالر77 آستارا-کیلومتر 1.5
4391137765

مجتمع 88 ستاره استیل( 
پذیرایی) 

آستارا ، عنبران ، روستاي ویرمونی ، کدپستی : 5003/61197134485813891188540294394157696فرانک پیشاره1

گردنه حیران - بین راهی چهار فصل ، کدپستی :91118403824397131691...723/6100713اسماعیل سپهر نژاد2چهارفصل99

آستارا ، گردنه حیران ، جنب تله کابین، کدپستی : 1203/610791393625600524399143120زهرا کبیرخواه2حیران سبز فتحعلی زاده1010

جاده آستارا اردبیل - گردنه حیران - رستوران خزر - کدپستی 7661110/3134485500691128143494399118661آیدین کامیابی2خزر1111

5061003/31344856234داریوش فرهنگی3داداش آباد1212
09118141256

آستارا - داداش آباد - کد پستی 43651... کیلومتر 5

23503/6116913448502529114634483الهام فکري1روحی1313
فکري

آستارا -کمربندي سابق ، روستاي قلعه- کدپستی 4391614175

جاده تالش  - قره سو1003/61318رجب کاویانفر2رجب1414 آستارا -کیلومتر 15

رستوران و کافی 1515 رومی ( 
شاپ) 

4503/612151344822211فرشاد میزانی پور1
44822213

آستارا ، ابتداي بلوار جانبازان ، کدپستی : 91138314724391773959

آستارا ،عنبران ، روستاي خانه هاي آسیاب ، کدپستی : 1003/61209135835123491128153494393143456نیما رهایی2رهایی1616

603/610081344856346یحیی شادمان پور2زیتون1717
09112810811

کیلومتري شهر آستارا - کدپستی ... جاده آستارا- منطقه داداش آباد - 5
4395139167

کربالئی عیسی 3سبز1818
خوش لقا

آستارا-امامزاده قاسم-جنب کارخانه صدف سابق - رستوران سبز ، کد پستی : 13448006222...54
4395123161

آدرس بین راهی
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آستارا - جنب امامزاده قاسم  -رستوران صدف کدپستی 4395134364...10061265/3018244856260مهدي خوش لقا1صدف1919

گردنه حیران - ونه بین   -رستوران صفاي ونه بین - کدپستی 1203/61084134483109591138191004399139575احمد شعبانی2صفاي ونه بین2020

جاده آستارا اردبیل - گردنه حیران - رکد پستی : 439116491...2003/61083139141570919بهنام ظفر دار3مروارید حیران2121 کیلومتر 35

- 6061009/3018244891085حبیب خدادادي3عارف2222 4
09119811647

آستارا - گردنه حیران -منطقه آق چاي رستوران عارف - کدپستی 43991...

09113830025...10061083/3افشین فتحعلی زاده2فتح علی زاده2323
9144537664

گردنه حیران - حاج امیر باال -  جنب کارخانه پودر ماهی  - رستوران فتحعلی ...
زاده  -کدپستی 4391794681

3/61263رباب ارشادي2فرزین2424

جاده آستارا  اردبیل  -گردنه حیران -رستوران گلستان، کدپستی : 1603/6108613448550629119824581باب اهللا حقی اصل3گلستان2525
4399117784

جاده آستارا اردبیل -گردنه حیران -رستوران معاش اصل وپسران 843/6107813448551669904284431شهریار معاش اصل1شبهاي حیران2626 کیلومتر 25
کدپستی 4399111311

نوروزعلی کوشش 2نوروز2727
دوست

403/61085...09141521286
09111842881

جاده آستارا - اردبیل - گردنه حیران- روستاي بیج-رستوران نوروز - ...
کدپستی 4391144369

1503/611881344835377فرزین وفایی2وفایی2828
44833377

، جنب پایانه مسافربري ، کد پستی : 91118253774391665841 آستارا ، خیابان امام ( ره) 

آستارا، شریعتی بعد از مدرسه توحید ، کدپستی : 1003/61269134482043991257531374391876539داوود سالم2کاج2929

آستارا- جاده تالش- آستارا- روبروي پلیس راه6003/612719111831178محمد منظري1کاسپین3030

1203/611431342130505ابراهیم علیخواه2آنا311
42130606

- بطرف الهیجان ، کد پستی : 9115520600 آستانه اشرفیه - میدان امام حسین ( ع) 
4441678589

آستانه اشرفیه ، میدان جمهوري ، کدپستی : 1503/61278134212505091124209114441715159محمدرضا گرامی2باغچه سرا322

سارا فالحت گر 2بشیر333
خوشحال

آستانه اشرفیه - کیاشهر - محور دستک ، کدپستی : 2003/61173134285961391171075824448155358

آستانه اشرفیه ، روستاي تاره آباد، خوشکاروندان ، کدپستی : 303/61258133457464591150111564441165175عباس فرهو3پدر بزرگ344

ابراهیم سرا- پیر بست لولمان-5کیلومتري آستانه -کته پزي دائی محسن...3061013/301325263287محسن صفري2دایی محسن355

آستانه اشرفیه، میدان جمهوري ، روبروي مجتمع دکتر حشمت ، کدپستی : 2503/6124313421255409112406320آرمین ایمانی2دلفین366
4441877311

جاده رشت به آستانه  - روستاي تازه آباد آستانه رستوران دیر مینا...4003/6101101325263268غالم رضا دیرمینا1دیرمینا377 کیلومتر 3

مجتمع پذیرایی سفره 388
خانه سنتی بین راهی  

، باالتر از نیروي انتظامی ، کد پستی : 3003/6124213428234599118446545محمد کریمی1 کیاشهر ة خ امام خمینی ( ره) 
4447143449
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آستانه اشرفیه ، روستاي دستک ، لوخ باال کد پستی :   1703/61100134285956591124229944304448168371رضا گلشاهی کریم1گلشاهی399

فرنگیس همرنگ 2ستاره گیالن4010
چوالبی

جاده رشت  آستانه-تازه آباد خوشکارمندان -رستوران ستاره گیالن...423/6101201325263282

آستانه اشرفیه , کیاشهر , خیابان دریا503/61040حمید موسی زاده3سفره خانه سنتی بوجاق4111

سفره خانه سنتی و باغ 4212
رستوران قصه شب

ابراهیم سعیدي راد 1
- مدیر : محمود 

8003/611451342129090
42129191

آستانه اشرفیه - میدان جالل الدین اشرف ، ابتداي جاده کیسوم ، کد پستی : 9117579460
4441775877

آستانه اشرفیه ابتداي جاده الهیجان80014242125157علی کیا3سفره خانه سنتی وارنا4313

جاده کیاشهر503/61309فواد کریمی گوهري3فواد4414 آستانه اشرفیه ، کیلومتر 2

1003/612761334573283مهدي فرهو1فرهو4515
34574049

5کیلومتري آستانه اشرفیه روستاي خشکاربندان چلوکبابی فرهو کد پستی9113445871
4441143795

واحد پذیرایی و سفره 4616
خانه سنتی ققنوس

1003/61340134216634309114286272مجید حافظی1
42166118

آستانه اشرفیه- ابتداري جاده کیسم- روستاي امشل - جنب دانشگاه 
مهرآستان کدپستی : 4444185985

2003/61274139113840806کامران کریم زاده1کامران و کامبیز4717
09118374890

آستانه اشرفیه ، کیاشهر ، ابتداي الکوژه ، کدپستی : 4443171157

مجتمع پذیرایی بین 4818
راهی کاك حمید

زهرا علی پور پور 2
کورکاء

50

املش، بلوار میرزا حبیب اله املشی، کدپستی : 1203/61281134272669091134240434495187748قاسم گشت پرور3قصر چوبی491

املش- هلودشت50موسی خالوییگلپر502

803/6117713445608179122227222علی افشار بکشلو3آدم511
09127010495

،روبروي ذوب آهن شرکت خزر تولید ،  بندرانزلی ، جاده آستارا ، کیلومتر 14
گدپستی :4314163556

بندرانزلی، غازیان ، روبروي پایانه کامیون داران، کدپستی : 3003/612311344425556911181100403811547921فاطمه شاه بداغی2اکبر جوجه ماهان522

بندرانزلی-خیابان اطباء ، کدپستی :2003/61152134443373091211281444315849638مسعود صالحی1ایران زمین533

باغ رستوران کاخ موزه 544
انزلی

بندرانزلی، محوطه  حیاط کاخ موزه انزلی ، کدپستی :1003/6109813445124029117213277امیر حاجتی2

بندرانزلی ، خیابان اطباء کدپستی : 1791220238354315849964-1703/611541344434316سینا نجفی1بار کاز555

بندرانزلی، خیابان پاسداران ، بعد از هتل کادوسان ، کدپستی : 2003/612206134455297093710081614314933646محمد معصومی2باغچه566

1503/612131344424112رضا صیاد2تی نان تی کباب577
44421373

بندرانزلی ، غازیان ، روبروي شیالت ، کدپستی : 91118117854315638165

کدپستی : 1503/61192134450458191188881214318895386محمد عباسی غریب2قبیله عشق588 CNG بندرانزلی ، بشمن ، جنب
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803/610221344514100غالمرضا فاطمی نیا1نیلوفرآبی599
09111811013

- داخل تاالب ... بندرانزلی- کوچه شهید کشوري جنب استادیوم ورزشی پالك 1
- اسکله نیلوفرآبی کدپستی 4317879713

جاده زیباکنار4422858-303/6124313291198453870132آقا امیرمحبوبی2موج6010 بندرانزلی-سه راهی حسن رود- کیلومتر 1

محمود جهدي 1موالنا6111
استانچین

بندرانزلی ، غازیان ، نرسیده به بازار گیالن ، کدپستی : 1503/61164134442008491118685434369188459

بندرانزلی ، جنب پل تاریخی غازیان ، کدپستی : 3003/61233134451140191150008644317843351طیبه علیزاده دلچه1مارینو6212

01825225060...450فاطمه صیادمنش1گیشه6313
09111815218

...43198 - بندر انزلی - خیابان پاسداران  - کدپستی 83393

01813282227...140ایرج حق پرست2ضیافت6414
09113330064

بندرانزلی - حسن رود نرسیده به پلیس راه...

01822352521...500صادق تجا1صدف6515
2352028

جاده آستارا - سنگاچین - کدپستی 43141... بندرانزلی - کیلومتر 12

حسن رود-روبروي پادگان نیروي دریایی رستوران وسفره خانه سنتی گیالر - ...6261042/301823282330حمیدرضا آباد2سفره خانه سنتی گیالر6616
کدپستی 4335115317

1344441888...140محمد علی صیاد1سینا6717
44441999

بندرانزلی : غازیان ، روبروي پمپ بنزین، کد پستی :9111814014

جاده حسن رود به زیباکنار ، چپرپرد زمان503/61303احمد محمدزاده2حاج احمد6818

1203/611721344425151آراز خوشدل1دریاکده6919
44423009

بندرانزلی ، ورودي شهر ، باالتر از خیابان شهید نامجو ، کد پستی : 9111838440
43316996949

مهدي فالح کهن ( 1پارسی7020
مدیر حجت فالح 

بندرانزلی-طالب آباد، جنب پایانه ، کدپستی: 1003/61091134451030591118465114317954699

مسیب عاشوري 1رستوران حاج مرتضی7121
الرسري

بندرانزلی-بلوار آیت اله پیشوایی ، کد پستی : 3303/613701344444410-1191118150434316865595

15061039/301813282334ناظم رضائی1رضایی7222
09111814091

انزلی روبروي پادگان نظامی 3283897 کیلومتر 10 منطقه حسن رود – رشت به انزلی –
حسن رود - کدپستی 409617058

بندر انزلی - آبکنار - خ پاسداران - جنب ساحل تاالب ( اسکله آبی) 50پاشا آبکناري2پهنه آبی7323

- جنب زمین ورزشی شهداي 603/6100513445672519111852963فرج ا..نراقی2پرویز7424 بندرانزلی - جاده انزلی - آستارا - کیلومتر 20
کپورچال - کدپستی 4333115195

جاده آستارا - منطقه کپورچال - کدپستی 823/6100413445672669113373008محمد کوچکپور1پرستو7525 بندرانزلی - کیلومتر 20
4333111841

جاده آستارا جوکندان - انوش محله71-01824353770...120ساسان فرح بخش1اقبال761 تالش - کیلومتر 7

تالش - بلوار ولیعصر -  جنب اداره اوقاف و امور خیریه ، کد پستی :  1503/6112813442344199111830281شهریار پورسیدیان1آق اولر772
4371683193

1003/610161344215222عبدالکریم شریفی1اکینچی783
44216522

آستارا - کدپستی 91118362314378184864 تالش چوبر کیلومتر 25
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803/61230139111833350توماج جالل نیا3باغ تالشان794
44290116

تالش، اسالم، سه راهی خلخال، کد پستی : 442901164373141189

تالش - جوکندان اول-کد پستی  2003/61151134427602291118333504375137140فهیمه افتاده3باغ تالشان 8052

رشت ، کفتررود ، کدپستی : 4003/611761391133192524165191145حسن قربانزاده2باغ سبز816

تالش ، بلوار پردیسان ، کد پستی : 1203/61094134422495491118390904371874991ابراهیم فلک دشتی2بردیا827

تالش ، بلوار نیایش ، کد پستی : 423/61196134424058893396203174371996027نقی عباسقلی زاده3ترنج طالیی838

تالش - ببلوار تالشان ، طوالرود ، کدپستی : 2003/61136134424148291118138294371143359محراب خدادادي1شاطر عباس تالش849

2303/6116513442679359111822107صادق عباسقلی زاده1طلوع خورشید8510
09113818934 (

کیلومتر یک جاده گیسوم به تالش ، کد پستی : 4389163193

، کدپستی : 91118340104373188545……803/61025ایمانعلی پور رضوان3پور رضوان8611 اسبه ونی )  اسالم به خلخال (  تالش- کیلومتر 30

تالش ، اسالم ، جنب بانک صادرات503/61246فرامرز پور محمود3تک ستاره شمال8712

تالش-کیلومتر 35جاده تالش آستارا-شیر آباد- کدپستی 15036120813421051391138250164379169138دالور فرزانه شیرآباد3فرزانه8813

تالش-بلوار امام رضا - روبروي ورزشگاه پوریاي ولی - کدپستی 2503/6111401824232422غالم رضا حجازي فر1گلستان8914
4371878378

گیسوم کدپستی : 1003/6131791793643504389159395مریم راستی2یاس گیسوم9015 رضوانشهر به تالش –

- 150369201824424451اسد ملکی2گلسرا9116
09113851171

- کدپستی 0004043853... آستارا - منطقه حویق کیلومتر 30

703/612521343257380بهنام پورحبیبی3محبت9217
09113813550

تالش ، کد پستی : ... منطقه کشلی- کیلومتر 25 تالش - تالش به آستارا –
4377194487

تالش ، ابتداي کمربندي اسالم ، جنب اتاق سازي پورصادق ، کدپستی : 11003/6128413442325279111822107صادق عباسقلی زاده2میجمع9318
4373116137

لیسار محله اول ودوم، بعد از دادگستري، چلوکبابی منظریه ، 1003/6110313442889299113817497گلستان جلیلی2منظریه9419
کدپستی4376195534

903/612621333874676فاطمه کلبادي نژاد3اکبر جوجه951
33874686

، آدارسازي نرسیده به شرکت کاله ، کدپستی: 9111772529 رشت ، بلوار امام رضا ( ع) 
4174113585

رشت ، سنگر ، بلوار امام حسین ، بن بست هادي زاده، کدپستی : 1303/6116713345260609111495249حسین فرزانه جوبنه1ایندو962
4336142005

مریم حسین نیاي 2امیر973
کتیگري

رشت ، خمام ، روستاي اشکیک ، روبروي مسجد شهدا ، کدپستی : 1803/61244133449180309111362150
4345137168

میر هاشم ابراهیمی 3آریان984
گرفمی

1203/6121613337005279113321300
09216575148

رشت ، بعد از پوشش ، روستاي خاجان چهاردانگ ، کدپستی : 4173117497
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جاده خمام ، سوقه جنب داروگر، کدپستی : 4503/61353133449144391113593014164116411رضا احمدي سروانی1آرش995 رشت، کیلومتر 5

آبشار ( واحد پذیرایی و 1006
تاالر) 

رشت ، فلکه قلی پور ، جاده پیربازار ، تخته پل ، کدپستی: 491113231534163148889-10003/612111333715991حسین روحی2

واحد 1017  ) آالچیق درختی
پذیرایی محیط گردشگري 

مرتضی مالئی 3
جیفرودي

رشت ، خمام ، روستاي دهنه سر شیجان ، کدپستی : 1503/612391391133895744348156611

رستوران بین راهی اکبر 1028
جوجه

1003/6120413336966419117857300سروش ستاري1
09112780236

رشت ، سراوان ، جنب دستکش گیالن ، کدپستی : 4337193136

2003/612751334462127غالمعلی رضائیان1آرمان1039
34460010-11

رشت - خشکبیجار- خ مطهري- روبروي بخشداري -جنب پارك - کدپستی 9111354075
4339165465

رشت - سه راه پاستوریزه ، رستوران اردشیر ، کدپستی : 3001.4E+07133382020191133344264186874575مجید کشاورز1اردشیر10410

جاده انزلی ، کد پستی :7003/6135313344914439111322089سعید اسالمی اقدام1ارکیده10511 رشت ، کیلوتر 2

جاده تهران - روبروي شرکت ایران گاز، کد پستی: 803/6107313166613499122471076مهران انصاري2اکبرجوجه گیالن10612 رشت-کیلومتر 4
4199613115

خمام- ابتداي جاده خمام- سه راه خواچکین ، کدپستی : 2003/61277133442956091113659164341697536عظیم یگانه1چیاکو10713

رشت - نرسیده به کوچصفهان ، بلسنبه ، کدپستی : 3003/61177133456684991113423464347118313حسین مصطفی زاده2ایرونی10814

رشت- بزرگراه رشت به بندرانزلی ، جنب پل روگذر خمام ، روبروي سازمان آب 1203/6130613344208029111352131بابک فالح زاده1بابک10915
، کد پستی : 4341696799

رشت ، خمام ، اشکیک ، ایستگاه هاشمی ، کدپستی : 1003/61219133449100091974725954345138734نوید انساندوست3برکه11016

سید بهنام سید 2واحد پذیرایی بهرام11117
سعادت

رشت خمام سه راه خواچکین ، کد پستی : 503/61308134243288291133106464341698944

احمد هادي پور 2بلدرچین11218
رشت آبادي

کوچصفهان - پیربست لولمان روستاي رشت آباد - کدپستی 603/61032133456355391123272554344141447

-703/6105901316696510حسن تبرایی2بهدشت11319
6696193

رشت به تهران - مقابل پارك جنگلی - فاز 2- کدپستی  کیلو متر 15
4337114678

مریم اصلی 2بهار نارنج11420
ویشکائی

جاده فومن ، روبروي کارخانه ریسندگی فومنات ، کد پستی 2003/6119013335932329119275631 رشت - کیلومتر 3
414413598 :

2003/610371333696505داریوش طالم رود1پارسیان11521
09119320610

کیلو متر باال تر از چهار راه شهر صنعتی کدپستی : 33696506 جاده رشت به قزوین -1
433717445

-85-1653/610991334491335علی دلدوست1پارس مهر11622
86-87

09111399534
09113353526

جاده انزلی - اشکیک کد پستی : 4345137797 رشت - کیلومتر 5

3003/6117113337325869119384191شهناز رمضانی2باغ رستوران پرنیان11723
09392703919

رشت - روستاي شالکوه - باالتر از ایستگاه انزلی - خیابان هالل احمر - باالتر 
- جنب تاالر الماس ، کدپستی : 4179983646 از هالل 7
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- جاده آقا سید شریف کدپستی 803/61043133348202891113990614347111111علی اکبري شریفی1تورنگ طالیی11824 رشت - میدان انتظام ( رازي) 

توریست ( کباب سراي 11925
کامران) 

عابدین کامران 2
ماسوله

آستانه کد پستی 903/6127013345733179119153716 کیلومتر 15 چوالب – رشت - جاده رشت به آستانه اشرفیه –
4173328161 :

رشت ، نرسیده به امامزاده هاشم ، گلسرك ، کدپستی : 1303/61176133450415491133175164338151457جهانبخش جلوه3تی نوش( جلوه) 12026

معصومه رمضانی 2تمدن12127
حسین آباد

رشت ، کوچصفهان ، جنب پلیس راه، کدپستی 803/61138133456421591133104624344131165

1503/612571334522515ثریا مصلح1جاوید12228
34524772

سنگر ، کدپستی : 9111318072 جنب پمپ بنزین- کیلومتر 2 مسیر سنگر به کوچصفهان –
4336157895

1103/612101333340819حمید شیالنی بخش3حاج حسین12329
33332860

رشت ، خ شریعتی ، زرجوب جنب پل آهنی ، کدپستی 91133540534183644589

رشت - امامزاده هاشم بعد از پل ، کدپستی : 1391113680554338147374-703/611711334504112عبداهللا حسن پور2حسن پور12430

رشت بلوار امام خمینی , بهد از مصلی ، نبش کوچه فرشته کد پستی : 49111381151-2603/613071333615383حسن فریدي1حسن رشتی12531
4194663955

مجتمع پذیرایی بین 12632
راهی کاك حمید

زهرا علی پور پور 3
کورکاء

آستانه به لولمان - چوالب - کدپستی 803/61249013252636684344169381

رشت - میدان زرد جوب ، کدپستی : 4003/61096133382958191133545054174613111عباس کشاورز1جهانگیر12733

رشت - بلوار امام خمینی-بعد از فلکه توشیبا ، کدپستی : 3003/61301133366603391133142194194653646اسماعیل میرزاده1رستوران خانواده12834

12935 ) رستوران گیالن 1340
هپی لند) 

رشت ، خمام ، کدپستی : 1703/61161133449028691114801394345199392مصطفی طاهري1

سید مهرداد میر 1رازقی13036
رازقی

، کدپستی : 1203/61150133372332291133377984164943336 رشت - گلسار- بلوار سمیه، نبش خیابان 123

سید مصطفی 2دورهمی13137
میراحمدي

2003/612141333872332
33872330

جاده الهیجان ، روبروي نمایندگی سایپا کدپستی : 9118372447 رشت ، کیلومتر 3
4189715909

شعبه گلسار) 13238 ، مجتمع تندیس ، طبقه ششم ، 1803/6119613337707839116104200صابر آذرگون1وحید (  رشت ، بلوار گیالن ، نبش خیابان 179
کدپستی : 4166875819

سید علی حسینی / 2خزر13339
علی طاعتی

رشت - کدپستی 503/6111101324241055 رشت به انزلی- منطقه گورابجیر صحرا- کیلومتر 20
4348137656

2- 10061294/31814240771علی اقدام طلب1خوان خان13440
3280505

رشت - کدپستی 91118235534335133183 اسماعیل آباد- کیلومتر 20 رشت به انزلی –

رشت- لولمان ، ابراهیم سرا، کدپستی : 503/61013133457387191134123184344178313محسن صفري2دایی محسن13541

رشت - امام زاده هاشم کدپستی : 1203/61248133450344791123987124338148976علیرضا اسفندیاري3درفک13642

یوسف مرادي 2دوست من13743
سراوانی

903/613471334504082
34504083

09111371442
09127560169

رشت ، نرسیده به امامزاده هاشم،گلسرك ، روبروي بریدگی شاه عباسی، 
کدپستی: 4338157977
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رشت نرسیده به حسن رود803/612409111344975قربانعلی شیرزاد1زنده یادتختی13844

سید مهدي جوادي 1زوفا13945
، سید رضا جوادي 

1403/611911333504610
33516656

رشت ، بلوار معلم ، میدان سرگل ، جنب پارك گودك ، کدپستی : 9118400804
4158675988

الهیجان ، رودبنه ، نرسیده به شهرداري ، کلبه روستایی رودبنه ، کدپستی : 603/6126613424420929119414005عبدالرضا رضائی1سبز نمک14046
4414183671

کیلومتر12جاده رشت رودبار - کدپستی   2691230068664199853177-9503/610471333696255ابراهیم فالح1ستاره آبی شمال14147

رشت- خمام50ستاره شمال14248

علیرضا خانکشی 1سپیدرود( مارینا) 14349
پور

جاده بندرانزلی ،  اشکیک کدپستی : 7003/61353133449144391193199374164116411 رشت,کیلومتر 2

رشت لولمان چوالب1003/612939118402534ابراهیم آقاجانیسرسبز14450

انزلی1203/6105313242625299111303705علی مجتبائی1سفرخانه سنتی ایرانیان14551 رشت - کیلومتر 5

پروانه آرمند( مدیر 1سفرخانه سنتی باران14652
مجید سیف اهللا 

2003/612691333725000
33726000

جاده انزلی , روبروي بیمارستان آریا ، کد پستی : 9112350000 رشت , کیلومتر 1
4179984993

رشت ، جاده انزلی ،روبروي پلیس راه خمام،کدپستی : 2503/61139133449170993723949094345136362مریم پارسا1سفره خانه سنتی برنا14753

رشت , بعد از خمام , نرسیده به سه رود , صحرا503/61273جواد قنبري3سفره خانه سنتی مرجان14854

سفره خانه سنتی 14955
اکواریوم

رشت - جاده رشت به خمام، نرسیده به پلیس راه - اشکیک -روبروي شرکت 1503/610541342623799111318744مهدي دالوري1
راف کد پستی : 4345135886

سفره خانه سنتی دانیال 15056
شمال

رشت ، جاده سنگر ، سراون ، منطقه اسالم آباد( شاقاجی) ، کدپستی : 1003/6125013345340609112386374محمد فلک دوست3
4337136163

فاطمه هاشمی 1دلدوست15157
( غالمرضا دلدوست) 

12003/61030133449075209119275850
09111319042

جاده انزلی - اشکیک ، کدپستی : 4345137876 رشت - کیلومتر 5

سفره خانه سنتی 15258
دهکده وارش

1403/6105613334910199111497993رجب رحیمی پور1
09216242893

جاده انزلی ، جاده رشت به انزلی - سمت راست - باالتر از  رشت ، کیلومتر 7
کارخانه چینی ، کدپستی : 4345135356

سفره خانه سنتی 15359
گیالي( رشت بهشت) 

محمد داغستانی ( 1
اجاره) 

2503/610581334490252
34490243

جاده رشت به انزلی - سه راه خاجان- کدپستی 9111315004 رشت - کیلو متر 2
4345198567

سفره خانه سنتی گیله 15460
مرد

جاده خشکبیجار، کد پستی : 1403/61338133443339091113526934341154344رمضان موسی زاده2 خمام - کیلومتر 3

محمد مصفاي 2سفره خانه سنتی مازیار15561
خمامی

1203/6127901324224800-
4226777

رشت - کدپستی 9113323175 کیلومتر 15 خواچکین خمام – رشت - رشت به انزلی –
4345112647

محمد جعفر 1سفره خانه سنتی مهیار15662
تحویلداري

رشت به انزلی -روبروي فرودگاه- کدپستی 5003/61278133370031391113222894179988777 رشت - کیلومتر 1

سفره خانه سنتی نگین 15763
شمال

رشت - جاده پیر بازار - باالتر از تخته پل ، کدپستی : 6003/61067133371222591114898190000041651عباس رزمی1
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محمود واحدي 3سفره خانه سنتی واحدي15864
چکوسري

1003/6128513344908529112325070
09112310633

جاده خمام - اشکیک، کد پستی : 4345135864 رشت - کیلومتر 5

سفره خانه سنتی حاج 15965
احمد

جاده حسن رود به زیباکنار، چپرپرد زمان کدپستی : 803/61303133447568891133517723449138955احمد محمد زاده1

مهدي سیرتی 2سفره خانه سنتی سیرتی16066
نودهی

رشت ، سراوان ، روستاي دهنبه، جنب دستکش گیالن ، کدپستی : 2003/6123013336966409116086577
4337193136

سفره خانه سنتی و 16167
واحد پذیرایی تی بام

، کدپستی : 1003/612541391113501914164953698کمیل حسین زاده2 رشت ، گلسار ، ابتداي بلوار توحید ، پالك 28

- 803/6107101324226555علی اکبر سفري1سفري16268
4222454

رشت - جاده رشت به انزلی - خواچکین خمام.  کدپستی : 91133201394341988154

4- 80061113/301324262275صادق نعیمی1سلطان16369
0911136350

رشت - جاده رشت به انزلی - باالتر از صنایع پوشش - سمت چپ - سالن 4262886
پذیرایی سلطان- کدپستی434510

واحد پذیرایی و سفره 16470
خانه سنتی شاندیز

1003/6107113337114739113392593یونس قنبري3
09117091772

جاده پیربازار ، به سمت نوخاله، کدپستی : 4158634734 رشت-کیلومتر 4

سیار آذر شین ( مینی 16571
بوس سیار) 

43/61322131فاطمه کاظمی فر2
33551720

09111491739
مکان   ) رشت - بلوار شهید انصاري- کوي امام رضا - کوچه سوم - پالك 4
، رشت ، زرجوب ، امین ضرب، روبروي باشگاه ورزشی شهید  آشپز خانه) 

سید اسماعیل 1سید16672
موسوي

803/61272133456288909113313379
09215187978

رشت به الهیجان - انتهاي لولمان - سمت راست بریدگی اول - کدپستی 
4344118789

جاده آقاسید شریف، روبروي تاالر شاندیز ، 453/6120513335993409373771297سامان حسن بدري3سیه چومه16773 رشت-بخش مرکزي ، کیلومتر 5
کدپستی : 4194168585

نبی صالحی کرد 2شاتوت16874
آبادي ( اجاره از 

جاده سنگر، جنب پیر موسی ، کد پستی : 503/6131913345544489115443639 کوچصفهان - کیلوکتر 1
4346173739

1003/611941333121749بابک مهدي زاده1شورکولی16975
33121805

، کدپستی : 91113559334133834973 رشت ، گلسار ، بلوار توحید ، پالك 10

سفره خانه سنتی شیش 17076
برگ

احمد محمدي قنات 2
غستانی

، آج بیشه ، روبروي بانک تجارت کدپستی: 1023/6124913342589111323920 رشت ، بلوار امام رضا ( ع) 
4177843368

روستاي سکاچا - کد پستی 483/612650132572010043371مهدي فرهمند2صدف17177 سنگر - حنب پمپ گاز - کیلومتر 1

اعظم عاقل 1طاووس17278
کلسرکی ( کامبیز 

رشت - ، آقاي سید شریف ، روستاي کیتگر، کدپستی : 1703/61180133348212391133107244194138443

محمد حسن عابد 1عابد17379
دهبنه

شهرستان رشت-بخش سنگر-روستاي شاقاجی، کدپستی : 15003/61339133454222191113601964337115736

رشت جاده انزلی ، بعد از پلیس راه ، روبروي پمپ بنزین عاشوري کد پستی : 3003/6121213344224649171621216محمد صدیق برکان1غارنمک17480
4345112641

رشت - خواچکین خمام - کدپستی 28061041/3013222424954351قربان پورعاشوري1عاشوري17581

رشت، 1003/6107613345038569014572576عیسی یکه فالح2عمو نعمت17682 رشت - رشت رودبار  امامزاده هاشم-سراوان- کیلومتر 30
کدپستی:4338148897

تاالر و واحد پذیرایی 17783
قلعه

8503/613291334490688هادي قربانی1
34490689

جاده خمام ، کدپستی : 91113543494345198797 رشت، کیلومتر 4
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، کد پستی: 1803/6117813337730389122052385روزبه محقق کجیدي1فود کورت پانوراما17884 رشت ، گسار ، بلوار گیالن تقاطع توحید ، برج گلسار ، طبقه 8
4164684313

جاده کوچصفهان به الهیجان، کدپستی :4174114778...1503/61301139113315731هادي کریم آبادي1قصر شمس17985 رشت ، کیلومتر5

زینب ولی الهی 1کارن18086
میري

رشت - میدان قلی پور-کیلومتر یک جاده پیربازار، کد پستی : 7003/613241333717146-8337171494157833785

رشت - جاده سراوان - فومن ، کیلومتر یک جاده فومن ، کدپستی : 589111396001-1003/611701333483257حامد خانجانی زاده2کولمه18187
4194133903

رضا محی الدین 2کندو18288
رجبی

رشت - جاده انزلی ، بعد از پلیس راه ، کد پستی : 1003/61187133449144091972209464345137170

1503/610461334503960تقی پور غالمی1گلسر18389
34503784

رشت - 30کیلومتري جاده رشت قزوین- امامزاده  هاشم - پیچ شاه عباسی، 9111359928
گلسرك کدپستی 4338155875

1809123464667-2003/612771334428716اصغر صدوق1گیالس18490
09113480500

رشت - خمام - سه راهی خواچکین ، کدپستی : 4167743959

محمدعلی نظري 2گیالنسرا18591
نژاد

رشت - کدپستی803/61061133450339091113438524338147581 رشت به رودبار امامزاده هاشم- کیلومتر 30

خمام ، ابتداي رشت ، سه راهی خواچکین503/61122پروین فرحی راد1مأوا18692

مجتمع پذیرایی چند 18793
منظوره سامان

12003/612951334566433علیرضا مقدم فالح1
34566930

رشت , کوچصفهان , بلسبنه ، کدپستی : 91114979544137713173

سفره خانه سنتی 18894
چلوکبابی مجتمع غذایی 

4003/613251334557220صادق عسکري1
34556199

کوچصفهان - ابتداي کمربندي - کدپستی : 91268334764346138157

واحد پذیرایی و سفره 18995
خانه سنتی رویال 

2303/612551333509093مختار یعقوبیان2
33520452

، کدپستی : 91113204814143844154 رشت ، ابتداي ضیابري 2

-2503/612631333661493محمد در رشته1محرم19096
33666090

09111311093
33663906

رشت - بلوار امام خمینی - روبروي دانشکده دندان پزشکی- 
کدپستی4193976738

جاده رودبار، روبروي پمپ بنزین مصلی ، کد پستی : 5003/6126913336910409111367382مصطفی پوررضا1باران تی تی19197 رشت -کیلومتر 3
4187614119

رشت ، خشکبیجار ، روستاي بسته دیم ، کد پستی : 1203/61186133446317591123511034339175887حبیب یعقوب زاده3مشت علی19298

رشت- میدان مصلی بسمت میدان گیل50پورمجیبوارش19399

رشت-جاده خمام-جنب پمپ بنزین ملک فرنود ، کدپستی :8291923882604163896616-2003/613211333449581حمیدرضا کابل2هزار ویک شب194100

جاده انزلی منطقه چاپارخانه، کد پستی : 603/61345133442870291133421554348176933مسعود هماپور3هماپور195101 رشت، کیلومتر 20

شهرستان رشت - جاده سراوان ، فومن ، کیلومتر یک جاده فومن ، کدپستی : 589111396001-1203/611701333483257حامد خانخانی زاده2کولمه196102
4194133903

فروشگاه 197103 مامان پخت( 
نمونه عرضه غذاهاي 

سیده معصومه 
نجاتی

بیرون 
بر

رشت، ابتداي بلوار انصاري ، مقابل فرمانداري ، کد پستی :3/6113713331319599111483703
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شهناز احمد پور 2ملک صوفیان198104
صوفیانی

جاده انزلی، بعد از خمام ، چاپارخانه، کد پستی :9111388056...13شش ماه138 رشت-کیلومتر 20

سیده هاجر 2نازخاتون199105
سیدزاده

، پالك 1203/6105913336965109113309733 جاده رودبار ، روبروي پارك جنگلی فاز 2 رشت ، کیلومتر 15
166کدپستی : 4437114678

رشت -جاده الکان - یک کیلومتر بعد از پل طالشان- بلوار پروفسور حسابی 39111321786-3003/613361333445751محمدرضا زحمتکش1اسپیدرو200106
کد پستی : 4193199474

رشت ، لولمان ، ابتداي جاده آستانه اشرفیه503/61227معصومه اکبري2یکیکان201107

جاده انزلی ، بعذ از خمام ، چاپارخانه ، کدپستی : 8003/6109513345234609113346441میالد یوسفی2یوسفی202108 رشت ، کیلومتر 20
4348176129

فاز اول 203109 رستوران خزر( 
رستوران و کافی شاپ) 

809113822029-21034429297سید هادي رشیدي1
09118065130

رشت- شهر خمام - ضلع غربی کمربندي- کد پستی : 4341894878

شاه 204110 کاروانسراي الت( 
عباسی ) 

حسینعلی سامانی 3
پارسا

جاده رشت به قزوین،کدپستی :150033852071-39113312396 شت - کیلومتر 25

رودبار ، لوشان ، جمال آباد ، کدپستی : 12003/61060133464015691215782184466143848صفرعلی جهان تاب1گیالن خوراك205111

1403/611981333772025حامد فتحی1گیالنه206112
33772055

رشت - پستک گلسار ، کد پستی : 91244545434169814989

رضوانشهر ، پره سر ، بعد از دنیا چال ، روبروي هتل حوریان گیسوم، کد پستی 1003/6114213446121999355307544اصغر آقایی هشجین3الماس گیسوم2071
4386115811:

رضوانشهر- پره سر- ابتداي جاده نیروگاه ، کد پستی : 1191232077344383197474-5003/613161344601810یاشار مسیحی3مرجان2082

رضوانشهر ، پونل ، جاده بین الملل، جنب عرضه بازار دام1503/6128013446355549113335412مهدي زحمتکش1سیکاس2093

رضوانشهر ، پره سر ، خیابان امام ، جنب پمپ بنزین انعامی ، کدپستی : 1203/6115913446129079111814183آیت اله حسین پور1مهستان2104
4486111136

رضوانشهر- خوشابر50صمد خوشکار3دلنشین2115

603/61298133450299109116480496نجفعلی جعفرزاده3آبشار2121
9101031332

رودبار , سفید کتله دیزکوه کدپستی : 4468115817

ناصر گودرزوند 1آریا2132
چگینی

رودبار - لوشان- خیابان امام جنب پل فلزي…01326423556...250

جوادکشاورز سیاه 2آرش2143
پوش

قزوین - کدپستی 446614875…09111304563…6061057/3 رودبار - لوشان - پاچنار - کیلومتر 3

کیومرث 3البرز2154
صیام( مصطفی 

جاده قزوین403/6106809113330092 رودبار - پاچنار لوشان - کیلومتر 3

رستم آباد - جوبن - رستوران جوان- کدپستی 1203/61052133466712191133255184467116381جابر حاجی زاده1جوان2165

هواپیما) 2176 رودبار - پارك شهید چمران ، کد پستی : 3203/61097133462140091114911354461911979مهران جهانگیري1جهانگیري( 
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محمد اشتري 3خان داداش2187
ماهینی

رودبار - بلوار شهید انصاري - جنب پلیس 10+ ، کدپستی : 503/613281334265252-539126854248446813365

رودبار ، وسط بازار ، روبروي تاالر زیتون ، کدپستی : 603/61148133462111191145458244461613465وحید امانی آزاد3خوشمزه2198

رودباررستم آباد- ماندابان- رستوران 20061066/301326373053یوسف بامدادي1درفک2209 کیلومتر 20 رودبار - رشت به رودبار –
درفک - کدپستی 4464183611

9-2253/611851334626008مازیار بشاش1دوقلوها22110
09111363877

رودبار خلیل آباد ، روبروي جهاسازندگی ، کد پستی : 3462563644619141165

صدیقه میرزایی 1زیتون ( 2) 22211
اصل شیرکوهی

3503/613271334669165
34669171

امامزاده هاشم بعد از عوارضی اتوبان رشت قزوین - اسکولک- مجتمع خدمات 9115662702
رفاهی- پذیرایی طلوع مهتاب گیالن کد پستی : 4468146765

کامران نظامیوند 2سپیدرود22312
چگینی

جاده رشت به تهران - جمال آباد لوشان1501326353295

لوشان50مهتاب گیالن22413

سیدبشیر جعفري ماهک22514
( موقت فاز اول سفره 

3...34646744-59119357662
9113381318

، روبروي نیروگاه بادي - کد پستی  رودبار - منجیل -بلوار امام ( ره) 
4461683666

رودبار ,مشیر آباد کدپستی : 1203/61238135816149091154336854461991994میالد شعبانی3میالد22615

، کدپستی : 1003/61175133462401691162162414461975439امین معصومیان1سرچشمه 227162 رودبار- خلیل آباد ، خ امام خمینی ( ره) 

احمد معصومیان 1سرچشمه22817
کلشتري

جاده رودبار منجیل ، موشیرآباد کدپستی : 91113162414461991984...703/6116113 رودبار ، کیلومتر 2

رشت  - رودبار - باالتر از امامزاده هاشم - سفید کتله ، کدپستی : 503/610829111317032بیت ا... حسن پور2سرچشمه22918
4468113167

رودبار ، رستم آباد شمالی , اسکولک ، بازارچه دیزکوه353/610879111352432میرعیوب موسوي3سر سبز گیالن23019

رودبار -رستم آباد - 2403/6106313346725339111301230فروع الدین بهاري1سلیم23120 کیلومتر 20 رودبار - رشت به رودبار-رستم آباد –
ماندابان- کدپستی 4464185955

رودبار ، اسطلخ جان ، دریاچه گردشگري ، کدپستی : 1003/61224133468064091236365164451765644ایرج رنجبر3ماه نشین23221

علی اکبر گودرزوند 2صداقت23322
چگینی

12061065/301326373131
09112312064

کیلومتري رستم آباد رودبار - رستم آباد - جوبن - 3

رودبار ، رستم آباد شمالی، بازارچه دیزکوه، اسکولک ، کد پستی:303/61087133466943391114912714468116936میرعابد موسوي2صفاي طبیعت23423

امامزاده هاشم - سیاهورد50علی کشاورز3صفاي گیالن23524

8003/610601334610156صفرعلی جهانتاب1گیالن خوراك ( تاالر) 23625
09121578218

رودبار - لوشان - جما آباد- پاچنار -رستوران گیالن خوراك ، کد پستی : ....
4466143848
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رودسر ، خیابان شهدا ، بعد بیمارستن شهید انصاري ، روبروي پارك شادي، 503/6122013426983119111421411سید سجاد غالمی3آنتراکت2371
کدپستی : 4481711914

رودسر ، چابکسر ، جنب ائاذه گاز ، کدپستی : 1003/61179132667421091113408474488153361رحمت کاظمی مقدم2باران2382

بهنام آقاجان پور 2بهناد2393
گزافرودي

رودسر ، کالچاي ، میدان مطهري ، جنب اداره پست ، کدپستی : 2503/61282134268635093896573774491854455

چابکسر - سروالت لیموسرا - کدپستی 2003/61090134266004091134449344488153111خاور جوربنیان1خاور خانم2404

رودسر ، کالچاي ، شیرمحله ،، کدپستی : 891181488754484119888-6-703/612341342693974علیرضا باقروند2خان ساالر2415

عبداهللا رستگار 1خاله خاتون2426
اشرفی

2103/613511342674575
42674566

9119584830
09112429878

رودسر - چابکسر - جاده سروالت کد پستی : 4487145137

چابکسر ، 603/6103513426562469119437517رسول نوروزیان2حجت2437 کیلومتر 5 رودسر –جاده چابکسر-منطقه قاسم آباد سفلی –
کدپستی : 4483119857

50روح اله1داریوش2448

رحیم آباد، کدپستی :20061264/313585318119124255956رضا بذري1قزلسراي سفید آب2459 کیلومتر 15 سفید آب – رحیم آباد به اشکورات –

رودسر ، میدان معلم ، طبقه فوقانی ، مجتمه شیرینی تبریز کد پستی : 503/61172139111437089نقی قربان نژاد1قصر24610
4481966774

سینا حسین پور 3کاله فرنگی24711
اصلی

رودسر , انتهاي خ شهدا , روبروي هتل سیروس503/61254

رودسر - کالچاي ، واجارگاه ، روستاي سبزکویه کد پستی : 701391114211654483159136امیر علی کهنسال2کندوج24812

رودسر، چابکسر ، سروالت ، کدپستی : 791221094344488140200-3003/612861342660226علی ثباتی1گیالر سروالت249

طوبی حجام رضا 2عمو یعقوب25013
محله

رودسر ، ابتداي حسن سرا ، روبروي قصر دریا ، کدپستی : 503/6117813426397159112433463484113646

چابکسر - سروالت لیموسرا - کدپستی 391134280324488153179-3003/610911342660001عباس لطفی پور1دربند لطفی25114

رودسر - رحیم آباد - فقیه محله ، کدپستی : 2003/61116391188391364491162459رقیه شریف پور2لیالی25215

لنگرود، شلمان ، روبروي اداره نوغان ، کدپستی : 3/612284475153545ناصر فتوحی2ساحل25316

اسمعیل فکوري 3ستاره شهر25417
آزارکی

65....13427716229113423338
رودسر - رحیم آباد - روبروي بانک کشاورزي ، پاساژ ستاره شهر، کدپستی : 

4493159957
صدیقه شهیر به 1مریم25518

نیلوفر نیکوکار
بلوار امام خمینی روبروي پارك شهید انصاري - کدپستی : 2003/6110921342673955-69121360075 چابکسر –

4487157144
رودسر ، روبروي پارك مسافر ، مجتمع تجاري هوسم ، کدپستی : 3/612671342622200مژگان صعیدي1ك ك پالس25619

4481986507
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رودسر ، کالچاي کمربندي ، کدپستی : 1503/61273134268534891289449214491996185هادي مهدي زاده2گیالکو25720

رودسر ، چابکسر ، قاسم آباد سفلی ، کدپستی : 1003/612871391124361924483118894حسین اصالنی2گیل چاشت25821

رودسر - رحیم آباد ، منطقه گردشگري سفیدآب...1003/6109301427701711حسن گل تبریزي1هزار و یک شب25922

10003/613331427626666جعفر محمدي سرده2وصال26023
09111438460

رحیم آباد - کیلومتر یک جاده اشکور7626666

603/61245134132622609357389850آذرچهره آل بویه1آذرچهر2611
09119447367

سیاهکل، ابتداي جاده دیلمان ، روستاي مهربن ، کدپستی : 443513910

جاده دیلمان، روبروي آبشار لونک، کدپستی : 903/6124813423250529113415424محمدرضا زمانی فرد2آبشار لونک2622 سیاهکل، کیلومتر 20
4435195155

سیاهکل ، دیلمان ، روستاي میاندشت کدپستی : 803/61217135852847491936610804439119113رحمان جهان آرا3آرین2633

برادران نظري) 2644 سیاهکل - دیلمان - اسپیلی , کدپستی : 803/61153134248403491114502104439133318محسن نظري3ستاره ( 

سیاهکل- دیلمان - اسپیلی - بلوار کوشیاردیلمی ، کدپستی : 1203/61174134248432191114501214421336614خیراهللا نظري3پیمان2655

رستوران پذیرایی 2666
مهرشاد

سیاهکل - بلوار آل بویه - جنب میدان دیلمان تاالر مهرشاد، کدپستی : 289111413292-2803/610491342327827جاوید کاکایی1
4431663591

سیاهکل - دیلمان - اسپیلی , کدپستی : 903/61144134248433991184295424431336485حمید نظرپور2حمید2677

سیاهکل ، روستاي کوجیل کدپستی : 10003/61199134232010791134378254438111897سحر حکیمی2سرآشپز بزرگ2688

سیاهکل، بخش دیلمان ، اسپیلی ، روبروي پمپ بنزین، کدپستی : 1003/6125913424843789113416284ساالر نظري1ساالر2699
4439133418

سید سجاد 3سید27010
حسینیان

سیاهکل - دیلمان - اسپیلی , کدپستی : 803/61222134248438491134317804431338819

803/61140134247064709116090263مریم روشن1زندگی زیباست27111
09112330013

سیاهکل-سد سنگر- حنب روستاي تازه آباد دوستالت کدپستی : 
4438134469

1003/612851334762163سید تقی موسویان1افشار ( جیرده) 2721
34762433

شفت ، جیرده ، کمربندي جیرده ، جنب تقاطع ، کدپستی : 91193719004354176199

جاده رشت به فومن - روستاي کالشم ، کدپستی : 623/6104413347755439113397544حسین رمضان صفت2حسین جول2732 شفت ، کیلومتر 12
4355154551

شفت -کیلومتر11جاده فومن رشت- باالتر از پلیس راه - 4003/6125913347722569111314401رضا دائمی1قصر شباهنگ ( تاالر) 2743
کدپستی4355134342

سوسن کریمی ، 2ققنوس2754
مدیر : همزه هاشم 

2503/613401334786922-
6933

جاده شفت، کدپستی : 91113175014354193594 کیلومتر 1

دهکده 2765 گلستان ( 
شبهاي شمال ) 

شفت ، مالسرا ، روستاي کالشم ، کدپستی :69111366772-2003/611951334773835رضا تهذیبی2
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رضا نیک نظر ( 2سپینود2776
جاده پلیس راه شفت. کدپستی : 2503/61335133477011391133644364355114344مدیر آمنه ابراهیمی)  شفت- کیلومتر 3

شفت ، مالسرا ، نوده پسیخان ، کدپستی : 1003/61200133477049691133272744355116120مهدي حسن زاده2نوده2787

سید مرتضی 1الف2791
2103/613321344321948موسویان سه ساري

صومعه سرا ، جاده بین الملل ، چهارراه خاکیان ، کدپستی : 4433846493037042424361134117

علیرضا اقدامی 1آفتاب2802
صومعه سرا, جاده عربان ، کدپستی : 2503/61313134433693391128260264361783589عربانی

مرتضی روشنی 1الماس2813
-1203/611751344352266دلیوند - سمیرا 

صومعه سرا به سمت تولم شهر - بعد از تاالر علیزاده کدپستی : 4435227791221020544367198338

صومعه سرا ، جاده بین الملل به سمت ضیابر ، سه راهی کلیدبر ، کد پستی : 2003/6108813443022019121432202معصومه حق پرست1بابا عطا2824
4365181183

صومعه سرا کدپستی : 603/61050139114333198مظفر حقدوست2برادران حقدوست2835 کیلومتر 10 صومعه سرا به جاده بین الملل-زرکام –
4361873774

2503/613121342322989تقی غالمی پور1پرستو2846
صومعه سرا - بلوار خرمشهر کد پستی : 09112820988443370234361998468

01823225256...110حمید پورنائب3پورنایب2857
09113822039...43618 - صومعه سرا - میدان انتظام - کدپستی  85383

2003/610491344379335عباس شفیعی1حاج عباس2868
09111858520

صومعه سرا - جاده پیرزاده به ضیابر ، روستاي شیخ محله - کدپستی 
4369157816

داوود غالمی 3چشم انداز2879
، کدپستی : 1503/6127213443622999111350334کالشمی رشت ، تولم شهر ، سه راه بازارجمعه ، ابتداي بلوار امام رضا ( ع) 

4363167988
18061088/33582201ایوب شیرین زاده2دوستان28810

09113835270
صومعه سرا - کدپستی  صومعه سرا به جاده بین الملل-کلیدبر- کیلومتر 15

4365147139
صومعه سرا803/611170182عظیم بهارمست3رهگذر28911 صومعه سرا به جاده بین الملل- سه راهی آبکنار - ضیابرکیلومتر 8

603/61256134430220209111491607مهدي نعمت خواه2غزال29012
صومعه سرا - سه راه کلید بر - کدپستی 091133021824365181164

صومعه سرا - کدپستی 1723/6125113443033259111322674سید حسن رضائی1کابانا29114 کلیدبر- کیلومتر 15 صومعه سرا به جاده بین الملل –
4365183914

قاسم اسماعیل نیا 2سفره خانه سنتی قصر نو29215
صومعه سرا - تولم شهر-دهستان هنده خاله- خیابان تاالب-روبروي پارك 99113339093-1103/613461344375988هنده خاله

حیات وحش سلکه- پالك 240- کدپستی : 4369144439
29316

سفره خانه سنتی ماه تی 
803/610901823744080عسکر داوطلب2تی

صومعه سرا - تولم شهر, سیاه درویشان09119849040

صومعه سرا - میدان انتظام ، کدپستی : 1003/61179134433737791118395054361991961منور بخشی نفوتی2شاندیز29417

3661069/33743220هادي حسین زاده2هادي29518
صومعه سرا09118822970 کیلومتر 10 صومعه سرا- منطقه شیخ محله –

صومعه سرا ، سه راهی کلیدبر503/61231018291192760483743220سیده نجمه هاشمی3یوسف29619

صومعه سرا ، کسماء، ابتداي دانشگاه روبروي اداره نوغان ، کدپستی : 2003/6122313443537009113822545میثم رونقی2میثم29720
436115986

1703/610921344305827مهرداد باهوش3مهتاب29821
صومعه سرا - جاده ضیابر -شارم ، کد پستی : 091183173074361163355
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فومن ، شهرك تاریخی ماسوله ، جنب آبشار3003/61236139111327243محسن شرفی3آبشار2991

سیده ملیحه 3برگ سبز3002
موسوي کلرمی

جاده ماسوله ، پیش حصار باال کد پستی : 3003/61189133473065091123848744357165945 فومن ، کیلومتر 4

شرکت طلیعه 3تیکا3013
نیلگون کاسپین 

جاده رشت - روستاي الدمخ903/613149118292646 فومن - کیلومتر 5

فومن ، خیابان امام خمینی ، کدپستی : 2003/61342133472102291133463354351716895حسن رضایی فومنی2پارس3024

جاده، قلعه رودخان، نوگوراب503/61320محمدباقرحبیب پناه3دربند کوچولو3035 فومن ، کیلومتر 3

سید علی آل 2دلفین3046
شفیعی

1603/611411334738799
34738132

فومن -انتهاي خیابان ابوذر- واحد پذیرایی دلفین ، کد پستی : 91113982194351887363

فومن , جاده ماسوله , ماکلوان باال503/61297بهزاد زیرانی3چشمه سار3057

3068
واحد پذیرایی و سفره 

خانه سنتی زیتون
شهریار میرزایی 1

اصلی شیرکوهی( 
2503/6131113347504939111316002

09124348544
فومن ، گل افزان ، کد پستی: 4351185199

سفره خانه سنتی سایه 3079
سار ماسوله

محمد ابرهیم شفیع 2
پور

فومن به ماسوله-  الرچشمه روستاي آغوز کله ، کدپستی : 603/612259111327225 کیلو متر 27
4357191151

فومن- جاده فومن ماسوله- 12کیلو متري ماسوله - گیله وندرود...6061119/309119329104سید ناصر بشیرزاده3سردارجنگل30810

فومن - جاده ماسوله603/612580132860قاسم علیزاده3میرزاکوچک خان30911

ایراندخت 2گیل بیج31012
یکتاپرست

فومن ، خ عالمه طباطبایی ، نرسیده به مجتمع اداري شهید افتخاري ، کدپستی 1003/6125113347258639356198446
4351759869 :

01327237000...80حسین سندي1شقایق31113
09113322027

فومن - اول جاده ماسوله - تاالر رستوران شقایق - کدپستی 72370004351914599

31214
سالن  فاز اول)  قصر سفید ( 
ضیافت ، رستوران، کافی 

شرکت توسعه 3
فومن ، سند ، جاده سراوان ، کدپستی : 391113282104351895733-50034726490گردشگري فیامین خزر

محمد رضا غالم 2هفت اقلیم31315
نیاي فومنی به 

جاده ماسوله ، روستاي شیرذیل، کدپستی : 1203/61330135810357591113821894358131439 فومن، کیلومتر 5

الهیجان ، خیابان کمربندي ، نرسیده به میدان شیخ زاهد ، کدپستی : 3003/6128313424222669112415876حسن آشوري1آشور3141
4414993738

روبروي شیخ زاهد 2003/61101014142262784226289علی رضا مظاهري1اکبر جوجه3152 الهیجان - جاده الهیجان به لنگرود کیلومتر 2
- کدپستی 4414113111 گیالنی( شیخانبر) 

1003/611021342425124تقی جهانی2اکبرجوجه جهانی3163
09113443430

الهیجان - جاده الهیجان به لنگرود شیخانبر - کدپستی 4415133783...

الهیجان، بعد از میدان گیل ، روبه روي ورزشگاه مهر ، کدپستی : 1003/61264134242224491134461904414943150حسین یعقوبی2اکسیر3174

ابوالقاسم بهزاد 3بهتر پزان3185
قویم پرور

503/612479111414593
2573334

الهیجان - لیالستان
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سید علینقی 1پارس3196
میرحیدري

الهیجان-لیالستان کدپستی : 9003/613411342367930-991114115214415123662

حسین احمدي 1تخت جمشید3207
کلشتري

4003/611181342370563
09112453172

کد پستی : 423705614415167457 CNGالهیجان - منطقه دیزبن، جنب ورودي

جاده لنگرود , دیزین، کد پستی : 6191114378274415163111-23/613001342370460ناصر فروغی راد3تورنگ3218 الهیجان , کیلومتر 6

503/61269014191176512250142ناصرفالح بردبار3دایی صفا3229 الهیجان - دیزبن2252480

803/613231342238343مهران قلی نژاد2معجزه32310
42238544

الهیجان - کمربندي - نرسیده به دانشکده سماء ، کدپستی : 91952177964419993486

2003/6118213424279719111446659روح اله محبوب1داریوش32411
09375316213

الهیجان - کمربندي ، توحید شرقی ، روبروي ترمینال، کد پستی : 
4414964971

الهیجان، ابنداي خیابان خزر، جنب سوپر ماکت سوگل، کدپستی : 1503/6120313423320169111414338بهمن منصوري2دربار32512
4414864141

واحد پذیرایی و سفره 32613
خانه سنتی دست چین

الهیجان ، دهستان آهندان ، روستاي کوره بر، کدپستی : 3003/61252134242582291134225044416119614حمید آقاجانی1

فروزان زینعلی 2روشن بهار32714
تاجانی

الهیجان - کتشال ، کد پستی : 1803/61326134229631591285996034414864941

جاده لنگرود - روبروي هتل فجر - کدپستی 1503/3106213424259659111412330شاپور عسگري1ستاره گیالن32815 الهیجان - کیلومتر 4
4415134115

پیتزا آفتاب و سفره 32916
خانه و سنتی مهتاب

ممتاز 2703/611051342422222حسن گلی پور1
42424444

09111446025
42424817

- پشت پیتزا  الهیجان - بلوار امام رضا - روبروي استخر - نبش گلستان 15
آفتاب - کدپستی 4414919369

1503/613541342422030وحید مدنی2سپیدار33017
42427038

الهیجان - میدان شیخ زاهد ، بعد از پل هوایی ، کد پستی : 91114316134415133494

رامین خورسند 1سیمرغ33118
جاللی

5003/613041342420312
42424493

الهیجان ، میدان گلستان ، ابتداي ورودي شیخ زاهد، کدپستی : 9121069711
4415978385

واحد پدیرایی ، سفره 33219
خانه سنتی و کافی شاپ 

الهیجان - بعد از میدان انتظام ، ابتداي بلوار شهید انصاري ، کد پستی : 3003/6118413422331349111414829زهرا شعبان زاده1
4419944339

شرکت رویایی سبز 1تاالر پذیرایی شهرزاد33320
مدیریت  الهیجان ( 

الهیجان ، جاده لنگرود ، هتل فجر ، کدپستی : 2003/612404415111132

الهیجان ، کدپستی : 903/6103613423700439354560390عبداله امیرپور2فریدون33421 کیلومتر 5 الهیجان-جاده لنگرود –منطقه دیزبن –
4415165399

3003/612601342367900علی اولیائی فشتمی1فرین33522
42367899

الهیجان ، جاده لنگرود ، جنب هتل البرز ، کدپستی : 91124548594415111349

الهیجان ، لیالستان، مجتمع تونل، طبقه ششم ، کدپستی : 2003/61226134236798091114122454415855915بیژن حاتمی2لیان33623

الهیجان , رودبنه , خیابان ملت503/612990141مهدي داداشی1مهدي33724

ناهید مهدي دوست 2موژان33825
، به مدیر نوید 

3503/613491342296678
42296673

الهیجان، جاده کوه بیجار ، دوراهی علیسرود، کدپستی : 91114017114437164575
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الهیجان - کدپستی 703/6112313423683979112448292نادر حقیقت1ولی33926 جاده الهیجان به لنگرود لیالستان- کیلومتر 8 کیلومتر 5
4415116355

الهیجان، بعد از میدان گیل ، توحید شرقی، نبش گلستان 851398/02/121342427558911145547037محمد سالمت زاده1کاریز34027

، کدپستی 1203/61257134298091114111874415984186صادق آذرگون1وحید34128 الهیجان ، بلوار امام رضا ، گلستان 4

الهیجان ، بلوار امام رضا ، نبش گلستان نهم ، کدپستی : 803/613431391182669974414918817زهرا زنگانه2هفت34229

واحد پدیرایی ، سفره 34330
خانه سنتی ملل

الهیجان ، کوچه گلستان پانزدهم ، کدپستی : 2003/61250134242820091176495974414919466نرگس محبی رضائی1

، کدپستی 1503/612021391114145374414913994حسین ملک زاده2ملک34431 الهیجان ، بلوار امام رضا ، گلستان 1

الهیجان ، کمربندي ، روبروي سردخانه زم ، کدپستی : 1591114123724414918120-1303/612211342428614مینو نصیري مسلم2نایب34532

الهیجان ، لیالستان ، بعد از شرکت ماشین سازي میرنظام، کدپستی : 1003/6124613423672409118120012عرفان صمدپور2کهکشان34633
4414968849

مجتمع پدیرایی بین 34734
راهی پارس

شرکت پارس آواي 1
گیل ( مدیر عاملی 

الهیجان - لیالستان - کدپستی :  12003/613411342367930-991114115214415113673

الهیجان - رستوران احسان - کد پستی 603/6110713524907749113449463اسمعیل افضلی3احسان3481 لنگرود - تاش محله - کیلومتر 4
4477149478

معصومه خموشی 1آرامش3492
لنگرود، میدان شهید امالکی ، بلوار دهگان ، کدپستی : 1703/612651391134472634471333538درویشانه بري

میثم مهدي پور 2آتش3503
لنگرود، لیالکوه ، میان کوهنورد انتهاي آسفالت ، کدپستی: 503/612411391977026974477153179دیوشلی

لنگرود - کدپستی ...4061236/3135291331علی بابازاده2بابا طاهر3514 جاده لنگرود به الهیجان - تالش محله کیلومتر 2
4477149135

-1403/611471342583306علی عابدینی2پوریا3525
لنگرود - اطاقور- خ امام خمینی، کد پستی : 4258462891134442614479193638

علی اصغر محمد 2دهکده3536
لنگرود , دریاسر , یعقوبیه503/61238علی نژاد دریاسري

لنگرود ، چمخاله ، خیابان توسکا ، خیابان پردیس ، کدپستی 2003/61174134250387992113758454471156962فاطمه بنده خدا2دریابانو3547

لنگرود ، ابتداي جاده کومله ، کدپستی : 1353/61229134258094493911377044471675219میالد قربانی2هماي3558

لنگرود- لیالکوه-جاده مالط ، کدپستی : 603/61228134257804291184289284477165174رقیه محمدي جو3هفت خوان3569

لنگرود دریاسر4003/61234014291183452995210215اسماعیل حقگو2قصرشادي35710

لنگرود - بعد از آژانس سیمرغ - رستوران خاطره 803/6111713425820159113429236علی نقی قربان نژاد2خاطره35811 کیلومتر 1 لنگرود- دریاسر –
، کدپستی : 4471633791

لنگرود ، شلمان ، روبروي اداره نوغان، کدپستی : 503/61228134151377691114373134475153545ناصر فتوحی2ساحل35912
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سید احمد هاشمی 2سجاد36012
پور

لنگرود...4061038/301425291811 کیلومتر 6 تالش محله – لنگرود –

جمشید خوش 3گل یاس36113
نشین

503/612451332471347
09119453177

تالش محله 4477149966... جاده الهیجان به لنگرود کیلومتر 2

903/61033/30142529136409118494001شهربانو پورحسینی2میالد36214
09113454412

لنگرود کیلومتر 3 لنگرود- تالش محله –

مهدي علیدوست 1وصال36315
شرفشاده

12002/6112195245563-62
9111414159

لنگرود چمخاله کیلومتر4،

لنگرود- کومله، خیابان شهید پاسبان، مجتمع تفریحی استخر کومله ، 1003/6113813425743029116372329میالد بامیان3رستوران سنتی جزیزه36416
کدپستی : 4476131940

783/611081425363200رضا محمدي زاده2سفره خانه باغ سبز36517
09119442926

کیلومتري لنگرود... لنگرود - لیالکوه - بطرف جاده مالط 4

محمد محمدي 1حاجی بابا36618
بندري

لنگرود - میدان شهید نورانی - نبش خیابان شهید رجایی2163/6110914291114436945363210

لنگرود ، چاف و چمخاله ، میدان اصلی چاف ، کدپستی : 503/61253134259653691134247914471115433صفر مرادپور1خزر چاف36719

لنگرود ، دریاسر ، بعد پمپ بنزین ، کدپستی : 1503/61276134258177692173299394475161659علیرضا ده دهی1ساراي36820

فاقد سفره خانه غریبه36921
درجه

لنگرود - لیالکوه...703/6126291114343694ناهید شعبانی

لنگرود - لیالکوه1503/61239خدیجه شعبانی1سفره خانه میراث37022

یوسف بابوئی 3سفره خانه سنتی نارنج37123
دیوشلی

لنگرود ، لیالکوه ، جنب کارخانه چایسازي دباغی، کدپستی :91174834744477153961...1003/6112413

لنگرود ، کومله ، کیاکهان، ابتداي جاده املش ، اطاقور کد پستی : 1203/61256134173097291124267354473114181فرهاد فرجی2شیر فرهاد37224

هادي کاظمی 3مهران37325
مقدسی

لنگرود - لیالکوه - جنب کارخانه چایسازي دباغی، کدپستی : 1203/61235134257873591161561864471784598

لنگرود- لیالکوه503/6126701829119466905اعظم پورحسین2پدیده37426

ماسال - میر محله ، کد پستی : 69112828785438115977-30003/611661344690333رعنا حیدري1پاتریس3751

2203/6111513سید هادي رشیدي1خزر3762
44662515

09113822029
ماسال - خ انقالب - کدپستی 4381846141...
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