
آدرس تلفن شهر کد شناسایی نام و نام خانوادگی ردیف

خ اصلی روبروی شهرداری جنب مسجد امام حسین 9125022858 آالشت 7235-1815 سعید رفعتی آالشتی 1

20بلوار بسیج الله  9113213389 آمل 7235-1006 سید زین العابدین حسنی 2

خ امام جنب اداره پست مرکزی  9111103050 آمل 7235-1008 محمد منفرد 3

مبل بلوط - 58و56بین آفتالب- بلوار مدرس  9119222192 آمل 7235-1023 مرضیه اصالنی  4

27 و 23بین اندیشه - خ شهید بهشتی  9111204622 آمل 7235-1029 رضا خالق پناه 5

ج مسجد سجاد-بل طالقانی 9125113699 آمل 7235-1048 کامیار ده پناه 6

9111256378 شهریور کوچه بنیاد شهید17-خ آمل 7235-1054 ام کلثوم غالمحسین زاده 7

2خ ش بهشتی ایثار 9113274897 آمل 7235-1072 اکبر غفاری 8

میدان میرحیدر (ع)امام رضا -خ 9111113158 آمل 7235-1078 خسروتوکلی نژاد 9

م قائم روبروی آموزش و پرورش  9112146821 آمل 7235-1081 شرکت کارجویان آمل 10

حسن زاده.. خ ایران سبزه میدان جنب مخابرات آیت ال 9111257535 آمل 7235-1083 شرکت آمل رسانه 11

24انتهای آفتاب - خ امام  9112548409 آمل 7235-1085 الهام رضوانی 12

میدان هزار سنگر روبروی ترمینال (ع)امام رضا -خ 9119182252 آمل 7235-1102 غالمرضامحمدی 13

جنب پارک دانشجو-کوچه چهارده معصوم-خ طالب آملی 9111256274 آمل 7235-1104 نصرت اله رنجبر 14

9111215645 جنب داروخانه22روز فجر - خ آمل 7235-1115 یداله جلیلی 15

جان نثار-طالب نبش کوچه ش-خ 9111272210 آمل 7235-1125 سیدموسی پایاب 16

شهریور مجتمع تجاری فجر17م  9111275243 آمل 7235-1141 محمد  رجبی 18

34خ نور نبش فجر  9111256332 آمل 7235-1148 منیژه عسگری 19

جنب بانک ملت-ابتدایخ یکم-هراز-خ 9111279747 آمل 7235-1221 سمانه ایمانی 20

41 پالک 37طالب  نبش کوچه دریا -خ 9112214951 آمل 72351225 فاطمه نجفی 21

جنب داروخانه دکتر محمدزاده- روبروی بیمارستان امام رضا - خ امام رضا  9113009556 آمل 7235-1226 امیر حسین ساداتی 22

شرکت آب وفاضالب شهری استان مازندران                      آمار دفاترپیشخوان خدمات دولت شهری استان مازندران 



م قائم جنب بانک تجارت  9111122117 آمل 7235-1232 محمدی..حبیب ا 23

خ شهید بهشتی پاساژ صمیمی 9111274692 آمل 7235-1233 عزیزاکبری 24

(ع)جنب مسجد امام رضا-(ع)خ امام رضا 9113258745 آمل 7235-1242 بهروزامانی 25

40خ امام رضا نبش خ رضوان  9119155700 آمل 7235-1248 شرکت آمل کاسپین 26

(ع)خ طالب آملی پائینتر از امامزاده ابراهیم 9113259022 آمل 7235-1353 بهروز نصیری آملی 27

50دریای- خ طالب املی  9112200885 آمل 7235-1372 زکیه ذبیحی 28

9113251826 متری اول پاساژ رحمانی 10خ نور مقابل  آمل 7235-1387 قنبر لطیفی 29

9111279609 51خ طالب آملی دریای  آمل 7235-1409 جواد باشام 30

9111003850 جنب آژانس ممتاز6بلوار شهید مطهری تربیت  آمل 7235-1410 سید محمدحسن حسینی 31

بلوار شهید مطهری- جاده قدیم بابل  9113212077 آمل 7235-1511 سعید  قلی پور 32

12خ نور فجر  9111256273 آمل 7235-1805 فریبا اسکو 33

روبروی پاسگاه انتظامی 9113003764 امامزاده عبداله 7235-1385 سیامک اسکو 34

14امیرکال خ امام روبروی کالنتری  9111134444 امیرکال 7235-1200 هانیه عباسعلی نژاد کالئی 35

سه راه دیوکال جنب قنادی بابل 9111191570 امیرکال 7235-1267 شرکت تکانه 36

خ امام روبروی اداره اب و فاضالب- بابل امیر کال  9112154770 امیرکال 7235-1590 بابک عطائی 37

360بازار روز ضلع شمالی پ - م فلسطین  9112181921 بابل 7235-1614 محمدطاهر قربانزاده 38

34نبش گلستان - روبروی مخابرات  9111205121 ایزدشهر 7235-1528 سیده مریم حسینی 39

جنب دبستان ش مطهری- خ امام  9119186259 ایزدشهر 7235-1735 صغری نیک نهاد 40

9119116076 خ کشاورزنرسیده به چهار راه جمال****** بابل 7235-1057 سیداحمد   موسوی 42

خ مدرس جنب شرکت مخابرات استان  9364625288 بابل 7235-1090 مجید محمودی 43

میدان کشوری جنب قرض الحسنه توسعه عصر شمال 9117458337 بابل 7235-1095 ملیکا رضوانیان 44

کمربندی غربی چهار راه امیر کبیر  9111112300 بابل 7235-1098 محمود الهیجانی 45

ساختمان اداره پست- جنب بانک کشاورزی- بلوار دکتر داداش نیا - خشرود پی  9111161519 بابل 7235-1099 فریده حسینی ایمنی 46



9111191016 روبوری دبستان اکبرزاده7باالتر از سبزه میدان کوچه فرهنگ  بابل 7235-1109 رضا پوالدی 47

جنب شهرک بهمن- میدان بزاز - کمربندی شرقی  9119120723 بابل 7235-1112 لیال بیگم عبدالمنافی 48

(اتکا سابق)ساختمان محمودیان- چهارراه شهربانی  9111115067 بابل 7235-1113 امیرحسین محمودیان 49

میدان کارگر روبروی بانک سپه 9111173007 بابل 7235-1123 درسا نقی زاده 50

چهارراه گنجینه جنب بانک سرمایه 9357537352 بابل 7235-1130 معصومه ابراهیمی 51

23کمربندی غربی نبش بهاران  9119065355 بابل 7235-1133 شرکت گنج آوران مامطیربابل 52

روبروی بانک قوامین-میدان اوقاف -خ شریعتی  9111133701 بابل 7235-1139 یاسرزاهدی فر 53

میدان اوقاف روبروی شورای اسالمی شهر 9111140114 بابل 7235-1140 محسن خلیل زاده 54

میدان حمزء کال جنب بانک رفاه 9111112028 بابل 7235-1144 مجید محسنی مرزونی 55

9117114683 جنب پل هوایی درویش15ارشاد- موزیرج  بابل 7235-1183 فاطمه حاجی زاده آهنگر 56

میدان شهید کشوری جنب بانک رفاه 9112151876 بابل 7235-1186 حسنا حشمتیان 57

روبروی مسجد - چهار شنبه پیش 9113117066 بابل 7235-1193 ناصرملک زاده احمدی 58

8نبش اسوه - خیابان اسوه- چهارراه گنجینه  9113131201 بابل 7235-1197 عبداله صادقی نیا 59

9111172420 داخل کوچه ثبت احوال زیر مسجد ولیعصر29پاسداران  بابل 7235-1202 سید محبوبه موسوی کانی 60

(ع)جنب مسجد امام حسن مجتبی -خ شیخ طبرسی  9112153121 بابل 7235-1203 محمد حسین نعمتی نژاد 61

خ چهار سوق نبش قنادی جواهری  9370577828 بابل 7235-1205 کبری نجار 62

3سبزه میدان کوچه فرهنگ  9119112509 بابل 7235-1222 قاسم اکبری امیر 63

114خ ش صالحی شهرک چمران پ  9113140768 بابل 7235-1262 اصغر حسن زاده مجاوری 64

7نبش پاسداران - خ طالقانی  9352479730 بابل 7235-1306 فاطمه افسری جدیدی 65

29میدان کشوری پاساژ مرجان پ  9119118979 بابل 7235-1342 رضا پور اکبر 66

مقابل بانک تجارت- خ طالقانی 9111143461 بابل 7235-1343 بیتا عبدی 67

9113114164کمربندی غربی چهارراه گله محله روبروی شیرینی سرای پامچال بابل 7235-1350 فرید ایقانی طبری  68

روبروی مرکز والیت- خیابان حیدرکال - خیابان ارامگاه معتمدی  9111151768 بابل 7235-1359 صغری قاسمی حیدری 70



9113112634 پاساژ گنج افروز 12خ کشاورز جنب کالنتری  بابل 7235-1360 علیرضا روشن زاده 71

جنب کوچه ستار-روبروی بیمارستان روحانی-خ کشاورز 9119119250 بابل 7235-1367 رقیه مهدی نژاد 72

خ ارامگاه معتمدی روبروی بازار رضا 9112152756 بابل 7235-1368 مرتضی کیانی 73

جاده قائمشهر کتی شرقی 9112156430 بابل 7235-1427 علی محمدتبار 74

19-17بین خداداد - بلوار امام رضا - جاده قائمشهر  9111182467 بابل 7235-1490 ولی سلمانی جلودار 75

روبروی اداره دارایی- خ کاظم بیکی - بابل  9113140588 بابل 7235-1613 زهرا غالمی 76

چهارراه فرهنگ مقابل بیمارستان یحیی نژاد 9354967196 بابل 7235-1658 زهرا فالح زاده روشن 78

چهارراه فرهنگ بعد از بیمارستان شهید یحیی نژاد 9111517737 بابل 7235-1661 علی افشار مقدم 79

کوچه خداداد- اسالم محله - ج قائمشهر - بابل  9111183977 بابل 7235-1686 مائده غالمی 80

چهارراه دانش 9113154323 بابل 7235-1824 حسام هوشیاران 81

14و12بلوار ش شریفی نبش شریفی  9113120161 بابلسر 7235-1120 یوسف صداقت 82

پاسداران روبروی مسجدپور محله-خ 9119074424 بابلسر 7235-1156 رمضانعلی حبیب نژاد 83

خ ش بهشتی روبروی مدرسه شاهد 9113112373 بابلسر 7235-1194 عباس عادل مشهد سری 84

نرسیده به میدان گل (ره)خ امام  9113156995 بابلسر 7235-1208 ابراهیم نجفقلی صورت 85

میدان بسیج جنب بانک مرکزی مجتمع گل طبقه همکف 9111188700 بابلسر 7235-1776 مصطفی رحمان زاده 87

6شیخ فضل اهلل نوری گلستان -خ 9116775737 بلده 7235-1187 فرهاد ابراهیمی 88

بندپی شرقی گلوگاه جنب بانک ملت  9113136500 بندپی گلوگاه 7235-1093 محمد علی تبار فیروز 89

9111169297بند پی شرقی گلوگاه سه راه فرهنگکی باالتر از بانک کشاورزی بندپی گلوگاه 7235-1106 حمیدرضامحمدعلی زاده 90

محله زیروان راهنمای و رانندگی  9111569355 بهشهر 7235-1010 سعید جعفری  91

باهنر جنب اداره پست-ش-خ 9112574734 بهشهر 7235-1043 لیالنادرپور 92

باهنر  روبروی دبیرستان نجات-ش-خ 9353334302 بهشهر 7235-1065 عابدین عطارد 93

پاساژ عرفانی- بلوار هاشمی نژاد - بهشهر  9113525348 بهشهر 7235-1152 حسین نظری ساروی 94

خ ش هاشمی نژاد ک ش محسنی  9113535764 بهشهر 7235-1288 حجت هاتفی 96



نبش میدان قائم  9111547192 بهشهر 7235-1333 زهرا صادقیان لمراسکی 97

(ع)روبروی مسجد امام حسین -بل امام رضا 9373210611 بهشهر 7235-1341 سید منصور افضلی 98

جنب ایستگاه شهیداباد- روبروی اداره گاز  9113525181 بهشهر 7235-1356 سکینه نادعلی 99

خ مهدیه جنب مسجد مهدیه 9127762585 بهشهر 7235-1378 سبیکه اسحاقی 100

خ شهید رجائی،ج مسجد سجادیه 9117119882 بهشهر 7235-1381 طاهره کشاورزیان 101

کوچه سعدی- ضلع شرقی پارک ملت - بلوار هاشمی نژاد  9118538922 بهشهر 7235-1682 محمدجواد عباس زاده 102

روبروی بانک کشاورزی (ره)خ امام خمینی 9113120327 بهنمیر 7235-1025 لیال پرتانی 103

خ امام روبروی بانک ملت  9113232032 بهنمیر 7235-1046 یعقوب رحمانی 104

بلوار جانبازان جنب اداره پست 9118573797 پل سفید 7235-1137 محمد ابراهیم راستگو 105

جنب بانک رفاه-خ امام رضا 9111230839 پل سفید 7235-1268 راه پویان سبزینه 106

زیراب خ ازادی روبروی کاشی سرامیک االشتی 9384054315 زیراب 7235-1786 عبداالخالق قربانی ارات بنی 107

م امام خ طالقانی نبش ک عطار  9111911037 تنکابن 7235-1092 شرکت ستاره فرازخزر 108

خ امام خ خیام ساختمان فرزین 9111949181 تنکابن 7235-1119 پدرام نقدی 109

39م امام پ  9113924864 تنکابن 7235-1132 شرکت گسترش رسا 110

م امام خ امام  9111000100 تنکابن 7235-1337 شرکت ارتباطات پارس آماد 111

599خ جمهوری اسالمی نبش ک فرمانداری ساختمان محرابی پ 9192098835 تنکابن 7235-1477 ناصرقلی قربانعلی نژاد 112

ابتدای خ کشاورز- میدان هفت تیر  9113920610 تنکابن 7235-1604 مژگان محمدپور 113

خ شریعتی خ متولی 9111242222 جویبار 7235-1041 ایرج بخشیان  114

خ شریعتی جنب میدان معلم 9112566328 جویبار 7235-1082 شرکت خدماتی طاها 115

روبروی بانک ملی-خ امام  9119230864 جویبار 7235-1181 ایرج مدانلو جویباری 116

خ شهید رجایی جنب نانوایی- جویبار  9111266845 جویبار 7235-1231 معصومه فالح 117

بعد از مرکز بهداشت -کالگر محله 9117741756 جویبار 7235-1654 نفیسه مدانلو 118

بعد از مسجد قائم- خ بحر خزر  9118244295 جویبار 7235-1656 سیدسینا هاشمی 119



روبروی اداره ثبت اسناد- خ بحر خزر  9111290991 جویبار 7235-1668 علی تقی زاده 120

جنب اداره پست 9113922687 چالوس 7235-1007 فاطمه شیری  121

میدان معلم اول جاده تهران جنب بیمه ایران 9111912171 چالوس 7235-1117 جوادکیادلیری 122

هفده شهریور جنب بانک پارسیان-خ 9113930789 چالوس 7235-1151 رضا زکی پور 123

روبری ایستگاه تاکسی ابرنگ- میدان نماز - بازار روز 9113938652 چالوس 7235-1433 مجید رمضانپور 124

روبروی بانک کشاورزی- شهریور 17خ  9113942830 چالوس 7235-1743 مهدی رضائی نودهی 125

مسجد-شهرستانی ج...آیت ا-امام خ-خ 9113256840 چمستان  7235-1234 علیرضاشاه حسینی 126

جنب پاسگاه انتظامی- خ امام  9111277152 چمستان  7235-1736 محمدصادق خطیبی 127

مقابل بانک ملی-خ انقالب 9122894283 خرم آباد 7235-1049 مزدک افتخاری 128

جنب بانک سپه- خیابان استاد مطهری   9113948207 خرم آباد 7235-1731 رضا بشردوست 129

بند پی غربی شهر خوشرود پی  9111174484 خشرودپی 7235-1003 حسین یاورزاده  130

خوشروپی باالتر از سه راهی مقری کال  9113154125 خشرودپی 7235-1058 حسین رجب زاده شوبی 131

بندپی غربی خوشرود پی خ اصلی  9111137369 خشرودپی 7235-1405 علی جوادی بورا 132

جنب بانک ملت  - (ره)بلوار امام خمینی  9119536517 خلیل شهر 7235-1051 مرضیه احمدی 133

رکاوند 9119536517 خلیل شهر 7235-1301 حسن محمدیان  134

خ امام رضا جنب شرکت شادان بار 9111273814 دابودشت 7235-1414 مصطفی قربانی 135

بلوار ش اکبرزاده 9358399394 دابودشت 7235-1808 سیدزمان اسراردل 136

خ ش مطهری روبروی فروشگاه بیمارستان منصور 9111939200 رامسر 7235-1040 فاطمه سیاسرنژاد 137

خ شهید مطهری نبش بنیاد شهید  9112921055 رامسر 7235-1055 (حالجیان)ش اطالعات خزر رامسر 138

بلوار امام رضا فرودگاه جنب ک قائمیه  9111960281 رامسر 7235-1331 آرمان کاکوان 139

م امام بین دو پل 9112918517 رامسر 7235-1816 ش تعاونی دهکده سخت سر 140

خ امام خمینی  9127793100 رستمکال 7235-1344 راحل نظری 141

ج مخابرات- خ امام  9112558263 رستمکال 7235-1741 ربابه کرامتی رستمی 142



پاساژ ساالریان جنب بانک کشاورزی 9111220095 رویان 7235-1101 صادق لواسی 143

پاساژ ساحل(ره)امام-رویان خ 9111271135 رویان 7235-1223 قربانعلی حاتمی 144

جنب کتابخانه عمومی- خیابان امام  9389389142 رویان 7235-1224 سیده زبیده جاللی 145

جنب فروشگاه مقدم- خ مسجد جامع  9112175764 نور 7235-1354 پرستو خاکپور مقدم 146

خیابان شهید فقیهی (ره)خ امام خمینی   9111256153 جویبار 7235-1709 فرشته مرصعی چناربنی 147

خ شهرداری  9357855576 رینه 7235-1825 ابراهیم ابراهیمی 148

8کیلومتر -جاده جدید آمل به بابل 32563433 9361041703 زرگر شهر 7235-1108 ساجده کاظمی کانی 149

میدان امام خ انقالب 9111280200 زیراب 7235-1188 ساناز مسیبی بورخانی 150

روبروی مینی بوس رانی-خ آزادی 9118236200 زیراب 7235-1204 محمدفتحی کارمزدی 151

خ آزادی جنب ایستگاه سواری رانی زیرآب پل سفید 9119256214 زیراب 7235-1261 رحیم گودرزیان 152

خ انقالب جنب ایستگاه عباس کتی 9113515254 زیراب 7235-1818 فاطمه جانبازی قادی 153

سادات شهر خ ش باهنر  9113949223 سادات شهر 7235-1016 میر احمد سید قاسمی 154

بلوار امام رضا روبروی بانک صادرات  9101004500 ساری 7235-1004 سمیه ولی پور  156

میدان شهداء ابندای خ فرهنگ مقابل بانک صادرات  9113535096 ساری 7235-1005 محمدعلی عرب 157

ابتدای خیابان شهابی روبروی بانک ملی 9356338118 ساری 7235-1012 مهدی احمدی پور 158

جنب مشاور امالک-خسیدالشهدا-ششصدستگاه-بلوار خزر 9117377354 ساری 7235-1013 سیده کلثوم موسوی 159

روبروی پارک قائم-بلوار امام رضا 9113531967 ساری 7235-1014 هانی محمودی 160

خ جمهوری ک سعادتیه  9111522427 ساری 7235-1021 علی  باقری آبکسری 161

خ دخانیات جنب جوشکاری  9113536649 ساری 7235-1024 مهدی جوالئی تالرمی  162

ابتدای خ بعثت مقابل مجتمع مروارید  9112530543 ساری 7235-1027 سیده زینب هاشمی 163

خ امیر مازندرانی خ رودکی بعد از اداره کل محیط زیست 9113541385 ساری 7235-1056 مهیال رحمانی 164

بلوار پاسداران اول ک گلشن جنب شهرک های صنعتی  9111526103 ساری 7235-1059 ساویزکرمانی 165

کوچه شهید بهرامی-بل پاسدران 9307230653 ساری 7235-1068 فاطمه رحیمی پطرودی 166



بلوار کشاورز مقابل خ پژمان جنب پل  9111584281 ساری 7235-1114 روشن-شرکت جهانمهر 167

خ مدرس روبروی مسجد ابوالفضل  9119560258 ساری 7235-1118 سلیمه دادویی نژاد 168

خ فردو س روبروی بانک تجارت- ساری  9390093091 ساری 7235-1121 مریم رمضانی 169

پاساژ زرشناس- جنب تکیه اسک - خیابان فرهنگ  9112251002 آمل 7235-1126 هاشم ابنعلی زاده 170

9111531308 متری پردیس14خ شهید فهمیده -متری شهدای محراب 20-بلوار کشاورز  ساری 7235-1127 سید مصطفی بزرگی امرئی 171

دی روبروی خ خیام18خ  9111516112 ساری 7235-1131 علی سلمانی جلودار 172

بلوار آزادی روبروی پارک آفتاب جنب بانک ملی 9117175008 ساری 7235-1134 (نوریان )مازند پیام   173

11بلوار خزر ابتدای خ فرجی پالک  9112547850 ساری 7235-1135 رزم آوران پگاه 174

محراب-متری ش20بلوار کشاورز انتهای  9112569651 ساری 7235-1150 ماریا عباس زاده 175

بلوار کشاورز روبروی بانک تجارت  9111589739 ساری 7235-1195 مریم صالحی نیا 176

بلوار کشاورز نبش ک صادقیه  9111558174 ساری 7235-1198 سیده زینب رشیدائی 177

نبش بانک صادرات سابق- چهارراه شهابی  9113529663 ساری 7235-1199 سبا سلطان محمدی 178

9112584076 دی جنب لوازم خانگی مظاهری18خ  ساری 7235-1211 سمیرا علیزاده 179

جنب دادگستری ساری-(ع)میدان امام حسین  9111541295 ساری 7235-1218 سعید فالح 180

انقالب پاساژ شریعتی-خ 9111231184 ساری 7235-1227 جهانگیر رحیمی 181

جنب تاکسی تلفنی حامد- خ بهزادی - م امام  9113557332 ساری 7235-1237 شیرین قربانی پاچی 182

9193348799 متر جدید تقاطع اندرخورا و مهیار30-جنب بیمارستان شفا  - کمربندی شرقی  ساری 7235-1238 رامین الهی 183

بلوار طالقانی نبش توانبخشی 9111265686 ساری 7235-1250 هودیس نور بخش 184

6عبوری - خ شهید عبوریها - بلوار امیر مازندرانی  9111537345 ساری 7235-1284 معصومه هدایت پور 185

خ مازیار خ امیر کبیر  9118505230 ساری 7235-1292 عاطفه اعزی 186

نبش ک ش معلم کالئی-مهدی آباد 9112553219 ساری 7235-1293 زهرا بابائی افراپلی 187

9113511231 جاده ساری کیاسر15ک - پائین هوالر  ساری 7235-1296 سلیمان عالی نژاد 188

خ جمهوری نرسیده به امامزاده یحیی 9111516179 ساری 7235-1302 راضیه صابری مجد 189



کمربندی غربی ابتدای کوچه ش فرجی 9113514188 ساری 7235-1314 کمیل قاضی نژاد 190

کمربندی غربی روبروی خ فلسطین 9111531284-9118504656 ساری 7235-1327 قاسم نیرین 191

نبش میدان خزر  9111537121 ساری 7235-1332 پرویز اتحاد 192

خ قارن روبروی پارکینگ  9364081615 ساری 7235-1334 آرش معینی 193

جنب موسسه اعتباری ثامن- نرسیده به ترمینال -بلوار کشاورز - ساری  9114712292 ساری 7235-1335 سیده زهره میرجمالی 194

روبروی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی- بلوار دانشگاه  9112550907 ساری 7235-1336 عاطفه رضوی گل چینی 195

میدان امام خیابان نهضت کوی ازادی جنب مسجد 9119113060 ساری 7235-1338 رضا محمدی افراکتی 196

بلوار طالقانی سه راه کمربندی جنب هتل اسرم  9112543664 ساری 7235-1339 طاهره قاسمی 197

روبروی اداره بهزیستی-خ شهبند -خ امیر 9111570676 ساری 7235-1340 فاطمه جمنانی ساروی 198

روبوری پلیس راه قدیم ابتدا ک جهان پیما جنب مشاور امالک (ع)بلوار امام رضا  9111515545 ساری 7235-1365 فرزانه عرب 199

بلوار کشاورز روبروی کمربندی جنوبی 9111555811 ساری 7235-1406 احسان محمدی 200

جنب آژانس-متری30ابتدای -خ فلسطین 9363070434 ساری 7235-1585 سمیرا میرزاپور 201

ابتدای کوی سنگ- بلوار طالقانی  9354569249 ساری 7235-1688 ش پیشگامان ارتباط نوین قرن 202

خ معلم جنب مسجد باقرزادگان 9111122178 ساری 7235-1793 امامعلی عرب خزائلی 203

خ امیرمازندرانی ساختمان صدرا 9111518416 ساری 7235-1822 حسین قیومی 204

9111139792 جنب مطب دکتر درزی18نبش بهار -خ بهار  سرخرود 7235-1404 فاطمه کاظمی 205

نبش پاساژ حسینی - 11 و9سرخرود خ بهار بین بهار  9381902846 سرخرود 7235-1707 فرزانه فضلی 206

امام جنب کارودانش فرهادی-خ 9111927058 سلمانشهر 7235-1087 اردشیرمحمود سلطانی 207

سورک انتهای بلوار امام رضا جنب بیمه دانا  9111564605 سورک 7235-1228 بهزادحسنی بزمین آبادی 209

شهید اسالمی حاجی آباد-خ 9119118808 شیرگاه 7235-1096 شرکت خدمات فرنام سوادکوه 210

شهید تیموری روبروی بانک ملی-خ 9113231767 شیرگاه 7235-1382 شرکت چکودشیرگاه 211

خ امام جنب دادگستری  9113908900 عباس آباد 7235-1074 میترا علی کراتی 212

(ع)روبروی مدرسه امام حسین - خ شهدا  9126670140 عباس آباد 7235-1321 حامد شریعت نژاد 213



خ امام روبروی بانک مسکن  9118552085 عباس آباد 7235-1598 حسین اوجانی 214

امام بلوار نماز-خ 9111139382 فریدونکنار 7235-1136 شرکت گسترش پاسارگاد نوین 215

مقابل اداره اموزش و پرورش- خ شهدا  9111157181 فریدونکنار 7235-1142 مجتبی فروغی 216

نامجوجنب کارخانه شالیکوبی-ش-خ 9111158463 فریدونکنار 7235-1215 محمد هادی نریمانی 217

خ شهدا پشت بانک ملی مرکزی 9119119450 فریدونکنار 7235-1669 حسن متینی 218

خ ولیعصر 9111133374 فریدونکنار 7235-1773 رضا اختیاری امیری 219

روبروی نانوائی- خ محمدآباد - فریم شهر  9113553004 فریم شهر 7235-1740 220ش تعاونی دهیاران بخش دودانگه

خ تهران چهارراه حسن آباد روبروی مصلی 9118520496 قائمشهر 7235-1001 حافظ امانی  221

مقابل کوچه عدالت-خ امام 9112249873 قائمشهر 72351015 ساجده محمدنیا 222

میدان جانبازان جنب بانک ملت 9370599058 قائمشهر 7235-1052 حسین حسین پور 223

ساختمان الوند - 28انتهای الله  - 4نبش بهارنارنج- کمربندی شمالی  9111282819 قائمشهر 7235-1066 صادق احسانی بشلی 224

خ تهران روبروی کوچه افتخاری 9113260565 قائمشهر 7235-1069 میالد ارجمند شکوری 225

2روبروی قائم - بعد از کوی روشنگر - کوچکسرا  9111578565 قائمشهر 7235-1070 فاضل اصغری قراخیلی 226

روبروی بانک صادرات- پل هوائی  9112261950 قائمشهر 7235-1075 فاطمه راعی واسکسی 227

9360086360 متری جنب تکیه شهدا16-کوچکسرا خ قائمشهر 7235-1076 عذراآخوندی پور 228

خیابان جویبار روبروی بریدگی اول بلوار 9113238009 قائمشهر 7235-1077 عباس ارجمند شکوری 229

مستوری-ش-بهشتی روبروی ک-ش-خ 9111244457 قائمشهر 7235-1094 حمیده گرائلی 230

ساری جنب بانک سپه-خ 9111518060 قائمشهر 7235-1111 فریدعارفی 231

خ ساری خ شرافت بعد از دادگستری 9392563550 قائمشهر 7235-1182 احسان محمدی پاشاکالئی 232

راه فرهنگ کوی سیدی4ساری  -خ 9113263619 قائمشهر 7235-1190 ابوالقاسم جوادی 233

روبروی مخابرات مرکزی-بابل -خ 9111265572 قائمشهر 7235-1206 خلیل خلیلی پالندی 234

سه راه بسیج-خ کوچکسرا 9112163349 قائمشهر 7235-1210 نیلوفر  اوالدی قادی 235

کوچه اخوان-خ بابل 9111262965 قائمشهر 7235-1213 لیال رستم زاده خطیر 236



سیدنظام الدین بعداز پل نبش کوچه -خ 9113236393 قائمشهر 7235-1230 فائزه شکریان 237

(دانش)فرهنگ - ساری خ-خ 9111265518 قائمشهر 7235-1256 عبداله معصومی 238

جنب دبیرستان عاشورا - 6نبش خزر- خیابان جویبار  9112235840 قائمشهر 7235-1827 فاطمه فضلی 239

تهران روبروی نانوائی ستاری-خ 9119486234 قائمشهر 7235-1263 یاسر درکاله 240

بابل   کوی تیر-خ 9111230079 قائمشهر 7235-1264 عسگری طلیعی 241

8پاساژ سرای علی واحد-میدان طالقانی 9111282991 قائمشهر 7235-1328 رضا اسدیان 242

روبروی بانک مسکن- گونی بافی - چشمه سر - خ ساری  9113235009 قائمشهر 72351357 معصومه رنجبر 243

ابتدای کمربندی کفشگرکال- م والیت - م امام  9359312785 قائمشهر 7235-1362 ش نانوفناوران هیراد شمال 244

صبوری-یاس نهم نرسیده به ک-  ساری خ-خ 9111242000 قائمشهر 7235-1363 سعیده کرامتی 245

جنب شهرک احمدی- خ تهران  9113265109 قائمشهر 7235-1364 بهروز باباپور 246

کوی شهید دستوریان-خ بابل 9111283037 قائمشهر 7235-1415 فرشاد زمانی 247

بهارستان ساختمان قهاری-جویبار  نبش ک-خ 9112230585 قائمشهر 72351583 248 مهدی رضائی 

جنب مخابرات-خ تهران 9111265451 قائمشهر 7235-1698 حسن ذاکری خطیر 249

روبروی کانون مهندسی ساختمان شیردل- خ مدرس  9113233188 قائمشهر 7235-1801 موسی عباسی 250

خیابان بابل جنب خیابان امیر کبیر 9356384528 قائمشهر 7235-1826 محمد اسدی 251

روبروی سالن غذاخوری رضا خانی- پایین از شهرداری  - خ شهید بهشتی - کتالم  9111947241 کتالم 7235-1192 سهام عدالت رامسر 252

خ شهید رجائی روبروی بانک صادرات 9112922310 کتالم 7235-1374 احمد افتخاری 253

اداره پست -(ره)امام -خ 9111939182 کالرآباد 7235-1245 ملهقا ناجیان 254

بلوار امام خمینی 9117881040 کالرآباد 7235-1804 رضا خواجوند 255

حسن کیف خ مدرس 9111925070 کالردشت 7235-1071 غالمرضافقیه عبدالهی 256

جنب اداره مخابرات- میدان معلم - حسن کیف  9303943383 کالردشت 7235-1659 رقیه محمودی 257

انتهای خ شکوفه جنب شرکت مهندسی برق هونام-حسن کیف  9361607555 کالردشت 7235-1667 مریم دارابی 258

9113148158 روبروی بانک کشاورزی8نبش هادی - بلوار روحانی  هادیشهر/کله بست 259شرکت خدمات ارتباطی مهتاب خزر7235-1508



پاساژ شاطری- بلوار ایت اهلل روحانی  9118028246 هادیشهر/کله بست 7235-1819 هاجر علیجان نژاد کله بستی 260

سه راهی جنب بانک کشاورزی 9113234385 کوهی خیل 7235-1145 سیدجواد  سلیلی 261

بابلسر روبروی شالیکوبی-ج 9119237381 کوهی خیل 7235-1153 محسن صادقی الریمی 262

ساختمان اداره پست- خیابان شاهد  9393508089 کیاسر 7235-1219 مریم محسنی کیاسری 263

میدان کشوری 9111289401 کیاکال 7235-1229 خلیل نقی زاده 264

نرسیده به میدان امام (ره)خیابان امام  9111159590 کیاکال 7235-1241 مژگان قصابیان 265

جنب اموزش و پرورش- چهارراه شهرک  9111121690 کیاکال 7235-1742 الهه کشوری 266

خ ش صالحی شهر کتاب روبروی شالیکوبی حق شناس  9111174831 گتاب 7235-1100 احمد نعمتیان جلودار  267

بعد از میدان دفتر پست 9112155830 گتاب 7235-1201 مهرآسادانائی فر 268

دفتر ساختمان اداره پست 9113212216 گزنک 7235-1185 نعمت ابراهیمی 269

خ شهید پهلوان بعداز بانک ملی  9111548907 گلوگاه  7235-1009 حمیده ایرجی  270

ولیعصر- بهمن ابتدای خ22-م 9111548324 گلوگاه  7235-1086 علی عسکرخادمی 271

روبروی تعاونی فرشتگان- خ امام  9113547553 گلوگاه  7235-1683 علی قلعه سری 272

روبروی مخابرات-  خرداد 15خ  9375436218 گلوگاه  7235-1817 محسن تات 273

جنب ایستگاه فریدونکنار- خ معلم  9119115087 محمودآباد 7235-1143 رحیم حاجی زاده 274

آزادی روبروی بانک ملت-خ 9117776322 محمودآباد 7235-1146 محمد رضا روشن نیا 275

9111004580 کوچه تختی29دریای - خ طالب املی  آمل 7235-1147 مریم یحیی پور 276

بلوار امام-امام جنب بانک ملی ش-خ 9113112443 محمودآباد 7235-1408 مهسا خلیل زاده صورتی 277

معلم پاساژ شرکاء-خ 9113270511 محمودآباد 7235-1597 حسین رضائی 278

10خیابان امام خمینی مبش نسیم  9119138996 محمودآباد 7235-1724 مریم صالحی  279

خیابان طالقانی 9113113003 مرزن آباد 7235-1155 اسحاق میردار 280

جنب بانک تجارت- خ امام  9366620577 مرزن آباد 7235-1663 حدیثه الیاسی 281

(ره)خ امام خمینی  9113947249 مرزن آباد 7235-1821 حامد نجار کریمی 282



12خ نواب صفوی نرسیده به چهار راه گلشن نبش کوچه اشرفی  9112114300 بابل 7235-1737 مرتضی امامقلی پور 283

جنب داروخانه دکتر داداشی- شهریور 17-خ 9113927087 نشتارود 7235-1251 علیرضا بور 284

ج بخشداری-  شهریور 17خ  9360637819 نشتارود 7235-1723 محمدقربان پسندی 285

انقالب جنب بانک ملی مرکزی-خ 9111567781 نکا 7235-1011 سیده فاطمه حسینی 286

انقالب جنب اداره دارائی-خ 9111523227 نکا 7235-1103 سیده صدیقه شریفی قلعه سری 287

انقالب روبروی اداره برق-خ 9113551278 نکا 7235-1124 نورالدین جمشیدی کوهساری 288

نرسیده به اداره پست روبروی قر 9111534157 نکا 7235-1180 مهدی بالوئی جامخانه 289

9113544614 جبن موسسه کوثر11روبروی کالنتری - خ انقالب  نکا 7235-1209 زهرا منصوری 290

جنب نانوائی برکت- روبروی جنگلبانی - سه راه زاغمرز  9113527647 نکا 7235-1476 محمد طوسی نژاد 291

لیوندی بعد از بانک کشاورزی مرکزی فاطمیه.. خ ایت ا 9111523227 نکا 7235-1778 سیدمحمود محمدی 292

جاده نکا ساری شهرک مسکونی ش عباسپور 9381318934 نکا 7235-1806 سیدعلی موسوی تیله بنی 293

پاساژ انقالب- جنب مخابرات - خیابان انقالب  9111525227 نکا 7235-1828 زهره صبوحی نژاد 294

بلوار فردوسی 9119221200 نور 7235-1061 سیدسحر  حسینیان 295

جنب بانک صادرات –خ امام  9113251599 نور 7235-1212 سید عیسی حسینی 296

ساختمان گل - 9کوچه سوردار  (ره)خ امام  1226210932 نور 7235-1235 قنبرکریمی 297

14نیما پالک -کارگر ابتدای خ-م 9111206020 نور 7235-1243 مریم توکلی 298

419نیما پالک- فردوسی خ-خ 9111255344 نور 7235-1352 تقی زکائی 299

نبش خ شریعتی-خ شریعتی 9119135012 نور 7235-1487 معصومه میهن دوست 300

جنب مطب دکتر ملک حمدی (ره)خ امام  9111208317 نور 7235-1733 محمود مشایخ فیروز کالئی 301

سنگاری مقابل منبع آب-ش-آزادی خ-م 9121837750 نوشهر 7235-1045 محمدرضادارابی 302

خ مهدی پاساژ بوشهری-میدان آزادی 9113214125 نوشهر 7235-1084 شهربانو خواجه وند 303

خیابان فردوسی جنب سازمان تامین اجتماعی 9118517246 نوشهر 7235-1244 مهدی میرج فیروز 304

پاساز قزوینی- خرداد15خ  9111967768 نوشهر 7235-1255 سید میثم قریشی 305



فردوسی  شمالی روبروی دارائی-خ 9113934381 نوشهر 7235-1275 سعیده مددپور 306

38خاقانی پالک - خرداد خ15-خ 9119952515 نوشهر 7235-1277 جواد غریب 307

س بوعلی- خ بوعلی سینا کوچه فتحی جنب آژانس سینا  9111931897 نوشهر 7235-1666 عبدالعلی شریفی 308

جنب بانک سپه- خ فردوسی  9123434208 نوشهر 7235-1823 راحله خوشحال طوالزدهی 309

ساختمان دفتر پست 9113936741 هچیرود 7235-1173 علی فقیه عبدالهی 310

جنب بانک ملی- خ اصلی  9113934642 هچیرود 7235-1174 یاسر باقی زاده 311

39 پالک 4بلوار جانبازان نبش ایثار -میدان شهید فهمیده  9117776322 آمل 7235-1829 علی رمضانی 312

روبروی بانک ملت- حاجی آباد  9111287844 شیرگاه 7235-1831 محمد محمدی نفت چالی 313

روبروی اژانس ایثار- جنب پل -  خ شهید تیموری  9119267089 شیرگاه 7235-1832 سمیه زمانی 314

جنب جاده کیاکال- میدان امام  9111264126 قائمشهر 7235-1887 سید داود صادقی  315

م امام داخل کوچه ظفر روبروی ساختمان برلیان- ساری  9111515354 ساری 7235-1896 سید حسن ساداتی 316

خ شهید مطهری روبروی بانک سپه 9111911574 رامسر 72351834 امیر الریجانی 317

روبروی مسجد العظم (ره)خ امام  9113235515 جویبار 72351901 سیده طاهره حسینی نژاد 318

23 کوچه یگانه پ 21رضوان  (ع)خ امام رضا  9119065963 آمل 7235-1257 ویدا الیاسی 319

پل هوایی میدان ضلع غربی میدان شهید بهشتی 9118981220 قائمشهر 7235-1837 صادق مسیبی االشتی 320

خ علمیه 9113558727 نکا 72351189 رقیه عالمی نژاد 321

بلوار خزر روبروی ششصد دستگاه ابتدای کوچه نیلوفر 9353774003 ساری 72351807 رضا سلمانی جلودار 322

3جنب تامین اجتماعی شعبه-بلوار کشاورز 9119572343 ساری 72351897 زهرا پورفالح خاریکی 323

بعد از پمپ بنزین سه راه باال گتاب 9352001693 گتاب 7235-1893 میر شجاع میر گتابی 324

میدان ساعت خ انقالب 9125213174 ساری 72351919 مریم عمران 325

بلئوار شهید خیریان 9111937074 نوشهر 72351830 یوسف فرجی پول 326

33نبش کوچه امام خمینی پالک  (ره)خ امام  9352687736 بابلسر 7235-1330 نازنین مهدی پور 327

هلستان جنب بانک ملی 9119516510 نوشهر 72351540 سیده منصوره میر نورالهی 328



جنب امام زاده 9112909300 شیرود 7235-1322 سیده حوا اکرا سیدی 329

مقابل هتل رادمهر 9112910500 شیرود 7235-1326 فاطمه نعمت گرگانی 330

روبروی شیرینی فروشی پاسارگاد- میدان ولیعصر بلوار فرح اباد  ساری 72351911 زهرا صفری نودهی 331

98انتهای خیابان تهران نبش البرز  9119253416 قائمشهر 7235-1753 بهناز رحیمی 332

بعد از مسجد قائمیه- کفشگر کال  1142205001 قائمشهر 72351909 زهرا متانی بورخیلی 333

جنب الماس خاورمیانه سلمانشهر 72351744 زهرا رحمنی گرمارودی 334

59مقابل پاساژ صادق نژاد پالک - خ امام خمینی  9123464809 بابلسر 72351920 یاسا توسلی 328

مرزیکال روبروی شهرداری مرزیکال بابل 72351551 امیر شاه بانیا 329





















































































                                                                                  

                                                                                  


