
آدرس کد ملی کد پستی تاریخ صدور پروانه شماره تلفن روستا ردیف  شهرستان  نام و نام خانوادگی  کدشناسائی
روبروی رستوران چمن 2130142524 4619176943 1397/08/12 9119078724 اجوار کال 7235-1022 ندا متحدی آمل 1
سه راه امام زاده عبداله 4615968649 * 9111009362 هلومسر 7235-1162 دانشگاه شمال آمل 2

روبروی دهیاری 2130140051 4615111155 1398/04/30 9113219807 کمانگر کال 7235-1168 محمد ولی زاده کمانکال آمل 3
جنب مسجد 2142331033 4619136866 1395/06/07 9113278595 بزمینان 7235-1176 محمد روشن نیا آمل 4

جنب پمپ بنزین نوائی-خ مطهری  4614716457 1393/08/14 9111008521 شادمحل 7235-1247 اعتباری پویا خزرطبرستان-ت-ش آمل 5
سه راه آهنگرکال 4634131111 * 9111251460 مریج محله 7235-1249 رمضان جشن آمل 6

جنب حمام قدیمی-سه راه کال 4635118864 * 9113213470 وسطی کال دشت سر 7235-1253 علی امینی آمل 7
دانشگاه آزاد اسالمی-بابل فرعی -جاده قدیم آمل  2143231431 4635143438 1397/08/12 9373501774 کمدره 7235-1273 امید هزار جریبی آمل 8
روبروی شرکت تعاونی نیما-میان محله 2143092474 4619146488 1397/05/10 9119222720 کته پشت 7235-1290 مرضیه قلعه مفرد آمل 9

جنب خواربار فروشی قاضی 4618153395 9113003850 اسپیاربن 7235-1298 مریم عیسی زاده آمل 10
70دریای -انتهای خیابان طالب آملی 2140257111 4615986181 1396/08/14 9112200157 کالکسر 7235-1355 حسین عمرانی آمل 11

32پالک - نرسیده به پلیس راه - جاده هراز  4616173999 1393/06/06 9112226231 درازان 7235-1384 بهاره بابائی آمل 12
جاده فریدونکنار 2060378761 4613154111 1396/04/31 9111256440 آهنگر کال علیا 7235-1386 مائده نریمانی  آمل 13

روبروی عکاسی مهر- جاده بابل1کیلومتر  2142850741 4618116965 1396/06/06 9354853235 رشکال 7235-1388 مهدی بهنامی فر آمل 14
جاده درویش خیل به فریدونکنار 2143288204 4618188354 1396/06/14 9112216256 رئیس آباد دابو 7235-1389 فیروزه قربانی آمل 15

جنب مسجد 2142374069 4619138489 1396/06/06 9117131847 ترک کال 7235-1390 اشرف ابراهیمی آمل 16
خ هراز جاده امامزاده عبداله جنب نانوائی 2142581293 4616113689 1396/06/06 9112200881 اسکو محله 7235-1395 شهناز پارسا آمل 17

جاده آمل به بابل 2142424643 4619116583 1396/06/06 9112224149 بوران 7235-1396 مجید خضرائی آمل 18
مقابل کارخانه شالیکوبی- جاده قدیم آمل به بابل  2140520841 463131111 1396/06/06 9112277016 سرخکال 7235-1397 رجبعلی قلی زاده آمل 19

جاده قدیم بابل 2143230133 4635161763 1396/06/06 9111006310 آهنگر کال دشت سر 7235-1413 حکیمه هدایتی آمل 20
متری شفاء14خ  2142342817 4619134544 1396/07/11 9112201390 ترک کال 7235-1429 محمد محمدی مقدم آمل 21

روبروی شرکت کاله- خ نور  61784877 4617713847 1397/07/10 9119158505 کارچیکال 7235-1462 مریم اسمعیل پور آمل 22
سه راه اهنگر کال- جاده درویش خیل  2142802311 4751644889 1396/07/26 9112274047 مرزنگو 7235-1466 آزاده خسروی مرزنگو آمل 23

جنب شیرینی سرای شادکام- سه راهی واسکس  2142779069 4633134887 1396/07/26 9113208094 واسکس 7235-1467 مرتضی رنجکش واسکس آمل 24
جاده هراز 2142617565 4616183893 1396/07/26 9113251679 هلومسر 7235-1468 مهدی قاسم پور آمل 25

55نبش دریای -بلوار کارگر سهیل خیری 4615984163 1397/12/12 9111143247 کالکسر 7235-1470 مهرکنار دریا-ش آمل 26
کمربندی آمل به محمودآباد 4618146755 1394/01/16 9192214379 درزیکال 7235-1475 اباذر رضائی درزیکال آمل 27

جنب ش کاله-خ نور  2140877446 4616167589 1396/09/07 9119153175 سوته کال 7235-1485 علیرضا یعقوبی آمل 28
جنب سوپر مارکت مصطفی-چهارراه دو تیره 2141128625 4613164339 1396/09/07 9119141048 ترویجان 7235-1486 سید مجتبی حسینی آمل 29

جنب مهد کودک پرهام-دوراهی اوجی آباد  2142793762 4615164174 1396/09/20 9118222948 قادی محله 7235-1513 سکینه سهرابی آمل 30
جنب نانوائی رستمی-جاده قدیم آمل به بابل 2130259189 4635118598 1396/07/30 9119156022 نوده عطایان 7235-1525 آزاده یوسفی آمل 31

جاده درویش خیل به فریدونکنار 2141175437 4613187135 1396/10/19 9113220953 کرسی کال 7235-1534 ثریا نصیری آمل 32
خ حسین آباده-پایین خ لیتکوه 2160089230 4617193554 1396/11/19 9389644467 مرانده 7235-1544 صغری سلیمانی فر آمل 33

جاده محمودآباد 2142574181 4617175835 1396/11/24 9113250977 هلی کتی 7235-1546 سکینه عباس نتاج جلودار آمل 34
روبروی نساجی بابکان 2143078633 4619156735 1396/05/01 9112216928 مهدی خیل 7235-1547 ماریا ذبیحی آمل 35

آمار دفاتر پیشخوان خدمات دولت  روستایی استان مازندران



جنب دبستان ش نعیمی-دشت سر 2142378722 4619157659 1396/12/22 9398910594 فیروز کال علیا 7235-1559 حافظ مظفری آمل 36
شهرک صنعتی امام زاده عبداله-جاده هراز 2143163835 4616159459 1397/05/10 9364771585 ش صنعتی امام زاده 7235-1564 ماریا اصغرزاده معلم آمل 37

جنب شیرینی سرای مجلسی 2142159877 4615165817 1397/12/24 9111005874 اوجی آباد 7235-1566 سمیه حاتم آمل 38
خ امام زاده عبداله روبروی وصال هفتم 4616116487 1394/04/31 9393271499 اسکو محله 7235-1578 مرتضی شکری آمل 39

جنب عکاسی فرهنگ-جاده قدیم آمل به بابل 2140747763 4635118496 1397/05/15 9111132177 وسطی کال 7235-1596 سعید محمودی مقدم آمل 40
جنب سوپری کاظمی-ابتدای محل  4615177435 1394/09/12 9112200784 رودبار هرازپی 7235-1610 محمدعلی مسیح زاده آمل 41

بعد از مسجد روبروی آرامگاه-وسط محل 2142474764 4615191389 1397/11/04 9111256788 کهنه دان 7235-1626 تهمینه ذبیحی آمل 42
2143143011 جاده بابل به امل5کیلومتر  4919166111 1398/03/13 9112215495 هندوکال 7235-1628 سپیده فالح آمل 43

کمربندی هزارسنگر به تهران- جاده هراز 2142161669 4619133571 1397/05/28 9118225293 کنسی 7235-1632 الهام مثنائی آمل 44
جنب سوپری رضانیا-جاده قدیم آمل به بابل 2229912682 4619173641 1394/12/06 9111208420 نظام آباد 7235-1637 زینب علیزاده آمل 45

97پالک-جنب مسجد جامع محل 4635118357 1394/12/06 9111214695 وسطی کال 7235-1638 مجید فدائی آمل 46
39تربیت -بلوار ش مطهری 2143200498 4614656173 1395/09/29 9119081367 شادمحل 7235-1672 آزاده حیدری آمل 47

316جنب کوچه خدمات بهداشتی پ-ابتدای محل 2142253784 4618143444 1395/06/23 9119052689 طوله کال 7235-1676 سمانه جعفرزاده آمل 48
جنب نانوائی-خ اصلی 2130025511 4619195118 1395/06/23 9111542381 هارونکال 7235-1678 مصطفی عزیزی آمل 49

خ اصلی-جاده قدیم آمل به بابل 2142389872 4619155958 1395/06/23 9119183229 پاشاکال دشت سر 7235-1680 محبوبه مرزبند آمل 50
جاده هراز وسط محل ساختمان هیئت امام رضا 2140492633 4614138658 1395/06/23 9113205092 رزکه 7235-1711 سلیمه رضوانی آمل 51

خیابان فردوسی 2143273118 4616137191 1397/02/22 9119144497 مرزان کال 7235-1713 معین فرج پور آمل 52
جنب کارخانه شالیکوبی-چهار راه ریئس آباد ابتدای محل 4618189711 1392/06/23 9119203077 بامرکال 7235-1722 هاشم اسراردل آمل 53

181جنب حسینیه پ 5010926059 4615166691 1395/07/15 9119200372 اسکی محله 7235-1747 حامد آرمش آمل 54
جنب چوب بری-خ اصلی 4617716597 1392/08/06 9113272775 تجن جار 7235-1764 سیدمحمدحسین طالب زاده آمل 55

جنب شرکت تعاونی پیشرو 2140828909 4617188143 1395/08/26 9353333359 حسین آباد 7235-1770 علی اکبر مالری آمل 56
جنب شرکت تعاونی-  جاده آمل بابل 12کیلومتر  2142454550 4619194388 1395/11/15 9113222491 نوآباد دشت سر 7235-1782 یونس یوسفی آمل 57

جنب نانوائی-جاده اصلی 5010903598 4617183143 1395/11/26 9119216331 آغوزکتی 7235-1787 یاسین اصغری آمل 58
ساختمان دهیاری-خ اصلی 2142385524 4635183651 1396/01/19 9111530112 تمسک 7235-1802 میرزاعلی درویشی آمل 59

سه راه ولیسده 2142593933 4617151379 1397/04/08 9119135901 ولیسده 7235-1835 سمیه ادریسی آمل 60
جنب شهرک تعاونی محل 2130239242 4617145311 1397/04/08 9115815396 آغوزبن 7235-1843 سهیال راعی آمل 61

جنب داروخانه- جاده قدیم بابل 4619151551 94/06/22 9111184238 فیروز کالسفلی 7235-1865 مصطفی کمالی نسب آمل 62
نبش سه راهی- خیابان اصلی  4633185374 94/06/22 9119149654 قائمیه علیا 7235-1861 رضا رضایی آمل 63

خیابان اصلی محل 4613168958 94/06/22 9119149055 ولیک علیا 7235-1862 فاطمه ولی زاده آمل 64
جنب مسجد جامع 4616187814 1394/08/09 9117788610 آب اسک 7235-1877 عادله شیخی آمل 65

4614653349 ورودی محل23تربیت - بلوار شهید مطهری  1394/08/09 9116408133 شاد محل 7235-1879 نسیم جوانی آمل 66
خ اصلی- ج قدیم آمل به بابل  4635144175 1394/08/09 9113004239 کمدره 7235-1883 طاهره قیاسی آمل 67

خیابان اصلی 4636167716 1394/08/09 9113151801 پلور 7235-1886 فاطمه السمی آمل 68
حخیابان اصلی 4639181161 1395/01/22 9111002858 وانا 72351900 رضا میرزائی آمل 69

آمل روستای پلک سفلی 9118229836 پلک سفلی 72351903 سهیل فرهادی آمل 70
جاده قدیم آمل 2142254365 4759116385 1396/04/06 9121302840 باال احمد چاله پی 7235-1060 آزاده قربانی بابل 71
بندپی شرقی 2064631364 4736117891 1396/04/11 9111183265 ناریوران شرقی 7235-1079 فاطمه علیزاده گردرودباری بابل 72

جنب آژانس افق 2061544746 4718138615 1395/06/07 9111128260 خردونکال 7235-1164 حمید پیرزاد بابل 73



سه راه پیچا کال 2061496393 4758134865 1395/06/07 9126310843 پیچاکال 7235-1165 سید احمدمیر باباپور بابل 74
روبروی داروخانه دکتر عباسی 2061435424 4758119681 1395/06/07 9111161519 امین آباد 7235-1166 سید مصطفی حسینی بابل 75

روبروی ایستگاه سواری 5689952427 4747139571 1395/06/07 9112110859 چاری 7235-1167 محمد نادعلی زاده بابل 76
جنب مرکز بهداشت 1392/06/07 9371121912 طلوت 7235-1177 سیده فاطمه اسدنیا بابل 77

ساختمان سجاد 2060334497 4747173377 1395/08/02 9112140394 منصورکنده 7235-1239 سیده زهرا نصراله پور  بابل 78
284جنب دهیاری پالک - جاده قائم شهر  1392/10/15 9119011490 چمازکال 7235-1258 غالمعلی غالم نیا بابل 79

خیابان شهید صالحی 2062143206 4755114397 1395/10/15 9111173512 پوستکال 7235-1259 سید علی اکبر نعیمائی موسوی بابل 80
جاده قدیم آمل ترک محله 2050091362 4719179975 1397/08/12 9111199330 ترک محله 7235-1260 فهیمه ملک پور بابل 81

جنب نانوائی-نرسیده به چهارراه وحدت  1392/10/15 9111167919 گنج افروز 7235-1265 علیرضا اکبری گنجی بابل 82
2062987226 جاده قائم شهر عبور علمدار3کیلو متر  4716138647 1395/10/27 9356156667 علمدار 7235-1269 عباس علی نژادعلمداری بابل 83

جاده قدیم آمل به بابل 2061767087 4714714763 1395/12/04 9113146560 اله چال 7235-1274 ام کلثوم ابراهیمی بابل 84
جاده قدیم آمل روبروی مدرسه ابتدائی 2065045094 4719199193 1395/12/04 9111128333 باال در ویش خاک 7235-1278 حوریا طهماسب پور بابل 85

خیابان شهید صالحی 2060901111 4716654599 1395/12/04 9111196067 صورت 7235-1289 رقیه خسروی جلودار بابل 86
جنب زمین فوتبال-جاده قائمشهر 1393/02/15 9111123246 هتکه پشت 7235-1299 شرکت تعاونی پیام صبا بابل 87

1393/01/17 جنب نانوائی7کیلو متر -جاده قائم شهر  9112143794 کبودکال 7235-1300 محمدهادی داداش زاده بابل 88
315پیچ قریشی پالک-جاده بابلسر  2063351414 4745184996 1396/01/17 9112146714 اسی کال 7235-1303 زهرا محسن زاده اسی بابل 89

جنب مخابرات- خیابان شهید صالحی  2060706203 4734119367 1396/01/17 9111152648 آهنگر کال بزرگ 7235-1304 پروین اصغر نتاج آهنگر بابل 90
8کیلومتر-جاده قدیم آمل  2061967094 4717698868 1396/01/17 9112134219 نقارچی محله 7235-1310 زاده نقارچی... رمضانعلی نصر ا بابل 91
632پالک-جاده قدیم آمل 2063134421 4719149685 1396/02/02 9113110224 خراسان محله 7235-1311 مصطفی میرزاآقازاده خراسانی بابل 92

6 پالک 3جاده شهید صالحی ایستگاه شماره  1393/01/17 9113113596 اطاقسرا 7235-1313 سید حامد حسینی بابل 93
جاده شهید صالحی 1393/01/17 9113114340 ناریوران 7235-1316 مصطفی فیروز دشتی بابل 94

سه راه حمزه کال-جاده قدیم آمل  1393/02/14 9112146792 حمزه کال شش پل 7235-1346 زینت عربی خاکی بابل 95
جاده گنج افروز 2064651837 4735114947 1396/06/07 9117794670 درازکال 7235-1366 عیسی رستمی بابل 96

جنب بیمه توسعه-پیچ قریشی-جاده بابلسر 4745133351 1394/08/12 9113140038 سرحمام پازوار 7235-1380 شراره بلبلی رمی بابل 97
روبروی مسجد صاحب الزمان 2063907285 4716141383 1396/06/14 9111186177 سیاهکال محله شرقی 7235-1392 خیراله باباجانپور کالئی بابل 98

6روبروی گلستان -خ شهید صالحی 2064666192 4755185494 1397/05/27 9119032327 تهمتن کال 7235-1393 احسان گوهری بندپی بابل 99
جاده شهید صالحی 2064933360 4734194879 1396/06/06 9111169919 مشهد سرا 7235-1399 سمیه صانعی فر بابل 100

روبروی مسجد جامع-بخش بند پی غربی 5689567231 4757118441 1396/06/06 9376965990 شهید آباد 7235-1400 محمدقنبرزاده بائی بابل 101
جاده قائمشهر 2064960759 4747138666 1396/06/19 9112173765 گرجی آباد باال 7235-1416 پور... حمیده عبدا بابل 102

186پ  - 13روبروی کشاورز - خ کشاورز  2063146411 4716145736 1395/10/14 9111178703 سیاهکال محله شرقی 7235-1422 فاطمه عباس پور هریکنده ئی بابل 103
خیابان شهید صالحی 2064888772 4736113474 1397/01/20 9118612012 سیدنظام الدین 7235-1423 رقیه مهرعلی تبار بابل 104

چهارراه شهدا- پایین گنج افروز  2064937730 4748118453 1397/05/15 9114143543 پایین گنج افروز 7235-1435 محمد محمدنیا افروزی بابل 105
ابتدای خ ش احمدی راد- جاده ش صالحی  2064915850 4717144999 1396/03/01 9360975612 درزیکال نصیرائی 7235-1442 میثم قنبر زاده درزی بابل 106

روبروی پمپ بنزین- جاده قدیم آمل به بابل  2060584337 4759148394 1397/03/07 9111145232 پایین احمد چاله پی 7235-1443 حسین اسد زاده بابل 107
روبروی مخابدات-جاده شهید صالحی  4717149564 1393/07/26 9118553989 درزیکال آخوندی باال 7235-1449 فاطمه قلی پور گودرزی بابل 108

جنب کارگاه نجاری ذوالفقاری- سپاه دانش-جاده جدید امل بابل  4989681738 4758164103 1397/05/08 9119089193 مرزبال 7235-1458 فاطمه نجار مرزبالی بابل 109
جنب درمانگاه نوشیروانی-بند پی غربی 2063387133 4733119194 1396/07/26 9119126656 دیوا 7235-1460 سید حسن مرتضوی نژاد بابل 110

بندپی غربی 2061957811 4757155376 1396/07/26 9117131063 شوبکال 7235-1461 کلثوم حضرت زاده بابل 111
زهرا هاشم پور چوبی گلستان جنوبی بعد از تصفیه خانه1فاز - بندپی شرقی  4755158715 1396/07/26 9112138912 شهرک صنعتی رجه 7235-1469 عرشیای سرمایه رجه-ش بابل 112



جاده گنج افروز 2061196756 4735141411 1396/09/07 9113112317 گاوانکال 7235-1479 داور عباسی بابل 113
- جاده شهید صالحی  2063769214 4749157813 1396/09/07 9119607010 کالگر محله 7235-1481 سیده فاطمه حسینی بابل 114

جنب مسجد جامع- خیابان فدائیان اسالم  2061695541 4731151757 1396/09/07 9113130860 گله کال 7235-1482 مجید گلی مرزونی بابل 115
2064475656 جاده کیاکال روبروی گلزار شهدا3کیلومتر  4747371302 1397/08/29 9111173277 اسپی کال رمنت 7235-1483 علی یوسفی رمی بابل 116

جنب آرامگاه زندنا-جاده شهید صالحی  4734153979 1393/09/20 9375957745 ولوکال 7235-1493 محمود علی پور آهنگر بابل 117
خیابان شهداء 2064888683 4759197971 1396/09/07 9117135579 باال بازیار 7235-1496 عاطفه عمو زاده بابل 118

جنب مدرسه شهید طالشیان(ره)خیابان امانم خمینی  1393/09/20 9369084281 بیل پی 7235-1504 زهرا خسروی بابل 119
جنب نانوائی- جاده قائم شهر  4716117879 1393/10/19 9111171719 هریکنده 7235-1530 مهدیه اصفهانی هریکندئی بابل 120

467پالک -روبروی خانه بهداشت  4718184768 1393/11/19 9112141727 بوله کال مرزون آباد 7235-1542 معصومه یحیی نیا نوری بابل 121
متر بعد از پل حبیبی جنب سوپر تابان400 2064806474 4717168775 1396/12/24 9111177664 مال محله 7235-1562 زهرا غالمی تبار طبری بابل 122

1نبش والیت  2064471766 4747149939 1396/12/14 9369924877 رمنت 7235-1565 سکینه جوادی رمی بابل 123
خیابان اصلی جنب فروشگاه قائم -8کیلو متر -جاده قدیم آمل  2065050594 4719118717 1397/04/31 9111190029 اسبوکال 7235-1570 میثم کریمی اسبوئی بابل 124

روبروی مسجد-جاده جدید آمل  2064686290
4718171949

1397/05/07 9117401500 حاجیکال 7235-1580 پوریا حسنی بابل 125
111جاده امل به بابل خیابان ازادی پالک  2064245618 4718175396 1398/03/12 9119068226 کمانگر 7235-1594 مهدی یوسفی بابل 126

خیابان اصلی روستا (شهید صالحی)جاده حبیبی  1391/07/22 9122368239 باال سرست 7235-1595 سیده سامره دریا باری بابل 127
ورودی ارمک- حاجی کال - جاده شهید صالحی  2064782575 4717135198 1397/08/10 9363851301 ارمک 7235-1603 خدیجه شعبانپور سوری بابل 128

(ص)روبروی مسجد النبی -  جاده کیاکال 7کیلو متر  2259966969 4747185915 1394/08/21 9113237438 کپورچال 7235-1606 صابر عزیزی بابل 129
جنب نانوائی بافکار- خیابان بعثت  4755139179 1394/09/12 9353484446 گردرودبار 7235-1609 عاطفه بافکار بابل 130

چهارشنبه بازار- ابتدای محل  2064791930 4717311761 1397/09/12 9112145344 پایین مرزبال 7235-1612 احسان قهار پور گتابی بابل 131
نرسیده به نانوائی حسین زاده- چهار راه شالیکوبی  2064956379 4749189853 1397/09/22 9111183084 شیرسوار 7235-1620 سحر علی پور شیرسوار بابل 132

جنب پایگاه بسیج- خیابان شهید خلیل پور - وسط محل  2061691080 4731133817 1397/09/22 9111168544 باریکال 7235-1621 سید محمد کریم پور بابل 133
جاده شهید صالحی 4755163685 1394/09/22 9111189143 زوارده 7235-1622 مریم براری زاده ورزی بابل 134

7نبش شاهد - سه راه شهید مبلغ السالم  2064465502 4747115745 1394/09/28 9113237438 بیشه سر 7235-1624 محمد پور عبداله بیشه بابل 135
836 جاده جدید آمل به بابل ابتدای محل پالک4کیلو متر  2063009155 4718176995 1394/11/24 9119042270 دهک 7235-1630 نسا حسینجان زاده بابل 136

روبروی مرکز یهداشت- جاده گنجح افروز  2161742302 4735136471 1397/11/24 9128165750 کبریا کال 7235-1633 سکینه شاکری کبریا بابل 137
جنب آرایشگاه مردانه-  جاده کیا کال 3کیلو متر  4747156457 1394/12/06 9111114890 سلطان محمد طاهر 7235-1636 محمود متولی طاهر بابل 138

جنب نانوائی خانجانی- جاده بابل به بهنمیر  2064680780 4747178751 1395/01/26 9111127389 آغوز بن 7235-1640 سیدامیر بویه بابل 139
-روبروی قرض الحسنه- چهار راه دوشنبه بازار  2162275201 4748195837 1395/01/26 9112144707 هلیدشت 7235-1642 بیژن پاشای فومشی بابل 140

3دالور - جاده قدیم آمل به بابل  2063900906 4759178160 1398/02/01 9119040641 دالورکال 7235-1644 ربابه زمانی بابل 141
ورودی محل جنب لوازم خانگی- جاده جدید آمل به بابل  2064177531 4758139639 1398/02/01 9356194327 تلیکران 7235-1645 مهدی عباسپور بابل 142

مقابل بلوک زنی -  جاده قدیم بابل به آمل 4کیلو متر  2050256892 4719166485 1397/05/28 9362434321 متی کال 7235-1657 محمد اصغری متی کالئی بابل 143
2060370884 جنب بانک صادرات10روسن  4719738795 1395/06/23 9119129440 روشن آباد باال 7235-1702 سیده زهرا قرشی بابل 144
(ع)جنب مسجد امام جعفر صادق -جاده شهید صالحی  1392/06/23 9112174526 زعفران کال 7235-1703 سید رضا حسینی بابل 145

جنب کارواش سهیل- خ اصلی  1393/07/23 9113139271 داردکاشت 7235-1760 خدابخش محمدزاده بابل 146
جنب شیرینی سرای میالد- بعد از پائین احمد چاله پی  1392/10/04 9111191047 گله محله چناربن 7235-1777 اعظم شاکری بابل 147

جنب گلدسته سازی ابراهیم پور- جاده فقدیم آمل به بابل  2050310692 4618191838 1396/01/19 9111152646 علی آباد 7235-1797 فهیمه حسین پور بابل 148
(ص)جنب پل محمد رسول اله 2050186053 4718179861 1397/04/18 9112169699 مرزون آباد درویش 7235-1838 حسین صادقیان بابل 149

جنب دهیاری محل- سه راه دیو دشت  2050209037 1394/05/03 9119124327 دیو دشت 7235-1850 حامد جانپور بابل 150
ابتدای محل- جاده شهید صالحی  2063677850 4749133178 1397/05/21 9112160872 دونه سر 7235-1858 جهانبخش امیرزاده دون بابل 151



خ اصلی محل- جاده گنج افروز  4748149619 94/06/22 9351764934 میر رود پشت 7235-1867 ابراهیم دماوندی بابل 152
جنب آژانس- خیابان شهید صالحی  2065154136 4734118618 1397/06/22 9101000378 آهنگر کالی بزرگ 7235-1866 رضا عبادی بابل 153

جنب لوازم ارایشی بهداشتی قو-جاده گنج افروز  2064938192 4748183564 1397/07/14 9361600315 طلوت 72351917 سلمان امین نیا طلوتی بابل 154
(عج)جنب قرض الحسنه حضرت ولیعصر  4988900290 4747518611 1395/06/07 9111156782 کبوتر دان 7235-1160 عیسی یوسف تبار بابلسر 155

جنب ارامگاه 2160864129 4744113111 1395/06/07 9113157797 اجاکسر 7235-1175 مهدی اکبری بابلسر 156
جنب اشیان دکور 1392/06/07 9113137088 اجاکسر 7235-1178 هادی احمد پور بابلسر 157

ابتدای پایین احمد کال 4989803817 4741176393 1395/06/07 9377785990 شورک 7235-1179 مهدی پورعلی بابلسر 158
جنب اژانس مال صدرا-بلوار شهید ذوالفقاری 2162382148 4741799998 1396/11/06 9361364466 باقر تنگه 7235-1349 محمد قریشی بابلسر 159

دوشنبه بازار-بلوار نیروی هوایی 4989445015 4741153111 1396/06/06 9111151839 باقر تنگه 7235-1403 علی دکالن بابلسر 160
جنب پل فوالدکال-پیچ قریشی 2061957773 4731976673 1396/07/26 9119126304 فوالد کال 7235-1459 فهیمه رضانژاد تاجی بابلسر 161

پازوار-جاده بابل 4989528212 4745113111 1396/07/26 9366166535 کاسگر محله 7235-1473 آرش طالب زاده بابلسر 162
69پالک -چهار راه کونر -میر بازار  4989938951 4746171437 1397/04/31 9361046093 کونر-دوغیکال 7235-1568 هادی بابا زاده بابلسر 163

30پالک-خ شهید مراد تبار-ابتدای ورودی محل  2063374120 4744151354 1397/04/31 9112100677 عزیزک 7235-1573 محسن مراد تبار بابلسر 164
جنب خانه بهداشت-روبروی سه راه حسنی 4989847997 4744119999 1397/08/21 9112166887 گالش کال پایین 7235-1607 هادی رستم پور بابلسر 165

(عج)روبروی قرض الحسنه ولی عصر  4989764870 4746133111 1395/02/16 9111137868 سادات محله 7235-1650 مهدی باقری بابلسر 166
روبروی مسجد-خیابان اصلی  4989616571 4741171111 1395/03/18 9113157921 پائین احمدکال 7235-1660 خدیجه عربی مقدم بابلسر 167

روبروی مصالح ساختمانی سید اقا-(عج)خیابان ولیعصر  4988927751 4745195916 1395/06/23 9111197550 کاریکال 7235-1679 سید ابراهیم سیدعلی تبار بابلسر 168
روبروی مسجد جامع-وسط محل  4989863127 4746133111 1395/06/23 9358272316 رودبست 7235-1693 رضا رضازاده بابلسر 169

جنب مشاوره امالک-بلوار شهید بابایی 4989922611 4743148994 1395/06/23 9117410617 باقرتنگه 7235-1705 طاهره احمدی بابلسر 170
خ اصلی بعد از دهیاری 4988587509 4743111146 1395/06/23 9111138320 عربخیل 7235-1704 سیده معصومه قربانیان بابلسر 171

کوچه فرا صنعت- جهار راه شهدا  4989831330 4741143135 1397/05/03 9111180686 بابل پشت 7235-1848 طاهره باباجانی بابلی بابلسر 172
بعداز مسجد- خیابان اصلی  2064858946 1394/05/03 9112110585 مقری کال 7235-1847 علی حمزه نژاد مقری بابلسر 173

خیابان اصلی محل 4746184111 1394/05/17 9111180916 ولیک رودپشت 7235-1852 احسان اقابزرگی بابلسر 174
خیابان اصلی محل 4744174111 1394/08/26 9106713211 سرخدشت 7235-1890 نوراله غالمرضایی سرخی بابلسر 175
پشت مسجد جامع 4989937880 4746143111 1397/10/02 9111142956 خشکرود 72351891 سید محمد جباری خشکرودی بابلسر 176

(ره)خیابان امام خمینی -عبور  5799867483 4864144959 1395/06/07 9367647677 پاسند 7235-1159 صنم فالح تازه آبادی بهشهر 177
جنب آژانس سوری- عبور غربی  1392/10/27 9112523180 گرجی محله 7235-1266 حنظله ابراهیم زاده گرجی بهشهر 178

جنب داروخانه خاتم االنبیاء - (ره)خیابان امام خمینی  1392/12/04 9111518010 زاغمرز 7235-1285 گوهر یاسمنی بهشهر 179
(عج)روربوی مسجد صاحب الزمان (ره)خیابان امام خمینی  1392/12/04 9370577762 زاغمرز 7235-1286 بهناز نیک نژاد بهشهر 180

جنب پایگاه بسیج- میدان شهداء  2181484600 4856198974 1395/12/04 9119544947 آسیابسر 7235-1287 مجید معصومی گرجی بهشهر 181
خیابان شهداء 2/14/1993 9112517308 شهید آباد 7235-1345 خلیل جانی پور بهشهر 182

جنب حسینیه ارشاد. خیابان امام حسین  4865115318 1393/09/07 9113522457 حسین آباد 7235-1478 حسن حبیبی بهشهر 183
جنب صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان- خیابان اصلی  5799594290 4864189846 1396/09/07 9113516187 امام ده 7235-1491 احمد محمودی بهشهر 184

جنب شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای -خیابان شهید جعفری  4864193668 1393/09/07 9119536038 ساروکال 7235-1494 شهال پوررضاخان بهشهر 185
روبروی باربری خزر -جاده اصلی زاغمرز به دریا  4854185466 1393/09/20 9384530766 یکه توت 7235-1499 مرضیه نظری تیلکی بهشهر 186

باالتر از مسجد جامع- خیابان والیت - علی تپه - بهشهر  5799603168 4864164757 1396/09/07 9384525838 علی تپه 7235-1503 هادی بابائی علی تپه بهشهر 187
جنب نانوایی فردوس-عبور اول  4865136665 1393/09/28 9113540208 قره تپه 7235-1524 زینب شاعری قره تپه بهشهر 188

روبروی مزار امام زاده حسن پایین محله-ابتدای خ بسیج 2180141750 4851113137 1397/07/22 9119535940 شهید آباد 7235-1554 سید مهدی خالقی بهشهر 189
جنب بانک ملی- فلکه قدس  2170209492 4854113854 1397/05/10 9359063068 زاغمرز 7235-1555 فاطمه بخته بهشهر 190



143جنب آژانس شورا پالک (ره)خیابان امام خمینی  1391/07/11 9113558652 زینوند 7235-1591 رضا داودی بهشهر 191
روبروی درمانگاه (ع)خیابان امام رضا  2181497524 4865144444 1395/02/16 9119529195 امیرآباد 7235-1651 راحله نظری رستمی بهشهر 192

روبروی نانوائی وطنی (عج)عبور غربی خیابان صاحب الزمان  2181406901 4856174168 1395/06/23 9111534879 گرجی محله 7235-1710 حسن میالدی گرجی بهشهر 193
روبروی بانک صادرات 2218648768 4676119465 1396/01/30 1924729632 کترا 7235-1325 اسحاق صفری تنکابن 194

جنب ابزار یراق دریایی-مقابل دوراهی نعمت آباد 4684133111 1393/08/23 9117758979 ولی آباد 7235-1430 شرکت امواج ارتباط تنکابن 195
خ شهید ابوذر حاتمیان 2218439328 4681118145 1396/07/11 9111960263 زنگشاه محله 7235-1431 رقیه عین علیان علی آبادی تنکابن 196

جنب مخابرات-میدان بازار  3621125655 4687113669 1396/09/07 9111950912 سلیمان آباد 7235-1492 طیبه صدوقی تنکابن 197
جنب تاکسی سعید-خیابان شهداء  2218660989 4684175164 1396/09/07 9119911241 نعمت آباد 7235-1495 ماریا منصوری تنکابن 198

(ع)روبروی مسجد امام حسین 4684155111 1393/09/20 9113948495 سیاورز 7235-1505 علیرضا صیدی تنکابن 199
جنب دهیاری- جاده خرم آباد غربی  2219146634 4685183111 1396/09/20 9118600944 کرات کله 7235-1519 زهرا قهرمانی زاویه تنکابن 200

جنب تاکسی تلفنی سحر 4685198797 1393/12/07 9121501086 شهید آباد 7235-1556 محمد رضا سیدی تنکابن 201
خیابان شهید حاتمیان روبروی کارخانه چای عقاب 2219550753 4687147111 1394/07/11 9124684169 چالسر 7235-1592 خدیجه مراد خانی تنکابن 202

نرسیده به دبیرستان دخترانه شاهد-ابتدای جاده سیاورز 2218574144 4684119344 1396/08/14 9111561335 قلعه گردن 7235-1615 رحیم رحیم پور تنکابن 203
جنب مرکز مخابرات 2279889838 4677145111 1397/05/28 9119900272 لتاک 7235-1625 حوا لیمائی نژاد تنکابن 204

بازار لشتو جنب قصابی بازار 2219545202 4681316137 1398/01/26 9369261658 لشتو 7235-1639 مریم لشتو عبدالعلی تنکابن 205
وسط محل جنب قصابی 4676133111 1395/02/03 9383226721 پل سرا 7235-1648 شرکت پیام ارتباطات نشتا تنکابن 206

بعد از میدان شهید عزیز پور زهرا ذوالفقاری 4688151975 1395/06/23 9111957974 مالعظیم رزگاه 7235-1699 ش رسا ارتباط راشا تنکابن 207
جنب خیریه 2219822941 4684117816 1398/01/22 9112915305 میر شمس الدین 72351902 سینا پورمهر تنکابن 208

جنب مسجد ولی اباد روبروی پالژ 2700087399 4684136811 1395/03/22 9388734183 ولی اباد 72351905 اعظم دهقان حسامی تنکابن 209
جنب آرامگاه- بعد از سه راه الریم - جاده جویبار  1396/06/19 9112281537 گلیرد 7235-1421 رقیه عباس زاده جویبار 210

جنب بانک صادرات-بابلسر-جاده ساحلی ساری 1393/07/11 9119504805 الریم 7235-1432 سید محمد قریشی الریمی جویبار 211
جنب قرض الحسنه سیدالشهدا 5829638711 4775191133 1396/07/11 9369714434 طالش محله 7235-1439 زهرا نعمتی مشک آباد جویبار 212

خ شهید زراعتی 5829909103 4771134149 1396/07/11 9358840894 شورکا 7235-1440 سید منصوره ضیایی جویبار 213
4771155851 (ره)خیابان امام خمینی  1393/12/22 9382067136 واسوکال 7235-1558 سمانه رمضانی واسو جویبار 214

جنب خدمات کامپیوتری- سه راه سقا خانه  5829930684 4776185165 1395/08/06 9111296527 انارمرز 7235-1761 سمیه قادیان انارمرزی جویبار 215
ابتدای خیابان شهید کلیجی 5829314096 4776139788 1395/08/06 9119113416 گل محله 7235-1763 سیدامید حسینی جویبار 216

جنب مدرسه نواب صفوی- جاده ساری به بابلسر  5829646978 4777117683 1396/01/19 9119237381 الریم 7235-1798 عادل صادقی الریمی جویبار 217
جنب نانوائی صالحی- خیابان اصلی  1396/02/02 9119575927 درکاسر 7235-1803 سیده فاطمه صالحی جویبار 218

خ اصلی جنب شالیکوبی 5829901463 4771113869 1397/05/03 9119246589 آستانه سر  7235-1846 سید مفید قریشی جویباری جویبار 219
خیابان اصلی محل 4776118833 1394/08/09 9116797971 دونچال 7235-1882 میثم رنجبر دونچالی جویبار 220
سروکال- نرسیده به دوراهی دیوکال  2161804855 4775111388 1397/08/23 9116317191 سروکال 7235-1884 علیرضا محمدی جویبار 221

جنب حسینیه- جویبار خیابان اصلی  5829556847 4774115687 1397/11/25 9119089211 بیزکی 72351899 محمد علی کهنسال جویبار 222
خ شهید ازموده جنب نانوایی- ایت محله  5829977141 4774175348 1395/03/22 9119253909 کله بن 72351904 تقی رضایی وندچالی جویبار 223

جنب نانوائی برکت-سروکال-حسن رضا-جاده جویبار 2162653206 4775148820 1396/06/19 9113263179 دیوکال الیمون 7235-1420 سحر گرائلی جویبار 224
خ اصلی مرزن آباد کالردشت- کالردشت  5149668095 4667133677 1396/07/11 9119063328 گویتر 7235-1437 فاطمه امیری چالوس 225

48پ - جنب کارواش  4839936358 4661165183 1396/07/11 9355636221 تازه آباد 7235-1445 زهره میری چالوس 226
روبروی تعاونی وحدت- خیابان فرهنگ  4839777055 4661973647 1395/06/23 9112932376 اشکاردشت 7235-1695 حامد درویش نارنج بن چالوس 227

5خیابان اصلی نبش کوچه زنبق  4830060451 4661134799 1397/09/12 9118995476 حسین آباد علیا 7235-1750 محمد شمس ناتری چالوس 228
باالتر از خانه بهداشت جنب فروشندگی نفت-پیشنبور  6279341445 4665178387 1395/12/12 9168008874 پیش انبور-کالردشت 7235-1789 آرش سنائی چالوس 229



جنب امالک چشم انداز- نرسیده به مسجد  1290849196 4663187111 1397/05/21 9217876217 کالچان 7235-1860 گلنار رنجبر هفتلنگی چالوس 230
روبروی شرکت نعاونی 6270004683 4667111797 1397/06/22 9117178569 کلنو 7235-1869 فاطمه تیمور نژاد چالوس 231

جنب اژانس حامد 6259957343 4644194937 1395/08/06 9115836774 چمستان-جلیکان سفلی 7235-1766 ندا شمسی چمستان 232
روبروی گل و گیاه کاکتوس 6259985886 4644165381 1395/09/12 9111200806 چمستان-سعادت آباد 7235-1771 زینب شکری چمستان 233

9/12/1992 9128069627 چمستان-بنفشه ده 7235-1775 مسعود فرجاد چمستان 234
نبش کوچه شهید اخوان- خیابان اصلی  4644133111 1394/05/21 9118999099 شیرکال 7235-1033 امید اخوان اریج چمستان 235

خیابان میرزا کوچک خان 4695118387 1393/11/19 9112918708 گالش محله 7235-1537 سید علینقی رضائی رامسر 236
نرسیده به مخابرات-خیابان اصلی  2279542617 4699133111 1395/08/06 9112917051 سپارده 7235-1767 عباس کیائی رامسر 237
جنب فروشگاه شهروند- نرسیده به دوراهی  62298100 4695113111 1395/10/23 9366985848 لیماک 7235-1780 زینب زحمتکش نوشری رامسر 238

ابتدای جاده هریس روبروی باربری حقیقت 2279385384 4694184548 1395/12/12 9198929570 کالیه بن 7235-1791 زهرا شاهمرادی مقدم رامسر 239
خ اصلی- جاده ساری به قائمشهر  2091798762 4813116641 1397/08/09 9111531346 ماهفروجک 7235-1875 قاسم یوسفی ساری 240

بلوار کشاورز جنب مدرسه غیرانتفاعی توحید 2093743035 4819978863 1396/04/06 9112561600 پائین دزا 7235-1020 خدیجه خلیلی ساری 241
کمربندی غربی کوی اصحاب 2093449390 4816919973 1396/04/06 9111588856 بندارخیل 7235-1053 مظاهر شعبانی دولت آبادی ساری 242

(ع)خیابان  امام حسین  2091169889 4839113479 1395/06/07 9113510787 امره 7235-1157 سیدمهدی مسافر ساری 243
جنب کوی قدس 2092696327 4817996919 1395/06/07 9112551162 ذغال چال 7235-1158 آتنا یعقوبی ساری 244

جنب داروخانه- کمربندی روستای شرف آباد  2090225841 4816913638 1395/08/02 9111556469 شرف آباد 7235-1240 رضا اکبر زاده بایعکالئی ساری 245
جنب شرکت چوب فریم- دودانگه  5789955398 4835118544 1395/12/04 9113263473 سنگده 7235-1276 آمنه خناری سنگده ساری 246

671خیابان شهید آقا میری پالک -  جاده ساری به کیاسر 4کیلو متر  2080093339 4819158199 1396/02/02 9111538828 باالدزا 7235-1282 پیام علیزاده ساری 247
روبروی مدرسه ابتدائی شهید راستگو-جاده قائم شهر  2162787458 4849185889 1397/05/15 9111577317 حاجی کال-پاشا کال 7235-1297 زهرا نیکخوالمشیری ساری 248

(ع)خیابان سید الشهدا 1393/02/14 9370599064 پهنه کال 7235-1318 سیده آزاده بابائی پهنه کالئی ساری 249
نبش کوچه شهید رجائی 2090749512 4813658836 1396/02/14 9113514259 آهی دشت 7235-1347 محمد رضا امینی  ساری 250

جنب آرایشگاه امید -سه راهی قرتیکال  2080190091 4817135651 1397/09/23 9359353309 سمسکنده 7235-1348 کمیل ساداتی  ساری 251
جاده پالژها- جاده خزر آباد  2091062456 4847189585 1396/03/07 9119576017 طوقدار 7235-1361 جانعلی فرهادی پاشاکالئی ساری 252

کمربندی جنوبی 5789969259 4813747893 1397/11/25 9112587446 گلچینی 7235-1370 عفت فالح سیاهدشتی ساری 253
کمربندی غربی روبروی شهبند 2093036053 4815111153 1396/04/28 9119533998 بندارخیل 7235-1371 جواد محمد زاده ساری 254

روبروی شهرک استانداری 2092678541 4817163698 1396/04/28 9119498872 گله دون 7235-1373 سلمان تقوی گله دونی ساری 255
(عج)میدان ولیعصر  2092704117 4817181831 1396/09/15 9113544705 معلم کال 7235-1411 سیده فاطمه سیدی ساری 256

جاده جویبار 2093744521 4815153548 1396/06/19 9119565033 رگندشت 7235-1426 جمیله رمضانی قادی ساری 257
روبروی مدرسه- ابتدای محل - جاده قائم شهر  2259912516 4849163733 1395/11/16 9111544705 طالقانی محله 7235-1488 خاطره شجاعی کچیدی ساری 258

جنب مسجد-جاده شهدا-انتهای پل تجن 2091097381 4717168393 1398/02/02 9111177686 گلما علیا 7235-1498 مریم فالحتی ابوخیلی ساری 259
نرسیده به کوچه شهید وفایی نژاد-خ اصلی  2080155792 4819149355 1397/07/22 9117117710 مهدشت 7235-1514 محسن محمدی ازنی ساری 260
روبروی قرض الحسنه سیدالشهدا-سر پل  2093763753 4849115661 1396/09/20 9372159442 ماچک پشت 7235-1520 قاسم فرهادی ساری 261

بلوار کشاورز نرسیده به پل 2093743175 4813665359 1396/10/19 9111575148 اسپیورد 7235-1531 ایمان امینی آهی دشتی ساری 262
293 پالک 9شهرک فرهنگیان میدان معلم گلستان  5789964214 4813137757 1396/11/19 9112269578 شهرک فرهنگیان 7235-1541 سیده رجا ء حمیدی ساری 263

جنب کوچه شهید میرزایی- خیابان امام  2093765039 4815133844 1397/04/31 9111556864 میار کاله 7235-1569 فرهاد یزدانی ساری 264
نبش کوچه شهید اصغری (ع)خیابان جواداالئمه  2091472646 4843163561 1397/04/31 9112537449 آبندانسر 7235-1571 محمدجواد منتظر ساری 265

جنب موبایل فروشی انالین- خیابان شهید وردیان  2093420120 4843113786 1398/02/14 9373712565 اسبوکال 7235-1576 حمزه رستمی اریمی ساری 266
2080012835 ساری15کیلو متر - جاده خزر آباد 4818117995 1397/05/07 9111543303 آکند 7235-1581 نصرت باقریان آکندی ساری 267

بعد از تعویض پالک خودرو- جاده جویبار3کیلومتر  5829165491 4815144699 198/02/02 9119560667 آبکسر 7235-1593 سودابه مدانلو جویباری ساری 268



جنب مشاورامالک بشیری- سه راه شهرک فرهنگیان - جاده قائم شهر 2161052373 4813139757 1397/09/28 9127053780 رودپشت 7235-1623 مهدی رکنی لموکی ساری 269
2093797021 جاده خزر آباد جنب پمپ بنزین4کیلو متر  4816171771 1397/12/06 9119498020 صفر آباد 7235-1634 فهیمه فغانی ابوخیلی ساری 270

جاده خزر آباد 2091096751 4816117775 1395/03/04 9113532094 فیروزکنده علیا 7235-1653 کمال فیرزوکندیان ساری 271
ابتدای ورودی باریک ابسر خیابان جانیازان 2092883097 4813181961 1398/03/04 9125169408 گله کال علیا 7235-1655 مریم صمدائی ساری 272

نرسیده به مخابرات- سه راه پنبه چوله - جاده خزر آباد  4818158713 2092130234 1395/03/18 9117434898 پنبه چوله 7235-1664 سمیه دهپوری ساری 273
وسط محل روبروی آژانس مرمت 2093881241 4843179414 1395/06/23 9112559485 مرمت 7235-1671 مهدی رمضانی مرمتی ساری 274

جاده خزر آباد 2093031752 4818136366 1395/06/23 9113535131 سیدمحله 7235-1673 صادق عبدی ساری 275
جنب دارو پخش فردوس - روبروی تاالر عرب - بعد از شرکت خوش نوش  2090652853 4817113757 1395/06/23 9113557727 هوال 7235-1685 حمیدرضا فتحی هوالئی ساری 276

روبروی خیابان ورزش - خیابان شهدا  2093763567 4849136446 1395/06/23 9119584214 تیرکال- ماچک پشت  7235-1687 احمدحسنی ماچکه پشتی ساری 277
نرسیده به حسینیه پائین محله 1392/06/23 9119514322 سنگتراشان 7235-1689 احمدعلیزاده سنگتراشانی ساری 278

نبش کوچه شهید نیاورانی (عج)خیابان ولی عصر  2092386484 4843145865 1395/06/23 9117115638 زرین آباد علیا 7235-1708 فرخنده اسماعیلی ساری 279
جاده دریا روبروی پمپ بنزین کلبادی 2093616841 4816118683 1395/06/23 9113514347 فیروزکنده سفلی 7235-1717 سیده مریم حسینی نژاد ساری 280

روبروی فروشگاه لوازم کشاورزی- کمر بندی غربی کوی شهید باهنر  2080003313 4816948967 1395/06/23 9371048193 قرق 7235-1726 پونه قدبنان ساری 281
جنب پاسگاه نیروی انتظامی- جاده ساری به سمنان  2092236611 4833184838 1395/06/23 9111557942 رودبار تلمادره 7235-1730 حیدر کریمی علی آبادی ساری 282

1وسط محل نبش گلزار  سکینه تاجدار: مدیر عامل 4818157678 1395/07/15 9119565502 دازمیرکنده 7235-1749 ش دازمیر گستر ساحل خزر ساری 283
جاده دریا 1392/07/22 9113545651 پنبه چوله سفلی 7235-1756 امید نجفی پنبه چوله ساری 284

جاده خزر آباد جنب لوازم کشاورزی همیشه سبز 2093812861 4818178374 1395/07/22 9119528547 خانه سرمرز 7235-1754 اکبر جعفری ساری 285
جنب سوپری- خیابان شهید قاسم پورجنوبی  2091328251 4819143946 1395/08/06 9113531641 تنگ لته 7235-1762 رجب اصغری فرد ساری 286

روبروی کوچه سیدالشهداء- خیابان تاصلی  1392/12/12 9384033927 پایین کوال 7235-1788 محمود تقوی کوالئی ساری 287
ابتدای ورودی دراز محله- جاده خزر 3کیلو متر  1393/02/21 9118897225 درازمحله 7235-1814 علی اکبر فاضلی خلردی ساری 288

جنب اداره برق شهید نشاگر- اول فرح اباد - جاده دریا  2080367935 4847113137 1398/04/02 9113150348 فرح اباد 7235-1849 مونا فروزانفر ساری 289
بن بست جدید- خ اصلی- کوی اصحاب - کمربندی غربی  2080073907 4815176956 1397/05/21 9113559340 خرم آباد 7235-1067 علی نعمتی خرم ابادی ساری 290

روبروی حسینیه - خیابان اصلی 2090853468 4816163770 1397/10/15 9116272485 دینک 7235-1855 مریم صمدائی گله کالئی ساری 291
روبروی شالیکوبی گوهر دهی- خیابان اصلی  2080143182 4818151800 1397/06/22 9363039901 آبمال 7235- 1864 محمد علی دهقان زاد ساری 292
کوچه شفیعی- خ کشاورز - جاده دریا  2080964887 4847137551 1397/08/09 9117116230 حمید آباد 7235-1872 فاطمه جمال زاده ساری 293

خیابان اصلی محل 2093700921 4817145860 1397/09/29 9353724084 صاحبی 7235-1892 مهرانگیز خدابخشی ساری 294
جنب سوپر مارکت رهگذر 2092714139 4817157975 1397/08/12 9112531530 دنگسرک 72351859 هانی درویشی دنگسرکی ساری 295

روبروی مسجد- خیابان اصلی  2090641789 4817191931 1395/08/17 9111813570 ولشکال 72351916 سید عباس حسینی ولشکالئی ساری 296
خ اصلی روبروی دهیاری 5010971577 4633171111 1395/06/23 9117383987 عبداله آباد 7235-1670 سیدعادل حسینی سرخرود 297

خ اصلی جنب کارخانه شالیکوبی اسماعیلی 5010851075 4634184116 1397/03/07 9117736925 حاجی کال سفلی 7235-1720 مهدی عزیزی سرخرود 298
جنب پل-اسب چین  1464379556 4675153111 1396/03/18 9111922062 اسب چین 7235-1323 عباس خردمند سلمانشهر 299

خیابان دریا-دانیال  2219745708 4671183657 1396/02/14 9357382982 دانیال 7235-1324 سمیه کالمرج الیاسی سلمانشهر 300
111خیابان شهید اسالمی پالک  2229951289 4783173391 1397/06/13 9112226461 کلیج خیل 7235-1751 مهناز دیوساالر سوادکوه 301
سه راه شرکت تعاونی 1392/10/08 9111267433 چایباغ 7235-1254 محمد علی کریمی ملفه سوادکوه 302

شهرک صنعتی شورمست- خیابان اصلی  1393/01/19 9119245806 پل سفید-شهرک صنعتی شورمست 7235-1799 سمانه ستاوند سوادکوه 303
جنب شرکت تعاونی- خیابان اصلی  4787184531 1394/08/09 9116760647 هلل بند 7235-1873 پروین محمدی شیر کالئی سوادکوه 304

خیابان اصلی محل 2259952844 4786113364 1397/08/09 9111556643 اتو 7235-1878 الهه اسدی اتوئی سوادکوه 305
خیابان اصلی جنب زمین فوتبال 2160623970 4797116489 1394/08/09 9111264941 ورسک 72351876 شهال مرادی عباس ابادی سوادکوه 306

داخل بازارچه- خیابان اصلی  4798114764 94/06/22 9111290332 شیرگاه- کتی لته  7235-1863 میالد ولی نژاد سوادکوه شمالی 307



خیابان اصلی محل 4799161939 1394/08/26 9124881525 کالیکال 7235-1888 سعید محمدی سوادکوه شمالی 308
خیابان اصلی محل 4799181142 1394/11/13 9117443540 رئیس کال 72351898 طاهره ساجدی رئیسی  سوادکوه شمالی 309
نرسیده به پمپ گاز 2150020238 4774116635 1397/04/08 9119059221 سید محله 7235-1840 منصوره کریمی سیمرغ 310

روبروی مدرسه- کوچه شهید نصیری  - 12گلستان  2160832820 4773167113 1397/05/18 9113152143 مری 7235-1857 سید حسن نصیری  سیمرغ 311
خیابان اصلی 4774143614 1394/10/27 9113249550 پائین دسته 7235-1895 سمانه کریمی سیمرغ 312

5پالک-روبروی دوراهی هردو آبرود -خ شهداء 2218877414 4675111671 1396/11/19 9112922804 سرلنگا 7235-1538 خدیجه سجادی عباس آباد 313
ابتدای ورودی گلزار شهدا-سید محله  2219750442 4674196111 1397/05/25 9113927152 سید محله 7235-1586 مریم شرج پور عباس آباد 314

جنب حسینیه- خیابان شهید فهمیده  2210060605 4675413565 1397/06/22 9119947959 پسنده علیا 7235-1870 محمود عابدین طالقانی عباس آباد 315
روبروی کارخانه شالیکوبی حیدری 4751133111 1394/11/25 9112128438 ازباران 7235-1163 عالمه ایزدی فریدونکنار 316

4989916379 جاده آمل به فریدونکنار خیابان اصلی5کیلومتر  4751175884 1396/11/16 9112128949 بنه کنار 7235-1271 سید ابوالفضل احمدی فریدونکنار 317
نرسیده به گلزار شهدا 2050041837 4753133111 1397/07/29 9114586206 سوته 7235-1402 مرتضی تورانداز کناری فریدونکنار 318

نرسیده به مسجد صاحب الزمان- خ اصلی  4989907507 4751177111 1396/06/06 9111194828 مهلبان 7235-1412 سمیه نریمانی فریدونکنار 319
روبروی پارک 4989546261 4613988166 1396/07/26 9113205357 فیروز آباد 7235-1472 علی داغمه چی فریدونکنار 320
جنب دهیاری 4989038381 4751183111 1397/03/07 9113137630 کوچک بیشه محله 7235-1574 اکبر یونسی فریدونکنار 321
جنب مسجد 1391/05/07 9119027282 کاردگر محله 7235-1584 شرکت توسعه روستائی  فریدونکنار 322

روبروی مسجد 4989973127 4751168919 1395/06/23 9119164851 نوائی محله 7235-1714 احمد احمدی فریدونکنار 323
جنب نانوائی 4988695956 1135647532 1395/06/23 9118122113 فرم 7235-1715 اسماعیل علیزاده فریدونکنار 324

ابتدای محل روبروی مرکز مخابرات روستائی 2130016405 4751193111 1397/08/30 9112217052 طوله سرا 7235-1716 رقیه عباسی فریدونکنار 325
خیابان اصلی روبروی شرکت تعاونی محل 4989768906 4751184111 1397/05/17 9113150262 اوکسر کریم کال 72351854 یاسر شیری فریدونکنار 326

(ع)روبروی مسجد امام صادق -جاده کیاکال 2162131293 4778145337 1396/04/11 9112332350 کالگرمحله 7235-1026 حسن شیرخانی کالگری قائمشهر 327
روبروی مسجد جامع-چمازکتی-چهار راه جویبار 2162789744 4779156798 1395/02/08 9126587989 چمازکتی 7235-1088 کبری بابائی چمازکتی قائمشهر 328

2160677868 جنب نانوائی3جاده بابل کیلو متر  4778133111 1396/02/23 9111241219 سراجکال 7235-1171 عباس میرزاجانی نماور قائمشهر 329
(عج)جنب مسجد  صاحب الزمان  2161721577 4768154763 1395/06/07 9362090942 ساروکال 7235-1172 نازی کریمی قادیکالئی قائمشهر 330

روبروی فوالد نور- کمربندی  2161754191 4766847776 1397/06/26 9118212700 پرچیکال 7235-1196 حسین نورانی کوتنائی قائمشهر 331
اتوبان ساری 2162500744 4779116574 1397/02/02 9116667780 المشیر 7235-1207 یحیی یونسی المشیری قائمشهر 332
جاده جویبار 2239957786 4779181943 139606.28 9117739699 حاجی آباد 7235-1220 سپیده تقی پور قائمشهر 333

خیابان نظام الدین 1392/01/27 9112246897 آهنگرکال بیشه سر 7235-1270 سیده سمانه هاشمی قائمشهر 334
(ص)خیابان پیامبر اعظم - جاده جویبار  2162101211 4779159759 1396/01/17 9112287201 چمازکتی 7235-1317 ثریا شمسی چمازکتی قائمشهر 335

انتهای خیابان تهران 2060352770 4766161178 1396/02/14 9113265259 تاالرپشت 7235-1319 سیده فاطمه هاشمی شیاده قائمشهر 336
جاده نظامی 5779882789 4764153617 1396/08/14 9118552446 قلزم کال 7235-1376 شعله رمضانی ایوکی قائمشهر 337
جاده نظامی 2162548127 4765114647 1396/05/15 9119249757 حاجیکال صنم 7235-1377 سمیه کتابیان ملک قائمشهر 338
جاده نظامی 2160606049 4764137118 1396/06/06 9118985876 باغدشت 7235-1391 عزیزاهلل حیدری خطیر قائمشهر 339
جاده نظامی 4989737849 4765196136 1396/06/19 9118565917 سوخته کال 7235-1417 فاطمه احمدی قائمشهر 340

خیابان یادگار امام- ابتدای روستای بااللموک - کمربندی  2161606379 4766865665 1396/06/19 9361540791-9126594502 باال لموک 7235-1424 علی ابراهیمی قائمشهر 341
نرسیده به ایستگاه سواری- خ سید نظام ا لدین -پل هوایی 2161741111 4768113915 1396/07/11 9111260219 قادیکال بزرگ 7235-1434 سمیه ایمانی قادیکالئی قائمشهر 342

جنب سوپر اوالدزاد-16نبش ولی عصر  2160974528 4778117695 1396/07/11 9112286167 جنید و الکپل 7235-1438 ملیحه خالقی قائمشهر 343
جنب منبع اب- جاده نظامی  2160790796 4764113111 1396/07/11 9111260254 میدانسر 7235-1441 قنبر آهنگر میدانی قائمشهر 344

(ع)روبروی مسجدامام علی  2161863878 4766883485 1396/07/26 9111262591 باال لموک 7235-1474 مجتبی عنایتی قائمشهر 345
جنب مدرسه ابتدائی 4766113974 1393/09/20 9113236328 واسکس 7235-1497 رضوانه باباپور واسکسی قائمشهر 346



2کیلومتر -جاده نظامی  2162752891 4764151619 1397/12/18 9115826525 حاجی کال قلزم 7235-1506 سامره رهبر قائمشهر 347
جاده نظامی 2162740540 4764194636 1396/09/20 9114428009 خرما کال 7235-1509 محمدعلی رمضانی قائمشهر 348

روبروی نانوائی دالوری-خ شهید عیسی نیا  2160736503 4764143574 1396/09/28 9111117079 قراخیل 7235-1523 عباسعلی علیجانزاده قرا قائمشهر 349
6روبروی تالر - خیابان تالر  5829447437 4766193881 1396/12/07 9111285601 ملک کال 7235-1557 شهربانو صالحی تیلکی قائمشهر 350

جاده نظامی 2160724122 4764114495 1397/05/07 9119121019 خطیرکال 7235-1582 مهدی براری خطیر قائمشهر 351
روبروی گلزار شهدا- جنب اداره راه و ترابری - جاده کیاکال  2162761051 4778179175 1397/05/08 9113553656 دیوکال سفلی 7235-1643 سیده مارال محسنی قائمشهر 352

جنب خانه بهداشت- ابتدای محل - جاده نظامی  5779664595 4765149581 1398/03/18 9111285962 ملک خیل 7235-1662 سیدرضا موسوی حاجی قائمشهر 353
جنب نانوائی داداشی- پشت مسجد - وسط محل  2160450014 4766134816 1395/06/23 9111293451 وسطی کال 7235-1684 شعبان داداشی قائمشهر 354

روبروی نانوائی- خیابان اصلی   2162687860 4765846475 1395/06/23 9357605001 فوالدکال 7235-1694 الهام لطفی قادیکالیی قائمشهر 355
جاده نظامی جنب مدرسه ابتدائی 2162282712 4764187799 1397/07/09 9190064733 ترکمن خیل 7235-1729 سید جعفر موسوی خرمائی قائمشهر 356
خ اصلی جنب شهرک فردوس 2160298042 4766144911 1397/06/26 9117756100 متانکال 7235-1792 سید موسی حسینی متانکالئی قائمشهر 357

خیابان اصلی 2162152207 4766666516 1396/02/21 9118659726 اسکندرکال 7235-1810 رقیه شکری اسکندری قائمشهر 358
روبروی مسجد محل 4768147316 1394/04/08 9111288856 کوتنا 7235-1842 محمد رضا بهرامی کوتنائی قائمشهر 359
خیابان اصلی محل 83697128 4769185964 1397/05/28 9195080439 افراکتی 7235-1856 اشکان تاالرپشتی قائمشهر 360

(تعویض پالک)خیابان راهنمایی رانندگی - بلوار شهیدان سادات نیا  2162655802 4763949736 1397/11/01 9010843737 پرچیکال 7235-1853 الناز اقوام مرنی قائمشهر 361
بعد از مسجد- خیابان اصلی  2161967797 4778193166 1398/02/03 9118229348 زیلت 7235-1885 حمیده قاسمی قائمشهر 362

خیابان اصلی 4769181889 1394/10/12 9112289601 افرا تخت 7235-1894 سید فاطمه عمادی چاشمی قائمشهر 363
خیابان اصلی بعد از سه راه 2162511193 4779161351 1395/03/24 9119232605 هردرود 72351908 نیما صادقی قائمشهر 364

5جنب نانوایی بهارستان - جاده بابل  2161410342 4778185819 1395/07/27 9113236370 سنگ کتی 72351913 علی اکبر فرج نژاد قادی قائمشهر 365
66نبش کوچه البرز - کمربندی خیابان تهران  78073464 4761854393 1395/07/27 9111230525 اسکندرکال 72351915 سیاوش اقا بابائی قائمشهر 366

روبروی ایستگاه فرهنگ - خیابان فرهنگ  4830001968 4665117554 1397/08/09 9120278055 کردیچال 7235-1881 سید راضیه میر معصومی کالر دشت 367
روبروی مدرسه 2161968041 4773113111 1395/06/24 9194880692 رکن کال باالدست 7235-1738 مهدی کریمی کیاکال 368

جنب قصابی بزرگی-سر پل - خیابان اصلی  2161862911 4773116419 1396/02/21 9112288789 نجار کالی قدیم 7235-1813 پیام زارعی نجارکالئی کیاکال 369
جنب دهیاری- خیابان شهید زارع 5799873599 4863135836 1395/12/04 9112574926 لمراسک 7235-1294 فاطمه صباغی لمراسکی گلوگاه 370

روبروی بانک تجارت 5799876891 4863113351 1396/01/17 9119604600 تیرتاش 7235-1309 محمدرضا کاظمی  گلوگاه 371
روبروی دهیاری  (ره)خیابان امام  5799927494 4863157541 1396/07/26 9119576733 تیله نو 7235-1463 فائزه یونسی قلعه گلوگاه 372

خیابان اصلی جنب کارگاه نجاری اسالمی 5799778863 4863173349 1396/09/07 9397867244 ولما زو 7235-1500 فرزانه ابراهیمی گلوگاه 373
جاده اصلی نرسیده به دهیاری 5799909461 4863149973 1393/09/07 9375503425 سراج محله 7235-1501 سهیال فغانی سراجی گلوگاه 374

مقابل آژانس شاهد- باالتر از سه راه اول -خ اصلی  5799875230 4861117148 1396/09/28 9117127100 خورشیدکال 7235-1527 ربابه رسولی خورشید گلوگاه 375
جنب دهیاری- خیابان اصلی  5799945883 4863183737 1395/02/01 9385475155 ریحان آباد 7235-1646 مهسا رحیمی گلوگاه 376

اول محل جنب نانوائی 4864139643 5799987039 1395/02/16 9113550295 مهدیرجه 7235-1652 منیره عموزاد مهدیرجی گلوگاه 377
(ع)جنب قرض الحسنه امیر المومنین- خیابان اصلی  2170128621 4864174668 1397/08/30 9333968137 قلعه پایان 7235-1728 علیرضا نصرتی گلوگاه 378

ساختمان مخابرات- خیابان اصلی  5799845749 4864173736 1395/06/23 9117117742 قلعه پایان 7235-1732 حسن ابراهیمی قلعه گلوگاه 379
جنب دهیاری- جاده هزار جریب  2181830622 4868144786 1398/03/12 9113516897 اوارد 7235-1841 راضیه دماوندی گلوگاه 380

خیابان اصلی 5799954599 4863117376 1395/03/24 9117131472 تیر تاش 72351910 مریم اسدی تیر تاشی گلوگاه 381
جاده اصلی 1392/8/02 9113274724 اورطشت 7235-1236 سید محسن میرزاد محمود آباد 382

5010814821 جاده آمل10کیلو متر  4631176111 1396/01/17 9369994212 کلوده 7235-1307 اسماعیل جمالی محمود آباد 383
جنب شالیکوبی نمونه شریفی 4631119336 1396/12/24 9112223122-9119096993 آزادمون 7235-1561 ستاره شمال  محمود آباد 384

جاده محمود آباد به آمل کوچه شهید قلی نژاد جنب آژانس معین 829744401 4631155315 1397/08/21 9119174771 گالش پل 7235-1608 زهرا ملکانی زیارت محمود آباد 385



چهارراه اصلی نبش خ ساحل روبروی خدمات کشاورزی 5010832331 4633149589 1397/11/18 9119195159 بیشه کال 7235-1629 جواد اکبری محمود آباد 386
خ امام جنب ساختمان پایگاه 5010879948 4631135985 1395/06/23 9113216962 خشت سر 7235-1690 سمانه اصغری محمود آباد 387

75پالک  - 53خ معلم  5000099362 4633117938 1395/06/23 9119185425 معلم کال 7235-1691 علی زنگی محمود آباد 388
12نبش رضوان  4989792289 4631163273 1397/06/26 9119072462 اهلم 7235-1692 هدی یوسفی روشن محمود آباد 389

روبروی حسینیه 5010965682 4631159111 1395/06/23 9111278592 شومیا 7235-1725 شهرام بابایی محمود آباد 390
جنب قرض الحسنه 5010991349 4633133111 1395/11/15 9112203289 مالکال 7235-1785 حامد حسن زاده محمود آباد 391

جنب نمایندگی سایپا قلی زاده 5010014610 4631161388 1396/05/01 9111214657 ترسیاب 7235-1811 علیرضا اسماعیلی محمود آباد 392
(عج)جنب پل صاحب الزمان - سه راه افرا سرا- ج آمل  4615894169 1394/08/09 9119185520 افرا سرا 7235-1871 علی اصغر رمضانی محمود آباد 393

بعد از مزار شهداء نبش کوچه زارعی 2091585815 4844179367 1397/04/31 9117442303 کیاپی 7235-1577 اعظم مهرافزا میاندرود 394
جاده گهرباران 2092726226 4846134947 1396/04/06 9112535741 طبقده 7235-1036 الیاس عرب میاندرود 395

سراه فرودگاه جنب قنادی بهار 3674046091 4845113344 1395/12/04 9113550890 اسالم آباد 7235-1280 غالمرضا نوری میاندرود 396
خ ساراله روبروی دهیاری 2093376474 4844156753 1395/12/04 9111559112 جامخانه 7235-1281 ساره بالوئی جامخانه میاندرود 397

خ امام حسین 2093374171 4844168114 1396/02/14 9111577754 اسرم 7235-1320 رستمی ... سیف ا میاندرود 398
بلوار امام خمینی جنب خ پیروزی- داربکال  2093868458 4848114341 1396/04/19 9119526533 دارابکال 7235-1369 نرجس بریمانی میاندرود 399

ابتدای محل جاده اصلی جنب سوپری 2090547618 4846114354 1396/07/26 9111588810 ولوجا 7235-1453 زهره عرب میاندرود 400
ابتدای محل-جاده گوهر باران   2090440783 4846176116 1396/09/20 9356577862 اناردین 7235-1515 انوشیروان معافی میاندرود 401

خ ثاراله داروخانه سابق محل 2093860341 4844158377 1396/11/24 9111532845 جامخانه 7235-1548 راضیه باقری جامخانه میاندرود 402
خ انقالب جنب مدرسه ابتدائی 4845149585 1393/11/19 9113520197 ماکران 7235-1550 خسرو کیانی میاندرود 403

جاده گوهر باران جنب آژانس امین 4999859671 4845138193 1396/12/24 9119557752 زید سفلی 7235-1563 زهرا بابائی اومالی میاندرود 404
نرسیده به مسجد- خ اصلی میاندرود  4845157156 1394/04/31 9381810929 پلنگ آزاد 7235-1572 فاطمه زمین دار میاندرود 405

ج گوهر باران داخل محل نرسیده به مسجد جامع 4999299161 4853154913 1397/07/03 9119579875 برگه 7235-1589 حسین اسفندیاری میاندرود 406
میدان امام حسین خ داراب روبروی آژانس داراب  2093870320 4848117764 1397/09/22 9111576710 دارابکال 7235-1616 حسین طالبی میاندرود 407

جاده گوهرباران نبش چهارم روبروی سنگ فروشی ثانوی 2093718308 4845198999 1397/06/03 9119510700 عباس آباد 7235-1618 عادله بابائی میاندرود 408
خیابان امام حسین- خیابان ولی عصر  2080082124 4844165993 1397/05/08 9119575593 اسرم 7235-1774 مجتبی حاجیان اسرمی میاندرود 409

جنب آپاراتی عابد- بعد از مدرسه کوثر-ج گهرباران  4845166366 1394/04/08 9111552476 زید علیا 7235-1844 مهین طالئی میاندرود 410
جنب فروشگاه آهن االت نادری- خیابان اصلی  4845111321 1394/08/26 9379388205 اسالم آباد 7235-1889 مژگان حاجیان زیدی میاندرود 411

نبش کوچه مخابرات- بخش گهرباران  2090596856 4845189857 1397/02/14 9111574763 بزمین اباد 72351833 مهدی بزرگی ماکرانی میاندرود 412
جاده گهرباران جنب پاسگاه انتظامی 2092727567 4846119972 1395/03/22 9111558232 تجن لته سفلی 72351907 خدیجه رئیسی آتنی میاندرود 413

CNG خرداد روبروی جایگاه 15خ  2219677699 4683191995 1397/04/08 9192609942 خشکبور 7235-1836 سید حسن افتخاری نشتارود 414
بایکال  1394/06/22 بایکال 7235-1184 حرمت موید رشتی نکا 415
5خ شهدا  4999836432 4857149364 1396/04/11 9378065287 قلعه سر 7235-1035 سامره اکبری قلعه سری نکا 416

خیابان شهداء 2092142496 4855119151 1395/10/05 9119516643 چلمردی 7235-1252 نجیبه کیانی نسب نکا 417
1392/11/09 جاده نکا بهشهر خ اصلی5کیلومتر  9115744001 کمیشان 7235-1272 خلیل خیری نکا 418

منطقعه الئی- بخش هزارجریب  2181830101 4858165996 1396/06/28 9119497647 زیارتکال 7235-1450 حامد اشکاران نکا 419
جنب مسجد مهدیه 1393/07/26 9113568900 خورشید 7235-1454 خلیل گلدوست نکا 420

جاده اصلی- ابتدای محل - بخش هزار جریب  1393/07/26 9112524512 استخرپشت 7235-1455 نکا سید محمد جرگ دشتی 421
س شرکت تعاونی روستائی سابق- نبش کوچه ش گرجی نژاد  2180159420 4853176589 1396/07/26 9111544712 دنگسرک 7235-1457 علیرضا خدادادی نکا 422
جنب نانوائی رسولی-خیابان اصلی  4999653567 4857116964 1396/09/20 9111552543 گلبستان 7235-1516 علی طبقه آستانی نکا 423

جنب تاسیسات گازی ذوالفقاری- خ امام خمینی  4999883678 4853167776 1397/05/19 9359474481 نودهک 7235-1529 محمد رضا شهاب شهمیزادی  نکا 424



2نرسیده به مسجد جامعه نبش خیابان شهدا 4999514311 4857143611 1396/10/19 9111535606 قلعه سر 7235-1533 سید عبدالحسین خلیلی  نکا 425
4999971585 جاده نکا به بهشهر شهرک صنعتی نکا5کیلو متر  4841188549 1397/08/10 9119594451 شهرک صنعتی نکا 7235-1599 الهه خدانظر نکا 426

جاده نکا به بهشهر جنب مدرسه راهنمائی 4999938553 4841138317 1397/08/10 9112516486 چاله پل 7235-1600 محدثه نیکرو نکا 427
خ اصلی ساختمان شرکت تعاونی روستائی محل 4999816555 4853189453 1397/12/24 9111578952 بهزاد کال 7235-1631 محمدحسین بهزادکالئی نکا 428

روبروی آرامگاه (ره)خ امام خمینی  4999860783 4853168865 1398/02/16 9111519115 طوسکال 7235-1649 هاجر صادقی نودهی نکا 429
خ اصلی جنب دفتر شورای اسالمی روبروی مزار 4999540916 4841186449 1395/08/06 9112515507 کلت 7235-1759 مریم کامل کلتی نکا 430

خامنه ای جنب خیاطی.. خ آیت ال 1392/08/06 9112519757 نوذرآباد 7235-1765 سید رحیم موسوی نکا 431
(ص)روبروی موسسه رسول اکرم  4990038037 4857137198 1395/08/26 9119526896 زرندین سفلی 7235-1769 بهمن نیک قامت زرندینی نکا 432

خ اصلی کوچه شهید محمد علی کارگر 4999918986 4857151836 1395/11/15 9119539366 اومال 7235-1781 سپیده رنجبر اومالی نکا 433
182پالک - جنب سوپر چنار - خیابان امام  4990001461 4841161896 1398/02/31 9116253588 چناربن 7235-1839 وجیهه رضادار نکاء 434

خیابان اصلی محل 4841848588 1394/08/09 9111586108 اطراب 7235-1880 میر جمال میر اطرابی نکاء 435
جنب مرغ فروشی درزی 2229195840 4641158668 1395/12/04 9113209713 عباسا 7235-1291 سید مهدی حسینی نور 436

جاده نور 1393/02/20 9113002993 مالکال-الویج 7235-1351 منوچهر نائیجی نور 437
جاده اصلی چمستان نور 6259924089 4643171946 1396/05/22 9112220821 کردآباد 7235-1383 عذرا حسن پور نور 438

جنب مسجد- ابتدای جاده شهربند  2140972813 4643435727 1396/07/22 9112225880 آهودشت 7235-1394 راضیه هدایتی نور 439
5روبروی پامچال - خ امام  1393/06/06 9112223213 رستمرود 7235-1398 کیمیا فالح خرسند نور 440

جنب نانوائی- جاده نور به چمستان  6259922132 4643167793 1396/07/26 9119142978 سید کال 7235-1464 نرجس تقوی نور 441
2جنب یاس - خیابان شیرزاد یزدانی  2229961780 4641168111 1396/07/26 9111208902 شهرکال 7235-1465 عزیزاله فیاضی نور 442

قبل از پل روبروی نانوائی اکبری 2229961268 4641171483 1395/06/23 9119228548 سلیاکتی 7235-1700 سیدزهرا حسینی نور 443
خ ولی عصر جنب کوچه مسجد صاحب زمان 6259911718 4633181788 1395/03/24 9117745478 اناده 7235-1739 مریم حسن پور نور 444

ابتدای محل روبروی مدرسه ابتدائی 2229948555 4641177199 1395/11/15 9304259613 ایزخورده 7235-1783 راحله یحیی پور نور 445
6نبش کوچه البرز - روبروی تاکسی تلفنی  2220039609 4656441573 1397/06/26 9119198252 ناشکوه سفلی 7235-1019 الله جالب نور 446

خیابان اصلی محل 4643176355 94/06/22 9111200369 نانوا کال 7235-1868 الهام یوسفی  نور 447
11نبش توحید -خ اصلی  2229966499 4641199654 1397/08/09 9113125121 گنج یاب سفلی 7235-1874 هادی ساالر نور  448
بازار جنب پاساژ فرازمند-صالح الدین کال 2200595328 4654161467 1395/09/15 9113939869 صالالدین کال 7235-1246 احمد علی نوری نوشهر 449

جنب پایگاه مقاومت- اول خیابان فرهنگ  2200055625 4651171918 1396/07/11 9119927897 نیرنگ 7235-1436 افشین مشایخی نوشهر 450
خلیل رود جنب بانک صادرات 4653414677 1393/07/26 9113943546 سیدعلی کیا سلطان 7235-1451 ریحانه قمی اویلی نوشهر 451

بعد از مسجد شرکت مازند گاز- خیابان اصلی  2200364121 4651389107 1397/09/28 9111969325 موسی آباد 7235-1507 صدیقه خواجوند سلیمانی نوشهر 452
444پالک - کمربندی ونوش  4655168837 1393/11/19 9113965606 پاشاکال 7235-1535 عطاء پاشا نوشهر 453

2200784041 نرسیده به دوراهی بند پی7کیلومتر -بند پی  4651186178 1396/12/22 9111947210 بندپی 7235-1560 مریم محمود خانی نوشهر 454
روبروی خزر یک-بلوار خزر  6269729361 4654144956 1397/04/31 9111157692 خضرتیره 7235-1575 نادر بائی تبار نوشهر 455

روبروی مخابرات (ع)خ امامزاده محمد 6319447125 4651173644 1398/06/20 9113913199 خیرسر 7235-1605 اسماعیل اسمعیلی لیما نوشهر 456
خ اصلی جنب دهیاری 2229717601 4655196771 1397/09/12 9118225072 عزت 7235-1611 مهدی دیوساالر نوشهر 457
خ گلستان جنب نانوائی 2200192959 4654186571 1397/09/22 9374395758 مالکال 7235-1617 سعدی زالکانی نوشهر 458

قبل از مزار (عج)خ ولیعصر 6269970814 4651136566 1395/02/01 9119919773 کشکسرا 7235-1647 عبداهلل خواجوند نوشهر 459
سی سنگان جنب فروشگاه مصالح ساختمانی -پی کال  2200756909 4654199665 1395/06/23 9388129522 پی کال 7235-1674 عباس امیری نوشهر 460

جنب پارکینگ روبروی درمانگاه- دوآب  2200463626 4659184571 1395/06/23 9111955013 دوآب 7235-1677 زین العابدین مقیمی نوشهر 461
حسن آباد ابتدای محل ساختمان آریان جنب آژانس آزادی 2200753594 4655155559 1395/06/23 9119206165 حسن آباد 7235-1701 زهرا نجفی نوشهر 462

خ اصلی جنب سوپر مارکت رضوانی-علی آباد میر  2200764294 4651113358 1395/06/23 9127385382 علی آباد میر 7235-1718 منیره مرادپور نوشهر 463



وسط محل جنب سوپر مشایخ-علیوکال  1392/07/22 9363926173 علویکال 7235-1758 صبورا میرج فیروزی نوشهر 464
خ اصلی روبروی درمانگاه- صالح الدین کال  2200745885 4654114656 1395/11/15 9113950343 صالحدین کال 7235-1784 حمیدرضا صالحی نوشهر 465

خ اصلی جنب شیشه فروشی اسدی- اندرو  2200752555 4653143111 1395/12/12 9119958159 اندرور 7235-1790 فاطمه خواجوی نیا نوشهر 466
بعد از حسینیه روبروی نانوائی چلندر - چلندر  2200611072 4653156449 1396/01/19 9119990611 چلندر 7235-1795 کبری اسالمی چلندر نوشهر 467

جنب دور برگردان- خیابان اصلی  2190170052 4653353559 1397/05/03 9111930733 کهنه سرا 7235-1845 سوسن الهی نوشهر 468
جنب کوچه شهید کالهگر 2190107717 4651158759 1397/05/03 9303401945 مزگاه 7235-1851 مجتبی الهی  نوشهر 469

جنب دهیاری محل 4830023181 4651844111 1395/04/14 9113930789 تسکاتک 72351912 ساناز حسن نژاد نوشهر 470
مقابل پارک- پایین تر از مسجد - کوچه شهید علی نقی کیا  493400427 4651643495 1395/09/01 9123473004 کورکورسرعلیا 72351918 محمد رادثانی نوشهر 471


