
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 تماسشماره  شماره فکس آدرس کد دفتر نام ونام خانوادگی شهر ردیف

 32148972 32148973 نبش سیدین یکم  استخر سیدین – 72-32-1126 علیرضا عشقی گرگان 1
 32226025 32252542 پاساژ گلبینی 40خ ولیعصر باالتر از عدالت 72-32-1146 خیرالنساء شاهینی گرگان 2
 32250002 32252542 4و2خ شهداء بین الله  72-32-1041 یونس کازرانی گرگان 3
 32226340 32226360  6آذر آذر – 5خ  72-32-1097 شرکت ارتباطات شهاب همراه گلستان گرگان 4
 32128712 32123507 جنب آژانس صبا -9روبروی پیمان -شهرک امام خمینی)ره( 72-32-1073 قیمیطاهره م گرگان 5
 32127411  نرسیده به شرکت فرهنگیان      -میدان معلم -بلوارجرجان 72-32-1006 عطا ا.... رضادوست گرگان 6
 32368001 32248937 8خیابان ولیعصر نبش عدالت  72-32-1002 عصر نوینشرکت  گرگان 7
 32222510 32248656       9کوچه آذر  آذر – 5خیابان  72-32-1082 توحیدی راد() رقیه عمادی گرگان 8
 32533138 32533139 روبروی پاساژ زرتشت ساختمان سپهرجاده ناهار خوران  72-32-1079 مهسا یزدان پور گرگان 9
 32240019 32240016 14و  12خیابان امام رضا بین کوچه  72-32-1116 مجید زیوری گز کوه گرگان 10
 32249800 32339800 18و  16خیابان امام رضا بین کوچه  72-32-1056 محمد جعفر کاویان گرگان 11
 32157610 32157288 جرجان جنب بانک ملت 72-32-1005 مسعود زاغی گرگان 12
 32220145 32220144 فلکه تاالر روبروی مهمانسرای ارتش 72-32-1007 محمد جعفر کرامت گرگان 13
 32683819 32683819 ببلوار جرجان نبش خیابان انقال 72-32-1027  غری کریمیص گرگان 14
 32233361 32233362     خیابان امام خمینی آفتاب نهم 72-32-1031 سیده عطیه موسوی گرگان 15

 32437747 32241571 12جنب رسالت -روبروی شهرک شهروند -بلوار رسالت 72-32-1054 فاطمه صالحی یانه سری گرگان 16
– 72-32-1030 قاسم مهدوی زاده گرگان 17  32437397 32437396ابتدای بلوار الغدیر  میدان شهید مفتح 
 32540636 32549155 24بلوار صیاد شیرازی نبش جنوبی صیاد  72-32-1043 مجید گلی گرگان 18
 32441020  خیابان طهماسبی جنب شیرینی سرای هامون 72-32-1039 سکینه اسدی گرگان 19
 32159889 32173764 16کوی انقالب نبش انقالب  72-32-1017 ابوالفضل صفاری گرگان 20

 32232494 32352490 2نبش مرداد  -26عدالت -خیابان ولیعصر)عج( 72-32-1029 صفر علی شاهینی گرگان 21

 32156020  نبش مطهری یکم خیابان مطهری جنوبی – 72-32-1060 یمیثم باقر گرگان 22

 32136088 32136157 1گلها بلوار دانش نبش دانش  پیچ 72-32-1042 فاطمه السادات حجازی نژاد گرگان 23

 32441070 32441077 خیابان رازی نبش خیابان سید احمد خمینی 72-32-1058 سمیه شریعتی گرگان 24

 32120305 32123186 کوی گل تپه روبروی دانشگاه آزاد 72-32-1067 غالم جهانی پودینه گرگان 25

 32525435 32525415 2گلشهر نبش گلشهر  72-32-1087 علیرضا زهدی فهندری گرگان 26



 32255119 32256536 14خیابان شهدا نبش الله  72-32-1096 غالمرضا پناهی درچه گرگان 27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       32421220 32440767 13بلوار الغدیر نبش غدیر  72-32-1093  ل موسویسید جال گرگان 28

 32156287  بین چهار راه انقالب و بعثت جنب موسسه مالی مهر 72-32-1115 معصومه عرب احمدی  گرگان 29

 32220831 32248165 متری گرگانجدید روبروی مسجد بیت الحزن 30 72-32-1104 علی اکبر تمسکنی زاهدی گرگان 30

 32222919  خیابان شهید بهشتی روبروی بهزیستی جنب نان فانتزی  72-32-1147 ملی سکینه کا گرگان 31

 32261142  خیابان سرخواجه پاساژ عالالدین 72-32-1064 رضا رجبی نیا  گرگان 32

 32230637  43خیابان امام رضا نبش کوچه  72-32-1125 سحر سعیدی  گرگان 33

 32220017 32220049 خیابان شهید بهشتی روبروی مخابرات 72-32-1055 بهرام پارسا گرگان 34

 32264040 32231287 یخیابان شهید بهشتی پاساژ رمضان 72-32-1019  نسرکانی امین گرگان 35

 32233353 32329986 واحد یک   -طبقه دوم-مجتمع مینا –خیابان ولیعصر  72-32-1037 رقیه پیر مرد چری گرگان 36

 32249530 32249540 10و  8ایرانمهر بین ابوذر  72-32-1136 نیما اخوان گرگان 37

 32146096     ساختمان مسکن مهر 37گلشهر روبروی گلشهر 72-32-1139 شقایق اسمعیل پور  گرگان  38

 32361687 32361688 روبروی فروشگاه اتکا –نبش چهارراه فلسفی  72-32-1135 میثم اخضری  گرگان 39

 32233362  21کاشانی -خیابان کاشانی  72-32-1132 سید حسام بنی فاطمه  گرگان  40

 32303761 32303762 جنب کتابخانه    خیابان دانش  72-32-1112 علی اکبر علی محمدی سرخنکالته 41

 32303561 32303561 ابتدای دانش      –ورودی شهر  72-32-1142 شرکت زنان فدک سرخنکالته سرخنکالته 42

 34421848  جنب داروخانه دکتر ناظری –میدان مختومقلی  72-32-1114 مینا ناظری بندر ترکمن 43

 34429418  جنب نیروی انتظامی 10نبش خیابان آزادی  72-32-1121 عباس روح افزائی بندر ترکمن 44

 34427168  ریکوچه شهید ناساخیابان پاسداران سوم  72-32-1021 بانی ایگدرشراره قر بندر ترکمن 45

 34434556  نبش جمهوری دوم  –خیابان جمهوری  72-32-1099 شاهرخ بازوری بندر ترکمن 46

 34431394  روبروی بانک ملی مرکزی-17نرسیده به آزادی  -وبیخیابان آزادی جن 72-32-1122  عقیله سادات موسوی بندر ترکمن 47

 34431939  8و  6بلوار شهید آرخی بین ساحل  72-32-1091 عبدالغفور بلی بندر ترکمن 48

 34433216  20و  18بین ساحل خیابان شهید آرخی  72-32-1076 )طوری فرد(الهام شادوند گرگری  بندر ترکمن 49

 34491370   14نبش بهشت  –بلوار بهشتی   72-32-1167 تحفه گل ایری  بندرترکمن  50

 34341460 34341462 ابتدای خیابان نواب صفوی جنب مطب دکتر وحید 72-32-1143 نادیا عرب کردکوی 51

 34342130  خیابان پاسداران روبروی امامزاده مجید 72-32-1011 رضا صابری کردکوی 52

 34352362 34352363 خیابان شهید بهشتی بطرف والغوز 72-32-1024 حمید رضا ایالت کردکوی 53

 34352400  دفتر میالدمعلم نهم  خیابان شهید مطهری نبش 72-32-1028 دیمحبوبه کیا احم کردکوی 54

 34343135  خیابان ولیعصر کوچه حجتی 72-32-1023 ماریا شریعتی کردکوی 55



 34343631 34343630        تعزیراتخیابان شهید عباس پور جنب اداره  72-32-1015 حسن گودرزی کردکوی 56

 34352345  خیابان ولیعصر خیابان ملک الشعرای بهار 72-32-1022 شکوه السادات مسلمی عقیلی کردکوی 57

 34368085 34361112 یخیابان امام روبروی بانک ملی مرکز 72-32-1100 زینب لشکر بلوکی بندر گز 58

 34363656  روبروی اداره محیط زیست  –جهانشاهی خیابان  72-32-1049 (مجتبی لشکربلوکی) سلما ن مرادی بندر گز 59

 34367445 34368290 45خیابان شهید اسدی عرب انقالب  72-32-1036 عارف احمدی بندر گز 60

 34361614 34369094 جنب مخابرات مرکزی –شهید اسدی عرب خیابان امیر  72-32-1065 سمانه راه دار بندر گز 61

 34382103  ابتدای خیابان حافظ 72-32-1035 سعید مالح نوکنده نوکنده 62

 34465015 34465016 خیابان امام نرسیده به چهار راه معلم  72-32-1057 سیروس نیسانی گمیشان 63

 34460750  میدان شهرداری 72-32-1128 محمد نیسانی گمیشان 64

 34460677  جنب اداره آب و فاضالب -بلوار مرزبانان 72-32-1123 شهروز یمرلی گمیشان 65

 34523700 34529950 خیابان شهید باهنر خیابان شهید گرکز 72-32-1085 عراز محمد کمالی آق قال 66

 34527988 34526662 خیابان شهید باهنر شمالی جنب بانک رفاه داخل کوچه 72-32-1047 نور محمد یلقی آق قال 67

 63005380  خیابان امام شمالی جنب شهرداری 72-32-1098 )وجدانی فر( بهزاد بابایی آق قال 68

 34531510 34531511 اترک ششم  –خیابان امام خمینی   72-32-1012 حلیمه عاد ل  آق قال  69

 34223318  خیابان امام رضا جنب پست بانک مرکزی 72-32-1145 شریعتیالسادات  فاطمه  علی آ باد 70

 34233487 34237088  جنب پل خار کالته 72-32-1070 سید رضی میر کتولی علی آ باد 71

 034223310  ابتدای خ قصر  –قصر چهار راه  72-32-1003 حسین عبدالهی علی آ باد 72

 34229280  امام علی )ع(  جنب مخابرات -)ع( بلوار امام رضا  72-32-1149 فاطمه عبدالهی علی آ باد 73

 34235500    نرسیده به نبش چهارراه هنرستان –بیست متری سپاه  72-32-1068 سعیده سادات حسینی  علی آباد  74

  34283810  روستای مزرعه کتو ل روبروی مسجد امام 72-32-1071 احمد علیمردانی علی آ باد 75

شرکت تعاونی پارسیان فن آوری گلستان  علی آ باد 76

 )مجتبی احمدی(

  34225011  بلوار امام رضا روبروی خیابان محمدیه 1119-32-72

 34238656   چهار راه جنگلده 72-32-1081 غالمر ضا سوخت سرایی علی آ باد 77

 34231655 34240585 ساختمان کوثر    –جنب دادگستری   72-32-1170 حدیثه مهقانی نوده  علی آباد  78

 33233696  بعد از چهارراه او ل –خیابان شریعتی شرقی  72-32-1127 محمد رضا ارم گنبد 79

 33554000       ابتدای بلوار دانشجو 72-32-1124 مهدی ذبیحی گنبد 80

 33339953  جنب حوزه علمیه اهل سنت     –شهید دستجردی خیابان  72-32-1088 آیلر پژمان  گنبد 81

 33297636       1/119پالک  –چمران خیابان  72-32-1074 فاطمه ملک پور )چنگیز قره بائی( گنبد 82

 33290817  طبقه دوم  فردوسیغربی سر نبش  طالقانیخیابان  72-32-1062 انا محمد خرمالی گنبد 83



 33234996  بعد از چهارراه مبارزان    –طالقانی غربی  72-32-1083 رضا زعفرانیه نبدگ 84

 33223484  داخل پاساژ الهی –کوچه دوم مسجد قائم  –جنوبی  خیابان امام خمینی 72-32-1061 کعبه ساریخانی گنبد 85

 33296363 33295858 184خیابان سیاوش پالک  72-32-1020 شرکت پیام خودرو گنبد 86

 33340142 33338184 223خیابان آزادگان نرسیده به چهار راه دانشگاه پالک  72-32-1051 نور علی راهداری گنبد 87

 33333544  روبروی مسجد عسگریه -یشهریور شرق 17خیابان  72-32-1080 حسین سلیمانی گنبد 88

 33235502  طبقه او ل    -ساختمان رازی -نرسیده به چهاراه دانش -خیابان طالقانی شرقی 72-32-1026 جمشید مکاری پور گنبد 89

 33222783  245خیابان وحدت شرقی پالک  72-32-1025 محبوبه قلبی آهنگری گنبد 90

 33336768  4پالک  -کوچه آق پور-حافظ جنوبیخیابان  72-32-1048 محمدعلی خداقلی  گنبد 91

 33236150  سید آباد خیابان علوی روبروی پارک امام رضا 72-32-1155 صنمبر قربان زاده گنبد 92

 33236020  خیابان امام خمینی شمالی نرسیده به پل آخوند آباد 72-32-1133 اراز محمد گنبدی گنبد 93

 33332203  شهریور غربی نرسیده به چهار راه او ل 17خیابان  72-32-1094 راحله امانی  گنبد 94

 18نبش کوچه  -خیابان طالقانی شرقی روبروی پارک شهرداری 72-32-1075  زهرا سرگلزائی  گنبد 95

      ساختمان جعفربای
 33558844 

 33235514   384خیابان میهن غربی  پ -خیابان امام خمینی جنوبی 72-32-1131 (آقای جرجانی) راحله برجی گنبد 96

 33582177  21خیابان ملک الشعرا نبش کوچه  72-32-1111 مائده باقری گنبد 97

 33230823 33230824  2طبقه  –چهارراه حافظ مجتمع نصیری  –خیابان طالقانی شرقی  72-32-1110 جال ل شیخ گنبد 98

 33231015 33238757 بعداز چهارراه فردوسی –بان امامزاده غربی خیا 72-32-1105 حسن هاشم پور گنبد 99

 33230891  260بین میهن و طالقانی غربی پالک خیابان مختوم جنوبی  72-32-1084 سخیده پایمرد گنبد 100

 33540243 33540244 روبروی اداره آب و فاضالب   –شرقی خیابان طالقانی  72-32-1107 سیده طاهره نقی پور گنبد 101

 گنبد 102
 

 33341114 33331015 خیابان شهدای شرقی روبروی کمیته امداد 72-32-1129 الیزا موحدی اصل

 33224409 33239923 35قی پالک خیابان گلشن شر 72-32-1144 خدماتی گنبد پویا گلستانشرکت  گنبد 103

 33385122  دورمیدان دفاع مقدس  –شهریورغربی 17خیابان  72-32-1138 ریحانه عباسی  گنبد 104

 33224754 33227831 26خیابان طالقانی شرقی جنب داروخانه سروش کوچه  72-32-1137 سلیمان پشمن گنبد 105

 33343800 33343800 بین حافظ و خیام -خیابان شهدا شرقی  72 -32-1164 شرکت خدماتی مخابراتی هیرمند گلستان گنبد  106

 33334277  بعد از چهارراه عد ل  -خیابان خالد نبی  72-32-1168 محمدامین زبرجدی  گنبد 107

 35447020   خیابان امام خمینی شمالی جنب اداره مرکزی مخابرات 72-32-1117 مهدی طالبی کالله 108

 35442671   خیابان مختوم قلی فراغی جنب پاساژ شهرکی 72-32-1130 نرگس عرفانی زاده کالله 109

 35448510 35448511 روبروی بانک رفاه –خیابان امام شمالی  72-32-1086 مهدی میر خاری کالله 110

 35447107 35447107 خیابان امام خمینی جنوبی نبش انقالب روبروی کالنتری  72-32-1077 فاطمه خوجه انداز کالله 111



 35448557 35448556 جنب نمایندگی تراکتور درویشی3مدنی –بلوار مدنی  72-32-1103 صفا آدی زادهمحمد  کالله 112

 35448533   5نبش طالقانی -خیابان  طالقانی 72-32-1113 معصومه شاهگل نژاد کالله 113

 35441942  خمینی جنوبی روبروی بانک تجارت خیابان امام 72-32-1009 محمود رمرودی ثمره کالله 114

 35481030  بلوار قره بالخان -شهر فراغی 72-32-1092 یاسر میرخاری کالله 115

 35421542  13نرسیده به خیابان امام حسین-بلوار مدرس 72-32-1172 محسن نمرودی  کالله 116

متری شهید نوری دفتر خدمات  20خیابان شهید بهشتی نبش  72-32-1106 کلثوم سخن لطیف آزادشهر 117

 بین الملل
 35727271 

 35732178 35732176 خیابان گرگان جنب پست بانک مرکزی 72-32-1109 احمد نادمی آزادشهر 118

 35733464 35721224 13خیابان شهید بهشتی نبش بهشت  72-32-1052 سحر منتظری   آزادشهر 119

 35733397  خیابان شهید رجایی ابتدای بلوار دانشجو سمت چپ 72-32-1033 ابوالقاسم قره خانی آزادشهر 120

 35733496  10رجایی -شهید رجاییخیابان  72-32-1046 نوریمهناز  آزادشهر 121

 35227373 35227474 خیابان پاسداران روبروی پارک شهرداری 72-32-1090 طاهره زارعی  مینودشت 122

 35222630 35223352  خیابان شهید مصطفی  72-32-1034 سید ابوذر حسینی مینودشت 123

 35225220  خیابان شهید علیرضا روبروی دارایی 72-32-1050 سیده ام کلثوم حسینی مینودشت 124

 3522426 35221672 هخیابان پاسداران خیابان شهید آوینی جنب مطب دکتر اود 72-32-1063 ربابه قاضوی دوزین مینودشت 125

 35232120 35232130  24جنب شکوفه  –خیابان سیدجما ل الدین  72-32-1141 حسین کبودوند  مینودشت  126

 35221550 35230619 خیابان سید جما ل الدین پاساژ خداوردی 72-32-1004 سید محمد حسینی مینودشت 127

 35830705  خیابان میرزا کوچک خان جنب بانک سپه 72-32-1108 سیده مریم حسینی گالیکش 128

 35839144 35836502 خیابان مولوی  72-32-1072 جواد عاشور گالیکش 129

 35837501  نی)ه(امام خمی خیابان  72-32-1059 قاسمعلی قره محمودلو گالیکش 130

 35830488  610)ه( پالک خیابان امام خمینی  72-32-1032 مجید خسروی گالیکش 131

 35838187  4خیابان شریعتی  -خیابان شریعتی 72-32-1151 اصغر دانایی نیک گالیکش 132

 34241717   29رضوان  72-32-1120 حسن نصرتیم فاضل آباد 133

 فاضل آباد 134
 

 34264561  خیابان اصلی روبروی مخابرات 72-32-1045 محمد تقی یوسفی رومنجان

 35881841  7و5بین امام  -خیابان امام  72-32-1018 فاطمه رجبلو رامیان 135

 35881133  میدان مرکزی 72-32-1016 ملیحه یازرلو رامیان 136
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 35863363  خیابان امام روبروی بانک تجارت 72-32-1001 شرکت وحدت گستر خان ببین 142



 35866602 35866601 خیابان امام روبروی بیمارستان امام رضا 72-32-1148 علی نجفی)مهدی اسماعیلی( خان ببین 143
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 34474950  روبروی بانک ملی–خیابان جمهوری اسالمی  72-32-1053 راجعبدا...کامران ت سیمین شهر 147
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