
  گلستان اي منطقه آب شرکت خدمات دهنده ئهاار روستایی ICT دفاتر لیست

  تماس شماره  دفتر کاربر/سئولنام و نام خانوادگی م  دفتر آدرس  نام شهرستان  ردیف
 آق قال 1

 34573277 عبدالقیوم عدلی یلمه سالیان
 34560201 عبدالرشیدگري گري  دوجی 2
3 

 کالله

 35429086 اقاي عباس حاج حسینی دقتر خدماتی سد چمران
 35429091 عباس ساالرزاده حاج علی اسالمی  4
 35427004 رضا قنبري باینال 5
 35410515 احمد کوهکن حیدراباد 6
 35414540 فاطمه زهرا شهرکی کنگور 7
 35802112 افسانه جرج چقر شیر ملی 8
 35412651 بهمن عطا قره شور 9
 35411464 مجید دین دهنه 10
 35422433 حسن علی اربابی بربر قلعه 11
12 

 گنبدکاووس

 33264302 آلتین اي بدراق نورخان آباد
 33372942  عمر صابري کرند 13
 33318295  عبدالرشید مهرورز اینچه برون 14
 33376396  قربان دردي علیپور تنگلی 15
16 

 بندرگز
 34391002  علی اصغر گرشاسبی جنب ترانس برق -باغو 

 34395030  نیما کردي دور فلکه - گزغربی 17
 34388579 حسن صفار/  سارا جمال لیوانی چهارراه تلور - تلور 18
 آزادشهر 19

 09117291606 مهناز قورچایی قورچاي
 65773900 صدیقه سادات مجیدي خ طالقانی -  نگین شهر 20



 35771337 عالیه قزلجه روستاي قزلجه 21
22 

 علی آباد کتول

 34270584 فاطمه ملک حسینی جنب پست بانک - خ اصلی  - محمدآباد 
 34205806 ابراهیم سوخته سرایی 1آزاده  - خ شهید علیمردانی -حکیم آباد  23
 34213966 سید مجتبی موسوي نصب انتهاي کوچه - 4خ تربیت -  شیرنگ 24
 34200901 سلیمان بدراقی 3خ فرهنگ -روستاي بدراق نوري  25
 34203838 زینب علمی 2سنچولی - سنچولی  خ شهید - سنگدوین  26
 34278555 حبیبه نیکبخت کتولی بست ژاله بن - 12گلبرگ  -  کردآباد 27
 34210734  محمد رضا شریفی نیا 4وحدت - خ امامزاده  -برفتان  28
29 

 گرگان

 32506455  ابیحسن ارب اتراچال
 32504313  مریم تاجیک تقرتپه 30
 3242002  مرجان توشنی توشن 31
 32514425  ایوب آلوستانی جعفر آباد ملک 32
 32511161  رمضان مهقانی چنارقشالق 33
 32602500  فاطمه خان احمدي حسین آباد ملک 34
 32305500  زهرا بابایی نصر آبادي رستم کالته 35
 32434479  فرشته حسین زاده زنگیان 36
 32617400  مظاهر محمد رضا پور زیارت 37
 32316090  سهیال علی آبادي سرکالته 38
 32507500  قنبر جاللی سیاه تلو 39
 32506600  معصومه تازیکه سیدمیران 40
 32313377  سید مجتبی سادات حسینی علی آباد کنارشهر 41
 32506352  نرگس خاتون ناقبی فوجرد 42
 32312766  مرضیه رضایی قرق گرگان 43



 32610300  زهرا سعادتی لندرمحله ق 44
 32604141  سعیده پدري کریم آباد 45
 32510706  رضا فاضلی نیا کفشگیري 46
 32509575  علی توري کماسی  47
 32513400  محمد جواد رمضان پور محمدآباد 48
 32510769  مهدیه لطفعلی مرزن کالته 49
 2523500  احمد ملک میان آباد 50
 32516545  رحیمه آلوستانی میرمحله 51
 32323500  لیال نوچمنی نوچمن 52
 32514010  آرزو محمد رضایی نوده ملک 53
 32609550  علی اکبر قندهاري نومل 54
 32503803  محمد ابراهیم نوملی والش آباد 55
 34474900  پرویز آرخی جمهوريخ  – سیمین شهر گمیشان 56
57 

 رامیان

 1735885720  مقصود میرعرب رضی زینب اباد
 35874150  جالل الدین طاطاري جانیخیابان جر - طاطار علیا  58
 35866720  احمد خاندوزي سعد اباد اول 59
 35871852  خدیجه برزمینی نرسیده به فلکه -توران فارس  60
 35860574  عثمان صرافی زاده د سیاه خانابلوچ اب 61
 35896556  اکبر ارجونی بلوچ اباد مشو 62
63 

 مراوه تپه
 58366868  قربان محمد قزل قایه قازن

 58362040  ادریس پهلوان زاده قوالق کسن 64
 58368893  بی بی هاجر خواجی یانبالغ 65
 58363164  نسیبه میري اسالم آباد مراوه تپه 66



67 

 مینودشت

 35210740  عبداله شهمرادي قلعه قافه پایین
 35206400  سروناز طوسی ده چناشک 68
 35213288  خانعلی وزیري دوزین 69
 35213283  سیدعیسی میرزایی دورجن 70
 35201611  سیده صدیقه صفی الحسینی صفی اباد 71
 35226419  ملیحه سراوانی گوکل 72
 35223066  معصومه خوردیماقی بازگیر 73
 35287007  نجمه قزلسفلو القجر 74
 35203703  مصطفی لو سارا قلمی 75
 35208531  مختومی عبدالمجید قره چشمه 76
 35200281  سیدحسن حسینی محمدزمان خان 77
 35204353  فضه قزلسفلو روستاي تخت 78
79 

 کردکوي

 34302258  سعیده  کبیري  باالجاده 
 34339396  راضیه  خان بیگی  دنگالن  80
 34333058  شعبانعلی وردان  مهترکالته   81
 34304598  راضیه رستمانی  ایلوار 82
 34339484  حشمت اله امینی  نامن 83
 34358838  محدثه لیاقتی سرکالته 84
 34306620  م مهدان عبد العظی سالیکنده 85
 34405055  نعمت اهللا  پورقاز سیجوال ترکمن 86
 گالیکش 87

 35807546  فضه رزاقی عرب بوران 
 35830003  سمانه شوشتري میرزا پانگ    88
 35844064  رضا پورمند ینقاق گالیکش 89



 35838288  محبوبه پارسیان قلی تپه    90
 35838206  حبیبه گودرزي اصل اسالم آباد  91
 35800841  عبدالحکیم کوچی زاده صادق اباد   92
 35806858  اله نظر پاکیده ترجنلی 93
 35809521  عرب غالمرضا پاسنگ باال 94
 35808461  سید مصطفی حسینی تراجیق 95

  


