
                                        
 

استان گلستان دولت  دفاترپیشخوانلیست   
 

ف
ردی

 

 تلفن نام و نام خانوادگی کارگزار کد پستی آدرس شهرستان کد دفتر

 09113704804 نادیا عرب 4881948966 خ شهید نواب صفوي کردکوي 71321146 1

 09113712785 اکرم صابري 4881714515 ان روبروي امامزاده مجیدخیابان پاسدار کردکوي 72321011 2

 09111778477 حمیدرضا ایالت 4881131583 خ شهید بهشتی بطرف والغوز،خ صاحب الزمان کردکوي 72321024 3

 09118770425 محبوبه کیاء احمدي 4881744159 خ شهید مطهري نبش معلم نهم کردکوي 72321028 4

 09113752892 ماریا شریعتی 4881798161 37خ شهید رجائی نبش تربیت   يکردکو 72321023 5

 09111733170 شکوه السادات مسلمی عقیلی 4881948115 خ ولیعصر خ ملک الشعرا بهار کردکوي 72321022 6

 9112795166 سیده ربابه قاضوي 4981943631 خ پاسداران خ شهیدآوینی مینودشت 72321063 7

 09113741650 سیدمهدي حسینی 4981653914 خ سیدجمال باسازخداوردي ودشتمین 72321004 8

شرکت تعاونی خدمات ارتباطی نیک نام (فاطمه محمودي راد 4981624895 خ پاسداران روبروي پارك شهرداري مینودشت 72321090 9
 )مینودشت

09113740570 

 09117501075 ینیسیدابوذر حس 4981715441 خ شهید مصطفی  مینودشت 72321034 10

 09119982151 سیده ام کلثوم حسینی 4981836649 خ شهید علیرضا روبروي دارائی مینودشت 72321050 11

 09117269006 جواد عاشور 4889741038 خ امام خمینی  گالیکش 72321072 12

 09111797520 قاسمعلی قره محمودلو 4983158513 خ امام خمینی گالیکش 72321059 13

 01745830705 رمضانعلی خسروي 4983148831 نرسیده به بلوار،جنب آژانس سعید گالیکش 72321108 14

 09111795825 مجید خسروي 4983118993 610خ امام خمینی پ گالیکش 72321032 15

 9111720111 محمد رضا ارم 4971743881 خ شریعتی شرقی گنبد 71321120 16

 9111720333 مهدي ذبیحی 4979147158 نشجوابتداي بلواردا گنبد 71321155 17

 9118786069 )صاحب جمعی(منیره موسوي زاده آهقی 4971837357 خ امام خمینی جنوبی،روبروي سینماایران گنبد 72321088 18

 9113140836 )محمدسرایلو)(فاطمه ملک پور( 4971945443 خ راهنمائی جنب سازمان تبلیغات گنبد 72321074 19

 9113722276 انا محمد خرمالی 4971633387 خ طالقانی غربی نبش فردوسی گنبد 72321062 20



 09111722291 رضا زعفرانیه 4971739941 خ طالقانی شرقی گنبد 72321083 21

 9119989879 )حسینی( شرکت پنجره هاي باز 4971713756 839خ حافظ حافظ شمالی پالك  گنبد 72321009 22

 9113726470 )شکورزاده(شرکت پیام خودرو 4971748849 ریعتی ،خ سیاوشخ ش گنبد 72321020 23

 9112763721 نورعلی راهداري 4971859788 خ آزادگان نبش خ ابوذر گنبد 72321051 24

 09119746269 امین هاشم آبادي  4971838597 شهریور شرقی روبروي مسجد عسگریه17خ  گنبد 72321080 25

 09113720836 جمشید مکاري پور 4971634397 نی غربی داخل پاساژفجر طالقا گنبد 72321026 26

 9113763974 الیزاموحدي اصل 4971875545 خ شهداي شرقی گنبد 71321143 27

 9112762407 محبوبه  قلبی آهنگري 4971744158 245خیابان وحدت شرقی پالك  گنبد 72321025 28

 9111764886 امیر قره داغی 4971886879 شانیخ خیام جنوبی جنب آتش ن گنبد 72321048 29

 9117033860 صنمبر قربان زاده 4971784587 خ علوي روبروي پارك امام رضا گنبد 71321070 30

 9113759560 ارازمحمد گنبدي 4971644787 خ امام خمینی شمالی  گنبد 71321075 31

 9119977101 میتراپورعلی 4971937463 لشهریور غربی،نرسیده به چهارراه او 17خ  گنبد 72321094 32

 9119785840 آرزو سلطانی پور 4971739941 خ طالقانی شرقی روبروي پارك شهرداري گنبد 72321075 33

 9113721358 راحله برجی 4971963757 خ امام  خمینی جنوبی ،خ میهن غربی گنبد 71321110 34

 09111721653 (مائده باقري 4971897976 21خ ملک الشعري نبش کوچه  گنبد 72321111 35

 9118792159   4979117549 شهرك بهارستان گنبد 71321117 36

 09112723590 حسن هاشم پور 4971958887 خ امامزاده غربی نبش فردوسی  گنبد 72321105 37

 9118665640 سخیده پایمرد 4971954376 خیابان مختوم جنوبی بین میهن و طالقانی گنبد 72321084 38

 09117267201 کعبه ساریخانی 4971959974 میدان مرکزي،نرسیده به چهارراه گلشن گنبد 72321061 39

 9112726808   4979158849 شهرك نئوپان،جنب آژانس شادسیر گنبد 71321118 40

 09112760334 حمیدابراهیمیان 4971889577 خ گلشن شرقی گنبد 71321145 41

 09119614812 معصومه الداغی  4913981867 مربندي،جنب مرکزمخابراتی حافظک گرگان 72321044 42

 09369998069 علیرضا عشقی 4913835365 خیابان شهید بهشتی روبروي بیمارستان دزیانی گرگان 71321157 43

 09113718010 خیرالنساء شاهینی 4916763161  40خیابان ولیعصر باالتر ازعدالت  گرگان 71321158 44

 09111775970 یونس کازرانی 4913645738 خیابان شهدا نبش الله سوم گرگان 72321041 45

 09118680135 جعفر قربانی 4917775946 20آذر نبش آذر  5خیابان  گرگان 71321130 46



 09111712021 حسام سالمت 4916655848 پیچ ستاد نبش جانباز چهارم گرگان 71321153 47

 09112738414 طاهره مقیمی 4915784589 شهرك امام چهارراه دوم نبش پیمان نهم گرگان 72321073 48

 09391774738 رضادوست...عطاا 4914686899 روبروي اداره کل پست گرگان 72321006 49

 09111708340 مصطفی برنا 4916653887 8خیابان ولیعصر  نبش عدالت  گرگان 72321002 50

   رقیه عمادي 4917614463 آذر روبروي بلوار حسام 5خیابان  گرگان 72321082 51

 گرگان 72321079 52
و 48بین عدالت -روبروي پاساژ زرتشت-حافظیه 

50 
 09113772987 مهسایزدان پور 4913783891

 9111771704 مجید زیوري گزکوه 4917795714 خیابان امام رضا جنب بانک صادرات گرگان 72321116 53

 09113735421 محمد جعفر کاویان 4917793756 18و  16یابان امام رضا بین کوچه خ گرگان 72321056 54

 09113778165 سیدحسام بنی فاطمه 4913614576 9خیابان امام خمینی ،خ آفتاب  گرگان 71321147 55

 09111780147 مسعودزاغی 491577366 جرجان جنب بانک ملت گرگان 72321005 56

 09111770230 محمد جعفر کرامت 4916655587 االر روبروي مهمانسراي ارتشفلکه ت گرگان 72321007 57

 09119648385 صغري کریمی 4915694815 بلوارجرجان نبش خیابان انقالب گرگان 72321027 58

 09111754997 شاهرخ بیکی 4919664369 5خیابان امام نبش آفتاب  گرگان 72321031 59

 09113751969 مهدي کاردل 4918633968 ،سرخواجه سوم،روبروي مسجدفلکه سرخواجه گرگان 72321054 60

 09111701700 علی توحیدي نسب 4915788368 21بلوار کاشانی نبش کاشانی  گرگان 72321030 61

 09111780829 آزاده یونسیان 4917815453 24بلوارصیادشیرازي،نبش صیاد  گرگان 72321043 62

 09118758520 سکینه اسدي 4919654364 وري  جنب شوراي حل اختالفخیابان جمه گرگان 72321039 63

 09111705865 علی اکبرنجاري)ابوالفضل صفاري( 4915689119 16کوي انقالب نبش انقالب  گرگان 72321017 64

 09111789128 صفرعلی شاهینی 4916614378 خیابان ولیعصر خ مردادغربی گرگان 72321029 65

 09118719573 رخساره عبدالحسینی 4917736431 8و 6چاله باغ بین قدس  گرگان 72321060 66

 09111758122 فاطمه السادات حجازي نژاد 4915637693  1پیچ گلها بلواردانش نبش دانش   گرگان 72321042 67

 09112771703 سمیه شریعتی 4919696411 خیابان رازي نبش خ سیداحمد خمینی گرگان 72321058 68

 09112701282 غالم جهانی پودینه 4914773945 کوي گل تپه روبروي دانشگاه آزاد گرگان 72321067 69

 09112739709 علیرضازهدي فهندري 4916975176 2بلوار گلشهر نبش گلشهر  گرگان 72321087 70

 09113715519 غالمرضا پناهی درچه 4913744511 14خیابان شهدا نبش الله  گرگان 72321096 71



 09113703159 سید جالل موسوي 4918895494 13بلوار الغدیر نبش غدیر  گرگان 72321093 72

 09111772427 صنم کرمی نصیر آباد 4915684899 بین چهارراه انقالب وبعثت جنب موسسه مهر  گرگان 72321115 73

 گرگان 72321104 74
متري گرگانجدید روبروي مسجد بیت  30 

 الحزن
 9112731420 کبر تمسکنی زاهديعلی ا 4913739931

 09112774430 طاهره لعلی 4916694631 خیابان شهید بهشتی جنب بهزیستی گرگان 71321128 75

 09113712422 محمد ابراهیم کردي فر 4919698565 خیابان سرخواجه پاساژ عالء الدین گرگان 72321064 76

 09113758041 حدیثه محمدي 4918753789 43خیابان امام رضا نبش کوچه  گرگان 72321125 77

 09117000710 بهرام پارسا 4913715115 متري مهرآئین 15خ شهیدبهشتی،نبش  گرگان 72321055 78

 09112751160 عباسعلی نسرکانی 4916674985 خیابان شهید بهشتی پاساژ رمضانی گرگان 72321019 79

 09111701309 حسین جالل 4935134985 جلین روبروي بانک کشاورزي گرگان 72321090 80

 09119694633 علی اکبر علی محمدي 4936114119 3خیابان دانش نبش دانش  گرگان 72321112 81

 09393939315 حسن کاملی 4937119483 قرق روبروي مسجد امام حسن عسگري گرگان 72321101 82

 9111752896 زهرا فوجردي 4936138439 1سرخنکال،خ سادات  گرگان 71321150 83

 09118695919 رقیه پیرمردي 4916613931 مجتمع مینا 22خ ولیعصر،عدالت  گرگان 72321037 84

   محمدرضا نور محمدي 4917744653 11خ چاله باغ،نبش قدس  گرگان 72321012 85
9111779520 

 

 09113783008 محمدبیابانی   فلکه کریمی گرگان 72321135 86

 09112742388 مهدي میرخاري 4991717961 خیابان امام شمالی روبروي بانک رفاه لهکال 72321086 87

 09112744302 مهدي طالبی 4991713356 خیابان امام شمالی جنب اداره مخابرات کالله 72321117 88

 09113761408 )عرفانی زاده(نرگس خواجه انداز 4991819186 21خ آخونداحمدي جنوبی پ  کالله 71321136 89

 09119722434 یاسر میرخواري 4994145135 شهرفراغی،خ نقشبندي کالله 72321092 90

 09113763066 رعنا نورانی افشار 4991818987 خ آخونداحمدجنوبی کالله 72321077 91

 09111763518 محمدصفا آدي زاده  4991833673 بلوار مدنی  کالله 72321103 92

 09118661803 معصومه شاهگل نژاد 4991936448 يمیدان مرکز کالله 72321113 93

 09111766207 علیرضا گرگانلی دوجی 4997143796 خیابان امام خمینی نرسیده به میدان فراغی مراوه تپه 72321069 94

 09119728146 عاشور فرد دوجی 4997141996 خ امام خمینی روبروي بانک کشاورزي مراوه تپه 72321089 95

 09113730555 فاطمه شریعتی 4941895461 خیابان امام رضا جنب پست بانک مرکزي علی اباد 72321145 96



 09113773053 )نعمت قره خان الوستانی(سیدرضی میرکتولی 4941767775 خ امام رضا،جنب پل خارکالته علی اباد 72321070 97

 09113757477 عبدالهی حسین 4941753516 چهارراه قصر،روبروي بانک ملی علی اباد 72321003 98

 09113704168 فاطمه عبدالهی 4941964563 بلوار امام رضا جنب مخابرات علی اباد 71321073 99

 علی اباد 72321071 100
روستاي مزرعه کتول روبروي دبیرستان امام 

 جواد
 09113711445 )احمدعلیمردانی( 4946134831

 09113734337 معصومه شریفی 4941785789 خیابان امام رضا علی اباد 72321119 101

 09111779957 )غالمرضا سوخت سرایی( 4941754118 خ کارخانه پنبه  علی اباد 72321081 102

103 72321045 
 فاضل آباد

 09111706989 محمد تقی یوسفی رومنجان 4941134917 خیابان اصلی روبروي مخابرات

 09119700600 محسن نصرتی 4941157384 29خیابان امام رضا رضوان  72321120 104

 رامیان 72321018 105

خ امام نرسیده به فلکه مرکزي،جنب مطب طبقه 
 همکف

 09113724062 طاهري... نبی ا 4951614574

 09119749963 ملیحه یازرلو 4951713111 خ امام خمینی میدان مرکزي 72321016 106

 09111766558 )مطهري(شرکت وحدت گستر  4953163597 بانک تجارتخانببین ،خ امام روبروي  خانببین 72321001 107

 09119721276 محسن پهلوانی 4954143381 بلوار امام رضا جنب بانک ملی دلند 72321095 108

109 72321102 
 خانببین

 09119727382 اکبر چورلی 4953157885 خ امام جنب بانک صادرات

 09111768412 علی نجفی 4953114545 میدان ورودي شهر 72321148 110

 09111714286 زینب لشکربلوکی 4871613366 خیابان امام روبروي بانک ملی مرکزي بندرگز 72321100 111

 09111717764 سلمان مرادي 4811875574 خیابان جهانشاهی روبروي اداره محیط زیست بندرگز 72321049 112

 09111756424 عارف احمدي 4871868941 45انقالب خیابان شهید اسدي عرب  بندرگز 72321036 113

 09113733197 محمدعلی قره قاشی 4871946575 خ امیر لطیفی ،روبروي فروشگاه بسیجیان  بندرگز 72321065 114

 09370882072 سعید مالح نوکنده 4873114633 ابتداي خیابان حافظ نوکنده 72321035 115

 09118667146 افشین شهبازي 4981719511 اسالمی پاساژآسوده  خیابان جمهوري ترکمن 72321114 116

 09113711871 عباس روح افزائی 4891755977 جنب نیروي انتظامی10نبش خیابان آزادي  ترکمن 72321121 117

 09119717760 شراره قربانی ایگدر 4891854861 خیابان پاسداران  ترکمن 72321021 118

 09111706100 شاهرخ بازوري 4891714918 ن جمهوري روبروي باشگاه تختیخیابا ترکمن 72321099 119

 09111702808 عقیله سادات موسوي 4891938141 خیابان آزادي جنب بانک ملت ترکمن 72321122 120



 9374586336 سمانه سرگلزایی 4891649731 20و 18خ شهیدآرخی،بین ساحل  ترکمن 72321076 121

 09117008796 عبدالغفور بلی 4891656691 لوارشهید آرخی اول خیابان ابوحنیفهب ترکمن 72321091 122

 9113770911 سیروس نیسانی 4896136738 گمیشان میدان شهرداري گمیشان 72321057 123

 09111786574 صفرمحمد مخدوم 4895115563 خواجه نفس خ مختومقلی خ آزادي شرقی گمیشان 72321078 124

 9111701150 )عبدالرزاق بیناگر)عبداله کامران تراج( 4897137746 سیمین شهر  روبروي بانک ملی میشانگ 72321053 125

 9117690371 شهروز یمرلی 4896143986 گمیشان،خ امام،جنب کالنتري گمیشان 72321123 126

 09113705350 محمدنیسانی 4896155737 خ امام گمیشان 71321148 127

 09126385584 )بهزادبابائی( 4931949547 آق قال خ امام خمینی شمالی،جنب شهرداري آق قال 72321098 128

 9119713700 عرازمحمد کمالی 4931747985 آق قال خیابان شهید باهنر خیابان شهید گرکز آق قال 72321085 129

 9119713395 نورمحمد یلقی 4931614141 خ شهیدباهنرشمالی،جنب بانک رفاه  آق قال 72321047 130

 09117008500 عبدالخالق شیخی 4939134671 انبار الوم خ امام  آق قال 72321040 131

 09111762464 کلثوم سخن لطیف 4961914415 متري نوري 20خ بهشتی ابتداي  آزادشهر 71321140 132

 آزادشهر 72321109 133
متري ،نبش کوچه بهشت 20خ گرگان،روبروي 

 اول
 09113742773 میاحمد ناد 4961913548

 09113741030 )ولی اله عجم(سیده صدیقه میرغنی 4961863573 13خ شهید بهشتی نبش بهشت  آزادشهر 72321052 134

 09119795373 ابوالقاسم قره خانی 4961673595 خ شهید رجائی ابتداي بلوار آزادشهر 72321033 135

 09111762900 عصمت عجم خیجی 4961614834 ابراتخ شهید رجایی روبروي اداره مخ آزادشهر 71321064 136

 09112722752 محسن منصوري رضی 4961878567 خ شهیدبهشتی روبروي اداره آب وفاضالب آزادشهر 72321068 137

 09373341505 مهناز نوري 4961615115 خ شهید رجایی خ شهید هاشمی نژاد آزادشهر 72321046 138

 09119008006 حسن رضائی 4971886879 ش کوچه ورزشخ امام ،نب نوده 71321067 139

 09119746124 صدیقه سادات مجیدي 4963117949 خ طالقانی شرقی روبروي کوچه سوختانلو نوده 72321038 140

  
       


