
  گلستان اي منطقه آب شرکت خدمات دهنده ارئهپیشخوان  دفاتر لیست

 

نام   ردیف
  شماره تماس  نام و نام خانوادگی کاربر  نام و نام خانوادگی مدیریت  آدرس دفتر  شهرستان

  34531511  حلیمه عادل  ششم اترك خ - قال آق  آق قال 1
 کالله 2

 35441942 محمود رمرودي 493پ  - روبروي بانک تجارت  - خ امام جنوبی -کالله 
 35447020 مهدي طالبی  جنب اداره مخابرت -خ امام شمالی -کالله  3

4 
 بندرگز

 زینب لشکربلوکی 42ك انقالب - بندرگز 
34366490 
34368085 

 34361614 فاطمه کردي سمانه راه دار جنب اداره مخابرات - بندرگز بلوار امام  5
 34367444 خدیجه عسگري عارف احمدي 43کوچه انقالب  - بندرگز  6
 34383448 سعید مالح نوکنده ابتداي خ حافظ - نوکنده  7
 آزادشهر 8

 35725960 الهه مسعودي سیده صدیقه میر غنی روبه روي منابع طبیعی –خیابان شهید بهشتی  –آزادشهر 
 35731972 فاطمه رجنی احمد نادمی روبه روي قرض الحسنه بانک مهر ایران –خیابان امام  - آزادشهر 9
 علی آباد  10

 34225011 سحر صفایی مجتبی احمدي مقابل مسجد محمدیه  -خ امام رضا  -  علی آباد
نبش شهرك دادگستري - بلوار امام رضا  - علی آباد  11  34240585 حدیثه مهقانی نوده 
12 

 گالیکش

جنب بانک سپه - گالیکش  35830705 سیده مریم حسینی 
جنب بانک ملی -خ امام - گالیکش 13  35830488 مجید خسروي 
خ شهید منتظري - گالیکش 14  35837501 قاسمعلی قره محمود لو 
کوچه مولوي -خ امام  - گالیکش 15  35839144 جواد عاشور 
  34434556  بازوريشیوا  جمهوري خ –ترکمن    ترکمن 16
  35227474  خانوم مختاري  فاطمه محمودي راد  روبه روي پارك -  خیابان پاسداران -مینودشت   مینودشت 17



 35232120 حسین کبودوند خیابان سید جمال الدین -مینودشت  18
 35221672 فاطمه سرایلو سیده ربابه قاضوي دوزین خیابان پاسداران -مینودشت  19

 دفتر - 48جمهوري اسالمی -نبش حیابان فجر  -سیمین شهر   گمیشان  20
  34470234  مارال کر  قارقی پیشخوان

21 

 گرگان

 32248937 ارباب مصطفی برنا 8نبش عدالت -خ ولیعصر -گرگان 
 32157680 محمودي مسعود زاغی جنب بانک ملت - جرجان -گرگان  22
 32220145 خ زمانی محمد جعفر کرامت روبروي مهمانسراي ارتش -فلکه تاالر -گرگان  23
 32159889 ابوالفضل صفاري متري دوم 20- کوي انقالب -گرگان  24
 32264040 عباسعلی نسرکانی پاساژ رمضانی -خ بهشتی -گرگان   25
 32683819 خ یوسفی صغري کریمی فلکه ترمینال -گرگان  26
 32352490 صفر علی شاهینی 26عدالت -خ ولیصعر -گرگان  27
 32237397 خ اسماعیلی قاسم مهدوي زاده 5مالقاتی -گرگان  28
 32233361 خ رضایی عطیه موسوي 9خ آفتاب  -خ خمینی -گرگان  29
 32233353 خ نودهی پیرمردچري مینا - 22عدالت -خ ولیعصر -گرگان   30
 32441020 خ امیري سکینه اسدي جنب شوراي حل اختالف -خ طهماسبی -گرگان  31
 32250004 قباخلو یونس کازرانی 3نبش الله  -خ شهدا -گرگان  32
 32136088 خ مالشاهی فاطمه السادات حجازي نژاد 1نبش دانش - پیچ گلها -گرگان  33
 32540636 خ بنی کمالی مجید گلی 24نبش صیاد  - ل صیاد شیرازي پ -گرگان  34
 32437747 خ شهیدي فر فاطمه صالحی یانه سري پاساژ اوقاف -  12و  10بلوار رسالت  -گرگان  35
 32220049 خ دیلم بهرام پارسا متري مهر آئین 15نبش -خ بهشتی -گرگان  36
 32249800 محمدجعفر کاویان 18 و16بین ك  -خ امام رضا -گرگان  37
 32441070 ملکی زاده آقاي خانم شریعتی نبش خ سیداحمد خمینی - خ رازي - خ شهیدرجایی -گرگان   38
 32148190 خ حسام میثم باقري نبش مطهري جنوبی یکم -میدان کریمی  - گرگان  39



 32140045 جلین حسین جالل روبروي بانک کشاورزي -جلین  40
 32120306 آقاي جهانی غالم جهانی پودینه روبروي دانشگاه آزاد - کوي گل تپه -گرگان   41
 32123507 خ افکار طاهره مقیمی نبش پیمان نهم -شهرك امام -گرگان   42
 32533138 مهسا یزدان پور روبروي پاساژ زرتشت -حافظیه  -گرگان   43
 32248656 خ شاهینی ابوالفضل توحیدي راد روبروي بل حسام - آذر5خ  -گرگان   44
 32525435 خ نوشک علیرضا زهدي فهندري 2نبش گلشهر -ل گلشهرپ -گرگان   45
 32421220 خ کریم کشته سید جالل موسوي 13نبش غدیر  -ل الغدیرپ -گرگان   46
 32255119 خ ولیزاده غالمرضا پناهی درچه 14نبش الله -خ شهدا -گرگان   47
 32226340 خ نوعی باهوش جعفر قربانی 20نبش آذر - آذر 5خ  -گرگان   48
 32220831 خ نجات علی اکبر تمسکنی زاهدي روبروي مسجد بیت الحزن- متري گرگانجدید30 - گرگان  49
 32156287 عرب عامري معصومه عرب  احمدي جنب مدرسه مهر -بعثت راه انقالب و 4بین  -گرگان   50
 32240019 خ محمودي مجید زیوري گزکوه جنب بانک صادرات -  خ امام رضا -گرگان   51
 32230637 کهساريخ  حدیثه محمدي 43نبش ك  - خ امام رضا  -گرگان   52
 32222308 خ قاسمی )قاسمی نژاد(علیرضا عشقی روبروي خ مالقاتی -خ بهشتی -گرگان   53
 32250000 میثم اخضري روبروي فروشگاه اتکا - چهاراه فلسفی  -گرگان   54
 32249530 خ زارعی اخوان نیما 10و  8بین ابوذر  - ایرانمهر پایین  -گرگان   55
 32131115 اسماعیل پور 37روبروي گلشهر -خ گلشهر  -گرگان   56
 32232085 خ فرجی )جافر(خیرالنساء شاهینی 40باالتر از عدالت -خ ولیعصر -گرگان   57
 32229490 خ منصوري )سکینه کاملی(طاهره لعلی جنب بهزیستی -خ بهشتی -گرگان   58

  


