
 گلستان اي منطقه آب شرکت خدمات دهنده ارئه پستی دفاتر لیست

 

نام   ردیف
 خانوادگی نام نام و  دفتر آدرس  شهرستان

  تماس شماره  رئیس شهرستان
 کاربر خانوادگی نام و نام

 بخش خدمت دهنده ارائه
  آب

  تماس شماره

 34522313 یوسف شیخ 34522313 عیدي نجفی خ امام  شمالی اترك  ششم -آق قال  آق قال 1

 کالله 2
 -جنب کمیته امداد  - خیابان امام شمالی  -کالله 

 اداره پست کالله
 35442366 محمد  رجبی 35442366 حسن دهنوخلجی

 33294347 خلیل صفري 33224000 کورش جهان بخش اداره پست مرکزي - خ شهید باهنر - گنبد گنبد کاووس 3
 34362046 علیرضا تمسکنی 34366364 علی اکبر رضائی اداره پست مرکزي - خ پاسداران شرقی - بندرگز  بندرگز 4

 آزادشهر 5
- خیابان شهید بهشتی کنار هتل پارك  -آزادشهر 

 اداره پست مرکزي آزاد شهر
 35722633 حاتم قلندري 35722633 حاتم قلندري

 34462555 بهمن راه پیمایی 34462555  بهمن راه پیمایی اداره پست گمیشان- گمیشان گمیشان  6
 34472444 حاجی محمد کرد  34472444  حاجی محمد کرد دفتر پست - سیمین شهر   سیمین شهر  7

 رامیان  8
 اداره پست رامیان

محمد مهدي 
 احمدي

 35882314 محمد مهدي احمدي 35882314

 35862205 علی اصغر ابراهیمی 35862205 علی اصغر ابراهیمی ببین دفتر پست خان - شهر خان ببین   9

 مراوه تپه  10
شهرستان مراوه تپه خ شهید مدنی نبش خ 

 جمهوري
 35452355 عبدالباسط خلقتی 35452355 محمدصدیق قاري

 مینودشت  11
 - روبروي بانک مسکن  - خ پاسداران - مینودشت

 اداره پست مرکزي مینودشت
محمد مهدي 

 کشاورز
 35223009 عبدالرحمان ناز تباقی 35223009

 34423110 پرویز فالح 34423110 عبدالمجید امینی   اداره مرکزي -  شهرداريخ  -بندر ترکمن  ترکمن  12



 34342233 سید طاهر حسینی 34342233 حمید تسلیمی میدان صابري -کردکوي کردکوي  13
 35830312 فرهاد فندرسکی 35830312 سید محمد حسینی اداره پست مرکزي  - خ شهید قندي - گالیکش گالیکش  14

15  

 علی آبادکتول

اداره پست  -خیابان طالقانی شمالی  - باد آعلی 
 مرکزي شهرستان علی آباد کتول

  34222244  محمد منتظري

 34222245 فاطمه اسالنی

دفتر  - 12رضوان  - ) ع(بلوار امام رضا -فاضل آباد  16
 پست فاضل آباد

 34262555 کمال الدین قره جه

 -جنب پل هوایی  -خیابان اصلی  - مزرعه کتول  17
 دفتر پست مزرعه کتول

 34282820 علی اکبر قلیچی

18 

 گرگان

باجه  - ك پارك شهر -خ پاسداران  -گرگان 
 مرکزي پست گرگان

 32224040 حسن ایزدپناه

 32222323 زهرا قربانی

دفتر پست شهید  -خ شهید رجایی -گرگان  19
 رجایی

 9902909223 محمد رضا ابراهیم نیاروشن

 32331318 حمیرا یارمحمدي دفتر پست ولیعصر -خ ولیعصر -گرگان  20
 32223862 بهرام چوده دفتر پست - پاساژ رضا  - خ شهید بهشتی -گرگان  21

 -بعد از فلکه کریمی - خ شهید بهشتی -گرگان  22
 باجه ستاد اداره کل پست گلستان

 32160044 مریم کوهکن

3خ دانش روبروي دانش -سرخنکالته شهر  23  32302545 مهدي مهاجر 

  

  


