آدرس

تلفن

شهر

نام و نام خانوادگی

بلوار امام رضا روبروی بانک صادرات

9101004500

ساری

عاطفه رهنمون

میدان شهداء ابندای خ فرهنگ مقابل بانک صادرات

9113535096

ساری

محمدعلی عرب

بلوار کشاورز جنب پل ابتدای میر زمانی

9356338118

ساری

مریم خالقی

بلوار خزر-ششصدستگاه-خسیدالشهدا-جنب مشاور امالک

9117377354

ساری

سیده کلثوم موسوی

بلوار امام رضا-روبروی پارک قائم

9113531967

ساری

هورا محمودی

خ جمهوری ک سعادتیه

9111522427

ساری

علی باقری آبکسری

خ دخانیات جنب جوشکاری

9113536649

ساری

مهدی جوالئی تالرمی

ابتدای خ بعثت مقابل مجتمع مروارید

9112530543

ساری

سیده زینب هاشمی

خ امیر مازندرانی خ رودکی جنب تاکسی تلفنی سیاحت

9113541385

ساری

مهیال رحمانی

بلوار پاسداران اول ک گلشن جنب شهرک های صنعتی

9111526103

ساری

ساویزکرمانی

بل پاسدران-کوچه شهید بهرامی

9307230653

ساری

آذرکیش  -آسا

بلوار کشاورز مقابل خ پژمان جنب پل

9111584281

ساری

شرکت جهانمهر-روشن

خ مدرس روبروی مسجد ابوالفضل

9111514745

ساری

علیرضا مجاوری

ساری  -خ فردو س روبروی پاساژ ابوالقاسمی

9390093091

ساری

مریم رمضانی

خ امامزاده عباس

9111531675

ساری

احمدرضائی

بلوار کشاورز 20-متری شهدای محراب -خ شهید فهمیده  14متری پردیس 9111531308

ساری

سید مصطفی بزرگی امرئی

خ 18دی روبروی خ خیام

9111516112

ساری

علی سلمانی جلودار

بلوار آزادی روبروی پارک آفتاب جنب بانک ملی

9111565008

ساری

مازند پیام (نوریان )

بلوار خزر روبروی آب فاضالب استان

9112547850

ساری

رزم آوران پگاه

بلوار کشاورز انتهای 20متری ش-محراب

9119573626

ساری

لیال رنجبر

بلوار کشاورز روبروی بانک تجارت

9111589739

ساری

مریم صالحی نیا

بلوار کشاورز نبش ک صادقیه

9111558174

ساری

سیده زینب رشیدائی

خ شهابی کوچه المهدی پ 28

9113529663

ساری

سبا سلطان محمدی

م شهدا جنب بانک سپه

9112553370

ساری

علی نجفی نیا

خ مازیار نبش ک مازیار 2

9111541295

ساری

سعید فالح

خ-انقالب پاساژ شریعتی

9111231184

ساری

جهانگیر رحیمی

م امام روبروی بانک صادرات

9113557332

ساری

شیرین قربانی پاچی

بلوار کشاورز -نبش آهی دشت

9193348799

ساری

نسرین نقیب زاده

بلوار طالقانی نبش توانبخشی

9111265686

ساری

هودیس نور بخش

بلوار امیر مازندرانی  -خ شهید عبوریها  -عبوری 6

9111537345

ساری

معصومه هدایت پور

خ مازیار خ امیر کبیر جنب کانون

9118505230

ساری

عاطفه اعزی

مهدی آباد-نبش ک ش معلم کالئی

9112553219

ساری

زهرا بابائی افراپلی

پائین هوالر  -ک  15جاده ساری کیاسر

9113511231

ساری

سلیمان عالی نژاد

خ جمهوری نرسیده به امامزاده یحیی

9111516179

ساری

راضیه صابری مجد

کمربندی غربی ابتدای کوچه ش فرجی

9113514188

ساری

کمیل قاضی نژاد

بلوار خزر شصد دستگاه

9111515236

ساری

قاسم نیرین

نبش میدان خزر

9111537121

ساری

پرویز اتحاد

خ قارن روبروی پارکینگ

9364081615

ساری

آرش معینی

ساری  -بلوار کشاورز -نرسیده به ترمینال  -جنب موسسه اعتباری ثامن

9114712292

ساری

سیده زهره میرجمالی

بلوار دانشگاه

9112550907

ساری

عاطفه رضوی گل چینی

میدان امام خ نهضت جنب آژانس ساری

9111553949

ساری

سهیال خرمفر

بلوار طالقانی سه راه کمربندی جنب هتل اسرم

9112543664

ساری

طاهره قاسمی

خ امیر-خ شهبند -روبروی اداره بهزیستی

9111570676

ساری

فاطمه جمنانی ساروی

انتهای خ پیام نور  -جنب تاکسی سرویس گلبرگ

9111515545

ساری

سونیا نائیج زاده

بلوار کشاورز روبروی کمربندی جنوبی

9111555811

ساری

احسان محمدی

خ فلسطین-ابتدای 30متری-جنب آژانس

9363070434

ساری

سمیرا میرزاپور

بلوار طالقانی  -ابتدای کوی سنگ

9354569249

ساری

ش پیشگامان ارتباط نوین قرن

خ معلم جنب مسجد باقرزادگان

امامعلی عرب خزائلی

9111122178

ساری

خ امیرمازندرانی ساختمان صدرا

9111518416

ساری

حسین قیومی

خ تهران چهارراه حسن آباد روبروی مصلی

9118520496

قائمشهر

حافظ امانی

خ امام-مقابل کوچه عدالت

9112249873

قائمشهر

ساجده محمدنیا

میدان جانبازان جنب بانک ملت

9370599058

قائمشهر

حسین حسین پور

خ بابل -خ شهید چمران -نرسیده به شیرینی سرای عسل

9111282819

قائمشهر

صادق احسانی بشلی

ضلع غربی میدان امام

9111265561

قائمشهر

شیروان گرزین

کوچکسرا  -بعد از کوی روشنگر  -روبروی قائم 2

9111578565

قائمشهر

فاضل اصغری قراخیلی

پل هوائی  -روبروی بانک صادرات

9112261950

قائمشهر

فاطمه راعی واسکسی

کوچکسرا خ 16-متری جنب تکیه شهدا

9360086360

قائمشهر

عذراآخوندی پور

خیابان جویبار روبروی بریدگی اول بلوار

9113238009

قائمشهر

عباس ارجمند شکوری

خ-ش-بهشتی روبروی ک-ش-مستوری

9111244457

قائمشهر

حمیده گرائلی

خ-ساری جنب بانک سپه

9111518060

قائمشهر

فریدعارفی

کمر بندی ساری جنب کامیون داران

9111288848

قائمشهر

لیالخانی

خ-ساری 4راه فرهنگ کوی سیدی

9113263619

قائمشهر

ابوالقاسم جوادی

خ-بابل -روبروی مخابرات مرکزی

9111265572

قائمشهر

خلیل خلیلی پالندی

خ کوچکسرا-سه راه بسیج

9112163349

قائمشهر

نیلوفر اوالدی قادی

خ بابل-کوچه اخوان

9118235229

قائمشهر

تعاونی سهام عدالت

خ-سیدنظام الدین بعداز پل نبش کوچه

9113236393

قائمشهر

فائزه شکریان

خ-ساری خ -فرهنگ (دانش)

9111265518

قائمشهر

عبداله معصومی

چشمه سر-بعد از مسجد

9113544705

قائمشهر

میالد ارجمند شکوری

خ-تهران روبروی نانوائی ستاری

9119486234

قائمشهر

زینت السادات بوی افراز

خ-بابل خ-الله چهارم

9111230079

قائمشهر

عسگری طلیعی

میدان طالقانی-پاساژ سرای علی واحد8

9111282991

قائمشهر

رضا اسدیان

خ-ساری روبروی اداره برق

9113235009

قائمشهر

معصومه رنجبر

م امام  -م والیت  -ابتدای کمربندی کفشگرکال

9359312785

قائمشهر

ش نانوفناوران هیراد شمال

خ-ساری خ -یاس نهم نرسیده به ک-صبوری

9111242000

قائمشهر

سعیده کرامتی

خ تهران  -جنب شهرک احمدی

9113265109

قائمشهر

بهروز باباپور

خ بابل-کوی شهید دستوریان

9111283037

قائمشهر

فرشاد زمانی

خ-جویبار نبش ک-بهارستان ساختمان قهاری

9112230585

قائمشهر

مهدی رضائی

خ تهران-جنب مخابرات

9111265451

قائمشهر

حسن ذاکری خطیر

خ مدرس  -روبروی کانون مهندسی ساختمان شیردل

9113233188

قائمشهر

موسی عباسی

9356384528

قائمشهر

محمد اسدی

قائمشهر

سید داود صادقی

قائم محله  -روبروی مسجد مهدیه

میدان امام  -جنب جاده کیاکال

