
آدرس تلفن شهر نام و نام خانوادگی ردیف

20بلوار بسیج الله  9113213389 آمل سید زین العابدین حسنی 2

خ امام جنب اداره پست مرکزی  9111103050 آمل محمد منفرد 3

مبل بلوط - 58و56بین آفتالب- بلوار مدرس  9121087691 آمل فرشته موسی زاده 4

9111276150 جنب ایستگاه واسکس21خ امام رضا رضوان  آمل حسن برزگر 5

ج مسجد سجاد-بل طالقانی 9125113699 آمل کامیار ده پناه 6

9111256378 شهریور کوچه بنیاد شهید17-خ آمل ام کلثوم غالمحسین زاده 7

2خ ش بهشتی ایثار 9113274897 آمل اکبر غفاری 8

میدان میرحیدر (ع)امام رضا -خ 9111113158 آمل خسروتوکلی نژاد 9

م قائم روبروی آموزش و پرورش  9112146821 آمل شرکت کارجویان آمل 10

  بابل و آمل شهري دولت خدمات دفاترپيشخوان آمار



حسن زاده.. خ ایران سبزه میدان جنب مخابرات آیت ال 9111213558 آمل شرکت آمل رسانه 11

24انتهای آفتاب - خ امام  9112548409 آمل الهام رضوانی 12

میدان هزار سنگر روبروی ترمینال (ع)امام رضا -خ 9119182252 آمل غالمرضامحمدی 13

جنب پارک دانشجو-کوچه چهارده معصوم-خ طالب آملی 9111256274 آمل نصرت اله رنجبر 14

9111215645 جنب داروخانه22روز فجر - خ آمل یداله جلیلی 15

جان نثار-طالب نبش کوچه ش-خ 9111272210 آمل سیدموسی پایاب 16

39نبش رضوان  (ع)امام رضا -خ 9122177962 آمل محسن صفرپور 17

شهریور مجتمع تجاری فجر17م  9111275243 آمل محمد  رجبی 18

34خ نور نبش فجر  9111256332 آمل منیژه عسگری 19

جنب بانک ملت-ابتدایخ یکم-هراز-خ 9111279747 آمل سمانه ایمانی 20

41 پالک 37طالب  نبش کوچه دریا -خ 9112214951 آمل فاطمه نجفی 21

جنب داروخانه دکتر محمدزاده- روبروی بیمارستان امام رضا - خ امام رضا  9113009556 آمل امیر حسین ساداتی 22

م قائم جنب بانک تجارت  9111122117 آمل محمدی..حبیب ا 23



خ شهید بهشتی پاساژ صمیمی 9111274692 آمل عزیزاکبری 24

(ع)جنب مسجد امام رضا-(ع)خ امام رضا 9113258745 آمل بهروزامانی 25

40خ امام رضا نبش خ رضوان  9119155700 آمل شرکت آمل کاسپین 26

(ع)خ طالب آملی پائینتر از امامزاده ابراهیم 9113259022 آمل بهروز نصیری آملی 27

بلوار طالب آملی جنب میدان بار قدیم- آمل  9385544323 آمل زکیه ذبیحی 28

9113251826 متری اول پاساژ رحمانی 10خ نور مقابل  آمل قنبر لطیفی 29

51خ طالب آملی خ دریای  9111279609 آمل جواد باشام 30

9111003850 جنب آژانس ممتاز6بلوار شهید مطهری تربیت  آمل سید محمدحسن حسینی 31

جنب بانک کشاورزی-نبش میدان بسیج-بلوار مطهری 9113212077 آمل سعید  قلی پور 32

12خ نور فجر  9111256273 آمل فریبا اسکو 33

روبروی پاسگاه انتظامی 9113003764 امامزاده عبداله سیامک اسکو 34

خ امام رضا جنب شرکت شادان بار 9111273814 دابودشت مصطفی قربانی 135

بلوار ش اکبرزاده 9358399394 دابودشت سیدزمان اسراردل 136



خ شهرداری  9357855576 رینه ابراهیم ابراهیمی 148

پاساژ زرشناس- جنب تکیه اسک - خیابان فرهنگ  9111531675 آمل احمدرضائی 170

دفتر ساختمان اداره پست 9113212216 گزنک نعمت ابراهیمی 269

39 پالک 4بلوار جانبازان نبش ایثار -میدان شهید فهمیده  9119203077 آمل علی رمضانی 312

14امیرکال خ امام روبروی کالنتری  9111134444 امیرکال هانیه عباسعلی نژاد کالئی 35

سه راه دیوکال جنب قنادی بابل 9111191570 امیرکال شرکت تکانه 36

خ امام روبروی اداره اب و فاضالب- بابل امیر کال  9112154770 امیرکال بابک عطائی 37

بازارچاله 9112181921 بابل محمدطاهر قربانزاده 38

خ کشاورزنرسیده به چهار راه جمال  9119116076 بابل سیداحمد   موسوی 42

خ مدرس جنب شرکت مخابرات استان  9364625288 بابل مجید محمودی 43

خ امام  نرسیده ب میدان استانه روبروی کتابخانه روحانی- بابل  9111149528 بابل مهیاربابازاده 44

کمربندی غربی چهار راه امیر کبیر  9111112300 بابل محمود الهیجانی 45

ساختمان اداره پست- جنب بانک کشاورزی- بلوار دکتر داداش نیا - خشرود پی  9111161519 بابل فریده حسینی ایمنی 46



9111161016 روبروی دبستان اکبرزاده7باالتر از سبزه میدان کوچه فرهنگ  بابل رضا پوالیی 47

میدان ش بزاز 9119120723 بابل لیال بیگم عبدالمنافی 48

(اتکا سابق)ساختمان محمودیان- چهارراه شهربانی  9111115067 بابل امیرحسین محمودیان 49

میدان کارگر  9111148847 بابل درسا نقی زاده 50

میدان شهید بزاز جنب بانک سپه 9357537352 بابل معصومه ابراهیمی 51

23کمربندی غربی نبش بهاران  9119065355 بابل شرکت گنج آوران مامطیربابل 52

روبروی بانک قوامین-میدان اوقاف -خ شریعتی  9111133701 بابل یاسرزاهدی فر 53

میدان اوقاف روبروی شورای اسالمی شهر 9111140114 بابل محسن خلیل زاده 54

میدان حمزء کال جنب بانک رفاه 9111112028 بابل مجید محسنی مرزونی 55

جنب بانک ملت -11ارشاد- موزیرج  9118113675 بابل فاطمه حاجی زاده آهنگر 56

میدان شهید کشوری جنب بانک رفاه 9112151876 بابل حسنا حشمتیان 57

روبروی مسجد - چهار شنبه پیش 9113117066 بابل ناصرملک زاده احمدی 58

جنب پزشکی قانونی- خ طالقانی  9113131201 بابل پروانه طیبی 59



9111172420 داخل کوچه ثبت احوال زیر مسجد ولیعصر29پاسداران  بابل سیده محبوبه موسوی 60

(ع)جنب مسجد امام حسن مجتبی -خ شیخ طبرسی  9112153121 بابل محمد حسین نعمتی نژاد 61

خ چهار سوق نبش قنادی جواهری  9370577828 بابل کبری نجار 62

3سبزه میدان کوچه فرهنگ  9119112509 بابل قاسم اکبری امیر 63

114خ ش صالحی شهرک چمران پ  9113140768 بابل اصغر حسن زاده مجاوری 64

9352479730 13نبش پاسداران - خ طالقانی  بابل فاطمه افسری جدیدی 65

29میدان کشوری پاساژ مرجان پ  9119118979 بابل رضا پور اکبر 66

مقابل بانک تجارت- خ طالقانی 9111143461 بابل بیتا عبدی 67

کمربندی غربی چهارراه گله محله روبروی شیرینی سرای پامچال 9113114164 بابل فرید ایقانی طبری  68

زیر پل ه-روبروی درویش-موزیرج 9111151768 بابل صغری قاسمی حیدری 70

9113112634 پاساژ گنج افروز 12خ کشاورز جنب کالنتری  بابل مرتضی روشن زاده 71

جنب کوچه ستار-روبروی بیمارستان روحانی-خ کشاورز 9119119250 بابل رقیه مهدی نژاد 72

خ ارامگاه معتمدی روبروی بازار رضا 9112152756 بابل مرتضی کیانی 73



چهارراه فرهنگ ساختمان خزر-خ مدرس 9112156430 بابل اویس اسدی ارجمندی  74

19-17بین خداداد - بلوار امام رضا - جاده قائمشهر  9111182467 بابل ولی سلمانی جلودار 75

جنب اداره دارایی- خ کاظم بیکی - بابل  9113140588 بابل زهرا غالمی 76

ضلع جنوبی بازارروز- م فلسطین  9112181921 بابل محمدطاهر قربانزاده 77

چهارراه فرهنگ مقابل بیمارستان یحیی نژاد 9354967196 بابل زهرا فالح زاده روشن 78

چهارراه فرهنگ بعد از بیمارستان شهید یحیی نژاد 9111517737 بابل علی افشار مقدم 79

کوچه خداداد- اسالم محله - ج قائمشهر - بابل  9111183977 بابل مائده غالمی 80

چهارراه دانش 9113154323 بابل حسام هوشیاران 81

بندپی شرقی گلوگاه جنب بانک ملت  9113136500 بندپی گلوگاه محمد علی تبار فیروز 89

بند پی شرقی گلوگاه سه راه فرهنگکی باالتر از بانک کشاورزی 9111169297 بندپی گلوگاه حمیدرضامحمدعلی زاده 90

بند پی غربی شهر خوشرود پی  9111174484 خشرودپی حسین یاورزاده  130

خوشروپی باالتر از سه راهی مقری کال  9113154125 خشرودپی حسین رجب زاده شوبی 131

بندپی غربی خوشرود پی خ اصلی  9111137369 خشرودپی علی جوادی بورا 132



8کیلومتر -جاده جدید آمل به بابل  9111157719 زرگر شهر ساجده کاظمی کانی 149

خ ش صالحی شهر کتاب روبروی شالیکوبی حق شناس  9111174831 گتاب احمد نعمتیان جلودار  267

بعد از میدان دفتر پست 9112155830 گتاب مهرآسادانائی فر 268

روبروی اداره برق- سه راه مرزیکال  9119111239 مرزیکالی بابل مهدی رضانیا 283


