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کدپستی : 3T15909061344804001-2912198297444800295احمد محمودیاراحمد محمودیارایساتیس11 آستارا , شهرك عباس آباد , نبش گلستان 19
4391146819

3492004007134482132409116143552ایلدار سیدانایلدار سیدانتتیس22
آستارا خیابان امام جنب شهرداري، کدپستی 912230419744821325

4391943163:

-2T1854041344839032911383443044833653فاطمه اعتمادياسماعیل اسرافیل زادهنژال33
44839032

بازارچه ساحلی - جنب پارکینگ - کوچه اول - 
کدپستی 4391966164

ش41
رستوران ساحلی تال

383615041344287897احمد رضا مظلومیاحمد رضا مظلومیسینا
9121507270

- اوتار محله ، کدپستی : 0937215281444287897 تالش- کرگانرود ( لیسار) 
4376117438

18244031344437666مرتضی دوبحريمرتضی دوبحريارم51
بندرانزلی ، خیابان اطباء،  جنب هتل دلفین، کدپستی : ....444380309118811130

4315879346

- کدپستی 1T93640313445091819111841343445091834319764313ظاهر برمکیآذرملوك بیگ محمديآراز62 انزلی- خ پاسداران پالك 22

210366541344426840مرتضی صفويمحمدعلی میرزاحکیمیالمپیک73
9127474257
بندرانزلی - غازیان - پشت مجتمع اسحاقی- کوي فرند 0911332649544426840

- انتهاي دهکده ساحلی کد پستی : 4315995544

2A1545031344507701-409111822074ایرج امیرتقويایرج امیرتقويامیران84
انزلی به آستارا بعد از ایران خودرو ، کدپستی : 912123119044507704 کیلومتر56

4314158681

بندرانزلی ، جنب هتل سفیدکنار، کدپستی : 1T930421344507790-29111813637445077904314158679قربان نجفیحسن اشوغ زمرديپرنیان95

خ پاسداران - جنب تأسیسات ساحلی 1A1140021344503883911181302344503773محمد حسن علی نیامحمد حسن علی نیادریاسر106 انزلی- کیلومتر 5
ملکزاده صاحبقرانی - کدپستی 4319743141

لهراسب امانی لهراسب امانی سندیانیسفیر117
بندرانزلی , انتهاي خیابان پاسداران ، نرسیده به طرح 3T168020051344507001-5911181101844507000سندیانی

دریا ، کدپستی : 4319733479
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-1A11444021344503712بهمن احمدیانبیژن احمدیانشالیزار128
- کدپستی 139111832287445037144319714834 انزلی- خ پاسداران کیلومتر 5

پژوهشکده آبزي قائم139
پروري آبهاي داخلی

کامبیز خدمتی 
( فلکه گاز) ، 17166031344425049911381124844429531بازکیائی انزلی ، غازیان ، میدان امام هادي ( ع) 

کدپستی : 4315898515

بندرانزلی ، غازیان ، خ اطباء ، کدپستی : 1T816504134442718891118130234315849805مجید پورگلمجید پورگلقو1410

1T10384021344500940رامین شیرازي فردرامین شیرازي فردفرد1511
خ پاسداران - جنب تاالر آرمان ، 44506273911385443944506272 انزلی- کیلومتر 3

کدپستی : 4319763813

- 1T1026041344508484مسعود همت یارمسعود همت یارگل نرگس1612
انزلی- خ پاسداران - جنب تاالر امین - کدپستی 6911381234844508487

4319745515

-1C8328031344568446اصغر غنی پوراصغر غنی پورماهان1713
انزلی به رضوانشهر ، علی آباد کپورچال ، 7911385598044568447 کیلومتر 8

کدپستی : 4333136386

-19363031344439398اکبر مقیمیاکبر مقیمیمارینا1814
بندرانزلی- خ اطباء ، کدپستی : 999112848066444393994315849593

انزلی خ پاسداران کدپستی : 3T12485041344504101-59121462276445041014319753743علیرضا مسعوديعلیرضا مسعوديملل1915

بندرانزلی خیابان اطباء ، کدپستی : 3124470413444442209113829351444442304315849795بهزادزراعت طلببهزاد زراعت طلبنازخزر2016

-28283241344508886بهنام رخشان زادهعبدالمجید نخلینخل2117
بندرانزلی - خ پاسداران- پشن هتل مدائن ، کد پستی : 7912025078944508887

4319757795

-3T11223871333355264رضا صبوريفریبرز صبوريصبوري221
رشت- خیابان رسالت، رودبارتان، روبروي پارك شهید 891113715523355286

گلستانی ، کد پستی : 4183873473

1716503133450537309114368366شیوا پاکبازشیوا پاکبازاقلیما232
سنگر - جاده قدیم امامزاده هاشم ، بازارچه شهید 0911130787634505373

رجایی ، کد پستی : 4338111721
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چابکسر- نبش میدان سرو الت کدپستی 1T134260713426734419111325015426734434487143111یوسف میرزا زادهیوسف میرزا زادهپاتریس241

شرکت گردشگري رضا رضا252
حسن سرا کیلومتر چهار محور گردشگري رودسر به رامسر روستاي 1B948100031342639308911342346042639308محمد جعفر فالح پور( سهامی خاص) 

حسن سرا، کدپستی :4484111661

، کدپستی : 3T1872140313426381039123218990مسعود زمانیمسعود زمانیمهیاد263 ، خزر 9 رودسر ، بلوار شهدا ، خ عابدین 2
4481114583

2T177228041342664300مهدي غالمرضاییقنبر علی غالمرضاییکاسپین274
چابکسر- روبروي پمپ بنزین - نبش کوچه معلم - 42663902911342508042664066

کدپستی: 4487134882

ماسوله - پل سوم ، جنب آبشار ، انتهاي پارکینگ سمت 1628702139111300070مهدي روحی ماسولهمهدي روحی ماسولهروحی ماسوله281
راست ، کدپستی : 4357136683

سید حسین آل سید حسین آل شفیعیاحسان292
19309031334726366شفیعی

09116501500
فومن- یلوار عالمه طباطبائی ، کد پستی : 0911650170034726366

4351763989

-29605041334753094ایوب حسینعلی نژادایوب حسینعلی نژادتندیس303
95

09113363654
09112311066

کیلومتري ماسوله - ورودي شهر ماکلوان ، کد  فومن - 9
پستی :

الهیجان ، میدان شهداء ، پشت پاساژ خیرخواه- 1T1130...31342343383911141469942343975سیدمهدي علويسید موسی علويآرش311
کدپستی 4414617553

تعطیالت الهیجان322
شرکت هتل آپارتمان 

تعطیالت( به مدیر عاملی 
علیرضا نجار تمیزکار) 

، کدپستی : 8939141117741211511-312603061341211446علیرضا نجار تمیزکار الهیجان-کوه بیجار ، سعدي 13
4415911776

331
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م

2345080413فریبرز مزربانیفریبرز مزربانیمرزبانی
44652680-

ماسال - شاندرمن ، خ شهید عبدالحسین ، جنب بازار 819113328047
میوه ، کد پستی : 4381167335
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