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3T3018635041344836326اسماعیل اسرافیل زادهفاطمه اعتماديابوالفضل11
استارا کوي فرهنگیان روبروي اسکله44833775911383443044836326

اسپیناس22
شرکت هتلهاي بین المللی 

اسپیناس ( حسام الدین 
امیري) 

4T11939631041344802700 -509111859920مالک خرمی نیا
آستارا - جنب پلیس راه- کدپستی 09121078415448027004391166849

3195817051301344836060میثم نظرنیامیثم نظرنیاافرا33
آستارا ، خیابان ملت شرقی ، روبروي بازار ماهی فروشان ، 44836666911183531844839090

کدپستی : 4391953533

آستارا ، کمربندي آستارا به اردبیل جنب پمپ بنزین 21449130041344850106911183119244833830ارمین نصرتیسید موسی حسینیبرلیان44
حسینی ، کدپستی : 4391115353

آستارا - تقاطع خیابان معلم و بعثت  - کدپستی 2T5414730051344816520911281705444822968خلیل انجمنیخلیل انجمنیبالل55
43911844138

4T297030041344855221مسعود مهاجريزهرا فتوحیپارال66
آستارا - گردنه حیران ،نرسیده به تله کابین حیران, 44855478912313167544855478

کدپستی : 4399115177

1T1030...113جمشید خالديجمشید خالديخلیج فارس77
44815304
44825601
44810560

آستارا- خ شریعتی شرقی - خ ساحل - کوي خلیج فارس ...9364383833
- کدپستی 4391869444

-3A301001206134483190709111852416شهرام صفرنژادآزاد صفرنژاددریا88
آستارا , روبروي بازارچه ساحلی ، کدپستی : 093833967404483211174391966718

324724551344830853مهدي عزیزیان کهنمهدي عزیزیان کهنسفیر99
آستارا ، بازارچه ساحلی ، کدپستی : 448312869111832949448312864391965658
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1T2476021344822959علی سیدانایوب سیدانسیدان1010
آستارا- خ معلم- روبروي بانک صادرات - کدپستی ...44822907

43911844138

1C1838031344815956مهشید ولی زاده مقدممهشید ولی زاده مقدمصدف1111
آستارا -میدان شهرداري سابق - بانک ملی- اول کوچه 44822423911181809544815954

ذاکري - کدپستی 4391833973

شرکت سرمایه گذاري مهمانسراي آستارا1212
2T399425021343816063-4غالمرضا بشیرزادهایرانگردي جهانگردي

آستارا- خ حکیم نظامی ، کدپستی : 43822134-59113811671448160654391867188

آستارا - خ حکیم نظامی شرقی  - به طرف ساحل - جنب 1T1990031344815806911184265744811175منیژه اکبروندمنیژه اکبروندوصلی1313
مهمانسراي جهانگردي- کدپستی 4391837734

جاده آستارا - تالش ، کوي استیل ، 2912114222644801318-332688051344803631پریسا میرنظريپریسا میرنظرينگین استیل1414 آستارا- کیلومتر 3
جنب دریاچه استیل ، کدپستی : 4391158361

آستانه اشرفیه، دستک،دهنه سر سپیدرود کدپستی : 1612180413428584609126848570لیال علیزاده خمسیلیال علیزاده خمسیبابک151
4448153111

بندر کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی هتل دریا - 2T145816031342825556-8911145779742822006صفرعلی شفیعی ثابتصفرعلی شفیعی ثابتدریا162
کدپستی 4447169615

3T18607051342858003-49113314134علیرضا محمدي چنانیعلیرضا محمدي چنانیدریاکنار173
آستانه اشرفیه، کیاشهر، روستاي دهنه سر سفید رود ، 0911339310742858003

کدپستی : 4448153878

1T206410031342124238مظفر فرخیمظفر فرخیفرخی184
آستانه اشرفیه- دکتربهشتی بن بست فرخی - کدپستی 42120938911145529642121224

4441616648

آستانه اشرفیه منطقه نیاکو ، کدپستی : 679111450261421427664441984364-42781150061342142661وحید دهداررحیم دهداردهدار195

1A174716021342123142سید رضا حمدي آستانهسید رضا حمدي آستانههمت206
آستانه اشرفیه- خ امام خمینی ، کدپستی : 42131511911242398332364814441815736
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انزلی- خ اطباء جنب مجتمع اقامتی صدف کدپستی 1T14485031344436480-3911181533044436483محمد حسین شریلینسرین نوروزي رودسريآبشار211
4315957966

بندرانزلی ، آبکنار، پشت بهداشت ، بلوار تاالب کدپستی : 16100213445636669113859537پاشا سیاوش آبکناريپاشا سیاوش آبکناريآبکنار222
4331613365

انزلی خیابان پاسداران،نبش کوچه چهاردهم، کدپستی : 3T3410010041344503995-7912225847344503998سعیدخیرآباديسعیدخیرآباديالماس233
4319744546

2T378411531344542524اصغر پور امیرمرجان شکوهیدهایران244
44548006

9155184941
انزلی-  نبش بلوار قدس - روبروي سینما هالل احمر - 0911283781144548060

کدپستی 4314689589

انزلی، جزیره بهشتی، خیابان تکاوران، پل هوایی، هتل 4T458553011344510046915111213644510039علی حیدريعلی حیدريبهشت تاالب255
بهشت تاالب ، کدپستی : 4317935839

خیابان اطبا جنب هتل آبشار ، کدپستی : 2A18320313444331269111864239444433824315849643تقی رمضانیاسماعیل رمضانیپاسارگاد266

314602001344566484سیدحسین منصوريسیدحسین منصوريپرشین277
44566485

09109991050
جاده آستارا-سنگاچین0911500424644566485 بندرانزلی،کیلومتر 10

محمد رضا رسولی احمد عابديدلفین288
4T144410051344444000-49121240475نیکخواه

بندرانزلی - خیابان اطبا کذ پستی :09111813766444440044315649958

53-321764041344429454جمیله مردیانجمیله مردیاندیاموند299
09113834639-

انزلی خیابان اطباء ، کدپستی : 9113834542444294534315849711

بندرانزلی - خیابان اطباء ، کد پستی : 319123260354444254484315849816-413527041344425814میر حسین صحرانوردمیر حسین صحرانورددنیز3010

شرکت هتلهاي کوثر( سازمان سفید کنار3111
جاده آستارا ، منطقه بشمن ، کد پستی : 4T12332227031344503001-7911137569944502400حسین زاورفرهنگی و سیاحتی کوثر)  انزلی- کیلومتر 5

4314158678

بندرانزلی، خ پاسداران ، کدپستی : 2T115427041344503720-259111811057445037194319715114پیمان برودتیپیمان برودتیشهر باران3212

-2215030011344515251سیده ناهید اسماعیلیسیده ناهید اسماعیلیفانوس تاالب3313
بندر انزلی- میدان شهید خدادادي- پیل علی باغ- انتهاي 44515657911655188644515251

کوي مهرابیان ، کد پستی : 4314934811

113444265929123094682...11137حمید برزگرحمید برزگرفانوس3414
09199608794

بندرانزلی ، غازیان، ك.چه استاد شهریار ، کدگستی : ...
4315795999

3T7615215041344523001-3فریدون باغبانیفریدون باغبانیکادوسان3515
خ پاسداران ، کد پستی : 445230389121067617445214824314933333 انزلی –

2T234312051344542402حسن مهروراصلیحسن مهرور اصلیگلسنگ3616
انزلی- میدان امام خمینی - کدپستی 4454550091133245294454525646224226
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بندرانزلی، کپورچال کدپستی : 2T2040601134456807291138106394333114447سینا هادیانی کپورچالیسینا هادیانی کپورچالیهتل تفریحی مجید3717

مهمانسراي جهانگردي 3818
انزلی

شرکت سرمایه گذاري 
2T224817521344502511جهانگیر پرکار شیرازایرانگردي جهانگردي

انزلی به تالش - بشمن - کدپستی 44502902911608202744502018 انزلی- کیلومتر 2
4319714312

کانون عالی کارگران 3919
بازنشسته

کانون عالی کارگران بازنشسته 
به مدیریت : امراهللا  کشور ( 

حسنی و چین ) 
بندرانزلی ، خیابان پاسداران ، روبروي دانشگاه جامع علمی 4T72157100051344506700-15911183219244506701امراهللا حسنی و چین

و کاربردي ، کدپستی : 4319777999

1T1640200213445438449111813305ابراهیم حاج کریمیانابراهیم حاج کریمیانهمت انزلی4020
- کدپستی 09118254086445405844313647168 انزلی- خ امام خمینی ( ره) 

609111811246-3228810031344555345غالم حسن علی پورغالم حسن علی پوریسري4121
، کدپستی : 0911381001644555345 بندرانزلی، خ پاسداران ، کیلومتر 3

4313646514

شرکت توسعه و گردشگري یاس4222
4T1002102005134456093909124887102عنایت اله مرشديکاروانسراي پارس

بندرانزلی ، روستاي سنگاچین ، کدپستی : 09119430686445609394314163187

-3T2415035001344508810-11حمید رضا افرنگهمحمد نقی نمک فروشمدائن4323
12-66-99

09113819869
بندرانزلی ،خ پاسداران، کدپستی : 09122401416445088994319757161

- 2T82745051344232800محسن رستمیپرویز رستمیپرویز441
44220724

9111822166
تالش - بلوار شکردشت - روبروي جهاد کشاورزي - 0912121613744232800

کدپستی 4371878311

تالش ، کیلومتر یک جاده آستارا ، کدپستی : 23812020021343232299911183407243232299سید پوریا اشرفسید پوریا اشرفهتل بزرگ تالش452
4375114793

1c15455041344222481شهرداد پورپناهشهرداد پورپناهتیالر بهاران463
تالش - بلوار پاییز اول- رستوران پور پناه - 44238323-4911383546644238323

کدپستی4371866954

تالش - بلوار پاییزان خروجی بطرف آستارا - کدپستی 2T276070021344226381911181948644224559فریدون حاتمی دیزگاهفریدون حاتمی دیزگاهقصر نگین474
4371869379

هدایت اهللا حقیقی شکر هدایت اهللا حقیقی شکر دشتلیوادور485
، کد پستی : 3c226440051344225885911282000044227111دشت ، کوچه رازقی 3 تالش بلوار امام رضا( ع) 

4371736617

هدهد496
شرکت خدمات مسافرتی هوایی و 

جهانگردي پرواز هدهد سهامی خاص 
مدیر عاملی سید علی محمد امامی   )

) شرکت اتکاء

خلیف آباد - کدپستی 3T11264011344261766-67915105730644261767محمدتقی کبیري نرسیده به تالش- کیلومتر 10
4389119368
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میدان شهر داري -جنب مخابرات- کدپستی 2A306030021333229210-11911131056533222210محمدرضا دلجوي ثابتیمحمدرضا دلجوي ثابتیاردیبهشت501
4154633597

- 2T1626011333224915ابوالقاسم مخیريبهروز مخیريپارك512
رشت- خیابان امام خمینی -  کدپستی 332508719111342434332508734139939164

3T2980100313علی صفر پورعلی صفر پورپامچال523
33663822
33604404

33604402-3

9111314346
رشت- خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان مصلی - 0911331353233663822

کدپستی 4193974964

رشت - بلوار امام خمینی -نبش بلوار آزادي - کدپستی  3T6025324041333331101-5911134313833320997محمد صادق خمسیمحمد صادق خمسیپردیس534
4193754971

رشت ، شهر خمام ، ضلع غربی کمربندي ، کدپستی : 2T102221021334429297-98911382202934429298سید هادي رشیديسید هادي رشیديخزر545
4341897878

29195528829-2174410021334557390معصومه رضاییمحمد پاك نعمتغدیر556
متري 0911132082534557391 رشت، ك.چصفهان, خ کمربندي امام رضا( ع) , 200

میدان امام رضا، کدپستی: 4346147147

سهامی کادوس567 شرکت هتل  گیالن( 
- 5A9824022041333365075-9912430173333320050میالد خلیل زادهخاص شماره ثبت 1660) 

33338071
رشت- بلوار منظریه - کدپستی 4193875556

اول خیابان امام خمینی - هتل کیوان  - کدپستی  1A25502521333222967911333403433222967محمد جواد گیاه تازهلیال رهنماي مرغوبکیوان578
4139938838

4T19389661333110066علینقی مهروزعلینقی مهروزشبستان589
33110033

9128116418
رشت میدان گلسار نبش خیابان بنت الهدي، کد پستی :  0911131002233129757

4163767351

شرکت مارلیک( مدیر عاملی مارلیک5910
1209111318789-171450031334518110منوچهر رفیعیآقاي منوچهر رفیعی) 

جاده سنگر - کوچصفهان ،کدپستی : 0911336273633324292 کیلومتر 7
4341356837

2A1849300213جاوید محرمیجاوید محرمیحوریان یاس گیسوم601
44612898

09111340204
09111849516

رضوانشهر - جاده رضوانشهر به تالش منطقه گیسوم 911184951644612898
کدپستی : 4489158341

31248400313446129079111814183آیت اله حسین پورآیت اله حسین پورمهستان612
09123378872

رضوانشهر ، بخش پره سر ، خیابان امام ، هتل مهستان ، 
کد پستی : 4386111137

2809121996469-1940100031344637525مقدم آزاديمقدم آزاديآزادي623
رضوانشهر ، پونل ، جاده ضیابر ، کد پستی : 09116201160446375274387189434
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رودبار- خ امام خمینی -کدپستی 1B1060850413346254249117397020346256304461683666عباس اسماعیل پورعباس اسماعیل پورزیتون 6311

رودبار ، خیابان آوینی ، کدپستی : 3144080513346256329111310826346256304461683666عباس اسماعیل پورعباس اسماعیل پورزیتون 6422

رودبار ، شیرکوه ، کدپستی : 381975031391123330854465148113امیر افرندامیر افرندافرند653

رودسر رامدشت خ بعثت، کدپستی : 334114700513426311049112432976426311044481645348سیدنصرت عینی گورجیسیدنصرت عینی گورجیآپادانا661

شرکت دریادالن واجارگاه ( ارشیا672
- 4A34106150051342601571ایوب شریفیمدیر عامل ایوب شریفی)  رودسر - کالچاي - سه راه واجارگاه - کدپستی : 4911342309442601575

4489114575

3T186020051342698444محمدجانبازي رودسريمحمدجانبازي رودسريبهار683
رودسرانتهاي خ شهدا ضلع شرقی ساحل ، کدپستی : 42698557911242886042617559

4481716751

داود رمضانیان مرکز رفاهی فرهنگیان قزوینپاپیون694
رودسر کیلومتر 5جاده کالچاي منطقه ساحلی گیالکجان 7911344024842639750-3248460071342639725سیاهکلرودي

کد پستی : 4484196169

شرکت تعاونی قصر طالئی ترنج705
- 3T1839100031342650292غالمرضا تندخیز رودسريرودسر رودسر ، خ شهدا ، احمد آباد، منطقه نمونه گردشگري له له 5911141838342620636

رود کدپستی4481144751

3T268012051342698491-3علی تاريعلی تاريسیروس716
42698401-3

09113387197
رودسر -انتهاي بلوار شهدا - روبروي رستوران 911241882942698402

شهرداري،کدپستی : 4481655478

رودسر حسن سرا استراحتگاه خانوادگی قصر دریا2A18811000513426303089113423460علی اکبر روام بدعلی اکبر روام بدقصردریا727

2909124579675-3226515071342688827سید اسکندر حسینیمعصومه رهبر نودهیآسمان738
رودسر، بخش کالچاي ، کد پستی 9124133886426874434491896113

شرکت خدمات مسافرتی آهوان749
4B212617900113134265محمد حسین برزینجهانگردي آهوان

9126763770
09111442160

09113437965

42657007
42657009

کیلومتر بعد از کالچاي - سمت دریا  رودسر - کالچاي - 7
بانک تجارت) ،  مجتمع فرهنگی ، ورزشی ، اقامتی آهوان ( 

کد پستی : 4483117415

4T2010015021342639632-9علی شادیانعلی شادیانپدیدار خزر7510
912115549042639632بجز 6

رودسر - حسن سرا - بلوار ساحلی دو مجتمع گردشگري 
پدیدار خزر، کدپستی : 4484189764

3T3711140081342654901-2خلیل فایقیخلیل فایقیگیل ماز7611
رودسر ساحل چایجان چابکسر، کدپستی : 4426519339121074745423549314483193117
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771
فاز  ستاره هاي سربی( 
اول رستوران - سالن 
جشنها و کافی شاپ) 

…609111315447-3090100061334769050علیرضا قربانیعلیرضا قربانی
محور گردشگري جاده بین المللی سراوان به  کیلومتر 20

فومن کدپستی 4356189996

6209111314609-31827150031334783853علیرضاراد قصبهمحمدرضا راد قصبهراد782
شفت جنب ایران خودروهتل تاالرراد ، کدپستی : 911131455234785275

4354158816

شفت ، روستاي نوده مرخال ، کدپستی : 159111392135347701154355115133- 2163515021334770114سید مسعود رضوانیسید مسعود رضوانینازنین793

جاده طاهر گوراب به ماسال ( 1A1045120021344304444911383540244304458کوروش کاظمیکوروش کاظمیامیر کبیر801 صومعه سرا - کیلومتر 5
- کد پستی : 4365165751 ملکسر) 

2205540031344325080محمد علی غالمی پورابوالقاسم غالمی پورابریشم812
، هتل ابریشم ، 44328811911183511944327198 عج)  صومعه سرا - میدان ولیعصر ( 

کدپستی : 4361999134

3T228020051334753176-9ایرج محمديتقی محمديآرام821
9123487696
09113405250
09113363565

جاده ماسوله - ماکلوان کدپستی : 34753179 فومن - کیلومتر 10
4351318561

2T929150213581065359111399225سکینه تحریري ماسولهسکینه تحریري ماسولهآریا ماسوله832
جاده فومن به ماسوله ، روستاي ماکلوان 0911234475433227278 کیلومتر 10

کدپستی : 4357191184

فومن - قلعه رودخان روستاي حیدرآالت کد پستی :  1103710031331727023911238495431727023سید ابوالقاسم شفیعیسید ابوالقاسم شفیعیتک ستاره قلعه رودخان843
4351945173

جاده ماسوله ، کدپستی : 5T6215668041334734458-99112301766347344574353138111فرشاد بیژنگنرگس سمیعمزرعه معین فومن854 فومن-کیلومتر 4

فومن خ امام میدان پاسداران کدپستی : 3T22688061334734485-79111328210347344874357177647راحله حسن زادهجعفر سنديکوثر865

فومن-  شهرك تاریخی ماسوله - کدپستی 1A124770313347580969113381215347580024357114414عزت اهللا رحمتییداهللا اسماعیلیمهران ماسوله876

صدیقه لیمودهی ماشین صدیقه لیمودهی ماشین چیطاووس887
ماسوله ، کدپستی : 1391113528164358139371-3205110031334736911چی فومن- کیلومتر 4

2T3016215504133473251809113380917عین ا... قلیزادهعین ا... قلیزادهواران898
فومن - بلوار عالمه - اول باغ سمیع - هتل واران- 0991044862634732518

کدپستی 4351738393
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شرکت مروارید اسخر الهیج ( ابریشمی901
-9911143750142348650-4299012051342348650امیر احمد ابریشمیامیر احمد ابریشمی ) 

9
الهیجان ، میدان بسیج ، کدپستی : 4357191184

شرکت سرمایه گذاري رفاه فجر الهیجان912
-2T257815011342423081-2911344892242426027شهرام صفريگستر تامین اجتماعی

28
الهیجان به لنگرود - کدپستی  الهیجان-کیلومتر 3

4415133975

4T4814020051342420652-5309111411146محمد رضا فرح پورشرکت رویاي سبز الهیجانشهرزاد923
الهیجان ، جاده لنگرود ، بعد از هتل فجر، کدپستی : 0911131272742420652

4415111132

54-33194139541342426850عباس خادم محترمدارا خادم محترمالبرز934
9113430722

09121326784
09121159553

42426855
جاده لنگرود - لیالستان -  الهیجان - کیلومتر 4

کدپستی 4415111345

10911141409342368000-53090145051342368000عباس مراد علی بیگیشرکت رسپینا گشت الهیجانرسپینا945
الهیجان به لنگرود- لیالستان ، کد پستی : 

4415111446

هتل جهانگردي 956
الهیجان

شرکت سرمایه گذاري 
الهیجان- میدان سپاه - جنب استخر - کدپستی 2T204014021342233051 -2911392353742234987مرتضی محمودیانایرانگردي جهانگردي

4415793333

لنگرود به چمخاله- روستاي تپه - کدپستی 2T12565031342502151911141924742524687مهدي کشتکار لنگروديمهدي کشتکار لنگروديمیالد نور961 کیلومتر 8
4474133811

2186060051342502130رحمت ابراهیمیانرحمت ابراهیمیانایرانیان972
9361789994

09366572537
09111426087

لنگرود - چمخاله کدپستی : 4471161371...

لنگرود ، شهر چاف و چمخاله ، منطقه گردشگري تازه آباد ، 3T16406031342598101-2912382826042598102محمد راستیمحمد راستیرویایی راستی983
کد پستی : 3431837481

هتل فرهنگی و رفاهی 994
آموزش و پرورش

شرکت کانون بازنشستگان 
1143315041342554245عبداهللا عبدالکریمیآموزش و پرورش

لنگرود ، پارك فجر ، میدان نظام پزشکی، جنب بنیاد 42534200911342925342551709
مسکن ، کد پستی :4471677833

32270500213425021489112364001محمد رضا باخترچوريحسن باختر چوريشالیزار1005
محور لنگرود به چمخاله، کد پستی : 0911456028142503484 لنگرود-کیلومتر 7

44718476693

3T2371105613425027099111437256سهیال مسلمی جاللوندسهیال مسلمی جاللوندماندگار1016
لنگرود، چمخاله، کدپستی : 09113421204425027284471154731
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ماسال ، ییالق خشکه بیل116301702139112830051رشید رشیديرشید رشیديآرام1021

دهکده گردشگري ملل 1032
شاندرمن - روستاي بی تم ، کدپستی : 311108150213446919309121462276446919054385157813علیرضا مسعوديعلیرضا مسعوديشاندرمن

، بلوار ماسال به شاندرمن ، کدپستی : 4401291250413436666669121114143سعید یعقوبیسعید یعقوبیراتینس1043 ماسال ، کیلومتر 4
4381698731

ماسال ، طاسکوه ، کدپستی : 21452603134469381291163805244385139172موسی کوهیموسی کوهیرویال1054

ماسال-منطقه گردشگري ییالقی اولسبالنگاه، کد پستی : 3217010041344662214919494949844662214فردین معصومیفردین معصومیفردین معصومی1065
4381934469
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