راهنــــــــمای
بهداشــــت و درمــان
مســــافران نـــوروزی
1

راهنمای بهداشت و درمان مسافران نوروزی
* معرفی اورژانس
* بیمارستانها
* درمانگاه  ،داروخانه و تصویر برداری
* مراکز بیتوته بهداشتی
اسامی سازمانهای عضو کمیته خدمات بهداشتی ،سالمت و محیط زیست

ســتاد اجرایی خدمات سـفر اسـتان
استانداری مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشـگاه علــوم پزشـکی بابل
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان
جمعیـت هالل احــمر اسـتان
فرماندهی بهداشت و درمان سپاه کربالی استان
اداره کل دامپزشـــکی اســتان
سازمان محـیط زیسـت اسـتان
سازمـان انتــقال خـون اســتان
سازمـان پزشـکی قانونـی اسـتان
سازمان بیـمه سالمت استان
مدیریـت درمان تامین اجتـماعی استان
اداره کل آب وفـاضالب شهــری استــان
اداره کـل وفــاضـالب روســتائی اســتان
سازمان نظام پزشکی استان
اداره کل مدیریت بحران استان
سازمان همیاری شهرداری های استان
سازمان صدا و سیمای مازندران
اداره کل بهزیستی مازندران
فرماندهی بهداری نیروی انتظامی مازندران

تهیـه وتنــظیم :روابط عمـومی دانشــگاه علـوم پزشـکی مازنـدران

2

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بهــار مســیح تــازه نفســی اســت کــه در مــردگان نباتــی

بــه یمــن معجــزه الهــی  ،روح زندگانــی مــی دمــد
و پیامبــری اســت کــه آتــش نارنــج را ز شــاخه ســبز بــه یــک

نســیم بــر مــی افــروزد و رخــوت را از احســاس و اندیشــه آدمــی
مــی زدایــد.

و این رستاخیر طبیعت به حق نشانه ایست از آیات پروردگار محیی و معید که نیک فرموده اند:
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم

از همه سوی جهان جلوه او می بینم

آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم

چون به نوروز کند پیرهن ازسبزه و گل

میهمانان عزیز

تا بوده و هست نوروز برای ایرانیان قرین و همزاد سفر بوده و مازندران عزیز و همیشه بهار ما نیز
همواره میزبان شما هموطنان گرانقدری که بار سفر بسته اید و در این ایام نیکو قدم بر چشم

ما نهاده اید .البته این میزبانی را آدابی است که موجب شده همکاران متعهد و سخت کوش
من در کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیالت نوروزی از مدتها پیش عزم را جزم و خود را
آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شما عزیزان نمایند تا انشاءاهلل آنچه از این گلگشت

نوروزی در ذهن شما گرامیان به یادگار می ماند تنها و تنها خاطره اوقاتی خوش و لحظاتی

سرشار از شادکامی باشد.

بدان امید که در سایه الطاف حضرت حق،بنده و همکارانم در ادای این وظیفه سربلند باشیم
و روسفید.

دکتر قاسم جان بابایی
رئیس دانشگاه

3

شماره های تماس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی مازندران
ستاد هدایت واطالع رسانی
فعالیت شبانه روزی
شماره تماس
33361986-33361985
33360000
فکس33377559 :

دیسپچ -مرکز پیام
فعالیت شبانه روزی
شماره تماس
115
فکس 33357204 :
33369890

لیست ایستگاههای سالمت نوروزی اورژانس 115
ردیف

نام پایگاه

محل استقرار

1

کتالم

محور کناره

2

مرزن آباد

محور کندوان

3

نارنجستان

محور هراز

4

آزادمهر

محور سوادکوه

5

تاکام

محور ساری کیاسر

6

گلوگاه

محور بهشهر -گلستان

7

محمودآباد

سه راه

8

نور

پلیس راه

9

بابلسر

پارکینگ صفر

10

ساری

محمدآباد

4

*ساعت استقرار آمبوالنس از ساعت  8:30صبح الی 12: 30ظهر وعصرها ازساعت15 :30
الی  20شب از تاریخ 92/12/26لغایت 1394/1/20می باشد.
ساعت استقرار ایستگاه سالمت نیز 8: 30صبح لغایت  12ظهر وعصرها نیز از ساعت  14الی
 19:30شب از تاریخ 92/12/28لغایت  1393/1/14می باشد.
* 75پایگاه شهری وجاده ای اورژانس  -115بیش از 100دستگاه آمبوالنس و یک فروند
بالگرداورژانس هوایی و 450نیرو درسطح استان بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی
می باشند.
به منظور ثبت شکایات  ،تقدیرات و پیشنهادات مردمی در خصوص اورژانس  115با شماره
تلفن  33044400تماس حاصل فرمایید.
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آدرس و شماره های تماس
بیمارســتانهای کشــیک نــوروزی
نام بيمارستان

شماره تماس

شهرستان

آدرس

دولتی امام رضا ( ع )

43274011-13

آمل

بلوار امام رضا (ع) خيابان امام رضا (ع) روبروي
شهرباني

دولتی امام علي ( ع )

44264661-4

آمل

خيابان نور اول جاده چمستان بعد از شركت
كاله

دولتی هفده شهريور

44224001-3

آمل

ميدان هفده شهريور روبروي هالل احمر

خصوصی شمال

44230794

آمل

خیابان هراز بلوار مدرس آفتاب 47

بابلسر

سادات محله ( چمران)

تامین اجتماعی شفا

35338033-9

بابلسر

خيابان امام خميني (ره )

دولتی امام خميني

34541401-5

بهشهر

پارك ملت خيابان امام خميني (ره)

خصوصی اميدي

34525152

بهشهر

خیابان آیت اله کوهستانی

دولتی شهداء

34581237-9

بهشهر

ابتداي بلوار شهيد هاشمي نژاد

دولتی شهيد رجايي

54237005-7

تنكابن

ميدان امام خميني (ره) ,روبروي بانك ملي
مركزي

دولتی حضرت زينب ( س ) 35252900
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تامین اجتماعی رازي

52243006-8

چالوس

خيابان نواب صفوي  -تقاطع كمربندي

دولتی طالقاني

52243006-8

چالوس

خيابان امام خميني (ره )

(دانشگاه آزاد) احمد نژاد
كتالم

55243197-9

رامسر

كتالم جنب بانك ملي

دولتی امام سجاد ( ع )

55222031-4

رامسر

ميدان انقالب روبروي اداره پست

دولتی امام خميني (ره)

33361700

ساري

بلوار امير مازندراني خيابان رازي

خصوصی امير مازندراني

33255201-4

ساري

بلوار امير مازندراني سه راه كشاورزي

دولتی بوعلي سينا

33343014-16

ساري

بلوار پاسداران

ساري

بلوار ارتش

دولتی زارع

33283886-9

ساري

انتهاي ساري-ابتداي جاده ساري -نكا

تامین اجتماعی حکمت

33268920-6

ساري

ميدان شهدا بلوار طالقاني

خصوصی شفا

33205006-9

ساري

دولتی شهداء

44741561

محمودآباد محمودآباد

دولتی حضرت فاطمه ( س ) 33326262

بلوار وليعصر

خصوصی نيمه شعبان

33340111-4

ساري

بلوار پاسداران بعد از بيمارستان بوعلي سينا

دولتی شهداء

42452955-6

سوادکوه

زيراب خيابان آزادي

7

دولتی امام خميني ره

35652006-8

فريدونكنار خيابان امام خميني (ره )

دولتی رازي

42218018-22

قائمشهر

خيابان يوسف رضا

تامین اجتماعی وليعصر
( عج )

42032032

قائمشهر

خيابان ساري

تامین اجتماعی بوعلي

34745118-9

نكا

ميدان امام حسين  ,جاده اومال

دولتی امام حسین (ع) نکا

34732152-5

نكا

نکا روبروی مصلی امام خمینی (ره)

دولتی امام خميني (ره)

44522010-12

نور

ميدان امام خميني (ره)

دولتی شهيد بهشتي

52333212-13

نوشهر

خيابان ابن سينا

دولتی حضرت قائم (عج)

52625115

چالوس

كالردشت بلوار امام خميني (ره)

دولتی ثامن االئمه

34660192

گلوگاه

كمربندي شرقي

دولتی حاج عزيزي

42544711-811

جويبار

خيابان امام خميني (ره) روبروي مسجد اعظم

خصوصی مهر

34520271-3

بهشهر

چهار راه گرگان خيابان پاسداران
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لیست درمانگاههای (کشیک نوروزی)
شهرستان

قائمشهر

نام درمانگاه

شماره تماس

آدرس

قائم (عج)

42044170

خ ساری  ،روبروی شرکت سایپا شمال

حکیم

42038222

خ ساری  ،نبش کوچه آلمانیها

شفا

42266131

میدان امام به سمت والیت

البرز

42266312

خ بابل بین اخوان و ارغوان

بوعلی

42234455

خ بابل ابتدای کوچه الریمی

دارالشفاء

42240735

جاده نظامی روستای خطیرکال

مهر

42230439

خ تهران کوچه افتخاری

فرهنگیان

42207737

چهارراه فرهنگ روبروی آموزش و پرورش

امام علی (ع)

42085409

خ ساری جنب ورزشگاه شهیدوطنی

حکیم جرجانی

42260019

خ بابل طبقه همکف کلینیک قائم

دکتراسداله پور

42032275

خ ساری نرسیده به اداره برق

قائم (عج)

42260021

خ بابل جنب ساختمان ابوریحان

9

شهرستان
بابلسر

نام درمانگاه

آدرس

شماره تماس

باب الحوائج

35333086

بابلسر  ،خ امام  ،ساختمان فدائیان روبروی بانک
صادرات

دکتر غرضی

35272007

بابلسر ،شهرک ساحلی  ،پارکینگ پنجم

سپیدجامگان

35276674

بابلسر  ،خ شهید محبوبی بعد از مسجد پورمحله

شهید فرجی

35270665

بابلسر  ،میدان شهربانی  ،جنب شبکه بهداشت

35332434

35333061
 17شهریور

بابلسر  ،بهنمیر میدان بهنمیر

35752727
35752828

محمودآباد

محمودآباد شهداء هفتم تیر
فربدونکنار شهداء

35651488

فریدونکنار

بقراط

35654034

فریدونکنار

آمل

میاندرود

امیرالمومنین (ع)

آمل

رسول اکرم (ص)

آمل

مهر حضرت ابوالفضل (ع) 43235099

خ امام رضا (ع)

شبانه روزی امام
حسین (ع)

آمل

بوعلی

آمل

ایرانمهر

9111562059

اسالم آباد

شفا

9111579367

سورک جنب فرمانداری

10

شهرستان
نوشهر

بهشهر

نام درمانگاه

آدرس

شماره تماس

هفت آذر نیروی دریایی

52336780

نوشهر خ شهیدسلطان محمدی  ،جنب مصال

پارس

3259141 -3

بلوار شهید خیابانی  ،میدان ولی عصر

ایران

3227047

خ ستارخان جنوبی

مهر

3251730

روبروی بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر

فرهنگیان

3452101

سیدالشهداء

34569252

خیریه حضرت زهرا (س) 34576710

تنکابن

شفا

34532541

شهدای هالل احمر

34538041
تنکابن

مهرسالمت شهسوار
شبانه روزی احسان

54257151

خرم آباد روبروی بانک ملی

شفا

4237355

خ امام خمینی (ره) روبروی بانک سپه مرکزی

امام رضا (ع)

54220022

تنکابن

فرهنگیان

54223029

خ طاهر تنکابنی پائین تر از فروشگاه فرهنگیان

54228562
نکا

خاتم االنبیاء

54363888

شیرود

نیمه شعبان

34725300

نکا

24722394
ولیعصر (عج)

34724041

خ انقالب جنب سپاه

فرهنگیان

34749101

نکا

11

شهرستان
سوادکوه

نام درمانگاه
فرهنگیان

42442065

امیر

42444200

شیرگاه  ،خ شهیدتیموری روبروی بانک کشاورزی

جوانمرد

42452608

زیرآب خ آزادی

شفابخش

42452581

زیرآب -خ آزادی جنب بانک ملی

رامسر
ساری

چالوس

شماره تماس

شیرگاه  ،خ شهیدتیموری جنب آموزش و پرورش

امام (ره) سپاه

جویبار

آدرس

رامسر

درمانگاه ولیعصر

33358791

ساری میدان امام

درمانگاه انصار

33296406

بلوار کشاورز پل سردار نبوی

درمانگاه ابوالفضل

33205085

ابتدای خیابان معلم

درمانگاه امام
حسین(ع)

33405770

ساری خیابان  15خرداد  20متری اول روبروی
دانشگاه پیام نور

درمانگاه کوثر

42545204

جویبار خیابان امام خمینی(ره) روبروی آموزش
و پرورش

درمانگاه بقیه اهلل

42548991

جویبار میدان امام خمینی(ره)

درمانگاه فارابر

42563747

جویبار کالگر محله جنب شبکه بهداشت

درمانگاه شفا

42564515

جویبار کوهی خیل
چالوس میدان مخابرات

درمانگاه امام رضا(ع) 52226894
درمانگاه مهر

52243111

چالوس خیابان گل سرخی

درمانگاه فرهنگیان

52240938

چالوس میدان معلم جنب آموزش و پرورش

درمانگاه تامین اجتماعی 52220208
درمانگاه ولیعصر
(عج) کالردشت

کالردشت

52621010
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شهرستان
نور

نام درمانگاه

آدرس

شماره تماس

درمانگاه مهرگان رویان 44546882

نور

33259385

نور

درمانگاه حضرت زینب
(س)

لیست داروخانه های شبانه روزی (کشیک نوروزی)
نام داروخانه

آدرس داروخانه

تلفن داروخانه

دكتر حسينيان

آمل -بخش مركزي -خ شهيد
مصطفي خميني -پاساژ شرکاء

011-44222212

دکتر وحدانی آملی

آمل -ابتدای خیابان آزادگان-
جنب بیمارستان آریا

011-43271410

دکتر محسنی

آمل -میدان 17شهریور ،ابتدای 011-44271472
سه راهی نور ،روبروی ساختمان
نظام پزشکی

دكتر فالح

بابلسر -ميدان بسيج

011-35335310

دكتر خواجوي نيا

بابلسر -خیابان پاسداران-
روبروی بانک ملی

011-35288517

دكتر تبرائي

بهشهر -خيابان امام خميني

011-34533436

رازی

بهشهر -خيابان امام خميني-
جنب بیمارستان امام خمینی

011-34552802
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نام داروخانه
دكتر فرحمند (دکتر آقایی)

آدرس داروخانه

تلفن داروخانه

تنكابن  -خيابان امام خمینی011-54220272 -
جنب بیمارستان شهید رجایی

دكتر اسماعيلي

تنکابن -خیابان جمهوری-
جنب بانك رفاه

011-54229121

دكتر هنري

جويبار -خيابان امام– جنب
آموزش و پرورش

011-42543973

دکتر میرسلیمی

چالوس -خيابان امام خميني-
روبروی بیمارستان آیت اهلل
طالقانی -کوچه شهید مددکار

011-52215358

دکتر کریمی

چالوس -خيابان امام خميني

011-52249662

دكتر محمدي

کالردشت -حسن کیف

011-52622695

ايمان

رامسر -خيابان استاد مطهري011-55252664 -
روبروي شهرداري

دكتر مجيديان

ساري -خيابان 18دي

011-33240500

دكتر بهاري

ساري -بلوار امیر مازندرانی-
نبش کوچه امیر -مجتمع
پزشکی کیمیا

011-33363930

آریا

ساري -بلوار كشاورز -جنب
تعاونی اعتباری پارسیان

011-33230552

دکتر علیمحمدی

ساری -بلوار خزر-جنب بانک
سپه -نرسیده به مجتمع طوبی-
نبش کوچه شهید یوسفی

011-33209271

14

نام داروخانه

آدرس داروخانه

تلفن داروخانه
011-33209833

شبانه روزی دكتر معتمدي
(درمانگاه حضرت ابوالفضل)

ساري -خیابان معلم -جنب
دبیرستان فجر

دكتر صداقت

زيرآب – خیابان آزادی -بعد از 011-42458899
بانک صادرات

دکتر حسین زاده

عباس آباد -میدان امام
خمینی

011-54620007

سپهر

سلمانشهر -خیابان اصلی-
روبروی اداره پست

011-54616792

سينا

فريدونكنار -خيابان شــهدا-
جنب پل-مقابل بانك صادرات-
خ ولی عصر

011-35653412

دكتر محرابی

قائم شهر -خـــيابان مدرس-
خیابان رازی -جنب بیمارستان
رازی

011-4۲۲۱۶۳۵۸

دكتر فرهادي

قائم شهر -خــيابان ابن سينا

011-42229517

دكتر سنگ

قائم شهر -خيابان ســـاري-
چهار راه فرهنگ

011-42222430

دكتر بديعي

گلوگاه – میـــدان 22بهمن

011-3466-8710

دكتر داعی

محمودآباد -خ آزادی نبــش
دریای  ،12مجتمع پزشکی امید
طبقه همکف

011-44742727

دكتر زائر اومالي

نكاء -خیابان انقالب -مجتمع
پزشکی ناهید

011-34720444

011-42222529

15

نام داروخانه

تلفن داروخانه

آدرس داروخانه

011-44524596

نور

نور -میدان امام خميني-
داخل پاساژ دكتر فتوحي

دكتر عاليي

چمستان -میدان امام خمینی011-44668777 -
خیابان امام خامنه ای -روبروی
بانک رفاه

دكتر سهرابي

نوشهر -میدان آزادي

011-52350800

نوشهر

نوشهر -خيابان بوعلي سينا-
روبروی بیمارستان شهید دکتر
بهشتی

011-52338382

برنامه نوروزی مراکز تصویر برداری در ایام نوروز 94
نام بیمارستان

مالحظات

آدرس و شماره تلفن

امام سجاد (ع) رامسر

شبانه روزی

5522031

شهید رجایی تنکابن

شبانه روزی

5423005-7

دکتر عصایی تنکابن
دکتر سعید اصغری قائم شهر
طالقانی چالوس

عصایی
صبح و عصر
شبانه روزی

16

09123703934

اصغری 09111241930
52241016-17

بدر چالوس
بیمارستان آیت ا ...طالقانی

صبح وعصر

9112582594
دکتر دهقان

شهید بهشتی نوشهر

شبانه روزی

52333212-3

بیمارستان  17شهریور آمل

شبانه روزی

44224001-3

امام خمینی (ره) فریدونکنار

شبانه روزی

35652006-8

ساری – پرتو مازند

وابسته به سپاه
بینا ( بنیاد شهید سابق)

شبانه روزی

صبح و عصر
صبح و عصر

ساری – جنب بیمارستان نیمه شعبان
33348901
ساری – جنب بیمارستان بوعلی
33340518
ساری-روبروی بیمارستان امیر مازندرانی
33393444

بیمارستان رازی

شبانه روزی

42316279

بیمارستان شفا

شبانه روزی

33205006-9

بیمارستان امام حسین (ع) نکا

شبانه روزی

34732152-5

بیمارستان مهر

شبانه روزی

34520271-3

امام خمینی بهشهر

شبانه روزی

34541410

17

1

18

3

4

5

6

7

8

9

10

نام مرکز بیتوته

رینه

اسک

نوع مرکز

روستایی

شهری
روستایی

*

شماره تماس

مرکز(جدید)
1143355304

آدرس

جاده هراز  -شهررینه

1143384460

بایجان

امامزاده عبداهلل

وسطی کال

درویش خیل

*

جاده هراز -روستای اسک

*

*

*

*

گزنک

1143352230
1143355430
1143123435
1143193104
1143115700

عزیزک

*

جاده هراز  -شهرگزنک
جاده هراز  -روستای بایجان
ابتدای جاده هراز  -شهرامامزاده عبداهلل
جاده قدیم آمل بابل -روستای وسطی کال
جاده آمل بابل -شهر دابودشت

*

1135752727
بابلسر-بهنمیر

 1135233061بابلسر

1132542181

بابلسر(1فرجی)

بهنمیر

*

بابلسر  -روستای عزیزک

*

شهری

اسامی مراکز بیتوته در برنامه پزشک خانواده روستایی در سال 1393

ردیف

2

شهرستان

آمل

بابلسر

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

زاغمرز

*

1134612718

بیشه بنه

سفید چاه

برما

ارضت

روستای زاغمرز  30کیلومتری بهشهر

*

*

*

*

غریب محله

خلیل شهر

1134612719
1134612720
1134612721
1134612722
1134612723

*

*

ده کیلومتری جاده بهشهر -گلوگاه
بخش یانسر روستای بیشه بنه
هزار جریب روستای سفید چاه
هزار جریب روستای برما
هزار جریب روستای ارضت

1134612724

*

 1134612725شهر رستمکال ده کیلومتری جاده بهشهر  -ساری

هزار جریب روستای غریب محله

رستم کال

نشتارود

*

1134612726

سلیمان آباد

نشتارود -خیابان  17شهریور -جنب دبیرستان فضلیت-
مرکز شبانه روزی نشتارود

*

لشتو

خرم آباد

1134612727

1134612728

*

*

خرم آباد -خیابان شهید مسلمی -نرسیده به میدان
انقالب -سمت راست-مرکز بهداشتی درمانی خرم
آباد(شهید قورچی بیگی)
سلیمان آباد -خیابان تختی -مرکز بهداشتی درمانی
سلیمان آباد

1134612729

23

لشتو -خیابان شهید شیرودی -مرکز بهداشتی درمانی
لشتو

كوهي خيل

*

1134612730

*

1134612731
مرزن اباد خیابان امام خمینی  -شهید عبدی

جويبار ،كوهي خيل  ،روبروي پمپ بنزين موسوي مركز
بهداشتي درماني كوهي خيل

24

مرزن آباد

مرکز شبانه روزی

22

بهشهر

تنکابن

جويبار

چالوس

20

25

26

27

28

29

30

31

32

33

رامسر

ساری

مرکز بهداشتی
درمانی تمل اشکور

مرکز بهداشتی
درمانی جنت
رودبار

مراكز بهداشتي
درماني آكند(بیتوته)

مرکز بهداشتی
درمانی ساداتشهر

*

*

*

*

1134612732
1134612733
1134612734

1134612735

ساداتشهر-بازار-نبش خیابان شهید فضل کریمی
دهستان اشکور
دهستان جنت رودبار

مركزبهداشتيدرماني *
زلم رودبار(بیتوته)

ساري-كيلومتر 15جاده فرح آباد -روستاي آكند

 1134612736ساري -كيلومتر 55جاده ساري كياسر-روستاي زلم رودبار

ساری-دودانگه-روستای سنگده(فاصله  110کیلومتر)

ساری-دودانگه-روستای محمد آباد(فاصله = 60کیلومتر)

ساری-کیلومتر  80جاده ساری سمنان-کیاسر

ساري-كيلومتر  100جاده ساري سمنان – روستاي
تلمادره

1134612737
1134612738

مرکزبهداشتیدرمانی *
محمد آباد(شبانه
روزی)

مرکزبهداشتیدرمانی
کیاسر(شبانه روزی)

مركزبهداشتيدرماني *
تلمادره(بیتوته)
*
1134612739

1134612740

*
مرکزبهداشتی
درمانی سنگده(شبانه
روزی)

21

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ورسک

*

1134612741

جاده تهران/شمال-روستای ورسک
*
*

پل سفید

شیرگاه

آالشت

*

1134612743
1134612744

زیرآب

 1134612742شهرستان سوادکوه -آالشت
پل سفید-روبروی دادگستری
شیرگاه-خ شهید اسالمی-جنب مسجد صاحب الزمان(عج)

*

لفورک

1134612745
1134612746

*

سوادکوه شمالی-دهستان لفور-روستای شارقلت
زیرآب-خواجکال-مرکز بهداشتی و درمانی

1134612748

عباس آباد
*

شهرستان عباس آباد .سلمانشهر .بلوار امام رضا ( ع) .
مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهرا سلمانشهر

1134612752
محمود آباد خ-معلم  300متر به سه راه

 1134612751گلوگاه خ بهداري جنب مسجد خاتم اوصيا

 1134612750کیاکال  -درمانگاه شبانه روزی امام علی (ع) سیمرغ

1134612749

*

*

*

جاده فریدونکنار به آمل روستای شیرمحله

1134612747

*

*

شهرستان عباس آباد .بلوار امام خمینی  .مرکز
بهداشتی درمانی ولیعصر ( عج )عباس آباد

سلمانشهر

شیرمحله

شبانه روزی امام

44

45

علی (ع) سیمرغ

گلوگاه يك

هفتم تیر

43

سوادکوه

عباس آباد

فریدونکنار قائم شهر

گلوگاه

محموداباد

22

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

سورک

*

چناربن

1134612753

*

شهر سورک-ابتدای بلوار امام خمینی (ره)
1134612754

استخرپشت

سوچلما

روستای چناربن هزارجریب

*

*

نکا 1

چمستان

بلده

اوز

تاکر

الویج

ابچین

*
*
*

*

*

*

شبانه روزی پول

*

1134612757
1134612758
1134612759
1134612760
1134612761
1134612762
1134612763

*

1134612755

 1134612756روستای استخرپشت
روستای چلمردی
روبروی مصلی جنب بیمارستان امام حسین
نور  -چمستان
نور  -بلده
نور -بخش بلده  -روستای اوز
نور  -بخش بلده  -روستای تاکر
نور  -بخش چمستان  -روستای الویج

1134612764

نوشهر –بخش کجور -روستای کجور (شهرکجور)
نوشهر –کیلومتر  30جاده نوشهر نور روستایی ساحلی
صالح الدین کال

1134612765
1134612766

*

*

*

بیتوته کجور

شبانه روزی صالح
الدین کال

بیتوته میخساز

60مرکز

1134612767

35

نوشهر –بخش کجور -روستای میخساز

20

نوشهر –بخش کجور -روستای پول (شهرپول)

روستای ابچین

جمع کل

60
5

میاندرود

نکا

نور

نوشهر

مسـافران و همشـهریان گرامی می توانند هرگونه شـکوائیه در خصوص

بهداشـت  ،نظافـت اماکن عمومـی و مراکـز تهیه و توزیع مـواد غذایی
 ،بهداشـت مواد غذایی در سـطح عرضه ،مسـمومیت های مـواد غذایی

و آب شرب و  ...را از طریــق شـماره های  1490و 011-33399999
اعالم نمایند.
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سالی سرشــار از سـالمتی و بهــروزی
برای شـما هــموطنان آرزو می نماییم
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