نام متصدی

شماره تماس متصدی

ردیف

نام دفتر  /اداره

شهر /شهرستان

فاطمه خالقی

09175336282

سحر تورانی

09177705156

1

کریمیان

بوشهر

عاطفه رحیمی

09173719599

2

آسیه رحیمی

بوشهر

محبوبه بادیانی

09035348694

آسیه فرهادی

09179218416

3

آرش برزگر

بوشهر

4

زهرا حیدری

بوشهر

خمیسی

آدرس

بوشهر  -بهمنی  -خیابان شهید ماهینی  -بعد از پمپ بنزین

بوشهر -بهمنی  -چهارراه پست

بوشهر -خیابان امام خمینی (ره) -نبش خیابان فاطمیه

بوشهر -خیابان بهشت صادق  -چهارراه توحید

5

مریم گنجی زادگان

چغادک

فاریابی

077425582-3

چغادک -میدان بقیه اهلل

6

مهدی حیدری

برازجان

محبوبه حیدری

09309108008

برازجان  -خیابان دانش آموز  -جنب کافی نت طورسینا

7

سیده زهره محمدی

برازجان

زهره محمدی

09171780502

برازجان – روبهروی مسجد فاطمه زهرا

8

علی اسماعیل پور

برازجان

اسماعیل پور

09173720747

برازجان  -میدان امام  -خیابان اعتصامی

9

خلیل معلم

برازجان

هدی شاه حسینی

09172957605

برازجان

10

زهرا مجرد

دالکی

فاطمه مجرد

09174009232

دالکی  -خیابان امام خمینی – روبهروی کتابخانه عمومی

11

مرضیه حیدری

آبپخش

سهیلی نژاد

09138269501

آبپخش

12

حجت اله احمدی

گناوه

محبوبه زنگنه

09176447476

گناوه  -خیابان شهید بهشتی – روبهروی بهزیستی

ردیف

نام دفتر  /اداره

شهر /شهرستان

نام متصدی

شماره تماس متصدی

13

حسین فقیه

خورموج

صمیمی

07735321184

14

محسن معصومی

خورموج

صفیه سعیدی

09177779123

خورموج  -میدان شهید مهدوی  -خیابان شهید توسلی

15

فاطمه گشتی

دیلم

فائزه چهاردلی

09178725781

دیلم  -خیابان پاسداران  -جنب بانک کشاورزی

16

سید غالمرضا موسوی

امام حسن

09178719127

بندر امام حسن  -خیابان امامزاده  -نبش تقاطع امام علی

17

غالمحسین یوسفی

کنگان

فاطمه رضایی

09388401538

کنگان  -بلوار اصلی  -روبروی شهرداری

18

عبداله عالی

دیر

اعظم فخرایی

09364566213

دیر

19

غالمرضا مرادی

عسلویه

فاطمه کرمی

09185696775

عسلویه

20

عبدالرسول نوروزی

جم

آذر تنگستانی

09351775523

جم  -خیابان اداره پست

21

حسینی تبار

ریز

زهرا حاجیانی

09303283408

ریز  -خیابان نگارستان

22

نسرین کیامنش

بوشهر یک

خانم کیامنش

09174404503

صلح آباد  -خیابان جمهوری  -نبش خیابان اصلی

23

دهداری

اهرم

09395901122

اهرم – روبهروی سازمان تامین اجتماعی

سید غالمرضا
موسوی

امیر ضرغامیان
پور

24

خانم حیدری

سیراف

زهرا حیدری

09177783247

25

مرتضی بم پوری

خارگ

مرتضی بم پوری

09179297949

آدرس
خورموج  -خیابان مطهری  -خیابان شفیق  -جنب آموزش و
پرورش

بندر سیراف  -خیابان خلیج فارس  -جنب تعویض روغنی
محمدی
جزیره خارگ  -خیابان دادگستری

ردیف

نام دفتر  /اداره

شهر /شهرستان

نام متصدی

شماره تماس متصدی

آدرس

26

سحر انصاری

تنگستان

قائدی

09173774190

تنگستان  -خیابان انقالب – روبهروی تأمین اجتماعی

27

حسین محمدی

شنبه

حسین محمدی

09177759418

شهر شنبه  -خیابان امام خمینی  -جنب میدان شهدا

28

علیرضا زارعی

کاکی

علیرضا زارعی

09173750401

کاکی  -بلوار ولیعصر  -جنب بانک صادرات

29

مریم گلستانی

عالیشهر

30

راهنورد

وحدتیه

31

زهرا امیری

شبانکاره

32

منصور دهقانی

سعدآباد

33

یعقوب پورحاجب

سبزآباد

34

علی بحرینی

عسلویه

35

آمنه اطمینان

دهقائد

مریم گلستانی

09177795517

عالیشهر  -فاز یک  -خیابان فرهنگ  -نرسیده به شهرداری

رضا احمدی

09177795518

روبروی نهالستان

رستمیان

09176427443

وحدتیه  -خیابان شهید مطهری  -روبروی هایپرمارکت

راهنورد

09178737460

دوستان

رضوانی

34853080

شبانکاره – خیابان امام – روبهروی اداره آموزش و پرورش

بحرینی

09171795563

نبش کوچه 12

آقای دهقان

09171758074
09173723980

پورحاجب

09171766954

قرهی

09339003034

بحرینی

09308657808

قاضی

09336355917

اطمینان

09171780871

بوستانی

09177746799

سعدآباد  -خیابان معلم  -جنب خدمات برودتی شرکت نیا
سبزآباد  -خیابان شهید یاسینی  -نبش کوچه مهر 39
عسلویه  -خیابان دولت  -روبروی مخابرات
برازجان  -دهقائد  -بلوار اصلی

