
آدرستلفنروستاشهرشهرستاناستاندارندهکد دفتر

 روستاییctدفتر طلحهدشتستانبوشهرابوذر شهبازی43564

 روستاییictدفتر بنداروزدشتستانبوشهراصغر پور بهی65758

روبروی تامین اجتماعی کوچه حسینیه ماحوزی- اهرم223002اهرمتنگستانبوشهرسحر انصاری72-15-1003

جنب بانک انصار- خیابان انقالب7735226390اهرمتنگستانبوشهرقاسم زاهدی72-15-1014

روبروی تامین اجتماعی کوچه حسینیه ماحوزی- اهرم35224641اهرمتنگستانبوشهرسحر انصاری1003-15-72

جنب بانک انصار- خیابان انقالب35222872اهرمتنگستانبوشهرقاسم زاهدی1014-15-72

بلوار وحدتآب پخشدشتستانبوشهرمهدی کشتکار72-15-1046

7734827588آب پخشدشتستانبوشهر(آیینه هنر پویا آبپخش)72-15-1104
 -(ره)بلوار امام خمینی -محله قالیی -شهر آبپخش 

روبروی دبستان شهید رضایی قالیی

بعد از اداره دارایی- بلوار وحدت34826200آبپخشدشتستانبوشهرمهدی کشتکار1046-15-72

محله سادات-  شهریور 17خیابان 8253222آبداندیربوشهرجواد آبدونی72-15-1071

جنب مطب دکترمحمدی- جاده اصلی35453222آبداندیربوشهرجواد آبدونی1071-15-72

میدان بیمارستان، بلوار مزارعی، روبروی سه راه شهرک77342519برازجاندشتستانبوشهرمحبوبه زیرراهی72-15-1005

برازجاندشتستانبوشهرسیدمحمد صمدی72-15-1038
جنب چاپخانه - روبروی بنیاد شهید- خیابان سازمانی

پویا

خیابان اعتصامیبرازجاندشتستانبوشهرعلی اسمعیل پور72-15-1050

4247983برازجاندشتستانبوشهرمهدی حیدری72-15-1061
جنب کافی نت طور - کوچه دوم- خیابان دانش آموز

سینا

4249290برازجاندشتستانبوشهرسیده زهره محمدی72-15-1066
- خیابان انصار- گلستان جنوبی- خیابان مولوی

(س)روبروی مسجدفاطمه زهرا

72-15-1105
 آرشا الکترونیک شایان)

(جنوب
نبش بلوار شهید مطهری- خیابان امام خمینی 7734227886برازجاندشتستانبوشهر

میدان بیمارستان، بلوار مزارعی، روبروی سه راه شهرک34251952برازجاندشتستانبوشهرمحبوبه زیرراهی1005-15-72

34248500برازجاندشتستانبوشهرسیدمحمد صمدی1038-15-72
جنب چاپخانه - روبروی بنیاد شهید- خیابان سازمانی

پویا

خیابان اعتصامی- میدان امام خمینی 34221362برازجاندشتستانبوشهرعلی اسمعیل پور1050-15-72

34247983برازجاندشتستانبوشهرمهدی حیدری1061-15-72
جنب کافی نت طور - کوچه دوم- خیابان دانش آموز

سینا

34249290برازجاندشتستانبوشهرسیده زهره محمدی1066-15-72
- خیابان انصار- گلستان جنوبی- خیابان مولوی

(س)روبروی مسجدفاطمه زهرا

جنب شورای اسالمی- (ره)خیابان امام خمینی35456951برخوندیربوشهرسارا قایدی1030-15-72

7735456951بردخوندیربوشهرسارا قایدی72-15-1030
خیابان - خیابان امام خمینی - میدان نجات الهی 

روبروی مرقد شهدای گمنام- معلم 

جنب مرکز بهداشت- خیابان شهدای گمنام 7735427922بندردیردیربوشهربهروز حقیقت72-15-1047

روبروی شهرداری- بلوار امام بندرکنگانکنگانبوشهر(شرکت کوه درنگ کنگان)72-15-1001

7737221323بندرکنگانکنگانبوشهرحسین رضوان زاده72-15-1075
پاساژ - روبروی خیابان وحدت- (ره)بلوار امام خمینی

نامداری

20فرعی - کوچه ملک فرد - میدان امام حسین 2529893بندرگناوهگناوهبوشهرحسین نورافشان72-15-1052



72-15-1101
 شرکت ایده سازان فناور)

(سیمرغ
746پالک - خیابان پاسداران 9176290588بندرگناوهگناوهبوشهر

خیابان مالصدرا7734352626بوشکاندشتستانبوشهرمحمود شجاعی72-15-1097

خیابان مالصدرا7734352626بوشکاندشتستانبوشهرمحمود شجاعی1097-15-72

بلوار امام خمینی- بلوار رئیسعلی دلواری بوشهربوشهربوشهرعاطفه بوشهری سنگی زاد72-15-1090

کوچه مسجدالنبی-خیابان بهشت صادق 7733554434بوشهربوشهربوشهر(طره سازان صارمی بوشهر)72-15-1106

72-15-1113
 شرکت نرم افزاری هامین)

(تجارت مینا
7733552232بوشهربوشهربوشهر

جنب - روبروی هتل یاس - خیابان شهید عاشوری 

عرقیات بیات

72-15-1115
 شرکت آروند ارتباط)

(مرکزی بندر بوشهر
33663033بوشهربوشهربوشهر

جنب شورای حل  - 2کوچه بستان - میدان امام 

(رستوران هانی سابق)اختالف 

 مصلی12خیابان امام  جنب  کالنتری33337549بوشهربوشهربوشهرعاطفه بوشهری سنگی زاد1090-15-72

کوچه شهید تنگ ارمی- خیابان کشاورز 7734452086تنگ ارمدشتستانبوشهرامید رستم نژاد72-15-1048

خیابان پیروزی- تنگ ارم 34452086تنگ ارمدشتستانبوشهرامید رستم نژاد1048-15-72

روبروی تراشکاری- خیابان فاضلی جمی 7727623033جمجمبوشهرطاهره مصلی نژاد72-15-1045

روبروی تراشکاری- خیابان فاضلی جمی 37623588جمجمبوشهرطاهره مصلی نژاد1045-15-72

جنب اداره آموزش و پرورش- خیابان شفیقخورموجدشتیبوشهرحسین فقیه72-15-1016

جنب اداره آموزش و پرورش- خیابان شفیق35321184خورموجدشتیبوشهرحسین فقیه1016-15-72

روبروی کتابخانه عمومی- خیابان امام - دالکی 7734343222دالکیدشتستانبوشهرزهراء مجرد72-15-1067

روبروی کتابخانه عمومی- خیابان امام - دالکی 34342459دالکیدشتستانبوشهرزهراء مجرد1067-15-72

دشتستانبوشهراصفر پور بهی65758
روستای 

بنداروز

دشتستانبوشهرابوذر شهبازی43564
روستای 

طلحه
۳۴۳۸۲۰۰۲

طبقه همکف- ابتدای خیابان جانبازان ریزجمبوشهرسیدهادی حسینی تبار72-15-1034

طبقه همکف- ابتدای خیابان جانبازان 37683010ریزجمبوشهرسیدهادی حسینی تبار1034-15-72

خیابان معلم77346221سعد آباددشتستانبوشهرمنصور دهقانی72-15-1002

خیابان معلم34834357سعد آباددشتستانبوشهرمنصور دهقانی1002-15-72

10نبش کوچه - خیابان امام خمینی شبانکارهدشتستانبوشهرزهرا امیری72-15-1093

10نبش کوچه - خیابان امام خمینی 34853080شبانکارهدشتستانبوشهرزهرا امیری1093-15-72

خیابان باهنر- خیابان امام خمینی شنبهدشتیبوشهررقیه ابراهیمی72-15-1091

خیابان باهنر- خیابان امام خمینی 35383553شنبهدشتیبوشهررقیه ابراهیمی1091-15-72

کوچه مسجدالزهراء- خیابان انقالب کاکیدشتیبوشهرطیبه قلندر72-15-1015

جنب داروخانه دکتر آرام- (ره)خیابان امام خمینی35314651کاکیدشتیبوشهرطیبه قلندر1015-15-72

7734340246کلمهدشتستانبوشهرمحمد نورمنش72-15-1035
جنب - روبروی آموزش و پرورش - بلوار خلیج فارس 

بانک کشاورزی



جنب درمانگاه امام علی- خیابان شهدا34340615کلمهدشتستانبوشهرمحمد نورمنش1035-15-72

خیابان معلم، روبروی استادیوم آزادی37214573کنگانکنگانبوشهرشرکت کوه درنگ کنگان1001-15-72

37221323کنگانکنگانبوشهرحسین رضوان زاده1075-15-72
پاساژ - روبروی خیابان وحدت- (ره)بلوار امام خمینی

نامداری

20فرعی - کوچه ملک فرد - میدان امام حسین 33823078گناوهگناوهبوشهرحسین نورافشان1052-15-72


