ی
نام و نام خانوادگ

شهرستان

ی
مراکز تحت نمایندگ

تلفن ثابت

تلفن همراه

میثم بیه
عیل احتشایم
ی
امی کرییم

بوشهر
بوشهر
بوشهر

احمدی
بندرگاه
چاهکوتاه و تل اشیک

7733433245
7733410057
7733428002

كعن
نفيسه ي
ی
محمد ی
غضبان
امی

بوشهر

ر
س  ٣مركز بوشهر
دست ي

7733663033

9361627181-9173762254
9392444292
9174483491
917171326909174946400

بوشهر

کل مراکز استان بوشهر

7733663266

9370509905

نرسین کیامنش

بوشهر

بوشهر

7733532111

9173726562

ی
حسی عرب نیدی

بوشهر

بوشهر

773119

9177787631

حسن فقیه

تنگستان

مهرداد عایل زاد

تنگستان

شتین نامدارفرد

تنگستان

حبیب اله فتویح زاده

جم

احمدی

خورشهاب  -عامری ساحیل  -بوالخت
 گایه  -رستیم  -محمد علمری -دلوار  -جایینک -چاه تلخ شمایل 7735232002 -
گرگور  -لیلک  -پهلوان ی
کش مزار
حسین  -ی
ی
باس
بازون  -کناری  -اشکایل -
اهرم -
ي
ی
حسین -
چاهپت  -سمل  -آباد  -عایل
7735225600
شوریک - -قباکلیک  -بنه گز  -انبارک -
ی
خیاری  -عایل چنیک
گورک سادات  -دژگاه  -کله بندی -
ی
سلیمان  -محمد رحییم
خورشیدی -

عباس منصوری

جم

هدی آل خمیس

خارگ

جم  -تندگویان (۲۵۰۰واحدی ) -
۳۷۲واحدی  -پردیس -بهارستان -
قاییدی
انارستان  -ریز  -دربان  -تنگمان -
گندمزار  -رسچشمه
خارگ

لیال ر
دشن

دشتستان

رسقنات  -دالیک  -قلعه سفید

غالمعیل ی
امین

دشتستان

بوشکان ،گلدشت

ــ

ی
آدرس ر
دفت نمایندگ

ر
دفت ندارد  -ی
تلفن کار یم کند
بندرگاه  -جنب میدان تعزیه  -کوچه ایثار ۳
پیشخوان روستای چاهکوتاه
ی
دلفی(بوستان  )٢درب سوم
ميدان امام كوچه قنادي
میدان امام  -کوچه بانک تجارت -الله  -۱پالک۱
(ساختمان پزشکان)
ی
خیابان
طالقان-نرسیده به میدان باغ زهرا روبروی
دریان ساختمان زمرد
کارخانجات ي
بهشن) ر
ر
دفت خدمات ارتبایط
خیابان فرودگاه ( شهید
عرب نیدی

9171732270

مرکز مخابرات

9178753807

اهرم -اداره مخابرات قبل از میدان امام

 91790588289173786643-9362869021

گورک سادات فریع  11کوچه شهید مصلح

9171738600-91777573997737622016
9177733866

جم خیابان امام پاساژ امام رضا جنب اژانس فرهنگ

ی
محسن فروشگاه
شهرستان جم شهر انارستان خ شهید
9173735125-9393735125 7737680633
گلستان رایانه
مرکز مخابرات
9170830591
7733822717
ی
دالیک خیابان امام روبرو خدمات ارتبایط کاف نت المهدی
9179923474
7734343125
7734352253

9179711362

مرکز مخابرات

ی
نام و نام خانوادگ

شهرستان

ی
مراکز تحت نمایندگ

ابراهیم برومند

دشتستان

تنگ ارم ورودفاریاب

سیدمحمد صمدی

دشتستان

کل مراکز استان بوشهر

عیل اسماعیل پور

دشتستان

برازجان

اکت غالیم

دشتستان

کل مراکز استان بوشهر

محمدرضا باقری مجرب
یداله اسفندیاری
سپیده صدیق
احمد نوشاد

دشتستان
دشتستان
دشتستان
دشتستان

خوشاب
چهاربرج
وحدتیه
میاندشت

مهوش حسن پور

دشتستان

شهر آب پخش شامل محالت
قالن -
دروایه  ،بهرام آباد و ي
روستاهای چهاربرج  ،میاندشت ،
دشن اسماعیل ی
ر
خان  ،چم دروایه ،
بنار آزادگان  ،بنار سلیمانی

تلفن ثابت

تلفن همراه

ی
آدرس ر
دفت نمایندگ

9164696626-9171707307

تنگ ارم خیابان پتوزی کافینت یاس

77344528537734452000
9171719177-9044238595
773113
7734299290

9173720747

ی
طالقان روبروی بنیاد شهید
برازجان خ
برازجان میدان امام خیابان اعتصایم نرسیده به گذر
ماحوزی

 9911570015-9911570016برازجان میدان بیمارستان  17شهریور  .بلوار معلم (خیابان7734248326
دفت فروش ر
شهرک ) ر
اینتت مخابرت غالیم
9911570017-9911570018
7734372000
7734346000
7734842000
7734215000

9173775497
9171733485
9906124657
9177729429

مرکز مخابرات
مرکز مخابرات
مرکز مخابرات
مرکز مخابرات

ی
خمین ( ره ) -
قالن  -بلوار امام
آب پخش  -محله ي
 9177700230-9171786976 7734827588روبروی دبستان شهید رضان قالن  -ر
دفت پیشخوان حسن
ي
ي
پور

میثم هراز

دشتستان

شهرستان دشتستان

7734231934

9173743756

سیدعبدهللا نجویم

دشتستان

شهرستان دشتستان

7791006061

9981016061

ی
بحرین مطلق
میالد

دشتستان

برازجان  -دلوار

ــ

917 2030 299

پدرام صفدری

دشتستان

برازجان

7734270169

9334899885

برجون فرد
محسن
ي
ی
سعید فرویع پور

دشتستان

برازجان

7734220019

9366113104

دشتستان

عیسوند

7734210001

9173764290

مجتن مقاتیل

ر
دشن

برازجان خیابان یرس ر
یعن
ی
سازمان روبروی بانک کشاورزی مرکزی
برازجان -خیابان
برازجان  -چهارراه مخابرات  -مجتمع تجاری ایوان
دشتستان
برازجان خیابان فردوس نبش کوچه 18
برازجان میدان شهید چمران جنب اداره داران ر
دفت
ي
پیشخوان
مرکز مخابرات

ی
خمین و کافوهای نوری
مرکز امام
،
سنا
ی
بحت
،
آباد
محمد
خورموج -
خورموج  -یرسق میدان مهدوی  -ابتدای خیابان توسیل -
شنبه  ،زیارت ساحیل  ،عرن  ،کلل 9179066407- 9179066487 7735325970
پارس سیستم
ی
ر
چاووس  ،درازی  ،چارک ،
دشن ،
رسمک  ،دهوک  ،اژدرخواب

ی
نام و نام خانوادگ

شهرستان

ی
مراکز تحت نمایندگ

تلفن ثابت

تلفن همراه

ی
آدرس ر
دفت نمایندگ

محمد زارع زاده

ر
دشن

شهر کایک شهر بادوله روستای بنیاد

7735314300

9129176040

شهر کایک خیابان انقالب موبایل عرص ارتباطات

رضاحسن زاده

دیر

7735452000

9173748389

مرکز مخابرات

سجاد آذرگون

دیر

بهمن دیلیم

دیلم

محمد تران

عسلویه

ابدان ،رسمستان
دیر  -بردستان  -لمبدان  -دوراهک -
کناری  -مغدان  -آبکش  -شهنیا -
بردخون نو  -بردخون کهنه  -ایل
شمایل
بندر دیلم،امام حسن،حصار،بیدو
ی
،بن اسماعیل
،سیامکان،کنارکو،عامری
نخل رتق  -عسلویه

7737325059

9919171021

حسن باقری

عسلویه

بیدخون

7737363200

9179716101

ر
جبار غفاری نیاف
منا گله داری

کنگان
کنگان

کنگان و بنک
بندر ستاف

نارص زاریع

کنگان

کنگان و بنک

9173717692

سین ر
خیابان وحدت پشت ر
سنت

مالک محمودنژاد

گناوه

بندرریگ

7737223090
7737252000
773722442277372259537737220450
77338337007733832031

9164240056
9177769140

نخل رتق روبروی آب شتین کن گوارا
ی
سلیمان مرکز مخابرات
بیدخون خیابان شهید رسدار
بیدخون
مرکز مخابرات
ستاف بلوار خلیج فارس روبرو رستوران کارگر

9179719005

بندرریگ خیابان پاسدادان جنون

محمد خلیفات

گناوه

بندرریگ

7733832010

9177720184

بندرریگ خ آزادی شمایل جنب مدرسه خدیجه کتی

ی
حسین پور
عیل

گناوه

کل مراکز استان بوشهر

7733131391

9177792026

ی
مصطق بن عید امروز

گناوه

گناوه

7733126981

9171740918

ر
مت باالتر از مخابرات روبرو بانک میل ۲۰۰
ی
خمین  .ساختمان
خ جانبازان روبروی مخابرات امام
ی
حاجیان  .خدمات کامپیوتری لیان پرداز

9173734489-9176290160 7735428920

مرکز مخابرات

9173766163-9014021179 7733245351
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