
آدرس دفترشماره تماسنام مجريردیف

بندرعباس -میدان یادبود- پاساژ معماري- طبقه همکف9171823614عبداهللا دلکش1

بندرعباس -بلوار امام خمینی- سعادت- کوچه شهید جمشید نوذري- جنب امالك رایان9173923475یحیی خانی 2

بندرعباس شهرك نور کوچه نور 91789115859/1سجاد شریفی3

یعقوب الله زاري 4
09170446063-
09176002915

بندرعباس انتهاي خیابان دانشگاه

بندرعباس -انتهاي خیابان دانشگاه -ساختمان یاس ط 1واحد 2-روبروي بیمه آسیا9171302363حمیدرضا زراعتیان 5

بندرعباس-میدان یادبود-کوچه آالله 91760683121محمد ماسوري6

ابراهیم فتحی هفشجانی7
09179648820-
09139803436

ط همکف بندرعباس شهرك امام رضا خیابان رازي کوچه ابوریحان1

حسین اسماعیلی بلمیري8
09133011071-
09391185277

رودان-دهبارز- انتهاي بلوار چمران- بعد از دفتر قضائی 

نعمت اله اسدزاده9
9172016074
09171614067

ندرعباس-رودان-دهبارز-بلوار شهدائ ابتداي خیابان شهید سقایی پور سکل-روبروي 
تعویض روغنی ساالرپور-جنب نمایشگاه اتومبیل آقاي محمدرضا ساالري-ط همکف واحد1

پارسیان-احشام -خیابان مسجد امام حسین طبقه همکف کد پستی 90367727127977176865سعید روشناس10

پارسیان9176848511هوشنگ باقري11

پارسیان - خیابان شهید قاسم پور - دفتر خدماتی گازرسانی پیروز گاز9132827198رضا پیروز12

پارسیان9176832596عبدالطیف صالحی 13

پارسیان9183123235مهرداد حیدري14

پارسیان خ شهیدقاس مپور موسسه فنی پیروزگاز9132823606خدایار پیروز15

حاجی آباد9172881758حسین سرخوش16

لیست مجریان تجربی لوله کشی گاز

شهرستان بندرعباس

شهرستان رودان 

شهرستان پارسیان 

شهرستان حاجی آباد



حاجی آباد-میدان شانی -جنب سوپرمارکت ایران 917902789094رسول صمدي17

مجید محسنی باغستانی18
09177677345-
09307617459

حاجی آباد- انتهاي خیابان شهید حقانی-تقاطع شهیدرجایی و حقانی

حاجی آباد-خیابان امام- خیابان ولیعصر جنوبی کدپستی: 91716051217939143985حسین قاسمی پور افشار19

حاجی آباداداره پست بلوار بهشتی کوچه مغازه شهریار9171694384جالل قاسمی پورافشار20

امیر علی صادقی21
09132472681-
09170943560

حاجی آباد- روستاي درآگاه

حاجی آباد-میدان شانی -جنب سوپرمارکت ایران 917902789094رسول صمدي 22

یاور اباذري نژاد23
09364359973-
09172810854

باعات روستاي درآگاه

مجید محسنی باغستانی24
09177677345-
09307617459

حاجی آباد- انتهاي خیابان شهید حقانی-تقاطع شهیدرجایی و حقانی

حاجی آباد بلوار معلم شمالی9171670581نبی اله صادقی25

حاجی آباد- محور سیرجان بندرعباس روبروي ایران خودرو9175767038مسعود حمزه نژاد26

9174898683علی شریفی27
بستک-محله شهر بلوچ-بلوار شهداء-کوچه صالحی-طبقه همکف-واحد هرمیزان گاز 

بستک کد پستی 7961943459

وحید روشناس28
09177929881
09179984533

واحد گازرسانی نگین قطب بستک مجتمع تجاري تفریحی طبقه اول پالك 135

بندر خمیر - خ امام خمینی9172701216حسن چکاو29

قشم-مجتمع فردوسی - طبقه همکف-پالك91311530642077ایرج ترکمان30

شهرستان قشم

شهرستان بستک 

شهرستان بندر خمیر


