لیست مجریان تجربی لوله کشی گاز
شهرستان بندرعباس
رديف

نام مجری

شماره تماس

آدرس دفتر

1

عبداهلل دلکش

9171823614

میدان يادبود -پاساژ معماری -طبقه همکف

2

يحیی خانی

9173923475

بندرعباس -بلوار امام خمینی -سعادت -کوچه شهید جمشید نوذری -جنب امالک رايان

3

سجاد شريفی

9178911585

بندرعباس شهرک نور کوچه نور 9/1

4

يعقوب الله زاری

0917044606309176002915

بندرعباس انتهای خیابان دانشگاه

5

حمیدرضا زراعتیان

9171302363

انتهای خیابان دانشگاه -ساختمان ياس ط 1واحد -2روبروی بیمه آسیا

6

محمد ماسوری

9176068312

بندرعباس-میدان يادبود-کوچه آالله 1

7

ابراهیم فتحی هفشجانی

0917964882009139803436

شهرک امام رضا خیابان رازی کوچه ابوريحان 1ط همکف

8

شعبان فتحی هفشجانی

9179648820

سه راه جهانبار-بلوار جمهوری اسالمی-کوچه قهرمانان 4جنب تراشکاری زاهدی طبقه سوم

9

جاسب سلیمانی ششده

9174499110

بندرعباس شهرک امام رضا خیابان موج کوچه موج  3طبقه همکف واحد5

10

فاطمه صادقی نژاد

9173684312

گلشهر جنوبی خیابان سعادت کوچه ارديبهشت ساختمان میالد طبقه همکف

11

اکبر ذوالفقاری

9174087063

محله بلوچها بلوار شهید حقانی کوچه جويبار ساختمان بشیری

12

فرزاد نجفی

9137894708

زيباشهر خیابان جالل آل احمد کوچه آل احمد  16ط همکف کدپستی 7915790012

13

اصغر گشنیزی

9137007101

کوی شفاء خیابان امام حسین کوچه انديشه

14

ايوب فرجی

9174087063

سه راه  22بهمن-خیابان شهید مهراب  -کوچه مشکات 12طبقه همکف

15

اصغر قاسمی

9179342419

بندرعباس واليت بلوار امام خمینی خیابان بهادر شمالی مجتمع ستاره شهر طبقه سوم واحد 93

16

عبدالرحیم سلیمانی

9172624800

بندرعباس شهرک امام رضا خیابان موج کوچه موج  3طبقه همکف واحد5

17

امین ستائی مختاری

18

حسین اسماعیلی بلمیری

19

نعمت اله اسدزاده

20

علی حسین زاده

09179174317

بندرعباس-فرودگاه قديم-بلوار امام حسین (ع)-خیابان اصلی-ساختمان بازارچه بلوار امام

09139504122

حسین (ع)-طبقه اول-

شهرستان رودان
09133011071-

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

09391185277
9172016074

رودان-دهبارز-بلوار شهدائ ابتدای خیابان شهید سقايی پور سکل-روبروی تعويض روغنی

09171614067
9164759500

ساالرپور -جنب نمايشگاه اتومبیل آقای محمدرضا ساالری-ط همکف واحد1
رودان دهبارز میدان جمهوری اسالمی محله باالشهر بلواربسیج روبروی نمايندگی ايران خودرو

09177663614

ساختمان محمد قاسمی ط همکف واحد2

شهرستان پارسیان
21

سعید روشناس

9036772712

پارسیان-احشام  -خیابان مسجد امام حسین طبقه همکف کد پستی 7977176865

22

هوشنگ باقری

9176848511

پارسیان-بلوار معلم جنب دفتر پیشخوان دولت

23

رضا پیروز

9132827198

پارسیان  -خیابان شهید قاسم پور  -دفتر خدماتی گازرسانی پیروز گاز

24

عبدالطیف صالحی

9176832596

پارسیان-خیابان معلم

25

مهرداد حیدری

9183123235

پارسیان-محله احشام-خیابان مسجد سلمان فارسی

26

خدايار پیروز

9132823606

پارسیان  -خ شهیدقاس مپور موسسه فنی پیروزگاز

27

آرش باقرپور والشانی

9138698904

پارسیان -خیابان بحری بلوار امام حسین-حیابان اصلی ط همکف واحد 2

28

احمد جعفری

9173644622

پارسیان -خیابان معلم به سمت ولیعصر طبقه همکف

29

محسن ادريسی

9177622509

پارسیان -میدان وحدت به سمت احشام -دفترلوله کشی سروش گاز

30

حسین بديعی

9177647604

پارسیان -احشام -خیابان شهید قاسم پور -طبقه همکف

31

حسین سرخوش

9172881758

حاجی آباد-انتهای بلوار بهشتی  -نبش تقاطع آخر

32

رسول صمدی

9179027890

حاجی آباد-میدان شانی -جنب سوپرمارکت ايران 94

33

مجید محسنی باغستانی

شهرستان حاجی آباد

0917767734509307617459

حاجی آباد -انتهای خیابان شهید حقانی-تقاطع شهیدرجايی و حقانی

34

حسین قاسمی پور افشار

9171605121

حاجی آباد-خیابان امام -خیابان ولیعصر جنوبی کدپستی7939143985 :

35

جالل قاسمی پورافشار

9171694384

حاجی آباداداره پست بلوار بهشتی کوچه مغازه شهريار

36

امیر علی صادقی

37

رسول صمدی

38

ياور اباذری نژاد

09132472681-

حاجی آباد -دهستان

09170943560
9179027890

حاجی آباد-میدان شانی -جنب سوپرمارکت ايران 94

09364359973-

باعات روستای درآگاه

09172810854

39

نبی اله صادقی

9171670581

حاجی آباد بلوار معلم شمالی

40

مسعود حمزه نژاد

9175767038

حاجی آباد -محور سیرجان بندرعباس روبروی ايران خودرو

41

عبدالرضا نجم الدينی

9171681560

حاجی آباد-خیابان شهدای هفتم تیر

42

علی شريفی

9174898683

43

وحید روشناس

44

حسن چکاو

9172701216

45

ايرج ترکمان

9131153064

قشم-مجتمع فردوسی  -طبقه همکف-پالک2077

46

سعید فقیر

9176917090

قشم -طوال شقايق 3

شهرستان بستک

09177929881
09179984533

بستک-محله شهر بلوچ-بلوار شهداء-کوچه صالحی-طبقه همکف-واحد هرمیزان گاز بستک کد
پستی 7961943459
بستک مجتمع تجاری تفريحی طبقه اول پالک  135واحد گازرسانی نگین قطب

شهرستان بندر خمیر
بندر خمیر  -خ امام خمینی

شهرستان قشم

