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میدان یادبود- پاساژ معماري- طبقه همکف19171823614عبداهللا دلکش1242

بندرعباس -بلوار امام خمینی- سعادت- کوچه شهید جمشید نوذري- جنب امالك رایان19173923475یحیی خانی 2215

بندرعباس شهرك نور کوچه نور 191789115859/1سجاد شریفی3213

3یعقوب الله زاري 4249
09170446063

-
بندرعباس انتهاي خیابان دانشگاه

انتهاي خیابان دانشگاه -ساختمان یاس ط 1واحد 2-روبروي بیمه آسیا19171302363حمیدرضا زراعتیان 5218

بندرعباس-میدان یادبود-کوچه آالله 191760683121محمد ماسوري6244

 شهرك امام رضا خیابان رازي کوچه ابوریحان1 ط همکف19179848963ابراهیم فتحی هفشجانی7256

سه راه جهانبار-بلوار جمهوري اسالمی-کوچه قهرمانان4 جنب تراشکاري زاهدي طبقه سوم19179648820شعبان فتحی هفشجانی8262

بندرعباس شهرك امام رضا خیابان موج کوچه موج 3 طبقه همکف واحد191744991105جاسب  سلیمانی ششده9265

گلشهر جنوبی خیابان سعادت کوچه اردیبهشت ساختمان میالد طبقه همکف19173684312فاطمه صادقی نژاد10266

 محله بلوچها بلوار شهید حقانی کوچه جویبار ساختمان بشیري19171865429اکبر ذوالفقاري11267

 زیباشهر خیابان جالل آل احمد کوچه آل احمد 16 ط همکف کدپستی 191378947087915790012فرزاد نجفی 12268

 کوي شفاء خیابان امام حسین کوچه اندیشه29137007101اصغر گشنیزي 13269

سه راه 22 بهمن-خیابان شهید مهراب - کوچه مشکات12 طبقه همکف19174087063ایوب فرجی14270

بندرعباس والیت بلوار امام خمینی خیابان بهادر شمالی مجتمع ستاره شهر طبقه سوم واحد 3917934241993اصغر قاسمی15271

2امین ستائی مختاري16250
09179174317

 

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

اول-

3کوروش محمد حسینی17274
9179651582

بندرعباس دامایی بلوار گاز کوچه گوهران 48 ساختمان آترین طبقه همکف کد پستی 7915976255

2اردالن سیفی18275
9177304643

بندرعباس بلوار امام حسین بازارچه امام حسین طبقه اول میوه و تره بار-واحد 150

2علی اصغر ابراهیمی زاده19276
9173285792

بندرعباس کوي نیایش کوچه نیایش3/2 غربی ساختمان کمیل 2 پالك3 کدپستی 7915118935

2ابوالفضل امیدوار20277
9374483673

شهرك امام رضا-خیابان امام رضا کوجه الین 1-طبفه همکف   کدپستی 7919858545

لیست مجریان تجربی لوله کشی گاز

شهرستان بندرعباس



1ایوب نکویی 21278
9177609878

بندرعباس-برق-خیابان امام موسی صدر شمالی-خیابان اصلی-شکیبا-طبقه سوم -واحد9

2حبیب اله امیدي22279
9174912302

بندرعباس بلوار والیت خیابان بهادر جنوبی ساختمان ستاره شهر طبقه سوم واحد46

3سعید کریم زاده بارده23281
9138831437

بندرعباس الهیه جنوبی خیابان جنت کوچه جنت 1 بعثت3 طبقه همکف

3محمدعلی سرمدي بزایه24282
9171573171

بندرعباس پشت شهر بلوار پاسداران کوچه مالک اشتر 24 پالك 12 طبقه دوم واحد جنوبی

3امین خانی25284
9179082276

بندرعباس شهرك نبوت بلوار امام حسین کوچه میثم 5 طبقه همکف کدپستی7919134683

2محسن میرشکالی26286
90211008835

بندرعباس-آزادگان-بلوار نواب صفوي کوچه آزادگان 32-طبقه همکف

2سعید روشناس27260
9175214331

بندرعباس

3امین محمدپور مرغزار28288
9173973135

بندرعباس- کارگزاري- بلوار آیت اهللا طالقانی- خیابان اصلی مجتمع نیلی طبقه اول واحد 102

3عباس پور رضائی29292
9384122315  

09176785481
بندرعباس شهرك نبوت خیابان هجرت کوچه میثم8 طبقه همکف

3علی جلیلی رجاء30291
9131831505

بندرعباس رودان دهبارز میدان امام خمینی بلوار بسیج کدپستی7991713955

3زهرا رضائی میرزا31293
9120792205  

09168637708
 بندرعباس بلوار امام حسین بازارچه امام حسین طبقه اول واحد246

3رضا آزاد فالح32294
9127690040

مجتمع ستاره جنوب طبقه دوم

2میثم نظري تنگابی33296
9179916408

بندرعباس- شهرك توحید- بلوار نبوت- کوچه نبوت11-طبقه

3مصطفی میر زاده کوهشاهی34298
9176068287

ندرعباس -کوي شفا-بلوار  امام حسین خیابان اصلی-ساختمان بازار امام حسین -طبقه اول -واحد 8

3باقر نجفی شیري35299
9176797288

شهرك امام رضا -خیابان گوهرشاد . روبرو مسجد امام رضا

3نواب کاظمی36300
9173595464

بندرعباس - رسالت شمالی-جنب تارا مارکت . طبقه دوم رستوران تشریفات

3سید ابوالقاسم طباطبائی 37301
ندرعباس - گلشهر شمالی -بلوار امام خمینی -بلوار دانشگاه -روبروي دانشگاه 4-مجتمع کاکتوس -طبقه 9179310500

همکف

3کیومرث امیدي38302
9171666691

بازارچه امام حسین -طبقه اول -الین سوم -الین مروارید

3جواد مستمع39303
9153038835

بوار طالقانی -پاساژ نیلی طبقه اول غرفه 101

3عیسی سمندري40304
9176480720

کوي نصر -بلوار جمهوري اسالمی -کوچه نصر2-طبقه همکف

3علی خانی هکانی41305
9179691124

شهرك توحید بلوار نبوت کوچه نبوت 13 طبقه همکف

3حسین آچنگان42307
9179658155

شهرك توحید -بلوار نبوت -کوچه نبوت 20-پالك 3

3کاوس میرشکاري43309
9920417940

یست متري شاه حسینی -خیابان شهید حمایتی



1حسین اسماعیلی بلمیري35257
09133011071

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

2نعمت اله اسدزاده36259
9172016074 

09171614067

رودان-دهبارز-بلوار شهدائ ابتداي خیابان شهید سقایی پور سکل-روبروي تعویض روغنی ساالرپور-جنب 

نمایشگاه اتومبیل آقاي محمدرضا ساالري-ط همکف واحد1

3علی حسین زاده37264
  

9164759500  

رودان دهبارز میدان جمهوري اسالمی محله باالشهر بلواربسیج روبروي نمایندگی ایران خودرو ساختمان 

محمد قاسمی ط همکف واحد2

3عبداالمیر قدسی 38285
9382119324

بندرعباس رودان

3احمد ارجمند39287
9177660822

 رودان

3مسلم نجفی40288
9173661416

رودان

39137733694علی داودوند41283
رودان دهبارز میدان جمهوري اسالمی محله باالشهر معزآباد خیابان شهید صیاد شیرازي پشت اداره 

تبلیغات

3علی جلیلی رجاء42291
9131831505

بندرعباس رودان دهبارز میدان امام خمینی بلوار بسیج کدپستی7991713955

قاسم هارونی قلعه شاهرخی42297
ودان-دهبارز -میدان امام خمینی -ابتداي محله بندمیر(خیابان طالقانی )شرکت گازرسانی واحدهاي تجار 9133689617

یو مسکونی هارونی -طبقه همکف

3علی کریم زاده43289
9132873188

بندرعباس رودان دهبارز کدپستی 7991718855

3عبداهللا خوش رفتار44306
9171660155

خیابان صیاد شیرازي( بیمه ایران) جنب دفتر فنی مهندسی معمار

پارسیان-بلوار معلم جنب دفتر پیشخوان دولت19176848511هوشنگ باقري44234

پارسیان - خیابان شهید قاسم پور - دفتر خدماتی گازرسانی پیروز گاز29132827198رضا پیروز45235

پارسیان-خیابان معلم 29176832596عبدالطیف صالحی 46241

پارسیان-محله احشام-خیابان مسجد سلمان فارسی19183123235مهرداد حیدري47236

پارسیان -خ شهیدقاس مپور موسسه فنی پیروزگاز19132823606خدایار پیروز48252

پارسیان- خیابان بحري بلوار امام حسین-حیابان اصلی ط همکف واحد 291386989042آرش باقرپور والشانی49263

پارسیان -خیابان معلم به سمت ولیعصر طبقه همکف29173644622احمد جعفري50245

پارسیان -میدان وحدت به سمت احشام- دفترلوله کشی سروش گاز39177622509محسن ادریسی 51248

پارسیان- احشام- خیابان شهید قاسم پور- طبقه همکف29177647604حسین بدیعی 52246

شهرستان رودان 

شهرستان پارسیان 



حاجی آباد-انتهاي بلوار بهشتی - نبش تقاطع آخر19172881758حسین سرخوش53212

2مجید محسنی باغستانی54226
09177677345

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

حاجی آباد-خیابان امام- خیابان ولیعصر جنوبی کدپستی: 291716051217939143985حسین قاسمی پور افشار55227

حاجی آباداداره پست بلوار بهشتی کوچه مغازه شهریار29171694384جالل قاسمی پورافشار56206

1امیر علی صادقی57253
09132472681

-
حاجی آباد- دهستان حاجی آباد گل محمدخانی روستاي درآگاه خیابان سیرجان بندر کوچه دق دوزان

 حاجی آباد-میدان شانی -جنب سوپرمارکت ایران 2917902789094رسول صمدي 58258

3یاور اباذري نژاد59229
09364359973

-
باعات روستاي درآگاه

حاجی آباد بلوار معلم شمالی29171670581نبی اله صادقی60211

حاجی آباد- محور سیرجان بندرعباس روبروي ایران خودرو29175767038مسعود حمزه نژاد61210

حاجی آباد-خیابان شهداي هفتم تیر19171681560عبدالرضا نجم الدینی62203

حاجی آباد مطهري خیابان امام خیابان مطهري روبروي9170071037سعید وفادار63273

حاجی آباد خیابان شاهانی خیابان ولی عصر جنوبی کوچه چهارراه فاطمیه طبقه همکف9179547807رضا شهسواري64280

9174898683علی شریفی65247
بستک-محله شهر بلوچ-بلوار شهداء-کوچه صالحی-طبقه همکف-واحد هرمیزان گاز بستک کد پستی 

7961943459

وحید روشناس66
09177929881

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

بندر خمیر - خ امام خمینی29172701216حسن چکاو67233

بندرخمیر-خیابان دکتر حسابی جنب نانوایی باستی کوچه درستان کدپستی 391782097017931663537احمدرضا سلیمانی68290

قشم-مجتمع فردوسی - طبقه همکف-پالك291311530642077ایرج ترکمان69261

قشم29172624800عبدالرحیم  سلیمانی ششده70272

قشم طوال شقایق 291769170903سعید فقیر 71254

 شهرستان قشم

شهرستان حاجی آباد

 شهرستان بستک 

شهرستان بندر خمیر


	تجربی

