
      
  ييبسمـــه تعـــالبسمـــه تعـــال

و ییت  ت       و ان  و ییو  و   ییان  تان  وگاز  ا تان   گاز  ا
 نــدهنــدهييآدرس شـركت و نام نماآدرس شـركت و نام نما شماره تماسشماره تماس  ر مسئول ر مسئول ييمدمد شماره پروانه اشتغالشماره پروانه اشتغال نام شركتنام شركت  ففييردرد

  
  

  88//3232//00060006  انانييهورسان لهورسان ل  11
د د ييعبدالمجعبدالمج
  انانييقنبرقنبر
  

  بربرييابان خابان خييخخ  ييابتداابتدا  ييابان عاشورابان عاشورييخخ: : بوشهر بوشهر   0917377311909173773119

  ييانانييحاجحاج: : ندهندهيينمانما  --927927پالك پالك   --ييابان پاسداران شمالابان پاسداران شمالييخخ: : خورموج خورموج 0091717945569171794556

  بانك ملتبانك ملت  ييروبروروبرو  ييابان اصلابان اصلييخخ: : دلواردلوار  0917906925909179069259

  
  
  ييجواد صالحجواد صالح  88//3232//00070007  ج فارسج فارسييان گاز خلان گاز خلييبرلبرل  22

0917771180709177711807 
35383538725725  

  0918850010918850011616  يياوشاوشييروح اله سروح اله س: : نده نده يينمانما  --  ييابان آتش نشانابان آتش نشانييخخ  ييبهمنبهمن: : بوشهر بوشهر 

  ممييو داروخانه قدس قدو داروخانه قدس قد  يين چهار راه بهدارن چهار راه بهدارييبب: : گناوه گناوه 0772324023207723240232

  ييروبه رو فرماندارروبه رو فرماندار  ––دان امام دان امام ييمم: : لم لم ييدد0917771180709177711807
  

33  
  0917668856509176688565  ييد محمد صالحد محمد صالحييسس  88//3232//00110011  ج فارسج فارسييخلخل  ييييس طالس طالييپردپرد

25297252975757  
  ييروبه رو مسجد النبروبه رو مسجد النبپارك آزادگان پارك آزادگان   ييابان بهشت صادق روبروابان بهشت صادق روبروييخخ: : بوشهر بوشهر 

 

  
  
  
  ييوش زارعوش زارعييداردار  88//3232//00120012  انشعاب گستر بوشهرانشعاب گستر بوشهر  44

35405653540565 
0917377997909173779979 

  ييانصارانصار: : ندهندهيينمانما--فرفر  ييييپارساپارسا  ييييجنب نانواجنب نانوا  ييپارك مثلثپارك مثلث  ييروبروروبرو  ييابان هاللابان هاللييخخ  ::بوشهر بوشهر 

0773423134407734231344 
0917372137109173721371 

  ييدردرييمحمدرضاحمحمدرضاح::ندهندهيينمانما--ررييركبركبييسه راه امسه راه ام  ييم آزاد  روبروم آزاد  روبروييابان كرابان كرييخخ: : برازجان برازجان 

  خواجه پورخواجه پور  ييهادهاد: : ندهندهيينمانما  --د باهنرد باهنرييابان معلم باالتر از هنرستان شهابان معلم باالتر از هنرستان شهييخخ: : گناوه گناوه   0909175516216175516216

  يين محمدن محمدييحسحس::ندهندهيينمانما--ييدبهشتدبهشتييشهشه  يير بلوار پاسداران كور بلوار پاسداران كوييدان هفت تدان هفت تييمم: : لملمييدد  0917875978809178759788

  ييقربانقربان::ندهندهيينمانما--276276پالك پالك   ييد بهشتد بهشتييابان شهابان شهييخخ: : خورموج خورموج 0917774899109177748991

  

  

  

  

    



  

  

  

  

  

و ییت  ت       و ان  و ییو  و   ییان  تان  وگاز  ا تان   گاز  ا
شماره پروانه شماره پروانه   نام شركتنام شركت  ففييردرد

 اشتغالاشتغال
  نـدهنـدهييآدرس شـركت و نام نماآدرس شـركت و نام نما  شماره تماسشماره تماس  ر مسئول ر مسئول ييمدمد

  
  
  حافظ حافظ   88//3232//00150015  انانييش گستر لش گستر لييآساآسا  55

  ييززييعزعز  ييحاجحاج

  ه و دواسه و دواسيينبش تقاطع اعتمادنبش تقاطع اعتماد  ييبهمنبهمن: : بوشهربوشهر  0917773189409177731894

0937090420409370904204 
0773424367207734243672 

نده نده يينمانما                    ––متر باالتر از فروشگاه رفاه نبش كوچه دوم سمت راستمتر باالتر از فروشگاه رفاه نبش كوچه دوم سمت راست100100ه اعظم ه اعظم ييننييخ حسخ حس::  برازجانبرازجان
  ييـد فتـحـد فتـحييسعسع: : 

  ييننييامراله بحرامراله بحر: : ندهندهيينمانما--بانك رفاهبانك رفاه  ييبلوار امام مجتمع ستاد نماز جمعه روبروبلوار امام مجتمع ستاد نماز جمعه روبرو: : كنگان كنگان 0917773189409177731894

  ييراتراتييبوبو: : ندهندهيينمانما  --ييان فانتزان فانتزنن  ييآزادگان روبروآزادگان روبرو  ييكوكو  ابان پاسدارانابان پاسدارانييخخ::لم لم ييدد  0917992883009179928830

  
  88//3232//00190019  انانييمن صنعت لمن صنعت ليياا  66

  

  ييد خارد خارييحمحم
0917371852409173718524  
0917774604809177746048  

35352043535204 
  دفتر بوشهرسازاندفتر بوشهرسازان  --ننييپمپ بنزپمپ بنز  ييـ روبروـ روبرو  ييابان مطهرابان مطهرييخخ: : بوشهربوشهر

  

  0917371305109173713051  مهوش  زارعمهوش  زارع  88//3232//00200020  انانييا گاز لا گاز لييپوپو  77
35319503531950  

  0917773592709177735927  روح اله زارعروح اله زارع: : نده نده يينمانما  --رغرغكا مكا مييتت  ييفلكه بهشت صادق طبقه فوقانفلكه بهشت صادق طبقه فوقان: : بوشهر بوشهر 
    0917172189109171721891  ييانانييكك: : نده نده يينمانما. . ييفروشگاه كمالفروشگاه كمال  ييشمال مخابرات روبروشمال مخابرات روبرو  ييخ مطهرخ مطهر: : خورموج خورموج 

  
  

  

  

  محمودمحمود  88//3232//00220022  ا بوشهرا بوشهرييتوسعه پوتوسعه پو  88
  لقبلقب  ييهاشمهاشم

  ييمقصودمقصود: : ندهندهيينمانما––  301301واحدواحد  33ساختمان مهرگان طبقه ساختمان مهرگان طبقه   ييجنب بانك ملجنب بانك مل  ييننييدان امام خمدان امام خمييمم::بوشهربوشهر  0917774981509177749815

42314144231414--07730773 
0917373381009173733810 

  لقبلقب  ييهاشمهاشم: : ندهندهيينمانما  --طبقه دومطبقه دوم  --د چمران ، ساختمان آرماند چمران ، ساختمان آرمانييابان شهابان شهييخخ: : برازجان برازجان 

0772324892107723248921 
0917174348709171743487 

  ههييمحمد فقمحمد فق: : ندهندهيينمانما  --نال بوشهر خورموجنال بوشهر خورموجييترمترم  ييج روبروج روبروييبلوار بسبلوار بس: : خورموج خورموج 

  د صالح نژادد صالح نژادييمجمج: : ندهندهيينمانما  ––  ييت مركزت مركزپسپس  ييابان معلم روبروابان معلم روبروييخخ: : گناوه گناوه   0917178562709171785627
  
  

  ااييال احمدنال احمدنييلل  88//3232//00250025  انانييفن آوران گاز لفن آوران گاز ل  99
0917771234109177712341  
0917905587909179055879  
0917177909309171779093  

  0917176640109171766401آبزن آبزن : : نده نده يينمانما. .   يياطلساطلس  ييفروشفروش  ييننييررييد كنار شد كنار شييابان توحابان توحييخخ  ييسنگسنگ  ::بوشهـر بوشهـر 
  ييدلواردلوار  ييس علس علييش كوچه رئش كوچه رئن نبن نبييده به فلكه پمپ بنزده به فلكه پمپ بنزييفلكه دوم نرسفلكه دوم نرس  ييابان اصلابان اصلييخخ::شعبه دلوار شعبه دلوار 

  ييممييد سد سيينبش كوچه شهنبش كوچه شه  ييبلوار مزارعبلوار مزارع: : شعبه برازجان شعبه برازجان 



  

  

    

و ییت  ت       و ان  و ییو  و   ییان  تان  وگاز  ا تان   گاز  ا
شماره پروانه شماره پروانه   نام شركتنام شركت  ففييردرد

 اشتغالاشتغال
  نـده نـده ييآدرس شـركت و نام نماآدرس شـركت و نام نما  شماره تماسشماره تماس  ر مسئول ر مسئول ييمدمد

  
1010  

  ا گازا گازييدردر
  ـد عارفـد عارفييوحوح  88//3232//00420042  ج فارسج فارسييخلخل

0917370917371461314613 
55589385558938 

  77نبش كوچه شبنم نبش كوچه شبنم   ––پارك آزادگان پارك آزادگان   ييروبه روروبه رو  ––د د ييابان توحابان توحييخخ: : بوشهر بوشهر 

  كهنكهن  ييعلعل: : ندهندهيينمانما  --ته امداد سمت راستته امداد سمت راستييدان كمدان كمييمم: : خورموج خورموج   0917773423209177734232

  ييلوندلوندييفف: : ندهندهيينمانما  --ييشمالشمال  ييابان شهداابان شهداييبلوار پاسداران نبش خبلوار پاسداران نبش خ: : لم لم ييدد  0917371461309173714613
  

  
1111  

  آلتون تاشآلتون تاش
  ـل نژادـل نژادييشهرام جلشهرام جل  88//3232//00006161  ج فارسج فارسييخلخل

  55513805551380: : تلفن تلفن   --وشوشييتقاطع مالصدرا ساختمان دارتقاطع مالصدرا ساختمان دار  ييابان هاللابان هاللييخخ: : بوشهربوشهر  0917373953009173739530

  ييببييغرغر: : ندهندهيينمانما  --موتمنموتمن  ييجنب داروخانه شبانه روزجنب داروخانه شبانه روز  ييننييبلوار امام خمبلوار امام خم: : گناوهگناوه    0772322434407723224344

  
1212  

  توسعه گران صنعتتوسعه گران صنعت
    ييـد ابولـد ابولييحمحم  88//3232//00620062  گاز بوشهرگاز بوشهر

0917372868109173728681 
0917373796409173737964  

22--25308312530831 

ـ : : نـده  نـده  ييپشـت بوشـهر عكـس داخـل پاسـاژ نما     پشـت بوشـهر عكـس داخـل پاسـاژ نما       ––پاساژ وحدت پاساژ وحدت   ––  ييابان نواب صفوابان نواب صفوييخخ: : بوشهر بوشهر  ـ مجتب   ييمجتب
  ييررييشمششمش

  

  
1313  

  آزمون جوشآزمون جوش
  محسن محسن   88//3232//00630063  ان بوشهران بوشهرييآرآر

  ييمكابرمكابر  ييـدـدييسعسع

  اد مسكن اد مسكن ييكوچه بنكوچه بن  ييانتهاانتها--1111ييكالنتركالنتر  ييووروبرروبر--ييابان مطهرابان مطهرييخخ: : بوشهر بوشهر   0917371268809173712688

  خ استقالل پاساژ فرزانهخ استقالل پاساژ فرزانه: : كنگان كنگان   0938388760938388763434

  ييمحمـدمحمـد  ييهادهاد: : ندهندهيينمانما  --جنب اداره تعاونجنب اداره تعاون::اهرم اهرم   0917871428009178714280

  
1414  

  ناصر بازرگانناصر بازرگان  88//3232//00660066  شعله كاران آرينشعله كاران آرين

0917371330809173713308 
0912815751909128157519  

 

  
  خيابان خبرنگار دفترتستو گازخيابان خبرنگار دفترتستو گاز: : بوشهر بوشهر 

  

  مام خميني جنب تعميرگاهمام خميني جنب تعميرگاهخيابان مولوي روبه روي كانون اخيابان مولوي روبه روي كانون ا::برازجانبرازجان  0938372667209383726672

  دشت بردلدشت بردل  --ييبانك كشاورزبانك كشاورز  ييروبه روروبه رو  ييدلواردلوار  ييسعلسعلييابان رئابان رئييخخ: : دلواردلوار0939062090009390620900

  زادهزادهييعلعل  ييمهدمهد: : ندهندهيينمانما  ––مسجد قائم مسجد قائم   ييابان انقالب روبروابان انقالب روبروييخخ: : اهرماهرم  0917629717309176297173
  

  اد شفااد شفايين ترك اعتن ترك اعتييييطبقه پاطبقه پا  --ررييروبه ور مبل امروبه ور مبل ام––  ييابان مطهرابان مطهرييخخ: : بوشهر بوشهر   0917776346109177763461  ييكوروش موسوكوروش موسو  88//3232//00670067  ا صنعتا صنعتييپارس سامپارس سام  1515



  

  

  

  

و ییت  ت       و ان  و ییو  و   ییان  تان  وگاز  ا تان   گاز  ا
 نــدهنــدهييآدرس شـركت و نام نماآدرس شـركت و نام نما شماره تماسشماره تماس  ر مسئول ر مسئول ييمدمد شماره پروانه اشتغالشماره پروانه اشتغال نام شركتنام شركت  ففييردرد

  محمد رضامحمد رضا  88//3232//00710071  انانييآباد گاز لآباد گاز ل  1616
    ييرريياحمد پاحمد پ  

  نگر سمت چپنگر سمت چپييدان سدان سييش نبش چهار راه مش نبش چهار راه مييكوچه پوردروكوچه پوردرو  ييابان سنگابان سنگييخخ:  :  بوشهربوشهر  0917372719109173727191

  يياحسان پوالداحسان پوالد: : ندهندهيينمانما  --يين اجتماعن اجتماعييابان انقالب روبه رو تامابان انقالب روبه رو تامييخخ: : اهرم اهرم 0917173478209171734782
  ييحسن واعظحسن واعظ::ندهندهيينمانما--ننييابان پاسدارن روبه رو پمپ بنزابان پاسدارن روبه رو پمپ بنزييخخ: : گناوه گناوه 0917372943209173729432

  پورپور  يير احمدر احمديياردشاردش::ندهندهيينمانما--ييبازرگانبازرگان  ييوبرووبرورر  ييابان رودكابان رودكييخخ: : برازجان برازجان   0917370451409173704514

  0917775238109177752381  ـد پورـد پورييم رشم رشييمرمر  88//3232//00720072  ساحل گاز سپاهانساحل گاز سپاهان  1717
45545944554594  

  ارژنگارژنگ: : ندهندهيينمانما  --ننييدان رفاه پشت بانك انصار المجاهددان رفاه پشت بانك انصار المجاهدييمم  ييبهمنبهمن: : بوشهر بوشهر 
  استاد رضااستاد رضا  ييجلو بندجلو بند  ييفرد روبروفرد روبرو  ييممييد سلد سلييتقاطع شهتقاطع شه  ييييد رجاد رجاييخ شهخ شه: : برازجان برازجان 

بهادر آسا گل بهادر آسا گل           88//3232//00860086  انانييت لت لساسايينشاط تأسنشاط تأس  1818
  ييددييسفسف

                                                                              ييسندگسندگييوار كارخانه روار كارخانه رييدد  ييدواس روبرودواس روبرو  ييمترمتر2020    --دواس دواس   ––  ييبهمنبهمن: : بوشهربوشهر  0911142532509111425325

  سمت راستسمت راست  ––مغازه پنجم مغازه پنجم   ––  ييز جنوبز جنوبييخ فاخ فا: : خورموجخورموج0917174307009171743070
  نژادنژاد  ييد عالد عالييابان شهابان شهييخخ: : دلوار دلوار 0917402016109174020161

  ييفتح اوجفتح اوجللابواابوا  88//3232//00870087  مهرگان دشتستانمهرگان دشتستان  1919
  ييمانمانييررنن::ندهندهيينمانما  --ييييبعد از نانوابعد از نانوا  ييابان فردوسابان فردوسييخخ: : برازجـان برازجـان 0917773760009177737600

    ان ان ييخضرخضر: :   ندهندهيينمانما    ساختمان زمردساختمان زمرد  ابان صلح آباد روبه رو درب كارخانجاتابان صلح آباد روبه رو درب كارخانجاتييخخ: : بوشهر بوشهر   0917772282091777228222

  ننييروبه رو پمپ بنزروبه رو پمپ بنز  --ابان پاسداران ابان پاسداران ييخخ: : گناوه گناوه 0917774435709177744357

  ييعبدالحسن تنگستانعبدالحسن تنگستان  88//3232//00880088  ج فارسج فارسييانشعاب گستر خلانشعاب گستر خل  2020
  0913981443409139814434  ييبهبه  ييآقاآقا::ندهنده يينمانما  پالك دوم سمت راستپالك دوم سمت راست--مالصدرامالصدرا ييابان هاللابان هاللييتقاطع ختقاطع خ:: بوشهربوشهر  0917371759509173717595

  ييخ شعبانخ شعبانييد هاشم شد هاشم شييسس::ندهندهيينمانما  --بانك تجارتبانك تجارت ييروبروروبرو ييننييممبلوار امام خبلوار امام خ:: چغادكچغادك0917173961809171739618

  ييوش اسدوش اسدييداردار  88//3232//00890089  ن شعله دشتستانن شعله دشتستانيينگنگ  2121
  ييررييامام: : ندهندهيينمانما  --داندانييسپسپ  ييسبز جنب آب معدنسبز جنب آب معدن  ييخ دانش آموز بعد از فضاخ دانش آموز بعد از فضا: : برازجانبرازجان 0917773267009177732670

  ابان بهارابان بهارييباالتر از خباالتر از خ  ––ابان معلم ابان معلم ييخخ: : كنگان كنگان   0917642844209176428442

  ييساره صابرساره صابر  88//3232//00900090  گازگازتابش اجرا تابش اجرا   2222
  ننييآرآر  ييعكاسعكاس  ييروبروروبرو  ييابان گذر ماحوزابان گذر ماحوزييخخ: : برازجانبرازجان  0917774665909177746659

  يينان فانتزنان فانتز  ييابان آزادگان روبروابان آزادگان روبروييخخ: : لم لم ييدد  0916960212809169602128

  ران فراران فراييجنب آزانس امالك اجنب آزانس امالك ا  ييابان بهمنابان بهمنييخخ::بوشهر بوشهر 0917774091909177740919



    

و ییت  ت           و ان  و ییو  و   ییان  تان  وگاز  ا تان   گاز  ا
 نــدهنــدهييآدرس شـركت و نام نماآدرس شـركت و نام نما شماره تماسشماره تماس  ر مسئول ر مسئول ييمدمد شماره پروانه اشتغالشماره پروانه اشتغال نام شركتنام شركت  ففييردرد

2323  
ج ج ييا مشعل خلا مشعل خلييآرآر

رضا رنجبر نظام رضا رنجبر نظام ييعلعل  88//3232//0009100091 فارسفارس
  لت سمت چپلت سمت چپييده به چهار راه فضده به چهار راه فضييابان بهشت صادق نرسابان بهشت صادق نرسييخخ: : بوشهربوشهر  0917377963009173779630 ييآبادآباد

  يين زاهدن زاهدييافشافش  88--3232--00930093  رافرافيين گاز سن گاز سييپرشپرش  2424
  

0917091737712383771238 
0917448302109174483021 

  يينانوائنانوائ  ييمدرس بعد از آب طهور روبرومدرس بعد از آب طهور روبرو: : بوشهربوشهر
  شرق اداره مخابراتشرق اداره مخابرات  ييخ مطهرخ مطهر  ––دان امام  دان امام  ييمم: : خورموج خورموج 

  امامزادهامامزاده  ييد علد علييسس  88//3232//00940094  صنعت سازه فاطر صنعت سازه فاطر   2525

0917772428409177724284 
55625265562526 

  0917879918809178799188: : نده نده يينمانما  --پاپاييساسا  ييندگندگيينمانما  --1616بلوار سبزآباد كوچه مهر بلوار سبزآباد كوچه مهر : : بوشهـر بوشهـر 

  انانييپارسپارس: : ندهندهيينمانما  --يين ساختمان امراله خدرن ساختمان امراله خدرييابان پاسداران باالتر از پمپ بنزابان پاسداران باالتر از پمپ بنزييخخ: : گنـاوه گنـاوه 0917776659909177766599

0917771032909177710329  
ن ن ييحسـ حسـ : : ندهندهيينمانما  --اصفهاناصفهان  ييده به كارخانه آرد جنب سنگ فروشده به كارخانه آرد جنب سنگ فروشييم نرسم نرسييقدقد ييجاده كمربندجاده كمربند:: برازجـانبرازجـان 

 ييتوكلتوكل

    --ييممييز ساختمان سلز ساختمان سلييه فاه فابوشهر كنگان فلكبوشهر كنگان فلك  ييجاده اصلجاده اصل: : خورموجخورموج  0917773423209177734232

  جنب رستوران صدفجنب رستوران صدف  ––بوشهر كنگان بوشهر كنگان   ييجاده اصلجاده اصل: : كنگانكنگان 0917772428409177724284

2626  
سات سات ييرو تأسرو تأسييافق نافق ن

  داود قضات لوداود قضات لو  88//3232//00950095  ننييپرشپرش

0912584117509125841175 
55524205552420 

  66واحدواحد  44طبقهطبقه  11ادگار امام ساختمان ماندگار بلوكادگار امام ساختمان ماندگار بلوكييابان ابان ييخخ: : بوشهربوشهر

  ييممييرحرح  ::ندهندهيينمانما  --ج فارسج فارسييبلوار امام نبش آژانس خلبلوار امام نبش آژانس خل  ييد بهشتد بهشتييشهرك شهشهرك شه: : كنگانكنگان  0936034667309360346673

  شركت نفت شركت نفت   ييروبه روروبه رو  1010لت كوچه لت كوچه ييابان فضابان فضييخخ  ::گناوه گناوه   0917906760409179067604

  پارك كهنوردپارك كهنورد  ييروبه روروبه رو  ييابان رودكابان رودكييخخ: : برازجان برازجان   0773425159407734251594

2727  
  ييبوستانبوستان  ييمجتبمجتب  88//3232//0010000100  ده گاز دشتستانده گاز دشتستانييپدپد

  ننييمسجد امام حسمسجد امام حس  ييكوچه جنوبكوچه جنوب  ييسالمسالماا  ييبلوار جمهوربلوار جمهور: : برازجانبرازجان  0917771610909177716109

  ننييبلوار انقالب روبه رو بانك انصار محمدرضا آذرحزبلوار انقالب روبه رو بانك انصار محمدرضا آذرحز: : آبپخش آبپخش   0917375906409173759064

گاز گستران اخوان گاز گستران اخوان   2828
  عاطفه سرخوشعاطفه سرخوش  88//3232//0010100101  ييكمالكمال

0917313610409173136104
0917774091909177740919  
0917176325809171763258

شركت گاز استان بوشهرشركت گاز استان بوشهر  ييه روبروه روبروييابان فاطمابان فاطمييخخييابان سنگابان سنگييخخ::بوشهربوشهر
  ييننييد باقر حسد باقر حسيينبش كوچه حاج سنبش كوچه حاج س  يينظام مهندسنظام مهندس  ييخ دانش آموز خ امامت روبروخ دانش آموز خ امامت روبرو: : زجان زجان برابرا

  عصر عصر ييولول  ييجنب سنگ فروشجنب سنگ فروش  ييييگمنام بعد از نانواگمنام بعد از نانواييفاز دو بلوار شهدافاز دو بلوار شهدا::شهرشهرييشعبه عالشعبه عال



  

  
 

و ییت  ت       و ان  و ییو  و   ییان  تان  وگاز  ا تان   گاز  ا
 نــدهنــدهييآدرس شـركت و نام نماآدرس شـركت و نام نما سسشماره تماشماره تما  ر مسئول ر مسئول ييمدمد شماره پروانه اشتغالشماره پروانه اشتغال نام شركتنام شركت  ففييردرد

  88//3232//0010200102  من جنوبمن جنوبييا اا اييآرآر  2929
 يآزاد عمران
  يبرازجان

0917772835109177728351 
0917177980709171779807  
0917772835109177728351 

  07730773--42437334243733ت ت ييابان آابان آيينبش خنبش خ  ييابان طالقانابان طالقانييبرازجان خبرازجان خ: :   ييدفتر مركزدفتر مركز
  ابان سامانابان سامانييابان باهنر نبش خابان باهنر نبش خييخخ: : شعبه بوشهرشعبه بوشهر

    يييينبش نانوانبش نانوا  چهار راه بانك صادراتچهار راه بانك صادرات: : شعبه سعدآبادشعبه سعدآباد

  ييمهرداد احمدمهرداد احمد  88//3232//00990099  نان گاز بوشهرنان گاز بوشهريياطماطم  3030
091777259085091777259085  
0917372857209173728572  
0917773678209177736782 

  ان طبقه اولان طبقه اولييساختمان پارسساختمان پارس  ييابان سنگابان سنگييخخ: : بوشهر بوشهر 
    ييوم  ورزشوم  ورزشيياستاداستاد  ييابان معلم روبروابان معلم روبروييخخ  ييبلوار ساحلبلوار ساحل: : كنگان كنگان   

      ييجنب بهدارجنب بهدار  ييابان فرماندارابان فرماندارييخخ: : گناوه گناوه 

  طبقه همكفطبقه همكف  ––ش ش ييااييپاساژنپاساژن  --ننييپمپ بنزپمپ بنز  ييروبروروبرو  --  ييابان مطهرابان مطهرييخخ: : بوشهر بوشهر   0917186860609171868606  ييساره كاظمساره كاظم  88//3232//0010400104  وبوبسات جنسات جنيير تاسر تاسييتدبتدب  3131

كورش يوسف زاده كورش يوسف زاده   88//3232//0010500105  مواج گستر سيرافمواج گستر سيراف  3232
  االشلواالشلو

0917373609009173736090  
0917774574609177745746  

  محمدحسن مواجيمحمدحسن مواجي: : نمايندهنماينده. . كوچه شهيد مواجيكوچه شهيد مواجي  2121خيابان عاشوري بهارستان خيابان عاشوري بهارستان : : بوشهر بوشهر 

  

          

  

          


