
2شماره تماس 1شماره  تماس آدرس دفتر شماره پروانه اشتغالنام و نام خانوادگیردیف

----189174015504فردوس -  خیابان بهشت صادق9/32/79حسن بهرامی1

----9173780818مجتمع یسری-  داخل کوچه سمت چپ 200- کوچه هتل یاس-  خیابان عاشوری 9/32/27مهدی صفاری2

30938224903133444986نبش کوچه قاصدک - اول خیابان ریشهر - بهمنی 9/32/102علی اکبر فرخ زاده بوشهری3

----29173389246نبش ادیب - میدان سرتل-  کوی سرتل 9/32/131فرزاد جعفری4

----9183512335جنب بنگاه امالک ماهان- خیابان امام زاده 9/32/141رضا ذوالفقاری5

91730328969175032896روبروی نانوایی ولیعصر- خیابان عاشوری 9/32/132عباس جوکار6

91771116599367121659 9کوچه مهر -  خیابان سبزآباد 9/32/48جابر ذاکریان پور 7

91718651589188500116خیابان علمدار-  خیابان سبزآباد  9/32/125روح اله سیاهوشی8

91432003969370697405جنب ابزار فروشی رضایی - 18کوچه مهر -  خیابان سبزآباد 9/32/56الهویردی حسنی9

----9177755124ابتدای خیابان خیبر-خیابان عاشوری9/32/57سید مجتبی نبی پور قرابائی10

----9107010049جنب بنگاه امالک سعادت-  خیابان سبزآباد9/32/89اسماعیل جوکار11

91761645109330466460جنب تصفیه آب- خیابان پست -  بهمنی 9/32/92حیدر دهقانی12

----9171733288بعد از میدان پرستار- خیابان میثم تمار-  دواس9/32/112یحیی رخشی13

----9170361005کوچه بانک ملی- کوچه شهید مبارک جمالی- چغادک9/32/115حسین بهزادی14

91339787359174035221جنب پارک آزادگان- خیابان آزادگان 9/32/127سعید خسروی مشیزی15

----9174483021پشت بانک انصار- میدان رفاه  - بهمنی 9/32/147علی خانی زاده16

----9133828837روبروی گالری موسیقی - 7کوچه ریحان - خیابان آتش نشانی - خیابان باغ زهرا 9/32/154جاسم رحیمی پردنجانی17

----9173737964جنب چاپخانه بشیری- پاساژ وحدت - خیابان صفوی 9/32/148سجاد زنده بودی18

----9171732943روبروی کوچه کارواش عابد- سرتل9/32/158سجاد مقدم زاده19

----89019119595امام زاده ک اندیشه 9/32/169حجت کفاشان20

----9177710329چغادک ضلع شرقی،خ شهید رضانیان خ شهید دستغیب روبرو آتش نشانی ،طبقه همکف9/32/163حسین توکلی هفشجانی21

مجریان تجربی لوله کشی گاز شهرستان بوشهر



2شماره تماس 1شماره  تماس آدرس دفتر شماره دفتر مهندسینام و نام خانوادگیردیف

99026512319174020161اول دیوار کارخانه اعتمادیه،-  متری 20خیابان - دواس 00015حافظ حاجی عزیزی1

----9171712356بوشهر خیابان لیان00201رضا دشتی2

775297579391558707- 91731654952خیابان صلح آباد ،00011سیدمحمد صالحی4

91737175959173760477طبقه دوم - 8نبش کوچه مهرگان - خ فرهنگ - باغ زهرا : دفتر مرکزی00088عبدالحسن تنگستانی5

91777766839177776652پشت بانک انصار،- میدان رفاه 00106فاطمه حاجی نژاد6

91737126889173716860 -7713536743، 10طبقه اول واحد - ساختمان میخک  - 5کوچه شقایق - خیابان بعثت 00036محسن سعیدی مکابری8

335442899172672295 - 9173727191باالتر از نانوایی، - 3کوچه شبنم - خ توحید - خیابان سنگی 00071محمدرضا احمدپیری9

9177743393- 91737133089172706818خیابان خبرنگار،- خیابان بهشت صادق 00066ناصر بازرگان10

91713981899172373618خیابان یادگار امام 00212محمدمحسن کریمی11

2شماره تماس 1شماره  تماس آدرس دفتر نام شرکتنام و نام خانوادگیردیف

----9173714613طبقه فوقانی شرکت بوشهر سازان- روبروی پمپ بنزین - خیابان مطهری ایمن صنعت لیانحمید خاری1

91711501089177740919 خیابان توحید ، مهرگان دشتستانابوالفتح اوجی2

9177728351بوشهر خیابان سبز ابادآریا ایمن جنوبآزاد عمرانی برازجانی3

مجریان حقیقی لوله کشی گاز شهرستان بوشهر

مجریان حقوقی لوله کشی گاز شهرستان بوشهر


