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

9173721371774231344سه راه امیر کبیر- خیابان کریم آزاد- برازجان9/32/28مهدی حیدری1

----9179922263پشت گاراژ بوشهر- خیابان الفتح - برازجان 9/32/44یداله مهاجری برازجانی 2

----9179883787روبروی دبیرستان طالقانی-خیابان فردوسی-برازجان9/32/90میالد عاصی3

----9179704166نبش کوچه اول-  خیابان شهید مطهری - وحدتیه9/32/94مسلم بابا احمدی4

----9173774510قبل از بانک کشاورزی- چهار راه حسینیه اعظم- برازجان9/32/104علی میرزایی 5

91737483049385479304نبش کوچه معلم- بلوار معلم - برازجان 9/32/31مسعود بحرینی مطلق6

917370451434243623جنب شیرینی فروشی قصر- خیابان سازمانی - برازجان9/32/108اردشیر احمدی پور7

91737752029174036005خیابان معلم - حسین آباد - برازجان9/32/114مسعود پاپری نژاد8

9177770477917770878جنب بنیاد شهید- خیابان طالقانی - برازجان9/32/121مسعود شیخی9

----9177707064خیابان بنیاد مسکن سابق- چهار راه ثبت احوال - برازجان 9/32/134علیرضا پاراد10

91737957839382058803روبروی مرکز جراحی تخصصی ابوالفضل- میدان شهرداری- برازجان9/32/140مجتبی رضائی11

91762943099188509529بلوار غدیر- آبپخش9/32/146بهمن زرینی 12

----9171758548جنب کمیته ا مداد  (ع)وحدتیه خیابان امام حسین 9/32/85یوسف نجف پوریان13

----9179973342برازجان چهارراه حسینیه اعظم کوچه شهید دشتیانه9/32/119سیدعبداله فاطمی14

----9175294059برازجان خیابان امام خمینی9/32/168حمیدرضا سهیلی15

----9171059036دالکی خیابان شاهزاده احمد9/32/142جمشید کاویانی فرد16

----229304662454برازجان خ بهداشت ک طالقانی پالک 9/32/177علیرضا معینی17

----9176210697 هکتاری مجتمع سامان طبقه همکف28خ  - کوچه سیل بند - کانون امام - برازجان 9/32/162صادق زمانی18

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

----9212697789بعد از پارک - خیابان دانش آموز- برازجان 00205زهرا احمدی1

----9177724284کنار پست بانک- طلحه- برازجان 00094سیدعلی امام زاده2

91713981899173798170(حمید کریمی: نماینده)برازجان فرهنگ شهر میدان ورودی 00212محمدمحسن کریمی3

91777161099171779076(مسعود بوستانی: رابط)کنار نانوایی، - خ شهرداری -  برازجان 00100مجتبی بوستانی4

91777161099378637780(مصطفی سالمی: رابط)بلوار جمهوری خ مشیر جنب تاکسی تلفنی مرکزی، - برازجان 00011سیدمحمد صالحی5

مجریان تجربی لوله کشی گاز شهرستان دشتستان

مجریان حقیقی لوله کشی گاز شهرستان دشتستان



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

91711501089177737600(حسین نریمانی:نماینده)نبش کوچه - ابتدایی خیابان فردوسی - برازجان مهرگان دشتستانابوالفتح اوجی1

91777568159171777635برازجان ابتدای خیابان دانش آموزتابش اجرا گازساره صابری2

91777531059177728351(علی امیری: نماینده)خیابان سازمانی پاساژ غدیر  - برازجان آریا ایمن جنوبآزاد عمرانی برازجانی3

مجریان حقوقی لوله کشی گاز شهرستان دشتستان


