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

----9139053520جنب نانوایی ایزدی- مال قائد 9/32/135حسن محمود صالحی1

----9107103309جنب تعزیرات- بلوار امام حسین - گناوه 9/32/91رضا شهبازی2

93702185239177754107نرسیده به آزمایشگاه فارابی- خیابان جانبازان - خیابان جهاد  - گناوه 9/32/138اسماعیل اصالح گر خوشگل3

----9131093013خیابان شهید درخشان-   مال قائد 9/32/129محسن بخشی پور کاشفی4

----9175516216روبروی مسجد حر خسروی- خیابان هنرستان - چهارراه معلم - گناوه9/32/105هادی خواجه پور5

----9179720187(ره)جنب کمیته امداد خمینی- خیابان شهدا - گناوه9/32/143حکیم صالحی سلمان پور6

----9172389855روستای مال قائد9/32/165احسان حیدری زاده7

----9176215797روبروی پارک مثلثی  - گناوه 9/32/131سید حسین هاشمی فرد8

----9179718803گناوه روستای چهار روستایی9/32/168احسان جوریز9

----9176621207 امام حسین طبقه همکف16کوچه احمد دیری کوچه -سادات-گناوه 9/32/179سعید قاسمی شش بهره10

مجریان تجربی لوله کشی گاز شهرستان گناوه



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

91777570149174016739(فاضل حیدری: نماینده )روبرویحسینه خسروی - خ معلم - گناوه 00108سیدمحسن موسوی ریگی1

91777290859183131571(نقی چهاردولی: نماینده)جنب ساندویچی کبگو - خ شهدا - گناوه 00099مهرداد احمدی2

91787689799171783651(محب شرونی: نماینده)جنب نانوایی  -بعد از اداره پست مرکزی  -خ معلم  -گناوه 00023مجید جابری مفرد3

91718686069176210196(علیرضا عبدالهی: نماینده)نبش چهارراه قدس  -خیابان سعدی  - گناوه 00104ساره کاظمی4

91737271919171791418(محمدجواد حسینی: نماینده)روبروی پمپ بنزین - خیابان پاسداران - گناوه 00071محمدرضا احمدپیری5

91737677469375918473(جواد موسائی: نماینده)روبروی هنرستان چمران   –خ معلم - گناوه 00209علی خسروانی6

91777766839173776729(علی کرم ملک زاده: نماینده )گناوه خ معلم روبروی شهرداری 00106فاطمه حاجی نژاد7

----9177791896گناوه بلوار امام علی روبروی مجتمع بهزیستی شهید خدرزاده00015حافظ حاجی عزیزی8

91777444139173729216(مصطفی واعظ: نماینده )گناوه خ معلم روبرو هنرستان شهید باهنر 00213محمود شرافی9

91727068189175507068(طهمورث قزوینی پور کجور: نماینده)بعد از کمیته امداد - خ شهدا -  گناوه 00066ناصر بازرگان10

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

9171738069 - 91711501089177767290(حسین کمالی:نماینده)، 12چهار راه قدس نبش فرعی - بلوار شهدا -  گناوه مهرگان دشتستانابوالفتح اوجی1

91777531059179882110(اسماعیل روئین تن: نماینده)بندر ریگ خ پاسداران شمال اداره برق  آریا ایمن جنوبآزاد عمرانی برازجانی2

91777568159367789005(بهنام یوسفی: نماینده)محله سادات  خ حرم تا حرمتابش اجرا گازساره صابری3

مجریان حقیقی لوله کشی گاز شهرستان گناوه

مجریان حقوقی لوله کشی گاز شهرستان گناوه


