
  ليست مجريان واجد شرايط لوله كشي گاز در شهرستان طبس
  شماره تماس  نام مسئول  نام شركت  رديف

 ۰۹۱۳۵۱۹۱۰۰۲ جليلي امير )گازرساني(آتش آران   ۱

 ۰۹۱۵۱۷۰۲۰۲۸ نصرآبادي محمدمهدي آريا نصراسرار ۲

 ۰۹۱۳۲۵۳۰۸۶۰ كمالي مهدي آسيا گستر ۳

 ۰۹۱۳۷۴۹۳۱۵۵ بخشيان محمود  اطمينان گاز كوير ۴

 ۰۹۱۵۳۳۳۰۰۹۶ افشاني حسن )گازرساني(افشان گازطبس  ۵

  ۰۹۱۵۳۳۵۶۲۵۷  خادمي پور فضل اهللا  اميدسازان نيك انديش كوير ۶
 ۰۹۱۵۸۶۳۴۸۳۶ زارعي محمد )گازرساني(اميدگاز ۷

 

۸ 
 

 هاديان محمدجليل )گازرساني(ايده
۰۹۱۳۰۷۱۳۶۸۶ 
۰۹۱۳۵۲۶۸۵۶۵ 

 ۰۹۱۳۳۷۳۷۱۴۰ يعقوبي ايمان  )گازرساني(ايمان گاز ۹

 ۰۹۱۳۲۵۲۹۶۴۴ غالمي محمد )گازرساني(گلشن ايمن گازطبس ۱۰

 ۰۹۱۳۳۵۵۱۴۷۳ قاسمي مقدم مرتضي برسام گلشن ۱۱

 ۰۹۱۵۱۲۲۱۳۲۰ بهشتي اخلمد ناصر )گازرساني(بهشت گاز  ۱۲

 ۰۹۱۵۱۷۴۰۰۶۴ علوي رنجبر رضا  )گازرساني(پارس تابان ۱۳

 ۰۹۱۳۲۵۳۳۰۵۶ كاظم- محمدي طبسي  )گازرساني(پرتوسازان هالي ۱۴

  ۰۹۱۵۹۵۱۶۴۷۹  صادق زاده محسن  پتروگازشمس سرايان ۱۵
 ۰۹۱۵۶۶۰۴۸۵۴ پروانه مهدي  )گازرساني(پروانه  ۱۶

 ۰۹۱۳۸۵۵۳۶۱۷ بخشي محسن گلشن پيمان گاز ۱۷

   ۰۹۱۳۳۵۵۵۶۲۴  بلوريان شهريار )گازرساني(تابان گلشن ۱۸
   ۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۸  وحيدي عيسي  توان شعله شرق  ۱۹
  ۰۹۱۳۹۵۲۰۶۸۴  عباس زاده  گسترتوان  ۲۰

 

 

۲۱ 
  

  ۰۹۱۵۷۶۹۳۴۳۸  حشمتي راد حسين  )يگازرسان(جهان شعله خراسان
 ۰۹۳۵۶۹۳۶۸۲۵  

 ۰۹۱۳۲۷۴۴۹۳۸  قدرتي محمود حسام گاز   ۲۲

  ۰۹۱۳۷۰۷۹۹۴۳  محمدزماني ثاني محمود  )خدمات گازرساني ( دقت   ۲۳
  ۰۹۱۳۰۷۱۳۳۶۲  رحماني پور مجيد )گازرساني(رحمان گاز  ۲۴
 ۰۹۱۳۸۶۲۶۶۵۸ مسلم - رشيدي  )گازرساني( رشيدي  ۲۵

 ۰۹۱۵۶۶۳۰۵۱۷ جعفري پورمقدم محسن سازه شعله قهستان  ۲۶

 حسن زاده مهدي )گازرساني(گاز سامان  ۲۷
۰۹۱۳۵۱۴۹۱۴۷ 

۰۹۱۳۳۵۸۵۰۸۵  
 ۰۹۱۳۰۷۳۴۲۴۷ آراسته مهدي سپاهان طبس ۲۸

 ۰۹۱۳۸۵۹۴۱۷۴ يعقوبي مصطفي  )گازرساني(ستاره طبس   ۲۹

 ۰۹۱۳۳۲۹۴۳۴۰ سيدمرتضي زادهحسيني   )گازرساني(سراج اصفهان   ۳۰

  ۰۹۱۴۰۶۸۸۹۳۸ ذوالفقاري قاسم سوزان شعله همدان  ۳۱
 ۰۹۱۳۲۵۲۹۷۰۷ ذوالفقاري داوود  )خدمات گازرساني(شرق   ۳۲

 ۰۹۱۵۱۰۳۴۸۹۶ شعباني حسن  )گازرساني(شعبان شعله   ۳۳

  ۰۹۱۳۷۲۳۷۱۶۱ فتحي محمدحسين )يگازرسان(شعله پاسارگاد   ۳۴
 ۰۹۱۵۸۸۱۴۹۹۰ ساالري مهدي  )گازرساني(شعله سراي گلشن   ۳۵



 ۰۹۱۵۵۳۳۹۰۹۷ عظيمي فردين شعله شهر گناباد  ۳۶

 ۰۹۱۳۷۷۷۹۴۸۹ فاطمي مصطفي شفق طبس  ۳۷

  ۰۹۱۳۲۵۳۰۴۹۳  رمضاني حسين   )گازرساني(فجر گلشن  ۳۸
؛  ۳۹   ۰۹۱۳۲۵۱۵۶۳۲  ايزدخواه كاظم  )خدمات گازرساني(فد
 ۰۹۱۳۹۵۳۰۶۲۸ نناظمي حس گلشن گازفروزان   ۴۰

  ۰۹۱۳۱۰۸۲۱۰۶  خليليان داريوش  )گازرساني(مشعل اصفهان فروز  ۴۱
 ۰۹۱۵۳۳۳۲۴۰۰ سليمي احمد  )گازرساني(فوران شعله   ۴۲

 ۰۹۱۵۳۰۳۸۸۳۵ مستمع جواد عاطف گستر توس  ۴۳

 ۰۹۱۵۸۶۳۷۸۲۱ عليزاده حجت  كاراگستر ارسك  ۴۴

  ۰۹۱۲۶۴۹۵۲۴۲ شفيع پورمصدق كسري انديشه شرق  ۴۵
 ۰۹۱۳۱۵۱۶۸۱۸ سرطاق عليرضا )گازرساني(ريزدكوي  ۴۶

 ۰۹۱۳۳۵۶۰۴۸۶ اكجوان حسين )گازرساني(كيمياشعله   ۴۷

  ۰۹۱۵۷۴۰۶۴۵۵ تنومند حسن )گازرساني(گرماسازان  ۴۸
  ۰۹۱۵۳۳۵۰۷۵۷  آشوري مرتضي  گرما شعله طبس  ۴۹
 ۰۹۱۳۳۷۳۶۲۳۱ كرمي عباس گستران گلشن طبس  ۵۰

 ۰۹۱۳۲۵۴۶۳۲۱ مغالمزاده قاس  )گازرساني(گيتي گاز   ۵۱

  ۰۹۱۵۱۰۰۷۳۵۹  حسيني مجتبي  لوله گذاران كوير  ۵۲
 ۰۹۱۳۳۷۳۶۱۲۲ محمديان بهروز  )گازرساني(مبين گاز طبس   ۵۳

  ۰۹۱۳۲۵۳۲۴۱۳  محمدزاده محسن  )گازرساني( محمدزاده  ۵۴
 ۰۹۱۵۳۰۵۵۳۰۷ قرباني اول علي مشعل حرارت طبس  ۵۵

 

   ۰۹۱۳۳۵۵۱۳۵۲  مالك محمد  )گازرساني(مشعل گشترطبس   ۵۶
۰۹۳۶۶۳۸۹۳۸۰ 

 ۰۹۱۳۱۵۷۷۴۵۰ گلرسان محمد  )گازرساني(مشعل نشان  ۵۷

 ۰۹۱۳۸۶۲۶۵۵۰ صفاري مهربان محسن )گازرساني(مهربان  ۵۸

  ۰۹۱۳۲۵۳۱۵۹۷  مصطفي سعيدي  نخلستان گاز گلشن   ۵۹
  ۰۹۱۵۳۳۱۳۹۹۱  طاهريان برات اله  نهايت گاز  ۶۰
 ۰۹۱۳۰۹۸۱۸۱۵ فعالكاري ابوالقاسم نيك گازكوير طبس  ۶۱

 ۰۹۱۵۱۰۳۶۰۱۳ تقي زاده علي هامون شعله طبس  ۶۲

 ۰۹۱۳۴۵۱۳۰۰۶ طاهري حسن )گازرساني(هديه  ۶۳

 ۰۹۱۵۹۱۲۰۱۴۰ عزتي حميد  )گازرساني(همراه طوس  ۶۴

 ۰۹۱۵۳۶۲۲۶۱۶ نادرپورمحمدحسين  )گازرساني() عج(وليعصر   ۶۵

 


