
آدرس دفترشماره همراهشماره پروانه کسبکد مجری گرینام و نام خانوادگیردیف

بوشهرPF001-9139774061حسن رحیمی پردنجانی1

8کوچه گلخونه بهشت - خیابان سنگیPF0024208186659175299530سامان محنائی2

بوشهرPF003-9176665288اقبال انبوزن3

بوشهرPF004-9173713810احمد زارعی4

 دستگاه400کوی شکری PF0054284427619178743268مسلم بازیار5

بوشهرPF006-9177712441جالل شریفی6

بوشهرPF007-9177722429علیرضا تالشان7

بوشهرPF008-9139806625مصطفی مولوی 8

بوشهرPF009-9173727610حسین غریبی9

بوشهرPF010-9179611459مهدی چهابی بوشهری10

بوشهرPF011-9171743493احمد اندرخور11

بوشهرPF012-9171761984محمدرضا بازیار12

بوشهرPF013-9177763607احمد صفری13

بوشهرPF014-9177720852مختار صفری14

بوشهرPF015-9376883492حسین مولوی پردنجانی15

بوشهرPF016-9173701955عبدالرحیم خارگی16

بوشهرPF017-9173710871ابوالقاسم جوکار17

بوشهرPF018-9138851676سیاوش جزائری پردنجانی18

بوشهرPF019-9171700442هادی تنگستانی19

بوشهرPF020-9139126302حبیب اهلل غیاثی گندمانی20

بوشهرPF021-9171753514عزت اله رشیدی زاده21

بوشهرPF022-9139828937رضا مولوی پردنجانی22

بوشهرPF023-9178721297ابراهیم زندبی23

بوشهرPF024-9173773323رضا پوربهی24

بوشهرPF025-9173771026علی دشتی25

بوشهرPF026-9173785079حمزه مندنی26

بوشهرPF027-9174288929جواد نیک پی27

بوشهرPF028-9179291989امیر آشوری28

بوشهرPF029-9177745523افشار غریبی29

بوشهرPF030-9163351857حسین باقری وانانی30

بوشهرPF031-9177721684علی سینا آریس31

بوشهرPF032-9175039630افشار شیرانی کریجه32

بوشهرPF033-9171759035فرشید بستان کللی33

بوشهرPF034-9137342906میالد قربانی منش34

بوشهرPF035-9174962358سیدمجتبی جعفری راد35
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بوشهرPF036-9385592709علی قروه ئی36

بوشهرPF037-9364509514محسن پورصالح37

بوشهرPF038-9171865465یحیی دشتی مطلق38

بوشهرPF039-9177709378علی رمضانی لپری39

بوشهرPF040-9176439827محمد گل افزا40

بوشهرPF041-9174022818جالل رستمی41

بوشهرPF042-9173760814احمد شهبازی زاده42

بوشهرPF043-9172354020مهران آتشی43

بوشهرPF044-9386362741محمدجعفر دهقانی44

بوشهرPF045-9178721162حسین بختیاری45

بوشهرPF046-9138793212حسن شیرانی کریجه46

بوشهرPF047-9171864898جاماسب برومندزاده47

بوشهرPF048-9172410391رامین کاظمی پردنجانی48

بوشهرPF049-9173770783سیدمختار هاشمی تنگستانی49

بوشهرPF050-9169905608کامران شیرانی لپری50

بوشهرPF051-9171865710حمید شیرانی تک آبی51

بوشهرPF052-9389368438فرشاد اسدی کلمتی52

بوشهرPF053-9171786361حبیب جهاندیده53

بوشهرPF054-9396268955بیژن اجاللی54

بوشهرPF055-9179728318خالد سلمان زاده55

برازجانPF056-9173730383علی اکبر کوکبی56

بوشهرPF057-9107010049اسماعیل جوکار57

بوشهرPF058-9179229522محسن زمانی58

بوشهرPF059-9170806788محمود حسینی مالئی59

بوشهرPF061-9179226051محمود نوذری60

بوشهرPF062-9196342431ابوالقاسم بازیار61

بوشهرPF063-9173779414مراد رشیدی اوندی62

بوشهرPF064-9113316813ابراهیم همدمی63

بوشهرPF065-9171756518میثم مقاتلی64

بوشهرPF066-9176421458عباس پژنگ65

بوشهرPF067-9126604295محمدعلی صادقی افجه66

بوشهرPF068-9170992932مسعود افشار67

50گناوه خیابان جمهوری اسالمی فرعی فتح المبین کوچه فردوسی پالکPF069-9171784170مهدی احمدی68

بوشهرPF070-9173704112محمود خزایی69

بوشهرPF071-9172361565علیرضا سلیمیان70
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بوشهرPF072-9173779508میالد کشفی بوشهری71

بوشهرPF073-9171754643احمد رضائی72

بوشهرPF074-9177720967میالد فروزانی73

بوشهرPF075-9381097472علی موجی74

بوشهرPF076-9171765568عبداالمیر آقاجان پور عربی75

بردخون خیابان امام پشت حسینیه امام حسن مجتبیPF077-9173718840عبدالمهدی واعظ76

10کنگان بنک خ امام صادق نبش فرعیPF078-9179983200نعمت اله نادری توابع 77

 10کنگان بلوار پاسداران فرعی PF079-9144821003سیدمحسن حسینی78

کنگان خیابان نماز نبش فرعی اول درب دومPF080-9173722569محمد فرهودفر79

کنگان شهرک پریشانی روبرو اداره راه و ترابریPF081-9171788211غالمرضا نیک نژاد80

برازجان خ فنی و حرفه ای خیابان دانا کوچه چهارم نبش چهارکوچه اولPF082-9171707098صدراله حشمتی81

جم بهارستان ک صاحب الزمان PF083-9176421130سیدجالل حسینی مقدم82

12برازجان خیابان سازمانی ک شهید جمشیدی پPF084-9173732254مهرداد نیکنام83

 نبش کوچه سوم13کنگان محله منصور آباد خیابان غدیر فرعی PF085-9216587058علی سعیدی84

16جم جاده فرودگاه کوچه بهارPF086-9171741519حسین رضا افروخته85

برازجان خیابان فنی و حرفه ای روبرو اداره محیط زیستPF087-9173774259قاسم مختاری86

جم روستای بابا مبارکی نبش کوچه آزادیPF088-9171789410محمد حمزوی87

جم روستای بابا مبارکیPF089-9173777559مهدی محمدی88

جم روستای بابا مبارکی کوچه نیایشPF090-9171865806روح اله کیانی فر89

جم محله بهر باغ کوچه ایثارPF091-9177733909عبدالحسن رفیعی پور90

برازجانPF092-9172354778عباس احمدی91

کنگان خیابان دارایی خیابان امیرکبیرPF093-9173752610علی قنبری92

جم بهارستان ک شهید خاتمیPF094-9172363484علیرضا سلگی93

برازجان خ کریم آزاد روبرو سه راه امیرکبیرPF095-9173721371مهدی حیدری94

 امام کوچه پشت حسینیه الزهرا2برازجان فاز PF096-9173763375عیسی کرمی95

2بوشهر کوی دواس ک اعتمادان PF097-9177736306مسلم غالمحسین فرد96

بوشهر خ عاشوری ک هتل یاسPF098-9174003025حمیدرضا سعیدی پور97

بوشهر خ عاشوری ک هتل یاسPF099-9179069770غالمرضا باختر98

شهرستان جم کنار ایران خودروPF100-9138848037سجاد رفیعی بلداجی99

شهرستان جم کنار ایران خودروPF101-9139796846موسی رحمانی بلداجی100

شهرستان کنگانPF102-9171786844احمد میری101

شهرستان کنگانPF103-9174037216علی حسینی102

شهرستان کنگانPF104-9173059728عباس پارسائی103

واتسPF105-9178711290-09179058803حمزه شریفیان104 شهرستان بوشهر 

-PF106نوید مشکل گشا105

PF107-9177748792ابراهیم ستونه106

PF1089153118803عبدالمحمد رنجبر107

شهرستان بوشهرPF1099171749364مهدی گورکی108


