فهرست نمایندگان انجمن و روسای شورای هماهنگی شرکتهای توزیع کننده در استانهای کشور
ردیف

نام استان

1

اصفهان

6

هرمزگان

3

آذربایجان غربی

7

سمنان

6

چهارمحال وبختیاري

5

قزوین

4

کرمانشاه

6

همدان

4

آذربایجان شرقی

آقا فرشاد الوند

سیستان و

آقاي ابراهیم فالح

بلوچستان

پور

11
11

زنجان (ابهر)

16

کردستان

13

خراسان رضوي

17

گیالن

16

مرکزي

نام مسوول
آقاي سید
مصطفی حسینی
آقاي غالمرضا
احمدي
آقاي هوشنگ
اکبرزاده
آقاي محمد
منتظري
آقاي فرشاد
دهداریان
آقاي بهروز
هاشمی
آقاي وحید رفیعی
امامزاده

آقاي محمد فرخ
الماسی راد

آقاي فرهاد
قارداشخانی
آقاي حمیدصحت
آقاي مجتی
جاللیان
آقاي فردین
اردالن
آقاي مهرداد

شرکت

تلفن

ارسا گاز

131-76645554

پارس گاز

145-5555176

فاکس
131-76645554
131-76677146

همراه
14131147611

نشانی
اصفهان–جاده اصفهان شاهین شهر-بعد از پمپ بنزین تاج-اولین تقاطع61-متري جنب
سردخانه بهار-شرکت ارساگاز ک پ6336165375 :

145-5555176

14143514666

بندر عباس-میدان دفاع مقدس-بعد از میدان میوه و تره بار-جن

177-36463673

14173154376

ارومیه – کیلومتر  16جاده طال تپه

پرسیایرانگاز

163-33333111

163-33364616

14165433144

سمنان – کیلومتر  4جاده نظامی –ص پ 36176-716

اتان

131-76777717

131-76771661

14166613437

اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی –پلیس راه فاز 6کد پستی6615465444:

پرسیایرانگاز

166-36343666

166-36346654

14114344465

قزوین – کیلومتر  16جاده قدیم تهران 371661653

پرسیایرانگاز

163-37641615

163-37641633

14171744616

کرمانشاه – کیلومتر  5جاده سنندج

161-36677461

14117563156

همدان – بلوار تهران – روبروي گمرک سه راه گراچاقا

171-37614111-3

171-37614111

14166464467

تبریز -جاده آذرشهر-ابتداي جاده پتروشیمی -روبروي پمپ بنزین آزادي

167-33635346

167-33614116

167-33614111-3

167-33613644-6

14116511741

زاهدان – کیلومتر  3جاده کرمان – نرسیده به آموزشگاه شهربانی – ص پ 46136-531

پرسیایرانگاز

پرسیایرانگاز
پرسی ایرانگاز
پرسیایرانگاز

177-36463641
177-36463671-6

161-36674433
161-36677441

167-36667663

14164777345

ابهر – کیلومتر  4جاده ابهر به تاکستان – جن

14166417163

بیجار – روبروي میدان بار
مشهد کیلومتر  16جاده فریمان ایستگاه تپه سالم ص پ41346-1441:

پرسیایرانگاز

167-36667663

پرسیایرانگاز

164-36663434

164-36666161

بوتان

161-35145647-6

161-35145647-6

14161517466

بوتان

113-66116646

113-66116646

14113365143

بوتان

165-66643164

165-33131566

14161513436

167-36667316

شرکت پارس بتون

تلمبه خانه – شرکت نفت ص پ 4

رشت میدان رازي – کیلومتر  3جاده جیرده – شهرک صنعتی سفید رود – میبدان سبوم
دست چپ

rasht@butaneco.com

اراک – کیلومتر  16جاده بروجرد – جن

ایستگاه سمنگان – ص پ 335

1

کرمانشاهی
آقاي سلیمان

15

خوزستان

14

مازندران

16

ایالم

14

کرمان

آقاي محمد اکبري

61

خراسان جنوبی

خانم مهناز تلواري

61

لرستان

آقاي رضا شمسی

66

یزد

63

فارس

فخري
آقاي محمد حسن
عنایت زاده
آقاي محمد رضا
ریزه بندي

آقاي مهدي
بهزادي
آقاي عزت اله
گورهانی

151-33345115

14146166463

اهواز – کیلومتر  6جاده خرمشهر – ص پ 1615

111-36371356

14113136711

باقر تنگه بلوار شهید سرلشكر بابایی ص پ 357

پگاه گاز

167-33331166

167-33336664

14161713174

ایالم-کیلومتر 6جاده تهران

جیرفت گاز

137-36766167

137-36753364

14163616415

کرمان -خیابان بهمن یار -نبش کوچه  – 66پالک  -3واحد  -3ک پ 454566467

بوتان

165-36361411-7

165-36361411

14161516364

بیرجند – کیلومتر  16جاده اسدیه ( جاده مرگ ) – ص پ 165

155-33731653

155-33731656

14153541464

خرم آباد -کیلموتر  16جاده کوهدشت -شهرک صنعتی شماره  -6ص پ 56136-733

136-34665753

14133614371

یزد – کیلومتر  6جاده فرودگاه

141-36765166-4

141-36765166

14141644643

شیراز-کیلومتر  5جاده اصفهان شهرک اکبرآبادص پ41766-743

161-35666141

161-35666143

14166131467

مشهد – کیلومتر  1جاده قوچان – مقابل سه راه دانش

300-44664433-2

300-44664434

35101012190

بوشهر – جاده برازجان –  2كيلومتر بعد از پليس راه قديم

پرسی ایرانگاز

176-33646671

176-33646671

14173661656

6کیلومتري جاده اردبیل-تبریز کدپستی6516573357

لرد گاز

114-36761116

114-36734643

14113464417

فر گاز

165-35513567

165-35516366

14166574171

پرسی ایرانگاز

161-55616316

فر گاز

166-33653777

بوتان
پرسی ایرانگاز

بوتان

اتان
پرسی ایرانگاز

67

خراسان شمالی

آقاي محسن تقدمی

فرگاز

66

بوشهر

آقاي امیر محمد شاه

لیان گاز

65

اردبیل

64

گلستان

66

البرز

64

تهران

31

قم

31

چابهار

آقاي بایرامعلی
عابدي

151-33345114
111-36371356
111-36371356

136-34611161
136-34665751

گرگان -خیابان جمهوري اسالمی -پائین تر از هتل طهماسبی -جمهوري نهبم -روببروي
آقاي علی ستار زاده

منازل سازمانی شرکت نفت -ساختمان مشترک دانه هاي روغنی و لرد گاز
کدپستی 74145-77164

آقاي علیرضا
آرازش
آقاي رضا غفاري گل
افشانی

آقاي مجید
عباسی علمداري
-

-

-

161-55616316
161-55616644
166-33653341
-

14164416664
14161634156
-

کرج -جاده مالرد -بعد از انبار نفت ایستگاه منظریه 15 -متري حباف خیاببان فرگباز-
شرکت فر گاز
تهران -شاد آباد -خیابان  14شهریور -خیابان پرس گاز جنبوبی -جنب

شبرکت آردل-

شرکت پرسی ایرانگاز
قم -جاده قدیم اصفبهان -کیلومتر  -61بعد از روسبتاي طایقان -سمت چپ -شببرکت
فر گاز -کد پستی 3435163367
-

2

