شرکت توزیع نیروی
برق استان چهارمحال وبختیاری
لیست سازندگان وتامین کنندگان انواع تابلو1398-
فعالیت مورد تایید
ردیف

نام سازنده/تامین کننده

نام شرکت

تلفن

آدرس

فروش تابلو های
کنتوری فلزی و

مونتاژ تابلوی

مونتاژ تابلوی

کامپوزیتی

کنتوری

ساخت
تابلوی

ساخت تابلوی ساخت تابلوی ساخت کوبیکل

امتیازسطح

اندازه گیری

توزیع

فشارمتوسط

1

آقای بهرامی

سرو ولتاژ

09131832637

بروجن قطب صنعتی خیابان کار















8

2

محمد باقری

آریا صنعت دیمه

09133813400

شهرکرد قطب صنعتی بهارستان پنجم















7

3

بهمن کریمی

الکتروشهاب

09131819279

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه 32















7

4

اصغر اعتدال پور

الکترو کاوه

09133821184

شهرکرد خیابان  17شهریور بین کوچه  17و 15















7

5

بهزاد عبداللهی

آرشین برق

09131835733

شهرکرد قطب صنعتی کوشش شرقی سروستان پنجم















7

6

مجتبی بصیرت

نیرو تابلو

09132801004

شهرکرد فن آوران روبروی آتش نشانی















7

7

نصراله محمد صادقی-ایوب عباسیان

بام رعد بروجن

09131816081

بروجن خیابان پروین اعتصامی جنب نواب















7

8

ابراهیم کریم اله

ایمن برق

09131813577

شهرکرد خیابان  17شهریور جنب بانک ملت















6

9

حسین بهرامی-عبداله سنایی

برق عرفان

09131832637

بروجن نقنه نرسیده به پلیس راه















6

10

بهزاد عبداللهی

الکترو پویا

09140205733

شهرکرد قطب صنعتی کوشش شرقی سروستان پنجم















5

11

علی رضاکبیریان

الکترو فانال

09131811751

شهرکرد خیابان  17شهریور بین کوچه  13و 15















5

12

احمد توکلی

برق صنعتی مهدی

09132801018

شهرکرد خیابان شریعتی نبش منتظری















5

13

سیدحمید ربیعیان

الکتروصنعت

09133812513

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه24















5

14

مصطفی عبداللهی

الکترو متین

09132806089

شهرکرد خیابان  17شهریور بین کوچه  9و 11















5

37

وحید مردانی

الکترودلتا

09131818111

فارسان -خیابان نواب















5

15

مسعود ریاحی

برق وصنعت ریاحی

091318101381

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه14















4

16

پیمان کیوانی

الکترو آرین

09131849044

شهرکرد خیابان  17شهریور بین کوچه  10و 12















4

17

محمد رضا طالبپور

برق صنعتی شهرکرد

09132879433

شهرکرد خیابان  17شهریور بین کوچه  8و 10















4

18

مرتضی نظر نژاد

برق صنعتی نیرو مهار

09133847487

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه9















4

19

مسلم یزدانی

مهتاب نور سامان

09133846043

شهرکرد خیابان سعدی شرقی بین کوچه  5و 7















4

20

حمید برجیان

برق صنعتی ولیعصر

09133820365

بروجن خیابان حافظ















4

21

رحمت اهلل ریسی

الکترو شفق

09131841172

شهرکرد خیابان فردوسی شمالی جنب مجتمع صدف















3

22

سعید کبیری

الکترو سپهر

09133844089

شهرکرد شهرکیان خ امام شهدای شرقی روبروی بهداری















3

کامپوزیتی

کنتوری

شرکت توزیع نیروی
برق استان چهارمحال وبختیاری
لیست سازندگان وتامین کنندگان انواع تابلو1398-
فعالیت مورد تایید
ردیف

نام سازنده/تامین کننده

نام شرکت

تلفن

آدرس

فروش تابلو های
کنتوری فلزی و

مونتاژ تابلوی

مونتاژ تابلوی

کامپوزیتی

کنتوری

ساخت
تابلوی

ساخت تابلوی ساخت تابلوی ساخت کوبیکل

امتیازسطح

اندازه گیری

توزیع

فشارمتوسط

برق صنعت هخامنشی

09131844559

شهرکرد مهدیه بلوار رهبر نبش کوچه 27















3

برق صنعتی پارس

09133810537

شهرکرد خیابان  17شهریور جنب سی مو سی تو















3

کلیک سپاهان

09133836287

بروجن قطب صنعتی بعد از نیروگاه















3

09132842518

سامان میدان بسیج کوچه شهیدحدادرویروی اموربرق















3

سامان خ امام رویروی پارک















3















3













3











1









1







1





1



1
1

کامپوزیتی

کنتوری

23

حبیب اله تاجی

24

بهرام صادقی

25

علیرضا نجفیان

35

امین کبیری

الکتروصنعت سامان

36

مهدی مردانی

کیاصنعت برق

09131800913

38

هاشم الماسی

تابلو هاشم الماسی

09133831362

لردگان-قطب صنعتی

39

علی فرامرزی

الکترو صنعت آراد

09134837110

فارسان  -فیل آباد-خیابان ملت



26

بهنام ریاحی

البرز الکتریک

09133823006

شهرکرد خیابان  17شهریور بین کوچه  12و 14





27

بهزاد ریاحی

الکتریکی البرز

09131813630

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه14







28

ابراهیم کریمی

شهاب الکتریک

09131819278

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه32









29

سعید علیدادی

اریا نیرو

09133810211

شهرکرد خیابان  17شهریور روبروی بانک ملی











30

فرهاد ابراهیمی

نیروسان

09103120078

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه13













31

حسین کریمی

الکترو استار

09131833569

شهرکرد خیابان  17شهریور جنب بانک مهر اقتصاد















32

محمود قاسمی

الکترو پویا

03832222501

شهرکرد خیابان سعدی سه راه سینما















1

33

فرشید اکبر پور

الکترو دلتا

09132839029

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه7















1

34

سجاد اکبر پور

ایمن تابلو

09133820943

شهرکرد خیابان  17شهریور نبش کوچه9















1

40

رضا بهرامی

صنعت کوشان آدرخش

09131809193

بروجن -روبروی اداره دارایی















1

دفتر مهندسی ونظارت

