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˝˝10سال24ماهآیدین کار ارس280
˝˝10سال24ماهپیشگامان تابلو نوین اسپادانا281
˝˝10سال24ماهصنایع برق سامان دلتا282
˝˝10سال24ماهتابلوسازان ایمن برق آسا283



˝˝10سال24ماهایمن سپاهان تابلو284
˝˝10سال24ماهپرگاس برق قائم285
˝˝10سال24ماهماهان تابلو سپند آزما286
˝˝10سال24ماهتابلو دانش البرز287
1011/40981398/7/24سال24ماهتوسعه صنعت دایان288

˝˝10سال24ماهپرشین صنعت ایرانیان289
˝˝10سال24ماهالکترو ممتاز پیشه290
˝˝10سال24ماهپیشرو تابلو سهند291
˝˝10سال24ماهپارس صنعت نوین جلگه خوزستان292
˝˝10سال24ماهمگا تابلو بابلسر293
˝˝10سال24ماهالوند تابلو مبتکران صنعت294
˝˝10سال24ماهصدرا نیروي البرز295
˝˝10سال24ماههمیار صنعت رستاك296
˝˝10سال24ماهعمران پرداز گیالن زمین297
˝˝10سال24ماهآذر پانل نیرو298
˝˝10سال24ماهطراحان برق آسا299
˝˝10سال24ماهآذرخش تابلو ساوج300
1011/5021399/2/14سال24ماههیرمند تابلو پارس301

˝˝10سال24ماهپویش صنعت دوار302
˝˝10سال24ماهایمن سازان هوشمند خوزستان303
˝˝10سال24ماهکیان ترانسفو 304
˝˝10سال24ماهفرانیرو صنعت بارز305



˝˝10سال24ماهپرتو ایمن رعد شرق306
˝˝10سال24ماهکنترل برق صنایع پارس307
˝˝10سال24ماهطیف صنعت برق شهاب308
˝˝10سال24ماهشفق نیرو یزد309
˝˝10سال24ماهبهینه صنعت آرمان310
˝˝10سال24ماهپیمان رعد غرب311
˝˝10سال24ماهالکترو هادي اسپادانا312
˝˝10سال24ماهپارسیان تابلو آریا313
˝˝10سال24ماههیراد سپهر314
˝˝10سال24ماهپارس توان گستر امروز315
1011/41601399/10/1سال24ماهباختر تابلو کرمانشاه316

˝˝10سال24ماهابداع صنعت برق317
˝˝10سال24ماهرادین نیرو سپنتا318
˝˝10سال24ماهالکترو برق اهواز319
˝˝10سال24ماهسگال تابلو مهرگان320
˝˝10سال24ماهتهران گستر صانع321
˝˝10سال24ماهتابلو صنعت قدرت322
˝˝10سال24ماهصنعت گستر مهریز323
˝˝10سال24ماهبرق صنعتی رعد صنعت ماهان یزد324
˝˝10سال24ماهجهان نیرو سبالن325
˝˝10سال24ماهنیرو رسان میبد326
˝˝10سال24ماهبرق صنعتی خزر327



˝˝10سال24ماهکنترل نیرو سینا328
˝˝10سال24ماهتسال برق نقش جهان329
˝˝10سال24ماهتابلو برق طلوع330



فکستلفنکد پستیآدرسنام مدیر عاملنام شرکتردیف

75149773770771457458607714574587بوشهر - جاده نیروگاه - شمال زندانعبدالصمد موذنیصنایع برقی بوشهر1
- پالك 50جواد اسماعیل لوپارسیان تابلو فجر2 - شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نخلستان - گلشید 6 11459438330215623539502156235398اتوبان خلیج فارس (تهران ، قم)
، بلوار ملیکا ، خیابان ملیکا دومجواد قربانیالوان تابلو3 76171999760214447904902144479049کرمان ، شهرك صنعتی شماره 2
شماره 26یونس بهبوديآذر تابلو توان4 51796461970413447856604134473522تبریز ، اتوبان شهید کسائی ، روبروي الله ، منطقه صنعتی شهید مدنی ،فاز 2
جاده برازجان-گناوه ، شهرك صنعتی برازجاناکبر هوشنگیهومن گستر دشتستان5 0773422529607734230555ــــــــبرازجان ، کیلومتر 5
49761698930173331339301733313394گلستان- گنبد کاووس- شهرك صنعتی آقچلیبهنام غالمیانالکترو رعد گلستان6
33931647740218832672402188861835شهرك صنعتی عباس آباد- بلوار ابن سینا-بلوار خیام- پالك 929سید حسین تدینیآریا صنعت ارم7
33616597110264422145002644221453آزادراه تهران-قزوین، هشتگرد، شهرك صنعتی هشتگرد، میدان مادیران، فاز 4، خیابان بهشتپرویز فرخیصنایع برق مدرن نیرو8
31979963740263476063002634760629کرج ، کمالشهر ، شهرك صنعتی بهارستان ، گلستان پنجم ، پالك 86سید عبداالمیر وسمه ايتابش تابلو9
37614145430215641831102156418310جاده قدیم قم-ساوه ، بعد از رباط کریم ، شهرك صنعتی پرند ، انتهاي خیابان نوآوران ، نوآور 8عبدالرضا موالئیپارس صنعت پرند10
48918499650173442244401734424730استان گلستان - شهرستان بندر ترکمن - خیابان پاسداران نبش پاسداران نهمسیدعلی بابا عابدین خواهعابد خزر11
خزر آباد - نرسیده به هنرستان فیروزیانیوسف زیاريفنی مهندسی تابش رعد مازند12 48161179190113303300201133033003ساري - کیلومتر 7
75177643760773344682007733444235بوشهر - شهرك صنعتی بوشهر2ماشاءاله شریفیاننیرو ساحل بوشهر13
81594833710313572274702189771739اصفهان - بزرگراه شهید چمران جنب بانک ملیاصغر شریفیفنی مهندسی صنایع برق اصفهان تابلو14
49311694960173453369501734533694گلستان- شهرستان آق قال - شهرك صنعتی آق قال - فاز سوم تولید پنجعلی اکبر غالمیبهبود تجهیز صنایع گلستان15
- خیابان کاوشگران - خیابان سردارانبهرام شیرعلیاراك تابلو16 38199546190863413238908634132189اراك - شهرك صنعتی شماره 1
بزرگراه آسیایی - کوچه ي کوي صنعت - قطعه سوم - سمت چپسید حمید حسنی ناصرمهندسی کیان تابلو17 93551338320513160305131603مشهد - کیلومتر 12
16587691610217734927202177349767تهران- خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان شهید بذرافشان - پالك 4مهدي سید احمدیانپنج تاش18
34319564850283222313802832229171شهر صنعتی البرز -خیابان بیهقی -نبش حدید طبريصفت اله حسین خانیتوان تابلو19
، پالك 28حسین میرزائیرسانش انرژي نوین20 14739591770214400253502144002534اتوبان تهران -قم ، شهرك صنعتی شمس آباد ، بلوار نخلستان ، کوچه گلشهید 8
- پالك 4سید مهدي حسینیمهندسی ایران برق21 86176967110315323717503153237175شهرضا - شهرك صنعتی سپهر آباد - خیابان 8
- میدان تالشسید حسین هاشمیآرتا توان تابلو22 56181874410451838329804518383299اردبیل - شهرك صنعتی شماره 2
، پالك 2مجید قمشلونوین طرح نیرو پارس23 18341648330215623175002156231752اتوبان تهران-قم ، شهرك صنعتی شمس آباد ، بلوار بوستان ، گلبن 19
فرانیر)24 14358556430218861731302188039111تهران - خیابان مالصدرا - خیابان شیخ بهائی جنوبی - کوچه مفتاح - پالك 19فرامرز فقیهیفن آوران راهبردي نیرو (
- طبقه اولاردالن دیلمیصنایع بین المللی برق ارس25 1584774855021884224402188833070تهران - خیابان کریمخان زند - نبش سپهبد قرنی - شماره 196
81437535110313220112003132216475اصفهان - شهرك صنعتی جی - خیابان سوم - پالك 45احمد رضا چنگیزمهندسی پاوران کنترل سپاهان26
- پالك 481محمد جواد ایرانیبهساز تابلو آسیا27 - تالش 4 35931483410233458392502334584201شهرك صنعتی ایوانکی - فاز 2
19916434810218803095402188031833تهران - خیابان مالصدرا - شیراز شمالی - کوچه غفوري - پالك 17محسن نجاتیانتأمین تابلو28

مشخصات شرکت هاي تولیدکننده تابلوهاي برق و پست هاي کمپکت



14388953810218833137702188331373تهران - یوسف آباد - خیابان جهان آرا - خیابان شهید قدس میرحیدري پالك 67علی اوسطی آشتیانیتولیدي مهندسی آشتیان تابلو29
19199136610212640346002126403466اتوبان تهران ، ساوه - مأمونیه - خیابان 13محمد مالکیتابلو صنعت توان30
متري گلستان شرقی - پالك 140حبیب صالحینواوران برق آریا31 14766836610214448177002144430241تهران - بزرگراه همت - سردار جنگل - خیابان 35

فکستلفنکد پستیآدرسنام مدیر عاملنام شرکتردیف
37614153860215641885602156418862رباط کریم - شهرك صنعتی پرند - انتهاي بلوار صنعتگران - پالك 1احمد مؤمنینیرو سازه پرند32
جاده رشت به قزوین - پشت پمپ بنزین دولت آباد - بن بست نورمحمد شاعريالکترو توانساز33 41939748550133366711401333665070کیلومتر 5
33569320010216544623002665446231شهریار - جاده کهنز - بعد از سه راه شاهد شهر - اول جاده خلج آباد - پالك 2مهدي خورچه فراهانیفراهان تابلو ایرانیان34
متر بعد از پلیس راه - مقابل معدن بنیاد بتن - شرکت اخگر کار آملمحمود رضازادهمهندسی برق اخگر کار آمل35 جاده آمل ، تهران - 200 46141789540121238233701212382060آمل - کیلومتر 11
43371857990133388390301333883904رشت - شهر صنعتی - ورودي اول - اول جاده نیروگاهرجب جعفري بهدانیتولیدي دانش نیروي گیالن36
0133311454001333122179ـــــــــرشت - جاده انزلی - طالب آباد - روبروي شرکت الك سیمرضا علی اکبر مهرتعاونی صنایع برق خزر37
- خیابان یاوران 7محمد غیاث آباديصنایع برق زنگان پارس38 (علی آباد) 0243222195402432221489ـــــــــزنجان - شهرك صنعتی شماره 1
- طبقه 4محمد کریمیایران تابلو39 19379137370212764700002122695439تهران - چیذر - میدان ندا - ساختمان شاب - پالك 58
- پالك 100اردوان اسکندريجابون40 اتوبان کرج به قزوین - شهرك صنعتی بهارستان - گلستان 6 14357733160218888055002188880484کیلومتر 85
- پالك 24حامد جهانگیريفنی مهندسی ماهان الکتریک پارتاك41 جاده علویجه - شهرك صنعتی بزرگ اصفهان - خیابان کارآفرینان 12 0311951212503119512126ـــــــــاصفهان - کیلومتر 12
51769395190413425356604134253713تبریز - جاده آذرشهر - نرسیده به سه راهی پاالیشگاه - خیاالن بوتان گاز - نبش کوي صفافرید احمدزادهپارس منبع نیرو آذرخش (پارس منا)42
- پالك 157محمود مؤمن زادهفرانیرو صنعت پیشرو43 14347136610218552602185527110تهران - جاده خاوران - بعد از پلیس راه شریف آباد - شهرك صنعتی عباس آباد - بلوار سعدي (22)
71397766490712330985607132305435شیراز - شهرك بزرگ صنعتی شیراز - فلکه ابتکار - ضلع شمالی کارخانه قند خرماي مینو - خیابان 809ابوالفضل معمارپورفازگستران تابلو فارس44
- علی فتح اله زادهتال ایران45 آفریقا - طبقه 4 - ساختمان 29 - پالك 62 استان تهران - تهران - بلوار آفریقا - پایین تر از اتوبان حقانی - نبش خیابان 25

C4 و D4 واحدهاي
15179448490218608518302188648253

- نبش کوي یکم پالك 1044علی اربعهصنعتی تابش تابلو شرق46 33931648680213642521002136425212تهران - جاده خاوران بعد از پلیس راه شریف آباد - بلوار خیام - خیابان جامی شمالی 4/2
11459531190212208874002122088740شهرري - باقرشهر - جاده قمصر - خیابان انرژي - روبروي باسکول کوثر - پالك 139غالمرضا شریف تاجیکتوان صنعت رعد47
3189833351026378500682026378500687کرج - ماهدشت - شهرك صنعتی سرداران - خ ششم شمالی - انتهاي کوچه اول شرقیعلی ایزدیارصادق نیرو آرین48
71697543210711873216707118732994شیراز - کمربندي عادل آباد - بلوار خرمشهر - روستاي خاتونک - جنب حسینیه سیدالشهداءاصغر عبدالهیفارس تابلو49
19698331110218864428502188644298شهرك صنعتی ایوانکی - بلوار صنعت - صنعت 11سهراب مجیديمهندسی پرشین تجهیز نیرو50
- خیابان صنعت 3حسین صمدي رادمهندسی سینا صنعت تابلو51 61838951570613222561806132225512اهواز - شهرك صنعتی شماره 3
متري اولحمید منتظري هدشیالکترو کویر52 15187138110218879648602188789448یزد - شهرك صنعتی یزد - بلوار کاج - 24
- واحد 6علیرضا داوديواناشید53 33616555470264422615702188733095تهران - خیابان سهروردي شمالی - کوچه تهمتن - پالك 6
47471689760113207333001132073329بابل - شهرك صنعتی منصور کندهیاسر حسین زادهفرمان گستر عالی قاپو54
19688534110218865622502188786407اصفهان - شهرك صنعتی جی - خیابان چهارم - نبش فرعی هفتمعباس نقش نیل چیتولیدي و پیمانکاري تاسیسات برقی یم55
و 12مهناز محمد پور رودبارکیتولیدي و صنعتی پارس سوئیچ بورد56 متري ایرج شمالی - پالك 11 11339331460216670701002166705904تهران - خیابان دماوند - خیابان شیدایی - پنجم شرقی - 12
- پالك 919غالمعلی قاسمیتابلو سازان جاسب57 - انتهاي خیابان شهید بروجردي - کالهدوز 9 37381157630253334282902533342829قم - شهرك صنعتی شکوهیه - فاز 2



89159343390353825038003538249166یزد - شهرك صنعتی مهدي آباد - پشت میدان تره بار - خیابان اطهر - جنب شرکت شیر نشاطعلی نیکزاد دهجینیرو سامان خاور58
و 68علی جواهري رادصنعت نیرو59 - بین آزادي 66 91871136550513657000905136679980مشهد - بلوار آزادي (جاده سنتو)
- خیابان اولسید عبدالزضا بدراروند نیروي دز60 جاده شوشتر - شهرك صنعتی شماره 1 64631119600614254713106142547109دزفول - کیلومتر 5
1372189550411444310504114482703اتوبان شهید کسائی - جنب زیرگذر الله - کوي صنعتی شهید مدنیایوب پاسدارتابلو سازان سهند(زیمنس تابلو)61
33311967510264531001702645310019اتوبان کرج قزوین - بین پل هشتگرد و نظرآباد - ضلع جنوبی اتوبان - شهرك فخر ایران - سالن شماره 6حسین سروشایستا نوآوران نیرو62
19958338530218861591002188615911شهر قدس - بلوار تولیدگران - خیابان صنعت ششم - پالك 18کاظم گرامیپشتیبانی صنایع63
اتوبام قائمشهر، ساري - جنب کارخانه فرش ساوینسید رضا طباطبایی زواره کاشانیالکترو تابلو64 47691196940114219386801142193066کیلومتر 15



فکستلفنکد پستیآدرسنام مدیر عاملنام شرکتردیف
جاده سقز بوکانعبدالرحیم ایزدپناهفراز کنترل سقز65 66817373970874222347908742223547کردستان- سقز- شهرك صنعلی قهرآباد- کیلوملر 5
19919453630218878686802188789898تهران - میدان ونک - ابتداي خیابان مالصدرا - شماره 3اسمعیل پورطاهریانفنی مهندسی فاز کار66
15619378130217764992102177635722نرسیده به رباط کریم - شهرك صنعتی نصیر آباد - میدان شقایق - خیابان شمشاد - خیابان سرو پنجم - پالك N13,N14عباس شهیديمظهرنور67
- واحد 5جانس آودیانصنایع برق هایبرد68 - طبقه 3 15677186530218840585302188452732تهران - خیابان مطهري - بین سهروردي و ترکمنستان - پالك 59
- روبروي ایران خودرو کاردانیمحمود معصوممهندسی نوین مبنا69 75167544370771555505007713530234بوشهر - خیابان طالقانی - (صلح آباد)
89471837830212203549902122010016منطقه ویژه اقتصادي یزد - شهرك صنعتی خضرآباد - بلوار تجارت - تجارت یکمحسام الدین توکلیساخت تجهیزات برقی لنا یزد70
متري - روبروي آهن فروشی حجتیرضا تاکیبرق آوران تاك صنعت البرز71 86137333910315866310003153241841اصفهان - شهرضا - مجتمع کارگاهی امیر کبیر - آخر فاز دوم - بلوار 45
67147648480833722005208337229662کرمانشاه - خیابان معلم غربی - پل اجاللیهحسن حاجیانمهندسی پروسکه72
- خیابان کارگر - انتهاي خیابان هشتمعلیکرم صابريصنایع برق کیهان نیرو73 75138756670771252473707712524737بوشهر - شهرك صنعتی شماره2
88716737680383423491803834223031چهار محال و بختیاري ، بروجن، شهرك صنعتی خادم القرآنی، بلوار کار بیست متري پروانهعلی بهرامیسرو ولتاژ74
جاده برازجان به شیرازعبدالناصر بهادرتولید  تابلوهاي برق صنعتی بهادر75 75618369670773424381907734243826برازجان - کیلومتر 2
31641157930216543670002165433200شهریار - شهرك صنعتی صفادشت - خیابان نهم غربی - سمت راست - پالك 127محمد حسین رعیتی بناد کوکیغرب تابلو کرج76
- واحد 104سید محمود رحمتیایمن ایستا الکتریک77 - پالك 24 پانزدهم) 15138135110218870813602188708135تهران - خیابان وزرا - خیابان احمدیان (
108616407130315475953603154750236اصفهان - آران و بیدگل - شهرك صنعتی سلیمان صباحی - انتهاي بلوار یکمسیامک حاجی قدیريبرق صنعتی مبتکر کویر78
- ابتداي شانزدهم غربی.غالمرضا محسنی نژادتولیدي صنعتی حفاظ فرمان79 87317538710315553505903155515008شهرك صنعتی راوند کاشان - بلوار شماره 2
53617368680413420150904134204410تبریز - شهرك صنعتی شهید رجایی جنوبی - خیابان سی متريحسین داورسهند توان تبریز80
48491595330113334582501133345823ساري - جاده دریا - شهرك صنعتی آکند - شرکت خزر برق ساحلسید مسعود تقويخزر برق ساحل81
33731336190213623239602136232596ورامین - خیرآباد - پشت پمپ بنزین دوم - شرکت وارنا تابلو فجرحسینعلی رجاییوارنا تابلو فجر82
-پالك 12حسین مهرابی زاده هنرمندرسا صنعت آپادانا83 81799585610313572405003146412623اصفهان - شهرك صنعتی سجزي - خیابان سوم 2
33661764710263425530302633320853استان البرز - کرج - جاده قزلحصار - خیابان اکسیژن - پالك 3جمشید قبادپورطبرستان تابلو آریا84
جاده تهران - نرسیده به سه راهی اهر - کوي صنعتی مخترععلی الهامی انوربرق آسان تبریز85 51591318860413637341104136373548تبریز - کیلومتر 8
- واحد 4ایرج محمدينکا نوین86 19387376480212665563002126655058تهران - قیطریه - تقاطع بلوار کاوه شمال و اندرزگو - خیابان قیطریه - پالك 45
91756931130214425813902144258159مشهد-بزرگراه شهید کالنتري-حد فاصل میدان جهاد و میدان جمهوري-گروه مهام شرقمحسن شادمانفن آوران صانع شرق87
جاده بیستون - شهرك صنعتی فرامان - خیابان ایثار 4جواد هاشم پورصنایع برق فرامان88 67441311630833473387108334733871کرمانشاه - کیلومتر 15
31438763470263445073302634450758کرج - ماهدشت - شهرك صنعتی سرداران - خیابان دهم جنوبی - خیابان میالد  پالك15آرش باستانیشارفن تابلو89
- پایین تر از سه راه اندیشه - جنب اداره برق مالرد - پالك 144رضا حق بینرعد گستران حق بین90 33517196960216519426202165194262تهران - مالرد - بلوار رسول اکرم(ص)
85131143110314229015003142290314اصفهان-چهار باغ عباسی-چهار راه تختی-جنب پارکینگ ذوب آهن-پالك 1026مرتضی شکرانیحفاظ الکتریک صفاهان91
75318563850772322265007723232650گناوه - شهرك صنعتی  ریگ -فرامرز خرم آباديتعاونی تابلوسازي برق فرامرزي (پدیده)92
53816383710414242059504142483381شبستر - شهرك صنعتی شبسترمحمد نجاتی داریانبرق گستر دریانی93



کیلومتر بعد ار پلیس راه جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - خیابان مریخ - خیابان صنعت شرقی - پالك 174رضا ملّا سعیديفنّی مهندسی بشري سازه94 19778188510217626263602176262263تهران - 3
شهرك صنعتی جی - خیابان یکم - نبش فرعی یکممحمود خوانساريآلفا برق95 81736347410313572372803135723730اصفهان –
37614173930215641741702156417107جاده ساوه - شهرك صنعتی پرند - میدان فن آوري - خیابان گلدیس - قطعه b73سعید طاهرژوبین صنعت توان96



فکستلفنکد پستیآدرسنام مدیر عاملنام شرکتردیف
76149499990218216300002182163777کرمان - کیلومتر یک جاده زرند - کرمان تابلوخانم عفت ایزد خواه کرمانیکرمان تابلو97
- پالك 7مهدي مسائلیپردیسان فن آوران نیرو98 81379961870313338600703133373013اصفهان - خیابان مسجد سید - خیابان پنج رمضان - کوچه فردوسی 24
جاده شهید کالنتري - پالك 191یوسف خالداري خامنهآذر تابلو نیرو صنعت ارومیه99 57361457460443242681504432426776ارومیه - کیلومتر 3
- پالك 104اصغر ولی پورآسیا بهین برق100 14736863530214400052002144094160تهران - فلکه دوم صادقیه - بلوار اشرفی اصفهانی - نبش گلستان 30
آذر101 نیرو اسدیثمین باقر - پالکمحمد گلشید۵ - جنب نخلستان - بلوار آباد شمس صنعتی - شھرک قم اتوبان -کیلومتر 18341773790215623030002156230302تھران
متري اصلی - سی متري چهارم شمالیسید محمد ریحانی نیاآذر فنون تابلو102 53751833890218817323702188173510جاده تبریز-آذر شهر - شهرك صنعتی شهید سلیمی - انتهاي 45

65146433940813252240508132526733همدان - شهرك صنعتی بوعلی - بلوار یکم - خیابان دهمغالمرضا سلطانی صحتآرین الکتریک غرب103
79158381690763351050002189770528بندر عباس - شهرك صنعتی شماره یک - روبروي رستوران سبزکاظم متوصل الحسینیمجتمع تولیدي صنعتی بیتا برق جنوب104
جاده ورامین - قلعه نو - شهرك صنعتی عشق آباد - نبش خیابان هفتم - پالك 54داود آذربخشتابلو پارس آذر105 18441651810213669505902136695058تهران - کیلومتر 12
53818553650215643059502156430595رباط کریم - روبروي سازمان تامین اجتماعی -شهرك صنعتی - قطعه ي شماره 14محمد عبديایرسا گستر نورآسا106
76171993910343338608703433386528کرمان - شهرك صنعتی خضرا - بلوار ملیکا - خیابان بنفشه - نبش 33حبیب اهللا قاسمی پورشرکت سامانه توسعه صنایع برق پاد107
- پالك 2حمید حالجی قهیمیهن تابلو فجر108 D50 33191897350214800082002155271464تهران - شهرك صنعتی پرند - خیابان گلزار - نبش خیابان گل آذین - قطعه
جاده مهاباد - روبروي کارخانه آرد فردوس - ابتداي جاده آغچه قلعهسام عماديزاگرس تابلو دي109 57351319780443242556404432425618آذربایجان غربی - ارومیه - کیلومتر 2
شهروند شهردارياسماعیل عطار موسويآذر نیرو مراغه110 CNG 55139576940421227486704212276129اتوبان مراغه تهران - جنب جایگاه
متري سینا - بین تقاطع اول و دوم - پالك 136حسین دهقانیتابان تابلو شرق111 جاده آبعلی - شهر صنعتی خرمدشت - 24 15896137480218830166502188820497تهران کیلومتر 23
جاده نکاامیر بهرامیتولیدي و تاسیساتی ولت تابلو112 48431854850113327227201133272274ساري - کیلومتر 3
34319534170283222388802832223724قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان حکمت هشتم - پالك هشتجعفر صداقهآرمان تابلو البرز113
71671996180343338635703433386386کرمان - شهرك صنعتی خضراء - بلوار ملیکا - بلوار شقایق - بلوار نسترن - خیابان 26/1غالمرضا سالجقه تذرجیپارسیان تابلو جنوب شرق114
71759375950713774477507137744756شیراز - خیابان وصال شمالی - جنب بیمه سالمتغالمحسین یزدانیپیمان برق الکتریک فاز115
متري فرزین - پالك 101آندره اسرائیلیانصنایع تولید برق پارس نیرو خازن116 16531351570217626671402176264799جاده آبعلی - منطقه صنعتی کمرد - خیابان صنعت غربی - کوچه دانش - کوچه 10
- خیابان دي جنوبیحمید کاظمیتوسعه پستهاي ایران ترانسفو117 4533155895024332223016024332223017زنجان - شهرك صنعتی شماره یک(علی آباد)
53551119980413244189304132441893جاده تبریز آذر شهر - بعد از پل هوایی خسرو شاه - جنب زیر گذر عابر پیادهحسین فتحی استیارآذر تابلو سهند118
متري صنعت 2سهیل تجلیلیتکساز تابلو بشل119 - خیابان 16 15316156740114243391001142433927مازندران - سوادکوه - شیرگاه - شهرك صنعتی بشل - فاز 2
- انتهاي بلوار امیرکبیر - خیابان شایگانمجتبی نظام آباديفجر تابلو مرکزي120 38199541730863413050108634130503اراك - میدان امام خمینی - شهرك صنعتی شماره1
71399374150713774258107137392183شیراز - شهرك صنعتی بزرگ - میدان پژوهش - پژوهش جنوبی - خیابان 301شکراله بختیاري نصبمهندسی صنعتی نیرو پیام شیراز121
8465195480313760902703137608552اصفهان - منطقه صنعتی اشترجان - بعد از نیرو کلر - پالك 264محمد جعفر خوش خلقتجهیزات برق و سیاالت فوالد122
14546437110218825290902188260707استان البرز - نظرآباد - شهرك صنعتی سپهر - شرکت تولید ملزومات برقامیر رضا برکتینتولید ملزومات برق123
جاده مخصوص کرجمحمد مهدي علیمرادیانایران سوییچ124 13998161110214490557102144905576تهران - کیلومتر 11
55147139860413722272704137237519مراغه - خیابان امام خمینی - جنب بازار ابزارجعفر حدیديتابان مراغه125



19916447910218854941802188549424ساوه - شهرك صنعتی کاوه - خیابان آزادي - نبش خیابان پنجمآرش نادعلیانپارس تابلو126
14786466890214400627302144006276اسالمشهر - خیابان کاشانی - خیابان سروستان - جنب صنایع چوب سرو - پالك 1علی اصغر حافظ اشتر کاتپارس نیرو تابلو127
0511666658305116572175ــــــــــــــمشهد - بزرگراه آسیایی - نرسیده به سه راه شاهد - مجمع اداري سپهر - واحد 272علی اکبر رضاپورتوسعه انرژي آییژ128
31638165560263610780902636107809کرج - گرمدره - کوچه سروستان - کوچه کانال آب - پالك 28مهدي زارعیپایا برق جاوید129



فکستلفنکد پستیآدرسنام مدیر عاملنام شرکتردیف
13857638510216663670202166616722تهران - میدان فتح - ابتداي بزرگراه فتح - جنب انبار شرکت زیمنس - کوچه دانشامیر حسین دهقانیصنعتی مهرآباد130
- پالك16آقاي مروتیصنایع برق فرزیان131 0213395509002133955090ــــــــــــــتهران - شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نخلستان - خیابان گلشید 1
- طبقه اولیوسف اصغریانایران سیبوك132 14336347310218871445102188714478تهران - خیابان اسدآبادي شمالی - نبش فتحی شقاقی - شماره 21
- روبروي رحمانیرضا یوسفیخزر برق گیالن قدرت133 43419869810133449744601334497445رشت - شهر خمام - روستاي چوکام - کیلومتر 5
41359388640133323455701333240300بندر انزلی - شهرك صنعتی بندر انزلی - خیابان زنبقعلی محمدزاده پیشوريهمیاران کنترل شبکه134
متري بنفشهسید امیر هوشنگ کالنتر زادهرانین صنعت گستر135 89471843340353727205803537273227یزد - شهرك صنعتی خضرآباد - بلوار اقاقیا - خیابان گالیول - 24
- پالك 36محمد جواد اسکندريگروه صنعتی نور نیرو برق آسا136 - خیابان امام حسن مجتبی(ع) 18431177180213668031202136680313تهران - جاده ورامین - فیروز آباد - خیابان صاحب الزمان(عج)
76171997310343245611103433386027کرمان - شهرك صنعتی خضراء - بلوار ملیکا - بلوار شقایق - خیابان 18علی جبال بارزيکرمان ولتاژ137
- پالك 1898امیر حسین پور میرزاتابلو صنعت یار138 15777331360218873777402188755124تهران - شهرك صنعتی عباس آباد - بلوار ابن سینا - خیابان چکاوك 44
0113228718901132287189ــــــــــــــبابل - کمربند غربی - توحید 34امین باباجانژاده صورتیمازیار صنعت بابل139
- خیر آباد - بعد از زیرگذر مترو باقر شهر - جعفر آباد - پالك 1مجید رجایی گلسفیديفرآیند تابلو پایا رجایی140 18151153870213311593302133119115تهران - خیابان شهید رجایی (جاده قدیم قم)
- بلوار الکترونیک - خیابان سنجش - نبش خیابان 417بهروز علی یاري شیرازيتابلو دنا141 71581858850713774551307137745515شیراز - شهرك صنعتی بزرگ شیراز - فاز 2
89471843370353727239903537272398یزد - شهرك صنعتی خضرآباد - بلوار نارون - میدان اقاقیاعلی بهروانآرمان تابلو یزد142
جاده انزلی - بعد از فرودگاه - خیابان شهید اسديفریدون منفردي کویخیتولیدي صنعتگران ماهر گیالن زمین143 0133370111901333700332ــــــــــــــرشت - کیلومتر 2
9185754840513541326205135410479مشهد - شهرك صنعتی توس - فاز یک نبش تالش شمالی - قطعه 488عبداهللا معاونمهندسی نو اختران144
- خیابان تالش 1محمد رضا امانیجهان صنعت تابلو145 61657595890613442732206134427321اهواز - شهرك صنعتی شماره 3
جاده نشتارود - بلوار شهید رزاقیاحسان ابراهیمیمهندسی و تابلوسازي برق پارس تنکابن146 46817744750115439282301154392823تنکابن - کیلومتر 5
43331784530134440405001344404050بندر انزلی - شهرك صنعتی حق رود - بلوار پامچال - خیابان شقایقعلی عسگر عبدالعلی زادهتولیدي برق کنترل نیروي منطقه آزاد انزلی147
جاده مخصوص کرج - پشت انبار صدا و سیماجعفر زارعیتولیدي تابلو برق خزان148 0263610191702636101917ــــــــــــــتهران - کیلومتر 23
43361856140133322640101333226401رشت - شهرك صنعتی رشت - ورودي اول - شمال غربی میدان اولمحمد علی افنوتنیرو سازان فومن149
41889536670133361256801333612566رشت - بلوار امام خمینی - نرسیده  به میدان گیل - نبش کوچه اللهحمیدرضا محمدي پور خاجانیبرق صنعت گیالن توان150
02637773470263777347ــــــــــــــاستان البرز - اشتهارد - شهرك صنعتیآقاي غنی پورمبنا برق البرز151
47716669540114254698801142546988مازندران - جویبار - میدان جانبازان - خیابان شهید نبی پورنادر کیانینور تابلو بابل152
46137461530114478601201144786011شهرستان محمود آباد - روستاي ترسیاب - جنب نمایندگی سایپاسعید غضنفريالکترو تابلو کاسپین شمال153
خرداد - نرسیده به دوراهی لوله دهداود برنجیکهکشان اشتیاس154 جاده نشتارود - خیابان 15 46831386660115426302301154263023تنکابن - کیلومتر 5
48467466190115222237401152227353نوشهر - خیابان شهید کریمی - کوچه شهرك صنعتیسید نورمحمد حسینی لرگانیبرق و صنعت حسینی155
0115233677901152358067ــــــــــــــنوشهر - خیابان باباطاهر - خیابان صنعت 21امین اهللا مهریاريمهریار تابلو کاسپین156
- پالك 309وحید عزت پورتعاونی سهند رسام الکترونیک157 - انتهاي خیابان شهید بروجردي - کالهدوز 2 0253334314302533343143ــــــــــــــقم - شهرك صنعتی شکوهیه - فاز 2
- طبقه 2مصطفی بامستیآداك بهین نیرو158 31459647330263441930602634208374کرج - بلوار شهید مطهري - خیابان استقالل جنوبی - پالك 253



ــــــــــــــ318881464709123605219کرج - جاده ماهدشت - خیابان جم - سمت راست - درب طوسیاسداهللا نجفیرعد تابلو البرز159
0444643362504446433625ــــــــــــــآذربایجان غربی - بوکان - شهرك صنعتی -  صنعتکده پنجماسماعیل محموديفنی و مهندسی سیستم توزیع آژند160
فنی و مهندسی پیشگامان ویرا انتقال نیروي 161

آمل
46191658660114314148101143141482آمل - جاده آمل به محمود آباد - بعد از دو راهی اوجی آباد - نرسیده دانشکده عالمه حسن زادهسید سجاد حسینی

- پالك 20حسین صالحی شالکوهیاحداث قدرت نیرو162 15587343140218832213302188344579تهران - شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نخلستان - گلشید 7



فکستلفنکد پستیآدرسنام مدیر عاملنام شرکتردیف
383714166008622280170862228017اراك - شهرك صنعتی خیرآباد - فاز سوم - خیابان 309مسعود نظام آباديبرق گستر صبا تابلو مرکزي163
شهریور - مقابل پزشکی قانونیمرتضی خیريتابلو سازي صنایع برق خیري164 0115222604101152225940ــــــــــــــچالوس - خیابان 17
و 119رضا اسماعیل پور قوچانیمهندسی پیشرو خراسان165 جاده قوچان - بین آزادي 117 91398338590513665248805136668151مشهد - کیلومتر 3
- پالك 319علیرضا اردکانیپرشین تابلو تابان166 93551336140218848229002188889390مشهد - شهرك صنعتی فناوري هاي برتر - بلوار تالش - کوشش 3
18791668930215533941602155325216تهران - شهر ري - قوچصار - خیابان سادات - خیابان شهدا - پالك 51سید جعفر هاشم زادهصنعتی نور آوران مهر قائم167
38371413650863405644408633553275اراك - شهرك صنعتی خیرآباد - فاز یک - خیابان کارگاهی 4صابر صالحی فرمهندسی فوالد برق اراك168
- خاتون آباد دوم - کوي محب - پالك 5محمود جعفرزادهتوان صنعت مبین169 33911981540218879241302188880683تهران - جاده خاوران - کیلومتر 18
0813458660208134586603ــــــــــــــهمدان - بهار - شهرك صنعتی بهاران - خیابان یازدهمجهانبخش قمريجهان سنجش نیرو بهاران170
89917938840353263477003532634771یزد - بعد از پلیس راه جاده تفت - روبروي سازمان انرژي اتمی - جنب قند و نبات افضلیحمید دهقان منشاديکاویان صنعت یزد171
71991587850713640743007136407431شیراز - شهرك صنعتی صدرا - فاز 2محمد خالديمبتکر صنعت صدرا172
تولید تابلوهاي برق صنعتی173 - خیابان اول - روبروي ماکارونی خاوینرحمان کساییتعاونی 1038 661687493108733833920873383770سنندج - شهرك صنعتی شماره 1
73481131110713262321007132622584شیراز - زرقان - ابتداي جاده شهریار - دور برگردان اول - سمت چپمیثم خارستانیتعاونی الکترو بختگان174
49311717450173453331501734533314گرگان - شهرك صنعتی آق قال - خیابان سازندگی 4عین اهللا ده باشیمهندسی گرگان تابلو175
- بلوار خلیج فارس - فرعی اول سمت راستسهیل جاللی ثابتنیرو  کهرباي خلیج فارس176 75177656770773345226807733330796بوشهر - شهرك صنعتی 2
11457335590216574046602165740466تهران - جاده اندیشه به اشتهارد - امیر آباد - خیابان درختی - خیابان گلستانکعبدالواحد خوراپرتو کار تهران177
متري الله - پالك 1سید خالق میر عباسی لسکو کالیهصنایع پاسارگاد برق رستاك178 31989775340263466403502634664035کرج - حصارك پایین - خیابان فروردین - نبش 6
31989746740263466601402634666656کرج_حصارك_مابین سه راه پست خانه و خیابان آقارضایی_مجتمع صنعتی حمیدحمید علیزاده شلمانیالکترو پارس سیستم رعد179
55518314450413772895704137728957آذربایجان شرقی - بناب - جاده جدید شهرك صنعتی - جنب پل روگذراکبر امن زاده بهمنی بنابشرکت تأسیساتی روشن بناب180
11447151690213393941102136683946تهران - جاده ورامین - فیروزآباد - بعد از جادهي ده خیر - انتهاي خیابان عبدي - روبروي استخر - کوچه آزادي - پالك 5محمد صادق اسکندرينورتابان حشمتیه181
18917867980215546444602155464446تهران - شهرك صنعتی آفتاب - خیابان نرگس نهم - پالك 4/6ابوالفضل سبزيسفیران صنعت نیرو قائم182
- شاهین ویال - پالك 435محمدرضا الیاسیصنایع تابلو برق امین البرز183 متر مانده به میدان امام حسین(ع) 31937555990263456669802634566698کرج - میانجاده - 300
71586311380711834923607118354112شیراز-سلطان آباد-پشت پاسگاه جاده کشتارگاه اولین چهار راه سمت چپحسام غالمیصنایع تابلو برق حسام پارس184
66137634390873323980908733282631سنندج - پلیس راه همدان - سه راه نایسر - شهرك صنعتی برازان - چنب ماشین سازي عباسیانخسرو نامداريمهندسی الکترو  پرسو185
18461163640213311391702133971401شهرري - زمان آباد -  کوچه براتعلی - پالك 49محسن رجبی بذلمهندسی تابلو الوند پارسیان186
31396895430263351384102633531578کرج - خروجی مهر ویال - میدان امام - بلوار سرداران غربی - روبروي کارواش شازدهمجید عباديپارسیان صنعت صاعقه البرز187
7514665376077333537682077333532046بوشهر - بزرگراه طالقانی-پشت انباربانک ملتسید عباس فرهیصنایع برقی آذرخش بوشهر188
پالك 6کامشاد کاویانی جوپاريبرق تابنده گستر189 76196471950343246058003433386321کرمان - خیابان مطهري - کوچه 17
41596655550133356141401333562334رشت - بلوار شهید افتخاري - خیابان اسد آبادي - ساختمان گیالن تکنیکرحمان رحیم زادهنوران تابلو گیالن190
16531347880217626445202176266921جاجرود-شهرك صنعتی کمرد-خیابان صنعت - کوچه موسوي -فرعی سوم پالك8محمد اسکندريرعد نیرو فیدار191



متري اولمحسن محمدرضائیکیان ایساتیس پارس192 89411837330212273746002189784867یزد - شهرك صنعتی خضر آباد - 24
متري روزبه ترکیمهندسی برق آذر کلید193 متري سوم غربی - نبش 20 تهران - شهرستان مالرد - صفادشت - یوسف آباد قوام - بلوار قبچاق - 12

پالك 1325
15146447150218854020802188732158

71779133930713610307136103شیراز - خیابان قصر دشت - سه راه عفیف آباد روبروي مجتمع تجارت جهانی ساختمان پرتوي واحد 6علی بیژنپویا صنعت آواي مدرن194
طبقه اول پالك 21حسن مست علیخان سرتیپایمن برق صنعت رستاك195 پاساژ گراند هتل _ ملی سابق ) نبش کوچه باربد ( 11448458760213391209002133953166الله زار جنوبی _



فکستلفنکد پستیآدرسنام مدیر عاملنام شرکتردیف
متر جلوتر از بیمارستان تامین اجتماعیعلی اصغر دو دانگه باالخانیرعد تابلو ساوج196 33317363770264421064902644210649هشتگرد - خیابان امام امت 200
پردازش)محمد جعفر اجريپیشتاز تابلو فارس197 ) ــــــــــــــ714671619809177044558شهرك صنعتی بزرگ شیراز بلوار کوشش شمالی خیابان ساعی فرعی 807
71768867440713822978007138234495شیراز-بلوار امیرکبیر-خیابان یقطین-کوچه 7فرج اله ارغوانیفاز گستر سپید198
پالك 330عزت اله کمیجانینیرو مولد یکتا199 و137 شرقی-بین 135 16596168110217735416002177963318تهران پارس-میدان پروین-بلوار پروین-خیابان 212
- انتهاي بلوار چمران - مجتمع کارگاهی مپسا پالك 44علی گلشادي قلعه شاهیاکباتان تابلو ایرانیان200 18996399730215679361002156793609شهر جدید پرند - فاز 3
0315745031103157452324ــــــــــــــگلپایگان خ آیه اهللا گلپایگانی جنب بانک ملی ایراناحسان فیضیصنعت پژوهان فیض201
89471849990353727509103537275093یزد- منطقه ویژه اقتصادي - بلوار تجارت - تجارت چهارممحمد مهدي سعادت پورالکترو آروین کویر202
33199894960215514735102155757297تهران - اتوبان آزادگان - علی آباد قاجار -خ امام خمینی - خ لوله گاز انتها سمت چپ پالك 33داود عزیزیهاجزیره نور آریا203
شرقی-بلوك3مصطفی درمهندسی سازند204 15969843180218872379502188723797کرج-شهرك صنعتی کوثر-خیابان 4
35951844590216669361102166687389تهران - خیابان قزوین سه راه آذري خیابان جرجانی پالك 71احسان اله افقیصنعت کاران آفاق205
16531458560214406148302144077310تهران - جاجرود -سعید آباد کوچه البرز پالك 47حسین احمديپیشگام تابلو شرق206
ــــــــــــــ344183776402832891163قزوین - آبیک - میدان معلم - خیابان باهنري - کوچه اول شرقییوسف یعقوبیپیشگامان صنعت برق اوستا207
16876136630217745083502177453895تهران-میدان رسالت-خیابان هنگام-خیابان دالوران-تکاوران جنوبی-خیابان الغدیر31و33عبدالحمید یاريالکترو نوین یاري208
31897148570263785063502637310761کرج-ماهدشت-شهرك صنعتی سرداران-خیابان8جنوبی-پالك41بهروز باالخانینیکان تابلو فرا صنعت209
61778613480613228797506132287975اهواز-کیلومتر 2جاده ماهشهر-شهرك صنعتی شماره 4-پالك11و12فائزه بهدادفرتوسعه انرژي پایا210
14578354370216693098602166948297تهران-خ آزادي-خ رودکی شمالی-روبروي کوچه نادر-پالك34-تابلو ونوسهاشم طایفیوحدت نوآوران سهیل211
81651581830313226107103138783379اصفهان -فلکه احمد آباد - ابتداي جی - جنب بانک ملتبهزاد مرادي ورنامخواستیپرتو تابلو شرق سپاهان212
33931644480212247000102122473714تهران - ازگل - نبش کوچه سلیمان زاده - پالك176محمد جعفر زادهراسل تابلو213
اتوبان تهران ساوه - شهرك صنعتی مأمونیه - خیابان 15- قطعه 128غالمرضا جاللی مزلقانیمهندسی الوند پویا نیرو214 16348743330212233890402122338901کیلومتر80
واحد چهارم غربیاقبال قدیمی سطريپدیده برق و صنعت215 11446185450218839231902189787216تهران - خیابان یوسف آباد خیابان بیستون کوچه دوم الف پالك 3/1
واحد 4رشید ضیغمیرعد سازان مبین صنعت216 16719457140217625544002176255440تهران - خیابان رسالت نرسیده به خیابان کرمان خیابان منصوري کوچه فالح 41
11448458680213393512502133977573تهران-خیابان الله زار جنوبی-پاساژ گراند هتل-طبقه  اول پالك16احمد علیسویسه صنعت سامان217
11457146590216634481502166344837الله زار - بعد از چهار راه منوچهري پاساژ ایرانیان زیر همکف پالك 9سعید یعقوبیبهار آسمان نیرو218
13677184530215588047202155880472جاده ساوه سه راه آدران شهرك صنعتی ده حسن آباد خیابان خانی روبروي تاور سازي پالك 154مرتضی داودي جمپیشگام نیرو صنعت جم219
16531616390217626221702176262217تهران - کمرد - کوچه یاس باغک - فرعی سوم پالك 47مهدي محمديمبین تابلو قائم220
حکیمیه خیابان سازمان آب خیابان صنعت جنب بانک ملت داخل کارخانجات آزمایش کوچه چهارم شرقی سوله نیروگاه رضا قیصريآرتا تابلو آریانا221

برق
16578567640217712575102177071931

16568555440217796516602176263960جاجرود - کمرد - صنعت شرقی - کوچه آزاده پالك 36محمد امین کسراییایمن برق کسري222
37641719990215657426502156577665تهران - رباط کریم شهرك صنعتی پاسارگاد کاظم آباد خیابان صنعت هفتم کوچه یاس پالك 46محمد رسولیالکتروسان پرتو نیوساد223
17837438110215519530302155195307تهران خیابان شوش غربی نبش چهارراه خانی آباد پالك 393علی محمديخاتم تابلو خلیج فارس224
66177366460873377136208733773648کردستان-سنندج-شهرك صنعتی شماره 1-خیابان تعاون-جنب پخش دارو التیامآرام داناییهوشیار فن کردستان225
49791548160173355970101733556531استان گلستان -گنبد کاووس- میدان بسیج  خیابان اعتماد -نبش سه راهیسمیرا طالبیتعاونی تولیدي آوا صنعت گلستان226
0213315231602133903798ــــــــــــــتهران،جاده خاوران،روبروي مسکن مهر فرون آباد ، خیابان امام حسین ،پالك 22علی پازوکیآتیه البرز پرنیا227



ــــــــــــــ186518794902133281498شهرك صنعتی خاوران ، سایت فلز تراش ، خیابان صدف شرقی ، بلوك 109، شماره 8ابوالفضل قشالقییکتا فراز الکتریک228
0263688216302636882163ــــــــــــــکرج- زیبا دشت فرخ آباد خیابان کشاورز انتهاي کوچه شهید دستغیب جنب دامداري حسن خانیسید شاهین رئیسی منشاديایلیا بهینه کاران پویا229
13738968910216620434402166237814تهران - شهرك ولیعصر خیابان سپیده شمالی نبش کوچه کریمی پالك 104فرهاد کمنديتابلو برق آرین هگمتانه230



31937393770263450905002634509050کرج - شاهین ویال - ضلع غربی میدان امام حسین - روبروي اداره برق منطقه غرب کرجهادي عسل فروشتابلو برق جم231
11449435130213311593902133939025تهران - الله زار جنوبی پالك 43مصطفی روشنائی فرتابلو آریا جهان232
31556863580216558348502165586079شهریار - چهارراه مالرد - اسفند آباد - انتهاي خیابان مدرسه - خیابان بیست متري چناران - پالك 318بهروز علیزاده کارگرنوید تابلو233
جاده مخصوص کرج - سه راه اندیشه - شهرك صنعتی زاگرس - خیابان صنعت - صنایع دوم - پالك 4علیرضا اعتمادي خسروشاهیسهند الکتریک نیرو234 14647136110214689708002146869055کیلومتر 17
- قطعه E1غالمعلی اصغري عالییعمران تأسیسات خدمات عالء خزر فن آوران235 48517381440113454362601134543626مازندران - بهشهر - شرك صنعتی بهشهر - فاز 2
61431995180613222628606132226286اهواز - خیابان طالقانی - خیابان عطارد - بین سعدي و مسلم - پالك 31محمود شجاعی سیاهیبهساز نصر اهواز236
- پالك 13و14محمد علی ولی بکیآذر منیر تابلو برق237 51576941350414254450004142544525آذربایجان شرقی - تبریز - جاده تبریز صوفیان - شهرك صنعتی صنایع ساختمانی - خیابان 12
44311565630134247403801342333154الهیجان-شهرك صنعتی سیاهکلنصراهللا بهرادسازه هاي برق و صنعت الهیجان238
67193486750833473520708334735208کرمانشاه -شهرك صنعتی بیستون - میدان اندیشه - خیابان نو آوري 2سعید سوریانفن آور کار زاگرس239
18658573460213398462002133984614تهران-الله زار جنوبی - کوچه علیپور -پاساژ ممتاز طبقه اول پالك 2/2داداش دیباج قرانقیهدیباج گستر گیتی240
53817383650414248596104142485962آذربایجان شرقی - شهرك صنعتی شبستر - خیابان میثم غربی - پالك 143حسن صادق پور خامنهآذران تابلو برق پویا241
، 7مهدي خلجیکویر تابلو آذرخش گستر242 بعد از تقاطع درب 6 37181565430253655132302536551324قم - جاده کوه سفید  - کوچه 15
پالك 5سید مهدي حسینی نجف آباديگام الکتریک سپاهان نوین دیار نون243 خیابان شهریار شمالی فرعی 3 فاز 2_ _ 85137345410314269426003142694261اصفهان - نجف آباد _شهرك صنعتی نجف آباد 2
0444555582604445555826ـــــــآذربایجان غربی-شهرستان میاندو آب -کیلو متر 4اتوبان میاندو آب - تبریز جنب پست بانکسجاد قربانیآذران کنترل244
31996467760263481186402634807114کرج کمالشهر- بعد از سه راه پیشاهنگی مقابل کرج بار -پالك 157محمد جواد کوثريکوثر تابلو البرز245
47176996340113226532701132264346مازندران - بابل -جاده قائمشهر -عبور علمدارمیثم عباسی شیر سوارافروز الکتریک شمال246
71399371940713260216107137394979شیراز - خیابان قاآنی شمالی - روبروي خیابان منوچهري - ساختمان حق نگهدار-طبقه اولحمیدرضا شادروانانطراح تابلو برق فارس247
76171999590343338634703433386346کرمان-شهرك صنعتی شمار2- خضرا- بلوارپامچال -خیابان15رضا قدیري اناريشایان برق کارمانیا248
14637533140216652412802166517706تهران - خیابان ستارخان -خیابان تهران ویال پالك 38فرنوش افشارپورافق سازان توانکار249
-روبروي دور برگردانقاسم ضابط پور کاريالکترو الله زار بابل250 47159393390113228725301132287252بابل- جاده بابل به قائمشهر -کیلو متر 7
- طبقه ماشااله داوریانتابلو برق آراد مهر251 تهران-شهرستان ري- دهستان کهریزك -روستاي سلمبر - خیابان شهید محمد بیات -کوچه شهید فضل االه حیدري زاده جنوبی - پالك 29

1879165571021565304702156532966همکف
11448155310213394347502133943475تهران - میدان امام خمینی-الله زار جنوبی-پاساژ بهرامی-پالك3علیرضا رضایی یاورخانیالکتروصنعت دیانا252
بیست متري صنعت -ده متري اول -  پالك 22عباس نوریان پورتوان نور تابلو253 16531347370217626345502176263456تهران - جاجرود - شهرك صنعتی کمرد –
81147549580313266570203132665701اصفهان - روشن دشت - جاده انرژي اتمی - کوچه ي موالنا صفیرسول صادقی برزانینوژان نیرو نوین ایرانیان254
- پالك 504حمیدرضا علیدوست خیبريصنعتی آموت سپهر255 15868567130233458406702334584067جاده تهران به گرمسار - شهرك صنعتی ایوانکی - بلوار تالش - تالش 5
متري گلشهر - خیابان ابوذر - شماره 82شهرام ملکیفنی مهندسی کرج برق سازه256 31389939430263455256502634560862استان البرز - کرج - 45
11449568190215623194902156231935تهران - شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار نگارستان - خیابان بهمن - پالك 425حسن رضائیصنایع تابلوسازي برق سگال الکتریک257
جاده نکا به بهشهر، شهرك صنعتی موسی نظري، فاز1عباسعلی خزائیبرق صنعتی مازند فاز258 48411884970113477547101134775468مازندران، نکا، کیلومتر 5
49719383110173334445101733344451استان گلستان-شهرستان آزاد شهر-شهرك صنعتی-قطعه 43حمید رضا دهقان ثانی چاپشلوخدمات قابوس الکترونیک259
16647938830212284990802122847750شهریار- صفا دشت بعد از شهرك صنعتی صفا دشت -روستاي سلمیان پالك 13احمد قوانلو قاجارمهندسی برق آوران260



واحد 10فرید جعفري قره بالغآیالر کهربا261 14717786990214404093702144013804تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی پایین تر از مرزداران یایین تر از برج نگین رضا بعد از گلستان دهم پالك 44
جاده سنندج جنب ایستگاه تحقیقاتی کشاورزيفاضل توپچیتوان الکتریک توپچی262 66811378970873622655408736226554سقز -کیلومتر 2
81651499980313878807103138788072اصفهان - پل راهداران - سه راهی فرودگاه - جنب داروسازي محیا - خیابان زرینایمان صفدریانصنعتی مهر آذین نوین تابلو سپاهان263
شهریور -ساختمان سپهر طبقه دومعلیرضا عالی نژادخدمات فنی و مهندسی برق خزر سازان جاوید264 46168181760114420349001144203491آمل - خیابان 17
48149135480113334889901133348898مازندران - ساري - بلوار پاسداران - روبروي اداره کل منابع طبیعی استاننعمت سلیمی امیريمهندسی برق مازند نور265
جاده سقز بوکانزانیار ایزد پناهتجهیز تابلو سقز266 66817469810873632349408736214483استان کردستان -شهرستان سقز-شهرك صنعتی کیلو متر 5
48131751790113334322101133343220ساري -بلوار قائم شهر-رو بروي اداره آب منطقه اي مازندرانمرتضی  ایمانیمهندسی مازند تابلو ساري267
استان بوشهر- شهرستان دشتستان - شهرك صنعتی برازجان  خیابان کارگر شرقی دوم -قطعه 266-جنب شرکت سپهر چوب جعفر بیژنی پورآریان تابلو آسیا268

دشتستان
75616143870773423221407734248954

- پالك 489قدیر ابراهیمیانکنترل نیروي خراسان269 91851131110513541456105135414562مشهد-شهرك صنعتی توس - فاز یک -تالش شمالی 8/4
56817343750453245319404532454995خلخال - شهرك صنعتی خلخال -خیابان کار آفرینان 2محمد باقر رضوانیمهندسی وتابلو سازي آذر نور270
18341795390215690130002156901302تهران- شهرك صنعتی شمس آباد - بلوار آزادي- خیابان ششم -درب چهارم -سمت راست قطعهTF154ناصر عباسی کرمایمن صنعت فاخر271
مجتمع کارگاهی -پالك 7محمد رضا فردیننیرو توان شوشتر272 64519536150613622060006136220657دزفول -شهرك صنعتی شماره 3
13888359390214456211202144562111تهران-بلوار آزادگان-جاده فیروز بهرام-خیابان گلدسته-خیابان بهار-کوچه عدل-کوچه سروري پالك 12مجتبی میهن دوستتوسعه صنعت نوین پایش273
71768641350713842175007138220499شیراز-شهرك صنعتی بزرگ-خیابان نوآوران-کوچه 503رامین اژدهاکشایمن برق راد274
75177656640773344162007733441620بوشهر-شهرك صنعتی 2-بلوار صنعت-انتهاي خیابان کار آفرین نبش خیابان 13هادي غالم پورفنی مهندسی برق لیان توحید275
6165766586061135568551061135568551اهواز-کوي اسالم آباد غربی-خیابان باصر-خیابان فرهنگسید حسین آل عمرانتابلو صنعت آل عمران276
17738854860213364713502133647135تهران-شهرك صنعتی مرتضی گرد-خیابان خلیج فارس-کوچه تالش پالك 910مصطفی گرجینور سازه صنعت گرجی277
پالك 5پویا موسی زاده گراکوئیآبتین تندیس لوتوس278 31846163870213631807702136318077کرج-جاده ماهدشت-خیابان پدم-خیابان شهید جعفر بغدادي-درب 3
متري)-کوچه شصت و پنجم آزادگانابوالفضل زارعایمن تابلوي نگین کویر279 89173573660353723312503537233124یزد -محله نهالستان-کوچه (20
54418113590414203230204140232302آذربایجان شرقی-جلفا-منطقه آزاد ارس-فاز دو-پالك15فرزاد عبديآیدین کار ارس280
0253655018102536550181ـــــــــــــــقم- جاده کوه سفید -کوچه23-10رسول مقیمیپیشگامان تابلو نوین اسپادانا281
89471844760353727288203537275774یزد-شهرك صنعتی خضر آباد-فاز3-بلوار الدن-الدن 4حمید خلیفهصنایع برق سامان دلتا282
37381134560253664603502536646035قم-شهرك صنعتی شکوهیه - کوچه 16متري میر هادي-پالك 47و48محمد فالح زادهتابلوسازان ایمن برق آسا283
81647741560313760817103137608172اصفهان-خیابان شهید مفید-نبش کوچه شهید اسداله شیر علی-ساختمان عقیق طبقه اول واحد شرقیمحمد وحید رحیمیایمن سپاهان تابلو284
13677914130215588724402155887244تهران - آزادگان - علی آباد قاجار - بلوار امام خمینی - کوچه رسول اکرم - پالك 25رحیم عزیزي هاپرگاس برق قائم285
تن-جاده کوه سفید-کوچه15-پالك 25مهدي خواجوي نهوجیماهان تابلو سپند آزما286 0253655112802536551129ــــــــــــــقم-میدان 72
0215519510302155195103ــــــــــــــتهران- کمربندي آزادگان-علی آباد قاجار-کوچه فروردین-پالك 4جواد تركتابلو دانش البرز287
- پالك 13بهزاد آذریونتوسعه صنعت دایان288 15876638110218817421802188174268تهران - شهرك صنعتی شمس آباد - بوستان - گلبن 18
39418938000864525367908645253678تهران-کیلومتر80آزاد راه تهران ساوه-شهر صنعتی مامونیه-خیابان15حمید سرلکپرشین صنعت ایرانیان289
33931786730213642425302136424253تهران-جاده خاوران-بعد از پلیس راه شریف آباد-شهرك صنعتی عباس آباد-بلوار سعدي پالك1550سید امیر امیري دشت بیاضالکترو ممتاز پیشه290



پالك 41اله شکر صفريپیشرو تابلو سهند291 آبان(دوم فلز تراش) 33191539760215525154002155868298تهران-شهرك صنعتی چهاردانگه -خیابان 5/18
و 10مصطفی روشن افشارپارس صنعت نوین جلگه خوزستان292 61487151460613221803506132946317خوزستان - اهواز - سه راه خرمشهر - کوي گلدشت - بین ارغوان 9
47411755150114441205001144412040مازندران - بابلسر - شهرك صنعتی بابلسرسلمان مهدي زادهمگا تابلو بابلسر293
0263777459602637774596ــــــــــــــاستان البرز-شهرستان اشتهارد-اشتهارد-خیابان اصلی-جاده بوئین زهرا-روبروي پیام نوربهزاد اسدپور لمرالوند تابلو مبتکران صنعت294
34511686150283435727002834357260قزوین - بوئین زهرا - شهرك صنعتی آرا سنج - خیابان رزاقی - قطعه دوممحمد باقر جباريصدرا نیروي البرز295
بزرگراه تهران-قزوین - شهرك صنعتی نظر آباد-خیابان امام خمینی- خیابان ابوریحان- رسول کاظم زاده اصفهانیهمیار صنعت رستاك296 تهران- کیلو متر 75

G275 قطعه
14317135130218801527002188015264

جاده رشت به قزوین - سه راهی سنگرعلی ولی اللهیعمران پرداز گیالن زمین297 41998431910133369028401333690889گیالن - رشت - کیلومتر 8
جاده سلماس - جنب کوي الله - درب دوممسعود برکتآذر پانل نیرو298 57176995540443272006804432720015آذربایجان غربی - ارومیه - کیلومتر 3
11459339550213311632402133994039تهران - الله زار شمالی - روبروي سینما رودکی - پالك 361مصطفی قاضی مراديطراحان برق آسا299
33616135550264421064902644210649البرز - هشتگرد - خیابان شهید رجایی - نرسیده به میدان سپاه - جنب جهاد کشاورزي شهرستان هشتگردمهدي موسیوندآذرخش تابلو ساوج300
31697545780263688203002636882030استان البرز - کرج - محمد شهر - زیبادشت  - روستاي فرخ آبادحسین مقدسی مقدمهیرمند تابلو پارس301
61938967730613292064706132920648خوزستان - اهواز - کوت عبداهللا - روبروي شهرك گلها - نبش خیابان غافرامید خیراله زادهپویش صنعت دوار302
63618947360615282575806152825759خوزستان - بهبهان - انتهاي خیابان عدالتمحمد علی باقر پورایمن سازان هوشمند خوزستان303
جاده قوچان شهرك فن آوري هاي برتر بزرگراه بلوار صنعت خیابان صنعت بابک عابدینیصنایع کیان ترانسفو خراسان304 استان خراسان - مشهد - کیلومتر 22

ششم
91858438440513725581305137233850

ـــــــــ145768389102634715496استان البرز - کمالشهر - جنب پلیس راه - خیابان الله - پالك 226علیرضا هژبريفرانیرو صنعت بارز305
- پالك 47فاطمه ابراهیم نژادپرتو ایمن رعد شرق306 16561137110912702853602176225446استان تهران - بومهن - کوچه فروردین شمالی - بن بست صبا 3
37619651390215643935802156439357استان تهران - رباط کریم - بلوار امام خمینی - خیابان صنایععبدالصاحب القاصیکنترل و برق صنایع پارس307
61397965510613379244006133792440استان خوزستان - اهواز - سه راه خرمشهر - کوي مندلی - خیابان کارخانه آرد - کوچه مندلی یکمفروغ دودیان زادهطیف صنعت برق شهاب308
89471851000353727512903537275129استان یزد - یزد - شهرك صنعتی یزد - منطقه ویژه اقتصادي - انتهاي بلوار خدماتسید حسین داوديشفق نیروي یزد309
خدمات فنی مهندسی بهینه صنعت 310

آرمان
- خیابان دوچرخه سازي - جانبو - بهینه صنعت آرمانایزد انصاري 34136344640283323625402833244779استان قزوین - قزوین - شهرك صنعتی کاسپین - فاز 3

- پالك 16علی اکبر اربابیپیمان رعد غرب311 کاووسیه) متري انقالب - ابتداي خیابان طالقانی( 37518974610214684807202146875058استان تهران - شهر قدس - بلوار 45
- پالك 4هادي عظیمیالکترو هادي اسپادانا312 - میدان صنعت - فرعی 29 85851664690314269632803142696329استان اصفهان - شهرك صنعتی نجف آباد 2
- واحد 18سعید عشقعلی زادهپارسیان تابلو آریا313 16858835150212289866502122898793استان تهران - تهران - خیابان شریعتی - بعد از حسینیه ارشاد - خیابان قبا - پالك 12
333175536502645332780264533278استان البرز - نظر آباد - میدان صنعت - مصطفی آباد - جنب آهن فروشی سپهرعلی اوسط سرداريهیراد سپهر نظر آباد314
- پالك 41احمد غالمپارس توان گستر امروز315 61188334430263482245502634822456استان البرز - کمالشهر - خیابان خاور پرس - انتهاي ظفر 3
67381143170833427188808334271888استان کرمانشاه - کرمانشاه - شهرك صنعتی جاده سنندج - فاز سه - خیابان خیام - خیابان خوارزمیساالر حاجی حسن خونساريباختر تابلو کرمانشاه316
97187831790513240016705132400134استان خراسان رضوي - مشهد - شهرك صنعتی فناوري هاي برتر - بلوار صنعت - صنعت 3سید حسین رضا شریعت داوديابداع صنعت برق317
31989783440263466627402634812964استان البرز - کرج - حصارك - خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان باغ جهانشهرام تیموريرادین نیرو سپنتا318
ـــــــــ614715115409166123158استان خوزستان - اهواز - شهرستان باوي - شهرك صنعتیحمید مقدمالکترو برق اهواز319
16561100130217622464102176224641استان تهران - بومهن - بلوار امام - خیابان صنایع - پالك 29سید جلیل رحمانیسگال تابلو مهرگان320



18651635510213328210902133282109استان تهران - تهران - شهرك صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خیابان میخک - پالك 2505محمود مسعود نیاتهران گستر صانع321
- پالك 168بهمن حیدريتابلو صنعت قدرت322 31136957570215638215202156456417استان تهران - شهرستان بهارستان - شهرك صنعتی بهاریه - خیابان علم و صنعت - کوچه کاج 10
89817954450353251300603532513007استان یزد - مهریز - جاده یزد - جنب کارخانه یخسید مهدي محسن الحسینیصنعت گستر مهریز323
- بلوار الماس شمالیفریبا جمع اشکذريبرق صنعتی ماهان یزد324 ـــــــــ894618738509132505449استان یزد - شهرستان اشکذر - منطقه صنعتی نیکو - میدان صنعت 2
استان تهران- تهران - بزرگراه آزادگان - شهرك مرتضی گرد - خیابان پیروزي - انتهاي خیابان خلیج فارس - سمت چپ - کوچه ناصر گرجیجهان نیرو سبالن325

تالش - پالك 10
18196679440912390060802133647135

89618339770353222488903532224889استان یزد - میبد - بلوار شهدا - کوچه شهید علیرضا دهقانی - پالك 77محمد دهقانی فیروزآبادينیرو رسان میبد326
48178155390113320785501133203856استان مازندران - ساري - شهرك صنعتی شماره یکحسین زارعیبرق صنعتی خزر327
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ظرفیت بر حسب تابلوي معیارنام شرکتردیف
581صنایع برقی بوشهر1
693پارسیان تابلو فجر2
2475الوان تابلو3
371آذر تابلو توان4
580هومن گستر دشتستان5
866الکترو رعد گلستان6
1238آریا صنعت ارم7
1609صنایع برق مدرن نیرو8
2970تابش تابلو9
1980پارس صنعت پرند10
743عابد خزر11
990فنی مهندسی تابش رعد مازند12
520نیرو ساحل بوشهر13
1125فنی مهندسی صنایع برق اصفهان تابلو14
871بهبود تجهیز صنایع گلستان15
145اراك تابلو16
866مهندسی کیان تابلو17
1238پنج تاش18
990توان تابلو19
1485رسانش انرژي نوین20
236مهندسی ایران برق21
736آرتا توان تابلو22
990نوین طرح نیرو پارس23
فرانیر)24 1125فن آوران راهبردي نیرو (
1888صنایع بین المللی برق ارس25
726مهندسی پاوران کنترل سپاهان26
990بهساز تابلو آسیا27
4066تأمین تابلو اشتهارد28
2033تولیدي مهندسی آشتیان تابلو29
2310تابلو صنعت توان30
2614نواوران برق آریا31
990نیرو سازه پرند32
743الکترو توانساز33
871فراهان تابلو ایرانیان34
433مهندسی برق اخگر کار آمل35

ظرفیت تولید تابلو معیار (لیست دوم)



866تولیدي دانش نیروي گیالن36
371تعاونی صنایع برق خزر37
871صنایع برق زنگان پارس38
3485ایران تابلو39
6389جابون40
290فنی مهندسی ماهان الکتریک پارتاك41
450پارس منبع نیرو آذرخش (پارس منا)42
1452فرانیرو صنعت پیشرو43
1238فازگستران تابلو فارس44
2033تال ایران45
1125صنعتی تابش تابلو شرق46
581توان صنعت رعد47
436صادق نیرو آرین48
990فارس تابلو49
2033مهندسی پرشین تجهیز نیرو50
436مهندسی سینا صنعت تابلو51
4356الکترو کویر52
1733واناشید53
581فرمان گستر عالی قاپو54
2751تولیدي و پیمانکاري تاسیسات برقی یم55
1238تولیدي و صنعتی پارس سوئیچ بورد56
619تابلو سازان جاسب57
1733نیرو سامان خاور58
743صنعت نیرو59
871اروند نیروي دز60
355تابلو سازان سهند (زیمنس تابلو)61
1039ایستا نوآوران نیرو62
1485پشتیبانی صنایع تهران63
1980الکترو تابلو64
726فراز کنترل سقز65
2033فنی مهندسی فازکار66
1114مظهر نور67
726صنایع برق هایبرد68
990مهندسی نوین مبنا69
1733ساخت تجهیزات برقی لنا یزد70
990برق آوران تاك صنعت البرز71
990مهندسی پروسکه72
495صنایع برق کیهان نیرو73
433سرو ولتاژ74



278تولید تابلوهاي برق صنعتی بهادر75
990غرب تابلو کرج76
917ایمن ایستا الکتریک77
700برق صنعتی مبتکر کویر78
743تولیدي صنعتی حفاظ فرمان79
866سهند توان تبریز80
290خزر برق ساحل 81
200وارنا تابلو فجر82
619رسا صنعت آپادانا83
495طبرستان تابلو آریا84
619برق آسان تبریز85
2033نکا نوین86
1452فن آوران صانع شرق87
481صنایع برق فرامان88
891شارفن تابلو89
278رعد گستران حق بین90
866حفاظ الکتریک صفاهان91
200تعاونی تابلوسازي برق فرامرزي (پدیده)92
290برق گستر دریانی93
495بشري سازه94
1733آلفا برق95
1238ژوبین صنعت توان 96
5000کرمان تابلو97
1255پردیسان فن آوران نیرو98
743آذر تابلو نیرو صنعت ارومیه99
2033آسیا بهین برق100
1485ثمین نیرو آذر101
1485آذر فنون تابلو102
1485آرین الکتریک غرب103
620مجتمع تولیدي صنعتی بیتا برق جنوب104
660تابلو پارس آذر105
220ایرسا گستر نور آسا106
800سامانه توسعه صنایع برق پاد107
530میهن تابلو فجر108
500زاگرس تابلو دي109
275آذر نیرو مراغه110
1120تولیدي و تاسیساتی ولت تابلو111
1238تابان تابلو شرق112
370آرمان تابلو البرز 113



990پارسیان تابلو جنوب شرق114
670پیمان برق الکتریک فاز115
105پارس نیرو خازن116
1666توسعه پستهاي ایران ترانسفو117
160آذر تابلو سهند118
737تکساز تابلو بشل119
290فجر تابلو مرکزي120
264نیرو پیام شیراز121
703تجهیزات برق و سیاالت فوالد122
1000تولید ملزومات برق123
470ایران سوئیچ124
68تابان مراغه125
2300پارس تابلو126
440پارس نیرو تابلو127
673توسعه انرژي آییژ128
290پایا برق جاوید129
3485صنعتی مهر آباد130
340صنایع برق فرزیان131
3198ایران سیبوك132
450خزر برق گیالن133
300همیاران کنترل شبکه134
333رانین صنعت گستر135
190گروه صنعتی نور نیرو برق آسا136
1100کرمان ولتاژ137
533تابلو صنعت یار138
345مازیار صنعت بابل139
248فرآیند تابلو پایا رجایی140
400تابلو دنا141
666آرمان تابلو یزد142
124صنعتگران ماهر گیالن143
630مهندسی نو اختران144
300جهان صنعت تابلو145
198تابلو سازي برق پارس تنکابن146
346تولیدي برق کنترل نیروي منطقه آزاد انزلی147
513تولیدي تابلو برق خزان148
322نیرو سازان فومن149
100برق صنعت گیالن توان150
544مبنا برق البرز151
222نور تابلو بابل152



198الکترو تابلو کاسپین153
248کهکشان اشتیاس154
133برق و صنعت حسینی155
185مهریار تابلو کاسپین156
290سهند رسام الکترونیک157
990آداك بهین نیرو158
111رعد تابلو البرز159
55فنی و مهندسی سیستم توزیع آژند160
161فنی و مهندسی پیشگامان ویرا انتقال نیروي آمل161
662احداث قدرت نیرو162
261برق گستر صبا تابلو مرکزي163
111صنایع برق خیري164
1334مهندسی پیشرو خراسان165
1334پرشین تابلو تابان166
111صنعتی نور آوران مهر قائم167
446مهندسی فوالد برق اراك168
500توان صنعت مبین169
583جهان سنجش نیرو بهاران170
186کاویان صنعت یزد171
250مبتکر صنعت صدرا172
تولید تابلوهاي برق صنعتی173 145تعاونی 1038
388تعاونی الکترو بختگان174
179مهندسی گرگان تابلو175
403نیرو  کهرباي خلیج فارس176
450پرتو کار تهران177
257صنایع پاسارگاد برق رستاك178
55الکترو پارس سیستم رعد179
86شرکت تأسیساتی روشن بناب180
55نورتابان حشمتیه181
300سفیران صنعت نیرو قائم182
261صنایع تابلو برق امین البرز183
882صنایع تابلو برق حسام پارس 184
500مهندسی الکترو  پرسو185
248مهندسی تابلو الوند پارسیان186
83پارسیان صنعت صاعقه البرز187
225صنایع برقی آذرخش بوشهر188
1361برق تابنده گستر189
55نوران تابلو گیالن190
417رعد نیرو فیدار191



1125کیان ایساتیس پارس192
1055آذر کلید193
165پویا صنعت آواي مدرن194
167ایمن برق صنعت رستاك195
350رعد تابلو ساوج196
100پیشتاز تابلو فارس197
619فاز گستر سپید198
290نیرو مولد یکتا199
147اکباتان تابلوي ایرانیان200
56صنعت پژوهان فیض201
333الکترو آروین کویر202
183جزیره نور آریا203
233مهندسی سازند204
275صنعت کاران آفاق205



275پیشگام تابلو شرق206
183پیشگامان صنعت برق اوستا207
125الکترو نوین یاري208
175نیکان تابلو فرا صنعت209
55توسعه انرژي پایا210
275وحدت نوآوران سهیل211
420پرتو تابلو شرق سپاهان212
2033راسل تابلو213
726مهندسی الوند پویا نیرو214
150پدیده برق و صنعت215
185رعد سازان مبین صنعت216
256سویسه صنعت سامان217
330بهار آسمان نیرو218
403پیشگام نیرو صنعت جم219
275مبین تابلو قائم220
275آرتا تابلو آریانا221
275ایمن برق کسري222
275الکتروسان پرتو نیوساد223
291خاتم تابلو خلیج فارس224
129هوشیار فن کردستان225
40تعاونی تولیدي آوا صنعت گلستان226
145آتیه البرز پرنیا227
275یکتا فراز الکتریک228
222ایلیا بهینه کاران پویا229
167تابلو برق آرین هگمتانه230
133تابلو برق جم231
147تابلو آریا جهان232
70نوید تابلو233
350سهند الکتریک نیرو234
222عمران تأسیسات خدمات عالء خزر فن آوران235
600بهساز نصر اهواز236
495آذر منیر تابلو برق237
233سازه هاي برق و صنعت الهیجان238
297فن آور کار زاگرس239
208دیباج گستر گیتی240
248آذران تابلو برق پویا241
308کویر تابلو آذرخش گستر242
150گام الکتریک سپاهان نوین دیار نون243
150آذران کنترل244



50کوثر تابلو البرز245
237افروز الکتریک شمال246
660طراح تابلو برق فارس247
693شایان برق کارمانیا248
149افق سازان توانکار249
223الکترو الله زار بابل250
103تابلو برق آراد مهر251
81الکترو صنعت دیانا252
248توان نور تابلو253
246نوژان نیرو نوین ایرانیان254
500صنعتی آموت سپهر255
80فنی مهندسی کرج برق سازه256
495صنایع تابلو سازي برق سگال الکتریک257
667برق صنعتی مازند فاز258
317خدمات قابوس الکترونیک259
300مهندسی برق آوران260
990آیالر کهربا261
623توان الکتریک توپچی262
623مهر آذین نوین تابلو سپاهان263
668خزر سازان جاوید264
623مهندسی برق مازند نور265
1480تجهیز تابلو سقز266
660مهندسی مازند تابلو ساري267
281آریان تابلو آسیا268
200کنترل نیروي خراسان269
198مهندسی و تابلوسازي آذر نور270
723ایمن صنعت فاخر271
100نیرو توان شوشتر272
225توسعه صنعت نوین پایش273
87ایمن برق راد274
243فنی مهندسی برق لیان توحید275
1140تابلو صنعت آل عمران276
60نور سازه صنعت گرجی277
105آبتین تندیس لوتوس278
223ایمن تابلوي نگین کویر279
900آیدین کار ارس280
100پیشگامان تابلو نوین اسپادانا281
396صنایع برق سامان دلتا282
290تابلوسازان ایمن برق آسا283



990ایمن سپاهان تابلو284
69پرگاس برق قائم285
248ماهان تابلو سپند آزما286
75تابلو دانش البرز287
727توسعه صنعت دایان288
145پرشین صنعت ایرانیان289
366الکترو ممتاز پیشه290
421پیشرو تابلو سهند291
100پارس صنعت نوین جلگه خوزستان292
147مگا تابلو بابلسر293
233الوند تابلو مبتکران صنعت294
268صدرا نیروي البرز295
625همیار صنعت رستاك296
132عمران پرداز گیالن زمین297
167آذر پانل نیرو298
500طراحان برق آسا299
22آذرخش تابلو ساوج300
30هیرمند تابلو پارس301
235پویش صنعت دوار302
20ایمن سازان هوشمند خوزستان303
900کیان ترانسفو 304
290فرانیرو صنعت بارز305
99پرتو ایمن رعد شرق306
290کنترل برق صنایع پارس307
290طیف صنعت برق شهاب308
726شفق نیرو یزد309
393بهینه صنعت آرمان310
100پیمان رعد غرب311
100الکترو هادي اسپادانا312
200پارسیان تابلو آریا313
80هیراد سپهر314
743پارس توان گستر امروز315
495باختر تابلو کرمانشاه316
850ابداع صنعت برق317
124رادین نیرو سپنتا318
186الکترو برق اهواز319
124سگال تابلو مهرگان320
248تهران گستر صانع321
290تابلو صنعت قدرت322



290صنعت گستر مهریز323
290برق صنعتی ماهان یزد324
100جهان نیرو سبالن325
312نیرو رسان میبد326
446برق صنعتی خزر327
290کنترل نیرو سینا328
495تسال برق نقش جهان329
290تابلو برق طلوع330
50طلوع نیرو رسان شهر331
115الکترو الوان لیان332
248راحل برق آذر333
140آذرخش صنعت فروغ334
234شاهین تابلو چادگان335
124تابلوسازان رستگار مهر خادم336
198الوند تابلو البرز337
619برق صنعتی اطمینان گل آرا338
1064تولیدي تابلوسازي برق مازندران339




