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شرکت توزیع برق استان چهارمحال بختیاری

فاکس تلفن شرکت موبایل نام شرکت نام و نام خانوادگی ردیف
مهدی گستر دشتک1 مهدی یزدان پناه
تندیس نور زاگرس2 میالد جعفری مریکی
شرکت برای تست موارد مختلف3 پیمانکار تست پیمانکار تست
داود عباسی منجرموئیشرکت خدماتی برق رسانی آذرخش لردگان4
گندمزار جنوب5 ذوالفقار محمدی
برق رسانی میثم بروجن6 ابراهیم  رزازی بروجنی
توان کار گلچین7 حمید صیفوری آرپناهی
فنی و مهندسی صنعت کوشان سالدران8 فاطمه رشیدی
شرکت مهندسی آرین آبخیز میالس9 فرهاد حاجی پور 
روشن کار بروجن10 علی شریف
شرکت سیورصنعت سپاهان 11 علیرضا  عادلی کوشکی
ستایش نیرو میزدج12 غالمعلی اسکندری فارسانی
محمد     صیفوری آرپناهیشرکت برق رسانی وتاسیساتی رعد کوشای بختیاری13
پارس گارنو14 پوریا خان زاده
فانوس شب جهان بین15 عیسی قلی زاده
شرکت رعد بام بختیاری16 داود فتاح پور مریکی
آذرخش نوغان17 محمد جان قیصری
فنی مهندسی سینا صنعت نیرو18 علی رشیدی
ابتکار سازان جهانبین19 اصغر اسماعیلی
فرح سرای جونقان20 حسین فروزنده جونقانی
نورافشان فرشید خانمیرزا21 فرشید قنبری آلونی
مقاومت گستر زاگرس22 تورج  رضایی
جهان وسعت  کوشش23 یونس  جعفری مریکی
پرنیان صنعت اردل24 رضا بهشتی
نور افشان فرخشهر25 سید مسلم جعفری
تعمیرونگه داری وخدمات عمومی چنار26 مسعود امینی ناغانی
نور نگار بختیاری27 محمد یزدان پناه
الکترو مهدیس زاگرس28 ذوالفقار حسین   پور
زرین زمین بختیاری29 ضرغام یزدان پناه
نورافشان بختیاری30 غالم شیروانی
توان گستر مروارید31 خداداد طهماسبی
محمد یار  حسین   پور مریکی پردیس مریک32
رعدگستربختیاری33 افشین فتاح      پور
انرژی گستر مشایخ34 عزیز نیک سرشت
نورغرب بختیاری35 مسعود فتاح پور
شرکت س    پهر افروز زاگرس36 غالمحسین ارژنگ
کالر سبز اردل37 هنرمند بیگلری
امید مریک38 فیروز  بیگلری پور
شب آذین فرادنبه39 سید حاتم حسینی
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9132812580
09131805660
09132819097
09133836314
09131816102
09139866854
09133836338
09131805373
09131834756
09133803115
09132877973
09134801985
09131820037
09133808002
09139816911
09131831224
09133814976
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09133856015
09131814418
09131832015
09132802582
09131819953
09133861973
09131830384
09133850441
09133817112
09133841275
09131838600
09131856934
09131812692
09132806031
09132654112
09131840779
09131061936
09138818502
09130953606
09137012500
09132157012
09133838288
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شرکت توزیع برق استان چهارمحال بختیاری

برق رسانی شب شکن بروجن40 محسن محمد صادقی
فنی مهندسی انرژی گستر کالر41 روح اهلل  نادری بلداجی
فنی مهندسی ستاره سهیل بروجن 42 احمد رستاد کردشامی
ماهان برق بروجن43 عبداهلل ملک           پور نقنه
فنی مهندسی تیام صنعت زاگرس44 علی  مرادی سیف آبادی
هوشمندانرژی پیشرو45 حامد حسنی چقاخور
ایمن فجر بن46 نظرعلی حسین میرزایی بنی
اطمینان فروغ بن47 هادی علی بیگی بنی
آذرخش جونقان48 صفر داودی زاده
فدک49 بهرام  کاشانی فر
نورافشان مهر زردکوه50 افشار صیفوری
توان نیروی سامان51 مجید محمد قاسمی سامانی
پیمانکاری جعفرقلی بهرامی سامانی52 جعفرقلی بهرامی سامانی
سجاد صدیقی سامانیشرکت خدماتی ،فنی و مهندسی فراز گستر چهارمحال53
قایم نورشلمزار54 عبداله مومنی شلمزاری
آسمان نور شلمزار55 مهدی مومنی شلمزاری
فنی سازان رامش خوزستان56 سید قاسم محمدی
الکتروصنعت جهانبین57 محمد اسد  پور
آریا فوالد دماوند58 داریوش هیبتی
آرام کوه هفشجان59 سید محمد  حسینی
شرکت فراز کنترل ماهان60 بهنام اسماعیلی کرانی
جهان افروز دهکرد61 مهرداد  رضایی چالشتری
راسخ الکتریک شهرکرد62 محمدرضا محمدی
نورگستر زاگرس63 محمد بیگی هرچگانی
هفشجان قدرت64 شهرام هیبتی
رد بام65 خدایار فتاح      پور مریکی
سپنتا توان66 مجتبی پامس
سیم آفتاب زردکوه67 علی اکبر رئیسی
مهدی اسماعیلیان دهکردیشرکت فنی مهندسی پارس تابان زاگرس68
رستانیرو فرآیندجم69 محمد روحانی
شرکت برق رسانی طال نور70 سید مسیح جاللی هفشجانی
زاگرس تاینده شهرکرد71 صادق اسماعیلی دهکردی
مهندسی خدماتی برق رسانی زردکوه72 علی رضا   مرادی زانیانی
فن آوران چهارمحال73 یداله اعتدالی دهکردی
پویا بخش وطن74 احمد صیادی
شرکت سیما س   پهر میزدج75 سعید خلیلی پور جونقانی
آرا نیرو گلچین76 صادق صیفوری
تکنورد شهرکرد77 جمشید صالحی
اسداهلل  مولوی وردنجانیشرکت مهندسی تاسیساتی حکمت وردنجان78
پارت کیا زاگرس79 حسین مرادی شمس ابادی
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09133813485
09131812181
09132827132
09139802095
09132829051
09132828366
09133813385
09133839015
09133813714
09131189678
09132840360
09133834158
09132862366
09131340401
09133824291
09130689411
09131857685
09131851464
09118052962
09131833033
09133837925
09140785340
09132857614
09138801874
09131815340

09132832272
09131839829
09131816351
09131848284
09133834586
09132843820
09131848168
09133829352
09132832437
09131839822
09132846417
09132825134
۰۹۳۳۷۲۷۶۴۰۵
09132866765

1395/06/03-11

شرکت توزیع برق استان چهارمحال بختیاری

پارس نیروی زاگرس80 فریدون کریمی دهکردی
الکتروصاعقه گلچین81 علی صیفوری
فرامین کار هفشجان82 موسی قلی زاده
آروین سازان زاگرس83 محمد محمودیان درویشانی
مودت84 حسن قنبری
ریزک چهارمحال85 ابراهیم فتحی زاده دهکردی
مهتاب گلدشت86 سید مجتبی حسینی
نورآذین رضا87 صفرعلی عالی پور مرغملکی
آذین خدمات پویا چهارمحال88 حمید کریمی
شبکه سازان فنی89 حفیظ اله صیفوری ارپناهی
بام نیروی زردکوه90 علی  صیفوری
تاراز بام پارسیان چهارمحال91 احمدرضا اسکندری فارسانی
برناالکترونیک رجب92 احمد کریمی
رعدآسای بختیاری93 فیض اله صیفوری
شرکت پدیده البرز کوهرنگ94 البرز محمد حسینی
آذر فجر اکباتان پارس95 موسی محمودی فیل آبادی
رخش آذین چهارمحال96 شهاب محمودی چلچه
ابرقدرت زردکوه97 هیبت اهلل کاشانی فر
توان کار سنجش چهارمحال98 صادق عالی پور هفشجانی
نیرو گستر میزدج99 رامین مرادیان فارسانی
برق رسانی تندر زردکوه100 حمداهلل محمدی
جهانبین فیل آباد101 لهراسب ایزدپور
طلیعه ساز میزدج102 کرامت  بزرگ نیا ده چشمه
زرین نور زاگرس103 حسام  عباس   پور
آبنور شهرکرد104 فرشید رضایی چالشتری
10509131850528 اسداهلل اسکندری
برق رسانی زاینده رود چهارمحال106 فتح اهلل  رضایی کینکی
نوید برق لردگان107 یعقوب حبیبی
نورافشان سبزکوه108 سیدعلی حسینی
شرکت صابر تاسیسات زاگرس109 شفیع کریمی ناغونی
خدماتی نواب لردگان110 هژیر زنگنه      پور
کیان سازان توران111 بهنام  شریفی ریگی
آذرسپهر لردگان112 عمار عباسی منجرمویی
رازان113 موسی حبیبی
برق رسانی سینا لردگان114 جمشید  امیری شیرانی
نور گستر لردگان115 کرامت اهلل کاظمی چله گاهی
فنی مهندسی جهان جوش ایرانیان116 سید علی حسینی هفشجانی
شرکت بهمن گستر هرچگان117 علی مراد  کیانی هرچگانی
شرکت مهندسی آریا برق اسپادانا118 عمران آریا 
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شرکت فنی ومهندسی همگامان روزبه119 مهدی صادقیان


