
نام شرکتتلفن مهراهنام خانوادگی و نامردیف
فنی سازان رامش خوزستان9133814976محمدی سید قاسم1
شرکت سیورصنعت سپاهان9162407929عادلی کوشکی علیرضا2
الکتروصنعت جهانبین9139802398اسد  پور محمد3
آریا فوالد دماوند9133856015هیبتی داریوش4
آرام کوه هفشجان9131814418حسینی سید محمد5
پرنیان صنعت اردل9133839314بهشتی رضا6
قایم نورشلمزار9139816911مومنی شلمزاری عبداله7
نور افشان فرخشهر9132826728جعفری سید مسلم8
شب آذین فرادنبه9132815045حسینی سید حاتم9
شرکت فراز کنترل ماهان9131832015اسماعیلی کرانی بهنام10
9131819302اسماعیلی مهرداد11

مهدی گستر دشتک9139807519یزدان پناه مهدی12
تعمیرونگه داری وخدمات عمومی چنار9131838322امینی ناغانی مسعود13
جهان افروز دهکرد9132802582رضایی چالشتری مهرداد14
نور نگار بختیاری9131820485یزدان پناه محمد15
ایمن فجر بن9133836338حسین میرزایی بنی نظرعلی16
آروین سازان زاگرس9139802095محمودیان درویشانی محمد17
برق رسانی زاینده رود چهارمحال9132832272رضایی کینکی فتح اهلل18
آذرخش جونقان9131834756داودی زاده صفر19
مودت9132829051قنبری حسن20
شبکه سازان فنی9131189678صیفوری ارپناهی حفیظ اله21
بام نیروی زردکوه9132840360صیفوری علی22
ستایش نیرو میزدج9133814925اسکندری فارسانی غالمعلی23
توان نیروی سامان9134801985محمد قاسمی سامانی مجید24
الکترو مهدیس زاگرس9132820187حسین   پور ذوالفقار25
زرین زمین بختیاری9131842932یزدان پناه ضرغام26
تاراز بام پارسیان چهارمحال9133834158اسکندری فارسانی احمدرضا27
رعدگستربختیاری9132831938فتاح      پور افشین28
برناالکترونیک رجب9132862366کریمی احمد29
رعدآسای بختیاری9131340401صیفوری فیض اله30
شرکت بهمن گستر هرچگان9132825134کیانی هرچگانی علی مراد31
نوید برق لردگان9131839829حبیبی یعقوب32
ریزک چهارمحال9132828366فتحی زاده دهکردی ابراهیم33
آذرخش نوغان9138821669قیصری محمد جان34
مهتاب گلدشت9133813385حسینی سید مجتبی35
انرژی گستر مشایخ9139587061نیک سرشت عزیز36
نورغرب بختیاری9131820582فتاح پور مسعود37
شرکت س    پهر افروز زاگرس9133816204ارژنگ غالمحسین38
نورآذین رضا9133839015عالی پور مرغملکی صفرعلی39
آذین خدمات پویا چهارمحال9133813714کریمی حمید40
نورافشان سبزکوه9131816351حسینی سیدعلی41
برق رسانی شب شکن بروجن9132812580محمد صادقی محسن42
تکنورد شهرکرد9137012500صالحی جمشید43
کالر سبز اردل9132820553بیگلری هنرمند44
توان کار سنجش چهارمحال9118052962عالی پور هفشجانی صادق45
امید مریک9132820193بیگلری پور فیروز46
نیرو گستر میزدج9131833033مرادیان فارسانی رامین47
شرکت مهندسی تاسیساتی حکمت وردنجان9132157012مولوی وردنجانی اسداهلل48
روشن کار بروجن9133826012شریف علی49



پارت کیا زاگرس9133838288مرادی شمس ابادی حسین50
برق رسانی تندر زردکوه9133837925محمدی حمداهلل51
پارس نیروی زاگرس9133813485کریمی دهکردی فریدون52
الکتروصاعقه گلچین9131812181صیفوری علی53
مهام آرشین ایساتیس کوهرنگ9140226114صیفوری حافظ54
تندیس نور زاگرس9131821054جعفری مریکی میالد55
شرکت صابر تاسیسات زاگرس9131848284کریمی ناغونی شفیع56
فرامین کار هفشجان9132827132قلی زاده موسی57
زاگرس تاینده شهرکرد9132806031اسماعیلی دهکردی صادق58
فانوس شب جهان بین9133824654قلی زاده عیسی59
خدماتی نواب لردگان9133834586زنگنه      پور هژیر60
کیان سازان توران9132843820شریفی ریگی بهنام61
جهانبین فیل آباد9140785340ایزدپور لهراسب62
فنی و مهندسی صنعت کوشان سالدران9133204421رشیدی فاطمه63
نورافشان بختیاری9133859784شیروانی غالم64
مهندسی خدماتی برق رسانی زردکوه9132654112مرادی زانیانی علی رضا65
فنی مهندسی سینا صنعت نیرو9131295798رشیدی علی66
طلیعه ساز میزدج9132857614بزرگ نیا ده چشمه کرامت67
فن آوران چهارمحال9131840779اعتدالی دهکردی یداله68
شرکت برای تست موارد مختلف9133836294پیمانکار تست پیمانکار تست69
زرین نور زاگرس9138801874عباس   پور حسام70
پویا بخش وطن9131061936صیادی احمد71
ابتکار سازان جهانبین9137017245اسماعیلی اصغر72
شرکت پدیده البرز کوهرنگ9133824291محمد حسینی البرز73
شرکت برق رسانی وتاسیساتی رعد کوشای 9133066637    صیفوری آرپناهی محمد74
9169171873صیفوری آرپناهی اسماعیل75

فدک9133803115کاشانی فر بهرام76
فرح سرای جونقان9131839946فروزنده جونقانی حسین77
توان گستر مروارید9133174355طهماسبی خداداد78
شرکت سیما س   پهر میزدج9138818502خلیلی پور جونقانی سعید79
پارس گارنو9125480431خان زاده پوریا80
آرا نیرو گلچین9130953606صیفوری صادق81
9131850528اسکندری اسداهلل82

شرکت خدماتی برق رسانی آذرخش لردگان9133829158عباسی منجرموئی داود83
نورافشان فرشید خانمیرزا9133833328قنبری آلونی فرشید84
شرکت مهندسی آرین آبخیز میالس9131028683حاجی پور  فرهاد85
آسمان نور شلمزار9131831224مومنی شلمزاری مهدی86
رد بام9133850441فتاح      پور مریکی خدایار87
آذرسپهر لردگان9131848168عباسی منجرمویی عمار88
پیمانکاری جعفرقلی بهرامی سامانی9131820037بهرامی سامانی جعفرقلی89
نورافشان مهر زردکوه9132877973صیفوری افشار90
مقاومت گستر زاگرس9137349248رضایی تورج91
فنی مهندسی انرژی گستر کالر9131805660نادری بلداجی روح اهلل92
سپنتا توان9133817112پامس مجتبی93
احسان ناغان9139886404حسین پور مریکی احسان94
شرکت خدماتی ،فنی و مهندسی فراز گستر 9133808002صدیقی سامانی سجاد95
9138818910صدیقی سامانی صادق96

سیم آفتاب زردکوه9133841836رئیسی علی اکبر97
فنی مهندسی ستاره سهیل بروجن9132819097رستاد کردشامی احمد98
رازان9133829352حبیبی موسی99



آبنور شهرکرد9131815340رضایی چالشتری فرشید100
شرکت فنی مهندسی پارس تابان زاگرس9131838600اسماعیلیان دهکردی مهدی101
ماهان برق بروجن9133836314ملک           پور نقنه عبداهلل102
آذر فجر اکباتان پارس9130689411محمودی فیل آبادی موسی103
آذر فجر اکباتان پارس9130689411محمودی فیل آبادی موسی104
فنی مهندسی تیام صنعت زاگرس9131816102مرادی سیف آبادی علی105
برق رسانی سینا لردگان9132832437امیری شیرانی جمشید106
هوشمندانرژی پیشرو9139866854حسنی چقاخور حامد107
رخش آذین چهارمحال9131857685محمودی چلچه شهاب108
شرکت مهندسی آریا برق اسپادانا۹۳۳۷۲۷۶۴۰۵آریا عمران109
رستانیرو فرآیندجم9131856934روحانی محمد110
ابرقدرت زردکوه9131851464کاشانی فر هیبت اهلل111
شرکت برق رسانی طال نور9131812692جاللی هفشجانی سید مسیح112
راسخ الکتریک شهرکرد9131819953محمدی محمدرضا113
شرکت فنی ومهندسی همگامان روزبه9133104570صادقیان مهدی114
فنی مهندسی جهان جوش ایرانیان9132846417حسینی هفشجانی سید علی115
اطمینان فروغ بن9131805373علی بیگی بنی هادی116
نور گستر لردگان9131839822کاظمی چله گاهی کرامت اهلل117
گندمزار جنوب9133832398محمدی ذوالفقار118
 پردیس مریک9137710975حسین   پور مریکی محمد یار119
برق رسانی میثم بروجن9132848350رزازی بروجنی ابراهیم120
توان کار گلچین9139809475صیفوری آرپناهی حمید121
نورگستر زاگرس9133861973بیگی هرچگانی محمد122
هفشجان قدرت9131830384هیبتی شهرام123
جهان وسعت کوشش9140220379جعفری مریکی یونس124
کوه سرخ شهرکرد9132806210اصغریان دهکردی شهرام125
شرکت برق رسانی مهتاب شب بختیاری۹۱۳۳۸۲۰۲۳۶حبیبی برد بری بهمن126
شاهین فر9131813012حبیبی عیسی127
اطلس کوش شهرکرد9131812690حبیبی بابادی محمد128
شرکت توان افروز صفاهان9133692404صیفورئ یوسف129
شرکت برق رسانی سبزکوه اردل9131815302عزیزی مریکی علی داد130
برق رسان برتوان لردگان9131833087حبیبی عین علی131
آریا فیدر بروجن9138841135شریف سجاد132
رعد و برق چهارمحال9132831968حسینی چاهگاهی سیدخیراهلل133
ققنوس9112307461تستی تست134
فنی مهندسی آسیا نیرو زاگرس9130181430موالیی میالد135
ستاره سرخ خانمیرزا9137720972منصوری اسماعیل136
شرکت طلوع نور لردگان9136771750کریمی منجرمویی عطا137
پاد برندک چهک9132815380ملک محمدی حمید138
(پبده )پانیذ بان دانش هما 9136536224باقری پبدنی امین139
مروارید تابان بختیاری9131852852یزدان پناه مجتبی140
شرکت خدماتی تئسعه تابان نیرو با مسئولیت 9136549670کرمی دمابی عبداله141
شرکت خدماتی سوم شعبان شهرکرد9131813336براتی بنی احمد142
شرکت بام رعد بروجن9131816081محمد صادقی نصراهلل143
پارسیان صنعت چنارود9131945851استکی علی اکبر144
سپهر افروز سامان9132113513ذبیحی سامانی محمد رضا145
سامان سازان انزان9134804080رییسی مطلق الکوهی عباداهلل146
سبزاندیشان سایه گستر9133836374مددی ایمان147
داالن صنعت زاگرس9171872382آزادی اسماعیل148
فنی مهندسی بهسازنیروی    پرند9131286683پرنده خوزانی محمدرضا149



قائم نیرو جهانبین9133156997کریمی محمدعلی150
بهبود تجهیز لردگان9133853900خلیلی مقدم صادق151
شاهین دشت لردگان خطوط9133838508حسینی یوسف152
خدمات برق رسانی شب شکن لردگان9131825005حبیبی بردبری قنبر153
مهاب الکتریک چهارمحال9137044643قربانی سامانی محسن154
فنی مهندسی آریا الکترونیک زاگرس9138853221بهرامی سجاد155
آرشین برق فرتاک ایرانیان9131835733عبدالهی بهزاد156
فنی مهندسی تیوانیرو چهارمحال9138880228سلیمی دهکردی سید اسداهلل157
نوآوران بهینه فن آوری برق بروجن9120381893فرهادی محمد امین158
ارمغان برق ابتاب نیلگون9162184088قنبری عدیوی عباس159
تعاونی خدمات فنی ومهندسی کارکنان توزیع برق 9138686436منصوری بروجنی مجتبی160
نگار الکتریک شهرکرد9133843432عبدالهی دهکردی غالمرضا161
شاهین خطوط زنده رود9162253439همایونی علیرضا162
فنی مهندسی فرازمند نیرو نقش جهان9131066414سالمی امید163
 پرتو افشان فرتاک زاینده رود9132842518کبیری سامانی امین164
مهندسی پایند آب بهین سازه۹۱۳۹۸۴۹۸۶۹موالیی بیرگانی بهزاد165
واسع طیف زاگرس9131843264عزیزیان علی کرم166
صنعت کوشان آذرخش آریایی جوان9140806142اسحقی امید علی167
فنی و مهندسی تابان توان زاگرس9133847063کیانی هرچگانی جابر168
فانوس شهرکرد9133810462اسفده شهرام169
9162311680سلمانیان ابوالفضل170

نگار ایکاد مهر زاگرس9162259729باقری پبدنی عباس171
9372110555بهرامی باباحیدری مجید172

9133839390بنی هاشمی شهاب173

فنی مهندسی شب آرا نیرو9133179053حبیبی بردبری حسین174
صنعت بام چهارمحال9139771362جعفری بروجنی حسین175
شرکت فنی مهندسی عمران زرین شهرکرد9139824215نوروزی گودتوتی سید هیبت 176
شرکت نیرو توان نمیروز9134054675صیفوری آرپناهی نجات177
9139802047مختاری دزکی ایمان178

ارج تاو نگین آریا9138305065صیفوری علی179
اژندآزمای مهام پارس شیدا9130070528عظیمی زهرا180
زرین فانوس سپیده زاگرس9137720284کاظمی چله گاهی حسین181


