
1 of 3 ن کنندگان مجاز  استان چهار محال و بختیاری  (تابلو سازان و فروشندگان )لیست تامی 

 تابلو های فروش

کنتوری فلزی و 

کامپوزیتی

مونتاژ تابلو های 

کنتوری فلزی و 

کامپوزیتی

 ساخت

تابلوی کنتوری

 تابلویساخت

 اندازه گیری

ساخت تابلوی 

توزیع

تعمیر و ارتقای 

کوبیکل 

فشارمتوسط سنتی

تامین کوبیکل 

- فشارمتوسط کمپکت 

پست کمپکت

ساخت کوبیکل 

فشارمتوسط کمپکت

 متری مرجان20بروجن شهر صنعتی خیابان یاسمن 09132836169سرو ولتاژغالمعلی آیین مهر1

شهرکرد شهر صنعتی بهارستان پنجم09133813400آریا صنعت دیمهمحمد باقری2

32 شهریور نبش کوچه 17شهرکرد خیابان 09131819279الکتروشهاببهمن کریمی3

15 و 17 شهریور بین کوچه 17شهرکرد خیابان 09133821184الکترو کاوهاصغر اعتدال پور4

شهرکرد شهر صنعتی کوشش شرقی سروستان پنجم09131835733آرشین برقبهزاد عبداللهی5

شهرکرد فن آوران روبروی آتش نشانی09132801004نیرو تابلومجتبی بصیرت6

شهرکرد شهر صنعتی کوشش شرقی سروستان پنجم09140205733الکترو پویابهزاد عبداللهی7

 شهریور روبروی بانک ملی17شهرکرد خیابان 09133810211اریا نیروسعید علیدادی8

شهرکرد شهر صنعتی کوشش غربی جنب فرادانه09133807802الکتروپانلکامران رضایی9

14 شهریور نبش کوچه17شهرکرد خیابان 091318101381برق وصنعت ریاحیمسعود ریاحی10

شهرکرد خیابان شریعتی نبش منتظری09132801018برق صنعتی مهدیاحمد توکلی11

24 شهریور نبش کوچه17شهرکرد خیابان 09133812513الکتروصنعتسیدحمید ربیعیان12

11 و 9 شهریور بین کوچه 17شهرکرد خیابان 09132806089الکترو متینمصطفی عبداللهی13

32 شهریور نبش کوچه17شهرکرد خیابان 09131819278شهاب الکتریکابراهیم کریمی14

بروجن خیابان پروین اعتصامی جنب نواب09131816081بام رعد بروجنایوب عباسیان-نصرهللا محمد صادقی15

 شهریور جنب بانک ملت17شهرکرد خیابان 09131813577ایمن برقابراهیم کریم هللا16

3 پالک 3 گلبرگ 3شهر صنعتی فاز -شهرکرد09132839029الکترو دلتافرشید اکبر پور17

بروجن  نقنه نرسیده به پلیس راه09131832637برق عرفانعبداله سنایی-حسین بهرامی18

15 و 13 شهریور بین کوچه 17شهرکرد خیابان 09131811751الکترو فانالعلی رضا کبیریان19

 شهریور جنب سی مو سی تو17شهرکرد خیابان 09133810537برق صنعتی پارسبهرام صادقی20

خیابان تالش پارک علم و فن اوری- شهرکرد شهرک صنعتی  09157200773  آریا صنعت ایمن رسپینایاسر رییسی21

9 شهریور نبش کوچه17شهرکرد خیابان 09133847487برق صنعتی نیرو مهارمرتضی نظر نژاد22

12 و 10 شهریور بین کوچه 17شهرکرد خیابان 09131849044الکترو آرینپیمان کیوانی23

9 شهریور نبش کوچه17شهرکرد خیابان 09123096553ایمن تابلوسجاد اکبر پور24

لیست زیر بیانگر قابلیت های فنی و اجرایی شرکت ها  در تهیه و تامین تابلو های محدوده اعمال نظر شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری بوده و سازندگان و تامین کنندگان می باید آخرین دستورالعمل ها و ابالغیه ها را در ساخت 

.مالک نهایی تایید تابلو ساخته شده ، بازدید کارشناسان و ناظرین شرکت توزیع می باشد . یا تامین تابلوها در نظر داشته باشند و رعایت کنند 

فعالیت مورد تایید

آدرسشماره تماسنام شرکتتامین کننده/نام سازندهردیف
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7 و 5شهرکرد خیابان سعدی شرقی بین کوچه 09133846043مهتاب نور سامانمسلم یزدانی25

شهر صنعتی- هفشجان 09131838557شرکت برق صنعت پوژمانمجتبی توکلی26

شهر صنعتی- هفشجان 09133856170شرکت نیل باران زاگرسحسین احمدی27

 شهریور جنب افق کورش0913181105317الکترو زیمنساسماعیل محمدی28

10 و 8 شهریور بین کوچه 17شهرکرد خیابان 09132879433برق صنعتی شهرکردمحمد رضا طالبپور29

شهر صنعتی- شهرکرد 09140226797شرکت آریا صنعت آریاآقای رییسی30

بروجن روبروی اداره دارایی09139819770تابلو اسحاقیانآقای اسحاقیان31

خیابان نواب-فارسان 09131818111الکترودلتاوحید مردانی32

سامان میدان بسیج کوچه شهیدحدادرویروی اموربرق09132842518الکتروصنعت سامانامین کبیری33

خیابان ملت-فیل آباد- فارسان 09134837110الکترو صنعت آرادعلی فرامرزی34

روبروی اداره دارایی- بروجن09131809193صنعت کوشان آدرخشرضا بهرامی35

انتهای خیابان امام- کیان 09139854800برق صنعتی سلیمانسلیمان مالکی36

بلوار سعدی- بروجن 09132878953برق تسالمحسن شبانیان37

چهارراه سینما= خیابان فردوسی-بروجن09131816169برق و صنعت مجیدمجتبی اسکندرپور38

کیان خ امام شهدای شرقی روبروی بهداری09133844089الکترو سپهرسعید کبیری39

27شهرکرد مهدیه بلوار رهبر نبش کوچه 09131844559برق صنعت هخامنشیحبیب اله تاجی40

14 و 12 شهریور بین کوچه 17شهرکرد خیابان 09133823006البرز الکتریکبهنام ریاحی41

14 شهریور نبش کوچه17شهرکرد خیابان 09131813630الکتریکی البرزبهزاد ریاحی42

13 شهریور نبش کوچه17شهرکرد خیابان 09103120078نیروسانفرهاد ابراهیمی43

 شهریور جنب بانک مهر اقتصاد17شهرکرد خیابان 09131833569الکترو استارحسین کریمی44

سامان خ امام رویروی پارک09131800913کیاصنعت برقمهدی مردانی45

شهر صنعتی-لردگان09133831362تابلو هاشم الماسیهاشم الماسی46

لیست زیر بیانگر قابلیت های فنی و اجرایی شرکت ها  در تهیه و تامین تابلو های محدوده اعمال نظر شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری بوده و سازندگان و تامین کنندگان می باید آخرین دستورالعمل ها و ابالغیه ها را در ساخت 

.مالک نهایی تایید تابلو ساخته شده ، بازدید کارشناسان و ناظرین شرکت توزیع می باشد . یا تامین تابلوها در نظر داشته باشند و رعایت کنند 

آدرسشماره تماسنام شرکتتامین کننده/نام سازندهردیف

فعالیت مورد تایید
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شهرکرد دانشسرا کوچه پنجم خیابان بهارستان  طبقه همکف09379803792کیان آرتین مهام(سه ماه مشروط)امین هاشمی 47

48
سه ماه )ابراهیم بخشیان 

(مشروط
09133824145الکترو نور

شهر کیان بلوار اصلی خروجی به سمت طاقانک بعد از 

کارواش


شهرکرد خیابان فردوسی شمالی جنب مجتمع صدف09131841172الکترو شفق(سه ماه مشروط)رحمت هللا ریسی 49

 روبروی قرضالحسنه امام صادق5شهر کیان خ باهنر کوچه 09134893885آریا نیرو(سه ماه مشروط)جواد قربانی 50

09138852441آریا قدرت(سه ماه مشروط)احمد محمدی 51
فارسان پردنجان بعد از پل زیر گذر تابلوسازی اریا قدرت 

زاگرس


52
سه ماه )رحمان علیدادی 

(مشروط
روبروی اتش نشانی.قطب صنعتی شهرکرد09133814335فن آور برق

53
سه ماه )سید حسن هاشمی

(مشروط
فارسان شهر چلیچه09138812986برق صنعتی زاگرس

57پالک -بیست متری دوم-2شهرک صنعتی سامان -سامان 09134800913گروه تولیدی صنعتی مهاب(سه ماه مشروط)بیژن تراکمه 54

وط)مردانن 55 روستای کران-فارسان 09xxxxxxxآریا ن توان(سه ماه مشر

لیست زیر بیانگر قابلیت های فنی و اجرایی شرکت ها  در تهیه و تامین تابلو های محدوده اعمال نظر شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری بوده و سازندگان و تامین کنندگان می باید آخرین دستورالعمل ها و ابالغیه ها را در ساخت 

(سه ماه مشروط). مالک نهایی تایید تابلو ساخته شده ، بازدید کارشناسان و ناظرین شرکت توزیع می باشد . یا تامین تابلوها در نظر داشته باشند و رعایت کنند 

آدرسشماره تماسنام شرکتتامین کننده/نام سازندهردیف

فعالیت مورد تایید


