
 



توزیعسنجش

ابالغیه حاضرشماره نامه حاضرسال10ماه24✓✓✓پارس الکترو بختگان1

˝˝سال10ماه24✓✓✓فراگام صنعت شرق2
˝˝سال10ماه24✓✓✓✓بهین الکتریک پدیده نو3
˝˝سال10ماه24✓✓آسیا تابلو پیشرو4
˝˝سال10ماه24✓✓نیرو صنعت تالش5
˝˝سال10ماه24✓خدمات انرژی بهینه سازان صدرا6
˝˝سال10ماه24✓✓✓الکترو صدر میبد7

مدت گارانتیپست کمپکت
مدت خدمات پس 

از فروش

تابلو حفاظت و 

کنترل نیروگاهی
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تاریخ ابالغ نتایجشماره نامه  نام شرکتردیف
تابلو فشار 

ضعیف ثابت

تابلو فشار متوسط 

(سنتی)ثابت 

تابلو فشار متوسط تابلو سنجش و توزیع

کمپکت

تابلو فشار ضعیف 

کشویی

تابلو فشار متوسط 

کشویی
G IS

تابلو کنترل و 

پروسس



توزیعسنجش

11/23311393/5/18سال10ماه24✓✓✓صنایع برقی بوشهر1

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓پارسیان تابلو فجر2

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓✓✓✓✓الوان تابلو3

˝˝سال5ماه12✓✓✓✓✓آذر تابلو توان4

˝˝سال10ماه24✓✓هومن گستر دشتستان5

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓الکترو رعد گلستان6

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓صنایع برق مدرن نیرو7

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓✓✓✓تابش تابلو8

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓پارس صنعت پرند9

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓عابد خزر10

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓فنی مهندسی تابش رعد مازند11

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓✓نیرو ساحل بوشهر12

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓فنی مهندسی صنایع برق اصفهان تابلو13

˝˝سال10ماه24✓✓✓بهبود تجهیز صنایع گلستان14

˝˝سال10ماه24✓✓✓اراک تابلو15

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓مهندسی کیان تابلو16

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓✓پنج تاش17

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓✓توان تابلو18

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓رسانش انرژی نوین19

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓مهندسی ایران برق20

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓آرتا توان تابلو21

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓نوین طرح نیرو پارس22

˝˝سال7ماه12✓✓✓(فرانیر )فن آوران راهبردی نیرو 23

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓صنایع بین المللی برق ارس24

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓مهندسی پاوران کنترل سپاهان25

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓بهساز تابلو آسیا26

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓تأمین تابلو اشتهارد27

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓تولیدی مهندسی آشتیان تابلو28

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓تابلو صنعت توان29

˝˝سال7ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓نواوران برق آریا30

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓نیرو سازه پرند31

˝˝سال7ماه24✓✓✓✓✓الکترو توانساز32

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓فراهان تابلو ایرانیان33

˝˝سال10ماه24✓✓✓مهندسی برق اخگر کار آمل34

˝˝سال10ماه24✓✓✓تولیدی دانش نیروی گیالن35

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓تعاونی صنایع برق خزر36

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓صنایع برق زنگان پارس37

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ایران تابلو38

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓جابون39

˝˝سال10ماه24✓✓✓فنی مهندسی ماهان الکتریک پارتاک40

˝˝سال10ماه24✓✓✓(پارس منا)پارس منبع نیرو آذرخش 41

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓فرانیرو صنعت پیشرو42

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓فازگستران تابلو فارس43

˝˝سال10ماه12✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓تال ایران44

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓صنعتی تابش تابلو شرق45

˝˝سال10ماه24✓✓✓توان صنعت رعد46

˝˝سال10ماه24✓✓✓صادق نیرو آرین47

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓فارس تابلو48

˝˝سال5ماه12✓✓✓✓✓✓✓✓مهندسی پرشین تجهیز نیرو49

˝˝سال5ماه24✓✓✓✓مهندسی سینا صنعت تابلو50

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓الکترو کویر51

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓واناشید52

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓فرمان گستر عالی قاپو53

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓تولیدی و پیمانکاری تاسیسات برقی یم54

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓تولیدی و صنعتی پارس سوئیچ بورد55

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓تابلو سازان جاسب56

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓نیرو سامان خاور57

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓صنعت نیرو58

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓اروند نیروی دز59

˝˝سال10ماه24✓✓(زیمنس تابلو)تابلو سازان سهند 60

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓ایستا نوآوران نیرو61

11/55991393/11/13سال10ماه24✓✓✓✓✓پشتیبانی صنایع 62

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓الکترو تابلو63

سال7 ماه24✓✓✓✓فراز کنترل سقز64  ˝˝

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓فنی مهندسی فازکار65

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓مظهر نور66

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓صنایع برق هایبرد67

˝˝سال10ماه24✓✓✓مهندسی نوین مبنا68

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓ساخت تجهیزات برقی لنا یزد69

˝˝سال10ماه24✓✓✓برق آوران تاک صنعت البرز70

˝˝سال10ماه24✓✓✓مهندسی پروسکه71

˝˝سال10ماه24✓✓✓صنایع برق کیهان نیرو72

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓سرو ولتاژ73

˝˝سال10ماه24✓✓تولید تابلوهای برق صنعتی بهادر74

11/6681394/2/19سال10ماه24✓✓✓✓✓✓غرب تابلو کرج75

˝˝سال10ماه24✓✓✓ایمن ایستا الکتریک76

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓برق صنعتی مبتکر کویر77

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓تولیدی صنعتی حفاظ فرمان78

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓سهند توان تبریز79

˝˝سال10ماه24✓✓✓خزر برق ساحل 80

˝˝سال10ماه24✓✓✓وارنا تابلو فجر81

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓رسا صنعت آپادانا82

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓طبرستان تابلو آریا83

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓برق آسان تبریز84

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓نکا نوین85

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓فن آوران صانع شرق86

˝˝سال10ماه24✓✓صنایع برق فرامان87

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓شارفن تابلو88

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓رعد گستران حق بین89

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓حفاظ الکتریک صفاهان90

˝˝سال10ماه24✓✓✓(پدیده)تعاونی تابلوسازی برق فرامرزی 91

˝˝سال10ماه24✓✓برق گستر دریانی92

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓بشری سازه93

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓آلفا برق94

˝˝سال10ماه24✓✓✓ژوبین صنعت توان 95

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓کرمان تابلو96

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓پردیسان فن آوران نیرو97

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓آذر تابلو نیرو صنعت ارومیه98

11/18951394/4/20سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓آسیا بهین برق99

11/36261394/7/12سال10ماه24✓✓✓✓✓✓ثمین نیرو آذر100

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓آذر فنون تابلو101

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓آرین الکتریک غرب102

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓مجتمع تولیدی صنعتی بیتا برق جنوب103

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓تابلو پارس آذر104
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G IS



˝˝سال10ماه24✓✓✓ایرسا گستر نور آسا105

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓سامانه توسعه صنایع برق پاد106

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓میهن تابلو فجر107

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓زاگرس تابلو دی108

˝˝سال10ماه24✓✓آذر نیرو مراغه109

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓تولیدی و تاسیساتی ولت تابلو110

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓تابان تابلو شرق111

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓آرمان تابلو البرز 112

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓پارسیان تابلو جنوب شرق113

11/9241395/03/08سال10ماه24✓✓✓✓✓پیمان برق الکتریک فاز114

˝˝سال10ماه24✓✓✓پارس نیرو خازن115

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓توسعه پستهای ایران ترانسفو116

˝˝سال10ماه18✓✓✓آذر تابلو سهند117

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓تکساز تابلو بشل118

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓فجر تابلو مرکزی119

˝˝سال10ماه24✓✓نیرو پیام شیراز120

˝˝سال10ماه18✓✓✓✓✓✓تجهیزات برق و سیاالت فوالد121

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓تولید ملزومات برق122

˝˝سال10ماه18✓✓✓✓✓✓ایران سوئیچ123

˝˝سال10ماه24✓✓✓تابان مراغه124

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓پارس تابلو125

˝˝سال10ماه18✓✓✓✓✓✓پارس نیرو تابلو126

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓توسعه انرژی آییژ127

˝˝سال10ماه24✓✓پایا برق جاوید128

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓صنعتی مهر آباد129

˝˝سال10ماه24✓✓✓صنایع برق فرزیان130

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓✓ایران سیبوک131

˝˝سال10ماه24✓✓✓خزر برق گیالن132

˝˝سال10ماه24✓✓✓همیاران کنترل شبکه133

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓رانین صنعت گستر134

˝˝سال10ماه24✓✓گروه صنعتی نور نیرو برق آسا135

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓کرمان ولتاژ136

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓تابلو صنعت یار137

˝˝سال10ماه24✓✓✓مازیار صنعت بابل138

˝˝سال10ماه24✓✓✓فرآیند تابلو پایا رجایی139

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓تابلو دنا140

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓آرمان تابلو یزد141

˝˝سال10ماه24✓✓✓صنعتگران ماهر گیالن142

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓مهندسی نو اختران143

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓جهان صنعت تابلو144

˝˝سال10ماه24✓✓✓تابلو سازی برق پارس تنکابن145

˝˝سال10ماه24✓✓✓تولیدی برق کنترل نیروی منطقه آزاد انزلی146

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓تولیدی تابلو برق خزان147

˝˝سال10ماه24✓✓✓نیرو سازان فومن148

˝˝سال10ماه24✓✓✓برق صنعت گیالن توان149

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓مبنا برق البرز150

˝˝سال7ماه12✓✓نور تابلو بابل151

˝˝سال10ماه24✓✓الکترو تابلو کاسپین152

˝˝سال10ماه24✓✓✓کهکشان اشتیاس153

˝˝سال10ماه24✓✓✓برق و صنعت حسینی154

˝˝سال10ماه24✓✓✓مهریار تابلو کاسپین155

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓آداک بهین نیرو156

11/7251396/2/17سال10ماه24✓رعد تابلو البرز157

˝˝سال10ماه24✓✓فنی و مهندسی سیستم توزیع آژند158

˝˝سال10ماه24✓✓✓فنی مهندسی پیشگامان ویرا انتقال نیروی آمل159

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓احداث قدرت نیرو160

˝˝سال10ماه24✓✓برق گستر صبا تابلو مرکزی161

˝˝سال10ماه24✓✓صنایع برق خیری162

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓مهندسی پیشرو خراسان163

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓پرشین تابلو تابان164

˝˝سال10ماه24✓صنعتی نور آوران مهر قائم165

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓مهندسی فوالد برق اراک166

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓توان صنعت مبین167

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓جهان سنجش نیرو بهاران168

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓کاویان صنعت یزد169

˝˝سال10ماه24✓✓مبتکر صنعت صدرا170

˝˝سال10ماه24✓✓✓ تولید تابلوهای برق صنعتی1038تعاونی 171

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓مهندسی گرگان تابلو172

˝˝سال10ماه24✓✓✓نیرو  کهربای خلیج فارس173

˝˝سال10ماه24✓✓✓پرتو کار تهران174

˝˝سال10ماه24✓صنایع پاسارگاد برق رستاک175

˝˝سال10ماه24✓الکترو پارس سیستم رعد176

˝˝سال10ماه24✓✓✓شرکت تأسیساتی روشن بناب177

˝˝سال10ماه24✓✓✓سفیران صنعت نیرو قائم178

˝˝سال10ماه24✓صنایع تابلو برق امین البرز179

˝˝سال10ماه24✓✓✓صنایع تابلو برق حسام پارس 180



˝˝سال10ماه24✓✓✓مهندسی الکترو  پرسو181

˝˝سال10ماه24✓✓✓مهندسی تابلو الوند پارسیان182

˝˝سال10ماه24✓پارسیان صنعت صاعقه البرز183

˝˝سال10ماه24✓✓✓صنایع برقی آذرخش بوشهر184

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓برق تابنده گستر185

˝˝سال10ماه24✓✓✓نوران تابلو گیالن186

˝˝سال10ماه24✓✓رعد نیرو فیدار187

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓کیان ایساتیس پارس188

˝˝سال10ماه24✓✓آذر کلید189

˝˝سال10ماه24✓✓✓پویا صنعت آوای مدرن190

˝˝سال10ماه24✓✓ایمن برق صنعت رستاک191

˝˝سال10ماه24✓رعد تابلو ساوج192

˝˝سال10ماه24✓✓✓پیشتاز تابلو فارس193

˝˝سال10ماه24✓✓✓فاز گستر سپید194

˝˝سال10ماه24✓✓نیرو مولد یکتا195

11/63391396/12/21سال10ماه24✓اکباتان تابلوی ایرانیان196

˝˝سال10ماه24✓✓صنعت پژوهان فیض197

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓الکترو آروین کویر198

˝˝سال10ماه24✓جزیره نور آریا199

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓مهندسی سازند200

˝˝سال10ماه24✓صنعت کاران آفاق201

˝˝سال10ماه24✓✓پیشگام تابلو شرق202

˝˝سال10ماه24✓✓پیشگامان صنعت برق اوستا203

˝˝سال10ماه24✓✓✓الکترو نوین یاری204

˝˝سال10ماه24✓✓✓نیکان تابلو فرا صنعت205

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓توسعه انرژی پایا206

˝˝سال10ماه24✓✓وحدت نوآوران سهیل207

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓پرتو تابلو شرق سپاهان208

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓✓راسل تابلو209

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓مهندسی الوند پویا نیرو210

˝˝سال10ماه24✓✓✓پدیده برق و صنعت211

˝˝سال10ماه24✓✓رعد سازان مبین صنعت212

˝˝سال10ماه24✓سویسه صنعت سامان213

˝˝سال10ماه24✓✓بهار آسمان نیرو214

˝˝سال10ماه24✓✓پیشگام نیرو صنعت جم215

˝˝سال10ماه24✓✓مبین تابلو قائم216

˝˝سال10ماه24✓آرتا تابلو آریانا217

˝˝سال10ماه24✓ایمن برق کسری218

˝˝سال10ماه24✓✓✓الکتروسان پرتو نیوساد219

˝˝سال10ماه24✓خاتم تابلو خلیج فارس220

˝˝سال10ماه24✓✓هوشیار فن کردستان221

˝˝سال10ماه24✓✓تعاونی تولیدی آوا صنعت گلستان222

˝˝سال10ماه24✓آتیه البرز پرنیا223

˝˝سال10ماه24✓✓یکتا فراز الکتریک224

˝˝سال10ماه24✓✓ایلیا بهینه کاران پویا225

˝˝سال10ماه24✓✓تابلو برق آرین هگمتانه226

˝˝سال10ماه24✓تابلو برق جم227

˝˝سال10ماه24✓تابلو آریا جهان228

11/18231397/4/23سال10ماه24✓✓✓نوید تابلو229

˝˝سال10ماه24✓سهند الکتریک نیرو230

˝˝سال10ماه24✓✓✓عمران تأسیسات خدمات عالء خزر فن آوران231

˝˝سال10ماه24✓✓✓بهساز نصر اهواز232
˝˝سال10ماه24✓✓✓✓آذر منیر تابلو برق233

11/24621397/5/23سال10ماه24✓✓✓✓✓سازه های برق و صنعت الهیجان234

˝˝سال10ماه24✓✓✓فن آور کار زاگرس235

˝˝سال10ماه24✓دیباج گستر گیتی236

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓آذران تابلو برق پویا237

˝˝سال10ماه24✓✓کویر تابلو آذرخش گستر238

˝˝سال10ماه24✓✓✓گام الکتریک سپاهان نوین دیار نون239

˝˝سال10ماه24✓✓✓آذران کنترل240

˝˝سال10ماه24✓✓✓کوثر تابلو البرز241

˝˝سال10ماه24✓✓افروز الکتریک شمال242

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓طراح تابلو برق فارس243

11/29651397/6/18سال10ماه24✓✓✓شایان برق کارمانیا244

˝˝سال10ماه24✓✓افق سازان توانکار245

˝˝سال10ماه24✓✓الکترو الله زار بابل246

˝˝سال10ماه24✓✓تابلو برق آراد مهر247

˝˝سال10ماه24✓✓الکترو صنعت دیانا248

˝˝سال10ماه24✓توان نور تابلو249

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓نوژان نیرو نوین ایرانیان250

˝˝سال10ماه24✓✓✓صنعتی آموت سپهر251

˝˝سال10ماه24✓✓فنی مهندسی کرج برق سازه252

˝˝سال10ماه24✓✓✓صنایع تابلو سازی برق سگال الکتریک253

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓برق صنعتی مازند فاز254

˝˝سال10ماه24✓✓خدمات قابوس الکترونیک255

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓مهندسی برق آوران256

11.46361397/09/05سال10ماه24✓✓✓آیالر کهربا257

˝˝سال10ماه24✓✓توان الکتریک توپچی258

˝˝سال10ماه24✓✓مهر آذین نوین تابلو سپاهان259

˝˝سال10ماه24✓✓✓خزر سازان جاوید260

˝˝سال10ماه24✓✓✓مهندسی برق مازند نور261

˝˝سال10ماه24✓✓✓تجهیز تابلو سقز262

˝˝سال10ماه24✓✓✓مهندسی مازند تابلو ساری263

˝˝سال10ماه24✓✓✓آریان تابلو آسیا264

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓کنترل نیروی خراسان265

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓مهندسی و تابلو سازی آذر نور266

11/7041398/02/11سال10ماه24✓✓ایمن صنعت فاخر267

˝˝سال10ماه24✓✓نیرو توان شوشتر268

˝˝سال10ماه24✓✓✓توسعه صنعت نوین پایش269

˝˝سال10ماه24✓ایمن برق راد270

˝˝سال10ماه24✓✓✓فنی مهندسی برق لیان توحید271

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓تابلو صنعت آل عمران272

˝˝سال10ماه24✓✓نور سازه صنعت گرجی273

˝˝سال10ماه24✓آبتین تندیس لوتوس274

˝˝سال10ماه24✓✓ایمن تابلوی نگین کویر275

˝˝سال10ماه24✓✓✓آیدین کار ارس276

˝˝سال10ماه24✓✓پیشگامان تابلو نوین اسپادانا277

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓✓صنایع برق سامان دلتا278

˝˝سال10ماه24✓✓✓تابلوسازان ایمن برق آسا279

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓ایمن سپاهان تابلو280

˝˝سال10ماه24✓پرگاس برق قائم281

˝˝سال10ماه24✓✓ماهان تابلو سپند آزما282

˝˝سال10ماه24✓تابلو دانش البرز283

11/40981398/07/24سال10ماه24✓✓✓✓توسعه صنعت دایان284

˝˝سال10ماه24✓✓✓ پرشین صنعت ایرانیان285

˝˝سال10ماه24✓✓الکترو ممتاز پیشه286



˝˝سال10ماه24✓✓✓پیشرو تابلو سهند287

˝˝سال10ماه24✓✓✓پارس صنعت نوین جلگه خوزستان288

˝˝سال10ماه24✓✓✓مگا تابلو بابلسر289

˝˝سال10ماه24✓✓الوند تابلو مبتکران صنعت290

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓صدرا نیروی البرز291

˝˝سال10ماه24✓✓✓همیار صنعت رستاک292

˝˝سال10ماه24✓✓عمران پرداز گیالن زمین293

˝˝سال10ماه24✓✓آذر پانل نیرو294

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓طراحان برق آسا295

˝˝سال10ماه24✓✓آذرخش تابلو ساوج296

11/5021399/02/14سال10ماه24✓✓هیرمند تابلو پارس297

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓پویش صنعت دوار298

˝˝سال10ماه24✓✓✓ایمن سازان هوشمند خوزستان299

˝˝سال10ماه24✓✓کیان ترانسفو 300

˝˝سال10ماه24✓✓✓فرانیرو صنعت بارز301

˝˝سال10ماه24✓پرتو ایمن رعد شرق302

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓کنترل برق صنایع پارس303

˝˝سال10ماه24✓✓طیف صنعت برق شهاب304

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓شفق نیرو یزد305

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓بهینه صنعت آرمان306

˝˝سال10ماه24✓✓پیمان رعد غرب307

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓الکترو هادی اسپادانا308

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓پارسیان تابلو آریا309

˝˝سال10ماه24✓هیراد سپهر310

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓پارس توان گستر امروز311

11/41601399/10/01سال10ماه24✓✓✓باختر تابلو کرمانشاه312

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓ابداع صنعت برق313

˝˝سال10ماه24✓رادین نیرو سپنتا314

˝˝سال10ماه24✓الکترو برق اهواز315

˝˝سال10ماه24✓سگال تابلو مهرگان316

˝˝سال10ماه24✓✓تهران گستر صانع317

˝˝سال10ماه24✓✓تابلو صنعت قدرت318

˝˝سال10ماه24✓✓صنعت گستر مهریز319

˝˝سال10ماه24✓✓برق صنعتی ماهان یزد320

˝˝سال10ماه24✓جهان نیرو سبالن321

˝˝سال10ماه24✓نیرو رسان میبد322

˝˝سال10ماه24✓✓✓برق صنعتی خزر323

˝˝سال10ماه24✓✓کنترل نیرو سینا324

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓تسال برق نقش جهان325

˝˝سال10ماه24✓✓تابلو برق طلوع326

11/17151400/04/07سال10ماه24✓طلوع نیرو رسان شهر327

˝˝سال10ماه24✓✓الکترو الوان لیان328

˝˝سال10ماه24✓✓راحل برق آذر329

˝˝سال10ماه24✓✓آذرخش صنعت فروغ330

˝˝سال10ماه24✓✓شاهین تابلو چادگان331

˝˝سال10ماه24✓✓تابلو سازان رستگار مهر خادم332

˝˝سال10ماه24✓✓الوند تابلو البرز333

˝˝سال10ماه24✓✓برق صنعتی اطمینان  گل آرا334

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓تولیدی تابلو سازی برق مازندران335

11/32591400/07/14سال10ماه24✓✓✓تضامنی نوازاله فرمانی و پسران336

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓مهار رعد باختر337

˝˝سال10ماه24✓✓امین نور افشان نیک شهریار338

˝˝سال10ماه24✓✓✓بهسان آروین نیرو 339

˝˝سال10ماه24✓✓احداث گستران برق شیراز340

˝˝سال10ماه24✓✓✓آروین نیروی بهمن341

˝˝سال10ماه24✓✓✓آرمان نیرو تیراژه342

˝˝سال10ماه24✓مهر تابلو مدرن343

˝˝سال10ماه24✓✓✓فرا صنعت بسامد پشتیبان344

˝˝سال10ماه24✓✓ساوج صنعت تابلو ایرانیان345

˝˝سال10ماه24✓✓والیت الکتریک یزد346

˝˝سال10ماه24✓✓✓آسان برق شبستر347

˝˝سال10ماه24✓✓✓آلتین انرژی تبریز348

˝˝سال10ماه24✓✓✓سایا سیستم تاواتاو349

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓✓✓طیف آسا البرز350

˝˝سال10ماه24✓مهندسی شهاب تابلو تابش351

˝˝سال10ماه24✓کارین صنعت آترا روژ352

˝˝سال10ماه24✓کارا خالق ویرا353

˝˝سال10ماه24✓مدار محور ارجان جنوب354

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓رعد الکترو کبیر یزد355

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓مبنا برق بندر356

˝˝سال10ماه24✓✓توان تابلو مهرگان357

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓میزان برق بندر 358

˝˝سال10ماه24✓ارمغان نور تابان 359

سال10ماه24✓✓✓پارس الکترو بختگان360

˝˝سال10ماه24✓✓✓فراگام صنعت شرق361

˝˝سال10ماه24✓✓✓✓بهین الکتریک پدیده نو362

˝˝سال10ماه24✓✓آسیا تابلو پیشرو363

˝˝سال10ماه24✓✓نیرو صنعت تالش364

˝˝سال10ماه24✓خدمات انرژی بهینه سازان صدرا365

˝˝سال10ماه24✓✓✓الکترو صدر میبد366
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