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09134204456 عماد 031سه راه حکیم نظامی، خیابان ارتش، کوچه مسجد اعظماصفهاناصفهان فتاحگروه بازرگانیNSG (بدنه) 1

12403132280539پ - جنب ال خجند- خیابان سروشاصفهاناصفهانحقیقتکاالی برق متحد2

031نبش خیابان موحدیان- خیابان فردوسیاصفهاناصفهانقدرخواهبرق صنعتی حمید3
 32221753 -   32217778 -  

32221998
03137758969ابتدای بلوار کشاورز- فلکه ارتشاصفهاناصفهانآل مومنصنایع برق تابان4
03142655020جنب گلخانه باغ پدری- خیابان امام غربینجف آباداصفهانامیریالکتریکی امیری5
03133630580ابتدای بلوار توحید-  بهمن22میدان خمینی شهراصفهانصالحیسپهرالکتریک6
03152273966نبش خیابان مالصدرا- بلوار بهشتیزرین شهراصفهانحسینیگروه مهندسی پیشرو 7
1403833331807نبش کوچه -  شهریور17خیابان شهرکردچهارمحال بختیاریریاحیکاالی برق البرز8

1502166344452واحد - طبقه سوم- 1ساختمان البرز- (محنا)چهارراه تقوی- الله زار نوتهرانتهرانفریدنیپیدا صنعت الکتریک9

802133905945پ- پاساژ تجارت-الله زار جنوبیتهرانتهرانهومن نباتیکاالی برق نباتی10
13102133115816پ- الله زار جنوبیتهرانتهران یامیالکترو آرش11
6402188317853پالک - خیابان ایرانشهر جنوبی - تهران تهرانتهرانپرندهافشید الکتریک12
16702133907077پالک - مقابل بانک صادرات- الله زار جنوبیتهرانتهرانمعصومیالکتریکی معصومی13
35233699-03535222867بلوار جمهوری اسالمی- جنب صرافی ایران- نبش کوچه اورژانس افشاریزدیزدیگانه فردکویر صنعت یزد14
03538261670(اسرام)لوستر دشتی - نبش کوچه شهید نصیری- بلوار منتظرالقائمیزدیزددشتیکاالی برق مرکزی15
6-08644223455طبقه همکف- ساختمان مهسان- نبش کوچه شهید حسینی- خیابان کارگردلیجانمرکزیرفیعیمهسان الکتریک16

5-52537705684نبش کوچه ی - جنب سرپرستی بانک ملت-عماریاسر- متری45خیابان قمقممعینیکاالی برق استان قم17
05137274950جنب مسجد صاحب الزمان- خیابان صاحب الزمانخراسان مشهدرضاییفروشگاه راد نیرو18
07632223247داخل پاساژ جعفری- چهارراه مسجد فاطمیه- خیابان شریعتیبندر عباسهرمزگانفقیهیالکتریکال19
73-2056132236471پالک -بین خیابان طالقانی و عطار- خیابان سعدیاهوازخوزستانسیافصنایع برق سعدی20

07132300756ابتدای منوچهری- خیابان قاآنی شمالیشیرازفارسپیروی رادکاالی برق پارس21

07132330846روروی مسجد عظیمی- ابتدای منوچهری-خ قاآنی کهنه- خ قاآنی شمالیشیرازفارسشجاعیکاالی برق شجاعی22
0764452268بازار هرمز- جزیره کیشکیشهرمزگانزارعیکیش ساینا صنعت23
7737320030سمت جنوب-  متر به سمت ساحل500- سه راه عسولیهعسلویهبوشهرپور قدیریصنایع برق اصفهان24
7-27504432257506پالک -  پله9فلکه - انتهای خیابان سرداران- میدان مفتح ارومیهارومیهنوری(سنکرون )کاالی برق نوری25
04135552778روبروی پارکینگ فردوسی- خیابان فردوسیتبریزتبریزاورنگالکتروتکنیک ایران پارسا26
4502433333111 و 44پالک -کوی باشگاه- خیابان امامزنجانزنجانمقیمیالکترو البرز27
08733244440خیابان مردوخ شمالیسنندجکردستانبهشتیالکتریکی نورافشان28
08337224528میدان جوان شیرکرمانشاهکرمانشاههاشم پورکاالی برق جواد29
08632240136باالتر از سه راه هالل احمر- خیابان دکتر بهشتیاراکمرکزیحسینیکاالی برق الکترو استاندارد30
01333232035سه راه سرخوندیرشتگیالنشطرنجیالکتریکی شطرنجی31
04135565508روبروی پاساژ آذربایجان-خیابان فردوسیتبریزمرکزیمعدن پسندیالکترو تکنیک توان گستر32
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