تواس با ها
از تَلید بِ هصرف
1

دفتر هرکسی فرٍش

2

ضعبِ هرکسی فرٍش

آقای اهیٌی

3

فرٍضگاُ کارخاًِ

آقای عبدی ًژاد

تْراى -هیرداهاد

021-22228186
021-22271317

0910 7587132

از تَلید بِ هصرف
تْراى -اللِ زار

021-33974409-10

0910 1117986

از تَلید بِ هصرف
کرج  -هحود ضْر

026-36304266

0912 1009543

لیست ًوایٌدگاى ضرکت کابل هسیي
1

کَثراى

آقایاى ّراتی  -کابلی

تْراى  -اللِ زار

021-33113978

021-33113778

2

ایساتیس

آقایاى رّاٍی  -درٍدیاى

تْراى  -اللِ زار

021-33531065

0913 1532894

3

پدیدُ ًیرٍ

آقای هقدهیاى

تْراى  -اللِ زار

021-33942555

0912 1900869

4

ارکِ

آقای درٍدیاى

تْراى  -اللِ زار

021-33932742

0902 2010789

5

سین ٍ کابل فرّاد

آقای رفیع زادُ

تْراى  -اللِ زار

021-33973375-6

0912 1253621

6

طغرایی

آقای طغرایی

تْراى  -اللِ زارًَ

021-66341806-8

0912 8166812

7

ًیرٍ بْیٌِ ّگوتاًِ

آقای رضیدی

ّوداى

081-32518159

0918 1117381

8

پردیس کابل جاٍیدی

آقای بْساد جاٍیدی

تبریس

041-35514691

0914 4087783

9

سین ٍ کابل جاٍیدی

آقای علی رضا جاٍیدی

تبریس

041-35549325

0914 1030772

10

هیرضکاری

آقای هیرضکاری

تبریس

041-35547190

0914 1142543

11

آذرخص بَضْر

آقای فرّی

بَضْر

077-33333406

0917 1720608

12

ًیرٍسازاى غرب

آقای هارابی

سٌٌدج

087-33171365

0918 5343262

13

الکتریکال

آقای ارسطَیی

اصفْاى

031-32205503

0913 1140120

14

برق ٍ صٌعت حجازی

آقای حجازی

زًجاى

024-33366428

0912 1410597

15

کاالی برق ًظری

آقای عطَف ًظری

هازًدراى

011-43238171

0911 1214175

16

برق ٍ صٌعت دّقاى

آقای دّقاى

هازًدراى

011-32199780

0911 3152859

17

الکترٍ اخَاى

آقای اخَاى

اردبیل

045-33335896

0914 3510851

18

برق ٍ ضبکِ ٍلتا

آقای عبدالْی

هیاًدٍآب

044-45225533

0914 4346707

19

پْلَاًی

آقای پْلَاًی

ضیراز

071-38332970

0917 1210448

20

کاال برق ضجاعی

آقای هْرداد ضجاعی

ضیراز

071-32330846

0912 3887593

21

کاالی برق بَالحسٌی

آقای بَالحسٌی

اراک

086-32224434

0918 1615539

22

هْساى الکتریک

آقای رفیعی

استاى هرکسی (دلیجاى)

086-76442249

0918 6600324

23

هٌْدسی برق تکٌیک

آقای ًَکٌدی

خراساى جٌَبی

056-32030059

0915 5623036

24

برق ٍ صٌعت یَسفی

آقای یَسفی

ضْریار

021-65277199

0912 5108892

25

داالّ َ

آقای گلبداغی

کرج

026-34726174

0912 1892335

26

هْرآٍید

آقای ًظام دٍست

هطْد

051-37133686

0912 7302900

27

برق صٌعتی اهیي

آقای علیطاّی

هطْد

051-37239500

0915 3206359

28

آریا

آقای عسیسی

هطْد

051-38412560

0915 3150929

29

ضْر َّاکص

آقای قاسوی

کوالطْر

026-34703138

0912 4641403

