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لیست مشتریان بر اساس استان
تعداد خریداری شدهشرکت واسطاستاننوع شرکتنام شرکتردیف

2شرکت مھندسی فرا نیروآذربایجان شرقیبرق منطقھ ایبرق منطقھ ای آذربایجان1
1-آذربایجان غربیپیمانکار پستشرکت مھندسی متین نیروی زاگرس2
1-آذربایجان غربیشرکت مھندسیشرکت سنجش صحت ارومیھ3
1-اصفھانبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای اصفھان4
1-اصفھانپتروشیمیشرکت پتروشیمی اصفھان5
1-اصفھانپیمانکار پستشرکت نیرو دانش اسپادانا6
8-اصفھانتعمیرات برق منطقھ ایشرکت اختر برق اصفھان7
1-اصفھانشرکت توزیعشرکت توزیع برق استان اصفھان8
1-اصفھانشرکت توزیعشرکت توزیع شھرستان اصفھان9

1-اصفھانشرکت گازشرکت منطقھ 2 عملیات انتقال گاز اصفھان10
1-اصفھانشرکت مھندسیشرکت تولیدی وپیمانکاری تاسیسات برقی یم11
1-اصفھانشرکت مھندسیشرکت رای صنعت ساسان12
1-اصفھانشرکت مھندسیشرکت مھندسی توانمند برق اصفھان13
1-اصفھانصنعت فوالدشرکت صفا نیکوسپاھان14
1شرکت الکترونیک پیشتازسپاھاناصفھانفوالدفوالد مبارکھ15
1-اصفھاننیروگاهشرکت مدیریت تولید برق اصفھان16
1-اصفھاننیروگاهشرکت مدیریت تولید برق شھید منتظری17
1-البرزشرکت توزیعشرکت توزیع نیروی برق استان البرز18
1-البرزنمایندهشرکت تامین سیستم ھای کنترل ومخابرات ایران19
6-تھرانبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای تھران20
1-تھرانپتروشیمیشرکت فرسا شیمی21
2شرکت توانیرتھرانپژوھشگاهپژوھشگاه نیرو22
1-تھرانپیمانکار پستشرکت پترو پارس قدرت23
13-تھرانتعمیرات برق منطقھ ایشرکت مھندسی تعمیرات انتقال نیروی تھران (متانیر)24
1شرکت برق منطقھ ای تھرانتھراندانشگاهدانشگاه امیرکبیر25
1-تھراندانشگاهوزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه تھران26
1-تھراندانشگاهوزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه شریف27
1-تھراندانشگاهوزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه شھید بھشتی28
1-تھراندانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شھید چمران اھواز29
1-تھرانشرکت پیمانکار نفتشرکت پترو صنعت جنوب30
1-تھرانشرکت پیمانکار نفتشرکت توسعھ انرژی تالش گستر31
1-تھرانشرکت توزیعشرکت توزیع نیروی برق استان تھران32
1-تھرانشرکت مادر تخصصیمدیریت شبکھ33
1-تھرانشرکت مھندسیشرکت مھندسی آریانیر34
1-تھرانشرکت مھندسیشرکت نیوند انرژی پویا35
1-تھرانشرکت مھندسیصادقی36
1-تھرانمشاورشرکت مشانیر37
1-خراسان جنوبیدانشگاهوزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه بیرجند38
3-خراسان رضویتعمیرات برق منطقھ ایشرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ39
1-خراسان رضویتعمیرات برق منطقھ ایشرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ(فوالد شادگان)40
1-خراسان رضوینیروگاهمدیریت تولید برق مشھد41
1-خوزستانپتروشیمیپتروشیمی فجر42
5-خوزستانتعمیرات برق منطقھ ایشرکت تعمیرونگھداری انتقال نیرو خوزستان ( تنانیر)43
1-زنجانبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای زنجان44
1-سمنانبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای سمنان45
2-سمناندانشگاهوزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه دامغان46
1شرکت برق منطقھ ای سمنانسمناندانشگاهدانشگاه سمنان47
1-سمناندانشگاهوزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه شاھرود48
1دانشگاه سیستانسیستان و بلوچستانبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای سیستان وبلوچستان49
1-سیستان و بلوچستاندانشگاهدانشگاه سیستان50
1-سیستان و بلوچستاننیروگاهشرکت تولید نیروی برق زاھدان51
2شرکت ژالکھعسلویھمجتمع گاز پارس جنوبیSPGC فاز5212
3-فارستعمیرات برق منطقھ ایشرکت تعمیرات نیروی برق فارس53
1-فارسشرکت مھندسیشرکت اریکھ صنعت وارنا54
1-فارسشرکت مھندسیشرکت حفاظ صنعت آریا55
1دانشگاه شھید باھنرکرمانکرمانبرق منطقھ ایشرکت برق منظقھ ای کرمان56
3-کرمانتعمیرات برق منطقھ ایشرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیروی استان کرمان57
1-کرماندانشگاهدانشگاه شھید باھنرکرمان58
1-کرماندانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم کاربردی کرمان59
1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم کاربردی کرمانکرمانشرکت توزیعشرکت توزیع کننده کرمان60
1-کرمانشرکت مھندسیشرکت خدمات فنی ومھندسی نوگران قدرت61
1-کرمانصنایع مسشرکت ملی  صنایع مس ایران62
1-کرمانشاهپیمانکار پستشرکت کاوا توان زاگرس63
5-کرمانشاهتعمیرات برق منطقھ ایشرکت پیمان غرب64
1-گیالنبرق منطقھ ایشرکت سھامی برق منطقھ ای گیالن معاونت بھره برداری65
2-گیالنتعمیرات برق منطقھ ایشرکت مھندسی گیالن زمین66
1-گیالنشرکت مھندسیشرکت تابان تابلو شرق67
1-لرستانپتروشیمیشرکت پتروشیمی لرستان68
1-لرستاندانشگاهوزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه لرستان69
1-مازندرانبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھای مازندران70
2-مازندرانتعمیرات برق منطقھ ایشرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش)71
1-مرکزیبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای باختر72
9-مرکزیتعمیرات برق منطقھ ایشرکت باختر تولید وانتقال نیروی برق ( بتانیر)73
1-مرکزیشرکت مھندسیشرکت مھندسی و ساخت نیروگاه ھا74
1-ھرمزگانبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای ھرمزگان75



205/07/2018

1-ھرمزگانپتروشیمیشرکت پتروشیمی دماوند76
1-ھرمزگانپیمانکار پستشرکت مھندسی انتقال نیرو مخابرات شرق77
3-ھرمزگانتعمیرات برق منطقھ ایشرکت آرمان نیرو ھرمزگان78

1-یزدبرق منطقھ ایشرکت برق منطقھ ای یزد79
2-یزدتعمیرات برق منطقھ اینیرو فراز جنوب شرق80
1-یزدشرکت پیمانکار نفتشرکت کیان ایساتیس پارس81
1-بازرگانیشرکت رشد صنعت نیرو82
7-پشتیبانامانی83
1-پیمانکار پستشرکت مھندسی بازرگانی روشن گستر توس84
6-رلھ سازامانی85
10-شخصامانی86
1-فوالدشرکت فوالد زرند ایرانیان87
1-مشاورشرکت موننکو88
6-وبکوامانی89

1-اصالنی90


