
تلفيآدسعًام ضشکتسدیف

061-32226720  ، 09161188249 9تلَاس صٌعت خ تالش- 2ضْشک صٌعتی ضواسُ تْساص ًصش اَّاص1

061-32224532 ، 09168098676 کَی گلذضت-سٍتشٍی تَتاى گاص-جادُ خشهطْشپاسع صٌعت ًَیي جلگِ خَصستاى2

09163022081، 09121190047ًثص خ غافش- سٍتشٍی پوپ تٌضیي هشعطی- جادُ کَت عثذاهللپَیص صٌعت دٍاس3

061-35524344 ، 09166203708پادادضْش جٌة سشپشستی تاًک هلت- اَّاصتاتلَساصاى سستگاس هْش خادم4

061-32225512 ،09161130329 3، خیاتاى صٌعت 3 ضْشک صٌعتی ضواسُ سیٌا صٌعت تاتل5َ

061-32287976 ،309166117213 فاص 4ضْشک صٌعتی ضواسُ ضشکت تَسعِ اًشطی پایا6

061-35568551 ، 09161135231 اسالم آتاد غشتی خ تاصش خ فشٌّگ ضشکت تاتلَ صٌعت آل عوشاى7

09358126652کَچِ هٌذلی یکن- خ کاسخاًِ آسد- کَی هٌذلی- سِ ساُ خشهطْش- اَّاصطیف صٌعت تشق ضْاب8

09166123158جٌة ضشکت داسٍجا-جادُ ضَضتش- ضیثاى▲ضشکت الکتشٍ تشق اَّاص9

026-34255303 ، 309121612893پالک-خیاتاى اکسیظى-جادُ قضلحصاس- کشج▲طثشستاى تاتلَ آسیا10

11
اخز تأییذیِ اًجوي صٌفی تاتلَساصاى کطَس ٍ دس ) ▲ًَیي تاتلَ صٌعت جاًاى 

(آستاًِ دسیافت تأییذیِ ضشکت تَاًیش دس تخص سٌجص ٍ تَصیع
09169020097خ فشدٍع- کَی هٌذلی- سِ ساُ خشهطْش- اَّاص

061-32250090 ، 1909163110366جٌة پاسگاُ - سِ ساُ خشهطْش*جْاى کاس صٌعت12

061-32237957  ،  09307132001  هجتوع ساحل-جٌة سیٌوا ساحل- هتشی24- خ آصادگاى*ضشکت آرسخص اکسیي آسهاى13

09168095343 ، 09160701779تیي لطکش ٍ قصش ضیشیي-خیاتاى اًقالب-کوپلَ-اَّاص*ضشکت تَلیذی سساًا ضْاب کاسٍى14

061-35556028  ، 09163097568تعذ اص فشٌّگسشای هْذیِ- اتَتاى تْثْاًی- اَّاص*ضشکت ًیشٍ ًْاد خَصستاى15

061-34608025 ،  2409163041669ٍاحذ - هجتوع آلَهیٌیَم فجش- صسگاى*گشٍُ صٌعتی تٌیاى16

. در ونذور خواهنذ بود و تثبیتشان منوط به اجزای چنذ پزوصه در بخش فشارضعیف و رضایت شزکت بزق اهواس است1402نوشته شذه، موقتاً تا نیمسال اول ( ▲)شزکت هایی که جلوی نام آن ها : (2توجه

.نوشته شذه، تأییذیه توانیز نذاشته و طبعاً در اولویت انتخاب قزار نذارنذ و ابقایشان در لیست ونذور، منوط به پیگیزی جذی جهت اخذ تأییذیه خواهذ بود)*( شزکت هایی که در جلوی نام آن ها  (3توجه

                    ونذور لیست تابلوساسان بزق در بخش فشار ضعیف داخل پست و دیمانذی
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.شزکت هایی که حائش تأییذیه توانیز هستنذ قطعاً بزای انجام پزوصه ها در اولویت قزار دارنذ (1توجه
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