
ف
نام شركتنام استانردي

كد 

نمايندگي
فاكستلفنمديرعامل

كد 

شهرستان
آدرس

12تبریز، خیابان آزادی، چهارراه الله، جنب بانک مسکن، مجتمع تجاری آفتاب، واحد : دفتر

 متری سوم، جنب باسکول سپیداک، قطعه شماره 20تبریز، شهرک صنعتی سردار سلیمانی، فلکه دوم، خیابان : انبار

22350506

5، واحد 6تبریز، سه راهی ولیعصر، برج سینا، طبقه : دفتر

15تبریز، اول جاده پتروشیمی، بعد از پمپ بنزین آزادی، پالک : انبار

آذربایجان شرقی، بستان آباد خیابان ملت، میدان ملت، کارگاه صادقی: دفتر

آذربایجان شرقی، بستان آباد خیابان ملت، میدان ملت، کارگاه صادقی: انبار

2، واحد2ارومیه میدان جهاد، خ جهاد، ساختمان سامان، ط: دفتر

، باالتر از تاالر جردن4ارومیه، جاده سنتو، کیلومتر: انبار

آذربایجان غربی میاندوآب، بلوار انقالب، جنب اداره برق، روبروی اداره بنیاد شهید: دفتر و انبار4522553345225533044احسان عبدالهی 241شركت توان توزيع سیمینهآذربایجان غربی5

4ارومیه، خیابان سرداران، جنب بانک اقتصاد مهر، ساختمان آبا، طبقه : دفتر

روبروی نمایندگی کیا موتور-  جاده سلماس5ارومیه، کیلومتر : انبار

3146743866: ، کد پستی3،  طبقه  دوم، واحد 17، پالک 1کرج، رجایی شهر، خیابان داریوش، نبش قائم : دفتر

کرج، جاده قدیم کرج هشتگرد، بعد از چهار باغ، شهرک اقدسیه، م سرو به سمت راست، ضلع جنوب غربی میدان اول: انبار

3197996374: کد پستی - 86کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، خیابان گلستان پنجم، پالک : دفتر و انبار3476062734760627026سلطانعلی سروی212تابش تابلوالبرز8

5614984399: اردبیل، خیابان امام خمینی، نرسیده به شرکت نفت، روبروی اداره گذرنامه  کدپستی: دفتر

5و6، مابین خیابان کار آفرین 2اردبیل،  شهرک صنعتی شماره : انبار

47اردبیل، شهرک صنعتی فاز دوم اردبیل، قطعه : دفتر و انبار33644492045میثم هاللی اصل74شركت پويش راه دلتااردبیل10

2 واحد 5، ساختمان شوکا، طبقه 28اصفهان، خیابان توحید، کوچه شهید عابدی، کوچه نریمان، پالک : دفتر

اصفهان، دولت آباد، بلوار جانبازان، جنب امور برق شهرستان برخوار: انبار 

803 ، واحد 6اصفهان، ابتدای چهارباغ باال، مجتمع اداری تجاری کوثر، طبقه : دفتر

اصفهان، جاده ذوب آهن، بلوارشفق، خ نیروگاه، جنب شرکت کوشش: انبار

35اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان هزار جریب مجتمع تجاری اداری فراز، طبقه پنجم، واحد : دفتر

اصفهان، ابتدای جاده شیراز، تقاطع دوم، بعد از شماره گذاری جنب رستوران ممتاز، کوچه بقیه اله: انبار

8513168794: کد پستی  - 12 و آزادی 11اصفهان، نجف آباد، بلوار الغدیر، بین کوچه آزادی : دفتر

متر مانده به نجف آباد، خ نشاط شمالی، سمت چپ کانال، نبش ک اول700اصفهان، جاده نجف آباد، بعد ار فلکه گلدشت، : انبار

4583832245837140031حسن ایزدی208نیروهادی قراوولاصفهان15

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان شمس تبریزی، بعد از نگین بار، مقابل صلصالل سنگ سپاهان: دفتر و انبار

 متر داخل کوچه، سمت راست، انبار شرکت300 (خیابان داوزدهم)اصفهان،  شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان سپاهان : انبار

توانمند برق اصفهان
 96اصفهان، خیابان عسکریه، خیابان فرسان شمالی، حد فاصل چهارراه اوحدی و میدان شهید فهمیده، پالک : دفتر

8198719743:کدپستی

6951934935: ایالم، سرابله، خ یادمان شهدا، پایین تر از اداره بهزیستی، شرکت فاراد تابلو  کد پستی: دفتر

ایالم، سرابله، خ یادمان شهدا، باالتر  از اداره بهزیستی: انبار

، طبقه ی همکف43بوشهر، خیابان صلح آباد، بلوار صدرا، کوچه فرعی اول، پالک : دفتر

بوشهر، جاده نیروگاه اتمی، نبش تنگک اول: انبار

بوشهر، خیابان امام رضا: دفتر

اولین کوچه سمت  (خیابان معاینه فنی)بوشهر، جاده نیروگاه اتمی، خیابان جنب مرکز شماره گذاری و تعویض پالک : انبار

راست، درب زرد رنگ

15تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، خ حکیم اعظم، شماره : دفتر8860629188607599021عبدالواسع کمالی مریان38شركت ترانس پست پارستهران20

      لیست نمايندگي های شركت بازرگاني ايران ترانسفو در سراسر كشور

6533271066041-33271061ابراهیم پاسبانی231شركت معروف صنعت آذربايجان شرقيآذربایجان شرقی2

3421930834219308041محمد عظمایی83شركت آترين ترانس معروفآذربایجان شرقی1

43331842041

3224640632246406044علی سیاحی235شركت فني مهندسي يکتا صنعت سهندآذربایجان غربی4

43336165جواد صادقی اقدم246شركت توان ترانس نورآذربایجان شرقی3

3333768933333444045هوشنگ داداش زاده86شركت رهجويان صنعت كوشااردبیل9

32241523044

3420813534208122026شهرام ملکی218توان سازان جوانالبرز7

32241523فرزین حسن بگلو109آسال صنعت داده پردازآذربایجان غربی6

36296112031

3620446936204439031اردشیر فروغی4شركت تسکاباصفهان12

8-36255446 مجید شریعتی240حکمت توان زاينده روداصفهان11

36693717031

5031-542236584-42236584محمد جعفر صابریان105نیرومان ترانس قدرت نجف آباداصفهان14

7-36693716تورج عالی پور73اسپادان تجهیز نیرو ترانساصفهان13

35653201031

3422222434222224084محمد خان محمدیان 236شركت فني مهندسي فاراد تابلو ایالم17

3-35653201قاسمی209توانمند برق اصفهاناصفهان16

33552691077

3355348933556896077هادی غالم پور223لیان توحیدبوشهر19

سید عباس فرهی بوشهری66شركت  صنايع برق آذرخش بوشهربوشهر18
33580802

33564562



1155644713 کد پستی 2، طبقه اول واحد 71تهران، خیابان میدان شهدا، خیابان شهید ناطقی، پالک : دفتر

2تهران، خیابان فدائیان اسالم، خیابان پروین اعتصامی، خیابان یاراحمدی، انبار توکل : انبار

4تهران، بلوار سعادت آباد، روبه روی بیمارستان مدرس، ساختمان بانک قرض الحسنه رسالت، طبقه پنجم، واحد: دفتر 

جاده شهریار، مالرد، شهرک زمرد ویالگ، رو به روی شهرک جعفریه، انتهای شبنم بیستم، چاپخانه ستاره درخشان: انبار

14، واحد 4، ط112تهران، خیابان سمیه،  بعد از چهارراه مفتح، پالک : دفتر

110تهران، خیابان شهید رجایی، خیابان ستاره، انبار : انبار

6 واحد 48تهران، ستارخان، خیابان حبیب اله، خیابان فالحت پور، پالک : دفتر

2تهران، دولت آباد، انبار توکل : انبار

تهران25
شركت سرمايه گذاری كاركنان و بازنشستگان 

گروه صنعتي ايران ترانسفو
1433633731:  کدپستی23شماره  (خیابان سوم)سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان شهید امیر جهانبخش 9123422941آقای محضری243

316، واحد2، ط3تهران، میدان جمهوری، نبش مترو نواب، برج شهاب: دفتر

شهرک صنعتی شریف آباد- 17کیلومتر-تهران، جاده خاوران: انبار

1136945918:  کدپستی8تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، کوچه خواندنی ها، پالک : دفتر

، سمت راست4، درب 1، شهرک صنعتی ایوانکی، خ توسعه-جاده خاوران، بعد از پلیس را شریف آباد: انبار

12خیابان الله زار جنوبی، کوی باربد، پالک: دفتر

شصت متری شور آباد، خیابان صنعت دهم، انبار نجفی: انبار

401 طبقه چهار، واحد B، مجتمع الماس غرب، ورودی (شهید صادقی پور)ستار خان، نبش خیابان خسرو جنوبی : دفتر

2خیابان بروجردی، خیابان پروین اعتصامی، خیابان یار احمدی، بنگاه توکل: انبار

 ،کد 6 شهریور و سعدی، ساختمان آریا نیرو پالک 17شهرکرد، خیابان خلیف آباد شمالی، مابین خیابان : دفتر

8815913779:پستی

8813654978:شهرک صنعتی شهرکرد، بلوارکارآفرینان، نبش بهارستان سوم، کد پستی: انبار

2، واحد 2، برج آلبان، ط16مشهد، بلوار معلم، نبش معلم : دفتر

، انبار بزرگ خراسان4و2مشهد، بلوار سیدی،  بین خلج : انبار

9188693131: کد پستی - 7، واحد 54، پالک 4مشهد، بلوار آموزگار، نبش آموزگار : دفتر

133مشهد، بلوار آزادی، آزادی : انبار

نیشابور، بلواردانشگاه، بلوارشهیدگمنام شرقی، نرسیده به خیابان نور: دفتر

نیشابور، ابتدای جاده مشهد، مقابل پمپ بنزین صحرانورد: انبار

9بجنورد، ویالشهر، خیابان مطهری، روبروی مطهری : دفتر

9بجنورد، ویالشهر، خیابان مطهری، روبروی مطهری : انبار

6351858639 کد پستی ، 3 بهمن، طبقه باال موسسه مالی و اعتباری کوثر، واحد 22خوزستان، بندر ماهشهر، خیابان : دفتر

جاده کمربندی، سایت صنعتی، مقابل پمپ بنزین دوم، کوچه سوم: انبار

طالقانی شرقی، بعد از میدان فتح المبین، نبش خیابان حضرت ابوالفضل، ساختمان قصر سفید، .. دزفول، خیابان آیت ا: دفتر

6461183145: کد پستی 

 متری دارالمومنین، پشت مسجد ولی آباد، روبروی مرکز بهداشت60دزفول، خیابان ولی عصر، بین خیابان طالقانی و : انبار

6381954337:  کد پستی24رامهرمز، میدان سلمان فارسی، منازل مخابرات، خیابان شهید جهان بخش دارابی، پالک : دفتر

رامهرمز، میدان دفاع مقدس، روبروی بهشت شهدا: انبار

اهواز، چهار شیر،  شهرک صنعتی شماره یک، خیابان سوم، روبروی چاپ نگارین: دفتردزفول

اهواز، چهار شیر،  شهرک صنعتی شماره یک، خیابان سوم، روبروی چاپ نگارین: انبار42249749

اهواز

34441289
زنجان، مجتمع ادارات، جنب اداره کل ثبت احوال: دفتر

149زنجان ، خیابان شهدا ،نبش کوچه زینبیه ، پال :دفتر اصلی 

نرسیده به پادگان- زنجان، خیابان سعدی شمالی: انبار

  586،  قطعه 1،  خیابان میثاق 4زنجان، اراضی پایین کوه، فاز : دفتر 

، سوله شرکت پارسان1، نبش شکوفایی2،  خیابان شکوفایی 2زنجان، شهرک صنعتی شماره : انبار

6461114179: کدپستی  - 8دزفول، خیابان اقبال الهوری، بین آفرینش و هجرت، پالک : دفتر

33326490024

3376676633568500024مریم غالم آزاد219پیمان نیروی باربدزنجان40

زنجان39
شركت سرمايه گذاری كاركنان صنعت برق 

(زنجان)زنجان وقزوين
چاووشی55

پويان تجارت مانا 247021تهران 22080000 22080000 امین نصیرزاده

888347699021-88347696علی مقدم210ساينا پارستهران21

88349303021

6166550259021-66550260مسعود داوودی220فن آوران پويا صنعت وفاتهران24

88348198محمد شیخعلی213همیاران ترانسفوتهران23

66381553021

6634400066344009021مجتبی شیشه گر237شركت سیم راد سماتهران27

66381026امیرحسین اسماعیلی233شركت بست الکترونیک خاورمیانهتهران26

33351966038

3614413336144133مجید شجاعی نصب203توسعه برق مهامخراسان رضوی31

33333176سعید علیدادی57شركت تابلو تولیدی فارسچهارمحال و بختیاری30

051

3607454936074813051نیما اسدی113رخشان سپهر شانديزخراسان رضوی32

42623993051

خراسان شمالی34
شركت ساخت و نگهداری آشنا نیروی اترک 

آرا
3274163332741634058امین جعفرزاده112

42623993حسن حیدری40شركت برق رساني ترانسفوی خیام نیشابورخراسان رضوی33

52336979061

4225227742252276061عبدالرضا کرناسی36شركت تحکیم خوزستانخوزستان36

52336969مهدی فیوجی72شركت نیرو تبادلخوزستان35

43534041061

42272268061محمد نظری81شركت توسعه راه و ساختمان نظریخوزستان38

43525677سارا ساالری217افق ترانس خوزستانخوزستان37

33326480-1

3393180533934483021محسن طاهری238الکترو مولد خلیج فارستهران28

22

021 44267096 44380068 پیمان جهان تاب 251 دانش پژوهان كاردان صنعت تهران 29



زنجان41
شركت سرمايه گذاری كاركنان و بازنشستگان 

گروه صنعتي ايران ترانسفو
9123422941بابک محضری 242

 زنجان، ابهر، خیابان ایران ترانسفو4کارخانه ایران ترانسفو زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، کیلومتر : آدرس انبار

سمنان، بلوار ولی عصر، خیابان یاسر، کاالی برق المهدی: دفتر33343208

 ذوالفقار، صنایع روشنایی پارس سنگسر58سمنان، درجزین، شهرک صنعتی غنچه انگوری، روبروی پادگان : انبار33327498

7، واحد 54، پ46مشهد، بلوار آزادی، خ آزادی: دفتر

،اولین در سمت راست، انبار پایان6زاهدان، شهرک صنعتی زاهدان،تالش : انبار

زاهدان، بلوار قلمبر، روبروی اداره آب و فاضالب، نبش خیابان بهار، کوچه یک: دفتر

3 جاده مهر جاوه، بلوار تالش، تالش 3کیلومتر : انبار

 متری اول سمت چپ20 (ورودی ترمینال)شیراز، بلوار امیر کبیر، خیابان فرزدقی، : دفتر و انبار3833171338331713071فتح اله درختکار224توان آرافارس45

قزوین، چهارراه ولی عصر، خیابان طالقانی، امور برق جنوب: دفتر

قزوین، خیابان نوروزیان، چهار راه عمران، روبه روی فرمانداری، کوچه شهید گلناری: انبار

3418643145: ، کد پستی8قزوین، خیابان طالقانی، سه راه خیام، ابتدای کوچه بالغی، پالک : دفتر

230خیابان عمران، جنب پست:     انبار

5 واحد 3، بلوار پرستار، ساختمان کیان، طبقه 20قزوین، نوروزیان، حکمت : دفتر

 کیلومتر بعد از نیروگاه شهید 8کرج، بعد از شهرک صنعتی کاسپین، مجتمع خدمات رسانی پرستو، -ازاد راه تهران : انبار

رجایی
6713763774: کرمانشاه، میدان جوانشیر، پاساژ فنی، طبقه همکف کدپستی : دفتر

میدان جوانشیر، خ گمرک، روبه روی کالنتری یازده مرکز، کوچه ساری اصالنی: انبار

17کرمان، خیابان استاد مطهری، نبش کوچه : دفتر

2کرمان، شهرک صنعتی خضراد : انبار

، نبش چهار کوچه اول، سمت 40روبروی اداره پست مرکزی، کوچه شماره  (جاده تهران)کرمان، بلوار شهید صدوقی، : دفتر

7618816859: کدپستی- راست 

، کوچه اول سمت راست4، نبش 40روبروی اداره پست مرکزی، کوچه شماره  (جاده تهران )کرمان ، بلوار شهید صدوقی، : انبار

یاسوج، سالم آباد، خ آیت اهلل کاشانی، بین  فرعی دوم و  سوم: دفتر

یاسوج، بلوارعدل، فلکه عدل، خیابان شهیدمنتظری، سمت چپ، درب سوم: انبار

4 پالک 2یاسوج، شهدای : دفتر و انبار3837285233435465083بهرام خلیلیان244نیرو گستر بشارکهگیلویه وبویراحمد53

6614683898: سنندج، خیابان طالقانی، روبروی پمپ بنزین، جنب کوچه مسجد دارالسالم، کد پستی: دفتر

19،  باالتر از شرکت شیر، مجتمع کارگاهی،  بن بست اول، واحد 1سنندج، شهرک صنعتی شماره : انبار

4، طبقه 2، نبش رفیع 35گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت : دفتر

 خیابان پنجم، شرکت بهبود تجهیز3گرگان، شهرک صنعتی آق قال، فاز : انبار

24 و 22گرگان، بلوار جرجان، خیابان جرجان : آدرس دفتر وانبار3213834132133640017فرشید گلپایگانی115شركت آريا قدرت طبرستانگلستان56

، انتهای بلوار سردار جنگل، شهر صنعتی سفید رود، میدان سوم(میدان رازی)رشت، فلکه انتظام: دفتر3342898633428986013یعقوب معصوم بابایی69شركت اشکیک سازه شمالگیالن57

6818798357: خرم آباد، خیابان شریعتی، پایین تر از تعاونی همسفر   کد پستی: آدرس دفتر و انبار3331965033319650066ناصر بهنام کیا111شركت گستره آبي نور و كیالرستان58

لرستان، شهرستان ازنا، خیابان امام خمینی، جنب پل اصفر آباد، روبروی بانک ملی: آدرس دفتر و انبار4343464643434646066حامد قنبری114شركت خطوط نیرو  گهر ازنالرستان59

استان لرستان، شهرستان الیگودرز، بلوار کمربندی پایین تر از مدیریت برق: آدرس دفتر و انبار4334005743340077066عباس سرلک239پارس بنیان زاگرسلرستان60

2453366976733669768028نور تاب توان قزوينقزوین48

023

3607454936074813051نعمت اله طائفی221خوش يیالق شانديزسیستان و بلوچستان43

33330988غالمعلی پورهاشمی87آذين پیام قومسسمنان42

33435465054

قزوین46
شركت سرمايه گذاری كاركنان صنعت برق 

(قزوين)زنجان وقزوين
3324694433246944028چاووشی75

33435465ابوالفضل نودوست 97ايمن برق نیمروزسیستان و بلوچستان44

33248627

کرمانشاه 3728011637221841083احمد جعفریان202مبدل نیرو كرد49

3322533033228158074فاضل درست53شركت دنا سي سختکهگیلویه وبویراحمد52

32127000مصطفی اسماعیل زاده78مکانیزاسیون جلگهکرمان51

33167255087

3222330332228691017کاظم حسنی58شركت مهندسي فجريمینگلستان55

034

33248628028

70032533535034-32531600حسن جاللیان76شايان نیرو جنوب شرقکرمان50

ایوب طاهرخانی222شركت سماوات تابان قزوينقزوین47

33167155بهزاد ادهمی77شركت برق و الکترونیک آرام فردکردستان54

32127308



بابل، میدان شهید بزاز، جاده کیا کال، جنب تاالر نوشادیان، به سمت شهرک صنعتی منصور کنده: دفتر و انبار332472053011-32472050سید مرتضی بابائیان107شركت تعاوني دكل نیرو خزرمازندران61

17ساری، بلوار شهیدان شمشیر بند، بعد از کوچه شمشیر بند: دفتر011

شهرستان میاندرود، سورک، رو به روی شهرداری سورک: انبار011

 جاده بابل به قایم شهر، جنب کارخانه کلوچه شاپور6بابل، کیلومتر : دفتر011

011
تنکابن، ابتدای کمربندی به سمت رامسر، بعد از ترمینال گلگون، قبل از ورودی آب کله سر بزرگ، کوچه اتو سرد : انبار

حسین، واحد های تجاری گلیج

3814969639: کد پستی  - 9639اراک، دروازه شهر جرد، خیابان شیخ فضل اله نوری، پالک : دفتر

اراک، سه راه خمین، میدان امام خمینی، کمربندی شمالی، بعد از برق باختر، جاده شهر جرد: انبار

309تهران میرداماد، برج رز میرداماد، طبقه سوم، واحد : دفتر

-20: ، شرکت تابلو صنعت توان تلفن13تهران ساوه، شهرک صنعتی مامونیه، خیابان 80مامونیه، کیلومتر : دفتر

08645253517

13ساوه، شهرک صنعتی مامونیه، خیابان-  اتوبان تهران80کیلومتر : انبار

اراک، شهرک ولیعصر، خیابان مطهری، جنب حسینیه امام حسن مجتبی: دفتر و انبار3402365534023661086اکبر فرجی250بهینه توان اراکمرکزی66

6515665196: همدان، بلوار شهید مدنی، روبروی دبیرستان شاهد کدپستی : دفتر

همدان، شهر صنعتی بوعلی، بلوار یکم ، ابتدای خیابان دهم: انبار

بندر عباس، بازار بزرگ، پشت مسجد امام، مجتمع تجاری کوثر، طبقه اول: دفتر 

 ، جنب انبار بنیاد بتن3میناب، کیلومتر - جاده بندرعباس: انبار

 جاده بندر عباس سیرجان، چهچکور ، بعد از سایپا دیزل، جنب نمایشگاه کامیون خیبر3بندر عباس، کیلومتر : دفتر و انبار

65 ، پالک 4اصفهان ، قطب صنعتی دولت آباد، نظامی : دفتر 

8913853461:یزد، بلوار منتظر قائم، روبروی شرکت توزیع برق استان یزد کد پستی: دفتر

فقیه خراسانی، جنب باسکول ایوبی.. تهران،  بزرگراه آیت ا – جاده یزد 3کیلومتر :انبار 

یزد، بلوار جمهوری، نیروگاه شهید زنبق یزد: دفتر

یزد، بلوار جمهوری اسالمی، روبروی امامزاده سید جعفر نیروگاه شهید زنبق یزد: انبار

3222196932214954086   محمد قنبری59رعد ترانس اراکمرکزی64

26403460086

3826531438265314081حسن مرادیان لطفی49شركت كنترل نیرو سیناهمدان67

26403460محمد مالکی95 شركت تابلو صنعت توانمرکزی65

32234873076

3627207036272075035مظفرالدین میرجلیلی51شركت توسعه سازان برق كويریزد70

32234871محمد صادق وجدانی226انرژی تجارت هرمزانهرمزگان68

شبکه سازان صنعت وطن نیرو هرمزگان 6994
ابراهیم وطن پرست قطب 

آبادی
3256803132568074076

35264501035

991113: تاریخ بروز رسانی

35250504مهدی آبران229شركت تک نیرویزد71

3360924433609244مجتبی رنجکش248برق آرای قايممازندران 62

6332317706 32317702 رضا  بابایی شفیعی 249 نور آرای شمال مازندران


