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خيابان ايرانشهر جنوبي پالك 64 طبقه 3 واحد 8  021-88317853 پرنده افشید الکتریک

تهران

خیابان الله زار نو، پاساژ سبحان  021-66728269 رحمتی الکترو محسن

خیابان الله زار جنوبی، پاساژ تجارت  021-33916444 زارعی کاالی برق زارعی

26403817-021 خیابان میرداماد، بعد از پمپ بنزين، پالك 183 طبقه 2، واحد 2 صمیمی ذرخش نیرو

 ميدان فردوسي خيابان فردوسي پالك 479 ساختمان مركز
تجارت جهاني فردوسي طبقه پنجم واحد 16

021-66342474 شيردل  بامداد الكتريك تاو

حصارک، مقابل تامین اجتماعی  026-34552120 صادقیان الکتریکی صادقیان کرج

میدان امام، بلوار شهید بهشتی، 24 متری مطهری  025-36611963 پورحسینی برق نکاء قم

ابتدای خیابان ارتش، مقابل دبیرستان سعدی  031-36241278 زارعی ست الکتریک
اصفهان

خيابان فردوسي، نبش كوچه 19 )زهره(  031-32225605 دبیرنیا الکترو پاسارگاد

خیابان سنایی، ابتدای خیابان کاشف  051-37276210 سعادتمند صنایع برق شاهین
مشهد

خیابان سنائی، مجتمع تجاری سبحان، طبقه 1، واحد 6   051-37134012 نیک بخت  نیک کنترل پیشتاز
صنعت

خیابان قاآنی شمالی، سه راه منوچهری  071-32330846 شجاعی کاالی برق شجاعی
شیراز

خيابان قاآني كوچه 4 - پالك 5 071-37369187 جوانمردي تکنو جوان

36237010-035  بلوار منتظرالقائم، مقابل پمپ بنزین، نبش کوچه مهتاب طالعی الکترو ابتکار
یزد

بلوار جمهوری، مقابل مسجد قبا  035-35282020 بیطرف برق صنعتی بیطرف

خیابان خواجو، حدفاصل کوچه 24 و 26  034-32526242 نعمت هللا زاده کاالی برق کوروش کرمان

خیابان فردوسی، مقابل پارکینگ فردوسی  041-35552778 اورنگ رهنما ایران پارسا

تبریز
خیابان فردوسی، جنب پارکینگ فردوسی  041-35549317 نامور الکترو نامور

خیابان فردوسی، مقابل خیابان امین  041-35552489 امامی نیا الکترو پارس

میدان بعثت اول، خیابان معادی  045-33617661 ملکی برق تکنیکال اردبیل

البــــــــــرز

تهــــران

قـــــــــــم

اصفهــــــان

خراســان رضـــوی

فــــــارس

یـــــــزد

کرمـــــان

آذربایجــان شـرقـی

اردبیــــــل
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انتهای خیابان سرداران، فلکه ُنه پله  044-32257506 نوری برق نوری ارومیه

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان کارگاهی1،سوله 4  086-33553282 صالحی فر فوالد برق اراک اراک

خیابان طالقانی، حدفاصل نظامی و فردوسی  061-32219128 حسین پور پرتو صنعت اهواز

بزرگراه طالقانی، مقابل انبار بنه گزی  077-33552691 فرهی صنایع برق آذرخش بوشهر 

خیابان شرکت نفت، خیابان امام خمینی، جنب آتش نشانی  054-33213617 زینلی ایمن رعد زاهدان 

                  

33361818-028  خیابان سعدی شمالی، باالتر از چهار راه نظام وفا شاه سیاه آریان گستر قزوین

خیابان امام خمینی، کوچه باشگاه، جنب بانک رفاه  024-33333088 ایوبی الکترو  صنعت زنجان

خیابان تختی، مقابل بانک مسکن  013-33114540 اکبرمهر صنایع برق آرش رشت

جاده فرح آباد، جنب شرکت تابلو سازی برق مازندران  011-33202003 روشی  پدیده نفت و گاز
جنوب

ساری

خیابان دکتر بهشتی، مقابل پل قدیم  011-44254720 سعیدیان  مهندسی برق
سعیدیان

آمل

آذربایجـــــــان غربــی

مرکـــــــــزی

خـــــوزستـان

بوشهــــــر

سیستان و بلوچستان

قزویــــــن

زنجـــــــان

گیــــــالن

مــــــازندران
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