
4 پالک 2یاسوج ، شهدای 24409179246918نیرو گستر بشارکهکلویه و بویراحمد1

یاسوج، سالم آباد، خ آیت اهلل کاشاني نبش فرعي سوم ، طبقه دوم:دفتر5333225330074شرکت دنا سي سختکهگیلویه وبویراحمد2

12واحد - مجتمع تجاری آفتاب - جنب بانک مسکن - چهارراه الله - خیابان آزادی - تبریز : دفتر و انبار9041-8304134768788شرکت آترین ترانس معروفآذربایجان شرقي3

5، واحد 6تبریز، سه راهي ولیعصر ، برج سینا، طبقه : دفتر 65041-23133271061شرکت معروف صنعت آذربایجان شرقيآذربایجان شرقي4

نرسیده به مسجد امام حسن- خیابان شهید بهشتي - میانه - آذربایجان شرقي 2041-25852244970ترانس بنیان نیروآذربایجان شرقي5

کارگاه صادقي- میدان ملت خیابان ملت - بستان آباد -آذربایجان شرقي :دفتر 23443336165041شرکت توان ترانس نورآذربایجان شرقي6

2، واحد2ارومیه میدان جهاد، خ جهاد، ساختمان سامان، ط: دفتر 23532246406044شرکت فني مهندسي یکتا صنعت سهندآذربایجان غربي7

روبروی اداره بنیاد شهید- جنب اداره برق –بلوار انقالب - میاندوآب- آذربایجان غربي241444522553344توان توزیع سیمینهغربي.آ8

4ارومیه، خیابان سرداران ، جنب بانک اقتصاد مهر، ساختمان آبا، طبقه : دفتر10932241523044آسال صنعت داده پردازآذربایجان غربي9

3148984995: کد پستي -  3،  طبقه  دوم، واحد 17، پالک 1کرج، رجایي شهر، خیابان داریوش، نبش قائم : دفتر 21834208135026توان سازان جوانالبرز10

3197996374: کد پستي - 86کرج، کمالشهر، شهرک صنعتي بهارستان، خیابان گلستان پنجم ، پالک : دفتر و انبار21234760630026تابش تابلوالبرز11

25609123303512026فناور تجارت اسپاداناالبرز12
اردبیل، خیابان امام خمیني، نرسیده به شرکت نفت ،روبه روی اداره گذرنامه: دفتر 8633337689045شرکت رهجویان صنعت کوشااردبیل13

74اردبیل، خ جمهوری ، جنب مخابرات ، بازرگاني ایران ترانسفو  شماره: دفتر7409120054526شرکت پویش راه دلتااردبیل14

803 ، واحد 6اصفهان، ابتدای چهارباغ باال، مجتمع اداری تجاری کوثر، طبقه : دفتر 436204469031شرکت تسکاباصفهان15

35اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان هزار جریب مجتمع تجاری اداری فراز، طبقه پنجم، واحد : دفتر 7031-7336693716اسپادان تجهیز نیرو ترانساصفهان16

8513168794: کد پستي  - 12 و آزادی 11اصفهان، نجف آباد، بلوار الغدیر، بین کوچه آزادی :دفتر 5031-10542236584نیرومان ترانس قدرت نجف آباداصفهان17

اصفهان، منطقه صنعتي دولت آباد، خیابان شمس تبریزی، بعد از نگین بار، مقابل صلصالل سنگ سپاهان:دفتر و انبار20845838322031نیروهادی قراوولاصفهان18

24036255446031حکمت توان زاینده روداصفهان19
6951934935: ایالم،  سرابله،  خ یادمان شهدا، پایین تر از اداره بهزیستي، شرکت فاراد تابلو  کد پستي: دفتر23634222224084شرکت فني مهندسي فاراد تابلو ایالم20

ط همکف- 43کوچه فرعي اول پ - بلوار صدرا-خیابان صلح آباد-  بوشهر6633580802077شرکت  صنایع برق آذرخش بوشهربوشهر21

بوشهر ، خیابان امام رضا: دفتر22333553489077لیان توحیدبوشهر22

401تهران، صادقیه، نبش چهارراه خسرو جنوبي، مجتمع الماس غرب، واحد : دفتر 98021-78-25144380068شرکت دانش پژوهان کاردان صنعتتهران23

15تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالي، خ حکیم اعظم، شماره : دفتر9021-3888606291شرکت ترانس پست پارستهران24

1155644713   کد پستي 2، طبقه اول واحد 71تهران، خیابان میدان شهدا، خیابان شهید ناطقي، پالک : دفتر8021-21088347696ساینا پارستهران25

14، واحد 4، ط112تهران، خیابان سمیه،  بعد از چهارراه مفتح، پالک : دفتر21388348198021همیاران ترانسفوتهران26

، طبقه دوم307تهران، ستارخان، ابتدای خیابان حبیب اله، پالک : دفتر61021-22066550260فن آوران پویا صنعت وفاتهران27

316، واحد2، ط3تهران، میدان جمهوری، نبش مترو نواب، برج شهاب: دفتر3021-23366381552شرکت بست الکترونیک خاورمیانهتهران28

8تهران میدان امام خمیني ، ابتدای خیابان فردوسي ، کوچه خواندني ها پالک :دفتر23766760000021شرکت سیم راد سماتهران29

کارخانه پرند:انبار24309145144222024تعاوني کارکنان و بازنشستگان گروه ایران تهران30

110انبار - خیابان ستاره- خیابان شهید رجایي- تهران23833931805021الکترو مولد خلیج فارستهران31

6پالک -ساختمان آریا نیرو-  شهریور و سعدی17مابین - خ خلیف آباد شمالي- شهرکرد5733351989038شرکت تابلو تولیدی فارسچهارمحال و بختیاری32

2، واحد 2، برج آلبان، ط16مشهد، بلوار معلم، نبش معلم : دفتر20336144133051توسعه برق مهامخراسان رضوی33

9188693116: کد پستي   - 7، واحد 54، پالک 4مشهد،  بلوار آموزگار، نبش آموزگار : دفتر11336074549051رخشان سپهر شاندیزخراسان رضوی34

نیشابور، بلواردانشگاه، بلوارشهیدگمنام شرقي، نرسیده به نور: دفتر 4042623993051شرکت برق رساني ترانسفوی خیام نیشابورخراسان رضوی35

9بجنورد، ویالشهر، خیابان مطهری، روبروی مطهری : دفتر 11232741633058شرکت ساخت و نگهداری آشنا نیروی اترک آراخراسان شمالي36

ماهشهر،جاده کمربندی،سایت صنعتي،مقابل پمپ بنزین دوم،کوچه سوم: انبار- 3 بهمن،طبقه باالی موسسه مالي و اعتباری کوثر،واحد22ماهشهر، خیابان: دفتر 7252336969061شرکت نیرو تبادلخوزستان37

طالقاني،شرقي، بعد از میدان فتح المبین،نبش خ ابوالفضل.. دزفول، خیابان آیت ا:  دفتر 3642252277061شرکت تحکیم خوزستانخوزستان38

6381954337:  کد پستي24رامهرمز ، میدان سلمان فارسي،  منازل مخابرات، خیابان شهید جهان بخش دارابي، پالک : دفتر21743534041061افق ترانس خوزستانخوزستان39

اهواز، چهار شیر،  شهرک صنعتي شماره یک، خیابان سوم، روبروی چاپ نگارین: دفتر دزفول34441289

6461114179: کدپستي  - 8دزفول، خیابان اقبال الهوری، بین آفرینش و هجرت، پالک : دفتر اهواز34441289

زنجان، مجتمع ادارات، جنب اداره کل ثبت احوال: دفتر 5533326480024شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان41

کارخانه کوشکن و زنگان24233787417024شرکت تعاوني کارکنان و بازنشستگان ایران زنجان42

  586،  قطعه 1،  خیابان میثاق 4زنجان ، اراضي پایین کوه، فاز : دفتر 21933766766024پیمان نیروی باربدزنجان43

شهرک صنعتي سمنان-سمنان :انبار4023-25233448863ماد نیرو سنگسرسمنان44

سمنان، بلوار ولي عصر، خیابان یاسر ،کاالی برق المهدی: دفتر 8733343208023آذین پیام قومسسمنان45

7، واحد 54، پ46مشهد، بلوار آزادی، خ آزادی:دفتر 22136074549051خوش ییالق شاندیزسیستان و بلوچستان46

 متری اول سمت چپ20 (ورودی ترمینال)شیراز، بلوار امیر کبیر ،خیابان فرزدقي ،: دفتر وانبار 22438331713071توان آرافارس47

5کوچه -خ یقتین-بلوار امیرکبیر-شیراز: دفتر و انبار1071-25738421750ایمن برق رادفارس48

قزوین، چهارراه ولي عصر ، خیابان طالقاني، امور برق جنوب: دفتر7533246944028شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق قزوین49

5 واحد3نوروزیان حکمت بیست بلوار پرستار ساختمان کیان طبقه- قزوین : دفتر24502833669767028شرکت فني و مهندسي نور تاب توان قزوینقزوین50

3،پ19 دی،کوچه 19قم،خ : دفتر25502537756918025شرکت عایق الکتریک آذرخشقم51

2کرمانشاه، میدان جوانشیر، پاساژ فني، طبقه :دفتر20237280116083مبدل نیرو کردکرمانشاه52

17کرمان، خیابان استاد مطهری، نبش کوچه :دفتر6034-7632531614شایان نیرو جنوب شرقکرمان53

7618816859: کدپستي- ، نبش چهار کوچه اول، سمت راست 40روبروی اداره پست مرکزی، کوچه شماره  (جاده تهران)کرمان، بلوار شهید صدوقي، :دفتر7832127000034مکانیزاسیون جلگهکرمان54

روبروی اداره برق- خیابان شهید چمران- رفسنجان2533434261400034دانانت جنوبکرمان55

جنب کوچه مسجد دارلسالم-روبروی پمپ بنزین-خیابان طالقاني-سنندج: 7733167155087شرکت برق و الکترونیک آرام فردکردستان56

4913715631: کد پستي-  مهر آئین، پشت بانک صادرات 15گرگان، میدان شهرداری، خیابان :دفتر 5832223303017شرکت مهندسي فجریمینگلستان57

24 و 22گرگان، بلوار جرجان، خیابان جرجان : آدرس دفتر وانبار 11532138341017شرکت آریا قدرت طبرستانگلستان58

، انتهای بلوار سردار جنگل، شهر صنعتي سفید رود، میدان سوم(میدان رازی)رشت، فلکه انتظام:دفتر6933428986013شرکت اشکیک سازه شمالگیالن59

6818798357: خرم آباد، خیابان شریعتي، پایین تر از تعاوني همسفر   کد پستي: آدرس دفتر و انبار11133319650066شرکت گستره آبي نور و کیالرستان60

الیگودرز بلوار کمربندی پایین تر از مدیریت برق الیگودرز2390912216470066صنایع برق پارس بنیان زاگرسلرستان61

لرستان، شهرستان ازنا، خیابان امام خمیني ، جنب پل اصفر آباد، روبروی بانک ملي: آدرس دفتر و انبار 11443434646066شرکت خطوط نیرو  گهر ازنالرستان62

17شمشیر - شمشیر بند - بلوار شهیدان - ساری - مازندران 33609244

 بهمن22پشت دبیرستان  –سورک بلوار امام رضا روبروی شهرداری سورک - میاندورود

بابل، میدان شهید بزاز، جاده کیا کال، جنب تاالر نوشادیان، به سمت شهرک صنعتي منصور کنده:دفتر و انبار 3011-10732472050شرکت تعاوني دکل نیرو خزرمازندران64

 جاده بابل به قائمشهر جنب کارخانه کلوچه شاهپور٦بابل کیلومتر 

تنکابن، ابتدای کمربندی به سمت رامسر، بعد از ترمینال گلگون، قبل از ورودی آب کله سر بزرگ، کوچه اتو سرد حسین، واحدهای تجاری گلیج

3814969639: کد پستي  - 9639اراک، دروازه شهر جرد، خیابان شیخ فضل اله نوری، پالک : دفتر5932221969086رعد ترانس اراکمرکزی66

اراک  شهرک ولیعصر خیابان مطهری جنب حسینیه امام حسن مجتبي25009183613217086بهینه توان اراکمرکزی67

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

08645253517-20: ، شرکت تابلو صنعت توان تلفن13تهران ساوه، شهرک صنعتي مامونیه، خیابان 80مامونیه، کیلومتر :دفتر

شهرک صنعتي بوعلي-همدان4938265314081شرکت کنترل نیرو سیناهمدان69

بندر عباس، بازار بزرگ، پشت مسجد امام، مجتمع تجاری کوثر، طبقه اول: دفتر 22632234871076انرژی تجارت هرمزانهرمزگان70

 جاده بندر عباس سیرجان، چهچکور ، بعد از سایپا دیزل، جنب نمایشگاه کامیون خاتم االنبیاء3بندر عباس، کیلومتر : دفتر و انبار9432568131076شبکه سازان صنعت وطن نیروهرمزگان71

8913853461:یزد، بلوار منتظر قائم، روبروی شرکت توزیع برق استان یزد کد پستي:دفتر2035-5136272070شرکت توسعه سازان برق کویریزد72

یزد، بلوار جمهوری، نیروگاه شهید زنبق یزد: دفتر 22935250502035شرکت تک نیرویزد73

086 9526403460 شرکت تابلو صنعت توانمرکزی68

81061

24932317707011شرکت نورارای شمالمازندران65

      لیست نمایندگي های شرکت بازرگاني ایران ترانسفو در سراسر کشور

248011 شرکت برق آرای قایم مازندران 63

آدرس کد شهرستانتلفنکد نمایندگينام شرکتنام استانردیف

شرکت توسعه ترانس نظریخوزستان40


