خرداد سال 1399

ردیف
1

الکترو موج گستر لیان

10960038859

9860

پنج

سیده فاطمه مساوات

09173775141

خ .عاشوری-روبرو بانک تجارت

2

امرداد نیرو لیان (آنیل)

10320123165

6616

پنج

شهباز چترسحر

09173740509

خیابان سنگی خیابان توحید کوچه شاکردرگاه پالک 27

3

ایمن صنعت داران اهورا

14007178881

732

پنج

مهدی عبدالهی

9178455624

کنگان روستای برکه چوپان خیابان شمالی

4

آرین برق مبنا

10960002387

7315

پنج

حمید رضا صابر ی

09177769600

خیابان مدرس نبش کوچه مریم 11

5

باروک سازه خلیج فارس

10960002163

7290

پنج

ابوطالب مومنی

09171731190

خ دهقان روبروی عباس علی پاساژ علیرضا

10320050987

724

پنج

6

مشخصات شرکت

برق رسانی رضوان سازه گستر
گناوه

شناسه ملی

شماره

رتبه

نام مدیر عامل

شماره تماس

آدرس

ثبت

مهدی حسینی

09178756542

شهرستان گناوه  -روستای مال قائد  -خیابان شهید
بهزادی  -کوچه  11/3پالک  - 3طبقه همکف -واحد - 2

7

پارس نیرو کنگان

14000057833

1555

پنج

حسین چوپانی

09179976627

روستای برکه چوپان -فرعی 3

8

پرتوقدرت توج

10960001371

7217

پنج

محسن ناصری

09171722810

بوشهر  -بهمنی  -امام زاده

9

پرشین برق گستر پارس

10530347670

22844

پنج

یوسف علیمحمدی

09177750665

خیابان شهید مطهری مجتمع تجاری برلیان طبقه  5واحد 1

10
11
12
13

تعاونی خدمات فنی مهندسی
برقرسان پارس جنوبی

10862087409

1702

پنج

رضا نجفی

09125221481

تعاونی خدماتی  988کازرون

10530125088

862

سه

کیامرث دهداری

09173232309

برازجان بلوار معلم روبروی تربیت معلم پالک 7
شیراز  -زرهی کوچه  44بلوار پاسداران پالک  273طبقه

تعاونی خدماتی برق رسانی

دوم واحد2
خیابان امام خمینی روبروی اداره پست ساختمان بوعلی

توان افروز کازرون

10530134404

1403

پنج

علی رضایی

09177210713

توان گستر کیان پارس جنوب

14007739538

12200

پنج

مهشاد دریازاده

09177722643

طبقه اول واحد سوم07142216618
بوشهر خیابان امام رضا کوچه عسلی 3ساختمان افق
واحد8

ردیف
14
15
16
17

مشخصات شرکت
خدام جنوب

شناسه ملی
10320060183

شماره
ثبت
945

رتبه

نام مدیر عامل

شماره تماس

پنج

قاسم رشیدی مقدم

9173717308

آدرس
کنگان خیابان برق فرعی 12

خدماتی فنی و مهندسی فرسان
نجیرم پارس

14004075016

1721

پنج

حسین نیرو

09175518980

خیابان پاسداران جنوبی کوچه شهید نظامی

رایمند رایحه نیرو سازان

10680072342

5354

پنج

محمد فاریابی

09173748691

بوشهر  -شهرستان جم  -خیابان فاضل جمی

مهدی فتحی
یاسوج _ شاهد 14پالک 11

زرین طلوع ایلیا

10680070885

5200

پنج

حاجیدهی

09380384969

ساربان نیروی جنوب

10860254043

1205

پنج

محمدمهدی فروزنده

09179221083

واحد 6

19

سامان ساحل جنوب

10860043026

5083

پنج

داوود جمالی

09177736691

بوشهر -خیابان مطهری ساختمان ابوشهر

20

سیراف نیروی کیان

10960003675

7005

پنج

ایمان مهمی

09179614692

بوشهر خیابان یادگار امام کوچه امالک بهاران پالک 6

سیگنال نیرو برتر دشتستان

14003672721

2112

پنج

مجید ارچین

09173786594

پالک -230

شرکت برق زاگرس لیان

14003672278

6800

پنج

مهران سیاکی

9177742593

خ والفر هشت

شرکت برق و قدرت نام آور

10960004695

774

پنج

18

21
22
23
24
25
26
27

فارس کازرون خیابان امام خمینی مجتمع عارف طبقه 3

برازجان شهرک گلستان جنوبی خ انصار کوچه انصار 3

سید عبدالحمید
هاشمی

09177735097

شرکت تعاونی خدماتی قدرت
نیروی آریا

گورک سادات
کلیومتر  10جاده برازجان به بوشهر روستای خوشمکان

10860463468

1346

پنج

مجید احمدی نیک

09173786058

جنب امامزاده

شرکت فنی مهندسی خرد
نواندیش

14007755377

2604

پنج

نازنین خرد

09364116800

شرکت فنی و مهندسی تابش

میدان معلم کوچه دهقان ساختمان امین
استان بوشهر شهرستان دیر خیابان شهید بهشتی روبرو

نیرو

10320035296

411

پنج

ابراهیم رنجبر

09173754031

مجتمع فرهنگی نفت

شرکت نورباران خلیج فارس

10320116845

5977

پنج

امین عالی سنگری

09177710278

بوشهر  -خ شکری -بازار روز الین دوم

ردیف

رتبه

نام مدیر عامل

شماره تماس

14007133169

11817

پنج

مهدی عزتی آذر

09173240385

29

شهاب نیروی دشتستان

10980012830

1731

پنج

رضا جعفرزاده

09171772310

30

صنایع برق ساز آب پخش

10320006580

197

پنج

علیرضا رنجبر

09177716544

31

صنایع برق نورآوران بوشهر

10320064932

1147

پنج

محمدرضا حقانی

09177712449

32

صنایع برقی نیرورسان بوشهر

10320070019

1443

پنج

محمد امین برون

9171712626

33

طرح فاخته لیان

10960012970

8287

پنج

مهدی نوژاد

09173718499

34

عمران بنا چشمه

14004742090

2179

پنج

ایمان مهبودی

09178129081

35

فرازگامان نیروپخش

10530460549

33852

پنج

علیرضا عارفی

09171251066

شیراز.بلوار باهنرجنوبی.کوچه .17طبقه  3واحد 6

36

فرامرز خرم آبادی

3500663931

1251

فرامرز خرم آبادی

09171711337

بندر گناوه  ،جنب کمیته اماد قدیم  ،صنایع برق فرامرز

37

فلک سواحل

10320082828

2479

پنج

رضا فاضلی

09178755582

خ بهشت صادق _ پشت بانک ملی

38

فنی مهندسی بهمن کازرون

10530133359

1397

پنج

بهمنیار حاتمی نسب

9171232704

روستای مشتان

14006519925

11463

پنج

حسین حق شناس

09178731886

14005002566

2419

پنج

مرتضی سازنده

09179923180

28

39
40

مشخصات شرکت
شرکت یادگار هخامنش گوهر
ناز

فنی مهندسی نیرو آفرین ستاره
لیان
کیمیا طوس پونه

شناسه ملی

شماره
ثبت

آدرس
بوشهر  -روبه روی شهرک امام خمینی  -کوچه سوم -
جنوب مدرسه حافظ  -ک ترانس  -درب هفتم -کد پستی
7516968858
برازجان  -خ دانش آموز روبرو پلیس10+
بلوار رحمت -سر سپاه-روبروی اتکا -نبش کوی -38
طبقه دوم
بوشهر خ باغ زهرا کوچه عرفان  12بل شهید مطهری پالک
 0طبقه 0
بوشهر شکری روبروی زندان خیابان بازار روز
بوشهر -فرودگاه  -کوچه شهید مهذبیان -پالک  - 6طبقه
اول
کازرون محله جانبازان جنب زمینهای کشاورزی کوچه
عباس آباد

بوشهر-خیابان امام خمینی-روبروی استانداری-طبقه
فوقانی آزمایشگاه سینا
برازجان خیابان آیت جنب قصاب خانه ی قدیمی

شناسه ملی

شماره

رتبه

نام مدیر عامل

شماره تماس

آدرس

ردیف

مشخصات شرکت

364

پنج

مجید عاشوری

09171743249

خورموج خیابان فایز جنوبی روبروی مغازه های شیرازی

41

گوهرنیرودشتی

10320032519

پنج

09173732889

بوشهر-فرودگاه-ک شهید میگلی نژاد-پالک46

42

لیان توان پویا

10320122090

6506

سعید بخشی ماکلوانی

09173741360

جم روستای قایدی کوچه ذوالفقار

43

مهاب دژ آسیا

14005104638

2230

پنج

09178768002

44

مهندسی فرا نیروی سپهر

10960008568

7828

پنج

محمد حقیقت فرد

09173726273

45

نیرو تهویه ریشهر

10320101675

4397

پنج

رضا ادیبان

46

نیروافشان برق فارس

10530245064

12110

سه

ثبت

بابک بوشهری سنگی
زاد

مسعود صادق زاده
جهرمی

09171115697

بوشهر  -خیابان کارگر  -کوچه تالش  - 11پالک - 8
طبقه دوم واحد 1
بلوار طالقانی جنب ساختمان یانمار شرکت نیرو تهویه
ریشهر
شیراز خیابان قصردشت بعد از خیابان مهر رو به روی
کوچه پالک 182

47

نیروگستران مهتاب

10320156917

1736

پنج

عبدالرسول جعفری

9171239270

منطقه ویژه اقتصادی شهرستان کازرون

48

آپادنا مارین دنا

10680087833

12940

پنج

حمید صنعتی حجار

9171746928

وحدتیه خیابان مطهری

49

اتحاد رایان دشتستان

10320083584

2555

پنج

جعفر بیژنی

9171772039

50

بهرام گستر شاهین بهسا

14004906139

12989

پنج

سید وحید پژمان پور

9125090006

برازجان گذر ماحوزی ساختمان پاپری طبقه دوم واحد 3

51

توان چهار پارس افشان

14005400156

2072

پنج

مجتبی علیپور

9173192004

کازرون خیابان شهدای جنوبی

10980222480

1656

پنج

حامد پاویس

0000000000

کازرون خیابان ابواحساق

10960002976

7377

پنج

روح اله غاربی

9177745890

52
53

رعد آسای دریس

رعد نیروی لیان

بوشهر بهشت صادق چهار راه بهشت صادق ساختمان 55
طبقه 3

گورک خورشیدی پشت پست بانک

ردیف

مشخصات شرکت

54

شبکه سازان دیبا جنوب

55
56

شرکت ایده آل برق توزیع
تیرازیس
شرکت خورشید تنگستان

شناسه ملی

شماره

رتبه

نام مدیر عامل

شماره تماس

آدرس

10680077858

5944

پنج

سهراب جبری

9177236212

بوشهر تنگک اول کوچه معاینه فنی

14007393591

48012

پنج

مجتبی فخرزاده

9381771630

برازجان چهارراه کارخانه آرد جنب نانوایی

10320001037

7

پنج

زهرا جمشیدی

9179055670

اهرم میدان امام جنب بیمه ایران

ثبت

شرکت تعاونی فنی مهندسی
57

مشاوره ای نگین الکترونیک

10862058463

1692

پنج

امین صداقت

9178723977

برازجان خیابان پیروزی

جنوب
58

نور آفرین صنعت بوشهر

14006972560

11696

پنج

مهدی تابنده جو

9171230985

بوشهر خواجه ها کوچه بشیری

59

نورد نیروی دشتستان

10320068541

1330

پنج

مهدی یادگاری

9179063700

برازجان خیابان جوان مجتمع حافظ بلوک  8واحد 3

60

نیرو ساحل بوشهر

10320073045

1749

سه

مصطفی محبی

9338921505

بوشهر شهرک صنعتی بوشهر  2خیابان تولید

61

صنایع برقی آذرخش بوشهر

10320070460

1488

دو

9171715975

بوشهر بزرگراه طالقانی پشت انبار بانک ملت

62

پادرا صنعت رهام آیرین

10530124870

858

پنج

9177216012

عسلویه خیابان امام خمینی روبه رو آتش نشانی

سید عباس فرعی
بوشهری
نور الدین حیدری
علمدار لو

