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 تلفن شرکت آدرس محل شرکت نام مدیر عامل نام شرکت  ردیف

 6116692119 خ ساری ک ظرافت مجتمع البرز شهاب شکیبا کهربا صنعت مازند  1

 6111116226 خ بابل ک پاسدار مصدقي  برق صنعتي ضم  6

 6113136116 کیاکال بلوارمعلم جنب دفتر زیارتي سیمرغ اسماعیل جانبازی رکني  آریا گیتي کیاکال  3

 6113694161 خ ساری روبروی اداره برق بهمن صادقي قادیکالیي صادق نیرو طبرستان  4

  خیابان طهران کوچه شهید قشعری احسان طحان تابان برق قائم 2

 16113691119 قائمشهر خیابان ساری روبروی اداره کشاورزی احمد شکریان طلیعه صنعت شمال 9

 16113631414 3قائمشهر خ بابل ک امیر کبیر مجتع امیر طبقه  هرداد بزرگ زاده تاالر پشتيم نمودار صنعت قائمشهر 1

 16113631111 خ ساری کوچه ظرافت معصومه علیزاده برق رساني مازند توزیع 1

 16113631396 خ ساری کوچه اثارت علیرضا لطفي برق نور نسار 6

 1116692923 مشهر خیابان بابل روبرو کوچه پارساقائ سید جواد قاسمي لهمالي تواتر برق مازند 11

 16113143316 کیاکال میدان بسیج ساختمان قدمي حسین تقي زاده اعتماد صنعت کیاکال 11

 16111661644 قائم شهر خیابان ساری روبروی امور برق فردین اوالدی قادیکالئي شرکت نیرو تاسیسات فرنور 16

 16311163111 قائمشهر خ تهران دخانیات کوچه شهید آقا برابر پور دیزآبادی صادق بازیار قائم امید مازند 13

 16116619361 جنب نمایندگي باقری –قائم شهر ارطه کفشگر کاله  امین نوری قاسم خیلي کاسپین صنعت ارطه 14

 16116166113 قائمشهر خ کفشگرکال جنب بازار بزرگ الماس عبداهلل عسگری رئیسي شمع گستر اسپرز 12

 16113696919 دیرغقائمشهر خ ساری کوچه ظرافت بیست متری چشمه جنب بن بست  کامبیز یعقوبي  مازند راش شمال 19

 16111614696 91چه فروردین پالک وخ ساری ک مازیار وطني دانا نیروی طبرستان 11

 محمد محمودی لموکي خدماتي برق رساني مخابراتي مازند قدیر 11
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 16116631141 خ ساری عبور چشمه سر فرید آقاجاني پایاراب قائم شهر 16

 16116111213 قائمشهر خ بابل نبش پمپ بنزین علیزاده سرکوچه قائمیه امید اسالمي توان گستران قائم شهر 61

 16111116111 خیابان بابل روبروی بانک تجارت مان رمضاني قراخیليیسل سینا رعد شمال 61

 16113631121 31خ ساری ک ظرافت نبش نیلوفر مجید نوربخش البرز برق ساحل 66

 16113296944 خ ساری روبروی مرکز تلفن مهسا صادقیان همیاران صنعت برق 63

 16111611119 خ ساری روبروی اداره کشاورزی زهره جعفرزاده پاال پال صنعت شمال 64

  افت روبروی سوپر مارکت شام شاميخ ظر علیمردان قرباني بارق برق شمال 62

 16324912144 قائمشهر خ شهید بهشتي محمد غالمحسیني صنعت آوران واالی شمیم 69

 16111693124 61خ امام کوچه ارغوان پالک  عماد صمدائي ارشد پژوه صنعت برق 61

 16111221966 خ کوچ سرایي ک شقایق برق بهنمیر باقر عنایتي هستي گستر شمالالبرز برق  61

 16111226641 6خ ساری شهرک فرهنگیان فرهنگ  سید حسن رضائي شرکت اطمینان برق کاسپین 66

 16392631321 6میدان امام رینگ داخلي والیت  نیما نوریان اطلس نیروی ماهان 31

 16329366211 خ بابل کوچه ارغوان محمد رجبي نیا شرکت دوام توزیع قائم 31


