
استانشرح زمینه فعالیتشماره غرفهنام شرکتردیف

205: میرداماد شرکت مهندسی پاوران کنترل سپاهان1

تولید کننده تابلوهای برق و مجری پروژه های 

اتوماسیون صنعتی نماینده انحصاری فروش شرکت های 

فونیکس کنتاکت آلمان و امرن ژاپن عضو تامین - ریتال

کنندگان توانیر عضو انجمن صنفی تابلوسازان ایران

اصفهان

اصفهانال ای دی/پارکی/صنعتی/تولید انواع چراغ های خیابانی241: میرداماد تولیدی تعاونی اصفهان آلومین2

127: شیخ بهایی شرکت فانوس سیستم3

،انواع (ماهانه-هفتگی-روزانه)ساعت نجومی،ساعت فرمان

فرکانس +  آمپر3 ولت و 3پنل میتر و مجموعه 

متر،سوپرکنترل فاز،کنترل فاز بدون نول،کنترل 

فاز،کنترل بار،سوپر تایمر دیجیتال، تایمر،تایمر 

تکرارکننده،تایمر استارت مجدد، تایمر راه پله،تایمر 

مولتی رنج،فتوسل،سوپر فتوسل،فتوسل تایمردار،محافظ 

کنتاکتور،فلوتر

اصفهان

اصفهان(درایو)ACتولید دستگاههای کنترل دور موتورهای سه فاز217/2: میرداماد میکروکنترل اصفهان4

اصفهانتولیدات درزمینه برق صنعتی و روشنائی316: نقش جهان صنایع برق جم الکتریک5

103: شیخ بهایی شرکت کیان الیت6
صنایع رو شنایی شامل انواع چراغ های حیاطی و پارکی 

چراغهای سقفی و دیواری و چراغ خواب
اصفهان

122: شیخ بهایی شرکت نیرومان صنعت سپاهان7
اجرای پروژه های برقرسانی وخرید و فروش انواع 

تجهیزات برق فشار قوی و فشار ضعیف
اصفهان

اصفهاناتوماسیون صنعتی برق کنترلرها موتور اسپیندل217/1: میرداماد نوین صنعت مهاجراسپادانا8

322/1: نقش جهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان9
حمایت از شرکت های دانش بنیان از طریق ایجاد و 

مدیریت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری
اصفهان

229: میرداماد فن آوری و تجهیزات کارا10

آموزش ، فروش و خدمات تجهیزات اتوماسیون صنعتی و 

انواع کنترلرهای دیزل ژنراتور و انجام پروژه های 

اتوماسیون صنعتی و نیروگاههای دیزلی و گازسوز

اصفهان

یزدتولید ادوات برق فشار ضعیف109: شیخ بهایی صنایع برق توان الماس کویر یزد11

اصفهانتولید و فروش قطعات برق310: نقش جهان پرتوافشان اسپادانا12

104: شیخ بهایی دلتاسازان سپاهان13
 36 و24تولید کات اوت فیوز و کلید قطع و وصل هوایی 

کیلوولت
اصفهان

اصفهانبرق123: شیخ بهایی پارس آیریک14

107: شیخ بهایی تجهیزات انتقال برق پارس15
 کیلو 400 ولت تا 300تولید انواع برقگیر اکسید روی از 

ولت
اصفهان

305: نقش جهان موسسه فرهنگی هنری الله زار16
 1380اولین آگهی نامه تخصصی صنایع در ایران از سال 

بازاریابی و بازارسازی در عراق- چاپ- تبلیغات 
تهران

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان    
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اصفهانLEDتولید کننده انواع المپ های 102: شیخ بهایی پرشین نور17

البرزطراحی و توسعه تجهیزات اتوماسیون صنعتی317: نقش جهان مهندسی کوشا الکترونیک البرز18

تهرانتولید انواع المپ و چراغ240: میرداماد المپ پارس شهاب19

اصفهانتولید تجهیزات ایمنی وبرق فشار قوی125: شیخ بهایی امیدفیوز20

320/2: نقش جهان برق صنعتی پویش21

طراحی ساخت و راه اندازی -برق و اتوماسیون صنعتی 

نماینده انحصاری اینورتر سانترنو ایتالیا در -تابلو برق 

ساخت و طراحی ترانسفورمر و مقاومت های -اصفهان 

تامین تجهیزات برق صنعتی اتوماسیون صنعتی و -صنعتی

فروش و خدمات پس از فروش ریموت -ابزار دقیق 

نمایندگی فروش یراق آالت -کنترل جرثقیل سقفی ساگا

اسکار ترکیه

اصفهان

اصفهانتولید تجهیزات برق و صنعت212: میرداماد برق صنعت اس ام پی22

23
انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان 

اصفهان
اصفهانایجاد بانکهای اطالعاتی و برگزاری آموزشهای کاربردی212/1: میرداماد 

214: میرداماد شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن24
 33ساخت ترانسفورماتورهای توزیع روغنی تا رنج ولتاژ 

 کیلو ولت آمپر5000کیلو ولت و تا توان 
زنجان

112: شیخ بهایی نور زر مهر درفام25

-در زمینه روشنایی(ال ای دی )توزیع قطعات الکنرونیک 

نمایندگی انحصاری برند ال ای دی -  مشاوره فنی

خدمات -سیتیزن ژاپن و هیت سینک مکاترونیکس تایوان

فنی و مشاوره در زمینه ساخت انواع چراغ های ال ای 

تهیه و توزیع قطعات برتر الکترونیکی در زمینه - دی

تهیه قطعات الزم از خارج از کشور- ساخت چراغ

خراسان رضوی

312/2: نقش جهان آژند کاوش ساعی26
جمع -تامین ملزومات سیم و کابل و محصوالت حرارت

شونده
تهران

اصفهانیو پی اس باطری استابالیزر312/3: نقش جهان برق سازان27

320: نقش جهان نیرو کلید پارس28

تولید کننده انواع مقره های سرامیکی و پلیمری، کات 

اوت فیوز ، کلید جداساز هوایی، کلید تیغه ایی ، مقره 

insulatorاتکایی، 

تهران

نکا دیزل شایگان29

از  (دیزلی و گازی)وارد کننده انواع مولد های برق 

10kva 3500 تا kva کوپله فابریک و کوپله داخل 

همچنین در زمینه خدمات ،اورهال،نصب راه 

.اندازی،تعمیر نگهداری،و تامین قطعات فعالیت میکند

اصفهان

105: شیخ بهایی عایق الکتریک ایران30

تولید کننده فیبرهای عایق الکتریکی و حرارتی ومکانیکی 

فیبر )وسایشی ومقاوم دربرابر جذب آب و تخته چند الیه 

 200 تا 0/4از ضخامت  (...استخوانی و نخی و تفلون و

میلیمتروانواع قطعات عایقی از قبیل لوله ومیل گرد و 

واشر وشینه و چرخ دنده و یاتاقان و رزین فنولیک

تهران

اصفهانتولید سیم و کابل برق213: میرداماد هدایت الکتریک سپاهان31

گلستانتولیدکننده کلید و پریز و قطعات همردیف228: میرداماد صنایع دلند الکتریک32

تهرانکات اوت فیوز و برقگیر سیلیکونی- تولید انواع مقره 114: شیخ بهایی بسپار سازه الوند33



128: شیخ بهایی آدنیس الکترونیک34

تولید کننده دستگاه های اندازه گیری صنعتی و کنترل 

انواع  )کننده های حرارتی و برودتی میکروپروسسوری

فرکانس . آمپرمتر. ولت متر. فاز3مولتی متر . ترموستات

. شمارنده. تایمر. مولتی فانکشن . کسینوس فی متر. متر

(دورسنج

تهران

326: نقش جهان صنایع ابزار دقیق شیراز35
تولید سیستم های کنترل صنعتی، کنترلر دما،جریان،ولتاژ 

و فاز
تهران

320/1: نقش جهان پایکار بنیان36
ارائه دهنده راه حل های جامع در زمینه سیستم های 

کنترل و اتوماسیون صنعتی و نصب و راه اندازی دیتا سنتر
تهران

چهارمحال و بختیاریتولید و فروش سیم و کابل و قطعات روشنایی120: شیخ بهایی شرکت سیم و کابل سپاهان غرب37

رخشا دیزل اسیا38

تولید موتوربرق ژنراتورصنعتی گازسوز و 

گازوئیلی،نمایندگی رسمی موتورهای پرکینز موتورسازان 

تبریز و مرسدس بنزایدم تبریزو ژنراتورهای استامفورد

تهران

اصفهانتولید تابلو های برق صنعتی و پست کمپکت238: میرداماد آلفا برق39

232: میرداماد کاالی برق بهاور40

 5 با F & Gنمایندگی کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان 

فروشنده انواع شمش و . سال ضمانت بدون قید و شرط

. (کلیه لوازم ارت)صفحه مسی ،انواع خاک بنتونیت 

.فروشنده انواع سیم و کابل

اصفهان

203: میرداماد رادین صنعت راهبر- توان رسان 41
الکترونیک ، مکانیک ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق 

مشاوره ، تامین ، اجرا
تهران

اصفهانتولید و تامین یراق آالت و لوازم شبکه های توزیع برق124: شیخ بهایی پارتیکان سپهر اسپهان42

تهرانتامین قطعات و خدمات انواع ژنراتور گازسوز304: نقش جهان تهران تیو صنعت43

329: نقش جهان شرکت سپهرصنعت سارا44
 و SSInverterفروش و خدمات پس از فروش اینورتر 

howcore و مقاومت ترمز و چوک gtakeاینورتر 
تهران

اصفهان-صنعتی -روشنایی -لوازم برق 328: نقش جهان نیروکابل زاگرس45

اصفهانتولید سیم های افشان برق222: میرداماد جی کابل سپاهان46

اصفهانتابلوهای برق صنعتی319/1: نقش جهان اصفهان ولتاژ47

اصفهانپیمانکار ومجری پروژه های برق واتوماسیون صنعتی318: نقش جهان الکترونیک پیشتاز سپاهان48

اصفهانتولید کاور های سیلیکونی115: شیخ بهایی کیان بسپار صفاهان49

114/1: شیخ بهایی دلتا کنترل50
 تجهیزات  دست اندر کاران اجرای پروژه های صنعتی

آموزشی
اصفهان

اصفهانتولید انواع تابلو برق های صنعتی فشار ضعیف و متوسط309: نقش جهان پرتو تابلوی شرق سپاهان51

410: نصف جهان کابل ایرانیان52
ساختمانی وانواع کابل . صنعتی )توزیع انواع سیم وکابل 

(جوشکاری
اصفهان

415: نصف جهان بهفام روش سپاهان53
فروش و کالیبراسیون و مشاوره لوازم اندازه گیری و ابزار 

دقیق
اصفهان



109/1: شیخ بهایی انتقال توان پایدار54

برقگیرهای فشار -1: شامل-تولید کننده انواع برقگیر 

هوایی و تابلویی :برقگیر های فشار متوسط -SPD 2ضعیف

شمارنده برقگیر-3

اصفهان

320/3: نقش جهان کیادیزل اسپادان55
واردات ، تولید و عرضه فروش و خدمات پس از فروش 

دستگاه های مولد برق دیزلی و گازی
اصفهان

401: نصف جهان توسعه قدرت اسپادان56

تولید قطعات برق صنعتی ، سینی کابل، نردبان کابل و 

متعلقات آن، انواع جانکشن باکس و همچنین تامین و 

توزیع و فروش محصوالت و تجهیزات فشار ضعیف و ضد 

انواع تابلو برق و محفظه ضد انفجار، گلند و : انفجار شامل

بوشینگ ضد انفجار، روشنایی ضد انفجار، خازن، رگالتور 

.وکتاکتور

اصفهان

200: میرداماد شرکت پارس کنترل سپاهان57

تامین کننده تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، 

شامل تجهیزات ضد انفجار روشنایی ، باکس، باکس 

کنترلی، کولر و فن ضد انفجار، گلند های صنعتی و ضد 

انفجار نمایندگی محصوالت وارم و ماشین سازی شمال در 

اصفهان تجهیزات ابزار دقیق ، تجهیزات اندازه گیری دما، 

فشار، مصرف ، والو ها و کنترل والو های پنوماتیکی و 

 شامل دتکتور های شعله F&Gسیستم هاب ... هیدولیکی و

، گاز ، دود و کنترل کننده های آن

اصفهان

اصفهانسازنده تابلوهای برق صنعتی وسینی کابل409/1: نصف جهان فنی مهندسی فراساخت تابلو سپاهان58

300: نقش جهان ایده پردازان اکتیو59

فروش و خدمات پس از فروش،مشاوره،اجرا در زمینه 

یوپی اس،باتری،استابالیزر،سیستم های خورشیدی،اینورتر 

و شارژر

اصفهان

129: شیخ بهایی الکوپارس60

تولید و توزیع کننده انواع دژنکتور خال در دو نوع 

کشویی و فیکس ،انواع دژنکتور گازی طولی و عرضی 

،انواع سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی و فیوزدار تابلویی 

 (سر تیری)،سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی هوایی 

در سطوح . ،انواع سکسیونر غیر قابل قطع گازی و خشک 

36kv و 24kvولتاژی 

تهران

اصفهانفروش لوازم برق صنعتی319: نقش جهان نوین سازه61

اصفهانطراحی و تولید رله های فرمان برق صنعتی101: شیخ بهایی شیواامواج آسیا62

اصفهاناتوماسیون صنعتی215: میرداماد مجتمع فنی فن آوران مهاجر63

اصفهان(LED)تولید کننده انواع روشنایی ال ای دی242/1: میرداماد دیسانور64

تهران.LEDتولید کننده و وارد کننده محصوالت 230: میرداماد نمانور اسیا65

اصفهانپخش لوازم برقی121: شیخ بهایی شراک66

309/1: نقش جهان تک درخت سبز صنعت67
 ، باطری و LEDواردات انواع المپ و چراغ روشنایی 

لوازم جانبی
تهران

315: نقش جهان دریا الکترو تجهیز مازندران68
 و AC - DCتولیدکننده انواع کلیدهای مینیاتوری 

کلیدهای محافظ جان و انواع کنتاکتهای کمکی
تهران

اصفهانفروشنده لوازم روشنایی نورسام و صبا ترانس216: میرداماد (نورسام)کاالی برق عقیق 69

اصفهانتولید محافظ ولتاژ برق و اینورتر خودرو403: نصف جهان (برق)فوسا 70



204: میرداماد برنا الکترونیک71

انواع رله های الکترونیکی، انواع مقاومت : تولیدکننده

 (EPC)های الکتریکی صنعتی، تجهیزات حفاظت کاتدیک 

،انواع ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده از نوع 

خشک و روغنی،سیستم های پایش و کنترل از راه دور 

های صنعتی، UPSحفاظت کاتدیک، باتری شارژر و

و اینورتر،خدمات مونتاژ ACکنترل دور موتورهای 

SMDبردهای الکترونیکی به روش 

تهران

206: میرداماد آلوم کابل کاوه72

تولید انواع سیم هوایی 

ACSR/ACSR.AW/AAC/AAAC و کابلهای خودنگهدار 

 سیمه و کابلهای زمینی مسی و آلومینیومی6 و 5

تهران

اصفهانفشار ضعیف- سازنده تابلوهای برق صنعتی فشار متوسط 411: نصف جهان ایمن سپاهان تابلو73

314: نقش جهان پارسیان کنترل74
تولید رله های صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل کنترل 

....فاز و تایمر های الکترونیکی و آمپرمتر و ولتمتر
تهران

اصفهانledسیستم های روشنائی 200/1: میرداماد دکترالیت75

تهرانتجهیزات تست و اندازه گیری418: نصف جهان ایده نگاران توسعه پارس76

302: نقش جهان روشنایی هدایت گستر77

پنل _فوق کم مصرف-کم مصرف-المپ های ال ای دی

-پنل دور فلز گرد-پنل دور شیشه مربع-دور شیشه گرد

پرژکتور اس ام -پرژکتورسی او بی-پنل دور فلز مربع

-کابل کولری-سیم افشان-اف پی ال-قاب سقفی-دی

ریسه -ریسه شلنگی-فتوسل-هالوژن-کنتاکتور-سیم رابط

-ریسه هفت رنگ-ریسه سوزنی-۳۰۱۴ریسه -جشن تولدی

سه -المپ های مولتی کالر-رابط شلنگی-رابط اس ام دی

چراغ های -آنتن-پنکه-کرسی برقی-شب خواب-راهی

-سه راه صنعتی-فرم هالوژن-قاب مهتابی-سرلوله-حیاطی

فیش آنتن نردی و -المپ دیواری خرطومی-سرپیچ

-چراغ اضطراری-رابط دو به سه-مادگی

اصفهان

111: شیخ بهایی آرانیرو سپاهان78
تولید انواع کات اوت فیوز سرامیکی و پلیمری تولید 

انواع فیوز المنت و فیوز لینک
اصفهان

خراسان رضوینشریه تخصصی مهندسی برق221: میرداماد ماهنامه امواج برتر79

209: میرداماد تولیدی رعد80

ترمینال های )تولید کننده ملزومات تابلو برق صنعتی 

ریلی و متعلقات،داکت های شیاردار و بدون شیار،چراغ 

...سیگنال ، پوش باتن، کلید مینیاتوری و 

اصفهان

219: میرداماد (صبا باتری)توسعه منابع انرژی 81

- صنعتی - تولید کننده انواع باتریهای مخابراتی 

انواع توربینهای - یو پی اس - خودرویی - نیروگاهی 

سامانه همزمان برق و حرارت- بادی 

تهران

اصفهاناتوماسیون صنعتی327/1: نقش جهان آریا تکنوصنعت82

تهرانتجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق برقی300/2: نقش جهان درخشش الکتریک بین الملل83

اصفهان(ال ای دی)تولید لوازم روشنایی 242: میرداماد آراد84



207: میرداماد کوشش برق اصفهان85

تولید انواع پایه های بتونی گرد پیش تنیده و پیش فشرده 

و اچ،تولید انواع پایه های فلزی روشنایی و یراق االت 

تولید - تعمیر انواع ترانسفورماتورهای شبکه- شبکه توزیع

انواع درپوش بتنی کانال برق و سگمنت

اصفهان

325: نقش جهان آریان درین ماد86

شرکت آریان درین ماد به عنوان نماینده رسمی شرکت 

در زمینه (باالترین رده نمایندگی) ABBبین المللی 

نماینده انحصاری / PLCدرایو،موتور،سافت استارتر و

نماینده انحصاری  / Comsysفیلترهای فعال شرکت 

در ایران در زمینه / ،Mirusفیلترهای غیر فعال شرکت 

تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش، 

فعال میباشد

تهران

تهرانتولید محصوالت روشنایی برپایه ال یی دی311: نقش جهان صنایع روشنایی زانیس87

321: نقش جهان پارس دلتا تجهیز آریا88

 ،تامین تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان •

تولید و •. آهن و فوالد، مس و سایر صنایع سنگین و سبک  

 تامین تجهیزات صنعت برق در رده های فشار ضعیف، فشار

تامین انواع دژنگتور، سکسیونر •. متوسط و فشار قوی ، 

 ،برقگیر، ارت سویچ، کنتاکتور، کلیدهای خازنی

 رگوالتور، بیمتال، فیوز، خازن، ترانس قدرت، ترانس های

 اندازه گیری، کابل، سرکابل، رله های حفاظتی، تجهیزات

از معتبرترین سازندگاه... اتوماسیون و ابزار دقیق و   

 • ... و ABB, SIEMENS, Schneider اروپایی نظیر

 تامین تجهیزات بانک های خازنی فشار متوسط و فشار قوی

تولید و تامین انواع تابلوهای •. (تابلویی و هوای آزاد)  

 ،فشار ضعیف و فشار متوسط در انواع فیکس، کشویی

تامین انواع •... و  GIS ،بانک خازنی ،MCC ،کمپکت  

تامین انواع قطعات •. دیزل ژنراتور و تابلوهای مربوطه  

انجام پروژه های •. یدکی جهت تجهیزات صنعت برق  

ارائه •. رتروفیت و آداپتاسیون تجهیزات صنعت برق  

 خدمات تعمیر و نگهداری و اورهال تابلوهای برق و

تامین گاز •. تجهیزات مربوطه  SF6 و ارائه تجهیزات و 

.خدمات مربوط به تجهیزات گازی

تهران

اصفهانفروش لواز برق خانگی234: میرداماد سلین نور گاسیا89

تهرانبرق کنترل ابزار دقیق414: نصف جهان ایستا خرد پارسه90

اصفهانفروش اتصاالت برق و مخابرات323: نقش جهان اتصال نیرو سپاهان91

تهرانتولید کننده انواع سیم و کابل برق و مخابرات419: نصف جهان البرز الکتریک نور92

117: شیخ بهایی پارس دکل گستر93

-طراحی ، ساخت ، گالوانیزه و نصب انواع برجهای فلزی 

سازه - پست انتقال نیرو - پایه های روشنایی -  تلسکوپی 

های مترو

مرکزی



226: میرداماد پرتو دانش اسپادانا94

طراحی و اجرای پروژه های برق صنعتی و همچنین 

ساخت تابلوهای برق فشار متوسط و فشار ضعیف و 

نمایندگی فروش و خدمات پس از . اتوماسیون صنعتی 

 اسپانیا و سافت FANOXفروش محصوالت حفاظتی 

 نیوزلند و درایوهای AUCOMاستارترهای هوشمند 

 انگلستانINVERTEKقدرتمند 

اصفهان

307: نقش جهان موسسه برق وسترمان95

 با محوریت ارایه 1354موسسه برق وسترمان در سال 

خدمات به بخش صنعت و معدن در حوزه ساخت 

تابلوهای صنعتی فشار متوسط و فشار ضعیف و همچنین 

این موسسه . فروش اقالم برق صنعتی آغاز به فعالیت نمود

 سال سابقه فعالیت رسمی، دارای دفتر 40با بیش از 

 متر مربع در اصفهان جهت مقوله 270فروشی به مساحت 

فروش اقالم برق صنعتی و همچنین کارگاه تولیدی تابلو 

 متر مربع جهت تولید انواع 1300های صنعتی به مساحت 

این شرکت با اتکا به سالها . تابلوهای برق صنعتی می باشد

تجربه مدیران این موسسه در زمینه تهیه اقالم برق صنعتی 

و طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای 

الکتریکی جهت صنایع مختلف و کارخانجات فعالیت 

نموده که نمودی از پشتکار و عزم راسخ مدیران این 

شرکت در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات این 

شایان ذکر است با حسن اعتماد همکاران . موسسه میباشد 

گرامی در صنعت برق استان ، موسس مجموعه سالها به 

عنوان رییس انجمن برق و الکترونیک استان اصفهان و 

مدیر شرکت تعاونی تابلو سازان استان اصفهان خدمات 

موثری در این صنعت داشته و به رشد و توسعه آن کمک 

در حال حاضر این موسسه نماینده . شایانی نموده است

 - (HANYOUNG)پخش محصوالت هانیانگ کره جنوبی 

هگر فرانسه  - (OMRON )امرون  (HIOKI)هیوکی ژاپن 

(HAGER) -آنلی تایوان(ANLY)  میکروسویچ های ارش

اینورتر های اشنایدر و مس  - (ERSCE)و برماس ایتالیا 

اصفهان

406/409: نصف جهان پلیمر جی محور96
 و U-PVCتولید و پخش لوله و اتصاالت دارای استاندارد 

خم سرد
اصفهان

پایا پرس97

شرکت صنعتی پایاپرس به منظور تولید تجهیزات صنعتی 

در صنایع برق،نفت ،گاز وپتروشیمی تاسیس گردیده و با 

توجه به دانش فنی وامکانات سخت افزاری موجود خود 

به مجموعه ای پیشرو در این عرصه در ایران و خاورمیانه 

تبدیل شده است از آنجاکه الگوی مشتری مداری 

همواره سر لوحه مدیران این شرکت بوده لذا تمام سعی 

و اهتمام اعضای این مجموعه بر تولیداتی بی عیب ونقص 

.و مطابق بر اصول مهندسی می باشد

قم

324/1: نقش جهان صنایع الکتریکی مهسان98
تولید کننده انواع کلید و پریز و قطعات الکتریکی 

همردیف و درب بازکن تصویری
تهران



106: شیخ بهایی برق منطقه ای اصفهان99
انتقال انرژی الکتریکی در سطح دو استان اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری در مقطع فوق توزیع و انتقال
اصفهان

327/2: نقش جهان مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی100

بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مؤثرترین عوامل در 

رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می 

از این رو در سال های گذشته مورد توجه . شوند

. سیاستگزاران و برنامه ریزان توسعه کشورها قرار گرفته اند

 درصد واحدهای کسب وکار 95در ایران اگرچه بیش از 

در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند و از نظر 

تعدادی این صنایع می توانند موتور رشد و توسعه کشور 

باشند، اما این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص 

ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب ننموده و از کمبودهای 

 SMEs با کمک توسعه بازار SPX. شدیدی رنج می برند

در سطح بین المللی در کنار آموزش و ارتقاء توانمندی 

بنگاه ها،اقیانوسی از فرصت های رشد و تعالی را پیش 

روی بنگاه ها قرار داده است و اهداف مشخصی را دنبال 

 شناسایی و توسعه بازارهای جدید برای : میکنند

 ارتقاء توانمندی و پتانسیل پیمانکاران و پیمانکاران 

 تسهیل ارتباط کارفرما و پیمانکار و معرفی کارفرمایان 

آن ها به یکدیگر در این نظام پیمانکار فرعی بر اساس 

 (کارفرما)مشخصات فنی تعیین شده توسط پیمانکار اصلی 

کامال بر اساس سفارش کار را انجام می دهد، الزم به ذکر 

است فعالیت های مرکز در سطح ملی در حال توسعه 

.است

اصفهان

413: نصف جهان یاس کاووس نیرو اروند101

 فیرفورد vipa ویپا yaskawaنمایندگی یاسکاوا 

fairford هوهنر hohner در ایران انجام پروژه های 

plc , servo , inverterبرق و اتوماسیون آموزش کار با 

اصفهان

404: نصف جهان تجهیزتوربوماشین پارسیان102
نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری واحدهای 

نیروگاهی و پاالیشگاهی و صنایع مرتبط
اصفهان

اصفهان و قطعات هم ردیفFPLتولید کننده قابها ی اف پی ال 100: شیخ بهایی صنایع روشنایی اکو103

اصفهانتولید کننده انواع سیم الکی119: شیخ بهایی اسپادان سیم بافت104

اصفهانتابلو برق313/1: نقش جهان پاور تکنیک105

202: میرداماد برق آوران106

فشار -فیندرایتالیا: نمایندگی رسمی پخش محصوالت 

رله -رگالتور بلوک-صبا خازن زیمنس  -ABBضعیف 

تجهیزات اندازه گیری و  -ELCO مارک SSRهای 

کابل های فشار -ابزاردقیق هیوکی و کیوریتسو و لوترون

تجهیزات ارت- شین و سیم هوایی مسی -ضعیف و قوی 

اصفهان

اصفهانتولید چراغهای پارکی و حیاطی در ارتفاعات مختلف103: شیخ بهایی صنایع روشنایی کیان الیت107



319/2: نقش جهان صیانت گستر پارسه108

کیله امور مربوط به برق و الکترونیک ومخابرات منجمله 

سیستم های نظارت تصویری و شبکه های بی سیم و کنترل 

تردد

اصفهان

اصفهانتولید کننده یوپی اس، ترانس و استابیالیزر210: میرداماد فاراتل109

119/2: شیخ بهایی نیرو سامان خاور110

سازنده انواع تابلو برق واردات و تامین تجهیزات برقی ، 

خازن و تجهیزات اصالح ضریب توان ، ترمینال های 

ریلی و توزیع روکش های نمایشگر

یزد

تهرانبرق صنعتی416/417: نصف جهان تکنوسان111

تهراننشریه100/1: شیخ بهایی صبح آگهی112

اصفهانتولیدی201: میرداماد تولیدی نورینه113

اصفهانکابل233: میرداماد کابل الوند الکتریک114

زنجانتولید سیم و کابل صنایع برق و مخابرات322/5: نقش جهان ارتیمان الکتریک ابهر115

خراسان رضویالکتریکی223: میرداماد ویرا الکتریک116

تهرانتولیدکننده انواع یو پی اس و اینورتر و استبالیزر308/2: نقش جهان مشاوره مهندسی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک هیراد117

118tpelectric  IRAN تهران....لوازم برق صنعتی وجانکشن باکس وسوکت وپالگ و322/3: نقش جهان

تهراننشریه و آگهی نامه تخصصی برق و تاسیسات412: نصف جهان نبض الله زار119

اصفهانالکتریکی408: نصف جهان الکترو پرک120

تهران300/1magazine: نقش جهان سرو الله زار121

تهرانبازرگانی330: نقش جهان گروه بازرگانی موسوی و برادران122

تهرانالکتریکی119/1: شیخ بهایی صنایع الکتریک دماوند123

اصفهانبرق322: نقش جهان الکترو سیتور124

اصفهانبرق مهندسی217: میرداماد مهندسی سها سنجش سپاهان125

اصفهانبرق308/1: نقش جهان برق پرسپولیس126

اصفهانفروش405/407: نصف جهان کاالی برق کوثر127

اصفهانبرق322/4: نقش جهان داکت تالش128

اصفهانبرق صنعتی310/1: نقش جهان اسپادان تجهیز نیرو ترانس129

اصفهانتولیدی- برق312: نقش جهان نوین پوش جی130

تهرانصنعتی312/1: نقش جهان ماهان موتور آریا131

تهرانحمل و نقل402: نصف جهان زمان طالیی132

اصفهانبیمه118: شیخ بهایی بیمه کوثر با مشارکت کانون برق ایران133

قزوینبرق210/1: میرداماد واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا امیر کبیر134

تهراننیروگاهی118/1: شیخ بهایی صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز135

تهرانمحتوا معماری و برق308: نقش جهان گروه آموزشی درنا136

اصفهاناتوماسیون و برق صنعتی322/2: نقش جهان برق صنعتی و اتوماسیون صنعتگران137

تهرانروشنایی327: نقش جهان صنایع روشنایی آینده138

اصفهانروشنایی313: نقش جهان گروه طراحی نور ایلیا139

اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان140
تولید و تعمیر و فروش کلیه وسایل الکتریکی و الکترونیک 

در اصفهان
اصفهان


