
عنوان سفارشنام مشتری 

 دستگاه35تجهیز خودروهای واحد تعمیرات شرکت توزیع (پیمانکار توزیع نیروی برق خراسان رضوی )شرکت سلیم نیرو

دستگاه30تجهیز خودروهای واحد تعمیرات شرکت توزیع (پیمانکار توزیع نیروی برق خراسان رضوی )شرکت مشهد سپند آسا 

پیمانکار )                    (منیران)              شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان

(توزیع نیروی برق خراسان رضوی
 دستگاه12تجهیز خودروهای واحد تعمیرات شبکه 

 دستگاه12تجهیز خودرهای حوادث و تعمیرات اضطراری (پیمانکار توزیع نیروی برق سمنان  )شرکت آذین پیام قومس 

 دستگاه20تجهیز خودرو های اتفاقات  و عملیات (پیمانکار توزیع نیروی برق استان مازندران  )شرکت امید خزر 

 دستگاه18تجهیز خودروهای اتفاقات و عملیات (پیمانکار توزیع نیروی برق مازندران )شرکت برق آرای شمال 

 دستگاه21تجهیز خودروهای اتفاقات و عملیات (پیمانکار شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )شرکت آویژ صنعت 

شرکت گاز استان خراسان رضوی
تجهیز خودروهای سنگین واحد مدیریت بحران                   

تجهیز خودرو مخابراتی مدیریت بحران

شرکت گاز استان همدان 
 دستگاه         6 تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز 

 دستگاه10تجهیز  باکس موتور سیکلت امداد گاز 

 دستگاه15تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز خوزستان )شرکت فالیز اکسین آریا  

 دستگاه20تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز خوزستان )شرکت شهامت کار اهواز 

 دستگاه 18تجهیز خودروهای واحد اتفاقات گاز (پیمانکار شرکت گاز خوزستان )شرکت شکوفا گستر جنوب 

 دستگاه 12تجهیز خودروهای واحد اتفاقات گاز (پیمانکار شرکت گاز مشهد   )شرکت رستاک نگر پویا 

 دستگاه 8تجهیز خودروهای واحد اتفاقات گاز (پیمانکار شرکت گاز مشهد  )شرکت تدبیر صنعت شرق 

 دستگاه6تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان تهران )شرکت اندیشه سبز پاک

 دستگاه20تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان تهران)شرکت پیشگامان بهین صنعت

 دستگاه22تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز کرمان  )شرکت آداک 

 دستگاه50تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز کرمان  )شرکت تنزیه کرمان 

 دستگاه28تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان کرمان)شرکت آریا سازه نیوساد

 دستگاه18تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان زنجان)شرکت آریا سازه نیوساد

 دستگاه13تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز زنجان )شرکت تک مران سازان

 دستگاه14تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت آذربایجان شرقی )شرکت سبز پویان شمشاد

 دستگاه3تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز آذربایجان شرقی)شرکت آوادان ساز

 دستگاه31تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان مرکزی )شرکت اوج پاک

 دستگاه5تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان مرکزی )شرکت مهاجر تیزو

 دستگاه12تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان ایالم )شرکت یگانه مهر گستر ایالم

 دستگاه6تجهیز خودروهای واحد اتفاقات شرکت گاز (پیمانکار شرکت گاز استان ایالم )شرکت برج سفید ایالم 

 دستکاه6تجهیزخودروهای واحد اتفاقات آّب شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

 دستکاه1تجهیزخودروهای واحد اتفاقات آّب شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی

 دستگاه6تجهیز خودروهای امداد و نجات سازمان امداد و نجات هالل احمر

 دستگاه7تجهیز  خودروهای امداد ایران خودرو امداد ایران خودرو

تجهیز کامیون خودرو بحران خدمات موتوری شهرداری مشهد

رزومه 


