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خْزستاى، استاى کِگیلْیَ ّ تْیر احوذ ّ استاى شِرستاى شیراز، شِرستاى اُْاز ، استاى شرکت ُای تْزیع شرکت کٌٌذٍ : 

 تْشِر

 شرکت تْزیع ًیرّی ترق شِرستاى شیراز هیستاى:

 ًفرات ترتر در رشتِ کاتل خَدًگْذار جایگسیي:

 تْزیع شِرستاى شیراز رتثِ ًخست :

 تْزیع استاى تْشِر رتثِ دٍم :

 ًفرات ترتر در رشتِ کاتل خَدًگْذار احذاث:

 تْزیع شِرستاى شیراز رتثِ ًخست :

 تْزیع شِرستاى اُْاز رتثِ دٍم :

 ًفرات ترتر در رشتِ ًصة اًشعاب تک فاز ٍ سِ فاز:

 تْزیع شِرستاى شیراز رتثِ ًخست :

 اساى تْشِرتْزیع  رتثِ دٍم :
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_   هازًذراى_  قن_  زًجاى_  قسّیي_  الثرز)  شوال هٌطقَ شرکت 7 حضْر تا کَ کشْر شوال هٌطقَ شغلی هِارت هساتقات تایج

 . هیثاشذ ریل تشرح  گردیذ، ترگسار جاری سال اسفٌذهاٍ 57 الی 51 تاریخ از ساری در هازًذراى تویستاًی(   گلستاى_  گیالى

 ؛  فاز تک اًشعاب

  قن_  سْم/   هازًذراى_   دّم/    زًجاى_  اّل

 ؛  فاز سِ اًشعاب

  قسّیي _  سَم   / قن _ دٍم/    گیالى _ اٍل

 ؛  ًگْذار خَد کاتل جایگسیي

 هازًذراى _ سَم/  گیالى _ دٍم/  قن_ اٍل

 ؛  ًگْذار خَد کاتل احذاث

   گیالى -سَم/  قسّیي _ دٍم/  هازًذراى  _ اٍل
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 استاى - لرستاى استاى - تختیاري چِارهحال استاى - یسد استاى - اصفِاى شِرستاى ترق ًیرّي تْزیع ُاي شركت حضْر تا  

 . هیگردد اعالم زیر تشرح ترگسارشذ اصفِاى استاى ّ ُوذاى استاى - هركسي

 .  هركسي استاى : اًشعاب ًصة اٍل رتثِ -

 .  اصفِاى شِرستاى : اًشعاب ًصة دٍم رتثِ -

 .  تختیاري ّ چِارهحال استاى : کاتل احذاث اٍل رتثِ -



 

 

 .  اصفِاى استاى : کاتل احذاث دٍم رتثِ -

 .  اصفِاى شِرستاى : جایگسیي کاتل اٍل رتثِ -

 .  اصفِاى استاى : جایگسیي کاتل دٍم رتثِ -

 . ُوذاى استاى : اخالق هٌتخة تین -
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 .شذ هعرفی" خاهْشی تذّى خْدًگِذار کاتل تَ سیوی شثکَ تعْیض" تخش ترتر تین عٌْاى تَ تثریس تین

 شذ هعرفی" خاهْشی تذّى خْدًگِذار کاتل تَ سیوی شثکَ تعْیض" تخش در  دّم  تین عٌْاى تَ کردستاى  تین

 .شذ اًتخاب." شذ هعرفی" خاهْشی تذّى خْدًگِذار کاتل تَ سیوی شثکَ تعْیض" تخش  سْم تین عٌْاى تَ کرهاًشاُ تین

 .شذ اًتخاب" ضعیف فشار  خْدًگِذار کاتل شثکَ احذاث"تخش در ترتر تین عٌْاى تَ غرتی آررتایجاى تین

 .شذ اًتخاب" ضعیف فشار  خْدًگِذار کاتل شثکَ احذاث"تخش در دّم تین عٌْاى تَ کرهاًشاُ تین

 .شذ اًتخاب" ضعیف فشار  خْدًگِذار کاتل شثکَ احذاث"تخش در سْم  تین عٌْاى تَ اردتیل تین

 .شذ اًتخاب" فاز تک اًشعاب ًصة"تخش در ترتر تین عٌْاى تَ اردتیل تین

 .شذ اًتخاب" فاز تک اًشعاب ًصة"تخش در دّم  تین عٌْاى تَ تثریس تین

 .شذ اًتخاب" فاز تک اًشعاب ًصة"تخش در سْم  تین عٌْاى تَ کرهاًشاُ تین

 .شذ اًتخاب" فاز سَ اًشعاب ًصة"تخش در ترتر تین عٌْاى تَ تثریس تین

 .شذ اًتخاب" فاز سَ اًشعاب ًصة"تخش در دّ تین عٌْاى تَ اردتیل تین

 .شذ اًتخاب" فاز سَ اًشعاب ًصة"تخش در سْم تین عٌْاى تَ ایالم  تین
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جٌْب استاى ،خراساى رضْی ،شِرستاى هشِذ، خراساى شوالی، خراساى جٌْتی،  شرکت ّای تَزیع شرکت کٌٌذُ در هساتقات:

 ،سوٌاىکرهاى 

 ( : احذاث)  خَدًگْذار کاتل  رشتِ

 هشِذ ترق ًیرّی   تْزیع : ًخست هقام

 شوالی خراساى ترق ًیرّی  تْزیع  : دٍم هقام

 (: جایگسیٌی)  خَدًگْذار کاتل رشتِ

 هشِذ ترق ًیرّی تْزیع: ًخست هقام

 شوالی خراساى ترق ًیرّی  تْزیع  : دٍم هقام

 ( : فاز سِ ٍ تکفاز) اًشعاب ًصة رشتِ

 کرهاى جٌْب ترق ًیرّی تْزیع : ًخست هقام

 شوالی خراساى ترق ًیرّی تْزیع : دٍم هقام


