
 نمایندگان و عاملیت های شرکتت لیس

 شماره تماس مشخضات / شماره تماس  نوع همکاری استان نام عاملیت  ردیف

 تهران فروشگاه رضایی 1
  ینده مرکزینما

 کنترلر
 09121230592 (، فروشفنی ) مدیریت ، رضایی 

 تهران بهتیس کاران صنعت 2
  نماینده مرکزی

 پی ال سی
 09122589677 ( مدیریت ، فنی ، فروشمسیح آبادی )

 عاملیت تهران سورنا 3
 09124010873 ) مدیر فروشگاه ( احسان احمدیان 

 09104828642 () پرسنل فروش فیروزه فتحی 
 09127668892  فروش ، فنی ، مدیریتمرتضی امانی   عاملیت کرج کوشا الکترونیک البرز  4
 09126950250 )مدیریت ، فنی ، فروش ( اقبالی  عاملیت پاکدشت برق تسال 5

 عاملیت یزد مهر نیرو صنعت 6
 09132746166 ) مدیر فروشگاه (شهاب مزیدی 
 09132746166 ) پرسنل فروش  (شهاب مزیدی 

 09133571524 ) پرسنل فنی (گلکار 

 عاملیت اهواز بهراد کنترل  7
 09165279697 ) مدیر فروشگاه ( علی االدین 
 09390358828 )  پرسنل فروش (علی حاتمی 
 - )  پرسنل فنی  (مهسا آیتی  

 نماینده مازندران فروشگاه کایسرکو 8
  09360113070 ) مدیر فروش (ندا مالئی 

 09114210814 )پرسنل فروش (الهام مالئی 
 09123690608 ) پرسنل فنی (مهیار مهدی زاده 

 عاملیت گلستان نوین الکتریک  9
 09119075312 ) مدیر فروشگاه ( پوریا حسنی 

 09119075312 )پرسنل فروش (هانیه حسین زاده 
 09112139148 ) پرسنل فنی (رضا قلی پور 

 09112754501 ) مدیر فروشگاه ( محمد شفیع  عاملیت گلستان پی ال سی وان  10

11 
  ایران صنعت  صنایع 

 )صنایع برق متین (
 عاملیت اصفهان

 09133880702 )مدیر فروشگاه (مهران اسفندیار پور 
 09138000508 )پرسنل فروش ( جواد فاطمی  

 09132248423 ) پرسنل فنی (علی حجتی 

 عاملیت اصفهان برق پارس 12
 09130940334 )مدیر فروشگاه ( مهدی راحم 

 09921674069 ) مسئول فروش ( مهدیه کاظمی 
 09130940335 ) مسئول فنی (حمید رضا بهاری  

 عاملیت اصفهان مهندسان  کنترل برق 13
 09131149048  )مدیر فروشگاه ( مرتضی رجائی 

 09131160069 ) پرسنل فروش ( الهام خلیلی 
 --- ) پرسنل فنی (سهیل طالیی 

14 
شرکت مهندسی 

 مهاجر
 عاملیت اصفهان

 09131254113 ) مدیر فروشگاه (نبی ارجمند  
 09913925201 )پرسنل فروش ( لیال حیدریان 

 09138692100 )پرسنل فنی(حسین قصابی 

 عاملیت قم اتوماسیون سبکو  15
 09121531057 ) مدیر فروشگاه (علیرضا فرخی نیا 

 09916104736 ) پرسنل فروش (مصطفی فرخی نیا 
 09121531057 ) پرسنل فنی  (علیرضا فرخی نیا 

 نماینده مشهد سیماتیک کنترل 16
 09155060799 ) مدیر فروشگاه (دشتی بیاض 
 09156130153 ) پرسنل فروش (دولت آبادی 

 09367648182 ) پرسنل فنی ( مهدیه کفاشان 
 


