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۱۹۷۰۶۲۰۳۰۲۳۵۳۹۶۹۱۰۷۳۰۱۲۹۱۶۹۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶۱۴۱۶/۰۸/۲۱۵دزفولسیدعبدالرضا بدر۱

۱۹۸۰۶۲۰۳۰۲۴۸۷۹۶۹۱۰۶۷۸۴۶۸۶۱۱۳۹۶/۰۸/۲۰۱۳۹۶۱۴۱۶/۰۸/۲۱۲۰دزفولحامد آذین پور۲

۱۹۸۰۶۲۰۲۰۲۴۸۹۹۶۹۱۰۸۴۲۸۸۰۲۴۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶۱۴۱۶/۱۰/۰۳۵دزفولعبد الکریم پور مهدوی۳

۱۹۸۰۶۲۰۲۰۲۴۸۸۹۶۹۱۰۸۴۳۱۱۱۶۳۰۱۳۹۶/۱۰/۰۲۱۳۹۶۱۴۱۶/۱۰/۰۳۵دزفولعبد الکریم پور مهدوی۴

۱۹۷۰۶۲۲۵۰۲۲۷۸۹۶۹۱۰۷۲۹۳۲۲۸۳۱۳۹۶/۱۰/۱۶۱۳۹۶۱۴۱۶/۱۰/۱۷۲۰امیدیهعبد الرسول اشرفی۵

۱۹۸۰۶۲۰۱۰۲۴۶۱۹۶۹۱۰۸۴۰۷۶۲۰۹۱۳۹۶/۱۱/۱۱۱۳۹۶۱۴۱۶/۱۱/۱۲۵بهبهانمهدی مشایخی۶

۱۹۸۰۶۲۰۱۰۲۴۶۶۹۷۹۱۰۶۸۸۷۱۸۷۸۱۳۹۶/۱۲/۱۵۱۳۹۶۱۴۱۶/۱۲/۱۶۱۰بهبهانروح اله فرجامی دهدشتی۷

۱۹۸۰۶۲۱۵۰۲۴۶۲۹۷۹۱۰۷۳۹۵۸۰۷۸۱۳۹۷/۰۵/۰۶۱۳۹۷۱۴۱۷/۰۵/۰۶۱۰۰اندیمشکاسکندر جعفری۸

۱۹۸۰۶۲۱۵۰۳۱۳۸۹۷۹۱۰۸۷۹۶۳۶۶۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹۱۳۹۷۱۴۱۷/۱۲/۱۹۵خرمشهرزهرا علویان اصل۹

۱۹۸۰۶۲۰۲۰۴۵۶۶۹۸۹۱۰۰۹۱۱۲۸۳۳۱۳۹۸/۱۰/۰۱۱۳۹۸۱۴۱۸/۱۰/۰۱۵دزفولمحمدرضا ریاحی پور۱۰

۱۹۸۰۶۲۰۱۰۸۳۳۳۹۸۹۱۰۱۰۳۹۲۶۲۳۱۳۹۸/۱۰/۲۹۱۳۹۸۱۴۱۸/۱۰/۲۹۷۵دزفولفالحت دانه جنوب۱۱

۱۹۹۰۶۲۰۱۱۰۱۲۷۹۹۹۱۰۰۱۶۱۲۵۸۸۰۱۳۹۹/۰۶/۰۱۱۳۹۹۱۴۱۹/۰۶/۰۱۱۰۰دزفولمدرسه علمیه الزهرا دزفول۱۲

۱۰۰۰۶۲۰۱۱۷۸۰۵۴۰۰۹۱۰۰۵۳۱۳۱۶۶۱۴۰۰/۰۶/۰۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۰۶/۰۸۱۵بهبهانمحمد جواد نوبرپور۱۳

۱۰۰۰۶۲۳۵۱۶۰۶۲۴۰۰۹۱۰۰۵۳۴۱۸۰۰۱۴۰۰/۰۶/۰۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۰۶/۰۸۵رامهرمزولی عباسی مهر۱۴

۱۰۰۰۶۲۳۵۱۵۹۹۲۴۰۰۹۱۰۰۵۲۸۱۰۷۱۴۰۰/۰۶/۰۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۰۶/۰۸۵رامهرمزحسین مرادی فر۱۵

۱۰۰۰۶۲۶۳۱۶۵۴۶۴۳۰۰۱۲۸۸۹۴۱۴۰۰/۰۶/۰۹۱۴۰۰۱۴۲۰/۰۶/۱۰۵باغ ملکزهرا سواری۱۶

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۷۴۰۰۹۱۰۲۱۴۳۷۵۲۱۴۰۰/۰۷/۰۳۱۴۰۰۱۴۲۰/۰۷/۰۴۵گتوندماهزاده محمدی گورداگونی۱۷

(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  
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(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۸۷۶۳۴۰۰۹۱۰۱۱۴۸۴۸۵۱۴۰۰/۱۰/۲۰۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۰/۲۱۱۰آغاجاریفاطمه زیدانی۱۸

۱۰۰۰۶۲۰۱۱۹۳۰۹۴۰۰۹۱۰۱۱۵۹۷۰۹۵۱۴۰۰/۱۰/۲۰۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۰/۲۱۳۰دزفولاروند نیروی دز۱۹

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۸۲۸۴۰۰۹۱۰۱۲۳۱۸۲۱۱۴۰۰/۱۱/۰۳۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۴۵کرخهرحمه جنادله۲۰

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۶۴۰۰۹۱۰۱۲۰۴۱۳۳۳۱۴۰۰/۱۱/۰۳۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۴۵گتوندمهری حیدری گورداگونی۲۱

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۸۴۰۰۹۱۰۱۳۲۴۰۸۸۰۱۴۰۰/۱۱/۰۳۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۴۵گتوندعبدالمحمد خدادادی۲۲

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۹۷۲۸۴۰۰۹۱۰۱۲۵۷۴۵۵۱۴۰۰/۱۱/۰۳۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۴۵شوششلتاق ضماند۲۳

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۸۵۴۰۰۹۱۰۱۲۴۷۲۲۵۱۴۰۰/۱۱/۰۳۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۴۵کرخهفاطمه عبدالخانی۲۴

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۹۶۴۰۰۹۱۰۱۲۲۱۵۴۹۵۱۴۰۰/۱۱/۰۳۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۴۵کرخهحیدر چنانی۲۵

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۰۴۰۰۹۱۰۱۳۰۴۴۶۰۵۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵گتوندمهدی وزیری ایستادگی۲۶

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۹۹۴۰۰۹۱۰۱۲۸۷۲۷۹۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵کرخهصالح گنجی۲۷

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۹۷۲۵۴۰۰۹۰۰۰۲۷۳۵۷۱۸۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵شوشمیرزاحسین ظهرابی۲۸

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۹۷۲۶۴۰۰۹۱۰۱۳۶۳۹۷۶۲۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵شوشفضل اله باقری۲۹

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۹۷۳۰۴۰۰۹۱۰۱۳۱۴۳۴۲۶۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵شوشمحمدعلی دامن باغ۳۰

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۹۷۳۱۴۰۰۹۱۰۱۲۶۲۷۹۵۴۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵شوشطیبه نیسی۳۱

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۸۲۹۴۰۰۹۱۰۱۳۷۴۳۷۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵کرخهفاطمه مجیدپور زاملی۳۲

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۹۰۴۰۰۹۱۰۱۳۵۹۲۲۳۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵کرخهلطیف رحیمی پور۳۳

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۹۵۴۰۰۹۱۰۱۳۸۲۷۳۲۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵کرخهعبود عبداهلل پور۳۴
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(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۲۲۴۰۰۹۱۰۱۳۴۳۱۶۶۱۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵گتوندقباد پور ایستادگی۳۵

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۳۴۰۰۹۱۰۱۲۹۱۲۷۷۰۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵گتوندزمان بامدی۳۶

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۴۴۰۰۹۱۰۱۳۳۴۱۶۴۰۱۴۰۰/۱۱/۰۴۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۵۵گتوندعظیم حیدری۳۷

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۱۴۰۰۹۱۰۱۳۹۴۵۳۲۸۱۴۰۰/۱۱/۰۵۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۶۵گتوندرحمان محمدی فرج آبادی۳۸

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۵۰۴۰۰۹۱۰۱۴۰۴۸۰۵۲۱۴۰۰/۱۱/۰۵۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۰۶۵گتوندمحمد ناصری لو۳۹

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۹۱۴۰۰۹۱۰۱۴۴۷۸۱۴۱۴۰۰/۱۱/۱۲۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۳۵کرخهعلی گنجی۴۰

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۹۸۴۰۰۹۱۰۱۴۵۷۷۴۴۱۴۰۰/۱۱/۱۲۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۳۵کرخهصحین سلیمانی چنانی۴۱

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۷۹۴۴۰۰۹۱۰۱۵۲۱۷۸۸۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۸۵کرخهسیدعلی موسوی نیک۴۲

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۳۲۴۰۰۹۱۰۱۵۰۳۷۱۶۱۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۸۵گتوندامیر مقامی۴۳

۱۰۰۰۶۲۲۴۱۹۸۰۶۴۰۰۹۱۰۱۵۱۲۲۶۳۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۸۵کرخهحسن چنانی۴۴

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۹۷۲۴۴۰۰۹۱۰۱۴۹۵۱۵۵۷۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۸۵شوشاحمد چنانه۴۵

۱۰۰۰۶۲۱۳۱۹۵۴۶۴۰۰۹۱۰۱۴۷۴۷۴۷۷۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۸۵گتوندزهرا پور طریفی۴۶

۱۰۰۰۶۲۲۰۱۹۷۲۹۴۰۰۹۱۰۱۴۶۳۳۷۵۴۱۴۰۰/۱۱/۱۷۱۴۰۰۱۴۲۰/۱۱/۱۸۵شوشجمیله داغ بلندی۴۷

10006224197904009101359223۱۴۰۰/۱۱/۰۴1400۱۴۲۰/۱۱/۰۵5کرخهلطیف رحیمی پور۴۸

10006224197954009101382732۱۴۰۰/۱۱/۰۴1400۱۴۲۰/۱۱/۰۵5کرخهعبود عبداهلل پور۴۹

100062131952240091013431661۱۴۰۰/۱۱/۰۴1400۱۴۲۰/۱۱/۰۵5گتوندقباد پور ایستادگی۵۰

100062131953340091012912770۱۴۰۰/۱۱/۰۴1400۱۴۲۰/۱۱/۰۵5گتوندزمان بامدی۵۱
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(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  

100062131953440091013341640۱۴۰۰/۱۱/۰۴1400۱۴۲۰/۱۱/۰۵5گتوندعظیم حیدری۵۲

100062131953140091013945328۱۴۰۰/۱۱/۰۵1400۱۴۲۰/۱۱/۰۶5گتوندرحمان محمدی فرج آبادی۵۳

100062131955040091014048052۱۴۰۰/۱۱/۰۵1400۱۴۲۰/۱۱/۰۶5گتوندمحمد ناصری لو۵۴

10006224197914009101447814۱۴۰۰/۱۱/۱۲1400۱۴۲۰/۱۱/۱۳5کرخهعلی گنجی۵۵

10006224197984009101457744۱۴۰۰/۱۱/۱۲1400۱۴۲۰/۱۱/۱۳5کرخهصحین سلیمانی چنانی۵۶

10006224197944009101521788۱۴۰۰/۱۱/۱۷1400۱۴۲۰/۱۱/۱۸5کرخهسیدعلی موسوی نیک۵۷

100062131953240091015037161۱۴۰۰/۱۱/۱۷1400۱۴۲۰/۱۱/۱۸5گتوندامیر مقامی۵۸

10006224198064009101512263۱۴۰۰/۱۱/۱۷1400۱۴۲۰/۱۱/۱۸5کرخهحسن چنانی۵۹

100062201972440091014951557۱۴۰۰/۱۱/۱۷1400۱۴۲۰/۱۱/۱۸5شوشاحمد چنانه۶۰



(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  



(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  



(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  



(1400 لغایت 1396)               فهرست مشترکین  در حد ظرفیت خورشیدی  دارای قرارداد منعقد شده با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان درسال های  


