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راهنمای استفاده از فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت(وندور لیست)

-1

پیمانکاران کلید در دست ،مجاز به خریداری اجناس خود از شرکتهای مورد تایید در وندور لیست بوده و فقط بعد از تائید فنی نمونه کاال توسط کمیته

فنی شرکت توزیع  ،میتوانند نسبت به خرید کلی اقدام کنند .در غیر این صورت تخلف محسوب شده و مسئولیت ضرر و زیان وارده به عهده پیمانکار خواهد بود.

-2
-3

مدت اعتبار این فهرست تا ابالغ ویرایش جدید می باشد .در صورت بروز هرگونه تغییر ،مراتب به شهرستان ها اعالم خواهد شد.
کارگروه کارشناسی کاال در شهرستان فقط مجاز به بررسی و تایید کاالهایی است که در این فهرست ارائه گردیده است .در صورت نیاز شهرستان برای خرید

(توسط مدیریت برق و یا پیمانکاران کلید در دست) اجناسی که در فهرست فوق ذکر نشده اند ،ابتدا باید مدارک فنی آن را از طریق مدیریت شهرستان به واحد
کارشناسی کاال در محل ستاد جهت بررسی در کارگروه " فهرست سازندگان مورد تایید کاال(وندور لیست)" ارجاع دهند.

-4

کارگروه کارشناسی کاال در هر شهرستان ابتدا پس از دریافت اطمینان از حضور کاالی مورد نظر در وندور لیست ،اقدام به ارزیابی فنی کاال با استناد به

معیارهای ارزیابی فنی نماید.

-5

ورود به وندور لیست :سازندگانی که متقاضی ورود به وندور لیست هستند ابتدا نامه درخواست خودرا به شماره دورنگار  061-33364801ارسال کرده و

مدارک فنی خود را شامل نمونه کاال ،تاییدیه توانیر ،گزارش آزمون از آزمایشگاهای معتبر داخلی و خارجی ،سوابق فروش ،رضایتمندی از سایر شرکتهای توزیع ،عضویت در سایر

وندورهای شرکتهای توزیع ،کاتالوگ و مشخصات فنی کاال را به همراه نامه پوششی به شرکت توزیع برق خوزستان-واحد کارشناسی کاال به آدرس" اهواز-امانیه  -خیابان
شهید منصفی -شرکت توزیع برق خوزستان-قسمت دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار -کد پستی  " 61338-83581ارسال نمایند.
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معاونت برنامه ریزی
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مهم:

-6
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کلیه شرکتهای حاضر در وندور و شرکت های متقاضی حضور در وندور لیست باید نمایندگی فعال خود در سطح استان خوزستان

را کتبا به این شرکت اعالم نموده و یا اظهار کنند که هیچگونه نمایندگی در استان ندارند.

-7

شرکت هایی که با عالمت(***) مشخص شده اند ،نهایتا سه ماه فرصت دارند نمایندگی فعال خود در سطح استان خوزستان را کتبا به

این شرکت اعالم نموده و یا اظهار کنند که هیچگونه نمایندگی در استان ندارند.

-1

یراقآالت شبکه فشار متوسط

یوبلت

مهار)

(کلمپ سه پیچ

تری بلت

الین مسی

رکاب هات

4

-1پیچ و مهره و بدنه بست باید از فوالد گالوانیزه باشد-2-نام سازنده باید بر روی ان حک
تاکو -یراق گستر

شود
-1کیفیت دنده پیچ ها مناسب باشد که مهره ها بدون لقی و درگیری بسته شوند-2حداقل
ضخامت گالوانیزه  85میکرون است-3نام سازنده باید بر روی تجهیز حک شود -4برای هر

یراق گستر

پیچ واشر فنری و واشر تخت داشته باشد-5.دارای شیار و عاج مناسب جهت درگیری با شیم
مهار باشد.
-1جنس اشپیل استیل ضد زنگ باشد -2-نام سازنده و نمره سیم درج شده باشد-3-سالم و
نو باشد

تاکو -یراق گستر

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

آلومنیومی

هات الین مسی و

آلومنیومی

رکاب هات الین
کلمپ چهار شاخ
ترمینال ترانس

5
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-1نداشتن پلیسه  -ترك خوردگی  -حفره و منفذ روی سطح و محل قرار گرفتن سیم -2بر
اساس طراحی مورد تائید دفتر مهندسی باشد -3-جنس اشپیل استیل ضد زنگ باشد
تاکو -یراق گستر

-1جنس اشپیل استیل ضد زنگ باشد -2-نام سازنده و نمره سیم درج شده باشد-3-سالم و
نو باشد

تاکو -یراق گستر

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

تاکو -یراق گستر

-1جنس ترمینال باید آلیاژ مس باشد -2-جنس پیچ فوالد گالوانیزه با روکش  55میکرون
باشد -3-قطر سوراخ ترمینال برای اتصال به کفشک باید  13و برای ترمینال نمره  ، 20باید
 20باشد -4-.درج نام سازنده بر روی تجهیز باید انجام شود

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت
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 -2قطع کنندهها
نام کاال
ریکلوزر
کلید گازی تابلویی
( درحال تکمیل)

دژنکتور تابلویی
( درحال تکمیل)

مالحظات کنترلی – کارشناسی کاال

سازندگان مورد تائید

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

آرای نیرو رای(السوی)
الکو پارس

مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

هیوندا(آرا نیرو رای)

مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی

الکو پارس

مطابق مشخصات فنی مورد نظر طراح و تائید شده دفتر مهندسی

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

-1فیوز باید ازنوع تندکار باشد(نوع -2- (Kجنس المان اصلی آلیاژ
لینك فیوز  33کیلوولت

دالمن-آرانیرو سپاهان

نقره باشد -3-جنس سیم تحت کشش فوالد ضد زنگ باشد-4-
حداقل طول کل فیوز( از سر کالهک دکمه ای تا انتهای سیم قابل
انعطاف) باید  750میلیمتر باشد.

کاور کات اوت فیوز
کلید چنج آور
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کیان بسپار صفاهان

 -1جنس کاور سیلیکون باشد -2-درج نام سازنده بر روی بدنه

مهام گستردنا()MGD

بر اساس مشخصات فنی مورد تائید دفتر فنی مهندسی باشد

معاونت برنامه ریزی
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 -3ترانسفورماتور
مالحظات فنی – کنترلی کاال

نام کاال

سازندگان مورد تائید

کاوربوشینگ ترانس

درود کلید-کیان بسپار صفاهان-سامانه های نوین
افرا

اتو ترانسفروماتور

 -1جنس کاور سیلیکون باشد -2-درج نام سازنده بر روی بدنه

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

 -4تجهیزات حفاظتی و خازن
نام کاال
خازن فشار ضعیف
خازن فشار متوسط

7

تلفن

سازندگان مورد تائید

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند میتوانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام
نمایند.

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند میتوانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام
نمایند.

معاونت برنامه ریزی
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 -5مقره و اسپیسر بین فازی

نام کاال

سازندگان مورد تائید

مالحظات کنترلی و کارشناسی کاال

کاور مقره سوزنی

کیان بسپار صفاهان

 -1جنس کاور سیلیکون باشد -2-دارای دکمه نصب باشد -درج نام سازنده بر روی بدنه

مقره پشت کات اوت

بسپار سازه الوند-نیرو کلید-

فیوز(ساپورت)

درود کلید برق

 -1فاصه خزشی :حداقل  500میلیمتر  -2-ارایش چترك ها یکی در میان کوچک و بزرگ باشند-3-
درج نام سازنده و تاریخ تولید بر روی بدنه مقره

 -6کاور برقگیر
نام کاال
کاور برقگیر سیلیکونی 36KVو 10KA

8

سازندگان مورد تائید

آدرس

تلفن

برقگیر پارس

اصفهان شهرك صنعتی محمود آباد-خ- 20شرکت انتقال برق پارس

33804393-021

کیان بسپار صفاهان

اصفهان -شهرك صنعتی جی-خ چهارم -فرعی چهارم – پ 54

031-35722483

معاونت برنامه ریزی
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فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

 -7یراق آالت شبکه فشار ضعیف

نام کاال
درپوش کابل خودنگهدار
سیم مهار(گالوانیزه گرم بدون

سازندگان مورد تائید

آدرس

تلفن

بهین تجربه

تهران-میدان ونک -خ مالصدرا -چهار راه شیراز -ك بهار دوم -پ 10

021-88614984

نتکو

کرج کمالشهر-بلوار شورا ،انتهای خیابان رباط ماشین-خ کمالزاده

026-34763216

یراق آوران پویا

تهران -خ شهید مطهری-خ اورمان-کوچه زاهدان-پالك43

021-88822601

جوش با قطر 10و5و)12
میله مهار

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

تاکو -یراق گستر

اصفهان – خمینی شهر -صندوق پستی 84175344

انواع واشر مربع
بست جمپر

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند میتوانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به
وندور لیست اقدام نمایند.

گیره شکاف دار

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند میتوانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به
وندور لیست اقدام نمایند.

9

معاونت برنامه ریزی

031-95022356
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 -8لوازم روشنایی

نام کاال

سازندگان مورد تائید

ایگنایتور(استارتر)

نوید نیرو

آدرس
اصفهان -خ فردوسی -ساختمان ابراهیم -طبقه سوم-واحد 10

تلفن
09139105930

بدنه الومنیومی-

اوژن الکتریک

قزوین-شهرك صنعتی کاسپین-ابتدای خیابان نظامی

2848511-0283

سه سیمه

نور افزا

اصفهان-خ عالمه امینی-خ فردوسی-ساختمان نقش جهان-

031-31311600

راما الکتریک

تهران-خ ولی عصر-روبروی پارك ملت-خ ناهید غربی-پ -42ط 5

021-23543000

ساعت نجومی

شیوا امواج

تهران-خ فلسطین شمالی -ك شهید دهقان -پ  -14طبقه 2

021-88956738

فتوسل

شیوا امواج

اصفهان-خ هشت بهشت-چهار راه حمزه اصفهانی-کوچه  -39پالك16

32645687-031

اصفهان آلومین

اصفهان -شهرك صنعتی مورچه خورت -فاز -1خ چهارم-پ220

031-45642355

شهاب توشه(پارس)

تهران میدان فردوسی ،خیابان سپهبد قرنی ،شماره 49

88823142-021

المپ نور

تهران – خیابان امیدوار-خیابان شانزده هم

22816317-021

المپ

نور صرام پایا
پایه چراغ خیابانی

بهین تجربه

تهران-خ مطهری-خ میرزای شیرازی-کوچه عرفان-شماره  16واحد 4
تهران-میدان ونک -خ مالصدرا -چهار راه شیراز -ك بهار دوم -پ 10

88707337-021

021-88614984

( 1.5متری)

باالست

10

راما الکتریک

تهران-خ ولی عصر-روبروی پارك ملت-خ ناهید غربی-پ -42ط 5

معاونت برنامه ریزی

021-23543000

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت
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 -9انرژی خورشیدی
نام کاال

صفحات خورشیدی

سازندگان مورد تائید

تلفن

آدرس

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

توجه توجه :آدرس و شماره تماس باقی سازندگان مورد تائید در تارنمای سازمان انرژی های تجدید پذیر موجود می باشد.
ساختار فلزی
خورشیدی

ردیاب خورشیدی

گلنور

اصفهان – پل فردوسی-ابتدای صدوق شمالی-نبش بمبست الهیه پالك -9

031-36626565

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

اینورتر خورشیدی
توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

11

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت
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تولید کنندگان لباس پرسنل
نام کاال

سازندگان مورد تائید

تلفن

آدرس

لباس پرسنل

-11

پایه ها

نوع پایه

نام سازنده مورد تایید

شهر

مدیر عامل

تلفن همراه

توضیحات

بتونی گرد

سازه افزار فتح

اندیمشک

رحیم خانی

09166464634

تایید صالحیت

چدنی

12

توجه :تولید کنندگانی که در این زمینه فعال هستند می توانند با ارائه مدارك و مستندات جهت ورود به وندور لیست اقدام نمایند.

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

توجه توجه توجه:

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

کارشناسان کارگروه کارشناسی کاال باید با دقت الزم اصالت تجهیزات ارائه شده را مورد توجه قرار

داده و در صورت کوچکترین اختالف و یا وجود شبهه در برند تجهیز ،قبل از تائید نهایی با بررسی دقیق موضوع ،از اصالت کاال اطمینان
حاصل نمایند.

13

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

شماره تماس سازندگان
ردیف

ردیف

ردیف

ردیف

نام شرکت

شماره تلفن

نام شرکت

شماره تلفن

نام شرکت

شماره تلفن

1

رسا عماد

32383170-024

28

شهاب جم

66756573-021

54

رسانا کابل

88315194-021

80

نام شرکت

شماره تلفن

2

کابل همدان

88312700-021

29

آلوم کابل کاوه

88888407-021

55

افق البرز

33454783-028

81

آرا نیرو رای

021-88313346

3

شهید قندی یزد

88565690-021

30

توسعه آروین پارس

33901860-021

56

آلفا صنعت پارس

56232021-021

82

توان ره صنعت

021-88507572

4

سیمکو

77529690-021

31

یراق گستر

021-56585697

57

کابل اختر

33363936-031

83

CHINT

021-88418997

5

کابل کمان

32221919-024

32

زر کابل

44972925-021

58

سیمکان فارس

09173117787

84

الکترو کاوه

021-77613656

6

پیشرو رفسنجان

38266670-035

33

سپهر البرز

33652183-023

59

کیان کابل یزد

37202702-035

85

ایستا توان صنعت

021-22027973

7

تک

66703051-021

34

کابل مغان

88752014-021

60

سیمکات

88885355-021

86

پارس نیرو رسان

021-87133

8

کابل مشهد

35413277-051

35

کابل اهواز

34427526-061

61

راد سماء

66344000-021

87

سانیر

031-32651316

9

کابل متال

88914509-021

36

آماد برق سپهر

021-88842410

62

شارین پارس

031-35720590

88

پارس حفاظ

021-88956738

10

یراق صنعت سپاهان
افرا

021-46892499

37

توانگران پوالدین
پارس

071-38322828

63

یراق آوران نیرو دی

021-885337807

89

ارتباطات پارسیان
تجهیز

021-88407878

12

38

بهین تجربه

021-88614984

64

تپکو

021-65421612

90

پارسه

031-32229685

13

39

براق صنعت ساالر

021-5623532

65

آرمان ابتکار

09177154049

91

پاسارگاد

026-36601020

14

40

فراورده سازان شایان

021-66021171

66

خزر گستر

09111169032

92

آرین کلید

021-44030073

15

صنعت تجارت
باربد

021-56391682

41

ابتکار شبکه توس

051363691200

67

کوپ فارسیان

93

زاویر

0351-7272246

16

پارس توان آزما

021-44828350

42

پارس اروند الکتریک

09128448425

68

دالمن

94

نیرو کلید پارس

021-22867919

17

نوین افرا

071-37177251

43

95

کیان ترانسفو

051-32400639

18

ایران ترانسفو

021-56417796

44

درود کلید

028-32884007

70

نیرو کابل البرز

021-33970714

96

بسپار سازه الوند

021-22772310

19

اسپادانا

021-33981709

45

برقگیر پارس

021-33804393

71

کابل باختر ایرانیان

021-33960549

97

شهاب توشه

021-88812462

14

021-66409993

69

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

20

یراق آوران پویا

021-88822492

46

مدار محور ارجان

09163718977

72

ماهان کابل امیر

021-33940655

98

بهساز نصر اهواز

09161188249

21

بسپار تجهیز ایستا
الکتریک

031-32654534

47

دریا الکتروتجهیز
مازندران

021-66747561

73

پارس صنعت جلگه
نوین

09330934211

99

تهران کابل پارسیان

021-36910439

22

افالک الکتریک خراسان

051-43268051

48

کابل مسین

021-22250382

74

پویش صنعت دوار

09163022081

100

طیف صنعت برق

09168095343

شهاب
23

توسعه انرژی پایا

49 09166117213

نیرو توان شوشتر 09166132485

75

طیف آسا البرز

09136946533

101

اروند نیروی دز

09166421242

24

سینا صنعت تابلو

50 09161130329

ایمن سازان
هوشمند

09163723173

76

جهان صنعت تابلو

09161114512

102

تابلو صنعت آل

09161135231

25

ساعی خالق امین
خوزستان

51 09166155856

ستون ساز جنوب

09166135869

77

ویسی گل زرد

09161711344

103

26

پردیس بهبهان

27

15

عمران

52 09163710291

78

104

53

79

105

معاونت برنامه ریزی

نیک تابان دز

09166416626

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

"فهرست نمایندگی های مجاز"

1

سپهر البرز

سیم و کابل

2

افق البرز

ردیف

نام شرکت

نوع تجهیزات

نام نماینده

نام فروشگاه

شماره تلفن

آدرس

سیم و کابل
روشن افشار

تك الکتریك
فروشگاه بازرگانی برق
بهبهانی

16

سیم و کابل

09161114317
09163311481

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم
اهواز -خیابان طالقانی –نبش غفاری

روشن افشار

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

عماد همای نظری

شرکت نیروسازان آتاش

09194962870

کرج-میدان سپاه-خیابان هجرت –پالک6

منجزی

AEG

09161112310

اهواز-خیابان طالقانی-نبش پاساژ برق

3

کابل متال

سیم و کابل

روشن افشار

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

4

تهران کابل پارسیان

سیم و کابل

هدایت اهلل سروش

فروشگاه پمپ ایران

09160551351

رامهرمز-بلوار معلم –میدان اسدابادی

4

پیشرو رفسنجان

سیم و کابل

حجت منجزی

AEG

09161112310

5

کابل همدان

سیم و کابل

محمود باغی

الکترو سدید

-35534501

6

سیمکان

سیم و کابل

باغی

توان الکترو سدید

-35534501

7

سیم و کابل یزد

سیم و کابل

محمود باغی

توان الکترو سدید

-35534501

8

رسانا کابل

سیم و کابل

عزیز پیشکار

فروشگاه الکتریکی پیشکار

061-32219889

9

شهید قندی یزد

سیم و کابل

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

خرید مستقیم از کارخانه

10

صنایع کابل باختر ایرانیان

سیم و کابل

دانیال رمضانی

فروشگاه برق رمضانی

09036774453

اهواز-خیابان طالقانی-خیابان مسلم

11

شرکت افالک الکتریك خراسان

سیم و کابل

ابراهیم عامری تبار

الکتریکی برادران عامری

12

شرکت البرز الکتریك نور

سیم و کابل

مسعود افشارنیا

13

شرکت سیما کابل رسانا

سیم و کابل

14

کابل سینا

سیم و کابل

15

آلوم کابل کاوه

سیم و کابل

اهواز-خیابان طالقانی-نبش پاساژ برق

اهواز -اتوبان ابادان-بعد از فلکه پل پنجم  -ساختمان
الکترو سدید
اهواز-خیابان طالقانی-بین مسلم و شریعتی-کوچه شهدای
مساح

اهواز -خیابان طالقانی خیابان مسلم – نبش معمارزاده
09163438902

دزفول – خ طالقانی -بین ابوریحان و میدان فتح المبین

غالمرضا صداقت

فروشگاه نیك فرجام

061322224585

اهواز – خ طالقانی -تقاطع مسلم –پالک 179

محمود باغی

الکترو سدید

-35534501

اهواز -اتوبان ابادان-بعد از فلکه پل پنجم-ساختمان

محسن شوشی

الومین

09166418253

فروشگاه بانك سیم و کابل

الکترو سدید

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

16

کابل مسین

سیم و کابل

نیما ناصری فر

کاالی برق ناصری فر

09166137622

اهواز خیابان امام شرقی پالک 542

17

نیرو کابل البرز

سیم و کابل

میالد مختارباف

فروشگاه ایران کابل

09128993936

اهواز-نبش خیابان حافظ

18

رسا عماد

سیم و کابل

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

فروش مستقیم از کارخانه

19

مشهد کابل

کابل بین المللی

جعفری

کابل بین الملل

-32924073

اهواز-خیابان طالقانی-خیابان سعدی-نبش عطارد

علی رضا روشن

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

کیان کابل یزد
سیم و کابل

20

21
22

کابل مغان
ماهان کابل امیر

سیم و کابل
سیم و کابل

افشار
محسن شوشی

الومین

محمود باغی

الکترو سدید

-35534501

حسین ولی عرب

کاالی برق بازتاب الکتریك

09168251782

اهواز -اتوبان ابادان-بعد از فلکه پل پنجم-ساختمان
الکترو سدید
اهواز-خیابان طالقانی-خیابان سعدی-نبش معمارزاده

23
24
25
26
27
28

راد سماء
کابل تك
سیم و کابل دماوند

سیم و کابل
سیم و کابل
سیم و کابل

توسعه برق ایران
سیم و کابل

29

عبدالرسول فتاح پور

زراس کاران

09163233237

کیانپارس-خیابان اردیبهشت-پ  -51طبقه  -6واحد 15

علی رضا روشن

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

افشار
فاقد نمایندگی

فاقد نمایندگی

فاقد نمایندگی

فاقد نمایندگی

محسن شوشی

آلومین (دز فوالدین)

09166418253

دزفول-میدان حضرت رقیه-خیابان روستا

محمود شوشی

دنا نیرو زاگرس

09163410669

دزفول خیابان حافظ -روبروی پارک اندیشه

برق نیرو

09631537281

اهواز-خیابان انقالب -بین پل راهنمایی و مسجد

سید مجید طالقانی

کوثر سپاهان (اختر)
30

سیم و کابل

اذربایجانی ها

امید شاه محمدی

09161116882

روشن افشار

09161114317

محسن شوشی

الومین

علی بهشتی

الکترو صنعت برق ایران

09163431429

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

061-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

علی بهشتی

سورنا چابك روناش

09163431429
09163233237

فتاح پور

فتاح پور
31

17

توس فیوز

کلیدمینیاتوری

منجزی

معاونت برنامه ریزی

AEG

09161112310

اهواز-خیابان طالقانی-نبش پاساژ برق

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

32

توسعه اروین الکترونیك پارس

سیم و کابل

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

محسن پیامی فر

الکترو محسن

061-32220488

اهواز-خ سعدی بین طالقانی و عطارد

فرید فاطمی زاده

الکترو صنایع مرکزی

061-53223357

آبادان – خ امیری-روبروی بانك ملت مرکزی-

حسین رسولی نژاد

فروشگاه رسولی

061-42824290

شوش دانیال-خ رجایی

عطوان

عطوان الکتریك

061-42812489

شوش دانیال -خ امام-روبروی کالنتری11

محسن شوشی

الومین

جریده

الکتریکی جریده

061-45226865

شوش دانیال-خ شهید دانش

ایرج پور میرزا

برق پویا

061-329220641

اهواز-طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

بهنام فروغی نیا

پردیس نیرو

09168162135

دزفول – خیابان حبیب ابن مظاهر –نبش جهاد

مقره  -کات اوت فیوز -اسپیسر فشار متوسط -لینك فیوز-کاور عایقی
فتاحی نسب
33

نیرو کلید پارس

مقره-کات اوت

34

35

18

درود کلید

مقره

کیان بسپار صفاهان

کاور عایقی

بهبهان بین میدان استیل و  60متری-دفتر برق صنعت فتاحی

فروشگاه برق صنعت فتاحی
نسب

09163725711

نسب

غالم حسین ریاحی

الکترو صنایع دز

09161410576

دزفول-خیابان شریعتی-نبش فردوسی

محسن شوشی

آلومین (دز فوالدین)

09166418253

دزفول-میدان حضرت رقیه-خیابان روستا

افشار

عمران بدیع

09161185388

کیانپارس -خیابان  5شرقی-پالک 58/1

رحمان گندزلو

برق نکا

09161110013

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

عبدالرسول فتاح پور

زراس کاران

09163233237

بهشتی

الکترو صنعت برق ایران

09163431429

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

علی بهشتی

الکترو صنعت برق ایران

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

علی بهشتی

سورنا چابك روناش

گودرزی

فروشگاه گودرزی

محسن شوشی

الومین

معاونت برنامه ریزی

-42243721
061

-42243721
061

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت
کیانپارس-خیابان اردیبهشت-پ  -51طبقه  -6واحد 15

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

09163431429
42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت
دزفول-ابتدای جاده شوشتر-بعد از پل هوایی کوی مدرس-
روبروی جایگاه گاز

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

36

اسپادانا

مقره

حسینی

وارگه سازان زاگرس

09168290180

اهواز -گلستان-خیابان اصفهان

37

صدف گستر زنجان

مقره سرامیکی

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

خرید مستقیم از کارخانه

دالمن

کات اوت فیوز

فتاح پور

زراس کاران

33366957

39

سامانه های نوین افرا

مقره-اسپیسر

داریوش مقدس

40

بسپار سازه الوند

مقره-کات اوت

38

فلکه دوم کیانپارس-نبش توحید شرقی-ساختمان اریا-
طبقه6

09161190373

کاظم گودرزی

فروشگاه برق گودرزی

محمود شوشی

مهتاب

دزفول-ابتدای جاده شوشتر-بعد از پل هوایی کوی مدرس-
روبروی جایگاه گاز

061441467570

41

یراق آالت

42

43

44

45

19

برق صنعت ساالر

نتکو

یراق گستر( یراق خودنگهدار
شبکه)

آراد کاوش پی

یراق آالت

یراق آالت شبکه

یراق االت شبکه

یراق االت هادی روکشدار

روشن افشار

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

عبدالرسول فتاح پور

زراس کاران

09163233237

فلکه دوم کیانپارس-نبش توحید شرقی-ساختمان  -آریا-طبقه6

علی بهشتی

الکترو صنعت برق ایران

09163431429

مقدس

دلتا فانوس

09161190373

منجزی

AEG

09161112310

اهواز-خیابان طالقانی-نبش پاساژ برق

مقدس

دلتا فانوس

09161190373

ترمینال جدید آبادان

خسرجی

الکتریکی تعاون

06133792388

مزرعه

الکتریکی مزرعه

06133773715

علی رضا باران پور

الکترو تاور

09163920921

خوزستان – ایذه -خیابان جهاد-جنب منطقه انتظامی

عبدالرسول فتاح پور

زراس کاران

09163233237

کیانپارس-خیابان اردیبهشت-پ  -51طبقه  -6واحد 15

ساالری

افق ترانس خوزستان

09161910245

بهشتی فرد

الکترو صنعت برق

09163431429

دزفول-خیابان فردوسی بین خ طالقانی و حر

فتاحی نسب

برق صنعت فتاحی نسب

09163725711

بهبهان-میدان استیل

محسن شوشی

الومین

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

ایمان مرادی

الکترو پارس اروند

09169216494

ابادان-امیر اباد-خ دریس پور-خ رمضانی-پالک10

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

علی رضا روشن
افشار
شرکت صنعت تجارت باربد

بدنه کامپوزیت تابلو

46

بهین تجربه

یراق آالت شبکه

47

آکو

کابلشو

آقای قلمبر
علی رضا روشن

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

شرکت آداک صنعت کاسپین

09198251530

خوزستان

تك الکتریك

-32220835

علی بهشتی

سورنا چابك روناش

09163431429

علی بهشتی

الکترو صنعت برق ایران

09163431429

دزفول-خ فردوسی -بین طالقانی و حر

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

محسن شوشی

الومین

48

ارت سپاهان نیرو

تسمه ارت فوالدی

افشار

عمران بدیع خوزستان

49

رهشاد الکتریك

یراق آالت شبکه

منجزی

AEG

50

کلوته

کابلشو

حسامیان

برق صنعت حسامیان

51

آذین فوج

تسمه زمین گالوانیزه

52

ارتباطات پارسیان تجهیز

53

توان پارس کوثر اریا(تپکو)

افشار

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

09161185388

اهواز -کیانپارس-خیابان  5شرقی پالک 58/1

061-32216147

اهواز-خیابان طالقانی-نبش پاساژ برق

دنا نیروی زاگرس

یراق آالت شبکه

افشار

عمران بدیع خوزستان

09161185388

یراق آالت

عبدالرسول فتاح پور

زراس کاران

09163233237

علی بهشتی

الکترو صنعت برق ایران

09163431429

54

یراق نیروی شایان

یراق آالت

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

فروش مستقیم از کارخانه

55

فراورده سازان شایان

یراق آالت

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

فروش مستقیم از کارخانه

56

توانگران پوالدین برق پارس

یراق آالت

سیف ا ...موسوی پور

الکترو تکنیك موسوی پور

09161710201

بهبهان-پشت سپاه

کاظم گودرزی

فروشگاه برق گودرزی

09167554930

دزفول-ابتدای جاده شوشتر-روبروی تاالر ارم

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

محسن شوشی

الومین

09166418253

57

پروژه پاسارگاد

یراق آالت

پارسه
58

20

یراق آالت
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عبدالمحمد فتاحی نسب

برق و صنعت فتاحی نسب

09163725711

بهبهان-میدان استیل

روشن افشار

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

امیر دوارجه

الکتریکی جنوب

09163031183

سوسنگرد-خیابان شریعتی جنوبی-روبروی بازارچه

افشار

عمران بدیع خوزستان

محسن شوشی

الومین

گودرزی

فروشگاه برق گودرزی

معاونت برنامه ریزی

شهرداری
09161185388

کیانپارس -خیابان  5شرقی-پالک 58/1

دزفول-ابتدای جاده شوشتر-بعد از پل هوایی کوی مدرس-
روبروی جایگاه گاز

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

نمایندگی ندارد

فروش مستقیم از کارخانه

61

سازه توان

یراق آالت

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

061-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

62

یراق گستر سپاهان اراد

یراق آالت

شیرین نژاد

روشنایی مهتاب

061-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

روشن افشار

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

باران پور

روشنایی مهتاب

09168920656

ابادان-امیر اباد-خ دریس پور-خ رمضانی-پالک

علی بهشتی

الکترو صنعت برق ایران

09163431429

دزفول-خ فردوسی -بین طالقانی و حر

63

تاکو

یراق آالت شبکه

ایمان مرادی

الکترو پارس اروند

میثم برون

ساعی کاران سپهر

64

خزر گستر قائم شهر

یراق آالت شبکه

65

شهاب توشه

66

گلنور

67

شیوا امواج

59

یراق آوران نیرو دی

یراق االت

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

60

ابادان-امیر اباد-خ دریس پور-خ رمضانی-پالک10

مسعود پاکدل

پاکدل اروند

علی بهشتی

سورنا چابك روناش

09163431429

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

غالم حسین ریاحی

الکترو صنایع دز

09161410576

دزفول-خیابان شریعتی-نبش فردوسی

محسن شوشی

الومین

روشنایی
)- (LEDالمپ – چراغ

احمد رضا سیاف

صنایع برق سعدی

0613221800

اهواز-خیابان سعدی-بین طالقانی و عطارد-پالک 52

دزفولی
روشنایی
فتوسل

بابك ریاحی

برق دز جنوب

09166410664

دزفول-کیلومتر  1جاده شوشتر-جنب درمانگاه رازی

روشن افشار

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

محمود شوشی

روشنایی مهتاب

-42243721

دزفول-خ امام سجاد-بین خ رسول و هجرت

حسامیان

حسامیان

-32217973

خ طالقانی-بین مسلم و شریعتی-پالک 219-229

بابك ریاحی

برق دز جنوب

061-42258110

دزفول-کیلومتر  1جاده شوشتر-جنب درمانگاه رازی

68

نور صرام پایا

روشنایی

محمد رضا قائدی

----

09166002297

69

مازی نور

روشنایی

71

نوید نیرو

روشنایی

72

اصفهان آلومین

روشنایی

گماری

برق سعید

061-32226511

طالقانی-بین ادهم و گندمی

سیاف

کاالی برق سعدی

-32236471

اهواز-طالقانی-کاالی برق سعدی

باران پور

الکترو تاور

-43631674

ایذه-خیابان جهاد-جنب منطقه انتظامی

روشن افشار

تك الکتریك

09161114317

اهواز-خیابان طالقانی-روبروی حسینیه اعظم

محسن شوشی

آلومین (دز فوالدین)

09166418253

دزفول-میدان حضرت رقیه-خیابان روستا

قطع کننده ها( کنتاکتور -دژنکتور-کلید گازی-مینیاتوری-اتوامتیك و)...

21

معاونت برنامه ریزی

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

73

توان ره صنعت

کلید گازی

فرشید افشار

عمران بدیع خوزستان

09161185388

74

پارس حفاظ

کلید فشار ضعیف

مقدس

دلتا فانوس

061-32211237

75

نیرو ترانس

ترانس جریان و ولتاژ

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

خرید مستقیم از کارخانه

76

سان نیرو سروش(سانیر)

کلید مینیاتوری

جمال قلمبر

شرکت آداک صنعت کاسپین

09198251530

امانیه خیابان منصفی -روبروی شرکت توزیع-فوقانی بیمه اتیه

77

پارس اروند الکتریك

کلیدها

فروشگاه الکتروصنایع مرکزی

-

-

78

پارس توان ازما

کلید مینیاتوری

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

فروش مستقیم از کارخانه

خانم میاح

فروشگاه تکنو صنعت

09161151626

اهواز-خیابان طالقانی –بین مسلم و شریعتی-روبروی بانك

فروزانفر

تجهیز صنعت پارسیان فروزان

کیانپارس -خیابان  5شرقی-پالک 58/1

سازان

79

آماد برق سپهر

کلید

32218945-46

کشاورزی

-032210563

خوزستان-اهواز-خ نادری-خ خوانساری -ساختمان فروزان طبقه
اول

80

آریان نیرو رای

(نمایندگی

کلید ضعیف و متوسط

هیوندا)
اتوماسیون و کلید فشار متوسط

قربانی-چینی ساز

برق صنعت

061-32214924

خیابان طالقانی-بین شریعتی و مسلم

بابك ریاحی

برق دز جنوب

061-42258110

دزفول-کیلومتر  1جاده شوشتر-جنب درمانگاه رازی

بهنام فروغی نیا

پردیس نیرو

09168162135

دزفول-خیابن حبیب ابن مظاهر – نبش جهاد

ابراهیم حسینی

وارگه سازان زاگرس

09168290180

اهواز -گلستان-خیابان اصفهان

علی مختاری

برق آوران

09166134199

اهواز-خیابان طالقانی-بین مسلم و شریعتی

فروشگاه برق رمضانی

09036774453

اهواز -خ طالقانی -خیابان مسلم

اوج پایا کهربا

09163457527

دزفول-خ حکیم سنایی -نبش مطهری

81

آرین کلید

82

پارس نیرو سان

LSنمایندگی

83

دنا الکتریك ایرانیان

کلید فشار ضعیف

رمضانی

84

ایستا توان اتصال -ایستا توان

انواع کلیدها – کلید فیوز کابل

حافظی فر

صنعت

خودنگهدار

سان نیرو سروش(سانیر)

کلید اتوماتیك

ایستا توان صنعت

کلید

87

نیرو تجهیز توان()CHINT

کلید ضعیف

89

نوین هریس پویا

ترانس جریان

85

جمال قلمبر
عزیز پیشکار

86

شرکت آداک صنعت کاسپین
الکتریکی پیشکار

09198251530

اهواز – امانیه –روبروی شرکت توزیع-فوقانی بیمه اتیه
سازان

061-32219889

اهواز-خیابان طالقانی-بین مسلم و شریعتی -پالک 7

حسین پور

پرتو صنعت یدمان

-32222733

اهواز – خیابان طالقانی-بین نظامی و فردوسی

اقبال جم

برق و صنعت اکسین

09166423667

ضرغام

الکترو ژنکو

09163236088

اهواز-خیابان طالقانی

قنواتی

برق صنعت قنواتی

09165207274

اهواز-خیابان طالقانی -خیابان مسلم

دزفول-خیابان طالقانی-کوی مدرس-روبروی بانك
تجارت

اندازه گیری و خازن
22

قربانی و چینی ساز

(برق صنعت)B.S

معاونت برنامه ریزی

32212513

خیابان طالقانی-بین شریعتی و مسلم

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست سازندگان کاالی دارای صالحیت

اوژن الکتریك آزما

کنتور

نمایندگی ندارد

90

91

تابش تابلو

تابلو سازی

امین روحانی

نمایندگی ندارد

ویرایش بیست وسوم :پاییز 1401

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد خرید مستقیم از کارخانه

تابلو سازی
آسا صنعت دنا

09163776931

اهواز -کیانپارس 18-شرقی-مجتمع نور-واحد7

92

توان تابلو

تابلو سازی

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد

خرید مستقیم از کارخانه

93

پارس صنعت جلگه نوین خوزستان

تابلوسازی

هادی ممویی

شرکت همگام تابلو

09166537437

ماهشهر -ناحیه صنعتی – جنب میدان راهنمایی و رانندگی

93

ایمن ایستا

تابلو سازی

قلم بر

آداک صنعت کاسپین

09198251530

94

راسل تابلو

تابلو سازی

معتوفی

تندیس تابلو ماهشهر

09163519335

ماهشهر-ناحیه صنعتی-قبل از فلکه راهنمایی رانندگی

95

پیمان برق الکتریك فاز

تابلو

نمایندگی ندارد

نمایندگی ندارد.

نمایندگی ندارد

خرید مستقیم از کارخانه

ترانسفورماتور
96

آریا ترانسفو

ترانسفورماتور

بویری

09163215725

97

کیان ترانسفو

ترانسفورماتور

فرشید زند آور

09166059286

کیان ترانسفو

***خانه های فاقد اطالعات ،باید توسط فروشندگان و یا سازندگان کتبا به این شرکت اعالم گردند.
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معاونت برنامه ریزی

