1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف
1

شرکت /پیمانکار
احداث خطوط اندیش
نیرو
ابتکار نیروی جنوب

2

ابتکار سازان

3

مدیر عامل

تلفن

رتبه

سعید پزشکی

9120998595

 5نیرو

فعال

10420340769

4114394567

1402/05/01

احداث شبکه هوایی

اهواز  -کیانپارس خ  5شرقی پالک  58طبقه دوم

اردشیر رحمانی

9168535768

 5نیرو

فعال

10860716944

411346554834

1404/12/03

احداث شبکه هوایی

ماهشهر  -خیابان طالقانی کوچه شریعتی پالک 29

سیاوش شیروانی

9169815452

 5نیرو

4

اسوه برق جنوب

امیر تمیمی

9166510447

 5نیرو

5

انشان پارس یاران

مهدی فیضی

9168911622

پارسوماش

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

 5تاسیسات و

فعال

14003067854

411415743967

1402/07/15

احداث شبکه هوایی

مسجدسلیمان -ساختمان مرکزی ساختمان بیرانوند

فعال

10860069185

411357988385

1401/11/28

احداث شبکه هوایی

امیدیه شهرک مطهری خیابان اسفند

فعال

14010012765

14010012765

1404/08/15

پروژههای تاسیساتی

ایذه خیابان امام جنب فلکه تختی

6

اوج نیروی درخشان

علی اصغر تیموریان

9169811150

 5نیرو  5ابنیه

فعال

14007218253

14007218253

1404/12/11

احداث شبکه هوایی

اللی خیابان نرگس کوچه مالصدرا پالک 29

7

ارمغان ساخت وحدت

فرزاد حسین خانی

9176175021

 5نیرو

فعال

14004945651

411481338679

1404/03/27

احداث شبکه هوایی

دزفول -خیابان هجرت ,نبش امام سجاد پالک 343

8

افق هیراد سورین

احسان صابری

9166201080

 5نیرو

فعال

14009527962

14009527962

1404/03/24

احداث شبکه هوایی

اهواز سپیدار خیابان  18مجتمع امیر رضا

9

افق ترانس خوزستان

عین اله ساالری

9161910245

 5نیرو

فعال

14003305514

411419178313

1403/05/05

احداث شبکه هوایی

رامهرمز روبروی بهشت شهدا

10

انتقال نور بهبهان

عبالرضا فتاحی نسب

9163726093

 5نیرو

فعال

10860442259

411358635363

1401/06/17

احداث شبکه هوایی

بهبهان -بلوار آیت اله بهبهانی

11

ایمن برق فریدون شهر

مجیدی جدیدی

9166354008

 5نیرو

فعال

14004029872

411449788916

1404/12/28

احداث شبکه هوایی

اصفهان -فریونشهر خیابان گلستان کوچه شقایق پالک 62

12

ایمن سازان توزیع

آقاخان قالوند

9165915705

 5نیرو

فعال

10420108522

411196715447

1402/05/15

احداث شبکه هوایی

اندیمشک -کوی لور خیابان نواب صفوی

افق اندیش پارس

تجهیزات

شاهرخ شیرانی

9169918303

 5نیرو  5تاسیسات

فعال

14005222154

411497938189

1402/06/03

احداث شبکه هوایی

رامهرمز -نبش پارک شهدا کوچه خادم

رحمان مرادی

9160571781

 5نیرو

فعال

10861357257

10861357257

1402/11/02

احداث شبکه هوایی

اندیکا -سد شهید عباسپور -روستای کوشک

15

آرمان صنعت شوش

رحیم ماضی پور

9169186733

 5نیرو

فعال

10420066916

411355486455

1405/03/23

احداث شبکه هوایی

شوش -خیابان المهدی پالک 28

16

آرتا حساب نادین

سجاد زمانپور

9166811002

 5نیرو

فعال

14007122387

4116656694

1404/01/17

احداث شبکه هوایی

17

آفاق برج آراد

سامان موالیی

9168254944

 5نیرو

فعال

14007531348

411635158496

1402/04/09

احداث شبکه هوایی

اهواز -کورش فاز  3خیابان  9پالک 122

18

ابتکار نیرو اروند

عزت اله میرچناری

9035778601

 5نیرو

فعال

14008626753

411647674977

1402/12/10

احداث شبکه هوایی

شوش

19

الماس سازه کارون

رحیم زارع

9161714244

 5نیرو

فعال

10860857895

411339333541

1403/09/08

احداث شبکه هوایی

دزفول دز آب خیابان باهنر

20

الماس نیرو اندیمشک

حسین میرعالی

9161169516

 5نیرو

فعال

10420141693

411347549347

1402/08/25

احداث شبکه هوایی

اندیمشک -بخش الوار -روستای جا اردو

21

الکترو صاعقه گلچین

علی بهمنشیری

9131812181

 5نیرو

فعال

10680050225

411355874474

1404/09/25

احداث شبکه هوایی

شهرکرد -میرآباد غربی ,خیابان شمس ,کوچه  10پالک 10

13
14

صنعت
آریا فن آوران صنعت
پارسوماش

الکترو راستین

22
23
24

پارسوماش
اطمینان کار رامهرمز
آبادگران نیرو صنعت

25
26
27

ایرانیان
آذرخش نیرو افالک
آرمان عمران دشت
کرخه
ارجان ساخت ویسی

مسجدسلیمان -شهرک آزادی کوچه فرعی کوچه فرج اله
پالک 177

داود ترکوند

9165787459

 5نیرو

فعال

10420356740

411567855599

1402/10/11

احداث شبکه هوایی

اهواز  -کورش /بیست متری مقیمی نبش خیابان 11

جمشید شیرانی

9166924121

 5نیرو

فعال

10860399587

411339611534

1403/12/16

احداث شبکه هوایی

رامهرمز  -پارک شهدا خیابان شهید برون پالک 19

ناصر رادکیان

9168058959

 5نیرو

فعال

14002484409

411416478458

محسن نصیر ویسی

9163458499

 5نیرو

فعال

14000266995

411396569995

احمد بوعذار
عبدالمحمد فتاحی
نسب

9165109857
9163725711

 5نیرو
 5نیرو

فعال
فعال

14005031803
10980289334

411497587769
411388593669

1402/04/04
1402/02/29
1404/05/12

1403/05/01

احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

اندیمشک  -جاده سد دز بن بست فیاض پالک 273
مسجدسلیمان -خیابان آزادی جنب دفترخانه  131پاساژ شهدا
سوسنگرد  -کوی والیت خیابان اول
بهبهان روستای ویسی گل زرد

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

رتبه

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

28

ارشیا مارون گل زرد

مهدی دارابی

9163715915

 5نیرو

فعال

14005216869

411517754373

1402/04/17

احداث شبکه هوایی

بهبهان  -روستای ویسی گل زرد

29

آرمان نیروی دانیال

ایمان غالمی

061-33836461

 5تاسیسات  5نیرو

فعال

10861169493

411337568498

1401/06/12

احداث شبکه هوایی

اهواز -خیابان انقالب خ امیرکبیر شمالی نبش دهقانی 38

30

آستاره نما الکترون

تورج صیفوری

9163005425

 5نیرو

فعال

10860716049

411198616833

1403/11/20

31

آوای رعد

پرویز سعیدی

9166078645

 3نیرو

فعال

10420116295

411198193459

1403/04/01

احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

32

رعد روشن زاگرس

ابوذر نصیرمال

9166442677

 5نیرو

فعال

10860615607

411196775333

1403/08/24

احداث شبکه هوایی

33

برق آسای بختیاری

اسماعیل صیفوری

9168228007

 5نیرو

فعال

10980192906

41141468889

1403/09/22

احداث شبکه هوایی

34

رایمند بامداد شمس

مهرزاد احمدی

آبادان= فلکه فرودگاه بلوار دانشگاه ازاد نبش خیابان تخت
جمشید
شهرستان آبادان  -بخش مرکزی  -شهر آبادان-دهکده بریم-
خیابان دهکده بریم-خیابان فرعی -1پالک -2طبقه همکف
دزفول -فرهنگ شهر فرهنگ  28شرقی خیابان شهید بصیر
زاده پالک 373
شوشتر شهرک شرافت لین  2غربی
اهواز -زیتون کارمندی خیابان هدایت پالک 148

9129347577

 5نیرو  5ابنیه

فعال

14007480873

411573916358

1402/04/17

احداث شبکه هوایی

35

رهرو کهربا پایا

امید سینایی

9163477332

 5نیرو

فعال

14008271867

411638749685

1403/12/23

احداث شبکه هوایی

36

باروق خطوط

پویان نوروزی لرکی

9163058016

 5نیرو

فعال

10420331482

411389193943

1401/09/24

احداث شبکه هوایی

اهواز شهرک آغاجاری خیابان  8محبوبه پالک  1واحد 1

37

برق جنوب

هادی مریدی

9161129400

 5نیرو

فعال

10980266478

411196814736

1404/04/21

احداث شبکه هوایی

شوشتر -کوی سید حسین خیابان شهید افضالن

38

بناسازان راشا گستر

حمزاوی

9163064082

 5نیرو  5تأسیسات

فعال

10780160187

411443798379

1402/03/22

احداث شبکه هوایی

اهواز -شهرک برق منازل شهرداری خیابان  5شرقی پالک 198

39

برهان کمند پارسوماش

حسین محمودی

9168163198

 5نیرو

فعال

14000030050

411388466778

1405/03/31

احداث شبکه هوایی

شوشتر – فرهنگ شهر

40

بویر نیروی کوهستان

محمد کاظم آذرگشب

9173411390

 5نیرو  5تاسیسات

فعال

10861941673

411133546937

1403/04/09

احداث شبکه هوایی

یاسوج –فلکه عقاب(شهید فهمیده) سعدی  14پالک 2

41

بهمن فرزان جنوب

فرهاد اکبری

9161187072

 5نیرو

فعال

10860654302

411346943174

1402/10/21

احداث شبکه هوایی

42

بهار چویل منگشت

محمد صالح داوودی

9165068714

نورالدین وند

مجاز تا تاریخ

فعال

14001718670

411447179941

*

احداث شبکه هوایی

43

بهمن گسترش کیان

جهان تقوی فر

9121965636

 3نیرو  5تاسیسات

فعال

10860775370

411195669468

1404/04/06

احداث شبکه هوایی

44

پردیس نیروی دزفول

بهنام فروغی نیا

9168162135

 5نیرو

فعال

14000165736

411393479986

1402/10/04

احداث شبکه هوایی

پیشگامان اندیشه

45

کوشک
پیمان گستر مریک

46

پارس پایا خطوط

47

1401/05/10

دزفول فرهنگ شهر فرهنگ  22غربی مجتمع زاگرس طبقه 4
واحد 17

مسجدسلیمان -شهرک صنعتی قدیم مال کریم ,جنب یخچال
سازی
باغملک منجنیق سفال کوچه غدیر 2
اهواز-بلوار پاسداران .میدان فرودگاه ساختمان شمس طبقه 5
واحد 16
دزفول خیابان جهاد بین حبیب ابن مظاهر و بعثت

سیاوش نظرپور

9169244575

 5نیرو

فعال

14004490624

14004490624

1405/01/21

احداث شبکه هوایی

اندیکا منطقه کوشک بازارچه اصلی جنب مخابرات

باقر یزدان پناه

9163541832

 5نیرو

فعال

10340016824

411344748768

1401/06/26

احداث شبکه هوایی

ماهشهر فاز  6ارغوان  2گلهای 1
اهواز -خیابان لشکر جنب انبارهای شرکت توزیع برق

محد قنواتی

061-33771993

 3نیرو

فعال

10862050086

411337568619

1402/11/20

احداث شبکه هوایی

48

پارسی نگار بختیاری

طاهر یزدان پناه

9132829402

 5نیرو

فعال

10340103268

411558436345

1401/07/12

احداث شبکه هوایی

49

پرشین فجر صبا

پاکزاد رمضانی

9166189296

 5نیرو

فعال

10861196325

411355494759

1401/08/01

احداث شبکه هوایی

50

پدرام دشت آزادگان

امیر دوارجه

9163031183

 5نیرو

فعال

10860211460

411379568668

1401/05/06

احداث شبکه هوایی

سوسنگرد -خیابان شهید سیاحی روبروی مخابرات

51

پدیده دو کوهه

عباس ماکنالی

9161424430

 4نیرو

فعال

10102958739

411343878475

1401/07/30

احداث شبکه هوایی

اهواز-کیانپارس خیابان  9غربی فاز 2پالک 71

52

پرتو نگین جنوب

رسول صیفوری

9168026008

 5نیرو

فعال

10260456042

411366334659

1403/07/16

احداث شبکه هوایی

اصفهان -فوالدشهر محله  B4خیابان خرم غربی پالک 498

53

پرتو سمنگان جنوب

فرهاد داوودی

9161112478

 5نیرو

فعال

10860716053

411369553983

1404/02/12

احداث شبکه هوایی

اهواز  -زیباشهر خیابان اله اکبر واحد 3

54

پرگاس بتن عماد

مجتبی ابوعلی

9166719886

 5نیرو

فعال

14008532441

411647577935

1403/09/05

احداث شبکه هوایی

بهبهان -

خوزستان

خوزستان
سربندر فاز  5بلوار مارون
اهواز -زیتون کارمندی ملی راه نبش خیابان فرشید  1مجتمع
عرفان

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

55

پرتو سازان قرن

ایوب آقایی

9169906045

56

توان راه شیرین بهار

محمد مراد موالیی

9367559840

تالشگران صنعتی

57

سالن کوه
تالشگران اللی

58

توان نشان نیروی

رتبه
 5تاسیسات و
تجهیزات و برق تا
مجاز تا تاریخ
1401/6/13

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

فعال

10860650712

411634554353

1401/12/20

پروژههای تاسیساتی

باغملک کوی ابراهیمی پالک 58

فعال

10420289642

411371919155

*

احداث شبکه هوایی

اهواز -کوی ملت خیابان  5اقبال پالک 52

محمد حسین مددی

9166448637

 5نیرو

فعال

14000189802

411441435911

1403/05/11

احداث شبکه هوایی

علی هاشمی فرد

9161820852

 5نیرو

فعال

10861170544

411335344557

1402/11/16

احداث شبکه هوایی

دزفول خیابان امام خمینی شمالی کوچه شهید اخالق زاده
پالک 164
اللی – خیابان نقش جهان

الهام رجائی

9167847612

 5نیرو

فعال

14005461705

411496876919

1404/07/19

احداث شبکه هوایی

رامهرمز -خیابان پیروزی پشت شرکت گاز خیابان  16متری

60

توان نیروی ساورز

احمد هنربخش

9129612202

 5نیرو

فعال

10980220795

411386551439

1402/11/19

احداث شبکه هوایی

بهبهان -روستای دره بازار

61

توان سازه پارس

گندمی

9166165420

رتبه 5

فعال

10860833460

411195898637

1403/08/26

احداث شبکه هوایی

اهواز -کیانپارس خیابان میهن پالک  39واحد 9

62

توسعه دکل رامهرمز

59

پارسیان

تندر نیروی اروند

63

جنوب
توسعه انرژی پایا

64

خطوط
جهان قدرت جنوب

65

جویندگان نور

66

عبدالمحمد احمدی
راد

9169543457

 5نیرو  5آب

فعال

1910125598

411197464764

پوریا عباسی

9359950933

 5نیرو

فعال

10980248637

411388538687

1401/11/09

احداث شبکه هوایی

آبادان مجتمع تجاری الماس جنوب طبقه اول واحد 128

امین نیایش فر

9163450360

 5نیرو

فعال

10420346350

4111418791118

1401/05/08

احداث شبکه هوایی

اهواز -فاز  1پادادشهر خیابان فروردین شرقی پالک 78

حبیب پیروزفر

9166422367

 5نیرو

فعال

10860632150

10860632150

1405/02/07

احداث شبکه هوایی

دزفول خیابان انقالب خیابان یکم پالک 86

 5نیرو  5تاسیسات

احمد مرادی

9012506487

67

چلوار پارسوماش

موسی کریمی

9904054007

 5نیرو

68

خوزستان تک

امیر فرنیان

9122049828

 5نیرو

فعال

69

دنا نیرو زاگرس

محمود تقی شوشی

9163410669

 5نیرو

فعال

10103452488

70

دقت ابزار پارس گستر

حمید خشنودی

9173206435

 4نیرو

فعال

10530316433

411356867887

71

دژکوه زاگرس

سینا آرمده

9161000135

 5نیرو

فعال

10420270692

411354551388

72

دشت بهاران آزادگان

وادی طالئی

9377579357

 5نیرو

فعال

10420074961

411355499776

73

راست راه جنوب

شهریار شیرالی

9166915262

 5نیرو

فعال

10420117773

411197515698

74

رهاورد کوشا جنوب

احمد خلف پور زباری

9163161836

 5نیرو

فعال

10860786585

411444319358

75

راه روان نور جنوب

احمد عتبه

9168138467

 5نیرو

فعال

10860244604

411357474118

76

رحمت عمران نیرو

رضا رحمتی

9128662655

 5نیرو  5ابنیه

فعال

14004322160

411465589177

77

رعد گستر بختیاری

78

رعد کوشای بختیاری

سردشت

79

روزبهان مسجد
سلیمان

1403/07/07

احداث شبکه هوایی

جایزان خیابان امام کوچه شهریار

افشین فتاح پور
مریکی
محمد صیفوری
آرپناهی

تجهیزات

1403/06/29

فعال

10860656999

411368617419

فعال

14004792017

411498438534

1401/04/19

10860582779

411197131975

1404/04/16

411376767413

9162300655

 5نیرو

فعال

9133066637

 5نیرو

فعال

10340013023
10260109880

411371647949
411178781897

نیما مرادی

9166348347

 5نیرو

فعال

10860602122

411449114798

1401/11/28
1403/10/24
1401/09/21
1401/04/25

1404/10/21
1403/10/03
1401/03/27
1404/04/16
1404/07/17
1404/10/01
1401/04/20

احداث شبکه هوایی

خوزستان -سالند روبروی پمپ بنزین

احداث شبکه هوایی

مسجدسلیمان -نفتک پشت ترمینال ولی عصر بعد از پل دوم

احداث شبکه هوایی

تهران سعادت آباد جنب بیمارستان پارسیان پالک  11واحد 4

احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

اللی-جنب پارک دولت خیابان رودکی پالک 10
اهواز -کیانپارس خیابان  12شرقی نبش ماهور مجتمع حدیث
واحد 5
اهواز -زیتون کارمندی خیایان فاضل پالک 19

احداث شبکه هوایی

سوسنگرد  -خیابان جادری

احداث شبکه هوایی

رامهرمز  -طلقانی  2بلوار معلم

احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

80

زراس کاران

رضا طاهر پور

9163233237

 5برق 5 ,راه

فعال

10340055306

411195985693

1404/03/11

احداث شبکه هوایی

81

زیگورات بنای آنزان

روح اله کرمی کلمتی

9165129703

 5نیرو

فعال

14005785082

411498551315

1404/11/23

احداث شبکه هوایی

اهواز کوی نفت خیابان  20رسالت پالک 27
ماهشهر  -چمران فاز  2انتهای خیابان ولیعصر
دزفول -خیابان جهاد بین ابوریحان و  22بهمن پالک 465
کیانپارس خیابان پهلوان شرقی ساختمان آریا طبقه  6پالک 11
اصفهان -خمینی شهر ,اسالم آبادخیابان سعدی کوچه نور
نشاط 8
اهواز زیتون کارمندی خیابان فردوس پالک 126
اهواز -فلکه دوم کیانپارس نبش توحید شرقی مجتمع آریا
واحد 5
ایذه -جاده اصفهان کوچه شهید سیروس کاووسی

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

82

زاگرس پایکوب بهبهان

فرامرز بابلی

83

شهداد برج آتیال

فتاح احمدی

9129347577

84

شعله کاران بختیاری

حیاتقلی یزدان پناه

9163930272

 5نیرو

85

شگرد ابنیه تاراز

عیسی عسگری

9166812297

 5نیرو

فعال

86

ستاره کیهان خوزستان

مجید صفری

9163021598

 5نیرو

فعال

10420349655

87

سبز پوشان دز

حیدر گودرزی

9163410924

 5نیرو

فعال

10860622140

88
89

سپهر گستران بزرگ
بختیاری
صداقت بنای سردشت
صنعت برق سورنا

90

چابک روناش

91

طایفه گستر

92

عمران بتن مهال

تلفن

رتبه

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

 5نیرو

فعال

10420118570

411197591655

 5نیرو

فعال

14009779176

14009779176

فعال

10861616000

411356987564

14008869533

411657599898
411438175741
411196779995

علیرضا حقیقت

9166921986

 5نیرو

فعال

10861581277

411565798384

محمد نوروزی

9168374614

 5نیرو

فعال

10860659286

411348976891

علی بهشتی فر
قباد حموله
سید حسن معصوم

9163431429

درحال اخد رتبه

فعال

14010203954

14010203954

9163209129

 5نیرو

فعال

10860641191

411197194537

9165060699

 5برق  5تاسیسات

فعال

14004146900

411449679547

93

عمران بدیع خوزستان

فرشید افشار

9161185388

 5نیرو

فعال

10420071783

411197919957

94

عمران اطلس کارون

حمید دارابی

9132820117

 5نیرو

فعال

10861363355

411357473563

95

فاتح رهرو کینو

جواد عابدینی

9363706005

 5نیرو

فعال

14010432225

14010432225

96

فرداد کاران اکسین

فرزاد علی پور

9169152877

 5نیرو

فعال

148035005

411634471363

97

فتاح کاران اسپادان

حسین فتاح پور

9160386167

 5نیرو

فعال

14005627553

411496934615

98

فلک آسای جنوب

پویان نظر علی پور

9166019418

 5نیرو

فعال

10420259142

411196453395

99

قلعه عالی خوزستان

زاده

مسلم مسیح پور
بهداروند

9166917173

 5نیرو

فعال

10860935793

411333886911

اعتبار رتبه
1404/01/24
1404/02/28
1402/06/23
1403/07/10
1402/02/24
1402/07/20
1401/04/25
1403/07/12

*
1404/11/23
1399/11/05
1401/09/12
1400/09/03
1404/12/28
1402/10/16

1403/11/12

1403/04/01
1404/066/06

زمینه فعالیت
شبکه هوایی-ساختمانی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

آدرس
بهبهان -پشت شهرک طالقانی
تهران -مرزداران خیابان بهار کوچه یکم پالک 5
خرمشهر  -سازمان برق انتهای خیابان ,جنب  4واحدی
مسجدسلیمان -باشگاه مرکزی برج آرین طبقه اول
اهواز کیان آباد خیابان میاحی پالک 3
دزفول  -خیابان  45متری فتح المبین نرسیده به خیابان امام
خمینی کوچه خوشه چین
اهواز کوی نفت
دزفول سردشت شهر سالند خیابان فرعی خیابان امام خمینی
پالک 16
دزفول خیابان فردوسی نبش طالقانی
مسجدسلیمان -کوله شاپ روبروی لین  7ارتش
مسجدسلیمان -نفتک
اهواز -خیابان طالقانی ساختمان خردمند طبقه اول واحد 2
ایذه – حافظ جنوبی
دزفول سلمان فارسی بین انقالب و سید صبور پالک 280

احداث شبکه هوایی

اهواز -گلستان خیابان اسفند خیابان خرداد پالک 415

احداث شبکه هوایی

اهواز -کیانپارس انتهای  5شرقی ساختمان باران

احداث شبکه هوایی

اهواز  -کیانپارس خیابان مرداد شرقی مجتمع سامان

احداث شبکه هوایی

ایذه -خیابان فلسطین کوچه شهید جهان آرا روبروی پارک
الله

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

رتبه

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

100

قدرت سازان کرخه

بهرام شیخ دورق

9169400943

 5نیرو

فعال

10861089988

411356774579

101

کاران برزه مروارید

محمد داودی

9166911769

5نیرو 5تاسیسات

فعال

10861720710

411376711163

102

کاریز برج آرسام

خسرو پارسایی

9129284066

 5آب  5نیرو

فعال

14009074162

411658933411

کاوه ارحامی راد

9163232528

 5تاسیسات  5نیرو

فعال

10420326560

411387481919

کنشگران صنعت

103
104

اکسین
گسترش اوزان گستر
اندیمشک
اللی گسترش

105

مصطفی کوثری مهر

9367070195

 5نیرو

فعال

10860047507

411356457113

لطف اله کریمی

9165111149

 5نیرو

فعال

10860633131

411445869154

وحید کریمی

9165106441

 5تاسیسات  5ابنیه

فعال

14005469487

411493859713

107

مجتبی دشت آزادگان

محد جاللی

9163166993

در حال اخذ رتبه

فعال

10420063299

411198447534

108

منظره راه سازان آبادان

حمید خنفری

9163301557

 5نیرو

فعال

10860410384

411344438153

109

مهر صدف روستا

فرزاد رستمی

9161411717

 5نیرو

فعال

10860655736

411359939373

110

مبین فتح امیدیه

دحالوی

9163527033

 5نیرو

فعال

10860617379

411343895194

111

مهراب گستر کارون

غالم محمدی

9163350970

 5نیرو

فعال

10861947460

411419868517

112

مدائن تکنیک

عباس ماکنالی

9161424430

رتبه  5نیرو

فعال

10420122112

113

منصورین دزفول

خوزستان
مهدیه سازان پارس

106

آباد

محمد حسین بهشتی

1399/08/24

9161186455

رتبه  5نیرو

فعال

10861192068

411196784398

114

متین گستران میهن

هادی ساالری

9163929981

رتبه  5نیرو

فعال

10860855173

41153491555

115

نور آوران رشید لور

شاهین رشیدی فر

9161416132

 5نیرو

فعال

10420101735

411196713443

116

نیرو پیمان اندیمشک

پناه سگوند

9167306054

 5نیرو

فعال

10420099454

10420099454

117

نیرو آفرین بارز

وحید محقق

9166092217

 5نیرو

فعال

14007589050

411593456569

118

نگین کوهرنگ اروند

رضا خدادادی

9167000232

 5نیرو  5تاسیسات

فعال

14005214472

411517754797

نور پردازان اروند

119

پیشرو

120

وارگه سازان زاگرس

121

یاسان پویا خوزستان

فرد

سید جمال موسوی

9166319984

 5نیرو

فعال

10861376790

411419868415

سید ابراهیم حسینی

9168290180

 5نیرو  5آب

فعال

10420195763

411386571957

محمد نقی مهری
بابادی

9168844276

 5برق

فعال

14003992413

411454937345

اعتبار رتبه
1403/07/07
1401/12/08

1403/5/22
1404/06/24
1403/07/12
1402/06/22
1403/03/12
*
1404/12/23
1403/06/18
1404/01/21
در حال اخذ رتبه
1403/08/24
1403/07/15
1403/04/17
1401/08/30

1403/06/17
1404/02/15
1402/10/09
1405/01/22
1404/08/01
1403/07/22

زمینه فعالیت
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

آدرس
اندیمشک کوی والیت مجتمع زمین شهری بلوک 5
ایذه -جاده اصفهان ابتدای کوچه خواجه نصرالدین توسی
بهبهان چهار راه تختی به سمت امور آب ناحیه شرق بهبهان
شرکت کاریز برج آرسام
اهواز/زیتون کارمندی/خیابان فیلسوف پالک  134واحد 13
اندیمشک کوی لور خیابان آبان پالک 17

احداث شبکه هوایی

امیدیه خیابان شهید بدری

احداث شبکه هوایی

ایذه روستای کولفرح خیابان شهید سنجر کریمی

احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

سوسنگرد -خیابان کوی فرهنگیان
آبادان -میدان طیب  16پالک 70
دزفول -روستای زاویه مرادی ,جنب اداره بهداشت
امیدیه  -بلوار جانبازان جنب منازل کوی نیرو قسمت کارگری
فرعی سوم
آبادان -تانکی ابوالحسن خیابان بهمن  6پالک 49
اندیمشک -کوی فرهنگیان خیابان خواجه نصیر پالک 34
دزفول خیابان ابوالفضل
رامهرمز -منازل سازمان آب کوچه شهید زارعی

احداث شبکه هوایی

اندیمشک کوی لور خیابان ابوذر پالک 27

احداث شبکه هوایی

کوب لور خیابان نواب صفوی

احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی
احداث شبکه هوایی

شوشتر -فرهنگشهر خیابان عمار لین  3غربی
شوش شهرک دانیال منازل کارمندان بهزیستی ساختمان
نرگس طبقه اول واحد 1
آبادان ذوالفقاری  30متری ذوالفقار  16/1پالک 2214
اهواز گلستان خیابان اصفهان بین اقبال و نصرت مجتمع
محمد5
اللی-خیابان دریا پالک 77

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

تلفن

رتبه

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

9175200174

*

چشمه ساران قلعه

محمد صادق پیر

دختر

دهقان

2

احداث خطوط میرخط

ولی ماردی

9163710046

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

پیمانکاران قطع و وصل کنتور -وصول مطالبات
فعال

10680076481

411386777635

*

1

فعال

10420096490

411197615316

*

3

بنا برج اتحاد

امید کریمی

9168814911

*

فعال

14000076296

411396186615

*

4

منشور کاران

میثاق احمدی منش

9160578580

-

فعال

*

*

*

5

توان نیروی دژ

کاظم گودرزی

9167554930

در حال اخذ رتبه

فعال

10860612701

411196777656

*

6

تیران گستران سیراف

وحید قدیمی

فعال

10860440559

41375836693

1400/08/03

7

جلگه سبز شوش

8

رابط گستر گچساران

سید محمد رضا
موسوی
شکراله قدری

9163734701
9163453687

*

فعال

9166710868

*

فعال

10420042683

411197111894

*

41123758473

*

قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات
قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات
قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات
قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات
قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات
قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات
قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات
قطع و وصل کنتور-
وصول مطالبات

یاسوج  -شصت متری روبه روی درب مدرسه
بهبهان -روستای منصوریه
مسجد سلیمان -سه راهی مخابرات -جنب بانک ملت
مسجد سلیمان -نفتک سه راهی تلخاب منازل اداره برق پالک
3
دزفول -میدان شیخ مرتضی انصاری جنب کتابخانه مخبر
ماهشهر-فاز  4بوستان یک
شوش  -خیابان بدر پالک 54
گچساران

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

رتبه

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

پیمانکاران انرژی های تجدید پذیر
1

آرتان انرژی

کریمی-رسولی فر

9109307448

ندارد

فعال

14005121366

411494819614

*

نیروگاه خورشیدی

کیانپارس موحدین غربی فاز  3پالک 74

2

کوشا فرآیند جنوب

رضا فروتن منش

9163081588

ندارد

فعال

*

*

*

نیروگاه خورشیدی

اهواز – خیابان دکتر شریعتی ,نبش شهید عظیم پالک 915

3

ژرف سپنتا ایده آل

احسان حمیدی

9161133604

ندارد

فعال

*

*

*

نیروگاه خورشیدی و بادی

4

سوالر انرژی آوان

احمد ریاحی پور

9104566415

ندارد

فعال

*

*

*

نیروگاه خورشیدی

دزفول 45 -متری فتح المبین نبش خیابان مقاومت 6

5

سازه گستر تمبی

مجید سواری

9139880939

ندارد

فعال

*

*

*

نیروگاه خورشیدی

ایذه -خیابان دارالشفا بن بست غفاری

6

یگانه سروش جاوید

نعمت اله کوچکی

9358750496

ندارد

فعال

*

*

*

نیروگاه خورشیدی

7
8
9
10

تندر نیروی اروند
جنوب
نیرو آفرین بارز
جویندگان نور
سردشت
صنعت طالیی برق

پوریا عباسی

9359950933

 5نیرو

وحید محقق

9166092217

 5نیرو

احمد مرادی

9012506487

سجاد کایدانی

9169235310

 5نیرو  5تاسیسات
تجهیزات
ندارد

فعال

10980248637

411388538687

فعال

14007589050

411593456569

فعال

10860656999

411368617419

فعال

*

41144771839

1401/11/09
1404/02/15
1403/06/29

*

نیروگاه خورشیدی
نیروگاه خورشیدی

اهواز -دانشگاه شهید چمران -مرکز علم و فناوری طبقه 2
واحد 39

اهواز دانشگاه شهید چمران خیابان بیات فر مرکز رشد
دانشگاه سوله  1اتاق 11
آبادان مجتمع تجاری الماس جنوب طبقه اول واحد 128
شوشتر -فرهنگشهر خیابان عمار لین  3غربی

نیروگاه خورشیدی

خوزستان -سالند روبروی پمپ بنزین

نیروگاه خورشیدی

شوشتر-میدان  15خرداد خانه برق شوشتر

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

رتبه

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

پیمانکاران واحد ساختمانی
1

آزما سازه عصر

مهرداد کریمی

9357864741

 5ابنیه

فعال

10860767403

10860767403

1403/08/19

ساختمانی

اهواز -کوی ملت خیابان  2دانیال پالک 3
مسجدسلیمان -پایین تر از سه راهی سی برنج روبروی تاکسی

2

ویال سازه آپادانا

اسفندیار رضایی

9163807525

 5ابنیه

فعال

*

*

*

ساختمانی

3

چنار قباد اهواز

مرتضی کیانی

9163118746

 5ابنیه

فعال

10860760504

411195847493

*

ساختمانی

اهواز – شهرک ملی حفاری خیابان فتح  7پالک 23

4

نیکو پارس گیتی

رحمت اهلل نیک بخش

9166167138

 5ابنیه  5تاسیسات

فعال

10420285537

411373198979

*

ساختمانی

اهواز -آسیاباد نبش خیابان  4کارون روبروی بانک صادرات

5

عمران متین ایرانیان

علیرضا عیدی پور

9163060652

 5ابنیه

فعال

6

جلگه گستر یاشار

البوکرد

9169208237

 5ابنیه

فعال

ساختمانی
*

ساختمانی

8

یکتا صنعت هوشمند

بهمن طاهری

9166810379

 5ابنیه

فعال

*

ساختمانی

9

کمانه جنوب

افشین کیانی

9163116906

 5ساختمان

فعال

*

ساختمانی

*

ساختمانی

10860888087

411333351985

10

برج سازان بلوطک

کاووسی

9163132451

 5ابنیه

فعال

10420132900

411197388114

12

پرشین فجر صبا

زهرا ربیعی

9166189296

 5ابنیه

فعال

10861196325

411355494759

13

رایمند بامداد شمس

9129347577

 5نیرو  5ابنیه

غیر فعال

14007480873

411573916358

14

ارکان سازه پاسارگاد

9121882252

 5ابنیه

فعال

14004487421

411477759476

مهرزاد احمدی
نورالدین وند
حسین خسروی پور

تلفنی

ساختمانی

*

اهواز – فوالدشهر خیابان سوم پالک 44

ایذه -خیابان حافظ جنوبی کوچه بن بست کیان

اهواز -زیتون کارمندی ملی راه نبش خیابان فرشید  1مجتمع
عرفان

احداث شبکه هوایی

اهواز -زیتون کارمندی خیابان هدایت پالک 148

ساختمانی

خرمشهر -بلوار ایران زمین -کوی جم 2پالک 430

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

رتبه

وضعیت

1

رحمت کشان کارون

فردین چنگلوایی

9166711113

-

فعال

2

آرمان صنعت شوش

رحیم ماضی پور

9169186733

-

فعال

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

پیمانکاران هرس درختان
10420109878

411197585674
411355486455

*

هرس درختان

بهبهان-روستای قالند

هرس درختان

شوش -خیابان المهدی پالک 28

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

رتبه

1

آی بال جنوب

مهدی اسفندیاری

9163906059

-

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

پیمانکاران خط گرم
پیمانکاران تعمیرات و اورهال ترانسفورماتور و بارگیری
فعال

14000196969

411397884847

*

بارگیری ترانس

اهواز -زیتون کارمندی خیابان زاهد پالک 73

2

احداث خطوط میرخط

ولی ماردی

9163710046

فعال

10420096490

411197615316

*

بارگیری ترانس

بهبهان -روستای منصوریه

3

اطمینان کار رامهرمز

جمشید شیرانی

9166924121

فعال

10860399587

411339611534

*

بارگیری ترانس

رامهرمز  -پارک شهدا خیابان شهید برون پالک 19

4

آرمان صنعت شوش

رحیم ماضی پور

9169186733

فعال

*

411355486455

*

بارگیری ترانس

شوش -خیابان المهدی پالک 28

آرمان عمران دشت

5

-

بارگیری ترانس

سوسنگرد  -کوی والیت خیابان اول

تعمیرات ترانسفورماتور و

خرمشهر -کوی طالقانی سیمتری اروند بین تیر و شهریور

اورهال

پالک 98
ایذه  -خیابان حر جنب بیمارستان مسکن مهر

احمد بوعذار

9165109857

-

فعال

14005031803

411497587769

*

6

ایمن ساز برق خرمشهر

محمدعلی شبانکاره

9168183467

-

فعال

*

*

*

7

انشان گستر کارون

سعید عالیپور

9168911622

-

فعال

10860867680

*

*

بارگیری ترانس

8

الماس سازه کارون

رحیم زارع

9161714244

-

فعال

*

*

*

بارگیری ترانس

دزفول دز آب خیابان باهنر

9

تاراز اکسین سپهر

عدل

9166007098

فعال

14004774972

411476961513

1400/07/10

بارگیری ترانس

اهواز -زیباشهر انتهای خیابان شهید ممبینی پالک 75

10

تیران گستران سیراف

وحید قدیمی

9163734701

فعال

10860440559

41375836693

1400/08/03

بارگیری ترانس

ماهشهر-فاز  4بوستان یک

11

پایه کوب هفتگل

قیصر کیوان نصب

6143582039

-

فعال

*

411365566787

بارگیری ترانس

هفتگل  -کوی حزب اله کوچه احمد مکوندی

12

راست راه جنوب

شهریار شیرالی

9166915262

-

فعال

10420117773

411197515698

*

بارگیری ترانس

رامهرمز  -طلقانی  2بلوار معلم

13

زاگرس توان انرژی

اشکان بویری

9163215725

-

فعال

*

تعمیرات ترانسفورماتور

14

هومن صنعت خوزستان

هومن باقری

9168815581

-

فعال

14005948835

411514974394

*

15

منشور کاران

میثاق احمدی منش

9160578580

-

فعال

*

*

*

16

نیرو آفرین بارز

وحید محقق

9166092217

 5نیرو

فعال

14007589050

411593456569

17

نوروز پیمان

حمید نوروزی

9161111419

 5تاسیسات  5نیرو

فعال

*

*

18

نیروروان هشتگرد

کرخه

کوشا گران ترانس

20

ابراهیم صفوری
ارمندی

9122685962

احمد امیدی

9031126400

21

حیات نیروی برق

مصطفی حیاتی

9161521215

22

کنترل صنعت بهراد

منوچهر نغلی

9166722940

23

مبدل قدرت دزفول

محمد علی خیر

9166440133

24

جلگه سبز شوش

25

یاران سازان اندیمشک

26

ساورز صنعت دهدشت سید امین موسویان فر

جنوب

سید محمد رضا
موسوی
سردار هادی نیا

-

-

فعال

*

*

1404/02/15

*
*

اهواز -بلوار مدرس شرق بعد از میدان تپه شهرک صنعتی
شماره  4خیابان سازندگی پالک 27

تعمیرات ترانسفورماتور

اهواز -چهارشیر شهرک صنعتی شماره  1فاز  2پالک 11

بارگیری ترانس -نصب

مسجد سلیمان -نفتک سه راهی تلخاب منازل اداره برق پالک

ترانس

3

تعمیرات ترانسفورماتور

شوشتر -فرهنگشهر خیابان عمار لین  3غربی

تعمیرات ترانسفورماتور

ایذه -خیابان شهید رجائی

تعمیرات ترانسفورماتور

تهران بلوار صادقیه بهار جنوبی خیابان ارم بن بست نسیم
پالک 12
شوشتر سه راهی شلیلی تعمیرگاه ترانس

فعال

*

*

*

تعمیرات ترانسفورماتور

فعال

*

*

*

تعمیرات ترانسفورماتور

فعال

*

*

*

بارگیری ترانس

بهبهان  -انتهای بلوار شهید عبدالهی پالک 633

فعال

*

*

*

تعمیرات ترانسفور ماتور

دزفول جاده شوشتر شهرک صنعتی شماره  2خیابان تالش 5

9163453687

*

فعال

10420042683

411197111894

*

بارگیری ترانس

9169415379

-

فعال

*

*

*

بارگیری ترانس

9173442261

-

فعال

*

*

*

تعمیرات ترانسفورماتور

بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  .سایت  1تالش
 1غرفه 20

شوش  -خیابان بدر پالک 54
اندیمشک کوی لور بلوار شهدای  4آذر خیابان شهید طافی
پالک 10
کهگیلویه و بویر احد – دهدشت کیلومتر یک جاده چرام

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

1401/05/05

معاونت مهندسي
لیست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع برق خوزستان در رشته های مربوطه
پیمانکاران احداث شبکه هوایي
ردیف

شرکت /پیمانکار

مدیر عامل

تلفن

رتبه

وضعیت

شناسه ملی

شناسه اقتصادی

اعتبار رتبه

زمینه فعالیت

آدرس

پیمانکاران مشاور

1

غدیر نیرو آریا

شیبان سلطانمرادی

8318381409

 3توزیع نیرو

فعال

10102275496

411155481671

2

بهراد

احمدرضا صافی

031-32332577

 3توزیع نیرو

فعال

10260288862

411171974953

3

تام یار نیروی پرتیکان

فاطمه موسوی

031-33377966

 5تاسیسات  5نیرو

فعال

14004655400

411475974883

4

محب نیرو

کامران صدریه

071-32344417

فعال

10860108637

411168686499

5

اندیشمند شمالغرب

سید وحید معتمدی

024-33456450

فعال

10460083263

411134638618

6

معیار توسعه نیرو

احمد مسلمی

021-44467033

فعال

10102445077

411115496483

7

غرب نیرو

صادق خلیل نژاد

021-88902461

فعال

10101336048

411133113396

8

توان افروز جام

مهران کاوه

021-44155845

فعال

10320408535

411384381835

 3انتقال نیرو  1توزیع
نیرو
 3انتقال نیرو 2
توزیع نیرو
 3توزیع نیرو
 2انتقال نیرو 3
توزیع نیرو
 5نیرو 5-ارتباطات

1400/05/04

1401/05/16

1399/03/03

1399/10/30

1399/12/30

1396/09/16
1399/08/30

1402/03/04

مشاور

مشاور

اصفهان -خیابان شمس آبادی چهارراه طیب کوی رسالت
مجتمع بهراد()58555/10/96

مشاور

اصفهان -چهار باغ پایین خیابان جامی کوچه هنگامه پالک 10

مشاور

شیراز-خیابان قصر دشت روبرو کوچه 19

مشاور

زنجان -علو پایه عارف اصلی پالک 4569

مشاور

تهران -اتوبان اشرفی اصفهانی خ  22بهمن خ احمدی پالک 40

مشاور

مشاور

تهران -خ ولیعصر پایین تر از خ استاد مطهری خ نوروزی پالک
54
تهران -خیابان آیت ا ...کاشانی خیابان آشوری کوچه بستان
پالک 3

" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مسئول واحد پیمانکاران
" ارائه گواهینامه صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي هنگام اخذ قرارداد به کارفرما الزامي مي باشد ".

مدیر دفتر کنترل برنامه وپروژه

معاونت مهندسي

