شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
تاریخ اعتبار تا

لیست پیمانکاران تشخیص صالحیت شده ( اصالحی ویرایش سه )1399/05/01 -
گواهینامه صالحیت پیمانکاری
ردیف

کد پیمانکار

نام پیمانکار

1399/06/31

گواهینامه صالحیت ایمنی
مجوز فعالیت

سطح فعالیت پیمانکار
شناسه ملی

تاریخ اعتبار

شماره گواهینامه

تاریخ اعتبار

صاحبین مجاز عقد قرارداد

1

770283

شرکت بتانیر

دو

10780051339

1401/01/22

9667

1399/03/22

دارد

محمدحسن بختیاری

2

770564

شرکت براق

سه

10780069307

1401/04/03

23566

1400/10/14

دارد

محمدرضا ارباب

3

770684

شرکت پویا خدمات

سه

10780081518

1403/05/23

32556

1399/11/06

دارد

محمد حسن یوسفی

4

771370

شرکت مهندسین باختر مشاور(مباشر)

سه

10780052990

1400/04/17

45134

1398/12/27

دارد

جلیل پیری

5

771535

شرکت کیان نیرو اراک

دو

10103213663

1400/05/21

1397

1400/01/27

دارد

ابوالقاسم مشایخی

6

771602

شرکت اراک نیرو آرا

سه

10780071528

1398/11/21

32638

1399/11/07

موقت

مهربد رضوانی

7

771604

شرکت نورآوران نیرو

سه

10260099126

1399/03/27

17768

1400/04/12

موقت

شهرام افشاری

8

771859

شرکت توان گستران نصر اراک

سه

10780125014

1401/03/31

3442

1399/04/28

دارد

علی محسن آبادی

9

772543

شرکت برق صنعت قدیمی

سه

10780128207

1402/10/15

30284

1400/03/27

دارد

مهدی فرجی و سعید قدیمی

10

888009

شرکت رعد ترانس اراک

سه

10780076007

1399/06/25

34290

1399/11/28

دارد

سعیدنذرمحمدی

11

772983

شرکت برق میکائیلی دلیجان

دو

14003042637

1398/11/01

8412

1400/04/12

موقت

امیرمیکائیلی

12

771413

پیمانکاری برق نقی عبدی

سه

0620177799

1402/02/17

14804

1400/06/22

دارد

نقی عبدی

13

771904

شرکت فرینه صنعت پارسه

سه

10780125910

1402/11/23

29125

1400/12/19

دارد

بختیار نبی پور

14

770695

شرکت صنایع برق فرهاد نیمور

سه

10780018755

1399/07/03

20688

1399/07/01

دارد

15

771587

شرکت خدمات کیانجو برق

دو

10861385092

1399/4/22

14125

1400/06/16

دارد

خلیل باقری

16

774551

شرکت برسام آسا نیرو

دو

14004348827

1401/11/03

33162

1399/11/33

دارد

سیدعلی مقدسی

17

772691

شرکت ابتکارسازان برق ساوه

دو

14000029321

1399/02/28

22747

1400/10/03

موقت

حمید سلیمی یا رضا مرادیان

18

775496

شرکت شهاب نیروآسیا

سه

14004396959

1399/03/11

23718

1400/10/15

موقت

علی معصومی

19

772643

شرکت بافق گسترساوه

سه

10861243193

1400/04/24

16474

1400/07/15

دارد

عباس بخش محمدلو

20

772076

شرکت تابش نیروی مرکزی

دو

10861680574

1399/04/22

33957

1399/11/23

موقت

ابوالفضل گل محمدی

21

772565

شرکت دلیجان نیرو

سه

10780017579

1399/03/29

34956

1399/08/13

موقت

مجید صادقی

22

772287

شرکت رعد گستران کمره

دو

10861149019

1399/06/28

30157

1399/10/09

دارد

محسن نجاری

23

770599

شرکت نیروسازان صاعقه

دو

10780093795

1399/07/08

11397

1400/05/13

دارد

حسن ذکایی

24

774788

شرکت اطلس روشان اراک

دو

14004049570

1398/12/01

12853

1400/05/31

موقت

انیسه شیخی

25

772273

شرکت بهینه توان اراک

سه

10780135627

1399/07/13

33623

1399/11/17

دارد

جالل کریمی

26

800238

شرکت سیما برق اراک

دو

10780086945

1399/08/10

35036

1399/12/05

دارد

غالمرضا عبدی

27

772564

شرکت ژرفا نیرو اراک

سه

10780150431

1402/02/23

30297

1399/10/10

دارد

علی سلطانی و محمد سلطانی

28

774070

شرکت بهداد توان آذری ن

دو

14006001430

1399/07/12

23315

1400/10/10

دارد

میثم رستمی و مسعود محمدی
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فرهاد آشوری  -فضل اله
آشوری

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
تاریخ اعتبار تا

لیست پیمانکاران تشخیص صالحیت شده ( اصالحی ویرایش سه )1399/05/01 -
گواهینامه صالحیت پیمانکاری
نام پیمانکار

ردیف

کد پیمانکار

29

774080

شرکت آرشا برق آرتین مرکزی

گواهینامه صالحیت ایمنی
مجوز فعالیت

سطح فعالیت پیمانکار

تعمیرات سطح  3پست

1399/06/31

شناسه ملی

تاریخ اعتبار

شماره گواهینامه

تاریخ اعتبار

صاحبین مجاز عقد قرارداد

10780157778

1399/05/06

41301

1398/12/05

موقت

افشین یاوری

30

774546

شرکت آفاق نیروبرق ساوه

دو

14005667283

1403/01/10

2317

1400/02/08

دارد

بهرام ارجمند

31

772451

شرکت ابتکارپویای ساوه

سه

10860130350

1399/08/19

3553

1400/02/17

دارد

سیدصادق امیرسیافی

32

772397

شرکت توان رسان ساوه

سه

10860139460

1399/09/04

9248

1400/04/22

دارد

احمد جلیلی یا هادی شهبازی

33

770021

شرکت توان نور شازند

دو

10861580525

1399/09/04

28384

1399/02/08

دارد

محمدحاج مرادی

34

774222

شرکت ساعی صنعت توان مهر

دو

14006048054

1399/06/28

21393

1400/09/17

دارد

محمدرضالعلی

35

774942

شرکت آزمون طرح تابان

14005595450

1399/12/11

3679

1399/02/06

دارد

معراج کلهر  -مسعود مقصودی

36

771988

شرکت رعدآسای نیروی خمین

دو

10780043374

1399/03/11

15873

1400/07/08

موقت

عباس عابدی

37

770317

شرکت تدبیرگران اراک

دو

10780069286

1399/11/14

23509

1398/12/12

دارد

حامد فراهانی

38

772844

شرکت ابتکارسازان خط گرم باختر

خط گرم

--

--

11508

1400/5/14

دارد

امین ناصر یا ابوالفضل افشاری

39

770409

شرکت ظفرنیروی ساوه

سه

10861384851

1400/02/26

21283

1400/09/16

دارد

یعقوب شارقی

40

773328

شرکت پارسیان انرژی ساوه

دو

14003824780

1399/12/03

22754

1400/10/03

دارد

مهدی فضائلی

41

772409

شرکت کیهان برق اراک

دو

10780117347

1400/04/18

218

1399/01/07

دارد

محمدنبی نظری

42

772522

شرکت شبکه سازان چیچست

دو

10780149760

1400/03/31

14770

1400/06/26

دارد

محمد نذرمحمدی

43

775307

شرکت الکترو ابتکارمهرآسا

دو

14005111376

1399/12/11

5/461

1399/01/13

موقت

44

800240

شرکت پردازش نیرو نوین

دو

10861354691

1400/07/16

23285

1398/12/09

موقت

بهزاد کمالی

45

775420

شرکت جهان نیرو میبد

دو

14003830986

1400/02/09

22375

1398/11/28

دارد

حسین روحبخش

46

775396

شرکت تابش آفرینان شاخص مرکزی

14006371255

1400/05/09

12526

1399/04/13

دارد

فتح اله رضائیان

47

770384

شرکت برق گستر خمین

دو

10960019014

1400/10/26

20292

1400/09/04

دارد

عباس کرمی وجابر رحیمی

48

773800

شرکت شبکه سازان رعدباختر

خط گرم

14004780876

--

11971

1400/05/19

دارد

49

775495

شرکت برق افروزان آتیه نگار

سه

14007315831

1400/10/12

30079

1399/10/08

دارد

مهران یوسفی و امید صحرائیان

50

775766

شرکت دیبا هوشمندبرق صنعت شهر

خط گرم

--

--

5/122

1399/06/25

موقت

میثم شیخی و وحید اخالصی

51

771402

شرکت پرتو خطوط سازان

دو

10780021126

1400/10/09

36882

1399/12/25

دارد

حسن غالمی

52

775976

پیمانکاری بهروز منصوری گواری

دو

0535083661

1400/11/01

5588

1400/03/09

دارد

بهروزمنصوری گواری

53

772722

شرکت راد پویان برق میهن

دو

10780120081

1400/11/11

5/83

1399/05/24

موقت

علی رضا جدیدی

54

776130

شرکت پارسیان برق کارپیشه

یک

14005800546

1400/03/30

9220

1399/07/01

موقت

علیرضا صفری

55

772120

شرکت شایان برق

دو

10780054399

1399/08/20

35421

1399/12/09

دارد

محمد بیرانوند

56

776350

شرکت دهناد توان گستر دنا

دو

14007918583

1401/11/02

7797

1400/04/05

دارد

بهنام خداوردی

زمینی

تعمیرات سطح  2پست
هوایی

تعمیرات سطح  2پست
هوایی
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صالح سعیدی و احمدرضا
فروزنده

محمد قنبری و محمد
نذرمحمدی

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
تاریخ اعتبار تا

لیست پیمانکاران تشخیص صالحیت شده ( اصالحی ویرایش سه )1399/05/01 -
گواهینامه صالحیت پیمانکاری
ردیف

کد پیمانکار

نام پیمانکار

1399/06/31

گواهینامه صالحیت ایمنی
مجوز فعالیت

سطح فعالیت پیمانکار
شناسه ملی

تاریخ اعتبار

شماره گواهینامه

تاریخ اعتبار

صاحبین مجاز عقد قرارداد

57

776877

شرکت فراز صنعت نیروی رادمان

دو

14007637014

1401/04/31

5/436

1399/02/28

موقت

امیر اسدی حیدری

58

776800

شرکت اطلس برق پویش

دو

14007570520

1401/10/8

4105

1401/02/20

دارد

پیمان خسروی

59

776023

شرکت پیمان فنون آبتین

دو

10320353269

1401/08/13

152873

1400/06/13

دارد

پیام صمیمی فر

60

776581

شرکت نیرو صنعت نسیم

دو

10380421550

1402/11/03

129327

1398/07/04

موقت

سیدحسین وارسته

61

777080

شرکت نگارنثر مهر

یک

14007559101

1401/10/30

--

1398/10/12

موقت

احمدحسنیه فراهانی

62

777483

شرکت برق صنعتی هادی نیم ور

یک

14000049029

1400/11/09

8599

1399/06/25

موقت

صادق قربانی

توضیح اینکه شرکتهای فوق می توانند در سطح استان مرکزی بعداز اخذ مجوزهای مربوطه اقدام به فعالیت نمایند .
توجه :سطوح فعالیت پیمانکار فقط شامل موارد زیر می باشد و پیمانکاران در سطوح تعریف شده مجاز به عقد قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و متقاضیان برق بوده و اجرای پروژههای
متقاضیان برق الزاما" پس از تایید در سامانه مدیریت پروژههای نیرو رسانی امکان پذیرمی باشد .

سطح یک  :اجرای شبکه فشارضعیف و شبکه روشنایی معابر بعالوه خدمات مشترکین و دفاتر روستایی
سطح دو  :اجرای خدمات سطح یک  +اجرای شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و نصب و راه اندازی پستهای هوایی
سطح سه  :اجرای خدمات سطح دو +نصب و راه اندازی پستهای زمینی
سطوح تعریف شده دیگر فقط درمحدوده تعریف شده مجوز اجرای فعالیت دارن د  :تعمیرات سطح  2تعمیرات پستهای هوایی  -تعمیرات سطح  3تعمیرات پستهای زمینی  -خط گرم

صفحه  3از 3

