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22912859www.Arta-Asa.cominfo@arta-asa.com-22909596021-021انتقال نیرو-معابر-چراغ های خیابانی-طراحی و تولید دکل های مخابراتی فوالدیرزگار موالنیآرتا سازه آرشین1

88536451razieh_jadidi@yahoo.com-88536451021-021سازنده برج های انتقال نیرو و سازه های فلزیحامد صوفی پورآریانا سازه یاشیل2

طراحی و ساخت برجهای انتقال نیرو، مخابراتی و سازه های پستعلی رخصتیپارس دکل گستر3

086-33553334

086-33553588-9

086-33554390-9

086-33553335www.parsdakal.compars_dakal@yahoo.com

3166www.parssakhtar.cominfo@parssakhtar.com-3166041-041 خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع نیرو و نیروگاه های تولید انرژیEPCاجرای جلیل نواده اباذر صحرائیپارس ساختار4

44761788www.persian-sazeh.cominfo@persian-sazeh.com-85021-44761778-021ساخت و اجرای دکل های انتقال نیرو و پستهای برقمهدی مهریپرشین سازه پرتو5

محمد مسعود کلباسی انارکیتجهیزات و سازه های انتقال سمنان6
انجام محاسبات،طراحی و ساخت سازه پستهای فشار قوی و برج های انتقال نیرو مشبک 

و تلسکوپی در تمام ولتاژها
021-22016106-7021-26230755info@semnantse.com

7
خدمات رایانه ای پردازشگران عصر 

اطالعات
مریم قربانی مقدم

تولیدکننده دکل های انتقال نیرو، پست های فشار قوی، دکل مخابراتی، سوله و سازه 

های فلزی
021-38995021-38995www.mdp-co.netinfo@mdp-co.net

عبدالرضا کالنتریدکل سازان کالن8
طراحی و تولید دکلهای انتقال نیرو و مخابراتی، استراکچرهای پست و نیروگاهی، گالوانیزه 

گرم
 086-33573271-2 086-33573273www.dspigroup.irkalan77_co@yahoo.com

88687928www.yasantower.cominfo@yasantower.com-88694115021-021برجهای انتقال نیرو و مخابراتیمحسن فارسیسازه های فلزی یاسان9

36690444www.santal.irinfo@santal.ir-36690222041-041تولید انواع سیم و کابل و تیرهای بتنی برقپورآسیابیسازه های نوین بتنی تبریز10

88706997www.merik.irinfo@merik.ir-88708830021-021تولید خدمات گالوانیزه گرممهیار متفکری نژادشیمی فرآور مریک11

طراحی و مهندسی و تولید برجهای انتقال نیرو، تلسکوپی و گالوانیزه گرم قطعاتغالمرضا قاسمی کنگانصنایع فلزی هامون سازه12
021-88884198

021-88791149
021-88789507www.hamoongroup.cominfo@hamoongroup.com

(01)سازندگان دكل انتقال 
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(01)سازندگان دكل انتقال 

 88517192www.gamarak.cominfo@gamarak.com-88517193021-021طراحی و تولید برجهای انتقال نیرو و سازه های فلزی پستهای فشار قوینصراله رهنماصنعتی گام اراک13

علی فتوره چیفراگستر بیستون14
، طراحی، تولید و ساخت کلیه EPCساخت برجهای انتقال نیرو بصورت کلید در دست 

پایه های روشنایی و گالوانیزه گرم (تلسکوپی ـ مشبک)برجهای انتقال نیرو 
021-88613300021-88033086www.fgbco.cominfo@fgbco.com

32284884www.maziyarsanat.cominfo@maziyarsanat.com-35155000011-011تولید انواع لوازم خطوط انتقال نیروی برق امین باباجان زاده صورتیمازیار صنعت بابل15

حیدر شوکتی پورثانیمهندسی هاتل16
تولید سازه های فلزی خطوط انتقال نیرو و پستهای فوق توزیع برق و سیستمهای 

نگهدارنده کابل

021-88405135

021-88448185
021-88407306www.huttell.cominfo@huttell.com
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