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در زمینه مترو، تراموا و ...رضا جواهرياحداث و توسعه ریلی مپنا1 EPC اجراي پروژه هاي حمل و نقل ریلی به صورت
026-36186267
021-23154188
021-23154063

021-22923873www.mapnamrc.cominfo@mapnamrc.com

نیرو، مخابرات، ساختمانکاظم حاجی پوراطلس افروز شرق2
051-37268999
051-37272222
051-37282222

051-37268998www.atlasafrooz.iratlas.afrooz.co@gmail.com

37272222-051طراحی و اجرا در زمینه برق، تاسیسات و ...محمدجواد استیرياطلس سازه همگام3
051-37268999051-37268998atlassaze_hamgam@yahoo.com

biabani.m@gmail.com 33475624-33475956044-044پیمانکاري برقحسن زنجیرهافق نیرو استیل4

86031952-021طراحی، نصب، اجرا، تست و راه اندازي و تامین تجهیزات مطابق با خواست کارفرما در زمینه برقروزبه تمیزکارآذرخش سانیار سازه5
021-88767353021-86031952azrs.co@gmail.com

biabani.m@gmail.com 33436602-33436601044-044پیمانکاري برقداود خلیل لوآرتا گستر تاجواره6

88344176-021پیمانکار عمومیمحسن پهلوان زادهآرمان نیرو توسعه7
021-88345201021-88316039www.armanir.irarmanir5400@gmail.com

34400146bornabargh@yahoo.com-5031-34400144-031مجري کلیه پروژه هاي توسعه، بهسازي و بهره برداري شبکه هاي توزیعفرج اصغريبرنا برق اصفهان8

88490577www.dbc4int.cominfo@dbc4int.com-88490688021-021ارائه خدمات نظارت عالیه پیمانکاري احداث ساخت خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع و ....امیر احمدي مطلقبین المللی سنگ بناي طرح و ساخت9

44839938pasmap.co@gmail.com-44839481013-013برق، ابزار دقیق و مکانیکعلی ربويپایدار صنعت ماهان پارس10

37268998www. partoochakhmagh.compartoo.toos@chmail.ir-37273333051-051طراحی و اجرا و مشاوره در زمینه شبکه هاي توزیع، روشناییعلیرضا عبیريپرتو چخماق طوس11

33790583-024تولید انواع ترانسفورماتورهاي توزیع و فوق توزیع روغنی و خشک رزینیمجتبی شمسیترانسفورماتور توزیع زنگان12
024-33791372024-33790541www.transfozangan.comtitz@irantransfo.com

37272726www.paeco.irinfo@paeco.ir-37272727035-035صنایع روشنایی- صنایع الکترونیک- صنایع مونتاژ بردهاي الکترونیکهادي خبیري پورتعاونی تولیدي پیشگامان عصر ارتباطات یزد13
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66859228www.tap-elec.iren.nirad.co@gmail.com-66859286021-021پیمانکاري برقمحمد محسن اتحادتوان احداث پارس14

45847162www.tggco.irinfo@tggco.ir-1031-45847160-031پیمانکاري شبکه هاي توزیع برقمحمد اعتضاديتوانیر گستر گرم15

48076001www.parsianrail.cominfo@parsianrail.com-48076911021-021پیمانکار عمومی پروژه هاي صنعتی بصورت EPCعلی عادلیتوسعه ریل نیروي پارسیان16

36255446-031بازرگانی و اجراء پروژه هاي برق رسانیمجید شریعتی ورنوسفادرانیحکمت توان زاینده رود17
031-36255448

031-36255446
031-36255448www.hekmattavan.irhekmattavan@gmail.com

32221353www.itass.iritass@iran-transfo.com-52024-32221347-024کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با انواع ترانسفورماتور و تجهیزات آنیداهللا علی آباديخدمات پس از فروش ایران ترانسفو18

22619363WWW.Peymabargh.comJannatian@peymabargh.com-22619350021-021مدیریت و اجراي پروژه هاي کلید در دست در زمینه خطوط و پست هاي انتقالمتین جنتیانخدماتی احداث خطوط و پستها پیمابرق19

22578816www.dayhim.cominfo@dayhim.com-22578815021-021پیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههاي برقسید محسن جاللی موسويدیهیم فرافن20

89783028www.sanirco.comsamanniroo.info@gmail.com-42693314021-031تولید انواع کات اوت و المنتمحمدرضا یدويسامان نیرو سپاهان21

44502171www.sebka.irinfo@sebka.ir-7021-44567266-021پیمانکاري برقحیدر قوامیسرآمد برق کارکنان امیرافراز (سبکا)22

88376038www.sabainv.cominfo@sabainv.com-88376037021-021سرمایه گذاري و مشارکت در طرح هاي و پروژه هاي تولیدي و خدماتیجعفر جوالسرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا23

44190767-44195703021-021آزمون و کالیبراسیونعلی رهبري مهرسنجشگران میزان ابزار24 -
www.samalab.coinfo@samalab.coداخلی 116

،پستهاي موبیل، پست کمپکت، نیروگاه هاي تولید پراکنده و دیزل ژنراتور، محسن شادمانصانع شرق25 LV،MV تابلوهاي
35243522www.saneshargh.irinfo@saneshargh.ir-35243522051-051تسویه خانه هاي آب و فاضالب(ثابت و متحرك)

34765235www.atrin-t.cominfo@atrin-t.com-34768788041-041پیمانکاري برق- رتبه نیرومحمد عظمائیصنایع آترین تبریز26
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ساخت برجهاي انتقال نیرو بصورت کلید در دست EPC، طراحی، تولید و ساخت کلیه برجهاي علی فتوره چیفراگستر بیستون27
پایه هاي روشنایی و گالوانیزه گرم 88033086www.fgbco.cominfo@fgbco.com-88613300021-021انتقال نیرو (تلسکوپی ـ مشبک)

43858803fardadenergy@gmail.com-48620021-021نیرو (روشنائی معابر و جاده ها)-تاسیسات و تجهیزاتمحسن رحیمیفرداد انرژي سبالن28

42245759-42239387071-071امور پیمانکاري مربوط به توزیع نیرو (برق رسانی)حیدر باقريفردوس بناي ماهور29
ferdos1395co@gmail.com

heydarbagheri68@gmail.com
behrouz.shams58@gmail.com

5almasniro@yahoo.com-42520192-5066-42520192-066طرح و اجراي پروژه هاي نیروگاهی و پروژه هاي تولید و انتقال و توزیع برقمهدي اسداله پورفنی مهندسی ارتباطات الماس نیرو30

34598266www.mobaco.irmobinbargh1396@gmail.com-5031-34598261-031مشاوره، نظارت، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت طرح در پروژه هاي صنعت برقمسعود کاظمیفنی مهندسی مبین برق اصفهان31

37779119www.hematkaran.cominfo@hematkaran.com-37777088031-031فنی و مهندسی برقمنصور آقاکبیريفنی مهندسی همت کاران32

35413155www.egecotop.iregecotop@gmail.com-35417870041-041پیمانکار نیرومیالد عباس زاده اصلفنی و مهندسی انرژي گستر33

35601878behinco.54898@gmail.com-35601878031-031طراحی، تامین تجهیزات، اجرا تا بهره برداري از شبکه توزیع و فوق توزیعمصطفی مجیدنیافنی و مهندسی بهین توسعه برق ماندگار34

برق، نمایندگی خدمات پس از فروش گروه ایران ترانسفو، ارائه کلیه خدمات و تجهیزات عباس درخشنده ریشهريفنی و مهندسی قلعه ساز ریشهر35
33577144gsrishehr@yahoo.com-33577145077-077ترانسفورماتورهاي توزیع و قدرت و روغن هاي صنعتی

و پیش تنیده (گرد)، تولید یراق آالت شبکه هاي برق و پایه هاي شهزاد صالحی مورکانیکوشش برق اصفهان36 H تولید انواع پایه هاي سیمانی
فلزي، تولید و تعمیر ترانسهاي توزیع

031-37882228
031-37882224031-37882218www.kousheshco.comkoushesh1386@yahoo.com

ارتباطات و نیرو، سیستم هاي برق رسانی و روشنایی معابر، ارت و برقگیر، مخابرات و نظارت تصویر سیدغالمرضا اصغريکیهان کاوش نوین37
32233749www.cafenergy.comkeyhankavoshnovin@gmail.com-32231800056-056و سیستم هاي اتوماتیک

گروه مدیریت سرمایه و کارآفرینان ایده 38
(مشاور،پیمانکار و تامین تجهیزات)محمدرضا گودرزيپرداز امرتات EPC021-22041842

021-22041780021-22041753www.mrogco.cominfo@mrogco.com
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کاهش تلفات، انرژي هاي نو، مدیریت مصرفعلی نورزادمبنا بهینه سازان نیرو39
021-86120738
021-86120926
021-86120734

021-86120738
021-86120926
021-86120734

www.mbnco.ir
info@mbnco.ir

o.shahabi@mbnco.ir

36461733www.moshaye.cominfo@moshaye.com-5071-36461734-071احداث شبکه هاي توزیع و فوق توزیع و پستهاي فشار ضعیف و متوسط زمینی و هوائینادر سیفائیمشایع40

22847750www.barghavaran.com-22849565021-021پیمانکار تاسیسات، تجهیزات و نیرو - تولیدکننده تابلو برقاحمد قوانلو قاجارمهندسی برق آوران41
info@barghavaran.com

barghavaran@gmail.com

36270666sharifi_esf@yahoo.com-36280666031-031انتقال و توزیع خطوط نیرونوراله شریفیمهندسی توان نیرو سپاهان42

3www.tavanmandco.irtavanmandco.ir-35653201-3031-35653201-031پیمانکار برق و ساختمان و تاسیساتقاسمیمهندسی توانمند برق اصفهان43

44002534www.rasan-eng.comrasanesh.energy@gmail.com-44002535021-021طراحی و ساخت انواع تابلوهاي برق و پستهاي کمپکتحسین میرزاییمهندسین رسانش انرژي نوین (رسان)44

89777299nooravaranniroo@gmail.com-57425621021-031برق، مخابرات، تاسیسات، تجهیزات، ابنیهشهرام افشارينورآوران نیرو45

36279037www.nirooafshan.comniroo_afshan@yahoo.com-3071-36280052-071مجري پروژه هاي توزیع و انتقال نیرومسعود صادق زاده جهرمینیرو افشان برق فارس46

32503822nirotavanirik@yahoo.com-32503823031-031پیمانکاري شبکه هاي توزیع برقداود باغبان مجردنیرو توان آیریک47

36287818www.niroofaraz.irniroofarazco@gmail.com-7035-36287815-035احداث و تعمیرات و نگهداري پست ها و خطوط انتقال برقعلی علیاننیرو فراز جنوبشرق48

ارائه کلیه خدمات مشاوره، طراحی، تهیه، ساخت و مدیریت جامع پروژ ه براي مراحل مختلف علی وحدتینیروکاران رایا صنعت49
88755951www.nirookaran.cominfo@nirookaran.com-88751558021-021احداث و راه اندازي و بهره برداري صنایع انرژي، اب و ....، نیروگاه ها، خطوط انتقال و پست ها و....


