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رشــد  و بالندگی ســندیکای صنعت برق ایران همراه با گسترش 
خدمات و فعالیت های آن، چنان اســت کــه مخاطبان آن به طور 

مستمر چهره ی روزآمدی از این تشکل را می بینند.
آن چــه در ایــن کتابچه آمــده معرفی ســندیکای صنعت برق و 

شرکت های عضو آن است.



در پي ارتقاء چشــمگیر توانمندي هاي فعاالن بخش خصوصي در عرصه صنعت برق در ابعاد مهندسي، اجرا،  ساخت و 
تأمین تجهیزات، شــماري از پیشکســوتان این عرصه بنا به ضرورتي که احساس مي شد بر آن شدند، تا  از طریق ایجاد 
یك تشــکل صنفي فعال، بستر الزم براي برقراري تعامالت و ارتباطات نظام مند درون صنفي  بین فعاالن این صنعت و 
برون سازماني با سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي مرتبط فراهم نمایند. حاصل این  فکر و حرکت تعالي جویانه، تأسیس 

سندیکاي صنعت برق ایران در سال ۱۳۷۹ با مشارکت ۲۷ شرکت عضو  بود. 
ســندیکای صنعت برق ایران   با عنوان تشکل صادراتی نمونه کشور برای چهار سال متوالی ) ۹0 تا ۹۳( به  نمایندگی از 
بخش خصوصی با شــناخت نیازها و مسائل مشترك این صنعت و تالش در جهت ایفای نقش در  سیاستگذاری مرتبط 
توانسته است با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات گسترده موجود در صنعت برق ایران با  حمایت و همراهی اعضای خود که 
بالغ بر 500 شــرکت تولیدی، پیمانکاری ، مهندســی مشاور و بازرگانی  می باشند بر بسیاری از مشکالت و گلوگاه های 

موجود در این صنعت فائق آمده و زمینه دستیابی به  موفقیت های مهمی را تمهید نماید. 

اهداف ســندیکای صنعت برق ایران بطور کلی به چهار بخش نمایندگی از اعضا، توســعه 
شبکه های ارتباطی داخلی و بیرونی اعضا، ارائه خدمات به اعضا و تنظیم و توسعه صنعت 

برق کشور تقسیم بندی می شود.  اهم اهداف سندیکا عبارتند از: 
  دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضا 

  پیگیری رشــد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت برق کشور، به ویژه با تأکید بر اجرای 
اصل 44 قانون اساسی 

  مشــارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیری دولــت در تدوین آیین نامه ها و مقررات 
مرتبط با صنعت برق 

  حمایت از ساخت داخل و تکنولوژی ملی با تأکید ویژه بر هم افزایی ظرفیت های موجود
  ساماندهی فعالیت اعضا در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات

  ایجاد فرصت ها و ظرفیت های جدید اقتصادی و تجاری در حوزه صنعت برق کشور
  گســترش رایزنی و مذاکره با مراکز تصمیم ســازی کشور به منظور ایفای نقش موثر در 

فرآیند سیاستگذاری عمومی صنعت برق ایران و پایش تصمیمات در این زمینه
  تقویت بنیه صادراتی صنعت برق، به نحوی که دسترسی شرکت های بزرگتر به بازارهای 
خارجی افزایش یافته و زمینه کسب و کار داخلی برای شرکت های کوچکتر توسعه یابد
  تالش برای حذف انحصار و شکل گیری شرایط متوازن و رقابتی در حوزه صنعت برق

  تالش در جهت گشــودن افق های تازه کارآفرینی همچون بهینه سازی، کاهش تلفات 
و برق هوشمند و توسعه انرژی های تجدیدپذیر

  ترویج ارتباط نزدیك تر میان اعضا و گسترش تفاهم، درون خانواده صنعت برق 
  ایجاد ظرفیت های آموزشــی برای رشد و به روز نگهداشــتن توانایی ها، تخصص ها و  

ظرفیت های علمی و فنی اعضا 
  تالش در ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترك بمنظور حضور توانمند و متحد در بازارهای 

منطقه 
  اطالع رسانی و آموزش قوانین، بخشنامه ها و تغییرات مرتبط با صنعت برق برای اعضا



مجمع عمومی

مشاورین

دبیر

مشاوران

بازرس

هیات مدیره

شورای کمیته های تخصصی

معاونت کمیته های تخصصی

معاونت اجرایی

مالی

عضویت

انتشارات و تبلیغات

برنامه ریزی

منابع انسانی

آمار و اطالعات

توسعه فناوری

اداری

رویدادها

IT و انفورماتیك

پژوهش

آموزش

ارتباط با دانشگاه

معاونت پژوهش و برنامه ریزی

معاونت کمیته های عمومی

کارگروه ها

 کارگروه قراردادهای متوقف  
 کارگروه  بیمه و تامین اجتماعی  
 کارگروه مشترك سندیکا-توانیر

 کارگروه مشترك سندیکا -  وزارت نیرو
 کارگروه مشترك سندیکا-پژوهشگاه  نیرو
 کارگروه مالیات و  مالیات بر ارزش افزوده 

 کارگروه مجلس

 شعب

  خراسان
  اصفهان 

  فارس

ساختار سازمانی این تشـکل،  مبتنی بر کمیته های عـمومی و تخـصصی و کارگـروه های ویژه است:

رییس هیات مدیره

کمیته حل اختالف و دعاوی

نماینده مدیریت

روابط عمومی و بین الملل

کمیته مهندسی بازرگانی

کمیته تلفات و افزایش بهره وری 

کمیته مهندسی مشاور

 کمیته حمایت از ساخت داخل

کمیته حقوقی قراردادها

کمیته سیم و کابل

کمیته توسعه صادرات

کمیته سازندگان یراق آالت انتقال

کمیته همکاری های مشترك

کمیته اتوماسیون

کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت

کمیته انرژی های تجدید پذیر

کمیته حل اختالف

کمیته های سازندگان تجهیزات برقی

کمیته آموزش و پژوهش

کمیته عضویت و روابط عمومی

کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو

 کمیته اقتصادی و تأمین مالی

کمیته ویژه مطالبات

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع

کمیته سازندگان تابلو

کمیته های پیمانکاران

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

دبیر کمیته

منابعانسانی:
تعداد کل کارکنان تمام وقت و پاره وقت سندیکای صنعت برق ایران: ۳8 نفر

  تعداد کارکنان تمام وقت: ۲۷ نفر
  تعداد کارکنان پاره وقت: ۱۱ نفر

کارکنان سندیکای صنعت برق ایران به تفکیك مدرك تحصیلی: 
  تعداد کارکنان با مدرك دکترا: ۲ نفر

  تعداد کارکنان با مدرك کارشناسی ارشد:۱۲ نفر
  تعداد کارکنان با مدرك کارشناسی: ۲0 نفر

  تعداد کارکنان با مدرك کاردانی: ۲ نفر
  تعداد کارکنان با مدرك دیپلم:  ۲ نفر

کارکنان سندیکای صنعت برق ایران به تفکیك کارشناس و کارمند: 
  تعداد مدیران: 5 نفر
  تعداد دبیران: 8 نفر

  تعداد کارشناسان و کارشناسان ارشد: ۱0 نفر
  تعداد کارمندان: ۷ نفر
  تعداد مشاوران: ۹ نفر

  تعداد کارکنان خدمات: ۲ نفر

سیستمهاوروشها:
  پیاده سازی برنامه ریزی راهبردی )استراتژیك( 

BSC پیاده سازی کارت امتیازی متوازن  
  پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO: 9001-2008  از شرکت CCPL  نروژ

  ISO: 10002-2004 پیاده سازی سیستم رسیدگی به شکایات اعضا  
     از شرکت CCPL   نروژ

  پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیك در دبیرخانه سندیکا
  تدوین چارت تشکیالتی،  شرح وظایف و شرح مشاغل مصوب شده توسط هیأت مدیره

  تدوین بانك اطالعاتی قوانین و مقررات مرتبط با صنعت برق 
  تدوین بانك اطالعاتی اعضا و سازمان های و نهاد های مرتبط با حوزه برق و انرژی 

  بانك اطالعاتی کشورهای هدف صادراتی صنعت برق کشور



   پایش قوانین و مقررات ناظر بر صنعت برق کشور
   پیگیری روندهای مهم قانونی مرتبط با منافع مشترك اعضا

   بررسی و اصالح قراردادهای فی مابین کارفرمایان و اعضای سندیکا 
     در راستای حمایت از منافع اعضا

   ارزیابی و ارائه گزارش های ادواری محیط اقتصادی و حقوقی ناظر 
     به فعالیت سندیکا و شرکت های عضو

   ارتباط با نهادها و سازمان های اقتصادی مرتبط

   پایش و ارزیابي مستمر وضعیت صادرات صنعت برق  
     در راستا منافع اعضا در حوزه بازارهای هدف

   مشارکت در تدوین سیاست ها و برنامه هاي بهبود وضعیت 
    صادرات صنعت برق کشور

   اثر گذاری در نظارت بر حسن اجراي سیاست های حوزه صادرات.
   تدوین و اجرای برنامه هاي ترویج و نفوذ در بازارهای هدف 

     بالقوه و بالفعل
   تالش برای گسترش حضور شرکتهای عضو سندیکا در کمیته

      به منظور نیل به اهداف صادراتی از طریق هم افزایی بیشتر
   توسعه و گسترش مستمر و موثر روابط با ذینفعان و مخاطبین 

      داخلی و خارجی
   فرهنگ سازي و تشویق صنایع صنعت برق به صادرات

   ایجاد بسترهاي مناسب جهت ارتقاء توانمندي هاي صادراتي شرکت ها

    ارائه مشاوره حقوقی به اعضا
   پیگیری ارجاعات حقوقی اعضا

   حل اختالفات حقوقی میان اعضای سندیکا
   حل اختالفات حقوقی میان اعضای سندیکا و مراجع بیرونی

   تدوین معیارها و استانداردهای مورد نیاز صنعت برق کشور
   تدوین نظام جامع رتبه بندی شرکت های عضو سندیکا

   انجام ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های عضو سندیکا
   پاسخ به استعالم های کارفرمایان در رابطه با موضوع صالحیت

   تهیه و به روزرسانی فهارس بهاء صنعت برق کشور

   ارتقای کمی و کیفی محصوالت و خدمات ارائه شده 
    باال بردن سطح دانش فنی شرکت های تولید کننده 

   جمع آوری پیشنهادات و مشکالت تولید کاال و یا ارائه خدمات
      از اعضای سندیکا و ارائه راه حل ها و پیشنهادات اجرایی برای 

      رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت صنعت برق
   تهیه و تدوین برنامه های جامع حمایتی سندیکا 

     در دفاع از منافع تولید کنندگان داخلی
   ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری میان شرکت های تولیدی سندیکا

   نیاز سنجی، تهیه تقویم و اجرای دوره های آموزش عمومی و تخصصی
   برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس های علمی- تخصصی

   برقراری و توسعه ارتباط میان سندیکا و دانشگاه ها 
     و موسسات پژوهشی - تحقیقاتی

   برنامه ریزی و تعریف پروژه های پژوهشی مورد نیاز صنعت برق کشور

  بررسی مسائل روز بین سندیکا و وزارت نیرو
  بررسی مسائل استراتژیك سندیکا و وزارت نیرو شامل مطالبات اعضا، قیمت برق،  

    صادرات برق و قیمت ارز

   بررسی زمینه های همکاری پژوهشگاه نیرو و سندیکای صنعت برق
  طراحی و تدوین روش های انسجام بخشی  و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه     

    صنعت برق
  حمایت از انجام پژوهش های راهبردی

  بسترسازی رشد و توسعه فناوری و نوآوری در صنعت برق

   حل معضل قراردادهای متوقف

   بررسی قوانین و مقرراتی که اجرا نمی شوند و پیگیری برای اجرا
   اصالح قوانین و مقررات مخل

   طرح قوانینی که مورد نیاز شرکت های عضو است

   بررسی و آنالیز قراردادهای متوقف شرکت های عضو

   بررسی، انعکاس و حل مشکالت بیمه و تامین اجتماعی شرکت های عضو

   بررسی، انعکاس و حل مشکالت مالیاتی شرکت های عضو

   تطبیق معیارهای عضویت برای جذب شرکت های جدید 
      براساس دستورالعمل هیات مدیره

   تهیه و به روز نگهداری بانك اطالعات اعضای سندیکا
   انتقال موضوعات و مسائل خاص اعضا به سازمان اجرایی سندیکا

   تدوین سیاست های روابط عمومی سندیکا
   پایش و پیگیری تداوم  عضویت اعضا

   پایش و پیگیری نحوه ارائه خدمات سندیکا به اعضا

   جمع آوری اطالعات مربوط به سرمایه گذاران داخلی و بین المللی 
   اطالع رسانی به اعضای سندیکا برای انجام سرمایه گذاری مشترك

   جذب سرمایه های جدید از طریق سرمایه گذاران داخلی و بین المللی 
   معرفی امکانات و خدمات بانك ها و سازمان های اعتباری مرتبط 

     با  اعضا برای دریافت تسهیالت
   تالش برای ایفای نقش نمایندگی سندیکا برای مراودات 

      و تسهیالت مالی داخلی و بین المللی

   تعیین مبانی آمار صنعت برق و کاهش تلفات
   اصالح قرارداد تیپ کاهش تلفات

    شفافیت قیمت برق برای محاسبه بازگشت سرمایه
   تعیین مدل اقتصادی و بازگشت سرمایه 

کمیتهارزیابیوتشخیصصالحیتکمیتهحقوقیوقراردادها

کارگروهسندیکا-وزارتنیروکمیتهعضویتوروابطعمومي

کمیتههمکاریهایمشترک

کارگروهسندیکا-پژوهشگاهنیرو

کارگروهقراردادهایمتوقف

کارگروهبیمهوتامیناجتماعی

کارگروهمالیاتومالیاتبرارزشافزوده

کارگروهسندیکا-توانیر

کارگروهسندیکا-مجلس

کمیتهکاهشتلفاتوافزایشبهرهوری

کمیتهحمایتازساختداخل

کمیتهآموزشوپژوهش

کمیتهحلاختالف

کمیتهتوسعهصادرات



خدماتاطالعرسانی
  ارائــه اخبــار و اطالعات صنعت بــرق و انرژی به اعضا از طریق ســایت، بولتن 

الکترونیك بصورت روزانه و از طریق نشریه ستبران بصورت ماهیانه
  اطالع رسانی اخبار مناقصات داخلی و خارجی

   اطالع رســانی قوانین و مقررات و بخشــنامه های ناظر بر صنعت  برق و انرژی 
به اعضا

  اطالع رسانی موضوعی اخبار و رویدادهای ویژه در حوزه صنعت و اقتصاد

خدماترفاهی
  امکان استفاده اعضا از بیمه تکمیل درمان گروهی سندیکا

  امکان اســتفاده کارکنان اعضا از بیمه اشــخاص ) بیمه هــای اتومبیل، عمر و 
حادثه و...(

  تسهیل امکان استفاده اعضا از مجموعه های ورزشی - فرهنگی طرف قرارداد

خدماتزیرساختیوپشتیبانی
  فراهم کردن امکان اســتفاده اعضا از خدمات بیمه ای شرکت های معتبر بیمه ؛ 

مانند بیمه مسئولیت، آتش سوزی  با تخفیف ویژه
  فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات حمل و نقل بین المللی  شرکت های 

معتبر حمل و نقل بین المللی
  فراهم کردن امکان استفاده اعضا از نرم افزارهای اتوماسیون اداری شرکت های 

معتبر ارائه دهنده خدمات اتوماسیون اداری
  فراهم کردن امکان اســتفاده اعضا از نرم افزارهای مالی شرکت های معتبر ارائه 

دهنده خدمات نرم افزارهای مالی 
  فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری

  فراهم کردن امکان استفاده اعضا ازخدمات طراحی سایت و مولتی مدیا
  فراهم کردن امکان اســتفاده اعضا از خدمات کنترلی و نظارتی )سیســتم های 

امنیتی و دوربین های مداربسته(
  فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات تامین تجهیزات اداری 

ســندیکا به عنوان یك تشکل حرفه ای خود را موظف می داند خدمات مورد نیاز اعضا را 
فراهم نماید. این خدمات شــامل خدمات عمومی بوده که اعضا با پرداخت حق عضویت 
دریافت می نمایند و خدمات سفارشــی که هزینه آن را بهره برداران پرداخت نموده اند. 

انواع خدمات سندیکا: 

خدماتحقوقی
  پیگیری مطالبات اعضا از وزارت نیرو و نهادهای مرتبط
  پیگیری موضوعات و مشکالت عمومی قراردادی اعضا

خدماتحلاختالف
  پیگیری رفع اختالف اعضا با یکدیگر و یا سایر سازمان و نهاد های مرتبط

خدماتمشاورهای
  ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با بیمه تامین اجتماعی
  ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با  بیمه های بازرگانی

  ارائه خدمات مشاوره ای مالیاتی
  ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی

خدماتتوسعهکسبوکاراعضا
  معرفی اعضا به بانك های عامل جهت استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی

  تسهیل امور گمرکی اعضا
  جمع آوری و ارائه اطالعات بازارهای هدف صادراتی

  ایجاد دایرکتوری اعضا در ســایت سندیکا و  تخصیص پروفایل اختصاصی به هر یك از 
شرکت های عضو 

  تهیه فهرست و معرفی توانمندی های اعضا در کاتالوگ های فارسی و انگلیسی 
  ارائه معرفی نامه های فارسی و انگلیسی به اعضا

  اعزام و پذیرش هیات های تجاری
  امضای تفاهم نامه های بین المللی برای گسترش نفوذ اعضا به بازار های بین المللی

  سازماندهی نمایشگاه های تخصصی
  تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه های مرتبط داخلی و خارجی

  درج آگهی اعضا در سایت  سندیکا و ایجاد لینك مستقیم سایت شرکت عضو
   ارائه تخفیف ویژه به اعضا برای درج آگهی در نشریه و بولتن الکترونیك

  انتشار سررسید سندیکا با درج فهرست اعضا

خدماتآموزشی
  برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی

  برگزاری دوره های آموزشی عمومی  
  ارائه تسهیالت ویژه برای استفاده اعضا از مراکز آموزشی معتبر

  برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی در حوزه های مرتبط
     با کسب و کار اعضا

  امکان حضور رایگان اعضا در دوره های بازرگانی سازمان توسعه تجارت
  برگزاری دوره های آموزشی مشترك با اعضا

  نظر سنجی از اعضا برای برنامه ریزی دوره های مورد نیاز 
  اطالع رسانی دوره های آموزشی  

توسعه واحدهای تحقیق و توسعه
  حضور موثر نمایندگان سندیکا در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و 

معادن، طرح و پیگیری مسائل کلیدی و راهبردی صنعت برق
  پیگیری و وصول مطالبات معوق بخش خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو

  عضویت  دائمی در  کمیته برق کمیسیون انرژی  مجلس شورای اسالمی
  عضویت در کمیســیون انرژی و کمیســیون امور اجتماعی و تشــکل های اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
  عضویت در شورای هماهنگی سندیکاهای صنفی، مهندسی و حرفه ای کشور و 

نهاد تعامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
  عضویت در شورای ارزیابی توانیر 

  عضویت در کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  عضویت در کانون هماهنگی کاربرد ســلول های خورشــیدی معاونت فناوری 

ریاست جمهوری

تنظیموتوسعهصنعتبرق:
سندیکا به عنوان یك تشــکل فراگیر ملی، بمنظور بهبود فعالیت های شرکت ها 
توانســته است در جهت تنظیم و توسعه صنعت دو موضوع بسیار مهم رتبه بندی 
پیمانکاران نیرو و مسئله فهارس بها را پیگیری نماید. در زمینه رتبه بندی پیمانکاران 
نیرو سندیکا مسئولیت پایش و رتبه بندی پیمانکاران نیرو به نمایندگی از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری را بر عهده دارد و هم اکنون این 
امکان برای پیمانکاران وجود دارد که از طریق سایت ساجات پایش مدارك خود را 

به سندیکا ارجاع نمایند. 
همچنین تدوین و ارائه فهارست بها پست و خطوط انتقال نیرو تهیه و اخذ مصوبه 
معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری آخرین دستاورد سندیکا در این زمینه بوده است. 
اصــالح آیین نامه ضوابــط ارزیابی و رتبه بنــدی پیمانکاران نیــرو یکی دیگر از 

دستاوردهای سندیکا در سال ۹4 بوده است.

تمهیدمشارکتاعضا:
باال بردن ســطح مشارکت اعضای سندیکا از جمله اهدافی بوده است که با افزایش 
کمی اعضا و حضور کیفی آنها در کمیته ها محقق گردیده است. مهم ترین اقدامات 

و دستاوردهای سندیکا در این بخش عبارتند از:
  افزایش تعداد اعضای سندیکا

  توســعه فعالیــت های کمیته ها؛ در جهت افزایش مشــارکت اعضا و پوشــش 
شاخه های مختلف 

  تصویب آئین نامه شیوه اداره کمیته های تخصصی سندیکا
  تجدید ساختار درکمیته های عمومی

  تاســیس شعب اســتانی؛ به منظور ارائه خدمات منطقه ای و فعالیتهای استانی، 
شعبه های سندیکا در استان های اصفهان و فارس تاسیس گردید و تعداد شعب با 

احتساب خراسان، به سه شعبه در کشور رسید. 
  راه اندازی کمیته های مجازی در وب سایت سندیکا؛  ایجاد کمیته های مجازی در 
وب سایت سندیکا زمینه های تبادل نظر و مشارکت تعداد بیشتری از اعضا را با صرف 
هزینه کمتر در وقت و مسافت و با سرعت بیشتر فراهم نموده است که کمیته ها به 

تدریج این بخش ها را فعال می نمایند.
  برگزاری گردهمایی های عمومی با هدف حضور عموم شرکت ها

این تشکل به عنوان یك نهاد صنفی، در حال حاضر نمایندگی تعداد کثیری از شرکت پیمانکار، 
مشــاور و سازنده در صنعت برق را بر عهده دارد و توانسته است با مشارکت داوطلبانه نمایندگان 
شرکت ها و نیروی کارشناسی دبیرخانه، در چهار حوزه نمایندگی اعضا، تنظیم و توسعه صنعت، 
تمهید مشارکت اعضا و ارائه خدمات به اعضا به دستاوردهای متعددی نائل آید که اهم اقدامات و 

دستاوردهای آن به شرح زیر است:

مهمتریندستاوردها:
  اصالح آئین نامه رتبه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران رشته نیرو در سال ۱۳۹4

  تکمیل فهارس بهای خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق و واحد تاسیسات برقی
  نهایی شدن قرارداد تیپ در کارگروه مشترك سندیکا - توانیر و ارسال به شورای عالی فنی برای تصویب

  تشــکیل کارگروه قراردادهای متوقف با مدیران ارشــد توانیر برای تعیین تکلیف قراردادهای 
متوقف اعضا

  تشکیل کارگروه های بیمه و مالیات با سازمان های مرتبط برای شناسایی و پیگیری مشکالت اعضا 
  کمك به تشریك مساعی در حل مشکالت شورای هماهنگی تشکل های حرفه ای و مهندسی و 

انتخاب نماینده سندیکا در هیأت اجرایی
   همکاری با ســایر تشکلهای تخصصی صنعت برق و فراهم سازی مقدمات تشکیل فدراسیون 

صنعت برق
  انتخاب سندیکای صنعت برق به عنوان تشکل نمونه صادراتی برای چهار سال متوالی )۱۳۹0 

تا   ۱۳۹۳( 
  تشکیل کارگروه مشترك سندیکا- توانیر و پیگیری مشکالت شرکت های عضو از طریق کارگروه
  رایزنی با مجلس شورای اسالمی برای تدوین بودجه سال ۱۳۹4 در راستای تامین منافع صنعت برق

  رایزنی با وزارت نیرو در جهت تدوین برنامه ششــم توســعه در راستای تقویت بخش خصوصی 
صنعت  برق

  تدوین فهرست بهاء سازندگان پست و خطوط انتقال نیرو و ابالغ آن از سوی معاونت برنامه ریزی 
و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری  

  ارائه خدمات حکمیت و داوری و حل اختالف شرکت های عضو
  همکاری با تشــکل های همســو و مرتبط مانند شــورای هماهنگی تشــکل های مهندسی، 

کمیسیون های  تخصصی اتاق بازرگانی
  امضای تفاهم نامه همکاری سندیکای صنعت برق ایران با وزارت برق عراق و وزارت برق سوریه

  امضای تفاهم نامه های داخلی و بین المللی برای گسترش نفوذ اعضا به بازارهای جدید  
  سازماندهی بیش از 4600 نفر ساعت کارداوطلبانه نمایندگان شرکت های عضو سندیکا از طریق 

 برگزاری منظم جلسات کمیته ها و کارگروه ها  
 

مهمتریناقدامات:
نمایندگیازاعضا:

در بخش نمایندگی اعضا، سندیکا توانسته است جایگاه خود را به عنوان یك نهاد صنفی موثر در 
مراکز سیاستگذاری مرتبط با صنعت برق، ارتقا  و تثبیت نماید و منافع اعضا را پیگیری نماید که 

مهمترین آنها عبارتند از: 
  مکاتبه و رایزنی با مقامات بلندپایه کشــوری از جمله وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی برای طرح مسائل شرکت های عضو 

و انعکاس مشکالت صنعت برق و پیگیری برای حل مشکالت
  به روز رسانی مستمر آمار مطالبات اعضا از وزارت نیرو و دولت و پیگیری در جهت وصول مطالبات اعضا
  انعکاس مشکالت صنعت برق و طرح مواضع سندیکا از طریق رسانه های سندیکا و رسانه های عمومی

  انعقاد تفاهمنامه همکاری با پژوهشــگاه نیرو در جهت جذب حمایت های مورد نیاز اعضا برای 



تقدیرنامههایداخلی
- انتخاب به عنوان برترین تشکل صادراتی کشور در سالهای ۹0و ۹۱ و ۹۲ و۹۳ دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهور

- انتخاب به عنوان برگزیده جشنواره روابط عمومی های برتر بخش خصوصی در سال های 8۷ و 88
- دریافت تقدیرنامه از جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا)س( در راستای فعالیت های آموزشی کارآفرینی

- دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهش های اقتصادی مرکز مطالعات استراتژیك برای ارائه مقاله مشکالت و راهکارهای بانکی در توسعه صادرات صنعت برق 
- دریافت لوح سپاس برای برگزاری موفق  پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق کشور 

- دریافت لوح سپاس و تندیس برای برگزاری موفق شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق کشور
- دریافت لوح سپاس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران برای حضور در اولین و دومین نمایشگاه و همایش صادرات خدمات

- دریافت لوح تقدیر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بابت تالش های سندیکا در توسعه شرکت های دانش بنیان و راه اندازی 
    نیروگاه های برق خورشیدی در دانشگاه های کشور

- دریافت ۲۲ لوح تقدیر برای برگزاری، مشارکت و حضور در کنفرانس ها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت برق
- دریافت لوح سپاس و تندیس برای حضور و مشارکت در جشنواره تولید و توسعه فناوری های کاهنده مصرف انرژی 

- دریافت لوح سپاس و تندیس برای حضور و مشارکت در برگزاری ششمین نمایشگاه صنعت برق شیراز
- دریافت لوح سپاس و تندیس برای حضور و مشارکت در برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعت برق اصفهان

- دریافت لوح تقدیر از وزیر صنعت معدن و تجارت بابت کمك سندیکا به توسعه صادرات غیر نفتی کشور و حضور عزتمند شرکت های عضو 
    در عرصه های بین المللی و منطقه ای 

- برگزاری ۱0 نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی 
-  برگزاری ۷ پاویون جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه های معتبر بین المللی

تقدیرنامههایبینالمللی
- منتخب دریافت جایزه بین المللی کیفیت و برتری از انجمن بین المللی مشاوره و مدیریت

سندیکای صنعت برق ایران در سالیان اخیر توانسته است افتخارات متعددی را کسب نماید که اهم آنها عبارتند از:
- انتخاب به عنوان تشکل صادراتی نمونه کشور در چهار سال پیاپی ۱۳۹0، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲و ۱۳۹4

- دریافت لوح تقدیر از وزیر صنعت معدن و تجارت بابت کمك سندیکا به توسعه صادرات غیر نفتی کشور
     و حضور عزتمند شرکت های عضو در عرصه های بین المللی و منطقه ای 

- دریافت لوح تقدیر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بابت تالش های سندیکا در توسعه شرکت های دانش بنیان 
     و راه اندازی نیروگاه های برق خورشیدی در دانشگاه های کشور

- انتخاب به عنوان برگزیده جشنواره روابط عمومی های برتر بخش خصوصی 
- دریافت تقدیرنامه جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا)س( در راستای فعالیت های آموزشی کارآفرینی

- دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهش های اقتصادی مرکز مطالعات استراتژیك 

تفاهمنامههایهمکاریباسازمانهاوتشکلهایمرتبط:
تفاهمنامههایداخلی:

-  تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع برق تهران بزرگ
- تفاهم نامه همکاری با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر

- تفاهم نامه همکاری با سازمان توسعه تجارت 
)INEC( تفاهم نامه همکاری با کمیته ملی برق و الکترونیك ایران - 

- تفاهم نامه همکاری با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  SIPIEM تفاهم نامه همکاری با سندیکای سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران -

- تفاهم نامه همکاری با سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پایش رتبه بندی پیمانکاران حوزه نیرو 
- تفاهم نامه همکاری با انجمن اتوماسیون صنعتی 

- تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه ای 
- تفاهم نامه همکاری با مجتمع فنی تهران برای برگزاری دوره آموزشی

- تفاهم نامه با موسسه آموزشی خورشید پژوه در زمینه انرژی های خورشیدی
- تفاهم نامه با دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید بهشتی

- تفاهم نامه با موسسه آموزشی آگاهان نیرو برای برگزاری دوره آموزشی

تفاهمنامههایخارجی:
- تفاهم نامه همکاری با وزارت برق و انرژی اتیوپی
- تفاهم نامه همکاری با هیات وزارت انرژی کنیا 

 - تفاهم نامه با انجمن برق و الکترونیك هند 
- تفاهم نامه همکاری مشترك با انجمن برق و الکترونیك قزاقستان

- تفاهم نامه همکاری مشترك با انجمن تولیدکنندگان برق کره جنوبی
- تفاهم نامه همکاری مشترك با اداره ملی برق مراکش
- تفاهم نامه همکاری مشترك با انجمن صنعت لبنان

- تفاهم نامه همکاری وزارت برق عراق 
- تفاهم نامه همکاری با جمهوری غنا

- تفاهم نامه همکاری با وزارت برق سوریه
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۳86۷۹۹۹۳www.etanir.cominfo@etanir.com-505۱-86۷۹۹۹۱۳-05۱طراحی، تامین تجهیزات، انجام عملیات اجراییهادی نوبختاتانیر۱

فنی و مهندسی برق و سیستم های اتوماسیونمسعود شعاری نژاداترك انرژی۲
۲۲55۹5۷۱ 
۲۲55۹4۳۱-۲

۲۲5644۳4www.atrakenergy.cominfo@atrakenergy.com

۲۲6۹46۷۹اتوماسیون ساختمان و BMSسیف اله نیکنامیاتوماسیون ساختمان آترینا۳
۲۲6۹46۷۹ 
۲۲۲08۲0۷www.atrinaco.irinfo@atrinaco.ir

پیمانکاری برق و تابلوسازیحسین صالحی شالکوهیاحداث قدرت نیرو4
88۳۲۲۱۳۳ 
88۳۲۲۱۷6

88۳445۷۹www.egn-co.cominfo@egn-co.com

۳۷88۲060www.akhtarco.irinfo@akhtarco.ir-500۳۱-۳۷88۲040-0۳۱طراحی و ساخت، تعمیر و نگهداری شبکه های انتقال نیروسعید افالکیاناختر برق اصفهان5

۹۲۲۲56۹۲۷www.orkidkala.cominfo@orkidkala.com-۲۲۲۲۳8۱8تامین تجهیزات انتقال انرژینوید رضائیارکید کاالی انرژی6

5۷6۲5006۱www.eramgeothermal.cominfo@eramgeothermal.com-۷6۲5006۲توسعه سامانه انرژی های تجدید پذیر باالخص زمین گرمائی امیر حسین میرآبادیارم زمین گرمائی۷

تولید کننده روغنهای صنعتی و ترانسفورماتورسازیکاظم احمدکچه چیانارم شیمی آذربایجان8
۲۲885۳6۲ 
۲۲8۷۱۳۷۲

۲۲8۷۷0۹۹www.aech.cominfo@aech.com

488۷056۷۲www.arvandshar.comarvandshar@gmail.com-88۱0۲۹8۲تولید ترانسفورماتور برق حسین عابدینیاروند ترانس پارس۹

4۲54۳۱0۹arvandniroodez@gmail.com-4۲54۳۱۳006۱-06۱تابلوسازی برق فشار ضعیف و متوسط، اتوماسیون و ابزار دقیقسید عبدالرضا بدراروند نیروی دز۱0

احداث کلیه پروژه های برقی و صنعتیبهروز جاللیاسپادان کهربا۱۱
0۳۱-۳6۷۳60۹۲ 
0۳۱-۳6۷۳6۱۱8

0۳۱-۳6۷۳60۹۳www.espadankahroba-co.comes.kahroba@gmail.com

پیمانکار EPC )پست و خط(سعید کلباسياسسکو۱۲
۲۲05۲۱۳۷ 
۲۲0405۹0

۲۲040۲65www.ssco-ir.cominfo@ssco-ir.com

نیرو، مخابرات، ساختماناحمدرضا صفاراطلس افروز شرق۱۳
05۱-۳۷۲68۹۹۹ 
05۱-۳۷۲60۱40

05۱-۳۷۲68۹۹8www.atlasafrooz.iratlas_afrooz82@yahoo.com

5660۲85۲۱www.afranojan.cominfo@afranojan.com-6608۹8۷4خدمات مهندسی و تامین تجهیزات برقیعلیرضا نوژنافرا نوژان۱4

انواع تابلوهاي فشار ضعیف و متوسطحمید منتظریالکترو کویر۱5
854۲ 
0۳5۳-۷۲۷۲۹۷4

88۷8۹448 
0۳5۳-۷۲۷۲۳86www.electrokavir.cominfo@electrokavir.com

انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف ومتوسطسید امیر امیريالکترو ممتاز پیشه۱6
88۷0۳845-6 
88۷۱۲۳۱5

88۷۱88۷۲www.electromomtaz.cominfo@electromomtaz.com

تولید دستگاههاي اندازه گیري، آموزشي و تحقیقاتی برق و  الکترونیك، کنتورهای دیجیتالیجمشید بردبارالکترونیك افزار آزما۱۷
-888۷8880 8 
888۷88۷۷-۹

888۷888۹www.afzarazmaco.comeaa-sales@afzarazmaco.com

84۳۷488۷۲۲۱۷4www.electroara.comtstico@yahoo.comتابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط فیکس و کشویی، اتوماسیون و سیستم های کنترل سینی و نردبان کابل و ترانکینگمهدی حکیم پورالکترو آرا۱8

مهندسی، بازرگانی و فروشابوالفضل قنبریالکترو پدیده آلفا۱۹
44۹60۳۷۹ 
44۹60۳80

44۹60۳۷۹ 
44۹60۳80www.epalpha.cominfo@epalpha.com

۳۲66۱4۱6www.westpumpiran.comwestpumpiran@gmail.com-۳۲66۱4۱508۱-08۱تولید و ساخت تابلو برق فشار ضعیف، متوسط و قویسعید زاهد مهاجرانیالکترو تابلو غرب۲0

۳54۱۱۱6۹esrco@ymail.com-805۱-۳54۱۱۱6۷-05۱تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال نیروبیژن شکوهی مقدمالکترو سازه راژان۲۱

66044۱5066084۲64www.elkopars.cominfo@elkopars.comتولید و توزیع کننده انواع دژنکتور، انواع سکسیونر، انواع تابلوهای GIS, RMU  ولی اله ملك محمدیالکو پارس۲۲

ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت برقآرش آقائی فرالوند توان انرژی۲۳
۲۲0۱8۷۱۲ 
۲۲0۱8۷44

۲۲0۱8۷6۳www.atecco.cominfo@atecco.ir

۲۲۱۲۹۹۷۲۲۲۱۲۹۹۷۲www.nrec.comiran@nrec.comنمایندگی فروش و پس از فروش - تولید کننده سیستم های حفاظتیآقای لی کاان آر الکتریك پارسه۲4
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۷۳4۱0۷۳4۱۹www.mrooz.netinfo@mrooz.netنصب و راه اندازی شبکه و سیستم های کنترلی و اندازه گیریامیررضا کرملواندیشه فن آوری ام روز۲5

5448۳۷66۱www.bgsco.netinfo@bgsco.net-448۲۲6۱4اتوماسیون و اسکاداپیام غفاریاندیشه های فرانگر برسام۲6

844۳0۹۷86www.energysazan.cominfo@energysazan.com-44۳۳8۳۷5پیمانکار سازنده پستهای فشار قوی و خطوط انتقال برقرضا تهرانیانرژی سازان تکین۲۷

۲۲8۹۲۱۱۹۲۲850۳50www.ekfarazin.cominfo@ekfarazin.comپشتیبانی، فروش قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش به نیروگاه هاسیاوش تحویلداریانرژی کار فرازین۲8

مهندسی و تامین تجهیزات و اجرای سیستم کنترل پروژه های صنعتی و ساختمانی، ابزار دقیق علی آسایشانرژی کویر پایا۲۹
8864۷6۳۷ 
8864۷۲۹۱

88۷۷۷۳۲4www.energykavir.cominfo@energykavir.com

پیمانکار عمومی در حوزه نیروگاه، نفت، گاز و پتروشیمیمظفر محمدیانرژی گستران متحد۳0
88۷۱۱5۹۲ 
88۷۲5۳45

88۷۱650۲www.uedco.netinfo@uedco.net

۷886۱۳۷۲8www.ptpir.cominfo@ptpir.com-88048666خدمات مهندسی، طراحی، مدیریت پروژه و تامین تجهیزاتفریبرز ربیعیاهرام فن آوری قدرت۳۱

تولید تابلو برق و تجهیزات برقی مهدی علیمرادیانایران سوئیچ۳۲
44۹055۷۱-۷5 
44۹0۱5۱6-۱۹

44۹055۷6www.iranswitch.orginfo@iranswitch.org

انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف یوسف اصغریانایران سیبوك۳۳
88۷۲4۷5۱ 
88۷۲88۹۱

88۷۱44۷8www.iranseabock.cominfo@iranseabock.com

تولید انواع کلیدهاي مینیاتوري، فیوز هاي کاردي و پایه کاردي، ته فشنگي، کتابي و پایه کتابيعباسعلی افنانیایستا توان صنعت۳4
۲۲0۲80۲8 
۲۲0۲۲۹56

۲۲055۷65www.iraneti.ireti@iraneti.ir

66۳4۱40۱66۳4۱40۲www.iranearthing.comakan66341401@gmail.comتولید و فروش تجهیزات و قطعات برق و الکترونیك و طراحی و اجرای ارتینگ و سیستم حفاظت در برابر صاعقهحمید درخشانیایجاد کاران آینده نیك۳5

۲۲۹0۹455۲۲۹۱۲۹8۱www.igk-ir.cominfo@igk-ir.comفنی مهندسی و بازرگانیمجید مصلحیایده گستر کاوه۳6

۳0۲۲6۹54۳۹www.irantablo.comcontact@irantablo.com-۲۲6۹54۲6سازنده تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و متوسطمحمد کریمیایران تابلو۳۷

تولید ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرتمرتضی فرجیایران ترانسفو۳8
88۲۱0۹۱8   
88۲۱0۹۱0-۱۲

88۲۱0۹۱5www.iran-transfo.cominfo@iran-transfo.com

طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای توزیع امیر نجفی ایران ترانسفو ری۳۹
55۲۲8۱5۳ 
55۲۲8۱۱۲-۱5

55۲۲8۱5۲www.itr.irinfo@itr.ir

880۲0۱۱5886۳8۱۷0mhhoshdar@gmail.comانرژی های نو و تجدید پذیر و تولید قطعات صنعتی محمد حسین هوشدارایرذوب40

تجهیزات جانبی تولید تیر بتنی مهرداد ترابی زادهایستا توان نیرو4۱
88۷۳۳۹۲4 
88۷4۲۹۹۳

885۱۲585mtorabizade@gmail.com

انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، پیمانکار برقحسین سروشایستا نوآوران نیرو 4۲
665۱5۱6۳ 
665۳۱۲۹۲

6650۹5۱۷www.inn/co.comnoavaranniroo@gmail.com

مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های خطوط و پستهای فشار قویایمان جوهرزادهایلمان پادرا4۳
۲۲8۷48۷8 
۲۲8۷4686

۲۲8448۷0www.ilpadco.cominfo@ilpadco.com

۳6۲6000۳www.impoir.cominfo@impoir.com-۳6۲5408۲044-044تولید کننده بدنه تابلو برق فایبر گالسمحمد عسگریایمن موتور پمپ افق )ایمپو(44

منابع تغذیه الکترونیكجمال حسین زاده گنابادیآبان نیرو منطقه آزاد چابهار45
8۷۷۹8 
۷۷۱۲8۷0۹

88۹0۳440www.abanups.comaban_ups@yahoo.com

ساخت تابلوهای برقیونس بهبودیآذر تابلو توان تبریز46
04۱-۳446056۷  
04۱-۳44۷۳5۲۲

04۱-۳44۷۳5۲۲ www.azartablu.cominfo@azartablo.com

طراحی و ساخت تابلوهای برق، خازن اصالح ضریب قدرت، سینی و نردبان کابل، باسداکتمحمد ریحانی نیاآذر فنون تابلو4۷
88۱8۳488 
04۱۳-4۳۲8540-4

88۱۷۳506 
04۱۳-4۳۲8540-4www.aftiran.irinfo@aftiran.ir

۳85۲5۲۳۳www.aptc.irinfo@aptc.ir-۳۲05۱-۳85۲5۲۳0-05۱خدمات مهندسی نگهداری و بهینه سازی پستها، خطوط و نیروگاهها محمود جالئیان زعفرانیآذرخش انتقال نیرو پاژ48

588۷5۳8۳5www.arapad.cominfo@arapad.com-8854۳۲0۳مهندسی و بازرگانیاحمد قاسم پورآراپاد4۹

شبکه های توزیع و روشنائی نیروی برق اعم از تولیدی و پیمانکاریعلی کشوریآراد کاوش پی 50
۲۲۹8۱۳۹6 
۷۷655۲۹۷

۲۲۹8۱۳۹6www.aradkp.cominfo@aradkp.com

۳4۲0586۳www.arameshsolar.cominfo@arameshsolar.com-۳4۲05۷۷۳0۲6-0۲6سیستم های خورشیدی محمد حسین حسینی فهرجیآرامش نگین البرز5۱

تابلوهاي برق صنعتيحمید غیاثیآران انرژي5۲
۲۲۲۲4866 
۲۲۲۲6560

۲۲۲۲6560www.arunenergy.cominfo@arunenergy.com
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۳66۷۲8۹5arsaltavanco@gmail.com-604۱-۳66۷۲8۹5-04۱پیمانکار خطوط انتقال نیرو و پستهای فشار قوی امیرحسین محبیآرسال توان5۳

تولیدکننده انواع باالست المپ هاي فلورسنت وگازي، بخار جیوه، بخار سدیممحمد جواد سلیمي فرآرش ترانس54
88۷۹۳0۳0 
88۷۹00۱۳

8888۷۲۷4www.arashterans.cominfo@arashterans.com

4۲۲۹048۲5www.armanenergy.cominfo@armanenergy.com-۲۲۹048۲۳خطوط انتقال نیرو سید علی قریشیآرمان انرژی55

مهندسی و بازرگانی تجهیزات برقیاردالن تنباکوچیانآرمان پارس تابان56
۷۷650045 
۷۷5۱6۹۱5-6

۷۷650046www.apt-sco.cominfo@apt-sco.com

پیمانکار عمومیمحسن پهلوان زادهآرمان نیرو توسعه 5۷
۲660۱0۹۹ 
66۳500۲6

66۳800۲6www.armanir.irpahlevan.mohsen@yahoo.com

4400۱44۱4400۲0۷۳www.aria-electronic.irhamyar_sanat@ymail.comتولید انواع آالرم یونیت، پنجره آالرمبابك آشناآریا الکترونیك همیار صنعت58

۳5۲68۹40www.ariaghodrat.comariaghodrat@yahoo.com-۳5۲68۹۳00۳5-0۳5طراحی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا، راه اندازی و بهره برداری شبکه های انتقال نیروحمید حکیمیانآریا قدرت کویر5۹

۱58805۳80۳www.ariacontrol.cominfo@ariacontrol.com-886۱۷4۱4طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، توزیع و خازنی محسن گل خواهآریا کنترل پیشرو60

اسماعیل ثنائیآریا همراه سامانه6۱
سیستمهای مخابراتی و مراکز اطالعات داده ها، احداث پستهای انتقال نیرو

EPC مترو و خطوط ریلی، سیستم های اعالم و اطفاء حریق به روش 
۲۲6۳06۷0-80۲۲6۳0684www.aryahamrah.cominfo@aryahamrah.com

بازرگانی و تولید کلید و تابلوهای فشار قوی و پست برق مهران عاشوریآرین کلید پارس6۲
440۹۱466 
440۹۳۱05

440۳00۷۳www.ariankelid.irariankelid@gmail.com

88۹۹880588۹۹۲۷08www.ang-co.irarianniroogostar@gmail.comتامین تجهیزات مکانیکال، تابلوهای برق و پستهای برق )آهن آالت، تسمه مسی و پیچ و مهره(محسن اصفهانیآرین نیرو گستر6۳

تست و بازرسي حمیدرضا صالحیآزمایشگاه های صنایع انرژی64
886۲۹880-۲ 
88058۹۷4-5

88058۹۷6www.eepil.cominfo@eepil.com

تولید و تعمیر ترانسفورماتور و کویل ژنراتورهای فشار قوی و امور بازرگانیفرهنگ خسروانیآزمون نیروی فرهنگ65
88۲۷4۱65 
88۲۷44۲4

88۲۷4۳۹۳www.azmoonniroo.comazniroo_f@yahoo.com

۳440۹4۱60www.asiabehin.cominfo@asiabehin.com-440005۲0انواع تابلوهاي فشار متوسطاصغر ولي پورآسیا بهین برق66

ساخت انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط ثابت و متحرك علي آشتیانيآشتیان تابلو6۷
88۳۳۱۳۷۷-8 
88۳۳۱۳8۱

88۳۳۱۳۷۳www.ashtiantablo.cominfo@ashtiantablo.com

۳88۳۷646www.ate-co.cominfo@ate-co.com-505۱-۳88۳۷64۱-05۱اجرای پروژه های کلید دردست پستها و خطوط انتقال نیرو مهدی معین تقویآفرینه طوس68

۱64400۳۲۱۷www.aldacompany.cominfo@aldacompany.com-4400۳۲۱5تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو و پست هاي فشار قويفرهنگ حجازیآلدا6۹

88۷4۳۲۳888۷4۲۹۹6www.alucastiran.comalucastiran@yahoo.comتولید یراق آالت خطوط انتقال و توزیع برقمحمد سجادی نژادآلوکاست ایران۷0

5880۹۳۳6۷www.alumtekcorp.commanagement@alumtekcorp.com-88565۷04تولید هادی های فشار قوی و پروفیل آلومینیومی و راد آلومینیومیداریوش روحیآلومتك۷۱

۹88۳4۲5۳5www.amoujgroup.cominfo@amoujgroup.com-88۳4۲5۳5تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه، تجهیزات اندازه گیری تابلومهدی قندهاریآموج فرایند۷۲

تولید، تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال ، پست های انتقال، توزیع و فوق توزیع مهدی محمدی آیروس انرژی۷۳
۲۲84۹8۹۱ 
۲۲88۳۷۷۱

۲۲84۹8۹۱www.irusenergy.cominfo@irusenergy.com

۳688۷4۱040www.techinco.netinfo@techinco.net-885۲۹۷۲8بازرسی فنی و کنترل خوردگیابراهیم ضیائیبازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ۷4

۹88۷۱6۱۱۷www.itc-co.comexport@itc-co.com-88۷۲۳۳۳۷واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانیمهدی مومنی طاهریبازرگانی ایران ترانسفو۷5

544۲68۳6۲www.basetp.cominfo@basetp.com-44۲68۳4۲طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری، مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژی اسفندیار بامدادباسط پژوه تهران۷6

880۳۲۲40886۱۳۹85www.barsan.co.irinfo@barsan-co.comطراحی، ساخت و توسعه شبکه های انتقال نیرو، پروژه های مترو و صنایععلی غالمی مهتاجبرسان مدیریت۷۷

طراحی و تولید تابلو برق فشار متوسط و ضعیف، باسداکت، سینی کابل و خدمات برش لیزریمحمد الهامی انوربرق آسان تبریز۷8
04۱-۳6۳۷۷۱۷0 
04۱-۳6۳۷۳4۱۱-۱۲

04۱-۳6۳۷۳548www.barghasan.cominfo@barghasan.com

۲440۳0485www.bss.co.irinfo@bss.co.ir-440۳005۱تولید کننده انواع یراق آالت توزیع و پایه های روشناییمنصور دارابرق صنعت ساالر۷۹

۳4400۱46bornabargh@yahoo.com-50۳۱-۳4400۱44-0۳۱مجری کلیه پروژه های توسعه، بهسازی و بهره برداری شبکه های توزیعفرج اصغریبرنا برق اصفهان80

تولید کننده مقره های سیلیکونیاحمد شجاعی بسپار سازه الوند 8۱
۲۲۷۷۲۳۱0 
۲۲۷8۱۹۲8

۲۲۷۷۱0۱4www.baspar-sazeh.combasparsazeh199@gmail.com

88۷8۷6۳۱88۷۷۲۷۱۷www.bpmic.cominfo@bpmic.comمهندسي، تولید انواع دکلهاي انتقال نیرو، برجهاي مخابراتيفرهاد شیخیبنیاد پوشش8۲

پروژه های مخابراتی و انرژیمحمود طبیانیبهین ارتباط مهر8۳
8۱۷0۱000 
8۱۷04۳00

886۹00۹5www.beheen.cominfo@beheen.com
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تهیه لوازم و تجهیزات برقی الکتریکی و تاسیساتی و طرح و ساخت دستگاههای حفاظت لوازم برقی upsبابك نیکفامبهین ریز کوه84
 و نصب و راه اندازی آنها و طرح و ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسط

۲۲۲۲568۲ 
۲۲۲5۳4۷5

۲۲۲۲۳۳۹5info@behinraiseco.com

4460۱۲۳8444۹45۷۳www.bgt-tco.cominfo@bgt-tco.comتولید هادی های آلومینیومی و فروش سیم های هادیعلی مدنیبهین گسترش تجهیز85

خدمات مهندسی و بازرگانی مشکات جوکانبهینه سازان کابل پارسی 86
0۷۱-۳۲۳۲4۷5۹ 
0۷۱-۳۲۳۲۲66۷

0۷۱-۳۲۳۲4۷5۹pars.cable@ymail.com

440۹۱۲64440۹۱۲65www.pencopower.cominfo@pencopower.comخدمات فنی و مهندسی و تامین تجهیزات الکتریکینامی محمودیپاد انرژی ناره8۷

5۱۲۲۲56۹48www.paudraad.cominfo@paudraad.com-۲۲۲56۹4۹انواع کلیدهاي مینیاتوري، جریان نشتی، دستگاههای اندازه گیری هوشمند، پستهای pad mountedمجید دانشورپادرعد88

۳۷۲4۳508www.partcontrol.irinfo@partcontrol.ir-۳۷۲۷۹۲5805۱-05۱فنی مهندسی و بازرگانی در حوزه برق و اتوماسیون صنعتیرضا نخاولیپارت کنترل خراسان8۹

محمد حسن حق گوئیپارس اخگر۹0
سازنده سینی، نردبان کابل )فوالدی، استیل، آلومینیوم، GRP grating( کاندوئیت

پایه روشنائی، جانکشن باکس، گنتری، انواع دکل
886۳۲8۱0 
88۳5۳۳04

880۱۹۱۳4www.parsakhgar.comparsakhgar@gmail.com

 ۳8854۹4۲4www.parstableau.cominfo@parstableau.com-8854۹4۲۱تابلوهاي برق فشار قوي، متوسط و ضعیفآرش نادعلیانپـارس تابلو۹۱

.۳8854۹4۲4tahereh.imenzadeh@parstableau-8854۹4۲۱سرمایه گذاری و مشارکت و ارائه خدمات مدیریتی در کلیه شرکتهای فعال در صنایع و تجهیزات صنعت برق سیما نظریپارس تابلو پویا۹۲

com

۳8854۹4۲4www.parstableau.cominfo@parstableau.com-8854۹4۲۱طراحی و ساخت پستهای برق و تجهیزات و قطعات الکتریکی و اجرای پروژه های اتوماسیونمسعود پارساپارس تابلو صنعت۹۳

۱4480۹0۷۱www.ptk.irinfo@ptk.ir-448۲8۳50تولید کنتورهای هوشمند کاووس فرجیپارس توان آزما ۹4

طراحی و ساخت برجهای انتقال نیرو، مخابراتی و سازه های پستعلی رخصتیپارس دکل گستر ۹5
086-۳۳55۳۳۳4 
086-۳۳55۳588-۹

086-۳۳55۳۳۳5www.parsdakal.compars_dakal@yahoo.com

محمد اردکانیانپارس دلتا تجهیز آریا۹6
تامین تجهیزات فشار قوی، متوسط، ضعیف و ابزار دقیق، سازنده تابلوهای فشار ضعیف

فشار متوسط و پست کمپکت تامین تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق
۲6400۷۳۷-8۲6400۷۳6-8www.pars-delta.cominfo@pars-delta.com

تولید برجهای تك پایه خود ایستای بتنی و احداث انتقال نیروی برقجلیل نواده اباذر صحرائیپارس ساختار۹۷
04۱-۳4۲00۹54 
04۱-۳4۲۱56۹۳-5

04۱-۳4۲00۹5۳www.parssakhtar.cominfo@parssakhtar.com

تولیدکننده انواع کلیدها و سکسیونر های فشار قوی و متوسط ولی اهلل بیاتپارس سویچ۹8
 88554۹44 
0۲4-۳۳۷۹0۷۱8-۹

88554508  
0۲4-۳۳۷۹0۷۲0www.parsswitch.combayat@parsswitch.com

۱۱66۷05۹04www.psb.co.irinfo@psb.co.ir-66۷0۷0۱0سازنده انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط و کنترل مهناز محمدپور رودبارکیپارس سوئیچ بورد ۹۹

 5۲۲۲6۳۲۲5www.parsshar.cominfo@parsshar.com-۲۲۹۱۱55۳تولید ترانسفورماتور جریان و ولتاژ مسعود ناجیانپارس شار بارز۱00

پیمانکاری، بازرگانیایرج آذرکیوانپارس شروین۱0۱
88۹65۳۱4 
88۹5۷8۷5

88۹65۹۱۲Irajazarkeyvan@yahoo.com

مدیریت و اجرای کلیه پروژه های صنایع برق در زمینه های تولید، انتقال و توزیع بصورت کلید در دست پیام باقریپارس صنعت انتقال نیرو )پارصان(۱0۲
88۷۳۳۹۲4 
88۷4۲۹۹۳

885۱۲585www.parsun-co.cominfo@parsun-co.com

۲0564۱8۳۱0www.pars-sanat.comsales@pars-sanat.com-564۱8۳۱۱تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسطاحمد رضائیپارس صنعت پرند۱0۳

8۷۱۳۳88۷0۹484www.panisun.cominfo@panisun.comتجهیزات برق صنعتیرضا مظلومی تبریزیپارس نیروسان۱04

۳۳۳86۳86www.parsian-tablo.irinfo@parsian-tablo.ir-80۳4-۳۳۳86۳5۷-0۳4ساخت تابلوهای برق صنعتیغالمرضا سالجقهپارسیان تابلو جنوبشرق۱05

۹ptsco3@yahoo.com-۹۷۷۲65668-۷۷۲65668سازنده تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسطآزاده آزادمنشپارسیان توانیر سپهر ۱06

6۳4۹۲۳006۳4۹۲۳۳0www.panir-co.comخازن اصالح ضریب قدرتمحمود محمودیانپاالیش نیرو۱0۷
mahmoud.mahmoudian@fulmen.

com

۳۲۲۲۱58۷www.ziorefining.cominfo@ziorefining.com-50۲4-۳۲۲۲۱۷۲۲-0۲4تولید روغن ترانسفورماتوراکبر میر مصطفیپاالیش روغنهای صنعتی زنگان۱08

885۳6۹5۹885۳6۹۹۱www.palanir.comk.makvandi@palanir.comبازرگانی، تامین تجهیزات، اجرای پروژه های صنعتی در زمینه برق و سیستم کنترل و ساخت تابلوهای SVCکیوان حسینی مکوندیپاالیش نیرو تجهیز)پاالنیر(۱0۹

88058۲۲۲88058۲۲۳www.payatavan.cominfo@payatavan.comخدمات فنی مهندسی بازرگانیاسد باباخانیپایا توان محور۱۱0

مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های کلید در دست خطوط انتقال نیروی برق مجیدرضا سلطانیپایا روش صنعت انرژی۱۱۱
8860۳6۱4 
8855۱8۱0

88۲۱44۲۹soltani_majidreza@yahoo.com

خدمات مهندسی بازرگانی و پیمانکاریایمان رجاییپایا طرح پارسیس۱۱۲
۲۲۲50۷5۱ 
۲۲۲506۱۷

۲۲۲5۱۱40www.parsys-eng.cominfo@parsys-eng.com

448۲4۷64pasmap.co@gmail.com-448۲4۷640۱۳-0۱۳برق، ابزار دقیق و مکانیكعلی ربویپایدار صنعت ماهان پارس۱۱۳

ارتینگ، حفاظت کاتدیك، کیت عایقی، برقگیر، جوش احتراقیمحمود رضا هدایتيپتونیا۱۱4
88۷5۳8۹8 
88۷5۳۹84

88۷45۲۱4www.petuniaco.cominfo@petuniaco.com



WebSiteEmailفکستلفنزمینهفعالیتمدیرعاملشرکتش

۳605۷۹84www.pnb-niroo.compnb-co@yahoo.com-۳605۷۲4005۱-05۱طراحی و نصب و پیمانکار پست های فشار قویرضا غالمپورپدیده نیروی بارثاوا۱۱5

88888۲۹5۹www.pkc-capacitor.cominfo@pkc-capacitor.com-8888۲۹56انواع فیلم متاالیز ALZN  ، انواع خازن هاي قدرت و سیلندری، باکس، موتوری و روشنائی، بانك هاي خازني ثابت و اتوماتیكثمین علي حسنيپرتو خازن۱۱6

مشاوره، طراحی، نصب و اجرا و نگهداری سیستم های تجدید پذیر خورشیدی و بادیمحمدنوید فرهادپرتو گستر هور۱۱۷
88۹4۹۱۷4 
88۹40۷۹4

860۳4۲۷۳www.hoortab.irinfo@hoortab.com

66۳44۳۱566۳44465www.partokartehran.cominfo@partokartehran.comتولید انواع تابلو برق، تامین تجهیزات برقیعبدالواحد خوراپرتوکار تهران۱۱8

پیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههای برقمهدی مسائلیپردیسان فناوران نیرو۱۱۹
0۳۱-۳۳۳8600۷-۹ 

 0۳۱-۳۳۳8۹۷۲۱-۲۲
0۳۱-۳۳۳8600۷-۹www.fanir-co.com

pardisanfanavaranniroo@hotmail.

com

۳4445۷64www.pfo.irinfo@pfo.ir-۳444545۲06۱-06۱تامین تجهیزات صنعتیآرمین صادقی چیگانیپرشیا فراز اکسین۱۲0

۹www.persianTableau.cominfo@PersianTableau.com-۳۲400485-۹05۱-۳۲400485-05۱ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسطعلیرضا اردکانیپرشین تابلو تابان۱۲۱

8544۷6۱۷88www.persian-sazeh.cominfo@persian-sazeh.com-44۷6۱۷۷8ساخت و اجرای دکل های انتقال نیرو و پستهای برقسعید صفرزادهپرشین سازه پرتو۱۲۲

۲۱8۹۷8۹۹۷8www.esparlus.cominfo@esparlus.com-۷۷6۳04۲0پیمانکار پروژه های نیرو) برق آبی(، انرژی، عمران و مخابراتمصطفی عباس زاده منتظریپروژه های اسپرلوس ماسال۱۲۳

۱0886۱5۹۱۱www.p-s-co.irinfo@p-s-co.ir-886۱5۹08تابلوهای برق کاظم گرامیپشتیبانی صنایع۱۲4

۳888۳۳۳85www.platiniran.irinfo@pelatiniran.ir-88844۷5۱تولید انواع باتری صنعتیشهاب بهزاد زنوزیپالتین ایران۱۲5

4۲۲۳۷۳55۲www.plompin.cominfo@plompin.com-۲۲۳۷۳55۳طراحی و تولید انواع پلمپ های حفاظتی و صنعتیحسین نادریپلمپین صنعت۱۲6

۹88۲۱۲۹4۷www.monavargostar.commonavar.cl@gmail.com-88۲۱۲۹48تولید کننده سینی کابل، نردبان کابل و متعلقات علیرضا رجبی اسالمی پوشش نیرو منور گستر ۱۲۷

8860۱40۹8860۱40۹mtorabizade@gmail.comمجری مولدهای مقیاس کوچكمهرداد ترابی زادهپویا بهین سازان خاورمیانه۱۲8

۳444۷۹۲6۳www.prp-co.comhashemi@prp-co.com-444۷8۹۳۲بازرگانی و تامین تجهیزات برقعلیرضا هاشمی مطلقپویان ره پرند ۱۲۹

خدمات مهندسی و بازرگانیمحمد اکبریپویش گستر صنعت۱۳0
444۹۲۳4۲ 
444۹۲۷۷0

444۹5۳۷۷ 
654۳۹468www.pgspower.cominfo@pgspower.com

5۲۲۲6۱۹۳5۳www.paymabargheng.cominfo@paymabargheng.com-۲۲6۱۹۳50احداث خطوط، پستها و بازسازی و تعمیرات توزیع نیروی تهراناحمد صافيپـیـما بـرق۱۳۱

۳8۲۱0406www.peymanegharb.compeymangharb8488@yahoo.com-۳8۲۱040608۳-08۳تعمیر و نگهداري شبکه های فوق توزیع و انتقال برقعزت اهلل صالحی رهبرپیمان غرب۱۳۲

۳۷۲۷۳۲84www.pichaz-electric.cominfo@pichaz-electric.com-۲0۳5-۳۷۲۷۳۲80-0۳5تولید انواع کلید فیوز، پایه فیوز و فیوزعلیرضا جراحی پیچاز الکتریك یزد۱۳۳

۳۲400۱۳4www.picheshsimtoos.cominfo@picheshsimtoos.com-۳۲400۱۳۳05۱-05۱ساخت و بازرسی انواع ترانسفورماتورعلیرضا شریعت داوودیپیچش سیم توس۱۳4

طراحی و ساخت سیستم های آنالیزرضا راجی کرمانیپیرامون سیستم قشم۱۳5
4444۳۹۹۹ 
44444۹50

446۱۲۱۱0www.piramoonco.cominfo@piramoonco.com

860۷۲۱8۳88۳۲۲6۹4behzad.arabshahi@tpadena.comخدمات مهندسی بازرگانی بهزاد میر عربشاهیپیشرو تجهیز پایا۱۳6

۳8846۲۲۳www.pks-co.comm.madani@pks-co.com-605۱-۳60۹۱005-05۱خدمات فنی مهندسی و بازرگانی پروژه های برق، ارتباطات و اتوماسیونمهدی مدنیپیمان خطوط شرق۱۳۷

خدمات بازرگانی و مهندسی، نرم افزار، احداث پست RTU و DCSالهه مشتاقپیمان خطوط گستر۱۳8
480۷6000 
480۷6۹۱۲

480۷600۱www.peimann.cominfo@peimann.com

44۲55۲0444۲55۲0۳amirzadeh@pfabtin.comپیمانکاری و بازرگانیهادی امیرزاده ایرانیپیمان فنون آبتین۱۳۹

۱088۳0۱665www@tabantablo.cominfo@tabantablo.com-88846۹0۹تولید تابلوهای برق فشار قوی و متوسطمحمد ذوالفقاریتابان تابلو شرق۱40

۳۲5۲4۹۳0www.tpkco.irtpkco@yahoo.com-۳۲5۲5۳000۳4-0۳4سرویس و تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی خطوط پستهای فشار قوی برقپیمان رفیع نژادتابان قدرت کرمان۱4۱

ساخت انواع یراق آالت شبکه توزیع برق انواع پایه هاي روشنایيناصر تقي زاده اصلتابان گستر پویا۱4۲
440۹۹465 
56۳۹0۳۹4-6

440۹۹465www.tabangostar.comtgpco2006@yahoo.com

۳64۹۱486www.taban-niroo.cominfo@taban-niroo.com-۳۷۱۷5۱۱50۷۱-0۷۱تولید مقره های پلیمری فشار متوسط و فشار قوی تا سطح ولتاژ ۱000 کیلو ولتاسداهلل زمانیتابان نیرو۱4۳

۳4۷606۲۹www.tabeshtablou.cominfo@tabeshtablou.com-۳۱0۲6-۳4۷606۲۷-0۲6طراحی و تولید انواع تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست های پیش ساخته کمپکت امیر وسمه ايتابش تابلو۱44

4۷6۲08۹۹4۲6۹55۳6www.tajgizghostar.irinfo@tajhizghostar.irنصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیكعلیرضا روستائی مهدیخانیتابش هدایت مولد گستر۱45

588۲۲۷۹۲6www.ttt.co.irinfo@ttt.co.ir-88۲۲۷۹۲۳طراحی مهندسی و تامین تجهیزات و احداث پستها و خطوط فشار قوی شاپور حسینیتارا طرح تابان۱46

پیمانکار پست و پروژه های برقمظفر اعوانیتام ایران خودرو۱4۷
445۲5۷۷۳-4 
48۹۷۱۳05

445۲54۷0www.tam.co.irinfo@tam.co.ir

8858۱۹5۳8۹۷۷۱۱84www.greenenergysp.cominfo@greenenergysp.comطراحی و مهندسی به منظور ساخت تجهیزات و ادوات انباره های فشرده انرژی و برقعبدالرضا طهماسبیتامین اندیشان انرژی پاك۱48

بابك رنجبرتامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران۱4۹
تجهیزات مخابراتی)فیبر نوری، رادیوئی و ...(، سیستم کنترل و حفاظت، اسکادا

سیگنالینگ و مانیتورینگ، اتوماسیون شبکه های توزیع و پستهای برق 
88۳۳0۷۹0-4886۳۱۱۹۲www.iccssco.cominfo@iccssco.com

88۹۷40۹5www.parsete.cominfo@parsete.com  ۳-88۹۷40۹۱ تولید انواع برقگیر اکسید روی، خطوط توزیع فشار قوی، سرامیکی، تابلویی سید مجید نوربخشتجهیزات انتقال برق پارس۱50



WebSiteEmailفکستلفنزمینهفعالیتمدیرعاملشرکتش

۳۷58۲556www.sathaco.cominfo@sathaco.com-80۳۱-۳۷58۲۹۲۷-0۳۱تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، باسداکت، سینی و نردبان کابل و ...علیرضا روغنیتجهیزات برق و سیاالت فوالد )ساتها(۱5۱

۷۷۹5۳5۲8www.t-s-zamin.comParsai@t-s-zamin.com-۷۷۹5۹0۳۲0۲۱-0۲۱تجهیزات ارتینگ و حفاظت از صاعقهناصر پارسایی سیرتتجهیزات سیستم زمین۱5۲

885۱0۷۳088۱۹۱۳66www.kalotabhar.cominfo@kalotabhar.comفروش تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه و جوش احتراقیحسین میرآقائیتجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر۱5۳

حمیدرضا ریاحیتحقیقات الکترونیك فطروسی۱54
طراحی و تولید تجهیزات الکترونیك قدرت، انواع UPS و شارژر، اینورتر و رکتیفایر 

PCM برای مصارف کوچك تا  صنعتی ، انرژیهای تجدیدپذیر و مواد نو ترکیب
۷6۲5060۱-4۷6۲506۳4www.fotrousi.cominfo@fotrousi.com

طراحی و اجرای خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی کیوان عسکریتدبیر انرژی سپنتا۱55
88۲0۷۷68-۹ 
88۲0۷84۲

88۲0۷864www.tadbirenergyco.cominfo@tadbirenergyco.com

تجاری سازی نتایج تحقیقات، تامین نرم افزارهای تخصصی صنعت برقپرویز غیاث الدینتدبیر سازان فناوری انرژی آپادانا۱56
88۳646۳۲ 
885۷88۳6

88۳646۳۱www.enertech-co.cominfo@enertech-co.com

۲۲08۳۱۱6۲۲۱4۷056www.tadvinniroo.cominfo@tadvinniroo.comپروژه های عمرانیکمال عرفانیتدوین نیرو۱5۷

448۲۷46۱448۲۷468www.tpp-co.cominfo@tpp-co.comکامپیوتر و الکترونیك )تولید تجهیزات تست و نرم افزارهای کاربردی(سعید محمودیتراشه پرداز پویا۱58

5www.tppeng.cominfo@tppeng.com-۹886۱۱884-88606۲۹۱طراحی و مهندسی و تجهیز پستاکبر هوشیارترانس پست پارس۱5۹

۳۳۷۹05۲4www.transfozangan.comtitz@irantransfo.com-۳۳۷۹058۳0۲4-0۲4تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع روغنی و خشك رزینیسعید تقیلوترانسفورماتور توزیع زنگان۱60

۳6۱۹5۲۱8www.ipr-co.orginfo@ipr-co.org-۳660۲۳۱00۲6-0۲6تعمیرات نیروگاههاعین اهلل صالحیتعمیرات نیروگاهی ایران۱6۱

۳۲۳08۷55www.fpmc.irinfo@fpmc.co.ir-۳۲۳08۷560۷۱-0۷۱تعمیرات و نگهداریجالل الدین رخشانتعمیرات نیروی برق فارس۱6۲

۳5۲6450۱www.takniroo.irinfo@takniroo.com-۳5۲6450۲0۳5-0۳5تولید انرژی الکتریکیوحید صالحیتك نیرو )تعاونی کارکنان نیروگاه یزد(۱6۳

۳065۳45۱۱6www.taksazbeshel.commanager@taksazbeshel.com-65۳44۷۲۹طراح و سازنده تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط در انواع ثابت و کشوییآقاجانیتکساز تابلو بشل۱64

لوازم الکتریکی و برقی، کلیدهای صنعتیادگارد بوشاهینتله مکانیك ایران۱65
۲۲0۱5۳00 
۲6۲0۲۱50

۲۲0۱5۳۱۱www.schneider-electric.comir.info@schneider-electric.com

5446۹۷480www.tipco.irinfo@tipco.ir-446۹۷48۱طراحی و تامین سیستمهای جریان مستقیم)باتری شارژر،یو پی اس و ...( و بهینه سازی مصرف انرژیعلیرضا دادفرتهاتر ایمن پیمان۱66

۳8854۹4۲4www.tehran-padena.cominfo@tpadena.com-8854۹4۲۱تولید کلیدهاي اتوماتیك فشار قوی)هوایی و کامپکت( امیر مسعود شاهمیریتهران پادنا۱6۷

۳۲656۱۷۲www.tavangroup.commarketing@tavangroup.com-۳۲655۲۲۱0۳۱-0۳۱پروژه های نیروگاه و نفت محسن بصراویتوان احداث نیرو سپاهان۱68

مهندسی و بازرگانی تجهیزات برقیعادل صبح خیزیتوان پادرای۱6۹
8888۲۱۳۷ 
8888۲08۷

8888۲۱۹۱www.tavanpadray.com
info@tavanpadray.com 

marketing@tavanpadray.com

885044۹088۷۳۳048www.trselectrical.comsales@trselectrical.comتولید و مونتاژ قطعات و لوازم سیستم های الکتریکی و الکترونیکیهرمز رضویتوان ره صنعت۱۷0

انواع تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و متوسط فیکس و کشوئی محمود جعفرزادهتوان صنعت مبین۱۷۱
8888068۱-۲ 
888۹۲4۱۳

8888068۳www.tavansanat.cominfo@tavansanat.com

خرید و فروش تجهیزات برقیعلی پیشرفت ثابتتوان کادوس نیرو۱۷۲
88۲4۷۷86 
88۲4۷485

88۲4۷5۱8www.tavankadous.comali.sabet@tavankadous.com

تامین تجهیزات و ارائه خدمات الکتریکالمحمدکاظم رازهتوان گستر آدیش۱۷۳
880۱6۲۱8 
88۳5۷06۹

88۳5۷08۱ 
8۹۷8680۹www.tavanadish.cominfo@tavanadish.com

۳54۱۳4۲6www.toosfuse.cominfo@toosfuse.com-۲505۱-۳54۱۳4۲۳-05۱تولید کننده انواع کنتور، کلیدهای مینیاتوری و پایه کنتور سیامك فارسیانتوس فیوز ۱۷4

۳65۷۲۱۷5www.teaco.irinfo@aeejco.ir-405۱-۳666658۳-05۱تولید کننده پست های پدمانتد روغنی و سویچ خانهعلی اکبر رضاپورتوسعه انرژی آییژ۱۷5

۲۲088۱60۲۲۱۳48۷۹s_krad@yahoo.comتولید پراکنده برقسیروس کاظمی راد توسعه برق طنین موج۱۷6

480۷6000480۷600۱www.parsian.cominfo@parsian.comخدمات مهندسي برق، تهیه تجهیزات، نصب و راه اندازي پستهاي فشار قويمحمد بهزادتوسعه پستهای فشار قوی پارسیان۱۷۷

توسعه ریل نیروی پارسیان۱۷8
محمدعلی محمودی 

480۷6۹۱۱480۷600۱www.parsianrail.cominfo@parsianrail.comپیمانکار عمومی پروژه های صنعتی بصورت EPCکوچکسرایی

۳88545644www.simatec.irsales@simatec.ir-88545640وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف SIEMENS مسعود پیرحیاتیتوسعه سیماتك ایرانیان۱۷۹

مهندسی و پیمانکاری و خدماتی نفت و گاز و پتروشیمی امیر علی معالیتوسعه صنعت ایران افق۱80
888۲4808 
888۲85۱8

88۳0۲۹۱0www.iranofogh.cominfo@iranofogh.com

۳۳8۳6۳۲۱mehran_anna_matin@yahoo.com-۳۳8۳6۳۲۱06۱-06۱اجرای پروژه های EPC، مشاوره و نظارت، اجرا، طراحی، نصب و راه اندازی و احداث پستهای برق مهران عناتوسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرانیرو۱8۱

۲64۲4۷۱8۲64۲4۷۱8www.greenenergy-co.omgreenenergy49@gmail.comانرژی های تجدید پذیرفاطمه سادات طباطبایی فخرتوسعه گرین انرژی۱8۲

۹8855۷650www.orang-gc.cominfo@orang-gc.com-8855۷64۷اجرای کلیه پروژه های در زمینه های نفت و گاز و نیروگاه، برق و انرژی، اتوماسیون صنعتی و شبکه های آبیاری و زه کشی و تولید صنایعکوروش گلشنتوسعه مدیریت پروژه های صنعتی اورنگ۱8۳
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40888۹6۷۳8www.zavirco.irzavirco@yahoo.com-888۹6۷۳۹پیمانکار خطوط انتقال نیروشهرام رضایی عباسیتوسعه مهندسی زاویر۱84

480۷6000480۷600۱www.parsianpower.cominfo@parsianpower.comانجام EPC پروژه هاي نیروگاهي و صنایعمحمد تقی مسعودی نژادتوسعه نیروگاه ها و صنایع پارسیان۱85

44۲5۷60844۲5۷60۷info@tnciran.comپیمانکار پست و پروژه های برق سعید سراجیتوسعه نیرو۱86

40www.parsian-diesel.cominfo@parsian-diesel.com-۲۷۷8۲۲۱85۱۳4مولدهای برق دیزلی و گازی، دیزل ژنراتور و موتورگاز سوزمهرداد ابراهیمیتوسعه نیروگاههای دیزلی پارسیان۱8۷

۳۳80۲0۱۳www.raad-co.cominfo@raad.co.com-۲۷0۳۱-۳۳80۲0۲6-0۳۱تولید انواع ترمینال هاي ریلي جالل وحید دستجردیتولیدي رعد اصفهان۱88

88۹۲۲۱۲۷8880۲5۷۲www.sanatyorin.cominfo@sanatyorin.comانواع یراق آالت ۲0 و۳۳ کیلو ولتمحمود داراتولیدي صنعتي شبکه۱8۹

تابلوهای برق، پروژه های EPC، سازه های فلزی امیررضا برکتینتولید ملزومات برق۱۹0
88۲5۲۹0۹ 
8۷۷40

88۲60۷0۷www.tmb-co.cominfo@tmb-co.com

سازنده برج های تلسکوپی روشنائی و انتقال نیرو، پیمانکار عمومی برق، تاسیسات و ساختمانعلیرضا اسماعیل نژادتولیدات فرا الکترومکانیك پاسارگاد۱۹۱
665۲4۳۲0 
6655450۲

665۱۷۲۱۹www.tempco.irinfo@tempco.ir

تولید کامپاندهای پی وی سیعلیداد موقوفهتولیدی گرانول قزوین۱۹۲
8۱۹۳0000 
8۱۹۳0۷40

88۷6۲4۷۱www.ggp.irinfo@ggp.ir

۳66۱4۹۱۹تولیدی سیم و کابل برقمهدی خلعت آبادی فراهانیتولیدی نیرو صنعت پارس افشان۱۹۳
۳66۱4۹۱۹ 
۲۲06۱۳8۹

mehdikhalatabadifarahani@yahoo.

com

۳۲۱5۲506www.jec.irinfo@jec.ir-۳0۳4-۳۲۱5۲50۱-0۳4تولید کننده انواع مقره های فشار ضعیف و فشار متوسط تابلوئیعباس جبالبارزیجبال الکتریك کویر۱۹4

۲۷۷45500۳www.jdevs.cominfo@jdevs.com-۷۷45500۱تولیدی، تحقیقاتی در زمینه صنعت برقعلی اخوانجهاد دانشگاهی علم و صنعت۱۹5

۳868640۹www.hopco.irinfo@hopco.ir-۳868640005۱-05۱خدمات مهندسی بازرگانی، مخابرات، اتوماسیون، اسکادا، مراکز دیسپاچینگ و صنایع ریلی، انرژی های تجدید پذیر، مهندسی مشاوررضا میرکمالیحاصل اوج پردازش )حاپکو(۱۹6

8864۱5۹۱8864۱5۹0www.hsppower.cominfo@hsppower.comدیزل ژنراتوراحمد موسویحدید صنعت پارس نیرو پاسارگاد۱۹۷

66806۷4۹66806۷45www.hadidsanat-co.cominfo@hadidsanat-co.comتولید دکلهای انتقال نیرو، پایه های روشنائی و مخابراتیاحد منبتی شرقحدید صنعت قائم۱۹8

۳۲۲۲۱۳5۳www.itass.iritass@iran-transfo.com-5۲0۲4-۳۲۲۲۱۳4۷-0۲4کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با انواع ترانسفورماتور و تجهیزات آن مجتبی شمسیخدمات پس از فروش ایران ترانسفو۱۹۹

مهندسی مشاور تولید، فوق توزیع و انتقال در صنعت برق رضا رضوی زادهخدمات مهندسی پایا نیرو پاژ۲00
05۱-۳8654۳0۹ 
05۱-۳86۷64۲0

05۱-۳8654۳0۹r.razavizadeh@yahoo.com

۳۳۳48640www.tamirgostar.comtghormozgan@yahoo.com-۳۳۳48۹8۹0۷6-0۷6تعمیر و نگهداریمصطفی عمرانی خدمات مهندسی تعمیر گستر هرمزگان۲0۱

88۷۹4۷4584۷8۲۱5۳www.moshanir.comoshanir.marketing@gmail.coخدمات مهندس برق، آب، انرژی نفت و گازمجتبی غرویخدمات مهندسی مشانیر۲0۲

4۱۲۲۲5۳۹۹8www.darianco.comdarian@darianco.com-۲6406۹۳۷ساخت پست هاي فشار قوي EPC، فروش تجهیزات ضد انفجار و برق و تاسیساتاسفندیار رحمتيداریان۲0۳

6646۹0۲۲664۱0040www.dalman-co.cominfo@dalman-co.comتولیدکننده کات اوت فیوز، فیوزلینك و جداساز هواییکامبیز طاهرخانيدالمن۲04

4۱8800۳4۲8www.desc-co.cominfo@desc-co.com-880080۳5تامین تجهیزاتاحسان زمانی نژاددانش انرژی سریر۲05

88۹0۱6۱588۹0۱۷55www.danialpetro.cominfo@danialpetro.comپیمانکار نفت و گازمهدی کاریدانیال پترو۲06

طراحی و تولید دکلهای انتقال نیرو و مخابراتی، استراکچرهای پست و نیروگاهی، گالوانیزه گرمعبدالرضا کالنتریدکل سازان کالن۲0۷
086-۳۳5۷۳۲۷۱-۲  
086-۳۳4۲۳۳۷۱-۲ 

086-۳۳5۷۳۲۷۳www.dspigroup.irkalan77_co@yahoo.com

888۲6۹6۳8۹۷86۹۱۳www.damandeh.comsite@damandeh.comتولید کنند انواع الکترو موتور و هواکش و فن های سرمایشی و گرمایشیاحمد بستانچیدمنده۲08

۳۲4000۷۹www.denaelectric.cominfo@denaelectric.com-۳۲4000۷805۱-05۱تولید قطعات الکتریکیمجید تقی زادهدنا الکتریك ایرانیان۲0۹

۳۳۹80۹4۳۳۳۹80۹4۳www.dossena.irinfo@dossena.irتولید کننده سیستم ها ی نگهدارنده کابل های الکتریکی و ضدانفجار در ایرانمجید وحید دستگردیدوران سپنج نادین)دوسنا(۲۱0

انواع مقره های سیلیکونی رده توزیع و انتقال تا 400 کیلو ولت و انواع کاورهای عایقی و پوششهای RTV علی خورده چیدورود کلید برق۲۱۱
8865۲5۲۱ 
886504۳۷

8865۷860www.dk-electric.comdkbarghco@yahoo.com

۲۲5۷88۱5۲۲5۷88۱6www.dayhim.cominfo@dayhim.comپیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههای برقسید محسن جاللی موسویدیهیم فرافن۲۱۲

66۷5۹5۷566۷6۱0۱5www.radelectric.copedram@radelectric.coواردکننده و عرضه کننده محصوالت الکترونیك صنعتیشهیار ریحانیانراد الکتریك بین الملل۲۱۳

۲88۹۲6۳۹۹www.radpayatadbir.cominfo@radpayatadbir.com-88۹۲6400صاعقه گیر، ارتینگ، سرچ ارستر و سیستم های اعالم و اطفاء حریقرضا حسن زادهراد پایا تدبیر۲۱4

4www.rafedco.comyahyavi@rafedco.com-4440۱۲۹۷۲-440۱۲۹۷۲تولید خطوط برق رسانی دستگاههای متحرك و محیط های صنعتیپدرام تقویرافد صنعت۲۱5

ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسطامیر کالنتر زادهرانین صنعت گستر۲۱6
0۳5-۳۷۲۷۲056 
0۳5-۳۷۲۷۲058

0۳5-۳۷۲۷۳۲۲۷www.runinsanat.comruninsanat@gmail.com
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اجرای پروژه های اتوماسیون برقموسی احمدیانرانین فرآیند گستر۲۱۷
۷۷6۳6۳6۱ 

 ۷۷6۳6۳6۲
۷۷608۹۱0www.runinltd.irinfo@runinltd.ir

880۱66۲0886۳۱۲6۹www.elite-iss.cominfo@elite-iss.comاتوماسیون، تامین و مهندسی تجهیزات و سیستمهای برق و مخابراترضا صالحیراهکار سیستمهای صنعتی الیت۲۱8

886۱۲0۱۱886۱۲0۲۲www.rayavin.cominfo@rayavin.comفنی مهندسی و بازرگانیسامان سروشیانرای آوین فن۲۱۹

5www.rasanamehr.comzargar@rasana-mehr.com-5888۷۹4۳۳-888۷۹4۳۳مونتاژ کنتور برق دیجیتالاحسان زرگر رضائیرسانا مهر۲۲0

مجری احداث، توسعه تاسیسات و خطوط انتقال نیرو بصورت کلید تحویل سید علی میر میکائیل زاده گانرسانیر توس۲۲۱
05۱-۳84۲۷6۲۲ 
05۱-۳84058۷۲

05۱-۳84۲۷655www.rasanir.irrasanir.toos@gmail.com

۳۲5۲۱۱8۲rasanirco@gmail.com-۳۲5۲۱۱8۱0۳4-0۳4تعمیرات پستهای فشار قوی برقسید محمد رباطیرسانیر جنوب شرق۲۲۲

احمدرضا دانشمندرعد انرژی آریا۲۲۳
 پیمانکار در زمینه نیرو، تاسیسات و ابنیه، مهندس مشاور،

 مدیر طرح در زمینه نیروگاهی
8865۲46۹-۷۱ 
88۱۹۱55۳

88۱۹۱55۲www.rana-co.orgraadenergyaria@yahoo.com

88۷۱6۱56www.rsa.co.irinfo@rsa.co.ir 5-88۱0۲۳5۱تولید کننده انحصاری کنتورهای هوشمند آب و برقحسین نظر بلندرهروان سپهر اندیشه۲۲4

۳88۷۷60۷۱www.rahshad.cominfo@rahshad.com-886۷۲5۳0تولید خازنهای روشنائی و موتوریحامد گرشاسبیرهشاد الکتریك۲۲5

تولید انواع لوله های خرطومی و اتصاالت مرتبط جهت محافظت از سیم و کابلهای برقمحمدرضا ظریفیان رهورد خراسان۲۲6
66۱۷06۱۷ 
66۱۷0۷6۲

66۱۷06۲۷www.rahflex.cominfo@rahflex.com

اجرای پروژه های کلید تحویل پستها و خطوط انتقال نیروشاهرخ پروینروشن گستر توس۲۲۷
05۱-۳8۹۲55۳۷ 
05۱-۳8۹۲558۷

05۱-۳8۹۲444۷www.roshangostar.comshparvin52@gmail.com

۳۳55۳۲06www.rueinsaz.irinfo@rueinsaz.ir-5086-۳۳55۳۲04-086طراحي و ساخت انواع پایه هاي انتقال نیرو و مخابراتي و خدمات گالوانیزاسیون گرمعطاءاهلل دوخاییروئین ساز اراك۲۲8

۳84۱405۷www.rizmoj.irinfo@rizmoj.ir-۳846855805۱-05۱تولید تجهیزات حفاظت و کنترلسید جواد سید کالنتریریز موج الکتریك طوس۲۲۹

66۷۲۳۹۷۲66۷06۲۷5www.zenerco.cominfo@zenerco.comانرژی های تجدید پذیر صمد برادران خسروشاهیزی نر ۲۳0

 ۷۲88880۹40www.gitalco.cominfo@gitalco.com-88880۹6۷کانالهاي پیش ساخته الکتریکي محمد رضا میر عماديژیتال۲۳۱

۲044۹۹۲۱۱6www.saptaelec.cominfo@saptaelec.com-44۹۹۲۱۱8تولید و انتقال برق، آب و فاضالب، نفت، گاز و پتروشیمی و مترو و راه آهنحمیدرضا صالحیسـاپــتــا۲۳۲

انواع تابلوهای برقحسام الدین توکلیساخت تجهیزات برقی لنا یزد۲۳۳
۲۲0۳550۱ 
۲۲0۳54۹۹

۲۲0۱00۱6www.lenayazd.cominfo@lenayazd.com

پیمانکاری احداث خطوط و پستهای فشار قوینیما مدنیساختمانی و تاسیساتی گراویت۲۳4
88۳06۹88 
88۳46۳66

888۳6۳6۹gravitco@yahoo.com

88۷64۷4۱88۷66۷0۷www.sazganertebat.comoffice@elec-sourcing.com  اتوماسیون، مخابرات )پایانه راه دور( سیستم پانوراماسید محمد هاشميسازگان ارتباط۲۳5

66۳4۱۳۲866۳4۱۳۲۹www.sazehgohar.commojtaba.soleimany@ymail.comخطوط انتقال نیرو مجتبی سلیمانیسازه گهر کاوه۲۳6

886۹4۱۱58868۷۹۲8www.yasan.irinfo@yasan.irبرجهاي انتقال نیرو و مخابراتيمحسن فارسيسازه هاي فلزي یاسان۲۳۷

۳۳۳۱۲۳۱۳www.santal.irinfo@santal.ir-۳۱04۱-۳۳۳۳48۲8-04۱دکل های انتقال نیرو، صنایع اتوماسیون و ابزار دقیقاکبر کسراییسازه های نوین بتنی تبریز۲۳8

تولید مقره های پلیمری، کت اوتعلی فیروز ثانیسامانه های نوین افرا۲۳۹
0۷۱-۳65406۲۱ 
0۷۱-۳65408۲۹

0۷۱-۳6540۷۷8www.eleplex.comaframodernsystem@gmail.com

نماینده انحصاری باسداکت LS کره جنوبی )LV/MV(عباس جودیسایا سیستم تاواتاو۲40
 88۱0۹05۲ 
88۱0۹6۳۳-۳۷

88۱0۹64۱www.lsiran.cominfo@lsiran.com

طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی کلیه پروژه های برق و صنایع محمد مهدی مهربانیسپاهان توان گستر ۲4۱
0۳۱-۳6۲۷۳۹0۷ 
0۳۱-۳6۲۹۳654

0۳۱-۳6۲56۹۹۷ 
0۳۱-۳6۲۹۳654www.stg-co.cominfo@stg-co.com

۷4450۲۱۷۱www.sebka.irinfo@sebka.ir-4456۷۲66پیمانکاری برقمجید یوسفیسرآمد برق کارکنان امیرافراز )سبکا(۲4۲

۳۳46۹6۳۹www.seiico.comseizqco@yahoo.com-80۲4-۳۳46۹6۳۷-0۲4بازرگانی، سرمایه گذاری در زمینه صنعت برقسید مسعود چاوشیسرمایه گذاری کارکنان صنعت برق۲4۳

۳8844۳54www.sarvnirootous.cominfo@sarvnirootous.com-۲05۱-۳8844۳۹0-05۱طراحی، مشاوره، اجرا، تامین کاالهای پروژه های نیروگاهی، پست ها و خطوط انتقال نیرومحمد هادی شاه بیگیسرو نیرو توس۲44

خدمات فنی مهندسی و بازرگانی و پیمانکاری پروژه های پستهای فشار قوی داوود اشرفی پور سفیر نیرو آفرین۲45
۲۲8۷0۹44 
۲۲8۷0۹۳۹

۲۲8۷0۹6۷ www.safir-na.cominfo@safir-na.com

تهیه و توزیع یو پی اسهومن فرهادیسما الکترونیك پارسه۲46
44۹۷6۳۱6 
44۹۷6۳۲6

44۹۷6۳۱6 
44۹۷6۳۲6www.iransepco.cominfo@iransepco.com

۷444۲۷۷۳8www.samasan.comsamasan@chmail.ir-44446۲66طراحی و ساخت و تولید سازه های فلزی قطعاتحمید بهرامی اسکندریسماسان۲4۷
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تولید دستگاههای اندازه گیری و قرائت کنتور و جمع آوری اطالعاتآرش قیالوسنجش افزار آسیا۲48
88۷۹۹۹۱4 
4۲۷04

88۷۹0۱۷8www.saa-co.cominfo@saa.ir

۳۲6۲0۲۹84www.sensco.netn.pousti@sensco.net-۲6۲0۲۹80تهیه، نصب و سرویس تجهیزات پست ها و نیروگاه های فشار قوی برقنورالدین پوستیسنس۲4۹

888۷۳6558www.sahandenergy.cominfo@sahandenergy.com-88۷۳6556تهیه و تامین تجهیزات برقی و مکانیکینازیال وفاسهند انرژی توان۲50

88888۲648888۱۳54www.sahandawa.comsahandawa@sahandawa.comتولید انواع المپ کم مصرف و باالست الکترونیك کم مصرفامیر هوشنگ یزدی نیاسهند آوا الکتریك۲5۱

۳8854۹4۲4www.sodaria.cominfosodaria@yahoo.com-8854۹4۲۱امور بازرگانی، واردات و صادراتپونه پارساسودا آریا۲5۲

۳55۷۳8۲۳www.solarsystemsahand.cominfo@solarsystemsahand.com-۳55۷۳8۲۳04۱-04۱انرژی خورشیدی و بادیبابك دولتشاهیسوالر سیستم سهند۲5۳

885۲۱60۹885۲۱608www.simnoor.irmails@simnoor.irتولید انواع سیم و کابل هوائی و OPGWرضا شرقيسیم نور پویا۲54

۷۷۳۳۹6۳0۷۷۳۲68۳۳www.simcatec.cominfo@simcatec.comانواع مقره هاي سیلیکونيعلی رمزیسیمکا تك۲55

تولید انواع کابلعلیرضا کالهی سیم و کابل ابهر۲56
8۱۹۳0000 
8۱۹۳0۱۳0

88۷6۲4۷۱www.abharcable.cominfo@abharcable.com

۳8۲5۷۱۲4www.pishrocable.compishrocable@ymail.com-40۳5-۳8۲5۷۱۲۲-0۳5تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف )مسی و آلومینیومی( اکبر یوسفیسیم و کابل پیشرو رفسنجان۲5۷

۳6۳0۳۹۳5www.simcat.irsupply@simcat.ir-۳6۳0۳05004۱-04۱تولید کننده انواع سیم و کابلمحمود دربندیسیم و کابل تبریز )سیمکات(۲58

۳8۳6۲0۲8www.forouzanyazd.comforouzan_cable@yahoo.com-۷0۳5-۳8۳6۲0۲۱-0۳5تولید انواع سیم و کابل محمد جوهری نعیمیسیم و کابل فروزان یزد۲5۹

88۷5۲0۱488۷5۷6۳۹www.moghancableco.cominfo@moghancableco.comتولید انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف و متوسط و قوی غالمرضا ابراهیمیانسیم و کابل مغان۲60

888۲868۲88۳04۹۷۲www.hamedancable.cominfo@hamedancable.comتولید انواع سیم و کابل فشار ضعیفغالمرضا نادعلیزادهسیم و کابل همدان۲6۱

 ۳8۲54865www.yazdcable.com info@yazdcable.com-۳8۲5۱۲000۳5-0۳5تولید انواع سیم و کابل برق و مخابراتابوالقاسم بیگیسیم و کابل یزد۲6۲

پرویز هورفرسیمکو۲6۳
انواع کابلهای فشار ضعیف، متوسط و قوی)تا ولتاژ KV 400( و انواع کابلهای مخابراتی: 

کابلهای کم زوج و پر زوج، ایرکور کانالی، مهاردار و بدون مهار و کواکسیال
۷۷5۲۹6۹0۷۷5045۹4www.simcocable.cominfo@simcocable.com

مهندسی بازرگانیامیر مسعود پور هاشمسینا فرآیند نیرو۲64
۲۲۳8۱4۳۳ 
۲۲۳8۱4۳5

۲۲۳8۱4۳۳sinafarayandniroo@gmail.com

88۷44۱۹۹88۷48646www.shahinmafsal.comsabbaghpour.shm@gmail.comتولید انواع اتصاالت کابل برق و مخابراتعبداله صباغ پورشاهین مفصل۲65

88۷088۳088۷06۹۹۷www.merik.irinfo@merik.irتولید خدمات گالوانیزه گرم مهیار متفکری نژادشیمی فرآور مریك۲66

۳5۲4۳5۲۲www.saneshargh.irinfo@saneshargh.ir-۳5۲4۳5۲۲05۱-05۱تابلوهاي LV،MV ،پستهاي موبیل، پست کمپکتمحسن شادمانصانع شرق۲6۷

پیمانکاری عمومی و صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی در صنایع آب، برق، نفت، گاز و پتروشیمی بهمن صالحيصانیر۲68
888۳00۹۹ 
4۲۷4۱000

888۲۲۹۱۱www.sunir.cominfo@sunir.com

88۳0۱45۱888۲0۷۲6www.safaniru.cominfo@safaniru.comطراحی و مهندسی و ساخت پستهای فشار قوی EPC و انواع کلیدهای هوائی و تابلوهای فشار قویفرهاد بقائیصفـانـیـرو۲6۹

 پروژه های برق و صنایع بصورت EPCکیوان کهیاییصفانیکو۲۷0
88۷۹۹۱۹0 
0۳۱-۳۲6666۲6

88۷۹858۲ 
0۳۱-۳۲6666۲5www.safanicu.cominfo@safanicu.com

66۷06۱۱666۷۱84۱5www.safdarsassani.cominfo@safdarsassani.comتامین و تولید تجهیزات برقی صنعتی، تامین تجهیزات ابزار دقیقبیژن علیرضا ساسانیصفدر ساسانی۲۷۱

۳۷۲۷۲806www.zavir.comzavir@zavir.com-۳۷۲۷۲۲460۳5-0۳5انواع کلید فیوزهاي قابل قطع زیربار و کلید هاي دوطرفه از ۱60 الي 6۳0 آمپرحمید خواجه عقدائیصنایع برق زاویر۲۷۲

۳688۳0۷۲۷5www.armlightingco.cominfo@armlightingco.com-8884۱۱۳4تولید انواع چراغ و پایهعلی اصغر باب رحمتیصنایع روشنایي آرم۲۷۳

تولید کننده انواع چراغ های روشنائی رباب دلدارصنایع روشنایي جهان نور۲۷4
88۷484۳0 
885۳۹۹۷0

885۳6۱۲6www.jahannoor.comsales@jahannoor.com

556۳4۳۷۳۳60۲۲۱46mahamparchin@ifiran.comتولیدکننده انواع دکل های برق بصورت کلید در دستمحمد عیسی اردالن نیاصنایع مهمات سازي پارچین۲۷5

88۲8۲65088۲8۲650www.shariftarasheh.cominfo@shariftarasheh.comطراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از راه دورسهند بهنامصنایع الکترونیك شریف تراشه۲۷6

سوالر انرژی، تولیدکننده محصوالت الکترونیکی و مخابراتی، UPS، باتری، استابالیزر حمیدرضا ادیبیصنایع الکترونیك فاران۲۷۷
۷6۲508۱8 
۷6۲508۱5

۷6۲508۲8www.farancorp.cominfo@farancorp.com

۹88۹55۱۹۷www.parsfanal.comsales@parsfanal.com-88۹56۷۳8تولید انواع رله و کنتاکتور و کلید مینیاتوری و اتوماتیكمسعود حاجی حسن خونساریصنایع الکتریکی پارس حفاظ۲۷8

۳4۷65۲۳5www.atrin-t.cominfo@atrin-t.com-۹04۱-۳4۷68۷88-04۱مشاوره، طراحی و نیرو رسانی خطوط انتقال نیرو آرش خشکبار صدیقصنایع آترین تبریز۲۷۹

۳۲64۱6۷۷www.isfahankelid.irinfo@isfahankelid.ir-۷0۳۱-۳۲644066-0۳۱تولید کلیدهای برق صنعتیسید مرتضی تبریزیصنایع برق اصفهان کلید ۲80

۲۲۱46۱00۲۲۱460۷۷www.sabaind.cominfo@sabaind.comتولید، انتقال و توزیع نیرو، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، مخابراتی و ماهواره ای و ساختمانیعلی اکبر کشاورزصنایع برق و الکترونیك بال صبا۲8۱

۹www.pooyeh-co.compooyehco@gmail.com-۹885۲8۲۹۷-885۲8۲۹۷تولید انواع منابع تغذیه الکترونیك صنعتی، باتری شارژرهای صنعتی، انواع ups های صنعتیبیژن فرخیصنایع تولیدی پویه الکترونیك۲8۲
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۳54۱۱۳8۹www.bst.co.irinfo@bst.co.ir-4۱05۱-۳54۱۲۲۳۹-05۱کنتور های تکفاز و سه فاز الکترونیك و هوشمند برقعلیرضا جاللی طلبصنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس۲8۳

88884۱۹888۷8۹50۷www.hamoongroup.cominfo@hamoongroup.comطراحی و مهندسی و تولید برجهای انتقال نیرو، تلسکوپی و گالوانیزه گرم قطعاتغالمرضا قاسمی کنگانصنایع فلزی هامون سازه۲84

48805۱685www.kashancable.cominfo@kashancable.com-8805۱68۳تولیدی انواع سیم مسی و آلومینیوم مغز فوالد و هادی های پر ظرفیتامیرحسین اقلیمیصنایع کابل کاشان۲85

۱۱۲۲0۲84۲۷www.kci.co.irinfo@kci.co.ir-۲۲66۹5۱0تولید کننده انواع سیم و کابل برق و تلفن، کابلهای کواکسیالعلیقلی فردادصنایع کابل کرمان۲86

۲8۷
 صنایع کم مصرف ایرانیان 

)پویای توان(
۲۱۲۲8۷60۷5www.rasanoor.cominfo@rasanoor.com-۲۲8۷60۱۲تولید المپهای کم مصرفاسداهلل غریقی

انواع پستهای کمپکت، انواع تابلوهای فشار متوسط و ضعیفمحمدباقر سوزنچیصنایع کیان ترانسفو۲88
05۱-۳۷۲۷۷0۷۱ 
05۱-۳۷۲5۳5۳8

05۱-۳۷۲۳۳850www.kti-co.irinfo@kti-co.ir

856584۲45www.khavarrooy.comkhavarrooy@yahoo.com-56584۱46گالوانیزاسیون گرم و طراحی و ساخت سازه های فوالدیساالر ناقدی حسین زادهصنایع گالوانیزه گرم خاور روی۲8۹

تولید انواع لوله مسیمحمدعلی شعربافصنایع مس قائم۲۹0
0۳۱-۳۲۲۲۲۹44 
0۳۱-۳۲۲۲۲45۳

0۳۱-۳۲۲۲0۹55www.qaemcopper.cominfo@qaemcopper.com

884۱56۱68840۲5۱۳www.niroucable.irniroucable@yahoo.comتولید انواع سیم و کابلغالمرضا منصوریصنایع نیرو کابل۲۹۱

66۹۱80۱۲66۹۱۳8۱۹www.greenpower.irsale@greenpower.irفروش و خدمات پس از فروش موتور برق های گاز سوز و ژنراتورهای گاز سوز رضا رسولیصنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز۲۹۲

 885۱۷۱۹۳885۱۷۱۹۲www.gamarak.cominfo@gamarak.comطراحي و تولید برجهای انتقال نیرو و سازه هاي فلزي پستهاي فشار قوينصراله رهنماصنعتي گام اراك۲۹۳

تولید سیم و کابلمحمد افشار نژادصنعتی الکتریك خراسان۲۹4
۷۳۲۳۲ 
۷۳۲۳۱۱00

۷۳۲۳4www.khorasanelectric.cominfo@khorasanelectric.com

تولید انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیفعلی اربعهصنعتی تابش تابلو شرق۲۹5
۳64۲5۲۱0-۱۱ 
۳64۲40۱۹

۳64۲5۲۱۲www.ttsh.irt.t_shargh@yahoo.com

558806۱۹56www.faranirco.comoffice.faranir@gmail.com-8806۷854تولیدکننده سینی و نردبان کابل، تابلوهای فشار ضعیف و متوسطفرامرز فقیهیصنعتی فرانیر )صنعتی فن آوران راهبردی نیرو(۲۹6

۳۳55۳۳۹۳www.haco.irhezaveh_arak@yahoo.com-۲086-۳۳55۳۳۹۱-086ساخت انواع اسپیرینگ ساپورت ، فنر شیرآالت اطمینان صنایع نفت و گازاحمدرضا  هزاوهصنعتی و تولیدی هزاوه اراك۲۹۷

۳60۷0058www.mashhadtadbir.commashhad_tadbir@yahoo.com-۳60684۹۹05۱-05۱طراحی و تولید دستگاههای دیتاالگر، پاور آناالیزر، قرائت کنتور و بازرسیمهدی موسویطراحی مهندسی مشهد تدبیر۲۹8

88۷4۳۲۲۱8850۷6۲6www.artnos.comahmad.jafarlou@gmail.comواردات تجهیزات نیرو و مخابرات، پستهای فشار قوی و نیروگاهیاحمد جعفرلوطرح و توسعه آرتنوس۲۹۹

۳۲۲۲۱48۳www.pei-co.cominfo@pei-co.com-۳۲۲۲۱48۲0۲4-0۲4تولید انواع قطعات عایقی)پایه سلولزی( ترانسفورماتورهای توزیع و قدرتعزیزاله علیمحمدعایقهای الکتریکی پارس۳00

88۲۱۷4۳۱88۲۱۷4۳۹www.farapadid.cominfo@farapadid.comطراحی مهندسی و اجرا و تامین کاال EPCعلیرضا رجب زادهفرا پدید ستاك۳0۱

8850۱48۹88۷۳4۳۹5www.farazparto.cominfo@farazparto.comانرژی خورشیدیامید انوشه پورفراز پرتو آسیا۳0۲

۲48۳۲000۲48۳۲00۱www.farpam.cominfo@farpam.comتولید باتری سیلد اسید، تجهیزات پاورمهدی ناظمیانفراز پنداران آریا موج )فرپام(۳0۳

۷440۳۱۷۳0www.farasaz.cominfo@farasaz.com-440۳۱۷۳۱ساخت انواع دکلهاي انتقال نیرو وسازه های فلزیداریوش نقشینهفراساز۳04

۲0886۱8۲۳8www.farakoh.irinfo@farakoh.ir-886۱8۳۱6خازنهاي اصالح ضریب قدرت و رگالتور و فیوزحسین شهابيفـراکــوه۳05

علي فتوره چيفراگستر بیستون۳06
EPC ساخت برجهاي انتقال نیرو بصورت کلید در دست

طراحی، تولید و ساخت کلیه برجهای انتقال نیرو )تلسکوپیـ  مشبك( پایه هاي روشنایي و گالوانیزه گرم
886۱۳۳00  880۳۳086  www.fgbco.cominfo@fgbco.com

8www.faranecu.cominfo@faranecu.com-۳66۱450۷-80۳۱-۳66۱450۷-0۳۱تامین تجهیزات برقی و مکانیکیفرزاد شرکت قنادفرانکو اسپادان۳0۷

855۲۷5۷۲88۷۹5۷۹۲www.faraniroo.netfnc@faraniroo.netساخت تابلوهاي حفاظت،کنترل، LVAC ،LVDC  ثبات حوادث و خطا محمود مومن زادهفرانیرو صنعت پیشرو۳08

طراحی مهندسی و ارائه راه حل جامع جهت سیستم های برق فشار قوی و ضعیف، ابزار دقیق و اتوماسیونمحمد پدرام رازیفرانیر تامین پارس۳0۹
88 88۲۱4054 
06۷854-55

8806۱۹56www.ftpco.irftpco@ftpco.ir

۳4۷۱60۱0Fara_niroo@hotmail.com-۹0۲6-۳4۷۱600۷-0۲6طراحی، مشاوره، ساخت و نصب تابلوهای برق صنعتی و قطعات صنعتیعلیرضا هژبریفرانیرو صنعت بارز۳۱0

انواع پیچ و مهره و یراق آالت و سازه هاي فلزي شبکه هاي انتقال و توزیع نیروي برقغالمحسین محمودیانفرآورده سازان شایان۳۱۱
660۲۷۱۷۱ 
660055۲۳

6604۹۳۷۹www.fs-shayan.cominfo@fs-shayan.com

۳64۹06۱8www.fardisniroo.comfardisniroo_sh@yahoo.com-۹0۷۱-۳64۹۱۲۳۷-0۷۱برق، تاسیسات و تجهیزات، پست های فشار قوی، انرژی خورشیدیمجتبی متانتفردیس نیروی شیراز۳۱۲

468۷۱408468۷۱408www.fanavarandana.comfanavarandana@gmail.comطراحی و تولید فیلترهای هارمونیك و راکتور بانك خازنیناصر ترهندهفن آوران دانا۳۱۳

88656۳۱48865456۲www.persia-solar.cominfo@persia-solar.comطراحی، تامین و نصب سیستم های خورشیدی و بادی، تولیدکننده  انواع چراغ های ال ای دیاحسان هنرورفناوران سوالر پرشیا۳۱4

۹8۹۷۷6۱۹5www.fara-afzar.comfaramarz@everyware.ir-44۲۹40۳8سیستم هوشمند سازی کنتورهای دیجیتال، انرژیهای نو فرامرز اویسیفناوران فرا افزار۳۱5
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بابك رستگار خجستهفناوریهای پاك فرانیرو ۳۱6
EPC سیستمهای AMR ,AMI، )قرائت هوشمند کنتور های آب، برق و گاز(، 

EPC پروژه های مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر )بادی، خورشیدی و...( 
855۲۷00088۷۹5۷6۲www.faraniroo.netfnc@faraniroo.net

۳۳۳405۷8www.shabekahroba.cominfo@shabekahroba.com-۳۳۳40۱840۲5-0۲5برق و الکترونیكعلیرضا هاشمیفنی مهندسی شب کهربا۳۱۷

۲0www.lavanir.cominfo@lavanir.com-۳۳۳86۳۱۹-۲00۳4-۳۳۳86۳۱۹-0۳4مشاوره، طراحی و اجراء پروژه های پست، خطوط انتقال، نیروگاههای مقیاس کوچك و ...سید نصراله قاضی میرسعیدفنی مهندسی الوان نیرو آکام۳۱8

۳۳46۳00۲www.mobaco.irinfo@mobaco.ir-۳0۳۱-۳۳46۲060-0۳۱مشاوره، نظارت، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت طرح در پروژه های صنعت برقمسعود کاظمیفنی مهندسی مبین برق اصفهان۳۱۹

EPC6۳4۹۲۱00666۳6۷0۹www.fulmen.cominfo@fulmen.com پستهاي فشار قويآرموند آیوازیانفـولـمـن۳۲0

اصغر بارزيقشم ولتـاژ۳۲۱
 )PLC(تولیدکننده تابلو برق کنترل،)EPC(طراح، مشاور و مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی

و یراق آالت تابلویی، انرژی های تجدید پذیر
66۷۳0۹54 
66۷۳۳040

66۷60۲8۱www.qeshmvoltage.commarketing@qeshmvoltage.com

۷088۷۹8۲۹0www.qomalliage.co.ukminex@dpi.net.ir-88۷۷0۹6۹تولید آلیاژهای غیرآهنی، آلومینیوم، سرب و روی، تولید مفتول و سیم آلومینیومی و هادیهای هوائی بدون روکش و کابلآریا صادق نیت حقیقیقم آلیاژ۳۲۲

۳665۹۳۱50ghavisazniroo@gmail.com-665۹۳۱5۱یراق آالت توزیعاصغر محمديقوي ساز نیرو۳۲۳

انواع سیم و کابل برق و مخابراتبهمن صالحي زادهکابل کمان۳۲4
888۳5۳56 
888۳4۹۳۷

88۳۲۷488www.kamancable.cominfo@kamancable.com

تولید، توزیع، صادرات و واردات انواع سیم و کابلعلیرضا کالهی کابل ابزار دقیق ابهر۳۲5
8۱۹۳0۱40 
8۱۹۳0000

88۷6۲4۷۱akolahi@abharcable.com

8۱۹۳000088۷۹۲4۷۱mshams@ncablea.comتولید لوازم جانبی کابل فشار قویمجید شمسکابل افزار نورین۳۲6

تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف و متوسطعلي هاشميکابل افق البرز۳۲۷
۲۳5۷4 
۲645۳8۷۳

۲۳5۷4www.alborzgroup.comtasukycable@yahoo.com

۱688۷8۷۱۱۷www.alborzcable.irinfo@alborzcable.ir-88۷8۷۱۱۱تولید سیم و کابل برقمسعود پاکدلکابل البرز۳۲8

5۳۲۲۹۱۹55۳www.sinacable.cominfo@sinacable.com-۲۲۹۱۹550تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف و مسی و آلومینیومی با عایق PVC و کابل غالف سربینادر احمدیکابل سینا۳۲۹

۳55۷0654www.saebcable.cominfo@saebcable.com-۳55۷065604۱-04۱تولید انواع سیم و کابلحسن قلمدانساز دمشقیکابل صائب۳۳0

۳88۷۳4۳۷0www.parscapacitor.compars.capacitor@gmail.com-88۷۳4۳۷۱تولید انواع خازنهای صنعتیداود برلواکاپاسیتور پارس۳۳۱

۷۲۲05044۷www.altec-electric.compouyan.nassiri@altec-electric.com-۲۲0۳8۳85واردات و صادرات انواع کلید پویان نصیریکارا ال تك پویا۳۳۲

تولید انواع کابلهای برق فشار ضعیف، متوسط، قوی، انواع کابل های نوری و مخابراتی، ابزار دقیقابراهیم سعیدنیاکارخانجات کابلسازی ایران۳۳۳
66۲8۲۷06-8 
66۹۳۹8۲۱

66۲8۲5۷4www.irancable.cominfo@irancable.com

۱۱66۷05۹04info@psd.co.ir-66۷0۷0۱0تولید انواع کلیدهای گردان برق تابلوئی فشار ضعیفامیر خسرو جمالی کاالی برق ایران ۳۳4

6.۱۳.۱۲۲۲05۷6۲۹www.bargco.cominfo@bargco.com-۲6۲00۳00اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقمسعود مهردادکامپیوتری برگ۳۳5

۳4۷6۳۳448www.ktf-co.comdamavandec@yahoo.com-۳4۷6۳۱580۲6-0۲6تولید یراق آالت شبکه فشار ضعیفامیر ناصر رئیسیکاوش توسعه فکور۳۳6

انواع تابلوهای برق، اتوماسیونسوده حیدری نسبکرمان تابلو۳۳۷
8۲۱6۳50۱ 
8۲۱6۳000

8۲۱6۳۷۷۷www.kermantablo.cominfo@kermantablo.com

88854۳4۷۱www.parspowerco.comparspowerco@gmail.com-8854۳46۷پروژه های برقی، نیروگاهیفرید خان جانیکنترل قدرت پارس۳۳8

۹8880۱۹6۱www.ski.irinfo@ski.ir-8880۱۹58تولید کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر سید علی عاملی  کنتور سازی ایران۳۳۹

شهزاد صالحیکوشش برق اصفهان۳40
تولید انواع پایه های سیمانی H و پیش تنیده )گرد(، تولید یراق آالت شبکه های برق و پایه های فلزی

تولید و تعمیر ترانسهای توزیع
0۳۱-۳۷88۲۲۲8 
0۳۱-۳۷88۲۲۲4

0۳۱-۳۷88۲۲۱8www.kousheshco.comkoushesh1386@yahoo.com

۹8۹۷8۱845www.kumeshian.cominfo@kumeshian.com-88۹۲۱054طراحی و تولید دستگاههای الکترونیکیبهنام غیاث الدینکومشیان پارت پیشرفته۳4۱

انرژی های خورشیدی، فروش و خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورحامد دریاباریکومین زاد یدك۳4۲
4۲8۱0 
88860۳۲4-5

88860۲۳۷www.kpcco.comkpc@kpcco.com

66۱۷04۲466۱۷04۲4www.kspishro.cominfo@kspishro.comکلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه برقحبیب صالحی گمش آبادکیا صنعت پیشرو۳4۳

تولید تابلو برقمحسن محمدرضائیکیان ایساتیس پارس۳44
0۳5-۳۷۲۷۳486 
0۳5-۷۲۷۳۲04

0۳5-۳۷۲۷۳485www.kiyanisatis.cominfo@kiyanisatis.com

۱04۲48۳6۱۱0www.kayson-ir.comn.bakhtiari@kayson-ir.com-۲48۳6۱0۱پیمانکاری عمومیامیر کاظمیکیسون۳45

تولید کننده انواع کنتورهای دیجیتال برقبهرام موالکیمیا الکترونیك پارس۳46
8880۳۹85 
888۹۱۹0۱

88۹0۱۷۷۳ 
0۷۱۳-۲۲۷05۹۱www.kimia-groupco.comalireza.sadeghi@tropicandco.com

پیمانکار برق  و ساختمان و تاسیساتحمیدرضا یاوری زادهگروه بین المللی هفت شهر ایرانیان باستان پارت۳4۷
05۱-۳۷6۳8۳۲۳ 
05۱-۳۷6۱۲04۱

05۱-۳۷6۳8۳۲۲hamidreza.yavarizadeh@gmail.com
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مصنوعات کامپوزیتیمحمدرضا دهقان پور گروه تحقیقاتی و تولیدی کامپوزیت شیمی سازه۳48
0۳5-۳۷۲66۲۳۳ 
0۳5-۳۷۲6۹505

0۳5-۳۷۲6۹505www.shimisazeh.cominfo@shimisazeh.com

 ۳۲400۲۳۱www.electropejvak.comsales.electropejvak@gmail.com-۳۲400۲۳005۱-05۱تولید کننده انواع ترانسفورماتور جریان و ولتاژ تا سطح 36kv و ترانسفورماتور تغذیهاشکناز اورعی میرزمانیگروه صنعتی الکترو پژواك آرین۳4۹

پیمانکار نصب و تعمیرات نیروگاهی، طراحی و نصب سیستم های کنترل DCS، فروش قطعات یدکی و تجهیزات نیروگاهیجهان تقوی فر گروه صنعتی بهمن گسترش کیان۳50
88۷۱۲0۱6 
88۷۱۲0۱0

88۷۱۱۹۷5www.bgkco.cominfo@bgkco.com

تولید تجهیزات برقی صنعتیحمید محمدی گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه۳5۱
۷۷686085 
۷۷6۱0406

۷۷6۱46۱۲www.electrokaveh.comkaveh@electrokaveh.com

88۷0۳4۱48855405۱nirosabin@yahoo.comتولید برق نیروگاه بیوگاز شیرازامیرحسین پژوهیگروه صنعتی نیرو سابین آریا۳5۲

۱۲۲۹085۹۷www.mapnagruop.cominfo@mapnagroup.com-8۱۹8۲000طراحی، مونتاژ و مدیریت تولید ماشین آالت و تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاهعباس علی آبادیگروه مپنا۳5۳

محمد امینیگل نور۳54
تولید کننده انواع نورافکن، چراغ های فلورسنت واترپروف، تامین تجهیزات ضد انفجار

تولید محصوالت LED و سیستم های روشنائی و نیروگاهی خورشیدی 
0۳۱-۳۲۲0۱۱5۷-580۳۱-۳۲۲0۳5۳5www.norkarco.cominfo@golnoor.com

۹۲۲0۳۷58۹www.gilrod.coinfo@gilrod.co-۲۲0۳۹0۷8ساخت انواع مفتول های مسی و آلومینیومی با آلیاژهای متفاوت و انواع هادی های الکتریکی مس و آلومینیوماحمد عروجیگیل راد شمال۳55

444۷86۹5444۷۹04۹www.lavantablo.cominfo@lavantablo.comطراح و سازنده تابلوهای برق و اتوماسیون صنعتیجواد قربانی پورالوان تابلو۳56

۹8865۳۳5۲www.lenagroup.cominfo@lenagroup.com-88655۷65تولید انواع محصوالت برق صنعتی ولتاژ پایین و منابع روشنائیمراد ستاریلنان ماد صنعت و تجارت۳5۷

۳45۳۳۲88www.lulebeton.cominfo@lulebeton.com-۳0۱۷-۳45۳۳480-0۱۷تولید انواع قطعات پیش ساخته بتونیرضا رضاییلوله بتن گرگان۳58

تولید انواع لوله و اتصاالت PVCUمحمدرضا خادمیلوله گستر خادمی۳5۹
564545۲0 
5686۳4۷4

5686۲880www.syp.irlg_khademi@yahoo.com

تامین کننده قطعات ترانسفورماتورها و تجهیزات صنعت برقپیام ولیماد نیرو آریا۳60
8886۲805 
888۱0۹6۹

888۱۳۳۹8www.madnirou.co.irinfo@madnirou.co.ir

تولید انواع برجهای انتقال نیرو و مخابرات و سینی کابلسید عطاءاهلل تقویمازند برج بشل۳6۱
0۱۱-4۲4۳۳658 
0۱۱-4۲4۳۳۷56

0۱۱-4۲4۳۳۷56www.mazandborj.iratataghavi@yahoo.com

۳۲۲84884www.maziyar-s.cominfo@maziyar-s.com-۳5۱550۱۱-0۱۱تولید انواع لوازم خطوط انتقال نیروی برقیوسف حیدری رادمازیار صنعت بابل۳6۲

5654۳55۷۲www.ptm.co.irsupport@ptm.co.ir-654۳۷5۹0طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتور قدرتاحمد استاد هاشم مغنیماشین انتقال قدرت۳6۳

۱8۲۲0۱4504www.mananiroo.irinfo@mananiroo.ir-۲۲0۲5۹۱5کلیدها و تجهیزات اتوماسیون خطوط ۲0 کیلو ولتعلی فقیه سبزواریمانا نیرو۳64

اتوماسیون صنعتی و نیروگاهیشهناز شهبازماهان رهاورد۳65
۲۲۲۲۲۹84 
۲۲۲6۲66۱

۲۲۲6۲66۱www.mahanr.cominfo@mahanr.com

مدیریت و ممیزی انرژیمحسن میرصدریمبسان۳66
886۲۹880-۲ 
88058۹۷4-5

88058۹۷6www.mabsun.comsm.mirsadri@gmail.com

انرژی های تجدیدپذیرپویا پارسا مبنا بادسان نیرو۳6۷
88۷۳۳۹۲4 
88۷4۲۹۹۳

885۱۲585

انرژی های تجدید پذیر مینا جوادی مبنا بهینه سازان تابان نیرو۳68
88۷۳۳۹۲4 
88۷4۲۹۹۳

885۱۲585javadi@mbnco.ir

احداث مولد مقیاس کوچك DGمهرداد ترابی زادهمبنا بهینه سازان تولید نیرو ۳6۹
88۷۳۳۹۲4 
88۷4۲۹۹۳

885۱۲585mtorabizade@gmail.com

کاهش تلفات، انرژی های نو، مدیریت مصرفامیر انوریمبنا بهینه سازان نیرو۳۷0
88۷۳۳۹۲4 
88۷4۲۹۹۳

885۱۲585www.mbnco.irinfo@mbnco.ir

تجهیزات پستهاي فشار قوي و حفاظت و کنترلمسعود سعادتیمبنا نیرو۳۷۱
88۷۳۳۹۲4 
88۷4۲۹۹۳

885۱۲585www.mabnaniroo.cominfo@mabnaniroo.com

۳6۳4۱۲۱8www.@fma-group.irinfo@fma-group.ir-۳6۳4۱۲۱60۷۱-0۷۱طراحی و تولید رله های حفاظتی و سیستم های کنترل پست های برقمصطفی اوجیمحور آزمای فارس۳۷۲

تولید تجهیزات حفاظتی و کنترلی، تامین تجهیزاتصابر نباتیمدار اندیشه۳۷۳
44۲۳۱58۲ 
44۲۳۱80۱

44۲۳۱8۳۹www.ma.co.irinfo@ma.co.ir

۳۷4
مدیریت پروژه های انرژی تجدید پذیر مکسان 

پیشرو )مورکو(
۲۲04056۹۲۲04056۹www.moreco.irinfo@moreco.irانرژی تجدید پذیر و نیروگاه های CHP مقیاس کوچكمنصور حاجی امینی
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خدمات مهندسی و مدیریت طرح، بازرسی و ساخت تجهیزات عبدالحسین شریفیمدیریت پروژه های صنعتی ابدال )مپصا(۳۷5
88۳۳۳۱۱8 
88۳۳50۷۷

880۲4۳۷۹www.mapsaeng.cominfo@mapsaeng.com

68804۲455www.noorgostar.cominfo@noorgostar.com-886۱5۷05خدمات مهندسی و مشاوره در پروژه های تولید، توزیع و انتقال نیرومحمدفرید حنیفیمشاور روشنائی نورگستر۳۷6

8860۱40۹8860۱40۹مهندسی مشاوره صنعت برق پویا پارسا مشاوران مبنا بهینه سازان نیرو۳۷۷

4www.kasracompay.cominfo@kasracompany.com-۱0۲۲6۳54۹۱-۲۲6۳0608کفپوش عایق برق، مالتهای تعمیراتی جهت رفع نشتی ترانسفورماتوررامین ایمانیمشاورین پوششهای صنعتی کسری۳۷8

۳646۱۷۳۳www.moshaye.cominfo@moshaye.com-50۷۱-۳646۱۷۳4-0۷۱احداث شبکه های توزیع و فوق توزیع و پستهای فشار ضعیف و متوسط زمینی و هوائی نادر سیفائیمشایع۳۷۹

پیمانکار پست، تولید پراکنده برق، تولید، توزیع و انتقال نیرواحمد مسلمیمعیار توسعه نیرو۳80
44۲۹۷560-6۲ 
44۲۹۷548

44۲۹۷54۹www.meyarniroo.irinfo@meyarniroo.ir

۲۲06588۷۲۲0658۷۳hr.abdollahi@gmail.comطراحی و تامین تجهیزات فشارقوی پستهاحمیدرضا عبدالهیمعیار فن کاال ایرانیان۳8۱

تولید انواع مقره هاي فشار قوي و فشار ضعیفمهدی کورنگی اصفهانیمقره سازي ایران۳8۲
۷۷5۲0485 
۷۷5۲864۲-۳

۷۷5۲۳۳۱۱www.iraninsulator.comiic@iraninsulator.com

۳۲۲۲۱۷۷۳www.zsginsulator.irinfo@zsginsulator.ir-۲0۲4-۳۲۲۲۱۷۷۱-0۲4تولید انواع مقره های سرامیکی فشار ضعیف، متوسط و قوی، تولید ترانس اندازه گیری جریان CTبابك محضریمقره سازی صدف گستر زنجان ۳8۳

تولید انواع ترانسفورماتورهای اندازه گیری و حفاظتی جریان و ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسطمحسن فرجاد رادمگ الکتریك۳84
88۳6۷504-5 
88۳655۹5

885۷۳0۹۷www.magelectricco.cominfo@magelectricco.com

نیروگاهی، تولید برق متوسط مولدهای مقیاس کوچكابراهیم منصور پور مگا توان سیستم خاورمیانه۳85
۲۲0۹۱858 
۲۲۱۳۱8۲4

۲۲۳۷6۱0۹megatavan.commegatavansystem@yahoo.com

۳84۲500۲www.mahamshargh.com-۳84۲500۱05۱-05۱طراحي، احداث، تعمیر، اجرا و خرید کاال و تجهیزات مربوط به امور انتقالمحمد هادی شاندیزمهام شرق۳86
info_tehran@mahamshargh.com 

info@msgroup.ir

۱688۷0۳6۱۷www.nirougroup.cominfo@nirougroup.com-88۷0۳6۱5خدمات مهندسي پستهاي فشار قويناصر صداقتمهتاب برق۳8۷

تولید، توزیع و انتقال نیرواحمدرضا صافی اصفهانیمهندسان مشاور بهراد۳88
0۳۱-۳۲۳۳۲۷66 
0۳۱-۳۲۳۳۲5۷۷

0۳۱-۳۲۳۳۲485www.behrad-co.cominfo@behrad-co.com

دکلهاي خطوط انتقال، یراق آالت خطوط و پستهاي انتقالفریبرز ثقفيمهندسي تجهیزات برقي ایران )متبا(۳8۹
88۹5۱۹64 
88۹64۹۲۳

88۹85۲8۳www.ireee.cominfo@ireee.com

48808۳۳۹4www.metanir.cominfo@metanir.com-88۳6۱۹00مهندسي تعمیرات انتقال نیرومجید پور جبارمهندسي تعمیرات انتقال نیروي تهران)متانیر(۳۹0

طراحی و تولید کلمپ و یراق آالت پستها و خطوط فشار قوی و فیبر نوریکوروش رستمی جلیلیانمهندسي صنعت پژوهان برق پارس )مصپا(۳۹۱
88۷۳0۳۹۲ 
88۷۳6۳0۹

88۷۳5685www.maspaco.cominfo@maspaco.com

88۱054۷088۱054۷۱www.apna.irinfo@apna.irلوازم اندازه گیری و ابزار دقیق - UPS  - باطری - شارژر و ...علی نقی شاکریمهندسی اپنا )ابزار پیشرفته نیرو امتداد(۳۹۲

تولید یراق آالت خودنگهدارمجید غنی زاده طباخمهندسی الکترو نیرو تابان کنترل )الکترونت(۳۹۳
0۲6-۳4۷6۳۲۲8 
۳4۷6۳۲۱8

0۲6-۳4۷6۳۱5۷www.netcoiran.cominfo@netcoiran.com

مهندسی برقسید وحید معتمدیمهندسی اندیشمند شمالغرب۳۹4
0۲4-۳۳455۱۷8 
0۲4-۳۳4554۷6

0۲4-۳۳45۱۹88www.andishmandco.irandishmand_sg@yahoo.com

۳۳۲۲۲0۲۷egn@mail.com-۳۳۲۲۲0۲6054-054اجرای پروژهای تولید، انتقال)توزیع و تعمیرات و نگهداری و بهره برداری(حمیدرضا میر شکاریمهندسی انرژی گستران نیمروز۳۹5

طراحی و ساخت نمونه صنعتی و تولید سیستمهای الکتریکیجواد حصاریمهندسی آردین صنعت پایدار۳۹6
۷۷۹55۹05 
۷۷۹56۲۷۱

۷۷۹۱۷044www.ardinsanat.cominfo@ardinsanat.com

ابوالفضل زرگرانمهندسی آساشید نصب۳۹۷
مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستمهای برق، ابزاردقیق

اتوماسیون صنعتی، اسکادا و تاسیسات الکترومکانیك
8850۷6۱۲ 
885۱68۷۱-۲

885۱68۷۳www.asashid.cominfo@asashid.com

۳۳۳86۱6۹www.barezkelid.cominfo@barezkelid.com-۱40۳4-۳۳۳864۱۱-0۳4انواع سکسیونر، انواع کلیدهای دژنکتور فشار متوسط و قویحسین قربانی پورمهندسی بارز کلید کرمان۳۹8

۳84۷۷۷۹4www.bnp-group.irinfo@bnp-group.ir-۳84۷۷۷۹405۱-05۱مشاوره، خدمات مهندسیمهرداد حجتمهندسی برق بامداد نیرو گستر پارس۳۹۹

خدمات در زمینه تجهیزات برقی و ساختمانیسید حسین اسماعیلی زکیمهندسی برق تهران )برق آراء(400
888۳۹808 
888460۷۹

888۳۹6۲4www.te-eng.cominfo@te-eng.com

۹4685۳۷80www.seraj-eng.cominfo@seraj-eng.com-468۱5۳۹8تابلو، ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی فشار قویعلی قیوم اصغریمهندسی برق قدرت سراج40۱

40۲
مهندسی برق و انرژی الوان آکام )گروه صنعتی 

الوان(
۳۲4۷5۲۷8www.lavancorp.cominfo@lavancorp.com-۱40۳4-۳۳۳864۱۱-0۳4سرمایه گذاری در زمینه صنعت برقعلی قربانی پور
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طراحی، مشاوره، تعمیر و نگهداری، مدیریت و اجرای پروژه های صنعتی و تولید، انتقال و توزیع نیرو و پتروشیمی سیدجعفر سیدموسویمهندسی پارس نیرو کیش40۳
8۲۱۷۲۲۷5 
8۲۱۷۲۱54

8888۳868www.parsnirookish.comzeynalzadeh@rahshahr.com

ساخت تابلوهای برق و نصب و راه اندازیجواد اسمعیل لومهندسی پارسیان تابلو فجر 404
56۲۳5۳۹5-8 
۳۳۹5۹5۷0-۲

56۲۳5۳۹8www.parsian-tablo.comparsiantablo@yahoo.com

خرید، طراحی و نصب سیستم های قدرت و کنترلهمایون رشیدیمهندسی پارین کنترل405
445۳605۹ 
4456۱۹05

445۳605۹ 
4456۱۹05www.parincontrol.cominfo@parincontrol.com

تولید و تامین انواع UPS، شارژر و باتریسعید کنگرلومهندسی پرتوان هیرسا406
88۹40۲55 
88۹405۷

8880۷804www.hirsa-co.cominfo@hirsa-co.com

مجید همتی بروجنیمهندسی پردیسان رایانه سیستم40۷
تحقیق و مشاوره در زمینه های مهندسی کامپیوتر

الکترونیك و سیستم های پردازش سیگنال های صوتی و طراحی و اجرای پروژه های برق، اتوماسیون، ابزار دقیق
0۳۱-۳۳۳۷۷۷00 
0۳۱-۳۳۳۷۷۷0۱-۳

0۳۱-۳۳۳۷۷600www.pardisan-co.commarketing@pardisan-co.com

۳6668۱5۱www.pishrokhorasan.compishro_khorasan@yahoo.com-۹05۱-۳665۲488-05۱تولید تابلوهای برق صنعتی و لوازم الکتریکیرضا اسماعیل پور قوچانیمهندسی پیشرو خراسان408

بهره برداری و نگهداری از سازه های آبی، سدها و شبکه های آبیاریعلی محمد علیزادهمهندسی تجهیزات آب و انرژی پاسارگاد40۹
88۷0۲۲05 
88۱084۹6

88۱084۷8www.pweee.irinfo@pweee.ir

 888050۲۱0www.bbtpower.com-886۱4۹84تامین، طراحی و تولید تجهیزات اتوماسیون شبکه ها و پست های برق و یراق آالت توزیع ایرج صمدی بروجنیمهندسی تجهیزات برق بهین تجربه4۱0
info@bbtpower.com bbtpowerco@

yahoo.com

۱۲۲۷6۲50۱۲۳www.tavanco.netinfo@tavanco.net-۷6۲50۱۱4طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی شامل منابع تغذیه و مبدل های نیروبهزاد سیاه کالهمهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد4۱۱

تامین تجهیزات، طراحی، نصب، تست و راه اندازی پستهای فشار قوی برقعلی حسن سقاییمهندسی توان گستر دقیق4۱۲
444۳658۹ 
444۳6۷۷۷

444۳66۷۳www.tgd-co.cominfo@tgd-co.com

۳www.tavanmandco.irinfo@tavanmandco.ir-۳565۳۲0۱-۳0۳۱-۳565۳۲0۱-0۳۱پیمانکار برق و ساختمان و تاسیساتسعید رئوفیمهندسی توانمند برق اصفهان4۱۳

سیستم ارتینگ و صاعقه گیر و حفاظت ثانویهمهدی فیض آبادیمهندسی تونیر4۱4
884۷0۲56 
884۷08۳4

884۷08۳4www.toonir.cominfo@toonir.com

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های خطوط و پستهای توزیع، فوق توزیع و انتقال نیرو محمد شامانیمهندسی خدمات نیرو شایان شرق4۱5
05۱-۳8480585 
05۱-۳8480586

05۱-۳848۲050www.shayansharq.irshayansharq@yahoo.com

۳۷۷۳6540madbaco@gmail.com-۳۷۷۳65400۳۱-0۳۱فعالیتهای اجرایی، بازرگانی تقی عمادیمهندسی درخشان برق اسپادانا )مدبا(4۱6

688۷۲۳۷۹۷www.sazand-co.comtech@sazand-co.com-88۷۲۳۷۹5تولید مولد برق)دیزل ژنراتور( و انواع تابلوی برقمصطفی درمهندسی سازند4۱۷

۳8۳۱۱064www.sadrcontrol.comsadr_sinaco@yahoo.com-۳8۳۱۱06408۱-08۱نیروگاههای اضطراری و دائم کار صنعتی و نیروگاهی با قابلیت CCHP،CHP، انرژی های تجدید پذیر و ممیزی انرژیامیرحسین کیمیایی اسدیمهندسی صدر کنترل سینا4۱8

تولید سکسیونر، دژنگتور و تابلوهای فشار متوسط کشوئی و کمپکت  روزبه ترکی شریف آبادیمهندسی صنایع برق آذر کلید4۱۹
88۷۲۷۱50 
88۷۲۷۱48

88۷۳۲۱58www.azarkelid.comcontact@azarkelid.com

۹88۷06۷88www.fahameh.com-886۱4۲56خدمات مهندسی صنعتی و مشاورهساسان مهرکیانمهندسی صنعتی فهامه4۲0
nezarat@fahameh.com 

info@fahame_nezarat.com

۲66۷600۱۳www.tavangostarco.cominfo@tavangostarco.com-66۷4۹56۱تابلوسازی برق فشار ضعیف و متوسط، پیمانکار عمومیحمیدرضا قدیمیمهندسی طرح و توسعه توان گستر4۲۱

پیمانکاری پست های فوق توزیع و انتقال و خطوط فوق توزیع و انتقالحمید فاضلمهندسی طرحهای برقی اصفهان )مطبا(4۲۲
0۳۱-۳6۲۷6۷۱۷ 
0۳۱-۳6۲۷۷۱۲4

0۳۱-۳6۲648۳۳www.matbaco.cominfo@matbaco.com

EPC پستهای فشار قوی و خطوط انتقال و برق رسانی به صنایع بزرگحسین حق شناسمهندسی فرانیرو4۲۳
855۲6 
855۲۷000

88۷۹5۷۹۲www.faraniroo.netfnc@faraniroo.net

ارائه خدمات مهندسی در زمینه های آب، برق، نفت و گاز و انجام پروژه های مربوطه بصورت EPC وMC سعید مهذب ترابیمهندسی قدس نیرو4۲4
8840۷6۷۲ 
8۲404000

884۱۱۷04 
884۳۷006www.ghods-niroo.cominfo@ghods-niroo.com

سیستمهای ارتینگ ، حفاظت از صاعقه و جوشکاری احتراقی، تجهیزات پست، یراق آالت توزیع، تامین تجهیزاتمنصور امین پویامهندسی کاهنگان مهر 4۲5
885۲508۱ 
88۱۷۲۷6۷-۷۲

88۷4۱046www.kahanganmehr.commansoor.amin@yahoo.com

تولید پودر رسانا و مواد کاهنده، اجرای سیستم ارتینگمهدی شهیدیمهندسی گرد آسیا4۲6
444۹5۱۲۲-۳ 
4448۱404

444۹5۱۲۲-۳ 
4448۱404www.gordasia.comshahidi_m54@yahoo.com

۲885460۹۹www.lvalborz.cominfo@lvalborz.com-88546۱00مهندسی و تامین تجهیزات پستهای فشار قوی علیرضا دانشور آملیمهندسی لیان ویژن البرز4۲۷

خدمات مهندسی و مشاورهوحید عبدالحسینی مهینمهندسی مشاور نیروی آذربایجان )منا(4۲8
04۱-۳4۷۷۲860 
04۱-۳4۷۷۱50۷

04۱-۳4۷۹۱۱۳5www.mona-conultants.cominfo@mona.ir
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4۲۹
 مهندسی مشاوران

 شیراز انرژی)مشیران(
۳6۳0۳۷۹۱www.moshiran.commoshiran_co@yahoo.com-۷0۷۱-۳6۳۱6۱۲6-0۷۱انجام مشاوره فنی و ارائه کلیه خدمات مهندسی و ساخت عبدالرسول عظیمی

ساخت و تولید تجهیزات خاص فشار قوی مهدی شکرریزمهندسی معراج طرح یاران4۳0
۲۲۹۷۲۳۷6 
۲۲۹4۲۲۷۱

۲۲۹۷۲۳۷6www.maeraj.irinfo@maeraj.ir

6۲6600۳84www.namdaranco.irnam_daran@yahoo.com-۲6600۳85مهندسین مشاور شبکه های برق محسن پوررفیع عربانیمهندسی نامداران صنعت انتقال 4۳۱

۳8۲4۱۱۳۳www.nasrniroo.comnasr.niroo@yahoo.com-۲0۳5-۳8۲5۹850-0۳5تامین، طرح، اجرا، نصب و راه اندازی پست های توزیع، فوق توزیع، ایستگاههای فشار قوی و قدرت، خطوط انتقال توزیع و فوق توزیع اکبر طاقداریان اردکانمهندسی نصر نیروی یزد4۳۲

تامین تجهیزات فشار قوی و متوسط و ماشین آالت تولید ترانس و ژنراتور و غیره و انجام آزمایشات نوعی و نمونه در کانادا سیاوش نیکرازمهندسی نکو نیرو4۳۳
۲۲۲۲006۱ 
۲۲۲۲۲۲۳4

۲۲۲۲۲۲۳۳www.nekuniru.cominfo@nekuniru.com

۱56۲۳۱54۹www.nei-co.cominfo@nei-co.com-56۲۳۱5۹0طراحی و تولید کلمپ و یراق آالت پست و خطوط انتقال نیروحمیدرضا اشرفی ابیانهمهندسی نوین انتقال ایرانیان )مهنا(4۳4

طراحی، تامین تجهیزات و احداث پستهای فشار قوی و خطوط انتقال نیرو داریوش زارعمهندسی نیکان نیرو صنعت 4۳5
0۱۱-۳۳05۳۲۹ 
0۱۱-۳۳۱05۱۳8

0۱۱-۳۳۱05۷۲۹www.nikannirou.comd_zarea@yahoo.com

تولید سازه های فلزی خطوط انتقال نیرو و پستهای فوق توزیع برق و سیستمهای نگهدارنده کابلحیدر شوکتي پورثانيمهندسی هاتل4۳6
88405۱۳5 
88448۱85

8840۷۳06www.huttell.cominfo@huttell.com

پیمانکاری در صنعت خطوط انتقال نیرووحید پیرمرادیمهندسی همراه افق تهران4۳۷
886۱0۹54 
886۱0۷40

886۱0۷40www.hotco-ir.comhotco.ir@gmail.com

بازرسی تجهیزات صنعت آب، برق، نفت، گاز و پتروشیمیفریدون بیگیمهندسی و بازرگانی تجهیزات نیرو4۳8
8880۳۹۹۹ 
8880۳۳۳4

888005۱۲www.tajhizatniroo.cominfo@tajhizatniroo.com

۳84۱66۳۹www.shamstoosco.cominfo@shamstoosco.com-۷05۱-۳8460۹۹4-05۱عرضه و توزیع کابلهای فشار قوی سعید مافی نژادمهندسی و بازرگانی شمس طوس4۳۹

مهندسی و بازرگانی نیرو رامشیر 440
جواد عرفانیان عظیم زاده 

خسروی 
مهندسی و بازرگانی پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و پروژه های مترو

8888۱8۳0 
886۷46۳5

88۷۹84۲۱www.ramtec-ir.cominfo@ramtec-ir.com

۳8۹۳8۹46m.nazari@itcchco.net-۳8۹۳8۳4605۱-05۱پیمانکار خطوط انتقال نیرومحسن نظری فرمهندسی و پژوهشی سازه و نیرو )سانیر(44۱

۷88۳0۲۹۱8peikar_pesco78@yahoo.com-8886۳446تعمیر و نگهداری، بهره برداری و نصب و راه اندازیمحسن حاتمیمهندسی و خدماتی پیکار پرشین44۲

۳66۳80۲0www.mapnaec.cominfo@mapnaec.com-۱00۲6-۳66۳800۱-0۲6سیستم های کنترل و تحریك و راه انداز نیروگاهیمحمد حسین رفانمهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(44۳

تولیدیـ  طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی دوار و توربین بادیحمید مهتدیمهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(444
0۲6-۳6۱۹۷۷۱۲ 
0۲6-۳6۱۹۷000

0۲6-۳6608606www.mapnagenerator.commarketing@mapnagenerator.com

8854۱۱658854۱۱64www.abnousep.comraisi.alireza@gmail.comنفت، گاز، پتروشیمی، برق، انرژی های نوعلیرضا رئیسیمهندسی و مشاور آبنوس انرژی پایدار445

446
مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع 

پتروشیمی )رامپکو(
پیمانکار اجرای پروژه های EPC در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ایرج مسروری

88۲0۷860 
88۱۹۱4۹0

88۱۹۳8۷8www.rampcogroup.cominfo_rampco@yahoo.com

4400۲5۳54400۲5۳4www.rasan-eng.comrasanesh.energy@gmail.comطراحی و ساخت انواع تابلوهای برق و پستهای کمپکتحسین میرزاییمهندسین رسانش انرژی نوین  )رسان(44۷

6888۲۹55۷www.omidsamehsolar.irinfo@omidsamehsolar.ir-88۷8۳445طراح و مجری سیستمهای انرژی خورشیدیکاوه خدامهمهندسین صنایع امید سامه448

۲۲40۳۱06۲۲4۱05۹۳www.bsnco.coinfo@bsnco.coخدمات، مشاوره مهندسی در زمینه برقمجید محمودوندمهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو44۹

مهندسی مشاورعلی اصغر امجدیمهندسین مشاور نیرو450
88۷۲۲۹55 
88۷۱55۱0

88۷۲484۷www.moshaverniroo.cominfo@moshaverniroo.com

۳۲644۲6۷www.calluse.netcalluse@calluse.net-۳۲645۱۲۳0۳۱-0۳۱تولید آیفون تصویری و المپ کم مصرفاکبر منتظرینموج یکتا اسپادانا45۱

88606۳۱۱88606۳۱۲www.irantri.commarketing@irantri.comارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی آنروح اهلل حیدرزادهموسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران45۲

فروش و خدمات پس از فروش انواع مولدهای برق دیزلی و گازیمجید اللهویردی پورخداییمولد نیرو میکا45۳
44۹0۱۱۷8 
44۹0۱۱۲8

44۹05۷05www.mikapower.cominfo@mikapower.com

علیرضا شیرانیموننکو ایران454
خدمات طراحی و مهندسی در فازهای طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، بازنگری طراحی

طراحی مشخصات فنی، اسناد مناقصه و برگزاری آن، مهندسی و نظارت کارگاهی
8۱۹6۱88۷۷۱۲06www.monenco.cominfo@monenco.com

تولید دستگاههای الکترونیك صنعتیاحمد حقگومیکرو الکترونیك ایران455
88۲600۲۲ 
88۲86۲8۲

88۲۷۹805www.irmicro.cominfo@irmicro.com

6۱885۲8۹6۲www.namdarafroz.comadmin@namdarafroz.com-885۲8۹5۷تولید کننده یراق آالت خطوط فشارقوي برق و پستناصر یزدآبادینامدار افروز456

۷۷۳۹4۷۷۳۷۷۳۹4۷50www.namdar-sanat.cominfo@namdar-sanat.comخرید، فروش، تهیه و توزیع انواع تجهیزات الکتریکی و انجام خدمات مهندسی و مشاوره در صنعت برقعباس پویا نوروزینامدار صنعت آذر آسا45۷
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۱88۳50۱64www.nasbniroo.cominfo@nasbniroo.com-۹666۳۱00اجرای عملیات ساختمانی، نصب نیروگاهها و خطوط انتقال نیرو و سایر تاسیسات صنعتیابوطالب نیازینصب نیرو458

45۹
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی 

خوزستان
۳۲0۱048www.khpimc.cominfo@khpimc.com-۳۲0۱0۲606۱۳-06۱۳پروژه های نیروگاهی، پست، پروژه های آبرسانیمحسن رستگارنیا

ولی اله نعمتینکا نوین460
طراحی و تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط در انواع ثابت و کشوئی

تابلوهای بانك خازن، تابلوهای PLC، سینی و نردبان کابل و متعلقات و باسداکت
88۷5۷854-588۲06608www.nekanovin.irinfo@nekanovin.ir

۳66۷0۲۹۲www.nppasargad.cominfo@nppasargad.com-۳۳۷0۲۹۱0۲6-0۲6تولیدکننده یراق آالت کابل خودنگهدار فشار ضعیف و متوسطیوسف بورقینگین پروژه پاسارگاد46۱

4446۱۱۱۹6446۱۱۲۱4www.nahankanz.comshahryari@nahankanz.comبازرگانیمحمدرضا شهریارینهان کنز46۲

مهندسی برقحمیدرضا برازشنوآوران آرمان پویا46۳
886۱0۳4۷-۹ 
88۲۱۱5۱۹-۲0

886۱0۳46www.noapco.cominfo@noapco.com

5444۳0۲4۱www.nbaco.comnba@nbaco.com-4448۱۷۷0انواع تابلوهای برق و پستهای کمپکت ۲0و۳6 کیلوولت و قطع کننده های 20Kحبیب صالحینوآوران برق آریا464

4604۹6۳۱4604۹6۳۱www.sepouya.cominfo@sepouya.comمخابرات، اتوماسیون، کنترلامیر لطیفینوآوران سامانه ارتباط پویا465

اسکادا، اتوماسیون صنعتی، کنترل، مانیتورینگ و مخابراتروزبه پورتقینوتابان عصر امگا466
44۲8۱5۳۱ 
665۳6۲8۷

8۹۷۷۹۱۹۱www.notao.cominfo@notao.com

5۷4۲8۲۹۹nooravaranniroo@gmail.com-5۷4۲56۲۱0۳۱-0۳۱برق، مخابرات، تاسیسات، تجهیزات، ابنیهشهرام افشارینورآوران نیرو46۷

۳۲665۷0۱www.nojanniru.cominfo@nojanniru.com-50۳۱-۳۲665۷0۲-0۳۱انجام خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی پروژه ها در کلیه صنایع رسول صادقینوژان نیرو نوین ایرانیان468

ساخت قطعات فلزی انتقال برقمحمود دهقاننوژن مبنا46۹
88۲604۲۷ 
88۲8۷048

88۲8۷04۷www.nojan.mabna.comnojan.mabnaco@yahoo.com

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم های برق، کنترل، اتوماسیون، مخابرات و انرژی های نومجید غالمینوین رای کنترل4۷0
88۳۹040۷ 
88۳۹۱4۲۱

88۳۹۱4۲۱www.nrc-co.cominfo@nrc-co.com

صادرات و واردات تجهیزات برقیوحیدشیگانینوین سپهر سانیار4۷۱
0۳۱-۳6۲۹4۱55 
0۳۱-۳6۲۹4۱45

0۳۱-۳6۲۹4۱45www.sunnyar.cominfo@sunnyar.com

۱56۲۳۱۷5۲www.ntn-pars.comm.ghameshloo@ntn-pars.com-56۲۳۱۷50ساخت و تولید انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسطمجید قمشلونوین طرح نیرو پارس4۷۲

۳6۲۷۹0۳۷www.nirooafshan.comniroo_afshan@yahoo.com-۳0۷۱-۳6۲8005۲-0۷۱طراحی و اجرای شبکه های توزیع انتقال نیرومسعود صادق زاده جهرمینیرو افشان برق فارس4۷۳

۳۷۲60086www.nirooparsco.cominfo@nirooparsco.com-۳۷۲4۷65۷0۳5-0۳5سامانه های انرژی تجدید پذیرسهراب بهمردی کالنترینیرو پارس یزد4۷4

۳554۱۱0۳info@npsahand.ir-۳554۹4۹504۱-04۱نیرورسانی، اجرا، نظارت و نگهداری و مشاوره پروژه های نصب و تجهیزات صنعتی حامد فاطمی نژادنیرو پدید سهند4۷5

4-88۷0۳6۲۲انواع تابلوهای برق فشار متوسط و قویمسعود حاجیانینیرو تابلو4۷6
88۷06۳04 
88۷0۳6۱8www.nirougroup.comoffice@nirougroup.com

488۷056۷۲www.nirootransfo.irarassabagroup@gmail.com-88۱0۲۹8۲ترانسفورماتورهای  20KVشهاب صالح فر نیرو ترانسفو4۷۷

طراحی، نصب، تست و راه اندازی پستهای فشار قویمحمدصالح سلیمانینیرو دانش اسپادانا4۷8
0۳۱-۳۲۷۳0۲40 
0۳۱-۳۲۷۳۱۲۷8-۹

0۳۱-۳۲۷۳0۲40www.nirudanesh.comnirudanesh.sales@gmail.com

6۱564۱886۲www.niroosazeh.cominfo@niroosazeh.com-564۱8856طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتیاحمد مومنینیرو سازه پرند4۷۹

سرمایه گذاری و بازرگانی  مجتبی احمدینیرو سرمایه 480
88۷46۲66 
885۳0۲۱۳

88۷5۹۹64www.niroosarmayeh.coinfo@niroosarmayeh.co

صنایع، شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق، پروژه های عمومیحمید مجیدینیرو صنعت سرچشمه48۱
0۳4-۳۲5۳05۱۱ 
0۳4-۳۲5۳۱۹4۷

0۳4-۳۲5۳۳۱06www.sip-co.irinfo@sip-co.ir

۳6۲8۷8۱8www.niroofaraz.comniroofarazco@gmail.com-۱۷0۳5-۳6۲8۷8۱5-0۳5طراحی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا، راه اندازی و بهره برداری شبکه های انتقال نیروعلی محمد لطفعلیانینیرو فراز جنوبشرق48۲

۱688۷0۳6۱۷www.nirougroup.cominfo@nirougroup.com-88۷0۳6۱5انواع کلیدهای اتوماتیكهمایون خرازینیرو کلید48۳

پروژه های پیمانکاری برق و تاسیسات مکانیکی، بازرگانیمحمدرضا علی زادهنیرو هزار484
0۳4-۳۲460۱06 
0۳4-۳۲8۱8۹۹۱

0۳4-۳۲8۲۲5۷6www.niroohezar.cominfo@niroohezar.com

تولید انرژی الکتریکی و حرارتیمحمد زمانی فرنیروگاه شهرك صنعتی نورین485
8۱۹۳0000 
8۱۹۳0۱۷0

88۷6۲4۷۱www.abharcable.comzamanifar@noorinpowerplant.com

۳8۹۳6۳06www.nicaco.comnicaco@msgroup.ir-۳8۹۳6۳0505۱-05۱خدمات مهندسی و پیمانکاری نیرو و اتوماسیونسعید سالمینیك اندیشان انرژی واثق شرق486



WebSiteEmailفکستلفنزمینهفعالیتمدیرعاملشرکتش

44۳8۳۲0444۳8۳۲0۷www.nivand.comnivand@nivand.comمهندسی و بازرگانیعلیرضا مهذبینیوند انرژی پویا48۷

۳54۱۱۲4۹hadigostar.khorasan@yahoo.com-505۱-۳54۱۳00۳-05۱تولید سیم و کابل جواد کریمیانهادی گستر خراسان488

88۷0400688۱044۱8www.hamandnirou.cominfo@hamandnirou.comخدمات فنی مهندسی و بازرگانیمجید امیریهمند نیرو گسیل48۹

8858۱4۳۱885۹0۱6۳www.hamianfan.comhamianfanco@gmail.comانواع رله و تجهیزات اتوماسیون پست فشار متوسط و قویمحمدرضا اسالمیهمیـان فـن )هفکو(4۹0

880۱5۲80880۱5۲64hamyarsanatrastak@gmail.comتولید تابلو برقرسول کاظم زاده اصفهانیهمیار صنعت رستاك4۹۱

8806۳۳۲08806۳۳۱۹www.hirbodan.irsepahi@hirbodan.irنفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهیابراهیم منظری توکلیهیربدان4۹۲

۲۲88۳5۹5۲۲88۳5۹4www.veesta.comh.toraby@veesta.comاتوماسیون صنعتی حجت ترابی پاریزیویستا جهان4۹۳

طراح و تولید کننده یراق آالت خطوط و پستهای انتقال و توزیع نیرو و انواع آشکارساز خطامنصور رهبرییراق آوران پویا 4۹4
888۲۲60۱ 
888۲۲5۷6

888۳485۱www.yap-co.cominfo@yap-co.com

۳۲۲۲۱۷۲8www.yaradanco.cominfo@yaradanco.com-۳۲۲۲۱۷۲۷0۲4-0۲4تولید قطعات صنعتی، سکسیونر، کانکتور، ملزومات تابلوهای برقفرزاد عباسییارادان صنعت4۹5

۹taghavi212@gmail.com-۹565856۹۷-565856۹۷یراق آالت خطوط و پستهاي فوق توزیع و انتقال نیرومحمود دارایراق خودنگهدار شبکه4۹6

۲۲۲۹0۳۲60www.ysa-co.cominfo@ysa-co.com-۲۲۹048۲۱طراحی و تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو، OPGW,ADSSاحمد میرییراق سازان آرمان4۹۷

۹565856۹۹soheildara@yahoo.com-565856۹۷تولید کننده یراق خط ۲0 و ۳۳ کیلو ولتسهیل دارایراق گستر شبکه4۹8

660055۲۳6604۹۳۷۹www.yn-shayan.cominfo@yn-shayan.comتولیدکننده انواع پیچ و مهره و یراق آالت خطوط انتقال و توزیع برقعلی محمودیانیراق نیروی شایان4۹۹

مشاوره کیفیت توان و انرژی و فیلترهای هارمونیکیرضا مهرییکتا بهینه توان)یکتا بهان(500
660۳4۷۲4-5 
660686۳5

66048۹5۲www.yektabehan.cominfo@yektabehan.com

تاریخ به روزرسانی فهرست اعضای سندیکا: ۱ آبان  ۱۳۹5



Iran Electrical Industry Syndicate (IEIS), established in 2000, is a Business membership organization, consisting of 450 members 
of manufacturers, contractors and consultant companies of electrical Industry, seeks to promote the position of Iranian electrical 
industry in the world.
IEIS member companies employ some 80,000 and have a combined turnover of over USD 15 billion. IEIS capabilities are 
unmatched in the developing countries with some 95% of all the nation’s requirements being designed, engineered and 
manufactured locally including items such as gas and steam turbines, transmission towers, transformers, switchgears, high voltage 
cables and accessories, control and dispatching systems and more.

IEIS Objectives:
- Promote the presence of the Iranian electrical industry in international markets and achieve USD 30 billion 
  annually export rate in 1404 according to the country mission.
- Provide advocacy services to members in order to ensure sustainable growth for all stakeholders.
- Support of members by asserting their rights
- Provide guidance and direction to policymakers and regulators
- Provide arbitration services between members, and customers
- Coordinating members together to form consortium in order to provide and A to Z service
- Coordinating members’ activities in order to increase the quality of production and services
- Inform capabilities of the Iranian Electrical sector to international potential customers
- Regulating the governmental policies to allocate sufficient budgets for entering to export target markets
- Informing the regulations, governmental circulars and changes in electrical industry to members
- Consulting to government on decision making and regulating policies about the Electrical Industry

The structure of IEIS is based on some general and technical committees as below: 
General Committees:
1. Legal and Economic Committee
2. Export Promotion Committee
3. Arbitration Committee
4. Evaluation and Qualification Committee
5. Training and Research Committee
6. Domestic Production Committee
7. Finance & Collaboration Committee
8. Technology Promotion Committee
9. Public Relations and Membership Committee

Technical Committees:
1. Power Transmission Towers Manufacturers Technical Committee
2. Switch Board Manufacturers Technical Committee
3. High Voltage Substation Manufacturers & Contractors Technical Committee
4. Power Transmission Lines Contractors Technical Committee
5. Electrical Equipment Manufacturers Technical Committee
6. Line Fitting Manufacturers Technical Committee
7. Substation Fitting & Connectors Manufacturers Technical Committee
8. Meter Manufacturers Technical Committee
9. Wire & Cable Manufacturers Technical Committee
10. Insulator &Bushing Manufacturers Technical Committee
11. Solar & Renewable Technical Committee
12. Distributed Generation and Combined Heat & Power Technical Committee
13. Services and Maintenance Technical Committee
14. Power Distribution Technical Committee
15. Power Plants Manufacturers & Contractors Technical Committee 
16. Automation, Control and Testing Technical Committee
17. Engineering Companies Technical Committee
18. Trade and Commercial Technical Committee
19. General Contractors Committee

Iran Electrical Industry Syndicate
IEIS


