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38848095www.etanir.cominfo@etanir.com-4051-38848091-051طراحی، تامین تجهیزات، انجام عملیات اجراییمصطفی معین تقوياتانیر1

22559571فنی و مهندسی برق و سیستم هاي اتوماسیونمسعود شعاري نژاداترك انرژي2
22559431-222564434www.atrakenergy.cominfo@atrakenergy.com

38929943-051احداث پست و خطوط انتقالرضا ریخته گران خمسهاترك سازه پارس گستر3
051-38939831

051-38929943
051-38939831aspg.co95@yahoo.com

2269467922694679اتوماسیون ساختمان و BMSسیف اله نیکنامیاتوماسیون ساختمان آترینا4
22208207www.atrinaco.irinfo@atrinaco.ir

پیمانکاري برق و تابلوسازيحسین صالحی شالکوهیاحداث قدرت نیرو5
88322133
88322176
88344579

88322133
88322176
88344579

www.egn-co.cominfo@egn-co.com

طراحی و ساخت، تعمیر و نگهداري شبکه هاي انتقال سعید افالکیاناختر برق اصفهان6
37882060www.akhtarco.irinfo@akhtarco.ir-50031-37882040-031نیرو

922256927www.orkidkala.cominfo@orkidkala.com-22223818تامین تجهیزات انتقال انرژينوید رضائیارکید کاالي انرژي7

22885362تولید کننده روغنهاي صنعتی و ترانسفورماتورسازياحمدکچه چیانارم شیمی آذربایجان8
2287137222877099www.aech.cominfo@aech.com

jamalhpa@gmail.com

488705672www.arvandshar.comarvandshar@gmail.com-88102982تولید ترانسفورماتور برقحسین عابدینیاروند ترانس پارس9

36736092-031احداث کلیه پروژه هاي برقی و صنعتیبهروز جاللیاسپادان کهربا10
031-36736118

031-36736093
26154963
44612365

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

88848201www.espakiran.cominfo@espak.ir-7021-88347521-021تجهیزات الکترونیکی و حفاظتیمحمدامین پاك طینتاسپاك11

(پست و خط)سعید کلباسیاسسکو12 EPC 88744213پیمانکار
8608635988773225www.ssco-ir.cominfo@ssco-ir.com

37268999-051نیرو، مخابرات، ساختمانکاظم حاجی پوراطلس افروز شرق13
051-37260140051-37268998www.atlasafrooz.iratlas_afrooz82@yahoo.com

566028521www.afranojan.cominfo@afranojan.com-66089874خدمات مهندسی و تامین تجهیزات برقیعلیرضا نوژنافرا نوژان14

8542انواع تابلوهاي فشار ضعیف و متوسطحمید منتظريالکترو کویر15
0353-7272974

88789448
0353-7273205www.electrokavir.cominfo@electrokavir.com

6-88703845انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف ومتوسطسید امیر امیريالکترو ممتاز پیشه16
8871231588718872www.electromomtaz.cominfo@electromomtaz.com

تولید دستگاههاي اندازه گیري، آموزشی و تحقیقاتی جمشید بردبارالکترونیک افزار آزما17
برق و  الکترونیک، کنتورهاي دیجیتالی

88878880-8
88878877-988878889www.afzarazma.cominfo@afzarazma.com

44960379مهندسی، بازرگانی و فروشابوالفضل قنبريالکترو پدیده آلفا18
4496038044035831www.epalpha.cominfo@epalpha.com

32661416www.westpumpiran.comwestpumpiran@gmail.com-32661415081-081تولید و ساخت تابلو برق فشار ضعیف، متوسط و قويسعید زاهد مهاجرانیالکترو تابلو غرب19

35411169esrco@ymail.com-8051-35411167-051تامین تجهیزات و اجراي خطوط انتقال نیروبیژن شکوهی مقدمالکترو سازه راژان20

77686830واردات و نمایندگی فروش فدرال الکتریک در ایرانحسین آقازاده سلطانیالکترو کاوه پارسیان21
7750716677686831www.electrokavehparsian.irinfo@electrokavehparsian.ir

,GISتولید و توزیع کننده انواع دژنکتور، انواع سکسیونر، ولی اله ملک محمديالکو پارس22 RMU 6604415066084264انواع تابلوهايwww.elkopars.cominfo@elkopars.com

فهرست شرکت هاي عضو سندیکاي صنعت برق ایران
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ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت برقآرش آقائی فرالوند توان انرژي23
22018511
22018712
22018744

22018763www.atecco.cominfo@atecco.ir

نمایندگی فروش و پس از فروش - تولید کننده آقاي لی کاان آر الکتریک پارسه24
2212997222129972www.nrec.comiran@nrec.comسیستم هاي حفاظتی

544837661www.bgsco.netinfo@bgsco.net-44822614اتوماسیون و اسکاداپیام غفارياندیشه هاي فرانگر برسام25
info@bgsco.ir

رضا مهوار حسینیانرژي تابش آفتاب سپاهان26
انجام خدمات مشاوره، طراحی،تامین تجهیزات، 

مدیریت و ساخت و احداث در زمینه صنایع آب، برق، 
انرژیهاي نو، نفت، گاز، پتروشیمی و ...

8819864988198645www.eta-co.comceo@eta-co.com

پیمانکار سازنده پستهاي فشار قوي و خطوط انتقال رضا تهرانیانرژي سازان تکین27
844309786www.energysazan.cominfo@energysazan.com-44338375برق

پشتیبانی، فروش قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از سیاوش تحویلداريانرژي کار فرازین28
2289211922850350www.ekfarazin.cominfo@ekfarazin.comفروش به نیروگاه ها

مهندسی و تامین تجهیزات و اجراي سیستم کنترل علی آسایشانرژي کویر پایا29
پروژه هاي صنعتی و ساختمانی، ابزار دقیق

88647637
88647319
88647291

88777324www.energykavir.cominfo@energykavir.com

پیمانکار عمومی در حوزه نیروگاه، نفت، گاز و مظفر محمديانرژي گستران متحد30
پتروشیمی

88711592
8872534588716502www.uedco.netinfo@uedco.net

366710249info@energypakbana.ir-66744801تولید انرژي هاي پاك (انرژي خورشیدي)پرویز قنبريانرژي هاي پاك بناء31

خدمات مهندسی، طراحی، مدیریت پروژه و تامین فریبرز ربیعیاهرام فن آوري قدرت32
788613728www.ptpir.cominfo@ptpir.com-88048666تجهیزات

75-44905571تولید تابلو برق و تجهیزات برقیمهدي علیمرادیانایران سوئیچ33
44901516-1944905576www.iranswitch.orginfo@iranswitch.org

88724751انواع تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعیفیوسف اصغریانایران سیبوك34
8872889188714478www.iranseabock.cominfo@iranseabock.com

تولید انواع کلیدهاي مینیاتوري، فیوز هاي کاردي و عباسعلی افنانیایستا توان صنعت35
پایه کاردي، ته فشنگی، کتابی و پایه کتابی

22028028
2202295622055765www.iraneti.ireti@iraneti.ir

7166464822www.akan.irsteela2000@gmail.com-66974469تولید تجهیزات سیستم ارتآرش جواهريایجاد کاران (آکان)36

ایجاد کاران آینده نیک 37
6634140166341402www.iranearthing.comakan66341401@gmail.comتولید تجهیزات سیستم ارتحمید درخشانی(ا.ك.ا.ن)

2290945522912981www.igk-ir.cominfo@igk-ir.comفنی مهندسی و بازرگانیمجید مصلحیایده گستر کاوه38

3022695439www.irantablo.comcontact@irantablo.com-22695426سازنده تابلوهاي برق صنعتی فشار ضعیف و متوسطمحمد کریمیایران تابلو39

88210918  تولید ترانسفورماتورهاي فوق توزیع و قدرتارسالن فتحی پورایران ترانسفو40
88210910-1288210915www.iran-transfo.cominfo@iran-transfo.com

56417794طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي توزیععزیزاهللا علی محمدایران ترانسفو ري41
5641779656417792www.itr.irreyirantransfo@gmail.com

m.alimohammad@itr.ir

8802011588638170mhhoshdar@gmail.comانرژي هاي نو و تجدید پذیر و تولید قطعات صنعتیمحمد حسین هوشدارایرذوب42

88733924تجهیزات جانبی تولید تیر بتنیمهرداد ترابی زادهایستا توان نیرو43
8874299388512585mtorabizade@gmail.com

انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط، پیمانکار برقحسین سروشایستا نوآوران نیرو44
44259661
44259786
44278363

44259827www.inn/co.comnoavaranniroo@gmail.com
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مهندسی، تامین تجهیزات و اجراي پروژه هاي خطوط ایمان جوهرزادهایلمان پادرا45
226603008www.ilpadco.cominfo@ilpadco.com-26603001و پستهاي فشار قوي

خرید و قروش لوازم و تجهیزات برق و پیمانکاري برق رامین اژدهاکشایمن برق راد46
(نیرو)

071-38421751
071-38220449

071-38226172
071-38220449www.ibrad.irinfo@ibrad.ir

34474629www.ipieco.ir-34474560026-026بازرسی فنی و ایمنی-خدمات مشاوره، فنی و مهندسیغالمرضا غفوري افشاريایمن پرتو ایرانیان47
info@ipieco.ir,

ipico1393@gmail.com,
ghafori@ipieco.ir

8891926588937470www.eworldaria.cominfo@eworldaria.comطراحی، مشاوره و تامین تجهیزات شبکه و اتوماسیونسید محسن حالج نژاديایورداریا (ایورد آریا)48

طراحی هاي شبکه هاي آب رسانی، روش تسویه آب، محمدقاسم فتح اله زادهآب و نیرو رزموند49
188375149www.wp-rosemond.cominfo@wp-rosemond.com-88375040انرژي نو، انتقال و توزیع آب

77128709منابع تغذیه الکترونیکجمال حسین زاده گناباديآبان نیرو منطقه آزاد چابهار50
7712870577128790www.abanups.comaban_ups@yahoo.com

دیجیتال کامران خادم حسینآپرین نورآفرین51 LED Wall ،LED بازرگانی: نمایشگرهاي
Signage40440510-1440440510-14www.aprinled.cominfo@aprinled.com، اتاق هاي مانیتورینگ و کنترل

34460567-041 ساخت تابلوهاي برقیونس بهبوديآذر تابلو توان تبریز52
041-34473522 041-34473522www.azartablu.cominfo@azartablo.com

طراحی و ساخت تابلوهاي برق، خازن اصالح ضریب محمد ریحانی نیاآذر فنون تابلو53
قدرت، سینی و نردبان کابل، باسداکت

88173237
88183488

0413-4328540-4

88173506
88173510

0413-4328540-4
www.aftiran.irinfo@aftiran.ir

8861034788610346www.noapco.cominfo@noapco.comخرید و فروش انواع مولد برقی، ابزار و یراق آالتعبداهللا کرمی یارآذرپاژ ارس54

خدمات مهندسی نگهداري و بهینه سازي پستها، محمود جالئیان زعفرانیآذرخش انتقال نیرو پاژ55
38525233www.aptc.irinfo@aptc.ir-32051-38525230-051خطوط و نیروگاهها

طراحی، نصب، اجرا، تست و راه اندازي و تامین روزبه تمیزکارآذرخش سانیار سازه56
8603194586031952azrs.co@gmail.comتجهیزات مطابق با خواست کارفرما در زمینه برق

588753835www.arapad.cominfo@arapad.com-88543203مهندسی و بازرگانیاحمد قاسم پورآراپاد57

شبکه هاي توزیع و روشنائی نیروي برق اعم از تولیدي علی کشوريآراد کاوش پی58
و پیمانکاري

22981396
7765529722981396www.aradkp.cominfo@aradkp.com

22224866تابلوهاي برق صنعتیحمید غیاثیآران انرژي59
2222656022226560www.arunenergy.cominfo@arunenergy.com

طراحی و تولید دکل هاي مخابراتی فوالدي-چراغ هاي رزگار موالنیآرتا سازه آرشین60
2290959622912859www.Arta-Asa.cominfo@arta-asa.comخیابانی-معابر-انتقال نیرو

groop32@yahoo.com

33318021arsaltavanco@gmail.com-33318210041-041پیمانکار خطوط انتقال نیرو و پستهاي فشار قويامیرحسین محبیآرسال توان61

422904825www.armanenergy.cominfo@armanenergy.com-22904823خطوط انتقال نیروسید علی قریشیآرمان انرژي62

77650045مهندسی و بازرگانی تجهیزات برقیاردالن تنباکوچیانآرمان پارس تابان63
77516915-677650046www.apt-sco.cominfo@apt-sco.com

86072183واردات تجهیزات الکتریکی فشارضعیف، متوسط و قويمریم سرخانیآرمان صنعت انرژي آریا64
8607259188322694www.asea.irinfo@asea.ir

88344176پیمانکار عمومیمحسن پهلوان زادهآرمان نیرو توسعه65
8834520188316039www.armanir.irpahlevan.mohsen@yahoo.com

4400144144002073www.aria-electronic.irhamyar_sanat@ymail.comتولید انواع آالرم یونیت، پنجره آالرمبابک آشناآریا الکترونیک همیار صنعت66
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1588053803www.ariacontrol.cominfo@ariacontrol.com-88617414طراحی و ساخت تابلوهاي کنترل، توزیع و خازنیمحسن گل خواهآریا کنترل پیشرو67

اسماعیل ثنائیآریا همراه سامانه68
سیستمهاي مخابراتی و مراکز اطالعات داده ها، احداث 
اعالم و اطفاء حریق به روش EPCپستهاي انتقال نیرو، مترو و خطوط ریلی، سیستم هاي 

22630670-8022630684www.aryahamrah.cominfo@aryahamrah.com

2355300022051171www.arianasansor.cominfo@arianasansor.comتولید انواع تابلو فرمانحسین بختیاري فرقانیآریان آسانسور69

2640624226406243www.apt-engineering.cominfo@apt-engineering.comنفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فوالد و نیروگاهحامد حسین نوروزيآریانا پترو توان70

بازرگانی و تولید کلید و تابلوهاي فشار قوي و پست برقمهران عاشوريآرین کلید پارس71
44030073
44091466
44093105

44030073www.ariankelid.irariankelid@gmail.com

تامین تجهیزات مکانیکال، تابلوهاي برق و پستهاي برق محسن اصفهانیآرین نیرو گستر72
8899880588992708www.ang-co.irarianniroogostar@gmail.com(آهن آالت، تسمه مسی و پیچ و مهره)

تست و بازرسیمحسن میرصدريآزمایشگاه هاي صنایع انرژي73
88629880-2
88058974-5
883412696

88058976www.eepil.cominfo@eepil.com

تولید و تعمیر ترانسفورماتور و کویل ژنراتورهاي فشار فرهنگ خسروانیآزمون نیروي فرهنگ74
قوي و امور بازرگانی

88274165
88274424

65421790-5
88274393www.azmoonniroo.comazniroo_f@yahoo.com

3-44000520انواع تابلوهاي فشار متوسطاصغر ولی پورآسیا بهین برق75
4609580044094160www.asiabehin.cominfo@asiabehin.com

ساخت انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط ثابت علی آشتیانیآشتیان تابلو76
و متحرك

88331377-8
8833138188331373www.ashtiantablo.cominfo@ashtiantablo.com

اجراي پروژه هاي کلید دردست پستها و خطوط انتقال مهدي معین تقويآفرینه طوس77
38837646www.ate-co.cominfo@ate-co.com-5051-38837641-051نیرو

z.hadadzadeh@gmail.com

تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو و پست هاي فشار فرهنگ حجازيآلدا78
1644003217www.aldacompany.cominfo@aldacompany.com-44003215قوي

88743238تولید یراق آالت خطوط انتقال و توزیع برقمحمد سجادي نژادآلوکاست ایران79
041-3445594788742996www.alucastiran.comalucastiran@yahoo.com

8888840788209352www.alumcablekaveh.cominfo@alumcablekaveh.comتولید انواع سیم و کابل آلومینیوم و مسیسحر رحمانیآلوم کابل کاوه80

تولید هادي هاي فشار قوي و پروفیل آلومینیومی و راد داریوش روحیآلومتک81
588072363www.alumtekcorp.comgh.sohrabi@alumtekcorp.com-88565704آلومینیومی

y.pakdel@alumtekcorp.com

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه، تجهیزات مهدي قندهاريآموج فرایند82
988342535www.amoujgroup.cominfo@amoujgroup.com-88342535اندازه گیري تابلو

38938346www.itechco.netinfo@itechco.net-38931413051-051برق - مخابرات - شبکهمحسن خسرو آباديآي تک آرا83

بازرسی فنی و کنترل 84
3688741040www.techinco.netinfo@techinco.net-88529728بازرسی فنی و کنترل خوردگیمحمدعلی جبرئیلیخوردگی تکین کو

988716117www.itc-co.comexport@itc-co.com-88723337واردات و صادرات کلیه کاالهاي مجاز بازرگانیهادي گلبیانیبازرگانی ایران ترانسفو85

طراحی و ساخت سیستم هاي اندازه گیري، اسفندیار بامدادباسط پژوه تهران86
544268362www.basetp.cominfo@basetp.com,dabirkhaneh@b-44268342مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژي

asetp.com

طراحی، ساخت و توسعه شبکه هاي انتقال نیرو، پروژه علی غالمی مهتاجبرسان مدیریت87
8803224088613985www.barsan.co.irinfo@barsan-co.comهاي مترو و صنایع

طراحی و تولید تابلو برق فشار متوسط و ضعیف، محمد الهامی انوربرق آسان تبریز88
باسداکت، سینی کابل و خدمات برش لیزري

041-36377170
041-36373411-12041-36373548www.barghasan.cominfo@barghasan.com
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256233534www.bss.co.irinfo@bss.co.ir-44030051تولید کننده انواع یراق آالت توزیع و پایه هاي روشناییمنصور دارابرق صنعت ساالر89

کیلووات کاظم نورزاد دولت آباديبرق و الکترونیک پرتو صنعت90 تولید کنترل دور الکتروموتور تا رنج 400
(VFD)8866228888887809www.partosanat.com

info@partosanat.com
dashtabadi@partosanat.com

shahram.dashtabadi@gmail.com

مجري کلیه پروژه هاي توسعه، بهسازي و بهره برداري فرج اصغريبرنا برق اصفهان91
34400146bornabargh@yahoo.com-5031-34400144-031شبکه هاي توزیع

تولید کننده انواع دژنکتور، سکسیونر و سوئیچ گیرهاي حسن صالحیبرنا کلید البرز92
,911www.kelidalborz.cominfo@kelidalborz.com-32848906-911028-32848906-028فشار متوسط

sirous.haqiqatbka@yahoo.com

6675432166714700www.bornika.irinfo@bornika.irواردات و پخش تجهیزات برقی و صنعتیشهنام ریحانیانبرنا نیرو کاران93

22772310تولید کننده مقره هاي سیلیکونیاحمد شجاعیبسپار سازه الوند94
2278192822771014www.baspar-sazeh.combasparsazeh199@gmail.com

بابک نیکفامبهین ریز کوه95
تهیه لوازم و تجهیزات برقی الکتریکی و تاسیساتی و 

و  ups طرح و ساخت دستگاههاي حفاظت لوازم برقی
نصب و راه اندازي آنها و طرح و ساخت تابلوهاي فشار 

22225682
2225347522223395info@behinraiseco.com

32324759-071خدمات مهندسی و بازرگانیمشکات جوکانبهینه سازان کابل پارسی96
071-32322667071-32324759pars.cable@ymail.com

پیام مختارزاده شربیانیبین المللی پیمان نیوساد انرژي97
نمایندگی رسمی تامین انواع ترانس هاي توزیع و 

قدرت ، پست هاي کامپکت ، انواع تجهیزات برقی و 
نصب و راه اندازي

88788916
8878503388661467www.pneint.commarketing@pneint.com

4409126444091265www.pencopower.cominfo@pencopower.comخدمات فنی و مهندسی و تامین تجهیزات الکتریکینامی محموديپاد انرژي ناره98

مشاوره، مهندسی، طراحی و نظارت بر احداث مجید مسیبیپادراي طرح99
888881106-88645137پست هاي فشار قوي

info@padraytarh.com
mosayebi@padraytarh.com

shirzad@padraytarh.com

padانواع کلیدهاي مینیاتوري، جریان نشتی، دستگاههاي مجید دانشورپادرعد100 mounted 5122256948-22256949اندازه گیري هوشمند، پستهايwww.paudraad.cominfo@paudraad.com

2620114322653991www.partdanafoss.cominfo@partdanafoss.comبازرگانی قطعات آسانسورسیامک معظمیپارت دنا فوز101

فنی مهندسی و بازرگانی در حوزه برق و اتوماسیون رضا نخاولیپارت کنترل خراسان102
37243508www.partcontrol.irinfo@partcontrol.ir-37279258051-051صنعتی

محمد حسن حق گوئیپارس اخگر103
سازنده سینی، نردبان کابل (فوالدي، استیل، 

کاندوئیت، پایه روشنائی،  (GRP grating ،آلومینیوم
جانکشن باکس، گنتري، انواع دکل

88632810
8835330488019134www.parsakhgar.comparsakhgar@gmail.com

388549424www.parstableau.cominfo@parstableau.com-88549421تابلوهاي برق فشار قوي، متوسط و ضعیفآرش نادعلیانپـارس تابلو104

سرمایه گذاري و مشارکت و ارائه خدمات مدیریتی در سیما نظريپارس تابلو پویا105
388549424tahereh.imenzadeh@parstableau.c-88549421کلیه شرکتهاي فعال در صنایع و تجهیزات صنعت برق

om

طراحی و ساخت پستهاي برق و تجهیزات و قطعات مسعود پارساپارس تابلو صنعت106
388549424www.parstableau.cominfo@parstableau.com-88549421الکتریکی و اجراي پروژه هاي اتوماسیون

144809071www.ptk.irinfo@ptk.ir-44828350تولید کنتورهاي هوشمندکاووس فرجیپارس توان آزما107

طراحی و ساخت برجهاي انتقال نیرو، مخابراتی و سازه علی رخصتیپارس دکل گستر108
هاي پست

086-33553334
086-33553588-9086-33553335www.parsdakal.compars_dakal@yahoo.com

محمد اردکانیانپارس دلتا تجهیز آریا109
تامین تجهیزات فشار قوي، متوسط، ضعیف و ابزار 

دقیق، سازنده تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط و 
پست کمپکت تامین تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق، 

26400737-826400736-8www.pars-delta.cominfo@pars-delta.com

تولید برجهاي تک پایه خود ایستاي بتنی و احداث جلیل نواده اباذر صحرائیپارس ساختار110
انتقال نیروي برق

041-33366596-8
041-33352386041-33365921www.parssakhtar.cominfo@parssakhtar.com
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2www.swanlamp.comswanledlights@gmail.com-32400970-2051-32400970-051تولیدکننده دیودهاي ال اي دي-پنل روشنائیمحمودرضا معلیپارس سامان ایرانیان111

تولیدکننده انواع کلیدها و سکسیونر هاي فشار قوي و ولی اهللا بیاتپارس سویچ112
متوسط

88554977
88554944

024-33790718-9

 88554508
024-33790720www.parsswitch.combayat@parsswitch.com

سازنده انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط و مهناز محمدپور رودبارکیپارس سوئیچ بورد113
1166705904www.psb.co.irinfo@psb.co.ir-66707010کنترل

522263225www.parsshar.cominfo@parsshar.com-22911553تولید ترانسفورماتور جریان و ولتاژمسعود ناجیانپارس شار بارز114

88965314پیمانکاري، بازرگانیایرج آذرکیوانپارس شروین115
8895787588965912Irajazarkeyvan@yahoo.com

پارس صنعت انتقال نیرو 116
مدیریت و اجراي کلیه پروژه هاي صنایع برق در زمینه پیام باقري(پارصان)

8876982488549420www.parsun-co.cominfo@parsun-co.comهاي تولید، انتقال و توزیع بصورت کلید در دست

2056418310www.pars-sanat.comsales@pars-sanat.com-56418311تولید تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسطاحمد رضائیپارس صنعت پرند117

8713388709484www.panisun.cominfo@panisun.comتجهیزات برق صنعتیرضا مظلومی تبریزيپارس نیروسان118

33386386www.parsian-tablo.irinfo@parsian-tablo.ir-8034-33386357-034ساخت تابلوهاي برق صنعتیغالمرضا سالجقهپارسیان تابلو جنوبشرق119

120(PTS) طراحی، تولید و اجراي سیستم هاي ارتینگ، صاعقه سعید واحدیانپارسیان تراش صنعت
گیر، حفاظت کاتدي و پودر جوش احتراقی

26656483
26656470
26656477

26656495www.pts.irinfo@pts.ir

9ptsco3@yahoo.com-977265668-77265668سازنده تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسطآزاده آزادمنشپارسیان توانیر سپهر121

6349230063492595www.panir-co.commahmoud.mahmoudian@fulmen.cخازن اصالح ضریب قدرتمحمود محمودیانپاالیش نیرو122
om

32221587www.ziorefining.cominfo@ziorefining.com-5024-32221722-024تولید روغن ترانسفورماتوراکبر میر مصطفیپاالیش روغنهاي صنعتی زنگان123

8853695988536991www.palanir.comk.makvandi@palanir.comدر زمینه برق و سیستم کنترل و ساخت تابلوهاي SVCبازرگانی، تامین تجهیزات، اجراي پروژه هاي صنعتی کیوان حسینی مکونديپاالیش نیرو تجهیز(پاالنیر)124

8805822288058223www.payatavan.cominfo@payatavan.comخدمات فنی مهندسی بازرگانیاسد باباخانیپایا توان محور125

33605056-33605055023-023طراحی، مشاوره، آموزش و اجراي سیستمهاي برقمحسن نیاستیپایا صنعت فرا دانش126
mniasati@semnan.ac.ir

info@pimco.ir
m.payasanat@gmail.com

822262945www.parsys-eng.cominfo@parsys-eng.com-22262946خدمات مهندسی بازرگانی و پیمانکاريایمان رجاییپایا طرح پارسیس127

44839938pasmap.co@gmail.com-44839481013-013برق، ابزار دقیق و مکانیکعلی ربويپایدار صنعت ماهان پارس128

تعمیرات اساسی واحدهاي بخاري و گازي نیروگاهی و رضا شمس قهفرخیپایش صنعت سپاهان129
33447790www.payeshsanat.irinfo@payeshsanat.ir-3031-33447601-031سایر صنایع

8858195389775653www.volcanic.irinfo@volcanic.irحفاظت از صاعقه، حفاظت زمین و حفاظت کاتدیکجلیل خدایاريپتروکانی نیکان130

ارتینگ، حفاظت کاتدیک، کیت عایقی، برقگیر، جوش وحید حقیپتونیا131
احتراقی

88753898
8875398488745214www.petuniaco.cominfo@petuniaco.com

36052423www.pnb-niroo.compnb-co@yahoo.com-36057240051-051طراحی و نصب و پیمانکار پست هاي فشار قويرضا غالمپورپدیده نیروي بارثاوا132
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888882959www.pkc-capacitor.com-88882956طراحی و نصب و پیمانکار پست هاي فشار قويثمین علی حسنیپرتو خازن133
info@pkc-capacitor.com

mobahat@pkc-capacitor.com
sales-local@pkc-capacitor.com

مشاوره، طراحی، نصب و اجرا و نگهداري سیستم هاي محمدنوید فرهادپرتو گستر هور134
88946217www.hoortab.irinfo@hoortab.comتجدید پذیر خورشیدي و بادي

6634431566344465www.partokartehran.cominfo@partokartehran.comتولید انواع تابلو برق، تامین تجهیزات برقیعبدالواحد خوراپرتوکار تهران (الکترو بی سی)135

33373013www.fanir-co.cominfo@psn-co.ir-9031-33386007-031پیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههاي برقمهدي مسائلیپردیسان فناوران نیرو136

34445764www.pfo.irinfo@pfo.ir-34445452061-061تامین تجهیزات صنعتیآرمین صادقی چیگانیپرشیا فراز اکسین137

9www.persianTableau.cominfo@PersianTableau.com-32400485-9051-32400485-051ساخت تابلوهاي فشار ضعیف و متوسطعلیرضا اردکانیپرشین تابلو تابان138

8544761788www.persian-sazeh.cominfo@persian-sazeh.com-44761778ساخت و اجراي دکل هاي انتقال نیرو و پستهاي برقسعید صفرزادهپرشین سازه پرتو139

برق آبی)، انرژي، عمران و مصطفی عباس زاده منتظريپروژه هاي اسپرلوس ماسال140 پیمانکار پروژه هاي نیرو(
2189789978www.esparlus.cominfo@esparlus.com-77630420مخابرات

1088615911www.p-s-co.irinfo@p-s-co.ir-88615908تابلوهاي برقکاظم گرامیپشتیبانی صنایع141

388833385www.platiniran.irinfo@pelatiniran.ir-88844751تولید انواع باتري صنعتیحمید رئیسیپالتین ایران142
nile.battery@yahoo.com

988212947www.monavargostar.commonavar.cl@gmail.com-88212948تولید کننده سینی کابل، نردبان کابل و متعلقاتعلیرضا رجبی اسالمیپوشش نیرو منور گستر143

8876880288742993mtorabizade@gmail.comمجري مولدهاي مقیاس کوچکمهرداد ترابی زادهپویا بهین سازان خاورمیانه144

انجام فعالیت هاي خدمات فنی و مهندسی و مدیریتی محسن محسنیپویا پژوهش آروید پاژ145
38223727momohseni@yahoo.com-38223727051-051مشاوره اي

4-88368660تولید انواع کابلهاي آلومینیومیشهریار پرویزيپویا غرب146
083-34281080-6

88077499
083-34281084www.pooyagharb.cominfo@pooyagharb.com

344479263www.prp-co.comhashemi@prp-co.com-44478932بازرگانی و تامین تجهیزات برقعلیرضا هاشمی مطلقپویان ره پرند147

خدمات مهندسی و بازرگانیمحمد اکبريپویش گستر صنعت148
44493317
44492342
44492770

44495377www.pgspower.irinfo@pgspower.ir

احداث خطوط، پستها و بازسازي و تعمیرات توزیع فرخ امینیپـیـما بـرق149
5222619353www.paymabargheng.cominfo@paymabargheng.com-22619350نیروي تهران

37273284www.pichaz-electric.cominfo@pichaz-electric.com-2035-37273280-035تولید انواع کلید فیوز، پایه فیوز و فیوزعلیرضا جراحیپیچاز الکتریک یزد150

32400134www.picheshsimtoos.cominfo@picheshsimtoos.com-32400133051-051ساخت و بازرسی انواع ترانسفورماتورعلیرضا شریعت داووديپیچش سیم توس151

44443999طراحی و ساخت سیستم هاي آنالیزرضا راجی کرمانیپیرامون سیستم قشم152
4444495044612110www.piramoonco.cominfo@piramoonco.com

8607218388322694behzad.arabshahi@tpadena.comخدمات مهندسی بازرگانیبهزاد میر عربشاهیپیشرو تجهیز پایا153

خدمات فنی مهندسی و بازرگانی پروژه هاي برق، مهدي مدنیپیمان خطوط شرق154
35425622www.pks-co.comm.madani@pks-co.com-7051-35423184-051ارتباطات و اتوماسیون
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و DCSخدمات بازرگانی و مهندسی، نرم افزار، احداث پست شهریار خلفیپیمان خطوط گستر155 RTU48076000
4807691248076001www.peimann.cominfo@peimann.com

38391270www.peymanegharb.compeymangharb8488@yahoo.com-38371300083-083تعمیر و نگهداري شبکه هاي فوق توزیع و انتقال برقعزت اهللا صالحی رهبرپیمان غرب156

4425520444255203amirzadeh@pfabtin.comپیمانکاري و بازرگانیهادي امیرزاده ایرانیپیمان فنون آبتین157

43858477radmehrlak1@gmail.com-43435006021-066خطوط انتقال نیرومحمد لکتابان الکتریک خطوط پارس158

تولید تابلوهاي برق فشار قوي و متوسطمحمد ذوالفقاريتابان تابلو شرق159
88846910
88846123
88846742

88844932www@tabantablo.cominfo@tabantablo.com

ساخت انواع یراق آالت شبکه توزیع برق انواع پایه هاي ناصر تقی زاده اصلتابان گستر پویا160
روشنایی

44099465
56390394-644099465www.tabangostar.comtgpco2006@yahoo.com

تولید مقره هاي پلیمري فشار متوسط و فشار قوي تا اسداهللا زمانیتابان نیرو161
کیلو ولت سطح ولتاژ 1000

071-37175115
021-88058276

071-36491486
021-89770119www.taban-niroo.cominfo@taban-niroo.com

طراحی و تولید انواع تابلوهاي برق صنعتی فشار ضعیف سلطانعلی سروي مرقیتابش تابلو162
34760629www.tabeshtablou.cominfo@tabeshtablou.com-31026-34760627-026و فشار متوسط و پست هاي پیش ساخته کمپکت

4762089942695536www.tajgizghostar.irinfo@tajhizghostar.irنصب و راه اندازي نیروگاه فتوولتائیکعلیرضا روستائی مهدیخانیتابش هدایت مولد گستر163

طراحی مهندسی و تامین تجهیزات و احداث پستها و شاپور حسینیتارا طرح تابان164
8867199488671994www.ttt.co.irinfo@ttt.co.irخطوط فشار قوي

تاسیساتی و مهندسی دانیل 165
داریوش صمدبینبرق

انجام خدمات مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و 
احداث پروژه هاي پست و خطوط انتقال نیرو، انرژي 
هاي نو، نفت ، گاز، پتروشیمی، عمران، مخابرات و ...

8882920388305780www.danielelectric-co.cominfo@danielelectric-co.com

تامین سیستم هاي کنترل و 166
بابک رنجبرمخابرات ایران

تجهیزات مخابراتی(فیبر نوري، رادیوئی و ...)، سیستم 
کنترل و حفاظت، اسکادا، سیگنالینگ و مانیتورینگ، 

اتوماسیون شبکه هاي توزیع و پستهاي برق
88330790-488631192www.iccssco.cominfo@iccssco.com

تولید انواع برقگیر اکسید روي، خطوط توزیع فشار سید مجید نوربخشتجهیزات انتقال برق پارس167
388974095www.parsete.cominfo@parsete.com-88974091  قوي، سرامیکی، تابلویی

تجهیزات برق و سیاالت فوالد 168
تولید تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط، باسداکت، علیرضا روغنی(ساتها)

37608552www.sathaco.cominfo@sathaco.com-28031-37609027-031سینی و نردبان کابل و ...

77953528www.t-s-zamin.comParsai@t-s-zamin.com-77959032021-021تجهیزات ارتینگ و حفاظت از صاعقهناصر پارسایی سیرتتجهیزات سیستم زمین169

تجهیزات سیستم زمین و 170
فروش تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه و سمانه رضوانیصاعقه گیر کالوت ابهر

2268885244072933www.kalotabhar.cominfo@kalotabhar.comجوش احتراقی

تجهیزات و سازه هاي انتقال 171
2204370822019557www.semnantse.irinfo@semnantse.irساخت برج هاي مشبک و تلسکوپی و سازه هاي نیرومحمد مسعود کلباسی انارکیسمنان

حمیدرضا ریاحیتحقیقات الکترونیک فطروسی172
طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک قدرت، انواع 

و شارژر، اینورتر و رکتیفایر براي مصارف کوچک  UPS
تا کاربردهاي صنعتی ، انرژیهاي تجدیدپذیر و مواد نو 

76250601-476250634www.fotrousi.cominfo@fotrousi.com

طراحی و اجراي خطوط انتقال نیرو و پست هاي فشار عبداهللا ایران پورتدبیر انرژي سپنتا173
قوي

021-41586000
021-88199133021-88199144www.tadbirenergyco.irinfo@tadbirenergyco.ir

f.sharifi@tadbirenergyco.ir

تدبیر سازان فناوري انرژي 174
تجاري سازي نتایج تحقیقات، تامین نرم افزارهاي پرویز غیاث الدینآپادانا

تخصصی صنعت برق
88364632
8857883688364631www.enertech-co.cominfo@enertech-co.com

5www.tppeng.com-988611884-88606291طراحی و مهندسی و تجهیز پستامین طاهري اسبقترانس پست پارس175
a.taheri@tppeng.com

amin.taheriasbagh@gmail.com
h.khodadadi@tppeng.com

تولید انواع ترانسفورماتورهاي توزیع و فوق توزیع رضا جمشیديترانسفورماتور توزیع زنگان176
روغنی و خشک رزینی

024-33790538
024-33791372024-33790541www.transfozangan.comtitz@irantransfo.com
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32308755www.fpmc.irinfo@fpmc.co.ir-32308756071-071تعمیرات و نگهداريجالل الدین رخشانتعمیرات نیروي برق فارس177

تک نیرو (تعاونی کارکنان 178
35264501www.takniroo.irinfo@takniroo.com-35264502035-035تولید انرژي الکتریکیوحید صالحینیروگاه یزد)

طراح و سازنده تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط در آقاجانیتکساز تابلو بشل179
انواع ثابت و کشویی

011-43433910
011-42433917

88854758
88854758www.taksazbeshel.commanager@taksazbeshel.com

22015300لوازم الکتریکی و برقی، کلیدهاي صنعتیادگارد بوشاهینتله مکانیک ایران180
2620215022015311www.schneider-electric.comir.info@schneider-electric.com

388549424www.tehran-padena.cominfo@tpadena.com-88549421تولید کلیدهاي اتوماتیک فشار قوي(هوایی و کامپکت)پرویز ترحمیتهران پادنا181

6685928666859228en.nirad.co@gmail.comپیمانکاري برقمحمد محسن اتحادتوان احداث پارس182

توان انرژي پرداز پارسیان 183
36350146www.ppep-sp.cominfo@ppep-sp.com-36359343071-071طراحی، ساخت و تولید رله هاي حفاظتی پست هاي برقمحمدحسین منافیشیراز پیشرو

8861910889782768www.tavanpadray.cominfo@tavanpadray.comمهندسی و بازرگانی تجهیزات برقیعادل صبح خیزيتوان پادراي184
marketing@tavanpadray.com

تولید و مونتاژ قطعات و لوازم سیستم هاي الکتریکی و هرمز رضويتوان ره صنعت185
8850449088733048www.trselectrical.comsales@trselectrical.comالکترونیکی

انواع تابلوهاي برق صنعتی فشار ضعیف و متوسط محمود جعفرزادهتوان صنعت مبین186
فیکس و کشوئی

88880681-2
8889241388880683www.tavansanat.cominfo@tavansanat.com

88247786خرید و فروش تجهیزات برقیعلی پیشرفت ثابتتوان کادوس نیرو187
8824748588247518www.tavankadous.comali.sabet@tavankadous.com

تامین تجهیزات و ارائه خدمات الکتریکالمحمدکاظم رازهتوان گستر آدیش188
88016244
88016218
88357069

88357081
89786809www.tavanadish.cominfo@tavanadish.com

خرید و فروش، واردات و صادرات، پخش و تولید و بهمن یزدانیتوان گستران زینو189
طراحی کلیه کاالهاي مجاز بازرگانی

88178710
8817871588178707www.zinoglobal.cominfo@zinoglobal.com

8867310988673177www.tavanmehr.cominfo@tavanmehr.comپیمانکاري حوزه نیرو و ابنیهرامین مهربانیتوان مهر البرز190

توزیعدانیال قندهاريتوزیع قدرت فرا منطقه191 37111152-051حفاظت در برابر صاعقه- سیستم  هاي ارت_
051-37111162051-37272168www.amoujgroup.commohamadsadegh.ghandehari@gm

ail.com

تولید کننده انواع کنتور، کلیدهاي مینیاتوري و پایه سیامک فارسیانتوس فیوز192
35413426www.toosfuse.cominfo@toosfuse.com-25051-35413423-051کنتور

32400632www.teaco.irinfo@aeejco.ir-32400632051-051تولید کننده پست هاي پدمانتد روغنی و سویچ خانهعلی اکبر رضاپورتوسعه انرژي آییژ193

2642471826424718amin.soltani@gmail.comتعمیر، ساخت و راه اندازي نیروگاه هاي تولید برقامین سلطانیتوسعه برق و حرارت خاورمیانه194

توسعه پروژه هاي نیروگاهی 195
4421780744217807تولید برقکامیار بابائیانالوند

44201029
shareholders@alvandenergy.com

mansour@neinava.net
kabirifar@alvandenergy.com

توسعه پستهاي فشار قوي 196
خدمات مهندسی برق، تهیه تجهیزات، نصب و راه محمد بهزادپارسیان

4807600048076001www.parsian.cominfo@parsian.comاندازي پستهاي فشار قوي

تامین تجهیزات خطوط انتقال شبکه هاي توزیع و فوق حمید عبدلیتوسعه راهبرد استاك197
4496109344017756www.trustenergyco.cominfo@trustenergyco.comتوزیع

4807691148076001www.parsianrail.cominfo@parsianrail.comپیمانکار عمومی پروژه هاي صنعتی بصورت EPCمحمدعلی محمودي کوچکسراییتوسعه ریل نیروي پارسیان198
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388545644www.simatec.irsales@simatec.ir-88545640و فشار ضعیف SIEMENSوارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی مسعود پیرحیاتیتوسعه سیماتک ایرانیان199

مهندسی و پیمانکاري و خدماتی نفت و گاز و امیر علی معالیتوسعه صنعت ایران افق200
پتروشیمی

88824808
8882851888302910www.iranofogh.comaamaali@iranofogh.com

info@iranofogh.com

2642471826424718www.greenenergy-co.omgreenenergy49@gmail.comانرژي هاي تجدید پذیرفاطمه سادات طباطبایی فخرتوسعه گرین انرژي201

4088896738www.zavirco.irzavirco@yahoo.com-88896739پیمانکار خطوط انتقال نیروشهرام رضایی عباسیتوسعه مهندسی زاویر202

توسعه نیروگاه ها و صنایع 203
پروژه هاي نیروگاهی و صنایعمحمد تقی مسعودي نژادپارسیان EPC 4807600048076001انجامwww.parsianpower.cominfo@parsianpower.com

4425760844257607info@tnciran.comپیمانکار پست و پروژه هاي برقسعید سراجیتوسعه نیرو204

توسعه نیروگاههاي دیزلی 205
277822185009www.parsian-diesel.comsales@parsian-diesel.comتوزیع و خدمات پس از فروش مولدهاي دیزلی-گازيمهرداد ابراهیمیپارسیان

8817599088175991www.toofandco.cominfo@toofandco.comتجهیزات اندازه گیري صنعتیعلیرضا اخضریان کاشانیتوفند پایش صبا206

33802013www.raad-co.comsupport@raad-co.com-27031-33802026-031تولید انواع ترمینال هاي ریلی و ملزومات برقمجید شهپریانتولیدي رعد207
info@raad-co.com

کیلو ولتمحمود داراتولیدي صنعتی شبکه208 و33 8892212788802572www.sanatyorin.cominfo@sanatyorin.comانواع یراق آالت 20

4088800740888009www.sirjan.cominfo@sirjan.comطراحی، تامین و نصب نیروگاه هاي خورشیديمهدي تیموريتولید انرژي سبز سیرجان209

88252909تابلوهاي برق، پروژه هاي EPC، سازه هاي فلزيامیررضا برکتینتولید ملزومات برق210
8774088260707www.tmb-co.commarketing@tmb-co.com

info@tmb-co.com

تولیدات فرا الکترومکانیک 211
سازنده برج هاي تلسکوپی روشنائی و انتقال نیرو، علیرضا اسماعیل نژادپاسارگاد

پیمانکار عمومی برق، تاسیسات و ساختمان

66556328
66524320
66554502

66517219www.tempco.irinfo@tempco.ir

81930000تولید کامپاندهاي پی وي سیگلریز کالهیتولیدي گرانول قزوین212
8193074088762471www.ggp.irinfo@ggp.ir

تولید کننده انواع مقره هاي فشار ضعیف و فشار عباس جبالبارزيجبال الکتریک کویر213
32152506www.jec.irinfo@jec.ir-3034-32152501-034متوسط تابلوئی

277455003www.jdevs.cominfo@jdevs.com-77455001تولیدي، تحقیقاتی در زمینه صنعت برقحمید آب روشنجهاد دانشگاهی علم و صنعت214

رضا میرکمالیحاصل اوج پردازش (حاپکو)215
خدمات مهندسی بازرگانی، مخابرات، اتوماسیون، 

اسکادا، مراکز دیسپاچینگ و صنایع ریلی، انرژي هاي 
تجدید پذیر، مهندسی مشاور

051-38686400051-38686409www.hopco.irinfo@hopco.ir

تولید دکلهاي انتقال نیرو، پایه هاي روشنائی و احد منبتی شرقحدید صنعت قائم216
6680674966806745www.hadidsanat-co.cominfo@hadidsanat-co.comمخابراتی

خدمات پس از فروش ایران 217
کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با انواع یداهللا علی آباديترانسفو

32221353www.itass.iritass@iran-transfo.com-52024-32221347-024ترانسفورماتور و تجهیزات آن

مهندسی مشاور تولید، فوق توزیع و انتقال در صنعت رضا رضوي زادهخدمات مهندسی پایا نیرو پاژ218
برق

051-38654309
051-38676420051-38654309r.razavizadeh@yahoo.com

خدمات مهندسی تعمیر گستر 219
33614675-076تعمیر و نگهداريمصطفی عمرانیهرمزگان

076-33661517076-33614676www.tamirgostar.comtghormozgan@yahoo.com

ساخت پست هاي فشار قوي EPC، فروش تجهیزات اسفندیار رحمتیداریان220
4122253998www.darianco.comdarian@darianco.com-26406937ضد انفجار و برق و تاسیسات
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6646902266410040www.dalman-co.cominfo@dalman-co.comتولیدکننده کات اوت فیوز، فیوزلینک و جداساز هواییکامبیز طاهرخانیدالمن221

4188003428www.desc-co.cominfo@desc-co.com-88008035تامین تجهیزاتاحسان زمانی نژاددانش انرژي سریر222

اجراي نیروگاه هاي گازي و تامین قطعات یدکی افشین شاهین طبعدانش فراست بنیان223
22883214a.shahinitab@ipkco.ir-22883214021-021نیروگاهی

4398400088744440www.danialpetro.cominfo@danialpetro.comپیمانکار نفت و گازمهدي کاريدانیال پترو224

طراحی و تولید دکلهاي انتقال نیرو و مخابراتی، عبدالرضا کالنتريدکل سازان کالن225
استراکچرهاي پست و نیروگاهی، گالوانیزه گرم

 086-33573271-2
 086-33423371-2086-33573273www.dspigroup.irkalan77_co@yahoo.com

32400079www.denaelectric.cominfo@denaelectric.com-32400078051-051تولید قطعات الکتریکیمجید تقی زادهدنا الکتریک ایرانیان226

تولید کننده سیستم ها ي نگهدارنده کابل هاي مجید وحید دستگرديدوران سپنج نادین(دوسنا)227
88107384www.dossena.irinfo@dossena.ir-33980943021الکتریکی و ضدانفجار در ایران

46www.dk-electric.comdkbarghco@yahoo.com-4688067344-88067344کیلو ولت و انواع کاورهاي عایقی و پوششهاي RTVانواع مقره هاي سیلیکونی رده توزیع و انتقال تا 400علی خورده چیدورود کلید برق228

2257881522578816www.dayhim.cominfo@dayhim.comپیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههاي برقسید محسن جاللی موسويدیهیم فرافن229

صاعقه گیر، ارتینگ، سرچ ارستر و سیستم هاي اعالم و رضا حسن زادهراد پایا تدبیر230
288926399www.radpayatadbir.cominfo@radpayatadbir.com-88926400اطفاء حریق

تولید خطوط برق رسانی دستگاههاي متحرك و محیط عبدالرضا یحیويرافد صنعت231
4www.rafedco.comyahyavi@rafedco.com-444012972-44012972هاي صنعتی

37272056-035ساخت تابلوهاي فشار ضعیف و متوسطامیر کالنتر زادهرانین صنعت گستر232
035-37272058035-37273227www.runinsanat.comruninsanat@gmail.com

77636361اجراي پروژه هاي اتوماسیون برقموسی احمدیانرانین فرآیند گستر233
7763636277608910www.runinltd.irinfo@runinltd.ir

راهکار سیستمهاي صنعتی 234
اتوماسیون، تامین و مهندسی تجهیزات و سیستمهاي رضا صالحیالیت

8801662088631269www.elite-iss.cominfo@elite-iss.comبرق و مخابرات

8861201188612022www.rayavin.cominfo@rayavin.comفنی مهندسی و بازرگانیسامان سروشیانراي آوین فن235

5www.rasanamehr.comzargar@rasana-mehr.com-588879433-88879433مونتاژ کنتور برق دیجیتالاحسان زرگر رضائیرسانا مهر236

مجري احداث، توسعه تاسیسات و خطوط انتقال نیرو سید علی میر میکائیل زاده گانرسانیر توس237
بصورت کلید تحویل

051-38427622
051-38405872051-38427655www.rasanir.ir

info@rasanir.ir
a.mikaeil@yahoo.com

rasanir.toos@gmail.com

32521181rasanirco@gmail.com-034تعمیرات پستهاي فشار قوي برقحمیدرضا رضويرسانیر جنوب شرق238

احمدرضا دانشمندرعد انرژي آریا239
پیمانکار در زمینه نیرو، تاسیسات و ابنیه، مهندس 

مشاور،
مدیر طرح در زمینه نیروگاهی

88198645
88198649

88198645
88198649www.rana-co.orgraadenergyaria@yahoo.com

588716156www.rsa.co.ir-88102351 تولید کننده انحصاري کنتورهاي هوشمند آب و برقحسین نظر بلندرهروان سپهر اندیشه240
info@rsa.co.ir

jafari@rsa.co.ir
kaveh@rsa.co.ir

فعالیت هاي عمرانی، ساخت و راه اندازي ساختگاه هاي مصطفی دلیريرهساز گستر شرق241
38427772www.rgdgco.comceo@rgdgco.com-38427772051-051مقیاس کوچک

388776071www.rahshad.cominfo@rahshad.com-88672530تولید خازنهاي روشنائی و موتوريحامد گرشاسبیرهشاد الکتریک242
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فروش تجهیزات و اجراي سیستم هاي صاعقه گیر و محمد رضا محرم پوررهنما تجارت پاسارگاد243
ارتینگ

88973280
8896499388991576www.rtp5.cominfo@rtp5.com

تولید انواع لوله هاي خرطومی و اتصاالت مرتبط جهت محمدرضا ظریفیانرهورد خراسان244
محافظت از سیم و کابلهاي برق

66170617
6617076266170627www.rahflex.cominfo@rahflex.com

اجراي پروژه هاي کلید تحویل پستها و خطوط انتقال شاهرخ پروینروشن گستر توس245
نیرو

051-38925537
051-38925587051-38924447www.roshangostar.comroshangostartoos@gmail.com

38414057www.rizmoj.irinfo@rizmoj.ir-38468558051-051تولید تجهیزات حفاظت و کنترلسید جواد سید کالنتريریز موج الکتریک طوس246

6672397266706275www.zenerco.cominfo@zenerco.comانرژي هاي تجدید پذیرصمد برادران خسروشاهیزي نر247

7288880940www.gitalco.cominfo@gitalco.com-88880967کانالهاي پیش ساخته الکتریکیمحمد رضا میر عماديژیتال248

22035501انواع تابلوهاي برقحسام الدین توکلیساخت تجهیزات برقی لنا یزد249
2203549922010016www.lenayazd.cominfo@lenayazd.com

8869411588687928www.yasan.irinfo@yasan.irبرجهاي انتقال نیرو و مخابراتیمحسن فارسیسازه هاي فلزي یاسان250

36690444www.santal.irinfo@santal.ir-36690222041-041دکل هاي انتقال نیرو، صنایع اتوماسیون و ابزار دقیقاکبر کسراییسازه هاي نوین بتنی تبریز251

تولید مقره هاي پلیمري، کت اوتعلی فیروز ثانیسامانه هاي نوین افرا252
071-36540778
071-36540636
071-36540621

071-36540621www.eleplex.cominfo@eleplex.com

کره جنوبی (LV/MV)عباس جوديسایا سیستم تاواتاو253 LS 44233995نماینده انحصاري باسداکت
4423394844381135www.lsiran.cominfo@lsiran.com

و سیستم هاي کنترل و فرخ طایفیسایبر صنعت254 lv،mv سازنده تابلو برقPC, EPC 888604499-88606201پیمانکارwww.cyberind.cominfo@cyberind.com

طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازي کلیه پروژه محمد مهدي مهربانیسپاهان توان گستر255
هاي برق و صنایع

031-36273907
031-36256997
031-36293654

031-36273907
031-36256997
031-36293654

www.stg-co.cominfo@stg-co.com

تولید کننده انواع قطعات ترانسفورماتورهاي توزیع و علیرضا قاسمی ساوجیسدید سازه پرشیا256
3353189233531892www.sadidsazeh.cominfo@sadidsazeh.com-33969942قدرت

سرآمد برق کارکنان امیرافراز 257
744502171www.sebka.irinfo@sebka.ir-44567266پیمانکاري برقمجید یوسفی(سبکا)

سرمایه گذاري صنایع برق و 258
سرمایه گذاري و مشارکت در طرح هاي و پروژه هاي جعفر جوالآب صبا

88376038joola@sabainv.com-88376037021-021تولیدي و خدماتی

طراحی، مشاوره، اجرا، تامین کاالهاي پروژه هاي محمد هادي شاه بیگیسرو نیرو توس259
38844354www.sarvnirootous.cominfo@sarvnirootous.com-2051-38844390-051نیروگاهی، پست ها و خطوط انتقال نیرو

خدمات فنی مهندسی و بازرگانی و پیمانکاري پروژه داوود اشرفی پورسفیر نیرو آفرین260
هاي پستهاي فشار قوي

22870954
22870944
22870939

22870967 www.safir-na.cominfo@safir-na.com

744427738www.samasan.comsamasan@chmail.ir-44446266طراحی و ساخت و تولید سازه هاي فلزي قطعاتحمید بهرامی اسکندريسماسان261

تولید دستگاههاي اندازه گیري و قرائت کنتور و جمع آرش قیالوسنجش افزار آسیا262
آوري اطالعات

88799914
4270488790178www.saa-co.cominfo@saa.ir

تهیه، نصب و سرویس تجهیزات پست ها و نیروگاه نورالدین پوستیسنس263
326202984www.sensco.netn.pousti@sensco.net-26202980هاي فشار قوي برق

888736558www.sahandenergy.cominfo@sahandenergy.com-88736556تهیه و تامین تجهیزات برقی و مکانیکینازیال وفاسهند انرژي توان264
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تولید انواع المپ کم مصرف و باالست الکترونیک کم امیر هوشنگ یزدي نیاسهند آوا الکتریک265
8888826488881354www.sahandawa.comsahandawa@sahandawa.comمصرف

388549424www.sodaria.cominfosodaria@yahoo.com-88549421امور بازرگانی، واردات و صادراتپونه پارساسودا آریا266

43526109www.ssf-solar.cominfo@ssf-solar.com-8051-43526100-051تولید انواع پنل خورشیديمصطفی آزادهسوالر صنعت فیروزه267

8852160988521608www.simnoor.irmails@simnoor.irتولید انواع سیم و کابل هوائی و OPGWسید علی اکبر میرسعید قاضیسیم نور پویا268

7733963077326833www.simcatec.cominfo@simcatec.comانواع مقره هاي سیلیکونیعلی رمزيسیمکا تک269

تولیدکننده هادي هاي ACSR-ACSS-ACCC-احمدرضا رضاآباديسیم نور یزدان270
OPGW-ACSRTW-ACSRAW-ACSSTW-AAC-AAAC44012649-5044074833www.simnoorco.comsimnooryazdan@yahoo.com

81930000تولید انواع کابلعلیرضا کالهیسیم و کابل ابهر271
8193013088762471www.abharcable.cominfo@abharcable.com

تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف (مسی و اکبر یوسفیسیم و کابل پیشرو رفسنجان272
38257124www.pishrocable.compishrocable@ymail.com-4035-38257122-035آلومینیومی)

36303935www.simcat.irsupply@simcat.ir-36303050041-041تولید کننده انواع سیم و کابلمحمود دربنديسیم و کابل تبریز (سیمکات)273

38362028www.forouzanyazd.comforouzan_cable@yahoo.com-7035-38362021-035تولید انواع سیم و کابلمحمد جوهري نعیمیسیم و کابل فروزان یزد274

تولید انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف و متوسط و غالمرضا ابراهیمیانسیم و کابل مغان275
8875201488757639www.moghancableco.cominfo@moghancableco.comقوي

ahmadi@moghancableco.com

8882868288304972www.hamedancable.cominfo@hamedancable.comتولید انواع سیم و کابل فشار ضعیفغالمرضا نادعلیزادهسیم و کابل همدان276

38251200-035تولید انواع سیم و کابل برق و مخابراتابوالقاسم بیگیسیم و کابل یزد277
021-22012211-12035-38254865www.yazdcable.cominfo@yazdcable.com

office@@yazdcable.com

2265763022656993www.simayeghodrat.comsimaye.gostaresh.inc@gmail.comتولید، توزیع، انتقال نیرو و خدمات مشاوره و ...حسین خصافسیماي گسترش قدرت انرژي278

عنایت اهللا دبیریانسیمکو279
انواع کابلهاي فشار ضعیف، متوسط و قوي(تا ولتاژ 400
و انواع کابلهاي مخابراتی: کابلهاي کم زوج و پر  (KV
زوج، ایرکور کانالی، مهاردار و بدون مهار و کواکسیال

7752969077504594www.simcocable.cominfo@simcocable.com

8874419988748646www.shahinmafsal.comتولید انواع اتصاالت کابل برق و مخابراتعبداله صباغ پورشاهین مفصل280
p.parvin.shm@gmail.com

p.parvin@shahinmafsal.com
shm@shahinmafsal.com

8870883088706997www.merik.irinfo@merik.irتولید خدمات گالوانیزه گرممهیار متفکري نژادشیمی فرآور مریک281

،پستهاي موبیل، پست کمپکتمحسن شادمانصانع شرق282 LV،MV 35243522-35243522051-051تابلوهايwww.saneshargh.irinfo@saneshargh.ir

پیمانکاري عمومی و صادرات تجهیزات و خدمات فنی حمیدرضا صالحیصانیر283
مهندسی در صنایع آب، برق، نفت، گاز و پتروشیمی

88830099
4274100088822911www.sunir.cominfo@sunir.com

معصومه ناظم سلیمیصفـانـیـرو284
EPC طراحی و مهندسی و ساخت پستهاي فشار قوي

8830145188820726www.safaniru.cominfo@safaniru.comو انواع کلیدهاي هوائی و تابلوهاي فشار قوي

88799190پروژه هاي برق و صنایع بصورت EPCکیوان کهیاییصفانیکو285
031-32666626

88798582
031-32666625www.safanicu.cominfo@safanicu.com

تامین و تولید تجهیزات برقی صنعتی، تامین تجهیزات بیژن علیرضا ساسانیصفدر ساسانی286
6670611666718415www.safdarsassani.cominfo@safdarsassani.comابزار دقیق
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انواع کلید فیوزهاي قابل قطع زیربار و کلید هاي سید نادر مروستیصنایع برق زاویر287
آمپر الی 630 دوطرفه از 160

035-37272246
021-88985083035-37272806www.zavir.comzavir@zavir.com

3688307275www.armlightingco.cominfo@armlightingco.com-88841134تولید انواع چراغ و پایهعلی اصغر باب رحمتیصنایع روشنایی آرم288

88748430تولید کننده انواع چراغ هاي روشنائیرباب دلدارصنایع روشنایی جهان نور289
8853997088536126www.jahannoor.comsales@jahannoor.com

66765709www.kharazmi.coinfo@kharazmi.co-66766059021-021تامین قطعات الکترونیکحسین توانگرصنایع الکترونیک خوارزمی290

2641008526410085www.shariftarasheh.comsalesadmin@shariftarasheh.comطراح و سازنده سامانه هاي سنجش و هدایت از راه دورسهند بهنامصنایع الکترونیک شریف تراشه291

سوالر انرژي، تولیدکننده محصوالت الکترونیکی و حمیدرضا ادیبیصنایع الکترونیک فاران292
مخابراتی، UPS، باتري، استابالیزر

76250818
7625081576250828www.farancorp.com

h_adibi@farancorp.com
 f.arezi@farancorp.com

 m.eskandarpour@farancorp.com

988955197www.parsfanal.comsales@parsfanal.com-88956738تولید انواع رله و کنتاکتور و کلید مینیاتوري و اتوماتیکمسعود حاجی حسن خونساريصنایع الکتریکی پارس حفاظ293

34765235www.atrin-t.cominfo@atrin-t.com-9041-34768788-041مشاوره، طراحی و نیرو رسانی خطوط انتقال نیروآرش خشکبار صدیقصنایع آترین تبریز294

32641677www.isfahankelid.irinfo@isfahankelid.ir-7031-32644066-031تولید کلیدهاي برق صنعتیسید مرتضی تبریزيصنایع برق اصفهان کلید295

37275774www.samandelta.cominfo@samandelta.com-37272882035-035تولید تابلو برق فشار ضعیف و متوسطحمید خلیفه نیريصنایع برق سامان دلتا296

صنایع برق و الکترونیک بال 297
تولید، انتقال و توزیع نیرو، تجهیزات الکتریکی و علی اکبر کشاورزصبا

2214610022146077www.sabaind.cominfo@sabaind.comالکترونیکی، مخابراتی و ماهواره اي و ساختمانی

تولید انواع منابع تغذیه الکترونیک صنعتی، باتري بیژن فرخیصنایع تولیدي پویه الکترونیک298
هاي صنعتی ups 9-988528297-88528297شارژرهاي صنعتی، انواعwww.pooyeh-co.compooyehco@gmail.com

صنایع سنجش انرژي بهینه 299
35411389www.bst.co.irinfo@bst.co.ir-41051-35412239-051کنتور هاي تکفاز و سه فاز الکترونیک و هوشمند برقعلیرضا جاللی طلبسازان طوس

طراحی و مهندسی و تولید برجهاي انتقال نیرو، غالمرضا قاسمی کنگانصنایع فلزي هامون سازه300
8888419888789507www.hamoongroup.cominfo@hamoongroup.comتلسکوپی و گالوانیزه گرم قطعات

تولیدي انواع سیم مسی و آلومینیوم مغز فوالد و هادي امیرحسین اقلیمیصنایع کابل کاشان301
488051685www.kashancable.cominfo@kashancable.com-88051683هاي پر ظرفیت

تولید کننده انواع سیم و کابل برق و تلفن، کابلهاي علیقلی فردادصنایع کابل کرمان302
1122028427www.kci.co.irinfo@kci.co.ir-22669510کواکسیال

صنایع کم مصرف ایرانیان 303
2122876075www.rasanoor.cominfo@rasanoor.com-22876012تولید المپهاي کم مصرفاسداهللا غریقی(پویاي توان)

انواع پستهاي کمپکت، انواع تابلوهاي فشار متوسط و بابک عابدینیصنایع کیان ترانسفو304
ضعیف

051-37277071
051-37253538

051-31612
051-37233850www.kti-co.irinfo@kti-co.ir

صنایع نیروگاهی پایا انرژي 305
فروش و خدمات پس از فروش موتور برق هاي گاز رضا رسولیسبز

6691801266913819www.greenpower.irsale@greenpower.irسوز و ژنراتورهاي گاز سوز

صندوق پژوهش و فناوري 306
اعطاي تسهیالت و حمایت هاي مالی از شرکت هاي منصور فتحعلیصنعت برق و انرژي

8857597388366574www.energyfund.irinfo@energyfund.irدانش بنیان و فناور

88510415پیمانکار خطوط انتقال نیروي برقمجیدرضا سلطانیصنعت سازان انرژي پاسارگاد307
8876982488549420info@ssep.ir

طراحی و تولید برجهاي انتقال نیرو و سازه هاي فلزي نصراله رهنماصنعتی گام اراك308
8851719388517192www.gamarak.cominfo@gamarak.comپستهاي فشار قوي
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2436428425www.ttsh.irt.t_shargh@yahoo.com-36428420-021تولید انواع تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعیفعلی اربعهصنعتی تابش تابلو شرق309

طراحی و تولید دستگاههاي دیتاالگر، پاور آناالیزر، مهدي موسويطراحی مهندسی مشهد تدبیر310
38229504www.mashhadtadbir.commashhad_tadbir@yahoo.com-36068499051-051قرائت کنتور و بازرسی

واردات تجهیزات نیرو و مخابرات، پستهاي فشار قوي و احمد جعفرلوطرح و توسعه آرتنوس311
8874322188507626www.artnos.comahmad.jafarlou@gmail.comنیروگاهی

تولید انواع قطعات عایقی(پایه سلولزي)کاظمیعایقهاي الکتریکی پارس312
32221483www.pei-co.cominfo@pei-co.com-32221482024-024ترانسفورماتورهاي توزیع و قدرت

طراحی و تولید تابلوهاي برق صنعتی و اتوماسیون-مجتبی نظام آباديفجر تابلو مرکزي313
مانیتورینگ

88052908
086-34130501-3

88052908
086-34130501-3www.fajrtablo.comfajrtablo@gmail.com

8821743188217439www.farapadid.cominfo@farapadid.comطراحی مهندسی و اجرا و تامین کاال EPCعلیرضا رجب زادهفرا پدید ستاك314

2298992622989926www.farazparto.cominfo@farazparto.comانرژي خورشیديامید انوشه پورفراز پرتو آسیا315

2483200024832001www.farpam.cominfo@farpam.comتولید باتري سیلد اسید، تجهیزات پاورمهدي ناظمیانفراز پنداران آریا موج (فرپام)316

2088618238www.farakoh.irinfo@farakoh.ir-88618316خازنهاي اصالح ضریب قدرت و رگالتور و فیوزحسین شهابیفـراکــوه317

علی فتوره چیفراگستر بیستون318
ساخت برجهاي انتقال نیرو بصورت کلید در دست 
EPC، طراحی، تولید و ساخت کلیه برجهاي انتقال 

پایه هاي روشنایی و  نیرو (تلسکوپی ـ مشبک)
88613300  88033086www.fgbco.cominfo@fgbco.com

8www.faranecu.cominfo@faranecu.com-36614507-8031-36614507-031تامین تجهیزات برقی و مکانیکیفرزاد شرکت قنادفرانکو اسپادان319

محمود مومن زادهفرانیرو صنعت پیشرو320
LVAC ،LVDC ،ساخت تابلوهاي حفاظت،کنترل

8552757285527110www.faraniroo.netfnc@faraniroo.netثبات حوادث و خطا

طراحی، مشاوره، ساخت و نصب تابلوهاي برق صنعتی علیرضا هژبريفرانیرو صنعت بارز321
و قطعات صنعتی

026-34715496-7
66597046-9

026-34715496-7
66597046-9Fara_niroo@hotmail.com

انواع پیچ و مهره و یراق آالت و سازه هاي فلزي شبکه غالمحسین محمودیانفرآورده سازان شایان322
هاي انتقال و توزیع نیروي برق

66027171
6600552366049379www.fs-shayan.cominfo@fs-shayan.com

برق، تاسیسات و تجهیزات، پست هاي فشار قوي، مجتبی متانتفردیس نیروي شیراز323
36490618www.fardisniroo.comfardisniroo_sh@yahoo.com-9071-36491237-071انرژي خورشیدي

احداث خطوط و پست هاي انتقال و توزیع و پروژه هاي محمد جهانیفن آوران انرژي طوس324
38472105fanavaran.et.co@gmail.com-3051-38472101-051ساختمانی و. بازرگانی

طراحی و تولید فیلترهاي هارمونیک و راکتور بانک محمدرضا داناییفن آوران دانا325
2265453446866575www.fanavarandana.comfanavarandana@gmail.comخازنی

فن آوري اطالعات نورهان 326
تهیه و تأمین سیستم هاي الکترونیکی، مخابراتی، مریم کثیرالسفرآرمان پویا

88610346www.noapco.cominfo@noapco.com-88610347021-021دوربین هاي مداربسته

فن آوري اطالعات و ارتباطات 327
مخبرات نیرو، فیبر نوري، انفورماتیک، دوربین هاي مجید میرزایی فردزیما تراشه

38425002www.zimatarashe.cominfo@zimatarashe.com-38411253051-051مداربسته

بابک رستگار خجستهفناوریهاي پاك فرانیرو328
EPC سیستمهاي AMR ,AMI، قرائت هوشمند)

،(کنتور هاي آب، برق و گاز EPC پروژه هاي مرتبط با
(...بادي، خورشیدي و)انرژیهاي تجدید پذیر 

8552700085527110www.faraniroo.netfnc@faraniroo.net

33340184www.shabekahroba.cominfo@shabekahroba.com-33340184025-025برق و الکترونیکعلیرضا هاشمیفنی مهندسی شب کهربا329

مشاوره، طراحی و اجراء پروژه هاي پست، خطوط سید نصراله قاضی میرسعیدفنی مهندسی الوان نیرو آکام330
20www.lavanir.cominfo@lavanir.com-33386319-20034-33386319-034انتقال، نیروگاههاي مقیاس کوچک و ...

trading@lavanir.com
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فنی مهندسی مبین برق 331
مشاوره، نظارت، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت طرح مسعود کاظمیاصفهان

33463002www.mobaco.irinfo@mobaco.ir-3031-33462060-031در پروژه هاي صنعت برق

EPCآرموند آیوازیانفـولـمـن332 6349210066636709www.fulmen.cominfo@fulmen.comپستهاي فشار قوي

اصغر بارزيقشم ولتـاژ333
طراح، مشاور و مجري پروژه هاي اتوماسیون 

و  (PLC)تولیدکننده تابلو برق کنترل،(EPC)صنعتی
یراق آالت تابلویی، انرژي هاي تجدید پذیر

66741415
66730954
66733040

66760281www.qeshmvoltage.commarketing@qeshmvoltage.com

آریا صادق نیت حقیقیقم آلیاژ334
تولید آلیاژهاي غیرآهنی، آلومینیوم، سرب و روي، 
تولید مفتول و سیم آلومینیومی و هادیهاي هوائی 

بدون روکش و کابل
88770969-7088798290www.qomalliage.co.ukminex@dpi.net.ir

366593150ghavisazniroo@gmail.com-66593151یراق آالت توزیعاصغر محمديقوي ساز نیرو335

88835356انواع سیم و کابل برق و مخابراتبهمن صالحی زادهکابل کمان336
8883493788327488www.kamancable.cominfo@kamancable.com

alisalehizadeh@hotmail.com

81930140تولید، توزیع، صادرات و واردات انواع سیم و کابلداوود صبوريکابل ابزار دقیق ابهر337
8193000088762471akolahi@abharcable.com

8193000088762471mshams@ncablea.comتولید لوازم جانبی کابل فشار قويمجید شمسکابل افزار نورین338

تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف و متوسطعلی هاشمیکابل افق البرز339
23574

26453873
26453889

23574www.alborzgroup.comtasukycable@yahoo.com

1688787117www.alborzcable.irinfo@alborzcable.ir-88787111تولید سیم و کابل برقمسعود پاکدلکابل البرز340

تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف و مسی و نادر احمديکابل سینا341
و کابل غالف سربی PVC 5322259640-22919550آلومینیومی با عایقwww.sinacable.cominfo@sinacable.com

35570654www.saebcable.cominfo@saebcable.com-35570656041-041تولید انواع سیم و کابلحسن قلمدانساز دمشقیکابل صائب342

388734370www.parscapacitor.compars.capacitor@gmail.com-88734371تولید انواع خازنهاي صنعتیداود برلواکاپاسیتور پارس343

722015311www.altec-electric.compouyan.nassiri@altec-electric.com-22038385واردات و صادرات انواع کلیدفرشته جهانگیرکارا ال تک پویا344

تولید انواع کابلهاي برق فشار ضعیف، متوسط، قوي، محمد علیمراديکارخانجات کابلسازي ایران345
انواع کابل هاي نوري و مخابراتی، ابزار دقیق

66282706-8
6693934066282574www.irancable.cominfo@irancable.com

sales@irancable.com

1166705904info@psd.co.ir-66707010تولید انواع کلیدهاي گردان برق تابلوئی فشار ضعیفامیر خسرو جمالیکاالي برق ایران346

6.13.1222057629www.bargco.cominfo@bargco.com-26200300اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقمسعود مهردادکامپیوتري برگ347

34763448www.ktf-co.comdamavandec@yahoo.com-34763158026-026تولید یراق آالت شبکه فشار ضعیفامیر ناصر رئیسیکاوش توسعه فکور348

38907583kavoosh.t@gmail.comkavosh-nitro.com-38680248051-051انتقال و فوق توزیع برقمحمدرضا بهشتیکاوش نیرو گستر پاژ349

82163501انواع تابلوهاي برق، اتوماسیونبهروز حیدري نسبکرمان تابلو350
8216300082163777www.kermantablo.cominfo@kermantablo.com

888543471www.parspowerco.comparspowerco@gmail.com-88543467پروژه هاي برقی، نیروگاهیفرید خان جانیکنترل قدرت پارس351
info@parspowerco.com

32223193www.ski.irinfo@ski.ir-32223191028-028تولید کنتورهاي برق و لوازم اندازه گیري دیگرغنچهکنتور سازي ایران352
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شهزاد صالحیکوشش برق اصفهان353
و پیش تنیده (گرد)،  H تولید انواع پایه هاي سیمانی
تولید یراق آالت شبکه هاي برق و پایه هاي فلزي، 

تولید و تعمیر ترانسهاي توزیع

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

989781845www.kumeshian.cominfo@kumeshian.com-88921054طراحی و تولید دستگاههاي الکترونیکیبهنام غیاث الدینکومشیان پارت پیشرفته354

انرژي هاي خورشیدي، فروش و خدمات پس از فروش حامد دریاباريکومین زاد یدك355
دیزل ژنراتور

42810
88860324-588860237www.kpcco.comkpc@kpcco.com

marketing@kpcco.com

6617042466170431www.kspishro.cominfo@kspishro.comکلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه برقحبیب صالحی گمش آبادکیا صنعت پیشرو356

37273486-035تولید تابلو برقمحسن محمدرضائیکیان ایساتیس پارس357
035-7273204

035-37273485
021-89784867www.kiyanisatis.cominfo@kiyanisatis.com

2483600024836110www.kayson-ir.comn.bakhtiari@kayson-ir.comپیمانکاري عمومیامیر کاظمیکیسون358

88422678www.kimia-groupco.comalireza.sadeghi@tropicandco.com-88422679021-021تولید کننده انواع کنتورهاي دیجیتال برقبهرام موالکیمیا الکترونیک پارس359

گروه صنعتی الکترو پژواك 360
تولید کننده انواع ترانسفورماتور جریان و ولتاژ تا سطح اشکناز اورعی میرزمانیآرین

و ترانسفورماتور تغذیه 36kv051-32400230051-32400231www.electropejvak.comsales.electropejvak@gmail.com
electropejvak@gmail.com

گروه صنعتی بهمن گسترش 361
جهان تقوي فرکیان

پیمانکار نصب و تعمیرات نیروگاهی، طراحی و نصب 
سیستم هاي کنترل DCS، فروش قطعات یدکی و 

تجهیزات نیروگاهی

88712016
8871201088711975www.bgkco.cominfo@bgkco.com

گروه صنعتی تولیدي الکترو 362
77686085تولید تجهیزات برقی صنعتیحمید محمديکاوه

7761040677614612www.electrokaveh.comkaveh@electrokaveh.com

8870341488554051nirosabin@yahoo.comتولید برق نیروگاه بیوگاز شیرازامیرحسین پژوهیگروه صنعتی نیرو سابین آریا363

طراحی، مونتاژ و مدیریت تولید ماشین آالت و عباس علی آباديگروه مپنا364
122908597www.mapnagruop.cominfo@mapnagroup.com-81982000تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه

محمد امینیگل نور365
تولید کننده انواع نورافکن، چراغ هاي فلورسنت 

واترپروف، تامین تجهیزات ضد انفجار، تولید محصوالت 
و سیستم هاي روشنائی و نیروگاهی خورشیدي LED031-36626565031-36629499www.norkarco.cominfo@golnoor.com

احمد عروجیگیل راد شمال366
ساخت انواع مفتول هاي مسی و آلومینیومی با 

آلیاژهاي متفاوت و انواع هادي هاي الکتریکی مس و 
آلومینیوم

22039078-922037589www.gilrod.coinfo@gilrod.co

8855513188708131www.noor-afshan-co.cominfo@noor-afshan-co.comتولید کننده انواع المپ گازي، کم مصرف، اي اي ديفرشید خمسهالمپ سازي نورافشان367

20www.lavantablo.cominfo@lavantablo.com-33386319-20034-33386319-034طراح و سازنده تابلوهاي برق و اتوماسیون صنعتیجواد قربانی پورالوان تابلو368

تولید انواع محصوالت برق صنعتی ولتاژ پایین و منابع مراد ستاريلنان ماد صنعت و تجارت369
988653352www.lenagroup.cominfo@lenagroup.com-88655765روشنائی

34533288www.lulebeton.cominfo@lulebeton.com-3017-34533480-017تولید انواع قطعات پیش ساخته بتونیرضا رضاییلوله بتن گرگان370

انرژي هاي تجدید پذیر - مدیریت مصرف - برگزاري مهدي گودرزيلیدوما پارس پارت (لیدوپارس)371
6612293989777400www.lidopars.comlidopars@gmail.comدوره هاي تخصصی

تامین کننده قطعات ترانسفورماتورها و تجهیزات پیام ولیماد نیرو آریا372
صنعت برق

88862805
8881096988813398www.madnirou.co.irinfo@madnirou.co.ir

42433658-011تولید انواع برجهاي انتقال نیرو و مخابرات و سینی کابلسید عطاءاهللا تقويمازند برج بشل373
011-42433756011-42433756www.mazandborj.iratataghavi@yahoo.com

32284884www.maziyar-s.cominfo@maziyar-s.com-35155011-011تولید انواع لوازم خطوط انتقال نیروي برقیوسف حیدري رادمازیار صنعت بابل374
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کیلو ولتعلی فقیه سبزواريمانا نیرو375 1822014504www.mananiroo.irinfo@mananiroo.ir-22025915کلیدها و تجهیزات اتوماسیون خطوط 20

22222984اتوماسیون صنعتی و نیروگاهیشهناز شهبازماهان رهاورد376
2226266122262661www.mahanr.cominfo@mahanr.com

2-88629880مدیریت و ممیزي انرژيمحسن میرصدريمبسان377
88058974-588058976www.mabsun.comsm.mirsadri@gmail.com

88733924انرژي هاي تجدیدپذیرپویا پارسامبنا بادسان نیرو378
8876880288512585

88733924انرژي هاي تجدید پذیرمینا جواديمبنا بهینه سازان تابان نیرو379
8874299388512585javadi@mbnco.ir

88733924احداث مولد مقیاس کوچک DGمهرداد ترابی زادهمبنا بهینه سازان تولید نیرو380
8874299388512585mtorabizade@gmail.com

88733924کاهش تلفات، انرژي هاي نو، مدیریت مصرفامیر انوريمبنا بهینه سازان نیرو381
8874299388512585www.mbnco.irinfo@mbnco.ir

44444438تجهیزات پستهاي فشار قوي و حفاظت و کنترلمسعود سعادتیمبنا نیرو382
4441055644419448www.mabnaniroo.com

info@mabnaniroo.com
msaadati@@mabnaniroo.com
soltanzadeh@mabnaniroo.com

288742250www.mabnanirou.comInfo@mabnanirou.com-88525570خدمات نیروگاهیسید محمدحسین بهفرمبنا نیرو آسیا383

ساخت تابلو برق و اجراي پروژه هاي پیمانکاري، کامران پورآزادمتین صدر صنعت384
8801956788019567www.matinsadr.commss96.co@gmail.comصنعت و بازرگانی

طراحی و تولید رله هاي حفاظتی و سیستم هاي مصطفی اوجیمحور آزماي فارس385
36341218www.@fma-group.irinfo@fma-group.ir-36341216071-071کنترل پست هاي برق

386
مدیریت پروژه هاي انرژي 
تجدید پذیر مکسان پیشرو 

(مورکو)
مقیاس کوچکمنصور حاجی امینی CHP 2204056922040569انرژي تجدید پذیر و نیروگاه هايwww.moreco.irinfo@moreco.ir

مدیریت سرمایه آریا آگاه 387
8864000188640001www.arya-group.coinfo@arya-group.coتهیه، توزیع و خدمات پس از فروش مولدهاي برقعلیرضا پیرواناندیش

مدیریت نصب و تعمیرات 388
در حوزه نیروگاهی، محمدباقر کوشانیروي پاسارگاد (نتن) C و PC و EPC انجام پروژه هاي

388500934ntn_office@yahoo.com-88500931نفت و گاز  پست خطوط انتقال نیرو

84782177خدمات مهندس برق، آب، انرژي نفت و گازمحسن وهابیانمشانیر389
84782158www.moshanir.coinfo@moshanir.co

amouzesh@moshanir.co

خدمات مهندسی و مشاوره در پروژه هاي تولید، توزیع محمدفرید حنیفیمشاور روشنائی نورگستر390
688042455www.noorgostar.cominfo@noorgostar.com-88615705و انتقال نیرو

مشاوران انرژي هاي نوین آینده 391
2290952222909522ghafouri.mh@gmail.comانرژي هاي تجدیدپذیرمحمدحسن غفوريسبز

8860140988601409مهندسی مشاوره صنعت برقپویا پارسامشاوران مبنا بهینه سازان نیرو392

مشاورین پوششهاي صنعتی 393
کفپوش عایق برق، مالتهاي تعمیراتی جهت رفع نشتی رامین ایمانیکسري

ترانسفورماتور
75433000

26400037-975433434www.kasracompay.cominfo@kasracompany.com

احداث شبکه هاي توزیع و فوق توزیع و پستهاي فشار نادر سیفائیمشایع394
36461733www.moshaye.cominfo@moshaye.com-5071-36461734-071ضعیف و متوسط زمینی و هوائی

تامین تجهیزات و اجراي پست هاي فشار قوي و سیدرضا مدیرخازنیمطرح نیرو395
3www.matrah-niroo.commodirkhazeni@matrah-niroo.com-37662821-3051-37662821-051خطوط انتقال نیروي برق

پیمانکار پست، تولید پراکنده برق، تولید، توزیع و *معیار توسعه نیرو396
انتقال نیرو

44297560-62
4429754844297549www.meyarniroo.irinfo@meyarniroo.ir
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322118317hr.abdollahi@mefkaco.com-22111682طراحی و تامین تجهیزات فشارقوي پستهاحمیدرضا عبدالهیمعیار فن کاال ایرانیان397

تولید کننده انواع مقره هاي کامپوزیتی تا ولتاژ 400امیر فرشچیان صادقمقره سازان آرمان398
2641504126415043www.arman-insulators.cominfo@arman-insulators.comکیلو ولت

77520485تولید انواع مقره هاي فشار قوي و فشار ضعیفمهدي کورنگی اصفهانیمقره سازي ایران399
77528642-377523311www.iraninsulator.comiic@iraninsulator.com

32221773www.zsginsulator.irzsginsulator@yahoo.com-2024-32221771-024قوي، تولید ترانس اندازه گیري جریان CTتولید انواع مقره هاي سرامیکی فشار ضعیف، متوسط و بابک منوچهريمقره سازي صدف گستر زنجان400

تولید انواع ترانسفورماتورهاي اندازه گیري و حفاظتی محسن فرجاد رادمگ الکتریک401
جریان و ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسط

88367504-5
8836559588573097www.magelectricco.cominfo@magelectricco.com

22091858نیروگاهی، تولید برق متوسط مولدهاي مقیاس کوچکابراهیم منصور پورمگا توان سیستم خاورمیانه402
2213182422376109megatavan.commegatavansystem@yahoo.com

طراحی، احداث، تعمیر، اجرا و خرید کاال و تجهیزات محمد هادي شاندیزمهام شرق403
38425002www.mahamshargh.cominfo_tehran@mahamshargh.com-38425001051-051مربوط به امور انتقال

info@msgroup.ir

1688703617-88703615خدمات مهندسی پستهاي فشار قويناصر صداقتمهتاب برق404
88706304www.nirougroup.cominfo@nirougroup.com

مهندسین مشاور صنعت برق و برق صنایع، صنایع افسر عباس زادهمهساب نیرو (مانیکو)405
33324855www.manico.irmanicomahsab@gmail.com-33312604041-041مرتبط با انرژي

32332766-031تولید، توزیع و انتقال نیرواحمدرضا صافی اصفهانیمهندسان مشاور بهراد406
031-32332577031-32332485www.behrad-co.cominfo@behrad-co.com

مهندسی تجهیزات برقی ایران 407
دکلهاي خطوط انتقال، یراق آالت خطوط و پستهاي فریبرز ثقفی(متبا)

انتقال

88985821
88951964
88964923

88985283www.ireee.cominfo@ireee.com

مهندسی تعمیرات انتقال 408
488083394www.metanir.cominfo@metanir.com-88361900مهندسی تعمیرات انتقال نیروقربانعلی فالحنیروي تهران(متانیر)

مهندسی صنعت پژوهان برق 409
طراحی و تولید کلمپ و یراق آالت پستها و خطوط کوروش رستمی جلیلیانپارس (مصپا)

فشار قوي و فیبر نوري
88730392
8873630988735685www.maspaco.cominfo@maspaco.com

مهندسی اپنا (ابزار پیشرفته 410
- باطري - علی نقی شاکرينیرو امتداد) UPS - لوازم اندازه گیري و ابزار دقیق

8810547088105471www.apna.irinfo@apna.irشارژر و ...

مهندسی ارتباطات و فناوري 411
37614475a.ghamami@ms.group.ir-9051-37677067-051مهندسی دیسپاچینگ و مخابرات در صنایع برقسید احمد غمامیطلیعه شرق

مهندسی الکترو نیرو تابان 412
تولید یراق آالت خودنگهدارمجید غنی زاده طباخکنترل (نتکو)

026-34763228
34763218
34763228

026-34763157www.netcoiran.cominfo@netcoiran.com

ابوالفضل زرگرانمهندسی آساشید نصب413
مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازي 
سیستمهاي برق، ابزاردقیق، اتوماسیون صنعتی، اسکادا 

و تاسیسات الکترومکانیک
8850761288768948www.asashid.cominfo@asashid.com

انواع سکسیونر، انواع کلیدهاي دژنکتور فشار متوسط و حسین قربانی پورمهندسی بارز کلید کرمان414
20www.barezkelid.cominfo@barezkelid.com-33386319-20034-33386319-034قوي

مهندسی برق بامداد نیرو 415
38687928www.bnp-group.irinfo@bnp-group.ir-38687928051-051مشاوره، خدمات مهندسیمهرداد حجتگستر پارس

88839808خدمات در زمینه تجهیزات برقی و ساختمانیسید حسین اسماعیلی زکیمهندسی برق تهران (برق آراء)416
8884607988839624www.te-eng.cominfo@te-eng.com

946853780www.seraj-eng.cominfo@seraj-eng.com-46815398تابلو، ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی فشار قويعلی قیوم اصغريمهندسی برق قدرت سراج417

مهندسی برق و انرژي الوان 418
20www.lavancorp.cominfo@lavancorp.com-33386319-20034-33386319-034سرمایه گذاري در زمینه صنعت برقعلی قربانی پورآکام (گروه صنعتی الوان)
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سیدجعفر سیدموسويمهندسی پارس نیرو کیش419
طراحی، مشاوره، تعمیر و نگهداري، مدیریت و اجراي 

پروژه هاي صنعتی و تولید، انتقال و توزیع نیرو و 
پتروشیمی

82172275
8217215488883868www.parsnirookish.comzeynalzadeh@rahshahr.com

8-56235395ساخت تابلوهاي برق و نصب و راه اندازيجواد اسمعیل لومهندسی پارسیان تابلو فجر420
33959570-256235398www.parsian-tablo.comparsiantablo@yahoo.com

44536059خرید، طراحی و نصب سیستم هاي قدرت و کنترلهمایون رشیديمهندسی پارین کنترل421
44561905

44536059
44561905www.parincontrol.cominfo@parincontrol.com

88940255تولید و تامین انواع UPS، شارژر و باتريسعید کنگرلومهندسی پرتوان هیرسا422
889405788807804www.hirsa-co.cominfo@hirsa-co.com

مهندسی پردیسان رایانه 423
مجید همتی بروجنیسیستم

تحقیق و مشاوره در زمینه هاي مهندسی کامپیوتر، 
الکترونیک و سیستم هاي پردازش سیگنال هاي صوتی 

و طراحی و اجراي پروژه هاي برق، اتوماسیون، ابزار 

031-33377700
031-33377701-3031-33377600www.pardisan-co.commarketing@pardisan-co.com

36668151www.pishrokhorasan.compishro_khorasan@yahoo.com-9051-36652488-051تولید تابلوهاي برق صنعتی و لوازم الکتریکیرضا اسماعیل پور قوچانیمهندسی پیشرو خراسان424

مهندسی تجهیزات آب و 425
بهره برداري و نگهداري از سازه هاي آبی، سدها و علی محمد علیزادهانرژي پاسارگاد

4485652844856528www.pweee.irinfo@pweee.irشبکه هاي آبیاري

مهندسی تجهیزات برق بهین 426
تامین، طراحی و تولید تجهیزات اتوماسیون شبکه ها و ایرج صمدي بروجنیتجربه

888050210www.bbtpower.cominfo@bbtpower.com-88614984پست هاي برق و یراق آالت توزیع
bbtpowerco@yahoo.com

مهندسی توان پژوهان فناور 427
طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی شامل منابع بهزاد سیاه کالهپاسارگاد

12276250123www.tavanco.netinfo@tavanco.net-76250114تغذیه و مبدل هاي نیرو

تامین تجهیزات، طراحی، نصب، تست و راه اندازي علی حسن سقاییمهندسی توان گستر دقیق428
پستهاي فشار قوي برق

44436595
44436589
44436777

44436673www.tgd-co.cominfo@tgd-co.com

خطوط 20کیلو ولت فشار ضعیف - روشنایی - پست نوراله شریفیمهندسی توان نیرو سپاهان429
36270666-36280666031-031زمینی و هوایی و کابلکشی

3www.tavanmandco.irinfo@tavanmandco.ir-35653201-3031-35653201-031پیمانکار برق و ساختمان و تاسیساتقاسمیمهندسی توانمند برق اصفهان430

88470256سیستم ارتینگ و صاعقه گیر و حفاظت ثانویهمهدي فیض آباديمهندسی تونیر431
8847083488470834www.toonir.cominfo@toonir.com

مهندسی خدمات نیرو شایان 432
طراحی، تامین تجهیزات و اجراي پروژه هاي خطوط و محمد شامانیشرق

پستهاي توزیع، فوق توزیع و انتقال نیرو
051-38480585
051-38480586051-38482050www.shayansharq.irshayansharq@yahoo.com

مهندسی درخشان برق 433
37736540madbaco@gmail.com-37736540031-031فعالیتهاي اجرایی، بازرگانیتقی عمادياسپادانا (مدبا)

سیستم پانوراماسید محمد هاشمیمهندسی سازگان ارتباط434 8876474188766707www.sazganertebat.comاتوماسیون، مخابرات (پایانه راه دور)
saerjob94@gmail.com

sazganertebat.office@gmail.com
h.roomdasht@gmail.com

و انواع تابلوي برقمصطفی درمهندسی سازند435 688723797www.sazand-co.comtech@sazand-co.com-88723795تولید مولد برق(دیزل ژنراتور)

طراحی و مهندسی، تامین کاال و احداث صنایع انرژي، بهروز کمائیمهندسی سوپر فاز436
2www.sphco.netinfo@sphco.net-244327090-44327090برق و مخابرات

تولید سکسیونر، دژنگتور و تابلوهاي فشار متوسط روزبه ترکی شریف آباديمهندسی صنایع برق آذر کلید437
کشوئی و کمپکت

88757691
88540208
88727150

88732158www.azarkelid.com
contact@azarkelid.com
 dinyar@azarkelid.com

 touzbeh@azarkelid.com

988706788www.fahameh.comnezarat@fahameh.com-88614256خدمات مهندسی صنعتی و مشاورهساسان مهرکیانمهندسی صنعتی فهامه438
info@fahame_nezarat.com

مهندسی طرح و توسعه توان 439
266760013www.tavangostarco.cominfo@tavangostarco.com-66749561تابلوسازي برق فشار ضعیف و متوسط، پیمانکار عمومیحمیدرضا قدیمیگستر

مهندسی طرحهاي برقی 440
پیمانکاري پست هاي فوق توزیع و انتقال و خطوط حمید فاضلاصفهان (مطبا)

فوق توزیع و انتقال
031-36276717
031-36277124031-36264833www.matbaco.cominfo@matbaco.com
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حسین حق شناسمهندسی فرانیرو441
EPC پستهاي فشار قوي و خطوط انتقال و برق

رسانی به صنایع بزرگ
85526

8552700085527110www.faraniroo.netfnc@faraniroo.net

وMCارائه خدمات مهندسی در زمینه هاي آب، برق، نفت و سعید مهذب ترابیمهندسی قدس نیرو442 EPC گاز و انجام پروژه هاي مربوطه بصورت
88407672
82404065

88411704
88437006www.ghods-niroo.cominfo@ghods-niroo.com

منصور امین پویامهندسی کاهنگان مهر443
سیستمهاي ارتینگ ، حفاظت از صاعقه و جوشکاري 
احتراقی، تجهیزات پست، یراق آالت توزیع، تامین 

تجهیزات

88525081
88172767-7288741046www.kahanganmehr.commansoor.amin@yahoo.com

288546099www.lvalborz.cominfo@lvalborz.com-88546100مهندسی و تامین تجهیزات پستهاي فشار قويعلیرضا دانشور آملیمهندسی لیان ویژن البرز444

مهندسی مشاور نیروي 445
34772860-041خدمات مهندسی و مشاورهایوب دوستدارآذربایجان (منا)

041-34771507041-34791135www.mona-conultants.cominfo@mona.ir

مهندسی مشاوران446
انجام مشاوره فنی و ارائه کلیه خدمات مهندسی و عبدالرسول عظیمیشیراز انرژي(مشیران)

36303791www.moshiran.commoshiran_co@yahoo.com-7071-36316126-071ساخت

22972376ساخت و تولید تجهیزات خاص فشار قويمهدي شکرریزمهندسی معراج طرح یاران447
2294227122972376www.maeraj.irinfo@maeraj.ir

مهندسی نامداران صنعت 448
مهندسین مشاور شبکه هاي برقمحسن پوررفیع عربانیانتقال

26600385-6
22634239
22624379

26600385
26600384
26600386

www.namdaranco.irnam_daran@yahoo.com
parabani@yahoo.com

محمدمهدي یزدان شناسمهندسی نصر نیروي یزد449
تامین، طرح، اجرا، نصب و راه اندازي پست هاي توزیع، 

فوق توزیع، ایستگاههاي فشار قوي و قدرت، خطوط 
انتقال توزیع و فوق توزیع

035-38259850-2035-38241133www.nasrniroo.comnasr.niroo@yahoo.com

سیاوش نیکرازمهندسی نکو نیرو450
تامین تجهیزات فشار قوي و متوسط و ماشین آالت 

تولید ترانس و ژنراتور و غیره و انجام آزمایشات نوعی و 
نمونه در کانادا

22220061
2222223422222233www.nekuniru.cominfo@nekuniru.com

مهندسی نوین انتقال ایرانیان 451
طراحی و تولید کلمپ و یراق آالت پست و خطوط حمیدرضا اشرفی ابیانه(مهنا)

156231549www.nei-co.cominfo@nei-co.com-56231590انتقال نیرو

طراحی، تامین تجهیزات و احداث پستهاي فشار قوي و داریوش زارعمهندسی نیکان نیرو صنعت452
خطوط انتقال نیرو

011-3305329
011-33105138011-33105729www.nikannirou.comd_zarea@yahoo.com

تولید سازه هاي فلزي خطوط انتقال نیرو و پستهاي حیدر شوکتی پورثانیمهندسی هاتل453
فوق توزیع برق و سیستمهاي نگهدارنده کابل

88405135
8844818588407306www.huttell.cominfo@huttell.com

88610954پیمانکاري در صنعت خطوط انتقال نیرووحید پیرمراديمهندسی همراه افق تهران454
8861074088610740www.hotco-ir.comhotco.ir@gmail.com

مهندسی و بازرسی فنی 455
بازرسی تجهیزات صنعت آب، برق، نفت، گاز و فریدون بیگیتجهیزات نیرو

پتروشیمی
88803999
8880333488800512www.tajhizatniroo.cominfo@tajhizatniroo.com

مهندسی و بازرگانی شمس 456
38416639www.shamstoosco.cominfo@shamstoosco.com-7051-38460994-051عرضه و توزیع کابلهاي فشار قويسعید مافی نژادطوس

مهندسی و بازرگانی نیرو 457
مهندسی و بازرگانی پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی و جواد عرفانیان عظیم زاده خسرويرامشیر

نیرو و پروژه هاي مترو
88881830
8867463588798421www.ramtec-ir.cominfo@ramtec-ir.com

مهندسی و پژوهشی سازه و 458
38938346m.nazari@itcchco.net-38938346051-051پیمانکار خطوط انتقال نیرومحسن نظري فرنیرو (سانیر)

مهندسی و تولیدي دالرام 459
یو پی اس، استابالیزر، انرژي خورشیدي، فروش و رضا کاردوشتامین بسامد

خدمات
021-86027014
026-32754660026-32754727www.solar-delta.irdelta.ups2010@gmail.com

مهندسی و ساخت برق و 460
36638020www.mapnaec.cominfo@mapnaec.com-10026-36638001-026سیستم هاي کنترل و تحریک و راه انداز نیروگاهیمحمد حسین رفانکنترل مپنا (مکو)

مهندسی و ساخت توربین مپنا 461
36185014-026تولید توربین و کمپرسورمجید بهمنی(توگا)

026-3618400122908654www.mapnaturbine.cominfo@mapnaturbine.co.ir

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا 462
تولیدي ـ طراحی و ساخت ماشینهاي الکتریکی دوار و حمید مهتدي(پارس)

توربین بادي
026-36197712
026-36197000026-36608606www.mapnagenerator.commarketing@mapnagenerator.com



WebSiteEmailفکستلفنزمینه فعالیتمدیر عاملشرکتردیف

فهرست شرکت هاي عضو سندیکاي صنعت برق ایران

مهندسی و مشاور آبنوس 463
www.abnousep.comraisi.alireza@gmail.comنفت، گاز، پتروشیمی، برق، انرژي هاي نوعلیرضا رئیسیانرژي پایدار

464
مهندسی، نصب و نگهداري 

کارخانجات صنایع پتروشیمی 
(رامپکو)

در زمینه نفت، گاز، محمد نادري EPC پیمانکار اجراي پروژه هاي
پتروشیمی و نیروگاهی

88207860
8819149088193878www.rampcogroup.cominfo_rampco@yahoo.com

مهندسین رسانش انرژي نوین  465
4400253544002534www.rasan-eng.comrasanesh.energy@gmail.comطراحی و ساخت انواع تابلوهاي برق و پستهاي کمپکتحسین میرزایی(رسان)

688829557www.omidsamehsolar.irinfo@omidsamehsolar.ir-88783445طراح و مجري سیستمهاي انرژي خورشیديکاوه خدامهمهندسین صنایع امید سامه466

مهندسین مشاور بهبود صنعت 467
2240310622410593www.bsnco.coinfo@bsnco.coخدمات، مشاوره مهندسی در زمینه برقمجید محمودوندنیرو

88722955مهندسی مشاورعلی اصغر امجديمهندسین مشاور نیرو468
8871551088724847www.moshaverniroo.cominfo@moshaverniroo.com

32644267www.calluse.netcalluse@calluse.net-32645123031-031تولید آیفون تصویري و المپ کم مصرفاکبر منتظرینموج یکتا اسپادانا469

موسسه گروه پژوهشی اقتصاد 470
38223848www.eergroup.irinfo@eergroup.ir-38223848051-051مشاوره و پژوهش در زمینه صنعت برقپرنا ایمان نژادانرژي الکتریکی شرق

نماینده انحصاري عملگرهاي الکتریکال و گیربکس پدرام توجهمولد گشتاور ایرانیان471
آلمان auma4454565444545755www.torquegenerator.cominfo@torquegenerator.com

علیرضا شیرانیموننکو ایران472
خدمات طراحی و مهندسی در فازهاي طراحی 

مفهومی، پایه و تفصیلی، بازنگري طراحی، طراحی 
مشخصات فنی، اسناد مناقصه و برگزاري آن، مهندسی 

8196188771206www.monencogroup.cominfo@monencogroup.com

88260022تولید دستگاههاي الکترونیک صنعتیاحمد حقگومیکرو الکترونیک ایران473
8828628288279805www.irmicro.cominfo@irmicro.com

61www.namdarafroz.comadmin@namdarafroz.com-6188528957-88528957تولید کننده یراق آالت خطوط فشارقوي برق و پستناصر یزدآبادينامدار افروز474

اجراي عملیات ساختمانی، نصب نیروگاهها و خطوط ابوطالب نیازينصب نیرو475
188350164www.nasbniroo.cominfo@nasbniroo.com-96663100انتقال نیرو و سایر تاسیسات صنعتی

marketing@nasbniroo.com

نصب، تعمیر و نگهداري 476
3201048www.khpimc.cominfo@khpimc.com-32010260613-0613پروژه هاي نیروگاهی، پست، پروژه هاي آبرسانیمحسن رستگارنیانیروگاه هاي برق آبی خوزستان

ولی اله نعمتینکا نوین477
طراحی و تولید تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط 

در انواع ثابت و کشوئی، تابلوهاي بانک خازن، تابلوهاي 
PLC88757854-526655058www.nekanovin.irinfo@nekanovin.ir، سینی و نردبان کابل و متعلقات و باسداکت

تولیدکننده یراق آالت کابل خودنگهدار فشار ضعیف و یوسف بورقینگین پروژه پاسارگاد478
36670292www.nppasargad.cominfo@nppasargad.com-36670291026-026متوسط

9-88610347مهندسی برقحمیدرضا برازشنوآوران آرمان پویا479
88211519-2088610346www.noapco.cominfo@noapco.com

کیلوولت حبیب صالحینوآوران برق آریا480 انواع تابلوهاي برق و پستهاي کمپکت 20و36
20K 544430241-44481770و قطع کننده هايwww.nbaco.comnba@nbaco.com

4604963143859586www.sepouya.cominfo@sepouya.comمخابرات، اتوماسیون، کنترلامیر لطیفینوآوران سامانه ارتباط پویا481

اسکادا، اتوماسیون صنعتی، کنترل، مانیتورینگ و روزبه پورتقینوتابان عصر امگا482
مخابرات

44281531
6653628789779191www.notao.cominfo@notao.com

57428299nooravaranniroo@gmail.com-57425621031-031برق، مخابرات، تاسیسات، تجهیزات، ابنیهشهرام افشارينورآوران نیرو483

88260427ساخت قطعات فلزي انتقال برقمحمود دهقاننوژن مبنا484
8828704888287047www.nojan.mabna.comnojan.mabnaco@yahoo.com
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طراحی، تامین، نصب و راه اندازي سیستم هاي برق، مجید غالمینوین راي کنترل485
8806603988017843www.nrc-co.cominfo@nrc-co.comکنترل، اتوماسیون، مخابرات و انرژي هاي نو

36294155-031صادرات و واردات تجهیزات برقیوحیدشیگانینوین سپهر سانیار486
031-36294145031-36294145www.sunnyar.cominfo@sunnyar.com

ساخت و تولید انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف و مجید قمشلونوین طرح نیرو پارس487
156231752www.ntn-pars.comm.ghameshloo@ntn-pars.com-56231750متوسط

36279037www.nirooafshan.comniroo_afshan@yahoo.com-3071-36280052-071طراحی و اجراي شبکه هاي توزیع انتقال نیرومسعود صادق زاده جهرمینیرو افشان برق فارس488

37260086www.nirooparsco.cominfo@nirooparsco.com-37247657035-035سامانه هاي انرژي تجدید پذیرسهراب بهمردي کالنترينیرو پارس یزد489

نیرورسانی، اجرا، نظارت و نگهداري و مشاوره پروژه حامد فاطمی نژادنیرو پدید سهند490
34408780info@npsahand.ir-34400070041-041هاي نصب و تجهیزات صنعتی

488706304www.nirougroup.comoffice@nirougroup.com-88703622انواع تابلوهاي برق فشار متوسط و قويمسعود حاجیانینیرو تابلو491

4403654444036755www.nttpars.comm.akbari@nttpars.comبرق صنعتیمیکائیل اکبرينیرو تجهیز توان492

488705672www.nirootransfo.irarassabagroup@gmail.com-88102982ترانسفورماتورهاي  20KVشهاب صالح فرنیرو ترانسفو493

6156418862www.niroosazeh.cominfo@niroosazeh.com-56418856طراحی و ساخت تابلوهاي برق صنعتیاحمد مومنینیرو سازه پرند494

صنایع، شبکه هاي تولید، انتقال و توزیع برق، پروژه حمید مجیدينیرو صنعت سرچشمه495
هاي عمومی

034-32530511
034-32531947034-32533106www.sip-co.irinfo@sip-co.ir

طراحی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا، راه اندازي و بهره علی محمد لطفعلیانینیرو فراز جنوبشرق496
36287818www.niroofaraz.comniroofarazco@gmail.com-17035-36287815-035برداري شبکه هاي انتقال نیرو

1688703617-88703615انواع کلیدهاي اتوماتیکهمایون خرازينیرو کلید497
88706304www.nirougroup.cominfo@nirougroup.com

88662702mouzhanheshmati@gmail.com-88662701021-021پیمانکاري برقعلیرضا استادنیرو گستر آرمان پویا498

پروژه هاي پیمانکاري برق و تاسیسات مکانیکی، محمدرضا علی زادهنیرو هزار499
بازرگانی

034-32460106
034-32818991034-32822576www.niroohezar.cominfo@niroohezar.com

علی وحدتینیروکاران رایا صنعت500
ارائه کلیه خدمات مشاوره، طراحی، تهیه، ساخت و 

مدیریت جامع پروژ ه براي مراحل مختلف احداث و راه 
اندازي و بهره برداري صنایع انرژي، اب و ....، نیروگاه 

8875155888755951info@nirookaran.com

81930000تولید انرژي الکتریکی و حرارتیمحمد زمانی فرنیروگاه شهرك صنعتی نورین501
8193017088762471www.abharcable.comzamanifar@noorinpowerplant.com

38936306www.nicaco.comnicaco@msgroup.ir-38936305051-051خدمات مهندسی و پیمانکاري نیرو و اتوماسیونسعید سالمینیک اندیشان انرژي واثق شرق502

4438320444383207www.nivand.comnivand@nivand.comمهندسی و بازرگانیعلیرضا مهذبینیوند انرژي پویا503

8870400688104418www.hamandnirou.cominfo@hamandnirou.comخدمات فنی مهندسی و بازرگانیمجید امیريهمند نیرو گسیل504

انواع رله و تجهیزات اتوماسیون پست فشار متوسط و محمدرضا اسالمیهمیـان فـن (هفکو)505
8870400688590163www.hamianfan.cominfo@hamianfan.comقوي

hamianfanco@gmail.com

8801528088015264hamyarsanatrastak@gmail.comتولید تابلو برقرسول کاظم زاده اصفهانیهمیار صنعت رستاك506
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8806332088063319www.hirbodan.comsepahi@hirbodan.comنفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهیابراهیم منظري توکلیهیربدان507

واپایش بهره برداري کیفیت 508
6454573643852513www.vebko.irinfo@vebko.irطراحی و ساخت تجهیزات برقیفرزاد رضويبرق ویونا امیرکبیر

2288359522883594www.veesta.comh.toraby@veesta.comاتوماسیون صنعتیحجت ترابی پاریزيویستا جهان509

طراح و تولید کننده یراق آالت خطوط و پستهاي مسعود معروفییراق آوران پویا510
انتقال و توزیع نیرو و انواع آشکارساز خطا

88822601
8882257688834851www.yap-co.cominfo@yap-co.com

تولید قطعات صنعتی، سکسیونر، کانکتور، ملزومات فرزاد عباسییارادان صنعت511
32221728www.yaradanco.cominfo@yaradanco.com-32221727024-024تابلوهاي برق

تولید و توزیع یراق آالت توزیع نیروي برق، کابلشوهاي سعید دارایراق آوران نیرو دي512
888738904niroday@gmail.com-88537807مسی، آلومینیوم و بی متال

9taghavi212@gmail.com-956585697-56585697یراق آالت خطوط و پستهاي فوق توزیع و انتقال نیرومحمود دارایراق خودنگهدار شبکه513

طراحی و تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو، احمد میريیراق سازان آرمان514
OPGW,ADSS22904821-222903260www.ysa-co.cominfo@ysa-co.com

کیلو ولتسهیل دارایراق گستر شبکه515 و 33 956585699soheildara@yahoo.com-56585697تولید کننده یراق خط 20
yaraghshabake@gmail.com

تولیدکننده انواع پیچ و مهره و یراق آالت خطوط علی محمودیانیراق نیروي شایان516
6600552366049379www.yn-shayan.cominfo@yn-shayan.comانتقال و توزیع برق

5-66034724مشاوره کیفیت توان و انرژي و فیلترهاي هارمونیکیرضا مهريیکتا بهینه توان(یکتا بهان)517
6606863566048952www.yektabehan.cominfo@yektabehan.com

تولید کننده انواع پستهاي برق (کمپکت سیدحسین رضا شریعت داوديابداع صنعت برق518
32400134www.esb-co.irinfo@esb-co.ir-32400133051-051ترکیبی،پدمانتد،پل مانتد)


