
تلفن ثابتتلفن همراهنشانینام مدیر عاملنام شرکتردیف

6۰۹۳۹۸۵۷۳۴۲۳۳۸۶۵۰۸۱۱واحد- 17پالک- 17فکوری- مشهد محمد علی ضامنانرژی های تجدیدپذیر خراسان1

3۰۹۱۵۹۳۲۴۸۷۶۰۵۱۵۵۴۶۳۴۵۱پالک  - 3کوچه شهید دوکی - 16امام رضا - بلوار امام رضا -  انابدعلی توکلیآذرخش آژند طوس انرژی2

129۰۹۱۵۱۶۰۹۹۱۸۰۵۶۳۲۴۳۹۴۳۷واحد-مجتمع میرداماد-بلوار صیاد شیرازی-بیرجندحسین نوکندیآرمان انرژی خاوران3

۱۷۰۹۱۲۸۳۹۷۶۰۷۳۳۰۵۹۹۵۲واحد-۳۷پالک۲۰۶خیابان-تهرانپارس-تهرانامین قربانی بیناباجآروین انرژی جاوید4

60۰۹۱۵۳۵۱۹۶۹۴۰۵۱۴۳۳۳۹۹۴۸بلوار شورا پالک-بلوار بعثت-نیشابورابوالفضل کرباسچیآریان انتقال نیشابور5

81۰۹۱۲۰۳۳۷۷۲۸۳۸۸۱۶۶۴۹و79بین فکوری - بلوار فکوری -  مشهد مریم جعفریآسیا آتیس توس6

۰۹۱۰۲۸۸۵۱۴۱۰۹۱۰۲۸۸۵۱۴۱جنب اداره گاز- خ انقالب -  شهرستان خلیل آباد احمد رضا زراعتیبهتاب صنعت طلوع مهر7

59۰۹۳۵۸۷۳۵۵۴۴۰۵۱۴۷۲۳۳۴۶۲پالک - خ رسالت -کوی قایم- میدان فلسطین-  قوچانمعراج کریمیپادنا صنعت سامین8

۰۹۱۵۹۹۶۶۲۸۸۳۷۲۸۸۹۰۵واحددو-327پالک-13و11بین آبکوه-خیابان آبکو-مشهدعلیرضا صفای نیکوپارت صنعت مهرگسترتوس9

48۰۹۱۵۹۶۶۴۶۵۶۰۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳پالک-25بلوار مدرس-تربت حیدریهزهرا مساعدیپویا ترانس تربت10

5۰۹۱۵۳۱۶۷۲۲۳۰۵۱۳۸۵۸۴۱۷۸واحد - 318پالک- 13و11بین ملک الشعراء بهار- مشهد میثم زیرک زادهسازه ماندگار خورشید هشتم11

3۰۹۱۵۶۸۶۳۱۶۲۰۵۱۳۸۴۶۴۹۸طبقه  -  21سروش  - 22جالل آل احمد -مشهدجواد جعفری قمیسایبان طالیی کهربا ایرانیان12

35۰۹۱۵۹۶۷۸۲۶۸۰۵۱۵۵۲۲۰۵۷۴بعد از قائم- خیابان قائم - کاشمرامیر ذوالفقاریسوالر تابان ترشیز13

امید مصدقشرکت آتیه آرمانی آویژه14
-  طبقه اول -  مجتمع سینا - 68پالک - 78پیروزی- الدن - مشهد 

واحد غربی
۰۹۱۵۳۰۵۱۴۲۸۰۵۱۳۵۰۲۷۰۹۹

۰۹۱۵۵۷۱۲۴۵۱۰۵۱۴۴۲۹۹۲۱۵مقابل اداره برق- خیابان اسدآبادی - سبزوار مجید مجتهدی فرشرکت تعاونی خدمات انرژی بهینه سازان صدرا15

4۰۹۱۵۳۰۱۶۹۳۷۰۵۱۳۸۷۶۹۶۵۶واحد فناور شماره- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهدمسعود مشارموحدشرکت مشاران صنعت مانا توس16

محمد باغبانیصنایع تولید انرژی پاک آتیه17
- ساختمان گروه شرکت های آیته  - 17پالک  - 17فکوری - مشهد 

3واحد 
۰۹۱۵۵۷۹۴۶۸۵۳۸۶۹۸۶۰۹

416۰۹۱۵۳۰۱۶۹۳۷۳۸۷۶۹۶۵۶واحد - 4مرکز رشد فناوری شماره- دانشگاه فردوسی مشهد علی مشارموحدگروه مهندسی آرتین انرژی ویرا18

۰۹۱۲۴۰۹۰۱۲۱۰۲۱۲۸۴۲۹۹۸۵خیابان رامندی- زرتشت غربی - خیابان ولیعصر - تهرانمهدی گودرزیلیدو پارس پارت19

2۰۹۱۹۲۷۴۸۶۸۲۰۲۳۹۱۰۰۲۵۹۵پالک - نبش فرعی اول 4کوچه- خیابان امام -  شاهرود سید محمد میرحسینیمدیریت توسعه کسب و کار کار گستر بهین یاب20

۰۹۱۵۰۹۹۸۰۶۱۰۹۱۵۰۹۹۸۰۶۱جنب اداره گاز- خیابان انقالب- خلیل آباد محمد میرحسینیمهر افروزان صنعت البرز21

30913224802603132755410پالک- کوچه شهید اکبر اژه ای - باغ کاران- اصفهانمحمد رضا شیریاننام اوران توسعه صنعت پارسیان22

2۰۹۱۵۵۰۱۴۱۱۲۰۲۱۴۱۷۶۳۳۰۰طبقه - ۲پالک  - 6کوی فرهنگ - بلوار مدیریت - سعادت آباد-تهرانزینب جویباری مقدمنوآوران آرمان پویا23

(1401/05/01به روز رسانی )شرکت های پیمانکار جهت احداث سامانه های خورشیدی

(ترتیب بر اساس الفبا)



218۰۹۱۵۵۳۸۹۰۲۵۳۵۴۱۴۱۱۱شماره- 4اندیشه - بلوار اندیشه - شهرک صنعتی توس - مشهد محمدعلی چمنیاننیان الکترونیک24

7۰۹۳۹۷۶۷۳۷۱۷۳۲۲۸۲۲۸۲طبقه-12ساختمان- خیابان مدرس- مشهدمحمد سنچولینیروسازان زال25

3۰۹۱۵۵۱۱۷۰۰۵۳۷۲۳۸۴۶۸واحد- 2طبقه - 27پالک - 18حجت - 45حرعاملی - مشهد مهدی جمشیدینیروسازه آسمان آرگون26

فرنوش رستمیآرتا پرگاس فیدار27
- مرکز توسعه فناوری تیراژ - میدان شهید کاوه - بلوار پیروزی -  مشهد

301واحد -  پارک علم و فناوری خراسان 2ساختمان شماره 
0915057067738707445

1180915303321955421339پالک - 22خیابان جالل آل احمد - مشهد محمد صادق انبیاییشرکت پیشرو تدبیر ثمین28

الزم به ذکر است شرکت هایی که درخواست همکاری در این زمینه را دارند، بایستی مدارک و سوابق خود را به دفتر بازار برق ارسال و نماینده تام االختیار خود را جهت 

باتشکر. پس از انجام مصاحبه حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در این رابطه اعالم نظر خواهد شد . انجام مصاحبه معرفی نمایند

051-38189067:تلفن دفتر بازار برق 


