لیست افراد مجاز در نصب سرکابل و مفصل بندی
تلفن شرکت
051-33002100
051-38652251
056-3221115
051-38652251

آدرس شرکت
سرخس ،پاالیشگاه شهیدهاشمی نژاد
مشهد ،هفت تیر ،19پالک 49
بیرجند ،خیابان بهشتی ،چهارشنبه بازار ،غرفه های شهرداری
مشهد ،هفت تیر ،19پالک 49
مشهد ،کاشانی ، 69پالک 25
مشهد ،کاشانی ، 69پالک 25

شماره گواهینامه
21937320
22589920
21957272
22589881
21937230
21957415

051-37279647

051-38456580

مشهد ،پنج راه سناباد ،بین ابن سینا و پاستور ،پالک  ،226واحد5
مشهد ،خیابان پاستور ،پاستور  ،22پالک 1

ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶

نام
وحید
مهدی
محمدمهدی
قاسم
امین
حمید

نام خانوادگی
احمدی
اسماعیلی
بارانی شوکت اباد
بهرامی
بهشتیان
بهشتیان

شماره ملی
0-938094858
0-942596447
0-652455549
0-945411421
0-702612529
0-702493724

پاالیشگاه شهیدهاشمی نژاد
نویان بهینه
اتحاد تابلو
نویان بهینه
مشهدسپند آسا
مشهدسپند آسا

۷

علی اکبر

پروازی

0-941502678

بنیان نیرو

21937240

۸

مرتضی

پروازی

0-946327939

رخ نیرو خراسان

21937241

051-38480816

۹

عبدالعزیز

تمیمی

5239752664

آفرینه طوس

21937547

051-38837641

مشهد ،بلوار کوثر ،کوثر شمالی  ، 41/4پالک 44

۱۰

مرتضی

جاهد

6358730908

آذرنگ پرتو توس

21937164

051-38640719

مشهد ،مقابل پیروزی  ،56پالک 43

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

احمد
مهدی
محمود
احسان
الیاس

جلیلی
حاتمی
حبیب نیا
حمزه ای پور
داروغه

۵۷۲۹۴۸۴۸۱۱
0-681815639
0-700365028
0-942481623
0-933453493

انعکاس الکتریک پارس
دشت نور شرق
توان گستر تربت
نویان بهینه
کامیاران ارم

21957544
21937186
21957594
21985920
21957268

051-45621625
058-32250257
051-52224113

051-38652251
051-36223349

جغتای ،چهاراه اداره برق ،جنب آب و فاضالب روستایی
بجنورد ،میدان خرمشهر 16 ،متری اول هنرستان پالک86
تربت حیدریه ،بلوار رجائی ،نبش رجائی 2
مشهد ،هفت تیر ،19پالک 49
مشهد ،بلوار ادیب ،ادیب  ،29نبش شهید محمدی  ،6پالک 2

۱۶

محمد رضا

دولت آبادی

0-790788391

نیرومفصل منصور

21957543

051-44442612

سبزوار ،چهارراه فرودگاه ،پشت مدرسه بهشتی ،بهشتی ،1ساختمان چهارم جنوبی

۱۷

منصور

دولت آبادی

0-793699428

نیرومفصل منصور

23307587

051-44442612

سبزوار ،چهارراه فرودگاه ،پشت مدرسه بهشتی ،بهشتی ،1ساختمان چهارم جنوبی

۱۸

محمدهادی

رضایی

0-937242470

بزرگمهرنیرو

21937187

051-36641800

مشهد ،میدان مادر ،بین ادیب  22و  ،24مقابل شرکت گاز ،مجتمع تجاری ادیب ،ط 2واحد305

۱۹

مسعود

زادنهاوندی

0-920087280

آذرخش انتقال نیرو پاژ

21957722

051-38525230

مشهد ،بزرگراه شهید کالنتری ،بین میدان جهاد و جمهوری

۲۰

ایمان

سرابی لطف آباد

0-939961679

آفرینه طوس

21937399

051-38837641

مشهد ،بلوار کوثر ،کوثر شمالی  41/4پالک 44

۲۱

احسان

سلطان زاده مزرجی

0-945756811

آژنگ نیرو

21957398

051-38546773

مشهد ،امام رضا ،51تقاطع دوم ،دهالوی  ،6پالک118

۲۲

محمدجواد

شمس

0-901054054

نوید گستر ترشیز

21957755

051-55233195

کاشمر ،بلوار جمهوری اسالمی ،نبش جمهوری  ،27پالک34

۲۳
۲۴

علی
حبیب ا...

شمسی
شهرکی

0-651822084
2092672568

اعالءخدمات
پاالیشگاه شهیدهاشمی نژاد

21937319
21937482

056-32226140
051-33002100

بیرجند ،خیابان جمهوری اسالمی ،جمهوری ،17نبش قائم  ،9پالک 16
سرخس ،پاالیشگاه شهیدهاشمی نژاد

۲۵

امیر

شیخ

0-939862336

نویان بهینه

21985901

051-38652251

مشهد ،هفت تیر ،19پالک 49

۲۶
۲۷
۲۸
۲۹

فرهاد
رضا
علیرضا
اسماعیل

صادقی
عارفخانی
فراشان
فالح

0-703925571
6449823054
0-942049438
۵۲۴۹۴۶۲۵۸۸

آذرنگ پرتوتوس
پیشگامان برتر بینالود
نیرو رسانان توانا
فنی مهندسی بروسک بجنورد

21957315
21937448
21957359
21957293

051-38640719
051-43351529
051-26226370
058-32741339

مشهد ،مقابل پیروزی  ،56پالک 43
نیشابور  ،بلوار شهید فهمیده ،فهمیده ، 13/1پالک 13
فریمان ،خیابان مدرس شرقی ،بعداز چهاراه  ،بیمه پالک 213
بجنورد ،مطهری ،2پالک 35

شرکت پیمانکاری

051-37279647

پیشگامان برتر بینالود
پاالیشگاه شهیدهاشمی نژاد
اطلس افروز شرق
سپهر صنعت
نویان بهینه
نویان بهینه
نویان بهینه
نگین مغناطیس گناباد
آفرینه طوس
برق تکنیک
سیمبانی توس گستر
مهندسی برق صاعقه شرق
مهندسی برق صاعقه شرق
روشنا قدرت کرمان
آژنگ نیرو

شماره گواهینامه
21937415
21981861
21937398
22589791
21985884
22589971
21985900
21937515
21937367
23889177
21937272
21957267
21937303
21981890
21981878
23906832

ردیف
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵

نام
رضا
حسن
امیر
هادی
علیرضا
مجید
علی
احمد
معین الدین
علی
محمد
محمد
مرتضی
حسن
محمدرضا
محمد ولی

نام خانوادگی
قدمیاری
محمدی
مرصعی
مشفق تربتی
مقدس
موسوی زاده
میرزایی
نخعی
نوروززاده
نوکندی
یزدانی
یزدانی زیارت
یزدانی زیارت
زیبایی رشتخوار
سیار
برزوئی ورانلو

شماره ملی
5749800466
0-790362031
0-062697331
0-702559695
0-943377226
1287252011
0-933784341
0-889877289
0-944763073
3620125260
0-681132302
0-829608796
0-820006793
0-944117491
0-931373115
087-0688790

24911728
24906387
24906260
24906334
24906466
24906192
25159705
24906311
24906461
24906313
24906325
24906458

۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷

محسن
امید
مصطفی
مهدی
محمدحسن
حسن
سیدمحمد
داود
جواد
مهدی
ساسان
سید محمدجان

احمدی
اکبری
ایزددوست
حسین آبادی
حسین پور
شاهسونی قره غونی
شیری
صنعت کار
فوجی
مشتاقی
مناری
مهاجرزاده

094-3525055
0-849838630
۶۴۳۹۹۶۱۸۹۶
0-793708427
0-941433005
0-810067528
۵۲۲۹۰۹۷۵۱۵
0-938959395
۳۶۲۱۴۸۵۴۴۹
0-937851086
0-700762388

مشهد ثبات
رعدگستر فریمان
برج سفید بینالود
رعدگستر فریمان
هدایت جریان توس
آژنگ نیرو
افق سازه سناباد
سراب پیمان
هدایت جریان توس
مبتکران صنعت آرشی
رخ نیرو خراسان
صنعت نیروی پاژ

051-38787453
051-38480816
051-37299704

24906351
24906264
24906452

051-38595755
051-37276087
051-37650328

۵۸
۵۹
۶۰

رضا
مجتبی
حسین

نظری ترانلو
وظیفه دان
زاده گز بلوچی

0-828068275
0-944955940
0-931363039

بهبین توس
قدرت پردازش توس

شرکت پیمانکاری

آساک قدرت

بهنامان برق خراسان

تلفن شرکت
051-43351529
051-33002100
051-37266266
051-52311824
051-38652251
051-38652251
051-38652251
051-57220458
051-38837641
056-32440059

058-32310061
058-36232195
058-36232196
051-38653278
051-38546773
051-47226464
051-33490988
051-26227933
051-3662667
051-26227933
051-37321400

051-38546773
051-36047838
051-38818619
051-37321400

آدرس شرکت
نیشابور ،بلوار شهید فهمیده ،فهمیده ، 13/1پالک 13
سرخس ،پاالیشگاه شهیدهاشمی نژاد
مشهد ،کالهدوز  ،27پالک 13
تربت حیدریه ،خیابان فردوسی شمالی  ،مقابل اداره برق شهرستان

مشهد ،هفت تیر ،19پالک 49
مشهد ،هفت تیر ،19پالک 49
مشهد ،هفت تیر ،19پالک 49
گناباد ،خیابان سعدی ،سعدی ،31پالک 23
مشهد ،بلوار کوثر ،کوثر شمالی  41/4پالک 44
بیرجند ،بلوار غدیر ،نبش غدیر  ،2شرکت برق تکنیک
بجنورد ،شهرک شاهد  ،مقابل درب اداره برق ،پالک 129
شیروان ،میدان امام خمینی ،خیابان شهید محمودی ،نبش محمودی ،4پالک24
شیروان ،میدان امام خمینی ،خیابان شهید محمودی ،نبش محمودی ،4پالک24

مشهد ،خیابان دانش آموز  ،38پالک 507
مشهد ،امام رضا ،51تقاطع دوم ،دهالوی  ،6پالک118
قوچان ،باغ صفا ،وحدت  ،10پالک 16
مشهد ،بین شهید صدر  27و  ،29پ  ،4ط همکف
فریمان-خ طالقانی-جنب شرکت برق-پ 31
مشهد ،بلوار چمن ،چمن  ،57پ 15
فریمان-خ طالقانی-جنب شرکت برق-پ 31
مشهد ،خواجه ربیع-عبادی-104خ ایثارگران-بین 6و-8پ 66
مشهد ،امام رضا ،51تقاطع دوم ،دهالوی  ،6پالک118
مشهد ،سی متری دوم احمدآباد-ابوذر غفاری -16پ ۲،۵۷
مشهد ،بلوار وکیل آباد،کوی دانشگا ،خ باهنر75
مشهد ،خواجه ربیع-عبادی-104خ ایثارگران-بین 6و-8پ 66
مشهد ،رضا شهر خاقانی  31دقیقی  13پالک  19همکف
مشهد ،خیابان پاستور ،پاستور  ،22پالک 1
مشهد ،خیابان سنایی – 22پ 17/1
مشهد ،چهار راه لشکر ،به سمت میدان ده دی ،امام خمینی -40پ 3
مشهد ،خیابان سنایی ،بین سنایی ،5پ274
مشهد ،بلوارسجاد ،خ پامچال ،4پ 76

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شرکت پیمانکاری

شماره گواهینامه

تلفن شرکت

آدرس شرکت

۶۱

جواد

جوان همت آباد

6519892327

خاوران نیرو نصر

25733794

051_ 37236199

مشهد،خ آبکوه-نبش ایرج -6پ 34

۶۲

سردار

تیمور شاهی

0749342730

توان گستر تایباد

25733777

051_ 54522344

تایباد خیابان امام مقابل بانک مسکن

۶۳

صادق

عسگری

0793354439

برق گستر حقیقت

25733782

051_ 6097482

مشهد،امامت -36پ -55بعداز چهار راه دوم -سمت راست

۶۴

ابوالفضل

پاینده پور

0942330676

توانگران شرق

25733793

051_ 7263322

مشهد_ابتدای خ سنایی(-از سمت میدان توحید) مقابل سنایی -22پ -14طبقه دوم

۶۵

سید علی

شیری کافر قلعه

942523814

افق سازه سناباد

25733797

051_ 36047838

مشهد،سی متری دوم احمدآباد_ابوذر غفاری_16پ257

۶۶

محمد

سلمانی

921208626

رخ نیرو خراسان

25733806

051_ 8480816

مشهد ،خیابان پاستور ،پاستور  ،22پالک 1

۶۷

قاسم

عبیری

1062951311

پرتو چخماق طوس

25733795

051_ 33491907

مشهد،خیابان آبکوه-تورج-12پالک 13

۶۸

ابوالفضل

براتی

934001911

عرش تابان

25733798

051_ 38686871

مشهد،بلوار آزادی-بین آزادی -۲۷،۲۹پ1/187

69

مجید

محمدنیا

0940820102

ماهان نیرو افروز توس

24732777

058_ 32923518

مشهد،بلوار وکیل آباد ،خیابان اقبال الهوری،پالک،16طبقه4

