لیست شرکت های مشاور واجد صالحیت جهت انجام مطالعات اتصال به شبکه ( به روزرسانی )1401/05/09
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

نشانی

1

اهرام فن آوری آذرخش

حسین گلزار

تهران-خیابان ستارخان روبروی برق الستوم  -پالک 9126067202- 790

بامداد نیرو گستر

مهرداد حجت

مشهد _ بین صیاد  20و  _ 22پالک  _ 205تلفن051- 386581960 :
()09155074857

بهره سازان نیروی آریا

مجید ذوالعلی

مشهد _فکوری  _ 24پالک  _ 31طبقه دوم _ تلفن- 38691843 :
(051اسکندری )09128708340

بهینه گران مبتکر انرژی سناباد

مهدی اسالمی

مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد _ تلفن-05138837399- :
-09153130275

پاژ توان توس

محمدرضا حقی

مشهد  -بلوار شهید ساجدی  -بین شهید ساجدی  4و  - 6پالک - 7
ساختمان نگین-9واحد تلفن )09153595651( 37635441-3 051

تولید ایستگاهی نیرو (تانیر)

علی اعالیی

تهران -خیابان مطهری _ خ فجر-کوچه نظری _ پالک  _ 5تلفن-4 :
312649-021

شبکه گستر مرجان خلیج فارس

حمید مرجانی

مشهد _ شهرک غرب _ خیابان حسابی شمالی چهارم _ کوچه بهورز _
پالک  _ 29تلفن09183649397 -051- 35232946 :

شید انرژی هوشمند خراسان

مجید کریمیان

مشهد _ خیام شمالی _ مقابل الماس شرق _ مجتمع نوید _ واحد - 103
تلفن)09385006404( 051- 37601345 :

صنایع پیشرفته هواخورشید

شهریار صابر

مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد تلفن 051- 3880440-38804406 :
()09153156049

کومینز یدک

سید حامد دریاباری

تهران-خیابان مطهری-خیابان مفتح شمالی-خیابان زهره-پالک-31تلفکس
)88860324-021( 42810-021

مشانیر

مسعود صادقی

تهران_ میدان ونک _ خیابان شهید خدامی _ روبروی هتل هما _ کوچه
شادی _ شماره یک _ تلفن021- 88776682-4 :

مشاور نیرو

سعید مهذب ترابی

تهران _ یوسف آباد _ خیابان ابن سینا _ نبش خیابان  _ 25پالک _ 9
تلفن021-88722955 :

13

مهندسی انتقال نیرو و مخابرات
شرق (مهام شرق)

محمد هادی شاندیز

مشهد_ بزرگراه شهید کالنتری _ بین میدان جهاد و جمهوری اسالمی _
تلفن051-38425001 :

14

مهندسی مشاور موننکو ایران
(موننکو)

علیرضا شیرانی

تهران _ میدان ونک _ خیابان ولی عصر _ خیابان عطار _ پالک _ 12
تلفن02181961 :

15

مهندسی مشاور نیروی خراسان
(منیران)

ابوالفضل شریفی

مشهد _ بلوار شهید فکوری _ پالک  5تلفن05138717200 :

مهندسین مشاور توس اشتات

مجید نعیمی نوقابی

مشهد _ انتهای بلوارهاشمیه-نبش هاشمیه-76پالک-100مجتمع سرو-
طبقه دوم _ تلفن051-38836070 :

نور مشهد

نادر سرگلزایی

مشهد _ خیابان سناباد  _ 16پالک  - 239تلفن09151040369 :
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الزم به ذکر است شرکتهایی که درخواست همکاری در این زمینه را دارند ،بایستی مدارک و سوابق خود را به دفتر بازار
برق یا دفتر مهندسی و مطالعات شبکه ارسال و نماینده تام االختیار خود را جهت انجام مصاحبه معرفی نمایند.
پس از انجام مصاحبه حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در این رابطه اعالم نظر خواهد شد.
تلفن تماس دفتر بازار برق051-38189067 :

باتشکر.

