شرکت های پیمانکار جهت احداث سامانه های خورشیدی(به روز رسانی )1401/07/16

*ترتیب بر اساس الفبا*
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

نشانی

1

انرژی های تجدیدپذیر خراسان

محمد علی ضامن

مشهد-فکوری-17پالک-17واحد6

2

آرتا پرگاس فیدار

فرنوش رستمی

3

آروین انرژی جاوید

امین قربانی بیناباج

تهران-تهرانپارس-خیابان۲۰۶پالک۳۷واحد۱۷

4

آریان انتقال نیشابور

ابوالفضل کرباسچی

نیشابور-بلوار بعثت-بلوار شورا پالک60

5

بهتاب صنعت طلوع مهر

احمد رضا زراعتی

خراسان رضوی -شهرستان خلیل آباد -خ انقالب  -جنب اداره گاز

6

بهینه صنعت شیدتاب

مهدی شایقی

کاشمر-ابتدای جاده خلیل آباد  -بعد نمایندگی سایپا

7

پادنا صنعت سامین

معراج کریمی

قوچان-میدان فلسطین-کوی قایم-خ رسالت-پالک 59

8

پارت صنعت مهرگسترتوس

علیرضا صفای نیکو

مشهد-خیابان آبکو-بین آبکوه11و-13پالک-327واحددو

9

پویا ترانس تربت

زهرا مساعدی

تربت حیدریه-بلوار مدرس-25پالک48

10

رصد سازه شرق توس

احسان خانی

بلوار جمهوری  -پروین  - 19پالک 318

11

رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان

شهرام قادری

12

سازه ماندگار خورشید هشتم

میثم زیرک زاده

مشهد-بین ملک الشعراء بهار11و13پالک318واحد5

13

سایبان طالیی کهربا ایرانیان

جواد جعفری قمی

مشهد-جالل آل احمد  22سروش  21طبقه سوم

14

سما صنعت نیشابور

کاشکی

15

سوالر تابان ترشیز

امیر ذوالفقاری

16

شرکت آتیه آرمانی آویژه

امید مصدق

17

شرکت تعاونی خدمات انرژی بهینه سازان صدرا

مجید مجتهدی فر

سبزوار-خیابان اسدآبادی-مقابل اداره برق

18

شرکت مشاران صنعت مانا توس

مسعود مشارموحد

مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-واحد فناور شماره4

19

صنایع پیشرفته هوا خورشید

شهریار صابر

20

صنایع تولید انرژی پاک آتیه

محمد باغبانی

21

گروه مهندسی آرتین انرژی ویرا

علی مشارموحد

دانشگاه فردوسی مشهد ،مرکز رشد فناوری شماره ،4واحد416

22

مدیریت توسعه کسب و کار کار گستر بهین یاب

سید محمد میرحسینی

شاهرود  -خیابان امام  -کوچه4نبش فرعی اول  -پالک 2

23

مهر افروزان صنعت البرز

محمد میرحسینی

خراسان رضوی -خلیل آباد خیابان انقالب -جنب اداره گاز

تلفن همراه

تلفن ثابت

۹۳۹۸۵۷۳۴۲۳

۳۸۶۵۰۸۱۱

9150570677

38707445

۹۱۲۸۳۹۷۶۰۷

۳۳۰۵۹۹۵۲

۹۱۵۳۵۱۹۶۹۴

۵۱۴۳۳۳۹۹۴۸

۹۱۰۲۸۸۵۱۴۱

۹۱۰۲۸۸۵۱۴۱

9155805748

5155245370

۹۳۵۸۷۳۵۵۴۴

۵۱۴۷۲۳۳۴۶۲

۹۱۵۹۹۶۶۲۸۸

۳۷۲۸۸۹۰۵

۹۱۵۹۶۶۴۶۵۶

۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳

۹۱۵۶۲۰۶۶۸۱

۳۳۴۲۵۴۴۷

۹۱۵۵۲۲۵۶۵۳

۳۸۷۶۴۳۶۹

۹۱۵۳۱۶۷۲۲۳

۵۱۳۸۵۸۴۱۷۸

۹۱۵۶۸۶۳۱۶۲

۵۱۳۸۴۶۴۹۸

مشهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد ،محله بهارستان  ،بلوار پیروزی ،
خیابان شهید کاوه  ،پالک  ، 0طبقه همکف

میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی-مرکز رشد واحدهای فناور
شماره 3

__________
کاشمر-خیابان قائم-بعد از قائم35

۹۱۵۹۵۱۸۱۵۵

_________

۹۱۵۹۶۷۸۲۶۸

۵۱۵۵۲۲۰۵۷۴

۹۱۵۳۰۵۱۴۲۸

۵۱۳۵۰۲۷۰۹۹

۹۱۵۵۷۱۲۴۵۱

۵۱۴۴۲۹۹۲۱۵

۹۱۵۳۰۱۶۹۳۷

۵۱۳۸۷۶۹۶۵۶

9153156049

38804406

۹۱۵۵۷۹۴۶۸۵

۳۸۶۹۸۶۰۹

۹۱۵۳۰۱۶۹۳۷

۳۸۷۶۹۶۵۶

۹۱۹۲۷۴۸۶۸۲

۲۳۹۱۰۰۲۵۹۵

۹۱۵۰۹۹۸۰۶۱

۹۱۵۰۹۹۸۰۶۱

مشهد،الدن ،خیابان پیروزی ،78بلوار پیروزی ،پالک ،68مجتمع سینا،
طبقه اول ،واحد غربی

میدان آزادی  -پردیس دانشگاه فردوسی مشهد  -ساختمان پژوهشگاه
هوا خورشید
مشهد  -فکوری  - 17پالک  - 17ساختمان گروه شرکت های آیته -
واحد 3

24

مهیار آسانبر

ابراهیم دهقانی

مشهد  -قاسم آباد  -شریعتی  75شهید میریان  3پالک 7

25

نام اوران توسعه صنعت پارسیان

شیریان

اصفهان -باغ کاران -کوچه شهید اکبر اژه ای پالک3

26

نوآوران آرمان پویا

زینب جویباری مقدم

27

نیان الکترونیک

محمدعلی چمنیان

مشهد  -شهرک صنعتی توس  -بلوار اندیشه  -اندیشه  -4شماره218

28

نیروسازان زال

محمد سنچولی

مشهد-خیابان مدرس-ساختمان-12طبقه7

۹۱۵۹۱۸۴۵۱۸

۵۱۳۵۲۵۸۵۷۰

9132248026

3132755410

۹۱۵۵۰۱۴۱۱۲

۲۱۴۱۷۶۳۳۰۰

۹۱۵۵۳۸۹۰۲۵

۳۵۴۱۴۱۱۱

۹۳۹۷۶۷۳۷۱۷

۳۲۲۸۲۲۸۲

تهران-سعادت آباد ،بلوار مدیریت  ،کوی فرهنگ  ، 6فرهنگ ششم ،
پالک  ، ۲طبقه 2

تلفن دفتر بازار برق 051-38189067:
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 انجام مصاحبه معرفی نمایند .پس از انجام مصاحبه حداکثر ظرف مدت دو روز کاری در این رابطه اعالم نظر
خواهد شد  .باتشکر

