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ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

تاریخچه
شرکت مهندسی کنترل نیرو خراسان در سال 1382جهت ارائه خدمات مهندسی در زمینه تابلو برق ،من جمله ارائه ی مشاوره فنی،
طراحی ،ساخت ،مونتاژ و راه اندازی تابلوبرق های فشار ضعیف ،فشار متوسط و اتوماسیون صنعتی تأسیس گردید.
هدف شرکت کنترل نیرو ،ارائه بهترین پیشنهادات و راه حل ها به کارفرمایان ،پیمانکاران و مشاوران در زمینه تاسیسات الکتریکی ،تدارک و
نصب تجهیزات( )EPCمرتبط با پروژه های الکتریکال مبتنی بر روشهای روز دنیا می باشد که استفاده از کادر تخصصی و مجرب ،امکانات
سخت افزاری و نرم افزاری روزآمد ،روشهای کاری منسجم و بهره گیری از دیدگاه مدیریتی بنیانگذار و مؤسس این شرکت ،آقای مهندس قدیر
ابراهیمیان ،دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن صنفی تابلو سازان ایران،که تجربیات گران سنگی در پروژههای عظیم صنعتی
داشته اند ،منجر گردید که این شرکت در سطح استانداردهای بینالمللی با شرکت های معتبر داخلی و خارجی فعالیت و رقابت نماید.

چشم انداز
شرکت کنترل نیرو خراسان با رویکرد به ارائه بهترین راه حل ها به مشتریان و ساخت بهترین و مرغوب ترین کاال ،چشم انداز خود را قرار
گرفتن در میان تامین کنندگان پیشرو درزمینه صنایع تابلوسازی و تاسیسات الکتریکی کشور تعیین نموده است.

مأموریت
اساسی ترین مأموریت شرکت کنترل نیرو خراسان برقراری رابطه ای پایدار با مشتریان ،ارائه بهترین پیشنهادات و راه حل ها به آن ها ،تامین
نیاز مشتریان به بهترین نحو ممکن و ارتباط موثر با ایشان در ارائه خدمات پس از فروش می باشد.
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ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

اساسی ترین فعالیت شرکت

-1ﻣشﺎوره ،طراﺣﯽ و سﺎخت ﺗﺎﺑﻠو ﺑرق هﺎی فشﺎرﻣتوسط ،فشﺎر ضعیف ،اﺗوﻣﺎسیون  ،ﺑﺎنک خﺎزن و ﺗﺎﺑﻠو فرﻣﺎن.
-2ﻣشﺎوره ،طراﺣﯽ و اجرای ﺗﺎسیسﺎت الکتريکﯽ کﺎرخﺎنجﺎت ،ﻣجتمع هﺎی ﺗجﺎری و سﺎختمﺎنﯽ.
-3ﻣشﺎوره ،طراﺣﯽ و اجرای پروژه هﺎی اﺗوﻣﺎسیون صنعتﯽ  DCS ،و اسکﺎدا.

مختصری بر نحوه اجرای پروژه ها

-1دريﺎفت سفﺎرش ﺑه درخواست ﻣشتری ﺗوسط واﺣد ﺑﺎزرگﺎنﯽ.
 -2ﺗهیه جداول زﻣﺎنﯽ و ﻣديريت ﻣنﺎﺑع انسﺎنﯽ ﺑرای رسیدن ﺑه اهداف پروژه در زﻣﺎن ﻣقرر ﺗوسط واﺣد ﺑﺎزرگﺎنﯽ.
-3ﺗهیه جداول فنﯽ و ﺗرسیم نقشه هﺎی اجرايﯽ ﺗوسط واﺣد طراﺣﯽ وارسﺎل ﺑرای کﺎرفرﻣﺎ جهت اطالع وﺗﺎئید ايشﺎن.
-4سﺎخت ﺗﺎﺑﻠو ﺑرق ﻣطﺎﺑق نقشه ،ﺗوسط واﺣد سﺎخت و سپس ﺷروع ﺑه سیم کشﯽ و اجرا ﺗوسط واﺣد ﻣونتﺎژ.
-5پیگیری ﻣیزان پیشرفت پروژه در ﺣین سﺎخت و ﺗنﻈیم دﻗیق انﺤرافﺎت و نواﻗص پروژه ﺗوسط واﺣد کنترل کیفﯽ.
-6نﻈﺎرت ﻣستقیم ﺑر روی کیفیت کﺎرهﺎی انجﺎم ﺷده ﺗوسط واﺣد کنترل کیفﯽ.
 -7اجرا و ﺗکمیل پروژه در زﻣﺎن ﻣقرر ﺷده.
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ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

چارت سازمانی
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ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

بخشی از محصوالت شرکت

نمونه تابلو برق های اتوماسیون

ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

نمونه تابلو برق اسکادا

ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

نمونه تابلو برق فشارمتوسط کمﭙکت به همراه مدل طراحی اولیه

ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

نمونه تابلو برق فشارمتوسط سنتی

ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

نمونه پست پیش ساخته

ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

نمونه تابلو برق ورودی اصلی به همراه کانکس مربوطه

نمونه تابلو برق ورودی موتورخانه ای

ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

نمونه تابلو برق توزیع

ﺷرکت کنترل نیروی خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

نمونه تابلو برق های بانک خازنی

ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

تعدادی از پروژه های مطرح انجام شده توسط شرکت کنترل نیرو
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عنوان پروژه:

پروژه برج اداری بیمه رازی

کارفرما:

گروه آرمانی انصار

محل پروژه:

تهران-چهارراه جهان کودک

برج مرکزی بیمه رازی در تهران ،بزرگراه حقانی  ،ضلع جنوب
شرقی تقاطع خیابان آفریقا واقع شده است و در زمینی به
مساحت حدودا  ۱۵۰۰متر مربع در  34طبقه ( ۷طبقه زیر
زمین) با عمق گودبرداری  ۳۱متر طول با زیربنای ۱۷۰۰۰
مترمربع در حال ساخت می باشد که کلیه تابلو برق های آن اعم
از تابلو برق های فشار صعیف ،فشار متوسط و اتوماسیون صنعتی
و BMSآن توسط شرکت کنترل نیرو خراسان طراحی ،ساخته و
در محل نصب و راه اندازی شده است.

ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)
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عنوان پروژه:

پروژه برج اداری بانک آینده

کارفرما:

گروه آرمانی انصار

محل پروژه:

تهران-الهیه

برج مرکزی شیشه ای  140متری بانک آینده واقع در الهیه یکی
از بلندترین و لوکس ترین برج های ایران است که دارای 35
طبقه( 6طبقه زیر زمین) می باشد .که کلیه تابلو برق های آن
اعم از تابلو برق های فشار ضعیف ،فشار متوسط ،اتوماسیون
صنعتی و ، BMSتوسط شرکت کنترل نیرو خراسان طراحی،
ساخته و در محل نصب و راه اندازی شده است.

ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

ایران مال یا بازاربزرگ ایران یکی از بزرگترین مراکز خرید دنیاست
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عنوان پروژه:

پروژه بزرگ ایران مال

کارفرما:

شرکت توسعه بین المللی ایران مال

محل پروژه:

تهران-منطقه22

که در غرب تهران ساخته شده است .این مجموعه با کاربری تجاری،
تفریحی ،فرهنگی و ورزشی افتتاح شدهاست .همچنین این مجموعه
دارای ۲هتل پنج ستاره است .ایرانمال در نزدیکی دریاچه چیتگر در
منطقه  ۲۲تهران واقع شدهاست .ساخت این پروژه با زیربنای
۱٬۷۱۰٬۰۰۰متر مربع در زمینی به مساحت  ۲۷هکتار ،سال ۱۳۹۰
آغاز گردید که بخش عظیمی از تابلو برق های این پروژه ،اعم از تابلو
برق های فشار متوسط ،فشارضعیف ،اتوماسیون و  BMSاین پروژه
نیز توسط شرکت کنترل نیرو خراسان طراحی و ساخته شد.

ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

عنوان پروژه:

پروژه موج های خروشان

کارفرما:

مهندس بابایی

محل پروژه:

مشهد
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سرزمین موج های خروشان بزرگ ترین مجموعه آبی سرپوشیده در
جهان در مساحتی بالغ بر  60,000متر مربع در یکی از بهترین و
استراتژیک ترین مراکز تفریحی و گردشگری ایران واقع در مشهد -
کیلومتر  2جاده شاندیز قرار گرفته و به عنوان نگین گردشگری مشهد
شناخته می شود که تابلو برق های اصلی ،توزیع و چنج اور آن توسط
این شرکت طراحی و ساخته شده است.

ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

عنوان پروژه:

پروژه خط  2قطار شهری

کارفرما:

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا

محل پروژه:

مشهد
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خط  2قطار شهری مشهد به طول 14.5کیلومتر و با  13ایستگاه از
انتهای خیابان طبرسی شمالی آغاز و تا بلوار شهید فکوری در جنوب
شهر ادامه مییابد که بخش عمده ای از تابلوبرق های این پروژه
عظیم ،اعم از تابلوبرق های فشار ضعیف و اتوماسیون ،توسط این
شرکت طراحی و ساخته شده است.

ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره در سال  1378در زمینی به
مساحت  35000مترمربع با زیر بنای  16000متر مربع در استان
عنوان پروژه:

شرکت رب دلند(گلستان عصاره)

کارفرما:

شرکت گلستان عصاره

محل پروژه:

گرگان

گلستان با ظرفیت  10000تن رب گوجه فرنگی و پوره میوه جات
در بسته بندی های اسﭙتیک وقوطی،با ماشین آالت ایتالیایی جهت
صادرات شروع به کار کرد .با توجه به گسترش بازار فروش و نیاز به
افزایش تولید هم اکنون این شرکت با ظرفیت بیش از  25000تن
وبا زیربنای  20000متر مربع مشغول به تولید می باشد که شرکت
کنترل نیرو مسولیت ساخت بخش عمده ی تابلو برق های آن اعم از
فشار متوسط ،اصلی ،توزیع  ،چنج اور و اتوماسیون آن را بر عهده
داشته است.
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ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

شرکت رب بیوآگرو ازبکستان یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی
رب در کشور ازبکستان با ظرفیت خط  1200تن تولید روزانه توسط

عنوان پروژه:

شرکت رب بیوآگرو ازبکستان

کارفرما:

شرکت بیوآگرو

محل پروژه:

کشور ازبکستان
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 2کانتینویس  600تنی تمام استیل می باشد که مشاوره ،طراحی و
ساخت تابلو برق های خطوط کانتینیوس و همچنین طراحی ،ساخت،
برنامه نویسی و راه اندازی در محل تابلو برق خط سورتینگ آن توسط
شرکت کنترل نیرو انجام پذیرفت.

ﺷرکت کنترل نیرو خراسﺎن
(سهﺎﻣﯽ خﺎص)

فاز  2بیمارستان امام حسین(ع) بدون شک یکی از بزرگترین و
تخصصی ترین بیمارستان های استان خراسان رضوی است که در
عنوان پروژه:

بیمارستان امام حسین (ع)

کارفرما:

سﭙاه مهندسی استان

محل پروژه:

مشهد-سرافرازان
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منطقه سرافرازان مشهد در زمینی به وسعت  26000متر مربع در
حال ساخت می باشد که مسئولیت مشاوره  ،طراحی و ساخت اکثر
تابلو برق های آن اعم از تابلوبرق فشار متوسط ،اصلی ،توزیع و
اتوماسیون ،بر عهده شرکت کنترل نیرو می باشد.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﺧﺮاﺳﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي

�وژه �ی �ﺸﺎر ��ﻮ�ﻂ
ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺮق

ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺴﺖ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﯽ اﮐﺮم )ص(

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﯽ اﮐﺮم )ص(

زاﻫﺪان

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺴﺖ داﺧﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﯽ اﮐﺮم )ص(

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﯽ اﮐﺮم )ص(

زاﻫﺪان

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺳﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺴﺖ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه E.P.I.L.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه E.P.I.L.

ﺗﻬﺮان

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺳﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺘﻞ اﯾﺮان ﻣﺎل

ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻮدراه

ﺗﻬﺮان

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺷﺶ ﺳﻠﻮﻟﯽ داﺧﻠﻪ ﻫﺘﻞ اﯾﺮان ﻣﺎل

ﻫﺘﻞ اﯾﺮان ﻣﺎل

ﺗﻬﺮان

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺴﺖ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺮج آﮐﺴﻮن

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اداري آﮐﺴﻮن

ﻣﺸﻬﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ 20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺷﺶ ﺳﻠﻮﻟﯽ داﺧﻠﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه  6.5ﻣﮕﺎوات آﮐﺴﻮن

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اداري آﮐﺴﻮن

ﻣﺸﻬﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ 20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭘﺴﺖ ﭘﺎﺳﺎژ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺳﺘﺎره ﻣﺮزي ﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ 20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭘﺴﺖ داﺧﻠﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪي  2ﻣﮕﺎوات ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺳﺘﺎره ﻣﺮزي ﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺷﺮﮐﺖ اوراﺳﯿﺎ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﮑﻔﺘﻪ

ﺷﻬﺮك ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺑﺰار

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ رب ﺻﺎدق

ﻣﺸﻬﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻨﺪ ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﻓﺮﯾﻤﺎن

اﯾﺮان ﻣﻼس

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻬﻮه ﭘﺎرت ﺳﺎزان

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  35ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  25ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ 20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ رب ﺻﺎدق

ﻣﺸﻬﺪ-ﺗﭙﻪ ﺳﻼم

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ رﻧﮕﺮزي زﻣﺮد

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭘﺴﺖ ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺮق
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺳﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ داﺧﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭘﺴﺖ داﺧﻠﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ 20ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﭘﺴﺖ داﺧﻠﻪ ﻏﺒﺎر ﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﮐﺒﮑﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ 20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  18ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ

ﺗﻬﺮان ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

زﻋﻔﺮان ﮔﻠﻮﺑﺎل

ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﮑﺖ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

روﻏﻦ ﻃﻼﯾﻪ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن ﺷﺮق آﺳﯿﺎ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوﯾﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﺧﺮاﺳﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

�وژه �ی �ﺸﺎر ��ﻮ�ﻂ
ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﯿﻪ

آﺑﺘﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎ )رب ﺗﺒﺮك(

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﯿﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﻼﯾﻪ

ﻧﺎﻇﺮﯾﻪ )ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن (

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﯿﻪ

رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﯿﻦ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﯿﻪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺪن ﻓﻮﻻد ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻼت

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﯿﻪ

ﻟﺸﮕﺮ  77ﻣﺸﻬﺪ

اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﻏﭽﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آذر ﻣﺎﻫﺎن

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران

ﺻﺒﺎ راد ﻣﺤﻮر

ﺷﻬﺮك ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب ﺑﺎرﺛﺎوا

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻮس

ﺷﻬﺮك ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آذرﺧﺶ

ﺷﻬﺮك ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﯿﻪ

ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﺼﺎره )رب دﻟﻨﺪ(

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آزادﺷﻬﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﺧﺮاﺳﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

�وژه �ی �ﻨﺎ�ﻊ ﻣﺎ��ﻦ ﺳﺎزی و ���ﺴﺎت

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺴﺘﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺳﭙﺎد

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻣﺎﮔﺴﺘﺮ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﻋﺪاﻟﺖ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻃﺮاح

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻻن ﺗﻮس

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺷﺮﮐﺖ راد ﺗﻮس

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮج ﺧﻨﮏ ﮐﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮﻣﺎ

ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ  -ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﺎزي

ﺷﺮﮐﺖ رادان ﺗﻮس

زاﻫﺪان و ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

�وژه �ی �ﻨﺎ�ﻊ ر���ﻪ ��ی و ذوب

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺎوﯾﺎن ﺷﺮق آﺳﯿﺎ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎوﯾﺎن

ﻣﺸﺎوره،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺮوي اﻧﺪﯾﺸﻪ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران

ﻣﺸﺎوره،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق

ﺷﺮﮐﺖ ذوب ﺑﺎرﺛﺎوا

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ، 20KVاﺻﻠﯽ و ﺧﺎزن )ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎ راد ﻣﺤﻮر

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ، 20KVاﺻﻠﯽ و ﺧﺎزن )ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻄﻌﻪ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻏﺒﺎرﮔﯿﺮ

ﺷﺮﮐﺖ ذوب ﻓﻠﺰ ﺷﺮق

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزن

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﺑﺘﯿﻦ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  20KVو اﺻﻠﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  10ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺧﺎزن

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺪن ﻓﻮﻻد ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻼت

ﻣﺸﺎوره،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق

ﺷﺮﮐﺖ ذوب آذرﺧﺶ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ، 20KVاﺻﻠﯽ و ﺧﺎزن )ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺷﺮﮐﺖ آﺳﺎدﯾﺲ

ﻓﺎز-2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﺸﺎوره،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﺧﺮاﺳﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

�وژه �ی �ﻨﺎ�ﻊ �ﺬا يﯽ ��� ،ﯿﺎيﯽ و دارويﯽ

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ، 20KVﺗﻮزﯾﻊ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻬﻮه ﭘﺎرت ﺳﺎزان

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  35ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 20KVﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  25ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﻂ وم ﻓﯿﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  25ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ  ،2000Aﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزن  500KVARوﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  25ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰان

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ و ﺧﺎزن

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ زﻋﻔﺮان

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ  2000Aو ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ) ﺑﺎ اﯾﻨﻮرﺗﺮ(

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﺼﺎره

اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن-آزادﺷﻬﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﮔﻨﺪم

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻐﻤﻪ ﺟﺎم

ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ، 20KVﺗﻮزﯾﻊ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ رب ﺻﺎدق

ﻣﺸﻬﺪ-ﺗﭙﻪ ﺳﻼم

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ ،ﺧﺎزن  ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻬﺮ ژﻧﺮاﺗﻮر

ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزي ﻧﺼﺮ

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺮاﺳﺎن

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 20KVﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ، 20KVﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن و

اﯾﺮان ﻣﻼس

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺷﺮﮐﺖ رﻧﮕﺮزي زﻣﺮد

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻠﻮط

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر-ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﯿﺎم

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ،ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزن و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ارﺟﻤﻨﺪ آذﯾﻦ ﺷﺮق

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر-ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﯿﺎم

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﻂ ﺗﻐﻠﯿﻆ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎرﺗﺎﯾﻤﺎز

ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮق ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﻂ ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺳﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﻂ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﺼﺎره

اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن-آزادﺷﻬﺮ

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﺧﺮاﺳﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

�وژه �ی �ﻨﺎ�ﻊ �ﻮ�وﺳﺎزی

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ، 20KVاﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن و ﺷﺎت ﭘﻼﺳﺖ

ﭼﺪن ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﺧﺎزن

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﻮر ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق  2000Aو اﺟﺮاي ﺑﺎﺳﺒﺎر داﺧﻠﯽ ﭘﺮوژه ﯾﻮﺑﺎن ﺗﻮس

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﻼن ﺗﻮس

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮس

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  20ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺷﺮﮐﺖ رﯾﻨﮓ ﺳﺎزي

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  10ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ  ،ﺧﺎزن  ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮادران ﻣﻨﻮري

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

ﺷﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺷﺮق

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ  ،ﺧﺎزن  ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮ آرﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺮﻧﯿﺎن

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت CNC

ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎﺑﺮي

ﺑﻢ -ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻮاي ﻣﺤﺮﮐﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻮس ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺪ ﺳﻘﻒ ﺧﻮدرو

ﻋﺎﯾﻖ ﺧﻮدرو ﺗﻮس

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

�وژه �ی �ﻨﺎ�ﻊ ﮐﺎ�ﯽ ��ﺮ ﻓ��ی و �ﻮازم ﺧﺎﻧ�ﯽ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ  ،ﺧﺎزن و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻌﺎب ﻣﺸﻬﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  27ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻧﮓ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻣﺎن ﮔﺎز

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  27ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ 1600A

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮش زﻣﺮد ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻂ ﻟﻌﺎب

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺷﯽ ﻓﯿﺮوزه

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 20KVﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ(

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 4

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮو ﺧﺮاﺳﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

�وژه �ی �ﺪﻣﺎت ر��ﯽ و �ﻮر���ﯽ و ��ﺮه

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي آﯾﻨﺪه

ﺗﻬﺮان اﻟﻬﯿﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺑﺮج اداري 30ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻤﻪ

ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺎن ﮐﻮدك

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  18ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ

ﺗﻬﺮان ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري ورﺳﺎﭼﻪ

ﺗﻬﺮان وﻟﯿﻌﺼﺮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري آﺟﻮداﻧﯿﻪ

ﺗﻬﺮان آﺟﻮداﻧﯿﻪ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻫﺘﻞ ﯾﺎس

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ

ﺑﻠﻮار ﻧﺎﻣﺠﻮ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﻮزﯾﻊ و روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻣﺎدﮔﺎه ﺷﻬﺪا

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﭙﺎه

اردوﮔﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻤﭗ آب و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﭘﺎدﮔﺎن ﻗﺪس ﻣﺸﻬﺪ

اﺑﺘﺪاي ﺟﺎده ﻃﺮق

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﭘﻤﭗ ﭼﺎه

ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮس )ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮس(

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻫﺘﻞ ﭘﺮدﯾﺴﺎن

ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻼﻧﺘﺮي

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻫﺘﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﺮﺿﺎ

ﭼﻬﺎرراه ﺷﻬﺪا

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﺻﻠﯽ  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ  ،ﻃﺒﻘﺎت

ﻫﺘﻞ ﻣﯿﻨﻮ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ 18

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻫﺘﻞ آزادي

ﭼﻬﺎرراه ﺷﻬﺪا

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻫﺘﻞ ﭘﺎرس

ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ آﺑﺎد

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻫﺘﻞ ﻓﺮدﯾﺲ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﯽ  ،ﺧﺎزن  ،ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﻣﻮﺟﻬﺎي ﺧﺮوﺷﺎن

ﺟﺎده ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎوش ﭘﯽ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺖ ﻓﻦ

ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻮد راه

ﺗﻬﺮان-ﻣﻨﻈﻘﻪ22

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ

ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻮد راه

ﺗﻬﺮان-ﻣﻨﻈﻘﻪ22

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻫﺎي  BMSﮐﻨﺘﺮل اﺗﺎق ﻣﯿﻬﻤﺎن

اﯾﺮان ﻣﺎل

ﺗﻬﺮان-ﻣﻨﻈﻘﻪ22

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻫﺎي ، 20KVاﺻﻠﯽ،ﺗﻮزﯾﻊ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(

ﻣﺸﻬﺪ-ﺳﺮاﻓﺮازان

1399/2/14
11/502
دارد

» ﺳﺎل  ، 1399ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ «
)ﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢرﻫﺒﺮي(

ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق

ﻣﻮﺿﻮع  :ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻜﺖ

ﺑﺎ ﺳﻼم
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻟﻴﺴﺖ  15ﺷﺮﻛﺖ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﭘﺴﺖ ﻛﻤﭙﻜﺖ
ﻛﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑـ ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴـﻪ  2 4 1و 2 4 4
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨـﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴـﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻛﻤﭙﻜﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻼً ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑـﻲ  301ﺷﺮﻛﺖ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  11 / 4098ﻣﻮرخ  1398 / 7 /24اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ زاده

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

روﻧﻮﺷﺖ:
-

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﻳﺮي ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮ ﻧﻴـﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر

-

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

-

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

-

ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

-

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨـﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
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