بسمه تعالی

لیست مشاوران اجرایی

شرکت توزیع نیروی برق
استان گلستان

از تاریخ  1395/1/1لغایت 1395/12/29

سهامی خاص

وام شركت مشاير

ردیف

کد فرم 06FM 71 - 00 :
ویرایش 00 :

وام ي وام خاوًادگي
مدیرعامل

تلفه َمراٌ مدیرعامل

تلفه ي فاكس شركت

آدرس

زمیىٍ فعالیت

0912-3865963

رتبٍ سازمان
مدیریت

تاریخ صدير

تاریخ اوقضاء

تعداد كار
مجاز

مبلغ مجاز
َركار
(میلیًن ریال )

021-88902461

خیابان ولیعصر ،پائین تر از خیابان استاد مطهری ،
خیابان نوروزی  ،پالک 54

انتقال نیرو

2

1393/12/25

1397/12/20

5

9779

تهران  -میدان ونک -خیابان شهید خدامی -کوچه
شادی -پالک0

انتقال نیرو

1

1394/05/27

1397/03/11

6

17368

توزیع نیرو

3

1394/05/27

1397/03/11

4

1460

3

1394/05/27

1397/03/11

4

5254

2

1394/05/27

1397/03/11

5

49039

1

مشاور غرب نيرو

صادق خلیل نژاد سابق

2

مشانير

مجتبی غروی

021-88776646

3

مشانير

مجتبی غروی

021-88776646

تهران  -میدان ونک -خیابان شهید خدامی -کوچه
شادی -پالک0

4

مشانير

مجتبی غروی

021-88776646

تهران  -میدان ونک -خیابان شهید خدامی -کوچه
شادی -پالک0

GIS

5

مشانير

مجتبی غروی

021-88776646

تهران  -میدان ونک -خیابان شهید خدامی -کوچه
شادی -پالک0

انرژی تجدید پذیر

6

مهندسی مشاوران شیراز انرژی

سید عبدالرسول عظیمی

9173162961

7

مهندسی مشاوران شیراز انرژی

سید عبدالرسول عظیمی

9173162961

8

تدبير نيرو

بهروز رفیعی

07116290628
07116260679
07116290628
07116260679

شیراز  -بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) کوچه - 42
فرعی - 4/42پالک 122

انتقال نیرو

3

1395/01/26

1399/01/26

4

3211

شیراز  -بلوار شهید رجائی (فرهنگ شهر) کوچه - 42
فرعی - 4/42پالک 122

توزیع نیرو

3

1395/01/26

1399/01/26

4

1460

22019436-8

تهران  -خیابان آفریقا  -خیابان مهیار  -پالک 2

انتقال نیرو

1

1390/12/24

1394/12/24

6

16541

9

مهندسی مشاور نیروی خراسان

ابوالفضل شریفی

051-38717200

مشهد  -بزرگراه شهید کالنتری  -بلوارشهید فکوری -
شماره - 5

توزیع نیرو

2

1394/02/07

1397/04/31

5

4524

10

مهندسی مشاور نیروی خراسان

ابوالفضل شریفی

051-38717200

مشهد  -بزرگراه شهید کالنتری  -بلوارشهید فکوری -
شماره - 5

انتقال نیرو

1

1394/02/07

1397/04/31

6

17368

11

مهندسی مشاور نیروی خراسان

ابوالفضل شریفی

051-38717200

مشهد  -بزرگراه شهید کالنتری  -بلوارشهید فکوری -
شماره - 5

انرژی تجدید پذیر

3

1394/02/07

1397/04/31

4

16346

88034376

تهران  -اتوبان اشرفی اصفهانی  -خ  22بهمن  -خ
سید احمدی  -گلستان دوم  -پالک - 40

توزیع نیرو

3

1392/09/18

1396/09/16

4

1460

13

مهندسی مشاور نیروی آذربایجان

وحید عبدالحسینی مهین

0411-4791135

تبریز  -منظریه  -خیابان شاهد  -شماره 8

توزیع نیرو

1

1391/12/21

1395/12/08

6

7589

14

مهندسی مشاور نیروی آذربایجان

وحید عبدالحسینی مهین

0411-4791135

تبریز  -منظریه  -خیابان شاهد  -شماره 8

انتقال نیرو

1

1391/12/21

1395/12/08

6

17368

15

مهندسی مشاور نیروی آذربایجان

وحید عبدالحسینی مهین

0411-4791135

تبریز  -منظریه  -خیابان شاهد  -شماره 8

انرژی تجدید پذیر

3

1391/12/21

1395/12/08

4

16346

 16امعان نور گستر

جبار مدرسی

0911-151-1511

2278023
2261920

ساری میدان امام ضلع غربی شرکت برق منطقه ای
مازندران ساختمان برلیان طبقه دوم واحد - 25

توزیع نیرو

3

1393/03/31

1397/03/26

4

1460

 17عمران نيروي صبا

سید مرتضی خاندوزی

0911-171-1003

32522316

گرگان بلوار نهارخوران بین عدالت  69و  71مجتمع
ترنج طبقه دوم واحد - 4

انتقال نیرو

2

1392/12/19

1396/12/06

4

3211

 18مدبر گستر نيرو

یداله انالوئی

021-44059114

تهران بلوار آیت هللا کاشانی ایستگاه شاهین کوچه الله
یکم پالک  5واحد 10

توزیع نیرو

3

1391/11/30

1395/11/30

4

1460

19

مهندسی اندیشمند شمالغرب

سیدوحید معتمدی

024-33456450

زنجان-علوم پایه  -عارف اصلی  -پالک 4569

انتقال نیرو

3

1395/05/26

1399/05/25

4

3211

20

مهندسی اندیشمند شمالغرب

سیدوحید معتمدی

024-33456451

زنجان-علوم پایه  -عارف اصلی  -پالک 4570

توزیع نیرو

2

1395/05/26

1399/05/25

5

4524

 12معيار توسعه نيرو

احمد مسلمی وایقان

