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 باسالم ؛
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الزم است دفترفروش وخدمات مشترکین به هنگام عقد قرارداد در مفاد قراردادهاي تامین برق ونیروي رسانی ، استفاده ازآخرین   -4

 .ویرایش فهرست فوق الذکر را براي تامین تجهیزات در پروژه هاي نیرورسانی مد نظرقراردهد

زات فنی بکار رفته در پروژه هاي  مورد اشاره  نقص فنی مشاهده  شود، الزم است کلیه مناطق برق تحت درصورتیکه در تجهی -5
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پس از رسیدگی باذکرمهلت زمانی معین جهت ارائه پاسخ فنی  "قبادفتر تشخیص ونظارت بر پیمانکاران و سازندگان ارسال تا متعا
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:ثِ هٌظَض ايجبز ٍحست ضٍيِ جْت وٌتطل ويفيت ههبلح الظم اؾت  ثِ قطح شيل الساهبت الظم اًجبم پصيطز 

تجْيع وبضگبُ تَؾظ پيوبًىبض. 1

تَؾظ پيوبًىبض ٍ اضائِ آى ثِ ًبظط پطٍغُ ٍ زفتط هٌْسؾي ٍ ًظبضت (هغبثك فطم پيَؾت )تىويل فطم اػالم ههبلح ههطفي پطٍغُ . 2

جْت وٌتطل ويفيت تجْيعات پيوبًىبض هَظف اؾت  لجل اظ  قطٍع اًجبم پطٍغُ ٍذطيس ػوسُ ٍ ثىبض گيطي اظ وبال ّبي  هَضز ًيبظ زض پطٍغُ ، ثطًبهِ . 3

ثِ ّوطاُ هكرم وطزى آزضؼ اًجبض وبضگبُ ضا ثِ  (هحل پطٍغُ  )ظهبًجٌسي ذطيس تْيِ وليِ ههبلح هَضز ًيبظ زض اجطاي پطٍغُ ٍ تجْيع اًجبض وبضگبُ ذَز 

زفتط هٌْسؾي ٍ زؾتگبُ ًظبضت جْت ثبظزيس  ٍ وٌتطل ويفي تجْيعات  اػالم ًوبيس ٍ لجل اظ ذطيس ػوسُ، تجْيعهطحلِ اي اًجبض عجك ثطًبهِ ظهبًجٌسي 

اػالم قسُ ، يه ًوًَِ اظ وليِ الالم ، تجْيعات ٍ ههبلح هَضز ًيبظ جْت اجطاي پطٍغُ ضا ثب اضائِ هكرهبت فٌي ٍ ًمكِ ّبي قوبتيه ٍ ًبم ؾبظًسُ ٍ ثِ 

ّوطاُ ثطًبهِ ظهبًجٌسي ذطيس ٍ تجْيع اًجبض وبضگبُ ذَز ضا ثِ زفتط هٌْسؾي ٍ ًظبضت اضائِ ًوبيس ٍ هكرهبت فٌي وبال ّب ثب حضَض وبضقٌبؼ وٌتطل 

ويفيت وبضفطهب ، ؾطپطؾت زؾتگبُ ًظبضت، ًبظط همين ًبحيِ ٍ وبضقٌبـ فٌي پيوبًىبض هَضز ثطضؾي لطاض هي گيطز ٍ پؽ اظتٌظين نَضت جلؿِ، ذطيس ٍ 

ثىبضگيطي وبالّب ي هَضز تبييس قسُ ثِ پيوبًىبضاػالم هي گطزز ٍ ًوًَِ وبال ًيع جْت ًظبضت  ثِ زؾتگبُ ًظبضت تحَيل گطزز ٍ پطزاذت نَضت ٍضؼيت 

.ٍ ههبلح پبي وبض هٌَط ثِ تبييس زفتط هٌْسؾي ٍ وبضقٌبؼ وٌتطل ويفيت تجْيعات هي ثبقس زض غيط ايٌهَضت وليِ هؿئَليت ّب ثب پيوبًىبض هي ثبقس

ثبظزيس ّبي هطحلِ اي اظ اًجبض وبضگبُ پيوبًىبض ٍ يب ههبلح حيي وبض آى ٍتكىيل جلؿِ ثب حضَض ًبظط، ثْطُ ثطزاض، وبضقٌبؼ فٌي پيوبًىبض ٍ هسيط .  4

زض ايي هطحلِ . هحتطم ثطق زض وبضگبُ يب زفتط هسيطيت ًَاحي ثِ هٌظَض ضٍيت ههبلح هَجَز ٍ اظْبضًظط فٌي زض ذهَل ويفيت تجْيعات، ويفيت وبال ّب

زض نَضتي وِ وباليي هطزٍز قٌبذتِ قَز، ثبيس هطاتت نَضت جلؿِ گطزيسُ ٍ يه ًؿرِ اظ نَضت جلؿِ تٌظين قسُ وِ ثِ اهضبء حبضطاى زض جلؿِ 

.ضؾيسُ ثبقس، زض پطًٍسُ لطاضزاز ثبيگبًي گطزز

الظم اؾت لجل اظ . زض نَضت ًهت وبال ٍ تجْيعات ذبضج اظ هَاضز ثبظزيس قسُ، حتي ثب ويفيت ثبالتط، هَاضز ثِ ػٌَاى ترلف پيوبًىبض تلمي هي گطزز. 5

.ًهت ّط گًَِ وبال ٍ تجْيعات ،گطزـ وبض ثبال اجطا ٍ نَضت جلؿِ گطزز 

زض نَضت . زض هَاضز اذتالف ًظط ثيي اػضبء قطوت وٌٌسُ زض جلؿِ هغبثك ًظط وبضقٌبؼ وٌتطل ويفيت ٍ زفتط هٌْسؾي ٍ ًظبضت هالن ػول گطزز. 6

.اذتالف ًظط زض ذهَل ضز يه وبال الظم اؾت وبضقٌبؼ اػالم ًظط وٌٌسُ، ًظط ذَز ضا زض نَضت جلؿِ زضج ًوبيس 

زض ذهَل وبالّبيي وِ تَؾظ حَظُ ؾتبزي تْيِ هي گطزز يب آى زؾتِ اظ وبالّبيي وِ تَؾظ هسيط هحتطم ًبحيِ ثِ نَضت اهبًي تْيِ هي گطزز ثبيس . 7

.گطزـ وبض شوط قسُ اًجبم قسُ ٍ هحل ثبظزيس هي تَاًس اًجبض ًبحيِ يب اًجبض هطوعي ثبقس

جْت جلَگيطي اظ تَليس وبال ٍ تجْيعات فبلس ويفيت، الظم اؾت گعاضـ وبالّبي هطزٍز قسُ تَؾظ ًبظط تْيِ قسُ ٍ ثِ نَضت ّفتگي ثب اضائِ . 8

.هكرهبت زليك وبال، قوبضُ لطاضزاز، قوبضُ زؾتَضوبض ٍ آزضؼ ثِ زفتط هٌْسؾي ٍ هجطي عطح ّبي تَظيغ اضؾبل ًوبيٌس

الظم اؾت گعاضـ آى زؾتِ اظ وبالّبيي وِ پؽ اظ ثْطُ ثطزاضي ذطاة قسُ يب ذطاة ثَزى آى هكرم هي گطزز ، تَؾظ ٍاحس ثْطُ ثطزاضي گعاضـ . 9

.تْيِ قسُ ٍ گعاضـ تْيِ قسُ پؽ اظ تهَيت هسيط هحتطم ًبحيِ ثِ هؼبًٍت ثطًبهِ ضيعي ٍ هؼبًٍت ثْطُ ثطزاضي اضؾبل گطزز 

ًبظطاى ػبلي پطٍغُ هجبظ ثِ ترطيت پبيِ ّبي ؾيوبًي فبلس ثطگِ آظهَى هَضز تبييس ٍ پبيِ ّبي ؾيوبًي فبلس ويفيت هي ثبقٌس . 10

جْت وليِ ؾىؿيًَطّب، وليسّبي ضيىلَظض، وليسّبي ووپىت ٍ ؾبيط تجْيعات هكبثِ ،الظم اؾت زفتطچِ ضاٌّوبي حول، ًهت ٍ ضاُ اًساظي ٍ . 11

.زفتطچِ ًگْساضي ثِ ظثبى فبضؾي تْيِ ٍ زض اذتيبض ثْطُ ثطزاض ٍ ًبظط لطاض گيطز

.             ضػبيت گطزـ وبض اضائِ قسُ جْت وليِ پطٍغُ ّب ٍ وبالّبي هَضز اؾتفبزُ زض قجىِ العاهي ثَزُ ٍ ػسم ضػبيت آى ترلف هحؿَة هي گطزز . 12

.     ضػبيت زؾتَضالؼول ثبضگيطي ، حول ، ترليِ ٍ ًگْساضي زض هحل جْت وليِ الالم العاهي اؾت . 13

زض نَضت ّطگًَِ ذطاثي هكبّسُ قسُ زض پبيِ ّبي ؾيوبًي وِ ثبػث هطزٍز قٌبذتِ قسى پبيِ گطزز ، وبضفطهب هجبظ اؾت ًؿجت ثِ ترطيت پبيِ . 14

.السام وطزُ ٍ ّعيٌِ ترطيت اظ پيوبًىبض وؿط ًوبيس 

وبضفطهب هجبظ . ( ضٍظ 14زض نَضت ػول آٍضي ثب ثربض  ).  ضٍظ لجل ثبقس اظ وبضگبُ هوٌَع هي ثبقس 28ذطٍج پبيِ ّبي ؾيوبًي وِ تَليس آًْب ووتط اظ . 15

.اؾت ًؿجت ثِ ترطيت پبيِ هكبّسُ قسُ  السام وطزُ ٍ ّعيٌِ ترطيت اظ پيوبًىبض وؿط ًوبيس 

. وليِ تجْيعات يبز قسُ ثبيس پؽ اظ ذطيس تَؾظ وبضقٌبؾبى فٌي پيوبًىبضاى ثطضؾي قسُ ٍ فمظ پؽ اظ هغبثمت ثب اؾتبًساضز اجبظُ ًهت ذَاٌّس زاقت 

.ثسيْي اؾت ، ليؿت اضائِ قسُ نطفب ثِ هٌعلِ تبييس ولي تَليس وٌٌسُ يب اضائِ وٌٌسُ هي ثبقس ٍ ثِ ّيچ ٍجِ ثِ هٌعلِ تبييس ويفيت وليِ هحهَالت ًوي ثبقس 
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ضزيف 

وبال
تَضيحبتًبم ؾبظًسًُبم تجْيع

ثٌگلِ ًيطٍ

ظضوكبى تْطاى

( وبظضٍى815 )ظْطاثي قجبػي

(هْط )تيط ؾبظي پيبم الىتطًٍيه هْط

تيط ؾبظي قبّطخ ػعيعي

تيطؾبظي جؼفطي وبظضٍى

ثٌگلِ ًيطٍ*

( وبظضٍى815 )ظْطاثي قجبػي

پَقف تىبة

گبلَاًيعُ گطم ًَيي قيطاظ*

هٌْسؾيي ضٍقٌبيي ؾپْط آشيي

ًَضوبض الىتطيه

افك الجطظ

الىتطيه ذطاؾبى

ؾين ٍ وبثل يعز

ؾيوىبت

ؾيوىَ

وبثل اثْط

وبثل الجطظ

وبثل ثبذتط

وبثل هغبى

وبثل ّوساى

وبثلؿبظي ايطاى

ضؾبًب وبثل

الىتطيه ذطاؾبى

ؾين ٍ وبثل پيكطٍ يعز

ؾين ٍ وبثل ؾوٌبى

ؾين ٍ وبثل قبّيي

ؾين ٍ وبثل هكْس

ؾين ٍ وبثل ّوساى

ؾين ٍ وبثل يعز

زضنَضتي وِ : زاضاي تبييسيِ ثطاثط انل قسُ هسيطيت ٍاحس ؾبذتوبًي تصوط 

پيوبًىبضاى توبيل ثِ ذطيس فًَساؾيَى پيف ؾبذتِ اظ وبضگبّي غيط 

وبضگبّْبي يبز قسُ زاقتِ ثبقٌس ثبيس لجل اظ ذطيس ثب ٍاحس ؾبذتوبًي 

.ّوبٌّگي الظم ثِ ػول آٍضًس

جْت وليِ تبثلَّب ، ؾىؿيًَطّب ، وٌتَضّب ،وليسّبي لسضت ٍ تبثلَّبي ووپىت ٍ وليِ تجْيعات هكبثِ اضائِ زؾتَضالؼول ًهت ، تؼويط ٍ ًگْساضي ثِ ظثبى 

.فبضؾي العاهي هي ثبقس ٍ ّوچٌيي آهَظـ الظم تَؾظ قطوت تبهيي وٌٌسُ العاهي هي ثبقس 

2
فًَساًؿيَى  ٍ زاوت پيف 

ؾبذتِ

5

وبثل فكبض ضؼيف ظهيٌي هؿي 

ٍ آلَهيٌيَهي ثب ضٍوف  

XLPE ,   pvc

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط ٍ ثطاثط انل قسُ تَؾظ هسيطيت ٍاحس 

عجك تَافك ٍاحس  )ؾبذتوبًي قطوت تَظيغ ثطق اؾتبى ثَقْط ٍ فبضؼ

 (ؾبذتوبًي

.وليِ تجْيعات زاضاي لبثليت اتَهبؾيَى ثبيس پؽ اظ تبييس گطٍُ ضٍليبغ تْيِ ٍ پؽ اظ تبييس ايكبى ًهت گطزًس 

پبيِ ؾيوبًي1

وبثل فكبض هتَؾظ ظهيٌي4
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

پبيِ فلعي ضٍقٌبيي3

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

زضج ػالهت ًَيي قيطاظ ثط ضٍي وليِ يطاق آالت ايي قطوت العاهي  )*

(اؾت 

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
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ؾيوىبى فبضؼ*

ؾين وبثل ؾٌْس

ؾيوجبف

ؾيوىبت

ؾيوىَ

ؾيويب

ؾيٌب وبثل

ؾين ٍ وبثل اثْط

ؾين ٍ وبثل اذتط

ؾين ٍ وبثل هغبى

ؾيوٌس وبثل اثْط

قْبة جن

قؼبع وبثل

وبثل افك الجطظ

وبثل ثبذتط

وبثل ته

وبثل ؾبظي ايطاى

وبثل وطهبى

ؾين ٍ وبثل هؿيي

ؾين تبة ؾپْط

(وبت وبثل  )وبثلْبي ترههي قيطاظ 

هتبل

الىتطيه ذطاؾبى

(آلفب وبثل)آلفب نٌؼت پبضؼ

ضؾبًب وبثل

ؾين ٍ وبثل اثْط

ؾين ٍ وبثل اذتط

ؾين ٍ وبثل پيكطٍ يعز

ؾين تبة ؾپْط

ؾين ٍ وبثل هكْس

ؾين ٍ وبثل يعز

ؾين ضاز ؾوب

ؾيوىبت

ؾيوىبى فبضؼ

ؾيوىَ

ؾيويب

وبثل افك الجطظ

وبثل ثبذتط

وبثلؿبظي ايطاى

وبثل الجطظ

وبثل ؾيٌب

ؾين ٍ وبثل هؿيي

وبثل ّوساى

قْبة جن

ويبى وبثل يعز

5

وبثل فكبض ضؼيف ظهيٌي هؿي 

ٍ آلَهيٌيَهي ثب ضٍوف  

XLPE ,   pvc

6
وبثل ذَزًگْساض

فكبض ضؼيف

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز    

( ؾيوِ ًَل ٍ هؿٌجط جسا 6اظ ًَع  ) 

قطوت ؾيوىبى فبضؼ زاضاي تبييسيِ هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد *

. هي ثبقس1395/07/01
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الىتطيه ذطاؾبى

ؾين ٍ وبثل اثْط

ؾين ٍ وبثل اذتط

ؾين ٍ وبثل هكْس

ؾين ٍ وبثل يعز

ؾيوىبت

ؾيوىَ

وبثل افك الجطظ

وبثل ثبذتط

وبثلؿبظي ايطاى

وبثل الجطظ

وبثل ّوساى

الىتطيه ذطاؾبى

ضؾب ذغَط قْطوطز

ؾين ٍ وبثل اثْط

ؾين وبثل ؾوب

ؾين ٍ وبثل اذتط

ؾيوىبى فبضؼ*

ؾين ٍ وبثل ثبذتط

ؾين ٍ وبثل ؾوٌبى

ؾيوىبت

ؾيوىَ

ؾين تبة ؾپْط

ؾين ٍوبثل يعز

ؾيويب

وبثل افك الجطظ

وبثل الجطظ

وبثل ؾيٌب

ؾين ٍ وبثل هؿيي*

وبثل ّوساى

وبثلؿبظي ايطاى

اثْط

الىتطيه ذطاؾبى

ؾين ٍ وبثل هؿيي

ؾين ٍ وبثل اذتط

ؾين ٍ وبثل ثبذتط

ؾين ٍ وبثل پيكطٍ يعز

ؾين ٍ وبثل ؾوٌبى

ؾيوىَ

8

قطوت ؾين وبثل هؿيي زاضاي تبييسيِ هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد *

   هي ثبقس1394/10/01

9
ّبزي آلَهيٌيَم

XLPEفكبض ضؼيف ثب ضٍوف 

 (ACSR)ّبزي آلَهيٌيَم 

XLPEفكبض هتَؾظ ثب ضٍوف 

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

وبثل ذَز ًگْساض

فكبض هتَؾظ
7

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

قطوت ؾيوىبى فبضؼ زاضاي تبييسيِ هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد *

. هي ثبقس1395/07/01

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
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ؾيويب

ؾين تبة ؾپْط

ؾين ٍوبثل يعز
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ 

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ؾيوىبت

ؾيويب

وبثل الجطظ

وبثل ؾيٌب

وبثلؿبظي ايطاى

وبثل ته

قْبة جن

وبثل ّوساى

ويبى وبثل يعز

(آلفب وبثل)آلفب نٌؼت پبضؼ

ؾيوىبى فبضؼ*

آلَهته

ضؾب ذغَط قْط وطز

ؾين ٍ وبثل اثْط

ؾين ٍ وبثل پيكطٍ يعز

ؾين ٍ وبثل يعز

ؾين ضاز ؾوب

ؾيوىبت

ؾيوىَ

ؾيويب

ؾين تبة ؾپْط

ؾين ٍ وبثل اذتط انفْبى

ؾين ٍ وبثل ّوساى

وبثل افك الجطظ

وبثل الجطظ

وبثل ثبذتط

وبثل ؾبظي ايطاى

وبثل ؾبٍُ

گطٍ نٌؼتي پَيبي غطة

پبضؾيبى ظاگطؼ

آلَهيٌيَم وَّطًگ ظاگطؼ

قْبة جن

فطٍظاى يعز

وبثل ّبزي وبج

ؾين ٍ وبثل هؿيي

هؿجبض وبٍُ

 ACSR)ؾين آلَهيٌيَم 

فكبض هتَؾظ(

9
ّبزي آلَهيٌيَم

XLPEفكبض ضؼيف ثب ضٍوف 

 

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

قطوت ؾيوىبى فبضؼ زاضاي تبييسيِ هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد *

. هي ثبقس1395/07/01

10
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آلَهته

ضؾب

ؾين تبة ؾپْط

ؾين ٍ وبثل اذتط انفْبى

ؾين ٍ وبثل پيكطٍ يعز

ؾين ضاز ؾوب

ؾين ٍ وبثل ؾبٍُ

ؾين ٍ وبثل ّوساى

ؾين ٍوبثل يعز

ؾيويب

وبثل ثبذتط

وبثل ؾبٍُ

گطٍُ نٌؼتي پَيب

ؾين ٍ وبثل هؿيي

هؿجبض وبٍُ

اثْط

زًيبي هؽ وبقبى

ضؾب ذغَط قْطوطز

ؾيوجبف

ؾيوىَ

ؾين اذتط

ؾين تبة ؾپْط

ؾين ٍ وبثل اذتط

ؾين ٍ وبثل پيكطٍ يعز

ؾين ٍ وبثل قبّيي

ؾين ٍوبثل ضؾب

ؾين ٍوبثل يعز

ؾيوىبت

ؾيويب

نٌؼتي الىتطيىي ذطاؾبى

وبثل افك الجطظ

وبثل الجطظ

وبثل ثبذتط

وبثل هتبل

هؿجبض وبٍُ

ّوساى

تبثف تبثلَ

زًب تبثلَ

ًَ آٍضاى ثطق آضيب

تبثلَ  نٌؼت تَاى

گطٍُ  )تَؾؼِ پؿت ّبي ايطاى تطاًؿفَ

(ايطاى تطاًؿفَ

ًيطٍ ؾبحل ثَقْط

ؾين هؿي12

13

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

پؿت ووپىت

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

 هؼتجط ٍ  تبييسيِ ؾتبز ٍ عجك عطح هَضز تبييس قطوت تَظيغ ثطق

ثَقْط

11
ؾين آلَهيٌيَم فكبض ضؼيف 

لرت

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
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AB'ايطاى تطاًؿفَ ضي ثب والؼ تلفبت 

AB'ايطاى تطاًؿفَ وَقىي ثب والؼ تلفبت 

AB'ايطاى تطاًؿفَ ظًگبى ثب والؼ تلفبت 

Dongwoo

 ًيطٍ تطاًؽ

Young hwa

(ضضب تطاًؽ ٍضن)الىتطيه پػٍان آضيي

هگ الىتطيه

ًيطٍ تطاًؽ

ًَيي ّطيؽ پَيب

هگ الىتطيه

ًيطٍ تطاًؽ

ًَيي ّطيؽ پَيب

ABB

SAREL (  ًوبيٌسگي زًب تبثلَ قيطاظ)

اقٌبيسض

ظيوٌؽ

تًَع تبثلًَبم ؾبظًسُ

ٍ
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثتًيطٍ ؾبحل ثَقْط

تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثتنٌبيغ ثطلي ثَقْط

َّهي گؿتط زقتؿتبى*
زاضاي تبييسيِ هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد - تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ 

   هي ثبقس1394/08/01

تبثف تبثلَ
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت، وٌتطل ٍ پطٍؾؽ،حفبظت ٍ 

وٌتطل ًيطٍگبّي

تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثتتبثلَ نٌؼت تَاى

ًَ آٍضاى ثطق آضيب
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت، وٌتطل ٍ پطٍؾؽ،حفبظت ٍ 

وٌتطل ًيطٍگبّي

تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثتًَيي هجٌب

تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثتنٌبيغ ثطق ويْبى ًيطٍ

تبثلَ فكبض هتَؾظ

GISووپىت 

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

عجك عطح هَضز تبييس قطوت تَظيغ ثطق ثَقْط

تطاًؿفَض هبتَض14

16
تطاًؽ جطيبى فكبض ضؼيف

( CT )

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

18

(MOF)تطاًؽ اًساظُ گيطي  15

17

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

تطاًؽ جطيبى ٍ تطاًؽ ٍلتبغ 

فكبض هتَؾظ

( PT/CT )

تبثلَ فكبض ضؼيف19

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ  تبييسيِ ؾتبز ٍ

 زضجِ 45 تطاًؿفَضهبتَضّبي  اظ ًَع ّطهتيه  ٍيػُ زهبي وبضوطز 

ؾبًتيگطاز  تْيِ گطزز

 ثبقس ٍ زض ظهبى ًهت  گبضاًتي آى AB'والؼ تلفبت تطاًؿفَض هبتَض 

.حسالل يه ؾبل ظهبى زاقتِ ثبقس
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ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
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تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغتَليسي تبثلَ ّبي ثطق نٌؼتي ثْبزض

في آٍضاى نبًغ قطق
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت، وٌتطل ٍ پطٍؾؽ،حفبظت ٍ 

وٌتطل ًيطٍگبّي،فكبضضؼيف وكَيي

ًىب ًَيي
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت، وٌتطل ٍ پطٍؾؽ،حفبظت ٍ 

وٌتطل ًيطٍگبّي،فكبضضؼيف وكَيي

نٌبيغ ثطق هسضى
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت، وٌتطل ٍ پطٍؾؽ،حفبظت ٍ 

وٌتطل ًيطٍگبّي

تبهيي تبثلَ
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت، وٌتطل ٍ پطٍؾؽ،حفبظت ٍ 

وٌتطل ًيطٍگبّي،فكبضضؼيف وكَيي

تَليسي هٌْسؾي آقتيبى تبثلَ
تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت، وٌتطل ٍ پطٍؾؽ،حفبظت ٍ 

وٌتطل ًيطٍگبّي،فكبضضؼيف وكَيي

943قطوت تؼبًٍي پسيسُ گطٍُ *
زاضاي تبييسيِ هَلت يه -تبثلَ ؾٌجف ٍ تَظيغ، فكبضضؼيف ثبثت 

   هي ثبقس1394/08/01ؾبلِ اظ تبضيد 

ABB

  اقٌبيسض فطاًؿِ

ظيوٌؽ

ABB

ظيوٌؽ

 اقٌبيسض فطاًؿِ

ENTEC (  وطُ جٌَثي)

TAVRIDA

ABB

ENTEC

NBPًيطٍ ؾبحل ثَقْط ثب هبضن * 

SAREL

آضا ًيطٍ ؾپبّبى

تَؼ ًيطٍ

آضا ًيطٍ ؾپبّبى

تَؼ ًيطٍ

آشض الىتطيه

آضا ًيطٍ ؾپبّبى

24
SF6ؾىؿيًَط  

قجىِ َّايي

زيػًىتَض ذالء
اظ ًَع هَتَضزاض ثب لبثليت اتَهبؾيَى

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

تبثلَ فكبض ضؼيف وبهپَظيت20

25
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

وبت اٍت تيغِ اي

پليوطي

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ 

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
فيَظوبت اٍت پليوطي26

عجك عطح هَضز تبييس قطوت تَظيغ ثطق ثَقْطًيپىَ

22

 تبثلَييSF6زيػًىتَض 

اظ ًَع هَتَضزاض ثب لبثليت اتَهبؾيَى

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

فيَظ ليٌگ27

19

21

تبثلَ فكبض ضؼيف

ضيىلَظض ذال23
 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجطٍ تبييسيِ ؾتبز

ثب تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
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 قطوت ًيطٍ ؾبحل ثَقْط زاضاي تبييسيِ NBPؾىؿيًَط هبضن *

. هي ثبقس1395/07/01هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد 

اظ ًَع هَتَضزاض ثب لبثليت اتَهبؾيَى

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ 

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
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(هرهَل اؾتبى ثَقْط  )پبضؼ 

تَؼ

(تطويِ  )پَليپبض 

Tri-Delta (  آلوبى)

Merlin Gerin

Nortroll 110µ

هكْس تسثيط

sepamضلِ 

micomضلِ 

vampضلِ 

ّويبى في

     ّيًَسا

 LS ,  LG  (  وطُ جٌَثي)

ABB

CHINT

DELIXI

پبضؼ  )نٌبيغ الىتطيىي پبضؼ حفبػ*

(فبًبل

تطاظاوي غاپي

(غاپي  )فَجي الىتطيه 

ETI (ايؿتب تَاى نٌؼت  )

MP(هبز الىتطيه  )

انفْبى وليس

پيچبظ الىتطيه يعز

پيچبظ تبثبى

ظاٍيط

نفسض ؾبؾبًي

فيَظ نٌؼت

MP هبزالىتطيه 

ETI (ايؿتب تَاى نٌؼت  )

انفْبى وليس

پيچبظالىتطيه يعز

نفسض ؾبؾبًي

فيَظ نٌؼت هكْس

ثب ضوبًتٌبهِ ٍ َّلَگطام آضيب تىؿبى

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط  تبييسيِ ؾتبز

قطوت پبضؼ فبًبل ٍ ًوبيٌسگي فطٍقگبُ ًَيي نٌؼت  قْط ثطاظجبى زاضاي   *

   هي ثبقس1394/08/01تبييسيِ هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد 

ثطلگيط پليوطي28

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ 

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ثب گبضاًتي ًيطٍ تَاى آضهبى

ثب گبضاًتي ثْيي تجطثِ

(ته حلمِ )پليوطي اليبفساض 

(ته حلمِ  )پليوطي اليبفساض 

(ته حلمِ  )اظ ًَع ضظيٌي 

(ته حلمِ  )پليوطي اليبفساض 

(ته حلمِ  )پليوطي اليبفساض 

31

وليس اتَهبتيه 

(لبثل تٌظين ٍ ثبثت)

وليِ وليسّب ثبيس زاضاي ضًج 

 زضجِ ثبقٌس50حطاضتي 

ثب ضوبًتٌبهِ ٍ َّلَگطام آضيبى ًيطٍ ضاي

ثب ضوبًتٌبهِ ٍ َّلَگطام پبضؼ ًيطٍؾبى

ثب ضوبًتٌبهِ ٍ َّلَگطام ًيىؿبى الىتطيه

33

(ته حلمِ  )پليوطي اليبفساض 

فيَظ وبضزي
 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ 

ًوبيٌسگي هؼتجط  ٍ  تبييسيِ ؾتبز

پبيِ فيَظوبضزي32

(ته حلمِ  )اظًَع چيٌي 

(ته حلمِ )پليوطي اليبفساض 

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ضلِ ثبًَي30ِ
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

29
آقىبض ؾبظ ذغب

fault indicator
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41ٍيطايف  :  قوبضُ هسضن  

 AEG  (تَؼ فيَظ  )  آلوبى

CHINT

DELIXI

Deopke

F&G

ET Iايؿتب تَاى نٌؼت 

LSوطُ جٌَثي 

(فطاًؿِ  )لگطاًس 

ّيًَسا

پبضؼ  )نٌبيغ الىتطيىي پبضؼ حفبػ*

(فبًبل
(  PTEC)پبضؼ تىٌَلَغي

زضٍز وليس

ؾيوىبته

ًيطٍ تجْيع ثطق پبضؾِ

DONG WOO (وطُ جٌَثي  )*

الىتطٍ ججبل

پيچبظ

نسف گؿتط ظًجبى

هبًِ

همطُ ؾبظي ايطاى

ثْيي تجطثِ

زضٍز وليس

ؾيوىبته

آضيي هفهل

ًيطٍ گؿتطاى ثطق يىتب

چؿت وبض

زاًف اتهبل

قبّيي هفهل

اضتجبعبت پبضؾيبى تجْيع

آلسا

پَيب ًيطٍ

تبثبى گؿتط پَيب

تبوَ

ؾبذت ًيطٍ

فطآٍضزُ ؾبظاى قبيبى

لَي ؾبظ ًيطٍ

(گبلَاًيعُ گطم ًَيي قيطاظ  )

34

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

( ثب َّلگطام پبضؼ ًيطٍؾبى هَضز تبييس اؾت LSوطُ جٌَثي )

36

 فيَظ هيٌيبتَضي

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

( NBPًوبيٌسگي هبضن ّبي ضيىن ، يطٍهَلس ، وَپط انلي ٍ هبضن  )

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

 ويلَ ٍلت هَضز تبييس اؾت20فمظ اظ ًَع وككي *

قطوت پبضؼ فبًبل ٍ ًوبيٌسگي فطٍقگبُ ًَيي نٌؼت  قْط ثطاظجبى زاضاي *

   هي ثبقس1394/08/01تبييسيِ هَلت يه ؾبلِ اظ تبضيد 

همطُ پليوطي35

.وليِ همطُ ّب العاهبً ثبيس ثب تبييس ًمكِ فٌي اظ ؾتبز ذطيس نَضت گيطز 

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط

ذهَنب ًبم ؾبظًسُ ، )زضج وس هكرهِ ثط ضٍي چتطن همطُ ّب يبثسًِ )

(العاهي اؾت ... تبضيد تَليس ، ؾطيبل ٍ

38

/ يطاق آالت ذغَط َّايي 

اًَاع پيچ ٍ هْطُ

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

زضج ػالهت ًَيي قيطاظ ثط ضٍي وليِ يطاق آالت ايي قطوت العاهي  )

(اؾت 

هفهل- ؾطوبثل 

حطاضتي- ؾطز 

39

همطُ فكبض ضؼيف

 ٍ همطُ هْبض

37
اؾپيؿط

 فكبض هتَؾظ ٍ فكبض ضؼيف

ثب تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز
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هبظيبض نٌؼت

ًَضتبة تَاى

يطاق آٍضاى پَيب

تَاى گطاى پَالزيي ثطق پبضؼ

يطاق ًيطٍي قبيبى

(الىتطٍ ًيطٍ تبثبى وٌتطل  )ًتىَ 

پبؾبضگبز

زاًَة

ضّكبز

هبًب ًيطٍ

يطاق گؿتط قجىِ

41
يطاق ٍ تجْيعات

ّبزي ضٍوف زاض
آضاز وبٍـ پي

اضتجبعبت پبضؾيبى تجْيع

تبوَ

لَي ؾبظ ًيطٍ

پَيب ًيطٍ

ًَآٍضاى يسن

ًَضتبة تَاى

اضتجبعبت پبضؾيبى تجْيع

پبضچيي

پَيب ًيطٍ

فطآٍضزُ ؾبظاى قبّيي پبضؼ

اضتجبعبت پبضؾيبى تجْيع

زاًف اتهبل وبثل

قبّيي هفهل

تبوَ

ولَتِ

تبوَ

اضتجبعبت پبضؾيبى تجْيع

زاًف اتهبل وبثل

انفْبى آلَهيي

جبض

قت فطٍظ

فجط

ولَتِ ًَض

گل ًَض

 اظ ًَع قوكي ثبقس

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

45
وبثلكَ ثي هتبل

(  DTL - 2 )هسل 

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

/ يطاق آالت ذغَط َّايي 

اًَاع پيچ ٍ هْطُ

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

زضج ػالهت ًَيي قيطاظ ثط ضٍي وليِ يطاق آالت ايي قطوت العاهي  )

(اؾت 

ثب تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

39

يطاق آالت وبثل ذَزًگْساض

42

40

 اظ ًَع قوكي ثبقس

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

وبثلك44َ
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ولوپ آلَهيٌيَم

چطاؽ ذيبثبًي46

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

(وليِ چطاغْب فمظ ثب ثسًِ زايىبؾت ٍ حجبة اظ ًَع ؾىَضيت هحسة  )

وبًىتَض/ ولوپ هؿي43
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(پبضؼ  )قْبة تَقِ *

فيليپؽ

ًَض افكبى

ًَض ؾطام پَيب

آضـ تطاًؽ

پطتَ ذبظى

ضاهب الىتطيه

ضّكبز

آتكىبض

آضا الىتطًٍيه

ضّكبز

قيَا اهَاج

LS  (وطُ جٌَثي  ) 

AEG  (آلوبى  )

ظيوٌؽ آلوبى

(وطُ جٌَثي  )ّيًَسا 

DELIXI

CHINT*

(غاپي  )فَجي الىتطيه 

ENTESِتطوي 

Theben (  آلوبى)

(آلوبى  )َّگَهَلط 

آضا الىتطًٍيه

پطتَ ذبظى

ضؾب ذبظى

ضّكبز

قيَا اهَاج

پطتَ ذبظى

ضّكبز

نجبذبظى

فطاوَُ

ًيطٍ تطاًؽذبظى فكبض هتَؾظ55

(پبزضػس  )الؿتط 

الىتطًٍيه افعاض آظهب

اهپي

ثْيٌِ ؾبظاى عَؼ

وٌتَض ؾبظي ايطاى

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ

تبييسيِ ؾتبز

الهپ گبظي

وٌتبوتَض50

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ 

ًوبيٌسگي هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

 94/08/01 زاضاي تبييسيِ ؾِ هبِّ اظ تبضيد CHINTوٌتبوتَض هبضن * 

هي ثبقس

ؾبػت ًجَهي51

DTR-10-C1هسل 

Selekta 170 top2هسل 

 ٍات ثسٍى ايگٌبتَض هَضز تبييس ًوي ثبقس110الهپ قْبة تَقِ ًَع *47

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

48

49
ايگيٌتَض

(ؾِ ؾيوِ  )

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

     وٌتَض زيجيتبلي
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

sul 181هسل  (آلوبى  ) Thebenؾبػت فطهبى52

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

56

ثب تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ذبظى فكبض ضؼيف54

ذبظى ضٍقٌبيي53
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

 ثبالؾت چطاؽ
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پبز ضػس

تَؼ ًيطٍ

پلوپ نٌؼت وبضا

ًيطٍ آفطيي انفْبى

پبزالىتطيه

ضػس

اضم قيوي

قطوت ًفت ضي ؾبى

تجْيع ًيطٍي ظًگبى

 زض هَضز ؾبظًسگبى ؾتبضُ زاض ثِ ؾتَى تَضيحبت تَجِ قَز

تطهيٌبل59
ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي 

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

58

جْت وليِ تبثلَّب ، ؾىؿيًَطّب ، وٌتَضّب ،وليسّبي لسضت ٍ تبثلَّبي ووپىت ٍ وليِ تجْيعات هكبثِ اضائِ زؾتَضالؼول ًهت ، تؼويط ٍ ًگْساضي

.ثِ ظثبى فبضؾي العاهي هي ثبقس 

.وليِ تجْيعات زاضاي لبثليت اتَهبؾيَى ثبيس پؽ اظ تبييس گطٍُ ضٍليبغ تْيِ ٍ پؽ اظ تبييس ايكبى ًهت گطزًس 

ضٍغي تطاًؽ60

پبيِ وٌتَض ثبوبليتي

قطوتْبيي وِ زض هٌبلهبت ثطگعاض قسُ تَؾظ قطوت تَظيغ ًيطٍي ثطق ثَقْط ثِ ػٌَاى ثطًسُ هؼطفي هي گطزًس ثبيس ًؿجت ثِ تْيِ وليِ تجْيعات هغبثك 

ًيبظ اؾت تب هطاتت ثِ نَضت وتجي ثِ اعالع هكبٍض ثطؾس ٍ ... ػطضِ ٍ , زض نَضت ّطگًَِ هحسٍزيت تَليس . ليؿت اػالم قسُ زض اؾٌبز هٌبلهِ السام ًوبيٌس 

.فمظ پؽ اظ تهَيت وتجي هكبٍض السام ثِ تْيِ ًوبيٌس 

 ثب اضائِ تؿت قيت هؼتجط اظ آظهبيكگبّْبي زاذلي ٍ ذطيس اظ ًوبيٌسگي

هؼتجط ٍ تبييسيِ ؾتبز

ثب ّوبٌّگي ٍاحس هكتطويي ؾتبز ذطيس نَضت پصيطزپلوپ وٌتَض

57

. وليِ تجْيعات يبز قسُ ثبيس پؽ اظ ذطيس تَؾظ وبضقٌبؾبى فٌي پيوبًىبضاى ثطضؾي قسُ ٍ فمظ پؽ اظ هغبثمت ثب اؾتبًساضز اجبظُ ًهت ذَاٌّس زاقت 

.ثسيْي اؾت ، ليؿت اضائِ قسُ نطفب ثِ هٌعلِ تبييس ولي تَليس وٌٌسُ يب اضائِ وٌٌسُ هي ثبقس ٍ ثِ ّيچ ٍجِ ثِ هٌعلِ تبييس ويفيت وليِ هحهَالت ًوي ثبقس 





























تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

فرآورده سازان شایان

یراق نیروي شایان

برق صنعت ساالر

تابان گستر پویا

قوي ساز نیرو

فقط میله و صفحه ارت فوالدي گالوانیزه گرمکاهنگان مهر

سازه توان

مازیار صنعت بابل

آریا قطعه اراك

تعاونی الکتروبرق نیرو فارس

صنایع برق و تجهیزات پارسه

گالوانیزه گرم نوین شیراز

یراق گستر آکام

آرا

آتش کار

رهشاد

بهنوران افروز

شیوا امواج

آژیراك (کیهان)

نوید نیرو

راما

آرش

آژیراك (کیهان)

پارس

برق گیرتوس

Cooper (دانش اتصال کابل DEC)

سیمکاتک

 خزر برق ساحل

زرکشان

پالن راه

مازیار صنعت

سراگستر منفرد

بتونساز خزر

شاهدژ نیروي ساحل

آلفا صنعت پارس (آلفا بتن)

ابنیه پایه گستر

ارکان پایه بتن

حیدر عمران خزر

تیرساز نیروي غرب

5

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

دفتر مهندسی و نظارتصفحه 1 از11

فشار ضعیف باالست و چک

ردیف

فشار متوسط

پایه بتنی
فشار ضعیف / فشار 

متوسط

3

4
پلیمري، 24 کیلوولت، جریان تخلیه 10 کیلو آمپر، با فاصله خزشی حداقل 600 

میلیمتر، به همراه دیسکانکتور و براکت نصب
برق گیر

فشار ضعیف استارتر

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

2

کل آهن آالت می بایست مبتنی بر نقشه و مشخصات مورد تایید شرکت توزیع نیروي 

برق استان گیالن بوده و نام یا آرم تجاري شرکت سازنده بر روي قطعه به صورت لیزري 

حک شده باشد

فشار ضعیف / فشار 

متوسط
آهن آالت 1

از نوع سه سیمه ایمپوز

سیم پیچ مسی



تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

شایان

آرم

برق صنعت ساالر

نور صنعت

مازیار صنعت

صنعت برق ساالر

صنعتی شبکه

فرآورده سازان شایان

یراق نیروي شایان

مازیار صنعت

تابان گستر پویا

آکان

کاهنگان مهر

پتونیا

ایران ترانسفو زنگان

ترانسفورماتورسازي کوشکن

ترانسفورماتورسازي صنعت ري

تا ظرفیت 400 کیلوولت آمپرنیرو ترانسفو

مگ الکتریک

رضا ترانس (الکتروپژواك آرین )

هریس

مگ الکتریک

نیرو ترانس

رضا ترانس (الکتروپژواك آرین )

35 ، 50 و 70 وات (مدل G02 و G26) و 150 و 250 وات (مدل G25)گلنور

اصفهان آلومین (تک نور )
35 ، 50 و 70 وات (مدل قمر از نوع جدید با رفلکتور چسبیده به حباب) و 

150 و 250 وات (مدل بدر)

پاالیش نیرو

 فراکوه

رسا خازن

پرتو خازن

رهشاد

صباخازن

لیفاسا صنعت

Teben

شیوا امواج

بهار نیرو سپاهان

خازن13

فشار ضعیف با باالست مسی چراغ الك پشتی

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور جریان10

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

فشار ضعیف

AB' حداکثر سطح تلفات مجاز 9

مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري

فشار ضعیف / فشار 

متوسط

11

فشار ضعیف

12

فشار متوسط

پایه روشنایی

فشار متوسط

تجهیزات سیستم ارتینگ

صفحه 2 از11

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

8

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري

فشار ضعیف

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

دفتر مهندسی و نظارت

7

6

ردیف

فشار متوسط ترانسفورماتور جریان و ولتاژ

پایه فلزي

فشار ضعیفساعت نجومی14



تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

٣M

( elcon ) شاهین مفصل

(Raychem) پارس جلفا

(PMA) پارس مفصل آسیا

( Hongshang  ) آرین مفصل

سکشن ( جدا کننده تیغه 

اي )
فشار متوسط

400 آمپري، سرامیکی با فاصله خزشی حداقل 440 میلی متر یا کامپوزیتی با فاصله 

خزشی حداقل 840 میلیمتر
آرانیروسپاهان

پیروزي طبیعت سپنتا

سازه هاي بتونی صولت

ETI

پیچاز

صفدر ساسانی

فیوز صنعت

P&F (پارس فانال) پارس حفاظ

ETI

پیچاز

آرانیرو سپاهان

دالمن

اصفهان فشار قوي

بهین تجربه

توسعه برق ایران

ولتا کابل کرمان

تهران سیمین فر

آذر تبریز

سیم و کابل فروزان یزد

گروه صنعتی افق البرز

سیمند کابل ابهر

سیستم کوثر سپاهان (اختر کابل)

کاوه تک

سیم و کابل سهند

نیرو کابل

سیم پود تهران

سیم و کابل پیشرو رفسنجان

کابل صائب

الوان زنجان

کارخانجات تولیدي فروزنده

تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

کابلهاي تخصصی شیراز(کات کابل)

فشار ضعیف/فشار متوسط 15

18

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

صفحه 3 از11

ردیف

سرکابل و مفصل

سرپیچی با قابلیت اتصال به میله کوتاه کننده قوس

                                     NAYY و NYY کابل                                      

KV 0.6/1 ولتاژ    
فشار ضعیف کابل

17

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

-

دفتر مهندسی و نظارت

صفحه 4 از11

فشار متوسط

20

22

دفتر مهندسی و نظارت

کابل فوالدي

فشار متوسطفیوز لینک

21

سکوي بتنی

داراي درپوش آلومینیومی و نشانگر عملکرد رنگی

فیوز فشنگی و پایه آن

فشار ضعیف

19

16

فیوز چاقویی و پایه آن

فشار ضعیف

ردیف



هادي برق طبرستان

سیم و کابل متال

سیم و کابل گل مازندران

سیمیا

شهاب جم

آیدا کابل خراسان

اسپادان بهسیم

سیم و کابل مغان

لیاء قزوین

سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان

سیم و کابل مشهد

سیم و کابل شیرکوه

سیم و کابل تبریز هادي

زرسیم

هادي برق

سیم و کابل ستاره یزد

کاویان سیم بیهق

سیم و کابل آرین ابهر

کارخانجات کابلسازي ایران

کابل البرز

سیمکو

راجین کابل پارسیان

سیما قدس

سیم و کابل همدان

صنایع شایان سیمکات

سیم و کابل یزد

سیم و کابل سمنان

سیم و کابل تبریز (سیمکات)

سازه هاي نوین بتنی تبریز

سیم تاب سپهر

زرکابل کرمان

آلوم کابل کاوه

تک کابل

رسانا کابل

کابل سینا

سیمباف

سیم و کابل شاهین

سپهر البرز

تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

البرز

سیمکو

یزد

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

دفتر مهندسی و نظارت صفحه 5 از11

                   (PVC عایق و روکش) NAYY و NYY کابل                            

KV 0.6/1 ولتاژ      
فشار ضعیف

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

ردیف

کابل (ادامه از صفحه قبل) 22



ابهر

کابلسازي ایران

افق البرز

سیم و کابل مغان

سیم و کابل متال

ولتا کابل کرمان

سیم و کابل فروزان یزد

سیستم کوثر سپاهان (اختر کابل)

سیم پود تهران

سیم و کابل پیشرو رفسنجان

توسعه برق ایران

آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)

سیم و کابل مشهد

جهان نیروي تک

کارخانجات کابلسازي ایران

کابل البرز

سیمکو

سیم و کابل همدان

گروه کارخانجات شهید قندي

صنایع شایان سیمکان

سیم و کابل یزد

سیمکان فارس

سیم و کابل تبریز (سیمکات)

سیم تاب سپهر

شهاب جم

سیم راد سما

سیم و کابل مغان

سیمیا

سازه هاي نوین بتنی تبریز

آلوم کابل کاوه

کیان کابل یزد

سیم و کابل باختر

دانش اتصال کابل

شاهین مفصل

مانا نیرو

بهناد پارسیان

کلوته

مازیار صنعت

پیشگام الکتریک یزد

تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

دانش اتصال کابل

شاهین مفصل

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري بر روي قطعهکابلشو25

دفتر مهندسی و نظارت

فشار متوسط

و کابلشوي بی متال 

کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع نول و مسنجر مجزا

فشار ضعیف / فشار 

متوسط

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

فشار ضعیف / فشار 

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

23

صفحه 6 از11

فشار ضعیف / فشار 

متوسط

کابل

ردیف

آرموردار

کابل خودنگهدار 24



مانا نیرو

قوي ساز نیرو

کاهنگان مهر

آرانیروسپاهان

دالمن

تابان نیرو

سامانه هاي نوین افرا

آرانیروسپاهان

(Raychem) کاور بوشینگ فشار متوسط و کاور برقگیرپارس جلفا

(elcon) کاور بوشینگ فشار متوسط و کاور برقگیرشاهین مفصل

(kbs)کیان بسپار صفاهان
کاور بوشینگ فشار متوسط Type B، کاور جرقه گیر، کاور برقگیر نوع 

سیلیکونی، کاور کات اوت فیوز

کاور بوشینگ فشار متوسط، کاور جرقه گیر و کاور برقگیرامید فیوز

دانش اتصال کابل

شاهین مفصل

بهین تجربه

قوي ساز نیرو

رهشاد

تاکو

قوي ساز نیرو

ارتباطات پارسیان تجهیز

دانش اتصال کابل

شاهین مفصل

بهین تجربه

قوي ساز نیرو

(ETI) ایستا توان صنعت

P&F (پارس فانال) پارس حفاظ

(P.tec) (پارس تکنولوژي) نو آوران صنعت برق

(DET) دریا الکترو تجهیز مازندران

(RAAD) رعد

(CANEL) لنان ماد صنعت و تجارت

Chint Electricتوسط شرکت چیره نیرو توان عرضه می شود

LSتوسط شرکت پارس نیرو سان عرضه می شود

(Schwan با عالمت تجاری) Gaciaتوسط شرکت آرمان سرنا عرضه می شود

(AEG) توس فیوز

himel توسط شرکت آماد برق سپهر عرضه می شود

F&G ایران (پاد رعد)

تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

ABB 

ردیف

کلمپ فول بی متال31

دفتر مهندسی و نظارت

کلمپ بی متال جوش 

اصطکاکی

کابلشوي بی متال DTL1 و 

DTL2
مشخصات و آرم شرکت تأمین کننده به صورت حک لیزري بر روي قطعه

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

26

                آلومینیوم اکسترود در یک سایز 120-16 میلیمتر مربع              

مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري بر روي قطعه

فشار ضعیف / فشار 

متوسط

فشار ضعیف / فشار 

متوسط

بدنه کامپوزیتی با فاصله خزشی حداقل 840 میلیمتر و 14 چترکه و داراي میله ي 

کوتاه کننده قوس

فشار متوسط

28

                          بدنه از جنس آلیاژ آلومینیوم اکسترود قلع اندود شده                

                            در دو سایز 95-6  و 240-10 (یا 50-185)                      

مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري بر روي قطعه

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

صفحه 7 از11

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

کاور

فشار ضعیف / فشار 

متوسط

کات اوت فیوز 27

فشار متوسط

فشار ضعیف

29
کلمپ انشعاب آلومینیومی 

دو پیچه

30
                                  سایز 120-16 میلیمتر مربع                                

مشخصات و آرم شرکت تأمین کننده به صورت حک لیزري بر روي قطعه

بدنه سرامیکی با فاصله خزشی حداقل 440 میلی متر، 100 آمپري و داراي میله ي 

کوتاه کننده قوس

با قدرت قطع حداقل 6 کیلو آمپر فشار ضعیف کلید مینیاتوري 32



Terasaki

LG(LS) 

OEZ 

   Merlin Gerin(Schneider)

CHINT

Unelec

Dorman Smith

FEDERAL 

Delixi Doepke

P&F (پارس فانال) پارس حفاظ

GE (فارسیان)

(P.tec) (پارس تکنولوژي) نو آوران صنعت برق

(Shihlin شیلین الکتریک) نیرو پرداز

 Hyundai

پیچاز

زاویر

اصفهان کلید

پیچاز تابان یزد

ABB 

Siemens

   Merlin Gerin(Schneider)

LG(LS) 

Iran Contactor 

 Hyundai

Delixi Doepke

MOELLER

FEDERAL

 CHINT

P&F (پارس فانال) پارس حفاظ

(Shihlin شیلین الکتریک) نیرو پرداز

نور افشان

شهاب توشه

نورصرام پویا

المپ نور

شاهین مفصل

(EPT) ارتباطات پارسیان تجهیز

تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

مقره سازي ایران

صدف گستر زنگان

مانه پرتو

فشار ضعیف کلید فیوز 34

فشار ضعیفالمپ گازي

کنتاکتور 35

فشار ضعیف

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

63 A - AC1 فشار ضعیف

دفتر مهندسی و نظارت

مانشون37

ردیف

فشار متوسط

صفحه 8 از11

بوش اسپیالیس کششی آلومینیوم با مغزي فوالد یه همراه گریس و درپوش

چرخی دو شیاره سرامیکی

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

36

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

فشار ضعیف

کلید اتوماتیک 33



مقره بشقابی شیشھ ای ٧٠ کیلونیوتن با فاصلھ خزشی ٣٢٠ میلی پارس مقرهمقره بشقابی شیشه اي
(U70BL مدل)متر

480mm مقره سازي ایرانمقره سوزنی سرامیکی یکپارچه با حداقل فاصله خزشی
مقره سوزنی سرامیکی یکپارچھ ١٣.۶KN ،  با  فاصلھ خزشی 

۴٨٠mm (کد 0450)

مقره کامپوزیتی اتکایی خط با تحمل بار خمشی 8 کیلونیوتن و فاصله 

834mm خزشی

مقره کامپوزیتی آویزي/کششی ، 70 کیلونیوتن، 7 چترکه و فاصله 

790mm خزشی

مانه پرتو
مقره کامپوزیتی آویزي/کششی ، 70 کیلونیوتن، 9 چترکه و با فاصله 

(CAT-K2420AA مدل) 750mm خزشی

مقره کامپوزیتی آویزی/کششی ، ٧٠ کیلونیوتن و فاصلھ خزشی 
(S/800/9 مدل) ٨٠٠mm

مقره کامپوزیتی آویزی/کششی ، ٧٠ کیلونیوتن و فاصلھ خزشی 
(S/670/7 مدل) ۶٧٠mm

مقره کامپوزیتی اتکایی خط با تحمل بار خمشی ٧ کیلونیوتن (مدل 
(P/730/5

مقره کامپوزیتی اتکایی خط با تحمل بار خمشی ٧.۵ کیلونیوتن، 
فاصلھ خزشی۶٢٠mm و ارتفاع ٢٧٣mm (مدل 

(NPN07.5XM05SO-000

مقره کامپوزیتی اتکایی خط با تحمل بار خمشی ۶.۵ کیلونیوتن، 
فاصلھ خزشی٨۵٠mm و ارتفاع ٣٣١mm (مدل 

(NPN06.5XM07SO-000

مقره کامپوزیتی آویزی/کششی ، ٧٠ کیلونیوتن، ٨ چترکھ، فاصلھ سامانه هاي نوین افرا
(AFRA DS-28 مدل) ۵٣۵.۴١mm ٨۵٣ و طولmm خزشی

پلیمر عایق اسپادانا
مقره کامپوزیتی آویزي/کششی ، 70 کیلونیوتن، 7 چترکه، فاصله 

Tongue-Clevis 736 و یراق هايmm خزشی

مقره کامپوزیتی آویزي/کششی ، 70 کیلونیوتن، 6 چترکه، فاصله 

Tongue-Clevis 600 و یراق هايmm خزشی

مقره کامپوزیتی اتکایی خط با تحمل بار خمشی 5 کیلونیوتن، 5چترکه 

620mmو  فاصله خزشی

مقره کامپوزیتی آویزي/کششی ، 70 کیلونیوتن، 6 چترکه و با فاصله 

433mm 680 و طولmm خزشی

مقره کامپوزیتی اتکایی خط

مقره کامپوزیتی اتکایی خطصفدر ساسانی

مقره کامپوزیتی اتکایی خط با تحمل بار خمشی 6.5 کیلونیوتن، 

655mm7چترکه و  فاصله خزشی

مقره کامپوزیتی آویزي/کششی ، 70 کیلونیوتن، 9 چترکه و با فاصله 

440mm 750 و طولmm خزشی

مقره کامپوزیتی اتکایی خط

مقره کامپوزیتی آویزي/کششی

مقره38

نیرو تجهیز برق پارسه

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

عایق گستر نیرو

فشار متوسط

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

  مقره کامپوزیتی اتکایی خط با حداقل قدرت مکانیکی خمشی 7-5 کیلونیوتن    مقره 

کامپوزیتی آویزي/کششی با حداقل قدرت مکانیکی کششی 70 کیلونیوتن  حداقل فاصله 

600mm خزشی

تابان نیرو

درود کلید برق

بشل عایق

سیمکاتک

تولیدي بسپار سازه الوند

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.



تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

مقره سازي ایران

پرشین سوییچ

تابش ترانسفورماتور

کویر سوییچ

پیچاز

آریا کابل فدك

آلومتک

پارس نما

پویا غرب

رسانا خطوط شهرکرد

سازه هاي نوین بتنی تبریز

سیم نور پویا

سیم نور یزدان

سیم و کابل رسا

سیم و کابل تبریز (سیمکات)

صنایع کابل کاشان

مدرن هراز آمل

جهان نیروي تک

آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)

توسعه برق ایران

سیم راد سما

سیم و کابل فروزان یزد

پارسیان زاگرس

کابل و هادي کاج

آلومینیوم کوهرنگ زاگرس

شهاب جم
سیم تاب سپهر

آلوم کابل کاوه

صنایع کابل گهر زاگرس

سیمیا

سیم و کابل باختر

سیم و کابل همدان

سیستم کوثر سپاهان (اختر کابل)

آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)
سیم راد سما

آلوم کابل کاوه

سیم تاب سپهر

سیم و کابل پیشرو رفسنجان

سازه هاي نوین بتنی تبریز

صنایع کابل گهر زاگرس

کیان کابل یزد

سیستم کوثر سپاهان (اختر کابل)

38

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

صفحه 9 از11

ردیف

40

فشار متوسط 39

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

دفتر مهندسی و نظارت

هادي آلومینیوم-فوالد 

(ACSR)

فشار متوسط
هادي روکشدار (CC و 

(CCT

فشار ضعیف / فشار 

متوسط
مقره تابلویی ( نگهدارنده ) مقره (ادامه از صفحه قبل)



تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

آلومتک

آلوم کابل کاوه

سیم و کابل همدان

شرکت تولیدي دنیاي مس کاشان

صنایع کابل کاشان

سیم و کابل رسا

رسانا خطوط شهرکرد

سیم و کابل سمنان

سیم و کابل تبریز (سیمکات)

سازه هاي نوین بتنی تبریز

سیم تاب سپهر

شهاب جم

آریا مس البرز

تهران سیمین فر

فرآورده سازان شایان

یراق نیروي شایان

قوي ساز نیرو

یراق آوران پویا

کلمپ کششی آلومینیومیخزر گستر قائم شهر

 مازیار صنعت بابل

آراد کاوش پیمشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجستهفشار متوسطیراق آالت هادي روکشدار

Enstoداراي تأییدیه توانیر

داراي تأییدیه توانیررهشاد

داراي تأییدیه توانیربهین تجربه

(NGE) داراي تأییدیه توانیرنورگستر عماد

(Netco نتکو) داراي تأییدیه توانیرنیرو تابان کنترل

داراي تأییدیه توانیرپاسارگاد

داراي تأییدیه توانیرقوي ساز نیرو

Ensto

پاسارگاد

Ensto

(RDC) رهشاد

(BBT) بهین تجربه

(Netco نتکو) نیرو تابان کنترل

پاسارگاد

افق گستران نور

مانا نیرو

(NGE) نورگستر عماد

44

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

فشار ضعیف
               مخصوص مسنجر فوالدي روکش دار 25-16 میلیمتر مربع                     

 مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجسته

45

یراق 

آالت 

کابل 

خودن

گهدار

کلمپ میانی کابل 

خودنگهدار

فشار ضعیفهادي مسی

فشار متوسط

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

کلمپ میانی کابل 

خودنگهدار

یراق آالت شبکه43
فشار ضعیف / فشار 

متوسط
  مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري بر روي قطعه

لیست سازندگان و تأمین کنندگان تأیید صالحیت شده تجهیزات کثیرالمصرف توزیع برق استان گیالن (تاریخ به روز رسانی 94/08/23)

صفحه 10 از11

                     مخصوص مسنجر روکش دار 70-35 میلیمتر مربع                        

 داراي دو عدد تسمه آویز نگهدارنده کابل از جنس آلومینیوم همراه با روکش     

مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجسته

ردیف

دفتر مهندسی و نظارت

41

هادي تمام آلومینیومی و 

تمام آلومینیوم آلیاژي 

(AAAC و  AAC)

فشار متوسط

                         در دو نوع گوه اي و سه پیچه مورد تأیید می باشد                     

                   مخصوص مسنجر فوالدي روکش دار 25-16 میلیمتر مربع                 

                                     بدنه کلمپ از جنس آلومینیوم                               

                                          گیره کلمپ از جنس پلی آمید                          

            در نوع گوه اي قالب کلمپ از آرماتور گالوانیزه گرم یا سیم بکسل از جنس 

                                                              (stainless steel)استیل زنگ نزن

                      مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجسته

فشار ضعیف
کلمپ انتهایی کابل 

خودنگهدار

42



تاریخ اعتبار : 1394/12/29

توضیحاتنام سازندهمشخصه عمومی/اطالعات فنیرده ولتاژنام تجهیز

Ensto

پاسارگاد

مانا نیرو

افق گستران نور

قوي ساز نیرو

EnstoSLIW 11.1 مدل

(RDC) رھشادmain 16-95/branch 1.5-10

EnstoSL 29.X مدل

(Netco نتکو) داراي تأییدیه توانیرنیرو تابان کنترل

(RDC) داراي تأییدیه توانیررھشاد

کانکتور مخصوص ارتباط 

کابل خودنگهدار به شبکه 

هوایی مسی

مدل EnstoSLIP 22.127فشار ضعیف

EnstoSLIP 22.1 مدل

(RDC) داراي تأییدیه توانیررھشاد

(BBT) داراي تأییدیه توانیربھین تجربھ

(Netco نتکو) داراي تأییدیه توانیرنیرو تابان کنترل

داراي تأییدیه توانیرقوي ساز نیرو

Ensto

(RDC) رھشاد

(Netco نتکو) نیرو تابان کنترل

پاسارگاد

(NGE) نورگستر عماد

مانا نیرو

قوي ساز نیرو

یراق 

آالت 

کابل 

خودن

گهدار(

ادامه 

از 

صفحه 

قبل)

کانکتور انشعاب روشنایی 

کابل خودنگهدار
مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجستهفشار ضعیف

فشار ضعیفمفصل و درپوش انتهایی

کانکتور تبدیلی 1به4 

مخصوص انشعاب مشترکین
فشار ضعیف

            بدنه کانکتور از جنس آلیاژ آلومینیوم مقاوم به خوردگی با پوشش قلع                  

مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجسته

ردیف

کانکتور ارتباط خط کابل 

خودنگهدار (کابل به کابل)
فشار ضعیف

                                       تیغه برنجی قلع اندود                                        

                           پیچ و مهره سربر گالوانیزه گرم یا داکرومت                           

    مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجسته

کلمپ انتهایی کابل 

خودنگهدار
فشار متوسط

                      مخصوص مسنجر روکش دار 70-35 میلیمتر مربع                       

                                 بدنه کلمپ از جنس آلومینیوم                                   

                                       گیره کلمپ از جنس پلی آمید                             

                                      قالب کلمپ از جنس آرماتور گالوانیزه گرم                 

              مشخصات و آرم سازنده به صورت حک لیزري یا برجسته
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دفتر مهندسی و نظارتصفحه 11 از11

توجه1- چون کاال توسط تولید کنندگان با کیفیت هاي مختلف تولید می گردد تامین کاال از لیست حاضر تضمین کننده تایید کاال توسط ناظرین شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن نیست و می بایست مطابق مشخصات مذکور در این لیست و سایر استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی 

از طرف دفتر مهندسی و نظارت باشد.

توجه2- سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزاتی که توسط شرکت توانیر بررسی صالحیت میشوند و داراي تاییدیه توانیر می باشند داراي شرایط ورود به لیست زیر بوده و در صورتی که نام آن ها در این لیست موجود نیست، سازنده یا تأمین کننده می تواند ضمن پیوست نمودن تاییدیه 

توانیر، درخواست اضافه شدن به لیست را ارائه نماید.



  ذربايجان شرقي آشركت توزيع نيروي برق 

  شده فهرست  سازندگان و تأمين كنندگان تأييد صالحيت 
  برق تجهيزات كثيرالمصرف توزيع

 30/12/96: تاريخ اعتبار               95/ 10/08ويرايش 

  :تصويب كننده   : تأييد كننده   :تهيه كننده     

  :مدير عامل   : معاونت برنامه ريزي و مهندسي  :دفترتحقيقات واستاندارد  :نام و سمت

  يوسف سرافراز   كريم روشن ميالني  حمد فرجيم                            حبيب بهبودي                :تاريخ و امضا ء

 1 صفحه    

  خازن                                                                              :تجھيزات / گروه اصلي كا�ي نام  -٢۴

  رديف
  نام سازنده

  )مارك(

  مشخصات و  زيرگروه تجهيز

اطالعات  

  فني 

  آدرس 

  
  تاريخ  تاييديه  شماره نمابر  شماره تلفن

  فشار

  متوسط

  فشار

  ضعيف

رساسپاهان (رساخازن  1-24

  )نور

    0312-5642717  شهرك صنعتي مورچه خورت  –اصفهان     ����  ����
  ت ت

  

 ���� ����  پرتوخازن  2-24
    ت ت  88882959  88882956- 8  ط دوم  -14پ  –كوچه يكم  –خ گاندي  –تهران   

 ���� ���� رهشاد  24- 3
    ت ت  88776071  88775253-7  ط اول -14پ  –كوچه يكم  –خ گاندي  –تهران   

    ت ت  88734370  88734371- 3  20شماره  16خ  -خ احمد قصير-تهران    ����  ���� كاپاسيتور پارس  4-24

 ���� ���� فراكوه  5-24
    ت ت   88618238  88618316-20  5خ مالصدرا خ شيخ بهائي كوچه كوليوند بن بست شبنم پالك -تهران  

 ���� ���� ليدن  6-24
    ت ت  0311-3353524  0311-3353524  121ميدان شهداء خ فروغي كوچه فدوسي پالك -اصفهان  

 ���� ���� )زيمنس(صبا خازن  7-24
 57انتهاي خ الوند نبش اهورا مـزدا سـاختمان    –ميدان ارژانتين  –تهران   

  14قديم پالك 

09121221962  88772067-021  
  ت ت 

  

 ���� ����  پااليش نيرو  8-24
    ت ت  021-66931850  021-66561172  ١٢ پالك -كوي باگهر -كوثر سوم-هران خيابان ستارخانت  

  

  

  

  

  

  ييديه توانيرأداراي ت: ت  ت

  ييديه توزيع آذربايجان شرقيأداراي ت: ت آ 

 













توضيحات شماره نمابر شماره تلفن آدرس تامين كننده كاال تامين كننده سازنده كاال رديف 

021-88882959 021-88882956-8 تهران- خيابان گاندي - كوچه يكم - پالك 15 - طبقه5 پرتو خازن يوچانگ تايوان و PKCپرتو خازن 1

021-88772067 021-88889013 تهران - خيابان الوند - پالك14جديد - طبقه4 - واحد15 صبا خازن EPCOSزيمنس آلمان 2

021-88369516 021-88369514
-66636700

تهران- سعادت آباد- بلوار دريا- پالك 52 كارخانه-  ابتداي بزرگراه فتح - شهرك صنعتي مهرآباد پااليش نيرو ليفاسا-ايكا ايتاليا 3

021-22704374 021-22704372-3 تهران- خيابان وليعصر- نرسيده به ميدان تجريش- پالك3047- طبقه11- واحد61 فراكو ايران فراكو -دوكاتي(ايتاليا)-هند 4

021-88734370 021-88734371-3 تهران- خيابان احمدقصير- خ شانزدهم - طبقه اول- شماره20 كاپاسيتور پارس PMC پارس كاپاسيتور 5

شركت توزيع نيروي برق استان فارس
معاونت برنامه ريزي و مهندسي

فهرست تامين كنندگان مورد تاييد جهت تامين كاالهاي توزيع برق
تاريخ آخرين بازنگري 93/3/12نام كاال : خازن فشارضعيف و فشارمتوسط



1

2

3

4

5

6

7

8

9





                            1:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

083-08334244913-34244911ا٘شٟبي آثبزا٘ی ٚ ٔؿىٗ- وطٔب٘كبٜایثبض وطٔب٘كبٜایطا1ٖ

084-08433422000-33333213ثبالسط اظ ٕٞیبضي قٟطزاضي ٞب- ثّٛاض خٙٛثی أبْ- ایالْسیطچٝ ثّٛن ایالْایطا2ٖ

083-3428117034281171-083قٟطن نٙقشی خبزٜ ؾٙٙسج ا٘شٟبي ثّٛاض ثٛفّی قطلی خٙت خٟبٖ ثیٗ- وطٔب٘كبٜلغقبر ثشٙی ظاٞسيایطا3ٖ

081-08138353240-538353260ٚاحس - عجمٝ ٞفشٓ - ثطج دبؾشٛض - ٕٞساٖ ؾمف دٛـایطا4ٖ

031-03137882218-817861565137882228خٙت ٘یطٌٚبٜ انفٟبٖ وسدؿشی - خ ٘یطٌٚبٜ- اسٛثبٖ شٚة آٞٗ- انفٟبٖوٛقف ثطق انفٟبٖایطا5ٖ

081-08133543496-6335443495ح- خ ؾْٛ- قٟطن نٙقشی- ثعضٌطاٜ وطثال- اؾسآثبزدبیٝ ؾبظ ٌؿشط فطـ وجیطایطا6ٖ

083-08334283145-34283143-44٘جف چٟبضضاٜ دٙدٓ ذٛاضظٔی- خ ذیبْ- قٟطن نٙقشی خبزٜ ؾٙٙسج- وطٔب٘كبٜ(آسكىبضفّع) وطٔب٘كب340ٜسقبٚ٘یایطا7ٖ

034-02133420169-29795000ذیبثبٖ ّٔیىب زْٚ- ثّٛاض ّٔیىب  - 2قٟطن نٙقشی قٕبضٜ - وطٔبٖ الٚاٖ سبثّٛایطا8ٖ

021-02144430241-44481770-1405ٔشطي ٌّؿشبٖ قطلی ح35سٟطاٖ ثعضٌطاٜ ٕٞز ؾطزاض خٍُٙ خ٘ٛآٚضاٖ ثطق آضیبایطا9ٖ

026-02644221453-44221450-2، ذیبثبٖ ثٟكز4آظازضاٜ سٟطاٖ لعٚیٗ،ٞكشٍطز،قٟطن نٙقشی ٞكشٍطز، ٔیساٖ ٔبزیطاٖ فبظنٙبیـ ثطق ٔسضٖ ٘یطٚایطا10ٖ

026-02634760629-8634760630دالن ,ٌّؿشبٖ دٙدٓ,قٟطن نٙقشی ثٟبضؾشبٖ,وٕبِكٟط,وطجسبثف سبثّٛایطا11ٖ

015-01532133003-32133002-48161179195وسدؿشی -٘طؾیسٜ ثٝ ٞٙطؾشبٖ فیطٚظیبٖ-  ذعض آثبز7ویّٛٔشط -ؾبضيفٙی ٟٔٙسؾی سبثف ضفس ٔبظ٘سایطا12ٖ

023-02324883926-48124883925دالن  -4سالـ - 2فبظ -قٟطن نٙقشی ایٛا٘ىیثٟؿبظ سبثّٛ اؾیبایطا13ٖ

026-02634450757-1534450761دالن-ذیبثبٖ ٔیالز-ذیبثبٖ زٞٓ خٙٛثی-قٟطن نٙقشی ؾطزاضاٖ-ٔبٞسقز-وطجقبضفٗ سبثّٛایطا14ٖ

021-02188644289-88644285-68ٚاحس-12عجمٝ - ثطج ٍ٘بض- ذیبثبٖ ِٚی فهط-ٔیساٖ ٚ٘ه-سٟطاٖدطقیٗ سدٟیع ٘یطٚایطا15ٖ

دبیٝ ثشٙی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

دؿز وٕذىز

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            2:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

021-02144430241-44481770-1405ٔشطي ٌّؿشبٖ قطلی ح35سٟطاٖ ثعضٌطاٜ ٕٞز ؾطزاض خٍُٙ خ٘ٛآٚضاٖ ثطق آضیبایطا16ٖ

021-02188712351-9088723136سٟطاٖ ذیبثبٖ ٔغٟطي ذیبثبٖ ٔیطظاي قیطاظي ذیبثبٖ ٘بٞیس دالن سبَ ایطاٖایطا17ٖ

021 -02136425211-36425210-12٘جف یىٓ –ذیبثبٖ ؾذیساض  –خبٔی قٕبِی  –قٟطن نٙقشی فجبؼ آثبز  ثّٛاض ذیبْ  –خبزٜ ذبٚضاٖ  –سٟطاٖ سبثف سبثّٛ قطقایطا18ٖ

ذسٔبر نٙقشی سبثف ضفس ٔبظ٘سایطا19ٖ
خٙت ٞٙطؾشبٖ فیطٚظیبٖ قطوز فٙی ٚ ٟٔٙسؾی سبثف ضفس  – خبزٜ فطح آثبز 7ؾبضي ویّٛٔشط - ٔبظ٘سضاٖ

5-32133002-01532133003-015

013-01333383904-33383903اِٚیٗ فطفی ؾٕز چخ-خبزٜ ٘یطٌٚبٜ-اِٚیٗ ٔیساٖ ؾٕز چخ-ٚضٚزي یه-قٟطن نٙقشی- ضقززا٘ف ٘یطٚي ٌیالٖایطا20ٖ

071-07138732994-38732167قیطاظ وٕطثٙسي فبزَ آثبز ثّٛاض ذطٔكٟط ضٚؾشبي ذبسٛ٘ه خٙت حؿیٙیٝ ؾیساِكٟسافبضؼ سبثّٛایطا21ٖ

034-02133420169-29795000ذیبثبٖ ّٔیىب زْٚ- ثّٛاض ّٔیىب  - 2قٟطن نٙقشی قٕبضٜ - وطٔبٖ الٚاٖ سبثّٛایطا22ٖ

021-02156235398-56235395-147دالن - 6سٟطاٖ، قٟطن نٙقشی قٕؽ آثبز، ثّٛاض ٘رّؿشبٖ، ذیبثبٖ ٌّكیس دبضؾیبٖ سبثّٛایطا23ٖ

026 - 34221453 026- 3 4221450-52، خ ثٟكز4لعٚیٗ، قٟطن نٙقشی ٞكشٍطز، فبظ -ثعضٌطاٜ سٟطاٖنٙبیـ ثطق ٔسضٖ ٘یطٚایطا24ٖ

021-02136425211-36425210-8612دالن ,ٌّؿشبٖ دٙدٓ,قٟطن نٙقشی ثٟبضؾشبٖ,وٕبِكٟط,وطجسبثف سبثّٛایطا25ٖ

021-02188833070-88835056 ٚ   021-88842244  1،عجمٝ 196سٟطاٖ،وطیٕربٖ ظ٘س،٘جف ذیبثبٖ ؾذٟجس لط٘ی،قٕبضٜنٙبیـ ثطق اضؼایطا26ٖ

66023907-6605043021-1021سٟطاٖ، ذیبثبٖ آظازي، ذیبثبٖ فّی زٞمبٖ، ٘جف ؾقیس افكبضیبٖ، دالن (سبییسیٝ ٔكطٚط)عیف آؾبایطا27ٖ

فطا ٘یطٚ نٙقز دیكطٚایطا28ٖ
، سمبعـ ثب ثّٛاض فطزٚؾی، (22)سٟطاٖ ، خبزٜ ذبٚضاٖ، ثقس اظ دّیؽ ضاٜ قطیف آثبز، قٟطن نٙقشی فجبؼ آثبز، ثّٛاض اثٗ ؾیٙب، ثّٛاض ؾقسي 

  1570قٕبضٜ 
 021- 36423428021-36423827

42193066-2011-42165961-011 اسٛثبٖ ؾبضي، خٙت وبضذب٘ٝ فطـ ؾبٚی5ٗلبئٓ قٟط، ویّٛٔشطاِىشطٚ سبثّٛایطا29ٖ

ا٘ٛاؿ سبثّٛ 

فكبض ضقیف

 indoorٚ 

 outdoor
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                            3:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

37339662-37220052083-37223456-083دُ اخالِیٝ-ذیبثبٖ ٔقّٓ غطثی- وطٔب٘كبٜٟٔٙسؾی دطٚؾىٝایطا30ٖ

88708135-7021-88708136-104021، عجمٝ اَٚ ٚاحس24، دالن (قٟیس احٕسیبٖ) سٟطاٖ، ذیبثبٖ ٚظضاء، ذیبثبٖ دب٘عزٞٓایٕٗ ایؿشب اِىشطیهایطا31ٖ

82163777-82163000021-021وطٔبٖ سبثّٛ-ویّٛٔشط یه خبزٜ ظض٘س-وطٔبٖ وطٔبٖ سبثّٛایطا32ٖ

023-02324883926-48124883925دالن  -4سالـ - 2فبظ -قٟطن نٙقشی ایٛا٘ىیثٟؿبظ سبثّٛ اؾیبایطا33ٖ

021-02188644289-88644285-68ٚاحس-12عجمٝ - ثطج ٍ٘بض- ذیبثبٖ ِٚی فهط-ٔیساٖ ٚ٘ه-سٟطاٖدطقیٗ سدٟیع ٘یطٚایطا34ٖ

026-02634450757-1534450761دالن-ذیبثبٖ ٔیالز-ذیبثبٖ زٞٓ خٙٛثی-قٟطن نٙقشی ؾطزاضاٖ-ٔبٞسقز-وطجقبضفٗ سبثّٛایطا35ٖ

021-02134733871-434733871ذیبثبٖ ایثبض- قٟطن نٙقشی فطأبٖ-  خبزٜ ثیؿش15ٖٛویّٛٔشط -وطٔب٘كبٜنٙبیـ ثطق فطأبٖایطا36ٖ

035-03537275025-37275022سدبضر یىٓ- ثّٛاض سدبضر-قٟطن نٙقشی ذضط آثبز-ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي یعزِٙب یعزایطا37ٖ

021-02188712206-151393381488727770 وس دؿشی 2ط  – 6ح  – 23خ  –خ ذبِس اؾالٔجِٛی -سٟطأًٖ اِىشطیهایطا38ٖ

051-05135413468-35413456-91851131117وسدؿشی - 379قٕبضٜ - خ ٞفشٓ-ثّٛاض نٙقز-فبظ یه- قٟطن نٙقشی سٛؼ- ٔكٟس٘ٛیٗ ٞطیؽ دٛیبایطا39ٖ

021-02188701415-12062188701414سٟطاٖ ، خ ِٚی فهط، خٙت دٕخ ثٙعیٗ ؾبفی ، ؾبذشٕبٖ ؾطٚؾبفی ، ٚاحس٘یطٚسطا٘ؽایطا40ٖ

051-33650901-10ثّٛاض قٟیس فجبؾذٛض ٔمبثُ قطوز ٌبظ قطوز فٙی سٛؼ ٘یطٚ- ٔكٟسسٛؼ ٘یطٚایطا41ٖ

083-34279997خبزٜ ؾٙٙسج7ویّٛٔشط-وطٔب٘كبٜ(دبضؼ فب٘بَ)دبضؼ حفبػ ایطا42ٖ

051-05133923000-916391311133922000وسدؿشی  – 52ح - 6وبضٌط - خ وبضٌط- قٟطن نٙقشی عطلجٝ-ٔكٟسضضب سطا٘ؽ دػٚانایطا43ٖ

ا٘ٛاؿ سبثّٛ 

فكبض ضقیف

 indoorٚ 

 outdoor

سطا٘ؽ خطیبٖ

 ٚ سطا٘ؽ ِٚشبغ
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:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            4:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

021-02188716117-88723337-14336337319 وسدؿشی 23خ خٕبَ اِسیٗ اؾسآثبزي خ ؾْٛ قٕبضٜ - سٟطاٖثبظضٌب٘ی ایطاٖ سطا٘ؿفٛایطا44ٖ

051-05133650909-33650901-10ثّٛاض قٟیس فجبؾذٛض ٔمبثُ قطوز ٌبظ قطوز فٙی سٛؼ ٘یطٚ- ٔكٟسسٛؼ ٘یطٚایطا45ٖ

021-02155228137-188871963955228134قٟط ضي اثشساي خبزٜ لسیٓ لٓ ؾٝ ضاٜ اَٚ دبالیكٍبٜ سٟطاٖ خ ایطاٖ سطا٘ؿفٛ ضي وسدؿشی -سٟطاٖسطا٘ؿفٛضٔبسٛضؾبظي ضيایطا46ٖ

021-02188553963-1587671441188711471 وسدؿشی 16 ٚاحس 16خ ٔیطظاي قیطاظي ثبالسط اظ ٔغٟطي ٔٛچٝ فطفبٖ ح- سٟطاٖسطا٘ؿفٛضٔبسٛض ؾبظي وٛقىٗایطا47ٖ

021-77338365 ٚ  021-1477339630خ ٞفشٓ غطثی قٕبضٜ -خ اسحبز-خبزٜ زوٕبٚ٘س- سٟطاٖؾیٕىبسهایطا48ٖ

021-02188974095-88974091-143166641813 وسدؿشی 3 ٚاحس 35ْ فبعٕی خ چّٟؿشٖٛ خ ثٛفّی ؾیٙب قطلی ح - سٟطاٖثطلٍیط دبضؼایطا49ٖ

051-35413014-0516-35413014-9185131116 وس دؿشی 497ثّٛاض سالـ قٕبِی خ زٞٓ لغقٝ - فبظ یه- قٟطن نٙقشی سٛؼ- ٔكٟسثطلٍیط سٛؼایطا50ٖ

031-32209409انفٟبٖ ذیبثبٖ فطقبزي سمبعـ ٘كبط ضٚثطٚي ٞشُ ؾذبٞبٖ ؾبذشٕبٖ ضضب٘یطٚ وّیس دبضؼایطا51ٖ

031-03135722233-35722233-8376136 وسدؿشی161خ یىٓ ح - قٟط نٙقشی خی- انفٟبٖآضا ٘یطٚ ؾذبٞبٖایطا52ٖ

13147539336640999366410040 وسدؿشی 4ٚاحس- عجمٝ ؾْٛ- ؾبذشٕبٖ ضاظي- خ فرط ضاظي- خ ا٘مالة-سٟطاٖزإِٗایطا53ٖ

 031-8166114996385850286  وسدؿشی 475حیسضآثبز ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙی دالن - خبزٜ ظیبض–انفٟبٖ انفٟبٖ فكبض لٛيایطا54ٖ

071-37175115-7خبزٜ ٘یطٌٚبٜ ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي- ٘طؾیسٜ ثٝ دُ فؿب- قیطاظسبثبٖ ٘یطٚایطا55ٖ

021-02166410040-466409993 ٚ 3خ ا٘مالة فرط ضاظي ؾبذشٕبٖ ضاظي ط -سٟطاٖزإِٗایطا56ٖ

E236363835-07136540778-071-79قیطاظ ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي لغقٝ ؾبٔب٘ٝ ي ٘ٛیٗ افطاایطا57ٖ

وبر اٚر فیٛظ

سطا٘ؿفٛضٔبسٛض ضٚغٙی

ثطلٍیط
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:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            5:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

031-03135722233-35722233-8376136وسدؿشی -161ح-خ یىٓ- نٙقشی خی ;قٟط-انفٟبٖآضا ٘یطٚ ؾذبٞبٖایطا58ٖ

041-33317465اَٚ ذیبثبٖ ؾقسي ٘جف وٛچٝ ضأؿط- چٟبضضاٜ ِٚی فهط- زضٚاظٜ سٟطاٖ- سجطیعآشض اِىشطیهایطا59ٖ

031-816611499638585286  وسدؿشی 475حیسضآثبز ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙی دالن - خبزٜ ظیبض–انفٟبٖ انفٟبٖ فكبض لٛيایطا60ٖ

19، ٔیساٖ وبضٌط، ذیبثبٖ اثٛضیحبٖ ثیطٚ٘ی، دالن 2 انفٟبٖ، قٟطن نٙقشی ٘دف آثبزؾبٔبٖ ٘یطٚ ؾذبٞبٖایطا61ٖ
 9 -22135687- 021

89783028 -021

021-02166410040-466409993 ٚ 3خ ا٘مالة فرط ضاظي ؾبذشٕبٖ ضاظي ط -سٟطاٖزإِٗایطا62ٖ

021-021220153110-196593851122015300وس دؿشی  – 2ح  –ثٗ ثؿز قٟطیبض  (فطقشٝ)ذیبثبٖ قٟیس فیبضی -ذیبثبٖ ِٚیقهط-سٟطاٖسّٝ ٔىب٘یه ایطاٖفطا٘ؿٝ/ٔطِٗ ٌطیٗ 63

021-02188366023-631466983688366021وس دؿشی - خسیس52ح  –ؾقبزر آثبزثّٛاض زضیب - سٟطاٖسٟطاٖ آدبز٘بافطا٘ؿٝ/یِٛ٘ٛیه64

65ABB/021-02188881288-143577334688881284وسدؿشی  – 6قٕبضٜ  –وٛي ثبك ؾطا - خ قبز- ٔالنسضا- ٚ٘ه- سٟطاٖقطوز آضیبٖایشبِیب

17ٔسیط فبُٔ ٟٔٙسؼ ٔحٓ ٌّقصاض -  ٚاحس  7 دالن 20وٛي - خ لئٓ ٔمبْ فطاٞب٘ی ثقساظٔیساٖ ققبؿ -سٟطاٖآضیبٖ ٘یطٚ ضايٞیٛ٘ساي وطٜ خٙٛثی66
 

88312012-021
88313669-021

خبزٜ ؾٙٙسج7ویّٛٔشط-وطٔب٘كبٜ(دبضؼ فب٘بَ)دبضؼ حفبػ ایطا67ٖ
 

34279997-083

88418998-88418997021 -1569755111021وس دؿشی 18ٚاحس  - 6 عجمٝ 56خ ثٟكشی ثقس اظ خٟبض ضاٜ ا٘سیكٝ دالن - سٟطاٖ چیطٜ ٘یطٚ سٛاٖچی68ٗ

69ETI(ٔكطٚط)021-322028028ط35خ ِٚیقهط ضٚثطٚي زضة انّی دبضن ّٔز خ قٙبؾب ح-سٟطاٖایؿشب سٛاٖ نٙقز

70LS(LG)/021-02188709484-88709890-14336344311 وس دؿشی 13ٚاحس-3ح-اثشساي فشحی قمبلی- چٟبضضاٜ ٔغٟطي- خ ِٚیقهط- سٟطاٖدبضؼ ٘یطٚ ؾبٖوطٜ خٙٛثی

إِٙز فیٛظ

وّیس اسٛٔبسیه
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                            6:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

083-34279997خبزٜ ؾٙٙسج7ویّٛٔشط-وطٔب٘كبٜدبضؼ فب٘بَایطا71ٖ

035-03537272806-37272246-891657-731ؾٕز چخ نٙسٚق دؿشی - فطفی اَٚ-  ٔشطي ؾ24ْٛخ - ثّٛاض وبج- قٟطن نٙقشی یعز- یعزظاٚیطایطا72ٖ

031-03132641677-32644066-67خ لبئٓ- ویّٛٔشط ؾٝ خبزٜ خسیس سفز- یعزدیچبظایطا73ٖ

031-03132641677-32644066-81586367547وسدؿشی - 54ٚاحس –ط ؾْٛ - ؾبذشٕبٖ ٔیطزأبز –ضٚثطٚي ثیٕبضؾشبٖ قٟیس نسٚلی - خ ثعضٌٕٟط-انفٟبٖانفٟبٖ وّیسایطا74ٖ

021-02122894857-22895229خ قطیقشی ثبالسط اظ ٔیطزأبز وٛي ظضیٗ- سٟطاٌٖطٜٚ نٙبیـ وبثّؿبظي افك اِجطظایطا75ٖ

021-02177504594-1377501015خ ثٟبض قیطاظ ؾبذشٕبٖ قٕبضٜ –خ قطیقشی - سٟطاٖؾیٕىٛایطا76ٖ

021-02166939404-166939340 عجمٝ اَٚ ٚاحس33ٔیساٖ سٛحیس خ ٚحیس خ ٘یبیف دالن - سٟطاٖوبثّؿبظي ایطاٖایطا77ٖ

021-02122053760-22012211  021-2322053752 ٚاحس 6 عجمٝ 22ثعضٌطاٜ افطیمب ثّٛاض ٌّكٟط ؾبذشٕبٖ قٕبضٜ - سٟطاٖؾیٓ ٚ وبثُ یعزایطا78ٖ

021-02188787118-88787111-151776951316 وس دؿشی 19خ ٌب٘سي وٛچٝ ٟ٘ٓ قٕبضٜ -سٟطاٖؾیٓ ٚوبثُ اِجطظایطا79ٖ

021 -8876 0212471-8193 155390000-53713، وس دؿشی 64  ایطاٖ، سٟطاٖ، ذیبثبٖ ذطٔكٟط، دالن ؾیٓ ٚوبثُ اثٟطایطا80ٖ

021-02188914513-4188914509، دالن(افشربض ؾبثك)ذیبثبٖ ِٚیقهط، ٘طؾیسٜ ثٝ ذیبثبٖ ٔغٟطي، وٛچٝ حؿیٙی ضاز- سٟطاٖ - ایطاٖ (سبییسیٝ ٔكطٚط)وبثُ ٔشبَایطا81ٖ

021-02173234-73232-161395691373233 خسیس وسدؿشی 371ایؿشٍبٜ فٛاضضی ح - دبئیٗ سط اظ ثٟبض قیطاظ- خ زوشط قطیقشی- سٟطاٖنٙقشی اِىشطیه ذطاؾبٖایطا82ٖ

021-02188787117-88787111-151776951320 وسدؿشی 19خ ٌب٘سي وٛچٝ ٟ٘ٓ قٕبضٜ - سٟطاٖوبثُ اِجطظایطا83ٖ

021-02122053760-22012211-191566366922053752 وسدؿشی 23 ٚاحس 6 ط 22ثعضٌطاٜ افطیمب ثّٛاض ٌّكٟط قٕبضٜ - سٟطاٖؾیٓ ٚ وبثُ یعزایطا84ٖ

083-08334270554-34270553 خبزٜ ؾٙٙسج5ویّٛٔشط - وطٔب٘كبٜوبثُ ثبذشطایطا85ٖ

021-02133119947-2823547خ قطیقشی ثبالسط اظ ٔیطزأبز وٛچٝ ظضیٗ دالن - سٟطاٌٖطٜٚ نٙبیـ وبثّؿبظي افك اِجطظایطا86ٖ

041-04136303051-536811565336303050ح . خبزٜ سجطیع سٟطاٖ ن5ویّٛٔشط -سجطیعؾیٕىبرایطا87ٖ

وبثُ فكبض ضقیف

ا٘ٛاؿ وّیس فیٛظٌطزاٖ

 لبثُ لغـ ظیط ثبض

وبثُ دطٚسِٛیٗ 

20KV

وبثُ ذٛزٍٟ٘ساض

20KV
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:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            7:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

035-03538362028-8916538362022-575ح . خبزٜ ثبفك ل12ویّٛٔشط -یعزؾیٓ ٚوبثُ فطٚظاٖ یعزایطا88ٖ

021-02155438374-488434150 ط 5خ قٟیس ثٟكشی خ دبوؿشبٖ خ حبفؾی ح - سٟطاٖؾیٕیبایطا89ٖ

021-02166756572-66756573-96 ٚاحس2 ؾبذشٕبٖ ثٕیٗ عجم14ٝوٛچٝ ٌُ دطٚض دالن- ذیبثبٖ الِٝ ظاض ٘ٛ- سٟطاٖوبثُ قٟبة خٓایطا90ٖ

031-03133369949-5643491-3انفٟبٖ، قٟطن نٙقشی ٔٛضچٝ ذٛضر، فبظچٟبضْ ،ذیبثبٖ زوشط حؿبثی(اذشط)ؾیؿشٓ وٛثط ؾذبٞبٖایطا91ٖ

021-02122255374-22228186-191166311322271317خسیس وسدؿشی 14ؾبذشٕبٖ آضٔبٖ دالن- ٘جف ٘بٔی- خ أیط ؾٟیُ سجطیعیبٖ- ٔیطزأبز- سٟطاٖوبثُ ٔؿیٗایطا92ٖ

وبثُ فكبض ضقیف
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                            8:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

021-02177504594-156583933177529690 وس دؿشی 13ثٟبض قیطاظ ح -خ قطیقشی - سٟطاٖؾیٕىٛایطا93ٖ

035-38257122-1374عجمٝ فٛلب٘ی وبالي ؾبذشٕب٘ی - خٙت وٛچٝ ثٙیبز خب٘جبظاٖ- ثّٛاض زا٘كدٛ - یعزدیكطٚ ضفؿٙدبٖایطا94ٖ

021-02133953650-1133979897ٚ33947243دالن- 2دیط٘یب- الِٝ ظاض ٘ٛ- سٟطاٖؾیٓ ضاز ؾٕبایطا95ٖ

081-32544300-2-021ٚ-88828682خبزٜ سٟطا2ٖویّٛٔشط- وٛچٝ ٌٕطن- ثّٛاض فطٚزٌبٜ- ٚ ٕٞسا5ٖدالن- وٛچٝ ٔؿدس- ذیبثبٖ ؾّیٕبٖ ذبعط- ذیبثبٖ اؾشبز ٔغٟطي- سٟطاٖؾیٓ ٚ وبثُ ٕٞساٖایطا96ٖ

021-02156233071-2156233070قٕبضٜ  - 4ٌّجطي- ثّٛاض ٘بض٘دؿشبٖ - قٟطن نٙقشی قٕؽ آثبز - سٟطاٖ ؾیٓ سبة ؾذٟطایطا97ٖ

021-02188821767-1575834341788842769 وسدؿشی 1 ٚاحس36ح - خ انّی دٛض- ثٝ ؾٕز ٞفز سیط- خ ٔفشح-خ ٔغٟطي- سٟطاٖ(آِفب نٙقز دبضؼ)آِفب وبثُایطا98ٖ

051-05135411500-5413277-9ٔكٟس قٟطن نٙقشی سٛؼ ثّٛاض سالـ قٕبِی خ زٞٓؾیٓ ٚ وبثُ ٔكٟسایطا99ٖ

021-66005523  عجمٝ ز59ْٚاثشسا ثّٛاض یبزٌبض أبْ ؾٟطٚضز قطلی وٛچٝ آضاْ دالن - سٟطاٖفطآٚضزٜ ؾبظاٖ قبیبٖایطا100ٖ

013-33482385-435997-54876     وسدؿشی 3ذیبثبٖ ٌّؿشبٖ خ ٘یؿشبٖ - قٟطن نٙقشی قفز: ضقزیطاق ٘یطٚي قبیبٖایطا101ٖ

021-66593150-0213-66593150-13136557133 وسدؿشی 179ٚاحس - 11ط -cثّٛن - ؾبذشٕبٖ وبٜٚ- ضٚثطٚي زا٘كىسٜ زأذعقىی- ٘طؾیسٜ ثٝ خٕبَ ظازٜ-خ آظازي-سٟطاٖلٛي ؾبظ ٘یطٚایطا102ٖ

011-34002032287189-41189/34571011: اسٛثبٖ ثبثُ ثٝ لبئٕكٟط وسدؿشی7ویّٛٔشط  ٔبظ٘سضاٖ ، ثبثُ ،ٔبظیبض نٙقزایطا103ٖ

026-02634763157-34763228-3152-3218-83216دالن- خ وٕبَ ظازٜ- ا٘شٟبي ذیبثبٖ ضثبط ٔبقیٗ- (ثٟكز ؾىیٙٝ ؾبثك)ثّٛاض قٛضا- وٕبَ قٟط- وطج(٘شىٛ)اِىشطٚ ٘یطٚ سبثبٖ وٙشطَ ایطا104ٖ

34475874-34475874041-5197913616041وس دؿشی - ضٚثطٚي قطوز ثٙیبٖ زیعَ- خبزٜ ایسْ- ؾٝ ضاٞی وجطیز ؾبظي- سجطیعآِٛوبؾز ایطاٖایطا105ٖ

021-02144465333-344099465 ٚاحس 23ثعضٌطاٜ اقطفی انفٟب٘ی ثّٛاض ٔطظزاضاٖ خ اثٛاِفضُ ثٛؾشبٖ ؾْٛ غطثی دالن - سٟطاٖسبثبٖ ٌؿشط دٛیبایطا106ٖ

021-02188821767-1575834341788842769 وسدؿشی 1 ٚاحس36ح - خ انّی دٛض- ثٝ ؾٕز ٞفز سیط- خ ٔفشح-خ ٔغٟطي- سٟطاٖ(آِفب نٙقز دبضؼ)آِفب وبثُایطا107ٖ

083-08334270554-34270557-34270553 خبزٜ ؾٙٙسج5ویّٛٔشط - وطٔب٘كبٜوبثُ ثبذشطایطا108ٖ

035-03538362028-8916538362022-575ح . خبزٜ ثبفك ل12ویّٛٔشط -یعزؾیٓ ٚ وبثُ فطٚظاٖ یعزایطا109ٖ

وبثُ ذٛزٍٟ٘ساض فكبض ضقیف

وبثُ فكبض ضقیف

یطاق آالر قجىٝ سٛظیـ

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            9:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

021-02166756572-66756573-96 ٚاحس2 ؾبذشٕبٖ ثٕیٗ عجم14ٝوٛچٝ ٌُ دطٚض دالن- ذیبثبٖ الِٝ ظاض ٘ٛ- سٟطاٖ قٟبة خٓایطا110ٖ

021-02133953650-1133979897ٚ33947243دالن- 2دیط٘یب- الِٝ ظاض ٘ٛ- سٟطاٖؾیٓ ضاز ؾٕبایطا111ٖ

02188786636-02188200416قطوز وبثُ ٚ ٞبزي وبج-ذیبثبٖ وبج-فبظ سٛؾقٝ-قٟطن نٙقشی-ؾّفچٍبٖوبثُ ٚ ٞبزي وبجایطا112ٖ
88798227-021ٚ23243791-

025

081-32544300-2-021ٚ-88828682خبزٜ سٟطا2ٖویّٛٔشط- وٛچٝ ٌٕطن- ثّٛاض فطٚزٌبٜ- ٚ ٕٞسا5ٖدالن- وٛچٝ ٔؿدس- ذیبثبٖ ؾّیٕبٖ ذبعط- ذیبثبٖ اؾشبز ٔغٟطي- سٟطاٖؾیٓ ٚ وبثُ ٕٞساٖایطا113ٖ

031-03133369949-5643491-3انفٟبٖ، قٟطن نٙقشی ٔٛضچٝ ذٛضر، فبظچٟبضْ ،ذیبثبٖ زوشط حؿبثی(اذشط)ؾیؿشٓ وٛثط ؾذبٞبٖایطا114ٖ

035-38257122-1374عجمٝ فٛلب٘ی وبالي ؾبذشٕب٘ی - خٙت وٛچٝ ثٙیبز خب٘جبظاٖ- ثّٛاض زا٘كدٛ - یعزدیكطٚ ضفؿٙدبٖایطا115ٖ

051-05135411500-5413277-9ٔكٟس قٟطن نٙقشی سٛؼ ثّٛاض سالـ قٕبِی خ زٞٓؾیٓ ٚ وبثُ ٔكٟسایطا116ٖ

وبثُ ذٛزٍٟ٘ساض فكبض ضقیف

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            10:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

041-04136303051-536811565336303050ح . خبزٜ سجطیع سٟطاٖ ن5ویّٛٔشط -سجطیعؾیٕىبرایطا117ٖ

038-03833339661-3335636-3339765 قطوز سِٛیسي ؾیٓ ٚ وبثُ ضؾب3قٟطن نٙقشی ٔیساٖ نٙقز ثّٛاض وبضآفطیٙبٖ ثٟبضؾشبٖ- قٟطوطزؾیٓ ٚ وبثُ ضؾبایطا118ٖ

038-03833339661-3335636-3339765 قطوز سِٛیسي ؾیٓ ٚ وبثُ ضؾب3قٟطن نٙقشی ٔیساٖ نٙقز ثّٛاض وبضآفطیٙبٖ ثٟبضؾشبٖ- قٟطوطزضؾبذغٛط قٟطوطزایطا119ٖ

021-02188051685-1188051683 ٚاحس 3 عجمٝ 11ذیبثبٖ ٔالنسضا ذیبثبٖ قیطاظ قٕبِی ذیبثبٖ حىیٓ افؾٓ قٕبضٜ - سٟطاٖنٙبیـ وبثُ وبقبٖایطا120ٖ

021-02188077499-288368661دالن  - 1٘جف سٛحیس  - 7فبظ - قٟطن غطة - سٟطاٖ دٛیب غطةایطا121ٖ

021-02188786834-1517888797223 وسدؿشی 7 ح 21ن - خ ٌب٘سي- سٟطاٖآِٛٔشهایطا122ٖ

035-38257122-1374عجمٝ فٛلب٘ی وبالي ؾبذشٕب٘ی - خٙت وٛچٝ ثٙیبز خب٘جبظاٖ- ثّٛاض زا٘كدٛ - یعزدیكطٚ ضفؿٙدبٖایطا123ٖ

021-02133953650-1133979897ٚ33947243دالن- 2دیط٘یب- الِٝ ظاض ٘ٛ- سٟطاٖؾیٓ ضاز ؾٕبایطا124ٖ

031-03133369949-5643491-3انفٟبٖ، قٟطن نٙقشی ٔٛضچٝ ذٛضر، فبظچٟبضْ ،ذیبثبٖ زوشط حؿبثی(اذشط)ؾیؿشٓ وٛثط ؾذبٞبٖایطا125ٖ

081-32544300-2-021ٚ-88828682خبزٜ سٟطا2ٖویّٛٔشط- وٛچٝ ٌٕطن- ثّٛاض فطٚزٌبٜ- ٚ ٕٞسا5ٖدالن- وٛچٝ ٔؿدس- ذیبثبٖ ؾّیٕبٖ ذبعط- ذیبثبٖ اؾشبز ٔغٟطي- سٟطاٖؾیٓ ٚ وبثُ ٕٞساٖایطا126ٖ

083-08334270554-34270557-34270553 خبزٜ ؾٙٙسج5وطٔب٘كبٜ ویّٛٔشط وبثُ ثبذشطایطا127ٖ

051-05135411500-5413277-9ٔكٟس قٟطن نٙقشی سٛؼ ثّٛاض سالـ قٕبِی خ زٞٓؾیٓ ٚ وبثُ ٔكٟسایطا128ٖ

021-02188770706-88796182ٚ 021-88873580-1عجمٝ زْٚ-42ح- ٔالنسضا- 3ٔٙغمٝ- سٟطاٖاِىبٖایطا129ٖ

021-02188664912-196863481388674334عجمٝ دٙدٓ وسدؿشی - 23ؾبذشٕبٖ - ٔبثیٗ آفطیمب ٚ ِٚیقهط- (ؽفط)خ قٟیس ٚحیس زؾشٍطزي - سٟطاٖدبضؼ خّفبإِٓبٖ/ضیى130ٓ

021-158774891988544772وسدؿشی - 8ٚاحس- 3عجمٝ- 21دالن- 11وٛچٝ - خ ٔیطفٕبز- خ ٔغٟطي- سٟطاٖزا٘ف اسهبَ وبثُایطا131ٖ

132Hongshang/ ٗ021-22692676-0218-33692676-19338137898وسدؿشی  – 10ٚاحس - 2ط- 2ٔدشٕـ دُ ضٚٔی- وٛچٝ ؾیٙب- ثبالسط اظ ؾٝ ضاٜ لیغطیٝ-خ قطیقشی- سٟطاٖآضیٗ ٔفهُچی

021-02177326833-77338365-165873571177339630 وسدؿشی14ح - خ ٞفشٓ غطثی- خ اسحبز- خبزٜ زٔبٚ٘س-سٟطاٖؾیٕىبسهایطا133ٖ

ACSRؾیٓ آِٛٔیٙیْٛ قجىٝ ٞٛایی    

ا٘ٛاؿ ٔمطٜ ٞبي 

ؾیّیىٛ٘ی

ؾطوبثُ ٚ ٔفهُ 

حطاضسی سجسیُ 

ضٚغٙی ثٝ ذكه

فكبض ضقیف ٚ) 

( فكبض ٔشٛؾظ

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            11:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

0212122867919 622871846، ٚاحس 7سٟطاٖ، ذیبثبٖ زوشط قطیقشی، دبییٗ سط اظ حؿیٙیٝ اضقبز، زقشؿشبٖ ؾْٛ، دالن ثؿذبض ؾبظٜ اِٛ٘سایطا134ٖ

88692085-7021ٚاحس- 97دالن- ٘طؾیسٜ ثٝ ثعضٌطاٜ چٕطاٖ- ثّٛاض زضیب- 2ٔٙغمٝ- سٟطاٖزضٚز وّیس ثطقایطا135ٖ

071-37175115-7خبزٜ ٘یطٌٚبٜ ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي- ٘طؾیسٜ ثٝ دُ فؿب- قیطاظسبثبٖ ٘یطٚایطا136ٖ

E236363835-07136540778-071-79قیطاظ ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي لغقٝ ؾبٔب٘ٝ ٘ٛیٗ افطاایطا137ٖ

15896431168882800688307275وسدؿشی -2ط-خسیس81ح-105ؾبذشٕبٖ - ٘جف خ ٌّطیع- ضٚثطٚي ٔیسار ققبؿ- خ لبئٓ ٔمبْ فطاٞب٘ی-سٟطاٖآضْایطا138ٖ

ا٘ٛاؿ چطاك ذیبثب٘ی

ا٘ٛاؿ ٔمطٜ ٞبي 

ؾیّیىٛ٘ی

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            12:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

031-03132203535-814465554732212720وسدؿشی - ط ؾْٛ-124ح-ٔدشٕـ سدبضي ظایٙسٜ ضٚز-خ فطزٚؾی-انفٟبٌُٖ ٘ٛضایطا139ٖ

021-02177501516-77306015-16139433197 وسدؿشی 333 ح4ضٚثطٚي ٔیثبق - ٘طؾیسٜ ثٝ ؾٝ ضاٜ عبِمب٘ی- دبئیٗ سط اظ ثٟبض قیطاظ- خ قطیقشی-سٟطاٖخبضایطا140ٖ

021 -02188307275-88828006 - 88821313 ؾبذشٕبٖ آض81ْقٕبضٜ - ضٚثطٚي ٔیساٖ ققبؿ - ذیبثبٖ لبئٓ ٔمبْ فطاٞب٘ی - سٟطاٖ آضْایطا141ٖ

021-288678620ٚاحس -ؾبذشٕبٖ ٟٔطٌبٖ-ثٗ ثؿز ٟٔطٌبٖ-ثبالسط اظ دبضن ؾبفی-ِٚی فهط-سٟطاٖ٘ٛض وبض اِىشطیهایطا142ٖ

0312-5642355قٟطن نٙقشی ٔٛضچٝ ذٛضر فبظ یىٓ خ چٟبضْ سّفٗ - انفٟبٖ(سه ٘ٛض)انفٟبٖ آِٛٔیٗایطا143ٖ
32121645 -031   ٚ   32121646 -031 ٚ  

32121647 -031
32121369-031

021-02188755246-88516220-15146365312 وسدؿشی 9 ٚ 8ٚاحس - ط ؾْٛ-  خسیس6ا٘شٟبي وٛچٝ چٟبضْ ح - خ ثربضؾز-ٔیساٖ آضغا٘شیٗ-سٟطاٖ(دبضؼ)قٟبة سٛقٝ ایطا144ٖ

021-02188711985-158671441788707337 وسدؿشی4 ٚاحس 16قٕبضٜ -خ ٔیطظاي قیطاظي وٛچٝ فطفبٖ- خ ٔغٟطي- سٟطاٖ٘ٛض نطاْ دٛیبایطا145ٖ

021-02188737220-88732059-151464491388543915 وسدؿشی5ٚاحس - ط ؾْٛ-  ؾبذشٕبٖ زي20خ قكٓ ح-(ثربضؾز)خ احٕس لهیط -سٟطاٖالٔخ ٘ٛضایطا146ٖ

021-02188708131-158671443488555131 وس دؿشی 11 خسیس ٚاحس 160وٛچٝ فطفبٖ قٕبضٜ –خ ٔیطظاي قیطاظي -خ ٔغٟطي- سٟطاٖ٘ٛضافكبٖایطا147ٖ

013-01333382040-33282837 ط زْٚ قطلی321دالن -خٙت ضؾشٛضاٖ وبوشٛؼ- ثیٗ آفطیمب ٚ ِٚیقهط- خ ٚحیس زؾشٍطزي- سٟطاٖآضـ سطا٘ؽایطا148ٖ

051-05133923000-33922000قٟطن نٙقشی عطق- ٔكٟس - ٔكٟس - ذطاؾبٖ ضضب سطا٘ؽایطا149ٖ

021-02122036600-22036106-1967756873111وسدؿشی -5ط-42ح-٘بٞیس غطثی- ضٚثطٚي دبضن ّٔز-خ ِٚیقهط- سٟطاٖضأب اِىشطیهایطا150ٖ

021-02188772067-151696363188798660وسدؿشی - 7ٚاحس - 2ط -  خسیس14ح - 2ضٚثطٚي قجىٝ - ا٘شٟبي ید اِٛ٘س-ٔیساٖ آضغا٘شیٗ- سٟطاٖنجب ذبظٖایطا151ٖ

021-02188882959-88882956-15188445138وسدؿشی- 3ٚاحس -28ح- خ دسیساض قطلی- ثبالسط اظ چٟبضضاٜ خٟبٖ وٛزن- ثّٛاض آفطیمب- سٟطاٖدطسٛ ذبظٖایطا152ٖ

021-02188369516-88369514-146698366315وسدؿشی - 2ط -  خسیس52دالن - ثّٛاض زضیب- ؾقبزر آثبز- سٟطاٖدبالیف ٘یطٚایطا153ٖ

ذبظٖ فكبض ضقیف

ا٘ٛاؿ ثبالؾز

ا٘ٛاؿ چطاك ذیبثب٘ی

الٔخ ٌبظي

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            13:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

2202412-03110311-412204271قٕبضٜ- وٛچٝ وبظضٚ٘ی- چٟبضثبك فجبؾیثٟكشیبٖ انفٟبٖایطا154ٖ

91411640590ضٚثطٚي ثب٘ه ّٔی-خبزٜ سٟطا7ٖسجطیع ویّٛٔشط ایٕٗ سالـ آشضایطا155ٖ

5-6301091-04110411-6301091-5196/515755:قطوز ایٕٙی نٙقشی وبٜٚ وسدؿشی-خبزٜ ثبؾٕٙح2ویّٛٔشط- خٙت دّیؽ ضاٜ- خبزٜ سٟطاٖوفف وبٜٚایطا156ٖ

086-08634131110-6593813534131111 خبزٜ سٟطاٖ نٙسٚق دؿشی 7ویّٛٔشط - اضانِدٛضایطا157ٖ

1ٚاحس  - 8دالن- وٛچٝ ذؿطٚ ٚ قیطیٗ - ذیبثبٖ دیٛ٘س - سٛا٘یط ذیبثبٖ ٘ؾبٔی ٌٙدٛي ضاٞساض نٙقزایطا158ٖ
88884604 - 88658632-88658633 

 -88658634-- 021

021-02188029102 -88026477,88029102, 88029104 عجمٝ ا61َٚ دالن17اسٛثبٖ وطزؾشبٖ ذیبثبٖ-  سٟطاٖٞیسضٚ اعّؽایطا159ٖ

وبضا ٞیسضِٚیه زٔبٚ٘سایطا160ٖ
 ١٢ سروش پالک ١٦.٥خیابان -بلوار کاوه - تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

02155273792-02155252766

 88813102-021 88838348-88813101-12/36021، قٕبضٜ 12ذیبثبٖ وطیٕربٖ ظ٘س، ٚاحس فٗ آٚضاٖ ٔبزٖٚ لطٔعایطا161ٖ

021-02188339073-88339072-3588339071ٚ021سٟطاٖ خ وبضٌط قٕبِی خ چٟبضزٞٓ حآفبق سدٟیعار آظٔبیفایطا162ٖ

٘ٛیس ٘یطٚایطا163ٖ
21 ٚاحس4ؾبذشٕبٖ حبفؼ عجمٝ-چٟبضضاٜ فّؿغیٗ / انفٟبٖ 

32208328-0313224577-031

031-32222451قٟطن نٙقشی زِٚز آثبز- انفٟبٖ آسكىبضایطا164ٖ

021-55380937وٛچٝ ٔٛحسي فطز- خ اثٛؾقیس - خ ِٚی فهط - سٟطاٖ (قطوز ثٟٙٛضاٖ)سٟطاٖ ثٟبض ٕ٘ٛ٘ٝ ایطا165ٖ

031-814465554732212720وسدؿشی - ط ؾْٛ-124ح-ٔدشٕـ سدبضي ظایٙسٜ ضٚز-خ فطزٚؾی-انفٟبٖ(آضا-ٌّٙٛض)٘ٛضوبض اِىشطیهایطا166ٖ

028-341564611932848511 وس دؿشی 3وٕطثٙسي قٟیس ثٟكشی اَٚ ذیبثبٖ سٛحیس دالن - ٔیساٖ ِٚیقهط-لعٚیٗاٚغٖ اِىشطیهایطا167ٖ

021-88672530-43 عجم15ٝذیبثبٖ ٌب٘سي ذیبثبٖ یىٓ دالن-سٟطاٖضٞكبز اِىشطیهایطا168ٖ

ثبالثط ثْٛ فبیمی  ٚ خطثمیُ

اؾشبضر

(ایٍٙبیشٛض)

زؾشٍبٜ سهٛیطثطزاضي حطاضسی

(سطٔٛٚیػٖ)

وفف وبض ایٕٙی

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            14:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

370لغقٝ- سمبعـ ثّٛاض نٙقز ٚسقبٖٚ- ثّٛاض نٙقز- فبظ یه- قٟطن نٙقشی سٛؼ- ٔكٟس(سٛؼ)ثٟیٙٝ ؾبظاٖ عٛؼایطا169ٖ
41-35412239-054ٚ57-35410855-

054
35411389-051

021-02188878889-88878880-753918-14348:  ن ح9315-15875: ل ح1ح- وٛچٝ ضٚظ- خ سٛا٘یط- خ ِٚی فهط- سٟطاٖاِىشطٚ٘یه افعاضآظٔبایطا170ٖ

ضٞطٚاٖ ؾذٟطا٘سیكٝایطا171ٖ
23، ٚاحس 6، عجمٝ 436سٟطاٖ، ذیبثبٖ قٟیس زوشط ثٟكشی، ثقس اظ چٟبض ضاٜ لبئٓ ٔمبْ فطاٞب٘ی، ؾبذشٕبٖ 

5-88102351-02188716156-021

051-05135413426-32213088-913778688589:  وس دؿشی1936/91375: عجمٝ اَٚ نٙسٚق دؿشی- 14ؾبذشٕبٖ قٕبضٜ- ثّٛاض ٔسضؼ- ٔكٟسسٛؼ فیٛظایطا172ٖ

77614612-77686085021-021 ٚ 77613656-1147614165021وسدؿشی - 9 ٚ 7ٚاحس - عجمٝ دٙدٓ- 629قٕبضٜ- خ ؾقسي قٕبِی- سٟطاٖاِىشطٚ٘یه اٚضأبٖایطا173ٖ

028-02832223193-32223191-2خ حىٕز زْٚ- قٟطنٙقشی اِجطظ- لعٚیٗوٙشٛضؾبظي ایطاٖایطا174ٖ

(آلبي ٔحٕسي )  6 ٚاحس 10 دالن 3وٛچٝ ٌّعاض - ٔیساٖ ٚ٘ه - سٟطاٖ آشیٗ فٛضجایطا175ٖ
44443106-021

44467845ٚ

021-02165465658-3246892499دالن - ثٛؾشبٖ زْٚ- 7ٔٙغمٝ نٙقشی - قٟط لسؼ- سٟطاٖاضر ؾذبٞبٖ ٘یطٚایطا176ٖ

021-02122366423-22378353-5ٚاحس ة- 13عجمٝ- ثطج وبج- ٘جف ذیبثبٖ ؾْٛ- ؾقبزر آثبز- سٟطاٖزیعَ ٔحطن دبضؾیبٖایطا177ٖ

021-02122185009-22185134-6140ٚاحس- 38قٕبضٜ- 13ذیبثبٖ- ِٚٙده- سٟطاٖسٛؾقٝ ٘یطٌٚبٟٞبي زیعِی دبضؾیبٖایطا178ٖ

زیعَ غ٘طاسٛض

سؿٕٝ اضر فٛالزي ٌبِٛا٘یعٜ ٌطْ ثب ضٚوف 

دّی اسیّٗ

ا٘ٛاؿ وٙشٛض

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            15:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

021-117022502363ذیبثبٖ ضؾبِز ٘طؾیسٜ ثٝ چٟبضضاٜ ٔدیسیٝ قٕبضٜ - سٟطاٖدبضؼ فیٛظایطا179ٖ

021 - 33111010 (ظاغیبٖ)وٛچٝ ثٛقٟطي دبضؼ فب٘بَ . الِٝ ظاض خٙٛثی . سٟطاٖ دبضؼ فب٘بَایطا180ٖ

181ETI021-322028028ط35خ ِٚیقهط ضٚثطٚي زضة انّی دبضن ّٔز خ قٙبؾب ح-سٟطاٖایؿشب سٛاٖ نٙقز

021-02188000727-88000727 ـ عجمٝ ز95ْٚٔیساٖ فبعٕی ـ ٔیساٖ ؾّٕبؼ ـ ذیبثبٖ چٟبضزٞٓ ـ دالن - سٟطاٖ -  سٟطاٖ دیچبظایطا182ٖ

031-03135217001-35217001اِىشطٚ لبئٓ- خٙت سبالض ثعضي خی - ذیبثبٖ خی - انفٟبٖ اِىشطٚ لبئٓ اؾذبزا٘بایطا183ٖ

021 - 3654063633115625 - 36540621-071ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي-قیطاظ٘ٛیٗ افطاایطا184ٖ

021-02188050210-88614984-38 ٚاحس10ح- وٛچٝ ثٟبض- چٟبضضاٜ قیطاظ- خ ٔالنسضا- ْ یساٖ ٚ٘ه- سٟطاٖثٟیٗ سدطثٝایطا185ٖ

021-02188575945-146789341188370500 وسدؿشی134دالن - ٘طؾیسٜ ثٝ دُ یبزٌبض أبْ- ثّٛاض قٟیس زازٔبٖ-قٟطن غطة- سٟطاٖزضٚز وّیسایطا186ٖ

071-37175115-7خبزٜ ٘یطٌٚبٜ ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي- ٘طؾیسٜ ثٝ دُ فؿب- قیطاظسبثبٖ ٘یطٚایطا187ٖ

031-03136540323-36541222ٚ36540322انفٟبٖ ، اثشساي خبزٜ انفٟبٖ قیطاظ ، ثقس اظ دُ ضاٜ آٞٗ ، وٛي ضاٜ حكفٙی ٟٔٙسؾی أیس فیٛظایطا188ٖ

021-1088523497ٚاحس  -5عجمٝ  - 53دجبن - ذیبثبٖ فّی اوجطي وٛچٝ آظازي -لجُ اظ سمبعـ ؾٟطٚضزي - ذیبثبٖ ٔغٟطي - سٟطاٖ آضیٗ ٔفهُایطا189ٖ

031-03135722233-35722233-8376136وسدؿشی -161ح-خ یىٓ- قٟط نٙقشی خی-انفٟبٖآضا ٘یطٚ ؾذبٞبٖایطا190ٖ

071-37175115-7خبزٜ ٘یطٌٚبٜ ٔٙغمٝ ٚیػٜ الشهبزي- ٘طؾیسٜ ثٝ دُ فؿب- قیطاظسبثبٖ ٘یطٚایطا191ٖ

021-22135688ؾبذشٕبٖ وٛٞطً٘- 10دالن- ثٗ ثؿز قمبیك- ذیبثبٖ فطاظ قٕبِی- وٛي فطاظ ثیساض قطلی- ؾقبزر آثبز- سٟطاٖؾبٔبٖ ٘یطٚ ؾذبٞبٖایطا192ٖ

35722236-35722484031-54031دالن - فطفی چٟبضْ- ذیبثبٖ چٟبضْ- قٟطن نٙقشی خی-انفٟبٖویبٖ ثؿذبض نفٟبٖایطا193ٖ

ا٘ٛاؿ فیٛظٞبي وبضزي

20kvاؾذیؿط

دٛقف فبیمی

-وبٚض ٔمطٜ ؾٛظ٘ی - وبٚض ثٛقیًٙ سطا٘ؽ )

( دٛقف فبیمی لغـ وٙٙسٜ

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          

:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  



                            16:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

17ٔسیط فبُٔ ٟٔٙسؼ ٔحٓ ٌّقصاض -  ٚاحس  7 دالن 20وٛي - خ لئٓ ٔمبْ فطاٞب٘ی ثقساظٔیساٖ ققبؿ -سٟطاٖآضیبٖ ٘یطٚ ضايٞیٛ٘ساي وطٜ خٙٛثی194
 

88312012-021
88313669- 021

1-44828350-3021 ٚاحس 15سٟطاٖ ، ثّٛاض اقطفی انفٟب٘ی ، ثقس اظ ٘یبیف ذیبثبٖ زْٚ دالن دبضؼ سٛاٖ آظٔبایطا195ٖ

051-05135413426-913778688532213088:  وس دؿشی1936/91375: عجمٝ اَٚ نٙسٚق دؿشی- 14ؾبذشٕبٖ قٕبضٜ- ثّٛاض ٔسضؼ- ٔكٟسسٛؼ فیٛظ(AEG)إِٓب196ٖ

33119833-021 33949420-3021الِٝ ظاض ٘ٛ وٛچٝ أیٗ ظازٜ دبؾبغ دطزیؽ ظیط ٞٓ وف دالنیِٛ٘ٛیهفطا٘ؿ197ٝ

33119833-021 33949420-3021الِٝ ظاض ٘ٛ وٛچٝ أیٗ ظازٜ دبؾبغ دطزیؽ ظیط ٞٓ وف دالنآزؾب(ٍِطا٘س)فطا٘ؿ198ٝ

199ETI021-322028028ط35خ ِٚیقهط ضٚثطٚي زضة انّی دبضن ّٔز خ قٙبؾب ح-سٟطاٖایؿشب سٛاٖ نٙقز

200LS(LG)/021-02188709484-88709890-14336344311 وس دؿشی 13ٚاحس-3ح-اثشساي فشحی قمبلی- چٟبضضاٜ ٔغٟطي- خ ِٚیقهط- سٟطاٖدبضؼ ٘یطٚ ؾبٖوطٜ خٙٛثی

031-03132654534-2132663963ٚاحس- عجمٝ زْٚ- ؾبذشٕبٖ خبْ خٓ- خ ٞكز ثٟكز غطثی-انفٟبٖ(سبییسیٝ ٔكطٚط)ؾب٘یطایطا201ٖ

083-34279997خبزٜ ؾٙٙسج7ویّٛٔشط-وطٔب٘كبٜ(دبضؼ فب٘بَ)دبضؼ حفبػ ایطا202ٖ

اِىشطٚ وبٜٚایطا203ٖ
 9 ٚ 7ٚاحس  - 5عجمٝ  - 250ؾبذشٕبٖ - ثیٗ ذیبثبٖ ٞسایز ٚ ٔٙٛچٟطي - ذیبثبٖ ؾقسي قٕبِی - سٟطاٖ 

77613656-02177610406-021

031-03133802013-33802026ذیبثبٖ ثیؿشٓ- ثعضٌطاٜ آظازٌبٖ- انفٟبٖضفسایطا204ٖ

021-02188418998-88418997 1569755111وس دؿشی 18ٚاحس  - 6 عجمٝ 56خ ثٟكشی ثقس اظ خٟبض ضاٜ ا٘سیكٝ دالن - سٟطاٖ چیطٜ ٘یطٚ سٛاٖچی205ٗ

083-34279997خبزٜ ؾٙٙسج7ویّٛٔشط-وطٔب٘كبٜ(دبضؼ فب٘بَ)دبضؼ حفبػ ایران206

021-22884351-  021-22884350   3سٟطاٖ،ذیبثبٖ قطیقشی،ضٚ ثٝ ضٚي دبضن قطیقشی ؾبذشٕبٖ وؿطي ٚاحس حیبر نٙقز اِجطظ(MK2200L)ٔبِعي207

021-02188140067-688140081ٚاحس- 7دالن- وٛچٝ ثیؿشٓ- ٔبثیٗ وطیٓ ذبٖ ٚ ٔغٟطي- خ لبئٓ ٔمبْ فطاٞب٘ی- سٟطاFANOXٖفٗ اوؿیٗ ٚیطا اؾذب٘یب208

ضِٝ ٚ حفبؽز

فیٛظٞبي ٔیٙیبسٛضي

                        خلیل دارابی                       محبعلی حیدری پویانی                   کریم احمدي                         میالد جلیلیان          
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                            17:      صفحه 

٘بْ وكٛض/٘بْ قطوز

 ؾبظ٘سٜ انّی

(ؾٟبٔی ذبل )قطوز سٛظیـ ٘یطٚي ثطق اؾشبٖ وطٔب٘كبٜ 

قٕبضٜ فبوؽقٕبضٜ سّفٗآزضؼ ؾبظ٘سٜ/٘بْ فطٚقٙسٜ ٘بْ سدٟیعضزیف

95/12/01        سبضید افشجبض95/04/01سِٛیس وٙٙسٌبٖ سكریم نالحیز قسٜ       ٚیطایف / فٟطؾز ؾبظ٘سٌبٖ 

021-02188034057-44481770-14075 ٔشطي ٌّؿشبٖ دالن 35اسٛثبٖ ٕٞز ؾطزاض خٍُٙ ٔرجطي قطلی -سٟطاENTECٖ٘ٛاٚضاٖ ثطق اضیب وطٜ خٙٛثی209

ضٚؾی210ٝ
قطوز نٙبیـ ثطق اضؼ 

TAVRIDA
021-02188833070-158479371788835056 عجمٝ اَٚ وس دؿشی 196سٟطاٖ خ وطیٕربٖ ٘جف خ ؾذٟجس لط٘ی خٙت ثب٘ه سدبضر قٕبضٜ 

021-024ٚ88554507-37290680-135خ ِٚی فهط ٔمبثُ دبضن ؾبفی ثطج ؾذٟط ؾبفی عجمٝ -سٟطاٖدبضؼ ؾٛییحایطا211ٖ
88554508-021ٚ37290720-

024

021-02188034057-44481770-14075 ٔشطي ٌّؿشبٖ دالن 35اسٛثبٖ ٕٞز ؾطزاض خٍُٙ ٔرجطي قطلی -سٟطاENTECٖ٘ٛاٚضاٖ ثطق اضیب وطٜ خٙٛثی212

021-02188034057-44481770-14075 ٔشطي ٌّؿشبٖ دالن 35اسٛثبٖ ٕٞز ؾطزاض خٍُٙ ٔرجطي قطلی -سٟطاSELٖ٘ٛاٚضاٖ ثطق اضیب ایشبِیب213

021-02188304917-1585688304144 عجمٝ زْٚ وس دؿشی 1/53سٟطاٖ وطیٕربٖ ظ٘س ٘جف وٛچٝ فؿدسي دالن THOوٙچبض ایشبِیب214

021-024ٚ88554507-37290680-135خ ِٚی فهط ٔمبثُ دبضن ؾبفی ثطج ؾذٟط ؾبفی عجمٝ -سٟطاٖدبضؼ ؾٛییحایطا215ٖ
88554508-021ٚ37290720-

024

021-02188833070-158479371788835056 عجمٝ اَٚ وس دؿشی 196سٟطاٖ خ وطیٕربٖ ٘جف خ ؾذٟجس لط٘ی خٙت ثب٘ه سدبضر قٕبضٜ ULUSUYآضیبٖ ٘یطٚي ضاي سطوی216ٝ

021-02188833070-158479371788835056 عجمٝ اَٚ وس دؿشی 196سٟطاٖ خ وطیٕربٖ ٘جف خ ؾذٟجس لط٘ی خٙت ثب٘ه سدبضر قٕبضٜ HYUNDAYآضیبٖ ٘یطٚي ضاي وطٜ خٙٛثی217

021-88554507 ٚ 024-37290680-135خ ِٚی فهط ٔمبثُ دبضن ؾبفی ثطج ؾذٟط ؾبفی عجمٝ -سٟطاٖدبضؼ ؾٛیچایطا218ٖ
37290720-024 ٚ 88554508-

021

021-02188833070-158479371788835056 عجمٝ اَٚ وس دؿشی 196سٟطاٖ خ وطیٕربٖ ٘جف خ ؾذٟجس لط٘ی خٙت ثب٘ه سدبضر قٕبضٜ قطوز نٙبیـ ثطق اضؼضٚؾی219ٝ

88418998-88418997021 -1569755111021وس دؿشی 18ٚاحس  - 6 عجمٝ 56خ ثٟكشی ثقس اظ خٟبض ضاٜ ا٘سیكٝ دالن - سٟطاٖ چیطٜ ٘یطٚ سٛاٖچی220ٗ

083-34279997خبزٜ ؾٙٙسج7ویّٛٔشط-وطٔب٘كبٜ(دبضؼ فب٘بَ)دبضؼ حفبػ ایطا221ٖ

021-02188833070-158479371788835056 عجمٝ اَٚ وس دؿشی 196سٟطاٖ خ وطیٕربٖ ٘جف خ ؾذٟجس لط٘ی خٙت ثب٘ه سدبضر قٕبضٜ HYUNDAYآضیبٖ ٘یطٚي ضاي وطٜ خٙٛثی222

223ETI(ٔكطٚط)021-322028028ط35خ ِٚیقهط ضٚثطٚي زضة انّی دبضن ّٔز خ قٙبؾب ح-سٟطاٖایؿشب سٛاٖ نٙقز

224LS(LG)/021-02188709484-88709890-14336344311 وس دؿشی 13ٚاحس-3ح-اثشساي فشحی قمبلی- چٟبضضاٜ ٔغٟطي- خ ِٚیقهط- سٟطاٖدبضؼ ٘یطٚ ؾبٖوطٜ خٙٛثی

ؾىؿیٛ٘ط

ضیىّٛظض

ؾىكٗ الیعض

وٙشبوشٛض

زغٍ٘شٛض
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:        اعضاء کمیته فنی بازرگانی خرید تجهیزات  
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يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ English نقشه سایت درباره ما تماس با ما صفحه اصلی

.

فهرست سازندگان تشخيص صالحيت شده

                           شركت توزيع نيروي برق شيراز                               
            معاونت برنامه ريزي  دفتر مهندسي ونظارت            

فهرست سازندگان تشخيص صالحيت شده (ويرايش بيست و دوم) تاريخ اعتبار از ۱۳۹۴/۰۸/۰۱  تا ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

توضيح:وجود نام سازنده در اين فهرست نشان دهنده برخورداري سازنده از توان توليد كاالي استاندارد است و به منزله تاييد بي قيد و شرط كاال نيست. لذا مبناي تاييد و تحويل كاال مطابقت آن با استاندارد
است و تامين كننده بايستي بر اساس آزمون هاي نمونه اي، اين مطابقت را قبال بررسي نموده باشد.

شماره نمابرشماره تلفنآدرستاريخ تاييدنام سازندهنام تجهيزرديف

۱
كابل فشار ضعيف زميني
(مسي و آلومينيومي)

PVC با عايق

۰۲۱۸۸۷۶۲۵۹۲۶۰۲۱۸۸۷۶۲۴۷۱تهران  خيابان سهروردي شمالي  خيابان خرمشهر  شماره ۸۹/۰۳/۰۲۶۲سيم و كابل ابهر

۰۲۱۸۸۷۸۷۱۱۱۰۲۱۸۸۷۸۷۱۱۷تهران  منطقه ۶  گاندي  ك. نهم  پ. ۸۹/۰۳/۰۲۲۱كابل البرز

۰۳۵۱۸۲۵۷۱۲۲۲۴۰۳۵۱۸۲۵۷۱۲۲۲۴يزد  بلوار دانشجو نبش كوچه بنياد جانبازان طبقه فوقاني پ ۸۹/۰۳/۰۲۱۳۷سيم و كابل پيشرو رفسنجان

۰۵۱۱۵۴۱۳۲۷۷۹۰۵۱۱۵۴۱۱۵۰۰مشهدشهرك صنعتي توسبلوار تالش شماليخ دهم۸۹/۰۳/۰۲سيم و كابل مشهد

تهرانخ وليعصر باال تر از ميدان ونك (نرسيده به ميرداماد) خ دامن افشان ۸۹/۰۳/۰۲سيمكات
۰۲۱۸۸۷۷۳۴۵۳۵۵۰۲۱۸۸۷۹۷۷۹۸پالك  ۳۹

               ۰۲۱۷۷۵۰۵۸۷۶۰۲۱۷۷۵۰۴۵۹۴تهرانخ دكتر شريعتي بهارشيراز پ۸۹/۰۳/۰۲۱۹سيمكو

تهران خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه حافظي شماره ۸۹/۰۳/۰۲۵سيميا
۰۲۱۸۷۲۶۰۰۲۱۸۷۲۶۶۱۱۳ طبقه چهارم

تهرانميردامادامير سهيل تبريزيان نبش نامي ساختمان آرمان۸۹/۰۳/۰۲كابل مسين
۰۲۱۲۲۲۷۱۳۱۷۰۲۱۲۲۲۷۷۸۸۶پ۶۶/۲۸۲

۰۲۱۶۶۹۳۹۳۴۰۰۲۱۶۶۹۳۹۴۰۴تهرانميدان توحيدخيابان توحيدخيابان نيايش پالك ۳۳ طبقه اول واحد ۸۹/۰۳/۰۲۱كابل سازي ايران (بايكا)

۰۲۱۲۲۰۵۳۷۵۲۰۲۱۲۲۰۵۳۷۶۰تهرانبزرگراه افريقابلوار گلشهرشماره۱۵طبقه۸۹/۰۳/۰۲۶سيم و كابل يزد

صنايع كابلهاي تخصصي
۰۲۱۳۳۱۱۵۲۴۶۰۲۱۳۳۹۲۳۳۵۰تهرانالله زار جنوبيروبروي سينما ايرانپ۸۹/۰۳/۰۲۲۶۲شيراز(كات كابل)

تهران  خيابان دكتر شريعتي  روبروي بهار شيراز  جنب سينما ايران ۸۹/۰۳/۰۲كابل متال
۰۲۱۷۷۹۷۳۹۱۷۰۲۱۷۷۵۲۹۰۶۹ساختمان ۴۱۱  طبقه چهارم شرقي

۰۳۱۱۳۳۶۷۴۰۰۰۳۱۱۳۳۶۹۹۴۹اصفهانخ امام خمينينرسيده به پل شهيد خرازي۹۱/۱۱/۰۱سيم وكابل اختر

۰۲۱۳۳۹۷۲۱۴۴۰۲۱۳۳۹۷۲۷۶۶تهران، الله زار نو، كوچه امين زاده، پالك ۱۶، طبقه چهارم، ۹۱/۱۱/۰۱كابل گل مازندران

۰۲۴۲۵۲۸۸۰۴۵۴۹۰۲۴۲۵۲۸۸۰۵۰ابهر شهرك صنعتي شريف۹۰/۰۶/۲۹سيمند كابل

تهرانخيابان شهيد بهشتيخيابان كاووسي فركوچه نكيسا÷الك۸۹/۰۳/۰۲۳۱ولتا كابل كرمان
۰۲۱۸۸۷۵۷۶۰۳۴۰۲۱۸۸۷۵۷۱۹۳طبقه دوم شرقي

۰۲۱۸۸۷۵۲۰۱۴تهران  خ شهيد بهشتي، نبش ميرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم۹۰/۱۲/۰۱سيم و كابل مغان
۸۸۷۴۳۷۶۴۰۲۱۸۸۷۵۷۶۳۹

تهران خ وليعصر مقابل پارك ساعي ساختمان نگين ساعي طبقه ۱۱ پالك۸۹/۱۲/۰۱سيم و كابل فروزان يزد
۱۱۰۳۰۲۱۸۸۷۱۴۵۹۰۰۲۱۸۸۷۲۵۶۳۴

تهران ميدان هفت تير  ابتداي مفتح شمالي خ ماليري پور  پ۱۰۷ ط ۹۴/۱۰/۰۱۵سيمباف
۰۲۱۸۸۳۱۶۴۸۶۰۲۱۸۸۸۳۵۱۵۶واحد ۱۴

تهران  ميدان آرژانتين  انتهاي خيابان الوند  نبش اهورامزدا  پالك ۹۴/۰۴/۰۱ ۱۴آلوم كابل كاوه
۰۲۱۸۸۸۸۸۴۰۷۸۰۲۱۸۸۲۰۹۳۵۲واحد۹  

شركت صنعتي الكتريك
۰۲۱۷۳۲۳۳۰۲۱۷۳۲۳۴تهران خ دكتر شريعتي  پايين تر از بهار شيراز  پالك ۹۲/۱۱/۰۱۳۷۱خراسان

كيلومتر ۲۰ اتوبان شيراز اصفهان روبروي درب پااليشگاه جاده خرم صنعت۹۵/۰۷/۰۱سيمكان فارس
۰۹۱۷۱۱۷۷۱۴۰۰۹۱۷۳۱۵۲۰۶۲جنب پادگان آموزشي بسيج

تهران  خ انقالب  خ الله زار نو  ك گل پرور پالك ۱۴ ساختمان ثمين واحد۹۵/۰۳/۲۴آرين ابهر
۱۰۲۱۶۶۷۵۵۹۱۱۱۵۰۲۱۶۶۷۵۵۸۸۳

۲

كابل فشارمتوسط
 ۲۰KVزميني

 

۰۲۱۸۸۷۶۲۵۹۲۶۰۲۱۸۸۷۶۲۴۷۱تهران خ شهيد بهشتيخ خرمشهرشماره ۸۹/۰۳/۰۲۶۲سيم و كابل ابهر

۰۲۱۸۸۷۸۷۱۱۱۰۲۱۸۸۷۸۷۱۱۷تهران خ گانديكوچه نهم شماره ۸۹/۰۳/۰۲۲۱كابل البرز

               ۰۲۱۷۷۵۰۵۸۷۶۰۲۱۷۷۵۰۴۵۹۴تهرانخ دكتر شريعتي بهارشيراز پ۸۹/۰۳/۰۲۱۹سيمكو

۰۲۱۲۲۰۵۳۷۵۲۰۲۱۲۲۰۵۳۷۶۰تهرانبزرگراه افريقابلوار گلشهرشماره۱۵طبقه۸۹/۰۳/۰۲۶سيم و كابل يزد

۰۲۱۸۸۷۵۲۰۱۴تهران  خ شهيد بهشتي، نبش ميرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم۹۱/۰۷/۰۱سيم و كابل مغان
۸۸۷۴۳۷۶۴۰۲۱۸۸۷۵۷۶۳۹

تهران  خيابان دكتر شريعتي  روبروي بهار شيراز  جنب سينما ايران ۹۲/۱۱/۰۱كابل متال
۰۲۱۷۷۹۷۳۹۱۷۰۲۱۷۷۵۲۹۰۶۹ساختمان ۴۱۱  طبقه چهارم شرقي

۰۲۱۶۶۹۳۹۳۴۰۰۲۱۶۶۹۳۹۴۰۴تهرانميدان توحيدخيابان توحيدخيابان نيايش پالك ۳۳ طبقه اول واحد ۸۹/۰۳/۰۲۱كابل سازي ايران (بايكا)

۳

كابل خودنگهدار فشار
ضعيف با تولمسنجر

آلومينيم آلياژي
 (طبق دستورالعمل

توانير)

تهرانخ وليعصر باال تر از ميدان ونك (نرسيده به ميرداماد) خ دامن افشان ۸۹/۰۳/۰۲سيمكات
۰۲۱۸۸۷۷۳۴۵۳۵۵۰۲۱۸۸۷۹۷۷۹۸پالك  ۳۹

خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه حافظي شماره ۵ طبقه۹۲/۰۴/۰۱سيميا
۰۲۱۸۷۲۶۰۰۲۱۸۷۲۶۶۱۱۳ چهارم

۰۲۱۸۸۷۵۲۰۱۴تهران  خ شهيد بهشتي، نبش ميرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم۹۰/۱۲/۰۱سيم و كابل مغان
۸۸۷۴۳۷۶۴۰۲۱۸۸۷۵۷۶۳۹

تهران خ وليعصر مقابل پارك ساعي ساختمان نگين ساعي طبقه ۱۱ پالك۹۱/۰۲/۰۱سيم و كابل فروزان يزد
۱۱۰۳۰۲۱۸۸۷۱۴۵۹۰۰۲۱۸۸۷۲۵۶۳۴

۰۳۵۱۸۲۵۷۱۲۲۲۴۰۳۵۱۸۲۵۷۱۲۲۲۴يزد  بلوار دانشجو نبش كوچه بنياد جانبازان طبقه فوقاني پ ۹۱/۰۲/۰۱۱۳۷سيم و كابل پيشرو رفسنجان

تهران  خ دولت  مابين چهارراه ديباجي و دل بخواه  نبش كوچه معتمدي ۹۰/۱۲/۰۱سيم و كابل آلفا
۰۲۱۲۲۷۸۳۱۵۸۶۸۰۲۱۲۲۷۸۳۱۷۵پ ۱۶  واحد ۴۰۱

كيلومتر ۲۰ اتوبان شيراز اصفهان روبروي درب پااليشگاه جاده خرم صنعت۹۱/۰۴/۱۵سيمكان فارس
۰۹۱۷۱۱۷۷۱۴۰۰۹۱۷۳۱۵۲۰۶۲جنب پادگان آموزشي بسيج

۰۲۱۳۳۹۷۹۸۹۷۰۲۱۳۳۹۵۳۶۵۰تهران  خيابان الله زار نو  كوچه پيرنيا دوم  پالك ۹۲/۰۷/۰۱۱۱سيم راد سما
تهرانميردامادامير سهيل تبريزيان نبش نامي ساختمان آرمان

بازنشستگانگالري تصاويرتحقيقاتمولد مقياس كوچكپيمانكاران و سازندگانمديريت مصرفايمنيآموزشقوانينتكريم ارباب رجوع اطالع رساني

سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵

تقدیر و تشکرها

رویه اجرای طرح پست های زمينی

تفاهم نامه كاهش تلفات
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۰۲۱۲۲۲۷۱۳۱۷۰۲۱۲۲۲۷۷۸۸۶پ۸۹/۰۳/۰۲۶۶/۲۸۲كابل مسين

۰۳۵۱۷۲۰۲۷۰۱۳۰۳۵۱۷۲۰۲۷۰۱۳يزد بلوار جانباز خيابان مجيديه ۹۲/۰۷/۰۱كيان كابل يزد
تهران  شهرك صنعتي شمس آباد  بلوار نارنجستان  گلبرگ ۴  شماره۹۰/۱۰/۱۰سيم تاب سپهر

۱۹۱۰۲۱۵۶۲۳۳۰۷۰۰۲۱۵۶۲۳۳۰۷۱

كابل خود نگهدار ۴
۲۰KVفشار متوسط

۰۲۱۸۸۷۶۲۵۹۲۶۰۲۱۸۸۷۶۲۴۷۱تهران خ شهيد بهشتيخ خرمشهرشماره ۸۹/۰۳/۰۲۶۲سيم و كابل ابهر

۰۲۱۲۲۰۵۳۷۵۲۰۲۱۲۲۰۵۳۷۶۰تهرانبزرگراه افريقابلوار گلشهرشماره۱۵طبقه۸۹/۰۳/۰۲۶سيم و كابل يزد

۵/(AAC)سيم آلومينيوم
آلومينيوم

(ACSR) فوالد

 ۰۲۱۸۸۷۸۶۸۵۳تهران خ گانديخ۲۱شماره۸۹/۰۳/۰۲۵۲۵۶آلومتك

۰۲۱۸۸۷۷۲۱۲۵۰۳۸۲۲۴۲۱۹۷۴تهران  ميدان آرژانتين  خ الوند  خ سي و پنجم  پالك ۲۶ طبقه اول۹۱/۰۲/۱۸آلومينيوم كوهرنگ زاگرس

۰۲۱۸۸۷۸۷۱۱۱۰۲۱۸۸۷۸۷۱۱۷تهران خ گانديكوچه نهم شماره ۸۹/۰۳/۰۲۲۱كابل البرز

تهرانخ وليعصر باال تر از ميدان ونك (نرسيده به ميرداماد) خ دامن افشان ۸۹/۰۳/۰۲سيمكات
۰۲۱۸۸۷۷۳۴۵۳۵۵۰۲۱۸۸۷۹۷۷۹۸پالك  ۳۹

               ۰۲۱۷۷۵۰۵۸۷۶۰۲۱۷۷۵۰۴۵۹۴تهرانخ دكتر شريعتي بهارشيراز پ۸۹/۰۳/۰۲۱۹سيمكو

۰۲۱۲۲۰۵۳۷۵۲۰۲۱۲۲۰۵۳۷۶۰تهرانبزرگراه افريقابلوار گلشهرشماره۱۵طبقه۸۹/۰۳/۰۲۶سيم و كابل يزد

خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه حافظي شماره ۵ طبقه۸۹/۰۳/۰۲سيميا
۰۲۱۸۷۲۶۰۰۲۱۸۷۲۶۶۱۱۳ چهارم

۰۲۱۲۲۱۱۷۱۶۴۶۰۲۱۲۲۰۶۱۵۴۲تهرانسعات آبادميدان سروخ سرو غربيشماره۸۹/۰۴/۱۴۱۱۹توسعه برق ايران

تهران  خ دولت  مابين چهارراه ديباجي و دل بخواه  نبش كوچه معتمدي ۹۰/۰۸/۲۷سيم و كابل آلفا
۰۲۱۲۲۷۸۳۱۵۸۶۸۰۲۱۲۲۷۸۳۱۷۵پ ۱۶  واحد ۴۰۱

۰۵۱۱۵۴۱۳۲۷۷۹۰۵۱۱۵۴۱۱۵۰۰مشهدشهرك صنعتي توسبلوار تالش شماليخ دهم۸۹/۰۳/۰۲سيم و كابل مشهد

 ۰۲۱۸۸۳۶۸۶۶۰۴تهران شهرك قدس (غرب)  بلوار خوردين  نبش خ. توحيد ۱  پ. ۹۱/۰۴/۱۵۲پويا غرب

تهران خ وليعصر مقابل پارك ساعي ساختمان نگين ساعي طبقه ۱۱ پالك۸۹/۱۲/۰۱سيم و كابل فروزان يزد
۱۱۰۳۰۲۱۸۸۷۱۴۵۹۰۰۲۱۸۸۷۲۵۶۳۴

سيم مسي۶

۰۲۱۸۸۷۶۲۵۹۲۶۰۲۱۸۸۷۶۲۴۷۱تهران  خيابان سهروردي شمالي  خيابان خرمشهر  شماره ۸۹/۰۳/۰۲۶۲سيم و كابل ابهر

۰۲۱۲۲۰۵۳۷۵۲۰۲۱۲۲۰۵۳۷۶۰تهرانبزرگراه افريقابلوار گلشهرشماره۱۵طبقه۸۹/۰۳/۰۲۶سيم و كابل يزد

تهرانخ وليعصر باال تر از ميدان ونك (نرسيده به ميرداماد) خ دامن افشان ۸۹/۰۳/۰۲سيمكات
۰۲۱۸۸۷۷۳۴۵۳۵۵۰۲۱۸۸۷۹۷۷۹۸پالك  ۳۹

               ۰۲۱۷۷۵۰۵۸۷۶۰۲۱۷۷۵۰۴۵۹۴تهرانخ دكتر شريعتي بهارشيراز پ۸۹/۰۳/۰۲۱۹سيمكو

۰۲۱۲۲۱۱۷۱۶۴۶۰۲۱۲۲۰۶۱۵۴۲تهرانسعات آبادميدان سروخ سرو غربيشماره۸۹/۰۴/۱۴۱۱۹توسعه برق ايران

خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه حافظي شماره ۵ طبقه۸۹/۰۳/۰۲سيميا
۰۲۱۸۷۲۶۰۰۲۱۸۷۲۶۶۱۱۳ چهارم

تهران خ وليعصر مقابل پارك ساعي ساختمان نگين ساعي طبقه ۱۱ پالك۸۹/۱۲/۰۱سيم و كابل فروزان يزد
۱۱۰۳۰۲۱۸۸۷۱۴۵۹۰۰۲۱۸۸۷۲۵۶۳۴

تهرانخيابان شهيد بهشتيخيابان كاووسي فركوچه نكيسا÷الك۸۹/۰۳/۰۲۳۱ولتا كابل كرمان
۰۲۱۸۸۷۵۷۶۰۳۴۰۲۱۸۸۷۵۷۱۹۳طبقه دوم شرقي

۷
سيم آلومينيوم فوالد
روكشدار ACSR از نوع

CC
XLPE روكش)

تهران خ وليعصر مقابل پارك ساعي ساختمان نگين ساعي طبقه ۱۱ پالك۸۹/۱۲/۰۱سيم و كابل فروزان يزد
۱۱۰۳۰۲۱۸۸۷۱۴۵۹۰۰۲۱۸۸۷۲۵۶۳۴

۰۲۱۲۲۰۵۳۷۵۲۰۲۱۲۲۰۵۳۷۶۰تهرانبزرگراه افريقابلوار گلشهرشماره۱۵طبقه۸۹/۰۳/۰۲۶سيم و كابل يزد

تهرانخ وليعصر باال تر از ميدان ونك (نرسيده به ميرداماد) خ دامن افشان ۸۹/۰۳/۰۲سيمكات
۰۲۱۸۸۷۷۳۴۵۳۵۵۰۲۱۸۸۷۹۷۷۹۸پالك  ۳۹

خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه حافظي شماره ۵ طبقه۸۹/۰۳/۰۲سيميا
۰۲۱۸۷۲۶۰۰۲۱۸۷۲۶۶۱۱۳ چهارم

۰۳۵۱۸۲۵۷۱۲۲۲۴۰۳۵۱۸۲۵۷۱۲۲۲۴يزد  بلوار دانشجو نبش كوچه بنياد جانبازان طبقه فوقاني پ ۸۹/۰۳/۰۲۱۳۷سيم و كابل پيشرو رفسنجان

تهرانميردامادامير سهيل تبريزيان نبش نامي ساختمان آرمان۸۹/۰۳/۰۲كابل مسين
۰۲۱۲۲۲۷۱۳۱۷۰۲۱۲۲۲۷۷۸۸۶پ۶۶/۲۸۲

تهران  خ دولت  مابين چهارراه ديباجي و دل بخواه  نبش كوچه معتمدي ۹۰/۰۸/۲۷سيم و كابل آلفا
۰۲۱۲۲۷۸۳۱۵۸۶۸۰۲۱۲۲۷۸۳۱۷۵پ ۱۶  واحد ۴۰۱

۰۲۱۸۸۷۵۲۰۱۴تهران  خ شهيد بهشتي، نبش ميرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم۹۰/۱۲/۰۱سيم و كابل مغان
۸۸۷۴۳۷۶۴۰۲۱۸۸۷۵۷۶۳۹

۰۳۵۱۷۲۰۲۷۰۱۳۰۳۵۱۷۲۰۲۷۰۱۳يزد بلوار جانباز خيابان مجيديه ۹۲/۰۴/۰۱كيان كابل يزد

۰۲۱۳۳۹۷۹۸۹۷۰۲۱۳۳۹۵۳۶۵۰تهران  خيابان الله زار نو  كوچه پيرنيا دوم  پالك ۹۲/۰۷/۰۱۱۱سيم راد سما

تهرانميردامادامير سهيل تبريزيان نبش نامي ساختمان آرمان۹۱/۰۴/۰۱كابل مسين
۰۲۱۲۲۲۷۱۳۱۷۰۲۱۲۲۲۷۷۸۸۶پ۶۶/۲۸۲

۰۳۱۱۳۳۶۷۴۰۰۰۳۱۱۳۳۶۹۹۴۹اصفهانخ امام خمينينرسيده به پل شهيد خرازي۸۹/۰۳/۱۲سيم وكابل اختر

كيلومتر ۲۰ اتوبان شيراز اصفهان روبروي درب پااليشگاه جاده خرم صنعت۹۱/۰۴/۱۵سيمكان فارس
۰۹۱۷۱۱۷۷۱۴۰۰۹۱۷۳۱۵۲۰۶۲جنب پادگان آموزشي بسيج

برقگيرپليمري۲۰ كيلو۸
ولت و ۱۱ كيلو ولت

تجهيزات انتقال برق
پارس(برقگير پارس)

فقط طرح جديد با مقطع مربع 
( HTV و LSR سري)

۰۲۱۸۸۹۷۴۰۹۱۳۰۲۱۸۸۹۷۴۰۹۵تهران م فاطميخ چهلستونخ بوعلي سينا شرقي پ ۳۵ واحد۸۹/۰۳/۰۲۳

برقگيرسراميكي ۹۱۱
كيلو و ۲۰كيلو ولت

تجهيزات انتقال برق
۰۲۱۸۸۹۷۴۰۹۱۳۰۲۱۸۸۹۷۴۰۹۵تهران م فاطميخ چهلستونخ بوعلي سينا شرقي پ ۳۵ واحد۸۹/۰۳/۰۲۳پارس(برقگير پارس)

ترانس جريان و ولتاژ۱۰
فشار متوسط

گروه صنعتي الكترو پژواك 
۰۵۱۱۳۹۲۲۰۰۰۰۵۱۱۳۹۲۳۰۰۰مشهد  شهرك صنعتي طرق  جاده سردخانه  خيابان سوم  شماره ۸۹/۰۳/۰۲۵۲آرين(رضا ترانس سابق)

۰۲۱۸۸۳۶۵۵۹۵۰۲۱۸۸۵۷۳۰۹۷تهران  شهرك غرب خيابان فالمك شمالي  خيابان چهارم  پالك ۹۵/۰۸/۰۱ ۲۶مگ الكتريك

تهرانخ وليعصر جنب پمپ بنزين ساعي برج سرو ساعي طبقه۸۹/۰۳/۰۲نيرو ترانس
۱۲۰۲۱۸۸۵۵۱۴۱۵۰۲۱۸۸۵۵۱۴۱۴واحد۱۲۰۶

ترانس جريان فشار۱۱
ضعيف

۰۲۱۸۸۳۶۵۵۹۵۰۲۱۸۸۵۷۳۰۹۷تهران  شهرك غرب خيابان فالمك شمالي  خيابان چهارم  پالك ۸۹/۰۳/۰۲ ۲۶مگ الكتريك

 ۰۵۱۲۲۵۳۳۴۶۵مشهدجاده توسشهرك صنعتي توس۸۹/۰۳/۰۲نوين هريس پويا

گروه صنعتي الكترو پژواك 
۰۵۱۱۳۹۲۲۰۰۰۰۵۱۱۳۹۲۳۰۰۰مشهد  شهرك صنعتي طرق  جاده سردخانه  خيابان سوم  شماره ۸۹/۰۳/۰۲۵۲آرين(رضا ترانس سابق)

تهرانخ وليعصر جنب پمپ بنزين ساعي برج سرو ساعي طبقه۸۹/۰۳/۰۲نيرو ترانس
۱۲۰۲۱۸۸۵۵۱۴۱۵۰۲۱۸۸۵۵۱۴۱۴واحد۱۲۰۶

كليد فيوز گردان ۱۲
قابل قطع زير بار

۰۳۵۱۷۲۱۱۳۹۶۰۳۵۱۸۸۰۲۶۷۵۶يزدكيلومتر سه جاده تفتخ قائم۹۰/۱۰/۲۷پيچاز الكتريك يزد

۰۳۵۱۷۲۷۲۲۴۶۷۰۳۵۱۷۲۷۲۸۰۶يزدشهرك صنعتي يزد۳۴ متري سوم۸۹/۰۳/۰۲زاوير
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اصفهانخ بزرگمهرروبروي بيمارستان شهيد صدوقيساختمان ميرداماد ط۸۹/۰۳/۰۲اصفهان كليد
سوم شماره۳۸

۰۳۱۱ ۲۶۴۴۰۶۶۰۳۱۱ ۲۶۴۱۶۷۷ 

كليد فيوز عمودي ۱۳
۰۳۵۱۷۲۷۲۲۴۶۷۰۳۵۱۷۲۷۲۸۰۶يزدشهرك صنعتي يزد۳۴ متري سوم۸۹/۰۳/۰۲زاوير

۰۳۵۱۷۲۱۱۳۹۶۰۳۵۱۸۸۰۲۶۷۵۶يزدكيلومتر سه جاده تفتخ قائم۸۹/۰۳/۰۲پيچاز الكتريك يزد

 چراغ خياباني۱۴

گلنور
مدل هاي

G۰۲,۰۴,۱۳,۱۸,۲۰,۲۲,۲۳,۲۵
۰۳۱۱۲۲۰۱۱۵۷۸۰۳۱۱۲۲۰۳۵۳۵اصفهانخ فردوسيساختمان زاينده رود ط سوم۸۹/۰۳/۰۲

مازي نور
تهران  منطقه ۰۷  سهروردي شمالي  خ. ميرزايي زينالي غربي  پ.۹۱/۱۲/۰۱مدل زئوس

۱۳۵۰۲۱۸۸۵۲۳۷۱۱۰۲۱۸۸۵۲۷۵۲۱

اصفهان آلومين (تكنور)
 ۰۳۱۲۵۶۴۲۳۵۵ ۰۳۱۲۵۶۴۲۶۵۵اصفهان شهرك صنعتي مورچه خورت ، فاز يك ، خيابان چهارم ۸۹/۰۳/۰۲مدل شمس، قمر و  بدر

المپ گازي۱۵

۰۲۱۸۸۵۵۵۱۳۱۰۲۱۸۸۷۲۵۹۴۰تهرانخ مطهريخ ميرزاي شيرازيكوچه عرفانشماره۱۵واحد۸۹/۰۳/۰۲۱۱نور افشان

۰۲۱۸۸۵۱۶۲۲۰۲۰۲۱۸۸۵۱۶۲۲۰۲تهرانميدان آرژانتينخ بخارستانتهاي خ۱۴پ۳۱ط سومواحد۸۹/۰۳/۰۲۸شهاب توشه(پارس)

۰۲۱۸۸۷۰۷۳۳۷۰۲۱۸۸۷۱۱۹۸۵تهرانخ مطهريخ ميرزاي شيرازيكوچه عرفانشماره۱۵واحد۸۹/۰۳/۰۲۴نور صرام پويا

۱۶

چك روشنايي

چك روشنايي

۰۲۱۲۲۰۳۶۱۰۶۱۱۰۲۱۲۲۰۳۶۶۰۰تهران خ وليعصر،روبروي پارك ملت،خ ناهيد،س راما۸۹/۰۳/۰۲راما ترانس

تهرانخ وحيد دستگرديبين آفريقا و وليعصرجنب رستوران كاكتوس۹۱/۰۴/۱۵آرش ترانس
۰۲۱۸۸۷۹۰۱۴۷۰۲۱۸۸۸۸۷۲۷۴پ۳۲۱ ط دوم شرقي

تهران  پامنار ،روبروي مسجد شاه آبادي مجتمع تجاري ولي عصر ، طبقه۸۹/۰۳/۰۲همدان ترانس
۰۲۱۳۳۱۱۴۸۸۴۰۲۱۳۳۱۱۴۸۸۴همكف پالك ۷

ايگنيتور۱۷

۰۳۱۱۲۲۲۲۴۵۱۰۳۱۱۲۲۳۱۴۸۵اصفهانشهرك صنعتي دولت آباد۸۹/۰۳/۰۲آتش كار 

تهرانخ وحيد دستگرديبين آفريقا و وليعصرجنب رستوران كاكتوس۹۱/۰۴/۱۵آرش ترانس
۰۲۱۸۸۷۹۰۱۴۷۰۲۱۸۸۸۸۷۲۷۴پ۳۲۱ ط دوم شرقي

۰۲۸۳۳۲۸۴۸۵۱۱۰۲۸۳۳۲۸۴۸۵۱۲قزوين شهرك صنعتي كاسپين، خيابان نظامي۹۴/۰۴/۰۱اوژن الكترونيك آزما

۰۳۱۳۲۲۲۹۱۳۸۰۳۱۳۲۲۰۸۳۲۸اصفهان خ كمال اسماعيل جنب هتل ملل گوچه باغ خان ۶ پالك ۹۴/۰۴/۰۱۷۴نويد نيرو

۰۲۱۵۵۳۹۵۸۰۶۰۲۱۵۵۳۸۰۹۳۷تهران  خ وليعصر خ ابوسعيد  ك موحدي ك شرفي پ ۹۴/۱۰/۰۱۱۴بهنوران افروز

۰۳۱۲۳۷۵۷۱۴۶۰۳۱۱۲۲۱۱۷۹۲اصفهاناتوبان ذوب آهنمنطقه صنعتي اسالم آباد۸۹/۰۳/۰۲آراء الكترونيك

كات اوت سراميكي۱۸

۰۳۱۱۵۷۲۲۲۳۳۶۰۳۱۱۵۷۲۲۲۳۳اصفهانشهر صنعتي جيخ يكم۸۹/۰۳/۰۲آرانيرو سپاهان

۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹اصفهانكيلومتر ۷ جاده شيراز بعد از پل راه آهن خيابان صاحب الزمان۹۳/۰۳/۳۱نيرو كليد پارس

۰۵۱۱۳۶۵۰۹۰۴۰۵۱۱ ۶۶۲۷۶۷۶مشهدبلوارشهيد عباسپورمقابل شركت گاز۸۹/۰۳/۰۲توس نيرو

كات اوت پليمري۱۹

۰۷۱۳۲۲۷۸۲۷۸۹۰۷۱۳۲۲۷۸۲۶۶شيرازبلوار خليج فارسروبروي پليس راهمنطقه ويژه اقتصادي۸۹/۰۳/۰۲تابان نيرو

۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹اصفهانكيلومتر ۷ جاده شيراز بعد از پل راه آهن خيابان صاحب الزمان۹۳/۰۳/۳۱نيرو كليد پارس

۰۳۱۱۵۷۲۲۲۳۳۶۰۳۱۱۵۷۲۲۲۳۳اصفهانشهر صنعتي جيخ يكم۸۹/۰۳/۰۲آرانيرو سپاهان

۰۵۱۱۳۶۵۰۹۰۴۰۵۱۱ ۶۶۲۷۶۷۶مشهدبلوارشهيد عباسپورمقابل شركت گاز۸۹/۰۳/۰۲توس نيرو

كات اوت پليمري تيغه اي۲۰

۰۳۱۱۵۷۲۲۲۳۳۶۰۳۱۱۵۷۲۲۲۳۳اصفهانشهر صنعتي جيخ يكم۸۹/۰۳/۰۲آرانيرو سپاهان

۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹اصفهانكيلومتر ۷ جاده شيراز بعد از پل راه آهن خيابان صاحب الزمان۹۴/۱۰/۰۱نيرو كليد پارس

 ۰۵۱۱۳۶۵۰۹۰۴مشهدبلوارشهيد عباسپورمقابل شركت گاز۸۹/۰۳/۰۲توس نيرو

فيوز لينك۲۱

۰۳۱۱۶۵۴۱۲۲۲۰۳۱۱۶۵۴۰۳۲۳اصفهان ،  ابتداي  جاده اصفهان شيراز ، بعد از پل راه آهن ، كوي راه حق۸۹/۰۳/۰۲اميد فيوز

۰۳۱۳۸۵۸۵۲۸۶۰۳۱۳۸۵۸۵۲۸۶اصفهان جاده زيار حيدر اباد خ امام خميني (ره) پ ۹۴/۰۴/۰۱۴۷۵توان نيرو اصفهان فشار قوي

۰۵۱۱۳۶۵۰۹۰۴۰۵۱۱ ۶۶۲۷۶۷۶مشهدبلوارشهيد عباسپورمقابل شركت گاز۸۹/۰۳/۰۲توس نيرو

فيوز وپايه فيوزكاردي۲۲

۰۵۱۱۷۶۸۸۳۸۰۰۵۱۱۷۶۲۳۵۸۰مشهدبلوار فردوسيخ ابن سينا شرقيشماره۸۹/۰۳/۰۲۴۵فيوز صنعت مشهد

۰۲۵۶۲۳۴۳۲۲۱۲۰۲۵۶۲۳۴۳۳۲۳ساوه ـ شهر صنعتي كاوه ـ خيابان بيست و دومETI ۸۹/۰۳/۰۲  (ايستا توان صنعت)

۰۳۵۱۷۲۱۱۳۹۶۰۳۵۱۸۸۰۲۶۷۵۶يزدكيلومتر سه جاده تفتخ قائم۸۹/۰۳/۰۲پيچاز الكتريك يزد

۲۳
يراق آالت شبكه

(فقط در صورتي كه  نام 
سازنده حك شده باشد)

الكترو برق توان نيرو فارس
۰۷۱۳۷۷۴۴۶۲۵شهرك صنعتي بزرگ شيراز۹۰/۶/۲۹با  نشان حك شده (توان نيرو)

۰۹۱۷۱۱۷۲۵۲۵۰۷۱۳۷۷۴۴۶۲۵

گالوانيزه گرم نوين شيراز
با نشان حك شده  (شيراز نوين

يك)
۰۷۱۳۷۷۴۲۲۱۹شهرك صنعتي بزرگ شيراز۹۰/۶/۲۹

۰۹۱۷۱۱۱۹۲۷۵۰۷۱۳۷۷۴۲۲۱۹

پارس يراق
جاده نيروگاه سيكل تركيبي كيلومتر ۸ فرعي گاز كيلومتر ۲ روبروي گلخانه۹۰/۸/۳۰با نشان (پارس يراق يك)

صنعت سبز
۰۹۱۷۳۱۱۳۷۹۸
۰۷۱۳۶۳۰۷۲۶۸۰۷۱۳۶۳۰۷۲۶۸

۲۴
دم خوكي

(فقط در صورتي كه  نام 
سازنده حك شده باشد)

پارس يراق
جاده نيروگاه سيكل تركيبي كيلومتر ۸ فرعي گاز كيلومتر ۲ روبروي گلخانه۹۱/۰۷/۲۰با مارك (پارس يراق يك)

صنعت سبز
۰۹۱۷۳۱۱۳۷۹۸
۰۷۱۳۶۳۰۷۲۶۸۰۷۱۳۲۲۹۲۳۸۰۱

قائم وصل فيروز آباد (يراق
 ۹۱۷۱۰۵۳۹۰۴شهرك صنعتي شيراز ميدان اول بلوار نوبنياد  خ ۹۲/۰۹/۲۱۲۳۰۰قائم)

انواع پيچ ومهره۲۵

۰۲۱۸۸۹۵۶۳۶۷۰۲۱۸۸۷۵۹۹۲۷تهرانم فاطميخ يكمپ ۱۴ط دومشماره۸۹/۰۳/۰۲۵۹توليدي قطعه سازان(تهران)

۰۲۱۸۸۴۰۱۹۳۷۰۲۱۸۸۴۳۰۵۱۱تهران  خ. مطهري  جنب باشگاه سپه  پ. ۴۳  ط. سوم۸۹/۰۳/۰۲پرس نيرو

۰۲۱۳۳۹۰۴۴۳۷۰۲۱۳۳۹۲۳۶۲۸تهرانالله زار جنوبيمقابل كوچه كيهانپاساژالله زار جنوبيپ۸۹/۰۳/۰۲۷مازيار صنعت

فرآورده سازان شايان
(با نشان تجاري و  نام حك شده

(SHAYAN
تهران خ آزادي ابتداي بزرگراه يادگار امام، خ تيموري حدفاصل خ شادمان و۹۳/۰۳/۳۱

۰۲۱۶۶۰۴۸۳۰۰۰۲۱۶۶۰۴۹۳۷۹يادگار امام، كوي آرام، شماره ۵۹ ، طبقه دوم

۰۲۱۴۴۰۹۹۴۶۵۰۲۱۴۴۰۹۹۴۶۵تهران بلوارمرزداران خيابان ناهيدشمالي بوستان سوم غربي پالك ۲واحد۸۹/۰۳/۰۲۳تابان گستر پويا

كلمپ سه پيچ انتهايي۲۶
(فقط با ابعاد استاندارد) 

۸۴۲۱۷۵۰۱شيراز بلوار امير كبير خ صنعتگر نبش ك ۹۲/۰۳/۱۰۱۷ايمن برق راد
۰۹۱۷۷۰۶۹۱۸۰۸۲۲۶۱۷۲

كوشان۱۱۰ 
۰۹۱۳۱۳۴۴۳۱۷۰۳۱۱۲۶۴۴۰۷۷اصفهاننجف آباد منطقه صنعتي كاوه خ دوم پالك ۸۹/۰۳/۰۲۱۳۶ با كد ۹۶۷       

۰۳۱۱۳۶۳۶۱۱۴۰۳۱۱۳۶۷۹۰۵۰اصفهانخميني شهرخ امير كبيرك۶۷پ۸۹/۰۳/۰۲۲تاكو
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كلمپ پنج پيچ انتهايي۲۷
(فقط با ابعاد استاندارد)

T۱۲۰۱۲K۳۲ با كد 

كوشان۱۱۰ 
۰۹۱۳۱۳۴۴۳۱۷۰۳۱۱۲۶۴۴۰۷۷اصفهاننجف آباد منطقه صنعتي كاوه خ دوم پالك ۸۹/۰۳/۰۲۱۳۶با كد ۹۶۹

۲۸

كلمپ كابل خودنگهدار
ارتباط تك پيچ و دو پيچ 

كلمپ انشعاب و
روشنايي تك پيچ

 

ENSTO
۰۲۱۸۸۵۴۴۷۷۲۳۰۲۱۸۸۵۴۶۶۵۰تهران خ شهيد مطهري خ ميرعماد ك ۱۱ پ ۲۱ ط ۳ واحد ۹۰/۰۶/۲۹ ۸شركت دانش اتصال

تهران جاده ساوه بعد از سه راه آدران شهرك صنعتي نصير آباد خ سرو۹۲/۰۶/۳۱ايده ابتكار آرمان
 ۱۸۰۲۱۵۶۳۹۲۳۳۱ پ ۱۳۹

كرج كمالشهر  بلوار شورا  انتهاي خيابان رباط ماشين  خ كمالزاده  پ۹۰/۰۸/۳۰شركت نتكو
۱۰

۰۲۶۱۴۷۶۳۲۲۸
۰۲۶۱۴۷۶۳۲۱۸۰۲۶۱۴۷۶۳۱۵۷

كلمپ انشعاب يك به دو۲۹
و يك به چهار

ENSTO
۰۲۱۸۸۵۴۴۷۷۲۳۰۲۱۸۸۵۴۶۶۵۰تهران خ شهيد مطهري خ ميرعماد ك ۱۱ پ ۲۱ ط ۳ واحد ۹۰/۰۶/۲۹ ۸شركت دانش اتصال

تهران جاده ساوه بعد از سه راه آدران شهرك صنعتي نصير آباد خ سرو۹۲/۰۶/۳۱ايده ابتكار آرمان
 ۱۸۰۲۱۵۶۳۹۲۳۳۱ پ ۱۳۹

كرج كمالشهر  بلوار شورا  انتهاي خيابان رباط ماشين  خ كمالزاده  پ۹۰/۰۸/۳۰شركت نتكو
۱۰

۰۲۶۱۴۷۶۳۲۲۸
۰۲۶۱۴۷۶۳۲۱۸۰۲۶۱۴۷۶۳۱۵۷

كلمپ انتهايي و آويز۳۰
كابل خودنگهدار 

ENSTO
۰۲۱۸۸۵۴۴۷۷۲۳۰۲۱۸۸۵۴۶۶۵۰تهران خ شهيد مطهري خ ميرعماد ك ۱۱ پ ۲۱ ط ۳ واحد ۹۰/۰۶/۲۹ ۸شركت دانش اتصال

تهران جاده ساوه بعد از سه راه آدران شهرك صنعتي نصير آباد خ سرو۹۲/۰۶/۳۱ايده ابتكار آرمان
 ۱۸۰۲۱۵۶۳۹۲۳۳۱ پ ۱۳۹

كرج كمالشهر  بلوار شورا  انتهاي خيابان رباط ماشين  خ كمالزاده  پ۹۰/۰۸/۳۰شركت نتكو
۱۰

۰۲۶۱۴۷۶۳۲۲۸
۰۲۶۱۴۷۶۳۲۱۸۰۲۶۱۴۷۶۳۱۵۷

كلمپ و ركاب خط گرم۳۱
۰۲۱۲۲۹۸۱۳۹۶۰۲۱۴۴۰۱۴۰۱تهران  ميدان هروي  خ وفامنش  خ مفتوحي شرقي  ك سنبل  پ ۹۰/۰۹/۲۷۵آراد كاوش پيجهت سيم روكشدار

يراق آالت ويژه سيم۳۲
۰۲۱۲۲۹۸۱۳۹۶۰۲۱۴۴۰۱۴۰۱تهران  ميدان هروي  خ وفامنش  خ مفتوحي شرقي  ك سنبل  پ ۹۰/۰۹/۲۷۵آراد كاوش پيروكشدار فشار متوسط

سركابل و مفصل ۳۳
حرارتي

Elconتهران  خيابان مطهري خيابان ميرعماد  كوچه ۱۳  پالك ۱۱ واحد ۱كد۸۹/۰۳/۰۲شاهين مفصل
۰۲۱۸۸۷۴۴۱۹۹۰۲۱۸۸۷۴۸۶۴۶پستي: ۱۵۸۷۷۷۶۹۱۳

CTL
۰۲۱۸۸۸۴۷۵۸۱۰۲۱۸۸۳۰۷۵۶۵تهران خ قائم مقام فراهاني خ مشاهير شماره ۱۹ ط دوم واحد شمالي۹۰/۶/۲۹شركت پارس مفصل آسيا

ايمن اتصال آسيا
Nexans۹۱/۱۱/۰۹۰۲۱۶۶۷۰۷۶۱۶۰۲۱۶۶۷۳۳۶۹۲تهران خيابان انقالب  چهارراه كالج  شماره ۸۹۶ واحد دوم

Elcon
۰۲۱۸۸۵۴۴۷۷۲۳۰۲۱۸۸۵۴۶۶۵۰تهران خ شهيد مطهري خ ميرعماد ك ۱۱ پ ۲۱ ط ۳ واحد ۹۱/۰۴/۱۵ ۸شركت دانش اتصال

سركابل و مفصل سرد۳۴
(COLD SHRINK)

ENSTO
۰۲۱۸۸۵۴۴۷۷۲۳۰۲۱۸۸۵۴۶۶۵۰تهران خ شهيد مطهري خ ميرعماد ك ۱۱ پ ۲۱ ط ۳ واحد ۹۰/۰۶/۲۹ ۸شركت دانش اتصال

CTL
۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰۲۱۸۸۳۰۷۵۶۵تهران خ قائم مقام فراهاني خ مشاهير شماره ۱۹ ط دوم شمالي۹۰/۰۶/۲۹شركت پارس مفصل آسيا

سر كابل زانويي۳۵
(Plug in)

Copper
۰۲۱۸۸۵۴۴۷۷۲۳۰۲۱۸۸۵۴۶۶۵۰تهران خ قائم مقام فراهاني خ مشاهير شماره ۱۹ ط دوم شمالي۹۱/۰۴/۱۵شركت دانش اتصال

       AP_Hongshang                 
شركت نيرو كستر برق

            يكتا
 ۰۷۱۳۷۷۴۳۴۱شيراز شهرك صنعتي بزرگ بلوار فناوري خيابان۱۰۸ پالك ۹۵/۰۳/۲۴۳۲

خازن فشار ضعيف۳۶

 ۰۳۱۲۵۶۴۲۷۱۷اصفهانشهرك صنعتي مورچه خورت۸۹/۰۳/۰۲رسا خازن(رساسپاهان نور)

تهرانخ وليعصر نرسيده به تجريش شماره ۱۷۷۷ برج فردوس ط ۹۰/۰۶/۲۹۱۱فراكوه
۰۲۱۲۲۷۰۴۳۷۲۳۰۲۱۲۲۷۰۴۳۷۴واحد ۶۱

تهران ميدان آرژانتين انتهاي خ الوند روبروي شبكه ۲ پ ۱۴ جديد ط۹۰/۰۶/۲۹۲صبا خازن
۰۲۱۸۸۷۹۸۶۶۰۰۲۱۸۸۷۷۲۰۶۷واحد ۷

۰۲۱۸۸۸۸۲۹۵۶۸۰۲۱۸۸۸۸۲۹۵۹تهرانخ گاندي كوچه يكمپ۱۴ط دوم۸۹/۰۳/۰۲پرتو خازن

۰۲۱۸۸۳۶۹۵۱۴۵۰۲۱۸۸۳۶۹۵۱۶تهرانسعادت آبادبلوار درياپ۱۶۷ ط۸۹/۰۳/۰۲۲پااليش نيرو

۰۲۱۸۸۷۳۴۳۷۱۰۲۱۸۸۷۳۴۳۷۰تهران  خيابان احمد قصير  هيابان ۱۶  پالك ۸۹/۰۳/۰۲۳۳كاپاسيتورپارسخازن فشار متوسط۳۷

كابلشو و كلمپ بي متال۳۸

تهران  خيابان قائم مقام فراهاني  خيابان مشاهير  پالك ۱۷  طبقه دوم۸۹/۰۳/۰۲پارس مفصل آسيا
۰۲۱۸۸۳۴۲۵۰۳۶۰۲۱ ۸۸۳۰۷۵۶۵شمالي

۰۲۱۸۸۵۴۴۷۷۲۳۰۲۱۸۸۵۴۶۶۵۰تهران خ شهيد مطهري خ ميرعماد ك ۱۱ پ ۲۱ ط ۳ واحد ۹۰/۰۶/۲۹ ۸شركت دانش اتصال

ايمن برق راد
۸۴۲۱۷۵۰۱شيراز بلوار امير كبير خ صنعتگر نبش ك ۹۲/۰۷/۱۰۱۷مارك ايمن برق راد

۰۹۱۷۷۰۶۹۱۸۰۸۲۲۶۱۷۲

بهينه سازان كابل پارس
۲۳۲۴۰۲۷۲۳۲۲۶۶۷شيراز خيابان نادر كوچه ۱۸ پالك ۹۲/۰۴/۰۱۱مارك بهينه سازان كابل پارسي

آرين راهبرد صنعت 
با مارك 

(ARS و كوشان ۱۱۰)
۲۳۲۳۰۷۲۳ ۲۳۲۲۳۴۰ شيراز  حدفاصل چهار راه اصالح نژاد و ميدان فخر آباد ۸۹/۰۳/۰۲

شاهين سارنگ
SHAHIN ۸۳۲۳۰۶۸۰۸۳۲۶۵۸۸شيراز بلوار امير كبير ورودي ترمينال باربري ۲۰ متري اول سمت چپ۹۲/۰۴/۰۱با مارك

تهران  خيابان مطهري خيابان ميرعماد  كوچه ۱۳  پالك ۱۱ واحد ۱كد۸۹/۰۳/۰۲شاهين مفصل
۰۲۱۸۸۷۴۴۱۹۹۰۲۱۸۸۷۴۸۶۴۶پستي: ۱۵۸۷۷۷۶۹۱۳

مهره چشمي ، شگل و۳۹
۰۳۱۱۳۲۳۶۱۱۴۰۳۱۱۳۲۷۹۰۵۰اصفهانخميني شهرخ امير كبيرك۶۷پ۸۹/۰۳/۰۲۲تاكوكلمپ جمچر

۰۲۱۷۷۵۲۸۶۴۲۰۲۱۷۷۵۰۳۶۵۰تهران  خيابان انقالب  خيابان بهار  كوچه نيلوفر  پالك ۸۹/۰۳/۰۲۳۳مقره سازي ايرانانواع مقره سراميكي۴۰

مقره سوزني سراميكي۴۱
قم  قم شهرك صنعتي شكوهيه  بلوار شهيد بهشتي  ارغوان ۳ پالك۸۹/۰۳/۰۲تجهيزات انتقال برق شكوه

D ۲۸۲۹۰۲۵۱۳۳۴۲۴۳۰۰۲۱۶۶۵۰۳۳۶۸

۰۲۴۱۲۲۲۱۷۷۱۰۲۴۱۲۲۲۱۷۷۳زنجان  شهرك صنعتي علي آبادفاز۳خيابان سهروردي۸۹/۰۳/۰۲مقره سازي صدف گستر زنجان

مقره بشقابي و اتكايي۴۲
۰۲۱۳۳۱۱۰۸۶۷۰۲۱۳۳۹۵۸۶۹۳تهران  خ سعدي جنوبي  ساختمان سالمت  طبقه ۲  شماره ۸۹/۰۳/۰۲۳۱۳مانه پرتو سراميكي
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مقره بشقابي شيشه۴۳
۰۲۱۸۸۹۷۲۱۵۲۰۲۱۸۸۹۷۲۱۵۴تهران، خيابان فاطمي، نبش نهضت سواد آموزي، پالك ۱۲۹ طبقه ۸۹/۰۳/۰۲۲پارس مقرهاي

مقره جمپر و اسپيسر۴۴
پليمري

۰۷۱۳۷۱۷۵۱۱۵۷۰۷۱۳۷۷۴۳۸۰۶شيرازبلوار خليج فارسروبروي پليس راهمنطقه ويژه اقتصادي۸۹/۰۳/۰۲تابان نيرو(دنا پاورالين)

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۳۶۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۶اتوبان كرج قزوين بعد از ميدان نظر آباد۹۱/۱۰/۱درود كليد برق

۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹اصفهانكيلومتر ۷ جاده شيراز بعد از پل راه آهن خيابان صاحب الزمان۹۴/۱۰/۰۱نيرو كليد پارس

۴۵
مقره كششي و اتكايي

پليمري
با فاصله خزشي حداقل

۶۰۰ ميلي متر

۰۷۱۳۷۱۷۵۱۱۵۷۰۷۱۳۷۷۴۳۸۰۶شيرازبلوار خليج فارسروبروي پليس راهمنطقه ويژه اقتصادي۸۹/۰۳/۰۲تابان نيرو(دنا پاورالين)

۰۷۱۳۶۴۷۳۴۴۵۰۷۱۳۶۴۷۳۴۴۸شيراز خيابان مالصدرا كوچه۶ ساختمان پويا طبقه سوم۸۹/۰۳/۰۲نيرو تجهيز برق پارسه

۰۲۱۲۲۸۶۷۹۱۹۰۲۱۲۲۸۷۱۸۴۶تهران خ شريعتي  خ دشتشتان ۳  شماره ۹۱/۱۰/۱۷بسپار سازه الوند

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۳۶۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۶اتوبان كرج قزوين بعد از ميدان نظر آباد۹۱/۱۰/۱درود كليد برق

۴۶

كليد اتوماتيك فشار
ضعيف

(تا رنج ۱۰۰ آمپر بدون
قابليت تنظيم، باالتر از

۱۰۰ آمپر تا رنج ۲۰۰ آمپر
با قابليت تنظيم رله

حرارتي، از ۲۵۰ تا ۸۰۰
رله مغناطيسي و

حرارتي قابل تنظيم، از
۸۰۰ به باال رله

الكترونيكي مورد تاييد
است)

LS(LGسابق)
تهران خ وليعصر چهار راه مطهري  ابتداي خيابان فتحي شقاقي  پالك ۳  ۸۹/۰۳/۰۲با هولوگرام پارس نيرو سان

۰۲۱۸۸۷۰۹۸۹۰۱۰۲۱۸۸۷۰۹۴۸۴واحد ۱۳

تهران خ قائم مقام فراهاني باالتر از ميدان شعاع  خيابان بيستم پالك ۸۹/۰۳/۰۲ ۷هيونداي
۰۲۱۸۸۳۱۲۰۱۲۰۲۱۸۸۳۱۳۶۶۹واحد ۱۷

۰۲۱۸۸۳۶۶۰۲۱۰۲۱۸۸۳۶۶۰۲۳تهرانسعادت آبادبلواردريا پUNELEC۸۹/۰۳/۰۲۱۶۷(تهران پادنا)

پارس فانال
۰۲۱۸۸۹۵۶۷۳۸۰۲۱۸۸۹۶۶۷۳۵تهرانخ فلسطين شمالي ك هشتم پ ۴ ط ۲  ۹۰/۰۶/۰۶(صنايع الكتريكي پارس حفاظ)

PTEC
۶۲۳۴۳۷۵۶۲۵۱۵۵۷شيراز، منطقه ويژه اقتصادي۹۳/۰۴/۰۱(شركت نوآوران صنعت برق)

Chint NM۸
۰۲۱۸۸۴۱۹۲۶۰۱۰۲۱۸۸۴۱۸۹۹۸تهران  خ دكتر بهشتي  بعد از چهارراه انديشه  شماره ۵۶  ط ۶  واحد ۹۰/۰۹/۲۷۱۸(شركت چيره نيرو توان)

۴۷
كليد مينياتوري

(با قدرت قطع ۶ كيلو آمپر
و باالتر)

۰۲۱۸۸۸۳۵۳۰۱۰۲۱۸۸۸۳۶۳۰۸تهران  خيابان قائم مقام فراهاني  خيابان شاهين  شماره ۸۹/۰۳/۰۲۴۵توس فيوز

RAAD
۰۳۱۳۳۸۰۲۰۲۶۰۳۱۳۳۸۰۲۰۱۳اصفهانبزرگراه آزادگانخيابان بيستم۹۵/۰۷/۰۱(شركت رعد)

PTEC
۶۲۳۴۳۷۵۶۲۵۱۵۵۷شيراز، منطقه ويژه اقتصادي۹۳/۰۴/۰۱(شركت نوآوران صنعت برق)

۰۲۱۸۸۳۶۶۰۲۱۰۲۱۸۸۳۶۶۰۲۳تهرانسعادت آبادبلواردريا پUNELEC۸۹/۰۳/۰۲۱۶۷(تهران پادنا)

۰۲۵۶۲۳۴۳۲۲۱۲۰۲۵۶۲۳۴۳۳۲۳ساوه ـ شهر صنعتي كاوه ـ خيابان بيست و دومETI ۸۹/۰۳/۰۲  (ايستا توان صنعت)

ساعت فرمان نجومي۴۸

(Theben)۰۲۱۸۸۸۹۰۳۴۰۰۲۱۸۸۹۱۸۱۵۹تهرانخ وليعصر باالتر از زرتشت ك پرستو پ۱۲ واحد ۴كد پستي۸۹/۰۳/۰۲۱۵۹۴۹تبن آلمان

۳۷۲۳۷۱۴۱۳۷۲۳۷۱۴۱شيراز بلوار مدرس  بلوار جانبازان  خ محب شرقي۹۴/۱۰/۰۱يگانه فانوس برق شيراز

كرمان  انتهاي خ امام جمعه ساختمان ۴ پارك علم و فناوري طبقه اول۹۴/۱۰/۰۱ايده پردازان نوآور بوتيا
۰۳۴۱۲۴۶۷۰۱۲۰۲۱۸۹۷۸۶۲۹۸سمت چپ

اصفهان  خ هشت بهشت شرقي  اول خ حمزه اصفهاني  نبش كوچه ۹۱/۰۲/۱۸۳۹شيوا امواج
۰۳۱۱۲۶۴۵۶۸۷ ۹۰۳۱۱۲۶۵۸۳۳۲پالك ۱۶

كنتاكتور۴۹

تهران خ قائم مقام فراهاني باالتر از ميدان شعاع  خيابان بيستم پالك ۸۹/۰۳/۰۲۷هيونداي
۰۲۱۸۸۳۱۲۰۱۲۰۲۱۸۸۳۱۳۶۶۹طبقه واحد ۱۷

LS(LGسابق)
تهران خ وليعصر چهار راه مطهري  ابتداي خيابان فتحي شقاقي  پالك ۳  ۸۹/۰۳/۰۲با هولوگرام پارس نيرو سان

۰۲۱۸۸۷۰۹۸۹۰۱۰۲۱۸۸۷۰۹۴۸۴واحد ۱۳

پارس فانال
۰۲۱۸۸۹۵۶۷۳۸۰۲۱۸۸۹۶۶۷۳۵تهرانخ فلسطين شمالي ك هشتم پ ۴ ط ۲  ۹۰/۰۶/۰۶(صنايع الكتريكي پارس حفاظ)

۵۰
۰۷۱۳۲۲۹۰۶۴۳۰۷۱۳۲۲۷۰۳۱۲شيرازخ جام جمخ نارون شماليپ۸۹/۰۳/۰۲۱۱۴تابلو دناپست كمپكت كيوسكي 

۰۷۱۳۲۳۲۴۲۷۹  ۰۷۱۳۲۳۲۵۷۰۷شيراز ابتداي وصال شمالي قبل از سازمان بيمه ۸۹/۰۳/۰۲پيمان برق الكتريك فاز

۵۱padپست كمپكت
mounted

   ۸۹/۰۳/۰۲مولوني

۰۵۱۱۷۲۷۴۳۷۲۰۵۱۱۷۲۵۵۸۱۳مشهد ، خيابان سنايي ، پالك ۸۹/۰۳/۰۲۳كيان ترانسفو

۰۲۴۱۷۲۹۰۷۶۱۷۶۰۲۴۱۷۲۷۲۰۳۸زنجانكيلومتر۵ جاده تهران۸۹/۰۳/۰۲ايران ترانسفو

۵۲G.R.Cبدنه پست كمپكت

۰۲۱۸۸۷۳۰۲۵۵۰۲۱۸۸۷۳۳۵۹۵تهران  ميدان آرژانتين  خيابان بخارست  كوچه ۱۴  پالك ۸۹/۰۳/۰۲۷پارس تابلو

تابلو دنا 
(به نمايندگي توان گستر برق

صدرا)
۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۳۱۴۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۵شيراز  شهرك صنعتي ۹۳/۰۴/۱۶۷۳۳۷۰۶۴

ترانسفورماتور۵۳
روغني 

ايران ترانسفو 
۰۲۴۱۷۲۹۰۷۶۱۷۶۰۲۴۱۷۲۷۲۰۳۸زنجانكيلومتر۵ جاده تهران۸۹/۰۳/۰۲(زنگان ، ري ، كوشكن)

۰۷۱۳۷۷۴۴۰۲۱۳۰۷۱۳۷۷۴۲۱۸۰شيراز  شهرك صنعتي بزرگ  ميدان پژوهش خ پژوهش۹۱/۰۴/۱۷توان گستر برق شيراز

ترانسفورماتور۵۴
۰۲۴۱۷۲۹۰۷۶۱۷۶۰۲۴۱۷۲۷۲۰۳۸زنجانكيلومتر۵ جاده تهران۸۹/۰۳/۰۲ايران ترانسفوخشك 

روغن ترانس( كالس۱)۵۵
۰۲۱۸۸۷۲۳۳۳۷۹۰۲۱۸۸۷۱۶۱۱۷تهرانخ سيدجمال الدينخ سومپ۸۹/۰۳/۰۲۲۳تجهيز نيروي زنگان

 ۰۲۱۲۲۰۵۷۹۳۳تهرانخ وليعصرالهيهفرشتهمريم شرقيساختمان۵۸طبقه دومواحد۸۹/۰۳/۰۲۵ارم شيمي

۵۶
روكش عايق

برقگيروبوشينگ ترانس
و كات اوت

۰۷۱۳۷۷۴۳۸۰۶۰۷۱۳۷۷۴۳۸۰۶شيرازبلوار خليج فارسروبروي پليس راهمنطقه ويژه اقتصادي۸۹/۰۳/۰۲تابان نيرو(دنا پاورالين)

۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۳۶۰۲۶۴۵۳۸۲۱۵۶اتوبان كرج قزوين بعد از ميدان نظر آباد۹۳/۱۰/۱درود كليد برق

۹۱۷۳۱۵۴۹۹۲۰۳۱۱۳۸۷۱۸۱۶اصفهان  خيابان امام خميني  خيابان عطاء الملك  فاز ۳ پالك ۳۲۹۰۹۵۵۶كيان بسپارصفاهان

۰۳۱۱۳۸۶۲۰۷۵۰۳۱۱۳۸۶۲۰۷۵اصفهان  شهرك صنعتي اميركبير  بلوك ۲۰  پالك ۹۰/۸/۳۰۱۵فن آوران صادق اسپادانا

۵۷SF۶دژنگتور

   ۸۹/۰۳/۰۲پارس سوئچ

VEI(AREVA)۸۹/۰۳/۰۲   

   ۸۹/۰۳/۰۲اشنايدرالكتريك(فرانسه)

   ۸۹/۰۳/۰۲پارس سوئچدژنگتور روغني۵۸

   ۸۹/۰۳/۰۲اشنايدرالكتريك(فرانسه)

ABB۸۹/۰۳/۰۲   
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دژنگتورخالء۵۹

   SEL۸۹/۰۳/۲۴(ايتاليا)

   SAREL۸۹/۰۳/۰۲(ايتاليا)

   SAREL۸۹/۰۳/۰۲(ايتاليا)

   SEL۸۹/۰۳/۲۴(ايتاليا)

   ۸۹/۰۳/۰۲اشنايدرالكتريك(فرانسه)

سكسيونر هوايي قابل۶۰
SF۶قطع زير بار

EN TECHNOLOGIES
با ضمانت شركت آرين كليد

پارس
۰۲۱۴۴۰۳۰۰۷۳۰۲۱۴۴۰۳۰۰۷۳تهران بلوار اشرفي اصفهاني  برج نگين رضا واحد ۹۴/۱۰/۰۱۴۱۴

۰۲۴۳۳۷۹۰۷۱۲۱۴۰۲۴۳۳۷۹۰۷۱۱زنجانكيلومتر۵ جاده تهران۹۳/۰۳/۰۲پارس سوئيچ

۶۱

تابلو فشار ضعيف
خياباني شالتري
 (با بدنه فلزي)

۰۷۱۳۸۶۰۲۱۶۷۰۷۱۳۸۶۰۲۹۹۴شيراز  خ قاني شمالي  پاساژ جاويد۸۹/۰۳/۰۲فارس تابلو

۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۵  ۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۱شيراز ابتداي وصال شمالي قبل از سازمان بيمه ۸۹/۰۳/۰۲پيمان برق الكتريك فاز

۰۷۱۳۸۲۲۱۹۳۶۰۷۱۳۸۲۳۵۰۴۵شيراز  خ يقطين سمت راست اولين كوچه۸۹/۰۳/۰۲جنرال تكنيك فرماني

شيراز  شهرك صنعتي سلطات آباد پشت پاسگاه جاده انبار سيمان چهارراه۹۱/۰۷/۲۵صنايع تابلو برق حسام پارس
۹۱۷۱۱۳۰۶۶۸۷۷۵۲۹۸۲۳اول نبش كوچه ۵

۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۳۱۴۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۵شيرازشهرك صنعتي بزرگ شيرازفاز ۲ خ سنجشنبش خ ۸۹/۰۳/۰۲۴۱۷تابلو دنا

۰۷۱۳۲۳۰۵۴۳۵۰۷۱۳۷۷۴۳۷۸۷شيرازقاآني شمالي،پاساژ جاويد ۹۰/۰۷/۰۲فاز گستران تابلو فارس

جهت تهيه تابلو فشار ضعيف از سازندگان مورد تاييد توانيركه در اين فهرست درج نشده است بايستي از قبل با دفتر مهندسي ونظارت هماهنگي گردد 

۶۲
تابلو فشار ضعيف پست

هوايي و زميني
 (با بدنه فلزي)

۰۷۱۳۸۶۰۲۱۶۷۰۷۱۳۸۶۰۲۹۹۴شيراز  خ قاني شمالي  پاساژ جاويد۸۹/۰۳/۰۲فارس تابلو

۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۵  ۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۱شيراز ابتداي وصال شمالي قبل از سازمان بيمه ۸۹/۰۳/۰۲پيمان برق الكتريك فاز

۰۷۱۳۸۲۲۱۹۳۶۰۷۱۳۸۲۳۵۰۴۵شيراز  خ يقطين سمت راست اولين كوچه۸۹/۰۳/۰۲جنرال تكنيك فرماني

۹۱۷۱۱۳۰۶۶۸۷۷۵۲۹۸۲۳شيراز  شهرك صنعتي سلطات آباد پشت پاسگاه  چهارراه اول نبش كوچه ۹۱/۰۷/۲۵۵صنايع تابلو برق حسام پارس

۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۳۱۴۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۵شيرازشهرك صنعتي بزرگ شيرازفاز ۲ خ سنجشنبش خ ۸۹/۰۳/۰۲۴۱۷تابلو دنا

۰۷۱۳۲۳۰۵۴۳۵۰۷۱۳۷۷۴۳۷۸۷شيرازقاآني شمالي،پاساژ جاويد ۹۰/۰۷/۰۲فاز گستران تابلو فارس

جهت تهيه تابلو فشار ضعيف از سازندگان مورد تاييد توانيركه در اين فهرست درج نشده است بايستي از قبل با دفتر مهندسي ونظارت هماهنگي گردد

تابلو كنتور۶۳
 (با بدنه فلزي)

۰۷۱۳۸۶۰۲۱۶۷۰۷۱۳۸۶۰۲۹۹۴شيراز  خ قاني شمالي  پاساژ جاويد۸۹/۰۳/۰۲فارس تابلو

۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۵  ۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۱شيراز ابتداي وصال شمالي قبل از سازمان بيمه ۸۹/۰۳/۰۲پيمان برق الكتريك فاز

۰۷۱۳۸۲۲۱۹۳۶۰۷۱۳۸۲۳۵۰۴۵شيراز  خ يقطين سمت راست اولين كوچه۸۹/۰۳/۰۲جنرال تكنيك فرماني

۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۳۱۴۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۵شيرازشهرك صنعتي بزرگ شيرازفاز ۲ خ سنجشنبش خ ۸۹/۰۳/۰۲۴۱۷تابلو دنا

۹۱۷۳۱۶۹۶۸۸۹۱۲۶۰۴۰۶۱۸۰۷۱۲۴۲۲۶۰۷۰زرقان  خيابان لپويي ۹۰/۰۴/۰۱الكترو بختگان

۹۱۷۱۱۳۰۶۶۸۷۷۵۲۹۸۲۳شيراز  شهرك صنعتي سلطات آباد پشت پاسگاه چهارراه اول نبش كوچه ۹۱/۰۷/۲۵۵صنايع تابلو برق حسام پارس

۰۷۱۳۶۴۰۷۴۳۰۰۷۱۳۶۴۰۷۴۳۱شيرازشهرك صنعتي صدرا ۹۱/۰۴/۱۵مبتكر صنعت صدرا

۰۷۱۳۷۳۸۶۰۰۰۰۷۱۳۷۳۹۴۹۷۹شيراز،خيابان قاآني شمالي، روبروي خيابان منوچهري۹۵/۰۳/۲۴طرح تابلو برق فارس

۰۷۱۳۲۳۰۵۴۳۵۰۷۱۳۷۷۴۳۷۸۷شيرازقاآني شمالي،پاساژ جاويد ۹۰/۰۷/۰۲فاز گستران تابلو فارس

تابلو فشار ضعيف۶۴
 (با بدنه كامپوزيت)

تهرانخ وزراءخ پانزدهم(شهيد احمديان)پ۳(ساختمان نيكان)طبقه سوم۸۹/۰۳/۰۲شركت نيپكو
۰۲۱۸۸۷۰۷۰۹۵۹۰۲۱۸۸۷۰۷۰۹۴( نمايندگي شيراز: شركت تكاپو تلفن: ۶۴۰۷۳۵۷۶۲ فاكس: ۶۴۰۷۳۶۶)

۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۵  ۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۱شيراز ابتداي وصال شمالي قبل از سازمان بيمه ۹۲/۰۴/۰۱پيمان برق الكتريك فاز

۰۷۱۳۸۶۰۲۱۶۷۰۷۱۳۸۶۰۲۹۹۴شيراز  خ قاني شمالي  پاساژ جاويد۸۹/۰۳/۰۲فارس تابلو

۹۱۷۱۱۳۰۶۶۸۰۷۱۳۷۷۵۲۹۸۲۳شيراز  شهرك صنعتي سلطات آباد پشت پاسگاه  چهارراه اول نبش كوچه ۹۱/۰۷/۲۵۵صنايع تابلو برق حسام پارس

۰۷۱۳۲۳۰۵۴۳۵۰۷۱۳۷۷۴۳۷۸۷شيرازقاآني شمالي،پاساژ جاويد ۹۵/۰۳/۲۴فاز گستران تابلو فارس

۰۷۱۳۲۳۲۵۳۶۴۰۷۱۳۲۳۲۵۳۶۴شيراز، خ فخرآباد غربي۹۲/۱۱/۰۱پويا صنعت آواي مدرن

۶۵
۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۵  ۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۱شيراز ابتداي وصال شمالي قبل از سازمان بيمه ۸۹/۰۳/۰۲پيمان برق الكتريك فازتابلو فشار متوسط

۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۳۱۴۰۷۱۳۷۷۴۵۵۱۵شيرازشهرك صنعتي بزرگ شيرازفاز ۲ خ سنجشنبش خ ۸۹/۰۳/۰۲۴۱۷تابلو دنا

جهت تهيه تابلو فشار متوسط از سازندگان مورد تاييد توانيركه در اين فهرست درج نشده است بايستي از قبل با دفتر مهندسي ونظارت هماهنگي گردد

كف پوش عايق پست۶۶
۰۲۱۲۲۶۳۰۶۰۸۱۰۰۲۱۲۲۶۱۸۸۹۳تهران خ دكتر شريعتي قلهك باالتر از يخچال پالك ۱۴۰۵  طبقه ۴ واحد ۸۹/۱۰/۱۰۱۷شركت كسريهاي زميني

۰۲۱۲۲۵۵۵۸۶۰۱۰۲۱۲۲۵۶۴۷۰۴تهران خ پاسداران مقابل برج سفيد جنب بانك ملي پالك ۹۱/۰۴/۱۵۱۳۱شركت نصامپايه چوبي۶۷

ميله گراند مسي۶۸
copperweld

۰۲۱۸۸۵۲۵۰۸۱۰۲۱۸۸۵۰۲۵۵۶تهرانخيابان شريعتي خيابان هويزه ساختمان سبز (۱۸) واحد ۹۲/۱۱/۰۱۱۴كاهنگان مهر

تهران  خيابان الله زارنو  باالتر از منوچهري  نبش كوچه مصباح كريمي ۹۲/۱۱/۰۱آكان
۰۲۱۶۶۳۴۱۱۶۷۹۰۲۱۶۶۳۴۱۱۷۰ساختمان البرز ۲۰ طبقه ۴  واحد۴۰۳

فيوز استوانه اي فشار۶۹
متوسط

SAREL
 ۰۲۱۸۸۹۰۶۰۱۲تهران مطهري  خ سربداران  خ جهانسوز  پالك ۹۳/۰۴/۰۱ ۳۶با گارانتي آذر كليد 

ETI
تهران ،خيابان وليعصر ، مقابل درب اصلي پارك ملت ، كوچه شناسا ، پالك۹۳/۰۴/۰۱با گارانتي ايستا توان

۳۵۰۲۱۲۲۰۲۷۹۷۳۰۲۱۲۲۰۵۵۷۶۵ واحد سوم

EFEN
تهران ، ميدان ونك ، خيابان مالصدرا ، خيابان شيخ بهايي شمالي ،خيابان۹۳/۰۴/۰۱با گارانتي فراكوه 

۰۲۱۸۸ ۶۱ ۸۳ ۱۶۲۱ ۸۸ ۶۱ ۸۲ ۳۸كوليوند ، بن بست شبنم ، شماره ۵ .

رله كنترل فاز۷۰

۰۲۱۳۳۹۷۷۷۸۳۴۰۲۱۳۳۹۷۵۸۸۲تهران – خيابان الله زار جنوبي – پاساژ ايران – فروشگاه كانون صنعت۹۴/۰۴/۰۱برنا

اصفهان  خ هشت بهشت شرقي  اول خ حمزه اصفهاني  نبش كوچه ۹۴/۰۴/۰۱۳۹شيوا امواج
۰۳۱۱۲۶۴۵۶۸۷ ۹۰۳۱۱۲۶۵۸۳۳۲پالك ۱۶

Finder    

ANLY    
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منبع تغذيه             ۷۱

۰۷۱۳۸۲۵۲۸۴۸۰۷۱۳۸۳۵۱۳۸۵شيرازبلوار رحمتخيابان امام خمينيكوچه ۴۱پالك ۹۵/۰۸/۰۱۱۴۰پويش فن آوران نوين(تكنو نوين)

۰۲۱۲۲۸۸۴۳۵۰۰۲۱۲۲۸۸۴۳۵۱تهرانخيابان شريعتيرو به روي پارك شريعتيساختمان كسريواحد ۹۵/۰۸/۰۱۳حيات صنعت البرز

مقره فشار ضعيف و۷۲
۰۳۴۳۲۱۵۲۵۰۱۳۰۳۴۳۲۱۵۲۵۰۶كرمان بلوار راه آهن  شهرك صنعتي شماره ۹۴/۱۰/۰۱۳جبال الكتريكمتوسط تابلويي

تابلو GIS جهت سوئيچ۷۳
RMU برد

Sel۹۵/۰۴/۰۱   

schneider۹۴/۱۰/۰۱   

۷۴RMU محفظه سوئيچ برد

۳۷۷۴۵۵۱۳۱۴۳۷۷۴۵۵۱۵شيرازشهرك صنعتي بزرگ شيرازفاز ۲ خ سنجشنبش خ ۹۴/۱۰/۰۱۴۱۷تابلو دنا

۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۵  ۰۷۱۳۷۷۴۴۷۷۱شيراز ابتداي وصال شمالي قبل از سازمان بيمه ۹۵/۰۳/۲۴پيمان برق الكتريك فاز

۳۷۷۴۳۰۴۱۳۷۷۴۳۰۴۱شيراز  شهرك بزرگ صنعتي  خ فناوري خ ۱۰۸ پ ۹۴/۱۰/۰۱۳۲نيرو گستر برق يكتا

ويرايش كننده: دفتر مهندسي و نظارت

بازدیدتعداد:۱۰۰۳

 ۲۱ تعداد کاربران الگين بر خط ۰ تعداد کاربران بر خط  ۱۸۹۷۷۲۸  آمار بازدیدکنندگان کل  ۱۳۶۶  تعداد بازدیدکنندگان دیروز  ۱۰۴۵  تعداد بازدیدکنندگان امروز

کليه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع برق شيراز می باشد.
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	نامه فهرست23 تجهیزات
	موضوع: فهرست سازندگان وتامین کنندگان تجهیزات توزیع (ویرایش بیست و سوم )
	باسلام ؛
	احتراما"، به پیوست 24 برگ فهرست سازندگان وتامین کنندگان تجهیزات توزیع (ویرایش بیست و سوم) دارای اعتبار تا تاریخ 29/12/96 ارسال می گردد ، لازم است موارد مشروحه ذیل مورد توجه قرارگیرد .
	1- به منظورخرید تجهیزات ویا انعقاد قرارداد با پیمانکاران کلیددردست برای پروژه های سرمایه ای وبهره برداری ، روش اجرائی نحوه بررسی  فنی تامین تجهیزات و آخرین ویرایش فهرست ذکرشده مد نظر قرارگیرد.
	2- برای انجام مناقصه خرید تجهیزات ، فهرست مذکور وآخرین فهرست ابلاغی شرکت توانیرمد نظرقرارگرفته ومطابق با آئین نامه معاملات شرکت اقدام لازم صورت پذیرد.
	3- رعایت بخشنامه شماره 100/30/14893 مورخ 18/2/89 مقام عالی وزارت نیرو برای خرید تجهیزات ساخت خارج                  مد نظرقرارگیرد.
	4-  لازم است دفترفروش وخدمات مشترکین به هنگام عقد قرارداد در مفاد قراردادهای تامین برق ونیروی رسانی ، استفاده ازآخرین ویرایش فهرست فوق الذکر را برای تامین تجهیزات در پروژه های نیرورسانی مد نظرقراردهد.
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