ردیف

پيمانکاران مورد تاييد شرکت توزيع برق خراسان رضوی  -به ترتيب شهرستانها -بهار98
كد

(ويرايش فروردين)

نام شركت

نام مدیر عامل

شهر

آدرس

همراه

رتبه

1473 66

مگا قدرت باخرز

مجید انصاری شهر نوی

باخرز

خ شهید پوشمن  -بین كوچه دوم و چهارم – پالك  - 4كد پستی9597143867 :

9151270205

4

1553 88

امین کار باخرز

غالم نبی احمدی

باخرز

قلعه نو  -شاملو  -خیابان اصلی

9159286948

3

1218 20

پویاگران خودنگهدار

محمد اخالقی

بجستان

شهرك شریعتی  -بولوارمعلم  -پالك  136کد پستی 9698113985

9153751209

2

1415 55

اعتمادگستر کویر سردق

حسن نوری

بجستان

روستای سردق  -خ پست برق پالك  - 64ك پ 9693177531

9153673050

4

1630 115

مدار گستر صنعت حامد

علیرضا موسوی نژاد

بجنورد

طالقانی غربی میالن بانك مسكن فرهادی  5پ 38واحد  4ك پ9415943899 :

9374327476

4

1637 120

نور گستران بلقیس

علی رجائی فر

بجنورد

شهرك شاهد  -روبروی اداره برق شهرستان  -كد پستی 9418854931

9153867940

4

1114 10

پارس توان شرق

الیاس جمانجی

بردسكن

بلوار امام رضا  38 -پالك  13كد پستی 9681793693

9153330683

2

1117 11

نوید صنعت کویر

مهدی آگاهی

بردسكن

خیابان شهداء روبرو ی كالنتری  11كد پستی 9681655676

9158220740

3

1321 36

پیشتازان مهتاب

حسین ذبیحی

بردسكن

مطهری  44پالك  4كد پستی 9688145343

9153337972

2

1350 45

تالش گستر محمود

محمود برمكی

بردسكن

روستای شفیع آباد –منزل شخصی محمود برمكی كد پستی 9685111111

9158335279

3

1543 82

آریا گستر تایباد

گل احمد رحمت اللهی

تایباد

خ جامی شرقی - 10پالك  - 20كد پستی 9591964831

9155290401

1

1554 89

آریا نیرو جام

اسداهلل مرادی

تربت جام

خ استقالل  12پالك  7كد پستی 9571754937

9360797841

2

1561 92

توسعه توان جام

امیر ظهوری مهریزی

تربت جام

خ نظامی كوچه شهید دهقان  -19پ  - 20كدپستی 9571897919

9158136764

1

1576 96

آریا گسترستوده جام

نسرین آشوری

تربت جام

فاز یك فرهنگیان میالن  8پالك 9151767639 - 5

9155284035

1

1596 106

دوام انرژی آذرخش

احسان نجدی

تربت جام

خ فرمانداری سابق  -كوچه اول  -پالك  -130كد پستی 9571755868 :

9151267259

1

1636 119

پویش انتقال نیروی جام

كامران فرازی ناظر

تربت جام

خیابان شهید غالمزاده چهار راه پنجم میالن 15متری پ - 32ك پ9571883811

9158148480

1

1143 14

برق پرتو نیروی تربت

مژگان برجسته

تربت حیدریه

فردوسی شمالی روبروی آتش نشانی  -پالك 11كد پستی 9513784165

9153322445

2

1260 23

سپهر صنعت تربت

جواد سمرقندی

تربت حیدریه

خیابان قائم  13پالك  - 17كد پستی 9518644678

9155316706

3

1280 27

برق رعد آسای تربت

علیرضا منفرد

تربت حیدریه

فردوسی  18شهروند  - 7پالك  20كد پستی 9519933598

9151311105

2

1332 40

پرتو امید ناب تربت

مصطفی مستغنی

تربت حیدریه

خ باهنر - 54جنب مسجد كد پستی 9513879361

9151303862

4

1398 52

آذرنگ گستر تربت

ایرج آشوری

تربت حیدریه

خ مدرس  - 28پ 50

9151361148

4

1400 53

جوان نیرو مه والت

سید مرتضی میر محمدی

تربت حیدریه

شهرك ولی عصر  -عالمه دهخدای  - 8پالك  32كد پستی 9516183143

9153310128

4

1463 64

پارس نیروتربت

حسین رهبری

تربت حیدریه

خیابان فردوسی شمالی  -روبروی شركت برق كد پستی 9519944158

9155319534

2

1482 69

هیربد صنعت تربت

رضا میرزاپور

تربت حیدریه

تربت حیدریه -خ امام رضا  - 84پالك  1كد پستی 9515144664

9159318969

1

1518 77

اندیشه سبز تربت

رضا نورزوی ثانی

تربت حیدریه

خ مظفریه بین 28و  30طبق همكف كد پستی 9518856187

9155319387

2

1651 124

توسعه گستر فروغ آریا

سعید حسین پور بایگی

تربت حیدریه

خ فردوسی شمالی  26پالك  8کد پستی 9519933144

9152525041

4

1469 65

انعكاس الكتریك پارس

مهدی رسولی نژاد

جغتای

بلوار آزادگان جنب آب و فاضالب كد پستی 9643134114

9153714547

2

1525 78

تابش نور گستر جغتای

علی اصغر جغتایی

جغتای

خیابان ملك آباد  -پالك  9شركت تابش نور گسترجغتای

9159715892

2

1556 90

ارت صنعت جوین

حسن انوری

جوین

خ امام رضا  40پالك - 9كد پستی 9647132154

9153710218

3

1577 97

برق و صنعت پوربشیر

علی پور بشیر

جوین

جنب اداره برق

9153713102

2

1552 87

طلوع گستر چناران

علی ابراهیمی

چناران

امام خمینی  19پالك  19كد پستی 9361685189

9158081677

2

1631 116

آذران نیرو آتیه سازان ترشیز

روح اله سوسنی

خلیل آباد

خیابان انقالب  -انقالب  - 7پالك  - 23كد پستی 9677115795 :

9159328133

4

1380 50

کیهان مغناطیس خواف

موسی باهیئت

خواف

خیابان شهید با هیئت روبروی آموزشگاه رانندگی پالك  10ك پ 95617 39594

9159300882

1

1548 85

الكترو اکباتان پارس

علی آخرتی

خواف

هفتاد دو تن شهید  - 1كوی شهید بااطالع  -كد پستی9561648819 :

9365682873

3

1299 33

رسام دره گز

مهدی صنایع

درگز

بلوار امام رضا – امام رضا  – 6پالك  5كد پستی 9491857475

9155812245

4

1608 109

سعادت نیروی رشتخوار

عبداله پردل

رشتخوار

بلوار طالقانی  -الدن  - 1پالك 13

9158303401

3

6

1095

به توان بیهق

میترا رفعت پور

سبزوار

خ اسد ابادی  14پالك  - 13كد پستی 9613747891

9338978882

4

16

1174

نور آذین بیهق

مهدی پاكیزه مقدم

سبزوار

ضلع جنوبی میدان مادر كد پستی

9155720498

4

1194 19

آوا رسانا اسرار

مسعود كریمی

سبزوار

میدان مادر -ضلع جنوب شرقی  -كد پستی 9613633461

9155710904

2

مجتبی پاكدل

سبزوار

میدان مادر  -خیابان  17شهریور  -كوچه ترابی كد پستی 9613618367

9157141912

3

سبزوار

چهل متری دوم باهنر  38هشت متر ی صداقت پالك  59كد پستی 3636155385

9159834092

2

سبزوار

انتهای سی متری دانشگاه  -ابتدای شهرك جهاد -

9155718614

4

1370 48

اندیشه سازان کویر اسرار

1450 61

برق قدرت صبای سربداران

علی اكبر بلوچی

1451 62

برق و صنعت رعد گستر اسرار

مهدی حسین آبادی

1488 71

نیرو پایه اسرار

احمد عمیدیان

سبزوار

خیابان ابو سعید باالتر از دامپزشكی جنب مغازه مزرعه سبز ك پ 9619697879

9159708139

4

1574 95

فرهادان نیرو بیهق

رضا فرهادی توپكانلو

سبزوار

چهار اه پیام نوربسمت شهرك جهاد -جنب آژانس آریا-كد پ 9618854645

9157149653

3

1600 107

توان صنعت توکل

قربان توكلی پور

سبزوار

توحید شهر بلوك - 5معرفت  - 3پالك  7كد پستی 9617965359 :

9159711435

4

1620 113

منیران صنعت بیهق

مهدی موحدی پور

سبزوار

خیابان اسد آبادی  -جنب اداره برق  -پالك  - 25كد پستی9613654943 :

9151707920

3

1295 31

توان گستر سرخس

حسن حسن زاده

سرخس

روستای تپه میر احمد جنب داروخانه بهداشت  -كد پستی 9381143677

9159234712

2

1455 63

ظفر کاران سبز

مسعود احمدی

سرخس

بلوار امام رضا  20پالك  43كد پستی 9381744331

9155244900

4

1516 76

آینده گان نیروی سرخس

علی داد محمدی

سرخس

روستای تپه میر احمد خ ولیعصر پالك  - 118كد پستی 9381143753

9151253598

2

1297 32

طنین برق عشق آباد

احمد بوژآبادی

عشق آباد

بلوار امام رضا 15

9155516024

1

1432 57

امید رعد عشق آباد

امید فتح آبادی

عشق آباد

روستای ابراهیم آباد  -پالك  - 1كد پستی9349156181:

9353340840

4

1476 67

رعد آسا بینالود

علی اصغر حسین آبادی

عشق آباد

بلوار امام رضا  -جنب منبع آب كد پستی 93491 63478 :

9382134784

3

صفحه1از3

ردیف

پيمانکاران مورد تاييد شرکت توزيع برق خراسان رضوی  -به ترتيب شهرستانها -بهار98

(ويرايش فروردين)

كد

نام شركت

8

1109

نیرو رسانان توانا

محمود زارعی

43

1348

رعد گستر فریمان

هادی اكبری

1530 80

مروارید گستر فریمان

حسین خاك نژاد

فریمان

1618 112

پیشتازان برق و قدرت فریمان

بهرام احترامی

فریمان

خیابان مدرس شرقی  -پالك - 308كد پستی 9391674731 :

1275 26

سعادت کار قوچان

مسعود سعادت

قوچان

خیابان ناصرخسرو  14پالك  32كد پستی 9471615345

9155819187

1390 51

آرین آساك

شفاعتی

قوچان

خ مطهری مقابل نظام مهندسی  -باالی فیزیوتراپی توکل  -کد پستی 9471911111 :

9155817103

رتبه

نام مدیر عامل

شهر

آدرس

همراه

فریمان

خیابان مدرس شرقی  3پالك  40كدپستی 9391835961

9155170723

1

فریمان

خیابان شهید هاشمی – جنب اداره برق  -كد پستی

9155683356

1

میدان جانبازان  -بهار  6كد پستی 9391683849

9150652969

2

9357298688

2
1
1

1527 79

آساك قدرت قوچان

محمد ولی برزوئی

قوچان

باغ صفا خیابان وحدت  10پالك  16كد پستی 9471677535

9155815030

2

1586 101

مهران برق قوچان

مهران قلی زاده

قوچان

بلوار طالقانی  -طالقانی  - 10پالك  - 21كد پستی9471745111 :

9155817087

2

1112

چراغان برق ریوش

علی پور عباس

كاشمر

روستای مكی روبروی مزار شهدا كد پستی 9674144659

9155318033

3

1124 13

توسعه سازان ترشیز

علی اسكندری

كاشمر

خیابان قائم22پالك  58كدپستی 9671793867

9151302584

2

1185 17

شب چراغ کاشمر

حسن كاردانی مكی

كاشمر

روستای مكی  -كوچه شهید صدقی پالك  374ك پ 9674173539

9151523504

4

1186 18

کیوان نور کاشمر

غالمرضا میرزا بیگی

كاشمر

خیابان  17شهریور  18/10پالك  6كدپستی 9671718399

9158279081

4

1291 29

مهدیار کمان صنعت ترشیز

محمد هادی رجبیان

كاشمر

خیابان  17شهریور  -11پالك  4كد پستی

9153316880

1

9

1329 38

سرو گستر کاشمر

مهدی كبریایی

كاشمر

خیابان دهخدا  -دهخدا  16پ  -5كدپستی 9671943738

9151306210

3

1331 39

کار آفرینان مشهد

علی علیزاده عشرت آبادی

كاشمر

خیابان طوبی – طوبی  – 8پالك  30كد پستی 9671985536

9354696532

4

1546 84

آریا نیرو ترشیر

احسان آبساالن

كاشمر

روستای تربقان خ ابوالفضلی  - 4كد پستی 9676154583

9157000339

3

1582 99

افق نیروی ترشیز

محمد محدثی

كاشمر

خیابان دهخدا  -دهخدا  - 4پالك  - 12كد پستی 9671968363 :

9155327176

4

1512 75

جریان گستر کالت

حسن سپهری

كالت

روستای الین نو -بلوار هزار مسجد  12منزل سپهری  -ك پ 9493115714

9151564837

4

1439 60

نیرو رسان ابیورد

حمزه علی كریمی

گلبهار

بلوار امام خمینی  62مجتمع نیایش بلوك  8واحد 106كدپستی 9361665655

9159819022

3

1403 54

صبا نور گناباد

حسین كمالی

گناباد

خیابان ناصر حسرو  – 6جنب مخابرات قدیم – كد پستی 96917 - 13797

9155330490

3

1494 72

سیكما صنعت نیروگسترگناباد

حسین پاسبان

گناباد

بیدخت خیابان طالقانی روبروی بانك ملی كد پستی 9694135476

9159340937

2

1495 73

ره آورد نیروی کویر

مهدی خانی نوقانی

گناباد

خ غفاری روبروی غفاری  22پالك  225كد پستی 9691966787

9155336882

4

1591 102

زرین نیروی فردوس

خاكپور

گناباد

شهدای  - 10پالك  - 38كدپستی:

9155333006

2

1593 103

نجم گستر طوس

ایوب میرزایی نجفی نجم آباد

گناباد

خیابان امام خمینی  - 16پالك  - 5كد پستی9691688699 :

9154848987

4

1603 108

شهاب باران نیرو

اصغر رجایی

گناباد

شهرك حافظ  -حافظ  20پالك  12طبقه  2ك پ

9151672429

4

1624 114

آریا پرتو کویر سنو

سید رسول حسینی

گناباد

خیابان سعدی  - 23پالك  - 18كد پستی9691737911 :

9155331968

3

1648 123

میثاق نور گناباد

محمدرضا نقوی مقدم

گناباد

خیابان امامت  -پالك  - 28کدپستی9691644571 :

9159362022

4

1

1009

بهبین طوس

رحیم قاسمی

مشهد

چهار راه لشگر ،امام خمینی  40پالك3

9151164855

1

2

1047

پرتو چخماق طوس

علیرضا عبیری

مشهد

كالهدوز  27پالك  13كد پستی 9184835846

9157119350

4

5

1091

نوید اختران توس

سید ابوالفضل طیبان

مشهد

بلوار وكیل آباد -بلوار هفت تیر  4پالك  65كد پستی 9178787584

9153108543

2

7

1102

نیرو گستر توس باختر

رضا غالمیان

مشهد

خیابان احمد آباد  -بابك  - 10پالك -48كد پستی 9183884613

9153242351

4

1122 12

قدرت پردازش توس

علیرضا وظیفه دان

مشهد

خیابان سنائی – نبش سنایی  5پالك  274كد پستی 9139635433

9151109647

1

1259 22

مرو پویش

مهدی صادقپور

مشهد

خیابان امام خمینی  61پالك  13كد پستی9174793877

9153100273

1

1261 24

خاوران نیرو نصر

انوش ركنی

مشهد

خیابان دانشجو  6بعد از میدان پالك  55واحد  1كدپستی 9188944413

9153134266

2

1271 25

اختر افروز شرق

حسین توللی

مشهد

بلوار وكیل آباد وكیل آباد  67دادگر  15پالك  8كد پستی 9189865479

9151134418

4

1290 28

توسعه صنعت فنی ومهندسی نماد

احمدی پور

مشهد

آزادی  101مجتمع انبار های پردیس واحد  1كد پستی 9198133148

9123124103

1

1307 34

مكاترونیك شرق

علی افتخاری

مشهد

هنرستان  9/1پالك  13كد پستی 9178764665

9153130951

1

1313 35

مطمئن نیروی توس

علیرضا صدرالسادات

مشهد

صیادشیرازی  5پرستوی  6پالك  10واحد  3كدپستی 9179695193

9151118209

4

1322 37

تینا قدرت شرق

سمانه صابری فرد

مشهد

خیابان سنائی – سنائی  7پالك  260كد پستی 9139633711

9151157910

4

1438 59

شبكه ارتباطات سایه گستر

جمیله عنوانی

مشهد

خیابان سنایی سنایی  7پالك  260كد پستی 9139633711

9151100178

4

1479 68

برق افزار خاوران

جلیل قوامی

مشهد

خ كاشانی  73نبش كوچه اول سمت چپ پالك  36كد پستی 9193693685

9151313186

2

1485 70

پیشگامان آذران نیروی شرق

رضا تقی زاده

مشهد

كاشانی  73نبش اولبن فرعی سمت چپ پ  36كدپستی 9193693685

9159025759

1

1535 81

برق گستران آتیه

علیرضا توانا

مشهد

معلم  - 65/2پالك  - 11طبقه - 4كد پستی9189813111 :

9153254029

3

1545 83

مبتكران صنعت آرشی

مهدی مشتاقی

مشهد

رضا شهر  -خاقانی  31دقیقی  13پالك  19همكف كد پستی 9177815966

9155595134

1

1580 98

نیرو شایان شرق

محمد شامانی

مشهد

بین سناباد  32و  34پالك  332ط  3واحد 7كد پستی 9183669511

9151249374

4

1583 100

سانا نیروی رادین

مرتضی كرمی نژاد

مشهد

صدر  -12پالك  -6طبقه همكف  -كد پستی916791411 :

9152222049

1

1594 104

ایستا نیرو مشهد

مسعود پارسا

مشهد

انتهای فرامرز عباسی  -خیابان بهاران فتح  12پالك  78كدپستی9197846381 :

9151046592

3

1595 105

توسعه صدرا نیروی آرمان

علیرضا قریب

مشهد

صیاد شیرازی  - 3پالك  - 8كد پستی 9179695313

9155130172

4

1613 111

برق گستر کویر البرز یكتا

صادق عسكری

مشهد

بلوار امامت  - 36پالك  - 55كد پستی9188785715 :

9155720812

4

1632 117

الكترو پژوهش بزرگمهر

محمد عطایی رویانی

مشهد

بلوار سجاد  -بهارستان 18كوچه الله پالك  184كد پستی9187893111 :

9153878378

4

1641 121

آذر گستربارثاوا

میری

مشهد

بلوار فردوسی  -مقابل آپارتمانهای مرتفع--پالك  68كد پستی 9185993184

9151019100

4

1644 122

نوآوران آژنگ نیروی شرق

رحمان خوشدل نظامی

مشهد

فرامرز عباسی  25پ  16ك پ 9197956219

9155143908

4
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ردیف

پيمانکاران مورد تاييد شرکت توزيع برق خراسان رضوی  -به ترتيب شهرستانها -بهار98
كد

نام شركت

نام مدیر عامل

شهر

آدرس

(ويرايش فروردين)

همراه

رتبه

4

1086

حافظ گستر کاشمر

منصور اسكندری

مه والت

بلوار برق جنب تاكس تلفنی  7070كد پستی

9155323785

1

91

1557

برق گستر مه والت

روشندل

مه والت

خ ابن سینا  16پالك  23كد پستی 9531834577

9385458055

4

1076

بهكار برق نیشابور

محمد علی شاملی

نیشابور

بهشت  7.1پالك  13كد پستی 9314663113

9151501932

4

1149
1254 21

پیشگامان برتر بینالود

رضا قدمیاری

نیشابور

بلوار فهمیده  -فهمیده  17/1پالك  13كد پستی

9151531960

1

برق الكترون فیروزه

هادی ملك باال

نیشابور

خیابان  17شهریور  -شهید حسینی ،حسینی  2پالك 12

9353642482

1

1293 30

نورآوران خیام

حسین حسین آبادی

نیشابور

خیابان  17شهریور –  17شهریور  31پالك  7كد پستی 9313856784

9151515134

2

3
15

1346 41

مروارید انرژی بینالود

محمد رضا تقی پور

نیشابور

شهرك بهداری  -خیابان سینا – سینا  20پالك -14كد پستی 9318865617

9151504485

4

1347 42

سامان نیروی سروش نیشابور

محمد اسماعیل فریدی نیا

نیشابور

خیابان امیر كبیر – امیر كبیر  1پالك 122كد پستی9314785372

9151538034

2

1349 44

تابان گستر روشان

جعفر مرشدلو

نیشابور

شهرك فرهنگیان  -بین سینای8و 10مقابل سینای  11كد پستی 9318776356

9153582103

3

1354 46

ایمن توان بینالود

عباس بایلر

نیشابور

خ  22بهمن شرقی  5پالك  - 29كد پستی9315793947 :

9153526967

4

1355 47

فانوس نیروی شرق

جواد زه تابیان

نیشابور

خیابان  17شهریور  26پالك  31كد پستی 9314733333

9159511734

4

1378 49

همیار برق نیشابور

محمود فیض

نیشابور

نبش  22بهمن غربی  – 5كالی برق فیض – كد پستی9314684434 :

9155516394

3

1419 56

آذران مهام شرق بینالود

مهرداد مهرین فر

نیشابور

خیابان بعثت  30پالك - 127ك پ 9314734549

9153529540

4

1436 58

سپهر قدرت شرق

علی اردمه

نیشابور

خیابان امام جنب اداره برق  -كد پستی 9315793498

9309919434

2

1498 74

کیان گستر بینالود

علی حسین آبادی

نیشابور

خیابان امام  -جنب اداره برق  -كد پستی 9313877634

9151534710

2

1549 86

توان رعد شادیاخ

ولی درخت جوزی

نیشابور

شهرك اندیشه  - 20انتهای میالن پالك  1كد پستی 9314864318

9153516205

3

1566 93

آریان انتقال نیشابور

ابوالفضل كرباسچی

نیشابور

بلوار بعثت  -بعثت  17/6پالك  60كد پستی 9316716333

9153519694

2

1570 94

القا طیف الكتریك

احسان سوقندی

نیشابور

خ امام -میدان حافظ روبروی اداره برق كد پستی 9314814361

9151532436

3

1612 110
1634 118

برق قدرت پرتو افروزان خیام

جواد مهرآبادی

نیشابور

شهرك قدس  -آزاده  - 11پالك  - 220كد پستی9319796984 :

9155752909

4

طیف بینالود نیشابور

مهدی امیر زاده

نیشابور

میدان حافظ  -كوچه پشت سینما پالك  - 1905كدپستی 9314814389

9155511762

4

توجه  :تعدادی از پیمانکاران به دلیل اتمام مدت اعتبار گواهی صالحیت ایمنی از لیست فوق حذف شده اند .
جهت اضافه شدن به لیست الزم است گواهی نامه صالحیت ایمنی تمدید شده را از مراجع ذیصالح اخذ
و به شركت توزیع نیروی برق خراسان رضوی  -دفتر نظارت و كنترل برنامه و پروژه تحویل نمایند .
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