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 شرکت توزیع نیروی برق اهواز                                   

 برون سپاری امور
 

 لیست موقت پیمانکاران صالحیت دار شرکت توزیع برق اهواز

 فعالیتنوع  عنوان شرکت مدیرعاملنام  ردیف
کد 

 شناسایی
 وضعیت شماره تماس

 19136136195 15921 توسعه و احداث شبکه بناسازان راشا گستر موسی منجزی 1

 تایید

 19136663951 11913 توسعه و احداث شبکه پست ساز فرانیرو مهران عنا 5

 19161911216 11512 توسعه و احداث شبکه زراس کاران رضا طاهرپور 6

 19131192699 11915 توسعه و احداث شبکه عمران بدیع خوزستان فرشید افشار 6

 19133919626 15116 توسعه و احداث شبکه تالش کاران خرمکوشک علی شهریور 2

 تالش اندیش آپادانا امین عزیزی ورزردی 3
نصب کابل -توسعه و احداث شبکه

 زمینی
16626 

19612193116 

19131693191 

 19116513662 16339 توسعه و احداث شبکه ابزار پارس گستردقت  حمید خشنودی 1

 19133132651 16311 توسعه و احداث شبکه توان سازه پارس داوود جعفر گندمی 9

 19136115636 16231 توسعه و احداث شبکه همت سازه روشنگر کارون ابراهیم سیاحی 9

 19133111199 16616 توسعه و احداث شبکه تاراز اکسین سپهر سعید عدل 11

 19136129113 15595 روشنایی-توسعه و احداث شبکه باروق خطوط پویان نوروزی لرکی 11

 19136121192 16161 توسعه و احداث شبکه ممتاز سازان نیلگون حبیب اله دیباچی 15

 19136119153 11169 توسعه و احداث شبکه وفاق نیرو مهدی مویدی 16

 19136116269 111525 توسعه و احداث شبکه تاراز منار مهدی دقیقیان 16

 19136631532 16255 توسعه و احداث شبکه جوان قلعه تل جنوب ایرانیان علی کرم فرهادی 12

 19619195661 16391 بهره برداری آسمان درخش صباحی مصطفی صباحی زاده 13

 تیدا صنعتهمگام کار  علی امانی 11
-نصب کنتور-شبکهتوسعه و احداث 

 بهره برداری
11613 19139651291 

 کیان راهبرد خوزستان نیما مرادی 19
نصب کنتور -بهره برداری)روشنایی(

 مرجع
16961 19136119611 

 19139131116 15199 نصب کابل زمینی کارگشایان قلعه تل کورش ایگدر 19

 ستاره کیهان خوزستان محمد عوض پور 51
-درخت بری-کنتورنصب و تعویض 

 توسعه و احداث-بهره برداری
16369 19136151299 

 ابنیه کار جوانان فردا رضا راکی 51
تست -نصب کنتور-قطع و وصل

 کنتور
16261 19136632611 

 19133161111 111199 کنتور و تعویض نصب جاوید برق سوسنگرد علی مرمضی 55

 اکرامتوسعه پرداز  حمید کرم اله نجف آبادی 56
 -قطع و وصل -توسعه و احداث شبکه

 تست کنتور-جمع آوری غیر مجاز
15112 19133161922 

 آسو انرژی خورشید زاگرس بهادر بسنج 56
خط -نصب کنتور مرجع-تست کنتور

 گرم
15651 19139539616 

 ایکاد مجتبی قراچه 52
 -نصب و تست کنتور)عادی و دیماند(

احداث توسعه و -جمع آوری غیر مجاز

 شبکه
16661 19136159956 

 کهکشان صنعت مهیار رضا رضایی بابا احمدی 53
جمع آوری -قطع و وصل-تست کنتور

 غیرمجاز
15519 19621351539 
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 برق اهوازشرکت توزیع نیروی                

  برون سپاری امور                      

 وضعیت شماره تماس کد شناسایی نوع فعالیت عنوان شرکت نام مدیرعامل  ردیف

 سازه آرا گستر مایان رحیم شباری 51
نصب و -قطع و وصل

 تست کنتور-تعویض
16331 19139139261 

 تایید

 19139161619 16119 احداث شبکهتوسعه و  نیرو جهان گستر آسماری جمشید چراغی 59

 19139635213 15915 توسعه و احداث شبکه سازه آفتاب زرین افتخار سجاد لک 59

 19131122611 16211 توسعه و احداث شبکه نایوحدت صنعت سار علی شاه فرهادی 61

 19132912112 11165 توسعه و احداث شبکه ایمن سازان توزیع آقاخان قالوند 61

 19131693131 16261 توسعه و احداث شبکه فتاح کاران اسپادان حسین فتاح پور 65

 حبیب رزم 66
صنعت گران پیشگام 

 کوشک
 16991 توسعه و احداث شبکه

19131331936 

 علیرضا دهقانی 66
کوشا صنعت ماندگار 

 ایرانیان
 16911 توسعه و احداث شبکه

19131656191 

 19136122693 11553 نصب کابل زمینی حفر گستر گدار امیر احمدی 62

 روژان پرتو اکسین محمد برون 63
نصب کابل -توسعه و احداث

 تست کنتور -زمینی
16111 19139129151 

 19133113611 16231 نصب و تعویض کنتور صنعت گستران رشید رسانا  علی پیروی نژاد 61

 19131951339 16119 درخت بری ساختمانی ارژنگ اهواز محمدرضا جهانگیری 69

 بهینه نیروی فراگام فریبرز ناصری کریموند 69
توسعه و -تست کنتور

 احداث
16292 19139961565 

 19136199911 16996 توسعه و احداث شبکه نیلگون برق سهراب قنبری 61

 19621665556 16911 نصب و تعویض کنتور ارشیا سازان صنعت حسام صادق سواری 61

 19139111116 16963 روشنایی-بهره برداری خورشید کاران کوشان امیر بیژنی  65

 19139111192 16391 جمع آوری غیر مجاز نیرو محرکه صنعت کرخه حمزه نعامی 66

 19112166126 16156 توسعه و احداث شبکه دیبا گران فارس سید رضا یعقوبی 66

 19692921311 16312 تست کنتور-جمع آوری غیر مجاز آالسازه پاسارگاد اندیش مصطفی سواری 62

 19139161112 16151 تست کنتور-جمع آوری غیر مجاز اسرا الکترونیک نیرو عبدالرضا عبیداوی 63

 19139659912 16915 بهره برداری )روشنایی( آفاق عمران پردیس میدیاحسان ا 61

 19136915115 16956 احداث شبکهتوسعه و  فراز بارمان اهورا امیر بناری زاده 69

 زاگرس سامان جنوب مصطفی نظری 69
توسعه و احداث شبکه، خط 

تست ، ، نصب کنتور مرجعگرم

 کنتور )عادی و دیماند(
15935 19159592356 

 19131196311 16191 نصب کابل زمینی نصر منیر علی پورعیدی 21

 19133911193 15953 و احداثتوسعه  الکترو راستین پارسوماش داوود ترکوند 21

 نیرو جاوید اکسین الیاس خدادادی 25
توسعه و احداث شبکه، نصب و 

 تعویض کنتور، بهره برداری
15266 19136115215 

 19139665116 16951 قطع و وصل ناجیان گستر نیرو رسانا مسعود بحیرانی 26
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  شرکت توزیع نیروی برق اهواز

 برون سپاری امور
 

 نوع فعالیت عنوان شرکت نام مدیرعامل ردیف
کد 

 شناسایی
 وضعیت شماره تماس

 19131166121 15113 ، تست کنتورقطع و وصل نیما گستر بوان مهرداد اکبری 26

 تایید

 19622111319 16319 تست کنتور ستایش کاران عقیق فردمحمدعباس پارسایی  22

 19139551612 16561 بهره برداری –توسعه و احداث شبکه  پیشگامان برق امیرعلی فتاح احمدی 23

 19133516919 16916 تست کنتور سامان نیرو عمران ایرانیان عبداله آزمند سامانی 21

 19136115922  11122 نیروی انسانیتأمین  دنیاکاران جنوب هرمز نجفی 29

 19196562661 1126 تأمین نیروی انسانی اهواز ثمین رضا میاحی 29

 19616521321 16919 نصب و تعویض کنتور ایلیا تالشگران پارس کارون روح اله شیری 31

 19139191299 16116 قطع و وصل دانا صالح نور خوزستان ابراهیم جابری 31

 جوان عدل نیروی تاریانا حیدری جاسمیه 35
قطع و وصل عادی و دیماند ، 

تست کنتور، بارگیری ترانس، 

 نصب و تعویض کنتور
16119 

19161165993 

19136115619 

 19622291263 16116 نصب و تعویض کنتور جاوید معین کرخه حیدر مرمضی 36

 19136113159 11535 توسعه و احداث شبکه عاطف گستر جنوب زامل غزی 36

 19133919111 16996 نصب و تعویض کنتور امید صنعت ایزج علی نوذر پور شمی 32

 19611111561 15156 توسعه احداث سرحدگستر جنوب رضایی رودبالی وحید 33

 19139161319 16969 تست کنتور یوتاب گستر اهواز جنوب سامان مرادی هزاروند 31

 19131395969 11611 سازی بهینه و اصالح سازان بناری خوزستانآتیه  ایمان بناری زاده 39

 موسی سواعدی 39
کارسازان تجهیز صنعت 

 اهواز
 19661611929 16916 ، قطع و وصلتست کنتور

 19136151191 16111 نصب و تعویض کنتور رادمان رسام آزاد خلیل سالمت 11

 19136196229 16161 بهره برداری-شبکهتوسعه و احداث  جاوید نیروی عماد حسین غرباوی 11

 19133111659 16135 نصب کابل زمینی الماس اندیشه گهر عنایت اله زراسوند توشمال 15

 - آغاز فعالیت توسعه و احداث شبکه فن کاران شاوردی حامد 16

 19133551296 16165 نصب و تعویض کنتور دژگستر شهراد توان ناهید سواری 16

 مهرپرشیا خوزستان غالمیانرضا  12
-جمع آوری غیر مجاز-تست کنتور

 قطع و وصل
16152 19136553696 

 19133119156 111151 توسعه و احداث شبکه ابراهیم زارعی سازه برق تابلو 13

 19139211659 11916 توسعه و احداث  صعود گستر خوزستان حجت اله اکبری 11

 آغازفعالیت تست کنتور پارسوماشبهفرسازان  سعید بغدادی 19
19136916113 

19616519211 
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  شرکت توزیع نیروی برق اهواز

 برون سپاری امور

 

 وضعیت شماره تماس کد شناسایی نوع فعالیت عنوان شرکت نام مدیرعامل ردیف

 19136166916 11369 توسعه و احداث شبکه برق رسانان شیرین شهر محمدعیدانی 19

 تایید

 19665239116 16166 تست کنتور ایمان قدرت عماد احمد نعامی 91

 19139162951 16163 تست کنتور تندیس تالش ایرانیان علی نعامی 91

 19639919659 16666 تست کنتور ایمن سیستم جنوب احمد کنانی 95

 19133661929 15313 توسعه و احداث شبکه توان افروز دز محمدحسن هکوکی 96

 آسان کارصنعت برق کوشا                 جاسم سواری 96
جمع اوری -تست کنتور

، نصب و بهره برداری–غیرمجاز 

              تعویض کنتور
16955 19133152119 

 9133193661 16191 کنتور تعویض و نصب استقامتامین پیشتاز  سواری سهام 92

93 

 
 19131659111 16165 بهره برداری محسن صنعت کار پارسه محمدحسین دارخال

 جاوید نیروی آذرخش جنوب حسین منصوری 91
نصب و -قطع و وصل

 تست کنتور-تعویض
15391 19691536996 

 کنتورتست  جنوب برق صنعت بهین تکتاز راد صفری امیر 99
16193 19133611959 

 19139111166 16991 درخت بری کاردان قدرت رهیاب سارا نریمیان 99

 19699912293 1111692 قطع و وصل آرکارهاوردسازان اسطوره سعید کرد 91

 9169121656 آغاز فعالیت نصب و تعویض کنتور آفاق وصال نیرو بتول شباری 91

 9131991291 11215 قطع و وصل کرخهمهیار راز  ایمان چلداوی 95

 19133162116 16193 نصب و تعویض کنتور رشید اخوان خوزستان حسین رشیدی 96

 19131656661 16153 توسعه و احداث مدائن تکنیک عباس ماکنالی 96

 19699612916 فعالیت آغاز کنتور تعویض و نصب شعله آوران دز عبداله عسگری خواه 92

 19131199916 فعالیت آغاز توسعه و احداث  ماچول نیروی ماهشهر شیبانیمطیر  93

91 

 
 19133196156 15961 توسعه و احداث توزیع نیروی آراد احسان مرادی

 19139113691 111619 قطع و وصل کهکشان ایده های توسعه ایرانیان زاده حاجی اله حبیب 99

 19131261695 16395 توسعه و احداث شبکه پارس نیروی دهکده مسعود آلبویالل 99

 9131916619 16125 شبکه احداث و توسعه کوپال اکسین پرتو اهوازی ویس داود 111
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  اهواز برق نیروی توزیع شرکت 

 سپاری برون امور

 شماره تماس کد شناسایی نوع فعالیت عنوان شرکت نام مدیرعامل ردیف

 تایید

111 
مظاهری حسونی  سعید

 زاده
 19139139629 151991 نصب و تعویض کنتور زمرد صنعت مالثانی

 میالد احمدی 115
سایه ساران مهرافروز 

 ایرانیان
 19136632611 آغاز فعالیت قطع و وصل

 19135991661 151911 درخت بری نغمه سبز سپاهان سعید جانباز امیرانی 116

 19115693931 16921 قطع و وصل آتروپات سامان نیرو میالد عکاشه 116

 19131169216 آغاز فعالیت خط گرم زرنگار سازه کاویان میالد زادی 112

 19136122651 11192 توسعه و احداث حامد صنعت کوهرنگ حامد قنبری عدیوی 113

 19131996911 13161 توسعه و احداث شبکه ایلیا سازه ابوذر فرهاد رادین پور 111

 9133912912 آغاز فعالیت توسعه و احداث شبکه عمران بتن مهال سید حسین معصوم زاده 119

 19139539616 169166 خط گرم نور توان قایم احمدعلی رضایی 119

 بهسازان خاتون کوهبنان سجاد اکبری 111
اصالح و بهینه سازی)قالب 

 بندی و بتن ریزی(
16993 19116126919 

 19133111639 169151 توسعه و احداث تداوم صنعت سهیل صادق علیزاده 111

 مبین برق حکیم حکیم شباری 115
قطع و وصل، تست 

 کنتور
151993 19139139261 

 19691939656 16919 جمع آوری غیرمجاز ظفر گستر خوزستان امین ظفری کعب 116

 حسین مرمضی 116
تالش کاران اعتماد صنعت 

 ایرانیان
 19133161111 16133 نصب و تعویض کنتور

 19693611953 169511 توسعه و احداث مائد الکتریک ایرانیان افشین نریموسائی 112

113 
مهدی سوادی 

 پور)کریمی(
 19139955662 آغاز فعالیت توسعه و احداث پایه کوبان جنوب

 سرآمد نیروی شیراز فرج اهلل کریم پور 111
قطع وصل )توزیع 

 اخطار(
11519 19111111159 

 19136195251 169561 روشنایی زرخیز توسعه ایرانیان یوسف سلمانی 119

119 

 
 افق ترانس خوزستان اله یار ساالری

 -توسعه و احداث 

 روشنایی
16992 19133116392 

 چال منار خوزستان صادقی حسنونداکبر  151
 -توسعه و احداث 

 ییروشنا
111526 19113111163 
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 اهواز برق نیروی توزیع شرکت                                                                        

 سپاری برون امور
 

 شماره تماس کد شناسایی نوع فعالیت عنوان شرکت نام مدیرعامل ردیف

 تایید

151 
رقیه سادات اسدی 

 زاده
 توسعه و احداث نگار هیوا

آغاز  16369

 فعالیت
19113699123 

 آذین انعکاس زاگرس صدرا محسن کریمی 155
مشترکین نصب 

 کنتور

آغاز 169533

 فعالیت
19619169691 

 سرامد نیروی سنا زینب چلداوی 156
مشترکین نصب 

 کنتور

آغاز 16311

 فعالیت
19622291263 

 موسی موالئی فرد 156
توسعه و احداث برکاران 

 جنوب
 توسعه و احداث

16111 

 آغاز فعالیت
19139131962 

 توسعه و احداث آریو صنعت نیروی جنوب سید محمد جعفریان 152
11969 

 فعالیتآغاز 
19161111666 

 توسعه و احداث رعد گستر بختیاری فتاح پور 153
16926  

 آغاز فعالیت
19135611322 

 توسعه و احداث مهندسی آوای رعد بهنام کرائی 151
آغاز  96741

 فعالیت
61949396969 

 توسع احداث چکاد مهر مسجدسلیمان ایرج کریمی برام 159
آغاز  93636

 فعالیت
61944396416 

 توسعه احداث نور مشعشع وسام خوزستان سید ولید الف موالی 159
آغاز 93636

 فعالیت
61376377763 

 توسعه احداث ابتکار سازان پارسوماش سیاوش شیروانی 161
 آغاز96177

 فعالیت
61941393637 

 توسعه احداث رهام گستر پارت نیرو ایمان محمدی 161
 آغاز96333

 فعالیت
61636394633 

 نصب کنتور فراض نیروی اطمینان نعمت اهلل ربیهاوی 165
آغاز 97736

 فعالیت
61943973637 

 خط گرم برق گستران کاوش هیراد کرم رضا حیدریان  166
آغاز  93671

 فعالیت
61933394664 

166 
مسلم کریمی بابا 

 احمدی
 61943974333 آغاز فعالیت توسعه احداث توان نیرو زاگروس آرین

 19136199911 آغاز فعالیت توسعه احداث فجر زاگرس مرجان قنبری 162

 توسعه احداث عارف پیمان پارسیان نادره میاحی 163
آغاز 94667

 فعالیت
19131163651 
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