لیست پیمانکاران تایید صالحیت شده شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سدیف ٍاحذ اجشایی

صفحه  1از 4

ًام ضشوت پیواًىاسی

هذیش عاهل

ضواسُ تواع

ستثِ صهیٌِ فعالیت

1

اسذ آتاد

الىتشٍ استعاضات صاگشع

صوذ اهیذی

9188168095

3

ضثىِ

هْذی اهیذی-هجتثی طاّش-صوذ اهیذی

2

اسذ آتاد

تیتا ًیشٍی اسذ آتاد

سسَل هحوَدی

9183148317

-

ًصة اًطعاب

سسَل هحوَدی-حسي ًجفی اظْش

3

اسذ آتاد

سعذ جَیاى پاسع

هحوَد هیشصایی

9183138328

3

ضثىِ

علی هیشصایی-حاهذ هیشصایی-پظهاى هیشصایی

4

اسذ آتاد

ضتاب گستش ًَیي

حاهذ لْشهاًی

9188128501

3

ضثىِ

حسیي لٌثشی-حاهذ لْشهاًی-علی ضوسی

5

اسذ آتاد

ضتاب ًیشٍی ّگوتاى صاگشع

هحوذ اهیذی هٌعن

9188125277

2

ضثىِ

جلیل للخاًثاص-سجاد اهیذی-هحوذ اهیذی-سجاد الثشصی

6

اسذ آتاد

هعیي صٌعت اسذ آتاد

حجت هشادی

9188131024

3

ضثىِ

یاسش خلَصی-هَسی سستوی-حجت هشادی

7

اسذ آتاد

ًَ آٍساى هتحَل

هْذی لشُ تاغی

9188160497

3

ضثىِ

تٌْام هَهي-صادق لشُ تاغی-هْذی لشُ تاغی-عادل سستوی

8

اسذ آتاد

ًیشٍ سخطص آدساپاًا

حسیٌعلی سوائی

9183079028

3

ضثىِ

یاسش سوایی-علی سوایی-حسیٌعلی سوایی

9

اهَس ّوذاى 1

آسیا سٌجص اوثاتاى

ًمی هشادی

9183118815

4

ضثىِ

ًمی هشادی-عثاع تْثْاًی-اتشاّین صالحی لَام

 10اهَس ّوذاى 1

ٍلتاط ًیشٍی ّگوتاًِ

اهیذ حسٌی پَس

9181117491

3

ضثىِ

اهیذ حسٌی-علی جْاًگیشی-هْشداد غالهی-هاواى ضاّشخی

 11اهَس ّوذاى 1

ًیشٍ تشق چشاغی

هسعَد ضىشیِ

9188132041

3

ضثىِ

هیالد هلىی-هحوذ هْذی سجثی-هسعَد ضىشیِ-حوضُ علی چشاغی-هیالد ًیاصی

 12اهَس ّوذاى 1

تْیي الىتشیه آستایی آسیایی

حویذ چْاسدُ چلیىی

9189154007

3

ضثىِ

حویذ چْاسدُ چلیىی-سضا ًظشی حساتی-سضا هیشصا علی تاتایی

 13اهَس ّوذاى 1

پاسع ًیشٍی حساتاى

سعیذ سهضاًی

9183119139

-

تاصسسی

علی سضیذی-افطیي هیذاًی-هحوذسضا واظوی

 14اهَس ّوذاى 1

آرسخص غشب هاد

حویذ سضا ضوسی

9188153926

3

ضثىِ

حویذ سضا ضوسی-سعیذ دسٍیطیاى-اهیي جلیلی ساد-صادق دسٍیطیاى-هصطفی لوشی

 15اهَس ّوذاى 1

آسیا صٌعت گستش

علی سلیوی

9189139402

-

تاصسسی

علی سلیوی-هسلن ًیاصی

 16اهَس ّوذاى 1

آسیا صٌعت گستش

علی سلیوی

9189139402

4

ضثىِ

علی سلیوی-هسلن ًیاصی-علی ًَس هحوذی-اهیش ًَس هحوذی

خرداد 1400

پشسٌل تاییذ ضذُ وادس فٌی

 17اهَس ّوذاى 1

پیطشٍ ستاسُ اوثاتاى

حسیي تطیشی

9183143127

2

ضثىِ

هحوذ سضا ٍلیپَس-هحوذ ضیشی-حسیي تشاتی-حسیي تطیشی

 18اهَس ّوذاى 1

سٍطاى تَسعِ هْام

حاهذ طاٍسی اسخا

9187069338

-

ًصة اًطعاب

حاهذ طاٍسی اسخا-هیالد هشادی حمگَ-حویذ سضا طاٍسیّ-ادی تطیشی-هحوذ سضا هٌَچْشی-
ًیوا اهیشی-هْذی طثی وثیش

 19اهَس ّوذاى 2

تشق آسا غشب

ّاضن خاى احوذی

9124651389

3

ضثىِ

ّاضن خاى احوذی-عثاع هعصَهی-حسي عثاسی

 20اهَس ّوذاى 2

تشق آسای ّگوتاًِ

هصطفی ّادیی

9183110098

3

ضثىِ

هْذی ًجفی ًادس-هحسي ّادیی-سیاٍش ّادیی-هصطفی ّادیی-فشصاد لاسوی

 21اهَس ّوذاى 2

تشق تخاس ّگوتاى

هْذی صحثتی اهجذ

9181115739

3

ضثىِ

ٍحیذ صحثتی اهجذ-علی جَاّشی-علی ضیشی-هْذی صحثتی اهجذ

 23اهَس ّوذاى 2

پاد سعذ الًَذ

علی اصغش لوشی

9125996450

3

ضثىِ

علی اصغش لوشی-هحوذ هْذی لذین پَس-هجتثی لوشی

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

لیست پیمانکاران تایید صالحیت شده شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

صفحه  2از 4

سدیف ٍاحذ اجشایی

ًام ضشوت پیواًىاسی

هذیش عاهل

ضواسُ تواع

ستثِ صهیٌِ فعالیت

 24اهَس ّوذاى 2

پاسع ًیشٍی حساتاى

سعیذ سهضاًی

9183119139

2

 25اهَس ّوذاى 2

پیلِ هماٍهت الًَذ

هْذی وشهی

9189116428

-

ًصة اًطعاب

 26اهَس ّوذاى 2

تَاى هحشن اوثاتاى

حسي آرسهَْاس

9181112868

2

ضثىِ

هحوذ صالح افطاسی-هحوذ صاتش افطاسی-حسي آرسهَْاس -جعفش تْشاهی فشد

 27اهَس ّوذاى 2

سوا اًشطی سیٌا

فشّاد سوایی

9183189275

4

ضثىِ

تْضاد سیلَاسی-صالح غالهی

 28اهَس ّوذاى 2

فٌَى پشداص هْیاس

هْذی هلىی هساعذ

9188138241

2

ضثىِ

هْذی هلىی هساعذ-تْضاد خضشیاى-واظن هیشصایی-هیثن هیشصایی-اوثش لطفی

 29اهَس ّوذاى 2

ًیشٍ تشق چشاغی

هسعَد ضىشیِ

9188132041

3

ضثىِ

هیالد هلىی-هْذی سجثی-هسعَد ضىشیِ-حوضُ علی چشاغی-هیالد ًیاصی

 30اهَس ّوذاى 2

آرس ًیشٍی الًَذ

سجثعلی آرسسشضت

9189006105

-

ًصة اًطعاب

جعفش ًجفی هفیذ-اتَالماسن ضْسَاسی-هْذی دسٍیطی-سجثعلی آرس سشضت

 31اهَس ّوذاى 2

پیطشٍ الىتشٍ جن غشب

ٍحیذ جوطیذی

9189115872

-

ًصة اًطعاب

سجاد هالویش-هْشداد وشهی

 32اهَس ّوذاى 2

آسیا سٌجص اوثاتاى

ًمی هشادی

9183118815

-

تاصسسی

ًمی هشادی-اتشاّین صالحی لَام

 33اهَس ّوذاى 2

سستا تشق یالَت ّوذاى

هْذی دسٍیطی

9189036476

-

ًصة اًطعاب

هْذی دسٍیطی-جعفش ًجفی هفیذ

 34اهَس ّوذاى 2

هحه ویْاى ّوذاى

حسیٌعلی هلىی

9189050012

-

تاصسسی

حسیي علی هلىی-حویذسضا عالوی-هجیذ ظْشاتی

35

تْاس

اًتمال تْوي سّشٍ

سیذ هحوذ حسیٌی تعادل

9185928225

3

ضثىِ

سیذ هحوذ حسیٌی تعادل-اوثش تْوٌی-سضا وشیوی-هحوذ وشیوی-حوذ ا ...عظیوی

36

تْاس

تشق سیضاى الًَذ

هحسي صادلی پیام

9183171373

-

ًصة اًطعاب

هحسي صادلی پیام-علی اصغش تاتایی

37

تْاس

دسخطاى ساس ّگوتاًِ

حسیي هشادی هْشاى

9183117349

3

ضثىِ

حسیي هشادی هْشاى-هحوذ سلطاًی-سضا اسىٌذسی

38

تْاس

دسخطاى ساس ّوذاى

هحسي هشادی هْشاى

9183111069

3

ضثىِ

هحسي هشادی هْشاى-جَاد سْشاتلَ-اتشاّین عظیوی

39

تْاس

سشاج افشٍص ّگوتاى آرسخص

اهیي سلطاًی هْش

9183101069

3

ضثىِ

اهیي سلطاًی هْش-اسواعیل صادلی-اتشاّین اسوعیل اَّس

40

تْاس

سشاج افشٍص ّگوتاى آرسخص

اهیي سلطاًی هْش

9183101069

-

ًصة اًطعاب

اهیي سلطاًی هْش-اسواعیل صادلی

41

تْاس

سٌجص پذیذُ الًَذ

لشتاى سضایی

9186735862

-

تاصسسی

لشتاى سضایی

42

تْاس

واستشاى تشق ّگوتاًِ

هسلن صاسعی تْادس

9189117955

-

تاصسسی

هسلن صاسعی تْادس

43

تْاس

پاسسا اتٌیِ سپْش ًیشٍ

سسَل هشادی عاضَس

9183131902

3

ضثىِ

سجاد هشادی عاضَس-سضا هشادی عاضَس-هحسي چْاسدٍلی

44

تْاس

ٍلتاط ًیشٍی ّگوتاًِ

اهیذ حسٌی پَس

9181117491

3

ضثىِ

اهیذ حسٌی-علی جْاًگیشی-هْشداد غالهی-هاواى ضاّشخی

45

تَیسشواى

آرس تَاى سٌْذ

هختاس ٍثَق

9121812030

3

ضثىِ

عادل ٍثَق-پیواى ٍثَق-حسي خضایی

46

تَیسشواى

تاسیسات ًَیي للملشٍد

سٍح ا ...عثذالوحوذی

9183519411

3

ضثىِ

هشتضی تیات-اسوعلی هالویش-هحوذ سلگی

خرداد 1400

پشسٌل تاییذ ضذُ وادس فٌی

ضثىِ

فشاهشص ضْشیاسی-جعفش عثذی-تْوي ضَضتشی-هحشم ضایگاًی ًثی پَس-علی سضیذی-هْذی
ضیخعلی
حسیي صادلی-هحوذ سضا ضىَسی

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

لیست پیمانکاران تایید صالحیت شده شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سدیف ٍاحذ اجشایی

صفحه  3از 4

ًام ضشوت پیواًىاسی

هذیش عاهل

ضواسُ تواع

ستثِ صهیٌِ فعالیت

خرداد 1400

پشسٌل تاییذ ضذُ وادس فٌی

47

تَیسشواى

ساّیاى سٍضٌایی تَیسشواى

هسعَد لوشی

9188506554

-

تاصسسی

هحسي خذاتخطی-هسعَد لوشی

48

تَیسشواى

ضتاب ًیشٍی ّگوتاى صاگشع

هحوذ اهیذی هٌعن

9188125277

2

ضثىِ

جلیل للخاًثاص-سجاد اهیذی-هحوذ اهیذی-سجاد الثشصی

49

تَیسشواى

ویْاى تَاى تَی

هشتضی خذاتخطی

9182140963

3

ضثىِ

هیالد جلیلًَذ-هیالد ّاضوی ًظاد-فشصاد افشاص

50

تَیسشواى

ویْاى تَاى تَی

هشتضی خذاتخطی

9182140963

-

ًصة اًطعاب

هیالد ّاضوی ًظاد-هشتضی خذا تخطی

51

تَیسشواى

ًسین ولیایی

علی حسیي سستوی

9188157987

3

ضثىِ

علی سضا سستوی-تْشام آلا تاتایی-احساى هالویش

52

سصى

تشق آسای سصى

حسیي علی وشهی

9183150047

4

ضثىِ

حسیي علی وشهی-هجیذ حسٌی

53

سصى

صحل ًیشٍی غشب

هشتضی الًَذ وَّی

9183134294

3

ضثىِ

سعیذ واظوی-هجیذ طالثی-تَسج ًَسٍصی-اسسالى هحسٌی سشٍ-داٍد واظوی

54

سصى

فشٍصاى ًَس ًیش

ًاصش افطاسیاى

9189164380

4

ضثىِ

هصطفی هعصَهیً-اصش افطاسیاى

55

سصى

فشٍصاى ًَس ًیش

ًاصش افطاسیاى

9189164380

-

ًصة اًطعاب

هصطفی هعصَهیً-اصش افطاسیاى

56

سصى

ًَ آٍساى تْیي تشق ّگوتاى

ّادی ضْیذی

9188133824

2

ضثىِ

هشتضی واظوی-هصطفی واظوی-هحوَد ثوشی خطٌَد-علی تالشیاى سفیع

57

سصى

ًَس آٍساى افطاى ًیشٍی سصى

سضا علی وشهی

9188120695

3

ضثىِ

سضا علی وشهی-هحوذ علی وشهی-احوذ علی وشهی-هحوَد علی وشهی-هحوذ تَسلی

58

سصى

ًَسی گْش سصى

هْذی عشتلَ

9188166095

3

ضثىِ

هْذی عشتلَ-سٍح ا ...جْاًگیشی-هیالد وشهی

59

فاهٌیي

ًیشٍ تْیٌِ فاهٌیي

ًاصش ًمَی

9183127954

-

ًصة اًطعاب

ًاصش ًمَی-حسي عاضَسی

60

فاهٌیي

ًیشٍ تْیٌِ فاهٌیي

ًاصش ًمَی

9183127954

-

تاصسسی

حسي عاضَسی

61

فاهٌیي

ًیشٍ تْیٌِ فاهٌیي

ًاصش ًمَی

9183127954

3

ضثىِ

ًاصش ًمَی-حسي عاضَسی-جَاد ًمَی

62

فاهٌیي

ًیشٍ گستشاى خشهذضت

علی چْشُ آصاد

9188130233

3

ضثىِ

اهیي ًمَی-حویذ حسیٌی-علی ًمَی

63

فاهٌیي

ًیشٍ گستشاى خشهذضت

علی چْشُ آصاد

9183080263

-

ًصة اًطعاب

اهیي ًمَی-حویذ حسیٌی

64

وثَدسآٌّگ

استعاضات ساهیي صاگشع

ساهیي سلیواًی

9167445057

3

ضثىِ

اصغش هاَّسی-وشین تاللی-ساهیي سلیواًی

65

وثَدسآٌّگ

پَیا دسخطص تَاى تیطِ

هیثن ساعذی

9180172613

-

تاصسسی

هیثن ساعذی-علی صفشی

66

وثَدسآٌّگ

سعذ گستشاى ّگوتاًِ غشب

صوشیا هعصَهی

9188194875

3

ضثىِ

صوشیا هعصَهی-یحیی هعصَهی-لشتاًعلی هعصَهی-هحوذ علی هعصَهی

69

وثَدسآٌّگ

فشاص الىتشٍى پیشٍص صٌعت ّگوتاى

سضا هعصَهی

9189081190

3

ضثىِ

سضا هعصَهی-سسَل عیَضی-حویذ حیذسی

70

وثَدسآٌّگ

ًیشٍ گستشاى پَیای غشب

حسیي سضا ضیشهحوذی

9183076823

3

ضثىِ

حسیي سضا ضیش هحوذی-فشّاد صیادی-علی فمیِ اسواعیلی

71

وثَدسآٌّگ

ّگوتاى ساصُ تَاى غشب

سیذ ٍحیذ فاطوی

9183173713

3

ضثىِ

سیذ ٍحیذ فاطوی-اتشاّین اسوعیل اَّس-هشتضی لوشی

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

لیست پیمانکاران تایید صالحیت شده شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سدیف ٍاحذ اجشایی

صفحه  4از 4

ضواسُ تواع

ستثِ صهیٌِ فعالیت
4

ضثىِ

ًام ضشوت پیواًىاسی

هذیش عاهل

فشیذٍى صسگشاى-فشضیذ صسگشاى

4

ضثىِ

هحوذ سضا احوذ ًٍذ-تْوي تشوواى

72

هالیش

ایشاًیاى َّضوٌذ ّوذاى

علی صسگشاى

9194220580

73

هالیش

آریي تشق هالیش

هحوذسضا احوذًٍذ

9183507019

تاصسسی

سضا هحوَدی فشد

74

هالیش

سٌجص ًیشٍی سعذ

صّشا فشاّاًی

9185055980

-

تْوي احوذی

75

هالیش

سَسى سعذ َّس

تْوي احوذی

9189519722

-

تاصسسی

76

هالیش

ضثىِ ًَ آٍساى ایوي ًیشٍ

هْذی هْذیاًی

9181511499

3

ضثىِ

هْذی هْذیاًی-اهیذ ّاضوی-سسَل ساضذ

77

هالیش

ضثىِ ًَس غشب هالیش

اهیش حوضُ لَیی

9186733879

3

ضثىِ

اهیش حوضُ لَیی-علی پزیشش-هْذی احوذی

78

هالیش

ضتاب آرس سسا

علی تخص هشادی آساهیاى

9188162607

3

ضثىِ

علی تخص هشادی-هْذی لشتاًی-اهیش سٍستایی

79

هالیش

هعشاج تشق هالیش

عثاع چْاس هحالی

9183516897

3

ضثىِ

عثاع چْاسهحالی-حویذ چْاسهحالی-حسیي فشّاد تَسىی

80

هالیش

فٌی پیواًىاساى هَفك صاگشع

علی حسیي هحوذی

9183513641

3

ضثىِ

علی حسیي هحوذیّ-ادی تشخَسداسی-احوذ ًَس اللْی

81

هالیش

هْتاب طالیی هالیش

هْذی جعفشی جَصاًی

9189164006

3

ضثىِ

فشضاد هْشاتی-سجاد لیاسًَذ-هْذی جعفشی

82

هالیش

ًگیي سعذ آسیا

احساى لطیٌی

9187514051

3

ضثىِ

احساى لطیٌیّ-ادی هَسیًَذ-اهیذ لطیٌی

83

هالیش

ًَاًذیطاى تیثا

ضْاب الذیي خاًجاى

9188528919

3

ضثىِ

ضْاب الذیي خاًجاى-سٍضي وواصاًی-علی خاًجاى

84

هالیش

ًیشٍ گستش تْضاد

تْضاد سیلَاسی

9017517627

-

تاصسسی

هحسي لطٌی-هْذی هلىی-تْشٍص سیلَاسی

85

هالیش

ًیشٍ گستش تْضاد

تْضاد سیلَاسی

9017517627

-

ضثىِ

اسسطَ تطیشی-هجیذ لشتاًی-علیشضا فتحی هی آتادی

86

هالیش

سعذ الىتشیه غذیش

هْذی آخًَذی

9188522527

3

ضثىِ

هْذی آخًَذی-سیذ جعفش هیش تالشی-اوثش آخًَذی

87

ًْاًٍذ

پیطشٍساصاى هْذیسا

فشصیي سیف

9187508643

-

تاصسسی

هحسي صهاًیاى-هحوذ صهاًیاى-فشصیي سیفٍ-حیذ سلگی-سشٍش عضیضیاى

88

ًْاًٍذ

تاتٌذُ ٍلتا گستش غشب

هحوذسضا ایَتًَذ

9189514100

3

ضثىِ

طیة سلگی-افطیي غالهی-صوذ ایَتًَذ -هحوذ سضا ایَتًَذ

89

ًْاًٍذ

تَسعِ گستش تشق ًْاًٍذ

حاهذ ساوی

9191761426

3

ضثىِ

حاهذ ساوی-هْذی ساوی-هشتضی ساوی

90

ًْاًٍذ

جشلِ وَّساساى ًْاًٍذ

هحوذ سضا خذادادی

9189513041

3

ضثىِ

هحوذ سضا خذادادی-پیواى خذادادی-سضا هشادی

91

ًْاًٍذ

سساًا سساى ته ًیشٍ

علی سَسی

9189514485

4

ضثىِ

علی سَسی-هصطفی سلگی-هٌصَس هَهیًَذ

92

ًْاًٍذ

صوین گستش تشق آسیا

هحسي سَسی

9189517679

3

ضثىِ

هحسي سَسی-هحوذ هْذی لٌثشاى-حسیي فلىِ الذیي

93

ًْاًٍذ

ًَیذ گستش ًْاًٍذ

هْذی اتشیطی

9189140126

-

ًصة اًطعاب

هْذی اتشیطی-هحوذ سیفی-هجتثی وَساًی-هحوذ حسیي دٍلتی-اهیذ فشیاد سع

94

ًْاًٍذ

ًیشٍ افشٍص سٌْذ

هحوَد تشصگش تشسشی

9181502353

3

ضثىِ

حاهذ جْاًیاى-هیالد جاللًَذ-هیالد لطیفی-هحوذ خٌذاى-هحوذ سضا سیاٍضی

خرداد 1400

پشسٌل تاییذ ضذُ وادس فٌی

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

