پیمانکاران تایید صالحیت شده رشکت توزی ع رنیوی برق استان همدان

ردیف واحد اجرایی

شماره تماس رتبه

زمینه

نام شرکت پیمانکاری

مدیر عامل

1

اسد آباد

اختریاب صبح امید الوند

بهنام بابایی اختری

9184970305

-

بازرسی

2

اسد آباد

الکترو ارتعاشات زاگرس

صمد امیدی

9188168095

3

شبکه

3

اسد آباد

آریا نیرو آدراپانا

منصور مسعودی

9183123243

4

شبکه

4

اسد آباد

بیتا نیروی اسد آباد

رسول محمودی

9183148317

-

نصب انشعاب

مشروط به ارائه گواهی فن ورز لوازم اندازه گیری حسن نجفی اظهر تا پایان شهریور  1400و واریز کامل بیمه کادر فنی

5

اسد آباد

تفکیک نیروی زاگرس

حمید رضا میرزایی

9191255771

-

بازرسی

فعالیت حامد حیدری کیا فقط به عنوان راننده مورد تایید است و حق فعالیت در شبکه را ندارد.

6

اسد آباد

رعد جویان پارس

محمود میرزایی

9183138328

3

شبکه

7

اسد آباد

شتاب گستر نوین

حامد قهرمانی

9188128501

3

شبکه

8

اسد آباد

شتاب نیروی هگمتان زاگرس

محمد امیدی منعم

9188125277

2

شبکه

9

اسد آباد

معین صنعت اسد آباد

حجت مرادی

9188131024

3

شبکه

10

اسد آباد

نو آوران متحول

مهدی قره باغی

9188160497

3

شبکه

11

اسد آباد

نیرو رخشش آدراپانا

حسینعلی سمائی

9183079028

3

شبکه

12

امور همدان 1

ولتاژ نیروی هگمتانه

امید حسنی پور

9181117491

3

شبکه

13

امور همدان 1

نیرو برق چراغی

مسعود شکریه

9188132041

3

شبکه

فعالیت

14

امور همدان 1

بهین الکتریک آرتایی آریایی

حمید چهارده چلیکی

9189154007

3

شبکه

15

امور همدان 1

پارس نیروی حسابان

سعید رمضانی

9183119139

-

بازرسی

16

امور همدان 1

آذرخش غرب ماد

حمید رضا شمسی

تاریخ ابالغ:

مالحظات و شرایط مصوبه

نام پرسنل تایید شده کادر فنی

فعالیت یوسف همایی فقط به عنوان راننده مورد تایید است و حق فعالیت در شبکه را ندارد.

بهنام بابایی اختری
مهدی امیدی-مجتبی طاهر-صمد امیدی
منصور مسعودی-مهدی مسعود
حسن نجفی اظهر-رسول محمودی

مجاز به فعالیت در مدیریت برق بهار طبق صورتجلسه 19

حمیدرضا میرزایی
علی میرزایی-حامد میرزایی-پژمان میرزایی
حسین قنبری-حامد قهرمانی-علی شمسی
جلیل قلخانباز-سجاد امیدی-محمد امیدی-سجاد البرزی
یاسر خلوصی-موسی رستمی-حجت مرادی
بهنام مومن-صادق قره باغی-مهدی قره باغی-عادل رستمی
یاسر سمایی-علی سمایی-حسینعلی سمایی
امید حسنی-علی جهانگیری-مهرداد غالمی-ماکان شاهرخی

مجاز به فعالیت در خط گرم

میالد ملکی-محمد مهدی رجبی-مسعود شکریه-حمزه علی چراغی-میالد نیازی

مشروط به واریز کامل بیمه کادر فنی

1401/03/24

حمید چهارده چلیکی-رضا نظری حسابی-رضا میرزا علی بابایی
علی رشیدی-افشین میدانی-محمدرضا کاظمی

9188153926

3

شبکه

مشروط به ارائه برگ سبز وانت و کامیونت تا پایان شهریور 99

حمید رضا شمسی-سعید درویشیان-امین جلیلی راد-صادق درویشیان-مصطفی قمری

17

امور همدان 1

آریا صنعت گستر

علی سلیمی

9189139402

-

بازرسی

مشروط به تایید دفتر نظارت بر لوازم اندازه گیری

18

امور همدان 1

پیشرو ستاره اکباتان

حسین بشیری

9183143127

2

شبکه

19

امور همدان 1

ماهان نیروی همدان

داوود صحبتی امجد

9183130632

3

شبکه

20

امور همدان 1

روژان توسعه مهام

حامد طاوسی اسخا

9187069338

-

نصب انشعاب

علی سلیمی-مسلم نیازی
محمد رضا ولیپور-محمد شیری-حسین ترابی-حسین بشیری
داود صحبتی امجد-علیرضا زارعی-علی موالیی
میالد مرادی حقگو-ایرج راه پیما-حمید رضا طاوسی-هادی بشیری-محمد رضا منوچهری-
نیما امیری-مهدی طبی کبیر-داود میرزاخانی

مشروط است به اخذ گواهی دائم تایید صالحیت پس از  1400/08/27و واریز بیمه کامل کادر فنی

صفحه 1

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

پیمانکاران تایید صالحیت شده رشکت توزی ع رنیوی برق استان همدان

ردیف واحد اجرایی

شماره تماس رتبه

زمینه

تاریخ ابالغ:

نام شرکت پیمانکاری

مدیر عامل

مالحظات و شرایط مصوبه

نام پرسنل تایید شده کادر فنی

21

امور همدان 2

برق آسا غرب

هاشم خان احمدی

9124651389

3

شبکه

مشروط به ارائه سند رسمی خودروها تا پایان تیر 99

هاشم خان احمدی-عباس معصومی-حسن عباسی

22

امور همدان 2

برق آسای هگمتانه

مصطفی هادیی

9183110098

3

شبکه

ضرورت به روز رسانی گواهی تایید صالحیت ایمنی بعد از -1400/09/30لغو تاییدیه به دلیل نواقص بارگذاری مدارک
-1400/09/01تایید مجدد طبق بارگذاری 14000915

مهدی نجفی نادر-محسن هادیی-سیاوش هادیی-مصطفی هادیی

23

امور همدان 2

برق و بخار هگمتان

مهدی جهانگیری

9181115739

3

شبکه

تایید صالحیت موقت تا پایان سال  -99در صورت ارائه گواهی دائم تایید صالحیت از موقت به دائم تبدیل میشود-لغو صالحیت
موقت به خاطر مشکالت در بارگذاری -1400/09/01رفع مشکالت و تایید صالحیت مجدد و دائم طبق بارگذاری -14000915
لزوم ارائه اسناد قطعی خودروها تا پایان خرداد 1401

وحید صحبتی امجد-احمد صحبتی امجد-مهدی صحبتی امجد -علی جواهری

24

امور همدان 2

پاد رعد الوند

علی اصغر قمری

9125996450

3

شبکه

دارای مجوز فعالیت در امور  1و  2شهرستان همدان طبق صورتجلسه 19

25

امور همدان 2

پارس نیروی حسابان

سعید رمضانی

9183119139

2

شبکه

علی اصغر قمری-محمد مهدی قدیم پور-جواد قمری
فرامرز شهریاری-جعفر عبدی-بهمن شوشتری-محرم شایگانی نبی پور-علی رشیدی-
مهدی شیخعلی

26

امور همدان 2

پیله مقاومت الوند

مهدی کرمی

9189116428

-

نصب انشعاب

فقط برای نصب انشعاب عادی-مشروط به واریز بیمه کادر فنی

حسین صادقی-محمد رضا شکوری-میثم کرمی-مهدی شریفی لقب-میالد شریفی لقب

27

امور همدان 2

توان محرک اکباتان

حسن آذرمهوار

9181112868

2

شبکه

مشروط به ارائه سوابق بیمه کامل افراد تا پایان شهریور 99

محمد صالح افشاری-محمد صابر افشاری-حسن آذرمهوار -جعفر بهرامی فرد

28

امور همدان 2

سما انرژی سینا

فرهاد سمایی

9183189275

4

شبکه

مجوز فعالیت در GIS
مشروط به اصالح اساسنامه تا پایان تیر 1401

بهزاد سیلواری-صالح غالمی-فرهاد سمایی

29

امور همدان 2

فنون پرداز مهیار

مهدی ملکی مساعد

9188138241

2

شبکه

30

امور همدان 2

نیرو برق چراغی

مسعود شکریه

9188132041

3

شبکه

31

امور همدان 2

آذر نیروی الوند

رجبعلی آذرسرشت

9189006105

-

نصب انشعاب

32

امور همدان 2

پیشرو الکترو جم غرب

وحید جمشیدی

9189115872

-

نصب انشعاب

33

امور همدان 2

آریا سنجش اکباتان

نقی مرادی

9183118815

-

بازرسی

34

امور همدان 2

رستا برق یاقوت همدان

مهدی درویشی

9189036476

-

نصب انشعاب

مشروط به ارائه گواهی فن ورز لوازم اندازه گیری و بیمه کامل افراد کادر فنی تا پایان تیر ماه 99

35

امور همدان 2

محک کیهان همدان

حسینعلی ملکی

9189050012

-

بازرسی

لزوم تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اولین فرصت

36

بهار

انتقال بهمن رهرو

سید محمد حسینی تعادل

9185928225

3

شبکه

مشروط به ارائه سوابق بیمه کامل افراد تا پایان شهریور 99

37

بهار

برق ریزان الوند

محسن صادقی پیام

9183171373

-

نصب انشعاب

38

بهار

درخشان سار هگمتانه

حسین مرادی مهران

9183117349

3

شبکه

39

بهار

سراج افروز هگمتان آذرخش

امین سلطانی مهر

9183101069

3

شبکه

40

بهار

سراج افروز هگمتان آذرخش

امین سلطانی مهر

9183101069

-

نصب انشعاب

41

بهار

سنجش پدیده الوند

قربان رضایی

9186735862

-

بازرسی

42

بهار

کاربران برق هگمتانه

مسلم زارعی بهادر

9189117955

-

بازرسی

مشروط به واریز بیمه کامل و ارائه سند رسمی خودرو وانت تا پایان تیر 99

43

بهار

پارسا ابنیه سپهر نیرو

رسول مرادی عاشور

9183131902

3

شبکه

فعالیت در زمینه  GISبهار و فامنین در جلسه 20

44

بهار

ولتاژ نیروی هگمتانه

امید حسنی پور

9181117491

3

شبکه

فعالیت

مجاز به فعالیت در خط گرم
مشروط به واریز بیمه کامل رمضان مودب نژاد و سایر اعضا کادر فنی

مشروط به واریز بیمه کامل پرسنل تا پایان دی ماه 1399

صفحه 2

1401/03/24

مهدی ملکی مساعد-بهزاد خضریان-کاظم میرزایی-میثم میرزایی-اکبر لطفی
میالد ملکی-مهدی رجبی-مسعود شکریه-حمزه علی چراغی-میالد نیازی
رجبعلی آذر سرشت-ابوالقاسم شهسواری
ید ا ...بابایی-جعفر نجفی مفید-رمضان مودب نژاد
نقی مرادی-ابراهیم صالحی قوام
مهدی درویشی-جعفر نجفی مفید
حسین علی ملکی-حمیدرضا عالمی-مجید ظهرابی
سید محمد حسینی تعادل-اکبر بهمنی-رضا کریمی-محمد کریمی-حمد ا ...عظیمی
محسن صادقی پیام-علی اصغر بابایی
حسین مرادی مهران-محمد سلطانی-رضا اسکندری
امین سلطانی مهر-اسماعیل صادقی-ابراهیم اسمعیل اهور
امین سلطانی مهر-اسماعیل صادقی
قربان رضایی
مسلم زارعی بهادر
سجاد مرادی عاشور-رضا مرادی عاشور-محسن چهاردولی
امید حسنی-علی جهانگیری-مهرداد غالمی-ماکان شاهرخی

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

پیمانکاران تایید صالحیت شده رشکت توزی ع رنیوی برق استان همدان

ردیف واحد اجرایی

شماره تماس رتبه

زمینه

تاریخ ابالغ:

نام شرکت پیمانکاری

مدیر عامل

مالحظات و شرایط مصوبه

نام پرسنل تایید شده کادر فنی

45

تویسرکان

آذر توان سهند

مختار وثوق

9121812030

3

شبکه

مشروط به واریز حق بیمه کامل کادر فنی

46

تویسرکان

برق رعد آسای تویسرکان

اسداله حسن آبادی

9183526019

3

شبکه

مشروط به ارائه گواهینامه آموزشی کامل کادر فنی تا پایان مهرماه 1400

47

تویسرکان

تاسیسات نوین قلقلرود

روح ا ...عبدالمحمدی

9183519411

3

شبکه

مشروط به ارائه گواهی دائم تایید صالحیت تا  99/07/15و واریز حق بیمه کادر فنی

48

تویسرکان

راهیان روشنایی تویسرکان

مسعود قمری

9188506554

-

بازرسی

49

تویسرکان

شتاب نیروی هگمتان زاگرس

محمد امیدی منعم

9188125277

2

شبکه

50

تویسرکان

کیهان توان توی

مرتضی خدابخشی

9182140963

3

شبکه

51

تویسرکان

کیهان توان توی

مرتضی خدابخشی

9182140963

-

نصب انشعاب

مشروط به ارائه گواهی فن ورز لوازم اندازه گیری کادر فنی تا  99/06/31و واریز بیمه کادر فنی

52

تویسرکان

نسیم کلیایی

علی حسین رستمی

9188157987

3

شبکه

مشروط به ارائه گواهی دائم تایید صالحیت تا  99/07/15و واریز حق بیمه کادر فنی

53

درگزین

یاران نیروی برق اسد آباد

فریبرز شهریاری

9187117217

-

شبکه

فقط فعالیت در GIS

54

درگزین

آراز صنعت اکباتان آذر

رضا فرخی

4

شبکه

مشروط به دریافت گواهی دائم تایید صالحیت از تاریخ  18/04/1401و واریز بیمه کادر فنی

55

رزن

آذرخش سر درود

جواد خدابنده لو

9188198870

4

شبکه

مشروط به دریافت گواهی دائم تایید صالحیت بعد از  11/02/1401و و واریز بیمه کادر فنی

56

رزن

برق آسای رزن

حسین علی کرمی

9183150047

4

شبکه

لزوم به روزآوری گواهی تایید صالحیت ایمنی بعد از تاریخ 99/11/01

57

رزن

زحل نیروی غرب

مرتضی الوند کوهی

9183134294

3

شبکه

58

رزن

فروزان نور نیر

ناصر افشاریان

9189164380

4

شبکه

59

رزن

فروزان نور نیر

ناصر افشاریان

9189164380

-

نصب انشعاب

60

رزن

نو آوران بهین برق هگمتان

هادی شهیدی

9188133824

2

شبکه

عادل وثوق-پیمان وثوق-حسن خزایی
مسلم حسن آبادی-مصطفی بیاتی-احسان مالمیر
مرتضی بیات-اسمعلی مالمیر-محمد سلگی
محسن خدابخشی-مسعود قمری
جلیل قلخانباز-سجاد امیدی-محمد امیدی-سجاد البرزی
میالد جلیلوند-میالد هاشمی نژاد-فرزاد افراز
میالد هاشمی نژاد-مرتضی خدا بخشی
علی رضا رستمی-بهرام آقا بابایی-احسان مالمیر
فریبرز شهریاری-فردین شهریاری
رضا فرخی-محمد رضا واثقی
جواد خدا بنده لو-حسن صمدی
حسین علی کرمی-مجید حسنی
سعید کاظمی-مجید طالبی-تورج نوروزی-ارسالن محسنی سرو-داود کاظمی
مصطفی معصومی-ناصر افشاریان
مصطفی معصومی-ناصر افشاریان
مرتضی کاظمی-مصطفی کاظمی-محمود ثمری خشنود-علی باقریان رفیع

61

رزن

نور آوران افشان نیروی رزن

رضا علی کرمی

9188120695

3

شبکه

فعالیت

مشروط به واریز بیمه کامل پرسنل تا پایان دی ماه 1399

رضا علی کرمی-محمد علی کرمی-احمد علی کرمی-محمود علی کرمی-محمد توسلی

62

رزن

نوری گهر رزن

مهدی عربلو

9188166095

3

شبکه

مشروط به واریز بیمه حسن وثیقی صالح و سایر افراد کادر فنی

63

رزن

نیکان کاوش رایانه و برق

سید مهدی مرتضوی

9188199128

-

نصب انشعاب

مشروط به واریز بیمه کادر فنی

64

رزن

نیکان کاوش رایانه و برق

سید مهدی مرتضوی

9188199128

-

بازرسی

65

رزن

نیرو فراز تویسرکان

داوود مرادیان

9183137433

-

بازرسی

مسعود رشیدی به عنوان راننده مورد تایید است

66

ستاد

نیرو برق چراغی

مسعود شکریه

9188132041

-

خط گرم

مشروط به تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اسرع وقت

67

فامنین

سامان نیروی فامنین

مهدی عاشوری

9183118129

3

شبکه

68

فامنین

سامان نیروی فامنین

مهدی عاشوری

9183118129

-

نصب انشعاب

مشروط به واریز بیمه کلیه افراد کادر فنی

69

فامنین

نیرو فراز تویسرکان

داوود مرادیان

9183137433

-

بازرسی

مسعود رشیدی به عنوان راننده مورد تایید است

70

کبودرآهنگ

ارتعاشات رامین زاگرس

رامین سلیمانی

9167445057

3

شبکه

مشروط به واریز بیمه کادر فنی

71

کبودرآهنگ

پویا درخشش توان بیشه

میثم ساعدی

9180172613

-

بازرسی

مشروط به تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اولین فرصت

72

کبودرآهنگ

رعد گستران هگمتانه غرب

زکریا معصومی

9188194875

3

شبکه

73

کبودرآهنگ

رعد گستران هگمتانه غرب

زکریا معصومی

9188194875

-

نصب انشعاب

74

کبودرآهنگ

رعد گستران هگمتانه غرب

زکریا معصومی

9188194875

-

بازرسی

75

کبودرآهنگ

فراز الکترون پیروز صنعت هگمتان

رضا معصومی

9189081190

3

شبکه

مهدی عربلو-روح ا ...جهانگیری-حسن عاشوری-حسن وثیقی صالح
فرهاد عباسی-محمد نعمتی لطف
علی مزرعه-عباس رامشان
داود مرادیان-مسعود رشیدی
حمزه علی چراغی-میالد ملکی-مسعود شکریه
رضا عاشوری-جواد بازلی-مهدی عاشوری
رضا عاشوری-جواد بازلی
داود مرادیان-مسعود رشیدی
اصغر ماهوری-کریم باللی-رامین سلیمانی
میثم ساعدی-علی صفری
زکریا معصومی-یحیی معصومی-قربانعلی معصومی-محمد علی معصومی
زکریا معصومی-یحیی معصومی-قربانعلی معصومی
زکریا معصومی-یحیی معصومی-قربانعلی معصومی
رضا معصومی-رسول عیوضی-حمید حیدری

76

کبودرآهنگ

نیرو گستران پویای غرب

حسین رضا شیرمحمدی

9183076823

3

شبکه

مشروط به ارائه برگ سبز خودرو تا پایان دی ماه  1399و تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اسرع وقت-دارای مجوز فعالیت
در زمینه  GISمشروط به اصالح اساسنامه تا پایان شهریور 1400

صفحه 3

1401/03/24

حسین رضا شیر محمدی-فرهاد زیادی-علی فقیه اسماعیلی

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

پیمانکاران تایید صالحیت شده رشکت توزی ع رنیوی برق استان همدان

ردیف واحد اجرایی

شماره تماس رتبه

زمینه

نام شرکت پیمانکاری

مدیر عامل

77

مالیر

ایده آل بارقه مالیر

مسعود بیات

9185446563

3

شبکه

78

مالیر

ایرانیان هوشمند همدان

علی زرگران

9194220580

4

شبکه

79

مالیر

آترون سپهر زاگرس

احمد سلمانی

9185772764

3

شبکه

80

مالیر

آذین برق مالیر

محمدرضا احمدوند

9183507019

4

شبکه

81

مالیر

آرتین توران مالیر

حمید رضا شیخ حسنی

9180012757

3

شبکه

82

مالیر

آریا الکترونیک مالیر

محمود بیات

9185029702

-

نصب انشعاب

فعالیت

83

مالیر

آریا نور تویسرکان

مجید اسماعیل بیگی

9189510193

3

شبکه

84

مالیر

برق قدرت سیفیه مالیر

سجاد روستایی

9189511642

-

نصب انشعاب

85

مالیر

پارسا امواج فوالد گستر مالیر

احسان قربانی

9187100556

3

شبکه

86

مالیر

پیشه یابان فاتح الوند

محمد قاسمی

9183538450

-

نصب انشعاب

87

مالیر

سنجش نیروی رعد

زهرا فراهانی

9185055980

-

بازرسی

88

مالیر

شبکه نو آوران ایمن نیرو

مهدی مهدیانی

9181511499

3

شبکه

89

مالیر

شبکه نور غرب مالیر

امیر حمزه لویی

9186733879

3

شبکه

90

مالیر

شتاب آذر رسا

علی بخش مرادی آرامیان

9188162607

3

شبکه

91

مالیر

گیتی آذر زاگرس

محسن نوروزی

9188528450

3

شبکه

92

مالیر

معراج برق مالیر

عباس چهار محالی

9183516897

3

شبکه

93

مالیر

فنی پیمانکاران موفق زاگرس

علی حسین محمدی

9183513641

3

شبکه

94

مالیر

مهتاب طالیی مالیر

مهدی جعفری جوزانی

9189164006

3

شبکه

95

مالیر

نگین رعد آریا

احسان لشینی

9187514051

3

شبکه

96

مالیر

نواندیشان تیبا

شهاب الدین خانجان

9188528919

3

شبکه

97

مالیر

نور صاعقه مالیر

رسول بهرامی

9189514207

4

شبکه

98

مالحظات و شرایط مصوبه

تاریخ ابالغ:

1401/03/24

نام پرسنل تایید شده کادر فنی
مسعود بیات-محمد تیموری-میالد رئوفیان
فریدون زرگران-فرشید زرگران
احمد سلمانی-مصطفی پیروی-مهدی چوبین
محمد رضا احمد وند-بهمن ترکمان

با توجه به نامه شماره  130/966دفتر حراست ،محرومیت ایشان یکماه بخشیده شد و از تاریخ  1400/08/10می تواند فعالیت
نماید.

حمید رضا شیخ حسنی-امین کریمی آورزمانی-مجتبی رضایی
محمود بیات-علی تیموری

مشروط به تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی حداکثر تا پایان شهریور  -1400مشروط به واریز بیمه کادر فنی-مشروط به ارائه
مفاصا حساب سال های  97و  98تا پایان شهریور 1400

بازرسی دیماندی
مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد 99
مشروط به اخذ گواهی دائم تایید صالحیت ایمنی حداکثر تا 31/04/1400
مشروط به واریز بیمه کلیه افراد کادر فنی

مشروط به واریز بیمه امید لشینی در قالب کادر فنی و سیمبانی و واریز بیمه سایر افراد به طور کامل

نامه  18233ملغی اعالم میگردد -مشروط به دریافت گواهی دائم تایید صالحیت از تاریخ  24/03/1401و واریز بیمه کادر فنی

مالیر

نیرو گستر بهزاد

بهزاد سیلواری

9017517627

-

بازرسی

99

مالیر

نیرو گستر بهزاد

بهزاد سیلواری

9017517627

-

شبکه

فقط مجاز به فعالیت GIS

100

مالیر

رعد الکتریک غدیر

مهدی آخوندی

9188522527

3

شبکه

مشروط به ارائه بیمه مسئولیت به نام اکبر آخوندی

101

نهاوند

پیشروسازان مهدیسا

فرزین سیف

9187508643

-

بازرسی

102

نهاوند

تابنده ولتا گستر غرب

محمدرضا ایوتوند

9189514100

3

شبکه

مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد  99و ارائه سوابق بیمه کامل افراد تا پایان
شهریور 99

103

نهاوند

توسعه گستر برق نهاوند

حامد ساکی

9191761426

3

شبکه

مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد 99

104

نهاوند

جرقه کوهساران نهاوند

محمد رضا خدادادی

9189513041

3

شبکه

105

نهاوند

رسانا رسان تک نیرو

علی سوری

9189514485

4

شبکه

مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد 99

106

نهاوند

صمیم گستر برق آریا

محسن سوری

9189517679

3

شبکه

دارای مجوز فعالیت در زمینه  GISمشروط به اصالح اساسنامه تا پایان شهریور 1400

107

نهاوند

نوید گستر نهاوند

مهدی اتریشی

9189140126

-

نصب انشعاب

مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد  99و ارائه سوابق بیمه کامل افراد تا پایان
شهریور 99

صفحه 4

مهدی اسماعیل بیگی-مهرداد اسماعیل بیگی-مجید اسماعیل بیگی
سجاد روستایی-حامد روستایی
احسان قربانی-هادی برخورداری-علیرضا ملکی
محمد قاسمی-منصور قاسمی
رضا محمودی فرد
مهدی مهدیانی-امید هاشمی-رسول راشد
امیر حمزه لویی-علی پذیرش-مهدی احمدی
علی بخش مرادی-مهدی قربانی-امیر روستایی
محسن نوروزی-مهدی نوروزی-جابر سر کبودی
عباس چهارمحالی-حمید چهارمحالی-حسین فرهاد توسکی
علی حسین محمدی-مهدی محمدی-احمد نور اللهی
فرشاد مهرابی-سجاد قیاسوند-مهدی جعفری
احسان لشینی-هادی موسیوند-امید لشینی
شهاب الدین خانجان-روشن کمازانی-علی خانجان
رسول بهرامی-وحید عباسیان-رستم حیدری
محسن لشنی-مهدی ملکی-بهروز سیلواری
ارسطو بشیری-مجید قربانی-علیرضا فتحی می آبادی
مهدی آخوندی-سید جعفر میر باقری-اکبر آخوندی
محسن زمانیان-محمد زمانیان-فرزین سیف-وحید سلگی-سروش عزیزیان
طیب سلگی-افشین غالمی-صمد ایوتوند -محمد رضا ایوتوند
حامد ساکی-مهدی ساکی-مرتضی ساکی
محمد رضا خدادادی-پیمان خدادادی-رضا مرادی
علی سوری-مصطفی سلگی-منصور مومیوند
محسن سوری-محمد مهدی قنبران-حسین فلکه الدین
مهدی اتریشی-محمد سیفی-مجتبی کورانی-محمد حسین دولتی-امید فریاد رس

ر
دفت توسعه مدیریت و تحول اداری

