
   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  1: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ردیف

کد 

 پیمانکار
 مدیر عامل آدرس دفتر موبایل فاکس تلفن شهر نام پیمانکار

 علی سیاحی ملکان بلوار امام جنب کتابخانه عمومی 34199219223 01294213  ملکان یکتا صنعت سهند 9114 1

  00222833 ارومیه سیمین رود آذران 0000 2
34199931333 

 

شهرک ایثارخ جمهوری کوی مدرسین  -ارومیه 

 18پالک 
 اشرف زاده

 ارومیه پرتو افشان افق 9312 0
02221231 

 
 امیرمیزانی 90ـ پالک  2ارومیه ـ خیابان مدنی  34190981923 

 آریان فرایند آذربایجان 9119 9
                                                                                                                                                                                                                                               

 تبریز
  34199102339 

ـ  811متری نور اطلس ـ 03تبریز ـ یاغچیان ـ 

متری سلماس بلوار جمهوری اسالمی روبروی 

 استادیوم الکترونیک سخائی

 صمد محمدی راد

 34191933123  00013110 ارومیه اروم برق آزمون غرب 9298 3
ارومیه ـ میدان امام حسین طبقه فوقانی در مانگاه 

 ( 2پاستورورودی )
 اردیبهشتمرتضی 

8 9292 

بوکان ـ بلوار سربازان گمنام ـ سه راه خاوران   34190228299  98231333 بوکان الکترو صنعت بوکان

 روبروی ایران خود رو قرنی

 فواد داوری



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  0: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 کارانیرو پیشرو مهر 9922 1

 ارومیه

  
34199048188 

 

متری صنعت  13بلوار شیخ شلتوت باالتر از  -ارومیه 

 022پالک 

 امیرمحمد پور

 ارومیه افق نیرو استیل 9312 2

00913438 

00919822 

 

 34123993022 
 3ارمیه ـ خ ـ حسنی جنب شهرداری منطقه 

 11واحد  1طبقه  4ساختمان مهندسین 
 مصطفی علیشاهی

 وحید ناصری نفتمیاندواب ـ خیابان پاسداران روبروی شرکت  34191204182   میاندواب الکترون برق باختر سیمینه 0328 4

 34199922211  92220141 مهاباد توان نیرو فاز مهاباد 9924 13
ساختمان صدف ( ره ) خیابان امام خمینی  –مهاباد 

 29پالک 
 جمیل شعف

  02030411 ارومیه برق اروم نو آوران غرب  9923 11
34191930839 

 

 83بلوار دستغیب ـ خیابان پیروزی ـ پالک  –ارومیه 

 3119291311کد پستی 

بهرام نجفی  سعادت 

 پیشه

 جلیل قربانزاده خوی ـ خیابان کوچری ـ روبروی اداره برق 34191803380   خوی کهربا نیرو آذر ساختار تاوریژ  12

  00298122 ارومیه تابش نیرو اسپوتا 0144 10
34190938123 

 
 حسین زاده متریدوم12شهریور کوثر  2 -ارومیه 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  0: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

   ارومیه تدبیر برق سلدوز 0112 19
34190932100 

34199983118 
 حیدری 13آزادگان کوی استادان شمار  -ارومیه 

   خوی مانا نیروی اورین آذربایجان 0291 13
34191892411 

 

خ خمینی جنوبی روبروی صندوق تعاون  -خوی 

 32پالک 
 غالمرضا مرتضوی

 صادق طوافی خیابان کوچری ـ باالتر از اداره برق خوی –خوی  34190812331   خوی مهدی نیروی خوی 9343 18

 حسین جعفر نژاد 19ارومیه ـ خیابان کسری ـ کوی هشت  ـ پالک  34199902123  02231888 ارومیه کیان تابلو آذربایجان 2423 11

 قاسمی 2بلوار حسنی مجتمع کیا واحد  -ارومیه  34190922002  00920922 ارومیه غرب رسان تکسان نیرو 9314 12

 34199912931   ارومیه آذربرزین الکتریک 0033 14
ارومیه ـ خیابان بنی هاشم نرسیده به پیکان شماره 

 روبروی تاکسی تلفنی بهران2
 حسین ابوالفتح زاده

23 9294 

ارومیه ـ خیابان خیام جنوبی مجتمع آذربایجان  34191913911 02292231 02292282 ارومیه اروم هدایت

 1واحد  9طبقه 

 صابر یوسف نژادقوشچی



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  4: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 34190919011  00020228 ارومیه رادمان نیرو پژوهان 9182 21
آپارتمان قهوه ای  2فالحی  2ارومیه ـ خ ـ والفجر 

 2واحد 
 توحید گل افشان

 34191894113  08390034 خوی رعد نیرو گسترخط خوی 9222 22
خوی ـ خیابان شهید کوچری کوچه روبروی اداره 

 برق
 مهدس کوسه لو

 34191921843   ارومیه اروم برق مسعود 0341 20
روبروی  21خ راهنمایی ـ نبش کوچه  -ارومیه 

 93مجتمع آموزشگاه خشت اول پالک 
 امین پور تقی 

 34191882329   اشنویه آژند گستر آرشام 9932 29
ع ) بلوار انقالب روبروی مسجد امام صادق  اشنویه ـ

) 
 ابراهیم حنیف پور

 بوکان مانا نیرو صنعت بران غرب 9208 23
98234204 

 
 34199220332 

بوکان ـ بلوار سربازان گمنام پایین تر از پمپ بنزین 

 حبیب زاده
 سالم فروغیان

 خلیل خانی ـ میدان شهدا ـ ابتدای خیابان معلم سقز 34122191181 32108219289 32108208331 سقز فوار نیرو 9324 28

  00228349 ارومیه هادی برق بخش آباد 0003 21
34190900924 

 
 علی زاده 91شهرک ایثارسه راه جمهوری پالک  -ارومیه 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  5: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 ارومیه دکل نیروی آذربایجان 1412 22
02221908 

 
 34190911321 

( 4کوچه )خیابان باکری کوچه کیهان   -ارومیه 

 81پالک 
 آقاپور

 آوات تایید خ جمهوری پاساژ یوسفی -مهاباد  34191821394   مهاباد آریا نیرو 3222 24

  08092331 خوی کهربا نیرو 0940 03
34191803380 

 
 مجید قربان زاده خوی ـ خ شهید کوچری روبروی اداره برق

 سلماس کیان صنعت دیلمانکار 9918 01
3230242 

 
 34123928199 

سلماس ـ خ مدرس مابین خیابان امیرکبیر و سوره 

 ای جنب مسجد باب الحوائج

 

 امیر عبدالهی

 

 

 فرهادی خ پیروزی تقاطع خ شهید کاظمی -سردشت  34199921841   سردشت طلوع سبز سردشت 0240 02

   ارومیه کابالن نور آذربایجان 0183 00
34190244113 

 
 خانم سولماز رستم زاده اداره برق باهنرارومیه ـ خ شهید باهنر روبروی 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  6: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 حیدر وند خیابان خیام جنوبی پاساژ امیر طبقه اول -ارومیه 34191942242   ارومیه قیزل گونش آذربایجان 2421 09

 34190219128   ارومیه شاهین قدرت گستران 9923 03
خ رودکی جنب مخابرات آپارنمان سروش  -ارومیه 

 طبقه باالی رستوران
 خانم اسماء رضایی

 آرام حاجی عباسی بوکان ـ بلوار سرباز گمنام ـ جنب آژانس چلچله 34199213312  8223303 بوکان صنعت برق سیمینه 2308 08

 34191211213   میاندوآب یاشیل برق میاندوآب 1220 01
بهمن ـ پالک  22میاندوآب ـ کوی قره ورن  خیابان 

90 
 کامبیز حسین زاده

 خانم صفیه حسینی 01خیابان مولوی ـ خیابان شمس ـ پالک ارومیه ـ  34191411184   ارومیه کیهان برق ارم 3398 02

 34111113841  31108229202 شیراز نیرو افشان برق فارس 9341 04
جنب  23شیراز ـ خ ـ قصر دشت روبروی کوچه 

 122پالک  3مدیریت برق ناحیه 

مسعود صادق زاده 

 جهرمی

 34199824229  0030018 خوی هدایت نور خوی 0034 93
خوی ـ خ کرچری  روبروی اداره برق خوی ـ طبقه 

1 
 هادی سلیمی



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  7: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

  02292021 ارومیه خوبان صنعت کاسپین 9329 91
34190938808 

 
 خوبانی خیام جنوبی پاساژ خرم -ارومیه 

 34190804221  09223392 ماکو نوآوران ماکو 0224 92
روبروی مسجد دش قیز ـ کوچه ماکو ـ بلوار مدرس 

 2نصر 
 رسول رسول پور

 یعقوب جهانگیری سلماس ـ خیابان امام جنب اداره پست  34190909122   سلماس دیلمان نیروی سلماس  90

13واحد  129ساختمان  2خ مدنی  -ارومیه  34190931282  02292240 ارومیه نیرونصر آرمان 9929 99  هادی کاوسی 

 خوی گستر سلماسانرژی  2888 93
08031343 

 
 خوی ـ میدان کشاورز جنب مجتمع آموزشی سماء 34190812382 08031323

خانم مریم علی عباس 

 زاده

 34191211283  93223491 میاندواب زرین شفق آذربایجان 9938 98
میاندواب ـ خیابان شهدا ـ روبروی دانشگاه علمی 

 کاربردی
 خلیل علی خواه

  0234232 تبریز نیروآذر بنیان  9391 91
34199304141 

 
 حجت گولر 9متری جنب کوچه  12یاغچیان خ نور خ شفا  -تبریز 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  9: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 34199322033  02008431 ارومیه آرتین تاسیسات قرن 9832 92
روبروی  184ارومیه ـ خ ـ مجاهد یک پالک 

 ساختمان آتشنشانی
 سعید مرادی گزین

 34199931423  02292401 ارومیه اروم آتا برق  94
روبروی صدا و سیما کوی نسترن  2والفجر  -ارومیه 

 98پالک
 کیا رنگ

 قسمتی تقاطع عطایی و مدنی روبروی شهرداری -ارومیه    02221214 ارومیه اروم برق نیرو 0293 33

 ارومیه اروم سپهر پیام 9239 31
00021342 

 
 34190329934 

شهرچائی ارومیه ـ بلوار امات نرسیده به پل 

 ساختمان ونوس  طبقه اول

 محمد خالقی کوزه کنان
 

 

 34199902123  02031400 ارومیه اروم ارتباط عصر 3228 32
ارومیه ـ شیخ شلتوت روبروی نمایندگی سایپا تراش 

 کاری فرهنگی افشار دفتر اروم ارتباط عصر
 ندا فرهنگی افشار

 حسین زاده خ باهنر پاساژ درنا -شبستر  34190412223   شبستر انتقال انرزی برق آذر خش 9319 30

 جعفر کامیار 9خ وحدت کوچه نرگس  –بوکان  34191230212  098208218 بوکان تابان نیروی امید بوکان 9919 39



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  8: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

  0233083 بابل پیمان برق روشن 9311 33
34191213818 

 

بازارچه گنج  12خ کشاورز جنب کالنتری  -بابل 

 افروز
 زادهمیرزا 

38 9214 

ارویمه ـ خیابان ابوذر سه راهی گاز جنب کارخانه  34190914321  00023121 ارومیه تابلو راه انداز نرم

 فرغون سازی

 مرتضی تیموری

 ایران پورمحمد رضا  91تهران ـ میدان آرژانتین خ الوند پالک  34191194021 321ـ  99221323 321ـ 99221323 تهران تابناک ساختار خشت 9908 31

 بوکان ماهان نیرو بوکان 9022 32
98211433 

 
 34191290132 

بلوار سربازان گمنام جنب بانک کشاورزی  -بوکان 

 مرکزی
 ترکاشه آزاد کوخا شیره

  914933 تبریز توان برق آذر بایجان 9343 34
34199322823 

 
 ستاری 0خ آزادی بعد از الله جنب ابوذرپالک -تبریز 

83 9293 

تبریز ـ شهرک باغمیشه میدان ارغوان ـ خیابان  34199394218  08818488 تبریز صنعت آذربایجان توان

 20موالنا ـ خیابان نصر غربی پالک 

 بهزاد صفایی اصل

81 9322 

تبریز ـ ولی عصر جنوبی ـ خیابان باختر سوم شرقی  34190331390   تبریز ثمین سیال

 1/21ـ پالک 

 اسدزاده



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  12: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 جمشید پور سلطان بوکان ـ بلوار سربازان گمنام 34190223090  98213993 بوکان برق سقزآرمان  3220 82

  00881039 ارومیه شکوفا صنعت آذران 9321 80
34190932020 

 
 طراوتی 1متری اول پالک  13خ رودکی  -ارومیه 

 ارومیه محبوب امن آذربایجان 0980 89
000202243 

 
 34194903042 

مدرس ابتدای بلوار استاد شهریار ارومیه ـ تقاطع 

 131روبروی خ شهید بهروش پالک 
 خانم شیوا مهرمنش

 اشنویه برق سازه اشنویه  83
99801821 

 
 آذر صالح الدین احمدی فلکه انقالب بلوار شهداء -اشنویه  34191823990 

88 9412 

 صالح خیاط 03دستگاه بلوار امام پالک مهاباد ـ شصت  34084132881  92002320 مهاباد ممتاز برق قدرت مهاباد

 تبریز منیر نیرو ساز آراز 9341 81
0231804 

 
 34191313832 

ـ کوی الدن  9تبریز ـ شهرک پرواز ـخ بابائی 

 14ـکوچه الدن اول پالک 
 عادل لطفی

 34191914939   ارومیه نور گستران غروب 9340 82
متری سوم  18شهرک ولیعصر خ ستارخان  -ارومیه 

 03پالک

 

 صانعی فر

 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  11: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 

 39103901833 39103901831 بستان اباد نیرو برق گستر بستان آباد 9241 84
34102489334 

34199012932 

 112خ طالقانی خ عدل پالک  -تبریز 

پالک  9اردبیل ـ میدان ایثار ـ خ ـ بعثت کوچه 

121 

 خانم لیدا واعظی نژاد

13 0094 
 نیرو پدید توان آذر

 
  00999248 ارومیه

34190933844 

 
 لفظی 08خ برق  کوی اول پالک -ارومیه 

 34194903042  00208010 ارومیه نیرو صدر آذر 3202 11
ارومیه ـ شهرک ایثار ـ خیابان جمهوری ـ پالک 

09 
 شیوا مهر منش

12 9232 

 ناصر مهرداد 21خیابان میر داماد پالک ارومیه ـ خیابان بهداری  34191228300 00903341 00903341 ارومیه نیرو سازان آبیدر

 34192233318  99224891 پیرانشهر تدبیر فراز زاگرس 3219 10
پیرانشهر ـ خیابان اقدم کوچه فضای سبز شهرداری 

 نرسیده به مسجد
 محمد اصغران انبی

 محمد تنخواهی 29پاستور پالک ارومیه ـ خیابان میثم ـ کوی  34199903201  00081320 ارومیه یکتا آرمان شایستگان 3203 19



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  10: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 بوکان بلوار سربازان گمنام 34194292182  98228922 بوکان شرکت پرتو توان نوبهار 3482 13
عبدالرحمان غفوری 

 نوبهار

 رحمت اله فیضی 1مهاباد ـ زمین های شهرداری ایستگاه  34012021183  92032231 مهاباد آریان نیرو ماد کردستان  18

 محمد حسنی فردی  34121199880    رسانا برق اروم پارسه جنوب 9212 11

 محمود آباد خزر نیرو سرا 9323 12
 

 
 34191213818 

مازندران ـ محمود اباد ـ جنب اداره برق ـ 

 ساختمان نیرو

حسن اسکندری نجار 

 کالئی

 34191912121   ارومیه اروم برق اسپوتا 9213 14
خیابان فرهنگ کوی ا نتهای 1ارومیه بلوار والفجر 

 80برق ده متری اول پالک 
 رحیم مظهر سخن ور

 34191111324   میاندواب انتقال نوین گستر آذربایجان 0091 23
میاندواب ـ کوی دانشگاه خیابان فرهنگ بن بست 

 همت

 سلمان همپائی قراگل

 

 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 
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 02از  10: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 مجید رضامنش 31طوبی پالک ارومیه ـ خیابان  34190932222  00838398 ارومیه اروم فخر نیرو 9293 21

 34190912823 ارومیه 00028138  فرم نیرو سازند آرتا 3239 22
ارومیه ـ شیخ تپه ـ ابتدای خیابان تمکین وش ـ 

 2طبقه اول واحد  0ساختمان آوا 
 برمک ذوالفقاری

   تبریز طرح گستر الکترونیک 9321 20
34190398990 

 
 فهیم راد 43شهرک پرواز خ بابائی پالک  -تبریز 

 محمد شریفی خ شهید فهمیده کوچه اقاقیا -بوکان  34199213101   بوکان تابلو برق شریف 9320 29

 34190913313 02923812 02923901 ارومیه زاگرس تابلوی دی 2483 23
جاده مهاباد روبروی کارخانه  2ارومیه ـ کیلومتر 

 آرد فردوس ابتدای جاده آغچه قلعه
 هادی منصور

 آقاجان پور خ کوچری پایین تر از اداره برق -خوی  34191831123  08092123 خوی مگا نیرو گستر آذر 0922 28

 34191231344  93293029 میاندواب رعد توان آسمان 9419 21
میاندواب ـ کمر بندی جنوبی ـ جنب بهداشت 

 9شماره 
 صفا پور حسنخان

 مجید عظیم لو خوی ـ خیابان کو چری روبروی اداره برق 34191803380  08033404 خوی بهناد صنعت افق آذربایجان 3331 22

 معین حسین نژاد 932خ امام ـ خ طالقانی ـ پالک  34191921288   سلماس تک سازه دیلمان 9028 24

 34190923010 92290022 92290408 مهاباد آبشار برق موکریان 9313 43
طالقانی روبروی بانک میدان شهرداری خ  -مهاباد 

 سپه

 شیخ محمدی

 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  
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 02از  14: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 

 34191933829  0229313 ارومیه پر توان نیرو 0242 41
ارومیه ـ خ باکری اول جارچی باشی جنب الستیک 

 80فروشی کامران ـ پالک 
 محمد رضامنش

 محمد بیگ محمدی خوی ایوواوغلی خیابان امام 34194813134   خوی آلیش برق معتمد سهند 9110 42

40 9142 
 02تهران ـ الله زار جنوبی کوچه بوشهری پالک  34121318349 32118238992 32118238904 تهران رعد آوران صادق

 12مجتمع تجاری محمد طبقه دوم واحد 

 غالمرضا گل محمدیان

49 9231 
کوچه سنندج ـ خیابان آبیدر ـ خیابان تکیه و چمن  34121213141  00294002 سنندج انرژی گستر کردستان

 29حکمت پالک 

 مهدی فرشچیان یزدی

 هاتف علیزاده شوط ـ بلوار بسیج ـ جنب نمایشگاه سهند 34191899013  09211810 شوط رعد آسای پرتو نیرو 3210 43

 مهاباد ـ خ ـ سید نظام روبروی مسجد سید نظام 34199929243  92223322 مهاباد ساختار سازان نیرو صنعت غرب 9832 48

 محمدیطاهر 

 

 

41 9192 
نهند الکتریک آذربایجان 

 (آنیکو )
 امید حمله دار 11تبریز ـ چهار راه الله مجتمع تجاری الله پالک  34191348083  39109911391 تبریز

 رحمان آبادکن 238واحد  2ارومیه ـ خ مخابرات برج آسمان طبقه  34199901930   ارومیه رهیاب انرژی آذران 9218 42

 جاوید نیک فرجام 190پالک  11ارومیه  ـ خ ـ راهنمایی نبش کوی  34199911328 02229390 02231122 ارومیه نیکو بنیان نیرو گستر 9940 44



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 
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 02از  15: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 34190942182   ارومیه تابان گستر اسپوتا 9131 133
متری  18ارومیه ـ خ شهید حضرت پور ـخ سهند ـ 

 92سوم پالک 
 احمدجباری

 محمد مسعودی خ برق کوی نشاط روبروی قنادی بلوط -ارومیه  34199912833   ارومیه اروم برق راهبرد 0123 131

 خانم ماندانا اسمیعلی 12پالک  11ارومیه ـ والفجر ـ فرهنگ ـ کوی  34190940292  00084202 ارومیه عصر فناوری الماس نیرو 9428 132

 فواد شیری خیابان امام روبروی مخابرات ماکو ماکو 34191820029  09291100 ماکو نوری برق آرارات 9449 130

 ارومیه توان گستر ارومیه 9909 139
0838131 

 
 مهران کالقه چی 0ـ بلوار عدالت ـ پالک  2ارومیه ـ خ آزادگان  34199931034 

 34199930238  02239218 ارومیه مانا نیرو پرداز آپادانا 3223 133
 12الله ـ متری کوی  12ارومیه ـ خیابان برق ـ 

 01متری اول پالک 

 حامد اسماعیلی ذبیحی

 

 

 بوکان سهند نیرو بوکان 3011 138
98233333 

 
 بوکان ـ بلوار سربازان گمنام جنب باانک سپه 34191292803 

 رشید فقه عیسی

 
 
 
 
 
 

 

131 0912 
رنگین کمان برق و الکترونیک 

 روزبه
  98020929 شاهین دژ

34190329934 

 
 محمو د آباد خیابان امامشاهین دژ ـ 

 اشکان عراقی

 
 



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 
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 02از  16: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 

 

   مهاباد (ماد کردستان) آریا نیرو  3222 132
34191822213 

34012021183 

مهابادـ زمین های شهرداری خیابان کاوه ـ ایستگاه 

 19نبش کوچه   1
 رحمت اله فیضی

 34194212944  93031110 میاندواب امنیت سازان سیمینیه میاندواب 3391 134
بهمن روبروی  22میاندواب ـ کوی باکری ـ خیابان 

 مسجد شهدا
 صادق قهرمانزاده

 34191212343  03288131 تبریز آرمان صنعت آزادگان 3013 113
تبریز ـ خیابان جمهوری اسالمی ـ شهریار ـ کوچه 

 طبقه دوم 91
 هادی اصغر وند

 34138832313   شیراز یاسان پویش نیروی آتی نگر 2218 111
شیراز ـ چهار راه مال صدرا ـ ابتدای رحمت آباد ـ 

 8ـ واحد  0طبقه فوقانی بانک ایران زمین ـ طبقه 
 مهدی خرامش

 تبریز سازه الکتریک منیر 3224 112
03380322 

03390338 
 34199393849 

تبریز ـ خیابان فردوسی ـ پاساژ آذربایجان همکف 

 11پالک 

سید حامد حسین 

 اسکندانی

 34193123220  98218134 بوکان افشان کاران بوکان 9211 110
بوکان ـ امیر آباد بلوار شمس الدین برهان جنب 

 2بیستون پالک
 طاهر حسین پور

 34123311142  00021314 ارومیه آذر آبادگران راسپینا 3203 119
ارومیه بلوار والفجر فلکه میثم ساختمان موالنای 

 12چهار طبقه سوم واحد 
 نژادمهدی برجی 

 بالل مصطفی پور 1واحد  4کوچه سوم پالک  2ارومیه ـ همافر  34190932942  02202022 ارومیه نور افشان خورشید 3208 113

 34191910283 00832222 00832222 ارومیه نیرو رسان مانا 9231 118
ـ خیابان مولوی ـ  بلوار امام رضا پالک   ارومیه

03/1 
 نادر نور آذری
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 02از  17: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 34191813320  99221281 پیرانشهر فاز گستر زاب برق 9290 111
پیرانشهر ـ فلکه هواشناسی روبروی سازمان نظام 

 مهندسی
 سالم شیخ رشیدی

 34199221123  98238228 بوکان کانی برق بوکان 3202 112
بوکان ـ بلوار سربازان گمنام جنب شرکت تارکتور 

 سازی ایران سازه
 مسعود شریفی

 میالد بابا خانی 83ارومیه خیابان کاشانی کوی معنوی پالک  34190939899  02223200 ارومیه نیرو آراز حفاظ 9812 114

 آرش رسول پور 2ماکو ـ بلوار مدرس انتهای کوچه نصر  34190114292  09223392 ماکو کیان دژگنجینه 3231 123

 رضا پیر مرادی 12خیابان عمار کوچه دهم پالک ارومیه ـ  34190919229  00982810 ارومیه اروم تجارت کاسپین  121

 34190224194   میاندواب آرتان نور گونش 3321 122
میاندواب خیابان طالقانی میدان امام علی ـ کوچه 

 بهارستان
 خانم سحر نصیر پور

 34193223299  99204492 پیرانشهر آکام برق کارزان نیرو 3241 120
مجتمع مهر ـ  پیرانشهر ـ خیابان آزادی غربی ـ

 222طبقه همکف پالک 
 محسن یوسفی

 34191931239   ارومیه سیال انرژی گستر اسپوتا 3332 129
 13ارومیه ـ خیابان جمهوری ـ خیابان مظفری ـ 

 91متری سروش پالک 
 میثم طالبی

 بهنام امام دوست کوی سومارومیه ـ خیابان ابوذر ـ نبش  34191211033   ارومیه ایمن گستران برق آذربایجان 01119 123

 محمد شکرالهی قیلو ارومیه ـ خ ـ سعدی روبروی بانک قوامین 34199219022  00880232 ارومیه آذر پیمان افق پارسا صنعت 9890 128

 توحید دالوری خوی ـ جنب صدا و سیما 34190811204   خوی ایمن تالش خوی  121



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  19: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 34199911841   سلماس اروم توان قدرت  122
سلماس ـ خیابان طالقانی ـ نرسیده به اداره برق 

 جنب فروشگاه اتکا
 مجید اکبر پور

 احمد بهاری ساروجلو تکاب ـ خیابان معلم باالتر از چها راه دوم 34191233988  99302088 تکاب افشار برق شیز 9422 124

  02029323 ارومیه کامالون 20128 103
34120231332 

34191913902 

 2بلوار خاتم النبیا کوچه معاینه فنی شماره  ارومیه  ـ

 ساختمان بتن آماده بتن یول ـ  شرکت کامالون

 

 پرویز علیزاده

 34190918123   ارومیه برق آب نیرو گستران 3983 101
ـ بن بست پنجم   1ارومیه ـ خیابان ارشاد کوی 

 2پالک 
 مهدی کربالی یوسفی

 علی خوشدل خوی خیابان پیام نور 34199122180   خوی توان صنعت نیرو آراز میشو 9112 102

 امیر محمودی اشنویه ـ بلوار انقالب روبروی مخابرات 34199992433 99824124 99824111 اشنویه مانا نیروی زاگرس 9210 100

 34191232138  99934119 میاندواب آرتان برق سهند 9408 109
میاندواب کوی سعادت بن بست شهید لطفی پالک 

18 
 محسن فتحعلی پور

 جلفا آمود کاران نگین آروند 3242 103
 391ـ92329211

 
 34190232331 391ـ  92329212

جلفا ـ خیابان والیت فقیه ـ خیابان ویال ـ کوچه 

 واحد اول 0طبقه  2ـ ساختمان افق  1ویال 
 رضا حیدرزاده ملکی

108 3284 
اروم برق آرای نوین 

 آذربایجان
 34190943131   ارومیه

ارومیه ـ خیابان همافر یک خیابان بروجردی کوی 

 0پالک  11
 سجاد قربان نژاد

 رضا حسن زاده مردانقم 29ارومیه ـ خیابان امام کوی ارک کوی اول پالک  34191919323  02231223 ارومیه اروم صنعت بتن 3199 101



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  18: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 34122420313   مهاباد کانیر 3242 102
الدین  آزادی ـ  خیابان صالحمهاباد ـ چهارراه 

  2شرقی ـ  برج اهورا  ـ طبقه 
 حسین فرح بخش

 صادق صالحی نقده  ـ خیابان ورزش  34199938232 03802333  نقده برق بهکار سلدوز  104

 34122222314 9208110  پیرانشهر نوآوران برق پیرانشهر 3949 193
پیرانشهر ـ انتهای خیابان وفایی ـ  نبش کمر بندی 

 جدید 
 ابراهیم محظوظی مرند

 ماکو آذرکاوان آسیا 2222 191
0220820 

 
 صابر خوشجوان ماکو ـ چهارراه مرکزی ـ جنب هتل الله 34190814211 

 شایگان ابنیه فاخران 3943 192
 ارومیه

 سردشت
9009423  

34194831428 

34194998911 

 ارومیه ـ خ باباساعی روبروی اداره برق ولیعصر 

 سردشت ـ خ امام جنب نوشت افزار رضوانی
 عادل جنگجو

 34191911232   ارومیه اروم صنعت برق 0023 190
دوزاده متر ی  2ارومیه ـ شهرک ایثار خیابان رسالت 

 22اول کوچه دوم پالک 
 هالله ابراهیم زاده

 34190948189  022399218 ارومیه اروم رعد نیرو 9212 199
ارومیه خیابان باکری روبروی اداره برق باکری پالک 

211 
 رامین ذبیحی

  02032238 ارومیه اروم آرسین صنعت کار نیرو 9939 193
34191929934 

 
 تپه سینا عباس زاد 21ـ پالک  3پزشکیان ـ کوی ارومیه ـ خ 

 مهاباد درخشان نیروی غرب 9381 198
992233 

 
 34190922248 

موکریان ـ خ اصلی روبروی مدرسه شهید : مهاباد 

 0صبوری پالک 
 امیرابراهیم پور درخشان

 34128182193   تهران آرتا گستر تاجواره 3019 191
تهران ـ خیابان جیحون بعد از طوس کوچه رنجبر 

 1واحد  22پالک 
 اشکان کاویانی



   
   
  
 

 (دارای رتبه بندی) ليست پيمانکاران تأييد صالحيت شده بخش توزيع صنعت برق 

 .ليستهای  قبل از تاريخ مندرج در اين نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد: توجه 

 
 20051992فاكس    -  959صندوق پستی   - 98195-97089كد پستی    2009443نرسيده به ميدان مخابرات تلفن ( برق سابق ) خيابان سربازان گمنام  –اروميه :  آدرس  

 www.waepd.ir: سايت وب 

 

 02از  02: صفحه  

 00/20/89  :تاریخ  

 

 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی

 (سهامی خاص)

 

 

 34190923103   مهاباد تجهیز نیروی غرب 3029 192
مهاباد ـ خیابان شهید شهریکندی ـ روبروی هتل 

 کویستان
 ابوبکر عزیزی

 امیر حسین فیروزی پلدشت ـ بلوار بسیج 34121121143   پلدشت (نورکو)عدل نور صفاهان 3438 194

 توحید فیروزی پلدشت ـ بلوار بسیج 34191328311   پلدشت (سامکو)سازه مبنا سیمرغ 3431 133

 34194021913  00928301 ارومیه آلتین توان گستر گونش 3919 131
ارومیه ـ بلوار باهنر ـ خیابان  سلطانی کوی گل 

 4/1سرخ پالک 
 بهنام جعفر نژاد

 سامرند ساالری سردشت جنب مسجد جامع 34190923212   سردشت پیوند گستر فردا  9182 132

 محرم علی حبیبی نقده روبروی اداره برق نقده 34191192939  03800303 نقده عصر نوآوران ارومیه 3201 130

 

 


