پيمانكاران داراي گواهينامه پايه چهار رشته نفت و گاز (تا تاريخ )95/08/09
شماره

نام شركت

شناسه ملي

رشته

1

آب راه سازه جنوب

۱۰٥٣۰۲٦٤٩٥٣

نفت و گاز

چهار

2

اختر جوش خوزستان

۱۰٨٦۰٧٣٤٩٥٦

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٩٥٥٦٥٤٨٩

3

اروند جوش جنوب

۱۰٨٦۰٧۱۲۱٨۰

نفت و گاز

چهار

411195577593

4

آریا رود پارس

10760189954

نفت و گاز

چهار

411311451816

5

آریا نیرو

10101269525

نفت و گاز

چهار

411111445964

6

اشکان تجارت ساري

10760279601

نفت و گاز

چهار

411198938493

7

اقلیم یاب زاگرس

10861758690

نفت و گاز

چهار

411133567993

8

اوج نصر فارس

۱۰٥٣۰۲٥٤۲٩٦

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٦٨٦٨٥۱٦٧

9

ایمان گاز هفشجان

10340073001

نفت و گاز

چهار

411155891197

10

پارس میامی کویر

10103236213

نفت و گاز

چهار

411157451614

11

پویش گالل جنوب

10860749974

نفت و گاز

چهار

411195743659

12

پیشگام فراصنعت

۱۰٥٣۰۲۲٦۱٩٧

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٦٩٥٦٥٨٧٧

13

پیمان جاوید رفسنجان

10860532493

نفت و گاز

چهار

411148319791

زير رشته

پايه

شناسه مالياتي

٤۱۱۱٦٨٤٣٨٤٨٦

آدرس

بلوار سیاحتگر-کوچه  - ٤۰پالک۱٥
واحد  - ۱کد پستی ٧۱٧٤٩۱٣٤۱٥

پادادشهر -خیابان - ٨پالک - ٥۰کد
پستی ٦٣٤٨۱٧۱٤٤٥

اهواز -کوي نفت خ  ۱٣ارشاد پ ٣٥
 -کد پستی ٦۱٦٦٦٦٧۱٦۱

تعداد كار

ظرفيت مجاز

مجاز

(ميليون ريال)

3

249575

۰٦۱۱-٤٤۲٧٤٩٨

استانداري خوزستان

۱٣٩۲/۰٤/۱٥

۱٣٩٦/۰٤/۱٥

رضا دهقان

3

249575

۰٦۱۱-٤٤۱۱۲٧٨

استانداري خوزستان

۱٣٩٣/۰٣/۲٥

۱٣٩٧/۰٣/۲٥

خونکار غالمپور

3

249575

1395/07/17

 1399/07/17علی اصغر رخشان

3

249575

تلفن

۰٧۱۱-٨٣۱٦۱٣٤

مرجع صادر كننده مجوز

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

تاريخ صدور

تاريخ انقضا

گواهينامه

گواهينامه

1394/08/17

نام مدير عامل

 1398/08/12مهدي عادل زاده

هيات مديره مشترك

سهامدار مشترك

هيات مديره و
سهامدار مشترك

توضيحات

مهندسین مشاور پرشیا ارس جنوب

راه وساختمان پیرو بنا ,ایرسا
کریج

با شرکت «مدائن گستر طبرستان»

تهران-خیابان شهید مفتح-کوچه

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت

بخشی موقر -پالک  - 41کد پستی

برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1588858351

داراي هیات مدیره و با شرکت هاي

مازندکیله ساري

«مازند کیله ساري» و «دژگستر
طبرستان» داراي سهامدار و هیات
مدیره مشترک است.

تهران ،ونک ،خیابان مالصدرا،
خیابان شیخ بهائی شمالی ،برج صبا،
طبقه هفتم ،واحد - 74کد پستی

021-88044114

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1394/06/10

1398/06/08

مهدي حیدرزاده
طاري

3

فرآیند توسعه پاد

249575

1991743199
خیابان فرهنگ  -ساختمان - 85
طبقه سوم  -کد پستی

0151-2223769

4818673933
یاسوج سالم آباد فرعی ۱٤پالک ۱۲
 -کد پستی ٧٥٩۱٧٨٦٩٦٦

۰٧٤۱-٣٣٣٤۰٥٨

شیراز  -بلوار سیاحتگر  -چهارراه
سیاحتگر  -ساختمان نصر  -کد

۰٧۱۱-٨٣۰٨٩٤٥

پستی ٧۱٧٤٩٥٦٨٤٩

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

استانداري کهگیلویه و بویر احمد

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1393/08/20

1397/08/07

کوالئی

1394/11/24

1398/11/24

سعید ایلخانی پور

3

249575

۱٣٩٣/۰٣/٣۱

۱٣٩٧/۰٣/۲۰

اصغر پورمند

3

249575

تهران خیابان خرمشهر -خیابان شهید
عربعلی – خیابان یکم – پالک  - 2کد

استانداري تهران

علی اکبر طالبی

3

249575

1394/03/19

1398/03/19

پستی 1345996551

اسماعیل شاه
محمدي ریاخونی

3

اوج نصرشیراز

249575

میدان پونک  -بلوار اشرفی اصفهانی -
بلوار شهید مخبري  -پالک - ۱۰
ساختمان گلستان  -واحد  - ٦کد پستی

۰۲۱-٤٤٤٥٥٤۲٣

استانداري تهران

1395/02/01

1399/01/29

محمد رضا
منتظري

3

249575

۱٤٧٦٦٩٣٩٨٧

کیانپارس خیابان وهابی بین  ۱٦و
 ۱٧کیان آباد  -جنب فروشگاه
تعاونی کوچک  -واحد  - ۲کد

۰٦۱۱-٣٣٧3468

استانداري خوزستان

۱٣٩٣/۰٦/۰٩

۱٣٩٧/۰٦/۰٩

مجتبی قربانی

3

249575

پستی ٦۱٥٥٧٤٥٨٩6
شیراز ،بلوار چمران ،بعد از استخر
انقالب ،کوچه  ،۱٨پالک  - ٣٣کد

۰٧۱۱-٦۲٧۰٤۲۱

پستی ٧۱٩٤٧٣٤۱٨٧

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

۱٣٩۲/۰٣/۲۰

۱٣٩٦/۰٣/۱۱

رفسنجان بلوار مطهري سه راه گلزار
شهدا خیابان دانشجوي غربی  -کد

0391-3232124

استانداري کرمان

پستی 7718916399

۱٣٩٣/۰٥/۲٦ ۲٣:۲
 :تاریخ چاپ

صفحه ۱ :

1393/09/23

1397/09/23

محمد رضا
مباشري

علی مالحسینی
کهنوجی

3

3

249575

249575

پترو صنعت مهر کیمیا

14

تاسیسات و لوله کشی مارون

۱۰٤۲۰۰٨۲٩٨٣

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٩٨٤٦۱٥٧٥

۱۰۱۰۲٥۱٧٥٣۰

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٣۱٨٩۱۱۱٨

10340062044

نفت و گاز

چهار

411156558967

۱۰۲٦۰٣٧٥۰٨۲

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٧٥٩٤٣٦٤٩

18

تدبیر صنعت کهن

10103413632

نفت و گاز

چهار

411391649976

19

تدبیر صنعت کوثر

۱۰۱۰٣٤۱٨٥٨۲

نفت و گاز

چهار

٤۱۱٣۱٩٨٣٩٤٦٧

20

جهان توسعه پارس صنعت

10530189245

نفت و گاز

چهار

411167973875

21

چاوش راه بنا

10101770595

نفت و گاز

چهار

411148757948

22

دیداس

10800020341

نفت و گاز

چهار

411331693444

23

ریوش فن

10861226159

نفت و گاز

چهار

411193385937

24

ساحل پرتو آذر

۱۰٣۲۰۰٣۲۰۱۲

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٥٣٤٣٨٨۱٤

۱۰٧٦۰۲٨٦۱۱۱

نفت و گاز

چهار

411199399971

۱۰۲٦۰٣۱٦۱۲٦

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٧۱۱٣٦٩٩٩

تکنیک

آغاجاري خیابان شهید بالدي  -کد
پستی ٦٣٧٣۱٣٥٥٣٥

۰٦۱۱-٤٤٥۰٨٤۰

استانداري خوزستان

۱٣٩۲/۰٨/۲٦

۰۲۱-٨٨٣٤۱٧٨٦

استانداري تهران

۱٣٩۲/۰٨/۰۱

 ۱٣٩٦/۰٨/۲٦علی محمد جاوید

3

249575

3

249575

تهران خیابان قائم مقام فراهانی

15

تاسیساتی خدماتی آریا
پیشرو سماء

میدان شعاع کوچه گلریز پالک ۲
طبقه  ٥واحد  - ۱٧کد پستی

۱٣٩٦/۰٨/۰۱

رضا اسدي

۱٥٨٩٦٥٥۱٣٤

16

تاسیساتی ساختمانی حیدر
هفشجان

تهران/م شیخ بهایی /برج صدف /
طبقه /6واحد - 62کد پستی

علی نقی
021-88060822

سازمان برنامه و بودجه تهران

1395/05/31

1399/05/31

1993883686

خدابخشی

3

249575

هفشجانی

چهار راه فلسطین  -ابتداي خیابان

17

تامین نیروي متخصصین
احداث صنایع

راهبري ،نگهداري و
تعمیرات

فلسطین -ساختمان حافظ -طبقه
سوم -واحد  - ۱٧کد پستی

۰٣۱۱-۲۲۱۰۱۲٣

استانداري اصفهان

۱٣٩۲/۰٦/۱٦

۱٣٩٦/۰٦/۱٦

مجید رفیعی

3

249575

٨۱٤٣٩٩٥٩٥٣
تهران میدان ونک خیابان مالصدرا
خیابان پردیس پالک  15واحد- 1

021-88655156

استانداري تهران

1394/01/30

1398/01/30

کد پستی 1991943484

عباس علی اکبر
شیرازي

3

249575

تهران  -خ مطهري  -روبروي کوه
نور  -پ  - ۲٨۲ط  - ٤واحد - ۱٦

۰۲۱-۲٦۱٤۲٨٦٣

استانداري تهران

۱٣٩۲/۱۱/۱٤

۱٣٩٦/۱۱/۱٤

گلناز الماسیان

3

249575

الیت خشت

کد پستی ۱٥٨٨٦٤٥٤۱٥
همچنین رعایت تبصرههاي ( )1و ( )2بند

شیراز  -بلوار شهید رجایی (فرهنگ
شهر ) ابتداي کوچه  25ساختمان
آپادانا واحد  - 1کد پستی

۰٧۱-٣٦٣۲٤٩۰٤

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1394/01/31

1398/01/15

عباس پرویزي

3

249575

7185935967

۰۲۱-٨٨٥٧۰۰٥۰

پستی ۱٤٦٦٧٧٣٤۱٤

بندرعباس-بلوار امام خمینی -بعد از
سه راه فرودگاه -جنب اداره کل

تحقیقات طوس ,جهاد تحقیقات صنعت,

ماده ( )26قانون برگزاري مناقصات توسط

مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و

آن شرکت الزامی است 100 .درصد سهام

تجارت ,جهاد تحقیقات سهند

این شرکت متعلق به «موسسه جهاد
تحقیقات» است.

شهرک غرب-خیابان هرمزان-کوچه
پنجم-پالک  - ٤واحد  - ۱کد

مهندسی نواوران تکساز صنعت ,جهاد

«ت» ماده ( )3آییننامه اجرایی بند «الف»

0761-6668055

تعاون  -کد پستی 7919619885

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1394/12/24

1394/04/14

1398/12/24

1398/04/08

رضا قدوسی

محمد امیرزاده

3

3

249575

249575

عمران مسیر ایرانیان

مشهد  -چهارراه لشکر  -بلوار امام
خمینی  -امام خمینی  ( ٤٤شهید

۰٥۱۱-

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت

توالیی ) پالک  - ٣کد پستی

٣٨٥٨۰٦٥۱

برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1395/02/20

1399/02/19

محمد حسین
جمشیدي

3

249575

٩۱٧٣٦٩٤٥٨٩
بلوار اشرفی اصفهانی -خیابان
پیامبر -خیابان شاهد -گلستان-۲٥
پالک  -٥واحد  - ٩کد پستی

۰۲۱-٤٤۰۰٥٧۰٩

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

۱٣٩۲/۰٦/۱٨

 ۱٣٩٦/۰٦/۱۰سیدرسول فارسی

3

249575

۱٤٧٣٦٨٨٥٥۱
مازندران -ساري -خیابان شهابی-

25

ساختمانی تاسیساتی بالیاي
شمال

نبش خیابان المهدي -ساختمان
سمن واحد  - 4کد پستی

0151-3110953

استانداري مازندران

1394/04/15

1398/04/14

روزبه پیروزنیا

3

249575

4818774977
اصفهان  -خیابان آپادانا دوم-کوچه

26

ساختمانی راه رس

مجلسی-پالک - ۲٣کد پستی
٨۱٦٦٧٧٤٦٥۱

۱٣٩٣/۰٥/۲٦ ۲٣:۲
 :تاریخ چاپ

۰٣۱۱-٦٣۰٦٦٧٤

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

صفحه ۱ :

۱٣٩۲/۰٥/۲٦

۱٣٩٦/۰٥/۲۰

کورش شایگانی

3

249575

مارون مناطق ماهشهر

درصد سهام این شرکت متعلق ۱۰۰
.به «موسسه جهاد تحقیقات» است

با شرکت هاي «شرکت تاسیساتی

بلوار معلم  -معلم  - 36چهار راه اول -

27

سازه گاز طوس

10380015307

نفت و گاز

چهار

411191391919

28

سپیدسایبان پارامیس

10380473648

نفت و گاز

چهار

411341473151

29

سروش صنعت پارس

10103020491

نفت و گاز

چهار

411133395151

30

شایان ریگ جنوب

10860742526

نفت و گاز

چهار

411355474815

31

شایستگان بویر

10861726828

نفت و گاز

چهار

411133518437

32

شبدیز صنعت آپادانا

10260476396

نفت و گاز

چهار

411397857679

10103077210

نفت و گاز

چهار

411151533978

34

عمران نصر کوثر

10860903312

نفت و گاز

چهار

411196481895

35

فاطر کوثران جنوب

10102178780

نفت و گاز

چهار

411145461797

36

فرافن زاگرس

10530243632

نفت و گاز

چهار

411169639556

37

فنی مهندسی بید بلند بنا

10420113902

نفت و گاز

چهار

411197584895

38

فنی مهندسی راه کوهستان

10860703310

نفت و گاز

چهار

411337487751

۱۰٨٦۰٧٣٣٩٤۰

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٩٦۱٨۱٨٤۱

۱۰۱۰۲٦٦۰۲٧٩

نفت و گاز

چهار

10102660279

سمت چپ  -پالک  15شمالی  -کد

0511-8930062

پستی 9188989178

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1395/05/12

1399/05/11

249575

«کار و صنعت پاژ » داراي سهامدار
مشترک است.

بلوار وکیل آباد-بلوار هفت تیر-هفت تیر

 23پالک-15طبقه  3شرقی  -کد پستی 0511-8912050
9179113111

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1395/06/31

1399/06/28

تهران ،سعادت آباد میدان کاج ،کوچه
شهید علی اکبري پالک  22واحد 2

جواد بیک زاده

3

ساختمانی فراز توسعه گاز خاوران » و

021-22133046

سازمان برنامه و بودجه تهران

1395/05/13

1399/05/13

طبقه اول  -کد پستی 1998613363

مسعود ایزانلو

سروش سهیلی
یکتا

3

3

249575

249575

اهواز پردیس خیابان یک خیابان
شبنم کوچه شبنم  5پالک - 151

0611-2296760

استانداري خوزستان

1394/02/07

1398/02/07

فرهاد موحدي

3

249575

کد پستی 6139669314
یاسوج -بلوار باهنر -نبش خیابان شهید
صدوقی -سمت راست-درب اول  -کد

0741-2228854

استانداري کهگیلویه و بویر احمد

1393/05/04

 1397/05/04مهدي وزیري ستا

3

249575

پستی 7591953676
تهران ،بلوار میرداماد ،نبش خیابان نفت
شمالی ،پالک  ،۲۲۱طبقه پنجم کد
پستی  - ۱٩۱٨٩٧٣٥٨٧کد پستی

۰۲۱-۲۲۲۲۰٤٥۱

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1395/05/04

1399/05/04

امین مختاري

3

249575

۱٩۱٨٩٧٣٥٨٧

33

صادرات و گسترش انرژي
پیشرو

خیابان ولیعصر -روبروي پارک ملت-

خیابان انصاري -ساختمان  -٨۲واحد۰۲۱-۲٦۲۰۲٨٦۲ - ۲
کد پستی ۱٩٦٧٨٣٤۱۱٣

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

با شرکت «توسعه صادرات خدمات

1395/05/24

1399/05/23

حمیدرضا زمانی

3

249575

فنی و مهندسی فراست» داراي
سهامدار مشترک است.

کیانپارس ،خیابان  ٦غربی ،نبش ایدون،
ابتداي فاز  ،۲مجتمع دانش ،پالک
 ،۱/۱۰٨طبقه  ٥واحد  - ٥کد پستی

۰٦۱-٣٣٣٨٤۱۲٥

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1395/01/24

1399/01/22

قاسم سیاح

3

249575

مهندسی سازه آب گستر نیل کارون,
بازرگانی نیل کارون خوزستان

٦۱٥٥٨٣٥٧٤۱
تهران  -خیابان ولی عصر (عج) مقدس
اردبیلی پسیان شارستان هشتم پالک
 ۲۰طبقه  ۱و  - ۲کد پستی

با شرکت هاي « توسعه فناوري توس

۰۲۱-۲۲۱٧٥۱٦٦

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1395/03/17

1399/03/16

امیرآرش دیهیم

3

249575

مقاوم ساز پی تاش

سهامدار مشترک است.

۱٩٨٧٨۱٥٦۱۱

منطقه ویژه اقتصادي شیراز -فاز ۲
پالک  - ELO۱٣٥کد پستی

۰٧۱۱-٧۱٧٥۲٣3

استانداري فارس

۱٣٩٣/۰٩/۱۲

۱٣٩٧/۰٩/۱۲

٧۱٥٩۱۱٤٩٤٨
میانکوه کوي فرهنگیان پالک - 47
کد پستی 6378116351

سازمان برنامه و بودجه خوزستان

1395/05/30

1399/05/30

استانداري خوزستان

1394/10/27

1398/10/27

هوشنگ قدیري
جعفربیگلو

سیدمحمد
هاشمی کیا

3

249575

3

249575

3

249575

اهواز -چهاشیر جنب شرکت گاز نبش

خیابان  ۱٧شهریور سلطان منش پالک ۰٦۱٣-۲۲٥٣٤٦٧ ۲

یاسر نواصر

 -کد پستی ٦۱٦٣٥۱٦٣٧٨

اهواز  -خیابان شهید ادهم حدفاصل

39

فنی مهندسی
رخشاکوشاصنعت

ارشیر و امیرکبیر پالک ۱۲٥
ساختمان رخشاکوشا  -کد پستی

۰٦۱۱-۲۲٣٧٧٤۱

استانداري خوزستان

۱٣٩٣/۰۲/۱٧

۱٣٩٧/۰۲/۱٧

لهراسب موري

3

249575

٦۱٩٤٦٤٦٦٩۱

تهران  -خیابان شریعتی  -باال تر از

40

فنی ومهندسی نفتاگازماد

میرداماد  -خیابان نیام  -پالک ۰۲۱-۲۲٨٩۲٣٣٤ - ٥٥
کد پستی ۱٩٤٨٨٥٤٣۱۱

۱٣٩٣/۰٥/۲٦ ۲٣:۲
 :تاریخ چاپ

نیرو» و « مقاوم ساز پی تاش »و «راه و
ساختمان امید جنوب خرمشهر » داراي

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

صفحه ۱ :

۱٣٩۲/۰٥/۱٦

۱٣٩٦/۰٥/۱٥

شاهین اقابگلو

3

249575

قره آغاج پژوهان پارس

یزد  -بلوار طالقانی  -کوي قدس -

41

گاز شاخک

14004051090

نفت و گاز

چهار

411149787713

42

گرما آفرین کویر

۱۰۲٦۰۲۱٩٧٥۰

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٧٨۱۱٣٧۱٨

43

گسترش صنعت هفشجان

10340051165

نفت و گاز

چهار

411156584573

44

مزدک ساختمان

10860674179

نفت و گاز

چهار

411196493983

45

مهندسی انرژي و سازه

۱۰٥٣۰۱٥٧٤۱۰

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٦٧٨٩٧٨٩٨

46

مهندسی اودالر

10200106748

نفت و گاز

چهار

411166854836

47

مهندسی تکال سازه

10103532831

نفت و گاز

چهار

411459889987

48

مهندسی عمران ارجان

10420123570

نفت و گاز

چهار

411197594871

49

مهندسی مدار خطوط

۱۰۱۰۲۲٩٣۰٦۰

نفت و گاز

چهار

411119746865

50

مهندسین پلیگون سازه

۱۰٥٣۰۱٨٨٥٨٤

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٦٧٩٧۱٥٥۱

51

مهندسی نماد توسعه انرژي

۱۰۱۰۱٨۲٦٨٩٦

نفت و گاز

چهار

٤۱۱٣٣٦٧٩٧٨٥٣

10101497169

نفت و گاز

چهار

411151595191

۱۰٥٣۰۲۲۰۱۰۰

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٦٩٥٣٩٩٥٧

روبروي فضاي سبز  -جنب سوپر
مارکت  -پالک  - ۱٦کد پستی

۰٣٥-٣٨۲٨٩٩٣٨

استانداري یزد

1395/01/31

1399/01/30

حسین شاهنده

3

249575

٨٩۱٥٨٧٥٤٣٦
تهران/بزرگراه اشرفی
اصفهانی/خیابان پیامبر/بلوار اباذر
/کوچه شهید علیرضا شریفی /نبش

۰۲۱-٤٤۰۰٣٦۱٥

استانداري تهران

۱٣٩۲/۱۰/۰٣

۱٣٩٦/۱۰/۰٣

محمد احمدي

3

249575

هاله پالک  ۱۲واحد - ٦کد پستی
۱٤٧۱٦٣٦٥٧٦

هفشجان  -کد پستی
8841644385

0382-2573376

استانداري چهارمحال و بختیاري

1394/07/21

۰٦۱۱-٤٤٦۱٤٧٤

استانداري خوزستان

1394/11/05

 1398/07/20محمدعلی کیوانی

3

249575

3

249575

اهواز کوي ملت انتهاي خیابان
دانیال پالک  - ۱۰٤کد پستی

1398/11/05

علی محمدي

٦۱٦٤٨٦٣٦٣٦
شیراز  -خ مالصدرا  -خ حکیمی -
ساختمان اشرف  -پالک  - ٥٨واحد
یک شمالی  -کد پستی

۰٧۱۱-۲٣٥٣۰۲٧

استانداري فارس

۱٣٩٣/۰۲/۱٨

 ۱٣٩٧/۰۲/۱٨محمد کاظم مروج

3

249575

٧۱٣٤٦۱٤٨٤٧
تبریز-جاده ائل گلی -فلکه خیام 45 -
متري خیام روبروي بانک ملی ساختمان
تاماي پالک  78طبقه  - 4کد پستی

با شرکت « آلتین یاناز زرین ولکان»

041-33820625

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

1395/07/17

1399/07/14

جاوید خیابانی

3

249575

داراي سهامدار مشترک و با شرکت

آلتین یانار زرین ولکان

«مهندسین پترو آراز» داراي سهامدار
و هیات مدیره مشترک است

5166883371

تهران  -شهرک غرب -فاز  -5خ
سیماي ایران -نبش کوچه نهم -پ

021-88715438

استانداري تهران

1393/09/09

1397/09/09

محسن فاطمیان

3

آسان سازان راسین ,عمرانی

249575

کاریز آدنیس

 - 1824کد پستی 1467634734

یاسوج-فرعی 2مولوي-درب هفت
7شمالی  -کد پستی 7591665431

074-33330463

سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویر
احمد

1395/06/01

1399/06/01

1393/10/03

1397/10/03

خ قائم مقام فراهانی  -باالتر از
مطهري  -خ عرفان  -پالک - 17

021-88102611

استانداري تهران

واحد  - 8کد پستی 1586737919
فارس  -شیراز -خیابان جهاد
سازندگی -نبش سروناز -پالک ٤۰

۰٧۱۱-۲۲٧٧٥۲۱

 -کد پستی ٧۱٤٣٧٣٣٥٥٥

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

مهدي تنوره

فرامرز رستم لو
فرد زنجان

3

249575

3

249575

فنی مهندسی کهربا تراشه

ارتباط شبکه پیام پرداز

ین شرکت با شرکت « توان پلیگون سازان »

1394/07/05

1398/07/08

بهاره تابنده

3

249575

داراي هیات مدیره و سهام دار مشترک است.

توان پلیگون سازان

با شرکت « مهندسین مشاور طراحی لوله گاز
فارس » داراي سهامدار مشترک است.

خیابان سید جمال الدین اسد
آبادي -بین خیابان  ۱۰و - ۱۲
پالک  -٩٤واحد -۱۰طبقه سوم -

۰۲۱-٨٨۱۰۰٥٩٨

استانداري تهران

۱٣٩٣/۰٦/۰٨

۱٣٩٧/۰٦/۰٨

آرش صدر زاده

4

249575

مهندسی صنعتی نوین فن آور احیا

کد پستی ۱٤٣۱٧٩٥٥٩٦
خیابان وحید دستگردي  -بین

52

مهندسی کنترلهاي صنعتی
حنیف

آفریقا و ولیعصر  -پالک - 283
طبقه  - 3واحد  - 10کد پستی

021-88785144

سازمان برنامه و بودجه تهران

1395/06/24

1399/06/24

علیرضا مهابادي

3

249575

مهندسی تعمیرات و نگهداري نیوار
صنعت پارس

1968634816

53

۱٣٩٣/۰٥/۲٦ ۲٣:۲
 :تاریخ چاپ

مکانیک سازه صنعت جنوب

شیراز -خ ارم -ک  - ۱۲پ- ۲٣٥
کد پستی ٧۱٤٣٧۱٤٨٦٧

۰٧۱۱-۲۲٧۰٤۰٦

استانداري فارس

صفحه ۱ :

۱٣٩٣/۰۱/۲٤

۱٣٩٧/۰۱/۲٤

سید جمال الدین
داودي

3

249575

صادق کاران آریا سپهر

اهواز کیانپارس نبش خیابان ۱٩

54

میثاق مهرجنوب

۱۰٨٦۰٧٩۱۲٦٤

نفت و گاز

چهار

٤۱۱٣٥٧٦٥٨٧٣٥

55

ویراکاو

۱۰۱۰۲٣٧٣٥٦٤

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱۱٣٥٤٣۱۱٥

56

کاردان بهساز غرب

10610020390

نفت و گاز

چهار

411153913681

57

کانرود سازه

۱۰۱۰۱۲۰٣٨۱۰

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱۱۱۱٥٧۱٩٦

58

کاوش پاالیش صنعت جنوب

10530418543

نفت و گاز

چهار

411387588879

59

کاوه توان شهرکرد

۱۰٣٤۰۰٦٣۱٥٧

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٥٧٧۱٤٥٤٧

60

کران دریا

۱۰۱۰۱۲٥۰٨٩٦

نفت و گاز

چهار

٤۱۱۱٥٦٤٦٧٥٥٨

61

کشش اهواز

10860688031

نفت و گاز

چهار

411197318145

10103003953

نفت و گاز

چهار

411136639364

10420100392

نفت و گاز

چهار

411197579149

غربی ساختمان هدیه طبقه  ۲واحد ۰٦۱۱-٣٩۲٤٨۲٦

استانداري خوزستان

۱٣٩۲/۰٧/۰٣

۱٣٩٦/۰٧/۰٣

 - ٧کد پستی ٦۱٥٥٨٨٦٩٦٦

محمد دولت یار
باستانی

3

249575

مرجان جویان آروین

یکتا سازان آریا برزن

میدان کاج ،سروشرقی،نرسیده به خ
مجد ،پالک ۱۲٥طبقه  - ٣کد

۰۲۱-۲۲٣٥٤۱٤۱

استانداري تهران

۱٣٩٣/۰۲/۰٣

۱٣٩٧/۰۲/۰٣

سید علی آوانی

3

249575

پستی ۱٩٩٨٦٤٣٨٧٦
کردستان -سقز -انتهاي خیابان شهدا -
خیابان الله باالتر ازایستگاه  T.B.Sگاز
صندق پستی  - 66815-325کد پستی

0874-3219704

استانداري کردستان

1392/12/12

1396/12/12

مصطفی بابکري

3

249575

6681168373

خیابان سهروردي  -خیابان
خرمشهر  -خیابان شهید عربعلی -
خیابان ششم  -شماره  - ۲٣کد

۰۲۱-٨٨٥۱٦٣۰٧

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

۱٣٩٣/۰٤/۲۲

۱٣٩٧/۰٤/۱۰

محمد حسین
شیرگیري

3

249575

پستی ۱٥٥٤٧۱٦٩۱٤

شیراز-خ ارم-کوچه -12پالک 235
 -کد پستی 7143714867

0711-2270406

استانداري فارس

1394/08/23

 1398/08/23غالمحسین یزدانی

3

249575

تهران  -سعادت آباد  -باالي میدان
کاج  -نبش خیابان دهم (کنی فرد)
استانداري تهران

 -ساختمان الوند  -پالک - ۱۱۱

۱٣٩۲/۱۲/۲۰

۱٣٩٦/۱۲/۲۰

واحد ششم  -کد پستی

مجید کاوه
هفشجانی

3

249575

۱٣٤٥٨٨٥٨٨۰
رعایت تبصرههاي ( )۱و ( )۲بند «ت» ماده

تهران  -بلوار کریمخان زند -
خیایان ایرانشهر شمالی  -خیابان
آذرشهر شماره  - ۱۲کد پستی

۰۲۱-٨٨٨۱۱٦٥٥

امور نظام اجرایی طرح هاي معاونت
برنامه ریزي و نظارت راهبردي

۱٣٩٣/۰٤/۰٨

۱٣٩٦/۰٧/۲٣

محمد مهدي
بابایی

جهان کوثر -جهاد توسعه
3

249575

و خاک

۱٥٨٤٦٨٤٥۱۱

۰٦۱۱-٤٤٤٥٨٧۰

استانداري خوزستان

1395/05/02

1399/05/02

علی ناصري

3

249575

پالک - ٤٧کد پستی ٦۱٦٣٩۱٤٥٧٥

بلوار میرداماد .میدان مادر .خیابان

62

کنترل و ابزار دقیق کنترل
پویان

بهروز .میدان مینا.خ مینا-نبش
رودبار غربی .پالک  - ٤٨کد پستی

استانداري تهران

1394/12/24

1398/12/22

رضا ساسانی

3

249575

۱٩۱۱٧٧٣٤۱٣

63

۱٣٩٣/۰٥/۲٦ ۲٣:۲
 :تاریخ چاپ

کوهساران بهبهان

بهبهان خیابان دانشگاه کوچه 4
پالک  - 6کد پستی 6361717383

توسعه سیلوها -جهاد

قانون برگزاري مناقصات توسط آن شرکت

توسعه منابع آب

الزامی است .اکثریت عمده سهام این
شرکت متعلق به «موسسه جهاد توسعه»
است

اهواز زیتون کارمندي  -خیابان
شهید عباسی  -بین زهره و زیبا

خدمات زیربنایی -مهندسی آب

( )٣آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ()۲٦

سازمان برنامه و بودجه خوزستان

صفحه ۱ :

1395/05/23

1399/05/23

احمد شادپیام

3

249575

