نام و مشخصات پروژه

رديف

مدت قرارداد

مدت اجراي كار

شروع

شروع

خاتمه

پیمان غرب

1381

1381

1382

صفا نیرو

1382

1382

1383

1382

1382

1383

1383

1383
1383

نام كارفرما

مدت قرارداد

1

طراحی توسعه پست  63کیلوولت کهنوج،فاریاب،ذهکلوت و رستم آباد

2

طراحی پست  60/230کیلوولت غرب اصفهان

3

طراحی پست  20/132کیلوولت سیمرغ و توسعه بیرجند

مهتاب برق

4

طراحی توسعه پست  230کیلوولت کریت کمپ

صفا نیکو

1383

5

تست و راه اندازی پست  63کیلوولت صنایع شیمیایی  LABاصفهان

مهتاب برق

1383

1383

6

تست و راه اندازی فیدرخانه 33و 6/6کیلوولت مجتمع نیشکر میرزا کوچک خان

صالحکاران

1383

1383

1383

7

تست و راه اندازی پستهای فشار متوسط فازهای 6و7و 8عسلویه

پتروپارس

1385

1385

1385

8

خرید و تامین تجهیزات مربوط به احداث خط  132کیلوولت دو مداره حد فاصل پست  230کیلوولت مهاباد  2ومجتمع پتروشیمی مهاباد

صفانیکو

 6ماه

1388/12/15

1389/03/01

-

9

انجام خدمات مهندسی و عملیات اجرایی مربوط به احداث خط  132کیلوولت دو مداره حد فاصل پست  230کیلوولت مهاباد  2ومجتمع

صفانیکو

 6ماه

1388/12/15

1389/03/01

-

10

مهابادتجهیزات خط  63کیلوولت دومداره شجاع آباد-اردستان
پتروشیمی تامین
طراحی و

فوالد نطنز

 3/5ماه

1386/02/01

1386/02/01

1387/08/30

11

عملیات نصب خط 63کیلوولت دومداره شجاع آباد –اردستان به صورت کلید در دست

فوالد نطنز

 4ماه

1386/02/01

1386/02/01

1387/08/30

12

طراحی ،تامین تجهیزات توسعه پستهای  20/63کیلوولت اسالم آباد و منوجان بصورت E.P.C

پیمان غرب

 8ماه

1381/09/26

1381/09/27

1382/11/30

13

نصب،تست و راه اندازی پست  20/63کیلوولت فالورجان

پیمان غرب

 5ماه

1382/11/20

1382/12/20

1383/09/29

14

سرویس و نگهداری تجهیزات پست  402کیلوولت کارخانه  ZPPانرژی اتمی

مرکز تحقیقات هسته

 12ماه

1383/07/01

1383/07/02

1384/06/31

15

نصب ،تست و را ه اندازی پست موقت  400کیلوولت کنگان

اصفهان
ایپارسیان

 3ماه

1383/10/01

1383/10/15

1394/02/31

16

اجرای عملیات ساختمانی توسعه پست  63/230کیلوولت اردکان

پارسیان

 3/5ماه

1383/11/26

1383/12/01

1384/08/30

17

اجرای عملیات ساختمانی بخش اداری و اتاق برق نورد سرد فوالد گالوانیزه

فوالد گالوانیزه فجر

 5ماه

1384/02/12

1384/02/12

1384/12/21

18

اجرای فونداسیون ،نصب دکلها و سیم کشی خط  63کیلوولت سیمان کویر بصورت کلید در دست

سیمانسپاهان
کویرکاشان

 5ماه

1383/06/01

1383/06/20

1383/012/25

19

تامین تجهیزات خط  63کیلوولت دو مداره کارخانه سیمان کویر کاشان

سیمان کویرکاشان

 5ماه

1383/06/01

1383/06/20

1383/012/25

20

طراحی و اجرای خط  63کیلوولت فوالد گالوانیزه کاشان و اجرای عملیات ساختمانی پست  20/63کیلوولت

صفا نیکو

 12ماه

1383/08/20

1383/08/20

1385/07/18

21

نصب تجهیزات،تست وراه اندازی پست63 /20کیلوولت فوالد گالوانیزه

صفا نیکو

 3ماه

1384/07/12

1384/07/12

1385/05/06

22

اجرای عملیات ساختمانی پست 6/6/63کیلوولت چهار محال و بختیاری

پارسیان

 6ماه

1383/09/01

1383/09/01

1384/09/30

23

عملیات نصب ،تست و راه اندازی پست  6/6/63کیلوولت کارخانه فوالد چهارمحال و بختیاری

پارسیان

 8ماه

1384/07/01

1384/07/01

1385/04/30

24

طراحی و تهیه  29دستگاه تابلو  MVپست  6/6/63کیلوولت سیمان ساروج

1384/10/20

1384/11/15

1385/12/29

سیمان ساروج

نام و مشخصات پروژه

مدت قرارداد

مدت اجراي كار

نام كارفرما

مدت قرارداد

شروع

شروع

خاتمه

25

طراحی و تامین تجهیزات پست  6/63کیلوولت سیمان ساروج اصفهان

سیمان ساروج

 12ماه

1384/06/22

1384/11/18

1386/03/12

26

مونتاژ ،نصب و راه اندازی تجهیزات سوئچیارد و اتاق فرمان پست  63سیمان ساروج

سیمان ساروج

 9ماه

1384/10/01

1385/01/01

1385/12/29

27

طراحی و تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اینترفیس ایستگاههای دیسپاچینگ فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان

برق منطقه ای اصفهان

 24ماه

1384/09/14

1384/11/15

1386/09/14

28

طراحی و تهیه تجهیزات عملیات نصب ،تست و راه اندازی و ساختمانی تجهیزات توسعه پست  63کیلوولت سنقر

پیمان غرب

 5ماه

1384/11/15

1385/01/24

1386/08/29

29

عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی تجهیزات پست  20/63کیلوولت آران و بیدگل  +اضافه کاری  %25+افزایش

برق منطقه ای اصفهان

 8ماهه

1385/08/24

1385/08/25

1386/05/17

30

اجرای عملیات ساختمانی توسعه پست  230کیلوولت و احداث پست  63کیلوولت  msds3و کانال های ارتباطی ذوب آهن اصفهان

شرکت صفانیکو

 6ماه

1386/07/01

1386/07/01

1389/01/15

31

خدمات مهندسی و مشاوره خط  63کیلوولت سیمان سپاهان

سیمان سپاهان

 12ماه

1386/01/21

1386/01/21

1387/01/21

32

طراحی و خرید تجهیزات پست  20/132کیلوولت کاظم آباد

برق منطقه ای کرمان

 17ماه

1386/05/13

1386/05/13

1388/06/04

33

عملیات ساختمانی ،نصب ،تست و راه اندازی تجهیزات پست  20/132کیلوولت کاظم آباد

برق منطقه ای کرمان

 20ماه

1386/05/13

1386/05/13

1388/06/04

34

احداث پست  20/63کیلوولت سجزی

برق منطقه ای اصفهان

 12ماه

1387/03/07

1387/10/01

1388/011/08

35

تامین تجهیزات وتابلوهای پست  6.3/63کیلوولت سیمان پیوند گلستان

سیمان پیوند گلستان

 6ماه

1387/06/04

1387/012/04

1388/12/08

36

تهیه و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی دو بی خط  132و  15کیلو ولت خط  132کیلو ولت بندر صادراتی ماهشهر

ماشین سازی اراک

 10ماه

1386/11/28

1387/01/21

1392/06/02

37

عملیات ساختمانی وتاسیساتی احداث پست  20/63/400کیلوولت ))DCS-AISداران

برق منطقه ای اصفهان

 12ماه

1387/04/31

1387/05/01

1390/05/31

38

احداث پست  20/63کیلوولت بهاران و توسعه و افزایش ظرفیت پست بانه

برق منطقه ای غرب

 14ماه

1387/09/16

1388/01/15

ادامه دارد

39

انجام عملیات دمونتاژ تجهیزات و ترانسفورماتورهای قدرت پستهای موقت  400کیلوولت اهواز  4و شمال خوزستان وتوسعه یک بی خط 132

برق منطقه ای

 3ماه

1389/01/16

1389/01/16

1389/07/30

40

کیلوولتایثار)
امیدیه ( 3
موقت 400
در پست
بیستون
کیلوولت230
توسعه پست
اندازی طرح
کیلوولتراه
نصب و

خوزستان
صفانیکو

 8ماه

1388/12/25

1389/05/05

1390/07/01

41

عملیات نصب و راه اندازی سوییچگیر  400کیلوولت بافق

صفانیکو

 3ماه

1389/03/18

1389/03/26

1390/09/15

42

قرارداد فروش تجهیزات پست اصلی  63KV/6.3KVسیمان گیالن سبز

سیمان گیالن سبز

 5ماه

1389/05/20

1389/07/07

1389/12/07

43

قراردادتصب،تست وراه اندازی تجهیزات پست اصلی  63KV/6.3KVسیمان گیالن سبز

سیمان گیالن سبز

 2ماه

1389/05/20

1389/12/07

1390/07/18

44

قرارداد خرید لوازم یدکی احداث دوبی خط  132کیلوولت ماهشهر

شرکت ماشین سازی

 1/5ماه

1393/11/25

1393/11/25

1393/12/29

رديف

اراک

