
 

  

 شرکت آفرينه طوس  

 

 

سوابق اجرایی 
 

 

 فعالیتهای در دست اقدام و خاتمه یافته در چند سال اخیر گروه پستخالصه ای از  .1

 

 وضعیت پروژه كارفرما مشاور محل پروژه شرح پروژه ردیف

1 

طراحی،تامین و حمل کاال،مصالح و تجهیزات،اجرای کارهای 

ساختمانی،نصب و تست و راه اندازی دو دستگاه پست 

 کیلوولت نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین  20/132

 اردبیل 
شرکت مشاور 

 آناکو
شرکت آب منطقه ای 

 اردبیل 
 در حال اجرا

 مشهد کیلوولت ذکریا 132/400احداث پست  2
مشاور شرکت 

 مشانیر
شرکت برق منطقه ای 

 خراسان 
 در حال اجرا

 مشهد حافظ کیلوولت 20/132پست احداثو تجهیزات مینأت 3
 مهندسین مشاور

 آریانیرو
برق منطقه ای شرکت 

 خراسان
 در حال اجرا

4 
تربت کیلوولت  20/132/400پست توسعه  و مین تجهیزاتأت

 جام
 تربت جام

مهندسین 

 مشاورمشانیر
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 درحال اجرا

  تحویل موقت  دانشگاه علوم پزشکی  - تایباد احداث کلینک ویژه  5

6 
عملیات اجرایی برق رسانی خانه سازی نفت  و مین تجهیزاتأت

 (KV 20مناطق مرکزی سرخس) 
 تحویل موقت نفت ایران شرکت --- سرخس

 نیشابور ساحل برج20/132توسعه پست  7
مشاور مهنسین 

 پایا نیروی پاژ
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل موقت

 مشهد پارس مدوالر کیلوولت 20/132پست احداثو تجهیزات مینأت 8
 مهندسین مشاور

 آریانیرو
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل موقت 

 مشهد مدوالررجایی کیلوولت 20/132پست احداثو تجهیزات مینأت 9
مهندسین مشاور 

 آریانیرو
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل موقت 

10 
 درخت سبز  ) کیلوولت 20/63 پست احداثو تجهیزات مینأت

 (3پیامبر اعظم
 درخت سبز

 مهندسین مشاور

 قدس نیرو
منطقه ای برق  شرکت

 هرمزگان
 تحویل موقت 

11 
کیلوولت خط یک قطار  20سرویس و نگهداری اپراتوری پست 

 شهری
 --- مشهد

برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 اتمام قرارداد

 --- هشتبندی کیلوولت هشتبندی 20/63تکمیل پست  12
برق منطقه ای  شرکت

 هرمزگان
 خاتمه یافته

13 
 20پست  43سرویس، نگهداری، اپراتوری و تعمیرات 

 کیلوولت

قطارشهری 

 مشهد
بهره برداری قطار 

 شهری مشهد
 اتمام قرارداد قطار شهری مشهد

14 
کیلوولت  132/ 6/6پست بی خط 2وتوسعه مین تجهیزاتأت

 آبرسانی خاتون آباد
 خاتون آباد

 مهندسین مشاور

 موننکو
صنایع مس  شرکت

 ایران
 تحویل موقت

15 
 کیلو20/132/ 6/6 پستبی خط 2وتوسعه مین تجهیزاتأت

 خاتون آبادذوب مس ولت 
 خاتون آباد

مهندسین مشاور 

 موننکو
صنایع مس  شرکت

 ایران
 تحویل موقت

 بیرجند بیرجندکیلو ولت 20/132احداث پست  16
مهندسین مشاور 

 مشانیر
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل موقت

  خیرآباد خیرآباد 132بی خط  4توسعه  17
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل دائم

 مشهد سجادGIS کیلو ولت 20/132احداث پستومین تجهیزات أت 18
 مهندسین مشاور

 منیران
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل موقت



 

  

 شرکت آفرينه طوس  

 

 

 وضعیت پروژه كارفرما مشاور محل پروژه شرح پروژه ردیف

 بجنورد شیرین درهکیلو ولت 20/132احداث پست  19
مهندسین مشاور 

 منیران
 تحویل دائم آب منطقه ای شرکت

20 
دستگاه رله حفاظتی اشنایدر)دیستانس و  31خرید 

 دیفرانسیل(
--- --- 

برق منطقه ای  شرکت

 فارس
 تحویل انبار

21 
 HSCB-GERAPIDقلم قطعات یدکی 16خرید و حمل 

 آلمان AEGمارک 
--- --- 

برق منطقه ای  شرکت

 فارس
 تحویل انبار

   دستگاه رله حفاظتی دیستانس 6خرید  22
برق منطقه ای  شرکت

 فارس
 تحویل انبار

 بندرعباس کیلو ولت کشتی سازی20/63احداث پست  23
 مهندسین مشاور

 انرژی گستر هرمز
کشتی سازی  شرکت

 هرمزگان
 تحویل دائم

24 
کیلو ولت در پست  63فیدر خط  6توسعه و مین تجهیزاتأت

 بوستانو
 بندر عباس

 مهندسین مشاور

 قدس نیرو
برق منطقه ای  شرکت

 هرمزگان
 تحویل دائم

 بندر عباس کیلو ولت خلیج فارس 20/63تأمین تجهیزات واحداث پست  25
 مهندسین مشاور

 قدس نیرو
برق منطقه ای  شرکت

 هرمزگان
 تحویل دائم

 اهواز سه پست خوزستان 26
 مهندسین مشاور

 قدس نیرو
 درحال اجرا اتانیر شرکت

 خواف کیلو ولت خواف 20/132احداث پست  27
 مهندسین مشاور

 منیران
 تحویل دائم مشهد

 سبزوار کیلو ولت سنگرد 20/132احداث پست و مین تجهیزاتأت 28
 مهندسین مشاور

 اشتات توس
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل دائم

 سبزوار 2کیلو ولت سبزوار 20/132احداث پستومین تجهیزات أت 29
 مهندسین مشاور

 منیران
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل دائم

30 
کیلو ولت  230/ 63فیدر خط  6توسعه ومین تجهیزات أت

 1قشم 
 قشم

 مهندسین مشاور

 قدس نیرو
برق منطقه ای  شرکت

 هرمزگان
 تحویل دائم

31 
کیلوولت چشمه  63پست بی خط 2وتوسعه مین تجهیزاتأت

 سفیدو ماهیدشت
 کرمانشاه

 مهندسین مشاور

 موننکو
برق منطقه ای  شرکت

 غرب
 تحویل دائم

 استان قم کیلو ولت فوالد غرب آسیا 20/63احداث پست  32
 مهندسین مشاور

 منیران
فن گستر  شرکت

 پارس
 تحویل موقت

 سراوان کیلو ولت سوران سراوان 20/63احداث پست  33
 مهندسین مشاور

 منیران
برق منطقه ای  شرکت

 سیستان
 تحویل دائم

 بلوچستان کیلو ولت مچکورجکیگور 20/132احداث پست مدوالر  34
 مهندسین مشاور

 توس اشتات
برق منطقه ای  شرکت

 سیستان
 خاتمه یافته

 آذربایجان کیلو ولت در پست تقی دیزج 230فیدر خط  1توسعه  35
 مهندسین مشاور

 قدس نیرو
برق منطقه ای  شرکت

 آذربایجان
 تحویل دائم

 خراسان کیلوولت 20دستگاه برقگیر  350تأمین  36
 مهندسین مشاور

 منیران
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 خاتمه یافته

 باجگیران باجگیران  20/132احداث پست  37
 مشاورمهندسین 

 توس اشتات
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل دائم

 قاین کیلو ولت در پست قائنات 132توسعه یک فیدر خط  38
 مهندسین مشاور

 ثامن نیرو
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 تحویل دائم

39 
کیلو ولت 63فیدر 6کیلو ولت و 230فیدر 3مین تجهیزات أت

 سیستان وبلوچستان برق منطقه ای
 زاهدان

 مهندسین مشاور

 توس اشتات
برق منطقه ای  شرکت

 سیستان
 تحویل دائم

 خراسان کیلوولت و شمارنده 132گیر برق دستگاه  55خرید  40
 مهندسین مشاور

 منیران
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 خاتمه یافته
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 وضعیت پروژه كارفرما مشاور محل پروژه شرح پروژه ردیف

41 
 شمال شهرهای برق شرکت توزیع نیروی نظارت برقراردادهای

 خراسان

 خراسان

 شمالی
--- 

برق منطقه ای  شرکت

 خراسان

 خاتمه یافته

 

 

42 

مدیریت طرح پروژه تأمین برق خط انتقال آب از سد دوستی 

کیلومتر  150کیلوولت 132/ 6/6دستگاه پست  5احداث 

 شامل انتقال خط

 

 سرخس مشهد
 

--- 

 

برق منطقه ای  شرکت

 خراسان

 

 خاتمه یافته

 --- آذربایجان کیلوولت 400پروژه خطوط و پستهای  7مدیریت طرح  43
برق منطقه ای  شرکت

 آذربایجان
 خاتمه یافته

شرکت برق منطقه ای  --- آذربایجان کیلوولت 400پروژه خطوط و پستهای  5مدیریت طرح  44

 خاتمه یافته آذربایجان

 خاتمه یافته صانیر شرکت --- پاکستان و پیشنهاد فنی پست گوادر GISخدمات مهندسی  45

 --- زاهدان کیلوولت زاهدان 230راه اندازی راکتور نصب و  46
شرکت برق منطقه ای 

 خاتمه یافته سیستان

 --- نیک شهر افزایش ظرفیت پست نیکشهر 47
برق منطقه ای  شرکت

 سیستان
 خاتمه یافته

 --- خراسان مدیریت مصرف کارخانجات 48
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 خاتمه یافته

 --- خراسان انرژی کارخانجاتمدیریت مصرف  49
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 خاتمه یافته

 --- اسفراین طرح تأمین برق کارخانه اسید سیتریک 50
برق منطقه ای  شرکت

 خراسان
 خاتمه یافته

 پرکندآباد جمع آوری چاههای حوضه کشف رود )مشهد( 51
مهندسین مشاور 

 توس آب
 خاتمه یافته سازمان آب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


