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:انجام داده استکه شرکت فراکوهمهم فشار ضعیف هاي پروژهبرخی از فهرست 

اي و توزیعهاي برق منطقهشرکت
اي استان تهرانشرکت برق منطقهاي استان یزدشرکت برق منطقه
اي استان هرمزگانشرکت برق منطقهاي استان کرمانشرکت برق منطقه
اي استان فارست برق منطقهشرکاي استان اصفهانشرکت برق منطقه
اي استان آذربایجانشرکت برق منطقهاي باخترشرکت برق منطقه
اي استان خراسانشرکت برق منطقهاي استان مازندرانشرکت برق منطقه
اي استان گیالنشرکت برق منطقهاي استان سمنانشرکت برق منطقه
زوینشرکت توزیع برق استان قغرباي شرکت برق منطقه

شرکت توزیع برق استان بوشهرشرکت توزیع برق استان زنجان
خوزستاناستان سازمان آب و برق شرکت توزیع برق استان زاهدان

اي استان سیستان و بلوچستانشرکت برق منطقهسازمان توزیع آب و برق خوزستان
اناي استان خراسباشگاه برق منطقهواحد انفورماتیک برق استان خراسان

)اي تهرانتابلوسازي برق منطقه(نیرو شرکت ساختشرکت توزیع برق استان قم
شرکت توزیع برق خوزستان)اهواز(سازمان توسعۀ برق ایران 

شرکت توزیع برق تهران بزرگ
صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی

پتروشیمی امیرکبیرپتروشیمی تبریز
کرمانشاهپتروشیمی پتروشیمی خوزستان

هاي نفتیپروژة سکوهاي ژاکتپتروشیمی مشعلداران، کرمانشاه
)ساختمان مرکزي(صنایع نفت شرکت مهندسی و ساختمانی ایستگاه فرآورش و انتقال خطوط لولۀ گاز

)ناحیۀ یزد(شرکت نفت )پروژة اردبیل و پروژة سراب(شرکت ملی گاز 
نفت پارسپاالیشگاه تهران

)نمک زدائی مسجد سلیمان(کت الماتکو شرپتروشیمی شهید رسولی
)TEP(شرکت تبدیل انرژي پایا پتروشیمی مروارید

صنایع فلزي و فوالد
تنیدة سپاهانسیمذوب آهن اصفهان
فوالد خوزستانآبادمجتمع مس خاتون

فوالد خراسانفوالد مهریز
مس میدوكفوالد میانه
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)صنایع فوالد(شرکت سایا سازي کروماکارخانجات لوله
فوالد سدید کاوهفوالد سیادن

فوالد هرمزگانMMEشرکت مهندسی معادن و فلزات 
فوالد صباي خلیج فارسفوالد یزد

صنایع سیمان
سیمان کارون، اهوازسیمان سپاهان، اصفهان

سیمان ایالمسیمان شرق، بجنورد
سیمان بوشهرسیمان زنجان

سیمان آزادگان قشمن بهبهانسیما
سیمان دهلرانسیمان تهران
سیمان قائنسیمان ارومیه

سیمان خزرسیمان کردستان
سیمان شهرکردسیمان دلیجان

سیمان هگمتانسیمان الر
سیمان سردارسیمان باقران

سیمان گیالن سبزسیمان عمران انارك
سیمان ساوه

صنایع خودروسازي
ایران خودرووسازي کرمانصنایع خودر

شرکت سایپا دیزل)ساخت قطعات خودرو(شرکت شمیم پژوهش 
)ایران وانت(گروه بهمن )تولید کامیون و کامیونت(شرکت صنعتی خاور 

)ایدکو(خدمات ایرانیان هاي سنگین ایرانشرکت دیزل
هاي آب و فاضالبشرکت

شرکت آب و فاضالب استان گلستان)یطریهخانۀ شوش و قتصفیه(شرکت آب و فاضالب تهران 
شرکت آب و فاضالب استان خوزستانشرکت آب و فاضالب شهر ورامین

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب شهر سقز
خانۀ آب مراغهشرکت تصفیه)مازندران(تأسیسات جانبی سد استور 

هاي آب شهر صنعتی البرزچاه
صنایع عمومی

)سازندة گیربکس(کارخانۀ سهند دور )تولید کنندة آردواز(کارخانۀ ایران پرلیت 
بیوتیک سازي مازندرانکارخانجات آنتیکاشان-کارخانۀ آسفالت اتوبان قم
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کارخانۀ شکر شعیبیهکارخانجات شکر امیرکبیر
کارخانجات شکر دعبلکارخانۀ آرد خراسان

شرکت توسعۀ نیشکر و صنایع جانبیآالت نساجیکارخانجات شرکت سمن، ماشین
شرکت کویرتایر)تولیدکنندة وسایل کودك(شرکت توکا 
)هاي تصویريسازندة آیفون(الکترونیک شرکت تابان)تولیدکنندة آجر(سفالین شرکت عالی

شرکت طعام)تولیدکنندة پودر شیر خشک(پودر شرکت به
تولیدي دیبا پالستیکولیدي سهندشرکت ت

شرکت نساجی کردستانشرکت پارت کویر
بافتشرکت جامه)مصرفتولیدي المپ کم(صنایع مهتاب خراسان 

نخشرکت ریسشرکت فرش البرز
هاي صنعتی خوزستانشرکت شهرك)الستیک گلدستون(مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 

استاندارد و تحقیقات صنعتی زاهدانمؤسسۀ )تولید پوست(فر شرکت رخشان
فام جامشرکت مهطراحی مهندسی صنایع انرژيشرکت 
روغن نباتی جهانشرکت هاي آبیاريتولیدکنندة لولهIEMشرکت 

شرکت سلسلۀ آب حیات کرمانشرکت الیاف پروپیلن
شرکت شایا ایساتیس)پروژه کاشان(شرکت پارسیان 
(IGC)لی و پیمانکاري عمومی شرکت بین الملپارس کمپرسور

گروه صنعتی نداآلومیناي ایران
ها و مراکز درمانیبیمارستان

نیا، قمبیمارستان کامکار عرببیمارستان المرد
بیمارستان نبی اکرم زاهدانبیمارستان بندرعباس

بیمارستان شهید مفتحمرکز پزشکی کرمانشاه
)س(درمانگاه فاطمه زهرا 

اهنیروگاه
نیروگاه شازند اراكنیروگاه کازرون
نیروگاه شریعتی

ادارات
ادارة ثبت امالك خراسان)مرکز تجاري رودبار(شهرداري تهران 

)ایران(کتابخانۀ ملی تهران مخابرات استان قم
)ساختمان مرکزي(شرکت پست )ساختمان مرکزي(شرکت ساتکاپ 
)ساختمان اداري(انبازان استان خوزستان گروه ج)ساختمان مدیریت(شرکت مخابرات 



شرکت فراکوه

13914Versionفروردین آخرین روزآمد سازي  2.5

)بخش انفورماتیک میرداماد(برج اداري بانک مرکزي )پست اصلی توزیع(فرمانداري دشت آزادگان 
نهاد ریاست جمهوري)مجموعۀ تابلوهاي دیماند(هاي ملت اهواز بانک

مجتمع قضایی ایراندادگستري کل استان تهران
تري شهریاردادگساداره دارائی زنجان

شهرداري تهران
هاسازمان

)زرین خودرو اصفهان(سازمان صنایع دفاع )پروژة خجیر(سازمان صنایع دفاع 
)ع(سازمان عمران و توسعۀ حریم حرم امام رضا سازمان سنجش و آموزش کشور
سازمان همیاري شهرداري اهوازسازمان موتوري شهرداري مشهد

)ریاست جمهوري(سازمان ملی جوانان اهوازسازمان تعاونی روستایی 
سازمان جغرافیایی کشوريسازمان تأمین اجتماعی

هاها و برجساختمان
برج مهستانمجتمع مسکونی فردوس

برج مسکونی الهیهبرج مسکونی خیابان نفت
برج مسکونی آرمانبرج مسکونی سیمرغ

مجتمع مسکونی شنگرفبرج مسکونی قو
دانشگاه آزاد اسالمی رودهنسازي شوشپروژة خانه

دانشگاه آزاد اسالمی اهوازدانشگاه کرمان
هتل اوکسین اهوازالمللی هرمزهتل بین

مجتمع مسکونی سپند
هافرودگاه

المللی امام خمینیفرودگاه بینالمللی مهرآبادفرودگاه بین
فرودگاه ایالم

متفرقه
حسینیۀ جمارانانتشارات پادگان بالل حبشی

)ع(پادگان امام صادق مرکز خدمات دینی قم
المهدي33تیپ گروه موشکی پانزده خرداد

سردخانۀ آستان قدس رضويسردخانۀ شهید چمران
شرکت امیا پارسسردخانۀ زرین دشت
شرکت مشانیرشرکت ستبر گرانول

شرکت گسترش مولدشرکت گرایش برق و برودت
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شرکت گل بهارسپاهانشرکت صلصال سنگ 
شرکت کلوینشرکت لیوار

شرکت عرصه رسان شرقشرکت ساختمانی کوا
شرکت روشن توان بندرشرکت ریخته گري دقیق

سیم پیچی تالشالکتریکی رضا


