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شرکت بهساز نصر اهواز
(سهامی خاص)

BEHSAZ NASR
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بسمه تعالی

شرکت بهساز نصر اهواز در سال  7631به صورت حرفه ای و به منظور کاهش وابستگی و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا  ،کارخانه تولیدی خود
را در زمینه ساخت  ،نصب و راه اندازی تابلو های برقی فشار متوسط و ضعیف واقع در شهرک صنعتی شماره  2اهواز با  6333متر مربع
زمین و حدود  2333متر سوله و با استفاده از دستگاههای فوق تخصصی و با بهره گیری از حدود  03پرسنل فوق لیسانس و لیسانس و
دیپلم احداث نمود.
این شرکت با طراحی و ساخت انواع تابلو های برق فشار متوسط و ضعیف  ،توزیع و روشنایی  ،چه از نظر کیفی و چه از نظر امکانات جانبی
(ساخت بدنه تمام اتوماتیک تابلو  ) IPکه در حد باالترین استاندارد های جهانی می باشد توانسته نیاز سازمانهای صنعتی استان را برآورده
کرده و استان خوزستان را از این باب خودکفا کند.
این شرکت ب ا استفاده از کادر فنی مجرب و تکنسین ماهر توانسته تولیدات خود را در سطح استان به متقاضیان محترم ارائه نماید.

آدرس کارخانه:اهواز -شهرک صنعتی شماره  -2جاده اندیمشک -بلوار صنعت -خیابان تالش / 9شماره تماس  06133739243-33766169262:شماره فکس 33766169611 :
آدرس دفتر مرکزی :اهواز – خیابان طالقانی -بین مسلم و سعدی -خیابان عطارد -پشت حسینیه اعظم -پالک /67شماره تماس 06132229759- 33762223263-33762223123-33762223260:
ایمیل behsaznasrco@gmail.com:
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خط مشی

اصول مدیریت بر عملیات اجرایی شرکت بر این اساس است :
 -1تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف
 -2ارتباط روشن و شفاف با تمامی شرکتهای طرف قرارداد
 -3نظارت مستقیم و دائم بر روی کیفیت کارهای انجام شده در طی تمام مراحل تولید
 -4اجرا و تکمیل کار در زمان مقرر شده
ما به تمامی پروژه های خود افتخار می کنیم و این نتایج افتخار آمیز نتیجه همکاری با یک تیم از افراد باتجربه و
متخصص می باشد
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چشم انداز

ما در این مجموعه در تالش هستیم با ایجاد قیمت رقابتی و یک فضای همکاری مطمئن و سالم و انجام قرارداد در یک بازه زمانی معقول
فعالیت خود را در سطح استان گسترش دهیم.
در راستای تبدیل شدن به بزرگترین بنگاه اقتصادی در صنعت تابلو برق  ،شرکت بهساز نصر اهواز در نظر دارد تا سال  7633ظرفیت خود
را در مقایسه با سال  7696به  7/0برابر افزایش دهد.
این شرکت با دارا بودن پیشرفته ترین ماشین آالت در صنعت برق و با بهره گیری از مزایای منحصر به فرد استان خوزستان و بهره مندی
از سرمایه انسانی ارزشمند ،خود را نسبت به تامین انتظارات ذینفعان  ،تولید پایدار و ایمن  ،پذیرش مسئولیت های اجتماعی و بهبود محیط
زیست  ،متعهد می داند.
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مجوز های اخذ شده از طرف سازمانهای ذیربط بدین شرح می باشند:
 -7شرکت توانیر ( کشوری)
 -2شرکت توزیع برق اهواز و خوزستان
 -6انجمن صنفی تابلوسازان
 -6سازمان نوسازی مدارس
 -0مجتمع فوالدخوزستان
و ...........
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پروژه های
انجام شده

پروژه های انجام شده توسط این شرکت از سال  7612الی  7666تحت عنوان شرکت هادی نور از سال  7669تحت عنوان
شرکت بهساز نصر اهواز بالغ بر دهها پروژه تولیدی ساخت و احداث می باشد که برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر می
باشد :
ساخت تابلو های برق  ،کابل کشی و چراغ
های روشنایی پارک  24هکتاری کیانپارس

بزرگترین پارک شهر اهواز و دارای  23دستگاه
تابلو برق دیماند و توزیع و  7033عدد پایه برق

اهواز

روشنایی در ارتفاع های مختلف

کارفرما

شهرداری اهواز

س
8811

تاریخ

............................................................................................................................................................................................................................
ساخت تابلو پست فشار متوسط
33KW

ساخت تابلو پست فشار متوسط سه سلوله
33KW

کارفرما

شرکت نوید دانه کاال

تاریخ

سال 69

آدرس کارخانه:اهواز -شهرک صنعتی شماره  -2جاده اندیمشک -بلوار صنعت -خیابان تالش / 9شماره تماس 06133739243 -33766169262:شماره فکس 33766169611 :
آدرس دفتر مرکزی :اهواز – خیابان طالقانی -بین مسلم و سعدی -خیابان عطارد -پشت حسینیه اعظم -پالک /67شماره تماس 33762229109:– 33762223263-33762223123-33762223260:
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تعمیرات اساسی تابلو های برق و الکترو
پمپ های ایستگاه پمپاژ اوان  8و 4
سازمان آب و برق خوزستان

کارفرما

تاریخ

شامل تابلو های فشار متوسط و ضعیف و توزیع و MCC

 -8ت

سال  12تا 18

ع
م

.................................................................................. ............................................................................................................................. ......
ی

ر ساخت و نصب و راه اندازی تابلو های برق
ا ایستگاه های پمپاژ زمزم  8و 4
ت

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان
ا

شامل تابلو های فشار متوسط و ضعیف و توزیع و MCC

س

تاریخ

ا
س

سال  24تا 14

ی
ت
ا
ب
ل
و
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ساخت تابلو های برق ایستگاه پمپاژ آب رسانی
مارد خرمشهر

شامل تابلو های فشار متوسط و ضعیف و
توزیع و MCC

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

تاریخ

8818

-8
.............................................................................................................................................................................................................................
ساخت تابلو های برق  ،کابل کشی و راه اندازی

تصفیه خانه آب کلیه روستاهای مسیر

تصفیه آب شهید الماسی

اهواز  -رامهرمز
کارفرما

شرکت آب و فاضالب روستایی

تاریخ

8812

شامل تابلو های فشار متوسط و ضعیف و توزیع و MCC
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ساخت تابلو های برق ایستگاه پمپاژ آب
چم خلف عیسی ماهشهر

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

تاریخ

8815

تابلو های فشار متوسط و ضعیف و توزیع و MCC

ساخت تابلو های برق الکترو پمپهای راه انداز
 9/8کیلوولت تصفیه خانه آب غرب اهواز
ا

کارفرما

تاریخ

اهواز

سازمان آب و فاضالب اهواز

8861

تابلو های راه انداز ولتاژ متوسط
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و ساخت و نصب و راه اندازی تابلو های برق و سیستم برقی استخر  ،کتابخانه ،
مسجد  ،سالن ورزشی ،مهندسی عمومی ،معاونت برقی  ،معاونت آب  ،انبار های مرکزی ،ساختمان مدیریت نیروگاههای
برق آبی  ،مجموعه فرهنگی  ،مرکز پزشکی ساختمان حمل و نقل و  ، ....ساختمان آب و برق خوزستان و دهها پروژه
دیگر
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اطالعات
شرکت
نام شرکت :بهساز نصر اهواز
شماره ثبت 9662:
تاریخ تاسیس شرکت 7611/9/6:
آدرس دفتر مرکزی  :اهواز  /خیابان طالقانی  /بین مسلم و سعدی  /خیابان عطارد /پشت حسیینه اعظم  /پالک 67
شماره تماس 06132229759/33766663123/33762223260:
آدرس کارخانه :اهواز  /شهرک صنعتی شماره  /2بلوار صنعت  /خیابان تالش 9
شماره تماس 06133739243/33766169262:

آدرس ایمیل www.behsaznasrco@gmail.com:
موضوع فعالیت :تولید و مونتاژ تابلو های برق فشار ضعیف و قوی  /تولید سینی کابل
تعداد کارکنان شرکت  26:نفر
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