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گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره
جناب آقاي  علیرضا  شیرانی

مدیرعامل محترم شرکت موننکو ایران
شماره ثبت : 17087

شناسه ملی 10100604483
با استناد به مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/4/23 هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایط الزم و تایید صالحیت آن شرکت 
در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صالحیت آن شرکت براي انجام خدمات مشاوره به شــــرح زیر اعالم 

می گردد.
با تعداد 6 کار مجاز تخصص انتقال نیرو پایه 1
با تعداد 6 کار مجاز تخصص توزیع نیرو پایه 1
با تعداد 6 کار مجاز تخصص تولید نیرو پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز تخصص بازرسی فنی پایه 3
با تعداد 6 کار مجاز تخصص تاسیسات، برق و مکانیک پایه 1
با تعداد 6 کار مجاز تخصص سازه پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز تخصص خطوط انتقال نفت و گاز پایه 3
با تعداد 6 کار مجاز تخصص واحدھای پاالیشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز تخصص آماده سازی و بھره برداری معدن پایه 3
با تعداد 5 کار مجاز تخصص پی جویی و اکتشاف معدن پایه 2
با تعداد 6 کار مجاز تخصص انتقال(مایکروویو، ماھواره، فیبر نوری، کابل و دیتا) پایه 1
با تعداد 6 کار مجاز تخصص طرح ھای جامع ارتباطات و فناوری اطالعات پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز تخصص انرژی تجدید پذیر پایه 3
با تعداد 4 کار مجاز تخصص بھینھ سازی انرژی پایه 3
با تعداد 6 کار مجاز تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیرو پایه 1
با تعداد 4 کار مجاز تخصص تاسیسات  آب و فاضالب پایه 3
با تعداد 4 کار مجاز تخصص فرودگاه ھا پایه 3
با تعداد 6 کار مجاز تخصص راه آھن پایه 1
با تعداد 5 کار مجاز تخصص ساختمانھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی  پایه 2

رعایت مفاد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1387/11/17 ، آیین نامه هاي اجرایی مربوطه و ظرفیت کاري مجاز در زمان ارجـاع 
کار توسط آن شرکت ضروري است.

1236207 شماره:
1396/04/03 تاریخ:

پیوست:



شرکت «گروه مپنا» سهامدار عمده (22/95درصد) این شرکت می باشد و همچنین رعایت تبصره هاي (1) و (2) بند «ت» ماده (3) آیین نامه اجرایی 
بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات توسط آن شرکت الزامی است.

این شرکت با شرکت «مشاوران انرژي تهران» داراي سهامدار مشترك و با شرکت هاي «احداث و توسعه نیروگاه هاي مپنا(توسعه یک)» و «نیر 
پارس» داراي هیات مدیره مشترك است. 

غالمحسین  حمزه مصطفوي
رییس امور نظام فنی و اجرایی

این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1396/10/15 معتبر می باشد.
هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظرف سه ماه در •

سامانه ساجات (http://sajat.mporg.ir) ثبت شود.
هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت هاي جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه سـاجات ثبت •

شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد و آزادسازي ظرفیت منظور شود.
در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطالعات موجود در پایگاه http://sajar.mporg.ir، اطالعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.


