
فعالیت زمینهسایت وب آدرسشرکت نامردیف

آبیاري ونوارهاي فاضالبي ودوجداره تکجداره اتیلن پلي هاي لوله انواع تولیدspkc.co.irکامور پالستیک صنایع شرکت1

UPVC اتصاالت و لوله تولیدwww.yazdpoolica.comپولیکا یزد صنایع تولیدي2

www.irandrip.comدریپ ایران صنعتي گروه3
 و آبرساني تجهیزات فاضالبي، اتیلن پلي اتصاالت و لوله فروش و تولید

آبیاري سیستمهاي

پمپ دوزینگ و کش غلیظ هاي پمپ ساختwww.bohlulpumps.comبهلول پمپ4

www.absaransanat.irپارسیان صنعت آبساران5
 كمربندهاي و كلكتور. آب انشعاب كامل كیت.  فاضالب و آب اتصاالت تولید

چدني هاي دریچه.  چدني

فاضالبي و رساني آّب پلیمري و چدني اتصاالت کلیه کننده تولیدWWW.patil mashhad.comنوآور مشهد پاتیل6

www.pvciran.comایران سي وي پي صنایع شرکت7
-  مخابراتي-  فاضالبي-  آبرساني سي وي پي یو اتصاالت و لوله کننده تولید

مختلف کاري هاي فشار در برقي

www.aticer.comسر آتي8
 دوربین و کش کف پمپهاي ، انسداد هاي توپي ، جت واتر دستگاههاي کننده تولید

فاضالب هاي شبکه بازرسي هاي

www.abafshan.irافشان آب پمپ الکترو9

 هاي پمپ قوي، فشار هاي پمپ فرایندي، سانتریفیوژ هاي پمپ انواع کننده تولید

 و دریا آب هاي پمپ نشاني، آتش و رساني آب هاي پمپ بوستر کیس، اسپلیت

.خاص هاي پمپ همچنین

کابل و سیم کننده تولید(سیمندکابل)پارس الکتریک آروین10

فاضالب و آب فشار تحت فوالدي و چدني اتصاالت فروش و تولیداتصال میراب11

اتیلن پلي و پلیکا اتصاالت و لوله تولیدwww.lsr.co.irرزاقي سازان لوله شرکت12

صنعتي کامپوزیتي قطعات-  فشار تحت مخازن-  یکپارچه هاي راهکارwww.farapox-shiraz.comشیراز فراپاکس شرکت13

بار 25 الي 4 فشار و میلیمتر1200 تا 16 سایز از u-pvc اتصاالت و لوله تولیدwww.vinoplastic.comپالستیک وینو14

www.momtazpump.comپمپ ممتاز15
هالوشفت هاي الکتروموتور کننده تولید-  عمودي هاي پمپ انواع کننده تولید -  

حفاري صنعت تجهیزات کننده تولید-  عمودي

www.akpipe.comکاوان آریا تولیدي شرکتهاي گروه16
 تونل-  فایبرگالس مخازن ،pprc ، فیت پوش ، پي آر جي هاي لوله انواع تولید

جداره دو شیشه ، فایبرگالس پنجره و درب ، چاهي جدار هاي لوله ، انرژي

صنعتي پذیر انعطاف اتصاالت انواع کننده تولید و طراحwww.iivco.orgایران صنعتي ارتعاشات17

اسپیرال فوالدي هاي لوله تولیدwww.qomrolling.comقم قائم لوله نورد18

فاضالب و آب انشعاب هاي کیت انواع کننده تولید و طراحwww.Talayehind.comطالیه صنعتي مجتمع19

www.vogelsang.infoپارسیان فوگلزانگ20
 و ها کن خرد انواع و ( lobe pumps) مثبت جابجاي پمپهاي کننده تولید

. المان کشور از فاضالبي تجهیزات

www.apcotec.irپاالیش آویژه شرکت21

 از اعم کن شیرین آب سیستمهاي نصب و اجرا مشاوره و ساخت و طراحي

 سیستمهاي نصب و اجرا مشاوره و ساخت و طراحي. خاص آبهاي و دریایي

 صادرات و واردات و فروش و خرید و... و غذایي صنایع مایعات انواع تصفیه

. مجاز کاالهاي کلیه خارجي و داخلي

آب تسویهفناوري سعه تو و تحقیق22

پالستیکي و الستیکي قطعات تولیدwww.nikandisheh.comبسپار اندیشه نیک23

24
 پلي اتصاالت و لوله تولیدي شرکت

سمنان اتیلن
www.semnanpe.com

 و رساني گاز ، آبرساني ، آبیاري مصارف جهت اتیلن پلي اتصاالت و لوله تولید

فاضالب

اتیلن پلي محصوالت کلیه تولیدکنندهwww.iranpash.irپاش ایران25

متر میلي 315 تا 16 سایز اتیلن پلي هاي لوله تولیدwww.namirapipe.comالبرز پلیمر مانا-  نامیرا26

www.ilia81.comایلیا صنعت توسعه پیشتازان27
 فیداکتور، پرکلرین، و پک و الکترولیت پلي و آهک فیدرهاي پمپ، دوزینگ

پودري تزریق هاي سیستم ، الکترولیت پلي واحد

www.fsst.irصانعي صنعت فوالد28

 بازرگاني مجاز کاالهاي کلیه وصادرات وفروش،واردات پمپ،خرید انواع تولید

 واردات ، وابسته وتجهیزات پمپ والکترو موتور الکترو ، لوله انواع بویژه

مربوطه پیمانکاري کارهاي اجراي آالت ماشین

www.ebara.irابارا پمپ صنایع شرکت29

 مورد(استیل و چدني)شناور-کش لجن-سانتریفیوژ هاي پمپ الکترو انواع تامین

 فاضالب،آبیاري،آبرساني،کشاورزي،صنایع و آب صنایع نیاز

گاز،پتروشیمي و بخار،نفت داروئي،تاسیسات،دیگهاي و غذایي،صنعتي،شیمیایي

پلیمري اتصاالت و شیرآالت تولید و طراحيwww.parskhavar.comخاور پارس30

آب و گاز و نفت هاي لوله عایق مصالح تولیدwww.tanguiran.comتانگیران31

...و پمپ- گیربکس- موتور- پکینگ انواع کننده تولیدwww.beniz.irآریابنیز32

.فوالدي هاي سازه مقاطع و نفت،گاز،آب هاي لوله تولید کارخانجاتwww.kalup.irکالوپ33

اتیلن پلي اتصاالت و اتیلن پلي جوش هاي دستگاه تولیدتوانگر صنعتي تولیدي34



www.polymerpouya.comپویا پلیمر گسترش عمران35

لوله جوش دستگاههاي وتولید تامین- 2 اتیلن پلي اتصاالت و لوله وتولید تامین -1  

آب لوله خطوط به مربوط تجهیزات وتولید تامین- 3 جانبي لوازم ، اتیلن پلي هاي  

مکش خود هاي پمپ و جت واتر دستگاههاي ساخت- 4 رساني وگاز فاضالب ،  

( نشان آتش و فاضالب ، آب در کاربرد)( پي اس

36ABAonewww.abaone.irسبز فضاي و فاضالب و آب اتصاالت و لوله ، فشار تحت آبیاري تجهیزات تولید

بهسازآب37

معکوس اسمز روش به صنعتي و خانگي آب تصفیه هاي دستگاه انواع ارائه *  

* خنثي ، اسکاالنت آنتي ، ممبران شستشوي قلیایي و اسید:  شیمیایي مواد تولید  ، 

و(1033اسید)دیسکیلر ، ویژه اسید DM * خانگي هاي کن شیرین آب ساخت  

س* ها خانواده عروقي و قلبي هاي بیماري از جلوگیري جهت

www.takabplast.comدماوند اتصال تکاب شرکت38
 و فلنجدار فیوژن، ،الکترو فیوژن بات) اتیلن پلي اتصاالت و لوله کننده تولید

(خاص اتصاالت

اتیلن پلي هاي منهول کننده تولیدwww.kspcor.comپاسارگاد صنعت کیان39

آبیاري و آب تجهیزات تولیدwww.payabaspar.comآریا بسپار پایا40

الیه دو و الیه تک اتیلن پلي اتصاالت و لوله کننده تولیدwww.valapolymer.comنوین پلیمر واال صنایع شرکت41

www.gostareshplastic.comپالستیک گسترش42
 مصارف جهت میلیمتر 2000الي 16 سایز از اتیلن پلي هاي لوله انواع تولید

.گازرساني و فشار تحت آبیاري و فاضالبي هاي شبكه آبرساني،

WWW.EISECO.COMالکتریک ایستا ایمن43
 سانتیمتر 60 منهول دریچه- فاضالبي انشعابي دریچه-کامپوزیتي آب مخزن

فاضالبي

گالوانیزه کاروگیت لوله تولید اتیلن پلي جداره دو لوله تولیدwww.neshagostar.comپردیس نشاگستر44

www.thermoplastcompany.comترموپالست45

-  فاضالب-  آب مصارف جهت UPVC اتصاالت و لوله انواع کننده تولید

 در سوئیس LEISTER کمپاني انحصاري نماینده مخابرات و چاه جداره-  ساختمان

گرم هواي بوسیله پالستیک جوش دستگاههاي کننده تولید-  ایران

www.abhayatkala.comرود پلي-  كاال حیات آب شركت46
 و سي وي پي پروپیلن، پلي اتیلن، پلي اتصاالت و لوله انواع کننده کننده تولید

فاضالبي و آبرساني هاي پروژه تجهیزات کننده تامین

www.abt-pipe.comتوسعه بسپار آبان47

 ،آبیاري(دار کورتیوب و کاروگیت)دوجداره و جداره تک اتیلن پلي هاي تولیدلوله

 وبدون بافیلترمصنوعي زهکش هاي لوله)سي وي ،پي(هیدروفلوم)تاشو

بتني هاي وسازه لوله پالستیکي،انواع هاي تزریقي،کیسه پالستیکي ،قطعات(آن

سیاالت کنترل و پنوماتیک قطعاتWWW.BADRAN-CO.COMبادران48

www.parsvacuum.comپارس واکیوم صنایع49

 گاز و هوا بلوئرهاي-2 مــایــع رینگ دوراني واكیوم پمپهاي-1: انواع تولیدكننده

 کمپرسورهاي-4 روغن تزریق با اسکرو هوا هاي کمپرسور-3 غلطكي دوراني

 پمپ-6 اسکرو تبریدي گاز کمپرسورهاي-5 روغن از عاري اسکرو گاز و هوا

سانتریفیوژ بلوئرهاي توربو-7 اي تیغه واکیوم هاي

فاضالب و آب تصفیه دستگاه ساخت و طراحيwww.abnoos-p.comپاالیش آبنوس50

آب ازن51
 و صنعتي فاضالبهاي تصفیه- صنعتي ژنراتور ازن دستگاههاي کننده تولید

-شکر کارخانجات در رنگبري- گندزدایي بو حذف- بهداشتي

www.absun.irپاالیش آبسان مهندسي فني شرکت52
 و آب تصفیه تجهیزات کلیه راهبري و اندازي راه ، نصب ، ساخت ، طراحي

پمپاژ ایستگاه فاضالب، آوري جمع هاي شبکه آب، انتقال خطوط فاضالب،

شیرآالت و اتصاالت تامین استیل استنلس و استیل كربن فلنج تولید-استیل سفیر53

فاضالب و آب تصفیه هاي سیستم ساخت و فاضالب و آب تجهیزات وارداتwww.abrop.ir www.abrop.comپایدار پاالیش رو آب54

www.asicoeng.comایرانیان سپهر آرمان مهندسي55

 هواده بهداشتي، و صنعتي فاضالب تصفیه کامپوزیتي هاي پکیج کننده تولید

 ممبراني و چمبر فیلترپرس (مدیا) پکینگ میکسر، انواع کند، و تند دور سطحي

فاضالب و آب هاي خانه تصفیه تجهیزات سایر و

تصفیه تجهیزات و مواد و فعال کربن تامین و تولیدpalasanat.irپژوه صنعت پاال56

شیمیایي مواد کننده تولید و (R.O) صنعتي آب تصفیه هاي دستگاه ساختwww.wti-ir.comایران صنعتي و شهري آب تکنولوژي57

صنعتي و خانگي آب تصفیه هاي فیلتر انواع کننده تولید تنها و اولینwww.sou-filter.comسوفیلتر صنعتي گروه58

اتیلن پلي هاي کیسه در مایعات بندي بسته دستگاه ساختwww.hokamai.comحکمائي سازي ماشین59

www.fsmahab.comمهاب سازان فرآیند60
 به مربوط تجهیزات تامین و آب پاالیش پروژههاي اجراي و ساخت و طراحي

آب استریلیزاسیون و پاالیش سیستمهاي انواع

www.jarfab.comنیرو آب ژرف61
 فاضالب و آب پیشرفته و متعارف تصفیه سیستمهاي انواع اجراي و طراحي

... . و گندزدایي سیستمهاي غشایي، بیوراکتور معکوس، اسمز سیستمهاي: شامل

زدایي رسوب و آب صنعتwww.greenpower.irسبز انرژي پایا نیروگاهي صنایع62



www.skclamp.comیزد كویر كاران سیال63
 و نفت و آب صنعت در مانشون آببند و تعمیراتي و گیر انشعاب كلمپ كننده تولید

پتروشیمي

آب ضدعفوني و تصفیه هاي سیستمwww.osmahab.comمهاب سازان عمران64

صنعتي شیرآالت کننده تولیدwww.farabvalve.comفارآب65

خانگي آب تصفیه دستگاه پخش و تولیدwww.masoumi.coمعصومي آریاصنعت شرکت66

cheminject.comکیمیا پارس هیدرو67
 مواد تزریق هاي سیستم و صنعتي فاضالب و آب تصفیه هاي سیستم تولید

شیمیایي

کلر گاز مخازن و فاضالب و آب تجهیزات کننده تولیدwww.parspardazchlor.comکلر پرداز پارس68

www.nirouchlor.comنیروکلر69
 آب ، کلرورفریک ، پرکلرین ، کلرمایع:  شامل آن مشتقات و کلر کننده تولید

... و (MCA) اسید استیک کلرو مونو ، پرک سود ، اسیدکلریدریک ، ژاول

-سهند شیمي شهاب شرکت70

 و شهري-  آب تصفیه تجهیزات نصب و تهیه ، ساخت طراحي و مشاوره

 هاي سیستم و بویلرها سرویس و مشاوره (شني فیلتر و گیر سختي)صنعتي

حرارتي

پرس اسکرو و پرس فیلتر سیستم اجراي و طراحي،ساختwww.pooyafilter.comسپاهان کوه برش71

www.parsadin.comپلیمر صنعت پیشرو پارسیان72
 ساخت و طراحي پساب، و آب تصفیه براي اولترافیلتراسیون هاي ماژول ساخت

غشایي تصفیه هاي سامانه

آب تصفیه و آب پمپwww.Abarpump.irآویژه رود ارس73

صنعتي هاي پساب و آب تصفیه به مربوط تچهیزات و شیمیایي موادwww.watertekno.comگیري رسوب شركت74

آب تصفیه تجهیزاتwww.abgoon.netسعدي صنعت آبگون75

www.tavazonfarab.comفراب توازن شرکت76

- فاضالب و آب تصفیه هاي سیستم اندازي راه و نصب ساخت، تامین، طراحي،

 و پروسس آبهاي و دریا آبهاي براي بخصوص) کن شیرین آب دستگاههاي

Recycling) - فیلتراسیون سیستمهاي- فرابنفش سیستمهاي- زني ازن سیستمهاي 

(UF, MBR ,…)- ممبران پرشروسل،) کن شیرین آب یدکي قطعات تامین

آن مشتقات و کلر تولیدwww.chlorpars.comکلرپارس77

www.pakan-sanat.comمجد صنعت پاکان78
 اختراع ثبت دارنده (تانک ایمهاف) فاضالب تصفیه سامانه انحصاري کننده تولید

بودن انحصاري و 39362

فشار تحت منبع و پکیج قطعات آب تصفیه دستگاه قطعات تولیدwww.pakabfaraz.comصنعت فراز پاکاب79

www.abvaomran.comایران عمران و آب صنایع80

 سایزهاي در وکیوم هاي یونیت و هوا بلوئرهاي تولید و ساخت و طراحي

 و طراحي فاضالب، هاي پکیج و ها خانه تصفیه هاي پروژه اجراي مختلف،

 ها کمپرسورخانه صوتي ایزوالسیون گیرها، سختي و شني فیلتر مخازن ساخت

سا و طراحي قدرت، انتقال هاي سیستم ساخت و طراحي ها، روم بلوئر و

شیمیایي مواد تولید و فاضالب و آب تصفیهWWW.karizab.comکاریزاب81

www.pumpiran.comپمپیران صنایع شرکت82

 ، عمیق چاه شناور پمپ ، عمیق چاه شناور الكتروموتورهاي انواع كننده تولید

 گریز پمپ ، زیاد آبدهي با مركز از گریز پمپ ، فشارقوي پمپ ، مكشه دو پمپ

 پمپ ، مخزني شناور پمپ ، كش گل مركز گریزاز پمپ ، افقي مركز از

بویل و داغ روغن پمپهاي ، API610 نفتي پمپهاي ، فرایندي

سفارشي پمپهاي ،سفارشي انرژي ، ،نفت آب صنایع پمپهاي سازندهwww.navidsahand.comسهند نوید سازي پمپ83

فاضالب خانه تسویه و کن شیرین اب تجهیزات ساخت و طراحيwww.pactparsab.comطراحان کام آب پارس84

www.paa-co.comآرا ابزار پایدار85
 تأمین جهت خارجي شرکتهاي نماینده و مهندسي طراحي بازرگاني و مهندسي

... و دقیق ابزار ، آالت شیر

صنعتي اتصاالت و شیرآالت تولیدwww.mehrabvalve.irمهراب صنعتي شیرآالت86

پلیمري اتصاالت و لوله کننده تولیدwww.danizpipe.comمشهد سوسوز شرکت87

www.nova-part.comپارت نوا دوار تجهیزات88

 هاي سیستم و (اي لوله ، دیسکي) هوادهي دیفیوزرهاي: - انواع کننده تامین

Aeration - و کن شیرین آب هاي پروژه جهت دریا آب انتقال هاي پمپ 

- کنترل و گیري اندازه وتجهیزات اتصاالت ، دوزینگ هاي پمپ -RO واحدهاي

میکسر و مستغرق هاي پمپ - Mag- Drive شیمیایي هاي پمپ

اتیلن پلي, pvc-u اتصاالت و لوله کننده تولیدwww.syp.irخادمي گستر لوله89

aابتکارایرانیان پارسه صنعت90
 دوال و تکال منجیددار واشر استیل استنلس و فوالدي مهره و پیچ تولید و تهیه

چدي و فوالدي اتصاالت و شیرآالت ملزومات و قطعات تامین

www.atmehr.comمهر طلوع آبرسان شرکت91
 وانواع ،شیرآالت فشارآبرساني تحت وفوالدي چدني اتصاالت انواع تولیدکننده

......و بیلت میلگرد نبشي ، دریچه

گیر ضربه تانکهاي ساخت و طراحيwww.sarinfelez.irفلز سرین92

کامپوزیت منهول درپچه تولیدwww.absanatco.comتهران صنعت آب93

شناور موتور و الکتروپمپ کننده تولیدwww.soularpump.comتبریز سوالرپمپ94

www.tehranazud.irازود تهران مهندسي شرکت95
 لوله) اي قطره ابیاري سیستمهاي و دستي و اتوماتیک شستشوي سیستمهاامکان

با توري و دیسکي فیلتراسون ي(چکاندار قطره هاي



فلنج و (برنز-  چدني) صنعتي شیرآالت انواع کننده تولیدwww.vogiran.comهمتا بي-  ایران وگ96

مختلف صنایع تجهیزات روي بر نصب قابل عملگر انواع مونتاژ و تولیدWWW.ITG-CO.IRایرانیان گشتاور مولد97

صنعتي شیرآالت تولید و طراحيwww.mechanicab.comآب مكانیك98

فشار تحت صنعتي اتصاالت و شیرآالت انواع کننده تولیدnahrab.netاشتهارد گستر نهرآب99

مربوطه تجهیزات و صنعتي شیرهاي کننده تولیدwww.mirab-valves.comمیراب100

www.denasanaat.comصنعت دنا صنعتي تولیدي مجتمع101

 جداره تک اتیلن پلي و آبرساني(PE-GF ) کامپوزیتي هاي لوله کننده تولید اولین

 اولین: الف•  کشور سطح در بار 30 تا فشار تحت میلیمتر 4000 سایز تا

•  ایران در دریایي هاي پروژه جهت دوجداره و جداره تک هاي لوله تولیدکننده

مصار براي فشار تحت جداره تک اتیلن پلي لوله: ب

میلیمتر2000 الي 100 سایز از نشکن چدن شیرآالت و اتصاالت ، لوله تولیدwww.lmico.netایران سازي ماشین و لوله102

اتیلن پلي منهول و کورتیوب و کاروگیت اتیلن پلي دوجداره هاي لوله تولیدwww.saadattawan.comبسپار توان سعادت103

متعلقات و فوالدي اتصاالت و صنعتي شیرآالت تولیدwww.forgingco.comفورجینگ صنعتي و تولیدي واحد104

کشاورزي و خانگي آب کنتور انواع تولیدwww.niktaraz.comیزد تراز نیک کنتورسازي شرکت105

www.nano.irنانو فناوري توسعه ستاد106

رفع کشور، ملي هاي اولویت و حرکت مسیر تعیین ستاد، این اصلي وظیفة :  

) اجرایي بخشهاي به خدمترساني و اجرا زمان در موانع دولتي و خصوصي ) 

از تا کوشد مي نانو فناوري توسعه ویژة ستاد. ميباشد نانو فناوري توسعة براي  

و بازار ایجاد تسهیالت، ارائة چشماندازسازي، طریق

www.fap-company.comپرداز ارقام فرآیند107

 و فلزي یاب لوله ) سطحي زیر ساز آشکار هاي دستگاه کننده تامین و کننده تولید

 کشف,  یاب نشت, الکترونیکي مارکریاب و مارکر,  یاب دریچه,  فلزي غیر

(...و مجاز غیر انشعابات

www.msarian.co.irآرین صنعت ماورا شرکت108
-  مغناطیسي الکترو-  التراسونیک فلومتر دقیق ابزار تجهیزات تولید و تامین

GSM/GPRS-  دیتاالگر-  سنج ارتفاع

فاضالب و آب آنالین پایش فاضالب و آب آناالیزرهاي و دقیق ابزار تجهزاتwww.takab-control.comتجهیز کنترل تکاب109

سحاب روشن بازرگاني110
 فاضالب و آب صنعت با مرتبط تجهیزات کلیه اندازي راه و نصب واردات،

... و سطحي،دیفیوزر هوادهي فیلتر، دیسک لجن، از آبگیري هاي دستگاه مانند

www.maharsang.comسنگ مهار پارسیان111
 با زیرزمني فضاهاي و عمیق نیمه و عمیق گودهاي زهکشي و ایزوالسیون

ژئوسنتتیک مصالح از استفاده

الکترومغناطیسي کنتور تولیدwww-iranmadar.comمدار ایران112

گاز و نفت و فاضالب و آب تجهیزات ساخت و طراحيwww.ftaco.netآبانگان تجهیز فرآیند113

www.iecco.irایران انرژي کنترل شرکت114
- تله هاي پروژه مشاور و مجري- دقیق ابزار و متري تله تجهیزات کننده تولید  

متري

WWW.GSS.CO.IRشمشال صنعت گسترش تولیدي شرکت115

 و آبیاري کشاورزي- صنعتي- خانگي مصارف براي آب کنتور انواع تولید

 خشک جت مولتي کنتورهاي انواع شامل شرکت این تولیدات فرعي انشعابات

 پیستوني آپارتماني، جت، سینگل ،(مخصوص مایع با شده پر) خشک نیمه–

 هاي مجتمع کاربردهاي با ،(حجمي) حجیم کنتورهاي خشک، نیمه و خشک

مسکو

www.padyab.comتجهیز پادیاب116

 سنجي سطح و سنجي دبي تجهیزات فاضالب و آب کیفي پارامترهاي آنالین پایش

 آبهاي مانیتورینگ خودکار هوشمند برداري نمونه تجهیزات التراسونیک

 پدافند و بحران مدیریت دور راه از کنترل و متري تله سطحي و زیرزمیني

غیرعامل

بتني هاي سازه بندي آب هاي سیستم ، ساختمان صنعت شیمیایي مواد تولیدwww.sarapush.comسراپوش117

فلزي و بتني سطوح آببندي و پیمانکاريwww.shimiyabeton.comکاسپین شیمیابتن118

آب پایه اکریلیک هاي رزین کننده تولیدwww.simabresin.comرزین سیماب119

برق و آب هوشمند کنتور انحصاري کننده تولیدwww.rsa.co.irاندیشه سپهر رهروان120

www.sanaf.comصناف الکترونیک صنایع121
 ، اتصاالت و لوله کیفیت کنترل آزمایشگاه تست هاي دستگاه ساخت و طراحي

اداري اتوماسیون و دقیق ابزار

www.capco.co.ir( کپکو ) تولید همگرایان122
-  سي وي پي واتراستاپهاي کننده تولید-  بتن شیمیایي مواد و افزودني کننده تولید

پالستیکي اسپیسرهاي کننده تولید

دقیق ابزار و گیري اندازه هاي دستگاه و صنعتي هاي کنترلر کننده تولیدwww.sanatandisheh.irاندیشه صنعت بهجو123

www.lar-co.irالر مشاور مهندسین124

 سازنـده و طراح شركتهـاي بزرگتـرین از یكي الر مشـاور مهندسیـن شركت

 فاضالب انتقال و آبرساني تونلهاي آبي برق نیروگاههاي و سد هاي درزمینه

 و نیروگـاه مغار و زیرزمینـي بزرگ هاي سازه سازي، راه تونلهاي و شهري

.باشد مي شهري تاسیسات تونلهاي

فاضالب و آب هاي پمپ انواع سازندهwww.farisintl.comالملل بین فریس125

www.farassan.irفراسان صنعتي و تولیدي شركت126
 Uni:  انواع در فراتك تجاري نام با گالس فایبر اتصاالت و لوله كننده تولید

Axial Bi Axial Fire Retardant Anti Static Pipe jack



انرژي و آب هاي طرحwww.farab.comفراب127

WWW.IWPCO.IRایران نیروي و آب منابع توسعه128
 انرژي تولید و آب انتقال و تأمین هاي پروژه و ها طرح تكمیل و توسعه ایجاد،

آبي ق بر

تهران استان فاضالب و آب شرکت129

جمع با مرتبط وتاسیسات شهري آب توزیع ایجادتاسیسات شركت این وظیفه :  

آب توزیع و تامین تاسیسات از برداري وبهره فاضالب وتصفیه آوري،انتقال  

فاضالب تصفیه و آوري،انتقال جمع به مربوط تاسیسات و شهري

www.kayson-ir.comکیسون130

 مالي تأمین و ها¬پروژه مالي¬ تامین ، پروژه مدیریت ساخت، تدارك، مهندسي،

 عنوان به اقتصادي طرحهاي فروش و اجرا طراحي، جهت سرمایهگذاري و

 ساختمان، و سیویل مسكن، صنعت، و گاز و نفت حوزههاي در عمومي، پیمانكار

د بازارهاي در ریلي، نقل و حمل سیستمهاي و فاضالب و آب

اتیلن پلي اتصاالت و لوله تولیدwww.ab-hayat.comحیات آب صنعتي گروه131

صنعتي شیرآالت تولیدwww.haftometir.irاصفهان تیر هفتم صنایع132

فاضالب و آب آنالیز تجهیزات ارائهwww.mehrgan-sanat.comآب صنعت مهرگان133

www.exirtejarat.comتجارت اکسیر شرکت134

- شیمیایي مواد تزریق واحدهاي نصب و طراحي-  کلرزن سیستمهاي انواع

 دور راه از اطالعات ارسال هاي سیستم کیفیت کنترل پایش online سیستمهاي

 SMS ,GPRS بوسیله دور راه از مایع و گازي کلرزني کنترل سامانه و

سیستمهاي نصب و طراحي–  فاضالب و آب زمینه در آنالین آناالیزرهاي

فاضالب و آب کیفي و کمي پایش تجهیزاتwww.babenviro.comبنا آذین بدر مهندسین135

دریایي و صنعتي رنگ تولیدwww.bajaklpaint.irباژاک رنگسازي136

www.aryainstrument.com(پیشرو) دقیق ابزار آریا137

 کیفیت با کاري استانداردهاي مبناي بر ابـزاردقیـق جـامـع خدمات دهنده ارائه

 کالیبراسیون و تعمیر اندازي راه و سرویس تجهیزات تامین آموزش: ممتاز

ابزاردقیق تولید دقیقي ابزار هاي پروژه اجراي

اسکادا و متري تله و دقیق ابزار- کنترل هاي سیستم-اتوماسیونpatsasanat.webexir.comصنعت پتسا138

139
 پژوهان سالمت"  سپا مهندسي گروه

"ابتکار
www.sp-ebtekar.com

 ي ساز محلول اتوماسیون تمام هاي سیسم تولید-  پاور هایدرو-  نو هاي انرژي

(...و كوالوالسیون ، گندزدائي ) وفاضالب آب صنعت هاي فرآیند در

صنعتي آالت ماشین ي سازندهwww.turbinedar.comدار توربین140

سایزها انواع در آب کنتور تولیدwww.iranensheab.comانشعاب ایران صنعتي تولیدي141

پور بهمن صنعتي گروه142
hosseinbahmanpour@yahoo.co

m

 هاي یونیت فاضالب، و آب تصفیه سیستمهاي تجهیزات تامین و تولید طراحي،

 مواد تزریق سیستمهاي صنعتي، نیمه و صنعتي هاي کن شیرین آب هوادهي،

فعال کربن و شني فیلتر آب، گیر سختي سیستم شیمیائي،

همت فناوري گسترش143
 اتصاالت و پروپیلني پلي و اتیلني پلي پوشفیت و الکتروفیوژن اتصاالت تولید

سفارشي

www.farizshower.comشاور فریز144
مصرف در جویي صرفه قابلیت با هوا و آب ترکیب با حمام دوش سر تولید -  

حمام دوش علم تولید-  آب

یابي نشت-  آب رفت هدر از جلوگیري مطالعاتwww.aseiran.comانرژي صنعت آب145

www.segaltech.comپردازش سگال مهندسي شرکت146

 هاي کننده کنترل داده، آوري جمع و مانیتورینگ کنترل، پیشرفته هاي سیستم

 از قرائت و اسکادا متري، تله داده، ذخیره و گیري اندازه هاي سیستم صنعتي،

دور، راه

www.bina-consultant.comبینا خوردگي كنترل مشاور مهندسین147
 و خوردگي ،كنترل كاتدي حفاظت هاي سیستم فني بازرسي و طراحي ، مشاوره

خوردگي ضد هاي پوشش

www.deghatgostar.comگستر دقت شرکت148

 تجهیزات گیري، اندازه تجهیزات ابزاردقیق، تجهیزات کالیبراسیون و فروش

 تجهیزات و آزمایشگاهي گازسنجي،تجهیزات دستگاههاي بازرسي، و تست

.کالیبراسیون مرجع

بتن شیمیایي افزودنیهایي انواع کننده تولیدwww.betonpas.comپاس بتن شیمیایي شرکت149

بیمهWWW.arkaimen.comایمن آرکا اي بیمه خدمات150

طعام نمک الکترولیز و مایعي و گازي کلریناتور هاي دستگاه کننده تولیدwww.shaloodehab.comآب شالوده تولیدي شرکت151

www.tavaan.comآزمایان توان مهندسي فني152

 و صنعتي و شهري فاضالب و آب هاي خانه تصفیه اجراي و ساخت

 و مربوطه متري وتله مانیتورینگ و کنترل سیستمهاي و پمپاژ ایستگاههاي

صنعتي هاي پروژه کنترل و مکانیکال و برق تجهیزات و تاسیسات اجراي

فاضالب و آب سازي؛ سدقدس مهاب153

154Huber Technology Middle Eastwww.Huber.deفاضالب و آب تصفیه تجهیزات

www.paraye.comپارایه155

 پایش• : زیست محیط و هواشناسي ، هیدرولوژي پیشرفته راهکارهاي ارائه

 تبخیر) کلیماتولوژي ایستگاههاي•  زیرزمیني و سطحي آبهاي کمي و کیفي

 سیل، سازي مدل و هشدار هاي سیستم•  سنجي برف و سنجي باران ، (سنجي

پرتاب X وC، S باند) هواشناسي رادارهاي•  جوي مخاطرات و خشکسالي



بازرگانيwww.caspianbeton.comبتون کاسپین156

الستیکي روکش و عایق با کابل انواع تولید در نو طرحيwww.ardestancable.comاردستان افشان کابل شرکت157

وفاضالب آب سیستمهاي اندازي وراه نصب طراحيwww.wahangsaran.comساران وهنگ158

http://toossab.netآب طوس مشاور مهندسي159

 و فاضالب آب، منابع و سد هاي پروژه اجراي بر نظارت و طراحي مطالعات،

 و آبیاري هاي شبکه فاضالب، و آب هاي خانه تصفیه آبرساني، زیست، محیط

ژئوتکنیک و برداري نقشه و زهکشي

اب کنتور انواع کننده تولیدwww.abbanco.comصنعتگران بان آب160

161
 و آب تحقیقات و طرح مشاور مهندسین

فاضالب
www.wwcerd.com

 و آب طرحهاي ي اجرا و ساخت ،  بازسازي ، برداري بهره ، نظارت ، طراح

 مجله انتشار و عامل غیر پدافند ، زهکشي و آبیاري ، برداري نقشه ، فاضالب

فاضالب و آب پژوهشي-  علمي

www.mojan.irموجان فاضالب و آب162

 بهره و اندازي راه و نصب ، تجهیزات ساخت و تامین ، مهندسي و طراحي

 هاي پروژه اجراي ، صنعتي و شهري فاضالب و آب هاي خانه تصفیه برداري

EPC بصورت مربوطه

فاضالب و آب تصفیه دستگاههاي ساخت و طراحيwww.salemab.comآب سالم فاضالب و آب تصفیه شركت163

بازرگاني تولیديwww.orumiehsteelgroup.comخاورمیانه نوردلوله164

165
 آبیاري تأسیسات و سد ساختمان شركت

سابیر- 
www.sabir.ir

•  (مترو) قطارشهري خطوط و زیرزمیني هاي سازه• خاكي و بتني سدهاي

• و آبیاري هاي شبكه• خانه تصفیه و آبرساني هاي سیستم آب، انتقال هاي تونل  

راه راه،• گاز و نفت لوله خطوط و نفتي مخازن• انحرافي سدهاي و زهكشي  

عملیات• برقآبي نیروگاههاي و صنعتي ساختمانهاي• ابنیه و آهن

کیفي کنترل و آزمایشگاهي تجهیزاتwww.tadjhizyaran.orgتجهیزیاران166

فلزي شده مسلح کاروگیت اسپیرال هاي لوله تولیدwww.parsmehrco.irکاسپین مهر پارس167

168
 پلي)جنوب محافظتي پوششهاي شرکت

(گام
WWW.jonoobgroup.org

 هاي افزودني ، آببندي خوردگي، محافظتي،ضد پوششهاي انواع توزیع و تولید

صنعتي هاي کفپوش و رنگها و بتن

www.reefiran.comریف شیمیایي و صنعتي گروه169
 مخصوص هاي استر،پوشش پلي هاي تخصصي،رزین هاي رزین انواع تولید

...و بهداشتي هاي آشامیدني،اپوکسي آب هاي لوله

www.asiacomposite.comآسیا کامپوزیت170
 هاي کابل نردبان و سیني و گریتینگ,آجدار میلگرد, پروفیل انواع کننده تولید

FRP & GRP کامپوزیتي

www.arkanlooleh.comهمدان لوله ارکان171

 تا 200 اقطار در ALH تجاري نام با (GRP) فایبرگالس اتصاالت و لوله تولید

 ملي استاندارد 4 داراي مختلف، سفتيهاي و بار 32 فشار تا میليمتر، 2400

استاندارد همکار آزمایشگاه صالحیت گواهي و زمینه این در کشور

www.matinfrp.comمتین هنر توسعه172
 مخازن و کامپوزیت مدوالر مخازن و کامپوزیت منهول هاي دریچه تولیدات

GRP

www.ahpco.netهونام آذر173
 پلیمري، ورق و لوله تولید خط کنترل تجهیزات ، پلیمر تست تجهیزات: ساخت

الکتروفیوژن اتیلني پلي اتصاالت تولید خط تجهیزات پالستیک، جوش تجهیزات

صنعت پویا174
 هاي لوله و پیلن پرو و اتیلن پلي هاي لوله برش و جوش دستگاهاي کننده تولید

سبز

آبیاري و آب تجهیزات کننده تولیدwww.payabaspar.comآریا بسپار پایا175

www.Fardab.irآب فرد صنعتي آالت شیر176
 با مرتبط چدني اتصاالت چدني،و هاي صنعتي،دریچه آالت شیر توزیع و تولید

گاز فاضالب،بخار،و و کشاورزي،آب

SMC & BMC کامپوزیتي مواد کننده تولیدwww.payaplast.irایرانیان پایاپالست177

مستربچ و منهول,  مربوطه اتصاالت, فاضالبي کاروگیت دوجداره هاي لوله تولیدWWW.GHADRETTESAL.COMاتصال قدر شرکت178

کامپوزیت تخصصي- صنفي انجمنایران کامپوزیت انجمن179

كامپوزیتي هاي پروفیل و مخازن ، اتصاالت ، لوله كننده تولیدwww.mashhadsadrashargh.comمشهدصدراشرق180

بهداشتي و صنعتي فاضالب و آب تصفیه هاي سیستم اجراي و طراحي، مشاوره،خاورمیانه زالل آبسان181

www.resitan.netرزیتان182
 استفاده مورد اشباع غیر استر پلي جمله از صنعتي هاي رزین انواع کننده تولید

کامپوزیت صنعت در

ساختماني- پیمانکاري شرکتwww.omransanatava.comآوا صنعت عمران183

کاروگیت اتیلني پلي دوجداره هاي لوله تولیدghadirpipe@yahoo.comپاسارگاد لوله قدیر184

آبیاري لوازم و اتصاالت کننده عرضه و اتیلن پلي لوله تولیدwww.tosanpipe.comآپادانا صنعت توسن185

اسپیرال كاروگیت دوجداره هاي لوله و اتیلن پلي جوش دستگاه تولیدپارسه روتنگران186

www.zarinbaspar.comسناباد بسپار زرین187
 هاي شهرک-  کشاورزي جهاد-  سبز فضاي و شهرداري-  فاضالب و آب

صنعتي



(روتومولدینگ) دوراني شیوه به اتیلن پلي محصوالت انواع تولیدwww.ajeeneh.comطبرستان آژینه مجتمع188

فاضالب و آب تصفیه هاي سیستم ساخت و طراحيwww.desalco.netنیرو سال دي189

www.sepahantiva.comتیوا سپاهان190

 ها پمپ دوزینگ انواع.  شیمیایي هاي یونیت و مایعي و گازي هاي کلرزن انواع

 دوزینگ و ها زن کلر یدکي قطعات انواع.  ساعت در لیتر 3000 تا لیتر یک از

. داخل ساخت خارجي هاي پمپ

انرژي,  پتروشیمي.  گاز.  نفت.  آبwww.psa-valves.comآرمان سپهر صنعت پویا شرکت191

صنعتي هاي آب سازي بهینه شیمیایي مواد کننده تولیدwww.kpss.irسبز صنعت پژوهان کیمیا192

آب پاالیش صنعت در استفاده مورد شیمیایي مواد تولیدwww.tochalshimi.comشیمي توچال193

پارک پلي تجاري نام با اتیلن پلي اتصاالت و لوله تولیدکنندهwww.plarkplastic.comپالستیک پالرک194

www.niashimi.comنیاشیمي195

 هاي لوله مخصوص الیه سه و دوالیه ضدخوردگي نوارهاي انواع کننده تولید

 Inner Wrap - Outer Wrap نظیر Co-Extrude روش به زیرزمیني فوالدي

 -3Ply - Joint Wrap - Primer - Heat Shrinkable Sleeve

www.abtinsanat-asm.comمعین صنعت آبتین شرکت196

دستگاه کلیه اندازي راه و نصب فروش، ساخت، واردات، طراحي، مهندسي، -  

روش به آب تصفیه هاي  RO، UF، NF، MBR - کن شیرین آب هاي واحد ارائه  

فیزیکي ضدعفوني هاي سیستم-  کانتینري صورت به دریا  MF فرابنفش اشعه و  

UV - و تزریق سیستم ارائه  Metering استانداردهاي با  API675

www.ghatran-saveh.comساوه قطران197
 در مصارف جهت الکتروفیوژن بطریقه اتیلن پلي اتصاالت تولیدکننده اولین

کشور آبرساني و گاز هاي شبکه

www.imenab.comکاژه آب ایمن198

 شیمیایي مواد تامین و تولید فاضالب، و آب تصفیه هاي سیستم ساخت و طراحي

 در آموزش و تخصصي مشاوره فاضالب، و آب صنعت تجهیزات و مصرفي

فاضالب و آب صنعت با مرتبط هاي زمینه

اتین پلي مخازن تولیدكنندهwww.nekaplast.comپالستیك نكا199

بیولوژیکي معلق فیلتر تولیدWWW.Ariapt.irتاک پترو آریا200

آزمایشگاهيwww.porsatajhiz.comایرانیان تجهیز پرسا201

www.euromox.comاکسین ارومیا آبگستران202

 با طعام نمک الکترولیز روش به فاضالب و آب گندزدایي دستگاه تولید

 و غشائي تکنولوژي با (CLO2-O2-CL2-O3) اکسیدانت مولتي محصوالت

 استفاده مورد (ژاول آب ) سدیم هیپوکلریت محصول با گندزدایي دستگاه همچنین

شنا استخر-  بیمارستاني ، صنعتي ، شهري فاضالب-  آشامیدني آب در

www.polyabsafa.comصفا اتصال آب پلي203
 ودستگاه صفحات-  اتیلن پلي جوس دستگاه- اتیلن پلي واتصاالت لوله تولید

فیلترپرس

فاضالب و آب تصفیه هاي سیستم ساخت و طراحيآب پاالگسترصنعت204

www.isas-co.ocmصنعت آب سحر المللي بین شرکت205

 سیستم ومجري طراح درایران دیافراگمي پمپ دوزینگ کننده وتنهاتولید اولین

 UFوMBRماژول کننده تولید اولین (RO-MBR-MED)وفاضالب آب تصفیه

بزرگ،نفت،گاز،پتروشیمي صنایع موادشیمیایي،پمپ،تجهیزات انواع تامین

ماشین آذر مهر206

- هاي مبدل-  فاضالب و آب هاي خانه تصفیه لجن آبگیري و تغلیظ هاي سیستم  

بازیابي هاي سیستم-  ها نوشیدني بندي بسته و تولید خطوط ، اي صفحه حرارتي  

سوخته موتور روغن از تقطیري سوخت و پایه روغن

آب کنتورهاي انواع کننده تولیدabfar.comآبفر207

طبقاتي عمودي سانتریفیوژ پمپهاي تولیدکنندهwww.valafaraz.comواالفراز شرکت208

آب آنالیز کیتهاي و آب تصفیه دستگاههاي ساختواهب صنعت شیمي209

فاضالب و آب مهندسيwww.farab-zist.comفراز زیست فراب مهندسي شرکت210

www.abran-co.comپارسیان صنعت آبران211
 فاضالب تجهیزات و فاضالب ، آب انشعاب هاي کیت انواع کننده تولید و طراح

شهري

جانبي تجهیزات و فیوژن بات ، الكتروفیوژن اتیلن پلي جوش هاي دستگاه تولیدwww.alborzfusion.com( البرزفیوژن ) البرز جاوید پارسیان212

فاضالب و آب تصفیه دستگاههاي سازنده و طراحwww.technoabzy.comآبزي نوین کارگاه تجهیز213

اتیلن پلي اتصاالت و لوله تولیدpooyaplast.comرود زنده پالست پویا214

فاضالب و آب منهول کامپوزیتي هاي دریچه تولیدwww.codaco.irآریا درب کامپوزیت215

آب کنتورهاي تولیدWWW.ABmeters.comسنج دقیق نگار آب صنایع216

217
 آب بهین تحقیقات و مشاور مهندسین

رود زنده
www.behinab.ir

 و طراحي - (بکو) اکسیدان مولتي پیشرفته گندزدایي سامانه ساخت و طراحي

 متر pH و کلرسنج) آب کیفي پارامترهاي گیري اندازه هاي دستگاه ساخت

 فاضالب تصفیه نوین هاي پکیج ساخت و طراحي- (تیتراسیون و دیجیتالي

طرح محیطي زیست اثرات ارزیابي پسماند، مدیریت-  صنعتي و بهداشتي



ایراندشت شرکت218
 تولید وگالوانیزه، ،سیاه ،صنعتي پمپ مانیسمان، هاي لوله لوله انواع عرضه

الکتروپمپ ، افقي الکتروموتورعمودي، امواع مختلف سایزهاي در بوشن انواع

بتني قطعات انواع و لوله تولیدwww.ahvazpipe.comجنوب یبارزادگان219

خاص و تابیده،کربني الیافي،نخ هاي فیلتر کننده تولید بزرگترین و اولینwww.kingwater.irهما گستر آسایش شرکت220

www.pkp.irپارس کاریز پرتو221
 شیر- سطح کنترل شیر: - فاضالب و آب اتوماتیک کنترل آالت شیر تولید

برقي شیر- دبي کنترل شیر- پمپ کنترل شیر- فشارشکن

WWW.NICKMAHZAR.COMاسپادانا محضر نیک222

 شده اصالح قیر پوشش قبیل از فوالدي هاي لوله پوششي مواد انواع کننده تولید

 اپوکسي هاي رنگ انواع و نفتي پایه قیر- پروپیلن پلي روکش - (PMB) پلیمري

اورتان پلي و

دژاب223

 و اب خانه تصفیه احداث_فاضالب شبکه احداث_فلمن چاه احداث

 و ابیاري هاي شبکه احداث_فاضالب و اب انتقال خطوط اجراي_فاضالب

زهکشي

224
 و بزرگ هاي پمپ تولید شرکت

(پتکو)آبي توربین
www.pumpturbine.ir

 صنایع براي فرایندي سانتریفوژ هاي پمپ انواع-  ساخت و طراحي

 نشاني آتش هاي پکیج انواع - API610 استاندارد تحت نفت،گاز،پتروشیمي

 تحت کولینگ و دریا آب ، آب هاي پمپ انواع - NFPA20 استاندارد با مطابق

انو-  وات مگا 10 تا کوچک آبي هاي توربین انواع - ISO,DINاستاندارد

225jarfab zistwww.jarfabzist.com
 شیمیایي مواد- فاضالب و آب تصفیه دستگاههاي ساخت- فاضالب و آب تصفیه

بایوساید- اسکاالنت انتي

صنعتي اوماسیون و دقیق ابزارویرا صنعت آرمان226

اسکرین هاي لوله تولیدwww.gharbalfilter.irفیلتر غربال صنایع227

آب تصفیه تجهیزات ساختثمین آب آوري فن228

فاضالب و آب تصفیه تجهیزات کننده تولید -قطره پاکان نوآوران مهندسي شرکت229 .

آب بندي بسته آالت ماشین ساخت و طراحيعباسي صنعتي تولیدي230

حفاظتي هاي پوشش و ساختمانني و صنعتي هاي رنگ انواع کننده تولیدwww.takrangkar-co.comکار رنگ تک شیمیایي231

بازرگانياسپادانا صنعت کوثر232

www.iranspiral.comاسپیرال ایران صنعتي گروه233
 اساس بر(متر 3) اینچ 120 تا اینچ 16 قطر از اسپیرال فوالدي هاي لوله تولید

سال در تن 120ر000 ظرفیت وبا AWWA C200 استاندارد

فوالدي هاي لوله حفاظتي پوششهاي انواع اجراي و تولیدکوهپایه لوله پوشش و رنگ صنایع234

235
 فوالدي هاي لوله کنندگان تولید انجمن

انتقال خطوط پوشش و
www.spaca.irانتقال خطوط پوشش و فوالدي هاي لوله سازندگان کارفرمائي صنفي انجمن

www.safagroup.comصفا لوله و نورد شرک236
 تا 2 سایز از-  پوشش انواع با گالوانیزه و سیاه فوالدي هاي لوله انواع ساخت

تیرآهن و میلگرد همچنین و اینچ 120

قطوراسپیرال هاي لوله انواع وتولید فروش ، خريسدید وتجهیزات لوله شركت237

اهواز سازي لوله238

 پنجاه از بیش با آب و پتروشیمي ، گاز ، نفت فوالدي هاي لوله کننده تولید اولین

 پوشش روشهاي به فوالدي هاي لوله پوشش کارخانجات به مجهز و قدمت سال

 لوله ، ترش گاز هاي لوله تولید همچنین.  اپوکسي و گرم الیه سه اتیلن پلي

س از درصد هفتاد از بیش بودن دارا و چاه جداره

فوالدي اتصاالت و لوله پوشش انواع تولیدwww.mppc.irماهشهر لوله پوشش تولید239

پروفیل و فوالدي هاي لوله انواع کننده تولیدwww.kianpersia.comپرشیا کیان240

جداره دو اتیلني پلي اتصاالت و چربیگیر ، سپتیک ، مخزن ، لوله تولیدwww.azaravand.comآذرآوند شرکت241

میلیمتر 900 الي 16 سایز از تکجداره اتیلن پلي لوله کننده تولیدwww.abgostarco.comمازندران گستر آب شرکت242

فیلترپرس و مواد جداسازي و تصفیه هاي سیستم وسازنده طراحwww.ebtekartoos.comابتکارتوس243

244

فاضالب و آب اتصاالت-ري ریز چدن آبساران شرکت245

پلیمري اتصاالت کننده تولیدinfo@polimerettesal.comاتصال پلیمر246

كامپوزیت مصنوعات تولیدwww.shimisazeh.comكامپوزیت تولیدي تحقیقاتي گروه247

www.pcpmc.irپلیمر بتن لوله248

 شامل که.است ایران در پلیمري بتن هاي لوله کننده تولید تنها و اولین شرکت این

 بدون شیمیایي،ساختار و مکانیکي مقاومتهاي لحاظ از منحصربفرد مشخصات

 لوله خواص این مجموعه. باشد مي مویینگي خاصیت از عاري و ناتراوا و حفره

میکروت و راني لوله براي مناسب انتخابي به را ها

,.سازه نهربند شرکت249 چدني و فوالدي اتصاالت کننده تولید

اب کنتورنیرو اب فراسنج کستر صنعت250

فاضالب و آب صنعت تخصصي ماهنامهمهرآب ماهنامه251

252



اتیلن پلي اتصاالت و لوله کننده تولیدالبرز بسپار اتصال253

کشور فاضالب و آب صنعت خبري- تخصصي نشریه انتشار و چاپwww.mohandesiab.comآب مهندسي نشریه254

شهري فاضالب انشعابات لوازم کننده تولیدwww.refah-co.comاتصال رفاه255

سبز جبهه پویان ره شرکت256
- مکانیزه هاي گلخانه-  ماهي پرورش استخرهاي-  آب ذخیره ساخته پیش مخازن

گیاه و گل 

صنعتي شیرآالت تولید/http://www.shirood.irشیرود257

بخار تولید و آب تصفیه پتروشیمي، و گاز نفت، صنعتwww.kianaco.netانرژي پترو کیانا258

mm 630الي 20سایز ازpvc واتصاالت لوله کننده تولیدپلیمرگلپایگان صنعتي تولیدي شرکت259

RO,UV,UF هاي روش به آب ضدعفوني و تصفیه هاي سیستمصنعت آواب شرکت260

.فاضالب و آب تصفیه تجهیزات و تاسیسات نصب و ساختالبرز گستر صافي261

www.e-aseman.comکارون برج آسمان مشاور مهندسین262

و معماري فاضالب، و آب هاي پروژه نظارت و طراحي مشاوره خدمات -  

روشهاي بکارگیري-  طبیعي منابع و کشاورزي و زهکشي و آبیاري سازه،  

هاي پروژه کلیه در فراکاوشي هاي الگوریتم و ریاضي سازي بهینه پیشرفته  

برداري بهره و اجرایي هاي هزینه کاهش منظور به عمراني

www.sayalenergy.comایرانیان انرژي سیال263
 تجهیزات سایر و درایر ساتتریفیوژ و اسکرو هاي کمپرسور بلوئر انواع عرضه

دیفیوزر و فشرده هواي

کامپوزیت جنس از فاضالب و آب منهول هاي دریچه کننده تولیدWWW.ABSANFAJR.COMتهران فجر صنعت آب264

GRPاتصاالت و لوله انواع تولیدwww.iranpipeco.com(بلفا)خرم پارس صنعت پیشتاز مهندسي265

کالسیک و اهرمي روش دو به ساختماني و بهداشتي شیرآالت تولید و ساختگلپایگان شیرآالت266

kavoshdocs@gmail.comآور فن مکانیزه کاوش شرکت267

 شرایط در مختلف اقطار با) لوله خطوط بازرسي رباتیک تجهیزات سازنده

 مجري-  چاه احیائ و بازرسي هاي رباط و (نشده و شده برداري بهره مختلف

.فاضالب تاسیسات برداري بهره و اجرا طراحي-  ویدئومتري خدمات

فاضالب و آب تاسیسات صنعت اجرا و ساخت طراحي، مشاوره،کویر مهندسي گروه268

269
 اتوماسیون هاي شرکت صنفي انجمن

صنعتي
www.aiaciran.orgاتوماسیوني هاي شرکت به صنفي خدمات ارایه

تخصصي پلیمري ورقهاي انواع کنندۀ تولیدبسپار فرنام270

271

272

صنایع وتجهیزات االت ماشین کننده تامین و سازندهصنعت تست273

www.tns.irسازان نوین تدبیر274

 میلي 3500 الي 300 سایز از دار کورتیوب دوجداره اتلین پلي هاي لوله تولید

 قطر تا اتیلن پلي هاي سپتیک و مخازن تولید- مربوطه اتصاالت همراه به متر

متر میلي 3500

آب مخازنwww.saheletehad.comاتحاد ساحل275

www.mi-co.irماشین صنایع شرکت276
 شستشوي ) جنتکس هاي دستگاه- کش لجن دستگاه- واترجت هاي دستگاه ساخت

(بازکن کانال و کانال قوي فشار

afaco-videometery.com(آفاکو)ایرانیان فناور آبفا شرکت277

 ،( فاضالب هاي لوله داخل از بازرسي دستگاه) ویدئومتري ربات کننده تولید

 شبکه متري ویدئو خدمات طرح مجري و (واترجت) فاضالب شستشوي سیستم

فاضالب و آب

افزاري نرم و اموزشي محصوالت کننده تولیدنار تي تي سروین278

فرااندیش بسپار آبشار279
 تجهیزات و فاضالب ، آب انشعاب هاي کیت کننده تأمین و تولید ، طراح

شهري فاضالب

سي وي پي یو اتصاالت و لوله کننده تولیدتوس پلیمر280

رسوبزدایي خدماتسینا گستر رادین281

صنعتي پساب تصفیهخاورمیانه آب سازان بهینه282


