
وب سایتتلفننوع فعاليتمدیر عاملنام شركتردیف

اعتمادی مسعودپاسارگاد آهن ذوب صنعتی مجتمع1

 نورد مقاطع (محصول) فوالدی شمش

 آهن تولید ، صنعتی و ساختمانی ، شده

 و ساده میلگرد تولید ، گندله و اسفنجی

(آتی محصوالت).. و آجردار

021-42783000http://www.pascosteel.com

براتی علی صفر دکترایران اکریل پلی2

 مصنوعی الیاف اولیه مواد کننده تولید

DTP,DMI ، پلی تاپس و الیاف ، نخ 

شیشه الیاف با شده تقویت استر

031-33310041-3http://www.polyacryl.ir

نیک فراهانی محمود مهندسنقده آذرقند3

 ، خشک تفاله ، مالس سفید، شکر تولید

 شکر تصفیه ، قند چغندر از تر پرس

خام

044-35625914http://WWW.AZARGHAND.COM

بهزاد خلیلایران قند صنایع آموزش و تحقیق و بررسی مرکز4
 و تحقیقاتی و اموزشی و علمی موسسه

انتفاعی غیر خدماتی
051-33920855http://www.icresi-ac.ir

36450900http://www.shahd-co.com-044شکر تولیددهبکری علی(خوی قند کارخانه)شهد5

جعفری اکبر علیگلفام و ارومیه قند6
 و رب و ترشیجات و شکر تولید

شوریجات
044-337332439

دهکردی اسالمی مرتضیایرانی یوزپلنگ انجمن7

 سازمان یک ایرانی یوزپلنگ انجمن

 از که است زیستی محیط نهاد مردم

 حفظ برای تاکنون 1380 سال

.کند می تالش ایران گوشتخواران

021-88005926http://www.wildlife.ir

امامی ظهیر علیرضا دکترشیراز فراپاکس8

 ، فشار تحت مخازن طراحی و تولید

 پیچیده قطعات و مکانیزه اتصاالت

 & GRP جنس از کامپوزیتی صنعتی

GRV

071-36319700-7http://www.farapox-shiraz.com

9http://www.darabcement.com-53540021-071خاکستری سیمان انواع تولیدپور مجید اکبرداراب سیمان9

آبادی علی نامدار کوروش مهندسچگالش پارس مشاور مهندسان10

 ملی همایش اولین فراخوان و معرفی

 با راهسازی در پایدار توسعه گ

" زیست محیط حفظ رویکرد

071-36351607

88505055http://www.entesharat.com-021محیطی زیست کتابهای ناشرکروی رضا سیدایران فنی انتشارات11

زستی محیط های شویندهاحمدیان سید علینوین سبز افرند پاک12
22135532 & 021-

22135509
http://www.ecomast.com

وری پیله محمدصنعت مهرکاناز13

 ، مهندسی و فنی خدمات دهنده ارائه

 گیری اندازه دستگاههای ، کالیبراسیون

 فشار، ، رطوبت ، دما غبار؛ شامل

گازها آنالیز و سرعت

021-22262690http://www.mehrkanazsanat.com

هدایت مجید سید مهندستوان انرژی منابع توسعه14
 ذخیره ، باتری انواع تولید و طراحی

پذیر تجدید های انرژی و سازها
021-56574083http://www.sababattery.ir

مریدیان عبدالکریممهرکاناز15
 و گرد پایش گیری اندازه های سیستم

آنالین غبار
021-22269717http://www.mehr-kanaz.com

22905781http://www.mehrgan -sanat.com-021-مالیری امیر علیآب صنعت مهرگان16

داغی قره مهتر رضاالکترونیک بورد ایران17

 و اولیه مواد,  فنی دانش دهنده ارائه

 سیستم اندازی راه و بکاری تجهیزات

 و بکاری پسابهای سازی خنثی های

اتوماتیک صورت به صنعتی

021-55032133-4http://www.ibe-co.com

کارآمد رضاتاک سیب18

 رب شامل غذائی مواد انواع تولید

 و سیب آب کنسنتره,  فرنگی گوجه

 و تتراپک میوه آب بندی بسته,  انگور

 قوطی,  یخی های فراورده,  پک دوی

جات میوه پوره و رب

044-33382992-6http://www..cintak-co.com

84870http://www.nigc.ir-021طبیعی گاز توزیع و انتقال ، پاالیشعراقی حمیدرضاایران گاز ملی شرکت19

( جار و بطری ) مظروف شیشه تولیدهاشمی فخبم خسرو( عام سهامی) همدان شیشه شرکت20
081-34383208-9 & 

66707891- 021
http://www.hamadanglass.com

حسینقلی حسنسرمک معادن21
 و روی و سرب کنستانتره کننده تولید

طبیعی غیر کننده تولید و آهن سنگ
081-32362045http://WWW.SORMAKMINE.COM

22Zist Andish PishgamMohammad Ali Payami

Air Quality Monitoring 

Systems, Emission Monitoring 

System, Engin Gas Monitoring, 

Dust Monitoring Eguipments 

Exhaust Gas Analyzers

021-22226768http://www.zistap.com

داوری خسرولقمان بهداشتی و دارویی23

 قرص قبیل از دارویی محصوالت تولید

-  آمپول-  ویال-  کپسول-  شربت- 

سوسپانسیون-  ساشه-  کارتریج

021-44504760http://www.loghman-med.com

پوزوالنی پوتلند تولیددانشی بهروزاردبیل آرتا سیمان24
045-323699732-9 & 

021-23571
http://www.ardebilcement.ir



توکلی روزبهروزوین صنعتی مجتمع25
 مقاطع تمامی در upvc پروفیل تولید

مختلف
045-33644000http://www.roozwin.com

روان محبت معصومهپاسارگاد الماس یکتا26

 ایمنی و سالمتی گواهی صدور

 ذیصالح کارشناس توسط (تاییدیه)

-جرثقیل- ارت چاه) کار وزارت

 زیست محیط معتمد آزمایشگاه (لیفتراک

ای حرفه بهداشت خدمات- 

021-33418213http://www.yapco.ir

27Hekmatan Suger CoMasoud Honarvar
 تصفیه و چغندر از شکر استحصال

خام شکر
081-34553251http://www.hekmatan-sugar.com

یزد استان زیست محیط حفاظت کل اداره28
 سادات حسین سید:  کل مدیر

موسوی
38253303http://www.zistyazd.ir-035محیطی زیست- اداری

معصومی سیدرضا دکتراردبیل استان زیست محیط حفاظت کل اداره29

 در محیطی زیست فعالیتهای بر نظارت

 جاری مقررات و قوانین چهارچوب

ایران اسالمی حمهوری

045-33740085-7http://www.ardebil.ir

جهانیان سعیداندیشه صنعت بهجو30

 نصب و طراحی ، دقیق ابزار

 شیمیائی مواد سازی خنثی تجهیزات

زیست محیط استانداردهای برای

021-44235322http://www.sanatandisheh.ir

مختارپور داودتهران سیمان31

 سیمان پرتلند، سیمانهای انواع تولید

 نفت چاه حفاری سیمان و بنایی

مختلط سیمانهای

021-66708391-3http://www.tehrancement.co.ir

53856000http://info@zrec.ir-051خاکستری سیمان تولیدزاده توکلی محمدرضا مهندستربت زاوه سیمان32

نوایی مجتبیخزرالکتریک33

 دستگاه و پروتئینی ضایعات پخت دیگ

 کن خرد و بیمارستانی زباله امحای

پسماند

011-4313941http://www.khze.com

خلیلی رضا حمیدپارس نفت34
 روغن:  جمله از روانکار انواع تولید

یخ ضد ، گریس خودرویی، های
021-22229500http://www.parsoilco.com

سواری حمیدرضانهاوند سیمان35
 و 425-1 تیپ های سیمان انواع تولید

پوزوالنی پرتلیز و 5 و 2
021-66749341-4http://www.nahavandcement.com

36
 ) ایران شیمیایی صنایع گذاری سرمایه شرکت

( عام سهامی
7http://www.iciiclab.com-33808350-031ها شوینده اولیه مواد کننده تولیدحمیدی داریوش

5http://www.pooyagroup.net-42444001-011روکشی اوراق و خام نئوپان تولیدنهاندست محمدرضا: نمایندهشمال فشرده تخته شرکت/  پویا صنعتی گروه37

38
 عام سهامی ) سیمان صنایع توسعه و گذاری سرمایه

)
8http://www.cidco.ir-22024895-021سیمان صنعتچی موذن محمد

19http://www.mazpaper.com-33455001-011کاغذ انواع تولیدگلپایگانی روغنی ابوالفضلمازندران کاغذ و چوب صنایع شرکت39

اکباتان سفید سیمان40

جهرودی قاسم محسن مهندسخودرو ایران آلومینیوم گری ریخته41

 سرسیلندر ، xv7 سرسیلندر و سیلندر

Tu5، گیربکس پوسته و کلدچ پوستر 

xv7 ، کارتر xv7، دیفرانسیل پوسته 

xv7

021-44797301 & 

024-35362245
http://www.ikaco.ir

فرد قلمی آرشسبز زندگی ماهنامه42

 و رسانی اطالع ماهنامه مجله انتشار

 زندگی و زیست محیط زمینه در تحلیلی

 اطالعاتی بانک ارائه و سبز

سبز خدمات و محصوالت

(1605 ) 021-

88505055
http://www.irangreenworld.com

فرشتیان اله ذبیحآذر نوش43

 و قنادی های روغن انواع تولیدکننده

 و صنعت و صنف مصرف مارگارین

خانوار مصرف

021-46831281-3http://www.nooshazar.ir

34235575http://www.hamedandoe.ir-081محیطی زیستعربی عادل سید مهندسهمدان استان زیست محیط حفاظت کل اداره44

تاجگردون نجمهنادری نگین صنعتی گروه45
 بیسکوئیت ، کلوچه ، کیک انواع تولید

شکالت و

42425408 & 013-

42420422
http://www.naderico.com

محمدکیا اله کرامتفارس شیمیایی صنایع46
 پودرهای و آمینه های زرین انواع

قالبگیری
071-32622141-2http://www.farschemical.com

شفیعی حاجی مجتبی مهندسویان فوالد مجتمع47

 سبک الیاژی فوالد شمش تولید

 550 ظرفیت به ( بیلت ) ساختمانی

ارسال هزارتن

021-88884352-5http://Viansteel.com

48Faraz Tajhiz Jamپناهی شریعت فاطمی تقدیر
 اقالم کلیه صادرات و واردات فروش

بازرگانی مجاز
021-88887166http://www.fazartajhiz.com

31http://www.sgcement.com-34622226-083سیمان تولیدگراوندی شهریار مهندسغرب سامان سیمان49

27607000http://www.avrand.com-021خودرو قطعات تولیدصمدی حمیدرضاپالستیک اورند50

داروئي و بهداشتی آرایشی،حسینی سلطانی منوچهرآوندفر ایران51
36670371-7 & 026-

36604445
http://www.iranbath.com

82http://qom.doe.ir-32602980-025رکنی علی محمودقم استان زیست محیط کل اداره52



53Bisan Pars Payeshفخر تهرانی حسین

 تجهیزات، عرضه فني، مشاوره

 از پس تخصصي خدمات و پشتیباني

 و تجهیزات زمینه در فروش

 تشخیص و سنجش دستگاههاي

 كیفیت آنالیز و زیست محیط آلودگیهاي

 خروجي گازهاي و پساب و آب هوا،

كارخانجات دودكش و اتومبیل اگزوز از

021-66903396http://www.bisanparspalayesh.com

کاظمی عباسایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت54
 نفتی های فرآورده کلیه توزیع تولیدو

ایران
021-88928255http://www.NIORDC.ir

نیا وندي زهره رامینالبرز پاالیش سبز55
-  ویژه و صنتعتي پسماندهاي مدیریت

خانه تصفیه احداث و مشاوره

026-

32219127,32219141
http://www.sabzpalayesh.ir

02433541001http://www.zanjandoe.irمحمدپور قربانعلیزنجان استان زیست محیط حفاظت کل اداره56

قناعی محمدرضاپویا بهشت دشت صنعت و کشت تعاونی57

 سیستم و بیولوژیک های نهاده تولید

 زیست، محیط برای زیستی های

 و طیور و دام کشاورزی،پرورش

آبزیان

026-45253618http://www.dbpco.ir

58(Payesh Zist Azma(EmacoDr Amir Khakpour3-44267401-021معتمد آزمایشگاه زیست، محیط مشاورهhttp://www.zistazmagroup.com

3http://info@celco.ir-44267401-021معتمد آزمایشگاه زیست، محیط مشاورهخاکپور امیر دکتر(سلکو)آزما زیست عمران مشاور مهندسین59

اعلم شریف علی دکترفارمد شفا صنایع گروه60

 سیلین پنی ، بیوتکنولوژی تولید مجتمع

 مایسین اریترو ، سیلین اموکسی ، جی

 ، مایسین ازیترو ، کالاریترومایسین ،

دامی یوکسینات اتیل

026-92108481-8http://www.shafapharma.com

برمی سینادراکا صنعت سازه هوشمند61

 داده ثبات های دستگاه تولید و طراحی

 ، محیطی زیست داده تجمیع و

صنعتی اتوماسیون و مانیتورینگ

071-36241494http://hssd.co.ir

8http://www.hamedaniec.ir-38235806-081صنعتی نواحی و شهرکها ایجادگردان کیوانهمدان استان صنعتی شهرکهای62

قنبرپور اکبرایران ملی بازار فن شبکه63

 سازی تجاری و کار و کسب توسعه

 بنیان دانش های شرکت و محصوالت

پیشرفته صنایع حوزه در

021-76250250http://www.techmart.ir

64
 هلدلینگ مجموعه از-  فیروزکوه فراز سیمان

اسپندار سیمان گذاری سرمایه شرکت
23571http://www.ffcc.ir-021 ( 1401 )سیمان تولیدشجاعی امین

نژادان عظیمی مهدیصنعت تست65

 کش لجن پمپ ، واترجت های سیستم

 اسنداد توپی ، کش لجن ماشین سیار،

 وکیوم ، شبکه بازرسی دوربین ، لوله

لودر

021-88205315-20http://www.testsanat.com

آبگون جواد محمدپارس پویای وری بهره کاوشگران66

 سیستم های حوزه در مدیریت مشاور

 ، تعالی انسانی، منابع ، مدیریت های

 استراتژی ،آموزش، سازمانی عملکرد

کار و کسب

3- 021-77246241http://www.kgroupco.ir

علیزاده نادری محمد دکترایران سازی بیوتیک آنتی67
 آموکسی ، بیوتیک آنتی انواع تولید

سفیکسیم سفالکسین، ، سیلین

33032274 & 011-

33032261
http://www.asico.ORG

کار خاک محمدرضا مهندسپاسارگاد نفت شرکت68

 گرید در قیر انواع تولیدکننده بزرگترین

 صورت به خاورمیانه در مختلف های

بیتوپالست و شبکه فله،

021-23036000http://www.pasargadoil.com

نسب فیض رضا مهندسشریف شمیم فناوری توسعه69

1- های سیستم مشاوره و طراحی  

تولید-2 فاضالب و هوا ، آب تصفیه  

ژنراتور ازن دستگاه

66158016 & 021-

66158179
http://www.shamimozone.ir

سلیمی کیوانزنجان سیمان70

 سیمان انواع ، زنجان سیمان کارخانه

 ) معمولی پورتلند سیمان بخصوص

 پرتلند سیمان -2 تیپ (425- 1 تیپ

 تولید ویژه پوزوالنی پرتلند و پوزوالنی

.کند می

024-34338379-81http://www.zanjancement .com

محمدی محمدباقرعایق آبان تیر تهران بازرگانی مهندسی71

 رادیاتور فیلتر کولرآبی، فیلتر تولید

 فیلتر ، پنکه فیلتر ، واردات منازل،

 تصفیه فیلتر انواع و فاضالب خروجی

هوا

44050272 & 021-

44111551
http://www.tetaayegh.com

72
 آذربایجان استان زیست محیط حفاظت کل اداره

شرقی
زیست محیط از حفاظتقاسمی حمید دکتر

33343512- 

33346612 - 041
http://www.as.doe.ir

زینلی حسین محمد سیدبیرجند تایر کویر73

 و باری بایاس تایرهای تولید

 سواری رادیال و وانتی اتوبوس،بایاس

پخت بالدر همچنین و

021-88769538http://www.kavirtire.ir

پرجین74
 سادات مونا,دهباشی سیامک

بهبهانی
88750490http://www.ParGroup.ir-021ای پنبه نخ و کتان و جین پارچه



سلیمانی علی دکترتهران استان صنعتی های شهرک شرکت75

 زیربنایی امکانات تامین و احداث

 استقرار و انتقال ، صنعتی های شهرک

 راستای در فراهم و آالینده صنایع

 از حمایت و زیست محیط از حفاظت

کوچک صنایع

021-88738227-9http://www.tehraniec.ir

جمشیدی مهرزادفارس خوشه آرد76
 خانگی و صنعتی آردهای انواع تولید

گندم جوانه و سمولینا ، سبوس شامل
021-88555045http://www.kffmills.com

جافریان یحییرازی متالوژی پژوهش مرکز77

 در آزمایشگاهی و پژوهشی خدمات

. زیست محیط و مواد مهندسی زمینه

 گری، ریخته مواد، انتخاب پژوهشکده

پوشش و خوردگی

021-46831570http://www.razi-center.net

.8http://www.mazandaranCement-34724145-011سیمان تولیدیوسفی حمید مهندسمازندران سیمان78

خلیلی محمد نوروزخان، مهدیایران آبکاری صنایع انجمن و تعاونی ، اتحادیه79
 صنعت ارتقاء به مرتبط فعالیتهای کلیه

آبکاری

-55327458: اتحادیه

021 

-66703360:تعاونی

: انجمن 021

44842240-021

http://www.iranplating.ir

وثوق حمیدبوزدا البرز80
 زیست طرحهای مشاور و مجری

(بوزدایی) گندزدایی محیطی،
024-35244997http://www.alborzbuzoda.com

حبیبی اله قدرتیاسوج قند و غذایی های فرآورده81

  کشاورزی-  صنعتی- تولیدی

 خشک، تفاله ، سفید شکر:  محصوالت

مالس

074-33322921

زاده صدیقی علیرضاآبادان پتروشیمی82

1- ساالنه ظرفیت به بنزن دسیل دو  

مایع سوزآور سود-2 تن 10000  

سی وی پی-3 سال در تن 23000  

سال در تن115000 سوسپانسیون

061-53260021-29http://www.abadan-petro.com

کریمیان بهزاد مهندسورامین 2 شماره نباتی روغن کارخانه83

 سرخ از اعم خوراکی های روغن تولید

 ، آفتاب روغن زیتون، جامد، ، کردنی

... و زعفرانی ، مخلوط

021-33382452

45353339-044قنبرپور مهندسمیاندوآب قند کارخانه84

ربانی محمدکرمان ممتازان سیمان85
 انواع در خاکستری پرتلند سیمان

سیمان کلینیک-مختلف
021-88616390-92http://www.momtazanCement.com

گودرزی راد محمدصنعتی هنکل86

 حالل پایه آبی، پایه ،pvc) چسب انواع

 چسب تانگیت و پاتکس چسب ، (آلی

 رسوب و زدا رسوب غذایی، صنایع

 ، فاضالب ، کننده تصفیه مواد ، گیر

سیلر کیلرو ، صنعتی های ماتیک

0283-2221270-72

پور ابراهیمماشین آذر مهر87

 تغلیظ و آبگیری ، جداسازی تکنولوژی

 اواپراتور، الکتروایت، پلی تامین لجن،

 ، ای صفحه حرارتی مبدل بیوفیلتر،

 روغن بازیابی ممبرانی، فیلتراسیون

کارکرده

021-26208951 & 

22013103
http://www.mehr-azar.com

رستگار مسعود محمدآرا سلیس88
 اتوکالو سبک بتن بلوک کننده تولید

آن چسب و شده
021-44162844http://www.siliceara.com

رمضانی رامین(تست) توانا سنجش تدبیر89

 و گیری اندازه های دستگاه

 الکترومغناطیس بهداشت مانیتورینگ

 موتورخانه فنی معاینه شهروندان،

 خودروهای آلودگی ساختمانها،تست

سیکلت موتور و بنزینی،دیزلی

021-44278303-6http://www.tadbirsanjesh.com

قدری حمیدرضاخرمدره-  مینو صنعتی عام سهامی شرکت90
 شکالت، بیسکویت، انواع تولیدکننده

کیک انواع پفک، آبنبات، و تافی
024-35528050-9http://www.minoogroup.com

صادقی نسیم مهندسجانبی صنایع و نیشکر توسعه91

 پودری دار، طعم سفید، شکر تولیدکننده

 ، طبی ، صنعتی الکل ، خمیرمایه ،

MDF و دام خوراک

061-33130346-50http://www.sugarcane.ir

آبادی فیض قاسمی مهندسایران آلومینای شرکت92

 محصول سه تولیدکننده اولین

 با خاورمیانه در استراتژیک

 آلومینای هیدروکسیدآلومینیوم،

آلومینا آلفا و متالوژیکی

058-32272087-8http://www.IranAlumina.ir

66414939http://www.b-klach-co@yahoo.com-021فوالدی شمش تولیدزاده فرنگی ناصر«کالچ» چدنی اتصاالت و لوله93

88841652-021خوراکی نباتی روغن تولیدکنندهفرهنگ اله قدرتشیراز نباتی روغن94

جریان احمدتهران پگاه پاستوریزه شیر95

 شیری، محصوالت فرآوری و تولید

 استریل دار طعم و ساده شیرهای انواع

 خامه، دوغ، ، ماست پاستوریزهف و

... و میکس کافی ای، خامه پنیر

66817465 & 021-

66808371-9
http://www.pegah.ir

19-33721418-011غذا شیر،رودباری رضایی علیساری مهدشت گوشت و شیر مجتمع96



بیرانوند فتحی مهردادتهران استان زیست محیط حفاظت کل اداره97

 و صنایع ، طبیعی های پتانسیل معرفی

 فعالین و اکوتوریسم ، سبز مشاغل

 راستای در استان زیست محیط عرصه

پایدار توسعه سمت به حرکت

33221774 & 066-

33224083
http://www.lorastandoe.ir

22415657-021بروشور فیلم، ، بنر عکس،احتشامی فریبرزکوهسار محله امناء هیات و شورایاری98

اشتری احمدرضاکرمانشاه پتروشیمی صنایع99
 اوره کود و مایع آمونیاک تولیدکننده

گرانول
083-31272000http://www.kpic.ir

ولدخانی ابراهیمترانسفو ایران صنعتی گروه100

 انواع تولید و طراحی

 سطح تا قدرت ترانسفورماتورهای

 500 توان و ولت کیلو 420 ولتاژ

آمپر مگاولت

024-33790760-5http://www.iran-transfo.com

14http://www.ehyairon.com-88338110-021ماکت فیلم، پمفلت، بنر،گلزار هادیسپاهان احیاء آهن سنگ معادن شرکت101

زرگری اله فتحپویش تجهیز زیست102

 ، مهندسی تجهیزات انواع واردکننده

 و ای حرفه بهداشت ، آزمایشگاهی

(HSE) محیطی زیست

88826875 & 021-

88827723
http://www.pooyeshenviro.ir

قصاعی مسعود مهندسایران زرین چینی103

 ظروف مرغوبترین صادرکننده و تولید

 و رستورانی ، هتلی خانگی چینی

هواپیمایی

021-88770044http://www.zariniran.com

ریاضتی اصغر مهندستهران فاضالب شرکت104
 فاضالب تصفیه ، انتقال آوری جمع

تهران
02188404933http://www..ts.tpww.co.ir

کشور آبخیزداری و مراتع ها جنگل سازمان105
 برداری بهره و توسعه ، احیاء حفظ،

شونده تجدید طبیعی منابع از اصولی
021-22446539-45http://www.frw.org.ir

سلیمانی رمضانکاله گوشتی فرآوردهای شرکت106
 برگر ، کالباس و سوسیس انواع تولید

آماده غذاهای و
011-43235979http://www.kallehamol.com

ظهیرامامی محمدرضافراسان صنعتی تولیدی107

 با فایبرگالس اتصاالت و وله تولیدکننده

 Uni Axial انواع در فراتک تجاری نام

Bi Axial Pipe jack Anti Static 

Fire Retardant

32293350 & 071-

32291918
http://www.farassan.ir

جمشیدی محمد سیدکرمانشاه نفت پاالیش108
 ، سفید نفت موتور، بنزین ، مایع گاز

هگزان اپنتان ، کور نفت و گاز نفت

31497100 & 

31497500 & 083-

31497540

http://www.korc.ir

رمضانی امیرحسینقائم پرستو صنعت و کشت119
 ، بندی بسته ، کشتار پرورش، تولید،

.مرغ گوشت صادرات و فروش
011-42176160-9http://www.Parasto-co.com

نیا ملک علیرضاکویر افق سازان الکتریک110

 دفع دستگاههای مجری و تولیدکننده

 و موذی حیوانات ، حشرات کننده

+  استانداردها تمامی دارای )پرندگان

(ضمانت ماه 144

44614010 & 021-

44614100
http://www.irandh.ir

شریفی حاجی جواد( اشرفی حاجی اسیدی لجن بازیافت واحد ) تار ایزو111
 تولید افزودنی و قیر مکمل تولید

رطوبتی عایقهای
021-22115708

راد غالمپورر مسعود(ملت هنری فرهنگی بنیاد) ملت بنیاد112

 زیست، محیط ، اجتماعی مسئولیت

 آموزش سبز، صنعت سبز، اقتصاد

زیست محیط حفظ

82963370 & 021-

82963482

MDF & HDF021-24591000http://www.africachemie.com کننده تولیدسعیدی علیشیمی آرین113

غروری مجتبی دکتر(مشانیر)برق مهندسی خدمات114

 ، آب زمینه در مهندسی فنی خدمات

 ، گاز و نفت صنایع ، انرژی ، برق

 پدافند ، زیست محیط ساختمان مترو،

 ، سازه نو، های انرژی ، عاملی غیر

انرژی و برقی و آبی نیروگاههای

88776682-4 & 021-

88794745
http://www.moshanir.co

82166071http://www.csp.ir-021مس آلیاژ و مسی محصوالت انواعآباد کافی امینی اکبر علیباهنر شهید مس صنایع115

89327125http://Mousazadeh-b@yahoo.com-021بهداشتی ، شویندهپور شیر حامدقرن شیمی پدیده116

48228415http://www.Ikco.ir-021خودروزارع یکه هاشمخودرو ایران صنعتی گروه117

خصال نیکو محمد مهندس(خاص سهامی)ابهر نیکو صنعتی گروه118

 پروپیلن، پلی هایژنیک ظریف الیاف

 پلی و ترموباند نبافته منسوج

 الیاف با مخلوط و ای پنبه استٍر؛نخهای

.اند اپن و رینگ سیستم در مصنوعی

021-22258940-50http://www.inkoogroup.com

ایزدپناه نصراله(خاص سهامی)الماس هفت صنایع119
 فوالدی های ورق انواع تولیدکننده

نوردسرد و گالوانیزه
021-83240http://www.seven-diamonds.com

قاسمی فاطمهفوالد آریان120

 مقاطع انواع و آلیاژی شمش تولید

 ، میلگرد شامل ساختمانی فوالدی

.ناودانی و نبشی تیرآهن،

028-58433568http://www.Ariansteel.com

نظری حمید مهندسنئوپان پارس121

 و خام اف دی ام و نئوپان تولیدکننده

 آغشته کاغذهای تولیدکننده مالمینه،

 خام باکاس نئوپان تولیدکننده ، مالمینه

مالمینه و

021-22050616http://www.parsneopan.com

منصوری هللا نبی دکتردارکوزیست معدنی و صنعتی های پژوهش مرکز122
 محیط مدیریت و مهندسی خدمات ارائه

زیست
021-66569512http://www.nargangroup.com



کارال ژوزپه(خاص سهامی) ایران نستله شرکت123

Nan, Guigoz, Cerelac, Nescafe, 

Coffee-Mate, Nesquik, Neshe, 

Pore-Life

021-88623780-94

اولیائی مرتضیدیپلمات فروشگاه124
 و زیست محیط جهت البسه تولید

وحش حیات حفاظی ابزارآالت

33906927 & 021-

33113702

چی گیوه حسین امیرالوان ماشین پالستیک شرکت125

 ، بهداشتی چندالیه محصوالت تولید

 های لفاف تولید-  دارویی و غذایی

پالستیکی

021-42318000http://www.pmaprintopack.com

گلشیرازی محمدحسین(3p)پاسارگاد پارت پارسیان126
 ، گرانول ، سدیم سولفات ، سرب شمش

پروپیلن پلی
025-33675601-15http://www.3p-co.com

بیطرف ناصرگلسار سبز بهداشتی آرایشی صنایع127
 بهداشتی آرایشی محصوالت تولید

(مو رنگ)
026-34480331http://www.atousaco.com

20http://www.hegmatancement.com-36337316-081خاکستری سیمان انواع تولیدپور مجید اکبرهگمتان سیمان128

9-34733335-083خاکستری سیمان انواع تولیدصدیقی کمالغرب سیمان صنایع شرکت129

عالیدایی هرمزابهر کابل و سیم شرکت130
 ، قوی فشار فوق کابل انواع تولید

ضعیف متوسط،
021-81930000http://www.abharcoble.com

انصاری امیرمرکزی استان زیست محیط حفاظت کل اداره131
33130703 & 086-

33138747
http://www.markazi.Doe.ir

نیا زیارت سیدرضامارلیک زرمهر معدنی صنعتی گروه132

 طال، پودر ، نقره شمش طال، شمش

 و ورق طال، نوار و ورق ، نقر پودر

 ، طال از زینتی مصنوعات ، نقره نوار

 نقره محصوالت طال، مدال نقره، مدال

استرلینگ 925

051-38450246-8http://www.zarmehr.com

99-3774095-026گری ریخته ، آهن و شمشحاجیها پیمانآذر چدن فوالد133

66807786http://www.pgsina.com-021پروتئینی و گوشتی های فراورده تولیدرضایی رضاگوشتیران134

جوادی الدین رکنایران نفت ملی شرکت135
 صادرات و تولید ، حفاری ، اکتشاف

گازی میعانات و گاز ، نفت
021-66726016http://www.Nioc.ir

071http://bu.doe.ir -33354218بوشهر استان زیست محیط صنایع-بوشهر استان زیست محیط صنایع136

137
 پرسفید طیور صنعتی کشتارگاه و سردخانه مجتمع

آمل
پور نیک سهیل

 انجماد و بندی بسته ، بندی قطعه کشتار

 سینه و ران ، شنیسل انواع ، مرغ

چگر و دل و مرغ فیله ، ظرفی

011-43143251-5http://www.parsefid.com

37773859-026صنعتی خاللهای و شیمیایی مواد تولیدچهرازی حسنشیمی بهتاز شرکت138

درویشی عبدالکریمتجهیز پادیاب شرکت139
88031269 & 021-

88615617
http://www.padyab.com

رسولوی صمد(درنا غذایی صنایع)بیسکوالرج140
 و بیسکوئیت کلوچه، کیک، انواع تولید

پودریجات و ای الیه های کیک
026-32306677http://www.dorna-co.com

شجاعی امیرمحیط پایاپرداز141

 های طرح اجرای آموزش، مشاوره،

 معتمد آزمایشگاه محیطی،، زیست

زیست محیط

021-66028172-5http://www.ppm-co.ir

زامیانی جعفری عبدالعلیسپاهان آتیه گستر فوالد142
 چدن، فوالد، آهن، ضایعات خردکننده

آنها بازیافت و فرسوده خودرو

95013620-8 & 031-

36254610
http://www.F6AS.IR

سفید سیمان و کلینکر تولیدآزادی فوادارومیه سفید سیمان143
33722994 & 044-

33722330
http://www.u-w-cement.com

60941http://www.pakdairy.com-021بستنی و لبنی محصوالت انواعسجادی علیرضا مهندسپاک پاستوریزه لبنیات144

بهاری فرشید سیدوارنا پسماند اندیش ناب145

 پسماند، تفکیک ، بازیافت تجهیزات

 تولید های دستگاه ، بوگیر های سیستم

 تبدیل دستگاه ، دامی و مرغی کود

سوخت به پسماند

22398853 & 021-

22398843
http://www.nabpasmand.com

مدنی سعیدسایپا سازی خودرو گروه146
 انواع تولید و طراحی،ساخت

تجاری و سواری خودروهای
021-44196550http://www.saipacorp.com

معظمی کامبیزشرق کاران کانی مهندسی147

 و خرید اجرایی، و مهندسی خدمات

 پروژه جامع مدیریت ، کاال تامین

 ساخت و طرح مدیریت ، (MC)ها

(EPC)، راه پیش ، توسعه و تحقیق 

 ، بازرگانی ، اندازی راه و اندازی

 معدن در ارزش مهندسی زیست، محیط

معدنی صنایع و

021-88205611-12http://www.kanikavan.com

2-32022980-011الینر تست و فلوتینگ کاغذ تولیدکشتلی احمدی امامقلیمارند آیش پویا تولیدی تعاونی148

9http://www.mammut-bolding.com-44523400-026یخچالی ، پانل تریلر،فردوس مهرزاد مهندسماموت صنعتی مجتمع149

امین کیواندخت« گردشگری و گردی طبیعت شرکت» آخشیگان150

 ، فرهنگی و تاریخی ، گردی طبیعت

 رفتینگ، غار، جنگل،) ماجراجویانه

 حیات ( کویر ، کوه ، طبیعت بقادر

وحش

66747679 & 021-

66747739
http://www.aAkhshigan.ir

علیزاده مراد احمد مهندسایران مس صنایع ملی شرکت151

 تولید ، برداری بهره اکتشاف،

 ، ذوب ، مس سنگ پرعیار محصوالت

 تولید و جنبی صنایع و پاالیش

 همچنین و مس فرعی محصوالت

مس صادرات و داخلی فروش توزیع،

021-88721723http://www.nicico.com



33324900-028حاکمیتی و نظارتی دستگاه فعالیتعلیپور صدرالدین دکترقزوین استان زیست محیط کل اداره152

برجی محمدرضا مهندسگیالن زیست محیط حفاظت کل اداره153

 زنده موجودات کلیه از حراست و حفظ

 و زیست محیط تخریب از جلوگیری و

 حفظ آموزش و سازی فرهنگ و ترویج

زیست محیط

013-33829561http://Gilan.Doe.ir

88875228http://www.farapol.com-021موحد رضا حمید دکترجم فراپل شیمیایی صنایع154

محمودی سعید دکتربلوچستان و سیستان زیست محیط حفاظت کل اداره155
 سیستان زیست محیط حفاظت کل اداره

بلوچستان و

054-

33417163،3341716

2

http://www.SB.DOE.ir

011http://www.namakabroud.com- 52182120 -2گردشگری و تفریحی ، عمرانیدهقان عبدالرسول مهندسشمال مسکن و عمران156

5http://www.sepahancement.ir-36280201-031خاکستری سیمان انواع تولیداسعدی مهدیسپاهان سیمان157

9http://www.ardakanglass.com-32243201-035شیشه انواع تولیدعزیزیان محموداردکان شیشه کارخانجات گروه158

آذربادگان علی سیدایران آلیاژی فوالد159
 مقاطع در آلیاژی های فوالد انواع تولید

چهارگوش و تسمه ، گرد
035-37253090-6http://www.iasco.ir

عسگری جواد محمدایران مرکزی آهن سنگ شرکت160

1- ریزدانه آهن سنگ  mm 100-0 2-

30-10 دانه درشت آهن سنگ  mm 3-

آهن کنستانتره

035-31454190http://www.icioc.com

16http://www.aghightile.ir-32724412-035سرامیک و کاشی تولیدفرد شریف نصرالهعقیق کاشی کارخانجات161

احرامیان بهادر سید مهندسیزد فوالد صنعتی و تولیدی گروه162

 های میلگرد و آجدار ساختمانی میلگرد

 بیلت مختلف، سایزهای در صنعتی

 دنده، جعبه ، تیرآهن ، چهارگوش

 های دنده چرخ ، صنعتی های شافت

پینیون و کرانویل

035-37211400http://www.yazdrollingmill.com

88882858http://www.Chadormalu.com-021گندله و آهن آهن،کنسانتره سنگ تولیدنوریان محمود مهندسچادرملو صنعتی و معدنی163

نوروزی اکبرسنگان آهن سنگ مجتمع164

-3 استخراج-2 اکتشاف-1:فعالیت

-4 عیارسازی و بندی خردایش،دانه

 گندله نزدیک آینده در و کنسانتره تولید

 شده بندی دانه آهن سنگ-1:محصوالت

 آینده در-3 کنسانتره-2 عیار اصالح با

گندله نزدیک

051-54173258http://WWW.SIOC.IR

44168226http://WWW.MELLIAGROCHEMICAL.IR-021سوز پسماند کوره خدماتبختیاری ابوالفضلکشاورز شیمی ملی شرکت165

زریری اکبر علیالبرز صنعت روژان166
 مدیریت و صنعتی های آالینده تصفیه

پسماند
021-22924085-6http://www.envirorsa.com

88059834http://www.nipc.ir-021پتروشیمیایی و شیمیاییمقدم شعری عباس مهندسپتروشیمی صنایع صنایع ملی شرکت167

36286942-035سولفوریک اسید و روی شمش تولیدخراسانی فقیه مهدی محمد مهندسبافق روی ذوب شرکت168

صالحی حمیدرضوی خراسان زیست محیط حفاظت کل اداره169
 منابع زیستی،پایش تنوع از حفاظت

سازی فرهنگ و آالینده،آموزش
051-38675040http://www.khrdoe.ir

محمدی سعد اردشیر دکتراصفهان آهن ذوب سهامی شرکت170
 ساختمانی فوالد محصوالت انواع تولید

آهن راه ریل ، صنعتی و
031-36240031-2http://relation@esfahansteel.com

مرندی جعفری کوثرحک انتشارات171

 و ایمنی ، بهداشت کتب تخصصی ناشر

 کتب کلیه چاپ و ارائه ، زیست محیط

 ، زیست محیط درزمینه اصلی زبان

ها سازمان انحصاری کتب چاپ

021-22899643-6http://www.irannashr

سکاکیان قدرتمیراب172
 و صنعتی شیرآالت انواع تولید

مربوطه تجهیزات
021-88372220http://www.mirab-vales.com

رشیدی حمیدرودبار گنجه نباتی روغن کارخانه173
 یا کردنی سرخ ، مایع روغن تولید

زیتون

013-34668227-

34668211
http://www.khoec.com

88175220http://www.payabaspar.com-021آبرسانی و آبیاری تجهیزات تولیدرجبی محمودآریا بسپار پایا174

175

نوری حاج قدرتسبالن جوجه آرتا176
 دار نطفه مرغ تخم و یکروزه جوجه

308 راس
045-33356860-2http://www.artajoojeh.com

021http://www.tehran-doe.ir- 77355781 -3-حیدرزاده مهدی محمدتهران استان زیست محیط حفاظت کل اداره177

آباد علی عباس دکترمپنا گروه178

 مشتمل صنعتی ای مجموعه مپنا گروه

 ، مادر شرکت عنوان به مپنا گروه بر

 تخصصی متعدد شرکتهای همراه به

 ، مهندسی زمینه در ، وابسته و تابعه

 ، حرارتی نیروگاههای توسعه و احداث

 ، پذیر تجدید انرژی نیروگاههای

 حرارت و برق همزمان تولید تاسیسات

برق همزمان تولید تاسیستات ،

2- 021-81981001http://www.mapnagroup.com

179
 های جنگل چندمنظوره مدیریت المللی بین پروژه

هیرکانی
بیات داریوش

 مدیریت نوین الگوهای ارائه

 های جنگل مشارکتی و چندمنظوره

هیرکانی

011-52245781http://www.chfp.ir

عالقبندیان محمدرضا(عام) قزوین شیشه سهامی شرکت180
 دوجداره، ، سکوریت ، جام شیشه تولید

لمینیت
021-88738411http://WWW.GHAZVINGLASS.NET



181
 استان زیست محیط حفاظت سازمان کل اداره

هرمزگان
وفادار مجید

 و استان شده حفاظت مناطق معرفی

عملکردها
076-33613075-74http://www.hormozgan.doe.ir

ظهرابی حمیداصفهان استان زیست محیط حفاظت کل اداره182

 عرصه و زیستی تنوع از حفاظت

 زیست فرهنگ توسعه و زیست محیط

اصفهان استان در محیطی

031-35571837http://www.isfahan-doe.ir

باالزاده هوشنگپاکسان شرکت183

 آرایشی و شوینده،بهداشتی تولیدی

 ماشینی،مایعات و دستی پودر)

 و ظرفشویی،دستشویی،شامپو

(دندان صابون،خمیر

021-64562325http://www.paxanco.om

لیاقتی هومان دکتربهشتی شهید دانشگاه ، محیطی علوم پژوهشکده184
 در آموزشی-  پزوهشی های فعالیت

زیست محیط حوزه
021-22431971-3http://www.esri.shue.ac.ir

فر ریاضی عبدالوحیدکردستان استان زیست محیط کل ادره185
 زیستی،حیات تنوع از صیانت و حفظ

کردستان زیست محیط و وحش
087-33232415http://kordestan.doe.ir

186
 دانشگاه هوا آلودگی فناوریهای و تحقیقاتی گروه

تهران
66476132http://www.aptec.ir-021هوا آلودگی های فناورینورپور علیرضا دکتر

کریمیان حسنشهرداری پسماند سازمان187

 کاهش و تفکیک روب،آموزش و رفت

 و آوری مبداء،جمع در پسماند تولید

 و کمپوست تولید و پردازش و انتقال

شهری جامد پسماند بهداشتی دفع

021-55530130-9http://www.tmwm.org

188
 و کهکیلویه استان زیست محیط حفاظت کل اداره

بویراحمد
پورشیرزاد عطاء

 در استان بالقوه پتانسیل به توجه با

دارد فعالیت اکوتوریسم زمینه
074-33334271http://www.kb.doe.ir

2http://info-rojintaak.com-34772320-083آشامیدنی آب و فرنگی گوجه ربعبدهللا مظفر سیدتاک روژین صنعت و کشت مجتمع189

بخت پیروز نیرهایران استاندارد ملی سازمان190
 انطباق،تایید استانداردسازی،ارزیابی

شناسی صالحیت،اندازه
021-88879461-5http://www.isiri.org

زادی یوسف بهنامپارایه191

 و گرد ، هوا آلودگی پایش های سیستم

 ، ها دودکش ای خطه پایش آب و غبار

آلودگی بینی پیش و سازی مدل

021-88662300http://www.paraye.com

چاووشی لطفعلی مهندساصفهان نفت پاالیش192
 فراورده انواع تولید و خام نفت تصفیه

نفتی های
031-33803009http://WWW.EORC.IR

رستملو مصطفیزیست آردا مهندسی193

 های سیستم اجرای و ساخت طراحی،

 و ساخت ، فاضالب و آب تصفیه

 حمل قابل و ساخته پیش پکیج نصب

فاضالب تصفیه

021-44951866-69http://www.ardaco.ir

194Delta Gas Mobin GroupSaleh Hajihosseini-021-22888315http://www.delta-gas.com

ای بیمه خدمات انواع ارائهصادق بیژن دکتردانا بیمه195

88777716 & 

88770985 & 021-

88773650

http://www.dana-insurance.com

33354218http://www.bu.doe.ir-077بوشهر استان زیست محیط صنایعدلشب حسینبوشهر استان زیست محیط صنایع196

صمدی ناصرپاکدیس197

 جات میوه پوره و کنستانتره انواع تولید

 های آبمیوه ، فرنگی گوجه رب ،

 دار،الکل پالپ گاز بدون و گازدار

سرکه و اتیلیک

32368888& 044-

32367777
http://www.pakdisco.com

33826800http://WWW.WESTADOE.IR-044محیطی زیستآراسته پرویزغربی آذربایجان زیست محیط حفاظت کل اداره198

آلیاژی و خالص سرب شمش انواع تولیداستاجلو علیقم نگین فلزات ذوب199
33343612 & 025-

33343801
http://www.neginqom.com

طاهرخانی رضا محمددانا کیا خرد200

 اجرای و مدیریت ، ریزی برنامه

 محیطی زیست آنالین پایش های پروژه

 و متری تله ، اتوماسیون ، دقیق ابزار ،

آزمایشگاهها تجهیز

021-44874012-15http://www.kheradkia.com

محمودی سعید دکتربلوچستان و سیستان زیست محیط حفاظت کل اداره201
 سیستان زیست محیط حفاظت کل اداره

بلوچستان و

33448540, 054-

33417162-3
http://www.sb.doe.ir

خیابانی مدرس حسینفیروزکوه سیمان202

-I:  شامل خاکستری پرتلند سیمان انواع

325 , I-425 , I-525 , 2 ,3 ,5 

,M500 , M600

88642301-8 & 021-

76441462-5
http://www.fikcc.com


