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www.ksc.ir8,9101(ره)بندر امام خمینی - جاده اهواز 10کیلومتر 15-06132908000(اسلب،بلوم،بیلت)انجام عملیات ذوب و ریخته گری شمش فوالدی شرکت فوالد خوزستان1

518,9102پالک - کوچه فیاض- روبروی برق آلستوم- ستارخان 3-44267401آزمایشگاه معتمد محیط زیستگروه شرکتهای زیست آزما2

3
سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران
191WWW.cbi.ir8,9103پالک -خیابان پاسداران23731تولیدی

شرکت مهرکانازصنعت4

ارائه دهنده دستگاههای اندازه گیری شامل دما، رطوبت، فشار، 

سرعت جریان هوا، غبار، آناالیزر گازها و خدمات کالیبراسیون 

.دستگاههای اندازه گیری

021-22262690
پالک - خ سپاهان- خ شاه نظری- میدان مادر- بلوار میرداماد- تهران

15
www.mehrkanazsanat.com8,9104

مهرگان صنعت آب5
تامین ، فروش و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه آنالیز و پایش 

آب و پساب
22905783

طبقه  - 17خیابان شریعتی ،پایین تر حسینیه ارشاد ،خ کوشا ، پالک 

اول
www.mehrgan-sanat.com8,9105

مهندسین مشاور آزمون صنعت سبز6

آزمایشگاه معتمد محیط زیست. 2ره در زمینه محیط زیست .مشا .1  

 تامین کننده تجهزات زیست محیطی و وابسته به صنایع نفت و .3

گاز و سایر صنایع

www.azss.ir8,9106.1، واحد4سعادت آباد، خیابان سعادت آباد، خیابان سی یکم، پالک 2188692207

بیسان پارس پایش7

مشاوره فنی، عرضه تجهیزات و خدمات پس از فروش در زمینه 

تجهیزات سنجش و پایش محیط زیست شامل گستره وسیعی از و 

دستگاههای سنجش و آنالیز کیفیت هوا، آب و پساب و گازهای 

خروجی از اگزوز اتومبیل و دودکش کارخانجات

5www.bisanparspayesh.com8,9107 واحد 299پالک - خیابان دکتر فاطمی - تهران 66903396

88113938ارایه خدمات مخابراتی ثابت و سیارشرکت مخابرات ایران8
خیابان شریعتی نرسید به پل سید خندان خیابان شهید توپچی 

3ساختمان شماره 
www.tci.ir8,9109

گروه دلتا گاز مبین9

گروه دلتا گاز مبین با تکیه بر پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا در 

زمینه ابزار دقیق و تجهیزات صنعتی و به عنوان نماینده انحصاری 

 Elgas و GEOVAPتولیدکنندگان معتبر بین المللی همچون 

 و Dr. Foedisch فنالند وMIP هلند، FMGجمهوری چک، 

AMS آلمان و JCTاتریش ارائه کن 

2www.delta-gas.com8,9110،واحد 20کوچه سهره،پالک -خ جلفا-میدان کتابی-خیابان شریعتی2122888315

29100تولید کربنات سدیم سبک و سنگین(گروه صنعتی شیشه کاوه  )شرکت کاوه سودا 10
پالک - خیابان شهید تیموری - خیابان شهید لنگری - میدان نوبنیاد 

10
www.kavehglass.com8,9110

8926تولید کننده انواع آبمیوه و شربتشرکت عالیفرد11
 ، پالک 12تهران، خیابان هفت تیر، خیابان خردمند شمالی ، کوچه 

15
www.sunich.org8,9112

12
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری

ارائه و حفظ دستاورد ها و بررسی زمینه های گسترش میراث طبیعی 

و گردشگری ایران
2161063396

سازمان میراث - نبش بزرگراه یادگار امام - خیابان آزادی 

مرکز روابط عمومی- فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
ichto.ir8,9113

مجتمع سنگ آهن سنگان13
تولید  _دانه بندی و عیارسازی  _اکتشاف، استخراج، خردایش 

.کنسانتره و در آینده نزدیک گندله
www.sioc.ir8,9114مجتمع سنگ آهن سنگان _سنگان  _خواف  _خراسان رضوی 5154173258

www.irefco.ir8,9115مبارکه- جاده اصفهان 52کیلومتر 6-52543740طراحی و تولید محصوالت شکل دار و بی شکل دیرگدازشرکت فرآورده های نسوز ایران14

شمیم شریف15
 تصفیه آب ، هوا و فاضالب ECFطراحی و تولید دستگاه ازن ژاتور و 

و پسابهای صنعتی
26113378

نیاوران خ باهنر بعد از سه راه یاسر نبش امیر سلیمانی ساختمان سام 

 شماره همراه جهت پیگیری3002اکسون واحد 
WWW.SHAMIMOZONE.IR8,9116

22431971-021پژوهش در حوزه محیط زیستپژوهشکده علوم محیطی16

زرگراه شهید چمران ـ اوین ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ بلوار شهید 

پژوهشکده علوم محیطی ـ - روبروی رستوران باغ گیالس- شهریاری

1983963113کدپستی 

www.sbu.ac.ir/Res/esri/Pages/default.aspx8,9117

3136699635تولید سیمان پرتلندسیمان اردستان17
ساختمان -23پالک -نبش چهارراه رسالت-خیابان فرایبورگ-اصفهان

73111-81687: پورسینا کدپستی
www.ardestancement.com8,9118

8,9119جشنواره فیلم و سبز18

8,9120وزارت ورزش و جوانان19

پارایه20

سیستم های اندازه گیری و پایش آلودگی هوا ، گرد و غبار و 

مدلسازی و پیش بینی - پایش لحظه ای دودکش ها- ریزگزدها

رادارهای هواشناسی- آلودگی هوا

5www.paraye.com8,9121تهران،خیابان ولی عصر،باالتر از میرداماد،خیابان سرو،شماره021-88662300

21AKGIRIŞIMتصفیه اب شهری و صنعتی شیرین سازی اب دریاها انرژی پاکMiralay şefik bey sk no 11 34437www.akgirisim.com8,9122

کنترل فرایند رادمان22

تامین تجهیزات سنجش آالینده های زیست محیطی و سازنده 

. و نرم افزارهای تجمیع اطالعات (دیتاالگر)تجهیزات ثبات داده ها 

ارائه مشاوره و اجرای پروژه های مدل سازی آالینده های زیست 

محیطی و راهکارهای کنترل و کاهش آالینده ها

071-38444051-5
حد فاصل تقاطع شهید باهنر و خیابان - بلوار امیر کبیر - شیراز

504واحد - ساختمان یونیک - کالهدوز
www.rap-co.com8,9123

8,9125نشریه چهارفصل23

رایان پایش صنعت ایرانیان24
پایش لحظه ایی آالینده های زیست محیطی و احداث تصفیه خانه 

های هوشمند و ساخت اناالیزرهای گازی
77706349

بین خیابان گلبرگ - خیابان رشید جنوبی - فلکه اول تهرانپارس 

 - 4طبقه  - 133پالک - ساختمان ونوس - شرقی و اتوبان رسالت 

15واحد 

www.raipa.com8,9126

24entesharat.com8,9127خیابان میرعماد پالک 88505055ناشر کتابهای زیست محیطیشرکت انتشارات فنی ایران25

ماهنامه جهان سبز26

اطالع رسانی و ارایه مقاالت و گزارش های تحلیلی درباره محیط 

، انتشار نشریات HSEزیست، توسعه پایدار، ساختمان سبز، انرژی و 

و  (سبک زندگی)، زندگی سبز (تخصصی)محیط زیستی جهان سبز 

(کودکان)داروگ 

1605 داخلی 88505055
انتشارات فنی - 24پالک - خیابان میرعماد- خیابان مطهری- تهران

6طبقه - ایران
www.irangreenworld.com8,9128

پشم سنگ ایران27
تولید کننده انواع عایق های حرارتی و برودتی پشم سنگ و تامین 

.کننده کلیه ملزومات عایق کاری
4www.pashmesangiran.ir8,9129پالک - خیابان فالح پور - خیابان استاد نجات اللهی021-88809529-33

قالبهای پیشرفته ایران خودرو28
طراحی وساخت قالب فیکسچر وابزار کنترلی وتولید قطعات ومجموعه 

های خودرو
44923415-18

 جاده مخصوص کرج بلوار جنوبی ایرانخودرو خیابان زامیاد 14کیاومتر

خیابان گلها
www.gpi-co.com8,9130

سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور29
حفاظت، توسعه منابع طبیعی ایران و اجرای طرح های آبخیزداری و 

آبخوانداری
22446508

بزرگراه ارتش بعد از مینی سیتی، سازمان جنگل ها،مراتع و 

آبخیزداری کشور
www.frw.org.ir8,9131

1394 اسفند ماه 13 الی 10- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 
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تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات زیست محیطی و فرایندیآریا پایش صنعت و محیط30
تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، نبش حسین آباد، 

9ساختمان مهدی، طبقه دوم، واحد 
www.ariapayesh.com8,9132

www.merc.ac.ir8,9133پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت- کرج9-02636280040انرژی های تجدیدپذیر- محیط زیستپژوهشگاه مواد و انرژی31

پردیس رادان32
تعمیر وسرویس کلیه -خرید وفروش-توزیع-تولید-صادرات-واردات

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی وپزشکی
2122913879

-خیابان ناصری-خیابان کوشا-پایین تر از میر داماد-خیابان شریعتی

-8پالک-خیابان دریا
www.PardisRadan.com8,9134

CH- 8708http://www.passam.ch8,9135 44سوییس شهر ماندورف خیابان اسچلن استراسه 41449204644ساخت نمونه گیرهای اندازه گیری آلودگی هواپسام33

زیست تجهیز پویش34
و زیست  (HSE)ارائه دهنده تجهیزات مهندسی، بهداشت حرفه ای 

محیطی
www.pooyeshenviro.ir8,9136، طبقه اول16خیابان مطهری، خیابان فجر،کوچه افشار، پالک 021-88827723

زیست اندیش پیشگام35
ایستگاه های سنجش آالینده های هوا، سیستم های پایش لحظه ای 

گازهای دودکش، تجهیزات سنجش و پایش زیست محیطی
8www.zistap.com8,9137بلوار میداماد خیابان کازرون شمالی کوچه مسعود پالک 22226768

7www.parsitek.com8,9138 واحد 4 طبقه 54میرداماد میدان مادر پالک 2126400440پایش االینده های محیط زیستشرکت صنعت آموز نوین پارسی36

فزار تجهیز جم37
واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانی، ارائه خدمات فنی ومهندسی از 

جمله طراحی،خرید و اجرای سیستمهای پایش زیست محیطی
2188887166

- 67شماره - خیابان تابان غربی -(آفریقا)خیابان نلسون ماندال- تهران

6طبقه - 12واحد 
www.fazartajhiz.com8,9139

92www.sepahanoil.com8,9140پالک - میدان بهاران - میدان آرژانتین 8347 021(SPEEDYبا لوگوی )تولید روغن پایه و روغن موتورشرکت نفت سپاهان38

39
فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه 

های انرژی
66476132آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

، طبقه چهار، 49تهران، خیابان انقالب، خیابان وصال شیرازی، پالک 

واحد جنوبی
www.fanpaya.com8,9143

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس40

مطالعه ، طراحی و نظارت بر اجرای طرح های سدسازی ـ نیروگاه 

های برقابی ـ شبکه های آبیاری و زهکشی ـ تاسیسات آب و فاضالب 

شهری و صنعتی ـ حفاظت و مهندسی رودخانه ـ طرح های کشاورزی 

ـ تونل های ترافیکی شهری و تونل های بلند انتقال آب ـ خدمات 

صنعت ریلی ـ راهسازی ـ مقا

23969
تهران ـ بزرگراه شهید مدرس شمال ـ خیابان شهید وحید دستگردی 

16ـ کوی تخارستان ـ شماره 
www.mahabghodss.com8,9144

نفت بهران41

شرکت نفت بهران تولید کننده و عرضه کننده انواع روانکارها و 

فرآورده های نفتی با استفاده از پاالیش برش های نفت خام و 

همچنین سیاالت خنک کننده و روانکارهای غیر نفتی و تجارت و 

ارائه خدمات مربوط به آنها، با استفاده از فناوری روز در داخل و خارج 

...کشور 

02122264124-30
،نبش (ظفر)تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستگردی

2کوچه شریفی، پالک 
http://www.behranoil.com8,9145

www.ikco.ir8,9147شرکت ایران خودرو-  جاده مخصوص کرج14کیلومتر 48228440خودروسازگروه صنعتی ایران خودرو42

8,9148سایپا43

2123036513بزرگترین تولید کننده و صادر کننده انواع قیر در خاورمیانهنفت پاسارگاد44
سعادت آباد بلوار دریا مطهری شمالی انتهای ساحل دوم پالک -تهران

37
www.pasargadoil.com8,9149

شرکت اورند پالستیک45

پلیمری کردن سیستم های سوخت خودروهای ایران خودرو و برخی 

 –از خودروهای سایپا که مطابق استاندارد بروز جهانی می باشد 

طراحی سیستم سوخت سایر خودرو های سایپا، زامیاد، گروه بهمن، 

با استفاده از بروزترین دانش مطابق استانداردهای جهانی... و

8www.avrand.com8,9150کوچه طاهری پالک  (آفریقا )خیابان نلسون ماندال شمالی 2127607000

8,9151فین پرو46

1448,9152خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی، پالک 88601238صنایع پتروشیمیشرکت ملی صنایع پتروشیمی47

3136271800تولید انواع مقاطع فوالدی و ساختمانی و صنعتیشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان48
 کد 178پالک -مقابل پل مارنان-بوستان سعدی-اصفهان: دفتر فروش 

 اتوبان ذوب آهن45کیلومتر . اصفهان : کارخانه8175614461: پستی 
www.isfahansteel.com8,9153

1847www.isqi.co.ir8,9154 پ3تهران کارگر شمالی باالتر از بیمارستان قلب نبش کوچه 43904000ارائه خدمات بازرسی فنی و مهندسیبازرسی کیفیت و استاندارد ایران49

8,9155شرکت ملی گاز50

شرکت سیمان تهران51
تولید کننده انواع سیمان های پرتلند،سیمان بنائی،سیمان حفاری 

چاه نفت،سیمان های مخلوط
5www.tehrancement.co.ir8,9156بن بست انوشیروانی شماره - خیابان شهید تقوی - خیابان فردوسی 2166708391

4www.niordc.ir8,9157جنب پارک ساختمان غدیر پالک ,خ ورشو,خیابان استاد نجات الهی88928255تولید فرآوردهای نفتی و انتقالشرکت ملی پاالیش و پخش ایران52

4http://www.fkcco.com/8,9158خیابان پاکستان کوچه چهارم پالک -خیابان شهید بهشتی-تهران88737300سرمایه گاذاری در صنعت سیمانسیمان فارس و خوزستان53

شرکت ملی صنایع مس ایران54

اکتشافات،بهره برداری ، تولید محصوالت پرعیار سنگ مس ، ذوب ، 

پاالیش و صنایع جنبی و تولید محصوالت فرعی مس و همچنین 

توزیع ،فروش داخلی و صادرات مس

2161www.nicico.ir8,9158.1خ ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، پالک2188721723

8,9159شرکت ملی نفت55

شرکت فوالد مبارکه اصفهان56

شرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگترین تولید کننده ی محصوالت 

تخت فوالدی در ایران و خاورمیانه می باشد و طیف گسترده ای از 

انواع ورق های فوالدی شامل ورق های گرم نوردیده، ورق سرد، ورق 

.گالوانیزه، قلع اندود و رنگی را تولید می نماید

3133327327
-161اصفهان، مبارکه، مجتمع فوالد مبارکه اصفهان صندوق پستی 

84815
www.msc.ir8,9161

81774028بهداشت ایمنی محیط زیست وانرزیوزارت صنعت معدن وتجارتhseeاداره کل 57
خ سمیه غربی نبش پورموسی ساختمان .خیابان استاد نجات الهی

شهیدان مهری وزارت صنعت معدن وتجارت
www.mimt.gov.ir8,9161

106www.ctr-co.com10,11201اصفهان خیابان محتشم کاشانی ساختمان 33628431طراحی، پاالیش، تولید و صادرات انواع محصوالت پایه قطرانیشرکت پاالیش قطران ذغالسنگ58



شماره غرفهشماره سالنوبسایتآدرس تلفنزمینه فعالیت نام شرکت ردیف

شرکت غلتک سازان سپاهان59
ریخته گری قطعات سنگین فوالدی و چدنی و تولید شمش های 

فوالدی به روش ریخته گری مداوم
www.GhaltakSazan.com10,11202خیابان هفتم- فاز دوم- (سجزی)منطقه صنعتی شرق اصفهان3146412659

شهرداری شاهین شهر60

 ،مدیریت، کنترل و نظارت همه جانبه شهر از نظر اصول شهرسازی -

 ،عمرانی، فضای سبز، رفاهی، تفریحی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی

ایجاد معابرشهر- بهداشت و سالمت، ایمنی و حمل و نقل عمومی  ، 

مدیریت همه- و مدیریت آن ها  ¬فضای سبز، میادین، آرامستان  

فضای سبز و استفاده ¬جانبه

3145225200
ابتدای بلوار شهید - میدان فاطمیه - بلوار امام خمینی- شاهین شهر 

شهرداری شاهین شهر-دکتر بهشتی
http://www.shaahinshahr.com/10,11203

شرکت تولیدی و شیمیائی رزپلیمر61
تولید کنده پارافین جامد ، پارافین مایع ، وازلین ، ژله کابل ، 

پترولیوم سولفونات ، امولسی فایر و گرانول واکس
94www.rosepoly.com10,11204پالک - خیابان هویزه غربی - خیابان سهروردی شمالی - تهران 88759924

www.bamaco.ir10,11205مجتمع ایرانکوه-شهر بهاران-کلیشاد -اتوبان ذوب آهن-اصفهان44-03137252730معدنیشرکت باما62

www.zoberoy.ir10,11205بعداز شرکت باما-شهر بهاران-کلیشاد-اتوبان ذوب آهن-اصفهان2-03137252301تولید شمش رویشرکت ذوب روی اصفهان63

3137252848تولید اکسید رویشرکت شاهین روی سپاهان64
اصفهان ، اتوبان ذوب آهن ، کلیشاد ، شهربهاران ، مجتمع ایرانکوه ، 

بعد از شرکت ذوب روی اصفهان
www.shahinroy.ir10,11205

شرکت نفت میالد پارس65

تولید انواع روغن های صنعتی، روغن های فرآیند الستیک نرمال و 

، تولید انواع روغن های سنگین حاصل (دوستدار محیط زیست)گرین

از برش های سنگین پاالیشگاهی و پتروشیمی

031-95017619
اصفهان،سپاهان شهر،بلوار غدیر،مجتمع هفت نگین،طبقه اول، واحد 

h14
www.miladparsoil.com10,11206

3136410037تولید برقشرکت پرشیان فوالد66
 کدپستی 8اصفهان خیابان آبشار دوم ساختمان پرشیان شماره 

8166645771
www.persian-holding.ir10,11207

www.sugarnj.org10,11208مبارکه-  جاده اصفهان 37کیلومتر 3152580008(قند و شکر)تولید مواد غذاییقند نقش جهان67

2-03145336240استخراج و استحصال طالمجتمع طالی موته68
مجتمع طالی موته - روستای موته - شهر میمه-استان اصفهان

( میمه117صندوق پستی )
moutehgold.ir10,11209

www.iranglasswool.com10,11210کارخانه پشم شیشه ایران-احمد آباد-بولوار امیرکبیر30-07138224527تولیدکننده عایق های صوتی ، حرارتی و رطوبتیشرکت پشم شیشه ایران69

7136489234مدیریت پسماندسازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز70
سازمان مدیریت پسماند - 36نبش کوچه - بلوار استقالل-شیراز-فارس

شهرداری شیراز
shiraz.ir/bazyaft10,11211

7132317765اداره کل حفاظت محیط زیست فارساداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس71
اداره کل حفاظت .نبش اردیبهشت(باغشاه)خیابان فلسطین.شیراز

محیط زبیست فارس،روابط عمومی
http://fars.doe.ir/10,11212

7132622141انواع رزین های آمینه و پودرهای قالبگیری- تولید فرمالین شرکت صنایع شیمیایی فارس72
شرکت صنایع شیمیایی - خیابان کارگر - شهر زرقان - استان فارس 

1پالک - فارس 
www.farschemical.com10,11213

24910,11214، پالک 22ایران، شیراز، بلوار ارم، کوچه 32291918-071تولید لوله و اتصاالت کامپوزیتشرکت تولیدی صنعتی فراسان73

10,11215چکاد74

13www.ghazvinglass.com10,11216خیابان شهید بهشتی خیابان شهید سر افراز نبش کوچه سوم پالک 88731515ساختمانی و اتوموبیلی و دکوراتیو: کارخانجات تولیدی شیشه های شرکت سهامی شیشه قزوین75

61018-021تولید کننده مواد اولیه و فرآورده های داروهایی، بهداشتی و غذاییمجتمع صنایع دینه ایران76
کوچه .بین فرصت شیرازی و نصرت.کارگر شمالی.میدان انقالب.تهران

23پالک.جعفرزادگان
www.dinehiran.com10,11217

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین77
ارائه خدمات آموزشی و فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست و 

انعکاس فعالیت و گزارش غملکرد حوزه محیط زیست استان قزوین
2833324900

مجتمع ادارات نواب اداره کل حفاظت محیط زیست استان - قزوین 

قزوین
www.doe.ir10,11218

3www.nestle.ir10,11219ونک، خ خدامی، تقاطع آفتاب، شماره 94-88623780مواد غذایینستله ایران78

79
اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 

بختیاری
3832223572حفاظت محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط زیست - مجتمع ادارات- دروازه سامان

چهارمحال و بختیاری
http://cb.doe.ir10,11220

www.paxanco.com10,11220.1 بزرگراه فتح8کیلومتر -تهران64562325تولید کننده محصوالت پاک کننده و بهداشتیپاکسان80

1142424001تولید و فرآوری کنسانتره زغالسنگشرکت زغالسنگ البرز مرکزی81
شرکت زغالسنگ البرز - ابتدای جاده آالشت - سوادکوه - مازندان 

مرکزی
www.cacco.ir10,11221

www.mazandarancement.com10,11222مازندران شهرستان نکا شرکت سیمان مازندران1134724145تولید انواع سیمانسیمان مازندران82

1132022980تولید کاغذ فلوتینگ و تست الینرپویاآیش مازند83
سه راه - شهرک صنعتی رجه -  جاده شهید صالحی18کیلومتر - بابل

شرکت پویاآیش مازند- ایران خودرو
10,11223

WWW.asico.org10,11224 جاده خزر آباد5کیلومتر -ساری1133564501تولید انواع آنتی بیوتیک،آموکسی سیلین ، سفالکسین ، سفیکسیمشرکت آنتی بیوتیک سازی ایران84

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز85

حفاظت ازمنابع زیستی،جلوگیری ازتخریب محیط 

زیست،نظارت،پایش وکنترل آالینده ها،حفاظت ازگونه های گیاهی 

...وجانوری ،آموزش واطالع رسانی موضوعات محیط زیست و

2632522921
اداره کل حفاظت محیط -2نبش شاهد-بلوارامام رضا-پل آزادگان-کرج

زیست استان البرز
alborz.doe.ir10,11225

www.kalleh.com10,11226شرکت فراورده های لبنی کاله-  جاده چمستان 2کیلومتر 4-01144265050نوشیدنی ها و دوغ- دسر- بستنی - پنیر -تولید انواع ماست شرکت لبنی کاله امل86

شرکت فرآورده های گوشتی کاله87
تولید فرآورده های گوشتی اعم از سوسیس و کالباس، غذا های آماده 

و انواع جوجه کباب

شرکت فرآورده - نرسیده به میدان هزار سنگر - (ع)خ امام رضا - آمل

های گوشتی کاله
www.kallehamol.com10,11227

شیروگوشت مهدشت ساری88
تولید شیر خام گوساله نر تلیسه باردار کود حیوانی محصوالت زراعی 

ماهی گرمابی
1133721418

مازندران ساری اتوان ساری نکا سه راه اسالم اباد جاده گهر باران 

روبروی حیات وحش
10,11228

گروه فراصنعت شمال89
ماشین کاری قطعات خودرو شامل بلوک سیلندر،سرسیلندر،میل 

سوپاپ،دیسک،توپی،بازویی چرخ،کالیپر،فالیویل،میل بادامک

01135382760-

01135383004
www.farasanatshomal.ir10,11229شرکت فراصنعت شمال- جاده بابل2کیلومتر-مازندران بابلسر

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران90

فعالیت در خصوص مسایل زیست محیطی شامل حفظ گونه های 

مختلف گیاهی و جانوری و کنترل و نظارت بر فعالیت های صنایع و 

واحد های مختلف تولیدی و خدماتی

mazandaran.doe.ir10,11230اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران-خ رودکی -ساری1133358813

91
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

کرمانشاه
8338250036

اداره کل حفاظت - بلوار بنت الهدی صدر-چهارراه بسیج- کرمانشاه 

محیط زیست استان کرمانشاه
http://kermanshah.doe.ir10,11231
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2156584146...ساخت و گالوانیزه گرم انواع سازه های فوالدی ، پایه های سوالر و خاور روی92
- شهرک صنعتی زواره ای - سه راه آدران-  جاده ساوه27کیلومتر 

9پالک  - 5کوچه 
www.khavarrooy.com10,11233

www.momtazance,ent.com10,11233.1روبروی روستای سعدی-رفسنجان- جاده کرمان32کیلومتر -کرمان9-03433370456تولید کلینکر و سیمانسیمان ممتازان93

5-32369732-045تولید سیمانشرکت سیمان آرتا اردبیل94
شرکت سیمان آرتا –کیلومتر بیست جاده اردبیل به آستارا  –اردبیل 

اردبیل
aacc.espandar.com10,11233.2

سیمان ساوه95
 325-1 ، تیپ425-1 ، تیپ2تولید سیمانهای پرتلند خاکستری تیپ

، پوزوالنی و سیمان پرتلند سفید
02188100723-5

شهید  )خیابان احمد قصیر خیابان هفدهم - میدان آرژانتین - تهران 

1513848113: کدپستی 21شماره  - (بهزاد شفق 
www.savehcement.com10,11234

www.parstire.ir10,11235خیابان نهم- شهرصنعتی کاوه - ساوه - ایران 8642342892طراحی و تولید انواع مختلف تایر و فلپ خودروشرکت الستیک پارس96

10,11236جنب بانک ملت- ابتدای جاده تهران - سه راه خمین 3-34132470-086بهداشتی- دارویی شرکت داروسازی بهسا97

ronass.com10,11237 بزرگراه بروجرد20اراک کیلومتر 20-38628010-086تولید رنگ و پوششهای حفاظتیتولیدی و شیمیایی روناس98

شرکت کربن سیمرغ99
که یکی از مهم ترین  (دوده صنعتی)تولید انواع گریدهای کربن بلک 

.مواد اولیه صنعت تایر ، الستیک و قطعه سازی می باشد 
02188208287-9

تهران ، گاندی جنوبی ، خیابان یکم ، ساختمان گروه : دفتر مرکزی 

استان مرکزی ، :  کارخانه 17 و 16 ، واحد 4صنعتی رازی ، طبقه 

محالت ، شهرک صنعتی ارقده ، شرکت کربن سیمرغ
www.carbonsimorgh.com10,11238

www.delijancement.com10,11239سلفچگان ، جنوب روستای راوه- جاده دلیجان 22دلیجان ، کیلومتر 15-08644233111تولید انواع سیمانسیمان دلیجان100

آلومینیوم پارس101
، انواع  (ساده، رنگی و شیروانی)تولید انواع کویل و ورق آلومینیوم 

(غذایی، دارویی و خانگی)فویل و المینه 
88653696 021

 ٢بلوار آفریقا باالتر از پل میرداماد بن بست آناهیتا پالک : آدرس تهران

خیابان پانزدهم –شهر صنعتی کاوه  –ساوه :  آدرس کارخانه ٦طبقه 
www.alumparsco.com10,11240

شرکت صنعتی گام اراک102

طراح ، تولید کننده سازه های فوالدی برج های انتقال نیرو و مخابراتی 

و مجری پروژه های کلید تحویل انتقال و فوق توزیع برق فشار قوی و 

همچنین گالوانیزاسیون سازه های فوالدی

02188517193 - 

08634131323

خیابـان شـهیـد بـهشتـی، خیـابـان پاکسـتــان، : دفتــر تهــران

اراک، :  کارخانه14145/138:  صندوق پستی3کوچــه دوم، شمـــاره 

 جاده تهران، انتهای خیابان صنعت صندوق 12کیلومتر 

38135/986:پستی

www.gamarak.com10,11241

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی103

امکان سنجی و احداث شهرک یا ناحیه صنعتی به همراه ایجاد و 

تأمین کلیه زیر ساخت های الزم از جمله راه آب برق گاز روشنایی و 

تصفیه خانه فاضالب و فضای سبز به گونه ای که متقاضیان سرمایه 

گزاری پس از اخذ زمین اقدامات الزم جهت بنا و راه اندازی کارخانه 

.را فراهم آورد

www.miec.ir10,11242جنب استانداری مرکزی-میدان حافظیه-اراک8633443100

8633131770حفاظت از محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی104
اداره کل - خیابان بهشت - تقاطع غیر هم سطح محیط زیست - اراک 

حفاظت محیط زیست استان مرکزی
www.markazi.doe.ir10,11243

2433554001محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان105
اداره کل حفاظت - پارک جنگلی ارم- ابتدای جاده تبریز - زنجان

محیط زیست استان زنجان
www.zanjandoe.ir10,11244

اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان106

به نمایش دادن مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان 

هرمزگان و حفاظت از آنها و آموزش مردم برای حمایت و حفاظت از 

محیط زیست

7633613075
بندرعباس، گلشهر جنوبی، بلوار آزادی، اداره کل حفاظت محیط 

زیست هرمزگان
hormozgan.doe.ir10,11245

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان107
حفاظت از تنوع زیستی و عرصه محیط زیست و توسعه فرهنگ 

زیست محیطی در استان اصفهان
www.isfahan-doe.ir10,11246اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان- میدان الله- اصفهان3135555565

(031) 30-33802715تصفیه نفت خام و تولید انواع فرآورده های نفتیپاالیش نفت اصفهان108
صندوق پستی  - 8335113115کدپستی -  جاده تهران5کیلومتر 

415-81465
WWW.EORC.IR10,11247

www.jeyoil.com10,11248جنب پاالیشگاه اصفهان- جاده تهران5کیلومتر-اصفهان2183394305بزرگترین واحد تولیدکننده انواع قیرهای استاندارد در ایرانپاالیش نفت جی109

10,11249 واحد یک5مهرگان مجتمعی بهاران بلوک 7633750136خدماتیکران ساحل هرمز110

2333373803زیست محیطیمحیط زیست سمنان111
میدان استاندارد ابتدای بلوار محراب اداره کل حفاظت محیط - سمنان

زیست استان سمنان
semnan.doe.ir10,11250

2www.ariansina.com10,11251روبروی شهرک صنعتی فاز -  جاده فرح آباد 20کیلومتر 33543020-011صنایع سلولزیآرین سینا112

113
صنایع تولیدی کیافرین ـ رنگینه و کاتالیست 

پارس

ـ مایع شیشـه شـوی خودرو ـ مواد  (ضدیخ)مایع موتور خنک ساز

چربیگیر و فسـفاته ـ پالت های چوبی ـ ساخت دستگاه ها و 

ـ قوطی ها و  (طبق سفارش برای مصارف خاص)ماشینهای صنعتی

ظروف فلزی برای بسته بندی ـ پانل های فلزی آزمایشگاهی 

استاندارد ـ انجام عملیات الک زمینه و الک

011-32340891
مازندران ـ بابل ـ کمربندی امیرکال به بابلسر ـ بعدازپمپ بنزین ـ 

جنب خیابان کارآفرین اعتمادامامی ـ
www.kiyafarin.ir10,11252

bu.doe.ir10,11253خیابان عاشوری جنب مسجد قرآن7733537063حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر114

www.sgcement.com10,11254 جاده قصر شیرین12کیلومتر - کرمانشاه 31-308334622226-2-1تولید انواع سیمان خاکستری تیپ شرکت سیمان سامان غرب115

8331272000تولید کننده آمونیاک مایع و کود اوره گرانولشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه116
 کمر 3کیلومتر - پل چهر -  جاده هرسین 4کیلومتر - کرمانشاه 

بندی شهید شفیعی
www.kpic.ir10,11254

8331497100پاالیش نفت خام و تولید انواع فرآورده های نفتیشرکت پاالیش نفت کرمانشاه117
کدپستی - مقابل پارک شاهد- بلوار شهید بهشتی- کرمانشاه 

6714799519-
www.korc.ir10,11254

10,11254 جاده بیستون15کرمانشاه،کیلومتر 40-08334733334تولید انواع سیمان خاکستریشرکت صنایع سیمان غرب118

www.krpc.ir10,11254 کمربندی شهید شفیعی6کیلومتر - پل چهر - جاده هرسین8345954003تولید محصوالت پلیمریشرکت پلیمر کرمانشاه119

www.panizfam.ir10,11254کارخانه قند اسالم آباد غرب-خیابان شهید چمران8345224060تولید قند کله و شکر سفیدکارخانه قند اسالم آباد غرب120

محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان121
16داخلی08134235575

0
10,11255اداره کل حفاظت محیط زیست.میدان باباطاهر خیابان خبرنگار

20-36337316-081تولید انواع سیمان خاکستریسیمان هگمتان122
- روستای شاهنجرین - قروه درجزین - شهرستان رزن - همدان 

شرکت سیمان هگمتان
www.hegmatancement.com10,11255
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شرکت شیشه همدان123
تولید کننده ظروف شیشه ای بطری و جار جهت بسته بندی 

محصوالت صنایع غذایی و نوشابه سازی

08134383208-

02166705220

تهران میدان فردوسی خیابان حافظ جنوبی خیابان غزالی :دفتر مرکزی

جاده همدان به -همدان:کارخانه- 2نبش کوچه شهید براتی پالک

کارخانه شیشه همدان-12کیلومتر-تهران
www.hamadanglass.com10,11255

5www.nahavandcement.com10,11255پالک - کوی انوشیروانی- خیابان تقوی- خیابان فردوسی4-02166749341تولید سیمانسیمان نهاوند124

www.faranshimi.com10,11255 جاده کرمانشاه شهرک صنعتی تویسرکان7کیلومتر 34731212-081داروسازیفاران شیمی125

استحصال شکر از چغندرقند تصفیه شکرخام(کارخانه قند همدان)شرکت قند هگمتان 126
02188828058، 

08134553251-3

تهران، خیابان انقالب، بعد از میدان فردوسی، خیابان : دفتر مرکزی

 20کیلومتر :  کارخانه8، طبقه دوم، واحد 18شهید موسوی، پالک 

کارخانه قند . روبروی پلیس راه شهید خرمرودی. تهران-جاده همدان

همدان

Hegmatan-Sugar.com10,11255

5-35378801-081(بیلت)تولید شمش فوالدیشرکت مجتمع فوالد ویان127
تهران ،جنوب شرقی نیروگاه شهید مفتح - جاده همدان42کیلومتر 

همدان-3177:صندوق پستی .
www.viansteel.com10,11255

10,11255میدان امامزاده عبد اهلل جنب پلیس آب8134235959تهیه ، کشتار ، بسته بندی مرغکشتارگاه مرغ طالئی تویسرکان128

http://www.espandar.com10,11255 جاده رزن به همدان18کیلومتر -استان همدان3-08136427441تولید سیمان سفیدشرمت سیمان سفید اکباتان129

کنترل گاز اکباتان130
طراحی و تولید کنتور و رگوالتور گاز شهری و تجهیزات صنایع نفت و 

گاز، ساخت قطعات خودرو
www.egc.ir10,11255ضلع غربی-  بلوار فرودگاه 3کیلومتر - همدان 8132545401

شرکت فروسیلیس غرب پارس131
کارخانه صنعتی تولید فروسیلیس که به عنوان ماده اولیه در صنایع 

.فوالد و ریخته گری جهت اکسیژن زدایی استفاده می شود
7www.fesico.com10,11255پالک - ابتدای بلوار زلفی گل8138218885

صنایع غذایی سحر132
کنسروهای غیر  )تولید انواع مواد غذایی برپایه محصوالت کشاورزی 

(گوشتی 
38www.saharfood.com10,11255 پالک 13شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم خ 081-34383277-8

وزارت جهاد کشاورزی133
- حفاظت از منابع طبیعی - امنیت غذایی - توسعه پایدار کشاورزی 

تحقیقات و ترویج کشاورزی- دامپروری - شیالت - سالمت غذا 
2122173992

j دفتر محیط زیست و-تقاطع ولی عصر - خیابان طالقانی - تهران   

سالمت غذا
www.gri-jahad.ir10,11256

299www.neginqom.com10,11257پالک  - 2کالهدوز  - 2فاز - شهرک صنعتی شکوهیه - قم 33343612-025تولید شمش سرب خالص وآلیازیذوب فلزات نگین قم134

www.3p-co.com10,11257.1دلیجان؛ منطقه صنعتی نیزار-  جاده قم 65کیلومتر - قم15-02533675601تولید شمش سربمجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد135

شرکت صنعتی خزرالکتریک136
تولید ماشین آالت و ادوات کشاورزی و دستگاههای اتوکالو برای بی 

خطر ساز زباله های عفونی بیمارستانی
1143113941

میدان هزار سمگر ساختمان - شهرستان آمل -استان مازندران 

شرکت خزرالکتریک- خزرالکتریک 
www.khze.com12,13301

www.pooyagroup.net12,13302مجتمع صنعتی پویا چوب-  شیرگاه 20کیلومتر5-42444001-011تولید نئوپان ، کاغذهای آغشته و اوراق مالمینهگروه صنعتی پویا137

17www.Chadormalu.com12,13303پالک . کوچه سعدی . بلوار جمهوری 3531533660گندله. کنسانتره آهن . سنگ آهن دانه بندی معدنی و صنعتی چادرملو138

139
شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی 

بافق-ایران

 میلیون تن 4/3- 1: تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و آگلومره

 هزار تن 200- 3 میلیون تن کنسانتره 2/3- 2سنگ آهن دانه بندی 

آگلومره

www.icioc.ir12,13304بافق-شرکت سنگ آهن مرکزی ایران. بافق. یزد03531454117-9

3538253303زیست محیطی-اداری اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد140
- میدان امام حسین بلوار دانشجو جنب اداره برق منطقه ای - یزد 

اداره کل حفاظت محیط زیست یزد
WWW.ZISTYAZD.COM12,13305

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد یزد/ فوالد یزد 141
میلگرد ساختمانی آجدار و میلگردهای صنعتی در سایزهای مختلف ، 

....بیلت چهارگوش ،تیر آهن، شافت های صنعتی و 
3537211400

 جاده کنارگزر جنب پایانه بار گروه تولیدی و صنعتی 17کیلومتر 

فوالد یزد
yazdrollingmill.com12,13306

www.miladtile.com12,13307شرکت کاشی میالد یزد- شهرک سنگ -  جاده کرمان 40کیلومتر 3532556480تولید کاشی پرسالن لعاب دارشرکت کاشی میالد یزد142

www.setarehtile.com12,13308شرکت کاشی و سرامیک ستاره میبد.  جاده میبد یزد10کیلومتر- یزد32372081-84تولید انواع کاشی و سرامیکشرکت کاشی و سرامیک ستاره میبد143

sb.doe.ir12,13309اداره کل حفاظت محیط زیست- خیابان هفت تیر-بلوار قلنبر-زاهدان5433417162اداره کل حفاظت محیط زیستمحیط زیست سیستان و بلوچستان144

4433732439تولید شکر سفید از چغندر قندشرکت قند ارومیه145
نوشین - جاده ارومیه سلماس 22ارومیه کیلومتر - آذربایجان غربی 

شهر
www.urmiehsugar.ir12,13310

پاکدیس146
تولید آبمیوه گازدار و بدون گاز، ماءالشعیر و نوشابه انرژی زا، انواع 

کنسانتره آب میوه و پوره، رب گوجه فرنگی و الکل
www.pakdisco.com12,13311شرکت پاکدیس-  جاده دریا 3کیلومتر - ارومیه - آذربایجان غربی 044-32367777

12,13312میاندوآب بلوار شهید باکری کارخانه قند میاندوآب4445353432تولید قند کله و شکر سفیدکارخانه قند میاندوآب147

www.azarghand.com12,13313کارخانه قند نقده-  جاده حیدرآباد 11نقده کیلومتر 4435625914تفاله از چغندر قند- مالس- تولید شکر سفیدآذرقندنقده148

www.westadoe.ir12,13314بلوار شهید باهنر اول خیابان شهید وکیلی4433827306زیست محیطیاداره کل حفاظت محط زیست آذربایجان غربی149

ماشین سازی هادی150
جهت تسویه هوای شرکت و  (بگ فیلتر )تولیدکننده دستگاه غبارگیر 

جلوگیری از انتقال گرد و غبار و آالینده ها به محیط زیست
3155505188

 - 30بلوک  - 3بلوار - شهرک صنایع کارگاهی امیر کبیر -کاشان 

83201پالک 
www.mashinsazi.com12,13315

آلومینای ایران151
اولین و تنها تولید کننده سه محصول استراتژیک هیدروکسید 

آلومینیوم ، آلومینای متال گرید و آلفا آلومینا در خاورمیانه
5832605530

 جاده 7کیلومتر - شهرستان جاجرم - استان خراسان شمالی 

94415-1135صندوق پستی - سنخواست 
www.iranalumina.ir12,13316

lorestandoe.ir12,13317 بهمن انتهای خیابان ولیعصر22خرم آباد میدان 6633201775حفاظت از محیط زیست طبیعی وانسانیاداره کل حفاظت محیط زیست لرستان152

1333829561حفاظت محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست گیالن153
اداره کل حفاظت محیط زیست . جنب صدا و سیما. خ رسالت. رشت

گیالن
http://gilan.doe.ir12,13319

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران154
تولید کننده مواد اولیه صنایع شوینده خانگی شامل آلکیل بنزن 

خطی ، نرمال پارافین و آلکیل بنزن سنگین
3133942500

تهران بلوار نیروگاه منتظری شرکت صنایع - جاده اصفهان 15کیلومتر 

شیمیایی ایران
www.iciiclab.com12,13320



شماره غرفهشماره سالنوبسایتآدرس تلفنزمینه فعالیت نام شرکت ردیف

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان155
حفاظت از زیستگاه ها و اکوسیستم های ابی و خشکی و حیات وحش 

و نظارت بر صنایع و آلودگی ها
061-33737769

اداره کل حفاظت محیط زیست - خیابان آذین - بلوار گلستان- اهواز

خوزستان
khzdoe.ir12,13321

5832222742اداره کل محیط زیست استان خراسان شمالیاداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی156
اداره کل - روبروی مصلی- بولوار دولت - بجنورد - خراسان شمالی 

حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
12,13322

www.gpsi.ir12,13323سمت راست درب سوم- خیابان چهارم شمالی  - (ع)بلوار امام حسین55000020تولید قیر دوستدار طبیعت تولید قیرهای راهسازیقیران پخش ستاره ایرانیان157

شرکت نمایشگرهای دوار158
سیستمهای کنترل و - طراحی و ساخت نمایشگرهای آلودگی هوا 

تلویزیونهای شهری- اسکوربوردهای ورزشی - نمایش 
2www.rotadis.com12,13323.1واحد  - 57پالک - خیابان وصال شیرازی - تهران 66481258

5153856226تولید سیمان خاکستریشرکت سیمان زاوه تربت159
دولت آباد ، سه راه -  جاده تربت حیدریه 24کیلومتر -خراسان رضوی 

گلسرا
www.ztcc.ir12,13324

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی160
حفاظت از تنوع زیستی پایش آالینده های محیط زیست تحقیق و 

پژوهش آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی
5138666606

 ، اداره کل حفاظت 41 و 39بین وکیل اباد -بلوار وکیل اباد -مشهد 

محیط زیست خراسان رضوی
www.khrdoe.ir12,13325

5138836010آموزش و پژوهشدانشگاه فردوسی مشهد161
مشهد میدان ازادی دانشگاه فردوسی مشهد سازمان مرکزی دفتر 

ریاست دانشگاه
https://um.ac.ir12,13326

5136103160برقشرکت برق منطقه ای خراسان162
شرکت -سمت راست-بعد از پل مهندس پرتوئی-انتهای بلوار وکیل آباد

برق منطقه ای خراسان
www.krec.ir12,13327

1www.tousmasir.com12,13328بلوار سجاد، خیابان امین، پالک 8-36079450-051کاوش های زمینی، راهسازی، سد سازی و ابنیهطوس مسیر163

ایران آوند فر164
تولید کننده محصوالت بس، دکتر ژیال )آرایشی ، بهداشتی و دارویی 

(،ایروکس و آوند

02636670371-

7،3٦٦04445

البرز ،کرج ،جاده شهریار ،شهرک صنعتی سیمین دشت کوچه پنجم 

58غربی ،پالک 
www.iranbath.com12,13329

www.azarbattery.ir12,13330شرکت آذر باتری-شهرک صنعتی فاز یک-ارومیه4432723620تولید باتری خودروتولیدی اذرباتری ارومیه165

4432780903در خوصص طرح احیاء دریاچه ارومیهاداره کل منابع طبیعی آذربایجانغربی166
ارومیه؛ جاده سلماس روبروی سیلوی ارومیه اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری آذربایجانغربی
www.azaregharbi.frw.org.ir12,13331

167
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان 

شرقی
حفاظت از جنگل، مرتع و آبخیزداری

دروازه تهران روبروی هتل مرمر سابق جنب بوستان صدف - تبریز 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی روابط عمومی
www.eaz.frw.org.ir12,13332

22924085مدیریت پسماند، محیط زیستروژان صنعت البرز168
پالک -کوچه مددکاران-خیابان شاه نظری-میدان محسنی-میرداماد

2 و 1واحد -26
www.envirorsa.com12,13333

32602981-025.اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم169
قم ـ بلوارامین ـ میدان ارتش ـ کوی آتش نشانی ـ اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان قم
www.qom.doe.ir12,13334

2133759678تولید انواع روغن های گیاهی خوراکیشرکت روغنکشی خرمشهر170
میدان شوش خیابان فدائیان اسالم خیابان شهید غیبی کارخانه روغن 

ورامین2نباتی شماره
www.khoec.com12,13335

ilam.doe.ir12,13336بلوار شهید مدرس-ایالم حفاظت محیط زیست استان ایالماداره کل حفاظت محیط زیست ایالم171

172
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

کهگیلویه و بویر احمد
12,13337ابتدای جاده قدیم کاکان.مجتمع ادارات اداری

31218000-034معرفی ظرفیت های محیط زیست استان کرماناداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان173
اداره کل  -1بلوار هوانیروزکیلومتر-بلوار جمهوری اسالمی-کرمان

حفاظت محیط زیست استان کرمان
kerman.doe.ir12,13338

12,13339سنندج بلوار پاسداران جنب پارک دیدگاه8733232415محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست کردستان174

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل175

بررسی، مطالعه و تحقیقات در زمینه محیط زیست،پیشگیری و 

ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی و مقابله با آلودگی 

...های زیست محیطی، حفظ و حراست از محیط زیست طبیعی و

4533740087
اداره کل حفاظت محیط زیست استان - مجتمع اداری بعثت - اردبیل 

اردبیل
Ardebildoe.ir12,13340

12,13341اموزش و پرورش176

12,13341.1انجمن ها177

12,13344خیریه روزبه178

10www.mellatfoundation.com12,13357خ طالقانی، تقاطع فرصت، ساختمان مرکزی بانک ملت، ط 88593482ایفاگر مسوولیت های اجتماعی بانک ملتبنیاد فرهنگی هنری ملت179

12,13358سازمان حفاظت محیط زیست کشور180

181
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 

فناوری

زیست فناوری کشاورزی و زیست فناوری صنعت ومحیط زیست 

تاریخچه و اهداف پژوهشگاه توجه به علم و تکنولوژی برای دستیابی 

به پیشرفت و استقالل واقعی از عناصر اساسی فرهنگ جهان معاصر 

به شمار می آید ، بی شک، شناخت درست علوم و فنون جدید و 

کاربرد آنها و همچنین انجام پژوهش

44787470
 اتوبان تهران کرج بلوار پژوهش پژوهشگاه ملی 15تهران ،کیلومتر 

مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
www.nigeb.ac.ir27401

شرکت توسعه منابع انرژی182

تحقیق ، طراحی و توسعه سامانه ها و آرایه های پیشرفته هیبریدی 

متشکل از سیستم های تولید انرژی ، سیستم های ذخیره ساز و 

.خدمات مدیریت مصرف انرژی

www.esdo.ir27402تهران ، میدان نوبنیاد22547093

183
ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهردار ی 

تهران
2166566280ارائه آخرین دستاوردهای محیط زیست شهرداری تهران

تهران، میدان انقالب، خیابان آزادی، خیایان اوستا، داخل بوستان 

اوستا، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهردار ی تهران
esdo.tehran.ir27403

44549330فعا لیت زیست محیطیپارت پیشروگامان184
 - 189پالک- 6و4بین خیابان - بلوار اصلی - تهرانسر- تهران

9واحد - طبقه سوم - ساختمان ایرانیان 
www.partpishrogaman.ir27404

صافی فرد خاورمیانه185
خرید و فروش و صادرات کلیه- طراحی و تولید فیلترهای صنعتی  -  

کاالهای مجاز بازرگانی
88781086 - 88781088

 کد پستی 24، پالک 33، خیابان (وزرا)تهران، خیابان خالد اسالمبولی 

1516654314
www.FardFilter.com27405



شماره غرفهشماره سالنوبسایتآدرس تلفنزمینه فعالیت نام شرکت ردیف

مبین آب تجهیز راد186
اجرای پروژه های مانتیتورینگ آنالین صنایع، اجرای پروژه های 

...تصفیه خانه و پکیج های تصفیه فاضالب، سکوبندی آزمایشگاهی و 
44787841

تهران، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی 

شیمی ایران، واحد رشد
www.mobinab.com27406

ایران بورد الکترونیک187

ارائه کننده دانش فنی ، مواد اولیه و تجهیزات آبکاری و راه اندازی 

سیستمهای خنثی سازی وتصفیه پسابهای صنعتی وبازگشت آب به 

چرخه تولید

55032133-34-44
خیابان شهیدرجایی بین اتوبان آزادگان و خیابان ستاره کوچه 

12قیرسازی کوی طباطبایی پ
www.ibe-co.com27407

2155399927تصفیه آب تصفیه فاضالب تصفیه آب خاکستریزرآب صنعت سبز گستر188
خ وحدت اسالمی، پایین تر از خیابان فرهنگ، خ طبرستان، خ غفاری، 

17 داخلی 30پالک 
www.goldwater.ir27408

شریف تراشه189
طراحی نصب و راه اندازی دستگاهای اندازه گیری و ثبت دیتاها، 

انواع سنسورها، انواع دیتاالگر ها, کنترلگرها
88282650

 گیشا، طبقه منفی 270، ساختمان 39کوی نصر، نبش خیابان - تهران

25یک، واحد 
www.shariftarasheh.com27409

مهر آذر ماشین190

تکنولوژی جداسازی، آبگیری و تغلیظ لجن، تامین پلی الکترولیت، 

اواپراتور، بیوفیلتر، مبدل حرارتی صفحه ای، فیلتراسیون غشایی، 

بازیابی روغن موتور کارکرده

8www.mehr-azar.com27413 واحد6خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت برج سایه طبقه 22013103

۹۹www.persianwildlife.org27414کریم خان، پالک 2188319210حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایرانموسسه حیات وحش میراث پارسیان191

2188679424استخراج و فراوری سنگ آهنگروه معادن امیر سنگان پارسیان192
بن -نرسیده به پل کردستان-خیابان مالصدرا -میدان ونک-تهران

1 واحد 11پالک-بست صدر
amirsanganparsian.ir27415

1www.nargangroup.com27416، واحد 32م توحید، خ شهید امیرلو، کوچه محمدی، پالک 2166569512آزمایشگاه و مشاور معتمد سازمان محیط زیستدارکو زیست193

66815480 -60941تولید و توزیع انواع محصوالت لبنی و بستنیشرکت لبنیات پاستوریزه پاک194
- جنب پل پاستوریزه  - (جاده قدیم کرج ) بزرگراه فتح 3کیلومتر 

شرکت پاک
www.pakdairy.com27417

نوش آذر195
صنف و صنعت و (مارگارین)تولید انواع روغن های کره ای و مینارین

انواع روغن های خوراکی مخصوص خانوار
2146831281

بعد از -بلوار صنعتگران-شهر قدس- بزرگراه فتح 19کیلومتر -تهران 

 شرکت نوش آذر197پ -2خیابان صنعت 
www.nooshazar.ir27418

77355781محیط زیستاداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران196
 اتوبان یاسینی شرق،ورودی پارک 8.5سه راه تهرانپارس، کیلومتر 

سرخه حصار، خیابان گل مریم
www.tehran-doe.ir27419

83532081دانشگاه ها و مراکز دولتی _شرکت های دانش بنیان  _: حمایت ازمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری197

ساختمان _20پالک _کوچه الدن_شیخ بهائی شمالی_مالصدرا_ونک

مرکز فناوری های _معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حسنی_راهبردی
isti.ir27420

88757251تجارت الکترونیکشرکت هوم شاپ کیش198
 طبقه 12خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان بن بست دوم پالک 

اول
www.ab24.ir27421

شرکت نفت پارس199
روغنهای خودرویی، صنعتی،گریسو :تولید کننده انواع روانکار شامل

.ضد یخ
346www.parsoilco.com27422ابتدای میر داماد شرقی،شماره (شمال)تهران،بزرگراه مدرس2122229500

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو200

وظیفه اصلی این ستاد، تعیین مسیر حرکت و اولویت های ملی 

کشور، رفع موانع در زمان اجرا و خدمات رسانی به بخش های 

ستاد ویژه توسعه فناوری . اجرایی، برای توسعه فناوری نانو می باشد

نانو می کوشد تا از طریق چشم انداز سازی، ارائه تسهیالت، ایجاد بازار 

و رفع مشکالت، زمی

2163100
 -(گلها)بلوار شهید متولیان - خیابان حبیب اللهی - ستارخان

5پالک - مرکز همکاری های فناوری  -2ساختمان شماره 
www.nano.ir27423

آسمان فراز شریف201
- طراحی، ساخت و تعمیر و نگه داری وسایل پرنده بدون سرنشین

خدمات تصویربرداری و نقشه برداری هوایی و دیگر خدمات هوایی
44540595

جنب شهرک - بلوار شیشه مینا- جاده مخصوص کرج4کیلومتر 

مرکز آموزش عالی کوشا- فرهنگیان
http://asemanfarazesharif.blogfa.com/27424

22kardargroup.com27425واحد - 6طبقه - 4پالک - نبش کوچه ناصری-خیابان آفریقا- تهران88663921زیست محیطیسنگ و قطعات جاذب آلودگی هوا202

تولید کننده انواع کودهای کالته سالم و دوستدار محیط زیسترگبرگ مهر پاسارگاد203
برج - کوچه سیمیاری - باالتر از پل صدر - خیابان شریعتی - تهران

 بی6طبقه ششم واحد - صدر 
www.rb-mehrpasargad.com27429

تهران تیر آبان عایق204
تولید انواع فیلتراسیون جهت تصفیه هوا فیلتر کولر آبی فیلتر رادیاتور 

فیلتر خروجی فاضالب فیلتر پنکه
2144050272

تهران تقاطع بلوار فردوس غرب با شهید باکری جنوب ، نبش باکری 

14 واحد30جنوب ،ساختمان ارم پالک 
www.tetaayegh.com27430

بهینه سازی مصرف آب و انرژی، حفظ محیط زیست و بهداشتشرکت دانش بنیان بهینه کار یزد205
035-37244848-

37247678

داخل پاساژ - روبروی سازمان پایانه ها- بلوار پاکنژاد- میدان باهنر-یزد

7پالک - حجت
www.nbky.ir27431

27432فن بازار206


