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1HAUS CENTRIFUGE 

TECHNOLOGIES

Providing decanter centrifuges, disc stack separators, turbo blowers, 

screw presses and auxilary equipment for environmental, industrial and 

food applications.

ه 38453ترک

2Jiangyin Lanyu Chemical Co.,Ltd.WATER TREATMENT CHEMICALS; PHASE TRANSFER CATALYST  38452چ

3Shandong Chemichase 

Chemical Co.,Ltd.
Food Additives, Coatings, UPR, Polyurethane, Solvents, Water Treatment.  38451چ

 آبابزار دقیق آب آزما4 های ک ارام ی  A31100ایرانآناالیزرهای آنالین اندازە گ

 ايران5 ذيرارتعاشات صنع د كنندە اتصالت انعطاف  40730ایرانتول

 ازن آب6 کرواس ع م اسیون از ن ل اههای ف  و دست ه آب صنع اههای تصف د کنندە دست A31176ایرانتول

ل7  اطلس کن اە برق‐آ و  و احداث ن  آ  و ساخت تور A31120ایرانطرا

 تجارت8 س ا
ل و آنالین آب و  ،آناالیزر های پرتا ا م لر و مواد ش مپ های تزرق   دوزنگ  ا ی ش ارائه و 

ا ش ات آزما  و تجه ا م فاضالب و مواد ش
A44914ایران

 آب و فاضالبانجمن آب و فاضالب ایران9  حوزە علوم و مهند قا  و تحق B441022ایرانزمینه های عل

ان لوله های فوالدی 10 د کنند انجمن تول

و پوشش خطوط انتقال

د لوله های   در تول ان اعضای خود و همفکری و هم افزا  م جاد هماهن انجمن برای ا

د  نما ت  ات پوشش خطوط انتقال فعال کت های مجری عمل فوالدی و 
35337ایران

 ایران‐ 11 ات صنع ان تجه انجمن سازند

ستصا

 ،  ، معد وش از،پ کتهای عضو در صنایع مختلف مانند (نفت، ه    ارائه خدمات صن

و و...) ن
40730.2ایران

ن کن12 کت های آب ش انجمن 
 آب  ن کن جهت تام ارخانه های آب ش ات،ساخت و بهرە برداری از   تجه ،تام طرا

ا و آب های لب شور ن از در ش
A44940ایران

کتهای صنعت آب و 13   انجمن صن

فاضالب
  A44942ایرانانجمن صن

ان 14 دکنند  تول ارفرما   انجمن صن

 وی  لوله و اتصاالت 

دی ‐  ‐ تطبیق محصوالت تول  وی  ان لوله واتصاالت  د کنند ه تول ل   ارچ ک  اتحاد و 

الت آنها ی مش گ از اعضا و پ  ن  تأم کت تعاو س  ان ‐ تأس ف کنند از م ا ن  ‐ 

ف ت از م ت محصوالت درازار ‐ حما ف  سنجش ک ارگروههای خود کن ل  شک  

ارری محصوالت  د و  ش تول  جهت ارتقای دا االها در کنار انجام فعالیتها ان این  کنند

A31143ایران

س15 اوان صنعت پرد دە  کا 2072فضاي بازایرانرات

ال16 ایران اسپ
ه گذاری و ‐ ما  لوله های فوالدی ‐   و خار د کنندە لوله های فوالدی ‐ پوشش داخ  تول

 و آب و فاضالب اجرای پروژە های آبرسا
35352ایران

شعاب17 عاد مختلفایران ا د و ساخت کنتور آب در ا شعاب تول  ایران ا دی و صنع B441050ایرانکت تول

 و کنتورهای کشاورزیایران مدار18 ومغناط های ال د فلوم A44902ایرانتول

فا صنعت غرب19 ا
دکنندە کنتورهای هوشمند   آب تول ومغناط دکنندە کنتورهای هوشمند ال تول

از ک آب و  اسون اول
B441043ایران

ک20 ستا ال من ا ا

  امپوز  و درچه های منهول  امپوز لو برق  ه روش SMCو تا  GRP امپوز  kمخازن

 و درچه   80cm تراف امپوز الس D400,C250,B125 و درچه منهول  60cm در سه 

.25cm  فاضال شعا های ا

A31168ایران

ان صنعتگران21 آب 
ست کنتور  اە های   و ساخت انواع دست م، طرا  و حج د انواع کنتورهای آب خان تول

ستم های قرائت از راە دور ادە سازی س  و پ آب، طرا
B441057ایران

آب صنعت انرژی22

ا و   همچون اح ا صنعت آب در کشورخدما ط  و درارائه خدمات مرت آب صنعت انرژی پ

ی  دیوم ــــع، و  خطوط توز ا شت  ی چاهها،  دیوم الس،و درو ه روش ه بهسازی چاهها 

ت منابع آب فاضالب،مدی

A31157.4ایران

ارچه و ماژوالرآب صنعت تهران23 ک ه صورت  امپوزت  سات  د کنندە هندهول، درچه, منهول,اتاق تاس 2038فضاي بازایرانتول

ار24 لنآب صنعت روتن   ات اە جوش لوله و اتصاالت  د کنندە دست B31221ایرانتول
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آب وفاضالب استان تهران25

ا جمع آوري،انتقال : ط  سات مرت ــــع آب شهري وتاس سات توز جادتاس كت ا فه اين   وظ

ه وط  سات م ــــع آب شهري و تاس  و توز سات تام ــهرە برداري از تاس ه فاضالب و  وتصف

ه فاضالب جمع آوري،انتقال و تصف

A44957ایران

ان26 ارس ار  س ان  لنآ  ات دکنندە اتصاالت  38493ایرانتول

ار توسعه27 س ان  آ
د لوله   . تول  م ت دار و کرتیوب دار تا 1600 م اروگ لن دو جدارە   ات د لوله های  تول

 و ... د لوله های زهک  . تول  م لن تک جدارە صاف فشار قوی تا 1600 م  ات های 
38443ایران

مند28 ان را ال و ابزار دقیق صنعت آب و فاضالبآ ان وم ات ال 35338ایرانتجه

ش29 اال   ان ش آ
ه اب و  ستم های تصف ه و بهسازی آب طراح و سازندە س  تصف ا م د کنندە مواد ش تول

فاضالب
B441023ایران

30   صنعت مع آبت

ه روش‐ ه آب  اە های تصف ه دست ل ، ساخت، فروش، نصب و راە اندازی  ، طرا  مهند

RO، UF، NF، MBR ‐ل ی و پورتا ی ان ه صورت  ن کن درا  ‐ ارائه واحد های آب ش

 ف ستم های ضدعفو ستم تزرق و‐ UV و اشعه فرابنفش MF س ا Metering ارائه س  

ستم های ضد انفجار API675 استانداردهای ستم های ابزار دقیق جهت‐ ATEX و س  ارائه س

ا س)  ل ا (دو مپ های فشار قوی آب در عات ‐ارائه   ما ا م  و ش ل مشخصات ف  کن

ازافت انرژی

38447ایران

ل استخر و آبراەآبراهه سازان31 د گ 40716ایرانتول

ساران چدن رز ری32 د اتصاالت آ 38429ایرانتول

ان33 فا فناور ایران آ
ی و  دئوم ر برداری و و ، خدمات تص ه قطعات صنع ل د ساخت و مونتاژ   تول ظرا

انال و چاە آب و فاضالب  لوله و  ازر
2066فضاي بازایران

ان34 ارس ه  فاتصف ه آب و فاضالبآ ستم های تصف  ساخت و اجرای س A44918ایرانمشاورە طرا

ش35 اال ه آبآبنوس  ات تصف اە و تجه A31108ایراندست

ک36 ه خانه های اب و فاضالبآب  و اجرا ی تصف A31158ایرانطرا

مپ37 اری ممتاز   عمودیآب مپ های توری و د ال 38471ایرانتول

مپ38 اری ممتاز   عمودیآب مپ های توری و د ال 2042فضاي بازایرانتول

اداناصنعت رتون39 اآ ش ندی آزما د کنندە سک 2012فضاي بازایرانتول

ف40 ه پردازان ظهور  آت
 و ساخت   آب درا، طرا ول کیج های ال د  ، تول ساب صنع ه  کیج های تصف د  تول

سک چرد  و ساخت را اتدها و آندهای مختلف طرا
A31134ایران

اوش افتخار41 ه   آت ه آب خان های تصف ل اە و ف د دست A31172ایرانتول

اتان42 ستم ا  آذر س ازرا اری /  مان 35317.1ایرانپ

مر43 ل پآراد  لن اتصاالت و نوار ت  ات B31207ایرانلوله 

ز44 لو توان ت  آراز تا وموتورهای القا د کنندە سافت استارتر ‐ راە انداز نرم برای ال 38486ایرانتول

س45 ارس   آراز تجه
ه خانه آب و فاضالب، مخازن تحت فشار و مخازن  ات تصف  و ساخت تجه ، مهند طرا

ە ذخ
B441051ایران

46   ثم ل رسآرتا ف ل ه و جداسازی مواد و انواع ف ستم های تصف 38450ایرانطراح و سازندە س

و47 ا ابزار دقیق پ آر

 و  اسیون نصب و راە اندازی، تعم الی ات ابزار دقیق   و فروش تجه  تام  و مهند طرا

ات   تجه ت تام ل و ابزار دقیق مدی نگهداری آموزش ابزار دقیق اجرای پروژە های کن

ات ابزار دقیق د و مونتاژ تجه  تول  المل پروژە های ب

38412ایران

مپ48 مپ کفکش ،لجنکش و شناورآرا  و 38424ایرانال

ه آبآرا صنعت معصو49 اە تصف  و قطعات و دست ل د کنندە انواع ف 38475ایرانتول
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انام50 آر

اهها و   و ساخت دست ه موفق در زمینه طرا  سالها کسب تج انام   آر کت مهند

 و چشم انداز  استگذاری اصل 44 قانون اسا  س  و در  ا ش ت آزما ف ل ک ات کن تجه

  خش خصو ه    ذاری امور اجرا  وا  استاندارد ایران مب  توسعه سازمان م سند م

ارکنان  خش و جذب  ارآمد و اثر  اتژی مناسب،   و اس ف خط م ط ، ضمن تع ا حائز 

ان، واحد  ازمندیها و انتظارات مش ا درک صحیح از ن مجرب، متعهد، خالق و متخصص و 

 در سال ۱۳۷۵ واحد  ا ش ات آزما  و ساخت تجه ل را راە اندازی نمود. واحد طرا های ذ

اە مطابق ا ش آزما

A31150ایران

ام مدار آسان51 ک هوشمندآ اسون جیتال آل ک هوشمند کنتور د اسون جیتال آل  د  فلوم دی ‐ طرا B441025ایرانتول

وا نوترن52 دآ ای سا د  خچال های سا ه آب   های تصف ل ن ف ت ت ف ا ک ن و  35345ایرانارائه دهندە مرغ

ک53 ون ر ال  3 فاز، VFDآ  موتور القا س متغ د کنندە راە انداز فرا 38473ایرانتول

ا54 ا لآماج توسعه  ال س ان د کنندە انواع قطعات م 38430ایرانتول

مري ابهر55 ل ە هاي  لنآم  ات ه  ا مري بر  ل اند  ام د كنندە انواع  35329ایرانتول

آواب صنعت56
های  ل ه روش اسمز معکوسRO ، ف  آب  ه و ضدعفو اە های تصف ساخت مجموعه دست

UV ه روش   ه UF و ضدعفو فوق تصف
B31257ایران

ش57 اال ژە  A31151ایرانآو

ش58 اال ژە  2059فضاي بازایرانآو

ز59  ال ن گس  آبآو ه و ضد عفو ستمهای تصف د س 2063فضاي بازایرانتول

 بهان تجارت60 ازرا

 Piping) آالت ه اقالم ورق فوالدی (سادە و آجدار)، لوله، اتصاالت و ش ل  کنندە  تام

از صنایع آب  اژی مورد ن ل و آل نلس اس دون پوشش)، اس ا پوشش و  Material) فوالدی(

.   و خار  داخ  از منابع معت وش ش و پ اال از،  و، نفت،  و ن

A44963ایران

ل 61 ال کن  س ازرا

آالت ,اتصاالت ,لوله) (ش

   ارتعاشات صنع  های صنع  لرزە گ اب نمایندە رس  م آالت صنع  ش نمایندە رس

لن   ات  لوله های  اب اتصال دماوند نمایندە رس لن ت  ات  اتصاالت  ایران نمایندە رس

  االت و اتصاالت صنع  کنندە ش ک تام الس الرک 

2068فضاي بازایران

 اژا62 ا  و در د رانگهای صنع 40731ایرانتول

ک63 ون کبرنا ال اتد اری حفاظت  مان ، پ ات برق صنع د کنندە تجه 40728ایرانتول

ف آبلندای صنعت جهان افراز64 اهندە م ات  ک و تجه آالت اتومات د کنندە ش 38422ایرانتول

مپ سامان65 ز  به
، معدن،  ا و ، آب، ن وش از و پ از صنایع نفت،  مپ ها و قطعات مورد ن ساخت 

د.  نما ت  کشاورزی فعال
38436ایران

دە نوآوران 66 ت انرژی ا ف بهسازان ک

ان ارس مروارد 
ە آب م ذخ د کنندە مخازن حج 2064فضاي بازایرانتول

انا67 ر آر ع GRP,GRE,GRV,FRPبهشت ک امپوزت از ن د کنندە لول،اتصاالت و مخازن  B441055ایرانتول

 آب زندە رود68 ش آب و فاضالببه ا ه و  ن تصف د فناوری های ن  و تول 35334ایرانطرا

ایتخت69 د   ام    در سایزهای مختلفاد فل اردئو  و آ های الس د انواع لرزە گ 38490ایرانتول

ش70 لن ک ارس ات
  ت دوجدارە و منهول  اروگ لن   ات لن تکجدارە , لوله   ات د کنندە لوله و اتصاالت  تول

لن ات
2010فضاي بازایران

ش71 ک ک ون ل و ابزاردقیقارس ال A44924ایرانکن

ه خانه آب نرم ‐  و اجرای تصف ه روش (Demin Water) طرا  RO‐mixed bed, RO‐

EDI, DRO‐EDI ‐ ه روش ه خانه فاضالب  د ، نصب و راە اندازی تصف  ، خ  EPC طرا

ه روش   ه خانه آب و نمک زدا د ، نصب و راە اندازی تصف ، اجرا ،خ ی و EPC طرا  راه

 و اجرای ن کن طرا سات آب ش ه خانه آب و فاضالب و تأس سات تصف  نگهداری تأس

 و اجرای و  و فلزی طرا که های آب و فاضالب و ساخت مخازن بت  خطوط انتقال و ش

ە ک وغ ،کرم و آرس ل آهن ، منگ  از قب ه خانه های حذف فلزات سنگ  ..... احداث تصف

ستم های ، اجرا و ساخت س طرا
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لر72  ترپارس پرداز  ی ان لر و  از  ه آب و فاضالب و مخازن  ات تصف د کنندە تجه A31137ایرانتول

ل73 ه صنعت آبارس ن  تصف ا م اری و مواد ش د کنندە مواد فسفاته و آ B441032ایرانتول

ان74 ان فراب ل ارس
 ساخت و   و....)، طرا د، ضد رسوب و خورد ایوسا االنت،   اس  (آن ا م د مواد ش تول

ه آب و فاضالب ستم های تصف اجرای س
A31148ایران

ان75 ان لوله ایران اریارس لن و نوارهای آب  ات د لوله های  B31227ایرانتول

اب فرازقشم76  ا ن کن های صنع ه آب ،آب ش اههای تصف 2058فضاي بازایرانساخت دست

گراالصنعت پژوە77  و صنایع د وش کتهای آب و فاضالب و پ ه در  ن فعال جهت تصف د ک A31106ایرانتول

ش قطران ذغالسنگ78 ش قطران ذغالسنگاال اال د محصوالت حاصل از  B441016ایرانتول

ه سازان فرایند توس79 ه آباال  تصف  و صنع های خان ل د کنندە انواع ف A31126ایرانتول

ه آبالندە صاف80 2073فضاي بازایرانمواد تصف

ا81 ار آر س ا  اریا ات آب و آب د کنندە تجه B31223ایرانتول

مر روشان82 ل اب   ا ل  ات د کنندە مخازن و منهول های  B31243ایرانتول

ارس83 مر  ل و آرمان  پ

د HIPS در انواع رنگ های مختلف جهت   تول الس ه جهت مصنوعات  د مواد اول تول

د  نات جهت تول د رنگدانه و ک ف تول ارم ک د ورق،وکیوم،تزرق و ظروف  تول

 Co ‐  د EPS P.P ترکی د GPPS تول د ABS تول ف تول ار م ک ورق،وکیوم،تزرق و ظروف 

د  نات تول  و ک  – Homo Polymer پودر تال نات P.P ترکی  و ک Polymer پودر تال

 تخص ک های مهند الس اند  ام

B31204ایران

84  اس فرا و  پ
ه  ق ،ته از ،اطفا ح خار ، سوخت ، هوا ،   آب ،  سات صنع  و ساخت تاس مهند

 ، راە اندازی ازر  ، ساخت،   ، تحقیق و توسعه ، مشاورە ، تام ع طرا مطب
40730.1ایران

85ABAone‐ارس اران  پرندە 
) لوله و اتصاالت ،اتصاالت آب و  ارا (نواری‐قطرە ای‐  اری ن آب ات ن د کنندە تجه تول

  فاضالب ،فضای س
40708ایران

 FBEاش86 د کنندە پوششهای پودری اپوک ک تول واستات د کنندە انواع رنگهای پودری ال 35360ایرانتول

ارس زانوس87 لن  اری قطرە ای ات لن و نوارهای آب  ات د انواع لوله و اتصاالت  40727ایرانتول

ارس88  

ات   تجه لن از 100‐2000 لی  ات لن: مخازن   ات س  د کنندە انواع محصوالت از ج تول

  لمان نورا لمان شهری محصوالت دکوراتیونوری و م  شهری و جادە ای م  و تراف م ا

اە نگهداری دام ل حمل جا  قا س بهداش و

2057فضاي بازایران

ان89 ارس ایران    لن رزوە ای و جو  ات د اتصاالت  B31269ایرانتول

ان90 مپ

مپ دو مكشه  مپ شناور چاە عميق ،  وموتورهاي شناور چاە عميق ،  د كنندە انواع ال تول

زاز مركز  مپ گ  ،  ز از مركز اف مپ گ  زاد ،  د ا آ ز از مركز  مپ گ مپ فشارقوي ،   ،

مپهاي روغن داغ و   ، API610  مپهاي نف مپ فرايندي ،   ،  مپ شناور مخز ل كش ، 

. مپها لر  ب

38400ایران

ان91 مپ

مپ دو مكشه  مپ شناور چاە عميق ،  وموتورهاي شناور چاە عميق ،  د كنندە انواع ال تول

زاز مركز  مپ گ  ،  ز از مركز اف مپ گ  زاد ،  د ا آ ز از مركز  مپ گ مپ فشارقوي ،   ،

مپهاي روغن داغ و   ، API610  مپهاي نف مپ فرايندي ،   ،  مپ شناور مخز ل كش ، 

مپها . لر  ب

2041فضاي بازایران

د92 35317ایرانپوشش لوله های فوالدیپوشش لوله کیوان جاو

د93 35319ایرانپوشش لوله های فوالدیپوشش لوله کیوان جاو



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

تک)94  کرانه (ف ش تدب پ

اە در  ش د فعال دا  و اسات  از متخصص ه همت جم تک)   کرانه (ف ش تدب کت پ

 ، خش تأم ل شدە است. این مجموعه در سه  شک ادی در سال ۱۳۹۲  ش های ب حوزە دا

  ات تخص ، نانوفناوری و تجه ون  در حوزە فناوری های اپتوال ا ی ش  و  طرا

ت  فته و رامان فعال  های پ ف سن ، خصوصا در زمینه خدمات ط قا  و تحق ا ش آزما

ف سنج نوری  اە های ط ه فناوری ساخت دست   ا ت های دس د. نمونه ای از فعال  نما

   در نوا  سفار ازە طول مو ا  اال و  ک  ا قدرت تفک ل حمل)  اتوری (قا می

فته UV/VIS/NIR و تکفام ساز پ

40714ایران

ات95 امان نوآوری مش ش پ

ت و اجرای  ، مدی ازرا ات،   و ساخت تجه ، تام  و مهند تحقیق و توسعه، طرا

، معادن و  وش از و پ ، نفت و  ا و  در حوزە های آب و فاضالب، ن پروژە های صنع

ذیر د   و تکنولوژی های نو و انرژی های تجد مان، صنایع غذا فلزات، س

B31247ایران

یناس96  اس  تجه تام
های  ان ‐د ان های م ه آب و فاضالب‐آشغال ات خدمات تصف  و ساخت تجه طرا

MBR ستم های SBR‐س
B441029ایران

 ماسه رخته گری97 ستام ل د کنندە ماسه های س A31160ایرانتول

ان98 از و آبتانگ اری لوله های نفت و  ق د مصالح عا 35308ایرانتول

فته99 قات پ تحق

ه ‐ ت تصف ش ظرف  ‐ افزا ای د لجن  اال و تول ا راندمان     و صنع سا ه فاضالب ا  تصف

دون  و  دون گرفت اال    ا راندمان هواد ر هوادە  رد ‐ س ا بهبود عمل  خانه های موجود 

دون اال  ا سطح مخصوص  کس  ای) بیوف  مد ک دە (  رشد چس س ض ‐  ه تع از   ن

 و  بیولوز د لجن اضا دون تول ه فاضالب  جهای تصف ک ک واش ‐  ه  از   و ن  گرفت

 در داخل ا احذف آمون ان   ‐ حوضچه پرورش آب ای نه  ی سادە و ه ا راه دون بو   

حوضچه

2053فضاي بازایران

 آران100 دی صا  تول قا ــــجتحق ارت ه آب ، زغال فعال ،  ستم های تصف د کنندە س B31213ایرانتول

ن سازان101  ن لنتدب  ات د لوله  38489ایرانتول

ن سازان102  ن لنتدب  ات د لوله  2062فضاي بازایرانتول

الست103 ترم
 ‐جدار چاە ‐  ‐ فاضال د کنندە انواع لوله و اتصاالت upvc در زمینه های آبرسا تول

  م ل  تا سایز 1000 م مخابرات ، زهک
B31249ایران

ست صنعت104

از و نفت،  سداد لوله های   ا اال، تو مپ خودمکش لجن، وکیوم لودر، واترجت فشار 

  شو و الیرو اە جنتکس (شس ، دست س دینام اال اری و  ا برش  اری    خدمات ماش

ازسازی  م و  ستم ترم که فاضالب، س  ش ازر د و  ازد   که های فاضالب)، دور ش

خطوط لوله

2055فضاي بازایران

105  س ه آب ا تصف

  ا م ستم های آمادە سازی و تزرق مواد ش ل: 1‐س ستم های ذ  و نصب و راە اندازی س تأم

 آنالين  ش ک ا ستم های  ناتور) 3‐ س ل و ، پودری، ال  (ما لرز ستم های  2‐ انواع س

  ش ک ا ستم های  ن محلول و ... 4‐س س ت، ا لر، کدورت، هدا   های آب نظ ارام

ات و ...  COD، BOD، TSS، ني  نظ ها ارام آنالين فاضالب برای 

A44925ایران

ف106  آب  ه صنع ه آب و فاضالبتصف های تصف ل د انواع غشا و ف B31245ایرانتول

ا107 مپ بهلول و     تضام شکه کرا ه  مپ تخل مپ  مپ روتور استاتور دوزنگ  A44928ایرانمن

اب اتصال دماوند108 لنت  ات د لوله و اتصاالت  38465ایرانتول

ه توس109 فیوژتلم مپهای اسکرو و سان  و ساخت انواع  38485.1ایرانطرا

توازن فراب110

  ن سازی آبهای لب شور ، شور و آب درا طرا ن کن RO جهت ش اە آب ش ساخت دست

اهها ازن   ، دست ستم های ضدعفو ه خانه های آب و فاضالب و س و ساخت و اجرای تصف

و ماورا بنفش

A31144ایران

ه آبتوچال ش111 اە های تصف  و ساخت دست ا م د مواد ش A31164ایرانتول

 دار112 فوژتور اە های سان اسیون و جداسازی جامد از مایع و دست ل ات ف 2054فضاي بازایرانساخت تجه

سابتوسعه انرژی و آب مانا113 ه آب و  B441020ایرانکیج های تصف



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

ارس114 ک  ون ن ال لتوسعه آرو ا م و  د کنندە س 38467ایرانتول

ف115 م  ه هوا، آب و فاضالبتوسعه فناوری شم 35339ایرانتصف

وی ایران116 توسعه منابع آب و ن
 (از  د انرژي بر ق آ  و انتقال آب و تول ح ها و پروژە هاي تأم ل ط م جاد، توسعه و ت ا

ح در زمينه هاي مذكور ت ط  انجام خدمات مدي ە اي) و همچن ه ذخ سات تلم جمله تأس
A44953ایران

ادانا117 اری قطرە ایتوسن صنعت آ لن و آب  ات د کنندە انواع لوله های  38488ایرانتول

و118 ان پ ارس ا  تو
ه آب و   تصف AquArya ساخت سامانه های غشا اسیون ل اف  اول د ماژول های صنع ول

ه خانه فاضالب ، ساخت و راە اندازی تصف  طرا م ه ت تصف
A31156ایران

س119 م ات مهران  د تجه  آالت حمل و نقل ، راهداری ، خدمات شهریتول د کنندە ماش 2050فضاي بازایرانتول

ان120 د لوله و پوشش سلفچ تول
از   جهت خطوط انتقال صنایع آب،  و خار ح داخ ال و پوشش سط د لوله های اسپ تول

. وش ، نفت و پ
35346ایران

شه درمان121 ناش  س دی صنع  تول  و صنع ا ش شه آالت آزما د ش A44913ایرانتول

 فراسان122 دی صنع ا نام تجاری فراتک FARATECتول  GRP ایرانلوله و اتصاالتA44949

 سازە123 امپوزت ش دی   تول امپوز د مصنوعات  2044فضاي بازایرانتول

اش124  ن ازرا دی و   جهت لوله های فوالدی مدفون در خاتول  و حرار قهای رط د انواع عا 35300ایرانتول

ان فر125  رن دی و صنع تول

ه    انه 2000 تن و در زمی ت سال ا ظرف انفر در سال 1351   رن دی و صنع کت تول

ار نمودە  ه   آغاز  د انواع رنگهای صنع ا هدف تول ار  ــع در مالرد شه م مساحت 6000 م

ان را دارد و در  ه مش   س د و   د 10000 تن در سال توانا ت تول ا ظرف نون  و هم ا

اە و بهرە  ش  آزما ه روزرسا  و  د و تجه  آالت تول ا بهینه سازی ماش ان متمادی   سال

   در بهبود ک وهای متخصص س ی ن ارگ  و   المل ش روز و مشاورن ب ی از دا گ

ا   قادر است محصوالت خود را  ه گونه ای که درحال حا محصوالت خود نمودە است 

ف ن ک به

35304ایران

ا126 چشم زر سطح آس
انال ها و حفرات زر  سات ،   تاس  و شناسا ازر ات و نرم افزار  دکنندە تجه طراح و تول

شاف معدن ک و ا ات ژئوف  ،تجه  و ساختما  شهری ، صنع سط
A44921ایران

 آب و 127 کت مهند سیج  حوزە 

فاضالب کشور
B441046ایرانآب و فاضالب

ان صنعت آرتا128 ان علم گس ش ب دا
  ساب مهند دون  ستم های   و س ساب های صنع ه آب ها و  ن در تص ستم های ن س

دی ستم های خورش  و س ن کن های صنع انرژی، آب ش
A31152ایران

ان129 ارس   ای ب 2075فضاي بازایراندن

ه آب130 ای توسعه تصف ه ابدن  و قطعات تصف ل B31211ایرانف

 ش131 را

ا ۷۰۰ محصول  ون   ۱۲ صنعت گونا ا م د کنندە مواد ش ، تول  ش  را گروە صنع

ش از ۶۰  ه ب کت افتخار کسب ۴ عنوان صادر کنندە نمونه کشور را دارد و  اشد.این  می

ارخانه این گروە در اشتهارد قرار دارد. کشور صادرات دارد.

A31112ایران

ی132 گ رس

د جهت‐ ایوسا  ‐  ط سازی آب ، ضدرسوب ، ضد خورد ا   ا م  مواد ش د وتام  تول

 و ن کن حرار ستم های آب ش لر ‐ انواع منعقدکنندە های ، RO س خار ، ب گ های   د

مری ل  و  معد

B441037ایران

رعدآب133
 ‐ ابزار دقیق‐ سات آ ستمهای اتوماسیون تاس  ‐س رهای بر آب و فاضالب‐ساخت عمل

 صنعت آب و فاضالب ون ل‐بردهای ال لوهای برق و کن ساخت تا
B31212ایران

اهان134  رفاە اتصال س د لوله و اتصاالت فاضال 38459ایرانتول

آب135 د کنندە انواع کنتور آبروشن م B441009ایرانتول



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

ان136 ارس    مهر ش B441039.1ایرانساب

اب137 و)سات  صنعت آب و برق (وزارت ن ا ی 38488.1ایرانش

ارس138  آرن  سازە گس
ات چاە های  ه رس م لوله جدار و تخل اء و بهسازی، اصالح و ترم ی، اح دئوم  و و ازر

عمیق
40712ایران

 تهران139 ساف
ن سازی آب  ساب، ش   ازا  ، ساب صنع ه آب و  ه آب و فاضالب شهری، تصف تصف

درا
38455ایران

140   زم  نظاسان تجه ادهای غ ات نقشه برداری و په د کنندە تجه B441022.1ایرانتول

ژە توسعه فناوری نانو141 د داخل در حوزە آب و ...ستاد و  بر فناوری نانو تول ت از محصوالت مبت B31241ایرانحما

ار142 س سعادت توان 
لن و مخازن، و انواع   ات ت، کرتیوب، منهول  اروگ لن دو جدارە   ات د کنندە لوله های  تول

مری ل ــچ های  اند و مس ام
38481ایران

ار143 س سعادت توان 
لن و مخازن، و انواع   ات ت، کرتیوب، منهول  اروگ لن دو جدارە   ات د کنندە لوله های  تول

مری ل ــچ های  اند و مس ام
2046فضاي بازایران

ا144 سنجش افزار آس

 ، ست کنتور، مودم و روتر مخابرا اە های   آب، دست د کنندە کنتورهای هوشمند حج تول

د و تحت وب جمع آوری،  ادا و نرم افزارهای اندرو ستم های جمع آوری اطالعات، اس س

ت اطالعات تورنگ و مدی مان

A44961ایران

ان صنعت145 سن
 ‐  ی و ابزار دقیق شامل انواع فشار ینج و دماسنج های صنع ات اندازە گ د کنندە تجه تول

 های فشار سمی دل ولو ‐ ترا فولد‐ ن من
A44912ایران

ز146 مپ ت مپ های شناورسوالر  و موتور و  د ال 38479ایرانتول

ال ابزار دقیق میهن147 س

لر ، کدورت ،   آب شامل آناالیزر  های ک ارام ش  ا د آناالیزرهای آنالین   و تول طرا

 ‐Watchman 200) اناله مدل اناله و چند  صورت تک   PH و  ت ال هدا

ل چاە مدل  Watchman 300‐ Watchman 300 plus) و سامانه هوشمند کن

ی مدل  ات RTU و مودم برای سامانه های تله م د تجه  و تول (Turbiswitch‐100) طرا

‐IEC 60870‐05‐104 (IEC ل دل پروت د م  و تول (Errand‐100 & Eye Sys‐100) طرا

(Convert‐Net) مدل APN که های  از ش ا ی ش ت  ل ا قا  (104

A44922ایران

ان148 ال انرژی ایران فیوزرس لوئر، د لوئر و تورو  ل و تورو،  سور اسکرو ، پرتا م  و ساخت انواع  د طرا A31115ایرانتول

ر یزد149 اران ک ال  ه خانه های آب و فاضالبس ال تصف ان ات م ل و تجه لمپ اس د کنندە اتصاالت  38472ایرانتول

 نوترون150  دارو  ش اه ش  آزما ا م دکنندە موادش A31157.2ایرانتول

 صنعت واهب151 اسیونش الی ازول ها و محلولهای   آب تی د کنندە کیتهای آنال 35341ایرانتول

اس152    ب ا م  ش  های ب د کنندە افزود 38487ایرانتول

ت153 ارس سولف   ا م ش
 مورداستفادە در  س اتال م  ت سد م و سولف ت سد م،سولف ت سد  سولف د متا تول

ساب ه آب و  خار ،تصف صنایع آب و 
A31142ایران

ز154  ال  گس ات آب و فاضالبصا سات و تجه 38496ایرانساخت و نصب تاس

صنایع آب و عمران ایران155

ت های دمندە و مکندە در سایزهای ‐ س از فروش یون د ، ساخت و خدمات   ، تول  طرا

ستم های ه خانه های آب و فاضالب و س لوئرهای هوای تصف   کت SRU مختلف ‐ تأم  

لوئرروم ها و ساخت سورخانه و م   گر ‐ ایزوالسیون صو ابردهای د  و  وش  های پ

سمه و پو ل از  ش ستم های انتقال قدرت م  وساخت س  ‐ اطاق های عایق صوت ‐ طرا

فیوزرهای  کنندە د  در سایزهای مختلف ‐ تأم  گ های چندراهه سخ  وساخت ش  طرا

د چنل لوئرهای سا   مکعب ‐ تأم لیون م ک م فیوژ تا   فن های سان  ‐ تأم  عم هواد

A31102ایران

اران آالشت156 س  صنایع  مپوز د کنندە قطعات  B31253ایرانتول

لن کرمان157  ات  وی صنایع  لن و یو  ات د لوله های  B31200ایرانتول



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

مپ رازی158 لوواتصنایع   ۱۸۵ ک لووات ا ۵ ک مپ های شناور چاە های آب از ۵ و د کنندە انواع ال 35323ایرانتول

د سهند159 مپ سازی ن اصنایع  و  و ن وش مپ های صنایع آب و فاضالب و نفت و پ 38405ایرانسازندە 

ا160 دی یزد پول صنایع تول

 و  ازارهای داخ ت حرفه ای در   دهه از فعال ا در چهارم دی صنایع یزد پول گـروە تول

ک برند  ه عنوان  ا  الن خود دارد. یزد پول  نو در برنامه های  ه افق ها لند    ا ، ن  المل ب

 ، ا مصارف ساختما    وی  ان لوله و اتصاالت  د کنند ن تول ت ت ف ا ک  از   و  م

ل برق و مخابرات، در دهه های  ا اران، انتقال  ، کشاورزی، انتقال آب  که فاضال ، ش آبرسا

لند مدت  اتژی و اهداف  دی اس  را داشته است. این گروە تول ازار داخ  سهم زادی از  اخ

 و اقتصادی کشور بنا کردە است. از نظ خود را در راستای منافع م

B31237ایران

161  ل ال ف کصنایع غ اسیون لوله مش ل اردار قطعات ف ن جدار چاە آب لوله های ش د اسک 35320ایرانتول

شتاز هونام162 ک فرا پ ل های السصنایع الس د کنندە انواع قطعات و پروفا A44909ایرانتول

ن جمکو163  ج  های ال لوواتصنایع ماش لووات تا 10000 ک وموتور و ژنراتور از 5.5 ک د انواع ال 38494ایرانتول

د موتور164  صنایع ن  . کشاورزی . صنع مپهای ساختما و د کنندە انواع ال 38469ایرانتول

 اصفهان165  ومهندصنایع هفتم ت ه دهندە خدمات ف  ‐ارا  آالت صنع د کنندە ش 35374ایرانتول

ارس166 یوم  سورصنایع وا م لوئرهای هوا و  مپهای وکیوم ،  د کنندە انواع  38463ایرانتول

 ساختمان167 صنعت ش
 و   های ب روف ها ، گروت ها ، افزود  ، وات  ، چسب ب ا د کنندە : چسب های  تول

رنگ
38487.1ایران

و168  فراسنج آب ن د کنندە کنتور آبصنعت گس B441018ایرانتول

ه آب و فاضالب سالم آب169  تصف  آبصنع اە های گندزدا B441053ایرانسازندە دست

 صنام170 ازرا  و  صنع

 ‐ ارائه سامانه جمع آوری،   و خان های هوشمند صنع د و ساخت انواع کنتور و فلوم تول

که   در ش اە های برقا و ادا ‐ احداث و بهرە برداری از ن تورنگ اطالعات اس ارسال و مان

 آب درول ل ه س ا استفادە از پتا ــــع، انتقال و رودخانه ای  توز

38491ایران

عمران سازان مهاب171
ن کن  ستم های آب ش ات ،ساخت، نصب، راە اندازی و بهرە برداری س  تجه  ،تام طرا

ساب   ازچرخا و 
B31203ایران

عمران سازان مهاب172
ن کن  ستم های آب ش ات ،ساخت، نصب، راە اندازی و بهرە برداری س  تجه  ،تام طرا

ساب   ازچرخا و 
38474ایران

40702ایراننصب مخازن GRPعمران صنعت آوا173

را174 فرا جهش و
ک  اسون د کنندە کنتورهای هوشمند آل ک، تول اسون د کنندە کنتورهای هوشمند آل تول

اء نت اش  بر این مبت
B441005ایران

فراب175
 ‐ معدن و صنايع   ‐ صنايع ر اە هاي آ و  در حوزە هاي: ن نا ح هاي ز  ط ار عمو مان پ

  وش از و پ  ‐ نفت،  اە هاي حرار و ت انرژي ‐ ن  ‐مدي معد
A44955ایران

ونفرایند ارقام پرداز176 اە های ابزار دقیق ال  و دست ارساز زرسط ستم های آش د س  و تول B441039ایرانطرا

امران177 ف آبفردا فن  اهندە م  هوشمند و قطعات   آالت چش 40729ایرانش

ار178 س د و ...فرنام  ك ‐ ژئوگ ت ان ‐ ژئوس مري ‐ ژئومم ل د كنندە ورقعاي  B31261ایرانتول

ارس179 سور  فل
د کنندە انواع   تول اردئو دکنندە انواع اتصاالت آ  تول  های الس د کنندە انواع لرزە گ تول

لنگ های فلزی ش
B31215ایران

ک180  ن ا  آب و فاضالبفن آوران افق   و ضد عفو  برای گند زدا اە های ازن ژنراتور صنع د دست A44908ایراندر زمینه تول

ق181 فن آوران صانع 
 ) احداث  تورهای غشا ه روش MBR(بیو را ه خانه های فاضالب   و اجرای تصف طرا

ط زست ساب در مح ت  ن مدی  روشهای ن  برر ه خانه های مح تصف
2000فضاي بازایران

182   فن آوری آب ثم ه آب صنع اە تصف د دست 2070فضاي بازایرانتول



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

 فناورآب ضامن183 االت صنع د ش 40720ایرانتول

184  فنون آردا س
د  ه آب، فاضالب و هوا، تول ستم های تصف ، ساخت، اجرا و بهرە برداری از س طرا

   و صنع مه صنع ازن ژنراتورهای ن
35327ایران

 آراد صنعت185  مهند  ف االت بر د کنندە ش 38440ایرانتول

ز186 ند مه  آرا س  مهند ل و قرائت از راە دورف ی ، کن اە ههای تله م د و اجرای دست  و تول 35333ایرانطرا

ستم187 ش س اال ه آب     مهند ف
 ، ساخت و اجرای   طرا  و صنع ه آب و فاضالب بهداش ستم تصف  و اجرای س طرا

ه آب و فاضالب ستم های تصف ه آب و فاضالب بهرە برداری و نگهداری از س ات تصف تجه
A31157.1ایران

 آناهیتا188 ش س اال ه     مهند ف
د   ‐ اصالح ساختار ‐اجراو احداث) تول (طرا  و بهداش ه فاضالب های صنع تصف

 لجن گ اە ا دست
A31114ایران

ه189  میهن تصف  مهند  آبف ه و ضدعفو 2051فضاي بازایرانتصف

 نهر آب زست190  مهند  ف  و بهداش ه خانه های آب و فاضالب صنع  ساخت و اجرای تصف A31157.3ایرانمشاورە، طرا

اساراد191 ط صنعت   مح  و مهند  آبف ه و ضدعفو ستمهای تصف A44920ایرانس

مپفوالد صنعت صان192  لوله و اتصاالت و  د و تام 38484ایرانتول

 فوالداتصال193 م ل د کنندە انواع اتصاالت فوالدی تا سایز3000م 38480ایرانتول

ا194  خاتم االن  قراراە سازند  ،صنع A44965ایرانعمرا

د195  ساوە سد  قطعات الس  ها و رول های الس د قطعات , وا B31231ایرانتول

ل افشان ایران196 ا

 در مقاطع و سایزهای مختلف جهت مصارف  ا عایق و روکش الس ل  ا د کنندە  تول

کتهای آب و فاضالب شهری و  ل استفادە در  ل و حفاری قا ــــع ، کن اری ، توز جوش

اهها ،  و  ، صنایع فلزی و فوالد ، سدها و ن وش از و پ کتهای نفت ،   ، صنایع و  روستا

مپهای آب و فاضالب و  کتهای سازندە   ،   و نظا ادی ، صنایع دفا اە  و اتها ، ن ر

اە های جوش و برش . کتهای سازندە دست

38445ایران

دی آرام صنعت197 فلوتوراراە تول ت و متحرک و ش ، ساخت و فروش انواع نازل های ثا B441027ایرانطرا

ت های سنجش آبارزاب198  و ک ا م د مواد ش ه آب و فاضالب و تول اە های تصف د دست A31105ایرانتول

از ،آب و مقاطع سازە های فوالدیالوپ199 د کنندە لوله های نفت،  35365ایرانتول

ە فن آور200 ان اوش م
که فاضالب و ارائه دهندە خدمات  شوی ش ی و شس دئوم ات و  و ساخت تجه طرا

که فاضالب و چاە های آب  و بهرە برداری ش الیرو
2067فضاي بازایران

ل انرژی ایران201 یکن ات تله م ک و تجه ا سون های ال ، فلوم و مغناط های ال د کنندە فلوم B441036ایرانتول

اتان202 از ا ل  کن
، کنتور هوشمند،  ی انرژی از جمله؛ کنتور آب خان م و اندازە گ ، تنظ م ات ا د تجه تول

  کس از شهری. ساخت قطعات دا کنتور و رگوالتور 
A44939ایران

د کنتور آبکهرود هراز203 B441045ایرانتول

اساراد204 ان صنعت  لنک  ات ه کنتور و هندهولهای  لن و انواع جع  ات د کنندە منهول  2011فضاي بازایرانتول

ا فرآور صنعت205 م  ک های صنع د انواع وا د تول لرا یوم   آلومی یوم و  د سولفات آلومی 38419ایرانتول

ا نوآور آزما206 م  آب و فاضالبک ا ش د کیتهای آرما  و تول B31209ایرانازرا

سند)207   اهان(گی د س اجاو م  ک اند روک ام اند و  ام ــچ،  دکنندە مس 40704ایرانتول

ران نفت208 ا م ک

  االنت ها، مواد ضد رسوب و خورد  اس  بهسازی آب‐ آن ا م  مواد ش د و تام تول

  ا م ه های مختلف، مواد منعقد کنندە و سایر مواد ش ا ا  دها  ایوسا لر،  کولینگ تاور و ب

خش آب

40718ایران



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

اوش آمود209 کیهانه 
که های  اب های ش شت   )  ار سازی زر سط د کنندە و ارائه کنندە خدمات آش تول

 مجاز و ... ) ات غ شعا  ا , شناسا ا اب درچه   , لوله  آبرسا
B441061ایران

الست210 دی اصفهان  گروە تول
د لوله های   تول س های د ل  و ساخت ف ندە طرا ن خودش  اسک ل  و ساخت ف طرا

ت د لوله های نیوف لن تول  ات
38492ایران

دی آب تراز211  وکشاورزیگروە تول د کنندە کنتور آب خان 38439ایرانتول

ارسه212 دی روتنگران  ال مسلحگروە تول ت اسپ اروگ لن   ات ات فیوژن) و لوله های  لن (  ات اە جوش  د کنندە دست B31234ایرانتول

ان213 ارس گروە صنایع فوالد صبح 
   و خار  اپوک  و انجام پوشش داخ م ل ه قطر 500 تا 3000 م ال  د لوله های اسپ تول

لن  ات ه  سه ال
35378ایران

گروە مپنا214

 ،  است که در زمینه مهند کت های متعدد تخص  مشتمل بر   صنع گروە مپنا گرو

د همزمان  سات تول ذیر، تاس د  اە های انرژی تجد و ، ن اە هاي حرار و احداث و توسعه ن

، اجرا و توسعه  ن سازی آب، مهند د همزمان برق و ش سات تول برق و حرارت، تاس

ه   و ارا  و احداث پروژە هاي حمل و نقل ر ا و مهند  و در از در خش پروژە هاي نفت و 

اد شدە در چارچوب   پروژە های   ما  تام وطه و ن  و نگهدارى م خدمات بهرە برداري، تعم

دە ای  ف گس  كند. گروە مپنا سازندە ط ت  ه گذاري فعال  ما انواع روش هاي قراردادي و 

از مح

A44967ایران

ش فناوری همت215 گس
د لوله های  اە برش  ت، 3‐ساخت دست 2‐پوش ف وفیوژن، د کنندە 1‐اتصاالت ا تول

فلزی، 4‐فلنچ ف
40726ایران

اە216 ل
د  لرا یوم   آلومی یوم 17%،   سولفات آلومی ساب صنع ه آب و   تصف ا م مواد ش

EDTA ،20% 30%، سولفات آهن
40700ایران

217  ن کنگواراب سازان دشت س اە آب ش  و دست ل د ف A31118ایرانتول

218  لوله سازان رزا
مری گرد و چهار گوش لوله های  ل لن درچه های   ات ا و  ل د لوله و اتصاالت  تول

مری ل ل  اری قطرە ای گ ل لوله های آب درو ه
2013فضاي بازایران

لوله سازی اهواز219
 ) و لوله های جدارە چاە و  ال (آبرسا ه روش اسپ د کنندە لوله های فوالدی  ن تول بزرگ

FBE   و همچن لن و اپوک  ات ه  ارخانه های پوشش سه ال دارای 
A44963ایران

 خاد220 السلوله گس  و مصنوعات  اند گرانو ام لن و   ات  و   وی  دکنندە لوله و اتصاالت  B31216ایرانتول

 سازی نورمندی221  آالت ماش 2036فضاي بازایرانساخت ماش

 سازی نیو222 ماش
های  کیج های دوزنگ، ش مپ ها و  د  و در زمینه ساخت و تول  سازی نیو پ کت ماش

اشد.    ) و اتصاالت ابزار دقیق  کطرفه، سوز  ، آالت ابزار دقیق(تو اطمینان، ش
40706ایران

ماورا صنعت آرن223
 نمایندە انحصاری کنتورهای هوشمند  ومغناط ک و ال اسون های ال د انواع فلوم تول

فا صنعت غرب کت ا   ومغناط ال
A44927ایران

ه224  طال شعاب آب و فاضالب و کنتور آبمجتمع صنع امل ا ت  دکنندە انواع ک B441011ایرانتول

کمدرن سقف225 ه برند تجاری چل  pvc س 2014فضاي بازایرانمخازن ساخته شدە از ج

ت تانا انرژی226 مدی

ا    نا ت پروژە های ز ، اجرا و مدی ، تأم  مهند ه گذاری و ارائه خدمات طرا ما

ازارهای   ایران و  ه منظور توسعه زرساخت های صنع   ، انرژی و ر تمرکز بر حوزە های آ

 المل ب

B441059ایران

ال227  مهاب ارن ک ات جان لن و تجه  ات اە جوش  دکنندە دست B31220ایرانتول

228  مهرآذرماش
دل  ، م ل ت، اواپراتور، بیوف ول  ال   ظ لجن، تام ی و تغل گ تکنولوژی جداسازی، آ

ارکردە  روغن موتور  ا از  ، اسیون غشا ل  صفحه ای، ف حرار
40722ایران

اهان229  مهرتاش س ارهاي صنع د كنندە انواع روان ساب و تول ه آب و   تصف ا م د كنندە انواع مواد ش A44900ایرانتول

ک230 ون ان ال  پن ، انواع سطح سنج و ...مهند ات و ادوات ابزار دقیق انواع کنتور و فلوم د انواع تجه  و تول 38409ایرانطرا

ارس خرم231 شتاز صنعت   پ مهند

ون ؛ انواع اتصاالت  ردی گونا ا ک  در فشارهای مختلف و  امپوز د انواع لوله های  تول

ات   و تعم امپوز  و ساخت مخازنر ، غالف ، دروش وسازە های   ، طرا امپوز

 خطوله لوله امپوز

A44936ایران



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

 تهران آزود232 ه آب و فاضالبمهند ات تصف ن کن، تجه اسیون آب، آب ش ل ستم های ف 38495ایرانس

ران فرایند233 ا  دی مهند
ه  ل ات  ح و نصب و راە اندازی و تعم د کنندە کنتورهای هوشمند آب مشاورە و ارائه ط تول

االهای مجاز  و واردات و صادرات  لوازم صنع
A44916ایران

 ری مهر234 الستمهند نگ و ایر  ن الست ‐ شات پ نهای شات   و ساخت ماش 35324ایرانطرا

ه235  فراز تصف ه آب و فاضالبمهند A31140ایرانتصف

ال بنا236  ف کروتونلینگمهند پ جکینگ‐م ا اژ‐حفر چاە فلمن‐ م اە  ست اری آب .اجرای ا مان B441021ایرانپ

 مشاور فرآیندسازان مهاب237  مهند  و صنع ن کن خان اە های آب ش  و ساخت دست A31154ایرانطرا

دار 238 ا  مشاور اثر مهرآزان  مهندس

 ایران )) ک ب لی ))

  ا م د مواد ش  ایران )) در زمینه تول ک ب لی ت شدە ((  ا برند تجاری ث کت  این 

ندی و مقاوم سازی سازە های   ، آب  صنع ا سازە های بت ط   مرت ساختمان،خدمات مهند

ت دارد.  فعال  مخرب ب  مخرب و غ ا ش  و خدمات آزما بت

40732ایران

239  س راب  مشاور آمات مهندس

ا     کشور و ن  مهند ی از توان ف ە بهرە گ ا انگ   س راب  مشاور آمات کت مهندس

 مدیران موسس خود در  ه عل ه در کنار ب ا تج ارآمد و  اران   های هم ه توانا اە خاص  ن

 و  ش ف  ارتقا دا ا هدف عا  خدمات شهری و  ط زست و ن ، آب و مح پروژە های صنع

ه ارائه  ل و تا کنون  شک ل  ان 12 سال ق ش ب خش های فرایندی و دا ژە در  ه و  و  مهند

ک رشته آب و  ه   مشاور دارای رت  مشاور مشغول بودە است. این مهندس خدمات مهند

ا  بودە و  ه دو در رشته صنایع فلزات اسا فاضالب از سازمان برنامه و بودجه در کنار رت

A44929ایران

اب240 ارس پ  مشاور   آب و فاضالبمهندس  عمرا  و غ 38457ایرانمشاورە در زمینه طرحهای عمرا

 مشاور زستاب241 مهندس
 ، اری و زهک که آب اە، ش و  و بهرە برداری در زمینه سد و ن ت و مهند  مدی خدمات ف

که ح سد و ش ت ط سات آب و فاضالب، تونل، سازە و مدی تاس
A44911ایران

242  ح و ساخت راب  مشاور ط  مهندس فته فاضال  فوق پ ما امپوزت س دکنندە درچه های  2072فضاي بازایرانتول

ات انرژی243  مش مهندس
رها و نرم ‐افزارهای  لرهای هوشمند فشار، دیتاال د کنندە RTU، کن  تول اتوماسیون صنع

ات ابزار دقیق  کنندە تجه د کنندە و تام  و تول های مغناط تورنگ، فلوم مان
B441003ایران

لو فجر244 لو ولتمیهن تا ف و فشار متوسط تا 36 ک لوهای برق فشار ضع د انواع تا  و تول 38483ایرانطرا

ان245 ور آبنانو مبنا ایران ورهای نوری، نانو حسگرها و آنال ، آنال وفتو م ک  و ساخت اس A44907ایرانطرا

س246  پرد س دیشا 2074فضاي بازایرانتول

س247  پرد س دیشا 38470ایرانتول

ا248 انه پ  نگرش را  آالت صنع  (Electric Actuator) برای ش رهای ال 35318ایرانعمل

 اشتهارد249  تحت فشارنهرآب گس آالت و اتصاالت فوالدی و چد د کنندە انواع ش 2040فضاي بازایرانتول

اساراد250  و بهسازی صنایع آب و فاضالبنوآوران ازن سازان   و گندزدا از ازن جهت ضد عفو  آالت  د کنندە ماش 35335ایرانتول

النورد لوله قائم قم251 د کنندە لوله های اسپ 35356ایرانتول

ادانا252 النورد لوله کوثر صنعت اس د لوله های فوالدی اسپ 35368ایرانتول

نورد و لوله صفا253
 و  ، شهری، صنع  در سایزهای مختلف جهت مصارف خان د کنندە لوله های آبرسا تول

 و ..... ساختما
35349ایران

ارون254 واران   ن د کنندە کنتور اب خان B441000ایرانتول



سات آب و فاضالب ایران اە ب المل صنعت آب و تاس ش انزدهم نما

ف کترد تنام  کد غرفهشمارە سالنکشورزمینه فعال

الن255 ک فردوس م ن
ه آب  اە تصف ه آب و فاضالب، دست ستمهای تصف ، ساخت و اجرای انواع س مشاورە، طرا

سماند ه و  کیج تصف ن کن (اسمز معکوس)، انواع  اە آب ش ، دست صنع
B441007ایران

ان256 ک را ون ک نام ال ن
د  ر و مودم های ارسال دادە‐ تول د دیتا ال ‐ تول اە های آب و هواشنا ست احداث ا

ط سورهای مرت س
35325ایران

دە257 ما اتصال ا مرین ل  اب و فاضالب و   مهند د قطعات ف B31235ایرانتول

ک258 الس ن د کنندە لوله و اتصاالت upvcو B31265ایرانتول

 تهران259 یزداب گس
مری ‐برنزی و  ل  ‐  شعاب آب و فاضالب و اتصاالت چد ت ا د کنندە محصوالت ک تول

ل  اس ا لمپ تعم فوالدی و 
38485ایران


