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1ABAone
ات نوین آبیاری تحت فشار ز اتصاالت آب و فاضالب و - لوله و اتصاالت - تولید کننده تجهی 

ز فضای سی 
38485ایران

2ABAone
ات نوین آبیاری تحت فشار ز اتصاالت آب و فاضالب و - لوله و اتصاالت - تولید کننده تجهی 

ز فضای سی 
2069فضای بازایران

3Amex Sanivar
Trenchless pipeline rehabilitation systems, CIPP relining, pull-in liners, 

rubber sealing systems for local leakages and leaking joints.
38487.4آلمان

4Camal Amiran Co. Ltd.

Measurement, design and manufacture of parts and molds, production line 

and design of all parts and kits Car and vehicle testing and equipment, oil 

and gas and petrochemicals, cement, steel, water and wastewater 

treatment facilities and the provision of raw materials in Order to guide the 

industrial projects

38487.7ایران

5
Deutsche Meerwasser Entsalzung 

(DME) GmbH

DME GmbH in Duisburg, is committed to concentrate and structure know-

how existing in desalination with focus on the economy, sciences and 

politics. Globally we provide services, experiences and offering further 

education on water desalination. We take care of Water – Desalination – 

Resources. Since 2008 we do independently serve customer requests 

globally and locally in desalination technology an project know how. Our 

technology know how range starts with evaporation, passes membranes 

and ions

38487.1آلمان

6
Federal Ministry of Economic Affairs 

and Energy

1) Presented by: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) 

www.bmwi.de 2) in Cooperation with: AUMA_Association of the German 

Trade Fair Industry www.auma-messen.de 3) supported by: German Society 

for Trenchless Technology (GSTT) www.gstt.de VDMA – Mechanical 

Engineering Association / Water and Wastewater Technology Group 

www.waterwastewatertechnology.info 4) organized by: IMAG GmbH 

www.imag.de

38487آلمان

7Fliegl Agrartechnik GmbHTransport range, slurry tankers, Biogas...38487.2آلمان

8H. Butting GmbH & Co. KG

Small diameter pipes for the Ariane carrier rocket, stainless steel pipelines 

for sea water desalination plants or clad pipes for the oil and gas industry: 

Numerous industrial sectors rely on BUTTING quality. - Oil and gas industry - 

 Paper and pulp industry - Water and wastewater technology

38487.7آلمان

9HAUS MAKINA SANAYI TICARET A.S.

DECANTER CENTRIFUGES, DISC STACK SEPARATORS,, SCREW PRESSES AND 

TURBO BLOWERS  FOR ENVIRONMENTAL, INDUSTRIAL AND FOOD 

APPLICATIONS.

44A927ترکیه

10IMAG

IMAG, a subsidiary of the Messe München GmbH, organizes trade fairs 

around the world and supports participants in international events outside 

Germany on behalf of public and private clients.

38487آلمان

11MICRODYN-NADIR GmbH
Water & Waste Water Treatment Equipment & Materials as well as Process 

& Specialties
38487.5آلمان

12mts PERFORATOR GmbH

mts Perforator GmbH designs, manufactures, and maintain horizontal and 

vertical drilling technology: Microtunneling systems, TBMs, thrust boring 

technology, drill pipes & drilling tools, injection technique

38487.6آلمان

13POLAT MAKİNAWast water traitment .44ترکیهA916

14
SHANDONG JIAHUA WATER 

TREATMENT TECH.CO.,LTD

We specilized in water treatment chemicals field(poly aluminium 

chloride,polyacrylamide) for more than one decade and we are the only 

NSF&ISO certified PAC manufacturer in China with largest PAC production 

facility with most dedicated staff.

ز 38439چی 

15SolteQ Europe GmbH
drinking water out of sea water, brackish or even waste water and 

additional free electricity driven by wind energy only
38487.3آلمان
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16Tianjin Sure Instrument Co., Ltd

Tianjin Sure Instrument is a professional manufacturer for measurement 

instruments located in North China, with one branch office in Singapore , 

another one in Canada. During 12 years' development including 9 years' 

oversea experience, now we have 315 employees and 3 plants ,total 

88000㎡standardized workshops . We already got ISO, CE, EX Proof 

,HART,MC certificate and the In-time and responsible after-sales service is 

the key that makes us outstanding.

ز 38440چی 

17
Wuhan Zynkon Special Purpose 

Vehicle Manufacturing Co., Ltd

Special purpose truck, Sanitary truck, Vacuum truck, Jetting truck, 

Combination sewer truck
ز 38437چی 

18
ZHEJIANG LIGAO PUMP 

TECHNOLOGY CO.,LTD

Zhejiang Ligao Pump Technology Co.,Ltd. is a high-tech enterprise 

established in 2003, specializing in development, production and sales of 

metering pumps, rotary lobe pumps, packaged dosing systems, air 

diaphragm pumps and other pump accessories. Our metering pumps cover 

solenoid diaphragm metering pump, mechanical diaphragm metering 

pumps, plunger metering pump, hydraulic diaphragm metering pump. Our 

pumps are widely used in different fields: water treatment, chemical 

processing, petrochemical

ز 38438چی 

زن آب19
ُ
31B271ایران-تولید کننده دستگاههای تصفیه آبا

اتصاالت فوالد ری20
تولید کننده انواع اتصاالت فلزی از قبیل رینگ و فلنج و تبدیل و کپ و زانو و سه راه و اتصاالت 

ز تولید انواع لوله و اتصاالت طبق نقشه متقاضز در صنعت انتقال سیاالت. دست ساز .همچنی 
38455ایران

سور و بلوئرهای هوا و گازدیهارزن هواساز پارسیان21 38410ایرانفروش و خدمات پس از فروش کمیر

44A951ایراناستیج22

و23 38494ایرانتولید دیزل ژنراتوراعالنی 

تجارت24 اکسی 

ل کيفز  ات  - Onlineسيستمهای پايش کنیر ز طرایح و نصب پکيج تزريق مواد شيميايی تجهی 

لر و سيستمهای مونيتورينگ مواد شيميايی  عمویم و تخصیص آزمايشگایه ابزار دقيق کنیر

آزمايشگایه

44B1002ایران

و رعد گلستان25 الکیر
مشاوره، طرایح و ساخت انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسط از قبیل ثابت و کشويی و 

ز انواع پست های کمپکت پیش ساخته همچنی 
44B1027ایران

31B209ایرانعلوم و مهندیس آب و فاضالبانجمن آب و فاضالب ایران26

27
انجمن تولید کنندگان لوله های فوالدی و 

پوشش خطوط انتقال
35300ایرانلوله های فوالدی و پوشش خطوط انتقال

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت ير وی یس28

 کلیه تولید کنندگان لوله واتصاالت ير وی یس  -
ی

تطبیق محصوالت تولیدی با- اتحاد و یکپارچگ  

حمایت- ارتباط نزدیک با سایر انجمن های پلیمری در داخل و خارج کشور - نیاز مرصف کنندگان   

کسب جایگاه شایسته محصوالت تولیدی صنف- از تولید و مرصف 

31A136ایران

ات صنعتر ایران29 ز )ستصا(انجمن سازندگان تجهی 
کتهای عضو در صنایع مختلف مانند  و (ارائه خدمات صنفز به شر  ، نی 

وشییم، معديز نفت،گاز،پیر

)...و
44A922ایران

کت های صنعت آب و فاضالب30 44A943ایرانآب و فاضالبانجمن صنفز شر

ی شبکه فاضالب و چاه عمیق ایده کاوان صنعت پردیس31 ات ویدئو میر ز 2000فضای بازایران)رباتیک(طرایح و ساخت تجهی 

ال32 -ایران اسپی  35350ایرانتولید و اجرای پوشش داخیل و خاریح  لوله های فوالدی-تولید کننده لوله های فوالدی 

ومغناطییسایران مدار33 های الکیر 44B1038ایرانتولید کننده کنتورهای هوشمند و فلومیر

یک34 ایمن ایستا الکیر
 D400 C250 در سه کالس 60 و دریچه های منهول سایز GRPتولید کننده مخازن آب کامپوزیتر 

 تابلو های برق کامپوزیتر و جعبه انشعاب کامپوزیترA15 و دریچه انشعاب فاضالي  B125و 
31A164ایران

آب بان صنعتگران35
 و حجیم، طرایح و پیاده سازی سیستم های قرائت از راه 

ی
تولیدکننده انواع کنتورهای آب خانگ

دور
44B1049ایران
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آب صنعت روتن کار36
اجرای پروژه های خط انتقال پیل -تولید کننده دستگاه های جوش و اتصاالت جویسر پیل اتیلن 

ز آب و فاضالب و آتش نشايز اتیلن و همچنی 
31A127ایران

2051فضای بازایرانتولید کننده دریچه منهول ، دریچه بازدیدآب صنعت نهراب37

آب گسیر سینا جم38
االت دال پیش ساخته بتتز ،دریچه های -تولید کننده قطعات پیش ساخته بتتز اتاقچه شی 

ز خط و منهویل کامپوزیتر ،چديز و چدن بیر شی 
31A155ایران

آب و خاک شهراب گسیر39
 مخصوص UPVC مخصوص زهکیسر و لوله دوجداره از جنس Upvcتولید لوله و اتصاالت 

انتقال آب های ثقیل و کم فشار
31A126ایران

31A152ایرانتولیدکننده اتصاالت پیل اتیلنآبان بسپار پارسیان40

44B1050ایرانطرایح و تولید قطعات انشعاب آبآبران صنعت پارسیان41

38436ایرانتولید کننده اتصاالت آبآبساران چدن ریز ری42

44B1053ایرانتصفیه آب و فاضالب شهری و صنعتر و بازیافت پساب صنعترآبسان زالل خاورمیانه43

ی و انجام خدمات آن-نصب- ساخت- تولید- طرایحآبفا فناور ایرانیان44 2014فضای بازایرانراه اندازی ربات های ویدئومیر

فته آب و فاضالب شهری، بیمارستايز و صنعترآبنیک45 44A934ایرانطراح و مجری تصفیه خانه های پیشر

وموتورهای عمودی هالو شفتآبیاری ممتاز پمپ46 31A148ایرانتولید پمپ های عمودی توربیتز و الکیر

آذین گسیر نیوساد47
، تصفیه پساب 

ی
ها، تصفیه آب خانگ تولید کننده دستگاه های تصفیه آب صنعتر هوشمند ، فیلیر

...و 
31B230ایران

آرادصنعت ستاره یزد48
ی

 برای مصارف کشاورزی،صنعتر و خانگ
ر
38422ایرانتولید کننده انواع شی  های برق

ز پارسیس49 آراز تجهی 

ومکانیکال، هیدرومکانیکال، مخازن تحت  ات الکیر ز ز پارسیس طراح و سازنده تجهی  کت آراز تجهی  شر

ات فلزی با همت جمیع از مدیران با سابقه صنعت  ز فشار و اتمسفریک، سازه های فلزی و تجهی 

مخازن : فعالیت در زمینه طرایح، مهندیس و ساخت انواع. فعالیت خویش را آغاز نموده است

ات صنعتر  ز ه تجهی  ات  )…اجکتور، سیکلون، کندانسور، رزین ترت و (تحت فشار و ذخی  ز تجهی 

، فولوکوالتور، دریچه، میکش و (تصفیه خانه آب و فاضالب  پکیج  )…پل های زالل ساز، تیکیز

و انواع ف ، و کربن اکتیو اسپول، ماییر ، فیلیر شتز های تصفیه آب و فاضالب، سختر گی 

44A963ایران

ز50 بکسآریا بنی  31A157ایرانبرج خنک کن و قطعات، چیلر، پکینگ مدیا، موتور گی 

و تاک51 44A940ایرانتولیدی و بازرگايزآریا پیر

ها و قطعات و دستگاه های تصفیه آبآریا صنعت معصویم52 ین تولیدکننده فیلیر ز صادرکننده و بزرگیر 38475ایراناولی 

آریا نورد صنعت خلیج فارس53
ال یط فرآیند جوشکاری زیرپودری در جهت مصارف آب رسايز و  تولید لوله های قطور درز اسپی 

AWWA C-200مطابق استاندارد 
35368ایران

شگآزمون سالمت آسا54 ز 44A914ایرانآزمایشگاه آب و پساب ، مواد غذايی و دامیر

ه هاي پليمري ابهر55 ز 35302ایرانتوليد كامپاندهاي پليمريآمی 

ز56  الی 
2064فضای بازایران)RO(تولید دستگاه های تصفیه آب صنعتر آوین گسیر

آینده سازان فناوری نوین اب57

ات صنعت  ز طرایح، مشاوره، نظارت، ساخت، اجرا، بهره برداری و پیمانکاری کیل تاسیسات و تجی 

یگ و شیمیايی به  آب و فاضالب و با تمرکز خاص بر طرایح و ساخت انواع پکیج های انعقاد الکیر
عنوان سیستم پیش تصفیه انواع فاضالب های صنعتر

31B225ایران

31A110ایرانتولید لوله های دوجداره فاضالي  و اتصاالتبازرگايز بسپار پالستیک خلیج فارس58

بازرگايز بهان تجارت59

ز کننده کلیه اقالم ورق  آالت )ساده و آجدار(تامی   )Piping Material(، لوله، اتصاالت و شی 

و، نفت، )با پوشش و بدون پوشش(فوالدی ، استنلس استیل و آلیاژی مورد نیاز صنایع آب و نی 

وشییم از منابع معتی  داخیل و خاریح  .گاز، پاالیش و پیر

35358ایران
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برف آب ریز60
ات و قطعات پروژه-طرایح و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضالب  - ز طرایح و ساخت تجهی   

های تصفیه آب و فاضالب
38473ایران

ات کاهنده مرصف آببلندای صنعت جهان افراز61 ز آالت اتوماتیک و تجهی  38421ایرانتولید کننده شی 

یفیوژ- لجن کش -تولید کننده انواع کفکش بهار پمپ62 38430ایرانشناور و پمپ های سانیر

بهریز پمپ سامان63

ساخت پمپ های فشار قوی . API610 11th Edساخت پمپ های فرآیندی بر اساس استاندارد 

ین کن ها(دارای سیستم بازیافت توان برای واحدهای نمک زدايی  ساخت پمپ های •  )آب شی 

معديز با مواد ضد سایش مهندیس معکوس انواع پمپ ها ساخت قطعات یدیک مورد نیاز پمپ ها 

وگایه خدمات تعمی  و نگهداری پمپ ها وشییم، صنایع نی  ات صنایع نفت، گاز و پیر ز و تجهی 

38450ایران

44A936ایرانتولید کننده لوله و اتصاالت کامپوزیتربهشت کویر آریانا64

ز آب زنده رود65 بهی 
مشاوره، پژوهش و صنعتر - طرایح و تولید فناوری های نوین تصفیه و پایش آب و فاضالب 

سازی فناوری در زمینه آب و فاضالب و محیط زیست
44B1021ایران

بینا رایزن پارس66
ات  ز ز کننده تجهی  ل سیالب - حذف بو - تامی  -میکش مستغرق - جمع آوری فاضالب مکیسر - کنیر

ی- بلت فیلیر پرس -  پمپ ارشمیدس  لجن روب زنجی 
38419ایران

ز67 پادیاب تجهی 

ز در سال  کت پادیاب تجهی  فته 1376شر با هدف انتقال، توسعه و کاربرد دانش و تکنولوژی پیشر

وفنآوری اطالعاير در زمینه خدمات اکتشاف نفت و گاز، معدن، آب و مطالعات زیست محییط 

ز با استفاده از آخرین دستاوردهای علیم وفتز جهان . تاسیس گردیده است کت پادیاب تجهی  شر

ز شنایس، درارائه خدمات  یگ و زمی  ز در امر جمع آوری، پردازش،تحلیل و تفسی  داده های ژئوفی 

ز شنایس نفت وگاز، تعبی  و  مشاوره و آموزش درزمینه های مدلسازی سیستمهای نفتر و زمی 

تفسی  داده های لرزه نگاری،مهندیس مخازن، معدن، ارائه و تفسی  تصاویر ماهواره 

ات و ابزار مربوطه  ز های،سیستمهای اطالعات جغرافیايی و ارائه سخت افزار،نرم افزار، تجهی 

.فعالیت دارد

44B1047ایران

پارس اتیلن کیش68

پارس اتیلن کیش تولید کننده مجموعه کامیل از لوله و اتصاالت پیل اتیلن تکجداره و دوجداره 

کاروگیت و منهول پیل اتیلن، جهت کلیه پروژه های آبرسايز و فاضالب و پروژه های آتش نشايز 

وشییم ها و پاالیشگاه ها وگاه ها، پیر .نی 

2010فضای بازایران

ز69 ، بیمارستايز و صنعترپارس بسپار تجهی  31B215ایرانطرایح، ساخت و نصب سیستم تصفیه فاضالب انسايز

38433ایرانلوله های آبده و زهکش-  جهت جدارچاه UPVCتولید لوله های پارس پرال70

ات آب و فاضالب و مخازن گاز کلرپارس پرداز کلر71 ز 2066.1فضای بازایرانتولید کننده تجهی 

31A106ایرانتولید لوله و اتصاالت پیل اتیلن تک جدارهپارس حیات کویر72

31B248ایرانطرایح و ساخت سیستمهای تصفیه آب و تولید مواد شیمیايی صنعت آبپارسیان فراب لیان73

31A154ایرانتولید کننده لوله های پیل اتیلنپارسیان لوله ایرانیان74

پاکاب فرازقشم75
،پکیج تصفیه   ودریايی

،تصفیه آب،صنعتر ین کن صنعتر ساخت دستگاههای آب شی 

اسیون افیلیر فاضالب،سیستم های اولیر
2074فضای بازایران

پاکان قطره76
ات تصفیه آب و فاضالب ز پکینگ - المالی ته نشیتز -تولید انواع مدیای معلق- تولید کننده تجهی 

...دیفیوزر، کلریناتور قطره ای و کوزه ای- مدیای ثابت
31B220ایران

اب77 ات تصفیه خانه آب و فاضالبپاالیش صنعت هی  ز 31B270ایرانطرایح و ساخت تجهی 

پالنده صاف78
اسیت  اسیون ها آنیر موادشیمیايی مورد ... سیلیس و - کربن فعال - تولید کننده مواد گرانویل فیلیر

صنایع تصفیه آب و فاضالب
2062فضای بازایران

ات آب و آبیاریپایا بسپار آریا79 ز 31B259ایرانتولید کننده تجهی 

31A118ایرانتولید کننده مخازن و منهول های پیل اتیلنپایاب پلیمر روشان80

و آب حیات کاال81 پیر
، کشاورزی، فاضالي  و  ات آبرسايز ز ز لوله و اتصاالت پیل اتیلن و ير وی یس، تجهی  تولید و تامی 

ساختمايز
31A160ایران

و پایش باور82 پیر
ات  ز ،مشعل و - میکش  (ساخت تجهی   ،غبارگی 

ین  )... تیکیر طرایح و اجرای پروژه ها ی آب شی 

وشییمRO- کن  ات مرتبط با صنایع آب و فاضالب،معدن،پیر ز تجهی   تامی 
2071فضای بازایران



ن الملیل صنعت آب و تاسیسات آب و  ن نمایشگاه بی  چهاردهمی 

فاضالب ایران

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

و صنعت انرژی83 وشییمپیر آالت صنعتر ،نفت ،گاز ،پیر ز شی  38407ایرانتولید وتأمی 

وگاز پارسا84 وفیوژنپیر آالت پیل ایلن الکیر 31A108ایرانتولید اتصاالت و شی 

پخش واشر فراهايز85
آالت آبرسايز هاى الستيگ،تخت،كاراگيت،گلند،تايتون،منجيت -واشر انوع واشر

....دار،فارسيت،ايرانيت،پیل اتيلن و
35306ایران

پیل اتیلن پارس زانوس86
تولید کننده انواع لوله و اتصاالت پیل اتیلن آبرسايز و آبیاری تحت فشار ، فاضالي  و مصارف 

 و مخابراير
ر
برق

31A172ایران

پیل پارس ایرانیان87
ه مایعات بهداشتر و صنعتر از  20000-100تولیدکننده نواع محصوالت پیل اتیلتز مخازن ذخی 

ات ایمتز راهها و ز  تجهی 
...لییر

2061فضای بازایران

31B222ایرانتولید کننده انواع لوله و اتصاالت پیل اتیلن و پیل پروپیلنپیل رود اتصال88

38424ایران)پمپ های شناور آب  (تولید پمپ و موتور چاه های آب پمپ شناور عیل89

پمپیــران90

وموتورهاي شناور چاه عميق ، پمپ شناور چاه عميق ، پمپ دو مكشه ،  توليد كننده انواع الكیر

ی ، پمپ گريزاز مركز ¬پمپ فشارقوي ، پمپ گريز از مركز با آب
دیهی زياد ، پمپ گريز از مركز اففر

ی 
ی ، پمپ فرايندي ، پمپهاي نفتر

 ، پمپهاي روغن داغ و بويلر API610گل كش ، پمپ شناور مخزيز

.پمپها 

38400ایران

پمپیــران91

وموتورهاي شناور چاه عميق ، پمپ شناور چاه عميق ، پمپ دو مكشه ،  توليد كننده انواع الكیر

ی ، پمپ گريزاز مركز ¬پمپ فشارقوي ، پمپ گريز از مركز با آب
دیهی زياد ، پمپ گريز از مركز اففر

ی 
ی ، پمپ فرايندي ، پمپهاي نفتر

 ، پمپهاي روغن داغ و بويلر API610گل كش ، پمپ شناور مخزيز

.پمپها 

2041فضای بازایران

ین سازی آبپیشتاز فن آمایش صنعت92 ات تصفیه و شی  ز ز تجهی  38453ایرانتامی 

پیشگامان نوآوری مشکات93

ات و مدیریت و اجرای پروژه های  ز ز تجهی  تحقیق و توسعه، طرایح و مهندیس، ساخت و تامی 

ین کن های صنعتر و شهری"صنعت آب و فاضالب به ویژه  پروژه های "و " پروژه های آب شی 
"بازچرخايز و استفاده مجدد از فاضالب های شهری و صنعتر

44B1037ایران

ز ماسه ریخته گری94 38474ایرانتولید و فروش ماسه های سیلیس و ریخته گریتامی 

ان95 35301ایرانتولید مصالح عایقکاری لوله های نفت و گاز و آبتانگی 

یاران96 ز تجهی 
، مشاوره طرایح و  ات آزمایشگایه و پژوهیسر ز ل کیفز آب و فاضالب،تجهی  ات کنیر ز واردات تجهی 

 مواد شیمیايی مورد استفاده درصنایع شیمیايی
ز های آزمایشگایه وتامی  ز ساخت انواع می 

44A928ایران

كا97 ی پمپ بهلول و شر
ي(پمپ دوزينگ- توليد انواع مونوپمپ تضامتز ی- )اندازه گی 

38405ایرانطرایحی و توليد قطعات پمپ هاي وارداير

38465ایرانلوله و اتصاالت پیل اتیلنتعاويز تکاب اتصال دماوند98

توازن فراب99
ین کن به روش  , MF, NF, UF و سیستمهای ROطرایح، ساخت و اجرای پروژه های آب شی 

UV و DAF .  اجرای پروژه های بازچرخايز پساب های صنعتر و شهری به صورتEPC
31B240ایران

ات تصفیه آبتوچال شییم100 ز 31B264ایرانتولیدکننده موادشیمیايی و تجهی 

ونیک پارس 101 )سیمندکابل(توسعه آروین الکیر
 مطابق با swrتولید کننده انواع سیم و کابل برق ، مخابراير ، تخصیص و کابل درون چایه 

ز الملیل استانداردهای میل و بی 
38467ایران

توسعه زیست آب انرژی102

ه، تبدیل موادخام و تولید در  ات استخراج، فرآوری، ذخی  ز پیمنکاری مربوط به تاسیسات و تجهی 

ی و  ات اندازه گی  ز ز ها و تجهی  وشییم، کارخانجات ابزارآالت و ماشی  صنعت نفت و گاز، پیر

، خطوط انتقال  ، تاسیسات مکانیگ و )آب، گاز، نفت(تاسیسات صنعتر جانت  ، شبکه گازرسايز

ات ساختمان  ز و انتقال زباله،  )آب، گاز، برق و فاضالب(هیدرومکانیگ، تاسیسات و تجهی 

ات تصفیه خانه های آب و فاضالب، سیستم های خی  و هشداردهنده،  ز تاسیسات و تجهی 

، ایستگاه های پمپاژ و )الینینگ(سیستم های ارتبایط، شبکه های رایانه ای ساختمان، پوشش 

، ابنیه و لوله سازی و انجام  نطی  آن،امور پیمانکاری مربوط به انجام کلیه پروژه های ساختمايز

کتدر مناقصات و مزایدات دولتر و خصوض اکتشاف،   و آي  و شر
ر
کلیه پروزه های تاسیساير و برق

یگ و شیمیايی  ز ات فی  استخراج از معادن، خردایش، دانه بندی، تلغیظ، ذوب و انجام هرگونه تغیی 

ز آالت، لوازم و  ، تاسیس کارگاه و کاخانجات مربوط به خرید و واردات ماشی  روی مواد معديز

قطعات یدیک دستگاه ها و مواد مورد نیاز جهت امور مذکور و مواد و کاالی تولیدی کارخانجات، 

ارائه خدمات پژوهیسر و آزمایش های مختلف در زمینه معادن و کايز ها، خرید و فروش مواد 
معديز

31B257ایران



ن الملیل صنعت آب و تاسیسات آب و  ن نمایشگاه بی  چهاردهمی 

فاضالب ایران

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

یف103 31B256ایرانتصفیه آب، هوا و فاضالبتوسعه فناوری شمیم شر

وی ایران104 توسعه منابع آب و نی 
ی  ز و انتقال آب و توليد انرژي بر ق آي  از جمله (ايجاد، توسعه و تكميل طرح ها و پروژه هاي تأمی 

ه اي ز انجام خدمات مديريت طرح در زمينه هاي مذكور )تأسيسات تلمبه ذخی  و همچنی 
44A953ایران

و105 توکا پارسیان پیشر

اسیون با نام  افیلیر طرایح و ساخت تصفیه خانه های آب و فاضالب تولید ماژول های غشايی اولیر

, ROتجاری آکوآریا مشاوره و طرایح و ساخت سیستم های بازیاي  پساب طرایح سامانه های 

UF& NF

31B258ایران

تولید لوله و پوشش سلفچگان106
تولید لوله های فوالدی انتقال آب و پوشش سطح داخل و خارج لوله های فوالدی مورد مرصف 

وشییم صنایع آب، نفت و گاز و پیر
35372ایران

44A949ایرانFARATECلوله و اتصاالت کامپوزیتر با نام تجاری فراتک تولیدی صنعتر فراسان107

تولیدی فریز شاور108

- دوش دستر کاهنده مرصف آب - ش دوش کاهنده مرصف آب - تولید سیستم های دوش حمام 

 - shower systemدوش دستر ترکیب آب و هوا - شدوش ترکیب آب و هوا - علم دوش حمام 

shower head - hand shower - water saving system - air-water shower head- 

38429ایران

2073فضای بازایرانتولید کننده مصنوعات کامپوزیترتولیدی کامپوزیت شییم سازه109

تولیدی لوله و اتصاالت پیل اتیلن سمنان110

 میلیمیر جهت مصارف آبرسايز ، لوله های بهداشتر ، 500 تا 5تولیدی لوله های پیل اتیلن سایز 

، انتقال برق ، فیی  نوری و فاضالب واتصاالت پیل اتیلن جهت آبیاری تولید نوارآبیاری 
گازرسايز

- 1.6- 1.3-1.5-1.1- 1.0- 0.8 میکرون و باالتر با دي  های 200 ،180، 150با ضخامت  )تیپ(

 لییر بر ساعت2.5-3.8 2.0-2.1

31A132ایران

 و رطوبت لوله های فلزی مدفون در خاکتولیدی و بازرگايز نیاشییم111
ی

35304ایرانتولید انواع عایق های ضد خوردیک

 ، صنعتر و کشاورزیتولیدی و صنعتر ایران انشعاب112
ی

44B1011ایرانتولید کنتورهای آب خانگ

تولیدی و صنعتر رنگان فر113

کت تولیدی و صنعتر رنگانفر در سال   تن و در زمیتز به 2000 با ظرفیت سالیانه 1351شر

مربــع در مالرد شهریار با هدف تولید انواع رنگهای صنعتر آغاز به کار نموده و 6000مساحت   میر

یان را دارد و در یط 10000هم اکنون با ظرفیت تولید   تن در سال توانايی شویس دیه به مشیر

ی از   آزمایشگاه و بهره گی 
ز و به روزرسايز ز آالت تولید و تجهی  سالیان متمادی با بهینه سازی ماشی 

وهای متخصص سیع در بهبود کیفز محصوالت  ی نی  ز الملیل و بکارگی  دانش روز و مشاورین بی 

ین یک خود نموده است به گونه ای که درحال حاضز قادر است محصوالت خود را با بهیر

35308ایران

تولیدی و صنعتر کابل افشان ایران114

تولید کننده کابل با عایق و روکش الستیگ در مقاطع و سایزهای مختلف جهت مصارف 

کتهای آب و فاضالب شهری و روستايی ،  ل و حفاری قابل استفاده در شر جوشکاری ، توزیــــع ، کنیر

وگاهها ، رباتها ،  وشییم ، صنایع فلزی و فوالد ، سدها و نی  کتهای نفت ، گاز و پیر صنایع و شر

کتهای سازنده  کتهای سازنده پمپهای آب و فاضالب و شر وگاه بادی ، صنایع دفایع و نظایم ، شر نی 

.دستگاه های جوش و برش 

38463ایران

31A174ایرانتولید لوله و اتصاالت پیل اتیلنiemتولیدی وسایل آبیاری و آبرسايز115

35314ایرانتولید کننده انواع لوله و پروفیل فوالدیجهان پروفیل پارس116

31B254ایراندریچه های فاضالي چدن کاوه بدر117

چشم زیر سطح آسیا118
ات بازریس و شناسايی تاسیسات ، کانالها و حفرات زیر سطیح شهری ،  ز طراح و تولیدکننده تجهی 

صنعتر و ساختمايز
44B1020ایران

ه حفاری تونلهای کوچک مقطعدانش بنیان شایان فناوران آمیتیس119 ز 44A941ایرانتولید ماشینهای مکانی 

دایه بنداد120
ات و خدمات مهندیس در صنایع نفت - مهندیس بازرگايز ز ز تجهی  انجام کلیه فعالیتها در زمینه تامی 

، رییل و جاه ای، غذايی و دارويی و، فوالد و معديز وشییم، آب و فاضالب، نی  و گاز و پیر
38480ایران

31B234ایرانساخت پکیج های تصفیه آب و فاضالب و سیستم های بازچرخايز پسابدنا آکو پارسیان121

هاي ابدنياي توسعه تصفيه اب122 31B227ایرانتوليد و فروش انواع قطعات تصفيه اب و انواع فيلیر

44B1039ایرانتولید کننده مواد شیمیايیراک شییم123



ن الملیل صنعت آب و تاسیسات آب و  ن نمایشگاه بی  چهاردهمی 

فاضالب ایران

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

ی124 31B268ایرانمواد شیمیايی و سیستم های تصفیه آبرسوبگی 

31A150ایران)لوله و اتصاالت(تولیدکننده لوازم انشعاب فاضالبرفاه اتصال سپاهان125

ز126 44A923ایرانگلخانه سازی مخازن آب پیش ساخته سایبان باغاتره پویان جبهه سی 

ات تصفیه آب و فاضالب سازنده دستگاه های تصفیه آب و فاضالبزادآب127 ز 2012فضای بازایرانتولید کننده تجهی 

ود128 یکژرفاب کاوش لی  ز ز شنایس و ژئوفی  44B1004ایرانمطالعه و اکتشاف منابع آب زیرزمیتز و خدمات زمی 

سابی - ساختمان سد و تأسیسات آبیاری 129

• ی و خاكی 
ی و خطوط قطارشهري •سدهاي بتتز

و(سازه هاي زيرزميتز تونل هاي انتقال آب• )میر ، 

ی و تصفيه خانه 
ی •سيستم هاي آبرسايز

ز
ی و سدهاي انحراق

مخازن•شبكه هاي آبياري و زهكیسر  

ی و خطوط لوله نفت و گاز 
ی•راه، راه آهن و ابنيه •نفتر وگاههاي برقآي  ی و نی 

ساختمانهاي صنعتر  

• ی(عمليات ژئوتكنيك 
)حفاري، تزريق و ديوار آب بند زيرزميتز

44B1043ایران

ی، احیاء، افزایش آبدیه و ترمیم جدار چاههای عمیقسازه گسیر آرین پارس130 44A920ایرانبازریس، ویدئومیر

ز تهران131 سافی 

ات مجاز بازرگايز مربوط به سیستم های تصفیه آب و پساب شهری و  ز واردات و فروش تجهی 

، تصفیه پسماند جامد طرایح، مشاوره، نصب و راه اندازی سیستم های تصفیه آب و  صنعتر

پساب

31B200ایران

 و صنعترسانتک آرکا صنعت132
ی

2065فضای بازایرانتولید کننده دستگاه تصفیه آب خانگ

31A128ایرانتولید قطعات الستیگسایان بسپار سپاهان133

44A961ایرانحمایت از محصوالت مبتتز بر فناوری نانو در زمینه آب و فضالبستاد ویزه توسعه فناوری نانو134

31A151ایرانمخازن و اتصاالت فوالدی تحت فشارشین فلز135

2066فضای بازایرانمخازن و اتصاالت فوالدی تحت فشارشین فلز136

31A143ایرانتولید لوله و اتصاالت پیل اتیلنسلسله آب حیات کرمان137

سنجش افزار آسیا138
تولید کننده کنتورهای هوشمند حجیم آب و دستگاه های تست کنتور و سیستم های جمع آوری 

اطالعات و اسکادا و نرم افزارهای مانیتورینگ و مدیریت اطالعات کنتورها
44B1061ایران

44B1007ایرانتولید کننده آناالیزرهای آنالینسیال ابزار دقیق میهن139

سورسیال انرژی ایرانیان140 31B231ایرانبلوئر و کمیر

سورسیال انرژی ایرانیان141 35319ایرانبلوئر و کمیر

سیال کاران کویر یزد142
ات مکانیکال تصفیه خانه های آب  ز تولید کننده انواع اتصاالت فوالدی و استیل تولید کننده تجهی 

و فاضالب
38479ایران

ی نوین انرژی ایران 143 )سانا(سیستم های اندازه گی 

ی بهینه سازی و هوشمند سازی  ات اندازه گی  ز شمایه  - BOTاجرای پروزه های - تولید انواع تجهی 

کنتورهای هوشمند بخش - سامانه های هوشمند مدیریت منابع آب - گذاری و مشارکت عمویم 

اسونیک و -کشاورزی  ومغناطیس ، آلیر های الکیر  در سایزهای مختلف تا WIتولید انواع فلومیر

 میلیمیر2400سایز 

38469ایران

شالوده آب ناب144
تولید کننده انواع سیستم های گندزدايی آب شامل انواع کلرزن های گازی، کلریناتورهای ماییع و 

ز نمک ولی 
سیستم های نوین الکیر

44B1016ایران

شیمیايی پارس سولفیت145
سولفیت سدیم کاتالیستر مورد استفاده درصنایع .سولفیت سدیم.تولید متاي  سولفیت سدیم 

تولید سیلیکات سدیم و کو سیلیکات سدیم.تصفیه آب و پساب .آب و بخار
31B204ایران

ز146  الی 
 گسیر

ز
ات آب و فاضالبصاق ز 38459ایرانساخت و نصب تاسیسات و تجهی 

صنایع آب و عمران ایران147

 طرایح ، تولید ، ساخت و خدمات پس از فروش یونیت های دمنده و مکنده در سایزهای -

ز بلوئرهای هوای تصفیه خانه های آب و فاضالب و سیستم های- مختلف  تأمی   SRU کت  شر

وشییم و کابردهای دیگر  سورخانه وبلوئرروم ها و ساخت اطاق- های پیر  کمیر
ایزوالسیون صوير  

طرایح- طرایح وساخت سیستم های انتقال قدرت متشکل از تسمه و پویل - های عایق صوت   

های چندراهه سختر گی  در سایزهای مختلف  ز کننده دیفیوزرهای هوادیه- وساخت شی  تأمی   

مکعب - عمفر  یفیوژ تا یک میلیون میر ز فن های سانیر ز بلوئرهای ساید چنل- تأمی  تأمی 

38447ایران



ن الملیل صنعت آب و تاسیسات آب و  ن نمایشگاه بی  چهاردهمی 
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کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

38470ایرانتولید قطعات کامپوزیترصنایع بسپاران آالشت148

صنایع پیل اتیلن محمدیان149
شامل لوله های تحت فشار تکجداره، دوجداره کاروگیت و - تولید کننده انواع لوله های پیل اتیلن 

ال  و ورق های پیل اتیلن- اسپی 
2036فضای بازایران

وگایه و آب و فاضالبصنایع پمپ سازی نوید سهند150 وشییم نی  38483ایرانتولید و ساخت پمپ های صنایع نفت گاز پیر

کس فن151 صنایع تولید شیشه آالت آزمایشگایه پی 

، صنعتر و آموزیسر  ات آزمایشگایه،تحقیقاير ز تولید انواع راکتور . تولید انواع شیشه آالت و تجهی 

های شیشه ای آزمایشگایه ساخت و مدرج سازی انواع سیلندرهای شیشه ای جهت گیج فشار 

اسیون انواع شیشه آالت حجم سنیح  آزمایشگایه بر  تولید انواع برج های تقطی  آزمایشگایه کالیی 

17025اساس استاندارد ایزو 

44A903ایران

31A100ایرانتولید سیم و کابلصنایع جوشکاب یزد152

صنایع شیشه آالت سینا شیشه153

ات آزمایشگایه-لوازم آزمایشگایه ز کس-راکتور شیشه ای دوجداره-تجهی  -لوله شیشه ای کوارتز و پی 
،ارلن،(لوازم آزمایشگایه-سایت گالس-ویال-فلومیر سفارشات خاص طبق نقشه شیشه )..بالن،بشر

...ای و

44A907ایران

31A176ایرانتولید کننده انواع قطعات و قالبهای الستیگصنایع الستیک فرا پیشتاز هونام154

یگ جوین 155 ز های الکیر جمکو- صنایع ماشی 

یگ جوین  ز های الکیر کت ماشی  کتهای تحت پوشش سازمان اقتصادی کوثر است  )جمکو(شر ازشر

یگ فعالیت یم نماید ز های الکیر کت محصوالت خود را با . که در زمینه تولید انواع ماشی  این شر

باالترین کیفیت، قابل رقابت با نمونه های خاریح  و تحت نام تجاری جمکو به بازار مرصف 

وموتورهای سه فاز صنعتر از . عرضه یم نماید کت جمکو شامل الکیر  کیلووات 15محصوالت شر

ز الملیل یم باشد و کلیه تست های الزم طبق استاندارد 10تا   مگاوات مطابق با استانداردهای بی 

فته انجام یم پذیرد ات پیشر ز  و با تجهی 
.های معتی  جهايز

38493ایران

سور هوا و گاز: تولید کنندۀ انواعصنایع واکیوم پارس156 38471ایرانبلوئرهای هوادیه ، پمپهای واکیوم ، کمیر

44A946ایرانصندوق ضمانت صادرات ایران157

و158 44B1023ایرانتولید کننده کنتور ابصنعت گسیر فراسنج اب نی 

35373ایرانتوزیــــع و فروش انواع لوله های فوالدی،تولید اتصاالت،تولید پمپ های توربیتز و شناورصنعتر بازرگايز اطلس پارس صانیع159

44B1059ایرانسازنده دستگاه های تصفیه آبصنعتر تصفیه آب و فاضالب سالم آب160

ز161 44B1000ایران)دانش بنیان (تولید دریچه های منهول و بازدید از جنس کامپوزیت های سیمايز طرح و ساخت رابی 

کا162 44B1022ایرانتولید کننده لوازم کاهندهعرفايز مقدم و شر

31B203ایرانتصفیه آب و فاضالبعمران سازان مهاب163

38486ایرانتصفیه آب و فاضالبعمران سازان مهاب164

فراب165
ی در حوزه هاي ی : پيمانكار عمویمی طرح هاي زيربنايی وگاه هاي آي  - مديريت انرژي - صنايع ريیلی - نی 

ی 
وگاه هاي حرارير وشيیمی -نی  ی- نفت و گاز و پیر

معدن و صنايع معديز
44A955ایران

31B266ایرانتولید کننده دستگاه های تصفیه آب و فاضالبفرازتصفیه166

44B1017ایرانتولید ابزار دقیقفراسنج ابزار167

ز168 یف سی  فرآور شر
وشییم نگهداری سیستم های آبهای   صنایع نفت و گاز و پیر

ی
تولید مواد شیمیايی بازدارنده خوردیک

، تصفیه آب و پساب های صنعتر درگردش، خنک کننده صنعتر
31B217ایران

ونیگفرآیند ارقام پرداز169 44B1005ایرانطرایح و تولید سیستم های آشکارساز زیرسطیح و دستگاه های ابزار دقیق الکیر

فرآیند پاالیش آب مهر مازند170
ی

31B269ایرانتولید کننده فیلیر ها و دستگاه های تصفیه آب خانگ

ات کاهنده مرصف آبفردا فن کامران171 ز ونیک و تجهی  آالت هوشمند الکیر 38417ایرانشی 
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ه دارفرنام بسپار172 ی گی 
ان و پیلی اتيلتز 44A900ایرانتوليد كننده ورقهاي ژئوممی 

38491ایرانپمپ و تولید هواکش صنعترفن آوران تهویه پیام173

ق174 فن آوران صانع شر

ز  ات مربوط به تصفیه خانه های فاضالب و همچنی  ز ات و نصب تجهی  ز ز تجهی  طرایح،تامی 

 در این زمینه راه اندازی گلخانه های متنوع و RO و MBRاستفاده از تکنولوژی سیستمهای 

 دي  از به روز ترین برندهای دنیا
موتورها و پمپ با حداکیر ز اکیر فته در سطح کشور تامی  پیشر

31B256ایران

ز175 ات تصفیه آبفن آوری آب ثمی  ز 2068فضای بازایرانتجهی 

یف176 دی شر 44A921ایرانآب و انرژیفناوران سامانه های راهی 

ی فتز مهندیس آریاسپند177 ی و مانیتورینگ- طراح و تولید کننده محصوالت ابزار دقیق اندازه گی  44B1009ایرانتله میر

38495ایران ميليمیر3000توليدكننده انواع اتصاالت فوالدي ، رينگ و فلنج تا سايزفوالد اتصال178

38484ایرانتولید پمپ و لوله های فوالدیفوالد صنعت صانیع179

 خاتم االنبیاء180
ی

وشییمقرارگاه سازندیک 44A965ایرانعمرايز ،صنعتر ،نفت ،گاز و پیر

31B229ایرانتولیدیکارگاه تولیدی آرام صنعت181

31B205ایرانساخت دستگاه های تصفیه آب و فاضالب و ساخت مواد شیمیايیکاریزاب182

35362ایرانکارخانجات تولید لوله های نفت و گاز پاالیش و آب و مقاطع سازه های فوالدیکالوپ183

کامپوزیت مکرر184
 ، استخر های ذخی  آب و دریاچه های GCLتولید ورق 

 جهت آب بندی کانال های آبرسايز

مصنویع
31A137ایران

و185 44A657ایرانکانون بسیج وزارت نی 

ه فن آور186 ز کاوش مکانی 

ی شبکه  ه در زمینه طرایح و ساخت ربات های بازریس و ویدئومیر ز کت دانش بنیان کاوش مکانی  شر

فته بازریس و احیاء چاه های عمیق آب، الیروي  و زهکیسر فشار  ز های پیشر های زیرزمیتز و دوربی 

باال

2013فضای بازایران

اسیت - فرآوری مواد کربتز کربن گسیر قومس187 31B272ایرانکربن اکتیو- سیلیس - آنیر

31B212ایرانسودسوز آور و مشتقات آنها- تولید کلرکلرپارس188

ل انرِژی ایرانیان189 یل و مخابرايرکنیر 44B1036ایرانتولید کننده دستگاه های ابزار دقیق و کنیر

2011فضای بازایرانتولید کننده منهول پیل اتیلنکیان صنعت پاسارگاد190

ز191 31B258ایرانتولیدکننده مواد شیمیايی بهینه سازی آبهای صنعترکیمیا پژوهان صنعت سی 

کیمیاگران نفت192
 مواد شیمیايی بهسازی آب

ز مواد ضد رسوب و - بایوساید- آنتر فوم- آنتر اسکاالنت- تولید و تامی 
ی

خوردیک
44A929ایران

ال مسلحگروه تولیدی روتنگران پارسه193 38481ایرانتولید کننده دستگاه جوش پیل اتیلن و لوله پیل اتیلن کاروگیت و کاروگیت اسپی 

ال به قطرهای  )داخیل و خاریح  (تولید و پوشش گروه صنایع فوالد صبح پارسیان194 35346ایران120-20لوله های اسپی 

گالسگروه صنعتر آب حیات195 ز کننده لوله و اتصاالت پیل اتیلن و فایی  44A967ایرانتولید کننده و تامی 

ق196 گروه صنعتر تهران شر
، صنعتر و ساختمايز تا قطر  ، گاز رسايز  اینچ تولید پروفیل 16تولید لوله های فوالدی آبرسايز

 میلیمیر320*320های صنعتر و ساختمايز تا سایز 
35364ایران

38489ایرانتولید لوله های پیل اتیلتز کاروگیت و کرتیوبو منهل های پیل اتیلتزگروه صنعتر سعادت197
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2034فضای بازایرانتولید لوله های پیل اتیلتز کاروگیت و کرتیوبو منهل های پیل اتیلتزگروه صنعتر سعادت198

31B236ایرانتولید کننده انواع فیلیر های تصفیه آب و قطعات مربوط به دستگاههای تصفیه آبگروه صنعتر سوفیلیر199

گروه مهندیس پیچ آب200
ین کن- تصفیه فاضالب صنعتر و بهداشتر- تولید کننده آب نرم- بازچرخايز آب ز - آب شی  تامی 

ات ز تجهی 
2067فضای بازایران

ش فناوری همت201 گسیر
وفیوژن، پوش فیت، دستگاه برش لوله های فلزی و پالستیگ، دستگاه  تولید کننده اتصاالت الکیر

انتقال مواد پودری و گرانول
31A112ایران

31B216ایرانتولید مواد شیمیايی برای تصفیه آب و فاضالبگلگاه202

203
ر
31A102ایرانتولید لوله و اتصاالت پلیکا و پیل اتیلن و دریچه های پلیمری ترافیگلوله سازان رزاق

لوله سازی اهواز204

وشییم،پاالیشگایه،جداره  ین تولید کننده لوله های فوالدی درز جوش نفت ،گاز،پیر ز و بزرگیر اولی 

ز پوشش کاری داخیل اپوکیس و سه الیه پیل اتیلن و   دارای FBEچاه و خطوط آبرسايز و همچنی 

 واگن155خط ریل اختصاض با 

35358ایران

31A115ایرانتولید کننده لوله و اتصاالت ير وی یس و پیل اتیلنلوله گسیر خادیم205

ات سدید206 ز لوله و تجهی 
ی برترین تکنولوژی روز دنیا در ساخت  ز لوله های قطور فوالدی با به کارگی  تولید - تولید و تامی 

لوله و اجرای پوشش هاي مربوطه برای کلیه مصارف و بر اساس باالترین استانداردهای جهايز
35354ایران

ز راد207 ز آب تجهی  ومبی  وشییم محیط زیست برق و نی  44B1018ایرانآب و فاضالب نفت، گاز و پیر

مجتمع صنعتر طالیه208
ات فاضالب  ز طراح و تولید کننده کیت انشعاب آب ، کنتور و کیت انشعاب فاضالب و تجهی 

شهری
38445ایران

ی آب و فاضالبمحیط صنعت پاسارگاد209
31B208ایرانطرایحی ، مشاوره ، اجراء و ساخت کليه سيستم هاي پااليش و ضدعفويز

مدیریت تانا انرژی210

، اجرا و مدیریت پروژه های زیر بنايی با تمرکز  ز شمایه گذاری و ارائه خدمات طرایح مهندیس، تامی 

ز  بر حوزه های آب، انرژی و رییل به منظور توسعه زیر ساختهای صنعتر کشور و سایر بازارهای بی 

الملیل

44B1051ایران

ز زیست آریا211 44B1055ایران)ZLD(تولید آب مقطر، سامانه نمک زدايی خودجوش معی 

مکث فناوری صنعت کیش212
ات  ز تولید کننده و پیمانکار و وارد کننده تصفیه پساب صنعتر و خاص تصفیه آب تجهی 

ی ل کیفز ویدئو میر آزمایشگایه و کنیر
31B252ایران

ز دریا مکران213 آالتمکی  های تصفیه آب به همراه شی  ین کن تمایم فیلیر ات دریايی و آب شی  ز 44A915ایرانتجهی 

ات جانت مهاب ارین کوپال214 ز 31A134ایرانتولیدکننده دستگاههای جوش پیل اتیلن و تجهی 

مهاب ثامن215
تاسیسات آب و فاضالب آبیاری و زهکیسر بازریس : ارائه خدمات مهندیس مشاور در زمینه های

فتز
44B1046ایران

ز216 مهر آذرماشی 
، مبدل  ولیت، اواپراتور، بیوفیلیر ز پیل الکیر ی و تغلیظ لجن، تامی  تکنولوژی جداسازی، آبگی 

، بازیاي  روغن موتور کارکرده اسیون غشايی
حرارير صفحه ای، فیلیر

44B1025ایران

ی آب و بهسازي آبمهرتاش سپاهان217 ی و مواد شيميايی
44B1029ایرانتوليد كننده ي روانكارهاي صنعتر

31A114ایرانمخازن تحت فشارمهندیس آسه صنعت218

ونیک219 مهندیس پنگان الکیر

ات و ادوات ابزاردقیق شامل ز ومغناطیس : - طرایح و تولید تجهی  های الکیر های - فلومیر فلومیر

اسونیک کانال باز  اسونیک - اولیر - حسگر سطح رادیويی - منبع تغذیه صنعتر - سطح سنج اولیر

ومکانیگ  اسونیک- سنسورهای تشخیص میدان دید - سطح سنج الکیر بادسنج اولیر

44B1003ایران

31A168ایرانGRPتولید کننده لوله، اتصاالت مخازن مهندیس پیشتاز صنعت پارس خرم220

مهندیس تهران آزود221
اسیون خود شوینده  پکیج های تصفیه آب و - فیلیر های دیسک و توری و سیستم های فیلیر

تصفیه فاضالب و استحصال آب
38444ایران
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مهندیس خطوط لوله توانا222

 
ی

ل خوردیک ات و نصب سیستم های حفاظت کاتدی و کنیر ز - طرایح ، مشاوره و تولید انبوه تجهی 

 خطوط لوله 
ی

 ، تولید و ساخت پوشش های عایفر ضد خوردیک
ی

ز کوپن و ادوات پایش خوردیک تامی 

تولید و ساخت کمربندهای نشت گی  -و اسکله ها ، عایق های شجوش ، نوار های راکشیلد 

ات کامپوزیت خطوط لوله تحت فشار  سیستم های بازریس و برریس پوشش - اضطراری و تعمی 

خطوط لوله ، حذف جریانات القايی

44A937ایران

44B1045ایرانتولید کننده کنتور های هوشمند آبمهندیس دیباگران فرایند223

ز آالت زنگزدايی و پوشش دیه لوله های فوالدی و چديز آب و فاضالبمهندیس ری مهر224 35318ایرانطرایح و ساخت ماشی 

31A104ایرانپیمانکاری اب و فاضالبمهندیس فربال بنا225

مهندیس مشاور طوس آب226

ه سازی، انتقال، تصفیه و توزیــــع آب • مدیریت جامع منابع آب  • ، ذخی 
جمع آوری• آبرسايز  

شبکه آبیاری• فاضالب و روان آبهای سطیح، تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده   

ی، اسکادا• مهندیس رودخانه • سد و سازه های هیدرولیگ • و زهکیسر  سامانه های تله میر ، 

و  راه سازی• خطوط انتقال نفت و گاز • سامانه های دفع باطله • دیسپاچینگ و مخابرات نی   • 

مدیریت شبکه های توزیــــع آب• بهره برداری، نگهداری و مدیریت طرح های آب و فاضالب   • 

سامانه اط»کاربرد فناوری • مدل سازی کیم و کیفز آب های سطیح و زیرزمیتز 

44B1057ایران

31B265ایرانطرایح و ساخت دستگاه های تصفیه آب و سیستم های ضد عفويزمهندیس مشاور فرآیندسازان مهاب227

ات مپنا228 ز مهندیس و ساخت بویلر و تجهی 

MAPNA Boiler and Equipment Engineering and Manufacturing Co. is a 

highly qualified company in design , supply , manufacturing, installation, 

and commissioning of different types of heat recovery steam generators 

(HRSGs), water tube (package, industrial and power plant) boilers as well as 

other related equipment and accessories in the field of power, oil & gas, 

petrochemical, power plants and other industries in domestic and foreign 

markets

44A909ایران

ز مشاور اثر مهرازان پایدار229 مهندسی 
 ایران و در زمینه تولید مواد شیمیايی ساختمان،خدمات مهندیس 

ز کت با برند کلینیک بیر این شر

ز فعالیت دارد .مرتبط با سازه های بتتز صنعتر و خدمات آزمایشگایه مخرب و غی  مخرب بیر
31B244ایران

ز مشاور پارس پیاب230  و اجرايی آب و فاضالبمهندسی 
44B1022.1ایرانخدمات مشاوره مهندیس در پروژه های مطالعاير

ز مشکات انرژی231 لر های هوشمند فشار، دیتاالگرها و نرم RTUتولید انواع دستگاههایمهندسی  44B1032ایرانافزارهای مانیتورینگ-، کنیر

اب صنعت خرم232 ات تصفیه خانه فاظالبمی  ز 31B267ایراننصب و ساخت طرایح تجهی 

ین کن های صنعتر و نیمه صنعترمیهن تصفیه233 1999فضای بازایرانابشی 

ال کاروگیتنشاگسیر پردیس234 31A178ایرانتولید لوله های دو جداره و تک جداره پیل اتیلن کاروگیت و اسپی 

ال کاروگیتنشاگسیر پردیس235 2050فضای بازایرانتولید لوله های دو جداره و تک جداره پیل اتیلن کاروگیت و اسپی 

یه بازارساختمان236 31B261ایراننشر

یه ی مهندیس آب237 یه در زمینه صنعت آب و فاضالبنشر 31B262ایرانچاپ و انتشار نشر

آالت و اتصاالت صنعتر تحت فشارنهرآب گسیر اشتهارد238 2040فضای بازایرانتولید کننده شی 

النورد لوله قائم قم239 35380ایرانساخت لوله های اسپی 

35376ایرانتولید کننده لوله های آب و فاضالب در سایزها و ضخامت های متنوعنورد و لوله صفا240

44A924ایرانفناوری و مشاوره در زمینه بازیافت انرژی و پسماند و پسابهانیک فردوس میالن241



ن الملیل صنعت آب و تاسیسات آب و  ن نمایشگاه بی  چهاردهمی 

فاضالب ایران

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

وینوپالستیک242

کت  فعال در صنعت تولید لوله و اتصاالت پلیمری و ير  ين شر کت تولیدی وینوپالستیک بزرگیر شر

 فعالیت خود را از سال . وی یس در ایران است
ً
کت رسما  آغاز نموده است و ۱۳۵۸این شر

فته ترین کارخانجات تولید لوله و اتصاالت  ير ( PVC-Uهم اکنون تبدیل به یگ از بزرگ ترین و پیشر

. ميليمیر در ايران گردیده است1200 ميیلی میر تا 16از سايز  )وی یس سخت

38492ایران

31A144ایرانUPVCتولید لوله و اتصاالت یزد پولیکا243


