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1
ساختمانی و راهسازی جاده سازان طوس ،  

محمدحسن یکتا

- خ استاد یوسفی– 57 و 55بین فالحی -قاسم آباد –مشهد 

-05142623783-09155101060و 09153152984 ، 56پ

05138665168

تعلیق شد1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی1038026071110347

سیالب جنوب ،  احمد غالمی2
ک مهرک -فرعی شهید چگینی- خ خواجه عبداله انصاری- تهران

09190909064و02122825926-  2پ–غرب 
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران1010286749127270

فردوس سازه فارس ،  فرهاد جهاندیده3
-  3واحد - 92بن بست -میدان قصر دشت- شیراز

09171131370و07139302051
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبفارس1053024311711909

فردوس سازه فارس ،  فرهاد جهاندیده4
-  3واحد - 92بن بست -میدان قصر دشت- شیراز

09171131370و07139302051
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبفارس1053024311711909

سازه های آب فعال ،  اکبر هرمزی5
-66909181 و 1واحد- 31پ- ک وثوق-میدان جمهوری-تهران

021
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران101003842529144

سازه های آب فعال ،  اکبر هرمزی6
-66909181 و 1واحد- 31پ- ک وثوق-میدان جمهوری-تهران

021
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران101003842529144

قطر آب سازه ،  کوروش خادمی مال امیری7
ک - روبروی پارک گلها - خ سعدی شمالی - گلستان - اهواز

0613-3214552 ,2ط - مجتمع اداری پویا - خیام 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخوزستان1086084903719763

ویال بنا ساحل ،  آی لی کلته ئی8
-23خ هویزه فروزان-دارو پخش-بلوار مصطفی خمینی-بندر عباس

7633687414- مجتمع آیلین
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبهرمزگان1032029737612595

ویال بنا ساحل ،  آی لی کلته ئی9
-23خ هویزه فروزان-دارو پخش-بلوار مصطفی خمینی-بندر عباس

7633687414- مجتمع آیلین
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبهرمزگان1032029737612595

حفران تاسیسات ،  کوروش بلندی10
 – متری بهشت 12ک -باالتر از پارک شاهد-سردار جنگل- پونک

2188682528- 13پ
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10100303785336943

حفران تاسیسات ،  کوروش بلندی11
 – متری بهشت 12ک -باالتر از پارک شاهد-سردار جنگل- پونک

2188682528- 13پ
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10100303785336943

کوه پیمای سبز گلستان ،  مهدی حیدری12
 5طبقه - مجتمع  ایزد-عدالت هشت- خ ولیعصر- گرگان-گلستان

1732337010-505واحد  –
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبگلستان107001267224124

کوه پیمای سبز گلستان ،  مهدی حیدری13
 5طبقه - مجتمع  ایزد-عدالت هشت- خ ولیعصر- گرگان-گلستان

1732337010-505واحد  –
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبگلستان107001267224124

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان جنوبی5632226355103600282211086نبش کالهدوز  -خ انقالب-بیرجند- خراسان جنوبیداد مرادی... مهاب دژ شرق ،  ا14

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان جنوبی5632226355103600282211086نبش کالهدوز  -خ انقالب-بیرجند- خراسان جنوبیداد مرادی... مهاب دژ شرق ،  ا15

آرمان تدبیر پاالیش ،  حسین حق گشا16
 - 477پالک - تقاطع اسکندری جنوبی- خیابان آزادی- تهران

2166912002 , 55واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10320825810430759

پردل... ساز آبشرق ،  حبیب ا17
 - 32پ -8 و 6بین بیستون - خ بیستون- بلوار سجاد- مشهد

0513-7637610-11طبقه دوم   و- ساختمان جهاد تعاون 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی103802383358049

پردل... ساز آبشرق ،  حبیب ا18
 - 32پ -8 و 6بین بیستون - خ بیستون- بلوار سجاد- مشهد

0513-7637610-11طبقه دوم   و- ساختمان جهاد تعاون 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی103802383358049
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19
مهندسی آب نگار شرق ،  حسین غفاریان 

حیرانی

 -  1پالک - 12دانش آموز  - بلوار دانش آموز- مشهد

5138932495
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی1038035319919801

20
مهندسی آب نگار شرق ،  حسین غفاریان 

حیرانی

 -  1پالک - 12دانش آموز  - بلوار دانش آموز- مشهد

5138932495
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی1038035319919801

کامکار سازه جنوب ،  ابراهیم شفیع زاده21
-4ط -جنب داروخانه دکتر اسدی-چهار راه دانشگاه-بندر عباس

09171616785و07633614067-8واحد
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبهرمزگان108001143858669

آذر آبیاران تبریز ،  احمد حیدرانلو22
-32889933-ساختمان طاهر-2پ-فلکه همافر-ولیعصر-تبریز

041
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان شرقی1020018629012829

آذر آبیاران تبریز ،  احمد حیدرانلو23
-32889933-ساختمان طاهر-2پ-فلکه همافر-ولیعصر-تبریز

041
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان شرقی1020018629012829

24
مهندسی پرتو آتیه سازان کرج ،  علیرضا صفر 

زاده چاقمی

 4پ-6خ نیلوفر- خ سرو-بلوار آالله-اتوبان حکیم غرب- تهران

- 3واحد - غربی2بلوک -مجتمع فراز

09123434430و02177075592

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبالبرز10100280920202042

25
مهندسی پرتو آتیه سازان کرج ،  علیرضا صفر 

زاده چاقمی

 4پ-6خ نیلوفر- خ سرو-بلوار آالله-اتوبان حکیم غرب- تهران

- 3واحد - غربی2بلوک -مجتمع فراز

09123434430و02177075592

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبالبرز10100280920202042

اورال آب صنعت ،  حسین صفری پور26
 واحد 19پ- ک مهر ششم- خ شهید قلندری-اتوبان صدر- تهران

5 -2155847282
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10103511734312495

آب بندمبنا ،  عباسعلی عرفان27

ساختمان - تقاطع پاکنژاد - بلوار دریا - شهرک غرب - تهران 

 10واحد  - 4ط  - 164پ - ساحل

02144850720و02188095129و

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10103898998345284

آب بندمبنا ،  عباسعلی عرفان28

ساختمان - تقاطع پاکنژاد - بلوار دریا - شهرک غرب - تهران 

 10واحد  - 4ط  - 164پ - ساحل

02144850720و02188095129و

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103898998345284

29
مهندسین مشاور آرمین زیست ایرانیان ،  داود 

حسین شاهی اردکانی

- مجتمع تجاری مهتاب- ک حاج مهدی-میدان امام حسین-یزد

0351-7253681- 13واحد-3ط 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد1400428580714929

30
مهندسین مشاور آرمین زیست ایرانیان ،  داود 

حسین شاهی اردکانی

- مجتمع تجاری مهتاب- ک حاج مهدی-میدان امام حسین-یزد

0351-7253681- 13واحد-3ط 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد1400428580714929

آرمان تأسیسات هگمتان ،  جواد بهرامی31
-نبش کوچه یاس یک-خ عمار یاسر-خ توحید- نیروگاه-قم

09127935067و09191971512
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبقم105900136829618

شهرساز شایگان ،  بیژن اسور32
 - 5طبقه - 1بلوک - ساختمان رز - بلوار ارم - مهرشهر - کرج

026-33315676 و34واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبکرمانشاه1086194141117581

شهرساز شایگان ،  بیژن اسور33
 - 5طبقه - 1بلوک - ساختمان رز - بلوار ارم - مهرشهر - کرج

026-33315676 و34واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبکرمانشاه1086194141117581

مشاور ماه آب الکترونیک ،  علیرضا قجری34
روبروی شهرداری منطقه - ابتدای خیابان باهنر - تجریش- تهران 

021-22747305 ، 3پالک - بن بست حمید - 1
تمدید شد-معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباستان تهران10101516231107764

مشاور ماه آب الکترونیک ،  علیرضا قجری35
روبروی شهرداری منطقه - ابتدای خیابان باهنر - تجریش- تهران 

021-22747305 ، 3پالک - بن بست حمید - 1
تمدید شد-معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباستان تهران10101516231107764

36
مهندسین مشاور تهران سازان فرابین ،  فراز 

حمیدی

            10، واحد 312صادقیه، خیابان سازمان آب، پالک 

44257670 و 44294031
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباستان تهران10102148051172370
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37
مهندسین مشاور تهران سازان فرابین ،  فراز 

حمیدی

            10، واحد 312صادقیه، خیابان سازمان آب، پالک 

44257670 و 44294031
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباستان تهران10102148051172370

فنی و مهندسی آبیاران سربند ،  بهرام صفدری38
 ، 5پ-ک دلشادی-خ شهید رنجبر-خ خاوران-تهران

09122240731و09122240731
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10103795659262069

فنی و مهندسی آبیاران سربند ،  بهرام صفدری39
 ، 5پ-ک دلشادی-خ شهید رنجبر-خ خاوران-تهران

09122240731و09122240731
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103795659262069

برسام راه طوس ،  علیرضا کمالی کاملی40
و 23پ-کوچه ندا-  متری پارکشهر32- بجنورد

09155846608و05842229898
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان شمالی108603225212015

برسام راه طوس ،  علیرضا کمالی کاملی41
و 23پ-کوچه ندا-  متری پارکشهر32- بجنورد

09155846608و05842229898
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان شمالی108603225212015

کار آب تدبیر اندیش ،  مهدی مزدستان42
ک -خ ایزدی جنوبی-چهارراه مسیل باختر-جانبازان غربی-تهران 

2188473177-  1/9پ-روشنایی
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبساری107603532197842

مهندسی حلیل آب پایدار ،  احمد سبزعلی43
-اقبال- نرسیده به سه راه جنت آباد  –خ آیت اهلل کاشانی -تهران

2144165350  ،  3واحد - 4ط  –مجتمع تخت جمشید 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران14003876479449524

مهندسی حلیل آب پایدار ،  احمد سبزعلی44
-اقبال- نرسیده به سه راه جنت آباد  –خ آیت اهلل کاشانی -تهران

2144165350  ،  3واحد - 4ط  –مجتمع تخت جمشید 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران14003876479449524

مهندسی و ساخت کندونوژان ،  امیر کاشانی45
-3ط -76پ-خ خرسند-باالتر از جام جم-خ ولیعصر- تهران

09122339378و02126206967 ، 10واحد
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10103724510335600

مهندسی و ساخت کندونوژان ،  امیر کاشانی46
-3ط -76پ-خ خرسند-باالتر از جام جم-خ ولیعصر- تهران

09122339378و02126206967 ، 10واحد
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103724510335600

47
مهندسین مشاور زایند آب ،  رضا آقائی 

آبچوئیه

- 235پ- جنب تاالر اندیشه- خ نظر شرقی- اصفهان

3136243921
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان102602545444302

تالشگران ساز آب شرق ،  مرتضی جهانگیری48
 ، 53پ-2فردوسی شمالی- خ فردوسی شمالی-نیشابور

5142227786
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی103801750132331

تالشگران ساز آب شرق ،  مرتضی جهانگیری49
 ، 53پ-2فردوسی شمالی- خ فردوسی شمالی-نیشابور

5142227786
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی103801750132331

پارس آب تدبیر ،  فرزاد آریا دوست50
-بین کارگر و جمالزاده-خیابان نصرت-کارگرشمالی-تهران

09123721953و02166922205 ، 36پالک
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102256882183529

پارس آب تدبیر ،  فرزاد آریا دوست51
-بین کارگر و جمالزاده-خیابان نصرت-کارگرشمالی-تهران

09123721953و02166922205 ، 36پالک
تمدید شد-معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102256882183529

52
زیست آب فرایند زاگرس ،  محمد بینواپور 

اسفروشانی

-ساختمان سپهر-روبروی تاالر حافظ-خ میرزاده عشقی- همدان

8138350660- 5واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبهمدان108200615206112

53
زیست آب فرایند زاگرس ،  محمد بینواپور 

اسفروشانی

-ساختمان سپهر-روبروی تاالر حافظ-خ میرزاده عشقی- همدان

8138350660- 5واحد 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبهمدان108200615206112

مهندسی آذر آب کویر ،  محسن احمدی54
-401پ - بعد از بانک ملت–سه راه کمربندی - خ تهران- شاهرود

 2332332051
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبسمنان104800865812222

مهندسی آذر آب کویر ،  محسن احمدی55
-401پ - بعد از بانک ملت–سه راه کمربندی - خ تهران- شاهرود

 2332332051
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبسمنان104800865812222
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معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران218896179710102517238210233 - 3 ط 162پالک -تهران بلوار کشاورزافروغ بنا ،  مهدی اسماعیلی56

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران218896179810102517238210233 - 3 ط 162پالک -تهران بلوار کشاورزافروغ بنا ،  مهدی اسماعیلی57

افشار سازه آریا ،  مهدی شریعتی58
-6واحد  – 77پ-خ حسینی- فلکه اول تهرانپارس- تهران

2177738829
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10320289388378542

افشار سازه آریا ،  مهدی شریعتی59
-6واحد  – 77پ-خ حسینی- فلکه اول تهرانپارس- تهران

2177738829
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320289388378542

آبان رود تدبیر ،  احمد یعقوبی60
 – 311پ-نرسیده به بلوار کشاورز- خ جمالزاده شمالی- تهران

2166935443و 8واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10103147869278018

آبان رود تدبیر ،  احمد یعقوبی61
 – 311پ-نرسیده به بلوار کشاورز- خ جمالزاده شمالی- تهران

2166935443و 8واحد 
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103147869278018

سپهر امداد قم ،  احمد قربانی یگانه62
- مقابل شهرک صادقیه- بلور دانش-قم

09122515168و02538865550
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبقم108601928808593

63
فنی مهندسی مهاب کویر کومش ،  عباس 

زین علیان

جنب لوازم -پایین تر از سمنان گشت-بلوار جمهوری-سمنان

2333433505- خانگی غالمی
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبسمنان108601105944494

64
فنی مهندسی مهاب کویر کومش ،  عباس 

زین علیان

جنب لوازم -پایین تر از سمنان گشت-بلوار جمهوری-سمنان

2333433505- خانگی غالمی
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبسمنان108601105944494

فابست ،  ابراهیم خاکسار65
خ - جنب پل سید خندان –انتهای سهروردی شمالی - تهران

02188762748 و 02188769354 و 36شماره - برازنده
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010055975215107

مهندسین مشاورآبران ،  علی ربوبی خبوشانی66
-3 و 40پالک  –خ کشفیان - خ شیخ بهایی شمالی- تهران

02188060441
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010089193843838

تمدید شد-معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران2183091010096647751492 ، 30خ فرزان غربی، پ-بزرگراه آفریقا- تهرانمهندسین مشاور ری آب ،  محمد طاهری زاده67

تصفیه پیشرفته پارس ،  بهنام هوشیاری68
طبقه اول -4خ دهم غربی، پ- خ بخارست-میدان آرژانتین- تهران

 ،88175536- 021
تمدید شد-معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102933360252900

مشاور پارس آرین آب ،  حمیدرضا کشکولی69
 -  14انتهای بن بست پیام، پ-خ شیخ صدوق شمالی- اصفهان

3136633740
تمدید شد-معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026038576917661

70
مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب ،  

عباس پیراینده

- ضلع شمالی مجتمع اداری امیر کبیر-  بهمن22خ -اصفهان

3132659042
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان102602579124641

71
مهندسی آب و فاضالب موجان ،  رضا 

سردشتی
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران212745710101452210101273- 7ساختمان شماره-نیستان چهارم-پاسداران-تهران

ژرف کار جم ،  محمدرضا محمدی72
-ساختمان مهرداد-چهارراه عالمه امینی-اتوبان آقا بابایی–اصفهان 

3132616465-  123پ
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026037105516166

آبانگان صنعت ،  مهدی صیادی73
  ، 3ط -146ساختمان -خ میرزای شیرازی-خ بهشتی-تهران

2188557647
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102840291243336

مشاور کاوش پی مشهد ،  حسن شجاعی74
نبش -30و28بین هدایت - خ هدایت-مشهد بلوار خیام شمالی

5117536555، -  32پ-موسوی قوچانی
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی1038028409012729

مشاور کاوش پی مشهد ،  حسن شجاعی75
نبش -30و28بین هدایت - خ هدایت-مشهد بلوار خیام شمالی

5117536555، -  32پ-موسوی قوچانی
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی1038028409012729



. استعالم نموده و در صورت معتبر بودن گواهینامه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایندope.nww.ir شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی قبل از واگذاری پیمان به شرکتهای دارای صالحیت موظفند از سایت دفتر نظارت بر بهره برداری فاضالب به نشانی 

شناسه ملیآدرس و شماره تلفننام شرکت و نام مدیر عاملردیف

شماره 

ثبت 

شرکت

استان محل 

ثبت شرکت
نوع گواهینامه

رتبه 

تعیین 

شده

وضعیت اعتبار 

گواهینامه

76
مهندسی تاسیساتی موج آب بوشهر ،  

مصطفی کشاورز

-6-   6 و 5بین نصر -خ ذوالفقار -5فاز-ماهشهر-خوزستان

06152358591
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالببوشهر10861643150801

مشاور کیان آب نیرو ،  مجید توکلی77
- 65پ–کوچه شفیعی - خ حقانی-کوی رودکی- اراک

02188084705و02144292842
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010404904210990

طراحان صنعت شمال ،  محسن سلیمانی78
- ساختمان تجاری اکباتان-  ک سروستان- بلوار فرح آباد-  ساری

09111263244و0151-3214965 و 9واحد -  ط پنجم 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران107603536807893

بهیناب ،  احمد افتخاری79
- 4واحد- 10پالک - 3کوچه گلزار- میدان پونک-تهران

2144447578
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010111290066323

پیشرو قدرت انرژی ،  محمد یگانه80
 6واحد  - 26پ -ک همدانی- خ دبستان- تهران

09196478682و02188462546
تعلیق شد4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103113730270056

آبراه نیرو ایستا ،  سید علی طباطبائی حسینی81
پ - خ کوثر دوم - ابتدای خ ستار خان - میدان توحید - تهران 

66561953-02166913779ط اول   - 10
تمدید شد-معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320456954394458

بهینه کاران اراک ،  نصرت اله یاراحمدی82

-1831ساختمان -روبروی دانشکده اقتصاد-امیرآباد شمالی-تهران

 88006253                                30واحد-5طبقه 

88008846و

معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمرکزی107800587722398

مشاور صدر آب نیرو ،  مهدی مالئی83
پ - نبش کوچه وحدت - خ شیراز جنوبی- میدان ونک - تهران 

02144221702و0441-3443204 و2واحد  - 19
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی102201116797032

84
،  (نیالب صنعت البرز)وارگه سازان البرز 

مرتضی فتحیه

 5، طبقه 95خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، پالک 

88322930واحد شمالی                                         
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10530348988384031

85
جهان گستر جی ،  محمد کرباسی باب 

الدشتی

و ، 10واحد  –ساختمان مهرداد - خ عالمه امینی- اصفهان

09131141354
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026050630030038

فرآب زیست ،  پژمان سید صالحی86
-3پ-ک وحید غربی- خ بهار جنوبی-انتهای بلوار فردوس- تهران

2144114009- 2واحد
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10101863148143342

پاژ آب تدبیر ،  حسن ادیبیان87
 - 1096پالک  - 50و 48بین وکیل آباد - بلوار وکیل آباد- مشهد

0511-8941370طبقه دوم ، 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی1038056248240451

افراس آب کویر ،  رضوان اسماعیلی فرد88

یزد، بلوار شهید بهشتی، کوچه خرم، کوچه سادات، ساختمان دوم 

                                                           

035337261441

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد1084044969814376

احد نور شمال ،  خیبر انصاری خاریکی89
منزل صفدر -روستای خاریک-تجنک سفلی- کوی اصحاب- ساری

9112530794انصاری 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمازندران107603503907543

احد نور شمال ،  خیبر انصاری خاریکی90
منزل صفدر -روستای خاریک-تجنک سفلی- کوی اصحاب- ساری

9112530794انصاری 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران107603503907543

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد3538246406108601768128339 و 18پ- خ مسجد امام –میدان مادر -صفاییه-یزدافرا سازه کویر یزد ،  علی افسری91

92
ساختمانی افرا کار آب یزد ،  محمدرضا خیر 

اندیش

-ط فوقانی معاینه فنی ابوذر-میدان ابوذر-یزد

3538268931 و 8915913816کدپستی
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد108601520507120
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93
ساختمانی افرا کار آب یزد ،  محمدرضا خیر 

اندیش

-ط فوقانی معاینه فنی ابوذر-میدان ابوذر-یزد

3538268931 و 8915913816کدپستی
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد108601520507120

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی5173498051038044521329268 و 3ط - 6پ  –هاشمیه  –بلوار هاشمیه  –مشهد امیدان گستر عمران شرق ،  جعفر روحانی94

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی5173498051038044521329268 و 3ط - 6پ  –هاشمیه  –بلوار هاشمیه  –مشهد امیدان گستر عمران شرق ،  جعفر روحانی95

آبسار صنعت یزد ،  سید ابراهیم حسینی96
 و 50پ-ک جنب بیمارستان سیدالشهدا- خ امام خمینی-یزد

03536282621و03536282620
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد108601763408850

مهندسی آبنوس سازه سپنتا ،  علی اردوخانی97
هشت متری - بلوار طالقانی-سه راه حافظیه –فردیس - کرج

9123059862 و 2واحد -24پ - گلستان
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبالبرز1400546060729274

مهندسی آبنوس سازه سپنتا ،  علی اردوخانی98
هشت متری - بلوار طالقانی-سه راه حافظیه –فردیس - کرج

9123059862 و 2واحد -24پ - گلستان
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبالبرز1400546060729274

آراز آب خوی ،  محرم کشتکاری99
 و 3پ - 2ک اورین  –کوی پاسداران - چایباشی –خوی 

4436361230
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی140045296653575

آراز آب خوی ،  محرم کشتکاری100
 و 3پ - 2ک اورین  –کوی پاسداران - چایباشی –خوی 

4436361230
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی140045296653575

آریا برج غرب ،  توحید محمد امینی101
 ط اول  12پ - کوی فرهنگیان-  بهمن22بلوار –خوی 

04436367749و09143619905
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی108617534531733

آریا برج غرب ،  توحید محمد امینی102
 ط اول  12پ - کوی فرهنگیان-  بهمن22بلوار –خوی 

04436367749و09143619905
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی108617534531733

آرین فن آزما ،  علی خاکپور103
 و 3واحد-414پ-نبش جمالزاده شمالی-بلوار کشاورز- تهران

2166566225
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103361198299083

مهندسی آشنا فناوران قرن ،  عباس کوچکیان104
پ - بن بست دهم- خ خواجه عبداله انصاری–خ شریعتی - تهران

2122888218 و 4 واحد 7
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102554155214011

مهندسی آشنا فناوران قرن ،  عباس کوچکیان105
پ - بن بست دهم- خ خواجه عبداله انصاری–خ شریعتی - تهران

2122888218 و 4 واحد 7
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102554155214011

بتن خاک کیان ،  مهدی واحدی تازه کند106
 و 25پ –جنب شرکت نفت  –یوسف آباد  –مراغه 

4137239900
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان شرقی108619867202620

بتن خاک کیان ،  مهدی واحدی تازه کند107
 و 25پ –جنب شرکت نفت  –یوسف آباد  –مراغه 

4137239900
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان شرقی108619867202620

به آب پاالیش سیستم ،  احمد بهراد108
و - 5واحد -227پ-بین بهبودی و خوش –خ آزادی  –تهران 

66935564-66935480-021
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320740193422398

109
پانیا صنعت زیست سازه ،  احسان مهدی زاده 

سمسکنده
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران11332733971400548466713524ک وحدت و - کوی نهم- بلوار امام رضا- ساری

پایش ناب خزر ،  فاطمه کریم زاده110
 و 117پ - خ امام خمینی –بهنمیر –بابلسر  –مازندران 

01135752523و09124977990
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمازندران107601767861300

پایش ناب خزر ،  فاطمه کریم زاده111
 و 117پ - خ امام خمینی –بهنمیر –بابلسر  –مازندران 

01135752523و09124977990
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران107601767861300

پترو صدر آب ،  سیروس صفی اقدم112
- 7 ط 9پالک -خ چهارم-روبروی شهر آرا- بزرگراه جالل- تهران

2188487137
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320181589369138
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تکنوزیست ،  محسن زیده سرائی113
  4ط - 7ساختمان شماره  –نیستان چهارم - خ پاسداران- تهران

2122595426و 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران1010082795037374

تکنوزیست ،  محسن زیده سرائی114
  4ط - 7ساختمان شماره  –نیستان چهارم - خ پاسداران- تهران

2122595426و 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010082795037374

تاسیساتی دریا کار یزد ،  فروغ احمدی وشوائی115
جنب -ک امام جعفر صادق –خ رهبر- بلوار جمهوری –یزد 

09133547865و03535242173دبیرستان دخترانه اولیا و 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد108600383474691

تاسیساتی دریا کار یزد ،  فروغ احمدی وشوائی116
جنب -ک امام جعفر صادق –خ رهبر- بلوار جمهوری –یزد 

09133547865و03535242173دبیرستان دخترانه اولیا و 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد108600383474691

ره آب پی پدید ،  مبین اسماعیلی117
- 3 ط 162پالک -روبروی بیمارستان پارس- بلوار کشاورز- تهران

2188391613
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10320790751426678

ره آب پی پدید ،  مبین اسماعیلی118
- 3 ط 162پالک -روبروی بیمارستان پارس- بلوار کشاورز- تهران

2188391613
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320790751426678

ره پویان توسعه پارس ،  مهین صادقی پور119
 و 1واحد  –ط اول  –نبش فرعی اول - بلوار شورا- سمنان

2333347210
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالب سمنان104801047503722

ره پویان توسعه پارس ،  مهین صادقی پور120
 و 1واحد  –ط اول  –نبش فرعی اول - بلوار شورا- سمنان

2333347210
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبسمنان104801047503722

ری آب گستر نوین ،  علی اکبر امامی میبدی121
ک -  متری گلستان دو جنوبی35- جنت آباد شمالی –تهران 

09125795641و02144424183 و 17نصیری پ 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102351637193248

ری آب گستر نوین ،  علی اکبر امامی میبدی122
ک -  متری گلستان دو جنوبی35- جنت آباد شمالی –تهران 

09125795641و02144424183 و 17نصیری پ 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102351637193248

ژرف ساز جم نقش جهان ،  منصور قاسمی123
 و 32پ  –ک جلفا  –میدان جلفا  –خ نظر میانی - اصفهان

09133093570و03136273263
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان1026051156130575

ژرف ساز جم نقش جهان ،  منصور قاسمی124
 و 32پ  –ک جلفا  –میدان جلفا  –خ نظر میانی - اصفهان

09133093570و03136273263
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026051156130575

مهندسی سازه آزما فوالد پایا ،  فرشاد معدلی125
بن -روبروی بانک پاسارگاد-خ دیباجی جنوبی-اتوبان صدر-تهران

2122570689 و 13 واحد4پ-بست الدن
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران14003406015436818

126
خدماتی سهند سبز شیراز ،  عباسعلی 

خسروی نجاد
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبفارس71373193091053026034113697 و 161پ-21مدرس -بلوار مدرس- شیراز

سیکان آب ایالم ،  رحیم کاکا127
مجتمع تعاونی -  متری16خ - پل خبرنگار –شماره یک - ایالم

8432243477 و 15واحد - 6بلوک -آبفا
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم103000452432064

سیکان آب ایالم ،  رحیم کاکا128
مجتمع تعاونی -  متری16خ - پل خبرنگار –شماره یک - ایالم

8432243477 و 15واحد - 6بلوک -آبفا
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبایالم103000452432064

129
فنی تاسیساتی سیمین گستر کیان ،  حسین 

ندیمی شهرکی

- ط اول-مجتمع هما- خ مولوی- شهرکرد- چهارمحال و بختیاری

3832229273 و 2واحد 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبچهارمحال و بختیاری10680062709456163

130
فنی مهندسی فرناد آذرخش اصفهان ،  جواد 

صفی الدین اردبیلی

 A1بلوک -ابتدای اتوبان شهید کشوری مجتمع زیتون- اصفهان

03136732583و09138300973 و 9ط دوم واحد
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1400418779652339
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131
کاوش مکانیزه فن آور ،  صبورا رحیمی 

شعرباف

بین خ  –بعد از پل جالل آل احمد - خ کارگر شمالی- تهران

88638313 و 3 واحد 3ط – 1881پ  –ششم و هفتم 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102918458251371

132
کاوش مکانیزه فن آور ،  صبورا رحیمی 

شعرباف

بین خ  –بعد از پل جالل آل احمد - خ کارگر شمالی- تهران

88638313 و 3 واحد 3ط – 1881پ  –ششم و هفتم 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102918458251371

ممتحن... مهندسین مشاور مشار آب ،  عزیز ا133
 و 20پ- خ روشندان –خ روشنایی  –قیطریه  –تهران 

2122691250
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران1010111403066438

ممتحن... مهندسین مشاور مشار آب ،  عزیز ا134
 و 20پ- خ روشندان –خ روشنایی  –قیطریه  –تهران 

2122691250
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010111403066438

135
مهندسین مشاور مهاب یزد ،  عباسعلی 

اسالمی نصرت آبادی
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد3536232198108400640212163 و 81پ- ک قدس –خ کاشانی  –یزد 

مهر آب تصفیه ،  امیر علی سیروس رضایی136
-خ برازنده- ج پل سید خندان-انتهای سهروردی شمالی- تهران

04432238577و09039487918 و 34ش 
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103077604268100

137
مهندسین مشاور مهر آب سپاهان ،  حبیب 

فصاحت

-27پ - 2سجادیه -ابتدای خ ارتش-سه راه حکیم نظامی-اصفهان

3136257975ساختمان مهر و 
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026043488822667

ساختمانی نقش سازان سپهر ،  عرفان شیرازی138
خ قره -  متری آسمان20-خ سرو غربی- سعادت آباد- تهران

2144621472- 3 ط 4پالک - چلوئی 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10101757666132488

تاسیسات سازان ایالم ،  غالمرضا تیمورپور139
 3واحد - طبقه سه- طبقه فوقانی پیتزا آنیش- بلوار دانشجو- ایالم

0842241536و09128882079و 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبایالم103000526252814

دامون سازه شمال ،  یاسر شیرافکن140
 و 6، خضرائی6مازندران، بابل، میدان قاضی کتی، خورشید 

9113149412
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمازندران107603000043752

دامون سازه شمال ،  یاسر شیرافکن141
 و 6، خضرائی6مازندران، بابل، میدان قاضی کتی، خورشید 

9113149412
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران107603000043752

دوار نت اسپادانا ،  ایمان اسفیجانی142
پالک - نبش همافر- خیابان عسگریه دوم- خیابان پروین- اصفهان

09139021981و03135678200 و 311
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026064591146533

زالل ایران ،  امیر منصور عطائی143
-خیابان منظرنژاد- باالتر از میرداماد- خیابان شریعتی- تهران

27190000طبقه پنجم و - 42پالک 
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010098121052979

عمران ساختمان ماندگار ارومیه ،  جواد صداقه144
 و 67پالک - کوی مقدم- 2خیابان سرداران - ارومیه

04432230141و09143450189
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی1400455864915124

کهن بنای جنوب ،  عادل امیری145
سر دو نبش و - 16بوستان - خیابان سنگی- بوشهر

9173729132
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالببوشهر109600102308004

کهن بنای جنوب ،  عادل امیری146
سر دو نبش و - 16بوستان - خیابان سنگی- بوشهر

9173729132
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالببوشهر109600102308004

نصر آسیا ایرانیان ،  سید مجتبی حسینی نصر147
پالک - خیابان سارا- پل سوم- بلوار ابوذر- خیابان پیروزی- تهران

09121872731و 33823402 و 8واحد - 3
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران 10103503877311063

نصر آسیا ایرانیان ،  سید مجتبی حسینی نصر148
پالک - خیابان سارا- پل سوم- بلوار ابوذر- خیابان پیروزی- تهران

09121872731و 33823402 و 8واحد - 3
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران 10103503877311063

نیک بنای خلیج فارس ،  حامد دهقان149
کوچه اندیشه - خیابان پانزده خرداد- میدان شهدای محراب- یزد

3537257180دو و 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد1084044104413617
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نیک بنای خلیج فارس ،  حامد دهقان150
کوچه اندیشه - خیابان پانزده خرداد- میدان شهدای محراب- یزد

3537257180دو و 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد1084044104413617

اروم سازه گستران پردیس ، امین نظری نیا151
- جنب پل هوایی قزل عاشق- کیلومتر چهار جاده سلماس- ارومیه

4432416302ساختمان شرکت آذر آبگاه 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی1022015558810547

اروم سازه گستران پردیس ، امین نظری نیا152
- جنب پل هوایی قزل عاشق- کیلومتر چهار جاده سلماس- ارومیه

4432416302ساختمان شرکت آذر آبگاه 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی1022015558810547

اندیشمند شمالغرب ، سید وحید معتمدی153
 و 4569قطعه - خیابان عارف اصلی- علوم پایه- زنجان

2433455476
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبزنجان104600832635077

آب اندیش ارومیه ، رضا یزدانخواه154
- 11پالک - گلناز شمالی نبش پانزدهم شرقی- ستارخان- تهران

2144257786 و 4واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی10220074634365738

آب اندیش ارومیه ، رضا یزدانخواه155
- 11پالک - گلناز شمالی نبش پانزدهم شرقی- ستارخان- تهران

2144257786 و 4واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی10220074634365738

آب فرای گلستان ، سعید آذری فر156
خیابان جمهوری اسالمی یک و - بندر ترکمن- استان گلستان

1734429930
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبگلستان10861942368867

آب فرای گلستان ، سعید آذری فر157
خیابان جمهوری اسالمی یک و - بندر ترکمن- استان گلستان

1734429930
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبگلستان10861942368867

آرکا بتن عرشیا ، علیرضا ترک زاده158
 و 6واحد - 2شماره - غربی156-تهرانپارس- تهران

2177733336
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران14003212334433880

آرکا بتن عرشیا ، علیرضا ترک زاده159
 و 6واحد - 2شماره - غربی156-تهرانپارس- تهران

2177733336
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران14003212334433880

آویسا طرح و توسعه ، هادی دل افروز160
طبقه - 98شماره - تقاطع والعصر- خیابان فرصت شیرازی- تهران

2166428292 و 12واحد - سوم
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10320346136384206

آویسا طرح و توسعه ، هادی دل افروز161
طبقه - 98شماره - تقاطع والعصر- خیابان فرصت شیرازی- تهران

2166428292 و 12واحد - سوم
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320346136384206

162
به تصفیه گسترشمال ، وحیده پوربخش 

دافچاهی

-  37پ-کوچه یوسفی نژاد- ابتدای سرخبنده-خ تختی- رشت

09111366120و01333239184
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبگیالن1072030383018265

بهبود سیستم آب خاوران ، آسیه مهربان163
- 05632448106 و 4پالک - 1عدالت - بیرجند- خراسان جنوبی

09151641421
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان جنوبی103600426392562

بهبود سیستم آب خاوران ، آسیه مهربان164
- 05632448106 و 4پالک - 1عدالت - بیرجند- خراسان جنوبی

09151641421
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان جنوبی103600426392562

پارس دژ بنیان ، یحیی حسن نیا165
 و 4کوچه نصرت - 47خیابان توحید - کمربندی غربی- بابل

09111139641 و 32334138
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمازندران107603152994310

پارس دژ بنیان ، یحیی حسن نیا166
 و 4کوچه نصرت - 47خیابان توحید - کمربندی غربی- بابل

09111139641 و 32334138
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران107603152994310

پایاب جوشش ، حمید ثامنی167
خیابان امیر ابراهیم و -  بهمن22خیابان - میدان پونک- تهران

2144462967
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران107801253889020

168
پویا صنعتگران هوشمند ایرانیان ، علی قانعی 

شیخکالیی

میدان شهید - خیابان شهید نوری- بلوار آزادی- ساری- مازندران

1133365763عبوری و 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران1076038844511325
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جامع کار اسپادانا ، رضا رضائی آدریانی169
- طبقه سوم- مجتمع اداری اوسان- خیابان چهار باغ باال- اصفهان

03136671454- 03136671454 و 310واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان1026061843343960

رعدان نیرو زاگرس ، رضا آزاد منش170
کوچه - پایین تر از اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- تهران

2188617660  و 1واحد - 6پالک - یاس
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10103150259280822

رعدان نیرو زاگرس ، رضا آزاد منش171
کوچه - پایین تر از اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- تهران

2188617660  و 1واحد - 6پالک - یاس
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103150259280822

زیست آب نورد شیراز ، سید ابوتراب طباطبایی172
 مهر 112مجتمع - باالتر از استخر کوثر- فرهنگ شهر- شیراز

7136334567 و 1طبقه اول واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبفارس1053025387013036

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی21444911401038038513723047 و 19پ – 4هاشمیه- هاشمیه- مشهدسازه ریزه مهاجر ، محمدرضا مهاجر173

سازه های آبی ، ناصر ژیانی هروان174
 2پالک - 23کوچه - خیابان فالمک شمالی- شهرک غرب- تهران

2188077077و 
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران108603932413135

سازه های بلداجی اصفهان ، مهدی صفرنژاد175
- بلوار اشرفی اصفهانی، پشت تیراژه، خیابان پیروزی- تهران

2144491140طبقه اول و - 22پالک - خیابان خان بابایی غربی
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان10101746335131325

سازه های بلداجی اصفهان ، مهدی صفرنژاد176
- بلوار اشرفی اصفهانی، پشت تیراژه، خیابان پیروزی- تهران

2144491140طبقه اول و - 22پالک - خیابان خان بابایی غربی
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان10101746335131325

فراست بتن ، محمدرضا جوالئی177
 و 1واحد - 19بلوک - 512مجتمع - بلوار ارشاد- مشهد

09153141706 -05138673569
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی1038036773321278

فنون آردا سبز ، ابوالقاسم علی قارداشی178
- کوچه قائم مقام- ابتدای خیابان آزادی- میدان انقالب- تهران

2166593601 و 3واحد - 8پالک 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103289354290863

توسعه انرژی و آب مانا ، علی اسماعیلی179
 و 3 واحد 116پ–ک شکراله - خیابان کارگر شمالی- تهران

2188229632
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران14004742772468457

مهاب صنعت پارس ، حسن قربانپور اکبرآبادی180

پالک - برج دماوند- ایستگاه ابوریحان- خیابان دماوند- تهران

و  77951519                   51واحد - 4طبقه - 511

09197575908

معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102437722202052

نیک آروین مشهد ، افشین طاهر سلیمانی181
 و 3واحد - 33پالک - 11ثمانه- خ ثمانه- بلوار فردوسی- مشهد

5137673712
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی1038033829118272

نیل آب مانشت ، مجید ریزه بندی182
ساختمان خلیج - جنب بانک سپه مرکزی- خیابان فردوسی- ایالم

8433363548 و 10واحد - طبقه سوم- فارس
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبایالم103000550393056

ایستا سازه کارسان، حشمت شیرکول183
 5کوچه رسالت - خیابان رسالت- ایالم

8433305022
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبایالم103000749904769

ایستا سازه کارسان، حشمت شیرکول184
 5کوچه رسالت - خیابان رسالت- ایالم

8433305022
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم103000749904769

آب بیشه سپاهان، عبدالرسول زمانی185

طبقه فوقانی امالک - جنب بلوار بهار- مشتاق سوم- اصفهان

سپاهان

03132615172
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026035582414589
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آب بیشه سپاهان، عبدالرسول زمانی186

طبقه فوقانی امالک - جنب بلوار بهار- مشتاق سوم- اصفهان

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان031326151721026035582414589سپاهان ، 

187
آب پردازان نو اندیش سنندج، منصور مراد 

حاصلی

13پ - 5بهارستان - تکیه و چمن- سنندج

8733602094
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبکردستان140046575099810

188
آب پردازان نو اندیش سنندج، منصور مراد 

حاصلی

13پ - 5بهارستان - تکیه و چمن- سنندج

8733602094
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبکردستان140046575099810

آب نواز شرق، مهدی جمشیدی189

، 3واحد -2 ط 28پ-1/20راهنمایی-خ راهنمایی-مشهد

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی051384755151038057230341423

آبدان ساخت پدیده، محمد رضایی190

پالک - کوچه آبشار- روبروی پارک ساعی- خیابان ولیعصر- تهران

41

88792069 -09128629490
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران14004183773456704

آبدان ساخت پدیده، محمد رضایی191

پالک - کوچه آبشار- روبروی پارک ساعی- خیابان ولیعصر- تهران

41

88792069 -09128629490
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران14004183773456704

آبفا فناور ایرانیان، فائزه ترمه192

کوچه - خ رضایی دهقان- خ آزادی–میدان آزادی  –تهران 

1واحد-8پ-شجاعی

66013763

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320660386414902

آبفا فناور ایرانیان، فائزه ترمه193

کوچه - خ رضایی دهقان- خ آزادی–میدان آزادی  –تهران 

1واحد-8پ-شجاعی

66013764

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10320660386414902

سهامی خاص آذر آباد ارومیه،محمدرضا همتی194

- ساختمان اکباتان- نبش کوی نهم- خیابان جانبازان- ارومیه

125پالک 

04432247604

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی102200767673994

آذر ساختار تبریز، سید رضا سید سلیلی195

 –روبروی پل سنگی – (چایکنار)–بلوار عالمه طباطبایی - تبریز

7ط - مجتمع کوثر

04133378427
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان شرقی1020018577712778

آژند فن آب راه، امین محسنی196
3واحد -24پ-خ نجارزادگان–خ آزادی  –تهران 

02166013763
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران14003802002447382

آژند فن آب راه، امین محسنی197
3واحد -24پ-خ نجارزادگان–خ آزادی  –تهران 

02166013763
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران14003802002447382

مهندسی برین پاالد، امید رضا خانی198

-9پ-16ک-شهرک نفت-زارع...خ عزیزا-اشرفی اصفهانی- تهران

-ساختمان آریا

09121833667 ،5واحد 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320338036384871
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پارسین آب خراسان، علی نبوی نیک199

88 پ 18دانشجو -بلوار دانشجو- مشهد

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی091561870281038037050321560

پاالب صنعت پارس، آرمان شعبانی200

12 واحد42پ- آذر7خ -تهران میدان رسالت

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران0935661842014003976627452579

پرهام تالش سیوان ایالم، حشمت اله رسولی201

کوچه شهید پاکروان- بلوار خرم رودی- میدان مخابرات- ایالم

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبایالم08432244039140064381906498

پرهام تالش سیوان ایالم، حشمت اله رسولی202

کوچه شهید پاکروان- بلوار خرم رودی- میدان مخابرات- ایالم

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم08432244039140064381906498

تاسیسات سازان ایالم، غالم رضا تیمورپور203

ط فوقانی پیتزا آنیش-بلوار دانشجو- ایالم

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم08432241536103000526252814

204
تک آب طرح آذر آبادگان، رحیم ملکزاده 

جاویدی

3پ-ابتدای توانیر شمالی-کوی ولیعصر–تبریز 

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان شرقی041333197751400512290340434

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران0218853862010103774532337479-8واحد  – 24پ- خ عربعلی-خ خرمشهر-تهرانچلیپا آب، وحید اطمینان205

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران0218853862010103774532337479-8واحد  – 24پ- خ عربعلی-خ خرمشهر-تهرانچلیپا آب، وحید اطمینان206

خاک پی سازه زاگرس، رضا عارف207

- مجتمع تجاری آبگینه- بلوار فردوس شرق- صادقیه- تهران

22واحد - طبقه اول

44003562-44072229
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10660105860299014

دند، احمد مهدیزاده حقایق208

92پ- روبروی سپاه-اول خ باغ شمال-تبریز

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان شرقی04135569716102000620781041

دیرین دژ سازان، کاوه جلودار209

- ساختمان ونیز22ک - خ خیام جنوبی- ارومیه- آذر بایجان غربی

12واحد - 5 ط 

04432244800
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان شرقی1400400764314832

دیرین دژ سازان، کاوه جلودار210

- ساختمان ونیز22ک - خ خیام جنوبی- ارومیه- آذر بایجان غربی

12واحد - 5 ط 

04432244800
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی1400400764314832



. استعالم نموده و در صورت معتبر بودن گواهینامه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایندope.nww.ir شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی قبل از واگذاری پیمان به شرکتهای دارای صالحیت موظفند از سایت دفتر نظارت بر بهره برداری فاضالب به نشانی 

شناسه ملیآدرس و شماره تلفننام شرکت و نام مدیر عاملردیف

شماره 

ثبت 

شرکت

استان محل 

ثبت شرکت
نوع گواهینامه

رتبه 

تعیین 

شده

وضعیت اعتبار 

گواهینامه

تعاونی راهبرد گستر محالت، حسین حایری211

- باالتر از فروشگاه شهرداری- خیابان شهید محالتی- محالت

واحد دو- طبقه دوم- ساختمان سلیمی

08643231384 -09188669380
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمرکزی10780036660735

تعاونی راهبرد گستر محالت، حسین حایری212

- باالتر از فروشگاه شهرداری- خیابان شهید محالتی- محالت

واحد دو- طبقه دوم- ساختمان سلیمی

08643231384 -09188669380
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمرکزی10780036660735

رستاک پویان سپهر، بهرنگ اسدیان فیلی213

223پ- 3ورودی - 4بلوک - 2فاز - شهرک اکباتان- تهران

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران0912194497710861313110321794

روژان صنعت البرز، افشین بقایی214

 –خ مددکاران - خ شاه نظری –میدان مادر -بلوار میرداماد-تهران

2و1واحد -26پ

6-02122924082
معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102451988203503

رهیاب سازه ایالم، کامران کرمی215

نبش میعاد یک –خ شریعتی - محله فرهنگیان-ایالم

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبایالم09183413829103000594123511

رهیاب سازه ایالم، کامران کرمی216

نبش میعاد یک –خ شریعتی - محله فرهنگیان-ایالم

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم09183413829103000594123511

زرین ساخت سناباد217

82پ- 16هفت تیر- بلوار هفت تیر-مشهد

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی051386779241038043422228037و05138673128

زیست آب نورد شیراز، سید ابوتراب طباطبایی218

 مهر ط 112مجتمع -باالتر از استخرکوثر-فرهنگ شهر–شیراز 

1اول واحد

07136334567
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبفارس1053025387013036

سازه پویان راد، وحید تولیت219

9واحد -37پ-شنگرف-مقابل مسجد الغدیر-تهران بلوار میرداماد

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران0212292509310102223527180136

سازین آب شیراز، هادی رازقیان جهرمی220

- ساختمان یاقوت- ابتدای خیابان پزشکان- معالی آباد- شیراز

16 واحد 4طبقه 

07136340411
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبفارس1053024239711828
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سازین آب شیراز، هادی رازقیان جهرمی221

- ساختمان یاقوت- ابتدای خیابان پزشکان- معالی آباد- شیراز

16 واحد 4طبقه 

07136340411
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبفارس1053024239711828

مهندسی سد آب نیرو چهلستون، محمد دارابی222

مجتمع تجاری -چهارراه شاهد- بلوار شاهد-سپاهانشهر –اصفهان 

2 واحد 3طبقه -bورودی-اداری پویا

09131677916و36515968
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان1026042778921941

مهندسی کاشفان نیل فام، حسین فرهادیان223

شهرک علمی و تحقیقاتی - بهمن22خ -خ بزرگمهر- اصفهان

اصفهان

03132684036
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026057857040178

کاوشگران اندیشه فردا، علیرضا امیری راد224

80پالک - 6نبش داورزنی -خیابان داورزنی- سبزوار

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی05144229940140035049723313

مهندسین مشاور کیان آب نیرو225

کوچه - خیابان میرزای شیرازی- خیابان شهید بهشتی- تهران

9واحد - 4پالک - مقدم

88699573
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران1010404904210990

226
فنی مهندسی تاسیساتی موج آب بوشهر، 

مصطفی کشاورز

2خ شاهد - گناوه-بوشهر

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالببوشهر0917774485910861643150801

هندسي پيشتازان بردين، ايمان سليماني دشتکيم227
- 3پ- بن بست توانا-خ حمزه- خ هشت بهشت شرقی- اصفهان

03132664217
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان1026048086827364

هندسي پيشتازان بردين، ايمان سليماني دشتکيم228
- 3پ- بن بست توانا-خ حمزه- خ هشت بهشت شرقی- اصفهان

03132664217
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان1026048086827364

نیل آب مانشت، مجید ریزه بندی229

ساختمان خلیج - جنب بانک سپه مرکزی- خیابان فردوسی- ایالم

10واحد - طبقه سوم- فارس

08433363548
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم103000550393056

وحید آماج ایساتیس یزد، علی رضائیان نیا230

ساختمان پنجم- کوچه صالح یک- مهرآوران- صفائیه- یزد

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد035382638411400490052815461

وحید آماج ایساتیس یزد، علی رضائیان نیا231

ساختمان پنجم- کوچه صالح یک- مهرآوران- صفائیه- یزد

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد035382638411400490052815461

232
وستا سازان صنعت تامین و آبادانی ایساتیس، 

سید حامد فاطمی

کد پستی - 126061پ- 23نبش ک - خ آذر یزدی –یزد 

8916993497

03537262345
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبیزد1084043317212805
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233
وستا سازان صنعت تامین و آبادانی ایساتیس، 

سید حامد فاطمی

کد پستی - 126061پ- 23نبش ک - خ آذر یزدی –یزد 

8916993497

03537262345
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد1084043317212805

آب پاکان تهران، اسفندیار پورنارنجی234

- کوچه دل آرا- خیابان طوس- سه راه عباس آباد- خیابان ولیعصر

                                                            38پالک 

88713238

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10101977463154992

آب پاکان تهران، اسفندیار پورنارنجی235

- کوچه دل آرا- خیابان طوس- سه راه عباس آباد- خیابان ولیعصر

                                                            38پالک 

88713238

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10101977463154992

آب و محیط جنوب کیش، سینا دزفولی236

قطعه –ابتدای بلوار جاسک -میدان سعدی-میر مهنا-جزیره کیش

EG3 –10واحد-طبقه اول                                  

09378553168

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبجزیره کیش1400471652511985

مهندسی ارم بتن میالن، علیرضا میرزایی237

نبش کوچه دانش  (ارشاد)اراک خیابان امام خیابان حاج باشی

                                                         ۷۸۳۳پالک 

09187615710

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمرکزی1086178480413270

مهندسی ارم بتن میالن، علیرضا میرزایی238

نبش کوچه دانش  (ارشاد)اراک خیابان امام خیابان حاج باشی

                                                         ۷۸۳۳پالک 

09187615710

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمرکزی1086178480413270

آرمان تاسسیسات هگمتان، جواد بهرامی239

 پالک 1کوچه یاس - خیابان عمار یاسر- خیابان توحید-  نیروگاه

2                                                                

02538961042

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبقم105900136829618

انرژی پاک افروز کرمان، امین قرائی240

-26پالک-2کوچه-خیابان استقالل-میدان آزادی-کرمان

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبکرمان324486481400612383614500

ساختمانی بالیز، خسرو میرابیان241
                704 واحد 109تهران خیابان مالصدرا پالک 

88053571
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران108611191842700

ساختمانی بالیز، خسرو میرابیان242
                704 واحد 109تهران خیابان مالصدرا پالک 

88053571
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران108611191842700

بهین سیال پارس، ایمان ظفر افشاری243

شاهرود میدان امام خمینی خیابان شهید مصطفایی روبروی 

مدرسه دخترانه شاهد                                                     

09127733254

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبسمنان108618090153191

پتروصدر آب، سیروس صفی اقدم244

تهران بزرگراه جالل ال احمد روبروی شهر آرا خیابان چهارم 

                                                           7 واحد 9پالک 

88487137

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10320181589369138

245
مهندسین مشاور تهران سحاب، ابراهیم شاه 

قاسمی
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 88955201
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران1010108499863506
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درد آب خلیج فارس، میالد امینی شلمزاری246
   4 طبقه دوم واحد 78 پالک 16بلوار معلم نبش کوچه -شهرکرد

  03833349532
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبچهارمحال و بختیاری103400945469168

رامتین گستران اراک، زیبا ساالروند247

نبش کوچه  (ارشاد)اراک خیابان امام خمینی خیابان حاج باشی

                                                ۷۴۸۷دانش پالک 

۰۸۶۳۳۶۷۸۹۲۶                                                         

۰۹۱۸۸۶۳۸۹۴۷

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمرکزی1078015639712007

رامتین گستران اراک، زیبا ساالروند248

نبش کوچه  (ارشاد)اراک خیابان امام خمینی خیابان حاج باشی

                                                ۷۴۸۷دانش پالک 

۰۸۶۳۳۶۷۸۹۲۶                                                         

۰۹۱۸۸۶۳۸۹۴۷

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمرکزی1078015639712007

249
زیست آب پاکان کاسپین، سینا محمدی 

الموتی

قزوین خ نادری شمالی جنب اورژانس بوعلی  ساختمان 

                                                             3مهندسی،ط

02833225388

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبقزوین1400554163913906

ساباط انرژی پاک، کیانوش پدرود250
   6  واحد 45تهران انتهای همت غرب شهرک الهیه غرب خیابان 

   44994255
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10104102560365065

ساباط انرژی پاک، کیانوش پدرود251
   6  واحد 45تهران انتهای همت غرب شهرک الهیه غرب خیابان 

  44994255
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10104102560365065

سپید شهر، نعمت محمودپور252

 8خیابان - سایت آهنکاران- شهرک صنعتی خاوران- جاده خاوران

  5002پالک - شرقی

55862373

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10101703733126974

سرا گستر بیستون، خلیل زندی253
      458  پالک 4 و 2شیراز خیابان خلیلی حد فاصل کوچه 

07136266310
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبفارس1053031698219606

صاف آوران غرب، محمود جوان خواجه پاشا254

کوچه دوم -  متری دوم16-فاز یک مهندسین- بلوار امامت-ارومیه

 26پالک

  09144414130

معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی102201236948239

عمران پناه میالد، کامران بدری255

تهران خیابان دماوند باالتر از ایستگاه داریوش تقاطع دماوند پالک 

  2 واحد 1 طبقه 109

 77740216

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران14004346221459385

عمران پناه میالد، کامران بدری256

تهران خیابان دماوند باالتر از ایستگاه داریوش تقاطع دماوند پالک 

 2 واحد 1 طبقه 109

 77740216

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران14004346221459385

مهان سازندگان ایمن، ماندانا عابدینی257

نبش بنفشه -  متری بنفشه18میدان اطریش - شهرک گلستان

  5واحد- 24پالک - چهارم

 44764966

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبزنجان104600735604036

مهان سازندگان ایمن، ماندانا عابدینی258

نبش بنفشه -  متری بنفشه18میدان اطریش - شهرک گلستان

                                    5واحد- 24پالک - چهارم

44764966

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبزنجان104600735604036

مهد گستر قم، رضا باجالن259
                  4پالک -23کوچه-8سواران -میدان توحید-قم

02538817212
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبقم1086099093311546
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مهد گستر قم، رضا باجالن260
                  4پالک -23کوچه-8سواران -میدان توحید-قم

02538817212
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبقم1086099093311546

261
خدمات مهندسی آب صنعت انرژی، سید 

شهاب هاشمی

نارمک، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، روبروی فرهنگستان 

 337گلستان، پالک 

  77999825

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102975676257320

آب مهر قم، سعیده شریفی262
، روبروی دانشگاه پردیس  18قم، بلوار شهید خداکرم، کوچه 

025-36620706
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبقم1059002873610998

263
مهندسین مشاور راه و ساخت رایون، الناز کوه 

کمری

8، واحد 3ارومیه، خیابان شورا، ساختمان بوعلی، طبقه 

  044-33438955
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی102200630922847

264
مهندسین مشاور راه و ساخت رایون، الناز کوه 

کمری

    8، واحد 3ارومیه، خیابان شورا، ساختمان بوعلی، طبقه 

 044-33438955
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی102200630922847

رکن آب پندار، مرتضی کریم پور بهنمیری265
      218مازندران، بابلسر، بهنمیر، روستای کریم کال، پالک 

09112528717
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبمازندران140035963482557

رکن آب پندار، مرتضی کریم پور بهنمیری266
      218مازندران، بابلسر، بهنمیر، روستای کریم کال، پالک 

09112528717
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمازندران140035963482557

آماج بتن سهند، روح اله بابا زاده اسبق267

 متری اول، نبش 12تبریز، زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، خیابان 

                       4 متری دوم شرقی، پالک 10کوچه 

09143095967

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان شرقی1020033608125532

268
مهندسی راه و ساختمان برنا دژ شرق، علیرضا 

خادمیان هاشمی

، واحد چهار 74 شرقی، پالک 152تهرانپارس، فلکه اول، خیابان 

   021-77745112
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102550394213626

269
مهندسین مشاور تهران سحاب، ابراهیم شاه 
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 88955201
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010108499863506

زالل آب پاالیش، هوشنگ صدقی270
 28، پالک 16 متری شهرک فرهنگیان، کوچه 32ارومیه، خیابان 

09143402632 و3346113-044 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی1400560380015927

زالل آب پاالیش، هوشنگ صدقی271
  28، پالک 16 متری شهرک فرهنگیان، کوچه 32ارومیه، خیابان 

09143402632 و3346113-044 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی1400560380015927

زمین پژوهان پایا، علی فرازیان272

سعادت آباد، کوی فرهنگ، کوی فرهنگ سوم، بن بست فرهنگ 

2ششم، پالک 

 88688998

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102785420237662

سپهر آتیه نیکان کالت، علی حسین لرستانی273
ایالم، بلوار تعمیر کاری، خیابان شهید خوشیده، کوچه دوم      

09108040070 و 084-32227602
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبایالم140059529316366

سهند دژ شرق، ساسان نعیمی زغیانی274

پاسداران، خیابان فرخی یزدی، کوچه چهارم شرقی، انتهای بن 

                                                      7بست، پالک 

22890643

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10380358516444243

275
فنی مهندسی عمران ترانشه هرمز، علیرضا 

جعفری

              7بندرعباس، بلوار ناصر، خیابان شهید مهدی، پالک 

09173582411و 076 33669745
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبهرمزگان108000959186806
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276
خدماتی عمران نصر آب کاشان، سلمان 

مقامی مهر

کاشان، شهرک خاتم االنبیاء، بلوار امام علی، خیابان مهرگان، غدیر 

  5، واحد 1، طبقه 55

 55349067- 031

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبکاشان140001673054976

فخر صنعت هشتم پاژ، سید محمدرضا فخرائی277
، واحد پنج    91مشهد، خیابان دکتر چمران، گلستان غربی پالک 

  051-38533424
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی1038056522340757

فخر صنعت هشتم پاژ، سید محمدرضا فخرائی278
، واحد پنج    91مشهد، خیابان دکتر چمران، گلستان غربی پالک 

 051-38533424
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی1038056522340757

گیرا سازان پارسه، محسن خلج احمدی279
  12مرکزی، ساوه، خیابان شهید رجایی، نبش کوچه میالد 

09127569530
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبمرکزی1400464256712844

نوین بهساز آبگون، علی فراهانی280
        2، واحد 84تهران، خیابان دماوند، نبش یونسیان، پالک 

021-77287847
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320639380412553

پاالیش محیط گلبهار، محمد بیات281

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان میرزای شیرازی، ساختمان 

، طبقه سوم246شماره 

  88557647

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران14005456893483637

افراس آب کویر، رضوان اسماعیلی فرد282

یزد، بلوار شهید بهشتی، کوچه خرم، کوچه سادات، ساختمان دوم 

                                                           

035337261441

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبیزد1084044969814376

پویان سازه بارثاوا، مهدی شمسی کوشکی283

3شهر گلبهار، خیابان نرگس 

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخراسان رضوی091551245481038056402840592 و051-38323553

پویان سازه بارثاوا، مهدی شمسی کوشکی284

3شهر گلبهار، خیابان نرگس 

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخراسان رضوی091551245481038056402840592 و051-38323553

تدبیر آب ارس، حسن بابائی285

آذر شرقی، تبریز، شهرک باغمیشه، خیابان صائب جنوبی، پالک 

34                                                                     

09143920232 و041-36671481

معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان شرقی1020021622315863

تدبیر آب ارس، حسن بابائی286

آذر شرقی، تبریز، شهرک باغمیشه، خیابان صائب جنوبی، پالک 

34                                                                     

09143920232 و041-36671481

معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان شرقی1020021622315863

287
مهندسین مشاور جویاب نو، عطاءاهلل آیت 

اللهی

     16میدان ونک، خیابان برزیل، خیابان شمس الهیجانی، پالک 

                                                                         

88774333 و 88883795

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران1010089328143974

288
مهندسین مشاور جویاب نو، عطاءاهلل آیت 

اللهی

     16میدان ونک، خیابان برزیل، خیابان شمس الهیجانی، پالک 

                                                                         

88774333 و 88883795

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010089328143974

خرم افالک کیا، داوود باقری289
، کوچه شهید زارع، پالک (ع)لرستان، بروجرد، خیابان امام سجاد 

32                                                09123949318
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبلرستان108613030755384
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خرم افالک کیا، داوود باقری290
، کوچه شهید زارع، پالک (ع)لرستان، بروجرد، خیابان امام سجاد 

32                                                09123949318
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبلرستان108613030755384

راه و ساختمان بتن سابالغ، سوران آریا291

مهاباد، خیابان صالح الدین ایوبی غربی، ساختمان داوودی، واحد 

13                                                                  044-

09143444107 و42237714

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی10861987472331

راه و ساختمان بتن سابالغ، سوران آریا292

مهاباد، خیابان صالح الدین ایوبی غربی، ساختمان داوودی، واحد 

13                                                                  044-

09143444107 و42237714

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی10861987472331

زیست آب پژوهش، یوسف رحیمی293
              415تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، واحد 

09126963380 و 44288990
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10220115011392941

زیست آب پژوهش، یوسف رحیمی294
              415تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، واحد 

09126963380 و 44288990
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10220115011392941

ژرف آب جی، مهدی کرمی295
اصفهان، خیابان توحید، ابتدای خیابان شریعتی غربی، ساختمان 

36208611-031، طبقه دوم                             194شماره 
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان102601988221782

کارپات بتن، علیرضا فتحی296

آذربایجان غربی، شهرستان خوی، خیابان مطهری، نرسیده به 

اداره آبیاری                                                                 

09141613678 و 044-36453969   

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی10862099118987

کارپات بتن، علیرضا فتحی297

آذربایجان غربی، شهرستان خوی، خیابان مطهری، نرسیده به 

اداره آبیاری                                                                 

09141613678 و 044-36453969   

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی10862099118987

مهاب صنعت پارس ، حسن قربانپور اکبرآبادی298

پالک - برج دماوند- ایستگاه ابوریحان- خیابان دماوند- تهران

و  77951519                   51واحد - 4طبقه - 511

09197575908

معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10102437722202052

آباد مهر پنگان، دارا امین الری299
     4ستارخان، شادمان، خیابان صالحیان، بن افسون، پالک 

09163181977 و66521646
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10320158845364718

آروین پارس نیرو، محمد میرزائی300
   10، واحد 8همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه 

38282200- 081
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبهمدان108200666946628

آریا صنعت نواب، رحمان مرادی301
 شهرداری       4، جنب ناحیه 1اهواز، کوی فرهنگیان 

09163181977 و061.-34466850
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبخوزستان104202687923221

آریا صنعت نواب، رحمان مرادی302
 شهرداری       4، جنب ناحیه 1اهواز، کوی فرهنگیان 

09163181977 و061.-34466850
معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبخوزستان104202687923221

پارساب راه شرق، مرتضی سرگلزهی303

     108، پالک 15سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه 

                                                                       

09159696944 و054 -33423878

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبسیستان و بلوچستان140043664596212

پارساب راه شرق، مرتضی سرگلزهی304

     108، پالک 15سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه 

                                                                       

09159696944 و054 -33423878

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبسیستان و بلوچستان140043664596212



. استعالم نموده و در صورت معتبر بودن گواهینامه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایندope.nww.ir شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی قبل از واگذاری پیمان به شرکتهای دارای صالحیت موظفند از سایت دفتر نظارت بر بهره برداری فاضالب به نشانی 

شناسه ملیآدرس و شماره تلفننام شرکت و نام مدیر عاملردیف

شماره 

ثبت 

شرکت

استان محل 

ثبت شرکت
نوع گواهینامه

رتبه 

تعیین 

شده

وضعیت اعتبار 

گواهینامه

پرشین گستر سیمره، حامد واقف305

ایالم، شهرستان دره شهر، خیابان امام حسین، خیابان شهید 

 -35224378نوروزی، کوچه دانش                                    

09127994378 و084

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم10980119754619

پرشین گستر سیمره، حامد واقف306

ایالم، شهرستان دره شهر، خیابان امام حسین، خیابان شهید 

 -35224378نوروزی، کوچه دانش                                    

09127994378 و084

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبایالم10980119754619

مهندسی پریا ناب طوس، حمید پرورش307
   2، واحد 8خیابان سردار جنگل، بهار غربی، کوچه ارکیده، پالک 

                                                          44621389
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران10103379151300568

مهندسی پریا ناب طوس، حمید پرورش308
   2، واحد 8خیابان سردار جنگل، بهار غربی، کوچه ارکیده، پالک 

                                                          44621389
معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10103379151300568

تواناب کادوس، پیمان شهباز309

رشت، میدان صابرین، ابتدای خیابان گلسار، مجتمع تجاری 

                                               3، واحد 5ایرانیان، طبقه 

09354124176 و031-33122151

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبگیالن1032030267916487

جام آب خزر، منصور موالئی قولنجی310

ارومیه، بلوار سربازان گمنام، جنب بانک ملت، برج آسمان، طبقه 

6                                                                       

09143418841و044-33477901

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبآذربایجان غربی102200942915546

جام آب خزر، منصور موالئی قولنجی311

ارومیه، بلوار سربازان گمنام، جنب بانک ملت، برج آسمان، طبقه 

6                                                                       

09143418841و044-33477901

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبآذربایجان غربی102200942915546

سیماب تابان همیار، محمد براتی312

همدان، سیزده خانه، کوچه امیرلعلی، خیابان بوعلی، مجتمع 

-081                                           96تجاری آریان، واحد 

09183137063 و38256130

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبهمدان1400486280311905

سیماب تابان همیار، محمد براتی313

همدان، سیزده خانه، کوچه امیرلعلی، خیابان بوعلی، مجتمع 

-081                                           96تجاری آریان، واحد 

09183137063 و38256130

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبهمدان1400486280311905

صدرآب صنعت، سعید رواقی314

خیابان مطهری، ابتدای سهروردی شمالی، بن بست بیشه، پالک 

                                                          6، واحد 9

09192172819 و88432633

معتبر3گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10202460641204378

315
مهندسین مشاور طرح و اندیشه یکان، آرمین 

افراز

، 115خیابان بهشتی، خیابان علی اکبری، ساختمان پارسا، پالک 

                                                            17واحد 

09122064862 و88742676

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران10102939804253564

مهندسی عمراب، فرزین مهدیار316
                         1بلوار میرداماد، نبش خیابان کجور، پالک 

29780000
معتبر1گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالبتهران1010114948070012

عمران صنعت فایق، حسین علیزاده317

اصفهان، خیابان پروین، چهارراه صباحی، مجتمع تجاری بوعلی، 

-031                                                  2، واحد 1طبقه 

32321423

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالباصفهان108613041735517
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کوشا فرد اسپادان، مهدی احمدی318

اصفهان، خیابان رزمندگان، خیابان اصفهان ویال، مجتمع اداری 

-031                                         9ویال، طبقه سوم، واحد 

09143418841  و33477901

معتبر2گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالباصفهان1026038321817400

گردبیشه، اسماعیل سنعلی خیرآبادی319

، 8رودهن، خیابان امام خمینی، خیابان الله صحرا، نبش گلبرگ 

 76504971                                                40پالک 

09129479521و

معتبر4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضالبتهران108000912096337
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گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالب

معتبر

ابطال شد

تعلیق شد

تمدید شد-معتبر
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