
 صالحیت شده  لیست شرکت های تایید

 رسته مورد درخواست   نام شرکت   شناسه ملی  ردیف 
رتبه اخذ  

 شده  

 2 تولید، انتقال و توزیع  آب نواز شرق  10380572303 1

 5 تولید، انتقال و توزیع  کرمان آالیش  10860560520 2

 3 تصفیه خانه آب شرب  نیالب صنعت 10530348988 23

 2 تولید، انتقال و توزیع  نیالب صنعت 10530348988 24

 3 تولید، انتقال و توزیع  نورآب ترانشه فارس  10861849923 31

 2 تولید، انتقال و توزیع  آباد نگین آذرنگ  10380316860 32

 1 تولید، انتقال و توزیع  بهره برداری تامین تولید آب جنوب شرق  10860740505 33

 2 تولید، انتقال و توزیع  آبان رود تدبیر  10103147869 34

 3 تصفیه خانه آب شرب  آبان رود تدبیر  10103147869 35

 3 تولید، انتقال و توزیع  هدیه بخش عمران  10861172677 41

 3 تصفیه خانه آب شرب  کهن بنای جنوب  10960010230 44

 5 انتقال و توزیع تولید،  پرتو آتیه سازان کرج  10100280920 50

 4 تولید، انتقال و توزیع  پرتو سازان قدرت  10103900090 123

 5 تولید، انتقال و توزیع  پیشگامان صنعت ویونا  14003089456 124

 6 توزیع  - انتقال -تولید  آبرسانی خاتم االنبیا فریمان  10380029212 131

 4 توزیع  - انتقال -تولید  ناژین صنعت کیان البرز  1086121961 151

 2 توزیع  - انتقال -تولید  نیرو گستر یزد  10860041501 152

 1 تصفیه خانه  برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق بهره 10420304291 176



197 
10380565223 

  

 شرکت فخر صنعت هشتم پاژ 

  
 4 تولید، انتقال و توزیع 

 4 توزیع تولید، انتقال و  شبنم صدر  10101718673 201

 5 تولید، انتقال و توزیع  یاس عمران دینا   10320270288 220

 5 تولید، انتقال و توزیع  سپهر آب نوران  14003727831 234

 5 تولید، انتقال و توزیع  تالش کاران ژیوار  14005017420 247

 1 تصفیه خانه آب شرب  ری آب  10100966477 259

 3 تولید، انتقال و توزیع  پردیس تهران مهندسی میراب  14000090802 260

 5 نمک زدایی  زالل 10760121740 293

 1 تولید، انتقال و توزیع  ری آب  10100966477 339

 1 نمک زدایی  رعد آب جنوب  10101899926 344

 1 نمک زدایی  نور ویژه 10102300730 347

 1 نمک زدایی  مدیریت تانا انرژی    10320208226 348

 5 نمک زدایی  پارسیان فراب لیان  10320116655 363

 6 تولید، انتقال و توزیع  نوآوران مهندسی ایشتار  14007859567 370

 5 تولید، انتقال و توزیع  ورسک سازه شرق  10380358860 374

 5 انتقال و توزیع  -تولید  امید خدمت شیراز  10530237418 378

 4 نمک زدایی  تصفیه آب البرزطراحی و تولیدی  10103189060 382

 6 انتقال و توزیع  -تولید  اوژن تاو نیرو   14008169883 383

 2 انتقال و توزیع  -تولید  آباد نگین آذرنگ  10380316860 384

 2 نمک زدایی  احداث و بهره برداری آب شیرین کن بندرعباس شایا  10320815226 386

 6 شرب چاه آب  افراس آب کویر  10840449698 387



 6 خط انتقال آب  پیکره سازه کهن  14004066654 388

 6 انتقال و توزیع  -تولید  پیکره سازه کهن  14004066654 389

 6 انتقال و توزیع  -تولید  خاک آزمای زاگرس  14004007020 390

 5 انتقال و توزیع  -تولید  ایمن سازه لیماک  14003370224 392

 6 انتقال و توزیع  -تولید  کوهدشت کیمیا کاران  14003468715 393

 6 انتقال و توزیع  -تولید  نیک نام ازناگستر  10740016360 394

 2 تصفیه خانه آب شرب  مدیریت تانا انرژی 10320208226 395

 6 انتقال و توزیع  -تولید  واشیان بتن لرستان  10980269905 396

 6 توزیع انتقال و  -تولید  کاوش زمین متین  10820099312 397

 6 انتقال و توزیع  -تولید  هرمز نیروی گهر  14000077829 398

 6 انتقال و توزیع  -تولید  پارس پروند سازه ایرانیان  14005520337 399

 5 انتقال و توزیع  -تولید  نماد پیشکسوتان آب  10320324860 400

 5 تصفیه خانه آب شرب  صدرآب صنعت  10102460641 403

 3 تولید، انتقال و توزیع  بهار سازه بیاض  10380334722 404

 4 ایستگاه پمپاژ  مهندسی فرآیند کاو  10101610549 406

 6 تصفیه خانه آب شرب  مهندسی فرآیند کاو  10101610549 407

 1 کنشیرین آب  مهندسی توسعه آب آسیا  10320453888 408

 6 انتقال و توزیع  -تولید  انبوه سازان در زیبای خراسان   14006413256 409

 6 انتقال و توزیع  -تولید  مجتمع سازان فجر  10320101280 410

 3 کنشیرین آب  نیالب صنعت البرز  10530348988 414

 6 انتقال و توزیع  -تولید  خرم گاز ابهر  10980021740 419

 6 انتقال و توزیع  -تولید  جهان آفاق غرب شیراز  10530309543 420



 5 انتقال و توزیع  -تولید  نوین سازه هزاره شرق  10860099043 421

 3 انتقال و توزیع  -تولید  ترانشه نماد جنوب  1086026827 423

 6 انتقال و توزیع  -تولید  بهار ابنیه گستر   10861307668 424

 6 توزیع انتقال و  -تولید  تچر سازان کیان  10780137272 427

 5 انتقال و توزیع  -تولید  پینار صنعت سوالر  14005101785 429

 2 انتقال و توزیع  -تولید  صنعت البین 10530348988 431

 1 تصفیه خانه آب  صنعت البین 10530348988 432

 3 انتقال و توزیع  -تولید  جنوب  ی کهن بنا 10960010230 434

انتقال و توزیع  -تولید  ی پتروآب گستر بحران 10980200781 435  5 

 1 تصفیه خانه  آب  تولید و بهره برداری آتیه گیالب صنعت  14004213632 436

437 14007411148 
تعاونی تولیدی و توزیعی پیشکسوتان صنعت آب و  

 فاضالب شهر و روستا استان قزوین 
انتقال و توزیع  -تولید   6 

انتقال و توزیع  -تولید  پاکراه سازان خلخال  14007383301 438  5 

ر ی ابداع صنعت کو 10780155704 439  5 انتقال و توزیع  -تولید  

گستر تالشگران بندر گناوه  د ینو 14007311424 440  3 انتقال و توزیع  -تولید  

مهر کاشمر  اران یآب 10980135272 4441  6 انتقال و توزیع  -تولید  

س یعمران بتن دار  14004908753 442  6 انتقال و توزیع  -تولید  

 6 انتقال و توزیع  -تولید  مهرگان حکمت  سازه کاوش  14006690267 445

ن ی نش ری آبادگران کو 10860999361 446  2 انتقال و توزیع  -تولید  



ه یمهرآب تصف 10103077604 447  2 تصفیه خانه آب  

آب آکام  نیمب 10104080330 448  6 انتقال و توزیع  -تولید  

 2 انتقال و توزیع  -تولید  سراب مهر قم 10860995294 449

د ی فراکاوان توسعه جاو 14006674029 450  6 انتقال و توزیع  -تولید  

خاوران  انیجاده سازان بن 14008332297 451  6 انتقال و توزیع  -تولید  

تا یا ی اطالع رسان ی فن آور 10102002066 452  6 انتقال و توزیع  -تولید  

غرب  مان ی فراز پ 10840100519 453  5 انتقال و توزیع  -تولید  

 3 انتقال و توزیع  -تولید  فوراه سازان جنوب  10320086796 454

ز یسام رازیش 10530148776 455  6 انتقال و توزیع  -تولید  

 2 انتقال و توزیع  -تولید  توسعه خط لوله هامون  10103164962 456

لک ینهرآب گسترس 10861821625 457  4 انتقال و توزیع  -تولید  

 4 انتقال و توزیع  -تولید  رهاب سازان زنده رود  1026542250 458

پارسه گلستان   یرویکارآمد ن 1400676196 459  6 انتقال و توزیع  -تولید  

آب راه افق   میتحک 14000054413 460  5 انتقال و توزیع  -تولید  

ان یاطلس پارس س ی آباد 14008014350 461  6 انتقال و توزیع  -تولید  



تک  ری کوشا تدب نینگ 10200043407 462  6 انتقال و توزیع  -تولید  

ان یرانی ا هنیمهراب فام م 14006341821 463  6 انتقال و توزیع  -تولید  

گستر  ا یسروش صنعت پو ی و مهندس یفن 10260676842 464  6 انتقال و توزیع  -تولید  

هگمتان مهر آب   10820103458 465  6 انتقال و توزیع  -تولید  

 5 نمک زدایی  کلر آب  10101027050 466

ن یسازه گر  ایک 10861211183 467  6 انتقال و توزیع  -تولید  

 2 انتقال و توزیع  -تولید  برق افزار خاوران  10380357619 471

 3 تصفیه خانه آب  برق افزار خاوران  10380357619 472

 4 انتقال و توزیع  -تولید  نهر گستر سپاهان  10260094419 473

 4 تصفیه خانه آب  نهر گستر سپاهان  10260094419 474

سازه بلند  ن ینار 10980162083 475  6 انتقال و توزیع  -تولید  

647 آذر جم   منیا 10103574111   5 انتقال و توزیع  -تولید  

747 فروزان گستر صدرا  ی اساس بنا 14005520546   6 انتقال و توزیع  -تولید  

847 ذ یمحکم کاران پان 14004918460   5 انتقال و توزیع  -تولید  

947 ان یساحل گالله بو  14007716880   6 انتقال و توزیع  -تولید  



804 دار یسپهر پا هیگسترش ابن 14007086664   6 انتقال و توزیع  -تولید  

824 البرز  ا یآر نیفرابت 14006192326   6 انتقال و توزیع  -تولید  

834  4 انتقال و توزیع  -تولید  زیبا سرای کرج  10861410531 

 6 چاه آب شرب  دانش کار فرد  10240044504 484

 6 انتقال و توزیع  -تولید  بن کاران  10100184338 485

 1 تصفیه خانه آب  فابست 10100559752 486

لیدوما پایدار ستون  10860252704 487  6 انتقال و توزیع  -تولید  

 6 انتقال و توزیع  -تولید  اریا نیرو امید  14007282800 488

 6 انتقال و توزیع  -تولید  سیال سیر پارسه  10861830405 489

 2 تصفیه خانه آب شرب  آب پوی  10380226080 490

 3 تصفیه خانه آب شرب  زیستاب  10100929623 491

 6 انتقال و توزیع  -تولید  راه سازه سبز ایرانیان  14005578434 492

 1 تصفیه خانه آب شرب  سازه های آبی  10860393241 493

 2 انتقال و توزیع  -تولید  سازه های آبی  10860393241 494

 4 نمک زدایی  سازه های آبی  10860393241 495



 3 انتقال و توزیع  -تولید  تعاونی آبداران دیلم 10980078511 496

 6 انتقال و توزیع  -تولید  تدبیر گستر خرم دره  14007476475 497

 4 چاه آب شرب  صنعت سازان راهبر شرق  14002996713 498

 4 انتقال و توزیع  -تولید  صنعت سازان راهبر شرق  14002996713 499

 3 انتقال و توزیع  -تولید  مهرگان عدل سپهر  10861846750 500

 6 انتقال و توزیع  -تولید  سخت کوشان کرج  10100216879 501

 6 انتقال و توزیع  -تولید  کاوش زمین فردادبنا  14006807440 502

 6 تصفیه خانه آب شرب  صاف آوران غرب  10220123694 503

 1 انتقال و توزیع  -تولید  فردوس سازه فارس  10530243117 504

بازرگانی یارآوران گلستان خدماتی  10700095936 505  6 انتقال و توزیع  -تولید  

 1 انتقال و توزیع  -تولید  فراسان  10530157594 506

 4 انتقال و توزیع  -تولید  تندیس سازه شمیران  10102892490 507

 1 تصفیه خانه آب  شیمبار  10100914356 508

 5 انتقال و توزیع  -تولید  نگین پارت افق  10860315173 509

 6 انتقال و توزیع  -تولید  شرکت تعاونی خدمات آبرسانی نصر خوشاب  10980270988 510



 1 تصفیه خانه آب شرب  تراکم کار یاسوج  10861837207 511

 3 انتقال و توزیع  -تولید  تراکم کار یاسوج  10861837207 512

 3 انتقال و توزیع  -تولید  عمارت سازان شغاب  10320083624 513

 2 انتقال و توزیع  -تولید  پارس بنیان کوروش  14004491872 514

 3 انتقال و توزیع  -تولید  عمران بندر بیسان  10320889770 515

 6 انتقال و توزیع  -تولید  ویراپژوهان پویا  14005096921 516

 5 انتقال و توزیع  -تولید  آریو بهین طرح  10300059961 617

 6 انتقال و توزیع  -تولید  دماساز آی سا  10460073649 518

 6 انتقال و توزیع  -تولید  پاینده فیدار بهراد  14007850972 519

 5 انتقال و توزیع  -تولید  خانه سازان ماه نشان  10460000585 520

 6 انتقال و توزیع  -تولید  فراز آب پویان زنگان  1400471558 521

 6 تصفیه خانه آب  فراز آب پویان زنگان  1400471558 522

گستر تالشگران بندر گناوه  د ینو 14007311424 523  6 تصفیه خانه آب  

 6 انتقال و توزیع  -تولید  سپهر صاعقه پارسه  10960016541 524

 6 انتقال و توزیع  -تولید  صالی اندیشه توس  10380541594 525



 3 نمک زدایی  مهندسین مشاور یکم  10100616967 526

 2 تصفیه خانه آب  مهندسین مشاور یکم  10100616967 527

 1 توزیع  - انتقال -تولید  مهندسین مشاور یکم  10100616967 528

 2 نمک زدایی  زالل ایران  10100981210 529

 1 تصفیه خانه آب  زالل ایران  10100981210 530

 5 توزیع  - انتقال -تولید  بهار شرق تهران  10102141528 532

 6 توزیع  - انتقال -تولید  لنده گستر دنا  10861743960 533

 6 توزیع  - انتقال -تولید  بهینه کاران اراک  10780058772 534

 5 توزیع  - انتقال -تولید  تیراژه گامرون  10800121372 535

 2 نمک زدایی  مپنا 10101431259 536

 4 توزیع  - انتقال -تولید  صنعت کاران بهمن   10102837031 537

 6 توزیع  - انتقال -تولید  نمادشت فارس  10530080922 538

 4 توزیع  - انتقال -تولید  آذرسنبل ایرانیان  10200184362 539

 6 توزیع  - انتقال -تولید  پویندگان عمران بندر گلستان   10861872063 540

 3 تصفیه خانه آب  هیدرو سازه  10101169704 541



 6 توزیع  - انتقال -تولید  خیزآب شهر  10530406093 542

 6 توزیع  - انتقال -تولید  ابریشم صنعت باغان  14006532115 543

 6 توزیع  - انتقال -تولید  فن آوران هزاره سوم تخت جمشید  1053012981 545

طوس  یرویصنعت ن ی و مهندس یفن 10380260010 546  4 توزیع  - انتقال -تولید  

پیشروالکترو تابان  10103952290 547  6 توزیع  - انتقال -تولید  

 6 توزیع  - انتقال -تولید  آبیارن کوشای مرکزی  10780079204 548

 6 توزیع  - انتقال -تولید  آبان گستر شازند  14003638256 549

 6 توزیع  - انتقال -تولید  آریس پی دیماس  14007911310 550

 4 توزیع  - انتقال -تولید  ابنیه طبس گلشن  14000010751 551

 5 تصفیه خانه آب  ابنیه طبس گلشن  14000010751 552

 6 توزیع  - انتقال -تولید  رهاب سیال معاصر  14006654091 553

 2 تصفیه خانه آب  نهاد آب  10101643638 554

 6 توزیع  - انتقال -تولید  یکتا سازه کمره  10780045133 555

 6 توزیع  - انتقال -تولید  لتیان صنعت البرز  10780138444 556

 6 توزیع  - انتقال -تولید  تعاونی آبداران محالت  10780027286 557



 4 نمک زدایی  عمران سازان مهاب  10101955175 558

 6 توزیع  - انتقال -تولید  دشت جاوید زرینه  10780018434 559

 6 توزیع  - انتقال -تولید  عرفان گستر فرهنگ  10860965875 560

گستر راسخ سازه  14004950803 561  6 توزیع  - انتقال -تولید  

 4 توزیع  - انتقال -تولید  زرین ساخت سناباد مشهد   10380434232 562

 5 توزیع  - انتقال -تولید  شاهین دژ بینالود   10380166326 563

 6 توزیع  - انتقال -تولید  بهساز دوام پارسه 14006364156 564

 6 توزیع  - انتقال -تولید  پگاه گاز زنجان  10861517019 566

 6 توزیع  - انتقال -تولید  سهندسازان سپنتا  10260700609 567

 5 توزیع  - انتقال -تولید  دیارسازان ارومیه  10220061525 568

 5 توزیع  - انتقال -تولید  سرخوان همگام قشم  10861517019 569

 6 توزیع  - انتقال -تولید  افاق سازه اسرار  14005212506 570

 4 تصفیه خانه آب  ارنا پژوهش و عمران  10320456954 571

 6 توزیع  - انتقال -تولید  ایستاسازه بندر  10800093103 572



573 10380030340 
خدمات ساختمانی و تاسیساتی و راه سازی آسیاب رود  

 خواف 
 5 توزیع  - انتقال -تولید 

 3 توزیع  - انتقال -تولید  نسترن غرب  10660045600 574

 5 تصفیه خانه آب  نسترن غرب  10660045600 575

 5 توزیع  - انتقال -تولید  آوان صنعت کویر  10630184047 576

 5 توزیع  - انتقال -تولید  سهند ساختار دژ  10101786464 577

 6 توزیع  - انتقال -تولید  نهراب ایرانیان  14005018089 578

 4 توزیع  - انتقال -تولید  بهبود سیستم آب خاوران  10360042639 579

 4 توزیع  - انتقال -تولید  آرمان اندیشان آبراه 10840077827 580

 6 توزیع  - انتقال -تولید  سامان میهن کویر  10360036657 581

 3 نمک زدایی  افق تامین آب شیرین  14005074350 582

 5 توزیع  - انتقال -تولید  آیگین کار فارس  10530082451 583

 4 توزیع  - انتقال -تولید  سازه آب سنجابی  10660154824 584

 5 توزیع  - انتقال -تولید  پرچین تدبیر گستران  10190016721 585

 2 توزیع  - انتقال -تولید  بهبود گذرپارس ذره  14007084109 586



 2 تصفیه خانه آب  بهبود گذرپارس ذره  14007084109 587

 4 نمک زدایی  بهبود گذرپارس ذره  14007084109 588

 6 توزیع  - انتقال -تولید  فنون سازان ایلیا  10861276244 589

 4 نمک زدایی  پارس آب تدبیر  10102256882 590

 3 تصفیه خانه آب  پارس آب تدبیر  10102256882 591

 4 توزیع  - انتقال -تولید  گسترش سازه های بتنی خوی  14000116276 592

بهکار ابنیه سازان  10220077700 593  3 توزیع  - انتقال -تولید  

ه سازان بهکار یابن 10220077700 594  4 تصفیه خانه آب  

 4 توزیع  - انتقال -تولید  آریا برج غرب  10861753453 595

 4 تصفیه خانه آب  آریا برج غرب  10861753453 596

 4 توزیع  - انتقال -تولید  اکتای رود  10220026819 597

رود اکتای  10220026819 598  4 تصفیه خانه آب  

 5 توزیع  - انتقال -تولید  اریا بنای کومش  10480094800 599

 6 توزیع  - انتقال -تولید  راماب آسیا  10102786548 600

 4 توزیع  - انتقال -تولید  صدرآب نیرو  10220111679 601



 4 تصفیه خانه آب  صدرآب نیرو  10220111679 602

زد ی گستر  روین 10860041501 603  2 توزیع  - انتقال -تولید  

سازه فارس سی نوآوران صنعت پرد 10530201442 604  3 توزیع  - انتقال -تولید  

 5 توزیع  - انتقال -تولید  نگین سایه غرب  10660077570 605

 4 توزیع  - انتقال -تولید  اروم ارس آب  10220097499 607

 4 تصفیه خانه آب  اروم ارس آب  10220097499 608

 4 تصفیه خانه آب  شهراب کاران نوید  10220154758 609

 3 تولید، انتقال و توزیع  شهراب کاران نوید  10220154758 610

 6 تولید، انتقال و توزیع  هیدروسازه بیرجند  10360057773 611

 6 تولید، انتقال و توزیع  دربند پاوه 10860440238 612

 6 انتقال و توزیع تولید،  افاق کندر  10380123019 613

 4 تصفیه خانه آب  تهران سحاب  10101084998 614

 6 تولید، انتقال و توزیع  خدماتی نوبهار چهارمحال و بختیاری  10340071373 615

 6 تولید، انتقال و توزیع  پدیده کاران گلستان  10700130151 616

 1 تولید، انتقال و توزیع  یزد گردون  10860025850 617



 1 تصفیه خانه آب  یزد گردون  10860025850 618

 6 تولید، انتقال و توزیع  سپنتا آتی پادیر  14007852522 619

 4 تولید، انتقال و توزیع  اخگر ترانشه سهند  10200298084 620

 5 تولید، انتقال و توزیع  طرح و نقش سازه   14004817098 621

 3 تولید، انتقال و توزیع  امین سازه گریوان دژ 14004710608 622

 3 تصفیه خانه آب  امین سازه گریوان دژ 14004710608 623

 6 تولید، انتقال و توزیع  تهویه صنعت کیمیا  10660090005 624

 6 تولید، انتقال و توزیع  رائین صدرا سورین  14007314470 625

 4 تولید، انتقال و توزیع  سازین آب شیراز  10530242397 626

 4 تصفیه خانه آب  سازین آب شیراز  10530242397 627

 5 تولید، انتقال و توزیع  آمون بن  10102557844 628

 6 نمک زدایی  پارس کنسولت  10100367621 629

 5 تولید، انتقال و توزیع  آبوند خراسان   10380213253 630

 5 تولید، انتقال و توزیع  گسترش صنایع جوین  10380036685 631

 4 تولید، انتقال و توزیع  خاکساران گیالن  10720204741 632



 5 تصفیه خانه آب  خاکساران گیالن  10720204741 633

 5 تصفیه خانه آب  تامین و تصفیه آبین  14008212384 634

 3 تولید، انتقال و توزیع  بهسازان دنیای امروز غرب  10220036982 635

 6 تولید، انتقال و توزیع  تندیس سازان بوعلی  10820100590 636

 5 تولید، انتقال و توزیع  زرین شن زاگرس آکام 10660153118 637

 5 تولید، انتقال و توزیع  محسن ساخت  10861284608 638

 6 تولید، انتقال و توزیع  نیکاب خاوران 1036005133 639

 5 تولید، انتقال و توزیع  سپید سیال طوس  14004038439 640

 6 تولید، انتقال و توزیع  تهویه صنعت کیمیا  10660090005 641

 6 تولید، انتقال و توزیع  کادوس تجار گیل  10720212404 642

 6 تصفیه خانه آب  کادوس تجار گیل  10720212404 643

 6 تولید، انتقال و توزیع  سپید سازه کیان  10660117789 644

 4 تولید، انتقال و توزیع  سهند پایاب توس  14005785857 645

 4 تولید، انتقال و توزیع  سدآب سدید سازه  10530417070 646

 4 تولید، انتقال و توزیع  محیا آب گستر  10103473722 647



 5 تولید، انتقال و توزیع  اپال نگار سازه  10320816590 648

 5 تولید، انتقال و توزیع  سواوگیل آب  108611584110 649

 4 تولید، انتقال و توزیع  ره پل استادان 14005308216 650

 5 تولید، انتقال و توزیع  خدماتی نیلگون گستر خنج  10860415490 651

 2 تولید، انتقال و توزیع  مهرآور بتن غرب 10220119720 652

 4 تصفیه خانه آب  مهرآور بتن غرب 10220119720 653

فیروزه نیشابور عمرانی تحت جلگه  10860411195 654  6 تولید، انتقال و توزیع  

 3 تولید، انتقال و توزیع  ثابت شقایق اذر افروز 10200349488 655

 6 تولید، انتقال و توزیع  پایش محیط مهرگان کاوش 14007744202 656

 4 تولید، انتقال و توزیع  پاریاب سازه البرز  10861480168 657

البرز پاریاب سازه  10861480168 658  5 تصفیه خانه آب  

 5 تولید، انتقال و توزیع  ایستا دژ هور  14005121824 659

 6 تولید، انتقال و توزیع  الوند ستون هگمتانه 10820066958 660

 6 تولید، انتقال و توزیع  آب گستر راگا  10320447207 661

 4 نمک زدایی  فن آوران صانع شرق 10380417186 662



 3 تصفیه خانه آب  تهران بوستن  10100363818 663

 4 تولید، انتقال و توزیع  مهراریان دیار جنوب  14007762860 664

 6 تولید، انتقال و توزیع  اپال نگار سازه   10320816590 665

 2 تصفیه خانه آب  نیرو الکتریک سامان 10680040955 666

آسا ان عمرو سد ا کار 14007853825 667  6 تولید، انتقال و توزیع  

 6 تولید، انتقال و توزیع  قدر آب زالل 10103587313 668

 6 تولید، انتقال و توزیع  تابان کار کوشای صحنه 10861702027 669

 6 تصفیه خانه آب  تدبیرگران سورین ایرانیان 14009088477 670

خوزستانبهره برداری تولید انتقال آب غدیر  140052360617 671  1 تولید، انتقال توزیع  

 6 تولید، انتقال توزیع  پارسا قلعه اندیشه  14005460795 672

 6 تولید، انتقال توزیع  نوآوران قطره گستر ملل  14007228944 673

 5 تولید، انتقال توزیع  آرش آب شمال  10980075407 674

 4 توزیع تولید، انتقال  سبزینه بهار نوین  10101885590 675

 4 تولید، انتقال توزیع  شایان سازه مینو فن  10570022643 676

 4 تولید، انتقال توزیع  پایاب جوشش  10780125388 677



 3 تصفیه خانه آب  پایاب جوشش  10780125388 678

 4 تصفیه خانه آب  فراب زیست  10101863148 679

 3 توزیع تولید، انتقال  آران سهند آذران 10220091795 680

 4 تصفیه خانه آب  آران سهند آذران 10220091795 681

 6 تولید، انتقال توزیع  سوالر توسعه زنگان 14007431570 682

 4 تولید، انتقال توزیع  آبفا گستر نهاوند  10820036370 683

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
685 

 6 تولید، انتقال توزیع  رسام طرح ارجمند  14009080163

 5 تولید، انتقال توزیع  بناسازان کرگانرود تالش  14008325198 686

 6 تولید، انتقال توزیع  ثمین صنعت کاسپین 14003113231 687

 6 تولید، انتقال توزیع  صداقت سازه آبادگران زاگرس 14006877690 688

 6 تولید، انتقال توزیع  هیدروپی میراب شمس  14005928418 689

 5 تولید، انتقال توزیع  عمران صنعت آوند  10720229940 690

 5 تولید، انتقال توزیع  تعاونی آبداران نیشابور 10380017136 691

ب راه ابنیه ملل آ 14006291277 692  6 تولید، انتقال توزیع  



ابنیه ملل ب راه آ 14006291277 693  6 تصفیه خانه آب  

 6 تولید، انتقال توزیع  پیمان گستران داماش  10720297122 694

 6 تولید، انتقال توزیع  آبرسانی فجر آبداران گیالن 10720093622 695

 6 تولید، انتقال توزیع  سریع ساز گیل  10720230338 696

 5 انتقال توزیع تولید،  اخارسوگستران اردبیل  10240105691 697

 5 تولید، انتقال توزیع  نیکاب سازه ایساتیس  10840426016 698

 5 تولید، انتقال توزیع  آبراه جوی رانکوه  10720110254 699

 5 تولید، انتقال توزیع  نواندیشان محیط پاک  10960036122 700

 5 تصفیه خانه آب  نواندیشان محیط پاک  10960036122 701

 5 توزیع  و  تولید، انتقال آب پاکان 10101977463 702

 5 توزیع  و  تولید، انتقال وستاسازان صنعت، تامین و آبادانی ایساتیس  10840433172 703

 6 توزیع  و  تولید، انتقال سازه سام شفق  10861302625 704

 5 توزیع  و  تولید، انتقال بهسامان مبتکران فاخر  14005865626 705

 6 توزیع  و  تولید، انتقال تعاونی آبروان کوثر  1086016138 706

 4 توزیع  و  تولید، انتقال احداث گستر پاسارگاد  1086101209 707



 6 توزیع  و  تولید، انتقال عمران کار نواندیشان   14008761996 708

 4 نمک زدایی  مهندسین مشاور ری آب  10100966477 709

 5 توزیع  و  تولید، انتقال تاسیساتی طراحان پیشروکوهدشت  10980229852 710

 6 توزیع  و  تولید، انتقال آتیه سازان عمران گلستان  14002910633 711

 5 توزیع  و  تولید، انتقال پاژند سیال نیما  10320636014 712

 5 توزیع  و  تولید، انتقال ثمین گستر یزد  10861640669 713

 3 توزیع  و  تولید، انتقال امیدان گستران شرق  10380445213 714

 6 توزیع  و  تولید، انتقال کومه طاهای عرشیای مغان 14009360372 715

 6 توزیع  و  تولید، انتقال سردارکویر یزد  10860137129 716

 6 توزیع  و  تولید، انتقال صنعت سپهر سرزمین سبز  14004660296 717

آبداران بردسکن تعاونی  10380025905 718  5 توزیع  و  تولید، انتقال 

 5 نمک زدایی  اقلیم پهلوان 10320649007 719

 6 تولید، انتقال و توزیع  اقلیم پهلوان 10320649007 720

 6 توزیع  و  تولید، انتقال جهان اقتصاد روشن  10240115225 721

 6 توزیع  و  تولید، انتقال ریشه ساز  10861269033 722



 4 تولید، انتقال و توزیع  کاریز آروین یزد  10860039918 725

 3 تصفیه خانه آب  پارس جویاب  10101170656 726

 6 توزیع  و  تولید، انتقال تعاونی خدماتی آبرسانی بجستان 10860189430 727

 6 توزیع  و  تولید، انتقال تعاونی خدمات آبرسانی ظفر جوین  10840104907 728

 6 توزیع  و  تولید، انتقال خدمات فنی و لوله کشی آبرسانی حیات خواف  10380039314 729

 6 توزیع  و  تولید، انتقال سلول های خورشیدی هیرکان 14004803830 730

 6 توزیع  و  تولید، انتقال ثمین گستر کویر  10861640669 731

 5 توزیع تولید، انتقال و  بهسامان مبتکران فاخر  14005865626 732

جهیز میراب تآشام  14009518798 733  6 تصفیه خانه آب  

م ش ابراهان توانا گستر ق 41009168742 734  5 نمک زدایی  

 5 تولید، انتقال و توزیع  شیک سازان گیل 10720265429 735

 6 تولید، انتقال و توزیع  ایده آل سازان فجر گلستان 14006755143 736

 6 تولید، انتقال و توزیع  نیرو گستر دیماس  10320592240 737

 5 تولید، انتقال و توزیع  کاووش طرح آیسا  10660163866 738

 3 تولید، انتقال و توزیع  مدیریت توسعه نو اندیش رستاک  10320728552 739



 3 تصفیه خانه آب  مدیریت توسعه نو اندیش رستاک  10320728552 740

 4 تولید، انتقال و توزیع  پارسین آب خراسان  10380370503 741

 5 تولید، انتقال و توزیع  کاسپین بنای هرم  14003886718 742

 5 تولید، انتقال و توزیع  مهاب صنعت پارس  1010243722 743

 5 تصفیه خانه آب  مهاب صنعت پارس  1010243722 744

 4 تولید، انتقال و توزیع  نیرو الکتریک سامان 10680040955 745

 6 تولید، انتقال و توزیع  بزم آرای رستاق  10980082958 746

 6 تولید، انتقال و توزیع  سپید صنعت پیشروبیدستان 14005034498 745

 5 تولید، انتقال و توزیع  سیال سازه پاسارگاد  14004703129 746

 6 انتقال و توزیع تولید،  آب راه سازان شیالن سبز  14006215371 747

 1 تولید، انتقال و توزیع  خدمات مهندسی مشانیر  10100930385 748

 2 تصفیه خانه آب  خدمات مهندسی مشانیر  10100930385 749

 4 نمک زدایی  خدمات مهندسی مشانیر  10100930385 750

 4 تولید، انتقال و توزیع  اطلس افروز شرق  10380359711 751

 4 نمک زدایی  آبنوس پاالیش  10103928308 752



 6 تصفیه خانه آب  سپنتا انرژی پارس  14006554441 753

 6 تولید، انتقال و توزیع  مهرسویی نمین  10240019051 754

 6 تولید، انتقال و توزیع  مهندسین مشاور آذر آب اندیش 10240065386 755

 1 تصفیه خانه آب  رعد آب جنوب  10101899926 756

 3 تولید، انتقال و توزیع  تهران بوستن  10100363818 757

 4 تصفیه خانه آب  بهره برداری تولید انتقال آب غدیر خوزستان 140052360617 758

 6 تولید، انتقال و توزیع  ارگ سازان هیرکانیا  10861692984 759

 6 تولید، انتقال و توزیع  نیرو آب بازی دراز  10660005636 760

 1 تولید، انتقال و توزیع  مهاب قدس 10103104361 761

 2 تصفیه خانه آب  مهاب قدس 10103104361 762

 3 نمک زدایی مهاب قدس 10103104361 763

 6 تولید، انتقال و توزیع  بهساز سازه افق  1086040482 764

 6 تولید، انتقال و توزیع  آذران شکوه کویر یزد  14008719173 765

 6 تولید، انتقال و توزیع  تعاونی فجر آبداران کاشمر  10380122514 766

 5 تولید، انتقال و توزیع  آبکاران جنوب میهن 10530487164 767



 4 تولید، انتقال و توزیع  قزل آب چی چست  14007489639 768

 6 تولید، انتقال و توزیع  ساز آب اندیش  1010281677 769

 6 تصفیه خانه آب  اندیش ساز آب  1010281677 770

 6 نمک زدایی ساز آب اندیش  1010281677 771

 6 تصفیه خانه آب  آب پردازان نو اندیش  14004657509 772

 6 نمک زدایی آب پردازان نو اندیش  14004657509 773

 3 تولید، انتقال و توزیع  طرح افرا 10260380458 774

 4 تصفیه خانه آب  توسعه خط لوله هامون  10103164962 775

 6 تصفیه خانه آب  کاووش طرح آیسا  10660163866 776

 6 تصفیه خانه آب  طراحان توسعه امن آسمان  14004733481 777

 6 تولید، انتقال و توزیع  آسمان خراش سورک  10760397318 778

 6 توزیع تولید، انتقال و  تعاونی خدمات آبرسانی پل آب نوین تربت جام  10380080722 779

 5 تولید، انتقال و توزیع  طراحان توسعه امن آسمان  14004733481 780

 2 نمک زدایی دلتا نیروی گامرون  10800113082 781

 4 تصفیه خانه آب  دلتا نیروی گامرون  10800113082 782



 4 تولید، انتقال و توزیع  دلتا نیروی گامرون  10800113082 783

 3 تولید، انتقال و توزیع  سازه وازیک  10760300990 784

 6 تولید، انتقال و توزیع  تدبیرفرازبند  10200382777 785

 6 تولید، انتقال و توزیع  کارزان صنعت آگرین  140109796022 786

 5 تولید، انتقال و توزیع  آریان سازه باختر  10220115560 787

 4 تولید، انتقال و توزیع  وهش اندیشان عمران آب ارومیه پژ 14007365547 788

 5 تولید، انتقال و توزیع  صبا پی ریز گلستان  14003886718 789

 5 تولید، انتقال و توزیع  هیدروسازه کرمانشاه  14005696894 780

 6 تولید، انتقال و توزیع  کارزان صنعت آگرین  140109796022 781

 6 توزیع تولید، انتقال و  خرم تجهیز غرب  10740067213 782

 6 نمک زدایی نواندیشان محیط پاک  10960036122 783

 4 تولید، انتقال و توزیع  وازیک سازه  10760300990 784

 5 تولید، انتقال و توزیع  باران سازان خراسان  10380375263 785

 6 تصفیه خانه آب  باران سازان خراسان  10380375263 786

 5 تولید، انتقال و توزیع  سهند سبز شیراز 10530260341 787

 4 تولید، انتقال و توزیع  گرانیت سازه مرکزی 10320113560 788



 6 تولید، انتقال و توزیع  طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز 10103189060 789

 5 تولید، انتقال و توزیع  فنی و مهندسی رویای امید کارمانیا 14004016651 790

 6 تولید، انتقال و توزیع  تجهیز میراب غرب آشام  14009518798 791

 6 تصفیه خانه آب  آشام تجهیز میراب غرب  14009518798 792

 3 تولید، انتقال و توزیع  سدر آب  10860011297 793

 6 تولید، انتقال و توزیع  مانا 14004742772 794

 6 تولید، انتقال و توزیع  طرح آب سیلک 14007961459 795

 5 تولید، انتقال و توزیع  آریا سازه بندر بوشهر  10960033489 796

 5 تولید، انتقال و توزیع  مهندسی کاوشگران انرژی گیلدا 10320799481 797

 5 تولید، انتقال و توزیع  حفران تاسیسات  10100303785 798

 6 تولید، انتقال و توزیع  توان پویش بیرجند  10360032370 799

 5 تولید، انتقال و توزیع  میراب قطره خراسان  10380501197 800

 6 تصفیه خانه آب  میراب قطره خراسان  10380501197 801

 6 تصفیه خانه آب  اقلیم سازه ماندگار  14004841972 802

 1 تولید، انتقال و توزیع  زرآب گستر فروغ 10102372884 803



 5 تولید، انتقال و توزیع  رادین پناه پارسه  14006509458 804

 5 تولید، انتقال و توزیع  اب کوثر امید اراک  10780092152 805

 4 تولید، انتقال و توزیع  آزما فناوران شهاب  10590029644 806

 6 تولید، انتقال و توزیع  سازند آب آریانا  14007602420 807

 4 انتقال و توزیع تولید،  آبنوس نیرو مکانیک زاگرس 14007735608 808

 6 تصفیه خانه آب  کیان دژ گنجینه  14006544466 809

 4 تولید، انتقال و توزیع  فرا زیست آب خاوران 10380463964 810

 6 تصفیه خانه آب  فرا زیست آب خاوران 10380463964 811

 6 تولید، انتقال و توزیع  صبح سبز جام  10380086008 812

 6 تولید، انتقال و توزیع  تعاونی آبران شهرستان رشتخوار 10380121697 813

 6 تولید، انتقال و توزیع  آذین آب کلهر  14000172500 814

 5 تولید، انتقال و توزیع  انبوه سازان در زیبای خراسان  14006413256 815

 4 نمک زدایی راهان آموت  آباد 10860451592 816

 5 تولید، انتقال و توزیع  شریان گستر شمال 10860458113 817

 6 تولید، انتقال و توزیع  تعاونی فجر کاشمر   10380122514 818

 4 تولید، انتقال و توزیع  کار کیان گستر  10200184037 819



 4 تولید، انتقال و توزیع  ویال بنا ساحل  103202973765 820

 3 تولید، انتقال و توزیع  بلداجی های سازه 101401746335 821

 3 تصفیه خانه آب  ساب نیرو  1002292528 822

 6 تولید، انتقال و توزیع  سیماتراز مشهد  10380665916 823

 5 تولید، انتقال و توزیع  ایستاسازان عمران نوین  10102034076 824

 4 تولید، انتقال و توزیع  مبین راه قزوین 10570010461 825

 6 تولید، انتقال و توزیع  طراحی و تولیدی تصفیه آب البرز 10103189060 826

 6 تصفیه خانه آب  توسعه صنایع تصفیه برج 14005000890 827

 6 تولید، انتقال و توزیع  آب راه سازان آرارات 14009177313 828

 6 تولید، انتقال و توزیع  کارگر پیمان میبد  14007035378 829

 4 تولید، انتقال و توزیع  بهین آب بران تکاب افشار  14007446809 830

 3 تولید، انتقال و توزیع  معیارکاران جنوب  1032009355 831

 5 تولید، انتقال و توزیع  پارس شعله دنا   10960000580 832

 6 تولید، انتقال و توزیع  دیبا سازه آیتک   14008945560 833

 6 تصفیه خانه آب  کیان گستر کار  10200184037 834



 5 تصفیه خانه آب  پیام آوران نانو فناوری فردانگر  10103302421 835

 5 نمک زدایی پیام آوران نانو فناوری فردانگر  10103302421 836

 6 تولید، انتقال و توزیع  ایلیا برج پایدار  14005618963 837

 5 انتقال و توزیع تولید،  پویان سازه بارثاوا  10380564028 838

 1 نمک زدایی راه و ساختمان سازه سازان 10101073600 839

 4 تولید، انتقال و توزیع  رشید مهر هرمزگان 10800025589 840

 5 تصفیه خانه آب  رشید مهر هرمزگان 10800025589 841

 5 تولید، انتقال و توزیع  کاوش مکانیزه فن آور 10102918458 842

 6 تولید، انتقال و توزیع  تسکا صنعت آراد 10320198770 843

 6 تصفیه خانه آب  بهبود فرایند آبفا  10320795167 844

 5 تصفیه خانه آب  آذرساختار تبریز  10200185777 845

 4 تولید، انتقال و توزیع  آذرساختار تبریز  10200185777 846

 6 توزیع تولید، انتقال و  فرایند کاو   10101610549 847

 6 تولید، انتقال و توزیع  آب اندیشان ترالن  14005357807 848



 6 نمک زدایی آریا سازه بندر 10960033489 849

 5 تولید، انتقال و توزیع  عمارت سازان هیرمند  10862070581 850

 6 تولید، انتقال و توزیع  آب سازه صدر مبین  14005098581 860

 5 تولید، انتقال و توزیع  گنجینه کیان دژ  14006544466 861

 6 تولید، انتقال و توزیع  چهارهزارو هفتصد مایا گستر دهقان 14004956112 862

 2 نمک زدایی شریف نادلنگه  10320187166 863

 6 تولید، انتقال و توزیع  ابنیه سازان ناودیس  10320782651 864

 5 تصفیه خانه آب  آزما فناوران شهاب  10590029644 865

 6 تولید، انتقال و توزیع  آب گستر آریا کشت گلستان  14007721141 866

 5 تولید، انتقال و توزیع  امیرگستر قره بالغ  10861921320 867

 6 تولید، انتقال و توزیع  گیرا سازان پارسه 14004642567 868

 6 توزیع تولید، انتقال و  مدیریت مصرف آب شرب متین ایرانیان  14006801217 869

 6 تولید، انتقال و توزیع  پارسیان مسکن کویر ابرکوه  10320530747 870

 


