
نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1

Ziya Oil and 

Gas  Pipeline 

Inspection

14005684294411513635841

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: سیل پلی یورتانی نام التین : شرح محصول 

Polyurethane Seal 

 اینچ از 56 الی 8این محصول در سایزهای 

جنس پلی یورتان مقاوم به سایش بوده که بر 

روی پیگ های تمیزکاری جهت سیل کردن و 

.تمیزکاری خط لوله نصب می گردد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

:  گاید پلی یورتانی  نام التین : شرح محصول 

Polyurethane Guide

 اینچ ، از 56 الی 8این محصول در سایزهای 

. جنس پلی یورتان مقاوم به سایش تولید میگردد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

نام - کاپ کونیکال پلی یورتانی : شرح محصول 

Polyurethane Conical Cup: التین 

 اینچ، جهت 56 الی 8این محصول در سایزهای 

سیل کردن و رانش پیگ های تمیزکاری و 

.هوشمند از مواد پلی یورتانی تولید میگردد

61

شهرک صنعتی -  اتوبان تهران قم35کیلومتر 

- بلوار نارنجستان- بلوار بهارستان- شمس آباد

5پالک - 14گلبرگ 

02156236141

 - 

02156231967

 -  

02156236949

فکس 

09128874649
info@zogpi

.com

www.zogpi

.com
1397/09/01

2

koosha 

turbocompres

sor sepahan

14004920263411485681364

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

البیرنت سیل، کمپرسور گاز : شرح محصول 

S IEMENS

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

آب بند مکانیکی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

البیرنت سیل، کمپرسور گاز : شرح محصول 

S IEMENS

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان ژورنال، کمپرسور گاز : شرح محصول 

زیمنس

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان، کمپرسور گاز زیمنس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شهرک صنعتی نجف آباد - نجف آباد- اصفهان

- خیابان شهریار جنوبی- بلوار امیرکبیر- 2

23پالک - 21فرعی 

8585166716: کد پستی

031-

42696202 , 

031-

42696201 , 

031-

42696200

031-

42696203
09134328992

kooshaturb

o@yahoo.co

m

www.koosh

aturbo.co

m

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

3

maharat 

sanat 

sepahan

10260663066411477433956

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شفت اسلیو و بوش اسلیو: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مکانیکال سیل،تراس بیرینگ : شرح محصول 

،ایمپلیر

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوسته ریخته گری پمپ  و : شرح محصول 

جورنال بیرینگ

: -شرح کارشناس 

34
 33کوچه شقایق  اصفهان،خیایان صمدیه لباف ،

19، پالک 

031-

33872401
09131134639

maharatsan

at.co@gmai

l.com

1397/09/01

4
KAROON EAMEN 

GHETEH
10860764069411334177558

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 P/F NATIONAL: شرح محصول 

SWIVE L  TYPE  P-400

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات پمپ گل : نام محصول: شرح محصول 

12-P-160

P-160-12 قطعه از پمپ گل 5ساخت 

1- Retainer (inner) connecting 

Rod

2- Crosshead Right Hand and 

Center

3- Sprocket 75T

4- Liner Crosshead

5- Retainer (outer) connecting 

Rod

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات پمپ گل : نام محصول: شرح محصول 

P-1400

P-1400 قطعه از پمپ گل 7ساخت 

08,29,26

اهواز، چهارشیر، بلوار پاسداران، ناحیه صنعتی 

2شماره یک، خیابان اول، واحد شماره 

6163914716: کد پستی

06134442816

-

06134430202

0613443020209161183935
info@eamen

gheteh.ir

www.eamen

gheteh.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

5

Tir o sotoon 

pars  

industrial 

company

10530324801411343573974

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسکلت فلزی ساختمانی فوالدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسکلت فلزی تجهیزات صنایع : شرح محصول 

نفت ، گاز و پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی ساخت و نصب سازه : شرح محصول 

فلزی با اتصاالت پیچ و مهره و یا جوش

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی ، ساخت و نصب سازه : شرح محصول 

فلزی با اتصاالت پیچ و مهره و یا جوش

: -شرح کارشناس 

61

- شهرک صنعتی بزرگ شیراز - شیراز- فارس

- خیابان کوشش شمالی - میدان کوشش 

701نبش خیابان 

071377314660713773146009171140462
info@tspar

s .ir

www.tspar

s .ir
1397/09/01

6
parssanatpar

and
10100971410411318464684

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو فشار ضعیف : نام محصول 

: -نام التین 

تابلو فشار ضعیف فیکس و : شرح محصول 

کشویی 

سازنده تابلو توزیع برق کشویی : شرح کارشناس 

و تابلو کنترل  (متوسط - ضعیف  )و معمولی 

RITTALمورد تایید است . وتابلو حفاظت.

--------------------

تابلو برق توزیع برق فشار ضعیف : نام محصول

ثابت طرح ایستاده و دیواری مرجع سازنده پارس 

صنعت پرند

, Electric panel: نام التین محصول

fixed low voltage 

distribution, design 

standing and wall mounted ,

producer PARS  SANAT  PARAND

تابلوهای ایستاده فشار ضعیف : شرح محصول 

طرح ثابت تولیدی این شرکت دارای تایپ تست 

 آمپر با جریان 800از دانشگاه تهران تا جریان 

 کیلو آمپر می باشد25اتصال کوتاه 

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو برق توزیع برق فشار ضعیف : نام محصول

کشویی طرح ایستاده مرجع سازنده پارس صنعت 

پرند

67

جاده قدیم ساوه،بعد از رباط: نشانی کارخانه  |  

خیابان نوآوران-کریم ، شهرک صنعتی پرند - 

8نوآور 

: تلفن کارخانه 

021-

56418312-

20 -

02156870244

021-

56418310-  

02189780816

09122179598
Info@pars-

sanat.com

www.Pars-

sanat.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

7
Sepahan 

Lifter
10861152741

4111-7368-

5395

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- ریچ استاکر - لیفتراک : نام محصول 

- ساید لودر - یدک کش - محصوالت انباری 

الحاقیه نصب شونده بر روی لیفتراک 

-Forklift Trucks , Heavy: نام التین 

Duty Forklift Trucks  , Rich 

Stacker , Waer House Trucks 

and Tow Tractor and side 

Loder

تولیدکننده انواع لیفتراک و یدک : شرح محصول 

در  (برقی ،گازی ،دیزلی و دوگانه سوز)کش 

تناژهای مختلف تحت لیسانس شرکت کالرک 

(Clark)  و انواع لیفتراک سنگین و ریچ استاکر

 CVS)از شرکت  (لیفتراک حمل کانتینر)

Ferrari)  ( ساید لیفت)ایتالیا و انواع ساید لودر

ایتالیا و  (BP)برقی ،دیزلی و گازی از شرکت 

انواع محصوالت انباری از قبیل پالت تراک های 

دستی و برقی ، استاکر ، ریچتراک و محصوالت 

سوئد و انواع  (BT)راهرو باریک از شرکت 

از شرکت  (EX)لیفتراک و تجهیزات ضد انفجار 

(MIAG)  آلمان و انواع یدک کش های سبک

و سنگین و تجهیزات فرودگاهی از شرکت 

(SCHOPF)  آلمان و انواع الحاقیه های

مختلف جهت نصب بر روی لیفتراک از جمله 

سایدشیفتر ،فورک پوزیشنر ،بشکه گیر ،عدل گیر 

.... ، رول گیر ، شاخک مخصوص حمل کویل و 

شهرک صنعتی مورچه: نشانی دفتر فروش  |  

 خورت، خیابان شیخ بهایی، خیابان بوعلی

،   ، تلفن473خیابان بوعلی سوم، پالک 

45642200-031

نشانی دفتر | 83331-14888و کد پستی   

شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان: فروش   

 ،شیخ بهایی، خیابان بوعلی ،خیابان بوعلی سوم

83331-14888  و کد پستی 473پالک     

031-45642200  و 031-45643001-4تلفن   

چهارباغ عباسی: نشانی دفتر مرکزی  |   -

تلفن - 33خیابان آمادگاه ، کوی سوره، پالک   

031-32222453و  32222944-031 :

نشانی کارخانه | 81449-15814و کد پستی   : 

 شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ

 ،بهایی، خیابان بوعلی ،خیابان بوعلی سوم

473پالک 

83331-14888و کد پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

32222944-

  و 031

32222453-

   و     031

 : فاکس

32220955-

 تلفن | 031

031: کارخانه  -

45643001-4

0913-

3171731   ,    

 0913-

1136374

sales@sepa

hanlifter.

com

www.sepah

anlifter.

com

1397/09/01

8
Asas  Sanat 

Pars
10530349727411168454785

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع میکسر های ثابت : شرح محصول 

(static mixers)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 )انواع برج های فرایندی : شرح محصول 

Towers & Columns)  متر و 8تا قطر 

. میلیمتر160ضخامت 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مخازن تحت فشار : شرح محصول 

(Pressure Vessels)  و 900تا کالس 

 میلیمتر200ضخامت 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تا  (Deaerator)انواع هوازدا : شرح محصول 

 میلیمتر120 متر و ضخامت 8قطر 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع کولر های هوایی: شرح محصول 

40,43,61

شهرک صنعتی بزرگ : نشانی کارخانه 

خیابان /خیابان صنعت جنوبی/میدان دوم/شیراز

7158177595: کد پستی  /101

: تلفن کارخانه 

37740740-

: فکس , 071

37740750-

071

071-

3774750
09171118092

info@asass

anatpars .c

om

www.asass

anatpars .

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

9
Pishgaman 

Astiak Sanat
10780124961411359876676

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر صنعتی آچاری کاربرد خطوط : نام محصول

لوله نفت و گاز مکانیزم قطع و وصل سماوری 

 نوع WCB گرید A216جنس فوالد کربنی 

 فشار in 4 قطر mm 229اتصال فلنجی طول 

20 bar مرجع عرضه کننده پیشگامان آستیاک 

صنعت

, Industrial valve: نام التین محصول

wrench, usage gas  and oil 

pipelines , switch mechanism 

stop cock, material carbon 

steel A216, grade WCB ,

connection type flange ,

length 229 mm, diameter 4 in ,

pressure 20 bar, distributor 

PISHGAMAN ASTIAK  SANAT

 150 اینچ کالس 4شیر سماوری : شرح محصول

فلنجی با عملگر آچاری

: -شرح کارشناس

----------

 جنس in 12شیر توپی گیربکسی : نام محصول

 نوع اتصال 150 کالس فشار A105فوالد 

فلنجی مرجع عرضه کننده پیشگامان آستیاک 

صنعت

, Ball valve: نام التین محصول

gearbox, 12 in, material 

شهرک صنعتی- اراک : نشانی کارخانه  |  

202خیابان  - 206خیابان - خیرآباد 

: تلفن کارخانه 

9 - 

33553697 - 

086

09188642265
info1@asti

ak.com

www.astia

k.com
1397/09/01

10

"research  

Mfg Gahar 

ceram"

10101499935411116355778

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 3-1زئولیت ماده کانی دانه بندی : نام محصول 

mm گونی کیلوگرمی نام تجارتی 

MOLECULAR SIEVE مرجع عرضه 

کننده تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر 

سرام

 Zeolite, mineral: نام التین 

material, granulation 1-3 mm ,

sack, kilogram, brand 

MOLECULAR  S IEVE ,

distributor GAHAR  CERAM 

RESEARCH AND MANUFACTURE

3A - 4A - 5A - 13x: شرح محصول 

 مورد A3-A4مولکوالرسیو : شرح کارشناس 

تایید است

نشانی انبار | 158751574: صندوق پستی  |  : 

منطقه کارگاهی زیبا- زیبا دشت - محمد شهر   

خیابان مطهری: نشانی دفتر فروش  |دشت   

نشانی | 1خیابان میرعماد کوچه دهم پالک   

خیابان مطهری خیابان میرعماد: دفتر مرکزی   

خیابان: نشانی محل کار  | 1کوچه دهم پالک   

1مطهری خیابان میرعماد کوچه دهم پالک   | 

67شیخ بهایی شمالی پالک : نشانی منزل   | 

زیبا دشت- محمد شهر : نشانی کارخانه   - 

کد پستی |منطقه کارگاهی زیبا دشت   : 

1587835417

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

0218850541

 تلفن | 8-19

026: کارخانه  -

36315819

0218875059709121165562

hashemnia@

gaharceram

.com

www.gahar

ceram.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

11
MAGHAREH 

SAZAN ARMAN
10320886248411443451491

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مقره آویزی و کششی جنس : نام محصول 

 طول kV 132کامپوزیتی سیلیکون رابر ولتاژ 

1600 mm 18 قطر mm FXBW-132-

120KN نام تجارتی مقره مرجع سازنده مقره 

سازان آرمان مرجع عرضه کننده مقره سازان 

آرمان

 Insulator, suspension: نام التین 

and tension, material 

silicon rubber composite ,

voltage 132 kV, length 1600 mm ,

diameter 18 mm, FXBW-132-

120KN, brand MAGHAREH ,

producer MAGHAREH SAZAN 

ARMAN, distributor MAGHAREH 

SAZAN ARMAN

 کیلوولت 63مقره کامپوزیتی : شرح محصول 

 کیلونیوتن120

: -شرح کارشناس 

مقره آویزی و کششی جنس : نام محصول 

 طول kV 230کامپوزیتی سیلیکون رابر ولتاژ 

2600 mm 18 قطر mm FXBW-230-

120KN نام تجارتی مقره مرجع سازنده مقره 

سازان آرمان مرجع عرضه کننده مقره سازان 

آرمان

 Insulator, suspension: نام التین 

باالتر- خیابان شریعتی: نشانی دفتر مرکزی  |  

نبش بن- کوچه صدیق- از دوراهی قلهک  

نشانی |  3واحد -1پالک- بست باب الحوائج  

 - جاده تهران45کیلومتر : کارخانه 

بعد از پلیس راه شریف آباد- (خاوران)گرمسار - 

انتهای - (علی آباد )شهرک صنعتی پایتخت  

رو به روی- انتهای بلوار بلوط- بلوار نخل  

کارخانه مقره سازان آرمان- 10نرگس 

info@arman

energy.com
1397/09/01

12

Mahniroo 

Industrial 

Company

10100873170411117891591

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ژنراتور: نام محصول 

generator: نام التین 

تنها تولید کننده ژنراتور در ایران : شرح محصول 

و بزرگترین تولید کننده در منطقه تحت لیسانس 

AVK آلمان 

: -شرح کارشناس 

نشانی دفتر | 165-11155: صندوق پستی  |  

خیابان طالقانی نبش ملک الشعرای: فروش   

نشانی | طبقه ششم 2بهار ساختمان تارا شماره   

خیابان طالقانی نبش ملک: دفتر مرکزی   

  طبقه2الشعرای بهار ساختمان تارا شماره 

  جاده15کیلومتر : نشانی کارخانه  |ششم 

خیابان زکریای)بوئین زهرا مجتمع صنعتی لیا   

1571715819: کد پستی  | (رازی

|   

88141033-

88141029 | 

 : فکس

88141031

8814103109121025726
info@mahni

roo.com

www.mahni

rooco.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

13
Saba Shimi 

Arya
10102685969411318863919

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ کولتار اپوکسی: نام محصول 

 COALTAR EPOXY: نام التین 

COATING

 SABA X3810رنگ : شرح محصول 

صباشیمی بر پایه رزین اپوکسی اصالح شده با 

کولتار و سخت کننده پلی آمین طراحی و فرموله 

از ویژگی های مهم این محصول می . شده است

توان به چسبندگی عالی، مقاومت در برابر 

رطوبت و همچنین سختی و انعطاف پذیری 

این ویژگی ها،  این رنگ را . مناسب اشاره نمود

برای پوشش و محافظت سازه های دریایی و 

تاسیسات در مجاورت محیط های مرطوب نظیر 

اسکله ها، کف و بدنه کشتی ها، تانکرهای آب، 

برجهای خنک کننده و خطوط لوله مناسب می 

استفاده از این محصول در محیط هایی که . سازد

در معرض حالل های آروماتیک و حالل های 

اکسیژن دار و نیز محیط هایی که در دماهای 

.  درجه قرار دارند توصیه نمی شود80باالی 

: -شرح کارشناس 

رنگ رویه کلرو کائوچو    : نام محصول 

 CHLORINATED: نام التین 

RUBBER  BASED TOPCOAT

 SABA T7110رنگ : شرح محصول 

صباشیمی بر پایه رزین کلروکائوچو فرموله شده 

 ، متری امام حسین60شور آباد، : نشانی انبار  |

، خیابان(یکم شمالی)خیابان معدن یکم   

 ،حسینی صباغ، خیابان کشاورز، خیابان آالله

خ شریعتی، خ: نشانی دفتر فروش  | 85پالک   

 ،ظفر، خ صبر، خ مطهری شمالی، خ خورشید

نشانی دفتر مرکزی |  1بن بست سعید، پالک   

 خ شریعتی، خ ظفر، خ صبر، خ مطهری :

1شمالی، خ خورشید، بن بست سعید، پالک    | 

  جاده قدیم قم12کیلومتر : نشانی کارخانه 

، میدان همت، خ2تهران، شهرک شکوهیه، فاز   

  و172، قطعه 2شهید کاظمی، انتهای فرعی 

173 KH  |  کد | 1913875541: کد پستی  

1913875541: پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

26400546 | 

 : تلفن کارخانه

025-

3344284-5 | 

 : فکس

22259699

2225969909122573920

industrial

@sabashimi

.com

www.sabas

himi.com
1397/09/01

14HANIF  AE IN10101745431
1885  1436  

4111

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

توربین بخار: نام محصول 

: -نام التین 

توربین بخار تک مرحله ای : شرح محصول 

کوچک از ظرفیت سی کیلووات تا دو مگاوات 

که در لیست محصوالتی که نفت کد دارند )

(وجود ندارد

: -شرح کارشناس 

شهرک صنعتی هشتگرد: نشانی انبار  | - 

نشانی |کارخانه ویرا تهران - خیابان دهم  

283پالک - خیابان دستگردی: محل کار  - 

نشانی کارخانه | 14 14 14واحد- طبقه چهارم  

خیابان دهم- شهرک صنعتی هشتگرد : - 

1968634816: کد پستی  |کارخانه ویرا تهران 

021: فکس  | -

88658187

021-

88658187
09122986586

ajafarzade

h@unipetro

l-int.com

www.hanif

turbo.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

15KIC14003214317411333631436

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گریز - کمپرسور تقویت فشار گاز: شرح محصول 

از مرکز

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 در کالسهای in 16شیرتوپی : شرح محصول 

پیچ و مهره ای -  تمام جوشی 150- 300- 600

(Split Body)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 در کالسهای in 18شیر توپی : شرح محصول 

پیچ و مهره ای -  تمام جوشی 150- 300- 600

(Split Body)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 در کالسهای in 20شیر توپی : شرح محصول 

پیچ و مهره ای -  تمام جوشی 150- 300- 600

(Split Body)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

22,75

18کیلومتر - تهران: نشانی دفتر فروش  |  

صنایع شهید- جنب گروه بهمن- بزرگراه فتح  

کالهدوز

021-

66283260,66

284116

021-

66284120
09125071938

kic@dio1.or

g
1397/09/01ندارد

16

radiator 

derakhshan 

jonoob

10860733313411196167995

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی از نوع پوسته و : شرح محصول 

لوله ،افتر کولر ،اویل کولر ،ایر کولر ،یوتیوب 

باندل 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع رادیاتور صنعتی مانند : شرح محصول 

 CAT3516 و موتور CAT3512رادیاتور موتور 

 MVM رادیاتور C7 .C15دریا  و موتور 

 وموتور جوش پرکینز و 3406 و 3408رادیاتور 

پمپ نشنال و رادیاتور آب اینگرسولرند و مبدل 

دراورکس ،ایر کولر کمپرسور هوا اویل کولر 

D399 ورادیاتور آلومینیوم بریزینگ و اویل کولر 

،افتر کولر و ایر کولر،پکیج خنک کننده هوا 

روغن و هوا

: -شرح کارشناس 

02

خیابان-2شهرک صنعتی شماره : نشانی انبار  |  

خیابان رضوی: نشانی دفتر مرکزی  | 7تالش   

شهرک صنعتی شماره: نشانی کارخانه  | 73پ   

6193783196: کد پستی  |  7خیابان تالش  2

 تلفن دفتر |

و76: مرکزی   

06132232978

 تلفن | 

 : کارخانه

06133739211

 : فکس | 

06132229884

0613222988409161115274
rdj.radin@

gmail.com

www.rdj.c

o.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

17

Industrial 

Nuts  & Bolts  

Engineering 

&Trading 

Company

10101426639411191859748

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 فوالدی UN8مهره شش گوش : نام محصول 

 mm 115 ارتفاع آچارخور mm 75ارتفاع 

 مرجع عرضه mm 3 قطر mm 3/175رزوه 

کننده مهندسی بازرگانی پیچ و مهره های 

صنعتی ایران

, Hexagonal nut, UN8: نام التین 

steel, height 75 mm ,

wrenching height 115 mm ,

thread 3.175 mm, diameter 3 mm ,

distributor INDUSTRIAL 

NUTS  & BOLTS  ENGINEERING & 

TRADING

1: شرح محصول 

محصوالت در زمینه استدبولت : شرح کارشناس 

  مورد m52تا m14و مهره فوالدی از سایز 

تایید است

خیابان بهشتی خیابان: نشانی دفتر فروش  |  

4 طبقه 29احمد قصیر کوچه ششم پالک  | 

خیابان بهشتی خیابان احمد: نشانی محل کار   

نشانی | 4 طبقه 29قصیر کوچه ششم پالک   

  جاده قوچان24مشهد کیلومتر : کارخانه 

  جاده شاندیز2نرسیده به پیچ ساغروان کیلومتر 

کد پستی |سایت صنایع تجهیزات نفت   : 

1514719719

|   

02188732196

 |   

02188731869

 : فکس | 

02188732472

0218873247209121211873
info@inbet

co.com

www.inbet

co.com
1397/09/01

18Arak Rail10861227787411313183895

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گریتینگ : نام محصول : شرح محصول 

Grating

گریتینگ در ابعاد و گام های مختلف با پوشش 

گالوانیزه گرم

ساخت با دو روش

تسمه در  (جوش مقاومتی)الکتروفورج .1

(یا تسمه در میلگرد)چهارپهلوی تابیده شده 

(تسمه در تسمه)پرسی .2

: -شرح کارشناس 

61

اراک: نشانی انبار  | 414: صندوق پستی  |  - 

خیابان- خیابان تالش - شهرک قطب صنعتی   

3توسعه  - 6همت   

شهرک قطب- اراک : نشانی دفتر فروش  |   

6خیابان همت - خیابان تالش - صنعتی   - 

3توسعه   

شهرک قطب- اراک : نشانی دفتر مرکزی  |   

6خیابان همت - خیابان تالش - صنعتی   - 

3توسعه   

شهرک قطب- اراک : نشانی محل کار  |   

6خیابان همت - خیابان تالش - صنعتی   - 

3توسعه   

3819955741: کد پستی  | 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

08634132704

 تلفن | 

 : کارخانه

08634132705

 : فکس | 

08634132703

0863413270309121220242
info@arakr

ail.com

www.arakr

ail.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

19
E lectronic 

spare part
10103410055411389341711

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Switch Input:  شرح محصول 

Module(S IM)For Typhoon Gas 

Turbine MOdel:SGT100-2S  And 

SGT  200,400

: -شرح کارشناس 

تهران خیابان آزادی: نشانی محل کار  |  

  طبقه138روبروی خیابان دکتر قریب پگالک 

خیابان آیت اهلل: نشانی کارخانه  | 19واحد  4  

  کوچه حسین کریمی پالک6سعیدی کیلومتر 

1311773547: کد پستی  | 10

|   

44865072 | 

 : فکس

02144865074

0214486507409125600928

mahdi_voso

oghi@yahoo

.com

www.elect

ronicsp.i

r

1397/09/01

20
petro tajhiz 

sepahan
10103728358411346986553

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر یکطرفه لوالیی: نام محصول 

Swing Check Valve: نام التین 

, Bolted Cover: شرح محصول 

Flanged Ends, Size: 20”, Class :

600

: -شرح کارشناس 

شیر یکطرفه لوالیی: نام محصول 

Swing Check Valve: نام التین 

, Bolted Cover: شرح محصول 

Flanged Ends, Size: 18”, Class :

600

: -شرح کارشناس 

شیر یکطرفه لوالیی: نام محصول 

Swing Check Valve: نام التین 

, Bolted Cover: شرح محصول 

Flanged Ends, Size: 16”, Class :

600

: -شرح کارشناس 

شیر یکطرفه لوالیی: نام محصول 

Swing Check Valve: نام التین 

, Bolted Cover: شرح محصول 

Flanged Ends, Size: 14”, Class :

600

: -شرح کارشناس 

شیر یکطرفه لوالیی: نام محصول 

75

 نشانی دفتر مرکزی و کارخانه |

: ،میدان2اصفهان،شهرک صنعتی نجف آباد  

7،پالک21پژوهش،خیابان شهریار جنوبی،فرعی 

 تلفن دفتر |

 مرکزی و

9:کارخانه -

42696220 -

031

info@ptsbr

and.com

www.ptsbr

and.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

21Petunia10101357996411113719536

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 45پودر جوشکاری پتولد بسته : نام محصول 

grکشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده پتونیا 

 Welding powder, Pet: نام التین 

weld, pack, 45 g, made in IRAN ,

distributor PETUNIA Co.

 45پودر جوشکاری پتولد بسته : شرح محصول 

gr

پودر کدولد  )محصوالت شامل : شرح کارشناس 

سیستم - کابل شو- میله ارت - حوضچه ارت-

.مورد تایید است (جوش احتراقی

--------------------

حوضچه ارت پالستیکی سایز : نام محصول 

255x255x215 mm کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده پتونیا

, Inspection pit, plastic: نام التین 

size 255x255x215 mm, made in 

IRAN, distributor PETUNIA Co.

حوضچه ارت پالستیکی سایز : شرح محصول 

255x255x215 mm

: -شرح کارشناس 

----------

حوضچه ارت کوچک بتونی سایز : نام محصول 

320x320x240 mm کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده پتونیا

 Inspection pit, concrete: نام التین 

78,65,70,67,7

6

نشانی انبار | 4834-15875: صندوق پستی  |  

 تهران، جاده خاوران ، بعد از پلیس راه شریف :

رک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابنھآباد ، ش  

4/2 ھسینا ، بلوار خیام ، تقاطع دوم ، کوچ  ، 

تهران: نشانی دفتر فروش  |  ١٠۵٣پالک  - 

خیابان- خیابان سرافراز- خیابان شهید بهشتی  

تهران: نشانی دفتر مرکزی  | 11پالک - دوم - 

خیابان- خیابان سرافراز- خیابان شهید بهشتی  

تهران: نشانی محل کار  | 11پالک - دوم - 

خیابان- خیابان سرافراز- خیابان شهید بهشتی  

تهران، جاده: نشانی کارخانه  | 11پالک - دوم  

رکھخاوران ، بعد از پلیس راه شریف آباد ، ش  

 ، صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، بلوار خیام

کد |  ١٠۵٣ ، پالک 4/2 ھتقاطع دوم ، کوچ  

35611-15868: پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

42019 

|43057000 - 

 تلفن |021

4:    کارخانه  -

36423973 - 

 : فکس | 021

88745214 - 

021

88745214-

021
09121096394

info@petun

iaco.com

www.petun

iaco.com
1397/09/01

22
Petro parat 

parand
10102410989411418535675

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 با پایه کلسیم ظرف 3گریس نمره : نام محصول 

 کشور سازنده ایران مرجع سازنده lb 10فلزی 

پترو پرند پارت مرجع عرضه کننده پترو پرند پارت

 Grease, grade 3 calcium: نام التین 

based, metal container, 10 lb ,

made in Iran, producer PETRO 

PARAND PART , distributor 

PETRO PARAND PART

استفاده در روانکاری : شرح محصول 

عمومی،دارای چسبندگی باال،مقاومت حرارتی 

.کمتر،مقاومت باال در برابر آب

: -شرح کارشناس 

 با پایه لیتیم ظرف 3گریس نمره : نام محصول 

 کشور سازنده ایران مرجع lb 2پالستیکی 

سازنده پترو پرند پارت مرجع عرضه کننده پترو 

پرند پارت

 Grease, grade 3 lithium: نام التین 

based, plastic container, 2 

lb, made in Iran, producer 

PETRO PARAND PART ,

distributor PETRO PARAND 

PART

گریس پایه لیتیم با تحمل : شرح محصول 

....حرارتی باال،ضد خوردگی،ضد اکسیداسیون و 

: -شرح کارشناس 

 –زرندیه  – جاده قدیم ساوه 70کیلومتر 

 –شهرک صنعتی مهدی پرندک  –پرندک 

.57 و 55قطعه –خیابان یاس شرقی 

0864528302009194365681

PX3@PETROL

UBRCANT .CO

M

www.petro

lubrican

t.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

23
pishro 

khorasan
10380198068411191894764

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عرضه کننده مهندسی - تابلو برق : نام محصول 

پیشروخراسان

, Electric panel: نام التین 

standing, voltage 400 v ,

current 630 A, protection 

degree 42 IP , model LV ,

distributor PISHRO 

KHORASAN ENGINEERING  CO.

تابلو برق -تابلو برق فشار ضعیف: شرح محصول 

-تابلو کنترل -فشار متوسط کمپکت و سنتی 

تابلو کشویی-تابلو اندازه گیری-تابلو حفاظت

: -شرح کارشناس 

 ( جاده قوچان 3کیلومتر  )مشهد بزرگراه آسیایی

روبروی بزرگراه  -119 و 117بین آزادی -

میثاق

09158141067

-

05136652488

-90

09151151745

pishro_kho

rasan@yaho

o.com

www.pishr

okhorasa

n.com

1397/09/01

24
Safat Energy 

Yazd
10840422139411367919194

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و بازسازی یاتاقان های : شرح محصول 

بابیتی

بابیت ریزی یاتاقان های فوق سنگین

یاتاقان تراست و ژژورنال

 72بازسازی یاتاقان توربین بخار ظرف مدت 

ساعت

یاتاقان فن

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت قطعات توربین بخار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات توربین و کمپرسور، : شرح محصول 

ساخت، قطعات اتاق احتراق و تجهیزات وابسته

ساخت قطعات و متعلقات سیستم کنترل توربین

ساخت قطعات و متعلقات گیربکس توربین

ساخت قطعات و متعلقات تجهیزات راه 

سوخت رسانی/روغنکاری/اندازی

: -شرح کارشناس 

58,16,20
یزد خیابان شهید مطهری مرکز فناوری اقبال 

A2واحد 
035372635610353726356009131521006

safatco11@

gmail.com

www.safat

co.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

25

Persian 

Tajhiz niroo 

engineering 

company

10102849247411364156311

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پایه های فلزی روشنایی: شرح محصول 

مجصوالت بر اساس جدول : شرح کارشناس 

.ارزیابی سازندگان پیوست می باشد

 ولتاژ SF6سکسیونر هوایی گازی : نام محصول 

24 KV 630 شدت جریان A مدل DB-GS 

 مرجع عرضه DONG BANGنام تجارتی 

کننده مهندسی پرشین تجهیز نیرو

 Load break switch, SF6: نام التین 

aerial gas , voltage 24 KV ,

current 630 A, model DB-GS ,

brand DONG  BANG , distributor 

Persian Tajhiz Niroo 

Engineering

 Gas insulated: - شرح محصول 

Disconnector Switch 

24KV/630/16 UP  TO 25KA ,TYPE  SF6

: -شرح کارشناس 

 SF6سکسیونر تابلویی گازی : نام محصول 

 SFG مدل A 630 شدت جریان KV 24ولتاژ 

 مرجع TENLEE GROUPنام تجارتی 

عرضه کننده مهندسی پرشین تجهیز نیرو

 Load break switch, SF6: نام التین 

gas  pole mount, voltage 24 KV ,

-باالتر از میدان ونک-خیابان ولیعصر-تهران

6واحد-13طبقه -برج نگار

021-

88108486

021-

88549794

0912-

1196210

info@persi

antajhiz .c

om

www.persi

antajhiz .

com

1397/09/01

26Timapolymer10102768690411131785417

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه الستیک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه الستیکی با ترکیب فلز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه الستیک ترکیبی با فلز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه گوپلینگ الستیک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پلی یورتان: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه الستیک وایپر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

 4تهران، خیابان میر عماد کوچه دوم پالک 

6طبقه دوم واحد 
0313222512609121466518

h.yazdanna

zari@gmail

.com

www.timap

olymer.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

27

Faraz Novin 

Andish 

Arvand

14004331178411496576973

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 SRPپمپ میله ای مکشی : نام محصول 

 35000صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ظرفیت 

lb جنس فوالدی مدل FN-635-75-295 

فاقد نام تجارتی کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده فراز نوین اندیش اروند

 Pump, SRP suction: نام التین 

stand, oil and gas  and 

petrochemical industry ,

capacity 35000 lb, material 

steel, model FN-635-75-295 ,

UNKNOWN BRAND, made in IRAN ,

distributor FARAZ NOVIN 

ANDISH ARVAND

مجموعه تلمبه میله ای مکشی : شرح محصول 

جهت فرازآوری چاههای نفت

: -شرح کارشناس 

تابلو کنترل هوشمند ایستگاه های : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی کشور FN-CU-55پمپاژ مدل 

سازنده ایران مرجع عرضه کننده فراز نوین 

اندیش اروند

, Control panel, smart: نام التین 

pumping stations , model FN-

CU-55, UNKNOWN BRAND, made in 

IRAN, distributor FARAZ 

NOVIN ANDISH ARVAND

29

اتوبان گلستان، کوی - اهواز: نشانی محل کار

 بهمن، دانشکده فنی و حرفه ای شهید 22

چمران، شرکت فراز

061-

33357500
0912220462

info@faraz

novin.com

www.faraz

novin.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

28

Niroo 

Mechanic 

Asia

10104101803

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کاربرد 1تیغه ثابت ردیف : نام محصول 

 نام SGT 600کمپرسور توربین گازی مدل 

تجارتی مهندسی نیرو مکانیک آسیا مرجع عرضه 

کننده مهندسی نیرو مکانیک آسیا

 Vane, row1, usage gas: نام التین 

turbine compressor, model 

SGT  600, brand MOHANDES I NIRO 

MECHANIC  ASIYA, distributor 

MOHANDES I NIRO MECHANIC 

ASIYA

ساخت و تامین قطعات انواع : شرح محصول 

توربین و کمپرسور در صنایع نیروگاهی نفت و 

پتروشیمی زمینه تولید قطعات خاص همانند 

پرههای توربین 

: -شرح کارشناس 

 کاربرد 1تیغه ثابت ردیف : نام محصول 

 نام SGT 600کمپرسور توربین گازی مدل 

تجارتی مهندسی نیرو مکانیک آسیا مرجع عرضه 

کننده مهندسی نیرو مکانیک آسیا

 Vane, row1, usage gas: نام التین 

turbine compressor, model 

SGT  600, brand MOHANDES I NIRO 

MECHANIC  ASIYA, distributor 

MOHANDES I NIRO MECHANIC 

ASIYA

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

29
adrian shimi 

arvand
10320574000411417456316

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید نوار چسب عایق سرد ضد : شرح محصول 

-نوار زیرین)خوردگی لوله های فوالدی و پرایمر

(پرایمر-نوار سرجوش-نوار روئین

نوارسرد دستی  - نوار سرجوش : شرح کارشناس 

نوار  )نوار زیرین دوالیه  - (نوار سفید  )رویی 

درصد( 19- 27)پرایمر  - (مشکی

40
نرسیده به چهارراه -خیابان مطهری-تهران

6واحد- 2طبقه - 181پالک - مفتح

021-

56231218

021-

56231219
09129356330

adrianshim

i@yahoo.co

m

www.adria

nshimi.co

m

1397/09/01

30

"Arad  

Energy 

Development 

F idar"

14004320120411478376459

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مواد شیمیایی از جمله گالیکول : شرح محصول 

های حفاری گل پایه آبی،  بایوسایدها، انواع ضد 

کف و آنتی فوم، اکسیژن زدا، رباینده سولفید 

هیدروژن، بیت لوب، انواع لوبریکانت های پایه 

گیاهی، پایپلکس، فومر، دترجنت، امولسیفایرهای 

 waxاولیه و ثانویه گل حفاری، ضد رسوی، 

remover، wax inhibitor

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بازدارنده خوردگی در چاه ها و : شرح محصول 

خطوط انتقال نفت و گاز پتروشیمی 

: -شرح کارشناس 

تهران، خیابان جردن، نبش خیابان طاهری،  

برج )  ساختمان مرکز تجارت ایران 216پالک 

1طبقه دوم واحد  (مشکی

021-

22655144
09153252286

info@aradd

evelopment

.com

araddeve

lopment.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

31
ATASHKADEH 

FOOLADRIZAN
10860663076411373543964

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و تعمییر همزن گل : شرح محصول 

حفاری و قطعات یدکی آن

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت ، تعمیر و بازسازی انواع : شرح محصول 

میکسر های گل و تامین قطعات یدکی مربوط به 

آنها از جمله چرخ دنده ها شافت و غیره

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پروانه ، شافت و سایر متعلقات : شرح محصول 

(Agitator)مربوط به  میکسر گل حفاری 

: -شرح کارشناس 

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Spacerساخت انواع : شرح محصول 

Spool بر مبنای  API 6A با ابعاد و شرایط  

 و Weld Neckفشاری مختلف به دو صورت 

Integrated

: -شرح کارشناس 

----------

01,09,10,30,7

5

سه راه خرمشهر بطرف جاده اندیمشک مقابل 

تقاطع اتوبان قدس

061-

33834444
09166405671

info@atash

kadeh-f.com

www.atash

kadeh-

f.com

1397/09/01

32

TARH 

MECHANIC  

GOSTAR  

SHIRAZ

10530229322411371661995

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کندانسورها: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

کولر هوایی، مبدل هوا خنک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سایلنسر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن تحت فشار و برجهای : شرح محصول 

فرایندی پاالیشگاهی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی پوسته و لوله: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی فرایندی، - (فلر)مشعل: شرح محصول 

حرارتی، مکانیکی و ساخت و نصب و راه اندازی 

65,43
خیابان - شهرک صنعتی بزرگ - شیراز 

708کوشش شمالی خیابان 
071377338330713773382709122852801

a.hajizade

h@pars-

tmg.com

www.pars-

tmg.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

33pooya energy10260659090411413784576

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مبدل حرارتی : نام محصول 

SHELL&TUBE مدل AES 10 فشار 

bar نام تجارتی PETRA PARS مرجع 

عرضه کننده پویا انرژی تنها ره آورد پارس

, Heat exchanger: نام التین 

SHELL&TUBE , model AES ,

pressure 10 bar, brand PETRA 

PARS , distributor POOYA 

ENERGY  TANHA RAH AVARD PARS

مبدل حرارتی پوسته لوله: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

نبش خیابان - خیابان شیخ کلینی- اصفهان

32پالک - عمار

8186949368: کد پستی

0313670093709132044730

pooyaenerg

y.co@gmail.

com

pooyaene

rgy.ir
1397/09/01

34
Pichsazan 

Aria Novin
14004609109411468988568

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انکر بولت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

واشر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مهره: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پیچ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

نرسیده به - خیابان کارگر جنوبی - تهران

- طبقه دوم - مجتمع شایان - میدان قزوین 

329واحد 

021-

55472016-

19

09128349112

pichsazana

ria@gmail.

com

www.psanc

o.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

35PARS  J AHD10780068817411313417774

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیز مذکور جهت سنجش : شرح محصول 

.میزان خوردگیبه کار گرفته می شود

: -شرح کارشناس 

 264GSترانسمیتر فشار مدل : نام محصول 

مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی 

صنعتی پارس جهد

, Transmitter, pressure: نام التین 

model 264GS , distributor 

PARS  J AHD INDUSTRIAL 

PRODUCTIVE  ENGINEERING  Co.

این مدل یک تجهیز اندازه : شرح محصول 

این تجهیز .  می باشد (گیج)گیری فشار با روش 

دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری تا 

 بار می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار 600

فشار ناگهانی و باالتر از رنج اندازه  )استاتیکی 

بار را داراست ، که این امر باعث 900تا  (گیری

عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می 

  امکان 264HSتفاوت این مدل با مدل . گردد

استفاده از سنسورهای با جنس سرامیک وجود 

.دارد

: -شرح کارشناس 

 264DRترانسمیتر فشار مدل : نام محصول 

مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی 

60
خیابان شیرازی - خیابان مالصدرا- تهران

12پالک - کوچه کاج- شمالی

021-

88601024-8

021-

88034555
09124160736

info@parsj

ahdco.com

www.parsj

ahd.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

36S imbaf10861487827411314667633

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کابل مخابراتی: نام محصول 

: نام التین 

TE LECOMMUNICATION CABLE

A2Y(st)2Y: شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

کابل برقی : نام محصول 

 POWER CABLE: نام التین 

NYY: شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

کابل ارمور دار: نام محصول 

power cable: نام التین 

NYRY: شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

کابل برقی: نام محصول 

: -نام التین 

NYY: شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

کابل: نام محصول 

POWER CABLE: نام التین 

NYY: شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

info@simba

f.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

37
ROSHD SANAT  

NIROO
10102939819411331374967

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ACژنراتور الکتریکی سه فاز : نام محصول 

 مرجع RSNG328C01 مدل kW 3280توان 

عرضه کننده رشد صنعت نیرو

 Electric generator, AC: نام التین 

three phase, power 3280 kW ,

model RSNG328C01 ,

distributor ROSHD SANAT 

NIROO Co.

 ACژنراتور الکتریکی سه فاز : شرح محصول 

 مرجع RSNG328C01 مدل kW 3280توان 

عرضه کننده رشد صنعت نیرو

: -شرح کارشناس 

 ACژنراتور الکتریکی سه فاز : نام محصول 

 مرجع RSNG338C01 مدل kW 3360توان 

عرضه کننده رشد صنعت نیرو

 Electric generator, AC: نام التین 

three phase, power 3360 kW ,

model RSNG338C01 ,

distributor ROSHD SANAT 

NIROO Co.

 ACژنراتور الکتریکی سه فاز : شرح محصول 

 مرجع RSNG338C01 مدل kW 3360توان 

عرضه کننده رشد صنعت نیرو

: -شرح کارشناس 

 ACژنراتور الکتریکی سه فاز : نام محصول 

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید 

دکتر بهشتی، خیابان شهید اکبری، برج سرو 

1205، واحد 12ساعی، طبقه 

021480009810214442489209362229419

Headoffice

@roshdsana

tniroo.com

www.roshd

sanatnir

oo.com

1397/09/01

38
machine ajza 

co
10260102617411175318685

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازه و اسکلت های فلزی :  شرح محصول 

سبک و سنگین

- سازه  ) 7-6-2ردیفهای : شرح کارشناس 

رد تایید است.مو (نوار نقاله- جرثقیل کانتینری

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت نوارنقاله و متعلقات: شرح محصول 

- سازه  ) 7-6-2ردیفهای : شرح کارشناس 

رد تایید است.مو (نوار نقاله- جرثقیل کانتینری

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت جرثقیل های کانتینربر: شرح محصول 

- سازه  ) 7-6-2ردیفهای : شرح کارشناس 

رد تایید است.مو (نوار نقاله- جرثقیل کانتینری

اصفهان شهرک صنعتی اشترجان خیابان 

170سیزدهم پالک 

031-

37608131-3
09131189604

info@machi

ne-ajza.com

www.machi

ne-

ajza.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

39
kavosh sanat 

toos
10380356343411188641378

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Centrifugal): شرح محصول 

integrally gear high speed 

Processing compressor 

according to API 617 (single 

stage & multistage

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Centrifugal): شرح محصول 

integrally gear high speed 

Instrument air compressor 

according to API 672 (single 

stage & multistage

: -شرح کارشناس 

پمپ سانتریفیوژ: نام محصول 

LMV 322 PUMP:  نام التین 

پمپ سانتریفیوژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

پمپ سانتریفیوژ: نام محصول 

LMV 331 PUMP:  نام التین 

پمپ سانتریفیوژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

پمپ سانتریفیوژ: نام محصول 

00

 بزرگراه آسیایی پارک علم و 12مشهد کیلومتر 

فناوری خراسان سایت شرکت کاوش صنعت 

توس

051354217010513542170609153522537
info@kstc .

ir

www.kstc.

ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

40

ahar 

powerstation 

 services

10380442109411191736841

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم کنترل رامیار، قابلیت : شرح محصول 

طراحی جهت کنترل توربین های گازی را دارا 

.می باشد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم کنترل توربین رامیار، : شرح محصول 

وظیفه حفاظت و کنترل توربین و توربوژنراتور ها 

را میتواند بر عهده گیرد و قابلیت پیاده سازی 

کلیه حفاظت های موجود به انظمام خواسته 

.های جدید را دارا می باشد

: -شرح کارشناس 

 بزرگراه مشهد 12کیلومتر -خراسان رضوی

-پارک علم و فناوری خراسان رضوی-قوچان

ساختمان آهار

0513542410009153589903
info@aharc

o.com

www.aharc

o.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

41
Tosee Honar 

Matin
10530336490411356867986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت سیستم های : شرح محصول 

مخصوص باالبر هیدرولیک از جمله جک های 

پالنجه و پیستونی تک مرحله نوع سه تکه ای و 

پاوربک و پاوریونیت مجهز به شیرهای سرعت 

متغیر

: -شرح کارشناس 

مخزن کامپوزیتی مکعبی: نام محصول 

: -نام التین 

مخزن کامپوزیتی پیش ساخته : شرح محصول 

پنلی جهت ذخیره سیال در هر حجمی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن آب و فوم آتش نشانی از : شرح محصول 

جنس استیل و کامپوزیت

: -شرح کارشناس 

القاگر قطعه جنس فوالدی کاربرد : نام محصول 

پمپ گریز از مرکز هیدرولیکی فشار باال مدل 

D-824مرجع عرضه کننده توسعه هنر متین 

 Inducer, part, material: نام التین 

steel, usage high pressure 

hydraulic centrifugalpump 

model D-824, distributor 

36,61,33,62

شیراز شهرک صنعتی بزرگ میدان الکترونیک 

خیابان ابزار دقیق انتهای خیابان  (میدان ششم)

سمت چپ،

07137735081

-83
0218977349609120136744

sales@mati

nfrp.com

www.matin

frp.com
1397/09/01

42

S ina control 

Engineering 

and 

Manufacturin

g Co

10530242285411169636993

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ونتوری تیوب: نام محصول 

Venturi Tube: نام التین 

ابزارهای اندازه گیری جریان : شرح محصول 

سیاالت

: -شرح کارشناس 

صفحه اریفیس: نام محصول 

Orifice Plate: نام التین 

ابزارهای اندازه گیری جریان : شرح محصول 

سیاالت و فشارشکن

: -شرح کارشناس 

فلونازل: نام محصول 

Flow Nozzle: نام التین 

ابزار اندازه گیری جریان سیاالت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

--------------------

تصفیه و خالص سازی و تولید گاز : نام محصول

هیدروژن

: -نام التین محصول

پکیج خالص سازی گازها به : شرح محصول 

PSAروش 

: -شرح کارشناس 

----------

41
، 5شیراز، خیابان فلسطین، کوچه شماره 

16، واحد 4ساختمان پارت، طبقه 

071-

32320162   

|   071-

32321055

071-

32320326
09174542227

a.sedigh@s

inacontrol

.com

www.sinac

ontrol.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

43
Royan 

Mobaddel
10260325115411176733686

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی هوا خنک : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل های حرارتی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

61

- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان 

پارک - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

شرکت رویان مبدل- فناوری شیخ بهایی 

031339320310313393203209131138158
info@rm-

co.com

www.rm-

co.com
1397/09/01

44
PLOMPIN 

SANAT
10820052755411181394119

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PS71پلمپ ثابت رمزدار مدل : نام محصول 

جنس زاماک کاربرد فرآورده های نفتی مرجع 

 cm 100عرضه کننده پلمپین صنعت طول سیم 

mm 1/5قطر سیم 

 Seal, fixed with: نام التین 

password, model PS 71 ,

material zamak, usage oil 

production, distributor 

POLOMPIEN SANAT , wire length 

100 cm, wire diameter 1.5 mm

پلمپ ثابت رمزدار مدل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

98
همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم خیابان 

دهم
021223735540212237355209121908321

info@plomp

in.com

www.plomp

in.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

45
Pars  Plastic 

Ind
10101323868411318181811

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 12 طول PE100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

m 16 فشار atm 225 قطر لوله mm مرجع 

سازنده صنایع پالستیک پارس کشور سازنده 

ایران مرجع عرضه کننده صنایع پالستیک پارس

 Pipe, PE100: نام التین 

polyethylene, length 12 m ,

pressure 16 atm, pipe 

diameter 225 mm, producer 

PARS  PLASTIC  INDUSTRY , made 

in IRAN, distributor PARS 

PLASTIC  INDUSTRY

لوله پلی اتیلن گاز رسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 12 طول PE100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

m 16 فشار atm 125 قطر لوله mm مرجع 

سازنده صنایع پالستیک پارس کشور سازنده 

ایران مرجع عرضه کننده صنایع پالستیک پارس

 Pipe, PE100: نام التین 

polyethylene, length 12 m ,

pressure 16 atm, pipe 

diameter 125 mm, producer 

PARS  PLASTIC  INDUSTRY , made 

in IRAN, distributor PARS 

PLASTIC  INDUSTRY

لوله پلی اتیلن گاز رسانی: شرح محصول 

04
تهران میدان هفت تیر خیابان کریمخان زند 

9 طبقه 46نبش خیابان عارف ادیب پالک 
021887535350218884411009121148146

pras_plast

ic_ ind@yah

oo.com

parsplas

ticind.co

m

1397/09/01

46
pillevaran 

Mfg Co
10380210548411191857751

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیزر لیفت جهت بلند کردن : شرح محصول 

قطعات مورد سنگین برای جاهایی که امکان 

استفاده از جر ثقیل  از باال امکان پذیر نیست  با 

هیدرولیک کار می کند که این نمونه ثابت می 

باشد اما

با توجه به اینکه این شرکت ماشین ساز و پرس 

های هیدرولیک می سازد امکان ساخت سیزر 

مذکور در سایز ها وتناژ های مختلف  بصورت 

ثابت و سیار بهمراه تجهیزات برقی مورنیاز برای 

کار را دارد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

با این :دستگاه جوش دوار: شرح محصول 

دستگاه در حین مونتاژ تیغه های استاتور موتور 

پمپ که تحت فشار باال است می توان بطور 

یکنوخت با چرخش قطعه جوشکاری کرد که 

سرعت چرخش فطعه در دستگاه پرس قابل 

تنظیم می باشد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه تست فشار با امکان : شرح محصول 

36,64,60

 جاده 18مشهد کیلومتر -خراسان رضوی 

اسیایی مشهد قوچان بعد از شهرک صنعتی 

حاشیه جاده )توس نبش کوی صنعت 

(اسیاییمشهد قوچان

051-

35420806 

35420810الی 

0098-51-

3540723
09155098916

info@pille

varan.com

www.pille

varan.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

47
J ahan Tosee 

Pars  sanat
10530189245411167973875

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن ذخیره اتمسفریک سقف : شرح محصول 

 (استنلس استیل/کربن استیل)ثابت 

این محصوالت جهت ذخیره سازی مواد نفتی در 

صنایع مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی 

.کاربرد دارد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تاورهای استنلس استیل و کربن : شرح محصول 

استیل 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن تحت فشار با حداکثر : شرح محصول 

(کربن استیل و استنلس استیل) بار 100فشار 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن ذخیره با سقف شناور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

، کوچه (فرهنگ شهر)شیراز، بلوار شهید رجایی 

1، ساختمان آپادانا، واحد 25
0713632490409171184085

Parvizi.a@

JTP .ir

www.jtp.i

r
1397/09/01

48
aria 

rockwool Co
10260525044411357736834

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عایق پتویی پشم سنگ دانسیته : نام محصول 

120 kg\m^3 120 سایز متری با عرض 

cm 60 ضخامت mm بسته پالستیکی مرجع 

عرضه کننده پشم سنگ سرباره آریا

, Insulation, blanket: نام التین 

rockwool, density 120 kg\m 3̂ ,

size metric with 120 cm 

width, thickness  60 mm ,

plastic pack, distributor 

PASHME  SANGE  SARBAREH ARIA

عایق پشم سنگ پتویی دانسیته : شرح محصول 

120Kg/m3 60 و ضخامتmm در ابعاد 

مختلف

: -شرح کارشناس 

عایق پتویی پشم سنگ دانسیته : نام محصول 

120 kg\m^3 120 سایز متری با عرض 

cm 40 ضخامت mm بسته پالستیکی مرجع 

عرضه کننده پشم سنگ سرباره آریا

, Insulation, blanket: نام التین 

rockwool, density 120 kg\m 3̂ ,

size metric with 120 cm 

width, thickness  40 mm ,

plastic pack, distributor 

PASHME  SANGE  SARBAREH ARIA

عایق پشم سنگ پتویی دانسیته : شرح محصول 

85,80,78
-شهرک صنعتی علویجه-علویجه-اصفهان

4خیابان تالش-خیابان نهم
0313221676809127200105

info@ariar

ockwool.ir

www.ariar

ockwool.i

r

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

49supra14005673474411519184375

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ژل پاک کننده دست چربی زدا : نام محصول 

 نام تجارتی ساپرا کیمیا g 550قوطی پالستیکی 

ایده مرجع عرضه کننده ساپرا کیمیا ایده

 Cleaning gel, hand: نام التین 

grease remover, plastic 

container, 550 g, brand SUPRA 

KIMIA IDE E  CO., distributor 

SUPRA KIMIA IDE E  CO.

ژل پاک کننده سیاهی و چربی : شرح محصول 

بدون نیاز به آب و دارای مجوز وزارت بهداشت

: -شرح کارشناس 

89
خ - میدان کاظمی- خ شاه نظری- میدان مادر

5واحد - 16پالک - کوشا
222729222640027809122040516

info@supra

firma.com

www.supra

firma.com
1397/09/01

50
MOHAREK  

SAZAN DENA
14006907791411576913954

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوزیشنر ولوهای مورد استفاده : شرح محصول 

در شیرهای کنترلی در صنعت نفت و گاز و 

پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سلونوئید ولو یا سیرهای برقی : شرح محصول 

مورد استفاده در صنایع نفت و گاز پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

75
 جاده دماوند پارک فناوری پردیس 20کیلومتر 

 طبقه همکف132 پالک 13نوآوری 
021762509540217625095809125170065

info@denac

ompany.com

www.denac

ompany.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

51
VANDA ARIO 

ENERGY
10320650586411389563558

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بوش بی متال موتور لکوموتیو : نام محصول 

آلستوم مرجع عرضه کننده مهندسی آریو انرژی 

وندا

, Bushing, bi metal: نام التین 

alstom locomotive engine ,

distributor MOHANSDES I 

ARIO ENERGY  VANDA

 Tri Metal Bearing: شرح محصول 

for Diesel Engine ,

Compressor and Turbines,

Tri Material Parts

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

, Skin Thermocouple: شرح محصول 

Knife Edge, up to 20 mm Probe 

diameter, F lexible, SS 310 ,

SS 316, SS 304, Inconel 600 , ...

Sheath Material

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Parts For Rotary: شرح محصول 

Equipment in Oil, Gas  and 

Refinery industries

تهران، پونک، بلوار همیال، خ چهارباغ، خ 

1469677731 کدپستی 5، واحد 5چهارم، پ 
0214448519409126991066

info@arioe

nergy.com

www.arioe

nergy.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

52
tazarv afzar 

co
10101745505411339555617

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 قطعه مدل DSPماژول : نام محصول 

TSV4/8/30 کاربرد رایانه مرجع سازنده 

مهندسی تذرو افزار مرجع عرضه کننده مهندسی 

تذرو افزار

 DSP module, part: نام التین 

model TSV4/8/30, usage 

computer, producer TAZARV 

AFZAR  ENGINEERING ,

distributor TAZARV AFZAR 

ENGINEERING

کامپیوتر  )سیستم تلفن گویا : شرح محصول 

-  ، اطالع رسانی گویا IVRشامل  (تلفنی

 ، اپراتور اتوماتیک و Q&Aپرسش و پاسخ 

صندوق صوتی 

جهت محصوالت سیستم ضبط : شرح کارشناس 

 و سیستم HCLS 3000مکالمات حرفه ای 

. تایید شدIVRاطالع رسانی گویا 

 مستند DVDبسته نرم افزار : نام محصول 

 بسته سلفونی HCLS3000سازی صوتی مدل 

 عددی مرجع عرضه کننده مهندسی تذرو افزار1

, Software pack, DVD: نام التین 

audio documentation, model 

HCLS 3000, 1 piece in a 

cellophane pack ,

distributor TAZARV AFZAR 

صرافهای - سرو غربی - سعادت آباد - تهران 

پالک یک- نبش هفده شرقی - شمالی 

02123033000

-

02123033158

02123033109

09122721989

-

09121124829

info@tazar

v.com

www.tazar

v.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

53

Mapna 

Turbine 

Engineering 

and 

Manufacturin

g Co TUGA

10101949043
4111-1119-

6678

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کمپرسور فرایندی: نام محصول 

Centrifugal Compressor: نام التین 

کمپرسور فرایندی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

MGT30توربین گازی : نام محصول 

Gas Turbine-MGT30: نام التین 

MGT30توربین گازی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

V94.2توربین گازی : نام محصول 

Gas Turbine-V94.2: نام التین 

V94.2توربین گازی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

ETYPEتوربین بخار مدل : نام محصول 

Steam Turbine (MST50): نام التین 

ETYPEتوربین بخار مدل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

--------------------

 MGT-40توربین گازی مدل : نام محصول 

 )مرجع سازنده مهندسی و ساخت توربین مپنا 

مرجع عرضه کننده مهندسی و ساخت  (توگا 

MW 42ظرفیت  (توگا  )توربین مپنا 

 Gas turbine, model: نام التین 

MGT-40, producer MAPNA 

TURBINE  ENGINEERING & 

MANUFACTURING 

20

bahmani.ma

jid@mapnat

urbin.com   

sherafati.

alireza@ma

pnaturbine

.com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

54
Arangshimi 

Ghazvin
10861420331411117933199

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ پلی یورتان : نام محصول 

polyurethane: نام التین 

چند منظوره در فام های : شرح محصول 

گوناگون

: -شرح کارشناس 

رنگ پلی اورتان چند منظوره : نام محصول 

 فاقد بسته بندی کیلوگرمی PUA_RFرفلکس 

نام تجارتی آرنگ شیمی قزوین مرجع عرضه 

کننده آرنگ شیمی قزوین

 Multi purpose: نام التین 

polyurethane Paint, reflex ,

PUA_RF , unpacked, kilogram ,

brand ARANG  SHIMI QAZVIN ,

distributor ARANG  SHIMI 

QAZVIN

رنگ پلی یورتان رفلکس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

رنگ پلی اورتان چند منظوره مایع : نام محصول 

PU فاقد بسته بندی کیلوگرمی نام تجارتی 

آرنگ شیمی قزوین مرجع عرضه کننده آرنگ 

شیمی قزوین

 Multi purpose: نام التین 

polyurethane Paint, liquid ,

PU, unpacked, kilogram, brand 

ARANG  SHIMI QAZVIN ,

تهران، بلوار: نشانی دفتر مرکزی  |  

  خیابان3آفریقا،خیابان طاهری خیابان ایثار

3 واحد30اطهر پالک 

02126309145:تلفن

02126309136

کد پستی | 02126309122:فکس  : 

1966864334

 : فکس |

02833454473

 : فکس | 

02126309122

02126309122

09123219067 

 

09121541776

info@arang

shimi.com   

S .eskandar

i@arangshi

mi.com   

arangshimi

@gmail.com

www.arang

shimi.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

55

E LECTRONIC  

INDUSTRY  

AMVAJ  E  ABI

10530255829411168689748

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 E.S.D & G P.L.C: شرح محصول 

"MOORE " TYPE :PROSAFE  -PLC 

QUADLOG  SUPPLIER :MOORE 

CO.YOKOGAWA OR  S IEMENS  (CDM 

48V) CRITICAL  DISCRETE 

MODULE

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ANALOG INPUT: شرح محصول 

CARD 8 CHANEL  4-20MA HART

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 WIDE POWER-2: شرح محصول 

CONTROLLER  CARRIER

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CARD ALIP-01 10: شرح محصول 

FOR  110V UPS

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

- خیابان ارین- بلوار دکتر حسابی- شیراز

پارک علم و فناوری فارس- خیابان فناوری
071362437270713624196309173096191

moayedi53@

yahoo.com

WWW.AMVAJ

E -ABI.IR
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

56

Saman 

Industrial 

Systems  co

10862090810411334343168

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

Pig Signaller: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Silencer: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Pig Receiver: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Pig Launcher: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

By Pass Odorizer: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Injection Odorizer: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

61,29,60
قزوین شهرک صنعتی لیا خیابان هنر نبش 

اشتغال

02833454663

-4
09121819683

info@saman

co.org

www.saman

co.org
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

57omid paha10320099394411356831694

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کفش ایمنی ساق کوتاه جنس : نام محصول 

 10 مدل لیان کارتن 45-39چرم طبیعی سایز 

 OMID PAHAجعبه ای نام تجارتی 

SHOE SAFETY SHOE O.P.S مرجع 

عرضه کننده امید پاها

 Safety shoes, ankle: نام التین 

high, material natural 

leather, size 39-45, model 

Lian, 10 boxes  in a carton ,

brand OMID PAHA SHOE  SAFETY 

SHOE  O.P .S , distributor OMID 

PAHA CO.

کفش ایمنی ساق کوتاه جنس : شرح محصول 

 10 مدل لیان کارتن 45-39چرم طبیعی سایز 

 OMID PAHAجعبه ای نام تجارتی 

SHOE SAFETY SHOE O.P.S مرجع 

عرضه کننده امید پاها

: -شرح کارشناس 

کفش ایمنی ساق بلند جنس چرم : نام محصول 

 10 مدل زاگرس کارتن 45-39طبیعی سایز 

 OMID PAHAجعبه ای نام تجارتی 

SHOE SAFETY SHOE O.P.S مرجع 

عرضه کننده امید پاها

, Safety shoes, long: نام التین 

material natural leather ,

95
 خیابان 2بوشهر شهرک صنعتی بوشهر 

دوازدهم شرکت تولیدی کفش امید پاها
077334506190773345062009122005084

omid.paha@

gmail.com

www.omidp

aha.ir
1397/09/01

58

ARMAGHAN 

TE JARAT  

KAREN

10260448035411173517716

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آب بند مکانیکی پمپ جنس : نام محصول 

 مرجع عرضه mm 300استیل و پلیمر سایز 

کننده ارمغان تجارت کارن

, Mechanical seal, pump: نام التین 

material steel and polymer ,

size 300 mm, distributor 

ARMAGHAN TE JARAT  KAREN

آب بند مکانیکی پمپ سانتریفیوژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

آب بند مکانیکی پمپ جنس : نام محصول 

 مرجع عرضه mm 300استیل و پلیمر سایز 

کننده ارمغان تجارت کارن

, Mechanical seal, pump: نام التین 

material steel and polymer ,

size 300 mm, distributor 

ARMAGHAN TE JARAT  KAREN

آب بند مکانیکی پمپ سانتریفیوژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

آب بند مکانیکی پمپ جنس : نام محصول 

 مرجع عرضه mm 300استیل و پلیمر سایز 

کننده ارمغان تجارت کارن

, Mechanical seal, pump: نام التین 

material steel and polymer ,

size 300 mm, distributor 

ARMAGHAN TE JARAT  KAREN

اصفهان خیابان باهنر: نشانی دفتر مرکزی  |  

5 واحد 2 مجتمع رجا طبقه 39نبش کوچه   | 

اصفهان خیابان باهنر نبش: نشانی محل کار   

کد | 5 واحد 2 مجتمع رجا طبقه 39کوچه   

8138754956: پستی 

|   

03133463024

 : فکس | 

03133463023

0313346302309131263717
info@atkar

en.com

www.atkar

en.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

59

Behsazan 

Bazou 

Industrial 

Group

10260404772411173938914

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بازوی بارگیری از پایین  مدل : نام محصول 

BH.851.AF

Bottom Loading Arm: نام التین 

   BH.851.AFبازوی بارگیری : شرح محصول 

یکی از بازوهای بارگیری بااهمیت می باشد که  

محدوده کاربری وسیع  و راحتی استفاده از 

شکل خاص . مشخصه های این بازو می باشد 

این نوع بازو امکان قرار گیری آن در فضای کم 

و در کنار سکو های  بارگیری را فراهم کرده 

اتصال  بازو به تانکر ها توسط  کوپلینگ . است 

API انجام می گیرد   .

بازو بارگیری مورد تایید است: شرح کارشناس 

شهرک صنعتی امیرکبیر: نشانی دفتر مرکزی  |  

خیابان- خیابان کار آفرینان - بلوار عطاالملک   

نشانی محل کار | 5پالک - کار و کارگر   : 

 شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان فارابی

8333116695: کد پستی  | 616پالک 

 تلفن دفتر |

031: مرکزی  -

33878881-2 

 تلفن کارخانه |

: 031-

45643591-4 

031: فکس  | -

45643595

031-

45643595
09131189066

Sales@bhc .

ir

https ://ww

w.bhc.ir
1397/09/01

60

Tehran J avan 

Consulting 

Engineers  

and Managers

10100952580411111663937

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن فشار پایین مدل : نام محصول 

PRESSURE VESSEL مرجع عرضه 

کننده مهندسین مشاور تهران جوان

, Tank, low pressure: نام التین 

model PRESSURE  VESSE L ,

distributor TEHRAN J AVAN 

CONSULTING  ENGINEERS

: انواع مخازن تحت فشار شامل: شرح محصول 

LP Flare KOD, MP Flare KOD و 

HP  F lare KOD

"آقای مرادی لطفا: شرح کارشناس 

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه تفکیککننده و نمک : شرح محصول 

(Desalter)زدا

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

، که جهت تصفیه APIدستگاه : شرح محصول 

پساب نفتی و تصفیه ی آبروغنی کاربرد دارد و 

یک دستگاه تصفیه ی مکانیکی محسوب می 

.شود

: -شرح کارشناس 

43

بزرگراه آفریقا، خیابان: نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی کارخانه |، طبقه اول 11ستاری، پالک   : 

 تهران، بعد از شهریار، شهرک صنعتی

125صفادشت، خیابان هشتم غربی، پالک   | 

1968865613: کد پستی 

|   021-

88878301-5 

021: فکس  | -

88881965

8878751109123265733

e.ashrafi@

tehranjava

n.com

www.tehra

njavan.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

61
PERS IAN GULF  

PETRO ENERGY
10102204626411137717167

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزات -تجهیزات پاالیشگاهی: شرح محصول 

گاز-پاالیشگاهی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزات -مخازن و سازه فلزی: شرح محصول 

جانبی مخزن

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن -مخازن و سازه فلزی: شرح محصول 

تحت فشار

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی -تجهیزات ایستگاه: شرح محصول 

صنعتی-تاسیسات نفت و گاز

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- آتش نشانی و ایمنی: شرح محصول 

Deluge Valve -سایز چهار اینچ

: -شرح کارشناس 

41,61,43,96

خیابان شهید-تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

پالک-کوچه حکیمی-خیابان پاکستان-بهشتی  

20- کیلومتر- قم : نشانی کارخانه  | 5و3واحد   

شهرک صنعتی- جاده قدیم تهران  15  

خیابان- بلوار بروجردی  - 2فاز - شکوهیه قم   

889پالک - نبش کالهدوز نهم - کالهدوز 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88513495-6 

 تلفن کارخانه |

: 33342708

09123409300
Info@GPECO

.com

www.gpeco

.com
1397/09/01

62
plasmatech 

sepahan
10102738722411173791554

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بادی: نام محصول 

body: نام التین 

ساخت  و پوشش دهی بادی : شرح محصول 

شیرآالت سرچاهی 

: -شرح کارشناس 

سیت: نام محصول 

seat: نام التین 

ساخت و پوشش دهی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

elbow: نام محصول 

: -نام التین 

 شیرآالت elbowساخت : شرح محصول 

سرچاهی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ها عموما در نقطه ارفیس: شرح محصول 

مشخصی از خط لوله در میان دو فالنچ محصور 

کننده قرار گرفته که باعث محدودیت در روند 

جریان می شوند و افزایش سرعت جریان سیال 

ای  که در آن اتصال پیدا کرده اند در آن منطقه

.می شود

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بلوار دانشگاه صنعتی: نشانی دفتر مرکزی  |  

ساختمان-شهرک علمی و تحقیقاتی - اصفهان  

نشانی کارخانه | 232واحد- 1فن آفرینی   : 

فاز سوم انهای-شهرک صنعتی مورچه خورت   

کد پستی | 444خیابان بوعلی دوم شماره   : 

8415683111

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

33932057-

 تلفن |031

 : کارخانه

45644461-

 : فکس | 031

45644462-

031

45644462-

031
09133074597

sales@plas

matech.ir

www.plasm

atech.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

63
Nikan 

Petrotech
1032075110810320751108

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 اینچ و 48شیر دروازه ای تا سایز : شرح محصول 

300 و 150کالس 

 و 600 اینچ و کالس 36شیر دروازه ای تا سایز 

900

1500 اینچ و کالس 30شیر دروازه ای تا سایز 

2500 اینچ و کالس 24شیر دروازه ای تا سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

شیر توپی دو تکه و سه تکه : شرح محصول 

 و 300 و 150 اینچ و کالس 42فلنجی تا سایز 

600 

 36شیر توپی دو تکه و سه تکه فلنجی تا سایز 

 1500 و 900اینچ و کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 اینچ و 48شیر یکطرفه تا سایز : شرح محصول 

600 ، 300 ، 150کالس 

900 اینچ و کالس 36شیر یکطرفه تا سایز 

1500 اینچ و کالس 30شیر یکطرفه تا سایز 

75
تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد، پالک 

 واحد5
229121272291212809143151253

P .Allahdad

@nikanpt.i

r

www.nikan

pt.ir
1397/12/25

64

Multi 

purpose 

cooperative 

knowledge 

base etemad 

yazd co

10861628287411315845585

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 SG2سیم جوش میگ ومگ: شرح محصول 

اعتماد CO2  با نام تجاری اسیم 1.2و1؛0.8.قطر

 کیلویی15درقرقره های 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود با نرخ جایگزینی زیاد  : شرح محصول 

E7024نام تجاری اعتماد در 5و4، ٣.2۵،2.۵قطر 

کیلویی10و 5کارتنهای

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود قلیایی : شرح محصول 

E7018با نام تجاری الکترود 5و4؛3.25؛2.5قطر

کیلویی8 و10اعتماددر قوطیهای 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود قلیایی  کم : شرح محصول 

با نام 5و4؛3.25؛2.5 قطرE7018-1هیدروژن

64

بیست وچهار -شهرک صنعتی خضرآباد-یزد

شرکت تعاونی -فرعی اول -متری سیزدهم 

اعتماد یزد

03537272674

-5
0353727226409131515864

electrodet

emad2775@gm

ail.com

www.etema

delectro

de.com

1399/08/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

65

Parsulfite 

Chemical 

Company

10101188468411314697998

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

% 97/5سدیم متابی سولفیت : نام محصول 

 مرجع سازنده kg 25غذایی کیسه پلی اتیلنی 

شیمیایی پارس سولفیت مرجع عرضه کننده 

شیمیایی پارس سولفیت

, Sodium metabisulfite: نام التین 

97.5% food, polyethylene bag ,

25 kg, producer PARSULFIT ,

distributor PARSULFIT

متابی سولفیت سدیم گرید : شرح محصول 

-گاز-غذایی مورد استفاده در صنایع نفت 

به روش )پاالیش و پتروشیمی ،صنعت تصفیه آب

،صنعت برق،صنایع غذایی،مجتمع (اسمزمعکوس

های فوالدوآهن و مس ،داروسازی،نساجی 

کیسه ها نیز .می باشد....،الستیک سازی و 

کیلوگرمی 20باتوجه به قانون حمایت از کارگر 

.شده است

: -شرح کارشناس 

----------

صنعتی % 96سدیم متابی سولفیت : نام محصول 

 مرجع سازنده شیمیایی kg 25کیسه پلی اتیلنی 

پارس سولفیت مرجع عرضه کننده شیمیایی 

پارس سولفیت

, Sodium metabisulfite: نام التین 

96% industrial, polyethylene 

bag, 25 kg, producer 

89

خ شهید -خ سیدجمال الدین اسدآبادی-تهران

طبقه چهارم 10پالک15/1خ -(مستوفی)اکبری

7واحد 

021881035420218870515809018390524
info@parsu

lfite.ir

www.parsu

lfite.ir
1399/08/10

66Soormeh10100068642411317336645

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ اپوکسی پلی آمید جامد باال : نام محصول 

MIO فام طوسی کد رنگ EP1208 25 حلب 

kg نام تجارتی سورمه مرجع عرضه کننده رنگ 

سورمه

, Polyamide epoxy paint: نام التین 

high build MIO, color gray ,

color code EP1208, tin, 25 kg ,

brand SOORMEH, distributor 

SORMEH PAINT  Co.

رنگ میانی اپوکسی دو جزئی : شرح محصول 

EP1208 با سخت شونده پلی آمید، حاوی پودر 

 بعنوان رنگدانه اصلی و MIOنرم و خالص 

رنگدانه ها و رنگدانه یارهای گوناگون بازدارنده 

از خوردگی، مناسب به عنوان الیه میانی برای 

سطوح آهنی و همچنین الیه آستری برای 

سطوح غیر آهنی برای محیطهای صنعتی با 

شرایط آب و هوایی معتدل تا بسیار سخت است 

که با ایجاد ضخامت الزم در سیستم رنگ 

موجب افزایش نفوذ ناپذیری در برابر رطوبت و 

.عوامل خورنده میگردد

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اپوکسی پلی آمید جامد باال : نام محصول 

 نام kg 25 حلب EP1203فام طوسی کد رنگ 

86

مقابل پمپ بنزین -  جاده خاوران 15کیلومتر 

کد پستی  -64پالک - خیابان برلیان - صحرا 

 :97685-18671

021-

36849748

021-

36849750
09121274472

info@soorm

eh.com

www.soorm

eh.com
1399/08/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

67Energy Sameh10101651018411134184551

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آچار والو بازکن شیرهای گاز یک : نام محصول 

 mm 160-63سر فلز یک سر پلی اتیلن سایز 

مرجع عرضه کننده انرژی سامه

, Valve opener wrench: نام التین 

gas  valves , one end metal and 

one end polyethylene, size 

63-160 mm, distributor ENERGY 

SAMEH

آچار شیر های پلی اتیلن از سایز : شرح محصول 

 Polyethylene میلی متر      225 الی 63

Valves

: -شرح کارشناس 

----------

 6الستیک آب بندی علمک فشار : نام محصول 

bar 10 سایزx4 cm نام تجارتی انرژی سامه 

مرجع عرضه کننده انرژی سامه

, Sealing rubber, pipe: نام التین 

pressure 6 bar, size 10x4 cm ,

brand ENERGY  SAMEH ,

distributor ENERGY  SAMEH

الستیک علمک انشعابات خانگی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

رابط دو سر جوش فوالد پلی اتیلن : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده انرژی سامه125x6 inسایز 

76,85
تهران خیابان فداییان اسالم کوچه کاظم زاده 

83شماره 
021368002080213680010609121176085

naser_kafa

ei@yahoo.c

om

1399/08/10

68

tajhizat 

fara sanaat 

arman

10260474871411343996849

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

-سه - شیر سوزنی و منیفولد دو : شرح محصول 

 پنج راهه از جنس فوالد کربنی یا فوالد ضد 

 1 تا 3/8 - 1/4 - 1/2زنگ  با سایز ورودی 

PSI 10000 , 6000اینچ و تا کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

75

-اصفهان 

پارک علم و - شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 

 9 واحد 14خیابان - فناوری شیخ بهایی

- ساختمان کیا - سعادت آباد: دفتر فروش 

5واحد - طبقه دوم بانک پاسارگاد

8163933389

031-

36644642-

36644643

03136641968

09131104973 

 

,0913114121

9

info@efsac

o.com

www.efsac

o.com
1399/08/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

69
moojafzar 

mehrgan kish
14003918617411445835314

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سامانه آروژا یک سامانه نرم : شرح محصول 

 مدیریت مرکزی تلویزیونهاست localافزاری 

که تامین و مدیریت لیست کانال تلویزیونها را 

روی زیرساخت شبکه به عهده دارد و با ایجاد 

امکان اضافه کردن افزونه های دلخواه به هر 

کانال، اضافه کردن کانال دوربینهای مداربسته و 

امکان تولید کانالهای تولیدی اطالع رسانی، 

لیست کانالها را مطابق نظر و سلیقه کاربرانش 

تدارک میبیند و با پنل مدیریتی تحت وب، امکان 

.مدیریت آسان محتوا را فراهم میکند

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سامانه ویناک یک سامانه : شرح محصول 

local مدیریت تلویزیونهای تعاملی تحت شبکه 

است که عالوه بر تامین و مدیریت لیست کانال، 

ایجاد امکان اضافه کردن افزونه دلخواه به هر 

کانال، اضافه کردن کانال دوربینها و امکان تولید 

کانالهای اطالع رسانی، مطابق نظر و سلیقه 

کاربرانش فضایی تعاملی جهت استفاده از 

امکانات متنوع، ثبت سفارشات و درخواست 

امکانات از مدیریت ساختمان را تدارک میبیند و 

.با پنل تحت وب، مدیریت را فراهم میکند

71
جزیره کیش، بلوار اندیشه، خیابان مالک اشتر، 

4، واحد BO96قطعه 
076444643240764446432309122019773

info@mooja

fzar.com

www.mooja

fzar.com
1397/09/01

70

Tetis  gas  

Industries  

Industial 

Group

14003151749411434343371

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مدل Lit 2کنتور گاز دیافراگمی : نام محصول 

G4 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده گروه 

صنعتی صنایع گاز تتیس

 Gas meter, 2 Lit: نام التین 

diaphragm, model G4, UNKNOWN 

BRAND, distributor GOROHE 

SANATI SANAYE  GAZ TATIS

 دیافراگمی که 4کنتور جی : شرح محصول 

بوسیله دیافراگم و محفظه ها حجم گاز را اندازه 

میگیرد

: -شرح کارشناس 

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 لیتری 2 ارتقا یافته  G4کنتور : شرح محصول 

igs- in- 101(4)مطابق استاندارد 

: -شرح کارشناس 

----------

60
مازندران بابل شهرک صنعتی منصور کنده 

G6پالک 
011320735840113207341909124638740

tetisgroup

.babol@yah

oo.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

71
MASHAL  

GOSTAR  RAD
10720219907411379546814

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تعمیراساسی شیراالت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

گیربکس شیراالت : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرسماوری فوالدی : شرح محصول 

150اینچ کالس6تا2جوشی ازسایز/فلنچی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرسماوری فوالدی : شرح محصول 

600اینچ کالس6تا2جوشی ازسایز/فلنچی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرسماوری فوالدی : شرح محصول 

300اینچ کالس6تا2جوشی ازسایز/فلنچی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

75,60,58
شهرک صنعتی -شهرستان رشت-استان گیالن 

383پالک-سفیدرود 

013-

32000217-

221

013-

32000217-

221

09111315491
INFO@RAADC

O.IR

WWW.RAADC

O.IR
1397/09/01

72
Kamel petro 

Tech
14003697286411455415813

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سالونت سیمانکاری و اسید : شرح محصول 

mutual solventکاری  

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ضد کف سیمانکاری چاه نفت : شرح محصول 

DEFOAMER  - ANTIFOAM

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ضد کف سیلیکونی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ضد باکتری و ضد قارج و کپک : شرح محصول 

BIOCIDE

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

روان کننده گل حفاری : شرح محصول 

drilling lubricant

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

89
پالک - باالتر از پل پارک وی- خیابان ولیعصر

8 واحد 4 ساختمان عالیجناب طبقه 2951

021-

22655298 

|021-

22655284 

|021-

22655271

021-

26202476
09122838894

fa.giahi@k

amelpt.com

kamelpt.c

om
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

73
petro sazeh 

mihan
10320654026411448516189

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 - Cage - Anti Noise: شرح محصول 

Anti Cavitation - Globe 

Valve Trim - Balance 

شیر کنترلی باالنسی   - کیج 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینج 24 - 2توپی بال ولو سایز : شرح محصول 

 اینچ برای 36 - 2برای شیرهای متال سیت و 

 - 150فشار کاری - شیرهای توپی سافت سیت 

1500

  Control Ball Valve Trim ,

Trunnion mounted , Metal 

Seat S ize 2-24 Inch & Soft 

Seat 2-36 Inch , Class  150  -1500

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Control Globe Valve: شرح محصول 

Trim-Seat 

سیت - قطعات شیر کنترلی گالب 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

75
شهرک صنعتی حاجی آباد: نشانی کارخانه  |  - 

3819958199: کد پستی  |خیابان صنعت 

 تلفن کارخانه |

: 

08634131533

 : فکس | 

08634131534

0863413153409188619055
info@psmva

lve.com

www.psmva

lve.com
1397/09/01

74

Padideh 

Energy 

Parsian

10380627354411419849911

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، تولید و تعمیر تمامی : شرح محصول 

 با انواع سیستمهای کنترل و Govاکچویترهای 

لوازم یدکی مربوط آنها

کنترل باکس سیستم های : شرح کارشناس 

GOV وLBVکنترل 

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، تولید و تعمیر تمامی : شرح محصول 

 با انواع سیستمهای کنترل و Govاکچویترهای 

لوازم یدکی مربوط آنها

ساخت قطعات و تجهیزات : شرح کارشناس 

 Gas Over Oil  , Line Breakجانبی 

Valve بکار رفته در سیستم کنترل نیوماتیکی 

این تجهیزات

نشانی انبار | 139-91735: صندوق پستی  |  : 

پارک علم و- جاده مشهد قوچان12کیلومتر  

شرکت پدیده انرژی پارسیان-فناوری خراسان  | 

  جاده مشهد12کیلومتر: نشانی دفتر فروش 

شرکت-پارک علم و فناوری خراسان-قوچان  

نشانی دفتر مرکزی |پدیده انرژی پارسیان   : 

پارک علم و- جاده مشهد قوچان12کیلومتر  

شرکت پدیده انرژی پارسیان-فناوری خراسان  | 

  جاده مشهد12کیلومتر: نشانی محل کار 

شرکت-پارک علم و فناوری خراسان-قوچان  

نشانی کارخانه |پدیده انرژی پارسیان   : 

پارک علم و- جاده مشهد قوچان12کیلومتر  

شرکت پدیده انرژی پارسیان-فناوری خراسان  | 

9185177156: کد پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

05135425563

 تلفن | 

 : کارخانه

05135425563

 : فکس | 

05135425564

0513542556409151054456
abedini61@

yahoo.con

www.pepco

tech.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

75Packman10860078140411173794986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 shell & tubeمبدل حرارتی : نام محصول 

 نام تجارتی پاکمن مرجع PLU-1696مدل 

عرضه کننده تاسیساتی و ساختمانی پاکمن

 & Heat exchanger, shell: نام التین 

tube, model PLU-1696, brand 

PACKMAN, distributor 

TAS ISATI VA SAKHTEMANIE 

PACKMAN

 اینچ و 16مبدل حرارتی با قطر: شرح محصول 

 آب به آب96سطح حرارتی 

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

0961182791360314 به شماره ایران کد 632

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

0961182791360316 به شماره ایران کد 634

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

0961182791360318 به شماره ایران کد 642

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

0961182791360320 به شماره ایران کد 644

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

0961182791360322 به شماره ایران کد 652

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

0961182791360324 به شماره ایران کد 654

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

0961182791360326 به شماره ایران کد 662

-PLU مدل Shell&tubeمبدل حرارتی 

65,13,42

بلوار-میدان آرژانتین: نشانی دفتر فروش  |  

14پالک - شرقی10 و 8بین کوچه -بیهقی b | 

خیابان-میدان آرژانتین: نشانی دفتر مرکزی   

2پالک -کوچه دهم-(احمد قصیر)بخارست -

شهرک صنعتی: نشانی کارخانه  | 4طبقه   

نشانی | 102خیابان -منتظریه ویال شهر  

بلوار-خیابان امام خمینی-اصفهان: کارخانه   

نشانی کارخانه |بیست متری پاکمن -بسیج  : 

خیابان-خیابان نوآوران -شهرک صنعتی پرند  

درب دوم- انتهای خیابان -نوآور

تلفن دفتر 

: مرکزی 

02142362 | 

: تلفن کارخانه 

02156418113

تلفن  | 

: کارخانه 

03133686180

تلفن  | 

: کارخانه 

03142290481

: فکس  | 

02177533087

: فکس  | 

02188737131

0218873713109122151727
info@packm

an.ir

www.packm

angroup.c

om

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

76gharb flange10100099010411334391848

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ANCHORفلنج مهاری: نام محصول 

FLANGE

ANCHOR FLANGE: نام التین 

 ALL KIND OF: شرح محصول 

ANCHOR  FLANGE  IN ALL 

MATERIAL  & S IZES

 اینچ 24فلنج فوالدی تا سایز: شرح کارشناس 

 اینچ مورد 24و فلنج مهاری تا سایز 600کالس 

تایید است

انواع فورج فیتینگ: نام محصول 

FORGED FITTINGS: نام التین 

انواع فیتینگ در کلیه سایزها و : شرح محصول 

متریال 

WELDOLET,SOCKOLET,OLET)ها

,CAP ,REDUCER,...)

 اینچ 24فلنج فوالدی تا سایز: شرح کارشناس 

 اینچ مورد 24و فلنج مهاری تا سایز 600کالس 

تایید است

فلنج: نام محصول 

FLANGE: نام التین 

انواع فلنج های فوالدی آلیاژی : شرح محصول 

و سوپر آلیاژی در کلیه سایزها و متریال

 اینچ 24فلنج فوالدی تا سایز: شرح کارشناس 

 اینچ مورد 24و فلنج مهاری تا سایز 600کالس 

تایید است

تهران خیابان شریعتی: نشانی دفتر مرکزی  |  

 پایین تر از سه راه میرداماد کوی بیگدلی

نشانی محل | ساختمان غرب فلنج  7پالک  

پایین تر از سه راه-خیابان شریعتی-تهران: کار   

کوی بیگدلی-جنب بیمارستان مفید-میرداماد -

ساختمان غرب فلنج-7پالک  (GF) | نشانی 

تهران جاده خاوران بعد از پلیس راه: کارخانه   

 شریف اباد شهرک صنعتی عباس اباد خیابان

کد پستی |عقاب مجوعه کارخانه غرب فلنج   : 

1546815911

|   

02122229957

 : فکس | 

02122921441

,0212292144

2

02122921441

,0212292144

2

09121116274

gharbflang

e@gmail.co

m

www.gharb

flange.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

77

pooshesh 

nirou 

monavargosta

r

10102674393411417645354

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سینی و نردبان کابل : نام محصول 

: -نام التین 

سینی و نردبان کابل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

info@monav

argostar.c

om

1397/09/01

78
Aria Noorin 

Mica Group
10320657715411395994771

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

7018الکترود : نام محصول 

: -نام التین 

الکترود قلیایی: شرح محصول 

 (7018-6013-6010)الکترود: شرح کارشناس 

مورد تایید میباشد

6013الکترود سوپر میکا : نام محصول 

: -نام التین 

الکترود روتایلی: شرح محصول 

 (7018-6013-6010)الکترود: شرح کارشناس 

مورد تایید میباشد

6010الکترود : نام محصول 

: -نام التین 

الکترود سلولزی: شرح محصول 

 (7018-6013-6010)الکترود: شرح کارشناس 

مورد تایید میباشد

samin.bagh

erzadeh@gm

ail.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

79TRAVIS  IRAN10101532222411115133881

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ti-1125: نام محصول 

corrosion inhibitor: نام التین 

ضدخوردگی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

ti-1300: نام محصول 

scale inhibitor: نام التین 

ضدرسوب: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

RO-402: نام محصول 

: -نام التین 

ضدرسوب: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

tiac-420: نام محصول 

: -نام التین 

میکروب کش: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

TCI-104: نام محصول 

: -نام التین 

(افزایه های اسید)کنترل آهن : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

TCI-55: نام محصول 

: -نام التین 

(افزایه های اسید)ضد امولسیون : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

ti-198: نام محصول 

021-

88723020-2

021-

88714717
09127795624

info@travi

siran.com

www.travi

siran.com
1397/09/01

80

Tolid 

Malzoomat 

Bargh

10100131332
4111-1639-

9615

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای برق فشار : شرح محصول 

کشویی و فیکس تا رنج ولتاژی  (MV)متوسط

دارای تایپ تست از آزمایشگاههای ) کیلو ولت33

، SIEMENSمعتبر بین المللی با کلیدهای 

Schneider Electric، ABB و همچنین 

در حال نهایی شدن لیسانس از شرکت 

S IEMENS)

محصوالت مورد تایید است: شرح کارشناس 

تابلو برق توزیع فشار ضعیف مدل : نام محصول 

sivacon 8pt 400 ولتاژ V شدت جریان 

2000 A درجه حفاظت IP 42 نام تجارتی LV 

SWGITHGEAR مرجع عرضه کننده تولید 

ملزومات برق

, Electric panel: نام التین 

distribution low voltage ,

model sivacon 8pt, voltage 

400 V, current 2000 A ,

protection degree IP  42 ,

brand LV SWGITHGEAR ,

distributor TOULID 

MALZOUMAT  BARGH

تابلوهای برق فشار ضعیف : شرح محصول 

 آمپر 7400کشویی و فیکس تا رنج جریانی 

بزرگراه شیخ فضل اله: نشانی دفتر مرکزی  |  

کوچه-خ حاجی پور امیر-خ سازمان آب-نوری  

اتوبان کرج: نشانی کارخانه  | 1پالک -مهدی -

انتهای-خروجی نظرآباد-قزوین بعد از هشتگرد  

جاده نجم-شهرک صنعتی سپهر-شهر نظرآباد  

کارخانه-اولین کارخانه-آباد  TMB | نشانی 

خ-شهرک صنعتی سه راهی مبارکه: کارخانه   

6پالک -یازدهم

021877400218826070709123339048

m-

rezanejad@

tmb-co.com

www.tmb-

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

81
kavoshniroo 

sepahan
10260410959411176414785

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

باتری بک آپ: نام محصول 

: -نام التین 

باتری بک آپ سیستم پی ال : شرح محصول 

سی زیمنس

: -شرح کارشناس 

کارت حافظه : نام محصول 

: -نام التین 

کارت حافظه سیستم پی ال سی : شرح محصول 

زیمنس

: -شرح کارشناس 

speed sensor: نام محصول 

: -نام التین 

سنسور سر چرخ سنسور اندازه : شرح محصول 

گیری سرعت

: -شرح کارشناس 

60

شهرک علمی و-دانشگاه صنعتی: نشانی انبار  |  

نشانی دفتر فروش | 13سوله شماره-تحقیقاتی  

شهرک علمی و تحقیقاتی-دانشگاه صنعتی : -

نشانی دفتر | 124واحد-1ساختمان فن آفرینی  

کوچه گل پرور-خیابان الله زار: مرکزی  -

کد پستی | 23واحد-4طبقه -ساختمان ثمین  : 

8415683111: کد پستی  | 1145675776  | 

1145675776: کد پستی 

: دفتر اصفهان

031339الی45

دفتر   |32039

تهران 

02166342437

|

اصفهان 

0313393الی7

تهران |2266

02166342447

09136759939

tradeknec1

@hotmail.c

om

www.knec.

ir
1397/09/01

82
Turbine 

Parto Part Co
14004124781411454153384

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Cross)کفشک کراس هد : شرح محصول 

Head Shoe)  کمپرسورهایTC 5201

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Half)بیرینگ دو تکه : شرح محصول 

Bearing)  مربوط به کمپرسورهایTC 5201

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Main)بوش بیرینگ : شرح محصول 

Bearing)  کمپرسورهایTC 5272

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Main)بوش بیرینگ : شرح محصول 

Bearing)  کمپرسورهایTC-5272

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 پمپ 8 تا 1ایمپلرهای مرحله : شرح محصول 

 Ebara Centifugal)سانتریفیوژ ابارا 

Pump Impellers  Stg.1-8 - 80 X  60 

20

 متری 45بلوار - شهرستان قدس- تهران

انقالب، خیابان سی متری شهدا، خیابان ساحل، 

: کد پستی  |5نبش کوچه اشکان، پالک 

3751365562

|   

02146856531

 : فکس | 

02146856495

0214685649509124205668

info@turbi

neparto.co

m

www.turbi

neparto.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

83

Nasle Novine 

Danesh 

Gostarane 

Tavana

14007461404411586165168

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه ثبت اندازه گیری و ارسال : نام محصول 

 و GSMپارامترهای حفاظت کاتدیک باقابلیت 

GPRS مدل TPVT97 مرجع سازنده نسل 

نوین دانش گستران توانا مرجع عرضه کننده 

نسل نوین دانش گستران توانا

, Recorder device: نام التین 

measurement and 

transmission of GSM and GPRS 

cathodic protection 

parameters , model TPVT97 ,

producer NASL  NOVIN DANESH 

GOSTARAN TAVANA Co. ,

distributor NASL  NOVIN 

DANESH GOSTARAN TAVANA Co.

دستگاه اندازه گیری و ارسال : شرح محصول 

مقدار ولتاژ حفاظت کاتدی خطوط لوله فوالدی 

مدفون در خاک

: -شرح کارشناس 

60
- خیابان رازی - شهرک کاشانی - اردبیل 

152پالک 
045336224660453362246609141539768

nafisst@ya

hoo.com
1397/09/01

84

Alvan paint 

resin 

manufacturer

10100882759411119558377

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

MIOمیانی اپوکسی : نام محصول 

: -نام التین 

MIOمیانی اپوکسی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

میانی اپوکسی: نام محصول 

: -نام التین 

میانی اپوکسی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

زینک فسفات اپوکسی: نام محصول 

: -نام التین 

پرایمر زینک فسفات اپوکسی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

اپوکسی زینک کرومات: نام محصول 

: -نام التین 

پرایمر اپوکسی زینک کرومات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

اپوکسی حاللی: نام محصول 

: -نام التین 

اپوکسی حاللی مخصوص : شرح محصول 

مخازن آب آشامیدنی

: -شرح کارشناس 

ضدحریق پایه حاللی: نام محصول 

: -نام التین 

ضدحریق پایه حاللی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

جاده مخصوص کرج بعد از وردآورد 21کیلومتر

4نبش خیابان بهار
888474448830338909128195231

info@alvan

paint.com

www.alvan

paint.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

85

Petrosazeh 

Beinolmelal 

Aram Co

10103711357411344363581

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخازن ذخیره اتمسفریک: نام محصول 

Atmospheric Tank: نام التین 

مخازن ذخیره اتمسفریک برای : شرح محصول 

نگهداری نفت خام و فرآورده های نفتی با سقف 

ثابت و سقف شناور

: -شرح کارشناس 

مخزن کروی: نام محصول 

Spherical Tank: نام التین 

مخزن کروی تحت فشار برای : شرح محصول 

نگهداری گاز ها به صورت مایع تحت فشار

: -شرح کارشناس 

میدان آزادی، ابتدای: نشانی دفتر مرکزی  |  

 ،جاده مخصوص، خیابان بیمه دو، کوچه ششم

شهرک صنعتی: نشانی کارخانه  | 5پالک   

، بلوار کارفرمایان، خیابان2سمنان، فاز   

1391964113: کد پستی  |کارفرمایان ششم 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02144664140

 تلفن | 

 : کارخانه

02333653053

 : فکس | 

02144668430

02144668430

info@petro

structure.

com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

86

Damafin 

thermal 

technology

10101475187
4111-1164-

7753

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 air coolerمبدل حرارتی : نام محصول 

 bar 3/5کاربرد نفت و گاز و پتروشیمی فشار 

مرجع عرضه کننده مهندسی و فن آوری حرارتی 

دمافین

 Heat exchanger, air: نام التین 

cooler, usage petrochemical 

and gas  and oil, pressure 3.5 

bar, distributor DAMAFIN 

ENGINEERING  THERMAL 

TECHNOLOGY  Co.

 Airَ)مبدل های هوخنک: شرح محصول 

cooler) انواع فین - مبدلهای پوسته و لوله

تیوب

: -شرح کارشناس 

-  جاده مخصوص تهران 14کیلومتر - تهران

خیابان زامیاد- بلوار جنوبی ایران خودرو- کرج

021-

44922312-

14

sales@dama

fin.com

www.damaf

in.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

87CYBER  SANAT10102746214411119586764

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت تابلوهای فشار : شرح محصول 

ضعیف فیکس و کشویی تحت لیسانس 

CUBICدانمارک 

طراحی و ساخت تابلو برق فشار ضعیف ماژوالر

طراحی و ساخت تابلو برق فشار ضعیف مرکز 

(فیکس و کشویی) - (MCC)کنترل موتور 

طراحی و ساخت تابلو برق فشار ضعیف تابلوهای 

(LDP)و  (MDP)توزیع  

طراحی و ساخت تابلو برق فشار ضعیف تابلوهای 

PLCبرق 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت سیستم های : شرح محصول 

کنترل 

DCS,FDC,PLC,ESD,F&G,HIPPS با 

استفاده از تکنولوژی و تجهیزات زیمنس و تحت 

لیسانس زیمنس آلمان

 )تولید پکیج های کنترلی و پروسسی 

Metering , HIPPS, WHCP(  و(line 

break valve (LBV) 

: -شرح کارشناس 

67,60
-خیابان شیراز شمالی-خیابان مالصدرا-تهران

27پالک - خیابان حکیم اعظم 
021886062010218860449909123321379

info@cyber

ind.com

www.cyber

ind.com
1397/09/01

88
Amitia Paint 

And Resin
10320203333411369395795

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Polyurethane: شرح محصول 

Topcoat

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Alkyd Topcoat: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Alkyd Red Oxide: شرح محصول 

Primer

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Alkyd Zinc: شرح محصول 

Chromate Primer

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Alkyd Zinc: شرح محصول 

Phosphate Primer

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

  گل6شهرک غرب فاز : نشانی دفتر مرکزی  |

  واحد اول3افشان شمالی کوچه سوم پالک 

غربی

02188372708

-9

amitispain

t@gmail.co

m   

h.tafazoli

@yahoo.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

89ABPVibro10103254639411339453335

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 vibroکنترلر ارتعاشات مدل : نام محصول 

rack 3000 نام تجارتی ABP مرجع عرضه 

کننده طراحی و تولیدی بهینه پردازش آرمان

, Controller, vibration: نام التین 

model vibro rack 3000, brand 

ABP , distributor BEHINEH 

PARDAZESH ARMAN DES IGN AND 

MANUFACTURING  CO.

، VibroRack3000دستگاه : شرح محصول 

دستگاهی است که وظیفه حفاظت ماشین آالت 

دوار در برابر ارتعاشات باال و اندازه گیری مقادیر 

مانیتورینگ آنالین )ارتعاش به صورت آنالین 

این دستگاه برای . را بر عهده دارد (ارتعاشی 

کاربران این امکان را فراهم می سازد تا بتوانند از 

راه دور وضعیت تجهیز دوار خود را به صورت 

این سیستم . آنالین و پیوسته مانیتور نمایند

دارای ماژول های مستقلی است که هر کدام 

.وظایف متفاوتی را بر عهده دارد

: -شرح کارشناس 

021552588240215525882509121459206

m.rahmatpo

ur@abpvibr

o.com

www.abpvi

bro.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

90

tarahan va 

mojrian 

farayand 

bokhar

10102556123411145878583

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اکونومایزر مبدل حرارتی مدل : نام محصول 

FB-ECO نام تجارتی فرآیند بخار مرجع 

عرضه کننده طراحان و مجریان فرآیند بخار

 Economizer, heat: نام التین 

exchanger, model FB-ECO ,

brand FARAYAND BOKHAR ,

distributor TARAHAN VA 

MOJRIAN FARAYAND BOKHAR

طراحی و ساخت اکونومایزر و : شرح محصول 

-Economizer & perپیش گرم کن 

heater به صورت فین دار و بدون فین در 

ظرفیت های گوناگون

: -شرح کارشناس 

 S18Nشیر اسپری والو مدل : نام محصول 

دستگاه هوازدا مرجع عرضه کننده طراحان و 

مجریان فرآیند بخار

, Valve, spray valve: نام التین 

model S 18N, deaerator ,

distributor TARAHAN VA 

MOJRIAN FARAYAND BOKHAR

طراحی و ساخت اسپری والوها و : شرح محصول 

-Spray Valveسینی های دی اریتورها 

trays اسپری والو دی اریتور مطابق با طرح 

استرلینگ امریکا و انواع سینی استیل

: -شرح کارشناس 

سعادت آباد- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  - 

21ما بین خیابان - پایین تر از میدان کاج   

(کنعانی مقدم) 36پالک  - 23و خیابان    

(مجتمع بهاران) کد | 4طبقه  - 14واحد  -   

1998833685: پستی 

|   

88690607-9 

 : فکس |

88690607-9

021-

88690907-9
09122050264

info@faray

andbokhar.

com

www.faray

andbokha

r.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

91
Sanjesh 

Afzar Asia
10101995724

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه ثبت قرائت کنتور گاز مدل : نام محصول 

PDL-500 مرجع سازنده سنجش افزار آسیا 

مرجع عرضه کننده سنجش افزار آسیا

, Recorder device: نام التین 

readout gas  meter, model PDL-

500 ,producer SANJESH AFZAR 

ASIA, distributor SANJESH 

AFZAR  ASIA

دستگاه ثبت قرائت کنتور گاز : شرح محصول 

 مرجع سازنده سنجش افزار PDL-500مدل 

آسیا

 )در زمینه دستگاه کنتور خوان : شرح کارشناس 

مورد تایید است (برق - گاز 

دستگاه ثبت قرائت کنتور آب مدل : نام محصول 

PDL-600 مرجع سازنده سنجش افزار آسیا 

مرجع عرضه کننده سنجش افزار آسیا

, Recorder device: نام التین 

readout water meter, model 

PDL-600, producer SANJESH 

AFZAR  ASIA, distributor 

SANJESH AFZAR  ASIA

دستگاه ثبت قرائت کنتور آب : شرح محصول 

 مرجع سازنده سنجش افزار PDL-600مدل 

آسیا 

 )در زمینه دستگاه کنتور خوان : شرح کارشناس 

60
info@saa.i

r
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

92

Pouya 

Fanavaran 

Kosar

10103276682411156995563

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دوربین پالک خوان : نام محصول 

embedded (کارابین)

karabin: نام التین 

سیستم پالک خوان به صورت : شرح محصول 

all in oneمحصول 

: -شرح کارشناس 

pfkvision@

gmail.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

93

Dibagaran 

Farayand 

Engineering 

Company

10102555842411131174984

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ترموول: نام محصول 

thermowell: نام التین 

طراحی و تولید ترموول با : شرح محصول 

متریالهای مختلف در سایزها و کالسهای مختلف

(ترمول  ): شرح کارشناس 

خیابان- ابتدای جاده ماهدشت: نشانی انبار  |  

نشانی |بن بست گلسان - خیابان گلسان- جم  

خیابان- خیابان کریمخان زند: دفتر مرکزی   

نشانی کارخانه | 2واحد-9پالک- سنایی  : 

خیابان- خیابان جم- ابتدای جاده ماهدشت  

بن بست گلسان- گلسان

02188343692

-3

02188343692

1داخلی  -3-  

111یا 

09121968600
manager@di

faco.com

www.difac

o.com
1397/09/01

94Hajir Sanat10101721633411153895577

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 برند هژیر KVA 2اینورتر : شرح محصول 

صنعت

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 برند هژیر KVA 6اینورتر : شرح محصول 

صنعت

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 برند هژیر KVA 5اینورتر : شرح محصول 

صنعت

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 برند هژیر KVA 3اینورتر : شرح محصول 

صنعت

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 برند هژیر صنعت2KVAاینورتر : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

سرسبز-بزرگراه رسالت: نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی |ساختمان هژیر -452شماره-شرقی  

بلوار-شهرک عباس آباد-پاکدشت: کارخانه   

1310پالک -نبش اقاقیا -57خیابان -ابن سینا

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

77800090 | 

 : تلفن کارخانه

021-

36426465 | 

021: فکس  -

77496933 | 

021: فکس  -

36424328

021-

36424328
09195120296

info@hajir

sanat.com

www.hajir

sanat.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

95toos  payvand10101824837411331347935

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فورج فیتینگ: نام محصول 

FORGED FITTING: نام التین 

 اینچ و 4قطعات فورجی تا سایز : شرح محصول 

9000کالس 

: -شرح کارشناس 

فلنج: نام محصول 

FLANGE: نام التین 

 اینچ و 64انواع فلنج تا سایز : شرح محصول 

2500 تا 150کالس 

: -شرح کارشناس 

سه راهی: نام محصول 

TEE: نام التین 

 اینچ 96 تا 1/2سه راهی از سایز : شرح محصول 

160 تا 10و رده 

: -شرح کارشناس 

 درجه45 درجه و 90زانویی : نام محصول 

ELBOW 90 & 45: نام التین 

 درجه از 45 درجه و 90زانویی : شرح محصول 

160 تا 10 اینچ و رده 96 تا 1/2سایز 

: -شرح کارشناس 

تبدیل: نام محصول 

REDUCER: نام التین 

 "1/2تبدیل صاف و کج از سایز : شرح محصول 

160 تا 10و رده  "96تا 

: -شرح کارشناس 

خیابان میرداماد: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

خیابان نیک رای- خیابان شمس تبریزی   - 

ساختمان صنایع تجهیزات نفت - 5پالک   | 

 -  جاده قوچان27کیلومتر : نشانی کارخانه 

شرکت توس- شهرک فن آوری های برتر   

1919914613: کد پستی  |پیوند 

|   021-

22220902222

5747422263

84626407851

22257735 | 

021: فکس  -

22274993

021-

22274993
09128388289

info@toosp

ayvand.com

www.toosp

ayvand.co

m

1397/09/01

96
Talashgaran 

hamkar
10861367739411195839399

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شافت: نام محصول 

 shaft: نام التین 

 shaft centrifugal: شرح محصول 

pump

: -شرح کارشناس 

پروانه: نام محصول 

IMPELLER: نام التین 

"IMPELLER17 7/8: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

1شهرک صنعتی شماره: نشانی دفتر مرکزی  |  

شهرک: نشانی محل کار  | 14 واحد2فاز  

کد | 3 خ پویا خ سازندگی3صنعتی شماره  

6177861537: پستی 

|   

06132907027

 : فکس | 

06132907026

0613290702609166034478

talashgara

nehamkar@y

ahoo.com

www.talas

hgaraneh

amkar.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

97
J ahankar 

E sfahan
10260082524411174865165

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخازن تحت فشار: نام محصول 

pressure vessels: نام التین 

مخازن عمودی و افقی: شرح محصول 

 )10-9-8--6-5ردیف های : شرح کارشناس 

مورد تایید است (دیگ  مخازن- سازه 

مخازن ذخیره سوخت: نام محصول 

tank storage: نام التین 

ظرفیت ذخیره سوخت تا حجم : شرح محصول 

مترمکعب31000

 )10-9-8--6-5ردیف های : شرح کارشناس 

مورد تایید است (دیگ  مخازن- سازه 

سازه های فلزی: نام محصول 

Steel structures: نام التین 

 تن 2000ظرفیت تولید ماهیانه : شرح محصول 

از سازه فلزی ، ساختمانی و صنعتی

 )10-9-8--6-5ردیف های : شرح کارشناس 

مورد تایید است (دیگ  مخازن- سازه 

دیگ آب گرم تحت فشار : نام محصول 

: -نام التین 

 تا 250000ظرفیت از : شرح محصول 

 کیلوکالری2500000

 )10-9-8--6-5ردیف های : شرح کارشناس 

مورد تایید است (دیگ  مخازن- سازه 

دیگ بخار صنعتی: نام محصول 

: -نام التین 

نشانی دفتر | 694-81645: صندوق پستی  |  

خیابان سعادت آباد- دروازه شیراز: مرکزی  - 

4طبقه - 1پالک - کوچه شهید نورائیان  | 

خیابان سعادت- دروازه شیراز: نشانی محل کار   

4طبقه - 1پالک -کوچه شهید نورائیان- آباد  | 

فاز اول- شهر صنعتی مبارکه: نشانی کارخانه   

81639: کد پستی  | 10پالک - خیابان دهم -

33119

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

03136631283

 تلفن | 

 : کارخانه

03152373505

 : فکس | 

03136617182

0313661718209131349055

morteza.ad

hami@gmail

.com

www.jahan

karco.com
1397/09/01

98

NIKAN 

INDUSTRIAL  

TURBINE  

COMPANY

10320337206411374947144

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

استراکچر و سیستم خنک کننده : شرح محصول 

توربین

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات توربین بخار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات و متعلقات سیستم کنترل : شرح محصول 

توربین

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات اتاق احتراق و تجهیزات : شرح محصول 

وابسته

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات و متعلقات گیربکس : شرح محصول 

توربین

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

20,16,22

 شهرستان ری ،بخش 18تهران  منطقه 

فشاپویه ،دهستان حسن آباد روستا ی شمس 

آباد بلوار نخلستان خیابان گلشید  چهارم  

 طبقه همکف  کد 124،خ9پالک

1834177694پستی

021229754850212297583509124986147
biz@nitcom

pany.ir

WWW.NITCO

MPANY .IR
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

99
Manamobinkar

ma
14004572112411495948317

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پروژکتور  و چراغ خیابانی ال ای : شرح محصول 

-دی 

ویژگی تمامی محصوالت 

جنس بدنه از الومینیوم ، رنگ الکترواستاتیک ، 

سیستم دفع دمای باال ، شیشه سکوریت ، منبع 

تغذیه دارای تاییدیه اروپا

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 وات ال ای دی 400پرژکتور : شرح محصول 

دارای تاییدیه 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پرژکتور و چراغ خیابانی ال ای : شرح محصول 

 وات 150دی 

روشنایی بزرگراه ها - امان استفاده در برج نوری 

... معابر و - روشنایی فضای سبز - 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

چراغ خیابانی ال ای دی دارای : شرح محصول 

- وات 400 تا 40توان های 

69
شهرک صنعتی -مینودشت -استان گلستان 

خ سازندگی چهارم-مینودشت 

021 

22774480
2287024309123383452

info@karma

light.ir
1397/09/01

100

Pooya Axon 

Instument 

Engineering 

co

10104100650411363697473

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع اتصاالت رزوه دار شامل : شرح محصول 

...پیچ ها ، مهره ها ، انکر بولت ها و 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع شفت و کوپلینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مجموعه های دفنی ، : شرح محصول 

نصبی ، ماینور پارت ، ابزار ویژه و سایر تجهیزات 

جانبی توربین و کمپرسور 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصاالت فشار قوی پایپینگ : شرح محصول 

...شامل انواع فلنچ ، نات ، بولت ، یونیون و

: -شرح کارشناس 

تهران ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه حق 

3 واحد 6پرست ، پالک 
02188528954

info@pooya

axon.ir

www.pooya

axon.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

101
ARTA SANAT  

ARSEN
14003776702411448174755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- بلوز، کامل، آب بند مکانیکی: شرح محصول 

ایران- آرتا صنعت آرسن 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

، آب بند FKMاورینگ، : شرح محصول 

ایران- آرتا صنعت آرسن - مکانیکی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بلوز، کامل، آب بند مکانیکی : شرح محصول 

BRG-4000 FLOWSERVE ،

FLOWSERVEآلمان ،

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-غالف، قطعه، آب بند مکانیکی : شرح محصول 

ایران-  آرتا صنعت آرسن 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

رینگ، تماسی، آب بند مکانیکی : شرح محصول 

ایران- آرتا صنعت آرسن - 

02165611309

-11
0216561131209123116407

info@arsen

-co.com

www.arsen

-co.com
1397/09/01

102yazdfilter10840058717411315541536

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فیلتر تصفیه گاز خشک عمودی : نام محصول 

 قطر cm 8/5 قطر داخلی cm 91/5ارتفاع 

 عددی 1 کارتن مقوایی cm 11/5خارجی 

مرجع عرضه کننده شرکت تولیدی صنعتی یزد 

فیلتر

 Dry gas purification: نام التین 

filter, vertical, height 91.5 

cm, inner diameter 8.5 cm ,

external diameter 11.5 cm, 1 

piece in a cardboard carton ,

distributor TOLIDI SANATI 

YAZD F ILTER  Co.

المنت فیلتر سپراتور: شرح محصول 

گاز  )سازنده  المنت فیلتر: شرح کارشناس 

میباشد  (سپراتور- خشک 

ایران یزد شهرک صنعتی خضرآباد بلوار کاج خ 

یازدهم
035372780509121051556

yazdfilter

co@gmail.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

103
Kherad sanat 

arvand
10861735140411197889755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اتصال قابل انبساط تاسیسات نفت : نام محصول 

 in 2\1 4 سایز K-N-1و گاز فوالدی مدل 

مرجع عرضه کننده خرد صنعت اروند

 Expansion joint, gas: نام التین 

and oil installation, steel ,

model K-N-1, size 4 1\2 in ,

distributor KHERAD SANAT 

ARVAND

اتصال قابل انبساط تاسیسات : شرح محصول 

 2\1 4 سایز K-N-1نفت و گاز فوالدی مدل 

inمرجع عرضه کننده خرد صنعت اروند 

: -شرح کارشناس 

اتصال قابل انبساط تاسیسات نفت : نام محصول 

 in 2\1 3 سایز K-N-1و گاز فوالدی مدل 

مرجع عرضه کننده خرد صنعت اروند

 Expansion joint, gas: نام التین 

and oil installation, steel ,

model K-N-1, size 3 1\2 in ,

distributor KHERAD SANAT 

ARVAND

اتصال قابل انبساط تاسیسات : شرح محصول 

 2\1 3 سایز K-N-1نفت و گاز فوالدی مدل 

inدر -  مرجع عرضه کننده خرد صنعت اروند

R & Dمرحله 

: -شرح کارشناس 

منطقه -شهرستان خرمشهر-استان خوزستان

بعد از -2فاز -شهرک صنعتی-آزاد تجاری اروند

کارخانه آسفالت

086-

34130509-

11

086-

34130509-

8داخلی  11

09183616327
info@khera

dsanat.com

www.khera

dsanat.co

m

1397/09/01

104

Pars  J ahd 

Fanavar 

Automation 

and 

Engineering 

Company

14004425699411489596153

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم کنترل و مانیتورینگ : شرح محصول 

لرزش توربین و پکیج سوخت 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم کنترل و مانیتورینگ : شرح محصول 

لرزش توربین و پکیج سوخت 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

F&Gتجهیزات هشدار حریق : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

F&Gتجهیزات هشدار حریق : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

F&Gتجهیزات تشخیص حریق : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

F&Gتجهیزات تشخیص حریق : شرح محصول 

59,60,72,71
 3تهران جنت آباد جنوبی کوچه نوری پالک 

1واحد 

021-

44624752

021-

44483259
09125090325

info@ptece

ng.com

www.ptece

ng.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

105

Internationa

l west 

technilogy 

transfer

10102285579411137798466

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

, Globe control valve: شرح محصول 

1/2 to 16 inch, class  150-2500 ,

material: carbon steel ,

alloy steel, stainless 

steel, spheroidal iron, cast 

iron, and other materials 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 rotary plug control: شرح محصول 

valve, 1 to 12 inch, PN 

10,16,25,40 ,material: carbon 

steel, stainless  steel

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 three way control: شرح محصول 

valve, 1/2 to 10 inch, PN 10, 16 ,

25 ,40 ,material: cast iron ,

spheroidal iron, carbon 

steel, stainless  steel

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

75,65
تهران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی 

11 طبقه سوم واحد Aساختمان برجساز بلوک 

02166427978

-9
0216642558609125249342

info@iwttc

o.com

www.iwttc

o.com
1397/09/01

106FARABARD10530231879411168335986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

برج خنک کن تر مدل : نام محصول 

CONTERFLOW نام تجارتی فرا برد 

مرجع عرضه کننده فرا برد شیراز

, Cooling tower, wet: نام التین 

model CONTERFLOW, brand FARA 

BARD, distributor FARABARD 

SHIRAZ

برج خنک کننده کانتر فلو جهت : شرح محصول 

واحد های صنایع جهت کاهش دمای سیال 

در زمینه برج خنک کننده و : شرح کارشناس 

.کولر هوایی مورد تایید میباشد

گویم، خیابان آبشار، کارخانه: نشانی کارخانه  |  

فرابرد

71941-71145:کدپستی

07136713286

hamid@fara

ssan.org   

info@farab

ard.ir

www.farab

ard.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

107
kianwasher 

shargh
10380577954411389749488

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

واشر: نام محصول 

GASKET: نام التین 

SPIRAL  WOUND: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

--------------------

نوار گرافیتی گسکت سازی با : نام محصول 

 بسته mm 5/8 عرض mm 0/55ضخامت 

رولی کیلوگرمی مرجع عرضه کننده کیان واشر 

شرق

 Strap, gasket making: نام التین 

graphite with 0.55 mm 

thickness , width 5.8 mm, roll 

pack, kilogram, distributor 

KIAN VASHER  SHARGH

 spiral  wound:  شرح محصول 

gasket

R ing J oint 

Double jaketed

NON Metalic

J ointing Sheet

Packings 

: -شرح کارشناس 

----------

85

1- خیابان-خیابان خرمشهر- تهران   

4واحد10 پالک1کوچه - شهیدعربعلی 

2_ شهرک صنعتی بینالود- مشهد   - 

7خیابان اندیشه شماره - بلوارخودکفایی 

خیابان آزادگان- اهواز : دفتر اهواز  _3  ( 

بین آهنگرى و رستگارى پاساژ (مترى 2٤  

  فکس٠٦١-٣22٣۵2٩٨:  تلفن ٧ابریشم واحد 

 ایمیل                        ٠٦١-٣22٣۵2٩٩ :

 : اهواز

ahwaz .office@kianwasher.co

m

021-

88754600 , 

88765270 , 

88526151 , 

05133564115

-7 , 

05133564382

-4

02188765198  

  ,  

05133564118

09153117593 

 --- 

09155095456

info@kianw

asher.com

WWW.KIANW

ASHER .COM
1397/09/01

108TEST  SANAT10862012719411179681889

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کامیون لجن کش: شرح محصول 

 "پمپ لجن کش  "به عنوان : شرح کارشناس 

.مورد تائید می باشد 

-باالتر از میدان ونک- خیابان ولیعصر - تهران

102واحد -63پالک - بلوار هرمز ستاری 

021-

88205315-

20

09123307780
info@tests

anat.com

www.tests

anat.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

109S IMIA Mfg.Co.10100888336411318161495

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کابل انتقال برق از جنس :  نام محصول 

آلومینیوم حداکثر تا یک کیلوولت

 Aluminum power: نام التین 

cables

کلیه کابل های قدرت تک رشته : شرح محصول 

و چند رشته آلومینیومی

مورد تایید است: شرح کارشناس 

کابل انتقال برق از جنس مس : نام محصول 

حداکثر تا یک کیلوولت

Power cables: نام التین 

انواع کابل های قدرت تک رشته : شرح محصول 

و چند رشته

مورد تایید است: شرح کارشناس 

کابل برق صنعتی و ساختمانی : نام محصول 

مفتولی آلومینیومی

Aluminum cables:  نام التین 

کلیه کابل های تک رشته و چند : شرح محصول 

XLPE یا PVCرشته آلومینیومی با روکش 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

کابل کنترل: نام محصول 

control cables: نام التین 

انواع کابل های کنترل : شرح محصول 

افشان،مفتولی،تخت،شیلددار و بدون شیلد ، آرمور 

و بدون آرمور

مورد تایید است: شرح کارشناس 

خیابان- خیابان بهشتی : نشانی دفتر مرکزی  |  

4واحد - 5پالک-کوچه حافظی- پاکستان   | 

شهرک صنعتی سپهر: نشانی کارخانه   - 

خیابان اردیبهشت غربی-کمربندی فردوسی

87260
info@simia

cable.com
1397/09/01

110
shahryar 

bearing co
10100172517411333983849

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

یاتاقان: نام محصول 

thrust bearing: نام التین 

تراست بیرینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

یاتاقان: نام محصول 

JOURNAL BEARING: نام التین 

ژورنال بیرینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

یاتاقان: نام محصول 

Thrust bearing: نام التین 

تراست بیرینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

یاتاقان: نام محصول 

bearing: نام التین 

ژورنال بیرینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

خیابان صنعت -بلوار انقالب-شهرقدس-تهران

3114814543: کد پستی  | 8پالک -دوم
021468255330214682179709203178460

sh.bearing.

co@gmail.c

om

www.shbea

ring.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

111
IRANRADIATOR  

 GROUP
10861203518411184948486

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رادیاتور آلومینیومی: نام محصول 

: -نام التین 

رادیاتور آلومینیومی شوفاژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

تهران، خیابان طالقانی: نشانی محل کار  | ، 

کد پستی | 134نبش چهارراه بهار، شماره   : 

1571835531

|   021-

84021000 | 

021: فکس  -

88830523-4

021-

88830523-4

info@iranr

adiator.ir

www.iranr

adiator.i

r

1397/09/01

112
E rteashat 

Sanate Arak
10780074818411313436636

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیلنگ خرطومی قابل انعطاف : نام محصول 

 طول in 1 سایز 304جنس فوالد زنگ نزن 

0/5 m 10 فشار bar مرجع عرضه کننده 

ارتعاشات صنعت اراک

 Hose, flexible: نام التین 

corrugated, material 

stainless  steel 304, size 1 

in, length 0.5 m, pressure 10 

bar, distributor ERTEASHAT 

SANAT  ARAK

: شرح محصول 

 Metal)اتصاالت فوالدی آکاردئونی  •

E xpansion J oints) 

 Fabric)اتصاالت پارچه ای نسوز  •

E xpansion J oints)

شیلنگهای قابل انعطاف استنلس استیل  •

(Metal Hoses)

 Bellows Safety)بیلوز شیر اطمینان     •

Valve

: -شرح کارشناس 

اتصال قابل انبساط و انقباض : نام محصول 

 30x100x100آکاردئونی جنس پارچه ای سایز 

cm 4 فشار bar نوع اتصال فلنجی مرجع 

عرضه کننده ارتعاشات صنعت اراک

76

تهران، ضلع شمال شرقی تقاطع : دفتر مرکزی

بزرگراه چمران و جالل آل احمد، کوی پروانه، 

23، واحد 4پالک 

0218833104109183682657
info@ertea

shat.com

www.ertea

shat.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

113

Control 

pooyan 

Engineering 

Company

10103003953411136639364

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 سیستم کنترل ایستگاهS.C.S: .شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 قابل برنامه ریزیP.L.C: .شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 قطع اضطراریE.S.D: .شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 غیرمتمرکزD.C.S: .شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 گاز و آتشF&G.C.S: شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Vibration: شرح محصول 

Monitoring Systemلرزه 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

60

-خیابان بهروز-میدان مادر-میرداماد-تهران

-نبش رودبار غربی-خیابان مینا-میدان مینا

48پالک 

021264205440212642047709121957126
INFO@CPEC .

IR

www.cpec.

ir
1397/09/01

114

negaresh 

rayaneh 

pouya

10101915732411148593395

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- : نام محصول"

- : نام التین

Electric Actuator برای به کار انداختن 

شیرهای صنعتی (اتاق کنترل)دستی و از راه دور   

 می توان از عملگرهای مدرن مجهز به موتور

عملگرهای الکتریکی از. الکتریکی استفاده کرد  

 یک موتور الکتریکی، سیستم کنترل، گیربکس و

از جمله مزایای. مکانیزم کالچ تشکیل می شوند  

 ،عملگرهای الکتریکی می توان به عملکرد روان

 پایداری، ایجاد گشتاورهای زیاد و یکنواخت

.اشاره کرد

- : شرح کارشناس

"

تهران، خ کارگر شمالی، نرسیده به جالل آل 

احمد، روبروی دانشکده اقتصاد، ساختمان 

8، ط دوم، واحد 1831

88014317-

19
09121769159

info@nrp-

co.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

115
shakhessanat 

 pars
10380474522411365864747

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شفت، قطعه، پمپ سانتریفیوژ : شرح محصول 

VIC-L AHC، GOULDS ایاالت متحده ،

آمریکا

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینچ 10بونت، قطعه، اوربیت ولو : شرح محصول 

900کالس 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بدنه، قطعه، شیر اصلی اوربیت : شرح محصول 

900 اینچ کالس 10ولو، بادی 

  انتخاب mescبه دلیل عدم تطابق کد این 

گردید

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینچ1بدنه، قطعه، گالب ولو : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شفت، قطعه، پمپ سانتریفیوژ : شرح محصول 

34,75

 جاده مشهد 12کیلومتر -بزرگراه آسیایی-مشهد

پارک علم و -روبروی کارخانه شیر پگاه-قوچان

ساختمان موسسات -فناوری خراسان رضوی

310فناور و دانش بنیان واحد 

0513542557109153174361

info@shakh

essanat.co

m

www.shakh

essanat.c

om

1397/09/01

116
Negin sanat 

baharestan
10760274080411367595583

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

خرپا اسکلت فلزی سایز : نام محصول 

8x10x20 cm فاقد بسته بندی فاقد نام 

تجارتی مرجع عرضه کننده تعاونی نگین صنعت 

بهارستان

 Truss, constructional: نام التین 

metal, size 8x10x20 cm ,

unpacked, UNKNOWN BRAND ,

distributor TAAVONI NEGIN 

SANAT  BAHARESTAN

اسکلت فلزی ساختمانی فوالدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

خرپا اسکلت فلزی سایز : نام محصول 

8x10x20 cm فاقد بسته بندی فاقد نام 

تجارتی مرجع عرضه کننده تعاونی نگین صنعت 

بهارستان

 Truss, constructional: نام التین 

metal, size 8x10x20 cm ,

unpacked, UNKNOWN BRAND ,

distributor TAAVONI NEGIN 

SANAT  BAHARESTAN

اسکلت فلزی ساختمانی فوالدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

مازندران ،سوادکوه شمالی ،شهرک صنعتی 

3 خ صنعت 2بشل ،فاز 

01133681275

-

02177726004

09112241882

-

09120339181

Neginsanat

3047@gmail.

com

Negin-

ig.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

117BORNA Godaz10103844252411338931495

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

محافظ کاتدی آند تزریق جریان : نام محصول 

آلیاژ الکترود مرجع مس پالت کیلوگرمی مرجع 

عرضه کننده ریخته گری برنا گداز

, Cathodic protector: نام التین 

impressed current anode ,

alloy copper reference 

electrode, pallet, kilogram ,

distributor BORNA GODAZ 

CASTING  CO.

سولفات مس/هافسل مس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

محافظ کاتدی آند فدا شونده آلیاژ : نام محصول 

روی آبی پالت کیلوگرمی مرجع عرضه کننده 

ریخته گری برنا گداز

, Cathodic protector: نام التین 

sacrificial anode, alloy 

zinc blue, pallet, kilogram ,

distributor BORNA GODAZ 

CASTING  CO.

آند روی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

محافظ کاتدی آند تزریق جریان : نام محصول 

25x1000 mm آلیاژ تیتانیومی MMO پالت 

کیلوگرمی مرجع عرضه کننده ریخته گری برنا 

گداز

تهران ـ جاده قدیم قم ـ شهرک صنعتی شمس 

2 پالک 2آباد ـ بلوار نارنجستان ـ گلبرگ 
0215623258709196538040

info@borna

godaz .com

www.borna

godaz .com
1397/09/01

118GOLGAH10101544920411144837973

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گرید یک % 17آلوم خلوص : نام محصول 

 نام تجارتی kg 50کاربرد تصفیه آب کیسه 

سولفات آلومینیوم مرجع عرضه کننده شرکت 

گلگاه

 Aluminium sulfate: نام التین 

mineral, purity 17%, grade 

one, usage water 

purification, bag, 50 kg ,

brand ALUMINIUM SULFATE ,

distributor GOLGAH Co.

منعقد کننده  -سولفات آلومینیوم : شرح محصول 

در فرایند تصفیه آب و فاضالب 

: -شرح کارشناس 

گرید یک % 17آلوم خلوص : نام محصول 

کاربرد تصفیه آب کیسه کیلوگرمی نام تجارتی 

آلوم مرجع عرضه کننده شرکت گلگاه

 Aluminium sulfate: نام التین 

mineral, purity 17%, grade 

one, usage water 

purification, bag, kilogram ,

Brand name ALUM ,

Distributing reference 

GOLGAH Co.

منعقد کننده - سولفات آلومینیوم : شرح محصول 

در فرایند تصفیه آب و فاضالب 

89

میدان آرژانتین-تهران: نشانی دفتر مرکزی  | -

  طبقه42 پالک 29نبش کوی -خیابان الوند

1516618113: کد پستی  |اول غربی  

|   021-

88799199|02

188798459|0

2188798344 

021: فکس  | -

88880381

021-

88880381

info@golga

h.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

119J arf Sanat103201930404957 6689 4113

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Mechanical Seal: شرح محصول 

J ohn Crane

سازنده قطعات مکانیک سیل : شرح کارشناس 

مورد تایید است

نشانی دفتر | 193-14875: صندوق پستی  |  

تهران رباط کریم شهرک صنعتی: مرکزی   

نشانی | 220 پالک 26نصیرآباد خیابان سرو   

تهران رباط کریم شهرک صنعتی: کارخانه   

کد | 220 پالک 26نصیرآباد خیابان سرو   

3113331543: پستی 

021404495100214044952109124993294

rana.ataee

@jarfsanat

.ir

www.jarfs

anat.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

120
Turbine 

machine m.e
10102403894411137751975

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اسپرینگ اویل اینلت: نام محصول 

Spring Oil Inlet: نام التین 

اسپرینگ اویل اینلت توربین گاز : شرح محصول 

سوالر سنتار

: -شرح کارشناس 

----------

اسپرینگ اُیل اینلت: نام محصول 

Spring Oil Inlet: نام التین 

GECقطعات یدکی توربین گاز : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پین داول: نام محصول 

Pin Dowel: نام التین 

پین داول توربین گاز سوالر سنتار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

. 75.ایکس.  دیا250پین داول : نام محصول 

النگ

 Pin Dowel .250" dia.x: نام التین 

.75" Long

GECقطعات یدکی توربین گاز : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پین داول: نام محصول 

Pin Dowel: نام التین 

20

تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان رامشه، 

صندوق  |11A غربی، پالک 5خیابان توحید 

: کد پستی  | 14665-1154: پستی 

1466983741

 متری 45شهر قدس، بلوار : نشانی کارخانه 

| 35انقالب، خیابان صنعت یکم، پالک

 تلفن دفتر |

6: مرکزی  -

88562293| 

 : تلفن کارخانه

46812863 | 

5: فکس  -

88562294 , 

88365015

10009121256638داخلی 

info@turni

nemachine.

com

www.turbi

nemachin

e.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

121

Hezaveh Arak 

Industrial 

Production 

Co

10780055708411313195444

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع فنرلول: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع شیر اطمینان، فنر لول، : شرح محصول 

کلمپ، اسپرینگ ساپورت و اسپرینگ هنگر

: -شرح کارشناس 

 خیابان 2شهرک صنعتی خیر آباد فاز -اراک

 شرکت صنعتی تولیدی هزاوه اراک206
086335533920863355339109181612641

hezaveh_ar

ak@yahoo.c

om

hezaveh-

arak.co
1397/09/01

122
behran 

mobaddel
10100866490411153875518

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن تحت فشار: نام محصول 

Pressure vessel: نام التین 

انواع مخازن هوای فشرده : شرح محصول 

...فراورده نفتی و

: -شرح کارشناس 

مبدل حرارتی: نام محصول 

Heat exchanger: نام التین 

انواع مبدلهای حرارتی لوله : شرح محصول 

پوسته ای 

: -شرح کارشناس 

جاده خاوران بعداز پلیس راه: نشانی کارخانه  |  

 شریف آباد شهر صنعتی عباس آباد بلوار خیام

کد | 879خیابان جامی خیابان تاک پالک  

3393164656: پستی 

|   

36424991-4 

|   

36424575-6 

 : فکس |

36424577

3642457709121153551

info@behra

nmobaddel.

com

www.behra

nmobadde

l.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

123
Iran Nasb 

Niroo Co
10101301605411131958374

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

توربین بخار: نام محصول 

Steam turbine: نام التین 

توربینهای بخار و سیستم های : شرح محصول 

CHP

مورد تایید است: شرح کارشناس 

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

توربین کامل تجهیزات مرتبط با : شرح محصول 

مکانیک سیاالت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

توربین قطعه توربو شارژر موتور : شرح محصول 

دیزل

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

توربین انبساطی و متعلقات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

41,43,40

تهران میدان شهر زیبا خیابان احمد کاشانی 

خیابان پردیس مجتمع پردیس  طبقه دوم 

22واحد

02140443506

-8
0214044350909122942594

sales@irnn

co.com

www.irnnc

o.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

124

Puyeshtajhiz 

 sanat 

pasargad co

10320898793411439688849

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مفصل مخابراتی فیبر نوری دفنی : نام محصول 

 نام 119x216x556 mmجنس پلیمری سایز 

 مرجع عرضه کننده پویش PUYESHتجارتی 

تجهیز صنعت پاسارگاد

 Joint, fiber optics: نام التین 

telecommunication funeral ,

material polymer, size 

119x216x556 mm, brand PUYESH ,

distributor POUYESH TAJHIZ 

SANAT  PASARGAD

مفصل مخابراتی فیبر نوری : شرح محصول 

  با ظرفیت LS  سایز 3M-2178دفنی  طرح 

mm 200*215*560 کر 288 تا 48

 دارای دو ورودی و دو خروجی ، قابلیت افزایش 

2181ورودی های کابل توسط واسطه 

 تولید شرکت پویش تجهیز صنعت پاسارگاد با 

 دارای تاییدیه از شرکت Puyeshبرند 

ارتباطات زیرساخت ، قابل استفاده در کلیه پروژه 

های مخابراتی 

: -شرح کارشناس 

----------

مفصل مخابراتی فیبر نوری دفنی : نام محصول 

COYOTE ONE Dome جنس پلیمری 

 PLP نام تجارتی 140x240x390 mmسایز 

مرجع عرضه کننده پویش تجهیز صنعت پاسارگاد

71

puyeshtajh

iz@yahoo.c

om

1398/03/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

125

Mohandesi 

Sanati Zob 

va Takmil

10260260550411173913593

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازه های فلزی در ابعاد و اندازه : شرح محصول 

های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

61
-20خیابان-شهرک صنعتی محمود-اصفهان

نبش چهارراه اول

031-

33804300-4

031-

33802439

0913-

3259976

zobvatakmi

lco@yahoo.

com

آدرس 

zobاینستاگرام

vatakmil

co

1398/03/22

126
Power 

Control
10101167681411151446678

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 LV & MV electrical: شرح محصول 

panel

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-L2-56073 MF & L2: شرح محصول 

55559 MF  & L3-57412 MF  & L3-56638 

MF

: -شرح کارشناس 

----------

67,55

خیابان - خیابان شهید گمنانم- میدان فاطمی

- خیابان بوعلی سینای غربی- جهانمهر

61پالک

88951372-68895137709930491247
info@power

control.ir

www.power

control.i

r

1398/03/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

127
borna 

electronic
10101158162411317199754

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

قدیمی ترین و. کوپن خوردگی : شرح محصول   

 ساده ترین وسیله برای پایش خوردگی می

کوپن ها قطعات کوچک فلزی معموالً به. باشند  

 شکل مستطیل یا دایره می باشند که در داخل

 فرایند قرار داده می شوند و بعد از مدت زمان

متداول. مشخصی برای بررسی خارج می گردند  

 ترین کاربرد کوپن ها برای تعیین نرخ خوردگی

 .متوسط در طول زمان مورد بررسی می باشد

با عنایت به گزارش پیوست و از: شرح کارشناس   

  مگا1.2آنجایی که محصول مگا درایو باالتر از 

 وات سازندگان داخلی از مرجع صدور گواهینامه

IPI گواهینامه محصول دریافت کرده اند 

 بدیهی است شرکتهای تابع وزارت نفت در

  مگا واتی از1.2صورت خرید مگا درایو باالتر از 

.نمایند  IPI  این شرکت در خواست گواهینامه

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

انواع تجهیزات سیستم حفاظت: شرح محصول   

کاتدی

با عنایت به گزارش پیوست و از: شرح کارشناس   

  مگا1.2آنجایی که محصول مگا درایو باالتر از 

 وات سازندگان داخلی از مرجع صدور گواهینامه

65,71,60,14,4

1,68,51
181پالک . خیابان شهید رجایی. تهران

02155544000

-4
0215554320009121956136

info@borna

-co.com

www.borna

-co.com
1398/03/22

شرکت دانش 

بنیان

128

IRANIAN 

KAVEH 

PRECIS ION 

TUBES

10104087389411361167141

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تیوب فوالدی بدون درز نوع فوالد : نام محصول 

A179 1/25 ضخامت mm 12/7 قطر mm 

 بندیل متری مرجع عرضه کننده m 18طول 

لوله های دقیق کاوه ایرانیان

, Steel tube, seamless: نام التین 

steel type A179, thickness 

1.25 mm, diameter 12.7 mm ,

length 18 m, bundle pack ,

metric, distributor KAVEH 

IRANIAN SEAMLESS  PIPES  CO.

تیوب های فوالدی بدون درز با : شرح محصول 

 و mm 100 تا mm 6قطر خارجی از 

 18 میلیمتر تا طول 10 تا mm 0.9ضخامت 

متر تولید بصورت کشش سرد و تیوب های 

 114 تا mm 57فوالدی با قطر خارجی از 

mm 3.5 و ضخامت mm میلیمتر تا 16 تا 

با .  متر تولید به روش نورد گرم18طول 

 & A179, A210, A334 Gr1استانداردهای 

Gr6, St35.8, St45.8, A53, A106.

: -شرح کارشناس 

----------

تیوب فوالدی بدون درز نوع فوالد : نام محصول 

A179 2/77 ضخامت mm 19/05 قطر mm 

 بندیل متری مرجع عرضه کننده m 18طول 

لوله های دقیق کاوه ایرانیان

 - 244پالک - خیابان نلسون ماندال  - تهران 

607واحد  - 6طبقه - مجتمع اداری الهیه 
0212621301009121115059

info@kpt.i

r

www.kptub

e.com
1398/03/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

129

Havayar 

Industrial 

Group

10101863230411116416943

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

خشک کن هوا: نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه خشک کن هوا مدل : شرح محصول 

ACT120

: -شرح کارشناس 

خشک کن هوا: نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه خشک کن هوا مدل : شرح محصول 

ACT1200

: -شرح کارشناس 

کمپرسور هوا: نام محصول 

: -نام التین 

SM55کمپرسور ثابت هوا مدل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

خشک کن هوا: نام محصول 

: -نام التین 

ACT30خشک کن هوا مدل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

خشک کن هوا: نام محصول 

: -نام التین 

ACT23خشک کن هوا مدل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

خشک کن هوا: نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه خشک کن هوا مدل : شرح محصول 

نرسیده به میدان - خیابان ولیعصر- تهران

- 12شماره - خیابان چهاردهم گاندی- ونک

ساختمان هوایار

88202424-

88202525
8820242509101141778

info@havay

ar.com

www.havay

ar.com
1397/09/01

130

Control 

Sazan 

Pooyande

10103389954411416333919

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PLCتابلو کنترل برنامه پذیر : نام محصول 

 نام تجارتی زیمنس مرجع سازنده S7مدل 

زیمنس کشور سازنده آلمان مرجع عرضه کننده 

کنترل سازان پوینده

, Control panel: نام التین 

programmable PLC , model S 7 ,

brand S IEMENS , producer 

S IEMENS , made in Germany ,

distributor CONTROL  SAZAN 

POOYANDE

کنترل کننده نرم افزاری است : شرح محصول 

که در قسمت ورودی اطالعاتی را به صورت 

باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ایی که در 

حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و 

نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت 

فرمان هایی به گیرنده ها و اجرا کننده های 

.فرمان ارسال می کند

: -شرح کارشناس 

سیستم قطع کن توقف اضطراری : نام محصول 

ESD مدل H51q HRS نام تجارتی هیما 

مرجع سازنده هیما کشور سازنده آلمان مرجع 

عرضه کننده کنترل سازان پوینده

, Shutdown system: نام التین 

emergency stop ESD, model 

H51q HRS , brand HIMA ,

بین شفق و . بلوار دریا. سعادت آباد. تهران

10واحد . 5طبقه . 149پالک . مطهری
8856662409125181705

info@contr

olsazan.co

m

www.contr

olsazan.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

131
parsa zarrin 

mina
10101845628411494565887

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 primer - 27پرایمر پی : شرح محصول 

p27 bituminous

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 bitumen)پرایمر پایه نفتی : شرح محصول 

enamel - pipe wrap synthetic 

primer)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار دستی دوالیه )نوار سرجوش : شرح محصول 

 hand - applied twoقیر نفتی ؛ 

layer bituminous  tape )

: -شرح کارشناس 

 نبش 1شهرک صنعتی گرمسار خیابان آموزش 

1 پالک 5خیابان صنعت 
091264630930214385164509126463093

morteza.il

se@yahoo.c

om

parsazar

rin.com
1397/09/01

132Gilan Mica10101127246411185674178

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

میکا : نام محصول 

,Mica: نام التین 

ماده معدنی آلومینو سیلیکات : شرح محصول 

آهن

تمام موارد مورد تایید است: شرح کارشناس 

آروما: نام محصول 

Aroma: نام التین 

گرانول مطبوع کننده محیط : شرح محصول 

 مرجع سازنده g 15 بسته ای 1جعبه مقوایی 

گیالن میکا مرجع عرضه کننده گیالن میکا

Granule, air freshening, 1 

pack in a cardboard box, 15 g ,

producer GILAN MICA ,

distributor GILAN MICA

تمام موارد مورد تایید است: شرح کارشناس 

جی- ورمیکس: نام محصول 

VERMIX-G: نام التین 

مالت نسوز آلومینا سیلیکاتی با : شرح محصول 

 25پایه گچ نوع بسته بندی کیسه پلی اتیلنی 

kg نام تجارتی VERMIX G مرجع عرضه 

کننده گیالن میکا

Refractory mortar, alumina 

silicate with plaster ,

packing type polyethylene 

bag, 25 kg, brand VERMIX  G ,

قیطریه خیابان شهید:    نشانی دفتر مرکزی  |  

 خراسانی جنب کوچه حوزه علمیه ساختمان برایا

15 طبقه چهارم واحد 28پالک 

2239162909122037418
info@gilan

mica.com

www.gilan

mica.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

133
Royan Tajhiz 

J am
10102348016

4111-4544-

1413

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کولر هوایی: نام محصول 

Air Cooler: نام التین 

 Forced Draft and: شرح محصول 

Induced Draft Air Cooler

: -شرح کارشناس 

مبدل حرارتی: نام محصول 

Heat Exchanger: نام التین 

 Shell and Tube Heat: شرح محصول 

E xchanger Tema Type

: -شرح کارشناس 

info@Royan

tajhiz .com
1397/09/01

134
Anhar Hayat 

Kerman
1063011048941151146853

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلن گازرسانی: نام محصول 

PE Gas Pipe: نام التین 

لوله پلی اتیلن گازرسانی سایز : شرح محصول 

 میلیمتر90

مورد تایید است: شرح کارشناس 

لوله پلی اتیلن گازرسانی: نام محصول 

PE Gas Pipe: نام التین 

لوله پلی اتیلن گازرسانی سایز : شرح محصول 

 میلیمتر110

مورد تایید است: شرح کارشناس 

لوله پلی اتیلن گازرسانی: نام محصول 

PE Gas Pipe: نام التین 

لوله پلی اتیلن گازرسانی سایز : شرح محصول 

 میلیمتر125

مورد تایید است: شرح کارشناس 

لوله پلی اتیلن گازرسانی : نام محصول 

PE Gas Pipe: نام التین 

لوله پلی اتیلن گازرسانی سایز : شرح محصول 

 میلیمتر160

مورد تایید است: شرح کارشناس 

لوله پلی اتیلن گازرسانی: نام محصول 

PE Gas Pipe: نام التین 

لوله پلی اتیلن گازرسانی سایز : شرح محصول 

 میلیمتر200

مورد تایید است: شرح کارشناس 

خیابان گاندی-تهرن: نشانی دفتر مرکزی  | -

3واحد-24پالک-کوچه پنجم

|   021-

 فکس | 8742

: 021-

88673257

021-

88673257

anharhayat

@yahoo.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

135
Vila 

Rockwool
10960020082411379974984

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عایق تخته ای: نام محصول 

PHONO PANEL (ESLAB): نام التین 

عایق تولید شده از پشم سنگ : شرح محصول 

به صورت پیش ساخته تخته ای و در ضخامت 

 400 تا 80 میلیمتر و دانسیته 100 تا 25های 

کیلو گیرم بر متر مکعب با فویل یا بدون فویل 

آلومینیوم

: -شرح کارشناس 

عایق لوله ای: نام محصول 

ISO PIPE: نام التین 

عایق لوله ای پیش ساخته از : شرح محصول 

پشم سنگ برای عایق نمودن انواع لوله در 

 اینچ و 16سایزهای مختلف از یک دوم اینچ تا 

 میلیمتر  تحمل دما تا 100 تا 25ضخامت از 

 درجه با فویل یا بدون فویل آلومینیوم700

: -شرح کارشناس 

عایق پتویی: نام محصول 

iso blanket: نام التین 

عایق رولی ،  بافته شده با سیم : شرح محصول 

 100 تا 25گالوانیزه در ضخامت های مختلف از 

 کیلوگرم بر متر 150 تا 80میلی متر و دانسیته از 

 درجه 800مکعب و مقاومت در برابر حرارت تا 

با - یکطرف و دور طرف توری - سانتی گراد 

فویل یا بدون فویل آلومینیوم

: -شرح کارشناس 

شهرستان نجف آباد - استان اصفهان 

شهرک صنعتی منتظریه - ویالشهر–

کد  - 6پالک-  نبش فرعی دوم 103خیابان–

8513114171پستی 

03142290285

-

03142290217

-18-

03142290636

-

03142290637

-

03142290773

03142290227

09133317280

-

09121121702

salehi_arw

_co@yahoo.

com

www.pashm

sangvila.

com

1397/09/01

136

louleh 

gostar 

khademi

10320662865411388595667

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 110 قطر PE 80لوله پلی اتیلنی : نام محصول

mm 1 ضخامت mm 100 طول m نام 

تجارتی پلی حنان تهران مرجع عرضه کننده لوله 

گستر خادمی

 Pipe, polyethylene PE: نام التین

80 ,diameter 110 mm, thickness 

1 mm, length 100 m, brand POLY 

HANAN TEHRAN, distributor 

LOULE  GOSTAR  KHADEMI

 لوله پلی 12/5A-PE80-110: شرح محصول

اتیلن 

: -شرح کارشناس

----------

 mm 110 قطر PVCلوله : نام محصول

 نام تجارتی m 6 طول mm 4/2ضخامت 

صنایع یزد پلیمر گلپایگان مرجع عرضه کننده 

لوله گستر خادمی

 Pipe, PVC, diameter 110: نام التین

mm, thickness  4.2 mm, length 6 

m, brand SANAYE  YAZD POLYMER 

GOLPAYGAN, distributor 

LOULE  GOSTAR  KHADEMI

با 110لوله پی وی سی سایز : شرح محصول

4/2ضخامت 

: -شرح کارشناس

04

تهران شهرستان بهارستان شهرک صنعتی قلعه 

میر خیابان قرمز یا شهدای صنعت کوجه ششم 

15پال 

021-

56456519-

56456520-

56457880

0218977180009121242838
lg_khademi

@yahoo.com

www.syp.i

r
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

137
Roham 

Sperlus
14003169360411417693896

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

قیر دمیده کیسه جامبوبگ مقدار : نام محصول 

کیلوگرمی مرجع عرضه کننده رهام اسپرلوس

 Tar, air blown, jumbo: نام التین 

bag, quantity kg ,

distributor ROHAMSPERLUS  CO.

کیسه های قیر می توانند بیش : شرح محصول 

.  کیلوگرم قیر را در خود جای دهند1000از 

شکل و حجم این کیسه ها برای این منظور 

.بهینه شده اند

هر کدام از این کیسه ها به صورت جداگانه از 

مواد پالستیکی شامل الیه بیرونی چند الیه 

و الیه درونی  (پارچه های منعطف قابل بازیافت)

.طراحی شده اند (یک فیلم مخصوص)

مانند )توانایی تحمل انواع روش های حمل رایج

از  (تراک، کانتینر استاندارد، خط آهن و دریایی

.مزایای این کیسه ها می باشد

 خورشید UVاین کیسه ها توانایی تحمل امواج 

و شرایط جوی گوناگون در اقلیم های مختلف را 

. ماه دارا می باشد12برای مدت زمان 

: -شرح کارشناس 

قیر دمیده فاقد بسته بندی مقدار : نام محصول 

تنی مرجع عرضه کننده رهام اسپرلوس

, Tar, air blown: نام التین 

unpacked, quantity ton ,

distributor ROHAMSPERLUS  CO.

خییابان شیرازی - خیابان مالصدرا- تهران

71شماره - میدان شیراز-شمالی

021-

88618355
09123178897

info@roham

sperlus .co

m

rohamspe

rlus .com
1397/09/01

138isonamMfgCo10380189770411191856533

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 بسته S20رزین اپوکسی جامد : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده ایزونامkg 20مقوایی 

, Solid epoxy resin, S20: نام التین 

cardboard pack, 20 kg ,

distributor ISONAM

 S20رزین اپوکسی جامد : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 کیسه S20رزین کلروکائوچو : نام محصول 

کیلوگرمی مرجع عرضه کننده ایزونام

 Chlorinated rubber: نام التین 

resin, S 20, bag, kilogram ,

distributor ISONAM

 S20رزین کلروکائوچو : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 Lit 220 بشکه Aماستیک گرید : نام محصول 

ایزونام

, Mastic, grade A, drum: نام التین 

220 Lit, ISONAM

ماستیک  : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 کیسه پالستیکی Bماستیک گرید : نام محصول 

25 kgایزونام 

 Mastic, grade B, plastic: نام التین 

bag, 25 kg, ISONAM

 Bماستیک گرید : شرح محصول 

85,87,00

- خیابان خسرو جنوبی - ستارخان - تهران 

 - 5طبقه  - 21پالک - بلوار شهید گالب 

7واحد 

021442247840214422478909365922377

isonamco20

09@yahoo.co

m

isonamco.

com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

139
zarkhizan 

mfg co
10100734844411134739197

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی دانسیته باال ماده : نام محصول 

 mm 500 قطر m 12 طول PE100اولیه 

 شکل شاخه از شرکت زرخیزانPa 6/3فشار 

 Pipe, high density: نام التین 

polyethylene, PE 100, 12 m, 500 

mm, 6.3 Pa, branch, ZARKHIZAN

 6 م م 500لوله : شرح محصول 

PE100اتمسفربامواداولیه 

فقط لوله وپلی اتیلن آب و : شرح کارشناس 

.فاضالب تولیدکننده میباشد

خیابان دکتربهشتی نرسیده به چهارراه - تهران 

پالک   (بین اندیشه وسهروردی )سهروردی 

 طبقه اول112

02188436424 

 7
09121026358

info@zarkh

izan.com

www.zarkh

izan.com
1397/09/01

140

TOLIDI VA 

PAYMANKARI 

TAS ISAT  

BARGHI YAM

10100725914411314639671

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو ثابت فشار ضعیف تا ولتاژ : شرح محصول 

 ولت1000

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو کشویی فشار ضعیف تا : شرح محصول 

 ولت1000ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو کشویی فشار متوسط تا : شرح محصول 

 کیلوولت با کلید و کنتاکتور خالء36ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

- خیابان ولیعصر باالتر از میرداماد- تهران

76شماره - خیابان یزدان پناه

02188656225

-33
09121507187

sina.nilch

i@yam-

ir.com

www.yam-

ir.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

141
Parsangas  

E sfahan
10260632228411386916758

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

متان و ): گاز ترکیبی شامل : شرح محصول 

آرگون و )، (اکسیژن و نیتروژن) ،(آرگون

، (دی اکسیدکربن و نیتروژن)، (نیتروژن

هلیم و )، (اکسیژن و هلیم)، (هیدروژن و نیتروژن)

(اکسیژن، دی اکسید کربن و نیتروژن)، (نیتروژن

: -شرح کارشناس 

% 99/999نیتروژن گاز خلوص : نام محصول 

 سیلندر مرجع عرضه کننده Lit 50حجم 

پارسان گاز اصفهان

 Nitrogen, gas, purity: نام التین 

99.999% ,volume 50 Lit ,

cylinder, distributor 

Parsan Gas  E sfahan

% 99/999نیتروژن گاز خلوص : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

گاز آرگون آزمایشگاهی خلوص : نام محصول 

 سیلندر مرجع عرضه Lit 50 حجم 99/999%

کننده پارسان گاز اصفهان

, Argon gas, laboratory: نام التین 

purity 99.999%, volume 50 Lit ,

cylinder, distributor 

Parsan Gas  E sfahan

گاز آرگون آزمایشگاهی خلوص : شرح محصول 

89
خیابان شهدای -چهارباغ خواجو-اصفهان

شرکت پارسان گاز اصفهان -58پالک -خواجو

031-

32747603-6

031-

32747602
09133080565

info@parsa

ngas .com

www.parsa

ngas .com
1397/09/01

142oxinsteel10102888400411334898817

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ورق های فوالدی عریض عرض : نام محصول 

1100-4500 mm 150-50 ضخامت mm 

بندیل تنی فوالد اکسین خوزستان

, Plate steel sheet, wide: نام التین 

width 1100-4500 mm, thickness 

50-150 mm, bundle pack, Ton ,

KHOUZESTAN OXIN STEE L

ورق : اصالحیه نام محصول : شرح محصول 

 4500-1100های فوالدی عریض عرض 

mm 150-5 ضخامت mm شرکت فوالد 

اکسین خوزستان مناسب جهت محیط های 

ترش و شیرین لوله ها ، مخازن و سایر تجهیزات 

صنعت نفت گازو پتروشیمی 

ورق های فوالدی خطوط انتقال نفت و 

گازمناسب برای محیط های ترش و شیرین و با 

, X42, X46, X52, X56گرید های فوالدی  

X60,X65 X70, X80  طبق استاندارد 

IGS ,IPS ,API5L

ورق های فوالدی ساختمانی نرمالیزه شده 

S 275N, S 275NL , S 355N, S 355NL ,

S 420N, S 420NL , S 460N, S 460NL

ورق های فوالدی ساختمانی با نورد 

, S275M, S275ML, S355Mترمومکانیکال 

S 355ML , S 420M, S 420ML , S 460M ,

S 460ML

جاده بندرامام10کیلومتر: نشانی کارخانه  |  

اهواز- خمینی 

 تلفن کارخانه |

: 

06132909026

 : فکس | 

06132909027

0613290902709120318515

a.mahmoudp

our@oxinst

eel.ir

www.oxins

teel.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

143palandeh saf10480037444411147396917

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 anthracite- آنتراسیت : شرح محصول 

coal - Anthrafilter زغال آنتراسیت  

-جهت سیستم های تصفیه برای حذف کدورت  

 ماسه سیلیسی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- کربن فعال - کربن اکتیو : شرح محصول 

ذغال فعال- زغال فعال - زغال اکتیو شده 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

زغال اکتیو شده بر - کربن اکتیو : شرح محصول 

زغال - نات شل - کوکونات شل - پایه چوب 

سنگ

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پودر و - کربن اکتیو گرانول : شرح محصول 

اکسترودی مناسب برای جذب انواع ناخالصی ها 

و آلودگی های در قسمت ها و واحد های 

مختلف در صنایع نفت و گاز

: -شرح کارشناس 

خیابان خالد- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  

واحد - 14پالک - کوچه یکم - اسالمبولی   

  کیلومتر مانده به2: نشانی کارخانه  | 12

خیابان- روبه روی سه راه مومن آباد - سمنان   

جنب- خیابان پمپ گاز - وادی السالم   

کستارگاه دام شهرداری

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

0098218855

 تلفن | 4738

 : کارخانه

0098233330

 فکس | 3645

: 

00982188554

731

00982188554

731

00989123972

538

siafh30@gm

ail.com

www.palan

dehco.com
1397/09/01

144Gkenergy10103238443411149116598

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پروانه فوالد ضد زنگ کاربرد پمپ : نام محصول 

-K مدل Ingersoll RANDسانتریفیوژ 

NL5 مرجع سازنده قطعه کاران انرژی مرجع 

عرضه کننده قطعه کاران انرژی

 Impeller, stainless: نام التین 

steel, usage centrifugal 

pump Ingersoll RAND model K-

NL5, producer GHATE  KARAN 

ENERGY , distributor GHATE 

KARAN ENERGY

پروانه فوالد ضد زنگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

چرخ دنده مارپیچی فوالدی قطر : نام محصول 

 قطر mm 127 قطر خارجی mm 120گام 

 مرجع 3/5 مدل mm 40 پهنا mm 60داخلی 

سازنده قطعه کاران انرژی مرجع عرضه کننده 

قطعه کاران انرژی

 Helical gear, steel, pitch: نام التین 

diameter 120 mm, external 

diameter 127 mm, inner 

diameter 60 mm, width 40 mm ,

model 3/5, producer GHATE 

KARAN ENERGY , distributor 

GHATE  KARAN ENERGY

چرخ دنده مارپیچی فوالدی: شرح محصول 

info@gkene

rgy.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

145
Fars  Afzar 

Kimiya Co
10530197077411169459411

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات توربین و کمپرسور و : شرح محصول 

توربو اکسپندرها و پمپ ها

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات توربین و کمپرسور و : شرح محصول 

توربو اکسپندرها و پمپ ها

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات توربین و کمپرسور و : شرح محصول 

توربو اکسپندر ها و پمپ ها 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شفت ها و کوپلینگ ها: شرح محصول 

 سانتی 50انواع شفت ها تا طول سه متر و قطر 

متر دو ر باال دور متوسط و دور کم 

: -شرح کارشناس 

620713824189109171016862شیراز بلوار عدالت کوچه 23,22,60,34
info@afzar

kimiya.com

www.afzar

kimiya.co

m

1397/09/01

146
Pitch Mohre 

Sazan Sanaty
10200166838

4111-6597-

6564

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پیچ دو سر: نام محصول 

HEADLESS SCREW: نام التین 

در سایزهای مختلف : شرح محصول 

از  )استدبولت و مهره فوالدی : شرح کارشناس 

مورد تایید است (M52 تا M14سایز 

info@pichm

s .com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

147
Parto Tamas  

Novin
10102191725411151547649

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PTS1010: نام محصول 

PTS1010: نام التین 

 در SDHسیستم انتقال نوری : شرح محصول 

STM4/1رده 

: -شرح کارشناس 

PTS2025: نام محصول 

PTS2025: نام التین 

 در SDHسیستم انتقال نوری : شرح محصول 

STM-4/1رده 

: -شرح کارشناس 

PTS4010: نام محصول 

PTS4010: نام التین 

 در SDHسیستم انتقال نوری : شرح محصول 

STM16/4رده 

: -شرح کارشناس 

pakravan@s

harif.edu
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

148
Aban Air 

Cooler
10530208658411168143413

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مبدل حرارتی هوا خنک کاربرد : نام محصول 

 200-0صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فشار 

barمرجع عرضه کننده کولر هوائی آبان شیراز 

 Heat exchanger, air: نام التین 

cooled, usage petrochemical 

and gas  and oil industries ,

pressure 0-200 bar ,

distributor ABAN SHIRAZ AIR 

COOLER

مبدل حرارتی هوا خنک کاربرد : شرح محصول 

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

: -شرح کارشناس 

مبدل حرارتی هوا خنک کاربرد : نام محصول 

 500-200صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فشار 

barمرجع عرضه کننده کولر هوائی آبان شیراز 

 Heat exchanger, air: نام التین 

cooled, usage petrochemical 

and gas  and oil industries ,

pressure 200-500 bar ,

distributor ABAN SHIRAZ AIR 

COOLER

مبدل حرارتی هوا خنک کاربرد : شرح محصول 

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

مبدل حرارتی پوسته و لوله کاربرد : نام محصول 

40
تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم گاندی، 

، طبقه سوم، واحد جنوبی22پالک 

88207977 

021

22022505 

021
09171171151

R .kheiri@a

banaircool

er.comr

http://www

.abanairc

ooler.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

149

Osve Iran 

Industrial 

Group

10100850578113943837

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

H.-HRSGدیگ بخار مدل : نام محصول 

Boiler-H.-HRSGl: نام التین 

دیگ بخار باز یافت حرارت مدل : شرح محصول 

Horizontal HRSG 10-300 به ظرفیت 

تن

کاالها مورد تایید است: شرح کارشناس 

V.-HRSGدیگ بخار مدل : نام محصول 

Boiler-V.HRSG: نام التین 

دیگ بخار بازیافت حرارت مدل : شرح محصول 

Vertical HRSG تن10-300 ظرفیت 

کاالها مورد تایید است: شرح کارشناس 

 OTSGدیگ بخار مدل : نام محصول 

Boiler-OSTG: نام التین 

دیگ بخار بازیافت حرارت مدل : شرح محصول 

OTSG تن10-300 ظرفیت 

کاالها مورد تایید است: شرح کارشناس 

مبدل حرارتی: نام محصول 

Heat exchanger: نام التین 

قطعات و -مبدل حرارتی: شرح محصول 

ملزومات دیگ های حرارتی

Heat E xchanger(shell& Tube)-

Plate exchangers

کاالها مورد تایید است: شرح کارشناس 

مشعل: نام محصول 

Burner: نام التین 

ک فرزان- بلوار آفریقا: نشانی دفتر مرکزی  |  

شهر صنعتی: نشانی کارخانه  | 27پ - شرقی  

روبروی- بلوار مالصدرا- بلوار میرداماد- البرز  

3431955858: کابل البرز کد پستی

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88675820-5 

 تلفن کارخانه |

: 0282-

2222440

kashefi@os

ve.com
1397/09/01

150
Oil Turbo 

Compressor
10102123404411148588877

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کمپرسور سانتریفیوژ تقویت فشار : نام محصول 

C طرح 10MV2Aدر خطوط انتقال گاز مدل 

: -نام التین 

کمپرسور سانتریفیوژ جهت : شرح محصول 

افزایش فشار گاز در ایستگاههای تقویت فشار گاز

: -شرح کارشناس 

----------

 مدل MW 25توربین گازی : نام محصول 

SGT600 

: -نام التین 

 مگاواتی25توربین صنعتی گازی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کمپرسور سانتریفیوژ تقویت فشار : نام محصول 

CS6 طرح 6MV2Aدر خطوط انتقال گاز مدل 

: -نام التین 

کمپرسور سانتریفیوز جهت : شرح محصول 

افزایش فشار در خطوط انتقال گاز

: -شرح کارشناس 

----------

کمپرسور سانتریفیوز تقویت فشار : نام محصول 

CS5 طرح 6MV2Aدر خطوط انتقال گاز مدل 

: -نام التین 

کمپرسور سانتریفیوژ جهت : شرح محصول 

افزایش فشار در خطوط انتقال گاز

خ آفتاب- خ خدامی : نشانی دفتر مرکزی  |  - 

کد پستی | 5ط  - 61پ - خ ونک غربی   : 

1994833454

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188601650

 تلفن | 5-

 : کارخانه

02156231574

 تلفن | 9-

 : کارخانه

 شهرک صنعتی

 - شمش آباد

3بین گلسرخ   

فکس | 5و   : 

02188601649

8862060509121570941
otc@otc-

ir.com

www.otc-

ir.com
1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

151
arad sanat 

mahan
10260632836411397131398

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

باکتری کش شرکت آراد صنعت : شرح محصول 

ماهان از رشد و نمو گستره وسیعی از باکتری ها 

جلوگیری می کند و مانع از گرفتگی های ناشی 

از تجمع باکتری ها در خطوط انتقال و شیرها و 

به تبع آن مشکالت ناشی از انتقال حرارت 

می گردد .. خوردگی و 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

افزایه های معدنی و شیمیایی : شرح محصول 

مورد مصرف در سیال حفاری و افزایه های مورد 

مصرف در سیمان حفاری و افزایه های مصرفی 

در فرآیند تکمیل چاه و افزایش بهره وری تولید 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ضد خوردگی محلول در نفت و : شرح محصول 

گاز این ماده با ایجاد یک الیه محافظ خطوط 

انتقال نفت و گاز را در مقایل سیال های خورنده 

محافظت مینماید 

: -شرح کارشناس 

89

اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه فاز :کارخانه 

11اول خیابان دوم پالک 

تهران، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی : دفتر

6 طبقه سوم واحد 94، نبش جهانمهر ، پالک 

021882232180218822360409128121967

info@arads

anatmahan.

com

www.info@

aradsana

tmahan.co

m

1397/09/18
شرکت دانش 

بنیان

152

mazinoor 

lighting 

industries

10760137016411199749971

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

خیابانی -چراغ پروژکتوری : شرح محصول 

LED- 54-37مدل اپتیلوکس با توان های-

 وات 72-104-140-176

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ضد نم و غبار LEDچراغ های : شرح محصول 

 200 و 140- 104مدل هرکولد با توان های 

وات 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

معابری -چراغ های خیابانی: شرح محصول 

LED  و 140-104 مدل ساترن با توان های

 وات200

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 روکار و توکار LEDچراغ های : شرح محصول 

 72 و 37 - 35 - 22مدل الگانت با توان های 

69

بلوار آیت اهلل خامنه ای- بابل : نشانی انبار  |  -

روبروی سندیکای کامیونداران- موزیرج    - 

شرکت صنایع روشنایی مازی نور

خیابان- تهران پارس - تهران : نشانی انبار  |   

سمت راست کوچه- خیابان زهدی - جشنواره   

نشانی دفتر فروش | 10پالک - امیری   : 

خیابان- خیابان سهروردی شمالی - تهران   

نشانی | 135پالک - میرزای زینالی غربی   

بلوار آیت اهلل خامنه ای- بابل : دفتر مرکزی   - 

روبروی سندیکای کامیونداران- موزیرج    - 

نشانی |شرکت صنایع روشنایی مازی نور   

  جاده بابل به بابلسر9کیلومتر - بابل : کارخانه 

کد پستی | 4719746864: کد پستی  |  : 

1577718311: کد پستی  | 4745183111

 تلفن دفتر |

011: مرکزی  -

32270701 | 

 : تلفن کارخانه

011-

32383911

021-

88527521
09111118231

v.abadian@

mazinoor.c

om

1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

153ROSOUBGIRI1010060095241113315958

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 RSCO SCALEGARD: شرح محصول 

EV 2050

ضد رسوب آب شیرین کن های حرارتی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

RSCO 264: شرح محصول 

ROضد رسوب سیستم 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

RSCO 260: شرح محصول 

ROضد رسوب واحد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

UltraCool 25074: شرح محصول 

ضد خوردگی رادیاتور

: -شرح کارشناس 

----------

89

کوچه - خیابان میرزای شیرازی شمالی-تهران

28پالک -عرفان

1586713713: کدپستی

021881061610218810181709128214636
Rsco@water

tekno.com

www.water

tekno.com
1397/09/18

154
ARKO PAINT  

AND RES IN
10860359726411167446193

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رزین پلی استری اشباع نشده : نام محصول 

 نام تجارتی آرکو kg 200ارتوفتالیک بشکه 

مرجع عرضه کننده صنایع رنگ آرکو

, Polyester resin: نام التین 

orthophthalic unsaturated ,

drum, 200 kg, brand ARKO ,

distributor ARKO PAINT  CO

کاربری عمومی، ساخت قطعات : شرح محصول 

(2٦٠٠کد )و ورق فایبرگالس 

کدهای )ساخت انواع بتونه سنگی اتومبیل -  

٩2١2 – ٧ – ٩٣٠۵٠٠ )

ساخت و تعمیر سنگ های طبیعی و مجسمه -  

کد  )سازی 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ روغنی آلکیدی اتومبیلی فام : نام محصول 

 قوطی فلزی نام تجارتی ml 1000سفید حجم 

آرکو مرجع عرضه کننده صنایع رنگ آرکو

, Paint, car alkyd oil: نام التین 

color white, volume 1000 ml ,

can, brand ARKO, distributor 

ARKO PAINT  Co.

این محصول بر پایه رزین آلکید : شرح محصول 

دارای ویژگیهای عالی، . متوسط تولید شده است

براقیت و پایداری باال می باشد و مقاومت بسیار 

تبریز جاده آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی خ 

شرکت رنگ ورزین . سی متری سوم جنوبی 

آرکو

04134328192

-5
0413432819109143956228

arko.valay

i@gmail.co

m

www.arkop

aint.com
1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

155Sangan sanat10101606233411156933863

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 M2مانیفولد دو راه استیل مدل : نام محصول 

 مرجع SANGAN نام تجارتی in 1/2سایز 

عرضه کننده سنگان صنعت

 Manifold, steel two: نام التین 

way, model M2, size 1.2 in ,

brand SANGAN, distributor 

SANGAN SANAT

(N2)نیدل ولو : شرح محصول 

(شیر سوزنی)نیدل ولو 

استنلس استیل و یا مطابق با درخواست : جنس

مشتری

1/4 " - 1/2": سایز اتصال

رزوه: نوع اتصال

6000PSI: فشار کاری

: -شرح کارشناس 

----------

 M3مانیفولد سه راه استیل مدل : نام محصول 

 مرجع SANGAN نام تجارتی in 1/2سایز 

عرضه کننده سنگان صنعت

 Manifold, steel three: نام التین 

way, model M3, size 1.2 in ,

brand SANGAN, distributor 

SANGAN SANAT

(M3A) راهه 3منیفولد : شرح محصول 

استنلس استیل و یا مطابق با درخواست : جنس

قم- اتوبان تهران40کیلومتر : نشانی کارخانه  |  

 شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان،گلشن،

16پالک  ،10

021-

56230420

021-

56230440
09121580612

info@sanga

nsanat.com

www.sanga

nsanat.co

m

1397/09/18
شرکت دانش 

بنیان

156golnoor10260314751411331479693

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

المپ فلورسنت واتر پروف پلی : نام محصول 

 نام تجارتی W 36کربنات طرح آتالنتیس توان 

گلنور مرجع عرضه کننده گلنور

, Fluorescent lamp: نام التین 

water proof polycarbonate ,

design Atlantis , power 36 W ,

brand GOLNOOR , distributor 

GOLNOOR

در مستندات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

چراغ آلومینیومی دایکاست خیابانی : نام محصول 

 مرجع W 125-35 توان G02طرح فروزان 

سازنده گلنور

 Light, aluminium die: نام التین 

cast, street, Design Froozan 

G02, Power 35-125 W ,

Manufacturing reference 

GOLNOOR

              HIDالمپ :منبع نور: شرح محصول 

   35:                                     دمای محیط

                                                    

شیشه سکوریت محدب و تخت:دفیوزر

(W)125-35:محدوده توان مصرفی                

              Kg)4.2: حداکثر وزن                   

68,69

خیابان میرزای /خیابان مطهری:دفتر تهران

ساختمان 4پالک /21کوچه/شیرازی

6واحد /مهتاب

ابتدای شیخ صدوق /اصفهان:دفتر مرکزی

9پالک /نبش بن بست الیه/شمالی

031337177_

88864780

88140351,03

136629499
09131193380

set1@golno

or.com

http://www

.golnoor.

com

1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

157

Behkam 

Corrosion 

Protection 

Company

10260374345411173819565

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 220ضد خوردگی محلول در آب : نام محصول 

Litبشکه پلی اتیلنی حفاظت خوردگی بهکام 

 Anti corrosion, water: نام التین 

soluble, 220 Lit ,

polyethylene drum, HEFAZAT 

KHORDEGI BEHKAM

ضد خوردگی محلول در آب : شرح محصول 

220 Lit بشکه پلی اتیلنی حفاظت خوردگی 

بهکام

: -شرح کارشناس 

----------

 50ضد خوردگی محلول در آب : نام محصول 

Litبشکه پلی اتیلنی حفاظت خوردگی بهکام 

 Anti corrosion, water: نام التین 

soluble, 50 Lit, polyethylene 

drum, HEFAZAT  KHORDEGI 

BEHKAM

 50ضد خوردگی محلول در آب : شرح محصول 

Litبشکه پلی اتیلنی حفاظت خوردگی بهکام 

: -شرح کارشناس 

----------

 25ضد خوردگی محلول در آب : نام محصول 

litبشکه پلی اتیلنی حفاظت خوردگی بهکام 

 Anti corrosion, water: نام التین 

soluble, 25 lit, polyethylene 

89

اصفهان،خیابان مشتاق دوم، خیابان مهر، 

خیابان مهران، کوی نیاوران، نگارستان هفتم، 

13پالک

0313260607309121796092
PSHAHBANDE

@YAHOO.COM
1397/09/18

158
Parsin Kian 

Vazin
10260237056411173818673

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ اپوکسی چند منظوره میانی : نام محصول 

پلی آمید طوسی تیره رال دو جزئی با هاردنر کد 

 نام kg 27 حلب و گالن 7045-60-210رنگ 

 مرجع عرضه کننده تولیدی INCOتجارتی 

اصفهان نوین

 Multi purpose epoxy: نام التین 

paint, intermediate coating 

dark gray two component with 

hardener, color code 210-60-

7045 ,tin and metal gallon 

sized container, 27 kg, brand 

INCO, distributor TOLIDI 

ESFAHAN NOVIN

رنگ اپوکسی چند منظوره میانی : شرح محصول 

پلی آمید طوسی تیره رال دو جزئی با هاردنر کد 

 نام kg 27 حلب و گالن 7045-60-210رنگ 

 مرجع عرضه کننده پارسین INCOتجارتی 

(تولیدی اصفهان نوین سابق  )کیان وزین 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اپوکسی چند منظوره میانی : نام محصول 

پلی آمید سفید رال دو جزئی با هاردنر کد رنگ 

 نام kg 5/4 گالن و قوطی 210-60-9003

 مرجع عرضه کننده تولیدی INCOتجارتی 

اصفهان نوین

اصفهان بوستان سعدی: نشانی دفتر فروش  |  

 |  طبقه سوم34مقابل صدا و سیما پالک 

  جاده اصفهان56کیلومتر : نشانی کارخانه 

 شیراز شهرک رازی بلوار رازی خیابان رنگسازان

کد پستی |   28خیابان هفتم پالک   : 

8175665974

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

03136278677

 تلفن | 

 : کارخانه

53323337 | 

 : فکس

03136278244

0313627824409135567029
info@incop

aint.com

www.incop

aint.com
1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

159

Afzaieh 

Farayand 

Shimi

10180500707411411145551

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 فازی3بازدارنده خوردگی : نام محصول 

 Phase Corrosion 3: نام التین 

Inhibitor

 فازی3بازدارنده خوردگی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Oil Soluble: شرح محصول 

Corrosion Inhibitor

: -شرح کارشناس 

----------

89
remirzaei@

gmail.com
1397/09/18

160
petro savin 

sanat co
10104026114411369365531

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 TBSایستگاه تقلیل فشار گاز : نام محصول 

 نام تجارتی 1000-60-250مدل 

REDUCING GAS STATION مرجع 

عرضه کننده مهندسین پترو ساوین صنعت

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, TBS , model 250-60-

1000 ,brand REDUCING  GAS 

STATION, distributor PETRO 

SAVIN SANAT  ENGINEERS  CO

طراحی و ساخت ایستگاه های : شرح محصول 

تقلیل فشار و اندازه گیری و کنترل فشار 

: -شرح کارشناس 

----------

 CGSایستگاه تقلیل فشار گاز : نام محصول 

 GAS STATION نام تجارتی CG100مدل 

مرجع عرضه کننده پترو ساوین صنعت

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, CGS , model CG100 ,

brand GAS  STATION ,

distributor PETRO SAVIN 

SANAT

طراحی و ساخت ایستگاه های : شرح محصول 

تقلیل فشار اندازه گیری و کنترل فشار گاز 

: -شرح کارشناس 

----------

41,30,43,61

- خیابان دولت - خیابان شریعتی - تهران

- 2طبقه - 313پالک - نرسیده به بلوار کاوه

10 و  6واحد 

02122781395

|021227813

47|0212279

3221

2278139509121985770
info@petro

savin.com

www.petro

savin.com
1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

161
Gostaresh 

Shir Sazi
10101336622411113599793

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر یکطرفه: نام محصول 

check valve: نام التین 

شیر تاسیسات نفت و گاز و : شرح محصول 

 جنس فوالد کربنی checkپتروشیمی فوالدی 

 اینچ نوع اتصال فلنج 4سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

شیر یکطرفه: نام محصول 

check valve: نام التین 

شیر تاسیسات نفت و گاز و : شرح محصول 

پتروشیمی فوالدی مکانیزم قطع و وصل 

check اینچ نوع 4 جنس فوالد کربنی سایز 

اتصال فلنج

: -شرح کارشناس 

----------

شیر کشویی: نام محصول 

Gate valve: نام التین 

شیر صنعتی تاسیسات نفت و گاز : شرح محصول 

و پتروشیمی فوالدی مکانیزم قطع و وصل 

 اینچ نوع اتصال فلنج 10کشویی سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

شیر کشویی: نام محصول 

Gate valve: نام التین 

شیر صنعتی تاسیسات نفت و گاز : شرح محصول 

75
خیابان کازرون شمالی - بلوار میرداماد- تهران 

 طبقه دوم5پالک - خیابان نیک رای - 

021-

22257472

021-

22257756
09125168515

info@gssva

lve.com

www.gssva

lve.com
1397/09/18

162

Goroohe 

Sazandegan 

Sanat 

E spadana

10102033149411173797337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع کنترل ولو بدون محدودیت : شرح محصول 

در سایز، کالس فشار، و شرایط فرآیندی

- فنری  )سازنده شیر اطمینان : شرح کارشناس 

 اینچ 12 تا 02شیر فرآیندی از سایز - (پایلوت دار

600کالس 

اصفهان، اتوبان ذوب آهن، شهرک صنعتی 

173، پالک 13اشترجان، خ 

031-

37607478-

80

0313760758309131045528
info@gsse-

co.com

www.gsse-

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

163
Behesht 

Kavir Ariana
10103697070411344383189

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله و اتصاالت تولید شده از : شرح محصول 

GRPرزین پلی استر با نام اختصاری 

لوله و اتصاالت کامپوزیتی ترموست مستحکم 

شده با الیاف شیشه

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله و اتصاالت تولید شده از : شرح محصول 

GRVرزین وینیل استر با نام اختصاری 

لوله و اتصاالت کامپوزیتی ترموست مستحکم 

شده با الیاف شیشه

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله و اتصاالت تولید شده از : شرح محصول 

GREرزین اپوکسی با نام اختصاری 

لوله و اتصاالت کامپوزیتی ترموست مستحکم 

شده با الیاف شیشه

: -شرح کارشناس 

- خیابان گاندی جنوبی - میدان ونک - تهران 

7واحد - 23شماره - خیابان نوزدهم 
8866145709121069270

bkaindustr

ialgroup@g

mail.com

www.bkagr

p.com
1397/09/01

164pekachemie10101634478411317997314

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ پودری پلی استر : نام محصول 

 تولیدی kg 20الکترواستاتیکی کارتن مقوایی 

صنعتی پکا شیمی

 Polyester powder: نام التین 

paint, electrostatic ,

cardboard carton, 20 kg ,

PRODUCTING  AND INDUSTRIAL 

PEKACHEMIE

پوشش های پودری پلی استر با : شرح محصول 

فام های گوناگون قابل کاربرد در صنایع مختلف 

مانند پروفیل های رنگی آلومینیوم، پوشش های 

سقفی، تیرها و روشنایی های برق، بخشی از 

پکیج ها و )قطعات خودرو، صنایع برودتی 

...و  (کولرهای آبی و گازی

: -شرح کارشناس 

رنگ پودری اپوکسی پلی استر : نام محصول 

 تولیدی kg 20الکترواستاتیکی کارتن مقوایی 

صنعتی پکا شیمی

, Epoxy powder paint: نام التین 

electrostatic polyester ,

cardboard carton, 20 kg ,

PRODUCTING  AND INDUSTRIAL 

PEKACHEMIE

پلی -پوشش پودری اپوکسی: شرح محصول 

استر قابل مصرف در لوازم خانگی، تابلوهای 

86

وبــان تـهـران 35کیلومتر  قـم، شهرک -  اـت

صنـعتـی شـمـس آبـاد، بـلوار بهارستــان، 

 روبــروی خیـابـان بـو علی سینــا 4فـاز 

tm55قطـعه 

021-838248220898309121254081

barikani@p

ekachemie.

com

www.pekac

hemie.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

165

Pardis  

jamejam 

fardad

14006730116411538151541

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار هشدار دهنده اعالم خطر : شرح محصول 

لوله گاز رنگ زرد جنس پلی اتیلنی سایز 

0/02x25 cm مرجع سازنده پردیس جام جم 

فرداد مرجع عرضه کننده پردیس جام جم فرداد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار هشدار دهنده اعالم خطر : شرح محصول 

لوله گاز رنگ زرد جنس پلی اتیلنی سایز 

0/03x40 cm مرجع سازنده پردیس جام جم 

فرداد مرجع عرضه کننده پردیس جام جم فرداد

: -شرح کارشناس 

شیراز دست خضر کوچه زارع کدپستی 

7148837357
0938224651809382246518

alizadehes

mat6518@yah

oo.com

1397/09/01

166

Ista 

noavaran 

niroo

10320554661411385953744

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

-تابلو حفاظت و کنترل نیروگاهی: شرح محصول 

- تابلو فشار متوسط ثابت- تابلو کنترل و پروسس

فشار -سنجش و توزیع-تابلو فشار ضعیف ثابت

فشار متوسط کشویی-ضعیف کشویی

: -شرح کارشناس 

02166515163    

    

02166502772

09124250693     

     -      

09122457721

info@inn-

co.com     

noavaranni

roo@gmail.

com

www.inn-

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

167
PARS IANBALAB

ARSANAT
10860901306411195853474

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

باالبر الکتروهیدرولیک دو ریل : نام محصول 

 14 ارتفاع PB 1400 DL-AC 220 Vمدل 

mمرجع عرضه کننده پارسیان باالبر صنعت 

 Lift, two rail: نام التین 

electrohydraulic , model PB 

1400 DL-AC  220 V, height 14 m ,

distributor PARS IAN 

BALABAR  SANAT

باالبر الکتروهیدرولیک دو ریل با : شرح محصول 

با  )چرخ خودرویی قابل یدک و ارتفاع کاربردی 

 متر با ریل آلومینیومی ویژه ـ مدل  14 (قد نفر 

(PB  1400 DL  (AC  220 V 

 cm 1400: حداکثر ارتفاع کاربردی 

 cm 1220: حداکثر ارتفاع سکو از سطح زمین 

× عرض × ارتفاع  ): ابعاد جمع شده دستگاه 

cm  296  *   151  * 258 (طول 

kg 220: ظرفیت بار 

*  116) (طول × عرض × ارتفاع  ): ابعاد سکو 

سانتی متر (172* 72

: -شرح کارشناس 

باالبر الکتروهیدرولیک چهار ریل : نام محصول 

 20 ارتفاع PB 2000 FL-AC 220 Vمدل 

mمرجع عرضه کننده پارسیان باالبر صنعت 

 Lift, four rail: نام التین 

شیراز شهرک صنعتی بزرگ : آدرس کارخانه

 2 درب 421 خیابان بهبود خیابان 2شیراز فاز 

اهواز خیابان آزادگان : آدرس دفتر فروش

روبروی خیابان شمخانی جنب ساختمان نگین 

 طبقه اول65پالک 

0613220202009172267454

parsianbal

abar@gmail

.com

www.parsi

anbalaba

r.com

1397/09/01

168Atronic10980226241411498966417

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرآالت -شیرآالت کنترلی: شرح محصول 

قطعات مکانیکی تجهیزات - اکچویتر- صنعتی

تجهیزات ابزار دقیق-دوار

 24شیرآالت کنترلی تا سایز : شرح کارشناس 

( 60گروه  ) 600اینچ کالس 

منطقه ویژه اقتصادی - استان فارس، شیراز

 – 2ابتدای فاز  –بلوار مخابرات  –شیراز 

7159114551: شرکت آترونیک ، کد پستی

071-

37175485
09173098313

info@atro-

nic.com

www.atro-

nic.com 

,www.petr

oandish.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

169
payvand dez 

gostar
10260332364411117941765

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع شافت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع کوپلینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع چرخ دنده: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع هوزینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت الینر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع شافت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

- خیابات هنر-شهرک صنعتی لیا- قزوین

انتهای خیابان تالش
028334545940283345459209121498645

rashidifar

zad@gmail.

com

www.pdco.

ir
1397/09/01

170
Araz Tajhiz 

Parsis
14004943417144186844496

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع میکسر و فلوکوالتور تصیفه : شرح محصول 

خانه آب

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع کندانسور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع سیکلون: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع سازه های فلزی سبک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (تکیه گاه لوله)انواع پایپ رک : شرح محصول 

مورد استفاده در پاالیشگاه ها

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع فیلترشنی: شرح محصول 

1شماره  - 23فتح - یزرگراه فتح - تهران 
021-

66821020
09195066832

info@arazt

ajhiz .com

www.arazt

ajhiz .com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

171
Paya torbin 

pasargad
14005804248411517887484

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ رفت و برگشتی مصرف : نام محصول 

 مرجع سازنده HD5کننده توان مکانیکی مدل 

پایا توربین پاسارگاد کشور سازنده ایران مرجع 

عرضه کننده پایا توربین پاسارگاد

 Pump, mechanical: نام التین 

power consuming 

reciprocating, model HD5 ,

producer PAYA TURBINE 

PASARGAD, made in iran ,

distributor PAYA TURBINE 

PASARGAD

ساخت کامل و مهندسی : شرح محصول 

معکوس شفت ایمپلر و پوسته

: -شرح کارشناس 

 مرجع BB2پمپ سانتریفیوژ مدل : نام محصول 

سازنده پایا توربین پاسارگاد کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده پایا توربین پاسارگاد

, Pump, centrifugal: نام التین 

model BB2, producer PAYA 

TURBINE  PASARGAD, made in 

iran, distributor PAYA 

TURBINE  PASARGAD

ساخت و مهندسی معکوس : شرح محصول 

شفت ایمپلر پوسته

: -شرح کارشناس 

34,30
شهرک صنعتی نصیر آباد - رباط کریم - تهران 

15پ  - (ص)بلوار رسول اکرم - 
0215639314602156744585

09216974279

-

09191561052

payatpasar

gad@gmail.

com

1397/09/01

172

Kaveh 

Precision 

Tubes  Co

10861599380411314679376

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله مبدل حرارتی فوالدی قطر : نام محصول 

25/4 mm 22 طول m 2/11 ضخامت mm 

مرجع سازنده لوله های دقیق کاوه

, Pipe, heat exchanger: نام التین 

steel, diameter 25.4 mm ,

length 22 m, thickness  2.11 mm ,

producer KAVEH PRECIS ION 

TUBES  Co.

: شرح محصول 

-OD mm10تولید کننده تیوبهای بدون درز 

114mm و   WT 0/6mm-12mm       

 متر20بطول 

ضمنا نماینده انحصاری شرکت اروپایی 

Pipex-Podbrezova ,  دارای انبار

تخصصی محصوالت اروپایی با برند مذکور 

:ازجمله متریال بشرح ذیل 

EN         P235GH TC1/ TC2     10216-2

                 P265GH TC1/ TC2              

      

                 16Mo3                     

                 10CrMo9-10                    

                 13CrMo4-5                     

 P275NL1    10216-3

                P275NL2                     

02122654481

-3
09120299823

f.nazar@ik

ptco.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

173
emen tash 

sepahan
10260056543411175316574

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آنتی فوم : نام محصول 

: -نام التین 

غیرسیلیکونی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

آنتی فوم : نام محصول 

: -نام التین 

پایه الکلی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

آنتی فوم : نام محصول 

: -نام التین 

آنتی فوم پایه سیلیکونی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

فوم حفاری: نام محصول 

: -نام التین 

فوم حفاری : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

مواد شیمیایی حفاری : نام محصول 

: -نام التین 

فوم حفاری پلیمردار : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

فوم اطفاء حریق : نام محصول 

: -نام التین 

 )فوم شیمیایی پرتوسعه : شرح محصول 

HIGH EXPANSION )

: -شرح کارشناس 

خیابان چهارباغ باال: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

538پالک - مجتمع تجاری پارک 

03136671919

-36673337
0313667096009132383679

info@ement

ash.com

www.ement

ash.com
1397/09/01

174
Dorood Kelid 

E lectric
10101976044411317414634

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مقره کامپوزیتی: نام محصول 

INSULATOR: نام التین 

-TS-210مدل400KVولتاژ : شرح محصول 

5170-SB-41-X

: -شرح کارشناس 

کامپوزیتی: نام محصول 

INSULATOR: نام التین 

-TS-210 مدل 230KVولتاژ : شرح محصول 

3355-SB-44-X

: -شرح کارشناس 

مقره کامپوزیتی: نام محصول 

INSULATOR: نام التین 

-TS-210مدل 132KVولتاژ : شرح محصول 

2100-SB-42-Z

: -شرح کارشناس 

مقره کامپوزیتی: نام محصول 

insulator: نام التین 

-TS-120مدل 63kvولتاژ: شرح محصول 

1095-SB-40-N

: -شرح کارشناس 

تهران میدان ونک ، خیایان مالصدرا خیابان 

7 واحد 12شاد ، بن بست باغسرا ، پالک 
0218865145209123381019

doroodkeli

d@gmail.co

m

WWW.dk-

electric .

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

175

AstoMachinea

ndIndustrial

S tructureMan

ufacturing

10102611277411117971813

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع مخازن تحت فشار : شرح محصول 

و فشار پایین

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت اسکلت های فلزی : شرح محصول 

ساختمانی و صنعتی و، پایپرک

: -شرح کارشناس 

----------

61
m.golchin@

asto.ir
1398/04/17

176
sepanta roll 

pipe co
108608952794113316863541

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله فوالدی گالوانیزه آبرسانی : نام محصول 

 مرجع عرضه m 6 طول mm 273/1قطر 

کننده نورد و لوله سپنتا اهواز

, Pipe, steel, galvanized: نام التین 

water supply, diameter 273.1 

mm, length 6 m, distributor 

AHVAZ SEPANTA PIPE

لوله فوالدی گالوانیزه آبرسانی : شرح محصول 

 مرجع عرضه m 6 طول mm 273/1قطر 

کننده نورد و لوله سپنتا اهواز                         

                                                           

        Pipe, steel, galvanized ,

water supply, diameter 273.1 

mm, length 6 m, distributor 

AHVAZ SEPANTA PIPE

: -شرح کارشناس 

 گاز API 5L Gr.Bلوله فوالدی : نام محصول 

 مرجع m 12 طول mm 273/1رسانی قطر 

عرضه کننده نورد و لوله سپنتا اهواز

, Pipe, steel, API 5L Gr.B: نام التین 

gas  supply, diameter 273.1 mm ,

length 12 m, distributor 

AHVAZ SEPANTA PIPE

 Pipe, steel, API 5L: شرح محصول 

Gr.B , gas  supply, diameter 273.1 

74
 جاده اهواز خرمشهر شرکت 5اهواز کیلومتر 

نورد و لوله سپنتا اهواز

061-

33396070,06

1-33396071

061-

33396072
09166174482

sdp1390@yah

oo.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

177

KLINGERAN 

GASKET  

MANUFACTURIN

G  CO

10102152202
4114-1463-

8454

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

واشر: نام محصول 

GGASKET: نام التین 

واشراسپیرال : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

واشر: نام محصول 

GGASKET: نام التین 

واشرفلت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

واشر: نام محصول 

GGASKET: نام التین 

دبل جکت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

واشر: نام محصول 

GGASKET: نام التین 

فلزی رینگ جوینت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

info@kling

eran.co.ir
1397/09/01

178
pooladvarzan 

 e kimia
10530269373411319717679

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مبدل حراتی: نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی صنایع نفت و گاز : شرح محصول 

 sthe4150و پتروشیمی مدل 

- مبدل حرارتی )در زمینه : شرح کارشناس 

مورد تایید است (کولرهوایی -تیوپ ااکسپندر

دو - پلیس راه سپیدان - شیراز - استان فارس

راهی بیضا به سمت بیضا شهرک صنعتی 

k1-k10ملوسجان پالک 

071-

36773235-8
09173241625

info@poola

dvarzan.co

m

www.poola

dvarzan.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

179

Taliran 

Engineering 

PJ S  CO

10101274052411119683718

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ایستاده صنعتی DC-DCمبدل : نام محصول 

 درجه حفاظت A 20 شدت جریان V 48ولتاژ 

IP 42 مدل TLCVS48I20M مرجع سازنده 

تال ایران مرجع عرضه کننده تال ایران

 Convertor, DC-DC: نام التین 

industrial floor mounted ,

voltage 48 V, current 20 A ,

protection degree IP  42 ,

model TLCVS 48I20M, producer 

TALIRAN, distributor TALIRAN

 ایستاده صنعتی DC-DCمبدل : شرح محصول 

 درجه حفاظت A 20 شدت جریان V 48ولتاژ 

IP 42 مدل TLCVS48I20M

: -شرح کارشناس 

----------

 ایستاده صنعتی DC-DCمبدل : نام محصول 

 درجه حفاظت A 20 شدت جریان V 24ولتاژ 

IP 42 مدل TLCVS24I20M مرجع سازنده 

تال ایران مرجع عرضه کننده تال ایران

 Convertor, DC-DC: نام التین 

industrial floor mounted ,

voltage 24 V, current 20 A ,

protection degree IP  42 ,

model TLCVS 24I20M, producer 

TALIRAN, distributor TALIRAN

65,67

پائین تر از - بلوار آفریقا : نشانی دفتر مرکزی

 آفریقا 29ساختمان  - 25نبش کوچه - حقانی

نشانی  | D4واحد  - 4ط  - (62پالک )

جنب مخابرات - صفادشت شهریار : کارخانه

کوچه آخر - خ تختی - مرکزی و شهرداری 

کارخانه - سمت چپ  - (تالیران و کامبیز)

تالیران

تلفن دفتر 

: مرکزی

88648284-

تلفن  | 021

: کارخانه

65436340-

021

021-

88648253
09123468708

dfz@talira

n.com

www.talir

an.com
1398/04/17

180
Anhar E tesal 

Mfg co
10630135810411334753379

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 درجه اسپیگات 90زانویی : نام محصول 

الکتروفیوژن لوله کشی تاسیسات جنس پلی 

 مرجع عرضه کننده mm 200اتیلنی سایز 

تولیدی انهار اتصال

 Elbow, electrofusion: نام التین 

spigot 90 degree ,

installation piping ,

material polyethylene, size 

200 mm, distributor ANHAR 

ETESAL  MANUFACTURING

 درجه اسپیگات 90زانویی : شرح محصول 

mm 200الکتروفیوژن سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

 درجه لوله کشی 90زانویی : نام محصول 

 مرجع mm 25تاسیسات الکتروفیوژن سایز 

عرضه کننده تولیدی انهار اتصال

, Elbow, 90 degree: نام التین 

installation piping ,

electrofusion, size mm 25 ,

distributor ANHAR  ETESAL 

MANUFACTURING

 درجه الکتروفیوژن 90زانویی : شرح محصول 

mm 25سایز 

: -شرح کارشناس 

76,75

خیابان گاندی-تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

کد | 3واحد-2طبقه-24پالک-5کوچه -جنوبی  

1517633514: پستی 

|   8742 | 

 : فکس

88673257

8867325709125950920

ANHAR_GROU

P@YAHOO.CO

M

ANHARGRO

UP .COM
1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

181
avand plast 

kerman
10630140917411339454337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی گاز رسانی : نام محصول 

PE100 SDR 13.6 1/25 ضریب اطمینان 

 bar 12/5 فشار mm 200 قطر m 12طول 

نام تجارتی آوند پالست کرمان مرجع عرضه 

کننده آوند پالست کرمان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100 SDR  13.6, safety 

factor 1.25, length 12 m ,

diameter 200 mm, pressure 12.5 

bar, brand AVAND PLAST 

KERMAN, distributor AVAND 

PLAST  KERMAN

 200لوله پلی اتیلن گازرسانی : شرح محصول 

SDR13/6میلیمتر  

: -شرح کارشناس 

----------

 PE80لوله پلی اتیلنی گاز رسانی : نام محصول 

SDR 11 12 طول 1/25 ضریب اطمینان m 

 نام تجارتی bar 12/5 فشار mm 160قطر 

آوند پالست کرمان مرجع عرضه کننده آوند 

پالست کرمان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 80 SDR  11, safety 

factor 1.25, length 12 m ,

74
کرمان،شهرک صنعتی خضراء،بلوار 

یاسمن،خیابان ششم،آوند پالست کرمان
021442015160214426754709126261153

info@avand

plast.com

www.avand

plast.com
1398/04/17

182noorafshan10101802743411151414184

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 حبابی W 30 توان LEDالمپ : نام محصول 

T100 سفید صدفی E 27 نام تجارتی نور افشان 

مرجع عرضه کننده المپ سازی نورافشان

, LED lamp, power 30 W: نام التین 

bubble T100, white pearl 

colored, E  27, brand NOOR 

AFSHAN, distributor NOOR 

AFSHAN PRODUCTION LAMP

 W 30 توان LEDالمپ : شرح محصول 

 نام تجارتی نور E 27 سفید صدفی T100حبابی 

افشان مرجع عرضه کننده المپ سازی نورافشان

: -شرح کارشناس 

----------

 حبابی W 40 توان LEDالمپ : نام محصول 

T120 مهتابی E 27 نام تجارتی نور افشان 

مرجع عرضه کننده المپ سازی نورافشان

, LED lamp, power 40 W: نام التین 

bulb T120, day light, E  27 ,

brand NOOR  AFSHAN ,

distributor NOOR  AFSHAN 

PRODUCTION LAMP

 W 40 توان LEDالمپ : شرح محصول 

 نام تجارتی نور E 27 مهتابی T120حبابی 

افشان مرجع عرضه کننده المپ سازی نورافشان

: -شرح کارشناس 

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان میرزای 

 ، 16شیرازی شمالی ، کوچه عرفان ، پالک 

.11طبقه سوم ، واحد 

88555131 - 

88715906 - 

88715907 - 

88716388 - 

88716312 - 

88725940

09124405613

info@noor-

afshan-

co.com

www.noora

fshan.com
1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

183

Badr 

Engineering 

systems

10101353920411145465595

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 توربین EV 4پره ثابت مرحله : نام محصول 

 inconel 738-LC جنس BBC13Dگازی 

 نام تجارتی GMD0442165P0001مدل 

BLADE مرجع عرضه کننده مهندسی بدر 

سیستم

, Blade, EV fixed stage 4: نام التین 

BBC13D gas  turbine, material 

inconel 738-LC , model 

GMD0442165P0001, brand BLADE ,

distributor MOHANDES I BADR 

SYSTEM

پره ها ی ثابت توربین که : شرح محصول 

پیچیدگی خاصی نیز در طراحی و تولید آنها مورد 

نیاز است، وظیفه اصلی هدایت  و شکل دادن 

جریان هوای گرم به ردیفهای پره های متحرک 

.توربین را بر عهده دارند

: -شرح کارشناس 

----------

 توربین EH 5پره ثابت مرحله : نام محصول 

 inconel 738-LC جنس BBC13Dگازی 

 نام تجارتی BST575092P0001مدل 

BLADE مرجع عرضه کننده مهندسی بدر 

سیستم

, Blade, EH fixed stage 5: نام التین 

BBC13D gas  turbine, material 

20

جاده مخصوص - تهران: آدرس دفترمرکزی 

کوچه  - (5بیمه )خیابان شهید عموئیان- کرج

2پالک - نوروزی

شهرک - مالرد- تهران : آدرس کارخانه 

- بینن بلوارهای خرداد وتیر- صنعتی صفادشت

144پالک - خیابان دهم غربی

021-

65438329

021-

65438331
09054641651

g.fuladvan

d@yahoo.co

m

http://www

.badrsyst

em.com

1398/04/17
شرکت دانش 

بنیان

184tapco107800986884113376634854

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گیربکس شیر آالت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

75
خیابان - شهرک صنعتی حاجی آباد -اراک

نبش چهار راه اول-خیابان رز- صنعت 
086341315770214385017609181621893

tapco80@gm

ail.com

www.tavak

olpooya.i

r

1398/04/17

185noorjam10101632005411317868658

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 وات ال ای دی60چراغ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

تهران خیابان احمد قصیر خیابان دهم پالک 

2 واحد11
8874964609122192511

noorjam.co

@gmail.com

www.noorj

am.com
1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

186Faratel10100605748411111419363

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مدل UPSکابینت باتری : نام محصول 

SBC4828-RT نام تجارتی فاراتل مرجع 

عرضه کننده فاراتل

, Battery cabinet, UPS: نام التین 

model SBC4828-RT , brand 

FARATE L , distributor FARATE L

, Battery cabinet: شرح محصول 

UPS , model SBC4828-RT , brand 

FARATE L , distributor FARATE L

: -شرح کارشناس 

----------

 همراه با UPSکابینت باتری : نام محصول 

-SBC240M-CHR-PRZشارژر مدل 

BLK نام تجارتی فاراتل مرجع عرضه کننده 

فاراتل

 Battery cabinet, UPS: نام التین 

with charger, model SBC240M-

CHR-PRZ-BLK , brand FARATE L ,

distributor FARATE L

 Battery cabinet, UPS: شرح محصول 

with charger, model SBC240M-

CHR-PRZ-BLK , brand FARATE L ,

distributor FARATE L

: -شرح کارشناس 

----------

مقابل استاد-تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

ساختمان فاراتل-کوی کندوان-نجات الهی -

5کیلومتر - تهران: نشانی کارخانه  | 12شماره   

میدان بور بور- خیابان نورد- جاده قدیم کرج - 

ساختمان- متری شهید عبدالرحیمی35خیابان   

فاراتل

1131834914: کد پستی  | 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

66700001 | 

 : تلفن کارخانه

66809495 | 

 : فکس

66725730

66725730
sales@fara

tel.com

www.farat

el.ir
1398/04/17

187

Fanavar 

Energy 

Raspina

14004213271411455476567

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

(Pipe Clamps)کلمپ لوله : شرح محصول 

جهت مهار و  (بست های خاص)کلمپ ها 

نگهداری لوله ها یا کانالهای تاسیساتی با انواع 

نگهدارنده فنری و ثابت در جهت مورد نظر مورد 

کلمپ ها در ابعاد، جنس . استفاده قرار می گیرد

از انواع . ها و کاربردهای مختلف تولید می شوند

, Bolt Clamps-2مختلف آن می توان به  

3-Bolt Clamps , Riser Clamps ,

Shoe Clamps , U-Bolt, Guide 

Clampsنحوه انتخاب نوع کلمپ .  اشاره کرد

به سایز لوله، افقی و یا عمودی بودن آن، میزان 

نیروی نگهدارنده، دما و جنس خط لوله بستگی 

پیچ و مهره های متصل به دو سر کلمپ ها . دارد

به منظور تنظیم قطر حلقه بست و محکم کردن 

از فوالد کربنی، فوالد ضد . آن به کار می رود

  برای PVCزنگ، فوالد آلیاژی، پلی اورتان و 

منظور . ساخت کلمپ ها استفاده می گردد

افزایش مقاومت به خوردگی، کلمپ های 

.  فوالدی، پوشش گالوانیزه گرم می شوند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

استان تهران، شهریار، : آدرس دفتر مرکزی

ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، 

بلوار مرکزی جنوبی، روبروی خیابان سوم 

                       7، واحد 1045جنوبی، بلوک 

                                                         

                  

استان تهران، شهریار، : آدرس کارخانه و انبار

ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، 

8خیابان دوم شرقی، پالک 

0216561267009125761554
info@feras

pinaco.com

www.feras

pinaco.co

m

1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

188
Rothengaran 

Parseh
10320707324411393459817

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 الیه با 5لوله از پلی اتیلن : شرح محصول 

(کاروگیت اسپیرال مسلح)فلز

(بات فیوژن)دستگاه جوشکاری الکتروفیوژن 

: -شرح کارشناس 

----------

98
-مجتمع مادر-میدان مادر-مهرویال-کرج-البرز

واحد یک-طبقه اول

026-

32701094

026-

32748284
09121249231

rothengara

n@gmail.co

m

www.rothe

ngaran.co

m

1398/04/17

189
Dena Aco 

Parsian
14006287681411518147657

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج فاضالب بهداشتی جهت : شرح محصول 

تصفیه فاضالب بهداشتی، حمام ها و آشپزخانه ها

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه جدا سازی نفت از آب : شرح محصول 

( ِDAF)  که مخفف(ِDissolved Air 

Floatation)  می باشد و جهت جداسازی

ذرات نفت و روغن از پساب پاالیشگاه ها و 

پتروشیمی ها مورد استفاده قرار می گیرد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج تصفیه آب صنعتی : شرح محصول 

دستگاهی است که آب مورد نیاز واحدهای 

را فراهم ...  و RO، DMمختلف فرآیندی نظیر 

می نماید

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-خیابان شهید سرافراز-خیابان شهید بهشتی

طبقه سوم-9پالک-کوچه دهم

88735580-

88735910-

88735476

09126049070

sales@dena

cogroup.co

m

www.denac

ogroup.co

m

1398/05/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

190
Petro Gohar 

Pars
10102804380

4111-4469-

3719

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سود کاستیک پرک : نام محصول 

caustic soda flakes: نام التین 

درصد 98سود کاستیک پرک : شرح محصول 

 کیلوگرمی 25در بسته بندی های  (سود سوزآور)

در پالت، جامبو و یا بشکه 

: -شرح کارشناس 

----------

نبش - نیاوران (خ باهنر )تهران : دفتر مرکزی

ساختمان هیراد –کوچه هیراد 

1977715167:  کدپستی4واحد – 201پالک 

منطقه ویژه - ماهشهر-خوزستان: کارخانه

بلوار - اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی

:  کد پستی195پالک - خیابان مهر-ملت

6357136337

021261130000212611500009101606636
info@petro

gohar.com

www.petro

gohar.com
1398/05/07

191

construction 

 chemicals  

manufacture

10101423898411114619631

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آب بند کننده پلیمری پودر کیسه : نام محصول 

36 kg مرجع عرضه کننده صنایع شیمی 

ساختمان آبادگران

, Waterproof, polymer: نام التین 

powder, bag, 36 kg ,

distributor ABADGARAN 

CONSTRUCTION CHEMICAL 

INDUSTRIAL

 نوعی ABAFLEX -FCW: شرح محصول 

پوشش آب بند و محافظت کننده دو جزیی بر پایه 

انعطاف پذیری . سیمان و رزین اکریلیکی می باشد

بسیار زیاد، دوام و طول عمر بسیار طوالنی و 

چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیر کار مانند 

بتن، لوله های فلزی و سایر مصالح از خواص این 

.ماده می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

 SWELLآب بند کننده بنتونیتی : نام محصول 

FLEX 2 پودری جعبه مقوایی kg مرجع 

عرضه کننده صنایع شیمی ساختمان آبادگران

 Waterproof, bentonite: نام التین 

SWELL  FLEX , powder ,

cardboard box, 2 kg ,

89
تهران خیابان سهروزدی شمالی خیابان شهید 

1 طبقه همکف واحد 124قندی پالک 
885144018775400009123834179

alborz@aba

dgarangrou

p.com

www.abadg

arangrou

p.net

1398/05/07
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

192

Tose teflon 

nasouz 

damavand

10101973985411131191475

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید واشرهای آب بند تفلونی : شرح محصول 

PTFE در سایزهای متفاوت با توجه به نیاز 

مشتری

بدلیل عدم وجود نفت کد، از نفت کد مشابه 

.برای ثبت محصول استفاده شده است

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع میلگرد و لوله های : شرح محصول 

 در رنج سایزی گستردهPTFEتفلون 

با توجه به اینکه نفت کد محصول مورد نظر 

وجود نداشت از نفت کد محصول مشابه استفاده 

. گردید

: -شرح کارشناس 

85
تهران، خ سهروردی شمالی، ک سینک، پالک 

7، واحد 15
021881751130218817514209121511441

info@italo

rientco.co

m

www.italo

rientco.c

om

1397/09/01

193
Pars  marine 

industry
10102558218411113913386

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت پکیجهای - 1: شرح محصول 

 Chemical)تزریق مواد شیمیایی 

injection packages)

 Metering)پکیجهای اندازه گیری - 2

Packages)

3 -Sampling package

4 -F iltration package

5 -Water treatment package

6 -Dehydration package

7 -Custody Metering package

8 -E lectro chlorination

9 -(Seal Panel (API 682,610

10 -Seal Skid

11 -De-Salter

12 -Safety Shower

13- Oil mist Package

14 -Liquid Chlorine 

Injection Package

15 -F ire Water Skid

16 -Deluge valve

17 -Well head control panel

18 -Hydraulic control panel

41
-خیابان آرارات شمالی-بزرگراه سئول-تهران

2واحد-8پالک

021-

88058851|2
09123722083

sales@pars

marineco.c

om

www.parsm

arineco.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

194
Parsian 

javid alborz
10100546069411341548614

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه جوشکاری لوله های پلی : نام محصول 

 نام تجارتی فاقد نام تجارتی PJ900اتیلنی مدل 

مرجع عرضه کننده پارسیان جاوید البرز

, Welding machine: نام التین 

polyethylene pipes , model 

PJ 900, brand UNKNOWN BRAND ,

distributor PARS IAN J AVID 

ALBORZ Co.

دستگاه جوش الکتروفیوژن ویژه : شرح محصول 

 جوش SDR11جوش لوله های پلی اتیلن گاز 

اتصاالت الکتروفیوژنی

: -شرح کارشناس 

ایران  استان البرز کرج مهرشهر کیانمهر بلوار 

9 واحد1امیرکبیر نیستان ششم پالک 
0263321732609125640486

alborzfusi

on@gmail.c

om

www.albor

zfusion.c

om

1397/09/01

195

separ atash 

jay 

insulation 

Co

14004322193411484856496

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

برد نسوز نیم لوله عایق کاری لوله : نام محصول 

 270های انتقال مایعات داغ کوره ها چگالی 

kg\m^3 273-34 سایز mm پالت مقدار 

متر مکعبی نام تجارتی ساج مرجع عرضه کننده 

عایقهای حرارتی سپر آتش جی

 Refractory board, half: نام التین 

pipe, furnace hot liquid 

transferring pipes 

insulation, density 270 

kg\m 3̂, size 34-273 mm, pallet ,

quantity m 3̂, brand SAJ ,

distributor AYEGHHAYE 

HARARATI SEPER  ATASH J E Y

عایق حرارتی از جنس کلسیم : شرح محصول 

سیلیکات

: -شرح کارشناس 

برد نسوز سرامیکی الیه عایق : نام محصول 

 سایز kg\m^3 270کاری کوره ها چگالی 

900x600 mm پالت مقدار متر مکعبی نام 

تجارتی ساج مرجع عرضه کننده عایقهای 

حرارتی سپر آتش جی

, Refractory board: نام التین 

ceramic, furnace insulation 

layer, density 270 kg\m 3̂ ,

size 900x600 mm, pallet ,

 8 خیابان 3اصفهان شهرک صنعتی مبارکه فاز 

10پالک 
0315237334209131198965

info@saj-

csb.ir

saj-

csb.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

196

kimia garan 

sarzamin 

rayaneh

10260370998411171777953

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بسته نرم افزار حضور و غیاب : نام محصول 

تحت وب نوع فلش فاقد بسته بندی مرجع 

عرضه کننده کیمیاگران سرزمین رایانه

 Software pack, web: نام التین 

time attendance, type flash ,

unpacked, distributor 

KIMIAGARAN SARZAMIN RAYANEH

بسته نرم افزار حضور و غیاب : شرح محصول 

تحت وب نوع فلش فاقد بسته بندی مرجع 

عرضه کننده کیمیاگران سرزمین رایانه

: -شرح کارشناس 

باتری دستگاه حضور و غیاب مدل : نام محصول 

UPS نام تجارتی کسرا مرجع عرضه کننده 

کیمیاگران سرزمین رایانه

 Battery, attendance: نام التین 

machine, model UPS , brand 

KASRA, distributor 

KIMIAGARAN SARZAMIN RAYANEH

باتری دستگاه حضور و غیاب : شرح محصول 

 نام تجارتی کسرا مرجع عرضه کننده UPSمدل 

کیمیاگران سرزمین رایانه

: -شرح کارشناس 

- (سه راه سیمین)اصفهان چهارراه سهروردی 

خیابان - (خیابان سیمین)خیابان سهروردی

مجتمع کسرا- کوچه یکم- فرهنگ

0313410409123956466
info@kasra

co.ir

kasraco.i

r
1397/09/01

197

NOAKHTARAN 

ENGINEERING  

COMPANY

10380198490411187769487

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تابلو برق فشار ضعیف و : شرح محصول 

فشار متوسط

Switchgear: التین

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع سینی و نردبان کابل و : شرح محصول 

متعلقات با آبکاری سرد، آبکاری گرم و آلومینیوم

Ladder & Tray: التین

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تابلو برق فشار ضعیف و : شرح محصول 

فشار متوسط

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تابلو برق فشار ضعیف و : شرح محصول 

فشار متوسط

Switchgear: التین

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شهرک صنعتی - مشهد - خراسان رضوی 

تالش - بلوار تالش شمالی - فاز یک -  توس 

8/4مبش تالش شمالی - شمالی هشت 

051-

35413262
09153142584

info@noakh

taran.com

www.noakh

taran.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

198
shegeft 

afzar
10530206111411169484885

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مبدلهای حرارتی پوسته و : شرح محصول 

لوله

 مورد تایید 4- 3ردیف های : شرح کارشناس 

میباشد

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مبدلهای حرارتی پوسته : شرح محصول 

ولوله

 مورد تایید 4- 3ردیف های : شرح کارشناس 

میباشد

- شهرک صنعتی بزرگ شیراز-شیراز - فارس

-بلوار پژوهش جنوبی-(پژوهش)میدان پنجم

251نبش خیابان 

07137742568

-70
09171176626

info@shege

ftafzar.co

m- 

shegeftcom

mercial@gm

ail.com

www.shege

ftafzar.c

om

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

199

Viona 

Amirkabir 

Power 

Quality 

Control and 

E xploitation

14004384990411478638495

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

از این محصول برای تست : شرح محصول 

رله های حفاظتی مانند رله های جریان زیاد و 

دیستانس و دیفرانسیل استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

قزوین، نوروزیان خیابان :آدرس کارگاه فنی

5 طبقه 76بوستان معلم بلوار پاستور پالک 

- چهارراه ولیعصر- تهران: آدرس دفتر مرکزی

12واحد - 7پالک - کوچه شهید باالور

02833692361 

 , 

02164545736

02142852513

- 

02833690245

09121773241

farzad.raz

avi@gmail.

com

www.vebko

.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

200
arya hafaran 

andishe pars
14005299440411498611197

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

liner hanger: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

shoe: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

collar: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

5736086336819720863413220209183643865 پالک 7اراک کوی امیریه بشارت 

aryahafara

nandisheh@

gmail.com

1397/09/01

201

"Sepanta 

Marand 

Rolling Mill  

 and  pipe 

industries"

10860009228411167197593

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله گازرسانی خانگی توکار : شرح محصول 

 متر 6 اینچ به طول 1سایز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله گازرسانی خانگی توکار : شرح محصول 

 متر 6 اینچ به طول 1/2سایز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله گازرسانی خانگی توکار : شرح محصول 

 متر 6 اینچ به طول 3/4سایز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 4لوله گالوانیزه فوالدی سایز : شرح محصول 

 متر 6اینچ به طول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 6لوله گالوانیزه فوالدی سایز : شرح محصول 

 متر 6اینچ به طول 

: -شرح کارشناس 

80

 جاده جلفا جنب 5کیلومتر - آذربایجانشرقی

شرکت نورد و لوله - شهرک صنعتی مرند

سپنتامرند

04142223025

info@sepan

tamarand.i

r

www.sepan

tamarand.

ir

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

202

Fara Sanat 

Sepahan 

Negin

10260689626411438136585

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع قطعات الستیکی و : شرح محصول 

پالستیکی صنعتی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع قطعات الستیکی و : شرح محصول 

پالستیکی صنعتی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع قطعات الستیکی و : شرح محصول 

پالستیکی صنعتی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع قطعات الستیکی و : شرح محصول 

پالستیکی صنعتی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع قطعات الستیکی و : شرح محصول 

پالستیکی صنعتی 

: -شرح کارشناس 

شهرک صنعتی - اصفهان خیابان امام خمینی 

پالک  - 3فاز - بلوار عطاء الملک - امیرکبیر 

211

031-

33880770,33

879800

09132269959

Farasanats

epahan@gma

il.com

www.faras

anatsepa

han.com

1397/09/01

203

World 

Chemical 

Technologies

10103732250411338397475

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ضد رسوب و خوردگی آزول در : شرح محصول 

 Cooling)سیستم برج های خنک کننده

Tower):

این محصول یک ماده بازدارنده خوردگی بسیار 

کارا برای مس و آلیاژ های آن  برپایه ترکیبات 

. آزول می باشد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Bioبایودیسپرسانت : شرح محصول 

Dispersant: 

این محصول بایودیسپرسانت با عملکرد باال برای 

سیستمهای خنک کننده است که شامل عوامل 

فعال سطحی بسیار موثری میباشد ودر سیستم 

هایی که توسط میکروارگانیسم ها آلوده شده و 

راندمان کلی کاهش یافته است بسیار کاربرد 

.دارند

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بایوساید غیر اکسید کننده برپایه : شرح محصول 

:کواتر 

89
بعداز چهارراه جهان -خیابان آفریقا-تهران

93واحد-9طبقه -برج امیرپرویز-کودک
021228419020218867940909123066521

info@world

chemtech.c

om

http://www

.worldche

mtech.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

204

Novin 

Composite 

Sadra

10380494667411343945716

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شامل )لوله ها و اتصاالت : شرح محصول 

تایپ (زانویی، نازل، سه راهی، کاهنده و فلنج کور

B مشتمل بر یک سیستم با الینر ترموپالست و 

ساختاری جهت تقویت از جنس کامپوزیت با 

استر غیر اشباع  رزین های ونیل استر و یا پلی

الینر ترموپالست استفاده شده با توجه به . است

انواع الینر . سیال خورنده و دما انتخاب می گردد

-PVC-U، PVCهای مورد استفاده عبارتند از 

C، PP، PVDF و PTFE.

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شامل )لوله ها و اتصاالت : شرح محصول 

 (زانویی، نازل، سه راهی، کاهنده و فلنج کور

 دارای الینر کامپوزیتی ضخیم ، پر رزین Eتایپ 

و مقاوم در برابر خوردگی با ساختاری جهت 

رزین مورد . تقویت از جنس کامپوزیت است

استفاده برای این لوله ها بر طبق شرایط کاری و 

لوله و اتصاالت . سیال خورنده انتخاب می گردد

 مناسب برای محیط های کلرو آلکالی Eتایپ 

رزین مورد استقاده در این لوله ها . می باشد

، bisphenol Aرزین ونیل استر بر پایه 

novalac است...  و.

شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری - مشهد

321bقطعه - 3کوشش - های برتر

051-

32400117
09155074083

info@novin

composite.

com

www.novin

composit

e.com

1397/09/01

205
cable sepehr 

alborz co
10480130119411379339485

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیم برق افشان جنس روکش : نام محصول 

PVC 25 قطر cm 100 طول m سطح مقطع 

2/5 mm^2 نوع بسته بندی بسته مرجع 

عرضه کننده کابل سپهر البرز

, Wire, electric flexible: نام التین 

coating material PVC ,

diameter 25 cm, length 100 m ,

cross  section area 2.5 mm 2̂ ,

packing type pack ,

distributor CABL  SEPEHR 

ALBORZ

 رشته از 0.75کابل ابزار دقیق : شرح محصول 

37*2*1.5 تا 1*3*1.5نمره 

: -شرح کارشناس 

سیم برق افشان جنس روکش : نام محصول 

PVC 25 قطر cm 100 طول m سطح مقطع 

2/5 mm^2 نوع بسته بندی بسته مرجع 

عرضه کننده کابل سپهر البرز

, Wire, electric flexible: نام التین 

coating material PVC ,

diameter 25 cm, length 100 m ,

cross  section area 2.5 mm 2̂ ,

packing type pack ,

distributor CABL  SEPEHR 

ALBORZ

استان سمنان، شهرستان سمنان، شهرک 

صنعتی شرق، فاز یک، خیابان تالش، نبش 

شهادت

023-

33652183

09126310205

2

sepehr.alb

orz .c@gmai

l.com

http://par

scenter.c

om/sepehr

.alborz/

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

206

Semnan 

polyethylene 

 pipe and 

fittings  co

10480075869411147436436

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی گاز رسانی حاوی : نام محصول 

 فشار mm 63ماده ضد جونده طول متری قطر 

10 bar مرجع سازنده تولیدی لوله و اتصاالت 

2پلی اتیلن سمنان ضریب اطمینان 

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply with anti rodent 

material, length metric ,

diameter 63 mm, pressure 10 

bar, producer SEMNAN 

POLYETHYLENE  PIPE  AND 

F ITTINGS  CO, safety factor 2

 63لوله پلی اتیلن گازرسانی قطر : شرح محصول 

میلیمتر حاوی ماده ضد جونده 

لوله پلی اتیلن گازرسانی قطر : شرح کارشناس 

 میلیمتر حاوی ماده ضد جونده 63

لوله پلی اتیلنی گاز رسانی طول : نام محصول 

 مرجع bar 10 فشار mm 200متری قطر 

سازنده تولیدی لوله و اتصاالت پلی اتیلن سمنان 

2ضریب اطمینان 

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply, length metric ,

diameter 200 mm, pressure 10 

bar, producer SEMNAN 

POLYETHYLENE  PIPE  AND 

F ITTINGS  CO, safety factor 2

74

سمنان، شهرک صنعتی شرق، فاز دو ، خیابان 

رقابت دو، شرکت تولیدی لوله و اتصاالت پلی 

اتیلن سمنان

023336528020233365264009194304020

Farhad-

sadaghiani

@semnan-

pe.com

www.semna

npe.com
1397/09/01

207
TABESH TABLO 

SHARGH
10102434280411316579184

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پست برق پیش ساخته کمپکت : نام محصول 

 1600توزیع رو زمینی با ترانسفورماتور روغنی 

kVA 24 ولتاژ kV 2500 شدت جریان A 

 MLPS مدل IP43درجه حفاظت 

TBTB /PDCST /SG-P1600 KVA-O 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 

تابش تابلو شرق

, Distribution station: نام التین 

surface mounted 

prefabricated compact with 

oil transformer 1600 kVA ,

voltage 24 kV, current 2500 A ,

protection degree IP43 ,

model MLPS  TBTB /PDCST /SG-

P1600 KVA-O, UNKNOWN BRAND ,

distributor TABESH TABLO 

SHARGH INDUSTRIAL  Co.

پست برق پیش ساخته کمپکت : شرح محصول 

توزیع رو زمینی با ترانسفورماتور روغنی 

1600KVA 24 ولتاژKV 2500 شدت جریانA

: -شرح کارشناس 

پست برق پیش ساخته کمپکت : نام محصول 

 24توزیع رو زمینی بدون ترانسفورماتور ولتاژ 

kV 630 شدت جریان A درجه حفاظت IP43 

-MLPS TBTB/PDCS/SGمدل 

67
جاده خاوران شهرک صنعتی عباس - تهران 

128آیاد انتهای بلوار خیام پالک 

021-

36428420-

24

021-

36428425
09121062253

t.t.shargh@

gmail.com
ttsh.ir1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

208

parsian 

sanaye 

hafari fateh

10420315415411379337586

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کاور دیفیوزر .سازنده انواع شفت: شرح محصول 

لیست محصول پیوست +پالگ ولو روتور پمپ

می باشد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده شافت کاور دیفیوزر : شرح محصول 

...پالگ ولو  روتور پمپ و 

: -شرح کارشناس 

03
 واحد 3 فاز 1چهارشیر شهرک صنعتی شماره 

25
061344451986134444519909372137071

n.i.d.c.pars

ian@gmail.

com

1397/09/01

209

Farassan 

Manufacturin

g & 

Industrial 

Company

1053015759441116789835

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 طول GRPلوله کوپلینگ دار : نام محصول 

 سفتی bar 10 فشار mm 2200متری قطر 

 نام تجارتی فراتک مرجع Pa 10000حلقوی 

سازنده تولیدی صنعتی فراسان

, Pipe, with coupling: نام التین 

GRP , length metric, diameter 

2200 mm, pressure 10 bar, ring 

stiffness  10000 Pa, brand 

FARATAK , producer FARASSAN 

MANUFACTURING  & INDUSTRIAL 

COMPANY

لوله فایبر گالس در کالس : شرح محصول 

uni axial- biaxial- pipe jack با  

GRP- GRE-GRV-GRVEساختار 

 میلیمتر تولید 3000 تا 100لوله فراتک از قطر 

می شود و در صورت تقاضا امکان تولید از قطر 

 میلیمتر فراهم است در شاخه های 4000 تا 25

 متری و یا با هر طول درخواستی به 6 یا 12

 بار دارای 32 تا 6 در کالس فشاری cfwروش 

  و حداکثر دمای کاری 20000 تا 2500کالس 

 درجه160

 انواع لوله، کوپلینگ، تبدیل، زانویی، فلنج، سه 

از جنس فایبرگالس... راهی و 

 مورد GRPلوله فایبر گالس : شرح کارشناس 

تایید است

22کوچه - خیابان ارم : نشانی دفتر مرکزی  |  

60کیلومتر : نشانی کارخانه  | 249پالک  -  

بعد از پاسگاه انتظامی- سپیدان - جاده شیراز   

شهید اعتمادی دالین

reza@faras

san.org

www.faras

san.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

210
shahabshimi 

saveh
10861579284411314677689

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 خلوص HCLکلریدریک اسید : نام محصول 

 ظرف پالستیکی کیلوگرمی مرجع 28-33%

عرضه کننده شهاب شیمی ساوه

, Chloridric acid, HCL: نام التین 

purity 28-33%, plastic 

container, kilogram ,

distributor SHAHAB  SHIMI 

SAVEH

ماده  ...hclاسید کلریدریک یا : شرح محصول 

است شدیدا خورنده و در اکثر صنایع مثل اسید 

شویی چاه های نفت و اسید شوری ورق های 

.گالوانیزه ودیگر صنایع بزرگ کاربرد فراوان دارد

: -شرح کارشناس 

% 100کلسیم کلرید پودر خلوص : نام محصول 

گونی کیلوگرمی مرجع عرضه کننده شهاب 

شیمی ساوه

, Calcium chloride: نام التین 

powder, purity 100%, sack ,

kilogram, distributor 

SHAHAB  SHIMI SAVEH

ماده ..cacl2کلسیم کلراید یا : شرح محصول 

جاذبه الرطوبه ای که در صنعت حفاریو بتن 

.سازی و بسیاری دیگر از صنایع کاربرد دارد

: -شرح کارشناس 

تهران خیابان ظفر بین نفت و مدرس پالک 

2 واحد232

021-

22926911-

14

021-

22926910
09128345684

info@shaha

bshimi.com
1397/09/01

211

pars  

electrode 

mfg co

10100749176411117855119

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 قطر E_6013الکترود جوشکاری : نام محصول 

4/00 mm 450 طول mm جعبه مقوایی 

 شرکت تولیدی 20کیلوگرمی نام تجارتی نپتون 

الکترود پارس

, Welding electrod: نام التین 

E _ 6013, diameter 4.00 mm ,

length 450 mm, cardboard box ,

kilogram, Brand name NEPTON 

20 ,PARS  E LECTRODE  MFC  Co.

 با E6013الکترود جوشکاری : شرح محصول 

 20نام تجاری نپتون 

: -شرح کارشناس 

 قطر E_6010الکترود جوشکاری : نام محصول 

3/20 mm 350 طول mm قوطی فلزی 

 شرکت C1-6010کیلوگرمی نام تجارتی 

تولیدی الکترود پارس

, Welding electrod: نام التین 

E _ 6010, diameter 3.20 mm ,

length 350 mm, can, kilogram ,

brand C1-6010, PARS  E LECTRODE 

MFC  Co.

E6010الکترود جوشکاری : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 قطر E_6013الکترود جوشکاری : نام محصول 

4/00 mm 350 طول mm جعبه مقوایی 

64
تهران میدان ولیعصر خیابان ولیعصر کوچه 

 طبقه دوم18شهید مالیی پالک 
021888906890218890876709121129024

parselectr

ode@hotmai

l.com

www.parse

lectrode.

net

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

212
TAVAN 

POOYESH
10102873756411366439597

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 on line بی وقفه مدل UPS: نام محصول 

double conversion 50 فرکانس Hz 

نام تجارتی توان پویش مرجع عرضه کننده 

طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش

 UPS, constantly, model: نام التین 

on line double conversion ,

frequency 50 Hz , brand TAVAN 

POOYESH, distributor 

Tarrahi va mohandesi-e 

tavan electric-e pooyesh

انواع تکفاز و سه فاز ریداندنت  و : شرح محصول 

یا سینگل

فاز و  (سه - تک  )اینورتر : شرح کارشناس 

کیلو ولت آمپر مورد تایید است20یوپی اس تا 

اینورتر صنعتی: نام محصول 

inverter: نام التین 

 فاز و تکفاز ریداندنت و یا 3انواع : شرح محصول 

سینگل

فاز و  (سه - تک  )اینورتر : شرح کارشناس 

کیلو ولت آمپر مورد تایید است20یوپی اس تا 

- ورودی خیابان بنی هاشم - بزرگراه رسالت 

3واحد  - 5پالک - کوچه اول 

26312100-

102,2631160

1,26311602,2

6310655

0212631065409125203325

tavanpooye

sh@gmail.c

om

www.tep.c

o.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

213
Loole Gostar 

Golpayegan
10260072480411175173664

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی طول متری قطر : نام محصول 

16 mm 10 فشار atmلوله گستر گلپایگان 

, Pipe, polyethylene: نام التین 

length metric, diameter 16 

mm, pressure 10 atm, LOOLE 

GOSTAR  GOLPAIEGAN

لوله های پلی اتیلن با توجه به : شرح محصول 

مشخصات منحصر بفرد خود دارای کاربرد های 

وسیعی در انتقال سیاالت در پروژه های بزرگ 

صنعتی می باشد که می تواند لوله پلی اتلین 

را متمایز از  (لوله پلی اتیلن  )آبرسانی این لوله ها 

این نوع لوله های پلی اتیلن . سایر لوله ها کند

امروزه ایده آل ترین گزینه برای سیستم های 

انتقال آب، فاضالب شهری و صنعتی، لوله انتقال 

گاز ، کاورینگ کابل،لوله های آتشنشانی و اطفاء 

حریق و بهترین انتخاب جهت انتقال آب دریا و 

دیگر کاربردها در آبهای شور می باشد

 25قطر )لوله پلی اتیلن گازی : شرح کارشناس 

میلیمتر فقط مورد تایید است ( 225تا 

- شهرک صنعتی- گلپایگان: نشانی کارخانه 

انتهای خیابان تالش- بلوار صنعت
0315799909131719053

info@loole

gostar.ir

www.loole

gostar.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

214
ganjineh 

mehr pars
101000984804113331641537

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 kg 300گاو صندوق ضد سرقت : نام محصول 

 مرجع عرضه GMP نام تجارتی GS 750مدل 

کننده گنجینه مهر پارس

 Safe box, anti theft, 300: نام التین 

kg, model GS  750, brand GMP ,

distributor GANJ INEH MEHR 

PARS

گاوصندوق ضد سرقت و ضد : شرح محصول 

حریق 

: -شرح کارشناس 

 3x3در ضد انفجار فوالدی ابعاد : نام محصول 

m نام تجارتی GMP مرجع عرضه کننده 

گنجینه مهر پارس

, Door, anti Explosion: نام التین 

steel, dimensions  3x3 m ,

brand GMP , distributor 

GANJ INEH MEHR  PARS

درب ضد انفجارفوالدی ابعاد : شرح محصول 

 متر 3*3

: -شرح کارشناس 

 3x3در ضد حریق فوالدی ابعاد : نام محصول 

m نام تجارتی GMP مرجع عرضه کننده 

گنجینه مهر پارس

, Door, fire proof, steel: نام التین 

dimensions  3x3 m, brand GMP ,

96
شهرک صنعتی-کیلومتری جاده خاوران 45  

8پالک -7خیابان نسترن -بلوارصنوبر-پایتخت

0233457310,

02334573129
09125582390

GMP .SAFES@

YAHOO.COM
1397/09/01

215
Pooshesh 

Sanat Maher
10780101201411313449485

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ایستگاه تقلیل فشار گاز: نام محصول 

 as pressure reducing: نام التین 

station

ایستگاههای تقلیل فشار گاز : شرح محصول 

بخش مهمی از سیستم گازرسانی بوده که با 

اشکال و تجهیزات متفاوت طراحی و نصب می 

در واقع دستگاهی می باشد که جهت . گردند

کنترل فشار گاز در ورودی شهرها و صنایع 

. کاربرد دارد

: -شرح کارشناس 

info@poosa

n.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

216PARSOPTIC10100883690411117153593

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

PUREX - PU113: شرح محصول 

نوع / راحت و سبک، قابلیت تعویض لنز: طرح

لنز پلی کربنات ، ضد ضربه ، ضد خش ، :لنز

UV400جنس /، شیشه کبالت، شیشه نشکن

:  رنگ لنز/ پیشین و دسته از مواد استات سلولز  

(G15)بی رنگ، سبز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

PUREX - PU112: شرح محصول 

نوع / راحت و سبک، قابلیت تعویض لنز: طرح

لنز پلی کربنات ، ضد ضربه ، ضد خش ، :لنز

UV400جنس /، شیشه کبالت، شیشه نشکن

/ پیشین و دسته از مواد پلی کربنات ماکرولون  

، خاکستری(IR3,IR5)بی رنگ، سبز : رنگ لنز

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-SPORTS-04: شرح محصول 

WELDING

: نوع لنز/ کالسیک، قابلیت تعویض لنز: طرح

/ استات سلولز: جنس فریم/ شیشه جوشکاری

مناسب کارگاه های جوشکاری و نظارت بر 

تهران ، میدان فردوسی ، خیابان ایرانشهر 

 ، طبقه همکف2جنوبی ، کوچه نمازی ، پالک 
88321024-809369679364

parsoptic@

parsoptic .

com

www.parso

ptic.com
1397/09/01

217
Hoerbiger 

Pars
10860987078

4111-3495-

3411

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سوپاپ خروجی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سوپاپ خروجی    : شرح محصول 

discharge valve

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 suctionسوپاپ ورودی     : شرح محصول 

valve

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 suctionسوپاپ ورودی    : شرح محصول 

valve

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 dischargeسوپاپ خروجی : شرح محصول 

valvve

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

58,22

Mother Company:           

Seestadtstraße 25, 1220 

Vienna, Austria

25پالک - 23فتح - بزرگراه فتح- تهران         

هوربیگر پارس:             

66784721, 

+43 0 1 

22440

66784720  

,+43 1 74 34 

222 420

09123335692

khosrow.ab

edian@hoer

biger.com

www.hoerb

iger.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

218
Tabadol 

Sazan Tehran
10101560910411114963567

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اواپراتور هوایی کاربرد تبخیر کننده : نام محصول 

-TSA مدل kcal\h 75000آمونیاک ظرفیت 

 مرجع عرضه کننده تبادل سازان 12-124-420

تهران

, Evaporator, aerial: نام التین 

usage ammonia evaporator ,

capacity kcal\h 75000, model 

TSA-12-124-420, distributor 

TBADOL  SAZAN TEHRAN

اواپراتور های خنک کننده هوا : شرح محصول 

قابل استفاده با انواع مبرد جهت سرمایش

: -شرح کارشناس 

کندانسور تبخیری تقطیر کننده : نام محصول 

 مدل KW 1500آمونیاک ظرفیت برودتی 

TXC150-3 مرجع عرضه کننده تبادل سازان 

تهران

, Evaporative condenser: نام التین 

ammonia distillation ,

cooling capacity 1500 KW ,

model TXC150-3, distributor 

TBADOL  SAZAN TEHRAN

کندانسور تبخیری نوعی مبدل : شرح محصول 

حرارتی می باشد که جهت خنک نمودن سیال 

.توسط آب و هوا به کار می رود

: -شرح کارشناس 

شهرک - حسن آباد- اتوبان تهران قم- تهران

خیابان - بلوار بهارستان- صنعتی شمس آباد

نبش آزادی ششم- آزادی

021-

56901012-

56901015   , 

897877:فکس

66-021

09121021318
tstiran@gm

ail.com

www.tabad

olsazan-

co.com

1397/09/01

219

Sulfurshimi 

Kashan 

Company

10101599931411173743657

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سدیم سولفیت صنعتی خلوص : نام محصول 

 سولفور kg 25 کیسه دو الیه پلی اتیلنی 90%

شیمی کاشان

, Sodium sulfite: نام التین 

industrial, Purity 90%, two 

layered polyethylene bag, 25 

kg, SOLFOR  SHIMI KASHAN

اطالعات در سایت شرکت به : شرح محصول 

 موجود www.sulfurshimi.comنشانی 

.می باشد

: -شرح کارشناس 

% 97سدیم متابی سولفیت صنعتی : نام محصول 

 سولفور شیمی kg 25کیسه دو الیه پلی اتیلنی 

کاشان

, Sodium metabisulfite: نام التین 

industrial, 97%, two layered 

polyethylene bag, 25 kg ,

SOLFOR  SHIMI KASHAN

درسایت شرکت به نشانی : شرح محصول 

www.sulfurshimi.comموجود است .

: -شرح کارشناس 

سدیم سولفیت صنعتی کاتالیستی : نام محصول 

 سولفور kg 25 کیسه دو الیه پلی اتیلنی 90%

شیمی کاشان

, Sodium sulfite: نام التین 

تهزان خ پاسداران خ دولت بعد از بلوار کاوه پ 

10 ز 315

021-

22765743
09121302590

sulfurshim

i@yahoo.co

m

www.sulfu

rshimi.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

220

dorsa 

pajohesh 

sanaye

10103174534
4111-1683-

1664

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-DRPSپمپ گریس دستی مدل : نام محصول 

HPPمرجع عرضه کننده درسا پژوهش صنایع 

, Grease pump, manual: نام التین 

model DRPS -HPP , distributor 

DORSA PAJOHESH SANAYEH

گریس پمپ دستی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

--------------------

لوله بر دستی گیوتین هیدرولیک : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده DRPS-GCH160مدل 

درسا پژوهش صنایع

, Manual pipe cutter: نام التین 

hydraulic guillotine, model 

DRPS -GCH160, distributor 

DORSA PAJOHESH SANAYEH

این دستگاه لوله های پلی اتیلن : شرح محصول 

را با دقت باال و سطحی کامال 160تا سایز 

صیقلی و هموار و در راستای عمود بر محور لوله 

برش می دهد دستگاه طوری طراحی شده است 

که دارای قدرت برش و سرعت عمل باال می 

باشد

: -شرح کارشناس 

----------

 تیغه فلزی مدل 4لوله بر دستی : نام محصول 

DRPS-C68 مرجع عرضه کننده درسا 

62,64
بلوار مپنا منطقه -فردیس-جاده مالرد -کرج

91صنعتی نور کوچه نور دوم غربی پالک 
026366478150263664001609121900353

drpsco_ it_

dep@yahoo.

com

www.drpsc

o.com
1397/09/01

221

jooshe 

shirine pars  

industry co

14004459848411476797778

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بی )سدیم هیدوژن کربنات: شرح محصول 

(کربنات سدیم یا جوش شیرین

: -شرح کارشناس 

شیراز منطقه ویزه اقتصادی فاز دو -فارس 

انتهای بلوار صادرات غربی
0917322967709173229677

jsh_parsco

_acc@yahoo

.com

www.joosh

eshirinp

ars .ir

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

222

ABRON 

E lectronic 

Sepahan

10260394933411173689389

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 - Solid State Relayرله : شرح محصول 

SSR

( ولت نیز موجود است60 و 5) ولت 24: ورودی

24VDC/3A: خروجی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماژول حفاظتی چندتایی : شرح محصول 

تحریک منفی- اپتوایزوالتور 

 کانال16 یا 8

 ولت24 یا 12، 5: ولتاژ ورودی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماژول حفاظتی چندتایی : شرح محصول 

تحریک مثبت- اپتوایزوالتور 

 کانال16 یا 8

 ولت24 یا 12، 5: ولتاژ ورودی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماژول حفاظتی چندتایی : شرح محصول 

بونیورسال- اپتوایزوالتور 

65,68,59,67

شهرک صنعتی - اصفهان : نشانی کارخانه

12نبش خیابان کارآفرینان - بزرگ شمال 

8333118511: کد پستی 

814651115: صندوق پستی 

30 -

95015120 -

031

031-

95015131
09133111200

m.b.khojast

eh@abronco

.com

www.abron

co.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

223
kimia lotus  

chem co
14004148497411454668337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

-LOضد خوردگی و رسوب : شرح محصول 

. در سیستم کولینگ تاور مدار باز405

یک بازدارنده خوردگی بسیار کارا بر پایه ترکیب 

فسفات و مواد پلیمری می باشد که - روی 

ضمن تشکیل فیلم های بازدارنده خوردگی از 

نوع کاتیونی وآنیونی با به تعلیق درآوردن 

رسوبات حاصل از محصوالت خوردگی و سایر 

مواد معلق از تجمع آن در سیستم جلوگیری به 

عمل آورده و باعث خروج آن از سیستم می 

این ماده با توجه به جنس آلیاژ بکار رفته . گردد

در سیستم کولینگ آن مجتمع محترم فرموله 

گردیده است و همچنین این ماده دارای  

بازدارنده قوی در آلیاژ های مس نیز میباشد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-LOضد رسوب و خوردگی : شرح محصول 

. در سیستم کولینگ تاور مدار باز404

عالوه بر جلوگیری از رسوبات سخت کلسیم 

کربنات، یک انتخاب ایده آل برای سیستم هایی 

خیابان- خیابان فاطمی: نشانی دفتر مرکزی  |  

3پالک -بن بست نهم-پروین اعتصامی  

1413744611کدپستی 

  و02188007567شماره تماس 

میدان فاطمی: نشانی منزل  | 02188009474  

38پالک - خیابان آونگ - میدان گلها  -  - 

نشانی کارخانه | 1413833643کدپستی   : 

بعد از پلیس راه شریف آباد- جاده مشهد   - 

بلوار- بلوار آزادی - شهرک صنعتی ایوانکی   

کیمیا لوتوس - 2خیابان ابتکار - استاندارد   

1413744611: کد پستی  |شیمی 

 : فکس |

88007567
8800756709121940261

saraardala

ni@yahoo.c

om

www.kimia

lotusche

m.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

224

baset 

pazhooh 

tehran

10101852936411151614873

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 6ماژول ورودی خروجی آنالوگ : نام محصول 

 BASET نام تجارتی B631کانال مدل 

PAZHOOH مرجع عرضه کننده باسط پژوه 

تهران

 Analogue input output: نام التین 

module, 6 channels , model 

B631, brand BASET  PAZHOOH ,

distributor Baset Pazhouh 

Tehran

مرکز اندازه گیری آنالوگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

دستگاه آالرم یونیت دیجیتال مدل : نام محصول 

B971 نوع بسته بندی کارتن مرجع سازنده 

باسط پژوه تهران مرجع عرضه کننده باسط پژوه 

تهران

, Alarm unit system: نام التین 

digital, model B971, packing 

type carton, producer Baset 

Pazhouh Tehran, distributor 

Baset Pazhouh Tehran

آالرم یونیت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

آنالیزور تابلویی دیجیتال مدل : نام محصول 

B851 نوع بسته بندی کارتن مرجع سازنده 

باسط پژوه تهران مرجع عرضه کننده باسط پژوه 

60,59

- بزرگراه جالل آل احمد: نشانی دفتر فروش 

- متر بعد از پل یادگار امام600- به سمت غرب

2ط - 383 پ 

- بزرگراه جالل آل احمد: نشانی دفتر مرکزی 

- متر بعد از پل یادگار امام600- به سمت غرب

2ط - 383 پ 

021-

44268342-

5,7-

44234895-

021

0214426836209121210083
info@baset

p.com

www.baset

p.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

225

Farasazan 

Pitch Gostar 

Pars

10320810980411414546794

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع پیچ و مهره و اتصاالت : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 جنس A194مهره شش گوش : نام محصول 

 in 8\5 قطر 11 تعداد دنده CK45فوالد 

 نام mm 27 ارتفاع آچارخور mm 15/5ارتفاع 

تجارتی فراسازان پیچ گستر مرجع عرضه کننده 

فراسازان پیچ گستر پارس

, Hexagonal nut, A194: نام التین 

material CK45 steel, gear 

number 11, diameter 5\8 in ,

height 15.5 mm, wrenching 

height 27 mm, brand FARASAZAN 

PITCH GOSTAR , distributor 

FARASAZAN PITCH GOSTAR  PARS 

CO.

5/8مهره شش گوش فوالدی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 جنس A194مهره شش گوش : نام محصول 

 in 4\3 قطر 10 تعداد دنده CK45فوالد 

 نام mm 32 ارتفاع آچارخور mm 19/2ارتفاع 

تجارتی فراسازان پیچ گستر مرجع عرضه کننده 

فراسازان پیچ گستر پارس

76

شهرک صنعتی شمس-تهران : نشانی انبار  |  

13کوچه - بلوار پرفسور هشترودی - آباد  - 

انبار- کارخانه فراسازان پیچ گستر پارس    | 

خیابان مطهری- تهران : نشانی دفتر مرکزی   -

4واحد - 9پالک - 10کوچه- خیابان میرعماد    

شهرک صنعتی- تهران : نشانی کارخانه  |  

خیابان- بلوار پرفسور هشترودی - شمس آباد   

کد | 1834179344کد پستی - سیزدهم   

1336614976: پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188539034

 تلفن | 

 : کارخانه

02155424945

02188528810

09126040915 

 

09125975949

info@fpg-

co.com

www.fpg-

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

226

Kimia 

Pajohan 

Sanat Sabz

10840424320411387594634

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بایوساید سیستم های مدار باز  : نام محصول 

KP650صنعتی بر پایه آمین ها

: -نام التین 

این محصول میکروب کش آب : شرح محصول 

سیستم های خنک کننده مدار باز صنعتی بر پایه 

.آمین می باشد 

: -شرح کارشناس 

 KP730میکروب کش تیازولین : نام محصول 

 فاقد مرجع Lit 220نوع بسته بندی بشکه 

سازنده مرجع عرضه کننده تعاونی کیمیا پژوهان 

صنعت سبز

 Microbicide, Thiazolin: نام التین 

KP730, packing type drum, 220 

Lit, UNKNOWN PRODUCER ,

distributor TAVONI KIMIA 

PAGOHAN SANAT  SABZ

این محصول میکروب کش : شرح محصول 

سیستم های مدار باز و بسته صنعتی بر پایه 

.تیازولین می باشد 

: -شرح کارشناس 

 200 حجم KP101رسوب  زدا: نام محصول 

Lit ظرف پلی اتیلنی مرجع عرضه کننده تعاونی 

کیمیا پژوهان صنعت سبز

, Anti sediment, KP101: نام التین 

volume 200 Lit, polyethylene 

خیابان- شهرک صنعتی - یزد : نشانی انبار  |  

نشانی | متری ارکیده 20خیابان - ایثارگران   

بلوار امام جعفر صادق- یزد : دفتر مرکزی   - 

یزد: نشانی کارخانه  | 4واحد - طبقه اول   - 

خیابان- خیابان ایثارگران - شهرک صنعتی   

8916711385: کد پستی  |متری ارکیده  20

 تلفن دفتر |

035: مرکزی  -

36294868 | 

 : تلفن کارخانه

035-

36303493 | 

035: فکس  -

36294867

035-

36294867
09139518171

akrammajdi

.kpss@gmai

l.com

WWW.KPSS .

IR
1397/09/01

227
Ryan Petro 

Equipment
10320511603411379766986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 الستیکی in 8\3 3اورینگ : نام محصول 

تفنگ مشبک کاری خطوط لوله نفت و گاز 

مرجع عرضه کننده رایان پترو تجهیز

, O ring, rubber 3 3\8 in: نام التین 

oil and gas  pipelines 

perforation gun ,

distributor RYAN PETRO 

TAJHIZ

Oringواشر یا : شرح محصول 

این شرکت دارای امتیاز الزم : شرح کارشناس 

.برای تایید میباشد

 تفنگ مشبک in 8\3 3گیره : نام محصول 

کاری خطوط لوله نفت و گاز مرجع عرضه کننده 

رایان پترو تجهیز

 Clip, 3 3\8 in, oil and gas: نام التین 

pipelines  perforation gun ,

distributor RYAN PETRO 

TAJHIZ

  یا گیرهClip: شرح محصول 

این شرکت دارای امتیاز الزم : شرح کارشناس 

.برای تایید میباشد

سی سی ال تفنگ مشبک کاری : نام محصول 

 مرجع عرضه in 8\3 3خطوط لوله نفت و گاز 

کننده رایان پترو تجهیز

 CCL, oil and gas: نام التین 

خیابان- میدان ونک : نشانی دفتر مرکزی  |  

کوچه- خیابان شیخ بهایی جنوبی - مالصدرا   

نشانی کارخانه | 2طبقه  - 3پالک - چهارم   : 

بلوار دشستان- شهرک صنعتی شمس آباد   - 

کد | 2پالک - قواره چهارم  - 2گل افشان   

1435917485: پستی 

09122279445
02188601801

-4
09122279445

khorshid@p

etroryan.c

om

www.petro

ryan.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

228

J onoob 

Protective 

Coatings  Co

10101728834411145555898

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پرایمر اپوکسی بخاربند سطوح : نام محصول 

 فاقد بسته بندی ASODUR-SG3مرطوب 

 SCHOMBURGکیلوگرمی مرجع سازنده 

مرجع عرضه کننده تولیدی پوششهای محافظتی 

جنوب

 Primer, vapor barrier: نام التین 

epoxy for moist surfaces 

ASODUR-SG2, unpacked ,

kilogram, producer 

SCHOMBURG , distributor 

JONOOB  PROTECTIVE  COATINGS

پرایمر برای زیر سازی سطوح : شرح محصول 

بتنی مرطوب جهت سیستم های پوششی 

اپوکسی، پلی یورتان و پلی یوریا

: -شرح کارشناس 

پرایمر اپوکسی بخاربند سطوح : نام محصول 

 فاقد بسته ASODUR-SG2مرطوب و آلوده 

بندی کیلوگرمی مرجع سازنده 

SCHOMBURG مرجع عرضه کننده تولیدی 

پوششهای محافظتی جنوب

 Primer, vapor barrier: نام التین 

epoxy for moist and oil 

contaminated surfaces 

ASODUR-SG2, unpacked ,

kilogram, producer 

خیابان -خیابان موج-بلوار دریا-شهرک غرب

31پالک -عسگری غربی
88371900-78809335809121000343

info@jonoo

bgroup.org

www.jonoo

bgroup.or

g

1397/09/01

229
Niroosanat 

Aghigh
10530349370411348379319

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بست - Clamp: نام محصول : شرح محصول 

 ، آب Pipingسیستم های : مورد استفاده در 

...بندی اتصاالت ، محکم کردن درپوش ها و 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Bearing: نام محصول : شرح محصول 

Housing - محفظه یاتاقان

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Diffuser: نام محصول : شرح محصول 

 مورد Compressorاین محصول  در 

.استفاده قرار می گیرد

: -شرح کارشناس 

 کاربرد Conveyorشفت : نام محصول 

 سایز JMS528Cدکانتر جنس 

137x299x336/8 MM نام تجارتی 

نیروصنعت مرجع عرضه کننده نیروصنعت عقیق

 Shaft, Conveyor, usage: نام التین 

Decanter, material JMS 528C ,

size 137x299x336.8 MM, brand 

خیابان -شهرک آرین-بلوار دکتر حسابی- شیراز

شرکت -پارک علم و فناوری فارس-فناوری

نیرو صنعت عقیق

0713624505409178179578

niroosanat

.aghigh@gm

ail.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

230
taban tablo 

shargh
10100013947411335169639

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 24تابلو برق فشار متوسط ولتاژ : نام محصول 

kV 630 شدت جریان A درجه حفاظت IP 

3Xمرجع عرضه کننده تابان تابلو شرق 

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage, voltage 24 kV ,

current 630 A, protection 

degree IP  3X , distributor 

TABAN TABLO SHARGH Co.

 24تابلو برق فشار متوسط ولتاژ : شرح محصول 

kV 630 شدت جریان A درجه حفاظت IP 

3Xمرجع عرضه کننده تابان تابلو شرق 

: -شرح کارشناس 

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده : نام محصول 

 درجه A 2000 شدت جریان V 400ولتاژ 

 مرجع عرضه کننده تابان تابلو IP 31حفاظت 

شرق

 Electric panel, low: نام التین 

voltage standing, voltage 

400 V, current 2000 A ,

protection degree IP  31 ,

distributor TABAN TABLO 

SHARGH Co.

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده : شرح محصول 

 درجه A 2000 شدت جریان V 400ولتاژ 

 مرجع عرضه کننده تابان تابلو IP 31حفاظت 

67
تهران خیابان قائم مقام فراهانی،بن بست 

9ممتاز،پالک
02188846123

021-

88820497
09121306045

info@taban

tablo.com

www.taban

tablo.com
1397/09/01

231
novin harris  

puya
10380297895411187588445

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ترانسفورمر جریان: نام محصول 

current transformer: نام التین 

ترانسفورمر جریان و ترانسفورمر : شرح محصول 

تغذیه حلقوی

: -شرح کارشناس 

بلوار -فاز یک-شهرک صنعتی توس-مشهد

379شماره -خیابان هفتم-صنعت
0513541346509155037986

novinharri

s@yahoo.co

m

www.novin

harris .co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

232

Behroshd 

E lectronic 

Engineering 

Cooperative

10103541149411366963378

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد رسوب الکترونیکی مدل : نام محصول 

SHW8 نام تجارتی بهرشد مرجع عرضه کننده 

تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد

, Anti sediment: نام التین 

electronic, model SHW8, brand 

BEHROSHD, distributor 

BEHROSHD E LECTRONIC 

ENGINEERING  Co.

ضد رسوب الکترونیک بهرشد با : شرح محصول 

پیشگیری از تشکیل الیه های رسوبی و به طور 

همزمان، حذف رسوبات قبلی ازتاسیسات  ، سبب 

افزایش راندمان عملیاتی تجهیزات تاسیسات می 

.گردد 

: -شرح کارشناس 

ضد رسوب الکترونیکی مدل : نام محصول 

VHW4 نام تجارتی بهرشد مرجع عرضه کننده 

تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد

, Anti sediment: نام التین 

electronic, model VHW4, brand 

BEHROSHD, distributor 

BEHROSHD E LECTRONIC 

ENGINEERING  Co.

ضد رسوب الکترونیک بهرشد با : شرح محصول 

پیشگیری از تشکیل الیه های رسوبی و به طور 

همزمان، حذف رسوبات قبلی ازتاسیسات  ، سبب 

نرسیده به- بزرگراه نواب : نشانی محل کار  |  

نبش مترو نواب - میدان جمهوری   - (شرق)

  واحد10طبقه - برج اداری تجاری گردون 

1002

66381306-

10
09121218324

behroshdco

@yahoo.com

www.zrbeh

roshd.ir
1397/09/01

233Narfoamkar10101438143411114136744

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Fire)جعبه خاموش کننده : شرح محصول 

E xtinguisher Cabinet)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

(Fire Door)درب ضد حریق : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

هایدرانت تر ایستاده آتش نشانی : شرح محصول 

(Wet Hydrant)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Water)نازل پاشنده آب : شرح محصول 

Spray Nozzle)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

اینداکتور فوم آتش نشانی : شرح محصول 

(Foam Inductor)

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

خیابان احمد قصیر: نشانی دفتر مرکزی  |  

(بخارست) نشانی | 27کوچه چهارم پالک    

جاده قدیم قم شهرک صنعتی شمس: کارخانه   

 آباد بلوار نگارستان بلوار گلسار کارخانه نارفوم

کار

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88527812 | 

 : تلفن کارخانه

56232705

09121075384
info@narfo

amkar.com

www.narfo

amkar.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

234
selseleh ab 

hayat kerman
10860559923411151151718

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PE100لوله پلی اتیلن گاز رسانی : نام محصول 

 SDR11 فشار mm 160 قطر m 12طول 

مرجع عرضه کننده شرکت سلسله آب حیات 

کرمان نام تجارتی سلسله آب حیات کرمان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100, length 12 m ,

diameter 160 mm, pressure 

SDR 11, distributor SE LSE LEH 

AB  HAYAT  KERMAN Co., brand 

SE LSE LEH AB  HAYAT  KERMAN

: .شرح محصول 

 25لوله پلی اتیلن گازی از قطر : شرح کارشناس 

 میلیمتر225تا 

 PE100لوله پلی اتیلن گاز رسانی : نام محصول 

 SDR11 فشار mm 25 قطر m 100طول 

مرجع عرضه کننده شرکت سلسله آب حیات 

کرمان نام تجارتی سلسله آب حیات کرمان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100, length 100 m ,

diameter 25 mm, pressure 

SDR 11, distributor SE LSE LEH 

AB  HAYAT  KERMAN Co., brand 

SE LSE LEH AB  HAYAT  KERMAN

: .شرح محصول 

 25لوله پلی اتیلن گازی از قطر : شرح کارشناس 

تهران میدان ونک خیابان مالصدرا بین چها راه 

113شیراز وشیخ بهایی جنب بانک ملت پالک 
0218803135909120873146

selseleh@g

azlouleh-

mfg.com

1397/09/01

235

Noavaran 

E tminan Gas  

tavrizh

10200353696411367463713

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کنتور گاز خانگی دیافراگمی مدل : نام محصول 

G16 Elster نام تجارتی نوآوران اطمینان گاز 

تاوریژ مرجع عرضه کننده نوآوران اطمینان گاز 

تاوریژ

 Gas meter, diaphragm: نام التین 

household, model G16 E lster ,

brand NEGT , distributor 

NOAVARAN ETMINAN GAS 

TAVRIZH

کنتور گاز خانگی ارتقاء یافته با : شرح محصول 

تصحیح کننده مکانیکی

کنتور گاز خانگی دیافراگمی : شرح کارشناس 

G2.5 تا G25 و کنتور گاز خانگی دیافراگمی 

(11-10-6-5-4ردیف های )ارتقاء یافته

کنتور گاز خانگی دیافراگمی مدل : نام محصول 

G10 Elster نام تجارتی نوآوران اطمینان گاز 

تاوریژ مرجع عرضه کننده نوآوران اطمینان گاز 

تاوریژ

 Gas meter, diaphragm: نام التین 

household, model G10 E lster ,

brand NEGT , distributor 

NOAVARAN ETMINAN GAS 

TAVRIZH

کنتورگاز خانگی ارتقاء یافنه با : شرح محصول 

تصحیح کننده دمایی

60

 17کیلومنر - بستان آباد- آذربایجان شرقی

- روبروی داروسازی دانا- تهران- جاده تبریز

کوی انرژی ماشین

04136300871

-2
0413630093009141154259

info@negtc

o.com

www.negtc

o.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

236
PERLITE  

S IMINE  KIMYA
10862127883411376974168

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سنگ پرلیت منبسط شونده نوع : نام محصول 

بسته بندی گونی وزن کیلوگرمی مرجع عرضه 

کننده تعاونی تولیدی صنعتی پرلیت سیمین کیمیا

, Perlite stone: نام التین 

expanded, packing type sack ,

weight kilogram ,

distributor Taavoni Tolidi 

Sanati Perlit S imin Kimiya

پودر پرلیت منبسط شده کارخانه : شرح محصول 

پرلیت سیمین کیمیا جهت عایق کاربرد بسیار 

گسترده ای دارد،پودر پرلیت را می توان از دمای 

درجه 240مافوق سرد یعنی منفی 

مخازن اکسیژن،نیتروژن،آرگون،هلیوم )سانتیگراد

درجه 1100تا دمای مثبت (و هیدروژن مایع

پرلیت مصرفی . استفاده نمود (کوره ها)سانتیگراد

 کیلوگرم 240 تا 32جهت عایق دارای دانسیته از 

بر متر مکعب می باشد،معموال ضریب انتقال 

حرارت پرلیت تابعی از دانسیته آن می باشد 

جهت اطالعات بیشتر به قسمت مقاله ها و فایل 

مراجعه perliteco.ir سایت PDFهای 

پرلیت منبسط شده بسته به محل . شود

مصرف،به صورت پودر و دانه بندی یا به همراه 

سیمان،گچ،سیلیکات سدیم و الیاف پلى پروپلین 

محصوالت این شرکت تا به .استفاده می شود

حال در پروژه های مختلف ومهم کشوری از 

ایران ، چهارمحال و بختیاری ،بروجن ،منطقه 

صنعتی سفیددشت ،بلوار کارآفرینان ، نبش 

،شرکت پرلیت سیمین کیمیا12فرعی 

09131344336

-

09133276183

-

03152646480

09131344336

, 

09133276183

perlite_ si

mine.kimya

@yahoo.com

perlitec

o.ir
1397/09/01

237KALAYEPUMP101005826521143816653

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ دنده ای عمودی مدل : نام محصول 

AP/HD شماره استاندارد API 676 مرجع 

عرضه کننده کاالی پمپ

, Pump, vertical gear: نام التین 

model AP /HD, standard number 

API 676, distributor KALAYE 

PUMP

پمپ دنده ای عمودی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 KPپمپ اسکرو افقی مدل : نام محصول 

SV/SH شماره استاندارد API 676 مرجع 

عرضه کننده کاالی پمپ

 Pump, horizontal: نام التین 

screw, model KP  SV/SH ,

standard number API 676 ,

distributor KALAYE  PUMP

پمپ اسکرو افقی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

پمپ دنده ای افقی مدل : نام محصول 

AP/HD شماره استاندارد API 676 مرجع 

عرضه کننده کاالی پمپ

, Pump, gear horizontal: نام التین 

model AP /HD, standard number 

API 676, distributor KALAYE 

PUMP

خیابان سعدی جنوبی: نشانی محل کار  |  - 

4طبقه  - 3پالک - کوچه بانک تجارت   | 

1فاز - شهر صنعتی هشتگرد : نشانی کارخانه   

4خیابان یاس  -  |

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

33914711,33

114389 | 

 : تلفن کارخانه

44221080-2 

 : فکس |

33914711

3391471109223539477

info@kalay

epump.com   

admin@kala

yepump.com

www.kalay

epump.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

238
S igma gostar 

aria
10103899093411374316639

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیستمهای اعالم و اطفاء حریق: نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، ساخت ، تهیه تجهیزات : شرح محصول 

و نصب و راه اندازی سیستمهای اعالم و اطفاء 

حریق

: -شرح کارشناس 

سیستمهای اعالم و اطفاء حریق:  نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، ساخت ، تهیه تجهیزات : شرح محصول 

و نصب و راه اندازی سیستمهای اعالم و اطفاء 

حریق

: -شرح کارشناس 

سیستمهای اعالم و اطفاء حریق:  نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، ساخت ، تهیه تجهیزات : شرح محصول 

و نصب و راه اندازی سیستمهای اعالم و اطفاء 

حریق

: -شرح کارشناس 

سیستمهای اعالم و اطفاء حریق: نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، ساخت ، تهیه تجهیزات : شرح محصول 

و نصب و راه اندازی سیستمهای اعالم و اطفاء 

حریق

: -شرح کارشناس 

اتوماسیون )سیستمهای کنترل: نام محصول 

جاده17کیلومتر-تهران: نشانی انبار  |  

کرج، کمربندی اندیشه، بعد-مخصوص تهران  

 از پل راه آهن، مجتمع صنعتی زاگرس، خیابان

نشانی دفتر مرکزی |  2نوآوران، پالک  : 

خیابان شهید دستگردی-خیابان دکتر شریعتی -

تهران: نشانی کارخانه  | 7واحد-74پالک -

کرج-جاده مخصوص تهران17کیلومتر ، 

 کمربندی اندیشه، بعد از پل راه آهن، مجتمع

کد |  2صنعتی زاگرس، خیابان نوآوران، پالک  

1911783488: پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02122250144

 تلفن | 

021: کارخانه  -

46879396 | 

 : فکس

02126414624

0212641462409125808769
zavareh@si

gmaco.ir

www.sigma

co.ir
1397/09/01

239
Namdaran 

Petrogas  Ind
10103171605411331464699

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- واحد شیرین سازی گاز طبیعی : شرح محصول 

 gas  sweetening unit

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیالبه گیر از -تفکیک کننده: شرح محصول 

 Slug Catcher Vessel-   نوع انگشتی 

type , S lug Catcher F inger 

Type

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل - مبدل حرارتی صفحه ایی: شرح محصول 

 plate heat-   حرارتی النه زنبوری 

exchanger 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساکت ولد فوالدی جوشی از : شرح محصول 

/ Sockolet/  اینچ 10 اینچ تا 1/2سایز 

Sock-O-let/ socket weld

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

43,41,76,61,3

0,65

خ -بعد از چهارراه مفتح-خ مطهری-تهران

3طبقه -12پالک -خ نقدی-جهانتاب
021885222580218875376309191234074

Info@namda

ran.ir

www.namda

ran.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

240

Petrotak 

Internationa

l 

Engineering

10102620480
4111-3117-

5876

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" فیلتر سپراتور جداسازی آب از گاز: نام محصول  

200000دبی   m^3 مدل FS-200 مرجع 

عرضه کننده مهندسی پترو تاک بین الملل

 ,Filter separator :نام التین محصول

separatoring water from gas , 

flow rate 200000 m 3̂, model FS -

200, distributor PETROTAK  

INTERNATIONAL  ENG . Co.

فیلتر سپراتور جداسازی به: شرح محصول   

 متر مکعب یر ساعت200000ظرفیت 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

درب سریع بازشو: شرح محصول   (QUICK 

OPENING CLOSURE)  اینچ56تا سایز  

600کالس 

- : شرح کارشناس

----------

24استرینر پاالیشگاهی سایز : نام محصول  in 

 مرجع عرضه کننده مهندسی STR-24 مدل

پترو تاک بین الملل

 ,Strainer, refinery :نام التین محصول

size 24 in, model STR-24, 

distributor PETROTAK  

61228960862289603509357795131
Info@Petro

tak.com

www.petro

tak.com
1397/09/01

241KASRAVAND10103402603411351595856

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه تزریق مواد شیمیایی : نام محصول 

 مرجع CIPصنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

عرضه کننده مهندسی و ساخت کسراوند

, Injection machine: نام التین 

chemical materials ,

petrochemical and gas  and 

oil industries , model CIP ,

distributor KASRAVAND 

ENGINEERING  & CONSTRUCTION

برای جلوگیری از خوردگی : شرح محصول 

خطوط، هیدراته شدن گاز ، همچنین ته نشینی 

مواد و غیره به مواد شیمیایی خاصی نیاز داریم 

که این مواد بایستی در پکیج هایی ذخیره و از 

میزان . انجا به خطوط مورد نیاز پمپ شوند

تزریق این مواد بایستی بر اساس فرایند مورد نیاز 

محاسبه شده و تعیین شوند و پمپ مورد نیاز 

برای تزریق و تانک ذخیره مناسب طراحی و 

. ساخته شوند

-13-12-11-6-5ردیف های : شرح کارشناس 

 مورد تایید است14

واحد رطوبت گیر بازیافت گاز : نام محصول 

 MEGصنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

Regeneration مرجع عرضه کننده 

مهندسی و ساخت کسراوند

43,41,61,74,4

0

خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی ، 

میدان شیخ بهایی ، برج صدف ، طبقه ششم ، 

59واحد 

021882123500218821277609123839726
sales@kasr

avand.com

www.kasra

vand.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

242

MAPNA Boiler 

and 

Equipment 

Engineering 

and 

Manufacturin

g Co

10100575568411331374868

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه تصفیه آب شیرین کن : نام محصول 

غشائی صنعتی بر اساس سیستم های 

DAF،UF،RO،EDI 3000 ظرفیت 

m^3\day مرجع سازنده مهندسی و ساخت 

بویلر و تجهیزات مپنا مرجع عرضه کننده 

مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

, Water purifying set: نام التین 

industrial membrane 

desalination, based on 

DAF ,UF ,RO,EDI systems ,

capacity 3000 m 3̂\day ,

producer MAPNA BOILER  AND 

EQUIPMENT  ENGINEERING  AND 

MANUFACTURING  Co. ,

distributor MAPNA BOILER 

AND EQUIPMENT  ENGINEERING 

AND MANUFACTURING  Co.

پکیج های  تصفیه آب صنعتی : شرح محصول 

DAF , UF , RO , EDIبه روش 

: -شرح کارشناس 

دستگاه تصفیه آب شیرین کن : نام محصول 

بر اساس سیستم  (MED)تقطیری صنعتی 

CHP 10000 ظرفیت m^3\day مرجع 

سازنده مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 

مرجع عرضه کننده مهندسی و ساخت بویلر و 

42,13,65,61
نرسیده به- بلوار آفریقا: نشانی محل کار  |  

7پالک - کوچه گلخانه- بزرگراه مدرس
275824242758244409126099589

Behnam.tah

vildar@map

nabe.com

www.mapna

be.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

243

PISHGAM 

Industrial 

Equipment 

Designers

10102354659411317443118

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر توپی: نام محصول 

: -نام التین 

شیر صنعتی تمام جوشی جنس : شرح محصول 

 فلنجی150 فشار 8فوالدی سایز 

تمام موارد مورد تایید: شرح کارشناس 

شیر توپی: نام محصول 

: -نام التین 

شیر صنعتی تمام جوشی جنس : شرح محصول 

 فلنجی600 فشار 20فوالدی سایز 

تمام موارد مورد تایید: شرح کارشناس 

شیر توپی: نام محصول 

: -نام التین 

شیر صنعتی تمام جوشی جنس : شرح محصول 

 فلنجی600 فشار 16فوالدی سایز 

تمام موارد مورد تایید: شرح کارشناس 

شیر توپی: نام محصول 

: -نام التین 

شیر صنعتی تمام جوشی جنس : شرح محصول 

 فلنجی600 فشار 12فوالدی سایز 

تمام موارد مورد تایید: شرح کارشناس 

شیر توپی: نام محصول 

: -نام التین 

شیر صنعتی تمام جوشی جنس : شرح محصول 

 فلنجی600 فشار 10فوالدی سایز 

تمام موارد مورد تایید: شرح کارشناس 

60,75

تهران فلکه اول : نشانی دفتر مرکزی 

 غربی 134تهرانپارس خیابان شهید حسینی یا 

، کدپستی 2 واحد 198یا بهار پالک 

1651874781 

 کیلومتر بعد از 5- اتوبان قم:نشانی کارخانه 

شهرک صنعتی شمس - فرودگاه امام خمینی

- بعد از نارنجستان- بلوار بهارستان- آباد

پالک - 2روبروی گل آذین - خیابان گل آذین

1834177379: کدپستی  - 48

777310207794804509122850942
Sales@pish

gam-ied.com

Pishgam.c

o
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

244
EBDAAGARAN 

PADIDE
10101856925411147334144

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ورق پوشش دار آلومینیومی ساده : نام محصول 

 m 1 عرض m 2محافظ عایق حرارتی طول 

 مرجع سازنده ابداع گران پدیدهmm 1ضخامت 

 Covered aluminium: نام التین 

sheet, plain, thermal 

insulation protection ,

length 2 m, width 1 m ,

thickness  1 mm, producer 

EBDAAGARAN PADIDE

لفاف آلومینیوم با آستری کاغذ : شرح محصول 

 Continuous"پلی کرافت با روش 

Casting"  مطابق استاندارد های شرکت های

نفت، گاز و پتروشیمی ایران و نیز استاندارد های 

وزارت نیرو

موارد تایید میگردد: شرح کارشناس 

ورق پوشش دار آلومینیومی ساده : نام محصول 

 m 1 عرض m 2محافظ عایق حرارتی طول 

 مرجع سازنده ابداع گران mm 0/9ضخامت 

پدیده

 Covered aluminium: نام التین 

sheet, plain, thermal 

insulation protection ,

length 2 m, width 1 m ,

thickness  0.9 mm, producer 

EBDAAGARAN PADIDE

میدان هروی- تهران: نشانی دفتر مرکزی  | - 

نبش –خیابان ضابطی - خیابان شهید موسوی  

طبقه دوم – 40پالک  –خیابان غیاثی    | 

 –  جاده خراسان45کیلومتر : نشانی کارخانه 

بلوار – (علی آباد)شهرک صنعتی پایتخت   

14شماره  – 8خیابان الله  –توسکا 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

22973890-

 تلفن | 021

7: کارخانه  -

02334572366

info@egpco

.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

245

Pars  

Industrial 

Pioneer 

Engineering 

co

10530289596411168537113

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 GRPلوله کوپلینگ دار جنس : نام محصول 

 نام bar 10 فشار mm 500 قطر m 12طول 

تجارتی بلفا مرجع عرضه کننده مهندسی پیشتاز 

صنعت پارس خرم

, Pipe, with coupling: نام التین 

material GRP , length 12 m ,

diameter 500 mm, pressure 10 

bar, brand BE LFA ,

distributor MOHANDASI 

PISHTAZ SANAT  PARS  KHORRAM

لوله فایبرگالس جهت انتقال : شرح محصول 

آب،فاضالب و مواد شیمیایی

محصوالت ان شرکت شامل : شرح کارشناس 

انواع لوله و اتصاالت غیرفلزی فایبرگالس تا 

 بار، برای 32 میلیمتر و فشار کاری 2600قطر 

مصارف آبرسانی و انتقال فاضالب تحت فشار و 

ثقلی در ایران و بازرسی حین ساخت تحت 

ضمناً برای . نظارت کارفرما مورد تأیید می باشد

استفاده از محصوالت آن شرکت در مصارف 

آبرسانی آشامیدنی و بهداشتی، کارفرما موظف 

است کلیه گواهینامه های بهداشتی مربوط به 

مواد اولیه، افزودنی ها و محصول نهایی مربوط به 

همان پروژه را کنترل نموده و از صحت آنها 

.اطمینان حاصل نماید

 طول متری GRPلوله تاسیسات : نام محصول 

74
ساختمان سفیر , 25کوچه , فرهنگ شهر, شیراز

4طبقه , آپادانا

07136324970

-73
0713632497209120197540

info@iranp

ipeco.com

www.iranp

ipeco.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

246

Sepahan 

Industrial 

Group

10260171510411173741313

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 in 1\2لوله گاز خانگی ویژه : نام محصول 

 API 5L , ISIRI 3574شماره استاندارد 

 21/3 قطر mm 6000جنس فوالدی طول 

mmگروه صنعتی سپاهان 

 Pipe, 1\2 in special: نام التین 

residential gas , Standard 

number API 5L  , IS IR I 3574 ,

Material Steel, Length 6000 

mm, Diameter 21.3 mm, GOROH 

SANATY  SEPAHAN

لوله گاز خانگی توکار و روکار : شرح محصول 

ISIRI 3574, 3360طبق استاندارد ایران 

API , IGSلوله گاز شبکه طبق استاندارد 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

 in 3 1\2لوله گاز خانگی ویژه : نام محصول 

 API 5L , ISIRI 3574شماره استاندارد 

 101/6 قطر mm 6000جنس فوالدی طول 

mmگروه صنعتی سپاهان 

 Pipe, 3 1\2 in special: نام التین 

residential gas , Standard 

number API 5L  , IS IR I 3574 ,

Material Steel, Length 6000 

mm, Diameter 101.6 mm, GOROH 

SANATY  SEPAHAN

لوله گاز خانگی توکار و روکار : شرح محصول 

تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان شهید 

، ساختمان 1، پالک (بخارست)احمد قصیر 

سپاهان

8873753509123062859

ali_ ziaie@

sepahan.co

m

www.sepah

an.com
1397/09/01

247
sina pardaz 

apadana
10103606156411357669831

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ORFاوریفیس صفحه ای مدل : نام محصول 

نام تجارتی سیپناکو مرجع عرضه کننده سینا 

پرداز آپادانا

 Orifice, plate, model: نام التین 

ORF , brand S IPNACO ,

distributor S INA PARDAZ 

APADANA

طراحی وساخت انواع اریفیس : شرح محصول 

 با استفاده از نرم ISO-5167براسا استاندارد 

افزار های روز دنیا نظیر 

Daniel,R .W.Miller .Version 6

: -شرح کارشناس 

ترموول محافظ سنسور دما مدل : نام محصول 

رزوه ای نام تجارتی سیپناکو مرجع عرضه کننده 

سینا پرداز آپادانا

, Thermowell: نام التین 

temperature sensor 

protective, model threaded ,

brand S IPNACO, distributor 

S INA PARDAZ APADANA

محافظ سنسور دما در برابر : شرح محصول 

خوردگی وآسیب پروسسی ،محاسبات طراحی 

ترموول براساس محاسبات ضعف فرکانسی 

.نسبت به پروسس انجام می گردد

: -شرح کارشناس 

-شهرک صنعتی سجزی-اصفهان-دفتر اصفهان

-فرعی دوم جنوبی-خیابان سوم غربی-فاز اول

گروه صنعتی سیپنا-4پالک

06152283492

-3
0314641294409190831876

finance@si

pnaco.ir

www.sipna

co.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

248

Pishran 

Zamharir 

Asseman

10260690090411445573849

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 18000مخزن کرایوژنیک ظرفیت : نام محصول 

kg 16 فشار bar نام تجارتی زمستیک مرجع 

عرضه کننده پیشران زمهریر آسمان

, Tank, Cryogenic: نام التین 

capacity 18000 kg, pressure 16 

bar, brand ZAMOSTIC ,

distributor PISHRAN 

ZAMHARIR  ASSEMAN

مخازن کرایوژنیک جهت نگه : شرح محصول 

داری و حمل  اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، 

آرگون مایع، دی اکسیدکربن مایع، متان مایع، 

LNG

: -شرح کارشناس 

 4500مخزن کرایوژنیک ظرفیت : نام محصول 

kg 16 فشار bar نام تجارتی زمستیک مرجع 

عرضه کننده پیشران زمهریر آسمان

, Tank, Cryogenic: نام التین 

capacity 4500 kg, pressure 16 

bar, brand ZAMOSTIC ,

distributor PISHRAN 

ZAMHARIR  ASSEMAN

مخازن کرایوژنیک جهت نگه : شرح محصول 

داری و حمل  اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، 

آرگون مایع، دی اکسیدکربن مایع، متان مایع، 

LNG

- بهمن22خیابان - خیابان بزرگمهر- اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی )ساختمان غدیر

126واحد - (اصفهان

031-

32683803
09133021947

admin@cryo

tech.ir

www.cryot

ech.ir
1397/09/01

249
ILIYA Bonyan 

e Danesh
10320396329411413915618

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دتکتور نقطه ای گاز الکترو اپتیکی : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده p 110مدل 

ایلیا بنیان دانش

 Detector, point gas: نام التین 

electro optical, model p 110 ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

ILIYA BONYAN E  DANESH

این محصول از نسل آخرین :  شرح محصول 

مدل سنسورهای تشخیص گاز می باشد که به 

طیف )اسپکتروسکوپی -روش الکترواپتیکی

قادر به تشخیص نشت گاز در محل و  (نگاری

همچنین تعیین نوع گاز و سنجش غلظت آن بنا 

با توجه به . به واحدهای رایج سنجش می باشد 

نقایص سنسورهای نسل های قبل از خود 

مزیت این   (کاتالیستی - سنسورهای شیمیایی )

سنسور سنجش دقیق تر ، سریع تر و طول عمر 

بیشتر  نسبت به سنسورهای شیمیایی می باشد 

که وجود مواد شیمیایی و لزوم تعویض زود 

هنگام آنها در سنسورهای قدیمی تر نقطه ضعف 

آن سنسورها بوده است که با تولید سنسورهایی 

بر مبنای تکنولوژی جدید الکترونیکی و نوری 

.این پیشرفت حاصل شده است

از آنجا که برای تشخیص حضور گاز و یا نشت 

آن و سنجش میزان آن، گاز باید به محفظه این 

نوع سنسور ها برسد، به طور خاص کاربرد این 

تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان شهید 

، پردیس  (شانزدهم امیرآباد )فرشی مقدم 

شمالی دانشگاه تهران ، پارک علم و فناوری 

 302 ، واحد 2دانشگاه تهران ، ساختمان شماره 

، شرکت ایلیا بنیان دانش

0218822068709128155428
moghadam@i

liyaco.ir

www.iliya

co.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

250
sepehr rang 

arafam
10103555337411334961711

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ نسوز سیلیکونی سفید حلب : نام محصول 

24 kg نام تجارتی آرافام مرجع عرضه کننده 

سپهر رنگ آرافام

 Fireproof silicone: نام التین 

paint, white, tin, 24 kg, brand 

ARAFAM, distributor SEPEHR 

RANG  ARAFAM

درجه 650رنگ نسوزاصالح شده: شرح محصول 

سانتیگراد بر پایه رزین سیلیکونی و پیگمنت 

های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 

 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و 650

.ثبات رنگی می باشد

: -شرح کارشناس 

رنگ پلی اورتان چند منظوره سفید : نام محصول 

 نام تجارتی آرافام مرجع عرضه kg 24حلب 

کننده سپهر رنگ آرافام

 Multi purpose: نام التین 

polyurethane Paint, white ,

tin, 24 kg, brand ARAFAM ,

distributor SEPEHR  RANG 

ARAFAM

برپایه رزینهای پلی استر : شرح محصول 

وایزوسیانات تولید وبصورت دو جزئی بطور 

جداگانه بسته بندی میگردد که در زمان مصرف 

دو جزء باهم مخلوط و مورد استفاده قرار 

اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوارابوریحان، 

، شرکت 3، نبش سپهر3خیابان سپیدار

32346و3245سپهررنگ آرافام قطعه 

02122146404

-

02122145313

-

02122149864

09125116223

sepehr@ran

garafam.co

m

www.ranga

rafam.com
1397/09/01

251

"parham 

sanat  

shayan"

10380660584411441859987

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 : NOZZLE  , P/N: شرح محصول 

02.5636.002 , M.E .S .C : 7588011123

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 , M.E.S.C:5923782033: شرح محصول 

PLUG  VALVE 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BUTTERFLY VALVE: شرح محصول 

DISC  , M.E .S .C :7572781133

P /F  "GALASS I & ORTOLANI" 

BUTTERFLY  VALVE  CLASS  150

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 P/F GABBIONETA: شرح محصول 

CENTRIFUGAL  PUMP

THROAT   BUSHING , 

M.E .S .C :3131523553

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

 - 2فاز - شهرک صنعتی توس - مشهد 

 - 715پالک -  کارگاهی 7فاز  - 15اندیشه 

9185183941: کدپستی 

051-

36207856
0513620785709154050502

pssco2013@g

mail.com

www.parha

msanatco.

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

252
kimia sazan 

pargas
10320771637411411533684

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فنر  شیرهای اطمینان وظیفه : شرح محصول 

تامین فشار بر خالف فشار سیال، بعهده فنر 

در این شیرها میبایستی فشار سیال تا حد . است

فشار تنظیم شیر، از محل تماس دیسک و نازل 

فشار ایجاد شده بین این دو قطعه . خارج نشود

این قطعه از لحاظ . توسط فنر تامین میشود

بایستی استحکام و فنریت الزم ¬متالورژیکی می

در برابر فشار وارده را داشته باشد که ملزومات 

آن در استانداردهای بین المللی نفت و گاز در 

. نظر گرفته شده است

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

کیج یکی از قطعات داخلی : شرح محصول 

این قطعه نه تنها . شیرهای کنترلی باالنسی است

را  (PLUG)نقش پیستون برای حرکت پالگ 

دارد، بلکه نقش تنظیم دبی سیال در وضعیت 

های مختلف پالگ بر اساس درصد باز شدن 

نوع سوراخهای روی کیج . شیر را بعهده دارد

, LINEARوضعیت کارکتری شیر از قبیل 

QUICK  OPENING  OR  EQUAL 

PERCENTAGEرا معین مینماید  .

همچینین نوع این سوراخها بر روی عوارضی 

75,76,85

جاده قدیم کرج: نشانی کارخانه  |  

  شهریور خیابان17شیرپاستوریزه انتهای خیابان 

11شرقی پالک 5بنبست - جوشن 

021-

66795182 , 

021-

66818925 , 

021-

66818903

09121718372 

 

09121372845 

 

09123138865

info@ksp.c

o.ir

www.ksp.c

o.ir
1397/09/01

253
FARAMOWJ  

POOYA
10102521807411136338433

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شاسی سیستم میترینگ نفت و : نام محصول 

 custody transfer MSگاز و پتروشیمی

 نام تجارتی SAMPLING SKIDمدل 

FMPمرجع عرضه کننده فراموج پویا 

 Skid, oil and gas and: نام التین 

petrochemical metering 

system custody transfer MS ,

model SAMPLING  SKID, brand 

FMP , distributor FARAMOWJ 

POOYA CO.

این سامانه به منظور آنالیز : شرح محصول 

 (نفت و گاز)آنالین مشخصات کیفی سیال 

شامل یک المان . شود¬سازی می¬پیاده

Static Mixer در ورودی است تا فلو با 

این سامانه از . پروفایل یکنواخت وارد سامانه شود

گیری چگالی، درصد -گرهای اندازه¬حس

رسوبات و آب به صورت آنالین و همچنین 

آوری سیال ¬برداری خودکار جهت جمع¬نمونه

.و آنالیز آن در آزمایشگاه برخوردار است

: -شرح کارشناس 

سیستم اثبات ایستگاه های : نام محصول 

 Custodyمیترینگ نفت و گاز و پتروشیمی 

Transfer PS مدل MASTER 

METER نام تجارتی FMP مرجع عرضه 

کننده فراموج پویا

60

بزرگراه محمدعلی جناح: نشانی محل کار  | - 

خیابان عباس اکبری جنوبی-بلوار صالحی -

2پالک -کوچه شفیعی

Farhadi@Fa

ramowj.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

254
DARYA RANG  

ESFAHAN
10260332613411173835513

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ اپوکسی چند منظوره دو : نام محصول 

 نام Lit 4 گالن فلزی EP000GFجزیی 

تجارتی درناکو

 Multi purpose epoxy: نام التین 

paint, two pack, EP000GF ,

metal gallon sized 

container, 4 Lit, brand 

DORNACO

یک اپوکسی دو جزئی است : شرح محصول 

 ساخته شده IPS-M-TPبراساس استاندارد 

است 

: -شرح کارشناس 

رنگ اپوکسی پلی آمید الیه میانی : نام محصول 

 کد رنگ kg 20دو جزئی حلب وزن 

EP506GF-IPS220 نام تجارتی درناکو 

مرجع عرضه کننده دریا رنگ اصفهان

, Polyamide epoxy paint: نام التین 

two pack middle coating, tin ,

weight 20 kg, color code 

EP506GF-IPS 220, brand 

DORNACO, distributor DARYA 

RANG  ESFAHAN

یک اپوکسی دو جزئی است که : شرح محصول 

در سامانه های اپوکسی پلی اورتان به عنوان 

الیه میانی استفاده میشود و براساس استاندارد 

-  بهمن22بلوار - ملک شهر: دفتر مرکزی 

-  ستون40مجتمع تجاری 

 8194975641: کدپستی

- شهرک صنعتی علویجه: نشانی کارخانه 

4نبش فرعی - خیابان اصلی

خیابان - شهرک صنعتی علویجه: نشانی انبار 

4نبش فرعی - اصلی

031-

34424680

031-

34448658
09393001814

info@dorna

co.com

WWW.DORNA

CO.COM
1397/09/01

255
yazdelectrod

e
10840030442411315441681

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 E7018-1الکترود جوشکاری : نام محصول 

 مرجع 7004 کد mm 350 طول mm 4قطر 

سازنده تولیدی و صنعتی الکترود یزد نوع بسته 

بندی بسته وکیومی وزن کیلوگرمی

, Welding electrode: نام التین 

E 7018-1, diameter 4 mm, length 

350 mm, code 7004, producer 

YAZD E LECTROD MANUFACTURE 

AND INDUSTRIAL , packing type 

vacuum pack, weight kilogram

E7018-1الکترود جوشکاری : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

الکترود جوشکاری قلیایی قطر : نام محصول 

3/25 mm 450 طول mm مرجع 8000 کد 

سازنده تولیدی و صنعتی الکترود یزد نوع بسته 

 مرجع عرضه کننده kg 18بندی جعبه مقوایی 

تولیدی و صنعتی الکترود یزد

, Welding electrode: نام التین 

alkaline, diameter 3.25 mm ,

length 450 mm, code 8000 ,

producer YAZD E LECTROD 

MANUFACTURE  AND INDUSTRIAL ,

packing type cardboard box ,

18 kg, distributor YAZD 

E LECTROD MANUFACTURE  AND 

- انتهای خیابان شهید چمران - یزد : کارخانه 

شرکت - حسن آباد مشیر - خیابان خرمشهر 

- تولیدی و صنعتی الکترود یزد     کد پستی 

8914994397

مرکز - تهران خیابان میرداماد : دفتر مرکزی 

 طبقه سوم               112شماره - خرید گلها 

     

1547933846کدپستی 

0212222464909121548413

mail@yazd-

electrode.

com

www.yazd-

electrod

e.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

256

FARAN 

electronic 

industries  

corporation

10660031009411137889875

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 2000 الین اینتراکتیو توان UPS: نام محصول 

VAمدل فاران مرجع سازنده شرکت فاران 

, UPS, line interactive: نام التین 

power 2000 VA, model Faran ,

producer FARAN Co.

یو پی اس الین اینتر اکتیو : شرح محصول 

فاران-  ولت آمپر2000

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-UPS_Blazer_600: شرح محصول 

1200vA_ line interactive

 ولت آمپر 1200 تا 600یو پی اس مدل بلبزر 

الین اینتراکتیو

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-UPS_Vigor RT_1: شرح محصول 

10KvA_Online

 کیلو ولت آمپر آن 10 تا 1یو پی اس مدل ویگور 

الین

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-UPS_Trust_1: شرح محصول 

آزادراه تهران - اتوبان شهید بابایی- تهران

خیابان - پارک فناوری پردیس- پردیس

20نوآوری 

0217625081809121130279

h_adibi@fa

rancorp.co

m

www.faran

corp.com
1397/09/01

257

E rteash 

Gostar 

Peyman

10102140696411115186116

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اتصال تفلونی: نام محصول 

PTFE  Expansion Joint:   نام التین 

جهت انتقال ” 6تا سایز : شرح محصول 

محلولهای اسید و قلیایی با روکش حصیری و 

انواع فیتینگ

: -شرح کارشناس 

شیلنگ های کامپوزیتی: نام محصول 

Composite Hose: نام التین 

  اینچ12   تا  1:  سایز : شرح محصول 

با فنرهای ... پلی پروپیلن ، تفلون و : جنس  

تقویت کننده مارپیچ در داخل و خارج

130°C  تا  I-196°C از : تحمل دما

فشار  ) i15 barحداکثر  :  تحمل فشار 

( برابر5ترکیدگی 

فلنجدار ، سرگوپلینگی ، سردنده ، سرمهره : انواع 

...و 

بارگیری و تخلیه مخازن ثابت و :  موارد کاربرد 

کشتی ها

: -شرح کارشناس 

لوله های الستیکی : نام محصول 

Rubber Hose: نام التین 

  اینچ20   تا  4/1:  سایز : شرح محصول 

... و EPDM , NBRانواع الستیک : جنس  

 I120 °C: تا : تحمل دما 

 i200 barتا  :  تحمل فشار 

  جاده35تهران ـ کیلومتر : نشانی کارخانه  |

شهرک صنعتی عـباس آباد ـ بلوار- خاوران 

کوچـه - 6ابن سینا ـ خیابان حاتم راد ـ خ   

(تیـهو) 6/2 1799ـ پالک                            

 : کد پستی |                                       

1464736163

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88255790-

88255748-

88284285-

88284286-

88284287 | 

 : تلفن کارخانه

3393164158 

 : فکس | 

88286178-

88284285

88286178-

88284285
09122276989

sales@egp.

co.ir

www.flexi

ble-

joint.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

258

manufacturin

g Trading co 

niashimi

10101769375411115495843

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 20 قوطی NSP27پرایمر چسب : نام محصول 

Lit مرجع عرضه کننده تولیدی بازرگانی نیا 

شیمی

, Primer adhesive: نام التین 

NSP27, container, 20 Lit ,

distributor NIA SHIMI

پرایمر چسب مربوط به نوار های : شرح محصول 

عایق بندی پلیمری ضد خوردگی برای خطوط 

لوله های مدفون در خاک 

: -شرح کارشناس 

 20 قوطی NSP19پرایمر چسب : نام محصول 

Lit مرجع عرضه کننده تولیدی بازرگانی نیا 

شیمی

, Primer adhesive: نام التین 

NSP19, container, 20 Lit ,

distributor NIA SHIMI

پرایمر چسب نوار عایق بندی : شرح محصول 

پلیمری ضد خوردگی برای خطوط لوله های 

مدفون در خاک 

: -شرح کارشناس 

نوار عایق بندی لوله ضدخوردگی : نام محصول 

الیه بیرونی سفید رنگ کاربرد دور جدار بیرونی 

لوله های فوالدی نام تجارتی نیا شیمی ضخامت 

0/75 mm کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده تولیدی و بازرگانی نیا شیمی مدل 

Domestic@n

iashimi.co

m

1397/09/01

259

Saman 

Tahvieh 

Iranian

10104031133411363817755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 :PLکانال فلکسیبل عایق دار : شرح محصول 

این نوع کانال فلکسیبل از یک الیه روکش 

های )آلومینیومی به عنوان الیه داخلی، مفتول 

، یک الیه عایق حرارتی مشکی رنگ به (کربن

 میلیمتر و یک الیه روکش 4ضخامت تقریبی 

آلومینیوم دیگر به عنوان روکش نهایی تشکیل 

. تولید می شود24" الی 3"شده است و از سایز 

جهت کانال کشی برای دستگاه : موارد استفاده

.های داکت اسپیلت استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

کانال فلکسیبل با عایق : شرح محصول 

:االستومریک با روکش آلومینیومی 

این نوع کانال فلکسیبل از یک الیه آلومینیوم 

، دو الیه عایق (های کربن)، مفتول (الیه داخلی)

نواری از جنس االستومریک و یک الیه روکش 

 3"آلومینیومی ساده تشکیل شده است و از سایز 

. تولید می شود24"الی 

 سانتیمتر ، 30جهت طول بیشتر از : موارد استفاده

.مسیر رفت کانال کشی و انشعاب

80
تهران، سعادت آباد، ضلع غربی چهارراه سرو، 

31 و 14ساختمان سروناز واحد های 
021221229800212676344809123068307

saman.tehr

ani@yahoo.

com

www.stihv

ac.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

260
Fanavaran 

sanee shargh
10380417186411191697317

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بلوک ترمینال تست بالک مدل : نام محصول 

ATT نام تجارتی FUJI مرجع عرضه کننده 

فن آوران صانع شرق

 Terminal block, test: نام التین 

block, model ATT , brand FUJ I ,

distributor FANAVARAN SANE 

SHARGH

این تجهیز به منظور تست : شرح محصول 

صحت عملکرد تجهیزات اندازه گیری از قبیل 

در تابلوها بکار میرود که این ... کنتور،ولتمتر و

محصول توسط شرکت صانع شرق عرضه میگردد

: -شرح کارشناس 

بانک خازن سیار مدل متحرک : نام محصول 

 MOBILE نام تجارتی MVAR 9/6ظرفیت 

CAPACITOR BANK مرجع عرضه 

کننده فن آوران صانع شرق

, Capacitor bank, mobile: نام التین 

model movable, capacity 9.6 

MVAR , brand MOBILE  CAPACITOR 

BANK , distributor FANAVARAN 

SANE  SHARGH

جهت جبران تلفات توان راکتیو : شرح محصول 

در شبکه از مجموعه ای از خازنه با عنوان بانک 

خازنی سیار استفاده مشود که توسط شرکت فن 

آوران صانع شرق عرضه میگردد

بزرگراه میثاق-مشهد: نشانی دفتر مرکزی  |  

 ساختمان صانع8 و 6بین میثاق 

: دفتر تهران

 بزرگراه جالل ال احمد نرسیده به بزرگراه

5 واحد441اشرفی اصفهانی پالک 

021-44258139: تلفن 

:کارخانه شماره یک

شهرک-  جاده قوچان27کیلومتر - مشهد  

7انتهای صنعت - صنعتی فناوریهای برتر

051-32400370: تلفن 

:کارخانه شماره دو

شهرک-  جاده قوچان27کیلومتر - مشهد  

10صنعت - صنعتی فناوریهای برتر

051-

35243522
0513524352209151160856

m.shadman@

msgroup.ir

www.sanes

hargh.ir
1397/09/01

261

hamedan wire 

and cable 

industries

10861110528411179949493

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیم برق قابل انعطاف جنس : نام محصول 

 بسته کالفی mm 6/2 قطر PVCروکش 

 مرجع 0201002005 شماره فنی m 100طول 

عرضه کننده صنایع سیم و کابل همدان

, Wire, flexible electric: نام التین 

coating material PVC ,

diameter 6.2 mm, coil pack ,

length 100 m, part number 

0201002005 ,distributor WIRE & 

CABLE  HAMEDAN INDUSTRIAL

سیم برق قابل انعطاف جنس : شرح محصول 

PVCروکش 

: -شرح کارشناس 

سیم برق قابل انعطاف جنس : نام محصول 

 بسته کالفی mm 4/8 قطر PVCروکش 

 مرجع 0201002004 شماره فنی m 100طول 

عرضه کننده صنایع سیم و کابل همدان

, Wire, flexible electric: نام التین 

coating material PVC ,

diameter 4.8 mm, coil pack ,

length 100 m, part number 

0201002004 ,distributor WIRE & 

CABLE  HAMEDAN INDUSTRIAL

سیم برق قابل انعطاف جنس : شرح محصول 

PVCروکش 

info@hamed

ancable.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

262

GITIPAINT  

AND GITIKCC  

AND 

GITIZE TAGI

10260284761411173815881

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پوشش بک کوت اپوکسی : نام محصول 

-KOREPOXساندویچ پانل ها کد رنگ 

EJ2756-7032 200 بشکه kg نام تجارتی 

GITI KCC مرجع عرضه کننده تولیدی 

صنعتی و شیمیائی گیتی آسا

, Coat, epoxy back coat: نام التین 

panels  sandwich, color code 

KOREPOX-E J 2756-7032, drum, 200 

kg, brand GITI KCC ,

distributor GITI ASSA 

CHEMICAL  AND INDUSTRIAL 

MANUFACTURING

رنگ کوره ای بک کوت اپوکسی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 ورق PVDFپوشش تاپ کوت : نام محصول 

-KOFLUXهای آلوکامپوزیت کد رنگ 

YJ2442 200 بشکه kg نام تجارتی GITI 

KCC مرجع عرضه کننده تولیدی صنعتی و 

شیمیائی گیتی آسا

, Coat, PVDF top coat: نام التین 

alucomposite sheets , color 

code KOFLUX-YJ 2442, drum, 200 

kg, brand GITI KCC ,

distributor GITI ASSA 

CHEMICAL  AND INDUSTRIAL 

86

مقابل -  بزرگراه آزادگان 5کیلومتر - اصفهان 

 شرکت 2پالک  - 23خیابان - پاالیشگاه 

گیتی آسا

031338023310313380235009131186289
dabir@giti

assa.com

www.gitia

ssa.com
1397/09/01

263
karasanat 

tadbir paya
10380558810411389445439

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اجکتور خالء چند مرحله ای مدل : نام محصول 

vacuum package فاقد نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا

 Ejector, multi stage: نام التین 

vaccum, model vacuum 

package, UNKNOWN BRAND ,

distributor KARA SANAT 

TADBIR  PAYA

برای ایجاد خالء باالو رفع : شرح محصول 

محدودیت نسبت تراکم اجکتور های بخار ، 

بایستی از چند مرحله اجکتور که به صورت سری 

به یکدیگر متصل شده اند استفاده نمود ،تا نسبت 

به این مجموعه از . تراکم مورد نیاز تامین گردد

 Multi-Stage Steamاجکتور های بخار 

Ejector ) )مجموعه اجکتور . گفته می شود

 مرحله بوده و تا میزان 6های بخار حداکثر 

mbar 01/0در این . خالء تولید می نمایند

موارد در صورت امکان ، جهت تقطیر بخار 

خروجی از هر مرحله و کاهش بار ورودی به 

مرحله بعد از کندانسورهای میانی استفاده 

به این ترتیب کاهش قابل مالحضه ای .می شود

.در مصرف بخار محرک ایجاد می گردد

: -شرح کارشناس 

 structuredدیریتور : نام محصول 

packing کاربرد صنایع نفت و گاز و 

43,75,38,64

شهرک صنعتی-مشهد: نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی | 870شماره -15اندیشه -2فاز-توس  

2فاز-شهرک صنعتی توس-مشهد: کارخانه  -

870شماره -15اندیشه 

|   051-

35413212-

35411037-

35411038 | 

051: فکس  -

35413211

0513541321109121243367
info@karaj

et.com

www.karaj

et.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

264

pars  asia 

fluid 

engineering 

co

10320636090411386585947

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پاور یونیت هیدرولیک، : شرح محصول 

Hydraulic Power Unit

: -شرح کارشناس 

تهران، بلوار میرداماد: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

، کد6، واحد 39خیابان نفت شمالی، پالک   

1919733158: پستی

|   2640817-

26408119| 

 : فکس

26408121

2640812109122777114

e.tabataba

ei@parsflu

id.com

www.parsf

luid.com
1397/09/01

265

DARIAN 

E LECTRICE  

AND 

UTILITIE S

10101281322411111157881

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-ACSعملگر ضد انفجار مدل : نام محصول 

MCC-MF-001 کلید کامپکت و موتوری 

محفظه ضد انفجار مرجع سازنده برق و تاسیسات 

داریان مرجع عرضه کننده برق و تاسیسات داریان

 Operator, explosion: نام التین 

proof, model ACS -MCC-MF-001 ,

E xplosion proof molded case 

circuit breaker and motor 

protective circuit breaker 

actuator, producer DARIAN 

E LECTRIC  AND UTILITIE S ,

distributor DARIAN 

E LECTRIC  AND UTILITIE S

: شرح محصول 

-ACS-MCC-MFعملگر ضد انفجار مدل 

 کلید کامپکت و موتوری محفظه ضد انفجار 001

مرجع سازنده برق و تاسیسات داریان مرجع 

عرضه کننده برق و تاسیسات داریان

: -شرح کارشناس 

-ACSعملگر ضد انفجار مدل : نام محصول 

MCB-MF-001 کلید مینیاتوری و محافظ 

جان محفظه ضدانفجار مرجع سازنده برق و 

تاسیسات داریان مرجع عرضه کننده برق و 

تاسیسات داریان

جاده قدیم ساوه، بین سه راه: نشانی انبار  |  

  ،آدران و رباط کریم،شهرک صنعتی نصیر آباد

 میدان شقایق ، کوچه شمشاد یک، کارخانه

3755154518: شرکت داریان    کد پستی   | 

تهران، بلوار میرداماد، خیابان: نشانی محل کار   

، طبقه چهارم26شاه نظری، کوچه دوم، پالک    

میرداماد میدان مادر خیابان: نشانی منزل  |   

جاده: نشانی کارخانه  | 6 واحد 10ازیتا پالک   

 قدیم ساوه، بین سه راه آدران و رباط

 ، کریم،شهرک صنعتی نصیر آباد، میدان شقایق

کوچه شمشاد یک، کارخانه شرکت داریان

کد پستی | 3755154518: کد پستی   : 

1547914811

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

22913917-

 تلفن | 18

021: کارخانه  -

56390103-7 

021: فکس  | -

22913919

0212291391909121274113
Info@daria

nco.ir

www.daria

nco.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

266HAVASAZ10100740543411317996431

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

چیلر تراکمی: نام محصول 

: -نام التین 

چیلر تراکمی، نوع کمپرسور : شرح محصول 

 مدل R-22پیچی، نوع کندانسور آبی، نوع مبرد 

HLCWهواساز 

: -شرح کارشناس 

چیلر تراکمی: نام محصول 

: -نام التین 

چیلر تراکمی، نوع کمپرسور : شرح محصول 

 R-134aپیچی، نوع کندانسور آبی، نوع مبرد 

 هواسازHLCWمدل 

: -شرح کارشناس 

پکیج یونیت: نام محصول 

: -نام التین 

پکیج یونیت بدون گرمایش، نوع : شرح محصول 

نصب یکپارچه، نوع کندانسور هوایی، مدل 

HPUAهواساز 

: -شرح کارشناس 

پکیج یونیت: نام محصول 

: -نام التین 

پکیج یونیت بدون گرمایش، نوع : شرح محصول 

نصب یکپارچه، نوع کندانسور آبی، مدل 

HPUWهواساز 

: -شرح کارشناس 

پکیج یونیت: نام محصول 

خیابان بهشتی-تهران: نشانی دفتر مرکزی  | -

مجتمع دریای نور-55پ -خیابان سرافراز -

نشانی کارخانه | 405و404واحد -طبقه چهارم  : 

منطقه اسماعیل –جاده قدیم کرج 19کیلومتر  

کد پستی |  3خیابان فن آوران پ -آباد  : 

1587698411

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188754910

 تلفن | 

 : کارخانه

0214688196

 فکس | 5-76

: 

02188754911

0218875491109331550881
info@havas

az .com

WWW.HAVAS

AZ.COM
1397/09/01

267
pardisEnergy

iranian
10103633649

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

 به DCاینورتر دستگاهی است جهت تبدیل ولتاژ 

AC برای تامین انرژی مراکز صنعتی که قطع 

 کیلو 8برق شهر  باعث ایجادخسارات  میگردد 

ولت آمپر

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

 به DCاینورتر دستگاهی است جهت تبدیل ولتاژ 

AC برای تامین انرژی مراکز صنعتی که قطع 

 کیلو 5برق شهر  باعث ایجادخسارات  میگردد 

ولت آمپر

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

اینورتر دستگاهی است جهت : شرح محصول 

 برای تامین انرژی AC به DCتبدیل ولتاژ 

مراکز صنعتی که قطع برق شهر  باعث 

651397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

268
Kavandegan 

Kavir Sabz
10101301867411386438191

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" شیلنگ مواد نفتی جنس: نام محصول  

3سایز  GG کامپوزیتی مدل  in مرجع عرضه 

کننده کاوندگان کویر سبز

 ,Hose, oil material :نام التین محصول

material composite, model 

GG , size 3 in, distributor 

KAVANDEGAN KAVIR  SABZ

شلنگ جهت تخلیه مواد نفتی: شرح محصول 

Galvanized Steel مفتول داخل

Galvanized Steel :مفتول خارج

Polypropylene :الیه داخلی

 اینچ3: سایز

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

 Pivot Mater) : شرح محصول

(bend_master_ roof_drain_ jo

int

Stainless Steel سیم داخل

Stainless Steel سیم خارج

PTFE الیه داخلی

 Polypropylene or الیه خارجی

Polyester

Stainless Steel کلیه اتصاالت از جنس

تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم االطباء 

جنوبی، ساختمان سبحان، طبقه چهارم، واحد 

402

021-

33975720-

19

09122339197
ar_ fapco@y

ahoo.com

www.pplks

.com
1397/09/01

269SholehSanat10101142903411184958364

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مشعل سرعت متوسط صنعتی نوع : نام محصول 

سوخت دوگانه سوز گاز طبیعی و سوخت مایع 

 kcal\hr 6000000-30000ظرفیت حرارتی 

 مرجع AMGO AND NAMGOمدل 

عرضه کننده تولیدی و مهندسی شعله صنعت

 Burner, medium: نام التین 

velocity, industrial, fuel 

type dual fuel natural gas 

and liquid fuel, heat 

capacity 30000-6000000 

kcal\hr, model AMGO AND 

NAMGO, distributor SHOLEH 

SANAT  MFG  AND ENG  CO.

مشعل سرعت متوسط صنعتی: شرح محصول 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

مشعل سرعت متوسط صنعتی نوع : نام محصول 

سوخت دوگانه سوز گاز طبیعی و سوخت مایع 

 22000000-2000000ظرفیت حرارتی 

kcal\hr مدل WFGO مرجع عرضه کننده 

تولیدی و مهندسی شعله صنعت

 Burner, medium: نام التین 

velocity, industrial, fuel 

type dual fuel natural gas 

and liquid fuel, heat 

capacity 2000000-22000000 

خیابان ولیعصر- تهران: نشانی دفتر مرکزی  | -

5طبقه - 8واحد -36پالک - خیابان بزرگمهر   

شهر صنعتی رشت- رشت: نشانی کارخانه  | - 

خیابان هشتم- بلوار صنعت یک

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

66405859-

66409443 | 

 : تلفن کارخانه

01333882063

09125154886

saravalipo

ur@gmail.c

om   

info@shole

hsanat.com

www.shole

hsanat.co

m

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

270
hydropars  

Petroayal
14005734338411499179658

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن تحت فشار نگهداری مواد : نام محصول 

 جنس فلزی HP-PVC-XXXشیمیایی مدل 

 نام تجارتی Bar 200 فشار m^3 100ظرفیت 

هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس 

پترو سیال

 Tank, chemical storage: نام التین 

under pressure, model HP-

PVC-XXX , material metal ,

capacity 100 m 3̂, pressure 200 

Bar, brand HYDRO PARS ,

distributor HYDRO PARS 

PETRO SAYAL

مخازن تحت فشار مخازن فلزی : شرح محصول 

معموالً استوانه ای یا کروی برای نگه داری و یا 

انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها 

می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری 

فشار داخلی، و یا فشار خارجی و )های مختلف 

انواع مخازنی که . را دارا می باشند (خال در داخل

در صنایع مختلف به منظور نگهداری مواد در 

فشار باال مورد استفاده قرار می گیرند در این 

الزم به ذکر است . قسمت قرار می گیرند

مخازنی که محدود به صنعتی خاص می باشند 

در اینجا مدیریت نمی شوند و فقط مخازنی که 

قابلیت استفاده در چندین صنعت مختلف را دارند 

.در این قسمت قرار می گیرند

61,42,41,43,6

0

- خیابان آذرشهر- خیابان ایرانشهر- تهران

12شماره 
021-42827021-4282709122004035

info@hydro

pars .co.ir

www.hydro

pars .com
1397/09/01

271

Palayesazan 

Farayand 

Toos

10380614513411413158176

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه تصفیه آب خانگی مدل : نام محصول 

 مرجع TOOSCOشش مرحله نام تجارتی 

عرضه کننده پاالیه سازان فرایند توس

, Purifying set: نام التین 

household, model six stage ,

brand TOOSCO, distributor 

PALAYE  SAZAN FARAYAND TOOS

دستگاه تصفیه آب خانگی مدل : شرح محصول 

شش مرحله

: -شرح کارشناس 

فیلتر ممبران مدل اسموز معکوس : نام محصول 

 مرجع TOOSCOبسته وکیومی نام تجارتی 

عرضه کننده پاالیه سازان فرایند توس

 Filter, membran, model: نام التین 

reverse osmosis , vacuum 

pack, brand TOOSCO ,

distributor PALAYE  SAZAN 

FARAYAND TOOS

فیلتر ممبران خانگی: شرح محصول 

 به عنوان 1812فیلترهای ممبران سایز 

ممبرانهای خانگی شناخته می شوند، که بصورت 

عمده در سیستمهای کوچک مانند دستگاههای 

تصفیه آب خانگی یا سیستمهای تصفیه 

بیمارستانی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می 

این ممبران ها مناسب برای نمک زدایی از . گیرد

-شهرک صنعتی مشهد-جاده کالت-مشهد

46پالک -12کوشش شمالی 
051376742340513767423409120761646

industrial

business@p

alayesazan

.com

www.palay

esazan.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

272
arian kelid 

pars
10320810640411449494151

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ERCریکلوزر فشار متوسط خالء : نام محصول 

 نام تجارتی A 630 شدت جریان kV 24ولتاژ 

آرین کلید مرجع عرضه کننده آرین کلید پارس

 Recloser, vacuum: نام التین 

medium voltage, ERC , voltage 

24 kV, current 630 A, brand 

ARIAN KE LID, distributor 

ARIAN KE LID PARS

ریکلوزرنوعی رله است که : شرح محصول 

فرمان وصل مجدد رو به کلید قدرت می دهد به 

این صورت که در حین رخ دادن اتصال کوتاه در 

 ( مرتبه3معموالً )شبکه توانایی چندین مرتبه 

.قطع و وصل را دارد

: -شرح کارشناس 

 ولتاژ MV36دیژنکتور خالء مدل : نام محصول 

36 kv 1250 شدت جریان A نام تجارتی آرین 

کلید مرجع عرضه کننده آرین کلید پارس

, Disjuncture, vacuum: نام التین 

model MV36, voltage 36 kv ,

current 1250 A, brand ARIAN 

KE LID, distributor ARIAN 

KE LID PARS

محصول فوق کلیدی است که : شرح محصول 

عالوه بر قطع و وصل خط،حفاظت شبکه را نیز 

67,71
-14نبش گلستان -بلوار اشرفی اصفهانی-تهران

414واحد - جنوبی4طبقه -برج نگین رضا

021-

44030073
09125372620

ariankelid

@gmail.com

www.arian

kelid.ir
1397/09/01

273
Fateh Sanat 

Kimia
10530227257411168314147

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مبدل حرارتی صفحه ای : نام محصول 

Gasket type نام تجارتی HEAT 

EXCHANGER مرجع عرضه کننده فاتح 

صنعت کیمیا

, Heat exchanger, plate: نام التین 

Gasket type, brand HEAT 

EXCHANGER , distributor 

FATEH SANAT  KIMIYA

مبدل حرارتی گسکت دار : شرح محصول 

تیتانیومی و فوالد ضد زنگ

کلیه اقالم مورد تایید است: شرح کارشناس 

 Semiمبدل حرارتی صفحه ای : نام محصول 

welded and brazed HEAT 

EXCHANGER مرجع عرضه کننده فاتح 

صنعت کیمیا

, Heat exchanger, plate: نام التین 

Semi welded and brazed, HEAT 

EXCHANGER , distributor 

FATEH SANAT  KIMIYA

 semiمبدل صفحه ای : شرح محصول 

welded and brazed تیتانیومی و فوالد 

ضد زنگ

کلیه اقالم مورد تایید است: شرح کارشناس 

 fullyمبدل حرارتی صفحه ای : نام محصول 

welded block HEAT 

65

- میدان صنعت- شهرک بزرگ صنعتی- شیراز

کارخانه فاتح صنعت کیمیا- 101خیابان 

خیابان - خیابان خدامی- میدان ونک- تهران

 ساختمان فاتح32پالک - نبش ماهتاب- آفتاب

071-

37742141-4
09173124810

Sales@fate

hsanat.com

fatehsan

at.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

274
behsazan 

jonoob
10860716997411335369497

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 -  FLANGE- فلنج فوالدی : شرح محصول 

2500 و 1500 و 900 اینچ کالس 56تا سایز  

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-شیر دروازه ای فوالدی فلنجی : شرح محصول 

 GATE VALVE -  اینچ 24 الی 2از سایز 

2500 و 1500 و 900کالس 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

فلنج شامل : شرح محصول 

  ADAPTOR FLANGEفلنج تبدیل -  1

 3000 و 2000در سایز های مختلف برای فشار 

 API 6A مطابق با استاندارد 10000 و 5000و 

& NACE  MR0175

 ORIFICEفلنج اندازه گیری  - 2

FLANGE اینچ برای 24 اینچ الی 1  از سایز 

 مطابق با استاندارد 2500 الی 300فشار کاری 

ASME  B16.36

فهرست ارایه شده در زیر : شرح کارشناس 

 مورد ASME 2500 و API 10000 کالس 

در فشارهای کاری باالتر تایید . تایید می باشد

76,75

شهرک -اهواز: نشانی دفتر مرکزی و  کارخانه 

خیابان -  بلوار خلیج فارس 3صنعتی شماره 

6177861595: کد پستی  | 2پویا 

061-

32907100 

10الی 

061-

32907110
09161187528

Bjeng2@gma

il.com

www.bjeng

1.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

275
lena yazd 

company
10840073424411315513688

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار متوسط کمپکت : نام محصول 

 A 630 شدت جریان KV 24 ولتاژ RBمدل 

 مرجع عرضه کننده ساخت IP 41درجه حفاظت 

تجهیزات برقی لنا یزد

 Electric panel, compact: نام التین 

medium voltage, model RB ,

voltage 24 KV, current 630 A ,

protection degree IP  41 ,

distributor SAKHT  TAGHIZAT 

BARGHI LENA YAZD

تابلو برق فشار متوسط: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

تابلو برق فشار متوسط کمپکت : نام محصول 

 A 630 شدت جریان KV 12 ولتاژ RBمدل 

 مرجع عرضه کننده ساخت IP 41درجه حفاظت 

تجهیزات برقی لنا یزد

 Electric panel, compact: نام التین 

medium voltage, model RB ,

voltage 12 KV, current 630 A ,

protection degree IP  41 ,

distributor SAKHT  TAGHIZAT 

BARGHI LENA YAZD

تابلو برق فشار متوسط: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

تابلو برق فشار متوسط کمپکت : نام محصول 

67
بلوار میرداماد، نبش جنوب غربی تقاطع -تهران

، طبقه ی دوم374مدرس، ساختمان 

021-

22035499-

22035501-

88677205-

88677206

021-

88677129
09126497319

hesam.tava

koli@lenay

azd.com

www.lenay

azd.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

276
bokhae sanat 

atiyeh
10780074271

4113-1343-

7631

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت دیواره جانبی دیگ بخار : شرح محصول 

لوله آبی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت دیواره جانبی دیگ بخار : شرح محصول 

لوله آبی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت دیواره جانبی دیگ بخار : شرح محصول 

لوله آبی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت دیواره جانبی دیگ بخار : شرح محصول 

لوله آبی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت دیواره جانبی دیگ بخار : شرح محصول 

لوله آبی

: -شرح کارشناس 

13

شهرک صنعتی-اراک: نشانی دفتر مرکزی  |  

بلوار تالش-خیابان صنعتگران شرقی-خیرآباد -

110انتهای خیابان 

08633553491

-7
0863355332609124946583

info@bsa.c

o.ir
bsa.co.ir1397/09/01

277Kavoshjoosh10101016375411317564577

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیم جوشکاری توپودری تحت : نام محصول 

 AWS A5.29:8T1-NI1گاز محافظ روتایلی 

 قرقره mm 1/2 قطر KJTUBG-24مدل 

 مرجع عرضه کننده کاوش جوشkg 15وزن 

 Welding wire, flux gas: نام التین 

based rutile protection AWS 

A5.29:8T1-NI1, model KJ TUBG-24 ,

diameter 1.2 mm, reel, weight 

15 kg, distributor KAVOSH 

JOOSH

سیم جوش توپودری : شرح محصول 

KJTUBG-24 از نوع روتایلی بوده که به دلیل 

دارا بودن نیکل برای جوشکاری فوالدهای با 

دامنه وسیع کاری در صنایع و مراکز ساخت 

استراکچرهای فلزی، سایت های کشتی سازی، 

سکوهای نفتی، پل سازی ، مخازن و جوشکاری 

سوپراستراکچرهای فوالدی با ایتحکام متوسط و 

این سیم امکان . باال کاربرد وسیعی دارد

دسترسی به سرعت و نرخ رسوب بسیار جوش 

بسیار باال در شرایط و حاالت مختلف جوشکاری 

.را فراهم می نماید

 GL، BVبرای این سیم از موسسات رده بندی 

. تاییدیه اخذ شده استDNVو 

CO2%100 و یا Ar+20% CO2: گاز محافظ

پایین تر از - بزرگراه آزادگان جنوب-تهران

کیلومتر - جاده احمدآباد مستوفی- بزرگراه فتح

شرکت کاوش جوش- 2

02144901867

-8
09122106328

LC@kavoshj

oosh.com

www.kavos

hjoosh.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

278
navid rang 

pedram
10102099253411117898948

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پوشش مقاوم به حریق : نام محصول 

 kg 25 کیسه FR-1800هیدروکربنی مدل 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده نوید رنگ 

پدرام

, Fire resistant coating: نام التین 

hydrocarbon, model FR-1800 ,

bag, 25 kg, UNKNOWN BRAND ,

distributor NAVID RANGE 

PEDRAM

پوشش مقاوم به حریق : شرح محصول 

 kg 25 کیسه FR-1800هیدروکربنی مدل 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده نوید رنگ 

پدرام

: -شرح کارشناس 

پوشش مقاوم به حریق ساختمانی : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی kg 25 کیسه FR-1600مدل 

مرجع عرضه کننده نوید رنگ پدرام

, Fire resistant coating: نام التین 

constructional, model FR-

1600 ,bag, 25 kg, UNKNOWN BRAND ,

distributor NAVID RANGE 

PEDRAM

پوشش مقاوم به حریق : شرح محصول 

 فاقد kg 25 کیسه FR-1600ساختمانی مدل 

نام تجارتی مرجع عرضه کننده نوید رنگ پدرام

41,70,80,77
- روبروی پارک ملت- خیابان ولیعصر- تهران

1واحد  - 6طبقه - برج سایه
02122024111

021-

22012362
09901064724

com@pedram

grp.com

www.pedra

mgrp.com
1397/09/01

279
ARAD F IDAR  

ARIA
10320140691411363817184

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 WOODWARD: شرح محصول 

GOVERNOR  PG-PL 

COMPLETE - مهندسی معکوس و تولید

02188695907- شده توسط شرکت آفاکو

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- SPRING RETAINER: شرح محصول 

مهندسی معکوس و تولید شده توسط شرکت 

02188695907- آفاکو

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- VALVE SPRING: شرح محصول 

مهندسی معکوس و تولید شده توسط شرکت 

02188695907- آفاکو

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مهندسی معکوس - GLAND: شرح محصول 

- و تولید شده توسط شرکت آفاکو

02188695907

: -شرح کارشناس 

20,43,59,75,3

1,24,23,17,32

,28,33,25,27,

30,22,16,61

سازمان برنامه - فردوس غرب - تهران 

پ  (دوازدهم شرقی)نبش خ همافر - مرکزی 

کد  - 6 طبقه اول  واحد 49

1483755795:پستی

02188695907 

 

,0214414609

3

09125339949

ARAD_FIDAR

_ARIA@YAHO

O.COM

WWW.AFA-

CO.COM
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

280

Poly 

E thylene 

Gostaran 

Alborz Co

10104102234411361171337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PE100گرانول پلی اتیلن گرید : نام محصول 

کیسه کیلوگرمی مرجع عرضه کننده پلی اتیلن 

گستران البرز

, Polyethylene granule: نام التین 

grade PE 100, bag, Kilogram ,

distributor POLYETHYLENE 

GOSTARAN ALBORZ

PE100گرانول پلی اتیلن گرید : شرح محصول 

مورد تایید است : شرح کارشناس 

 PE80گرانول پلی اتیلن گرید : نام محصول 

کیسه کیلوگرمی مرجع عرضه کننده پلی اتیلن 

گستران البرز

, Polyethylene granule: نام التین 

grade PE 80, bag, Kilogram ,

distributor POLYETHYLENE 

GOSTARAN ALBORZ

 PE80گرانول پلی اتیلن گرید : شرح محصول 

مورد تایید است : شرح کارشناس 

 PE100لوله پلی اتیلن سنگین : نام محصول 

 قطر m 12کاربرد آب رسانی و گاز رسانی طول 

125 mm 12/5 فشار atm مرجع عرضه 

کننده پلی اتیلن گستران البرز

 Pipe, high density: نام التین 

polyethylene, PE 100, usage 

gas  supply and water supply ,

باالتر از میدان ونک: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

نشانی کارخانه | 9، واحد 20برج نگار، طبقه   : 

 استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار

 ،ابوریحان، دکتر حسابی غربی، گلریز سوم

،کدپستی1498گلچین دوم، پالک   

1969833669: کد پستی  | 3188115175

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

88196607-9 

 تلفن کارخانه |

: 026-

37774680-3 

 : فکس |

88196610

8819661009122140553
info@pega.

ir

www@pega.

ir
1397/09/01

281

Kavosh High 

Pressure 

Cylinders  

Manufacturer

10102427177411115619996

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 40مخزن گاز صنعتی ظرفیت : نام محصول 

Lit 5/4 ضخامت mm 232 قطر mm جنس 

 مرجع عرضه کننده سازنده مخازن 37Mnآلیاژ 

تحت فشار کاوش

, Tank, industrial gas: نام التین 

capacity 40 Lit, thickness  5.4 

mm, diameter 232 mm, material 

alloy 37Mn, distributor 

SAZANDE  MAKHAZEN TAHTE 

FESHARE  KAVOSH

سیلندر ذخیره گازهای طبی و : شرح محصول 

صنعتی ،

 بار و فشار تست هیدرواستاتیک 150فشار کاری 

 بار250

 ISO معادل ISIRI 7909-1دارای استاندارد 

9809-1

: -شرح کارشناس 

 50مخزن گاز صنعتی ظرفیت : نام محصول 

Lit 5/3 ضخامت mm 232 قطر mm جنس 

 مرجع عرضه کننده سازنده 34CrMo4آلیاژ 

مخازن تحت فشار کاوش

, Tank, industrial gas: نام التین 

capacity 50 Lit, thickness  5.3 

mm, diameter 232 mm, material 

alloy 34CrMo4, distributor 

باالتر از - خیابان ونک غربی - تهران 

402واحد  - 61پالک -  ونک 145کالنتری 
0218860576309123846987

tavassoli@

khc-co.com

www.khc-

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

282

shole afrooz 

gostaran 

shiraz

14004711495411473996547

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ایستگاه تقلیل فشار گاز مسطح : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده TBS250-60PSIمدل 

تولیدی صنعتی شعله افروز گستران شیراز مرجع 

سازنده تولیدی صنعتی شعله افروز گستران شیراز

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, flat, model TBS 250-

60PS I, distributor SHOLEH 

AFROUZ GOSTARAN-E  SHIRAZ 

INDUSTRIAL  MANUFACTURING 

CO., producer SHOLEH AFROUZ 

GOSTARAN-E  SHIRAZ 

INDUSTRIAL  MANUFACTURING  CO.

ایستگاه تقلیل فشار گاز مسطح : شرح محصول 

 مرجع عرضه کننده TBS250-60PSIمدل 

تولیدی صنعتی شعله افروز گستران شیراز مرجع 

سازنده تولیدی صنعتی شعله افروز گستران شیراز

: -شرح کارشناس 

ایستگاه تقلیل فشار گاز کابینتی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده TBS250-60PSIمدل 

تولیدی صنعتی شعله افروز گستران شیراز مرجع 

سازنده تولیدی صنعتی شعله افروز گستران شیراز

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, cabinet, model 

TBS 250-60PS I, distributor 

SHOLEH AFROUZ GOSTARAN-E 

40

10ایمان شمالی کوچه : نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی کارخانه |ساختمان موج طبقه دوم    : 

  جاده شیراز سپیدان شهرک صنعتی65کیلومتر 

سپیدان

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

07136307536

 تلفن | 

 : کارخانه

07136744297

0713630754009171194667
kmojgroup@

gmail.com
1397/09/01

283
Mashhad 

sadra co
10380204361411331347833

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 500لوله فایبرگالس متری قطر : نام محصول 

mm 10 فشار bar 5000 سفتی حلقوی Pa 

مشهد صدرا

, Pipe, fiberglass, metric: نام التین 

diameter 500 mm, pressure 10 

bar, ring stiffness  5000 Pa ,

MASHAD SADRA

 500لوله فایبرگالس متری قطر : شرح محصول 

mm 10 فشار bar 5000 سفتی حلقوی Pa 

مشهد صدرا

بغیر از اتصاالت تمام موارد : شرح کارشناس 

مورد تایید

 900لوله فایبرگالس متری قطر : نام محصول 

mm 16 فشار bar 2500 سفتی حلقوی Pa 

مرجع عرضه کننده مشهد صدرا

, Pipe, fiberglass, metric: نام التین 

diameter 900 mm, pressure 16 

bar, ring stiffness  2500 Pa ,

distributor MASHAD SADRA

 900لوله فایبرگالس متری قطر : شرح محصول 

mm 16 فشار bar 2500 سفتی حلقوی Pa 

مرجع عرضه کننده مشهد صدرا

بغیر از اتصاالت تمام موارد : شرح کارشناس 

مورد تایید

 900لوله فایبرگالس متری قطر : نام محصول 

خیابان دانشگاه-مشهد: نشانی دفتر مرکزی  | -

پالک- 3نبش منوچهری -گلستان غربی  

7کیلو متر -مشهد: نشانی کارخانه  | 202/1  

جنب کارخانه-نیشابور-جاده قدیم مشهد  

کد پستی |سمت راست -کمپوست  : 

9138933561

 تلفن دفتر |

051: مرکزی  -

38446615-

 : فاکس - 19

38446620-

 تلفن | 051

 : کارخانه

33210351-7 

 : فکس |

38446620

38446620

09153045141

 مدیر عامل 

 غالمحسین

 پیل زور مدیر

 :عامل

 غالمحسین

 پیل زور

09153045141

sadra_edar

i@yahoo.co

m

www.masha

dsadra.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

284varziran10100913490411117186331

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بیتوسیل آوتررپ: شرح محصول 

پشم شیشه تقویت شده با شبکه پلی استر آغشته 

به قیر پلیمری

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بیتوسیل انامل: شرح محصول 

بیتومن اصالح شده با پلیمر

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 نوار پشم GT550Bنوار رویی : شرح محصول 

 گرمی آغشته به قیر پایه نفتی50شیشه 

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پرایمر سنتتیک: شرح محصول 

Type 1, EN10300

مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بیتومن انامل قیر پایه نفتی : شرح محصول 

89

تهران ،بزرگراه آفریقا: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

نشانی | 4کوچه برادران عمدی ، شماره   

قزوین ، بلوار شهید بهشتی ، کلیومتر: کارخانه   

1518954714: کد پستی  |جاده نجف آباد  2

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188773124

 تلفن | 

028: کارخانه  -

33343888 | 

 : فکس

02188780963

0218878096309121384910
info@varzi

ran.com

www.varzi

ran.com
1397/09/01

285Asal Ara10101897641
4111-1955-

7719

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرآالت دروازه ای فوالدی : شرح محصول 

نفت و گاز و پتروشیمی 

2500 تا 150 کالس 48" تا سایز 1/2"از سایز 

از  )و  (800 تا 150 کالس 48" تا 1/2"از سایز )

از )و  (1500 تا 150 کالس 24" تا 1/2"سایز 

(2500 تا 150 کالس 12" تا 1/2"سایز 

 16"شیر بشقابی تا سایز - 1: شرح کارشناس 

600-300-150کالس 

.800 کالس 2"شیر بشقابی تا سایز - 2

-150 کالس 24"شیر دروازه ای تا سایز - 3

300-600.

.800 کالس 2"شیردروازه ای تا سایز -4

600-300-150 کالس 16"شیر یکطرفه تا - 5

--------------------

شیر دروازه ای دستی رزوه ای : نام محصول 

 نام تجارتی bar 136 فشار in 1فوالدی سایز 

GATE VALVEمرجع عرضه کننده آسال آرا 

 Gate valve, Handy of: نام التین 

thread, steel, size 1 in ,

pressure 136 bar, brand GATE 

VALVE , distributor ASAL  ARA

شیرآالت: شرح محصول 

75

بلوار افریقا خیابان بابک: نشانی دفتر مرکزی  |  

 طبقه اول52بهرامی پالک 

1968644591: کد پستی

88781223-4
info@asala

ra.com

www.asala

ra.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

286

Pars  

E thylene 

Kish

10861558873411343156775

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PE 80لوله پلی اتیلن تک جداره : نام محصول 

 طول متری atm 10 فشار mm 63سایز 

مرجع سازنده پارس اتیلن کیش مرجع عرضه 

کننده پارس اتیلن کیش

 Pipe, single wall: نام التین 

polyethylene PE  80, size 63 

mm, pressure 10 atm, length 

metric, producer PARS 

ETHYLENE  KISH, distributor 

PARS  ETHYLENE  KISH

لوله پلی اتیلن تک جداره از سایز : شرح محصول 

، 6 میلیمتر و با فشار کاری 1600 میلیمتر تا 20

 و PE100 اتمسفر با مواد 25، 20، 16، 10، 8

PE 80

 تا 110لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت از سایز 

 میلیمتر 2000

 میلیمتر200لوله پلی اتیلن گاز تا سایز 

اتصاالت زانو، سه راه، تبدیل و فلنج پلی اتیلن در 

سایزها و فشار کاری مختلف مطابق با شرایط 

استاندارد

(واردتی)انواع اتصاالت الکتروفیوژن 

سازنده لوله پلی اتیلن  گازی از : شرح کارشناس 

 میلیمتر میباشد225 تا 25سایز 

بلوار- خیابان آفریقا: نشانی دفتر مرکزی  |  

18پالک - مینا
0218820206009121729222

info@parse

thylene-

kish.com

www.parse

thylene-

kish.com

1397/09/01

287
POOLAD PEECH 

KAR
10102143437411333598578

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 in 8\7پیچ و مهره استاد قطر : نام محصول 

-B7M جنس فوالد mm 160طول کل 

2HM نوع مهره شش گوش نام تجارتی P.K 

مرجع عرضه کننده پوالدپیچ کار

, Bolt and nut, stud: نام التین 

diameter 7\8 in, total length 

160 mm, material steel B7M-

2HM, nut type hexagonal ,

brand P .K , distributor 

POOLAD PEECH KAR  Co.

استاد بولت: شرح محصول 

در زمینه استدبولت و مهره : شرح کارشناس 

. مورد تایید استM52 تا M14فوالدی  از سایز 

 B8Mپیچ بدون سر تمام رزوه : نام محصول 

CL2 2\1 1 قطر 316 استیل زنگ نزن in 

 سیستم اندازه گیری متریک mm 3600طول 

 DONGTAI مرجع سازنده mm 8رزوه 

QB STAINLESS STEEL مرجع عرضه 

کننده پوالدپیچ کار

 Full threaded stud, B8M: نام التین 

CL2 stainless  steel 316 ,

diameter 1 1\2 in, length 3600 

mm, measuring system metric ,

thread 8 mm, producer 

DONGTAI QB  STAINLESS  STEE L ,

601پاسداران برج سفید طبقه ششم واحد 81
021-

22542000

021-

22553905
09121246997

m.hosseini

@ppkco.com
ppkco.com1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

288

Pishgaman 

Fanandish 

Tehran

10101474718411111568435

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروه اصلی کاالیی مخازن و : شرح محصول 

اسکلت های فلزی

ساخت مخازن اتمسفریک فلزی ذخیره سوخت 

سقف ثابت و شناور 

ساخت مخازن فلزی آب

ساخت سازه های فلزی سوله

ساخت سازه فلزی ساختمان های صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

61
بعد از تقاطع -خیابان مطهری -تهران

7پالک - کوچه حاتمی - سهروردی 
021884599700218840485809124116311

info@fanan

dish.com

www.fanan

dish.com
1399/12/25

289

pakhsh niro 

sepehr mahar 

co

10101433402411316877584

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دریچه گریل سقفی مکش و : نام محصول 

 نام PN.D.G مدل 60x60 cmدهش سایز 

تجارتی پخش نیرو سپهر مهار مرجع سازنده 

پخش نیروی سپهر مهار مرجع عرضه کننده 

پخش نیروی سپهر مهار

 Gate, ceiling mounted: نام التین 

supply and exhaust, size 

60x60 cm, model PN.D.G , brand 

PAKHSH NIROO SEPEHR  MAHAR ,

producer PAKHSH NIROO 

SEPEHR  MAHAR , distributor 

PAKHSH NIROO SEPEHR  MAHAR

دریچه گریل سقفی مکش و : شرح محصول 

 نام PN.D.G مدل 60x60 cmدهش سایز 

تجارتی پخش نیرو سپهر مهار مرجع سازنده 

پخش نیروی سپهر مهار مرجع عرضه کننده 

پخش نیروی سپهر مهار

: -شرح کارشناس 

----------

دریچه کناف دسترسی هوا سایز : نام محصول 

120x60 cm مدل PN.M.KN نام تجارتی 

پخش نیرو سپهر مهار مرجع سازنده پخش 

نیروی سپهر مهار مرجع عرضه کننده پخش 

نیروی سپهر مهار

 Gate, access panel air: نام التین 

38
تهران ، جاده آبعلی ،بعد از پمپ بنزین کمرد ، 

22خیابان گلستان ،پالک 
76264858-97626485909127949942

pakhshniro

o@gmail.co

m

www.pakhs

hniroo.co

m

1399/12/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

290

Tarahan 

chideman 

ista

10190037681411388839765

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 MDFمیز اداری مدیریتی جنس : نام محصول 

 IM desk مدل 220x90x75 cmسایز 

مرجع عرضه کننده طراحان چیدمان ایستا

, Office desk, manager: نام التین 

material MDF , size 220x90x75 

cm, model IM desk ,

distributor TARAHAN 

CHIDEMAN E  ISTA CO.

 با MDFجنس محصوالت از : شرح محصول 

یراق . بادنسیته باال 1روکش مالمینه درجه 

تمامی . مصرفی تمام آسان شو و درجه یک

اتصاالت آسان باز شو آبکاری شده و ضد زنگ 

پایه میزهای فلزی از پروفیل ساوه با . میباشند

دستگیره ها از . رنگ الکترواستاتیک میباشند

. برندهای معروف ترک و ایرانی استفاده میشود

استفاده از گاو صندوق در میزهای مدیریتی و 

الکتریک باکس با مارکهای معتبر در مدل، سایز 

.و رنگهای مختلف قابل عرضه میباشد

: -شرح کارشناس 

----------

 MDFمیز اداری مدوالر جنس : نام محصول 

 مرجع ID 130 مدل 130x70x75 cmسایز 

عرضه کننده طراحان چیدمان ایستا

, Office desk, modular: نام التین 

material MDF , size 130x70x75 

92

استان البرز شهرستان کرج بخش مرکزی شهر 

ماهدشت محله ماهدشت خیابان ایلیا زرین 

:  کد پستی14پالک  (جنوبی5)کوچه گلها 

3189751851

026334173800263341738409193663086

info@istaf

urniture.i

r

www.ista1.

com
1399/12/25

291

APADANA 

PETRO 

FARAYAND

10102861940
4111-1357-

6495

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر قطع کننده اضطراری گاز: نام محصول 

 SAFETY SHUT OFF: نام التین 

VALVE

قطع کننده اضطراری: شرح محصول 

تمام اقالم  مورد تایید و درمورد : شرح کارشناس 

 اینچ مورد 12 شیر قطع کننده تا سایز04ردیف 

تایید است

مخازن تحت فشار گاز: نام محصول 

PRESSURE VESSEL: نام التین 

ساخت انواع مخازن تا ضخامت : شرح محصول 

 میلی متر100ورق 

تمام اقالم  مورد تایید و درمورد : شرح کارشناس 

 اینچ مورد 12 شیر قطع کننده تا سایز04ردیف 

تایید است

گرمکن غیر مستقیم ایستگاه گاز : نام محصول 

 Heater, indirect, gas: نام التین 

station

گرمکن گاز و مایعات: شرح محصول 

تمام اقالم  مورد تایید و درمورد : شرح کارشناس 

 اینچ مورد 12 شیر قطع کننده تا سایز04ردیف 

تایید است

دستگاه تزریق مایع بودار کننده به : نام محصول 

گاز 

 Injection machine, gas: نام التین 

odorant liquid,

40,75

خیابان کارگر شمالی: نشانی دفتر مرکزی  |  

  طبقه دوم واحد1917نبش خیابان دهم پالک 

201

|   

88336671 | 

 : فکس

88336672

88336672

09123723183

-

09121402372

info@apada

napetro.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت
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Tosse Sanaye 

Danesh 

Bonyan 

Shegarf

10320357511411377849911

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 از CHکاپ پلی یورتانی نوع : شرح محصول 

 اینچ56 الی 4سایز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- کاپ پلی یورتانی نوع کونیال : شرح محصول 

Cup Conical -   اینچ56 الی 4از سایز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 56 الی 4اسپیسر دیسک از سایز : شرح محصول 

اینچ

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

گاید دیسک پلی یورتانی از سایز : شرح محصول 

 اینچ56 الی 4

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل دیسک پلی یورتانی از سایز : شرح محصول 

 اینچ56 الی 4

: -شرح کارشناس 

61
کوچه ابان شرقی -  مترش گلشهر 45- کرج 

43پالک 

02634643914

-7
0263464391809126452751

abbasi.rez

a@gmail.co

m

www.shega

rf.ir
1397/09/01

293
PishroSanata

mal
10320217443411371411756

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: قطعات یدکی کنترل ولوها : شرح محصول 

شامل بدنه، تریم و محرک

Control Valve Spare Parts : 

Including Body, Trim , 

Actuator

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

محرک الکترو هیدرولیکی : شرح محصول 

کنترل ولو

E LECTRO-HYDTAULIC  ACTUATOR 

FOR  CONTROL  VALVES

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

کنترل ولو گلوب خطی با انواع : شرح محصول 

تریم برای کنترل فشار و فلو

Globe Control Valve , For 

F low and Pressure Control

: -شرح کارشناس 

شهرک صنعتی چهاردانگه، سوله های سهند، 

انتهای بلوار خلیج فارس، خیابان سهند پنجم، 

2/530فرعی دوم، سوله های آبی پالک 

6634233109125360461
info@pesa.

ir

www.pesa.

ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت
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J ahan Tarash 

Ariya
14004816312411478789576

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

(هایدرانت)شیر آتش نشانی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

زنجیر جهت حوضچه های : شرح محصول 

A.P .I

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DIAPHRAGM: شرح محصول 

BUSHING  337

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BUSHING BOX: شرح محصول 

PACKING

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 RING WEARING: شرح محصول 

CASE  CODE  B

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

96,79,31,76,5

8,65,85

به - بعد از سه راه آدران- اتوبان ساوه- تهران

کوچه - خیابان رینگ کار- طرف رباط کریم

5پالک- سوم

564567305645672909125146342
info@jtari

aco.com

jtariaco.

com
1397/09/01

295
Beshel 

Polymesh
10320741857411411163847

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار عایق بندی لوله ضدخوردگی : نام محصول 

 2x30 mm ابعاد CE 161راکشیلد مدل 

 کاربرد دور جدار بیرونی لوله mm 5ضخامت 

بسته رولی مقدار متر مربعی نام تجارتی پلیمر 

شبکه بشل مرجع عرضه کننده پلیمر شبکه بشل

, Pipe insulating tape: نام التین 

rockshield anti corrosion ,

model CE  161, dimensions  2x30 

mm, thickness  5 mm, usage 

around outer side of pipe ,

roll pack, quantity square 

meter, brand POLYMER  SHABAKE 

BESHEL , distributor POLYMER 

SHABAKE  BESHEL

شبکه پلیمری مهندسی جهت : شرح محصول 

محافظت پوشش خارجی لوله های نفت،گاز و 

آب 

نوار راکشیلد مورد تایید است: شرح کارشناس 

78
 22تهران،بلوار میرداماد،بن بست قدوسی،کوچه 

2،طبقه21بهمن،پالک 
0212291683302122916837

info@bpmes

h.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت
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roohrang 

babol
10760313833411365597515

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پلی اورتان ابی :      نوع رنگ : شرح محصول 

دو جزیی

RU-1-5015:       کد رنگ

SKDIN     4 mm     200 s:    ویسکوزیته 

0.9    :(Kg/L )وزن مخصوص 

وزنی   52:   %    درصد جامد

1   به 4:      تناسب رنگ به هارد نر 

 ساعت4 – 6:   زمان قابل مصرف مخلوط

 دقیقه15:   زمان خشک شدن سطحی

 ساعت15:    زمان خشک شدن نهایی

هر کیلو گرم رنگ قدرت پوشش :پوشش دهی 

 میکرون 50 متر مربع به ضخامت 3دهی حدود 

را داراست

باید تمیز و عاری از گرد : سطح مورد  استفاده 

.غبار و چربی  باشد

قلمو- پیستوله- ارلس: روش مصرف

رنگ پلی اورتان بعلت مقاومت : شرایط کاربرد 

 و UVزیاد در مقابل مواد شیمیایی و ا شعه 

شهرک - میدان شهید بزاز - بابل - مازندران 

کارخانه رنگسازی روح - صنعتی منصور کنده 

رنگ بابل

01132073430

-3
09111191469

roohrangba

bol.1385@gm

ail.com

www.roohr

ang.com
1397/09/01

297

REZVAN 

GOSTAR  

TEHRAN

10101665867411136873963

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 یا Removal Tools: شرح محصول 

دستگاه بیرون آوردن توپکهای الستیکی از داخل 

پروور

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 یا Inflataion Pump: شرح محصول 

دستگاه پمپ شارژ توپک های الستیکی پروور

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 یا مستقیم Straightener: شرح محصول 

کننده جریان سیال برای سیستم های میترینگ 

مایعات

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Automatic: شرح محصول 

Backwash Strainer یا صافی مجهز به 

سیستم شستشوی اتوماتیک

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- خیابان شیخ بهایی شمالی- مالصدرا- تهران

- خیابان قوام پور- نرسیده به میدان پیروزان

2واحد- 20پالک

021886273350218862731709122090225
b.khalili@

trg.ir

www.trg.i

r
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت
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ofoghe 

alborz 

industrial 

group

10861450753411117931887

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

% 99/9ورق مسی کاتدی خلوص : نام محصول 

 پالت mm 5 ضخامت 88x92 cmابعاد 

 کشور سازنده OZELکیلوگرمی مرجع سازنده 

ترکیه مرجع عرضه کننده گروه صنایع کابلسازی 

افق البرز

, Copper sheet, cathodic: نام التین 

purity 99.9%, dimensions  88x92 

cm, thickness  5 mm, pallet ,

kilogram, producer OZEL ,

made in TURKEY , distributor 

OFOGHE  ALBORZ INDUSTRIE S 

GROUP

ورق مسی کاتدی خلوص : شرح محصول 

 mm 5 ضخامت 88x92 cm ابعاد 99/9%

 کشور OZELپالت کیلوگرمی مرجع سازنده 

سازنده ترکیه مرجع عرضه کننده گروه صنایع 

کابلسازی افق البرز

: -شرح کارشناس 

سیم برق نوع نصب ثابت جنس : نام محصول 

 95 سطح مقطع kV 0/6-1مسی ولتاژ 

mm^2طول متری نام تجارتی افق البرز 

 Electric wire, type fixed: نام التین 

installation, material 

copper, voltage 1-0.6 kV ,

cross  section area 95 mm 2̂ ,

68
 - (فرمانیه)خیابان لواسانی- تهران - ایران 

25پالک  - (مهماندوست)خیابان سعیدی
0212357409122212461

commercial

@ofoghealb

orz .com

www.ofogh

ealborz .c

om

1397/09/01

299
TARASHE  

SAZEH TOLOU
10102333775411144785357

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ های سانتریفیوژ جهت : شرح محصول 

جابجایی فراورده های نفتی مورد استفاده قرار 

میگیرد که بصورت عمودی قابل نصب میباشد از 

 گالن در این شرکت 60000 گالن تا 5000سایز 

قابل تولید میباشد در کلیه پاالیشگا هها و 

شرکت پحش فراورده های نفتی و پتروشیمی 

مورد استفاده قرار میگیرد نسبت به فراورده مورد 

نظر متریال پمپ تغییر میابد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر صافی جهت جلوگیری : شرح محصول 

نمودن از ضایعات فراورده های نفتی هنگام ورود 

به پمپ یا میتر مورد استفاده قرار میگیرد نسبت 

به حساسیت نوع فراورده مش تغییر میابد تا 

محصول با کیفیت به پمپ و میتر وارد شود از 

 اینچ قابل تولید میباشد 1 اینچ تا 2سایز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

گسکت رابط بین میتر و شماره : شرح محصول 

انداز میباشد که حرکت انتقال میتر را به شماره 

انداز منتقل مینماید و با توجه به حساسیت باال 

26,75,65,60,3

4

تهران خیابان سیدجمال : نشانی دفتر مرکزی

-29پالک -خیابان سیزدهم-الدین اسد آبادی

1433673911کدپستی -2واحد- طبقه اول

- جاده ساوه12کیلومتر -تهران: نشانی کارخانه

19پالک -خیابان محمودیان-گلدسته

021-

88552417
0218855241809122840580

rezagholit

st.co@yaho

o.com

www.tst.c

o.net
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

300

E sfahan 

Steam 

Equipment

10260265894411173678549

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تله بخار ترمو دینامیک خطوط : نام محصول 

بخار به منظور جداسازی قطران از بخار مدل 

TD 662-W 42 فشار 430 جنس فوالد bar 

 نوع اتصال جوشی تاسیسات بخار in 1/2قطر 

اصفهان

, Steam trap: نام التین 

thermodynamic, for 

seprating tar from steam in 

steam lines , model TD 662-W ,

material 430 steel, pressure 

42 bar, diameter 1.2 in ,

connection type welding ,

TAS ISAT  BOKHAR  ISFAHAN

طراحی و تولید انواع تله های : شرح محصول 

بخار از جمله نوع ترمودینامیک 

(Thermodynamic Steam Trap) 

با جنس بدنه فوالدی، استینلس استیل و آلیاژی 

 اینچ با اتصال دنده 1و  ¾و  ½در سایزهای 

.ای، جوشی و فلنجی مطابق با درخواست مشتری

1 -Model: TD772- 42 bar- Body :

ASTM A105

2 -Model: TD662- 42 bar- Body :

AIS I 420

3 -Model: TD120- 120 bar- Body :

ASTM A182 F22

- ساختمان آزادگان- خیابان آزادگان- اصفهان

5واحد - طبقه دوم

031-

36631151-2
09131136983

info@esfah

ansteam.co

m

www.esfah

ansteam.c

om

1397/09/01

301
SANAT  BAM 

GOLESTAN
10700146950411346491778

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

چسب کاشی هیرکان، در گرید : شرح محصول 

خمیری و پودری  همگن و انعطاف پذیر می 

باشد که به منظور نصب انواع کاشی، سرامیک و 

سنگ در سطوح عمودی و افق ساختمان در 

کوتاه ترین زمان ممکن مورد استفاده قرار می 

هیرکان پس از گیرش در برابر شرایط . گیرد

جوی و سرما و گرما کامال مقاوم بوده و 

چسبندگی فوق العاده ای درسطوحی که 

مستقیمادر مجاورت آب و رطوبت باشند خواهد 

ویژگی بارز و متمایز این محصول زمان .داشت

کارکرد مناسب، چسبندگی بسیار عالی و قابلیت 

نصب سریع و حیرت آور آن در مقایسه با سایر 

.محصوالت رایج در بازار می باشد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل کوت خمیری آماده مصرف : شرح محصول 

و انحصاری می باشد که بر پایه قیر، رزین های 

آروماتیک، پلیمر های اصالح کننده و حالل 

این محصول عالوه بر .تولید و عرضه می گردد

ترمیم سطوح مختلف سیمانی، فلزی، آجری، 

سنگی، پایه قیری و گچی، امکان عایق کاری و 

.واترپروف نمودن همزمان آنها را فراهم می سازد

شهرک - شهرستان گرگان- استان گلستان

6تولید - 3فاز - صنعتی آق قال
860840988877535009112750400

info@sanat

bam.ir

http://san

atbam.ir/

chimisaz

eh/

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

302

Pars  

E lectronic 

Kish

10861562950411435655474

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ترانسمیتر فشار دیفرانسیلی مدل : نام محصول 

501H مرجع سازنده پارس الکترونیک کیش 

کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده پارس 

الکترونیک کیش

, Pressure transmitter: نام التین 

differential, model 501H ,

producer PARS  E LECTRONIC 

KISH, made in IRAN ,

distributor PARS 

E LECTRONIC  KISH

ترانسمیتر فشار  تجهیزی است : شرح محصول 

که فشار اندازه  گیری شده توسط سنسور فشار را 

به یک کمیت استاندارد قابل انتقال تبدیل می کند

: -شرح کارشناس 

دستگاه ارتباط سایت هارت : نام محصول 

 مرجع سازنده پارس 901Hکالیبراتور مدل 

الکترونیک کیش کشور سازنده ایران مرجع 

عرضه کننده پارس الکترونیک کیش

 Field communicator: نام التین 

device, hart calibrator ,

model 901H, producer PARS 

E LECTRONIC  KISH, made in 

IRAN, distributor PARS 

E LECTRONIC  KISH

واسط کالیبراسیون و سازماندهی : شرح محصول 

- کوچه قوام پور- خیابان شیخ بهایی شمالی

4واحد- 20پالک
8861351109122580753

info@parse

k.org

www.parse

k.org
1397/09/01

303

ANDISHE  

DARAN SANAT  

CO

10101996117411333456841

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کاسه نمد : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 9 5/8پی سیل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 3sv , 2svفطعات : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینچ 24اورینگ درب بارل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 O-RING: شرح محصول 

GULDE "CONTROL  VALVE  S INGLE 

SEAT

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

  PACKING: شرح محصول 

03,09,10,75,3

1,29,30,33,74

,34,23,27

-50پالک -خیابان اورامان -خیابان مطهری 

3واحد -2طبقه 

88320096-

88344808-

88344808-

88305122

09121224857

info@andis

hehdaran.c

om

www.andis

hehdaran.

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

304
nano pars  

spadana
10260516794411348994634

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کاتالیست هیدروژناسیون: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

آلومینیوم اکسید نانو آلفا آلومینا : نام محصول 

NP-5 100گالن % 99/95 خلوص kg فاقد نام 

تجارتی مرجع عرضه کننده نانو پارس اسپادانا

 Aluminium oxide, NP-5: نام التین 

alumina nano alpha, purity 

99.95% ,gallon sized 

container, 100 kg, UNKNOWN 

BRAND, distributor NANO PARS 

SPADANA

کاربردهای خاص آلفا آلومینا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

آلومینیوم اکسید نانو گاما آلومینا : نام محصول 

NP-4 100گالن % 99/95 خلوص kg فاقد نام 

تجارتی مرجع عرضه کننده نانو پارس اسپادانا

 Aluminium oxide, NP-4: نام التین 

alumina nano gamma, purity 

99.95% ,gallon sized 

container, 100 kg, UNKNOWN 

BRAND, distributor NANO PARS 

SPADANA

دارای مورفولوژی منایب جهت : شرح محصول 

32031374540950313745469209139041589اصفهان شهر ابریشم شهرک فناوران پالک
nanopars@g

mail.com

www.nanop

s .ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

305
Azarpajoohes

h Plast
10103284900411391951334

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار هشدار دهنده اعالم خطر برق : نام محصول 

گرفتگی رنگ زرد پالستیکی طول متری عرض 

15 cmمرجع عرضه کننده آذر پژوهش پالست 

, Warning tape: نام التین 

electrical warning, color 

yellow, plastic, length 

metric, width 15 cm ,

distributor AZAR  PAJOOHESH 

PLAST  CO.

نوار از جنس پلی اتیلن سبک که : شرح محصول 

دارای خواص مکانیکی مناسب جهت جلوگیری 

از ایجاد آسیب دیدگی به لوله یا کابل و یا 

هرگونه تجهیزات زیرزمینی در حفاری ها می 

.باشد

خواباندن نوار مذکور به روی خاک : روش استفاده

نرم سرندی ریخته شده روی لوله در طول کانال 

این نوار .حفاری و سپس پر کردن کانال می باشد

.به حالت حریم بندی نیز قابل استفاده می باشد

: -شرح کارشناس 

نوار هشدار دهنده اعالم خطر : نام محصول 

کابل فیبرنوری رنگ زرد پالستیکی طول متری 

 مرجع عرضه کننده آذر پژوهش cm 30عرض 

پالست

 Warning tape, fiber: نام التین 

optic cable warning, color 

-میدان ونک–تهران : آدرس دفترمرکزی

ابتدای خیابان شیرازی - خیابان مالصدرا

3 واحد 10پالک - بن بست کاج- شمالی

-  اتوبان تهران قم35کیلومتر : آدرس کارخانه

- بلوار نگارستان- شهرک صنعتی شمس آباد

:  کد پستی457پالک -خیابان اسفند

1991715394

021-

88217680
0218821768009122376575

info@azarp

ajoohesh.c

om

www.azarp

ajoohesh.

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

306
shafie sazeh 

shargh
10380311414411191838888

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دیگ صنعتی چگالشی مولتی برنر : نام محصول 

 مرجع سازنده شفیع 3S M350مودولکس مدل 

سازه شرق مرجع عرضه کننده شفیع سازه شرق

 Boiler, multi burner: نام التین 

modulex condensing 

industrial, model 3S  M350 ,

producer Shafie sazeh 

shargh, distributor Shafie 

sazeh shargh

دیگ چگالشی مولتی برنر : شرح محصول 

مودولکس، دارای هفت پره که قابلیت کارکرد 

 E8مستقل از یکدیگر را تحت نظارت کنترلر 

 350حداکثر ظرفیت دستگاه . دستگاه دارند

 کیلووات می باشد که 12کیلووات و حداقل آن 

 کیلووات در واقع حداقل ظرفیت هر پره در 12

خرابی هر پره به هر . دیگ های مودولکس است

دلیلی باعث ایجاد اختالل در عملکرد پره های 

 E8در صورت خرابی کنترلر . دیگر نخواهد شد

 BCMدستگاه، عملکرد پره ها توسط برد 

.کنترل می شود

: -شرح کارشناس 

دیگ صنعتی چگالشی مولتی برنر : نام محصول 

 مرجع سازنده شفیع 3S M300مودولکس مدل 

سازه شرق مرجع عرضه کننده شفیع سازه شرق

 Boiler, multi burner: نام التین 

-شهرک صنعتی توس- مشهد- خراسان رضوی

7انتهای اندیشه - بلوار اندیشه- 2 فاز 
0513541411009151151002

info@3s-

pars .com

www.3s-

pars .com
1397/09/01

307moj ab shiraz10530320354411444491681

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کوپلینگ لوله ساده جنس پلی : نام محصول 

 موج مرجع عرضه mm 63پروپیلنی سایز 

کننده موج آب شیراز

, Pipe coupling, plain: نام التین 

material polypropylene ,

size 63 mm, MOUJ , distributor 

MOJ -E  AB-E  SHIRAZ CO.

اتصاالت پلی پروپیلن در انواع و : شرح محصول 

سایزهای مختلف

: -شرح کارشناس 

تبدیل لوله غیر هم مرکز جنس : نام محصول 

PVC 6 فشار bar 160 سایزx200 mm 

موج مرجع عرضه کننده موج آب شیراز

, Reducer pipe: نام التین 

eccentric, material PVC ,

pressure 6 bar, size 160x200 

mm, MOUJ , distributor MOJ -E 

AB-E  SHIRAZ CO.

اتصاالت  پی وی سی با انواع : شرح محصول 

... تبدیل و - زانویی- مختلف سه راهی

: -شرح کارشناس 

زانویی صفحه دار روپیچ برنجی : نام محصول 

20 mmx3/4 in موج آب شیراز مرجع عرضه 

کننده موج آب شیراز

 Elbow, male threaded: نام التین 

 10شیراز میدان معلم ایمان شمالی کوچه 

ساختمان موج
07136307536

07136307536

-9
09171179997

kmojgroup@

gmail.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

308

SHOMAL  

Engineering 

and 

Manufacturin

g Co

10861616086411311131347

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

6مارک : نام محصول 

MARK VI: نام التین 

Steel Junction Box: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

5مارک : نام محصول 

MARK V: نام التین 

Steel Junction Box: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

4مارک : نام محصول 

MARK IV: نام التین 

Steel Junction Box: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

3مارک : نام محصول 

MARK 3: نام التین 

Steel Junction Box: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

2مارک : نام محصول 

MARK 2: نام التین 

Steel Junction Box: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

1مارک : نام محصول 

MARK 1: نام التین 

 Ex e stainless steel: شرح محصول 

J unction Box

: -شرح کارشناس 

نشانی انبار | 1958654341: صندوق پستی  |  

شهرک صنعتی- سلمانشهر- مازندران :  

خیابان- سلمانشهر  c 2 - شرکت ماشین سازی 

خیابان: نشانی دفتر فروش  |شمال پیروز   

شرکت- 5پالک - بهارستان دوم- پاسداران  

نشانی دفتر |ماشین سازی شمال پیروز   

بهارستان- خیابان پاسداران- تهران: مرکزی   

شرکت ماشین سازی شمال- 5پالک - دوم  

خیابان- تهران: نشانی محل کار  |پیروز   

شرکت- 5پالک - بهارستان دوم- پاسداران  

نشانی منزل |ماشین سازی شمال پیروز   : 

بهارستان دوم- خیابان پاسداران- تهران - 

شرکت ماشین سازی شمال پیروز- 5پالک   | 

سلمان شهر- مازندران: نشانی کارخانه  - 

خیابان- شهرک صنعتی سلمان شهر  c2- 

کد پستی |شرکت ماشین سازی شمال پیروز   : 

1958654341

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02122541212

 تلفن | 

 : کارخانه

01154663410

 : فکس | 

02177263681

0217726368109121082791
fard@shoma

l.com

www.shoma

l.com
1397/09/01

309Azar Kavin10101932948411117933885

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فوم حفاری نوع بسته بندی بشکه : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده آذر Lit 220پلی اتیلنی 

کاوین

 Foam, drilling, packing: نام التین 

type polyethylene drum, 220 

Lit, distributor AZAR  KAVIN

فوم حفاری در عملیات های : شرح محصول 

. حفاری چاهها ، بویژه نفت و گاز کاربرد دارد 

این ماده ضمن مخلوط شدن با آب در هنگام 

حفاری به قسمت نوک مته حفاری جهت خنک 

.شدن مته تزریق می شود

: -شرح کارشناس 

 AR-A.F.F.Fکف آتش نشانی : نام محصول 

 Lit 220نوع بسته بندی بشکه پلی اتیلنی 

مرجع عرضه کننده آذر کاوین

-Foam, firefighting AR: نام التین 

A.F .F .F , packing type 

polyethylene drum, 220 Lit ,

distributor AZAR  KAVIN

این کف دارای پایه شیمیایی : شرح محصول 

برای اطفاء حالل های قطبی ماننند متانول ، 

کف های .  و غیره می باشد MTBEاتانل ، 

مقاوم الکلی دارای مقاومت بسیار زیاد در مقابل 

حرارت بوده و لذا می توان از این نوع کف ها به 

طور همزمان جهت اطفاء کلیه حریق ها از جمله 

خیابان ولیعصر: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

کوچه- خیابان کیهان - خیابان مقدس اردبیلی   

نشانی کارخانه | 36پالک - جامی غربی   : 

شهرک- ابتدای جاده ساوه - بوئین زهرا   

10پالک - خیابان رازقی - صنعتی آراسنج   | 

1986848613: کد پستی 

02122416208

09128301080 

 

09121010988

nessadasht

i@gmail.co

m

www.azark

avin.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

310pionaria10102884070411114764684

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آنتن سیستم مخابراتی مدل : نام محصول 

SPA-32.5X-D نام تجارتی WILINK 

مرجع عرضه کننده پایون آریا

, Antenna: نام التین 

telecommunication system ,

model SPA-32.5X-D, brand 

WILINK , distributor PION 

ARIA Co.

 ویژه 32dBiآنتن دیش : شرح محصول 

ارتباطات رادیویی بصورت نقطه به نقطه در باند 

دارای قابلیت ارسال  – 5.8GHzفرکانسی 

اطالعات در دو جهت عمودی و افقی بصورت 

امکان  – (Dual Polarization)همزمان

نصب آسان بر روی دکل و تنظیمات آنتن در 

زمان اجرای لینک به واسطه طراحی فوق العاده 

عدم نویز پذیری باال در محیط - پایه محصول

طراحی آنتن ها  –های دارای آلودگی فرکانسی 

 High)در دو مدل استاندارد و ضد نویز 

Performance) -  امکان برقراری ارتباط

دارای . PTMP و PTPرادیویی بصورت 

پارامترهای کامالً استاندارد و ایده آل از نگاه 

تخصصی طراحی آنتن می باشد و به عنوان 

 توسط شرکتی دانش High techمحصولی 

بنیان طراحی و به عنوان تولید ملی و محصولی 

.ایرانی در بازارهای جهانی عرضه می گردد

hhm@pionar

ia.com

www.piona

ria.ir
1397/09/01

311

rad system 

office 

furniture

10104040268411361595648

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 میز جلومبلی 85x65 cmشیشه : نام محصول 

نام تجارتی راد سیستم مرجع عرضه کننده 

مبلمان اداری راد سیستم

 Glass, 85x65 cm, coffee: نام التین 

table, brand RAD SYSTEM ,

distributor RAD SYSTEM 

OFFICE  FURNITURE  Co.

شیشه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

میز جلومبلی چهارگوش مدل : نام محصول 

کروم نام تجارتی راد سیستم مرجع عرضه کننده 

مبلمان اداری راد سیستم

, Coffee table: نام التین 

rectangular, model chrome ,

brand RAD SYSTEM ,

distributor RAD SYSTEM 

OFFICE  FURNITURE  Co.

میز جلو مبلی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 میز جلومبلی 85x65 cmشیشه : نام محصول 

نام تجارتی راد سیستم مرجع عرضه کننده 

مبلمان اداری راد سیستم

 Glass, 85x65 cm, coffee: نام التین 

table, brand RAD SYSTEM ,

distributor RAD SYSTEM 

شهرک صنعتی -جاده شهریار-جاده مالرد-کرج

15 و 13پ - خ سوم غربی-سیمین دشت

026-

36677701-5
0263667009709123359782

sales@rads

ystem.ir

radsyste

m.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

312

ATASHBAS  

PARS  

INDUSTRIE S  

COMPANY

10103866750411354454783

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کف ساز هوای فشرده مدل چرخ : نام محصول 

 نام تجارتی Lit 250دار معمولی ظرفیت 

CAFS مرجع عرضه کننده صنایع آتش بس 

پارس

, Foam maker: نام التین 

compressed air, model 

regular wheeled, capacity 

250 Lit, brand CAFS ,

distributor PARS  ATASH BAS 

INDUSTRIE S

دستگاه کف ساز هوای فشرده : شرح محصول 

 لیتری250مدل چرخدار معمولی ظرفیت 

: -شرح کارشناس 

کف ساز هوای فشرده مدل قابل : نام محصول 

 نام Lit 500نصب بر روی خودرو ظرفیت 

 مرجع عرضه کننده صنایع آتش CAFSتجارتی 

بس پارس

, Foam maker: نام التین 

compressed air, model 

passenger car, capacity 500 

Lit, brand CAFS , distributor 

PARS  ATASH BAS  INDUSTRIE S

دستگاه کف ساز هوای فشرده : شرح محصول 

 لیتری500قابل نصب بر روی خودرو ظرفیت 

: -شرح کارشناس 

89,96

سهروردی شمالی رو به: نشانی دفتر مرکزی  |  

14روی خیابان خرمشهر کوچه محبی پالک   | 

ورامین شهرک صنعتی: نشانی کارخانه   

71 پالک3چرمشهر خیابان مریوان 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88764831 - 

88768794 - 

88510790 | 

 : تلفن کارخانه

36770313 - 

36770314 - 

36770206 | 

 : فکس

88761599

88761599

09123433910 

 

09121999173

info@atash

bas .com   

info@atash

bas .com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

313

Masnouat 

Felezi 

Sangin

10101208230411317676959

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 45هیتر صنعتی ظرفیت : نام محصول 

Btu\hr مدل B/IND مرجع سازنده مجتمع 

طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین مرجع 

عرضه کننده مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات 

فلزی سنگین

, Heater, industrial: نام التین 

capacity 45 Btu\hr, model 

B /IND, producer HEAVY  METAL 

POSTIGE  PRODUCTION AND 

DES IGN COMPLEX , distributor 

HEAVY  METAL  POSTIGE 

PRODUCTION AND DES IGN 

COMPLEX

هیترهای فرآیندی مستقیم و : شرح محصول 

غیر مستقیم در واقع مبدل هایی هستندکه با 

ترکیب کردن گازهای داغ موجب افزایش سیال 

این . ورودی در داخل تیوب های هیتر می شود

تجهیز در پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها و ایستگاه 

عموماً از هیترهای . های تقویت فشار کاربرد دارد

غیر مستقیم برای گرم کردن گازهای طبیعی در 

ورودی شمع ها و گرم کردن نفت در میادین 

از هیترهای . نمک زدایی استفاده می شود

مستقیم نیز برای افزایش دمای سیال از شعله 

 درجه 100مستقیم برای ایجاد دمای بیش از 

.  استفاده می شود

- بلوار اشرفی اصفهانی- فلکه دوم صادقیه

- نبش کوچه وحدتی- نرسیده به مرزداران

2واحد - 119پالک 

0098-21-

44248214-

44248212

0098-912-

2336091

mfs@mfs-

co.com

www.mfs-

co.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

314Pantan10102168580
4111-6598-

8779

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اینترنال استنلس استیل برج تقطیر : نام محصول 

 Panta Packو جداسازی صنایع نفت مدل 

مرجع عرضه کننده صنایع پنتان شیمی

, Internal, stainless steel: نام التین 

separation and 

distillation tower in oil 

industries , model Panta 

Pack, distributor SANAYE 

PANTAN SHIMI

اینترنال استنلس استیل برج : شرح محصول 

 Panta Packهای تقطیر و جداسازی مدل 

:در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل موارد زیر

Packed column internal :

support grid, hold down grid ,

bed limiter, liquid 

distributor, liquid 

collector, chimney tray

Random packing: IMTP , pall 

ring 

Structured packing

: -شرح کارشناس 

اینترنال استنلس استیل راکتور : نام محصول 

 Panta Reactشیمیایی صنایع نفت مدل 

مرجع عرضه کننده صنایع پنتان شیمی

41,43

شهرک غرب، تقاطع: نشانی دفتر فروش  |  

نشانی دفتر | 192بلوار دریا و پاکنژاد، پالک   

شهرک غرب، تقاطع بلوار دریا و: مرکزی   

شهرک: نشانی محل کار  | 192پاکنژاد، پالک   

192غرب، تقاطع بلوار دریا و پاکنژاد، پالک   | 

شهرک صنعتی صفادشت: نشانی کارخانه  ، 

1466934869: کد پستی  |خیابان نهم غربی 

09129371902
info@panta

n.co

www.panta

n.co
1397/09/01

315

nasr 

mobtakeran 

engineering 

and 

technical 

services  co

10860741466411196338965

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

Flow Coupling 5.5": شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DIFFERENTIAL: شرح محصول 

FLOAT  SHOE

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Control Line: شرح محصول 

Protector

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CHEMICAL: شرح محصول 

INJ ECTION NIPPLE

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DIFFERENTIAL: شرح محصول 

FLOAT  COLLOR

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

2 ، خیابان ابتکار 3اهواز شهرک صنعتی شماره 10
06132907129

-34
0613442720309161185869

info@nasr-

mobtakeran

.com

www.nasr-

mobtaker

an.com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

316
Alum Cable 

Kaveh
10320548223411399799647

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کابل برق نیمه افشان آرموردار : نام محصول 

 جنس روکش 3x50 mm^2سطح مقطع 

PVC جنس هادی مس قرقره متری مرجع 

عرضه کننده آلوم کابل کاوه

 Cable, electric armored: نام التین 

half flexible, cross  section 

area 3x50 mm 2̂, coating 

material PVC , conductor 

material copper, reel ,

metric, distributor ALUM 

CABLE  KAVEH

کابل های آرموردار جهت : شرح محصول 

تأسیسات داخل یا خارج از ساختمان به صورت 

نصب ثابت در زیر زمین، در داکت ها و فضای 

باز که نیاز به محافظت مکانیکی دارند استفاده 

. می شود

: -شرح کارشناس 

کابل برق افشان سطح مقطع : نام محصول 

4x16 mm^2 جنس روکش XLPE جنس 

هادی مس قرقره متری مرجع عرضه کننده آلوم 

کابل کاوه

, Cable, electric flexible: نام التین 

cross  section area 4x16 mm 2̂ ,

coating material XLPE ,

conductor material copper ,

68

 –میدان آرژانتین - تهران 

پالک - نبش اهورامزدا - انتهای خیابان الوند 

9واحد - 14

88888407-8 

208داخلی 
8820935209128171036

Info@aloum

kablKawh.c

om

http://www

.alumcabl

ekaveh.co

m

1397/09/01

317
Mahd Lastic 

Toos
10380380886411356185665

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کاربرد پمپ و vitonاورینگ : نام محصول 

شیرآالت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع 

عرضه کننده مهدالستیک توس

 O ring, viton, usage: نام التین 

pump and valves  of oil and 

gas  and petrochemical 

industry, distributor MAHD 

LASTIC  TOOS

اورینگ دارای دو پارامتر شکل و : شرح محصول 

می باشد که به کمک این دو  (جنس)متریال 

پارامتر می توان تشخیص داد که اورینگ چه 

.کاربردی دارد

شکل اورینکها توسط دو پارامتر ابعادی تشخیص 

.داده می شود

 inside)قطر داخلی                        - ١

diameter (ID

 cross)گوشت یا ضخامت اورینگ      - 2

section (CS

 

  CS  و ID قابل ذکر است قطر خارجی توسط 

.قابل محاسبه می باشد

جنس اورینگ

به طور معمول در جنس اورینگ از االستومرها 

(Elastomers)  االستومر .استفاده می گردد

البته مواد .ها دارای حالت ارتجاعی هستند

 جاده مشهد قوچان 20کیلومتر: نشانی کارخانه 

 تقاطع دوم 16شهرک عسکریه ولی عصر 

8سمت راست پالک 

05132493360

-

05132493370

-

05132493950

09126487062

mahdlastic

_ toos@yaho

o.com

www.mahdl

astictoo

s .com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

318

ALBORZ 

TURBOCOMPRES

SOR  Co

10320308032411369859391

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بوش قطعه بیرینگ محفظه : شرح محصول 

، TB 4000کمپرسور توربین گاز احتراقی 

RUSTON

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

هدایت - بخش ثابت پاورتوربین : شرح محصول 

کننده جریان گاز داغ به سمت پره های متحرک 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بخش ثابت پاورتوربین و : شرح محصول 

نگهدارنده پره های تابت

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان ژورنال دو تکه واحد : شرح محصول 

 TBتولید توان توربین گاز احتراقی 

5000/4000 ،RUSTON

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بوش قطعه واحد تولید توان : شرح محصول 

20,24
تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ناهید غربی ، 

89پالک 
26208049,592620805409122798793

info@albor

ztc.com

www.albor

ztc.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

319
petrosakht 

chehelsoton
10260575450411365747847

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ASMEراکتور استاندارد : نام محصول 

SEC.VIII مدل PLUG FLOW 

REACTOR مرجع عرضه کننده فنی 

مهندسی پترو ساخت چهلستون

 Reactor, standard: نام التین 

ASME  SEC .VIII, model PLUG 

FLOW REACTOR , distributor 

FANI MOHANDES I PETRO SAKHT 

CHEHELSTOON

جهت انجام واکنش های : شرح محصول 

شیمیایی گرما زا و گرما گیر و رسیدن به 

محصول مورد نظر

مورد تایید است: شرح کارشناس 

 ASMEراکتور استاندارد : نام محصول 

SEC.VIII مدل CSTR مرجع عرضه کننده 

فنی مهندسی پترو ساخت چهلستون

 Reactor, standard: نام التین 

ASME  SEC .VIII, model CSTR ,

distributor FANI MOHANDES I 

PETRO SAKHT  CHEHELSTOON

جهت انجام واکنش های : شرح محصول 

شیمیایی گرما زا و گرما گیر و رسیدن به 

محصول مورد نظر

مورد تایید است: شرح کارشناس 

مبدل حرارتی پوسته و لوله : نام محصول 

کوچه - خیابان عشقیار-خیابان خرمشهر-تهران

9پالک - هشتم
021220961250212209612609124937496

info@petro

sakht.com

www.petro

sakht.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

320

E sfahan 

Machinery 

Manufacturin

g Company

10101055879411173736674

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 V-506-2مخزن تحت فشار : نام محصول 

 mm 8 ضخامت m^3 13فوالدی ظرفیت 

 مرجع عرضه کننده کارخانجات bar 1فشار 

ماشین سازی اصفهان

 Tank, under pressure: نام التین 

V-506-2, steel, capacity 13 

m 3̂, thickness  8 mm, pressure 

1 bar, distributor E sfahan 

Machine Manufacture 

Factories  Co.

مخزن تحت فشار: شرح محصول 

مخازن مورد تایید است: شرح کارشناس 

 TK-901-2مخزن تحت فشار : نام محصول 

 mm 8 ضخامت m^3 1فوالدی ظرفیت 

 مرجع عرضه کننده کارخانجات ATMفشار 

ماشین سازی اصفهان

 Tank, under pressure: نام التین 

TK-901-2, steel, capacity 1 

m 3̂, thickness  8 mm, pressure 

ATM, distributor E sfahan 

Machine Manufacture 

Factories  Co.

مخزن تحت فشار: شرح محصول 

مخازن مورد تایید است: شرح کارشناس 

 V-801-2مخزن تحت فشار : نام محصول 

61
تهران میدان آرژانتین خیابان الوند نبش کوچه 

48سی و یکم پالک 
88778912,14

info@emmc .

ir

www.emmc.

ir
1397/09/01

321Gazlouleh10101701799411314688687

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 گازرسانی PE100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

 فشار فاقد فشار mm 200 قطر SDR11با 

 متری مرجع سازنده mm 18/2ضخامت 

تولیدی گاز لوله

 Pipe, PE100: نام التین 

polyethylene, gas  supply 

with SDR 11, diameter 200 mm ,

pressure unknown pressure ,

thickness  18.2 mm, metric ,

producer GAZ LOULEH 

PRODUCING

 200لوله گازرسانی سایز : شرح محصول 

SDR 11

: -شرح کارشناس 

 گازرسانی PE100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

 فشار فاقد فشار mm 25 قطر SDR11با 

 متری مرجع سازنده تولیدی mm 3ضخامت 

گاز لوله

 Pipe, PE100: نام التین 

polyethylene, gas  supply 

with SDR 11, diameter 25 mm ,

pressure unknown pressure ,

thickness  3 mm, metric ,

producer GAZ LOULEH 

PRODUCING

113021880378040218803781609125844595تهران خ مالصدرا پالک 
INFO@GAZLO

ULEH.COM

www.gazlo

uleh.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

322
foolad 

pakhsh ahvaz
10860813971411413648733

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BEARING LOCK: شرح محصول 

NUTS

این شرکت جهت ساخت کلیه : شرح کارشناس 

محصوالت غیر حساس در فرآیند به تشخیص 

.کارشناسان فنی متقاضی، مورد تایید است

: -نام محصول 

: -نام التین 

OIL BAFFLE 0 6025: شرح محصول 

این شرکت جهت ساخت کلیه : شرح کارشناس 

محصوالت غیر حساس در فرآیند به تشخیص 

.کارشناسان فنی متقاضی، مورد تایید است

: -نام محصول 

: -نام التین 

RING AISI 1035: شرح محصول 

این شرکت جهت ساخت کلیه : شرح کارشناس 

محصوالت غیر حساس در فرآیند به تشخیص 

.کارشناسان فنی متقاضی، مورد تایید است

: -نام محصول 

: -نام التین 

COUPLING NUT: شرح محصول 

این شرکت جهت ساخت کلیه : شرح کارشناس 

محصوالت غیر حساس در فرآیند به تشخیص 

.کارشناسان فنی متقاضی، مورد تایید است

 متر قبل از 200- برومی - اهواز- خوزستان 

219پلیس راه جنب نمایندگی زامیاد پالک 

061-

34428866
09161186487

gholizadeh

.1349@gmail.

com

www.fpa-

co.com
1397/09/01

323

ARDABIL  

INDUSTRIAL  

VALVES

10102848533411131153783

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بال ولو: نام محصول 

BALL VALVE: نام التین 

 BALL: شرح محصول 

VALVE 12"#2500,SPLIT  BODY ,

FLANGE  END, TRUNNION 

MOUNTED,GEAR  OPT.

: -شرح کارشناس 

بال ولو: نام محصول 

BALL VALVE: نام التین 

 BALL: شرح محصول 

VALVE 10"#2500,SPLIT  BODY ,

FLANGE  END, TRUNNION 

MOUNTED,GEAR  OPT.

: -شرح کارشناس 

بال ولو: نام محصول 

BALL VALVE: نام التین 

 BALL: شرح محصول 

VALVE 8"#2500,SPLIT  BODY ,

FLANGE  END, TRUNNION 

MOUNTED,GEAR  OPT.

: -شرح کارشناس 

بال ولو: نام محصول 

BALL VALVE: نام التین 

 BALL: شرح محصول 

VALVE 6"#2500,SPLIT  BODY ,

60,40,42,43,6

6,75

تهران ، تقاطع زرتشت و فلسطین :دفتر مرکزی

16 ، واحد 6 ، طبقه 562، ساختمان 

 جاده آستارا،شهرک 15اردبیل،کیلومتر:کارخانه

 و 694 پالک3، خیابان شقایق2صنعتی شماره 

678

تلفن 

889729):تهران

09-

88958359-

88975891)02

: کارخانه **1

: فکس |تلفن

33873065)04

5

02188977721

,0453387306

5-9

09121004804
info@aiv-

group.com

www.aiv-

group.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

324RANGANFAR  CO10862033567411317685487

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ رویه وینیلی: شرح محصول 

فقط در زمینه رنگ های : شرح کارشناس 

صنعتی مورد تایید میباشد

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ میانی وینیلی: شرح محصول 

فقط در زمینه رنگ های : شرح کارشناس 

صنعتی مورد تایید میباشد

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ آلکید کوره ای: شرح محصول 

فقط در زمینه رنگ های : شرح کارشناس 

صنعتی مورد تایید میباشد

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ رویه آلکیدی: شرح محصول 

فقط در زمینه رنگ های : شرح کارشناس 

صنعتی مورد تایید میباشد

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ میانی آلکیدی: شرح محصول 

فقط در زمینه رنگ های : شرح کارشناس 

صنعتی مورد تایید میباشد

86

خیابان شیخ بهایی -تهران خیابان مالصدرا 

کوچه بهار - خیابان گرمسار غربی- جنوبی 

طبقه سوم  کد  - 4ساختمان شماره -چهارم 

1435854914پستی   

021886137760218861377509122881005
info@ranga

nfar.com

www.ranga

nfar.com
1397/09/01

325
Ghatran 

Saveh
10861598278411314673695

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

درپوش الکتروفیوژن جنس پلی : نام محصول 

 کاربرد مسدود کننده mm 125اتیلن سایز 

انتهای خطوط لوله در شبکه های گاز و آب 

رسانی مرجع عرضه کننده شرکت قطران ساوه

, Cap, electrofusion: نام التین 

material polyethylene, size 

125 mm, usage gas  and water 

supplies  for pipelines 

ending stopper, distributor 

GHATRAN SAVEH Co.

جهت مسدود نمودن انتهای : شرح محصول 

 میلیمتر شبکه به یکدیگر125خطوط 

: -شرح کارشناس 

درپوش الکتروفیوژن جنس پلی : نام محصول 

 کاربرد مسدود کننده mm 110اتیلن سایز 

انتهای خطوط لوله در شبکه های گاز و آب 

رسانی مرجع عرضه کننده شرکت قطران ساوه

, Cap, electrofusion: نام التین 

material polyethylene, size 

110 mm, usage gas  and water 

supplies  for pipelines 

ending stopper, distributor 

GHATRAN SAVEH Co.

جهت مسدود نمودن انتهای : شرح محصول 

 میلیمتری در شبکه110خطوط 

76
 طبقه 12تهران خ قائم مقام فراهانی خ فجر پ 

چهارم واحد هفت

02188833670

-1   

02188846839

0218882860509124117882

info@ghatr

an-

saveh.com

www.ghatr

an-

saveh.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

326
NIKAN TECH 

IRANIAN
10320773871411443661797

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بست بدون عایق جنس استنلس : نام محصول 

 مرجع سازنده گروه تولیدی و in 60استیل سایز 

بازرگانی نیکان تک ایرانیان مرجع عرضه کننده 

گروه تولیدی و بازرگانی نیکان تک ایرانیان

 Clamp, without: نام التین 

insulation, material 

stainless  steel, size 60 in ,

producer NIKAN TECH IRANIAN 

MANUFACTURING  AND TRADING 

GROUP  Co., distributor NIKAN 

TECH IRANIAN MANUFACTURING 

AND TRADING  GROUP  Co.

 Clamp, without: شرح محصول 

insulation, material 

stainless  steel, size 60 in ,

producer NIKAN TECH IRANIAN 

MANUFACTURING  AND TRADING 

GROUP  Co., distributor NIKAN 

TECH IRANIAN MANUFACTURING 

AND TRADING  GROUP  Co.

: -شرح کارشناس 

بست بدون عایق جنس استنلس : نام محصول 

 مرجع سازنده گروه تولیدی و in 8استیل سایز 

بازرگانی نیکان تک ایرانیان مرجع عرضه کننده 

گروه تولیدی و بازرگانی نیکان تک ایرانیان

میدان فرهنگ خیابان فرهنگ - سعادت اباد 

20 واحد5 طبقه3نبش معارف پالک 
2214190009128300347

info@itcc .

ir

www.itcc.

ir
1397/09/01

327
RYMAND RAD 

SANAT
10260537226411391954337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مجموعه فنر با )spring set: شرح محصول 

( elgiloyسوپر آلیاژ 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

DISCHARGE VALVE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

فنر اینکونل کمپرسور رفت و : شرح محصول 

برگشتی هوا

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 SEAL AND OIL: شرح محصول 

SCRAPER

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 IMPELLER WEAR: شرح محصول 

RING

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

25,26,20
انتهای - شهرک صنعتی امیرکبیر - اصفهان 

5پالک - 3خیابان نوآوران فرعی 

031-

34424428

031-

34424429
09132277187

nmirsane@y

ahoo.com

www.ryman

drad.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

328
Abyari 

Momtazpump
10101016453411157559811

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

الکتروموتور عمودی دور موتور : نام محصول 

1475 rpm 125 توان hp مدل VHS445-

O3 نام تجارتی ممتاز پمپ مرجع عرضه کننده 

آبیاری ممتاز پمپ

 Electromotor, vertical: نام التین 

hollow shaft, engine speed 

1475 rpm, power 125 hp, model 

VHS 445-O3, brand MOMTAZ PUMP ,

distributor MOMTAZ PUMP

الکترو موتور عمودی هالو شفت : شرح محصول 

 کیلو وات90با توان 

: -شرح کارشناس 

الکتروموتور عمودی دور موتور : نام محصول 

1475 rpm 300 توان hp مدل VHS493-

 نام تجارتی ممتاز پمپ مرجع عرضه کننده 06

آبیاری ممتاز پمپ

 Electromotor, vertical: نام التین 

hollow shaft, engine speed 

1475 rpm, power 300 hp, model 

VHS 493-06, brand MOMTAZ PUMP ,

distributor MOMTAZ PUMP

الکتروموتور عمودی هالو شفت : شرح محصول 

 کیلو وات220با توان 

: -شرح کارشناس 

الکتروموتور عمودی دور موتور : نام محصول 

 شهریور،خیابان 17بزرگراه فتح،خیابان -تهران 

4نورد پالک

021-

66804975-6

021-

66803119
09121018767

info@momta

zpump.com

www.momta

zpump.com
1397/09/01

329

Rasta Group 

Industrial 

Valve

10102159777411331374641

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Angle (Chock): شرح محصول 

Control Valve - شیر فشارشکن چوک تا

2500 اینچ و کالس 10سایز 

این شرکت برای ساخت انواع : شرح کارشناس 

 GLOBE (sizeشیرآالت کنترلی و با بدنه  

1/2 to 24) - Butterfly  (size 3 to 

64) -Ball (size 1/2 to 24 ) و در کالس

. به تایید رسید2500 تا 150فشاری 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Diaphragm-Spring: شرح محصول 

Type Actuator- اکچویتور پنوماتیک

دیافراگمی

این شرکت برای ساخت انواع : شرح کارشناس 

 GLOBE (sizeشیرآالت کنترلی و با بدنه  

1/2 to 24) - Butterfly  (size 3 to 

64) -Ball (size 1/2 to 24 ) و در کالس

. به تایید رسید2500 تا 150فشاری 

: -نام محصول 

: -نام التین 

-Piston (Spring: شرح محصول 

Cylinder) Type Actuator- اکچویتور

پنوماتیک پیستونی

75,60
خیابان خردمند - بلوار کریم خان - تهران 

6واحد -35پالک - جنوبی 
8884740709121116917

info@rasta

group.net

www.rasta

group.net
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

330
Machine Sazi 

Neev
10861494088411314678484

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 NEEV Dپمپ تزریق مدل : نام محصول 

مرجع عرضه کننده ماشین سازی نیو نام تجارتی 

نیو

 Pump, injection, model: نام التین 

NEEV D, distributor MACHINE 

SAZI NEEV Co., brand NEEV

این مدل پمپ ها در دو نوع : شرح محصول 

دیافراگمی و پالنجری طراحی شده اند که به 

صورت تک  هد و چند هد قابلیت انتقال سیال را 

مقدار دبی آنها به صورت دستی و یا . دارند

قابل  (همراه با محرک های نیوماتیکی)اتوماتیک 

اتصاالت خطوط دهش و مکش آنها . تنظیم است

در انواع مختلف فلنجی، رزوه ای و جوشی عرضه 

محدوده دبی و فشار پمپ .  می گردد

تک مرحله ای هرکدام از مدل ها به صورت زیر 

:می باشد

    15665  تا 526: مدل پالنجری دبی 

Lit/h311  تا 9: فشار BarG 

    10056  تا 461: مدل دیافراگمی دبی 

Lit/h300 تا  12: فشار BarG 

پمپ تزریق و پکیج و سازنده : شرح کارشناس 

 میباشد100000هیتر تا ظرفیت 

 NEEV Gپمپ تزریق مدل : نام محصول 

مرجع عرضه کننده ماشین سازی نیو نام تجارتی 

75

بعد از سه راه - بلوار ارم- مهرشهر- کرج

بلوار - منطقه ویژه اقتصادی پیام- کیانمهر

بلوک سمت راست- خیابان نهم- بابایی

026-

33266097-

100

09124023864
neev@neevc

o.net

www.neev.

ir
1397/09/01

331
Nian 

E lectronic
10862039106

4111-9183-

8448

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

یکسو کننده سوئیچ : نام محصول 

: -نام التین 

یکسو کننده سوئیچ مد توان : شرح محصول 

1000

: -شرح کارشناس 

یکسو کننده سوئیچ مد: نام محصول 

: -نام التین 

یکسو کننده سوئیچ مد مدل : شرح محصول 

6000

: -شرح کارشناس 

یکسو کننده سوئیچ مد: نام محصول 

: -نام التین 

یکسو کننده سوئیچ مد توان : شرح محصول 

2000

: -شرح کارشناس 

یکسو کننده سوئیچ مد: نام محصول 

: -نام التین 

یکسو کننده سوئیچ مد توان : شرح محصول 

1800

: -شرح کارشناس 

کانورتر سوئیچ مد: نام محصول 

: -نام التین 

 DCکانورتر سوئیچ مد مبدل : شرح محصول 

13/8ولتا  ژ 

: -شرح کارشناس 

مشهد شهرک صنعتی توس: نشانی کارخانه  |  

218 و 217شماره  - 4اندیشه  - 2فاز  -

|   051-

35414111 | 

051: فکس  -

35413614

051-

35413614

info@niane

lectronic .

com

www.niane

lectroni

c.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

332

"Mashhad 

Tadbir Co 

Ltd  

Research and 

Developement 

 Company"

10380270978411188495179

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آنالیزور پاور دیجیتال کاربرد اندازه : نام محصول 

گیری و ثبت کمیت های الکتریکی مدل 

W106S مرجع سازنده مهندسی مشهد تدبیر 

مرجع عرضه کننده مهندسی مشهد تدبیر

 Analyzer, digital: نام التین 

power, usage measuring and 

recording electrical 

parameters , model W106S ,

producer MASHHAD TADBIR 

ENGINEERING  CO., distributor 

MASHHAD TADBIR  ENGINEERING 

CO.

:اندازه گیری، نمایش و ثبت : شرح محصول 

   ولتاژهای خط، فاز، متوسط و نول

   جریان های فاز، متوسط و نول

   ضریب توان فاز، توان های اکتیو، راکتیو و 

ظاهری فاز و کل

، 15   اعوجاج ولتاژ و جریان نول تا هارمونیک 

THD 

    APF

    فرکانس و دما

کنتور چهار تعرفه اکتیو و راکتیو با قابلیت تنظیم 

 بازه زمانی7

ثبت دیماند

ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم تمامی پارامترها 

انتهای خیابان - مشهد: نشانی محل کار 

ساختمان - 1/2نماز - بلوار نماز- هاشمیه

مشهدتدبیر

بلوار فرامرز - مشهد: نشانی دفتر مرکزی

طبقه اول- 22پالک - 12فرامرز - عباسی

051-

36068499
09334318962

info@mashh

adtadbir.c

om

www.mashh

adtadbir.

com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

333

Petro 

Palayesh 

Pargas

14005564985411494784395

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پکینگ استراکچر استیل برج : نام محصول 

 پالت 3P-SP-Mجذب و تقطیر صنعتی مدل 

متر مکعبی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

پترو پاالیش پرگاس

 Packing, structured: نام التین 

steel industrial 

absorption and distilled 

tower, model 3P-SP-M, pallet ,

cubic meter, UNKNOWN BRAND ,

distributor PETRO PALAYESH 

PARGAS  CO

پکینگ یکی از قطعات اصلی : شرح محصول 

داخل برج خنک کننده می باشد که سطح مورد 

نیاز جهت تبادل جرم و انتقال حرارت از آب به 

مهمترین پارامتر در . هوا را تامین می نماید

طراحی و محاسبات پکینگ کولینگ تاور، سطح 

ویژه یا همان مقدار سطح مفید در واحد حجم 

پکینگ می باشد که با واحد مترمربع بر 

.مترمکعب تعیین می گردد

: -شرح کارشناس 

پکینگ رندوم استیل برج جذب و : نام محصول 

 پالت متر 3P-RP-Mتقطیر صنعتی مدل 

مکعبی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده پترو 

پاالیش پرگاس

 Packing, random steel: نام التین 

پ  - 30نبش هاشمیه - بلوارهاشمیه - مشهد

234

05138849380

-4
09122779412

Info@parga

sgroup.com

www@parg

asgroup.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

334
Behin Foolad 

Ati Gostar
14004287486411516674197

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 قطر F436واشر تخت فوالد : نام محصول 

 مرجع mm 5 ضخامت mm 33داخلی 

سازنده بهین فوالد آتی گستر مرجع عرضه کننده 

بهین فوالد آتی گستر

, Flat washer, steel F436: نام التین 

inner diameter 33 mm ,

thickness  5 mm, producer 

BEHIN FOOLAD ATI GOSTAR ,

distributor BEHIN FOOLAD 

ATI GOSTAR

 f 436واشر تخت فوالد : شرح محصول 

 mm 5 ضخامت mm 33قطرداخلی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

   DIN125/1 20واشر تخت : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

با  (استادبولت)پیچ دو سر رزوه : شرح محصول 

 اینچ جنس فوالدی و استیل 1دو مهره سایز 

 8 دنده 23MMقطر 

: -شرح کارشناس 

 mm 30انکربولت فوالدی قطر : نام محصول 

 mm 400 طول رزوه mm 1000طول کل 

سعیدی، چهاردانگه ... تهران ، بزرگراه  آیت ا

بعد از آتش نشانی، روبروی شهرک صنعتی 

 ، 2چهاردانگه، مجتمع تجاری تندیس، طبقه 

.5واحد 

021552647180215526471709122501183
info@behin

foolad.ir

www.behin

foolad.ir
1397/09/01

335
dezelectroni

c jonoob
10860867507411377438573

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

راه حل استفاده از لوله را به : شرح محصول 

عنوان خط انتقال مخابراتی ارائه نموده و در طی 

 سال پژوهش به حل این مشکل پرداخته و 3

توانسته سیستمی را ارئه نماییم تا با استفاده از 

بستر لوله های نفت و گاز موجود در صنایع به 

.انتقال دیتا های مورد نظر بپردازد

: -شرح کارشناس 

دبی سنج راداری سیاالت مدل : نام محصول 

DEJ-2020 فاقد نام تجارتی کشور سازنده 

ایران مرجع سازنده دز الکترونیک جنوب مرجع 

عرضه کننده دز الکترونیک جنوب

 Flow meter, radar: نام التین 

fluids , model DE J -2020 ,

UNKNOWN BRAND, made in IRAN ,

producer DEZ E LECTRONIC 

JONOUB , distributor DEZ 

E LECTRONIC  JONOUB

دستگاهی است که با دقت فوق : شرح محصول 

العاده بدون هرگونه تماسی با مایع ، به روش 

دبی لحظه ای و  (ارسال امواج  )اولتراسونیک 

همچنین بصورت کنتور ، جمع کل سیال را در 

محل های مورد کاربرد اندازه گیری و نمایش 

متد اندازه گیری امواج راداری، قابلیت . می دهد

60,71

خوزستان اهواز امانیه خیابان دز بین خیابان 

 ساختمان پارک علم و 77عارف و لقمان پالک 

4فناوری خوزستان طبقه 

061333645270613336452909163169219

dezelectro

nic1@gmail.

com

www.dezel

ectronic .

com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

336
pishgamenerg

ykhavar
10380512948411354969517

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر اطمینان گاز قطع کننده : نام محصول 

 نام bar 50 فشار in 12اضطراری سایز 

 مرجع عرضه کننده پیشگام PEK COتجارتی 

انرژی خاور

, Safety valve: نام التین 

emergency shut off, size 12 

in, pressure 50 bar, brand PEK 

CO, distributor PISHGAM 

ENERGY  KHAVAR

شیر اطمینان قطع کننده : شرح محصول 

اضطراری مربوط به ایستگاه های تقلیل فشار 

. (SHUT OFF VALVE)گاز  شات آف ولو 

این شیر در ایستگاه های تقلیل فشار گاز نصب 

می شودو کار آن ایمنی ایستگاه است وفشار 

خروجی ایستگاه را کنترل می کندو درصورتی 

خرابی رگوالتور و افزایش فشار خط اصلی ، گاز 

.را قطع می کند

: -شرح کارشناس 

شیر اطمینان گاز قطع کننده : نام محصول 

 نام تجارتی bar 70 فشار in 8اضطراری سایز 

PEK CO مرجع عرضه کننده پیشگام انرژی 

خاور

, Safety valve: نام التین 

emergency shut off, size 8 in ,

pressure 70 bar, brand PEK  CO ,

روبروی - جاده آسیایی 12کیلومتر -مشهد

خیابان گل - پارک فناوری-شرکت شیر پگاه

شرکت پیشگام انرژی خاور- قطعه دوم-3سرخ 

051-

35412354 , 

051-

35421764-5

0513541235609155036703

pishgamene

rgy@gmail.

com

www.pekco

.co
1397/09/01

337

Petro Pump 

Engineering 

design and 

Manufacture

10102142567411113136354

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 hp 13پمپ سانتریفیوژ سیالب : نام محصول 

 پترو پدم مرجع عرضه کننده پترو پدمT-4مدل 

 Pump, flowage: نام التین 

centrifugal, 13 hp, model T-4 ,

PETRO PEDAM, distributor 

PETRO PEDAM

پمپ مذکور جهت مصارف : شرح محصول 

سیالب و آب گرفتگی مورد استفاده قرار می 

. گیرد

 2 متر مکعب ، حداکثر فشار 120: حداکثر دبی

بار 

تمام مورد تایید است: شرح کارشناس 

 hp 200پمپ سانتریفیوژ آب : نام محصول 

 پترو پدم مرجع عرضه کننده پترو SOH-2مدل 

پدم

 Pump, water: نام التین 

centrifugal, 200 hp, model 

SOH-2, PETRO PEDAM ,

distributor PETRO PEDAM

پمپهای سانتریفیوژ جهت انتقال : شرح محصول 

مواد فرآیندی پاالیشگاه و پتروشیمی و آب های 

حداکثر دبی . شور مورد استفاده قرار می گیرد

 بار 25 متر، حداکثر فشار 500

تمام مورد تایید است: شرح کارشناس 

پمپ رفت و برگشتی پالنجری : نام محصول 

30,26,34

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی ، روبروی 

اریکه ، خیابان شهید عباسی اناری، ساختمان 

15،واحد 4 ، طبقه 107

880868838808689109121494525

aalmassi@p

etropedam.

com

www.petro

pedam.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

338

TAKVIN 

SAKHTEHAYE  

FE LEZI KARA

10100959710411111191791

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 CK67واشر فنری کونیک جنس : نام محصول 

 قطر mm 6/5 قطر داخلی mm 1/7ضخامت 

 مرجع عرضه کننده تکوین mm 14خارجی 

ساخته های فلزی کارا

, Spring washer, conical: نام التین 

material CK67, thickness  1.7 

mm, inner diameter 6.5 mm ,

external diameter 14 mm ,

distributor TAKVIN 

SAKHTEHAYE  FE LEZI KARA

واشر فنری کونیک جنس : شرح محصول 

CK67 1/7 ضخامت mm 6/5 قطر داخلی 

mm 14 قطر خارجی mm مرجع عرضه 

 Springکننده تکوین ساخته های فلزی کارا 

washer, conical, material 

CK67, thickness  1.7 mm, inner 

diameter 6.5 mm, external 

diameter 14 mm, distributor 

TAKVIN SAKHTEHAYE  FE LEZI 

KARA

: -شرح کارشناس 

 CK67واشر فنری کونیک جنس : نام محصول 

 mm 9/25 قطر داخلی mm 2/8ضخامت 

 مرجع عرضه کننده mm 27قطر خارجی 

تکوین ساخته های فلزی کارا

81
-  جاده مخصوص کرج 10کیلومتر - تهران 

249شماره 

021-

49756000

021-

44525850
09121165926

info@takvi

nco.net

www.takvi

nco.net
1397/09/01

339
NOAVARAN 

BARQ ARIA
10102246231411145154998

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار متوسط کشویی : نام محصول 

UNI SAFE-2 24 کاربرد برق رسانی ولتاژ 

kv 2500 شدت جریان A مرجع عرضه کننده 

نوآوران برق آریا

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage sliding, UNI SAFE -2 ,

usage electricity supply ,

voltage 24 kv, current 2500 A ,

distributor NOAVARAN BARGH 

ARIA

تابلو برق فشار متوسط کشویی : شرح محصول 

UNI SAFE-2 24 کاربرد برق رسانی ولتاژ 

kv 2500 شدت جریان A مرجع عرضه کننده 

نوآوران برق آریا

: -شرح کارشناس 

سکسیونر هوایی گازی فشار : نام محصول 

 630 شدت جریان kv 24متوسط دستی ولتاژ 

A مدل PLS مرجع عرضه کننده نوآوران برق 

آریا

, Load break switch: نام التین 

medium voltage aerial gas 

insulated, hand wash ,

voltage 24 kv, current 630 A ,

model PLS , distributor 

NOAVARAN BARGH ARIA

67

-خیابان سردار جنگل - بزرگراه همت - تهران 

 ( متری گلستان 35) خیابان مخبری شرقی 

140پالک 

021-

44481770-5
0214443024109124040406

habib.sale

hi@nbacoo.

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

340
Tavan 

Turbine Fajr
10103472400411336511776

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 به Cross Headقطعه : شرح محصول 

روش ریخته گری بوده و جنس قطعه چدن 

GGG-50 (D) مدل چوبی قطعه . می باشد

براساس نقشه تهیه شده و در کارگاه ریخته گری 

ضمن رعایت درصد عناصر . قالب گیری می شود

 "GGG-50جنس "آلیاژی مطابق استاندارد 

.ذوب ریزی انجام می شود

به منظور باال بردن خاصیت روغن کاری و 

 BABBITخاصیت مقاومت به سایش، پوشش 

12 (SAE بروی سطوح نشان داده شده بروی  

 3الیه بابیتی به ضخامت . نقشه اعمال می شود

.میلیمتر به روش سالت اسپری انجام می گردد

قطعات مورد تایید )تمام اقالم : شرح کارشناس 

 .(است 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 به رینگ های seat ring: شرح محصول 

آبندی اطالق می شود که در شیر آالت نفت و 

گاز وظیفه آب بندی بین بدنه شیر و توپی 

این قطعات از فوالد ضدزنگ . مرکزی را دارد

مقاوم به سایش و خوردگی تهیه می شود که در 

هنگام کارکرد مجموعه دچار خوردگی ناشی از 

75,59

 17انتهای غربی بلوار - بزرگراه فتح - تهران 

-یکم غربی - خیابان جوشن - شهریور شادآباد 

1 پالک 

021667870730216678707409123166691

info@tavan

turbine.co

m

1397/09/01

341
Cylindersazi 

 Tehran
10101645319411117116353

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- Fishing Tools: شرح محصول 

Section mill cutter

تیغه ابزار آسیابی سکشن - ابزارهای مانده یابی

میل

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- Fishing Tools: شرح محصول 

Section Mill

ابزار آسیابی سکشن میل- ابزارهای مانده یابی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ملحقات - ابزارهای رشته حفاری: شرح محصول 

چال کن

Drilling Tools- Hole Opener 

Accessories

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

- Drilling Tools: شرح محصول 

03
- خیابان بابک بهرامی- بلوار افریقا- تهران

52پالک 

021-

88781223

021-

88781225
09121209152

dr_ tabrizi

@cylinders

azi.com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

342

Armaghan 

Tejarat 

Rahsam

14006150140411556141157

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دمپر تنظیم هوای تهویه مطبوع : نام محصول 

 مرجع سازنده ارمغان تجارت ره 09627مدل 

سام مرجع عرضه کننده ارمغان تجارت ره سام

 Damper, air: نام التین 

conditioning plant adjust ,

model 09627, producer 

ARMAGHAN TE JARAT  RAHSAM ,

distributor ARMAGHAN 

TE JARAT  RAHSAM

جهت جلوگیری - باالنس دمپر  : شرح محصول 

مورد استفاده در اتاق - از برگشت جریان هوا 

خروجی استک دودکش و - های دیزل ژنراتور 

.هر کاربرد که نیاز به جریان یکطرفه هوا دارد

: -شرح کارشناس 

صداگیر سیستم تهویه مطبوع مدل : نام محصول 

RMSA نام تجارتی ارمغان تجارت ره سام 

مرجع عرضه کننده ارمغان تجارت ره سام

 Noise muffler, air: نام التین 

conditioning system, model 

RMSA, brand ARMAGHAN TE JARAT 

RAHSAM, distributor 

ARMAGHAN TE JARAT  RAHSAM

صداگیر  جهت کاهش صدای : شرح محصول 

انعکاس یافته ناشی از فن و یا جریان سریع هوا 

این شرکت برای نخستین بار - ویا لرزش کانال  

ابتدای خیابان - خیابان ولی عصر - تهران 

 - 39پالک - خیابان سربدران - مطهری 

18واحد - طبقه چهارم 

021-

26702602-

26702606

09123847053
office@rah

samco.ir

www.rahsa

mair.com
1397/09/01

343
Mahan Dor 

Ahvaz
10860761786411119854878

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تبدیل اتصاالت کاهنده هم مرکز : نام محصول 

 100 فشار 56x48 in سایز A860جنس فوالد 

bar کاربرد نفت و گاز و پتروشیمی مرجع 

عرضه کننده ماهان در اهواز

 Joint adapter, reducer: نام التین 

concentric, material steel 

A860, size 56x48 in, pressure 

100 bar, usage petrochemical 

and gas  and oil, distributor 

MAHAN DOR  AHVAZ

تبدیل اتصاالت کاهنده هم : شرح محصول 

 فشار 56x48 in سایز A860مرکز جنس فوالد 

100 bar کاربرد نفت و گاز و پتروشیمی مرجع 

عرضه کننده ماهان در اهواز

تبدیل اتصاالت کاهنده هم : شرح کارشناس 

 56x48 inمرکز  فوالدی 

 درجه جنس فوالد 45زانویی : نام محصول 

A860 56 سایز in 100 فشار bar کاربرد نفت 

و گاز و پتروشیمی مرجع عرضه کننده ماهان در 

اهواز

, Elbow, 45 degree: نام التین 

material steel A860, size 56 

in, pressure 100 bar, usage 

petrochemical and gas  and 

oil, distributor MAHAN DOR 

76
خیابان استاد نجات الهی خیابان سپند شرقی 

 جنوبی1 واحد 36پالک 
88912701-38889414209123081289

mda@mahand

or.com

www.mahan

dor.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

344
shirazmechan

ic
10530174381411167941615

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (گرم کن گاز)هیتر غیر مستقیم : شرح محصول 

Water Bath Heater

تمام محصوالت مورد تایید : شرح کارشناس 

  و 24"تا سایز  ( 10 -9 )وفقط ردیف های 

  مورد تایید و ثبت گردد20" تا سایز11ردیف 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 insulatingاتصال عایقی : شرح محصول 

joint

تمام محصوالت مورد تایید : شرح کارشناس 

  و 24"تا سایز  ( 10 -9 )وفقط ردیف های 

  مورد تایید و ثبت گردد20" تا سایز11ردیف 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 تا 150گیرنده توپک از کالس : شرح محصول 

900

تمام محصوالت مورد تایید : شرح کارشناس 

  و 24"تا سایز  ( 10 -9 )وفقط ردیف های 

  مورد تایید و ثبت گردد20" تا سایز11ردیف 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 150فرستنده توپک از کالس : شرح محصول 

900الی 

40,43,26
سعادت آباد میدان فرهنگ خیابان آبشار 

17 واحد 5ساختمان بیژن طبقه 
220726662208755309121945466

shirazmech

anic.tehra

n@gmail.co

m

www.shira

zmechani

c.com

1397/09/01

345
Farazenergya

sia
10103318611411331557468

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Dryنشت بند خشک گازی : شرح محصول 

Gas Seal برای کمپرسور های گازی 

 بصورت 91از سال - ترموداین پروژه آماک 

انحصاری از شرکت فراز انرژی آسیا تامین 

میگردد و قطعات بومی شده قابلیت جایگزینی 

همه مدل ها در پروژه آماک را دارند 

cdd500001 cdd500002 cdd500003 

cd500004 cdd500005

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 dryنشت بند خشک گازی : شرح محصول 

gas seal و نشت بند مکانیکی روغنی Oil 

Seal برای انواع کمپرسور های رفت و برگشتی 

 -demag - delaval - vovou 

pignone - siemens  - dresser 

rand - man - ge - thermodyne 

و سازگار با نشت بند های شرکت های 

F lowserve - john crane - 

burgmann - aes  - sealol - 

kaydon

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

23,22,58

میدان هفتم تیر: نشانی دفتر مرکزی  | - 

نشانی | 2 واحد 37خیابان بهار شیراز پ   

بلوار نخلستان-  جاده قم35کیلومتر : کارخانه  - 

11 پ9گلشید 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02177652838

 تلفن | 

 : کارخانه

02156236081

f.rastgoft

ar@gmail.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

346Bajak10861393460411314656389

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BAJALIN ENAMEL: شرح محصول 

52140 M -  جامد حجمی - رنگ رویه آلکید

48- ( SEMI MAT  (30-40

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BAJALIN ENAMEL: شرح محصول 

 GLOSS- رنگ رویه آلکید  - 52140

FHGHD 70 - تک جزیی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BAJALIN UNDER: شرح محصول 

COAT 42460 -  تک  - 53جامد حجمی

جزیی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BAJALINE PRIMER: شرح محصول 

جامد - پرایمر زینک فسفات آلکید  - 12050

تک جزیی- 49حجمی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

- نرسیده به توانیر- خیابان ولیعصر- تهران

2470شماره 

خیابان - شهرک صنعتی کاوه-ساوه :کارخانه 

4-08642345293: شماره تماس 17

0218877050509121137924
info@bajak

paint.ir

www.bajak

paint.ir
1397/09/01

347

pump and 

compressor 

dorsa tehran 

co

10102624616411137511955

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

زمین شوی صنعتی کابلی باطری : نام محصول 

 نام تجارتی DP11723 B/Eدار مدل 

DORSACO مرجع عرضه کننده پمپ و 

کمپرسور درسا تهران مرجع سازنده پمپ و 

کمپرسور درسا تهران

, Industrial floor washer: نام التین 

cable with battery, model 

DP11723 B /E , brand DORSACO ,

distributor TEHRAN DORSA 

PUMP  AND COMPRESSOR ,

producer TEHRAN DORSA PUMP 

AND COMPRESSOR

  (کابلی)DP11723E مدل: شرح محصول 

  450 (میلیمتر)عرض مسیر شستشو

  610 (میلیمتر)عرض خشک کن 

 2440  (متر مربع در ساعت)مساحت تحت پوشش

 1  تعدادبرس

  23 (لیتر)حجم مخزن آب تمیز

  31 (لیتر)حجم مخزن آب بازیافتی

  پلی اتیلن جنس مخزن

 220AC  : ولتا  ژ

 ندارد  تعداد باطری

  1090×550×780 (میلیمتر)H.W.Lابعاد دستگاه 

 77  (کیلوگرم):وزن

  70کمتر از  (دسیبل)میزان صدا 

93
هفتم دریان )کوچه میکائیلی -ستارخان-تهران

3پالک-(نو

66510464-

66510409-

66510597-

66510493-

66510952

6651082309127038987

dorsamakan

deh@gmail.

com

www.dorsa

pump.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

348
Payegan Seal 

Iranian
14004087673411454468659

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پلمپ امنیتی عمومی جنس پلی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده PS1-45پروپیلن مدل 

پایگان سیل ایرانیان

, Seal, security, general: نام التین 

material polypropylene ,

model PS 1-45, distributor 

PAYEGAN SEAL  IRANIAN

 40پلمپ پالستیکی تسمه ای : شرح محصول 

سانتیمتر با مغزی قفل فوالد ضد زنگ 

: -شرح کارشناس 

پلمپ سیم بکسلی عمومی جنس : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده PS 9آلومینیومی مدل 

پایگان سیل ایرانیان

, Seal, Towing wire: نام التین 

general, material aluminium ,

model PS  9, distributor 

PAYEGAN SEAL  IRANIAN

پلمپ سیم بکسلی پرچ بیرونی : شرح محصول 

 میلیمتر21*26ابعاد بدنه 

: -شرح کارشناس 

پلمپ امنیتی عمومی جنس پلی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده PS4-45پروپیلن مدل 

پایگان سیل ایرانیان

, Seal, security, general: نام التین 

material polypropylene ,

96

حدفاصل - خیابان طالقانی غربی- تهران

- خیابان فلسطین و خیابان وصال شیرازی

پالک - کوچه بوجاری صفت- خیابان فریمان

1 واحد 5

021669807960216646723509127793449

payegansea

liranian@g

mail.com

www.Payeg

anseal.co

m

1397/09/01

349
Galperti 

Pars
10590046845411441785868

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 در Special Flangeفلنج  : شرح محصول 

سایز و کالس فشاری های مختلف مطابق با 

نقشه فنی مورد درخواست

، Duplex ، Super Duplexمتریال 

Inconel،Copper Nickel 

،Stainless Steel،Carbon Steel  

 , ASTM, EMMUAمطابق با استاندارد 

API

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

، سایز WeldNeckفلنج  : شرح محصول 

 اینچ 56 تا 0.5

و از  (ANSI) 2500 تا 150کالس فشاری 

مطابق با (  API) 20 000 تا 3000

 ASME B 16.47/B, ASMEاستانداردهای  

B 16.47/A ،ASME B 16.5، API 6A و 

MSS  SP-44

، Duplex ، Super Duplex متریال 

Inconel،Copper Nickel 

،Stainless Steel،Carbon Steel  

 و ASTM , EMMUAمطابق با استاندارد 

76
 4پ  (اخوان)بوستان دوم -پاسداران-تهران

23 واحد 5طبقه 

021-

26701913,02

1-26701921

021-

26701867, 

021-

26701913 

ext 9

09362233769
info@galpe

rtiran.ir

www.galpe

rtiran.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

350

Dr mojallali 

chemical 

complex co

10102126139411343545359

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سدیم لوریل سولفات گرید : شرح محصول 

USP  , Laboratory

 10 , 5,  گرمی 500این محصول در حجم های 

کیلویی در مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی 

.تولید و عرضه می گردد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

متابی  )سدیم دی سولفیت : شرح محصول 

Laboratoryگرید  (سولفیت 

 10 , 5 , 1این محصول در بسته بندی های 

کیلویی در مجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی 

. تولید و عرضه می گردد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

گرید  % 99کلروفرم خالص : شرح محصول 

Laboratory

 20, 10, 5, 2.5, 1این محصول در حجم های 

لیتری در مجتمع صنایع شیمیایی دکتر تولید و 

.عرضه می گردد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

89
باالتر از خیابان -  خیابان سهروردی شمالی 

7پالک - کوچه افشار جوان -بهشتی

88177760-

88177765-

88177768

8874362909121002270
info@drm-

chem.com

www.drm-

chem.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

351
arian petro 

idea
10103308431411331797375

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسور پیستونی: شرح محصول 

   ایتالیاNUAIRساخته شده :سیلندر 

 اسب بخار5.5موتور بنزینی هوندا 

PSI 150 لیتر با فشار کاری 250روی مخزن 

 Lit/min @ 10 250: ظرفیت کمپرسور 

bar

به همراه قالب مخصوص و برزنت روکش

دارای شیر اطمینان قطع اتوماتیک

دارای چرخ بزرگ جهت حمل ساده تر

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

دستگاه گریس پمپ شارژر 

این محصول در شارژ گریس پمپ های فشار 

. قوی مربوط به شیرآالت نفت و گاز کاربرد دارد

این گریس پمپ ها معموالً دارای یک سیلندر 

 بار بوده و  دارای قطری 700تراکم فشار قوی 

 سانتی متر 50 تا 20 میلیمتر و طول 40کمتر از 

عمالً برای پر کردن این استوانه از . می باشند

.گریس تاکنون دو راهکار وجود داشته است

استفاده از گریس های گران قیمتی که به  (1

17,75,62

خیابان ستارخان خیابان: نشانی دفتر مرکزی  |  

 کوکب نبش کوچه گناباد ساختمان آرین پالک

ط اول 84

66901030-

66570870
09121345807

info@api.c

o.ir

webmail.a

pi.co.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

352

Noavaran 

ertebatat 

omid

10102629999411119979473

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بسته نرم افزار وب بنیان جمع : نام محصول 

 Eآوری اطالعات، نظرسنجی و رای گیری 

Poll مدل EPW-8000 نوع بسته بندی 

DVD تک حلقه ای نام تجارتی امید مرجع 

عرضه کننده نوآوران ارتباطات امید

 Software pack, E Poll: نام التین 

web based voting opinion 

polling and data collection 

system, model EPW-8000 ,

packing type single disc 

DVD, brand OMID, distributor 

No Avaran E rtebatat Omid Co.

سامانه گردآوری و تحلیل داده : شرح محصول 

، تمامی فرایند ایجاد پرسشنامه، ePollهای 

انتشار و جمع آوری اطالعات از طرق مختلف و 

کاربرد این . سپس تحلیل نتایج را انجام می دهد

سامانه جهت رضایت سنجی، نظرسنجی، 

تحقیقات بازار، نمایشگاه ها و همایش ها، 

بازرسی، کنترل کیفیت و برگزاری آزمون می 

.باشد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

لینک قابل حمل صدا و تصویر با : شرح محصول 

در کنار هم قرار دادن دستگاه فشرده ساز، 

72,71
- روبروی حسینیه ارشاد-خیابان شریعتی-تهران

طبقه دوم-1122پالک - جنب بانک ملی 
021229214560212292145709123904529

info@omid.

co.ir

www.omid.

co.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

353Damandeh10100998147411317468651

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد : نام محصول 

 38x30 سایز BEF-38/30M8Sتکفاز مدل 

cm 700 دور موتور rpm مرجع عرضه کننده 

دمنده

 Fan, single phase two: نام التین 

side forward centrifugal ,

model BEF-38/30M8S , size 38x30 

cm, engine speed 700 rpm ,

distributor DAMANDEH

فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد : شرح محصول 

 38x30 سایز BEF-38/30M8Sتکفاز مدل 

cm 700 دور موتور rpm مرجع عرضه کننده 

دمنده

: -شرح کارشناس 

فن سانتریفیوژ سقفی با پروانه : نام محصول 

 20 سایز REB-20/10L6Sبکوارد تکفاز مدل 

cm 900 دور موتور rpm مرجع عرضه کننده 

دمنده

 Fan, single phase: نام التین 

backward blade ceiling 

centrifugal, model REB-

20/10L6S , size 20 cm, engine 

speed 900 rpm, distributor 

DAMANDEH

فن سانتریفیوژ سقفی با پروانه : شرح محصول 

38

روبروی دانشگاه -خیابان مفتح جنوبی-تهران

-144ساختمان -جنب هتل مینا-تربیت معلم

12واحد -طبقه اول-88پالک 

02135270,02

135272526
8978691309123796022

sale@soler

palau.ir

www.dam

andeh.co

mو 

www.soler

palau.ir

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

354
Geo shabakeh 

parsian
10861388874411331394713

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-1ورق ژئو کامپوزیت ضخامت : نام محصول 

10 mm 3/80 ابعادx100 m مدل آسفالتی 

 GPCبسته رولی کیلوگرمی نام تجارتی 

ASPHALT مرجع عرضه کننده ژئو شبکه 

پارسیان

, Sheet, geo composite: نام التین 

thickness  1-10 mm, dimensions 

3.80x100 m, model asphalt, roll 

pack, kilogram, brand GPC 

ASPHALT , distributor GEO 

SHABAKE  PARS IAN

این نوع از ژئوکامپوزیت ها : شرح محصول 

جهت ترمیم روکش آسفالت و طول عمر روکش 

آسفالت مورد استفاده قرار می گیرند که بسته به 

 200 الی 35نوع پروژه با مقاومت کششی 

کیلونیوتن طراحی و تولید می شوند که مقاومت 

. الیاف در جهت طولی و عرضی یکسان می باشد

: -شرح کارشناس 

-1ورق ژئو کامپوزیت ضخامت : نام محصول 

10 mm 5 ابعادx50 m مدل تک سویه بسته 

 GPC SOILرولی کیلوگرمی نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده ژئو شبکه پارسیان

, Sheet, geo composite: نام التین 

thickness  1-10 mm, dimensions 

5x50 m, model uniaxial, roll 

تقاطع فرمانیه پاسداران شمالی خیابان - تهران

28پالک  ( 7نارنجستان  )جهانبخش نژاد 
021261195250212611934509121249489

ghadigroup

@gmail.com

www.geopa

rsian.com
1397/09/01

355
Energy Kavir 

Paya
10103780801411351973345

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو کنترل الکتریکی مدل : نام محصول 

SCADA 24 ولتاژ V 800 سایزx800x2000 

mm نام تجارتی SIEMENS مرجع عرضه 

کننده فنی و مهندسی انرژی کویر پایا

, Control panel, electric: نام التین 

model SCADA, voltage 24 V ,

size 800x800x2000 mm, brand 

S IEMENS , distributor ENERGY 

KAVIR  PAYA TECHNICAL & 

ENGINEERING  CO.

SCADA: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 ESDتابلو کنترل الکتریکی مدل : نام محصول 

 نام 800x800x2000 mm سایز V 24ولتاژ 

 مرجع عرضه کننده فنی SIEMENSتجارتی 

و مهندسی انرژی کویر پایا

, Control panel, electric: نام التین 

model ESD, voltage 24 V, size 

800x800x2000 mm, brand S IEMENS ,

distributor ENERGY  KAVIR 

PAYA TECHNICAL & 

ENGINEERING  CO.

 Emergency Shut: شرح محصول 

Down

: -شرح کارشناس 

تهران، بلوار آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان 

، طبقه اول24کودک، کوچه کمان، پالک 

021-

88647637-

88647319

8877732409111382036
info@energ

ykavir.com

www.energ

ykavir.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

356
Rahe Sabze 

Chehelsotoun
10260470830411173993885

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 Magicاسکنر اشعه شعله مدل : نام محصول 

Scanner نام تجارتی آرسکو مرجع عرضه 

کننده سخت افزاری و نرم افزاری راه سبز 

چهلستون

, Flame scanner, flame: نام التین 

model Magic Scanner, brand 

RSCO, distributor RAHE  SABZE 

CHEHELSOTOON HARDWARE  AND 

SOFTWARE

دستگاه اسکنر شعله از جمله : شرح محصول 

تجهیزات مهم در سیستم احتراق تعبیه شده در 

است که از  (بویلرها)های بخار  تولیدکننده

اطالعاتی . کنند های فسیلی استفاده می سوخت

دهد یکی از مهمترین  که این تجهیز به دست می

ها برای سیستم مدیریت و کنترل مشعل  ورودی

های بخار به آن مجهز  است که تولیدکننده

ی اصلی اسکنر شعله  در واقع، وظیفه. هستند

های بخار  نظارت بر فرآیند احتراق در تولید کننده

. است

از جمله موارد کاربرد دستگاه اسکنر شعله عبارتند 

ی  ی یک مشعل از شعله تمیز دادن شعله: از

های حاصل   های مجاور و تمیز دادن شعله مشعل

های فسیلی متفاوت در یک  از سوختن سوخت

. مشعل

 از دو Magic Scannerسیستم فلیم اسکنر 

شهرک علمی و - اصفهان:نشانی دفتر مرکزی 

ساختمان - میدان صنعت- تحقیقاتی اصفهان

شرکت سخت افزاری - 502پالک -تیام پارسی

و نرم افزاری راه سبز چهلستون

8415683259: کد پستی

03133932085

 : فکس | 

02189783411

0218978341109132067489
info@r-s-

co.com

www.r-s-

co.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

357

pumpmanufact

uringindustr

ies

10200148850411165997864

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ گریز از مرکز مدل : نام محصول 

CPK125-315 نام تجارتی نوید سهند مرجع 

عرضه کننده صنایع پمپ سازی نوید سهند

, Pump, centrifugal: نام التین 

model CPK125-315, brand NAVID 

SAHAND, distributor NAVID 

SAHAND PUMP  INDUSTRY

پمپ گریز از مرکز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

پمپ گریز از مرکز مدل : نام محصول 

CPK80-400 نام تجارتی نوید سهند مرجع 

عرضه کننده صنایع پمپ سازی نوید سهند

, Pump, centrifugal: نام التین 

model CPK80-400, brand NAVID 

SAHAND, distributor NAVID 

SAHAND PUMP  INDUSTRY

پمپ گریز از مرکز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

پمپ گریز از مرکز مدل : نام محصول 

CPK65-160 نام تجارتی نوید سهند مرجع 

عرضه کننده صنایع پمپ سازی نوید سهند

, Pump, centrifugal: نام التین 

model CPK65-160, brand NAVID 

SAHAND, distributor NAVID 

SAHAND PUMP  INDUSTRY

تهران، بلوار میرداماد، بین خیابان نفت جنوبی و 

، برج آرین، طبقه 228شمس تبریزی، پالک 

15چهارم شرقی، واحد 

22258285-709121138889
info@navid

sahand.com

www.navid

sahand.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

358
YEKTA TAHVE  

ARVAND
10101614314411318463913

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ایرواشر ها: شرح محصول 

8 و رده 6دردو نوع رده 

متر مکعب  -300000 تا 3000از ظرفیت 

درساعت 

 3000000با کوره هوای گرم تا ظرفیت 

کیلوکالری برساعت

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

هواساز: شرح محصول 

 متر مکعب در 000/300 تا 3000از ظرفیت 

.ساعت 

ساخت انواع هواسازهای 

Hyegenicبیمارستانی

       

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

 اتوبان تهران قم شهرک صنعتی 36کیلومتر 

 TKشمس آباد فاز توسعه بلوار آزادی بلوک 

101قطعه 

510413045104131909121236048

arvand@arv

andcorp.co

m

www.arvan

dcorp.com
1397/09/01

359
FALIZAN 

TASFYEH
10861432473411117969851

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 185ماده تعلیق شکن مایع بشکه : نام محصول 

kg نام تجارتی OSD 5605 مرجع عرضه 

کننده فالیزان تصفیه کاربرد صنعت نفت

, Emulsion breaker: نام التین 

liquid, drum, 185 kg, brand OSD 

5605 ,distributor FALIZAN 

TASFYEH CO., usage oil 

industry

دمولسیفایر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

ضد رسوب جاذب اکسیژن دیگ : نام محصول 

 OS 8001 نام تجارتی Kg 200بخار بشکه 

مرجع عرضه کننده فالیزان تصفیه

 Anti sediment, oxygen: نام التین 

absorbent, boiler, drum, 200 

Kg, brand OS  8001, distributor 

FALIZAN TASFYEH CO.

جاذب اکسیژن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

ضد رسوب جاذب اکسیژن دیگ : نام محصول 

 OS 8002 نام تجارتی Kg 200بخار بشکه 

مرجع عرضه کننده فالیزان تصفیه

 Anti sediment, oxygen: نام التین 

absorbent, boiler, drum, 200 

Kg, brand OS  8002, distributor 

بلوار میرداماد- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  -

10پالک  - (اطلسی)خیابان آقازاده فرد    - 

11واحد 

 الی 8

22266035 -

021

a.hosseini

@tasfyeh.i

r

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

360Paysaz10100998565
4113-3167-

8836

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

Desalter: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Heater: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Steel Structure: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

Heat E xchanger

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

برج: شرح محصول 

Tower, Column. Stripper

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار: شرح محصول 

تهران ـ خیابان سپهبد قرنی ـ خیابان شاداب 

6 ـ طبقه 7غربی ـ پالک 

021-

88905921-

88901723-

88937459-

88938381

09121096413
info@paysa

z .com

www.paysa

z .com
1397/09/01

361
Kiana Petro 

Energy
10102495640411154847169

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

(دیگ بخار)بویلر : نام محصول 

: -نام التین 

بویلر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

مخازن تحت فشار: نام محصول 

: -نام التین 

مخازن تحت فشار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

هوازدا: نام محصول 

: -نام التین 

هوازدا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

oil removal: نام محصول 

: -نام التین 

پکیج حذف روغن از آب کندانس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

سیستم آب افشان: نام محصول 

: -نام التین 

سیستم پخش آب: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

مبدل حرارتی بدون پوسته: نام محصول 

: -نام التین 

 Shell&tube Heat: شرح محصول 

E xchanger

: -شرح کارشناس 

info@kiana

co.net
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

362

dayheem 

electric 

industry

10320700195411491587689

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

جعبه تقسیم آلومینیومی ضد : شرح محصول 

انفجار

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

جانکشن باکس استنلس استیل : شرح محصول 

ضد انفجار

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

اکچواتور ضد انفجار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

کنترل استیشن ضد انفجار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

جعبه تقسیم ضد انفجار استنلس : شرح محصول 

استیل

: -شرح کارشناس 

اتوبان شهید محالتی خ: نشانی دفتر مرکزی  |  

 شاه آبادی جنوبی خ میر هاشمی ک فاطمیه

جاده خاوران بعد از: نشانی کارخانه  | 15پ  

 خاورشهر جاده قاسم آباد تهرانچی بعد از کانال

کد پستی | 402آب خ امام خمینی شرقی پ  : 

1776963633

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02136677693

 تلفن | 

 : کارخانه

02136677693

 : فکس | 

02143857491

0214385749109128545434
info@dayhe

em.net

www.dayhe

em.ir - 

www.dayhe

em.net

1397/09/01

363
Delta Gas  

Mobin Group
10320272786411378814988

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 DTMکنتور گاز توربینی مدل : نام محصول 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده گروه دلتا 

گاز مبین

, Gas meter, turbine: نام التین 

model DTM, UNKNOWN BRAND ,

distributor DELTA GAS  MOBIN 

GROUP  CO.

کنتور توربینی گاز جهت اندازه : شرح محصول 

گیری فلوی حجمی گاز، کاربردی در ایستگاه 

های اندازه گیری گاز

 06 تا 02کنتور توربینی از سایز : شرح کارشناس 

.اینچ مورد تایید است

60
7پاسداران، نگارستان : نشانی دفتر مرکزی  | ، 

1664646851: کد پستی  | 75پالک 
021228883150212286235409121973625

sh@delta-

gas .com   

info@delta

-gas .com

www.delta

-gas .com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

364bastiran10101302395411136778684

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بست لوله پلیت دار با خزینه سایز : نام محصول 

125 mm مدل BS-22 مرجع عرضه کننده 

بستیران

 Clamp, countersunk: نام التین 

with plate pipe, size 125 mm ,

model BS -22, distributor 

BASTIRAN

بست لوله پلیت دار با خزینه : شرح محصول 

جهت لوله های برق 

 اینچ8 الی 1/2قابل تولید از سایز 

: -شرح کارشناس 

 63-60بست کابل برق سایز : نام محصول 

mm مدل BS-15مرجع عرضه کننده بستیران 

, Clamp, electric cable: نام التین 

size 60-63 mm, model BS -15 ,

distributor BASTIRAN

بست چنگالی به همراه ریل: شرح محصول 

جهت کابل های فشار قوی قابل ساخت از سایز 

 میلیمتر220 الی 18

: -شرح کارشناس 

 in 8بست لوله قورباغه ای سایز : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده بستیرانBS-11مدل 

 Clamp, frog pipe, size 8: نام التین 

in, model BS -11, distributor 

BASTIRAN

بعد از - خیابان سهروردی شمالی- تهران

 - 8پالک - کوچه نیکوقدم - چهارراه هویزه

6واحد - طبقه اول

02188745305

-

02188511531

-

02188753276

09121219500
bastiranb@

yahoo.com

www.basti

ran.com
1397/09/01

365

gas  souzan 

industrial 

and 

manufacturin

g co

10260027652411174178964

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول  : Manufacturerسازنده 

: -نام التین 

منیفولد پنج راهه مخصوص : شرح محصول 

نصب بر روی فیلتر و اسکرابر جهت نصب گیج 

اختالف فشار 

 -14 الی7  - 5 الی 1ردیفهای : شرح کارشناس 

 60 الی54 --  47 الی 30 - 27 - 25 الی 17 

.مورد تایید است

: -نام محصول 

: -نام التین 

رگوالتورهای گاز ازنوع صنعتی : شرح محصول 

قابل کاربرد در ایستگاه های تقلیل فشار در دو 

مدل با شات آف و بدون شات آف در سایزهای 

 اینچ در این مجموعه تولید میگردد 4 و 3 و2 و1

با توجه به تنوع فشار روردی این رگوالتورها در . 

 600و300و150کالس بندی 

 -14 الی7  - 5 الی 1ردیفهای : شرح کارشناس 

 60 الی54 --  47 الی 30 - 27 - 25 الی 17 

.مورد تایید است

: -نام محصول 

: -نام التین 

رگوالتورهای تقلیل فشار گاز : شرح محصول 

جهت کاهش فشار  (اکسیال)بصورت هم محور 

 که در 60PSI الی 1000PSIگاز از فشارهای 

اینچ در شرکت 16و12و10و8و6و4و3و2سایزهای 

60,40,75,76

منطقه صنعتی - نجف آباد : نشانی کارخانه 

 )پشت پلیس راه خیابان بعد از پلیس راه 

85135-335صندوق پستی  (گازسوزان 

424990614249900509131333681
office@gas

-souzan.com

www.gasso

uzan.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

366

amayesh 

lvazem 

khrobaye 

asia

10320664658411455384153

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید وطراحی تابلو برقی : شرح محصول 

ضدانفجار

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

گلند کابل آرموردارضد انفجار ، : شرح محصول 

گلند کابل بدون آرمور ضد انفجار

: -شرح کارشناس 

بلوار کریمخان زند خیابان حافظ کوچه -تهران

2 واحد 11هورچهر پالک 
0218603679209369280558

alka_group

@yahoo.com

www.alkas

tore.com
1397/09/01

367
Deylaman 

F ilter CO
10101657197411114381167

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

المنت فیلتر کارتریجی : شرح محصول 

گاز )مخصوص : المنت فیلتر : شرح کارشناس 

مورد تایید است (سپراتور- خشک 

- کوچه آزادگان - خیابان قائم مقام - تهران 

1586734611: کد پستی  - 20پالک 
021887155280218870551009124591526

info@deyla

manfilter.

com

www.deyla

manfilte

r.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

368
Hilavis  

Arina
10103764975411364913169

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

65
روبروی خیابان - خیابان دکتر فاطمی - تهران 

13واحد  - 4طبقه  - 241پالک - حجاب 

021-

88980225

021-

88961948
09124110430

moazeni@hi

lavis .com

hilavis .i

r
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

369
Tajhiz 

Energy Bamin
10320791961411431845318

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

T.B.S - 250.60.20000 scmhایستگاه 

تقلیل فشار

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 150فیلتر گاز خشک کالس : شرح محصول 

 اینچ6پوند با ورودی و خروجی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 300فیلتر گاز خشک کالس : شرح محصول 

 اینچ6پوند با ورودی و خروجی 

: -شرح کارشناس 

 CGSایستگاه تقلیل فشار گاز : نام محصول 

FLAT مرجع 100000-250-1000 مدل 

سازنده تجهیز انرژی بامین مرجع عرضه کننده 

تجهیز انرژی بامین

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, CGS  FLAT , model 1000-

250-100000 ,producer TAJHIZ 

ENERGY  BAMIN, distributor 

TAJHIZ ENERGY  BAMIN

40

- بزرگراه حکیم-تهران: آدرس قانونی شرکت

ضلع -حد فاصل اشرفی اصفهانی و ستاری

303واحد- 3ط- 19پ- کوچه مریم-شمالی

0214409421909123823486
info@bamin

co.com

www.bamin

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

370

Mashalkaveh 

IND MFG  Co 

Ltd

10100789972411314641397

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مشعل با سوخت گازی، : شرح محصول 

-گازوئیل-گازوئیل، گاز-گازوئیلی، مازوت، گاز

مازوت

 کیلوکالری بر ساعت الی 250000از ظرفیت  

 کیلو کالری بر ساعت12000000

: -شرح کارشناس 

13
هفت تیر بزرگراه مدرس روبروی  –تهران 

38زهره  پ

88307940-

88300361

88307375-

021
09121229032

mashalkave

h@yahoo.co

m

www.masha

lkaveh.co

m

1397/09/01

371
paidar 

foolad irik
10260639720411389876951

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن تحت فشار : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

برج های فرایندی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسکلت فلزی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن ذخیره ای : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار : شرح محصول 

Pressure Vessels در انواع 

Pressure Storage Vessels ,

61,43,65,10
- شهرک صنعتی سه راه مبارکه - اصفهان 

7پالک  - 2فاز - خیابان چهارم 
031523745800315237350809163116327

info@paida

rfoolad.ir

www.paida

rfoolad.i

r

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

372
Tehran 

S iminfar
10100028323110510

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Drop Wire- سیم دوبل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل ژله فیلد کانالی: شرح محصول 

C .F .C

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل کانالی: شرح محصول 

C .U.C

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل هوایی مهاردار: شرح محصول 

S .S .C

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

68
تهران پاسداران خ دولت بین دیباجی و قنات 

4 واحد 4 طبقه 1بن بست حافظ پالک 
021236800212257885709123867085

sales@simi

nfar.com

www.simin

far.com
1397/12/07

373Rasana Cable10101419470411119696936

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کابل انتقال برق از جنس مس : نام محصول 

حداکثر تا یک کیلوولت

: -نام التین 

کابل انتقال برق از جنس مس : شرح محصول 

حداکثر تا یک کیلوولت

: -شرح کارشناس 

----------

کابل کنترل: نام محصول 

: -نام التین 

کابل کنترل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

سیم و کابل برق افشان مسی : نام محصول 

 و بیشتر4نمره 

: -نام التین 

سیم و کابل برق افشان مسی : شرح محصول 

 و بیشتر4نمره 

: -شرح کارشناس 

----------

سیم و کابل برق افشان مسی از : نام محصول 

4 تا1نمره 

: -نام التین 

سیم و کابل برق افشان مسی از : شرح محصول 

4 تا 1نمره 

: -شرح کارشناس 

حد- خیابان مطهری: نشانی دفتر مرکزی  |  

خیابان-فاصل خیابان مدرس و خیابان مفتح  

1واحد - 10پالک - قابوسنامه

|   

02188315194

 : فکس | 

02188344255

02188344255
info@rasan

acable.com
1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

374

Gostar 

tarash omid 

bakhsh

14007261849411567378383

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپهای دورانی و گریز از مرکز: شرح محصول 

قطعات یدکی: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

توربینهای گازی: شرح محصول 

قطعات یدکی: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپهای دورانی و گریز از مرکز : شرح محصول 

آمریکایی

قطعات یدکی: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات توربینهای گازی: شرح محصول 

قطعات یدکی: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسورها ، پمپهای خالء: شرح محصول 

قطعات یدکی: شرح کارشناس 

32,20,33,23,3

4,05,30,24,31

,29,59,22

شهرک صنعتی - میدان چهار شیر - اهواز 

13واحد -  قطعه سازی 2فاز - شماره یک 
061344422270613444228309166145127

gto.co@yah

oo.com
1397/12/07

375
RAADAN NIROU 

ZAGROS
10103150259411114934534

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

, STRETCH DISC: شرح محصول 

HEAT  RES ISTANT

تعمیرات اساسی و بازسازی و : شرح کارشناس 

ارتقاء توربین

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

STRETCH DISC: شرح محصول 

تعمیرات اساسی و بازسازی و : شرح کارشناس 

ارتقاء توربین

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SCREW, SULZER S7: شرح محصول 

تعمیرات اساسی و بازسازی و : شرح کارشناس 

ارتقاء توربین

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

WASHER, SULZER S7: شرح محصول 

تعمیرات اساسی و بازسازی و : شرح کارشناس 

ارتقاء توربین

----------

تهران شیراز جنوبی پایین تر از اتوبان همت 

2 و 1 واحد 6کوچه یاس پالک 
8861766009123465787

info@raniz

a.com

www.raniz

a.com
1398/04/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

376

Iran Warom 

Group Anzali 

Free Zone

10861657674411368168141

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لیمیت سوئیچ ضد انفجار مدل : نام محصول 

BZX51 نام تجارتی WAROM مرجع عرضه 

کننده ایرانیان وارم گروه منطقه آزاد انزلی

 Limit switch, explosion: نام التین 

proof, model BZX51, brand 

WAROM, distributor IRANIAN 

VAROM GROOH MANTAGHE  AZAD 

ANZALI

BZX: شرح محصول 

سوئیچ وضعیتی 

: -شرح کارشناس 

----------

لیمیت سوئیچ ضد انفجار مدل : نام محصول 

BLK-63 نام تجارتی WAROM مرجع 

عرضه کننده ایرانیان وارم گروه منطقه آزاد انزلی

 Limit switch, explosion: نام التین 

proof, model BLK-63, brand 

WAROM, distributor IRANIAN 

VAROM GROOH MANTAGHE  AZAD 

ANZALI

BLK: شرح محصول 

سوئیچ موتور ضد انفجار 

: در دو سری 

1) E xd IIB  

  IECEx و ATEXدارای گواهی های 

منطقه -  جاده زیبا کنار 5کیلو متر - بندر انزلی 

2قطعه - فاز صنعت - آزاد انزلی 

01334438924

-

01334438985

-

01334437540

0133443892509121269681
waromir@wa

rom.com

www.warom

group.com
1397/12/07

377

shokoufa 

sanat pouya 

gr

10860552547411149687981

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخاذن - ساخت مخاذن ذخیره : شرح محصول 

تحت فشار

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازه های فلزی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

spark arrestor: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

62,37

: آدرس دفتر مرکزی و کارخانه شرکت

 بلوار آیت اهلل هاشمی 14کیلومتر - کرمان 

ابتدای کنار گذر غربی امام رضا - رفسنجانی 

(ع)

:آدرس دفتر تهران

خیابان - پایین تر از توانیر - ولیعصر - تهران 

10واحد  (9پ)ساختمان ناهید - احتشام 

02186083445

-

03432111950

02186083445

-

03432111951

09132546897
info@pouya

n-group.com

www.pouya

n-

group.com

1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

378

Hemmat 

Technology 

Development

10102655469411155841189

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Flange Facerفلنج فیسر : شرح محصول 

(دستگاه فیسینگ)

 از فلنج فیسر به جهت صاف کردن لبه فلنج ها  

.استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله بر صنعتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 630کوپلر الکتروفیوژن سایز : شرح محصول 

میلیمتر

قطعه پلی اتیلن جهت اتصال لوله های پلی اتیلن 

برای مصارف آبرسانی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 710کوپلر الکتروفیوژن سایز : شرح محصول 

میلیمتر

62
تهران، جاده قدیم قم، مهدی آباد، میدان عبدل 

4آباد، ابتدای طاووس رنگ، پالک 

021-

56542106-

10

0215654211309121242313
gfhemmat@g

mail.com

www.htd.i

r
1397/12/07

379
Hallal Shimi 

Shokohieh
10590015591411371367165

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 dodicor 3293ضد خوردگی : نام محصول 

 kg 170کاربرد تاسیسات نفت و گاز بشکه 

مرجع عرضه کننده حالل شیمی شکوهیه

 Anti corrosion, dodicor: نام التین 

3293 ,usage gas  and oil 

installation, drum, 170 kg ,

distributor HALLAL  SHIMI 

SHOKOHIYE

این محصول جهت جلوگیری از : شرح محصول 

پدیده خوردگی در تجهیزات و خطوط لوله انتقال 

.گاز به کار می رود

: -شرح کارشناس 

----------

ماده تعلیق شکن محلول در : نام محصول 

 kg 180 بشکه مقدار Dissolvan 4654نفت

مرجع عرضه کننده حالل شیمی شکوهیه

 Emulsion breaker, oil: نام التین 

soluble Dissolvan 4654, drum ,

quantity 180 kg, distributor 

HALLAL  SHIMI SHOKOHIYE

در مناطق بهره برداری و : شرح محصول 

نمکزدایی نفت بمنظور جداسازی آب از نفت 

.استفاده میگردد

: -شرح کارشناس 

----------

- خیابان گلفام- بلوار آفریقا- تهران- ایران

24واحد - ساختمان امیر- 60پالک 

021-

22035041|0

21-

22035042|0

21-

22021078|0

21-

22054988

0912-

1114632

info@halla

lshimi.com

www.halla

lshimi.co

m

1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

380

PETROFAM 

PAYA 

ENGINEERING  

AND 

MANUFACTURIN

G  

DEVELOPMENT

14006015117411517587869

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تجهیزات و بسته های : شرح محصول 

 , LPG Recovery ، MEGفرآیندی شامل 

TEG  , F iltration , Injection , , 

سولفورزدایی و موارد مشروح مندرج در کاتالوگ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تفکیک گر نفت و آب و مواد : شرح محصول 

دیگر

: -شرح کارشناس 

----------

پلالک - عالمه جنوبی -سعادت آباد- تهران

1 واحد 17
8859157509122090179

info@petro

fam.ir

www.petro

fam.ir
1397/12/07

381
SANAT  KARAN 

BERMY
101020056774111171116678

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

قرقره شیلنگ آتش نشانی سایز : نام محصول 

60 m مدل H.O.B -220 فاقد نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده صنعت کاران برمی

, Hose pully, firefighting: نام التین 

size 60 m, model H.O.B  -220 ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

SANAT  KARAN BERMY

قرقره هوزریل مجهز به شیلنگ : شرح محصول 

 متری 60الستیکی 

: -شرح کارشناس 

----------

قرقره شیلنگ آتش نشانی سایز : نام محصول 

30 m مدل H.O.B -110 فاقد نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده صنعت کاران برمی

, Hose pully, firefighting: نام التین 

size 30 m, model H.O.B  -110 ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

SANAT  KARAN BERMY

قرقره هوزریل مجهز به شیلنگ :  شرح محصول 

 متری30الستیکی 

: -شرح کارشناس 

----------

مانیتور پرتابل آتش نشانی مدل : نام محصول 

M.O.N Portabel 900-3800 مرجع 

 (آفریقا)بلوار نلسون ماندال - تهران : دفتر تهران

 -6 واحد11 طبقه 216نرسیده به مدرس پالک 

1966944877 کدپستی 

-شهر صنعتی هشتگرد : دفتر مرکزی و کارخانه

کدپستی  -12 بن بست 11ورودی  - 2 فاز 

3361653947

021-

26212420
09121118147

info@bermy

co.com

www.bermy

co.com
1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

382zohal shimi10101381479411119598394

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

آلومینیوم ساب استات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کریستال قوطی % 99نقره نیترات : نام محصول 

1 kgمرجع عرضه کننده زحل شیمی 

 Silver nitrate, 99%: نام التین 

crystal, container, 1 kg ,

distributor ZOHAL  SHIMI

نیترات نقره با خلوص باال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کیسه % 99پتاسیم کلرید خلوص : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده kg 25 وزن PEدو جداره 

شرکت زحل شیمی

, Potassium chloride: نام التین 

purity 99%, PE  two layered 

bag, weight 25 kg ,

distributor ZOHAL  SHIMI Co.

پتاسیم کلراید با گرید خوراکی و : شرح محصول 

مجوز بهداشت

: -شرح کارشناس 

----------

%-99/5آمونیوم کلرید خلوص : نام محصول 

89

کوچه - خ بهار جنوبی - خ طالقانی- تهران 

شرکت  - 3واحد  - 3پالک - آصف وزیری 

زحل شیمی

021-

77524994     

021-

77533291

021-

77533291
09121011000

zohalshimi

@yahoo.com

www.zohal

shimi.com
1397/12/07

383sina cable10780009673411314893878

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کابل برق زمینی آرموردار : نام محصول 

NYRY 4 سطح مقطعx95 mm^2 جنس 

 m 500 قرقره PVCهادی مس جنس روکش 

مرجع سازنده کابل سینا مرجع عرضه کننده 

کابل سینا

 Cable, NYRY armored: نام التین 

ground electric, cross 

section area 4x95 mm 2̂ ,

conductor material copper ,

coating material PVC , reel ,

500 m, producer S ina Cable ,

distributor S ina Cable

کابل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کابل برق زمینی آرموردار : نام محصول 

N2XRY 4 سطح مقطعx95 mm^2 جنس 

 m 500 قرقره PVCهادی مس جنس روکش 

مرجع سازنده کابل سینا مرجع عرضه کننده 

کابل سینا

 Cable, N2XRY armored: نام التین 

ground electric, cross 

section area 4x95 mm 2̂ ,

conductor material copper ,

coating material PVC , reel ,

68
خیابان -میدان مادر-بلوارمرداماد-تهران

10پالک-5کوچه-سنجابی
222596532225964009121942463

f.ahmadiza

deh@sinaca

ble.com

www.sinac

able.com
1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

384
ISTA TAHKIM 

PART
10320866141411438111959

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فوق روان کننده بتن پلی : نام محصول 

 نام تجارتی kg 22کربوکسیالت مایع گالن 

ایزوتک مرجع عرضه کننده ایستا تحکیم پارت

 Concrete super: نام التین 

plasticizer, liquid poly 

carboxylate, gallon sized 

container, 22 kg, brand 

ISOTECH, distributor ISTA 

TAHKIM PART

این فوق روان کننده ی قادر : شرح محصول 

است آب اختالط را به میزان زیادی کاهش دهد 

و برای بتن های آماده، کارخانه های پیش 

 و بتن های توانمند در SCCساخته، بتن های 

.دماهای معتدل مناسب است

: -شرح کارشناس 

----------

 kg 20حباب ساز بتن مایع گالن : نام محصول 

نام تجارتی ایزوتک مرجع عرضه کننده ایستا 

تحکیم پارت

 Concrete bubble: نام التین 

generator, liquid, gallon 

sized container, 20 kg, brand 

ISOTECH, distributor ISTA 

TAHKIM PART

یک افزودنی حباب ساز است که : شرح محصول 

تهران اسالمشهر احمدآباد مستوفی حسن آباد 

خالصه خیابان احسانی راد بعد از بلوار فیلور 

شرکت ایستا تحکیم پارت

02165292980

-6
09122400806

info@isote

chpart.com

www.isote

chpart.ir
1397/12/07

385raadco1026025473411136985

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 25x60 سایز RWDداکت مدل : نام محصول 

cm جنس PVC 2 طول m مرجع سازنده رعد 

کشور سازنده ایران

 Duct, model RWD, size: نام التین 

25x60 cm, material PVC , length 

2 m, producer RAAD, made in 

IRAN

 سایز RWDداکت مدل : شرح محصول 

25x60 cm جنس PVC 2 طول m مرجع 

سازنده رعد کشور سازنده ایران

: -شرح کارشناس 

----------

 40x60 سایز RWDداکت مدل : نام محصول 

cm جنس PVC 2 طول m مرجع سازنده رعد 

کشور سازنده ایران

 Duct, model RWD, size: نام التین 

40x60 cm, material PVC , length 

2 m, producer RAAD, made in 

IRAN

 سایز RWDداکت مدل : شرح محصول 

40x60 cm جنس PVC 2 طول m مرجع 

سازنده رعد کشور سازنده ایران

: -شرح کارشناس 

----------

 60x80 سایز RWDداکت مدل : نام محصول 

 شرکت 20اصفهان بزرگراه آزادگان خیابان 

تولیدی رعد
031338020260313380201309131131019

info@raad-

co.com

www.raad-

co.com
1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

386

North 

Industrial 

Marine 

Coatings  Co

10760132104411337471753

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 20رنگ وینیل استر رویه حلب : نام محصول 

kg نام تجارتی شیمی لوکس مرجع عرضه 

کننده تعاونی تولیدی پوششهای صنعتی دریایی 

شمال

, Vinyl ester paint, cover: نام التین 

tin, 20 kg, brand SHIMI LUX ,

distributor NORTH 

INDUSTRIAL  MARINE  COATINGS

پوشش های وینیلی شیمی : شرح محصول 

لوکس یک جزئی و بصورت فیزیکی خشک می 

آن ها دارای مشخصاتی از قبیل مقاومت . شوند

شیمیایی خوب، مقاومت آب خوب و سریع 

.هستند... خشک و 

انواع  )موارد مشخص شده : شرح کارشناس 

مورد تایید است (رنگ صنعتی و ساختمانی 

آستری معمولی پلی اورتان حلب : نام محصول 

20 kg نام تجارتی شیمی لوکس مرجع عرضه 

کننده تعاونی تولیدی پوششهای صنعتی دریایی 

شمال

 Primer, regular: نام التین 

polyurethane, tin, 20 kg ,

brand SHIMI LUX , distributor 

NORTH INDUSTRIAL  MARINE 

COATINGS

پوشش های پلی یورتان شیمی : شرح محصول 

|   

01142433352

 : فکس | 

01142433359

0114243335909122277157

S .pourmadd

ah@shimilu

x .com

http://shi

milux .com
1397/09/01

387

Arman 

Turbine 

Sharif

14006047870411515143847

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تروت بوش روتور پمپ: شرح محصول 

کلیه محصوالت باید توسط : شرح کارشناس 

سازندگان مورد تایید در فهرست بلند وزارت نفت 

.ساخته شوند

: -نام محصول 

: -نام التین 

ویر رینگ پمپ: شرح محصول 

کلیه محصوالت باید توسط : شرح کارشناس 

سازندگان مورد تایید در فهرست بلند وزارت نفت 

.ساخته شوند

: -نام محصول 

: -نام التین 

کوپلینگ کمپرسور گازی : شرح محصول 

بورسیگ

کلیه محصوالت باید توسط : شرح کارشناس 

سازندگان مورد تایید در فهرست بلند وزارت نفت 

.ساخته شوند

: -نام محصول 

: -نام التین 

بفل کمپرسور: شرح محصول 

کلیه محصوالت باید توسط : شرح کارشناس 

سازندگان مورد تایید در فهرست بلند وزارت نفت 

.ساخته شوند

32,24,71,16,2

0

تهران، خیابان اسکندری شمالی، خیابان فرصت 

15، واحد 168شیرازی،پالک 
0216655419909128333952

www.armant

urbine.com

www.arman

turbine.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

388
nian battery 

khavaran
10380575646411384348356

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

باتری قابل شارژ سیلد اسید : نام محصول 

VRLA 12 ولتاژ V 200 شدت جریان Ah 

 نام تجارتی نیان باتری FT12-200مدل 

خاوران مرجع عرضه کننده نیان باتری خاوران

, Chargeable battery: نام التین 

sealed acid VRLA, voltage 12 

V, current 200 Ah, model FT12-

200 ,brand NIAN BATTERY 

KHAVARAN, distributor NIAN 

BATTERY  KHAVARAN CO.

باتری مخابراتی قابل شارژ سیلد : شرح محصول 

 200 شدت جریان V 12 ولتاژ VRLAاسید 

Ah مدل FT12-200 نام تجارتی نیان باتری 

خاوران مرجع عرضه کننده نیان باتری خاوران

: -شرح کارشناس 

باتری قابل شارژ سیلد اسید : نام محصول 

VRLA 12 ولتاژ V 150 شدت جریان Ah 

 نام تجارتی نیان باتری FT12-150مدل 

خاوران مرجع عرضه کننده نیان باتری خاوران

, Chargeable battery: نام التین 

sealed acid VRLA, voltage 12 

V, current 150 Ah, model FT12-

150 ,brand NIAN BATTERY 

KHAVARAN, distributor NIAN 

BATTERY  KHAVARAN CO.

 جاده مشهد فریمان شهرک صنعتی 45کیلومتر 

1 پالک 3کاویان فاز یک خیابان صنعت 
0513469357709151567049

info@nianb

attery.com

www.nianb

attery.co

m

1397/09/01

389
Rangsazan 

Gharb CO
10660047408

4111-3954-

9548

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آستری اپوکسی صنعتی رنگ : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده kg 200سفید بشکه فلزی 

رنگسازان غرب

 Primer, industrial: نام التین 

epoxy, color white, metal 

drum, 200 kg, distributor RANG 

SAZAN GHARB

رنگ اپوکسی یک بَسپار : شرح محصول 

ترموست یا گرماسخت است که از دو ماده 

شیمیایی مختلف با نام رزین و سخت کننده و یا 

. فعال ساز هاردنر تشکیل شده است

به طور کلی اپوکسی ها را به خاطر چسبندگی، 

مقاومت شیمیایی و گرمایی، خواص خوب و یا 

. حتی عالی مکانیکی می شناسند

: -شرح کارشناس 

 رنگ 283آستری آلکیدی کد : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده kg 4/5طوسی گالن 

رنگسازان غرب

, Primer, alkyd code 283: نام التین 

color gray, gallon sized 

container, 4.5 kg ,

distributor RANG  SAZAN 

GHARB

این نوع رنگ ها بر روی سطوح : شرح محصول 

گچی، سطوح سیمانی، سطوح فلزی، سطوح 

چهار راه - کرمانشاه : آدرس دفتر مرکزی

- خیابان چهل متری مطهری غربی - جوانشیر 

طبقه فوقانی رنگ و - ساختمان ملکشاهی 

کد - شرکت رنگسازان غرب - یراق رستمی 

 6713695897پستی 

اشرفی - تهران : آدرس دفتر شعبه تهران

پالک - نبش خیابان شهید مخبری - اصفهانی 

کد  - 2واحد  - Bورودی - ساختمان رز  - 12

1476694354پستی 

 جاده 7کیلومتر - کرمانشاه : آدرس کارخانه

شرکت - مقابل انبار مخابرات - سنندج 

08334644097تلفن - رنگسازان غرب 

0833723523309188314502

Rangsazang

harb4270@ya

hoo.com

www.Rangs

azanghar

b.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

390
Kamel Rang 

Shakiba
10100918330411388447843

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ مخصوص ورق فوالدی : شرح محصول 

(Coil Coating)

بر پایه مناسبترین نوع رزین پلی استر اشباع 

این نوع رنگ در کوره . فرموله گردیده است

به . پخت شده و فیلم یکنواختی تشکیل می دهد

واسطه

عدم وجود روغن در ترکیب رزین این محصول، 

فیلم آن از ثبات رنگ و پایداری براقیت مناسبی 

از دیگر ویژگیهای این رنگ به. برخوردار است

سختی ، پشت پوشی و براقیت باال می توان 

 coilاز این رنگ برای پوشش . اشاره کرد 

همچنین از خواص برجسته . استفاده می گردد

این محصول

می توان به مقاومت انعطاف پذیری و مقاومت 

.حاللی آن اشاره نمود

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

آستری پلی استر مالمین کوره : شرح محصول 

ای  

بر پایه مناسبترین نوع رزین پلی استر اشباع، 

این نوع رنگ در کوره . فرموله گردیده است 

پخت شده و فیلمی یکنواخت تشکیل می دهد و 

- شهرک صنعتی عباس آباد :آدرس کارخانه

727پالک - خیابان افرا

نرسیده -اشرفی اصفهانی: آدرس دفتر مرکزی

 جنوبی1507واحد- برج نگین رضا- به مرزداران

0213642479209121898826
jafarzaei@

yahoo.com

www.shaki

bapaint.c

om

1397/09/01

391

Zaeim 

E lectronic 

Industries  

Co

10100092484411111578976

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ریپیتر مخابراتی دیجیتال فرکانس : نام محصول 

88-2700 MHz مدل ZFROS نام تجارتی 

زعیم مرجع سازنده صنایع الکترونیک زعیم 

کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده صنایع 

الکترونیک زعیم

 Repeater, digital: نام التین 

telecommunication ,

frequency 88-2700 MHz , model 

ZFROS , brand ZAE IM, producer 

ZAE IM E LECTRONIC 

INDUSTRIE S  CO. LTD, made in 

IRAN, distributor ZAE IM 

E LECTRONIC  INDUSTRIE S  LTD

تکرارکننده رادیو بر فیبر زعیم با : شرح محصول 

 System)  ZFORS (Zaeimنام تجاری

Fiber Optic Repeater به منظور 

-88پوشش رادیویی در محدوده فرکانسی 

2700MHz با کاربرد پوشش سیگنال های انواع 

، Tetraاستانداردهای ارتباطی مانند 

Tetrapol، GSM900، GSM1800، 3G و 

LTEطراحی و ساخته شده است   .

در این نوع تکرارکننده، برقراری ارتباط کاربر در 

 ، سیستمی متشکل از BTSنقاط کور ارتباطی با 

 است که بوسیله FRU و FMUدو زیرسیستم 

حداکثر . یک کابل نوری با هم ارتباط دارند

71

خیابان شمس -خیابان برزیل-میدان ونک

ساختمان -نبش کوچه سوم-(نیلو)الهیجانی

طبقه دوم- زعیم8شماره 

021887701910218877355109124433448
ppm@zaeim.

co.ir

www.zaeim

.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

392oramangharb10861700496411141543493

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 6 فشار قوی طول UPVCلوله : نام محصول 

m 125 قطر بیرونی mm 16/1 وزن kg نام 

تجارتی اورامان مرجع سازنده اورامان غرب

 Pipe, UPVC, high: نام التین 

pressure, Length 6 m, # 125 mm ,

Weight 16.1 kg, Brand name 

ORAMAN, Manufacturing 

reference ORAMAN GHARB

 6 فشار قوی طول UPVCلوله : شرح محصول 

m 125 قطر بیرونی mm 16/1 وزن kg نام 

تجارتی اورامان مرجع سازنده اورامان غرب

: -شرح کارشناس 

 نیمه فشار قوی UPVCلوله : نام محصول 

 kg 33 وزن mm 200 قطر بیرونی m 6طول 

نام تجارتی اورامان مرجع سازنده اورامان غرب

 Pipe, UPVC, medium: نام التین 

pressure, Length 6 m, # 200 mm ,

Weight 33 kg, Brand name 

ORAMAN, Manufacturing 

reference ORAMAN GHARB

 نیمه فشار قوی UPVCلوله : شرح محصول 

 kg 33 وزن mm 200 قطر بیرونی m 6طول 

نام تجارتی اورامان مرجع سازنده اورامان غرب

: -شرح کارشناس 

 m 6 عادی طول UPVCلوله : نام محصول 

74,76

کوی -پایین تر از میدان ولیعصر: دفتر تهران 

-5طبقه -مجتمع اداری تجاری ولیعصر-فیروزه

75واحد 

-بلوارمصطفی امامی-کرمانشاه: دفتر کرمانشاه 

- اداری3بلوک -مجتمع اداری تجاری غدیر

3واحد 

کیلومتر یک جاده -روانسر-کرمانشاه: کارخانه 

کارخانه لوله و اتصاالت اورامان غرب-خراجیان

02188940306

,8 - 

08338228647

,8 - 

08346522004

02188945926 

 - 

08338228648 

 - 

08346522004

09122768830 

 , 

09188316283

yvatandoos

t@gmail.co

m, 

info@orama

ngharb.com 

, 

somayehvat

andoost@ya

hoo.com

www.orama

ngharb.co

m

1397/09/01

393

"kavir  

polyethylene  

  yazd co"

10861141240411355819165

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 160 قطر 100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

mm 12/5 فشار bar 11/8 ضخامت mm 

طول متری کاربرد گازرسانی مرجع عرضه کننده 

یزد پلی اتیلن کویر

, Pipe, polyethylene 100: نام التین 

diameter 160 mm, pressure 12.5 

bar, thickness  11.8 mm, length 

metric, usage gas  supply ,

distributor YAZD POLY 

ETILENE  KAVIR

لوله های گاز رسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 110 قطر 100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

mm 12/5 فشار bar 8/1 ضخامت mm 

طول متری کاربرد گازرسانی مرجع عرضه کننده 

یزد پلی اتیلن کویر

, Pipe, polyethylene 100: نام التین 

diameter 110 mm, pressure 12.5 

bar, thickness  8.1 mm, length 

metric, usage gas  supply ,

distributor YAZD POLY 

ETILENE  KAVIR

لوله های گاز رسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 160 قطر 100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

شهرک - کرمان - جاده یزد20کیلومتر . یزد

پالک . خیابان شبنم. بلوار یاس. صنعتی مهریز 

129

0353255346509133564639
info@yazdp

e.com

www.yazdp

e.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

394Gaz Ab Shir10181504010411489788643

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 5wey Manifold: شرح محصول 

Valves

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Male Con: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Union: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Check Valve 1/2 s.s: شرح محصول 

3000-6000

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Union Tee: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

75,76

- بلوار ابن سینا - شهرک صنعتی عباس آباد 

خیابان - خیابان فاخته غربی - بلوار سعدی 

2207شانزدهم            پالک 

021364281830213642817209124383576
Info@gazab

shir.com
1397/09/01

395

Internationa

l Process  

Steel

10861658130411357374599

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن اتمسفریک فشار پایین : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 ولیعصر 3خرمشهر منطقه آزاد اروند یارد 

تاسیسات دریایی ایران

06153509320

-2
09133149782

jazayeri@i

pscompany.

com

www.ipsco

mpany.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

396
Machine Rood 

Pars  Arak
14006191494411518658686

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Non-metallic: شرح محصول 

pumps , ideal choice for 

corrosive, abrasive and 

erosive fluids  and 

available in

several configurations  to 

fit in to your process:

Type K  Horizontal pump type K

Type KZ Horizontal self-

priming pump type KZ

Type KV Vertical sump pump

Type KVV Vertical pump for 

dry and wet pit installation

Maximum Capacity: Up to 200 

m3/h

Maximum Head: Up to 60 m

Material Design: • PVDF W34 ,

Glass  reinforced epoxy 

resin Y10

Pump S ize: Discharge sizes 

from DN 32 to DN 150

: -شرح کارشناس 

تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار، نبش نامدار 

1، واحد4دوم، پالک
0214423964509123684158

mahdi@rpgr

oup.nl

www.mrpac

o.ir
1397/09/01

397Tajhiz ab jam10102319280411335443613

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه جداسازی آشغالگیر دستی : نام محصول 

تصفیه آب و فاضالب مدل 

MSCREENTAJ جنس بدنه فلزی نام 

 مرجع عرضه کننده SCREEN TAJتجارتی 

تجهیز آب جم

, Separating machine: نام التین 

manual screening purifier 

water and sewage, model 

MSCREENTAJ , body material 

metal, brand SCREEN TAJ ,

distributor TAJHIZ AB  J AM

سیستم های آشغالگیری جزو : شرح محصول 

اولین عملیات فیزیکی مقدماتی در صنعت تصفیه 

آب و فاضالب دسته بندی می گردند زیرا در 

دستگاههایی که بدین منظور ساخته می شوند، 

معموالً از عوامل و نیروهای فیزیکی بمنظور 

حذف مواد زاید درشت در فاضالب ورودی 

استفاده می گردد

: -شرح کارشناس 

 diffuserدستگاه هواده عمقی : نام محصول 

 جنس بدنه پالستیکی و غشا ACDTAJمدل 

 کاربرد هوادهی مخازن EPDMالستیکی 

 AC TAJتصفیه آب و فاضالب نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده تجهیز آب جم

, Aerator, diffuser deep: نام التین 

خیابان عالمه - بلوار دریا- سعادت اباد- تهران

4واحد - 4پالک -  شرقی26خیابان - جنوبی

021-

88681326|8

8584299|88

584300

021-

89772870
09121768481

info@taj-

co.org

www.taj-

co.org
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

398Q Fusion10100020039411355379433

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کوپلر الکتروفیوژن جنس پلی : نام محصول 

 نام تجارتی mm 160اتیلنی سایز 

QFUSIONمرجع عرضه کننده قطران اتصال 

, Coupler, electrofusion: نام التین 

material polyethylene, size 

160 mm, brand QFUSION ,

distributor QATRAN ETTESAL

اتصال کوپلر الکتروفیوژن سایز : شرح محصول 

 میلیمتر به 160 میلیمتر جهت دو لوله سایز 160

یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد

تمام اقالم به جزء اتصاالت با : شرح کارشناس 

. مورد تایید است50 -75سایز 

کوپلر الکتروفیوژن جنس پلی : نام محصول 

 نام تجارتی mm 125اتیلنی سایز 

QFUSIONمرجع عرضه کننده قطران اتصال 

, Coupler, electrofusion: نام التین 

material polyethylene, size 

125 mm, brand QFUSION ,

distributor QATRAN ETTESAL

اتصال کوپلر الکتروفیوژن سایز : شرح محصول 

 میلیمتر به 125 میلیمتر جهت دو لوله سایز 125

یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد

تمام اقالم به جزء اتصاالت با : شرح کارشناس 

. مورد تایید است50 -75سایز 

کوپلر الکتروفیوژن جنس پلی : نام محصول 

تهران بلوار کشاورز خیابان جمالزاده شمالی 

50خیابان صدوقی شرقی پالک 
0216612377009122370191

info@qatra

nettesal.c

om

www.qatra

nettesal.

com

1397/09/01

399

Pars  Alborz 

Pooshesh 

CHimical 

Industries

10103195494411136788774

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 20تینر معمولی دبه پالستیکی : نام محصول 

Lit مرجع عرضه کننده صنایع شیمیایی پارس 

البرز پوشش

, Thinner, regular: نام التین 

plastic jar, 20 Lit ,

distributor INDUSTRIAL 

CHEMICAL  PARS  ALBORZ 

POOSHESH

T-4300تینر معمولی  : شرح محصول 

Paint Thinner

:کاربرد

و یا مخلوطی از حالل های  (مایع)حالل

شیمیایی فراری هستند که برای رقیق کردن 

انتخاب بر خی از .رنگ ها به کارگرفته می شوند 

رنگ حال لها در ساخت تینر لزوما به نوع رنگ 

بستگی تام دارد زیرا انتخاب این نوع از حالل ها 

در بهبود خواص رنگ نیز تاثیر به  سزایی 

تینر همچنین در خواص کاربردی .دارند

رنگ،زمان خشک شدن الیه رنگ نیز تاثیر به 

.سزایی دارند

تینری که با مصرف کمتر ،ویسکوزیته رنگ را 

بیشتر کاهش  می دهد و رنگ را رقیق تر 

وروانتر می کند از قدرت حاللیت بیشتری 

برخورار است وبا توجه به اینکه سرعت تبخیر 

رنگ با زمان خشک شدن رنگ هماهنگ باشد 

شهرک اکباتان بلوار شهید نفیسی - تهران

روبروی دبیرستان عموئیان محتمع تجاری 

301 واحد 3اداری آریو  اکباتان طبقه 

44690810-

44690848-

44691923-

44660245-

44630129

09123039216

alborzpoos

hesh@yahoo

.com

www.albor

zpooshes

h.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

400

Faratech 

Chemical 

Process  

Design 

Company

10260411073411176414458

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کولر هوایی مبدل حرارتی مدل : نام محصول 

FORCED-INDUCED DRAFT نام 

تجارتی فراتک مرجع عرضه کننده طراحی فرآیند 

های شیمیایی فراتک

 Air cooler, heat: نام التین 

exchanger, model FORCED-

INDUCED DRAFT , brand 

FARATECH, distributor 

TARAHIE  FARAIANDHAYE 

SHIMIAIY  FARATEK

: شرح محصول 

    این نوع مبدل ها به منظور کاهش دمای 

جریانهای گرم با استفاده از هوای خنک کننده 

در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فوالد استفاده 

مبدل های هوایی در این شرکت در انواع . میشود

Forced draft (سیستم فن دمنده)  و

Induced draft  (سیستم فن مکنده)  و

 API 661، ASMEمطابق استانداردهای 

SEC VIII Div. 1 و  TEMA ساخته 

تیوب ها معموالً از جنس کربن استیل و . میشود

 و یا Extrudeیا مسی و فینها به صورت 

Spiralبا توجه به .  از جنس آلومینیوم میباشد

شرایط فرآیندی ، این شرکت توانمندی ساخت 

 Plug، Removableانواع هدرهای 

Cover Plate Header ،

اصفهان، شهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 

40چهلم، پالک 
0313380490209131115346

info@farat

echco.ir

www.farat

echco.ir
1397/09/01

401COULISSE10861812446411165894678

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

:محصوالت شرکت کولیس: شرح محصول 

انواع گیربکس های هلیکال، حلزونی و سیاره ای

انواع چرخ دنده های ساده، هلیکال، مخروطی، 

حلزونی، شفت های دندانه دار

انواع چرخ زنجیرهای تک ردیفه و چنمد ریفه

انواع کوپلینگ های صفحه ای ، دنده ای ، 

زنجیری

انواع قطعات صنعتی

تولید قطعات یدکی کلیه گیربکسها و موتورها 

اعم از چرخ دنده و شفت

:مواد اولیه مورد استفاده در محصوالت

انواع فوالدهای آلیاژی

انواع چدن

انواع عناصر آلومینومی ، فسفر و برنز

انواع مواد پلیمری و فیبرهای استخوانی

مهندسی معکوس بر اساس استانداردهای روز دنیا

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

:محصوالت شرکت کولیس: شرح محصول 

انواع گیربکس های هلیکال، حلزونی و سیاره ای

نرسیده به سه راهی - جاده سنتو - تبریز 

  - (1شماره  )کوی صنعتی تبریز -فرودگاه 

5194638311کد پستی - شرکت کولیس 

0413286272709122191119
info@couli

sseco.com

www.couli

sseco.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

402
KHERAD SANAT  

IRANIAN
10860121319411368165936

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فورانگیردورانی استفاده شده در : شرح محصول 

 -(UBD)تکنیک حفاری زیر فشار تعادل مخزن 

برای اولین بار در ایران توسط شرکت خرد 

صنعت ایرانیان ساخته شد و در اختیار شرکت 

.ملی    حفاری ایران قرار گرفت

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 در سایزهای choke bean: شرح محصول 

 chokeاستفاده شده در  - 128/64 تا 8/64

valve 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Ball & Seatمجموعه های :  شرح محصول 

کاربرد فراوانی در صنایع نفت و گاز دارند و 

معموالً برای قطع و وصل جریان استفاده می 

.شوند

 این مجموعه به دلیل شرایط کاری خاص و نیاز 

به آب بند کردن در فشار باال ، از حساسیت 

به همین دلیل بحث . باالیی برخودار می باشد

پوشش در این مجموعه ها اهمیت دو چندان پیدا 

می کند و نیاز است بوسیله پوشش های 

فاز سوم - شهرک صنعتی شماره یک - اهواز 

16واحد 

061-

34432127

061-

34432127
09161113995

Kherad_San

at@yahoo.c

om

1397/09/01

403
"INDUSTRIE S   

SUPPORT   CO"
10101381975411145678578

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق حفاظت و کنترل ایستاده : نام محصول 

 درجه A 6 شدت جریان V 110مدل ثابت ولتاژ 

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه IP 42حفاظت 

کننده پشتیبانی صنایع

 Electric panel, standing: نام التین 

protection and control ,

model fixed, voltage 110 V ,

current 6 A, protection 

degree IP  42, UNKNOWN BRAND ,

distributor INDUSTRIE S 

SUPPORT

تابلو برق حفاظت و کنترل : شرح محصول 

 6 شدت جریان V 110ایستاده مدل ثابت ولتاژ 

A 

: -شرح کارشناس 

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده و : نام محصول 

 شدت جریان V 400دیواری مدل ثابت ولتاژ 

650-6500 A درجه حفاظت IP 42 فاقد نام 

تجارتی مرجع عرضه کننده پشتیبانی صنایع

 Electric panel, low: نام التین 

voltage standing and wall ,

model fixed, voltage 400 V ,

current 650-6500 A ,

protection degree IP  42 ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

تهران خیابان شیخ بهایی شمالی باالتر از میدان 

19 واحد 2شیخ بهایی کوچه مسعود پالک 
021886159100218861591109127117446

kazemgeram

i@yahoo.co

m

www.p-s-

co.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

404
Moomsazan 

Herba
10862008437411383467779

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عایق موم پرایمر ضد خوردگی : نام محصول 

 حلب PY95تک جزیی بر پایه بیتومن حالل کد 

20 Lit نام تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده موم سازان حرباء

 Insulator, primer wax: نام التین 

anti corrosion one 

component bitumen solvent 

based, code PY95, tin, 20 Lit ,

brand UNKNOWN BRAND ,

distributor MOOMSAZAN HERBA

 ایندی یک نوع موم PY95: شرح محصول 

اجرا  (حتی زنگ زده)است که روی کلیه فلزات 

می شود وپس از مومیایی کردن برای همیشه 

سطوح زیرین خود را در مقابل تمامی عوامل 

.خورنده محافظت می کند

نیازی به زیر سازی و سند بالست ندارد، بعد از 

اجرا امکان جوشکاری میسر است ، سطح پوشش 

.آن دو برابر کلیه ضدزنگ ها می باشد

: -شرح کارشناس 

عایق موم پرایمر تک جزیی بر : نام محصول 

پایه بیتومن حالل مخصوص مخازن آب 

 نام تجارتی Lit 20 حلب PW75آشامیدنی کد 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده موم سازان 

حرباء

 Insulator, primer wax: نام التین 

86

شهرصنعتی - شهرستان کرج- استان البرز

خیابان ترنم - 1خیابان ترانه - 4فاز - اشتهارد

3188116376کدپستی  - 4136Aپالک - 2

02633530418

-

02633512295

0263351229509121652770
info@herba

co.com

www.herba

co.com
1397/09/01

405

novin 

parsian 

pazhand homa

10380562877411399967695

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ اسکرو صنایع نفت و گاز و : نام محصول 

 40 حداکثر فشار کاری P4Mپتروشیمی مدل 

bar 65000 حداکثر دبی Lit\min فاقد نام 

تجارتی مرجع عرضه کننده نوین پارسیان پاژند 

هما

 Pump, screw oil and: نام التین 

gas  and petrochemical 

industry, model P4M, maximum 

operating pressure 40 bar ,

maximum flow rate 65000 

Lit\min, UNKNOWN BRAND ,

distributor NOVIN PARS IYAN 

PAZHAND HOMA CO

 از سری پمپ P4MPپمپ : شرح محصول 

های جابجایی مثبت خود مکش بوده  که برای 

فشارهای متوسط و انتقال انواع سیال  خورنده یا 

غیر خورنده، ساینده یا غیر ساینده و همچنین 

. سیال های چند فازی مناسب میباشند

: -شرح کارشناس 

پمپ اسکرو صنایع نفت و گاز و : نام محصول 

 16 حداکثر فشار کاری P4Lپتروشیمی مدل 

bar 83000 حداکثر دبی Lit\min فاقد نام 

تجارتی مرجع عرضه کننده نوین پارسیان پاژند 

هما

 Pump, screw oil and: نام التین 

پارک -  جاده مشهد قوچان12کیلومتر - مشهد

نبش خیابان - علم و فن آوری خراسان رضوی

شرکت نوین پارسیان- گل سرخ

0513542543009158958878

info@novin

parsian-

apec.com

www.novin

parsian-

apec.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

406

kalhor 

tejarat 

bakhtar

10103558646411365495771

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

spring: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

BOLT: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

DISCHARGE VALVE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 damper plate: شرح محصول 

second stage

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

spring: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DISCHARGE VALVE: شرح محصول 

SEAT  ASSY

- بلوار بهار شمالی - متری زرند 45- تهران

:  کد پستی438 پالک 8مجتمع گلستان بلوک 

1374693598

6613576809125093572

kalhor.tej

arat@yahoo

.com

www.kalho

r.co
1397/09/01

407
VALA POLYMER  

NOVIN
10103110704411317464184

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 110 سایز PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

mm 12 طول m فشار SDR 13/6 نام 

تجارتی واال پلیمر نوین مرجع عرضه کننده 

صنایع تولیدی واال پلیمر نوین

, Pipe, polyethylene: نام التین 

PE 100, size 110 mm, length 12 m ,

pressure SDR  13.6, brand VALA 

POLYMER  NOVIN, distributor 

VALA POLYMER  NOVIN CO.

 سایز PE100لوله پلی اتیلن : شرح محصول 

110 mm متر 12 طول SDR13/6

: -شرح کارشناس 

 90 سایز PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

mm 50 طول m فشار SDR 13/6 نام 

تجارتی واال پلیمر نوین مرجع عرضه کننده 

صنایع تولیدی واال پلیمر نوین

, Pipe, polyethylene: نام التین 

PE 100, size 90 mm, length 50 m ,

pressure SDR  13.6, brand VALA 

POLYMER  NOVIN, distributor 

VALA POLYMER  NOVIN CO.

 90 سایز PE100لوله پلی اتیلن : شرح محصول 

mm متر 50 طول SDR13/6

: -شرح کارشناس 

 90 سایز PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

74

تهران خیابان شریعتی باالتر از :دفتر مرکزی

 4 طبقه 60میرداماد خیابان منظرنژاد پالک 

12واحد 

تهران جاده خاوران شهرک صنعتی : کارخانه 

 4 کوی 57عباس آباد بلوار ابن سینا خیابان 

1272 پالک 4/2کوچه 

021228514160212285135309121500508
info@valap

olymer.com

www.valap

olymer.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

408

mohandesin 

resanesh 

energy novin

10102253953411347699389

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق پروسس ایستاده رنگ : نام محصول 

 پالت چوبی با بسته نایلونی حباب دار 7032رال 

نام تجارتی رسان

, Electric panel, process: نام التین 

standing, Ral 7032, wooden 

pallet with bubble nylon 

pack, Brand name RASAN

: شرح محصول 

این سیستم عمل مونیتورینگ و کنترل اتوماتیک 

در قسمتهای مختلف خطوط تولید واحدهای 

صنعتی را با استفاده از کنترلرهای کامپیوتری 

PC_Based و با PLCانجام می دهد .

:ویژگی های سیستم

نمایش گرافیکی وضعیت خط تولید و مقادیر 

لحظه ای سیگنالهای مختلف توسط نرم افزار 

سیستم و تابلوی میمیک دیاگرام

کنترل اتوماتیک و یا دستی اجزای مختلف 

سیستم

اعالم هشدارهای اتفاق افتاده در سیستم

- بلوار آیت اله کاشانی - فلکه دوم صادقیه 

11واحد  - 1پالک - خیابان نیرو 

021-

44002535
09123193814

manager@ra

san-eng.com

www.rasan

-eng.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

409
kimia tarabe 

pars
10101683051411339719714

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

RING-O: شرح محصول 

گسکت های الستیکی در مقاطع مختلف تولید 

-oمی شوند که یکی از پرکاربردترین آنها 

ring ها می باشند که بصورت مدار بسته و  

این نوع ار نشت بندها  . متری تولید می گردد 

صنایع  –در کلیه محیط های آبی و آبگرم 

- نفت - صنایع گاز –صنایع شیمیایی - بهداشتی

استفاده می ... شیرها و  - ماشین آالت وپمپ ها

شوند با توجه به شرایط محیطی جنس های پر 

-NR-NBRکاربرد این نوع نشت بندها 

HNBR-VITON-EPDM-S ILICON-

SBR –CSM- CR or NEOPRENE  

که متناسب با شرایط محیطی انتخاب و تولید 

.می گردد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

RING-O: شرح محصول 

گسکت های الستیکی در مقاطع مختلف تولید 

-oمی شوند که یکی از پرکاربردترین آنها 

ring ها می باشند که بصورت مدار بسته و  

- خیابان بهار شیراز- میدان هفت تیر- تهران

15 واحد 4طبقه -ساختمان امین - 183پالک 

021-

33285273
09123859514

manager@ki

miatarbepa

rs .com

www.kimia

tarabepa

rs .com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

410

Azarbaijan 

Welding 

E lectrodes  

co

10220070892411158887391

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 چند منظوره ،قابل 7016الکترود : شرح محصول 

برای .استفاده در صنعت ،مونتاژکاری وتعمیرات

جوشکاری در .فلزات غیر آلیاژی یا کم آلیاژی

.تمام حاالت بغیراز سرازیر می باشد

: -شرح کارشناس 

 3/2الکترود جوشکاری قطر : نام محصول 

mm مدل E6013 کارتن اکترود جوش 

آذربایجان

, Welding electrod: نام التین 

Diameter 3.2 mm, Model E 6013 ,

carton, E LECTRUD JOUSH 

AZARBAIJAN

 همه کاره با 6013الکترود : شرح محصول 

کاربرد وسیع در صنایع ماشین سازی وکشتی 

قابلیت جوشکاری در تمام حاالت شامل .سازی

حالت سرازیر جداشدن  خودبه خودی سرباره 

،پاشش کم و سهولت در برقراری مجدد قوس 

.جوشکاری از ویژگی های این الکترود است

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 G-7010 و P1-7010الکترود : شرح محصول 

با روکش سلولزیجهت جوشکاری سرازیرخطوط 

64
ارومیه جاده شهید کالنتری جاده طالتپه 

مترپایین تر از ایرانگاز300

02188554743

-

04432723283

0443272338209141415596
azarjoosh@

yahoo.com

www.azarj

oosh-

co.com

1397/09/01

411
hoortash 

toos
10380404632411191687559

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه هات تپینگ خطوط لوله : نام محصول 

 نام تجارتی HTP 67نفت و گاز مدل 

HOORTASH مرجع عرضه کننده هورتاش 

توس

, Hot tapping machine: نام التین 

oil and gas  pipelines , model 

HTP  67, brand HOORTASH ,

distributor HOORTASH TOOS

دستگاه هات تپینگ مدل : شرح محصول 

htp67

جهت انشعاب گیری گرم از خطوط لوله نفت گاز 

یا فراورده های نفتی بدون نیاز به قطع چریان 

سیال در شرایط مستعد انفجار مورد استفاده قرار 

بر خالف نمونه های خارجی جرکت .می گیرد

.پیشروی مستقل از چرخ اسپیمدل می باشد

در حالت های سرعتی یا کند و دستی و اتومات 

.قابل استفاده می باشد

: -شرح کارشناس 

دستگاه هات تپینگ خطوط لوله : نام محصول 

 نام تجارتی HTP 28نفت و گاز مدل 

HOORTASH مرجع عرضه کننده هورتاش 

توس

, Hot tapping machine: نام التین 

oil and gas  pipelines , model 

صنعت - مشهد شهرک صنعتی فناوریهای برتر 

136واحد  - 2

ساختمان -پارک علم و فناوری خراسان -مشهد

324 و 323واحد -دانش بنیان

051-

32400740
0513240074109155140760

hoortash_e

ng@yahoo.c

om

www.hoort

ash-

eng.com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

412
faraz ayegh 

zarrin
14006190056411517714895

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 30عایق فنوفلت با دانسیته : نام محصول 

kg\m^3 جنس پشم سنگ سایز 

1000x10000 mm 50 ضخامت mm نوع 

بسته بندی بسته شرینک مرجع عرضه کننده 

فراز عایق زرین

 Insulator, phonofelt: نام التین 

with 30 kg\m 3̂ density ,

material rockwool, size 

1000x10000 mm, thickness  50 mm ,

packing type shrink pack ,

distributor FARAZ AYEGH 

ZARRIN

عایق لحافی شامل الیاف رزین  : شرح محصول 

خورده پشم سنگ و پخت شده در کوره، که 

روی فویل آلومینیومی و یا کاغذ کرافت چسبانده 

این محصول جهت عایق کاری سقف . می شود

.سوله های به کار می رود

: -شرح کارشناس 

 2عایق ایزو پایپ پشم سنگ سایز : نام محصول 

in 50 ضخامت mm بسته شرینک مرجع 

عرضه کننده فراز عایق زرین

, Insulator, Iso pipe: نام التین 

rockwool, size 2 in ,

thickness  50 mm, shrink pack ,

distributor FARAZ AYEGH 

 –شهرستان نجف آباد  –استان اصفهان 

بلوار امیر  – نجف آباد 2شهرک صنعتی شماره 

-کبیر

 – 17فرعی  –خیابان رازی -  میدان کارگر

8585165531:کد پستی - 23پالک 

031426952300314269523109132308486

info@zarri

ninsulatio

n.com

www.zarri

ninsulat

ion.com

1397/09/01

413

Petro niroo 

sanat farnam 

kavosh

14006678698411534198739

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان، ژورنال، بخش خروجی : شرح محصول 

 4BL-5واحد تولید توان توربین بخار 

MITSUBISHI، MITSUBISHIژاپن ،

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بیرینگ، کامل کف گرد و : شرح محصول 

، 311ژورنال، پمپ سانتریفیوژ 

SUNDSTRANDفاقد کشور ،

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان، ژورنال، پمپ : شرح محصول 

، انگلستانSPPسانتریفیوژ، 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان، ژورنال، شفت واحد تولید : شرح محصول 

 SA730، DRESSERتوان توربین بخار 

RANDانگلستان ،

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

بلوار پژوهش - شهرک صنعتی بزرگ - شیراز 

257خیابان - جنوبی 
0713774232809173142103

petroniros

anat@gmail

.com

www.petro

bearing.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

414
FOULAD SANAT  

E LCON
14004806322411488494371

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله های فوالدی برق یا همان : شرح محصول 

کاندوییت ها مجاری هستند برای انتقال سیم و 

کابل ها که به جهت حفاظت از آنها استفاده می 

شوند که متریال آنها اصوال از ورق های فوالدی 

و یا از آلومینیوم می باشد که طی انجام مراحلی 

 متری 6 متری و یا 3 متری، 2به لوله های 

تبدیل شده که دو سر آنها دارای رزوه می باشد و 

 و متریک تولید PGدر سایز های مختلف اینچ، 

می شوند و با پوشش های مختلف گالوانیزه 

سرد، گالوانیزه گرم و یا رنگ شده قابل ارایه 

کوپلینگ : هستند و دارای تمامی اتصاالت شامل

، زانویی، هد بوشینگ، انواع تبدیل ها، (بوشن)

می باشند... الک نات، کاندولیت و

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سینی کابل جزو سیستم های : شرح محصول 

محافظ کابل می باشد که متریال مورد استفاده 

آن ورق فوالدی، ورق گالوانیزه و استیل می 

 100 سانتیمتر تا 5باشد و از عرض های 

 20 سانتیمتر الی 4سانتیمتر در ارتفاع های 

 متری در 6  و 3 و 2سانتیمتر و با طول 

 میلیمتر 3 میلیمتر الی 0.7ضخامتهای مختلف از 

70

 –خیابان سمیه  –تهران : آدرس دفتر مرکزی

 واحد 4طبقه - ساختمان سعید –نبش موسوی 

51

انتهای - جاده ساوه- تهران: آدرس کارخانه

 –خیابان چیچکلو - خیابان آیت اهلل کاشانی

- 2پالک - مجتمع حدید- خیابان نیروساز

56827193

33951556-

33939714
3393971409124444688

INFO@BOXIR

AN.COM

http://www

.Boxiran.

com-

http://www

.elconco.

com

1397/09/01

415

SANAYE  

GOSTARESH 

KHADAMATE  

IMEN FARAZ 

KHAZAR

10320628634411411731811

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 in 2/5مانیتور آتش نشانی سایز : نام محصول 

 مرجع IF-23A/IF-26A/IF-23WJمدل 

سازنده صنایع گسترش خدمات ایمن فراز خزر 

مرجع عرضه کننده صنایع گسترش خدمات ایمن 

فراز خزر

, Monitor, firefighting: نام التین 

size 2.5 in, model IF-23A/IF-

26A/IF-23WJ , producer IMEN 

FARAZ KHAZAR  INDUSTRIAL 

PROMOTION SERVICES ,

distributor IMEN FARAZ 

KHAZAR  INDUSTRIAL 

PROMOTION SERVICES

 2/5مانیتور آتش نشانی سایز : شرح محصول 

in مدل IF-23A/IF-26A/IF-23WJ

: -شرح کارشناس 

براکت کپسول آتش نشانی مدل : نام محصول 

IF-S مرجع سازنده صنایع گسترش خدمات 

ایمن فراز خزر مرجع عرضه کننده صنایع 

گسترش خدمات ایمن فراز خزر

 Bracket, capsule: نام التین 

firefighting, model IF-S ,

producer IMEN FARAZ KHAZAR 

INDUSTRIAL  PROMOTION 

SERVICES , distributor IMEN 

96
- نبش کوچه بهار - بهبودی- ستارخان- تهران

طبقه اول- 22پالک 
66506493

9124129767,

9124371563

INFO@IMENF

ARAZ.COM

WWW.IMENF

ARAZ.COM
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

416
E lectro Raad 

Golestan
10700111120411184376648

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق بانک خازنی فشار : نام محصول 

 KA 25متوسط کاربرد صنعتی شدت جریان 

 الکترو رعد 100x220 cm ابعاد KV 20ولتاژ 

گلستان مرجع عرضه کننده الکترو رعد گلستان 

C.B MVمدل 

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage capacitor bank ,

usage industrial, current 25 

KA, voltage 20 KV, dimensions 

100x220 cm, E LECTRO RAAD E 

GOLESTAN, distributor 

E LECTRO RAAD E  GOLESTAN ,

model C .B  MV

تابلو برق بانک خازنی فشار : شرح محصول 

 KA 25متوسط کاربرد صنعتی شدت جریان 

KV 20ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

تابلو برق ایستاده کشویی فشار : نام محصول 

 KA 2/5متوسط کاربرد صنعتی شدت جریان 

 الکترو رعد 100x260 cm ابعاد KV 24ولتاژ 

گلستان مرجع عرضه کننده الکترو رعد گلستان 

UNI SAFEمدل 

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage sliding standing ,

usage industrial, current 2.5 

استان گلستان ، شهرستان گنبد کاووس ، 

25شهرک صنعتی آقچلی ، قطعه شماره 
017333133930173331339409112749614

info@elect

roraad.com

www.elect

roraad.co

m

1397/09/01

417Vira Safi14005748680411498983583

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کیسه راندمان 6فیلتر کیسه ای با : نام محصول 

 900 ارتفاع 595X595 mm ابعاد 80-85%

mm مدل F7 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه 

کننده ویرا صافی

, Filter, bag with 6 bags: نام التین 

efficiency 80-85% ,

dimensions  595X595 mm, height 

900 mm, model F7, UNKNOWN 

BRAND, distributor VIRA SAFI

 12 کیسه تا 6فیلتر کیسه ای : شرح محصول 

در ابعاد  ( F7 )% 85-80کیسه با راندمان 

  یا تزریقیABSمختلف با قاب 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 12 کیسه تا 3فیلتر کیسه ای از : شرح محصول 

% 60-65کیسه در ابعاد مختلف با راندمان 

(M6)  با قابABSیا تزریقی با مدیای اروپایی  

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر رول ماتیک امرگالس  با : شرح محصول 

 متر در 2 و 1در عرض  ( G3)% 30راندمان

طولهای مختلف

: -شرح کارشناس 

62

خیابان عالمه طباطبایی -سعادت اباد-تهران

-14پالک-کوچه حق طلب شرقی-جنوبی

6زنگ

021886935130218869351309122304094
info@viraf

ilt.com

virafilt.

com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

418
Seal Sanat 

Raga
10102387028411155387644

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گریس آب بندی و روانکاری : نام محصول 

 کارتن HT-500-Sشیرآالت صنعت نفت و گاز 

 نام تجارتی راگا مرجع kg 0/110 عددی 60

سازنده سیل صنعت رگا مرجع عرضه کننده سیل 

صنعت رگا

 Grease, valve: نام التین 

lubricating and sealing, gas 

and oil industry, HT-500-S , 60 

pieces  in a carton, 0.110 kg ,

brand RAGA, producer SEAL 

SANAT  RAGA, distributor SEAL 

SANAT  RAGA

گریس های آببندی و روانکاری : شرح محصول 

 صنایع BALL,PLUG,GATEشیرآالت 

نفت و گاز و پتروشیمی از نوع گیاهی دربسته 

 کیلویی و انواع استیک4/5بندی هی سطل 

گریس  )3-2-1ردیف های : شرح کارشناس 

مورد تایید است (پمپ 

: -نام محصول 

: -نام التین 

از  (دوپ)گریس عملیات حفاری : شرح محصول 

RAGA DRILLCOPPERنوع پودر مس 

گریس  )3-2-1ردیف های : شرح کارشناس 

مورد تایید است (پمپ 

: -نام محصول 

میدان هروی خ: نشانی دفتر مرکزی  |  

 وفامنش خ مکران شمالی نبش کوچه گل

45کیلومتر : نشانی کارخانه  | 4 واحد 1پالک   

 اتوبان تهران قم شهرک صنعتی شمس آباد

کد | 26 پالک 14بلوار بوستان انتهای گلبن   

1668745511: پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

22977124 | 

 : تلفن کارخانه

56230055 | 

 : فکس

22977125

2297712509121077805
sealsanat@

yahoo.co.uk

WWW.SEALS

ANAT .COM
1397/09/01

419
Sepid Name 

Zagros
10340074167411339811651

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

درپوش لوله الکترو فیوژن پلی : نام محصول 

 مرجع SNZ نام تجارتی mm 225اتیلنی سایز 

عرضه کننده سپید نام زاگرس

, Pipe cap, electrofusion: نام التین 

polyethylene, size 225 mm ,

brand SNZ, distributor SEPID 

NAME  ZAGROS

225کپ وکوپلر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

درپوش لوله الکترو فیوژن پلی : نام محصول 

 مرجع SNZ نام تجارتی mm 200اتیلنی سایز 

عرضه کننده سپید نام زاگرس

, Pipe cap, electrofusion: نام التین 

polyethylene, size 200 mm ,

brand SNZ, distributor SEPID 

NAME  ZAGROS

200کپ وکوپلر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

درپوش لوله الکترو فیوژن پلی : نام محصول 

 مرجع SNZ نام تجارتی mm 75اتیلنی سایز 

عرضه کننده سپید نام زاگرس

, Pipe cap, electrofusion: نام التین 

polyethylene, size 75 mm ,

brand SNZ, distributor SEPID 

NAME  ZAGROS

76,75,74

-شهرستان سامان-چهارمحال و بختیاری

-فرعی ششم-2فاز-شهرک صنعتی سامان

3پالک 

038-

33520710-

13

038-

33520711
09133016765

gholami@za

gros_ fitti

ng.com

info@zag

ros-

fitting.c

om

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

420Panatin pars1010400369541136161968

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

راهبند های ستونی با کاربرد های شهری و ضد 

BOLLARDتروریستی و ضد انتحاری 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

راهبند های مسدود کننده - 1: شرح محصول 

جاه ای مدل کفی  در مدل های عمیق ،نیمه 

عمیق و روسطحی ضد تروریستی و ضد انتحاری 

 ROAD BLOCKER 

راهبند های ستونی با کاربرد های شهری و - 2

BOLLARDضد تروریستی و ضد انتحاری 

: -شرح کارشناس 

تهران خیابان استاد نجات الهی جنوبی : شرکت

6 واحد1کوچه ایلورچی پالک 
888046468893359009121039590

PANATINPAR

S@GMAIL .CO

M

WWW.PANAT

INPARS .CO

M

1397/09/01

421
Wira Tehran 

Services
101020846153967 3666 4111

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

توربین های بخار و قطعات : شرح محصول 

مربوطه

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ های گریز از مرکز و : شرح محصول 

قطعات مربوطه

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسورهای گریز از مرکز و : شرح محصول 

قطعات مربوطه

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

های گازی و قطعات توربین: شرح محصول 

مربوطه

: -شرح کارشناس 

 CF8Mپروانه کامل فوالدی : نام محصول 

 پمپ گریز از مرکز مرجع 75x385 mmسایز 

عرضه کننده خدمات ویرا تهران

 Impeller, complete: نام التین 

steel CF8M size 75x385 mm ,

16,33,22,20,3

0

تهران، خیابان شهید : نشانی دفتر مرکزی 

 283پالک  (بین آفریقا و ولیعصر)دستگردی 

6طبقه دوم واحد 

قزوین، شهرک -اتوبان کرج: نشانی کارخانه

10خ نسترن  - 2صنعتی هشتگرد، فاز 

02644213211 

 - 

02644213212 

 - 

02644224034 

 - 

02644224033

02644213211 

 - 

02644213212 

 - 

02644221034 

 - 

02644221033

09126027096
info@wirat

ehran.com

www.wirat

ehran.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

422

Godakhtar 

Industries  

development 

and 

Renovation 

Group

10102628584411145391476

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- : نام محصول"

- : نام التین

10سایز  -(بال ولو)شیرتوپی : شرح محصول   

600کالس -اینچ 

- : شرح کارشناس

شیر توپی گیربکسی جنس فوالد: نام محصول   

A350 LF2  8سایز  in نوع اتصال فلنجی 

  مرجع عرضه کننده صنایع600کالس فشار 

شیرآالت گاز گداختار

 ,Ball valve, gear box : نام التین

material steel A350 LF2, size 

8 in, connection type 

flanged, pressure class  600, 

distributor GODAKHTAR  GAS  

VALVES  INDUSTRIE S

  اینچ8سایز  -(بال ولو)شیرتوپی : شرح محصول 

- 600کالس 

- : شرح کارشناس

شیر توپی گیربکسی جنس فوالد: نام محصول   

A350 LF2  8سایز  in نوع اتصال فلنجی 

  مرجع عرضه کننده صنایع300کالس فشار 

شیرآالت گاز گداختار

 ,Ball valve, gear box : نام التین

material steel A350 LF2, size 

8 in, connection type 

75
- باالتر از میرداماد- بلوار نلسون ماندال- تهران

واحد یک- 2شماره - خیابان سرو
021817999990218179555509121344875

info@godak

htar.co.ir

www.godak

htar.co.i

r

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

423ACECR14001906001411319974667

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بازوی بارگیری دریایی تخلیه و : نام محصول

 16-6بارگیری سوخت از کشتی به ساحل سایز 

in مدل Marine Loading Arm مرجع 

سازنده جهاد دانشگاهی کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده جهاد دانشگاهی

, Loading arm: نام التین محصول

marine fuel unloading and 

loading from ship to beach ,

size 6-16 in, model Marine 

Loading Arm, producer 

IRANIAN ACADEMIC  CENTER  FOR 

EDUCATION , CULTURE  &amp; 

RESEARCH, made in IRAN ,

distributor IRANIAN 

ACADEMIC  CENTER  FOR 

EDUCATION , CULTURE  &amp; 

RESEARCH

این تجهیز جهت بارگیری نفت : شرح محصول 

از نفت کش به ساحل و یا برعکس مورد استفاده 

قرار میگیرد

: -شرح کارشناس 

----------

دکل حفاری چاه نفت و گاز و آب : نام محصول

 JDEVS نام تجارتی HP 3000-1000مدل 

 کشور سازنده ایران ACECRمرجع سازنده 

11,01,3,65,43

,90,62,40
1270تهران خیابان انقالب اسالمی پالک 

021-

66409980

marketing@

acecr.ac.ir

www.acecr

.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

424
Iran Barite 

Falat
10101352043411314918784

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

% 99کلسیم کربنات پودر خلوص : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده Ton 1کیسه جامبوبگ 

باریت فالت ایران

, Calcium carbonate: نام التین 

powder, purity 99%, jumbo bag ,

1 Ton, distributor BARIT 

FALAT  IRAN

 تن واقعی15000مقدار : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

-45سنگ نمک حفاری دانه بندی : نام محصول 

150 µm 1 کیسه جامبوبگ Ton مرجع 

عرضه کننده باریت فالت ایران

, Rock salt, drilling: نام التین 

granulation 45-150 µm, jumbo 

bag, 1 Ton, distributor BARIT 

FALAT  IRAN

 تن10000: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

-45هماتیت حفاری دانه بندی : نام محصول 

150 µm 25 پاکت kg مرجع عرضه کننده 

باریت فالت ایران

, Hematite, drilling: نام التین 

granulation 45-150 µm, packet ,

25 kg, distributor BARIT 

FALAT  IRAN

تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان شهید 

52میرزایی زینالی شرقی پالک 
021884380640218119221409123789481

info@iranb

aritegroup

.com

1397/09/01

425Toos  vemm tec10380478564411343689131

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فلومتر توربینی گاز: نام محصول 

Gas Turbine Meter: نام التین 

 الی 2کنتور توربینی گاز سایز : شرح محصول 

و  #300، #150 اینچ در کالس های کاری 12

600#

: -شرح کارشناس 

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینچ 2ترموول فلنجی سایز : شرح محصول 

با  #600و  #300، #150کالس های کاری 

 میلیمتر300طول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 1 * 1/2ترموول رزوه ای : شرح محصول 

NPT 300-200-100-150 با طول های 

PSI 6000میلیمتر فشار 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 1/2 * 1/2ترموول رزوه ای : شرح محصول 

NPT 300-200-100-150 با طول های 

40,4
تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، خیابان 

26سیندخت شمالی، پالک 

021-

66437851

021-

66437852
09128216761

info@toosv

emmtec.com

www.toosv

emmtec.co

m

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

426

ofogh 

tahavol 

sepahan

10860406385411356553488

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تعمیر و تست انواع شیر آالت : شرح محصول 

صنعتی 

: -شرح کارشناس 

--------------------

رگوالتور فشار گاز صنعتی مدل : نام محصول 

OTS-DN-XXXAF نام تجارتی AFV 

مرجع عرضه کننده افق تحول سپاهان

, Pressure regulator: نام التین 

industrial gas , model OTS-

DN-XXXAF , brand AFV ,

distributor OFOGH TAHAVOL 

SEPAHAN

جریان  –تنظیم کننده فشار گاز : شرح محصول 

در کالس های  "12تا  "2محوری ، از سایز 

150 ،300 ،600

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

رگوالتور فشار گاز صنعتی مدل : نام محصول 

OTS-DN-XXXAF نام تجارتی AFV 

مرجع عرضه کننده افق تحول سپاهان

, Pressure regulator: نام التین 

industrial gas , model OTS-

75,40,60,43
پالک - خیابان امام غربی- نجف آباد- اصفهان

909
031424415170314244151709133316024

otsco2015@g

mail.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

427

sanaye 

shohadaye 

hadid

14003524967411333631436

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

-21آویز لوله جداری غیر اتومات : شرح محصول 

3/8-13 در 1/4

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-13آویز لوله جداری  اتومات : شرح محصول 

9-5/8 در 5/8

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

7 در 11آویز لوله جداری اتومات : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماسوره سر لوله جداری  : شرح محصول 

در تمامی سایزها و  (کیسینگ هد هوزینگ)

فشارهای کاری مختلف در دو نوع اتصال قسمت 

تحتانی جوشی و رزوه دار

: -شرح کارشناس 

----------

09
خ -  جاده مخصوص کرج 11کیلومتر - تهران 

(36)سپاه اسالم 

44905671-6 

, 44904158

44903316 , 

44905677
44905671-6

sales@hltd

.ir
1399/07/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

428

Blue Ocean 

Nano Paint 

and Coatings  

Co

14004953479411491591559

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پوشش ضد خوردگی نانو سازه : نام محصول 

 نام تجارتی kg 30های فلزی و گالوانیزه حلب 

گالواسیلور مرجع عرضه کننده نانو رنگ ها و 

پوشش های اقیانوس آبی

 Corrosion resistant: نام التین 

coating, nano, steel and 

galvanized structures , tin ,

30 kg, brand GALVAS ILVER ,

distributor BLUE  OCEAN NANO 

PAINT  AND COATINGS

گالواسیلور یک سیستم پوششی :  شرح محصول 

نوین تک جزئی غنی از روی جهت 

های صنعتی بر پایه ¬گالوانیزاسیون سرد سازه

نانو کامپوزیت است که پوشش گالوانیزه سرد 

این پوشش به عنوان پرایمر برای . شود نامیده می

های رنگی مختلف با خواص ضد  سیستم

تواند به ¬خوردگی عالی طراحی شده و می

عنوان یک پوشش تک الیه برای رنگ آمیزی 

سطوح فوالد، آلومینیوم و حتی گالوانیزه در برابر 

شرایط جوی و خورنده شدید مورد استفاده قرار 

. گیرد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

86

تهران، حسن آباد فشافویه، شهرک صنعتی 

شمس آباد، بلوار بهارستان، بلوار نارنجستان، 

5،پالک 12گلبرگ 

021562368890215623689009120923671
info@nanop

aintco.com

www.nanop

aintco.co

m

1399/07/23

429ParsIsotope10320753454411414856644

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سطح سنج - سیستم چگالی سنج : شرح محصول 

هسته ای مناسب برای اندازه گیری چگالی و 

وسطح مواد داخل لوله یا مخزن در محیطهای 

هیدروکربنی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چشمه های رادیوایزوتوپ صنعتی : شرح محصول 

 192- و ایریدیوم137-و سزیم60-شامل کبالت

مختص استفاده در سیستمای سطح سنج چگالی 

سنج هسته ای 

: -شرح کارشناس 

----------

60,59
بلوار - خیابان شیخ بهایی جنوبی - تهران

88شماره -  غربی23کوچه - آزادگان 
021883538470218833702409123714819

m.alizadeh

@parsisoto

pe.com

www.parsi

sotope-

industri

al.com

1399/07/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

430

IDEA 

MECHANIC  

HIRBOD

10420356676411447347189

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

، مجرا بند in 2\1 5شیر، سایز : شرح محصول 

، HALLIBURTONقابل بازیابی سریع 

HALLIBURTONایاالت متحده آمریکا ،

 ابزار آالت سیمان کاری و آویزه های جداری

valve of 5 1/2 Inch

 spare part of HALLIBURTON Co

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

، پمپ رفت و in 7الینر، قطر : شرح محصول 

، ایاالت متحده F-1600، EMSCOبرگشتی 

آمریکا

LINER  of pump and other 

spare parts

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع  استافین باکس های:   شرح محصول 

 (STUFFING BOX)  پمپ های رفت و

برگشتی

: -شرح کارشناس 

05,29,31,33,5

8,01,60,03,07

,09,11,17,20,

22,24,26,36,4

2,49,69,75,76

,02,85,34,63,

66,67

- 1فاز -  غربی17خیابان - کیانپارس - اهواز

3واحد - 7پالک 
061355227980613554173009163154115

info@idea-

mechanic .c

om

1399/07/23

431

Prang Sanat 

Padiz 

Engineering 

And 

Thecnical Co.

10780147296411394579884

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رینگ سایشی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

رینگ روغن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

رینگ سایشی پمپ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پرانه پمپ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پولی فن هوایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

پره فن هوایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

07,23,42,24

به (ع)میدان امام حسین: نشانی دفتر مرکزی  |  

 سمت میدان فراهان بعد از پل عابر پیاده جنب

3817183551: دکل مخابراتی   کد پستی 

08634652690  

  

08632263151

08632263152
pspco90@gm

ail.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

432
narmineh 

baft
10101855525411119667869

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

محافظ تشک و پد تشک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

لحاف پنبه دوزی شده : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع پتو اکرلیک و پلی استر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع بالش با الیاف خارجی و : شرح محصول 

بالش پر

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تشک خوشخواب طبی : شرح محصول 

وفنری

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

کتان %100انواع ملحفه تترون و : شرح محصول 

تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه 

20 واحد 5 طبقه 13نهم پالک 

02188503772

-88504212-

88504680-

88713973

0218850468009121901475

narminebaf

t@yahoo.co

m

1397/09/01

433
SAAB  Steel 

Development
10102136152411341743589

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

مخزن تحت فشار: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

مبدل حرارتی: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

کوره های صنعتی: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

لوله و پروفیل آهنی فوالدی: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

مخزن تحت فشار: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

58,61,36,43,4

1,74

 –خیابان مالصدرا  –میدان ونک  –تهران 

65پالک 
021886123000218861232109122548874

H.Hadiyan@

SteelAlbor

z .com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

434

Behandishan 

Bbahrevar 

Sanjesh

14005010102144114614144

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

میکرو پمپ با بازه تزریقی : شرح محصول 

0.00001cc/min 10 تاcc/min و فشار 

 3000psiبیشینه 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

رگوالتور فشار انتهایی تا : شرح محصول 

پام10000

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 غیر مشاهده ای PVTدستگاه : شرح محصول 

 درجه 120 و دما تا 10000psiتحمل فشار تا 

.سانتی گراد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه اندازه گیری تخلخل با : شرح محصول 

دقت باال

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه سیالب زنی مغزه مدل : شرح محصول 

مجتمع - خیابان شهید عزیزی-شاد آباد-تهران

149پالک -اخوان واحد
663952326639527909123803699

hsalimi62@

yahoo.com

www.behan

dishanco.

com

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

435AZIN FORGE10860302784411338646657

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 تا 100از شعاع  (shaft)شفت : شرح محصول 

 تن40 متر، تا وزن 12 میلیمتر، تا طول 2500

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ولدینگ نک، اسلیپ )انواع فلنج : شرح محصول 

, welding neck, slip on)(آن و بالیند

blind)  اینچ، در 48 اینچ تا 1/2در سایزهای 

900 و 600، 300، 150کالس های 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطر بیرنی از  (ring)رینگ : شرح محصول 

 تا 100 میلیمتر، قطر درونی از 2500 تا 200

 تن20 متر، وزن تا 2میلیمتر، ارتفاع تا 2400

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطر بیرونی از  (tube)تیوب : شرح محصول 

 تا 100 میلیمتر، قطر درونی از 2500 تا 200

 تن30 متر، تا وزن 6 میلیمتر، تا طول 2400

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

76,74,65,75

 جاده 12خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر 

 جاده سنخواست، 5اسفراین بجنورد، کیلومتر 

جنب شهرک صنعتی خوشین

0583721775309151847134
sales@azin

-forge.com

www.azin-

forge.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

436

knowledge 

foundation 

of arya 

iranian

14004758827411488734458

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه اندازه گیری فشار درون : نام محصول 

چاهی صنایع نفت و گاز جنس استیل مدل 

IMG2916 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

دانش بنیاد آریا ایرانیان

 Pressure tester, inside: نام التین 

well, gas  and oil industry ,

material steel, model 

IMG2916, UNKNOWN BRAND ,

distributor DANESH BONYAD 

ARYA IRANIYAN

ابزار سنجش فشار و دمای درون : شرح محصول 

چاهی بصورت حافظه دار با استفاده از سنسور 

پیزو الکتریک

: -شرح کارشناس 

08
- کوچه خرد - خیابان خرم - امانیه - اهواز

٤پالک 
061333640800613336408009163070887

info@aryai

ranian.com

www.aryai

ranian.co

m

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

437

sepahan 

rolling tube 

and profile

10102673107411136539183

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله های فوالدی بدون درز : شرح محصول 

ودرز مخفی برای ملحقات کوره های صنعتی و 

مشعل

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیوب های فوالدی بدون درز و : شرح محصول 

درز مخفی برای ساخت قطعات دوچرخه

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیوب و لوله های کاندوئیت: شرح محصول 

تیوب و لوله های حافظ مدارهای الکترونیکی و 

الکتریکی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیوب و لوله های فوالدی کربن : شرح محصول 

برای انواع  (آتشخوار  )استیل و استینلس استیل 

-دیگ بخار و مشعل ها

TUBE  & PIPE  CARBON STEE L & 

STAINLESS  STEE L  FOR  BOILER

: -شرح کارشناس 

خیابان - خیابان دکتر شهید بهشتی - تهران 

- ساختمان سپاهان  - 1پالک - بخارست 

طبقه دوم

02188504294

-

02188759307

09124195514

nazeri.sep

ahan@gmail

.com

www.sepah

antubeco.

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

438
MACHINE  SAZI 

ARAK
10780016544411313174469

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع فلنج های فوالدی کربن : شرح محصول 

استیل و استینلس استیل ، آلیاژی و سوپر آلیاژی 

در کلیه سایزها و متریال

 1/2تولید فلنج فوالدی از سایز : شرح کارشناس 

 اینچ ، در انواع 72اینچ تا 

WN.BL.SO.SW.THR.PN.SPE)مختلف

CTACLE.LAPPED.ORIFICE ) در

کالس های فشاری مختلف طبق استانداردهای 

مورد تأئید صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ALL KIND OF: شرح محصول 

ANCHOR  FLANGE  IN ALL 

MATERIAL  & S IZES

تولید انکرفلنج در تمامی سایزها و متریال ها 

مطابق با استاندارد های مورد تأئید صنایع نفت و 

گاز و پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

----------

 WELDING NECKفلنج : نام محصول 

تجهیزات تحت فشار جنس فوالد کم آلیاژ 

148اراک میدان صنعت صندوق پستی09,02,76,75
086-

33130031-9

08633130031

-9
09181610089

yahya_shok

rabadi@yah

oo.com

www.msa.i

r
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

439
petro kara 

energy pars
14005913423411515687165

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه ساز و مهندسی معکوس : شرح محصول 

انواع قطعات توربین های گازی و بخار 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه ساز و مهندسی معکوس و : شرح محصول 

ساخت انواع قطعات کمپرسور های خالء و رفت 

..و برگشتی  و دورانی و گریز از مرکز و

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعه ساز و مهندسی معکوس و : شرح محصول 

ساخت قطعات پمپ در انواع سایز ها و کالس ها

: -شرح کارشناس 

20,22,30

میدان ولی عصر، کوچه بیمه، خیابان استاد 

، ساختمان الغدیر، طبقه 107نجات الهی، پالک 

1599834131:  کد پستی8چهارم واحد 

021-

91029299

021-

89770949
09129252320

sales@oure

psilon.com

www.ourep

silon.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

440
Pooya sanate 

sepehr arman
10320714900411413869913

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

از  (گلوب ولو )شیرآالت کروی : شرح محصول 

 اینچ در کالسهای فشاری 36 اینچ الی 1سایز 

 با متریال های مختلف فوالدی و 2500 الی 150

 Cast Steel / Stainlessاستیل   

Steel / Special Alloy (Monel ,

Inconel, Hastelloy, Duplex ,

Super Duplex, etc.) / Aluminum 

Bronze

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

از  (چک ولو )شیرآالت یکطرفه : شرح محصول 

 اینچ در کالسهای فشاری 48 اینچ الی 1سایز 

 با متریال های مختلف فوالدی و 2500 الی 150

 Cast Steel / Stainlessاستیل     

Steel / Special Alloy (Monel ,

Inconel, Hastelloy, Duplex ,

Super Duplex, etc.) / Aluminum 

Bronze

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

از سایز  (بال ولو )شیرآالت توپی : شرح محصول 

75

  جاده اراک به5کیلومتر : نشانی کارخانه  |

خیابان- شهر ک صنعتی حاجی آباد -تهران   

صنعت

22640996-

22640935-

22640968

2264085009121909649

m.bahram@p

sa-

valves .com

www.psa_v

alves .com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

441

Mine 

Industrial 

Equipments  

Company

14004026734411455651847

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیستم تمیز کننده سیل پلی : نام محصول 

 MINE نام تجارتی in 56-4یورتان سایز 

مرجع عرضه کننده تجهیز صنعت ماین

, Cleaning system: نام التین 

polyurethane seal, size 4-56 

in, brand MINE , distributor 

MINE  INDUSTRIAL  EQUIPMENT

سیل آب بند: شرح محصول 

های تمیز کننده تا   انواع توپک: شرح کارشناس 

.  اینچ مورد تایید هستند40سایز 

کاپ هوی دیوتی پلی یورتان سایز : نام محصول 

4-56 in نام تجارتی MINE مرجع عرضه 

کننده تجهیز صنعت ماین

 Cup, polyurethane: نام التین 

heavy duty, size 4-56 in ,

brand MINE , distributor MINE 

INDUSTRIAL  EQUIPMENT

کاپ هوی دیوتی تمیز کننده: شرح محصول 

های تمیز کننده تا   انواع توپک: شرح کارشناس 

.  اینچ مورد تایید هستند40سایز 

-4کاپ کونیکال پلی یورتان سایز : نام محصول 

56 in نام تجارتی MINE مرجع عرضه کننده 

تجهیز صنعت ماین

 Cup, polyurethane: نام التین 

59
خیابان - منطقه صنعتی دولت آباد- اصفهان

79پالک - ابتدای فاز دوم- بیستم دکتر حسابی

031-

45838970

031-

45838361
09133203922

info@mine-

co.com

www.mine-

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

442
shidarian 

kish
14003050093411416354545

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

غالف نشت بند دوتکه فوالدی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده شید آرین کیشin 30سایز 

 Sleeve, pipeline repair: نام التین 

clamp, steel, size 30 in ,

distributor SHID ARIAN KISH

پایپ فیت غالف نشت بند دوتکه : شرح محصول 

Pipe F it, Pipeline Repair 

Clamp

: -شرح کارشناس 

غالف مکانیکی تمام ساختاری : نام محصول 

رفع نشتی و تقویت خطوط لوله زیر آب جنس 

 مرجع عرضه کننده شید in 32فوالدی سایز 

آرین کیش

 Sleeve, full structural: نام التین 

mechanical repair clamp 

subsea pipeline leak repair ,

material steel, size 32 in ,

distributor SHID ARIAN KISH

سوپرفیت غالف مکانیکی تمام : شرح محصول 

ساختاری رفع نشتی و تقویت خطوط لوله زیرآب

Super F it, Full structural 

mechanical repair clamp ,

Subsea pipeline leak repair

تهران بزرگراه همت، اشرفی اصفهانی جنوب، 

 بهمن، خیابان اکبری، نبش عدل 22خیابان 

کد :4 طبقه 33جنوبی ساختمان تهران پالک 

1473194558پستی 

4443022244430222
fix@fixpip

eline.com
1397/09/01

443

Namvaran 

Pazhouhesh 

va Tose a

10103694174411344737885

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پکیج تصفیه کاستیک مستعمل : نام محصول 

-WAOصنعت پتروشیمی و نفت و گاز مدل 

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده ناموران 100

پژوهش و توسعه

 Package, spent caustic: نام التین 

treatment, oil and gas  and 

petrochemical industry ,

model WAO-100, UNKNOWN BRAND ,

distributor NAMVARAN 

PAZHOUHESH AND TOSE -A

با توجه به مصرف باالی : شرح محصول 

کاستیک به عنوان عامل تصفیه کننده و حذف 

ترکیبات گوگردی در صنایع نفت، گاز و 

پتروشیمی و به سبب آلودگیهای ناشی از پساب 

این واحدها پکیج تصفیه کاستیک مستعمل به 

منظور حفظ محیط زیست از آلودگیهای ناشی از 

پسابهای صنعتی توسط شرکت ناموران پژوهش 

و توسعه طراحی و اجرا شده است

: -شرح کارشناس 

پکیج حذف آروماتیک ها به روش : نام محصول 

تقطیر استخراجی صنعت پتروشیمی و نفت و گاز 

 فاقد نام تجارتی مرجع EXDIS-100مدل 

عرضه کننده ناموران پژوهش و توسعه

 Package, aromatic: نام التین 

removal by extractive 

بلوار  –بلوار غربی استادیوم آزادی -- تهران

-4خیابان آسمان- (22ورودی آفتاب )1آفتاب 

1485613369: ، کد پستی14پالک 

02146052903
info@namva

ranpt.com

www.namva

ranpt.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

444

shiraz 

welding 

industries  

and 

electrode 

manufacturin

g co

10530202370411168111678

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود جوشکاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود جوشکاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود جوشکاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود جوشکاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود جوشکاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترود جوشکاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

 جاده شیراز سپیدان بعد از دو راهی 25کیلومتر 

قالت
0713671242409173015066

shirazelec

trode@yaho

o.com

1397/09/01

445
atifam 

paydar
14004916416411479737598

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ نخودی سوپر مات سفارشی: شرح محصول 

نخودی:  فام 

سوپر مات : براقیت 

اپوکسی پلی استر:پایه رنگ

5  ± 02: درجه براقیت

درجه سانتیگراد به مدت پانزده 200:شرایط پخت 

برای کوره های صنعتی بدلیل افت دمای )دقیقه 

 درجه در نظر 220 درجه تنظیم دمای 20حدود 

(گرفته شود

کرونا: شرایط مناسب برای پاشش

فاقد هر گونه حفره و عالئم غیر : ظاهر رنگ 

طبیعی

برای داشتن یک رنگ : ضخامت مورد نیاز

جهت حذف کلیه ) میکرون 80-100مطلوب 

(حفره ها وایجاد سطح بسیار زیبا 

منظور از شرایط پخت عنوان شده این است - 

که پس از رسیدن دمای قطعه به دمای مورد نیاز 

به مدت زمان عنوان شده در این دما باقی بماند 

.تا پخت شود

رنگ مذکور مخصوص قطعات فلزی بوده - 

قطعاتی که قابلیت انتقال بار الکتریکی را داشته )

و برای ،رنگ آمیزی قطعات غیر فلزی (باشد

.توصیه نمی گردد

- باالتر از سید خندان- خیابان شریعتی- تهران

پالک - نبش قناری شرقی- خیابان مجتبایی

٤واحد - ٤طبقه - 28

02188514352 

 - 

02186063313

09126187798
info@atifa

m.com

www.atifa

m.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

446

Azar ab 

industries  

co

10780042000411313174683

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 Wکولر هوایی گازی مدل : نام محصول 

4000-L 13000-P 100 B مرجع سازنده 

صنایع آذر آب مرجع عرضه کننده صنایع آذر آب

 Air cooler, gas, model: نام التین 

W 4000-L  13000-P  100 B , producer 

AZAR  AB  INDUSTRY ,

distributor AZAR  AB 

INDUSTRY

کولرهای هوایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

مخزن تحت فشار جنس فوالد : نام محصول 

-6 ضخامت m^3 1000000-20ظرفیت 

100000 mm 500-0/1 فشار bar وزن 

کیلوگرمی مرجع عرضه کننده صنایع آذر آب

, Tank, under pressure: نام التین 

material steel, capacity 20-

1000000 m 3̂, thickness  6-100000 

mm, pressure 0.1-500 bar ,

weight kilogram ,

distributor AZARAB 

INDUSTRIE S  Co

انواع مخازن تحت فشار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

مخزن ذخیره سازی مواد جنس : نام محصول 

 وزن m^3 1000000-20فوالد ظرفیت 

15887992578879927509123351083میدان ونک خیابان مالصدرا شماره 
marketing@

azarab.ir

www.azara

b.ir
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

447patanshoes10200397041411385744755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کفش ایمنی چرمی مدل کارن : نام محصول 

 نام تجارتی پاتن مرجع عرضه 45-39سایز 

کننده پاتن پدیده تبریز

, Safety shoes, leather: نام التین 

model Karen, size 39-45, brand 

PATAN, distributor PATAN 

PADIDEH TABRIZ

پوتین ایمنی چرمی با کفی طبی : شرح محصول 

و سرپنجه کامپوزیت و فوالدی

: -شرح کارشناس 

 جاده تهران ضلع غربی آناتا 6تبریز کیلومتر 

40 متری پاتن پالک 12خیابان 
0413637049209141001382

patanshoes

@gmail.com

www.patan

shoes .com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

448garmiran10380172346411191837344

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 in 1رادیاتور آلومینیومی اتصالی : نام محصول 

 مدل 580x800 mm پره ابعاد 10تعداد پره 

ورونا نام تجارتی گرم ایران مرجع عرضه کننده 

تولیدی و صنعتی گرم ایران

 Jointing aluminum: نام التین 

radiator, 1 in, section 

number 10 columns ,

dimensions  580x800 mm, model 

Verona, brand GARMIRAN ,

distributor GARM IRAN 

PRODUCTIVE  AND INDUSTRIAL

 1رادیاتور آلومینیومی اتصالی : شرح محصول 

in 580 پره ابعاد 10 تعداد پرهx800 mm 

مدل ورونا نام تجارتی گرم ایران مرجع عرضه 

کننده تولیدی و صنعتی گرم ایران

در زمینه مشعل گازی و : شرح کارشناس 

رادیاتور آلومینیومی مورد تایید - پکج- گازوئیلی 

میباشد

 جاده قوچان5کیلومتر - مشهد
051-

36516591

info@garmi

ran.com

www.garmi

ran.com
1397/09/01

449
Bamdad 

Zendeh Roud
10260274830411176378619

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسکلت فلزی و پایپ راک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

شهرک صنعتی بزرگ شرق - اصفهان 

ابتدای فاز دوم - (سجزی)

031-

46412270
09130220469

info@bamda

dz .com

www.bamda

dz .com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

450

BEHSAZ 

INDUSTYR  

GROUP

10380193633411187835945

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه تیوب باندل و 3ساخت : شرح محصول 

فلوتینگ هد طبق نقشه پیوست جهت پتروشیمی 

امیر کبیر

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت یک دستگاه مخزن : شرح محصول 

عمودی طبق نقشه های ارسالی از پاالیشگاه

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

الی 2511ریتیوب مبدلهای : شرح محصول 

. شرکت پتروشیمی امیرکبیر2514

دستگاه مبدل حرارتی به شرکت بهساز ارسال 4

شد و ریتیبو مبدلها وتامین تیوبهای ان از خارج 

کشور انجام شد و ریتیوب در شرکت بهسازانجام 

شد

قرارادادهاو روش ساخت و .مدارک و مستندات 

.استانداردها ب پیوست ارسال گردیده است

: -شرح کارشناس 

61
فاز یک انتهای -شهرک صنعتی توس-مشهد 

286تعاون جنوبی پالک 

05135413090

-91
0513541306309155190677

BEHSAZ.IN.G

ROUP@CHMAI

L .IR

WWW.BEHSA

ZGROUP .IR
1397/09/01

451

pirouz 

vegetable 

adhesive 

company

10861167886411314747835

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

زانتان گام پودری کیسه کاغذی : نام محصول 

25 kg کشور سازنده چین مرجع سازنده 

FUFENG مرجع عرضه کننده تولیدی 

تحقیقاتی گیاه چسب پیروز

, Xanthan gum, powder: نام التین 

paper bag, 25 kg, made in 

CHINA, producer FUFENG ,

distributor GIAH CHASB-E 

PIROUZ RESREARCH 

MANUFACTURING

مواد حفاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 HVکربوکسی متیل سلولز : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 25پودری کیسه کاغذی 

کننده تولیدی تحقیقاتی گیاه چسب پیروز

 Carboxymethyl: نام التین 

cellulose, HV powder, paper 

bag, 25 kg, distributor GIAH 

CHASB-E  PIROUZ RESREARCH 

MANUFACTURING

مواد حفاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

 پودری LVکربوکسی متیل سلولز : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده kg 25کیسه کاغذی 

تولیدی تحقیقاتی گیاه چسب پیروز

info@pvac .

ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

452NRDC10102841366411148499139

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیستم رادیویی زمینی بی سیم : نام محصول 

استاندارد تترا ایجاد شبکه رادیویی سیار مخابراتی 

 نام تجارتی فاقد نام TBS-41HDIمدل 

تجاری مرجع عرضه کننده پژوهش و توسعه 

ناجی

 Radio system, wireless: نام التین 

floor mounted tetra 

standard, creating networks 

mobile radio 

telecommunication, model 

TBS -41HDI, brand UNKNOWN 

BRAND, distributor NAJ I 

RESEARCH & DEVELOPMENT  CO.

سامانه رادیو ترانک تترا در : شرح محصول 

به  (PMR)کاربردهای ارتباطات سیار حرفه ای 

عنوان پیشنهادی مناسب جهت جایگزینی 

تجهیزات پیشرفته دیجیتال به جای تجهیزات 

استاندارد تترا توسط . آنالوگ، معرفی شده است

با  (ETSI)مؤسسه استاندارد ارتباطات اروپا 

 وضع شده است و یکی از EN 300-392شماره 

پیشرفته ترین استانداردهای ارتباط بی سیم است 

که به منظور پاسخ به نیاز حوزه وسیعی از 

کاربران با مأموریت های ویژه و 

از قبیل  (Mission Critical)بحرانی

سالمت و امنیت عمومی، صنعت و معدن، نفت و 

پالک - بین مدرس و آفریقا - بلوار میرداماد 

382
4422341509125227920

market.ptn

@gmail.com

www.nrdc.

ir
1397/09/01

453
Ariyan Tablo 

Asia
14005425641411517537748

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

برازجان ـ شهرک صنعتی ـ خیابان کارگر 

شرقی دوم
0773423221409171772039

najaf.baha

dor@yahoo.

com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

454

Management 

of 

Maintenance 

of Power 

plants

10380369414411188497863

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پروانه، قطعه، مرحله دوم پمپ : شرح محصول 

 KSMKO، DAVIDسانتریفیوژ 

BROWNفاقد کشور ،

IMPE LLER  SECOND 

STAGEP /N:616741

PARTS  FOR  :HORIZONTAL 

CENTRIFUGAL  "GUINARD" PUMP .

TYPE  KSMK

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

مهره، قفلی، بین پروانه و القاگر : شرح محصول 

 KSMKO، DAVIDپمپ سانتریفیوژ 

BROWNفاقد کشور ،

IMPE LLER /INDUCER  LOCK  NUT  

MAT . X30CR13 M70X2

PARTS  FOR  :HORIZONTAL 

CENTRIFUGAL  "GUINARD" PUMP .

TYPE  KSMK

 و 32بین پیروزی - بلوار پیروزی - مشهد 

168چهار راه کوثر پالک 
3882873005109153036859

info@mabna

touss .com

www.mabna

touss .com
1397/09/01

455
Behzadan 

sanat arya
14005096862411488331557

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

جرثقیل های بازوی سکوهای : شرح محصول 

نفتی با طراحی و ساخت برند نیروزا

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکترو موتور گیربکس با طراحی : شرح محصول 

و تولید نیروزا

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

گیربکسهای صنعتی کاهنده و : شرح محصول 

 0/18افزاینده باگشتاورها و دوره های مختلف از  

KW  250 الیKWبا برند نیروزا  

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 300قالب یکطرفه و دوطرفه از : شرح محصول 

 تن با برند نیروزا500کیلو گرم الی 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 8 اینچ الی 1/2گیت ولو از سایز : شرح محصول 

اینچ طراحی و تولید با برند نیروزا

36,75

- خیابان سپهبد قرنی - تهران : دفتر مرکزی 

نبش کوچه محمدی - باالتر از میدان فردوسی 

1واحد - طبقه اول  - 46پالک - 

- الله زار نو - تهران : نمایشگاه قطعات یدکی 

5پالک - کوچه مصباح کریمی 

منطقه - جاجرود - تهران : کارخانه و انبار 

خیابان صنعت کاران هفتم - صنعتی کمرد 

15پالک - شرقی 

دفتر مرکزی 

88909365 - 

نمایشگاه 

قطعات یدکی 

66344080 - 

کارخانه 

76266051

8603473009121120245
info@niroo

za.com

www.niroo

za.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

456

FARABOARD 

HOUSHMAND 

MIHAN

10102419081411145784383

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسمیتر فشار مطلق : شرح محصول 

Absolute فشار نسبی ،Gage و اختالف

FT3351 سری Differentialفشار 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 میلی 20-4ترانسمیتر دمای : شرح محصول 

PTT74-EXآمپر سری 

ترانسمیتر دما مورد تایید است: شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

: (دبی سنج)ترانسمیتر جریان :  شرح محصول 

آلتراسونیک و الکترومگنتیک

: -شرح کارشناس 

60

تهران، خیابان توحید: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

نشانی کارخانه | 8، واحد 4، طبقه 37پالک   : 

کد پستی |شهرک صنعتی گرمسار   : 

1419913459

|    

66123710-

 : فکس | 13

66123714

6612371409122465743
info@farab

oard.com

http://far

aboard.co

m

1397/09/01
شرکت دانش 

بنیان

457
Live Ijad 

Derakhshan
10220149228411341467383

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 یک ماژولهLEDچراغ خیابانی : نام محصول 

 LED Street Light - 1: نام التین 

Module

شار -  وات 27: وات مصرفی : شرح محصول 

- آلومنیومی  : pcbنوع -  لومن 3400: نوری 

آلومنیوم دایکاست: جنس بدنه 

: -شرح کارشناس 

 سه ماژولهLEDچراغ خیابانی : نام محصول 

 LED Street Light - 3: نام التین 

Module

شار -  وات 81: وات مصرفی : شرح محصول 

- آلومنیومی  : pcbنوع -  لومن 10200: نوری 

آلومنیوم دایکاست: جنس بدنه 

: -شرح کارشناس 

 دو ماژولهLEDچراغ خیابانی : نام محصول 

 LED Street Light - 2:  نام التین 

Module

شار -  وات 54: انرژی مصرفی : شرح محصول 

نوع  - 65: درجه حفاظت -  لومن 6800: نوری 

pcb :  آلومینیوم : جنس بدنه - آلومینیومی

دایکاست 

: -شرح کارشناس 

60*60چراغ سقفی : نام محصول 

LED Celling Light 60*60: نام التین 

شار -  وات 25: انرژی مصرفی: شرح محصول 

a.m@led-

iran.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

458
Fanavaran 

kherad rad
10103020278411317698695

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن جاذب صنعتی خشک کن : نام محصول 

هوا کاربرد صنایع پتروشیمی جنس فوالد کربنی 

 مرجع عرضه کننده m^3\h 1200ظرفیت 

مهندسی فن آوران و اندیشه سازان خرد

 Absorption vessel, air: نام التین 

dryer industrial, usage 

petrochemical industries ,

material carbon steel ,

capacity 1200 m 3̂\h ,

distributor FANAVARAN AND 

ANDISHEH SAZAN KHERAD 

ENGINEERING  CO.

رطوبت گیر هوا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

برج فرایندی کاربرد صنایع نفت : نام محصول 

 مرجع m^3 600جنس فوالد کربنی ظرفیت 

عرضه کننده مهندسی فن آوران و اندیشه سازان 

خرد

 Tower, process, usage: نام التین 

oil industries , material 

carbon steel, capacity 600 

m 3̂, distributor FANAVARAN 

AND ANDISHEH SAZAN KHERAD 

ENGINEERING  CO.

جدا کننده های مواد نفتی و : شرح محصول 

خیابان سیدجمال الدین: نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی | 10، واحد 94اسدآبادی، پالک   

شهریار، جاده مالرد به سمت : 1کارخانه  

 اشتهارد، شهرک صنعتی صفادشت، کوچه

103هشتم غربی، پالک 

شهریار، جاده مالرد به سمت:2کارخانه   

 اشتهارد، شهرک صنعتی صفادشت، کوچه نهم

168غربی، پالک 

0218810762609121864909

info@fnkco

.com   

sales@fnkc

o.com

www.fnkco

.com
1397/09/01

459
PETRO SANATE  

ADEL
10102883765411118698874

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گیرنده پیگ خطوط انتقال گاز : نام محصول 

 in 20 سایز PSA001جنس فوالدی مدل 

مرجع عرضه کننده شرکت پترو صنعت عادل

 Pig receiver, gas: نام التین 

pipelines , material 

stainless  steel, model 

PSA001, size 20 in ,

distributor PETRO SANATE 

ADEL  Co.

گیرنده پیگ خطوط انتقال گاز : شرح محصول 

 in 20 سایز PSA001جنس فوالدی مدل 

مرجع عرضه کننده شرکت پترو صنعت عادل

: -شرح کارشناس 

فرستنده پیگ خطوط انتقال گاز : نام محصول 

 in 24 سایز PSA002جنس فوالدی مدل 

مرجع عرضه کننده شرکت پترو صنعت عادل

 Pig launcher, gas: نام التین 

pipelines , material 

stainless  steel, model 

PSA002, size 24 in ,

distributor PETRO SANATE 

ADEL  Co.

فرستنده پیگ خطوط انتقال گاز : شرح محصول 

 in 24 سایز PSA002جنس فوالدی مدل 

مرجع عرضه کننده شرکت پترو صنعت عادل

76,60

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی بین فجر و 

 ساختمان نرگس 13مشاهیر کوی سام پالک 

10واحد

0218834805109121720815
info@psava

lve.ir

www.psava

lve.ir
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

460

electro 

mobadel 

arman

14005635351411497545169

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ترانسفورماتور اندازه گیری جریان : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده الکترو L1 مدل V 380توان 

مبدل آرمان

 Transformer, current: نام التین 

measuring, power 380 V, model 

L1, distributor E LECTRO 

MOBADEL  ARMAN CO.

ترانسفورمر اندازه گیری جریان : شرح محصول 

300/5

ترانسفورماتور اندازه گیری : شرح کارشناس 

  مورد تایید استL1 مدل V 380جریان توان 

قزوین ، شهرک صنعتی لیا ،  جنب انتظامات، 

1 ، واحد 3مجتمع کارگاهی 
0283345509109123126411

emaelectri

cinfo@gmai

l.com

www.emael

ectric .co

m

1397/09/01

461
Andishe 

gostar mobin
14004388217411577877797

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" محرک: نام محصول  Gas over Oil مدل 

GPA کاربرد شیرهای قطع و وصل و کنترل 

 جریان مرجع سازنده اندیشه گستر مبین مرجع

عرضه کننده اندیشه گستر مبین

 Actuator, Gas :نام التین محصول

over Oil model GPA, usage on 

and off operation and flow 

control valves , producer 

ANDISHE  GOSTAR  MOBIN, 

distributor ANDISHE  GOSTAR  

MOBIN

عملگر شیرآالت صنعتی از نوع: شرح محصول   

Gas  over oil 

- : شرح کارشناس

----------

"

60

- تجریش- شمیرانات  –تهران : دفترمرکزی

- خیابان شهید برادران واعظی- خیابان شریعتی

:   کد پستی401واحد  - 110پالک 

1933933797

02122246941 

 

,0212268015

2

10809122125148داخلی 

Sales@mobi

nautomatio

n.com

www.mobin

automati

on.com

1397/11/10
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

462jedar panel10630057800411148644347

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساندویج پانل سقفی از ضخامت : شرح محصول 

 سانتیمتر20 سانتیمتر تا 4های 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساندویج پانل دیواری از : شرح محصول 

 سانتیمتر20 سانتیمتر تا 4ضخامت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساندویج پانل های دیواری با : شرح محصول 

 سانتیمتر20 سانتیمتر تا 4ضخامت های 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساختمانهای پیش ساخته با : شرح محصول 

امکانات اضافی و سفارشی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

نبش کوچه -باالتر از میدان کاج-سعادت آباد

15واحد -طبقه هشتم-برج مادر-ششم

02122373337

-9

09122149858

`

monaghese.

jedarco@gm

ail.com

www.jedar

panel.com
1397/11/02

463
Abresanan 

Kerman
10630100182411338968453

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 12 طول PE 100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

m 160 قطر mm 16 فشار bar مرجع 

سازنده آبرسانان کرمان

 Pipe, polyethylene, PE: نام التین 

100 ,length 12 m, diameter 160 

mm, pressure 16 bar, producer 

ARK

 میلی 160لوله پلی اتیلن سایز : شرح محصول 

تولید شده - متری 12شاخه  - SDR11متر 

شرکت آبرسانان کرمان

: -شرح کارشناس 

----------

 طول PE 100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

100 m 125 قطر mm 16 فشار bar مرجع 

سازنده آبرسانان کرمان

 Pipe, polyethylene, PE: نام التین 

100 ,length 100 m, diameter 125 

mm, pressure 16 bar, producer 

ARK

 میلی 125لوله پلی اتیلن سایز : شرح محصول 

تولید شده - متری 12شاخه  - SDR11متر 

شرکت آبرسانان کرمان

: -شرح کارشناس 

----------

 طول PE 100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

74

نشانی دفتر | 7713184499: صندوق پستی  |  

کرمان-جاده رفسنجان6کیلومتر : فروش  -

کیلومتر: نشانی دفتر مرکزی  |شهرک صنعتی   

شهرک صنعتی-کرمان-جاده رفسنجان 6  | 

جاده رفسنجان6کیلومتر : نشانی کارخانه  -

شهرک صنعتی-کرمان

4-

03434288062
03434288065

09120084195

-

09132991244

ARK .pe.co@g

mail.com
1397/11/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

464
PICH ESHPIL  

IRAN
10860956662411134879183

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

  STUD BOLTاستاد بولت  : شرح محصول 

 بدون محدودیت قطر و طولPEIساخت ایران 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 بدون stud boltاستاد بولت : شرح محصول 

PEIمحدودیت قطر و طول ساخت ایران 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ANCHORانکر بولت : شرح محصول 

BOLT بدون محدودیت قطر و طول ساخت 

PEIایران 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Screwپیچ سازه : شرح محصول 

Skeleton ساخت ایران PEI

: -شرح کارشناس 

----------

021554253100215542204409121123280pei@pei.ir
www.pei.i

r
1397/11/02

465

Sepanta 

Tehran Pipes  

And Profiles  

Co

10102610680
4111-1413-

5617

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 APIلوله گازرسانی : نام محصول 

2PSL/L5GR 1 جنس فوالدی قطر in 

 مرجع عرضه m 6 طول mm 3/4ضخامت 

کننده لوله و پروفیل سپنتا تهران

 Pipe, gas supply API: نام التین 

2PSL /L5GR , material steel ,

diameter 1 in, thickness  3.4 

mm, length 6 m, distributor 

SEPANTA TEHRAN PIPE  AND 

PROFILE

 1لوله گاز انتقال بین شهری : شرح محصول 

-  اینچ 0.133بضخامت -اینچ درز جوش 

PSL2-Gr.B -  API 5L مطابق با آخرین 

-IGS-Mنسخه استاندارد شرکت ملی گاز ایران 

PL-001-1(1)

: -شرح کارشناس 

----------

 جنس I.G.Sلوله گازرسانی : نام محصول 

 طول in 0/154 ضخامت in 2فوالدی قطر 

متری مرجع عرضه کننده لوله و پروفیل سپنتا 

تهران

, Pipe, gas supply I.G.S: نام التین 

material steel, diameter 2 

in, thickness  0.154 in, length 

metric, distributor SEPANTA 

74
 بزرگراه فتح ، خیابان شهید 9تهران، کیلومتر 

باقری ، شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران
662680866625047809122193024

info@sepan

ta-

tehran.com

www.sepan

ta-

tehran.co

m

1397/11/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

466

Mobarake 

steel 

company

102602894644111758698887

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ورق ساده فوالدی سرد نوردیده : نام محصول 

 طول mm 1250 عرض mm 0/7ضخامت 

2500 mm کیفیت CLASS 1 SPCC 

 نوع Ton 3 حداکثر وزن 100112شناسه فنی 

بسته بندی پالت با پوشش فلزی فوالد مبارکه 

اصفهان

 Plain steel sheet, cold: نام التین 

rolled, thickness  0.7 mm ,

width 1250 mm, length 2500 mm ,

quality CLASS  1 SPCC ,

technical identifier 100112 ,

maximum weight 3 Ton ,

packing type pallet with 

metal cover, ESFAHAN 

MOBARAKEH STEE L

ورق سرد : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کالف ساده فوالدی گرم نوردیده : نام محصول 

 کیفیت mm 1100 عرض mm 10ضخامت 

API5L X52/PSL2 100184 شناسه فنی 

 نوع بسته بندی بندیل Ton 18حداکثر وزن 

فوالد مبارکه اصفهان

 Steel plain coil, hot: نام التین 

rolled, thickness  10 mm ,

معاونت فروش و -فوالد مبارکه -اصفهان

بازاریابی
0315273346009123773640

akbari@msc

.ir

www.msc.i

r
1397/11/02

467

Pars  

F ireproof 

Woven 

Fabrics

10100945750
4113-3137-

6416

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مقوای نسوز غیرآزبستی آلمانی : شرح محصول 

ISO PLAN 1000در اندازه های مختلف 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طناب گرد بافته شده سرامیک : شرح محصول 

سفید ،بافته شده از نخ نسوز سرامیک سفید الیاف 

 درجه 1100بلند آلمان با مقاومت حرارتی 

سانتیگراد در اندازه های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CERAMIC  )پتوی نسوز : شرح محصول 

PAPER  ) در اندازه های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کاسه نمد شورون پکینگ تیپ : شرح محصول 

S10 – 12در اندازه های مختلف 

: -شرح کارشناس 

تهران ، خیابان انقالب ، بین ویال و میدان 

 ، ساختمان فیلیپس ، 812فردوسی ، شماره 

طبقه ششم

021-

66702892
09121162091

parsfirepr

oof@parsfi

reproof.co

m

1397/11/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

468jet seal pars10320141426411366374577

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 mm 98/4وی رینگ گرافیتی : نام محصول 

 OTIC LOCK 3SVشیر کنترل جریان مدل 

3.813 inمرجع عرضه کننده جت سیل پارس 

 V ring, graphite 98.4: نام التین 

mm, flow control valve model 

OTIC  LOCK  3SV 3.813 in ,

distributor J E T  SEAL  PARS

 mm 98/4وی رینگ گرافیتی : شرح محصول 

 OTIC LOCK 3SVشیر کنترل جریان مدل 

3.813 inمرجع عرضه کننده جت سیل پارس 

: -شرح کارشناس 

----------

 93/67وی رینگ پالستیکی : نام محصول 

mm شیر کنترل جریان مدل OTIC LOCK 

MANDREL RQ 3.688 in مرجع عرضه 

کننده جت سیل پارس

, V ring, plastic 93.67 mm: نام التین 

flow control valve model 

OTIC  LOCK  MANDREL  RQ 3.688 in ,

distributor J E T  SEAL  PARS

 93/67وی رینگ پالستیکی : شرح محصول 

mm شیر کنترل جریان مدل OTIC LOCK 

MANDREL RQ 3.688 in مرجع عرضه 

کننده جت سیل پارس

: -شرح کارشناس 

85

| جاده قدیم کرج، جاده شهریار: شعبه تهران  ، 

  جنوبی، پالک5شهرک صنعتی گلگون، خیابان 

11

چهارشیر شهرک صنعتی شماره فاز: شعبه اهواز  

8پالک  1

65611828,02

16561182906

134492442

0216561198809124133989

r.nikoubak

ht@gmail.c

om

www.jetse

al-

pars .com

1397/11/02

469
Pars  

Regulator
10101173946411119993645

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

المنت فیلتر مخصوص فیلتر هوا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

زانویی لوله کربن استیل نوع فوالد : نام محصول 

ASTM A105 4\3 نوع اتصال رزوه ای سایز 

in 3000 فشار psi مرجع عرضه کننده پارس 

رگوالتور

 Elbow pipe, carbon: نام التین 

steel, steel type ASTM A105 ,

connection type threaded ,

size 3\4 in, pressure 3000 psi ,

distributor PARS  REGULATOR

اتصاالت فوالدی رزوه ای فشار : شرح محصول 

3000قوی یک چهارم تا دو اینچ کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر بشقابی فوالدی رزوه ای : شرح محصول 

800نیم تا اینچ کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

43,76,75,60
خیابان کریمخان نرسیده به میدان هفت تیر 

 طبقه دوم46ساختمان 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188307766

 تلفن | 

 : کارخانه

02165162025

 :فکس | 

21888883414

0

0218883414009121868077

info@parsr

egulator.c

om

parsregu

lator.com
1397/11/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

470
Nik Gaman 

Karbasi
10860839558411479343573

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت چرخ دنده هرزگرد : شرح محصول 

RUSTON TA1750

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت استارتر شفت : شرح محصول 

RUSTON TA

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 THROTTLEساخت : شرح محصول 

BUSH پمپ SULZER

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت بوش گلویی پمپ : شرح محصول 

SULZER

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

- 4شهرک صنعتی شماره- اهواز- خوزستان

6177861532: کدپستی- 16واحد- 3فاز
0613227616509122752186

andavehmei

sam@yahoo.

com

1397/11/02

471

FOOLAD PAYA 

ENGINEERING  

COMPANY

10860710077411331467736

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازه ها و اسکلت های فلزی در : شرح محصول 

ابعاد و اندازه های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع صافیهای فلزی ورودی : شرح محصول 

کمپرسور ها و توربینها و پمپها و روغن تجهیزات 

دوار 

: -شرح کارشناس 

----------

مبدل حرارتی فلزی مدل : نام محصول 

NONEفنی مهندسی فوالد پایا 

, Transmitter, thermal: نام التین 

metal, model NONE , PAYA STEE L 

ENGINEERING

مبدل حرارتی فلزی شامل کولر : شرح محصول 

های هوایی ، مبذل های پوسته و لوله ، مبذل 

های غیر مستقیم ، کوره های حرارتی ، سازنده 

شرکت  فنی مهندسی فوالد پایا

: -شرح کارشناس 

----------

مخزن تحت فشار فلزی ظرفیت : نام محصول 

43,65,61,74

- خیابان مالصدرا- تهران: نشانی دفتر مرکزی 

نبش خیابان ونک غربی -خیابان شیراز شمالی 

روبروی پارک آرآرت -142پالک 

88614376-

021

021-

88614376

5773 112 

0912

info@paya.

ir

www.paya.

ir
1397/11/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

472

Pars  lian 

Chemical 

Company Ltd

10101442955411117185988

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" آنتی فوم محلول در نفت کاربرد: نام محصول  

200فالت قاره آسیا بشکه فلزی   kg نام 

 مرجع سازنده شیمیایی پارس PL 5840 تجارتی

لیان مرجع عرضه کننده شیمیایی پارس لیان

 Anti foam, oil :نام التین محصول

soluble, usage Asia 

continental shelf, metal 

drum, 200 kg, brand PL  5840, 

producer PARS  LIAN CHEMICAL , 

distributor PARS  LIAN 

CHEMICAL

آنتی فوم محلول در نفت: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

ضد خوردگی محلول در نفت: نام محصول  

170کاربرد خطوط لوله بشکه فلزی   kg نام 

 مرجع سازنده شیمیایی پارس PL 385 تجارتی

لیان

 Anti corrosion, oil :نام التین محصول

soluble, usage pipelines , 

metal drum, 170 kg, brand PL  

385, producer PARS  LIAN 

CHEMICAL

ضد خوردگی محلول در نفت: شرح محصول   

 کاربرد خطوط لوله

891397/11/02

473
Parin Beton 

Amood
10380486679411346764419

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 25چسب کاشی و سرامیک کیسه : نام محصول 

kg نام تجارتی پرین مرجع عرضه کننده پرین 

بتن آمود

 Adhesive, Tile and: نام التین 

ceramic, bag, 25 kg, brand 

PARIN, distributor PARIN 

BETON AMOOD

چسب کاشی و سرامیک پرین : شرح محصول 

یک چسب پایه سیمانی بوده و بر اساس 

استاندارد های اروپا و با مقاومت و طول عمر باال 

به دلیل تولید صنعتی و . طراحی گردیده است

کنترل کیفیت مستمر، دارای یکنواختی و کیفیت 

. بسیار باالیی است 

: -شرح کارشناس 

----------

 نام kg 25چسب بلوک کیسه : نام محصول 

تجارتی پرین مرجع عرضه کننده پرین بتن آمود

 Adhesive, block, bag, 25: نام التین 

kg, brand PARIN, distributor 

PARIN BETON AMOOD

به منظور نصب آسان بلوک : شرح محصول 

 و همچنین افزایش کیفیت AACهای دیواری 

سیستم های تولیدی بتن هوادار اتوکالو 

 ( فنالند Lahti)شده،مطابق با دانش روز اروپا

،چسب بلوک پرین به طور خاص برای استفاده با 

80
-16خیابان سامانیه -بلوار وکیل آباد-مشهد

29پالک 

051-

38838390
09151105860

hematian@p

arinbeton.

com

www.parin

beton.com
1397/11/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

474

mirab sanat 

rastin pars  

consulting 

engineers

14006553909411556786336

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاههای نوارپیچ اتوماتیک و : شرح محصول 

:دستی خطوط انتقال لوله گاز

به منظور نوارپیچی خط لوله برای کاهش نرخ 

در . خوردگی از این دستگاه ها استفاده می شود

این روش حلقه نوار در محل های مورد نظر 

روی دستگاه قرار می گیرند، سپس تنظیمات 

دستگاه برای ایجاد درصد همپوشانی دلخواه و 

سرعت پیشروی و کشش مناسب نوار انجام می 

سرعت باالی نوارپیچی و دقت در نیروی . شود

کشش نوار و درصد همپوشانی از ویژگی های 

در مواردی . منحصر بفرد این دستگاه است

همچون خطوط انتقال زیرزمینی که خوردگی 

باعث بروز مشکالت زیادی می شود، استفاده از 

این دستگاه توصیه می شود زیرا پیوستگی، 

یکنواختی و کیفیت نوارپیچی در این روش بسیار 

.باال می باشد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تعیین نرخ : انواع کوپن خوردگی: شرح محصول 

خوردگی در تجهیزات و لوله ها؛ با شکل ها، 

.جنس ها و ابعاد گوناگون

40,41

استان فارس، شهر شیراز، شهرک آرین، خیابان 

فناوری، پارک علم و فناوری فارس، واحد 

، شرکت مهندسین مشاور میراب صنعت 1120

.راستین پارس

071363121030214385951209171134163

info.msrpc

o@gmail.co

m

www.msrpc

o.ir
1397/11/10

475
E kbatan Gas  

Control
10861105887411179899564

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کنتور گاز دیافراگمی کاربرد : نام محصول 

 مرجع عرضه m^3/h 6مسکونی ظرفیت 

G4کننده کنترل گاز اکباتان مدل 

, Gas meter, diaphragm: نام التین 

usage residential, capacity 

6 m 3̂/h, distributor EKBATAN 

GAS  CONTROL , model G4

با نیم ) G4کنتور دیافراگمی گاز : شرح محصول 

( دسیمترمکعب2دهلیز 

: -شرح کارشناس 

----------

کنتور گاز دیافراگمی کاربرد : نام محصول 

 مرجع عرضه m^3/h 6مسکونی ظرفیت 

G4کننده کنترل گاز اکباتان مدل 

, Gas meter, diaphragm: نام التین 

usage residential, capacity 

6 m 3̂/h, distributor EKBATAN 

GAS  CONTROL , model G4

G4کنتور دیافراگمی ارتقاء یافته : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

20m^3/hرگوالتور گاز شهری : نام محصول 

 Domestic Gas: نام التین 

Regulator 20 m 3̂/h

رگوالتور گاز خانگی : شرح محصول 

60

نشانی کارخانه | 1375: صندوق پستی  |  : 

  بلوار سردار شهید حسین همدانی3کیلومتر 

(بلوار فرودگاه) کد پستی |، ضلع غربی   : 

6519994351

08132545401

-

5,081325475

02

0813254540609181114300
info@egc .i

r

www.egc.i

r
1397/10/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

476

sherkat 

mohandesi 

ashtian 

tablo

10101229420411114961783

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوی اضطراری برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوی فرمان: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اصالح ضریب قدرت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

67

88331380-

88331381-

88331382

8833137309121126076

info@ashti

antablo.co

m

1397/10/05

477
Arya Petro 

J am
10102785800411133195935

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

هیترهای غیرمستقیم گازی تا : شرح محصول 

 مترمکعب در ساعت150000ظرفیت 

: -شرح کارشناس 

----------

61

خیابان - خیابان آیت اهلل طالقانی - تهران 

 - 14پالک - ملک الشعراء بهار شمالی 

4واحد  - 5طبقه - ساختمان ایران بک 

88812654-

5,88346867
88346867

09121436067 

 , 

09122011338

ragoudarzi

@gmail.com
1397/10/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

478

hararat 

gostar 

behshahr

10760129009411199966367

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ایستگاه تقلیل فشار : نام محصول 

TBS20000مسطح

 GAS PRESSURE: نام التین 

REGULATING  TBS  20000

 ایستگاه IGS/60/20000-250: شرح محصول 

TBSتقلیل فشار مسطح

: -شرح کارشناس 

----------

 CGSایستگاه تقلیل فشار : نام محصول 

120000

 GAS PRESSURE: نام التین 

REGULATING  STATION

 IGS/250/120000-1000: شرح محصول 

cgsایستگاه تقلیل فشار مسطح 

: -شرح کارشناس 

----------

ایستگاه تقلیل فشار گاز : نام محصول 

100000CGS

 GAS PRESSURE: نام التین 

REGULATING  STATION

 IGS/250/100000-1000: شرح محصول 

cgsایستگاه تقلیل فشار مسطح 

: -شرح کارشناس 

----------

 CGSایستگاه تقلیل فشار : نام محصول 

جنب-بلوار طالقانی: نشانی دفتر مرکزی  |  

13واحد -مجتمع حکیم-بیمارستان حکمت  | 

جاده قدیم بابلسر-جاده دریا: نشانی کارخانه  -

روستای هلل مرز-1نرسیده به شهرک صنعتی فاز 

|   

01133405287

 : فکس | 

01133407713

0113340771309336830010

hossein.ra

mezani@gma

il.com

1397/10/05

479
SANAYE  GARMA 

GOSTAR
10100835670411115436498

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کوره پاالیشگاهی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کوره های صنعتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کوره کوروگیت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی، پوسته و لوله: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بویلر آبداغ فایر تیوب تا ظرفیت : شرح محصول 

 میلیون بی تی یو در ساعت110

: -شرح کارشناس 

43,42,65,13,6

1

خیابان شهید دکتر بهشتی،قبل از چهارراه 

95سهروردی،شماره

1559617113:کدپستی

021887672220218876280509123212744
info@garma

gostar.com

www.garma

gostar.co

m

1397/10/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

480
Yazd wire 

and cable
10861493564

4113-1549-

9595

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل های فشار متوسط و فشار : شرح محصول 

 کیلو ولت230قوی تا سطح ولتاژ 

زره دار و سرب -کابل های فشار ضعیف معمولی

دار

کابل های کنترل و ابزار دقیق 

کابل های خودنگهدار هوایی فشار ضعیف و 

فشار متوسط

سرب دار وآرمور دار-کابل های تلفنی معمولی

کابل های ضد اتش قدرت و ابزار دقیق

کابل های هالوژن فری

کابل های فیلدباس

کابل های تخت

کابل های خاص سکو های نفتی و دریایی

VFDکابل های 

کابل های سیلیکون و الستیک

-آلیاژِی-ACSR-آلومینیومی-سیم های مسی 

ساختمانی

: -شرح کارشناس 

----------

68
beigi@yazd

cable.com
1397/10/05

481

Arman 

tasisat 

Arshia

10862023558411389138495

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصال پلی اتیلین به فوالد برای : شرح محصول 

مصرف گاز

اتصال فوالدی به پلی اتیلن : شرح کارشناس 

TF  (  125 تا 25از سایز )  میلیمتر سازنده

میباشد

----------

40
قزوین تاکستان انتهای خیابان معلم نبش کوچه 

2 و 1سی ام واحد 
028336566790283522725409123828557

shofajshop

@yahoo.com
1397/10/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

482

faraz 

polymer 

ferdows

10103382715411334793755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده لوله پلی اتیلن : شرح محصول 

 برای مصارف گازرسانی225 تا25سایز

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

 طول PE 80لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

 نام bar 32 فشار mm 110متری قطر 

 مرجع عرضه کننده فراز پلیمر FPFتجارتی 

فردوس

 Pipe, polyethylene, PE: نام التین 

80 ,length metric, diameter 

110 mm, pressure 32 bar, brand 

FPF , distributor PHERDOS 

FARAZ POLIMER

لوله پلی اتیلن گازرسانی سایز :  شرح محصول 

 میلیمتر110

: -شرح کارشناس 

----------

 طول PE 80لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

 نام bar 32 فشار mm 110متری قطر 

 مرجع عرضه کننده فراز پلیمر FPFتجارتی 

فردوس

 Pipe, polyethylene, PE: نام التین 

74

پالک - خیابان مدیریت- تهران خیابان شریفی

- 8طبقه - مجتمع رویال سعادت آباد- 172

1واحد

021408801480218857403509120702339

info@faraz

polymer.co

m

www.faraz

polymer.c

om

1397/10/05

483

sakhtar 

afagh 

yeganeh 

tajhiz

10530439090411376464787

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ایستگاه تقلیل فشار گاز مسطح : نام محصول 

 مرجع 9x5/3x1 m سایز TBS 10000مدل 

عرضه کننده ساختار آفاق یگانه تجهیز

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, flat, model TBS  10000 ,

size 9x5.3x1 m, distributor 

SAKHTAR-E  AFAGH-E  YEGANEH 

TAJHIZ CO.

طراحی و تولید پروژه های : شرح محصول 

صنعتی و صنایع پاالیشگاهی و صنایع فلزی و 

غیر فلزی و شیمیایی و نیروگاه ها و انجام امور 

مرتبط با بازرگانی واردات و صادرات کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از 

شرکت های مرتبط و ارائه مشاوره و طرح در 

زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت

: -شرح کارشناس 

----------

چهارراه -بلوار امیر کبیر -شیراز-فارس 

 طبقه اول 4ورودی -ساختمان دریس-ریشمک

مجموعه سایت-

071-

38227442-3
0713822744209173148873

commercial

-

site98@yah

oo.com

1397/10/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

484Abran Sanat10101361009

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مکانیکال  )آبندهای مکانیکی : شرح محصول 

(سیل

: -شرح کارشناس 

----------

 API 610پمپ سانتریفیوژی : نام محصول 

 نام تجارتی آبران صنعت ZA 100-315مدل 

مرجع عرضه کننده آبران صنعت

 Pump, centrifugal API: نام التین 

610 ,model ZA 100-315, brand 

ABRAN SANAT , distributor 

ABRAN SANAT

پمپ گریز از مرکز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ لجن کش: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ آتش نشانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

58,30
rezaianca@

yahoo.ca
1397/10/05

485Bernoulli10100714372411151616984

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- پنل های سقفی و گرمایشی : نام محصول 

تابشی

Linear Radiant Panel: نام التین 

این پانلها توسط آب گرم رفت : شرح محصول 

وبرگشتی تغذیه می گردد و در اثر گرم شدن 

این پانلها به . سطوح آن ایجاد تابش می نماید

آلومینیوم با  (extrusion)صورت اکستروژن

.انتقال حرارت باال تهیه می گردد

 میلیمتر و در 900 میلیمتر تا 150عرض پانلها از 

طول های  متغیر عرضه می گردد که هم به 

صورت سقفی و هم به صورت دیواری قابل 

.نصب است

از مزیت های پانلهای گرمایشی تابشی، قابل 

.انعطاف بودن و پایین بودن انرژی مصرفی است

تجاری، -این پانلها در مناز ل، ساختمانهای اداری

مدارس، مساجد، موزه ها، بیمارستانها، آزمایشگاه 

.ها و استخرهای شنا قابل استفاده می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

سیستم کوره هوای گرم به : نام محصول 

 بی تی یو بر ساعت و 74000ظرفیت گرمایشی 

 و یا 36000کویل اواپراتور به ظرفیت سرمایشی 

 بی تی یو بر ساعت48000

 GAS FURNACE SYSTEM: نام التین 

AND UP  FLOW EVAPORATOR  COIL 

تهران ، شیخ بهایی: نشانی دفتر مرکزی  |  

 شمالی ، میدان پیروزان ، خیابان پیروزان غربی

1995777453: کد پستی  |  21پالک  ،

|   71-

88613367-

 : فکس | 021

88032501-

021

88032501-

021
09121221200

info@berno

ulli.ir

www.berno

ulli.ir
1397/10/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

486
Douman 

samaneh
10320412724411377855544

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بسته نرم افزار هلپدسک گاما نوع : نام محصول 

DVD قاب مرجع سازنده دومان سامانه کشور 

سازنده ایران مرجع عرضه کننده دومان سامانه

 Software pack, Gamma: نام التین 

Helpdesk, type DVD, frame ,

producer DOUMAN SAMANEH ,

made in iran, distributor 

DOUMAN SAMANEH

نرم افزار جامع مدیریت : شرح محصول 

. درخواست و خدمات فناوری اطالعات گاما

Gamma Help Desk

: -شرح کارشناس 

----------

72
، 7تهران، بلوار فردوس شرق، خ ولیعصر، کوچه 

10، واحد 4پالک 
889443384385993709124593902

gammadesk@

gmail.com

http://gam

madesk.co

m

1398/10/24

487

E sfahan 

Alumin Co op 

Co

10260221607411177473593

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 پارکی طرح CFLچراغ روشنایی : نام محصول 

 مرجع سازنده تعاونی W 50 توان T05صدف 

اصفهان آلومین

, Light, CFL lighting: نام التین 

park, design Sadaf T05, power 

50 W, producer ESFAHAN ALUMIN 

Co.

چراغ پارکی کم مصرف مدل : شرح محصول 

جهت استفاده در پارک ها ، کنار - صدف 

- بازدهی نوری مناسب - سواحل و محوطه ها 

سازگار با محیط زیست

: -شرح کارشناس 

----------

 پارکی طرح LEDچراغ روشنایی : نام محصول 

 مرجع سازنده تعاونی W 30 توان T06صدف 

اصفهان آلومین

, Light, lighting LED: نام التین 

park, design Sadaf T06, power 

30 W, producer ESFAHAN ALUMIN 

Co.

 مدل صدف LEDچراغ پارکی : شرح محصول 

جهت استفاده در پارک ها ، کنار سواحل و - 

سازگار با - بازدهی نوری مناسب - محوطه ها 

محیط زیست

: -شرح کارشناس 

69

ارگ عظیم - میدان امام حسین - اصفهان 

- طبقه چهارم - فاز سوم - جهان نما 

15 و 14واحدهای 

031321213680313212136909131047236
info@takno

or.com

www.takno

or.com
1398/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

488
Payesh Sanat 

Novin
10102027469411113969759

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

MMOآند : نام محصول 

MMO Anode: نام التین 

 در سیستم MMOآندهای : شرح محصول 

های حفاظت کاتدی کاربرد داشته و برای 

خطوط لوله، مخازن، اسکله و کلیه فلزات مدفون 

آندهای . در خاک و آب مورد استفاده می باشد

MMO دارای انواع مختلفی می باشد که شامل 

تیوبی، نواری، میله ای و غیره می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

- پالریزیشن سل مایع و جامد : شرح محصول 

یکی از مشکالت عمده در سیستم های حفاظت 

  محاسبه شده برای DCکاتدیک  نشتی جریان 

خطوط لوله و مخازن ذخیره به سیستم های ارت 

می باشد از جمله تجهیزات مورد استفاده در سازه 

های تحت سیستم حفاظت کاتدیک، در این 

 Polarization)موارد پالریزیشن سل 

cell)  می باشند .

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع ترانسفورمر رکتیفایر : شرح محصول 

09,60,67,65,6

4

خیابان خالد اسالمبولی: نشانی دفتر مرکزی  | -

طبقه چهارم-3پالک-خیابان چهاردهم

8-8870556-

021
0218871585609126960476

Info@payes

hco.com

www.payes

hco.com
1397/11/10

489

Pooya 

Polymer 

Tehran

10100046451411318314616

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گرانول پلی اتیلن کامپاند : نام محصول 

% 100مخصوص پوشش لوله های فوالدی 

 نوع بسته بندی COMPD 9000SPCگرید 

 نام تجارتی پ پ ت kg 20کیسه پلی پروپیلنی 

مرجع سازنده پویا پلیمر تهران مرجع عرضه 

کننده پویا پلیمر تهران

, Polyethylene granule: نام التین 

compound for steel pipes 

cover, 100%, grade COMPD 

9000SPC , packing type 

polypropylene bag, 20 kg ,

brand P  P  T , producer POOYA 

POLYMER  TEHRAN, distributor 

POOYA POLYMER  TEHRAN

کامپاند پوشش پلی اتیلنی لوله : شرح محصول 

های فوالدی

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کامپاند زرد مخصوص لوله های : شرح محصول 

، نوار زرد رنگی بر روی (COMPD 3200)گاز 

 با پایه high pressureلوله های مشکی 

HDPEجنس این کامپاند .  استPE1OO 

89
تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه سی و 

 طبقه دوم12یکم پالک 
887861958879930009142850940

aniseakhun

di@pooyapo

lymertehra

n.com

www.pooya

polymert

ehran.com

1397/10/05
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

490
Yazd 

Faranasooz
10861638925411315764478

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 GS 92 Lجرم نسوز فاراکاست : نام محصول 

جنس آلومینا اسپینلی نوع بسته بندی پاکت 

 نام تجارتی فرانسوز یزدkg 30کاغذی وزن 

 Refractory, Faracast L: نام التین 

92 GS , Material alumina 

spinel, Packaging type paper 

packet, Weight 30 kg, Brand 

name FARANASOOZ YAZD

جرم نسوز، قطعه نسوز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

بلوک نسوز بوکسیتی کاربرد : نام محصول 

مشعل کوره مرجع سازنده فرانسوز یزد

, Refractory block: نام التین 

bauxite, Usage Furnace 

burner, Manufacturing 

reference FARANASOOZ YAZD

بلوک  نسوز : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بلوک مکعبی مشعل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

89,61,40,0,41

,43

شهرک صنعتی- یزد : نشانی دفتر مرکزی  |  

  متری24- انتهای بلوار اقاقیا - خضر آباد 

نشانی کارخانه |شرکت فرانسوز یزد - نسترن   

انتهای بلوار- شهرک صنعتی خضر آباد - یزد  :  

شرکت فرانسوز یزد-  متری نسترن 24- اقاقیا   

8947183963: کد پستی  |

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

03537272465

 تلفن | 

 : کارخانه

03537272465

 : فکس | 

03537272466

0353727246609131517305
faranasooz

@gmail.com

www.faran

asooz .com
1397/11/15

491

Taravosh J am 

Design 

Engineering 

Co.

10320549049411386648171

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Sample Cooler: شرح محصول 

Package - پکیج نمونه گیر سر چاهی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Multi Media Fine: شرح محصول 

Filter Package -  پکیج فیلتر های چند

الیه آب نرم

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Chemical Injection: شرح محصول 

Package - پکیج تزریق شیمیایی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Vacuum Deaerator: شرح محصول 

Package - پکیج هوازدای تحت خال

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان استاد مطهری: نشانی محل کار  | - 

1/1پالک - کوی دهم - خیابان میرعماد  - 

کد پستی |  5واحد  –ساختمان عقاب   : 

1587835416

8854470609122333604
info@Tarav

oshjam.com
1397/11/15

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

492
"Taha Ghaleb 

Toos    TGT  Co"
10380314704

4111-8763-

9593

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مبدل حرارتی صفحه ای: نام محصول 

: -نام التین 

انواع مبدل های حرارتی صفحه : شرح محصول 

ای

: -شرح کارشناس 

----------

شهرک صنعتی توس: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

13خیابان - انتهای بلوار صنعت  - 1فاز   - 

شهرک- مشهد : نشانی کارخانه  | 280قطعه   

15انتهای اندیشه - 2فاز - صنعتی توس   - 

13111-91851: کد پستی  | 703واحد 

 تلفن کارخانه |

: 051-

35411804051

-35411805 | 

 : تلفن کارخانه

051-

35410445 | 

 : تلفن کارخانه

051-

35413174051

-

35410161051

-35410264 | 

051: فکس  -

35413700 | 

051: فکس  -

35412098 | 

051: فکس  -

35411806

Tahaghaleb

toos@yahoo

.com   

Info@tgt-

phe.com   

a.farshidi

anfar1345@g

mail.com

www.tgt-

phe.com
1397/11/15

شرکت دانش 

بنیان

493
Durocem 

Middel E ast
10320724791411411357185

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروت  - Megacrete 200: شرح محصول 

پایه سیمانی پر مقاومت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروت  - Megacrete 100: شرح محصول 

پایه سیمانی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ترمیم کننده Fixcem 100: شرح محصول 

مناسب برای ضخامت کم مناسب )بتن ریز دانه 

(دیوار

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پودر  - Silicacem G1: شرح محصول 

میکروسیلیس 

: -شرح کارشناس 

----------

80,89
- شهرک صنعتی مامونیه - جاده تهران ساوه 

339پالک - خیابان ششم 

021-

46096200

021-

46096200

0912-

6728252

info@duroc

em.ir

www.duroc

em.ir
1397/11/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

494
Kiasa 

Company
10780097410411313457364

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 HYDRAULIC OIL: شرح محصول 

ACTUATOR 

عملگرهای هیدرولیکی قابل نصب بر روی انواع 

شیرهای نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 اینچ 64 تا سایز 150 اینچ کالس 3از سایز 

2500کالس 

 LINEبا قابلیت تشخیص شکست خط لوله 

BREAK  VALVE

از حداقل تا حداکثر گشتاور

در انواع ربع گرد با مکانیزم یوک شیاردار و خطی 

با دو نوع عملکرد دو طرفه و برگشت فنری با 

امکان استفاده منبع تغذیه از خط و یا کپسول 

ازت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PNEUMATIC VALVE: شرح محصول 

ACTUATOR 

عملگرهای پنوماتیکی قابل نصب بر روی انواع 

شیرهای نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 اینچ 64 تا سایز 150 اینچ کالس 3از سایز 

2500کالس 

25,61
 –فاز سه - شهرک صنعتی شماره سه–اراک 

306خیابان - بلوار ایثارگران
086335541800863355418609181615214

kiaexport@

gmail.com

www.kiasa

.co
1397/11/15

495

Duman 

Surface 

Engineering 

Co

10200255079411346368473

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع : شامل  (gear)چرخدنده : شرح محصول 

 برای screwدنده های -دنده های هلیکال

دندههای مخروطی ساده و - محورهای متنافر

دنده - hypoidدنده های مخروطی - مارپیچ

انواع چرخدندههای - zerolهای مخروطی 

zn-za-zk-zlحلزونی در فرم های 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 : (COUPLING)کوپلینگ : شرح محصول 

-Nشامل انواع کوپلینگ های انعطاف پذیر 

EUPEX و MEMBRANE 

COUPLINGS و ....

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DEMISTER)دمیستر پد : شرح محصول 

PAD)  ،شامل انواع دمیستر پد با ابعاد، اشکال

, MONEL, ALLOY 20, SS304 )متریال 

SS 316, F IBER  GLASS ,

SS304+FIBERGLASS) و استانداردهای ،

41,43

تبریز منطقه صنعتی غرب روبه : دفتر مرکزی 

روی موتوژن شهرک فناوری خودرو قطصعه 

 ساختمان شرکت مهندسی سطح دومان401

تبریز منطقه صنعتی غرب روبه روی : کارگاه 

26موتوژن شهرک فناوری خودرو سالن شماره 

اهواز زیتون کارمندی خیابان :دفتر اهواز 

 طبقه 56بین زمزم و زیتون پالک - صالحپور 

 واحد عقبی4

04134470255   

   ,   

04134480856

04134480856

09143001505  

  ,   

09144016182  

  ,   

09149123374

info@duman

-co.ir

www.duman

-co.ir
1397/11/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

496BakhtarCable10660025580411138996858

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مسی NYAFسیم برق افشان : نام محصول 

 سطح مقطع PVC جنس روکش 1تعداد رشته 

25 mm^2 1000 نوع بسته بندی قرقره طول 

mمرجع سازنده شرکت کابل باختر 

 Electric wire, multi: نام التین 

core NYAF , copper, core 

number 1, coating material 

PVC , cross  section area 25 

mm 2̂, packing type reel ,

length 1000 m, producer CABLE 

BAKHTAR  Co.

  با NYAFسیم برق افشان : شرح محصول 

PVCهادی مسی و روکش 

: -شرح کارشناس 

----------

 مسی NYAFسیم برق افشان : نام محصول 

 سطح مقطع PVC جنس روکش 1تعداد رشته 

10 mm^2 100 نوع بسته بندی بسته کالفی 

mمرجع سازنده شرکت کابل باختر 

 Electric wire, multi: نام التین 

core NYAF , copper, core 

number 1, coating material 

PVC , cross  section area 10 

mm 2̂, packing type coil pack ,

100 m, producer CABLE  BAKHTAR 

شرکت-  جاده سنندج 5کیلومتر : نشانی انبار  |  

کرمانشاه: نشانی محل کار  |کابل باختر  -

شرکت کابل باختر-  جاده سنندج 5کیلومتر   | 

6738134997: کد پستی 

 تلفن کارخانه |

: 

08334270562

 تلفن | 

 : کارخانه

08334270560

 تلفن | 

 : کارخانه

08334270553

 تلفن | 

 : کارخانه

08334270563

 : فکس | 

08334270554

 : فکس | 

08334270554

0833427055409181310091

info@bakht

arcable.co

m

www.bakht

arcable.c

om

1397/11/13

497

SAVAY  

Polyurethane 

 Industries  

Co

10102236320411334414169

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رولر کرادل که برای لوله های : شرح محصول 

. اینچ تولید می گردد56 اینچ تا 2سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

 نام in 8 سایز SPHEREپیگ : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع SAVAYتجارتی 

پلی یورتان ساوای

, Pig, SPHERE, size 8 in: نام التین 

brand SAVAY , distributor 

POLY  URETHANE  SAVAY 

INDUSTRIE S

شرکت ساوای تولید کننده پیگ : شرح محصول 

. اینچ می باشد56 اینچ تا 2کروی از سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

 فوالدی SOLE MATEغالف : نام محصول 

 خطوط لوله و نفت و گاز نام in 16سایز 

 مرجع عرضه کننده صنایع SAVAYتجارتی 

پلی یورتان ساوای

, Sleeve, SOLE MATE: نام التین 

steel, size 16 in, oil and gas 

pipelines , brand SAVAY ,

distributor POLY  URETHANE 

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح 

، 30شمالی، خیابان محمدعلی نقدی، پالک 

2طبقه 

021-

88751006-8

021-

88751009
09123394725

info@savay

.com

www.savay

.com
1397/11/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

498
Niroo va 

Tavan
10100988750411136357834

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساپورت فنری ثایت لوله، : شرح محصول 

ساپورت فنری متغیر لوله،  اسپرینگ هنگر لوله 

ثابت و متغیر ،ریجید استرات ، انواع کلمپ ، ترن 

باکل ، این محصول با نام ساپورت فنری لوله در 

لوله .واقع نگهدارنده لوله های داری تنش میباشد

ها چه از بابت عبور سیال و چه از بابت تغییرات 

دمایی که دارای تنش میشوند در سطح 

پتروشیمی ها و پاالیشگاهها و نیروگاهها الزم 

.است تا با ساپورتهای فنری نگهداری شوند

: -شرح کارشناس 

----------

 21تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا خیابان 

22شماره 

021-

88728121
09121483845

mbadeleh@n

irootavan.

com

www.niroo

tavan.ir
1397/11/13

499

S INA 

Innovative 

Communicatio

n Systems

14005563226411498414556

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 دسترسی نوری OLTدستگاه : نام محصول 

GPON-OLT مدل SP-4110 نام تجارتی 

فایبرنت مرجع سازنده سامانه های نوآوری 

ارتباطات سینا کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده سامانه های نوآوری ارتباطات سینا

 OLT device, GPON-OLT: نام التین 

optical access , model SP-

4110 ,brand F IBERNET ,

producer S INA INNOVATIVE 

COMMUNICATION SYSTEMS  CO. ,

made in IRAN, distributor 

S INA INNOVATIVE 

COMMUNICATION SYSTEMS  CO.

سیستم دسترسی نوری، به : شرح محصول 

 مورد GPON در شبکه های OLTعنوان 

استفاده قرار می گیرد و رابطی میان شبکه ی 

این . زیرساخت و کاربران شبکه دسترسی است

 است که در PON پورت 16سیستم دارای 

 را Downlink ظرفیت 40GB/Sمجموع 

همچنین در سمت .فراهم می کند

upstream 8 پورت است که هر 8 دارای 

 پورت 2 و یا فقط GEپورت می تواند به صورت 

10GE مورد استفاده قرارگیرد که در مجموع 

20GB/S ظرفیت Uplinkرا ایجاد می کند .

: -شرح کارشناس 

71
تهران سیدخندان خیابان شریعتی خیابان شهید 

31محبی پالک
021887652580218876525809125018211

info@sinac

omsys .com

www.sinac

omsys .com
1397/11/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

500ATBIN ISTA10860022615411337573359

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اسپیرال وند گسکت: نام محصول 

Spiral Wound Gasket: نام التین 

 "Size: 1/2" to  60: شرح محصول 

According to STD .&

up to 80" According to 

customer order

Class : 150 lb to 2500 lb

S tandard: ASME  B16.20 , BS  3381 , 

ASME  B16.47(series  A&B ), API 601 

Non Standard: Acc.To 

Customer Requests

: -شرح کارشناس 

----------

گسکت کیت عایقی: نام محصول 

Insulation Kits Gasket: نام التین 

"Size: 1/2" to 60:  شرح محصول 

  Class : 150 lb to 2500 lb

TYPE  F ,E ,D

  Standard: ANSI B16.5 for 

flanges

' FOR  TYPE  E ,F  ASME  B16.21 AND 

OVER  24 ASME  B16.47 SERIE S  A,B

FOR  TYPE  D ASME  B16.20

: -شرح کارشناس 

----------

85
انتهای خیابان عضدی - خیابان کریمخان زند 

طبقه اول - 7/1پالک  - (آبان جنوبی)

88939554 - 

88895074
0218893955309124099916

info@aitco

.ir

www.aitco

.ir
1397/11/15

501

Pishgaman 

Haffari 

J onoob

10420290708411375614496

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار با متریال : شرح محصول 

 مطابق با A240 TP316Lاستنلس استیل 

 و توسط نرم ASME SEC. VIIIاستاندارد 

 جهت بررسی مقاوت PV-ELLITEافزار 

ساپورتهای آن بدلیل افزایش ضخامت بدنه آن 

طراحی مجدد گردید و ساخته شد و جهت 

.پتروشیمی غدیر ارسال گردید

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سنتراالیزر فنری و صلب و : شرح محصول 

غلطک دار و چرخشی که جهت هم مرکز کردن 

.لوله های جداری در حفاری چاه نفت کاربرد دارد

BOW & RIGID CENTRALIZER   AND 

SPIRAL  & ROLLER  TYPE 

CENTRALIZER

: -شرح کارشناس 

----------

4061344272590613442725909163020241شهرک صنعتی - اهواز61,10

SDINITIATO

RS@GMAIL .C

OM

1397/11/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

502

fan afarinan 

rakhshan 

sepehr

10103959740411635818963

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 High Pressure Test: شرح محصول 

Bench

: -شرح کارشناس 

----------

62

تهران، باالتر از فلکه دوم صادقیه، ابتدای 

، 4، ط 14سازمان آب شرقی، ک کوهدشت، پ 

7واحد 

021442610990214426588509126337055

FanAfras .c

o@gmail.co

m

www.fanaf

ras .ir
1397/11/15

شرکت دانش 

بنیان

503
E IDEH SANAT  

OXIN
10420315531411378173811

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

LEADSCREW "2: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

PINION PULLY: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

IMPELER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

gas ring: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

clamping lever: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

انتهای اتوبان آیت اهلل -اهواز-خوزستان

جنب آژانس هاجر-کوت نواصر-بهبهانی

06135558711

-

06135558712

09166114360

eideh.sana

t.oxin@gma

il.com

1397/11/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

504
nasimkarvarz

i iranian
10860934336411339844816

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ابزار درون چاهی جهت یابی : شرح محصول 

مولتی شات

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ابزارهای درون چاهی مانده : شرح محصول 

(fishing tools)یابی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 bulkمخازن تحت فشار: شرح محصول 

plantجهت خلوط نمایی سیمان حفاری 

: -شرح کارشناس 

----------

10613444591209161137334 واحد3 طبقه ITاهواز بلوار پاسداران برج 

nasimkarva

rzi@gmail.

com

www.nasim

co-

tech.com

1397/11/13
شرکت دانش 

بنیان

505
J am Energy 

plateau CO
14004050580411451159147

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مهره: نام محصول 

NUT: نام التین 

: SIZE: شرح محصول 

∅????????????????

) OR 

∅????"

 ~ 

4 ")

: -شرح کارشناس 

----------

واشر: نام محصول 

WASHER: نام التین 

 :   SIZE: شرح محصول 

∅????????????????

) OR 

∅????"

 ~ 

4 ")      THIKNESS : 1mm - 15 mm

: -شرح کارشناس 

----------

آی بولت: نام محصول 

EYE BOLT: نام التین 

  SIZE: L=UNLIMITED: شرح محصول 

 &    

∅????????????????

) OR 

∅????"

 ~ 4 ")

: -شرح کارشناس 

----------

یو بولت: نام محصول 

U BOLT: نام التین 

  SIZE: L=UNLIMITED: شرح محصول 

 &    

∅????????????????

) OR 

بین-بلوار قرنی-مشهد: نشانی دفتر مرکزی  |  

طبقه پنجم-برج جاودان-23 و 21قرنی  -

کیلومتر- مشهد: نشانی کارخانه  | 554واحد  

شهرک صنعتی فناوریهای- جاده قوچان 24  

346قطعه -1خ صنعت - برتر

05137138950

-2
0513713895309125041409

info@jep-

co.com    

h.taghavi@

jep-co.ir

www.jep-

co.com
1397/11/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

506
Black Gold 

Production
14004675048411475397385

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مواد کاهش دهنده اصطکاک : شرح محصول 

(DRA)  (نفت  و گاز)خطوط لوله نفت دو فازی 

با فرموالسیون جدید

Drag Reducing Agent (new 

formula) for Two Phase (Oil 

and Gas ) Crude Oil

Rapid F low 03

: -شرح کارشناس 

----------

 DRAکاهش دهنده اصطکاک : نام محصول 

خطوط انتقال نفت خام و فرآورده شکل مایع 

 مرجع Lit 1000کاربرد صنعت نفت مخزن 

سازنده پترو صنعت طالی سیاه مرجع عرضه 

کننده پترو صنعت طالی سیاه

, Drag reducing agent: نام التین 

DRA crude oil and refinery 

products  transfer lines ,

shape liquid, usage oil 

industry, tank, 1000 Lit ,

producer BLACK  GOLD 

PETROLEUM PRODUCTION ,

distributor BLACK  GOLD 

PETROLEUM PRODUCTION

89
تهران، خیابان موحد دانش، خیابان فیروزبخش 

، طبقه اول3، کوچه بیژن، پالک 

021-2612-

0081

021-2281-

6473

0912-679-

1920

abbas_ rafi

ee@hotmail

.com

www.Black

GoldChem

ical.com

1397/11/13

507

Tarh va 

Sakht Kousha 

Energy 

Tabarestan

14004767650411476861341

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه تزریق مواد شیمیایی : نام محصول 

 CIPکاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

 مرجع عرضه کننده طرح و m^3\h 1ظرفیت 

ساخت کوشا انرژی تبرستان

, Injection machine: نام التین 

chemical substances , usage 

gas  and oil and 

petrochemical industries ,

model CIP , capacity 1 m 3̂\h ,

distributor TARH VA SAKHTE 

KOSHA ENERJ I TABARESTAN

دستگاه تزریق مواد شیمیایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

مخزن تحت فشار جنس استیل : نام محصول 

کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

ASME 150 فشار bar 200000 ظرفیت 

Lit 25 ضخامت mm مرجع عرضه کننده 

طرح و ساخت کوشا انرژی تبرستان

, Tank, under pressure: نام التین 

material steel, usage gas 

and oil and petrochemical 

industries , model ASME ,

pressure 150 bar, capacity 

200000 Lit, thickness  25 mm ,

- باالتر از پارک ملت - خیابان ولیعصر - تهران

1 واحد 4 طبقه 2713پالک
0212205356309122549281

info@koush

a-

energy.com

www.koush

a-

energy.co

m

1397/11/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

508

pershia 

energy 

development

10103522193411343148584

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 XOS (Reducing): شرح محصول 

Adapter

تبدیل لوله های مغزی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Sliding Side Door: شرح محصول 

41/2*2.750

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Sliding Side Door 5: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 یکی از اجزای انتهایی 7توپک : شرح محصول 

رشته لوله ی مغزی است که وظایف مهمی بر 

:عهده دارد از جمله

 . نگهداشتن لوله ی مغزی در پایین چاه

 قطع ارتباط بین سیال تولیدی با آنالوس در چاه 

10

خیابان- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  

 سهروردی شمالی مقابل خیابان خرمشهر نبش

نشانی کارخانه | 30کوی شریف پالک   : 

  کوی52جاده مخصوص کرج بلوار - تهران 

4شهدای گمنام پالک 

info@ped-

co.ir

021-

 و-88505652

02188505653

1397/10/12

509

hamrah 

poshesh 

Engineering 

oil & gas  

company

10101639092411316649537

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" کفشک شناور حفاری چاه نفت: نام محصول  

5فوالدی سایز   in مرجع عرضه کننده خدمات 

مهندسی همراه پوشش

 Float shoe, oil :نام التین محصول

well drilling, steel, size 5 

in, distributor HAMRAH 

POUSHESH ENGINEERING  

SERVICES  CO.

 Float shoe runs on : شرح محصول

the first joint of 

casing/liner to be run into 

the hole to help maneuver 

the casing/liner past 

annular irregularities . The 

shoe includes  an open end 

and side ports  to enable 

fluid circulation for mud 

conditioning, hole cleaning 

and cement placement. It can 

be equipped with one or two 

valves  and other features  

like self-equalizing. It 

features  back pressure 

valves  with circulating 

side ports . The side ports  

فاز یک-شهر صنعتی هشتگرد: نشانی انبار  | - 

نشانی محل کار | 83شماره  - 5خیابان یاس   

خیابان پل رومی- خیابان شریعتی- تهران : - 

7خیابان الهیه پالک - خیابان شریفی منش   | 

فاز- شهر صنعتی هشتگرد: نشانی کارخانه   

کد پستی | 83شماره  -5یک خیابان یاس   : 

1914837381

 تلفن کارخانه |

: 

02644226136

 : فکس | 

22610536 | 

 : فکس

22610545

2261054509124596526
sales@hpog

c.com

Info@hpo

gc.com
1397/10/12

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

510
SANAT  

MANSOOR  CO
10260099753411175331416

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ هیدرولیکی پیستونی : نام محصول 

 نام تجارتی EP مدل Kw 2/2کاتریجی توان 

POWER MAN مرجع عرضه کننده صنعت 

منصور

, Hydropic pump: نام التین 

cartrige piston, power 2.2 Kw ,

model EP , brand POWER  MAN ,

distributor SANAT  MANSOUR

پمپ برقی هیدرولیکی فشار : شرح محصول 

 بار700

راندمان باال برای ایجاد دبی بیش تر 

پمپ دو سرعته برای تسریع در انجام عملیات

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه برش گیوتین شینه مسی : نام محصول 

 POWER MAN نام تجارتی CUBمدل 

مرجع عرضه کننده صنعت منصور

, Cutting machine: نام التین 

gutine shine mesi, model CUB ,

brand POWER  MAN, distributor 

SANAT  MANSOUR

250گیوتین دو طرفه : شرح محصول 

CUB 250Wدر مدل 

ایده آل برای برش شیه های آلومینیومی و مسی 

خیابان - شهرک صنعتی اشترجان- اصفهان

78پالک - نهم

03137609169

-

0313769172

0313760916809131184994
info@smans

oor.com

www.smans

oor.com
1397/10/12

511

afsan 

engineering 

co

10860692518411195658698

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 16\1 4شیر دروازه ای، کامل، : شرح محصول 

in، 5000 psi

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

in 16\1 4شیر فوران گیر، : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر دروازه ای، گوه ای توپر، : شرح محصول 

عملگر دستی دنده ای، جنس بدنه فوالد کربنی، 

جنس دیسک آلیاژ کبالت، جوش لب به لب، 

، مطابق کالس فشار2500، کالس in 8کامل، 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر دروازه ای، گوه ای توپر، : شرح محصول 

عملگر دستی دنده ای، جنس بدنه فوالد کربنی، 

جنس دیسک آلیاژ کبالت، جوش لب به لب، 

، مطابق کالس فشار2500، کالس in 8کامل، 

75

 جاده ماهشهر اتوبان صنایع 8اهواز کیلومتر 

فوالد ابتدای جاده آبادان شهرک صنعتی شماره 

4 خیابان کارون نبش خیابان تالش 3

061344279080613442794009161188301
info@afsan

co.com

www.afsan

co.com
1397/10/12

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

512
Bonyan Novin 

Shimi Pars
10103006084411111743353

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بازدارنده -افزایه های حفاری: شرح محصول 

Petrohib-20W- خوردگی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بازدارنده -افزایه های حفاری: شرح محصول 

Petrohib 1154-خوردگی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

- بازدارنده های آسفالتین: شرح محصول 

Asphasolv-700

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Wax- بازدارنده های واکس: شرح محصول 

free

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

89
جنت آباد جنوبی- تهران: نشانی محل کار  | - 

55پالک  (چهارباغ شرقی)خیابان جواد حیدری 

02144475350

,0214447514

1, 

02144475131

02144475250
MKDEZFULI@

gmail.com

www.novin

chem.com
1397/11/23

شرکت دانش 

بنیان

513Zarsim10861230329411314674474

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیم برق غیر قابل انعطاف جنس : نام محصول 

 سطح مقطع PVCهادی مس جنس عایق 

1x6 mm^2 بسته کالفی متری مرجع سازنده 

زرسیم مرجع عرضه کننده زرسیم

 Wire, inflexible: نام التین 

electric, conductor 

material copper, insulator 

material PVC , cross  section 

area 1x6 mm 2̂, coil pack ,

metric, producer zarsim ,

distributor zarsim

سیم برق غیر قابل انعطاف : شرح محصول 

 سطح PVCجنس هادی مس جنس عایق 

1x6 mm^2مقطع 

 127 تا 121بغیر از ردیف های : شرح کارشناس 

تمام موارد مورد تایید است

----------

سیم برق قابل انعطاف جنس : نام محصول 

 سطح مقطع PVCهادی مس جنس عایق 

1x2/5 mm^2 بسته کالفی متری مرجع 

سازنده زرسیم مرجع عرضه کننده زرسیم

, Wire, flexible electric: نام التین 

conductor material copper ,

insulator material PVC ,

cross  section area 1x2.5 mm 2̂ ,

تهران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، 

، کد 9خیابان گلزار جنوبی، کوچه عرب، پالک

1693635311: پستی

021-

22949422
09125024532

info@zarsi

m.com

www.zarsi

m.com
1397/11/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

514
sayyal karan 

kavir yazd
14001921600

4113-5479-

3666

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

غالف کلمپ نشت بند لوله : نام محصول 

 E 8020 مدل mm 80استینلس استیل سایز 

کاربرد آبندی لوله مرجع عرضه کننده سیال 

کاران کویر یزد

 Sleeve, pipe split: نام التین 

sleeve, stainless  steel ,

size 80 mm, model E  8020, usage 

pipe water sealing ,

distributor SAYYAL  KARAN 

KAVIR  YAZD

پوشش دادن حد فاصل بین لوله : شرح محصول 

-مناسب جهت عملیات الینینگ-های گازی

مناسب جهت نصب بر روی لوله ها از جنس 

مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

76
کوچه -خیابان زنبق-شهرک صنعتی مهریز-یزد

325پالک -زنبق یکم
035325532830353255347109123444062

hamidra73@

yahoo.com

www.skcla

mp.co
1397/11/23

515

Behrang 

Lastik 

Naghsh J ahan

10260595903411373961941

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کاربرد شیر mm 205واشر : نام محصول 

 مدل GEHOمخروطی پمپ دیافراگمی 

TZPM1600 مرجع عرضه کننده حمیدرضا 

مرکبی اصفهانی

 Washer, 205 mm, usage: نام التین 

diaphragm pump cone valve 

GEHO model TZPM1600 ,

distributor HAMID REZA 

MORAKABI ESFAHANI

والو رینگ شیر مخروطی کد : شرح محصول 

396

: -شرح کارشناس 

----------

قالب پانچ الستیکی پرس دورس : نام محصول 

 کاربرد تولید گلوله های mm 45سایز 

سرامیکی در صنعت کاشی و سرامیک مرجع 

عرضه کننده حمیدرضا مرکبی اصفهانی

 Mold, rubber punch: نام التین 

press  dors , size 45 mm, usage 

Production of ceramic balls 

in ceramic tile industry ,

distributor HAMID REZA 

MORAKABI ESFAHANI

 و 104 کد 45پانچ و قالب سایز : شرح محصول 

103

42,41,85
خ مالک - منطقه صنعتی دولت آباد- اصفهان

18پالک - 2نبش بهار - اشتر
0314583677309131344375

behrang.la

stik@gmail

.com

www.blnjc

o.com
1397/11/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

516MIRAB10100971935411111581155

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر پروانه ای گیربکس دار : نام محصول 

Wafer type API Std 609 Cat A 

 نوع اتصال بین فلنجی جنس فوالد 150کالس 

 نام تجارتی bar 16 فشار in 10کربنی سایز 

میراب مرجع عرضه کننده میراب

 Butterfly valve, with: نام التین 

gearbox Wafer type API Std 

609 Cat A class  150 ,

connection type between 

flange, material carbon 

steel, size 10 in, pressure 16 

bar, brand MIRAB ,

distributor MIRAB

Wafer: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 Waferشیر پروانه ای دستی : نام محصول 

type API Std 609 Cat A 150 کالس 

نوع اتصال بین فلنجی جنس فوالد کربنی سایز 

6 in 16 فشار bar نام تجارتی میراب مرجع 

عرضه کننده میراب

 Butterfly valve, manual: نام التین 

Wafer type API Std 609 Cat A 

class  150, connection type 

between flange, material 

2 و 1کارخانه های شماره : نشانی انبار  |  

نشانی |. میراب دارای انبارهای مجزا می باشند  

  جاده10تهران،کیلومتر : دفتر فروش 

 مخصوص کرج، جنب پمپ گاز، خیابان شهید

 عاشری،نبش چهارراه دوم کارخانه شماره

40تهران، کیلومتر : نشانی کارخانه  |میراب 1  

، شهرک صنعتی)خلیج فارس(بزرگراه نهران قم  

 شمس آباد، انتهای بلوار سروستان، کارخانه

1389715851: کد پستی  |میراب 2شماره 

: تلفن کارخانه 

44545650 

51الی 

فکس واحد 

فروش 

44545658

09123714220

s .mousavi@

mirab-

valves .com

http://www

.mirabco.

net

1397/11/23

517
azaran zob 

isfahan
10260205027411174375865

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نیپل لوله مغزی جنس چدن : نام محصول 

 مرجع A.Z نام تجارتی 1x1\2 inنشکن سایز 

عرضه کننده آذران ذوب اصفهان

 Pipe nipple, male: نام التین 

threaded, material ductile 

cast iron, size 1x1\2 in ,

brand A.Z, distributor 

AZARAN ZOB  ESFAHAN

 اینچ 1 1/2مغزی پیچی سایز  : شرح محصول 

جنس چدن نشکن 

: -شرح کارشناس 

----------

نیپل لوله مغزی جنس چدن : نام محصول 

 مرجع عرضه A.Z نام تجارتی in 1نشکن سایز 

کننده آذران ذوب اصفهان

 Pipe nipple, male: نام التین 

threaded, material ductile 

cast iron, size 1 in, brand 

A.Z, distributor AZARAN ZOB 

ESFAHAN

مغزی جنس چدن نشکن سایز : شرح محصول 

 اینچ رزوه ای 1

: -شرح کارشناس 

----------

کوپلینگ لوله دو سر دنده جنس : نام محصول 

76

میدان  - 2شهرک صنعتی نجف آباد -اصفهان 

 - 12فرعی - خیابان ابوریحان بیرونی - کارگر 

25پالک 

031426931000314269310109133310212

azaranzobi

sfahan@gma

il.com

1397/11/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

518
Pars  Vacuum 

Industries
10101022528411156165834

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ خالء: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دمنده هوا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسورهای هوای دورانی : شرح محصول 

جابجایی مثبت

: -شرح کارشناس 

----------

30,24,25

تهران بزرگراه فتح بین کیلومتر: نشانی انبار  |  

نشانی دفتر فروش | 26 شماره 21 خ فتح 5و4  

  خ فتح5و4تهران بزرگراه فتح بین کیلومتر  :

تهران: نشانی دفتر مرکزی  | 26شماره  21  

  شماره21 خ فتح 5و4بزرگراه فتح بین کیلومتر 

تهران بزرگراه فتح بین: نشانی محل کار  | 26  

نشانی | 26 شماره 21 خ فتح 5و4کیلومتر   

5و4تهران بزرگراه فتح بین کیلومتر : کارخانه   

26 شماره 21خ فتح 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02166801373

 تلفن | 

 : کارخانه

02166801373

0216680665909122834690
Info@ParsV

acuum.com

www.parsv

acuum.com
1397/11/23

519
SANAYE  

FULADIYE  IMA
10860338940411167458753

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 درجه ، شعاع بلند و یا 45زانویی : شرح محصول 

 ، جنس فوالد 56'' تا سایز 1/2''کوتاه ، از سایز 

 تا SCH20کربنی ، جوشی لب به لب ، از رده 

SCH160 استاندارد ، A234 یا MSS-SP-

... وA860 یا 75

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تبدیل هم محور و یا غیر هم : شرح محصول 

 ، جنس فوالد 56'' تا سایز 1/2''محور از سایز 

 تا SCH20کربنی ، جوشی لب به لب ، از رده 

SCH160 استاندارد ، A234 یا MSS-SP-

... وA860 یا 75

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 تا سایز 1/2''در پوش از سایز : شرح محصول 

 ، جنس فوالد کربنی ، جوشی لب به لب ، 56''

 A234 ، استاندارد SCH160 تا SCH20از رده 

... وA860 یا MSS-SP-75یا 

: -شرح کارشناس 

76
 جاده 18کیلومتر -آذرشهر-آذربایجان شرقی

جنب سراهی شیرامین-عجبشیر

04134542491

-2
0413454303309141154063

ima.steel.c

o@gmail.co

m

www.imafi

ttings .co

m

1397/11/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

520

Pars  poolad 

aghaei Ltd 

Company

10861673209411195833415

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه -فلنج کور سرچاهی: نام محصول 

CHRISTMASS TREES مدل BLIND 

 PSI 10000-5000 فشار in 11سایز دهانه 

 مرجع عرضه کننده پارس mm 120ضخامت 

پوالد آقائی

, Flange, blind: نام التین 

Wellhead-CHRISTMAS  TREES 

device, model BLIND, mouth 

size 11 in, pressure 5000-10000 

PS I, thickness  120 mm ,

distributor PARS  POOLAD 

AGHAE I

-blind flange 11 in: شرح محصول 

5000-10000psi

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه -فلنج رزوه ای سرچاهی: نام محصول 

CHRISTMASS TREES مدل 

THREAD 1/8 3 سایز دهانه in 5000 فشار 

psi 65 ضخامت mm مرجع عرضه کننده 

پارس پوالد آقائی

, Flange, screw-on: نام التین 

Wellhead-CHRISTMAS  TREES 

device, model THREAD, mouth 

size 3 1/8 in, pressure 5000 

09,05

:کارخانه 

 3شهرک صنعتی شماره -اهواز- خوزستان 

6نبش خیابان ابتکار 

-بلوارپاسداران-اهواز-خوزستان: دفترمرکزی

7واحد-3فاز -1شهرک صنعتی شماره 

061-

34427081-6 

, 061-

34441968  , 

FAX : 0613-

4442239

0613-

4442239
09161134777

PARSPOOLAD

.CO@GMAIL .C

OM

PARSPOOL

AD.COM
1397/10/29

شرکت دانش 

بنیان

521DOREENKASHAN10862015633411177795519

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فروبار جهت وزن افزایی در : شرح محصول 

حفاری چاههای نفت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نمک گرانول حفاری جهت : شرح محصول 

افزایش وزن در حفاری چاههای نفت 

: -شرح کارشناس 

----------

 کیسه 90آهک هیدراته اکتیویته : نام محصول 

 درین کاشانkg 20کاغذی چند الیه 

, Hydrated lime: نام التین 

activated 90, multi layered 

paper bag, 20 kg, DORIN KASHAN

 phآهک هیدراته برای تنظیم : شرح محصول 

در حفاری چاههای نفت مورد استفاده قرار می 

گیرد 

: -شرح کارشناس 

----------

کربنات کلسیم حفاری دانه بندی : نام محصول 

200-325 mesh 1000 کیسه بزرگ kg 

درین کاشان

تهران ، خیابان شهید بهشتی ، : دفتر مرکزی 

1 ، واحد 4خیابان سر افراز ، کوچه دوم ، پالک 

 کیلومتر باالتر از باغ فین 5کاشان ، : کارخانه 

کاشان

021885403390218854029609121092747
info@doree

nkashan.ir

www.doree

nkashan.c

om

1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

522Hormozpoudr10101795531103604075473

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 mesh 200باریت پودر حفاری : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده تولیدی kg 1500کیسه 

هرمز پودر

 Barite, drilling powder: نام التین 

200 mesh, bag, 1500 kg ,

distributor TOLIDI HORMOZ 

POWDER

 طبیعی، BaSO4سولفات باریم : شرح محصول 

که در مقایسه با کانبیهای غیر فلزی دیگر دارای 

 گرم بر 4.4 الی 4)وزن مخصوص باالتری ست 

(سانتی متر مکعب

: -شرح کارشناس 

----------

باریت سنگ کلوخه فاقد بسته : نام محصول 

بندی تنی مرجع عرضه کننده تولیدی هرمز پودر

, Barite, lump stone: نام التین 

unpacked, ton, distributor 

TOLIDI HORMOZ POWDER

 طبیعی، BaSO4سولفات باریم : شرح محصول 

که در مقایسه با کانبیهای غیر فلزی دیگر دارای 

 گرم بر 4.4 الی 4)وزن مخصوص باالتری ست 

(سانتی متر مکعب

: -شرح کارشناس 

----------

کربنات کلسیم پودر دانه بندی : نام محصول 

89
- خیابان سرو شرقی- سعادت آباد- تهران

طبقه دوم- 147پالک 
021267619610212676195509121111364

hormozpoud

r_ tehran@y

ahoo.com

1397/10/29

523

European Mud 

Black Gold 

Arvand

14006655263411563485933

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اوراسویفت، : شرح محصول 

مواد مایع سازگار با محیط زیست بوده که با مانع 

شدن از گلی شدن مته موجبات افزایش سرعت 

. حفاری سازند را فراهم می کند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

یوروهیب، مواد مایع کنترل : شرح محصول 

کننده شیل که در سیاالت حفاری پایه پلیمری 

استفاده می باشد و با تشکیل غشا برروی ذرات 

شیل دیواره چاه باعث پایداری سازند های شیلی 

شده و از پراکنده شدن ذرات شیل در سیال 

ممانعت می کند و در نتیجه از گلی شدن مته و 

جلوگیری  (متعلقات درون چاهی )رشته حفاری 

می کند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فبریکوت، مواد کنترل کننده : شرح محصول 

هرزروی حاوی مشتقات سلولوزی که مانع از 

. نفوذ سیال به درون سازند می شود

89
خوزستان آبادان شهرک صنعتی شماره یک فاز 

یک خیابان صنعت چهار پالک صفر
021261526930212615269309126791920

ali.zolgha

dri@emcbg.

no

emcas .no1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

524
Omran 

Tahvieh.Co
10100046000411318453147

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

هواساز هایژنیک با خنک کننده و : نام محصول 

گرم کننده کویل با فن سانتریفوژ و بدون 

 نام تجارتی عمران OAH-HYGبازیافت مدل 

تهویه

 Air supply, hygienic: نام التین 

with coil heater and cooler ,

with nonrecyclable and 

centrifugal fan, OAH-HYG ,

OMRAN TAHVIEH

سیستم هایژنیک زیر مجموعه : شرح محصول 

ای از سیستم های اتاق تمیز می باشد که هدف 

اصلی آن فراهم نمودن محیط سالم و بهداشتی و 

جلوگیری از انتشار بیماریهای خطرناک ، تامین 

هوای تازه فیلتر شده ، تضمین شرایط بهینه آب 

و هوایی برای افراد و اجزای سیستمی که به 

.راحتی قابل شستشو و ضدعفونی باشد است

اتاق تمیز به اتاقی اتالق می شود که تعداد ذرات 

موجود در ان به وسیله قوانین و استاندارد های 

مربوط، توسط سیستم های مخصوص تحت 

.کنترل می باشد

هواساز هایزنیک اصلی ترین تجهیز و سیستم در 

ایجاد فضای اتاق تمیز و تولید هوای پاک در 

هواساز هایزنیک یا . صنعت تهویه به کار می رود

38

خ شهید - بوستان دوم - پاسداران - تهران 

- خ ملکی نسب - خ شهید کشوری - عراقی 

4پالک - بن بست بهار - خ بهاران 

223243782232437909121081696

info@omran

tahvieh.co

m

www.omran

tahvieh.c

om

1397/10/29

525

E spadana 

Paya Seal 

Tech

10260692624411443443519

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Technical Data: شرح محصول 

Sheet of Barrel Wash Pipe of 

Top Drive

Product: Barrel Wash Pipe of 

Top Drive

S tandard: API6 A      3000~15000

Mud Weight: Up to 70 lbm/gal

Depth of Drilling Up to 3000 

meters

Base Material: Stainless 

steel

Coating Material: WC 

(Tungsten Carbide) via HVOF ,

Hard Chromium

Coating Thickness: 100 – 250 μm

Coating Hardness : Up to 62 HRC

Coating Porosity: Less  than 

5%

Roughness  of Surface: Less 

than 0.1 μm

• High Velocity Oxy Fuel (HVOF)

• Hard Chromium

03,75,09

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ، 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ساختمان 

232فن آفرینی یک ، واحد 

031339321110313393202809133137693
sealtech-

co@istt.ir

www.sealt

ech.ir
1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

526

hadid sanat 

pars  niroo 

pasargad

10260472715411171841483

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CAT 600دیزل ژنراتور : شرح محصول 

KVA با موتور C18

شرکت فوق کوپل و سایز : شرح کارشناس 

.محصوالت اشاره شده را انجام میدهد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

VOLVO 90 KVA: شرح محصول 

شرکت فوق کوپل و سایز : شرح کارشناس 

.محصوالت اشاره شده را انجام میدهد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CAT 1875دیزل ژنراتور : شرح محصول 

KVA 3512 با موتور

شرکت فوق کوپل و سایز : شرح کارشناس 

.محصوالت اشاره شده را انجام میدهد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 11دیزل ژنراتور با خروجی : شرح محصول 

 کیلووات2500کیلوولت و توان 

شرکت فوق کوپل و سایز : شرح کارشناس 

66
برج - ابتدای ولیعصر - میدان ونک- تهران

2 واحد 10نگار طبقه 

02188641591

-4
0218864159009127995020

info@hsppo

wer.com

www.hsppo

wer.com
1397/10/29

527

Sakht 

Tajhizat 

Sepahan 

Company

10260333730411173931911

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آب شیرین کن حرارتی:  نام محصول 

: -نام التین 

سیستم آب شیرین کن حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

اسکلت فلزی: نام محصول 

steel structure: نام التین 

اسکلت فلزی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

مخازن تحت فشار و ذخیره، برجها : نام محصول 

و تجهیزات فرایندی مشابه

: -نام التین 

مخازن تحت فشار و ذخیره، : شرح محصول 

برجها و تجهیزات فرایندی مشابه

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزات جانبی  •: شرح محصول 

توربوکمپرسورهای پاالیشگاهی و ایستگاه های 

تقویت فشار وانتقال گاز

o سیستم هوای ورودی   Air intake  

o  سیستم اگزوز Exhaust system

نشانی دفتر | 546-83145: صندوق پستی  |  

  نبش2٣١تهران بلوار میرداماد شماره : مرکزی 

١٩١٨٩۵٣٦۵١: کد پستی  |خیابان کجور   

اتوبان اصفهان- اصفهان: نشانی کارخانه  |  

  جاده12کیلومتر- روبروی پلیس راه- تهران

کد پستی |شهرک صنعتی بزرگ   - علویجه  : 

8331134387

 تلفن دفتر |

 : تهران

23154561-4 

 تلفن کارخانه |

: 031-

45233260-

 فکس | 71

 : دفتر تهران

22908658 | 

 فکس کارخانه

: 031-

45233272

09121026116

roohafza@m

apnasts .co

m   

karimi@map

nasts .com

www.mapna

sts .com
1397/10/29

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

528
Fotrousi 

E lectronics
10103236038411317111885

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اس مولتی مد مخصوص  یوپی: نام محصول 

 مگا ولت آمپر بر اساس سفارش4.5مراکز داده تا 

-Custom Design Multi: نام التین 

Mode UPS  for Data Center Up 

to 4.5MW

اس مولتی مد مخصوص  یوپی: شرح محصول 

 مگا وات بر اساس سفارش 4.5مراکز داده تا 

های سیستم براساس نیاز و  مقادیر و مشخصه)

(شود سفارش طراحی و تولید می

: -شرح کارشناس 

----------

اس صنعتی بصورت سفارشی  یوپی: نام محصول 

 کیلو ولت آمپر750تا توان 

 Custom Design: نام التین 

Industrial UPS  Up to 750KVA

اس صنعتی بصورت  یوپی: شرح محصول 

مقادیر و ) کیلو ولت آمپر  750سفارشی تا توان 

های سیستم براساس نیاز و سفارش  مشخصه

(شود طراحی و تولید می

: -شرح کارشناس 

----------

اینورتر صنعتی بصورت سفارشی تا : نام محصول 

 کیلو ولت آمپر750توان 

 Custom Design: نام التین 

Industrial Inverter Up to 

تهران، جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، 

167، پالک 16خیابان نوآوری 
021885515770218855157809128436083

h.ghadamga

hi@fotrous

i.com

www.fotro

usi.com
1397/10/29

529
Chemi 

Control Pars
10102956703411131595166

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 از CCP-6440رهاگر گوگرد : نام محصول 

 کشور سازنده ایران مرجع lit 220قالب بشکه 

سازنده شیمی کنترل پارس مرجع عرضه کننده 

شیمی کنترل پارس

 Release agent, CCP-6440: نام التین 

sulfide from mold, drum, 220 

lit, made in Iran, producer 

CHEMI CONTROL  PARS ,

distributor CHEMI CONTROL 

PARS

Release agent: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 CCP-1100روان کننده صنعتی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده شیمی کنترل lit 220بشکه 

پارس

 Lubricant, industrial: نام التین 

CCP-1100, drum, 220 lit ,

distributor CHEMI CONTROL 

PARS

نوعی روان کننده است که در : شرح محصول 

صنایع حفاری تحت عنوان لوبریکنت شناخته می 

شود

: -شرح کارشناس 

----------

89
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافهای 

5، واحد 4 غربی، پالک 35جنوبی، کوچه 
886870688868625709125950335

sales@chem

i-

control.co

m

www.chemi

-

control.c

om

1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

530IRAN TOHID10100808154411314697673

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

واشر تخت گرد فوالدی قطر : نام محصول 

 مرجع عرضه mm 4 ضخامت mm 21داخلی 

کننده تولیدی و صنعتی ایران توحید

, Flat washer, round: نام التین 

steel, inner diameter 21 mm ,

thickness  4 mm, distributor 

IRAN TOHID INDUSTRIAL  AND 

MANUFACTURING

واشر تخت گرد فوالدی قطر : شرح محصول 

 مرجع عرضه mm 4 ضخامت mm 21داخلی 

 Flatکننده تولیدی و صنعتی ایران توحید 

washer, round, steel, inner 

diameter 21 mm, thickness  4 

mm, distributor IRAN TOHID 

INDUSTRIAL  AND 

MANUFACTURING

: -شرح کارشناس 

----------

واشر تخت گرد فوالدی قطر : نام محصول 

 مرجع عرضه mm 4 ضخامت mm 21داخلی 

کننده تولیدی و صنعتی ایران توحید

, Flat washer, round: نام التین 

steel, inner diameter 21 mm ,

thickness  4 mm, distributor 

IRAN TOHID INDUSTRIAL  AND 

81
ساختمان -بلوار گلشهر- بلوار آفریقا - تهران

12طبقه - آی تک 
02122050700212205898209122714021

info@irtoc

o.com

www.irtoc

o.com
1397/10/29

531

arya 

pazhohesh 

alpha

10103541172411335874775

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

میکسر استاتیک درون لوله ای : نام محصول 

 نام تجارتی MIX160آزمایشگاهی مدل 

APACO مرجع عرضه کننده مهندسین مشاور 

آریا پژوهش آلفا

 Mixer, laboratory static: نام التین 

inside the tube, model MIX160 ,

brand APACO, distributor 

ARIYA PAZHOHESH ALPHA 

CONSULTIN ENGINEERING

میکسر درون لوله ای نفت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

آنالیزور نمک دستی نفت خام مدل : نام محصول 

SAA250 نام تجارتی APACO مرجع عرضه 

کننده مهندسین مشاور آریا پژوهش آلفا

 Salt analyzer, manual: نام التین 

for crude oil, model SAA250 ,

brand APACO, distributor 

ARIYA PAZHOHESH ALPHA 

CONSULTIN ENGINEERING

آنالیزور نمک دستی نفت خام : شرح محصول 

saa250مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

حمام سیرکوالتور سرمایشی و : نام محصول 

90
خوزستان اهواز کوی نبوت خیابان زاگرس 

7 پالک 7کوچه مطهر 
091661318400214481465109355715746

info@apaco

.org

www.apaco

.org
1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

532
E yesun 

Tahvieh
10200183055411165979894

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع فین تیوب بصورت : شرح محصول 

Extruded و Embeded در مقاطع 

دایروی و بیضوی طبق سفارش مشتری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

(Air Cooler)مبدل هواخنک : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بسکت پری هیتر نیروگاهی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل روغن سرد کن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Shell)مبدل پوسته و لوله : شرح محصول 

38
-جنب بانک ملت - نبش میدان آزادی - تبریز 

2واحد - طبقه اول -  ساختمان رسا 
041333775810413337851609122883403

info@eyesu

ntahvieh.c

om

www.eyesu

ntahvieh.

com

1397/10/29

533

POUDRSAZAN 

PRODUCTION 

COMPANY

10100974070411314973439

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 200باریت حفاری دانه بندی : نام محصول 

mesh 2000 پالت kg مرجع عرضه کننده 

پودر سازان

, Barite, drilling: نام التین 

granulation 200 mesh, pallet ,

2000 kg, distributor PODR 

SAZAN

 طبیعی، BaSO4سولفات باریم : شرح محصول 

که در مقایسه با کانبیهای غیر فلزی دیگر دارای 

 گرم بر 4.4 الی 4)وزن مخصوص باالتری ست 

(سانتی متر مکعب

: -شرح کارشناس 

----------

باریت حفاری فاقد دانه بندی فاقد : نام محصول 

بسته بندی تنی مرجع عرضه کننده تولیدی پودر 

سازان

, Barite, drilling: نام التین 

ungranulated, unpacked, ton ,

distributor TOLIDY  PODR 

SAZAN

 طبیعی، BaSO4سولفات باریم : شرح محصول 

که در مقایسه با کانبیهای غیر فلزی دیگر دارای 

 گرم بر 4.4 الی 4)وزن مخصوص باالتری ست 

(سانتی متر مکعب

: -شرح کارشناس 

- بین کارگر و جمالزاده - بلوار کشاورز- تهران

1پ - نبش کوچه شهید حمصیان 

1418753113: کد پستی 

021-

66947210-

13

09121277133
info@poudr

sazan.com

www.poudr

sazan.com
1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

534
Resin Beton 

Bartar
10102177356411115838536

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

RB-CUR 765: شرح محصول 

ماده عمل آوری بتن بر پایه پلیمرهای آبی

RB-CUR 765 یک ماده عمل آوری پایه آبی 

است، که پس از اجرا یک فیلم بسیار نازک 

تشکیل می دهد و برای اجرای پاششی بر روی 

الیه تشکیل . بتن تازه ریخته شده مناسب است

شده قادر است رطوبت کافی را برای 

هیدراتاسیون سیمان و توسعه مقاومت در بتن 

بتنی که با وجود این الیه عمل .  حفظ نماید

آوری می شود سخت تر، دارای سطحی بدون 

غبار و کمترین میزان ترک های ناشی از خشک 

.شدن می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Hyperdesmo Classic: شرح محصول 

عایق بام مایع پلی یورتانی

Hyperdesmo Classic یک راه حل 

اقتصادی و ساده برای آب بندی و محافظت از 

این محصول تک جزئی دارای . سطوح است

ویسکوزیته پایین است و عمل آوری آن با 

غشاء نهایی بسیار کشسان و با . رطوبت هواست

89

-باالتر از پل همت-خیابان ولیعصر-تهران

-جنب مجتمع خورشید-نرسیده به میدان ونک

3واحد -2532پالک 

021436940218867925409128309481
info@rbbco

.com

www.rbbco

.com
1397/10/29

535Narbon10101071572411131151671

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

% 95پتاسیم کلرید پودری خلوص : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده ناربنkg 25کیسه 

, Potassium chloride: نام التین 

powder, purity 95%, bag, 25 kg ,

distributor NARBON

KCL: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

% 100%-98میکا ریز دانه بندی : نام محصول 

 AARVEE مرجع سازنده kg 25کیسه 

EXIMP  INTERNATIONAL 

هندوستان مرجع عرضه کننده ناربن

 Mica, tiny, granulation: نام التین 

98%-100% ,bag, 25 kg, producer 

AARVEE  EXIMP  INTERNATIONAL ,

INDIA, distributor NARBON

 Mica: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ) Drilling Foam S.S.W: شرح محصول 

Salt Saturated Water)0

: -شرح کارشناس 

----------

89,09

باالتر از پارک ساعی - خیابان ولیعصر - تهران 

- ساختمان گل  - 4پالک - بن بست گل - 

408واحد  - 4طبقه 

88101101-28819351109121054107
narbon@nar

bon-co.com

www.narbo

n-co.com
1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

536

hermes  niroo 

farayan 

systems

14006538577411561344739

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BYPASS ODORIZER: شرح محصول 

بودار کننده گاز از نوع عبوری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 INJECTION: شرح محصول 

ODORIZERبودار کننده گاز از نوع تزریقی 

: -شرح کارشناس 

----------

43

گلشن یک -بلوار سجاد -خراسان رضوی-دفتر

74پالک 

صنعت -شهرک صنعتی چناران -کارخانه 

انتهای کوچه اخرین سوله سمت چپ -بیست 

556قطعه 

051360234030513602340909155028726

hermes .nir

oofarayand

@gmail.com

-1397/11/23

537
Aliaj joosh 

Aria
10102184310

4111-4881-

3386

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع  (Cladding)کلدینگ : شرح محصول 

شیرآالت و تجهیزات سرچاهی

انواع مخازن، برج ها و  (Cladding)کلدینگ 

تجهیزات ثابت

 به 4"لوله ها از سایز  (Cladding)کلدینگ 

 متری12 و 6باال در طول های 

انواع فلنج و فیتینگ (Cladding)کلدینگ 

Cladded Hot Bends

(Mechanically Lined Pipe (MLP

Gate Valve و Ball Valveساخت انواع 

: -شرح کارشناس 

----------

- خیابان قلئم مقام فراهانی :نشانی محل کار 

20پالک - کوچه آزادگان 

-شهرک صنعتی اشتهارد-کرج:  نشانی کارخانه 

خ گل آذین -خ گل آرای دوم-بلوار حافظ غربی

1375شماره -اول

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88777919 | 

 : تلفن کارخانه

7774581-3

ahmad.kari

mi@welding

-alloys .ir

1397/11/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

538
Novin Danesh 

Ayandeh
10630072629411151175674

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده گروه صنعتی PDCSمدل 

ندا

, Control panel: نام التین 

industrial automation ,

model PDCS , distributor 

GORUH SANATYE  NEDA

سیستم های کنترل و اتوماسیون : شرح محصول 

سیستم کنترل غیر متمرکز، قطع :صنعتی شامل 

اضطراری ، اعالن و اطفاء حریق، سیستمهای 

کنترل سکوها،ایستگاههای تقویت فشار 

گاز،پاالیشگاهها و پتروشیمی ها، تلمبه خانه 

های نفت، بویلرهاو توربوکمپرسورها، نیروگاهها، 

پکیجهای هیپس، الجیک سولور،مانیتورینگ

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو کنترل اتوماسیون صنعتی : نام محصول 

DCSگروه صنعتی ندا 

, Control panel: نام التین 

industrial automation, DCS ,

GORUH SANATYE  NEDA

سیستم های کنترل و اتوماسیون : شرح محصول 

سیستم کنترل غیر متمرکز، قطع :صنعتی شامل 

اضطراری ، اعالن و اطفاء حریق، سیستمهای 

کنترل سکوها،ایستگاههای تقویت فشار 

بزرگراه همت-تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

بلوار- ضلع جنوبی مجتمع ونک پارک   

12پالک - آقاعلیخانی 

88611911

info@novin

daneshco.c

om

www.novin

daneshco.

com

1397/11/23

539

Petro davvar 

Energy 

pajohan

14003955650411449311135

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع سنسور سرعت و : شرح محصول 

Magnetic Speed Pick up( توربین

(،کمپرسور

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع سنسورهای : شرح محصول 

 THERMOCOUPLE)دما

&RTD) توربین ،کمپرسور

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

روکش، قطعه، جلویی شفت : شرح محصول 

-MDGمحرک خروجی توربین گاز احتراقی 

4000 ،SOLAR، فرانسه ،cover drive 

shaft forward

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

59,20

-تقاطع خوش شمالی-خیابان آزادی - تهران 

 13واحد-4طبقه-223پالک-431ساختمان 

1457994936:کد پستی

665783566657837509123951552

info@davva

renergy.co

m

davvaren

ergy.com
1397/11/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

540

Delvar Afzar 

Industrial 

Equipment 

Company

10320416640411375684819

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیوب باندل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

برجهای فرایندی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن فوق تبریدی کف تخت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

61
-وروردی الهیه - بزرگراه مدرس - تهران 

8طبقه  -5پالک -برج جم -خیابان بیدار 

02126218802

-15
0212621884909121218639

manager@de

lvarafzar.

com

www.delva

rafzar.co

m

1397/10/29
شرکت دانش 

بنیان

541
ALBORZ PART  

J AHAN
10102680998411311914856

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع اتصاالت فورج فوالدی تا : شرح محصول 

9000-6000-3000 اینچ کالس 4

2500 تا 150 اینچ کالس 56انواع فلنج تا 

sweepolet فوالدی جوشی تمام سایزها و 

کالس ها 

 اینچ24اتصاالت و درپوش جوشی تا 

اتصاالت فورج بشرح فوق فقط : شرح کارشناس 

برای محیط شیرین در حال حاضر تایید گردیده 

است 

----------

76
- خیابان تابان غربی - بلوار آفریقا -تهران 

واحد یک - 67پالک 

02188654560

-88656360
8865456209121900367

INFO@APJ -

F ITTINGS .C

OM

www.apj-

fittings .

com

1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

542

Mahshahr 

Pipe 

Protection 

Co

10102513935411197647689

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشش کانکریت تقویت شده : شرح محصول 

همراه سنگ آهن جهت جلوگیری از شناور شدن 

. لوله های خطوط انتقال زیر دریا

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشش فوم پلی یورتان و : شرح محصول 

پوشش پنج الیه پلی پروپیلن و فوم پلی پروپیلن 

جهت محافظت از خوردگی همچنین جلوگیری از 

افت دما در داخل لوله ها و اتصاالت فوالدی 

مورد استفاده در مصارف صنایع نفت، گاز، 

.پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشش بیتوسیل جهت محافظت : شرح محصول 

از خوردگی لوله ها و اتصاالت فوالدی مورد 

استفاده در مصارف صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و 

آب

: -شرح کارشناس 

----------

زیر پل میرداماد-تهران: نشانی دفتر مرکزی  | -

جنب آزمایشگاه آلفا-بین جردن و مدرس -

طبقه دوم-398پالک 

|   021-

88882681-2 

021: فکس  | -

88678277

021-

88678277
09122187633

info@mppc .

ir

www.mppc.

ir
1397/10/29

543
Tavan Sanat 

Mobin
10100098382411317469654

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای برق فشار ضعیف و : شرح محصول 

،  (در مدلهای فیکس و کشویی)فشار متوسط 

تابلوهای - بانک خازنی ، حفاظت و کنترل 

سوئیچ گیر های ثابت فشار - کنترل دور موتور

سوئیچ گیرهای کشویی - ضعیف و فشار متوسط 

فشار ضعیف و فشار متوسط 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای برق فشار ضعیف و : شرح محصول 

،  (در مدلهای فیکس و کشویی)فشار متوسط 

تابلوهای - بانک خازنی ، حفاظت و کنترل 

سوئیچ گیر های ثابت فشار - کنترل دور موتور

سوئیچ گیرهای کشویی - ضعیف و فشار متوسط 

فشار ضعیف و فشار متوسط 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای برق فشار ضعیف و : شرح محصول 

،  (در مدلهای فیکس و کشویی)فشار متوسط 

تابلوهای - بانک خازنی ، حفاظت و کنترل 

28888068309121326218-488880681واحد-22پالک-خیابان الوند-میدان آرژانتین
info@tavan

sanat.com

www.tavan

sanat.com
1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

544
Kiyan Isatis  

Pars
10840427211411385664981

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

GRCپست کامپکت فلزی و : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 36KV  تا سطح GISتابلو برق : شرح محصول 

 تحت لیسانس توتزی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق فشار ضعیف فیکس و : شرح محصول 

690Vکشویی تا 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

  24KVتابلو برق فشار متوسط : شرح محصول 

تحت لیسانس شرکت توتزی ایتالیا 

: -شرح کارشناس 

----------

بعد -خیابان ولیعصر-تهران: آدرس دفتر مرکزی

شماره -نبش کوچه طوس-از باغ فردوس

10واحد -3047

-شهرک صنعتی خضرآباد-یزد:آدرس کارخانه

 متری نرگس24- بلوار اقاقیا- میدان اقاقیا

22737460 

203داخلی 

WWW.KIYANI

SATIS .COM

INFO@KIY

ANISATIS .

COM

1397/11/23

545
Nick Mahzar 

Ispadana
10260431788411171593676

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 215 حجم Bپرایمر پلیمری گرید : نام محصول 

Lit بشکه مرجع عرضه کننده نیک محضر 

اسپادانا

 Primer, polymer type: نام التین 

B , volume 215 Lit, drum ,

distributor NIK  MAHZAR 

ESPADANA

پرایمر اصالح شده پلیمری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار رویی اصالح شده: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار رویی نفتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قیر پایه نفتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

98,86
شهرک -  جاده نایین35کیلومتر - اصفهان

انتهای خیابان هفتم- 2فاز- صنعتی سگزی

031-

46412721
0313620496009131185624

qc@nickmah

zar.com

www.nickm

ahzar.com
1397/11/23



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

546Nekanovin10101961482411131516891

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق فشار متوسط فیکس : - شرح محصول 

و کشویی

تابلو برق فشار ضعیف فیکس و کشویی- 

سینی و نردبان کابل و متعلقات- 

باسداکت فشار ضعیف و فشار متوسط- 

: -شرح کارشناس 

----------

اتوبان صدر، خروجی بلوار کاوه شمال، نرسیده 

4، طبقه 45به اندرزگو، کوچه قیطریه، پالک 

26655621,26

655630,2220

8452,264576

92,26457806,

26655058

info@nekan

ovin.ir     

sales@neka

novin.ir   

commerce@n

ekanovin.i

r     

executiven

ekanovin.i

r

www.nekan

ovin.ir
1397/11/23

547

Khorasan 

Magnesia 

Products  

Development 

Co

10320684034411435664785

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

افزودنی برای - مگنست تینر : شرح محصول 

کاهش گرانروی مگنست

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

افزودنی زود - ارلی استرنگت : شرح محصول 

مقاوم کننده سیمان حفاری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

افزودنی بهبود - میکروبالک : شرح محصول 

دهنده خواص سیمان حفاری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تسریع - مگنست اکسلریتور : شرح محصول 

کننده واکنش مگنست

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

- خ سهروردی شمالی - تهران : دفتر مرکزی

3ط  - 3پ - ک فیروزه 

 - 1شهرک صنعتی شماره - بیرجند : کارخانه

انتهای خیابان - خیابان مبتکران - بلوار صنعت 

4ابتدای فاز  - 2مبتکران 

02188750351

 - 

02188746221

 فکس - 

02188764343

0218876434309121857533

iranmagche

m@yahoo.co

m

1397/10/29



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

548
PES  

Production
10100878901411314659394

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-HDPEلوله پلی اتیلنی : نام محصول 

PE100 2400 متری قطر mm 6/4 فشار 

barاس.ای. مرجع سازنده پی

 Pipe, Polyethylene: نام التین 

HDPE -PE 100, metric, diameter 

2400 mm, pressure 6.4 bar ,

producer P .E .S

:تولید کننده: شرح محصول 

 mm 2500 تا 16  از سایز HDPEلوله های 

 بار 40 تا 2.5با فشار کاری 

 225 تا 25 گازی از سایز HDPEلوله های 

mm

 آتش نشانی با فشار کاری تا HDPEلوله های 

 بار40

تک  (...،ABSپلی پروپیلن،)لوله های پلیمری 

جداره برای سیستم های آب گرم

فلنج،سه )انواع اتصاالت پلی اتیلنی 

 BACKراهی،زانویی،تبدیل،

RING،GASKETگپ و،...)

اجرای جوش

آموزش جوشکار با صدور گواهی نامه از موسسه 

 آلمانSKZپلیمری 

: -شرح کارشناس 

----------

74

نبش -خیابان شهید دکتر بهشتی:دفتر مرکزی

طبقه -مجتمع دریای نور-خیابان شهید سرافراز

1302 واحد13

خیابان -شهرک صنعتی کاوه-ساوه:کارخانه

نوزدهم

021-

88754960

021-

88754964

09121117705

-

09126230160

info@pespi

pe.com

www.pespi

pe.com
1397/11/06

549

CASPIAN 

LOULEH 

TABARESTAN

10760344118411199373784

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی آب رسانی قطر : نام محصول 

250 mm 12 طول m 10 فشار atm بندیل 

مرجع عرضه کننده کاسپین لوله

, Pipe, polyethylene: نام التین 

water supply, diameter 250 mm ,

length 12 m, pressure 10 atm ,

bundle pack, distributor 

CASPIAN LOULEH

لوله پلی اتیلنی آب رسانی قطر : شرح محصول 

250 mm 12 طول m 10 فشار atm بندیل 

مرجع عرضه کننده کاسپین لوله

: -شرح کارشناس 

----------

لوله پلی اتیلنی آب رسانی قطر : نام محصول 

500 mm 12 طول m 6 فشار atm نوع 

بسته بندی بندیل مرجع عرضه کننده تولیدی 

صنعتی کاسپین لوله طبرستان

, Pipe, polyethylene: نام التین 

water supply, diameter 500 mm ,

length 12 m, pressure 6 atm ,

packing type bundle pack ,

distributor TOLIDI SANATI 

KASPIAN LOLEH TABARESTAN

لوله پلی اتیلنی آب رسانی قطر : شرح محصول 

500 mm 12 طول m 6 فشار atm نوع 

74
-نبش دولت - بلوار امیرمازندرانی -ساری 

11ساختمان آرتین طبقه سوم واحد 
01133375313011337531509111515836

caspian.lo

uleh@gmail

.com

www.caspi

an.louleh 

 

@gmail.co

m

1397/11/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

550zenerengco10100874794411131153456

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 1 شبکه الکتریکی توان UPS: نام محصول 

KVA مدل Z1000 نام تجارتی ZENER 

SEEIES کشور سازنده ایران شماره فنی 

Z1000 نر -  مرجع عرضه کننده مهندسی زی

نر- مرجع سازنده مهندسی زی 

, UPS, electric network: نام التین 

power 1 KVA, model Z1000, brand 

ZENER  SEE IE S , made in IRAN ,

part number Z1000 ,

distributor ZENER  ENG . Co. ,

producer ZENER  ENG . Co.

 1 شبکه الکتریکی توان UPS: شرح محصول 

KVA مدل Z1000 نام تجارتی ZENER 

SEEIES کشور سازنده ایران شماره فنی 

Z1000 نر -  مرجع عرضه کننده مهندسی زی

نر- مرجع سازنده مهندسی زی 

: -شرح کارشناس 

----------

 10 شبکه الکتریکی توان UPS: نام محصول 

KVA مدل Z10000 نام تجارتی ZENER 

SEEIES کشور سازنده ایران شماره فنی 

Z10000 نر -  مرجع عرضه کننده مهندسی زی

نر- مرجع سازنده مهندسی زی 

, UPS, electric network: نام التین 

power 10 KVA, model Z10000 ,

65

و  (ویال)خیابان انقالب، بین استاد نجات الهی

، ساختمان فیلیپس، 812میدان فردوسی، شماره 

4طبقه 

021667239720216670627509121454337
info@zener

co.com

www.zener

co.com
1397/11/06

551kalup10860151764

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله گاز و پتروشیمی جنس کالف : نام محصول 

 طول متری کاربرد in 12فوالدی سایز 

گازرسانی مرجع سازنده کالوپ

 Pipe, gas and: نام التین 

petrochemical, material 

steel coil, size 12 in, length 

metric, usage gas  supply ,

producer KALUP  Co.

 اینچ کاربرد 12لوله فوالدی : شرح محصول 

گازرسانی

: -شرح کارشناس 

----------

لوله نفت جنس کالف فوالدی : نام محصول 

 طول متری کاربرد انتقال نـفت in 6سایز 

مرجع سازنده کالوپ

 Pipe, oil, material steel: نام التین 

coil, size 6 in, length 

metric, usage oil 

transmission, producer 

KALUP  Co.

اینچ کاربرد انتقال 6لوله فوالدی : شرح محصول 

نفت

: -شرح کارشناس 

----------

لوله نفت جنس کالف فوالدی : نام محصول 

741397/11/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

552

Takab 

E ttesal 

Damavand Co

10100053472411338573311

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن سایز : نام محصول 

225 mm فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

تعاونی تولیدی صنعتی تکاب اتصال دماوند

, Coupler, electrofusion: نام التین 

polyethylene, size 225 mm ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

TAKAB  ETTESAL  DAMAVAND

اسپیگات / اتصاالت الکتروفیوژن : شرح محصول 

 225کوپلر الکتروفیوژن سایز / پلی اتیلن گاز 

میلیمتر

: -شرح کارشناس 

----------

کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن سایز : نام محصول 

200 mm فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

تعاونی تولیدی صنعتی تکاب اتصال دماوند

, Coupler, electrofusion: نام التین 

polyethylene, size 200 mm ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

TAKAB  ETTESAL  DAMAVAND

اسپیگات / اتصاالت الکتروفیوژن : شرح محصول 

 200کوپلر الکتروفیوژن سایز / پلی اتیلن گاز 

میلیمتر

: -شرح کارشناس 

----------

کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن سایز : نام محصول 

76

جمالزاده- بلوارکشاورز: نشانی دفتر مرکزی  |  

نبش بن بست-خ صدوقی شرقی -شمالی   

کیلومتر: نشانی کارخانه  | 1پ - حقیقی   

فیروزکوه، بعد از آبسرد، ناحیه-جاده تهران 60  

1صنعتی آئینه ورزان، کوچه هفتم غربی،پالک   

1418616441: کد پستی  |

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

66947555 | 

 : تلفن کارخانه

021-

76353145

021-

66946738
09121208151

info@takab

plast.com

www.takab

plast.com
1397/09/28

553roueinnoor10780139099411376838417

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پایه چراغ روشنایی هشت وجهی : نام محصول 

12 m مدل LS-12M مرجع عرضه کننده 

مهندسی روئین نور آریا

 Stand, octagonal: نام التین 

lighting lamp, 12 m, model LS-

12M, distributor ROUE IN 

NOORE  ARIA ENGINEERING

پایه چراغ روشنایی هشت وجهی : شرح محصول 

 متری12

: -شرح کارشناس 

----------

پایه چراغ روشنایی هشت وجهی : نام محصول 

9 m مدل LS-9M مرجع عرضه کننده 

مهندسی روئین نور آریا

 Stand, octagonal: نام التین 

lighting lamp, 9 m, model LS-

9M, distributor ROUE IN NOORE 

ARIA ENGINEERING

 متری چند 9پایه چراغ خیابانی : شرح محصول 

وجهی با پوشش گالوانیزه گرم  یا رنگ 

: -شرح کارشناس 

----------

برج روشنایی تلسکوپی دوازده : نام محصول 

وجهی با سبد متحرک و گیربکس برقی و 

 W 3200 توان m 25 سایز LEDپرژکتور 

98

 متری شهیدان جهان پناه ، 55خیابان - اراک 

، کدپستی 402، واحد 4مجتمع آسا طبقه 

3819749919

08634134490

-9

08634134490

-9
09128241126

rena.marka

zi@yahoo.c

om

www.rouei

nnoor.ir
1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

554
ASIA CONTROL  

PEY
1010403793749057

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ESD & F&G SYSTEM: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

PLC SYSTEM: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 SYSTEM CONTROL: شرح محصول 

TURBINE 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DCS SYSTEM: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

DCS SDYSTEM: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

71
تهران خیابان کارگر شمالی روبروی بیمارستان 

2 واحد 2 طبقه 96قلب کوچه شکراله پالک 

8800989 

|88005739 

|021-

88005627

09122263027

karim.ghor

bani@asiac

ontrol.org

www.Asiac

ontrol.ir
1397/09/28

555Pooladzamin10101447128411157838457

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Servo Hydraulc: شرح محصول 

Pumo پمپ هیدرولیک توربین سوالر 

MESC : 20.70.20.207.3 

بسیاری از  فرامین توربین های گازی از جمله )

SOLAR تحت تاثیر عملگرهای خطی یا  

 Linear & Rotary)دورانی 

Actuators)  بکار می افتند و این عملگرها

همگی از پمپ هیدرولیکی فوق در توربین سوالر 

.بهره میبرند

بنابر این بدون این تجهیز توربین عمال نمیتواند 

فرامین کنترلرهای الکترونیکی را در فضای 

مکانیکی به اجرا در آورد و در واقع در غیاب آن 

 و FCUتوربین همه کنترلهای خود نظیر 

 .(امثالهم را از دست میدهد

بنابر این بطور پیوسته همراه با توربین درحال 

در نتیجه . چرخش است و کار آن دایمی است 

باید از دوام و اطمینان ساخت باالیی برخوردار 

.باشد

 Accessory Plateتجهیز فوق بر روی   

 نصبپ و در صورت Fuel Pumpدر کنار 

قطع جریان روغن تغذیه  به این زودیها خراب 

.نشده و از کار نمیافتد

20

خ -خ شهید کالهدوز - خ پاسداران - تهران 

 -٤طبقه  - ٣١پالک - شهید محمد محسنیان 

١١٤زنگ  - ١٤ واحد 

225949062259491309128037354

Pooladzami

n@gmail.co

m

1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

556

kish giah 

chasb 

drilling 

services  

company

14004768061411481861118

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

% 100%-98پتاسیم هیدروکسید : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده خدمات kg 25پودر کیسه 

حفاری گیاه چسب کیش

, Potassium hydroxide: نام التین 

98%-100% powder, bag, 25 kg ,

distributor GIAH CHASBE 

KISH DRILLING  SERVICES

مواد حفاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 کیسه LVکربوکسی متیل سلولز : نام محصول 

25 kg مرجع عرضه کننده خدمات حفاری گیاه 

چسب کیش

 Carboxymethyl: نام التین 

cellulose, LV, bag, 25 kg ,

distributor GIAH CHASBE 

KISH DRILLING  SERVICES

مواد حفاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 پودر MVهیدروکسی اتیل سلولز : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده خدمات kg 25کیسه 

حفاری گیاه چسب کیش

, Hydroxyethyl cellulose: نام التین 

MV powder, bag, 25 kg ,

تهران م نوبنیاد خ پاسداران خ عابدینی زاده 

1 واحد 1 ط 12پالک 

02122783607

-8

info@kgdsc

.ir

www.kgdsc

.ir
1397/09/28

557
KimiaBitumen

Zagros  Co
10300080699411411389467

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گیلسونایت یا بیتومین یا قیر : شرح محصول 

طبیعی

: -شرح کارشناس 

----------

ایالم ، شهرک صنعتی ششدار ، بلوار کارگر 

 ، خیابان کوشش کد پستی 9،کارگر

6936181515

0918341842509183418425

alikazemi1

978@gmail.c

om

www.kimia

bitumen.c

om

1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

558

saban sanat 

sepahan 

engineering 

company

10260085420411174717435

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه تصفیه نمک از نفت مدل : نام محصول 

SBS-DE-MECHANICAL نام تجارتی 

سابان صنعت مرجع عرضه کننده فنی و مهندسی 

سابان صنعت سپاهان

 Purifying machine, salt: نام التین 

from oil, model SBS -DE-

MECHANICAL , brand SABAN 

SANAT , distributor FANI VA 

MOHANDES I SABAN SANAT 

SEPAHAN

سیستم آب نمک زدایی از نفت : شرح محصول 

خام  به منظور جداسازی آب نمک از انواع نفت 

این فرایند جداسازی در چند .  خام استفاده میشود

قسمت متفاوت انجام میشود که در نهایت میزان 

آب همراه در نفت را به میزان قابل توجهی 

سیستم آب نمک زدایی را . کاهش می دهد

میتوان به منظور استفاده در فرایند های متفاوت 

با استفاده از المنتهای جداسازی خاصی بهینه 

.نمود

: -شرح کارشناس 

----------

سیستم تمیز کننده سیار مخازن : نام محصول 

 نام تجارتی SBS-MTCPKنفت خام مدل 

سابان صنعت مرجع عرضه کننده فنی و مهندسی 

خیابان-خیابان کاوه: نشانی دفتر مرکزی  |  

جنب گلخانه بهروز- شهید عادل پور - 

67731کد پستی - 11پالک- ساختمان سابان -

81968 -   و03134438994: شماره تلفن 

نشانی کارخانه | 03134438996: شماره فکس  

خیابان سوم- شهرک صنعتی تیران -اصفهان  :  

   و03142366031شماره تلفن - 23پالک 

 :  کد پستی03142366033: شماره فکس 

8533153374

09131001522

 تلفن مدیریت :

 , عامل

09133178771

 تلفن رئیس :

هیئت مدیره

info@saban

sanat.com

www.saban

sanat.com
1397/09/28

559
Palandab 

Shimi Co
10102859182411136474614

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد باکتری محلول در آب : نام محصول 

BIOCIDE برج خنک کننده بشکه پلی اتیلنی 

210 kg نام تجارتی FINEAMIN مرجع 

عرضه کننده فنی و مهندسی پالند آب شیمی

 Antibacterial, cooling: نام التین 

tower BIOCIDE  water soluble ,

polyethylene drum, 210 kg ,

brand F INEAMIN, distributor 

PALAND AB  SHIMI

ضد باکتری محلول در آب : شرح محصول 

BIOCIDE برج خنک کننده بشکه پلی اتیلنی 

210 kg نام تجارتی FINEAMIN مرجع 

عرضه کننده فنی و مهندسی پالند آب شیمی

: -شرح کارشناس 

----------

 06scavضد خوردگی بویلر مدل : نام محصول 

 نام تجارتی kg 210بشکه پلی اتیلنی 

FINEAMIN مرجع عرضه کننده فنی و 

مهندسی پالند آب شیمی

, Anti corrosion, boiler: نام التین 

model 06scav, polyethylene 

drum, 210 kg, brand F INEAMIN ,

distributor PALAND AB  SHIMI

ضد خوردگی بویلر مدل : شرح محصول 

06scav 210 بشکه پلی اتیلنی kg نام تجارتی 

جنت آباد- تهران : نشانی دفتر فروش  |  

واحد- مجتمع سمرقند - تقاطع الله - جنوبی   

جنت آباد- تهران : نشانی دفتر مرکزی  | 808  

واحد- مجتمع سمرقند - تقاطع الله - جنوبی   

اشتهارد- البرز : نشانی کارخانه  | 808  - 

مالصدرای غربی- شهرک صنعتی اشتهارد   - 

کد پستی | 3917شماره  - 2سوسن   : 

1474719998

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02144495240

 تلفن | 

 : کارخانه

02637776979

 : فکس | 

02144495241

0214449524109123602149

golmakan.p

arviz@gmai

l.com

www.palan

dabshimi.

com

1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

560
setareh 

sanat part
10380376849411187657448

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

استراکچر پکینگ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پال رینگ قطعه کاربرد برج خنک : نام محصول 

 0/5x25x25 mmکننده جنس فلزی سایز 

مرجع عرضه کننده ستاره صنعت پارت

 Pall ring, part, usage: نام التین 

cooling tower, material 

metal, size 0.5x25x25 mm ,

distributor SETAREH SANAT 

PART  CO.

پال رینگ - رندوم پکینگ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 - 36وکیل اباد - بلوار وکیل اباد - مشهد 

81/1پالک - سمت چپ 
0513891393809153139047

setarehesa

nat@yahoo.

com

www.setar

esanat.co

m

1397/09/28

561
Referance 

Iran
10100813699411118768769

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رفرنس الکترود دایمی : شرح محصول 

سولفات روی/روی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

(AC BOX)تابلو برق : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسفورماتور رکتیفایر : شرح محصول 

مخصوص حفاظت کاتدیک

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

- کابل شو در ابعاد مختلف: شرح محصول 

S ingle Bolt Copper Cable 

Lugs

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

info@refer

anceiran.c

om

1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

562
KIMIAGARANSA

NAT  PARS
10530336466411348158793

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کوره: نام محصول 

Heater: نام التین 

پکیج کامل کوره شامل برنر، : شرح محصول 

کویلهای تشعشعی و کویلهای همرفتی و سازه 

مربوطه

: -شرح کارشناس 

----------

مشعل: نام محصول 

Flare: نام التین 

پکیج کامل انواع مختلف فلر : شرح محصول 

شامل سیستم جرقه زنی، سازه نگهدارنده و سایر 

ملحقات

: -شرح کارشناس 

----------

-بخش مرکزی -شهرستان شیراز-استان فارس

-دانشجو2بن بست -بلوار دانشجو-محله ارم

 طبقه همکف2پالک

7143613555:کد پستی

071322752000713227520109177048932
INFO@KSPCO

M.NET

www.kspco

m.net
1397/09/28

563

Taksaz 

Industrial 

Innovators  

Engineering 

Company

10101331423411318158975

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تاپ درایو: نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه گرداننده فوقانی تاپ : شرح محصول 

درایو

: -شرح کارشناس 

----------

بخش - شهرستان قدس- استان تهران

- روستا دانش- دهستان دانش- مرکزی

- خیابان جهاد- خیابان سولیران- شهرک دانش

طبقه اول- 0پالک 

662820126628329909121050815
info@tieco

.ir

www.tieco

.ir
1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

564
Tara 

Consultant
10101215227411319896788

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کارتریج قابل شارژ مدل : نام محصول 

T1338A کاربرد پرینتر HP مرجع 4200 مدل 

سازنده تارا مشاور مرجع عرضه کننده تارا مشاور

, Cartridge: نام التین 

rechargeable, model T1338A ,

usage HP  printer model 4200 ,

producer TARA CONSULTANT ,

distributor TARA CONSULTANT

محصول فوق دارای گواهی : شرح محصول 

 بوده و قابلییت چاپ STMCاستاندارد 

.برگ می باشد12000

: -شرح کارشناس 

----------

 T280Aکارتریج قابل شارژ مدل : نام محصول 

 Pro 400 M401 مدل HPکاربرد پرینتر 

مرجع سازنده تارا مشاور مرجع عرضه کننده تارا 

مشاور

, Cartridge: نام التین 

rechargeable, model T280A ,

usage HP  Printer model Pro 

400 M401, producer TARA 

CONSULTANT , distributor 

TARA CONSULTANT

کاالی فوق دارای گواهی : شرح محصول 

STMC و پروانه بهره برداری و قابلیت 

|   

88898449 | 

 : فکس

88918980

88918980

info@tara-

cons .com   

h.pazouki@

tara-

cons .com   

Sharbati@t

ara-

cons .com

1397/09/28

565

Kia 

electrode 

shargh

10860325845411333634316

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 E7010Gالکترود جوشکاری نوع : نام محصول 

 نوع بسته بندی قوطی فلزی mm 3/2قطر 

 مرجع Master نام تجارتی kg 9/5مقدار 

سازنده کیا الکترود شرق مرجع عرضه کننده کیا 

 350الکترود شرق تعداد در واحد بسته بندی 

عددی

, Welding electrode: نام التین 

type E 7010G , diameter 3.2 mm ,

packing type Metal Cans ,

quantity 9.5 kg, brand MASTER ,

producer Kia E lecterode 

shargh, distributor Kia 

E lecterode shargh, quantity 

in unit package pieces  350

الکتـرود سلولزی با روکش : شرح محصول 

متوسط و سرباره نـازک کـه برای جـوشکاری 

در کلیـه وضعیـت هـا بخصوص سرازیر مناسب 

بوده و در جوشکاری خطوط لوله در پاس هـای 

ریشـه ،گـرم ، پـرکـن و نهـایی استفــاده می 

قـوس الکتـریکی این الکتــرود از نفـوذ . شـود 

بـاال و پایـداری منـاسبی برخوردار است و می 

توان ورق های با ضخامت کم را در حالت 

سرازیر و بدون هیچگونه عیب و نقـصی 

همچنین این الکتـرود قـابل . جــوشکاری نمـود

استفاده در فـرآورده هـای ساختمانی و 

64
 - 3صنعت - شهرک صنعتی بیدک - بجنورد 

شرکت کیا الکترود شرق
058323158360583231583709120393882

A.talebi@k

iaelectrod

e.com

www.kiael

ectrode.c

om

1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

566
setrak tarh 

spadana
10260457841411176553764

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت قطعات یدکی کمپرسورها: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت کلیه قطعات توربین های : شرح محصول 

گازی

: -شرح کارشناس 

----------

22,20

شهرک صنعتی امیر کبیر: نشانی انبار  |  - 

72فاز پنجم پالک- خیابان عطا الملک   | 

شهرک صنعتی امیر کبیر: نشانی دفتر فروش   - 

نشانی |72فازپنجم پالک -خیابان عطا الملک   

اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی: دفتر مرکزی   -

229 واحد 2ساختمان فن آفرینی   

نشانی کارخانه |8415683181:کدپستی  : 

خیابان عطا الملک- شهرک صنعتی امیر کبیر   

کد پستی | 72فاز پنجم پالک  -  : 

8195154417

 تلفن دفتر |

031: مرکزی  -

33880833  

031-

33875860- | 

 : تلفن کارخانه

031-

33875861 | 

031: فکس  -

33880834

031-

33880834

09131941829

 آرزو 

091331اصغری

 محمد 87760

 رنجبر

09120542932

 طاها حسنی 

0913318جبلی

 محمد 7760

 رنجبر

09131941829

info@setra

kco.comset

rak.tarhes

padana@gma

il.com

www.setra

kco.com
1397/09/28

567
ARA TAJHIZ 

SYSTEM
10103389783411319861857

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Industrial digital:  شرح محصول 

rectifiers  and battery 

charger 5-1000 A 

CH-TEC  A series  Industrial 

Rectifier and Battery 

Charger 6-pulse and 12-pulse 

thyristors  rectifier full 

bridge set of battery 

charging methods110/220 Vdc 

other as  option) input 400Vac 

3ph 50Hz (other as  option) 

output 5A to 1000A (other as 

option)

 CH-TEC آمپر مدل 5-1000شارژر صنعتی 

A با برند اتسیس ATSYS

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-UPS 5-200KVA   U: شرح محصول 

TEC  A series 

Uninterruptible Power 

System IGBT  power 

65

بعد از- خیابان آپادانا : نشانی دفتر مرکزی  |  

واحد - 194پالک- خیابان شهید صابونچی   

1533744933: کد پستی  | 112

|   

88742074 | 

: فکس

8875039709122259664
info@atsys

.ir

www.atsys

.ir
1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

568
Aria Tolid 

Fartak
14006693162411551693343

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

DEMISTER PAD: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DEMISTERدمیستر پد : شرح محصول 

PAD

WIRE MESH FILTERوایر مش فیلتر 

MIST  E LIMINATOR

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DIFFUSER LAST: شرح محصول 

STAGE

 PUMP  INGERSOLL  DRESSER

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BALANCING DRUM: شرح محصول 

LINER

: -شرح کارشناس 

43,31,41,42

نرسیده به . جاده قدیم ساوه30کیلومتر .تهران

خیابان .شهرک صنعتی قلعه میر.رباط کریم

روبروی اورژانس .کوچه چهارم.شهدای صنعت

اولین واحد سمت راست.4پالک .جاده ای

021568609230215686106409123182849

atf.derakh

shi@gmail.

com

www.ariat

olidfart

ak.com

1397/09/28

569

Shayan Bargh 

Industrial 

Group

10780054399411314431988

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-SHتاب دو نفره کودکان مدل : نام محصول 

PS-15 1300 ابعادx360 mm 1300 ارتفاع 

mmمرجع عرضه کننده شایان برق 

, Swing, children double: نام التین 

model SH-PS -15, dimensions 

1300x360 mm, height 1300 mm ,

distributor SHAYAN BARGH

-SHتاب دو نفره کودکان مدل : شرح محصول 

PS-15 1300 ابعادx360 mm 1300 ارتفاع 

mmمرجع عرضه کننده شایان برق 

: -شرح کارشناس 

----------

-SH مهتابی مدل LEDالمپ : نام محصول 

HB-100A نام تجارتی نماگر مرجع عرضه 

کننده مهندسی شایان برق

, LED lamp, day light: نام التین 

model SH-HB-100A, brand 

NAMAGAR , distributor SHAYAN 

BARGH ENGINEERING

-SH مهتابی مدل LEDالمپ : شرح محصول 

HB-100A نام تجارتی نماگر مرجع عرضه 

کننده مهندسی شایان برق

: -شرح کارشناس 

----------

-SH مهتابی مدل LEDالمپ : نام محصول 

قم، شهرک - کیلومتری جاده اراک25اراک، 

، خیابان مبتکران(خیرآباد)3صنعتی شماره 

086-

33553248-9
08633554118

09127621846

-

09123017714

-

09189618392

-

09126274736

info@shaya

nBargh.com

www.shaya

nelectri

c.com

1397/11/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

570

FALIZ 

PAJOUHESH 

PARS

10860889508
4113-5878-

1318

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات دستگاه دراورکس : شرح محصول 

حفاری 

 –درام کالچ  –کالچ  –درام شفت  –دراورکس 

سند  –کت هد  –زنجیر  –چرخ زنجیر  –محور 

غلتک- رولر  –کاور  –شاسی  –پنل  –ریل 

Drawworks – Drum shaft – 

output shaft – input shaft – 

sprocket – chain – cathead – 

sand reel – skid – chassis – 

E2000 – 1320 – National oilwell – 

NOV – Clutch – Control Panel – 

Driller - Cover

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فوران گیر :  شرح محصول : شرح محصول 

(BOP)

: کلمات کلیدی جهت جستجو

 فوران گیر، سر چاهی، شیر وایرالین،

BOP , Blow out preventer ,

wireline valve, single ram ,

01,03
 - 2شهرک صنعتی شماره - اهواز-خوزستان

721پالک  - 2فاز 

0613-

3739164-7

061-

33739163
09163001892

info@faliz

group.com

falizgro

up.com
1397/11/10

شرکت دانش 

بنیان

571

Petrofann 

avaran 

apadana

10861330228411173795666

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

افزایه های اسیدی که به جهت : شرح محصول 

اسیدکاری چاه های نفت و گاز به همراه اسید 

کلریدریک و یا اسید های دیگر مورد استفاده 

 ماده متفاوت افزایه ضد 17قرار می گیرند، شامل 

،  افزایه کمکی ضد (FS-1105)خوردگی 

،  افزایه کنترل کننده یون (FS-1120)خوردگی 

،  افزایه کاهنده یون آهن (FS-1230)آهن 

(FS-1240) افزایه حالل دوگانه  ،(FS-2020) ،

،  افزایه کاهنده (FS-1485) افزایه کف ساز 

،  افزایه ضد (FS-1519)کشش سطحی 

،  افزایه ضد لخته برای (FS-1420)امولسیون 

، افزایه ضد لخته (FS-1810)نفت با لخته زیاد 

،  افزایه (FS-1820)برای نفت با لخته کم 

،  افزایه امولسیون (FS-1418)معلق نگهدارنده 

،  افزایه حذف کننده اثر (FS-1438)کننده 

H2S (FS-3636) افزایه پایدارکننده  ،  Clay 

،  افزایه (FS-3840)برای جلوگیری از تورم رس 

 برای جلوگیری از مهاجرت Clay  پایدارکننده 

 دمای پایین VDA،  افزایه (FS-3850)رس 

(FS-5060)  و  افزایهVDA دمای باال (FS-

این مواد هرکدام به صورت . است (5080

در . جداگانه ابتدا تولید و بسته بندی می گردند

عملیات اسیدکاری هر کدام از این مواد به 

89
petrofann@

yahoo.com
1397/11/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

572
mashad wire 

and cable co
10380228501411191838563

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 20 ولتاژ ACSRسیم آلومینیومی : نام محصول 

kV 70 سطح مقطع mm^2 قرقره کیلوگرمی 

مرجع عرضه کننده صنایع سیم و کابل مشهد

, Aluminium wire, ACSR: نام التین 

voltage 20 kV, cross  section 

area 70 mm 2̂, reel, kilogram ,

distributor MASHAD CABLE 

AND WIRE  INDUSTRIAL

 ولتاژ ACSRسیم آلومینیومی : شرح محصول 

20 kV 70 سطح مقطع mm^2 قرقره 

کیلوگرمی مرجع عرضه کننده صنایع سیم و 

کابل مشهد

: -شرح کارشناس 

----------

 0/16مفتول گرد آلومینیومی : نام محصول 

mm قرقره تنی مرجع عرضه کننده صنایع سیم 

و کابل مشهد

, Round aluminium wire: نام التین 

0.16 mm, reel, Ton, distributor 

MASHAD CABLE  AND WIRE 

INDUSTRIAL

 0/16مفتول گرد آلومینیومی : شرح محصول 

mm قرقره تنی مرجع عرضه کننده صنایع سیم 

و کابل مشهد

: -شرح کارشناس 

68

-شهرک صنعتی توس-مشهد-خراسان رضوی

-خیابان دهم-خیابان تالش شمالی-فاز یک

480قطعه 

051-

35413277-9

051-

35414844

09154761367

-

09363768245

info@masha

dcable.ir

www.masha

dcable.ir
1397/11/10

573
Kimiya 

Tadbir Kiyan
10780143575411389536963

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

طوقه ضامن تجهیزات استخراج : نام محصول 

 جنس فوالدی SPIROLIZERنفت مدل 

 مرجع عرضه KTK نام تجارتی in 5سایز 

کننده کیمیا تدبیر کیان

 Stop collar, oil: نام التین 

extraction equipment, model 

SPIROLIZER , material steel ,

size 5 in, brand KTK ,

distributor KIMIYA TADBIR 

KIYAN

این طوقه  "Stop Collar 5: شرح محصول 

 عدد پیچ استیل آلنی 6از جنس چدن و دارای 

می باشدکه یک عدد در قسمت فوقانی و یک 

 نصب شده که Spiroعدد در قسمت تحتانی 

 محکم می Casingپیچ های استیل روی 

  ممانعت می Spiroگردد و از حرکت طولی 

.نماید

: -شرح کارشناس 

----------

کفشک شناور فوالدی هیدرولیکی : نام محصول 

 نام in 8\5 9سیمان کاری چاه نفت سایز 

 مرجع عرضه کننده کیمیا تدبیر KTKتجارتی 

کیان

, Float shoe, steel: نام التین 

hydrolic oil wells 

05

سه راهی خمین. اراک: نشانی کارخانه  |  . 

خیابان پویندگان. شهرک صنعتی شماره یک   . 

3819954557کد پستی 

09183642070

kimiyatadb

ir@gmail.c

om

1397/11/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

574

Noavaran 

mobtaker 

sanat part

14006908832111111111111

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پروانه کامل فلزی کاربرد پمپ : نام محصول 

سانتریفیوژ مرجع عرضه کننده حمید قنبری

 Impeller, metal: نام التین 

complete, usage centrifugal 

pump, distributor HAMID 

GHANBARI

پروانه یا ایمپلر قطعه مرحله سوم : شرح محصول 

پمپ سانتریفیوژ

: -شرح کارشناس 

----------

پروانه کامل فلزی کاربرد پمپ : نام محصول 

سانتریفیوژ مرجع عرضه کننده حمید قنبری

 Impeller, metal: نام التین 

complete, usage centrifugal 

pump, distributor HAMID 

GHANBARI

پروانه یا ایمپلر قطعه مرحله دوم : شرح محصول 

پمپ سانتریفیوژ

: -شرح کارشناس 

----------

پروانه کامل فلزی کاربرد پمپ : نام محصول 

سانتریفیوژ مرجع عرضه کننده حمید قنبری

 Impeller, metal: نام التین 

complete, usage centrifugal 

pump, distributor HAMID 

7051372533580513725335809155209002 پالک 40/1 کالهدوز 40کالهدوز 

hghanbari7

957@yahoo.c

om

1397/09/28

575

ISFAHAN 

MICRO 

CONTROL  CO

10260281490411176133136

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

micro drive: نام محصول 

: -نام التین 

drive: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

اصفهان خیابان: نشانی دفتر مرکزی  |  

ساختمان امیر- نبش منوچهری- فردوسی  

اصفهان شهرک: نشانی کارخانه  | 101واحد  

62پالک7فرعی5صنعتی جی خیابان

info@imcdr

ive.com
1397/09/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

576
Part Aria 

Niroo PAANIR
10103071379411149113481

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

یاتاقان لغزشی چند الیه توربین : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده پارت GMموتور لوکوموتیو 

آریا نیرو پانیر

 Bearing, multilayer: نام التین 

sliding, GM locomotive 

engine turbine, distributor 

PART  ARIA NIROO PAANIR

طراحی، تولید و بازسازی انواع : شرح محصول 

ژورنال، تراست، ژورنال )یاتاقان های لغزشی 

تراست، دوالیه، سه الیه، آلومینیومی، دمپر 

و لبیرنت سیل ها متعلق به انواع  (...بیرینگ و 

تجهیزات دوار از جمله توربین، کمپرسور، پمپ، 

در صنایع مختلف مانند ... گیربکس، موتور و 

نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاه، نیروگاه، ریلی، 

...فوالد، سیمان و 

: -شرح کارشناس 

----------

20021653850170216538505909125302860
sales@paan

ir.com

www.paani

r.com
1397/09/28

شرکت دانش 

بنیان

577

Karonsar 

Technical 

and 

Engineering 

Co

10861228579
4113-1319-

1759

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 in 14کانال آکاردئونی سایز : نام محصول 

 مرجع سازنده کارون سر GMاگزوز لکوموتیو 

مرجع عرضه کننده کارون سر

 Canal, accordion size 14: نام التین 

in, exhaust of GM locomotive ,

producer KARON SAR ,

distributor KARON SAR

مورد استفاده برای اگزوز : شرح محصول 

 شرکت نیروی کشش راه آهن GMلکوموتیو 

جمهوری اسالمی ایران

: -شرح کارشناس 

----------

 اگزوز in 3کانال آکاردئونی سایز : نام محصول 

لکوموتیو هیتاچی مرجع سازنده کارون سر مرجع 

عرضه کننده کارون سر

 Canal, accorclion size 3: نام التین 

in, exhaust of Hitachi 

locomotive, producer KARON 

SAR , distributor KARON SAR

مورد استفاده در اگزوز لکوموتیو : شرح محصول 

هیتاچی شرکت نیروی کشش راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران

: -شرح کارشناس 

----------

 اگزوز in 3کانال آکاردئونی سایز : نام محصول 

7021887908630218877293109121223209تهران میدان ونک خیابان ونک کوچه ارم پ 76
info@karon

sar.com
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

578
kaman cable 

industries
10101296127411134384555

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-750کابل جوشکاری برق ولتاژ : نام محصول 

450 V 1 جنس مسی سطح مقطعx120 

mm^2 60245 طرح IEC 06 ISIRI 1926 

 نوع بسته بندی بسته کالفی m 50 طول 81

مرجع عرضه کننده صنایع کابل کمان

, Welding cable, Electric: نام التین 

voltage 450-750 V, material 

copper, cross  section area 

1x120 mm 2̂, design 60245 IE C  06 

IS IR I 1926 81, length 50 m ,

packing type coil pack ,

distributor INDUSTRIAL 

CABLE  KAMAN

این نوع کابل ها برای : شرح محصول 

. جوشکاری با قوس الکتریکی مناسب می باشند

برای این نوع کابل ها که انحصارا به منظور 

جوشکاری در نظر گرفته شده اند ولتاژ نامی 

.تعیین نشده است

: -شرح کارشناس 

----------

-750کابل جوشکاری برق ولتاژ : نام محصول 

450 V 1 جنس مسی سطح مقطعx70 

mm^2 60245 طرح IEC 06 ISIRI 1926 

 نوع بسته بندی بسته کالفی m 50 طول 81

مرجع عرضه کننده صنایع کابل کمان

خیابان کریم خان. تهران: نشانی محل کار  |  

باالتر از میدان سنایی. خیابان سنایی. زند . 

نشانی |6واحد . طبقه سوم. 82ساختمان   

شهرک صنعتی شماره یک. زنجان: کارخانه  . 

کد | 212قطعه . خیابان اردیبهشت. بلوار روزبه  

1585775633: پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188823108

 تلفن | 

 : کارخانه

02432221245

 : فکس | 

02188327488

0218832748809191401192
info@kaman

cable.ir

www.kaman

cable.com
1398/07/02

579ABLOOLEH10260345606411173947986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 SDR 11 با PE100لوله گازی : نام محصول 

 mm 25 قطر m 100جنس پلی اتیلنی طول 

 مرجع عرضه کننده آب لولهatm 16فشار 

 Pipe, PE100 gas with: نام التین 

SDR  11, material 

polyethylene, length 100 m ,

diameter 25 mm, pressure 16 

atm, distributor ABLOOLEH Co.

 SDR با PE100لوله گازی : شرح محصول 

 16 میلیمتر فشار 25 جنس پلی اتیلن قطر 11

اتمسفر

: -شرح کارشناس 

----------

 SDR با PE100لوله گازی : نام محصول 

 25 قطر m 100 جنس پلی اتیلنی طول 13/6

mm 12/5 فشار atm مرجع عرضه کننده آب 

لوله

 Pipe, PE100 gas with: نام التین 

SDR  13.6, material 

polyethylene, length 100 m ,

diameter 25 mm, pressure 12.5 

atm, distributor ABLOOLEH Co.

  با PE100لوله گازی : شرح محصول 

SDR13/6 میلیمتر فشار 25 پلی اتیلن قطر 

 اتمسفر12/5

74

- فاز اول - شهرک صنعتی مبارکه -اصفهان

صندوق پستی  - 26پالک - خیابان یک 

8486133156کدپستی  - 81645539

031950261000319502610709131116200
ablooleh@y

ahoo.com
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

580pars  pardaz10101144787411333544788

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کارت منبع تغذیه وظیفه اش : شرح محصول 

ساختن ولتاژبرای کارتهای کنترلی می باشدکارت 

منبع تغذیه وظیفه اش ساختن ولتاژهای مورد 

+/-)نیاز برای کلیه کارتهای کنترلی می باشد 

این محصول شرکت پارس پرداز (5+/- و15

 و کد P2S2020RKPSG2Aباشماره فنی 

 6001095772#انحصاری کاال به شماره 

درسیستم طبقه بندی کاالی شرکت ملی گاز 

ایران 

#MESC بنام شرکت پارس پرداز ثبت گردیده 

است

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

این کارت وظیفه دارد تا رله : شرح محصول 

 را چک و TBCIهای موجود بر روی کارت 

کنترل کندو وضعیت موجود را از طریق 

اعالم نماید تا پس CPU به کارت VMEباس

 بتواند آن را برای اپراتور نمایش CPUاز آن

این محصول شرکت پارس پرداز باشماره . دهد

 و کد انحصاری P2S200VCRCH1Bفنی 

24,60
خ - ابتدای خ پاسداران  - خ شریعتی - تهران 

3واحد  - 28پالک - دشتستان سوم 

021-

26700239-

021-

26700697

021-

26701670

09123100631

-

09123215901

info@pars-

pardaz .com

www.pars-

pardaz .co

m

1398/07/02
شرکت دانش 

بنیان

581
ARYA SEAL  

PART
10860174557411364387818

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گردگیرها سیلهای متحرکی از : شرح محصول 

جنس چرم یا الستیک مصنوعی یا پالستیک 

عمل . بوده که معموال در پیستونها بکار میروند

آببندی بوسیله بازشدن لبه آنها و چسبیدن به 

.سطح قطعه انجام میشود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل مکانیکی یا آب بند های : شرح محصول 

از جمله  (فیبر و فنر،مکانیکال سیل )مکانیکی

ایمن ترین قطعات صنعتی هستند که برای 

جلوگیری از نشت مایعات ، جامدات و گازها به 

بیرون از سیستم در بر گیرنده آنها مورد استفاده 

قرار می گیرند که شامل دو سطح صاف ، یکی 

ثابت که بروی کاسه پمپ و دیگری متحرک که 

.بروی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مکانیک سیل ها یک وسیله : شرح محصول 

مکانیکی است که در پمپها مورد استفاده قرار 

85
بندر امام، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

.مجتمع تالش یک، واحد دو
061521108880615211088909125717732

aryaseal11

0888@gmail.

com

www.aryas

eal.ir
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

582
ARAK  

GODAZESH
10780081430411313311373

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر صنعتی گیربکسی کاربرد : نام محصول 

خطوط لوله نفت و گاز مکانیزم قطع و وصل 

 گرید A216سماوری جنس فوالد کربنی 

WCB 457 نوع اتصال فلنج طول mm قطر 

10 in 51/5 فشار bar نام تجارتی AGC 

مرجع عرضه کننده شرکت اراک گدازش

, Industrial valve: نام التین 

gearbox, usage gas  and oil 

pipelines , switch mechanism 

stop cock, material carbon 

steel A216, grade WCB ,

connection type flange ,

length 457 mm, diameter 10 in ,

pressure 51.5 bar, brand AGC ,

distributor ARAK  GODAZESH 

Co.

قطعات یدکی و لوازم جانبی شیر : شرح محصول 

شیر مدفون- ساقه بلند -

: -شرح کارشناس 

----------

شیر صنعتی آچاری کاربرد خطوط : نام محصول 

لوله نفت و گاز مکانیزم قطع و وصل سماوری 

 نوع WCB گرید A216جنس فوالد کربنی 

 فشار in 1 قطر mm 190اتصال فلنج طول 

51/5 bar نام تجارتی AGC مرجع عرضه 

75

شهرک صنعتی- اراک : نشانی دفتر مرکزی  |  

خیایبان- خیایان امیرکبیر - شماره یک   

صنایع شیر- نبش شایستگان - شایستگان   

اراک: نشانی کارخانه  |سازی گدازش    - 

خیایان امیرکبیر- شهرک صنعتی شماره یک   - 

صنایع- نبش شایستگان - خیایبان شایستگان   

کد پستی |شیر سازی گدازش    : 

3819954143

|   

08634132005

 : فکس | 8-

08634132009

08634132009
Info@godaz

esh.co.ir

www.godaz

esh.co.ir
1398/07/02

583
Ab Sanat 

Tehran
10101969646411198751454

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دریچه مربعی کامپوزیت سایز : نام محصول 

400x400 mm 12/5 فشار Ton مرجع 

عرضه کننده آب صنعت تهران

, Gate, square: نام التین 

composite, size 400x400 mm ,

pressure 12.5 Ton ,

distributor AB  SANAT

دریچه مربعی کامپوزیت سایز : شرح محصول 

400x400 mm 12/5 فشار Ton

: -شرح کارشناس 

----------

دریچه آب رو مستطیلی کامپوزیت : نام محصول 

 مرجع Ton 25 فشار 700x500 mmسایز 

عرضه کننده آب صنعت تهران

 Gate, rectangular rain: نام التین 

grating, composite, size 

700x500 mm, pressure 25 Ton ,

distributor AB  SANAT

دریچه هندهول،منهول و آب رو : شرح محصول 

 700x500 mmمستطیلی کامپوزیت سایز 

Ton 25فشار 

: -شرح کارشناس 

----------

دریچه پا درختی مربعی کامپوزیت : نام محصول 

 Ton 1/5 فشار 1000x1000 mmسایز 

708225539542255395309121110454، واحد 7تهران، پاسداران، برج سفید، طبقه 40,41
absanatco@

yahoo.com

www.absan

atco.com
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

584

"Iran 

Oilfield  

Supply Kish"

10861555360411351594415

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

41433-38: شرح محصول 

S ize - 4 In

Rating 900# , Body .wcc End wnn

Flanged , Accessories 

Asisvp/HW

: -شرح کارشناس 

----------

تهران، سعادت آباد ، میدان کاج ، خیابان سرو 

 23غربی، خیابان صرافها شمالی، پالک 

20،واحد

021-

26760566

021-

89786554
09123197408

info@iosk.

org

www.iosk.

org
1398/07/02

شرکت دانش 

بنیان

585GAZAB  KALA10320738616411396351555

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع فلنج گردن جوشی و کور و : شرح محصول 

رزوه ای و ساکتی از جنس کربن استیل و 

استنلس استیل جهت لوله کشی گاز، نفت و 

پتروشیمی و سایر تاسیسات صنعتی، نیروگاهی، 

... سدسازی و 

 16" تا سایز 

 600تا کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرقبل از رگوالتور گاز که یک : شرح محصول 

نوع شیر سماوری کوچک است که جهت استفاده 

در علمکهای گازدرب منازل یا تاسیسات صنعتی 

قبل از رگوالتور گاز نصب شده و کار اصلی آن 

قطع و وصل جریان گاز طبیعی به مصرف کننده 

. می باشد

ضمناً این شیر با نصب عایق مخصوص در 

قسمت سر شیر آن قابلیت قطع جریان برق از 

منزل به شبکه گازرسانی و یا برعکس را دارا می 

. باشد

1" الی 3/4"سایز 

: -شرح کارشناس 

76,75,60

خیابان مفتح شمالی : نشانی دفتر مرکزی 

روبروی پمپ بنزین کوچه بخشی موقر پالک 

5 ط 28

88860675-6
88847617-

021

09123334007  

  

,0912101103

7

gazabco@ya

hoo.com

www.gazab

.ir
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

586
dorsa choob 

rama
10103933895411439741745

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

میز اداری کارمندی سایز : نام محصول 

160x70x75 cm مدل ارگوت نام تجارتی 

راماراما قرن مرجع عرضه کننده درسا چوب راما

 Office desk, clerk, size: نام التین 

160x70x75 cm, model ERGOT ,

brand RAMARAMA GHARN ,

distributor DORSA CHOOB 

RAMA Co.

میزکارمندی ارگوت : ویژگی ها: شرح محصول 

 کشو با طراحی نوآوری متناسب برای 3بدون ال 

 MDFکارشناسان ارشد و کارمندان پایه های 

 دوبل درجه MDFآلومینیوم دایکاست و صفحه

یک ساخت ایران شرکت نقطه یا ایزوفام می 

صفحه و .  میل است16ابعاد صفحه میز . باشد

کنسول دارای - پایه دارای رنگبندی می باشد

این میز دارای - کمد طبقه بندی شده می باشد

 نفره و 8 نفره و 6 نفره 4ست میز کنفرانس 

همچنین میز جلو مبلی، عسلی و کتابخانه 

کمددار ویترینی که دارای رنگبندی به درخواست 

مواد اولیه  شامل الیت و - مشتری می باشد 

PVC مارک TBS یراق -  ساخت کشور ترکیه

تمامی قفل ها، . آالت برند سامت ترکیه می باشد

ریل ، دستگیره ولوالها برند هفله ساخت کشور 

 برند بلوم اسپانیا می PVCچسب . آلمان است

.  سانت قابل تنظیم میباشد3پایه میز تا . باشد

93,92

باالتر از -اشرفی اصفهانی-فلکه دوم صادقیه

پالک -خیابان عرب حسینی-جالل آل احمد

4واحد -70

02144264001

-3
44264001-309121779036

ramachoob9

@gmail.com

www.ramac

hob.com
1398/07/02

587

TOOS  HENGAM 

ENGINEERING  

COMPANY

10380265452411187668545

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلترهای گاز خشک مورد : شرح محصول 

استفاده در تاسیسات و ایستگاه های گاز 

200.000 SCMHتا حداکثر ظرفیت  

DRY  GAS  F ILTER 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ایستگاه تقویت , تعمیراسکرابر : شرح محصول 

فشار

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل حرارتی تاسیات نفت و گاز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار استوانه ای : شرح محصول 

600 , 300 , 150کالس 

: -شرح کارشناس 

40,42,43,61,7

5,60,09

شماره - 38میثاق .خ- بزرگراه میثاق- مشهد

176

05136232501

-4

05136232501

-4

09153117416

-

09385203846

-

09151117232

info@theco

.co.ir

www.theco

.co.ir
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

588mehravand10380310525411334941966

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 1 طول PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

m 63 قطر mm 16 فشار atm مرجع سازنده 

SDR11مهرآوند مشهد نوع 

 Pipe, PE100: نام التین 

polyethylene, length 1 m ,

diameter 63 mm, pressure 16 

atm, producer MEHRAVAND 

MASHHAD, type SDR 11

لوله پلی اتیلن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 1 طول PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

m 90 قطر mm 16 فشار atm مرجع سازنده 

SDR11مهرآوند مشهد نوع 

 Pipe, PE100: نام التین 

polyethylene, length 1 m ,

diameter 90 mm, pressure 16 

atm, producer MEHRAVAND 

MASHHAD, type SDR 11

پلی اتیلن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 1 طول PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول 

m 110 قطر mm 12/5 فشار atm مرجع 

SDR13/6سازنده مهرآوند مشهد نوع 

74
- خیابان چمران - مشهد - خراسان رضوی 

40 پالک 9چمرا 
051322218840513222713109150063238

mehravand@

iran.ir

www.mehra

vand.com
1398/07/02

589

NoAvarun 

Tajhyzat 

Imen Bargh Co

10103452999411333537714

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

جعبه تقسیم برق ضد انفجار جنس : نام محصول 

 مرجع سازنده تولیدی و FJBآلومینیومی مدل 

مهندسی نوآوران تجهیزات ایمن برق مرجع 

عرضه کننده تولیدی و مهندسی نوآوران 

تجهیزات ایمن برق

, Distributing box: نام التین 

explosion proof electric ,

material aluminium, model 

FJ B , producer NOAVARAN 

TAJHIZAT  IMEN BARGH 

MANUFACTURING & 

ENGINEERING  CO., distributor 

NOAVARAN TAJHIZAT  IMEN 

BARGH MANUFACTURING & 

ENGINEERING  CO.

جعبه تقسیم برق ضد انفجار : شرح محصول 

FJBجنس آلومینیومی مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

جعبه تقسیم برق ضد انفجار جنس : نام محصول 

 مرجع سازنده ISJB/SSفوالد زنگ نزن مدل 

تولیدی و مهندسی نوآوران تجهیزات ایمن برق 

مرجع عرضه کننده تولیدی و مهندسی نوآوران 

تجهیزات ایمن برق

, Distributing box: نام التین 

67,68

تهران، خ کریمخان زند، شماره :دفتر مرکزی

1598785514: ، طبقه دوم، کد پستی242

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار :مرکز فنی

: ، کد پستی5نارنجستان،گلبرگ دوم، شماره 

1834174655

88891000 - 

021

88895000  - 

021
09123115119

natib@nati

b.com
natib.com1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

590
Carno Ideal 

Arman
10103905169411359455695

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیغه ثابت، قطعه، مرحله هفتم : شرح محصول 

پمپ روغن اضطراری واحد روغنکاری توربین 

، THM-1304-11، MAN TURBOگاز 

آلمان

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پره، قطعه، مرحله دوم روتور : شرح محصول 

، THM-1304-11کمپرسور توربین گاز 

MAN TURBOآلمان ،

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پره، قطعه، مرحله اول روتور : شرح محصول 

، THM-1304-11کمپرسور توربین گاز 

MAN TURBOآلمان ،

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 روتور 0پره، قطعه، مرحله : شرح محصول 

20

تهران، شهرک: نشانی دفتر مرکزی  |  

 ژاندارمری، بلوار مرزداران، خیابان البرز، خیابان

 : طبقه اول کدپستی8البرز یکم، پالک 

1463864485  

جاده قدیم کرج، سه راهی]: نشانی کارگاه   

 شهریار، نرسیده به سعیدآباد، شهرک صنعتی

  و10 - 20گلگون، بلوار میالد شمالی، پالک 

14  

در حال)آدرس کارخانه ریخته گری دقیق   

استان البرز، شهرک صنعتی هشتگرد: (احداث ، 

خیابان بهشت

02144275201

-3
0214427520009125279773

carno.eng.g

roup@gmail

.com

www.carno

group.com
1398/07/02

شرکت دانش 

بنیان

591
Iran 

Haffaran
10860692917411195657715

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مجرابند سیمان کاری: نام محصول 

pump down plug: نام التین 

مجرابند سیمان کاری صنایع : شرح محصول 

نفت و گاز جنس بدنه آلومینیوم و الیستک سایز 

 اینچ5/8-9, 7 , 5, 3/5

: -شرح کارشناس 

----------

مجرا بند سیمان کاری: نام محصول 

pump down plug: نام التین 

مجرابند سیمان کاری صنایع : شرح محصول 

 اینچ7نفت و گاز سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

مجرابند سیمان کاری : نام محصول 

pump down plug: نام التین 

مجرابند سیمان کاری صنایع : شرح محصول 

 اینچ5نفت و گاز سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

مجرابند سیمان کاری: نام محصول 

pump down plug: نام التین 

مجرابند سیمان کاری صنایع : شرح محصول 

 اینچ3/5نفت و گاز سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان شهید صالحپور - زیتون کارمندی -اهواز

طبقه - ساختمان پارک - بین زیتون و زمزم - 

دوم

061344446050613444460509161133119

iranhaffar

an@yahoo.c

om

www.irand

rillers .o

rg

1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

592
petro Fajre 

Mrkazi
10780096555411313457691

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرآالت دروازه ای مورد : شرح محصول 

مصرف صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاه و 

 از 150 اینچ و کالس فشاری 2نیروگاهی  سایز 

فوالد زنگ - فوالد آلیاژی - جنس فوالد کربنی 

نزن و فلزات پایه مس

Gate Valve 2" 150

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرآالت دروازه ای مورد : شرح محصول 

مصرف صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاه و 

 از 150اینچ و کالس فشاری 14نیروگاهی  سایز

فوالد زنگ - فوالد آلیاژی - جنس فوالد کربنی 

نزن و فلزات پایه مس

Gate14-150

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرآالت دروازه ای مورد : شرح محصول 

مصرف صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاه و 

75

نشانی دفتر | 315-38185: صندوق پستی  |  

شهرک- میدان امام خمینی -اراک: مرکزی   

خیابان کاوشگران- صنعتی شماره یک    | 

میدان امام خمینی-اراک: نشانی کارخانه   - 

خیابان کاوشگران- شهرک صنعتی شماره یک   

3819954583: کد پستی  | 

|   

34130333-7 

 : فکس | 086

34132424 

086

-

09181610380 

 

09188638096

info@ficov

alves .com

www.ficov

alves .com
1398/07/02

593Tabriz hadi10200135341411389165189

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیم برق افشان جنس روکش : نام محصول 

PVC 3/2 قطر mm 100 طول m لفاف 

 کالفی سیم و کابل تبریز هادی1نایلونی 

, Electric wire, flexible: نام التین 

coating material PVC ,

diameter 3.2 mm, length 100 m, 1 

coil in a nylon cover, TABRIZ 

HADI WIRE  AND CABLE

سیم قابل انعطاف: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

سیم برق افشان جنس روکش : نام محصول 

PVC 5/1 قطر mm 100 طول m لفاف 

 کالفی سیم و کابل تبریز هادی1نایلونی 

, Electric wire, flexible: نام التین 

coating material PVC ,

diameter 5.1 mm, length 100 m, 1 

coil in a nylon cover, TABRIZ 

HADI WIRE  AND CABLE

سیم قابل انعظاف: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

سیم برق افشان جنس روکش : نام محصول 

PVC 4/3 قطر mm 100 طول m لفاف 

 کالفی سیم و کابل تبریز هادی1نایلونی 

68
 جاده تبریز تهران جنب بستنی 23تبریز کیلومتر 

میهن کارخانه تبریز هادی

041-

36307572

041-

36307552
09143151813

info@tabri

zhadi.ir

www.tabri

zhadi.ir
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

594
صنایع / ماد ایران 

ماشینهای اداری
10100206684

سازنده 

Manufactu

rer

721397/09/01کامپیوترایرانداخلی

10101874620پاالیش نفت اصفهان595

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

10740026271سیمان دورود596

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01الرستان دورود خیابان خاتم االنبیاتهران80سیمان خاکستریایرانداخلی

597
پاالیش نفت امام 

شازند (ره)خمینی 
10101874747

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

598
پاالیش نفت 

بندرعباس
10101874688

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

599
پاالیش نفت ستاره 

خلیج فارس
10103244425

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

10101874728پاالیش نفت کرمانشاه600

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

601
کارخانجات پارس 

الکتریک
10100367182

سازنده 

Manufactu

rer

تهران92تلویزیونایرانداخلی

تهران خیابان طالقانی بین خیابان فرصت و 

 کد پستی 181خیابان ایرانشهر ساختمان 

1583637311

1397/09/01

602
توسعه منابع انرژی 

(صبا باطری)توان 
10100377738

سازنده 

Manufactu

rer

خ پاسداران بزرگراه شهید بابایی-تهرانتهران65باطریایرانداخلی
021-

22331005

021-

22321015
1397/09/01

603
تولیدی و صنعتی 

بهران فیلتر
10610048854

سازنده 

Manufactu

rer

351397/09/01سنندج جاده صلوات آباد کیلومتر تهران42فیلترایرانداخلی

10100276443آبسال604

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
آبی , کولر  : 38-ماشین آالت وتجهیزات برودتی

بخاری گازی- معمولی 
تهران نارمک جنب دانشگاه علم و صنعتتهران92,38

021-

77451002-4

021-

77451009
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

10100387143تولیدی ایران تایر605

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تایر و تیوب خودروهای سبک، سنگین و 

 : 55-متعلقات وسایل نقلیه- ماشین آالت 

 , 12.4/11/38 , 1000/20, تایرخودرو 

1200/24 , 13.6/12/38 , 145SR /13 , 

155SR /13 , 155SR /14 , 16.9/14/38 , 

165/65SR /13 , 165R /13 , 175/70R /13 , 

175/70R /14 , 175R /14 , 18.4/15/34 , 

500/12 , 500/15 , 560/13 , 560/590/13 , 

560/15 , 590/13 , 6.00/16 , 600/16 , 

645/13 , 650/14 , 650/16 , 650/20 , 

7.00/15   ,  -7.00/16 , 700/16 , 750/16 , 

750/18 , 750/20 , 825/16 , 825/20 , 

تایر و تیوب  - 1200/20 , 1100/20 , 900/20

خودروهای سبک، سنگین و ماشین آالت

11تهران جاده کرج کیلومتر تهران56,55
44503460-

9/44503494-
445035001397/09/01

10100393826گروه صنعتی بوتان606

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

, پکیج  : 38-ماشین آالت وتجهیزات برودتی

 : 60-ابزاردقیق , گازی , آبگرمکن , گازی 

آبگرمکن های مخزنی -, رگوالتور گاز مایع 

گازی

تهران92,38,60
تهران سهروردی شمالی هویزه شرقی خ سهند 

31کوچه متحیری پ

021-

77985000/77

984000/7798

3000

021-

77480974
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

10100599444پارس خودرو607

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

, جیپ , - , پاترول  : 45-اتومبیل وموتورسیکلت

 : 47-اتوبوس آمبوالنس, - , سواری , - 

-, وانت  : 48-کامیون ووانت, - , آمبوالنس 

ویتارا-پیکاپ-رونیز

تهران جاده مخصوص-تهران46,45,47,48
44504090-

5-
445046141397/09/01

10100615571الستیک دنا608

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار , - , تایرخودرو  : 55-متعلقات وسایل نقلیه

-, تسمه نقاله  : 58-آالت متحرکه , - , رینگ 

فقط تایر و تیوب خودروهای سبک، وسایل نقلیه 

سنگین و ماشین آالت

تهران55,58
- بزرگراه شهید حقانی - میدان ونک - تهران 

103پالک - نبش خیابان گاندی 

88774052-

5-

88785169-

88777493

88785163-5

WWW.ALBOR

Z-

TIRE .COM

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

609
صنایع مس شهید 

باهنر
10100941473

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نیم تا ,  (brass pipe)لوله برنجی : 74-لوله 

, اینچ 2نیم تا,  (copper)لوله مسی,  اینچ 2

, مقاطع برنجی  : 78-مقاطع فلزی وغیرفلزی

, مقاطع مسی , مفتول , ورق , میلگرد , فویل 

-تسمه-ورق, میلگرد , فویل , شمش , چهار پر 

برنجی-کویل وورق مسی

46تهران میدان ونک خ حقانی ش تهران58,74,78
88782744/88

886113-5-
887781831397/09/01

610PARS  MATEH10102456564411136877635

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 -  PDCمته حفاری نوع : شرح محصول 

،  (Mill)ابزارآالت درون چاهی از جمله آسیابها 

 , Mud Hammerابزارآالت مانده یابی ،

Stabilizer , Under reamer 

: -شرح کارشناس 

----------

03

انتهای خیابان سید: نشانی دفتر مرکزی  |  

پالک72جمال الدین اسد آبادی نبش خیابان   

88054383-5تلفن  - 7 واحد 2طبقه  478  | 

شهرستان نظرآباد- استان البرز: نشانی کارخانه   

انتهای خیابان آذر- شهرک صنعتی سپهر  -  

کارخانه پارس مته- شرقی 

8805438388053316
09121934863

آقای اشکو -

Info@jeniz

eh.com , 

Oshkou@jen

izeh.com

1397/10/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

611
ARYA ENERGY  

PARS  COMPANY
10102413943411113513851

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 dry gasفیلتر گاز خشک : شرح محصول 

filter

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ایستگاه سوختگیری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی ، تامین تجهیزات ، : شرح محصول 

ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاه های اندازه 

گیری ، تقلیل فشار و کنترل فشار گاز 

(MS , TBS , CGS , CGS /TBS , PCS) 

 

 Designer, Procurement ,

Fabrication, Installation 

&Commissioning Of MS , TBS ,

CGS , CGS /TBS , PCS  Stations

ظرفیت تولیدی و رتبه بندی در : شرح کارشناس 

43,40

خ- خ شهید بهشتی: نشانی دفتر مرکزی  |  

14پالک - کوچه هشتم- قائم مقام فراهانی - 

طبقه دوم

02188861611

-14
0218886161009121267318

info@aryae

nergy.ir

www.aryae

nergy.ir
1397/10/02

612

J AM 

PETROCHEMICA

L  COMPANY

10100777300411318116614

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گرانول پلی اتیلن سنگین پایپ : نام محصول 

 کیسه HM CRP 100 BLACKگرید 

 مرجع عرضه کننده پتروشیمی kg 25پالستیکی 

جم

, Polyethylene granule: نام التین 

high density Pipe, grade HM 

CRP  100 BLACK , plastic bag, 25 

kg, distributor J AM 

PETROCHEMICAL

کلیه تستهای هیدروستاتیک : شرح محصول 

 توسط شرکت هلندی کیوا RCP و SCGتست، 

بر روی این گرید انجام شده و نتایج این گرید را 

 با کیفیت باال دسته بندی PE-100در کالس 

.نموده است

: -شرح کارشناس 

----------

گرانول پلی اتیلن سنگین پایپ : نام محصول 

 25 کیسه پالستیکی HMCRP 100Nگرید 

kgمرجع عرضه کننده پتروشیمی جم 

, Polyethylene granule: نام التین 

high density Pipe, grade 

HMCRP  100N, plastic bag, 25 kg ,

distributor J AM 

PETROCHEMICAL

کلیه تستهای هیدروستاتیک : شرح محصول 

89
تهران، توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پالک 

، اداره بازاریابی و فروش27

02188656490

-91
0218877149609120224340

m_nejati@j

pcomplex .c

om

1397/10/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

613

Imen 

Zelzeleh 

Sadid 

Industrial 

Group Co

10320484202411395895156

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ست سنسور امواج زلزله و شیر : نام محصول 

 نام WGS1قطع کن اتوماتیک گاز مدل 

 مرجع عرضه کننده گروه صنعتی AQCتجارتی 

ایمن زلزله سدید

 Set, seismic wave: نام التین 

sensor and automatic gas 

shut off valve, model WGS 1 ,

brand AQC , distributor IMAN 

ZE LZE LEH SADID INDUSTRIAL 

GROUP

سیستم الکترونیکی قطع : شرح محصول 

اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله ساخت گروه 

صنعتی ایمن زلزله سدید ،سیستمی تخصصی و 

منحصر به فرد و حاصل سالها تحقیق و تالش 

گروهی متخصص در زمینه های زلزله ،مکانیک 

.و الکترونیک می باشد 

:تفاوتها 

دارای  (امریکایی)دستگاه مکانیکی قطع گاز - 1 

یک گوی در قسمت فوقانی بوده که با هرگونه 

لرزش و یا ضربه به لوله گاز به قسمت تحتانی 

سقوط کرده و باعث قطع جریان گاز می شود، 

لذا هرگونه لرزش ناشی از عبور مرور ماشین 

آالت سنگین و یا هرگونه ضربه به لوله گاز 

باعث قطع گاز ساختمان شده و این بزرگترین و 

خطرناکترین عیب سیستم های مکانیکی قطع 

تهران سردار جنگل پایین تر میرزا بابایی بن 

3 واحد5بست صدرا پالک
0214441026009123143436

aqc_ ir@yah

oo.com

www.aqc.i

r
1397/10/02

614
Petro Gas  

Parsa
10102403609

4111-3761-

6915

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 25اتصاالت پلی اتیلن از سایز : شرح محصول 

 میلی متر با اتصال الکتروفیوژن و 225الی 

اسپیگات

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر اسکرابر با ورودی و : شرح محصول 

600 اینچ کالس 20خروجی تا سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Forced)گرمکن دمنده دار : شرح محصول 

Draught Heater)  تا حداکثر ظرفیت

500.000 SCMH

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 1رگوالتور فشار صنعتی سایز : شرح محصول 

300 اینچ کالس 3الی 

: -شرح کارشناس 

40
خیابان فاطمی غربی خیابان سیندخت شمالی 

3احد  .26پالک 
02166437851

info@petro

gasparsa.c

om

www.petro

gasparsa.

com

1397/09/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

615

Tima Kala 

Tehran 

Engineering 

Co Ltd

10101843801411131836473

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه نشت یاب گاز: شرح محصول 

(F&G)سیستم اعالم نشت گاز 

F&G  Systems

: -شرح کارشناس 

----------

60
باالتر از میدان - خیابان دکتر مفتح - تهران 

12پالک - کوچه مشیری - هفت تیر 
888319558883231609123796427

info@tima.

ir

www.tima.

ir
1397/09/22

616
Arvinandozan 

 saveh
10861344585

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر صنعتی توپی نوع اتصال : شرح محصول 

 اینچ کالس 24 الی 1جوشی از سایز /فلنجی

 با برند تجاری 600 و 300، 150های 

ARANSA

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر صنعتی سماوری نوع اتصال : شرح محصول 

 اینچ کالس 12 الی 1جوشی از سایز /فلنجی

 با برند تجاری 600 و 300، 150های 

ARANSA

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر قطع کننده ایمنی جریان : شرح محصول 

 300، 150 اینچ کالس های 8 الی 2گاز از سایز 

ARANSA با برند تجاری 600و 

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

75,40

daryoush19

74@gmail.co

m

1397/09/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

617

Mapna 

Turbine 

Blade 

Engineering 

and 

Manufacturin

g Company

10102109681
4111-1631-

5191

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پره متحرک ردیف چهارم توربین : نام محصول 

 مدل 44گازی تعداد پره در هر ردیف 

SIEMENS V94.2 مرجع سازنده مهندسی و 

ساخت پره توربین مپنا پرتو

 Impeller, movable: نام التین 

fourth row, gas  turbine ,

blade number in each row 44 ,

Model S IEMENS  V94.2 ,

Manufacturing reference 

TURBINE  BLADEENGINEERING 

AND MANUFACTURING  Co. INC.

پره متحرک توربین گازی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پره متحرک ردیف اول توربین : نام محصول 

 مدل 89گازی تعداد پره در هر ردیف 

SIEMENS V94.2 مرجع سازنده مهندسی و 

ساخت پره توربین مپنا پرتو

 Impeller, movable first: نام التین 

row, gas  turbine, blade 

number in each row 89, Model 

S IEMENS  V94.2, Manufacturing 

reference TURBINE 

BLADEENGINEERING  AND 

MANUFACTURING  CO. INC.

20
 جاده مالرد ضلع شمالی نیروگاه 7کرج کیلومتر 

منتظر قائم بلوار مپنا شرکت پرتو
026361921020263661829509121592199

SHAFAE I@MA

PNABLADE .C

OM

MAPNABLA

DE .COM
1397/09/22

شرکت دانش 

بنیان

618
SHAHAB  

TOUSHEH
10102009875

4113-1463-

1993

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مدل COBپروژکتور : نام محصول 

 نام تجارتی شهاب W 120 توان 951072851

توشه مرجع عرضه کننده شهاب توشه

 Projector, COB, model: نام التین 

951072851 ,power 120 W, brand 

SHAHAB  TOUSHEH, distributor 

SHAHAB  TOUSHEH Co.

-  وات COB -  120پروژکتور : شرح محصول 

جهت روشنایی معابر، پارک ها ، انبار ها و برج 

...های نوری 

-  لومن بر وات 100 - 110= -بهره نوری 

 - 0.9 <ضریب توان -  درجه 140= زاویه تابش

جنس بدنه    - IP 65= درجه حفاظت 

دارای - شیشه سکوریت - آلومینیوم دایکاست 

70 <شاخص نمود رنگ - درایور جریان ثابت 

: -شرح کارشناس 

----------

 مدل COBپروژکتور : نام محصول 

 نام تجارتی شهاب W 100 توان 951212651

توشه مرجع عرضه کننده شهاب توشه

 Projector, COB, model: نام التین 

951212651 ,power 100 W, brand 

SHAHAB  TOUSHEH, distributor 

SHAHAB  TOUSHEH Co.

-  وات COB -  100پروژکتور : شرح محصول 

تهران خیابان مطهری بعد از قائم مقام  پالک 

 طبقه سوم318
888356378884270509122078426

info@shaha

btousheh.c

om

www.shaha

btousheh.

com

1397/09/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

619
sahand sanat 

partikan
10260624848411415166144

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 TYPEسنسور دما حرارتی مدل : نام محصول 

J-K-S-R-T نام تجارتی PARTIKAN 

THERMOCOUPLE مرجع عرضه کننده 

سهند صنعت پارتیکان

, Temperature sensor: نام التین 

heating, model TYPE  J -K-S -R-

T , brand PARTIKAN 

THERMOCOUPLE , distributor 

SAHAND SANAT  PARTIKAN

-TYPE J-K-Sترموکوپل : شرح محصول 

R-T برای اندازه گیری دمای محفظه اگزوز

توربین، دمای شعله، برنر، بویلر مورد استفاده قرار 

( درجه سانتی گراد1800)می گیردتا دمای 

: -شرح کارشناس 

----------

 RTDسنسور دما حرارتی مدل : نام محصول 

PT100-PT1000 نام تجارتی پارتیکان آر تی 

دی مرجع عرضه کننده سهند صنعت پارتیکان

, Temperature sensor: نام التین 

heating, model RTD PT100-

PT1000, brand PARTIKAN RTD ,

distributor SAHAND SANAT 

PARTIKAN

سنسور حرارتی آرتی : شرح محصول 

 برای اندازه گیری PT100-PT1000دی،

60,72

اصفهان بلوار دانشگاه: نشانی دفتر مرکزی  |  

 صنعتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

کد | 110و 118 واحد 1ساختمان فن افرینی   

8415683111: پستی 

|   

03133932456

 : فکس | 

03133932457

03133932457

09132092601

 مدیر بازرگانی 

عزیزاهلل افشار

info.parti

kan@gmail.

com

INFO@PAR

TIKAN.CO
1397/09/22

شرکت دانش 

بنیان

10101016508یزد تایر620

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

, تایرخودرو  : 55-متعلقات وسایل نقلیه

165/65SR /13 , 175/60/13 , 185/65R /14 

 ,185/65R /15 , 195/65/15 , 215/55/16 , 

560/13 , 560/590/13 , 590/13 , 6.50/16 , 

, تیوب خودرو  , 7.50/16 , 7.00/16 , 650/14

فقط تایر و تیوب   - 560/590/13 , 500/13

خودروهای سبک، مینی بوس، وسایل نقلیه 

سنگین و ماشین آالت

887690401397/09/01--88516780تهرانتهران55



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

621
مجتمع ذوب آهن 

اصفهان
10260085303

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کک ذغال سنگ  : 65-حفاظت کاتدیک وترانس

, - , تیرآهن  : 78-مقاطع فلزی وغیرفلزی, - , 

نبشی , - , ناودانی فوالدی , - , میلگرد فوالدی 

ورق فوالدی/نبشی/میلگرد فوالدی-, فوالدی 

6تهران م ولی عصر س فوالد ط تهران68,65,78
88163542-

48-
889002131397/09/01

622
مجتمع فوالد آلیاژی 

اصفهان
10320801382

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
, ریخته گری  : 78-مقاطع فلزی وغیرفلزی

فوالد آلیاژی-, فوالد آلیاژی , فوالد آلیاژی 
100اصفهان م آزادی خ هزارجریب پاصفهان78

03113327600

/3323251-

44905680

03113323253

/3324758
1397/09/01

10980229717خودرو سازی سایپا623

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
خودرو سواری مگان با حجم )- استیشن رونیز 

( سی سی2000موتور 
تهران45

021-

44194934

021-

44194935

021-

44196550-5

1397/09/01

10100326014ایران خودرو دیزل624

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 Mercedesتحت لیسانس )آمبوالنس 

Benz) -  کامیون - مدی باس و مینی بوس

فقط ) (شاسی عمومی، آتش نشانی و کشنده)

(شاسی و کشنده بنز

تهران47

-  کمربندی آزادگان از اتوبان تهران14یلومتر 

کرج،بلوارشهدای ایران خودرو دیزل درب 

2شماره 

021-

55248321-9
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

10100405629سایپا دیزل625

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مدی باس و - اتوبوس شهری و بین شهری 

کامیون شاسی و کشنده )کامیون - مینی بوس 

 -(ولو و رنو

تهران47

جاده11کیلومتر : نشانی دفتر فروش  |  

نبش خیابان جهاد- مخصوص کرج  -

14کیلومتر : نشانی دفتر مرکزی  | 44901702  

جاده مخصوص کرج

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

44196510 | 

 : فکس

44908121

021-

44196518

 : ایمیل اصلی |

Daftari_Gh

@Saipadies

el.com

 : وب سایت |

www.saipa

diesel.co

m

1397/09/01

10100360794ایران خودرو626

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 , 405 , 206, پژو  : 45-اتومبیل وموتورسیکلت

 : 47-اتوبوس آمبوالنس , GLI, آردی , پارس 

-پژو پارس - سمند - , مینی بوس , - , اتوبوس 

 فقط به Grand Vitaraاستیشن سوزوکی ) 

 در بخش On-Roadعنوان خودرو 

تاکسیرانی، امور مسافرت و تشریفات مورد تأیید 

 Groundاین خودرو بدلیل داشتن .  میباشد

Clearance و نداشتن  ( میلیمتر188) پائین

شاسی مستقل جهت استفاده در بخشهای 

 مورد تأیید Off-Roadعملیاتی و نواحی 

.نمیباشد

تهران46,45,47

 جاده 14تهران بزرگراه شهید لشگری کیلومتر 

مخصوص تهران کرج بلوار ایران خودرو درب 

1شماره 

66006236-

9-

55248321-9

4497202-31397/09/01

10101094555پتروشیمی شازند اراک627

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گرانول , دی اتانول , آمین  : 89-مواد شیمیایی 

مراجعه به فهرست شرکتهای , پلی اتیلن 

 وبگاه بررسی منابع4صالحیتدار ردیف

382120821211397/09/01تهران خ ولیعصر باالتر از میرداماد خ تابان شتهران89



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

10101874806پاالیش نفت تبریز628

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

14003570909پاالیش نفت آبادان629

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

630
پاالیش نفت شهید 

تندگویان تهران
10101874640

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

10101874709پاالیش نفت شیراز631

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

10101874601پاالیش نفت الوان632

سازنده 

Manufactu

rer

1397/09/01فراورده های نفتیایرانداخلی

10100129559ارج633

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
-آبسردکن و فریزر-آبگرمکن های مخزنی گازی

یخچال-بخاری های گازی
 جاده مخصوص کرج5تهران کیلومتر تهران92

021-

44503412-

24

1397/09/01

10100231402گروه بهمن634

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
 و 5کامیونت نیمه سنگین ایسوزو با تناژ )کامیون 

( تن6
تهران47

-خیابان خاکی-ایران خودرو-شهر تهران-هران

-بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری

طبقه همکف-279پالک 

021-

22018574

021-

22018570
1397/09/01

10101175758لیفتراک سازی سهند635

سازنده 

Manufactu

rer

تهران36 تن5لیفتراک دیزلی تا ظرفیت ایرانداخلی
021-

2888788

021-

2893384
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

636

ayda mehr 

pelast 

khalig fars

14006680866411533659371

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار از جنس پلی اتیلن سبک که : شرح محصول 

دارای خواص مکانیکی مناسب جهت جلوگیری 

از ایجاد آسیب دیدگی به لوله یا کابل و یا 

هرگونه تجهیزات زیر زمینی در حفاری ها می 

باشد روش استفاده خواباندن نوار مذکور بر روی 

خاک نرم سرندی ریخته شده روی لوله در طول 

کانال حفاری و سپس پر کردن کانال می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

85
-  پارک توکل آباد - خیابان سرباز - کرمان 

کوچه پرنیان
3216403309139961446

Aydamehr14

853@gmail.c

om

1397/10/09

637
Padideh 

Shimi Gharb
10320850044411419164548

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فوم حفاری چاه نفت و گاز بشکه : نام محصول 

200 kg نام تجارتی پدافومر مرجع عرضه کننده 

پدیده شیمی غرب

 Foam, oil and gas well: نام التین 

drilling, drum, 200 kg, brand 

PADAFOAMER , distributor 

PADIDEH SHIMI GHARB  CO.

مورد استفاده در حفاری : شرح محصول 

فروتعادلی چاه های نفت و گاز

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

مایع پاک کننده دست بطری پلی : نام محصول

 نام تجارتی پی اس جی مرجع Lit 500اتیلنی 

عرضه کننده پدیده شیمی غرب

, Cleaning liquid: نام التین محصول

hand, polyethylene bottle ,

500 Lit, brand PSG ,

distributor PADIDEH SHIMI 

GHARB  CO.

مایع پاک کننده دست بطری : شرح محصول 

پلی اتیلنی

: -شرح کارشناس 

----------

ژل ضد عفونی کننده دست بطری : نام محصول

5434130004341300009122548896 پ 23تهران خ گاندی خ 89,98
info@psgir

an.com

psgiran.c

om
1397/10/09



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

638

polymer ava 

novin 

iranian

14005821890411499456645

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" لوله گازرسانی تک جداره جنس: نام محصول   

125پلی اتیلنی سایز   mm مرجع عرضه کننده 

SDR 11 پلیمر آوا نوین ایرانیان ضریب اطمینان

 Pipe, single wall gas : نام التین

supply, material 

polyethylene, size 125 mm, 

distributor POLYMER  AVA 

NOWIN IRANIAN CO., safety 

factor SDR  11

لوله پلی اتیلن گازی: شرح محصول    

م م125لوله گازرسانی سایز 

- : شرح کارشناس

----------

لوله گازرسانی تک جداره جنس: نام محصول   

160پلی اتیلنی سایز   mm مرجع عرضه کننده 

SDR 11 پلیمر آوا نوین ایرانیان ضریب اطمینان

 Pipe, single wall gas : نام التین

supply, material 

polyethylene, size 160 mm, 

distributor POLYMER  AVA 

NOWIN IRANIAN CO., safety 

factor SDR  11

لوله پلی اتیلن گازی: شرح محصول    

م م160لوله گازرسانی 

74

عالمه - سرو شرقی- سعادت آباد- تهران

طبقه - 1پالک - بن بست حمید اقبال- شمالی

7واحد - 2

02122363410

-18
0212236341909192026003

ba.eybak@g

mail.com

www.polyw

in.ir
1397/10/09

639

Abhar 

polymer 

compounds  co

10862031244411134731877

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کامپاند پلی اتیلن برای اکستروژن : نام محصول 

 کیسه جامبوبگ کیلوگرمی APPOL01گرید 

مرجع سازنده تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر 

مرجع عرضه کننده تولیدی آمیزه های پلیمری 

ابهر

 Polyethylene: نام التین 

compound, for extrusion ,

grade APPOL01, jumbo bag ,

kilogram, producer ABHAR 

POLYMER  COMPOUNDS 

PRODUCTION, distributor 

ABHAR  POLYMER  COMPOUNDS 

PRODUCTION

 کامپاند APPOL01محصول : شرح محصول 

پلی اتیلنی می باشد که به عنوان ماده ی اولیه 

برای پوشش لوله های فوالدی خطوط انتقال 

هدف از استفاده . نفت، گاز و آب استفاده می شود

از این آمیزه بهبود مقاومت لوله ی فوالدی در 

برایر خوردگی های ناشی از عوامل محیطی می 

.باشد

: -شرح کارشناس 

----------

- خ خرمشهر - خ سهروردی شمالی - تهران 

64پ 

021-

81930000

www.abhar

polymer.c

om

1397/10/09



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

640
Metlokhydron

eumatickish
14005574616411514337718

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 1 اینچ تا 1/4شیر سوزنی از : شرح محصول 

PSI 6000اینچ از فشار 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصاالت ابزار دقیق یک چهارم : شرح محصول 

 میلیمتر تا فشار  25 تا 6 اینچ 1 اینچ تا 1/4

PSI 6000پی اس آی 

: -شرح کارشناس 

----------

76

1- A2  قطعه3جزیره کیش سوله صنعتی فاز 

 تهران خیابان ولیعصر روبروی درب اصلی-2

8 واحد16پارک ملت کوچه شناسا پالک

2621911326219356

09126307017

-

09122213315

sales@metl

ok-kish.ir

www.metlo

k-kish.ir
1397/10/09

641

Dirgodaz 

Amol 

Industries

10760187948411199543959

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آجر نسوز سبک: نام محصول 

Insulating Fire Brick: نام التین 

آجر آلومینا سیلیکاتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

آمل شهرک صنعتی امامزاده: نشانی کارخانه  |  

عبداهلل فاز یک خیابان الله
011442032210114420399809112258335

aminzadeh.

sale@dirgo

dazamol.co

m   

info@dirgo

dazamol.co

m

www.dirgo

dazamol.c

om

1397/10/09
شرکت دانش 

بنیان

642
کارخانه های صنعتی 

آزمایش
10103173056

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
-آبسردکن و فریزر-آبگرمکن مخزنی گازی

یخچال-آبگرمکن مخزنی برقی-بخاری گازی
تهران92

021-

77337106-7

021-

77335175
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

643
گروه صنعتی فومن 

شیمی
10720179100

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

روغن ترمز آته /HB80روغن /روغن و ضدیخ

روغن  : 87-روغن وفرآورده های آن - آبی 

گریس , بنزینی , - , روغن موتور , - , ترمز 

حشره کش  : 89-مواد شیمیایی , - , روانکاری 

-, ضد یخ صنعتی , - , 

241397/09/01 پ8خ بخارست خ -تهرانتهران87,88,89

10240050621(گلدستون)آرتاویل تایر 644

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
فقط برای خودروهای سبک و )تایر و تیوب 

(سنگین
اردبیل55

: تلفن کارخانه

4440035-

تلفن / 0451

: دفتر

88709790-3

1397/09/01

10860723760پتروشیمی بندر امام645

سازنده 

Manufactu

rer

اهواز89(xylene)حالل آسفالتین ایرانداخلی
ماهشهر بندر امام خمینی مجتمع پتروشیمی 

بندر امام
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

646

Saai 

Samangar 

Sanat Sabz

14006659535411558841331

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گیج های فشار صنعتی : شرح محصول 

دیافراگمی در رنج های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گیج فشار در رنج های مختلف : شرح محصول 

کد . جهت استفاده در پاالیشگاهها گازی

MESC مربوط به برخی از محصوالت به قرار 

: زیر می باشند

6050320151 - 6050320211 - 

6050320351 - 6035015923 - 

6035015933 - 6035015943 - 

6035015953 - 6035015963 - 

6035015973 - 6035015763 - 

6035015773 , 

....

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گیج فشار صنعتی در رنج های : شرح محصول 

60
- بلوار نوبنیاد - شهرک بزرگ صنعتی شیراز 

٦ قطعهxp3بلوک  - 2٣٠٠انتهای خیابان 
071383287830713832757009171214429

info@4scol

td.ir

www.4scol

td.ir
1397/09/18

شرکت دانش 

بنیان

647
Azar teif 

sepahan
10260354477411173731558

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده مخزن تحت فشار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده سیستم انتقال مواد و : شرح محصول 

داکت و پایپ رک واستراکچر فلزی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده مخزن تحت فشار و : شرح محصول 

سیستم انتقال مواد و داکت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده استراکچرفلزی و پایپ : شرح محصول 

رک

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

61,43,74,41

کاشان - اصفهان،پلیس راه شاهین شهر 

 جاده علویجه ،شهرک بزرگ شمال 14،کیلومتر 

،شرکت مهندسی 2اصفهان ،خیابان کارآفرینان 

آذر طیف سپاهان

03195013540

-6
0319501354709131123136

info@atse-

co.com

www.atse-

co.com
1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

648

IRAN 

INDUSTRIAL  

PUMPS  GROUP

10100767612411117496944

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کوپلینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مکانیکال سیل : شرح محصول 

(mechanical Seal)

Liquid Seal Type

Dry Gas  Seal

(Seal supply system (sealing 

system

Seal Pots

: -شرح کارشناس 

----------

 Horizontal Splitپمپ : نام محصول 

Case مدل HSC 800-700-800 ظرفیت 

7200 m^3\hr نام تجارتی IIP GROUP 

مرجع عرضه کننده پمپ های صنعتی ایران

 Pump, Horizontal Split: نام التین 

Case, model HSC  800-700-800 ,

capacity 7200 m 3̂\hr, brand 

IIP  GROUP , distributor IRAN 

58
- باالتر از میرداماد- خیابان ولیعصر- تهران

56پالک-خیابان سرو
021881930510218819305409121451389

info@iip-

co.com

www.iip-

co.com
1397/09/18

649

EHDAS  

GHODRAT  

NIROU

10103074027411133396369

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده : نام محصول 

 250-25 شدت جریان V 400 ولتاژ EGNمدل 

A درجه حفاظت IP 66 مرجع سازنده احداث 

قدرت نیرو کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده احداث قدرت نیرو

 Electric panel, low: نام التین 

voltage standing, model EGN ,

voltage 400 V, current 25-250 

A, protection degree IP  66 ,

producer EHDAS  GHODRAT 

NIROU CO, made in IRAN ,

distributor EHDAS  GHODRAT 

NIROU CO

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده : شرح محصول 

الی 20شدت جریان/ولت 400ولتاژ -EGNمدل 

IP66درجه حفاظت /درجه250

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو برق فشار ضعیف ایستاده : نام محصول 

-63 شدت جریان V 400 ولتاژ EGNمدل 

5000 A درجه حفاظت IP 66 مرجع سازنده 

احداث قدرت نیرو کشور سازنده ایران مرجع 

عرضه کننده احداث قدرت نیرو

 Electric panel, low: نام التین 

voltage standing, model EGN ,

67
جنب اداره -میدان بهارشیراز-هفت تیر-تهران

18واحد -169پالک -گاز
883221338834457909122899716

b.tehrani@

egn-co.com

www.egn-

co.com
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

650

Azar 

pajouhan 

andish Eng Co

10101951887411151434713

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ایستگاه تقلیل فشار گاز ترکیبی : نام محصول 

CGS/TBS نام 1000-60-100000 مدل 

تجارتی آذر پژوهان اندیش مرجع عرضه کننده 

شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, CGS /TBS 

combination, model 100000-60-

1000 ,brand A.P .A, distributor 

AZARPAJOUHAN ANDISH ENG .CO.

تأمین تجهیزات، طراحی و : شرح محصول 

ساخت، نصب و راه اندازی ایستگاه های تقلیل 

فشار و اندازه گیری گاز و ایستگاههای کنترل 

(PCS)فشار گاز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

غیر مستقیم  (گرم کن)هیتر : شرح محصول 

 ظرفیت تا Water Bath Heaterگازی  

 مترمکعب بر ساعت100,000

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Dry Gas)فیلتر گاز خشک : شرح محصول 

40,43

تهران، خیابان شهید : نشانی دفتر مرکزی

 ، 15بهشتی، خیابان وزرا، خیابان پنجم، پالک 

1513718635:  کدپستی11 و 8واحد 

 اتوبان تهران ـ قم، 35کیلومتر : نشانی کارخانه

شهرک صنعتی شمس آباد،  بلوار آزادی، کوچه 

چهاردهم اولین کاخانه سمت راست

:       فکس021-56224700-1:   تلفن

89777188-021

 اتوبان تهران ـ 35تهران، کیلومتر : نشانی انبار

قم، شهرک صنعتی شمس آباد، خیابان معراج، 

112پالک 

021-

88702520-2

021-

88554557
09192042589

planning.a

pa@gmail.c

om

www.azarp

ajouhan.c

om

1397/10/18

651IRANOL10102373511411111438877

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 SAEروغن موتور دیزلی: نام محصول 

15W40 کیفیت API CH-4 208 حجم Lit 

 D-17000بشکه فلزی نام تجارتی ایرانول 

مرجع عرضه کننده نفت ایرانول

 Engine oil, diesel SAE: نام التین 

15W40, quality API CH-4 ,

volume 208 Lit, metal drum ,

brand IRANOL  D-17000 ,

distributor IRANOL 

PETROLEUM COMPANY

-Dروغن موتور دیزلی ایرانول : شرح محصول 

17000 PLUS با استفــاده از روغن پایه ی 

پارافینیک با شاخص گرانروی باال و انجــام 

 Hydro)فــرآیند تصفیه با هیـدروژن  

Finishing)  و مواد افزودنی مرغوب، جهت

مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور 

استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی 

.ایران تولید گردیده است

: -شرح کارشناس 

----------

 SAEروغن موتور دیزلی: نام محصول 

20W50 کیفیت API CH-4 208 حجم Lit 

 D-17000بشکه فلزی نام تجارتی ایرانول 

مرجع عرضه کننده نفت ایرانول

 Engine oil, diesel SAE: نام التین 

87
شماره - خیابان مالصدرا- میدان ونک- تهران

1993643114کدپستی - 197

02188212999

(4152)
0218860191409101404231

i.kabiri@i

ranol.ir

www.irano

l.ir
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

652

tolidi 

poshak 

khaoshposhan

10420098132411195817349

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پیراهن مردانه پارچه ای مدل : نام محصول 

کالسیک آستین بلند سایز جور خوش پوش

, Dress, for men, fabric: نام التین 

long sleeved classic, sort 

size, KHOSH POUSH

کامال صنعتی: نوع دوخت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کت و شلوار مردانه پارچه ای مدل : نام محصول 

کالسیک سایز جور خوش پوش

 Jacket and pants, for: نام التین 

men, fabric, classic, sort 

size, KHOSH POUSH

کامال صنعتی: نوع دوخت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کاله مردانه کتان مدل لبه دار : نام محصول 

سایز جور خوش پوش

, Hat, for men, COTTEN: نام التین 

with brim, sort size, KHOSH 

POUSH

کامال صنعتی: نوع دوخت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

مانتو و شلوار زنانه پارچه ای مدل : نام محصول 

فرهنگ شهر بازار روز فرهنگ شهر جنب 

91عکاسی نازنین پ 
0613334669509166123618

khoshpoush

@gmail.com

iranbeti

s .com
1397/10/18

653
Azar Energy 

Tabriz
10200187823411165984656

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 از عبور Flame Arrestor: شرح محصول 

شعله در مخازن ذخیره و سیستم لوله کشی 

این تجهیزات کاربرد فراوانی . کند¬جلوگیری می

در صنایع مختلف اعم از صنایع نفت، گاز، 

 Flame. پتروشیمی، معدنی و فاضالت دارند

Arrestor باید با محور عمودی و نزدیک به 

این تجهیزات . منبع احتمالی احتراق نصب شود

های متناوب ¬شامل یک لوله متشکل از الیه

دار ¬ورق های فوالدی ضد زنگ مسطح و چین

.هستند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 از عبور Flame Arrestor: شرح محصول 

شعله در مخازن ذخیره و سیستم لوله کشی 

این تجهیزات کاربرد فراوانی . کند¬جلوگیری می

در صنایع مختلف اعم از صنایع نفت، گاز، 

 Flame. پتروشیمی، معدنی و فاضالت دارند

Arrestor باید با محور عمودی و نزدیک به 

این تجهیزات . منبع احتمالی احتراق نصب شود

های متناوب ¬شامل یک لوله متشکل از الیه

دار ¬ورق های فوالدی ضد زنگ مسطح و چین

40,41,43
، روبروی  (نصف راه )تبریز، میدان جهاد 

11 ، طبقه اول ، شماره 2مخابرات ، ساختمان 
041344459820413441453209143144886

azarenergy

@gmail.com

azarener

gy.com
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

654MetaCableCo10861347628411314711978

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کابل ابزار دقیق : نام محصول 

CU/XLPE /OSCR /PVC /SWA/PVC 

 مرجع سازنده کابل متال 3x1/5 mm^2سایز 

کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده کابل متال

, Cable, precision tool: نام التین 

CU/XLPE /OSCR /PVC /SWA/PVC ,

size 3x1.5 mm 2̂, producer 

CABLE  METAL , made in Iran ,

distributor CABLE  METAL

کابل برق ابزاردقیق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 NYRYکابل صنعتی برق زمینی : نام محصول 

آرموردار چهار رشته ای مسی سطح مقطع 

3x35+1x16 mm^2 طول متری نوع بسته 

بندی قرقره مرجع عرضه کننده کابل متال

, Cable, industrial: نام التین 

electric NYRY  floor armored 

four core, copper, cross 

section area 3x35+1x16 mm 2̂ ,

length metric, packing type 

reel, distributor CABL  METAL

کابل برق زره دار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

68

تهران،خیابان ولیعصر،نرسیده به خیابان 

       41مطهری،کوچه حسینی راد،پالک 

1595814631:کدپستی

- اتوبان تهران120کیلومتر:آدرس کارخانه

ساوه،شهر صنعتی کاوه،خیابان 

شانزدهم،کارخانه کابل متال 

-9:تماس.  ش3914347758:کدپستی

42343797-086

021-

88914509-

16

021-

88914513
09121887100

MOHAMMADIA

N@METALCAB

LECO.COM

www.metal

cableco.c

om

1397/10/18

655
MIAD SANAT  

KOOSHAN
10420237010411367913545

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گردگیر قطعه الستیکی انعطاف : نام محصول 

پذیر کاربرد آب بند انتهای لوله انتقال سیاالت 

 M.S.K نام تجارتی in 64نفت و گاز سایز 

مرجع عرضه کننده صنایع الستیکی میعاد صنعت 

کوشان

 End seal, rubber plugs: نام التین 

flexible, usage oil and gas 

end of fluid transfer pipe 

sealing, size 64 in, brand 

M.S .K , distributor Sanaye 

Lastiki Miad Sanat Kooshan

 (ENDSEAL)اندسیل : شرح محصول 

گردگیر قطعه الستیکی انعطاف پذیر کاربرد آب 

بند انتهای لوله انتقال سیاالت نفت و گاز از 

 اینچ به 64 اینچ استاندارد و 64 اینچ الی 2سایز

 مرجع عرضه کننده M.S.Kنام تجارتی . باال

صنایع الستیکی میعاد صنعت کوشان

End seal, rubber plugs 

flexible, usage oil and gas 

end of fluid transfer pipe 

sealing, from 2"- 64" size 

standard and 64" up, brand 

M.S .K , distributor Sanaye 

Lastiki Miad Sanat Kooshan

: -شرح کارشناس 

85,60,65

میدان سرو - سعادت آباد- تهران: دفتر مرکزی 

- طبقه دوم . 129پالک - خیابان سرو غربی- 

207واحد 

خیابان - خیابان امام خمینی- اصفهان: کارخانه 

ابتدای - بعد از چهار راه بهشت-حکیم صفایی

کوچه شاه سنایی

02122118554

-

03133686855

02122378083

-

03133686856

09121169701

-

09131193268

miadsanatk

ooshan@yah

oo.com

www.mskoo

shan.com
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

656
Hava Abzar 

Tehran
10101793320

4111-1448-

7683

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PSAدستگاه تولید نیتروژن مایع : نام محصول 

 PSA نام تجارتی CT1005اتوماتیک مدل 

مرجع عرضه کننده هوا ابزار تهران

, Liquid nitrogen plant: نام التین 

automatic PSA, model CT1005 ,

brand PSA, distributor HAVA 

ABZAR  TEHRAN

ساخت پکیج های تولید گازهای : شرح محصول 

  از نوع  CO2  و H2  وN2 وO2صنعتی مانند 

Pressure Swing Adsorption 

(PSA)   با همکاری شرکتهایLinde و 

Carbotechآلمان در ظرفیتهای مختلف 

: -شرح کارشناس 

----------

 ASUدستگاه تولید نیتروژن مایع : نام محصول 

 GOX 19000 مدل Cryogenicبه روش 

 مرجع عرضه کننده هوا HATCOنام تجارتی 

ابزار تهران

, Liquid nitrogen plant: نام التین 

ASU in Cryogenic method ,

model GOX  19000, brand HATCO ,

distributor HAVA ABZAR 

TEHRAN

ساخت پلنت های گازی صنعتی : شرح محصول 

 Lar  (Liquid  و N2  وO2مانند 

65,22,98,61
تهران، خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، 

183ساختمان 

02166900400

-3
09190419475

info@hatco

.ir-  

sadri@hatc

o.ir

www.hatco

.ir
1397/10/18

657
Artin rang 

oxin
10420326877411477569343

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پلی اورتان رویه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ ترافیکی مخصوص خط : شرح محصول 

کشی جاده ها و معابر

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشرنگ تمام پالستیک مات : شرح محصول 

آرتین

پوشرنگ تمام پالستیک مات آرتین بر پایه 

این . کوپلیمر وینیل استات تولید شده است

پوشرنگ جهت کلیه سطوح

) گچی، سیمانی، بتونی، آجری، آردواز و چوبی(

. داخل ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد

مقاومت عالی در

برابرشستشو، قدرت پوشانندگی عالی از ویژگی 

.های این پوشرنگ میباشد

: -شرح کارشناس 

----------

86
- 9خیابان صنعت - 2شهرک صنعتی - اهواز

شرکت آرتین رنگ
061337391960613373919709165903643

mohsenfals

afizadeh@g

mail.com

www.artin

rang.ir
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

658
Pajoohesh 

System Nami
10102546760411145691987

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پارس فیوژن: نام محصول 

pars fusion: نام التین 

دستگاه جوشکاری الکتروفیوژن : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

خ ستارخان نرسیده به: نشانی دفتر مرکزی  |  

69میدان توحید خیابان کوثر اول پالک 

Gholamreza

.mojtahedi

@yahoo.com

1397/10/18

659
Parsian 

tarash sanat
10102432975411344153945

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

خاک کاهنده مقاومت زمین نوع : نام محصول 

 R.G.R نام تجارتی kg 25بسته بندی کیسه 

مرجع عرضه کننده پارسیان تراش صنعت

 Soil, reducer earth: نام التین 

resistance, packing type 

bag, 25 kg, brand R .G .R ,

distributor PARS IAN TARASH 

SANAT

 شامل انواع R.G.Rترکیبات : شرح محصول 

مختلف مواد جاذب الرطوب می باشد که باعث 

گردد   افزایش شدید هدایت الکتریکی خاک می

که این امر در راندمان تخلیه جریان الکتریکی 

.کل سیستم ارت تاثیرگذار می باشد

مواد ترکیبی این پودر به گونه ای می باشد که 

جلوی خوردگی اتصاالت را گرفته و عاری از 

هرگونه اسیدهای آلی و باکتری های بدون 

هوازی می باشد و کامال سازگار با محیط زیست 

.است

: -شرح کارشناس 

----------

قالب جوش گرافیتی مدل احتراقی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده پارسیان moldنام تجارتی 

تراش صنعت

, Weld mould, graphite: نام التین 

68,67

- خیابان پاسداران-تهران: آدرس دفتر مرکزی

      404واحد-167پالک-خیابان بوستان هفتم

1666637939: کد پستی 

شهرک -پاکدشت-تهران: آدرس کارخانه

خیابان –بلوار ابن سینا-صنعتی عباس آباد

-کوشاوران

                                2591پالک-16کوی

                                                         

                                                         

3393171969:        کد پستی 

02126656483

-

02126656489

-

02136426235

02126656483

-

02126656489

-

02136426235

09121852669

ceo@pts .ir     

   

sales@pts .

ir

www.pts .i

r
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

660iran kavosh10101041317411333754197

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی خطوط آبرسانی : نام محصول 

 bar 4 فشار mm 110 قطر m 12طول 

مرجع عرضه کننده ایران کاوش

, Pipe, polyethylene: نام التین 

water supply pipelines ,

length 12 m, diameter 110 mm ,

pressure 4 bar, distributor 

IRAN KAVOSH

لوله پلی اتیلن جهت انتقال گاز و : شرح محصول 

آّب

: -شرح کارشناس 

----------

لوله پلی اتیلنی خطوط آبرسانی : نام محصول 

 مرجع bar 4 فشار mm 90 قطر m 12طول 

عرضه کننده ایران کاوش

, Pipe, polyethylene: نام التین 

water supply pipelines ,

length 12 m, diameter 90 mm ,

pressure 4 bar, distributor 

IRAN KAVOSH

لوله پلی اتیلن جهت انتقال گاز و : شرح محصول 

آّب

: -شرح کارشناس 

----------

لوله پلی اتیلنی خطوط آبرسانی : نام محصول 

- 4پالک -خیابان ناصری-بلوار آفریقا-تهران

32واحد -10طبقه -ساختمان روشنک
0218888156409122145036

bj.irankav

osh@gmail.

com

irankavo

shco.com
1397/10/18

661
pishro sanat 

sanabad
10380521333411374449393

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 هسته مرکزی کنترل CORE: شرح محصول 

  امریکاORBIT VALVEولو 

تولید کامال بومی شده در تمامی کالس و 

سایزها 

S IZE  : 10X8X10

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BONNET BUSHING: شرح محصول 

8X6X8 

S .S  420

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 امریکا UV اینچ  6سیت رینگ : شرح محصول 

. کامال بومی سازه شده است  - 

  کربن PTFEتزریق داخل 

تولید کامال انحصاری  و مورد تایید خانگیران 

  داخل PTFEجهت ماشینکاری 

. در تمامی سایز ها تولید شده است 

0513883128109155026523. واحد یک87 پالک 14مشهد انتهای الله 
info@pishr

oco.com

www.pishr

oco.com
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

662

Vijegan 

baspar 

shargh

10630152056411343413467

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PE100لوله پلی اتیلن گاز رسانی : نام محصول 

 SDR 11 فشار mm 63 قطر m 100طول 

 نام تجارتی ویژگان مرجع 1/25ضریب اطمینان 

عرضه کننده ویژگان بسپار شرق

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100, length 100 m ,

diameter 63 mm, pressure SDR 

11 ,safety factor 1.25, brand 

VIJ EGAN, distributor 

vijegan baspar shargh

 PEلوله پلی اتیلن گاز رسانی : شرح محصول 

 این SDR 11  فشار mm 60 سایز 100

شرکت عالوه بر تولید لوله های پلی اتیلن گاز 

رسانی تولید کننده لوله های پلی اتیلن آبرسانی 

میلیمتر و تولید کننده لوله 400 تا 25از سایز 

 میلیمتر می باشد و دارای گرید 16های آبیاری 

A از دفتر سامانه نوین آبیاری آب و خاک وزارت 

.جهاد کشاورزی می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

 PE100لوله پلی اتیلن گاز رسانی : نام محصول 

 SDR 11 فشار mm 90 قطر mm 50طول 

 نام تجارتی ویژگان مرجع 1/25ضریب اطمینان 

عرضه کننده ویژگان بسپار شرق

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

40,89
خیابان یاسمن 2کرمان شهرک صنعتی شماره 

2/2یاسمن دوم فرعی 
034333863370343338606909131410934

info@vijeg

an-

baspar.com

vijegan.b

aspar.com
1397/10/18

663
Tabesh 

Tablou
10100259899411116399478

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار ضعیف کنترل : نام محصول 

 4000 شدت جریان V 400موتور کشویی ولتاژ 

A درجه حفاظت IP40 مدل MCC-DRW 

مرجع عرضه کننده تابش تابلو

 Electric panel, sliding: نام التین 

motor control low voltage ,

voltage 400 V, current 4000 A ,

protection degree IP40 ,

model MCC-DRW, distributor 

TABESH TABLOU

تابلو برق فشار ضعیف کنترل : شرح محصول 

 4000 شدت جریان V 400موتور کشویی ولتاژ 

A درجه حفاظت IP40 مدل MCC-DRW

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو برق فشار متوسط ثابت ولتاژ : نام محصول 

24000 V 1250 شدت جریان A درجه حفاظت 

IP40 مدل HVP-FIX مرجع عرضه کننده 

تابش تابلو

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage fixed, voltage 24000 

V, current 1250 A, protection 

degree IP40, model HVP-F IX ,

distributor TABESH TABLOU

تابلو برق فشار متوسط ثابت : شرح محصول 

67
کرج کمالشهر شهرک صنعتی بهارستان 

86گلستان پنجم پالک 
026347606300263476062909122138358

info@tabes

htablou.co

m

www.tabes

htablou.c

om

1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

664Kermantablo10630065967411149875883

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DCS KERMAN TABLO: نام محصول 

: -نام التین 

 DCS KERMAN: شرح محصول 

TABLO

: -شرح کارشناس 

----------

scada kerman tablo: نام محصول 

: -نام التین 

 scada and: شرح محصول 

monitoring system kerman 

tablo

: -شرح کارشناس 

----------

-KTC FGS System: نام محصول 

Hima

: -نام التین 

 KTC Fire and Gas: شرح محصول 

Detector System- Hima

: -شرح کارشناس 

----------

-Kerman Tablo FGS: نام محصول 

PILZ

: -نام التین 

 Kerman Tablo Fire: شرح محصول 

& Gas  Detectors  System- Pilz

پایین تر از . تهران خیابان قائم مقام فراهانی

21خیابان مطهری خیابان ماگنولیا پالک 
021821630000218216377709123435725

info@kerma

ntablo.com
1397/10/18

شرکت دانش 

بنیان

665ARGTE LECOM10102331963411111177963

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

  صددرصد U.TELمودم : شرح محصول 

ساخت ایرانی کارخانه شرکت خدمات مخابراتی 

ارگ جدید

ADSL2+         U.TEL  A151 - تک

150Mbps, پورت  تک انتن 

 ADSL2+         U.TEL A154 چهار پورت 

150Mbps,  تک آنتن 

 ADSL2+      U.TEL A304U - چهار

300Mbps-  دو آنتنUSBپورت با پورت 

VDSL2/ADSL2+     U.TE L  V304 F 

 دو پورت WAN  یک پورت LANچهار پورت 

FXS   300 دو آنتن داخلیMbps

ONT   U.TEL G242دو پورت ( GE+FE) 

300Mbps دو انتن FXSیک پورت 

: -شرح کارشناس 

----------

71
پالک -خیابان لواسانی غربی- فرمانیه- تهران

69
021428723020218864912909123754744

mehrdad@ar

gtelecom.c

om

WWW.argte

lecom.com
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

666

Behpajooh 

E lectronic 

and Computer 

Engineering

10260306778411171968758

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

A6601شرح دستگاه : شرح محصول 

دستگاه مولد پالس جریان

CURRENT  PULSE                  Model : 

 A6601

   ایجاد جریان در محدوده زمان مشخص  

ایجاد جریان در محدوده زمان :  کاربرد دستگاه 

معین برای تست چاشنی  انفجاری

ایجاد :    دارای قابلیتهــای  ویـژه شامـل 

 دقیق با کمترین میزان نویز   ایجاد DCجریان 

زمان تعیین شده در محدوده میکرو ثانیه   دارای 

تاییدیه کالیبره    برخوردار از تکنولوژی 

.    و صفحه کلید LCDمیکروکنترلر و نمایشگر 

 جعبه باطری قابل حمل برای تامین ولتاژ تغذیه 

دستگاه   دارای قابلیت شارژ باطری ها   دارای 

IP مناسب برای کار در محیط باز   قابلیت  

طراحی  خاص بر اساس نیاز کاربر     

:    امـکانات سخـت افـزاری شامـل 

-1mA  محدوده جریان دستگاه         

1000mA            محدوده زمان پالس          

    20us – 1500s    محدوده بار خروجی      

   0.5  15-            اهم  

-0   محدوده ولتاژ خروجی                       

60V         

خ سجاد- اصفهان : نشانی محل کار  |  - 

پالک- (39شماره )کوچه شهید قربانی پور   

جاده حبیب آباد ، سه: نشانی کارخانه  | 106  

 راه کمشچه ، سمت راست ، شهرک صنعتی

 کمشچه ، آخر شهرک ، سمت چپ،   اولین

8167613751: کد پستی  |کارگاه 

|   

0316604002 

 : فکس |

03136604044

0313660404409366713423
info@behpa

jooh.net

www.behpa

jooh.net
1397/10/18

شرکت دانش 

بنیان

667
Petro E ksir 

Asia
10840109798411341334619

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 بشکه LIT 208آنتی فوم صنعتی : نام محصول 

SPF8000نام تجارتی اکسیر 

, Antifoam, industrial: نام التین 

208 LIT , drum, brand EKS IR 

SPF8000

ضد کف بر پایه های : شرح محصول 

الکلی،روغنی و سیلیکونی مورد مصرف در صنایع 

نفت،گاز و پتروشیمی

 Anti-foam and de-foamer 

specially formulated for 

oil and gas  industries .

: -شرح کارشناس 

----------

 بشکه LIT 208روغن صنعتی : نام محصول 

840نام تجارتی اکسیر 

, Oil, industrial, 208 LIT: نام التین 

drum, brand EKS IR  840

انواع روغن های دنده، : شرح محصول 

...هیدرولیک، محافظ، حل شونده، دریایی و

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Biocide,anti: شرح محصول 

bacterial, for open and closed 

مجتمع تجاری -خ چهار باغ باال-اصفهان

537واحد -طبقه دوم- 4ورودی -پارک
03136661760

Info@petro

eksir.com

www.petro

eksir.com
1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

668

GAZ AND 

LOOLEH SEPID 

AFROOZ 

SHIRAZ

10530282528411331383594

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 طول PE100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

100 m 25 قطر mm 10 فشار bar نام 

تجارتی موج مرجع عرضه کننده گاز و لوله سپید 

SDR11افروز شیراز نوع گاز 

 Pipe, PE100: نام التین 

polyethylene, length 100 m ,

diameter 25 mm, pressure 10 

bar, brand MOUJ , distributor 

SEPID AFROOZ SHIRAZ GAD & 

PIPE , type gas  SDR 11

 PEلوله پلی اتیلن گاز رسانی : شرح محصول 

 میلیمتر225 الی 25از سایز 100

: -شرح کارشناس 

----------

 ساختمان موج10شیراز ایمان شمالی کوچه 74
07136307536

-9
0713630754009171179997

kmojgroup@

gmail.com
1397/09/18

669
noavaranshim

isaveh
10861242515411314753795

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سولفات سدیم پودری خلوص : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده نوآوران kg 50 کیسه 60%

شیمی ساوه

, Sodium sulfate: نام التین 

powder, purity 60%, bag, 50 kg ,

distributor NOAVARAN SHIMI 

SAVEH Co.

1: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کلریدریک اسید مایع خلوص : نام محصول 

 فاقد بسته بندی تنی مرجع عرضه 28%-30%

کننده نوآوران شیمی ساوه

, Chloridric acid, liquid: نام التین 

purity 28%-30%, unpacked, Ton ,

distributor NOAVARAN SHIMI 

SAVEH Co.

111: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کیسه % 80کلسیم کلرید خلوص : نام محصول 

50 kg فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

نوآوران شیمی ساوه

, Calcium chloride: نام التین 

purity 80%, bag, 50 kg, UNKNOWN 

-خ بهروز -میدان محسنی -میرداماد -تهران

6واحد -5پالک -کوچه چهارم 

22927739-

22927807-

26424380-

26424381-

26408156-

26408157

0212292780709121332029

kamran-

harati2005@

yahoo.com

1397/09/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

670
NEUTRON 

CHMISTRY  CO
10102875173411319978999

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد یخ صنعتی نوع بسته بندی : نام محصول 

 NOTRO نام تجارتی Lit 200بشکه 

FREEZE مرجع عرضه کننده صنعتی نوترون 

شیمی

, Anti freeze, industrial: نام التین 

packing type drum, 200 Lit ,

brand NOTRO FREEZE ,

distributor INDUSTRIAL 

NEUTRON CHEMISTRY

ضدیخ صنعتی نوتروفریز جهت : شرح محصول 

مصرف در سیستمهای خنک کننده

: -شرح کارشناس 

----------

 با IIروغن ترانسفورماتور کالس : نام محصول 

 Lit 200 بشکه فلزی IEC 60296استاندارد 

صنعتی نوترون شیمی

 Oil, class II IEC 60296: نام التین 

standard transformer, metal 

drum, 200 Lit, INDUSTRIAL 

NEUTRON CHEMISTRY

 IIروغن ترانسفورماتور کالس : شرح محصول 

IEC 60296استاندارد 

: -شرح کارشناس 

----------

کرم پاک کننده دست صنعتی نوع : نام محصول 

89
 44تهران خیابان آفریقا خیابان طاهری پالک 

4واحد 
0212204822809121147662

nabavineja

d@gmail.co

m

www.neutr

onchemis

try.com

1397/10/18

671

VENAN 

ENGINEERING  

AND 

INDUSTRIAL  

COMPANY

10100848551

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رگوالتور صنعتی گاز دیافراگرمی : شرح محصول 

 با شات آف ، دو اینچ 300سایز یک اینچ کالس 

 300 با شات آف ، سه اینچ کالس 300کالس 

 با شات آف 300با شات آف ، چهار اینچ کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رگوالتور گاز صنعتی محوری : شرح محصول 

 ، دو اینچ کالس 600، یک اینچ کالس (اکسیال)

 ، چهار اینچ کالس 600 ، سه اینچ کالس 600

 ،600 ، شش اینچ کالس 600

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات یدکی رگوالتورها و شات : شرح محصول 

آف ولوهای تولیدی این شرکت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رگوالتور صنعتی گاز دیافراگرمی : شرح محصول 

60,43

d.saffarza

deh@gmail.

com

1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

672

MACHINE  SAZI 

ANDISHE  

SHOMALCO

10720145628411184948735

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ابعاد F8فیلتر سیلندریکال راندمان : نام محصول 

325x212 mm 660 ارتفاع mm مرجع 

سازنده اندیشه شمال

, Filter, cylindrical: نام التین 

efficiency F8, dimensions 

325x212 mm, height 660 mm ,

producer ANDISHEH SHOMAL

فیلتر هوای سیلندریکال: شرح محصول 

مخصوص توربین گازی

این فیلتر معموال به صورت جفت با فیلتر 

کونیکال روی سیستم فیلتراسیون توربین گازی 

نصب می گردد

تعداد این فیلترها در هر پارت با توجه به نوع 

.توربین متفاوت است

: -شرح کارشناس 

----------

 ابعاد F8فیلتر کونیکال راندمان : نام محصول 

325x445 mm 660 ارتفاع mm مرجع 

سازنده اندیشه شمال

, Filter, conical: نام التین 

efficiency F8, dimensions 

325x445 mm, height 660 mm ,

producer ANDISHEH SHOMAL

فیلتر هوای کونیکال: شرح محصول 

مخصوص توربین گازی

20
- جاده تهران 5کیلومتر -رشت: نشانی کارخانه 

 پشت پمپ بنزین دولت آباد خیابان صنایع
013336902130133369017709113319401

info@andis

heshomal.c

om

www.andis

heshomal.

com

1397/10/18

673
Gostaresh 

plastic
10101205693411331151993

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 قطر PE100لوله پلی اتیلنی : شرح محصول 

 میلیمتر کاربرد گاز225 الی 25

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 25 قطر PE80لوله پلی اتیلنی : شرح محصول 

 میلیمتر کاربرد گاز225الی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 قطر PE100لوله پلی اتیلنی : شرح محصول 

 میلیمتر کاربرد آب و فاضالب2000 الی 16

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 16 قطر PE80لوله پلی اتیلنی : شرح محصول 

 میلیمتر کاربرد آب و فاضالب2000الی 

: -شرح کارشناس 

----------

74

خیابان-تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

26پالک-کوچه نهم-(خالد اسالمبولی)وزراء -

کد | 1513733518: کد پستی  |طبقه ششم   

کد پستی | 1513733518: پستی   : 

3351793474

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188102291

 تلفن | 7-

 : کارخانه

65627800-4 

 : فکس |

02188102297

02188102297

info@gosta

reshplasti

c.com

www.gosta

reshplas

tic.com

1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

674Azar talgh10861832620411159437543

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

میکا متوسط: نام محصول 

Mica Medium: نام التین 

میکا متوسط در حفاری چاههای : شرح محصول 

نف و گاز بعنوان مواد جلوگیری از هرز روی 

.استفاده می شود

: -شرح کارشناس 

----------

میکا ریز : نام محصول 

Mica Fine: نام التین 

میکا در حفاری چاههای نفت و : شرح محصول 

گاز بعنوان مواد جلوگیری از هرزروی بکار می 

.رود

: -شرح کارشناس 

----------

پوست گردو: نام محصول 

Nutplug: نام التین 

پوست گردو در حفاری چاههای : شرح محصول 

نفت و گاز بعنوان مواد جلوگیری از هرز روی 

.استفاده می شود

: -شرح کارشناس 

----------

میکا درشت: نام محصول 

Mica Coarse: نام التین 

میکا در حفاری چاههای نفت و : شرح محصول 

گاز بعنوان مواد جلوگیری از هرزروی مورد 

دفتر تهران شهرک غرب فاز یک خ ایران زمین 

7 واحد4مرکز تجاری اداری ایران زمین ط

کارخانه ارومیه روستای قره باغ معدن میکا

218808908009121961989
info@azart

algh.com

www.azart

algh.com
1397/10/18

675
Cara F ilter 

Asia
10103209080411331557355

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 شکلVفیلتر : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر هپا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر پاکتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر کارتریجی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر پنلی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

20
خیابان سید جمالدین اسدآبادی : نشانی دفتر 

13 واحد 10/1 پالک 64خیابان  (یوسف آباد)
021886174330218861743309121402045

info@caraf

il.com

WWW.CARAF

IL .COM
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

676
S ilicone Nab 

Baspar
10103907496411357891649

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیم و کابل نسوز سیلیکونی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیت سیلیکونی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

محصوالت و قطعات سیلیکونی، : شرح محصول 

شامل انواع گسکت، اورینگ، واشر و شلنگ 

سیلیکونی

: -شرح کارشناس 

----------

تهران، جنت آباد جنوبی، مجتمع سمرقند، طبقه 

511پنجم، واحد 

021-

48021111
09121020025

nab@silico

nenab.com

www.silic

onenab.co

m

1397/10/18

677

Fara 

Petrosazan 

Energy

10780113436411338614477

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسکلت فلزی صنعتی جنس : شرح محصول 

C.S ،که در صنایع مختلف پاالیشگاهی 

.بکار می روند.... نیروگاهی، پتروشیمی و 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن ذخیره سقف ثابت یا : شرح محصول 

 که در صنایع مختلف C.Sشناور جنس 

بکار می .... پاالیشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی و 

.روند

: -شرح کارشناس 

----------

روبه روی پارک - (هپکو)بلوار جهاد - اراک

ساختمان پتروساز- الله

086-

33126885
09365322577

katoziani-

DM@petrosa

z .ir

www.petro

saz .com
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

678

Foolad 

Technic 

Internationa

l 

Engineering 

company

10260295674411171681755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کلیه سازه - سازه های صنعتی: شرح محصول 

های صنعتی کارخانجات صنایع ومجتمع های 

نفت وبتروشیمی-معدنی-صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر شنی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

- ساخت انواع اسکلت فلزی: شرح محصول 

مخازن تحت فشار و تجهیزات صنایع مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

شرکت مخندسی -خیابان دانشگاه - اصفهان

کد پستی - بین المللی فوالدتکنیک

8173939791

0313626800109131190078info@

www.foola

dtechnic .

ir

1397/10/18

679carrina10102141376411318451934

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

هواساز: شرح محصول 

دستگاه های هواساز گروه اطلس ساراوان به 

مشخصات ساخت یک منطقه ای و چند منطقه 

ای،افقی،عمودی،صنعتی و بهداشتی،خروجی 

هوای باال زن،روبرو زن و پایین زن،کویل های 

....سرد،گرم و پیش گرمکن،و

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Air cooler: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 یا برج Cooling Tower: شرح محصول 

های خنک کننده که در انواع گالوانیزه یا 

فایرگالس جهت استفاده سیستم تبرید و یا 

.صنعتی تولید میگردد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

38

بلوار_تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

نبش خیابان_نرسیده به بزرگراه مدرس_آفریقا  

ساختمان مرکز تجارت_216شماره_طاهری  

نیم طبقه اول_ایران

02126212623

-

02126212622

0212621270709192095135
info@sarav

anmfg.com

www.sarav

anmfg.com
1397/10/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

680

Derakhshan 

Iron and 

Steel 

Industries

10780061975411313185915

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن ذخیره سازی مواد جنس : نام محصول 

 m^3 40000-20 ظرفیت A283-Cفوالد 

وزن کیلوگرمی مرجع عرضه کننده شرکت 

صنایع آهن و فوالد درخشان اراک

 Tank, materials: نام التین 

storing, material A283-C 

steel, capacity 20-40000 m 3̂ ,

weight kilogram ,

distributor AHAN VA FOOLAD 

DERAKHSHAN ARAK  INDUSTRIE S 

Co.

ساخت مخازن ذخیره: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

مخزن تحت فشار جنس فوالد : نام محصول 

A516-70 1000000-20 ظرفیت m^3 

 200-0/1 فشار mm 120-6/35ضخامت 

bar وزن کیلوگرمی مرجع عرضه کننده شرکت 

صنایع آهن و فوالد درخشان اراک

, Tank, under pressure: نام التین 

material A516-70 steel ,

capacity 20-1000000 m 3̂ ,

thickness  6.35-120 mm ,

pressure 0.1-200 bar, weight 

kilogram, distributor AHAN 

61,51
انتهای جاده - جاده تهران15کیلومتر -اراک

ایستگاه راه آهن مالک آباد

086-

33544715-

16

086-

33544717
09181617621

info@araks

teel.com

www.araks

teel.com
1398/01/18

681

HOSHMAND 

PAZHOHAN 

PARS

10860857857411196553136

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مایع پاک کننده چند منظوره گالن : نام محصول 

20 Lit نام تجارتی پاکژل کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده هوشمند پژوهان پارس

 Cleaning liquid, multi: نام التین 

purpose, gallon sized 

container, 20 Lit, brand 

PAKGEL , made in IRAN ,

distributor HOSHMAND 

PAZHOHAN PARS

غیر ٬ اسیدی٬pHمایع : شرح محصول 

صرفه جویی در ٬ غیر تهاجمی٬گندزدا٬سمی

 کاربری درسطوح فلزی و غیر فلزی ٬مصرف آب

و غذایی در کلیه صنایع و عمومی کاربری 

این محصول در حال حاضر برای دکل های .دارد

حفاری فرموله

.شده است

:ویژگی ها

در ترکیب - مقرون به صرفه و قابلیت گند زدایی 

باآب بر خالف شوینده های عمومی گازهای 

مخاطره آمیز برای انسان و محیط زیست  ایجاد 

صرفه جویی قابل توجه در مصرف - نمی کند 

امکان کاربری – (ایجاد فیلم بر روی سطوح)آب 

پاک کننده پسماند زنگ - بدون استفاده ار آب

پاک کننده عمومی سطوح –آهن بر روی سطوح 

.بهداشتی

88

امانیه خیابان سقراط غربی بین انقالب - اهواز 

 6133873386 کد پستی 93و پودات پالک 

ساخنمان پارک علم و فناوری خوزستان

-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور -اهواز

مرکز رشد -معاونت تحقیقات و فنآوری  

فنآوری های دارویی جندی شایور تلفن 

09166112147 شماره همراه 061 33738382

061333380830613336277809166112147

yadollaham

iri@gmail.

com

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

682
Masire Sabz 

Pak Andishan
10530496947411431994379

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر کروی، عملگر دستی، جنس : شرح محصول 

، 150، کالس in 8بدنه فوالد کربنی، کامل، 

مطابق کالس فشار

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

5000شیرکاهنده کالس : شرح محصول 

با توجه به عدم وجود شیر کاهنده با مشخصات 

زیر

"CHOKE  VALVE  Class  5000 S ise 

7 1/16

شیری با مشخصات زیر انتخاب گردیده که 

خواهشمنداست نسبت به اصالح آن اقدام گردد

: -شرح کارشناس 

----------

40,09
شهرک صنعتی بزرگ شیراز خیابان صنعت بلوار 

 روبروی تجهیزکاران101نوآوران خیابان 
071362677980713626779809171128121

greenpathc

o@chmail.i

r

1398/01/18

683

tosee arvin 

electronic 

pars

14004809893411478339887

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 3x50+25کابل نیمه افشان : نام محصول 

mm^2 600-1000 ولتاژ V مسی جنس 

 نوع بسته PVC جنس عایق PVCروکش 

 نام تجارتی سیمند m 1000بندی قرقره طول 

کابل مرجع عرضه کننده توسعه آروین 

الکترونیک پارس

, Cable, semi flexible: نام التین 

3x50+25 mm 2̂, voltage 1000-600 

V, copper, coating material 

PVC , insulator material PVC ,

packing type reel, length 

1000 m, brand S IMAND CABLE ,

distributor Tosee Arvin 

E lectronic Pars .Co

کابل نیمه افشان سکتور مسی : شرح محصول 

25+50*3

: -شرح کارشناس 

----------

 3x185کابل افشان گرد : نام محصول 

mm^2 600-1000 ولتاژ V مسی جنس 

 نوع بسته SWR جنس عایق SWRروکش 

 نام تجارتی سیمند کابل m 1000بندی قرقره 

مرجع عرضه کننده توسعه آروین الکترونیک 

پارس

, Cable, round flexible: نام التین 

68

بن- خیابان فردوسی : نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی | 1طبقه  - 7پالک - بست هنر   

شهرک صنعتی شریف- ابهر : کارخانه   - 

نشانی کارخانه |انتهای خیابان صنعت   : 

2خیابان شکوفایی - شهرک صنعتی نوآوران   - 

196پالک 

02135400213390201809375266351
info@siman

d.ir

www.siman

dcable.co

m

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

684Nik taban dez10860639838411196796599

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیر برق بتنی چهارگوش در : شرح محصول 

ارتفاع ها و مقاومت های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

جدول بتنی محوطه سازی در : شرح محصول 

اندازه های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

جدا  )نیوجرسی بتنی مسلح : شرح محصول 

در اندازه های مختلف (کننده مسیر 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بلوک دیواری سبک در ابعاد : شرح محصول 

مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

97,80
مجتمع - خرداد15بلوار -دزفول- خوزستان 

2واحد -طبقه اول-اندیشه
061424303320614243033309163479225

Info@nikta

bandez .com

www.nikta

bandez .co

m

1398/01/18

685
Farineh 

Machine
10103862089411344568374

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مدل Ton 1دستگاه پرکن کیسه : نام محصول 

Packsys J20 مرجع عرضه کننده فرینه 

ماشین

 Filling machine, 1 Ton: نام التین 

bag, model Packsys  J 20 ,

distributor FARINEH MACHINE

 تن 1دستگاه پر کن کیسه : شرح محصول 

 Big Bag Filling(جامبو بگ  یا بیگ بگ)

Machine ,J umbo Bag filling 

Machine 

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه پالتایزر صنعتی مدل : نام محصول 

Palletsys 1200 مرجع عرضه کننده فرینه 

ماشین

, Palletizer machine: نام التین 

industrial, model Palletsys 

1200 ,distributor FARINEH 

MACHINE

دستگاه پالتایزر کیسه تا ظرفیت : شرح محصول 

 Palletizing کیسه در ساعت1200

Machine, Palletizer 

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه شرینک پالت مدل : نام محصول 

بزرگراه اشرفی-تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

 ،اصفهانی، خیابان باهنر، خیابان کاشفی نیک

  کد پستی11خیابان پائیزان، پالک 

1473684719

|   5-

02144024051

 : فکس | 

02144969846

02144969846

09122987142 

 

09121036149

mahmoudian

@farineh.c

om   

a.goodarz@

farineh.co

m   

ahmadian@f

arineh.com

www.farin

ehmachin

e.com

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

686
farapox 

company
10530306842411168566156

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن اتمسفریک دو جداره هوایی : نام محصول 

نوع نصب افقی شکل سیلندری جنس کامپوزیت 

 bar 1-50 فشار mm 250-7500قطر 

 وزن کیلوگرمی نام Lit 500-500000ظرفیت 

تجارتی فراپاکس مرجع عرضه کننده فراپاکس 

شیراز

 Tank, double wall: نام التین 

aerial atmospheric ,

installation type 

horizontal, shape cylinder ,

material composite ,

diameter 250-7500 mm ,

pressure 1-50 bar, capacity 

500-500000 Lit, weight 

kilogram, brand FARAPOX ,

distributor FARAPOX  SHIRAZ

مخازن ذخیره و تحت فشار : شرح محصول 

GRP, GRVEکامپوزیتی از جنس 

: -شرح کارشناس 

----------

مخزن تحت فشار یک جداره : نام محصول 

روزمینی نوع نصب عمودی شکل مکعبی جنس 

 1-50 فشار mm 250-7500کامپوزیت قطر 

bar 500-500000 ظرفیت Lit وزن 

کیلوگرمی نام تجارتی فراپاکس مرجع عرضه 

61

نشانی دفتر | 633-71455: صندوق پستی  |  

نبش- بلوار قدوسی غربی- شیراز: مرکزی   

77پالک- خیابان شهید محالتی شمالی  | 

  محور شیراز45کیلومتر : نشانی کارخانه 

کد |بین روستای شول و سنگر - سپیدان  

71866-18973: پستی 

 تلفن دفتر |

7: مرکزی  -

36319701-

 تلفن | 071

2: کارخانه  -

36750250-

071

071-

36310553
09171176463

info@farap

ox-

shiraz .com

www.farap

ox-

shiraz .co

m

1397/12/18

687
eesta heavy 

machinery
10320609845411385673749

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لودر چرخ الستیکی قدرت موتور : نام محصول 

220 hp مدل CE958 فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده سنگین ماشین ایستا مرجع سازنده 

سنگین ماشین ایستا کشور سازنده ایران

, Loader, rubber wheel: نام التین 

engine power 220 hp, model 

CE 958, UNKNOWN BRAND ,

distributor E ESTA HEAVY 

MACHINERY  Co., producer 

E ESTA HEAVY  MACHINERY  Co. ,

made in IRAN

دارای موتور پر قدرت : -شرح محصول 

  hp 220کاترپیالر

 ZFWG200دارای گیربکس -

دارای باکت سنگی تقویت شده-

مجهز به دوربین دنده / مجهز به آکوموالتور-

عقب و مانیتور داخل کابین

مجهز به قطع کن باکت/ مجهز به ترمز ثانویه-

: -شرح کارشناس 

----------

لودر چرخ الستیکی قدرت موتور : نام محصول 

290 hp 980 مدلH فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده سنگین ماشین ایستا مرجع سازنده 

سنگین ماشین ایستا کشور سازنده ایران

37
تهران، خیابان مطهری، خیابام میرعماد، کوچه 

9، واحد18دوم، پالک
021885121410218854634909123331498

contract@e

esta.ir

www.eesta

.ir
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

688
Parsian 

Farab Lian
10320116655

4113-4895-

1141

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ترکیبی است بر 180هیپوتریت: شرح محصول 

پایه فسفونیت  جهت جلوگیری از تشکیل رسوب 

و خوردگی در سیستم های خنک کننده که با 

آب نرم یا سخت تغذیه شده اند استفاده می شود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترکیبی است جهت جلوگیری از : شرح محصول 

خوردگی مس و آلیازهایمس در سیستم های 

خنک کننده و دیگر سیستم های آب گردشی

: -شرح کارشناس 

----------

پاک کننده و شوینده دستگاه : نام محصول 

R.O 20 بر پایه اسید نوع بسته بندی گالن Lit 

 مرجع سازنده پارسیان 70نام تجارتی هیپوکیلین 

فراب لیان مرجع عرضه کننده پارسیان فراب لیان

 Cleaner, and detergent: نام التین 

R .O machine based acid ,

packing type gallon, 20 Lit ,

brand HYPOCLEAN 70, producer 

PARS IAN FARAB  LIAN CO. ,

distributor PARS IAN FARAB 

89,42
تهران، کردستان جنوب، بولوار آزادگان، خیابان 

6، واحد2، طبقه2 شرقی، پالک21
021882294830218833714609391869993

asgarjavid

nia@yahoo.

com

www.parsi

an-

farab.com

1397/12/18

689

Takrang Kar 

Chemical 

Company

10100929925411114873165

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آستری زینک ریچ اپوکسی طوسی : نام محصول 

 kg 21/4سیر با دو هاردنر حلب و قوطی فلزی 

نام تجارتی تکرنگ مرجع عرضه کننده شیمیایی 

تکرنگ کار

 Primer, dark gray zinc: نام التین 

rich epoxy with two hardner ,

tin and metal can, 21.4 kg ,

brand TAKRANG , distributor 

TAKRANG  KAR  Co.

آستری زینک ریچ اپوکسی سیر : شرح محصول 

با هاردنر و نام تجارتی تکرنگ مرجع عرضه 

کننده شیمیایی تکرنگ کار

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ پلی اورتان چند منظوره رویه : نام محصول 

دو جزئی سفید با هاردنر حلب و گالن فلزی 

23/5 kg نام تجارتی تکرنگ مرجع عرضه 

کننده شیمیایی تکرنگ کار

 Multi purpose: نام التین 

polyurethane Paint, cover 

two components  white with 

hardner, tin and metal 

gallon sized container, 23.5 

kg, brand TAKRANG ,

distributor TAKRANG  KAR  Co.

پل-سعادت آباد: نشانی دفتر مرکزی  |  

پالک-چهلم مرکزی-عالمه جنوبی-مدیریت  

طبقه اول-1

mehrabanha

kha@yahoo.

com

1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

690Zhikava10102547704411153677963

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ژیکابام پدیده ای جدید در : شرح محصول 

صنعت مواد شیمیایی ساختمان که کارایی زیادی 

ژیکابام با دانش فنی . در کارهای ساختمان دارد

 آلمان بزرگترین Wackerو مواد اولیه شرکت 

تولید کننده رزین های پودری در دنیا تولید می 

شود و در اصل عایقی رطوبتی جایگزین قیرگونی 

و ایزوگام می باشد که کار کردن با آن بسیار 

ساده و بدون دردسر خطرات ناشی از آتش 

تنها کافی است که . سوزی و سوختگی است 

پودر ژیکابام را آب مخلوط کرده و با قلم مو و یا 

تی پالستیکی و یا هر وسیله دیگری بر روی 

سطح زیر کار بگشید تا پس از چند ساعت 

. خشک شده و الیه ای نفوذ ناپذیر تشکیل دهد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ژیکابام پدیده ای جدید در : شرح محصول 

صنعت مواد شیمیایی ساختمان که کارایی زیادی 

ژیکابام با دانش فنی . در کارهای ساختمان دارد

 آلمان بزرگترین Wackerو مواد اولیه شرکت 

تولید کننده رزین های پودری در دنیا تولید می 

89,80
-سه راه یاسر به سمت تجریش-نیاوران-تهران

10واحد -329پالک -نبش کوچه معظمی
223976322239763109101635324

zhikavagro

up@yahoo.c

om

https ://ww

w.zhikava

.com

1397/12/18

691

Teifsanje 

Tajhiz 

Pishrafteh

14006373067411531133789

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه : نام محصول 

 نام PHOTONIX AR 2015ای مدل 

تجارتی طیف سنج مرجع عرضه کننده طیف 

سنج تجهیز پیشرفته

, Spectrophotometer: نام التین 

with array detector, model 

PHOTONIX  AR  2015, brand 

TE IFSANJ , distributor 

TE IFSANJE  TAJHIZ PISHRAFTEH

دستگاه اسپکتروفتومتر با : شرح محصول 

آشکارساز آرایه ای با قابلیت طیف گیری هم زمان 

فرابنفش طیف الکترومغناطیس،  –در ناحیه مرئی

برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده 

- 800این دستگاه طیف نوری در محدوده . است

 نانومتر را در کمتر از ثانیه و بطور هم زمان 200

. ثبت می نماید

. می باشدCEدستگاه دارای استاندارد اروپا 

: -شرح کارشناس 

----------

اسپکتروفتومتر طیف سنج : نام محصول 

 نام تجارتی FL-AR-2015فلوئورسانس مدل 

طیف سنج مرجع عرضه کننده طیف سنج تجهیز 

پیشرفته

, Spectrophotometer: نام التین 

fluorescence spectrometer ,

90
خیابان -میدان سلماس-یوسف آباد-تهران

4 و2 وحد155پالک-فتحی شقاقی
021883576920218835780309122757311

info@teifs

anje.ir

www.teifs

anje.ir
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

692

Moshabak 

Poosh Sazeh 

Vatan

10260645983411393633516

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 6 طول ST37پایه چراغ جنس : نام محصول 

mمرجع عرضه کننده مشبک پوش سازه وطن 

 Stand, light, material: نام التین 

ST37, length 6 m, distributor 

MOSHABAK  POSH SAZE  VATAN CO.

دکل هایی که به صورت تک : شرح محصول 

پایه را دکل های مونوپل و یا تک پایه می گویند 

که به صورت چند وجهی ساخته می شوند و 

اصوال برروی یک پایه استوار میباشند و در 

قسمت پای این گونه دکل ها لنگر های زیادی 

این دکل ها فضای بسیار کمی نسبت . وجود دارد

به دیگر دکل ها اشغال می کنند و به همین 

جهت بیشتر مورد توجه هستند و در مقایسه با 

انواع دیگر داری لرزشی بیشتری هم می باشند و 

اکثرا در محیط های شهری که هر تیکه از زمین 

آن دارای ارزش بسیاری می باشد استفاده می 

.شود

از آنجایی که طرفیت باربری این گونه دکل ها 

بسیار کم می باشد برای شبکه های موبایل 

بسیار مناسب بوده و به راحتی می توان با جرقیل 

.آن را نصب کرد

از دیگر مصارفی که برای دکل های تک پایه 

می توان عنوان کرد برای پایه دوربین، روشنایی 

و تابلوهای ترافیکی می باشد که این نوع پایه ها 

دارای مدل های مختلفی در جهت استفاده 

تهران، - اصفهان، روبه روی پلیس راه اصفهان

 جاده علویجه، شهرک صنعتی 15کیلومتر 

، 24بزرگ شمال اصفهان، خیابان اندیشمندان 

15پالک 

0319501322709133179959
info@mapso

.ir

www.mapso

.ir
1397/12/18

693
Amolcarborun

dom
10760118460411199531645

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

آجر عایق نسوز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

آجر نسوز عایق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

آجر عایق نسوز و دریچه مشعل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

آجر عایق نسوز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

آجر عایق نسوز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

85

  جاده آمل7کیلومتر -آمل: نشانی محل کار  |

نشانی کارخانه |روبروی شرکت محیا -به بابل  

روبروی- جاده آمل به بابل7کیلومتر -آمل :  

38369-46183: کد پستی  |شرکت محیا 

|   

01143115010

 : فکس | 

01143116100

0114311610009113252618

amolcarbor

undom@yaho

o.com

http://www

.amolcarb

orundom.c

o/

1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

694
NAHADIN 

ARMAN
10101867272411338341933

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آب بند مکانیکی کمپرسور قطر : نام محصول 

 جنس استیل ضد زنگ مرجع mm 200داخلی 

عرضه کننده نهادین آرمان

, Mechanical seal: نام التین 

compressor, inner diameter 

200 mm, material stainless 

steel, distributor NAHADIN 

ARMAN

, Mechanical seal: شرح محصول 

compressor, inner diameter 

200 mm, material stainless 

steel, distributor NAHADIN 

ARMAN

: -شرح کارشناس 

----------

آب بند مکانیکی کمپرسور قطر : نام محصول 

 جنس استیل ضد زنگ مرجع mm 150داخلی 

عرضه کننده نهادین آرمان

, Mechanical seal: نام التین 

compressor, inner diameter 

150 mm, material stainless 

steel, distributor NAHADIN 

ARMAN

, Mechanical seal: شرح محصول 

compressor, inner diameter 

تهران جاده مخصوص کرج: نشانی کارخانه  |  

1 پالک 64 روبروی قرقره زیبا ح 17کیلومتر    

1398166398: کد پستی  |

|   

44988370-9

44987780-9 

 : فکس |

44988367-8

hemmati@na

hadin.com
1397/12/18

شرکت دانش 

بنیان

695lajvar10780058126411313175688

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 200باالبر هیدرولیکی ظرفیت : نام محصول 

kg مدل TL250 25 حداکثر ارتفاع m نام 

تجارتی لجور مرجع عرضه کننده لجور

 Lift, hydraulic, capacity: نام التین 

200 kg, model TL250, maximum 

height 25 m, brand LAJVAR ,

distributor LAJVAR

 متر 25حداکثر ارتفاع کاری : شرح محصول 

 متر23حداکثر ارتفاع تا کف سبد 

 متر 5/10حداکثر دسترسی جانبی 

 کیلو گرم200حداکثر ظرفیت مجاز سبد  

جنس فایبر گالس 

 110، ارتفاع 70، عرض 110ابعاد سبد   طول 

سانتیمتر

   درجه هیدورلیکی60زاویه چرخش سبد

تراز اتوماتیک سبد هیدرولیکی

 درجه360زاویه دوران 

تابلو کنار  _وضعیت کنترل الکتروهیدرولیکی 

شاسی و داخل سبد

 تن G.V.W 6وضعیت شاسی خودروی با

: -شرح کارشناس 

----------

باالبر هیدرولیکی تلسکوپی : نام محصول 

 حداکثر ارتفاع TL 120 مدل kg 200ظرفیت 

10/2 m نام تجارتی لجور مرجع عرضه کننده 

36
 جاده تهران، صندوق 7اراک، کیلومتر 

38135/659پستی

086-

34131111

086-

34131110
09181613009

sales@lajv

ar.ir

www.lajva

r.ir
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

696
Shimiyaei 

Naft Gostar
10101754872411339935451

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ماده تعلیق شکن معمولی بشکه : نام محصول 

206 kg نام تجارتی BREAK 7000 A 

شیمیایی نفت گستر

, Emulsion breaker: نام التین 

regular, drum, 206 kg, brand 

BREAK  7000 A, NAFT  GOSTAR 

CHIMICAL

ماده جدا کننده آب از نفت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 kg 55ضد باکتری معمولی گالن : نام محصول 

CIDECW 5225نام تجارتی 

, Anti bacteria, regular: نام التین 

gallon sized container, 55 

kg, brand CIDECW 5225

ضد باکتری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

ماده تعلیق شکن معمولی بشکه : نام محصول 

206 kg نام تجارتی BREAK 6500 S 

شیمیایی نفت گستر

, Emulsion breaker: نام التین 

regular, drum, 206 kg, brand 

BREAK  6500 S , NAFT  GOSTAR 

CHIMICAL

اهواز،منطقه صنعتی کارون: نشانی انبار  |  | 

تهران،خیابان ولیعصر: نشانی دفتر مرکزی  - 

81پالک -کوچه طاهری- باالتر از پارک ملت -

طبقه سوم 

اهواز،منطقه صنعتی کارون: نشانی کارخانه  |   

تهران1966815411: کد پستی  |

اهواز 6177845831

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

22653892 

 : تلفن کارخانه

063-

32276700061

-32276701 | 

021: فکس  -

88939563

021-

88939563

info@naftg

ostar.com
1397/12/18

شرکت دانش 

بنیان

697
IRAN 

MAGNES ITE
10100909814411191848978

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کربنات منیزیم: نام محصول 

Magnesium Carbonate: نام التین 

مورد مصرف در صنایع شیمیائی، : شرح محصول 

الستیک سازی، کاشی و سرامیک

: -شرح کارشناس 

----------

اکسید منیزیم قلیائی: نام محصول 

 Magnesium Oxide: نام التین 

(Caustic Calcined)

جهت مصرف در تصفیه آبهای : شرح محصول 

صنعتی، سنگ های ساینده، داروئی، خوراک دام، 

الستیک سازی

: -شرح کارشناس 

----------

(تینر سیمان منیزیتی)مگنست تینر : نام محصول 

 Magneset Thinner: نام التین 

(Magnesia Cement Thinner)

روان کننده سیمان منیزیتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

ریتاردر سیمان )مگنست ریتاردر : نام محصول 

(منیزیتی

 Magneset (Magnesia: نام التین 

Cement) Retarder

کند کننده زمان بندش سیمان : شرح محصول 

سهروردی شمالی. خ: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

نشانی | 6واحد  - 3پ - کوچه فیروزه   

دو کیلومتر- بزرگراه قوچان - مشهد : کارخانه   

کوچه مقابل لعاب- بعد از سه راهی فردوسی   

1553835316: کد پستی  |مشهد 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88750351 | 

 : تلفن کارخانه

05135421599

 : فکس | 

88764343

8876434309121258655

iran.magne

site@yahoo

.com

iranmagn

esite.com
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

698
Falat Sanat 

Ideh
10320205048

4113-7196-

1594

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیستم پاالیش آب کندانس: نام محصول 

: -نام التین 

تصفیه و پاالیش آب به نحوی : شرح محصول 

که مناسب استفاده در مصارف تولید برق قرار 

.گیرد

: -شرح کارشناس 

----------

تصفیه آب اسمز معکوس: نام محصول 

: -نام التین 

تولید آب شرب: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

تصفیه آب صنعتی: نام محصول 

: -نام التین 

تولید آب دمین جهت نیروگاه ها : شرح محصول 

و پاالیشگاه ها

: -شرح کارشناس 

----------

سیستم تصفیه فاضالب: نام محصول 

: -نام التین 

سیستم تصفیه جهت پساب های : شرح محصول 

صنعتی و بهداشتی

: -شرح کارشناس 

----------

الکتروالیزر: نام محصول 

16تهران، کوی نصر، خیابان بیستم، پالک 
021-

88268666

021-

88285356
09123019602

manager@fa

latco.com

www.falat

co.com
1397/12/18

699
"Iran Kaolin  

 Barite"
10101382090411146641795

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 kg 25بنتونیت پودری پاکت : نام محصول 

کائولن و باریت ایران

, Bentonite, powder: نام التین 

packet, 25 kg, IRAN KAOLIN & 

BARITE

A.P.Iطبق استاندارد : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 kg 1000هماتیت پودری کیسه : نام محصول 

کائولن و باریت ایران

, Hematite, powder, bag: نام التین 

1000 kg, IRAN KAOLIN & BARITE

A.P.Iطبق استاندارد : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 kg 1500باریت پودری کیسه : نام محصول 

کائولن و باریت ایران

, Barite, powder, bag: نام التین 

1500 kg, IRAN KAOLIN & BARITE

A.P.Iطبق استاندارد: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

تهران میدان ونک خیابان توانیر شمالی پالک 

طبقه اول واحد اول غربی27
860820668978240709121781395

info@kaoba

r.com

www.kaoba

r.com
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

700

NOANDISHAN 

ARYA Process  

and Energy 

ENG  CO

10102165010
4111-4493-

5896

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

میکسر استاتیک اختالط مایع نوع : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده NAPEEC-SM مدل 3

مهندسی فرایند و انرژی نواندیشان آریا

 Mixer, static liquid: نام التین 

mixing type 3, model NAPEEC-

SM, distributor NOANDISHAN 

ARYA PROCESS  & ENERGY 

ENGINEERING  COMPANY

برای اختالط دو مایع یا : کاربرد: شرح محصول 

یک جامد با یک مایع یا دو گاز یا یک گاز در 

.نیاز به میکسر می باشد... مایع و 

میکسرها به دو دسته کلی : شرح کامل محصول

:تقسیم می شوند

میکسر دینامیک -1

میکسر استاتیک -2

در میکسرهای دینامیک یک پروانه که می تواند 

بسته به نوع سیال انواع مختلفی داشته باشد از 

طریق یک محور توسط یک الکتروموتور 

چرخانده می شود و می تواند سیال درون یک 

مواقعی که . مخزن را بهم زده و مخلوط نماید

الزم است دور همزن کم باشد با استفاده از یک 

.جعبه دنده دور موتور کاهش داده می شود

در میکسرهای استاتیک قسمت متحرک وجود 

ندارد بلکه المان یا المان هایی درون لوله حاوی 

در اثر عبور  (سیال ها)جریان قرار گرفته و سیال 

میدان-میرداماد: نشانی دفتر مرکزی  |  

کوچه دوم- خیابان شاه نظری- محسنی - 

6واحد - طبقه سوم - 35پالک 

22250133-

22250458-

22911334

info@napee

c.com
1397/12/18

701
Behsazan 

S imin
10101580295

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

طناب فوالدی: نام محصول 

: -نام التین 

طناب فوالدی همان سیم : شرح محصول 

بکسل جهت جابجایی و حمل و نقل استفاده می 

انواع ، ساختار، استحکام و قطرهای . شود

.متفاوتی را شامل می شود

: -شرح کارشناس 

----------

d.hajsadeg

hi@gmail.c

om

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

702Noavaran moj10101575295411154117613

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

منبع تغذیه به همراه شارژر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شارژر بیسم های دستی : شرح محصول 

...آیکوم،موتوروال،هایترا و 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

منبع تغذیه رک مونت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 خانه بیسیم دستی 6شارژر : شرح محصول 

آیکوم و هایترا

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 6DBآنتن تمام جهت هایگن : شرح محصول 

71

تهران نارمک خیابان گلستان روبروی پارک 

فدک بین خیابان شهید غیاثی پور و کوچه 

283بختگان ساختمان فدک پالک 

7725153-67725055009100692900

navaran.mo

j.co@gmail.

com

www.n-

moj.ir
1398/01/18

703

sherkat 

taavoni 

tolid poshak 

o lebasekar 

khozestan 

poush

10100122246411317636797

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بارانی: نام محصول 

: -نام التین 

بارانی باپارچه ضدآب: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

اورکت: نام محصول 

: -نام التین 

اورکت با پارچه ضدآب: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

لباسکارزمستانی: نام محصول 

: -نام التین 

همان .لباسکاریکسره زمستانی: شرح محصول 

لباسکاریکسره تابستانی است که داخل آن یک 

.الیه گرمکن دارد

: -شرح کارشناس 

----------

لباسکاریکسره تابستانی: نام محصول 

: -نام التین 

لباسکاریکسره تابستانی : شرح محصول 

درسایزهای مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

 دی نبش خیابان 9بلوار -میدان ولیعصر-ورامین

6 واحد 15قاسم آباد پالک 
021362475830213620071009121094367

a_kayvan59

@yahoo.com
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

704
Sepand AB  

Kian
10101869008411317499584

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ توربینی محور عمودی مدل : نام محصول 

10 MKM نام تجارتی پمپ سپند آب مرجع 

عرضه کننده صنعتی بازرگانی سپند آب کیان

 Pump, vertical axle: نام التین 

turbine, model 10 MKM, brand 

SEPANDAB  PUMP , distributor 

Sepand ab Kian Co. Ltd.

پمپ توربینی عمودی : شرح محصول 

(Vertical Turbine Pump)  از نوع

VS1 یا VS6 500 با ظرفیتUS GPM و هد 

200m

: -شرح کارشناس 

----------

پمپ توربینی محور عمودی مدل : نام محصول 

20 MK نام تجارتی پمپ سپند آب مرجع 

عرضه کننده صنعتی بازرگانی سپند آب کیان

 Pump, vertical axle: نام التین 

turbine, model 20 MK , brand 

SEPANDAB  PUMP , distributor 

Sepand ab Kian Co. Ltd.

پمپ توربینی عمودی از نوع : شرح محصول 

VS1 یا VS6 5000 با ظرفیت US GPM و 

meters 200فشار 

: -شرح کارشناس 

----------

30
جاده ساوه شهرک: نشانی دفتر مرکزی  |  

52صنعتی چهاردانگه خیابان کاوه پالک 
021552546740215525854709123244787

info@sepan

dab.com

www.sepan

dab.com
1397/12/18

705

NOUSHA 

ZAGROS  COLD 

DRINK  

PRODUCTION

10530286215411331368986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 بطری 12آبمعدنی بسته شرینک : نام محصول 

4/2 kg ویوانت مرجع عرضه کننده تولیدی 

نوشیدنیهای سرد نوشا زاگرس نوع طبیعی

 Mineral water, 12: نام التین 

bottles  in a shrink pack, 4.2 

kg, VIVANT , distributor 

NOUSHA ZAGROS  COLD DRINK 

PRODUCTION, type natural

 سی سی 330آب معدنی طبیعی : شرح محصول 

 عدد در هر شل12 

: -شرح کارشناس 

----------

 بطری 12آبمعدنی بسته شرینک : نام محصول 

6 Litویوانت 

 Mineral water, 12: نام التین 

bottles  in a shrink pack, 6 

Lit, VIVANT

آب معدنی نیم لیتری در بسته : شرح محصول 

 عددی12 (شل)بندی 

: -شرح کارشناس 

----------

 9 بطری 6آبمعدنی بسته شرینک : نام محصول 

Litویوانت 

 Mineral water, 6 bottles: نام التین 

in a shrink pack, 9 Lit, VIVANT

شیراز خیابان عفیف آباد مجتمع تجاری حافظ 

9طبقه سوم واحد 
0713626614609170002439

sales@viva

nte.ir

www.vivan

te.ir
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

706

Delvar Afzar 

Industrial 

Gas

10102343594411114388181

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فاقد % 99/8اکسیژن مایع خلوص : نام محصول 

بسته بندی کیلوگرمی گازهای صنعتی دلوارافزار

 Oxygen, liquid, purity: نام التین 

99.8% ,unpacked, kilogram ,

DELVAR  AFZAR  GAS  INDUSTRY

اکسیژن صنعتی و طبی به شکل : شرح محصول 

مایع در درجه حرارت کریوژنیک

: -شرح کارشناس 

----------

% 99/999گاز آرگون مایع خلوص : نام محصول 

فاقد بسته بندی کیلوگرمی گازهای صنعتی 

دلوارافزار

, Argon gas, liquid: نام التین 

purity 99.999%, unpacked ,

kilogram, DELVAR  AFZAR  GAS 

INDUSTRY

آرکون مایع صنعتی در درجه : شرح محصول 

حرارت کریوژنیک

: -شرح کارشناس 

----------

% 99/999نیتروژن مایع خلوص : نام محصول 

فاقد بسته بندی کیلوگرمی گازهای صنعتی 

دلوارافزار

 Nitrogen, liquid, purity: نام التین 

99.999% ,unpacked, kilogram ,

98

اتوبان مدرس-تهران: نشانی دفتر فروش  | -

5پالک - برج جم-خیابان بیدار- ورودی الهیه -

8طبقه   

 ( تولید گازهای صنعتی)نشانی کارخانه اهواز

: ماهشهر بین- جاده اهواز 11اهواز کیلومتر   

 : درب دوم و سوم صنایع فوالد خوزستان تلفن

32908432-061

 الی 14: تلفن 

26218802-

021

26218815-

021, 

26218849-

021

09121218639

manager@de

lvarafzar.

com

www.delva

rafzar.co

m

1397/12/07

707Qeshmvoltage10861501781411146319814

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

60ابزاردقیق : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

میز آموزش نحوه کار و برنامه : نام محصول 

نویسی سیستم های کنترل و مانیتورینگ و 

 مرجع عرضه کننده PLC S7شبکه مدل 

مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

 Table, operation and: نام التین 

programming of control 

system and monitoring and 

network training, model PLC 

S 7, distributor QESHM 

VOLTAGE  E LECTRICAL  AND 

E LECTRONIC  ENGINEERING  Co.

سیستم کنترل قابل برنامه ریزی : شرح محصول 

PLC      

60

: -شرح کارشناس 

----------

60
قشم شهرک صنعتی طوال سایت صنایع 

127 و 126کوچک واحدهای 
076353444350763534443609121902005

maryam.pey

vandi@qesh

mvoltage.c

om

www.qeshm

voltage.c

om

1397/12/07
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

708
Kani kav 

Kashan
10260225235411177855875

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نمک حفاری با خلوص حداقل : شرح محصول 

 درصد97

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

حفاری با  (فروبار)پودر هماتیت : شرح محصول 

 مش200دانه بندی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 و APIپودر بنتونیت حفاری : شرح محصول 

 مش200دانه بندی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 و 4.2پودر باریت حفاری با عیار : شرح محصول 

 مش200دانه بندی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

- جاده کاشان40کیلومتر - کاشان- اصفهان

قم، بعد از روستای سن سن
0315557377009120967040

Kanikav.ka

shan@gmail

.com

www.Kanik

av.com
1397/12/07

709
ekbatanpetro

kar
10420344209411419111846

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده انواع قطعات یدکی : شرح محصول 

-    کمپرسور هوا 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات یدکی : شرح محصول 

-کمپرسور گازی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات یدکی : شرح محصول 

- توربین گازی احتراقی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات یدکی پمپ : شرح محصول 

ها  

: -شرح کارشناس 

----------

23,22,20,30
- خ صنعت  - 3شهرک صنعتی شماره - اهواز

4فرعی صنعت 
0613442705009163235067

najafi.net

g1361@gmail

.com

www.najaf

i
1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

710

Helalesabz 

consulting 

eng co

10102138154411113878677

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو راهنمایی ترافیکی شکل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده cm 60مثلث سایز 

مهندسین مشاور هالل سبز

, Signboard, traffic: نام التین 

shape triangle, size 60 cm ,

distributor Helal e Sabz 

Consulting Engineering Co.

تابلوهای ترافیکی در طرح ها و : شرح محصول 

اندازه های استاندارد، طبق آئین نامه عالئم 

راههای ایران

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو راهنمایی ترافیکی شکل دایره : نام محصول 

60 cm مرجع عرضه کننده مهندسین مشاور 

هالل سبز

, Signboard, traffic: نام التین 

shape circle, 60 cm ,

distributor Helal e Sabz 

Consulting Engineering Co.

تابلوهای ترافیکی در طرح ها و : شرح محصول 

اندازه های استاندارد، طبق آئین نامه عالئم 

راههای ایران

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو اطالع رسانی کوچک موضوع : نام محصول 

ضلع جنوب غربی -(عج)خ ولی عصر-تهران

- (شهید جهانبخش)خ سوم- تقاطع مطهری

طبقه همکف- 17پالک 

88059777-

88728280
09121205004

helalesabz

@yahoo.com

www.helal

esabz .ir
1398/01/18

711

Atlas  

Plastic Fajr 

Company

10320732585411391839663

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

(پلی اتیلنی)کیسه نایلونی : نام محصول 

Plastic bag (PE): نام التین 

کیسه نایلونی از جنس مواد پلی : شرح محصول 

اتیلن سبک در ابعاد گوناگون و ضخامتهای 

مختلف به صورت تک الیه ، دوالیه و سه الیه 

و با چاپ سفارشی

: -شرح کارشناس 

----------

فیلم بسته بندی شرینک، حبابدار، : نام محصول 

استرچ، چسبدار

 Bagging films for: نام التین 

shrink, bubble, stretch ,

adhesive film

فیلمهای بسته بندی از مواد پلی : شرح محصول 

شرینک، فیلم  (نایلون )اتیلن سبک در انواع فیلم 

استرچ، فیلمهای محافظ چسبدار، فیلم حبابدار و 

کیسه مارد در ضخامتها و ابعاد مختلف با چاپ 

.سفارشی قابل تولید میباشد

: -شرح کارشناس 

----------

  خرداد15خیابان : نشانی دفتر مرکزی  |

566روبروی پامنار سرای سعادت پالک   | 

بزرگراه آزادگان روبروی خلیج: نشانی کارخانه   

6خیابان فیروز بهرام خیابان شهریار پالک   | 

تهران، شهرک صنعتی شمس: نشانی کارخانه   

22، پالک 12آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02155582730

 تلفن | 

 : کارخانه

02156822958

 : فکس | 9-

02156822587

0215682258709121545480

info@atlas

pelasticfa

jr.com

www.atlas

pelastic

fajr.com

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

712

tavan 

gostaran 

zino

14005486008411494717767

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزات سیستم زمین ، سیستم : شرح محصول 

حفاظت در برابر صاعقه ، سیستم حفاظت در 

و سیستم  (حفاظت کاتدیک)برابر خوردگی 

جوشهای احتراقی

: -شرح کارشناس 

----------

5 واحد5خ بهشتی خ صابونچی ک چهارم پ00
88188710-

88178715
09121034886

info@zinog

lobal.com

www.zinog

lobal.com
1398/01/18

713
firoozeh 

shiraz paint
10530173678411167939753

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آستری زینک اتیل سیلیکات : نام محصول 

 kg 20 حلب FHR-610خاکستری کد رنگ 

رامتین مرجع عرضه کننده رنگ فیروزه شیراز

 Primer, zinc ethyl: نام التین 

silicate, gray, color code 

FHR-610, tin, 20 kg, RAMTIN ,

distributor F IROOZEH 

SHIRAZ PAINT

اتیل سیلیکات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اپوکسی پلی آمید رویه سفید : نام محصول 

 رامتین مرجع kg 20 حلب FEPکد رنگ 

عرضه کننده رنگ فیروزه شیراز

, Polyamide epoxy paint: نام التین 

white cover, color code FEP ,

tin, 20 kg, RAMTIN ,

distributor F IROOZEH 

SHIRAZ PAINT

FEP-305اپوکسی پلی آمید : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پلی اورتان مایع آکریلیک سفید : نام محصول 

 رامتین مرجع عرضه کننده رنگ kg 20حلب 

فیروزه شیراز

86
 2فارس شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز فاز

413خیابان بهره وری خیابان 
071377447000713774469909173132729

info@firoo

zehpaint.c

om

www.firoo

zehpaint.

com

1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

714
mechanic 

sayalat
10260312141411171713599

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رادیاتور آب گرم و بخار کمپرسور : نام محصول 

هوا مدل پره ای کاربرد صنایع نفت و گاز و 

پتروشیمی مرجع عرضه کننده مکانیک سیاالت

 Radiator, air: نام التین 

compressor hot water and 

steam, model blade, usage 

petrochemical and gas  and 

oil industries , distributor 

MECHANIC  SAYALAT

رادیاتور های صنعتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

مخزن تحت فشار استوانه ای : نام محصول 

 bar 20-1 فشار m^3 100-1استیل ظرفیت 

مرجع عرضه کننده مکانیک سیاالت

 Tank, cylindrical under: نام التین 

pressure, steel, capacity 1-

100 m 3̂, pressure 1-20 bar ,

distributor MECHANIC 

SAYALAT

مخازن تحت فشار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کولر هوایی مبدل حرارتی مدل : نام محصول 

FORCED صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نام 

اصفهان،خیابان امام خمینی ، خیابان جهاد گران
031-

33869539
09139002202

mekaniksay

alat_ co@ya

hoo.com

www.mecha

nicsayal

at.com

1397/12/18

715
NIROO PAD 

ARYA
10320228740411375568365

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بویلر واتر تیوب، لوله آبی، از نوع : شرح محصول 

A Type تن بر ساعت لغایت 30، از ظرفیت 

. تن برساعت200

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بویلر واتر تیوب، لوله آبی، از نوع : شرح محصول 

D Type تن بر ساعت لغایت 10، از ظرفیت 

. تن برساعت200

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بویلر واتر تیوب، لوله آبی، از نوع : شرح محصول 

Flexible Tube تن بر ساعت 5، از ظرفیت 

. تن برساعت50لغایت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم های کنترل واحدهای : شرح محصول 

بخار، بویلر، تصفیه آب، توربین، یوتیلیتی بر 

13,60,41,43,5

9

خیابان - میدان مادر- بلوار میرداماد- تهران

.12واحد - ساختمان آذر- سنجابی
021264231830212642375209121583255

tabatabai@

niroopad.c

om

Niroopad.

com
1397/12/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

716
royak tarh 

jonoob
10420280794411385796657

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کوپلینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

58
-ناحیه صنعتی-بندر ماهشهر-استان خوزستان

BQ144پالک -خیابان صنایع پتروشیمی
061523454610615234546309163533909

royak.co@g

mail.com

www.royak

.ir
1398/01/18

717
faragostarbi

stoon
10101871174

4111-4861-

4388

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید برجهای مشبک و تلسکوپی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

61
خیابان شیراز - اتوبان کردستان - تهران 

 .18پالک - کوچه یاس - جنوبی 
021886133000218803308609124907075

info@fgbco

.com

WWW.FGBCO

.COM
1398/01/18

718

sanayee 

faravar azin 

felez

10780100194411313458931

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر اطمینان : نام محصول 

saftey relief valve: نام التین 

شیر اطمینان انواع رزوه ای و : شرح محصول 

پایلوت و معمولی

: -شرح کارشناس 

----------

azinfelez .

commercial

@chmail.co

m

1398/01/18
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

719
behsazan 

tosee arman
10102910130411155894999

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 BETA شماره فنی PIRعایق : نام محصول 

foam 50 کارتن متر مکعبی مرجع سازنده 

بهسازان توسعه آرمان مرجع عرضه کننده 

بهسازان توسعه آرمان

 Insulator, PIR, part: نام التین 

number BETA foam 50, carton ,

cubic meter, producer 

BEHSAZAN TOSEE  ARMAN ,

distributor BEHSAZAN TOSEE 

ARMAN

فوم عایق سرد پلی : شرح محصول 

 (PIR Cold Insulation)ایزوسیونورات 

قابل استفاده بر روی لوله و تجهیزات مجتمع 

های صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

نبش - بلوار دادمان - شهرک غرب - تهران 

2 واحد 4ط - برج طوبی - هرمزان 

021-

96667264-5
09125025372

bahrami.m@

gmail.com

www.betae

nggroup.c

om

1398/01/18

720Azmonnaka10102550677411316581839

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سلف صنعتی  دارای تنوع : شرح محصول 

بسیاری می باشد و کاربرد آن نیز متفاوت میباشد 

ولتاژ ایزوالسیون که این شرکت قادر است از  

 هانری آمپر را 1000یک صدم میکی هانری الی 

طی درخواست آن سازمان محترم تامین نماید 

برای حذف هارمونیک ایجاد اختالف فاز  برای 

منبع جریان فیلتر 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسفورمرهای صنعتی سه فاز : شرح محصول 

دارای تنوع بسیاری می باشد و کاربرد آن نیز 

متفاوت میباشد افزایش و کاهش ولتاژ 

 ولت 5ایزوالسیون که این شرکت قادر است از 

 کیلو ولت آمپر را طی درخواست آن 250آمپر تا 

سازمان محترم تامین نماید این ترانس برای راه 

اندازی پمپ نفتکش کاربرد دارد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسفورمرهای صنعتی تکفاز  : شرح محصول 

65
جاده - بعد از گیالوند - جاده دماوند - تهران 

2شهرک صنعتی دماوند - گیالن 
021763007310217626233609122139328

info@azmoo

ntrans .com

www.azmoo

ntrans .co

m

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

721Demis10103177444
4113-4453-

1314

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ اکریلیک : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ وینیلی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ پلی یورتان: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ رویه اپوکسی و پرایمر : شرح محصول 

زینک ریچ اپوکسی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ آلکیدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

86
مجتمع اداری - فلکه دوم تهرانپارس- تهران

424تجاری پارسیان طبقه چهارم واحد

02188529633

-

02188529634

-

02188750679

02188529633

-

02188529634

09123102619
sale@demis

chem.com

www.demis

chem.com
1398/01/18

722

Dezh Sanat 

Persian 

Engineering 

Company

10103530635411335543445

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

جرثقیل سقفی ضد انفجار ظرفیت : نام محصول 

10 Ton مدل SH5025-10EX 4/1 L2 نام 

 STAHL CRANE SYSTEMSتجارتی 

مرجع عرضه کننده مهندسی دژ صنعت پرشین

 Crane, overhead: نام التین 

explosion proof, capacity 10 

Ton, model SH5025-10EX  4/1 L2 ,

brand STAHL  CRANE  SYSTEMS ,

distributor DEZH SANAT 

PERS IAN ENGINEERING  Co

معمولی و - انواع جرثقیل سقفی : شرح محصول 

سیم - برقی - دستی - مونوریل - ضد انفجار 

بکسلی و زنجیری

overhead traveling crane - 

hoist - winch- explosion 

proof - monorail - wire rope 

hoist - chain hoist

در خصوص جرثقیل سقفی : شرح کارشناس 

معمولی مورد تایید بوده و در خصوص ضد انفجار 

تحت نظارت بازرس شخص ثالث و با نظارت 

. کارفرماو پیمانکار مورد تایید می باشد

----------

 8تهران میدان ولی عصر خیابان شقایق پالک 

19واحد 
021889347370218894332409121276475

info@dsper

sian.com

www.dsper

sian.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

723
Taban Foolad 

Zanjan
10460068765411133991153

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: (زانو)اتصاالت فوالدی جوشی : شرح محصول 

تا سایز شانزده اینچ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصاالت فوالدی ضد زنگ : شرح محصول 

تا سایز شش اینچ: جوشی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سه )اتصاالت فوالدی جوشی : شرح محصول 

تا سایز شانزده اینچ: (راهی مساوی و نا مساوی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تا سایز هشت اینچ: فلنج فوالدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

زنجان، شهرک صنعتی علی آباد، خیابان دی 

جنوبی، رو به روی فنی و حرفه ای شهید 

بهشتی، شرکت تابان فوالد زنجان

024-

32221212
09122419064

info@taban

-foolad.com

www.taban

-

foolad.co

m

1397/12/18

724

Pars  Sealing 

Systems  

Company

10102300880
4111-1137-

7853

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مکانیکال سیل پمپ و راکتور : شرح محصول 

triple&  Single & double 10از سایز 

 بار 400 تا 0 میلیمتر و فشار از 500میلیمتر تا 

: -شرح کارشناس 

----------

58

ali.rahman

i@parsseal

.com

1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

725
Iran 

Chemiral Co
10100848946411136449677

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بنتونیت: نام محصول 

Bentonite: نام التین 

بنتونیت گندله سازی صنایع : شرح محصول 

فوالد

: -شرح کارشناس 

----------

هایدنس: نام محصول 

HIDENSE: نام التین 

مخلوط اکسید آهن جامبو بگ : شرح محصول 

 کیلوگرمی1500

: -شرح کارشناس 

----------

بنتونیت: نام محصول 

Bentonite: نام التین 

 APIپودر بنتونیت حفاری گرید : شرح محصول 

OCMA 25 مش کیسه 200 دانه بندی 

کیلوگرمی

: -شرح کارشناس 

----------

بنتونیت: نام محصول 

Bentonite: نام التین 

 100پودر بنتونیت دانه بندی : شرح محصول 

مش

: -شرح کارشناس 

----------

خ سهروردی شمالی: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

نشانی | 5واحد  - 3پ - کوچه فیروزه   

  جاده گناباد به18کیلومتر - گناباد : کارخانه 

  کیلومتر مانده به پاسگاه2- تربت حیدریه 

1553835315: کد پستی  |عمرانی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88748674 - 

88743557 | 

 : تلفن کارخانه

57252701(05

 : فکس | (1

02188764343

0218876434309121258655

iran.chemi

ral@yahoo.

com  

iranmagche

m@yahoo.co

m

1397/12/18

726
Rayan Roshd 

Afzar
10102168390411136731979

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دوربین مدار بسته حرارتی مراقبت : نام محصول 

 نام تجارتی RU3225Dو شناسایی مدل 

ARIOTEK مرجع عرضه کننده رایان رشد 

افزار مرجع سازنده رایان رشد افزار

, Closed circuit camera: نام التین 

thermal care and 

identification, model 

RU3225D, brand ARIOTEK ,

distributor RAYAN ROSHD 

AFZAR , producer RAYAN ROSHD 

AFZAR

مرئی حفاظت -دوربین حرارتی: شرح محصول 

پیرامونی

: -شرح کارشناس 

----------

دوربین مدار بسته حرارتی سیستم : نام محصول 

 ARIO نام تجارتی TB90های حفاظتی مدل 

مرجع عرضه کننده رایان رشد افزار

, Closed circuit camera: نام التین 

security systems  thermal ,

model TB90, brand ARIO ,

distributor RAYAN ROSHD 

AFZAR

دوربین مراقبت و حفاظت : شرح محصول 

پیرامونی

96

-(راه اهن سابق)شهرک گلستان -تهران

نبش -انتهای یاس سوم-بلوارگلها-بلوارامیرکبیر

واحدپنجم-2پالک-یاسمن

447163934471640409123386379
info@rayan

roshd.ir

www.rayan

roshd.ir
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

727
ehdas  gostar 

nirooye pars
10260479272411173711364

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پایه چراغ هشت وجهی جنس : نام محصول 

 مدل پرتو مرجع عرضه m 12فوالدی طول 

کننده مهندسی احداث گستر نیروی پارس

, Stand, octagonal light: نام التین 

material STEE L , length 12 m ,

model PARTO, distributor 

EHDAS  GOSTAR  NIROYE  PARS 

ENGINEERING  CO

ساخت انواع پایه چراغ روشنایی : شرح محصول 

پارکی، خیابانی و ورزشگاهی

: -شرح کارشناس 

----------

دکل برق تلسکوپی خطوط انتقال : نام محصول 

 مرجع عرضه CC مدل m 30و توزیع طول 

کننده مهندسی احداث گستر نیروی پارس

, Electric tower: نام التین 

telescopic transmission 

and distribution lines ,

length 30 m, model CC ,

distributor EHDAS  GOSTAR 

NIROYE  PARS  ENGINEERING  CO

ساخت پایه های توزیع و انتقال : شرح محصول 

نیرو و روشنایی لوله ای و چند وجهی

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان شاه- میدان مادر : نشانی دفتر فروش  |  

2 واحد 5 برج ناهید طبقه 28پالک - نظری   | 

ابتدای چهارباغ باال: نشانی دفتر مرکزی   - 

630 واحد 4مجتمع تجاری کوثر طبقه   | 

شهرک صنعتی مورچه خورت: نشانی کارخانه   

266خیابان ابوریحان ششم پالک 

|   031-

36204848 | 

031: فکس  -

36204268

031-

36204268
09121217492

ehdas_gost

ar@yahoo.c

om

www.egnpc

o.com
1398/01/18

728TURBINEDAR10100876684411116997737

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر پرس تمام اتوماتیک چمبر : شرح محصول 

و ممبران 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

- انواع سانتریفوژهای دکانتر : شرح محصول 

پیلر - پوشر 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اواپراتور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مبدل حرارتی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سانتریفوژ مداوم و غیر مداوم : شرح محصول 

20
تهران خیابان آفریقا بلوار هرمز ستاری پالک 

7 واحد 90
8878886709121119246

info@turbi

nedar.com

www.turbi

nedar.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

729FAPCO10102345391411154346447

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کانکس: نام محصول 

Camp (Conex): نام التین 

تولید مطابق درخواست مشتری : شرح محصول 

با امکانات اختصاصی

قابلیت تولید در سه کیفیت با سه قیمت مختلف 

با بهره گیری از سه تکنولوژی رایج در صنعت 

کانکس

, 36m2, 72m2تولید کانکس در سایزهای 

108m2, 144m2

: -شرح کارشناس 

----------

کاروان: نام محصول 

Caravan: نام التین 

کاروان: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کانکس حفاری: نام محصول 

Drilling Container: نام التین 

Drilling Container: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 Electric Submersible: نام محصول 

Pump (ESP)

 Electric Submersible: نام التین 

80,55,10,03,8

5

خیابان خالد - میدان آرژانتین- تهران

کوچه هجدهم پالک دوازده کد - اسالمبولی

1511736631پستی 

021229600550212295142209122603477
marketing@

fapco.ir

www.fapco

.ir
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان

730

Saveh 

chemical and 

Industrial 

Research co

10101256226411314693443

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پلی آنیونیک سلولز پودر افزودنی : نام محصول 

 نام kg 25به گل حفاری پاکت کرافت سه الیه 

تجارتی پک مرجع عرضه کننده شیمیایی و 

تحقیقات صنعتی ساوه

, Polyanionic cellulose: نام التین 

powder, drilling clay 

additive, three layered 

kraft packet, 25 kg, brand 

PAC , distributor SAVEH 

CHEMICAL  AND INDUSTRIAL 

RESEARCH

 , PAC LV , PAC HV`: شرح محصول 

PAC  R  , PAC  UL

 waterپلی آنیونیک سلولز با ویسکوزیته و 

lostمختلف 

: -شرح کارشناس 

----------

سدیم کربوکسی متیل سلولز پودر : نام محصول 

 مرجع CMC نام تجارتی kg 25پاکت کاغذی 

عرضه کننده شیمیایی و تحقیقات صنعتی ساوه

 Sodium carboxymethyl: نام التین 

cellulose, powder, paper 

packet, 25 kg, brand CMC ,

distributor SAVEH CHEMICAL 

AND INDUSTRIAL  RESEARCH

021-

22295837 , 

021-

22295847,27

34909-021

09123071681

pooya.sade

ghi@gmail.

com

www.saveh

chemical.

com

1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

731

Azarakhsh 

Refractory 

Co.

10380280972411194867645

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اجر جرم و مالت نسوز: نام محصول 

brick: نام التین 

 75 تا 40آجر نسوزسنگین  از : شرح محصول 

 90 تا 40اجر سبک از . درصد الومین

 90تا 30جرم سبک و سنگین از . درصدآلومین 

 40درصد الومین و مالت متناسب با اجرهای از 

درصد الومین 65تا 

: -شرح کارشناس 

----------

haghanish@

yahoo.com
1397/12/18

732

Havaye pak 

Avan Iranian 

Co

10320899279411477898568

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مستقیم/بکوارد پولی تسمه: شرح محصول 

 سانتیمتر، 200 الی 20این نوع هواکش از سایز 

 متر مکعب بر 350000 الی 200در ظرفیت 

ساعت 

مستقیم/فوروارد پولی تسمه

 سانتی متر 800 الی 28این نوع هواکش از سایز 

 متر مکعب 34000 الی 200در ظرفیت 

 الی 800 سایز از ظرفیت 7اینالین فن در 

 مترمکعب بر ساعت 12000

 هواکش های محوری با اندازه های متفاوت در 

ظرفیت های باال

فن های صنعتی و ساختمانی: شرح کارشناس 

----------

38
 واحد 5تهران خیابان پاسداران برج سفید طبقه 

504
02122194702

02122194702

-3
09126943914

e.ghanbeig

i@airpack.

co

www.airpa

ck.co
1397/12/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

733
FARANEGA 

RZARFAM
10103124508411317981548

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

(مالت)پوشش های ضد حریق : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت قطعات داخلی واگن های : شرح محصول 

مترو و قطار های مسافربری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت پره و بدنه : شرح محصول 

های سیستم های برودتی و کولینگ تاور

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 GRPطراحی و ساخت مخازن : شرح محصول 

مقاوم به خوردگی آب و فوم خودرو های 

آتشنشانی با ظرفیت های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

96,51,38,89,7

1

- خیابان شیرازی شمالی - مالصدرا- ونک 

 10طبقه  - 26پالک - خیابان دانشور شرقی 

A&Fواحد 

88617784-68861778709121040959

farshaad.z

f@gmail.co

m

www.zarfa

mco.com
1397/12/18

734
Mana Poosh 

Pars
10260705014411446436574

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستکش ایمنی ضدبرش ایرانی : شرح محصول 

با برند فوکس

 ضدبرش بافته HPPEاین دستکش با الیاف 

شده و با نیتریل و لتکس روکش شده است

این دستکش مناسب کار با مواد تیز و برنده از 

جمله ورق های فلزی، شیشه و غیره میباشد

: -شرح کارشناس 

----------

دستکش محافظ ایمنی التکس : نام محصول 

 جفتی نام تجارتی تاپ 120 کارتن XLسایز 

کیت مرجع عرضه کننده مانا پوش پارس

 Protective gloves, latex: نام التین 

safety, size XL , 120 pairs  in a 

carton, brand TOPKIT ,

distributor MANA POUSH PARS

دستکش ایمنی کارگری سخت : شرح محصول 

ایران با برند تاپ کیت

بافته شده با الیاف پلی استر و روکش شده با 

مواد لتکس

این دستکش دربرابر سایش و برش مقاوم میباشد

: -شرح کارشناس 

95
مجتمع نواب - خیابان نواب صفوی - اصفهان 

302واحد-2طبقه - 
031323499300313235525009133259914

dtg.amir@g

mail.com

www.daytg

.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

735

Foolad Kar 

J onoub 

J azireh 

Arvand

14007104206411563395596

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گلند: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پروانه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چرخ توربین: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوسته: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

60
-  بهمن22شهرک صنعتی - اهواز- خوزستان

2پالک- فاز اول
091611138530613332591909161113853

foolad_car

@yahoo.com
1398/01/18

736

Tariana 

Sanat Foolad 

Sazeh 

Khozestan

14004599988411471798666

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شفت : شرح محصول 

تایید: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسلیو: شرح محصول 

تایید: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مهره قفلی: شرح محصول 

تایید: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بلبرینگ هوزینگ : شرح محصول 

تایید: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چرخ دنده پنیون محرک: شرح محصول 

تایید: شرح کارشناس 

----------

3061329075850613290758609364104900پالک -5فاز-4شهرک صنعتی شماره -اهواز30,32,16

info.taria

naco@chmai

l.ir

-1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

737KCC10530053030411168946441

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سدیم کلراید: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

-4صدف معدنی کوهی دانه بندی : نام محصول 

40 mesh 25 کیسه چند الیه kg مرجع 

عرضه کننده بلور کمارج

, Lumachelle, mountain: نام التین 

granulation 4-40 mesh, multi 

layered bag, 25 kg ,

distributor KAMARE J 

CRYSTAL  Co.

صدف معدنی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل کننده هرزروی حفاری : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 25مایکا کیسه چند الیه 

کننده بلور کمارج

 Fluid loss control, mica: نام التین 

drilling, multi layered bag ,

25 kg, distributor KAMARE J 

CRYSTAL  Co.

ماده معدنی میکا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

01
برج - خیابان دادمان - شهرک غرب -تهران

2واحد  - 5طبقه - طوبی 
0219666715509122001350

kamarej.co

@gmail.com
1398/01/18

738Fan Niroo10101337277411117885968

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه آب شیرین کن: نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه تصفیه و تولید آب : شرح محصول 

MED-TVCصنعتی مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

نشانی دفتر | 14155/1864: صندوق پستی  |  

باالتر از میدان ونک- خیابان ولیعصر: مرکزی  -

کد پستی | 36پالک - خیابان نگار   : 

1969813566

|   

02188771141

 : فکس | 

02188771142

0218877114209389132497
info@fanni

roo.com

www.fanni

roo.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

739
Part foolad 

karan sahand
14006378343411557777851

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 2 و 1پین سینکرو نایزر : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

5پین سینکرونایزر : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 گیربکس پژو 5 و 4بوش دنده : شرح محصول 

405ئ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

محور چرخدنده سیاره ای: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

محور هرزگرد: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

45
جنب -نرسیده به پلیس راه خسروشهر -تبریز

شهرک صنعتی غرب تبریز-نیروگاه حرارتی 
041324596210413245962509141163959

info@partf

oolad.com

www.partf

oolad.com
1398/01/18

740KEC10380551774411377937184

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات کمپرسور سانتریفوژ :  شرح محصول 

LMC-313

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات کمپرسور سانتریفوژ :  شرح محصول 

LMC-313

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات کمپرسور سانتریفوژ :  شرح محصول 

LMC-313

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات کمپرسور سانتریفوژ :  شرح محصول 

LMC-313

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

33,31

خیابان ملک -مشهد:آدرس دفتر مرکزی

حد فاصل چهارراه لشگر و بی -الشعرای بهار

244شماره-سیم

 جاده چناران 13کیلومتر -مشهد:آدرس کارخانه

نبش  –پارک علم و فناوری خراسان رضوی  –

خیابان توسعه

38539740-

051   

38544510-

051   

05425460-

051

38539745-

051
09157158476

info@khava

r.com

www.khava

r.com
1397/12/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

741Havasan10200115488411165896936

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- مخازن هوای فشرده استاندارد : شرح محصول 

   2005-  لیتری 65000 لیتری تا 500

ASME  SEC .VIII  DIV. I

 میکرون150اپوکسی : رنگ داخل و خارج    

 SA516-Gr70: ورق مورد استفاده 

داخل و خارج مخزن  :  سندبالست  

 1 :  ضریب کارایی جوش برای کلگی

ELIPTICAL 2:1:نوع کلگی             

DN100: اتصاالت               

 –  ( Bar  16 - 0 )مانومتر: تجهیزات   

دریچه  –تخلیه اتوماتیک –سوپاپ اطمینان 

دسترسی به داخل مخزن 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسور چرخشی اسکرو : شرح محصول 

LA37S -LA75

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

61,22

شهرک صنعتی- تبریز : نشانی کارخانه  |  

کد | متری دوم غربی 35- رجایی جنوبی   

5361731348: پستی 

 تلفن کارخانه |

: 041-

34201423-7 

041: فکس  | -

34202524

0413420252409144032478
info@havas

an.com

www.havas

an.com
1397/12/12

742

pishgam 

sanat 

bihamta

10420351350411441985971

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

WEAR RING: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پیچ هلی کویل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

IMPELER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

spacer sleeve: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SPACER SLEEVE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

28,29,74,76

بعداز . بهمن22خیابان .اتوبان گلستان -اهواز

 3خیابان . بهمن22شهرک صنعتی .راهبند قطار

شرکت پیشگام صنعت بی همتا.

061-

33390011

061-

33390012
09123398095

pishgaamsa

nat@gmail.

com

1397/12/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

743
J AVID PERGAS  

JONOOB
14007111776411568188419

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات یدکی : شرح محصول 

کمپرسور گاز

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات یدکی پمپ : شرح محصول 

ها

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات یدکی : شرح محصول 

کمپرسور هوا

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات یدکی : شرح محصول 

کمپرسور هوا

: -شرح کارشناس 

----------

23,26,22

بلوار پاسداران شهرک صنعتی -اهواز-خوزستان

 شرکت جاوید 20و19 واحد صنعتی 1شماره

پرگاس جنوب

061-

34442486-7

061-

34434811

09123896449

-

09161185843

info@jpjco

.ir

www.jpjco

.ir
1397/12/12

744
Sana Isatis  

Kavir
10840431259411384538596

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسفورماتورهای ولتاژ فشار : شرح محصول 

ضعیف در توانهای مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

65
 متری 24- بلوارکاج- شهرک صنعتی یزد- یزد

964پالک -اول
035372734660353727238609131533259

info@sana-

isatis .com

www.sana-

isatis .co

m

1397/12/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

745
Tehran 

Rubber Parts
10100595909411111178968

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینچی 2.5شیلنگ الستیکی : شرح محصول 

تقویت شده با منجید و مفتول

مقاوم در برابر مواد نفتی و عوامل جوی

A105/ASMEB16.5/CL150اتصاالت توسط 

شیلنگ  )در خصوص قلم یک : شرح کارشناس 

 اینج ، کشتی به 12 سایز 150دوسر فلنج کالس 

بصورت مشروط و  (کشتی و اسکله به کشتی 

تایید بازرس شخص ثالث و با نظارت کارفرما و 

.پیمانکار مورد تایید می باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینچ6شیلنگ آتشنشانی : شرح محصول 

شیلنگ الستیکی مقاوم شده با منجید و مفتول

مقاوم در برابر آب و عوامل جوی

اتصاالت توسط کوپلینگ برنجی

شیلنگ  )در خصوص قلم یک : شرح کارشناس 

 اینج ، کشتی به 12 سایز 150دوسر فلنج کالس 

بصورت مشروط و  (کشتی و اسکله به کشتی 

تایید بازرس شخص ثالث و با نظارت کارفرما و 

.پیمانکار مورد تایید می باشد

----------

: -نام محصول 

  جاده مخصوص10کیلومتر : نشانی کارخانه  |

کد | 33پالک - خیابان سپاه اسالم - کرج   

1389814551: پستی 

021-

44905507-

08

0214490550909121210947

info@tehra

nrubber.co

m

www.tehra

nrubber.c

om

1397/12/12

746
ARVIN TAJHIZ 

SEPAHAN
10260410000411173911949

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ های سانتریفیوژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

30

منطقه صنعتی دولت: نشانی دفتر مرکزی  |  

سمت رات-16خیابان هاتف اصفهانی -آباد  - 

شرکت آروین تجهیز سپاهان- سوله ششم  -

8341653757: کد پستی  | 17پالک 

03133380050

-

03145837860 

 - 

03145838860

03133360406

-

03145837861

09131131279
info@arvin

tajhiz .com

www.arvin

tajhiz .co

m

1397/12/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

747
SANAT  SAZAN 

SPADANA
10260190333411176863794

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- گیربکس های خورشیدی : شرح محصول 

مخروطی و غیره - مستقیم و موازی - هلیکال 

: -شرح کارشناس 

----------

 3اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت فاز

492 پالک5خیابان بوعلی 
0313664247609131175411

orders@asi

agearbox .c

om

www.asiag

earbox .co

m

1397/12/12

748Merik10590039444411417948748

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شبکه فوالدی گریتینگ نوع فوالد : نام محصول 

ST 37 1/5 سایزx1/5 m بندیل کیلوگرمی 

مرجع سازنده فراسازان جامع مریک مرجع عرضه 

کننده فراسازان جامع مریک

 Steel grating, steel type: نام التین 

ST  37, size 1.5x1.5 m, bundle 

pack, kilogram, producer 

FARASAZAN J AME  MERIK  Co. ,

distributor FARASAZAN J AME 

MERIK  Co.

 در Gratingگریتینگ ها : شرح محصول 

واقع همان شبکه های فلزی هستند که از فوالد 

ساخته می شوند صفحات مشبک فوالدی نیز 

گفته می شود گریتینگ به علت سبکی و 

همچنین خاصیت عبور هوا و نور از پرکاربردترین 

قطعات صنعتی در صنایع پتروشیمی پاالیشگاه 

ها کشتی سازی و همچنین شهرسازی می باشد 

گریتینگ همچنین برای استفاده در دور مخازن 

نفت و گاز نیز کاربرد دارد از گریتینگ ها می 

توان در ساخت پله های فلزی گرتینگ پله نیز 

استفاده کرد

: -شرح کارشناس 

----------

80
 - 43پالک - خیابان فتحی شقاقی - تهران 

1واحد - طبقه اول 
0218848021109128930800

Dr.salajeg

heh@merik.

ir

www.merik

.ir
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

749
Marjan Tile 

co
10260279820411174164178

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کاشی پارکینگی : شرح محصول 

(HardStone)هارداستون

 سانتی متر39*39: ابعاد محصول

6236 و 6273: کد های محصول

مقاومت مکانیکی بسیار : ویژگی های محصول

 برابر نسبت به استاندارد بین 4باال و استحکام 

المللی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کاشی پرسالن لعابدار با ابعاد : شرح محصول 

 میلی 12 سانتی متر با ضخامت 60*120اسمی 

بهترین پوشش برای کف، دیوار و نمای )متر 

(ساختمان

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Acid)کاشی ضد اسید صنعتی : شرح محصول 

Resistant Tile)

 25*25/  سانتی متر20*20: ابعاد محصول

اصفهان، چهارباغ باال، کوچه : دفتر مرکزی

 41کاویان، پالک 

کمربندی شمالی نجف آباد، شهرک : کارخانه

(ویال شهر)صنعتی منتظریه 

031362480190313624064209131310806

info@marja

ntileco.co

m

http://www

.marjanti

leco.ir/

1398/01/18

750

Sanatgaraan 

Arya Sepehr 

Kayhan

10103635830411354388119

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ گریز از مرکز جریان : شرح محصول 

شعاعی، تک طبقه، تک مکشه، وضعیت نصب 

 ویرایش API 610افقی، مطابق استاندارد 

 اینچ، 16 اینچ تا 1یازدهم، سایز دهانه خروجی 

 متر 1500 متر مکعب بر ساعت تا 1ظرفیت 

 بار، آلیاژ 20مکعب بر ساعت، فشار خروجی تا 

چدن، کربن استیل، استنلس استیل : ساخت

سیستم . آستنیتی، استنلس استیل داپلکس و برنز

. آببندی محور مکانیکال سیل تک و یا دوگانه

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Cannedپمپ عمودی : شرح محصول 

type سری VS6 با سیستم مکانیکال سیل از 

 کیلووات و 132 اینچ و تا توان 6 اینچ تا 1سایز 

آلیاژهای ساخت کربن استیل و .  بار40تا فشار 

استنلس استیل

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ گریز از مرکز عمودی : شرح محصول 

30

دفتر مرکزی، تهران، خیابان شیراز جنوبی، 

، مجتمع برج سبز، طبقه دهم شمالی20پالک 

تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی: کارخانه

88813461-4 

-021

88813461-4 

-021
09128192658

paydar@ary

ask.com

www.aryas

k.com
1397/12/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

751

MAHDE  

TE JARATE  

MODERN

14005083700411511439635

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزاتی هستند که دارای : شرح محصول 

محفظه ای هستند که برای محافظت و زیبایی 

المپهای الکتریکی از آنها استفاده میکنند بدین 

ترتیب که المپها داخل محفظه آنها در جای 

مخصوصی که تعبیه شده نصب میشوند و جهت 

چراغها بر . ایجاد روشنایی از آنها استفاده میکنند

حسب کاربرد در انواع گوناگونی موجود هستند 

که در اینجا شامل چراغهای باغی و خیابانی، 

چراغهای فلورسنت داخلی، پرژکتور، چراغهای 

صنعتی، چراغهای عمومی و متعلقات چراغ ها 

.میباشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دارای دو نوع میباشد پارکی و : شرح محصول 

  770  660مکانیزه که سطل مکانیزه در ابعاد 

 و ساخته شده از ورق گالوانیزه با ضخامت 1100

 و دارای چرخهای متحرک که قابلیت 2  1.5  1

 کیلوگرم را دارد 1000تحمل بار تا 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

کارگر شمالی تقاطع فاطمی92
021-

88392235
09122879637

tejaratemo

dern@yahoo

.com

1398/01/18

752

PAJOOHAN 

SANAT  SEPEHR  

KAROON

10420285580411368979578

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 NUZZLE & VALVE: شرح محصول 

&COUPLING

 و nuzzle فقط 1ردیف : شرح کارشناس 

couplingمورد تایید می باشد  .

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 و bulb extrusion: شرح محصول 

cooling coil

 و nuzzle فقط 1ردیف : شرح کارشناس 

couplingمورد تایید می باشد  .

----------

15061322878820613228788209166179168 فاز اول واحد 4اهواز شهرک صنعتی شماره 42,32
Pajoohan.S

@gmail.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

753

E lectronic 

Component 

Industries

10100730900411111384949

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

درایور سیستم کنترل دریچه : نام محصول 

 کاربرد توربو کمپرسور F.T.V.A.Sسوخت مدل 

نفت و گاز مرجع عرضه کننده صنایع قطعات 

الکترونیک ایران

 Driver, fuel valve: نام التین 

control system, model 

F .T .V.A.S , usage turbo 

compressor oil and gas ,

distributor IRAN 

E LECTRONIC  COMPONENT 

INDUSTRIE S  CO.

درایور سیستم کنترل دریچه : شرح محصول 

سوخت یک کارت الکترونیکی می باشد که با 

دریافت فرامین مربوطه اقدام به کنترل دریچه 

این نوع کارت ها برای . سوخت توربین می کند 

.توربین های گازی و نفتی کاربرد دارند

: -شرح کارشناس 

----------

071362456100713624471107136245610ابتدای بلوار دکتر حسابی-میدان صنایع-شیراز62

ecish@eci-

company.co

m

www.eci-

company.c

om

1398/01/18

754Pars  Sanaat10100955277411119869871

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

می 382511نوار نقاله ثابتبا کد : شرح محصول 

باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار نقاله جابجایی وانتقال : شرح محصول 

50cmعرض 

: -شرح کارشناس 

----------

36
-اول بلوار کشاورز-میدان ولیعصر-تهران

1 واحد2بن بست اردشیر پ-فلسطین جنوبی
021888927888889077309121278322

contract_d

ep@parssan

aat.com

www.parss

anaat.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

755
CNG  CYLINDER  

SERAJ  KHOY
10861745387411377741714

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخصوص - مخزن سی ان جی: شرح محصول 

جنس فوالدی بدون - خودروهای دوگانه سوز

 بار 300 بار و فشار تست 200فشار کاری - درز

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیلندر های تحت فشار فوالدی : شرح محصول 

 بار و فشار 200 و 150بدون درز با فشار کار ی 

جهت مصرف در گازهای . بار 300 و 250تست 

 (... و co2اکسیژن ، آرگون،)طبی و صنعتی 

سیلندر اکسیژن برای : موارد کاربرد محصول

- سیلندر اکسیژن برای صنعت - بیمارستان

سیلندرتحت -  co2کپسول های آتش نشانی 

فشار  برای گازهای صنعتی دیگر مانند آرگون و 

هلیوم و گازهای میکس 

: -شرح کارشناس 

----------

55,62
 3بلوار تالشگران - خوی- آذربایجانغربی

کارخانه سی ان جی سیلندر سراج خوی
044365237590443652378009910770363

serajcylin

der@gmail.

com

www.seraj

cylinder.

com

1397/11/28

756
KIAN POOLAD 

ASIA
10861692420411371648157

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 INTER . BOEL: شرح محصول 

BUSHING

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 IMPLR W/ WEAR: شرح محصول 

RING

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BALANCED: شرح محصول 

IMPE LLER  W/RING

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SHAFT SLEEVE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

31,06,30,32,3

3,11,18,19,22

,09,10

 خیابان پنجم 1اهواز شهرک صنعتی شماره 

 صندوق پستی 16سمت راست واحد 

 ناحیه پستی شهید کردونی61635765

0613449253006134492630

09122634619 

 -

09163359912

kianpoolad

asia@gmail

.com

1397/11/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

757
Fann Gostar 

Pooya
10260337910411173935785

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

:فیدرهای  پنوماتیک: شرح محصول 

این فیدرها با بهره مندی از سیستم های 

پنوماتیک قابلیت فید ورق را درسایزها وابعاد 

مختلف دارا می باشد و غالبأ برروی پرسهای 

ضربه ای ، هیدرولیک و یا گیوتینها نصب می 

می توان  (فید  )شوند و با تنظیم دقیق کورس 

مواد اولیه که غالبأ به صورت کویل می باشند را 

.هدایت نماید ... به داخل پرس و یا 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

:فیدر غلطکی: شرح محصول 

 با سرو موتور و درایو سرو CNCفیدرغلطکی 

وتجهیزات اتوماسیون پرس شامل کویل باز کن 

:صاف کن

تمامی خطوط اتوماتیک پرسکاری نیازمند -

کویل باز کن ، صافکن و : تجهیزات اتوماسیون 

 ،غلطکی مکانیکی و CNCغلطکی  )فیدر 

هستند و بنا به نیاز و شرایط تولید  (پنوماتیک 

.این تجهیزات طراحی و ساخته می شوند

28خیابان -منطقه صنعتی محمودآباد- اصفهان62,65,43
03133801041

-2
0313380461309131116121

info@fgpco

.com

www.fgpco

.com
1397/11/28

758

kardan 

poolad 

industrial 

complex

10860749537411196336616

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 VALVE CYLINDER): شرح محصول 

(p/f hydro spring 3 7/8

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 chamber (p/f hydro): شرح محصول 

spring  tester 5 inch

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CHAMBER (p/f): شرح محصول 

hydro spring 3 7/8

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 retainer ring (p/f): شرح محصول 

hydrospring tester 5 inch

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

03,32,26,29,2

7

شهرک - بلوار پاسداران- اهواز: نشانی کارخانه 

کد پستی  | 11واحد - 3فاز - 1صنعتی شماره 

 :6165759589

061-

34443393,4

061-

34456868

09161185715

,0913382850

3

kardan_poo

lad_co@yah

oo.com , 

alikarani@

yahoo.com

www.karda

npoolad.c

om

1397/11/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

759

kavosh shimi 

tosea sanati 

pouya

14005894686411519761557

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آمونیوم بی سولفیت اکسیژن زدا : نام محصول 

KSH1105AB بشکه پلی % 60 خلوص

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه Lit 220پروپیلنی 

کننده کاوش شیمی توسعه صنعتی پویا

, Ammonium bisulfite: نام التین 

KSH1105AB  deoxygenizer ,

purity 60%, polypropylene 

drum, 220 Lit, UNKNOWN BRAND ,

distributor KAVOSH SHIMI 

TOSEA SANATI POUYA CO

 Ammonium: شرح محصول 

Bisulfite solution is 

consisted of Sulfur, Ammonia 

and water which is  used in 

the oil and refinery 

industry as  oxygen 

scavenger .

: -شرح کارشناس 

----------

خراسان رضوی فریمان شهرک صنعتی کاویان 

19 پالک 12/1بلوار صنعت صنعت
09151117851

Kavoshchem

.co@gmail.c

om

1397/11/28

760
Porsoo 

E lectronic
10101282547411119684588

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (AC/DC)رک رکتیفایر : شرح محصول 

48VDC نوع B2

 وات 6000 آمپری 120 ماژول 12 قابلیت نصب 

در هر راک یکسوکننده

 راک یکسوکننده 5قابلیت قرارگیری 

(5000پلنت )درکنارهم

ماژوالر بودن سیستم

قابلیت اطمینان باال

دارای واحد نظارت و کنترل مرکزی

قابلیت ارسال آالرم و خرابی

مورد استفاده در تجهیزات تغذیه،

 ایستگاه های فیبر نوری پرظرفیت ،

 مراکز سوئیچ تلفن پر ظرفیت، 

مراکز دیتا، مراکز 

MSC،HLR،BSC،SMS،OMC 

و سیستم های انتقال سیار، مراکز 

، (پرظرفیت)مایکروویو

هاب های رادیو در سیستم های انتقال سیار 

، BTS،سایت های 

پست های برق جهت تغذیه رله های حفاظتی، 

PLCکنترلی و سیستم های 

، راکهای یکسوکننده، ACمتشکل از راک 

 بار و باتریDCراکهای 

65,67
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، باالتر از 

2مطهری، خیابان آزادگان، پالک 
021-83836

021-

88102600
09357283836

info@porso

o.ir

www.porso

o.ir
1397/11/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

761
NEGAHBAN 

F IRE  CO
10100879142411137191196

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Fire Hose Coupling: شرح محصول 

Storzاتصاالت شلنگ آتش نشانی نوع 

 deluge skidجهت : شرح کارشناس 

mounted منوط به تایید بازرسی فنی  

شخص ثالث و با نظارت کارفرما یا پیمانکار مورد 

. تایید می باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Fire Hose Coupling: شرح محصول 

BS 336اتصاالت شلنگ آتش نشانی نوع 

 deluge skidجهت : شرح کارشناس 

mounted منوط به تایید بازرسی فنی  

شخص ثالث و با نظارت کارفرما یا پیمانکار مورد 

. تایید می باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Fire Hose Adapter: شرح محصول 

BS 336اتصاالت شلنگ آتش نشانی نوع 

 deluge skidجهت : شرح کارشناس 

mounted منوط به تایید بازرسی فنی  

شخص ثالث و با نظارت کارفرما یا پیمانکار مورد 

76,96,75
تهران، بزرگراه صدر شرق، بن بست کاوه 

 طبقه پنجم2شرقی، پالک 

02122630120

, 

02122630166

, 

02122630422

0212263919809121905020

negahbanfi

re@gmail.c

om

www.negah

banfire.c

om

1397/11/28
شرکت دانش 

بنیان

762

Behta 

Industrial 

Gasket

10860822390411195965171

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اسپیرال وند گسکت: نام محصول 

Spiral Wound Gasket: نام التین 

 متر4تا قطر : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

دبل جکت: نام محصول 

Double Jacketed: نام التین 

تولید این نوع واشر در اشکال : شرح محصول 

مختلف  

: -شرح کارشناس 

----------

سالید متال: نام محصول 

Solid Metal: نام التین 

تولید این نوع واشر در اشکال : شرح محصول 

مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

کیت عایقی: نام محصول 

insulation Kit: نام التین 

E , F ,Dدر سه تایپ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کامپروفایل گسکت: نام محصول 

Kammprofile gasket: نام التین 

تولید این نوع واشرها در اشکال : شرح محصول 

خیابان شهید کالهدوز: نشانی دفتر فروش  |  -

بن بست روزگار-خیابان اله وردی آذر   -

شهرک-اهواز: نشانی کارخانه  | 6پالک  

خیابان صنعت یک- صنعتی شماره سه 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

26602550و1 -

 تلفن | 021

14: کارخانه   

4427211الی   

-0613

0212660255309163054311
ahanj@beht

a.ir

www.behta

.ir
1397/11/28

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

763

Tak Avaran 

Industrials  

Ide J am Eng 

CO

10103900111411353763778

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

MHقطعات مربوط به دستگاه : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات وارکو: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع جک، سیلندر، بلوک و غیره : شرح محصول 

HPSهیدرولیکی مربوط به تاپ درایو 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کلیه قطعات آب بند از قبیل : شرح محصول 

اورینگ، پکینگ، کاسه نمد و غیره مربوط به 

HPSدستگاه 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

01

خیابان فاطمی- تهران: نشانی دفتر مرکزی  | - 

پالک- خیابان چهارم- روبروی وزارت کشور  

اهواز: نشانی کارخانه  |طبقه سوم - سوم - 

شهرک صنعتی- ابتدای جاده صنایع فوالد  

کد پستی |نبش خیابان ابتکار پنجم - 3شماره   

: 1415774744

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

88967676 | 

 : تلفن کارخانه

0611-

4427183 | 

021: فکس  -

88995265

021-

88995266
09121085674

info@taiec

oind.com   

tooraj_ sol

tani@yahoo

.com

www.taiec

oind.com
1397/11/28

764
BGA Piles  

and Poles
14000082109411387755595

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیر های برق بتنی پیش تنیده : شرح محصول 

 Concrete Pre-tensionedسانتریفیوژ 

Poles

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شمع های بتنی پیش ساخته : شرح محصول 

 Pre-stressed orسانتریفیوژ پیش تنیده 

Pre-tensioned Spun Piles 

: -شرح کارشناس 

----------

98
 جنب 2خرمشهر شهرک صنعتی خرمشهر فاز 

آذین چوب
061535833000615358330509123951308

info@bonya

n-

gostar.com

www.bonya

n-

gostar.co

m

1397/11/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

765TE IFAN PAINT10101088803411344318711

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشرنگ روغنی مات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین : شرح محصول 

آلکید

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشرنگ امولسیونی بر پایه : شرح محصول 

پالستیک و نیم )رزین پلی وینیل استات 

(پالستیک

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

86,89

قم، شهرک صنعتی - اتوبان تهران35کیلومتر 

شمس آباد، بلوار بهارستان، بلواردشتستان، 

 کدپستی 10، پالک3خیابان گل افشان

1834177968

021227028080212273803509121147662
teifanrang

@gmail.com
1397/11/28

766

saman aria 

petroleum 

engineering 

company

10103622147
4113-3345-

6731

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخازن تحت فشار فیلتراسیون: نام محصول 

Pressure Vessel: نام التین 

این مخازن در صنعت به عنوان :  شرح محصول 

نگه دارنده هوای فشرده، منبع ذخیره آب، بویلر 

ها، ذخیره انواع گاز ها ، اتاقک تحت فشار، برج 

های تقطیر، مخازن راکتور هسته ای ، مخازن 

هوای فضاپیما ها ، مخازن هوای زیردریایی 

پنوماتیک مخزن ، مخزن هیدرولیک تحت 

فشار،مخازن ذخیره سازی برای گازهای مایع 

 LPG. مانند آمونیاک ، کلر ، پروپان ، بوتان و 

.مورد استفاده قرار می گیرند... و

: -شرح کارشناس 

----------

فیلترهای کیسه ای: نام محصول 

Bag Filter: نام التین 

بگ فیلترهای شرکت سامان : شرح محصول 

آریا از جنس پلی استر یا پلی پروپیلن و در انواع 

شرایط و نیاز  (معمولی و ضد آب وضد اسید 

.تولید می شود )مشتری 

: -شرح کارشناس 

----------

فیلترهای کامپکت: نام محصول 

Compact Filter: نام التین 

 از V Typeفیلترهای کامپکت : شرح محصول 

نوع فیلترهای هوا میباشد که با توجه به 

نشانی | 4317-14155: صندوق پستی  |  

کوچه-باالتر از میدان ولیعصر: محل کار   

نشانی کارخانه | 5 واحد 1پالک - فخاری  : 

نشانی |شهرک صنعتی خیر آباد - اراک  

شهر قدس: کارخانه 

|   021-

88944884 | 

021: فکس  -

88898208

021-

88898208

m.mazlumif

ar@samanri

a.com

http://www

.samanari

a.com

1397/11/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

767

tavan omran 

sanat 

samaneh

10103051686411118863689

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" گلند ضد انفجار برنجی مدل: نام محصول  

CG-453  20سایز  mm مرجع سازنده توان 

 عمران صنعت سامانه مرجع عرضه کننده توان

عمران صنعت سامانه

 Gland, Explosion :نام التین محصول

Proof, brass , model CG-453, 

size 20 mm, producer TAVAN 

OMRAN SANAT  SAMANEH CO., 

distributor TAVAN OMRAN 

SANAT  SAMANEH CO.

  جهت20گلند ضدانفجار سایز : شرح محصول 

ATEX کابل آرمور و بدون آرمور دارای گواهی

- : شرح کارشناس

----------

چراغ سیار ضد انفجار با سوئیچ: نام محصول  

60انفجاری قابل آویز توان   W مدل HL 

 PEREX  عددی نام تجارتی1کارتن مقوایی 

مرجع عرضه کننده توان عمران صنعت سامانه

 Light, explosive :نام التین محصول

mobile with explosive 

switch hanging, power 60 W, 

model HL , 1 piece in a 

cardboard carton, brand 

PEREX , distributor TAVAN 

OMRAN SANAT  SAMANEH CO.

68,69,67,76

بین-خیابان مطهری: نشانی دفتر مرکزی  |  

طبقه-378پالک -میرزای شیرازی و سنایی  

نشانی | 1586694931:کد پستی-4واحد -اول  

منطقه ویژه اقتصادی شیراز-شیراز: کارخانه  -

7159111953:کد پستی-154پالک -2فاز 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88826547-8 

 تلفن کارخانه |

: 37175431-

 : فکس | 071

88310255

8831025509121578789
info@tavan

omran.com

www.tavan

omran.com
1397/11/28

768
tochalelectr

ic
10860908906411344935565

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کولر گازی اسپیلت ایستاده سرد : نام محصول 

 مدل BTU 54000ظرفیت 

PS6GAKD/PU6YAKD2 نام تجارتی 

توچال الکتریک کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده صنعتی بازرگانی توچال الکتریک

, Air conditioner: نام التین 

standing cooling split ,

capacity 54000 BTU, model 

PS 6GAKD/PU6YAKD2, brand 

TOCHAL  E LECTRIC , made in 

IRAN, distributor TOUCHALl 

E LECTRIC  TRADING  INDUSTRIAL

54000کولر اسپیلت : شرح محصول 

مونتاژ کولر گازی اسپلیت: شرح کارشناس 

----------

کولر گازی اسپیلت سرد دیواری : نام محصول 

 مدل BTU 30000ظرفیت 

MSGF30VC/MUGF30VC نام تجارتی 

توچال الکتریک کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده صنعتی بازرگانی توچال الکتریک

 Air conditioner, wall: نام التین 

mounted cooling split ,

capacity 30000 BTU, model 

MSGF30VC /MUGF30VC , brand 

TOCHAL  E LECTRIC , made in 

98

سپیدار-اهواز: نشانی دفتر مرکزی  | -

روبروی تاالرساقدوش-خ شادی یک-بلواربعثت  

ابتدای بزرگراه خلیج-اهواز: نشانی کارخانه  |  

3شهرک صنعتی شماره -فارس -

روبروی اکسین بلوک-3بلوارسازندگی

061322733100613229031209166169510

tochalelec

tric.iran@

yahoo.com

www.tocha

lelectri

c.ir

1397/11/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

769

Atieh 

pardazan 

zohor sharif

10320740875411417361886

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

راپچردیسک یا دیسک  انفجاری : شرح محصول 

یکی از تجهیزات ایمنی و حساس کنترل فشار 

است که به منظور تخلیه ی فشار در سیستم 

. های تحت فشار یا خال اضافی کاربرد دارند

طراحی این وسیله به نحوی است که در فشار 

بحرانی از قبل تعریف شده و با دقت بسیار باال 

در کسری از ثانیه عمل کرده و باعث تخلیه فشار 

.اضافی و جلوگیری از انفجار سیستم می شود

سازنده راپچر دیسک مطابق : شرح کارشناس 

  میباشد ISO4126استاندارد 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سلول های الکتروالیزر تولید : شرح محصول 

سدیم هیپوکلریت

: -شرح کارشناس 

----------

89
پالک - کوچه آفرند- خیابان ستارخان-تهران

طبقه اول- 22
021669357450216693574509124441158

info@apzsh

arif.com

www.apzsh

arif.com
1397/12/26

770

MEHR  AB  

HAYAT  SANAT  

KERMAN

14004743150411475379659

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی گاز رسانی : نام محصول 

PE100 12 طول m 125 قطر mm 16 فشار 

bar فاقد نام تجارتی مرجع 2 ضریب اطمینان 

عرضه کننده مهر آب حیات صنعت کرمان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100, length 12 m ,

diameter 125 mm, pressure 16 

bar, safety factor 2, UNKNOWN 

BRAND, distributor MEHR  AB 

HAYAT  SANAT  KERMAN

لوله پلی اتیلن گازرسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

لوله پلی اتیلنی گاز رسانی : نام محصول 

PE100 12 طول m 160 قطر mm فشار 

12/5 bar فاقد نام تجارتی 2 ضریب اطمینان 

مرجع عرضه کننده مهر آب حیات صنعت کرمان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100, length 12 m ,

diameter 160 mm, pressure 12.5 

bar, safety factor 2, UNKNOWN 

BRAND, distributor MEHR  AB 

HAYAT  SANAT  KERMAN

لوله پلی اتیلن گازرسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

74
 بلوار پامچال 2کرمان شهرک صنعتی شماره 

خیابان چهاردهم نبش فرعی اول سمت راست
034333865440343338654309133916904

mehrab.san

at@gmail.c

om

1397/12/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

771
VestaSanatSa

fahan
14004183224411586558657

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

150  اینچ کالس 4فلنج اسلیپن : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

  اینچ کالس 4فلنج ساکت ولد : شرح محصول 

300

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

  اینچ 12فلنج گردن جوشی : شرح محصول 

150کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 اینچ 3/4فلنج گردن جوشی : شرح محصول 

150کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

76
منطقه صنعتی -فالورجان - اصفهان 

6قهدریجان بعد از اتش نشانی پالک 

03137606650

-53
0313760666109134051581

info@vesta

sanatco.co

m

www.vesta

sanatco.c

om

1397/12/26

772
Asia Plastic 

Industry
10861332059411378573683

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار هشدار دهنده خطر گاز رنگ : نام محصول 

 cm 40زرد جنس پلی اتیلن طول متری عرض 

مرجع عرضه کننده صنایع پالستیک هستی آسیا

 Warning tape, danger: نام التین 

of gas , color yellow ,

material polyethylene ,

length meter, width 40 cm ,

distributor SANAYE 

PE LASTIC  HASTI ASIYA

نوار هشداردهنده خطر گاز رنگ : شرح محصول 

 40cmزرد جنس پلی اتیلن طول متری عرض 

25cmو ,

: -شرح کارشناس 

----------

نوار هشدار دهنده خطر گاز رنگ : نام محصول 

 cm 25زرد جنس پلی اتیلن طول متری عرض 

مرجع عرضه کننده صنایع پالستیک هستی آسیا

 Warning tape, danger: نام التین 

of gas , color yellow ,

material polyethylene ,

length meter, width 25 cm ,

distributor SANAYE 

PE LASTIC  HASTI ASIYA

نوار هشدار دهنده خطر گاز رنگ : شرح محصول 

 25cmزرد جنس پلی اتیلن طول متری عرض 

40

-بلوارقائم-شهرک صنعتی ولیعصر-زارچ-یزد

6انتهای قائم 

8941997146کدپستی 

03535279531

-3
03527953109133541014

hastiplast

@yahoo.com
1397/12/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

773

Nitel Pars  

Manufacturin

g and 

Engineering

10103675328411385796759

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

Xمولکوالرسیو نوع : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شاملAانواع مولکوالرسیو نوع : شرح محصول 

1 -3A

2 -4A

3 -5A

: -شرح کارشناس 

----------

89
 –خیابان شهید خدامی  –میدان ونک –تهران 

32پالک  –خیابان آفتاب 
021886041470218860415809124238824

info@nitie

lpars .com

nitielpa

rs .com
1397/12/26

شرکت دانش 

بنیان

774
Doran Sepanj 

Nadin
10260690320411444664648

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 نام DOIR-CGگلند کابل مدل : نام محصول 

تجارتی دوسنا مرجع عرضه کننده دوران سپنج 

نادین

 Gland, cable, model: نام التین 

DOIR-CG , brand DOSSENA ,

distributor DORAN SEPANJ 

NADIN

گلند کابل فلزی در ابعاد مختلف: شرح محصول 

ضدانفجار-واتر پروف

 نیاز 4  و  1محصوالت ردیف : شرح کارشناس 

 میباشد ATEXبه گواهینامه 

----------

ست تبدیل و درپوش تجهیزات : نام محصول 

 نام DOIR-REبرق و الکترونیک مدل 

تجارتی دوسنا مرجع عرضه کننده دوران سپنج 

نادین

, Set, Adapter and Cap: نام التین 

electrical and electronic 

equipment, model DOIR-RE ,

brand DOSSENA, distributor 

DORAN SEPANJ  NADIN

ست تبدیل و درپوش در ابعاد : شرح محصول 

مختلف

ضدانفجار-واتر پروف

 نیاز 4  و  1محصوالت ردیف : شرح کارشناس 

تهران،خیابان ولیعصر،برج سرو :دفتر مرکزی

502ساعی،طبقه پنجم،واحد 

تهران، الله زار جنوبی، پاساژ تجارت، :نمایشگاه

4پالک 

، 2اصفهان، شهرک صنعتی نجف آباد:کارخانه

5،پالک9میدان کارگر، خیابان ابوریحان،فرعی 

02188107259

-88107384-

33980943

0218810738409121141618
info@dosse

na.ir

www.dosse

na.ir
1397/12/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

775Harirposhun10860421318411359345995

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 درد 100تیشرت از نوع جودون : شرح محصول 

درصد پلی استیر که 30 درصد پنبه 70پنبه یا

جهت منطق گرمسیر و سردسیر با وزن های 

متفاوت همراه با شست  بدون تغییر رنگ همراه 

با چاپ و گلدوزی طبق درخواست سفارش دهنده

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شلوار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پیراهن پس ازتهیه و  ارسال : شرح محصول 

پارچه   به آزماشگاه مخصوص پارچه و گرفتن 

نتیجه آن پارچه به داخل محیط کارگاه وارد  

شده  سپس پارچه ها بر روی میز برش 

کامپیوتری  پهن شده  و نقشه پیراهن که از قبل 

بر اساس  طرح و سایز مورد نظر طراحی شده 

برروی پارچه کشید می شود 

: -شرح کارشناس 

----------

0715273579609173384204شیراز   خ قصر الدشت95

harirposha

n25@gmail.c

om

1398/01/18

776

mashinhaye 

baste bandi 

esfahan

10260316295411174135145

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرینک پک نیمه اتوماتیک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرینک پک نیمه اتوماتیک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پالتایزر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیرینک پک اتوماتیک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پالتایزر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

97
اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان سوم 

30دومین فرعی سمت چپ پالک 
0313572383809131139137

info@esfah

anpack.com

www.esfah

anpack.co

m

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

777
FAMGOSTARMAH

AN
10102669053411333153766

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگهای پلی استر در صنایع : شرح محصول 

فلزی که در معرض اشعه نور آفتاب قرار دارند 

مورد استفاده قرار می گیرد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

محصول رنگهای پودری : شرح محصول 

اپوکسی پلی استر می باشد که در صنایع فلزی 

.داخلی مورد استفاده قرار می گیرد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده پوشش پودری تک الیه : شرح محصول 

(FBE)و دوالیه اپوکسی گداختی پیوندی 

این پوشش به عنوان الیه اولین برای پوشش 

. لوله انتقال گاز استفاده میگردد

: -شرح کارشناس 

----------

86
تهرانپارس، حکیمیه ، بلوار ساحل ، نبش .تهران

 ، طبقه اول40نگارستان ششم ، پالک 

021-

77300111-2
09121144783

Famgostarm

ahan@ymail

.com

www.famgo

starmaha

n.com

1398/01/18

778Thermoplast10200054951411166354974

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

upvcسه راه : نام محصول 

: -نام التین 

 45 م م 500*200سه راه سایز : شرح محصول 

 بار10درجه 

: -شرح کارشناس 

----------

upvcسه راه : نام محصول 

: -نام التین 

 درجه 90 م م 160*75سه راه : شرح محصول 

 بار10

: -شرح کارشناس 

----------

upvcسه راه : نام محصول 

: -نام التین 

 درجه 90 م م 160*110سه راه : شرح محصول 

 بار10

: -شرح کارشناس 

----------

upvcلوله : نام محصول 

upvc pipe: نام التین 

 16 م م 200 متری سایز 6لوله : شرح محصول 

بار

: -شرح کارشناس 

----------

upvcلوله : نام محصول 

76,74

تهران، خیابان مطهری: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

 | خیابان کوه نور، خیابان هفتم، پالک ششم

تبریز، جاده آذرشهر، نبش جاده: نشانی کارخانه   

پاالیشگاه تبریز

00218873113

3
0218873995809192981029

thermoplas

t@thermopl

astcompany

.com

www.therm

oplastco

mpany.com

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

779

SHERKAT  

TOLID 

LAVAZEM 

MADAR  

PENUMATIC  

AND 

HYDROULIC  

BADRAN

10101026287411115167491

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر قطع و وصل پنوماتیکی برقی : نام محصول 

Shut off valve: نام التین 

شیر قطع کن پنوماتیکی برقی : شرح محصول 

Shut off 

: -شرح کارشناس 

----------

شیر تخلیه پنوماتیکی: نام محصول 

Quick exhaust valve: نام التین 

 Quickش تخیله پنوماتیکی : شرح محصول 

exhaust

: -شرح کارشناس 

----------

شیر کنترل جریان الکتریکی: نام محصول 

Motor operated valve: نام التین 

: شرح محصول 

movشیر کنترل جریان پنوماتیکی الکتریکی 

: -شرح کارشناس 

----------

شیر قطع و وصل: نام محصول 

ON-OFF valve: نام التین 

شیر قطع کن پنوماتیکی برقی : شرح محصول 

ON-OFF نوع اتصال دنده جنس استنلس 

bar 150 فشار 2inسایز 

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی خیابان 

105فرصت شیرازی پالک 
021664381220216643887609121208089

Rg@badran-

co.com

www.badra

n-co.com
1397/11/28

780
Isoleh 

E sfahan
10260193015411393648159

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

WGSVدریچه : شرح محصول 

 میلیمتر مربوط به 2200این دریچه با قطر 

 شرکت ذوب آهن 3خروجی دود کوره بلند 

. اصفهان می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

    Hub & Blade:   شرح محصول 

 CR1مجموعه هاب و بلید مربوط به واحد 

شرکت پاالیش نفت آبادان با قطر تمام شده 

  rpm 850 میلیمتر و با دور 3700

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه مته دانکو یک دریل : شرح محصول 

پنوماتیک دو جهته با ضربه زن چرخشی رفت و 

برگشتی می باشد که به وسیله مته هفت متری 

متصل شده به آن در هنگام تخلیه کوره بلند 

برای باز کردن دریچه مذاب مورد استفاده قرار 

 12خیابان - خیابان امام خمینی - اصفهان

شرکت ایزوله اصفهان- فاز دوم- بهمن

031-

33880563
09133252841

isoleh.co@

gmail.com
1397/11/28

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

781

Nilifam Rey 

Engineering 

Material

10102338940411119443676

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ نما آکریلیکی سفید کد رنگ : نام محصول 

 نام تجارتی نیلی فام مرجع kg 20 حلب 110

عرضه کننده مهندسی شیمیایی و رنگ سازی 

نیلی فام ری

, Face paint, acrylic: نام التین 

white, color code 110, tin, 20 

kg, brand NILIFAM ,

distributor NILIFAM REY 

ENGINEERING  MATERIAL  CO.

تولید رنگ های آکریلیکی پایه : شرح محصول 

آب مخصوص داخل و نما ساختمان

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اپوکسی پلی آمین براق سفید : نام محصول 

 نام تجارتی نیلی فام kg 20 حلب 112کد رنگ 

مرجع عرضه کننده مهندسی شیمیایی و رنگ 

سازی نیلی فام ری

, Polyamine epoxy paint: نام التین 

gloss , white, color code 112 ,

tin, 20 kg, brand NILIFAM ,

distributor NILIFAM REY 

ENGINEERING  MATERIAL  CO.

تولید انواع رنگ های اپوکسی، : شرح محصول 

پلی آمین و پلی آمید و پلی یورتان

: -شرح کارشناس 

شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان خیابان 

16 پالک 11گلشن 

02144295361

-

02144295362

-

02144295371

-

02144295372

0214429537209123098661
info@nilif

am.com

www.nilif

am.com
1397/11/28

782
espadan 

behsim
10260408324411173668113

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل افشان قابل انعطاف گرد و : شرح محصول 

 با ولتاژ PVCتخت از جنس هادی مس و عایق 

 ولت450-750

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل قابل انعطاف فرمان افشان : شرح محصول 

-300 با ولتاژ PVCاز جنس هادی مس و عایق 

 ولت500

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل های قابل انعطاف افشان از : شرح محصول 

-300 با ولتاژ PVCجنس هادی مس و عایق 

 5*4 تا 2*0.75با سطح مقطع  ) ولت 500

(میلیمترمربع

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کابل های مفتولی و افشان با : شرح محصول 

پاساژ -چهارباغ عباسی-اصفهان: نشانی دفتر

۵٣٤پالک -کازرونی

شهرک صنعتی مورچه -اصفهان: نشانی کارخانه

-فرعی بوعلی سوم-خیابان بوعلی-خورت

452پالک 

0313220001409131199106

behsim_ tab

anfar@gmai

l.com

www.behsi

m.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

783Mabnapisheh10101739143411363435135

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 308911104المنت میله ای مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه mm 8 قطر mm 140طول 

کننده مبنا پیشه

 Element, rod, model: نام التین 

308911104 ,length 140 mm ,

diameter 8 mm, distributor 

MABNA PISHEH co.

الکتریکال هیتر صنعتی ، المنت : شرح محصول 

های صنعتی و کابل حرارتی جهت محیط های 

ایمن و انفجاری که به صورت سفارشی و طبق 

.درخواست مشتری تولید می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

 308911101المنت میله ای مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه mm 8 قطر mm 206طول 

کننده مبنا پیشه

 Element, rod, model: نام التین 

308911101 ,length 206 mm ,

diameter 8 mm, distributor 

MABNA PISHEH co.

 8تولید المنت های فین دار قطر : شرح محصول 

 میلی متر که تمامی مراحل ساخت در 16الی 

شرکت مبناپیشه انجام می شود

: -شرح کارشناس 

----------

98

  جاده آبعلی15کیلومتر: نشانی محل کار  |

 منطقه صنعتی خرمدشت بلوار اصلی خیابان

نشانی کارخانه | 116نجم غربی پالک   : 

  جاده آبعلی منطقه صنعتی خرمدشت15کیلومتر

118بلوار اصلی خیابان نجم غربی پالک 

021-

76216926-7
0217621249909904758518

info@mabna

pisheh.com

www.mabna

pisheh.co

m

1397/12/12

784
Pilary 

Gostar Ind Co
10101795341411131149374

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-4N02099پیچ قطعه سرپوش : نام محصول

CK 8 قطر 316 جنس استنلس استیل mm 

 کاربرد آب بند مکانیکی نام mm 12ضخامت 

 مرجع عرضه کننده FLOWSERVEتجارتی 

صنعتی پیالری گستر

 Screw, cap part: نام التین محصول

4N02099-CK , material 

stainless  steel 316 ,

diameter 8 mm, thickness  12 

mm, usage mechanical seal ,

brand FLOWSERVE ,

distributor PILARY  GOSTAR 

Ind. Co.

قطعات مکانیکال سیل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 TRZکنتور گاز توربینی مدل : نام محصول

 مرجع سازنده 600 کالس in 12سایز 

ELSTER کشور سازنده آلمان مرجع عرضه 

کننده صنعتی پیالری گستر

, Gas meter: نام التین محصول

turbine, model TRZ, size 12 

in, class  600, producer 

E LSTER , made in GERMANY ,

distributor PILARY  GOSTAR 

خیابان- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  

روبوری سفارت-خیابان میر عماد - مطهری   

33پالک - هند 

021887556648875185709121200513

shapourian

@pilary.co

m

1397/12/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

785

Raouf 

Medical 

Equipment

10101916070411333484983

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه اکسیژن ساز پزشکی مدل : نام محصول 

Os-32 مرجع عرضه کننده تجهیزات پزشکی 

رئوف شفا

, Oxygenator, medical: نام التین 

model Os-32, distributor 

TAJHIZAT  PEZESHKI RAOOF 

SHAFA

دستگاه اکسیژن ساز ساخت : شرح محصول 

  Oxyswing   Bank Typeایران مدل   

کیلو در ساعت 16= لیتر در دقیقه187 با خروجی 

و کلیه ملحقات% 93±2با خلوص

GA18+ کمپرسور اطلس کوپکو بلژیک مدل

FD-150درایر اطلس کوپکو بلژیک مدل 

لیتری 1000مخازن هوا و اکسیژن 

 به 8573فیلتراسیون مطابق استاندارد ایزو 

صورت مجزا 

قابلیت ارتقاء به ظرفیتهای باالتر 

IIb مدیکال کالس CEدارای 

دارای آناالیزر زیرکونیوم با سلول دائمی 

 بار 6فشار خروجی تا 

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه اکسیژن ساز پزشکی مدل : نام محصول 

Os-24 مرجع عرضه کننده تجهیزات پزشکی 

خیابان - خیابان سهروردی شمالی - تهران 

- کوچه هفتم - خیابان عربعلی - خرمشهر 

24پالک 

1533874616:  کد پستی 

0218875901502188741467

09121449115 

 - 

09121307909

ma.jalili@

yahoo.com

www.raouf

med.com
1397/12/25

786
hesam sanat 

shargh
10380353890411188517637

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پایه چراغ خیابانی با ارتفاع : شرح محصول 

متری12

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

متر3پایه چراغ پارکی با ارتفاع: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

متر به 3پایه چراغ پارکی ارتفاع: شرح محصول 

همراه آرم شهرداری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پایه چراغ از جنس خیابانیست تا : شرح محصول 

متری12ارتفاع

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

69
- محور صنعتی کالت16کیلومتر -مشهد

شرکت حسام صنعت شرق
0513559124009153152557

info@hesam

sanat.com

www.hesam

sanat.com
1397/12/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

787
Shaloodeh Ab 

Nab
10102097169411153164116

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کاربرد header lineکلکتور : نام محصول 

 نام تجارتی SHA 122دستگاه کلر زن مدل 

شالوده آب مرجع عرضه کننده شالوده آب ناب

, Collector, header line: نام التین 

usage chlorination machine ,

model SHA 122, brand 

SHALOODEH AB , distributor 

SHALOODEH AB  NAB

برای استفاده همزمان از چند : شرح محصول 

مخزن گاز کلر از خط لوله ای موسوم به 

وجود هدرالین . شود¬هدرالین  استفاده می

امکان استفاده از یک کلریناتور برای چند مخزن 

و قطع نشدن جریان تزریق گاز کلر هنگام 

 . کند¬تعویض مخازن پر و خالی را فراهم می

هدرالین های شالوده آب از لوله مانیسمان بدون 

درز با جوشکاری از نوع آرگون و کلیه اتصاالت 

مناسب جهت تکمیل و راه اندازی سیستم 

.کلریناتور گازی ساخته شده است

: -شرح کارشناس 

----------

شیر ایمنی کاربرد سیلندر دستگاه : نام محصول 

 نام تجارتی شالوده آب SHA 227کلر زن مدل 

مرجع عرضه کننده شالوده آب ناب

89

 متری کرمان 20- بزرگراه رسالت - تهران 

 - 11پالک - کوچه رحمتی شرقی - جنوبی 

1واحد 

021-

77811985
09121159490

shaloodeha

b@gmail.co

m

www.shalo

odehab.ir
1397/12/25

788
Alborz Petro 

Payesh
10320512564411379955567

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مواد ممانعت کننده از : شرح محصول 

خوردگی در سیستم های پنفت و گاز و 

پتروشیمی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مواد بایو دیسپرسانت مورد : شرح محصول 

استفاده در صنایع نفت گاز و پتروشی و صنایع 

وابسته 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اوناع مواد ضد رسوب مورد : شرح محصول 

استفاده در صنایع نفت گاز پتروشیمی و صنایع 

وابسته و صنایع فوالد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع بایوساید مصرفی در صنایع : شرح محصول 

نفت گاز پتروشیمی و صنایع وابسته

89

بزرگراه حکیم غرب بعد از اشرفی - تهران

 کد 403 واحد 19اصفهانی کوچه مریم پالک 

1473666883: پستی

021-

44086627, 

02144075680

09121542569

h.petropay

esh@gmail.

com

1397/12/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

789
Paya System 

Behestan
10260587651411387179986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نرم افزار های رمزنگاری : شرح محصول 

اطالعات و اسناد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

های ضدجعل و (لیبل)برچسب : شرح محصول 

برچسب های امنیتی- تقلب

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اوراق )- اوراق و اسناد ضدجعل : شرح محصول 

دارای اهمیت، پروانه ها، بن، کارت،ضمانتنامه و 

....)

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان استانداری، کوچه نادری، - اصفهان

2کوچه ژاله، ساختمان بهشت، واحد

031-

32231201-

95011850

0313220302409133147525
info@antic

opy.ir

www.antic

opy.ir
1397/12/25

790
kimia novin 

razi
10840077787411347681753

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گالیکول حفاری با نقطه ابری : شرح محصول 

:شدن

این ماده جهت استفاده در چاه های واقع شده در 

مناطق حساس مانند زاویه انحراف باال، چاه 

هایی با مدت زمان دسترسی باال بسیار مناسب 

بیشترین کاربرد این ماده در دماهای باالتر . است

 درجه سانتیگراد می باشد که این ماده را 60از 

 درجه سانتیگراد بسیار 100در دماهای باالتر از 

این ماده در حفاری . اثربخش می نماید

سازندهای شیلی فعال و حساس در شرایط 

پایداری دیواره چاه و . دمایی باال به کار می رود

 درصد وزنی از 5کنده های حفاری در حضور 

. این ماده به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد

مزایای اصلی این ماده در سیستم های سیال 

:مربوطه به شرح ذیل می باشند

ایجاد پوشش عالی دور ذرات و جلوگیری از  (1

پراکندگی آنها

ایجاد پایداری مناسب در مقابله با شیلها (2

 و گل Bit ballingجلوگیری از حالت  (3

 و وسایل ته چاهی stublizerگرفتگی دور 

(BHA)  با ایجاد پوشش مناسب دور آنها و

- شیراز..جاده اصفهان56کیلومتر :نشانی کارخانه

میدان - فاز سوم- شهرک صنعتی رازی

نبش فرعی دوم- بلوار فناوران- نواوران

خیابان ابشار - اصفهان ;نشانی دفتر مرکزی

1پالک-نبش کوی شهره-8نبش فرعی- اول

031-

36651445-7
09131861959

bahareh68m

ashayekhi@

gmail.com

www.kimia

-

novin.com

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

791
Ab Pakhsh 

Sanat J onoob
10860772684411195549891

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

الکتروپمپ لجن : نام محصول: شرح محصول 

 اینچ و توان 6کش ساخت اروند پمپ، با خروجی 

 150AP 511:  کیلووات، مدل11

الکتروپمپهای لجن کش : ویژگی های محصول

جهت استفاده در بخش مهندسی فاضالب و 

آبرسانی، صنایع، استخراج معادن، مهندسی 

دریایی و فالت قاره استفاده می گردد و در 

در .  تولید میگرددkw 45 تا kw 2.2قدرتهای 

صورت سفارش امکان تولید در قدرت های 

.بیشتر و آبدهی باالتر میباشد

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ ورتیکال : نام محصول: شرح محصول 

اروند )ساخت شرکت آبپخش صنعت جنوب 

 دور و 980 با دور موتور 750AP: ، مدل(پمپ

 کیلووات250 تا 132توان مصرفی 

این نوع پمپها به منظور : ویژگی های محصول

انتقـال آب از رودخانـه ها و دریـاها، مـواد 

شیمیـایی، معادن، پتروشیمی، کاربردهای 

سیستمهای خنک کننده و : عمومی نظیر

جریانهای دورانی استفاده می گردد و در 

34,26

ماهشهر، قبل از سه راهی صنایع - جاده اهواز

 - 2فاز - 4فوالد، شهرک صنعتی شماره 

11کارگاه شماره 

06132212462

-

06132202739 

 -

06132212861

0613229049409166009750
info@apsco

.ir

www.apsco

.ir
1398/01/18

792

delham 

design and 

engineering

10101559821411119668763

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج های رطوبت زدایی و نم : شرح محصول 

زدائی از گاز، 

dehydration/adsorption/abs/نفت

orption?MEG /TEG /DEG 

regeneration

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 sulphure recovery: شرح محصول 

and amin recovery unit واحد 

.بازیافت سولفور و احیای امین

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه تصفیه نمک از نفت : نام محصول 

 DELHAM010 مدل Ton 150ظرفیت 

کاربرد نفت و گاز و پتروشیمی نام تجارتی دلهام 

مرجع عرضه کننده طراحی و مهندسی دلهام

 Purifying machine, oil: نام التین 

desalting, capacity 150 Ton ,

model DELHAM010, usage oil 

and gas  and petrochemical ,

brand DELHAM, distributor 

41,43,65
تهران تقاطع خیابان شهید مفتح شمالی و شهید 

2 طبقه 12مطهری ،خیابان نقدی،پالک 
8852047409123840041

info@delha

mco.com

www.delha

mco.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

793KMC10102029631411116189744

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پکیج نمک زدایی نفت خام کاربرد : نام محصول 

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

ELECTROSTATIC نام تجارتی کاوه 

مبدل مرجع سازنده صنعتی کاوه مبدل مرجع 

عرضه کننده صنعتی کاوه مبدل

, Package, oil desalter: نام التین 

usage oil and gas  and 

petrochemical industries ,

model E LECTROSTATIC , brand 

KAVEH MOBADEL , producer 

KAVEH MOBADEL  INDUSTRIAL ,

distributor KAVEH MOBADEL 

INDUSTRIAL

در این پکیج فرایند نمکزدایی و : شرح محصول 

جداکردن موثر فاز پراکنده آب نمک از فاز نفتی 

فرایندی است که در آن از . پیوسته انجام میشود 

روشهای گوناگونی مانند،گرانشی،تعلیق 

شکن،عملکرد حرارتی و منعقد سازی 

الکتراستاتیکی به منظور جداسازی آب نمک از 

.نفت خام استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

----------

پکیج تزریق مواد شیمیایی کاربرد : نام محصول 

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

CORROSION INHIBITOR  ANTI 

216پالک- جاده مخصوص کرج19کیلومتر 43
021-

44981021

021-

44985932
09124349107

sales@kave

hmobadel.c

om

www.kaveh

mobadel.c

om

1398/01/18

794

mohandesie 

danesh fanni 

otech

10102446521411114371763

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پاک کننده شوینده پیش از پمپاژ : نام محصول 

 نفت و گاز و O-ChemWashدوغاب 

 نام تجارتی کرانه مرجع kg 20پتروشیمی بشکه 

عرضه کننده مهندسی دانش فنی اتک

 Cleaner, petrochemical: نام التین 

and gas  and oil O-ChemWash 

slurry pumping wash, drum, 20 

kg, brand KARANEH ,

distributor MOHANDES I 

DANESH FANI OTECH co.

کمیکال واش در بسته بندی کن : شرح محصول 

 گالنی5

: -شرح کارشناس 

----------

ریتاردر بندش دوغاب سیمان : نام محصول 

حفاری در دمای باال شکل پودری دانه بندی 

100 mesh 25 کیسه kgنام تجارتی شاهد -

 مرجع عرضه کننده مهندسی دانش فنی اتک15

 Retarder, drilling: نام التین 

cement slurry set at high 

temperature, shape powder ,

granulation 100 mesh, bag, 25 

kg, brand SHAHED-15 ,

distributor MOHANDES I 

DANESH FANI OTECH co.

 12تهران شهرک غرب پیروزان جنوبی کوچه 

3پالک 
0912410693409124106934

sale_otech

80@yahoo.co

m

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

795

PARS  

RAHAVARDAN 

GHARB

10102950220411333396691

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه باالنس گاردان خودرو : نام محصول 

 مرجع عرضه DENA نام تجارتی 100مدل 

کننده پارس رهاوردان غرب

, Balancing machine: نام التین 

propeller shaft car, model 

100 ,brand DENA, distributor 

PARS  RAHAVARDAN GHARB  CO.

 صفحه 3دستگاه باالنس گاردان : شرح محصول 

ایی مناسب برای باالنس انواع گاردان های 

صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

باالنسر عمودی اتوماتیک : نام محصول 

 Soft birthingتجهیزات دینامیکی مدل 

VS11B-A نام تجارتی 

PARSRAHAVADAN مرجع عرضه 

کننده پارس رهاوردان غرب

 Balancer, vertical: نام التین 

automatic dynamics 

equipment, model Soft 

birthing VS 11B-A, brand 

PARSRAHAVADAN, distributor 

PARS  RAHAVARDAN GHARB  CO.

دستگاه باالنس عمودی : شرح محصول 

اتوماتیک

62,60

خیابان -شهرک صنعتی چهاردانگه-تهران

خیابان - خیابان شمس (سوم فلزتراش)19

12چهارم فلزتراش پالک 

02155251719

-

02155261576

0215525172009123795408

solidmecha

nic@yahoo.

com

prco.ir1398/01/18
شرکت دانش 

بنیان

796

radman 

process  

development

10320665610411388771481

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 شکل، تجهیزی vشیر توپی : شرح محصول 

است که به منظور کنترل جریان سیال برای 

موقعیت هایی که نیاز به افت فشار زیاد باشد، 

تفاوت این نوع شیر . مورد استفاده قرار می گیرد

با شیر توپی کامل، در شکل بال داخلی شیر می 

 شکل از Vدر این نوع شیر یک قسمت . باشد

بال داخلی شیر بریده شده است تا این تجهیز 

.توانایی کنترل جریان را داشته باشد

V notch-ball valve

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر توپی، تجهیزی است که به : شرح محصول 

منظور قطع و وصل کردن جریان سیال مورد 

.استفاده قرار می گیرد

ball valve

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر سه راهی، تجهیزی است : شرح محصول 

که به منظور اختالط و یا جداسازی چند سیال با 

شهرک قدس : نشانی دفتر مرکزی  |  ،(غرب)

 | خیابان ایران زمین، کوچه هفتم، پالک هفت

فاز-شهرک صنعتی شمس آباد: نشانی کارخانه   

محل-نبش کوچه پنج-بلوار هشترودی-توسعه  

کد پستی |کارخانه شرکت بهبود فرآیند رادمان   

: 1465884544

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188088712

 تلفن | 

 : کارخانه

02156901320

 تلفن | 

 : کارخانه

02156901707

 تلفن | 

 : کارخانه

02156901330

 تلفن | 

 : کارخانه

02156901310

 : فکس | 

02188371532

0218837153209121725203

m.mozhgan@

radmancorp

.com

www.radma

ncorp.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

797
Aira 

Mechanic
10103432191411333968447

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ترمز کامل مگنتی کاربرد جرثقیل : نام محصول 

550 NM نام تجارتی STREET کشور 

سازنده آلمان مرجع عرضه کننده آیرا مکانیک

 Brake, complete: نام التین 

magnet, usage 550 NM crane ,

brand STREET , made in 

GERMANY , distributor AIRA 

MECHANIC

ترمز کامل مگنتی کاربرد : شرح محصول 

 STREETجرثقیل 

: -شرح کارشناس 

----------

ترمز کامل کاربرد جرثقیل : نام محصول 

400NM نام تجارتی STAHL کشور سازنده 

آلمان مرجع عرضه کننده آیرا مکانیک

 Brake, complete, usage: نام التین 

400 NM crane, brand STAHL ,

made in GERMANY , distributor 

AIRA MECHANIC

ترمز کامل کاربرد جرثقیل : شرح محصول 

STAHL 

: -شرح کارشناس 

----------

 550ترمز کامل کاربرد جرثقیل : نام محصول 

NM نام تجارتی STREET کشور سازنده 

باالتر از خ- خ شریعتی : نشانی دفتر مرکزی  |  

11واحد  - 1505پالک - یخچال 

m1montazer

i@gmail.co

m

1398/01/18

798

Fanavari 

Atiyeh 

Pouyandegan 

E xir

14006466460411518633743

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیلندر انتقال نفت و گاز: شرح محصول 

Oil and Gas  Transfer Vessel 

/oil and gas  shipping 

bottle/oil and gas  sampling 

cylinder

این محصول جهت نمونه گیری نفت و گاز در 

دما و فشار باالی مخازن از مناطق عملیاتی و 

انتقال ایمن و آسان آنها به آزمایشگاه ها می 

عالوه بر این، از این تجهیزات می توان . باشد

جهت تزریق انواع سیاالت به دستگاه هایی 

همچون سیالب زنی مغزه و سیالب زنی با اسید، 

دستگاه بررسی رفتار فازی و تولید نفت زنده 

مشخصات کلی این محصوالت به . استفاده نمود

: شرح زیر می باشد

 New design which is 

applicable even for high 

pressure gases  such as 

carbon dioxide 

destructively penetrate 

and attack to the sealing O-

rings  and packing

 Certificate of pressure test is 

اراک خیابان محسنی کوچه شهید امینی اولین 

3814697458ساختمان سمت راست کد پستی
0863405501809188645324

zeinolabed

inihezave.

ali@gmail.

com

apextech

ologiesc

o.com

1398/01/18
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

799

Alton 

Technopreneu

rship

10260697350411451141591

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

large hub: شرح محصول 

 و CK45 هاب مربوط به کوپلینگ از جنس 

 فنری به عنوان عضو 304استفاده از ورق 

این کوپلینگ برای گشتاورهای . انعطاف پذیر

پایین و دورهای باال مورد استفاده قرار میگیرد و 

به علت پوشش فسفاته اجرا شده بر روی آن ها ، 

با قطر . در محیط های باز و خرنده استفاده دارد

 میلیمتر 170خارجی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

crosshead pin assy: شرح محصول 

 بیرینل با انطباق 600 و سختی BOZ از جنس 

.عبوری نسبت به شاتون تولید میشود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

impeller tab washer: شرح محصول 

 1واشر قفل شونده از جنس ورق با ضخامت 

03,25,42,26,7

6

بلوار دانشگاه صنعتی: نشانی دفتر مرکزی  |  

 اصفهان،شهرک علمی و تحقیقاتی

101،واحد 1اصفهان،ساختمان فن آفرینی 

8415683111:کد پستی

0313393241703133932416

09132705977 

 

09132055539

sharifian@

alton-

co.com

www.alton

-co.com
1398/01/18

800FARS  DIESE L10101273961
4111-6859-

1195

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیزل ژنراتور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 کیلوولت آمپر250دیزل ژنراتور : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیزل ژنراتور : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 کیلوولت آمپر2100دیزل ژنراتور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 کیلوولت آمپر1650دیزل ژنراتور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

66
خیابان پاکستان - خیابان شهیدبهشتی - تهران 

21پالک - کوچه دوم - 
8873117009123227984

info@farsd

iesel.ir

www.farsd

iesel.ir
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

801
IranianBanez

h
10320717688411396137836

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بوش: نام محصول 

PUMP CENTER BUSH: نام التین 

بوش مربوط به پمپ: شرح محصول 

در خصوص توپی جهت : شرح کارشناس 

شیرهای توپی ، شفت توربین و فنر بصورت 

مشروط و با نظارت کارفرما و پیمانکار مورد تایید 

. می باشد

----------

شفت: نام محصول 

SHAFT: نام التین 

شفت پمپ گریز از مرکز: شرح محصول 

در خصوص توپی جهت : شرح کارشناس 

شیرهای توپی ، شفت توربین و فنر بصورت 

مشروط و با نظارت کارفرما و پیمانکار مورد تایید 

. می باشد

----------

شفت: نام محصول 

shaft: نام التین 

شفت توربین: شرح محصول 

در خصوص توپی جهت : شرح کارشناس 

شیرهای توپی ، شفت توربین و فنر بصورت 

مشروط و با نظارت کارفرما و پیمانکار مورد تایید 

. می باشد

----------

ایمپلر: نام محصول 

20کیلومتر , تهران:  نشانی دفتر مرکزی  |  

ساختمان, پارک فناوری پردیس, جاده دماوند  

نشانی |905نخبگان، طبقه منفی یک، واحد   

 ، جاده دماوند20تهران، کیلومتر : کارخانه 

 ،شهرک صنعتی خرمدشت، خیابان سیاه سنگ

کد پستی | 63کوچه چهارم شرقی شماره   : 

1657163871

|   

77122676-

76480355-

76250053 | 

 : فکس

76250054

7625005409123544573
rezaei_ ceo

@yahoo.com

www.banez

hco.ir
1398/01/18

802

Bargh va 

E lectronic 

Partosanat

10101227700411145315765

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کنترل دور موتور مبدل های : نام محصول 

الکتریکی و الکترونیکی

 Variable Frequency: نام التین 

Drive, VFD

کنترل دور موتور مبدل های : شرح محصول 

الکتریکی و الکترونیکی

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل دور موتور مبدل های : نام محصول 

الکتریکی و الکترونیکی

 Variable Frequency: نام التین 

Drive, VFD

کنترل دور موتور مبدل های : شرح محصول 

الکتریکی و الکترونیکی

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل دور موتور مبدل های : نام محصول 

الکتریکی و الکترونیکی

 Variable Frequency: نام التین 

Drive, VFD

کنترل دور موتور مبدل های : شرح محصول 

الکتریکی و الکترونیکی

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل دور موتور مبدل های : نام محصول 

- نرسیده به ونک - خیابان ولیعصر - تهران 

2417پالک 
0218866228809121407439

info@parto

sanat.com

www.parto

sanat.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

803
"YASHM PAINT   

 RES IN"
10101400746411111144787

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ نسوز سیلیکونی صنعتی حلب : نام محصول 

20 Lit نام تجارتی یشم مرجع عرضه کننده 

صنایع رنگ و رزین یشم

 Fireproof silicone: نام التین 

paint, industrial, tin, 20 Lit ,

brand YASHM, distributor 

YASHM PAINT  AND RES IN 

INDUSTRY

دو - رنگ رویه سیلیکون نسوز: شرح محصول 

42832با کد - جزئی

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اتیل سیلیکات صنعتی حلب : نام محصول 

20 Lit نام تجارتی یشم مرجع عرضه کننده 

صنایع رنگ و رزین یشم

, Ethyl Silicate Paint: نام التین 

industrial, tin, 20 Lit, brand 

YASHM, distributor YASHM 

PAINT  AND RES IN INDUSTRY

دو - رنگ آستر اتیل سیلیکات : شرح محصول 

24231جزئی با کد 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اکریلیکی ترموپالست : نام محصول 

 نام تجارتی یشم مرجع Lit 20صنعتی حلب 

بن بست (یوسف آباد)خیابان اسد آبادی- تهران

1 واحد 12 پالک 65

021-

88065665

09102261124

-

09121910149

M.alipour@

yashm.net

www.yashm

.co.ir
1398/01/18

804

Kimia 

Chlorine 

Kaboodan

10220093480411158974137

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سدیم هیپوکلریت مایع خلوص : نام محصول 

 فاقد بسته بندی کیلوگرمی نام تجارتی 15%

کیمیا کلر کبودان مرجع عرضه کننده تولیدی 

کیمیا کلر کبودان

, Sodium hypochlorite: نام التین 

liquid, purity 15%, unpacked ,

kilogram, brand KIMIA 

CHLORINE  KABODAN ,

distributor KIMIYA KOLOR 

KABOUDAN PRODUCTION

مایع شفاف زرد رنگ ،بوی تند : شرح محصول 

،کلر فرار 

: -شرح کارشناس 

----------

% 32کلریدریک اسید مایع خلوص : نام محصول 

فاقد بسته بندی کیلوگرمی نام تجارتی کیمیا کلر 

کبودان مرجع عرضه کننده تولیدی کیمیا کلر 

کبودان

, Chloridric acid, liquid: نام التین 

purity 32%, unpacked ,

kilogram, brand KIMIA 

CHLORINE  KABODAN ,

distributor KIMIYA KOLOR 

KABOUDAN PRODUCTION

مایع بی رنگ و شفاف،بوی تند : شرح محصول 

89

  جاده35کیلومتر - ارومیه: نشانی کارخانه  |

کد | 3جنب شهرک صنعتی فاز - سلماس  

5755143149: پستی 

: تلفن کارخانه 

044-

33746591-7

044-

33746590
09144396524

info@kimia

ck.com

www.kimia

ck.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

805Tehran Sufa1010194116241113663165

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

  in 32 تا 1/4شیر فشار شکن : شرح محصول 

300کالس فشاری 

 ballمنظور از شیر کروی  :  شرح کارشناس 

valve نیست و  globe valve مد نظر  

.است

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 in 36 تا 1/4شیر فشار شکن : شرح محصول 

150کالس فشاری 

 ballمنظور از شیر کروی  :  شرح کارشناس 

valve نیست و  globe valve مد نظر  

.است

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

  in 10 تا 1/4شیر فشار شکن : شرح محصول 

psi 2500کالس فشاری 

 ballمنظور از شیر کروی  :  شرح کارشناس 

valve نیست و  globe valve مد نظر  

.است

----------

: -نام محصول 

75
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی 

5شمالی، کوچه نیک رای، پالک 

021-

22251100

021-

22277800
09121227839

info@tsval

ve.com

www.tsval

ve.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان

806

Ofoq 

Andisheh 

Network 

Consultants

10220105338411159475895

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 فایروال بومی UTMدستگاه : نام محصول 

 نام تجارتی میتا مرجع Standard V 2مدل 

عرضه کننده مشاورین شبکه افق اندیشه غرب

, UTM device, firewall: نام التین 

model Standard V 2, brand 

MITA, distributor OFOQ 

ANDISHEH NETWORK 

CONSULTANTS

 فایروال بومی UTMدستگاه : شرح محصول 

 نام تجارتی میتا مرجع Standard V 2مدل 

عرضه کننده مشاورین شبکه افق اندیشه غرب

و فایروال بومی و  (UTM)میتا یک یو تی ام 

 پلتفرم سخت 3ایرانی می باشد ، که بر روی 

افزاری ، نرم افزاری و مجازی ارائه و دارای بیش 

. ماژول امنیتی و مدیریت شبکه می باشد 30از 

دارای تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک 

کشور و گواهی ارزیابی امنیتی محصول از مرکز 

مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری 

اطالعات ایران 

فایروال: برخی از ماژول های محصول 

QOS

WAF

VPN

FailOver / Load Balancing

IDS  / IPS

خیابان شیخ بهایی شمالی،پایین تر از -تهران

-٨٣ متری دوم، پالک ١2میدان پیروزان،کوچه 

٣ ساختمان عرفان واحد 

- ورودی پارک جنگلی - بلوار نبوت - ارومیه 

20واحد  - 5طبقه  - 3ساختمان آوا 

02188970926 

 - 

02188970927

0218897092709122708069

farshiddan

eshgar@gma

il.com

www.oanc.

ir
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

807

bazosazan 

savahel 

khalij fars

14004046125411465489916

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 SCRAPER RING AS: شرح محصول 

45/60-7/10

FOR  110*45 HYDRAULIC 

CYLINDER  C :1600

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BALL 3/4 INCH FOR: شرح محصول 

LPS  2R  BALANCING  SWIVE L 

JOINT

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 WATER SEAL: شرح محصول 

205+3+0  FOR  8 INCH LFSA 2R 

SWIVE L  JOINT

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 MALE SNAP IN: شرح محصول 

- ناحیه صنعتی - بندر ماهشهر - خوزستان 

- سمت چپ آخر - طبقه باال - پاساژ نفت 

دفتر شرکت بازوسازان سواحل خلیج فارس

061523404490615234044909167813633

info@bsper

siangulf.i

r

www.bsper

siangulf.

ir

1398/01/18

808
Kardanan 

shargh
10380254520

4111-8777-

7466

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-KS مدل PLCتابلو کنترل : نام محصول 

PCP فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

کاردانان شرق

, Control panel, PLC: نام التین 

model KS -PCP , UNKNOWN BRAND ,

distributor KARDANAN SHARGH

-KS مدل PLCتابلو کنترل : شرح محصول 

PCP فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

کاردانان شرق

: -شرح کارشناس 

----------

مولد قدرت تامین فشار هیدرولیک : نام محصول 

 کاربرد صنایع نفت و گاز و KS-HPUمدل 

پتروشیمی مرجع عرضه کننده کاردانان شرق

 Power unit, hydraulic: نام التین 

power unit, model KS -HPU ,

usage gas  and oil Industrial 

and petrochemical ,

distributor KARDANAN SHARGH

 HYDRAULIC POWER: شرح محصول 

UNIT  (HPU) 

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه تزریق مواد شیمیایی مدل : نام محصول 

KS-CIP کاربرد خطوط انتقال نفت و گاز فاقد 

09

- تهران میدان ونک : نشانی دفتر مرکزی 

-خیابان شیخ بهایی شمالی - خیابان مالصدرا  

پالک -  ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهایی 

   1993843661:    کدپستی 9واحد  - 152

خراسان رضوی مشهد : نشانی کارخانه /////   

 2سه راهی فردوسی شهرک صنعتی توس فاز

:     کد پستی 201B قطعه 6انتهای اندیشه 

9185184177///// 

021-

88622037

021-

88621801
09128126279

Infoks2000@

gmail.com

www.karda

naneshar

gh.com

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

809

fara Noor 

Gostar 

J onoub

10320123210411343731613

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فیوز مینیاتوری تک فاز شدت : نام محصول 

 نام تجارتی بدیع K 6000 مدل A 10جریان 

نور کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده فرانور 

گستر جنوب

 Fuse, single phase: نام التین 

miniature, current A 10 ,

model 6000 K , brand BADI NOOR ,

made in IRAN, distributor 

FARANOOR  GOSTAR  JONOUB

فیوز مینیاتوری بدیع نور، : شرح محصول 

بصورت تکفاز،سه فاز،فاز و نول تولید و عرضه 

مصارف ) Bاین محصول دارای تیپ . می گردد

و جریان ( مصارف صنعتی   ) Cو تیپ   (خانگی

فیوز .  می باشد6000Aلحظه ای مدار، 

 آمپر بدیع 10مینیاتوری با جریان نامی 

نور،بصورت تکفاز و دارای نشان استاندارد 

محصولی قابل اطمینان جهت حفاظت مدار می 

.باشد

: -شرح کارشناس 

----------

فیوز مینیاتوری تک فاز شدت : نام محصول 

 نام تجارتی بدیع K 6000 مدل A 16جریان 

نور کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده فرانور 

گستر جنوب

 Fuse, single phase: نام التین 

65,69
خیابان  - 2شهرک صنعتی شماره - بوشهر 

کارگر، خیابان یازدهم

077-

91021544 

707داخلی 

0773344301209177726549
sale@badie

noor.com

www.badie

noor.com
1398/01/18

810

iran 

refractories  

 company

10100592890411318598134

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

جرم عایق  :IREFCAST 18: شرح محصول 

شاموتی

Low Thermal Conductivity .

E xcellent resistance to 

thermal shock. E asily 

installed by casting or 

troweling & may be gunned .

Recommended for Chemical & 

Petrochemical Industries

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

جرم  : IREFGUN 20 LIS: شرح محصول 

عایق شاموتی گانینگ

Low Thermal Conductivity .

E xcellent resistance to 

thermal shock, Stable 

withstand CO and alkali 

atmospheres . E asily 

installed by gunning or 

troweling.  Wherever 

reduction resistance 

42
. میارکه -  جاده اصفهان 52کیلومتر - اصفهان 

81465-4381صندوق پستی 

03152544720

-22
09140321998

irefco@yah

oo.com

www.irefc

o.ir
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

811Hanifram10780083256411313369597

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پایه چراغ روشنایی هشت وجهی : نام محصول 

 مرجع FK LM 12 مدل m 12فوالدی طول 

عرضه کننده تولیدی و صنعتی حنیف رام

 Stand, octagonal: نام التین 

lighting lamp, steel, length 

12 m, model FK  LM 12 ,

distributor HANIF  RAM 

INDUSTRY  AND PRODUCING

برش و خمکاری ورق تا : شرح محصول 

 متر 6 میلیمتر و طول 25ضخامت 

 میلیمتر و 50برش و خمکاری ورق تا ضخامت 

 متر2طول 

 متر3میلیمتر و طول 30رول ورق تا ضخامت 

 میلیمتر 6 متر و ضخامت 6رول ورق بطول 

استراکچر فلزی سنگین

تیر چراغ برق و پایه چراغ روشنایی هشت وجهی 

 متر45 متر الی 6فوالدی از ارتفاع 

: -شرح کارشناس 

----------

پایه چراغ روشنایی هشت وجهی : نام محصول 

 مرجع FK LM 9 مدل m 9فوالدی طول 

عرضه کننده تولیدی و صنعتی حنیف رام

 Stand, octagonal: نام التین 

lighting lamp, steel, length 

9 m, model FK  LM 9 ,

61,49,98
جاده تهران روبروی اداره 7اراک کیلومتر

هواشناسی
0863413025309183649161

sales .hani

fram@gmail

.com

www.hanif

ram.com
1398/01/18

812

tarash 

daghigh 

felezat sane

14006357549411517666179

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساقه شیر توربین بخر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شفت. غالف: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بیرینگ- بوش : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ پالنجری- نشیمنگاه : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیلندر. دسته پیستون: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

00,10,58,43,1

6,27,26

-جاده کردان-کرج بعد از پلیس راه کمالشهر

12 متر مانده به اتوبان دست چپ پالک 500
026443836170264438509209121620802

tarashfele

zat_ sane@y

ahoo.com

www.tdfsa

ne.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

813GasTech Iran10102935509411144849511

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

:                                        شرح محصول 

                                                           

                                                           

                       Fuel Gas 

Conditioning 

             Gastech provides 

complete fuel Gas  Treating 

Plants  for Power Generation 

Units . Components  such as 

F ilter 

Separators /Coalescing 

F ilter,Performance 

                                                           

       Heater,E lectric Startup 

Heater,Cycolone Outlet 

Scrubber,Gas  F ired Pre-

Heater,Vertical Heater 

Coalescing F ilter

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-خیابان ج-کنارگذر جوانان- محمودیه-تهران

2کوچه اول پالک 

021-

22656401

info@gaste

chiran.com, 

m.vedadi@g

astechiran

.com

www.gaste

chiran.co

m

1398/01/18

814
Pak Cooshesh 

Kar
10102027834411151786455

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 محلول Descalar Liquid: شرح محصول 

اسیدی شامل مواد رسوب بر و مواد بازدارنده 

به دلیل داشتن بازدارنده از . خوردگی است

خوردگی فلزات آهن، مس و برنج جلوگیری می 

باعث حذف رسوبات و زنگ از کندانسورها، . کند

تبخیرکننده ها، مبدل های حرارتی و رسوبات 

عملیات رسوب بری با تغییر . آب بویلرها می گردد

با . رنگ محلول به راحتی قابل تشخیص است

.حذف رسوبات راندمان سیستم باال می رود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Descaler Powder: شرح محصول 

فرآورده ای پودری و حاوی ترکیبات اسیدی می 

. باشد و برای حذف زنگ و رسوبات کاربرد دارد

همچنین حاوی ترکیبات بازدارنده برای 

فرآورده قابل . جلوگیری از خوردگی فلزات است

استفاده برای حذف رسوبات از بویلرها و 

موتورهای دیزل کولینگ واتر، از بین بردن زنگ 

و رسوب از کندانسورها، تبخیرکننده ها و مبدل 

.های حرارتی است

: -شرح کارشناس 

89

جاده قدیم تهران آبعلی چهار: نشانی انبار  |  

 کیلومتر باالتر از پلیس راه جاجرود منطقه

289صنعتی کمرد خیابان صنعت غربی پ         

                                  

تهران خیابان ستارخان : 1نشانی دفتر فروش   

 بین پل ستارخان و برق آلستوم جنب بانک

4طبقه  (ساختمان گلها) 656صادرات پالک   

خیابان: نشانی دفتر مرکزی  | 12واحد   

 ستارخان بین پل ستارخان و برق آلستوم جنب

 (ساختمان گلها) 656بانک صادرات پالک 

جاده قدیم: نشانی کارخانه  | 12 واحد 4طبقه   

 تهران آبعلی چهار کیلومتر باالتر از پلیس راه

 جاجرود منطقه صنعتی کمرد خیابان صنعت

289غربی پ 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02144280208

 تلفن | 

 : کارخانه

02176264698

 : فکس | 

02144280794

0214428079409121165398

esmailneja

d@pck-

ir.com

www.pck-

ir.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

815
aria laser 

iranian
10320828373411416431418

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-ALکارتریج چاپگر لیزری مدل : نام محصول 

CH505C نام تجارتی G&B مرجع عرضه 

کننده بازرگانی آریا لیزر ایرانیان کاربرد پرینتر 

2055

, Printer cartridge, laser: نام التین 

model AL-CH505C , brand G&B ,

distributor ARIA LASER 

IRANIAN COMMERCIAL , usage 

printer 2055

کارتریج چاپگر لیزری مدل : شرح محصول 

سازگار با پرینتر .  برگ6700تعداد چاپ .05

برای اولین بار در دنیا کارتریج  . 2035 - 2055

برگ و سازگار با 6700 با قابلیت چاپ xسری 

 توسط شرکت آریا لیزر 2035و 2055پرینتر 

ایرانیان طراحی و تولید شده که ثبت اختراع نیز 

.مدارک موجود است. شده است

: -شرح کارشناس 

----------

-ALکارتریج چاپگر لیزری مدل : نام محصول 

CH278C نام تجارتی G&B مرجع عرضه 

کننده بازرگانی آریا لیزر ایرانیان کاربرد پرینتر 

1606/1536

, Printer cartridge, laser: نام التین 

model AL-CH278C , brand G&B ,

distributor ARIA LASER 

خیابان سمیه بین ایرانشهر جنوبی و .تهران

3 واحد 210سپهبد قرنی پالک 
021-4197809125015198

info@arial

aserco.com

www.gbima

ge.ir
1398/01/18

816farafankasra10780079354
411 314 537 

515

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 مناسب Flat Gaskets: شرح محصول 

 Valveترین نوع گسکت جهت استفاده برای 

Bonnets ،Ammonia Fittings 

،Heat Exchangers ،Hydraulic 

Presses  Tounge & Groove 

Jointsاز این نوع گسکت ها زمانی .  می باشند

استفاده می شود که قابلیت فشردگی جهت 

جبران عدم هم تراز بودن و ناصافی نهایی ترین 

سطح پرداخت فلنج آنچنان ضرورتی نداشته باشد 

و نیروی کافی بست جهت قرار گرفتن گسکت 

این نوع فلنج ها به وسیله .در نشیمنگاه وجود دارد

قرار دادن گسکت فلزی بر روی قسمت معیوب 

نشیمنگاه گسکت در فلنج، آببندی می شوند 

بنابراین این امر ملزم به تراکم نیروی بسیار 

. زیادی می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گسکتهای دبل جکت در : شرح محصول 

مبدل های حرارتی و دیگ های بخار کاربرد دارد؛ 

این گسکت ها برای فشارهای و دمای باال 

محدودیت دمایی این گسکت ها .طراحی شده اند 

85
کوچه زرین -خیابان قائم مقام فراهانی -اراک 

کوچه شهید ملک حسینی نبش بن بست همت

086-

32218037-

32232473

086-

32211021
09188634156

farafankas

ra@gmail.c

om

www.faraf

ankasra.c

om

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

817

Pars  

Drilling 

F luids

10102650713411144683516

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

افزودنی روغن ها و روان کننده ها : نام محصول 

بشکه لیتری نام تجارتی % 90شکل مایع خلوص 

BIT LUBRICANT مرجع عرضه کننده 

سیاالت حفاری پارس

 Additive, Lubricants: نام التین 

and Oils , shape liquid ,

purity 90%, drum, liter, brand 

BIT  LUBRICANT , distributor 

PARS  DRILLING  FLUIDS

این افزایه حفاری جهت کنترل : شرح محصول 

باکتری ها در سیستم های سیال پلیمری استفاده 

شده و هیچ گونه تداخلی با خواص رئولوژیکی 

.سیال ندارند

: -شرح کارشناس 

----------

افزودنی روغن ها و روان کننده ها : نام محصول 

بشکه لیتری نام تجارتی % 90شکل مایع خلوص 

BIT LUBRICANT مرجع عرضه کننده 

سیاالت حفاری پارس

 Additive, Lubricants: نام التین 

and Oils , shape liquid ,

purity 90%, drum, liter, brand 

BIT  LUBRICANT , distributor 

PARS  DRILLING  FLUIDS

- باالتر از پل نیایش -بزرگراه اشرفی اصفهانی 

43پالک - ابتدای کوچه جان سوری سوم 
44849770-609101675175

info@parsd

rill.com

www.parsd

rill.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان

818Sarapush10101019726411318351866

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مکمل بتن، ژل میکروسیلیس: شرح محصول 

مکمل بتن جهت ساخت بتن های پر مقاومت و 

توانمند که عالوه بر باال بردن اسالمپ باعث 

افزایش مقاومت بتن در برابر حمله یون های کلر 

: این ماده ترکیبی است از .و سولفات ها می گردد

پودر میکروسیلیکا ، نسل جدید فوق روان کننده 

واتر پروف ، الیاف پلی پروپیلن ، کاتالیزور و قیلر

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SPC-ACسوپر روان کننده : شرح محصول 

آخرین نسل فوق روان کننده و کااهنده شدید 

آب بتن بر پایه پلی کربوکسیالت اتر با حالت 

زودگیر جهت ساخت و اجرای بتن های توانمند 

.در سرما

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SPC-N2پالستیکرت : شرح محصول 

-بین مطهری و بهشتی - خ سهروردی شمالی 

159پ -  خ میرزای زینالی 
8875012309121903284

c.sarapush

@gmail.com

//www.sara

push.com/
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

819Asia juleh10200121626411166357765

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 نوع68Hروغن هیدرولیک گرید : نام محصول 

 نام تجارتی لوبرینو Lit 20 بسته بندی گالن 

مرجع عرضه کننده آسیا ژوله

 Hydraulic oil, grade: نام التین 

68H, packing type gallon, 20 

Lit, brand LUBRHINO ,

distributor ASIA JULEH

این روغنها در سیستم های : شرح محصول 

هیدرولیک وپرسهای سبک وسنگین مورد 

:استفاده قرار میگیرند و دارای خواص زیر میباشند

پایداری بسیار خوب ومناسب در برابر -1

اکسیداسیون،حرارت و آب

خاصیت ضد سایش مطلوب-2

قابلیت فیلتر شدن بسیار عالی-2

خاصیت جدا پذیری از آب-3

خاصیت جدا پذیری هوا از روغن و بدون -4

ایجاد کف

: -شرح کارشناس 

----------

 نوع68Hروغن هیدرولیک گرید : نام محصول 

 نام تجارتی Lit 208 بسته بندی بشکه فلزی 

لوبرینو مرجع عرضه کننده آسیا ژوله

 Hydraulic oil, grade: نام التین 

68H, packing type metal drum ,

تبریز چهارراه باغشمال: نشانی دفتر مرکزی  |  

کد پستی | 15کوی استاد شهریار پالک   : 

51377-43514

|   

04135544872

 : فکس | 5-

04135538475

0413553847509141157370
Info@asiaj

uleh.com

www.asiaj

uleh.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان

820
IMEN MAHAN 

ARIA
10320162616411387734979

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 فیوزبل Fusible Plug: شرح محصول 

پالگ ، فیوز حرارتی در زمان آتش سوزی با 

.افزایش دما ذوب می گردد

 1در خصوص ردیف : شرح کارشناس 

(Deluge Valve ) با تایید بازرس شخص

ثالث و با نظارت کارفرما و پیمانکار مورد تایید 

. می باشد

----------

مخزن بلدر تانک فوم آتش نشانی : نام محصول 

 نام IMF-FPB مدل lit 1500ظرفیت 

 مرجع عرضه کننده IMACOFIREتجارتی 

مهندسی ایمن مهان آریا

 Tank, firefightering: نام التین 

foam bladder tank, capacity 

1500 lit, model IMF-FPB , brand 

IMACOFIRE , distributor IMEN 

MAHAN ARIA ENGINEERING

بلدر تانک آتش نشانی جهت : شرح محصول 

ترکیب نسبت دقیق فوم و آب آتش نشانی 

.استفاده می گردد

 1در خصوص ردیف : شرح کارشناس 

(Deluge Valve ) با تایید بازرس شخص

ثالث و با نظارت کارفرما و پیمانکار مورد تایید 

96

تهران، خیابان کارگر: نشانی دفتر مرکزی  |  

 شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری

کد | 409 واحد 2دانشگاه تهران، ساختمان   

1439814: پستی 

|   021-

88972614 | 

021: فکس  -

88334719

021-

88334719
09121460642

imacofire@

gmail.com

www.imaco

fire.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

821
YARAGH SAZAN 

ARMAN
10104086000411358957849

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مقره کامپوزیتی سیلیکون رابر : نام محصول 

 نام تجارتی 132202F مدل 1900سایز 

GOLDEN PHONIX مرجع عرضه کننده 

یراق سازان آرمان

 Insulator, silicon: نام التین 

rubber composite, size 1900 ,

model 132202F , brand GOLDEN 

PHONIX , distributor YARAGH 

SAZAN ARMAN

مقره کامپوزیتی سیلیکون رابر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

فاصله دهنده آلومینیومی دو طرفه : نام محصول 

 نام mm 450 ارتفاع 457x330 mmسایز 

 مرجع عرضه کننده یراق SPACERتجارتی 

سازان آرمان

 Spacer, two sided: نام التین 

aluminium, size 457x330 mm ,

height 450 mm, brand SPACER ,

distributor YARAGH SAZAN 

ARMAN

فاصله دهنده آلومینیومی دو : شرح محصول 

 SPACERطرفه نام تجارتی 

: -شرح کارشناس 

----------

76

تهران، خ شریعتی، خ قندی،بین : دفتر مرکزی

61پالک -سیبویه و عربعلی

علی )تهران، شهرک صنعتی پایتخت : کارخانه

، بلوار آبنوس، نیلوفر دهم، قطعه سوم (آباد

شمالی،

02122904821

-2
0212290326009125241564

info@ysa-

co.com

www.ysa-

co.com
1398/01/18

822
asia slag 

wool
10260195606411174336694

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 4عایق لوله ای پشم سنگ سایز : نام محصول 

in 80 ضخامت mm بسته شرینک پشم 

سرباره آسیا

, Insulator, tubular: نام التین 

rockwool, size 4 in ,

thickness  80 mm, shrink pack ,

PASHM SARBAREH ASIA

 inch 4عایق لوله ای سایز : شرح محصول 

mm 80ضخامت 

: -شرح کارشناس 

----------

 4عایق لوله ای پشم سنگ سایز : نام محصول 

in 30 ضخامت mm بسته شرینک پشم 

سرباره آسیا

, Insulator, tubular: نام التین 

rockwool, size 4 in ,

thickness  30 mm, shrink pack ,

PASHM SARBAREH ASIA

 inch 4عایق لوله ای سایز : شرح محصول 

mm 30ضخامت 

: -شرح کارشناس 

----------

عایق لوله ای پشم سنگ سایز : نام محصول 

3\4 in 90 ضخامت mm بسته شرینک پشم 

سرباره آسیا

ویالشهر-نجف آباد: نشانی دفتر مرکزی  | -

فرعی-102خیابان -شهرک صنعتی منتظریه  

نجف آباد: نشانی کارخانه  | 075نهم کد -

خیابان-شهرک صنعتی منتظریه-ویالشهر  

102- کد پستی | 075فرعی نهم کد  : 

8513114571

|   031-

42290175-8 

031: فکس  | -

42290077

031-

42290077
09131338638

esmailiyan

@gmail.com

www.asiar

ockwool.c

o

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

823
Khosro 

Parviz
10860233233411168715586

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 150استرینر کوپر نیکل کالس : نام محصول 

 کاربرد in 3 سایز BASKET-TYPEمدل 

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع عرضه 

کننده خسرو پرویز مرودشت

 Strainer, copper nickel: نام التین 

150 class , model BASKET-TYPE ,

size 3 in, usage gas  and oil 

and petrochemical 

industries , distributor 

KHOSRO PARVIZ MARVDASHT  CO.

استرینر ها به عنوان یکی از : شرح محصول 

مهمترین قطعات تحت فشار در خطوط لوله به 

منظور محافظت از تجهیزاتی مانند پمپ، 

به منظور جداسازی ذرات و ... کمپرسور، توربین و

.ناخالصی ها از سیال جاری به کار می روند

: -شرح کارشناس 

----------

استرینر استنلس استیل کالس : نام محصول 

 in 12 سایز BASKET-TYPE مدل 600

کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع 

عرضه کننده خسرو پرویز مرودشت

 Strainer, stainless steel: نام التین 

600 class , model BASKET-TYPE ,

size 12 in, usage gas  and oil 

and petrochemical 

  جاده تخت20کیلومتر : نشانی کارخانه  |

 | جمشید روبروی شهرک صنعتی آب باریک

7341792000: کد پستی 

|   

07132627757

 |   

07132627758

 |   

07132627756

 : فکس | 

07132627757

 : فکس | 

07132627758

 : فکس | 

07132627756

0713262775609174500070

info@khpir

.com   

yz@khpir.c

om

www.khp.c

ompany
1398/01/18

824
kondor sanat 

partian ind
10380493759411354967516

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو کنترل الکترو هیدرولیکی : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی KSP-EHWHCP87مدل 

مرجع عرضه کننده گروه صنعتی کندر صنعت 

پارتیان

 Control panel, electro: نام التین 

hydraulic, model KSP-

EHWHCP87, UNKNOWN BRAND ,

distributor KONDOR  SANAT 

PARTIAN INDUSTRIAL  GROUP  CO.

تابلو کنترل هیدرولیکی سرچاهی : شرح محصول 

جهت  تامین ایمنی و حفاظت تاسیسات میدان 

نفت و گازی از آتش سوزی چاه و حوادث 

اضطراری، تشکیل شده از واحد قدرت 

برای باز کردن و بستن شیرهای )هیدرولیکی 

، تیوبینگ، اتصاالت، (2SV و 3SVایمنی 

قطعات ابزار دقیق و قطعات کنترلی برقی

: -شرح کارشناس 

----------

پمپ تزریق مواد شیمیایی صنایع : نام محصول 

 مدل kw 5نفت و گاز و پتروشیمی توان 

PWS مرجع سازنده گروه صنعتی کندر صنعت 

پارتیان مرجع عرضه کننده گروه صنعتی کندر 

صنعت پارتیان

 Pump, chemical: نام التین 

materials  injection of oil 

09

jahanbakhs

h@ksp-

ig.com

1398/01/18
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

825
SAMANEH SAZE  

FARABIN
10102089610411111616575

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 طبقه با روکش 3کمد کتابخانه : نام محصول 

 مرجع BSM451 مدل MDFمالمین جنس 

عرضه کننده سامانه ساز فرابین

 Bookcase, 3 tier with: نام التین 

melamine coating, material 

MDF , model BSM451 ,

distributor Samaneh Saz 

Farabin Co.

 طبقه3کمد کتابخانه : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 58x50x65فایل سه کشو ابعاد : نام محصول 

cm MDF با روکش مالمینه مدل FL102M 

مرجع عرضه کننده سامانه ساز فرابین

 Filing cabinet, three: نام التین 

drawer 58x50x65 cm 

dimensions , MDF  with 

melamine cover, model FL102M ,

distributor Samaneh Saz 

Farabin Co.

فایل سه کشو: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

میز پذیرایی چهارگوش ابعاد سطح : نام محصول 

100x50 cm 46 ارتفاع cm مدل CTM951 

22887130408871325809121472509تهران خیابان وزرا کوچه هشتم پالک 
info@fazag

ooya.com

www.fazag

ooya.com
1398/01/18

826
PetroKavirAs

ia
10103939755411355384375

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

افزودنی حالل تمیز کننده چاه : نام محصول 

های نفت و گاز قبل از عملیات سیمانکاری 

 PK-SOLV180 نام تجارتی kg 200بشکه 

مرجع عرضه کننده پترو کویر آسیا

, Additive, solvent: نام التین 

drum, 200 kg, brand PK-SOLV180 ,

distributor PETRO KAVIR 

ASIA

افزودنی حالل تمیز کننده چاه : شرح محصول 

های نفت و گاز قبل از عملیات سیمانکاری با نام 

PK-SOLV 180تجارتی 

: -شرح کارشناس 

----------

افزودنی شستشودهنده گل های : نام محصول 

پایه آبی قبل از سیمانکاری چاه های نفت و گاز 

 PK-SURF170 نام تجارتی kg 200بشکه 

مرجع عرضه کننده پترو کویر آسیا

, Additive, surfactant: نام التین 

drum, 200 kg, brand PK-SURF170 ,

distributor PETRO KAVIR 

ASIA

افزودنی شستشودهنده گل های : شرح محصول 

پایه آبی قبل از سیمانکاری چاه های نفت و گاز 

PK-SURF 170با نام تجارتی 

: -شرح کارشناس 

89
 واحد 4 طبقه 138بلوار میرداماد پالک -تهران

24

021-

26424604|2

6424891

021-

22245551
09122464066

petrokavir

asia@yahoo

.com

www.petro

kavirasi

a.com

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

827
Ati Andishan 

Basir
10320296829411371637489

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Proportional: شرح محصول 

Control Mechanism/ مکانیزم کنترل

فشار تناسبی

این محصول یک مکانیزم کنترل فشار با قابلیت 

 psi 150 تا 0تنظیم  در فشار های مختلف از 

فن آوری اصلی آن بیلوز به کار رفته در آن . است

است که به کمک فنر های دقیق طراحی و 

ساخته شده با کمک سایر اجزای مکانیزم این 

امکان را به کاربر می دهد که فشار  خطوط را در 

.حالت های مختلف تنظیم کند 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Solenoid/ شیر برقی : شرح محصول 

Valve

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Assymbly of/ ایزوالتور : شرح محصول 

F iber Insulation

شهرک صنعتی دولت آباد- اصفهان: نشانی  | - 

کد پستی | 14پالک  - (58)خیابان مهدیه   : 

8341666477

031950270200319502902009125175720

atiandisha

n.co@gmail.

com

1398/01/18

828
J avaher 

Ghete Shargh
14005168113411491683648

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

. STUD BOLT DIM: شرح محصول 

ACC . TO ANSI B16.5  & MAT . ACC .

TO ASTM A193 GR .B7 

2 HEAVY  HEX  NUT  . WASHER  FACED 

NUTS  DIM. ACC . TO ANSI B18.2.2 & 

MAT . ACC . TO ASTM A194 GR .2H.

THREAD UNC  ACC . TO BS  1580 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

. STUD BOLT DIM: شرح محصول 

ACC . TO ANSI B16.5  & MAT . ACC .

TO ASTM A193 GR .B7 

2 HEAVY  HEX  NUT  . WASHER  FACED 

NUTS  DIM. ACC . TO ANSI B18.2.2 & 

MAT . ACC . TO ASTM A194 GR .2H.

THREAD UNC  ACC . TO BS  1580 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

  بزرگراه آسیایی25کیلو متر : نشانی کارخانه  |

 شهرک صنعتی ماشین افزار و فناوریهتی برتر -

قطعه ششم سمت - 7صنعت - بلوار صنعت  -  

9355133709: کد پستی  |چپ 

|   

05132400705

 : فکس | 

05132400041

05132400041

09151118664

 مدیریت عامل

- 

09153129921

مدیر فروش 

javaher.jg

sco@gmail.

com

www.jgs-

co.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

829

Ronass  

Chemical 

Producing Co

10100651770
4113-1486-

1384

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ پلی اورتان چند منظوره : نام محصول 

 نام kg 20 حلب RTB-848صنعتی کد رنگ 

تجارتی روناس مرجع عرضه کننده تولیدی و 

شیمیایی روناس

 Multi purpose: نام التین 

polyurethane Paint ,

industrial, color code RTB-

848 ,tin, 20 kg, brand RONASS ,

distributor Ronass 

Chemical Producing Co.Inc

رنگ پلی اورتان چند منظوره : شرح محصول 

 نام kg 20 حلب RTB-848صنعتی کد رنگ 

تجارتی روناس مرجع عرضه کننده تولیدی و 

شیمیایی روناس

: -شرح کارشناس 

----------

 500رنگ خودرویی کد رنگ : نام محصول 

 نام تجارتی روناس مرجع عرضه kg 20حلب 

کننده تولیدی و شیمیایی روناس

, Paint, automobile: نام التین 

color code 500, tin, 20 kg ,

brand RONASS , distributor 

Ronass  Chemical Producing 

Co.Inc

 500رنگ خودرویی کد رنگ : شرح محصول 

95شماره-خیابان قائم مقام فراهانی-تهران
021-

88841081-3

021-

88305965

09129780332

-

09125838782

info@ronas

s .com

www.ronas

s .com
1398/01/18

830

Hot Dip 

Galvanizing 

zendehrood 

co

10980176875411173653684

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تسمه مضرس در نیم تسمه ساده: نام محصول 

: -نام التین 

صفحات مشبک )گریتینگ: شرح محصول 

(فوالدی زیرپایی

: -شرح کارشناس 

----------

خدمات گالوانیزه گرم: نام محصول 

: -نام التین 

خدمات گالوانیزاسیون گرم بر : شرح محصول 

روی انواع قطعات صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

گریتینگ به روش الکتروفورج تا : نام محصول 

1.20عرض

: -نام التین 

صفحات مشبک )گریتینگ: شرح محصول 

در سایزهای مختلف (فوالدی زیرپایی

: -شرح کارشناس 

----------

تسمه ساده در چهارپهلو تابیده: نام محصول 

: -نام التین 

صفحات مشبک )گریتینگ: شرح محصول 

(فوالدی زیرپایی

: -شرح کارشناس 

----------

 3اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه فاز 

4 پالک 6خیابان 
0315237332309121944654

factory@ze

ndehroodCo

.com

www.zende

hroodco.c

om

1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

831

ABYSMAL  

ENERGY  

STRUCTURE

10103715044
4113-4734-

5774

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع کو پلینگ و اتصاالت آتش : شرح محصول 

BSنشانی از قبیل اتصاالت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 4مانیتورهای اب و فوم با سایز : شرح محصول 

اینچ به همراه نازل

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 از Landing Valveانواع : شرح محصول 

 3 اینچ و 2.5سایز  - Gate و Globeقبیل 

اینچ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

با قابلیت نصب - مانیتور تریلر : شرح محصول 

قابلیت نصب اتصال - مخزن فوم آتش نشانی 

مانیتور آب و فوم

: -شرح کارشناس 

96
021-

88516569
0218851852409126127038

i.ershadif

ar@aes-

co.ir

www.aes-

co.ir
1397/11/30

832
Arad tajhiz 

paydar oxin
14007430108411575917679

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده کلیه قطعات صنعتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

43

شهرک صنعتی شماره - اهواز: آدرس کارخانه

15پالک - 6فاز - 4

- ( متری24)خیابان آزادگان- اهواز: آدرس دفتر

مرکز رشد واحدهای -نبش خیابان آهنگری

4واحد - فناور نفت و گاز

061322772390613222708409167816238
Aradtpo@gm

ail.com

www.Aradt

po.com
1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

833
Tajhiz 

Kalaye Sanat
10103788530411119978139

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

-PARTS FOR "COPES: شرح محصول 

VULCAN" SOOT  BLOWER  MODEL  T-

30

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-FLAT GASKET,NON: شرح محصول 

ASBESTOS

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

, FLAT CUT GASKET: شرح محصول 

GRAPHITED

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BRAIDED MOLDED: شرح محصول 

RING  PACKING , PURE  PTFE

: -شرح کارشناس 

----------

13,33

  جاده18کیلومتر - تهران: نشانی انبار  |

خیابان زندیه- خیابان گلزار- مخصوص کرج - 

تهران: نشانی دفتر مرکزی  | 24پالک  - 

خیابان-  جاده مخصوص کرج18کیلومتر   

نشانی |  22پالک - خیابان زندیه- گلزار  

  جاده مخصوص18کیلومتر - تهران: کارخانه 

26پالک - خیابان زندیه- خیابان گلزار- کرج  

1398166611: کد پستی  |

 : فکس |

02144992140
0214499214009122435633

commerce@k

alasanat.c

om

WWW.KALAS

ANAT .COM
1397/11/30

834
zarin fam 

ati pars
10101911456411373736767

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

:مشخصات  محصول : شرح محصول 

این محصول به عنوان یک  رنگ تک جزیی و 

بر پایه رزین آکریلیک وبا استفاده از انواع 

پیگمنت های مختلف و افزودنی های خاص 

.دیگر در فام های متنوع تولید و عرضه میگردد

مقاومت خوب در برابر شرایط آب و هوایی، 

رطوبت،مقاومت نوری،چسبندگی عالی برروی 

سطوح فلزی و بتونی، خشک شدن سریع 

،مقاومت نسبت به خراش، سهولت اجرا و انعطاف 

پذیری از جمله خصوصیات این محصول می 

.باشند

:موارد استفاده 

از این پوشش به عنوان رنگ رویه مناسب جهت 

سطوح خارجی سازه های فلزی و بتونی که در 

مجاورت نور خورشید و رطوبت قرار دارند،در 

سیستم های ضد خوردگی اپوکسی و آکریلیک 

در محیط های صنعتی و شیمیایی با خورندگی 

کم تا متوسط، محیط بیرونی جهت محافظت از 

سطوح گالوانیزه به همراه واش پرایمر و همچنین 

به عنوان یک پوشش مناسب جهت قطعات 

.خودرو استفاده نمود 

: -شرح کارشناس 

89

خیابان -باالتر از سیدخندان - شریعتی -تهران

 (کرمی ابرده )14کوچه -خواجه عبداهلل انصاری

4طبقه -11واحد-24پالک 

6 -

02122870265

02122870265

-6
09121000256

zarrinfam.

atipars@gm

ail.com

www.zarri

nfaam.com
1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

835

Heavy Duty 

Pumps  and 

Water 

Turbine MFG  

Company

10101337486411165954371

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کوپلینگ: نام محصول 

: -نام التین 

شرکت پتکو تولیدکننده انواع : شرح محصول 

.کوپلینگ های انعطاف پذیر می باشد

پمپ های آتش نشانی ثابت با : شرح کارشناس 

درایور دیزلی به شرط تجهیز به هیدرولیک 

استارتر مورد تایید است

----------

- پمپ آتش نشانی : نام محصول 

VENUS /HGT

 - Fire fighting pump: نام التین 

VENUS /HGT

: شرح محصول 

-According to latest 

edition of NFPA20 standard 

-Horizontal centrifugal ,

S ingle stage, Double 

suction, Axially split

Performance range :

Capacity: 90 – 10000 m3/h

Head: up to 200 m

پمپ های آتش نشانی ثابت با : شرح کارشناس 

درایور دیزلی به شرط تجهیز به هیدرولیک 

30

خ پاسداران- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  - 

باالتر از میدان فرخی- خ نگارستان هشتم   

2پالک - کوچه شهید کاظمی مقدم - یزدی   

شهرک صنعتی- تبریز : نشانی کارخانه  |  

خیابان صنعت- قراملک 

 تلفن دفتر |

  : مرکزی

26701548 

021 - 

02126701578

 - 

02126701598

 تلفن | 

 : کارخانه

04132899305

 -

04132899304

 فکس | 

:0212284068

1

0212284068109121013818
info@pumpt

urbine.ir

www.pumpt

urbine.ir
1397/11/30

شرکت دانش 

بنیان

836

chemical 

chain 

industries  

co

10101435233411145933845

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کاربرد % 98سولفوریک اسید غلیظ : نام محصول 

 SULPHORICعمومی تانکر نام تجارتی 

ACID مرجع عرضه کننده شرکت صنایع 

زنجیره شیمی

, Sulfuric acid, thick, 98%: نام التین 

usage general, tanker, brand 

SULPHORIC  ACID, distributor 

CHEMICAL  CHAIN INDUSTRIE S 

Co.

مایع شفاف و بی رنگ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

نبش -خیابان الوند -میدان آرژانتین -تهران 

 طبقه اول42پالک -29خیابان 
0218879919909124069778

info@golga

h.com
1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

837
Mehrtash 

Sepahan
10260370696411334116781

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماده کنترل کننده خوردگی : شرح محصول 

CORROGUARD-6050 برای خوردگی 

انواع فوالد،مس و آلیاژهای آن در سیستم های 

خنک کننده مدار بسته ای که در آنها از آب نرم 

یا آب مقطر به عنوان محیط انتقال حرارت 

این محصول با بهره گیری از . استفاده شده است

چهار مکانیسم،انواع خوردگی را در این نوع 

از . سیستم ها با قدرت باال ممانعت می نماید

ویژگی ها ممانعت از خوردگی فوالد و آهن،ایجاد 

خاصیت بافری در آب،غیر فعال نمودن سطح 

مس و آلیاژهای آن 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 یک CEMGRAIDمحصول : شرح محصول 

کمک سایش با عملکرد باال می باشد که جهت 

افزایش ظرفیت آسیاب های سیمان غلطکی و 

گلوله ای برای تولید انواع مختلف سیمان فرموله 

از ویژگی های افزایش .و طراحی شده است

راندمان ظریفیت،کاهش مصرف انرژی،بهبود 

توزیع دانه بندی،کنترل زمان گیرش،افزایش 

استحکام،کاهش قیمت تمام شده سیمان

89,87
شهرک صنعتی سه راهی - مبارکه- اصفهان

انتهای خیابان دوم- فاز اول- مبارکه
031365018230313650206409132009005

info@mehrt

ashco.com

Info@meh

rtashco.c

om

1397/11/30

838

NovinYatagha

n Nirooye 

Shahriar

10320745700411413974588

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

یاتاقان لغزشی شعاعی بابیتی : نام محصول 

تراست بای متال و تری متال جنرال جنس 

 20 قطر داخلی mm 120فوالدی قطر خارجی 

mm 100 ارتفاع mm فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده نوین یاتاقان نیروی شهریار

, Radial plain bearing: نام التین 

general Trust by metal and 

Tri-metal Babbitt, material 

steel, external diameter 120 

mm, inner diameter 20 mm ,

height 100 mm, UNKNOWN BRAND ,

distributor NOVIN YATAGHAN 

NIROOYEH SHAHRIAR  CO.

یاتاقان لغزشی شعاعی بابیتی : شرح محصول 

تراست بای متال و تری متال جنرال جنس 

 20 قطر داخلی mm 120فوالدی قطر خارجی 

mm 100 ارتفاع mm

: -شرح کارشناس 

----------

یاتاقان لغزشی شعاعی بابیتی : نام محصول 

 100ژورنال جنرال جنس فوالدی قطر خارجی 

mm 50 قطر داخلی mm 70 ارتفاع mm 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده نوین یاتاقان 

نیروی شهریار

, Radial plain bearing: نام التین 

20,16
شهرک صنعتی - جاده شهریار4کیلومتر-تهران

16پالک-بلوار میالد جنوبی-گلگون

021-

65612426       

  021-

65612427

0216561124409122189895

NOVIN.BEAR

ING@YAHOO.

COM

WWW.nysh.

ir
1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

839
PETRO KERAT  

PARS
14004409581411469957777

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد کف خالص استخراج نفت و : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 200گاز نوع بسته بندی بشکه 

کننده پترو کرات پارس

 Anti foam, pure, oil and: نام التین 

gas  extraction, packing type 

drum, 200 kg, distributor 

petro kerat pars

 Anti Foam: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

روان کننده مایع استخراج نفت و : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 200گاز نوع بسته بندی بشکه 

کننده پترو کرات پارس

 Lubricant, liquid, oil: نام التین 

and gas  extraction, packing 

type drum, 200 kg, distributor 

petro kerat pars

Lubricant: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

امولسیفایر خالص استخراج نفت و : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 200گاز نوع بسته بندی بشکه 

کننده پترو کرات پارس

 Emulsifier, pure, oil: نام التین 

and gas  extraction, packing 

سردار جنگل- تهران : نشانی محل کار  |  - 

نشانی | 4 واحد 5پالک - تقاطع پنج تن   

خ - 2شهرک صنعتی شماره - اهواز : کارخانه   

کارخانه پترو کرات پارس - 5تالش 

|   

02186035975

- 

02186035994

-

02186035988

 : فکس |

02188946629

0218894662909122780848

abdizadeh_

m@yahoo.co

m

1397/11/30

840
COAL  TAR  

REFINING  CO
10260328063411318689983

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عایق نوار پوششی خارجی قطرانی : نام محصول 

 بسته رولی مرجع in 18طول متری عرض 

عرضه کننده پاالیش قطران ذغال سنگ

 Insulator, external: نام التین 

coating tape, pitch, length 

metric, width 18 in, roll 

pack, distributor PALAIE SH 

GHATRAN ZOGHAL  SANG

نوار پوشش خارجی از الیاف : شرح محصول 

بافته نشده فایبرگالس که با استفاده از ترکیبات 

ویژه قطرانی اشباع گردیده است به همراه پرایمر 

سینتتیک، انامل و نوارهای داخلی به عنوان 

آخرین الیه جهت تقویت و محافظت از پوشش 

خارجی لوله به کار برده می شود

: -شرح کارشناس 

----------

عایق نوار پوششی خارجی قطرانی : نام محصول 

 بسته رولی مرجع in 9طول متری عرض 

عرضه کننده پاالیش قطران ذغال سنگ

 Insulator, external: نام التین 

coating tape, pitch, length 

metric, width 9 in, roll pack ,

distributor PALAIE SH 

GHATRAN ZOGHAL  SANG

نوار پوشش خارجی از الیاف : شرح محصول 

89
اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان محتشم 

106کاشانی، جنب بیمه ایران، ساختمان 
031362843410313627116009131004549

marketing@

ctr-co.com

www.ctr-

co.com
1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

841Oxin Pump14007096830411561546169

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تلمبه چند فازی دو پیچی سطح : شرح محصول 

االرضی

multiphase pumps: شرح کارشناس 

----------

34
 140اهواز، زیتون کارمندی، خ فروغ، پالک 

5واحد 
0916111409109161114091

info@iziga

spump.de
1397/11/30

842
Raymand Geo 

Processing
10320337337411384677476

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 نقشه GNSSگیرنده موبایل : نام محصول 

 مدل GIS با کاربری RTKبرداری 

RayPad-GG2 مرجع سازنده مکان پرداز 

رایمند مرجع عرضه کننده مکان پرداز رایمند

 Reciever, Mobile GIS: نام التین 

RTK  Receiver, model RayPad-

GG2, producer RAYMAND 

GEOPROCESS ING , distributor 

RAYMAND GEOPROCESS ING

 به عنوان  RayPadگیرنده : شرح محصول 

  با قابلیت GNSS یا GPSیک گیرنده

Mobile-GIS با هدف تسهیل فرآیند جمع 

آوری اطالعات مکانی دقیق برای ارگان ها و 

سازمان ها و به منظور تهیه و بروزرسانی سیستم 

های اطالعات مکانی که در اصطالح به آن 

GISاین .  اطالق می شود طراحی شده است

گیرنده با استفاده از سیستم عامل اندروید و نرم 

افزار بسیار ساده و کاربرپسند و درعین حال در 

نوع خود بسیار حرفه ای به کاربران غیر نقشه 

بردار سازمانها و ارگان های مختلف این امکان را 

می دهد که بتوانند به سادگی اطالعات مکانی و 

توصیفی مورد نیاز سازمان یا ارگان خود را تهیه 

 GPSپشتیبانی از سیستم های . نمایند

,GLONASS و قابلیت دریافت تصحیحات 

DGPS , RTK از ایستگاه های مرجع 

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرقی، 

10، واحد 42پالک 
440581100214405811009122536827

admin@raym

and.net

www.rayma

nd.net
1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

843
Asia 

Composite
10102477277411145693871

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

میله کامپوزیت تقویت شده : نام محصول 

FRP /GRP

: -نام التین 

میله کامپوزیت تقویت شده با : شرح محصول 

 متر 6 میلی متر و طول 30الیاف شیشه قطر 

FRP /GRP

: -شرح کارشناس 

----------

سینی کابل کامپوزیتی : نام محصول 

GRP /FRP

: -نام التین 

سینی کابل کامپوزیتی  سایز : شرح محصول 

GRP/FRP میلی متر 150×50

: -شرح کارشناس 

----------

نردبان کابل کامپوزیتی : نام محصول 

GRP /FRP

: -نام التین 

نردبان کابل کامپوزیتی سایز : شرح محصول 

GRP/FRP میلی متر 600×100

: -شرح کارشناس 

----------

نردبان کابل کامپوزیتی : نام محصول 

GRP /FRP

: -نام التین 

خیابان ولیعصر- تهران: نشانی دفتر مرکزی  | -

6پالک -کوچه نادر- باالتر از شهید بهشتی -

کاشان: نشانی کارخانه  | 11و 10واحد - 

5خیابان شکوفه -شهرک صنعتی امیر کبیر - 

1511643934: کد پستی  |کامپوزیت آسیا  

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

0218810659

 تلفن | 0-92

 : کارخانه

0361-

2553399 | 

 : فکس

02188384775

0218838477509121432268

info@asiac

omposite.c

om

www.asiac

omposite.

com

1397/12/25

844

payvaran 

parsian 

engineering 

and 

development 

of equipment

10320455140411384365987

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

این محصول در صنایع : شرح محصول 

 (SRP)باالدستی تحت عنوان پمپ میله مکشی 

شناخته می شود در چاه های نفتی بکار گرفته 

.می شود

SRP PUMP: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اکسترکتور یا جدا کننده گل : شرح محصول 

حفاری به همراه جداساز سانتریفیوژ مجموعه ای 

را تشکیل می دهند که  در صنایع باالدستی و در 

فرآیند حفاری و مدیریت پسماند حفاری مورد 

استفاده قرار می گیرد

تایید: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان کامل کمپرسور : شرح محصول 

سانتریفیوژ گاز

تایید: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

01,1,58,60,24

خیابان - خیابان مالصدرا- میدان ونک- تهران

پالک - خیابان گرمسار شرقی - شیراز جنوبی

19

886269478860740909123220323

misaghian3

003@gmail.c

om

1397/11/30
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

845
Pol Iranian 

Baspar
10260620859411388839178

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کلیه اورینگ ها و گسکت ها و : شرح محصول 

دیافراگم و ضربه گیر های الستیکی و پالستیکی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

در کلیه محصوالت انتقال دهنده : شرح محصول 

قدرت شامل گیربکس های کاهنده یا افزاینده 

-،پولی ها ،قطعات الستیکی و ترکیبی الستیک 

فلز و قطعات پپالستیکی و پلی یورتان در این 

مجموعه ها  مصرف می شوند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کلیه قطعات الستیکی مربوط به : شرح محصول 

قسمت حفاری مابین دریچه و مته اصلی و 

قسمت های آبند دیگر بایستی از جنس های با 

مقاومت فیزیکی و مکانیکی باال قابل کار در 

فشار های باال ، بخار و دمای باال باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

- خیابان یکم - شهرک صنعتی جی -اصفهان

81594-84456 کدپستی    80پالک 

03135723505

-06-

35721988

0218978622609131176156

poliran_ba

spar@yahoo

.com

www.polir

anbaspar.

besi.co

1397/11/30

846
Nikan Tablo 

Fara Sanat
10320127665411374489995

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ATS- CHANIG OVER: شرح محصول 

تابلو های برق اضطراری

تابلو توزیع برق  با ولتاژ ضعیف : شرح کارشناس 

LV

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو )تابلو های برق میز فرمان : شرح محصول 

(برق پیانویی

تابلو کمپکت با ولتاژ ضعیف : شرح کارشناس 

LV

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو های برق اصالح ضریب :  شرح محصول 

(CBبانک خازنی )قدرت 

تابلو اصالح ضریب با ولتاژ : شرح کارشناس 

LVضعیف 

----------

67
خیابان هشتم -خیابان سرداران-ماهدشت-البرز

41پالک -جنوبی
026373049460263731076109213682537

nikantablo

@yahoo.com

www.nikan

tablo.com
1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

847

Bokhar 

Gostar 

Khavar

10101653214411119469977

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید دیگ های روغن داغ از : شرح محصول 

 کیلوکالری در ساعت به باال300.000ظرفیت 

: -شرح کارشناس 

----------

 مرجع STB 0.3دیگ بخار مدل : نام محصول 

عرضه کننده بخار گستر خاور

 Boiler, steam, model: نام التین 

STB  0.3, distributor BOKHAR 

GOSTAR  KHAVAR  Co.

 کیلو ایستاده از 300دیگ بخار : شرح محصول 

 بار 6فشار کاری 

: -شرح کارشناس 

----------

 STB 10دیگ بخار صنعتی مدل : نام محصول 

مرجع عرضه کننده بخار گستر خاور

 Boiler, industrial: نام التین 

steam, model STB  10 ,

distributor BOKHAR  GOSTAR 

KHAVAR  Co.

 تن در ساعت سه 10دیگ بخار : شرح محصول 

 بار 30 تا 10 از فشار کاری Wet backپاس 

: -شرح کارشناس 

----------

61,13,43
خیابان طالقانی بین نجات الهی و - تهران 

11 واحد 4 طبقه 304قرنی پالک 

88802539-

40
0218880602409121173763

info@bgkh.

ir

www.bgk-

group.com
1399/04/21

848
Samandehan 

Noandish
10102039995411114498893

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Rigid)نگهدارنده صلب : شرح محصول 

Strut)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Sliding)صفحه لغزان : شرح محصول 

Plate)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

(پایپ کلمپ)بست لوله : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Cold)عایق سرد پلی اورتان : شرح محصول 

Shoe)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

76

بلوار -شهرک صنعتی پرند-اتوبان ساوه-تهران

-خیابان گلزار-بعد از میدان فناوری-صنعت

8پالک -کوچه گل اذین

021-

56418940

021-

56418940 

101داخلی 

09121990928

Samandehan

co@yahoo.c

om

www.Saman

support.c

om

1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

849
ghatesazanom

idvar
10102286020411357869733

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 125x8رابط فوالد پلی اتیلن سایز : نام محصول 

inمرجع عرضه کننده قطعه سازان امیدوار 

 Link, steel: نام التین 

polyethylene, size 125x8 in ,

distributor GHETE  SAZAN 

OMIDVAR

رابط فوالد پلی اتیلن لوله ای : شرح محصول 

است که از جنس پلی اتیلن ساخته شده است و 

همین مواد پلی اتیلن است که به لوله خواصی 

می بخشد که باعث مزیتها و این مزایا باعث 

.محبوبیت لوله های پلی اتیلن شده است

لوله های پلی اتیلن دارای مزایای بسیاری 

کیفیت باال، قابل اطمینان بودن لوله و , می باشند

اتصاالت پلی اتیلن، سهولت بارگیری و حمل و 

نقل لوله و اتصاالت پلی اتیلن به دلیل وزن 

نسبتا پایین آنان، نصب سریع و آسان، انواع پلی 

اتیلن را به بهترین انتخاب در پروژه های 

همچنین لوله پلی . گوناگون تبدیل کرده است

اتیلن دارای شعاع خمش مناسب می باشد و در 

دمای بسیار پایین دارای مقاومت بسیار خوبی در 

این شرکت قادر به . مقابل ضربه و فشار دارد

تولید میباشد و چنانچه آن سازمان محترم هر 

گونه سفارش را ارسال نماید این شرکت قادر به 

تولید میباشد 

: -شرح کارشناس 

76,75

جاده قدیم - شهرستان نظرآباد- استان البرز

 100- بعد از سه راهی نظرآباد - کرج قزوین 

777پالک - متر مانده به پل سیمان آبیک 

026453829200264538282009121623026

ghatesazan

omidvar@ya

hoo.com

1399/04/21

850
kara sazeh 

kimia
10780084578411314338953

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن ذخیره سازی مواد جنس : نام محصول 

 1000000-20 ظرفیت A516-70فوالد کربنی 

m^3 وزن کیلوگرمی مرجع عرضه کننده 

شرکت کارا سازه کیمیا

 Tank, materials: نام التین 

storing, material A516-70 

carbon steel, capacity 20-

1000000 m 3̂, weight kilogram ,

distributor KARA SAZEH 

KIMIA Co.

مخزن ذخیره سازی مواد جنس : شرح محصول 

 1000000-20 ظرفیت A516-70فوالد کربنی 

m^3 وزن کیلوگرمی مرجع عرضه کننده 

شرکت کارا سازه کیمیا

: -شرح کارشناس 

----------

مخزن ذخیره سازی مواد جنس : نام محصول 

 1000000-20 ظرفیت A516-60فوالد کربنی 

m^3 وزن کیلوگرمی مرجع عرضه کننده 

شرکت کارا سازه کیمیا

 Tank, materials: نام التین 

storing, material A516-60 

carbon steel, capacity 20-

1000000 m 3̂, weight kilogram ,

distributor KARA SAZEH 

086341312210863413122009126433453 جاده تهران6کیلومتر -اراک41,43
info@karak

imia.com

www.karak

imia.com
1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

851
part sazi 

mashad
10380198131411333386945

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و تولید آنکربولت و : شرح محصول 

یوبولت طبق نقشه مشتری 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پیچ و مهره و واشر از سایز : شرح محصول 

M12 الی M72 صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی  

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید استاد بولت و نات از سایز : شرح محصول 

 M12 اینچ و تولید پیچ و مهره از سایز 4  تا 1/2

  صنعت نفت ، گاز پتروشیمی ،  طبق M72الی 

استاندارد و نقشه مشتری 

: -شرح کارشناس 

----------

76
 اتوبان 15مشهد ، کیلومتر : نشانی کرخانه 

کالت ، رو به روی شهرک صنعتی مشهد

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

88370082 | 

 : تلفن کارخانه

051-

32453070 | 

051: فکس  -

32453326 | 

021: فکس  -

88370221

0513245332609355020246
md_hkazemi

@yahoo.com

www.psmsi

te.com
1399/04/21

852

Towsee 

Shabakehaye 

Fooladi Asia

10102739115411173914719

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کد شناسه ST37شبکه فوالدی : نام محصول 

 40x100 اندازه چشمه TG-SB مدل 40100

mm پالت تنی نام تجارتی TASHFA 

GRATING مرجع سازنده توسعه شبکه های 

فوالدی آسیا مرجع عرضه کننده توسعه شبکه 

های فوالدی آسیا

 Steel grating, ST37, ID: نام التین 

code 40100, model TG-SB , hole 

size 40x100 mm, pallet, Ton ,

brand TASHFA GRATING ,

producer TASHFA GRATING ,

distributor TASHFA GRATING

شرکت توسعه شبکه های : شرح محصول 

تولیدکننده انواع گریتینگ از  (تشفا)فوالدی آسیا

جمله تولید گریتینگ به روش الکتروفورج و 

بوسیله خطوط تولید تمام اتوماتیک مطابق 

 1*6 ، بصورت پنل BS4592استاندارد

پوشش کف و .پلتفورم.دریچه.کف پله.پله.متر

میباشد که در صورت ..... پل و .راهرو.روی کانال

نیاز مشتری این قطعات بصورت گرم مطابق 

 90 با حداقل ضخامت BS729استاندارد 

گریتیتگ تولید شده . میکرون گالوانیزه میگردند

به روش الکتروفورج نسبت به گریتینگ تولید 

% 30در حدود (co2)شده در روش جوش دستی

از قدرت باربری بیشتر % 30سبکتر و در حدود 

61,80
- جاده قدیم نطنز - کاشان - استان اصفهان

3الله - شهرک صنعتی امیر کبیر 

021-

26709310

021-

22922874
09124024437

tashfacomp

any@gmail.

com

www.tashf

a.com
1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

853
NEBRAS  PUMPS  

MFG  CO LTD
10103283378411334134179

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و تولید تابلو های کنترل : شرح محصول 

 (LV, MV)و راه انداز الکترو پمپ آتش نشانی

 و گواهی های NFPA20مطابق استاندارد 

FM/UL.

طبق مذاکرات با جناب آقای : شرح کارشناس 

شایسته امین زاده از کمیته فنی بازرگانی مرکزی 

، شرکت فوق بعنوان پکیجر و مونتاژ کننده پمپ 

.های آتش نشانی تایید می گردد 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و تولید تابلو های کنترل : شرح محصول 

و راه انداز جاکی پمپ آتش نشانی مطابق 

.FM/UL و گواهی های NFPA20استاندارد 

طبق مذاکرات با جناب آقای : شرح کارشناس 

شایسته امین زاده از کمیته فنی بازرگانی مرکزی 

، شرکت فوق بعنوان پکیجر و مونتاژ کننده پمپ 

.های آتش نشانی تایید می گردد 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و تولید پکیج الکترو : شرح محصول 

پمپ های آتش نشانی مطابق استاندارد 

67,96,30

- خ نیایش- خ ستارخان : نشانی دفتر مرکزی 

 5پالک - کوچه شهید قدرتی - خ امام منتظر 

1444643673: کد پستی 

شهرک صنعتی - اشتهارد : نشانی کارخانه 

3731بلوک - حسابی غربی - اشتهارد 

02166551417

-

02166525574

0216655634309128303471

sales@nebr

aspumps .co

m

www.nebra

spumps .co

m

1399/04/21

854
jahan sanat 

sedaghat
10103772676411365496777

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 125x6رابط فوالد پلی اتیلن سایز : نام محصول 

inمرجع عرضه کننده نظم علی صابری 

 Link, steel: نام التین 

polyethylene, size 125x6 in ,

distributor NAZMALI SABERI

اتصال فوالدی به پلی اتلین این : شرح محصول 

محصول جهت انشعابات خانگی و صنعتی و در 

قسمت انتهای المک گاز برای تبدیل خط پلی 

اتیلن به خط فوالد استفاده میشود  که این 

شرکت قادر است هرگونه سفارشی از طرف آن 

سازمان محترم را تامین نماید

: -شرح کارشناس 

----------

رابط فوالد پلی اتیلن سایز : نام محصول 

25x3\4 in مرجع عرضه کننده نظم علی 

صابری

 Link, steel: نام التین 

polyethylene, size 25x3\4 in ,

distributor NAZMALI SABERI

اتصال فوالدی به پلی اتلین این : شرح محصول 

محصول جهت انشعابات خانگی و صنعتی و در 

قسمت انتهای المک گاز برای تبدیل خط پلی 

اتیلن به خط فوالد استفاده میشود  که این 

شرکت قادر است هرگونه سفارشی از طرف آن 

سازمان محترم را تامین نماید 

76
کرج هشتگرد شهرک هیو خیابان شهید 

600سرخیل پالک 
026453822200264538371209123671560

s .saberi778

@gmail.com
1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

855
Tajhiz Arg 

Parsian
10103663583411346517348

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فن ها و بلوئر های تاپکو بر :  شرح محصول 

اساس دور نامی موتورهای الکتریکی بوده و در 

صورت درخواست مشتری می توان به وسیله 

یک عدد گیربکس، نسبت به تولید فشارهای 

.باالترو دبی های بیشتر اقدام نمود

 ساخته API673تمام محصوالت با استاندارد 

شده و در کارخانه تاپکو بر اساس استاندارد 

ASME PTC 10تست می گیرند .

شرکت فوق بعنوان مونتاژ : شرح کارشناس 

.ککننده کمپرسور تایید می گردد 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کالس بندی فن ها و بلوئر های : شرح محصول 

تاپکو بر اساس دور نامی موتورهای الکتریکی 

بوده و در صورت درخواست مشتری می توان به 

وسیله یک عدد گیربکس، نسبت به تولید 

.فشارهای باالترو دبی های بیشتر اقدام نمود

 ساخته API673تمام محصوالت با استاندارد 

شده و در کارخانه تاپکو بر اساس استاندارد 

ASME PTC 10تست می گیرند .

شرکت فوق بعنوان مونتاژ : شرح کارشناس 

.ککننده کمپرسور تایید می گردد 

25,22,23,24
-بلوار شقایق میانی-بلوار فردوس غرب-تهران

(ساختمان تاپکو)27پالک -نبش کوچه هجدهم

02144156802

-5
4415680609120914173

ceo@tapcog

lobal.com

www.tapco

global.co

m

1399/04/21

856Payapress10102566341411134894148

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ هیدرولیکی هیدرولیک دستی : نام محصول 

 مرجع سازنده صنعتی پایاپرس HPU-205مدل 

کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده صنعتی 

پایاپرس

, Hydropic pump: نام التین 

manual hydraulic, model HPU-

205 ,producer PAYAPRESS 

INDUSTRIAL , made in Iran ,

distributor PAYAPRESS 

INDUSTRIAL

 بار 700حداکثر فشار کاری : شرح محصول 

پمپ دو سرعته برای تسریع در انجام عملیات

ظرفیت مخزن باال جهت اتصال به مدل های 

نختلفی از محصوالت هیدرولیک

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه پانچ هیدرولیک ورق های : نام محصول 

 مرجع سازنده صنعتی HPM 63Sفلزی مدل 

پایاپرس کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

صنعتی پایاپرس

, Punching machine: نام التین 

metal sheets  hydraulic ,

model HPM 63S , producer 

PAYAPRESS  INDUSTRIAL , made 

in Iran, distributor 

34,62,36,83
-نرسیده به خیابان ملک-خیابان شریعتی-تهران

2طبقه اول واحد-ساختمان باغ صبا-483پالک 
021776240000217750635309358580060

sales05.pay

a@gmail.co

m

www.payap

ress .com
1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

857

Foolad 

Godazan 

Ghaem Tehran

10103595276411418647387

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصاالت فشار قوی فورج : شرح محصول 

Forged F ittings

6000 اینچ کالس 4تا سایز 

Weldolet Sockolet ,

Threadolet, cap ,...

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گلودار، کور، اسلیپون، )انواع فلنج : شرح محصول 

دنده، ساکت، النگ، اورفیس، عینکی، مهاری و 

جهت صنایع نفت، گاز و تاسیسات (...

Weld Neck, Blind, S lip ON ,

Threaded, Socket Weld, Long 

Welding Neck, Orifice ,

Spectacle Blank, Anchor ,...

300 اینچ کالس 32تا سایز 

600 اینچ کالس 24تا سایز 

2500 اینچ کالس 12تا سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

76
تهران، شهرری، بزرگراه ورامین، 

فیروزآباد،خیابان ده خیر، فلنج مشهد

02136680164

-70
0213668017109125993015

fooladgoda

zan@gmail.

com

www.foola

dgodazan.

com

1399/04/21

858
Ganj cham 

arman
10102351939411154148196

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگیره فرار در ضد حریق جنس : نام محصول 

-CA مدل cm 30 سایز ST37فوالدی 

APB-001 نام تجارتی گنج چم آرمان مرجع 

عرضه کننده گنج چم آرمان

 Handle, escape door: نام التین 

anti inflammation, material 

steel ST37, size 30 cm, model 

CA-APB-001, brand GANJ  CHAM 

ARMAN CO., distributor GANJ 

CHAM ARMAN CO.

دستگیره فرار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پنجره ضد انفجار پلی یورتان سایز : نام محصول 

150x200 cm مدل CA-WP-00-01 نام 

تجارتی گنج چم آرمان مرجع عرضه کننده گنج 

چم آرمان

 Window, explosion: نام التین 

proof, polyurethane, size 

150x200 cm, model CA-WP-00-01 ,

brand GANJ  CHAM ARMAN CO. ,

distributor GANJ  CHAM ARMAN 

CO.

پنجره ضد انفجار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

80
شهرقدس انتهای بلوار امامزاده خیابان ستاری 

16پالک 
021460749600214607496609121077356

GANJCO@GMA

IL .COM

WWW.GANJC

O.COM
1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

859

Behrang Yazd 

Industrial 

and Chemical 

Company

10840063132411356565151

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع رنگهای پایه آب شامل : شرح محصول 

آکریلیک، نما، پالستیک

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تینرهای فوری، تینر : شرح محصول 

اپوکسی، تینر پلی یورتان، تینر ترافیکی، تینر 

...نیتروسلولز و 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ ترافیکی دوجزئی ترموست: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ ترافیکی ترموپالست: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

86
جنب - 2فاز - شهرک صنعتی خضرآباد- یزد

ایستگاه گاز

035-

37273031

035-

37273034
09131512367

behrangyaz

dco@gmail.

com

www.behra

ngyazd.ir
1398/01/18

860
raymon sanat 

gas
14003977364411448841545

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر سپراتور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر گاز خشک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر اسکرابر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

شهرک -  جاده فریمان 30کیلومتر - مشهد 

واحد  - 11صنعت - فاز یک - صنعتی کاویان 

9

021882018380218820183909301017900
info@raymo

nsanat.com

www.raymo

nsanat.co

m

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

861

Imen Tiar 

Engineering 

Co

10101991851411115467113

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دیلوج ولو آتش نشانی: نام محصول 

Deluge Valve: نام التین 

شیر - سیستم آب آتش نشانی: شرح محصول 

- دیلوج ولو آتش نشانی/ سیالبی آتش نشانی

ایران- ساخت شرکت مهندسی ایمن تیار

سیستم دیلوج برای استحصال دبی زیادی آب به 

یک منطقه بزرگ در یک دوره زمانی کوتاه در 

.نظر گرفته شده است

سخت افزاری  (Deluge Valve)شیر دیلوج 

نسبتاً کوچک بوده که بدلیل از پیش نصب شدن 

 زمان نصب و راه اندازی را ٬تجهیزات جانبی آن

. به حداقل می رساند

شیر دیلوج قابلیت بازشدن اتوماتیک بصورت 

الکتریکال و پنوماتیک و نیز بازشدن دستی را دارا 

. می باشد

در خصوص پکیج و شیرهای : شرح کارشناس 

 Deluge Valve , Deluge)سیالبی 

Valve Skid)   بصورت مشروط و با تایید

شخص ثالث و با نظارت کارفرماو پیمانکار مورد 

. تایید می باشد

----------

- شیرآتش نشانی ایستاده : نام محصول 

هایدرانت با محفظه خشک

Dry Barrel Hydrant: نام التین 

96

تقاطع بزرگراه- تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

خیابان پروانه پالک- جالل آل احمد و چمران  

شهرک مهندسی- نظرآباد: نشانی کارخانه  | 1  

خیابان فروردین- بلوار کارآفرینان- سپهر - 

کارخانه شهرک صنعتی سپهر

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88631689 | 

 : تلفن کارخانه

4-

02645332460

88009858- 

88007731 - 

88009526  

124داخلی 

09102471621
info@iment

iar.com

www.iment

iar.com
1398/01/18

862Hoorpendar10101932743411119646918

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل فشار به جریان برای : شرح محصول 

 PSI 3-15تبدیل سیگنال پنوماتیک ابزار دقیق 

 mA 4-20به سیگنال الکتریکی ابزار دقیقی 

.میباشد

مبدل فشار به جریان تولید این شرکت دارای 

.بدنه آلومینیومی، قابل نصب بروی ریل میباشد

تعداد زیادی از این محصول به شرکتهای بهره 

برداری نفت و گاز مارون و کارون ارائه شده 

.است

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نشانگر دما  هشت کاناله با : شرح محصول 

ورودی انیورسال برای اندازه گیری و نمایش 

- انواع سنسور دمائی و پارامتر جریانی و ولتازی 

TA1750کنترل پنل توربین رستون 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

این یونیت -  کاناله 8دماسنج : شرح محصول 

صنعتی با ورودیهای انیورسال مجهز به پردازشگر 

60,20,59,65,6

9,22,23,18,67

,68

- پایین تر از بهار شیراز - خیابان دکتر شریعتی 

3واحد - طبقه اول  - 360پالک 

77609951-

77507665-

77508054

7760317909123077875
hoorpendar

@yahoo.com

www.hoorp

endar.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

863
makhzanfoola

drafe
10760182694411199533869

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیگ بخار فایرتیوب: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیگ روغن داغ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سختی گیر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیگ آب گرم: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن تحت فشار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

شهرک صنعتی -محمودآباد-مازندران

شرکت مخزن - خیابان الله- (تشبندان)شهدا

(دابوصنعت  )فوالد رافع 

01144782330

-3

info@daboo

sanat.com

www.daboo

sanat.com
1397/11/30

864
paya energy 

Development
10860851072411195899171

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تابلو های فشار ضعیف از : شرح محصول 

(بانک خازن )جمله جبران ساز توان راکتیو 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت انواع تابلو های : شرح محصول 

چنج آور

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای فشار متوسط کمپکت : شرح محصول 

 کیلوولت33تا سطح ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طرح )تابلو فشار متوسط فیکس : شرح محصول 

 کیلوولت 33تا سطح ولتاژ  (قدیم

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

67

شهرک -  جاده ماهشهر2کیلومتر - اهواز

 . 12 و 11پالک - فازسوم- 4صنعتی شماره 

محل دفتر مرکزی فروش و انبار و : توجه

کارگاه تولید، هر سه درآدرس نامبرده در باال 

.می باشند

061-

32287975-6

061-

32287977

0916-611-

7213

Paya_energ

y_co@yahoo

.com

1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

865

tarhrizan 

projesaz 

azarmihan

10200374016411376916395

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آچار والو بازکن فوالدی مدل : نام محصول 

AM 28-340-25 6-2 سایز in نام تجارتی 

AZARMIHAN مرجع عرضه کننده طرح 

ریزان پروژه ساز آذر میهن

, Valve opener wrench: نام التین 

steel, model AM 28-340-25, size 

2-6 in, brand AZARMIHAN ,

distributor TARH RIZAN 

PROZHE  SAZ AZAR  MIHAN Co.

 Valve Wheel: شرح محصول 

Wrench  3-6 inchآچار ولو    

: -شرح کارشناس 

----------

آچار والو بازکن فوالدی مدل : نام محصول 

AM 20-195-17 2-1 سایز in نام تجارتی 

AZARMIHAN مرجع عرضه کننده طرح 

ریزان پروژه ساز آذر میهن

, Valve opener wrench: نام التین 

steel, model AM 20-195-17, size 

1-2 in, brand AZARMIHAN ,

distributor TARH RIZAN 

PROZHE  SAZ AZAR  MIHAN Co.

 Valve Wheel: شرح محصول 

Wrench  1-2 inchآچار ولو   

: -شرح کارشناس 

تبریز، جاده سردرود، روبروی شرکت موتوژن، 

148شهرک فناوری، خیابان سوم، پالک 

5197913717: کدپستی

041-

34479008

041-

34479007
09144027956

info@azarm

ihan.com

www.azarm

ihan.com
1397/11/30

866

shabih 

sazane 

zigorat

10860827566411195938143

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 X OVER SUBبوش تبدیل : نام محصول 

جنس فوالدی کاربرد حفاری چاههای نفتی 

 نام 7x4 1\2 in سایز PSI 5000فشار 

 مرجع عرضه کننده SSZIGORATتجارتی 

شبیه سازان زیگورات

 Reducer bushing, X: نام التین 

OVER  SUB , material steel ,

usage oil well drilling ,

pressure 5000 PS I, size 7x4 1\2 

in, brand SSZIGORAT ,

distributor SHABIH SAZAN 

ZIGORAT  CO.

 7 به 1/2 4جهت تبدیل سایز : شرح محصول 

اینچ و بلکس در رشته تکمیلی استفاده می شود

: -شرح کارشناس 

----------

محافظ هدایت کننده و نگهدارنده : نام محصول 

کاربرد حفاری چاههای نفتی مدل 

CONTROL  LINE  PROTECTOR 

 مرجع SSZIGORAT نام تجارتی in 7سایز 

عرضه کننده شبیه سازان زیگورات

 Protector, protector: نام التین 

and guiding, usage oil well 

drilling, model CONTROL  LINE 

PROTECTOR , size 7 in, brand 

10

اهواز بلوار پاسداران حد فاصل میدان چهار شیر 

و سه راه فرودگاه شهرک صنعتی شماره یک 

23 واحد 3فاز 

061344416140613444160709161111452

sszigorat.

co@gmail.c

om

www.sszig

orat.com
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

867

MAHARAT  

SANAT  

MOBTAKERAN 

JONOUB

10420307159411381686544

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

  safety valve  3-1/2: شرح محصول 

5000 psi

 6 و3در خصوص اقالم شکاره :  شرح کارشناس 

 شرکت تجهیز کامل تولید نمی کند و قطعات 

شیر را می سازد و در کل شرکت قطعه ساز می 

باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-LINER FLUID CYL 4: شرح محصول 

1/2 IN

 6 و3در خصوص اقالم شکاره :  شرح کارشناس 

 شرکت تجهیز کامل تولید نمی کند و قطعات 

شیر را می سازد و در کل شرکت قطعه ساز می 

باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-THREADED PLUG 1: شرح محصول 

1/8  IN

 6 و3در خصوص اقالم شکاره :  شرح کارشناس 

 شرکت تجهیز کامل تولید نمی کند و قطعات 

شیر را می سازد و در کل شرکت قطعه ساز می 

43,1,80,60
/ 6فاز/4شهرک صنعتی شماره -اهواز-خوزستان

2واحد 

06132907553 

 -  

06132907554 

 - 

06132907555

061-

32907553
09163805762

maharat.sa

natmj@yaho

o.com

1397/11/30

868
pouyan ghete 

khuzestan
10860860948411195758879

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیوب: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسور: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

روتور: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پروانه: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کوپلینگ پمپ سانترفیوژ: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

65,24,31,26,1

6,41,29

شهرک صنعتی شماره - اسب4میدان -اهواز

8 واحد 4فاز 4

32907665-

061 -

32907660-

061

32907660-

061
09166166065

aria_vatan

@yahoo.com

www.pouya

nco.com
1397/11/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

869
I SUN PARSE  

PARDIS
10260639112411391878786

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماده شیمیایی ضدعفونی کننده : شرح محصول 

سیستم های اسمز معکوس

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماده شیمیایی زیست کش: شرح محصول 

مورد مصرف برجهای خنک کننده مدار باز و 

بسته

موثر علیه طیف وسیعی از باکتریهای هوازی و 

SRBبیهوازی و بویژه نوع 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماده شیمیایی پلی الکترولیت به : شرح محصول 

 ROمنظور زالل ساری آب پیش تصفیه سیستم 

و همچنین مورد مصرف در سیستم زالل کننده 

آبهای سطحی و پروسسی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

خیابان هفت -خیابان چهارباغ باال-اصفهان

کوی آیینه خانه (شهید امینی نژاد)دست غربی

8163653435کدپستی -12واحد -33مجتمع 

52374710 

031
09131176808

info@isunp

arse.com

www.isunp

arse.com
1398/01/18

870
ebtekar 

tamin ariya
10320580471411387688947

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (سدیم کلرید )نمک حفاری : شرح محصول 

کاربرد آن به عنوان وزن افزا در صنعت حفاری 

استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

به عنوان ماده  (هماتیت  )فروبار : شرح محصول 

.وزن افزا در حفاری استفاده می شود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

به عنوان  (باریت )سولفات باریم : شرح محصول 

ماده وزن افزا در حفاری استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

به  (الیمستون )کلسیم کربنات : شرح محصول 

عنوان وزن افزا در حفاری استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

----------

01
نبش خیابان ایزدی  (کوی نصر )گیشا - تهران 

١٣ واحد ٤ طبقه ٣2٨پالک  (2۵)
882689168826924709122180780

khazali@eb

tekartamin

.com

www.ebtek

artamin.c

om

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

871
PARS  KAVIR  

ARVAND
10860160409411315776467

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 KVA 60 آنالین توان UPS: نام محصول 

 CHLORIDE نام تجارتی UPS 60مدل 

کشور سازنده تایوان مرجع عرضه کننده پارس 

کویر اروند

 UPS, on line, power 60: نام التین 

KVA, model UPS  60, brand 

CHLORIDE , made in TAIWAN ,

distributor PARS  KAVIR 

ARVAND

یو پی )منبع تغذیه بدون وقفه : شرح محصول 

AC UPS &DC UPS(اس و شارژر

: -شرح کارشناس 

----------

65

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به تجریش، 

، 11 ، طبقه 3047ساختمان فردوس پالک 

61واحد 

021-

22727609

021-

22704319
09127097655

N.EBRAHIMI

@PARSKAVIR

.COM

WWW.PARSK

AVIRARVA

ND.IR

1398/01/18
شرکت دانش 

بنیان

872

persiaan 

golf 

petrogas

10102497641411136849919

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سازه های فلزی سنگین: نام محصول 

Steel Structure: نام التین 

سازه های فلزی سنگین نظیر : شرح محصول 

پلهای فلزی و  پایپ رکها

: -شرح کارشناس 

----------

مخازن تحت فشار: نام محصول 

Pressure Vessel: نام التین 

مخازن تحت فشار و برجهای : شرح محصول 

تقطیر

: -شرح کارشناس 

----------

مبدل حرارتی: نام محصول 

Heat Exchanger: نام التین 

 & Shellمبدل حرارتی : شرح محصول 

Tube و مبدل حرارتی Air Cooler

: -شرح کارشناس 

----------

مخزن ذخیره: نام محصول 

storage tank: نام التین 

مخازن ذخیره نفت خام ، : شرح محصول 

...سوخت ، آب  و 

: -شرح کارشناس 

----------

440569244405719409123035999
info@petro

gas .-co.com

www.petro

gas-

co.com

1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

873

Tasha 

Manufacturin

g Company

10860673640411331337483

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن ذخیره با سقف ثابت: نام محصول 

fixed roof storage tank: نام التین 

مخزن ذخیره با سقف ثابت و : شرح محصول 

شناور

: -شرح کارشناس 

----------

سوپرهیتر: نام محصول 

super heater: نام التین 

سوپرهیتر بخار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

بویلر بازیافت حرارتی: نام محصول 

waste heat boiler: نام التین 

بویلر بازیافت حرارتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

دی اریتور: نام محصول 

deaerator: نام التین 

تانک هوازدا و پیش گرم کن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

دیگ آبداغ: نام محصول 

hot water boiler: نام التین 

دیگ آبگرم و آبداغ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

خ- خ ولیعصر- تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

31پالک - مریم غربی -نیلوفر-شهید فیاضی -

  جاده5کیلومتر : نشانی کارخانه  |طبقه ششم 

اهواز بندر امام

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188660898

 تلفن کارخانه |

: 0611-

2288001-5

0218866089809197262283
sales@tash

a-co.com

www.tasha

-co.com
1398/02/08

874Pars  Hassas10530180004411169419471

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

DCSسیستم کنترل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

60

rastegari@

parshassas

.com

1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

875
PETROIDEH 

KOOSHESH
10320774074411395939576

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گسکت دابل جکت: نام محصول 

 Double Metal Jacketed: نام التین 

Gasket

واشر یا گسکت رینگ جوینت : شرح محصول 

قطعه ای کامال فلزی بوده که در فلنج های 

RTJ و در فشارهای بسیار باال کار آب بندی را 

.انجام میدهد

: -شرح کارشناس 

----------

واشر رینگ جوینت: نام محصول 

Ring Joint Gasket: نام التین 

واشر یا گسکت رینگ جوینت : شرح محصول 

قطعه ای کامال فلزی بوده که در فلنج های 

RTJ و در فشارهای بسیار باال کار آب بندی را 

.انجام میدهند

: -شرح کارشناس 

----------

واشر اسپیرال: نام محصول 

Spiral Wound Gasket: نام التین 

واشر یا گسکت فلزی توام با : شرح محصول 

ماده پرکننده غیر فلزی که عمدتا بین دو صفحه 

.فلنج قرار گرفته و کار آب بندی را انجام میدهند

: -شرح کارشناس 

----------

واشر مسطح غیرفلزی : نام محصول 

تهران،میدان:نشانی دفتر مرکزی  |  

 ،ونک،خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی

9، واحد26خیابان دانشور شرقی، پالک C | 

مشهد، شهرک صنعتی فناوری: نشانی کارخانه   

15778: کد پستی  | 3های برتر، خ صنعت  -

38514

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

26709934 | 

 : تلفن کارخانه

88623074| 

 : فکس

88067902

8806790209124877143
info@petro

ideh.com

www.petro

ideh.com
1398/02/08

876
Sarouge Bon 

Pey Co
10101212944411339818317

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشش سطوح داغ درون : شرح محصول 

سرویس و بدون نیاز به سند بالست

SAROTHANE  1200

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشش درونی سازه های : شرح محصول 

فاضالب شهری و صنعتی و لوله های آب 

SAROTHANE  1100

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشش اسکله ها و نواحی مواجه : شرح محصول 

Splash Zoneبا آب دریا به خصوص 

SAROTHAE  800

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پوشش داخلی مخازن نفت خام : شرح محصول 

مشتقات نفتی و آب نمک اشباع شده بدون نیاز 

86
باالتر -خیابان وزیری پور-میدان مادر-میرداماد

6واحد-طبقه دوم-8پالک-از میدان معتمد نژاد
021222501220212290202709121181432

info@sarot

hane.com

Sarothan

e.com
1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

877
fara kohan 

saze paydar
10320849373411434597964

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع کانکس ثابت و : شرح محصول 

انواع خانه های پیش ساخته اعم از - متحرک 

انواع کانکس های مدیریتی - ظیقع 2ویالیی و 

و کارگری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع کانکس ثابت و : شرح محصول 

انواع خانه های پیش ساخته اعم از - متحرک 

انواع کانکس های مدیریتی - ظیقع 2ویالیی و 

و کارگری

: -شرح کارشناس 

----------

- کمربندی آزادگان - اتوبان آزادگان - تهران 

.نمایشگاه میالد - ابتدای ایرانخودرو دیزل 

02155273255

-6
09121386030

mf6030@yaho

o.com

kohancon

ex.com
1398/02/08

878payara10200130940411166346331

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کفش رسمی مردانه چرمی مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده پای آرا44-40کارو سایز 

, Dress shoes, for men: نام التین 

leather, model Karo, size 40-

44 ,distributor PAY  ARA

کفش مردانه چرمی گاوی مدل : شرح محصول 

-با زیره تزریق - با کف طبی - کارو دور دوخت 

-  بند دار 

: -شرح کارشناس 

----------

کفش رسمی مردانه چرمی مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده پای آرا44-40دلتا سایز 

, Dress shoes, for men: نام التین 

leather, model Delta, size 40-

44 ,distributor PAY  ARA

رویه چرم - کفش مردانه دلتا : شرح محصول 

- زیره تزریق - زیره پیو - گاوی اعالء

: -شرح کارشناس 

----------

کفش رسمی مردانه چرمی مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده پای آرا44-40آرین سایز 

, Dress shoes, for men: نام التین 

leather, model Arian, size 40-

44 ,distributor PAY  ARA

کفش مردانه آرین چرم گاوی : شرح محصول 

- جاده تهران کوی ایرداک 6کیلومتر - تبریز 

2 متری سوم غربی پالک 20
041363737390413637374009143057661

payara.sal

e@gmail.co

m

www.payar

ashoe.com
1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

879
Behriz Pump 

Saman
10103574485411354676879

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ معدنی، پمپ شن، سایز : شرح محصول 

، in 1.5، فلنج خروجی in 2فلنج ورودی 

سانتریفیوژ وضعیت نصب افقی، 

 centrifugal slurry pump  

size 2/1.5 in, heavy duty

: -شرح کارشناس 

----------

30
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی،چهار راه 

.، طبقه دوم36دریا، بلوار نورانی، پالک 
021885623900218856221009356789000

Info@behri

zpump.com

www.behri

zpump.com
1398/02/08

شرکت دانش 

بنیان

880
NiroosazehPa

rand
14004774822411479633766

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت انواع کابینت و : شرح محصول 

رک باتری در سایز های مختلف برای مصارف 

گوناگون صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت انواع سیستم : شرح محصول 

های اعالم حریق باتوجه به شرایط مختلف و 

استفاده از برند های روز دنیا

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و طراحی انواع تابلو های : شرح محصول 

کنترلی و اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و طراحی انواع باالبر : شرح محصول 

های صنعتی و ماشین آالت جابجایی و انتقال و 

نوار نقاله ها

22,38,55,36,2

3,42,19,64,62

,68,67,98

تهران، شهرک صنعتی پرند، انتهای بلوار 

1صنعتگران، پالک 

02156418856

-61
0215641886209121756796

info@niroo

sazeh.com

www.niroo

sazeh.com
1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

881

samiapala 

engeenearing 

 and 

manufacturin

g coturing co

14005115439411493443145

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فیلتر روغن جنس استنلس استیل : نام محصول 

 -S -3 - 65 مدل 65x28x750 mmسایز 

28 - 750 / 40 SS مرجع سازنده مهندسی و 

ساخت سامیا پاالی میامی کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده مهندسی و ساخت سامیا 

پاالی میامی

 Filter, oil, material: نام التین 

stainless  steel, size 

65x28x750 mm, model S  -3 - 65 -28 

 -750 / 40 SS , producer SAMIA 

PALA MIAMI ENGINEERING  AND 

MANUFACTURING , made in IRAN ,

distributor SAMIA PALA 

MIAMI ENGINEERING  AND 

MANUFACTURING

این محصول از نوع فیلتر روغن : شرح محصول 

بوده و برای  تصفیه روغن ها جهت جلوگیری از 

آسیب دیدگی قطعات دوار و یا در سیستمهای 

.هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد

: -شرح کارشناس 

----------

فیلتر آمین و گالیکول جنس پلی : نام محصول 

 - S -6 - 67 مدل 67x1000 mmاستر سایز 

1000 / 99 P مرجع سازنده مهندسی و ساخت 

سامیا پاالی میامی کشور سازنده ایران مرجع 

شهرک صنعتی -  جاده گرمسار 45کیلومتر 

 - 1بلوار تالش تالش- فاز دو - ایوانکی 

441پالک 

021-

88917193-

86035962

09120711882
info@samia

pala.com

www.samia

pala.com
1398/02/08

882
"Arvand  

Tarash"
10420076530411198168436

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

Tube Bundle: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سینی های برج جذب: شرح محصول 

ولو - تجهیزات داخلی برج ها شامل انواع سینی 

. . . بابل کپ  و - تری 

: -شرح کارشناس 

----------

65

اهواز،شهرک صنعتی -  جاده آبادان 5کیلومتر 

 شرکت اروند تراش 2، خیابان صنعت 1شماره

آبادان

061-

53340510-

12

09161311141

info@arvan

d-

tarash.com

www.arvan

d-

tarash.co

m

1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

883

Sazand 

Engineering 

Company

10101562887411131873371

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Low)تابلو برق ولتاژ پایین: شرح محصول 

Voltage) : 1تابلو های تا سطح ولتاژKV 

شامل تابلو های توزیع تابلو های بانک خازنی

 Medium)تابلو برق ولتاژ متوسط

Voltage) : 36تابلو های تا سطح ولتاژKV 

جهت پست های اصلی و فرعی و تابلو های 

MCC

شامل پست پرتابل با کالس :پست کمپکت

5حرارتی 

: -شرح کارشناس 

----------

موتور دیزل تولید کننده توان : نام محصول 

 2590 توان 20V 4000 G63Lمکانیکی مدل 

KWمرجع عرضه کننده مهندسی سازند 

, Diesel engine: نام التین 

mechanical power producing ,

model 20V 4000 G63L , power 2590 

KW, distributor Sazand 

Engineering Co

 NEW MODEL:20V: شرح محصول 

4000 G34F

مولد برق احتراق داخلی ، جهت تامین برق 

67,17,65

بین خیابان - خیابان شهید بهشتی - تهران 

ساختمان - میرزای شیرازی و خیابان ولی عصر 

5 و 2 و 1طبقات  - 490پالک 

021 

88723795,6

02188723797

-

02188706963

09125476980

sales_eng@

sazand-

co.com   

tech@sazan

d-co.com

www.sazan

d-co.com
1398/02/08

884Tanguiran10100751889411151669767

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

outer wrapنوار رویی : نام محصول 

: -نام التین 

نوار رویی مخصوص پوشش : شرح محصول 

لوله فوالدی

مورد تایید است: شرح کارشناس 

پرایمر سینتتیک: نام محصول 

: -نام التین 

پرایمر سینتتیک در بشکه های : شرح محصول 

 لیتری215

مورد تایید است: شرح کارشناس 

بیتومن انامل: نام محصول 

: -نام التین 

انامل پایه نفتی بسته بندی در : شرح محصول 

قالبهای مکعبی

مورد تایید است: شرح کارشناس 

--------------------

نوار عایق بندی لوله ضد خوردگی : نام محصول 

مشکی رنگ عرض اینچی بسته رولی متر مربعی 

 مرجع عرضه BITUMINAUSنام تجارتی 

mm 1کننده تانگیران ضخامت 

, Pipe insulating tape: نام التین 

anti corrosion black, width 

inch, roll pack, square 

meter, brand BITUMINAUS ,

distributor TANGUIRAN ,

87
خ ولیعصر باالتر از: نشانی دفتر مرکزی  |  

401 واحد4پارک ساعی ک گل پ 
021886520370218865203509126219097

tanguiranc

o@gmail.co

m

www.tangu

iran.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

885
mirab 

esfahan
10260429626411173961614

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" نوار آبیاری قطره ای جنس پلی: نام محصول  

20اتیلنی سایز   cm  1فشار  bar بسته کالفی 

1000 m نام تجارتی برکه مرجع عرضه کننده 

میرآب اصفهان

 Tape, drip :نام التین محصول

irrigation, material 

polyethylene, size 20 cm, 

pressure 1 bar, coil pack, 1000 

m, brand BERKEH, distributor 

MIRAB  ESFAHAN

نوار آبیاری قطره ای جنس پلی: شرح محصول   

20اتیلنی سایز   cm  1فشار  bar بسته کالفی 

1000 m نام تجارتی برکه مرجع عرضه کننده 

میرآب اصفهان

- : شرح کارشناس

----------

100لوله تک الیه پلی اتیلنی طول : نام محصول  

m  110قطر  mm  16فشار  atm آبیاری و 

 آبرسانی نام تجارتی برکه مرجع سازنده میرآب

اصفهان

 ,Pipe, single layer :نام التین محصول

polyethylene, length 100 m, 

diameter 110 mm, pressure 16 

atm, irrigation and water 

supply, brand BERKEH, 

74

شهرک -شیراز-جاده اصفهان50کیلومتر 

-خیابان هشتم-فاز دوم -صنعتی رنگسازان 

224پالک 

03153323520

-1

03153323520

-1
09133086545

mirab_esfa

han@yahoo.

com

1398/12/19

886

"Hamedan 

moquette   

Company"

10100960638411181958999

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

منسوج )الیه ژئوتکستایل  : شرح محصول 

یا نمد ژئوتکستایل از جنس الیاف پلیمری  (نبافته

جهت  ضد شناوری   (پلی استر ، پلی پروپیلن)

خطوط لوله نفت و گاز مورد استفاده قرار می 

همچنین این محصول جهت محافظت از . گیرد

الیه ژئوممبران برای جلوگیری از سوراخ شدگی 

ژئوتکستایل بعنوان الیه .  استفاده می گردد

فیلترسیون ، زهکش ، محافظ و جدا ساز نیز 

این محصول بصورت .مورد استفاده قرار می گیرد

.رول عرضه می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

85
- کوچه دفینه-بلوار میرداماد غربی-تهران 

6واحد - 3طبقه – 4پالک

021-

88773116-

19

8879431709121118511

info@hamed

anmoquette

.com

www.hamed

anmoquet

te.com

1398/12/19



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

887ATLAS  EPCO14005496420411499936416

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن تحت فشار مایعات و گاز : نام محصول 

 ظرفیت متر مکعبی 310014002فلزی مدل 

فاقد نام تجارتی مرجع سازنده مهندسی فرآیند 

انرژی اطلس مرجع عرضه کننده مهندسی فرآیند 

انرژی اطلس

 Tank, liquid and gas: نام التین 

pressure, metal, model 

310014002 ,capacity cubic 

meter, UNKNOWN BRAND ,

producer FARAYAND ENERGY 

ATLAS  ENGINEERING ,

distributor FARAYAND 

ENERGY  ATLAS  ENGINEERING

مخازن تحت فشار در ظرفیت : شرح محصول 

 200 مترمکعب تا سقف 0.5های مختلف  از 

مترمکعب اعم از افقی و عمودی جهت ذخیره 

سازی مایعات و  هوا و گازهای صنعتی طبق 

 100 الی 6 از فشار کاری asmeاستانداردهای 

bar g  

: -شرح کارشناس 

----------

مبدل حرارتی تیوب باندل کربن : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی مرجع 310015005استیل مدل 

سازنده مهندسی فرآیند انرژی اطلس مرجع 

عرضه کننده مهندسی فرآیند انرژی اطلس

61,65,43,38
- شهرک صنعتی سپهر - نظرآباد - استان البرز 

بین خیابان دی و آذر شرقی- بلوار کارآفرینان 

026-

45333337|4

2

09125652188
info@atlas

epco.com

www.atlas

epco.com
1398/12/19

888
Pishro 

balabar fars
10530232530411169587385

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 5 طول PR1راه بند برقی مدل : نام محصول 

mمرجع عرضه کننده پیشرو باالبر فارس 

, Raising arm barrier: نام التین 

electric, model PR1, length 5 

m, distributor PISHRO 

BALABAR  FARS  Co.

راهبند تکفازالکترو مکانیکی : شرح محصول 

PRSمدل 

 متر آلومینیومی 6با بازوی تا 

ریموت کنترل و پایه نگهدارنده2دارای 

 وات90:توان مصرفی -  ولت220:ولتاژکاری 

درجه90زاویه بازشو -با ریموت کنترل فابریک

نوع -پوشش رنگ کوره ای-دارای  فنداسیون

CO2جوش 

رنگ بدنه -دارای چشم الکترونیکی-دارای فالشر

کوره ای 

: -شرح کارشناس 

----------

باالبر هیدرولیک چهار ریل مدل : نام محصول 

SFP 12 طول m مرجع عرضه کننده پیشرو 

باالبر فارس

, Lift, four rail hydraulic: نام التین 

model SFP , length 12 m ,

distributor PISHRO BALABAR 

59

فارس ،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ، : نشانی 

میدان پژوهش ،خیابان پژوهش جنوبی ، خیابان 

301

071-

37745400-3

071-

37745401
09171893303

pishrobala

barco@yaho

o.com

www.pishr

obalabar.

com

1398/12/19



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

889

KESHAVARZ 

manufacture 

of 

polyethylene 

 pipe and 

fittings

10260150490411174351774

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 سبک جنس پلی PE100لوله : نام محصول 

 6/3 فشار mm 180 قطر m 12اتیلنی طول 

bar نام تجارتی کشاورز مرجع عرضه کننده 

تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن کشاورز

, Pipe, light PE100: نام التین 

material polyethylene ,

length 12 m, diameter 180 mm ,

pressure 6.3 bar, brand 

KESHAVARZ, distributor 

TOLID LOLEH VA ETESALAT 

POLYETHYLENE  KESHAVARZ

180mm-6bar-pe100: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 سبک جنس پلی PE100لوله : نام محصول 

 10 فشار mm 110 قطر m 100اتیلنی طول 

bar نام تجارتی کشاورز مرجع عرضه کننده 

تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن کشاورز

, Pipe, light PE100: نام التین 

material polyethylene ,

length 100 m, diameter 110 mm ,

pressure 10 bar, brand 

KESHAVARZ, distributor 

TOLID LOLEH VA ETESALAT 

POLYETHYLENE  KESHAVARZ

74

بلوار - نجف اباد2شهرک صنعتی شماره

خیابان ابوریحان - میدان کارگر- امیرکبیر

4پالک - فرعی هفتم-بیرونی 

031346190020313461900609103623387

polyethyle

nkeshavarz

@yahoo.com

www.keig.

ir
1398/12/19

890
Hamta Pelast 

Novin Rouyan
14007720569411635648367

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

که  (نوار هشدار  )نوار اخطار گاز : شرح محصول 

بعد از حفاری  طبق استاندارد شرکت ملی گاز و 

پهن کردن لوله گاز در کانال و ریختن ماسه 

بادی روی آن از این نوار خطر استفاده میگردد 

جهت هشدار عبور لوله گاز

: -شرح کارشناس 

----------

78

شیراز شهرکت صنعتی بزرگ شیراز میدان 

 قطعه 121کوشش بلوار کوشش جنوبی خیابان 

GC3 بلوک 53/55

071364876120713648761209171047708

ageranmaye

h1361@gmail

.com

1398/12/19



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

891
parshavayeal

borz
10103767676411358648456

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گاز نیتروژن آزمایشگاهی گرید : شرح محصول 

 بار150 لیتری ،20،(%99.999) 5

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گاز نیتروژن آزمایشگاهی گرید : شرح محصول 

 بار150 لیتری ،10،(%99.999) 5

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 5گاز آرگون آزمایشگاهی گرید : شرح محصول 

 بار200 لیتری،50،(%99.999)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 5گاز آرگون آزمایشگاهی گرید : شرح محصول 

 بار150 لیتری ،40،(%99.999)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

89
 جاده قدیم تهران کرج، شهر قدس، 20کیلومتر 

5 متری انقالب، کوی صنعت، پالک 45بلوارد 

021-

46863720
09128330795

info@parsh

avayealbor

z .com

www.parsh

avayealb

orz .com

1398/03/04

892

Tose e 

Energy Novin 

Yazd

10840439904411431994837

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه ثبت اندازه گیری و : نام محصول 

مانیتورینگ و کنترل ولتاژ سامانه حفاظت 

 نام HTL-CPS10کاتدیک پوشش لوله مدل 

 مرجع عرضه کننده توسعه FORATتجارتی 

انرژی نوین یزد

, Recorder device: نام التین 

measuring and monitoring 

and voltage control of 

cathodic protection system 

of pipe cover, model HTL-

CPS 10, brand FORAT ,

distributor TOSE  ENERZHI 

NOVIN YAZD

این دستگاه یک منبع ولتاژ :  شرح محصول 

سوئیچینگ متغیر هوشمند به همراه سامانه 

مونیتورینگ شامل کنترل و انتقال داده های 

ایستگاه های حفاظت کاتدیک برای کاربرمیباشد، 

این مولد دارای قابلیت استفاده توأم از برق 

و برق یکسو  (A.C)ورودی متناوب شهری 

(D.C)  حاصل از باتری و یا مولدهای خورشیدی

را داشته و به دلیل راندمان باال، عدم خروجی 

ولتاژ و تلفات حرارتی، نیازی به استفاده از روغن 

.ندارد

. میباشدRTUاین ماژول زیرمجموعه 

: -شرح کارشناس 

71,60
بلوار - فاز سوم - شهرک صنعتی یزد- یزد

خیابان الدن اول-الدن
0353628497009131588542

foratttt@g

mail.com

www.t-

energy.ir
1398/03/04

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

893
Behbood 

Sanat Mahan
14005949441411513845591

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و پوشش دهی قطعات : شرح محصول 

پوشش دهی با استفاده از )پمپ رفت و برگشتی 

روش های نوین مهندسی سطح و با ساتفاده از 

(انواع پوشش های سرامیکی، فلزی، سرمتی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و پوشش دهی قطعات : شرح محصول 

کمپرسور با استفاده از پوشش های تنگستن 

کارباید نظیر پیستون رادها

: -شرح کارشناس 

----------

27,22

. 46خیابان . منطقه صنعتی دولت آباد. اصفهان

. مجتمع صنعتی اهل بیت. خیابان خبوشانی

111پالک 

03195025660
09133024806

4

info@bsmgr

oup.ir

www.bsmgr

oup.ir
1398/03/04

894SUDOCO10980290690411388671435

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نازل سوختگیری جایگاه های : نام محصول 

CNG مدل SU-08NZ نام تجارتی سوده کوه 

مرجع عرضه کننده سوده کوه پردیس

 Fuelling nozzle, CNG: نام التین 

stations , model SU-08NZ ,

brand SUDOCO, distributor 

SOODEH KOOH PARDIS  CO.

 با برند 2 تیپCNGنازل : -شرح محصول 

 که برای CNGسودوکو برای جایگاههای 

اتصال به شیر پرکن خودرو از سمت جایگاه

 یا کوپلینگ جدا شونده برای CNGبریک اوی -

 عامل قطع خودکار جریان CNGجایگاههای 

باحرکت ناخواسته خودرو بدون جدایش نازل از 

شیر پرکن خودرو

 برای تخلیه فشار نازل CNGشیر سه راهه -

2تیپ

 مرکب از شیر سه راهه 1 تیپCNGنازل -

 CNGبصورت توام در یک محفظه با نازل 

سولنویید ولوپرفشار مصارف جایگاههای -

CNGمنفرد و بلوک مجموعه 

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

 با SU2-8BRکوپلینگ قطع کن : نام محصول 

 کاربرد جایگاه توزیع INSO 20887استاندارد 

75
پارک فناوری پردیس -  جاده آبعلی 20کیلومتر 

31پالک  - 3خیابان دانش - 
021762509450217625092809127794653

info@sudo-

co.com

www.sudo-

co.com
1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

895
Sarv Arman 

Sanat
10320760266411417139536

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 FIRED)کوره مستقیم : شرح محصول 

HEATER)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، تامین، مونتاژ، برنامه : شرح محصول 

نویسی، تست و اجراء سیستم کنترل مبتنی بر 

PLC , ESD, DCS , BMS , F&G

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج تزریق مواد شیمیایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج تزریق مواد شیمیایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

43,71,41
خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پیمانی 

٦، واحد ٨، پالک (یازدهم)
021887514820218850213309122057087

info@sarvi

nd.com

www.sarvi

nd.com
1399/05/15

896Maral Rang Co10100844976411115311366

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ظرف MRT1005تینر : نام محصول 

 مرجع سازنده تولیدی و Lit 20پالستیکی 

صنعتی مارال رنگ مرجع عرضه کننده تولیدی و 

صنعتی مارال رنگ

, Thinner, MRT1005: نام التین 

plastic container, 20 Lit ,

producer MARAL  RANG 

PRODUCTION AND INDUSTRIAL ,

distributor MARAL  RANG 

PRODUCTION AND INDUSTRIAL

تینر کوره ای: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 ظرف MRT3008تینر : نام محصول 

 مرجع سازنده تولیدی و Lit 20پالستیکی 

صنعتی مارال رنگ مرجع عرضه کننده تولیدی و 

صنعتی مارال رنگ

, Thinner, MRT3008: نام التین 

plastic container, 20 Lit ,

producer MARAL  RANG 

PRODUCTION AND INDUSTRIAL ,

distributor MARAL  RANG 

PRODUCTION AND INDUSTRIAL

تینر اپوکسی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

86

 جاده مخصوص کرج پشت 22کیلومتر -تهران

نفت پارس زیر گذر سرخه حصار بلوار کیمیا 

پژوهان خیابان مارال رنگ شرکت تولیدی و 

صنعتی مارال رنگ

021460717000214607170009121244081

maralrangc

o@gmail.co

m

www.maral

rang.com
1399/05/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

897
Pars  Tanara 

J ahan
14002857705411414954894

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کت مردانه پارچه ایرانی مرغوب : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی S-6XLمدل کالسیک سایز 

مرجع عرضه کننده پارس تن آرا جهان

 Jacket, for men, high: نام التین 

quality Iranian fabric ,

model classic, size S -6XL ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

PARS  TAN ARA J AHAN CO.

کت مردانه : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

لباس کار دو تکه ویسکوز فالمنت : نام محصول 

 بسته سلفونی فاقد نام تجارتی S-6XLسایز 

مرجع عرضه کننده پارس تن آرا جهان

, Work suit, two pieces: نام التین 

viscose filament, size S -6XL ,

cellophane pack, UNKNOWN 

BRAND, distributor PARS  TAN 

ARA J AHAN CO.

لباسکار دو تکه ویسکوز فالمنت : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

لباس کار یکسره پلی استر : نام محصول 

 بسته سلفونی فاقد نام S-6XLویسکوز سایز 

تجارتی مرجع عرضه کننده پارس تن آرا جهان

95

تهران،خیابان انقالب،شرق میدان فردوسی،بین 

خیابان ایرانشهر و موسوی،کوچه رفعت 

4،طبقه18،واحد6جاه،پالک

883169038831368909123392195
parstanara

@yahoo.com

www.parst

anara.com
1399/05/15

898
Pooshesh 

Sanat Alvan
10104014690411358673594

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

                           00-6070: شرح محصول 

 درجه600   رنگ مقاوم حرارتی سیلیکونی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

                           00-6210: شرح محصول 

        آستری زینک اتیل سیلیکات

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

            مالت 00-9995: شرح محصول 

(ضد اسید)فوران 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

             مالت ضد 00-9994: شرح محصول 

اسید سیلیکاتی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

86

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی 

اصفهانی، نرسیده به مرزداران، نبش خیابان 

، کد پستی ٣ ط اول واحد 47وحدتی، پالک 

1461733693

021442736180214427361709123236437
info@psalv

an.com

www.psalv

an.com
1399/05/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

899

Farayand 

pajouhan 

sanati

10100346465

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل های حرارتی صفحه ای : شرح محصول 

یکی از بهترین   (Brazed pHE )یکپارچه 

اقتصادی ترین تجهیزات انتقال حرارت برای 

 بار و 40 بار تا حداکثر 20فشارهای باالتر از 

 درجه سانتیگراد 250و حداکثر - 40دمای 

میباشند کاربرد این مبدل ها بیشتر در یونیت 

های تهویه مطبوع و پکیج های هیدرولیک 

. میباشد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت انواع مبدل : شرح محصول 

این محصول  (واشر دار  )های حرارتی صفحه ای

 اینچ و با استفاده از متریال 12 اینچ تا 1از سایز 

ss304 - ss316 - تیتانیوم -Hastelloy - 

 و سایر سوپر آلیاژها تولید میشود 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

واشر مبدل های حرارتی صفحه : شرح محصول 

 مدل در کارخانه این شرکت 600ای در بیش از 

1398/04/17

900Hobar Tolid1010130980741111789849

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه جوشکری دو انبره : شرح محصول 

الکتریکی طرح چلنجر 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه جوشکاری تک انبره  : شرح محصول 

 500رئوستای طرح اسکورپین 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه جوشکاری تک انبره : شرح محصول 

طرح ساهارا

: -شرح کارشناس 

----------

29تهران، ونک خیابان توانیر پالک 62,64
021-

88771289

021-

88647304
09121383460

r.fallahza

deh@iscogr

oup-ir.com

1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

901

Energypars  

Engineering 

Development 

Co

10104094469411387793973

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 G4کنتور گاز دیافراگمی مدل : نام محصول 

مرجع سازنده مهندسی توسعه راهبردی انرژی 

پارس مرجع عرضه کننده مهندسی توسعه 

راهبردی انرژی پارس

, Gas meter, diaphragm: نام التین 

model G4, producer STRATEGIC 

DEVELOPMENT  ENGINEERING 

CCOMPANY  OF  ENERGY  PARS  CO. ,

distributor STRATEGIC 

DEVELOPMENT  ENGINEERING 

CCOMPANY  OF  ENERGY  PARS  CO.

کنتور گازی دیافراگمی وسیله : شرح محصول 

این نوع .ای برای اندازه گیری حجم گاز می باشد

کنتور از دو محفظه دهلیز که هر یک توسط یک 

به دو بخش تشکیل  (دیافراگم)پرده قابل انعطاف

.می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

کنتور گاز دیافراگمی ارتقا یافته : شرح محصول 

G4

: -شرح کارشناس 

----------

40

خیابان - بلوار اندرزگو- قیطریه- تهران

- نبش چهارراه اسدی- امیرحسین کریمی

15واحد - 153ساختمان 

226750032267500309121000304
energypars

@chmail.ir

www.energ

ypars .com
1398/04/17

902
asal sanat 

arad
10103957499411348938535

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت قطعات و : شرح محصول 

هوزینگ-ایمپلر-ماشین آالت دوار شامل شفت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و تولید انواع مکانیکال : شرح محصول 

سیل و نشت بند در ماشین آالت دوار

: -شرح کارشناس 

----------

یاتاقان ژورنال: نام محصول 

: -نام التین 

طراحی ،ساخت و بازسازی انواع : شرح محصول 

یاتاقانهای لغزشی ، بابیتی و تری متال ماشین 

آالت دوار از قبیل کمپرسورها ، توربین های 

بخار و گازی و انواع پمپ ها

: -شرح کارشناس 

----------

31,30

بلوار آیت اهلل -تهران:  آدرس دفتر مرکزی

بلوار شهید )کاشانی، خیابان کیهان، کیهان پنجم

   کد 9، طبقه چهارم، واحد33، پالک(گنجی

  آدرس 1483937736: پستی دفتر مرکزی

، 17جاده قدیم کرج، روبروی فتح :  کارگاه

خیابان حاجی اکبری، خیابان کرمی، کوچه 

1378786841:    کدپستی کارگاه9سوم، پالک

: دفتر مرکزی

4-

44170943-

:    کارگاه021

66803043-

021

: دفتر مرکزی 

44124519-

:   کارگاه021

66396376-

021

09124544476
info@asals

anat.com

www.asals

anat.com
1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

903

Ghateh sazan 

kaveh 

ahangar

10380417492411361463654

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

stud bolt (all size: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و تولید انواع اتصالت : شرح محصول 

پیچ و مهره ؛  (درپوش)رزوه دار شامل پالگ 

...استاد بولت ؛ انکر بولت و 

با متریال های متفاوت و در سایزهای مختلف 

 , Asme , ASTMمطابق با استانداردهای 

DIN..... 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پیچ تمام رزوه در سایزهای : شرح محصول 

Stud Bolt & 2Nut- مختلف 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و تولید انواع گسکت و : شرح محصول 

واشر 

81,76,65

kaveh.comp

any@yahoo.

com

1398/04/17

904
Tamkar Gas  

Equipment
10260380331411173679773

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج کمپرسورهای رفت : شرح محصول 

 شرکت تجهیزات گاز CNGوبرگشتی گاز 

 متر 2000 الی 250تامکار در ظرفیت های 

 بارجهت 250مکعب در ساعت و فشار خروجی 

استفاده در جایگاه های سوخت گاز طبیعی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مجموعه تجهیزات پکیج : شرح محصول 

کمپرسورهای رفت و برگشتی ایستگاه تقویت 

 (NGL)فشار گاز برای جمع آوری گازهای فلر 

در فشارهای مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسورهای رفت و برگشتی : شرح محصول 

 مگاوات1.5گاز تا توان مکانیکی 

: -شرح کارشناس 

----------

25

، باالتر (عج)تهران، خیابان ولیعصر: دفتر مرکزی

از ظفر، نرسیده   به نیایش، خیابان شهید بابک 

58بهرامی، پالک 

021-

88196942
8879914009126180412

a.khaki@ta

mkargas .co

m

www.tamka

rgas .com
1399/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

905Sariak10101245580411138396957

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم های پیجینگ و اینترکام : شرح محصول 

:صنعتی

سیستم های اینترکام صنعتی رومیزی و بیرونی -

(Outdoor)  ضد انفجار وWeather 

proof

, PAGAسیستمهای مرکزی پیجینگ - 

E xchange controller

 IP)آمپلیفایرهای دیجیتال و تحت شبکه - 

Amplifier)

بلندگوهای شیپوری، سفقی و دیواری ضد - 

و  (Explosion proof)انفجار 

Weather proof

در صورت قرار داد خرید برای : شرح کارشناس 

سیستم های پیجینگ و  ) : 1محصول ردیف 

برای مصارف ضد انفجار   (...  اینترکام صنعتی 

منوط به

 ارائه گواهینامه های مربوطه از طرف سازنده به 

.اداره باررسی شرکت خریدار میباشند

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستمهای تله متری و اسکادا: شرح محصول 

 RTUمبادی جمع آوری اطالعات به کمک - 

71,96

سهرودی شمالی: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

 ،خیابان آپادانا، خیابان نیلوفر، خیابان دوازدهم

خیابان سازمان: نشانی کارخانه  | 24شماره   

 آب، خیابان پنجم شیدایی شرقی، خیابان ایرج

16جنوبی، شماره 

88733812-38876445509121449917

sales@sari

ak.com  

r.paichuk@

sariak.com

www.saria

k.com
1399/12/06

906jaboun10101042016
4111-1134-

5783

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار ضعیف کشویی : نام محصول 

 درجه A 3200 شدت جریان V 690ولتاژ 

 Normablok N680 مدل IP42حفاظت 

مرجع عرضه کننده جابون

 Electric panel, low: نام التین 

voltage sliding, voltage 690 

V, current 3200 A, protection 

degree IP42, model Normablok 

N680, distributor J ABOUN

تابلو برق فشار ضعیف کشویی : شرح محصول 

 درجه A 3200 شدت جریان V 690ولتاژ 

 Normablok N680 مدل IP42حفاظت 

مرجع عرضه کننده جابون

: -شرح کارشناس 

----------

 220تابلو کنترل فشار ضعیف ولتاژ : نام محصول 

V درجه حفاظت IP42 مدل LV-FIX مرجع 

عرضه کننده جابون

 Control panel, low: نام التین 

voltage, voltage 220 V ,

protection degree IP42 ,

model LV-F IX , distributor 

J ABOUN

تابلو کنترل فشار ضعیف ولتاژ : شرح محصول 

220 V درجه حفاظت IP42 مدل LV-FIX 

67

میدان ونک ابتدای: نشانی دفتر مرکزی  |  

 خیابان مالصدرا خیابان شاد بن بست باغسرا

ونک: نشانی دفتر فروش  | 2 واحد 6پالک   

 مالصدرا شیراز جنوبی بهار دوم ساختمان بهار

اتوبان کرج: نشانی کارخانه  |شیراز طبقه دوم   

 ، کیلومتر بعد از عوارضی کرج5قزوین،  -

روبه روی کارخانه)شهرک صنعتی بهارستان   

100خیابان گلستان ششم، پالک  (نیک کاال  

3197996155کدپستی 

 تلفن دفتر |

واحد: مرکزی   

  الی3: فروش

88880550-

88776616-

8878176-

88878177 

 :فاکس

88880487 | 

 تلفن دفتر

واحد: مرکزی   

 :اداری

88880554-

88880486-

88798851-

8878175 

 :فاکس

88880484 | 

 : تلفن کارخانه

 :تولید

02634760529

  الی15: فنی 

02634760202

888048709123113965
info@jabou

n.com

www.jabou

n.com
1399/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

907
Tosse gas  

khomein
10862127729411344484589

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 خلوص G5نیتروژن آزمایشگاهی : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی مرجع lit 40 سیلندر 99/999%

عرضه کننده توسعه گاز خمین

 Nitrogen, laboratory: نام التین 

G5, purity 99.999%, cylinder, 40 

lit, UNKNOWN BRAND ,

distributor TOSE  GAS 

KHOME IN

گاز نیتروژن ازمایشگاهی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

% 99/9%-99نیتروژن گاز خلوص : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه lit 40سیلندر 

کننده تولیدی گازهای طبی و صنعتی توسعه 

گستر خمین

 Nitrogen, Gas, purity: نام التین 

99%-99.9% ,cylinder, 40 lit ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

TOSE  GOSTAR  KHOME IN MEDICAL 

GASES  AND INDUSTRIAL 

PRODUCTIVE

گاز نیتروژن با خلوص باال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

% 99/9%-99اکسیژن گاز خلوص : نام محصول 

اراک خمین میدان نماز قطب صنعتی : کارخانه

4خ اول واحد

تهران نارمک خ سهیلیان شمالی : دفتر مرکزی

4 واحد328پالک

08646485155

-

08646485130

-

02177696030

08646485129

-

02177263975

09181651581
info@tosse

gas .com

www.tosse

gas .com
1398/03/04

908
SHAHAB  PARTO 

PARS
10420324968411386955784

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

STATIC INVERTER: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

IGNITOR UNIT: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 IGNITION: شرح محصول 

TRANSFORMER

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گلند ایسرت: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

موتور گاورنر: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

20
اهواز بلوار پاسداران شهرک صنعتی شماره یک 

20 واحد 3اهواز فاز 
061344402230613444019709163159662

abbasbibak

@gmail.com
1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

909

POUYA 

ANDISHAN 

DANESH 

MEHVAR

10530432532411374643634

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پولی کولر هوایی به همراه بوش : شرح محصول 

مخروطی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دمستر پد جداکننده مایع از گاز : شرح محصول 

که درون برج های تقطیر و مخازن نصب می 

شود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات داخلی برج تقطیر شامل : شرح محصول 

تری ولو

TRAY  VALVE -DOME  WASHER-

 SPECIAL  STUD BOLT -

MANWAY CLAMP از متریال های 

استنلس استیل و تیتانیوم

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

41,43
- شهرک بزرگ صنعتی- شیراز- استان فارس

٩قطعه - ED1بلوک  - 2فاز 

071-

38476016

071-

38476016
09173115231

padcoeng@g

mail.com
1398/02/08

910

TARAHI VA 

TOLID AMAK  

KOOSHA

10102038785
4111-3113-

1491

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شارژر باتری صنعتی دوقلو ولتاژ : نام محصول 

48 V 50 شدت جریان A مدل ARTB.e 

مرجع سازنده طراحی و تولیدی آماک کوشا 

کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده طراحی و 

AKتولیدی آماک کوشا نام تجارتی 

 Charger, industrial: نام التین 

battery twin, voltage 48 V ,

current 50 A, model ARTB .e ,

producer TARAHI VA TOLID 

AMAK  KOUSHA, made in IRAN ,

distributor TARAHI VA TOLID 

AMAK  KOUSHA, brand AK

شارژر باتری صنعتی دوقلو ولتاژ : شرح محصول 

48 V 50 شدت جریان A مدل ARTB.e 

مرجع سازنده طراحی و تولیدی آماک کوشا 

کشور سازنده ایران

: -شرح کارشناس 

----------

-Online نوع UPS: نام محصول 

Double Conversion 100 توان KVA 

 کشور سازنده ایران مدل AMAKنام تجارتی 

B9000FXS کاربرد شبکه و مرکز داده و اتاق 

سرور مرجع عرضه کننده طراحی و تولیدی آماک 

کوشا

-UPS, type Online: نام التین 

65

خیابان سهروردی- تهران: نشانی محل کار  |  

ساختمان-1پالک - خیابان توپچی- شمالی  

1558918413: کد پستی  |آماک 

02188532715

-20
0218876353109121071729

info@amakc

o.com

www.amakc

o.com
1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

911
Azma Sanjesh 

Pishro
10320334655411379688671

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مایع چند منظوره نانو سیال : نام محصول 

افزاینده انتقال حرارت مبدل های حرارتی و 

برودتی گالن لیتری فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده آزما سنجش پیشرو

, Multi purpose liquid: نام التین 

Nano fluid, heat transfer 

additive heat exchangers 

and refrigerants , gallon 

sized container, liter ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

AZMA SANJESH PISHRO

قابلیت افزایش انتقال حرارت : شرح محصول 

در انواع مبدل های حرارتی  (سرمایش-گرمایش)

اتیلن گالیکول -دارای سیال پایه آب- و برودتی

هیدروکربن- روغن - 

کاهش مصرف سوخت و انرژی بطور میانگین -

 درصد25تا 

طول عمر باالی نانوسیال بدون تغییر خواص -

شیمیایی-فیزیکی

افزایش طول عمر قطعات در تماس با نانو سیال-

 ... -

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

89
-بین کارگر و جمالزاده - بلوار کشاورز - تهران 

1واحد -109 پالک 
021669036900216642719209123210826

info@asp-

ltd.com

www.asp-

ltd.com
1398/11/06

912FarsIran10100688012411314648198

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 210آب بند کننده بتن مایع بشکه : نام محصول 

Lit نام تجارتی CONPLAST X421 مرجع 

عرضه کننده فارس ایران

 Waterproof, concrete: نام التین 

liquid, drum, 210 Lit, brand 

CONPLAST  X421, distributor 

FARS  IRAN

افزودنی مایع آببند کننده بتن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 15آب بند کننده بتن پودر بشکه : نام محصول 

kg نام تجارتی CONPLAST WP100 

مرجع عرضه کننده فارس ایران

 Waterproof, powder: نام التین 

concrete, drum, 15 kg, brand 

CONPLAST  WP100, distributor 

FARS  IRAN

افزودنی پودری آببند کننده بتن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

مالت سیمانی پودر نوع بسته : نام محصول 

 CEBEX نام تجارتی kg 1/135بندی قوطی 

 مرجع عرضه کننده فارس ایران100

, Cement mortar: نام التین 

powder, packing type can ,

89
- کوچه رضوان- خیابان شیراز جنوبی- تهران

9پالک 
021-81056

021-

88048575
09123779553

info@fars-

iran.com

www.fosro

c.com
1398/11/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

913

Marron 

pooshesh 

iranian

10103768867411354678877

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 برپایه EPM-150Mآستر : شرح محصول 

رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید بوده و حاوی 

پیگمنت ضدخوردگی فسفات روی به عنوان یک 

این رنگ از طریق .  پیگمنت غیر سمی می باشد

شیمیایی و واکنش بین دو جزء فیلم تشکیل می 

دهد و از ویژگی های آن چسبندگی بسیار باال، 

مقاومت حاللی و قدرت حفاظت سطح در برابر 

خوردگی و ایجاد  زنگ در محیط های مختلف 

.می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیلر / یک پرایمرEFM-100: شرح محصول 

برپایة رزین اپوکسی پایه حاللی و هاردنر پلی 

از ویژگی های آن قدرت خیس . آمید می باشد

کنندگی، پرکنندگی خوب، چسبندگی باال و 

همچنین نفوذپذیری عالی به سطوح مختلف از 

 موجب سخت EFM-100. جمله بتون می باشد

تر شدن سطح، مقاوم شدن آن در برابر سایش، با 

. دوامی و آبگریزی سطح می شود

: -شرح کارشناس 

----------

86
- بین خ خسرو خ اسدی- خ ستارخان- تهران

41واحد -طبقه پنجم-برج مروارید

02144234652

-4
0214422818509121544788

marron_pai

nt@yahoo.c

om

www.marro

n-co.ir
1398/11/06

914

sanaye 

padideh 

iranian fan

10103475948411333413576

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فن سانتریفوژ فوروارد مکانیزم : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده IFKB 56برقی مدل 

صنایع پدیده ایرانیان فن

 Fan, forward: نام التین 

centrifugal, mechanism 

electric, model IFKB  56 ,

distributor Sanaye Padideh 

Iranian Fan Co.

یوتیلیتی / اگزاست فن سانتریفوژ : شرح محصول 

با پروانه فوروارد قابل ساخت از انواع فوالد 

: -شرح کارشناس 

----------

فن آکسیال دیواری مکانیزم برقی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع IFAB 254مدل 

پدیده ایرانیان فن

, Fan, wall axial: نام التین 

mechanism electric, model 

IFAB  254, distributor Sanaye 

Padideh Iranian Fan Co.

اگزاست فن آکسیال دیواری با : شرح محصول 

پروانه آلومینیوم ریختگی 

: -شرح کارشناس 

----------

فن آکسیال پنجره ای مکانیزم : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده IFAA 204برقی مدل 

38

تهران ، میدان کاج ، خیابان سعادت آباد شمالی 

، مجتمع  (برادران پورزند)، نبش کوچه هفتم 

404 واحد 4میالد کاج ، طبقه 

22368137-9 

, 22362447 , 

22362427

22368137-909126997571

info@irani

anfanco.co

m

www.irani

anfan.ir 

, 

www.irani

anfanco.c

om

1398/11/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

915
KIMYA RES IN 

ARAK  CO
10861655708411314859544

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 220بشکه فلزی % 95ضد یخ : نام محصول 

kg مرجع عرضه کننده شرکت تعاونی تولیدی 

کیمیا رزین اراک

 Anti freeze, 95%, metal: نام التین 

drum, 220 kg, distributor 

KIMIYA RES IN ARAK 

PRODUCTIVE  COOPERATIVE  Co.

محصول ضدیخ :  شرح محصول: شرح محصول 

وزنی آن % 95یک مایع آلی می باشد که حدود 

را منواتیلن گالیکول و الباقی مواد افزودنی برای 

این . جلوگیری از خوردگی در سیستم می باشد

مایع بعنوان ضد یخ و همچنین بعنوان ضدجوش 

در صنایع مختلف از جمله در خودرو سازی و 

سیستم های یخچال صنعتی جهت جلوگیری از 

یخ زدگی و پایین آوردن دما و همچنین در 

ایستگاه های گاز جهت جلوگیری از پدیده یخ 

این مایع در داخل کشور . به کار میرود... زدگی و

بطور گسترده مصرف می گردد و قسمتی از تولید 

.آن نیز به خارج از کشور صادر می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

89
قطب صنعتی شهید - شازند- استان مرکزی

2خیابان یاس - (بازنه)بابایی

086-

34224514

086-

34224861
09181612196

kimyaresin

1@yahoo.com

www.kimya

resin-

arak.com

1398/11/06

916
IMEN SAHAND 

ARIYA
10103411567411331153115

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 1/2 2نازل فوم و آب دستی سایز : نام محصول 

اینچ

 Nozzle, foam and water: نام التین 

manual, size 2 1.2 in

 2نازل فوم و آب دستی سایز : شرح محصول 

 SISICO نام تجارتی WFN اینچ مدل 1/2

مرجع عرضه کننده ایمن سهند آریا

: -شرح کارشناس 

----------

پست )شیر صنعتی آتش نشانی : نام محصول 

(ایندیکیتور ولو

Post Indicator Valve: نام التین 

شیر صنعتی آتش نشانی مدل : شرح محصول 

PVI نام تجارتی  "6 سایزSISICO مرجع 

عرضه کننده ایمن سهند آریا

: -شرح کارشناس 

----------

چشم شوی ایمنی: نام محصول 

 Safety Shower and Eye: نام التین 

Wash

چشم شوی ایمنی مدل : شرح محصول 

SSAEW نام تجارتی SISICO مرجع عرضه 

کننده ایمن سهند آریا

: -شرح کارشناس 

----------

96
- کوچه متحیری -سهروردی شمالی -تهران

14 واحد 5طبقه  -45ساختمان شماره 
885477408854774009121863905

info@sisic

o.ir

www.sisic

o.ir
1398/04/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

917
Adak Behin 

Niroo
10862125537411361541858

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق فشار ضعیف فیکس و : شرح محصول 

 7400 تا رنج SIVACONکشویی طرح 

دارای تایپ تست از آزمایشگاههای بین )آمپر

، تابلوهای فشار ضعیف فیکس و کشویی (المللی

Modul-K-System ( تحت لیسانس

KUATZتابلو اصالح ضریب قدرت، ( آلمان ،

تابلو فرمان، کنترل و حفاظت، کنترل موتور، 

مارشالینگ و  میزهای کنترل، تابلو توزیع برق، 

سوئیچگیرهای فشار متوسط فیکس و کشویی 

 کیلوولت 33 تا سطح ولتاژ Unisafeطرح 

دارای تایپ تست از آزمایشگاههای معتبر بین )

های کامپکت با بدنه فلزی و ¬پست- (المللی

دارای گواهی تست از آزمایشگاه )ساندویچ پنل 

سینی کابل، نردبان کابل، ترانکینگ- (اپیل

: -شرح کارشناس 

----------

67

البرز،کرج،بلوار شهید مطهری،نبش استقالل 

، کدپستی 3 ، واحد 253جنوبی،پالک 

3145964733

026342086110263420837409121382657
info@adakb

n-co.com

www.adakb

n-co.com
1398/05/09

918
E shtave 

Sanat
1010136848041116189854

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بوشن اتصال ساده جنس پلی : نام محصول 

 مرجع bar 60 فشار mm 160اتیلن سایز 

عرضه کننده اشتاو صنعت

 Coupling, regular: نام التین 

connection, material 

polyethylene, size 160 mm ,

pressure 60 bar, distributor 

ESHTAVE  SANAAT

- اتصاالت پلی اتیلن گازی : شرح محصول 

 میلی متر160کاپلر سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

بوشن اتصال ساده جنس پلی : نام محصول 

 مرجع bar 60 فشار mm 25اتیلن سایز 

عرضه کننده اشتاو صنعت

 Coupling, regular: نام التین 

connection, material 

polyethylene, size 25 mm ,

pressure 60 bar, distributor 

ESHTAVE  SANAAT

- اتصاالت پلی اتیلن گازی : شرح محصول 

 میلی متر25کاپلر سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

بوشن اتصال ساده مدل : نام محصول 

76
- 74خیابان - جاده مخصوص کرج-تهران

1پالک 
021449834440214498143809121256264

info@eshta

ve.com

www.eshta

ve.com
1398/05/09



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

919

Shahrood 

Turbo 

Generator

10480070602411147859518

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

الکتروموتور: نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و بازسازی انواع : شرح محصول 

- ترانسفورماتور- الکتروموتورهای الکتریکی

شینه های نیروگاهی و قطعات یدکی - ژنراتور

آنها

: -شرح کارشناس 

----------

- شهرک صنعتی- شاهرود:  نشانی کارخانه 

ابتدای خیابان مرحوم مهندس عامریان

023-

32511396-7

023-

32511240
09123738528

info@turbo

gen.co.ir

www.turbo

gen.co.ir
1398/03/08

920Tacom10101195719411154489543

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 KVA 6استابیالیزر تک فاز توان : نام محصول 

 نام تجارتی تکام مرجع TS8220-700مدل 

عرضه کننده تکام

, Stabilizer, single phase: نام التین 

power 6 KVA, model TS 8220-700 ,

brand TACOM, distributor 

TACOM

راندمان باال: شرح محصول 

حفاظت اضافه بار

حفاظت ولتاژ باال و پایین

دقت ولتاژ ورودی باال

-LED (Delay-Normalنمایشگر 

Fault)

مناسب سیستم های کامپیوتری، اتاق های سرور 

و دستگاه های الکترونیکی با درجه حساسیت 

باال، نظیر سیستم های صوتی و تصویری حرفه 

ای، سیستم های کنترل و نظارت تصویری، 

ماشین های اداری، تلفن های سانترال با ظرفیت 

باال، سیستم های مخابراتی، تجهیزات 

...آزمایشگاهی و اندازه گیری و بیمارستانی

: -شرح کارشناس 

----------

 15استابیالیزر سه فاز توان : نام محصول 

KVA مدل TS8220-3/3 نام تجارتی تکام 

مرجع عرضه کننده تکام

65

جاده دماوند بعد ازسه راه تهرانپارس خ سازمان 

اب خ پنجم شیدایی کوچه توانگری شمالی 

١پالک 

7734965177337595

09190909741

-

09121245582

info@tacom

ups .ir

Tacomups .

ir
1398/03/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

921

Sepanta 

Faragir 

Machinery Co

10102442357411319599749

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 تا 10لوله های فوالدی از قطر : شرح محصول 

 میلیمتر با ضخامت های مختلف و طول 250

های سفارشی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پایه های روشنایی و انتقال نیرو: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان -  جاده قدیم کرج 9کیلومتر - تهران 

شهید باقری

021-

66259811-

12

09129486019

sepantafar

agir@gmail

.com

www.sepan

tafaragi

r.com

1398/03/08

922alton10840067690411315538771

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

چراغ روشنایی اداری روکار درین : نام محصول 

 نام تجارتی AL-FS11 مدل W 48گاما توان 

آلتون مرجع عرضه کننده مهندسی آلتون رای

 Light, surface office: نام التین 

lighting Dorrin Gama, power 

48 W, model AL-FS 11, brand 

ALTON, distributor ALTON RAY 

Co.

 LEDچراغ درین با استفاده از : شرح محصول 

SMD و به روش  BACKLIGHT در توان 

 وات تولید میگردد این محصول با 72 و 48های 

طراحی متفاوت امکان پخش نور متقارن و 

 چهل درجه را CUT OFFیکنواخت با زاویه 

.فراهم کرده است

: -شرح کارشناس 

----------

چراغ روشنایی اداری خطی روکار : نام محصول 

 AL-DT10 مدل W 6 توان 640درنا لومن 

نام تجارتی آلتون مرجع عرضه کننده مهندسی 

آلتون رای

 Light, surface office: نام التین 

linear lighting Dorna Loman 

640 ,power 6 W, model AL-DT10 ,

brand ALTON, distributor 

ALTON RAY  Co.

69

تهران مالرد صفادشت شهرک صنعتی 

 غربی پالک 6 و 5صفادشت بلوار فروردین بین 

102

021654383730216543341009122214349
INFO@ALTON

RAY .COM

WWW.ALTON

RAY .COM
1398/03/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

923

Behsaz 

Energy Sabz 

Andishan

14004282384411454639498

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم هوشمند موتورخانه: شرح محصول 

این محصول جهت انجام بهینه سازی مصرف 

انرژی و صرفه جویی در مصرف سوخت بر 

اساس تغیرات دمای محیط خارج از ساختمان و 

ثابت نگه داشتن دمای آسایش حرارتی داخل 

 خروجی جهت 8.ساختمان طراحی گردیده است 

 سنسور حرارتی با سیم و بی 5کنترل تجیزات ، 

 خطی با فونت فارسی 8سیم، نمایشگر گرافیکی 

...و 

ساختمان با کاربری مسکونی، اداری، تجاری، 

...آموزشی، ورزشی و 

: -شرح کارشناس 

----------

40

تهران ، باال تر از میدان آزادی ، ابتدای بزرگراه 

جناح ، خیابان بایندوری ها ، کوچه امرالهی ، 

2پالک 

02166197987

-

02166197993

0218978484109122868141
J anfada@gm

ail.com

BehsazEn

ergy.ir
1398/03/08

924mahla10100908336411316575499

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مادر رنگ آلکیدی صنعتی کد : نام محصول 

 نام تجارتی ماهال kg 23 حلب 11600رنگ 

مرجع عرضه کننده تولیدی ماهال

, Alkyd base paint: نام التین 

industrial, color code 11600 ,

tin, 23 kg, brand MAHLA ,

distributor MAHLA PRODUCING

رنگ رویه آلکیدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اتیل سیلیکات صنعتی کد : نام محصول 

 نام تجارتی ماهال kg 23 حلب 71000رنگ 

مرجع عرضه کننده تولیدی ماهال

, Ethyl Silicate Paint: نام التین 

industrial, color code 71000 ,

tin, 23 kg, brand MAHLA ,

distributor MAHLA PRODUCING

پرایمر زینک اتیل سیلیکات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ کوره ای آلکید مالمین : نام محصول 

 نام kg 23 حلب 60000صنعتی کد رنگ 

تجارتی ماهال مرجع عرضه کننده تولیدی ماهال

 Alkyd melamine: نام التین 

furnace paint, industrial ,

86

میدان هفت تیر: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

برج - 272پالک - خیابان مفتح شمالی   

402واحد - مرجان طبقه جهارم 

02188314007

-9
0218831911009122347767

mahlapaint

@gmail.com
1398/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

925ASANPOOSH14005790823411516343993

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

% 65پیراهن کار فرم اداری جنس : نام محصول 

-APPویسکوز سایز جور مدل % 35پلی استر و 

 بسته سلفونی مرجع سازنده آسان پوش 103

پدیده ایرانیان مرجع عرضه کننده آسان پوش 

پدیده ایرانیان

, Work shirt, form office: نام التین 

material 65% polyester and 

35% viscose, size sort, model 

APP-103, cellophane pack ,

producer ASAN POUSH PADIDE 

IRANIAN, distributor ASAN 

POUSH PADIDE  IRANIAN

پیراهن فرم کارمندی در هر نوع : شرح محصول 

رنگ  و طرح و سایز درخواستی 

: -شرح کارشناس 

----------

% 100شلوار کار فرم اداری جنس : نام محصول 

 بسته سلفونی APP-102کتان سایز جور مدل 

مرجع سازنده آسان پوش پدیده ایرانیان مرجع 

عرضه کننده آسان پوش پدیده ایرانیان

 Work pants, form: نام التین 

office, material 100% cotton ,

size sort, model APP-102 ,

cellophane pack, producer 

ASAN POUSH PADIDE  IRANIAN ,

95

تهران خیابان امام خمینی نبش خیابان ولی 

436عصر  ضلع جنوب شرقی  چهارراه پالک 

شرکت آُسان پوش پیمان-ساختمان آسان پوش 

021664677820216646778209121546131
info@asanp

oosh.biz

www.asanp

oosh.biz
1398/02/08

926

foulad 

fluids  and 

electrical 

equipment

10260338199411173654788

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لیسانس ساخت تابلو برق فشار : شرح محصول 

 simoمتوسط  از شرکت زیمنس آلمان طرح 

prime

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو برق فشار ضعیف کشویی : نام محصول 

 زینس ابعاد Sivaconتوزیع برق طرح 

600x1000 mm 2200 ارتفاع m تجهیزات 

برق و سیاالت فوالد

 Electric panel, low: نام التین 

voltage sliding ,

electricity distribution ,

design S ilvacon zines ,

dimensions  600x1000 mm ,

height 2200 m, EGUIP  MENT 

E LECTRIC  AND SAYALAT 

PHOOLAD

لیسانس ساخت تابلو برق فشار :  شرح محصول 

s8 زیمنس  سری sivaconضعیف طرح 

: -شرح کارشناس 

----------

باس بار شبکه الکتریکی جنس : نام محصول 

 جعبه چوبی 6x150x4000 mmمسی سایز 

98
بعد از - منطقه صنعتی اشترجان - اصفهان 

264پالک - نیرو کلر  
031376090270313760855209133260948

info@satha

co.com

www.satha

co.com
1398/03/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

927
J ahan Ayegh 

Pars
10102894551411356554739

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق سرد پلی یورتان یا پلی : شرح محصول 

اورتان و پلی ایزوسیانورات

 شامل لوله ای، PUR-PIRانواع عایق سرد 

تخته ای یا برد و انواع اتصاالت مانند فلنچ، 

به همراه ماستیک مخصوص ...  زانویی، گپ و

عایق سرد

:  -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق سرد فوم گالس یا سلوالر : شرح محصول 

گالس یا شیشه اسفنجی

انواع عایق سرد فوم گالس شامل لوله ای، تخته 

ای یا برد و انواع اتصاالت مانند فلنچ، زانویی، 

به همراه ماستیک مخصوص عایق سرد...  گپ و

:  -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق گرم ژاکت حرارتی و : شرح محصول 

بالشتکی جهت استفاده بر روی بدنه توربین 

نیروگاه ها و ولوهای صنعتی

توربین  )عایق صنعتی انعطاف پذیر حرارتی 

85

نجف آباد شهرک: نشانی دفتر مرکزی  |  

12 پالک 101صنعتی منتظریه خیابان 

8513114961کد پستی 

031429900214269340009335610749
info@jahan

ayegh.com

www.jahan

ayegh.com
1398/03/08

928

Rahavard 

sanat 

apadana

10260508130411459685175

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع رولیک های نوار نقاله: شرح محصول 

انواع رولبک های نوار نقاله : شرح کارشناس 

.مورد تایید است

----------

58

 17اصفهان خیابان جی نبش کوچه آذرمهر 

 ساختمان تجاری اداری الماس طبقه 80پالک 

3اول واحد 

031322902110313229021209134623829
rsa.co86@gm

ail.com
1399/06/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

929becafzar10101546575411154944787

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اینورتر: نام محصول 

INVERTER: نام التین 

  به  DCمبدل )اینورتر صنعتی: شرح محصول 

AC) در انواع خروجی  تکفاز و سه فاز

: -شرح کارشناس 

----------

یوپی اس: نام محصول 

UPS: نام التین 

یوپی اس صنعتی سه فاز و تکفاز : شرح محصول 

با قابلیت پارالل

: -شرح کارشناس 

----------

باتری شارژر صنعتی: نام محصول 

BATTERY CHARGER: نام التین 

مبدل  -باتری شارژر صنعتی : شرح محصول 

AC  به  DC در انواع سه فاز و تکفاز با قابلیت  

HOTSTANBYدوبل پارالل و یا 

: -شرح کارشناس 

----------

کانورتر صنعتی: نام محصول 

CONVERTER: نام التین 

 به  DCمبدل )کانورتر صنعتی: شرح محصول 

DC)

: -شرح کارشناس 

----------

ابتدای ورودی بنی -بزرگراه رسالت-تهران

17پالک - متری اول8کوچه -هاشم

021-

22321005
09121109537

info@becaf

zar.com

www.becaf

zar.com
1398/03/22

930

Pishgam 

Rahbord 

Andish

10103172245411151561695

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نازل اب و فوم پاش از جنس : شرح محصول 

 اینچ3/4 و 1/2استیل یا برنج در سایزهای 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نازل ابفشان اسپرینکلر از جنس : شرح محصول 

 اینچ از 3/4 و 1/2استیل یا برنج در سایزهای 

 درجه360نوع بغل زن و 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه فوم دوزینگ سیستم : شرح محصول 

تزریق فومی میباشد که در ظرفیتهای مختلف 

.طراحی و ساخت میشود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن ذخیره فلزی اتمسفریک : شرح محصول 

جهت ذخیره فراورده های نفتی در ابعاد مختلف 

از لحاظ متر مکعب

96,61

خیابان ستارخان خیابان: نشانی دفتر مرکزی  |  

 باقرخان نبش کوچه فرزین ساختمان یکتا

شهرک: نشانی کارخانه  | 10 واحد69پالک   

 صنعتی شمس اباد ،فاز توسعه، خیابان بوعلی

3سینا ،کوچه بهارششم ،قطعه دوم ، پالک  | 

1441714863: کد پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

66120310  - 

66120311- 

66120312 | 

 : تلفن کارخانه

56901580-

56901581-

56901582-

56901583-

56901584 | 

 : فکس

66596928

0216659692809121974426
info@praco

.ir

www.praco

.ir
1398/03/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

931
rasa control 

farayand
14008331851411646596163

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

محرک پنوماتیکی با هوا مدل : نام محصول 

APSS 300000 حداکثر گشتاور Nm نام 

تجارتی راسا کنترل فرآیند مرجع عرضه کننده 

راسا کنترل فرآیند

 Actuator, pneumatic: نام التین 

with air, model APSS , maximum 

torque 300000 Nm, brand RASA 

CONTROL  FARAYAND CO. ,

distributor RASA CONTROL 

FARAYAND CO.

 برای فشار APSSمحرک : شرح محصول 

 بار طراحی شده و برای باز و 12 تا 4کاری 

بستن شیرهای صنعتی مورد استفاده قرار می 

در یک سمت مکانیزم اسکاچ یاک کارتریج . گیرد

فنر و در سمت دیگر سیلندر نیوماتیک قرار دارد 

که حرکت خطی فنر و پیستون سیلندر نیوماتیک 

با مکانیزم اسکاچ یاک به حرکت دورانی تبدیل 

.شده و باعث باز و بسته شدن شیر می شود

: -شرح کارشناس 

----------

 با GAS-OVER-OILمحرک : نام محصول 

 حداکثر گشتاور AGHDگاز طبیعی مدل 

300000 Nm نام تجارتی راسا کنترل فرآیند 

مرجع عرضه کننده راسا کنترل فرآیند

-Actuator, GAS-OVER: نام التین 

40

، شهرستان ری بخش 18تهران منطقه 

فشافویه، شهرک صنعتی شمس آباد ،بلوار 

48بهارستان، خیابان گل آذین پالک 

021562352340215623523509123177599
info@rasac

f.com

www.rasac

f.com
1399/11/13

932
compressor 

sazi tabriz
10100691370411165951595

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسورهای رفت و برگشتی : شرح محصول 

 reciprocating processفرایندی گاز، 

gas compressor مترمکعب 50، ظرفت 

 متر مکعب بر ساعت،از فشار 2500بر ساعت تا 

 کیلو 400 کیلووات تا 37 بار، از 300 بار تا 4

API618وات، استاندارد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

، air dryerخشک کن هوا : شرح محصول 

، (آلومینا اکتیو، مولوکوالر سیو، سیلیکاژل )جذبی 

تبریدی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

، CNGکمپرسور گاز طبیعی ، : شرح محصول 

 compressedجایگاه گاز طبیعی ، 

natural gas

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

25
کارخانه -شهرک صنعتی قراملک-تبریز

کمپرسورسازی تبریز
041328903980413289002109141167527

info@cst-

ir.com

www.cst-

ir.com
1399/11/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

933
pars  

compressor
10100021215411318457484

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

هواساز، بلوکه هواساز، ایرند، : شرح محصول 

بلوکه های هواساز کمپرسور اسکرو اویل 

 متر مکعب بر 1 کیلووات، از 15اینجکت، از 

 متر مکعب بر دقیقه18دقیقه تا 

  up to 150 Kw, up to 18 m3/min ,

screw airend, oil injected 

air compressor

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

 500 از Air recieverمخزن هوای فشرده 

 بار استاندار ازمه 40 بار تا 1 لیتر از 50000لیتر تا 

Asme جنس st37/ A516 Gr70

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسورهای سانتریفیوژ : شرح محصول 

 centrifugal processفرایندی گاز، 

gas compressor  , 100ظرفیت از 

25
خیابان کارگر شمالی روبروی پارک الله نبش 

 ساختمان پارس کمپرسور2کوچه ستاره پالک 
02166940608021669431509121451669

info@pars-

compressor

.ir

www.pars-

compress

or.ir

1399/11/13

934
amin asia 

fanavar pars
14004148708

4114-5548-

9563

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Heatمبدل حرارتی : شرح محصول 

E xchanger

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دریچه اضطراری : شرح محصول 

Emergency vent باالی مخازن میعانات 

این دریچه ها در . گازی نصب می گردند 

 میلی بار گیج تنظیم 150 تا 100محدوده فشار  

 عمل set pointمی شوند تا در فشار باالتر از 

کرده و با ویبره درب فشار اضافی را خارج می 

.کند

همچنین در مواقع آتش سوزی داخل مخزن با 

باز شدن ناگهانی درب دریچه حجم زیادی از 

آتش خارج شده و از دفرمگی مخزن جلوگیری 

.میکند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 pumpقطعات یدکی پمپ : شرح محصول 

spare parts از آلیاژهای تیتانیوم ، پایه 

41,43,90
-احمد آباد مستوفی - بزرگراه آزادگان - تهران 

-مجتمع عصر انقالب - انتهای خیابان انقالب 

021-

56277061

021-

56277061
09125101790

h_ farahani

52@yahoo.co

m

www.amin-

asia.com
1398/03/11

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

935
Faradid 

Turbo Sanat
14003801487411444987674

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 از این قطعه تولید شده 300: شرح محصول 

.است

تولید قطعات مناطق سرد و : شرح کارشناس 

. . .روتور و پره و . گرم توربین 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 عدد از این قطعه تولید 3000: شرح محصول 

.شده است

تولید قطعات مناطق سرد و : شرح کارشناس 

. . .روتور و پره و . گرم توربین 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 عدد از این قطعه تولید 2500: شرح محصول 

.شده است

تولید قطعات مناطق سرد و : شرح کارشناس 

. . .روتور و پره و . گرم توربین 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 عدد از این قطعه تولید شده 6: شرح محصول 

.است

20
شهرک صنعتی -بعد از سه راه شهریار-تهران

22پالک -گلگون

02146897137

-

02146897138

02146897137

09122282432

-

09125028263

info@turbo

sanat.com

www.turbo

sanat.com
1398/03/11

شرکت دانش 

بنیان

936
polomp sanat 

kara
10102975467411115138556

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پلمپ کابلی جنس فلزی با روکش : نام محصول 

رنگ کوره ای مدل سدید مرجع سازنده پلمپ 

صنعت کارا کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده پلمپ صنعت کارا

 Seal, cable, material: نام التین 

metal with furnace paint 

cover, model SADID, producer 

POLOMP  SANAT  KARA, made in 

IRAN, distributor POLOMP 

SANAT  KARA

 کیلوگرم110پلمپ با کشش : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پلمپ مدادی دم موشی با قفل : نام محصول 

 مرجع 35فلزی جنس پالستیکی مدل افرا 

سازنده پلمپ صنعت کارا کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده پلمپ صنعت کارا

 Seal, pull tight pencil: نام التین 

with metal lock, material 

plastic, model AFRA 35 ,

producer POLOMP  SANAT  KARA ,

made in IRAN, distributor 

POLOMP  SANAT  KARA

پلمپ مناسب برای محلهای با : شرح محصول 

.سوراخ کوچک برای پلمپ

96
خیابان -خیابان اتحاد-تهرانپارس-تهران

17پالک-هفدهم غربی
021267029390212287669009123036341

info@megaf

ortris .net

www.pskco

rp.com
1398/03/11



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

937

fan ebtekar 

bartar 

aryana

14004511226411473697141

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و تعمیر  انواع قطعات : شرح محصول 

یدکی توربین و ساخت کامل توربین بخار 

وخدمات میدانی ، بازرسی و تعمیر توربین 

:شامل کلیه برندها 

Impeller

shaft

upper casing

lower casing

liner bearing

shaft key

Housing

carbon ring

steam chest

governor

governor valve

governor valve seat

tilting pad

bearing cage

stem

journal pad

Nozzle disc

guide blade

Compelete rotor

خیابان  – متری کلهر 45تهران، شهر قدس، 

  - 11پالک  –بن بست پارسیان  –گلستان 

3754198463کد پستی 

9-

46890324-

021

3-

46890322-

021

09126879890 

 , 

09122942594

sales@arya

na-

co.com,info

@aryana-

co.com

WWW.ARYAN

A-CO.COM
1398/02/25

938

Iranian Pars  

Corrosion 

And Scale 

Protection

10260678333411431331715

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد رسوب محلول کاربرد برج : نام محصول 

 ICP نام تجارتی Lit 220خنک کننده بشکه 

مرجع عرضه کننده حفاظت خوردگی و رسوب 

پارس ایرانیان

, Anti sediment: نام التین 

solution, usage Cooling 

tower, drum, 220 Lit, brand 

ICP , distributor IRANIAN 

PARS  CORROSION AND SCALE 

PROTECTION

ضد رسوب محلول کاربرد برج : شرح محصول 

Lit 220خنک کننده بشکه 

: -شرح کارشناس 

----------

پراکنده کننده میکروبی محلول : نام محصول 

کاربرد ضد قارچ و باکتری برج های خنک کننده 

 مرجع عرضه ICP نام تجارتی Lit 220بشکه 

کننده حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان

, Biodispersant, solution: نام التین 

usage antifungal and 

bacteria cooling Towers ,

drum, 220 Lit, brand ICP ,

distributor IRANIAN PARS 

CORROSION AND SCALE 

PROTECTION

 10اصفهان خ چهارباغ باال خ کاخ غربی ک

40پالک
0313666108209133149030

mohammadra

kian@yahoo

.com

WWW.irani

ancp.om
1398/02/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

939
KAHANGANMEHR  

 co
10101958334411337584569

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

صاعقه گیر ساده فرانکلینی: نام محصول 

AIR ROD: نام التین 

صاعقه گیر ساده فرانکلینی در : شرح محصول 

انواع مدل و اندازه چند شاخه

: -شرح کارشناس 

----------

قالب جوش احتراقی سیم به صفحه : نام محصول 

Cad Weld : نام التین 

قالب گرافیتی طراحی شده برای : شرح محصول 

استفاده در جوش ترمیت جهت اتصال سیم مسی 

به صفحه

: -شرح کارشناس 

----------

قالب جوش احتراقی سیم به  : نام محصول 

آرماتور سه راه

Cad Weld : نام التین 

قالب گرافیتی طراحی شده برای : شرح محصول 

استفاده در جوش ترمیت جهت اتصال سیم مسی 

به آرماتور به شکل سه راه

: -شرح کارشناس 

----------

قالب جوش احتراقی سیم به  : نام محصول 

آرماتور

Cad Weld : نام التین 

قالب گرافیتی طراحی شده برای : شرح محصول 

خیابان هویزه شرقی - خیابان شریعتی - تهران 

14واحد  - 18پالک - 
021885250810218874104609122259017

info@kahan

ganmehr.co

m

www.kahan

ganmehr.c

om

1398/02/25

940

sanaye 

tolidi va 

borodati 

alborz 

damakaran

10102399330411353771545

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آبسردکن آنی مدل دوشیر دماوند : نام محصول 

ISIC 29191219 مرجع عرضه کننده البرز 

دماکاران

, Water cooler, Ani: نام التین 

model Damavand Two Taps  IS IC 

29191219 ,distributor ALBORZ 

DAMAKARAN

آب سردکن آنی، دستگاهی است : شرح محصول 

که آب آشامیدنی را سرد می کند و آنرا برای 

.مصرف در اختیار قرار می دهد

: .شرح کارشناس 

----------

 ISICآبسردکن آنی مدل مرکزی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده البرز دماکاران29191219

, Water cooler, Ani: نام التین 

model Central IS IC  29191219 ,

distributor ALBORZ 

DAMAKARAN

آب سردکن آنی، دستگاهی است : شرح محصول 

که آب آشامیدنی را سرد می کند و آنرا برای 

.مصرف در اختیار قرار می دهد

: .شرح کارشناس 

----------

 مرجع Fآبسردکن آنی مدل : نام محصول 

عرضه کننده البرز دماکاران

92

تهران خیابان سهروردی شمالی ، خیابان هویزه 

شرقی ، خیابان سهند ، کوچه متحیری ، پالک 

2 واحد 33

885235968852359709013134114
adamak.ani

@gmail.com

www.absar

dkon.com
1398/02/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

941

faragir 

sanat 

mehrbin

1026068753141145136635

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سطح سنج شناوری تغییر : شرح محصول 

244LDمدل  (ترک تیوب)مکانی

جهت اندازه گیری سطح سیال های تک فازی و 

چند فازی

:جنس

625تماما اینکونل : بدنه

مدل این قطعه در فهرست نبوده و پیرو تماس 

تلفنی نزدیک ترین نمونه انتخاب شده است

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سطح سنج شناوری تغییر : شرح محصول 

12300مدل  (ترک تیوب)مکانی

جهت اندازه گیری سطح سیال های تک فازی و 

چند فازی

:جنس

 1500 کالس SS316: فلنج ها

625تماما اینکونل : بدنه

مدل این قطعه در فهرست نبوده و پیرو تماس 

تلفنی نزدیک ترین نمونه انتخاب شده است

 نمونه طبق درخواست نفت و گاز MESCکد 

74

- اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان 

-ساختمان شیخ بهایی- شهرک علمی تحقیقاتی

136 واحد 

031339312900313393129109137168772
faragir.s .m

-co@istt.ir

www.farag

irsanat.i

r

1398/02/25

942

Ardakan 

Industrial 

Ceramics

10840024608411316441496

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سرامیک صنعتی گلوله ای بر پایه : نام محصول 

آلومینا کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

 بشکه فلزی کیلوگرمی نام تجارتی in 1سایز 

AICمرجع سازنده سرامیکهای صنعتی اردکان 

, Industrial ceramic: نام التین 

golooleie alumina base ,

usage petrochemical and gas 

and oil industries , size 1in ,

metal drum, kilogram, brand 

AIC , producer ARDEKAN 

INDUSTRIAL  CERAMICE  Co.

از دیگر محصوالت استراتژیک : شرح محصول 

AIC انواع سرامیک بال ،(ADM)  بر پایه های

آلومینایی و سیلیکاتی می باشد که در صنایع 

نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع شیمیایی عمدتاً 

بعنوان بستر خنثی و نگهدارنده کاتالیست در 

.برجها، وسل ها و رآکتورها استفاده می گردد

 - Inert Ballsاین محصوالت با نامهای 

Ceramic Balls  - Alumina Balls- 

 Support Balls در صنایع مصرف کننده 

شناخته شده و هم اکنون در سه گروه اصلی 

.تولید می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

سرامیک صنعتی گلوله ای بر پایه : نام محصول 

89
میدان آزادی ، ابتدای خیابان سعادت - اصفهان 

4آباد ، ساختمان شماره یک ، طبقه 

031-

36689714

031-

36689392
09133178058

info@aic .i

r

www.aic.i

r
1398/02/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

943iranertebat10100973483411111346348

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

قیر پایه نفتی کاربرد لوله های : نام محصول 

 1000 پالت BS 4147فوالدی مطابق استاندارد 

kgمهندسی ایران ارتباط 

 Tar, oil base, usage: نام التین 

steel pipes  in accordance 

with BS  4147 standard, pallet ,

1000 kg, IRAN ERTEBAT 

ENGINEERING  Co.

قیر پایه نفتی مورد استفاده در : شرح محصول 

پوشش و عایق لوله های فلزی از اکسیداسیون 

بدست می  (ته مانده برج تقطیر  )وکیوم باتوم 

آید که جهت افزایش خواص فیزیکی مطابق 

استاندارد از افزودنیهای معدنی بی اثر با 

 درصد در قیر استفاده 25-35درصدهای وزنی 

.می شود

: -شرح کارشناس 

----------

نوار عایق بندی لوله پشم شیشه : نام محصول 

 بسته رولی مرجع m 1/2 عرض m 3300طول 

عرضه کننده مهندسی ایران ارتباط

, Pipe insulating tape: نام التین 

glass  wool, length 3300 m ,

width 1.2 m, roll pack ,

distributor IRAN ERTEBAT 

ENGINEERING  Co.

87,85
تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان دکتر 

2قندی غربی نبش کوی چهارم پالک 
021821350000218213513509121191972

info@irane

rtebat.om

www.irane

rtebat.co

m

1398/02/25

944

Iras  Design 

Engineering 

Humanresourc

es

10102786381411114458876

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 که مخفف DCS: شرح محصول 

Distributed control system 

میباشد به عنوان سیستم کنترلی توزیع یافته 

تعبیر میگردد 

: -شرح کارشناس 

----------

59

میدان ونک ، خیابان: نشانی دفتر مرکزی  |  

 مالصدرا، خیابان شیراز جنوبی خیابان گرمسار

2 واحد 9شرقی بن بست کفایی پالک   | 

منطقه ویژه اقتصادی پیام: نشانی کارخانه   ، 

B13-5 قطعه شماره

|   

0098218862

 فکس | 6146

: 

00982188626

194

0218862614609122834643

Mehran.bab

apour@ideh

.ir

www.ideh.

ir
1398/02/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

945

Niknoor 

Lighting 

Industries  

Company

10101664000411151944756

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

برج نور سبد متحرک: نام محصول 

: -نام التین 

برج نور سبد متحرک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

برج نور سبد ثابت: نام محصول 

: -نام التین 

برج نور سبد ثابت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پایه چراغ روشنایی لوله ای: نام محصول 

: -نام التین 

پایه چراغ روشنایی لوله ای: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پایه چراغ روشنایی چند وجهی: نام محصول 

: -نام التین 

پایه چراغ روشنایی چند وجهی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

info@nikno

or.com
1398/02/25

946
Caspian 

Valve Kadous
10320461750411415619655

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر سماوری گیربکسی دستی : نام محصول 

 جنس lb 600 کالس فشار in 24سایز 

 CVKفوالدی نوع اتصال جوشی نام تجارتی 

VALVE مرجع عرضه کننده کاسپین شیر 

کادوس

 Plug valve, gearbox: نام التین 

manual, size 24 in, pressure 

class  600 lb, material steel ,

connection type welded ,

brand CVK  VALVE , distributor 

CASPIAN VALVE  KADOUS

شیر سماوری فوالدی تا سایز : شرح محصول 

نوع اتصال  _600 اینچ تا کالس فشاری 24

جوشی

Lubricated Plug Valve-

Carbon steel- Butt-welded 

Ends_Class  up to 600, S ize up 

to 24 inch

باسالم، شایان ذکر است این : شرح کارشناس 

این .تاییده در خصو ص سرویس شیرین می باشد

شرکت در خصوص سرویس ترش تاکنون سابقه 

ای ارایه نکرده است

----------

شیر سماوری گیربکسی دستی : نام محصول 

 جنس lb 600 کالس فشار in 24سایز 

75
پاسداران، بوستان دوم، خیابان گیالن غربی، 

١٦٦٤٩٦٧٨٧٤: ، طبقه اول، کد پستی8پالک 
229198252291980409122493438

info@cvkva

lve.com

www.cvkva

lve.com
1398/08/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

947shivaamvaj10260403602411174139839

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سوپر کنترل فاز شیوا امواج : شرح محصول 

دستگاهی مناسب جهت حفاظت شبکه برق در 

برابر اختالالت ناشی از افزایش ولتاژ، کاهش 

ولتاژ ، عدم تقارن فازها و جابجایی فازها می 

باشد که هر کدام از اختالالت با نشانگر 

مخصوص خود روی دستگاه اعالم میگردد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سوپر کنترل فاز شیوا امواج : شرح محصول 

دستگاهی مناسب جهت حفاظت شبکه برق در 

برابر اختالالت ناشی از افزایش ولتاژ، کاهش 

ولتاژ ، عدم تقارن فازها و جابجایی فازها می 

باشد که هر کدام از اختالالت با نشانگر 

مخصوص خود روی دستگاه اعالم میگردد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

با استفاده از کنترل فاز شیوا : شرح محصول 

امواج می توان اختالالت شبکه برق را کنترل 

اختالالت ناشی از افزایش یا کاهش ولتاژ و .نمود

60

اصــــفـهان ، شـــهرک صنعتی جی ، انتهای 

 کدپستی ١١١خیابان چهارم ، پالک 

٨١۵٩٤٨٤۵۵٦

031 

35723444

031-

35723400
09130240924

info@shiva

amvaj.com

www.shiva

amvaj.com
1398/08/04

948
Pishro Sanat 

Pars  Part
10102970215411157968994

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

BLIND FLANGES: شرح محصول 

"SIZE 2-1/16” TO 30

WITH/WITHOUT  MONITORING 

PORT

WITH/WITHOUT  RECESS  FOR  VRP

PRESSURE  RATING : 2,000 TO 15,000 

PS I 

MATERIAL  CLASS :

AA/BB /CC /DD/E E /FF /HH

TEMPERATURE  RATING : P /U

PSL : 1/2/3/3G

PR : 1/2

API 6A, LATEST  EDITION

DISCLAIMER : SOME  COMMON 

S IZES  ARE  ATTACHED IN 

TECHNICAL  DRAWING  BUT 

AVAILABLE  DES IGNS  ARE 

NOT  RESTRICTED TO THOSE 

IN DISCLAIMER :SOME 

COMMON S IZES  ARE 

ATTACHED IN TECHNICAL 

DRAWING  BUT  AVAILABLE 

DES IGNS  ARE  NOT 

09
- سه راه آزمایش - جاده دماوند - تهران 

14پالک - خیابان صنعت 
0217733220709121897476

anajafisan

i@hotmail.

com

1398/08/04
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

949

Taavoni 

Dorsan S im 

Sanat Yazd Co

10840442843411419415157

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیم جوشکاری با پوشش نانو : نام محصول 

SG2 فوالدی مدل BS300-1 1/2 قطر mm 

نوع بسته بندی قرقره مرجع عرضه کننده تعاونی 

درسان سیم صنعت یزد

 Welding wire, with: نام التین 

Nano SG2 cover, steel, model 

BS 300-1, diameter 1.2 mm ,

packing type reel ,

distributor TAAVONI DORSAN 

S IM SANAT  YAZD

سیم جوشکاری با گاز محافظ : شرح محصول 

(Co2و آرگون )  0.8با پوشش نانو در قطرهای ,

 میلیمتر1.6 و 1.2, 1

: -شرح کارشناس 

----------

64
 متری 24یزد شهرک صنعتی یزد بلوار اقاقیا 

1زنبق زنبق
035372721470353727220309131511986

dorsansim@

yahoo.com
1398/08/04

950

"barbod 

technology 

civil   

industries  

engineering 

co"

10102362685411113463677

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سازه فلزی کاربرد اسکلت : نام محصول 

ساختمان سایز متر مکعبی نام تجارتی 

BTECH مرجع عرضه کننده مهندسی صنایع 

عمرانی باربد فن آور

 Structure, metal, usage: نام التین 

building structure, size 

cubic meter, brand BTECH ,

distributor BARBOD 

TECHNOLOGY  CIVILl 

INDUSTRIE S  ENGINEERING

انواع سازه فوالدی بصورت : شرح محصول 

  در ابعاد و ضخامتهای BOX و H و Iمقطع 

مختلف از ورق های فوالدی جهت استفاده در 

صنایع نفت و گاز و پاالیشگاه  پترو شیمی و 

.ساختمانی تولید میشود 

: -شرح کارشناس 

----------

 Ton 40جرثقیل سقفی ظرفیت : نام محصول 

 BTECH نام تجارتی B-OTC-40مدل 

مرجع سازنده مهندسی صنایع عمرانی باربد فن 

آور کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور

 Crane, roof, capacity 40: نام التین 

Ton, model B-OTC-40, brand 

BTECH, producer BARBOD 

61,36
تهران ، جاده ساوه ، شهر صنعتی پرند بلوار 

4صنعت خیابان فرخنده خیابان سپیدار پالک

02122355623

|021223556

24|0212235

0214

02122355623

,0212235562

4,021223502

14

09125172874

siamakziae

e@gmail.co

m

www.btech

.ir
1398/08/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

951binaziran10420228100411195663457

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 65اچار نگهدارنده لوله حفاری : شرح محصول 

تن به همراه قطعات یدکی 

قابل ذکر است این شرکت : شرح کارشناس 

 30توانایی ساخت مخازن ذخیره تا ضخامت 

.میلیمتر مورد تایید قرار گرفته است

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

صفحات قطره گیر مخازن : شرح محصول 

 واحدهای بهره برداریsepretorتفکیک گر 

قابل ذکر است این شرکت : شرح کارشناس 

 30توانایی ساخت مخازن ذخیره تا ضخامت 

.میلیمتر مورد تایید قرار گرفته است

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن: شرح محصول 

قابل ذکر است این شرکت : شرح کارشناس 

 30توانایی ساخت مخازن ذخیره تا ضخامت 

.میلیمتر مورد تایید قرار گرفته است

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

03,42
- شوشتر -  جاده اهواز10کیلومتر - اهواز

شرکت بی نظیران
061344437140218978530009160305731

info@binaz

iran.ir

www.binaz

iran.ir
1398/08/04

952
ATI SANAT  

MOBTAKER  CO
10102835842411113881318

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Demister)دمیستر پد: شرح محصول 

Pad) , به عنوان یک نوع فیلتر برای جداسازی

مایعات و رطوبت از گاز در صنایع پاالیشگاهی 

... نفت،گاز ،پتروشیمی و فوالد و تصفیه ای و 

.کاربرد دارد

عمده مصرف این قطعه در مخازن 

پاالیشگاههای تصفیه گاز مخصوصا مجتمع 

.پاالیشگاهی پارس جنوبی است

این شرکت جزو اولین شرکتهایی است که 

مبادرت به ساخت داخل کردن این قطعات برای 

.شرکت گازکرده است

این شرکت عضو وندور لیست شرکت گاز قرار 

گرفته و از ان طریق هم به منابع مشترک وزارت 

.نفت معرفی شده است

: -شرح کارشناس 

----------

روتور قطعه کاربرد پمپ : نام محصول 

 نام تجارتی Soulzerسانتریفیوژ مدل 

ROTOR  COMPLETE  ASSEMBLY 

مرجع عرضه کننده مهندسی آتی صنعت مبتکر

 Rotor, part, usage: نام التین 

centrifugal Pump, model 

Soulzer, brand ROTOR 

43
 3تهران بزرگراه ستاری کوچه بنفشه 

13واحد 1پالک
021444722180214445522809122270815

info@atisa

natmobtake

r.com

www.atisa

natmobta

ker.com

1398/08/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

953
Luleh Gostar 

E sfarayen
10860306769411153367933

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" لوله بدون درز جریانی: نام محصول   LINE 

PIPE جنس فوالد آلیاژی API 5L  12طول  

m  219/1سایز  mm نوع بسته بندی بندیل 

 کیلوگرمی مرجع سازنده لوله گستر اسفراین

مرجع عرضه کننده لوله گستر اسفراین

 Pipe, LINE PIPE flow : نام التین

seamless , material steel 

alloy API 5L , length 12 m, size 

219.1 mm, packing type bundle 

pack, kilogram, producer 

LULEH GOSTAR  ESFARAYEN, 

distributor LULEH GOSTAR  

ESFARAYEN

الین پایپ: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

لوله بدون درز جریانی: نام محصول   LINE 

PIPE جنس فوالد آلیاژی API 5L  12طول  

m  168/3سایز  mm نوع بسته بندی بندیل 

 کیلوگرمی مرجع سازنده لوله گستر اسفراین

مرجع عرضه کننده لوله گستر اسفراین

 Pipe, LINE PIPE flow : نام التین

seamless , material steel 

alloy API 5L , length 12 m, size 

168.3 mm, packing type bundle 

74

خیابان قائم مقام:  نشانی دفتر فروش  |  

کوچه- پایین تر از تقاطع مطهری - فراهانی   

کد پستی- طبقه اول  - 20پالک - الوند  :  

شهرستان: نشانی کارخانه  |  73711-15896  

 -  جاده بجنورد10کیلومتر - اسفر این 

96691-89111کدپستی 

iinfo@lule

hgostar.co

m

1398/02/04

954AHARAN10100901817411314644188

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بعنوان  (باریت)سولفات باریم : شرح محصول 

افزودنی گل حفاری کاربرد دارد

: -شرح کارشناس 

----------

 25نشاسته حفاری نوار سبز کیسه : نام محصول 

kg نام تجارتی polymer K30-P مرجع 

عرضه کننده شرکت آهاران

 Starch, green strip: نام التین 

drilling, bag, 25 kg, brand 

POLYMER  K30-P , distributor 

AHARAN Co.

بعنوان افزودنی گل حفاری : شرح محصول 

کاربرد دارد

: -شرح کارشناس 

----------

امولسیفایر ثانویه گل روغنی : نام محصول 

 نام تجارتی lit 200حفاری بشکه 

S.EMUL460 مرجع عرضه کننده شرکت 

آهاران

 Emulsifier, secondary: نام التین 

drilling oil mud, drum, 200 

lit, brand S .EMUL460 ,

distributor AHARAN Co.

01
- ابتدای خیابان ولیعصر - تجریش - تهران 

2طبقه  - 10پالک - کوچه سلمک 

88402949- 

22716156

88437879- 

22751462
09121858326

info.ahara

n@gmail.co

m

www.ahara

n.com
1398/02/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

955

Sepahan 

Insulation 

Industries

10260417974411174166975

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عایق ایزوبالنکت پشم سنگ سایز : نام محصول 

5x1/2 m 40 ضخامت mm بسته شرینک 

صنایع عایق سپاهان

, Insulator, iso blanket: نام التین 

rockwool, S ize 5x1.2 m ,

Thickness  40 mm, shrink pack ,

SEPAHAN INSULATION 

INDUSTRIE S  COMPANY

 ISO)عایق پشم سنگ پتویی : شرح محصول 

Blanket)  با روکش یک طرف و یا دو طرف

تور سیمی، با روکش یک طرف تور سیمی و 

کاغذ کرافت، با روکش یک طرف تور سیمی و 

فویل آلومینیوم

 میلیمتر160 الی 25: ضخامت

 کیلوگرم بر مترمکعب200 الی 30: دانسیته

 میلیمتر5000 و 3000: طول

 میلیمتر1200: عرض

عایق کاری سطوح مسطح و منحنی در : کاربرد

صنایع، مخازن ثابت و سیار، لوله با قطر زیاد، 

کوره ها، توربین ها، دودکش های بلند، شیر، 

...فلنج، دیگ بخار و 

: -شرح کارشناس 

----------

عایق ایزوبالنکت پشم سنگ سایز : نام محصول 

5x1/2 m 70 ضخامت mm بسته شرینک 

85

نرسیده- خیابان ولیعصر: نشانی دفتر مرکزی  |  

ساختمان امیرناصر- 2446شماره - به توانیر  | 

شهرک صنعتی- کوهپایه: نشانی کارخانه   

کد پستی |خیابان هفتم - فاز دوم- کوهپایه  : 

1434835693

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02142838 | 

 : تلفن کارخانه

03146423849

 : فکس | 

88793787

88793787

info@ayegh

sepahan.co

m

www.ayegh

sepahan.c

om

1398/02/14

956GHM10380359384411187593859

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آبگرمکن برقی گازی ایستاده : نام محصول 

 نام تجارتی گرمان گاز مرجع عرضه کننده 9622

گرمان گاز توس

 Water heater, gas: نام التین 

electric, standing, 9622 ,

brand GARMAN GAS ,

distributor GARMAN GAS  TOOS

ظرفیت مخزن این آبگرمکن : شرح محصول 

این آبگرمکن دوگانه سوز و .  لیتر می باشد 150

به صورت ایستاده 

: .شرح کارشناس 

----------

 نام 9624آبگرمکن برقی ایستاده : نام محصول 

تجارتی گرمان گاز مرجع عرضه کننده گرمان 

گاز توس

, Water heater, electric: نام التین 

standing, 9624, brand GARMAN 

GAS , distributor GARMAN GAS 

TOOS

ظرفیت مخزن این آبگرمکن : شرح محصول 

این آبگرمکن برقی می باشد .  لیتر می باشد 150

و به صورت ایستاده 

: .شرح کارشناس 

----------

 نام 9623آبگرمکن برقی ایستاده : نام محصول 

92
نرسیده -  بزرگراه آسیایی 23کیلومتر - مشهد 

سمت چپ- به پیچ ساغروان 
051324636390513246330109151135286

Garmang365

@gmail.com

www.Garma

ngas .ir
1398/02/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

957

negin 

bihamtaye 

khalij fars

10800151279411417693119

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

vent valve: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

adjusting brucket: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

lock up device: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گسکت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

pilot: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

60,59

- خیابان فجر - گلشهر جنوبی - بندر عباس

طبقه - مجتمع امام علی  - 4کوچه والفجر 

6واحد - سوم 

09177684311076333443109177684311

persiangul

f.nbk@gmai

l.com

1398/02/14

958

Payandeh 

Sanate 

Artasam 

Technical 

and 

Engineering 

Company

10200457911411446941378

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مجموعه پیستون و گژن پین : نام محصول 

کاربرد موتور شناور دریایی فوجی مرجع عرضه 

کننده فنی و مهندسی پاینده صنعت آرتا سام

 Set, piston and: نام التین 

gudgeon pin, usage engine of 

Fuji marine watercraft ,

distributor PAYANDEH SANAT 

ARTASAM TECHNICAL  AND 

ENGINEERING  CO.

موتور  (محفظه احتراق)پیستون: شرح محصول 

های دریایی از جمله قطعات بسیار حساس و 

تاثیرگذار در موتور و دارای دقت ابعادی در حد 

این پیستون ها . میکرون و نهایتا صدم می باشد

 میلیمتر و حداکثر طول  300دارای حداکثر قطر 

پیش از این در کشور ما .  میلیمتر می باشند400

دانش طراحی پیستون های حجم باالی صنایع 

دریایی وجود نداشت، با این حال کارشناسان این 

شرکت به دلیل درگیر بودن با بحث طراحی و 

ساخت پیستون های موتورهای دیزلی و بنزینی 

پیستون ایران، پیستون )در شرکت های مختلف 

و مطالعه منابع  (تبریز، جهان خودرو، آرتا پیستون

خارجی و تحقیقات مستمر دانشگاهی به دانش 

طراحی و ساخت پیستون طبق استاندارد های 

روز دنیا دست یافته اند که اوج آن در طراحی و 

تولید این پیستون های خاص و تحریمی نمود 

53,14

تبریز،شهرک شهید چمران،پارک علم و فناوری 

،کد پستی  303تبریز،کجتمع عصر انقالب،واحد

5179895848

041342650620218978073109141974284
artasam@ou

tlook.com

www.artas

am.ir
1398/02/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

959
Kansai Paint 

Iranian
10103887122411344731437

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع رنگ های اکریلیکی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع رنگ های پلی اورتان: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع رنگ های اپوکسی پلی : شرح محصول 

آمین

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع رنگ های اپوکسی پلی آمید: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (روغنی)انواع رنگ های آلکید: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

88879801-88887980909121456821
info@kansa

ipaint.ir

www.kansa

ipaint.ir
1398/02/14

960
Ader Tavan 

Nami
14005203141411511996896

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

هوز ریل : شرح محصول 

قرقره نگهداری و جمع کننده شیلنگ آتش : شرح

نشانی

درر خصوص پکیج شیرهای : شرح کارشناس 

   (Deluge Valve Skid )سیالبی 

بصورت مشروط و با تایید شخص ثالث و با 

. نظارت کارفرماو پیمانکار مورد تایید می باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دوش و چشم شوی ایمنی: شرح محصول 

دستگاه دوش و چشم شوی ایمنی جهت : شرح

نصب در پاالیشگاه ها، آزمایشگاه ها، سکوها و 

سایر مراکز صنعتی

درر خصوص پکیج شیرهای : شرح کارشناس 

   (Deluge Valve Skid )سیالبی 

بصورت مشروط و با تایید شخص ثالث و با 

. نظارت کارفرماو پیمانکار مورد تایید می باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

96

تهران،پایین تر از میدان پونک : دفتر مرکزی

بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان مخبری، میدان 

 4، واحد 2عدل،  گلستان یکم، پالک

رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، : کارخانه

18سرو نهم، پالک 

4441458609121853306

m.najafi@a

dertavan.c

om

www.adert

avan.com
1398/02/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

961

palayesh 

paraffin 

khavaran

10103679623411333396137

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد رسوب واکس اینهیبیتور و : نام محصول 

 مرجع Lit 220ریموور صنایع نفت و گاز بشکه 

سازنده پاالیش پارافین خاوران کشور سازنده 

ایران مرجع عرضه کننده پاالیش پارافین خاوران

 Anti sediment, wax and: نام التین 

asphaltene inhibitor and 

remover oil and gas  drilling 

industrial, drum, 220 Lit ,

producer PALAYESH PARAFFIN 

KHAVARAN, made in IRAN ,

distributor PALAYESH 

PARAFFIN KHAVARAN

واکس ریموور و اینهیبیتور   : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل کننده هرزروی گل حفاری : نام محصول 

 مرجع سازنده پاالیش پارافین kg 220بشکه 

خاوران کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

پاالیش پارافین خاوران

, Fluid loss control: نام التین 

drilling clay, drum, 220 kg ,

producer PALAYESH PARAFFIN 

KHAVARAN, made in IRAN ,

distributor PALAYESH 

PARAFFIN KHAVARAN

01
نر سیده به  –خیابان دکتر بهشتی  –تهر ان 

 غر بی2 طبقه 251پالک –پل مدرس 
885006008850060009101450130

paraffin20

2@yahoo.com 

 

info@khava

ranparaffi

n.com

www.khava

ranparaf

fin.com

1398/02/14

962

tavoni 2451 

tolid solfat 

potasiom

10300009327411368778818

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سولفات پتاسیم پودری و گرانول : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

%98اسید سولفوریک : شرح محصول 

آب و گوگرد : مواد اولیه 

: -شرح کارشناس 

----------

% 30کلریدریک اسید مایع خلوص : نام محصول 

فاقد بسته بندی تنی فاقد نام تجارتی مرجع 

 تولید سولفات پتاسیم2451عرضه کننده تعاونی 

, Chloridric acid, liquid: نام التین 

purity 30%, unpacked, Ton ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

TAAVONI-E  2451 TOLID-E 

SOLFAT  POTAS IOM

اسید کلریدریک مایع با خلوص : شرح محصول 

30٪

: -شرح کارشناس 

----------

00

تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان 

شهید حافظی خیابان کاج مجتمع اداری الله 

20 واحد 8پالک 

2214454909123550184
tacksa2451@

gmail.com

www.tacks

a.com
1398/02/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

963
ALBORZ 

STARCHCO
10100626085411137783686

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نشاسته پر یژالتینه مودیفای : نام محصول 

 kg 25الیه وزن 3حفاری پاکت لمینت کاغذی

مرجع عرضه کننده نشاسته البرز

 Starch, indastrial: نام التین 

pregelatinized modified 

drilling, 3ply laminated 

paper bags , weight 25 kg ,

distributor ALBORZ STARCH 

CO.

این نشاسته به عنوان ادتیو گل : شرح محصول 

حفاری برای کنترل آب گمشدگی مورد استفاده 

قرار میگیرد به علت فرماالسیون خاص این 

محصول قادر میباشد در وزن های مختلف تا 

درجه فارنهایت آب گمشدگی را 300دمای 

کنترل نماید 

: -شرح کارشناس 

----------

نشاسته پریژالتینه صنعتی حفاری : نام محصول 

ht250 نوع بسته بندی پاکت لمینت کاغذی 

 مرجع عرضه کننده نشاسته kg 25الیه وزن 3

البرز

 Starch, pergelatinized: نام التین 

industrial drilling HT250 ,

packing type 3 layered paper 

laminated packet, weight 25 

کرج مهرشهر بلوار ارم کوچه رز ساختمان رز 

42 واحد6 ط1جنب فروشگاه سالیان بلوک 
026333240640263332406609121466930

s .afshari@

alborzstar

chco.com

www.albor

zstarchc

o.com

1398/02/03

964
Gam Arak Ind 

Co
10780044263411313174796

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دکل برق: نام محصول 

: -نام التین 

 کیلوولت مشبک 400دکل برق : شرح محصول 

TD60مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

دکل برق: نام محصول 

: -نام التین 

 کیلوولت مشبک 400دکل برق : شرح محصول 

TD30مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

دکل برق: نام محصول 

: -نام التین 

 کیلوولت مشبک 400دکل برق : شرح محصول 

T60مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

دکل برق: نام محصول 

: -نام التین 

 کیلوولت مشبک 400دکل برق : شرح محصول 

T30مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

دکل برق: نام محصول 

086-

34131323

086-

34131343
09189617802

n.rahnama@

gamarak.co

m

www.gamar

ak.com
1398/02/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

965

aluminium 

sanat novin 

agrin

14005829771411516157313

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ورق آلومینیوم با پوشش پلی : شرح محصول 

آلومینیوم -کلدینگ-لفاف آلومینیوم-کرافت

پوشش آلومینیومی عایقهای سرد و گرم -جکت

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان ستارخان-تهران: نشانی دفتر فروش  | -

4طبقه -127پالک -خیابان باقرخان -

10واحد 	 1441716173: کد پستی

021669106300216643800409126705344

www.agrina

luminium@g

mail.com

www.alagr

in.com
1398/02/03

966

Saman 

Chemical 

Compnay

10100609055411731186947

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ ترافیکی اکریلیکی : نام محصول 

 نام تجارتی kg 5 گالن 00-35100ترموپالست 

سمن مرجع عرضه کننده شیمیائی سمن

, Traffic paint: نام التین 

thermoplastic acrylic 35100-

00 ,gallon sized container, 5 

kg, brand SAMAN, distributor 

SAMAN CHEMICAL  Co.

رنگ ترافیکی اکریلیکی : شرح محصول 

ترموپالست 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ ترافیکی اکریلیکی : نام محصول 

 نام kg 25 حلب 00-35100ترموپالست 

تجارتی سمن مرجع عرضه کننده شیمیائی سمن

, Traffic paint: نام التین 

thermoplastic acrylic 35100-

00 ,tin, 25 kg, brand SAMAN ,

distributor SAMAN CHEMICAL 

Co.

رنگ ترافیکی اکریلیکی : شرح محصول 

ترموپالست 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ نیم پالستیک وینیل استات : نام محصول 

تهران خیابان استاد مطهری بین قائم مقام و 

267میرزای شیرازی پالک 
8872707088550134-509121151951

info@saman

chemical.c

om

1398/02/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

967
resa louleh 

pasargad
10103894922411345337366

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله پلی اتیلن گازرسانی مورد : شرح محصول 

 225 الی 25تایید شرکت ملی گاز ایران از سایز 

میلیمتر

: -شرح کارشناس 

----------

74
 جاده ترانزیت ابهر تاکستان 9ابهر کیلومتر 

جنب شرکت سیم و کابل
0243528426109125346781

www.resal

ouleh.com
1398/02/03

968tantal10860670287411195817566

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

هود شیمیایی آزمایشگاهی سایز : نام محصول 

150x240 cm مدل TFH 150 نام تجارتی 

TAمرجع عرضه کننده تانتال 

, Chemical hood: نام التین 

laboratory, size 150x240 cm ,

model TFH 150, brand TA ,

distributor TANTAL

هودهای شیمیایی آزمایشگاهی : شرح محصول 

 الی 150 سانتیمتر و طول 90به ارتفاع سطح کار 

 (در صورت نیاز در ابعاد بزرگتر) سانتیمتر 180

فن سانتریفیوژی حلزونی با مکش مناسب : دارای

(cfm450 الی cfm1100)  شیرآالت آب و ،

دوتکه کنترل از بیرون بهمراه درب ... گاز و 

ایمنی نشکن و سیستم روشنایی و در صورت نیاز 

محفظه داخلی تمام استیل 

: -شرح کارشناس 

----------

هود شیمیایی آزمایشگاهی سایز : نام محصول 

130x220 cm مدل TMH 135 نام تجارتی 

TAمرجع عرضه کننده تانتال 

, Chemical hood: نام التین 

laboratory, size 130x220 cm ,

model TMH 135, brand TA ,

distributor TANTAL

هودهای شیمیایی آزمایشگاهی : شرح محصول 

کیانپارس ، نبش خیابان یکم شرقی ، - اهواز 

11مجتمع مدنیان طبقه اول واحد 

06133378080

-2 , 

06133386441

06133387127

09161111266 

 , 

09166152645

info@tanta

lco.com

www.tanta

lco.com
1398/02/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

969

ASPA 

Engineering 

Co

14005093650411486687773

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 سرور مدل VPNدستگاه : نام محصول 

Asm200 نام تجارتی سبالن مرجع عرضه 

کننده فنی مهندسی آینده سازان پردازش امن

, VPN device, server: نام التین 

model Asm200, brand SABALAN ,

distributor FANI MOHANDES I 

AYANDE  SAZAN PARDAZESH AMN

امروزه کمتر سازمان و شرکتی را : شرح محصول 

می توان یافت که از امتیازات ارتباطی شبکه 

های کامپیوتری جهت تبادل اطالعات و 

استفاده از شبکه . برقراری ارتباط بهره نمی برد

های عمومی نظیر اینترنت همواره راهی آسان و 

با این حال، بهره . کم هزینه به شمار می رود

گیری از یک بستر عمومی که دسترسی به آن به 

سهولت میسر می شود، از امنیت کافی برخوردار 

ها -به همین دلیل، شرکت ها و سازمان. نیست

برای بهره گیری از شبکه های خصوصی 

متحمل هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری 

شبکه های خصوصی دسترسی . می شوند

موجودیت ها را محدود به حضور فیزیکی می 

این رویکرد به تامین امنیت شبکه و . کنند

این . جلوگیری از دسترسی غیرمجاز می انجامد

شیوه تامین امنیت در شبکه های خصوصی 

محدودیت دسترسی و مقیاس پذیری به همراه 

شبکه های خصوصی مجازی با هدف رفع . دارد

72

اصفهان، بلوار شهدای صفه، جنب تله کابین، 

ساختمان -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

صفه، شرکت فنی مهندسی آسپا

031339323670313393236809126160285

ehsan.mahd

avi@gmail.

com

www.aspac

o.org
1398/02/03

970

Forouzan 

Yazd wire 

cable co

10861620028411315511464

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 1x6 mm^2سیم برق افشان : نام محصول 

 m 100 مسی بسته کالفی V 750-450ولتاژ 

مرجع عرضه کننده سیم و کابل فروزان یزد

, Wire, electric flexible: نام التین 

1x6 mm 2̂, voltage 450-750 V ,

copper, coil pack, 100 m ,

distributor WIRE  & CABLE 

FOROZAN YAZD

NYAF 1*6سیم برق افشان : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 1x10 mm^2سیم برق افشان : نام محصول 

 m 100 مسی بسته کالفی V 750-450ولتاژ 

مرجع عرضه کننده سیم و کابل فروزان یزد

, Wire, electric flexible: نام التین 

1x10 mm 2̂, voltage 450-750 V ,

copper, coil pack, 100 m ,

distributor WIRE  & CABLE 

FOROZAN YAZD

NYAF 1*10سیم برق افشان : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 1x4 mm^2سیم برق افشان : نام محصول 

 m 100 مسی بسته کالفی V 750-450ولتاژ 

مرجع عرضه کننده سیم و کابل فروزان یزد

-575صندوق پستی-جاده بافق 12کیلومتر.یزد

کارخانه سیم  و کابل فروزان یزد -89165

03538362021

-7
0353836202809131510779

forouzanya

zdcable@ya

hoo.com

1398/02/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

971
Arman Pishro 

Sanat
10102093963411131694568

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

FUM210برد : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع پیچ و مهره: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Digital Relay: شرح محصول 

Module 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 AVR Board: شرح محصول 

Generator AEC63-7 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Saftبردهای باتری شارژر : شرح محصول 

59,81,53

خیابان استاد- تهران : نشانی محل کار  |  

خیابان- خیابان میرزای شیرازی - مطهری   

10واحد  - 3پالک  - (هشتم)شهید عزیزالهی    

1596715437: کد پستی  |

|   

88937920 | 

 : فکس

88800648

88800648

armanco.tr

ading@gmai

l.com

www.arman

sco.com
1398/02/03

972
Respina 

Sayal Paya
14007258397411569374947

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مولد قدرت هیدرولیکی مدل : نام محصول 

RSP HPU 200 قدرت موتور KW کاربرد 

تجهیزات صنعتی فاقد نام تجارتی مرجع سازنده 

رسپینا سیال پایا مرجع عرضه کننده رسپینا سیال 

پایا

, Power unit, hydraulic: نام التین 

model RSP  HPU, engine power 

200 KW, usage industrial 

equipments , UNKNOWN BRAND ,

producer RESPINA SAYAL  PAYA ,

distributor RESPINA SAYAL 

PAYA

پاور یونیت هیدرولیک،پمپ : شرح محصول 

 BOSCHهیدروموتور و سیلندر هیدرولیک 

REXROTH,HYDAC ,EATON,SUNDSTRA

ND SAUVER

: .شرح کارشناس 

----------

11
خیابان - بلوار انقالب -شهر قدس-تهران

6صنعت یکم کوچه حرفه و فن پالک
021468484550214685269409122795273

jam@respin

asayal.com
1398/02/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

973

Sana 

Insulation 

Co

10103188036411113869578

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 130نوار درزگیر آلومینیومی : شرح محصول 

 200 میلی متر الی 50میکرون ساده به عرض 

میلی متر

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق فوم االستومری برودتی : شرح محصول 

از جنس  (پتویی)  رولی K-FLEXحرارتی 

EPDM میلی متر 50 میلیمتر الی 3 با ضخامت 

الیاف ) میکرون مسلح 230با روکش آلومینیوم 

(دار

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق فوم االستومری برودتی : شرح محصول 

از جنس  (پتویی)  رولی K-FLEXحرارتی 

NBR میلی متر با 50 میلیمتر الی 3 با ضخامت 

(الیاف دار) میکرون مسلح 230روکش آلومینیوم 

85

تهران خیابان ولیعصر باالتر از پارک وی بعد از 

 طبقه 3069باغ فردوس نبش قلمستان پالک 

سوم

021227135550212288886709123462785
ar.gharib@

gmail.com
sanaig.ir1398/02/03

974

kimyagaran 

drilling 

fluids

10820110635411467548931

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

:(PAC.HV): شرح محصول 

برای افزایش گرانروی سیال حفاری مخصوصاً 

220های عمیق با دمای باالتر از ¬در چاه

℉

 

.کاربرد دارد

(PAC .LV):

به منظور کاهش فلوئیدالس در سیال حفاری و 

پذیری مواد جامد موجود در ¬نیز ایجاد تعلیق

300سیال کاربرد دارد که تا دمای 

℉

تواند ¬می 

.مناسب باشد

(PAC .R):

این ماده برای افزایش گرانروی سیال حفاری و 

دادگی در آن به کار ¬نیز کنترل آب از دست

.رود¬می

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 NATUTALصمغ طبیعی : شرح محصول 

GUM

باشد و ¬این ماده مانند نشاسته پلیمر آبخواه می

جهت به حالت تعلیق درآوردن ذرات و همچنین 

های سبک ¬دادگی در گِل¬کنترل آب از دست

01

ابتدای بلوار - اشرفی اصفهانی - تهران 

بوستان هفتم - خیابان ابوالفضل - مرزداران 

غربی 

19 واحد 6 طبقه 8پالک 

021-

44294981-2

021-

44253870 

5داخلی 

09124382070

info@k-

drillingfl

uids .com

www.k-

drilling

fluids .co

m

1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

975
Fanavary 

Novin Niroo
10101834067411145545936

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سازه ساختمانی فوالدی سایز : نام محصول 

1800x100x100 cm فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده فن آوری نوین نیرو

, Structure: نام التین 

constructional, steel, size 

1800x100x100 cm, UNKNOWN BRAND ,

distributor FANAVARY  NOVIN 

NIROO

yhgtiug: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

سازه ساختمانی فوالدی سایز : نام محصول 

1800x100x100 cm فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده فن آوری نوین نیرو

, Structure: نام التین 

constructional, steel, size 

1800x100x100 cm, UNKNOWN BRAND ,

distributor FANAVARY  NOVIN 

NIROO

سازه ساختمانی و صنعتی : شرح محصول 

نیروگاهی و پاالیشگاهی فوالدی سایز 

1800x100x100 cm فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده فن آوری نوین نیرو

Steel Structure Equipment 

for Petrochemical Plant ,

61

تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار فرحزادی، 

خیابان طاهرخانی، خیابان کاج، کوچه پرستوی 

، ساختمان فن آوری نوین 25 شرقی، شماره 5

نیرو

021-

29730000
0212214797609123363611

sales@nnpc

.ir

www.fnn-

co.com
1398/01/18

976

ENERGY  

CHEMICALCO.S

EMNAN

10480038538411147435419

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 فاقد EN 2500 Fضد خوردگی : نام محصول 

بسته بندی کیلوگرمی نام تجارتی انرژی مرجع 

عرضه کننده شیمیایی انرژی سمنان

 Anti corrosion, EN 2500: نام التین 

F , unpacked, kilogram, brand 

ENERGY , distributor 

SHIMIAE I ENERGY  SEMNAN

تثبیت کننده و تنظیم کننده آب : شرح محصول 

کولینگ ها

: -شرح کارشناس 

----------

 فاقد بسته HP 5455ضد رسوب : نام محصول 

بندی کیلوگرمی نام تجارتی انرژی مرجع عرضه 

کننده شیمیایی انرژی سمنان

, Anti sediment, HP 5455: نام التین 

unpacked, kilogram, brand 

ENERGY , distributor 

SHIMIAE I ENERGY  SEMNAN

کنترل کننده های خوردگی : شرح محصول 

بویلرها در فشار باال

: -شرح کارشناس 

----------

 WS 86-1ضد خوردگی نوع : نام محصول 

 نام تجارتی انرژی مرجع عرضه kg 170بشکه 

کننده شیمیایی انرژی سمنان

89
-60پالک -خیابان گلفام-خیابان آفریقا-تهران

29واحد -طبقه دوم
021220521780212202181109121319394

hderafshi@

energychem

.com

energyse

mnan.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

977
paya sanat 

ahwaz
10860821974411344135763

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تاسیسات پتروشیمی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SOLID CONTROL: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مجموعه متعلقات فلزی جانبی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تاسیسات پاالیشگاه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تاسیسات پاالیشگاه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

41,9,43,1,61,

65

بعد از - جاده مسجد سلیمان12کیلومتر - اهواز

شیبان
061344547470218978327309166141342

paya_sanat

_ahwaz@yah

oo.com

www.payas

anat.net
1398/01/18

شرکت دانش 

بنیان

978

rivas  

pazhohesh 

arya

14004406804411489355893

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

(پمپ تراک)تریلر سیمان زنی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمرشکن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تریلر کفی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسکید یونیت نمودارگیری : شرح محصول 

logging

: -شرح کارشناس 

4061329272440613292724409166136004شهرک صنعتی شماره - اهواز 49,08

rivascompa

ny@yahoo.c

om

www.rivas

co.com
1398/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

979

tavoni 

fuladgodazan 

 etemad 

bojnourd

10400018068411413636173

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

از سایز یک  (Flange)فلنج: شرح محصول 

اینچ و از کالس  (چهارده)14چهارم اینچ تا 

 پام900 پام تا کالس فشاری 150فشاری 

: -شرح کارشناس 

----------

76

 17خیابان -شهرستان بجنورد-خراسان شمالی

-5 شهریور 17نبش کوچه -شهریور شمالی

اتصاالت شرق

058329297310583292973009128006155

fuladgodaz

an@gmail.c

om

www.etesa

latsharg

h.com

1398/01/18

980
Hadid sazeh 

pishro
10100030433411317477489

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مدل G10کنتور گاز دیافراگمی : نام محصول

GD-A-016 20 ظرفیت m^3\h مرجع 

عرضه کننده حدید سازه پیشرو

, Gas meter: نام التین محصول

diaphragm g10, model GD-A-016 ,

capacity 20 m 3̂\h ,

distributor HADID SAZEH 

PISHRO

 با G16کنتور گاز دیافراگمی : شرح محصول 

 متر مکعب بر ساعت20ظرفیت 

: -شرح کارشناس 

----------

کنتور گاز دیافراگمی ارتقا یافته : نام محصول

 مرجع عرضه m^3\h 6 ظرفیت G4مدل 

کننده حدید سازه پیشرو

, Gas meter: نام التین محصول

improved diaphragm, model G4 ,

capacity 6 m 3̂\h ,

distributor HADID SAZEH 

PISHRO

کنتور گاز دیافراگمی ارتقاء یافته : شرح محصول 

 متر مکعب بر ساعت6با ظرفیت 

: -شرح کارشناس 

----------

 کاربرد Lit 50مخزن گاز : نام محصول

60
تهران خیابان شریعتی بلوار میرداماد نرسیده به 

2 طبقه اول واحد 54میدان مادر پالک 

02122223120     

     

02122223028      

      

02122223190

0212226240909121342817

hsp@hadids

azehpishro

.com

hadidsaz

ehpishro.

com

1398/05/27



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

981

shimi 

pajouhesh 

sanat

10200152217411165993967

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسپری درایر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات مرکب تجهیزات باال : شرح محصول 

برنده و انتقال دهنده برای اجزای ماشینی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مجموعه قطعات تجهیزات باال : شرح محصول 

برنده و انتقال دهنده برای اجزای ماشینی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات منفرد تجهیزات باال : شرح محصول 

برنده و انتقال دهنده برای اجزای ماشینی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

43,36,22,01,6

1,41,98,75

 خطوط 8جنب منطقه -جاده آذرشهر -تبریز 

شرکت شیمی - کوی صنعت- انتقال گاز 

پژوهش صنعت

04134219081

-6

04134219081

- 9داخلی 
09143143484

info@shimi

pajouheshs

ant.com

www.shimi

pajouhes

hsant.com

1398/03/12
شرکت دانش 

بنیان

982
Kian Control 

Saba
10320320317411369818695

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

محصول اصلی این شرکت : شرح محصول 

سیستم کنترل می باشد که وظیفه آن مدیریت، 

با . مانیتورینگ و کنترل یک فرآیند می باشد

توجه به نیاز مشتری، تیم مهندسی این شرکت 

طراحی و مهندسی الزم را انجام داده و براساس 

آن تجهیزات سیستم کنترل از شرکت های معتبر 

... جهان مانند زیمنس، یوکوگاوا، امرسان و 

تامین می شود و براساس طراحی صورت گرفته 

در تابلوهای سیستم کنترل نصب و پیاده سازی 

پیکربندی و برنامه نویسی سیستم . می گردد

های کنترل نیز در حوزه کاری این شرکت می 

.باشد

: -شرح کارشناس 

----------

71
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و 

7، واحد17بلوار دریا، خیابان نورانی، پالک
021267607670212676095809119370391

info@kcsco

.ir

www.kcsco

.ir
1398/03/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

983

Bastarvan 

Steel 

Industry

10102299446411116357564

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (STUD BOLT)استاد بولت : شرح محصول 

 M100 تا M6 اینچ و 4 اینچ تا 3/8از قطر 

, ASTM, DIN, ISOمطابق استانداردهای 

ANSI  , از متریال های استینلس استیل، کربن

ALLOY STEELاستیل و 

 HEX & HEAVY HEX)پیچ کله دار

BOLT)  از قطرM6 تا M64

از  (HEX & HEAVY HEX NUT)مهره 

M100 تا M6 اینچ و 4 اینچ تا 3/8قطر 

پالگ در سایزهای مختلف

انکربولت، یوبولت، جی بولت بنا به سفارش و 

استاندارد

: -شرح کارشناس 

----------

76

خیابان شهید بهشتی: نشانی دفتر مرکزی  | –  

6پالک   –خیابان یکم  –خیابان سر افراز - 

نشانی کارخانه |درب سمت چپ - طبقه اول  : 

بلوار- شهرک صنعتی اشتهارد- اشتهارد –کرج   

3گلبرگ-بلوار مالصدرا غربی-ابوریحان -

1651,1650پالک-5گلبرگ -4گلزار

|   

88541289-

88541176-

88541175-

88754325-

88736234 | 

 : فکس

88759049

0218875904909123254604
info@basta

rvan.com

WWW.BASTA

RVAN.COM
1398/04/04

984

E tesalat 

Polymery 

Tiran

10260070775411174691648

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطر -  پلی اتیلنی PE100لوله : شرح محصول 

125mm -  نام تجاریTFP -  شرکت

اتصاالت پلیمری تیران

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطر -  پلی اتیلنی PE100لوله : شرح محصول 

63mm -  نام تجاریTFP -  شرکت

اتصاالت پلیمری تیران

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطر -  پلی اتیلنی PE100لوله : شرح محصول 

110mm -  نام تجاریTFP -  شرکت

اتصاالت پلیمری تیران

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطر -  پلی اتیلنی PE100لوله : شرح محصول 

90mm -  نام تجاریTFP -  شرکت

74
اصفهان خیابان آپادانا جنب قالی سلیمان 

 طبقه دوم225پ

031-

36615632-4

031-

36615632-4
09133110568

tfp.polyme

r@gmail.co

m

www.tfp-

polymer.c

om

1398/04/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

985RaselTableau10101614504411148695687

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو فشار متوسط کشویی تا : شرح محصول 

 کیلوولت36ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو فشار متوسط فیکس تا ولتاژ : شرح محصول 

 کیلوولت36

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو فشار ضعیف فیکس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو فشار ضعیف کشویی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

67
تهران ، اقدسیه ، بزرگراه ارتش، خیابان ازگل، 

176نبش کوچه سلیمانزاده، پالک 

021-

22470001

021-

22473714
9121123474

raselco2@g

mail.com

www.rasel

group.com
1398/04/04

986

SARV OIL  AND 

GAS  

INDUSTRIE S  

DEVELOPMENT  

COMPANY

10102764298411115353516

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کاتالیست ریفورمینگ ثانویه بشکه : نام محصول 

220 kg نام تجارتی SARV 150 

SECONDARY  REFORMING 

CATALYST مرجع عرضه کننده توسعه 

صنایع نفت و گاز سرو

 Catalyst, secondary: نام التین 

reforming, drum, 220 kg, brand 

SARV 150 SECONDARY  REFORMING 

CATALYST , distributor SARV 

OIL  AND GAS  INDUSTRIE S 

DEVELOPMENT  CO.

کاتالیست ریفرمینگ ثانویه : شرح محصول 

(اتوترمال)

: -شرح کارشناس 

----------

کاتالیست شیفت دما باال بشکه : نام محصول 

220 kg نام تجارتی SARV 160 HTSC 

مرجع عرضه کننده توسعه صنایع نفت و گاز سرو

 Catalyst, High: نام التین 

temperature shift, drum, 220 

kg, brand SARV 160 HTSC ,

distributor SARV OIL  AND GAS 

INDUSTRIE S  DEVELOPMENT  CO.

کاتالییست شیفت دما باالی آب : شرح محصول 

گاز

89

تهران خ شیخ بهایی:  نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی کارخانه | 32شمالی کوچه شهانقی پ   : 

بعد (اتوبان امام رضا) جاده خاوران 40کیلومتر   

 از پاسگاه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس

 آباد، خ سعدی، خ گلستان، نبش خ طاووس، پ

1554

|   021-

88038160 | 

021: فکس  -

88608462

021-

88608462

ahkvasigh@

yahoo.com   

arsalan@sa

rvco.ir   

info@sarvc

o.ir

www.sarvc

o.ir
1398/04/22

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

987
Sadad Sanat 

Engineering
10260331325411173939894

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت فیلتر مخازن گاز ترش : شرح محصول 

(Flexi Chevron) مجتمع پارس جنوبی

: -شرح کارشناس 

----------

43
 -23خ - منطقه صنعتی محمود آباد - اصفهان 

14 پ 
338025813380174209131888319

info@sadad

sanat.ir

www.sadad

sanat.ir
1398/04/22

988Idehglobal10861560340411346319896

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم های کنترل و ایمنی : شرح محصول 

ESD, FGS , DCS , BMS

: -شرح کارشناس 

----------

13یوسف آباد خیابان دوازدهم پالک 60
021-

88105081-5

021-

88727264
09121577340

info@idehg

lobal.com

www.idehg

lobal
1398/04/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

989
mobinara 

electronic
10102970220411156978697

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

NDBسیستم هدایت پرواز : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 وات50 باند هوایی VHFرادیو : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

71
تهران جالل آل احمد مجاورپل آزمایش 

 طبقه زیر همکف1 واحد134پالک
021882831140218824406309127058468

info@mobin

ara.com

www.mobin

ara.com
1398/04/22

990
Pars  atlas  

exirfam
14005439688411518197196

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

این : زینک ریچ اپوکسی :  شرح محصول 

محصول به صورت دو جزیی بوده و پودر روی 

موجود در آن سطح را از خوردگی محافظت می 

- مقاومت سایشی و شیمیایی خوب . - کند 

چسبندگی عالی به - مقاومت عالی در برابر آب 

مقاومت عالی در برابر خوردگی- سطح فلز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 : MIOرنگ اپوکسی میانی : شرح محصول 

بصورت دو جزیی بوده و حاوی انواع پیگمنت 

های ضد خوردگی اکسید آهن میکایی ورقه ای 

مقاومت عالی در برابر آب و مواد . - می باشد

شیمیایی

مقاومت عالی در - چسبندگی عالی به پرایمر - 

برابر خوردگی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

این : رنگ رویه پلی اورتان : شرح محصول 

محصول بعنوان رویه در سیستمهای رنگ 

86

- خ گلچین شمالی-خ  گلزار-اقدسیه-تهران

دفتر ) بی104 واحد 160پالک - برج باران

(مرکزی

خ رودکی .خیابان آزادی-تهران:دفتر اداری

 5 طبقه 10پالک .خ نیایش شرقی.شمالی

18واحد

021-

22321803

021-

22503798
09125930373

alinezhad5

8civilengi

neer@yahoo

.com

www.parsa

tlasexir

fam.com

1398/04/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

991
Robat 

Makhzan
10101649462411145683667

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده انواع مخازن استنلس : شرح محصول 

استیل و کربن استیل جهت مصارف کارخانجات 

صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و نفت، گاز و 

پتروشیمی

سازنده مخازن تحت فشار و انواع عدسی های 

 میلیمتر و تا 7500مخازن تحت فشار تا قطر 

 میلیمتر40ضخامت 

: -شرح کارشناس 

----------

61
 طبقه سوم 66میدان توحید خیابان پرچم پالک 

واحد شرقی
669310916692759109121195137

info@robat

makhzan.co

m

www.robat

makhzan.c

om

1398/04/22

992farsrig10101271600411137615347

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کمپرسور هوا پرتابل دیزلی مدل : نام محصول 

FR 1100-100 مرجع سازنده فارس ریگ 

مرجع عرضه کننده فارس ریگ

 Compressor, diesel: نام التین 

portable air, model FR  1100-

100 ,producer FARS  RIG ,

distributor FARS  RIG

کمپرسور پرتابل دیزلی با : شرح محصول 

 بار7 سی اف ام و فشار 1100ظرفیت هوادهی 

: .شرح کارشناس 

----------

کمپرسور هوا پرتابل دیزلی مدل : نام محصول 

FR 900-125 مرجع سازنده فارس ریگ مرجع 

عرضه کننده فارس ریگ

 Compressor, diesel: نام التین 

portable air, model FR  900-

125 ,producer FARS  RIG ,

distributor FARS  RIG

کمپرسور پرتابل دیزلی با : شرح محصول 

 بار6/8 سی اف ام و فشار 900ظرفیت هوادهی 

: .شرح کارشناس 

----------

کمپرسور هوا پرتابل دیزلی مدل : نام محصول 

FR 750-150 مرجع سازنده فارس ریگ مرجع 

عرضه کننده فارس ریگ

25

میدان فاطمی- تهران : نشانی محل کار  |  - 

طبقه نهم- ساختمان لئون - خ بیستون   - 

33شماره 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88956336 | 

 : تلفن کارخانه

02637775130

0218896563609121217007
info@farsr

ig.com
1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

993
AMAJ  TOSSEH 

PAYA
10320733567411395343175

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آب بند مکانیکی تفلونی چند فنر : نام محصول 

 mm 70پمپ جنس تنگستن کارباید سایز 

مرجع عرضه کننده آماج توسعه پایا

 Mechanical seal, pump: نام التین 

multi spring non stick ,

material tungsten carbide ,

size 70 mm, distributor AMAJ 

TOSSEH PAYA Co.

مکانیکال سیل ،عبارت است از : شرح محصول 

قطعه ی مکانیکی که در تجهیزات دوار جهت 

آبندی و عدم عبور سیال از داخل محفظه 

تجهیزات مکانیکی به خارج نصب و مورد 

استفاده قرار میگیرد،عمده مصرف آبندهای 

مکانیکی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی می 

باشد،که با توجه به اینکه نوع سیال در پروسه ی 

تولید صنایع مذکور دارای ارزش و اهمیت بسیار 

لذا آبندی و عدم نشت در این مجموعه .می باشد

.ها بسیار با ارزش می باشد

ساخت و بسته بندی محصوالت بر اساس 

. می باشدAPI 682استاندارد 

: .شرح کارشناس 

----------

آب بند مکانیکی تفلون پمپ : نام محصول 

 مرجع mm 70جنس تنگستن کارباید سایز 

عرضه کننده آماج توسعه پایا

85

خیابان ولی عصر،باالتر: نشانی دفتر مرکزی  |  

 از پمپ بنزین زرتشت،کوچه پرستو،پالک

35، نشانی |،طبقه چهارم 13زنگ شماره   

  جاده امام رضا ،شهرک14کیلومتر : کارخانه 

 صنعتی خاوران،سایت درود گران،خیابان بلوط

1، 1594938833: کد پستی  | 424پالک 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188929178

 تلفن | 

 : کارخانه

02133286841

 : فکس | 

02188929178

0218892917809122861994
INFO@AMAJT

P .IR

www.AMAJT

P .ir
1398/01/26

994
Padena 

Polymer
10103554127411349154854

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مستربچ پلی اتیلن شکل گرانول : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده kg 25کیسه پلی پروپیلنی 

پادنا پلیمر

, Master batch: نام التین 

polyethylene, shape granule ,

polypropylene bag, 25 kg ,

distributor PADENA POLYMER

آمیزه پلی اتیلن مشکی جهت : شرح محصول 

  پوشش سه الیه لوله Top cutالیه بیرونی 

های فوالدی

: -شرح کارشناس 

----------

89

- کوهپایه شرقی- آبیک مرکزی- قزوین

 - 0پالک- خیابان اصلی - روستای یانس آباد 

طبقه همکف

028329383420283293907709121133384

padenapoly

mer@gmail.

com

info@pad

enapolym

er.com

1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

995
tahvieh 

tehran
10100989445411316586483

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

هواساز با فن سانتریفیوژ و کویل : نام محصول 

گرمایی و سرمایی با رطوبت زن نوع نصب افقی 

 CFM 6210مکانیزم تک منطقه ای ظرفیت 

 مرجع عرضه کننده تهویه تهرانHCS-12مدل 

 Air handing, with coil: نام التین 

cooler and heater and 

centrifugal fan and 

humidifier, installation 

type horizontal, mechanism 

single area, capacity 6210 

CFM, model HCS -12 ,

distributor TEHRAN AIRCOND 

Co.

شرکت تهویه تهران با تکیه بر : شرح محصول 

شناخت صنعت و تکنولوژی روز دنیا و با بهره 

گیری از سوابق ارزشمند موسسین شرکت به 

صورت یک مجموعه در راستای همکاری در 

پروژه های عمرانی، نفتی و صنعتی و تامین کلیه 

تجهیزات تهویه مطبوع اعم از چیلر، پکیج های 

سرمایشی و گرمایشی، هوارسان، ایرواشر 

اکونوپک، برج خنک کننده، انواع فن 

فن کوئل،  (....سانتریفیوژ، جت فن، اگزاست فن)

با افتخار و سربلندی  فعالیت ... یونیت هیتر و 

.داشته و خواهد داشت

: .شرح کارشناس 

38

باالتر از چهارراه جهان کودک به سمت /تهران 

ساختمان تهویه  .48جردن کوچه کیش پالک 

تهران

021-

88880303

021-

88774011
09123508044

info@tacte

hran.com

www.tahvi

ehtehran.

com

1398/01/26

996

ebda sanat 

bargh 

khorasan 

jonoubi

14004928431411488338457

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مانیتورینگ آنالین : عنوان : شرح محصول 

(ثبت اختراع)ترانسفورماتور و انواع پست برق 

با توجه به اهمیت و جایگاه ترانسفورماتور در 

صنعت برق و کلیه پروژه های صنعتی ، به کمک 

نمونه اولیه محصول مانیتورینگ آنالین که 

توسط شرکت دانش بنیان ابداع صنعت برق ثبت 

اختراع گردیده است، امکان کنترل و مانیتور کلیه 

پارامترهای حیاتی ترانسفورماتور توسط واحد 

پشتیبانی و یا دیسپاچینگ فراهم گردیده و از 

 این دیتاها ارسال GSMطریق بستر ارتباطی 

.میگردد

به کمک نمونه ارتقا یافته این محصول میتوان 

عالوه بر کنترل دما و سطح روغن ، امکان اندازه 

ولتاژ ، : گیری کلیه پارامترهای الکتریکی شامل 

ظاهری ، - راکتیو - جریان ، توان های اکتیو 

راندمان ، ضریب توان و دیگر پارامترهای مورد 

 (Graph)نیاز به دو حالت عددی و نموداری 

فراهم گردیده و همچنین بستر ارتباطی نیز به 

 ارتقا یافته GPRSو  (RF)سیستم رادیویی 

.است

از طریق اعمال کنترل توسط این محصول 

میتوان راندمان و طول عمر ترانسفورماتور را 

افزایش و مدت خاموشی و هزینه ها و خسارات 

65
تهران ، شهرک غرب ، خیابان فالمک شمالی ، 

4 ، پالک 13خیابان 

021-

88071902

021-

89771183
09153357425

esbargh@gm

ail.com

www.esb-

co.ir
1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

997RADDAR10101241873
4111-1985-

3659

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نشان دهنده : نام محصول 

 GAUGE LEVEL: نام التین 

جهت نمایش سطح مایعات : شرح محصول 

داخل مخازن استفاده می گردد

level gauge

یکطرف شیشه و دو طرف شیشه

در طول های مختلف و فشارهای مختلف

1ALG- 1BLG- 2ALG-2BLGمدل 

: .شرح کارشناس 

----------

شیر اطمینان : نام محصول 

 SAFTY VALVE: نام التین 

جهت کنترل مقدار فشار اضافه : شرح محصول 

جهت مخازن 

دوفنره

"4 تا 1/2سایزهای 

: .شرح کارشناس 

----------

شیر کنترل : نام محصول 

 CONTROL VALVE:  نام التین 

شیر با کنترل از راه دور با باز و : شرح محصول 

بسته شدن 

: .شرح کارشناس 

----------

60,59,75,13
خیابان بهار شمالی، باالتر از طالقانی، کوی 

 طبقه همکف5یزدان نیاز، پالک 
021775283830217763051609351135758

info@radda

rco.com

www.radda

rco.com
1398/01/26

998
Petro Mehr 

Pardis
10103994095411368855566

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- : نام محصول"

- : نام التین

 اندازه) FLOW Element : شرح محصول

تحت مهندسی، نظارت و کنترل (گیر جریان  

ایتالیا INT شرکت

 ,Venturi, Orifice مانند

Restriction Orifice

- : شرح کارشناس

----------

- : نام محصول"

- : نام التین

فیلتر روغن غیر خودرویی ، فیلتر: شرح محصول   

 ، (Filter Package)پکیج

 تحت مهندسی، نظارت، و (Strainer)استرینر

جهت: کره موارد مصرف JFC کنترل شرکت  

جداسازی ذرات معلق در سیاالت نفتی مایع یا گاز

- : شرح کارشناس

"

60
خیابان گل - ابتدای خیابان پاسداران - تهران 

10واحد  - 41پالک - نبی 
228797832287978509121518819

board@petr

omehr.com

www.petro

pardis .ir
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

999Glucosan10861655731411117189558

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نشاسته نوار قرمز: نام محصول 

: -نام التین 

نشاسته نوار قرمز با ویسکوزیته : شرح محصول 

باال

: -شرح کارشناس 

----------

نشاسته حفاری نوار سبز: نام محصول 

: -نام التین 

نشاسته حفاری با ویسکوزیته : شرح محصول 

پایین

: -شرح کارشناس 

----------

haddadi007

@yahoo.com
1398/01/26

1000
Isfahan 

Copolymer
10260284149411173815668

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ICC-H2S SCAVENGER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Medium Cloud Point: شرح محصول 

Glycol

ICC-MC

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 High Cloud Point: شرح محصول 

Glycol

ICC_HC

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ICC-O2 SCAVENGER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

89
اصفهان، توحید میانی، نبش بن بست نیلوفر، 

ساختمان کاج
362587113625871109131290971

isfahancop

olymerco@g

mail.com

www.isfah

ancopoly

mer.com

1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1001

sepehr 

pazhoohan 

kavir

10103094083411348765117

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله فوالدی زنگ نزن با پوشش : نام محصول 

 1 ضخامت mm 20 سایز st37گالوانیزه گرم 

mm بندیل متری نام تجارتی سپهر پژوهان 

کویر مرجع عرضه کننده رضا محمدیان فرید

, Stainless steel pipe: نام التین 

with hot galvanized coating ,

st37, size 20 mm, thickness  1 

mm, bundle pack, metric ,

brand SEPEHR  PAZHOHAN KAVIR ,

distributor REZA 

MOHAMADIYAN FARID

لوله گالوانیزه گرم، سرد، مشکی، : شرح محصول 

رنگی بهمراه تمامی اتصاالت مربوطه از قبیل 

....بوشن، براس بوشن، سراه،زانو و 

: -شرح کارشناس 

----------

 40سینی کابل گالوانیزه گرم سایز : نام محصول 

cm نام تجارتی سپهر پژوهان کویر 426 مدل 

مرجع عرضه کننده رضا محمدیان فرید

 Tray, hot galvanized: نام التین 

cable, size 40 cm, model 426 ,

brand SEPEHR  PAZHOHAN KAVIR ,

distributor REZA 

MOHAMADIYAN FARID

تولید سینی و نردبان کابل گرم، : شرح محصول 

74,70

بعد از  - ((ع)جاده امام رضا)یزرگراه خاوران 

پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس 

آباد، بلوار ابن سینا، خیابان کوشاوران، کوی 

2627بیستم، پالک 

021885944630218859446909123788932
sepco.co@g

mail.com

www.sepco

ir.com
1398/01/26

1002
MIHAN TABLO 

FAJR
10320529945411415351716

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق های فشار ضعیف و : شرح محصول 

متوسط

: -شرح کارشناس 

----------

66
نبش .خیابان گلزار .شهرک صنعتی پرند.تهران 

2پالک.d50قطعه.خیابان گل آذین
555327095553270709125358544

mihantablo

fajr@yahoo

.com

www.mihan

tablofaj

r.com

1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1003

Mavadkaran 

J ahed Noavar 

Engineering 

Co

10861767939411317995975

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پره متحرک ردیف اول توربین : نام محصول 

 IN738LC جنس Ruston TB4000گازی 

مرجع عرضه کننده مهندسی موادکاران جاهد 

نوآور

 Blade, movable first: نام التین 

row, gas  turbine Ruston 

TB4000, material IN738LC ,

distributor MAVADKARAN 

J AHED NOAVAR  ENGINEERING  Co.

پره متحرک ردیف اول توربین : شرح محصول 

Ruston TB4000گازی 

: -شرح کارشناس 

----------

پره متحرک ردیف اول توربین : نام محصول 

 IN738LC جنس Ruston TB4000گازی 

مرجع عرضه کننده مهندسی موادکاران جاهد 

نوآور

 Blade, movable first: نام التین 

row, gas  turbine Ruston 

TB4000, material IN738LC ,

distributor MAVADKARAN 

J AHED NOAVAR  ENGINEERING  Co.

پره متحرک ردیف اول توربین : شرح محصول 

Ruston TB4000گازی 

: -شرح کارشناس 

20
جنب - بلوار مپنا-  جاده مالرد7کیلومتر - کرج

شرکت پرتو
02636196200

ghasemi.mo

hammadreza

@mapnamk.c

om

www.mapna

mk.com
1398/01/26

شرکت دانش 

بنیان

1004

Afzayeh 

sazan siman 

hafari

14003492673411441636133

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

میکروبالک : شرح محصول 

MICROBLOCK

افزاینده ی  –  (چاه نفت)افزودنی سیمان حفاری 

پر کننده منافذ –مقاومت نهایی سیمان 

جهت تنظیم دانسیته دوغاب سیمان چاه نفت و 

 400 تا 60افزایش مقاومت نهایی بین دمای 

درجه فارنهایت از دوغاب میکروبالک استفاده 

.می شود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 HIGHریتاردر دمای باال : شرح محصول 

TEMPERATURE  RETARDER    

 کند کننده زمان بندش دوغاب افزودنی سیمان 

در دمای باال چاه نفت (چاه نفت)حفاری 

الزم  "در عملیات سیمان کاری چاه نفت، بعضا

است زمان بندش دوغاب سیمان حفاری کاهش 

این محصول بصورت پودر بوده و به . داده شود

این محصول در . سیمان حفاری افزوده می شود

 درجه فارنهایت مورد 212دماهای باالتر از 

.استفاده قرار می گیرد

شهرستان اسالمشهر، احمد آباد - تهران 

خیابان انقالب، مرکز رشد واحد - مستوفی 

های فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 

3313193685ایران، کد پستی 

021-

56277091
09123654904

info@afzay

ehsazan.co

m

www.afzay

ehsazan.c

om

1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1005
FAMAN CHEMIE  

S IRANG
10102188370411318857948

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

امولسیفایر اولیه گل پایه روغنی : نام محصول 

-FAMA MUL نام تجارتی Lit 208گالن 

Pمرجع عرضه کننده فامان شیمی سیرنگ 

 Emulsifier, oil based: نام التین 

mud primary, gallon sized 

container, 208 Lit, brand FAMA 

MUL-P , distributor FAMAN 

CHEMIE  S IRANG

امولسیفایر اولیه گل پایه روغنی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

نشاسته حفاری سبز کیسه کاغذی : نام محصول 

25 kg نام تجارتی FAMSTAR-G مرجع 

عرضه کننده فامان شیمی سیرنگ

, Starch, green drilling: نام التین 

paper bag, 25 kg, brand 

FAMSTAR-G , distributor 

FAMAN CHEMIE  S IRANG

نشاسته حفاری ویسکوزیته پایین: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل کننده هرزروی گل پایه : نام محصول 

 نام تجارتی kg 25روغنی کیسه کاغذی 

FAMA BLOCK-NT مرجع عرضه کننده 

فامان شیمی سیرنگ

01
تهران خیابان ولیعصر باالتر از تقاطع بهشتی 

1 واحد 21کوچه دل افروز پالک 

021-

88481305 , 

021-

88706471

0218872939509021219158
faman.fcs@

gmail.com

www.faman

chemie.co

m

1398/01/26

1006

Iran 

Construction 

 Clinic

10100724913411115597197

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پوشش ضد حریق اسکلت فلزی : نام محصول 

Firecement 16 پودری کیسه kg نام 

تجارتی کلینیک ساختمان ایران مرجع عرضه 

کننده کلینیک ساختمانی ایران

, Fireproofing coating: نام التین 

powder F irecement steel 

structure, bag, 16 kg, brand 

IRAN CONSTRUCTION CLINIC ,

distributor IRAN 

CONSTRUCTION CLINIC

پوشش ضد حریق جهت : شرح محصول 

پوشش اسپری - مصارف صنایع نفت و گاز 

شونده مقاوم در برابر حریق جهت حفاظت 

اسکلت های فلزی و سطوح بتنی

: -شرح کارشناس 

----------

80
خیابان - بلوار بیهقی - میدان آرژانتین - تهران 

طبقه همکف - 2پالک - دهم غربی 

021-

88737320

021-

88738191
09121130139

info@clini

c-iran.com

clinic-

iran.com
1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1007

Andishe 

Turbine 

Parseh

10320378769411374644749

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

PTFEرینگ پیستون : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Terryبیرینگ توربین : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دمپینگ پلیت کمپرسور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گسکت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

packing grafoil: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 جاده قدیم کرج خ صنایع 5تهران کیلومتر 

16فلزی خ جوشن ک اول شرقی پ 

02166803292

-

02166877539

-

09126029610

09126029610

ahmadian.a

ti@gmail.c

om

www.andis

heturbin

e.ir

1398/01/20

1008

Iranian 

Power 

Development 

Turbin Tavan 

Company

10320735005411396184716

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دور سنج ، سرعت سنج ، واحد : شرح محصول 

 ، مدل RUSTONکنترل توربین گاز احتراقی 

TA-1750 انگلستان ،

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کانکتور، نری با مهره ، واحد : شرح محصول 

، مدل RUSTONکنترل توربین گاز احتراقی 

TA-1750 انگلستان ، 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل ، فیتینگ آب بند فلزی : شرح محصول 

 اینچ، توربین گاز احتراقی 1/4سایز 

RUSTON مدل ، TA-1750 انگلستان ، 

ERMETO SEALING  RING  1/4IN 

R16SH

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

20

میدان آزادی ، ابتدای جاده مخصوص کرج ، 

شهرک اکباتان ، خیابان نفیسی ، روبروی 

دبیرستان عموئیان ، ساختمان آریو اکباتان ، 

501 ، واحد 5طبقه 

02144699120

-2
0214465435009199003282

info@itcop

ower.com

www.itcop

ower.com
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1009
Farayand 

Niru Pardaz
10102373049411335853376

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسدیوسر ولتاژ مستقیم تمام : شرح محصول 

ایزوله دستگاهی است جهت تبدیل ولتاژ یا 

جریان مستقیم به ولتاژگ یا جریان مستقیم 

استاندارد و ایزوالسیون بین دو بخش

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسدیوسر ولتاژ یا جریان : شرح محصول 

متناوب سه فاز جهت اندازه گیری  سه فاز ولتاژ 

یا جریان متناوب و تبدیل آن به جریان یا ولتاژ 

 3مستقیم استاندارد کاربرد دارد و ترکیبی از 

ترانسدیوسر تکفاز است

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسدیوسر ولتاژ یا جریان : شرح محصول 

متناوب تکفاز جهت اندازه گیری ولتاژ یا جریان 

متناوب تکفاز و تبدیل آن به جریان یا ولتاژ 

مستقیم استاندارد کاربرد دارد

: -شرح کارشناس 

----------

60,71
زیر پل شهید - خ آیت اله کاشانی - شهرزیبا 

٣ واحد 2٦۵پالک -باکری
021443398900214431538709123105235

info@fnp.i

r

www.fnp.i

r
1398/01/20

1010
panam gooyan 

pars  emrtat
1032032074041174558998

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PGCLصفحه سنتراالیزر مدل : نام محصول 

حفاظت کاتدی نام تجارتی پی جی پارس مرجع 

عرضه کننده پنام گویان پارس امرتات

 Plate, synchronize: نام التین 

model PGCL , cathodic 

protection, brand PG  PARS ,

distributor PANAM GOOYAN 

PARS  EMERTAT  Co.

جهت قرار دادن -مرکز کننده آند: شرح محصول 

آند ها درون بستر یا چاه از سنترالیزر از جنس 

تفلون یا غیر فلزی استفاده میشود

: -شرح کارشناس 

----------

مجموعه قرقره آلومینیومی و : نام محصول 

 تاسیسات سر چاهی PGWAچوبی مدل 

حفاظت کاتدی نام تجارتی پی جی پارس مرجع 

عرضه کننده پنام گویان پارس امرتات

 Set, reel aluminium: نام التین 

and wooden model PGWA, well 

head construction cathodic 

protection, brand PG  PARS ,

distributor PANAM GOOYAN 

PARS  EMERTAT  Co.

تاسیسات سرچاهی جهت : شرح محصول 

نگهداری کابل و آند های چاهی آبی یا خشک 

65

جاده اختصاصی - اتوبان شهید رجایی- تهران

کوچه - شهرک صنعتی صدرا- پاالیشگاه تهران

2پالک- دوم

66758691-20218978062509124029240
info@pgpar

s .com

www.pgpar

s .com
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1011

sefro yek 

negare asre 

tosee

14005809413411513794769

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کارتریج شارپ برند صفر و یک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 برند صفر و یکHPکارتریج : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کارتریج کنون برند صفر و یک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کارتریج اپسون برند صفر و یک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کارتریج برادر برند صفر و یک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

72
تهران، میدان فردوسی، ایرانشهر جنوبی، پالک 

10 واحد 3، طبقه 56
888308018831420209121440983

01@01nat.co

m
01nat.com1398/01/20

1012
Behjoo 

yadake Toos
10101945069411113571615

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ سانتریفیوژ فشار قوی افقی : شرح محصول 

P02

این محصول جهت نصب در شرکت پاالیش )

نفت آبادان بر اساس نمونه مستعمل پمپ  

Mather & Plattمجددا طراحی گردید  .

 40این پمپ قادر به پمپاژ سیال دوفازی در فشار 

 آتمسفر 70اتمسفر میباشد و با افزایش طبقات تا 

 متر 110ظرفیت این پمپ . فشار تولید میکند

.مکعب بر ساعت میباشد

در این پمپ جهت خنثی سازی نیروهای 

 thrust  و balance valveمحوری از 

bearingاستفاده شده است  )

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پینچ ولو چدنی و  - Valve: شرح محصول 

:این محصول تشکیل شده از)آلومینیمی 

بدنه که با توجه به نوع مصرف و فشار سیال - 1

.چدن  یا فوالد ساخته میشود- از آلومینیم

- که بصورت دستی  (Actuator)عملگر - 2

.نیوماتیک یا هیدرولیک میباشد

31,75,34

بعد از -  جاده مخصوص تهران کرج26کیلومتر 

کوچه سوم - خیابان سروستان- کارخانه اتمسفر

142پالک - غربی

026361081330263610813609121268997
byt.en.co@g

mail.com

www.behjo

oco.com
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1013

production 

and 

packaging 

mineral 

water negin 

zardkooh 

koohrang co

10680064791411361196311

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 سی سی بسته 500آب معدنی : شرح محصول 

بندی شده

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 سی 1500آب معدنی طبیعی :  شرح محصول 

سی بسته بندی شده

: -شرح کارشناس 

----------

1) چهارمحال بختیاری: آدرس شرکت - 

دهستان- بخش مرکزی- شهرستان کوهرنگ  

شهرک قطب- روستای دیمه- شوراب تنگزی  

خیابان- خیابان بختیاری غربی- صنعتی  

کد. طبقه همکف – 0پالک - کوشش غربی  

88651307: پستی 

2) اصفهان(: جهت مکاتبات)آدرس دفتر مرکزی  

مابین- خیابان شیخ کلینی- خیابان هزار جریب  

جنب فست- چهار راه رسالت و فارابی جنوبی  

کد پستی. 48پالک - فود دکتر کالری : 

8168973591

03136703255
03136703255

-5
09131000321

nzk_minerv

alwater@ya

hoo.com

www.uranu

s-

waters .co

m

1398/01/20

1014Shibshekan10980042263411117585996

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

درب )ساخت فریم هد : شرح محصول 

الکتروموتورهای ضدانفجار تا  (الکتروموتور

 30000 کیلووات به میزان 6000حداکثر توان 

کیلووات در سال

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت ورق هسته استاتور و : شرح محصول 

هسته روتور به همراه قفس مسی تا حداکثر توان 

 کیلووات6000

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و تغییر طراحی و ساخت : شرح محصول 

سیستم آب خنک برای خنک کاری 

 کیلووات6000الکتروموتورها با حداکثر توان 

تغییر سیستم هواخنک الکتروموتورها به آب 

 کیلووات6000خنک  با حداکثر توان 

تغییر سیستم خنک کاری و باالبردن راندمان  با 

 کیلووات6000حداکثر توان 

طراحی و ساخت پروانه آلومینیومی الکتروموتور  

66
، 2استان البرز، هشتگرد، شهرک صنعتی، فاز 

، شرکت شیب شکن13خیابان نسترن 
026442391450264423914609125363599

shibshekan

94@gmail.co

m

www.shibs

hekan.com
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1015PSP  CO14003391982411441139845

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت شیراالت - 1: شرح محصول 

 اینچ 24 اینچ الی 1 از سایز Ball Valveتوپی 

 از نوع جوشی یک 900.600.300.150کالس 

 و چند تکه All Welded Bodyتکه

Split Body 

جوش و فلنجی یک تکه و جوشی و فلنجی  )

(چند تکه

 Ballطراحی و ساخت شیراالت توپی - 2

Valve اینچ کالس 14 اینچ الی 1 از سایز 

 All از نوع جوشی یک تکه3000.1500.

Welded Body و چند تکه Split 

Body 

جوش و فلنجی یک تکه و جوشی و فلنجی  )

(چند تکه

 PLUGطراحی و ساخت شیراالت سماوری - 3

Valve اینچ کالس 12 اینچ الی 1 از سایز 

 از نوع جوشی و فلنجی 600.300.150

: -شرح کارشناس 

----------

75

 جاده قدیم تهران ساوه شهرک 65کیلوتر

صنعتی شهید مهدی پرندک بلوار صنعت خیابان 

 شرکت پترو صنعت 63واحد.تالش شرقی 

پامچال

086-

45283164-

65

09123551224
barati_ 1388

@yahoo.com

info@ps-

pamchal.c

om

1398/01/20

1016

Dena 

Cooperative 

Company 527 

industrial 

and mining 

and 

engineering 

survices

10680000241411133793374

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازه های فلزی پیچ و مهره ای: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 درصد 30پلی آلومینیم کلراید : شرح محصول 

Al2O3

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 درصد17سولفات آلومینیم : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

61

دفتر مرکزی، شیراز، معالی آباد، بلوار دوستان، 

، طبقه اول، 2، ساختمان خورشید 6جنب کوچه 

71877-35181، کد پستی 106واحد 

071363419290713634192909171412427

denagroups

527@gmail.c

om

www.denag

roups .com
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1017
mahdin 

Industrial
10100743259411113747889

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

معموالً برای  (فرستنده)النچر : شرح محصول 

ارسال توپک درخطوط لوله نفت و گاز، و رسیور 

برای دریافت آن بعد از کی  (گیرنده توپک)

.عملیات موفق پیگ رانی به کار برده می شود

این تجهیزات معموالً در ابتدا و انتهای خطوط 

لوله نصب می شود و مورد بهره برداری قرار می 

این دستگاه ها بدون نیاز به قطع جریان . گیرد

اصلی عملیات ورود و خروج پیگ به داخل لوله 

.ها را فراهم می آورد

فرستنده و گیرنده ” انتخاب این تجهیزات 

بستگی به نوع پیگ رانی و طراحی ” توپک

.خطوط لوله دارد

در مواردی این پروسه بطور اتوماتیک انجام می 

.گردد

:این دستگاه شامل سه بخش اصلی است

پیگ النچر یا تله جاروب ارسال توپک

پیگ رسیور یا تله جاروب دریافت توپک

پیگ سیگنالر یا ارسال کننده سیگنال

سعادت آباد- تهران: نشانی دفتر مرکزی  | - 

خیابان دشت بهشت-  متری24انتهای بلوار   - 

ساختمان کوک- نبش بن بست پیربسطامی - 

صفادشت شهریار: نشانی کارخانه  |  2طبقه  - 

گروه-جنب کارخانه آرد نادر - خیابان دهقانی  

1998666595: کد پستی  |صنعتی مهدین 

22091809-

22346993-

22094511

sales@mahd

inind.com   

info@mahdi

nind.com

www.mahdi

nind.com
1398/01/20

1018
Kavoshgaran 

Talay S iyah
10860944782411363753481

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کارتریج باطری لیتیومی درون : شرح محصول 

قابل تطبیق در ابزار آالت نمودارگیری - چاهی

Sondex

 ولت19.5

 آمپر ساعت6.2

 درجه سانتیگراد150

Part No:BAT-05E

:توضیح

 و نفت کد مشخص، MESCبدلیل عدم وجود 

.تقاضای تخصیص کد مناسب را دارد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کارتریج باطری لیتیومی : شرح محصول 

MWD - قابل تطبیق در رشته حفاری

MWD نوع Hailan

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Electronic: شرح محصول 

03,11
امانیه خ دز بین عارف و لقمان پالک -  اهواز

6طبقه - پارک فناوری خوزستان- 77

061-

33368578

061-

33368579
09166123502

sales .pars

kav@gmail.

com

www.parsk

av.com
1398/01/20

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1019

farakaran 

tolid 

kahangan

14004031559411463549956

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

صافی های فلزی : شرح محصول 

(STRAINER) :  در انواع مختلف شامل

بسکت تایپ، تی تایپ، وای تایپ، کنیکال تایپ 

همچنین در گرید . و دابلکس موجود می باشند

های مختلف از بابت نوع متریال و کالس کاری 

.قرار دارند

: -شرح کارشناس 

----------

75
تهران، بلوار میرداماد، خیابان رودبار غربی 

7جنوبی، بن بست سوم پالک 

021-

26420493

021-

26420476

0939-

7237279

zolfigol@f

arakaranfa

b.net

www.farak

arabfab.n

et

1398/01/20

1020kianpayab10101328784411151764376

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

:تصفیه به روش اسمز معکوس : شرح محصول 

جهت تصفیه آب به روش اسمز معکوس قبل از 

ورود آب خام به واحد اسمز معکوس، الزم است 

جهت افزایش راندمان و همچنین افزایش عمر 

سیستم برخی اصالحات بر روی آب ورودی 

.صورت گیرد

ROواحدهای پیش تصفیه سیستم  -1-1

Sand Filter/  فیلتر شنی  -1-1-1

2- 

از تجهیزات مورد استفاده در صنعت تصفیه آب و 

عملکرد . باشد¬فاضالب، فیلتر شنی می

سازی آب با ¬فیلترهای شنی در جهت زالل

باشد که این عمل ¬انجام فرآیند فیلتراسیون می

با حذف کدورت و مواد معلق و ذرات خارجی 

در فرآیند فیلتراسیون ذرات . پذیرد¬انجام می

معلق آب در فضای حاصل از خلل و فرج بستر 

.گردند¬سیلیسی محبوس می

: کاربردها

تصفیه آب رودخانه با کدورت باال پس از انعقاد  

نشینی جهت تهیه آب ¬سازی و ته¬و لخته

شرب و بهداشتی

های صنعتی و انسانی¬تصفیه نهایی فاضالب 

تصفیه آب برج خنک کن از مواد معلق نفوذی  

0,04,98,61

باالتر از - خیابان ولیعصر- تهران:دفتر مرکزی

-82پالک - خیابان ناصری- خیابان دستگردی

7 واحد 4 طبقه 

باالتر از - خیابان ولیعصر- تهران: دفتر طراحی

-11پالک- خیابان بهرامی- خیابان دستگردی

14واحد

- کیلو متری اتوبان تهران قزوین:  کارخانه

بلوار - شهرک صنعتی سپهر- شهرستان نظرآباد

-خیابان آذرغربی-بعد از میدان اول-کارآفرینان

روبروی سویس و کالباس  ساتکین

دفتر88883498

-مرکزی 

دفتر88850157

- طراحی 

02645333611

کارخانه 

8867577109194169176
info@kianp

ayab.com

www.kianp

ayab.com
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1021

Tasfieh ab 

va fazelab 

Iran Co LTD

10100539320411341584868

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه سختی گیر آب رزینی : نام محصول 

 ظرفیت TAF-WS-200فوالدی صنعتی مدل 

270000 grain نام تجارتی تصفیه آب و 

فاضالب ایران مرجع عرضه کننده تصفیه آب و 

فاضالب ایران

 Softener, steel resin: نام التین 

water, industrial, model TAF-

WS -200, capacity 270000 grain ,

brand TASFIEH AB  VA FAZE LAB 

IRAN, distributor TASFIEH AB 

VA FAZE LAB  IRAN

سختی گیر از نوع تبادل یونی : شرح محصول 

 (کلسیم و منیزیم)رزینی ،جهت حذف کاتیون ها

با شیر آالت کنترلی و متعلقات به طور کامل از 

 گرین به 3000000 گرین تا 60000ظرفیت 

کل مدل ها در سامانه ایران .صورت تک واحدی

از این کد به عنوان نمونه .کد موجود است

.استفاده گردیده است

ساخت و نصب پکیج های : شرح کارشناس 

تصفیه آب و فاضالب

----------

دستگاه تصفیه پکیج پیش ساخته : نام محصول 

تمام فلزی تصفیه فاضالب بهداشتی ظرفیت 

250 m^3\d مدل TAF-WWP-

 نام تجارتی تصفیه آب و فاضالب ایران 250000

42,13
خیابان کریم خان زند: نشانی دفتر مرکزی  | -

47پالک-خیابان خردمند جنوبی

88848772-4   

  88309377   

88820947

8882747109121986294
info@tavfi

.com

www.tavfi

.com
1398/01/20

1022

Cheshmandaz 

Energy 

Kimiya

103208476884114313846488

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 CHافزودنی ضد امولسیون : نام محصول 

NE40M استخراج صنایع نفت و گاز و 

 مرجع سازنده چشم Lit 220پتروشیمی بشکه 

انداز انرژی کیمیا کشور سازنده ایران مرجع 

عرضه کننده چشم انداز انرژی کیمیا

 Additive, anti emulsion: نام التین 

CH NE 40M, extraction of 

petrochemical and gas  and 

oil industries , drum, 220 Lit ,

producer CHESHM ANDAZ 

ENERGY  KIMIYA CO., made in 

IRAN, distributor CHESHM 

ANDAZ ENERGY  KIMIYA CO.

اسید زنده و اسید مصرف شده با : شرح محصول 

نفت سازند بصورت امولسیون درآمده و مجراهای 

سازند را مسدود نموده موجب کاهش قابل توجه 

نفوذ پذیری سازند میگردند و در برخی موارد 

امولسیون به حدی است که بعد از اسید زدن 

بنابراین . امکان بهره برداری از چاه وجود ندارد

اضافه نمودن افزایه هایی که این امولسیونها را 

بشکند و بهتر از آن؛ افزایه ای که از تشکیل 

.امولسیون جلوگیری نماید اجتناب ناپذیر می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

افزودنی مسدود کننده : نام محصول 

89

تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت کوچه 

 82ساختمان تی تی آرا پالک   (سایه)سلطانی 

طبقه چهارم واحد هشتم

061-

33739656

061-

33739659
09160613517

arashmotag

hi@cekco.i

r

www.cekco

.ir
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1023

Tahvieh 

Hamoon 

industrial 

company

10100689431411157444414

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

هواساز معمولی ,هواساز هایژنیک: شرح محصول 

ایرواشر معمولی ,ایزواشر زنت,

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

برج خنک کننده فایبر گالس : شرح محصول 

برج خنک کننده بدون ,برج خنک کننده فلزی ,

.فن

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چیلر ,چیلر تراکمی آب خنک: شرح محصول 

.چیلر جذبی,تراکمی هوا خنک

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پرده هوا: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

28864155009392211379-1188641551 واحد 9طبقه.برج نگار.میدان ونک.تهران38

commercial

@tahviehha

moon.com

www.tahvi

ehhamoon.

ir

1398/05/07

1024simava10100876952411133344789

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کنترلر شبکه رایانه مدل : نام محصول 

NETWORK  APPLIANCE  SNA 

 مرجع عرضه SIMTEC نام تجارتی 5112

کننده سیمآوا

 Controller, computer: نام التین 

network, model NETWORK 

APPLIANCE  SNA 5112, brand 

S IMTEC , distributor S IMAVA

یک محصول بومی ، با اطمینان : شرح محصول 

و کیفیت مطلوب بین محصوالت مشابه خارجی

: -شرح کارشناس 

----------

 مدل mini pcرایانه همراه : نام محصول 

MFL605 نام تجارتی SIMTEC کشور 

سازنده ایران

 Mobile computer, mini: نام التین 

pc, model MFL605, brand 

S IMTEC , made in IRAN

- مینی پی سی بدون فن : شرح محصول 

طراحی و ساخت داخل با امکان تغییرات در 

سخت افزار و طراحی داخلی قابل ارائه شرکت 

سیماوا

: -شرح کارشناس 

----------

تین کالینت شبکه رایانه مدل : نام محصول 

72
کوچه - خ سرافراز - خ شهید بهشتی - تهران 

ساختمان سیماوا- 17پالک - هفتم 
885067108873664509121198596

sales@sima

va.com

www.simav

a.com
1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1025

MAPNA 

GENERATOR  

MANUFACTURIN

G  AND 

ENGINEERING

10100252284411116676693

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 31.25توربوژنراتور حرارتی : نام محصول 

مگاولت آمپر

 Termal Turbo: نام التین 

Generator 31.25 MVA

 31.25توربوژنراتور حرارتی : شرح محصول 

مگاولت آمپر ، سنکرون و هوا خنک

: .شرح کارشناس 

----------

(بخار)توربوژنراتور حرارتی : نام محصول 

 Termal Turbo: نام التین 

Generator (Steam Driven)

-  مگاوات160ژنراتور بخار : شرح محصول 

سیکل ترکیبی ، سنکرون و هواخنک

: .شرح کارشناس 

----------

(گازی)توربو ژنراتور حرارتی : نام محصول 

 Termal Turbo: نام التین 

Generator (Gas  Driven)

 185توربو ژنراتور حرارتی : شرح محصول 

سنکرون و هوا خنک- مگاوات گازی 

: .شرح کارشناس 

----------

 (گازی)توربو ژنراتور حرارتی : نام محصول 

 Termal Turbo: نام التین 

Generator (Gas  Driven)

 ، جاده مالرد7کرج، کیلومتر : نشانی انبار  |

ه مپنا، شرکت مهندسی وساخت ژنراتور.بلوار گر  

(پارس)مپنا 

335-31755: صندوق پستی

نشانی دفتر | 3167643-586: کد پستی  

ه. جاده مالرد، بلوار گر7کرج، کیلومتر : فروش   

 مپنا، شرکت مهندسی وساخت ژنراتور مپنا

(پارس)

335-31755: صندوق پستی

نشانی دفتر | 3167643-586: کد پستی  

تهران بلوار میرداماد باالتر از نفت: مرکزی   

 |  ساختمان مپنا231شمالی نبش کجور شماره 

 ، جاده مالرد7کرج، کیلومتر : نشانی کارخانه 

 بلوار گروه مپنا، شرکت مهندسی و ساخت

(پارس)ژنراتور مپنا 

335-31755: صندوق پستی

نشانی کارخانه | 3167643-586: کد پستی  : 

  جاده مالرد بلوار گروه مپنا7کرج کیلومتر 

(پارس)شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا 

نشانی | 3167643-586صندوق پستی   

  جاده مالرد، بلوار7کرج، کیلومتر : کارخانه 

 گروه مپنا، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور

(پارس)مپنا 

3167643-586: کدپستی

335-31755: صندوق پستی

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

0218198185 

 تلفن کارخانه |

 :تلفن :

02636197742

 :تلفن

02636197701

 : فکس | 

02122908661

0263619770109362349717

h.rasouli@

mapnagener

ator.com

www.mapna

generato

r.com

1398/01/26

1026
etminanbakhs

h
10101117957411117135318

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

محرکه کنترل دور متغیر فشار : شرح محصول 

 v 690 ولتاژ kva 700ضعیف  

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل دور موتور القائی فشار : نام محصول 

 نام V 6600 ولتاژ hp 3000متوسط توان 

تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع سازنده تولیدی 

اطمینان بخش مرجع عرضه کننده تولیدی 

اطمینان بخش

, Variable speed drive: نام التین 

medium pressure induction ,

power 3000 hp, voltage 6600 V ,

brand UNKNOWN BRAND ,

producer ETMINAN BAKHSH 

PRODUCTION Co., distributor 

ETMINAN BAKHSH PRODUCTION 

Co.

طراحی و ساخت "پروژه : شرح محصول 

 با بهره 1369در سال  "مبدلهای الکترونیکی

گیری از اساتید دانشگاه و بررسی منابع علمی و 

عملی داخلی و میزان تقاضای صنعت شروع 

نتیجه مطالعات امکانسنجی ،  پتانسیل . گردید

بسیار باالئی جهت بکارگیری این سخت افزار 

67

شهرک صنعتی هشتگرد،فاز یکم :دفتر مرکزی

،خیابان یاس دوم

میدان آرژانتین،خیابان عماد -تهران:دفتر فروش

11 واحد 7مغنیه،پالک 

0218879261309121583563

elec@etmin

anbakhsh.c

om

etminanb

akhsh.com
1398/01/26

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1027
taavoni 333 

sepidan
10530046271411333659963

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 سواناcc 250آبمعدنی بطری پت : نام محصول 

 Mineral water, pet: نام التین 

bottle, 250 cc, SOVANA

سی سی در 250آبمعدنی لیوانی : شرح محصول 

PETظرف 

: -شرح کارشناس 

----------

 سواناLit 0/5آبمعدنی بطری پت : نام محصول 

 Mineral water, pet: نام التین 

bottle, 0.5 Lit, SOVANA

 لیتری در بطری 0/5آبمعدنی : شرح محصول 

PET

: -شرح کارشناس 

----------

 سواناLit 1/5آبمعدنی بطری پت : نام محصول 

 Mineral water, pet: نام التین 

bottle, 1.5 Lit, SOVANA

 لیتری در بطری 1/5آبمعدنی : شرح محصول 

PET

: -شرح کارشناس 

----------

 متری امام خمینی 20شیراز : دفتر مرکزی

میدان مهارت روبروی هنرستان عدالت کوچه 

 سمت راست درب شش45

071-

38242432-

38242591

0713824243209171184465

sovana.wat

er.333@gmai

l.com

sovana.ir1398/01/20

1028
Petro Deghat 

Part
10320310097

4113-8389-

3613

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

اریفیس پلیت: نام محصول 

ORIFICE PLATE: نام التین 

دستگاه اندازه گیری جریان سیال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

رستریکشن اریفیس: نام محصول 

RESTRICTION ORIFICE: نام التین 

دستگاه فشار شکن جریان سیال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

فلو نازل: نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه اندازه گیری جریان سیال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

ونتوری : نام محصول 

VENTURI: نام التین 

دستگاه انداره گیری جریان سیال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 : نشانی دفتر مرکزی |

info@petrodeghat.com
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1029
S ina Kavosh 

E lectronic
10102008023411111954893

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه رطوبت گیر مخابراتی : نام محصول 

مرجع سازنده سینا  SA-2004(48V DC)مدل 

کاوش الکترونیک کشور سازنده ایران مرجع 

عرضه کننده سینا کاوش الکترونیک

, Dehydrator device: نام التین 

telecommunication, model SA-

2004(48V DC), producer S INA 

KAVOSH E LECTRONIC , made in 

IRAN, distributor S INA 

KAVOSH E LECTRONIC

دستگاه خشک کننده هوایه : شرح محصول 

داخل فیدر های فرستنده های مایکروویو که از 

 داخل کشور تولید شده و در حدود 1378سال 

 دستگاه از آن درون شبکه های داخلی به 2000

کار برده شده

: -شرح کارشناس 

----------

71
 جده آبعلی پارک فناوری پردیس 20کیالومتر 

126 پالک 12خیابان نوآوری 
021762506710217625067009125487761

info@sk-

e.ir
1398/01/20

1030
Arad Pitch 

Paydar
14007582263411599741718

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 مهره شش گوشHEX NUT: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 پیچ شش HEX BOLT: شرح محصول 

گوش تمام رزوه یا نیم رزوه

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-ANCHOR BOLT: شرح محصول 

انکربولت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 پیچ تمام STUD BOLT: شرح محصول 

(استاد بولت)رزوه بدون سر 

: -شرح کارشناس 

----------

26
تهران شهرک غرب بلوار دریا خ شهید مهدی 

2 ط48فرحزادی خ شهید ناخدا همتی پ 
552544295525392209124880884

info@aradp

itch.ir

www.aradp

itch.ir
1398/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1031

Kiyan 

Pazhouhan 

Sarem CO

14005508316411499878735

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تیغه ثابت فلزی توربین گازی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده KPS نام تجارتی S7سولزر 

کیان پژوهان صارم

 Vane, metal, gas: نام التین 

turbine sulzer S 7, brand KPS ,

distributor KIYAN 

PAZHOUHAN SAREM CO.

تیغه ثابت فلزی توربین گازی : شرح محصول 

S7سولزر 

: -شرح کارشناس 

----------

لوله فلزی انتقال احتراق توربین : نام محصول 

 مرجع عرضه KPS نام تجارتی S7گازی سولزر 

کننده کیان پژوهان صارم

 Pipe, metal, cross firing: نام التین 

compl of gas  turbine sulzer 

S 7, brand KPS , distributor 

KIYAN PAZHOUHAN SAREM CO.

لوله فلزی انتقال احتراق توربین : شرح محصول 

S7گازی سولزر 

: -شرح کارشناس 

----------

20

کرج مشکین دشت بلوار: نشانی دفتر مرکزی  |  

 امام خمینی پژوهشگاه مواد و انرژی مرکز رشد

شرکت کیان پژوهان صارم- واحدهای فناور  | 

کرج مشکین دشت بلوار امام: نشانی محل کار   

 خمینی پژوهشگاه مواد و انرژی مرکز رشد

شرکت کیان پژوهان صارم- واحدهای فناور  | 

کرج مشکین دشت بلوار امام: نشانی کارخانه   

 خمینی پژوهشگاه مواد و انرژی مرکز رشد

شرکت کیان پژوهان صارم- واحدهای فناور  | 

3177983634: کد پستی 

0263628001509122865992
ceo@kps .co.

ir

http://kps

.co.ir
1398/01/20

1032
TABESTANE  

SARDE  KAVIR
10103243629411331557894

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مبدل حرارتی صفحه ای: نام محصول 

 PLATE HEAT: نام التین 

EXCHANGER

مبدل حرارتی صفحه ای: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

-قلعه حسن خان - جاده قدیم کرج 19کیلومتر 

بلوار تولید گران - شهرک صنعتی اسماعیل آباد

4پالک - خیابان صنعت ششم -

02146827306

-46826604-

46827875

09124215227

info@cools

ummer-

co.com

www.cools

ummer.ir
1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1033
Pakbronze 

Pakzad
14003245782411419155791

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

یدکی: نام محصول 

: -نام التین 

ساخت بدنه و متعلقات: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

پمپ: نام محصول 

: -نام التین 

ساخت بدنه و متعلقات شامل : شرح محصول 

پروانه و محور

: .شرح کارشناس 

----------

پمپ: نام محصول 

david brown: نام التین 

ساخت بدنه و محور و پروانه و : شرح محصول 

متعلقات

: .شرح کارشناس 

----------

56233103-65653258609121148708
info@pakbr

onze.com
1398/01/26

1034
khazar 

plastic
10102204888411184619849

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بلوک سقفی ساختمانی پلی : نام محصول 

 فاقد بسته 45x50x25 cmاستایرنی سایز 

بندی مرجع عرضه کننده تولیدی و صنعتی خزر 

پالستیک

, Filler block, building: نام التین 

polystyrene, size 45x50x25 cm ,

unpacked, distributor 

TOLIDI AND SANATI KHAZAR 

PE LASTIC

بلوک سقفی پلی استایرنی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

بلوک سقفی ساختمانی پلی : نام محصول 

 فاقد بسته 95x50x25 cmاستایرنی سایز 

بندی مرجع عرضه کننده تولیدی و صنعتی خزر 

پالستیک

, Filler block, building: نام التین 

polystyrene, size 95x50x25 cm ,

unpacked, distributor 

TOLIDI AND SANATI KHAZAR 

PE LASTIC

بلوک سقفی پلی استایرنی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

بلوک سقفی ساختمانی پلی : نام محصول 

 2بلوار صنعت - شهر صنعتی - رشت : کارخانه 

خیابان سوم- 

کوچه - خیابان سپهبد قرنی - تهران : دفتر 

طبقه چهارم - 2پالک - شریف 

01333882133

-4
09111136865

info@khaza

rplastic .c

om

www.khaza

rplastic .

com

1398/01/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1035
spadsanat 

pertikan
10260701268411445376495

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نیم لوله : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Induction Hot Bends: شرح محصول 

زانوی فوالدی

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

(کاهنده  ) Reducer: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

Induction Hot Bends: شرح محصول 

56"زانوی فوالدی تا سایز 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Hot Induction Bend: شرح محصول 

S ize 3" to 56

: -شرح کارشناس 

--------------------

09,76,14,74,6

1,65

شهرک  _ کیلومتری جاده علویجه14_اصفهان

خیابان _(شمال اصفهان)صنعتی بزرگ

شرکت اسپاد صنعت _9پالک  _4کارآفرینان 

031950253310218978945909123231922
info@spads

anat.com

WWW.spads

anat.com
1397/09/01

1036

SAYYAL  

GOSTAR  

VISTATECH

14006446307411531864834

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

جهت جداساری - اسکرابر گازی : شرح محصول 

سانتریفوژی ناخالصی های گاز مورد استفاده در 

تاسیسات انتقال گاز شامل ایستگاه های تقویت 

فشار گاز و ایستگاه های نقلیل فشار گاز

گاز - اسکرابر )در زمینه فیلتر: شرح کارشناس 

 600 اینچ کالس 12تا سایز  (راتور÷س- خشک 

و ایستگاه ساز  مورد تایید است

: -نام محصول 

: -نام التین 

ایستگاه های اندازه گیری و : شرح محصول 

تقلیل فشار گاز جهت صنایع ، مصارف خانگی و 

نیروگاه

- اسکرابر )در زمینه فیلتر : شرح کارشناس 

ایستگاه گاز  مورد  - (گاز خشک - راتور÷س

.تایید است

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار : شرح محصول 

PRESSURE  VESSE L

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

40
اندیشه - 2فاز - شهرک صنعتی توس - مشهد 

621پالک  - 6دانش  - 7
051354105420513541054209121943189

info@vista

tech-co.com

www.vista

tech-

co.com

1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1037Atra Seal14006228117411531438437

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Ring- رینگ جوینت گسکت : شرح محصول 

Joint Gasket - بیضوی )مدل اوالR , 

RX) -  150کالس - ” 36 ~” ½سایز ~ 

20000

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Ring- رینگ جوینت گسکت : شرح محصول 

Joint Gasket - هشت )مدل اکتاگونال

 ~ 150کالس - ” 36 ~” ½سایز  - (گوش 

20000

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Metal- گسکت متال جکت : شرح محصول 

Jacketed -  اینچ 120 اینچ تا 1/2از سایز  -

150-2500کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تهران  خیابان مطهری خیابان کوه نور خیابان 

3 واحد 21سوم پالک 
0218817476509132023747

sales@atra

seal.com

www.atras

eal.com
1398/09/12

1038

Farapishtaz 

Hoonam 

Rubber 

Industries

14004643900411479788498

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اورینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گسکت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

واشر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیافراگم: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

85
- سپیدان -  جاده شیراز50کیلومتر - شیراز

7143746448کدپستی . دوراهی نورآباد 
071367502300713675020109173191999

info@farap

ishtaz .com

www.farap

ishtaz .co

m

1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1039

Napht gostar 

sasan 

ebgineering 

technical 

services  

company

10980131040411441396598

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 1240کامپاند نشتی گیر : شرح محصول 

1249 و1241B و1240B 1241و

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

خمیر سمباده و الماسه در : شرح محصول 

سایزهای مختلف جهت صیقلی کردن و لپینگ 

.قطعات حساس بکار می رود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گریس آنتی سیز در گریدهای : شرح محصول 

مسی ، نیکلی ، ریقیوالر مقاوم در درجه حرارت 

های مختلف مانع چسبیدن قطعات حساس به 

.هم میشود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گریس مولیکوت در گریدهای : شرح محصول 

1000 ، P-37 ,P-40 , G-N , HSC ,111 , 

88,87
اخر کوچه ابریشم -کوی صنعتی توحید-تبریز

25پالک 
041342529850413426323709143110859

ngschemica

ls@gmail.c

om

www.ngsch

emicals .c

om

1398/09/12

1040

Zarif Sanat 

Pishro 

Engineering 

Company

10103679604411515483364

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کانال های )سینی کابل : شرح محصول 

مخصوص ساخته شده از ورق فلزی پانچ شده و 

فرم داده شده مخصوص نگهداری، محافظت و 

نردبان ساخته شده )، نردبان کابل (عبور کابل ها

از ورق فلزی مخصوص نگهداری، محافظت و 

، لوله برق (درپوش)به همراه کاور  (عبور کابل ها

، جعبه تقسیم الومینیومی و سایر (کاندوئیت)

ملزومات

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصاالت سینی کابل و نردبان : شرح محصول 

زانویی، سه راهی، چهارراهی، تبدیل، رابط )کابل 

جهت اتصال سینی کابل و نردبان کابل ... و 

به  (بمنظور نگهداری، محافظت و عبور کابل ها

 (درپوش)همراه کاور 

: -شرح کارشناس 

----------

70
خیابان شهدای - نصیرشهر - رباط کریم 

17 و 7پالک  - 5کوچه  - (جاده قرمز)صنعت 
021564528350215645283509124402699

info@zspco

.ir

www.zspco

.ir
1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1041

FARAYAND 

ARGHAM 

PARDAZ LTD

10102234288411131459876

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ORAMIفلزیاب تاسیساتی مدل : نام محصول 

II نام تجارتی METAL DETECTOR 

مرجع عرضه کننده فرآیند ارقام پرداز

, Metal detector: نام التین 

installation, model ORAMI 

II, brand METAL  DETECTOR ,

distributor FARAYAND 

ARGHAM PARDAZ LTD.CO.

دستگاه دریچه یاب آنالوگ : شرح محصول 

جهت کشف و مرئی سازی دریچه های وفقود تا 

عمق یک متر 

: -شرح کارشناس 

----------

 Caspiفلزیاب تاسیساتی مدل : نام محصول 

II نام تجارتی METAL DETECTOR 

مرجع عرضه کننده فرآیند ارقام پرداز

, Metal detector: نام التین 

installation, model Caspi 

II, brand METAL  DETECTOR ,

distributor FARAYAND 

ARGHAM PARDAZ LTD.CO.

دریچه یاب ، منهول یاب : شرح محصول 

دیجیتال جهت مرئی سازی دریچه های و 

شیرخط های مفقود آب و فاضالب و گاز 

: -شرح کارشناس 

71
خیابان - ابتدای بلوار کشاورز - میدان ولیعصر 

6 واحد 439پالک - فلسطین شمالی 
021889095770218890665409124391921

sales@fap-

company.co

m

www.fap-

company.c

om

1398/11/06

1042Rudab Plast10630126704411149733459

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

لوله پلی اتیلنی تک جداره : شرح محصول 

قطر ,  متر شاخه ای 12گازرسانی به طول 

  (SDR) میلیمتر با نسبت ابعادی 110خارجی 

 و نوار شناساگر زرد رنگ به 13.6استاندارد 

 میلیمتر10 تا 5عرض 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

لوله پلی اتیلنی تک جداره : شرح محصول 

قطر خارجی ,  متر کالفی100گازرسانی به طول 

استاندارد   (SDR) میلیمتر با نسبت ابعادی 25

 5 تا 3 و نوار شناساگر زرد رنگ به عرض 11

میلیمتر

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

لوله پلی اتیلنی تک جداره : شرح محصول 

قطر ,  متر شاخه ای 12گازرسانی به طول 

  (SDR) میلیمتر با نسبت ابعادی 200خارجی 

 و نوار شناساگر زرد رنگ به 13.6استاندارد 

 میلیمتر12 تا 5عرض 

74

شهرک صنعتی - کرمان: نشانی محل کار

خیابان - خیابان یاسمن- ناحیه آ- 2شماره 

4/2خیابان -چهارم

- خیابان هزارویکشب- کرمان: نشانی منزل

41پالک - 16کوچه 

034-

33386036  

034-

33386053  

034-

33386101

034-

33386150
09137666239

INFO@RUDAB

-PLAST .COM

WWW.RUDAB

-

PLAST .COM

1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1043
FARA TOSEE  

DANIE L
10380537688411369795363

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

شیر ایمنی قطع کننده : شرح محصول 

SAFETY  SHUT  OFF  VALVE

 اینچ و کالس فشار 2,3,4,6,8,10,12سایزهای 

600 و 300 و 150

: -شرح کارشناس 

----------

60
مشهد بزرگراه آزادی شهرک فناوریهای برتر 

801 واحد 5بلوار تالش انتهای کوشش 

32401148-

50
3240114509153118560

INFO@DANIE

LCO.IR

WWW.DANIE

LCO.IR
1398/12/13

1044

Khayyam 

steel cast 

iron

10860049760411193175598

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

آند سیلیکون حفاظت کاتدیک : شرح محصول 

(HIGH SILICON IRON ANOD)  در

 اینچ3*60 اینچ و 2*60دو سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

13051432122550514322075409151514760نیشابور بلوار رسالت نبش رسالت غربی 96

chdanfolad

.khayam@ya

hoo.com

1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1045

jahad zamzam 

plastic 

industrial

10101117051411134741184

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله پلی اتیلنی کاربرد آبرسانی : نام محصول 

 mm 12 قطر m 200 طول PE80ماده اولیه 

 مرجع سازنده صنایع پالستیک bar 25فشار 

جهاد زمزم نوع تک جداره سفتی حلقوی فاقد 

سفتی حلقوی وزن کیلوگرمی

, Pipe, polyethylene: نام التین 

usage water supply, basic 

material PE 80, length 200 m ,

diameter 12 mm, pressure 25 

bar, producer ZAMZAMPLAST 

Co., type single wall, ring 

stiffness  unknown ring 

stiffness , weight kilogram

لوله تکجداره پلی اتیلن آبرسانی : شرح محصول 

 میلیمتر و فشار اسمی 560 تا 20با قطر خارجی  )

(PE80,100 بار با مواد اولیه 20 تا 4

: -شرح کارشناس 

----------

لوله پلی اتیلنی کاربرد گازرسانی : نام محصول 

 63 قطر m 100 طول PE100ماده اولیه 

mm 10 فشار bar از شرکت صنایع پالستیک 

جهاد زمزم

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply, PE 100, 100 m, 63 mm, 10 

bar, ZAMZAMPLAST  Co.

74

ضلع شرقی میدان - خیابان فاطمی- تهران

4طبقه - 5ساختمان شماره -جهاد

1415894591:کد پستی

:شعبه ها

 جاده تهران، نرسیده 30کیلومتر: کارخانه زنجان

به قره بالغ، جنب پاسگاه

کمربندی بهشت محمدی، : کارخانه سنندج

جنب شرکت جهاد نصر

 جاده فریمان22کیلومتر : کارخانه مشهد

 جاده آبادان، جنب 8کیلومتر: کارخانه اهواز

پاسگاه انتظامی سوئیسه

 جاده بمپور، 5کیلومتر : کارخانه ایرانشهر

روبروی ایستگاه رادیو

88938815
021-

88938733
09121115865

info@zamza

mplast.com

www.zamza

mplast.co

m

1398/09/12

1046pars  hefaz101009874244111384396

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کلید اتوماتیک کامپکت مدل : نام محصول 

PF3N-250-200A/adj نام تجارتی 

PARS FANAL مرجع عرضه کننده صنایع 

الکتریکی پارس حفاظ

, Circuit breaker: نام التین 

compact, model PF3N-250-

200A/adj, brand PARS  FANAL ,

distributor PARS  HEFAZ 

E LECTRIC  INDUSTRIE S

در شبکه توزیع برق مناطق : شرح محصول 

مختلف شهری و صنعتی 

: -شرح کارشناس 

----------

کلید اتوماتیک کامپکت مدل : نام محصول 

PF3-1600-1600A-int نام تجارتی 

PARS FANAL مرجع عرضه کننده صنایع 

الکتریکی پارس حفاظ

, Circuit breaker: نام التین 

compact, model PF3-1600-1600A-

int, brand PARS  FANAL ,

distributor PARS  HEFAZ 

E LECTRIC  INDUSTRIE S

در شبکه توزیع : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

67

نشانی دفتر | 141551679: صندوق پستی  |  

خیابان فلسطین شمالی کوچه شهید: مرکزی   

نشانی کارخانه | 2 طبقه 4فیروز دهقان پالک   

  جنب کارخانه کابل5جاده سنندج کیلومتر  :

کد پستی | 1415733645: کد پستی  |باختر   : 

6715513158

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

0218895673

8021889567

 تلفن | 39

 : کارخانه

0833427999

8083342799

 : فکس | 97

02188955197

0218895519709121547513
info@parsf

anal.com

www.parsf

anal.com
1399/06/19



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1047
Farabar 

Sanat Vazin
10103444530411337444797

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- انواع جرثقیل ستونی و بازویی : شرح محصول 

Wall mounted and jib crane 

 270جرثقیل های بازویی با قابلیت چرخش تا 

.درجه را دارا می باشد

شامل سازه )جرثقیل ستونی و بازویی بطور کامل 

توسط این شرکت  (Machineryو تجهیزات 

در لیست ارائه  ). طراحی و ساخته خواهد شد

شده نفت کدهای موجود برای قطعات مختلف 

جرثقیل می باشند و برای جرثقیل بطور کامل 

(وجود ندارد

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

 جهته در 6جرثقیل سقفی دو پل : شرح محصول 

 Double girder- انواع برقی و دستی 

crane

شامل سازه و )جرثقیل سقفی بطور کامل )

توسط این شرکت  (Machineryتجهیزات 

در لیست ارائه  ). طراحی و ساخته خواهد شده

شده نفت کدهای موجود برای قطعات مختلف 

جرثقیل می باشند و برای جرثقیل بطور کامل 

(وجود ندارد

: -شرح کارشناس 

شهرک صنعتی پرند، بعد از: نشانی کارخانه  |  

 ،،میدان صنعت، خیابان فرخنده، خیابان ارغوان

C5 پالک

|   

02144466106

 |   

02144601490

 |   

02156417416

 |   

02156417206

 |   

02156417128

 : فکس | 

02156417416

 : فکس | 

02144466106

0214446610609122003037

info@fsvcr

anes .com | 

fsv.cranes

@gmail.com 

|  

sales@fsvc

ranes .com |  

 

a.sadeghi@

fsvcranes .

com |  

s .sadeghi@

fsvcranes .

com |

www.fsvcr

anes .com
1397/09/01

1048

Kashan Wire 

Net 

Industrial 

Co

10260091547411177796177

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

105توری استیل با مش : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

40*80تور یاستیل با مش : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

توری آلومینیومی پشه ای ابعاد : نام محصول 

18x14 mmمرجع سازنده صنایع توری کاشان 

, Aluminium mesh: نام التین 

mosquito, dimensions  18x14 

mm, producer KASHAN WIRE  NET 

INDUSTRAIL  Co.

توری آلومینیومی پشه ای : شرح محصول 

تولیدی اینشرکت از جنس آلیاژ آلومینیومی گروه 

 آمریکا میباشد که با AA و طبق استاندارد 5052

 60-70-80-90-100-120-150-160عرض 

 متری در کارتن 30سانتیمتر وبصورت رولهای 

.بسته بندی و به بازار عرضه میشود

: -شرح کارشناس 

توری آلومینیومی پشه ای ابعاد : نام محصول 

28x28 mmمرجع سازنده صنایع توری کاشان 

, Aluminium mesh: نام التین 

mosquito, dimensions  28x28 

نرسیده -انتهای خیابان ایرانشهر جنوبی-تهران

شرکت -9واحد-5طبقه-5پالک-به انقالب

صنایع توری کاشان

021-

88810437-

88825898-

88810225

09121218038

-

09120391767

kwirenet@y

ahoo.com

www.kwn-

co.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1049Aslefoolad10101147849411455143453

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-ASFجرثقیل مونوریل مدل : نام محصول 

MONORAIL 25 ظرفیت Ton نام تجارتی 

اصل فوالد مرجع عرضه کننده اصل فوالد

 Crane, monorail, model: نام التین 

ASF-MONORAIL , capacity 25 

Ton, brand ASLE  FOOLAD ,

distributor Asle Foolad

طراحی،ساخت،نصب و راه : شرح محصول 

اندازی انواع جرثقیل های مونوریل در تیپ های 

برقی ،دستی ، معمولی ، ضد انفجار و 

offshore مطابق با نیاز پروژه در ظرفیت 

های مختلف 

: -شرح کارشناس 

----------

 ASF-JIBجرثقیل بازویی مدل : نام محصول 

CRANE 15 ظرفیت Ton نام تجارتی اصل 

فوالد مرجع عرضه کننده اصل فوالد

 Crane, jib crane, model: نام التین 

ASF-J IB  CRANE , capacity 15 

Ton, brand ASLE  FOOLAD ,

distributor Asle Foolad

طراحی،ساخت،نصب و راه : شرح محصول 

اندازی جرثقیل های بازویی برقی ، دستی ، 

 مطابق با offshoreمعمولی ، ضد انفجار و 

درخواست و نیاز پروژه

36
بلوار فردوس شرق نبش رامین جنوبی ساختمان 

202 واحد 280ماهور پالک 
440254504404491809122402097

info@aslef

oolad.com

www.aslef

oolad.com
1398/11/14

1050
DANA ENERGY  

ALBORZ
10320596982411385186985

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر یکطرفه دیسکی ونچوری : نام محصول 

 کالس in 48اتوماتیک نوع اتصال فلنجی سایز 

 نام A216 WCB جنس فوالد کربن 150فشار 

تجارتی مهندسی دانا انرژی البرز مرجع عرضه 

کننده مهندسی دانا انرژی البرز

, Disc check valve: نام التین 

venturi automatic ,

connection type flanged ,

size 48 in, pressure class  150 ,

material carbon steel WCB ,

brand MOHANDES I DANA ENERGY 

ALBORZ, distributor 

MOHANDES I DANA ENERGY 

ALBORZ

 6شیر یک طرفه ونچوری سایز : شرح محصول 

 و PN16-300 و 150 اینچ کالس 48تا 

PN10  و Nun Slam Check Valves-

Metal To Metal , PN6

جهت محیط شیرین مورد تایید : شرح کارشناس 

است

----------

شیر یکطرفه دیسکی دستی : نام محصول 

dual plate 48 نوع اتصال ویفری سایز in 

 A216 جنس فوالد کربن 300کالس فشار 

WCB نام تجارتی مهندسی دانا انرژی البرز 

75,74
خیابان -خیابان شهید مفتح شمالی-تهران

2 طبقه همکف جنوبی واحد 9پالک -زهره
021883067140218830670109121779743

info@dana-

en.com

www.dana-

en.com
1398/11/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1051

KHOUZESTAN 

RASAM 

COMPANY

10860781669411379736847

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزات دوار، مبدل های : شرح محصول 

حرارتی، انواع شیرهای صنعتی، والو

: -شرح کارشناس 

----------

34
اهواز بلوار 

پاسدارن شهرک صنعتی شماره یک خیابان سوم
061344350750613444949009120770061

taherienia

@gmail.com
1398/11/14

1052
Farakoosh 

Sepahan
10260430962411178795573

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اورینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اورینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اورینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اورینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

57,85

haak10000@y

ahoo.com   

info@farak

ooshco.com

1398/11/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1053
PAYA BASPAR  

ARYA
10820074820411349136986

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر پروانه ای، عملگر دستی، : شرح محصول 

 اینچی، بدنه و دیسک پلیمری از 6نوع الگ، 

PP/ PVC-Uجنس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر توپی پلیمری، جنس بدنه : شرح محصول 

PVC-U/ PP اینچ2، سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر توپی پلیمری، جنس بدنه : شرح محصول 

PVC-U/ PP اینچ2-1/2، سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر پروانه ای، عملگر دستی، : شرح محصول 

 اینچی، بدنه و دیسک پلیمری از 2نوع الگ، 

PP/ PVC-Uجنس 

: -شرح کارشناس 

75

بعد از تقاطع - خیابان شهید بهشتی- تهران

کوچه آریا - خیابان کاووسی فر-سهروردی

واحد سوم شرقی- 5پالک -  وطنی

بلوار چهارم - شهرک صنعتی بوعلی - همدان 

خیابان چهل و دو- 

08134384005تلفن 

 - 9همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه 

5واحد 

(081) 38256947- 38256332: تلفن

021881752200218817523609124509193
info@vispa

r.co

www.vispa

r.co
1398/11/14

1054

Polyethylene 

 pipe of 

bukan

10220007922411161493611

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 گاز PE 100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

 فشار mm 63 قطر SDR 13/6رسانی با 

12/5 bar 100 طول 1/25 ضریب ایمنی m 

 مرجع LB BUKAN PIPEنام تجارتی 

عرضه کننده تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان

 Pipe, PE 100: نام التین 

polyethylene, gas  supply 

with SDR  13.6, diameter 63 mm ,

pressure 12.5 bar, safety 

factor 1.25, length 100 m ,

brand LB  BUKAN PIPE ,

distributor BUKAN 

POLYETHYLENE  PIPE 

CORPORATION

لوله پلی اتیلن گازرسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 گاز PE 100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

 فشار mm 110 قطر SDR 13/6رسانی با 

12/5 bar 50 طول 1/25 ضریب ایمنی m نام 

 مرجع عرضه LB BUKAN PIPEتجارتی 

کننده تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان

 Pipe, PE 100: نام التین 

polyethylene, gas  supply 

with SDR  13.6, diameter 110 mm ,

74
کیلومتر ده جاده -بوکان - آذربایجان غربی 

59551-64341:میاندوآب کدپستی 

044-

46433444-5

044-

46433455
09144817804

info@bukan

pipe.com

www.bukan

pipe.com
1398/11/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1055

asia 

instruments  

ltd

10101493754411115689645

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی : نام محصول

 Liquid &amp; Gasنفت و گاز مدل 

Metering Stations مرجع سازنده 

بازرگانی آسیا ابزار دقیق مرجع عرضه کننده 

بازرگانی آسیا ابزار دقیق

, Metering station: نام التین محصول

oil and gas  flow rate 

measuring, model Liquid 

&amp; Gas  Metering Stations ,

producer ASIA INSTRUMENTS 

CO. LTD, distributor ASIA 

INSTRUMENTS  CO. LTD

سیستم های اندازه گیری : شرح محصول 

میترینگ نفت و گاز

: -شرح کارشناس 

----------

60

ابتدای جاده -مهرشهر -کرج -استان البرز 

مجتمع -منطقه ویژه اقتصادی پیام -ماهدشت 

صنعتی آسیا ابزار دقیق

026349215810263492158309121232763

info@asiai

nstruments

ltd.com

www.asiai

nstrumen

tsltd.com

1398/12/13

1056niroutrans10101260035411168589916

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بوشینگ خازنی با شدت جریان : نام محصول

3150 A مدل NGB1 100 ولتاژ KV مرجع 

عرضه کننده نیرو ترانس مرجع سازنده نیرو 

ترانس

, Bushing: نام التین محصول

capacitor with current 3150 

A, model NGB1, voltage 100 KV ,

distributor NIROU TRANS  CO. ,

producer NIROU TRANS  CO.

 , 100 , 72.5بوشینگ خازنی : شرح محصول 

 امپر3150 کیلوولت تا 170 , 145

: -شرح کارشناس 

----------

ترانس اندازه گیری ولتاژ تکفاز : نام محصول

 مرجع KV 36 ولتاژ VP133بیرونی با کد 

سازنده نیرو ترانس مرجع عرضه کننده نیرو 

ترانس

, Transformer: نام التین محصول

voltage single phase 

outdoor with code VP133 ,

voltage 36 KV, producer NIROU 

TRANS  CO., distributor NIROU 

TRANS  CO.

ترانس اندازه گیری ولتاژ تکفاز و : شرح محصول 

 بر رادیکال ٣٣٠٠٠ولتاژ اولیه تا - دو فاز بیرونی

65,67
- بلوار اتحاد - چهاراه شریف آباد - شیراز

شرکت نیرو ترانس

071-

37439211-

ext335

071-

37438691

09173366053

 حسینی 

 مسئول فروش

فشار قوی

sales@niro

utrans .com

www.nirou

trans .com
1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1057
Tak Cable 

works  co
10100445986411313178693

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کابل برق نیمه افشان آرموردار : نام محصول

NYRY-O 2 سطح مقطعx35 mm^2 

 قرقره PVCجنس هادی مس جنس روکش 

1000 m مرجع عرضه کننده کارخانجات 

کابلسازی تک

 Cable, NYRY-O: نام التین محصول

electric semi flexible 

armored, cross  section area 

2x35 mm 2̂, conductor material 

copper, coating material 

PVC , reel, 1000 m, distributor 

TAK  CABLE  WORKS

کابل برق نیمه افشان آرموردار : شرح محصول 

NYRY-O 2 سطح مقطعx35 mm^2 

 قرقره PVCجنس هادی مس جنس روکش 

1000 m مرجع عرضه کننده کارخانجات 

کابلسازی تک

: -شرح کارشناس 

----------

 NYY-Oکابل برق نیمه افشان : نام محصول

 جنس هادی مس 2x25 mm^2سطح مقطع 

 مرجع m 1000 قرقره PVCجنس روکش 

عرضه کننده کارخانجات کابلسازی تک

 Cable, NYY-O: نام التین محصول

electric stranded, cross 

68
خیابان سرهنگ - خیابان فردوسی-تهران

طبقه دوم- 40پالک - سخایی 

021-

66703051-

54

021-

66702188
09122980398

info@takca

ble.com

www.takca

ble.com
1398/12/13

1058
ETTESAL  

FOOLAD ARVIN
10200448289411444486379

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 3000سه راهی فوالدی کالس : شرح محصول 

 -A105-  3/8- 1/4- 1/8سایز - دنده ای- 

1/2 - 3/4 -1 - 1/4 1 - 1/2 1  - 2 - 1/2 2 

 اینچ4 - 3- 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

دنده , A105سه راهی فوالدی : شرح محصول 

کالس ,  اینچ4 الی 3/8سایز , ساکتی, ای

2000,3000,6000,9000

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 ,  2000 درجه کالس 45زانو : شرح محصول 

 - 1/4 - 1/8سایز ,  دنده ای  , A105فوالدی 

3/8 - 1/2 - 3/4- 1 - 1/4 1 - 1/2 1 - 2 - 

 اینچ4 - 3 - 2 1/2

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

E041333498630413334987309144139839واحد -16طبقه -برج بلور-آبرسان-تبریز76

FOOLADARVI

N@GMAIL .CO

M

WWW.E FARV

IN.COM
1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1059

J onoob 

Turbine 

Repair and 

Maintenance 

Ltd

10101767354411317356481

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

SADDLE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SOLMATE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SPLIT SLEEVE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SWEEPOLET: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

REDUCER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

76

خیابان- خیابان بهشتی : نشانی محل کار  |  

طبقه - 4پالک - کوچه قدس - اندیشه   

شهرک صنعتی: نشانی کارخانه  |همکف   

کد | 43پالک - خیابان اول شمالی - گلگون   

1569735911: پستی 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

02188427510

 تلفن | 

 : کارخانه

02165610449

 |

0218841392809125043975
J TRMCO@GMA

IL .COM

www.davar

jonoob.ir
1398/11/14

1060

PETRO 

INDUSTRY  

ENERGY

10102759338411333995696

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BUTTERFLY VALVE: شرح محصول 

GG25-CLASS 150#/LB-

SEAT :EPDM/NBR /PTFE

DISC :CR /SS 304/316/ALCA95800/PTF

E /EPDM

SIZE  2 - 24 IN.

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

BUTTERFLY  VALVE  SS 304-

CLASS 150#/LB-

SEAT :EPDM/NBR /PTFE

DISC :CR /SS 304/316/ALCA95800/PTF

E /EPDM

SIZE  2 - 24 IN

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

75

جنب -  خیابان قائم مقام فرهانی - تهران 

 - 9پالک - کوچه آزادگان -تهران کلینیک 

14واحد  - 4طبقه 

021-

88724960
88704960

09121130286

, 

09128999103

pie@pie.irpie.ir1398/11/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1061bahram bazoo10101713120411119637471

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بازوی بارگیری نفت و گاز و تخلیه : نام محصول 

 نام تجارتی بهرام BB/3151959تانکر مدل 

بازو مرجع عرضه کننده بهرام بازو

 Loading arm, gas and: نام التین 

oil and unloading tankers ,

model BB /3151959, brand BAHRAM 

BAZOO, distributor BAHRAM 

BAZOO

 ARM DEISCHARGE: شرح محصول 

GAS  & OIL  INDUSTRIE S 

(UNLOADING  ARM)

: -شرح کارشناس 

----------

بازوی بارگیری صنایع نفت و گاز : نام محصول 

 نام تجارتی بهرام بازو BB/3151960مدل 

مرجع عرضه کننده بهرام بازو

 Loading arm, gas and: نام التین 

oil industries , model 

BB /3151960, brand BAHRAM 

BAZOO, distributor BAHRAM 

BAZOO

 LOADING ARM, GAS: شرح محصول 

& OIL  INDUSTRIE S

: -شرح کارشناس 

----------

74,36
تهران خ کریم خان زند خ استاد نجات الهی 

12 واحد 3 طبقه 287جنب کلیسا ساختمان 

88893779 - 

88941864 - 

88941824

88890757

09129566398 

 - 

09126207674

l.a@bahram

bazoo.com

www.bahra

mbazoo.co

m

1398/11/14

1062

artan 

keifiyat 

iraniyan

14005459839411499975989

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (ایپملر بسته)دیفیوزر : شرح محصول 

کمپرسورهای گازی

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 / SEAL RING: شرح محصول 

SSR6297750 کمپرسور NP مدل PCL503 

تاسیسات تقویت فشار گاز

: -شرح کارشناس 

----------

20,22

استان آذربایجان شرقی، تبریز، منطقه صنعتی 

غرب، بلوار صنعت، روبروی شرکت موتوژن، 

شهرک فناوری خودرو، ساختمان مرکزی، طبقه 

سودم

041344775630413447760909144082152
info@artan

-q.com

www.artan

-1.com
1398/04/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1063
J ahannoor 

Lalehzarnoo
10102267679411119188183

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع براکت و پایه و برجهای : شرح محصول 

روشنایی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع چراغهای روشنایی با منبع : شرح محصول 

 LEDنوری 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع چراغهای  اداری تجاری : شرح محصول 

صنعتی واترپروف 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع چراغهای ضدانفجار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

74,69
تهران خیابان سهرودی شمالی خیابان هویزه 

25شرقی پالک 
885399708853612609125039149

a.r.ahmadiz

adeh@jahan

noor.com

www.jahan

noor.com
1398/11/26

1064
sanayepoodre

sangsar
10101234380411147386947

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 kg 1000بنتونیت پودری پاکت : نام محصول 

صنایع پودر سنگسر

, Bentonite, powder: نام التین 

packet, 1000 kg, SANAYE  PODRE 

SANGESAR

کربنات- باریت- بنتونیت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 kg 1500باریت پودری پاکت : نام محصول 

صنایع پودر سنگسر

, Barite, powder, packet: نام التین 

1500 kg, SANAYE  PODRE  SANGESAR

جهت حفاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

89,38
برج - تقاطع دستگردی- بلوار آفریقا- تهران

1واحد- 7طبقه- پم
887978328878933509128135175

poodresang

sar@gmail.

com

www.sangs

arpowder.

com

1398/11/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1065
Piramoon 

system qeshm
10861514341411343319549

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزات آنالیز محلول ها و : شرح محصول 

جامدات و محصوالت مرتبط

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تجهیزات آنالیز و مونیتورینگ : شرح محصول 

گاز ها و محصوالت مرتبط

: -شرح کارشناس 

----------

60
تهران ، بزرگراه ستاری ، خیابان شهید مخبری  

145، پالک 
444449504461211009121464235

a.naghibme

hr@piramoo

nco.com

1398/11/26

1066

Hafar 

saboori 

sanat 

khouzestan

14004856802411636148793

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساکشن و دیسچارج پمپ گل : شرح محصول 

حفاری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصاالت و فلنچ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اسپراکت : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

28,76,74
 1اهواز بلوار پاسداران شهرک صنعتی شماره 

9 پالک 2فاز 
061344419040613444110509163040692

saboori.mo6

5@gmail.com
1398/11/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1067simcat10100651289411165963144

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مسی سطح NYYکابل برق : نام محصول 

 قرقره فلزی متری 3x240/12 mm^2مقطع 

نام تجارتی سیمکات مرجع عرضه کننده تولیدی 

سیمکات-سیم و کابل تبریز

, Cable, NYY electric: نام التین 

copper, cross  section area 

3x240.12 mm 2̂, metal reel ,

metric, brand S IMCAT ,

distributor TABRIZ WIRE  AND 

CABLE  PRODUCE -S IMCAT

کابل مسی با عایق و روکش : شرح محصول 

pvc

: -شرح کارشناس 

----------

 جنس هادی NYYکابل برق : نام محصول 

 قرقره طول 2x2/5 mm^2مسی سطح مقطع 

متری نام تجارتی سیمکات مرجع عرضه کننده 

سیمکات-تولیدی سیم و کابل تبریز

, Cable, NYY electric: نام التین 

conductor material copper ,

cross  section area 2x2.5 mm 2̂ ,

reel, length metric, brand 

S IMCAT , distributor TABRIZ 

WIRE  AND CABLE  PRODUCE-

S IMCAT

209021661771600216617713109125363390 واحد 16تهران خ بزرگمهر پ 68

vahab_majz

ub@yahoo.c

om

1398/11/26

1068

Hampa 

Engineering 

and Design 

Company

10530363053
4113-1993-

9876

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخزن سرد نگهداری مایعات : نام محصول 

 m^3 50000شیمیایی جنس فوالدی ظرفیت 

نام تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

مهندسی و طراحی همپا انرژی

 Tank, cryogenic: نام التین 

storage of liquids , material 

steel, capacity 50000 m 3̂ ,

brand UNKNOWN BRAND ,

distributor Hampa Energy 

Engineering and Design Co.

این نوع از مخازن برای : شرح محصول 

نگهداری موادی استفاده می شوند که در دمای 

عادی بصورت گار هستند و با سرد کردن به 

مایع تبدیل شده و در فشار اتمسفریک بصورت 

.مایع نگهداری می شوند

 متر مکعب 50000تاظرفیت : شرح کارشناس 

مورد تاییداست

----------

مخزن سرد نگهداری مایعات : نام محصول 

 نام m^3 50000شیمیایی جنس بتنی ظرفیت 

تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

مهندسی و طراحی همپا انرژی

 Tank, cryogenic: نام التین 

storage of liquids , material 

betone, capacity 50000 m 3̂ ,

61,41,43,65
- 128پالک - خیابان جهاد سازندگی- شیراز 

7143754999کدپستی - ساختمان همپاانرژی 

071-

32263180-

99

071-

32136527
09173159546

info@hedco

int.com

www.hedco

int.com
1398/11/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1069
pakan sanat 

imen pishro
14007603659411617541713

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پنبه و % 30پیراهن مردانه جنس : نام محصول 

 بسته SH001 مدل XL پلی استر سایز 70%

 عددی مرجع سازنده پاکان صنعت 1سلفونی 

ایمن پیشرو مرجع عرضه کننده پاکان صنعت 

ایمن پیشرو

, Dress, for men: نام التین 

material 30% cotton and 70% 

polyester, size XL , model 

SH001, 1 piece in a cellophane 

pack, producer PAKAN SANAT 

IMEN PISHROO, distributor 

PAKAN SANAT  IMEN PISHROO

پیراهن مرادنه همراه بسته بندی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

پیراهن مردانه جنس پارچه تترون : نام محصول 

 عددی 1 بسته سلفونی SH002 مدل XLسایز 

مرجع سازنده پاکان صنعت ایمن پیشرو مرجع 

عرضه کننده پاکان صنعت ایمن پیشرو

, Dress, for men: نام التین 

material tetron fabric, size 

XL , model SH002, 1 piece in a 

cellophane pack, producer 

PAKAN SANAT  IMEN PISHROO ,

distributor PAKAN SANAT 

95
بین دانشگاه و فخر رازی - خیابان جمهوری

3واحد- طبقه دوم- 997پالک

02166400107

- 

02166400103

4269318209122002229

pakan.sana

t@yahoo.co

m

1398/11/26

1070
klevers  

aryana
10102601180411319577111

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و تامین عایق های -1: شرح محصول 

بالشتکی ژاکتی حرارتی جهت انواع توربین های 

بخار و گازی و انواع تجهیزات داغ

ساخت اکسپنشن جوینت های پارچه ای -2

(Expansion Joint) -  لرزه گیر -

اتصاالت انبساطی پارچه ای- کمپنزاتور 

ساخت عایق های ژاکتی حرارتی جهت انواع -3

 ، خطوط لوله و Valve ، Flangeتجهیزات 

غیره

ساخت عایق محافظ در برابر آتش -4

Passive F ire Protection J acket- 

 فایرپروف

تامین و اجرای متریال پوششی و ضد -5

انواع - خوردگی انواع تجهیزات و خطوط لوله

متریال پوششی و ضد خوردگی ، اپوکسی 

پلیمرهای مهنسی شده ، پوشش های کامپوزیتی 

و تعمیراتی ، چسب ترمیم کننده و مقاوم در برابر 

خوردگی ، چسب خوردگی ، چسب ترمیمی ، 

چسب فلزی ، چسب ضد سایش ، چسب آنی گیر 

، چسب دو جزئی رزیمک معادل بلزونا ، رزیمک 

، پوشش عایقی ، جهت خطوط لوله و انواع 

تجهیزات

تامین توری نسوز جهت فیلتراسیون مذاب -6

76,98

 27نبش خیابان - میدان آرژانتین -تهران 

- 21پالک - (خیابان شهیده راشل کوری )وزرا

طبقه همکف

021-

88209706-7
0218820970809127373697

n.sedighi@

klevers-

aryana.com

www.kleve

rs-

aryana.co

m

1398/11/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1071
Ahwaz Pipe 

Mills
10100839465411331133696

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله فوالدی اسپیرال درز جوش : نام محصول 

 طول in 56 قطر in 0/780مارپیچ ضخامت 

12 m وزن تنی مرجع سازنده کارخانه های لوله 

سازی اهواز فاقد بسته بندی مرجع عرضه کننده 

کارخانه های لوله سازی اهواز

 Steel pipe, spiral seam: نام التین 

welding, thickness  0.780 in ,

diameter 56 in, length 12 m ,

weight Ton, producer AHVAZ 

TUBING  FACTORIE S , unpacked ,

distributor AHVAZ TUBING 

FACTORIE S

 24لوله فوالدی اسپیرال قطر : شرح محصول 

 X70 تا گرید B اینچ از جنس گرید 56الی 

S IZE : "24 UP  TO "56 MATERIAL 

GRADE  B  TO X70

SAWH GAS  PIPE LINE  

: -شرح کارشناس 

----------

لوله فوالدی نفت و گاز و آب : نام محصول 

 شماره SAW روش تولید in 42متری قطر 

 لوله سازی اهوازAPI5Lاستاندارد 

 Pipe, steel, water and: نام التین 

gas  and oil, metric, diameter 

42 in, production method SAW ,

74,4
شرکت لوله - ناحیه صنعتی کارون - اهواز 

سازی اهواز
061322702300613227023009124374628

r.mohagheg

h@myapm.ir

apm-

ir.com
1398/11/26

1072alborz nejat10101784988411117519689

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 آتش CO2خاموش کننده حاوی : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 12نشانی سیلندر فلزی وزن 

کننده البرز نجات

, CO2 fire extinguisher: نام التین 

firefighting, metal 

cylinder, weight 12 kg ,

distributor ALBORZ NE JAT

خاموش کننده: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 آتش CO2خاموش کننده حاوی : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 3نشانی سیلندر فلزی وزن 

کننده البرز نجات

, CO2 fire extinguisher: نام التین 

firefighting, metal 

cylinder, weight 3 kg ,

distributor ALBORZ NE JAT

خاموش کننده: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 آتش CO2خاموش کننده حاوی : نام محصول 

 مرجع عرضه kg 4نشانی سیلندر فلزی وزن 

کننده البرز نجات

, CO2 fire extinguisher: نام التین 

firefighting, metal 

96
تهران خیابان هالل احمر مجتمع تجاری نگین 

115رازی طبقه دوم واحد 
021556886610215568866409121482573

alborzneja

t@gmail.co

m

www.albor

znejat.co

m

1398/11/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1073

ayegh baspar 

nikan 

company

10720299616411431441517

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ورق پلی اتیلن ژئوممبران سایز : نام محصول 

5x5 m 1/5 ضخامت mm بسته رولی تنی 

مرجع عرضه کننده عایق بسپار نیکان

, Polyethylene sheet: نام التین 

geomembrane, size 5x5 m ,

thickness  1.5 mm, roll pack ,

Ton, distributor BASPAR 

NIKAN INSULATION CO

ورق ژئوممبران در رنگهای : شرح محصول 

مشکی آبی و در ضخامت های یک میل ، یک و 

نیم میل  و دو میلی متر و همچنین در ضخامت 

 تولید و GM13های دیگر مطابق با استاندارد 

. اجرا می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

 4 خیابان 2رشت شهر صنعتی بلوار صنعت

 شرکت عایق بسپار نیکان444پالک

01333882434

-35

013-

33882436
09126801461

mehdi.rahm

ati.k@gmai

l.com

www.abnik

an.com
1398/07/17

1074
rojan sanat 

alborz
1010245198810102451988

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه مکنده صنعتی خشک و : شرح محصول 

تر،لجن کش،سوییپر،جنتکس،واترجت

: -شرح کارشناس 

----------

22
تهران،بلوارمیرداماد،میدان مادر،خیابان شاه 

7و5 واحد26نظری ،کوچه مددکارانپالک

02122924082

-6
0212226007509120765517

m.m@enviro

rsa.com

www.envir

orsa.com
1398/07/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1075Iran Tablo10100624351411151677311

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار متوسط کشویی : نام محصول 

نوع رنگ پودری نوع بسته بندی پالت چوبی با 

بسته نایلونی حباب دار نام تجارتی ایران تابلو

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage, sliding, color type 

powder, packing type wooden 

pallet with bubble nylon 

pack, brand IRAN TABLO

تابلوهای برق فشار متوسط : شرح محصول 

 40.5KV تا سطح ولتاژ AIS Typeکشویی 

(Uni-Safe, Uni-Gearمدل )

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو برق فشار متوسط ثابت نوع : نام محصول 

رنگ پودری نوع بسته بندی پالت چوبی با بسته 

نایلونی حباب دار نام تجارتی ایران تابلو

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage, fixed, color type 

powder, packing type wooden 

pallet with bubble nylon 

pack, brand IRAN TABLO

تابلوهای فشار متوسط ثابت : شرح محصول 

AIS Type 36 تا سطح ولتاژKV    مدل 

SMP

 تا GIS Typeتابلوهای فشار متوسط ثابت 

67
بلوار - (آفریقا)خیابان نلسون ماندال - تهران

58پالک - ساختمان آلفا- گلشهر
276470002764759909121248224

contact@ir

antablo.co

m

www.irant

ablo.com
1398/07/17

1076

Parsian 

Sazeh 

Iranian 

mobin

10320806241411413338996

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فورج و تولید انواع فلنج از سایز : شرح محصول 

 2500 تا 150 اینچ از کالس 24 اینچ تا 1/2

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت مبدلهای : شرح محصول 

حرارتی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت تاور و راکتور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی ، ساخت و نصب مخازن : شرح محصول 

(استوانه ای )ذخیره 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

76,65,61
.  جاده مبارکه7کیلومتر - زرین شهر - اصفهان 

8497111111:کد پستی 

2331- 

52322329 – 

(031)

52322230 –  

(031) 
09131075911

info@psi-

corporatio

n.ir

1398/07/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1077

Tarrahi 

Mohandesi 

Pars  Pangan

10101362582
4111-1136-

3394

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر توپی دستی با گیربکس : نام محصول 

تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

Trunnion Type 16 جنس فوالدی سایز 

in 150 فشار bar نوع اتصال فلنجی کالس 

 مرجع عرضه کننده طراحی مهندسی پارس 900

پنگان مرجع سازنده طراحی مهندسی پارس 

پنگان

 Ball valve, manual with: نام التین 

gearbox, petrochemical and 

gas  and oil installation ,

model Trunnion Type ,

material steel, size 16 in ,

pressure 150 bar, connection 

type flange, class  900 ,

distributor Tarrahi 

mohandesi pars  pangan ,

producer Tarrahi mohandesi 

pars  pangan

  ~"Ball Valve, Size: 6: شرح محصول 

30" ,Class : 900, Trunnion Type ,

F lange (RF ) or welded (BW) ,

NACE  or nonNACE  ,Split body 

or All welded ,Manufacturer :

Pars  Pangan Co, Operation : 

Gearbox, Pneumatic, Hydrolic 

75

قم- اتوبان تهران 40کیلومتر : نشانی انبار  |  ، 

 شهرک صنعتی شمس آباد ، انتهای بلوار

بلوار میرداماد: نشانی دفتر فروش  |استقالل   - 

خیابان شمس تبریزی- بعد از پمپ بنزین   

طبقه - 5پالک - خیابان نیک رأی - شمالی   

بعد- بلوار میرداماد : نشانی دفتر مرکزی  |دوم   

خیابان شمس تبریزی شمالی- از پمپ بنزین   -

طبقه دوم - 5پالک - خیابان نیک رأی    | 

بعد از پمپ- بلوار میرداماد : نشانی محل کار   

خیابان شمس تبریزی شمالی- بنزین   - 

طبقه دوم - 5پالک - خیابان نیک رأی   | 

قم- اتوبان تهران 40کیلومتر : نشانی کارخانه   

 شهرک صنعتی شمس آباد ، انتهای بلوار ،

1919914615: کد پستی  |استقالل 

222258492227844009122333017

K .Sheikhab

adi@Parspa

ngan.com

www.parsp

angan.com
1398/07/17

1078
pars  paidar 

energy
10103968019411351337181

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

محرک شیرآالت صنعتی نفت و : شرح محصول 

تمامی فرآیندهای طراحی و تولید محصول . گاز

. در شرکت پارس پایدار انرژی انجام می شود

این محصول کامال تولید این شرکت بوده و 

شرح نفت کد فقط برای نشان دادن نمونه مشابه 

.خارجی می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

75

- شهرک صنعتی شمس آباد: نشانی کارخانه 

- بعد از بلوار نارنجستان - بلوار بهارستان 

46پالک- خیابان گل آذین 

021-

56233830

021-

56233832
09121930487

info@parsp

aidar.com

www.parsp

aidar.com
1398/07/17



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1079
Euroslot 

Pars
10102457605

4113-3138-

7489

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پکینگ ساختار یافته برج تقطیر : نام محصول 

 مرجع عرضه MELLAPAK 250Xمدل 

کننده یورواسالت پارس

, Packing, structured: نام التین 

distillation tower, model 

MELLAPAK  250X , distributor 

EUROSLOT  PARS

 Structure packing: شرح محصول 

for towers  & vessels

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

رطوبت گیر استنلس استیل مدل : نام محصول 

 مرجع kg\m^3 144استوانه ای چگالی 

عرضه کننده یورواسالت پارس

, Mist eliminator: نام التین 

stainless  steel, model 

cylindrical, density 144 

kg\m 3̂, distributor 

EUROSLOT  PARS

 با Mist eliminator: شرح محصول 

تمامی انواع متریال ها و سایزها

در بازدید انجام شده تایید : شرح کارشناس 

.گردید

----------

41,10
کوچه - خیابان عالمه جنوبی - سعادت آباد 

2واحد  - 2پالک  - ( شرقی32)شهید قیصری 
88686942-3

m.taheripo

ur@euroslo

tpars .com

www.euros

lotpars .c

om

1397/10/29

1080Imen pars10101541756411134891585

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

Safety Sign: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

hose box: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Hose Reel: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 in 4مانیتور آتش نشانی سایز : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده طرح و IP-23WJمدل 

گسترش خدمات آتش نشانی ایمن پارس

, Monitor, fire fighting: نام التین 

size 4 in, model IP-23WJ ,

distributor IMEN PARS  F IRE 

F IGHTING  SERVICES  DES IGN 

AND DEVELOPMENT

 water & foam: شرح محصول 

monitor

96

روبروی خ- خ فاطمی : نشانی دفتر مرکزی  |  

20واحد - 9ط  - 253ش - حجاب   

بلوار- شهرک شکوهیه : نشانی کارخانه  |  

28پ - 6خ بابونه - خامنه ای 

021889511920214385171609121255090
info@imenp

arsco.com

www.imenp

arsco.com
1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1081

Wellhead 

Equipment 

Technology 

Company

10102176809411111416135

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 double studdedآداپتور : نام محصول 

adapter pack-off کالس متریال AA-

HH مدل D.S.A Pack Off کاربرد 

 16\1 7تجهیزات بهره برداری نفت و گاز سایز 

in جنس فوالد کم آلیاژ حداکثر فشار کاری 

15000 psi شماره استاندارد API 6A مرجع 

سازنده فناوری تجهیزات سرچاهی مرجع عرضه 

کننده فن

 Adapter, double: نام التین 

studded adapter pack-off 

material class  AA-HH, model 

D.S .A Pack Off, usage gas  and 

oil exploitation equipment ,

size 7 1\16 in, material low 

alloy steel, maximum 

operating pressure 15000 psi ,

standard number API 6A ,

producer WELLHEAD 

EQUIPMENT  TECHNOLOGY 

COMPANY , distributor 

WELLHEAD 

آداپتور آب بندی تجهیزات بهره : شرح محصول 

سایز , (D.S.A Pack-Off)برداری نفت و گاز 

 15000 تا PSI 2000فشار کاری از  ,1/16-7"

PSI,  کالس متریال ,فوالد کم آلیاژAA-HH 

09
میرداماد خ شمس تبریزی شمالی کوچه نیک 

5رای پالک 

02126405818

-19
0212226130909120361256

info@wetco

.co
wetco.co1398/12/06

1082

rock 

moshabak 

tehran

10103949399411371974714

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

صفحه فلزی کاربرد تجهیزات انبار : نام محصول 

 مرجع mm 0/7 ضخامت 30x95 mmسایز 

عرضه کننده راک مشبک تهران

 Panel, metal, usage: نام التین 

warehouse equipment, size 

30x95 mm, thickness  0.7 mm ,

distributor ROCK  MOSHABAK 

TEHRAN CO.

  با 30 × 950صفحه فلزی : شرح محصول 

 6 جهت طبقات سیستم مشبک و با 0.7ضخامت 

. خم جهت باربری سبک تولید و عرضه میگردد

: -شرح کارشناس 

----------

پانل راک بدون سوراخ آرم دار : نام محصول 

 380x900 mmکاربرد تجهیزات انبار سایز 

 مرجع عرضه کننده راک mm 1/25ضخامت 

مشبک تهران

 Panel, rack without: نام التین 

hole with logo, usage 

warehouse equipment, size 

380x900 mm, thickness  1.25 mm ,

distributor ROCK  MOSHABAK 

TEHRAN CO.

  و 380 × 900پانل راک با ابعاد : شرح محصول 

 خم و جهت پوشش 6 دارای 1.25ضخامت 

93
-خیابان میردامادی-خیابان جامی-خیابان حافظ

4واحد-3پالک-کوچه آزمایش
667067206674243509199009781

web@rockte

hran.com

www.rockt

ehran.com
1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1083
Ati Sanat 

J onoub
10860735621411195665785

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر کامل یک طرفه سرعتی، : شرح محصول 

 OTISشیر تخلیه فشار گاز سر چاه 

 و 2.1 و 4.1شیر سوزنی دستی : دیگر محصوالت

 اینچ جنس استیل ایران کد 4.3

 و  0981370694610001:

  و 0981370694610003

0981370694610002

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر تخلیه فشار: شرح محصول 

:  بار ایران کد10رگوالتور فشار دیافراگمی 

2285100694610001

: -شرح کارشناس 

----------

آب بند مکانیکی پمپ داخلی : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده mm 80استیل قطر داخلی 

آتی صنعت جنوب

, Mechanical seal, pump: نام التین 

inner, steel, inner diameter 

80 mm, distributor ATI SANAAT 

JONOOB

75,40,26
شهرک صنعتی شماره - میدان شهید بندر-اهواز

25پالک - 2فاز - یک 
061344562310613444047209163116361

feraydoon_

jamali@yah

oo.com

www.asejc

o.ir
1398/12/06

1084

Machine 

Foulad 

J onoub

10860786167411196337845

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر: شرح محصول 

filter

طراحی و ساخت فیلتر گاز و یا مایع با کارتریج و 

یا بسکت و درب سریع باز شو

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 - STRAINERاسترینر  : شرح محصول 

REDUCERردیسور 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

- النچر و رسیور : شرح محصول 

LAUNCHER & RECEIVER -  درب

 QUICK OPENING- سریع باز شو 

CLOSURE - SAFETY  INTER 

LOCK  PIG  S IGNALER  - PIG 

DETECTOR  - PIG  DETECTOR- 

دریافت کننده و ارسال کننده توپک

: -شرح کارشناس 

----------

41

بلوار -انتهای اتوبان ستاری: دفتر مرکزی 

 و  کد 303واحد  - 424پ -فردوس شرقی

1481838864: پستی 

- جاده بندامام4کیلومتر - اهواز: نشانی کارخانه 

:   کد پستی 4 شهرک صنعتی شماره 

6177863433

021-

44007738

021-

44062894

0912-

0620892

info@mfj-

co.ir

http://www

.mfj-co.ir
1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1085
Petro Azar 

Sadaf
10104017938411371561586

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل ، جلویی ،  آب بند مکانیکی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نشیمنگاه،آب بند مکانیکی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نشیمنگاه، آب بند مکانیکی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

، آب بند مکانیکیAنشیمنگاه،: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

, هد پمپ , فشاری , رینگ : شرح محصول 

پمپ رفت و برگشتی پیمانه ای 

: -شرح کارشناس 

58,34,31,23,2

4,42,32,13,33

 22کوچه -خیابان شهید دکتر باهنر-اصفهان

ساختمان  - 4پالک -  شهریور 17بهمن کوچه 

11واحد - طبقه اول - سپهر 

031-

31316340

031-

31316341
09133258073

commercial

@petroazar

.ir

www.petro

azar.ir
1398/12/06

1086

petro niroye 

iranian 

tavana

10320330457411369996145

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده انواع پیچ و مهره : شرح محصول 

استدبولت، انکربولت، ماشین بولت، یوبولت، )واشر

 10.9 و 8.8در متریال های کالس  (مهره و واشر

 تا M12و کربن استیل و استنلس استیل از سایز 

M100با استانداردهای جهانی تولید می شود .

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده انواع انکربولت با : شرح محصول 

تیپ های متفاوت مطابق استاندارد و نقشه 

 و 10.9 و 8.8کارفرما با متریال های کالس 

کربن استیل و استنلس استیل با استاندارد های 

جهانی تولید می شود

: -شرح کارشناس 

----------

پیچ مهره خور معمولی فوالدی : نام محصول 

 رزوه mm 60 طول کل M16شش گوش قطر 

2 mm 60 طول رزوه mm سیستم اندازه 

 PETRONUTگیری متریک نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده پترو نیروی ایرانیان توانا

, Bolt, regular, steel: نام التین 

hexagonal, diameter M16 ,

81
ابتدای - خیابان قزوین-میدان قزوین-تهران

7پالک-خیابان مخصوص
021554083210215542726009124783376

petronitco

@yahoo.com

www.petro

nutco.ir
1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1087
Kariz Hydro 

Sazeh Gil
14003869954411486437647

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

چسب کاشی و سرامیک کف : شرح محصول 

kariz tile paste 100

:مشخصات

ترکیبی از مواد  سیمانی به همراه افزودنیهای 

پلیمری و مسلح شده با الیاف سلولزی است که 

تنها با افزودن آب به آن چسبی با قدرت 

چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر آب برای کاشی 

.کاری ایجاد می شود

EN12004-TYPE D2T مطابق با استاندارد

:موارد مصرف

کاشی کاری کف در داخل ساختمان

نصب سنگ مرمر و موزائیک وسرامیک بر روی 

انواع سطوح سیمانی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 چسب kariz Tile Pasty: شرح محصول 

کاشی خمیری 

:مشخصات

ترکیبی از مواد بر پایه رزین های امولسیونی 

اکریلیکی و پودر های معدنی و مواد غلظت 

89

تهران، پاسداران، نبش کوهستان : دفتر مرکزی

4، واحد 2، طبقه 598دوم، پالک 

تهران، مطهری، خ ترکمنستان، نبش خ : 2دفتر

402، واحد 2ملک، پالک 

کارخانه، کرج ، شهرک صنعتی نظرآباد، خ 

D20بهارستان، کوچه بنفشه، قطعه 

021227630000212276300009122200426

info@kariz

chemical.c

om

http://www

.karizche

mical.com

/

1398/12/06

1088

electro 

mohareke 

parsian

14005630697411535674549

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیوب باندل پولر یا تیوب باندل : شرح محصول 

اکسترکتور دستگاهی پرسرعت، ایمن و خودکار 

برای کاهش مشکالت بیرون کشیدن و جا زدن 

tube bundle در مبدل های 

tube&shell می باشد و به راحتی عملیات 

درآورردن و جا زدن تیوب باندل مبدل های 

حرارتی را با استفاده از یک جرثقیل و همچنین 

. انجام میدهدremote controlیک 

گریپپول دستگاهی است برای افزایش سرعت 

با توجه به . عمل ریتیوب مبدل های حرارتی 

تخریب های تیوب شیت در زمان ریتیوب کردن 

و خسارت های اعمال شده در زمان بیرون 

کشیدن پوکه ها این دستگاه بدون کوچک ترین 

تخریب و خسارتی عمل بیرون کشیدن پوکه را 

.انجام می دهد

تیوب باندل رولر جهت چرخاندن تیوب باندل در 

 با tube&shellزمان شستشوی مبدل های 

 washingجت سیال شستشو در محوطه 

areaاستفاده می شود .

تیوب باندل لیفتر تجهیزی است برای جابه جایی 

تیوب باندل ها در پاالیشگاه ها و کارگاه ها و 

چرخاندن در زاویه مناسب و بلند کردن و 

.بارگیری تیوب باندل ها بر روی کامیون

43,65,62

اصفهان میدان امام حسین چهارباغ عباسی 

 واحد 2کوچه سینما سپاهان مجتمع مریم طبقه 

3

031322411580214385604709366902385
emparsian1

@gmail.com

emparsia

n.com
1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1089
Pich E tesal 

Pars
10102998794411338319316

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پیچ دوسر رزوه و مهره فوالدی : نام محصول 

 استوانه ای شش گوش ارتفاع in 8طول کل 

 مرجع سازنده پیچ اتصال پارس in 8\1 1مهره 

مرجع عرضه کننده پیچ اتصال پارس

 Double end threaded: نام التین 

stud and nut, steel, total 

length 8 in, cylindrical ,

hexagonal, nut height 1 1\8 

in, producer PICH ETESAL 

PARS , distributor PICH 

ETESAL  PARS

استاد بولت تمام روزه یا  دو سر : شرح محصول 

B8رزوه در گرید های مختلف مانند 

: -شرح کارشناس 

----------

پیچ دوسر رزوه و مهره فوالدی : نام محصول 

 استوانه ای شش گوش in 2\1 4طول کل 

 مرجع سازنده پیچ اتصال in 7/8ارتفاع مهره 

پارس مرجع عرضه کننده پیچ اتصال پارس

 Double end threaded: نام التین 

stud and nut, steel, total 

length 4 1\2 in, cylindrical ,

hexagonal, nut height 7/8 in ,

producer PICH ETESAL  PARS ,

distributor PICH ETESAL 

81
بن -خیابان کوه نور-خیابان مطهری-تهران

واحد یک-طبقه یک-12پالک-بست دوم
881740608817411509123166552

pichetesal

pars@gmail

.com

www.piche

tesalpar

s .com

1398/12/06

1090

Chamaan 

Engineering 

and 

Fabrication

10101478006
4113-1471-

3991

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار و ذخیره: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج تصفیه پساب : شرح محصول 

Oily Water Treatment 

Package

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج نمکزدایی از نفت خام یا : شرح محصول 

میعانات گازی

Crude Desalter Package

Condensate Desalter Package

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکیج نمزدایی از گاز با استفاده : شرح محصول 

 تری اتیلن گالیکولTEGاز 

TEG  Dehydration Package

61,42,43,41

خیابان - خیابان روشنایی–قیطریه- تهران

حاشیه - انتهای کوچه دلپذیر- قیطریه جنوبی

5طبقه - 4پالک - اتوبان صدر

222316082223160809123872484
hab@chamaa

n.com

www.chama

an.com
1398/08/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1091

Hadidsa 

Steel 

Industries  

Cooperative 

Co

10861941785411355391814

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 درجه آهنی 45زانویی جوشی : نام محصول 

 کاربرد اتصاالت لوله کشی مرجع in 12سایز 

عرضه کننده تعاونی صنایع فوالدی حدیدسا

 Elbow, 45 degree: نام التین 

welding, iron, size 12 in ,

usage piping joints ,

distributor HADIDSA CO

زانویی جوشی فوالدی بدون درز : شرح محصول 

"12

: -شرح کارشناس 

----------

 درجه آهنی 90زانویی جوشی : نام محصول 

 کاربرد اتصاالت لوله کشی مرجع in 3/4سایز 

عرضه کننده تعاونی صنایع فوالدی حدیدسا

 Elbow, 90 degree: نام التین 

welding, iron, size 3.4 in ,

usage piping joints ,

distributor HADIDSA CO

 3/4" درجه 90زانویی جوشی : شرح محصول 

 40رده 

: -شرح کارشناس 

----------

 درجه آهنی 45زانویی جوشی : نام محصول 

 کاربرد اتصاالت لوله کشی مرجع in 4سایز 

عرضه کننده تعاونی صنایع فوالدی حدیدسا

76,65
جاجرود، خیابان سعیدآباد، خیابان حدیدسا، 

95پالک 

02176201433

-5
0217620143609121090192

info@hadid

sa.com
1398/08/04

1092Kianpich10780060161411313193186

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 20مهره شش گوش فوالدی قطر : نام محصول 

mm 16 ارتفاع mm 30 ارتفاع آچارخور 

mm 33/53 فاصله بین سطوح تخت mm 

رزوه درشت سیستم اندازه گیری متریک نام 

 مرجع سازنده کیان پیچ مرجع KPتجارتی 

عرضه کننده کیان پیچ

, Hexagonal nut, steel: نام التین 

diameter 20 mm, height 16 mm ,

wrenching height 30 mm, cross 

across  flats  33.53 mm, thread 

large, measuring system 

metric, brand KP , producer 

KIAN PICH, distributor KIAN 

PICH

ساخت و تولید انواع پیچ و مهره : شرح محصول 

های صنعتی اعم از مهره شش گوش، طبق 

استاندارد ها و گرید های مختلف در سایز مورد 

نیاز مشتری

 اینچ به 3اقالم فوق تا سایز : شرح کارشناس 

 m50 الی m10صورت فورج سرد و گرم و قطر 

.مورد تایید است 

----------

 16مهره شش گوش فوالدی قطر : نام محصول 

mm 13 ارتفاع mm 24 ارتفاع آچارخور 

mm 28/75 فاصله بین سطوح تخت mm 

76
رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، انتهای 

20، پالک 22سرو 
021563924060215639283209125754780

Kianpich@y

ahoo.com

www.kianp

ich.com
1398/08/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1093
paramis  rock 

wool co
10980061582411384813698

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عایق لوله ای جنس پشم سنگ : نام محصول 

 بسته mm 40 ضخامت in 2\1 1سایز 

شرینک متری مرجع عرضه کننده پشم سنگ 

پارامیس

, Insulator, tubular: نام التین 

material rockwool, size 1 1\2 

in, thickness  40 mm, shrink 

pack, metric, distributor 

PASHM SANG  PARAMIS

عایق لوله ای جنس پشم سنگ : شرح محصول 

mm 40 ضخامت in 2\1 1سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

عایق لوله ای جنس پشم سنگ : نام محصول 

 بسته شرینک mm 90 ضخامت in 4سایز 

متری مرجع عرضه کننده پشم سنگ پارامیس

, Insulator, tubular: نام التین 

material rockwool, size 4 in ,

thickness  90 mm, shrink pack ,

metric, distributor PASHM 

SANG  PARAMIS

عایق لوله ای جنس پشم سنگ : شرح محصول 

mm 90 ضخامت in 4سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

85
تیران شهرک صنعتی تیران نبش -اصفهان

غربی شهرک روبروی ایستگاه گاز

03142366200

-2
0314236620309133315339

paramis .rw

@gmail.com

www.param

isrockwo

ol.com

1398/08/04

1094
Arvin Tabriz 

Company
10200120834411165893933

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فلنج انکور گردن جوشی کالس : نام محصول 

 پالت in 22 جنس کربن استیل سایز 600

کیلوگرمی نام تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده آروین تبریز

 Flange, anchor welding: نام التین 

neck class  600, material 

carbon steel, size 22 in ,

pallet, kilogram, brand 

UNKNOWN BRAND, distributor 

ARVIN TABRIZ

انکور فلنج، گردن جوشی، مواد : شرح محصول 

22"، سایز 600کربن استیل، کالس 

: -شرح کارشناس 

----------

 درجه کربن استیل سایز 15زانویی : نام محصول 

30 in نام تجارتی AIP&S مرجع عرضه 

کننده آروین تبریز

, Elbow, 15 degree: نام التین 

carbon steel, size 30 in ,

brand AIP&S , distributor 

ARVIN TABRIZ

، 42" درجه، 15خم فابریک، : شرح محصول 

 ASME، استاندارد API 5L X65کربن استیل 

B16.49

: -شرح کارشناس 

76
، (جم)تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر 

1، طبقه همکف، واحد 15کوچه ماگنولیا، پالک 

021-

88813079

021-

88824039
09

gas-

oil@arvint

abriz .com

www.arvin

tabriz .co

m

1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1095

mohafezan 

Shimi 

Sepahan 

company

10260350211411173836741

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد خوردگی محلول در آب : نام محصول 

-MI نام تجارتی Lit 200صنعت نفت بشکه 

 مرجع عرضه کننده محافظان شیمی سپاهان505

 Anti corrosion, oil: نام التین 

industry water soluble ,

drum, 200 Lit, brand MI-505 ,

distributor MOHAFEZAN 

SHIMIE  SEPAHAN

ماده بازدارنده خوردگی محلول : شرح محصول 

در آب از نوع آمین کواترنری جهت تزریق در آب 

ورودی و خروجی واحد های نمک زدایی

: -شرح کارشناس 

----------

ضد خوردگی محلول در گاز : نام محصول 

-MI نام تجارتی Lit 200صنعت نفت بشکه 

 مرجع عرضه کننده محافظان شیمی سپاهان506

 Anti corrosion, oil: نام التین 

industry gas  soluble, drum ,

200 Lit, brand MI-506 ,

distributor MOHAFEZAN 

SHIMIE  SEPAHAN

ماده بازدارنده خوردگی جهت : شرح محصول 

جلوگیری از خوردگی در چاه ها ، خطوط لوله و 

تاسیسات گازی در اثر گازهای هیدروژن سولفوره 

و گاز کربنیک

89
تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه 

 طبقه سوم22هفتم پالک 
021887305520218873989909121147389

gilecor@ya

hoo.com
1398/12/06

1096MECHANIC  AB10200112808411165957847

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر یک طرفه سوپاپی خودکار : نام محصول 

 bar 16 فشار mm 900جنس فوالدی سایز 

فلنجی نام تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه 

کننده مکانیک آب

, Valve check valve: نام التین 

automatic, material steel ,

size 900 mm, pressure 16 bar ,

flange, brand UNKNOWN BRAND ,

distributor MECHANIC  AB

شیر یکطرفه دو سر فلنج سوپاپی : شرح محصول 

 الی 50فوالدی فنردار ضد ضربه قوچ از سایز 

 الی 10فشار  ( اینچ40 الی 2 ) میلی متر1000

(600الی 150کالس ) بار 63

: -شرح کارشناس 

----------

شیر کنترل جریان اتوماتیک : نام محصول 

مکانیزم قطع و وصل پروانه ای فوالدی سایز 

800 mm 40-6 فشار barمکانیک آب 

, Flow control valve: نام التین 

automatic, switch mechanism 

butterfly, steel, size 800 mm ,

pressure 6-40 bar, MECHANIC  AB

شیر کنترل اتوماتیک پیلوت دار : شرح محصول 

فشارشکن، اطمینان، فلوتر، کنترل دبی ، کنترل )

چدنی و فوالدی از  (پمپ ، ثابت نگهدارنده فشار

25

تبریز، جاده آذر شهر،بعد از پتروشیمی ،شهرک 

 متری 20صنعتی رجایی شمالی ،انتهای خیابان 

5361913356سوم شرقی ، کدپستی 

041342081100413420324109104003577
sales@mech

anicab.com

www.mecha

nicab.com
1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1097
Nik rooy 

pooshesh co
10530255565411168688856

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گاردریل و متعلقات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن روغن ترانس های برق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سینی و نردبان کابل و متعلقات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

98

شیراز، شهرک بزرگ صنعتی شیراز، بعد از 

، شرکت 101میدان دوم، بلوار نوآوران، خیابان 

نیک روی پوشش

091711821630713774221109171182163
nik1381@yah

oo.com
1398/12/06

1098Khodrang10260243777411173818335

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ ترافیکی اکریلیک : نام محصول 

ترموپالست مخصوص باند فرودگاهی کد رنگ 

T683 24 حلب فلزی kg مرجع سازنده تولیدی 

و صنعتی خودرنگ

, Traffic paint: نام التین 

thermoplastic acrylic for 

runway, color code T683, tin ,

24 kg, producer KHODRANG

رنگ ترافیکی سرد مطابق با : شرح محصول 

 و 3758استاندارد ملی ایران به شماره 

 بر JIS و ASTM، BSIاستانداردهای خارجی 

پایه رزین اکریلیک ترموپالستیک حاللی

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ ترافیکی سفید بر پایه : نام محصول 

 kg 250 بشکه T683اکریلیک ترموپالست 

مرجع سازنده تولیدی و صنعتی خودرنگ نام 

تجارتی خوشه مرجع عرضه کننده تولیدی و 

صنعتی خودرنگ

 Traffic paint, white: نام التین 

thermoplastic acrylic base ,

T683, drum, 250 kg, producer 

KHODRANG , brand KHUOSHEH ,

distributor KHODRANG

رنگ ترافیکی سرد مطابق با : شرح محصول 

86
اصفهان،بوستان سعدی،روبروی صدا سیما،جنب 

بانک کشاورزی،ساختمان ریف

031-

36252000

031-

36284964
09134608681

mojgan.ara

b@khodrang

.com

www.khodr

ang.com
1398/12/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1099
noor seram 

puya
10102358180411119856337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 W 40المپ کم مصرف توان : نام محصول

مدل نیم پیچ نام تجارتی نور صرام رنگ آفتابی 

 مرجع عرضه کننده نور صرام E 27نوع سرپیچ 

پویا

 Energy saving: نام التین محصول

lamp, power 40 W, model half 

spiral, brand NOOR  SERAM ,

color warm white, socket 

type E  27, distributor NOOR 

SERAM PUYA

المپ کم مصرف نیم پیچ : شرح محصول 

E27 وات آفتابی با سرپیچ 40استاندارد 

: -شرح کارشناس 

----------

المپ جیوه ای بیضوی پوشش دار : نام محصول

 نام تجارتی نور W 125 توان E27با سرپیچ 

صرام مرجع عرضه کننده نور صرام پویا

, Mercury lamp: نام التین محصول

oval with E 27 socket and 

coating, power 125 W, brand 

NOOR  SERAM, distributor NOOR 

SERAM POOYA

المپ بخار جیوه پرفشار بیضوی : شرح محصول 

E27 وات با سرپیچ 125استاندارد 

: -شرح کارشناس 

خیابان میرزای - خیابان شهید مطهری 

4واحد  - 16پالک - کوچه عرفان - شیرازی 
8810071409123304976

info@noors

eram.com

www.noors

eram.com
1398/12/13

1100

J ovain 

electrical 

machines  

industries

10380165228411193685877

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 11الکتروموتور ضد انفجار : شرح محصول 

 ولت، 380  دور، 3000کیلووات، 

(E xdIIBT4)  

با توجه به اینکه اغلب : شرح کارشناس 

محصوالت ضد انفجار این سازنده هنوز 

گواهینامه ضد انفجار ندارد و در برخی موارد در 

.حال قرار داد برای اخذ گواهینامه میباشد

ضروریست هنگام قرار خرید این محصوالت 

. گواهینامه مد نظر باشد

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 230الکتروموتور ضد انفجار : شرح محصول 

  (ExeIIT3) ولت، 6000  دور، 1500کیلووات، 

با توجه به اینکه اغلب : شرح کارشناس 

محصوالت ضد انفجار این سازنده هنوز 

گواهینامه ضد انفجار ندارد و در برخی موارد در 

.حال قرار داد برای اخذ گواهینامه میباشد

ضروریست هنگام قرار خرید این محصوالت 

. گواهینامه مد نظر باشد

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

66
تهران، خ طالقانی، بعد از چهار راه بهار، خ 

1، ط 2جهان، ک بنیاد، پ 
021775324010217753279509125274036

sales@jemc

omotor.ir

www.jemco

motor.ir
1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1101

Rafsanjan 

Industrial 

Complex

10860509477411148383645

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فیبر نوری مخابراتی خاکی خشک : نام محصول

 48 تعداد هسته mm 18/4 قطر NZبا فیبر 

 OBUC-NZ 8X6کور طول متری قرقره کد 

نام تجارتی عصر مرجع عرضه کننده تعاونی 

اسالمی مجتمع صنعتی رفسنجان

, Fiber optics: نام التین محصول

straight buried 

telecommunication with 

fiber NZ, diameter 18.4 mm ,

core quantity 48 core, length 

metric, reel, code OBUC-NZ 

8X6, brand ASR , distributor 

RAFSANJAN INDUSTRIAL 

COMPLEX  ISLAM CO OP.

 8*6فیبرنوری مخابراتی خاکی : شرح محصول 

OBUC-NZ

: -شرح کارشناس 

----------

فیبر نوری مخابراتی کانالی خشک : نام محصول

 12 تعداد هسته mm 12/3 قطر NZبا فیبر 

 OCUC-NZ 2X6کور طول متری قرقره کد 

نام تجارتی عصر مرجع عرضه کننده تعاونی 

اسالمی مجتمع صنعتی رفسنجان

, Fiber optics: نام التین محصول

straight duct 

312034342669020343426201509385127293بلوار طالقانی پالک - رفسنجان 68
info@rafsa

njan-ic.com
ric-co.ir1398/12/13

1102
sarafrazzara

nd
10780004990411363994979

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

:انواع رنگ های ترافیکی: شرح محصول 

MAX-6-30-1-00-…    اکریلیک

MAX-6-30-1-00-6    ترافیک اکریلیک

MAX-6-35-1-00-6    ترافیک دوجزئی

: -شرح کارشناس 

----------

سخت کننده پوشش اپوکسی پلی : نام محصول

 نام Lit 4 گالن MAX-H-304-3آمید 

تجارتی مکث مرجع عرضه کننده تعاونی تولیدی 

رنگ سرافراز زرند

, Hardener: نام التین محصول

polyamide epoxy cover MAX-H-

304-3 ,gallon sized 

container, 4 Lit, brand MAX ,

distributor TAAVONI TOLIDI 

RANG  SAR  AFRAZ ZARAND

سخت کننده پوشش اپوکسی : شرح محصول 

 MAX-H-304-3پلی آمید 

: -شرح کارشناس 

----------

 حلب MAX-T-718تینر روغنی : نام محصول

20 Lit نام تجارتی مکث مرجع عرضه کننده 

86
تهران خیابان ازادی غرب دانشگاه صنعتی 

15 واحد 4 طبقه 26شریف کوچه صادقی پالک 
021660648680216606486809125108893

maxpaint.s

hams@yahoo

.com

www.max-

paint.ir
1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1103
Sanat shimi 

sakhtman
10100220314411115939813

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 Farcoچسب کاشی پودری : نام محصول

Tile BK2F 20 کیسه kg نام تجارتی صنعت 

شیمی ساختمان مرجع عرضه کننده صنعت 

شیمی ساختمان

 Adhesive, powder: نام التین محصول

tile Farco Tile BK2F , bag, 20 

kg, brand SANAT  SHIMI 

SAKHTEMAN, distributor 

SANAT  SHIMI SAKHTEMAN Co.

برپایه پودرهای معدنی BK2F: شرح محصول 

مختلف و سیمان ومواد غلظت دهنده و مواد 

چسبنده مضاعف با خواص ارتجاعی باال بصورت 

تک جزیی تولید گردیده است

: -شرح کارشناس 

----------

 Farco Freezeزودگیر بتن : نام محصول

 نام تجارتی صنعت شیمی ساختمان kg 20گالن 

مرجع عرضه کننده صنعت شیمی ساختمان

 Concrete quick: نام التین محصول

setting, Farco Freeze ,

gallon sized container, 20 

kg, brand SANAT  SHIMI 

SAKHTEMAN, distributor 

SANAT  SHIMI SAKHTEMAN Co.

ماده ای است شیمیایی عامل : شرح محصول 

تهران بلوارمیرداماد بعداز نفت جنوبی پالک 

 شرکت شیمی ساختمان242

02122263099

-02127427-

02122263100

0212226058609121185004

info@shimi

sakhteman.

net

www.shimi

sakhtema

n.net

1398/12/13

1104

shahrab 

gostaran 

arvand

10102072579411333516534

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 پلی اتیلنی SDR11لوله گازرسانی : نام محصول

 225 ضخامت m 12 طول mm 225سایز 

mm مرجع سازنده مهندسی شهراب گستران 

اروند مرجع عرضه کننده مهندسی شهراب 

گستران اروند

 Pipe, gas supply: نام التین محصول

SDR 11, polyethylene, size 225 

mm, length 12 m, thickness  225 

mm, producer SHAHRAB 

GOSTARAN ARVAND ,

distributor SHAHRAB 

GOSTARAN ARVAND

پلی اتیلن گازرسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 پلی SDR13.6لوله گازرسانی : نام محصول

 ضخامت m 100 طول mm 25اتیلنی سایز 

25 mm مرجع سازنده مهندسی شهراب 

گستران اروند مرجع عرضه کننده مهندسی 

شهراب گستران اروند

 Pipe, gas supply: نام التین محصول

SDR 13.6, polyethylene, size 25 

mm, length 100 m, thickness  25 

mm, producer SHAHRAB 

GOSTARAN ARVAND ,

04
تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه 

11 واحد 15شرقی پالک 
021887440620218850222009123309565

info@shahr

ab-co.com
1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1105
Nika 

compressor
10320280230411391899314

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 RCP001یاتاقان قطعه کمپرسور : نام محصول

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده نیکا 

کمپرسور

, Bearing, part: نام التین محصول

compressor RCP001, UNKNOWN 

BRAND, distributor NIKA 

COMPRESSOR

 انواع یاتاقان در Bearing: شرح محصول 

سایزهای مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

رینگ پیستون قطعه کمپرسور : نام محصول

RCP001 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

نیکا کمپرسور

, Piston ring, part: نام التین محصول

compressor RCP001, UNKNOWN 

BRAND, distributor NIKA 

COMPRESSOR

 رینگ های Piston Ring: شرح محصول 

آببندی پیستون کمپرسورهای رفت و برگشتی در 

اندازه های مختلف 

: -شرح کارشناس 

----------

 SCW001روتور قطعه کمپرسور : نام محصول

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده نیکا 

25

تهران اتوبان آزادگان احمدآباد مستوفی بعد از 

میدان پارسا، انتهای خیابان انقالب، خیابان 

شهید احسانی راد، سازمان پژوهشهای علمی و 

صنعتی ایران، شرکت نیکا کمپرسور

562768235627682709125481042

info@nikac

ompressor.

com

Nikacomp

ressor.co

m

1398/12/13

1106
Arad Tajhiz 

Pishro Saman
14005621655411495931774

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-siصدا خفه کن گازی مدل : نام محصول 

atp صنایع نفت گاز و پترو شیمی مرجع سازنده 

آراد تجهیز پیشرو سامان مرجع عرضه کننده آراد 

تجهیز پیشرو سامان

 Silencer, si-atp gas: نام التین 

model, oil and gas  and 

petrochemical industries ,

producer ARAD TAJHIZ PISHRO 

SAMAN, distributor ARAD 

TAJHIZ PISHRO SAMAN

یکی از منابع آلودگی محیط : شرح محصول 

صدای احتراق، . زیست آلودگی صوتی است

صداهای مکانیکی و صدای حاصل از جریان گاز 

در ورودی و خروجی یک سیستم منابع اصلی 

.  ایجاد صدا هستند

سایلنسرها وسایلی هستند که انرژی صوتی 

به طور کلی . ناخواسته در آنها مستهلک میشود

سایلنسرها به دو شکل واکنشی و جذبی و یا 

در نوع واکنشی . ترکیب این دو ساخته میشوند

امواج صوتی بین منبع صوتی و سایلنسرچند بار 

در . منعکس و انرژی صوتی آن مستهلک میشود

نوع جذبی امواج صوتی از محیط متخلخل مانند 

پشم شیشه عبور میکند و انرژی صوتی مستهلک 

سایلنسرها دارای انواع .و به حرارت تبدیل میگردد

مختلفی از قبیل ونت سایلنسر، کمپرسور 

- شهرکرد -چهارمحال و بختیاری - ایران 

طبقه - ساختمان کسب وکار - شهرک صنعتی 

12واحد - دوم 

0313664267909123357760
aradjet@gm

ail.com

www.Aradj

et.com
1398/07/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1107

TAKRAN TOOS  

INDUSTRIAL  

COMPANY

10380348281411187575465

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر فشارشکن صنعتی اکسیال : نام محصول 

کاربرد کم کردن و ثابت نگه داشتن فشار 

 مکانیزم قطع و وصل 600خروجی کالس 

 نوع اتصال in 2دیافراگمی جنس فوالدی سایز 

 مرجع bar 1440-250فلنجی محدوده فشار 

عرضه کننده تولیدی تکران طوس

 Relief valve, AXIAL: نام التین 

industrial, usage 

decreasing and stabilizing 

output pressure, class  600 ,

switch mechanism diaphragm ,

material Steel, size 2 in ,

connection type flange ,

pressure range 250-1440 bar ,

distributor TAKRAN TOOS 

PRODUCING  Co.

 axial)شیر جریان محوری : شرح محصول 

flow valve)  ، برای کنترل گاز طبیعی ، هوا

نیتروژن ، دی اکسید کربن ، بخار پروپان ، سایر 

گازهای غیر خورنده با دامنه کنترل گسترده و 

پایدار بیش از طیف گسترده ای از سرعت جریان 

 اینچ 12 الی 2 در سایز 600 و 300 کالس 2در 

در شرکت تکران طوس طراحی و تولید شده 

طراحی شیر جریان محوری بگونه است .است 

که میزان سر و صدا را در مقایسه با واحدهای 

40

بزرگراه مدرس جنوب به شمال ، خیابان وحید 

طبقه  (ساختمان پژمان) 262دستگردی ، پالک 

1اول واحد 

021-

22924622-5

02122923165

-6
09123716467

TAKRANTOOS

@GMAIL .COM
1398/07/07

1108IRANCABLE10100415452411111587734

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 جنس هادی NAYYکابل برق : نام محصول 

 1x95 سطح مقطع PVCآلومینیوم جنس عایق 

mm^2 1-0/6 ولتاژ KV قرقره طول متری 

مرجع سازنده کارخانجات کابلسازی ایران مرجع 

عرضه کننده کارخانجات کابلسازی ایران

, Cable, electricity NAYY: نام التین 

conductor material 

aluminium, insulator 

material PVC , cross  section 

area 1x95 mm 2̂, voltage 0.6-1 

KV, reel, length metric ,

producer IRAN CABLE  MFG ,

distributor IRAN CABLE  MFG

تراماً ، به استحضار می رساند : شرح محصول 

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران با بیش از 

 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید انواع سیم 52

و کابل به عنوان اولین تولید کننده سیم و کابل 

در کشور می باشد که با برخورداری از دو 

کارخانه در تهران و شیراز و پیشرفته ترین 

ماشین آالت تولیدی و آزمایشگاههای مجهز در 

مسی و  )زمینه تولید انواع کابل های مخابراتی 

ابزار دقیق ، ) و کابل های برق    (فیبر نوری 

 132فشار ضعیف ، متوسط و قوی تا سطح ولتاژ 

/ به صورت معمولی ، مسلح و  سربی  (کیلو ولت 

مسلح و همچنین کابل های تخصصی  ضد 

خیابان .خیابان توحید-میدان توحید-تهران

طبقه اول-33پالک -نیایش شرقی

02166939340

-66939654
09121081679

sales@iran

cable.com   

info@iranc

able.com

www.iranc

able.com
1398/07/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1109
Komak Sanat 

jonoub
10860744152411197317715

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 و استنلس CK45کوپلینگ فوالد : نام محصول 

 کاربرد شیر TLKS-0750 مدل 301استیل 

 مرجع سازنده کمک صنعت HPVکنترلی 

جنوب مرجع عرضه کننده کمک صنعت جنوب

-Coupling, model TLKS: نام التین 

0750 staineless  steel 301 

CK45, usage HPV control 

valve, producer KOMAK  SANAT 

JONOOB , distributor KOMAK 

SANAT  JONOOB

 و CK45کوپلینگ فوالد : شرح محصول 

 کاربرد TLKS-0750 مدل 301استنلس استیل 

 HPVشیر کنترلی 

: -شرح کارشناس 

----------

 دستگاه vcn 200شفت فوالدی : نام محصول 

 مرجع عرضه 2-2400 مدل PSPکالسیفایر 

کننده کمک صنعت جنوب

 Shaft, Steel vcn 200, PSP: نام التین 

classifier machine model 

2400-2 ,distributor KOMAK 

SANAT  JONOOB

 vcn 200شفت فوالدی : شرح محصول 

 2-2400 مدل PSPدستگاه کالسیفایر 

: -شرح کارشناس 

75,97,76,65,2

7,26,61,30

 واحد 38بلوار آفریقا خیابان ناهید غربی پالک 

14

02126219052

-4
0212621905409121076664

kian@ksj.i

r

www.ksj.i

r
1398/09/12

1110TRCO10860343078411116474468

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

جرم نسوز ریختنی سبک شاموتی : نام محصول 

 TRcast نام تجارتی kg 750 پاکتی 30پالت 

LW1600 مرجع عرضه کننده فرآورده های 

نسوز تبریز

 Refractory, light: نام التین 

casting, chamotte, 30 packets 

in a pallet, 750 kg, brand 

TRCAST  LW1600, distributor 

TABRIZ REFRACTORIE S  COMPANY

جرم عایق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

جرم نسوز ریختنی سبک شاموتی : نام محصول 

 TRcast نام تجارتی kg 300 پاکتی 30پالت 

LW600 مرجع عرضه کننده فرآورده های نسوز 

تبریز

 Refractory, light: نام التین 

casting, chamotte, 30 packets 

in a pallet, 300 kg, brand 

TRCAST  LW600, distributor 

TABRIZ REFRACTORIE S  COMPANY

جرم عایق سبک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

جرم نسوز ریختنی سنگین : نام محصول 

13

شهرک-آذرشهر-کیلومتری جاده تبریز 35  

- متری اول45انتهای -صنعتی شهید سلیمی

شرکت فرآورده های نسوز-51بیست متری   

تبریز

04134328141

-2
0413432814309144110453

sale.trco@

gmail.com

www.tabri

zrefract

ories .com

1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1111bmisco10320567464411385151471

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 قطر 5SPمیلگرد آجدار فوالدی : نام محصول 

28 mm 12 طول mm 55/6 بندیل kg 

مرجع عرضه کننده مجتمع معدنی و صنعت آهن 

و فوالد بافق

, Steel deformed bar: نام التین 

5SP , diameter 28 mm, length 12 

mm, bundle pack, 55.6 kg ,

distributor BAFGH MINERAL 

COMPLEX  IRON AND STEE L 

INDUSTRY  Co.

میلگرد آجدار فوالدی: شرح محصول 

 میلی متر تا 8میلگرد از سایز : شرح کارشناس 

. میلی متر مورد تایید می باشد32

----------

 قطر 5SPمیلگرد آجدار فوالدی : نام محصول 

8 mm 12 طول mm 4/4 بندیل kg مرجع 

عرضه کننده مجتمع معدنی و صنعت آهن و 

فوالد بافق

, Steel deformed bar: نام التین 

5SP , diameter 8 mm, length 12 

mm, bundle pack, 4.4 kg ,

distributor BAFGH MINERAL 

COMPLEX  IRON AND STEE L 

INDUSTRY  Co.

میلگرد آجدار فوالدی : شرح محصول 

80
، (17)تهران، خیابان وزرا، کوچه بهزاد شفق 

26پالک 
02188105580021874720009121117223

info@b-

misco.com

www.b-

misco.com
1398/09/12

1112

zavvareh 

parsian 

afshan cable

14004027944411475714895

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع سیم و کابل با عایق : شرح محصول 

و روکش الستیک

: -شرح کارشناس 

----------

-  جاده زواره 6کیلومتر - اردستان - اصفهان 

کارخانه  - 404پ - بعد از شهرک صنعتی 

کابل افشان پارسیان زواره

09336027270

-

03154374445

0216634431509336027270

Info@parsi

ancable.co

m

www.parsi

ancable.c

om

1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1113

Kharazmi 

Technology 

Development

10320894519411439748873

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کاتالیست انتقال آب گاز دما پایین : نام محصول 

 بشکه LT-100SNPبدون پروموتر کد 

کیلوگرمی مرجع سازنده گسترش فناوری 

خوارزمی کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

گسترش فناوری خوارزمی

 Catalyst, low: نام التین 

temperature water gas  shift 

without promoter, code LT-

100SNP , drum, kilogram ,

producer KHARAZMI 

TECHNOLOGY  DEVELOPMENT  Co. ,

made in IRAN, distributor 

KHARAZMI TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT  Co.

گاز دما -کاتالیست انتقال آب: شرح محصول 

پائین بدون پروموتر مورد استفاده در مجتمع 

های پتروشیمی تولید کننده اوره و آمونیاک و 

واحدهای پاالیشگاهی جهت تبدیل و کاهش 

مونوکسید کربن و تولید هیدروژن

: -شرح کارشناس 

----------

کاتالیست سولفور زدایی اکسید : نام محصول 

 کیسه پلی SR-Ex-ZO-04 کد 2روی گرید 

اتیلنی کیلوگرمی مرجع سازنده گسترش فناوری 

خوارزمی کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

89

تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، : دفتر مرکزی

 71باالتر از میدان، روبروی امداد خودرو،پالک 

1995854376:  ، کدپستی5، طبقه 

استان البرز، جاده مخصوص کرج، : کارخانه

، کوهک (خیابان کوهک)گرمدره، بلوار امیرکبیر 

3164883171:  ، کدپستی46چهارم، پالک 

026-

36108122 , 

026-

36108317 , 

026-

36108309

09125215839

Hassan.nav

aei@gmail.

com  ,  

info@khara

zmi-rt.com

www.khara

zmi-

rt.com

1398/09/12
شرکت دانش 

بنیان

1114
Hydro Sanat 

Ariya Felez
1026058933210260589332

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پکینگ رینگ کمپرسور رفت و : شرح محصول 

برگشتی جهت آببند سیال در دور شافت

: -شرح کارشناس 

----------

85
- بلوار عطاالملک - خ امام خمینی - اصفهان 

647پالک - فاز یکم 
031338800880313388088809133043893

hydrosanat

.company@g

mail.com

www.hydro

sanat.com
1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1115
S INA SANAT  

TABLOO
10860912700411333873567

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 380تابلو برق فشار ضعیف ولتاژ : نام محصول 

V 250 شدت جریان A 54 درجه حفاظت IP 

 نام تجارتی سینا صنعت تابلو S-DPEمدل 

مرجع عرضه کننده مهندسی سینا صنعت تابلو

 Electric panel, low: نام التین 

voltage, voltage 380 V ,

current 250 A, protection 

degree 54 IP , model S -DPE ,

brand S INA SANAT  TABLO ,

distributor S INA INDUSTRY 

PANEL  ENGINEERING

تابلو برق فشار ضعیف ولتاژ : شرح محصول 

380V 250 شدت جریانA درجه حفاظت 

IP54 سلولها تمام پیچ و مهره رنگ الکترو 

 میلی متر از نوع 2 ضخامت ورق 7035استاتیک 

گالوانیزه ضد زنگ زدگی و رطوبت تجهیزات 

مورد استفاده در تابلوها مطابق وندور لیست نفت 

 نام تجارتی سینا صنعت تابلو S-DPEمدل 

مرجع عرضه کننده مهندسی سینا صنعت تابلو 

: -شرح کارشناس 

----------

 380تابلو برق فشار ضعیف ولتاژ : نام محصول 

V 160 شدت جریان A 54 درجه حفاظت IP 

 نام تجارتی سینا صنعت تابلو S-KPBمدل 

مرجع عرضه کننده مهندسی سینا صنعت تابلو

اهواز خیابان طالقانی نبش خیابان - خوزستان 

5موسوی ساختمان کاوش طبقه سوم واحد 
0613222551209351164209

ESSTCO.MAL

EKI@GMAIL .

COM

WWW.ESSTC

O.COM
1398/09/12

1116

Ideh 

pardazan 

parsi farda

10260544520411369847647

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ردیاب ماهواره ای خودرو مدل : نام محصول 

امنیتی نام تجارتی رادشید مرجع عرضه کننده 

تعاونی ایده پردازان پارسی فردا

 Vehicle satellite Tracer: نام التین 

 ,model security, brand 

RADSHID, distributor IDEH 

PARDAZAN PARS I FARDA CO-

OP .CO.

دارای قابلیتهای بسیارازجمله : شرح محصول 

امکان ردیابی آنالین و مسیریابی وگزارشات 

بسیاری همچون گزارش سرعت و مصرف 

میباشد و یک دستگاه امنیتی برای ... سوخت و

حفاظت خودروها وده ها قابلیت کاربردی دیگر

: -شرح کارشناس 

----------

خیابان صاحب - خیابان کاشانی - اصفهان

33پالک - 3نبش کوچه - روضات 

031-

32362788        

   |31-

323628994  

| |31-

32362749

09123853410
info@radsh

id.com

www.radsh

id.com
1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1117

niwell 

pishtaz 

donya

10103450583411347787941

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 40 ولتاژ dcشارژر لود بانک : نام محصول 

kW 110 شدت جریان A مدل pdl 500-40 

k مرجع سازنده نیاول پیشتاز دنیا مرجع عرضه 

کننده نیاول پیشتاز دنیا

 Charger, dummy load: نام التین 

dc, voltage 40 kW, current 110 

A, model pdl 500-40 k, producer 

NIAWELL  PISHTAZ DONYA CO ,

distributor NIAWELL 

PISHTAZ DONYA CO

دستگاه جهت دشارز و تست : شرح محصول 

انواع باتری ها و تست انواع رکتیفایر ها و انواع 

زنراتورها مورد استفاده می باشد 

: -شرح کارشناس 

----------

 48شارژر تریستوری صنعتی ولتاژ : نام محصول 

V 20 شدت جریان A مدل THR 48-20 

مرجع سازنده نیاول پیشتاز دنیا مرجع عرضه 

کننده نیاول پیشتاز دنیا

 Charger, industrial: نام التین 

thyristor, voltage 48 V ,

current 20 A, model THR  48-20 ,

producer NIAWELL  PISHTAZ 

DONYA CO, distributor 

NIAWELL  PISHTAZ DONYA CO

71

اول -     خرداد 15چهارراه    –فارس شیراز 

خیابان قصرالدشت روبروی بانک صادرات  

ساختمان شفاف

0713234175809173116726

niawellpis

htaz@gmail

.com

www.niawe

ll.com
1398/09/12

1118

SAZEHAYE  

SANATIYE  

AZARAN

10101716200411148678968

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت و نصب سازه ها و : شرح محصول 

- تجهیزات صنعتی و ساختمانی فلزی و بتنی 

انجام - طراحی و اجرای کارخانجات صنعتی 

پروژه های راه سازی

: -شرح کارشناس 

----------

61
میدان ونک خیابان شهید خدامی بعد از پل 

59کردستان پالک 
886116458861166109121252663

info@azara

nind.com

www.azara

nind.com
1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1119alborz gas10101015959411164733693

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخلوط بوتان گاز شیرین : نام محصول 

مخزن تنی % 99پروپالنت شکل مایع خلوص 

مرجع عرضه کننده البرز گاز

, Mixed butane: نام التین 

propellant sweet gas , shape 

liquid, purity 99%, tank, Ton ,

distributor Alborz Gas  co.

گازشیرین گازی است که آب، : شرح محصول 

هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید آن گرفته 

.شده باشد

گاز شیرین بعنوان گاز حامل انواع افشانه های 

آرایشی و بهداشتی و گاز دمنده ،عامل پف زایی 

در تولید ظروف پالستوفوم مورد مصرف قرار می 

.گیرد

: -شرح کارشناس 

----------

40

لرستان، ازنــا: واحد تولید: نشانی کارخانه  | ، 

کد پستی |،  119صندوق پستی   : 

1549846146

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

 ,تهران

برج, میرداماد  

طبقه دوم,آرین  

6واحد, شرقی  

 تلفن کارخانه |

:  0666-

4222443

021222582480912289344

ardeshirda

dras@yahoo

.com

www.albor

zgas .com
1398/09/12

1120foolad asa10460050495411134386553

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

درپوش کپ کربن استیل استاندارد : نام محصول 

 نام تجارتی آسا مرجع عرضه کننده in 18سایز 

صنایع فوالد آسا

 Cap, standard carbon: نام التین 

steel , size 18 in, brand ASA ,

distributor FOOLAD ASA 

INDUSTRIAL

درپوش فوالدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

درپوش کپ کربن استیل استاندارد : نام محصول 

 نام تجارتی آسا مرجع عرضه کننده in 2سایز 

صنایع فوالد آسا

 Cap, standard carbon: نام التین 

steel , size 2 in, brand ASA ,

distributor FOOLAD ASA 

INDUSTRIAL

درپوش فوالدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

درپوش کپ کربن استیل استاندارد : نام محصول 

 نام تجارتی آسا مرجع عرضه in 21\2سایز 

کننده صنایع فوالد آسا

 Cap, standard carbon: نام التین 

steel, size 21\2 in, brand ASA ,

76

اطاعتی.شهرک آزمایش: نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی |واحد اول .20پالک .مهدی دوم.جنوبی  

  جاده قدیم زنجان به18کیلومتر : کارخانه 

1464775443: کد پستی  |تهران 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88254461-2 

 تلفن کارخانه |

: 

0243246211

 فکس | 1-12

: 88254464

0218825446409121205910
ASASTEE L@H

OTMAIL .COM

WWW.FOOLA

DASA.CO
1398/09/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1121

Sadid pipe 

and 

Equipment Co

10101477350411111681443

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 in 56 قطر X65لوله فوالدی : نام محصول 

کاربرد آب و نفت و گاز و پایل مرجع سازنده لوله 

و تجهیزات سدید

, Steel pipe, X65: نام التین 

Diameter 56 in, Usage water 

and oil and gas  and pile ,

Manufacturing reference 

SADID PIPE  AND EQUIPMENT

تولید لوله های فوالدی اسپیرال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 in 48 قطر X65لوله فوالدی : نام محصول 

کاربرد آب و نفت و گاز و پایل مرجع سازنده لوله 

و تجهیزات سدید

, Steel pipe, X65: نام التین 

Diameter 48 in, Usage water 

and oil and gas  and pile ,

Manufacturing reference 

SADID PIPE  AND EQUIPMENT

تولید لوله های فوالدی اسپیرال: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 in 36 قطر X65لوله فوالدی : نام محصول 

کاربرد آب و نفت و گاز و پایل مرجع سازنده لوله 

و تجهیزات سدید

74

نشانی دفتر | 983-014335: صندوق پستی  |  

بلوارمیردامادبین پمپ بنزین وشمس: مرکزی   

نشانی کارخانه | 2طبقه -185پالک-تبریزی  : 

روبروی-چهاردانگه-ابتدای جاده قدیم ساوه  

1919913888: کد پستی  |ایران خودرودیزل 

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

22269957,9

  فکس

22269975 | 

 : تلفن کارخانه

55241020-5 

  فکس 

55249622

8854951109121577086
mamiri@sad

id.ir

www.sadid

pipe.com
1398/09/12

1122zamyad10100370594411111374164

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 دیفرانسیل ریچ2وانت دو کابین : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

(با موتور دیزل)وانت زامیاد: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

وانت پادرا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

وانت تک کابین درکا: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دوگانه -تک سوز)وانت زامیاد: شرح محصول 

(سوز

: -شرح کارشناس 

46,47
- جاده قدیم کرج15کیلومتر : نشانی کارخانه  |

شرکت زامیاد
0214492293402144922012

09364816959

هادی نوروزی-

norouzi@za

myad.co.ir

www.zamya

d.co.ir
1398/07/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1123E ibak10780104179411313184114

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه جوشکاری میگ اینورتر : نام محصول 

 مدل A 600 شدت جریان DCنوع جریان 

 نام تجارتی اورین الکتریک مرجع 405/605

عرضه کننده ایبک

 Welding machine, MIG: نام التین 

inverter, current type DC ,

current 600 A, model 405/605 ,

brand AVRIN E LECTRIC ,

distributor E IBAK  Co.

منبع تغذیه با مشخصات : شرح محصول 

دینامیکی عالی 

دارای اندوکتانس مناسب با حداقل پاشش

مجهز به نمایشگر ولتمتر و آمپرمتر 

دارای سیستم حفاظتی اضافه بار 

قابلیت کارکرد بصورت هوا خنک و آب خنک 

قابلیت جوشکاری انواع فلزات 

- قطعه سازی خودرو - کاربرد در صنایع فلزی 

صنایع - پروژه های گاز و نفت - تعمیرگاهها

فلزی

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه جوشکاری اینورتر : نام محصول 

 شدت جریان DCالکترودی تک فاز نوع جریان 

200 A مدل ARC201 DX نام تجارتی اورین 

الکتریک مرجع عرضه کننده ایبک کشور سازنده 

64
طبقه - برج ونوس - خیابان مالصدرا - تهران 

15واحد  - 8
021880416310218804163209121173163

ghodrati.s

aeid@yahoo

.com

1398/07/03

1124
Sanaye Ab Va 

Omran Iran
10101228564411131145591

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PEDROGILدمنده هوا : شرح محصول 

-1330 ظرفیت هوادهی  RNT 35.20مدل 

 متر مکعب در ساعت مرجع سازنده 5560

.PEDROGIL CO مرجع عرضه کننده 

.صنایع آب و عمران ایران

Blower, PEFROGIL  air model 

RNT  35.20, air flow capacity 

1330-5560 m 3̂\hr, producer 

.PEDROGIL  CO, distributor 

SANAYE  AB  VA OMRAN IRAN

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 مدل AERZENدمنده هوا : شرح محصول 

GM 25S  متر 450-1100 ظرفیت هوادهی 

 AERZENمکعب در ساعت مرجع سازنده 

Machinenfabrik GmbH مرجع 

.عرضه کننده صنایع آب و عمران ایران

Blower, AERZEN air model GM 

25S , air flow capacity 450-

1100 m 3̂\hr, producer AERZEN 

Machinenfabrik GmbH ,

31,75,22,41

خ طالقانی- تهران: نشانی دفتر فروش  | - 

7پالک- تقاطع شریعتی  | 

خ طالقانی- تهران: نشانی دفتر مرکزی  - 

7پالک- تقاطع شریعتی  | 

  جاده مخصوص24کیلومتر : نشانی کارخانه 

خ کوهک- بلوار امیرکبیر- گرمدره –کرج   – 

چهاراه تاجبخش

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

77637681-4 

 تلفن کارخانه |

: 0263-

6100165

0217751103109120840861
info@abvao

mran.com
1398/07/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1125
Dorsa sanate 

espadana
10260500853411175915937

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع سازه های فلزی سنگین : شرح محصول 

برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع 

سنگین، نیروگاهها، کارخانجات فوالد وسیمان و 

همچنین ساختمان های بلند مرتبه تجاری و 

اداری

: -شرح کارشناس 

----------

 قطر m 6مخزن تحت فشار طول : نام محصول 

2 m 5000 فوالدی ظرفیت m^3 مرجع 

عرضه کننده درسا صنعت اسپادانا

, Tank, under pressure: نام التین 

length 6 m, diameter 2 m ,

Steel, capacity 5000 m 3̂ ,

distributor DORSA SANAT 

ESPADANA

سقف شناور  )مخازن اتمسفریک : شرح محصول 

، مخازن دو جداره (و سقف ثابت 

: -شرح کارشناس 

----------

- خیابان چهارباغ باال - اصفهان : دفتر مرکزی 

- بن بست ابن سینا - جنب باشگاه کارگران 

 13واحد  - 2طبقه - مجتمع اداری سینا 

شهرک - جاده اصفهان شهرضا : کارخانه 

میدان - بلوار توسعه  - 3فاز - صنعتی رازی 

شرکت - انتهای بلوار - بلوار ابتکار - مبتکران 

درسا صنعت اسپادانا

03136630637

-8
09131146955

info@ipcd.

ir

www.ipcd.

ir
1398/07/03

1126
eifasanat 

arak
10780068855411313433735

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شبکه فوالدی تسمه ای با مش : نام محصول 

30x50 mm نوع فوالد ST37-2 1 سایزx6 

m فاقد بسته بندی کیلوگرمی مرجع عرضه 

کننده ایفا صنعت اراک

 Steel grating, belt with: نام التین 

mesh 30x50 mm, steel type ST37-

2 ,size 1x6 m, unpacked ,

kilogram, distributor IFA 

SANAT  ARAK

این محصول در صنایع نفت و : شرح محصول 

گاز و پترو شیمی و دیگر صنایع و

کارخانه های مواد شیمیایی و پتروشیمی;

معادن

پلها

انبارها

نقاله ها

اتاقهای کمپروسور

و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد

:استانداردهای ساخت گریتینگ

استانداردهای مورد استفاده در ساخت گریتینگ 

 و برای BS - 4592 و DIN - 24537شامل 

 BS و ASTM - A123پوشش گالوانیزه گرم 

. می باشد729- 

خیابان تولید- جاده تهران3کیلومتر -اراک

3819956387:کد پستی
086341316560863413165809181615289

eifasanat@

yahoo.com

www.eifas

anat.com
1398/07/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1127kamandtob10660034487411138154569

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 20لوله های پلی اتیلن از سایز : شرح محصول 

 میلی متر250تا 

 PE100لوله پلی اتیلن گازی  : شرح کارشناس 

 میلیمتر225 تا 25از سایز 

----------

--------------------

 SDR پلی اتیلنی PE 80لوله : نام محصول 

 2/4 ضخامت mm 50 قطر m 200 طول 21

mm 6/3 فشار atm 0/374 وزن یک متر 

kgمرجع سازنده شرکت کمند تاب 

, Pipe, PE 80: نام التین 

polyethylene, SDR  21, length 

200 m, diameter 50 mm ,

thickness  2.4 mm, pressure 6.3 

atm, Weight per meter 0.374 kg ,

producer KAMAND TAB  Co.

 SDR پلی اتیلنی PE 80لوله : شرح محصول 

 2/4 ضخامت mm 50 قطر m 200 طول 21

mm 6/3 فشار atm 0/374 وزن یک متر 

kgمرجع سازنده شرکت کمند تاب 

: -شرح کارشناس 

----------

75,74

شهرک -  جاده ی سنندج8کیلومتر - کرمانشاه

کد - شرکت کمندتاب- خیابان دهخدا- صنعتی

6738114370: پستی 

0833427659508334270444

09124226086 

 - 

09123227425

kamandtab5

5@yahoo.com

kamandta

b.ir
1398/08/22

1128

Tajhiz 

Energy Samin 

Kaveh

14006900339411596996366

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی وساخت ایستگاههای : شرح محصول 

تقلیل فشار واندازه گیری گاز شامل تیپ 

CGS,TBS,CNG,MS در ظرفیت های  

مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

40
نبش - خیابان فردوس- 1خیابان بسیج- ساوه 

2فردوس 
086422360110864223601109127561651

www.elahia

li20@gmail.

com

1398/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1129

Pasargad 

sanat ras  

taba

10420345345411418836181

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 inch 7 اینچ و متعلقات،7پکر : شرح محصول 

packer 

Retrievable Test Treat 

Squeez (RTTS ) 7INCH 17-38 lbs 

10000psi wp 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اینچ و متعلقات 9 5/8پکر   : شرح محصول 

packer 9 5/8 inch

 parts  for Retrievable Test 

Treat Squeez  (RTTS ) 9 5/8 INCH 

58.4- 71.8 lbs  7500psi wp  

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

, شیر گردش گل و متعلقات : شرح محصول 

mud valve 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

01,10,03,75
 خیابان 3خوزستان اهواز شهرک صنعتی شماره 

، شرکت پاسارگاد صنعت4صنعت 
061329071610613290716209161006606

pasargadsa

nat.co@yah

oo.com

1398/10/24

1130
pishevaran 

kian oxin
10420346249411434348958

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات فوالدی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

15
 1 فاز 4اهواز سه راه تپه شهرک صنعتی شماره 

16واحد 
061329076380613290763909163180057

gh.toni0057

@gmail.com
1398/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1131

Felez Fonoon 

Company 

Private 

J oint Stock

10530182560
4111-6795-

7689

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پیچ دوسر رزوه و مهره طول کل : نام محصول 

1560 mm نوع پیچ استوانه ای M56 نوع 

 نام mm 56مهره شش گوش ارتفاع مهره 

تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع سازنده فلز فنون 

مرجع عرضه کننده فلز فنون

 Double end threaded: نام التین 

stud and nut, total length 

1560 mm, bolt type 

cylindrical M56, nut type hex 

head, nut height 56 mm, brand 

UNKNOWN BRAND, producer 

FE LEZ FONOON Co. ,

distributor FE LEZ FONOON Co.

در صنایع نفت و گاز و : شرح محصول 

پتروشیمی،  برای اتصاالت فلنج از نوع خاصی از 

استاد . پیچ به نام استاد بولت استفاده می شود

بولت یک میله دو سر رزوه یا سرتاسر رزوه است 

 (آچارخور)که در دو طرف آن مهره شش گوش 

. بسته می شود

: -شرح کارشناس 

----------

پیچ دوسر رزوه و مهره طول کل : نام محصول 

200 mm نوع پیچ استوانه ای M24 نوع مهره 

 نام تجارتی mm 19شش گوش ارتفاع مهره 

فاقد نام تجارتی مرجع سازنده فلز فنون مرجع 

81

متر باالتر از گویم 700- جاده شیراز سپیدان

شرکت - بر جاده- سمت چپ- بطرف سپیدان

فلز فنون

07136715041

-5
0713671504109171175156

felezfonoo

n.co@yahoo.

com

1398/10/24

1132behran10100434484411111386615

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروه محصوالت ضد یخ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروه روغن های دنده: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروه محصوالت هیدرولیک:  شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروه محصوالت گریس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروه روغن های صنعتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

87
 (ظفر)تهران خیابان شریعتی خیابان دستگردی

2نبش کوچه شریفی پالک 

02122264307

-8
0212226430309123491706

info@bahra

noil.com

www.behra

noil.com
1398/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1133
Pars  foolad 

jonoob
10860805166411338581594

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سازه ساختمانی جنس کربن : نام محصول 

 1130استیل نوع اتصال پیچی و جوشی وزن 

Ton 10 سایزx100 m فاقد نام تجارتی کشور 

سازنده ایران مرجع عرضه کننده پارس فوالد 

جنوب

, Structure: نام التین 

constructional, material 

carbon steel, connection 

type threaded and welded ,

weight 1130 Ton, size 10x100 m ,

UNKNOWN BRAND, made in IRAN ,

distributor PARS  FOOLAD 

JONOOB

سازه ساختمانی جنس کربن : شرح محصول 

 1130استیل نوع اتصال پیچی و جوشی وزن 

Ton 10 سایزx100 m 

: -شرح کارشناس 

----------

 جاده قدیم اهواز ماهشهر بعد 10اهواز کیلومتر 

از سه راهی صنایع فوالد باال تر از پل رو گذر 

برومی

06134427361

-5
09161132995

info@pfj.c

o.ir
pfj.co.ir1398/10/24

1134
Tavan sazeh 

Kian
10103158465411137765748

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 100باالبر صنعتی برقی ظرفیت : نام محصول 

ton 18 ارتفاع m مدل DLH 2125 نام 

تجارتی دلتا مرجع عرضه کننده توان سازه کیان

 Lift, electrical: نام التین 

industrial, capacity 100 ton ,

height 18 m, model DLH 2125 ,

brand DELTA, distributor 

Tavan Sazeh Kian

باالبرهای دوکاره و چهارکاره : شرح محصول 

 الی 1جرثقیل های سقفی و دروازه ای، از تناژ 

5m تا 1Bm تن، در گروه کاری 100

: -شرح کارشناس 

----------

 ton 100جرثقیل سقفی ظرفیت : نام محصول 

 نام تجارتی توان سازه کیان D.G.O.Cمدل 

مرجع عرضه کننده توان سازه کیان

, Crane, overhead: نام التین 

capacity 100 ton, model D.G .O.C ,

brand TAVAN SAZEH KIAN ,

distributor Tavan Sazeh 

Kian

جرثقیل سقفی تک پل و جفت : شرح محصول 

 تا 1Bm تن، گروه کاری 100 الی 1پل، تناژ 

5m ،

: -شرح کارشناس 

36
تهران رباط کریم شهرک صنعتی پاسارگاد 

45کاظم آباد خیان کمیل پالک 
021565732110215657216609123809434

crane.eng@

gmail.com

www.kianc

rane.co
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1135

mesbareh 

sazan jonob 

co

10980161346411381448375

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 3-0/5گریت مسباره دانه بندی : نام محصول 

mm نوع مات فاقد بسته بندی تنی مرجع 

عرضه کننده مسباره سازان جنوب

, Copper slag grit: نام التین 

granulation 0.5-3 mm, type 

matte, unpacked, Ton ,

distributor MESBAREH 

SAZANE  JONOUB

گریت مسباره مات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 3-0/5گریت مسباره دانه بندی : نام محصول 

mm نوع براق فاقد بسته بندی تنی مرجع 

عرضه کننده مسباره سازان جنوب

, Copper slag grit: نام التین 

granulation 0.5-3 mm, type 

glossy, unpacked, Ton ,

distributor MESBAREH 

SAZANE  JONOUB

گریت مسباره براق: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

88
ناحیه -  جاده تهران 30کیلومتر - سیرجان 

صنعتی زیدآباد
034423383910344230999109124950681

mesbareh.j

@gmail.com

www.mesba

reh-

sj.com

1398/09/05

1136
behnam sanat 

sepahan
10861677012411378445474

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 TBSایستگاه تقلیل فشار گاز : نام محصول 

 مرجع عرضه 50000-250/60مسطح مدل 

کننده بهنام صنعت سپاهان

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, TBS  flat, model 

250/60-50000 ,distributor 

BEHNAM SANAT  SEPAHAN

از آنجا که کار این ایستگاهها : شرح محصول 

اندازه گیری مقدار گاز مصرفی است، برای این 

منظور در سیکل ساخت آنها از کنتور های اندازه 

گیری گاز از جمله کنتور های توربینی و 

تیپ کابینتی یا . آلتراسونیک استفاده می شود

 1000مسطح این نوع ایستگاهها  با ظرفیت

(Psi) در این نوع . قابل ساخت می باشد

ایستگاهها فشار ورودی نیز بسته به نوع کاربری 

.متغیر میباشد (Psi) 1000 تا 60می تواند از 

: -شرح کارشناس 

----------

-CGSایستگاه تقلیل فشار گاز : نام محصول 

TBS مرجع 200000-1000/60 مسطح مدل 

عرضه کننده بهنام صنعت سپاهان

 Gas pressure reducing: نام التین 

station, CGS -TBS  flat, model 

1000/60-200000 ,distributor 

BEHNAM SANAT  SEPAHAN

40

منطقه صنعتی نجف - نجف آباد - اصفهان 

پالک -فرعی سیزدهم- خیابان فارابی - 2آباد 

2

031426936030314269360309133315652
bssco2015@g

mail.com
1398/09/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1137

Rahavard 

Syna 

DelijanCompa

ny

10780041294411363486585

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تیشو عایق کاری لوله های : شرح محصول 

این  : Wrappingانتقال نفت و گاز یا تیشو 

 و Inner Wrapنوع تیشو به دو صورت 

Outer Wrap مصرف می شود و از 

پرمصرف ترین و مهمترین مواد برای مقاوم 

سازی پوشش های لوله های فلزی در انتقال 

از . گاز، نفت و آب در برابر خوردگی می باشد

مهمترین خواص آن می توان به مقاومت کششی 

باال، انعطاف پذیری مناسب، ضخامت یکنواخت 

در طول تیشو و مقاومت در برابر پوسیدگی اشاره 

کرد، همچنین سازگاری مناسبی جهت قیر و 

لوله های گاز یا . اشباع شدن توسط آن را دارد

نفت که با این تیشو رپینگ شده باشند کامال از 

. نفوذ رطوبت و عوامل محیطی در امان می باشد

در نتیجه هزینه های تعمیر و نگهداری آن به 

شدت کاهش یافته و طول عمر کارکرد لوله 

تیشو رپینگ با . افزایش چشمگیری پیدا می کند

 15 گرم بر مترمربع و با فاصله نخ 60گرماژ 

میلیمتر در طول ها و عرض های مختلف 

.متناسب با نیاز مشتری عرضه می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

95

استان مرکزی، شهرستان دلیجان، : کارخانه 

 جاده اصفهان، شهرک صنعتی، نبش 5کیلومتر 

میدان اول سمت راست، شرکت ره آورد ساینا 

دلیجان

-بلوار قیطریه-تهران، اتوبان صدر: دفتر مرکزی 

-خیابان قیطریه جنوبی– خیابان روشنایی

- انتهای کوچه جهانتاب-خیابان روشندان

5واحد-3طبقه-3پالک

086444338010864443381009125796752

mrs .delava

ri@synacom

plex .com

www.synac

omplex .co

m

1398/09/05

1138

IRANIAN 

BABAK  COPPER  

CO

10320292806411371147977

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شرکت بابک مس ایرانیان در : شرح محصول 

 پروژه احداث خط تولید لوله مسی به 1390سال 

 1394 را شروع و در سال UP CASTروش 

این روش . راه اندازی اولیه آن را آغاز نمود

جدیدترین و پیشرفته ترین روش تولید لوله مسی 

در دنیاست که با تغییرات تکنولوژی ایجاد شده 

فرآیند تولید لوله را کوتاه تر نموده و در نتیجه 

این . قیمت تمام شده کاال را کاهش می دهد

 هکتار و زیربنای 6کارخانه در زمینی به مساحت 

. متر ساخته شده است10000

 فرآیند تولید در شرکت بابک مس ایرانیان شامل 

تولید شاه لوله به روش ریخته : سه بخش اصلی

 ، تولید لوله با قطر دلخواه UP CASTگری 

توسط دستگاههای کشش و شکل دهی، و نهایتا 

.آنیل محصول توسط کوره آنیلینگ براق ، میباشد

-کاربرد محصوالت در صنایع برودتی حرارتی

-صنایع برق-رادیاتورسازی-لوله کشی آب و گاز

صنایع -صنعت خودرو-پانل های خورشیدی

.لوازم خانگی می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

74

- بلوار فرحزادی - شهرک غرب - تهران 

طبقه منفی یک و  - 39پالک - خیابان سپهر 

دوم و سوم

021-

88581342-

101داخلی 

021-

88581343-

303داخلی 

09123381062

-

09036909163

-

09132919093

info@ibcco

.midhco.com

ibcco.mid

hco.com
1398/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1139

NO AVARAN 

SANAT  

ARIOSAM

14005271745411488937678

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه ثبت قرائت از راه دور : نام محصول 

کنتور گاز مدل کروم مرجع عرضه کننده نوآوران 

تجارت آریوسام

, Recorder device: نام التین 

remote reading of gas  meter ,

model chrome, distributor 

NOAVARAN TE JARAT  ARIOSAM CO.

این دستگاه با اتصال به تصحیح : شرح محصول 

کننده ایستگاه های صنعتی گاز و بدون اتصال به 

برق شهری و تنها با استفاده از انرژی 

باتری،اطالعات آرشیو گرفته شده در تصحیح 

کننده  را در فواصل زمانی دلخواه برای مدت 

 (یک بار ارسال در روز) سال 7زمان حداقل 

قرائت و به سرور سامانه جامع در بستر 

GSM/GPRSکند    ارسال می .

تصحیح 2این دستگاه قابلیت اتصال همزمان به 

کننده و دریافت اطالعات از تمامی مدلهای 

.مختلف را دارد

: -شرح کارشناس 

----------

71
پارک علم و - میدان انتظام - رشت - گیالن 

148واحد - طبقه سوم - فناوری گیالن 
013334615770133346157709115605020

ariosam.n.t

@gmail.com

ariosam.i

r
1398/10/24

1140
RANGIN ZEREH 

SEPAHAN
10260581827411439689159

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Polyamide Cured: شرح محصول 

Epoxy Primer (پرایمر اپوکسی)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Polyamide Cured: شرح محصول 

Red Oxide Epoxy Primer

پرایمر اخرایی اپوکسی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Polyamide Cured: شرح محصول 

Zinc Phosphate  Red Oxide 

Epoxy Primer

پرایمر اخرایی زینک فسفات اپوکسی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده انواع رنگ های پایه : شرح محصول 

:اپوکسی

86
اصفهان بهارستان سهند کوچه البرز اول پالک 

202
031426951400314269514209133044014

info@rangi

nzerehsepa

han.ir

www.rangi

nzerehse

pahan.ir

1398/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1141
Pars  Kimia 

Arvand
10980022999411347194445

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد خوردگی پایه آبی و روغنی : نام محصول 

 کاربرد صنعت نفت و گاز نام Lit 208بشکه 

 مرجع عرضه PARACOR250,350تجارتی 

کننده پارس کیمیا اروند

 Anti corrosion, water: نام التین 

besed and oil based, barrel ,

208 Lit, usage gas  and oil 

industry, brand 

PARACOR 250,350, distributor 

PARS  CHEMIA ARVAND

مواد بازدارنده خوردگی مورد : شرح محصول 

مصرف در صنعت حفاری و لوله های انتقال نفت 

و گاز پایه آبی و روغنی

: -شرح کارشناس 

----------

افزودنی لوبریکنت پایه آبی بشکه : نام محصول 

208 Lit کاربرد صنعت نفت و گاز مرجع عرضه 

کننده پارس کیمیا اروند

 Additive, water based: نام التین 

lubricant, drum, 208 Lit ,

usage gas  and oil industry ,

distributor PARS  CHEMIA 

ARVAND

جهت ایجاد لوبریسیتی باال در : شرح محصول 

مته حفاری در حفاری پایه آبی خصوصا با 

-شهرک صنعتی خرمشهر-خرمشهر-خوزستان

- شیمیایی2فاز 

021-

44849597  

021-

44849598

0214269535109121068481
mramezani5

4@yahoo.com

www.parsc

himia.com
1398/10/24

1142

Mazandaran 

Wire Cable 

Manufacturer 

 Company

10760217617411319989553

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 رشته ای هادی 3کابل مفتولی : نام محصول 

 متری نوع بسته بندی mm^2 2/5مسی 

قرقره مرجع عرضه کننده صنایع سیم و کابل 

گل مازندران

 Electric cable, 3 string: نام التین 

inflexible, copper 

conductor, 2.5 mm 2̂, metric ,

packing type reel ,

distributor GOLE 

MAZANDARAN WIRE  AND CABLE 

Ind. Co.

کابل مفتولی با ولتاژنامی : شرح محصول 

300/500v

: -شرح کارشناس 

----------

 رشته ای هادی 2کابل مفتولی : نام محصول 

 متری نوع بسته بندی قرقره mm^2 35مسی 

مرجع عرضه کننده صنایع سیم و کابل گل 

مازندران

 Electric cable, 2 string: نام التین 

inflexible, copper 

conductor, 35 mm 2̂, metric ,

packing type reel ,

distributor GOLE 

MAZANDARAN WIRE  AND CABLE 

68
 خیابان نسترن صنایع 1آمل شهرک صنعتی فاز

سیم و کابل گل مازندران
011442033860114420338709121041719

cablemazan

daran@yaho

o.com

www.cable

mazandar

an.com

1398/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1143

sherkat 

taavoni 

sarau 

pooshak 

ahora

14007164315411567114597

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

البسه بیمارستان: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید و عرضه انواع لباس کار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع البسه اداری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

95
اندیمشک خیابان سلمان فارسی و جهاد پالک 

206
061426333950614263339509399277341

sh.alinagh

i374@gmail.

com

1398/11/01

1144
Zar Cable 

Kerman
10630124833411151155717

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 رشته جنس 1سیم برق افشان : نام محصول 

 کارتن mm^2 16 سطح مقطع PVCروکش 

 نام تجارتی زر کابل m 100 کالفی طول 1

مرجع سازنده زر کابل کرمان

, Electric wire, 1 core: نام التین 

coating material PVC , cross 

section area 16 mm 2̂, 1 coil 

in a carton, length 100 m ,

brand ZAR  CABLE , producer 

ZAR  CABLE  KERMAN

 رشته جنس 1سیم برق افشان : شرح محصول 

 کارتن mm^2 16 سطح مقطع PVCروکش 

 نام تجارتی زر کابل m 100 کالفی طول 1

مرجع سازنده زر کابل کرمان

: -شرح کارشناس 

----------

 رشته 1سیم برق ارت افشان : نام محصول 

 mm^2 1/5 سطح مقطع PVCجنس روکش 

 نام تجارتی زر m 100 کالفی طول 1کارتن 

کابل مرجع سازنده زر کابل کرمان

 Electric wire, 1 core: نام التین 

earth, coating material PVC ,

cross  section area 1.5 mm 2̂, 1 

coil in a carton, length 100 m ,

brand ZAR  CABLE , producer 

68
آیت اله کاشانی بین ستاری و خ حسن - تهران

401 واحد4 ساختمان آرمیتا ط430آباد پ 
021449729250214497303609366635096

info@zarca

ble.com

zarcable.

com
1398/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1145Aban Falat10530288099411169947588

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 SDR 11 با PE100لوله گازی : نام محصول 

 mm 63 قطر m 100جنس پلی اتیلنی طول 

 آبان فالت مرجع عرضه کننده atm 16فشار 

آبان فالت

 Pipe, PE100 gas with: نام التین 

SDR  11, material 

polyethylene, length 100 m ,

diameter 63 mm, pressure 16 

atm, ABAN FALAT , distributor 

ABAN FALAT  Co.

 SDR11 با PE100لوله گازی : شرح محصول 

 63mm قطر 100mجنس پلی اتیلنی طول 

16atmفشار 

: -شرح کارشناس 

----------

 SDR 11 با PE100لوله گازی : نام محصول 

 mm 90 قطر m 50جنس پلی اتیلنی طول 

 آبان فالت مرجع عرضه کننده atm 16فشار 

آبان فالت

 Pipe, PE100 gas with: نام التین 

SDR  11, material 

polyethylene, length 50 m ,

diameter 90 mm, pressure 16 

atm, ABAN FALAT , distributor 

ABAN FALAT  Co.

74
شهرک - اصفهان-  جاده شیراز22کیلومتر 

خیابان الله-صنعتی آب باریک

071-

32602059

071-

32602108
09171175742

abanfalat9

7@gmail.com

www.abanf

alat.com
1398/11/01

1146
Pars  Pelast 

Dehno
10260559650411446874735

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

(نوار اخطار)نوار زرد هشدار : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

98
اصفهان خیابان امام خمینی مشیرالدوله خیابان 

ام البنبن بن بست شهید احمد محمودی
031338744280313387442809131061399

PARSPE LAST

DEHNO@GMAI

L .COM

1398/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1147
chatra plast 

narbon
14005488067411498185579

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوار هشدار دهنده خطر لوله گاز : شرح محصول 

و نفت زرد رنگ جنس پلی اتیلن در عرض 

متفاوت

: -شرح کارشناس 

----------

40
-شهرک صنعتی فناوری های برتر-مشهد

563واحد-صنعت یک

051-

36237994
0513240100509158140067

soltaniacc

1255@gmail.

com

1398/11/01

1148
asia behin 

barq
10102150059411111888349

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پست برق کمپکت فلزی ضد زنگ : نام محصول

 KVA 2000 توان SAHARAآلوزینک مدل 

مرجع عرضه کننده آسیا بهین برق

 Distribution: نام التین محصول

station, aluzinc stainless 

metal compact, model SAHARA ,

power 2000 KVA, distributor 

ASIA BEHIN BARQ Co.

پست کمپکت کیوسکی مدل : شرح محصول 

SAHARA 3150 تا ظرفیت kva 

: -شرح کارشناس 

----------

نبش - بلوار اشرفی اصفهانی- فلکه دوم صادقیه

104پالک - گلستان سی ام

02144000520

-3
09357741036

info@asiab

ehin.com

www.asiab

ehin.com
1398/08/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1149

Zagros  

Rubber 

Manufacturin

g

14006710706411546769793

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

آب بندی درب مخازن :  شرح محصول 

نگهداری نفت و گازوئیل جهت جلوگیری از ورود 

گرد و غبار و نفوذ آب رطوبت به درون مخزن 

.می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نوارهای آب بند الستیکی به دو : شرح محصول 

 و الستیک shore 65صورت الستیک با 

اسفنجی تولید و به جهت درزبندی و آب بندی 

جدار بین دو سطح هموار یا نا هموار استفاده می 

. شود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

واشر الستیکی جهت آب بندی : شرح محصول 

شیرآالت و فلنچ ها با ابعاد و خواص شیمیایی 

.مختلف بسته به نوع نیاز تولید می شوند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

61,42,75,85,9

3,96,76,43,80

,78,66,58

شهرک صنعتی -شهرستان قم-استان قم

بلوار شهید -بلوار شهید خرازی-2فاز-شکوهیه

١٤٩٩پالک -2فرعی-دوران

025333471060253334710709124965314

rubber.ins

ulate@gmai

l.com

www.z-

rubber-

insulate.

com

1398/08/22

1150
Paysh zang 

daghigh
14006557079411544914358

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اکسس فیتینگ و متعلقات : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پراب خوردگی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسمیتر خوردگی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رتریور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نمونه برداری مواد /سامانه تزریق: شرح محصول 

شیمیایی

: -شرح کارشناس 

60
تهران جنت آباد مرکزی خیابان شهید علی 

 طبقه اول واحد شرقی21صفرخانلو پالک  

44627982-

02188983723
0218978043209122054013

info@corrm

onitor.com

www.corrm

onitor.co

m

1398/08/22
شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1151berkehpumps10101469853411317343958

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گروه اول پمپ ها در :  شرح محصول 

ساختارهای عمودی یک و چند طبقه ایی با 

موتور خشک در این شرکت ساخته 

استفاده از پروانه های شعاعی،محوری یا .میشود

مختلط در ساختار با استفاده از حلزونی با دیفیوزر 

طرح الکتروپمپ های چند . قابل تولید میباشد

 از ساختارهای VS1طبقه ای عمودی مثل گروه 

دیفیوزری استفاده کرده است ولی در ساختارهای 

تک طبقه ای غالبا استفاده از حلزونی مرسوم 

(.VS4گروه  )است 

گروه دوم پمپ هایی درساختار عمودی یک 

 معروق به IP68طبقه ای با موتور مستغرق 

لجن کش یا کف کش با پروا نه های مناسب 

برای هرسیال 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ های سانتریفیوژ در : شرح محصول 

 BB (Between) به نام API610استاندارد 

Bearings که از پنج زیر شاخه با نام های 

BB1 تا BB5 تشکیل شده است پمپ 

BB1 طبقه ای 2پمپ های تک طبقه ای و یا 

30

باالتر از -ابتدای جاده قدیم قم-تهران

منطقه -متری شورآباد60انتهای-کهریزک

68پالک -صنعتی تهران

021-

56546895

021-

56546897
09123457421

berkehpump

s@yahoo.co

m

www.berke

h.com
1398/08/22

1152
Vestadezh 

Asia
14005496002411514833663

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

متعلقات و اتصاالت ساپورتها و : شرح محصول 

نگهدارنده های تاسیسات در اتصاالت در دسته 

41بندی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

براکت و لچکی و بست چنگی : شرح محصول 

فوالدی گالوانیزه سوراخ دار مورد استفاده در 

سینی کابل ها و نگهدارنده های لوله ها

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پروفیل فوالدی سوراخدار : شرح محصول 

80*80 ، 41*41 ، 2*41*41 ،2*41*21 ،

، سی چنل16*30 ، 30*30، 21*41

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصاالت تیر به پروفیل و راد راد : شرح محصول 

مورد استفاده در اتصاالت نگهدارنده ها

41
، 287تهران، خیابان شهید کالهدوز، پالک 

18واحد 
021729460000212257286109178140701

saeidi@ves

tadezh.com

www.vesta

Dezh.com
1398/08/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1153
omran anarak 

cement
10102406635411315147413

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کیسه جامبوبگ Aسیمان کالس : نام محصول 

1/5 Ton مرجع سازنده سیمان عمران انارک 

مرجع عرضه کننده سیمان عمران انارک

 Cement, class A, jumbo: نام التین 

bag, 1.5 Ton, producer OMRAN 

ANARAK  CEMENT , distributor 

OMRAN ANARAK  CEMENT

این فرآورده از سایش کلینکر : شرح محصول 

سیمان پرتلند به دست می آید و باید شامل 

سیلیکاتهای کلسیم هیدرولیک و معموالً یک یا 

چند فرم از سولفات کلسیم به عنوان افزودنی 

تولید کننده می تواند در تولید .حین سایش باشد 

 نیز 2این سیمان از افزودنی های فرآیندی

این فرآورده معموالً در مواردی که . استفاده نماید

خواص ویژه ای نیاز نباشد به کار می رود و تنها 

.تولید می شود ( O )در نوع معمولی 

: -شرح کارشناس 

----------

 kg 50 کیسه Dسیمان کالس : نام محصول 

مرجع سازنده سیمان عمران انارک مرجع عرضه 

کننده سیمان عمران انارک

 Cement, class D, bag, 50: نام التین 

kg, producer OMRAN ANARAK 

CEMENT , distributor OMRAN 

89

- خیابان سهروردی شمالی :آدرس دفتر مرکزی

35پالک - خیابان هویزه شرقی 

-  جاده تهران 205کیلومتر : آدرس کارخانه 

جنوب - سه راه حسن آباد نیزار - اصفهان 

کارخانه سیمان دلیجان- روستای راوه 

02188523770

-4
0218852377909122187045

info@delij

ancement.c

om

www.delij

ancement.

com

1398/08/22

1154

Kerman 

cement 

industries  

group

10630019476411149694518

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 2سیمان خاکستری پرتلند تیپ : نام محصول 

 مرجع kg 50کیسه پلی پروپیلنی یک الیه 

سازنده سیمان کرمان کشور سازنده ایران نام 

تجارتی سیمان کرمان مرجع عرضه کننده 

سیمان کرمان

 Cement, gray portland: نام التین 

type 2, one layered 

polypropylene bag, 50 kg ,

producer KERMAN CEMENT , made 

in Iran, brand KERMAN CEMENT ,

distributor KERMAN CEMENT

این نوع سیمان عالوه بر : شرح محصول 

کاربردهای عمومی و مصرف در بتن ریزی ها ، 

در محیط هایی که احتمال ... فونداسیون ها و 

حمله سولفات ها وجود دارد و یا محل هایی که 

غلظت سولفات در آب های زیر زمینی و یا خاک 

. ها باالتر از حد معمول است مناسب می باشد

بتن در معرض حمالت شیمیایی از جمله سولفات 

و کلر  به صورت همزمان قرار دارند این نوع 

سیمان از انواع دیگر سیمان پرتلند بهتر عمل می 

.کند

: -شرح کارشناس 

----------

 فاقد بسته Gسیمان چاه نفت تیپ : نام محصول 

بندی تنی مرجع سازنده گروه صنایع سیمان 

80

کرمان بلوار جمهوری چهار راه فرهنگیان 

ساختمان بلوار طبقه اول دفتر فروش سیمان 

کرمان

034321209910343211784209139968352

market.cem

ent@gmail.

com

kcig.ir1398/08/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1155VOG  BIHAMTA10102643331411137876118

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر صنعتی دروازه ای با زیانه : نام محصول 

الستیکی آب و فاضالب جنس چدن داکتیل 

 مکانیزم قطع و وصل F4 مدل in 8سایز 

 نام bar 16کشویی نوع اتصال فلنج فشار 

تجارتی وگ بی همتا مرجع عرضه کننده وگ بی 

همتا

 Industrial valve, gate: نام التین 

with rubber tongue, water 

and sewage, material ductile 

cast iron, size 8 in, model F4 ,

switch mechanism gate ,

connection type flange ,

pressure 16 bar, brand VOG  BH 

J KO, distributor VOG  BIHAMTA

 (دروازه ای)شیرفلکه کشوئی : شرح محصول 

 اینچ با 8زبانه الستیکی چدنی فلنجدار سایز 

 بار16فشار کاری 

: -شرح کارشناس 

----------

شیر صنعتی دروازه ای با زبانه : نام محصول 

فلزی آب و فاضالب جنس چدن خاکستری سایز 

3 in مدل F4 مکانیزم قطع و وصل کشویی 

 نام تجارتی وگ bar 10نوع اتصال فلنج فشار 

بی همتا مرجع عرضه کننده وگ بی همتا

 Industrial valve, gate: نام التین 

75

ابتدای خیابان شهید  –میدان فاطمی - تهران 

بعد از مسجد  –خیابان جهانمهر  –گمنام 

2طبقه  – 37پالک - ریحان 

3 – 

88027601 – 

88027723 – 

88023771

10309121227914
vog_ iran@y

ahoo.com

vogiran.c

om
1398/08/22

1156

Sepehr 

Amizeh Razi 

ENG  co

10320520571

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کامپاند پلی اتیلن زرد رنگ : شرح محصول 

PE100جهت نوار نشانگر لوله های گاز 

: -شرح کارشناس 

----------

891398/08/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1157

Centigrade 

Industries  

Inc

10530143450411169344357

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 مرجع B405فن محوری مدل : نام محصول 

سازنده صنعتی سانتیگراد

, Fan, axial, model B405: نام التین 

producer CENTIGRADE 

INDUSTRIAL

فن محوری تمام آلومینیومی ، : شرح محصول 

 میلیمتر تا 800ساخت شرکت سانتیگراد، از قطر 

 میلیمتر، با قابلیت تنظیم پره ها1600قطر 

: -شرح کارشناس 

----------

 مرجع B410فن محوری مدل : نام محصول 

سازنده صنعتی سانتیگراد

, Fan, axial, model B410: نام التین 

producer CENTIGRADE 

INDUSTRIAL

 10فن تمام آلومینیومی ، دارای : شرح محصول 

 میلیمتر تا 800پره، قابلیت تنظیم پره ها، از قطر 

 میلیمتر، نصب آسان1600

: -شرح کارشناس 

----------

فیلتر صنعتی کاربرد صنایع نساجی : نام محصول 

 جعبه چوبی مرجع سازنده 2x3/4 mسایز 

صنعتی سانتیگراد

 Filter, industrial, usage: نام التین 

textile industry, size 2x3.4 

شهرک صنعتی بزرگ: نشانی محل کار  |  

خ بهره وری- میدان ششم  - 2فاز - شیراز   - 

403خ شماره 

07137742793

-5
0713774279609171179186

info@ciinc

.co

www.ciinc

.co
1398/08/22

1158

tajhiz 

khotoote 

pars

10861199079411173361689

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترانسفورمر، کوچک، سیستم : شرح محصول 

حفاظت کاتدی 

گروه )ترانس رکتیفایر تک فاز : شرح کارشناس 

(حفاظت کاتدیک و ترانس  : 65

----------

65

روبروی -خیابان امام خمینی -  اصفهان  

جنب بانک مهر اقتصاد و پست -شهرک قدس 

شرکت - طبقه دوم -بانک ساختمان آریا 

تجهیز خطوط پارس

031332484600313324846209133142972
info@tkpar

s .com
1398/08/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1159Ranginzereh10861402655411331377433

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Acrylic: شرح محصول 

primer.............................................RZ-

1211

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Water Borne:  شرح محصول 

Passive F ire Protection 

Coating.RZ-1381

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Acrylic Water Based: شرح محصول 

primer..........................RZ-1311

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Solvent Born: شرح محصول 

Passive F ire Protection 

Coating.RZ-1281

86,85

تهران خیابان :آدرس دفترمرکزی و دفترفروش

شهید بهشتی،خیابان بخارست،خیابان شهید 

.12پالک (پانزدهم)احمدیان

اتوبان کرج به سمت : آدرس کارخانه وانبارها

،اولین دوربرگردان بعد 80قزوین،کیلومتر 

ازشهرک صنعتی کاسپین،جاده قدیم کرج به 

قزوین،جنب روستای کوندج،کارخانه صنعتی 

.وشیمیائی رنگین زره

دفتر مرکزی 

88723676-

کارخانه | 021

وانبارها 

32846664-

028

دفتر مرکزی 

88716358-

کارخانه  /021

و انبارها 

32846660-

028

09121230904
info@rangi

nzereh.com

www.rangi

nzereh.co

m

1398/08/22

1160
Aban Baspar 

Tosee
10860237539411331681667

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

درپوش دوتکه بتنی قطر بیرونی : نام محصول 

100 cm 60 قطر داخلی cm مجتمع 

کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر

, Cap, two piece: نام التین 

concrete, outside diameter 

100 cm, inner diameter 60 cm ,

SUPORTING  FACTORIE S 

COMPLEX  OF  SUGAR  CANE 

DEVELOPMENT

درپوش دوتکه بتنی قطر بیرونی : شرح محصول 

100 cm 60 قطر داخلی cm مجتمع 

کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر

: -شرح کارشناس 

----------

درپوش دوتکه بتنی قطر بیرونی : نام محصول 

114 cm 60 قطر داخلی cm مجتمع 

کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر

, Cap, two piece: نام التین 

concrete, outside diameter 

114 cm, inner diameter 60 cm ,

SUPORTING  FACTORIE S 

COMPLEX  OF  SUGAR  CANE 

DEVELOPMENT

درپوش دوتکه بتنی قطر بیرونی : شرح محصول 

114 cm 60 قطر داخلی cm مجتمع 

061331308100218977058209161183070 جاده آبادان10اهواز، کیلومتر 98,80,74

commercial

@abt-

pipe.com

www.abt-

pipe.com
1398/08/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1161

mahan 

sepahan 

steel co

10102659502411144984798

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله فوالدی گاز رسانی نوع فوالد : نام محصول 

API 5L 12 طول m 4 قطر in 4/3 ضخامت 

mm بندیل کیلوگرمی مرجع عرضه کننده 

فوالد ماهان سپاهان

, Pipe, Steel, gas supply: نام التین 

steel type API 5L , length 12 m ,

diameter 4 in, thickness  4.3 

mm, bundle pack, kilogram ,

distributor FOLAD MAHAN 

SEPAHAN

لوله فوالدی گاز رسانی نوع : شرح محصول 

 in 4 قطر m 12 طول API 5Lفوالد 

 بندیل کیلوگرمی مرجع mm 4/3ضخامت 

عرضه کننده فوالد ماهان سپاهان

: -شرح کارشناس 

----------

لوله فوالدی گاز رسانی نوع فوالد : نام محصول 

API 5L 12 طول m 10 قطر in ضخامت 

5/6 mm شاخه ای کیلوگرمی مرجع عرضه 

کننده فوالد ماهان سپاهان

, Pipe, Steel, gas supply: نام التین 

steel type API 5L , length 12 m ,

diameter 10 in, thickness  5.6 

mm, string, kilogram ,

distributor FOLAD MAHAN 

74
شرکت - اصفهان مقابل شهرک صنعتی مبارکه 

فوالد ماهان سپاهان
031523730100315237400109134203001

rezvani.fo

ladmahan@g

mail.com

www.foula

dmahan.co

m

1398/09/20

1162

HAFFAR  Chahe 

J onoob 

Engineering 

Co

10102370411411331337841

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بلوک تاج چاه حفاری نفت و گاز : نام محصول 

 in 71/16 سایز 4130/410ssجنس فوالدی 

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده S-Gمدل 

مهندسی حفار چاه جنوب

, Well Xmas tree block: نام التین 

oil and gas  drilling ,

material 4130/410ss  steel ,

size 71.16 in, model S -G ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

HAFAR  CHAH E  JONOUB 

ENGINEERING

تجهیزات تاج سرچاهی نفت و : شرح محصول 

 (Wellhead and Xmas Tree)گاز 

 Bore 5 سایز 7 "1/16 سایز S-Gمدل 

  Psi 15000فشار "1/8

: -شرح کارشناس 

----------

بلوک تاج چاه حفاری نفت و گاز : نام محصول 

 in 71/16 سایز 4130/410ssجنس فوالدی 

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده V-Hمدل 

مهندسی حفار چاه جنوب

, Well Xmas tree block: نام التین 

oil and gas  drilling ,

material 4130/410ss  steel ,

size 71.16 in, model V-H ,

09,75,03

- خیابان دکتر بهشتی- تهران: دفتر مرکزی

- 22پالک - کوچه هفتم- خیابان سرافراز

1587683816کد پستی -     طبقه اول و دوم 

بلوار - شهرک صنعتی اشتهارد:  کارخانه

خیابان گل آرای -خیابان غزالی غربی-ابوریحان

سوم

:   دفتر مرکزی

88521098-

9(021)         ,

- 8:    کارخانه

37773650 

(026)

:   دفتر مرکزی

88730548 

(021)           ,

:      کارخانه

37773659 

(026)

09122438171
FATEMIA@SW

DEC .COM

www.haffa

rchah.com
1398/09/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1163

Parsnoavar 

naftab 

sahand

14005113990411497696789

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 High Speed Shaft:  شرح محصول 

for LMV-322 Sundyne Pump

: .شرح کارشناس 

----------

مبدل حرارتی مارپیچی مدل : نام محصول 

HC1 مرجع عرضه کننده پارس نو آور نفت آب 

سهند

, Heat exchanger: نام التین 

helixchanger, model HC1 ,

distributor PARS  NOAVAR 

NAFT  AB  SAHAND CO.

مبدل حرارتی پوسته لوله ای با : شرح محصول 

(Helixchanger)بافلهای مارپیچ 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-Impeller for LMV: شرح محصول 

311 Sundyne Pump

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

34,98

نشانی | 535551166: صندوق پستی  |  

10کیلومتر - تبریز - آذربایجانشرقی : کارخانه   

روبروی کارخانه شیشه- جاده تبریز ، آذرشهر   

5361161173: کد پستی  |آذر 

: تلفن کارخانه 

04132443825
0413244109609144100510

info@parsn

oavar.ir

www.parsn

oavar.ir
1398/09/20

1164
BAHAR  SANAT  

PARMIS  CO
10260545972411389115867

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

باالبر هیدرولیکی تلسکوپی : نام محصول 

 مرجع سازنده p.2112 مدل kg 150ظرفیت 

شرکت بهار صنعت پارمیس کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده بهار صنعت پارمیس

 Lift, telescopic: نام التین 

hydraulic, capacity 150 kg ,

model p.2112, producer 

SHERKAT  BAHAR  SANAT  PARMIS ,

made in IRAN, distributor 

BAHAR  SANAT  PARMIS

ساخت خودرو یا ماشین آالت : شرح محصول 

تلسکوپی مجهز -باالبرهای هیدرولیکی (دستگاه)

به جکهای هیدرولیک و مدار هیدرولیکی به 

 متر تا 11صورت تلسکوپی و مفصلی از ارتفاع 

 متر مطابق با مشخصات فنی روی شاسی 26

 تن نصب می گردد 26 تن تا 3.5های 

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه آتش نشانی اطفاء حریق : نام محصول 

 مرجع سازنده شرکت بهار صنعت p.331مدل 

پارمیس کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

بهار صنعت پارمیس

, Fire fighting device: نام التین 

36,96,48
- شهرک صنعتی جی - اصفهان - ایران 

60پالک - روبروی فرعی پنجم - خیابان یکم 
031357202710313572027209133031309

parmissana

t@ymail.co

m

www.parmi

ssaanat.c

om

1398/09/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1165
rangdaneh 

sirjan
10860524910411148856194

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پودر پیش اختالط مشکی دوده : شرح محصول 

 پالسBlack 0209 - PE100کربن بلک 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مستربچ و کامپاند مقاوم دهنده و : شرح محصول 

U.Vدر برابر 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

BL864-PEمستربچ آبی لوله : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

YL253-PEمستربچ زرد لوله : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کامپاند پلی پروپیلن جهت : شرح محصول 

98
- خیابان پاکستان - خیابان دکتر بهشتی 

ط اول - 24پالک - خیابان هشتم 
021887506180218875060209121190169

info@rangd

aneh.com

www.rangd

aneh.ir
1398/08/22

1166
Payesh sanat 

rubber oxin
14004218490411454676984

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

RING,HEADER 4: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ORING: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

O RING: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ORING: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ORING: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

02,03,01,42,2

9,76,09,07,27

,26,06,33

 - 3شهرک صنعتی شماره - اهواز - خوزستان 

شرکت پایش صنعت رابر  - 2خیابان سازندگی 

اکسین

061329071700218977999709126402083

matin.mard

an@yahoo.c

om

-1398/10/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1167SUBTEK  KISH14003541448411488438741

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 سیستم IOماژول ورودی آنالوگ : نام محصول 

-V-PAS V3-AM-130کنترل صنعتی مدل 

 نام تجارتی ساب تک مرجع عرضه کننده 100

ساب تک کیش

, Analog input module: نام التین 

industrial controlling 

system IO, model V-PAS  V3-AM-

130-100 ,brand SUBTEK ,

distributor SUBTEK  KISH

 module and 16-bit: شرح محصول 

Analog Input module the 

ability to monitor various 

analog field values . The AI-

16

module detects  over-range 

input conditions , with 

diode-clamping on the 

inputs  providing module

protection. The AI modules 

provide 16 analog input 

channels . E ach module 

provides  1000 V dc of

isolation from other 

modules  and the backplane 

including power and signal 

72
- پاسداران - چهارراه فرمانیه - تهران 

6پالک  - 11کوهستان 
021261407640212614077209121577340

info@subte

k.ir

www.subte

k.ir
1398/10/08

1168
hamgam 

energy saba
14004908734411491966756

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار متوسط کشویی : نام محصول 

 درجه A 1250 شدت جریان kV 24ولتاژ 

 HMP-B12P4D-3W مدل IP41حفاظت 

مرجع عرضه کننده همگام انرژی صبا

 Electric panel, medium: نام التین 

voltage sliding, voltage 24 

kV, current 1250 A, protection 

degree IP41, model HMP-B12P4D-

3W, distributor HAMGAM 

ENERGY  SABA Co.

  بصورت MVساخت تابلوهای : شرح محصول 

 7.2KV ،12فیکس و کشویی با سطح ولتاژهای 

KV،24KV 36 وKV با کلید های ABB و 

UNICAFE ABBبدنه 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع تابلوهای فشار ضعیف : شرح محصول 

بر اساس  "بدنه تابلوها عیننا  - PLCکنترلی   

استاندارد و نرمافزار سیواکن زیمنس ساخته و 

طراحی میگردد بدیعی هست سایر بخش ها نیز 

بر  "از جمله باسبارها و تجهیزات اصلی نیز تماما

اساس این نرم افزار سایزینگ و ساخته میگردد و 

این شرکت قادر هست هرگونه سفارش از آن 

65

خیابان -فلکه دوم صادقیه:دفتر مرکزی

-6پالک -ساختمان آرش-مرودشت

شرقی11واحد

میدان -شهرک صنعتی نظرآباد-کرج:کارخانه

164قطعه-خیابان صنوبر-فرهنگ

02144388335021443883209125190751
mohamadi@h

e-saba.com

www.he-

saba.com
1398/10/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1169
varna sanat 

iranian
10102502890411141194385

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

IMPELLER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

34

جاده ساوه نرسیده به رباط: نشانی محل کار  |  

 کریم شهرک صنعتی نصیر آباد خ شمشاد خ

f7  پالک7سرو 

021-

56390076

021-

56390076
09121910373

MANAGER@VS

ICO.IR

WWW.VS ICO

.IR
1398/10/08

1170pargasiran10100858064411145678149

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پد، قطعه، .1اجزای داخلی مخازن: شرح محصول 

 SHL 100برج جاذب خشک کن 

BURNETT and LEWIS ،

KNITMESHپد، قطعه، رطوبت .2، انگلستان

، KNITMESH، KNITMESHزدا 

توری، فوالد ضد زنگ، جداکننده، .3انگلستان

NIHON MESH KOGYOپد، .4، ژاپن

رطوبت زدا، آکوموالتور برگشتی پد جداکننده، 

PETROMESHکانادا ،

شبکه، فوالد ضد زنگ، جداکننده مشبک درام .5

 NIHON MESHجدا کننده گاز اسیدی، 

KOGYOشبکه، فوالد ضد زنگ، .6، ژاپن

جداکننده مشبک درام جدا کننده گاز اسیدی، 

NIHON MESH KOGYOشبکه، .7، ژاپن

فوالد ضد زنگ، جداکننده مشبک درام جدا 

 NIHON MESHکننده گاز اسیدی، 

KOGYOشبکه، فوالد ضد زنگ، .8، ژاپن

جداکننده مشبک درام جدا کننده گاز اسیدی، 

NIHON MESH KOGYOشبکه، .9، ژاپن

فوالد ضد زنگ، جداکننده مشبک درام جدا 

 NIHON MESHکننده گاز اسیدی، 

KOGYOشبکه، فوالد ضد زنگ، .10، ژاپن

جداکننده مشبک درام جدا کننده گاز اسیدی، 

58,59,65,98
تهران خیابان سهروردی شمالی بعد از چهار راه 

27بهشتی کوچه امامی شماره 
0218874043209123996334

info@Parga

siran.com

www.parga

siran.com
1398/10/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1171

alborznovin 

shiraz 

mehregan

10530314811411346837484

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مخازن ذخیره: نام محصول 

storage tank: نام التین 

طراحی و ساخت مخازن ذخیره : شرح محصول 

با سقف ثابت و شناور 

: -شرح کارشناس 

----------

مبدل حرارتی: نام محصول 

HEAT EXCHANGER: نام التین 

طراحی و ساخت مبدل های : شرح محصول 

حرارتی 

: -شرح کارشناس 

----------

کولر هوایی: نام محصول 

AIR COOLER: نام التین 

طاحی و ساخت کولرهای هوایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

مخازن تحت فشار: نام محصول 

PRESSURE VESSEL: نام التین 

طراحی و ساخت مخازن تحت : شرح محصول 

فشار

: -شرح کارشناس 

----------

میدان - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - شیراز 

نبش خیابان - خیابان کوشش شمالی - سوم 

705

071377431330713774313209171181010
info@albor

znovin.com

www.albor

znovin.co

m

1398/10/08

1172
Fars  Credit 

Card Company
10530197039

4111-6945-

9176

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بست دوتایی چرخان نگهداری : نام محصول 

F.C.C.C مرجع سازنده in 7/8فیدر 

 Cable clamp, rotating: نام التین 

double, feeder 7.8 in ,

Manufacturing reference 

F .C .C .C

7/8بست دوتایی چرخان کابل : شرح محصول 

 اینچ بکار می 7/8جهت مهار و نگهداری کابل

رود و آن را بدون تغییر شکل یا آسیبی در محل 

قابلیت نصب روی انواع . خود ثابت نگه می دارد

دکل های مخابراتی و لوازم جانبی، موجود در 

تعداد راهه ها

: -شرح کارشناس 

----------

بست دوتایی نگهداری کابل : نام محصول 

RG223 مرجع سازنده F.C.C.C

, Cable clamp, double: نام التین 

cable RG223, Manufacturing 

reference F .C .C .C

 RG223بست ثابت دوتایی : شرح محصول 

قابلیت نصب روی انواع دکل و لوازم جانبی آن یا 

 را بدون rg223لدر را دارد و همزمان دو کابل 

فشار یا تغییر شکل و آسیب در محل نصب ثابت 

نگه می دارد

: -شرح کارشناس 

76

info@telec

omlender.c

om

1398/10/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1173

Tanootas  

Taban 

Engineering 

and 

Construction 

 Co

10101662640411334171437

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Mixers)بدنه میکسرها : شرح محصول 

Bodies)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مبدل های حرارتی پوسته و : شرح محصول 

لوله، تبادل کننده های حرارت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 & Filters)فیلتر و استرینر : شرح محصول 

Strainers)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

برج های فرآیندی و ظروف : شرح محصول 

, Pressure Vessels)تحت فشار 

Process  Towers  and Reactors)

: -شرح کارشناس 

----------

43,61

خ شهید بهشتی ، خ: نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی | 91، واحد 1سرافراز ، خ هفتم ، پ   

ورامین-  جاده تهران 20کیلومتر : کارخانه   ، 

 میدان پوئینک ، جنب باسکول رضوی ، کارگاه

ساخت شرکت تنوتاس تابان

info@tanoo

tas .com

WWW.TANOO

TAS .COM
1398/08/22

1174
Iran Oxygen 

and Solder Co
10380231056411191858497

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

روتایل پودر ماده کانی دانه بندی : نام محصول 

0-150 mm کیسه کیلوگرمی مرجع عرضه 

کننده جوش و اکسیژن ایران

 Rutile, powder mineral: نام التین 

material, granulation 0-150 

mm, bag, kilogram ,

distributor JOUSH VA OXYGEN 

IRAN

انواع الکترود جوشکاری و پودر : شرح محصول 

:ترمیت جوشکاری شامل

Thermit welding Powder

Hard Surfacing E lectrodes

E lectrodes  with High 

Recovery

E lectrodes  for Welding 

Stainless  Steels

E lectrodes  for welding Cast 

Iron

Basic E lectrodes

: -شرح کارشناس 

----------

کیسه % 99نیکل پودر خلوص : نام محصول 

کیلوگرمی مرجع عرضه کننده جوش و اکسیژن 

ایران

64

تهران  دفتر مرکزی خیابان فاطمی روبروی 

 طبقه اول 253هتل الله پالک 

 جاده مشهد قوچان 5کارخانه مشهد کیلومتر 

کارخانه جوش اکسیژن ایران

02188960664

 شماره تماس 

 کارخانه

05136516551

02188988615

 شماره فکس 

 کارخانه

05136516557

09125023136

r.sadeghin

asab@gmail

.com

JVOC-

CO.COM
1398/10/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1175
karo 

E lectric
14006965588411615188185

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

محفظه ی ضد انفجار این : شرح محصول 

شرکت قادر به تولید این باکس میباشد که در 

صنایع نفت گاز و پتروشیمی قابل استفاده میباشد 

 میباشد 306 و 304جنس این محصول از استیل 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو ضد انفجار تابلویی است با : شرح محصول 

محفظهی دارای درجه ی حفاظت بسیار باال به 

منظور جلوگیری از ورود رطوبت و ذرات معلق به 

داخل تابلو و جلوگیری از انتشار شعله ی حاصل 

از اتصاالت الکترونیکی  این شرکت قادر به 

ساخت تابلو ضد انفجار در سایزهای مختلف 

میباشد و هر گونه سفارش از طرف آن سازمان 

محترم را میتواند ارائه دهد 

: -شرح کارشناس 

----------

65

-خیابان مطهری-شهر تهران-استان تهران

-6واحد-طبقه سوم-414پالک-نبش الرستان

-کارو الکتریک نوین ایرانیان اطلس- شرکت

1596843151: کدپستی

88926998-

88927348
8892734809221548116

info@karo-

ex.com

www.karo-

ex.com
1398/10/08

1176
PARS  NIROO 

TABLO
10102782603411317513791

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 7.2تابلو فشار متوسط ثابت از : شرح محصول 

 کیلو ولت36کیلو ولت تا 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق فشار متوسط کمپکت : شرح محصول 

 کیلو ولت36 تا 7.2

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو برق فشار متوسط کشوئی : شرح محصول 

 کیلو ولت36 تا 7.2

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوی فشار ضعیف ثابت تا رنج : شرح محصول 

 آمپر6300

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

67

فلکه دوم -انتهای بزرگراه شهران-تهران

 4طبقه -مجتمع لیدا-خیابان یکم-شهران

14واحد-غربی

021-

44006273-5

021-

44006273-5
09122309830

sales1@par

sntco.com

www.parsn

tco.com
1398/10/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1177PARSAKHGAR10101406625411116399379

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سینی کابل برق جنس گالوانیزه : نام محصول 

 نام CT100 مدل cm 10 عرض M 3طول 

تجارتی پارس اخگر مرجع عرضه کننده پارس 

اخگر

, Tray, electric cable: نام التین 

material galvanized, length 

3 M, width 10 cm, model CT100 ,

brand PARS  AKHGAR ,

distributor PARS  AKHGAR

سازنده انواع سینی کابل : شرح محصول 

گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، استنلس استیل ، 

آلومینیومی

: -شرح کارشناس 

----------

نردبان کابل تجهیزات شبکه : نام محصول 

 مدل cm 20 عرض M 3جنس گالوانیزه طول 

CL200 نام تجارتی پارس اخگر مرجع عرضه 

کننده پارس اخگر

 Cable ladder, networks: نام التین 

equipment, material 

galvanized, length 3 M, width 

20 cm, model CL200, brand PARS 

AKHGAR , distributor PARS 

AKHGAR

سازنده انواع نردبان کابل : شرح محصول 

021883533040218801913409201103420کارگر شمالی نرسیده به جالل آل احمد70,61
PARSAKHGAR

@GMAIL .COM

www.Parsa

khgar.com 

 , 

www.Parsa

khgar.net

1398/08/22

1178

shargh 

cement 

company

10100233725411145155337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 2سیمان خاکستری پرتلند تیپ : نام محصول 

 سیمان شرقkg 50پاکت پروپیلنی 

 Cement, gray portland: نام التین 

type 2, propylene packet, 50 

kg ,#

این سیمان همان  سیمان پرتلند : شرح محصول 

به دلیل مقاومت متوسط در برابر . معمولی است 

حمله سولفاتها، در محیط هایی که خطر تهاجم 

سولفات ها متوسط می باشد، می توان از آن 

این سیمان باید دارای حداقل . استفاده نمود

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 315مقاومت فشاری 

. روزه باشد28 مگا پاسکال در سن 31.5 یا 

: -شرح کارشناس 

----------

 پاکت 1 -525سیمان پرتلند تیپ : نام محصول 

 مرجع سازنده سیمان شرقkg 50پروپیلنی 

 Cement, portland type: نام التین 

1-525 ,propylene packet, 50 kg ,

producer SHARGH CEMENT

این نوع سیمان که سیمان : شرح محصول 

پرتلند معمولی نیز گفته می شود  برای عموم 

مصارفی است که ویژگی های خاصی از بتن 

حداقل . خواسته نشده است ، مصرف می شود 

 ـ 525 روزه سیمان پرتلند معمولی 28مقاومت 

 52.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا   325،  1

09

-خیابان دانشگاه-مشهد-خراسان رضوی

-(زنجانی... آیت  )2/1اسرار-(اسرار)21دانشگاه

47پالک

051384150120513840799409155153235
info@shagh

cement.ir

www.sharg

hcement.i

r

1398/08/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1179

Nik sazan 

ahvaz 

khouzestan

10860800288411196614945

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

IMPELLER: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

IMPELLER: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

STAGE TIP SHOE: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

BOLT: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ROTOR: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

24,20,17,23,2

2

واحد  , 3فاز  , 4شهرک صنعتی شماره , اهواز 

28
061329075700613290757209163117572

NIKSAZAN_A

HVAZ@YAHOO

.COM

1398/08/08

1180

Ahvaz 

Polymer 

Industry

10860801616411195671766

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

%40مستربچ کربن : نام محصول: شرح محصول 

پایه پلی اتیلنی استفاده شده در این مستربچ 

کامال با پلی اتیلن سبک سازگار بوده و بدون 

هیچگونه افت در خواص باعث مشکی شدن 

از آنجائیکه اندازه ذرات دوده . قطعه می شود

نقش بسزائی در مقاوم نمودن کامپاندهای پلی 

 نور خورشید را دارند، UVاتیلنی در برابر اشعه 

در مستربچ از دوده با اندازه ذرات  بسیار ریز 

استفاده شده است تا مقاومت قطعه نهایی در 

عالوه بر این به . برابر نور خورشید افزایش یابد

میزان الزم پایدار کننده های حرارتی به آن 

اضافه شده است تا از تخریب حرارتی پلی اتیلن 

.حین تولید جلوگیری به عمل آورد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چسب گرافت [: نام محصول: شرح محصول 

شده با انیدریدمالیک بر پایه پلی اتیلن جهت 

چسبندگی بین الیه ایی گرید و نام محصول 

TIE LAYER  SPA1820

98

شهرک .جاده ماهشهر به آبادان.اهواز. خوزستان

و نبش 1شماره .خیابان ابتکار. 3صنعتی شماره 

6177861364: کدپستی.پویا

06134427820

-23
0613442782009166172937

modheji@ya

hoo.com
1398/08/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1181
Alborz 

chemie Asia
10103623435411359394454

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی : نام محصول 

 فاقد نام kg 200کربوکسیالت اتر بشکه 

تجارتی مرجع عرضه کننده البرز شیمی آسیا

 Concrete super: نام التین 

plasticizer ,

polycarboxylate ether 

based, drum, 200 kg, UNKNOWN 

BRAND, distributor ALBORZ 

CHEMIE  ASIA Co.

فوق روان کننده نسل : شرح محصول 

Carboxal HF5000 جدید بتن، بر پایه پلی 

کربوکسیالت اتر است که با جدیدترین 

فرموالسیون و پیشرفته ترین روش، تولید و 

این محصول برای افزایش . عرضه می گردد

کارایی و مقاومت بتن مورد استفاده قرار می 

این ماده به دلیل قابلیت زیاد در کاهش . گیرد

مقدار آب مصرفی و در نتیجه کاهش نسبت آب 

به سیمان، به طور قابل مالحظه ای باعث 

افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری بتن در 

برابر نفوذ یون کلر و سولفات می شود و در 

.نتیجه عمر و دوام بتن افزایش می یابد

: -شرح کارشناس 

----------

38

-بلوار دریا -سعادت آباد- تهران: دفتر مرکزی

کوچه شهید -خیابان شهید مطهری شمالی 

طبقه همکف و  - 23پالک - عبداله عیسی پور

تلفن دفتر -1998876611: کد پستی-اول

88680001: مرکزی

شهرک صنعتی - چرمشهر ورامین: کارخانه

- خیابان یاس- خیابان یاسمن-ساالریه 

-کارخانه البرز شیمی آسیا–روبروی یاس یک 

: تلفن کارخانه-1997833853: کد پستی

36770540-36770541

886800018869857509123631214

officealbo

rzshimi@gm

ail.com

www.polyc

arboxyla

te.com

1398/08/22

1182
Tajhiz arad 

novin pars
14006575378411574853943

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گریس خور متریک مدل : نام محصول 

TN5804 1/5 سایزx14 mm نام تجارتی 

TANO PARS مرجع عرضه کننده تجهیز 

آراد نوین پارس

, Grease fitting, metric: نام التین 

model TN5804, size 1.5x14 mm ,

brand TANO PARS , distributor 

TAJHIZ ARAD NOVIN PARS

گریس خور مورد استفاده در : شرح محصول 

روانکاری انواع شیر های صنایع نفت و گاز

: .شرح کارشناس 

----------

75
یزد خیابان مطهری مرکز فناوری اقبال 

I243واحد. ساختمان مراکز رشد
035384138420353841384009132581190

tanopars@g

mail.com

www.tanop

ars .com
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1183

Abrizan 

Investigatin

g And 

Industrial 

Company

10530392757411355178413

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

افزودنی منعقد کننده رسوبات و : نام محصول 

امالح معلق و ذرات باردار برای تصفیه آب مایع 

 مرجع عرضه کننده پژوهشی Lit 20بشکه 

صنعتی آبریزان مهر افزا

 Additive, suspended: نام التین 

sediments  and suspended 

salts  and charged particles 

coagland for water refinery ,

liquid, drum, 20 Lit ,

distributor ABRIZAN MEHR 

AFZA INDUSTRIAL  AND 

RESEARCH CO.

منعقدکننده های : شرح محصول 

ویژه حذف کدورت آب  (پلیمری/آنیونی/کاتیونی)

و انعقاد و لخته کردن ذرات معلق در آب ویژه 

انواع آب ها

: -شرح کارشناس 

----------

ضد خوردگی میتره صنعتی کاربرد : نام محصول 

 23سیستم های برودتی بشکه پالستیکی مقدار 

kg نام تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه 

کننده پژوهشی صنعتی آبریزان مهر افزا

, Anti corrosion: نام التین 

industrial Mitreh, usage 

cooling systems , plastic 

89

فارس، شیراز، بلوار دکتر حسابی، : دفتر مرکزی

شهرک آرین، پارک علم و فناوری استان فارس

- شهرک صنعتی ملوسجان- شیراز: کارخانه

 10 و 9قطعه - Dبلوک

شهرک صنعتی بزرگ : دفتر فنی و آزمایشگاه

مرکز فناوری صنایع - میدان دوم- شیراز

210واحد- شیمیایی

دانشکده - شیراز: آزمایشگاه و مرکز تحقیقات

علوم ¬مرکز رشد فرآورده های- داروسازی

دارویی دانشگاه علوم پزشکی

خیابان بهار - خیابان طالقانی: دفتر تهران

فروشگاه پایدار بخار- پاساژ بهار امین- شمالی

، 5آبادگران، برج اداری آفتاب، طبقه: دفتر مشهد

D31واحد 

 دفتر نمایندگی فعال در سراسر 25: نمایندگی ها

ایران

0713636403709127380013

abrizan.mi

treh@gmail

.com

www.mitre

h.com          

 

www.mitre

h.ir

1398/07/02

1184

Diba Com 

Pardazesh 

Sadra

14006614551411536361759

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

-DRکارتریج لیزری سدرا : شرح محصول 

 پرینتر لیزری سیاه و سفید برند برادر 1000

(BROTHER) قابلیت - مقدار -ساخت ایران

کاست %*5 برگ با پوشش 10000چاپ 

کارتریج های سدرا  تولید نو و دست اول می 

دارای پروانه -گارانتی مادام العمرتعویض-باشد

حک لیزر لوگو -بهره برداری و مجوز نظام صنفی

و نام سازمان خریدار روی بدنه کارتریج 

 BROTHER:سازگار با دستگاه های*بدلخواه

HL1110-1112-1510

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

-DRکارتریج لیزری سدرا : شرح محصول 

 پرینتر لیزری سیاه و سفید برند برادر 2305

(BROTHER) قابلیت چاپ -ساخت ایران

کاست کارتریج %*5 برگ با پوشش 12000

-های سدرا  تولید نو و دست اول می باشد

دارای پروانه بهره -گارانتی مادام العمرتعویض

حک لیزر لوگو و -برداری و مجوز نظام صنفی

نام سازمان خریدار روی بدنه کارتریج 

سازگار با دستگاه *بدلخواه

72

تهران خیابان کریمخان زند خیابان خردمند 

 طبقه سوم واحد 3جنوبی کوچه ملکیان پالک 

5و6

 داخلی 41503

208
8832782709128490472

mohsen.nas

r@gmail.co

m

www.dibac

om.com
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1185
Arvand Arya 

Pishro Sanat
14006728309411541567998

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کفپوش کاذب قابل دسترس : نام محصول 

 ابعاد mm 32فوالدی با پوشش آنتی استاتیک 

600x600 mm نام تجارتی آروست مرجع 

عرضه کننده ژرهایر آشوقیان

 Floor cover, accessible: نام التین 

prefabricated, steel with 

antistatic finishing, 32 mm ,

dimensions  600x600 mm, brand 

ARVEST , distributor 

J ERHAYER  ASHUGHIYAN

:کاربرد: شرح محصول 

سالنهای برق و کنترل و فنی مراکز نفت و -1

گاز و پتروشیمی

مراکز داده و اتاق های سرور و کامپیوتر-2

سالن سوئیچینگ مخابراتی -3

برج مراقبت بنادر و فرودگاه ها-4

: -شرح کارشناس 

----------

کفپوش کاذب گوشه قفل دار : نام محصول 

 600x600 ابعاد mm 30فوالدی بدون پوشش 

mmنام تجارتی آروست ژرهایر آشوقیان 

, Floor cover: نام التین 

prefabricated corner with 

lock, steel without 

80
جاده احمدآباد مستوفی از -اسالمشهر-تهران

301پالک-1کیلومتر-آزادگان
021567153310215671533209125504396

arvest.ash

ooghian@gm

ail.com

www.arves

tco.com
1398/08/22

1186

Petromarine 

Industry 

Development 

Co

10101423237411317455983

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دکل حفاری خشکی نفت مدل : نام محصول 

2000HP-3000HP مرجع عرضه کننده 

توسعه پترو صنعت دریا

, Drilling tower, oil land: نام التین 

model 2000HP-3000HP ,

distributor PETRO MARINE 

INDUSTRY  DEVELOPMENT  Co.LTD

دکل حفاری خشکی نفت مدل : شرح محصول 

2000HP-3000HP مرجع عرضه کننده 

توسعه پترو صنعت دریا

: -شرح کارشناس 

----------

01
تهران شهرک صنعتی عباس: نشانی کارخانه  |  

1659 خیابان شاهین پالک26اباد خیابان 
02136425669

02188544518

-

02136425669

09123710392
Pmid@iran.

ir
1398/08/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1187

POOYESH 

GARAN SANAAT  

COMPANY

10860806454411369999588

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

الینر سیلندرهای کمپرسورهای : شرح محصول 

TOMASSONگاز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

VALVE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

HP VALAE VOVER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

INLET SET SCREW: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

disch set screw: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

22,23,06,3,24

,10,6,9

 جاده ماهشهر شهرک صنعتی 2اهواز کیلومتر 

13 واحد 5 فاز 4شماره 

06132907550

-1
06132907552

09166126028

-

09160304578

reza.havak

hor2013@gma

il.com

1398/07/02

1188Kimia J avid10260366678411173953396

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گرانول پلی اتیلن چسب سنگین : نام محصول 

% 100 خلوص kimcross 1575گرید 

 مرجع عرضه کننده کیمیا kg 500جامبوبگ 

جاوید سپاهان مرجع سازنده کیمیا جاوید سپاهان

, Polyethylene granule: نام التین 

high density adhesive, grade 

kimcross  1575, purity 100% ,

jumbo bag, 500 kg, distributor 

KIMIA J AVID SEPAHAN ,

producer KIMIA J AVID 

SEPAHAN

چسب ویژه مورد استفاده در : شرح محصول 

پوشش لوه  )سیستم پوشش سه الیه پلی اتیلن

 (های فوالدی 

با توجه به مصرف بسیار زیاد این محصول در 

پوشش لوله های فوالدی انتقال گاز، پیشنهاد 

می شود این محصول در شرکت گاز بررسی شود

: -شرح کارشناس 

----------

گرانول پلی اتیلن سنگین گرید : نام محصول 

kimalloy 3406 جامبوبگ % 100 خلوص

1000 kg مرجع عرضه کننده کیمیا جاوید 

سپاهان مرجع سازنده کیمیا جاوید سپاهان

, Polyethylene granule: نام التین 

89
- ساختمان الماس- خیابان شریعتی- اصفهان

27پالک - طبقه ششم
031456424480314564244809131299185

m.safari@s

gpco.com

www.sgpco

.com
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1189nourpakat10340058537411156918958

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فیلم پلی اتیلن عریض ضخامت : نام محصول 

300 µm 40 عرض cm نوع بسته بندی طاقه 

مقدار متری مرجع تولید کننده تولیدی نور پاکت 

مرجع عرضه کننده تولیدی نور پاکت

, Polyethylene film: نام التین 

wide, thickness 300 µm, width 

40 cm, packing type roll ,

quantity metric, producer 

Productive noor pakat ,

distributor Productive 

noor pakat

نوار خطر گاز: شرح محصول 

نوار زرد اخطار جهت استفاده در : شرح کارشناس 

شبکه و خطوط لوله 

----------

038333379220383333792209133822153شهرک صنعتی شهرکرد گلستان دوم89

nourpocket

1995@gmail.

com

1398/07/02

1190
Anoosha 

persia
10103284290411319667393

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 12 طول PE100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

m 160 قطر mm 16 فشار bar کاربرد آب 

رسانی و گاز رسانی نام تجارتی انوشا پرشیا 

مرجع عرضه کننده تولیدی و بازرگانی انوشا پرشیا

, Pipe, polyethylene: نام التین 

PE 100, length 12 m, diameter 

160 mm, pressure 16 bar, usage 

gas  supply and water supply ,

brand ANOOSHA PERS IA ,

distributor ANOOSHA PERS IA 

MANUFACTURING  & TRADING

 طول PE100لوله پلی اتیلنی : شرح محصول 

12 m 160 قطر mm 16 فشار bar کاربرد 

آب رسانی و گاز رسانی نام تجارتی انوشا پرشیا 

مرجع عرضه کننده تولیدی و بازرگانی انوشا پرشیا

: -شرح کارشناس 

----------

 12 طول PE100لوله پلی اتیلنی : نام محصول 

m 200 قطر mm 16 فشار bar کاربرد آب 

رسانی و گاز رسانی نام تجارتی انوشا پرشیا 

مرجع عرضه کننده تولیدی و بازرگانی انوشا پرشیا

, Pipe, polyethylene: نام التین 

PE 100, length 12 m, diameter 

200 mm, pressure 16 bar, usage 

gas  supply and water supply ,

74
خ کالنتری - خیابان سپهبد قرنی - تهران 

010واحد  - 78پالک - غربی 
021889333040218893330409121753446

info@anoos

ha-

persia.com

www.anoos

hapersia.

com

1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1191kianpanel10102811358411333777531

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 m 1ساندویچ پانل دیواری عرض : نام محصول 

مرجع سازنده قطعات پیش ساخته فلزی کیان

, Sandwich panel, wall: نام التین 

Width 1 m, Manufacturing 

reference KIAN SANDWICH 

PANELS

ساندویچ پانل و ملحقات: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 m 1ساندویچ پانل سقفی عرض : نام محصول 

مرجع سازنده قطعات پیش ساخته فلزی کیان

, Sandwich panel, roof: نام التین 

Width 1 m, Manufacturing 

reference KIAN SANDWICH 

PANELS

ساندویچ پانل سقفی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

80
بزرگراه صدر ابتدای کامرانیه خیابان شهید 

2عباسی نبش بن بست پیشرو پالک 
021235225220212223368109121718618

peymanehsa

si@yahoo.c

om

www.kianp

anel.ir
1398/07/02

1192A P  S  F ILTER14007292459411571414641

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

, M5)فیلترهای تهویه صنعتی : شرح محصول 

M6, F7, F8, F9, H10, H11, H12)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلترهای کربن اکتیو: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلترهای روغن هیدرولیک، : شرح محصول 

سوخت و آب

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Airفیلترهای )میکروفیلترها : شرح محصول 

Dryer) کوالسرها

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

42,63

- بخش حبیب آباد- شهرستان برخوار- اصفهان

نبش - خیابان نظامی- منطقه صنعتی دولت آباد

1کوچه فرعی 

031950111200319501112109133270441
info@ariop

alayeh.ir

www.ariop

alayeh.ir
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1193

kimia 

faravar 

sanat

10101778972411119598181

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گسکت اسپیرال وند: شرح محصول 

 و 304استیل های  : (Winding)متریال نوار 

 ، تیتانیوم ، مونل ، اینکونل ، 347 و 321 و 316

Hastelloy و ...

 ، سرامیک ، PTFEگرافیت ، : متریال فیلر 

...میکا و 

 اینچ12 تا 2سایز های 

: -شرح کارشناس 

----------

85

تهران ، میدان ونک ، شیخ بهایی جنوبی ، 

 4 ، پالک 4خیابان گرمسار غربی ، کوچه بهار 

4، واحد 

886202028862968009120245405

r.rahimi@k

imiafarava

r.ir

www.kimia

faravr.ir
1398/07/02

1194
khorshidpala

yayazd
10840449552411454793983

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

G2.5فیلتر المنت کارتریجی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

یزد بلوار امام جعفرصادق علیه السالم کوچه 

4هفتم مجتمع زنبق واحد
0353628937309133528993

info@sunfi

lter.ir

www.sunfi

lter.ir
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1195
energy 

gostar maad
10103015605411334341483

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن تحت فشار، : شرح محصول 

Pressure Vessels

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Dry Gasفیلتر گاز خشک، : شرح محصول 

Filter پوند600 اینچ کالس 12، سایز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

گرمکن غیر مستقیم گاز، : شرح محصول 

Indirect Water Bath Heater ،

SCMH 375,000ظرفیت 

: -شرح کارشناس 

----------

40

خیابان میرزایی - خیابان دکتر فاطمی - تهران 

کوچه شهید اسماعیل زاده  - (چهارم)بی غش 

4پالک - علیشاه 

091267177200218898885309121876115
m.salehi@e

gm-co.com

www.egm-

co.com
1398/07/02

1196
Arya Petro 

Tamin Borna
14006812060411548775543

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ایستگاهتقلیل فشار واندازه گیری : شرح محصول 

, Metering, TBS, CGS)گاز 

CGS /TBS)

: -شرح کارشناس 

----------

40

 جاده قدیم تاکستان، قزوین 3کیلومتر - قزوین 

شرکت آریا پترو - خیابان صنعت هشتم - 

تامین برنا

02835235513

-14
0283523551509127850993

info@aptbo

rna.com

www.aptbo

rna.com
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1197
Rana Kimiya 

Fam co
10320284005411368187444

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

جهت محافظت سازه ها در : شرح محصول 

 درجه سانتی گراد600معرض حرارت تا 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

جهت رنگ آمیری سطوح داخلی : شرح محصول 

و خارجی ساختمان 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ نسوز سیلیکونی نقره ای کد : نام محصول 

 نام تجارتی kg 17 حلب 86419رنگ 

RANA 320 T مرجع عرضه کننده رانا کیمیا 

فام

 Fireproof silicone: نام التین 

paint, silver, color code 

86419 ,tin, 17 kg, brand RANA 320 

T , distributor RANA KIMIYA 

FAM

رنگ نسوز سیلیکونی نقره ای : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اتیل سیلیکات ساختمانی کد : نام محصول 

86

- شهرک صنعتی سپهر- نظرآباد- استان البرز

چهارمین قطعه سمت چپ- خیابان مرداد غربی

 

- نبش خیابان یازدهم - بخارست: دفتر مرکزی

38واحد - 10طبقه  - 38ساختمان 

021-

87700627

021-

88728611
09123863567

m.r.mollaba

gher@gmail

.com

www.ranac

hem.com
1398/07/15

1198
Tolidi Pars  

shamin
10101199843411153651434

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 Bرنگ اپوکسی پلی آمین جزء : نام محصول 

 مرجع kg 3 گالن فلزی 41321میانه سفید 

عرضه کننده تولیدی پارس شمین

, Polyamin epoxy paint: نام التین 

inner layer B  part, white ,

41321 ,metal gallon sized 

container, 3 kg, distributor 

PARS  SHAMIN

رنگ اپوکسی پلی آمین : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 Bرنگ اپوکسی پلی آمید جزء : نام محصول 

 مرجع kg 5 گالن فلزی 40121میانه سفید 

عرضه کننده تولیدی پارس شمین

, Polyamide epoxy paint: نام التین 

inner layer B  part, white ,

40121 ,metal gallon sized 

container, 5 kg, distributor 

PARS  SHAMIN

رنگ اپوکسی پلی آمید: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 Aرنگ اپوکسی پلی آمین جزء : نام محصول 

 مرجع kg 18 حلب فلزی 41321میانه سفید 

عرضه کننده تولیدی پارس شمین

86
کوچه  (نشوه  )خیابان سازمان آب - حکیمیه 

4 متری نوروزی پالک 15

77313116-

18

77313116-

18
09124304210

Arezoo_ ira

ji@yahoo.c

om

1398/07/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1199
Tavanazob 

Sanati KAVIR
14005577072411497497466

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آند آنتی فولینگ پوشش دهی : نام محصول 

فلزات جنس مس فاقد بسته بندی کیلوگرمی 

مرجع سازنده توانا ذوب صنعتی کویر مرجع 

عرضه کننده توانا ذوب صنعتی کویر

, Anode, metal coating: نام التین 

material copper, unpacked ,

kilogram, producer TAVANA 

ZOB  SANATI KAVIR ,

distributor TAVANA ZOB 

SANATI KAVIR

آند آنتی فولینگ مسی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

آند آنتی فولینگ پوشش دهی : نام محصول 

فلزات جنس آلومینیوم فاقد بسته بندی 

کیلوگرمی مرجع سازنده توانا ذوب صنعتی کویر 

مرجع عرضه کننده توانا ذوب صنعتی کویر

, Anode, metal coating: نام التین 

material aluminium ,

unpacked, kilogram, producer 

TAVANA ZOB  SANATI KAVIR ,

distributor TAVANA ZOB 

SANATI KAVIR

آند آنتی فولینگ آلومینیومی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

53,40,61,65,5

2

تهران ـ خیابان آزادی ـ خیابان شادمهر ـ نبش 

2 ـ واحد 73بن بست گلبام ـ شماره 
021661591530214385122309120853468

info@anode

.ir

www.anode

.ir
1398/07/15

1200
SEPEHR  

DANESH POOYA
10101780401411139913736

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (رکتیفایر)ترانسفورمر یکسوساز : شرح محصول 

 پله و الکترونیکی 63حفاظت کاتدی، نوع پلکانی 

(SCR) و رگاولتی و توامان

 ولت400فاز 3 ولت و 220تکفاز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (رکتیفایر)ترانسفورمر یکسوساز : شرح محصول 

 پله و الکترونیکی 63حفاظت کاتدی، نوع پلکانی 

(SCR) و رگاولتی و توامان

 ولت400فاز 3 ولت و 220تکفاز 

: -شرح کارشناس 

----------

محافظ کاتدی آند فروسیلیس ضد : نام محصول 

-SDP-FESICRخوردگی فلزات مدل 

ANODEمرجع عرضه کننده سپهر دانش پویا 

, Cathodic protector: نام التین 

ferro silicon anode, metals 

anti corrosion, model SDP-

FES ICR-ANODE , distributor 

SEPEHR  DANESH POOYA Co.

آند سیلیکون جهت حفاظت : شرح محصول 

1661665836: کد پستی  |

|   

02122884125

 : فکس | 

02122865477

0212286547709121017020

Ali_heydar

i@yahoo.co

m

www.sdp.i

r
1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1201
Petro Rahan 

Pump
10260588249

4113-8318-

1555

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

. پمپ پیستونی. پمپ پالنجری: شرح محصول 

. پمپ تزریق. پمپ دیافراگمی. پمپ دوزینگ

.پمپ فراورش نفت خام

motپمپ سرویس

mosپمپ سرویس 

TEG/MEGپمپ سرویس 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپهای سانتریفوژ و جابجایی : شرح محصول 

. پمپ اسکرو. پمپ پالنجری. پمپ آمین. مثبت

. پمپ دیافراگمی. پمپ دوزینگ. پمپ دنده ای

پمپ آتش نشانی مطابق با استاندارد . bb3پمپ 

NFPA20 . پمپ فرآیندیAPI610 . پمپ

.های سوپر آلیاژ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

. پمپ پیستونی. پمپ پالنجری: شرح محصول 

. پمپ تزریق. پمپ دیافراگمی. پمپ دوزینگ

.پمپ فراورش نفت خام

31,30,29,27

- بخش مرکزی- شهرستان رباط کریم- تهران

- خیابان آرین آلومنیم- شهرک صنعتی سبالن

طبقه همکف- 277قطعه  - 7پالک 

021565846570215658602309131176778

info@petro

rahanpump.

ir

www.petro

rahanpum

p.ir

1398/07/02
شرکت دانش 

بنیان

1202Ramyarshimi10101652270411333149354

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مواد شیمیایی تعلیغ شکن : شرح محصول 

ترکیب بهینه ای از کوپلیمرها و حالل های 

آروماتیکی جهت جداسازی اب و نمک از نفت 

.خام می باشند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ضد باکتری ترکیبی است گه : شرح محصول 

میزان باکتری های موجود در نفت را کنترل 

.میکند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع شوینده ها و ضد عفونی : شرح محصول 

کننده های مورد مصرف در صنایع شیمیایی 

گوناگون از جمله شوینده های صنایع لبنی و 

غذایی، مرغداری ها و دامداری ها، صنایع فلزی، 

.صنایع نفت و صنعت کشتیرانی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

89

اشتهارد: نشانی انبار  | 0: صندوق پستی  | - 

انتهای بلوار- فاز یک- شهرک صنعتی اشتهارد  

انتهای- بلوار مالصدرای غربی- ابوریحان  

بهارستان سوم- سمت چپ-بهستان چهارم - | 

خ قائم- میدان هفت تیر: نشانی دفتر فروش   

1واحد  - 8پ - ک الوند- مقام فراهانی  | 

خیابان- میدان هفت تیر: نشانی دفتر مرکزی   

7واحد  - 5کوچه الوند پ - قائم مقام فراهانی  

خ- میدان هفت تیر: نشانی محل کار  | 8و   

7واحد - 5پ - ک الوند- قائم مقام فراهانی  | 

خ- خ فیضیه- خ باهنر- نیاوران: نشانی منزل   

6واحد-  5پ - بن بست مریم- داوود جبلی  | 

شهرک صنعتی- اشتهارد: نشانی کارخانه   

انتهای بلوار ابوریحان- فاز یک - اشتهارد - 

انتهای بهستان چهارم- بلوار مالصدرای غربی  

کد پستی |بهارستان سوم  - سمت چپ -  : 

1588615431

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88840884 | 

 : تلفن کارخانه

02637773470

 : فکس | 

02188841420

0218884142009123763823
info@ramya

rshimi.org

www.ramya

rshimi.or

g

1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1203
Petrosanat 

Najafabad
10861781018411387781984

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 16لوله تک الیه پلی اتیلنی فشار : نام محصول 

bar 25 قطر mm 100 بسته رولی مقدار m 

مرجع عرضه کننده پترو صنعت نجف آباد

, Pipe, single layered: نام التین 

polyethylene, pressure 16 

bar, diameter 25 mm, roll 

pack, quantity 100 m ,

distributor Petro Sanat 

Najaf Abad

 25لوله پلی اتیلن گازی از سایز : شرح محصول 

 میلیمتر225الی 

لوله پلی اتیلن گازی از سایز : شرح کارشناس 

. میلی متر مورد تایید است225 تا 25

----------

74

شهرک صنعتی نجف - نجف آباد - اصفهان 

 میدان صنعت بلوار دکتر حسابی فرعی 2آباد 

8585167637:  کد پستی 5 پالک 27

031426963660314269636809131193402

loolehplas

t@gmail.co

m

www.psnbr

and.ir
1398/07/02

1204
DIYAKO 

MECHIN ARYA
10420354767411469341767

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

توری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

2093700666720613442707509163077088 خیابان ابتکار 3اهواز شهرک صنعتی شماره 01

sheibanico

mpany@ymai

l.com

1398/07/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1205
Meshiran 

Shabakeh
10101551839411147488767

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار عایق بندی لوله ژئو گرید : نام محصول 

پلیمری کاربرد انتقال نفت و گاز و آب ضخامت 

3/2 mm 1 عرض m طول متری نام تجارتی 

راکشیلد مرجع عرضه کننده مشیران شبکه

, Pipe insulating tape: نام التین 

geo grade, polymer, usage oil 

and gas  and water 

transmission, thickness  3.2 

mm, width 1 m, length metric ,

brand ROCKSHIE LD ,

distributor MESHIRAN 

SHABAKEH

شبکه پلیمری مهندسی جهت : شرح محصول 

محافظت پوشش خارجی لوله های نفت ، گاز و 

آب

: -شرح کارشناس 

----------

نوار عایق بندی لوله ژئو گرید : نام محصول 

پلیمری کاربرد انتقال نفت و گاز و آب ضخامت 

3/2 mm 2 عرض m طول متری نام تجارتی 

راکشیلد مرجع عرضه کننده مشیران شبکه

, Pipe insulating tape: نام التین 

geo grade, polymer, usage oil 

and gas  and water 

transmission, thickness  3.2 

78

- خیابان میرعماد - خیابان مطهری - تهران 

واحد - طبقه چهارم  - 40پالک  - 13کوچه 

19

885308248875008009121574510

meshiran.c

o@gmail.co

m

1398/07/02

1206
FONOON 

BARTAR  TAV
10102203625

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
ANALYZER  INTEGRATION

F  & G  SYSTEM INTEGRATION

- خیابان عشقیار  - (آپادانا)خ خرمشهر -تهران

-24پالک - کوچه پنجم 

021-

88741784

021-

88745889

http://www

.tavtopte

ch.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1207
TEHRAN 

PADENA
10840067457

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
E LECTRICAL  COMPONENTS : MCCB

ELECTRICAL  COMPONENTS : ACB
52خیابان سعادت آباد، بلوار دریا، پالک -تهران

021-

88366021-2

021-

88366023
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1208
BASPAR  SANAT  

PAZHOOH ( BSP )
10460035623

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

NON-METALIC  EQUIPMENT /BULK  

MATERIAL : PIPE

NON-METALIC  EQUIPMENT /BULK  

MATERIAL : F ITTING

خیابان مالصدرا خیابان شیراز جنوبی - تهران

10 طبقه پنجم واحد 34کوچه فلالحی پالک 

منطقه صنعتی نورین شهرک - ابهر- زنجان

BSPصنعتی شهرداری خیابان پنجم شرکت 

021-

88605017-

18

021-

88605018

http://www

.bspholdi

ng.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1209PANJTASH10101032410

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

LOCAL  DISTRIBUTION PANEL  

(INDUSTRIAL )

METAL  CABLE  TRAY /CABLE  

LADDER  & ACCESSORIE S

CABLE  TRAY  / LADDER

-(احسان)خیابان شهید حجت گرمابدری -تهران

-( غربی13)خیابان شهید حسن بذر افشان 

طبقه همکف-4پالک 

021-

77349272

021-

77340641

021-

77327473

021-

77349767

https ://ww

w.panjtas

h.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1210

RAHEHALHAYE  

FARAYANDI 

KAMKAR

14006984208

سازنده 

Manufactu

rer

HIPPSایرانداخلی  INTEGRATION

خیابان شهید عبدالمجید -شهید بهشتی-تهران

-(یکم )کوچه شهید غالمرضا مبینی -صابونچی

6واحد -طبقه دوم-50پالک 

021-

88757075

021-

88752321

http://www

.kamkar-

co.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1211
POOYESH 

NIROO
10101788335

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM 

COMPONENT : TRANSFORMER -

RECTIF IER

خیابان قائم مقام -شهید مطهری-تهران

ساختمان -7پالک -خیابان بیستم-فراهانی

14واحد -طبقه چهارم-آرین

021-

88839871

021-

88839719

021-

888839414

021-

88141728

http://poo

yeshniro

o.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1212
KAR  PIRA 

KAVIR
10102284899

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EARTHING  & LIGHTNING  

MATERIAL

خیابان -خیابان هشت بهشت-فاطمی-تهران

-طبقه دوم-19پالک -شهید سرتیپ فکوری

واحد شمالی

021-

88014072

021-

88014073

http://kap

ikaco.com

/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1213
FARAMIN 

TABLO
10102040706

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

LOCAL  DISTRIBUTION PANEL  

(INDUSTRIAL )

CABLE  TRAY  / LADDER

 - (عباس آباد)خیابان بهشتی -7منطقه -تهران

پالک - کوچه دهم  - (مهناز)خیابان صابونچی 

2واحد  - 15

021-

88758403

021-

88745557
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1214AJ INEH10100918968

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

METAL  CABLE  TRAY /CABLE  

LADDER  & ACCESSORIE S

CABLE  TRAY  / LADDER

-کوچه شهید حسن تاج آبادی-نو بهار-تهران

طبقه همکف-767پالک -خیابان شهید رجائی

٠2١-

۵۵٣٠١٣۵٧

021-

۵۵٣٠٣٨2۵

--1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1215
S IM VA KABLE  

ABHAR
10460039587

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

LOW VOLTAGE  / CONTROL  CABLE

MEDIUM VOLTAGE  CABLE

HIGH VOLTAGE  CABLE

INSTRUMENT  CABLE

COPPER  CABLE

خیابان - خیابان سهروردی شمالی - تهران 

64پالک - خرمشهر 

021-

81930000

024-

25284501

021-

88762471

024-

25284522

http://www

.abharcab

le.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1216CONTRONIC10100863161

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

(POWER  DISTRIBUTED CONTROL  

SYSTEM (PDCS ) / POWER  

MANAGEMENT  SYSTEM (PMS

PLC

PLC  INTEGRATION

CONTROL  PANEL

SCADA / DATA LOGGER  

INTEGRATION

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

-بلوار دانشجو-خیابان عدالت-ولنجک-تهران

طبقه همکف-12-پالک 

22431414

22431322

22431331

22431332

22431313
controni

c.net
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1217

AZAR  DAGHIGH 

IRANIAN 

(ADICO)

10103045837

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DCS  / FCS  INTEGRATION

BMS  / ESD SYSTEM INTEGRATION

PLC  INTEGRATION

F  & G  SYSTEM INTEGRATION

خیابان -خیابان آرارات جنوبی-ونک-تهران

36واحد -طبقه هشتم-57پالک -ونک

021-

88622214-

18

021-

88622219

http://adi

co.co/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1218KABLE  SHAHIN10101405950

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

LOW VOLTAGE  / CONTROL  CABLE

MEDIUM VOLTAGE  CABLE

INSTRUMENT  CABLE

خیابان برزیل -خیابان شیخ بهایی-ونک-تهران

1واحد -طبقه همکف-134پالک -غربی

021-

88065840

021-

88065841-

44

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1219PETRO AVAN10103372744

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

-خیابان نگار-خیابان ولیعصر-ونک-تهران

واحد شرقی-طبقه دوم-36پالک 

021-

88303950

021-

88302394

www.petro

avan.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1220
FARAYAND 

LAKSAR
10102254160

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PRESSURE  & TEMPERATURE  

GAUGE

T /C  , RTD & WELLS

-خیابان شهید استاد نجات الهی-ویال-تهران

طبقه دوم-28پالک -کوچه خسرو

021-

88909122

021-

88907844

021-

88906038

021-

88890152

021-

88903619

https ://la

ksar.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1221S IMA MEHR10101754950

سازنده 

Manufactu

rer

ANALYZERایرانداخلی  INTEGRATION

 )خیابان شهید عماد مغنیه - آرژانتین - تهران 

 ساختمان 9پالک - خیابان زاگرس  - (بهاران 

201واحد- طبقه دوم - شرق 

021-

88879430-

32

021-

88879430-

32

http://sim

amehrpa.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1222

LOOLE  VA 

PROFILE  

SAVEH

10861635713

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
INSTRUMENT  PIPE  & F ITTING  - 

PIPE
146پالک - بلوار کشاورز - تهران 

086-

42432000

021-

88959090

https ://ww

w.savehro

lling.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1223

KHORASAN 

E LECTRIC  

INDUSTIRES

10860259656

سازنده 

Manufactu

rer

LOW VOLTAGEایرانداخلی  / CONTROL  CABLE

پائین تر از بهار - خیابان دکتر شریعتی - تهران 

ساختمان صنعتی  - ٣٧١پالک - شیراز 

الکتریک خراسان

021-73232021-73234

http://www

.khorasan

electric .

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1224
ESHTE 'AL  

ARAK
10780034390

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

MAGNETIC  LEVE L  GAUGE

LEVE L  SWITCH ( FLOAT  & 

DISPLACER  TYPE  )

-خیابان بهار جنوبی - خیابان طالقانی - تهران 

 - 3ساختمان شماره -  بن بست آصف وزیری 

8واحد - طبقه چهارم 

021-

77538300

021-

77649159

021-

77649158

021-

77603272

http://esh

tealarak.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1225AZAR  SANGAN10101574942

سازنده 

Manufactu

rer

VLAVEایرانداخلی  TEST  BENCH
کوچه بسطامی - خیابان دکتر شریعتی - تهران 

6واحد  ( جدید1) قدیم3پالک - 

021-

88518444

021-

88511617

http://www

.azarsang

an.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1226IRAN MADAR10530149549

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

TE LEMETERING  REMOTE  

TERMINAL  UNIT  ( RTU )

INDICATOR

خیابان ولیعصر نبش خیابان مطهری - تهران 

 طبقه سوم1991ساختمان 

021-

88945572

021-

88932554

021-

88804559

071-

36702443-4

071-

36206201-2

021-

88945572

021-

88932554

021-

88804559

071-

36702443-4

071-

36206201-2

http://www

.iranmada

r.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1227
PAJOHAN 

SANAT  PARS
10102488160

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

INDUSTRIAL  - JUNCTION BOX

CABLE  TRAY  / LADDER

METAL  CABLE  TRAY /CABLE  

LADDER  & ACCESSORIE S

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM 

COMPONENT : FLANGE  

INSULATION KIT

بین - شهرک صنعتی چهاردنگه - تهران 

10پالک - خیابان اشکان  - 24 و 23خیابان 

021-

55262888

021-

55262889
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1228

GOSTARESH 

FARAYANDE  

SHARIF

10102894887

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
OPERATOR  TRAINING  

S IMULATOR  (OTS )

فلکه اول صادقیه، خیابان رحیمی، - تهران 

4، واحد52پالک

021-

66550307

021-

66550308

http://www

.sepdco.i

r

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1229PE IKAREH10100656245

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
BAGGING  / PALLETIZING  / 

SHRINKING  SYSTEM

خیابان الوند خیابان - میدان آرژانتین - تهران 

شرکت توسعه سرمایه گذاری پیکره - 27

021-

88785027-9

021-

88783347

http://www

.peykareh

.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1230PARS  ESHEN10480010210

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی

بین خیابان  –خیابان شهید بهشتی -تهران 

 –نبش کوچه داریوش  –اندیشه و سهروردی 

8واحد  – 11پالک 

021- 

88448501

021-

88417601

http://par

seshen.co

/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1231SUPER  ACTIVE10100823144

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SHELL  & TUBE  HEAT  EXCHANGER

S ILENCER

PROCESS  PACKAGE  : DRYER  

PACKAGE

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

باالتر از میدان - خیابان ولی عصر –تهران 

 46پالک  –خیابان برادران شریفی - ونک

3 و 2طبقه 

021-

88798001-4

021-

88771527

021-

88874095

021-

88771623

http://www

.superact

iveco.com

/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1232
Parsnasserip

ump Company
10320901452411439784449

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پمپ الکتریکی شناور توان موتور : نام محصول 

55 KW مرجع عرضه کننده 466/1 مدل 

حمیدرضا ناصری

 Pump, submersible: نام التین 

electrical, engine power 55 

KW, model 466/1, distributor 

HAMIDREZA NASSERI

 466پمپ های این تیپ به تیپ : شرح محصول 

 طبقه قابل 5معروف است که از یک طبقه تا 

برای هر طبقه موتوری جداگانه . ساخت است

 55موتورهای این تیپ از . کوپله می شود

مثال به مدل .  کیلووات می باشند220کیلووات تا 

 کیلووات کوپله می 55 با یک طبقه، موتور 466

.شود

: -شرح کارشناس 

----------

پمپ الکتریکی شناور توان موتور : نام محصول 

9 KW مرجع عرضه کننده 6611/2 مدل 

حمیدرضا ناصری

 Pump, submersible: نام التین 

electrical, engine power 9 

KW, model 6611/2, distributor 

HAMIDREZA NASSERI

پمپ های این تیپ به تیپ : شرح محصول 

 طبقه 12 طبقه تا 2 معروف است که از 6611

30

- ابتدای جاده آبعلی - تهرانپارس- تهران 

کدپستی - 110سرخه حصار پالک 

1659875411

16595-196صندوق پستی 

021-

77000777

021-

77311167
09121260730

info@parsn

asseripump

.com

www.parsn

asseripu

mp.com

1399/01/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1233
Gazar Loader 

Tabriz CO
10200305788411343436553

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 100بکهولودر گیربکس اتوماتیک : نام محصول 

hp مدل TBL430 مرجع عرضه کننده گازار 

لودر تبریز

 Backhoe loader, 100 hp: نام التین 

automatic gearbox, model 

TBL430, distributor GAZAR 

LOADER  TABRIZ Co.

 طبق TBL430بکهولودر : شرح محصول 

تقسیم بندی بکهو لودر ها جزو بکهو لودر های 

اتوماتیک با شاسی یکپارچه میباشد که  موتور آن 

 اسب 100چهار  سیلندر سوپردار بوده با قدرت 

 (گیربکس و اکسلها)بخار و درایوالین آن

پمپ . مخصوص عملیات سنگین میباشد

هیدرولیک این دستگاه دو قلو بوده و به 

گیربکس کوپل میگردد  و حداکثر فشار کاری 

 متر 4.5عمق حفاری دکلها . بار میباشد270آن 

. متر می باشد 3.5میباشد ارتفاع لودری دستگاه 

: -شرح کارشناس 

----------

 115بکهولودر گیربکس اتوماتیک : نام محصول 

hp مدل TBL550 مرجع عرضه کننده گازار 

لودر تبریز

 Backhoe loader, 115 hp: نام التین 

automatic gearbox, model 

TBL550, distributor GAZAR 

37
-بعد از پلیس راه -جاده تبریز صوفیان-تبریز 

16پالک- جاده سهالن
041324244300413242443109147378699

info@gazar

loader.com

www.gazar

loader.co

m

1399/01/20

1234

Farayand 

Pardaz 

Noavar

10102430629411119689613

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 سیستم Control System: شرح محصول 

 , DCS , ESD , PLC , BMSکنترل 

PMS  , Control Panel , 

Monitoring , RTU , SCADA , 

Telemetery

محصوالت مورد اشاره توسط :  -شرح کارشناس 

. شرکت فوق بصورت تجمیع ساخته میشود 

----------

60

- سعادت آباد - تهران : نشانی دفتر مرکزی

46پالک - خیابان پیوند - شهرک مخابرات 

بلوار - شهر قدس - تهران : نشانی کارخانه

خیابان نبوی جنوبی - خیابان مصلی - انقالب 

 - (مجتمع صنعتی برادران میری)پالک سه - 

11واحد 

تلفن دفتر 

: مرکزی

22111398 - 

22387140 - 

22387119  

: تلفن کارخانه

46827451

2238701509121009738

info@faray

andpardaz .

com

www.faray

andparda

z .com

1399/11/11



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1235Tahvieh10100395127٤١١١١٧١٩١١٧١

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 HL24 شکل مدل Lهواساز : نام محصول 

مرجع سازنده تهویه مرجع عرضه کننده تهویه

, Air supply, L shaped: نام التین 

model HL24, producer TAHVIEH ,

distributor TAHVIEH

هواساز  و متعلقات مربوطه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

برج خنک کن فن دار سرمایشی : نام محصول 

 مرجع VXT-N370جنس گالوانیزه مدل 

سازنده تهویه مرجع عرضه کننده تهویه

, Cooling tower with fan: نام التین 

cooling, material 

galvanized, model VXT-N370 ,

producer TAHVIEH ,

distributor TAHVIEH

برج خنک کن فن دار سرمایشی : شرح محصول 

 VXT-N370جنس گالوانیزه مدل 

: -شرح کارشناس 

----------

کندانسینگ یونیت هوا خنک مدل : نام محصول 

HAR100 مرجع سازنده تهویه مرجع عرضه 

کننده تهویه

 Condensing unit, air: نام التین 

cooled, model HAR 100 ,

38
-نبش کوه نور-خیابان استاد مطهری-تهران

ساختمان رضا-پالک یک
021888232960218882371409197907607

m.rezaei@t

ahvieh.com

www.tahvi

eh.com
1399/12/25

1236Kish Spark10861540190411146544177

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کیوسک تلفن کاربرد کاهش صدا : نام محصول 

 سایز H10در محیط های صنعتی مدل 

514/5x642/5x973 mm نام تجارتی SIG 

مرجع سازنده کیش اسپارک

, Booth, telephone: نام التین 

usage Noise reduction in 

industrial environments ,

model H10, size 514.5x642.5x973 

mm, brand S IG , producer KISH 

SPARK

هود آکوستیک مناسب برای : شرح محصول 

محیط های صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

دوربین مدار بسته صنعتی استیل : نام محصول 

 نام تجارتی C10ثابت با وایپر اتوماتیک مدل 

SIG مرجع سازنده کیش اسپارک کشور سازنده 

ایران مرجع عرضه کننده کیش اسپارک

 Industrial steel fixed: نام التین 

closed circuit camera with 

automatic wiper, model C10 ,

brand S IG , producer KISH 

SPARK , made in IRAN ,

distributor KISH SPARK

دوربین مداربسته صنعتی ثابت با : شرح محصول 

71
تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای سئول، خیابان 

، ساختمان اسپارک8اوستا، پالک 
021886009660218860097109121000696

info@kishs

park.net

www.kishs

park.com
1399/11/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1237BAMIN TECH10102322575

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
UTILITY  PACKAGE  : WATER  TUBE  

BOILER

- 52پالک - خیابان دزاشیب –نیاوران –تهران 

4واحد  – 2طبقه 

021-

88771707

021- 

88661220

www.bamin

tech.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1238AMA10100322690

سازنده 

Manufactu

rer

Eایرانداخلی LECTRODE  & F ILLER
.  جاده مخصوص کرج 17کیلومتر . تهران 

64نبش خیابان 

021-

44983935-

44

021-

44987769

http://ama

-co.com/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1239

SYSTEMHAYE  

SANATI 

TAKESTAN

10861638467

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

SEPARATOR  & F ILTER  SYSTEM

PROCESS  PACKAGE  : CATALYST  

PNEUMATIC  TRANSPORT

- بعد از خیابان زرتشت- خیابان ولیعصر: تهران 

36پالک- خیابان نور بخش

 جاده قدیم قزوین به 2قزوین ،کیلومتر: کارخانه

تاکستان ، خیابان صنعت سوم

021-

88904229

021-

88904229
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1240

SANAYE  JOOSH 

VA BORESH 

KARA

10780063597

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
WELDING  MACHINE

PLASMA CUTTING

تهران ، بلوار میرداماد بلوک شرقی، برج آرین، 

١٦، واحد ٤طبقه 

021-

22256204

021-

22256973

021-

22259064

http://www

.karasaze

h.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1241
PETROHAM 

PROCESS
10320509780

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
INTERNAL  PARTS : TRAY

SEPARATOR  & F ILTER  SYSTEM

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، نبش تهران 

20کلینیک کوچه آزادگان پالک 

021-

88715528

021-

88705510

http://www

.petroham

.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1242
KABLE  SHAHID 

QANDI YAZD
10100994352

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

F IBER  OPTIC  CABLE  & 

ACCESSORIE S

COPPER  CABLE

تهران ، سعادت آباد ، نرسیده به نیایش شرق ، 

،  (بیست و ششم)خیابان حق طلب غربی 

2 ، ساختمان صبا نور ، طبقه 49شماره 

021-

88565690-9

035-31849

https ://sg

ccir.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1243ESTA FE LEZ10100819656

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
. الوند، خ. آرژانتین، خ. ، م06تهران ، منطقه 

12. ، پ31

021-

88770751

021-

88770751
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1244

PARS  

TE LEPHONE  

KAR

10101065567

سازنده 

Manufactu

rer

SWITCH SYSTEMایرانداخلی

تهران ، بلوار شهید سید علی اندرزگو ، خیابان 

 5شهیدسرلشکرمنصور وطن پور شمالی ، پالک 

6، مجتمع مسکونی بام ، طبقه سوم ، واحد 

021-

88787431

021-

88787435

http://ptk

co.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1245

ATRO 

FARAYAND 

IRANIAN

14003695324

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DCS  / FCS  INTEGRATION

BMS  / ESD SYSTEM INTEGRATION

F  & G  SYSTEM INTEGRATION

تهران ، بلوار مرز داران ، نرسیده به چهارراه آریا 

1 واحد 2 پالک 4فر ، کوچه سپهر 

021-

44292161

021-

44292191

www.atroc

ontrol.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1246KABLE  ALBORZ10100928603

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

LOW VOLTAGE  / CONTROL  CABLE

MEDIUM VOLTAGE  CABLE

INSTRUMENT  CABLE

COPPER  CABLE

تهران ،میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد 

3قصیر، خیابان شانزدهم غربی ، پالک 

021-

88733741-6

021-

88732460

http://www

.alborzca

ble.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1247
Spin 

E lectric
10100873434411115418447

سازنده 

Manufactu

rer

Fایرانداخلی  & G  SYSTEM INTEGRATION

 (حکیم )تهران انتهای بزرگراه شهید همدانی

ورداورد خیابان ولیعصر نبش کوچه رجایی 

١ واحد B ورودی ١پالک 

021-

٤٤٩٨٨٣۵٨

021-

٤٤٩٨٨٤٠٤

021-

٨٨٦٨2٦١٣-

14

Tahery@spi

nelectric .

com

http://www

.spinelec

tric.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1248

MOHANDES I VA 

SAKHT  BARGH 

VA CONTROL  

MAPNA (MECO)

10102681513

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
DCS  / FCS  

DCS  / FCS  INTEGRATION
8 ط231تهران بلوار میرداماد نبش خ کجور پ

021-

81981890

021-

22908657

http://www

.mapnaec .

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1249

MOHANDES I 

MOSHAVER  

BINA

10100713293

سازنده 

Manufactu

rer

CATHODICایرانداخلی  PROTECTION SYSTEM
بوستان )تهران پاسداران خ شهید مجید جعفری 

120ش ( 9

021-

22558729

021-

22558728

021-

22588544

http://www

.bina-

consult.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1250
OFOGHE  

ROSHAN DENA
10101795662

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

NON SECURITY

تهران خ استاد مطهری خ ترکمنستان پالک 

3 ط 148

021-

٨٨٤٠٧2٣٣

021-

88437262
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1251IRAN SEABOK10100672557

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

L .V. SWITCH GEAR  / MCC

M.V. SWITCH GEAR  ( AIS  + VCB )

LOCAL  DISTRIBUTION PANEL  

(INDUSTRIAL )

CAPACITOR  BANK  PANEL  

INTERPOSING  RELAY  PANEL

21تهران خ اسد آبادی خ فتحی شقاقی شماره 
021-

88714451

https ://ww

w.iransea

bock.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1252
Absun Zolal 

Khavarmianeh
10320309996411373764718

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

UTILITY  PACKAGE  : WASTE  

WATER  TREATMENT

UTILITY  PACKAGE  : WATER  

TREATMENT

تهران خ پاسداران خ نیستان سوم ، بلوار شهزاد 

، ابتدای خ شهید مشکانی ، نبش خ ادیب دوم ، 

48پالک 

021-23568
021-

22899159
09389258528

Karimmanso

ri@yahoo.c

om

www.absun

water.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1253
MICRO NARM 

AFZAR
10101026823

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

تهران خ سهروردی شمالی خ دکترقندی غربی 

116شماره 

021-

88505013-

16

021-

88769521

http://mna

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1254
AB  HAYATE  

KERMAN
10102159154

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

NON-METALIC  EQUIPMENT /BULK  

MATERIAL : PIPE

NON-METALIC  EQUIPMENT /BULK  

MATERIAL : F ITTING

نبش خ 7تهران خ سیدجمال اسدابادی خ

2ط14فراهانی پور پ

021-

88553701

021-

88711051

http://www

.ab-

hayat.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1255FARINE  SANAT10102184060

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
L .V. SWITCH GEAR  / MCC

CAPACITOR  BANK  PANEL
21تهران خ ولیعصر میدان ونک کوچه نگار پ

021-

88787133

021-

88664909
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1256

KHERAD 

ENERGY  & 

ENVIRONMENT

10102150272

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
UTILITY  PACKAGE  : WASTE  

WATER  TREATMENT

تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی 

2، طبقه 2، خیابان پنجاهم، پالک (یوسف آباد)

021-

88602494

021-

 88616334

http://kee

c.ir/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1257zolal iran10100981210411114987545

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

UTILITY  PACKAGE  : WASTE  

WATER  TREATMENT

UTILITY  PACKAGE  : WATER  

TREATMENT

UTILITY  PACKAGE  : POLISHING  

UNIT

تهران خیابان شریعتی، باالتر از میرداماد ،کوچه 

 کدپستی 5 طبقه 42شهید منظر نژاد، پالک 

1948814451

271902284461109122772550
info@zolal

-iran.com

www.zolal

-iran.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1258
TRANS  POST  

PARS
10460080786

سازنده 

Manufactu

rer

MOBILEایرانداخلی  SUBSTATION
تهران خیابان مالصدرا خیابان شیرازی شمالی 

15خیابان حکیم اعظم پالک 

021-

88606291-9

021-

88611884

http://tpp

-eng.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1259Mehrkanaz10101815322411334161886

سازنده 

Manufactu

rer

ANALYZERایرانداخلی  INTEGRATION
تهران خ شریعتی خ کوشا بعد از میدان جوانان 

17پ 

 : فکس |

22227851
2222785109121244281

akm@mehr-

kanaz .com

www.mehr-

kanaz .com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1260
Zistandish 

Pishgam
10101813622411111196579

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EMS  INTEGRATION

ANALYZER  INTEGRATION

تهران خ میرداماد کوی کازرون کوچه مسعود 

8پالک 

021-

22226768

021-

22253079

nobahari-

gh@yahoo.c

om

http://www

.zistap.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1261
FARINEH 

FANAVAR
10102628069

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

(POWER  DISTRIBUTED CONTROL  

SYSTEM (PDCS ) / POWER  

MANAGEMENT  SYSTEM (PMS

DCS  / FCS  

PLC  INTEGRATION

CONTROL  PANEL

SCADA / DATA LOGGER

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

HUMAN MACHINE  INTERFACE  (HMI)

تهران خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی 

19کوچه چهل شاهد پالک –

021-

88773861

021-

88794681

www.farin

ehtech.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1262MAZHAR  NOOR10101219989

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

M.V. SWITCH GEAR  ( AIS  + VCB )

CAPACITOR  BANK  PANEL  

METAL  CABLE  TRAY /CABLE  

LADDER  & ACCESSORIE S

تهران خیابان دکتر شریعتی پائین تر از سه راه 

 طبقه 9طالقانی کوچه حمید صدیق پالک 

همکف شرقی

021-

77502975

021-

77649921-

22

021-

77635722

http://maz

harnour.i

r

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1263Ebrahim10101404638411133115416

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 240نماشور سه فیلتره با دبی : شرح محصول 

لیتربر ساعت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 لیتری 40دستگاه اسکرابر کابلی : شرح محصول 

 ساخت شرکت ابراهیم به IR55K40مدل 

نمایندگی از کلمبوس آلمان

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 لیتر 15 بار با دبی 200واترجت : شرح محصول 

 EW20/15بر دقیقه با قطع کن اتوماتیک مدل 

TST

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

زمین شوی صنعتی دستی : شرح محصول 

 مدل Lit 40/40باطری دار با مخزن 

92
- بعد از میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- تهران

17پالک - کوچه دانش کیان
021-87184

021-

88890629
09123365745

info@ebrah

im.info

www.ebrah

imco.com
1399/11/11

1264
MANA DANESH 

PASARGAD
14006183867411537165816

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد رسوب بازدارنده و حالل : نام محصول 

 نوع MDP07رسوبات وکس صنایع نفت و گاز 

 فاقد نام تجارتی Lit 220بسته بندی بشکه 

مرجع سازنده مانا دانش پاسارگاد مرجع عرضه 

کننده مانا دانش پاسارگاد

, Anti sediment: نام التین 

inhibitors  and solvents  of 

wax sediments  oil and gas 

industries  MDP07, packing 

type drum, 220 Lit, UNKNOWN 

BRAND, producer MANA DANESH 

PASARGAD, distributor MANA 

DANESH PASARGAD

ضد رسوب بازدارنده و حالل : شرح محصول 

رسوبات وکس صنایع نفت و گاز

: -شرح کارشناس 

----------

ضد رسوب بازدارنده و حالل : نام محصول 

 MDP08رسوبات آسفالتین صنایع نفت و گاز 

 فاقد نام تجارتی Lit 220نوع بسته بندی بشکه 

مرجع سازنده مانا دانش پاسارگاد مرجع عرضه 

کننده مانا دانش پاسارگاد

, Anti sediment: نام التین 

inhibitor and solvent of 

asphaltene deposits  oil and 

89
تهران خیابان وزراء خیابان بیستم یا رفیعی 

 طبقه یک5کوچه گلپر پالک 
021887260510218872605109121371515

info@manad

aneshpasar

gad.com

http://man

adaneshp

asargad.c

om

1399/11/11



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1265
sanaye Gaz 

iran
10100880719411117576919

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 G16کنتور گاز شهری مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 25ظرفیت 

گاز ایران

, Gas meter, urban: نام التین 

model G16, capacity 25 m 3̂\h ,

distributor IRAN GAS 

INDUSTRIE S  CO.

 G16کنتور گاز شهری مدل : شرح محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 25ظرفیت 

گاز ایران

: -شرح کارشناس 

----------

 G4کنتور گاز خانگی مدل : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 6ظرفیت 

گاز ایران

, Gas meter, household: نام التین 

model G4, capacity 6 m 3̂\h ,

distributor IRAN GAS 

INDUSTRIE S  CO.

 G4کنتور گاز خانگی مدل : شرح محصول 

 مرجع عرضه کننده صنایع m^3\h 6ظرفیت 

گاز ایران

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

60

خیابان - میدان آرژانتین-تهران:دفتر مرکزی

11شماره - بن بست آفرین- الوند

- تهران -  اتوبان قزوین20کیلومتر : کارخانه

ضلع شمالی اتوبان جنب شرکت - شهر محمدیه

شرکت صنایع گاز ایران-- هفت الماس

021-

88657869

021-

88202713
09122156501

info@takes

tan.com

www.takes

tan.com
1399/08/17

1266

Danesh 

Gheteye 

Samin

10260589877411374776973

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع پمپ های اسیدی آبی و : شرح محصول 

 که از آن IMOدورانی و دنده ای و - روغنی

جمله میتوان به ساخت پمپ روغن روغنکاری 

 4  مرحله Ingersoll Randکمپرسور گاز 

واحد تقویت فشار شرکت نفت و گاز آغاجاری 

اشاره کرد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

استفاده از -- بوشینگ تفلونی: شرح محصول 

متریال ایتالیایی برای گرده تفلون و ایجاد رزوه 

NPTبا دقت باال

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

استارتر هوایی توبین راستون، : شرح محصول 

یک موتور هوایی جهت راه ... سولزر، سوالر و

نمونه اصلی این . اندازی توربین می باشد

 Ingersoll-randمحصول ساخت شرکت 

است که شرکت دانش قطعه ثمین برای اولین 

33,74,20,61,6

5,81,58

- بلوار دانشگاه صنعتی- خمینی شهر- اصفهان

ساختمان ابوریحان - شهرک علمی تحقیقاتی

157واحد 

031339324400218978923609132113811
dgs-

co@istt.ir

www.danes

hgheteye

samin.ir

1399/08/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1267

E LECTRONIC  

RESEARCH 

PRODUCTION 

CO IR IB

10861739751411111693651

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 41-39آنتن تمام جهت فرکانس : نام محصول 

MHz مدل TKALN1 نام تجارتی 

TAKVISION مرجع عرضه کننده تحقیق و 

(تکتا)تولید وسایل الکترونیک 

, Antenna, all sides: نام التین 

frequency 39-41 MHz , model 

TKALN1, brand TAKVIS ION ,

distributor TAKTA 

E LECTRONIC  RESEARCH & 

PRODUCTION Co.

-39آنتن تمام جهت فرکانس : شرح محصول 

41 MHz مدل TKALN1 نام تجارتی 

TAKVIS ION

: -شرح کارشناس 

----------

 فرکانس UHFآنتن چهار دایپل : نام محصول 

470-860 MHz مدل TKAUB4D نام 

 مرجع عرضه کننده TAKVISIONتجارتی 

(تکتا)تحقیق و تولید وسایل الکترونیک 

 Antenna, UHF four: نام التین 

dipole, frequency 470-860 MHz ,

model TKAUB4D, brand 

TAKVIS ION, distributor 

TAKTA E LECTRONIC  RESEARCH & 

PRODUCTION Co.

8805932309127103854اتوبان چمران شمال نبش مالصدرا
darvishi@t

akta.com

info@tak

ta.com
1399/08/28

1268
AHROM VAZIN 

(ARKAN VAZIN)
10101548700

سازنده 

Manufactu

rer

BRIDGEایرانداخلی  CRANE  (E .O.T )
تهران خیابان زعفرانیه خیابان آصف خیابان 

4 طبقه 7خدامرادی پالک 

026-

44226038

026-

44225889

http://www

.ahromvaz

in.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1269
ENERGY  

SATRAP  CAREN
14004707819

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DCS  / FCS  INTEGRATION

BMS  / ESD SYSTEM INTEGRATION

PLC  INTEGRATION

SCADA / DATA LOGGER  

INTEGRATION

F  & G  SYSTEM INTEGRATION

تهران خیابان شریعتی باالتر از پل صدر 

15 ساختمان رسا واحد 1730پالک

021-

26643183

021-

26643724

021-

26640955

021-

26643286

www.energ

ysatrap.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1270KABLE  KERMAN10100973196

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

LOW VOLTAGE  / CONTROL  CABLE

INSTRUMENT  CABLE

COPPER  CABLE

MEDIUM VOLTAGE  CABLE

تهران خیابان ولی عصر باالتراز پل پارک وی 

4 طبقه 18کوچه هستی پ

021-

22669500

021-

22028427

http://www

.kci.co.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1271KABLE   KAVIAN10101660497

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

LOW VOLTAGE  / CONTROL  CABLE

INSTRUMENT  CABLE

COPPER  CABLE

MEDIUM VOLTAGE  CABLE

تهران خیابان ولی عصر باالتراز پل پارک وی 

4 طبقه 18کوچه هستی پ

021-

22669500

021-

22028427

http://www

.kci.co.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1272
ADISH 

E LECTRONIC
10101424996

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی خ نورانی پ 

38

021-

86783000

021-

86783000

www.adish

electron

ic.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1273MAH MACHIN10320785070

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

BAGGING  / PALLETIZING  / 

SHRINKING  SYSTEM

BIG  BAG  SYSTEM

 اتوبان قم، شهرک صنعتی 45تهران کیلومتر 

، پالک 2شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 

10

021-

56233401-2

021-

56232592

http://mah

-

machine.c

om/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1274
TAM IRAN 

KHODRO
10101800644

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PLC  INTEGRATION

SCADA / DATA LOGGER  

INTEGRATION

 جاده مخصوص کرج8تهران کیلومتر 
021-

44520352-5

021-

44503960

http://www

.tam.co.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1275
SANDOGH 

NASOZ KAVEH
10100355357

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
SPECIAL  DOOR  (EXPLOS ION 

PROOF )

تهران میدان فردوسی اول خیابان سپهبد قرنی 

31-29شماره 
021-52834021-52834

https ://ka

vehsafeb

ox .com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1276
POLAD SAZAN 

FARAYAND
10101681138

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SPHERICAL  TANK

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

REACTOR

HEAD OF  VESSE L

- شهرک صنعتی صفادشت- تهران، شهریار

7خیابان - خیابان بلوار پوالد سازان فرآیند

021-

65432631

021-

65432632

021-

88213100

021-

88600836

021-

65432635

021-

88214281

http://www

.pouladsa

zan.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1277PARS I TAK10101210427

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
FALSE  FLOOR  / CE ILING  / 

ALUMINIUM COMPOSITE  PANEL

تهران، شهید مطهری، کوچه زاهدان، خیابان 

، طبقه دوم، 192سهروردی جنوبی، پالک 

1578765514کدپستی 

021-

88308978

021-

88308978

http://par

sytech.ir

/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1278
ARIA FOOLAD 

SABALAN
10102519721

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
تهران، شهیدبهشتی خ شهیدصابونچی ک 

1533745915 کدپستی 2واحد15پ10

021-

88534980

021-

88534980

http://www

.ariafool

ad.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1279
PLATIN IRAN 

(NIL )
10100825813

سازنده 

Manufactu

rer

LEAD ACID BATTERYایرانداخلی

تهران، شهید مطهری، کوچه ارغوان یکم، 

، ساختمان پرسو، 12خیابان هفدهم، پالک 

طبقه دوم

021-

88844751-

53

021-

88844950

021-

88833385

https ://pl

atiniran.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1280DENA SANAT10101342978

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

NON SECURITY

نیلوفر ، خیابان مرغاب ، -تهران، شهیدقندی

 ، 19، پالک  (نهم)خیابان شهید فرشاد ایازی 

13ساختمان آپادانا ، طبقه چهارم ، واحد 

021-

88758064-6

021-

88754009

http://den

asanat.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1281
MACHINE  SAZI 

VIJ EH (MSV)
10100938325

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

UTILITY  PACKAGE  : WASTE  

WATER  TREATMENT

UTILITY  PACKAGE  : WATER  

TREATMENT

سنایی ، خیابان سنایی ، -تهران، قائم مقام

 ، ساختمان فکور 16خیابان بیستم ، پالک 

صنعت ، طبقه اول

021-

88140311

021-

88140322

http://msv

co.com/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1282ABNIC10100986837

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
UTILITY  PACKAGE  : WASTE  

WATER  TREATMENT

تهران، کوی نصر ، خیابان شهید ابراهیم مهدی 

 ، طبقه دوم ، 10نژاد ، خیابان فروزانفر ، پالک 

4واحد 

021-

88015538

021-

88015603

021-

88015534

021-

88635165

www.abnic

.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1283

MEHAND 

HYDRAULICS  

ENG

10101685277

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
VLAVE  TEST  BENCH

HYDRAULIC  PRESS

 جاده مخصوص کرج، بعداز 15تهران، کیلومتر 

467، شماره 49خیابان 

021-

44181035

021-

44181058

http://www

.mehand.i

r

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1284KAFSH MELLI10100341929

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SAFETY  DEVICES  [PPE  ( 

PERSONAL  PROTECTIVE  

EQUIPMENT  )

 جاده فتح، ورودی سازه 18تهران، کیلومتر 

گستر سایپا، شرکت کفش ملی، کد پستی 

3114836838

021-

46076907

021-

46076907

https ://me

llishoes .

ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1285PARS  CHLOR10200105825

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

 جاده مخصوص کرج خیابان 18تهران، کیلومتر 

 کارخانجات 2داروپخش، درب شماره 

11داروپخش، پالک 

021-

44982933 

041-

36300609

021-

44982933 

041-

36300609

https ://ww

w.chlorpa

rs .com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1286
IMEN TIAM 

SEPAHAN
10320750219

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EXTINGUISHER : DRY  POWDER  / 

WATER

 جاده خاوران عباس آباد ١۵تهران، کیلومتر 

2٧عالقه مند شهرک صدرا پالک 

021-

40334700

021-

36849954

https ://ti

amsepaha

n.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1287FARPAJOUH10101527280

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
LABORATORY  FURNITURE : ACID 

PROOF  TILE S

 اتوبان مخصوص کرج، سه ١٧تهران، کیلومتر 

راه اندیشه، بلوار کرمان خودرو، منطقه کارگاهی 

 متری زاگرس، نبش کوچه ٣٠زاگرس، خیابان 

٤١سهند، شماره 

021-

٤٦٨١٣٣٣٤

021-

٨٨٠٠٠٧١١

021-

46813322

http://www

.farpajou

h.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1288
SANAYE  

FE LEZI IRAN
10100483788

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
STEE L  STRUCTURE

METALLIC  GRATING

 17 بزرگراه فتح، انتهای بلوار 5تهران، کیلومتر 

شهریور، خیابان شهدای صنایع فلزی

021-

66793983

021-

66793983

http://www

.sfigroup

.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1289
MACHINE  SAZI 

MANGAN
10101013543

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

BRIDGE  CRANE  (E .O.T )

ANCHOR  CABLE

FAN & BLOWER   (ONLY  FAN)

 17 جاده قدیم کرج، خیابان 5تهران، کیلومتر 

401شهریور، شماره 

021-

66803364

021-

66801375

http://man

gan.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1290
CHASSB  SAZ 

SARI
10100913680

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، کوچه الهوردیان، خیابان مقدس اردبیلی، 

، مجتمع تجاری اداری پاالدیوم، 118پالک ، 

213، واحد 10بلوک شمالی، طبقه 

021-

24591000

021-

24591111

https ://ch

assbsaz .c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1291TAVAN AFZAR10101328083

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SUPPORT  & PACKING

UTILITY  PACKAGE  : COOLING  

TOWER

تهران، گاندی، کوچه بیست و پنج ام، پالک 

D، طبقه همکف، واحد 62

021-

88776277-

78

021-

88776277-

78

http://www

.tavanafz

ar.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1292
RANGDANEH 

KALA
10101458269

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی
باالتر  –خیابان ولیعصر  –تهران : دفتر مرکزی 

طبقه اول – 5پالک  –بلوار اسفندیار  –از ظفر 

021-

22020355-

60

021-

22051077

http://ran

gdanehka

la.co/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1293ATBIN10103629464

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

E LECTRICAL  COMPONENTS : 

THERMOSTAT

CONTROLLER

INDICATOR

T /C  , RTD & WELLS

خیابان ولیعصر خیابان مطهری خیابان میرزائی 

 14شیرازی کوچه مقدم کوچه شجاعی پالک 

طبقه اول

8872262688711676
www.atbin

co.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1294PARS  PITCH10100918744

سازنده 

Manufactu

rer

BOLTایرانداخلی  & NUT

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، : دفتر مرکزی 

، 2، طبقه 1354نبش کوچه مسعود، پالک 

2واحد

 جاده تاکستان3قزوین، کیلومتر : کارخانه 

021-

22269446 

021-

22263027

021-

2265243

http://www

.parspitc

h.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1295
MACHINE  

DAROU
10100949641

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
DRUM & COLUMN

SHELL  & TUBE  HEAT  EXCHANGER

خیابان کریمخان -تهران-ایران: دفتر مرکزی

 طبقه پنجم23پالک, جنب بانک تجارت, زند

فلکه -شهر صنعتی البرز-قزوین-ایران: کارخانه

روبروی گمرک- خیابان میرداماد شرقی - دوم 

021-

88847606

021-

88829739

http://www

.machined

arou.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1296MEHR  ASL10860341232

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

 –خیابان مفتح شمالی  –تهران : دفتر مرکزی

١٧شماره  –خیابان زهره 

شهرستان - استان آذربایجان شرقی : کارخانه

- دهستان شهرک - بخش ممقان - آذرشهر 

 20خیابان -آبادی شهرک صنعتی شهیدسلیمی

کدپستی - طبقه همکف-0پالک -متری نهم

5375181373

021-

88300801

021-

88304147

http://meh

rasl.org
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1297

"Pouya 

Dadehpardazi 

 Rad  

Engineering 

P  J  S  Co"

10100552659411319758588

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

(RTU)پایانه راه دور : شرح محصول 

فقط در زمینه ساخت و : ****شرح کارشناس 

مونتاژ  )پیاده سازی نرم افزار پایانه های راه دور 

 *****(RTUکننده سخت اافزار 

----------

72

خیابان - خیابان کریمخان زند- میدان هفت تیر

واحد  - 18پالک - کوچه دوم غربی - حسینی

2

887003018832049609121962353
pouyadpr@g

mail.com

www.pouya

dpr.com
1399/11/25

1298
Petro Kimia 

Arvin
14003485992411451318341

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

flareفلر : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کولر هوایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخزن تحت فشار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله ای- مبدل حرارتی پوسته: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 STORAGEمخزن ذخیزه : شرح محصول 

TANK - از قبیل انواع مخازن ذخیره مورد

09,65,61,74
-غربی14خیابان-کیانپارس-اهواز-خوزستان

3واحد-9طبقه-مجتمع برج
021885366170218853661809128924463

info@pkarv

in.com

www.pkarv

in.ir
1397/11/30

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1299
easta tavan 

industry
10102263014411314739167

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کنتاکتور های خازنی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کنتاکتورهای موتوری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

-AC مدل SVکلید حفاظت جان : نام محصول 

3 Pمرجع عرضه کننده ایستا توان صنعت 

 Residual current: نام التین 

switch, SV, model AC-3 P ,

distributor EASTA TAVAN 

INDUSTRY

پل 3 (خشک)کلید ایزوالتور : شرح محصول 

AC 

: -شرح کارشناس 

----------

 400 فشار ضعیف ولتاژ DOفیوز : نام محصول 

V 63 شدت جریان A نام تجارتی ETI مرجع 

عرضه کننده ایستا توان صنعت

, Fuse, DO, low voltage: نام التین 

voltage 400 V, current 63 A ,

70
 35تهران،خیابان ولیعصر،خیابان شناسا پالک 

3واحد 
2202802822055765

09011188413

9

technical-

support@et

ico.ir

www.etico

.ir
1399/02/02

1300

Mazandaran 

Switchboard 

Co

10760066260411198884118

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 : (LV)تابلو برق فشار ضعیف : شرح محصول 

کشویی و ثابت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

: (MV)تابلو برق فشار متوسط: شرح محصول 

کم حجم, کشویی, ثابت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 و MVتابلو برق با اتاقک فلزی : شرح محصول 

LV

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

  حفاظت و کنترل و lvتابلو : شرح محصول 

4000A ()PCC  تاسطح lv fixتابلو 

6KVسیستم اصالح ضریب قدرت تا سطح 

: -شرح کارشناس 

011335431850113354301609111522138 جاده فرح آباد18ساری کیلومتر 67
info@msb-

co.com

www.msb-

co.com
1399/02/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1301F  and G10980001912411334343616

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کلید فیوز مینیاتوری مکانیزم : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده A 2خودکار شدت جریان 

اف اند جی ایران

, Fuse switch, miniature: نام التین 

mechanism automatic ,

current 2 A, distributor F&G 

IRAN

این کلید در دو نوع : شرح محصول 

AC,DCکه .داردAC در دو نوعB روشنایی و

Cموتوری دارد.DC در انواع

32A,25A,20A,16A,10A,6A,4A,2A, تک

.پل و دو پل دارد

: -شرح کارشناس 

----------

کلید فیوز مینیاتوری مکانیزم : نام محصول 

 مرجع عرضه کننده A 4خودکار شدت جریان 

اف اند جی ایران

, Fuse switch, miniature: نام التین 

mechanism automatic ,

current 4 A, distributor F&G 

IRAN

این کلید در دو نوع : شرح محصول 

AC,DCکه .داردAC در دو نوعB روشنایی و

خیابان شاه -میدان مادر-بلوار میرداماد-تهران

18شماره -کوچه دوم-نظری
2225695009197777720

info@paudr

aad.com

www.paudr

aad.com
1399/02/02

1302
chemicaltasf

yeh
10861421045411117967953

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ضد باکتری ضد جلبک و ضد خزه : نام محصول 

 Lit 200 نوع بسته بندی بشکه biocideنوع 

 مرجع عرضه TACHEM 1080نام تجارتی 

کننده شیمیایی تصفیه

 Anti bacteria, anti: نام التین 

fouling and anti moss , type 

biocide, packing type drum ,

200 Lit, brand TACHEM 1080 ,

distributor CHEMICAL 

TASFYEH

ضد باکتری ضد جلبک ضد خزه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

ضد باکتری ضد جلبک و ضد خزه : نام محصول 

 نوع بسته بندی aldehyde biocideنوع 

 TACHEM نام تجارتی Lit 200بشکه 

 مرجع عرضه کننده شیمیایی تصفیه1020

 Anti bacteria, anti: نام التین 

fouling and anti moss , type 

aldehyde biocide, packing 

type drum, 200 Lit, brand 

TACHEM 1020, distributor 

CHEMICAL  TASFYEH

ضد باکتری ضد جلبک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

89,36

ابتدای - میدام دوم شهران-شهران- تهران

خیابان یاس به سمت - اتوبان ابشناسان

واحد  - (6060ساختمان  )14پالک - طوقانی

12

+982149013+98214901309122277826

amar.khons

ari@outloo

k.com

1399/02/02



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1303

ARAZ TABLU 

TAVANE  

TABRIZ

10200251645411165945499

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیستم کنترل موتور سافت : نام محصول 

 v 400 ولتاژ RTK3205-45استارتر مدل 

 نام تجارتی آراز تابلو مرجع A 90شدت جریان 

عرضه کننده آراز تابلو توان تبریز

, Motor control center: نام التین 

soft starter, model RTK3205-

45 ,voltage 400 v, current 90 A ,

brand ARAZ TABLO ,

distributor ARAZ TABLO 

TAVAN TABRIZ Co.

-  کیلووات 45سافت استارتر : شرح محصول 

soft starter -  راه انداز - سافت استارتر

- نرم برای انواع الکتروموتورهای القایی 

: -شرح کارشناس 

----------

سیستم کنترل موتور سافت : نام محصول 

 v 400 ولتاژ RTK3205-37استارتر مدل 

 نام تجارتی آراز تابلو مرجع A 75شدت جریان 

عرضه کننده آراز تابلو توان تبریز

, Motor control center: نام التین 

soft starter, model RTK3205-

37 ,voltage 400 v, current 75 A ,

brand ARAZ TABLO ,

distributor ARAZ TABLO 

TAVAN TABRIZ Co.

67

کوچه نیک - سه راه خلجان - سردرود - تبریز 

نرسیده به نگهبانی - کوچه چاپ جلیلی - کار 

شرکت آراز تابلو توان تبریز- دست چپ - 

041342046600413420975809141140792

sangestani

105068@gmai

l.com

www.arazt

ablu.ir
1399/08/28

1304
Tavan Rah 

Sanat
1086183453041133433

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 3 پل قطع و وصل 3کلید گردان : نام محصول 

 T0120003RY1 مدل Tفاز یکطرفه سری 

 نام تجارتی V 600 ولتاژ A 12شدت جریان 

TRSمرجع عرضه کننده توان ره صنعت 

 Cam switch, three pole: نام التین 

three phase one way on and 

off T  series , model 

T0120003RY1, current 12 A ,

voltage 600 V, brand TRS ,

distributor TAVAN RAHE 

SANAT

 پل قطع و وصل 3کلید گردان : شرح محصول 

 T0120003RY1 مدل T فاز یکطرفه سری 3

 نام تجارتی V 600 ولتاژ A 12شدت جریان 

TRSمرجع عرضه کننده توان ره صنعت 

: -شرح کارشناس 

----------

 3 پل قطع و وصل 3کلید گردان : نام محصول 

 G0160003EGL مدل Gفاز یکطرفه سری 

 نام تجارتی V 600 ولتاژ A 16شدت جریان 

TRSمرجع عرضه کننده توان ره صنعت 

 Cam switch, three pole: نام التین 

three phase one way on and 

off G  series , model 

G0160003EGL , current 16 A ,

67
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر 

22، کوچه دهم، پالک(بخارست)
887308968873304809121207088

ds1@trsele

ctrical.co

m

trs .co.ir1399/08/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1305
Golpak Shimi 

Golpayegan
10260077237411175174996

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

%-28کلریدریک اسید خلوص : نام محصول 

 فاقد بسته بندی تنی گلپاک شیمی گلپایگان30%

 Chloridric acid, purity: نام التین 

28%-30% ,unpacked, Ton, GOLPAK 

SHIMI GOLPAYEGAN

اسید کلریدریک با فرمول : شرح محصول 

شمیایی یک نوع اسید معدنی ، بسیار خورنده و 

قوی مورد استفاده در صنایع مختلف می باشد 

که مخصوصاً در صنایع فلزی جهت شستشوی 

. فلزات قرار می گیرد 

این محصول به صورت محلول در آب با درصد 

 درصد در صنعت استفاده می 32 الی 28وزنی 

 )شود و به صورت فله در مخازن پلی اتیلنی 

.حمل می گردد  (پالستیکی 

: -شرح کارشناس 

----------

89

 12- شهر گلپایگان - استان اصفهان 

بعد از شهرک صنعتی - کیلومتری جاده خمین 

شرکت گلپاک شیمی گلپایگان- سعیدآباد 

021442225770214423626309131719207

golpakshim

i96@gmail.c

om

golpaksh

imi.com
1399/08/28

1306
parsia sanat 

zakaria
14005823284411498916644

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت مکانیکال سیل : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ژورنال بیرینگ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

31

بلوک . منطقه صنعتی امیرکبیر. اصفهان: کارگاه

2 واحد 34

اصفهان خیابان خیام کوی ناژوان بن : دفتر

42بست شادی پالک 

0313131590303131315904
00989133254

904

parsiasana

t.co@chmai

l.com

www.parsi

asanat.co

m

1399/08/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1307
E lectro 

Pejvak Arian
10380193268411191836337

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ترانسفرمر جریان حلقوی تابلو برق : نام محصول 

 نام تجارتی VA 50 توان WINDOWمدل 

الکترو پژواک مرجع عرضه کننده گروه صنعتی 

الکترو پژواک آرین

 Transformer, electric: نام التین 

panel ring flow, model 

WINDOW, power 50 VA, brand 

E LECTRO PE JVAK , distributor 

E LECTRO PE JVAK  ARIAN 

INDUSTRIAL  GROUP

ترانسفورماتور جریان حلقوی در : شرح محصول 

دو مدل اندازه گیری و حفاظتی

 آمپر8000جریان اولیه  تا 

 ولت آمپر50توان تا 

: -شرح کارشناس 

----------

ترانسفرمر تغذیه حلقوی منبع : نام محصول 

 نام kVA 10 توان TOROIDALتغذیه مدل 

تجارتی الکترو پژواک مرجع عرضه کننده گروه 

صنعتی الکترو پژواک آرین

 Transformer, power: نام التین 

supply nutrition ring, model 

TOROIDAL , power 10 kVA, brand 

E LECTRO PE JVAK , distributor 

60

- شهرستان مشهد - استان خراسان رضوی 

شهرک صنعتی فن -  جاده قوچان 28کیلومتر 

 - 6صنعت - بلوار صنعت - آوری های برتر 

شرکت الکتروپژواک آرین - 41پالک 

051324002300513240023109901574194

sales .elec

tropejvak@

gmail.com

www.elect

ropejvak.

ir

1399/08/28

1308

sanat 

noavaran 

pishgam

10102156244411334163458

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

جریان سنج جابجایی مثبت مدل : نام محصول 

P.D.F.M.6 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه 

کننده فنی و مهندسی صنعت نوآوران پیشگام

 Flowmeter, positive: نام التین 

displacement, model P .D.F .M.6 ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

FANI VA MOHANDES I SANAT 

NOAVARAN PISHGAM

به منظور اندازه گیری جابجایی : شرح محصول 

فرآورده های نفتی مورد استفاده قرار میگیرد

: -شرح کارشناس 

----------

جریان سنج توربینی مدل : نام محصول 

T.F.M.6 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

فنی و مهندسی صنعت نوآوران پیشگام

, Flowmeter, turbine: نام التین 

model T .F .M.6, UNKNOWN BRAND ,

distributor FANI VA 

MOHANDES I SANAT  NOAVARAN 

PISHGAM

به منظور اندازه گیری فرآورده : شرح محصول 

های فرآورده های نفتی مورد استفاده قرار میگیرد

: -شرح کارشناس 

----------

جریان سنج توربینی مدل : نام محصول 

60,59

خیابان - خیابان امیرآباد شمالی :دفتر مرکزی 

پارک علم و فناوری - شانزدهم فرشی مقدم 

طبقه - ساختمان شماره دو - دانشگاه تهران 

316واحد - دوم 

 اتوبان تهران قزوین شهر 85کیلومتر : کارخانه

نبش خ - بلوارکارآفرینان -صنعتی سپهرنظرآباد 

:     تلفن170آبان غربی پالک 

02645334180:  نمابرکارخانه02645332458

021882258050218822590209122117565
snp_co@hot

mail.com

www.snpco

.ir
1399/08/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1309
Foolad emad 

arian
14008857896411654756166

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع گسکت های اسپیرال، دبل : شرح محصول 

 26متال، گرافیکی، تفلونی، مسطح غیر فلزی 

 اینچ60اینچ الی 

: -شرح کارشناس 

----------

76
 66جاده اصفهان شیراز خیابان خلیج فارس 

جنب داروسازی فارابی
031365118080313651180809161314237

foolademad

@gmail.com

www.foola

demad.ir
1399/08/28

1310
SANAT  RAYAN 

PARS
10102579391411145858311

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

باتری قابل شارژ سیلد اسید ولتاژ : نام محصول 

12 V 42 شدت جریان Ah نام تجارتی صنعت 

مرجع سازنده تولیدی و بازرگانی صنعت رایان 

پارس کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

تولیدی و بازرگانی صنعت رایان پارس

, Chargeable battery: نام التین 

sealed acid, voltage 12 V ,

current 42 Ah, brand SANAT ,

producer SANAT  RAYAN PARS ,

made in IRAN, distributor 

SANAT  RAYAN PARS

-یو پی اس)باتری صنعتی: شرح محصول 

(نیروگاهی-مخابراتی

: -شرح کارشناس 

----------

باتری قابل شارژ سیلد اسید ولتاژ : نام محصول 

12 V 65 شدت جریان Ah نام تجارتی صنعت 

مرجع سازنده تولیدی و بازرگانی صنعت رایان 

پارس کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

تولیدی و بازرگانی صنعت رایان پارس

, Chargeable battery: نام التین 

sealed acid, voltage 12 V ,

current 65 Ah, brand SANAT ,

producer SANAT  RAYAN PARS ,

made in IRAN, distributor 

71
سید خندان خیابان ابن یمین بین کوچه -تهران 

54بیستم و طاهری پالک 
860451588846111909124540036

n.hosseinp

our@sanatr

ayanpars .i

r

www.sanat

rayanpar

s .ir

1399/08/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1311

safiran 

poshesh 

sirang yasin

14006206228411518831169

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ پلی اورتان چند منظوره رویه : نام محصول 

OP-724 20 نوع بسته بندی حلب فلزی حجم 

Lit نام تجارتی اردیبهشت مرجع عرضه کننده 

سفیران پوشش سیرنگ یاسین

 Multi purpose: نام التین 

polyurethane paint, cover ,

OP-724, packing type tin ,

volume 20 Lit, brand 

ORDIBEHESHT , distributor 

SAFIRAN POOSHESH S IRANG 

YAS IN

استحکام - درخشندگی عالی : شرح محصول 

تنوع خام- فوق العاده 

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ پالستیک وینیل استات نیم : نام محصول 

 حجم OP-4030پالستیک پوشرنگ کد رنگ 

10 Lit نوع بسته بندی سطل پالستیکی نام 

تجارتی اردیبهشت مرجع عرضه کننده سفیران 

پوشش سیرنگ یاسین

 Vinyl acetate plastic: نام التین 

paint, half coat full 

plastic, color code OP-4030 ,

volume 10 Lit, packing type 

plastic bucket, brand 

86
شهرک صنعتی فرامان، بلوار امیر کبیر، خیابان 

4ایثار 
083343080200218978492309182140395

safiran.ra

ng95@gmail.

com

www.ordib

eheshtpa

int.ir

1399/08/28

1312

nanoaxon 

insulator 

industry 

company

10320848543411431763554

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

عایق حرارتی بر پایه آب سطل : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه kg 20پالستیکی 

کننده صنایع نانو عایق آکسون

 Insulator, thermal: نام التین 

water based, plastic bucket ,

20 kg, UNKNOWN BRAND ,

distributor NANO AYEGH AXON 

INDUSTRIE S  CO.

با اعمال این رنگ روی جسم : شرح محصول 

.  درصد کاهش می یابد41 تا 31داغ، دمای آن 

لذا انتقال حرارت از یک محیط به محیط دیگر 

.کند می شود

: -شرح کارشناس 

----------

تاخیر انداز آتش اسکلت فلزی : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی مرجع kg 23ساختمانی سطل 

عرضه کننده صنایع نانو عایق آکسون

 Retardant, fair building: نام التین 

steel structure, bucket, 23 

kg, UNKNOWN BRAND ,

distributor NANO AYEGH AXON 

INDUSTRIE S  CO.

این محصول یک رنگ است که : شرح محصول 

توسط برخی ترکیبات شیمیایی و در کارخانه 

برای محافظت در سازه های . تولید می شود

86,96
- باالتر از مخبری- تهران سردار جنگل

203 واحد 2طبقه - ساختمان آسمان سردار
021446009830214460097709129420366

nanoaxon@g

mail.com

www.nanoa

xon.com
1399/08/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1313

sanaye 

abzian nil 

pars

10102965574411137541441

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

برج خنک کن جریان مخالف : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی مرجع EC 3000صنعتی مدل 

سازنده صنایع آبزیان نیل پارس مرجع عرضه 

کننده صنایع آبزیان نیل پارس

, Cooling tower: نام التین 

industrial counter flow ,

model EC  3000, UNKNOWN BRAND ,

producer SANAYEH ABZIYAN 

NIL  PARS  Co., distributor 

SANAYEH ABZIYAN NIL  PARS  Co.

برج حنک کننده فایبر گالس و : شرح محصول 

بتنی جریان مخالف

: -شرح کارشناس 

----------

38

خیابان فرصت - خیابان توحید - تهران 

 - 89پالک - نبش کوچه یوسف - شیرازی 

3واحد 

021-

66901907-8

021-

66913041
09122023984

abziyannil

@yahoo.com

www.sanco

.ir
1399/09/24

1314

GHATAT  VA 

MACHINALAT  

SANAYE  

PETROCHIMI 

(TOOS )

10101504784

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

SHELL  & TUBE  HEAT  EXCHANGER

GASKET

تهران جنت آباد خیابان چهار باغ : دفتر مرکزی

1473866811 کد پستی 60شرقی پالک 

021-

46830200-

208

021-

46830209

http://pid

emco.co.i

r/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1315

GOROOH 

SANATI 

FARINEH

10101348560

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

BAGGING  / PALLETIZING  / 

SHRINKING  SYSTEM

BIG  BAG  SYSTEM

CONVEYING  SYSTEM

BUCKET  E LEVATOR  

SULFUR  GRANULATION

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، : دفتر مرکزی

١١خ باهنر، خ کاشفی نیک، خ پائیزان، پ 

شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت، خ : کارخانه 

c4، سمت چپ، واحد 2فرخنده، خ راش، قطعه 

021-

٤٤٠2٤٠۵١-5

021-

٤٤٩٦٩٨٤٦

http://www

.farinehm

achine.co

m/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1316PARS  MASHAL10260244516

سازنده 

Manufactu

rer

BURNERایرانداخلی

تهران، خیابان کریمخان زند، : دفتر مرکزی

نبش سپهبد قرنی جنب بانک تجارت، پالک 

196

:دفتر مرکزی

 88830571

: کارخانه 

03133802063

:دفتر مرکزی

 88826907

: کارخانه 

03133802374

http://par

s-

mashal.co

m/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1317DISAL10100919652

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

SHELL  & TUBE  HEAT  EXCHANGER

DOUBLE  PIPE  HEAT  EXCHANGER

PROCESS  PACKAGE  : CATALYST  

PNEUMATIC  TRANSPORT

REACTOR

، محله دبستان، 7تهران، منطقه : دفتر مرکزی

1280. بزرگراه رسالت، ایستگاه کاج، پ

ابهر جنب تلمبه خانه شرکت نفت :  کارخانه

4561188138کدپستی 

021-

88463051

021-

88464465

021-

88463054

http://www

.disal-

inc.ir/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1318ZAHESH10101476285

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

HVAC  SYSTEM: ABSORPTION 

CHILLING

ابتدای - ایران، تهران، اقدسیه: دفترمرکزی

پالک - بعد از اتوبان امام علی- اتوبان ارتش

177

- شهرستان نظرآباد - استان البرز : کارخانه

-سیمان آبیک-شهر نظرآباد- بخش مرکزی 

-0پالک -(بونکرسازی)کوچه -خیابان قزوین

3331945387کدپستی - طبقه همکف

021-

22469746

021-

22469745

http://www

.zahesh.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1319
TAVAN 

AZMAYAN
10861051350

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PLC  INTEGRATION

SCADA / DATA LOGGER  

INTEGRATION

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

رباط کریم شهرک صنعتی پرند بلوار صنعت 

c 7خیابان نارون روبروی مدیریت قطعات 

021-

56418285

021-

56418286 -

88

021-

56418289

http://www

.tavaan.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1320

PARSAN 

MOGHAVEMAT  

TAJHIZ

10460095941

سازنده 

Manufactu

rer

NEUTRALایرانداخلی  GROUNDING  RES ISTOR

کوچه شهید احمد -سعدی شمالی-زنجان

-36پالک -متری دوم12خیابان -ناصری

10واحد -طبقه چهارم-ساختمان آتا

024-

32385164-

66

http://paa

rsun.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1321ANTEN KAR10100696400

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
COMMUNICATION TOWER  

STRUCTURE

شهرقدس خیابان حاج اصغری کوچه فرنان 

3پالک 

021-

46837085

021-

46834625

021-

46813613

021-

46834649

www.anten

kar.com/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1322

RANG  SAZI 

TEHRAN 

ORANUS

10100210358

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی
کوچه پنجم - شهرک صنعتی سیمین دشت 

13865-31659 - 50پالک - غربی 

026-

36670247

026-

36670253

http://www

.uranuspa

int.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1323
PETRO FOOLAD 

J AHAN
10320825220

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان اول 

204غربی، پالک 

021-

65432441

021-

65432477

www.petro

foolad.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1324
SALAR  SHIMI 

SHAHRYAR
10100056061

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

شهریار به طرف شهر قدس، روبروی پمپ 

بنزین، رضی آباد، خیابان روشن صنعت، پالک 

310

021-

46061524

021-

46061537

021-

46061483

021-

46061495

http://www

.salarche

mi.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1325TIGRA10100344746

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

MACHINE : CO2 F ILLING , HOSE  

BINDING , HOSE  WINDING , 

BREATHING  AIR  COMPRESSOR  

AND POWDER  F ILLING

کرج محمد شهر خیابان شهرداری روبروی 

 متری12عمران شهری کوچه 

026-

6202698

026-

6203272

www.tigra

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1326

FOOLAD 

NAGHSH 

EURAS IA

10530361729

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE

 جاده 9سپیدان سه راهی قالت کیلومتر - شیراز

بیضاء شهرک صنعتی ملوسجان انتهای بلوار 

اصلی

071-

27673242

071-

16313090

071-

27673243

http://www

.eurasiac

o.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1327

Shiraz 

E special 

Zone 

E lectromotor 

 Co

10530273197411168469891

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
INDUSTRIAL  L .V. E LECTRIC  

MOTOR

منطقه ویژه -منطقه ویژه اقتصادشیراز-شیراز

 جنوبی قطعه Aبلوار -1Kبلوار -1اقتصادی فاز

06

071-

37175106 

|021-

88870732

071-

37175157,02

1-88870733

09173378691 

 , 

09380087219

info@seezm

otor.com,fa

rajpour@se

ezmotor.co

m

www.seezm

otor.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1328FARS  SCOUT10530169037

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PLC  INTEGRATION

CONTROL  PANEL

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

منطقه ویژه - دهستان بیدزرد - شیراز 

- F1خیابان -E1بلوار -1فاز- اقتصادشیراز

طبقه همکف-0پالک -2E 60قطعه 

071-

32272763

021-

22053572

071-

32272744

021-

22059714

http://www

.farsscou

t.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1329
SHIMIAYEE  

FARS  SHIRAZ
10530194416

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS
 جاده شیراز، مرودشت28شیراز، کیلومتر 

071-

32622141

071-

32622144

http://far

schemica

l.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1330
KIMIA MAHAN 

ALBORZ
10861416180

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

قزوین، شهر صنعتی البرز، بلوار میرداماد، خیابان 

بیهقی، نبش خیابان خواجه نصیر

028-

32222805

028-

32221833

http://kim

iamahan.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1331
GHAEM 

MACHINE
10100150875

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

MACHINE  SHOP : BENDING  

MACHINE

MACHINE  SHOP : CUTTING  

MACHINE

کرج، جاده شهریار، هفت جوی، خیابان قائم 

، شرکت قائم ماشین108ماشین، پالک 

021-

46893410

021-

46893637

http://www

.ghaemmac

hine.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1332BEHSAZ NASJ10860563255

سازنده 

Manufactu

rer

GEOTEXTILEایرانداخلی
کرمان، خیابان شهید مطهری نبش میدان علی 

1ابن ابی طالب، ساختمان شماره

034-

32267148

034-

33386116

034-

32267148

http://beh

saz-

nasj.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1333TٍEIF IRAN10100435183

سازنده 

Manufactu

rer

 جاده مخصوص کرج١٣کیلومتر PAINTایرانداخلی
02١-

٤٤١٩۵٠۵2-٤
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1334
SABZ GOSTAR  

KANDOVAN
10200061554

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
GEOTEXTILE

GEOMEMBRANE

میانه، بخش کندوان، شهر ترک، شهید بهشتی، 

خیابان شهید بهشتی، خیابان امام خمینی، 

، طبقه همکف0پالک 

021-

52239961

021-

52239961
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1335IRAN SWITCH10100482582

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

L .V. SWITCH GEAR  / MCC

M.V. SWITCH GEAR  ( AIS  + VCB )

LOCAL  DISTRIBUTION PANEL  

(INDUSTRIAL )

CAPACITOR  BANK  PANEL  

INTERPOSING  RELAY  PANEL

 جاده مخصوص کرج مقابل پارس 10کیلومتر 

الکتریک

021-

٤٤٩٠۵۵٧١-

75

021-

٤٤٩٠۵۵٧8-

79

021-

٤٤٩٠١۵١٦-

17

021-

44905576

http://www

.iranswit

ch.org

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1336DIGITRON10100892447

سازنده 

Manufactu

rer

SWITCH SYSTEMایرانداخلی

- دهستان ایوانکی - بخش ایوانکی - گرمسار 

شهرک صنعتی -روستا شهرک صنعتی علی آباد

-0پالک -1خیابان سرو -خیابان سرو-پایتخت

طبقه همکف-8-7ق20بلوک

021-

22220790

021-

22229990

021-

22856463

021-

22853227~2

9

021-

22251327

021-

22841502

-1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1337ABTIN REZIN10380375950

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

مشهد، خیابان چمران، دکتر چمران پنجم، 

9127687894، کدپستی 101پالک

051-

32228969

051-

12236714
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1338
MOHANDES IN 

RAAD
10860468920

سازنده 

Manufactu

rer

EMERGENCYایرانداخلی  DIESE L  GENERATOR
- شهرک صنعتی شماره دو - منطقه آزاد انزلی

خیابان اول شرقی

013-

34437590

013-

34437591

http://www

.raad-

eng.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1339

TOLID 

TAJHIZAT  

SANGIN 

(HEPCO)

10100594509

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

VALVE

تهران خیابان سمیه ، : نشانی دفتر مرکزی 

 شرکت تولید 102تقاطع دکتر مفتح ، شماره 

تجهیزات سنگین هپکو

اراک، میدان صنعت، بلوار : نشانی کارخانه 

مجتمع تولیدی هپکو شهید بختیاری، بعد از پل،

:دفتر مرکزی 

88309360

:  کارخانه 

08633690940

:دفتر مرکزی 

88309360

:  کارخانه 

08633690920

http://hep

coir.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1340
Azar Fonoon 

Tablou
10200116436411165898476

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 V 1000باسداکت کمپکت ولتاژ : نام محصول 

 4 تعداد هادی 3 تعداد فاز A 3200شدت جریان 

 AFT COجنس هادی مسی نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده آذر فنون تابلو

, Bus duct, compact: نام التین 

voltage 1000 V, current 3200 A ,

phase number 3, conductor 

number 4, conductor material 

copper, brand AFT  CO ,

distributor AZAR  FONON 

TABLO

:انواع باسداکت شامل: شرح محصول 

:باسداکت های فشار ضعیف

(BL)باسداکت روشنایی

(BX)باسداکت توزیع با آمپراژ کم

(BXC)باسداکت انتقال و توزیع

(BC)باسداکت کمپکت

(BR)باسداکت رزینی

:باسداکت های فشار متوسط

(MEB)باسداکت بدنه فلزی

(IPB)باسداکت فاز مجزا

: -شرح کارشناس 

----------

70,67

- جاده آذر شهر - تبریز - آذربایجان شرقی 

 45انتهای - شهرک صنعتی شهید سلیمی 

 متری جهارم شمالی30- متری اصلی 

04134328541

-4
10709147592430داخلی 

central_af

t@yahoo.co

m

www.aftir

an.ir
1399/11/27



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1341
Fars  Parsian 

Industry
10530277891411533318391

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت فین تیوب و سایکلون : شرح محصول 

جهت اسکرابرهای تاسیسات تقویت فشار گاز 

منطقه پنج عملیات انتقال گاز

ساخت فین تیوب و سایکلون : شرح کارشناس 

.جهت اسکرابرهای تقویت فشار گاز تایید است

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Axial couplingساخت : شرح محصول 

های برج های خنک کننده در قسمت انتقال 

نیرو از موتور به پره های چرخان برج های خنک 

کننده

ساخت اکسیال کوپلینگ  جهت : شرح کارشناس 

انتقال نیرو از موتور به فن ها در برج های خنک 

.کننده مورد تایید است

----------

75

شهرک صنعتی بزرگ شیراز  –شیراز : کارخانه 

 –بولوار کوشش شمالی  –میدان کوشش  –

شرکت  – 707نبش خیابان  –فلکه ساعی 

پارسیان صنعت فارس

شهرک بزرگ صنعتی  –شیراز : دفتر مرکزی 

طبقه  –ساختمان فناوری  –فلکه دوم  –شیراز 

شرکت پارسیان صنعت فارس–205  –دوم 

071377448530713774485309173159535

m.enjavi@p

arsianindu

stry.com

https ://pa

rsianind

ustry.com

1399/10/22

1342Matris10102621613411155897913

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 AIO مدل All in Oneرایانه : نام محصول 

AE2070(i3-GT540)  نام تجارتیMSI 

مرجع عرضه کننده توسعه و تجارت ماتریس

, Computer, All in One: نام التین 

model AIO AE 2070(i3-GT540) ,

brand MSI, distributor TOSAE 

VA TEGARAT  MATRIS

کامپیوتر های بدون کیس  یا   :  شرح محصول 

ALL IN ONE  تحت لیسانس کمپانی 

MSI کشور تایوان تولیدی در کارخانه ماتریس  

امکان سفارشی سازی سی پی یو ، مقدار  رم ، 

میزان هارد دیسک ، قابلبت و یا عدم قابلیت 

..صفحه لمسی و

گارانتی یکپارچه تمامی قطعات کامپیوتر توسط 

فقط شرکت ماتریس

 pro20ex مدل pro 20ال این وان مدل 

pro 24 x مدل pro 22 xمدل 

 msiصندوق های فروشگاهی با برند 

ایران کد مشابه است

تائید محصول فوق پس از تائید : شرح کارشناس 

فنی بازرسی حین تولید و ساخت با نظارت 

کارفرما همچنین اخذ استانداردهاری محصول 

: سری 

,iec 61000,iec60529,iec 60068 ,

72

تهران خیابان ولیعصر باالتر از میر داماد نبش 

 واحد   10کوچه یزدان پناه برج پیروز طبقه 

1002

ایرن محمودی غیاث  : پیگیر کننده  

  23566000معاون فروش سازمانی  تلفن  

09123450150  موبایل  278داخلی  

23566000292 #9121022258

e.mahmoudi

@matris .co.

ir

www.matri

s .co.ir
1399/10/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1343
FAN KAVAN 

ENERGY  POOYA
10530518379411449178353

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه تزریق مواد شیمیایی : نام محصول 

Skid Mounted جنس کربن استیل و 

 کاربرد Lit\h 5000استیل ضد زنگ ظرفیت 

 مرجع سازنده فن SMصنایع نفت و گاز مدل 

کاوان انرژی پویا مرجع عرضه کننده فن کاوان 

انرژی پویا

, Injection machine: نام التین 

chemical materials  Skid 

Mounted, material carbon 

steel and stainless  steel ,

capacity 5000 Lit\h, usage 

oil and gas  industries ,

model SM, producer FAN KAVAN 

ENERGY  POOYA, distributor 

FAN KAVAN ENERGY  POOYA

از پکیج های تزریق جهت تهیه : شرح محصول 

و تزریق مواد شیمیایی درون انواع سیستم های 

صنعتی، آب و فاضالب، صنایع شیمیایی و نفت و 

محل تزریق می تواند . گاز استفاده می شود

درون خطوط لوله، تانک ها و یا رآکتورهای 

متریال های مورد استفاده از . شیمیایی باشد

برندهای معتبر و با در نظر گرفتن شرایط 

محیطی و شیمیایی محلول مورد تزریق تعیین 

از انواع پکیج های تزریق متداول می . می گردد

توان به پکیج های تزریق آنتی اسکاالنت جهت 

43
-خیابان جهاد سازندگی-میدان جام جم-شیراز

128پالک 
071910017650713226003009177105907

adeli.alir

eza@fepco.

org

1399/10/22

1344

Kimia Sanat 

Radvin 

Baspar

14008570053411651936754

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع دیافراگم : دیافراگم: شرح محصول 

و غیر مسلح از  (منجیددار)الستیکی مسلح 

در این شرکت .  میلیمتر به باال2/0ضخامت 

طیف گسترده ای از دیافراگم های صنعتی 

دیافراگم های تولیدی در . موجود می باشد

 HNBR_ NBR_ VITONمتریال های 

تولید می گردد؛ که می توان آن ها را با نخ های 

هم چنین می . پلی استر و ابریشم مسلح نمود

توان برای جلوگیری از خورندگی دیافراگم در 

 الیه عایق 1برابر عوامل اسیدی، آن ها را به 

PTFEمسلح نمود .

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید انواع اورینگ : اورینگ: شرح محصول 

الستیکی در متریال های 

VITON_S ILICON_NR-

SBR_FKM_HNBR 3 از قطر خارجی 

 میلیمتر جهت آببندی و 2000میلیمتر تا 

هوابندی انواع سیاالت

: -شرح کارشناس 

----------

85

جنب - خیابان امام خمینی -اصفهان - ایران 

روبه روی اداره برق عاشق - خیابان طالقانی 

آباد

031332437500313324375409131144229

co_kimiasa

nat@yahoo.

com

www.kimia

lastic .co

m

1399/10/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1345

Namdar afroz 

E lectrical 

Industrial 

Engineering 

Co

10861435818411117885855

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 120کلمپ آویزی با مقاومت : نام محصول 

KN 46/5-41 سایز mm کاربرد یراق آالت 

خطوط برق مرجع عرضه کننده مهندسی صنایع 

برق نامدار افروز

 Clamp, hanging with: نام التین 

120 KN resistance, size 41-46.5 

mm, usage power lines 

stripes , distributor NAMDAR 

AFROZ E LECTRICAL 

INDUSTRIE S  ENGINEERING

انواع کلمپ انتهایی هادی و : شرح محصول 

 8-42سیم محافظ برای سیم های با قطر 

میلیمتر جهت یراق االت خطوط فشار قوی  برق 

 کیلوولت 20-400از ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

----------

 120کلمپ آویزی با مقاومت : نام محصول 

KN 41-36 سایز mm کاربرد یراق آالت 

خطوط برق مرجع عرضه کننده مهندسی صنایع 

برق نامدار افروز

 Clamp, hanging with: نام التین 

120 KN resistance, size 36-41 

mm, usage power lines 

stripes , distributor NAMDAR 

AFROZ E LECTRICAL 

98

سرافراز - خیابان بهشتی خیابان-تهران : دفتر 

6 و 5 واحد  6کوچه حق پرست پالک 

قزوین جاده بویین زهرا شهرک : کارخانه 

صنعتی لیا بلوار هنر خیابان تالش

021-

88528957-

61

021-

88528962
09123135120

admin@namd

arafroz .co

m

www.namda

rafroz .co

m

1399/10/22

1346

SEPANTA 

E LECTRONIC  

TABARESTAN

10760300612411397751613

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آشکارساز شعله محفظه احتراق : نام محصول 

 نام تجارتی SAX200تشخیص نور مدل 

S.E.T مرجع عرضه کننده سپنتا الکترونیک 

طبرستان

 Flame detector, light: نام التین 

detection combustion 

chamber, model SAX200, brand 

S .E .T , distributor SEPANTA 

E LECTRONIC  TABARESTAN CO.

سیستم شعله بین : شرح محصول 

  عالوه بر تجمیع اسکنر و SAX200کامپکت

آمپلیفایر در یک مجموعه، قابلیت تنطیم مقادیر 

مربوط به شعله را بر روی خود بدنه در اختیار 

این سیستم تشخیص وجود . کاربر قرار می دهد

شعله در بویلرها، کوره ها، برنرها و نظایر آنها در 

طیف نوری از مادون قرمز تا فرابنفس را در کنار 

ارسال سیگنال اطالعات به سیستم کنترل بر 

این سیستم در صنایع نیروگاهی، . عهده دارد

... پاالیشگاهی، پتروشیمی، فوالد، سیمان و 

میزان شعله قابول قبول برای . کاربرد فراوان دارد

بازه زمانی ندیدن "اعالم وجود شعله، حداقل 

الزم جهت اعالم نبود شعله، میزان شعله  "شعله

اعالم هشدار و چندین قابلیت تنظیماتی دیگر در 

کنار قابلیت ثبت پارامترهای شدت طیف مادون 

قرمز شعله، شدت طیف ماورابنفش شعله، 

60
اشرفی -خیابان نواب صفوی-بابل-مازندران

6پالک -10
011323947233230212709111132997

info@set-

control.co

m

www.set-

control.c

om

1399/10/22



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1347
Safa rolling 

pipe mills
10861382110

4113-1465-

6748

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله های فوالدی درزدار : شرح محصول 

ERWاز سایز هشت تا بیست اینچ 

 فوالدی از ERWلوله درزدار : شرح کارشناس 

 الی 08)سایز هشت اینچ تا بیست و چهار اینچ 

اینچ مورد تایید می باشد (24

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله فوالدی درزدار مارپیچی : شرح محصول 

SDSAW از سایز بیست و چهار تا پنجاه و 

شش اینچ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایقکاری پوشش بر پایه پودر : شرح محصول 

FBEاپوکسی دوالیه 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 LDSAWلوله فوالدی درزدار : شرح محصول 

از سایز بیست و چهار تا پنجاه و شش اینچ

74

تهران، بلوار کشاورز: نشانی دفتر فروش  | ، 

146ساختمان صفا، شماره 

sales@safarolling.com

021-

88955608

021-

88953591
09022055363

rasad@safa

rolling.co

m

www.safar

olling.co

m

1399/10/22

1348Maspaco10102268285411131414598

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 فریم T کانکتور Tکلمپ : نام محصول 

 100x120 mmآلومینیومی پست برق ابعاد 

 مرجع عرضه کننده مهندسی صنعت 10مدل 

پژوهان برق پارس

 Clamp, aluminium T: نام التین 

frame T  connector, electric 

post, dimensions  100x120 mm ,

model 10, distributor 

MOHANDES I SANAT  PAJUHAN 

BARGH PARS

 فریم T کانکتور Tکلمپ : شرح محصول 

آلومینیومی پست برق

: -شرح کارشناس 

----------

کلمپ زنجیره ای آویزی فیبر : نام محصول 

 فوالدی خط انتقال فیبر نوری ابعاد 13/5نوری 

1500x650 mm مدل MOPGW1301 

مرجع عرضه کننده مهندسی صنعت پژوهان برق 

پارس

 Clamp, steel 13.5 fiber: نام التین 

optics  suspension chain ,

fiber optics  transition 

line, dimensions  1500x650 mm ,

model MOPGW1301, distributor 

MOHANDES I SANAT  PAJUHAN 

68
خیابان - خیابان شهید بهشتی - تهران 

16پالک - کوچه چهارم - پاکستان 

021-

88730392

021-

88735685
09125907818

info@maspa

co.com

www.maspa

co.com
1399/12/16



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1349
Aria Fan 

Abzar
10103410323411331736744

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شارژر باتری سوئیچ مد مدل : نام محصول 

CR10KW 500 ولتاژ V 20 شدت جریان A 

کشور سازنده ایران مرجع سازنده آریا فن ابزار 

مرجع عرضه کننده آریا فن ابزار

 Charger, battery switch: نام التین 

mode, model CR10KW, voltage 

500 V, current 20 A, made in 

IRAN, producer Aria Fan 

Abzar, distributor Aria Fan 

Abzar

مجموعه باتری شارژر سه فاز : شرح محصول 

شامل یک جفت شارژر باتری ، بخش 

INTERFACE و MONITORING می 

 (Wet)باشد که جهت شارژ باتری های تر 

مانند باتری های اسیدی مثل باتری ماشین و 

. باتری های آلکاالین مورد استفاده قرار می گیرد

هر یک از ماژول های شارژر باتری با ورودی 

، قابلیت جریان دهی VAC 380/400سه فاز  

20A 500 با ولتاژVDC 10  و توانKW را  

جهت افزایش توان خروجی . دارا می باشد

 دستگاه شارژر باتری را از 8دستگاه می توان 

.طریق برد رابط به صورت موازی بهم وصل نمود

: -شرح کارشناس 

----------

65
بن - کوچه گوهرشاد-خیابان جمهوری-تهران

4پالک - بست اقبال
021667608300216676026109121230906

admin@afac

o.net

www.afaco

.net
1399/08/28

1350

Bana tajhiz 

faragir 

kavyan bana

140080064011670513023

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پیچ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

غالف: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ماژول: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پین: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شفت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

81,75,72,76
اهواز بلوار پاسداران شهرک صنعتی شماره یک 

24 واحد 1فاز 
061344413920613444139209166126760

faragirkav

ian@gmail.

com

1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1351

Salafchegan 

Pioe and 

Protection

10101985340
4111-3485-

5564

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق کاری و پوشش سطح : شرح محصول 

خارج لوله های فوالدی بر پایه اپوکسی اتصال 

ذوبی دو الیه جهت حفاظت از خوردگی و 

حفاظت مکانیکی  

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق کاری و پوشش لوله بر : شرح محصول 

پایه قیر پایه نفتی اصالح شده با مواد پلیمری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق کاری و پوشش سطح : شرح محصول 

خارج لوله ها بر پایه پلی اتیلن سه الیه جهت 

حفاظت از خوردگی و حفاظت مکانیکی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق کاری و پوشش سطح : شرح محصول 

خارج لوله های فوالدی بر پایه اپوکسی اتصال 

3887731248887462709359980158واحد  - 4پالک - کوچه عمدی - بلوار آفریقا 89,74
office@spp

c.ir

www.sppc.

ir
1399/11/01

1352
Padideh 

Sanat Oxin
10860907432411339363141

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

THRUST WASHER: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ALIG NENT PIN: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

SEAL PLUNGER NOS: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 RETAINER: شرح محصول 

INTERMEDATE  ROD OIL  WIPER

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

HUB M.PA-3240: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

29,81,85,76
اهواز شهرک صنعتی شماره سه خیابان صنعت 

چهار
061329072810613290728009166160407

Info@psoxi

n.ir

www.psoxi

n.ir
1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1353
E smaili 

factories
10187000089411367488559

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر فوران گیر مقاوم در برابر : نام محصول 

H2S 6 سایز in 10 فشار ksi تجهیزات نفت 

و گاز نام تجارتی کارخانجات اسمعیلی مرجع 

عرضه کننده حمید رضا اسمعیلی

 Blowout preventer, H2S: نام التین 

service, size 6 in, pressure 

10 ksi, oil and gas  equipment ,

brand ESMAILI FACTORIE S ,

distributor HAMID REZA 

ESMAILI

شیر فوران گیر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

وایر الین یونیت یدک کش مدل : نام محصول 

TM کارخانه اسمعیلی مرجع عرضه کننده 

حمیدرضا اسمعیلی

 Wire line unit, trailer: نام التین 

mounted, model TM, ESMAILI 

FACTORY , distributor HAMID 

REZA ESMAILI

دستگاه چاه پیمایی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

استافینگ باکس هیدرولیک مقاوم : نام محصول 

 ksi 10 فشار in 3 سایز H2Sدر برابر 

9,10
-منطقه صنعتی هفت جوی - شهرقدس-تهران

106پالک - خیابان قائم 
021468934600214689363309123227391

m.esmaili@

esmaili-

factory.co

m

1399/11/01

1354
Tak setare 

Golpayegan
10860068735411175193745

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 طول UPVCلوله ناودانی جنس : نام محصول 

6 m 80 قطر mm فاقد فشار مرجع سازنده 

تک ستاره گلپایگان فاقد بسته بندی نام تجارتی 

TG

 Pipe, channel, material: نام التین 

UPVC , length 6 m, diameter 80 

mm, unknown pressure ,

producer TAK  STAR  GOLPAYGAN ,

unpacked, brand TG

 UPVCلوله ناودانی جنس : شرح محصول 

 فاقد فشار مرجع mm 80 قطر m 6طول 

سازنده تک ستاره گلپایگان فاقد بسته بندی نام 

TGتجارتی 

: -شرح کارشناس 

----------

 طول UPVCلوله ناودانی جنس : نام محصول 

6 m 53 قطر mm فاقد فشار مرجع سازنده 

تک ستاره گلپایگان فاقد بسته بندی نام تجارتی 

TG

 Pipe, channel, material: نام التین 

UPVC , length 6 m, diameter 53 

mm, unknown pressure ,

producer TAK  STAR  GOLPAYGAN ,

unpacked, brand TG

 UPVCلوله ناودانی جنس : شرح محصول 

74,76
شهرک - شهرستان گلپایگان - استان اصفهان 

روبروی بانک ملی- بلوار صنعت - صنعتی 

03157248242

-5
0315724817209133710879

tak.star24@

yahoo.com

www.tsg.c

o.ir
1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1355
J AVIDAN 

KESHPAR  TOOS
10380294548411187345388

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

گسکت، قطعه، توربین بخار : شرح محصول 

703H، DRESSER RAND

: -شرح کارشناس 

----------

دیافراگم فیورنتینی رگوالتور سایز : نام محصول 

6 in مدل APERFLUX 851 مرجع سازنده 

صنایع الستیکی جاویدان کشپار توس مرجع 

عرضه کننده صنایع الستیکی جاویدان کشپار 

توس

, Diaphragm, fiorentini: نام التین 

regulator, size 6 in, model 

APERFLUX  851, producer 

J AVIDAN KESHPAR  TOOS  RUBBER 

INDUSTRIE S  CO., distributor 

J AVIDAN KESHPAR  TOOS  RUBBER 

INDUSTRIE S  CO.

دیافراگم فیورنتینی رگوالتور : شرح محصول 

 مرجع APERFLUX 851 مدل in 6سایز 

سازنده صنایع الستیکی جاویدان کشپار توس 

مرجع عرضه کننده صنایع الستیکی جاویدان 

کشپار توس

: -شرح کارشناس 

----------

85

بخش - مشهد  - استان خراسان رضوی 

شهرک صنعتی - شاندیز شهرک صنعتی توس 

 - 685قطعه   - 2دانش  - 3اندیشه - توس 

9185183755کدپستی - - طبقه همکف 

051354134080513541047109151252401

info@augus

tgasket.co

m

www.javid

anrubber.

com

1399/11/01

1356

sherkate 

mojtama 

sanati karon 

imen taksa 

khouzestan

10420344116411484386153

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PLUG, VALVE: شرح محصول 

RETAINER

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PLUG, VALVE: شرح محصول 

RETAINER

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CENTRIFUGAL: شرح محصول 

PUMP

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PLUNGER CERAMIC: شرح محصول 

FOR  3

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

03,26,76,58,7

9,68,65,75,70

,3

 3شهرک صنعتی شماره - اهواز-خوزستان

1خیابان تالش 
061344272250218978069309161135632

ementaksa.

khuzestan@

gmail.com

1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1357
AYEGHSAZANZA

RRINGUM
10101698407411154483868

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

الیاف شیشه ای فایبر گالس : نام محصول 

 نوع بسته g 60 گراماژ cm 100روفینگ عرض 

بندی بسته رولی مقدار متر مربعی نام تجارتی 

TISSUE مرجع سازنده عایق سازان زرین گام 

کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده عایق 

سازان زرین گام

 Glass fibers, fiber glass: نام التین 

roofing, width 100 cm ,

grammage 60 g, packing type 

roll pack, quantity square 

meter, brand TISSUE ,

producer AYEGH SAZAN ZARRIN 

GUM, made in IRAN ,

distributor AYEGH SAZAN 

ZARRIN GUM

الیاف پشم شیشه تیشو روفینگ : شرح محصول 

مقاوم در برابر اشعه خورشید و مقاومت کشش  

باال برای جذب قیر مخصوص عایق لوله های 

فوالدی نفت و گاز

: -شرح کارشناس 

----------

الیاف شیشه ای فایبر گالس : نام محصول 

 نوع بسته g 90 گراماژ cm 100روفینگ عرض 

بندی بسته رولی مقدار متر مربعی نام تجارتی 

TISSUE مرجع سازنده عایق سازان زرین گام 

85,57,80,61,5

2,53

- باالتر از چهارراه سرو - سعادت آباد - تهران 

نبش آسمان چهارم - بلوار پاکنژاد شمالی 

1پالک - شرقی 

091386945570212207417709121007475
abn_gtc@ya

hoo.com
1399/11/01

1358

Gostaresh 

Abyaran 

Looleh 

Rafsanjan

14002961320411414971971

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PE100لوله پلی اتیلن گاز رسانی : نام محصول 

 bar 16 فشار mm 125 قطر m 12طول 

 نام تجارتی تیرازیس 1/25ضریب اطمینان 

مرجع عرضه کننده گسترش آبیاران لوله 

رفسنجان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100, length 12 m ,

diameter 125 mm, pressure 16 

bar, safety factor 1.25, brand 

TIRAZIS , distributor 

GOSTARESH ABYARAN LOOLEH 

RAFSANJAN

لوله پلی اتیلن گازرسانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 PE100لوله پلی اتیلن گاز رسانی : نام محصول 

 bar 16 فشار mm 200 قطر m 12طول 

 نام تجارتی تیرازیس 1/25ضریب اطمینان 

مرجع عرضه کننده گسترش آبیاران لوله 

رفسنجان

 Pipe, polyethylene, gas: نام التین 

supply PE 100, length 12 m ,

diameter 200 mm, pressure 16 

bar, safety factor 1.25, brand 

TIRAZIS , distributor 

74
 جاده رفسنجان 20کیلومتر -رفسنجان-کرمان 

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان- کرمان - 

034-

34194343

034-

34194353

09123456733

-

09132909845

rpgc1320@gm

ail.com

www.gosta

resh-

abyaran.i

r

1399/10/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1359MAMOUT10101157556

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PRE ?  CAST : NON-CONCRETE

SANDWICH PANEL

NON-CONCRETE  PRE -

FABRICATED BUILDING  / CONEX

هشتگرد، محله سه راه فشند ، میدان بسیج ، 

 ، مجتمع گلستان 121بلوار شهید باهنر ، پالک 

2، طبقه اول ، واحد 

021-

44030414-

15

021-

44030121-

22

021-

44022856

http://mam

utpanel.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1360

TURBINHAYE  

SANATI 

GHADIR  YAZD

10860172819

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

HIGH TEC .SPARE  PARTS  

(CRITICAL  MACHINERY ): BEARING

HIGH TEC .SPARE  PARTS  

(CRITICAL  MACHINERY ): BLADE  & 

VANE  (ONLY  VANE )

TURBINE  AUXILIARIE S

FLEXIBLE  METAL  HOSE

اراضی کـوه دخمه جنب جاده . صفائـیه . یزد 

کنارگذر

035-

38333404

036-

38333407

http://git

co.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1361

Faranegar 

Industrial 

Design and 

Engineering 

Company

10101794471411133357671

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DCS  / FCS  INTEGRATION

CONTROL  PANEL

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

اندیشه ، خیابان قائم مقام -تهران، عباس آباد

 ، طبقه اول13فراهانی ، خیابان عرفان ، پالک 
0218855727302188718519

09126903732 

 , 

09123507301

info@fidec

solution.c

om

www.fidec

solution.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1362
NAFT  SAZEH 

GHESHM
10861503823

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
STEE L  STRUCTURE

MARINE  STRUCTURE

تهران، شهرک قدس، فالمک شمالی، برج آریو، 

3طبقه 

021-

88375533-5

021-

88375536

http://www

.nsqme.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1363F IROZA10100477787

سازنده 

Manufactu

rer

BRIDGEایرانداخلی  CRANE  (E .O.T )
تهران، شهرک گلستان بلوار گلها نبش یاس 

49سوم پالک 

021-

48092000

028-

32849060

021-

48092000

028-

32849060

www.firou

zacranes .

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1364

MOHANDES I 

BARGH 

CONTROL  VA 

ABZAR  DAGHI 

IDEH

10102423209411111136939

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DCS  / FCS  INTEGRATION

BMS  / ESD SYSTEM INTEGRATION

PLC  INTEGRATION

CONTROL  PANEL

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

F  & G  SYSTEM INTEGRATION

تهران، شهرک گلستان، سروستان نهم ، پالک 

89

021-

44749578

021-

44749587

021-

44749591

payam.alva

ndi@idehen

g.com

https ://id

eheng.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1365
COMPOSITE  

ASIA PISHRO
14003640137

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
GRP  CABLE  TRAY /CABLE  LADDER  

& ACCESSORIE S

خیابان - شهرک صنعتی امیرکبیر- کاشان

5خیابان شکوفه - کمال الملک

02188106590

-2
2188384775

http://n.a

siacompo

site.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1366

SANAYE  

POLYMER  

KERMAN 

(POLYMER )

10630121125

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

NON-METALIC  EQUIPMENT /BULK  

MATERIAL : PIPE  (POLYMER )

NON-METALIC  EQUIPMENT /BULK  

MATERIAL : F ITTING  (POLYMER )

6کرمان جاده شرف آباد زنگی آباد کیلومتر 

021-

88711331

021-

88711931

021-

88552086
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1367

SANAYE  

HAVAYE  

FESHORDEH 

IRAN

10100764040

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
F ILTER  REGULATOR

INSTRUMENT  TUBE  & F ITTING

 جاده قدیم کرج بعد از 12ایران تهران کیلومتر 

پل دپو خیابان سپاه اسالم مقابل درب پادگان 

بالل حبشی

021-

44905390

021-

44901400

021-

44905389

021-

44905841

http://ira

indco.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1368TAMKAR10260274125

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
PROCESS  PACKAGE  : CATALYST  

PNEUMATIC  TRANSPORT

ایران،اصفهان،منطقه صنعتی دولت آباد ، خیابان 

46

03145836071

-4

03145836071

-4

https ://ta

mkar.com/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1369

SHOA 

E LECTRIC  

ALVAND

10103014360411367499983

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع پروژکتورها: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع چراغ های خیابانی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چراغ دکوراتیو: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چراغ سقفی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پایه چراغ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

69
تهران، الله زارنو، باالتر از منوچهری، پالک 

، شرکت شعاع٦٠٤

02166346134

-6
0216634613709127792379

sales@shoa

co.com

www.shoac

o.com
1399/11/01

1370

javaher 

sanat khalij 

fars

10420290292411376169391

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 4-2هالیت صنعتی دانه بندی : نام محصول 

mm 1 کیسه بیگ بگ Ton مرجع عرضه 

کننده جواهر صنعت خلیج فارس

, Halite, industrial: نام التین 

granulation 2-4 mm, big bag, 1 

Ton, distributor J AVAHER 

SANAT  KHALIJ  FARS

نمک گل حفاری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

89

خوزستان ، اهواز ، اتوبان آیت اهلل بهبهانی ضلع 

شرقی میدان جمهوری ، طبقه فوقانی بیمه 

پارسیان

061-

35521912
09166166029

iran.salt@

yahoo.com
1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1371
PETRO NAB  

SEPAHAN
10260184007411174433435

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر دروازه ای، گوه ای انعطاف : شرح محصول 

پذیر، عملگر دستی، جنس بدنه فوالد کربنی، 

جنس دیسک فوالد ضد زنگ، فلنجی برآمده، 

150، کالس in 18کامل، 

جهت سیال شیرین مورد : شرح کارشناس 

استفاده می باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر دروازه ای، گوه ای توپر، : شرح محصول 

عملگر دستی دنده ای، جنس بدنه فوالد کربنی، 

جنس دیسک فوالد ضد زنگ، فلنجی برآمده، 

150، کالس in 24کامل،

جهت سیال شیرین مورد : شرح کارشناس 

استفاده می باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر دروازه ای، گوه ای توپر، : شرح محصول 

عملگر دستی دنده ای، جنس بدنه فوالد کربنی، 

جنس دیسک فوالد ضد زنگ، فلنجی برآمده، 

150، کالس in 28کامل، 

جهت سیال شیرین مورد : شرح کارشناس 

75

نجف آباد، منطقه: نشانی دفتر مرکزی  |  

، خیابان2، فاز (پلیس راه)1صنعتی نجف آباد   

، کد پستی8فوالد شرقی، پالک   

85135-456: صندوق پستی ،8516957135 .

031424993010314249930209136551941
info@nabva

lve.com

www.nabva

lve.com
1399/07/28

1372

Shahr Ara 

Beton E ram 

J onoub

14004610747411474719531

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بلوک دیواری سنگین طرح دار : نام محصول 

 نوع بسته بندی 40x23x20 cmبتنی سایز 

 عددی نام تجارتی شهرآرا مرجع عرضه 40پالت 

کننده شهرآرا بتن ارم جنوب

, Partition block: نام التین 

patterned heavy, concrete ,

size 40x23x20 cm, packing type 

40 pieces  in a pallet, brand 

SHAHRARA, distributor 

SHAHRARA BETON-E  ERAM-E 

JONOUB  CO.

انواع بلوک های کفپوش بتنی : شرح محصول 

(کفپوش یا کف فرش)

: -شرح کارشناس 

----------

بلوک دیواری سنگین معمولی : نام محصول 

 نوع بسته بندی 40x20x20 cmبتنی سایز 

 عددی نام تجارتی شهرآرا مرجع عرضه 50پالت 

کننده شهرآرا بتن ارم جنوب

 Partition block, regular: نام التین 

heavy, concrete, size 40x20x20 

cm, packing type 50 pieces  in 

a pallet, brand SHAHRARA ,

distributor SHAHRARA BETON-

E  ERAM-E  JONOUB  CO.

80

فارس، شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، 

میدان کوشش، انتهای خیابان کوشش شمالی، 

711خیابان 

071377316480713773165209177187204

shahrara_c

o@yahoo.co

m

www.shahr

ara.com
1399/07/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1373
Sayman Shimi 

Nikan
14007964749411633666463

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار عایق بندی لوله ضد خوردگی : نام محصول 

کاربرد پوشش الیه زیرین لوله های فوالدی 

 نوع بسته بندی بسته رولی نام in 1سایز 

تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

سایمان شیمی نیکان

, Pipe insulating tape: نام التین 

corrosion resistant, usage 

covering inner tape layer of 

steel pipes , size 1 in ,

packing type roll pack ,

brand UNKNOWN BRAND ,

distributor SAYMAN SHIMI 

NIKAN Co.

پرایمر و نوارهای عایق ضد : شرح محصول 

خوردگی لوله های فلزی آب، گاز و نفت

Primer and anti- corrosion 

tape of water, gas  and oil 

steel pipelines

: -شرح کارشناس 

----------

نوار عایق بندی لوله ضد خوردگی : نام محصول 

کاربرد پوشش الیه زیرین لوله های فوالدی 

 نوع بسته بندی بسته رولی نام in 2سایز 

تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

85
،خیابان     1فارس،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ،فاز 

PC،بلوک 15،قطعه  میرعماد
093994601560939946015609173074264

saymanshim

i@gmail.co

m

saymansh

imi.com
1399/07/28

1374

Shamim 

Sharif 

Technology 

Development 

co

10320795820411473834484

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه مولد گاز ازن صنعتی مدل : نام محصول 

SS8 فاقد نام تجارتی مرجع سازنده توسعه 

فناوری شمیم شریف مرجع عرضه کننده توسعه 

فناوری شمیم شریف

, Gas generator: نام التین 

industrial ozone, model SS 8 ,

UNKNOWN BRAND, producer 

TOSEE  FANAVARI SHAMIM 

SHARIF , distributor TOSEE 

FANAVARI SHAMIM SHARIF

این سری از محصوالت شمیم : شرح محصول 

 گرم بر 20 تا 2.5شریف گرماژ تولیدی ازن از 

این  سری دستگاه ها . ساعت را شامل می شود

از تکنولوژی کرونا دیس شارژ جهت تولید ازن 

.استفاده می کند

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه مولد گاز ازن صنعتی مدل : نام محصول 

SWC400 فاقد نام تجارتی مرجع سازنده 

توسعه فناوری شمیم شریف مرجع عرضه کننده 

توسعه فناوری شمیم شریف

, Gas generator: نام التین 

industrial ozone, model 

SWC400, UNKNOWN BRAND ,

producer TOSEE  FANAVARI 

42
تهران، احمدآباد مستوفی، سازمان پژوهشهای 

علمی و صنعتی ایران، شرکت شمیم شریف
021562773340215627701109359080197

info@shami

msharif.ir

www.shami

msharif.i

r

1399/07/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1375
J ahan Tormoz 

Kashan
10260199063411177844893

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ترمز 1320لنت الیافی دراورکس : نام محصول 

باالبر دکل حفاری نام تجارتی جهان ترمز 

کاشان مرجع عرضه کننده جهان ترمز کاشان

 Lining, fiber Draw: نام التین 

works  1320, drilling rig 

lifter brake, brand J AHAN 

TORMOZ KASHAN, distributor 

J AHAN TORMOZ KASHAN

 1320لنت الیافی دراورکس : شرح محصول 

ترمز باالبر دکل حفاری

: -شرح کارشناس 

----------

 JC40Dلنت دیسکی دراورکس : نام محصول 

ترمز باالبر دکل حفاری نام تجارتی جهان ترمز 

کاشان مرجع عرضه کننده جهان ترمز کاشان

 Lining, disc Draw: نام التین 

works  J C40D, drilling rig 

lifter brake, brand J AHAN 

TORMOZ KASHAN, distributor 

J AHAN TORMOZ KASHAN

 JC40Dلنت دیسکی دراورکس : شرح محصول 

ترمز باالبر دکل حفاری

: -شرح کارشناس 

----------

 1625لنت دیسکی دراورکس : نام محصول 

01
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، 

7خیابان چهاردهم غربی، پالک 
887379598851732209123007114

sales@jaha

ntormoz .co

m

www.jahan

tormoz .co

m

1399/07/28

1376
Kafpoosh 

sanat ariya
10103374877411333386835

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- غلطکی )کفپوش اپوکسی : شرح محصول 

(صیقلی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اپوکسی پلی اورتان: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

86

، شهرستان تهران ، بخش 19تهران منطقه 

کوچه - سعادت آباد-مرکزی شهرستان تهران 

خیابان شهید وحید –شهید مهدی جابری 

طبقه دوم - 37پالک -بخشایش-ریاضی 

1998893118:  کد پستی4واحد

223828792238411509123384767
info@ksaco

.com

www.sa-

co.com
1399/07/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1377
Baspar Sazeh 

Bandar
10260542590411378873431

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

Cone Fender: شرح محصول 

فندر در صنایع دریایی جایگاه بسیار مهمی دارد -

و متناسب با شرایط اسکله، نوع شناور، وضعیت 

پهلوگیری و نوع نصب به عنوان ضربه گیر روی 

بدنه شناورها و قسمت های مختلف اسکله ها 

.نصب می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نردبان الستیکی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کار استاپر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Shock Cell: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

98
اصفهان خیابان رباط خیابان شهید باهنر کوچه 

5ساختمان ویکتوریا طبقه دوم واحد  (مسعود)24
031333860310313233556109133110659

basparsaze

@gmail.com

www.baspa

rsaze.com
1399/07/28

1378
Kalan Hafar 

Arshia
14006991233411564448834

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پودر چند منظوره نشاسته حفاری : نام محصول 

 کیسه چند Starch LVسیب زمینی نوار سبز 

 مرجع سازنده مجتمع تولیدی kg 25الیه 

شیمیایی کالن حفار عرشیا کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده مجتمع تولیدی شیمیایی 

کالن حفار عرشیا

, Multi purpose powder: نام التین 

green strip potato drilling 

starch Starch LV, multi 

layered bag, 25 kg, producer 

KALAN HAFAR  ARSHIA CHEMICAL 

PRODUCING  COMPLEX , made in 

IRAN, distributor KALAN 

HAFAR  ARSHIA CHEMICAL 

PRODUCING  COMPLEX

پودر چند منظوره نشاسته حفاری : شرح محصول 

 کیسه چند Starch LVسیب زمینی نوار سبز 

 مرجع سازنده مجتمع تولیدی kg 25الیه 

شیمیایی کالن حفار عرشیا کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده مجتمع تولیدی شیمیایی 

کالن حفار عرشیا

: -شرح کارشناس 

----------

پودر چند منظوره نشاسته حفاری : نام محصول 

 کیسه چند الیه Starch MVگندم نوار قرمز 

89
- بین نفت و مدرس - خیابان ظفر - تهران 

5 واحد 232پالک 

021-

22926911-

14

021-

22926910
09121576185

info@shaha

bshimi.com
1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1379

jahan 

hafaran 

samand

14004589185411496347811

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو کنترل سرچاهی صنایع نفت : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی کشور سازنده JHSو گاز مدل 

ایران مرجع سازنده جهان حفاران سمند مرجع 

عرضه کننده جهان حفاران سمند

, Control panel: نام التین 

wellhead, gas  and oil 

industries , model JHS ,

UNKNOWN BRAND, made in IRAN ,

producer J AHAN HAFARAN 

SAMAND, distributor J AHAN 

HAFARAN SAMAND

اصلی ترین وظیفه تابلوهای : شرح محصول 

کنترل سرچاهی تامین فشار هیدرولیکی الزم 

جهت باز نگهداشتن شیرهای سرچاهی شامل 

شیر ایمنی سطحی و شیر ایمنی زیر سطحی می 

باشد که در تداوم تولید نفت و گاز از چاه نقش 

همچنین وجود . اساسی را ایفا می نماید

سیستمهای ابزار دقیق موجود در تابلوها امکان 

نظارت و ایجاد باالترین سطح ایمنی در تولید 

سطح . نفت و گاز از چاه را فراهم می گرداند

ایمنی ایجاد شده با وجود حسگرهای فشاری و 

دمایی تعبیه شده در هنگام وقوع شرایط بحرانی 

برای چاه و یا خط انتقال نفت و گاز موجب اقدام 

سریع، متناسب و کم هرینه در مهار بحران می 

گردد

09
- فاز سه- شهرک صنعتی شماره یک- اهواز

واحد هفت
091204970610613445556009166134019

jahan.hafa

ran.samand

@gmail.com

www.jhsco

.ir
1399/11/01

1380
Ameretat 

pump Asia
14005164688411493993994

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

- الکتروپمپ جابجایی مثبت: شرح محصول 

پالنجری

شرکت فوق مونتاژ کننده : شرح کارشناس 

(Packager)  پمپهای آتش نشانی می باشد.

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ / پمپ های آتش نشانی: شرح محصول 

/ های اصلی با محرک دیزل و الکتروموتور 

NFPA 20جوکی پمپ طبق استاندارد 

fire fighting pump 

including main pump/ diesel 

pump / jockey pump according 

to NFPA20

شرکت فوق مونتاژ کننده : شرح کارشناس 

(Packager)  پمپهای آتش نشانی می باشد.

----------

26,30

- خیابان شهید بهشتی- تهران :دفتر مرکزی

 - 5پالک- کوچه مبینی- خیابان صابونچی

6واحد

شهرک -  جاده خاوران 45کیلومتر : کارخانه

- 7خیابان نیلوفر -بلوار توسکا- صنعتی پایتخت

کارخانه امرتات پمپ آسیا-قطعه چهار

021-

88746816-

17

021-

88751933
09125718378

info@apump

a.com

WWW.APA.C

OM
1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1381
Arad Polymer 

Samin
10260584887411369117968

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

FFKMاورینگ با جنس : شرح محصول 

 (آب بند مکانیکی )

 (پرفلورواالستومر )   Kakrezکالرز 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 cement Plug: شرح محصول 

پالگ سمنت کننده برای جداسازی دوغاب 

سیمان از گل استفاده می شود و از مخلوط شدن 

گل و دوغاب برای حفظ کیفیت سیمانکاری 

.جلوگیری می کند 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل  , Bاورینگ وایتون کرید : شرح محصول 

 Bیا آب بند وایتون گرید 

85,09
اصفهان،خ امام خمینی،شهرک رسالت،خ 

8سعدی،ساختمان نپتون،طبقه دوم ،واحد 
031326615520218978799109133264370

aradpolyme

r@yahoo.co

m

www.aradp

olymer.co

m

1399/11/01

1382

Mehvar 

mashin davar 

company

10420350252411443893871

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پروانه قطعه پمپ سانتریفیوژ : نام محصول 

 فاقد نام 50x200 mmجنس استیل سایز 

تجارتی کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

محور ماشین دوار

, Impeller, part: نام التین 

centrifugal pump, material 

steel, size 50x200 mm, UNKNOWN 

BRAND, made in IRAN ,

distributor MEHVAR  MASHIN 

DAVAR

این شرکت در زمینه ساخت : شرح محصول 

انواع پروانه پمپ های صنعتی در ابعاد و اندازه 

.های مختلف فعالیت دارد

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

شفت قطعه پمپ سانتریفیوژ سایز : نام محصول 

250x80 mm مدل RN80/250 فاقد نام 

تجارتی کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده 

محور ماشین دوار

 Shaft, part, centrifugal: نام التین 

pump, size 250x80 mm, model 

RN80/250, UNKNOWN BRAND, made 

in IRAN, distributor MEHVAR 

MASHIN DAVAR

این شرکت سازنده انواع شفت : شرح محصول 

4061344322120613443221209166066195شهرک صنعتی شماره -اهواز58

Mehvar.mac

hin2013@gma

il.com

http://meh

varmashi

n.ir

1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1383

TOLID 

SARMASAZAN 

CHERAGHPOOR  

EMEN ARVAND

14008737472411648958579

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کولر گازی ضد انفجار پنجره ای: شرح محصول 

متقاضیان کاال هنگام خرید : شرح کارشناس 

توجه ویژه به رعایت الزامات ایمنی هنگان تست 

EX از طرف سازنده داشته باشند .

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کولر گازی ضد انفجار پنجره ای: شرح محصول 

متقاضیان کاال هنگام خرید : شرح کارشناس 

توجه ویژه به رعایت الزامات ایمنی هنگان تست 

EX از طرف سازنده داشته باشند .

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کولرگازی ضد انفجار پنجره ای: شرح محصول 

متقاضیان کاال هنگام خرید : شرح کارشناس 

توجه ویژه به رعایت الزامات ایمنی هنگان تست 

EX از طرف سازنده داشته باشند .

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کولرگازی ضد انفجار از نوع : شرح محصول 

اسپلیت

نبش خیابان دلگشا. میدان مقبل . خرمشهر38

06153527482

0615354694و

5

0615354694509166339818

H.HAMIDI@I

RANCOOLER .

COM

WWW.IRANC

OOLER .COM
1399/07/28

1384

safiran 

fater sanaat 

taha

14005507714411513614318

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مفتول گرد فوالدی گالوانیزه : نام محصول

 3 سایز st34روکش شده با روی نوع فوالد 

mm بسته کالفی مقدار کیلوگرمی مرجع 

سازنده سفیران فاطر صنعت طاها

, Round steel wire: نام التین محصول

coated with zinc galvanized ,

steel type st34, size 3 mm ,

coil pack, quantity 

kilogram, producer SAFIRAN 

FATER  SANAT  TAHA

برای سیم و توری گالوانیزه : شرح محصول 

شرکت اقدام به دریافت استانداردهای بین المللی 

نموده که این  (ASTM)برای پوشش گالوانیزه 

محصوالت قابلیت اخذ این استانداردها را دارد اما 

به دلیل وجود یک سری تحریمات در رابطه با 

شرکت هایی که این استانداردها را صادر می 

کنند، دریافت گواهی استاندارد با مشکل مواجه 

.شده است

: -شرح کارشناس 

----------

روغن آب صابون کاربرد روانکاری : نام محصول

 Lit 20و خنک کاری دستگاه توری بافی گالن 

مرجع سازنده سفیران فاطر صنعت طاها مرجع 

عرضه کننده سفیران فاطر صنعت طاها

 Oil, cutting, usage: نام التین محصول

68
بلوار امیر - شهرک صنعتی فرامان - کرمانشاه 

4خیابان ایثار - کبیر 
083343083000833722549409188301411

safiransan

at@gmail.c

om

safiran-

fs .com
1399/10/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1385
J ahan Sanat 

Koraee
10860916928411195887541

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 1000شیر سوزنی رزوه ای فشار : نام محصول

psi 1/2 سایز in 45 مدل DEGREE فاقد 

نام تجاری کشور سازنده ایران مرجع عرضه 

کننده جهان صنعت کرائی

, Needle valve: نام التین محصول

threaded, pressure 1000 psi ,

size 1.2 in, model 45 DEGREE ,

UNBRAND, made in IRAN ,

distributor J AHAN SANAT 

KORAE I

 درجه ٤۵شیر سوزنی : شرح محصول 

Needle Valve

: -شرح کارشناس 

----------

شیر فوران گیر چرخشی سرچاهی : نام محصول

 psi 2000 فشار in 20صنایع نفت و گاز سایز 

 فاقد نام تجارتی کشور سازنده TYPE 3مدل 

ایران مرجع عرضه کننده جهان صنعت کرائی

 Blowout: نام التین محصول

preventer, rotary, wellhead 

gas  and oil industries , size 

20 in, pressure 2000 psi, model 

TYPE  3, UNKNOWN BRAND, made in 

IRAN, distributor J AHAN 

SANAT  KORAE I

75,09
 - ١شهرک صنعتی شماره - اهواز - خوزستان 

.٦واحد  - ٣فاز 

061-

34431070

061-

34442401
09166146742

info@jsk.c

o.ir
jsk.co.ir1399/10/10

1386
BETON SHIMI 

MAHAN
14006370313411519479797

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فوق روان کننده بتن: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

ژل میکروسیلیس الیافدار : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

89
پالک - خ موسوی - میدان هروی - تهران 

412واحد  - 63
021751280212298424609125095241

info@bsmco

.org

www.bsmco

.org
1399/10/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1387
Salim Kar 

Takmil
10102087910411156813548

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 پر سیلیکونی 11مقره کششی : نام محصول

 kV 33 ولتاژ mm 1075طول خزش 

سیمکاتک

, Insulator, tension: نام التین محصول

11 shed, silicone, creepage 

distance 1075 mm, voltage 33 

kV, S IMCATEC

مقره کامپوزیت سیلیکون رابر : شرح محصول 

 33kV کیلوولت 33کششی آویزی 

composite silicone rubber 

suspension tension 

insulator

: -شرح کارشناس 

----------

 پر سیلیکونی طول 11مقره میخی : نام محصول

 سیمکاتکkV 33 ولتاژ mm 1050خزش 

 Insulator, pin: نام التین محصول

type, 11 shed, silicone ,

creepage distance 1050 mm ,

voltage 33 kV, S IMCATEC

مقره کامپوزیت سیلیکون رابر : شرح محصول 

 33kV composite کیلوولت 33اتکایی 

silicone rubber post 

insulator

: -شرح کارشناس 

68,65

تهران، خیابان دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس، 

، کد 10خیابان اتحاد، کوچه هفتم غربی، پالک 

1658735711: پستی

021773396300217732683309385487356
info@simca

tec.com

www.simca

tec.com
1399/10/10

1388

Iran 

Indastrial 

Vibration

10101287993411119457875

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیلنگ خرطومی یک روکش : نام محصول

 جنس اتصال in 2 سایز 304استنلس استیل 

فوالدی نام تجارتی مارین مرجع سازنده 

ارتعاشات صنعتی ایران

 Hose, single: نام التین محصول

coated flexible, stainless 

steel 304, size 2 in ,

connection material steel ,

brand MARIN, producer IRAN 

INDUSTRIAL  VIBRATIONS  Co.

از  (فلزی)شیلنگ های خرطومی: شرح محصول 

مورد استفاده در . اینچ36 اینچ تا 1/2سایز 

کارخانه جات صنعتی، پاالیشگاه ها و سایت 

.های پتروشیمی

: -شرح کارشناس 

----------

لرزه گیر الستیکی بالدری قرمز : نام محصول

 PN 10 نوع فلنج چدنی in 16مهاردار سایز 

کاربرد سیستم های حرارتی با تحمل حرارت باال 

 مرجع سازنده ارتعاشات IIنام تجارتی ارتعاشات 

صنعتی ایران مرجع عرضه کننده ارتعاشات 

صنعتی ایران

 Vibration: نام التین محصول

damper, rubber, tied red 

bladder, size 16 in, flange 

73,76
بعد از چهار راه قائم - خیابان مطهری -تهران

247پالک - دست چپ-مقام

021-

88736466

021-

88541238
09125791675

info@iivco

.org

www.iivco

.org
1399/10/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1389
ARYA SATH 

TEHRAN
10102391747411118831439

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

رنگ نسوز سیلیکونی آلومینیوم تک : نام محصول

 درجه گالن 400جزئی با مقاومت حرارتی 

کیلوگرمی کشور سازنده ایران مرجع سازنده آریا 

سطح تهران مرجع عرضه کننده آریا سطح تهران

 Fireproof silicone: نام التین محصول

paint, single pack aluminium 

with 400 degrees  thermal 

resistance, gallon sized 

container, kilogram, made in 

Iran, producer ARYA SATHE 

TEHRAN, distributor ARYA 

SATHE  TEHRAN

رنگ نسوز سیلیکونی آلومینیوم : شرح محصول 

 درجه گالن و 400تک جزئی با مقاومت حرارتی 

حلب کیلوگرمی کشور سازنده ایران مرجع 

سازنده آریا سطح تهران مرجع عرضه کننده آریا 

سطح تهران

: -شرح کارشناس 

----------

 دو Wash Primerپرایمر : نام محصول

جزئی گالن کیلوگرمی کشور سازنده ایران مرجع 

سازنده آریا سطح تهران مرجع عرضه کننده آریا 

سطح تهران

 Primer, two pack: نام التین محصول

Wash Primer, gallon sized 

89

ستارخان، خیابان: نشانی دفتر مرکزی  |  

 نیایش، روبروی بیمارستان حضرت رسول اکرم

(ص) نشانی کارخانه | طبقه اول 111پالک    :  

ساوه ، شهرک- کیلومتر هفتاد اتوبان تهران   

صنعتی مامونیه، خیابان پنجم شرکت آریا سطح

 تلفن دفتر |

4: مرکزی  -

02166555592

 تلفن | 

 : کارخانه

08645253860

 : فکس | 

02166508849

0216650884909121085574
Aryasatht@

yahoo.com

www.aryas

ath.com
1399/10/10

1390ASA SEAL  ASIA14006140511411516564519

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 BEARING BUSH: شرح محصول 

BACK

بیرینگ بوش

    )این شرکت توانایی : شرح کارشناس 

BEARING BUSH BACK   ) بوش

.بیرینگ را دارد

----------

85

شهرک صنعتی - جاده آبعلی- تهران 

- خیابان دوم شرقی- بلوار اصلی- خرمدشت

39پالک 

021771815680217724299509120713616
info@asase

al.ir

www.asase

al.ir
1399/10/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1391
paydarpoolad

ista
14005193087411498573485

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 2پولی، قطعه، الکتروموتور کولر : شرح محصول 

FPGA BATIGNOLLES ،

BATIGNOLLESفرانسه ،

انتقال قدرت و سرعت از محرک به متحرک 

با متریال چدن (موتور به گیربکس)

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

خار فنری، قطعه، گاورنر واحد : شرح محصول 

، RLHB28، COPPUSکنترل توربین بخار 

ایاالت متحده آمریکا

برای پاالیش نفت الوان

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فنر، قطعه، شیر گاورنر واحد : شرح محصول 

، ایاالت TF، COPPUSکنترل توربین بخار 

متحده آمریکا

برای پاالیش نفت الوان

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

58,16,30,52,3

1,85,34,33,41

,75,32,76,66,

26,65,59,56,2

7,60,17,22,61

- خ جوشن - شهریور 17خ - بزرگراه فتح 

12ششم شرقی پ 

02166824042

 تلفن کارگاه 

:0216680608

5

0216682405209121505677

paydarpool

ad@gmail.c

om

paydarpo

olad.ir
1399/10/10

1392
Rose Tahrir 

Yazd
10860162546411315866445

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

خودکار آبی مدل اکسل گریپ : نام محصول

 عددی نام تجارتی کنکو کانادا نوک 50بسته 

0/7 mmمرجع عرضه کننده رز تحریر یزد 

 Pen, blue, model: نام التین محصول

exel grip, 50 pieces  in a 

pack, brand CANCO CANADA, 0.7 

mm point, distributor ROZ 

TAHRIR  YAZD

خودکار آبی مدل اکسل گریپ : شرح محصول 

 عددی  نام تجارتی کنکو کانادا نوک 50بسته 

0/7 mm 

: -شرح کارشناس 

----------

خودکار قرمز مدل اکسل گریپ : نام محصول

 عددی نام تجارتی کنکو کانادا نوک 50بسته 

0/7 mmمرجع عرضه کننده رز تحریر یزد 

 Pen, red, model: نام التین محصول

exel grip, 50 pieces  in a 

pack, brand CANCO CANADA, 0.7 

mm point, distributor ROZ 

TAHRIR  YAZD

خودکار قرمز مدل اکسل گریپ : شرح محصول 

mm 0/7 عددی نوک 50بسته 

: -شرح کارشناس 

----------

93
- خیابان گلفام- خیابان نلسون ماندال- تهران

4واحد- طبقه اول-  42پالک

02126212874       

       

02155262880

02122027541

09109272306

-

09121341308

info@rty.c

o.ir

www.canco

.co.ir
1399/10/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1393
Asen kerkere 

Gharb
10103341910411145873816

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کرکره تک جداره مشبک گالوانیزه : نام محصول 

 مرجع عرضه S75A-B مدل 3x4 mابعاد 

کننده آسن کرکره غرب

 Louver, lattice single: نام التین 

sided, galvanized ,

dimensions  3x4 m, model S 75A-

B , distributor ASEN KERKEREH 

GHARB

تیغه فولپانچ گالوانیزه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

کرکره تک جداره گالوانیزه ابعاد : نام محصول 

3x4 m مدل S75 مرجع عرضه کننده آسن 

کرکره غرب

, Louver, single sided: نام التین 

galvanized, dimensions  3x4 m ,

model S 75, distributor ASEN 

KERKEREH GHARB

کرکره گالوانیزه تکجداره: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 3x4کرکره فوم دار گالوانیزه ابعاد : نام محصول 

m مدل PU77 مرجع عرضه کننده آسن کرکره 

غرب

, Louver, with foam: نام التین 

15
خیابان چهارم - شهرک صنعتی صفادشت

109پالک - غربی
021644352300216543465509126146220

Asenshutte

r@yahoo.co

m

1399/11/01

1394

Anzan 

Pooyesh 

J onoub

10860894054411346537185

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیر : شیراالت صنعتی شامل: شرح محصول 

سوزنی، شیر گلویی، شیر کشویی، شیر پروانه ای، 

شیر توپی، شیر سماوری، شیر دیافراگمی، شیر 

زاویه ای و شیر هواگیری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

(IBOP)شیر عمقی سرچاهی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

: psv)انواع شیرهای اطمینان : شرح محصول 

pressure safety valve)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع قطعات ماشین کاری : شرح محصول 

سبک، انواع قطعات ماشین کاری سنگین، انواع 

غلطک ها و رولرهای سبک و سنگین، انواع 

چرخ های سبک و سنگین، انواع چرخ دنده های 

74,09,62,58,7

5,76,01

شهرک صنعتی - چهارشیر- اهواز- خوزستان

8واحد  - 2فاز - شماره یک 
061344553600613445402709167837536

anzan.pooy

esh@gmail.

com

anzan.co1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1395

amin advar 

fittings  

installation

14005498836411559177818

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شیلنگ های انعطاف پذیر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

به دلیل /لرزه گیر پارچه ای : شرح محصول 

نداشتن گروه در نفت کد یکی از کد های مشابه 

انتخاب شد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مکانیکال سیل مخزن به دلیل : شرح محصول 

نداشتن گروه در نفت کد صرفا یکی از گروه ها 

 انتخاب شدerorبرای رفع 

: -شرح کارشناس 

----------

لرزه گیر الستیکی لوله کشی سایز : نام محصول 

4 in مدل بالدری نام تجارتی اتاما مرجع 

سازنده اتصاالت تاسیساتی امین مهر ادوار کشور 

سازنده ایران مرجع عرضه کننده اتصاالت 

تاسیساتی امین مهر ادوار

, Vibration damper: نام التین 

73,76,61
تهران،پاکدشت شهر شریف شهرک عباس آباد 

1199،پالک 49خیابان ابن سینا ،خ 
364285512614968609121354743

info@Atama

co.com

atama 

.co.com@g

mail.com

1399/08/10

1396
black gold 

innovation
14004079379411449867911

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

مجموعه توپک به همراه انکر: شرح محصول   

 ;Permanent Packer &amp ، سیل

Anchor Seal S ize:Up to 9 

5/8&quot;*4 

1/2&quot;pressure class  5000 

Psi

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

ادوات جانبی رشته تکمیلی به: شرح محصول   

 Completion ،همراه لوله کشویی

Accessories  pressure 

containing - Travel J oint, 

size:4 1/2&quot;*20 ft, 

pressure class  5000 Psi

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

مجموعه دریچه کشویی:  شرح محصول    -   

S liding S ide Door (SSD),  

size:Up to 5.5&quot; pressure 

10
خیابان - بلوار مرزداران - یادگار امام- تهران 

303واحد - برچ الوند - ابراهیمی
021443723190214437210809125175039

a.yazdanpa

nah@blackg

old.tools

www.Black

Gold.tool

s

1399/11/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1397

Almas  Sanate 

Paydar Farz 

Iranian

14007019359411565873368

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

بیس فلنج.اسپول .الیویتور: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سوئیول .هنگر تندم کن: شرح محصول 

اینچ ۵فنج در سایزهای مختلف .دریسینگ میل.

بل .فالپرنمونه گیر .آپر بانت.بانت . اینچ٣. اینچ ٧

.انواع ساب.اسکرت .اسکرت

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دنده های رگوالر: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

76,98
 فرعی چپ ٩ خیابان ٣فاز .اهواز کوی ملت 

١۵٠پالک 
061344686410613446864109169022147

alimoshtag

hion@yahoo

.com

1399/11/01

1398

Tosee 

Fannavari 

Hamyar 

Mohandesi 

Tafahom

10320829429411415988465

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 عنوان رتینا CDبسته نرم افزار : نام محصول 

 حلقه ای مرجع عرضه 1 قاب طلقی 1نفت سیاه 

کننده توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم

 Software pack, CD, title: نام التین 

retina black oil 1, 1 disc in 

a transparent plastic frame ,

distributor TOSEE 

FANNAVARI HAMYAR  MOHANDES I 

TAFAHOM CO.

، RETINA Black Oil: شرح محصول 

یک شبیه ساز نفت سیاه است که بصورت کامال 

بومی در شرکت توسعه فن آوری و همیار 

 سال توسعه داده 4در مدت  (تفاهم)مهندسی 

این نرم افزار توسط زیر مجموعه . شده است

های مختلف شرکت ملی نفت ایران، روی 

چندین مخزن واقعی، تست شده و کارآیی آن در 

، از لحاظ Eclipse 100مقایسه با شبیه ساز 

اختالف . سرعت و دقت، به اثبات رسیده است

 RETINAبین نتایج حاصل از شبیه سازی 

Black Oil و Eclipse 100 در تمام مدل 

. است% 5های تست شده، کمتر از 

: -شرح کارشناس 

----------

72
تهران، بلوار میرداماد، بازار بزرگ میرداماد، 

313، طبقه سوم اداری، واحد446پالک
888844378878864909126540250

info@estdc

o.com

www.estdc

o.com
1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1399
mashinsazi 

najaf abad
10260260870411173653918

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 )ساخت انواع زانوی فوالدی : شرح محصول 

 ELBOW  )  56 اینچ تا 3شعاع بلند از سایز 

 Hot Induction )به روش گرم  اینچ 

pipe Bending )  بر اساس استاندارد

 ASME  B16.49 

زانوهای فوالدی از شعاع بلند : شرح کارشناس 

 میلی 30 اینچ و تا ضخامت 56 اینچ تا 3سایز 

.متر به روش القایی مورد تایید است

----------

76

شهرک -ویالشهر -اصفهان : آدرس کارخانه 

صنعتی منتظریه ، خیابان فرعی پنجم ، خیابان 

 ، طبقه همکف کد پستی 7پالک   ، 103

8513114591 

031422901510314229026609131198581
msnco1363@y

ahoo.com

www.msn-

steel.com
1399/07/21

1400

ARSHA 

COMPOSITE  

INTERNATIONA

L  GROUP

14007928501411639967935

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سینی نردبانی کامپوزیتی : شرح محصول 

FRP /GRP   Cable Ladder - 

FRP /GRP  

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ورق صاف و عاجدار کامپوزیتی : شرح محصول 

FRP /GRP 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

نردبان کامپوزیتی / رایزر سینی : شرح محصول 

FRP /GRP   Tray/ Ladder  Riser - 

FRP /GRP  

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

همه متعلقات و وسایل جانبی : شرح محصول 

  FRP/GRPنردبان کامپوزیتی   / سینی

Tray/Ladder All Accessories 

68,43
نبش کوچه -سه راه آصف-زعفرانیه-نهران

306واحد-6پالک -سیمین
021268063790212680637909901064724

info@arsha

composite.

com

www.arsha

composit

e.com

1399/07/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1401

samaneh 

hooshmand 

madakto

10320866496411433973966

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه کیوسک لمسی مدل : نام محصول 

MADAKTO مرجع سازنده سامانه هوشمند 

ماداکتو مرجع عرضه کننده سامانه هوشمند 

ماداکتو

, Booth, touch screen: نام التین 

model MADAKTO, producer 

SAMANEH HOOSHMAND MADAKTO ,

distributor SAMANEH 

HOOSHMAND MADAKTO

دستگاه وب کیوسک لمسی : شرح محصول 

ماداکتو دارای امکانات و سرویسهای متنوعی می 

باشدو به عنوان یک گیشه یا نگهبان مکانیزه 

این کیوسکها به گونه ای طراحی .عمل می نماید

شده که قابلیت ارائه سرویسهای مختلف را بر 

امکانات .اساس محیط های مختلف دارا باشند

قابل ارائه بر روی وب کیوسک های اطالع 

-رسانی صفحه نمایش در اندازه های مختلف 

- اندروید /سیستم عامل ویندوز-بارکد خوان 

RFID/NFC اسکنر اثر انگشت - کارت خوان

-کیبورد صنعتی -دوربین داخلی -

: -شرح کارشناس 

----------

بسته نرم افزار مدیریت ارباب : نام محصول 

 1 قاب پالستیکی DVDرجوع تحت وب نوع 

حلقه ای نام تجارتی ماداکیو کشور سازنده ایران 

72
برج - نبش خیابان عقیل - آیت اله کاشانی 

45واحد  - 8طبقه - البرز 
021497050004401197709124015585

info@madak

to.net

www.madak

to.net
1399/07/21

1402
mehrbodan 

free zone
14001945980411411716383

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کیت های عایقی : شرح محصول 

(INSULATION KIT)  60" تا 1"از سایز 

 الی PSI 150در کالسهای مختلف فشاری از 

600 PSI طبق استانداردهای ASME 

B16.47A-B , API6A, ASME  B16.20 ,

ASME B16.21در سه نوع سوراخدار (E) 

(D)و رینگ جوینت (F)بدون سوراخ

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 DOUBLE)دبل جکت : شرح محصول 

JACKET)  با متریالهای مختلف استریپ و

کاور در اشکال ساده و پارتیشن دار در سایزهای 

مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 RING)رینگ گسکت : شرح محصول 

JOINT)  با متریال های مختلف در اشکال

OCTAGONAL  , OVAL  , RX , BX

: -شرح کارشناس 

85,84,64

تهران خیابان دکتر شریعتی خیابان گل نبی 

 51پالک  (کتابی)غربی میدان احمدی روشن

6 واحد3طبقه 

021-

22536781
0212250972309125173127

md@mehrbod

an.com

www.mehrb

odan.com
1399/11/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1403
TURBOSEALTEC

H
10320394175411376334349

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیستم روغن رسانی پمپ ، : شرح محصول 

کمپرسور،توربین و پالن های آب بندی 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فیلتر گازی: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تامین و ساخت قطعات مدل ها : شرح محصول 

و سایز های مختلف آب بند مکانیکی 

flexibox

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تامین ، تعمیر و تست دینامیکی  : شرح محصول 

کلیه آب بند های مکانیکی خشک جان کرین 

johne crane dry gas  seal - 

dgs  

: .شرح کارشناس 

22,31,58,34

  جاده آبعلی20کیلومتر : نشانی دفتر مرکزی  |

 پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری پنجم

، کیلومتر: نشانی کارخانه  | طبقه دوم 51پالک   

 جاده مخصوص کرج ، خیابان عاشری، بلوار 11

کد پستی | 32 و  28تعاون غربی پالک   : 

1389714951

|   

44545182     

 : فکس |

44544721

4454472109126209435

info@turbo

sealtech.c

om

www.turbo

sealtech.

com

1398/04/17

1404
Neyzar pipe 

and coating
14004864653411153337647

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

نوار پوشش خارجی  و نوار : شرح محصول 

پوشش داخلی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

پوشش خارجی بیتومن انامل، : شرح محصول 

پوشش های بیتوسیل

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

ا  پوشش اپوکسی ،نواع پوشش : شرح محصول 

های داخلی و خارجی ، پوشش کلتار، پوشش 

بیتومن انامل، پوشش بیتوسیل،

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

پرایمر قیری- پرایمر پایه نفتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

قیر اصالح شده نوع بسته بندی : نام محصول

89,85,87
 1491خ ولیعصر رو به روی خ بزرگمهر شماره 

ط ششم
021669663260216695290109128902811

newghaem@g

mail.com

www.qnpcc

.co
1399/10/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1405
Arian Novin 

Rayaneh
10460074960411133931953

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بسته نرم افزار مدیریت فرایندهای : نام محصول

سازمانی نوع تحت وب فاقد بسته بندی مرجع 

سازنده آرین نوین رایانه مرجع عرضه کننده آرین 

نوین رایانه

, Software pack: نام التین محصول

BPMS , type web base ,

unpacked, producer ARIAN 

NOVIN RAYANEH, distributor 

ARIAN NOVIN RAYANEH

شرکت دانش بنیان آرین نوین : شرح محصول 

رایانه فعال در زمینه طراحی و تولید سیستم های 

تا ,  (BPMS)مدیریت فرآیند های کسب و کار 

 فرآیند پیاده سازی شده و 200کنون با بیش از 

هزار کاربر 9 سازمان مختلف و بیش از 20در 

.فعال می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

بسته نرم افزار میز خدمت : نام محصول

الکترونیکی و تکریم ارباب رجوع نوع تحت وب 

فاقد بسته بندی مرجع سازنده آرین نوین رایانه 

مرجع عرضه کننده آرین نوین رایانه

-Software pack, e: نام التین محصول

Service and Traffic Control ,

type web base, unpacked ,

producer ARIAN NOVIN 

72
کوی علوم پایه نبش عارف - زنجان - زنجان 

2535 پالک 10
024334735300243345017109124420570

info@arian

.co.ir

arian.co.

ir
1399/10/10

1406DAVAN SANAT10530165447

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
شیراز، انتهای بلوار امیرکبیر، جنب پل چنار 

راهدار

071-

38450498

071- 

38428383

071-

38428384

http://www

.davansan

at.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1407

SANAYE  

E LECTRONIC  

SHIRAZ

10530241571

سازنده 

Manufactu

rer

INDICATORایرانداخلی
شیراز، بلوار آیت اهلل میرزای شیرازی ،شرکت 

صنایع الکترونیک شیراز

071-

٣٦2٤١٠٠٠

071-

٣٦2٤١٠٠٠

http://www

.sashiraz

.co.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1408

SANAYE  

MOKHABERATI 

IRAN ( ITMC  )

10530004647

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

COMMUNICATION TOWER  

STRUCTURE

SWITCH SYSTEM

شیراز بلوار مدرس کیلومتر دوم جنب خیابان 

فضیلت شرکت مخابراتی ایران

071-

37268091

071-

37262609

021-

22845092-

93

071-

37268094

021-

22844057

https ://ww

w.itmc.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1409PAD ARVIN10861407664

سازنده 

Manufactu

rer

 جاده بوئین زهرا خیابان عطار15قزوین کیلومتر ACTIVATED CARBONایرانداخلی
026-

24453555-6

026-

24453555-6
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1410RANGIN10100409413

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی
خیابان  – جاده مخصوص کرج 10کیلومتر 

رنگین

021-

44565900

021-

44503800

021-

44525524

http://ran

ginco.com

/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1411

SHAHRAB  

SHARGH 

TEHRAN

10102084180

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
UTILITY  PACKAGE  : WATER  

TREATMENT

اتوبان همت، شیراز جنوبی، کوچه یاس، پالک 

7 و 6، واحد 14

+98 21-

88620411

+98 21-

88620411

http://www

.shahrab.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1412
FARA ALIAJ  

ARAK
10780061181

سازنده 

Manufactu

rer

SUPPORTایرانداخلی  & PACKING
 1، فاز 3اراک شهرک صنعتی خیر آباد، شمار ه

707خیابان صنعتگران شرقی قطعه 

086-

13553307

086-

13553307
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1413
Amad sanat 

pishtaz
10102369527411119693687

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EARTHING  & LIGHTNING  

MATERIAL

بخش - شهرستان تهران - استان تهران 

خیابان شهید -نارمک-شهر تهران- مرکزی 

پالک -خیابان فرجام-برادران محمدباقری

-ساختمان اداری و تجاری خلیج فارس-460

9واحد -طبقه دوم

771903047719030509121301464

alisalarki

a.asp@gmai

l.com

amadsana

tpishtaz .

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1414HORAND10861833280

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

INTERCOM PAGING /PUBLIC  

ADDRESS  INTEGRATOR

CONFERENCE  SYSTEM

تهران خیابان فردوسی کوچه برلن پاساژ بلژیک 

2ساختمان جواهری طبقه 

021-

66709505

021-

66709231

https ://ho

rand.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1415MAG  E LECTRIC10100612997

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
E LECTRICAL  COMPONENTS : CT's  

& PT's

تهران شهرک غرب خیابان فالمک شمالی 

 طبقه اول26کوچه چهارم پالک 

021-

55958836

021-

30978857

021-

88712206

http://www

.magelect

ricco.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1416ABFAR10100489536

سازنده 

Manufactu

rer

TURBINEایرانداخلی  FLOWMETER  (For Water)

استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش 

مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید 

 ، 0دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پالک 

ساختمان مهدیار ، طبقه پنجم

021-

44984035
02628340331399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1417
Atrin rad 

mehr
10320659624411389631883

سازنده 

Manufactu

rer

Fایرانداخلی  & G  SYSTEM INTEGRATION

ساعی ، خیابان شهید -تهران، محله آرژانتین

 ، طبقه 11احمد قصیر ، خیابان نوزدهم ، پالک 

اول

88100507-909125139296
info@armeh

.ir

www.armeh

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1418
LASTIC  

SAHAND
10103858909

سازنده 

Manufactu

rer

FLEXIBLEایرانداخلی  / EXPANSION JOINT

تهران، محله یوسف آباد ، خیابان سیدجمال 

الدین اسد آبادی ، خیابان شهید امیر 

 ، طبقه چهارم ، 14-، پالک  (سوم)جهانبخش

7واحد 

021-

87700440

021-

28426352

https ://sa

handrubb

er.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1419AHANSAY10100997792

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

STEE L  STRUCTURE  - DRUM & 

COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

تهران، شهید مطهری، خیابان گلریز، کوچه 

، کدپستی 7، طبقه اول، واحد 11الوند، پالک 

1588615917

021-

88734772

021-

88734773

https ://ah

ansai.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1420ABZAR  MAHDI10100848853

سازنده 

Manufactu

rer

CHAIN BLOCKایرانداخلی
تهران، شهید مطهری، کوچه پروشات، شهید 

، طبقه سوم،61استاد مطهری، پالک 

021-

88832257

021-

88821491

http://www

.mehditoo

ls .com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1421ATMOSPHERE10100441828

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

-  جاده مخصوص کرج 26کیلومتر - گرمدره 

مابین جاده مخصوص و اتوبان تهران کرج

026-

36103981

026-

16103735

http://www

.atmosphe

re.ir/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1422TALEH BOKHAR10100018882

سازنده 

Manufactu

rer

STEAM TRAPایرانداخلی
-کوچه اقاقیا-لم آباد- مالردشمالی - مالرد 

-طبقه همکف-0پالک -خیابان استقالل

021-

65671970-

71

021-

65995222

021-

65993858

http://www

.bokharta

leh.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1423PARS  PAMCHAL10100016424

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی

تهران، خیابان شهید بهشتی، ابتدای : نشانی

، کوچه (احمد قصیر)خیابان بخارست

١٠، پالک (پژوهشگاه)دوم

021-

88536683

021-

88839917

http://www

.parspamc

hal.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1424FE LEXOR  PARS10101204785

سازنده 

Manufactu

rer

FLEXIBLEایرانداخلی  / EXPANSION JOINT

تهران، شهرستان مالرد، چهار راه مالرد، بلوار 

مالرد ویالی جنوبی، نبش خیابان هشتم 

تسمه نقاله )شرقی، شرکت فلکسور پارس 

(تهران سابق

0216540957502165412505
www.flexo

rpars .com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1425
SANYE  RANG  

KROMAT
10101137483

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی

، محله عباس آباد، بهشتی ٧تهران، منطقه 

، ببین خیابان اندیشه و سهروردی، (عباس آباد)

دوم. ، ط٦٤. پ

021-

88405455

021-

88434807

https ://ch

romate-

paint.ir/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1426
SHIMI 

PAJOOHAN
10240088530

سازنده 

Manufactu

rer

ACTIVATED CARBONایرانداخلی
کوچه , خیابان بیستون, تهران، میدان فاطمی

واحد اول شرقی, 1/3پالک , دوم الف

021-

88996386

021-

88996390

021-

88969809

http://shi

mipajooh

an.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1427
IDEH GOSTAR  

KAVEH
10101589046

سازنده 

Manufactu

rer

LAPPINGایرانداخلی  MACHINE
تهران، میرداماد،خیابان نسا،کوی پیرزاده ،پالک 

 ساختمان سام3

021-

22909455

021-

22912981

http://www

.igk-

ir.comen

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1428
PETRO 

KOUSHESH J AM
10320893328

سازنده 

Manufactu

rer

FLANGEایرانداخلی
خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان 

11c، واحد 26دانشور شرقی، ساختمان 

021-

88618330

021-

88618330

www.petro

kooshesh.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1429KAROON SAZEH10102253744

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE

،  (فرعی گلشهر)تهران، نلسون ماندال ، کوچه 

 ، برج آی تک ، طبقه 13بلوار گلشهر ، پالک 

64ششم ، واحد 

021-

22016403

021-

22016403

http://saz

ekaroon.c

om/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1430SADRA10101012980

سازنده 

Manufactu

rer

MARINEایرانداخلی  STRUCTURE
تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دکتر دادمان، 

2، خیابان شفق، خیابان آفتاب، پالک 7فاز 

021-

83362000

021-

88576186

http://www

.sadra.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1431
RANG  SAZI 

IRAN
10861761061

سازنده 

Manufactu

rer

ساوه- جاده تهران5کیلومتر PAINTایرانداخلی
021-

55820102

021-

55820212

http://www

.rangsazi

.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1432MARO SANAT10101757233

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
FLANGE

VALVE

 –خیابان مفتح شمالی : آدرس دفتر مرکزی

طبقه همکف جنوبی – 9پالک  –خیابان زهره 

شهرک  –جاده خاوران  –تهران : کارخانه

نبش  –انتهای بلوار نخل  –صنعتی پایتخت 

5نرگس 

021-

88306714

021-

88845809

021- 

88306701

http://mar

osanat.co

m/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1433ISO SEAL10100611466

سازنده 

Manufactu

rer

COATINGایرانداخلی  & WRAPPING
 البرز طبقه 3تهران الله زار نو ساختمان شماره 

25یکم شماره 

021-

٦٦٧١٦۵٦١

021-

٦٦٧٣٨٨٨٣

021-

٦٦٧١٦۵٦١

021-

٦٦٧٣٨٨٨٣

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1434IRAN SPIRAL10101259968

سازنده 

Manufactu

rer

PIPEایرانداخلی
 بلوار خوردین ٬(غرب ) شهرک قدس٬تهران

21پالک ٬ 3 خیابان توحید ٬شمالی

021-87144

021-

88377467

021-

87145678

021-

88070236

http://www

.iranspir

al.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1435SARV RANG10320711908 

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی
جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، 

37ساختمان سبز، واحد 

021-

44037534

021-

44037532

021-

46135203

https ://ww

w.sarvran

g.co/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1436
MOJTAMA 

SHAHABADI
10102191894

سازنده 

Manufactu

rer

خیابان پاسداران ـ خیابان اقدسیه ـ سه راه ارجFLANGEایرانداخلی
021-

22952521

021-

22952521

http://www

.sanam-

op.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1437ITA10102002066

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
SCADA / DATA LOGGER  

INTEGRATION

خیابان شهید دستگردی خیابان فرید افشار 

دولتشاد شرقی کوچه جام شمالی کوچه تایباد 

11پالک 

021-

26602170

021-

22003550

http://www

.itaco.ne

t

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1438SABA AFARIN10200131994

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

 جاده صوفیان، شهرک 10تبریز، کیلومتر 

، 2سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیای 

انتهای خیابان اپک

041-

32466150-

54

021-

88830921

021-

88307417

http://sab

afarinco.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1439
GAAM 

E LECTRIC
10760119460

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
WELDING  MACHINE

PLASMA CUTTING

تهران، امیرآباد، خیابان شهید حنان خجسته 

، طبقه همکف، 10، خیابان اشکان، پالک (11)

1439715341 کدپستی 1واحد 

021-

88010966

021-

88027940

http://gaa

melectri

c.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1440
COUPL  

ASANSOR
10260300943

سازنده 

Manufactu

rer

Eایرانداخلی LEVATOR  / LIFT  (EX )
تهران ولنجک بلوار دانشجو پایین تر از میدان 

202 واحد 10یاسمن پالک 

021-

26801833

http://kou

plelift.c

om/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1441SECO10100674090

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
DOUBLE  PANE  WINDOW

NEW MAT'S  / COMPONENTS

خیابان استاد .خیابان کریم خان زند. تهران

روبروی کلینیک .نجات الهی شمالی

١٩٦شماره.ایرانیان

021-

88903866

021-

88903866

http://sec

coiran.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1442FULMEN10100695865

سازنده 

Manufactu

rer

MOBILEایرانداخلی  SUBSTATION
تهران، ابتدای بزرگراه فتح، کوچه دانش، پالک 

2

021-

63492100

021-

66636709

www.fulme

n.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1443
ANZAN SANAT  

POLYMER
10860726710

سازنده 

Manufactu

rer

ACID PROOFایرانداخلی  TILE S

بندرماهشهر، خیابان شهرداری، خیابان طالقانی، 

، طبقه همکف، کدپستی 82پالک 

6351957651

021-

44359907

021-

44359986

https ://an

zansanat.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1444DOKAL10200085314

سازنده 

Manufactu

rer

PREایرانداخلی ?  CAST : CONCRETE
 بهمن، روبروی اداره آب و 29تبریز، بلوار 

D، واحد 4فاضالب، برج زمرد، طبقه 

041-

33248421 

041-

32424861

041-

33248422 

041-

32424860

https ://ww

w.dokalbe

ton.co/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1445

TOLIDI VA 

SANATI GOHAR  

FAM

10101203288

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی ، خ جالل آل 

451احمد ، پالک 

021-

49967000

021-

٤٩٩٦٧١٠٠ 

http://www

.goharfam

mfg.ir/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1446
IRCAST  / 

SCHAWENBERG
10102285087

سازنده 

Manufactu

rer

Fایرانداخلی IRED HEATER
تهران، بزرگراه کردستان، بلوار آزادگان، انتهای 

7، پالک 21کوچه 

021-

88639070

021-

88025265

http://www

.ircast-

schauenb

erg.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1447AZARIT10200053946

سازنده 

Manufactu

rer

PREایرانداخلی  CAST : CONCRETE
، 41تبریز، منظریه، بلوار آزادی، بلوار حج، پالک 

5175756365طبقه دوم، کدپستی 

047-

23228125-

28

047-

23228163

http://www

.azaritco

.info

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1448
VAZIN SAZEH 

PARDAZAN
10103296721

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CONVEYING  SYSTEM

SHIP  LOADING  SYSTEM

- 57پالک - خیابان جالل ال احمد- تهران

1واحد 

021-

88269548

021-

88269449

021-

88269548

021-

88269449

http://saz

eh-

pardazan.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1449F IAL  BETON10200120853

سازنده 

Manufactu

rer

PREایرانداخلی ?  CAST : CONCRETE
تهران، بلوار آفریقا، باالتر از پل میرداماد، 

، طبقه دوم، واحد غربی17قبادیان شرقی، پالک

041-

32898812

021-

88643977

021-

88644394

041-

32888811

http://www

.fialbeto

n.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1450KABLE  MESS IN10101630080

سازنده 

Manufactu

rer

LOW VOLTAGEایرانداخلی  / CONTROL  CABLE
تهران، بلوار میرداماد، خیابان امیرسهیل 

١٤تبریزیان، نبش نامی، پالک

021-

2222٨١٨٦

021-

22٩2١۵١١

http://mes

incable.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1451

sanaye 

moharekeye 

azaran 

piston

14007521873411638783595

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

موتور دریایی فوجی مدل : شرح محصول 

8L27.5G اسب بخار قدرت و به 2350 دارای 

پیستون .صورت هشت سیلندر خطی می باشد 

 379 میلیمتر و طول 275این موتور به قطر 

. میلیمتر و از جنس چدن داکتیل می باشد

 110همچنین گژن پین این پیستون به قطر 

 ملیمتر و از جنس فوالد 231میلیمتر و طول  

.آلیاژی می باشد

سازنده انواع پیستون و گژنپین : شرح کارشناس 

کمپرسورهای رفت و برگشتی و همچنین 

پیستون  و گژنپین موتورهای احتراق داخلی ، 

شامل موتور کشتی ها و شناورهای دریایی ، 

موتور دیزل ، موتور خودرو و کامیون

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

موتور دریایی نیگاتا مدل : شرح محصول 

6L28HX اسب بخار قدرت و به 2250 دارای 

پیستون این .صورت شش سیلندر خطی می باشد 

 میلیمتر و 370 میلیمتر و طول 280موتور به قطر 

همچنین گژن . از جنس چدن داکتیل می باشد

 میلیمتر و طول 110پین این پیستون به قطر 

. ملیمتر و از جنس فوالد آلیاژی می باشد231

14

 جاده 5تبریز،شهرک شهید چمران،کیلومتر 

امامزاده کرجان،پارک علم و فناوری استان 

آذربایجان شرقی، مجتمع تحقیقاتی عصر 

5179895848: انقالب، کدپستی

041342650620218978073109141534284

azaranpist

on@gmail.c

om

www.azara

npiston.i

r

1399/12/06

1452

Chimi Davam 

Industrial 

and 

Engineering 

Co

10102990628411158469871

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CDIECO Mastic PG): شرح محصول 

95-44 (E lastolar Sealant

درزگیر

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CDIECO Mastic PG ): شرح محصول 

30-45 ( Adhesive & Sealant

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CDIECO Mastic 8000:  شرح محصول 

PG  F IX

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 CDIECO Mastic PG): شرح محصول 

60-90 (Vapor Barrier

: -شرح کارشناس 

----------

80,85

تهران، بلوار آفریقای شمالی، باالتر از تقاطع 

-15میرداماد، بن بست قبادیان شرقی، پالک

19واحد 

021-

88654599   ,  

 

02188654827

0218608107109123117095
info@cdiec

o.com

www.cdiec

o.com
1399/07/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1453
POUYA GOSTAR  

ARMIN
10260482520411173349188

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

شافت هیدرو موتور و قطعات : شرح محصول 

پمپ

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات و مجموعه های مونتاژی : شرح محصول 

(طراحی ومهندسی ساخت )دقیق

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

34,09
اصفهان، خیابان امام خمینی، شهرک صنعتی 

14، شماره 8امیرکبیر، بلوک 

03133868427

-

03133873148

-

03133863416

0313386341609133091105
fsafiri63@

gmail.com

www.pouya

gostarar

min.com

1399/07/14

1454

F idar 

industrial 

development 

Co

14006784360411556457656

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Actuator): شرح محصول 

(Pneumatic/Hydraulic/E lectr

ical / Gas  over oil/ Gear 

Box/HPU/SSV

فقط  : 1محصول ردیف : شرح کارشناس 

اکچوئتور هیدرولیکی و پنوماتیکی مورد تائید 

.میباشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 , Control Valve : Ball: شرح محصول 

Globe , Butterfly , Angle ,

3Way , Desuperheater , 

Pressure Control Valve , 

Regulator 

Globe Type : From 1/2 Inch to 

24 Inch #600

Butterfly Type : From 1/2 Inch 

to 60 Inch #300

Ball Type : From 1/2 Inch to 32 

Inch #900

60,75
تهران مالصدرا خیابان خوارزمی بن بست 

201 واحد 27فرشاد پالک 
021880545740218821136709915346718

edaneshvar

@fidarcomp

any.com

www.fidar

company.c

om

1399/07/14



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1455

rahpooyan 

hooshmand 

dena

10320886326411438366657

سازنده 

Manufactu

rer

MIMICایرانداخلی  PANEL
تهران، پاسداران، تقاطع خیابان گیالن و عراقی، 

 ، طبقه ششم۵٧ساختمان ملورین، پالک 
021730510217700956309122009665

samiei@rhd

ena.com

www.rhden

a.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1456
SANAYE  ARMIN 

AZAR
10102164076

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

FALSE  FLOOR  / CE ILING  / 

ALUMINIUM COMPOSITE  PANEL

DOUBLE  PANE  WINDOW

تهران، تهران ستارخان روبروی پمپ بنزین 

10بهبودی جنب خ پاتریس لومومبا پ

026-

36316831-

33

026-

36303121
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1457NAHORAN10101560642

سازنده 

Manufactu

rer

LAPPINGایرانداخلی  MACHINE
 1تهران، جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان 

74 و 72غربی، پالک 

021-

77348668

021-

77336600

http://nah

oran.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1458AVE10100835759

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
PROCESS  PACKAGE  : CHEMICAL  

INJ ECTION

تهران، خیابان پاسداران شمالی، پایین تر از 

 ، طبقه چهارم497نارنجستان دوم، پالک 

021-

26544000

021-

26126089

www.avegr

oup.net
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1459
KHORDEGI 

GHADIR
10102791607

سازنده 

Manufactu

rer

GALVANIZED COATINGایرانداخلی
تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی کوچه 

18شانزدهم پالک 

021-

88175345

http://gce

-co.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1460
SANDOGH 

NASOZ KHORAM
10100629852

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
SPECIAL  DOOR  (EXPLOS ION 

PROOF )

تهران، خیابان سپهبد قرنی، باالتر از خیابان 

٩٨طالقانی، پالک 

021-

٨٨٩١٩٨٤١

021-

٨٨٨٩٩٣١١

021-

٨٨٩١٩٨٤١

021-

٨٨٨٩٩٣١١

https ://ww

w.khorram

safe.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1461

ESKE LETHAI 

FOOLAD VA 

MAKHAZEN 

IRAN

10100640678

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
تهران، جاده دماوند، قبل از چهارراه تهرانپارس، 

172جنب ساختمان مرجان، پالک

021-

٧٧٨٨٩١٨٤

021- 

٧٧٨٦١٧٨٨

021- 

٧٧٨٦٠٨2٠

021-

٧٧٨٨٩١٨٤

021- 

٧٧٨٦١٧٨٨

021- 

٧٧٨٦٠٨2٠

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1462

FARAVARDEH 

NASOOZ AZAR  

ESFAHAN

10260298230

سازنده 

Manufactu

rer

REFRACTORYایرانداخلی
-بن بست توکلی-خیابان نظر غربی- اصفهان

450پالک 

031-

36274360

031-

36274360

http://www

.azarref.

ir/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1463
TAVAN SANAT  

PARS IAN
10320586097

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
BRIDGE  CRANE  (E .O.T ) (UP  TO 25 

TON)

تهران، خیابان شهید بهشتی خیابان قنبرزاده 

نبش کوچه  (آپادانا  )باالتر از خیابان خرمشهر 

1533833118 کدپستی 3 واحد 19 پالک 4

021-

88519737

021-

88530488

http://tav

ancrane.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1464ZOHAL  CHEMI10101314898

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، خیابان طالقانی، بهار جنوبی، کوچه 

، طبقه دوم غربی3آصف وزیری، پالک 

021-

77524994

021-

77524994

http://www

.zohalshi

mi.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1465

AVA 

Communicatio

n Industries

10861561230411381131771

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CENTRAL  AND IP  PHONE /PABX  

SYSTEM

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، 

پردیس شمالی دانشگاه تهران

02143612606

-7

031-

43612222
09177022069

info@ava-

telecom.ir

www.ava.i

r
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1466
PAYKAR  

BONYAN
10101442273

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PLC  INTEGRATION

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

، پالک ٣۵تهران، خیابان وزرا، روبروی خیابان 

١٠2

021-

٨2٤٤١٠٠٠

021-

٨٨٨٨٣٠٤٦

http://www

.paykarbo

nyan.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1467RADIRAN10100481125

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

کرج ، / جاده قدیم تهران19تهران، کیلومتر 

نرسیده به شهرقدس، منطقه صنعتی قدس، 

ابتدای بلوار تولیدگران، خیابان فن آوران، 

2پالک

021-

46881980-4

021-

46842292

http://rad

iran.com/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1468POOLAD OWJAZ10101138294

سازنده 

Manufactu

rer

VLAVEایرانداخلی  TEST  BENCH
 اتوبان قم، شهرک صنعتی 35تهران، کیلومتر 

23 پالک7شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید 

021-

44422804

021-

66308933

https ://op

et-co.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1469
Rasta Group 

Qeshm
10861508545411146349647

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

VALVE

PROCESS  PACKAGE  : CHEMICAL  

INJ ECTION

 –خیابان کریم خان  –تهران : دفتر مرکزی 

6واحد  – 35پالک  –خیابان خردمند جنوبی 

021-

88308067

021-

88847407

021-

88307089

info@rasta

group.net

http://www

.rastagro

up.net/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1470
CHIDAK  

BASPAR
10680036576

سازنده 

Manufactu

rer

GEOMEMBRANEایرانداخلی
-خیابان استقالل مرکزی-آزادی-اصفهان

طبقه همکف-49پالک -خیابان شیخ کلینی

031-

36693705

031-

36696430

http://www

.chidakba

spar.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1471METEC10260324834

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
اصفهان، بلوار دانشگاه، نبش خیابان توحید 

49،شماره 

031-

36281020-

29

031-

36245568

https ://ww

w.pmco.ir/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1472
PASHM & 

SHISHEH IRAN
10100392139

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
ISOLATING  MAT'S

INSULATION

تهران، خیابان آفریقا، باالتر از چهارراه اسفندیار، 

 طبقه پنچم2خیابان شهید رحیمی پالک 

021-

88501010

071-

38224527

026-

37774951

021-

88501010

071-

38224529

026-

37774961

www.irang

lasswool.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1473

E LECTRICAL  

POWER  

INDUSTRIE S  

LABORATORIE S  

 (EPIL )

10102064445

سازنده 

Manufactu

rer

WINDINGایرانداخلی  MACHINE

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نبش 

فریمان، بن بست شهید بوجاری صفت، پالک 

١2، طبقه سوم، واحد شمال غربی، شماره 2

021-٦١٩٧١
021-

66174283

https ://ep

il.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1474NAFT  PARS10100302746

سازنده 

Manufactu

rer

OILایرانداخلی  & GREASE
تهران، خیابان شهید وحید دستگردی نرسیده به 

143خیابان دکتر مصدق شمـالی، پالک 

021-

22229500

021-

46815001

021-

22229744

021-

46815000

https ://ww

w.parsoil

co.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1475AZAR  FE LEZAN10260114252

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE

اصفهان، شهرک صنعتی ایمانشهر، جاده سیمان 

، 11سپاهان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان 

264پالک 

032-

53482009

032-

53482006
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1476PAYDAR10100984018

سازنده 

Manufactu

rer

SUPPORTایرانداخلی  & PACKING
تهران، سهروردی شمالی خیابان شهید قندی 

7 واحد2 پالک 24ابتدای کوچه 

021-

88516397

026-

34700617

026-

34700624

http://pay

fill.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1477
RAHBORDHAYE  

HOOSHMAND
10102001046

سازنده 

Manufactu

rer

ANALYZERایرانداخلی  INTEGRATION
-خیابان نفت شمالی-بلوار میرداماد-تهران

9طبقه پنجم واحد23کوچه دوم پالک

021-

22921849-

53

021-

26412645

http://www

.isi.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1478ARON AB10102027756

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
UTILITY  PACKAGE  : WASTE  

WATER  TREATMENT

خیابان پروانه  –سازمان برنامه شمالی - تهران

طبقه سوم – 2٧پالک  –کوی دهم  –شمالی 

021-

٤٤١۵٨۵٤٣

021-

٤٤١۵٨۵٤2

www.arona

b.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1479

TAJHIZ 

FARAYAND 

ABANGAN

10320277187

سازنده 

Manufactu

rer

DRUM & COLUMNایرانداخلی

خیابان -کوچه گیو-دانشگاه تهران-تهران

-طبقه سوم-40ساختمان -338پالک -فلسطین

10واحد 

6640690589781121
www.ftaco

.net
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1480

FARAVARDEHAY

E  KANI 

GHE IRE  

FE LEZI

10380236498

سازنده 

Manufactu

rer

REFRACTORYایرانداخلی

 کیلومتری 22ایران، خراسان رضوی، مشهد،

قوچان، روبروی پمپ بنزین -جاده مشهد

ناظریه، کنار کارخانه کاشی گوهرشاد

051-

32673094-5

051-

32673456

http://www

.nmmpco.i

r/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1481TE IF  SEPAHAN10260322317

سازنده 

Manufactu

rer

CONVEYINGایرانداخلی  SYSTEM 14اصفهان، میدان آزادی، مجتمع آزادی، پالک

031-

366298870

031-

36612386

031-

36631560

031-

36624030

http://www

.teifsepa

han.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1482FOOLAD FAN10260365318

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
اصفهان، هتل پل، ابتدای چهارباغ باال، کوچه 

1 طبقه 10بابک، پالک

031-

16243800

031-

16265144

033-

5۵٣٧٣۵٠٧

031-

16241511

www.foola

dfan.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1483
AHWAZ RANG  

(AFTAB )
10860666799

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی
اهواز خیابان انقالب بین زینب و فراهانی پالک 

6144797734 کدپستی 1286

061-

33788893-4

061-

33770873
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1484

TAS ISAT  

DARYAE I IRAN 

(IOEC )

10101402850

سازنده 

Manufactu

rer

MARINEایرانداخلی  STRUCTURE
، پالک (ویال)تهران، خیابان استاد نجات الهی

١٧٣
٠2٨-١2٨٤٠

021-

٨٨٩٣٧٨٤٤

https ://ww

w.ioec.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1485
LOOLEH SAZI 

SANIG  J AM
10102313514

سازنده 

Manufactu

rer

PIPEایرانداخلی

 متری 15خیابان -شیرپاستوریزه-تهران

-292پالک -متری فتح65بزرگراه -سردخانه

- 51واحد -طبقه همکف-مجتمع پارس غدیر

1386853691کدپستی 

021-

66395851

021-

66392340

www.sanij

jam.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1486
Telephonesaz

an Yazd
10861620070411315538673

سازنده 

Manufactu

rer

SWITCH SYSTEM INTEGRATORایرانداخلی

خیابان - خیابان سهروردی جنوبی - تهران 

- طبقه دوم  - 29پالک - برادران نوبخت 

3واحد 

88301977

021-

88839142

021-

88839141

021-

88301977 

021-

88301825

09123024980
info@telsa

zan.net

www.telsa

zan.net
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1487GITAL10100645332

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
LV BUS  DUCT

MV BUS  DUCT

-خیابان باغ سرا-بزرگراه کردستان-ونک-تهران

واحد شرقی-طبقه چهارم-6پالک 

021-

88880967

021-

88880940

https ://gi

talco.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1488
KAROON SHIMI 

KHOOZESTAN
10860734595

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

خیابان شهید جالل -خیابان آفتاب-ونک-تهران

1واحد -طبقه پنجم-20پالک-انتظاری

021-

88328883

0611-

3739205

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1489ARTASH10101020393

سازنده 

Manufactu

rer

DRUM & COLUMNایرانداخلی

بلوار میرداماد بین ولیعصر و آفریقا تهران 

 بازار بزرگ میرداماد طبقه اول اداری 450پالک

110واحد 

021-

88881134

021-

88884828

http://www

.artashen

g.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1490
KARA 

TE LEPHONE
10101549791

سازنده 

Manufactu

rer

SWITCH SYSTEMایرانداخلی
- خیابان فرشتگان - بلوار مرزداران - تهران 

، طبقه سوم2پالک  – 1خیابان سپهر 

021-

44372045

021-

44372190

https ://ww

w.karatel

ephone.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1491

SANAYE  

FE LEZI 

BONYAD 

POSHESH

10100933086

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
COMMUNICATION TOWER  

STRUCTURE

خیابان ولیعصر ـ خیابان شهید عباسپور - تهران 

2٦ـ پالک  (توانیر)

021-

88787631-

34

021-

88791971-

73

021-

88772717

www.bpmic

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1492

GOROOH 

SANATI 

IRANIAN

10102561157

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

خیابان شهید احمد قصیر - تهران - تهران 

ـ خیابان ششم ـ ساختمان دی ـ  (بخارست)

طبقه چهارم

021-

88765888

021-

٨٨٧٣۵٦۵١

021-

88765888

021-

٨٨٧٣۵٦۵١

http://www

.itc-

in.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1493SHAR  NOOR10101414915

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

برج ) - 2میدان شیخ بهایی پالک - تهران 

43طبقه چهارم واحد  -(صدف

021-

44617015-

18

021-

88043958

http://www

.sharnoor

.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1494
E LECTRO 

KAVEH
10100916460

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
E LECTRICAL  COMPONENTS : 

CONTROL  SWITCH

 ـ ط 250تهران ـ خ سعدی شمالی ـ ساختمان 

9 و 7 ـ پ 5

٧٧٦١٣٦۵٦

٧٧٦١٨٩2٦

٧٧٦٨٦٠٨۵

77610406

77614612

http://ele

ctrokave

h.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1495
aria sanat 

saze barsava
14004205488411464954867

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، ساخت، نصب و راه : شرح محصول 

اندازی تابلوی کنترل شیر های قطع 

L.B.V(line break valve)اضطراری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی ، ساخت ، نصب و راه : شرح محصول 

اندازی پکیج  های تزریق مواد شیمیایی 

(chemical injection package)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی ، ساخت ، نصب و راه : شرح محصول 

اندازی تابلو های 

پنوماتیکی /الکتریکال/هیدرولیکی

(wellhead control panel)سرچاهی

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

71,60
- شهرک صنعتی طوس-مشهد-خراسان رضوی

106/3واحد-معاونت صنایع کوچک

05135424334

-5

021-

43855487

09153598871

-

09151074871

-

09157024550

info@wellh

eadfacilit

y.com

www.wellh

eadfacil

ity.com

1398/03/22

1496modjeniroo10101351534411111614691

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 MNK5 مدل FSKمودم دیتا : نام محصول 

نام تجارتی موج نیرو مرجع عرضه کننده موج 

نیرو

, Data modem, FSK: نام التین 

model MNK5, brand MODJE 

NIROO CO, distributor Modje 

Niroo Co

 مدل FSKمودم دیتا : شرح محصول 

براساس مستندات ارائه شده : شرح کارشناس 

 MN مدل FSKفقط جهت محصول مودم دیتا 

.تایید شد

--------------------

الین تراپ پست فشار قوی : نام محصول 

 مدل KV 63 ولتاژ mH 0/2اندکتانس 

 مرجع عرضه کننده موج نیرو0.2/630/20/1

 Line trap, high voltage: نام التین 

post, inductance 0.2 mH ,

voltage 63 KV, model 

0.2/630/20/1 ,distributor Modje 

Niroo Co

الین تراپ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

الین تراپ پست فشار قوی : نام محصول 

 مدل KV 230 ولتاژ mH 1اندکتانس 

71,65
ساختمان - خیابان برزیل- میدان ونک- تهران

شرکت موج نیرو- 10پالک - شهید عباسپور
021877004110218887877609126229986

info@modje

niroo.com

www.modje

niroo.com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1497
tajan Azma 

Ofogh
10103658695411441773195

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصال لوله فوالدی به پلی اتیلن : شرح محصول 

 بعنوان اتصال برای انتقال شبکه 8*125سایز 

فوالدی به شبیکه پلی اتیلن در سیستم گازرسانی 

شهری استفاده میشود که در این خصوص زهر 

سفارشی از طرف آن سازمانت محترم ارسال 

شود این شرکت قادر به تولید آن میباشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

اتصال لوله فوالدی به پلی اتیلن : شرح محصول 

بعنوان اتصال برای انتقال شبکه 3*90سایز 

فوالدی به شبیکه پلی اتیلن در سیستم گازرسانی 

شهری استفاده میشود که در این خصوص زهر 

سفارشی از طرف آن سازمانت محترم ارسال 

شود این شرکت قادر به تولید آن میباشد

: -شرح کارشناس 

----------

آداپتور مستقیم لوله به اتصاالت : نام محصول 

گازی دو سر جوش جنس پلی اتیلن سایز 

8x160 in مرجع عرضه کننده رحمت اهلل 

قاسمی سفید کوهی

 Pipe to gas fitting: نام التین 

76

،شهرک (ع) جاده امام رضا17تهران،کیلومتر 

صنعتی خاوران،سایت آهنکاران،کوچه اول 

2110شرقی،پالک 

1865189617:کد پستی

02133288030

-

02133288456

0213328809409127306823

mojtabakaf

aei@yahoo.

com

1398/12/25

1498

Matbakh Asia 

Industrial 

Co

10103508040411331781489

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پیشخوان گرم تمام استیل سرو : نام محصول 

 مرجع سازنده صنعتی تجهیزات HKغذا مدل 

استیل مطبخ آسیا کشور سازنده ایران مرجع 

عرضه کننده صنعتی تجهیزات استیل مطبخ آسیا

 Counter, food serving: نام التین 

stainless  steel hot, model 

HK , producer MATBAKH ASIA 

INDUSTRIAL  STEE L , made in 

IRAN, distributor MATBAKH 

ASIA INDUSTRIAL  STEE L

کانتر گرم مورد استفاده در : شرح محصول 

خطوط سلف سرویس جهت گرم نگه داشتن 

مواد غذایی در زمان سرو غذا

 سانتیمتر180 و 150، 120در سه سایز 

در دو نوع با رف و ریل و بدون رف و ریل

دارای ظرف های بن ماری 

دارای دو درب کشویی و کابین پایین جهت نگه 

داری مواد 

: -شرح کارشناس 

----------

ترالی گرم بیمارستانی المنت دار و : نام محصول 

 مرجع سازنده HHTفن دار سرو غذا مدل 

صنعتی تجهیزات استیل مطبخ آسیا کشور سازنده 

ایران مرجع عرضه کننده صنعتی تجهیزات 

استیل مطبخ آسیا

92

-چهارراه خاقانی -خیابان دماوند -تهران 

طبقه -286پالک-روبروی ایستگاه بی آرتی 

4 و3واحد -دوم 

77153545-

77153404
7715359309125970424

infokitche

n@yahoo.co

m

www.matba

khasia.co

m

1398/12/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1499
ghetetarasha

n khalij fars
10860910994411343638667

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده قطعات یدکی شیرآالت: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

0
- 4شهرک صنعتی شماره - اهواز- خوزستان 

6177861545کد پستی-20پالک -3فاز

061-

32290199-

32290200

061-

32290200
09163161807

ghetetrash

@gmail.com
1398/12/25

1500
Parsian 

Tablo Aria
14007412529411598785939

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای فشار متوسط کشویی : شرح محصول 

AIS Type 40.5 تا سطح ولتاژkV ( مدل

Unigear ZS 3.2)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای فشار ضعیف کشویی تا : شرح محصول 

(MNS3.0مدل ) 1000Vسطح ولتاژ 

تابلوهای فشار ضعیف ثابت ایستاده و دیواری تا 

1000Vسطح ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای فشار متوسط کامپکت : شرح محصول 

AIS Type 24 تا سطح ولتاژkV ( مدل

Unisec)

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

67
تهران خیابان شریعتی روبروی بلوار میرداماد 

5 واحد 28خیابان نیک پالک 
021228893280212288932709125065174

sales@pars

iantablo.c

om

www.parsi

antablo.c

om

1398/12/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1501
Shahin 

Mafsal
10260329098411177457439

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 50کابلشو استاندارد مسی : نام محصول 

mm^2شاهین مفصل 

 Low pressure cable: نام التین 

shoe, standard, copper, 50 

mm 2̂, SHAHIN MAFSAL

کابلشو های مسی این شرکت از : شرح محصول 

 درصد که 99/5لوله مسی بدون درز با خلوص 

محصول شرکت مس باهنر میباشد در تمامی 

.  تولید میگردد1000 تا 10سایز ها از سطح مقطع

این شرکت کابلشو های مسی طبق استندارد 

DIN 46235 شرکت شاهین .  تولید میکند

مفصل قدیمی ترین تولید کننده کابلشو در خاور 

میانه میباشد و سالهاست که در این زمینه به 

کلیه شرکت های فعال صنعت نفت کاال عرضه 

.میکند

: -شرح کارشناس 

----------

 35کابلشو استاندارد مسی : نام محصول 

mm^2شاهین مفصل 

 Low pressure cable: نام التین 

shoe, standard, copper, 35 

mm 2̂, SHAHIN MAFSAL

کابلشو های مسی این شرکت از : شرح محصول 

 درصد که 99/5لوله مسی بدون درز با خلوص 

68
خیابان - خیابان شهید مطهری - تهران 

شماره- کوچه سیزدهم - میرعماد 

021-

88744199

021-

88748646
09217583492

shm@shahin

mafsal.com

www.shahi

nmafsal.c

om

1398/12/25

1502
Tablo sazan 

jasb
10590026392411388454577

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

کیلو ولت 20تابلو پست کمپکت 

شامل دژنکتوربا قابلیت (سلولی2و3و4)سلولی5

سیستم کنترل از راه دور دارای تایپ تستا از 

CMT رومانی وتاییدیه داخلی از پژوهشگاه نیرو

تحت لیسانس ترکیه 

(BATEL/ELKO), سکسیونرقابل قطع

وسلول اندازه گیری به همراه مقره خازنی 

رله حفاظتی ورله ثانویه ,ونشانگر خطا 

MK2200,  طراحی وتولیدزیر نظر مهندسین

مجرب باورق گالوانیزهومدرنترین دستگاههای 

CNCانجام می پذیرد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو اندازه گیری یا دیماندی : شرح محصول 

آمپر 63)این تابلو هاشامل کلید اتوماتیک از,

و ترانس جریان ها از  ( آمپر400تا

که به منظور نصب روی تیرمی (5/300تا5/50)

باترانس (800تا630)باشدواز کلید

که جهت نصب برروی سکو (5/800تا5/400)

67

بلوار - فاز دوم - شهرک صنعتی شکوهیه - قم

- خیابان شهید کالهدوز -شهید بروجردی 

شرکت تابلو سازان  -919پالک  - 9کالهدوز 

جاسب

02533342828

-

02533342829

30

0253334292909121517912
jasbtablo@

yahoo.com

www.jasbt

ablo.com
1398/12/25



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1503
Far Lighting 

industries
10320753697411396397149

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

چراغ های گروه فضای درمانی : شرح محصول 

موقعیت کاربردی در درمانگاه ها و بیمارستانها و 

Clean Roomها 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چراغ های خیابانی با قابلیت : شرح محصول 

نصب بر روی پایه یا براکت های خاص نصب و 

با کاربری معابری، پروژکتوری و خیابانی با منبع 

LED Baseنور المپ گازی،  

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

چراغ های فضای آموزشی با : شرح محصول 

روکار بودن و قابلیت کاربردی / ویژگی توکار

...برای نصب در آموزشگاه ها و دانشکده ها و

: -شرح کارشناس 

----------

-30 توان LEDچراغ روشنایی : نام محصول 

80 W مدل سدان LED نام تجارتی صنایع 

روشنائی فار مرجع عرضه کننده نور گستران 

69

خ الله زار نو مجتمع تجاری سبحان، : دفتر

9طبقه همکف پالک 

شهرک صنعتی عباس آباد خ مدرس خ : کارخانه

2274 پالک 17

667282536672801809121159974

farlightin

g@outlook.

com

www.farli

ghtingin

d.com

1398/12/25

1504IRAN PITCH10100931557

سازنده 

Manufactu

rer

BOLTایرانداخلی  & NUT

تهران ، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، بعد از 

، 140میدان الف، روبروی خیابان سنگر، پالک

،2طبقه 

021-

22025984-6

021-

22039392

https ://ww

w.iranpit

ch.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1505

FARAVARDEHYE  

 SHIMIAE I 

SAKHTEMAN

10101518516

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
GROUT  / ADDITIVE  CONCRETE  / 

HARDNER

، بعد (امیرآباد)، کارگر شمالی 06تهران ، منطقه 

12. دهم، پ. از بزرگراه جالل آل احمد، خ

021-

88021780

09121850668

021-

88021780

http://far

avardeha.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1506

SANAYE  

CHEMIYAE  

BUSHEHR

10320029660

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی
- ایران، تهران، خیابان ولی عصر:  دفتر تهران 

2404پالک - باالتر از پارک ساعی

021-

88779953

021-

88879698

http://www

.kaharbus

hehr.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1507

KHODRANG  

CHEMICAL  

INDUSTRIE S

10260243777

سازنده 

Manufactu

rer

PAINTایرانداخلی

اصفهان ، بوستان سعدی ، مقابل : دفتر مرکزی

صدا و سیما ، جنب بانک کشاورزی ، ساختمان 

ریف

شیراز ،  – جاده اصفهان 56کیلومتر : کارخانه

مجتمع - شهرک صنعتی رازی ، ورودی اول 

صنایع شیمیایی خودرنگ

: دفتر مرکزی

 (خط12)

36252000 - 

031 

:      کارخانه 

53323201 - 

031

: دفتر مرکزی

36278480 - 

36279694 - 

031  

:       کارخانه 

53323205  - 

031

http://www

.khodrang

.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1508ARAN SHAHAB10101860831

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
METAL  CABLE  TRAY /CABLE  

LADDER  & ACCESSORIE S

 ، شهرستان تهران ، 15منطقه - استان تهران 

بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان ولی 

عصر ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهید علی 

 ، مجتمع اداری وتجاری ولی 48ولدی ، پالک 

14عصر ، طبقه سوم ، واحد 

021-

88944406

021-

88937530

www.arans

hahab.co/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1509ARYA TRANSFO10860286072

سازنده 

Manufactu

rer

POWERایرانداخلی  TRANSFORMER

بخش - شهرستان سمنان - استان سمنان 

کوچه -شهرک گلشهر-شهر سمنان- مرکزی 

-طبقه پنجم-54پالک -بلوار ولیعصر-مهرگان

19واحد 

8-8837433588374339

www.arya-

transfo.c

om/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1510

SANAYE  

HAFTOME  TIR  

ESFAHAN

14003618413

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
STEAM TRAP

STRAINER

صنایع -  جاده مبارکه 45کیلومتر - اصفهان 

هفتم تیر اصفهان
0992870746209928707462

https ://ha

ftometir.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1511

SANAYE  

E LECTRO 

OPTIC  SA IRAN

10260437477

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

NON SECURITY

اصفهان خ کاوه صنایع اپتیک اصفهان
031-

34522030

031-

34513398

www.ioico

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1512

SANAYE  

HARARATI 

IRAN

10260150884

سازنده 

Manufactu

rer

SHELLایرانداخلی  & TUBE  HEAT  EXCHANGER
شهرک صنعتی - ایران، اصفهان، اصفهان

128شماره - خیابان ششم- اشترجان

033-

53483421

033-

53751464

http://www

.irhic.co

m/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1513
MOPHID 

SEPAHAN
10260369900

سازنده 

Manufactu

rer

Sایرانداخلی ILO / HOPPER

ایران، اصفهان، اصفهان ، خیابان ارتش ، مقابل 

مجتمع تجاری کیش، بن بست آرش ، سمت 

14راست، پالک 

0311-

6261860

0311-

6261861

http://www

.mofidsep

ahan.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1514J AHED SANAT10102186860

سازنده 

Manufactu

rer

LAUNCHERایرانداخلی  & RECE IVER
خیابان شهید - ایران، تهران، خیابان مطهری

1واحد- 53شماره - کوچه آزادی- علی اکبری

021-

88747273

021-

88515363

http://www

.jahed-

sanat.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1515
AYEGH PARDIS  

SAE I
10101912140

سازنده 

Manufactu

rer

INSULATION - ISOLATINGایرانداخلی  MAT'S

خیابان - کاوه شمالی- ایران، تهران، قیطریه

5طبقه - 35شماره - خیابان صفا- روشنایی

پاکدشت عباس آباد بلوار ابن سینا بلوار : کارخانه

1722/2سعدی خیابان گلستان کوچه سیمرغ پ 

021-

22248350

021-

22248350

http://www

.ayeghpar

dis .ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1516
TAKVIN SANAT  

AFRA
10103201331

سازنده 

Manufactu

rer

VALVEایرانداخلی
تهران ، شهریار ، بلوار آزادگان ، بوستان چهارم 

45، منطقه صنعتی جوانزاد ، پالک 

021-

65764389-

90

021-

65764389-

90

http://tsa

eng.com/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1517
Sahand 

Poulad
10200090751

سازنده 

Manufactu

rer

BOLTایرانداخلی  & NUT
تهران ،خیابان شریعتی ، روبروی حسینیه ارشاد 

، طبقه سوم1122، شماره 

021-

22259201

021-

22221425

021-

22259201

021-

22221425

b.khabbazb

ashi@sahan

dpoulad.co

m

https ://sa

handpoul

ad.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1518PUMP  IRAN10102904747

سازنده 

Manufactu

rer

CENTRIFUGALایرانداخلی  WATER  PUMP
برج - نبش میرداماد-  خیابان ولیعصر0تهران 

1طبقه - دوم اسکان

041-

32890644-9

021-

88654811

041-

32898446

021-

88798942

http://pum

piran.co
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1519GORD ASIA10101696935

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
COMMUNICATION TOWER  

STRUCTURE

تهران پونک اشرفی اصفهانی خیابان خان 

 8بابایی باالتر از تیراژه ساختمان توانا پالک 

17طبقه اول واحد 

021-

44495122

021-

44495123

021-

44495085
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1520

Tiv Energy 

Engineering 

and 

Construction 

 co

10101777266
4111-3656-

8711

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی 

٨شمالی، کوچه نیک رای، پالک 

 تلفن دفتر |

021: مرکزی  -

24571000 | 

 : تلفن کارخانه

0611-

3310210-12 

021: فکس  | -

22925080 | 

0611: فکس  -

3312905

0611-

3312905

info@tiven

ergy.com

https ://ti

venergy.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1521J AR10420065438

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

INDUSTRIAL  LIGHTING

STREET  LIGHTING

LIGHTING  POLE  / ARM

تهران خ شریعتی باالتر از سینما سروش ش 

333

021-

٧٧٦٠٣٠١۵ -

16

021-

٧٧۵٠١۵١٦

https ://ww

w.jar-

co.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1522PUMP  RIZAN10100899629

سازنده 

Manufactu

rer

CENTRIFUGALایرانداخلی  WATER  PUMP
تهران خیابان کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین 

1411963791 کدپستی 2کوچه الله پالک 

021-

88024408

021-

88024334

021-

88638782

http://www

.pumpriza

n.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1523TAGHTIRAN10260108188

سازنده 

Manufactu

rer

DRUM & COLUMNایرانداخلی
ابتدای سیدجمال -تهران خیابان ولیعصر

5 واحد3خیابان دوم پالک -اسدآبادی

021-

88965964

021-

88957003

http://www

.taghtira

n.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1524TABLO FAZ10101017737

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CONTROL  PANEL

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

تهران خیابان دماوند خیابان سازمان آب خیابان 

3 طبقه 17خورشید پالک 

021-

77345263-4

021-

77345270-1

021-

77326901
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1525PCA1010314019541155314991

سازنده 

Manufactu

rer

ANALYZERایرانداخلی  INTEGRATION
 متری 24بلوار  –میدان فرهنگ  –سعادت آباد 

10واحد  - 18پالک  –نبش چهارم غربی  –
02122147971

021-

22147970
09126226236

Info@pcaen

gco.com

www.pcaen

gco.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1526SADR  CHEMIE10530258665

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS
جنب باغ کاخ- بلوار محراب- شیراز

071-

38258332

071-

38258331
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1527
PALAYESH 

NIROO
10861610173

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CAPACITOR  BANK  PANEL  

E LECTRICAL  COMPONENTS : 

CAPACITORS

تهران، ابتدای بزرگراه فتح، مهرآباد جنوبی، 

2٨انتهای کوچه دانش، پالک 

021-

٦٣٤٩2٣٠٠

021-

٦٣٤٩2۵٩٩

021-

٦٣٤٩2۵٩۵

https ://pa

nir-

co.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1528
SADID KARAN 

SABA
10101696690

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
BRIDGE  CRANE  (E .O.T )

CHAIN HOIST

بعد از پل اشرفی  –تهران، اتوبان حکیم 

اصفهانی، جنب داروخانه ثامن ساختمان طلیعه 

501واحد  –، طبقه پنجم 17سبز پالک

021-

44000506-8

026-

37773491

021-

44000509

026-

3774312

http://www

.sabacran

e.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1529IRAN NE JAT10100966517

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EXTINGUISHER : DRY  POWDER  / 

WATER
9تهران، ایرانشهر کوی نوشهر پ 

0411-

4458923

0411-

4458923
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1530

SANAYE  

CONTROLI 

HASSAS

10102634697

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
MAGNETIC  LEVE L  GAUGE

LEVE L  GAUGE  GLASS

تهران، بزرگراه آیت اهلل سعیدی، شهرک 

، کوچه پژواک 23صنعتی چهاردنگه، خیابان 

6جنوبی، پالک 

021-

55277718

021-

55277719

021-

55274033

http://www

.sch-

co.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1531

Havacaran 

Industrial 

Technologies  

 Co.

10102887262411113978533

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
UTILITY  PACKAGE  : PLANT  / 

INSTRUMENT  AIR  PACKAGE

 ، 27تهران، بزرگراه کردستان جنوب ، خیابان 

، پالک  (شمشاد)28بیست متری دوم ، خیابان 

46

|   

02188003100

 : فکس | 

02188634135

02188634135

garnik_hac

opian@hava

caran.com

http://www

.havacara

n.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1532
SOOLEH KAVEH 

PARS
10101400770

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان شهید ابطحی 

، طبقه اول غربی31، پالک (بیستم غربی)

021-

88639756

086-

42347570

021-

88639756

086-

42347570

https ://ww

w.solehka

vehpars .c

om/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1533
PAYBAND 

SAZEH
10101995933

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
تهران، بلوار کشاورز، خیابان عبداهلل زاده، 

٤٤خیابان سازمان آب، پالک 

021-

٨٨٩٦22٧2 

021-

٦۵٤٣۵٣٨١

021-

88962266 

021-

٦۵٤٣۵٠٣٣

https ://pa

ybandsaz

eh.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1534PARSTE L10100919593

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

OPTICAL  BASED SYSTEM

COPPER  WIRE  BASED SYSTEM

RADIO BASED SYSTEM

تهران، تهران بلوار افریقا کوچه شهید عاطفی 

36شرقی پالک 
021-23723

021-

22050043
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1535
AFRIZ 

FARAYAND
10101835452

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

NON SECURITY

تهران، اتوبان کردستان شمالی، خیابان آرارات 

1، طبقه اول، واحد 14شمالی، پالک 

021-

88044712

021-

88044882

021-

88044924
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1536DENA SHIRAZ10530151166

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SAFETY  DEVICES  [PPE  ( 

PERSONAL  PROTECTIVE  

EQUIPMENT  )

F IRE  BOX

تهران، جنب پل ستارخان، خیابان شهید برادران 

: ، طبقه همکف، کد پستی26توکلی، پالک 

1455834885

021-

66507401 

044-

58305913 

071-

32356992

021-

66557023 

071-

32356992

https ://de

nashiraz .

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1537
YEKTA ANDISH 

SAZEH
10260397518

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
فاز دوم شهرک , اتوبان ذوب آهن ,اصفهان 

بعد از شرکت نیرو کلر, صنعتی اشترجان 

031-

37609010

031-

37609017

http://yas

-co.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1538

PASHM 

SARBAREH 

IRAN

10260310553

سازنده 

Manufactu

rer

INSULATIONایرانداخلی

شیخ صدوق شمالی، جنب مسجد - اصفهان

حجت اکبر، بن بست شریعتی، طبقه دوم

اصفهان، منطقه صنعتی مبارکه، فاز دوم، خیابان 

6/1هفتم، پالک 

033-

55373480

033-

55373758-9

033-

55373481

http://www

.iranslag

wool.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1539ALFA SAM10260187772

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
STEE L  STRUCTURE

METALLIC  GRATING

-خیابان بوستان ملت-چهار باغ باال-اصفهان

مجتمع تجاری -0پالک -خیابان چهار باغ باال

403واحد -طبقه دوم-کوثر

021-

88823674

021-

88832043
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1540
GHATORSAZAN 

ESPADAN
14006001026411514577748

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 24لوله فوالدی اسپیرال از سایز : شرح محصول 

 اینچ100تا 

: -شرح کارشناس 

----------

74

خیابان ابوذر کوچه شهید اعتضادی - اصفهان 

 5پالک 

8133743431: کد پستی

031523736000315237359909134718589
info@gsepm

.com

www.gsepm

.com
1399/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1541
sazeh ahvan 

paya
14004314382411323742357

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

مهره ماسوره لوله مفصلی دو سر : نام محصول 

 مرجع سازنده سازه in 1پیچی جنس چدن سایز 

اهون پایا مرجع عرضه کننده سازه اهون پایا

, Pipe union, twist joint: نام التین 

material ductile cast iron ,

size 1 in, producer Sazeh 

Ahvan Paya, distributor 

Sazeh Ahvan Paya

 اینچ1مهره ماسوره لوله مفصلی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

76

پارک علم -بهاران- سنندج : دفتر شرکت

313وفناوری استان کردستان طبقه سوم واحد

 خیابان 1شهرک صنعتی شماره -سنندج: کارگاه

210تعاون پ 

08733384216

02143859966

-

08733384216

09188729128

sazehahvan

paya@yahoo

.com

1399/12/13

1542

Kimia 

PetroGas  

E lia

10103283019411137847634

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

واحد شیرین کننده گاز طبیعی : نام محصول 

-KPEکاربرد نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

AGS نام تجارتی KPE مرجع سازنده کیمیا 

پترو گاز ایلیا مرجع عرضه کننده کیمیا پترو گاز 

ایلیا

, Gas sweetening unit: نام التین 

natural, usage oil and gas 

and petrochemical, model 

KPE -AGS , brand KPE , producer 

KIMIA PETROGAS  E LIYA ,

distributor KIMIA PETROGAS 

E LIYA

واحد شیرین کننده گاز طبیعی : شرح محصول 

-KPEکاربرد نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

AGS نام تجارتی KPE مرجع سازنده کیمیا 

پترو گاز ایلیا مرجع عرضه کننده کیمیا پترو گاز 

ایلیا

واحد شیرین کننده گاز طبیعی : شرح کارشناس 

-KPEکاربرد نفت و گاز و پتروشیمی مدل 

AGS نام تجارتی KPE مرجع سازنده کیمیا 

پترو گاز ایلیا مرجع عرضه کننده کیمیا پترو گاز 

.ایلیا مورد تایید است

----------

 کاربرد نفت NGLواحد جداسازی : نام محصول 

 نام KPE-NGLو گاز و پتروشیمی مدل 

6تهران، خیابان مالصدرا، بن بست صدر، پالک 43
02188664470

-1
0218866447209122500655

info@kpe-

co.com

www.kpe-

co.com
1399/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1543TARABGIN10860115128

سازنده 

Manufactu

rer

ISOLATINGایرانداخلی  MAT'S  - INSULATION

اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، 

ساختمان اداری آموزشی ذوب آهن ساختمان 

تارابگین

031-

37816340-

42

031-

37816340-

42

http://www

.tarabgin

.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1544

TADAROKAT  

SANATI 

SEPAHAN

14006749805

سازنده 

Manufactu

rer

METALLICایرانداخلی  GRATING  - BOLT  & NUT
اصفهان، اتوبان شهید میثمی، شهرک ولیعصر، 

E239 پ ٦خ راغب اصفهانی، ک شماره 

031-

37767513

031-

37767513

http://sep

ahansupp

lier.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1545

Sabz Ashian 

Apadana 

Engireenig 

Compony

10260333215411176511848

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
اصفهان، خیابان آپادانا اول، بن بست باشگاه 

شرکت نفت، ساختمان پارسیان، طبقه سوم
03136613933

03136611651

0
09131113553

info@saape

c.com

www.saape

c.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1546MERAT  POOLAD10260322490

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
اصفهان، خیابان هزارجریب ، خیابان آزادی ، 

84شماره 

031-

36682021

031-

37608654

031-

36692922

031-

37608654

http://fa.

meratpoo

lad.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1547TOCHAL10260299074

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EXTINGUISHER : DRY  POWDER  / 

WATER

خیابان پنجم،  –اصفهان، شهرک صنعتی جی 

55پالک 

031-

35720508-

12

031-

35720508-

12

http://toc

halfire.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1548SARAN10100882121

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

ایران، تهران، سهروردی شمالی، خیابان 

، ٩۵خرمشهر، بین نو بخت و مهناز، شماره 

ساختمان ساران

٠2٨-١۵٧2٠

٠2٨-١۵٨٣

٠2١-

٨٨١٧۵١٦١

https ://sa

ran-

mfg.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1549
PAYA SANAT  

TIRAN
10260030154

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

STEE L  STRUCTURE

اصفهان، شهرک صنعتی تیران ، خیابان منبع 

 ، طبقه همکف25آب ، خیابان سوم ، پالک 

031-

42366050

031-

42366053

http://www

.payasana

tco.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1550
ATASH MAHAR  

NO
10260404700

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

F IRE  TRUCK : FOAM TENDER  , 

WATER  & FOAM TENDER  & TANKER

POWDER  TRUCK  , RESCUE  TRUCK  & 

LADDER  , MULTI?  PURPOSE

FIRE  MONITOR

اصفهان، قهاب جنوبی، شهرک صنعتی جی، 

، 108، پالک 7فرعی 1کوچه صحرا، خیابان 

طبقه همکف

0311-

5720320

0311-

5720945

http://www

.atashmah

arnoh.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1551
FARSHID 

SHAHREZA
10260077980

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

 جاده اصفهان، شهرضا، 56اصفهان، کیلومتر 

شهرک صنعتی رازی، بلوار رازی، فاز اول، 

خیابان دهم

031-

53323252

031-

53323445

031-

53323446

031-

53323251

http://www

.farshids

hahreza.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1552
E LMI SAZAN 

PISHROW
10860638480

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه، 

، فرعی سوم107انتهای خیابان 

031-

42290320

031-

42290390

http://www

.espeeshr

ow.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1553
NAGHSH J AHAN 

PALAYEH
10260437633

سازنده 

Manufactu

rer

STRAINERایرانداخلی

اصفهان،جاده تهران،روبروی پلیس راه،جاده 

علویجه،شهرک صنعتی بزرگ شمال 

8.1اصفهان،خیابان کارآفرین 

031-

45647173

031-

45647173

http://www

.njf-

filter.co

m/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1554

petrofan 

Avar nirou 

Iranian

10103978596411375919796

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DCS  / FCS  INTEGRATION

BMS  / ESD SYSTEM INTEGRATION

F  & G  SYSTEM INTEGRATION

تهران، خ شیخ بهائی شمالی باالتر از میدان 

4 طبقه 71شیخ بهائی پالک 
886006818862948209191143060

info@petro

fan.co

www.petro

fan.co
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1555TE LFER10260132357

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
BRIDGE  CRANE  (E .O.T )

CHAIN HOIST

تهران، خ فلسطین، چهار راه انقالب، ساختمان 

2، ط اول، واحد 312مهر، پالک 

021-

66408484

031-

37609451-6

021-

66467838

031-

37609440

http://www

.telferco

.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1556
SULFUR  

SODIUM IRAN
10100918039

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان رامسر، 

46پالک 

021-

88594432

021-

88594436

http://irs

s-co.co/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1557
AZAR  PARS  

TAJHIZ
10102710365

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
LABORATORY  FURNITURE : ACID 

PROOF  TILE S

روبروی کارخانه زمزم  –تهران، خیابان آزادی 

2واحد  –، طبقه اول 413پالک  –

021-

66004459

021-

66036176

http://www

.parslab.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1558
IRAN SAKHT  

CRANE
10101061447

سازنده 

Manufactu

rer

BRIDGEایرانداخلی  CRANE  (E .O.T )
تهران، خیابان آزادی، اول جیحون، ساختمان 

.، طبقه اول و دوم358

021-

66016196 

021-

5633994

021-

66013605 

021-

5633994

http://www

.iransakh

t-

kuli.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1559FOULAD PRESS10200111543

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
INTERNAL  PARTS : TRAY

METALLIC  GRATING

میدان جهاد ـ - تبریز - آذربایجان شرقی 

 ـ طبقه اول ـ 2روبروی مخابرات ـ ساختمان 

١٠واحد 

041-

34448123

041-

34414532
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1560FARASSAN10530317508

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
NON-METALIC  EQUIPMENT /BULK  

MATERIAL : PIPE  (GRP  / FRP )

، کد 249، پالک 22شیراز، بلوار ارم، کوچه 

71437-46448:پستی

071-

32291918

071-

32293350

071-

32272697

http://far

assan.com

/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1561PENDER10101562060

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

UTILITY  PACKAGE  : WASTE  

WATER  TREATMENT  

UTILITY  PACKAGE  : WATER  

TREATMENT  

UTILITY  PACKAGE  : POLISHING  

UNIT

UTILITY  PACKAGE  : 

DESALINATION UNIT

ک - تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی 

38پ  - 23

021-

88727449

021-

88724744

021-

88700483

021-

88722104

http://pen

der.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1562
VIDA 

E LECTRONIC
10101413251

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی 

2جنوبی، بن بست آذرنوش، شماره 

021-

22273404

021-

22270214

http://vid

a-

group.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1563STEE L  ASA10460079357

سازنده 

Manufactu

rer

Fایرانداخلی ITTING

تهران بلوارآفریقا باالتر از میرداماد : دفتر مرکزی

305 ش3برج آناهیتا طبقه 

 1شهرک صنعتی شماره  زنجان،: کارخانه 

77. پ مرداد،. خ زنجان،

024-

32221474

024-

5237474
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1564MICRO MOJ10101316623

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SCADA / DATA LOGGER  

INTEGRATION

COMMUNICATION TOWER  

STRUCTURE

کوچه - خیابان عالمه جنوبی - سعادت آباد 

- طبقه ششم  - 31حق طلب غربی پالک 

26واحد 

021-

88691347

021-

88691364

021-

88691346

http://mic

romoje.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1565MERKID10101666279

سازنده 

Manufactu

rer

اتوبان کرج قزوین، پل کردان، خیابان مرغکGALVANIZED COATINGایرانداخلی
026-

44386016

026-

44383544

http://mer

kid.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1566
SAZEH GOSTAR  

VAZIN
10100473180

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
BRIDGE  CRANE  (E .O.T ) (UP  TO 25 

TON)

اتوبان کرج قزوین پل خروجی کردان ج برغان 

جنب شهرک طاووسیه

026-

44383515 

026-

44383515

026-

44383468
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1567
NASB  SAMAN 

ARAK
14006224717

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE

اراک، معصومیه، ملک آباد، جاده تهران، جاده 

صدا و سیما، طبقه همکف، کدپستی 

3836169911

086-

33544863

086-

33544863
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1568TAKSAZ TABLO10760157890

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

L .V. SWITCH GEAR  / MCC

M.V. SWITCH GEAR  ( AIS  + VCB )

LOCAL  DISTRIBUTION PANEL  

(INDUSTRIAL )

CAPACITOR  BANK  PANEL

مازندران سوادکوه شمالی شیرگاه شهرک 

صنعتی بشل فاز دو

021-

88537870

021-

88734890

http://www

.taksazta

blo.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1569E spak10101299990411119699939

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EARTHING  & LIGHTNING  

MATERIAL

بخش - شهرستان تهران - استان تهران 

کوچه -شهید مطهری-شهر تهران- مرکزی 

پالک -خیابان شهید استاد مطهری-سنندج

طبقه سوم-ساختمان ترنج-108

021-

88347521

021-

88848201
09123276974

info@espak

.ir

www.espak

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1570SAFIYAD10100485606

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

بخش - شهرستان تهران - استان تهران 

-محله انقالب اسالمی-شهر تهران- مرکزی 

-9پالک -خیابان غزالی-کوچه شهید جوادبراتی

واحد غربی-طبقه اول-ساختمان یاد

021-

66704158-

59

021-

66703486

www.saphy

ad.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1571
ARYA SANAT  

ERAM
10103794380

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

L .V. SWITCH GEAR  / MCC

M.V. SWITCH GEAR  ( AIS  + VCB )

LOCAL  DISTRIBUTION PANEL  

(INDUSTRIAL )

CAPACITOR  BANK  PANEL

بخش - شهرستان تهران - استان تهران 

کوچه -محله ایرانشهر-شهر تهران- مرکزی 

-88پالک -خیابان شهید دکتر مفتح-ثاقب

33واحد -طبقه سوم-144ساختمان 

-1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1572

Petro 

Palayesh 

Dorfak

14008792952411651875374

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 ابعاد F9 راندمان V94.2فیلتر : نام محصول

328x216 mm 660 ارتفاع mm مرجع 

سازنده پترو پاالیش درفک مرجع عرضه کننده 

پترو پاالیش درفک

, Filter, V94.2: نام التین محصول

efficiency F9, dimensions 

328x216 mm, height 660 mm ,

producer PETRO PALAYESH 

DORFAK  CO., distributor 

PETRO PALAYESH DORFAK  CO.

فیلتر هوای ورودی کمپرسور : شرح محصول 

توربین

: -شرح کارشناس 

----------

 ابعاد F7فیلتر کونیکال راندمان : نام محصول

325x445 mm 660 ارتفاع mm مرجع 

سازنده پترو پاالیش درفک مرجع عرضه کننده 

پترو پاالیش درفک

, Filter, conical: نام التین محصول

efficiency F7, dimensions 

325x445 mm, height 660 mm ,

producer PETRO PALAYESH 

DORFAK  CO., distributor 

PETRO PALAYESH DORFAK  CO.

فیلتر هوای ورودی کمپرسور : شرح محصول 

58

جنب پمپ -  جاده تهران 5کیلومتر - رشت 

شرکت پترو - کوچه نور - بنزین دولت آباد 

پاالیش درفک

013336908560133369024609113319401
info@dorfa

kco.com

dorfakco.

com
1399/08/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1573

Energy and 

Kar Sepahan 

Engineering 

Co

10260453624411171817351

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 جنس تنگستن mm 375بوش : نام محصول

کارباید کاربرد پمپ سانتریفیوژ مرجع عرضه 

کننده مهندسی انرژی و کار سپاهان

, Bushing, 375 mm: نام التین محصول

material tungsten carbide ,

usage centrifugal pump ,

distributor MOHANDES I 

ENERZHI VA KAR  SEPAHAN

قطعات یدکی پمپ سانتریفیوژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 جنس فلزی mm 220بوش : نام محصول

کاربرد پمپ سانتریفیوژ مرجع عرضه کننده 

مهندسی انرژی و کار سپاهان

, Bushing, 220 mm: نام التین محصول

material metal, usage 

centrifugal pump ,

distributor MOHANDES I 

ENERZHI VA KAR  SEPAHAN

قطعات یدکی پمپ سانتریفیوژ: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

آب بند مکانیکی آکاردئونی جنس : نام محصول

 مرجع عرضه کننده mm 70فلزی سایز 

مهندسی انرژی و کار سپاهان

30

اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان 

: ، کد پستی84نشاط اصفهانی، پالک 

83415/146: ، صندوق پستی8341655859

031-

45837431-2    

   ,    031-

45837854-5

031-

45837433
09133146753

hhatami@en

erzhy.com

www.enerz

hy.com
1399/08/12

1574

peyman 

khotoot 

shargh

10380425554411191714436

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 PKS RTUپایانه راه دور مدل : نام محصول

 مرجع عرضه کننده پیمان خطوط شرق513

 Remote terminal: نام التین محصول

unit, model PKS  RTU 513 ,

distributor PEYMAN KHOTOOT 

SHARGH

  یک سیستم RTUپایانه  : شرح محصول 

میکروپروسسوری نصب شده در محل پست ها 

می باشد که تمامی اطالعات را از نقاط مختلف 

که مورد نیاز می باشد ، جمع آوری کرده و بعد از 

پردازش ، آنها را به مرکز کنترل از طریق  

.سیستم های  مخابراتی  ارسال می کند

 IEC61850این محصول ماژوالر پروتکل های 

 ,IE C101 , IE C104 , Modbus 

,Master , Slave۵,INDUCTIC , 

HITACHI,SPA , DNP3 را ساپورت می 

.کند

: -شرح کارشناس 

----------

71
پارک علم و - جاده آسیایی12کیلومتر -مشهد

پیمان خطوط شرق-فناوری خراسان
051354231840513542562209152404544

s .mah.madan

i@gmail.co

m

1399/08/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1575

TOSEYE  

SANAYEH 

PETRO FOOLAD 

GHARB

10102399628411318451476

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله کاندوئیت سبک درز مخفی با : نام محصول

 طول mm 63 فوالدی سایز BS4568رزوه 

متری فاقد بسته بندی مرجع عرضه کننده توسعه 

صنایع پتروفوالد غرب

 Pipe, light hidden: نام التین محصول

seam conduit with threading 

B4568, steel, size 63 mm ,

length meter, unpacked ,

distributor TOSE  SANAIE 

PETRO FOOLAD GHARB

mm 63کاندوئیت سایز : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

نردبان کابل تجهیزات برقی : نام محصول

 400 عرض mm 2000-3000فوالدی طول 

mm مرجع عرضه کننده شرکت توسعه صنایع 

پترو فوالد غرب

, Cable ladder: نام التین محصول

electric equipment, steel ,

length 2000-3000 mm, width 400 

mm, distributor TOSEYE 

SANAYEH PETRO FOOLAD GHARB 

Co.

 3000-2000نردبان کابل : شرح محصول 

400عرض 

68
طبقه  - 32پالک - خیابان گلفام - بلوار آفریقا 

5واحد - اول 
220245022205621109125168052

info@wpdic

o.com

www.wpdic

o.com
1399/08/12

1576
Ramplast 

Shargh
10380385194411187359163

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 HDPE 100لوله پلی اتیلن :  شرح محصول 

 bar فشار mm 200آبرسانی طول متری قطر 

 رام پالست شرق8

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 HDPE 80لوله پلی اتیلن : شرح محصول 

 bar فشار mm 160آبرسانی طول متری قطر 

 رام پالست شرق20

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 HDPE 80لوله پلی اتیلن : شرح محصول 

 bar فشار mm 180آبرسانی طول متری قطر 

 رام پالست شرق3/2

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

74

مقابل - تقاطع بلوار سجاد و خیام - مشهد 

 - 37 و 35بین دستغیب - بانک کشاورزی 

3واحد  - 2طبقه - مجتمع خلیج فارس 

051376400240513764867309155078502
info@rampl

astco.com

www.rampl

astco.com
1399/08/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1577
borna sanat 

toos
10380380109411188637655

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

عامل خنک کننده )دیلوج ولو : شرح محصول 

آب است که می تواند ترکیب آب و فوم با غلظت 

قابل کنترل نیز باشد که بستگی به عامل آتش 

(سوزی دارد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

دی )ولو های دی سوپر هیتر : شرح محصول 

سوپرهیت نمودن فرآیندی است که بخار 

سوپرهیت به بخار اشباع تبدیل می شود  یا آن 

(که دمای سوپرهیت کاهش می یابد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 control valve: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

75,59
-127آزادی-بزرگراه آسیایی5کیلومتر-مشهد

16چهارراه چهارم سمت راست پالک
051365133120513651331309153168923

Bornasanat

toosco@gma

il.com

www.borna

sanattoo

s .ir

1399/08/12

1578
Ranghaye 

Sanati Iran
10101057661411173743759

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 Tieرنگ اپوکسی پلی آمین : نام محصول

Coat دوجزئی کد رنگ RSI EP46131 

 مرجع RSI نام تجارتی Lit 20حلب فلزی 

عرضه کننده رنگهای صنعتی ایران

 Polyamine epoxy: نام التین محصول

paint, Tie Coat two pack ,

color code RS I EP46131, tin, 20 

Lit, brand RS I, distributor 

RANGHAY  SANATI IRAN

 RSI EP46131 is a two: شرح محصول 

component coating base on 

epoxy and polyamide 

resins .it can be used as 

holding primer, sealer and 

as  a tie coat on top of 

inorganic zinc silicate 

primers.

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اتیل سیلیکات آستر ضد : نام محصول

 RSIخوردگی زینک دوجزئی کد رنگ 

ES81311 20 حلب فلزی Lit نام تجارتی 

RSIمرجع عرضه کننده رنگهای صنعتی ایران 

 Ethyl Silicate: نام التین محصول

Paint, two component zinc 

86,81
 256 پالک 17تهران کوی گیشا نبش کوچه 

8واحد 
021861118020218977242409121907702

info@rsi.c

o.ir

www.rsi.c

o.ir
1399/08/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1579
Arvin afagh 

parsian
10260540773411334833817

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کاسه نمد قطعه غلطک خط نورد : نام محصول

 مرجع 12x135x170 mmتولید فوالد سایز 

عرضه کننده آروین آفاق پارسیان

, Stuffing box, part: نام التین محصول

roller of steel production 

rollling line, size 

12x135x170 mm, distributor 

Arvin Afagh Parsian

 )آب بندهای تجهیزات دوار : شرح محصول 

(کاسه نمد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

کلیه پکینگ های بازوهای : شرح محصول 

بارگیری

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

کلیه پکینگ پمپ های رفت : شرح محصول 

 - Plunger Packingبرگشتی 

Packing for high pressure 

plunger pomp - Braided 

Packing (gland Packing ) 

85,43,27

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ، 

شهرک علمی و تحقیقاتی ، فن آفرینی یک ، 

238طبقه دوم ، واحد 

03133932088

-89
0218978528809133188624

info@arvin

egroup.com

www.arvin

egroup.co

m

1399/08/12

1580Guilan Somee10720084745411344489515

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 گاز رسانی PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول

 mm 110 قطر m 50 طول SDR13/6نوع 

 مرجع عرضه کننده تعاونی atm 12/5فشار 

لوله و اتصاالت گیالن صومعه

, Pipe: نام التین محصول

polyethylene PE 100, gas 

supply, type SDR 13.6, length 50 

m, diameter 110 mm, pressure 

12.5 atm, distributor TAAVONI 

LOOLEH AND ETESALAT  GUILAN 

SOME

لوله پلی اتیلن گاز: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

 گاز رسانی PE100لوله پلی اتیلن : نام محصول

 mm 125 قطر m 12 طول SDR13/6نوع 

 مرجع عرضه کننده تعاونی atm 12/5فشار 

لوله و اتصاالت گیالن صومعه

, Pipe: نام التین محصول

polyethylene PE 100, gas 

supply, type SDR 13.6, length 12 

m, diameter 125 mm, pressure 

12.5 atm, distributor TAAVONI 

LOOLEH AND ETESALAT  GUILAN 

SOME

74
گیالن، صومعه سرا، شهرک صنعتی صومعه 

3سرا، خیابان نارون 
013443112510134431125109112480976

gs .pafco@g

mail.com

https ://gs

paf.com/
1399/08/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1581
setarehpalay

eh
10260366171411173911595

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فیلتر کامل هوا استوانه ای کاربرد : نام محصول

ورودی هوا توربین گازی مدل 

CF8.324.215.660 MM نام تجارتی ستاره 

پاالیه مرجع عرضه کننده ستاره پاالیه

 Filter, cylindrical: نام التین محصول

air complete, usage air 

inlet of gas  turbine, model 

CF8.324.215.660 MM, brand 

SETAREH PALAYE , distributor 

SETAREH PALAYE

 air intake filter: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

20
- مقابل نیروگاه شهید منتظری - اصفهان 

36خیابان 
031338020200313380208709131285416

setarehfil

ter@ymail.

com

www.setar

ehfilter.

com

1399/08/12

1582

SEPEHR  

TECHNOLOGY  

COMPANY

10260648500411433188585

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر دروازه ای کشویی جنس برنز : نام محصول

 مکانیزم قطع و وصل دستی نوع in 2سایز 

اتصال رزوه ای فاقد نام تجارتی مرجع عرضه 

کننده مهندسی فن آوران ایده پرداز سپهر

, Gate valve: نام التین محصول

sliding, material bronze ,

size 2 in, switch mechanism 

manual, connection type 

threaded, UNKNOWN BRAND ,

distributor FAN AVARAN 

E IDEH PARDAZ SEPEHR 

ENGINEERING  CO

 Gate)از شیر کشویی : شرح محصول 

Valve)  جهت قطع و وصل جریان استفاده

گیت ولو معموالً برای تنظیم جریان . می شود

شیر کشویی را به دو . طراحی نگردیده است

دسته اول شیر . دسته می توان تقسیم کرد

کشویی موازی است که بر اساس استفاده از یک 

دیسک تخت دروازه ای در بین دو نشیمن گاه 

شیر کشویی همچنین . موازی ساخته شده است

دارای یک لبه تیزی در قسمت پائین خود 

می باشند که این لبه تیز برای برش و از بین 

.بردن ذرات جامد ورودی به شیر کشویی می باشد

مزیت مهم شیر کشویی این است که عالوه بر 

های نامتقارن، valve seatبکار رفتن برای 

75

شهرک -بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-اصفهان

-ساختمان فن آفرینی یک-علمی و تحقیقاتی

١٠2واحد 

031339320970313393209709136091090
sepehrtech

-co@istt.ir

www.sepeh

rtech.com
1399/08/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1583

Navard Loule 

Kowsar Sanat 

E spadana

10861973284411356119135

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 in 24لوله فوالدی اسپیرال قطر : نام محصول

 کیلوگرمی فاقد بسته بندی mm 10/3ضخامت 

مرجع سازنده نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا 

مرجع عرضه کننده نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

, Steel pipe, spiral: نام التین محصول

diameter 24 in, thickness  10.3 

mm, kilogram, unpacked ,

producer NAVARD LOULEH 

KOWSAR  SANAT  ESPADANA ,

distributor NAVARD LOULEH 

KOWSAR  SANAT  ESPADANA

لوله فوالدی ورق سیاه کربن : شرح محصول 

  -ST37.2استیل درز جوش اسپیرال کالف 

ST44-2 – ST44-3 – ST¬52-3 – 

APIGRB –IGSGRB- API¬GRB -

API X42 – APIX46 – APIX52 – 

APIX60 – APIX65 با استاندارد متریال  

DIN¬17100 -  EN¬10025 -  ASTM-

A635 – ASTM¬A568 – DIN¬1016 – 

ASTM¬A700  -  نورد با استاندارهای

AWWA.C200- API 5L -

ISIRI¬6771- DIN¬2460- DIN¬1628 

BS¬534  ASTM A134 -

ASTM¬A252-ISO 559 - گواهینامه

 -IPICBکیفیت انجمن نفت ایران 

74
خیابان هفت دست .بلوار آیینه خانه.اصفهان 

56111بن بست وطن شماره .شرقی
031361600313616009131192805

info@kowsa

rpipe.com

www.kowsa

rpipe.com
1399/08/12

1584

HAMED 

E LECTRONIC  

J AHAN CO

1010130534541157134585

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده انواع رکتیفایر های : شرح محصول 

سه فاز - حفاظت کاتدیک در انواع ولتاژ و جریان

رگاولتی و الکترونیکی -و تک فاز

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 یا NGRتواید کننده انواع : شرح محصول 

مقاومت اتصال زمبن در رنج های وبتاژ و جریان 

و مقاومت مختلف همراه با تایپ تست دانشگاه 

 (وزارت نیزو)شهید عباسپور 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی، تولید و ساخت انواع : شرح محصول 

منابغ تغذیه سوئیچینگ و  سیستم های منابع 

تغذیه های ولتاژ 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

استابالیزر الکترونیکی تکفاز و : شرح محصول 

71
خیابان -خیابان دبستان-سید خندان-تهران

2 واحد 91کاشانی موحد پالک 
021884662140218846894809121033341

hamedelect

roj@yahoo.

com

1399/09/19ندارد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1585

nam avaran 

beh koosh 

vista

10780148508411411668917

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن تحت فشار : شرح محصول 

Pressure vessels سپراتورهای دو  

  مبدل K.O Drum- فازی و چند فازی 

... حرارتی و 

: -شرح کارشناس 

----------

106086335539810863355398209183649257شهرک صنعتی خیراباد خیابان -اراک61

vistacomme

rcial@gmai

l.com

www.vista

-

indgroup.

com

1399/09/19

1586
imen mesbare 

khavarmiane
14004769875411487451389

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گریت مسباره مات دانه بندی : نام محصول 

0/4-0/8 mm 1000 کیسه جامبوبگ kg فاقد 

نام تجارتی مرجع عرضه کننده ایمن مسباره 

خاورمیانه

, Copper slag grit, flat: نام التین 

granulation 0.4-0.8 mm, jumbo 

bag, 1000 kg, UNKNOWN BRAND ,

distributor IMEN MESBARE 

KHAVARMIANE

تمیزکاری نرم فوالد آلومینیوم ، : شرح محصول 

برداشتن اکسیدهای نوردی در ورق های 

فوالدی نو و ایجاد پروفایل پایین در سازه هایی 

که درجه پایینی از پروفایل مورد نیاز باشد

: -شرح کارشناس 

----------

گریت مسباره مات دانه بندی : نام محصول 

0/5-1/68 mm 1000 کیسه جامبوبگ kg 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده ایمن مسباره 

خاورمیانه

, Copper slag grit, flat: نام التین 

granulation 0.5-1.68 mm, jumbo 

bag, 1000 kg, UNKNOWN BRAND ,

distributor IMEN MESBARE 

KHAVARMIANE

استفاده کلی برای مخازن و : شرح محصول 

88
 32 پالک 20خیابان کارگر کوچه -رفسنجان 

طبقه همکف

034-

34264952

034-

34263075
09130465907

info@mesba

rehkh.com

www.mesba

rehkh.com
1399/09/19



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1587

SANA SHIMI 

DRAQSHAN 

ESATIS

14005902850411518896968

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 2رنگ پلی اورتان چند منظوره : نام محصول 

 نام تجارتی kg 20 حلب 43515جزئی کد رنگ 

ثنافام مرجع عرضه کننده ثنا شیمی درخشان 

ایساتیس

 Multi purpose: نام التین 

polyurethane Paint, 2 

partial, color code 43515, tin ,

20 kg, brand SANA FAM ,

distributor SANA SHIMI 

DERAKHSHAN ISATIS

این رنگ های رویه بر پایه پلی : شرح محصول 

یورتان بوده و جهت حفاظت سطوح بتونی 

چوبی و همچنین ورق گالوانیزه مصرف -فلزی–

این رنگ ها مقاومت مطلوبی .             می شود

در برابر نور خورشید،حرارت،آب،مواد شیمیایی و 

.پاشش روغن دارد

: -شرح کارشناس 

----------

رنگ اپوکسی پلی آمید صنعتی کد : نام محصول 

 نام تجارتی ثنافام kg 20 حلب 42214رنگ 

مرجع عرضه کننده ثنا شیمی درخشان ایساتیس

, Polyamide epoxy paint: نام التین 

industrial, color code 42214 ,

tin, 20 kg, brand SANA FAM ,

distributor SANA SHIMI 

86
یزد شهرک صنعتی فاز سوم بلوار الدن الدن 

دوم
03537275792035372759379131517751

sanashimi.

co@yahoo.c

om

1399/09/19

1588
Imen Pishro 

Sanat Adel
14008326034411645184913

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

شیر توپی: شرح محصول   &quot;2 اینچ 

300کالس 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

شیر توپی: شرح محصول   &quot;2 اینچ 

150کالس   

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

شیر توپی: شرح محصول   &quot;4 اینچ 

150کالس   

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

شیر توپی: شرح محصول   &quot;1/2 2 اینچ 

150کالس   

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

75
تهران بلوار کریمخان زند خیابان مالیی پالک 

9 واحد 3 طبقه5
889071838890718309121002560

adel_engin

eer69@yaho

o.com

1399/05/06



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1589ARUN ENERGY10102294631

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

L .V. SWITCH GEAR  / MCC

M.V. SWITCH GEAR  ( AIS  + VCB )

LOCAL  DISTRIBUTION PANEL  

(INDUSTRIAL )

CAPACITOR  BANK  PANEL

 ، شهرستان تهران ، 15منطقه - استان تهران 

بخش مرکزی ، شهر تهران، محله داوودیه ، 

خیابان ابن سینا ، خیابان شهید آلن آبکار شاه 

 ، مجتمع تجاری اداری پویا ، 41نظری ، پالک 

18طبقه هفتم ، واحد 

0261-

7773823-5

0261-

7773778

www.arune

nergy.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1590
ARMIN SANAT  

GOSTARAN
10102360421

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM 

COMPONENT : TRANSFORMER -

RECTIF IER

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM 

COMPONENT : SACRIF ICIAL  

ANODE  (MG /AL/ZN)

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM 

COMPONENT : REFERENCE  

E LECTRODE

 ، شهرستان پاکدشت 18منطقه - استان تهران 

، بخش شریف آباد ، دهستان شریف آباد ، 

آبادی شهرک صنعتی عباس آباد، محله شهرک 

صنعتی عباس آباد ، خیابان تالشگران ، خیابان 

 ، طبقه 0، پالک  ( 9کوی  ) 6کوشاروان 

همکف

021-

26131567

021-

26151780

http://arm

ingroup.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1591
AMOUJ  

FARAYAND
10102424136

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EARTHING  & LIGHTNING  

MATERIAL

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی 

اندیشه ، خیابان -، شهر تهران، عباس آباد

 55یازدهم ، خیابان شهید جواد سرافراز ، پالک 

505، مجتمع دریای نور ، طبقه پنجم ، واحد 

021-

86043854

021-

86043341

021-

88178732

021-

86043854

021-

86043341

021-

88178732

www.amouj

farayand.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1592ALAM AFROOZ10480015220

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
METAL  CABLE  TRAY /CABLE  

LADDER  & ACCESSORIE S

بخش - شهرستان مهدی شهر - استان سمنان 

آبادی مجتمع - دهستان درجزین - مرکزی 

طبقه -0پالک -خیابان اصلی-لب جاده-صنعتی

-همکف

021-

77382672
-

www.alama

froze.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1593PARDISSAN10260321466

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

E LECTRICAL  COMPONENTS : 

FAULT  / EVENT  RECORDER

ANNUNCIATION PANEL

ابتدای جامی غربی - خ پنج رمضان - اصفهان 

ساختمان پردیسان- 

031-

٣٣٣٧٧٧٠٠

031-

٣٣٣٧٧٦٠٠

http://www

.pardisan

-co.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1594

ZANG  

SETIZANE  

SHARGH

10101962897

سازنده 

Manufactu

rer

CATHODICایرانداخلی  PROTECTION SYSTEM

تهران، مجیدیه شمالی ، خیابان شهید رسول 

 ، طبقه 73رحیمی ، خیابان بنی هاشم ، پالک 

3اول ، واحد 

021-

22328714

021-

22328715

http://www

.zangseti

z .com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1595

SAZEHAYEH 

FE LEZI 

SHAHRYAR

10102601272

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

STEE L  STRUCTURE

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

DRUM & COLUMN ( ONLY  FOR  DRUM 

UP  TO 30MM THK )

تهران، محله ایرانشهر ، خیابان خردمند جنوبی ، 

4 ، طبقه اول ، واحد 19خیابان بهشهر ، پالک 

021-

88500051-4

021-

88541742

021-

88500055

021-

89770401

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1596
POYEH 

E LECTRONIC
10101598210

سازنده 

Manufactu

rer

ACایرانداخلی  UPS   (UP  TO 5 KVA)

تهران، محله تهرانپارس ، خیابان شهید مهران 

، خیابان شهیدان  (125)سجده ای شمالی

 ، 520، پالک  (شرقی196)مهدوی زفرقندی 

5طبقه دوم ، واحد 

021-

46874551-

52

021-

02146841880

http://poo

yeh-

co.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1597

FARAVAR  

PAJOOHESH 

RAZI

10101998444

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان 

میرزای شیرازی، خیابان شهید علی میرزا 

 کدپستی 4، طبقه دوم، واحد 4حسنی، پالک 

1586754715

021-

88715821

021-

88715821

http://fpr

azi.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1598

ETFAYE  

HARIGHE  

BOSTAN

10102071485

سازنده 

Manufactu

rer

Fایرانداخلی IRE  BOX
تهران، مالصدرا، بعد از چهارراه شیخ بهایی، 

18، واحد 195پالک 

021-

88213924

021-

88068460

http://www

.bostanfi

re.co.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1599

S INA 

CHEMICAL  

INDUSTRIAL  

COMPANY

10100985608

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه 

(جدید12)25ششم پالک 

021-

88501038

021-

88501038

http://sin

achem.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1600NAFT  SEPAHAN10101978329

سازنده 

Manufactu

rer

OILایرانداخلی  & GREASE 92تهران، میدان آرژانتین، میدان بهاران، شماره
021-

83470000

031-

16686962

https ://se

pahanoil.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1601
ROUDBAR  

TOUTIA
10101892540

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

 33تهران، میدان توحید خیابان نیایش پالک 

(پنج غربی  ) 9واحد 

021-

88976689

025-

52343552

021-

88976692
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1602PARS10100515104

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

E LECTRICAL  COMPONENTS : 

INCANDESCENT  LAMP

ELECTRICAL  COMPONENTS : 

FLOURESCENT  LAMP

تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، 

49شماره 

021-

88823142-

46

021-

88841910

http://www

.parsshah

ab.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1603
SHAHANG  

VAZIN
10101942144

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
GANTRY /MOBILE  CRANE

BRIDGE  CRANE  (E .O.T )

، خیابان شاه (محسنی)تهران، میدان مادر 

5نظری، ساختمان میرداماد، طبقه اول، واحد 

021-

22906810

021-

22906814

021-

22906815

http://sha

hangvazi

n.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1604ARVIN TEC10101178366

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
LABORATORY  FURNITURE : ACID 

PROOF  TILE S

تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی، 

، طبقه سوم397پالک 

021-

88846159

021-

88306237
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1605FATH IRAN10720211777

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
FALSE  FLOOR  / CE ILING  / 

ALUMINIUM COMPOSITE  PANEL

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 

3، واحد 6آویز، پالک 

021-

88674950-4

021-

88674998

https ://ww

w.fathira

n.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1606
SANATI REZIN 

SAZAN FARS
10530192680

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
GROUT  / ADDITIVE  CONCRETE  / 

HARDNER

تهران، میدان دکتر فاطمی، میدان گلها، خیابان 

، 1کاج جنوبی، تقاطع شهید فکوری، پالک 

2واحد 

021-

88001460

071-

32348831

021-

88001460

071-

32348831

https ://ww

w.farsres

in.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1607
NAVARD VA 

LOOLEH AHWAZ
10100465567

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

GALVANIZED COATING

PIPE  - INSTRUMENT  PIPE  & 

F ITTING

تهران، میدان ونک خ مالصدرا بین خ شیرازی 

5 طبقه 156و شیخ بهایی پالک 

021-

88614306

061-

33310166

021-

88614309

061-

33310165

http://arp

costeel.i

r

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1608

SABALAN 

GOSTAR  

TAHVIEH

10102154563

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

تهران، ونک ، خیابان شهیدحجت االسالم 

 ، 92عباس شیرازی ، خیابان مالصدرا ، پالک 

طبقه سوم

021-

88030691-2

021-

88215970

http://sab

alanhvac .

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1609Enetafsane10102049869411146788679

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده انواع اتصاالت : شرح محصول 

- میلیمتر6000 میلیمتر تا قطر 10آکاردئونی قطر 

   METAL  EXPANSION JOINT -   

 اکسپنشن جوینت های فلزی در سایزهای 

مختلف 

اتصال آکاردئونی اتصالی است شامل یک یا چند 

بیلوز فلزی برای جذب تغییرات ناگهانی ناشی از 

انقباض یا انبساط دمایی که در خط لوله ، مخزن 

تحمل درجه حرارت ، . و نظیر آن وجود دارد 

فشار باال و جذب حرکت های محوری ،جانبی و 

زاویه ای از خصوصیت های بارز این اتصال می 

باشد که به کمک یکی از روشهای فرمینگ پانچ 

فرمینگ ، هیدروفرمینگ و رول فرمینگ بصورت 

آکاردئونی در آمده است 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده انواع لرزه گیرهای : شرح محصول 

 اینچ 100 اینچ تا 1الستیکی درسایزهای مختلف 

   -RUBBER  EXPANSION JOINT  1 

INCH TO 100 INCH

76,73

خیابان- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  

خیابان هویزه غربی- سهروردی شمالی   - 

3طبقه  -  152پالک 

021881713000218853745509335221180
info@es-

co.ir

www.es-

co.ir
1399/08/03

1610
pelark 

plastic
1010101319741115537518

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" 160لوله پلی اتیلن سبک قطر : نام محصول  

mm  10فشار  bar بسته کالفی متری نام 

 تجارتی پلی پارک مرجع عرضه کننده تولیدی و

تجاری پالرک پالستیک

 Pipe, light :نام التین محصول

polyethylene, diameter 160 

mm, pressure 10 bar, coil 

pack, metric, brand POLY  

PARK , distributor PLARK  

PLASTIC  TRADING  PRODUCING

تولید لوله های پلی اتیلن جهت: شرح محصول   

آبرسانی

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

لوله پلی اتیلن جهت فرآیند گاز: شرح محصول   

250تا25رسانی از سایز

- : شرح کارشناس

----------

"

74

شهرک صنعتی عباس -چاده خاوران-تهران

خیابان کوشاوران -انتهای بلوار ابن سینا-آباد

2578پالک -14کوی 

021-

36424851

021-

36424858
09121488723

plark_p@ya

hoo.com

plarkpla

stic.ir
1399/06/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1611TECHINCO10101477062

سازنده 

Manufactu

rer

CATHODICایرانداخلی  PROTECTION SYSTEM
 ١٨تهران،خیابان مطهری،خیابان کوه نور،پالک

١١واحد

021-

88529728 -

37

021-

88741040

https ://te

chinco.ne

t

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1612
Patsa 

Industry
10101934399411114341836

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PLC  INTEGRATION

CONTROL  PANEL

SCADA / DATA LOGGER  

INTEGRATION

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET

تهران،خیابان شیراز جنوبی،پایین اتوبان 

16همت،خیابان بیست متری زرتشتیان ،پالک 
880476268804088609121384802

info@pasta

ind.com

www.patsa

ind.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1613
ATROPAT  

SHIMI
10102936168

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

GROUT  / ADDITIVE  CONCRETE  / 

HARDNER

CONCRETE  JOINT  SEALANT  / 

WATER  STOP

شهرک صنعتی چهاردانگه -جاده ساوه 

١٨خیابان

021-

۵۵2٤٦٨٨٨

021-

۵۵2٤٩٦٨٨

021-

۵۵2٤٦٨٨٨

021-

۵۵2٤٩٦٨٨

http://atr

opatchem

i.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1614
TEHRAN 

MOBADEL
10100772520

سازنده 

Manufactu

rer

SHELLایرانداخلی  & TUBE  HEAT  EXCHANGER

خیابان دماوند، بعد از چهار راه تهرانپارس، 

نرسیده به سه راه سازمان آب، جنب شرکت 

7تویوتا، خیابان ظهیری، پالک 

021-

77797779

021-

77335544

021-

77349197

http://www

.tehranmo

baddel.co

m

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1615
TAJHIZAT  

SYSTEM ZAMIN
10103326726

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EARTHING  & LIGHTNING  

MATERIAL

خیابان دماوند، تقاطع چهارراه آیت، جنب بانک 

4، واحد 581اقتصاد نوین، پالک 

021-

77959032

021-

77940716

021-

77953527

https ://ts

zamin.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1616VANASHID10100968255

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

METAL  CABLE  TRAY /CABLE  

LADDER  & ACCESSORIE S

CABLE  TRAY  / LADDER

خیابان سهروردی شـمالی ، باالتر از مطـهری ، 

 ، 6جنب پمپ بـنزین ، کوچه تهمتن ،  پالک 

6ساختمان مهرگان ، طبقه دوم ، واحد 

021-

88756843 -4

021-

88733095

http://www

.vanashee

d.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1617

SANYE  

ROSHANAEE  

ARM

10100058600

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

INDUSTRIAL  LIGHTING

STREET  LIGHTING

LIGHTING  POLE  / ARM

خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی میدان شعاع، 

2، طبقه 81پالک 

021-

٨٨٨2٨٠٠٦

021-

88307275

www.araml

ightingc

o.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1618
FARA SANAT  

BAN
10101881910

سازنده 

Manufactu

rer

CATHODICایرانداخلی  PROTECTION SYSTEM

خیابان شیخ بهایی شمالی باالتر از میدان شیخ 

 ساختمان 15بهایی جنب بانک تجارت پالک

11 واحد 6مرمر طبقه 

021-

88613691-5

021-

88031780

https ://fs

b-co.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1619
GOROOH 

SANATI SADID
10100456884

سازنده 

Manufactu

rer

INSTRUMENTایرانداخلی  PIPE  & F ITTING 185خیابان میرداماد شماره
021-

222٦٩٩٩٣-6

021-

2٦٤٠١٣٩۵

https ://sa

did.ir/
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1620
AZARAN 

PLASTIC
10860341758

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
FALSE  FLOOR  / CE ILING  / 

ALUMINIUM COMPOSITE  PANEL

، جنب پلیس راه تبریز، میانه، 24تبریز، کیلومتر 

اول جاده باسمنج

021-

88641651

041-

36300073

021-

88641630

041-

36300253

www.azara

n-

plactic .c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1621

SHIRHAYE  

MAKHROOTIE  

KHAVARMIANEH

10102094848

سازنده 

Manufactu

rer

VALVEایرانداخلی  (PLUG  ONLY  )

ـ خیابان  (محسنی)بلوار میرداماد ـ میدان مادر 

 ـ طبقه ٣٧شاه نظری ـ ساختمان پویا ـ پالک 

١٠چهارم ـ واحد 

021-

88879367

٠2١-

88793988

www.mepvc

o.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1622AZAR  CYLANDR14002473403

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EXTINGUISHER : DRY  POWDER  / 

WATER

بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، شهرک صنعتی 

2٨ خیابان شقایق پالک ١شماره 

013-

44405465

013-

44405465

http://aza

rcylinde

r.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1623
MAHAM 

PARCHIN
14003622085

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

پاکدشت، پاکدشت، جاده اختصاصی پارچین، 

صنایع مهام پارچین

021-

55632508

021-

55632508
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1624
TABRIZ 

PE JOUH
10200104104

سازنده 

Manufactu

rer

PROXIMITYایرانداخلی  SWITCH
-اول خیابان کریم خان - دروازه تهران - تبریز 

36ساختمان شماره -  جنب پاساژ ابزار ولیعصر 

041-

33330490

041-

33318200

https ://ww

w.tabrizp

eguh.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1625
BOLBERING  

SAZI TABRIZ
14008856030

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HIGH TEC .SPARE  PARTS  

(CRITICAL  MACHINERY ): BEARING

تبریز، شهرک صنعتی منطقه غرب، کارخانه 

بلبرینگ سازی ایرانیان

041-

34451031-3

041-

34451031-3

http://ibc

t.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1626
MACHINE  SAZI 

TABRIZ
10861753624

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

MACHINE  SHOP : MILLING  

MACHINE

MACHINE  SHOP : LATHE  MACHINE

MACHINE  SHOP : DRILLING  

MACHINE

MACHINE  SHOP : GRINDER  

MACHINE

MACHINE  SHOP : ROLLING  

MACHINE

FORMING  MACHINE

تبریز، قراملک، گروه ماشین سازی تبریز
041-

51044100

041-

32893896

http://mst

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1627
ARIAN 

PAZHANG
10200193503

سازنده 

Manufactu

rer

DOUBLEایرانداخلی  PANE  WINDOW

تبریز، ولی عصر، خیابان اوحدی، نرسیده به 

کریم خان زند، روبروی ساختمان آماندا، پالک 

5157753491، طبقه همکف کدپستی 26

041-

33325524

041-

33316223

041-

33322156

www.arian

pazhang.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1628IRDAK10200056856

سازنده 

Manufactu

rer

PREایرانداخلی ?  CAST : CONCRETE

تبریز، محله ولیعصر ، کوچه کهنموئی شرقی ، 

 ، طبقه دوم ، واحد 21خیابان شهریار ، پالک 

جنوبی

041-

36373540

041-

36373540
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1629REACTOR  SAZ10100651367

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

REACTOR

-کوچه درخشانی-  خیابان فالمک شمالی-تهرا

ساختمان اریو- 1 پالک 

021-

88375163-7

021-

88375163

https ://pg

eigroup.c

om/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1630S IMAN SAZAN10101276789

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

CONVEYING  SYSTEM

منطقه صنعتی پاکدشت- جاده خاوران- تهران
023-

34572201-7

023-

34572204

https ://ci

mansazan.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1631ABGARDAN10101486178

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

- خیابان یارمحمدی- خیابان دروس- تهران

6واحد- 4پالک - بن بست فردوس

021-

22783703-6

021-

22783703-6

http://par

toabgard

an.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1632
SCHMIERER  

PARS
10102963154

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
PRESSURE  & TEMPERATURE  

GAUGE

-(دوازدهم)خیابان شهید پور فالح - تهران

طبقه -92پالک -خیابان میرزای شیرازی

18واحد -چهارم

021-

88907031

021-

88923651-

52

021-

88892581

http://www

.schmiere

rpars .com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1633IRAN TRANSFO10100433825

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
MOBILE  SUBSTATION

POWER  TRANSFORMER

خیابان حکیم - خیابان شیراز شمالی- تهران

15شماره - اعظم

021-

88607589

024-

33791548

021-

88210910

024-

33790538

http://www

.iran-

transfo.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1634
SADAD 

MACHINE
10101407820

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

GANTRY /MOBILE  CRANE

STEE L  STRUCTURE

BRIDGE  CRANE  (E .O.T )

ANCHOR  CABLE

تهران، خیابان شمس تبریزی شمالی ، خیابان 

 ، طبقه سوم ، واحد غربی8-نیک رای ، پالک 

021-

55264262

021-

55246439

021-

55248952

www.sadad

machine.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1635

J AHAD 

DANESHGAH 

E LM VA SANAT

14005736290

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

HI-POT  TESTER  (AC /DC ) 

PRIMARY /SECONDARY  CURRENT  

INJ ECTION SET  

RELAY  TEST  SET

PORTABLE  CHARGER

RES ISTIVE  LOAD BANK

AC  UPS

(DC  UPS  (BATTERY  CHARGER

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM

CATHODIC  PROTECTION SYSTEM 

COMPONENT : TRANSFORMER -

RECTIF IER  - S ILICAGEL  / 

ACTIVATED ALUMINA / 

ADSORBENTS

CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان 

v١شهید قاسمی، پالک 

021-

٦٦٠7۵2٤2

021-

٦٦٠7۵2۵٠

http://jds

harif.ac.

ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1636

EXIR  

KIMIAGAR  

ZARRIN

10101790810

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

، واحد 42تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پالک 

13

021-

26202285

021-

22054027

021-

22017502

021-

22017520

www.exirk

imia.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1637TEHRAN HARA10101545439

سازنده 

Manufactu

rer

GALVANIZED COATINGایرانداخلی
تهران، خیابان خرمشهر خیابان عربعلی کوچه 

4 و 3طبقه18شانزدهم پالک 

021-

88760404

021-

88175323

http://www

.tehranha

ra.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1638
Niroo Namad 

Khorasan
10380254920411191655743

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه تصفیه روغن توربین مدل : نام محصول

NNVOPH نام تجارتی NN KH مرجع 

عرضه کننده نیرو نماد خراسان

 Purifying: نام التین محصول

machine, turbine oil, model 

NNVOPH, brand NN KH ,

distributor NIROO NAMAD 

KHORASAN

این سیستم یک سیستم تصفیه : شرح محصول 

روغن صنعتی می باشد که آلودگی های فیزیکی را 

از روغن حذف می کند و روغن را به شرایط 

این آلودگی های . ایده آل استاندارد بازمی گرداند 

:فیزیکی شامل

رطوبت موجود در روغن می باشد که می تواند  -

توسط سیستم اختراعی تحت خالء و با استفاده از 

آب، به اجزای قطبی . فیلتر کوالسر جدا گردد

روغن مانند هیدروکربن های آروماتیک  و 

مولکول های . ناخالصی های قطبی جذب می شوند

اسید با وزن پایین که عمدتا در طی فرسودگی 

ناشی از حرارت عایق های کاغذی تولید 

می گردند نیز قابلیت حل شوندگی آب در روغن را 

افزایش می دهند

:باشد¬ کارکرد متفاوت می4این دستگاه دارای 

تصفیه کامل روغن -

فیلتراسیون روغن  -

87
شهرک صنعتی فناوری - جاده سنتو- مشهد

5نبش کوشش - 11انتهای صنعت - های برتر
051324007580513240076109155180363

niroonamad

.sale@gmai

l.com

www.niroo

namad.com
1399/08/12



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1639
SARMA AFARIN 

IRAN
10100486265

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING
١٩٤تهران، خیابان خرمشهر غربی شماره 

021-

88762031،

021-

88762038

021-

88762033

http://sar

maafarin.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1640DARROOS  IRAN10100380210

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
EXTINGUISHER : DRY  POWDER  / 

WATER

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان 

، طبقه چهارم34پیرجمالی، ساختمان 

021-

77600048

021-

77509904
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1641
JOSHE  & 

OXYGEN IRAN
10380331056

سازنده 

Manufactu

rer

Eایرانداخلی LECTRODE  & F ILLER
تهران، خیابان دکتر فاطمی مقابل هتل الله 

207ساختمان 

021-

88952315

021-

88988616

021-

88960664

021-

88959944

http://www

.jvco.co.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1642

SANAYE  

ERTEBATI 

PAYA

10101199708

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

PULSE  CODE  MODULATION (PCM) 

SYSTEM

SWITCH SYSTEM 

OFFICE  TE LEPHONE  SET

تهران، خیابان دماوند، تقاطع رسالت، شماره 

276
021-73037

021-

77969613-

14

https ://pa

yaco.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1643CLAR10100846340

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SAFETY  DEVICES  [PPE  ( 

PERSONAL  PROTECTIVE  

EQUIPMENT  )

 4تهران، خیابان سعدی، کوچه بخارا، پالک 

1146633811: کدپستی

021-

33532293   

025-

36641614

021-

36619536

025-

36644530

http://www

.klar-

ind.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1644
MEHR  TAVAN 

GOSIL
10101763988

سازنده 

Manufactu

rer

NEUTRALایرانداخلی  GROUNDING  RES ISTOR

ابتدای - تهران، خیابان سهروردی شمالی

 1واحد - طبقه سوم- 38پالک - خیابان آپادانا

2و 

021-

88502995-

96

021-

88503578
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1645
HAMGERAYAN 

TOLID (CAPCO)
10480101403

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CONCRETE  JOINT  SEALANT  / 

WATER  STOP

تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه 

4، طبقه اول، واحد 74شهرتاش، پالک 

021-

86030469
021-89331

http://www

.capco.co.

ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1646SHIMA10101022473

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
LABORATORY  FURNITURE : ACID 

PROOF  TILE S

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی 

8 واحد 404 پالک 52نبش خیابان 

021-

88055106

021-

88051116

www.shima

lab.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1647S IMAB  REZIN10860139534

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان فالحی، 

١٤٣۵٨١٣۵٤١: ، طبقه سوم کد پستی2٦پالک 

021-

88211216-

18

021-

88031067

http://sim

abresin.c

om

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1648BEHTOTAL10102308704

سازنده 

Manufactu

rer

OILایرانداخلی  & GREASE

تهران، خیابان ولیعصر باالتراز خیابان 

دستگردی نبش کوچه ناصری برج کیان پالک 

 طبقه نهم1387

021-

88645460

021-

88645459

http://www

.btoil.co
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1649
AFTAB  

EKBATAN
10101449489

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

F IRE  TRUCK : FOAM TENDER  , 

WATER  & FOAM TENDER  & TANKER

MACHINE : CO2 F ILLING , HOSE  

BINDING , HOSE  WINDING , 

BREATHING  AIR  COMPRESSOR  

AND POWDER  F ILLING  (Hose 

Binding Machine Ooly)

تهران، خیابان طالقانی بعد از چهارراه بهار 

 کدپستی 2 واحد 4کوچه آفتاب پالک 

1563615616

021-

77515885

021-

77503367
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1650TOORSEAL10100546244

سازنده 

Manufactu

rer

COATINGایرانداخلی  & WRAPPING
تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به مفتح، جنب 

 طبقه دوم210بانک مسکن، پالک

021-

88822293

021-

88823591

http://tor

seal.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1651
PAAD J AMEH 

ASR
10102272990

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

SAFETY  DEVICES  [PPE  ( 

PERSONAL  PROTECTIVE  

EQUIPMENT  )

تهران، خیابان فریمان، بن بست ش قدرت اله 

، طبقه پنجم، واحد 2بوجاری صفت، پالک ، 

1416854512جنوب شرقی کدپستی 

021-

66965550

021-

66970780

http://www

.padjameh

.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1652

SANAYE  

CERAMIC  

TEHRAN

10101412990

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
SUPPORT  & PACKING  - 

REFRACTORY

تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از مسجد 

، طبقه سوم1امیر، کوچه رز، پالک 

021-

88637692

021-

88338445

http://www

.tehrance

ramic.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1653
SAZVAR  SAZEH 

AZARESTAN
10320371363

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه 

، ساختمان آذرستان۵ششم، پالک 
021-8796

021-

88529349

http://www

.sazvarsa

zeh.azare

stan.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1654SARAVEL10100439358

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی 

81شمالی، برج صبا، پالک 

021-

88046921

021-

88046920

https ://ww

w.saravel

.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1655
PASHM SANG  

IRAN
10100459129

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

CONCRETE  JOINT  SEALANT  / 

WATER  STOP

ISOLATING  MAT'S

INSULATION

تهران، خیابان نجات الهی، خیابان فالح پور، 

٤شماره 

٠2١-

٨٨٨٩۵٣-٦٠١

٠2١-

٨٨٨٠٩۵2٩-

٣٣

٠2١-

٨٨٨٩۵٣-٦٠١

٠2١-

٨٨٨٠٩۵2٩-

٣٣

http://pas

hmesangi

ran.ir

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1656NEYR  PERSE10103858892

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

DRUM & COLUMN

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

STEE L  STRUCTURE

تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، 

٣٨خیابان ارمغان غربی، نبش مهرشاد، پالک 

021-

23534000

021-

22029501

https ://ww

w.mapnany

p.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1657NIROO CHLOR10260276866

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
CHEMICALS  / ADDITIVES  / 

ABSORBENTS

تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد 

، ٣٨مطهری، کوچه شهید حسینی راد، پالک 

.طبقه دوم

021-

٨٨٩22٧۵۵ 

035-

32721696

021-

٨٨٨٠2٩٤2 

035-

32721698

http://www

.nirouchl

or.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1658LOSHAREH10100963607

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
F IRE  F IGHTING  POWDER  & FOAM 

(ONLY  MAT'S )

تهران، خیابان هالل احمر ،مجتمع نگین رازی، 

١٤2طبقه چهارم، واحد 

023-

٣٣٦۵2۵2٠

021-

۵۵٦٨٨٤2۵

023-

٣٣٦۵2۵2۵

021-

۵۵٦٨٨٤2۵

http://www

.loshareh

.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1659

HANIF  

INSTRUMENT  

TECHNOLOGY  

AND CONTROL

10101497169411151595191

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

BMS  / ESD SYSTEM INTEGRATION

PLC  INTEGRATION

CONTROL  PANEL

MARSHALLING  AND BARRIER  

CABINET  - DCS  / FCS  

INTEGRATION

، 283پالک  (ظفر)تهران، خیابان دستگردی 

10طبقه سوم، واحد 

49   

88785144

021-

88780986
09121042075

a.mahabadi

@hitecauto

mation.com

www.hitec

automati

on.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1660ROKN SAZEH10101363997

سازنده 

Manufactu

rer

STEEایرانداخلی L  STRUCTURE

تهران، خیابان شهید استاد مطهری، بن بست 

 ، طبقه 20 ، ساختمان ستاره7آرمان، پالک 

7سوم ، واحد 

021-

88431991

021-

88438500

https ://ww

w.roknsaz

eh.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1661
PALAYESH 

SHOMAL
10760117697

سازنده 

Manufactu

rer

OILایرانداخلی  & GREASE ٧تهران، خیابان ولیعصر، کوچه آرامش، پالک
021-

26293254

021-

26293273

https ://ww

w.nrcoil.

com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1662
SHISHEH 

GHAZVIN
10100414510

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

GLASS : NORMAL

GLASS : ARMY

GLASS : SECURIT

GLASS : DOUBLE  GLAZED

GLASS : REFLECTOR / MIRROR  

(CONCAVE , CONVEX , FLAT )

تهران، خیابان شهید بهشتى، خیابان شهید 

13سرافراز، پالک 

021-

88730832

021-

88732381

https ://ww

w.ghazvin

glass .com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1663
FAN AZMAYAN 

POYANDEH
10102275988

سازنده 

Manufactu

rer

Sایرانداخلی ILENCER

تهران، داوودیه ، خیابان شهید حسین ساسانی 

 ، طبقه 9، بن بست معیری ، پالک  (پرستو)پور 

1544843809 کدپستی 1منفی 

021-

22926434-7

021-

22916432

http://fap

dec.org
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1664
ZAGROS  NASB  

SEPAHAN
10861673188

سازنده 

Manufactu

rer

ATMOSPHERICایرانداخلی  STORAGE  TANK

تهران، سعات آباد، خ عالمه شمالی، خیابان 

 ، طبقه اول ، واحد 48شانزدهم غربی پالک 

یک

021-

22389741

021-

22389072

021-

22388714

021-

22389829

021-

22389549

https ://za

grosnasb.

com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1665IRAN OIL10861555360

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
PROCESS  PACKAGE  : CATALYST  

PNEUMATIC  TRANSPORT

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو 

، واحد 23غربی، خیابان صرافها شمالی، پالک 

20

021-

26654937

021-

26654928

021-

26654937

021-

26654928

http://ios

k.org
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1666
Mashin Sazi 

Pars
10100661887411111564763

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ATMOSPHERIC  STORAGE  TANK

STEE L  STRUCTURE

BRIDGE  CRANE  (E .O.T )

 متر باالتر از 800تهران، سه راه تهرانپارس، 

ابتدای خیابان دماوند، نبش بلوار شاهد، شماره 

197

|   021-

77707063 

67الی   | 

021: فکس  -

77707062

021-

77707062
09125153980

info@mspco

.ir

www.mspco

.ir
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1667

ABZAR  

DAGHIGH 

AZARSAM 

(EYVAZ 

TECHNIC )

14007058073

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

MAGNETIC  LEVE L  GAUGE

LEVE L  SWITCH ( FLOAT  & 

DISPLACER  TYPE  ) 

PRESSURE  SE LF  REGULATING  

VALVE  

TEMPERATURE  SE LF  

REGULATING  VALVE

STRAINER

STEAM TRAP

خیابان - شهریور17خیابان - شهریور17-تهران

طبقه -24پالک -شهید حسن عبدالرحیمی

همکف

021-

66791469

021-

66791470

021-

66797228

021-

66805417

http://eyv

aztechni

c.com

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1668

SANAYE  

MOKHABERATI 

( SA IRAN )

10100711726

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

OSCILLOSCOPE

PORTABLE  S IGNAL  GENERATOR  

PORTABLE  UNIVERSAL  METER

INDICATOR

COMMUNICATION TOWER  

STRUCTURE

SWITCH SYSTEM 

RADIO SYSTEM INTEGRATOR

REPEATER  SYSTEM

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

SECURITY

CCTV SYSTEM (F IX  & PC  BASE ): 

NON SECURITY

OFFICE  TE LEPHONE  SET

خیابان شهید برادران -پاسداران-تهران

-خیابان شهید حاج حسین لنگری-موحددانش

طبقه همکف-28پالک 

021-

22988007

021-

22549664
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1669SHAYA DAMA10101909974

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی
HVAC  SYSTEM: COMPRESS ION 

CHILLING

- خ بهارشیراز - تیر7.م-7منطقه -تهران-تهران

طبقه  - 161پالک -  تیر 7نرسیده به میدان 

19واحد - پنجم 

021-

88840292

021-

88811348

www.shaya

dama.com
1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد

1670

NAVARD 

ALUMINUM MFG . 

GROUP

10100577370

سازنده 

Manufactu

rer

PLATEایرانداخلی  (Aluminium Plate)
خیابان -خیابان سین دخت-جمالزاده-تهران

--طبقه همکف-28پالک -هما

021-

54709000

021-

54709100

https ://na

vardalum

inum.com/

1399/10/27

وابسته به 

شرکت ملی 

صنایع 

- پتروشیمی 

اعتبار این منابع 

تا تاریخ 

01/09/1401 

می باشد و در 

صورتی که 

منابع مذکور در 

 EPسامانه 

خوداظهاری 

ننمایند از 

فهرست بلند 

منابع واحد 

(AVL)  حذف

.خواهند شد



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1671

Baron 

compressor 

design 

engineering 

and 

manufacturin

g knowledge 

base company

10260263835411177473153

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 بار 200کمپرسور اسکرو با فشار : شرح محصول 

screw compressor 

pressure : 30 Bar

Power : 3.5 MW

محصول مشترک با کشور روسیه

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسور هوا رفت و برگشتی : شرح محصول 

(Air Compressor)

 بار                                   35: فشار کاری 

  Pressure: 35 Bar

 مترمکعب بر دقیقه         43: ظرفیت کمپرسور 

Capacity : 43 m3/m

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کمپرسور هوای بدون روغن : شرح محصول 

(Oil Free air compressor)

 بار                            550 تا 7: فشار کاری 

          Pressure : 7 to 550 Bar

25
خیابان - 3فاز - شهرک صنعتی مورچه خورت 

443پالک  _ 2بوعلی 
031456438550214385697009133159273

info@baron

co.com

www.baron

co.com
1399/08/19

1672

Part Arya 

Tahlilgar 

Engineering 

Company

10102323523411118743357

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه برش سرد لوله: نام محصول 

cold cutter: نام التین 

دستگاه برش سرد و پخ زن : شرح محصول 

پنوماتیکی تمام اتوماتیک مخازن و لوله ها مدل 

PE 2

: -شرح کارشناس 

دستگاه برش سرد: نام محصول 

cold cutter: نام التین 

دستگاه برش سرد و پخ زن : شرح محصول 

هیدرولیکی تمام اتوماتیک مخازن و لوله ها مدل 

HE 1

: -شرح کارشناس 

--------------------

میکسر ساید انتری مخازن نفتی : نام محصول 

 نام تجارتی پارت آریا 22FAGD800مدل 

تحلیلگر مرجع عرضه کننده مهندسی پارت آریا 

تحلیل گر

 Mixer, side entry tank: نام التین 

oil, model 22FAGD800, brand 

PART  ARYA TAHLILGAR ,

distributor PART  ARYA 

TAHLILGAR  ENGINEERING  CO.

-blending: شرح محصول 

homogenizing-dissolve-

suspend solid-heat 

61,43

تهران بزرگراه فتح: نشانی دفتر مرکزی  |  

 ابتدای جاده شهریار شهرک صنعتی گلگون

کد پستی | 15خیابان پنجم جنوبی پالک   : 

33559751510

|   

02165611445

 : فکس | 

02165611447

0216561144709122198682
arya@aryac

o.net

www.aryac

o.net
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1673
ALBORZ 

Microsystem
10861410643411318844855

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 5سوئیچ دیتا شبکه صنعتی دارای : نام محصول

 POE با یک عدد درگاه Mbs 10/100درگاه 

-AMSو یک عدد درگاه فیبر نوری مدل 

H5XX نام تجارتی البرز میکروسیستم کشور 

سازنده ایران مرجع سازنده البرز میکروسیستم

 Network data: نام التین محصول

switch, industrial, with 5 

ports  of 10/100 Mbs  and 1 POE 

port and 1 fiber optic port ,

model AMS -H5XX , brand ALBORZ 

MICROSYSTEM, made in Iran ,

producer ALBORZ MICROSYSTEM

 5سوئیچ صنعتی تحت شبکه  : شرح محصول 

 پورت و 4سا  , 10/100Mbsپورت با سرعت  

 جهت اتصال به دوربین POEیکعدد درگاه 

و یا یکعدد پورت , های دیجیتال و یا رادیو مودم

توان تلفاتی پایین .  با قابلیت اتصال به فیبر نوری

و استانداردهای محیط صنعتی

: -شرح کارشناس 

----------

-AMS مدل RTUپایانه راه دور : نام محصول

R3000 نام تجارتی البرز میکرو سیستم کشور 

سازنده ایران مرجع عرضه کننده البرز میکرو 

سیستم

 Remote terminal: نام التین محصول

71
خیابان حکمت - شهر صنعتی البرز- قزوین

سمت راست - (جرجانی)تقاطع دوم - هشتم 
028322435210283224367109121472058

info@albor

zmicrosyst

em.com

www.albor

zmicrosy

stem.com

1398/12/13

1674

Petro Sanaye 

Fara Tosse 

Karen

10780156572411441884685

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

-عملگر دستی - شیر دروازه ای : شرح محصول 

فلنچی  -Rising Stem مکانیزم باالرونده 

 - quot;12-&quot;2&سایز - برآمده 

جنس بدنه فوالد - زبانه توپر  - 150کالس 

- کربنی 

 اینچ در 12 اینچ تا 2از سایز : شرح کارشناس 

. مورد تایید است150کالس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

- عملگر اتومات - شیر یکطرفه : شرح محصول 

-quot;6&سایز - فلنچی برآمده - لوالیی 

&quot;2 -  تک دیسک  - 150کالس -

Swing check valve-

اینچ در کالس 6اینچ تا2از سایز : شرح کارشناس 

. مورد تایید است150

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

عملگر - شیر دروازه ای : شرح محصول 

 Risingمکانیزم باال رونده - هندویلی 

stem -  بدنه فوالد کربنی - فلنچی برآمده -

 - 300کالس  - quot;4-&quot;2&سایز 

75
اراک شهرک صنعتی حاجی آباد خیابان صنعت 

8388پالک  (ع)خیابان امام علی 
086341316080863413160809183682141

Petro.sana

ye.karen@g

mail.com

1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1675
Behran 

F ilter
10380231094411191843178

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فیلتر گاز جهت واحدهای : شرح محصول 

V94/2 ،GF9، GF5، GF6 ،هیتاچی، زوریا ،

....رویزرویز، اشکوداو

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فیلتر هوای ورودی ایر اینتک : شرح محصول 

، V94/2 ،GF9، GF5، GF6جهت واحدهای 

....هیتاچی، زوریا، رویزرویز، اشکوداو

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فیلتر هیدرولیک فشار قوی : شرح محصول 

، V94/2 ،GF9، GF5، GF6جهت واحدهای 

....هیتاچی، زوریا، رویزرویز، اشکوداو

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فیلتر روغن جهت واحدهای : شرح محصول 

V94/2 ،GF9، GF5، GF6 ،هیتاچی، زوریا ،

20
 جاده کالت 15خراسان رضوی مشهد کیلومتر 

شهرک صنعتی مشهد
051324532820513245328409121154161

ogp.s@behr

anfilter.c

om

www.behra

nfilter.c

om

1398/12/13

1676
poushesh 

exir parseh
14003584001411447463784

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ رویه الکید صنعتی : شرح محصول 

براقیت مناسب، حفظ طوالنی شید رنگی و ثبات 

. براقیت، از سایر رنگ ها متمایز می گردد

رنگ های آلکیدی روغنی بر پایه رزین های 

آلکیدی ساخته شده و در انواع فام از سفید تا 

رنگ های براق آلکیدی دارای . مشکی هستند

مقاومت های مناسب در برابر شرایط جوی و 

رطوبتی بوده و از براقیت قابل توجهی برخوردار 

محصول فوق مناسب بری سازه  های . هستند

. فلزی ، بتنی و دریایی در معرض آب می باشد 

 از ROچسبندگی باال ومقاومت در مقابل 

.دیگرمزیت های محصول می باشد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رنگ رویه پلی یورتان صنعتی : شرح محصول 

این رنگ برپایه رزین های پلی یورتان دوجزئی 

بدون حالل فرموله شده است و چسبندگی بسیار 

این . دارد. .. مطلوبی به سطح بتون، فلز، سنگ و

کفپوش به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی 

ایده آل، برای تمام سطوحی که در معرض مواد 

، اکثر حاللها، (بازها و اسیدهای معدنی)شیمیایی 

86
میدان سروری خ - تهران  بزرگراه سعیدی 

28زمزم مجتمع یاس واحد
55860616

02126761983

-105
09121774100

info@exirp

ergas .com

www.pxp-

co.com
1399/06/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1677
Tavan Afrooz 

Vineh
10102212667411158187983

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نردبان کابل و متعلقات مربوطه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سینی کابل و متعلقات مربوطه: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

97

- منطقه صنعتی کمرد- جاده آبعلی- تهران

- کوچه صنعت شرقی- خیابان سنگ لشگری

22پالک 

021762637100217626371109128185516
info@tav-

co.com

www.tav-

co.com
1399/06/26

1678
hamkar 

turbine
10102751670411119616969

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

انواع پیچ ها و اتصاالت رزوه ای: شرح محصول   

مانند پیچ های کوپلینک

سازنده انواع پیچ و مهره رزوه: شرح کارشناس   

.ای مخصوص توربین و کمپرسور

----------

"

20

باالتر از جالل - خیابان کارگر شمالی - تهران 

 102پالک  - (11)خیابان خجسته - آل احمد 

2طبقه - 

4-

88336163-

021

8835209509121598863

hamkarturb

ine@yahoo.

com

https ://ha

mkarturb

ine.com/

1399/06/31



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1679

Mokarrar 

indutrial 

group

10101558611411117884391

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

این محصول جهت کف سازی و : شرح محصول 

، (connection joints)درزهای اتصالی 

انبارهای ذخیره سوخت ، سکوهای تخلیه و بار 

. گیری سوخت و روغن بکار میرود 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

این محصول جهت پوشش : شرح محصول 

داخلی سقف و دیوارها به منظور ایجاد الیه عایق 

حرارتی ، برودتی و رطوبتی در صنعت ساختمان 

.مسکونی ، دام و طیور و صنعتی کاربرد دارد

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

این محصول جهت عایق نمودن : شرح محصول 

دور لوله در صنایع انتقال نفت و گاز و همچنین 

پر نمودن فضای بین جدارهای مخازن کاربرد 

. دارد 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

23021880531050218803468009122116377 پالک 64تهران خیابان اسد آبادی خیابان 38
info@mokar

rar.com

www.mokar

rar.com
1399/06/31

1680

Mohandesi 

Farapardaz 

Arvand

10102340169411114765348

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PTFEمواد خام شامل :  شرح محصول 

CARBON +PTFE  BROZE +PTFE  

MOS2+PTFE EKONOL ,  انواع پلی

  H-PU  PU -S-PU -G-PUاورتان مثل 

- FKM -FKMGF90و االستومرها مثل 

FKMED  NBR  - S ILICON- 

EPDM -AFLAS -HNBR 90 میباشد   .

از این مواد خام با روش ماشینکاری قطعات 

-VPKNG -ADAPTOR -Oهمجون 

RING  -ROD SEAL   -STATIC 

SEAL که تمامی مواد و ابزار آالت ماشینهای 

تراش استاندارد های ساخت و کنترل کیفیت 

.  میباشدSKFمطابق با آخرین استانداردشرکت 

: -شرح کارشناس 

----------

85
-  جاده مخصوص کرج 8کیلومتر -تهران

8پالک  - 6خیابان - خیابان دکتر عبیدی

02144545909

-11
0214450380909125277101

info@seal-

jet-

iran.com

www.seal-

jet-

iran.com

1399/06/31



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1681
Ablooleh Ara 

Sepahan
14006587340411544878969

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 با PE100لوله گاز رسانی : نام محصول 

SDR13/6 12 جنس پلی اتیلنی طول m قطر 

110 mm 8/1 ضخامت mm 12/5 فشار 

bar مرجع سازنده آب لوله آرا سپاهان مرجع 

عرضه کننده آب لوله آرا سپاهان

 Pipe, PE100 gas supply: نام التین 

with SDR 13.6, material 

polyethylene, length 12 m ,

diameter 110 mm, thickness  8.1 

mm, pressure 12.5 bar ,

producer ABLOOLEH ARA 

SEPAHAN, distributor 

ABLOOLEH ARA SEPAHAN

 با PE100لوله گاز رسانی : شرح محصول 

SDR13/6 12 جنس پلی اتیلنی طول m قطر 

110 mm 8/1 ضخامت mm 12/5 فشار 

bar 

: -شرح کارشناس 

----------

 با PE100لوله گاز رسانی : نام محصول 

SDR11 12 جنس پلی اتیلنی طول m قطر 

110 mm 10 ضخامت mm 16 فشار bar 

مرجع سازنده آب لوله آرا سپاهان مرجع عرضه 

کننده آب لوله آرا سپاهان

 Pipe, PE100 gas supply: نام التین 

74
-فاز دوم-شهرک صنعتی مبارکه-اصفهان

8486135111کدپستی-9پالک-خیابان هشتم

00319502610

0
0319502610709131116200

ablooleh.a

ra@gmail.c

om

http://abl

oolearas

epahan.co

m

1399/06/31

1682

Zafaran 

Industrial 

Group

10100948465411316669699

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه گرانول ساز گوگرد مدل : نام محصول 

ZG30 30 ظرفیت Ton کشور سازنده ایران 

مرجع سازنده گروه صنعتی ظفران مرجع عرضه 

کننده گروه صنعتی ظفران

 Granule making: نام التین 

machine, sulphur, model ZG30 ,

capacity 30 Ton, made in IRAN ,

producer ZAFRAN INDUSTRIAL 

GROUP  Co., distributor 

ZAFRAN INDUSTRIAL  GROUP  Co.

دستگاه دانه بندی گوگرد به : شرح محصول 

/  تن در ساعت30روش گرانول به ظرفیت 

Sulfur Solidification 

Package Granulation.

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه دانه بندی به روش : شرح محصول 

/  تن در ساعت5،ظرفیت ZP5پاستیل،مدل 

Sulfur Solidification 

Package Pastillation

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه گرانول ساز گوگرد مدل : نام محصول 

43

انتهای خیابان-الهیه: نشانی دفتر مرکزی  |  

2واحد-طبقه دوم-60پالک -مردیم شرقی   | 

  جاده مخصوص27کیلومتر : نشانی کارخانه 

اول-خیابان ویالی شمالی-ایستگاه ویال-کرج  

کارخانه ظفران -43پالک-کانال آب

02122051065

-

02122056172

0212205793409126630241

Bahador@Z

afaran.net ، 

Naghdi@zaf

aran.net

www.zafar

an.net
1399/04/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1683
F idar Ab 

Sazeh
14008217851411637941755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت و نصب اسکلت : شرح محصول 

فلزی و پایپ رک و استراکچر و سوله صنعتی و 

انواع سازه های فلزی و موارد مشابه

Steel structure - Pipe rack - 

Steel works  - Design and 

Manufacturing and 

Installation

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

طراحی و ساخت و نصب : شرح محصول 

تجهیزات فلزی و انواع دریچه ها و سازه های 

فلزی

: -شرح کارشناس 

----------

61

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 

شهر تهران، مهران، بزرگراه شهید سرلشگر 

، طبقه 2ستاری، خیابان شهید عزتی پور، پالک 

4اول، واحد 

440149664401496609121774923
h.akhlaghi

@live.com
1399/04/30

1684
rahdarsanatm

achine
10103106572411345463789

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

جرثقیل پشت کامیونی خمیده : نام محصول 

 نام تجارتی PK 4501 مدل Ton 3/3ظرفیت 

PALFINGER مرجع عرضه کننده راهدار 

صنعت ماشین

 Crane, curved truck: نام التین 

mounted, capacity 3.3 Ton ,

model PK  4501, brand 

PALFINGER , distributor 

RAHDAR  SANAAT  MASHIN

 کیلوگرم تا 450انواع جرثقیل از : شرح محصول 

 تن50

: -شرح کارشناس 

----------

باالبر پلتفرم هیدرولیکی ظرفیت : نام محصول 

500 kg مدل B62 نام تجارتی روزنباور مرجع 

 کشور سازنده ROSENBAUERسازنده 

آلمان مرجع عرضه کننده راهدار صنعت ماشین

, Lift, hydraulic platform: نام التین 

capacity 500 kg, model B62 ,

brand ROSENBAUER , producer 

ROSENBAUER , made in GERMANY ,

distributor RAHDAR  SANAT 

MACHINE

انواع خودروهای اتش نشانی و : شرح محصول 

امداد و نجات

49

خ - خ توانیر - تهران : دفتر فروش و بازرگانی 

کوچه حماسی - کوچه پیوند - نظامی گنجوی 

5طبقه - 12پالک - 

خیابان مقدس -زعفرانیه - تهران : دفتر مرکزی

158پالک - ساختمان مهر - اردبیلی 

بلوار - شهرک صنعتی پرند : کارخانه 

6پالک - خیابان نسترن - صنعتگران 

88042893-4 

-88614514-

17

8804903009122489427

rahdarmach

inery@yaho

o.com

www.rahda

rsanat.ir
1399/04/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1685Tehran Delik10102261027411317518793

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سوئیچ سطح مغناطیسی: شرح محصول 

MAGNETIC  LEVE L  SWITCH 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترنسمیتر سطح مغناطیسی: شرح محصول 

 MAGNETIC  LEVE L  TRANSMITTER 

LTR 16/LTM16

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

ترنسمیتر سطح: شرح محصول 

MAGNETIC  LEVE L  TRANSMITER

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سوئیچ سطح مغناطیسی: شرح محصول 

Magnetic Level Switch

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

سطح سنج مغناطیسی: شرح محصول 

MAGNETIC  LEVE L  GAUGE  TYPE  C4 

60

شهرک- اتوبان تهران قم : نشانی کارخانه  |  

گلسرخ- بلوار سروستان - صنعتی شمس آباد   

شرکت مهندسی تهران دلیک - 9پالک  - 11

021-

56235718
0215623571909120447460

trade@tehr

andelik.co

m

www.tehra

ndelik.co

m

1397/09/01

1686

tadkar 

engineering 

software

10101765046411396345899

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بسته نرم افزار سامانه مدریت : نام محصول 

پروژه های عمرانی شهاب تدکار نوع تحت وب 

فاقد بسته بندی مرجع عرضه کننده مهندسی تد 

کار نرم افزار

 Software pack, Shahab: نام التین 

project management system 

Tadkar, type web 

application, unpacked ,

distributor TADKAR 

ENGINEERING  SOFTWARE

سامانه مدیریت پروژه های : شرح محصول 

عمرانی شهاب تدکار تحت وب

: -شرح کارشناس 

----------

72
تهران خیابان کارگر شمالی باالتر از بزرگراه 

33جالل آل اخمد خیابان هفتم پالک 
416680004166880009121327748

info@tadka

r.com

tadkar.co

m
1399/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1687

IRAN TRACTOR  

FORGING  

COMPANY

10860114150411165951839

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قالهای فورج و : شرح محصول 

دایکاست

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع قطعات فوالدی به : شرح محصول 

صورت فورج

: -شرح کارشناس 

----------

47,45
- محنمع تراکتور سازی- حاده سرد رود- نبریز

شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران

041-

34246091

041-

34246094
09143104385

sales@itfo

rging.com

WWW.ITFOR

GING .COM
1399/01/18

1688
towseh sanat 

petrokardan
10103125834411366115939

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

خودروی آتش نشانی امداد و : نام محصول 

 حجم kg 1045نجات پیشرو دوکابین ظرفیت 

 مدل hp 100 توان موتور Lit 2/5موتور 

هایلوکس نام تجارتی تویوتا مرجع سازنده توسعه 

صنعت پترو کاردان مرجع عرضه کننده توسعه 

صنعت پترو کاردان

, Firefighting car: نام التین 

pioneer safety and rescue 

with two cabin, capacity 1045 

kg, engine volume 2.5 Lit ,

engine power 100 hp, model 

HILUX , brand TOYOTA ,

producer PETRO CARDAN 

INDUSTRIAL  DEVELOPMENT ,

distributor PETRO CARDAN 

INDUSTRIAL  DEVELOPMENT

شاسی تجهیز شده به خودروی : شرح محصول 

آتش نشانی پیشرو امداد و نجات مدل تویوتا 

 اسب بخار می 100دوکابین با قدرت موتور 

وظیفه این خودرو با توجه به سرعت عمل . باشد

و داشتن واکنش سریع قبل از رسیدن خودروهای 

سنگین آتش نشانی به محل آتش سوزی اعزام و 

اقدامات اولیه از قبیل نجات مصدوم و هم زمان 

اطفا حریق مقدمات رقبل از رسیدن خودروهای 

.سنگین آتش نشانی انجام می دهد

96

باالتر از - میدان ونک- تهران:دفتر مرکزی 

-13طبقه - برج نگار- نبش کوچه نگار- ونک

10واحد 

-درب سنتاپ-بندر خرمشهر-خرمشهر: کارخانه 

کارخانه پتروکاردان-7انبار شماره 

: دفتر مرکزی 

02186086136

-

02186086311

:   کارخانه

06153507857

02188641427

09126767262

 

,0919801245

8 

،0912530170

6

zaeri.tend

er@tpckard

an.ir

www.tpcka

rdan.ir
1399/01/18



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1689
RUBBERSANAT  

PEYKARFOOLAD
14006937018411559661334

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیافراگم: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سیل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کاسه نمد: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع کوپلینگ ها درسایزهای : شرح محصول 

مختلف

: -شرح کارشناس 

03,91,3

تهران اتوبان تهران ساوه خروجی 

صباشهربسمت ادران شهرک صنعتی شهیدزواره 

1پالک7ای صنعت

021565841215658411909121240576
info@rubbe

rsanat.com

www.rubbe

rsanat.co

m

1399/01/18

1690
Pars  

moshabak
10101054713411145756567

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نبشی مشبک کاربرد قفسه بندی : نام محصول 

 طول متری 40x40 mmانبار ابعاد مقطع 

 مرجع سازنده پارس مشبک mm 2ضخامت 

مرجع عرضه کننده پارس مشبک

, Angle bar, slotted: نام التین 

usage warehouse shelve ,

cross  section dimensions 

40x40 mm, length metric ,

thickness  2 mm, producer 

PARS  MOSHABAK , distributor 

PARS  MOSHABAK

 2نبشی مشبک با ضخامت : شرح محصول 

میلیمتر که در پایه های قفسه بندی سبک بکار 

میرود

: -شرح کارشناس 

----------

نبشی مشبک کاربرد قفسه بندی : نام محصول 

 طول متری 40x40 mmانبار ابعاد مقطع 

 مرجع سازنده پارس مشبک mm 2ضخامت 

مرجع عرضه کننده پارس مشبک

, Angle bar, slotted: نام التین 

usage warehouse shelve ,

cross  section dimensions 

40x40 mm, length metric ,

thickness  2 mm, producer 

93
خیابان آزادی حد فاصل خیابان نواب - تهران 

169و خیابان اسکندری پالک 

021-

66435271-2

021-

66924500
09123221660

hnfo@parsm

oshabak.co

m

www.parsm

oshabak.c

om

1399/04/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1691
RAJMAN 

PARDAZ CO
10102132047

4111-4571-

4978

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 کاربرد لرزش 3516برد سری : نام محصول 

 نام تجارتی 3516سنج سیستم مانیتورینگ مدل 

METRIX مرجع سازنده صنایع راژمان پرداز 

مرجع عرضه کننده صنایع راژمان پرداز

, Board, series 3516: نام التین 

usage vibration meter 

manitoring system, model 

3516 ,brand METRIX , producer 

RAJMAN PARDAZ, distributor 

RAJMAN PARDAZ

 کاربرد لرزش 3516برد سری : شرح محصول 

 نام تجارتی 3516سنج سیستم مانیتورینگ مدل 

METRIX 

: -شرح کارشناس 

----------

برد قطعه کاربرد رله لرزش سنج : نام محصول 

 نام تجارتی 4078سیستم مانیتورینگ مدل 

METRIX مرجع سازنده صنایع راژمان پرداز 

مرجع عرضه کننده صنایع راژمان پرداز

 Board, part, usage relay: نام التین 

of vibration meter 

manitoring system, model 

4078 ,brand METRIX , producer 

RAJMAN PARDAZ, distributor 

RAJMAN PARDAZ

60
میدان .بعد از پل یادگار.بزرگراه جالل آل احمد

2پالک .114ساختمان .2جنب میثاق .آرش
021442302190214420857909123159522

rajmaniso@

yahoo.com

www.rajma

npardaz .c

om

1399/05/01

1692
Pars  Tech 

Petrosharif
14005581962411496815467

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

عدسی مخازن )درپوش / کپ : شرح محصول 

100"#900تا سایز  (تحت فشار

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 Filter)فیلتر سپریتور : شرح محصول 

Separator)  16"#600تا

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

(Air Cooler)کولر هوایی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

استرینر خطوط نفت و گاز تا : شرح محصول 

600#"16

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

76,43,41,61,4

0

، خیابان (وزرا)تهران، خیابان خالد اسالمبولی 

5، واحد 28سوم، پالک 
021887295500218871619709121025883

info@parst

echnic .com

www.parst

echnci.co

m

1399/02/31



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1693

Armina Kish 

Commercial 

Consultant 

Engineering

10861575071411358397858

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (کنتور)مونتاژ فلومتر : شرح محصول 

آلتراسونیک اندازه گیری گاز طبیعی تحت 

آلمان  (Elster)لیسانس شرکت الستر 

: توضیحات 

ساخته شده توسط  (کنتور)تامین بدنه فلومتر -1

 اینچ تحت 12شرکت پیالری گستر تا سایز 

 آلمانElsterلیسانس شرکت 

تامین قطعات اصلی از جمله ترنسدیوسر و - 2

 آلمانElsterفلوکامپیوتر از شرکت 

 از شرکت SPUتامین بدنه و قطعات -3

Elster آلمان و مونتاژ در محل کارخانه 

و قطعات داخلی  (رک صنعتی)تامین کابینت - 4

آن از سازندگان و تامین کنندگان داخلی و مونتاژ 

آنها در محل کارخانه 

آلتراسونیک گاز (کنتور)مونتاژ نهایی فلومتر - 5

 در Dry/Zero Calibrationانجام - 6

با   (FAT)محل کارخانه و تایید عملکرد اولیه 

 آلمانElsterکنترل و نظارت شرکت 

به  (FAT)ارسال نمونه تایید شده اولبه - 7

مرکز معتبر بین المللی جهت اخذ گواهینامه 

 High) (H.P.C)کالیبراسیون در شرایط واقعی 

Pressure Calibration)

مونتاژ کننده کامل کنتور : - شرح کارشناس 

60

کیش بلوار ایران جنوب غربی :دفتر اداری 

 2 ط26بلوک اداری - بندرگاه

118 صنعتی قطعه 3فاز : کارخانه 

076444251160764442511409128575807
info@accei

.com

www.accei

.com
1399/02/31

1694
sandroos  

sanat
10102784303411115558758

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

سیستم اثبات ایستگاه های : نام محصول 

 Custodyمیترینگ نفت و گاز و پتروشیمی 

Transfer مدل SAN-P-001 فاقد نام 

تجارتی مرجع سازنده سندروس صنعت مرجع 

عرضه کننده سندروس صنعت

, Prover system: نام التین 

metering stations  oil and 

gas  petrochemical Custody 

Transfer, model SAN-P-001 ,

UNKNOWN BRAND, producer 

SANDROOS  SANAT  Co. ,

distributor SANDROOS  SANAT 

Co.

سیستم اثبات ایستگاههای : شرح محصول 

(prover)میترینگ نفت، گاز و پتروشیمی 

سیستم  )2محصول ردیف : -شرح کارشناس 

metering  :  سیستم های اندازه گیری دبی

مورد تائید  (نفت ، گاز، و سایر هیدروکربن ها 

.میباشد 

سیستم   : proverسیستم  )1محصول ردیف 

اثبات ایستگاههای میترینگ نفت ، گاز و 

مشروط به رعایت الزامات تست و  (پتروشیمی  

-API-MPMS: ساخت طبق استاندارد 

CHPTER 4 وگواهی کالیبراسیون باتائید CB 

.میباشد (بارزسی شخص ثالث معتبر  )

60
خیابان . خیابان شیرازشمالی.تهران

45پالک.پردیس

0098-21-

42892000

0098-21-

88609189
09121935292

mirmahboub

@sandroos .

com

www.sandr

oos .com
1399/02/31



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1695

kara turbine 

sanat 

parsian

10530383413411365179874

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

الینر`: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

20
شیراز پارک علم و فن آوری فارس ساختمان 

آپادانا
071322268110713222681109173149830

kara.turbi

n@yahoo.co

m

www.karat

urbine.ir
1399/02/31

1696FARNAMBASPAR10102033377411317786887

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 7mm*1mعایق ژئو ممبران : شرح محصول 

بسته رولی و مربعی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 7mm*2mعایق ژئو ممبران : شرح محصول 

بسته رولی و مربعی

: -شرح کارشناس 

----------

--------------------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایقهای ژئو ممبران با عرض :  شرح محصول 

 2.5 و 2، 1.5، 1 متر و ضخامتهای 7 تا 2.6

میلیمتر

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

عایق ژئو ممبران : شرح محصول 

7m*1.5mmبسته رولی و مربعی 

: -شرح کارشناس 

85
تهران، ابتدای خیابان پاسداران، کوچه نگارستان 

24سوم، پالک 
021746870212284152709121150374

office@far

nambaspar.

com

www.farna

mbaspar.c

om

1399/03/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1697

Kar andish 

shaygan 

maher jonoob

14004261593411455685556

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

هوزینگ: شرح محصول 

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

یاتاقان: شرح محصول 

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

آرم: شرح محصول 

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

قطعات پمپ: شرح محصول 

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

رولر: شرح محصول 

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

3,6,10,1,5,7,8

,2,4,9
8061329076840613290768409165901404 فاز سوم واحد4اهواز شهرک صنعتی شماره 

Karandish2

016@gmail.c

om

1399/04/21

1698
PARS  PARAND 

HAYAN
10260558630411358518914

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

بشکه بسته بندی مواد اولیه : نام محصول 

 فلزی فاقد بسته بندی Lit 220شیمیایی حجم 

پارس پرند حیان

 Drum, chemical raw: نام التین 

material packing, volume 220 

Lit, metal, unpacked, PARS 

PARAND HAYAN

 220انواع بشکه های فلزی : شرح محصول 

لیتری با درب بسته در وزنهای مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

44

جاده اصفهان شیراز شهرک صنعتی رازی فاز 

 شرکت پارس پرند 98اول خیابان دهم پالک 

حیان

031533234780315332347909133264229
pp.hayan@y

ahoo.com

http://www

.pph.co.ir
1399/05/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1699

mellat sanat 

rubber 

company

10260279776411173951171

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 kg 30انسیل الستیک کارتن : نام محصول 

الستیک سازی ملت صنعت

 Insul, rubber, carton, 30: نام التین 

kg, LASTIK  SAZI MELLAT  SANAT

هدف زدسیل جلوگیری از ورود : شرح محصول 

مواد خارجی به فضای بین لوله های حامل گاز و 

طراحی آکاردئونی اندسیل . لوله محافظ است

میشود لوله حامل گاز بدون آسیبدیدگی،   موجب

نصب این . توانایی حرکت و جابجایی داشته باشد

 اینچ تا 2مدل بسیار سریع و آسان بودهو از سایز 

در سایز و جنس های . اینچ موجود است64

مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

 kg 28انسیل الستیک کارتن : نام محصول 

الستیک سازی ملت صنعت

 Insul, rubber, carton, 28: نام التین 

kg, LASTIK  SAZI MELLAT  SANAT

هدف اصلی استفاده از اندسیل : شرح محصول 

جلوگیری از ورود مواد خارجی به فضای بین لوله 

طراحی . های حامل گاز و لوله محافظ است

میشود لوله حامل گاز   آکاردئونی اندسیل موجب

بدون آسیبدیدگی، توانایی حرکت و جابجایی 

نصب این مدل بسیار سریع و آسان . داشته باشد

در . اینچ موجود است64 اینچ تا 2بوده و از سایز 

43,30,61,85,4

0,09,01,03

اصفهان نجف آباد شهرک صنعتی منتظریه 

5 پالک 101انتهای خیابان 
031422908200314229073109133155207

mellatsana

t1@gmail.co

m

www.mella

tsanat.co

m

1399/05/04

1700PAYANDAN10100665370
4111-1133-

9148

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

سازه های فلزی شامل استراکچر ، هند ریل ، 

لدر ، گرتینگ

باسالم، سازه های فلزی شامل : شرح کارشناس 

. استراکچر ، هند ریل ، لدر مورد تایید می باشد

ولی گرتینگ می تواند در اینده و در الحاقیه 

ولی در حال حاضر . بعدی مورد تایید قرار بگیرد

.گرتینگ مورد تایید کمیته قرار نگرفت

----------

61

- شهرستان مهُر- استان فارس:آدرس کارخانه 

-کارخانه ساخت سازه های فلزی- شهر خوزی 

7441481589 کد پستی 

-تهران بزرگراه حکیم غرب: آدرس دفتر تهران 

کد پستی  - 2پالک-  بزرگراه باکری شمالی 

1483913711

021-

48065000

021-

48065650
09121851954

info@payan

dan.com

www.payan

dan.co.ir
1399/05/04



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1701
tabarestanta

blo aria
10190005502411367331819

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو های :   ثابت MVتابلو : شرح محصول 

 آمپر1250فشار متوسط ثابت تا 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو  های   فشار : تابلو توزیع : شرح محصول 

ضعیف تیپ  دیواری و بارانی    

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو های : تابلو اندازه گیری  : شرح محصول 

اندازه گیری و سنجش میزان مصرف انرژی در 

ولتاژ اولیه و ثانویه 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

بانک )تابلو اصالح ضریب قدرت : شرح محصول 

(LV -MVخازنی 

: -شرح کارشناس 

----------

67
نرسیده به سه راه - جاده قزلحصار -  کرج

3خیابان اکسیژن پالک - ملک آباد 
026342553030263330930309121612893

info@tabar

estantablo

.com

www.tabar

estantab

lo.com

1399/04/21

1702

AZARBAYJAN 

REFRACTORIE S  

 CO

10200093550411568875631

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 درصد 40جرم های ریختنی از : شرح محصول 

 درصد آلومینا و جرم های ریختنی 94آلومینا تا 

سبک

تایید کاالهای تولید شرکت :  شرح کارشناس 

مذکور پس از تایید فنی ، مالی و بازرسی حین 

ساخت و تایید نهایی بازرس فنی مورد نظر 

کارفرما از کاالی تولیدی و رعایت شرایط و 

با  ). ضوبط ، طبق مقرارت مربوطه می باشد

توجه به مشروط بودن شرکت مذکور و 

 .(توضیحات ارایه شده توسط کمیته مربوطه 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 85 درصد تا 40آجر نسوز از : شرح محصول 

درصد آلومینا

تایید کاالهای تولید شرکت :  شرح کارشناس 

مذکور پس از تایید فنی ، مالی و بازرسی حین 

ساخت و تایید نهایی بازرس فنی مورد نظر 

کارفرما از کاالی تولیدی و رعایت شرایط و 

با  ). ضوبط ، طبق مقرارت مربوطه می باشد

توجه به مشروط بودن شرکت مذکور و 

 .(توضیحات ارایه شده توسط کمیته مربوطه 

98

شهرک صنعتی - جاده آذرشهر35کیلومتر -تبریز

- متری اصلی 45انتهای خیابان -شهید سلیمی

51بیست متری 

041343281400413432814609141159683
SALE .AZRCO

@GMAIL .COM
1399/04/21



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1703

Persian 

Health 

Equipment 

Developers  

Company

14004527585411486111733

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه سانتریفیوژ جریان پیوسته : نام محصول 

ظرفیت باال دکانتر کاربرد صنعتی مدل 

DCEN-3000 نام تجارتی فدکو مرجع عرضه 

کننده اندیشه سازان سالمت پارسیان

, Centrifugal machine: نام التین 

high capacity continuous 

flow decanter, usage 

industrial, model DCEN-3000 ,

brand PHEDCO, distributor 

PERS IAN HEALTH EQUIPMENT 

DEVELOPERS

دستگاهی است صنعتی که می : شرح محصول 

تواند به طور پیوسته و بدون توفق، مواد تشکیل 

 فاز 3 یا 2دهنده یک فاز ناهمگن را که شامل 

می باشند جدا کرده و هر فاز را از مسیر جداگانه 

.از دستگاه خارج کند

به عنوان مثالهایی از کاربرد این دستگاه می 

توان تصفیه پیوسته گل حفاری را برشمرد که 

شامل سنگ ریزه ها و سیال حفاری می باشد، و 

 فاز آب، نفت 3یا تصفیه پیوسته لجنهای نفتی به 

(لجن خشک)و فاز جامد 

: -شرح کارشناس 

----------

01

خیابان - خیابان کارگر شمالی - تهران 

پارک علم و فناوری  - (فرشی مقدم)شانزدهم 

طبقه  - 1ساختمان شماره - دانشگاه تهران 

122واحد - همکف 

1439817435: کد پستی

02186095016 

 - 

02186093186

0214385791309123702017
info@Iranp

hedco.com

www.iranp

hedco.com
1399/04/28

1704
Padyab 

Tadjhiz
10101780931411333633759

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مجموعه پمپ های انتقال سیال : شرح محصول 

HPS

Horizontal Pumping Systems 

(HPS) Unit

از جمله پمپ های سانتریفیوژی افق و چند مرحله 

ای میباشند که ساختاری هیدرولیکی آنها مشابه 

کاربرد .  میباشدESPبا پمپ های درون چاهی 

اصلی این پمپ ها انتقال سیال به خصوص 

انتقال نفت خام میباشد و از نظر زمان و هزینه 

.بسیار مقرون به صرفه هستند

بصورت مشروط ، بازرسی در : شرح کارشناس 

حین ساخت و با نظارت کارفرما مورد تایید می 

. باشد

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مجموعه پمپ درون چاهی : شرح محصول 

ESP

E lectrical Submersible 

Pump (ESP ) Unit

از جمله روش های رایج فرازآوری مصنوعی

این مجموعه شامل قطعات و تجهیزات مختلف 

از جمله . درون چاهی و سطح االرضی میباشد

02,03

نشانی دفتر | 1553-19395: صندوق پستی  |  

خ آرارات شمالی- سئول-ونک: مرکزی  - 

طبقه دوم- 3واحد-  14پالک  			

83771-19949: کد پستی  | 

|   

88615617 |  

 88031269 | 

 : فکس

88045176

8804517609120120160
h.seraji@p

adyab.com

www.padya

b.com
1399/04/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1705
Moghan Wire 

and Cable co
10480033664411147863693

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

-450سیم برق افشان ارت ولتاژ : نام محصول 

750 V 1 جنس هادی مس سطح مقطعx6 

mm^2 جنس روکش PVC نوع بسته بندی 

 مرجع سازنده سیم و m 100بسته کالفی طول 

کابل مغان مرجع عرضه کننده سیم و کابل مغان

 Electric wire, flexible: نام التین 

earth, voltage 450-750 V ,

conductor material copper ,

cross  section area 1x6 mm 2̂ ,

coating material PVC ,

packing type coil pack ,

length 100 m, producer MOGHAN 

WIRE  & CABLE , distributor 

MOGHAN WIRE  & CABLE

-450سیم برق افشان ارت ولتاژ : شرح محصول 

750 V 1 جنس هادی مس سطح مقطعx6 

mm 2̂

: -شرح کارشناس 

----------

 750-450سیم برق مفتولی ولتاژ : نام محصول 

V 1 جنس هادی مس سطح مقطعx16 

mm^2 جنس روکش PVC نوع بسته بندی 

 مرجع سازنده سیم و m 100بسته کالفی طول 

کابل مغان مرجع عرضه کننده سیم و کابل مغان

, Electric wire, inflexible: نام التین 

68

نبش-بهشتی-تهران: نشانی دفتر مرکزی  |  

کد پستی | 61پالک - میرعماد   : 

1587853539

شهرک صنعتی-شاهرود: نشانی کارخانه   

| شاهرود

 تلفن دفتر |

 : مرکزی

88752014 | 

 : تلفن کارخانه

32511540 |

8875763909121082950

info@mogha

ncableco.c

om

www.mogha

ncableco.

com

1399/04/28

1706
"azar energy  

 pardis"
14007446564411636953783

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ، چرخشی دنده ای، : شرح محصول 

پایپینگ سیستم روغن روانکاری توربین گاز 

TB-4000، RUSTONانگلستان ،

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مجموعه، قطعات پره و چرخ، : شرح محصول 

، PG9171E، GEروتور کمپرسور توربین گاز 

ایاالت متحده آمریکا

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ، چرخشی دنده ای، : شرح محصول 

پایپینگ سیستم روغن روانکاری توربین گاز 

TB-4000، RUSTONانگلستان ،

قطعه ساز: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

فاصله دهنده، قطعه، بیرینگ : شرح محصول 

پمپ جعبه دنده کمکی توربین گاز 

20
شهرک -شهرستان شهریار-استان تهران

10پالک - شمالی8خیابان-صنعتی گلگون
021656101380216561148409126789971

az .azarene

rgy@gmail.

com

www.pardi

s-

energy.co

m

1399/04/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1707
Hamgam Sanat 

Ista Ahwaz
10860926561

4111-9657-

9991

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه سانتریفیوژ جریان پیوسته : نام محصول 

-HCDظرفیت باال دکانتر کاربرد صنعتی مدل 

DS 2657 فاقد نام تجارتی مرجع سازنده 

همگام صنعت ایستا اهواز کشور سازنده ایران 

مرجع عرضه کننده همگام صنعت ایستا اهواز

, Centrifugal machine: نام التین 

high capacity continuous 

flow decanter, usage 

industrial, model HCD-DS 

2657 ,UNKNOWN BRAND, producer 

HAMGAM SANAT  ISTA AHWAZ Co. ,

made in IRAN, distributor 

HAMGAM SANAT  ISTA AHWAZ Co.

محفظه ای بسته با محوری : شرح محصول 

مارپیچی وچرخان در مرکز، که جدا کننده فاز ها 

با چگالی مختلف می باشد که تقریبا در سراسر 

دنیا به نام سانتریفیوژ دکانتر شناخته می شود، در 

واقع دستگاهی پر کاربرد با گستره وسیعی از 

.مایع می باشد/ فعالیت های جداسازی جامد

: -شرح کارشناس 

----------

 کمپرسور HS-1500پروانه : نام محصول 

صنعتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده 

همگام صنعت ایستا اهواز

, Impeller, HS-1500: نام التین 

31,58
 شهریور، 17تهران، ابتدای بزرگراه فتح، خیابان 

63خیابان مختاری، پالک 

021-

66803065

021-

66802566
09121385573

h.sanat.co@

gmail.com

www.hg-

in.com
1399/04/28

1708

Amir Kabir 

Petrochemica

l Co

10101807733411197643816

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گرانول پلی اتیلن سنگین کاربرد : نام محصول 

 درجه CRP100 BLACKپایپ گرید 

 مرجع kg 25 کیسه پلی اتیلنی ONمرغوبیت 

عرضه کننده پتروشیمی امیر کبیر مرجع سازنده 

پتروشیمی امیرکبیر

, Polyethylene granule: نام التین 

high density, usage pipe ,

grade CRP100 BLACK , quality 

level ON, polyethylene bag ,

25 kg, distributor AMIR  KABIR 

PETROCHIMICAL , producer 

AMIRKABIR  PETROCHEMICAL

تولید انواع لوله های پلی اتیلنی: شرح محصول 

 CRP100Bتولید گرانول : شرح کارشناس 

 و  IGS-M-PL-014مطابق استانداردهای 

EN-1555 و الزامات استفاده از کربن بلک 

.شرکت رنگدانه سیرجان 

----------

89

ماهشهر منطقه ویژه - خوزستان : کارخانه 

 4اقتصادی پتروشیمی سایت 

تهران سعادت آباد خیابان نفیسی : دفتر مرکزی 

:  کد پستی 21پالک  ( شرقی23)

1998833772

021877500218856781509177312616
e.khoramde

l@akpc .ir

www.akpc.

ir
1399/04/28



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1709
SANGIN KAR  

SANAT
10100361153411117115786

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

مانیتور آب و فوم خودروهای : شرح محصول 

آتش نشانی با کنترل دستی و برقی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

مخازن پودر آتش نشانی : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

خودروی آتش نشانی سبک : نام محصول 

 فاقد نام تجارتی 1391 مدل NPRایسوزو 

مرجع عرضه کننده مهندسی سنگین کار صنعت

 Firefighting car, light: نام التین 

Isuzu NPR , model 1391, UNKNOWN 

BRAND, distributor SANGIN 

KAR  SANAT

خودرو آتش نشانی سبک ایسوزو : شرح محصول 

طراحی و ساخت شرکت مهندسی سنگین کار 

صنعت 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

96,30,48,55
 - 15کیلومتر - جاده مخصوص کرج - تهران 

5پالک  - 54خیابان 
441828144419568809121160117

sanginkar@

yahoo.com

www.sangi

nkar.com
1399/05/04

1710

HAMRAHAN 

ENERGY  

KHORAM POYA

10380574840411389186743

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار هشدار دهنده پالستیکی : نام محصول 

 فاقد نام cm 40اعالم خطر طول متری عرض 

تجارتی مرجع عرضه کننده فرهاد پالست 

پاسارگاد

, Warning tape, plastic: نام التین 

alarming, length metric ,

width 40 cm, UNKNOWN BRAND ,

distributor FARHAD PE LAST 

PASARGAD CO.

نوار هشدار دهنده اخطار عرض : شرح محصول 

 سانت2۵

: -شرح کارشناس 

----------

89
-بلوار ارشاد-مشهد-خراسان رضوی-ایران

٣ و 7واحد-44پالک-4پیام
051376046940218978235709153144650

fepcoenerg

y@gmail.co

m

www.fepco

energy.ir
1399/05/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1711farakoh10840071004411315511789

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

خازنهای فشار ضعیف از رنج : شرح محصول 

 کیلووار20 الی 2.5

: -شرح کارشناس 

----------

65

خیابان شیخ بهائی - میدان ونک- تهران

- بن بست شبنم- کوچه کولیوند- شمالی

1993753991کدپستی - 5پالک 

88618316-

20
8861823809121097606

info@farak

oh.ir

www.farak

oh.ir
1399/05/08

1712
almas  ailin 

alborz
10320571269411388447736

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PURNACE TUBE: شرح محصول 

HANGER  PIN

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 HEXSTEEL PANELS: شرح محصول 

STAINLESS  STEE L

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

Stadd 3/4In: شرح محصول 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

, WEAR RING: شرح محصول 

IMPEWLER 

: .شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

43,28,31,16,2

2

جاده خاوران بعد از پلیس راه شریف آباد 

شهرک صنعتی عباس آباد انتهای بلوار ابن سینا 

2616 پالک 18خیابان کوشاوران کوی 

36424201- 

36423808
3642714109121141132

info@iaco.

ir
1399/02/20



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1713
Negin Zereh 

Pars
10103954215411368565373

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

آستری زینک ریچ اپوکسی پلی : نام محصول 

 20 نوع بسته بندی حلب NZ-516.2آمید کد 

kg نام تجارتی نگین زره پارس مرجع عرضه 

کننده نگین زره پارس

 Primer, polyamide: نام التین 

cured epoxy zinc rich, code 

NZ-516.2, packing type tin 

plate bucket, 20 kg, brand 

NEGIN ZEREH PARS ,

distributor NEGIN ZAREH 

PARS

      آستری NZ-516/2: شرح محصول 

اپوکسی پلی آمید ضد خوردگی حاوی گرد روی 

برای پوشش دهی  (غنی از روی: زینک ریچ)

سطوح فوالدی با انتظار مقاومتی دوامی زیاد در 

محیط های با خوردگی شدید

: -شرح کارشناس 

----------

آستری زینک فسفات اپوکسی پلی : نام محصول 

 20 نوع بسته بندی حلب NZ-515آمید کد 

kg نام تجارتی نگین زره پارس مرجع عرضه 

کننده نگین زره پارس

 Primer, polyamide: نام التین 

cured epoxy zinc phosphate ,

code NZ-515, packing type tin 

86,80

خیابان - بلوار فرحزادی- شهرک غرب - تهران

 طبقه 29پالک - نبش پرتو- شهید حافظی 

سوم

021-

22139130

021-

22139150
09122484812

info@negin

zerehpars .

com

WWW.NEGIN

ZEREHPAR

S .COM

1399/02/20

1714
KARA PARNIAN 

SHARGH
10380295929411434673955

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

انواع اتصاالت: نام محصول: شرح محصول   

فورج فشار قوی

 ALL TYPES OF FORGED :نام التین

F ITTINGS

انواع اتصاالت فورج رزوه ای و: شرح محصول   

  اینچ و  کالسهای4ساکتی فشار قوی تا سایز 

9000و  6000 ،3000 ،2000

 انواع محصوالت

کوپلینگ،کپ،ولدولت،ساکولت،تردولت،درپو:شامل

 ش،کوپلینگ نیمه،کوپلینگ

درجه،سه راه90درجه،زانو45کاهنده،زانو  

 مساوی،سه راه نامساوی،درپوش شش

 گوش،مهره ماسوره،نیپل شش گوش،درپوش

 ,ELBOW 45,90 ,TEE،گرد و شش گوش

OLET

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

نام التین: شرح محصول  : FLANGE

  اینچ1/2تولید انواع فلنج از سایز : شرح محصول

600، 300، 150:  اینچ و کالسهای60تا سایز  ، 

900، 1500

40

بلوار آفریقا- تهران : نشانی دفتر مرکزی  |  - 

کوچه گلفام - (جردن)خیابان نلسون ماندال   - 

واحد یک -56پالک   

شهرک صنعتی صفادشت، بلوار: آدرس کارخانه  

115فروردین، خیابان هشتم شرقی، پالک 

|   

02126201012

 : فکس |  

02122021891

0212202189109123892293
info@kpsgr

oup.ir

www.kpsgr

oup.ir
1399/06/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1715
kara machine 

arena
14006128427411551597848

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 Ton 5لیفتراک دیزلی ظرفیت : نام محصول 

 مرجع سازنده کارا ماشین آرنا KBD50مدل 

مرجع عرضه کننده کارا ماشین آرنا

, Liftruck, diesel: نام التین 

capacity 5 Ton, model KBD50 ,

producer KARA MACHINE  ARENA ,

distributor KARA MACHINE 

ARENA

 تن دیزل5لیفتراک : شرح محصول 

موتور ایسوزو

 متر6 الی 3ارتفاع دکل از 

مجهز به ساید شیفت 

امکان نصب انواع الحاقیات از جمله رولگیر، 

...بشکه گیر ، فورک پوزیشنر و

: -شرح کارشناس 

----------

 3لیفتراک دوگانه سوز ظرفیت : نام محصول 

Ton مدل KBG30 مرجع سازنده کارا ماشین 

آرنا مرجع عرضه کننده کارا ماشین آرنا

 Liftruck, alternative: نام التین 

fuel system, capacity 3 Ton ,

model KBG30, producer KARA 

MACHINE  ARENA, distributor 

KARA MACHINE  ARENA

 تن دوگانه سوز3لیفتراک : شرح محصول 

55
خیابان - خیابان حسینی- خیابان قزوین- تهران

طبقه دوم- 119پالک- درویش
021-53149021-5314909121469536

info@karam

achinery.c

om

www.karam

achinery.

ir

1399/06/31

1716REE ICO14008502000411647198439

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ابزار جهت یابی حین حفاری : نام محصول 

 47x5000 mmهمراه با سنسور گاما سایز 

 نام تجارتی نشان مرجع عرضه HP-HTمدل 

کننده مهندسی و ابزار دقیق رایا انرژی

 Measurement while: نام التین 

drilling, with Gamma sensor ,

size 47x5000 mm, model HP-HT ,

brand NESHAN, distributor 

RAYA ENERGY  ENGINEERING  AND 

INSTRUMENTATION

یکی از مهمترین و : شرح محصول 

تخصصی ترین خدمت از میان خدمات حفاری 

/ چاه های نفت و گاز، خدمات حفاری انحرافی

حفاری انحرافی علمِ طراحی و . افقی می باشد

حفاری چاه به منظور مورد هدف قرار دادن 

اهداف تحت االرضی از پیش تعیین شده است 

.که مستقیما زیر موقعیت دکل قرار ندارند

رسالت این ابزار اندازه گیری زاویه انحراف از 

عمود، انحراف از شمال مغناطیسی، دما و قدرت 

پرتو زایی سنگ اطراف خود در هر عمق 

.همزمان با عملیات حفاری می باشد

: --------------------شرح کارشناس 

--------------------------------

----

 تایید کاالیی مذکور پس از تایید نهایی و 

07
 متری الله ،بوستان پنجم 35مرزداران غربی ،

طبقه دوم - 36پ-شرقی 
442730274429349709127401940

k.kohzadi@

reeico.com

www.reeic

o..com
1399/05/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1717
E lectro 

kavir
10861588634

9694-1549-

4113

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

سازنده انواع تابلو برق فیکس و : شرح محصول 

کشویی فشار ضعیف و متوسط با تکنولوژی 

زیمنس آلمان

نام محصول                         کالس           

      استاندارد

IEC 61439-1            AIS – LV           

       S IVACON 8PT

IEC 61439-2            AIS – LV           

         S IVACON S 8 

IEC 62271-200            AIS – MV       

 S IMOPRIME  WORLD 

IEC 62271-200           AIS – MV        

        S IMOPRIME  A4   

IEC 60298           AIS – MV               

             8BK20 

IE C  62271-200           GIS  - MV         

                   8DA10 

IE C  62271-200           GIS  - MV         

                     8DJH  

  

: -شرح کارشناس 

----------

68

 تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه :

24جهان کودک، خیابان کمان، پالک  ، 

ساختمان کویر

02185420218878944809122976481

infoi@elec

trokavir.c

om

www.elect

rokavir.c

om

1399/05/15

1718

Energy 

Industry 

Development 

Falat Pars

14005094077411486591559

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

یو پی اس ها منابع برق بدون : شرح محصول 

وقفه ای می باشند که یک توان بدون وقفه و با 

کیفیت باال را برای بارهای حساس فراهم کرده 

و ان ها را از افزایش ولتاژ ، کاهش ولتاژ و یا 

.دیگر تلفات خط توان محافظت می نمایند

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

شارژرهای صنعتی دستگاههایی : شرح محصول 

   بوده و ورودی ACهستند که دارای ورودی 

AC را به خروجی برق مستقیم یا همان  DC  

این سیستم ها نیز همانند . تبدیل می کنند

UPS ها عمل کرده و با تصال باتی می توانند  

یک جریان متناوب و بدون وقفه را برای بارهای 

DCمعموال در صنایع سنگین از .   تامین کنند

جمله نفت و گاز و پتروشیمی از شارژرها جهت 

تغذیه مدارات فرمان در تابلوهای توزیع ، کنترل 

.و اندازه گیری استفاده می شود

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

65
تهران نارمک خ آیت پایین تر از تلفن خانه خ 

2و2 ط92کالمی پ
021779223860217792237409125357141

info@falat

parsco.com

www.falat

parsco.co

m

1399/06/31



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1719ozoneab10102637077411118948366

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه مولد گاز ازن مدل : نام محصول 

ozonica oz 1000g مرجع عرضه کننده 

ازن آب

, Gas generator, ozone: نام التین 

model ozonica oz 1000g ,

distributor OZON AB

دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم : شرح محصول 

 با توانایی تولید ozonica seriesکار مدل 

 گرم در ساعت ساخت شرکت ازن آب 1000

ایران

 coronaاستفاده از تکنو لوژی -

Dischargoدر تولید ازن 

دارای بار میکرو پروسسور و سیستم کنترل - 

inverter high frequencyدیجیتال 

 محافظ IGBTدارای سنسور کنترل دمای - 

(IGBTدمایی از 

 گرم در ساعت 1000با تولید - 

  highدارای ترانس های ولتاژ - 

frequency قرار گرفته شده در رزین با 

توانایی کار در محیطهای مرطوب

 highاستفاده از تکنو لوژی -

frequency&micro cap ( افزایش

(راندمان تولید

طول عمر ) مقاوم به ازن st316استفاده از -

(باالی الکترود و هزینه نگهداری پائین

98

تهران خیابان آزادی روبروی دانشکده 

 طبقه سوم cدامپزشکی ساختمان کاوه بلوک 

134واحد 

02166594634

-6
0216642703109102902907

o3@ozoneab.

com

www.ozone

ab.com
1399/07/07

1720Tavana10102377572411113598574

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

قرقره سرچاهی و محور با : شرح محصول 

تجهیزات کامل 

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع باکس ها؛ باکس های : شرح محصول 

 8 و 4مقاومتی ثابت و متغییر، باند باکس، 

ترمیناله

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

، مخصوص (روی)آند زینک : شرح محصول 

حفاظت کاتدی، در ابعاد مختلف، تک شاخه ودو 

قلو

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

آند منیزیم، مخصوص حفاظت : شرح محصول 

کاتدی، در ابعاد مختلف

: -شرح کارشناس 

: -نام محصول 

: -نام التین 

آند سیلیکون، مخصوص حفاظت : شرح محصول 

65
انتهای بلوار کشاورز: نشانی دفتر مرکزی  |  - 

1طبقه -358پالک 

021-

66و66914151

907305-

6,02152826

0216692676109123277993
info@tavan

a-cps .com

www.tavan

a-cps .com
1397/09/01



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1721

Petronic 

Sanat 

engineering 

company

10102935737411316745577

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 (یک طرفه)میز کنار : شرح محصول 

آزمایشگاهی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

آزمایشگاهی (دو طرفه)میز وسط : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

90

خیابان - سعادت آباد - تهران : دفتر مرکزی

4واحد  - (ساختمان سینا) 36پالک  - 37

شهرک -  جاده آبعلی 25کیلومتر : کارخانه

-  متری الله 20خیابان - صنعتی خرمدشت 

2/140پالک 

021-

88681088

021-

88681308
09121309015

info@petro

nic.ir

www.petro

nic.ir
1399/06/05

1722

ZANGANPARS  

E LECTRICAL  

INDUSTRIE S  

CO

10460095260411337631381

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای کنترل و پروسس و : شرح محصول 

تابلوهای کنترل نیروگاهی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو های حفاظت : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو های فشار ضعیف: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوهای فشار متوسط فیکس و : شرح محصول 

 کیلو ولت36کشویی تا رنج 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

جایگزینی کلیدهای قدرت فشار : شرح محصول 

67
زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان 

7یاوران 
024322219880243222198909127434072

info@zanga

npars .com

www.zanga

npars .com
1399/06/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1723MOTOGEN10200062838411165951367

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

الکتروموتور کولر خازن دائم و : نام محصول 

 نام تجارتی موتوژن CRS 1/2استارت مدل 

مرجع عرضه کننده موتوژن

, Electromotor, cooler: نام التین 

permanent capacitor and 

starter, model CRS  1/2, brand 

MOTOGEN, distributor MOTOGEN

الکتروموتور کولر خازن دائم و : شرح محصول 

 نام تجارتی موتوژن CRS 1/2استارت مدل 

مرجع عرضه کننده موتوژن

: -شرح کارشناس 

----------

الکتروموتور کامل رنگ خاک توان : نام محصول 

kW 4 112 مدل کاسهM2A دور rpm 

 از F 55 درجه حفاظت V 400-230 ولت 3000

شرکت موتوژن

 Electromotor, khaki: نام التین 

complete set, kW 4, 112M2A 

socket model, rpm 3000, 230-400 

V, F  55, MOTOGEN

الکتروموتور کامل رنگ خاک : شرح محصول 

 rpm دور 112M2A مدل کاسه kW 4توان 

 از F 55 درجه حفاظت V 400-230 ولت 3000

شرکت موتوژن

: -شرح کارشناس 

66
جاده اختصاصی - تبریز منطقه صنعتی غرب 

شرکت موتوژن- موتوژن

041-

34453001-4

041-

34453061
09128330496

INFO@MOTOG

EN.COM

WWW.MOTOG

EN.COM
1399/06/05

1724Pars  Tableau10100911408411314694668

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 با AISتابلو برق فشار متوسط : نام محصول 

 3150 شدت جریان kW 34650کلید خال توان 

A 60-50 فرکانس Hz 12 ولتاژ kv شماره 

 IEC 62271-200/-100 and IECاستاندارد 

 DNF4 جنس فوالدی نام تجارتی 62271-1

کشور سازنده ایران مرجع سازنده پارس تابلو 

مرجع عرضه کننده پارس تابلو

 Electric panel, AIS: نام التین 

medium voltage with vacuum 

circuit breaker, power 34650 

kW, current 3150 A, frequency 

50-60 Hz , voltage 12 kv ,

standard number IE C  62271-

200-/100 and IE C  62271-1 ,

material steel, brand DNF4 ,

made in IRAN, producer PARS 

TABLEAU, distributor PARS 

TABLEAU

، AISتابلو برق فشار متوسط : شرح محصول 

 34650 کیلوولت،12کشویی،تا 

 12 آمپر،3150،تا DNF4کیلووات،

 کیلوولت 12 هرتز،سطح ولتاژ از 50/60کیلوولت،

 آمپر، پوشش فلزی، برای 3150،سطح جریان تا 

استفاده در محیط داخلی، دارای محفظه های 

کشویی، دارای پارتیشن های فلزی بین 

67,60

تهران خیابان مفتح: نشانی دفتر مرکزی  |  

  کد پستی11شمالی خیابان نقدی پالک 

ساوه شهر: نشانی کارخانه  | 1576646119  

  صنعتی کاوه خیابان آزادی نبش خیابان پنجم

1991644791: کد پستی  |

 تلفن دفتر |

 مرکزی

:0218854942

 تلفن | 5-9

 : کارخانه

08642342582

 : فکس | 4-

02188549424

0218854942409125877300
info@parst

ableau.com

www.parst

ableau.co

m

1399/06/05



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1725
noor mehvar 

fars
10530203810411168116368

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

گلندهای صنعتی و ضد انفجار به : نام محصول 

همراه متعلقات

CABLE GLANDS: نام التین 

مورد استفاده در محیط های : شرح محصول 

مستعد خط و انفجار

: -شرح کارشناس 

----------

جعبه های ضدانجار استیل: نام محصول 

 Stainless Steel: نام التین 

Terminal Boxes

مورد استفاده در محیط های : شرح محصول 

مستعدد خطر و قابل انفجار

: -شرح کارشناس 

----------

جعبه های ضدانفجار: نام محصول 

TERMINAL BOXES: نام التین 

مورد استفاده در محیط های : شرح محصول 

مستعدد خطر و قابل انفجار

: -شرح کارشناس 

----------

جعبه های ضدانفجار : نام محصول 

JUNCTION BOXES: نام التین 

مورد استفاده در محیط های : شرح محصول 

مستعد خطر و قابل انفجار

: -شرح کارشناس 

67
میدان ونک خیابان ونک مجتمع آینه ونک 

303طبقه سوم واحد 

07137175466

-61

6210 8877 

21 98+
09121017734

info@nmf.i

r

www.nmswi

tchgear.c

om

1399/06/05

1726
madsa sanaat 

almas
14006685613411553334157

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تولید کننده انواع استادبولت، : شرح محصول 

انکر بولت و سایر اقالم قید و بستی تحت 

استاندارد اجباری و بر اساس اصول انواع 

استانداردهای بین المللی با دارا بودن آزمایشگاه 

:مورد تایید اداره استاندارد

انواع پیچ های ششگوش تحت استانداردهای - 

EN14399، Din 931، Din 933 در گرید 

 5.6 - 8.8 - 10.9 - 12.9های 

 ، 14399-4انواع مهره با تحت استانداردهای - 

Din 934 و آهنی8 - 10 در گرید های 

تایید انواع پیچ های شش : شرح کارشناس 

-en و din933,931گوش تخت استاندارد

5.6 و8.8  و  10.9 در گریدهای14399

 EN14399-4 و DIN934انواع مهره استاندارد

  8 و 10 اینچ در گریدهای 2حداکثر تا سایز 

واهنی

----------

76

خ -میدان کاج-سعادت آباد-تهران:دفتر مرکزی

5واحد54پالک-شرقی15خ - صرافهای شمالی

1998848349کدپستی 

ری شهرک صنعتی شمس آباد :آدرس کارخانه

 پالک E42 قطعه 11بلوار نارنجستان گلبرگ 

1834173946 کدپستی 17

021-

22091827

021-

22387268
09127139927

Maadsa.gro

up@yahoo.c

om

www.Maads

a.ir
1399/07/07



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1727
Rock Payvand 

Sanat Arvand
14003103923411416668471

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 جنس welding neckفلنج : نام محصول

carbon steel ASTM A694 24 سایز 

in 1500 فشار psi نام تجارتی ROCK 

کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده راک 

پیوند صنعت اروند

 Flange, welding: نام التین محصول

neck, material carbon steel 

ASTM A694, size 24 in, pressure 

1500 psi, brand ROCK , made in 

IRAN, distributor ROCK 

PAYVAND SANAT  ARVAND

فلنج متصل کننده لوله ها، : شرح محصول 

شیرآالت و دیگر تجهیزات به یکدیگر است که 

مطابق به شرایط کاری در ابعاد و فشار مناسب 

دو استاندارد اصلی در این زمینه . ساخته می شود

 ASME و ASME B16.5استانداردهای 

B16.47 اینچ و 24 است که به ترتیب تا سایز 

.  اینچ را پوشش می دهد24سایزهای باالتر از 

شرکت راک پیوند صنعت اروند تمامی انواع فلنج 

را در کالس های فشاری متفاوت تولید می 

نماید و نیاز کشور را در سبد محصوالتش تامین 

. نماید

ضروریست در صورت خرید، : شرح کارشناس 

ارزیابی های فنی الزم و نظارت بر ساخت و 

آزمایشات مورد لزوم استانداردی توسط کارفرما 

75,76

-  شرقی 19خیابان - کیانپارس - اهواز 

واحد - طبقه اول - بولک بی - مجتمع آرین 

109

061339137750218978455309161110033

arvandrock

valve@gmai

l.com

www.arvan

drock.com
1398/12/14

1728
Sazgan 

E rtebat
10101847649411145668163

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

پایانه راه دور  – RTU/PLC: شرح محصول 

(Remote Terminal Unit) 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

این سیستم یک ترانسیور : شرح محصول 

 برای انتقال single side bandرادیویی 

 است که قابل نصب HFسیگنال صوتی در باند 

. باشد¬های ثابت می¬در خودرو و یا در ایستگاه

 تا 1.6MHzی ¬باند فرستندگی این رادیو، بازه

30MHz و باند گیرندگی بازه فرکانسی 

0.25MHz 30 تاMHzرا در بر می گیرد  .

 ، یک هندست، یک RFسیستم از یک واحد 

 و یک بلندگو تشکیل Junction boxواحد 

.شده است

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 SER430مودم رادیویی مدل : شرح محصول 

میتواند به هرنوع سیستم جمع آوری طالعات 

 و یا هر RTU , Data loggerاستاندارد 

71
خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی 

40پالک 
887629608876670709198293428

sazganerte

bat.office

@gmail.com

www.sazga

nertebat.

com

1398/11/26



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1729

arman 

farayand 

control

10861603492411338961449

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلوی کنترل ایمنی : شرح محصول 

، (wellhead control panel)سرچاهی

کنترل کننده فشار چاه نفت از قبل و بعد از 

sssv و ssvشیرهای 

: -شرح کارشناس 

----------

60
خوزستان اهواز بلوار پاسداران شهرک صنعتی 

17 واحد3شماره یک فاز
061344488480613444906109166121940

armanfaray

andcontrol

@gmail.com

afc.co.ir1399/05/27

1730

pouyesh 

composite 

yekta

14007198916411565869597

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

لوله صنایع نفت و گاز جنس : نام محصول 

 bar 32 فشار in 3 قطر GREفایبرگالس 

 مرجع MEGATITE نام تجارتی m 6طول 

عرضه کننده پویش کامپوزیت یکتا

 Pipe, oil and gas: نام التین 

industries , material GRE 

fiberglass , diameter 3 in ,

pressure 32 bar, length 6 m ,

brand MEGATITE , distributor 

POUYESH COMPOSITE  YEKTA CO

لوله فایبرگالس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

لوله صنایع نفت و گاز جنس : نام محصول 

 bar 32 فشار in 2 قطر GREفایبرگالس 

 مرجع MEGATITE نام تجارتی m 6طول 

عرضه کننده پویش کامپوزیت یکتا

 Pipe, oil and gas: نام التین 

industries , material GRE 

fiberglass , diameter 2 in ,

pressure 32 bar, length 6 m ,

brand MEGATITE , distributor 

POUYESH COMPOSITE  YEKTA CO

لوله فایبرگالس: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

04,85,80,61

شهرک صنعتی ماشین -جاده قوچان-مشهد

پالک - 7صنعت -سازی و فن آوریهای برتر

215

05132400088

-

05132400315

0513240031409152079486

megatiteco

mposite@gm

ail.com

megatite.

com
1399/02/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1731

shayan sanat 

polymer 

arman

14004917873411481435498

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله پلی اتیلن  گازرسانی : شرح محصول 

SDR 11-PE 100-90mm

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله پلی اتیلن گازرسانی : شرح محصول 

SDR 11-PE 100-25mm

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

لوله پلی اتیلن : شرح محصول 

 SDR11-PE100-160mmگازرسانی

: -شرح کارشناس 

----------

 تک HD-80-SDR 13.6لوله : نام محصول 

 10 فشار mm 63جداره جنس پلی اتیلن سایز 

bar طول متری مرجع عرضه کننده شایان 

صنعت پلیمر آرمان

-Pipe, single wall HD-80: نام التین 

SDR  13.6, material 

polyethylene, size 63 mm ,

74

شهرک صنعتی - زرندیه - استان مرکزی 

درب - سمت راست - خیابان چهارم - مامونیه 

دوم

086452538090864525380809124503511

info@shaya

nsanatpoly

mer.com

www.shaya

nsanatpo

lymer.com

1399/02/10

1732
Tirajeh 

brick
14008099063511134783619

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 7 عرض cm 31آجر نما طول : نام محصول 

cm 2/5 ضخامت cm 24 بسته شرینک 

عددی نام تجارتی تیراژه مرجع عرضه کننده 

محمد خدادادی

 Brick, face, length 31: نام التین 

cm, width 7 cm, thickness  cm 

2.5 ,24 pieces  in a shrink pack ,

brand TIRAZHE , distributor 

MOHAMMAD KHODADADI

نسوز در رنگها و - انواع آجر نما : شرح محصول 

سایزهای مختلف ضد ریزش از نما 

: -شرح کارشناس 

----------

80

دولت آباد برخوار منطقه صنعتی - اصفهان 

انتهای خیابان شهریار آجر تیراژه

جاده آذر شهر جاده پتروشیمی جنب - تبریز 

بازار آهن تبریز آجر تیراژه

031458384850218977994509133203200
info@tiraj

e.net

www.tiraj

e.net
1399/03/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1733
NOORSA 

GOSTAR  NOVIN
10102617940411136365355

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

کلیه چراغهای روشنایی صنعتی : شرح محصول 

و ساختمانی مخصوص نصب در محیط داخلی و 

خارجی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

سینی و نردبان کابل به همراه : شرح محصول 

کلیه متعلقات و اتصاالت

لوله برق فوالدی کاندویت به همراه کلیه 

متعلقات و اتصاالت

جعبه تقسیم الومینیمی و پالستیکی به همراه 

کلیه متعلقات

گلند فلزی مخصوص کابل 

: -شرح کارشناس 

----------

پایه روشنایی لوله ای مدل : نام محصول 

NGNTL9 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه 

کننده نورسا گستر نوین

 Stand, tubular: نام التین 

incandescent, model NGNTL9 ,

UNKNOWN BRAND, distributor 

NOORSA GOSTAR  NOVIN

69,70,71
- خ شیخ بهایی شمالی - مالصدرا - تهران 

132واحد - برج صبا -81پالک 

02188211030

-88211040

02188045162

-882111829
09123462048

info@noors

a.com

www.noors

a.com
1399/03/10

1734
afraz bana 

pasargad
10103336091411349785459

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

  یک Dezoflow  2500: شرح محصول 

محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن 

آب در محل کارگاه تبدیل به مالتی بسیار روان 

.و بدون جمع شدگی می گردد

: -شرح کارشناس 

----------

10021448513560214485135809125967096تهران خیابان ارش مهر کوچه گلرخ پالک 30
info@afraz

bana-co.com

www.afraz

bana-

co.com

1399/03/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1735
Petro Poyesh 

Kimiya
10103195403411316743466

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

محصول با نام تجاری : شرح محصول 

PETRO 1077 ( تعلیق شکن جهت جداسازی

(آب و نمک همراه نفت خام

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

محصول با نام تجاری : شرح محصول 

PETRO 1069 ( تعلیق شکن جهت جداسازی

(آب و نمک همراه نفت خام

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

محصول با نام تجاری : شرح محصول 

PETRO 1020 SPM ( تعلیق شکن جهت

(جداسازی آب و نمک همراه نفت خام

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

محصول با نام تجاری : شرح محصول 

PETRO 1014 F ( محصول تعلیق شکن

89,98
، خیابان (دولت)تهران، خیابان شهید کالهدوز 

32 واحد 6، طبقه 6مطهری، پالک 
021225810390212256677009127950163

info@petro

poyesh.com
1399/03/10

1736
Runin Sanat 

Gostar
10860080741411315514794

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو برق فشار ضعیف مدل فیکس : نام محصول 

 درجه A 6300 شدت جریان V 690ولتاژ 

 مرجع عرضه کننده رانین صنعت 55حفاظت 

گستر

 Electric panel, low: نام التین 

pressure, model F IX , voltage 

690 V, current 6300 A ,

protection degree 55 ,

distributor RAANIN SANAT 

GOSTAR

تابلو برق فشارضعیف مدل : شرح محصول 

 3600 ولت و شدت جریان 690فیکس تا ولتاژ 

55آمپر و درجه حفاظت 

: -شرح کارشناس 

----------

تابلو برق فشار متوسط مدل : نام محصول 

 A 3200 شدت جریان v 33000فیکس ولتاژ 

 مرجع عرضه کننده رانین 41درجه حفاظت 

صنعت گستر

 Electric panel, medium: نام التین 

pressure, model F IX , voltage 

33000 v, current 3200 A ,

protection degree 41 ,

distributor RAANIN SANAT 

GOSTAR

67

یزد ، شهرک صنعتی ، بلوار اقاقیا ، : کارخانه 

89471-84334: کدپستی / خیابان گالیول 

، باالتر از  (جردن)بلوار آفریقا : دفتر تهران 

چهارراه جهان کودک ، نبش خیابان سپیدار ، 

 ساختمان مهرگان ، طبقه چهارم واحد 59پالک

15189-46535: کدپستی  / 12شماره

0353727205603537273227

09133532206 

 , 

09353584242

runinsanat

@gmail.com

www.runin

sanat.com
1399/06/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1737Arian sadeh10101441175411111764439

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 GRV, GRP.لوله و اتصاالت:  شرح محصول 

GRE از رزین های اپوکسی پلیمری مختلف 

با .. تقویت شده با الیاف شیشه ساخته میشوند 

توجه به نوع رزین که همان ماده شکل دهنده 

 یعنی GRPمی باشد این نوع لوله ها با سه نام  

الیاف شیشه تقویت شده با مواد پلیمری از نوع 

 الیاف شیشه تقویت شده با GRVپلی استر  و یا 

 یعنی GREمواد پلیمری از نوع وینیل استر و 

رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه ای، 

شناخته میشوند

  دارای GRV, GRPلوله و اتصاالت 

:مشخصات ذیل می باشد

درجه سانتیگراد و 70 تا GRPمقاومت حرارتی  -

 درجه سانتیگراد220  تا GRVمقاوت حرارتی 

 70 تا GRV و 30 تا GRP مقاومت فشاری  -

بار 

 خوردگی در سطح آب GRPمقاوت شیمیایی  -

در حد آلیاژهای فلزی GRVدریا را تحمل کند و 

پیشرفته مانند تیتانیوم ، نیکل، مونل، هسته لوی 

سی و اینکونل 

 ) اینچ 80اینچ تا  ½سایز لوله و اتصاالت از  -

   (میلی متر2000

  که در حقیقت محصول GREلوله و اتصاالت 

74,76

خ-میدان مادر-میرداماد: نشانی دفتر مرکزی  |  

بعد از تقاطع آزیتا- احمد شریفی- سنجابی -

14واحد-1پالک -کوچه دوم

|   021-

22221767 | 

021: فکس  -

22252921

021-

22252921
09123049891

hrhashemi@

hbcomposit

es .com

www.hbcom

posites .c

om

1399/06/10

1738ARIA EQUIP10103432719411319871478

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

متعلقات کابل ضد - گلند کابل : شرح محصول 

انفجار و صنعتی

Cable Gland

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

کنترل - دستگاه کنترل محلی : شرح محصول 

 - Local Control Station- استیشن 

LCSضد انفجار و صنعتی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

تابلو - تابلو توزیع - تابلو برق : شرح محصول 

تابلو روشنایی ضد انفجار و صنعتی- فرمان 

E xplosion Proof 

Distribution Panel

E x Panel

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

68,67,97

-کوچه نعیمی-خیابان میرزای شیرازی شمالی

1596914714: کد پستی  | 3 واحد4پالک

02188105108 ، 02188105135: تلفن

021881051340218810510909122187723
info@ariae

quip.com

www.ariae

quip.com
1399/06/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1739Mehran Sard10101136594411333413675

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

ساندویچ پانل سقفی سایز : نام محصول 

100x100 cm عددی 3 نوع بسته بندی پالت 

 نام تجارتی مهران پانل مرجع cm 4ضخامت 

عرضه کننده مهران سرد

, Sandwich panel: نام التین 

ceiling, size 100x100 cm ,

packing type 3 pieces  in a 

pallet, thickness  4 cm, brand 

MEHRAN PANEL , distributor 

MEHRAN SARD

ساندویچ پانل سقفی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

ساندویچ پانل دیواری سایز : نام محصول 

100x100 cm عددی 3 نوع بسته بندی پالت 

 نام تجارتی مهران پانل مرجع cm 4ضخامت 

عرضه کننده مهران سرد

, Sandwich panel, wall: نام التین 

size 100x100 cm, packing type 

3 pieces  in a pallet ,

thickness  4 cm, brand MEHRAN 

PANEL , distributor MEHRAN 

SARD

ساندویچ پانل دیواری: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

80,61

خیابان - میدان آژانتین - تهران 

پالک - کوچه ششم  - (بخارست)احمدقصیر

4واحد - 22

88539663-

88539665-

86030209

8603021509123072154

mehran@meh

ransard.co

m

www.mehra

nsard.com
1399/06/10

1740

pelastic 

behnaghsh 

Orumieh

10220069940411158885617

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 37x47کیسه پالستیکی معمولی : نام محصول 

cmکیلوگرمی فاقد بسته بندی بهنقش ارومیه 

, Plastic bag, regular: نام التین 

37x47 cm, kilogram, unpacked ,

BEHNAGHSH OROUNIEH

گرانول پلی اتیلن با درصدهای : شرح محصول 

مشخص میکسر میشود سپس به صورت خود 

کار وارد قیف شده و با درجه حرات ماردن و 

 درجه سانتی گراد ذوب 200 الی 180قالب حدود 

شده و به وسیله باد حباب تشکیل میشود و با 

توجه به سفارش عرض و ضخامت فیلم تنظیم 

میشودو به صورت رول فیلم در وایندر جمع 

میشود

: -شرح کارشناس 

----------

فیلم پلیمری بدون چاپ با گراماژ : نام محصول 

45 g 47 کاربرد مخصوص بسته بندی سایز 

cm نوع بسته بندی بسته رولی متری نام 

تجارتی زمان پالست مرجع عرضه کننده 

پالستیک بهنقش ارومیه

 Film, unprinted: نام التین 

polymer with 15 g basis 

weight, usage for packing ,

size 47 cm, packing type roll 

pack, metric, brand ZAMAN 

78,87
 جاده ارومیه  4آذربایجان غربی ارومیه کیلومتر

مهاباد
04433386734044333867309143418129

zamani.yas

har@gmail.

com

www.behna

gsh.com
1399/06/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1741

MADAR  

RAYANEH 

POUYA

10530246903411356348396

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 ANALOGکارت الکترونیکی : شرح محصول 

POSITIONER UNIT و یا به اختصار 

APU مربوط به سیستم کنترل سوخت توربین 

TB5000 و SGT400های 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

I/O CARD: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

DO CARD: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

EXTENDED I/O CARD: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

20,75,59,65,6

0

شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فناوری 

1122فارس، ساختمان مهرگان، شماره 
071363593580713635935109177364284

mrp.co.ir@g

mail.com

www.mrp.c

o.ir
1399/06/10

1742
parehturbine

asia
14006510775411553183697

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پره قطعه مرحله اول روتور توان : شرح محصول 

واحد تولید توان توربین

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

پره قطعه مرحله اول روتور : شرح محصول 

کمپرسور توربین گاز احتراقی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیسک قطعه واحد تولید توان : شرح محصول 

توربین گاز احتراقی

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دیسک قطعه مرحله پنجم روتور : شرح محصول 

کمپرسور توربین گاز

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

20
کرج شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان 

200صنعت خیابان هفتم شرقی شماره 
026366554450263665482309124599072

parehturbi

neasia@gma

il.com

parehtur

bineasia.

com

1399/02/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1743
Ghatekar 

ghaem co
10861186962411361489159

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BASKET GRAPPLE: شرح محصول 

CONTROL  FOR  SERIE S  150 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 BASKET GRAPPLE: شرح محصول 

CONTROL  FOR  SERIE S  70 SHORT 

CATCH

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 LINK ASSY: شرح محصول 

COMPLETE

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 PACKER MILLING: شرح محصول 

SHOE

: -شرح کارشناس 

----------

10,03,75,09,8

3
12061329076290613290762909166072265 واحد 5 فاز 4اهواز شهرک صنعتی شماره 

ghate.kar.g

haem@gmail

.com

1399/02/15

1744
Ofogh Plast 

Yekta
1032072666241139159139

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

نواراخطار: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

40

-جاده خاوارن شهرک صنعتی عباس آباد-تهران

 2.3کوی-2بویتان-خیابان درنا-بلوارابن سینا

1532پالک

82,36426078
82-

36426078
09121213020

ofogh.plas

t@yahoo.co

m

ofoghpla

st.ir
1399/02/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1745Neisar saze10530224430411168187911

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

نوار هشدار دهنده لوله گاز جنس : نام محصول 

 مدل cm 40 عرض m 200پلی اتیلنی طول 

ممتاز نوع بسته بندی بسته رولی نام تجارتی 

نیسار پالست مرجع عرضه کننده نیسار سازه 

عمران شیراز

, Warning tape, gas pipe: نام التین 

material polyethylene ,

length 200 m, width 40 cm ,

model super quality, packing 

type roll pack, brand NE ISAR 

PLAST , distributor Neisar 

Sazeh Omran Shiraz

نوار هشدار دهنده لوله گاز جنس : شرح محصول 

 مدل cm 40 عرض m 200پلی اتیلنی طول 

ممتاز نوع بسته بندی بسته رولی نام تجارتی 

نیسار پالست مرجع عرضه کننده نیسار سازه 

عمران شیراز

: -شرح کارشناس 

----------

85
شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز بلوار نوآوران 

19/21/23 قطعات 503خیابان 
071377323690713774369909173119669

stavak@yah

oo.com

http://nei

sar-

sazeh.com

1399/02/15

1746
daghigh 

sazan araz
10320828466411418964177

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

فلنج گلودار جوشی لپ جونت رزوه : نام محصول 

 A105-A350-LF2ای اسلیپن جنس فوالدی 

 نام تجارتی آراز bar 300 فشار in 4سایز 

مرجع سازنده دقیق سازان آراز کشور سازنده 

ایران مرجع عرضه کننده دقیق سازان آراز

 Flange, welding neck: نام التین 

flange slip on socket weld 

threaded lap joint, material 

steel A105-A350-LF2, size 4 in ,

pressure 300 bar, brand ARAZ ,

producer DAGHIGH SAZAN ARAZ ,

made in IRAN, distributor 

DAGHIGH SAZAN ARAZ

فلنج گلودار جوشی لپ جونت : شرح محصول 

-A105-A350رزوه ای اسلیپن جنس فوالدی 

LF2 4 سایز in 300 فشار b

مورد تایید: شرح کارشناس 

----------

فلنج گلودار جوشی لپ جونت رزوه : نام محصول 

 A105-A350-LF2ای اسلیپن جنس فوالدی 

 نام تجارتی آراز bar 150 فشار in 5سایز 

مرجع سازنده دقیق سازان آراز کشور سازنده 

ایران مرجع عرضه کننده دقیق سازان آراز

 Flange, welding neck: نام التین 

flange slip on socket weld 

76

کوچه -نرسیده به میدان ولیعصر - کریم خان 

                              7 واحد 7مالیی پالک 

 

1594645719:  کد پستی 

021-

56545223
8977263409123339333

info@arazp

f.co

www.arazp

f.co
1399/02/15



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1747
Proserv Iran 

Kish
10861535979411146493818

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

تابلو کنترل سر چاهی مدل : نام محصول 

Single and multi slot کاربرد صنایع 

نفت و گاز مرجع سازنده پروسرو ایران کیش 

مرجع عرضه کننده پروسرو ایران کیش

, Control panel: نام التین 

wellhead, model S ingle and 

multi slot, usage oil and gas 

industries , producer 

PRPSERV IRAN KISH ,

distributor PRPSERV IRAN 

KISH

کنترل پنل های سرچاهی در : شرح محصول 

انواع مختلفی از جهت کنترل، پیمایش و ایمنی 

.چاه های نفت و گاز موجود می باشند

این پنل ها به صورت تک ماژول و چند ماژول با 

قابلیت استفاده در پروژه های خشکی و 

فراساحلی؛ با باالترین استانداردهای ایمنی و 

.عملکرد تولید می گردند

این پنل ها با توجه به درخواست مشتری، با دارا 

 طراحی و ساخته شده؛ و از IP65بودن 

 IEC ,ASMEاستانداردهای بین المللی مانند 

,PED ,APIپیروی می نمایند...  و.

: -شرح کارشناس 

----------

09

میدان -  شهرک صنعتی3فاز - جزیره کیش

پالک - خیابان دانش- خیابان نفت- نوآوران

35و34

076-

44450414

076-

44491019
09177011468

info@prose

rv.ir

www.prose

rv.ir
1399/05/27

1748
Sazeh Farnam 

Kish
14006438908411534867868

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کنترل کننده هرزروی حفاری : نام محصول 

 AQUA SEAL نام تجارتی kg 15کیسه 

مرجع عرضه کننده سازه فرنام کیش

, Fluid loss control: نام التین 

drilling, bag, 15 kg, brand 

AQUA SEAL , distributor SAZEH 

FARNAM KISH CO.

 AQUASEAL is liquid: شرح محصول 

polymeric based fast acting 

Lost Circulation Material .

AQUASEAL  gets  solidified 

when it comes  in contact 

with water bearing surfaces 

like formation pores  and 

fractures .

: -شرح کارشناس 

----------

کنترل کننده هرزروی حفاری : نام محصول 

 LIGNO SEAL نام تجارتی kg 15کیسه 

M.Cمرجع عرضه کننده سازه فرنام کیش 

, Fluid loss control: نام التین 

drilling, bag, 15 kg, brand 

LIGNO SEAL  M.C , distributor 

SAZEH FARNAM KISH CO.

 LIGNO-SEAL M, C is: شرح محصول 

89

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان 

، 17پردیس، کوچه زاینده رود شرقی، پالک 

1991933393: ، کد پستی8واحد 

021886756910218867569109121713735

yousefimeh

di74@gmail.

com

www.sfken

g.com
1399/03/10



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1749
ARKA POLYMER  

APADANA
14007985753411639445451

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 تیوبTUBE: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

O-RINGاورینگ : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

85

اصفهان میدان جمهوری خیابان امام خمینی 

مقابل تابلو خانه اصفهان خیابان شهدای 

لیمجیری

031313262970313132629809132245784
sales@arca

polymer.ir

www.arcap

olymer.ir
1399/06/03

1750Pars  MCS10101622317411173739791

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 CNGمخزن گاز طبیعی متراکم : نام محصول 

خودرو مرجع عرضه کننده پارس ام سی اس 

kg 92/4 وزن Lit 77حجم 

 Gas tank, compressed: نام التین 

natural CNG , vehicle ,

distributor PARS  M.C .S ,

volume 77 Lit, weight 92.4 kg

 لیتری گاز طبیعی 77مخزن : شرح محصول 

 و یا مشابه405برای خودرو 

: -شرح کارشناس 

----------

 CNGمخزن گاز طبیعی متراکم : نام محصول 

خودرو مرجع عرضه کننده پارس ام سی اس 

kg 68/4 وزن Lit 57حجم 

 Gas tank, compressed: نام التین 

natural CNG , vehicle ,

distributor PARS  M.C .S ,

volume 57 Lit, weight 68.4 kg

 لیتری برای خانواده 57مخزن : شرح محصول 

پرایو و گروه مشابه 

: -شرح کارشناس 

----------

 CNGمخزن گاز طبیعی متراکم : نام محصول 

خودرو مرجع عرضه کننده پارس ام سی اس 

kg 33/6 وزن Lit 28حجم 

61
روبروی توانیر کوچه شمس - خ ولیعصر -تهران

 طبقه چهارم3پالک 
887718918877311509121880688

info@parsm

cs .com

www.parsm

cs .com
1399/06/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1751

"TARAHI 

MOHANDES I  

SABA 

E LECTRIC  

SEPAHAN"

10260440173411459859714

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه جوش زیرپودری : شرح محصول 

اینورتری جهت مصارف صنایع فلزی سنگین، 

. نفت و گاز، پتروشیمی،سیمان، فوالد، سازه

کیفیت جوش بسیار عالی 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

دستگاه جوش رکتیفایر اینورتر : شرح محصول 

 آمپر جهت مصارف 400 آمپر و 350سه فاز  

صنعتی با قابلیت جوشکاری انواع الکترودها و 

DC TIG -  قابلیت نصب روی ژنراتور و قابلیت

مجهز به ولوم / نصب ریموت کابلی و وایرلس

آرک فورس

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

 POWERدستگاههای گوج : شرح محصول 

GOUGE شامل سه نوع محصول سه فاز با 

جوش الکترود / تکنولوژی اینورتر  با قابلیت گوج

و جوش آرگون با جریانهای حروجی 

 و  با قابلیت نصب ریموت 800/1000/1250

64
اصفهان، شهرستان برخوار، منطقه صنعتی 

46دولت آباد، ابتدای خیابان بهارستان 
031458374340314583743409128853006

sabaelectr

ic.tehran@

gmail.com

www.sabaw

eld.com
1399/06/03

1752
Navid Sanat 

No Afarin
10860115109

4113-3745-

7579

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

: شرح محصول 

گسکت های دبل جکت از دو قسمت فلزی و 

غیر فلزی تشکیل شده است که قسمت فلزی 

معموالً از متریال استیل و قسمت غیر فلزی از 

در . متریال نان آزبست و یا گرافیت می باشد

واقع برای ساخت این قطعات پس ازبرش 

ورقهای فلزی به صورت دایره ای، قسمت غیر 

فلزی داخل قسمت فلزی قرار داده شده و سپس 

لبه های قسمت فلزی بر روی قسمت غیر فلزی 

.خوابانده میشود و قطعات تولید میشود

: -شرح کارشناس 

----------

85

بلوار  - 3اراک شهرک صنعتی خیر آباد فاز 

 310نبش خیابان - ایثارگران 

3837141356: کد پستی 

086-

33554004    

086-

33554005

086-

33554006
09183497796

navidsanat

co@gmail.c

om

www.navid

sanatco.c

om       

www.navid

sanatco.i

r

1399/06/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1753
"TOZ  IRAN 

Ind Co"
10101220421411177484688

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پمپ هیدرولیک : شرح محصول 

سازنده پمپ هیدرولیک رادیال: شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

هیدرو سیلندر: شرح محصول 

سازنده پمپ هیدرولیک رادیال: شرح کارشناس 

----------

26,36
 جاده تهران 6اصفهان شاهین شهر کیلوکتر 

سمت چپ انتهای خیابان توزایران
031452600030314526063009133120738

toz@tozira

n.com

www.toz .i

r
1399/06/03

1754

Postibani 

Sanayee Diar 

Shargh

10380330957411188491741

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

 400Dانواع گریس پمپ دستی : شرح محصول 

فشار قوی هیدرولیک

: -شرح کارشناس 

----------

75
 جاده قوجان ، پارک علم و 12مشهد  کیلومتر 

فناوری خراسان ، خیابان گلسرخ

051-

35425596

051-

35425597
09153161978

info@diars

hargh.com

www.psdsi

ndustrie

s .com, 

www.diars

hargh.com

1399/06/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1755
shir gaz 

azaran
10260259169411174116967

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

شیر صنعتی گازی قفل شونده : نام محصول 

سبک تاسیسات خانگی و صنعتی توپی جنس 

 رزوه ای جعبه bar 5 فشار in 1برنجی سایز 

 عددی شیر گاز آذران10مقوایی 

 Industrial valve, gas: نام التین 

light locking, residential 

and industrial 

installation, ball, material 

brass , size 1 in, pressure 5 

bar, threaded, 10 pieces  in a 

cardboard box, SHIR  GAS 

AZARAN

شیر قفل شونده برنجی زرد بعد : شرح محصول 

از رگوالتور سیستم گازکشی شهری 

: -شرح کارشناس 

----------

شیر صنعتی گازی دسته پروانه ای : نام محصول 

سبک تاسیسات خانگی و صنعتی توپی جنس 

 رزوه ای bar 5 فشار in 2\1برنجی سایز 

 عددی شیر گاز آذران10جعبه مقوایی 

 Industrial valve, gas: نام التین 

light butterfly ,

residential and industrial 

installation, ball, material 

brass , size 1\2 in, pressure 5 

75
شهرک صنعتی جی نبش خیابان - اصفهان

24پالک - هشتم 
031357249950313572499209103143101

info@azara

n-group.com

www.azara

n-

group.com

1399/06/03

1756

mobtakeran 

sanat safi 

aria

10380602730411395748656

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

ساخت انواع المنت فیلتر گاز : شرح محصول 

خشک و سپراتور در سایز های مختلف

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول 

: -نام التین 

المنت فیلتر در سایز های مختلف: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

. بعد از گرجی علیا.  جاده کالت4کیلومتر .مشهد

50خیابان ده متری شهید یعقوبی پالک 

051-

32626531
0513262653209158776351

Mobtakeran

ssa@yahoo.

com

mobtaker

anssa.ir
1399/06/03



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1757green mile10530292784411341151671

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

دستگاه خشک کن هوا مدل : نام محصول 

DRIER کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

نام تجارتی طراحی و مهندسی مسیر سبز دلتا 

مرجع عرضه کننده طراحی و مهندسی مسیر سبز 

دلتا

, Drier machine, air: نام التین 

model DRIER , usage gas  and 

oil and petrochemical 

industries , brand GREEN MILE 

DELTA, distributor GREEN 

MILE  DELTA

پکیج خشک کننده هوا صنعتی: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

دستگاه تزریق مایع بودار کننده به : نام محصول 

 کاربرد صنایع ODORIZER CIPگاز مدل 

نفت و گاز و پتروشیمی نام تجارتی طراحی و 

مهندسی مسیر سبز دلتا مرجع عرضه کننده 

طراحی و مهندسی مسیر سبز دلتا

 Injection machine, gas: نام التین 

odorant liquid, model 

ODORIZER  CIP , usage gas  and 

oil and petrochemical 

industries , brand GREEN MILE 

DELTA, distributor GREEN 

071323091850713235603709173011076شیراز شهرک بزرگ صنعتی98

nasrollahi

@greenmile

.ir

1399/06/05

1758

POLYETHYLENE  

 F ITTING  AND 

PIPE  CO

10260226616411173943764

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

" لوله آبرسانی سنگین: نام محصول  PE100 

SF-1/25  100پلی اتیلنی طول  m  25قطر  

mm  10فشار  atm پی اف پی

 Pipe, high density :نام التین محصول

water supply PE 100 SF-1.25, 

polyethylene, length 100 m, 

diameter 25 mm, pressure 10 

atm, PFP

لوله آبرسانی سنگین: شرح محصول   PE100 

SF-1/25  100پلی اتیلنی طول  m  25قطر  

mm  10فشار  atm پی اف پی

- : شرح کارشناس

----------

لوله آبرسانی سنگین: نام محصول  PE100 SF-

100پلی اتیلنی طول  1/25  m  125قطر  mm 

16فشار   atm پی اف پی

 Pipe, high density :نام التین محصول

water supply PE 100 SF-1.25, 

polyethylene, length 100 m, 

diameter 125 mm, pressure 16 

atm, PFP

لوله آبرسانی سنگین: شرح محصول   PE100 

SF-1/25  100پلی اتیلنی طول  m  125قطر  

mm  16فشار  atm پی اف پی

- : شرح کارشناس

74

جنب بانک - خیابان آپادانا اول - اصفهان 

1واحد  - 225پالک - پارسیان 

8165634951:کدپستی

 500- نجف آباد - اصفهان : آدرس کارخانه

- متر بعد از پلیس راه نجف آباد به تیران 

 نجف آباد1شهرک صنعتی شماره 

03136611001 

 - 

03142499525

03136610964 

 - 

03142499527

09121113172

pfpcompony

1359@gmail.

com

1399/06/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1759

Turbine 

machine 

parts  m e 

parts  

supplier

10320681669411393643488

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

بیرینگ های چرخدنده فالدلفیا: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

روتور اسکرو: شرح محصول   kobelco

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

ایمپلر روتورهای: شرح محصول   

(پمپ و کمپرسور گریز از مرکز)سانتریفیوژ

- : شرح کارشناس

----------

"

20,34,24

شهر قدس- تهران: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

 ، متری انقالب، خیابان صنعت یکم45بلوار 

3114816593: کد پستی35پالک 

02104684742

4

46847025- 

 داخلی  021

100,300

09332384553

info@turbi

nemachinep

arts .com

www.turbi

nemachin

eparts .co

m

1399/06/24

1760

paydar hina 

energy 

company

10320448080411383637498

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

- :نام محصول"

- :نام التین محصول

جرقه زن: شرح محصول 

- : شرح کارشناس

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

محرک: شرح محصول 

کدها یا شرح محصولهای: شرح کارشناس   

 تکراری مربوط به برندها یا مدلهای متفاوت می

. باشند

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

Joint : شرح محصول

کدها یا شرح محصولهای: شرح کارشناس   

 تکراری مربوط به برندها یا مدلهای متفاوت می

. باشند

----------

- :نام محصول

- :نام التین محصول

Tapped Dowel : شرح محصول

کدها یا شرح محصولهای: شرح کارشناس   

 تکراری مربوط به برندها یا مدلهای متفاوت می

. باشند

60,31,20

خیابان - بلوار پاکنژاد- سعادت آباد - تهران

- بوستان چهارم-  متری10خیابان - مطهری

1998996883: کدپستی- 10پالک 

021267664470212676644709124870861
info@hinae

nergy.com

www.hinae

nergy.com
1399/06/24



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1761
Arad sanat 

vira
10103924570411345838887

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

کوپلر الکترو فیوژن جنس پلی : نام محصول 

 مدل mm 225اتیلنی سایز 

SF011225000000 20 فشار bar نام تجارتی 

سوپرفیت مرجع عرضه کننده آراد صنعت ویرا

, Coupler, electrofusion: نام التین 

material polyethylene, size 

225 mm, model SF011225000000 ,

pressure 20 bar, brand SUPER 

F IT , distributor ARAD SANAT 

VIRA

کوپلر الکترو فیوژن جنس پلی : شرح محصول 

 مدل mm 225اتیلنی سایز 

SF011225000000 20 فشار bar نام تجارتی 

سوپرفیت مرجع عرضه کننده آراد صنعت ویرا

: -شرح کارشناس 

----------

کوپلر الکترو فیوژن جنس پلی : نام محصول 

 مدل mm 25اتیلنی سایز 

SF011025000000 20 فشار bar نام تجارتی 

سوپرفیت مرجع عرضه کننده آراد صنعت ویرا

, Coupler, electrofusion: نام التین 

material polyethylene, size 

25 mm, model SF011025000000 ,

pressure 20 bar, brand SUPER 

F IT , distributor ARAD SANAT 

76
قم،شهرک صنعتی شکوهیه،فاز 

1413،پالک 8دوم،فکوری
021442055060214420550609122586303

e.akbaripo

ur@yahoo.c

om

www.super

fit.ir
1399/02/08

1762

asemanroud 

vishka food 

industries

10860007815411319184516

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

 بسته شرینک Lit 0/5آبمعدنی : نام محصول 

 عددی نام تجارتی اوشیان مرجع عرضه 12

کننده صنایع غذایی آسمانرود ویشکا

 Mineral water, 0.5 Lit, 12: نام التین 

pieces  in a shrink pacK ,

brand OSHIAN, distributor 

ASEMANROUD VISHKA FOOD 

INDUSTRIE S  CO.

آب معدنی طبیعی اوشیان از از : شرح محصول 

چشمه آسمانرود اشکورات رحیم آباد شهرستان 

رودسر استان گیالن

: -شرح کارشناس 

----------

 6 بسته شرینک Lit 1/5آبمعدنی : نام محصول 

عددی نام تجارتی اوشیان مرجع عرضه کننده 

صنایع غذایی آسمانرود ویشکا

 Mineral water, 1.5 Lit, 6: نام التین 

pieces  in a shrink pacK ,

brand OSHIAN, distributor 

ASEMANROUD VISHKA FOOD 

INDUSTRIE S  CO.

آب معدنی طبیعی الکاالین از : شرح محصول 

چشمه آسمانرود اشکورات رحیم آباد شهرستان 

رودسر استان گیالن

: -شرح کارشناس 

94
کوچه - خیابان سردار جنگل  -رودسر -گیالن 

58پالک - فتاحی 

01342619765

-7
0134262308709123455099

mo_mashouf

@oshian.ir
oshian.ir1399/02/08



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1763
lastic sazan 

shargh
10380016502411194633899

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

واشر : شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

85
 جاده مشهد فریمان 45کیلومتر - مشهد 

14شهرک صنعتی کاویان نبش صنعت 
051346934340513469343709153126936

lastiksaza

n@yahoo.co

m

001399/02/08

1764

Petro Sanat 

Pishgam 

Parsian

10103688154411338951675

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

انواع مکانیکال سیل : شرح محصول 

(Mechanical Seal) و قطعات یدکی آن -

انواع ساکشن و دیسشارژ ولوهای کمپرسورهای 

 & suction valve)رفت و برگشتی 

discharge valve) -  انواع رینگ و

پکینگ مربوط به کمبرسورهای رفت و برگشتی 

(Rings & Packings) -  انواع شیمزهای

 - (Shims for Couplings)کوپلینگ 

(Alignment Shims)انواع شیمزهای تراز 

: -شرح کارشناس 

----------

58

خیابان - شهرک غرب خیابان هرمزان - تهران 

کدپستی  - 5واحد - 14پ - پیروزان شمالی  

1466693757

02165612411 

 - 

02165612412

0216561224509122138308

info@ps-

parsian.co

m

www.ps-

parsian.c

om

1399/04/30



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1765
Foulad 

Gostar Atena
10103780552411351597755

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

پروفیل تو خالی فوالدی سرد نورد : نام محصول 

 سایز مقطع ST 37شده مربعی نوع فوالد 

180x180 mm 6 ضخامت mm 12 طول 

m بندیل کیلوگرمی مرجع سازنده فوالد گستر 

آتنا مرجع عرضه کننده فوالد گستر آتنا

, Hollow steel profile: نام التین 

square cold rolled, steel 

type ST  37, cross  section 

size 180x180 mm, thickness  6 

mm, length 12 m, bundle pack ,

kilogram, producer FOULAD 

GOSTAR  ATENA, distributor 

FOULAD GOSTAR  ATENA

این محصول قابلیت تولید در : شرح محصول 

 میلیمتر را دارا می 10، 8، 6، 5ضخامت های 

.باشد

. می باشدst52 تا st37نوع فوالد مصرفی 

 12 یا 6طول هر شاخه به صورت تعریف شده 

متری بوده و قابلیت تولید دیگر طول ها به 

.صورت سفارشی می باشد

پروفیلهای فوالدی مورد تائید : شرح کارشناس 

.می باشد

----------

پروفیل تو خالی فوالدی سرد نورد : نام محصول 

 سایز مقطع ST 37شده مربعی نوع فوالد 

61,74
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، 

209کوچه گل، ساختمان گل، طبقه دوم واحد
021886520480218865204709123581925

sales@fgat

ena.com

www.fgate

na.com
1399/04/30

1766
Fararub 

Shiraz
10530350761

4113-4357-

4181

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

3واشر استاپر تیپ : نام محصول

: -نام التین محصول

 خطوط 3واشر قطعه استاپر تیپ : شرح محصول 

 سایز epdmانتقال آب و فاضالب جنس 

75mm

: -شرح کارشناس 

----------

واشر کوپلینگ: نام محصول

: -نام التین محصول

واشر قطعه انتقال آب و فاضالب : شرح محصول 

2200 سایز epdmجنس 

: -شرح کارشناس 

----------

1700واشر کوپلینگ : نام محصول

: -نام التین محصول

واشر قطعه خطوط انتقال آب و : شرح محصول 

1700mm سایز epdmفاضالب جنس 

: -شرح کارشناس 

----------

1800واشر کوپلینگ : نام محصول

: -نام التین محصول

واشر قطعه خطوط آب و : شرح محصول 

1800mm سایز epdmفاضالب جنس 

: -شرح کارشناس 

----------

info@farar

ub.ir
1398/12/13



نوع فعالیتکد اقتصادیشناسه ملیعنوان شرکتردیف
/داخلی

خارجی
توضیحاتتاریخ درجوبسایتایمیلتلفن همراهفکستلفنآدرسشهراستانگروه کاالییشرح محصوالتملیت

1767
Shirazmachin

e comany
10530163426411169378531

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فنر اینکونل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فنراینکونل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فنر اینکونل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فنر اینکونل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

فنر اینکونل: شرح محصول 

: -شرح کارشناس 

----------

193 جاده شیراز جهرم پ 9کیلومتر 
07137765023

-26

shirazmach

ine@gmail.

com

www.shira

zmachine.

com

1398/12/13

1768
pishgam 

sanat abzar
10101827202411118935485

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول

: -نام التین محصول

Split Teeاسپلیت تی : شرح محصول 

اتصال سه راهی تمام محیطی به منظور انشعاب 

گرم خط لوله، و هر گونه فرایند انشعاب خطوط 

.لوله

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

 hottapدستگاه هات تپ : شرح محصول 

machine

انجام عملیات انشعاب گیری گرم از خطوط لوله 

حاوی سیال بدون قطع جریان سیال

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

: -نام التین محصول

(way-3)اتصال سه راهی : شرح محصول 

اتصال سه راهی، انشعاب گیری با قابلیت امکان 

برداشتن ولو و بهره برداری از اتصال جدید ضمن 

حذف اتصاالت فلنجی؛ ضد زلزله

: -شرح کارشناس 

----------

: -نام محصول

76,12,75
- پاساژ ابزار یراق- خیابان امام خمینی- تهران

372شماره - طبقه سوم

02166712530

|026347179

00

02166710298

,0263471790

0

09123616253

pishgam.ho

ttapping@g

mail.com

www.pishg

am.co.ir
1398/12/13


