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                :شرکتهاي آب منطقه اي

        شرکت آب و فاضالب استان قم
  شرکت آب و فاضالب استان اردبیل        شرکت آب منطقه اي تهران
   شرکت آب و فاضالب رودسر      )کرمانشاه ( شرکت آب منطقه اي غرب 

  شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی      شرکت آب منطقه اي خراسان  شمالی 
  شرکت آب و فاضالب کردستان        شرکت آب مطنقه اي گلستان
  شرکت آب و فاضالب استان ایالم        شرکت آب منطقه اي اردبیل

  شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران        شرکت آب منطقه اي یزد
  شرکت آب و فاضالب منطقه دو تهران        نشرکت آب منطقه اي گیال
  شرکت آب و فاضالب منطقه سه تهران        شرکت آب منطقه اي ایالم

  شرکت آب و فاضالب منطقه چهار تهران        شرکت آب منطقه اي لرستان
  شرکت آب و فاضالب منطقه پنج تهران        شرکت آب منطقه اي زنجان
  ب استان سمنانشرکت آب و فاضال        شرکت آب منطقه اي فارس

  شرکت آب و فاضالب قزوین        شرکت آب منطقه اي اصفهان
      شرکت آب مطنقه اي شیروان       شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقی

  شرکت آب و فاضالب مازندران      شرکت آب و فاضالب شهري دماوند
  شرکت آب و فاضالب استان زنجان      شرکت آب منطقه اي استان مرکزي

  
  :فاضالبشرکتهاي آب و 

  شرکت آب و فاضالب روستایی ایالم       شرکت آب و فاضالب استان تهران
  شرکت آب و فاضالب شهر ري      شرکت آب و فاضالب شهر تهران 

  شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران        شرکت آب و فاضالب فارس
  شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران      شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

 شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهاي غرب تهران    شرکت آب و فاضالب جنوبشرقی استان تهران
    شرکت آب و فاضالب استان گلستان   شرکت آب و فاضالب استان گیالن

   شرکت آب و فاضالب استان مرکزي     شرکت آب و فاضالب استان قم
     رشرکت آب و فاضالب بوشه   شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

      شرکت آب و فاضالب استان خوزستان   شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی
  

  :شهرك صنعتی استانها
  شهرکهاي صنعتی همدان        شهرکهاي صنعتی تهران
  شهرکهاي صنعتی قزوین        شهرکهاي صنعتی سمنان

  شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي
  

  :شرکتهاي آب و فاضالب روستایی
  شرکت آب و فاضالب روستایی اردبیل       تهرانشرکت آب و فاضالب روستایی

  شرکت آب و فاضالب روستایی سمنان      شرکت آب فاضالب روستایی استان قم
  شرکت آب و فاضالب روستایی قزوین    شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی

 بختیاري-ت آب و فاضالب روستایی چهارمهالشرک      شرکت آب و فاضالب روستایی اردبیل
 شرکت آب و فاضالب روستایی ایالم  کت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی شر

  شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان
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  :شرکتهاي مهندسین مشاور

  شرکت مهندسین مشاور سازه      شرکت مهندسین مشاور آب نیرو 
  شرکت مهندسین مشاور آبانگان پارس    شرکت مهندسین مشاور آب و انرژي آبان پژوه

  شرکت مهندسین مشاور بررسی منابع آب       کت مهندسین مشاور تهران سحابشر
  رکت مهندسین مشاور الر ش      شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

  شرکت مهندسین مشاور ري آب        شرکت مهندسین مشاور زیستاب
  شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان        شرکت مهندسین مشاور ایراناب

  شرکت مهندسین مشاور نشت جوي کبیر         ور یکمشرکت مهندسین مشا
  شرکت مهندسین مشاور گاماسیاب      شرکت مهندسین مشاور جویاب نو 

  شرکت مهندسین مشاور آبران       شرکت مهندسین مشاور بند آب
  شرکت مهندسین مشاور طوس آب         شرکت مهندسین مشاور آبفن

    شاور آبخوانشرکت مهندسین م      شرکت مهندسین مشاور هیدروسازه 
     رکت مهندسین مشاور کاوآبش      شرکت مهندسین مشاور توان آب 

      شرکت مهندسین مشاور پندام      شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن
  شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز        شرکت مهندسین مشاور آشناب

 شرکت مهندسین مشاور نهارآب      شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب
   آبمشاور فرازان نقش چرخشرکت مهندسین       ن مشاور آب دشت سامانشرکت مهندسی

  شیسازآب اندشرکت مهندسین مشاور       شرکت مهندسین مشاور آب ورزان
  شرکت مهندسین مشاور نهرآب پایش      شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل

  شرکت مهندسین مشاور پارسکاو        شرکت مهندسین مشاور برل
  شرکت مهندسین مشاور آبانگان پارس       شرکت مهندسین مشاور آب نیرو 

  شرکت مهندسین مشاور راماب آسیا      شرکت مهندسین مشاور ایده پردازان 
  شرکت مهندسین مشاور آب حیات گلستان      شرکت مهندسین مشاور  مهرآب پویش

  شرکت مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
  

  :سازمان هاي جهاد نصر استانها
  سازمان جهاد نصر لرستان        سازمان جهاد نصر سمنان

  سازمان جهاد نصر اصفهان        سازمان جهاد نصر همدان
  

  :سازمان جهادهاي استانها
   سازمان جهاد کشاورزي دماوند      سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

  سازمان جهاد کشاورزي سمنان       سازمان جهاد کشاورزي همدان
  سازمان جهاد کشاورزي اردبیل      رزي کرمانشاهسازمان جهاد کشاو

  ازمان جهاد کشاورزي ایالمس      سازمان جهاد کشاوري آذربایجان شرقی
  

  :سدها
  سد سلیمانشاه             سد ماملو 

  گاوشانسد          سد زاگرس
  آي دغنوش            گیالنغرب

  سد الر          سد دوستی
  سد آزادي          سد کمال صالح

  سد سیاه بیشه
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  :نیروگاهها 
  نیروگاه کازرون           پروژه نکاء

        نیروگاه شهید مفتح          3نیروگاه کارون 
      نیروگاه سد شهید رجایی        نیروگاه مسجد سلیمان

  نیروگاه سنندج        نیروگاه گتوند شهید علیا
  نیروگاه خورشیدي یزد          نیروگاه دماوند
  نیروگاه سنندج

  
  :شرکتهاي فروشنده و تولیدکننده همکار

  شرکت شیرآالت صنعتی سام          میرابشرکت 
  شرکت تکاب اتصال        شرکت شیمیایی تصفیه

  شرکت آبار توزین          شرکت تراش فلز 
  رکت شرکت پارس آناهید گسترش        شرکت ذوب ریزان همدان

  شرکت فراسان          شرکت هواسان
  رکت کالوپش
  

  :اي پیمانکاري و تأسیساتی شرکته
   نیر پارسشرکت        شرکت هیدرونیرو پارس 

  شرکت سابیر نیرو      )صنعتی دریایی ایران ( شرکت صدرا 
  شرکت چکاد جنوب          شرکت صابیر 

  شرکت فرآب        MITشرکت مهندسی 
  شرکت البرز مسیر        شرکت فن آوري نوین نیرو
  شرکت فرپاك        شرکت برق منطقه اي باختر

  شرکت آب پردازان بهار          شرکت زالل ایران 
  شرکت فابست          تر شرکت آبراه گس

  صلیب سرخ        شرکت شهرآب کرمانشاه 
  شرکت ارمند آب         شرکت سازه هاي آبی 

   بافق–شرکت سنگ آهن مرکزي ایران           شرکت آرون آب 
  شرکت ساختمانی کومار        شرکت ملی ساختمان 

  مجتمع قائم رضا        شرکت نوید آب گستر 
  رون صنعتشرکت گام      شرکت ساختمانی درنا راه گستر 

  شرکت مهندسی سرداب یزد        شرکت ساختمانی آکوالت
    شرکت یزدآب گستر           ASCOشرکت 

  شرکت ساختمانی پگا          شرکت سیناب
  شرکت آبراه فوالد      شرکت کشت و صنعت امیر کبیر 

  شرکت مهندسی تارا        رکت بهین کاران اراك ش
  شرکت فنی و مهندسی ارغوان پی           شرکت صانیر

  شرکت ساختمانی ست         ساختمانی دنا رهساز شرکت
     شرکت ماشین سازي ویژه        شرکت صنعت گستر پرهام

  شرکت آب سردار خوزستان        شرکت آبانگان صنعت
  شرکت ملی حفاري ایران           شرکت مپنا 

  شرکت مازند آرامش           شرکت تامسکو
  شرکت پورنام          شرکت مهسار ابنیه 

  خاتم االنبیاسازندگی قرارگاه     پردازش هوشمندشرکت مهندسی و کنترل 
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  شرکت طرح نو اندیشان        شرکت مهندسی شفاب 
  شرکت سابیر نیرو         شرکت مهندسی کوشا

  شرکت ماشین سازي اراك          شرکت عمراب 
  موسسه قرب کربال          موسسه عاشورا

 علی بن ابیطالب          شرکت نیرو گستر 
 ت قارهشرکت نفت فال          پتروشیمی مهر

  شرکت مناطق نفت خیز جنوب        شرکت گاز استان مرکزي
  شرکت پتروشیمی آبادان     شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

  شرکت کاالي پتروشیمی          پتروشیمی کاویان
  پتروشیمی جم        شرکت پتروشیمی مبین

  منطقه آزاد پتروشیمی بندرامام          سازمان بنادر بوشهر 
  

  : صادرات
  لهستان            آلمان
  ونزوئال            عراق
  امارات متحده عربی            کوبا

  کشورهاي حوزه خلیج فارس             عربستان
  اسپانیا            پرتغال

  کشورهاي حوزه دریاي خزر            افغانستان
  سوئیس             الجزایر

  
  
  
  

          
  
  
  
             

 


