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 ردیف  استان   شرکت   محصول 

  .1   )تبریز(آذربایجان شرقی    بهار مرند بتن سبک نو 4.000دیگ بخار 

  .2 )تبریز(آذربایجان شرقی  فوکا فیدار ایرانیان   500.000دیگ روغن داغ  
   3.  

  .4 )تبریز(آذربایجان شرقی  نفت پاسارگاد 3.000.000دیگ روغن داغ  

  .5 )تبریز(آذربایجان شرقی  نگاران طرح تبریز   1.200.000دیگ روغن داغ   

  .6 )تبریز(آذربایجان شرقی  گروه صنعتی مصیبی   400.000دیگ روغن داغ   

3.000 .000   .7 )تبریز(آذربایجان شرقی  اهورا تاو آذر فیدار     روغن داغ دیگ  

  .8 )تبریز(آذربایجان شرقی  اهورا تاو آذر فیدار   مبدل حرارتی چهارطبقه نسل سوم  
     

  .9 )تبریز(آذربایجان شرقی  اهورا تاو آذر فیدار  برج هوادهی  

  .10 )تبریز(آذربایجان شرقی  اهورا تاو آذر فیدار   تشت خوراک  

  .11 )تبریز(آذربایجان شرقی  اهورا تاو آذر فیدار   ( 4)=چهار دستگاه درام  

  .12 )تبریز(آذربایجان شرقی  اهورا تاو آذر فیدار   مخزن جدا کننده  

  .13 )تبریز(آذربایجان شرقی  اهورا تاو آذر فیدار   بوسوز  

  .14 )تبریز(آذربایجان شرقی  و آذر فیدار  ا تااهور مخزن میانه  

  .15 )سراب( آذربایجان شرقی خوراک دام افخمی  1.000دیگ بخار 

  .16 ( ماکو)آذربایجان غربی  اهورا تاو آذر فیدرا    3.000.000دیگ روغن داغ   

  .17   ( ارومیه)آذربایجان  غربی   اهورا تاو آذر فیدرا     چهار طبقه نسل سوم  مبدل حرارتی 

  .18 ( ارومیه)آذربایجان  غربی   بام گستران   3.000.000  دیگ روغن داغ  

  .19 ( ارومیه)آذربایجان  غربی   بام گستران    ار طبقه نسل سوم چه مبدل حرارتی 

  .20 ( ارومیه)آذربایجان  غربی   شن ریز ارومیه   ل سوم ی چهار طبقه نس مبدل حرارت

  .21 ( ارومیه)آذربایجان  غربی   نوران شیمی   500.000دیگ روغن داغ   
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 6 .000   .22  اردبیل  آذر سارج سبالن     خاردیگ ب   

1.500.000دیگ روغن داغ    

 )EPCC1(  

  .23 اردبیل  صنایع غذایی آرتان  

   5.000دیگ بخار 

(EPCC ) 

  .24 اردبیل   صنایع غذایی آرتان  

  .25 اصفهان  آرد آذین نشاسته     7.000دیگ بخار 

  .26 اصفهان  بسته بندی قاسمی     500.000دیگ روغن داغ  

 1.500.000دیگ روغن داغ

(EPCC) 

  .27 اصفهان سالمت نام آوران سپاهان

  .28 اصفهان طراحان نام گستر آسمان (10)  1.500.00 دیگ روغن داغ

  .29 اصفهان کیمیا قیر جی  2.000.000دیگ روغن داغ 

  .30 اصفهان آریا نفت جی  3.000.000دیگ روغن داغ 

 500.000دیگ روغن داغ  

 (EPCC)  
  .31 البرز   استدلر    

     500.000دیگ روغن داغ  

 (EPCC) 

صنایع غذایی    

 زرفام 

  .32 البرز 

      33.  

  .34 البرز  قارچ پارسه  1.000دیگ بخار 

  .35 البرز  یارا  1.000دیگ بخار 

  .36 البرز  ذاک گرزی  رن 10.000دیگ بخار 

   2.000دیگ بخار 

(EPCC ) 

  .37 البرز  صنایع غذایی ربات  
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 500.000 دیگ روغن داغ

 (EPCC) 

  .38 )صفادشت( البرز   صنایع غذایی نسترن  

  2.500.000 داغدیگ روغن 

=(3 ) 

  .39 )نظرآباد(البرز   طالچین 

  .40 )نظرآباد(البرز   آبا طعم پرشین چی توز   2.500.000دیگ روغن داغ 

 ( 20)= 200دیگ بخار 

 (EPCC) 

  .41 تهران    استیم ماشین

 ( 20)= 200دیگ بخار 

 (EPCC) 

  .42 تهران   اسفاران صنعت

  .43 تهران صنعت ران اسفا 300.000دیگ روغن داغ 

  .44 تهران    ایران ارتباط  400.000 روغن داغدیگ 

بیمارستان سیدالشهدای    500دیگ بخار 

 تهران  

  .45 تهران 

بیمارستان شهدای    500دیگ بخار 

   تجریش

  .46 تهران 

  .47 تهران   بیمارستان قمر بنی هاشم   500دیگ بخار 

 3.000.000دیگ روغن داغ  

(EPCC) 

  .48 تهران    حصار مهران

  .49 تهران   سامان شیمی 500.000   دیگ روغن داغ

  .50 تهران    صنایع غذایی دل سپید  2.000دیگ بخار 

فراورده های نفت سیه   2.000.000دیگ روغن داغ  

  فام

  .51 تهران 

  .52 تهران   مجتمع تیراژه ( 2)=   500.000دیگ آب داغ

  .53 تهران   پاشا   فوم   000.5دیگ بخار 
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  .54 )جنت اباد (تهران  قیر جنت  چهار طبقه نسل سوم مبدل حرارتی 

3.000.000 دیگ روغن داغ   .55 )جنت اباد (تهران  قیر جنت  

 ( 10)= 500.000 دیگ روغن داغ

 (EPCC) 

  .56 )رباط کریم (تهران روژین صنعت 

3.000.000   .57 )شور آباد(تهران  قیر آسیا    دیگ روغن داغ 

نسل سوم  چهار طبقه  مبدل حرارتی    .58 )شور آباد(تهران  قیر آسیا  

ری مت 16ی  ج هوادهبر مکران شیمی گل  پاالیش  

 بهار

  .59 (مشهد )خراسان 

پاالیش مکران شیمی گل   3.000.000 دیگ روغن داغ

 بهار

  .60 (مشهد )خراسان 

اینچ چهار طبقه  38مبدل حرارتی    

 نسل سوم 

پاالیش مکران شیمی گل  

 بهار

  .61 (مشهد )خراسان 

  .62 (مشهد )خراسان  فن آوری قیر زرین  (2)= فلوتینگ هد  مبدل حرارتی 

  .63 )نیشابور(خراسان  پاپیروس شرق  000.12دیگ بخار 

  .64 ( اهواز) خوزستان چوب فالیز   1.000.000دیگ روغن داغ  

  .65 (ماهشهر) خوزستان   ماهر امین سمنان   ( 3)= 4.000.000 دیگ روغن داغ

  .66 (ماهشهر) خوزستان   ماهر امین سمنان   ( 3)=   فلوتینگ هد مبدل حرارتی 

  .67 زنجان   ز طارم  آیتونا سب ( 2)=  1.000دیگ بخار 

  .68 زنجان   ماد ماشین   ( 2=) 1.000.000دیگ روغن داغ  

سیستان و بلوچستان    هوشمند شرق طوس   1.000دیگ بخار 

 ( چابهار)

69.  

  .70 (گرمسار)سمنان   قیر مهر پرشین     3.000.000دیگ روغن داغ  

  .71 (گرمسار)سمنان   قیر مهر پرشین   نسل سوم  طبقه هارچمبدل حرارتی 

  .72 شیراز  آماتیس طب   750.000داغ  دیگ روغن 

  .73 شیراز  صنایع غذایی زارعی   10.000دیگ بخار 
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  .74 ( مرودشت)شیراز   ارج   6.000.000دیگ روغن داغ  

  .75 ( مرودشت)شیراز   کیمیا عصاره فارس     10.000دیگ بخار 

  .76 ( نورآباد)شیراز   لبنیات   3.000دیگ بخار 

 1.000دیگ بخار 
(EPCC ) 

  .77 قزوین  دانه پارس قزوین  

  .78 قزوین    آذین بویلر     100دیگ بخار 

  .79 قزوین  بیگدلی اتوکالو 

  .80 قم   زرگوشت   500.000دیگ روغن داغ  

  .81 )سلفچگان(قم    پترو ساالر غرب کوهسار    2.500.000 دیگ روغن داغ

  .82 ( شکوهیه)قم  اکسیر آزما  1.000  دیگ بخار

  .83 ( شکوهیه)قم  پترو اکسیر طوس  3.000.000دیگ روغن داغ  

  .84 )شکوهیه(قم   پترو اکسیر طوس   متری   16برج  

   1.500.000دیگ روغن داغ  

 (EPCC) 

  .85 کرمانشاه   پویا صنعت ماکوان  

    2.000دیگ بخار 

(EPCC ) 
  .86 کرمانشاه   پویا صنعت ماکوان  

 3.000.000دیگ روغن داغ  

 (EPCC) 

  .87 )ساوه(ی مرکز                    پترو آموت پویا 

  .88 )ساوه(مرکزی    تجارت مزمز بین الملل   ( 2)=  500.000دیگ آب داغ  

  .89 )ساوه(مرکزی    تندیس موکت       1.000.000دیگ روغن داغ  

  .90 )ساوه (مرکزی  شن ریز ارومیه  4.000.000 دیگ روغن داغ

   2.000دیگ بخار 
EPCC   

  .91 )ساوه(مرکزی    طعم ناب گل های بهاری  

 دیگ روغن داغ 
3.000.000   

  .92 )ساوه(مرکزی    مزمز  

  .93 (بندر عباس )هرمزگان   اکسین تجارت بین الملل     1.200.000دیگ روغن داغ  
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 3.000.000دیگ روغن داغ  

 (EPCC) 

  .94 (بندر عباس )هرمزگان   آلومینیوم المهدی  

 1.500.000دیگ روغن داغ  

=(2 ) 

(EPCC) 

  .95 (بندر عباس )هرمزگان   بناگستر کرانه هرمز  

 1.500.000اغ  دیگ روغن د

=(2 ) 

 (EPCC) 

  .96 (بندر عباس )هرمزگان   پارس پترولیوم  

  .97 (بندر عباس )هرمزگان   پاالیش نفت جی   ( 2)= 1.500.000دیگ روغن داغ  

  .98 (بندر عباس )هرمزگان   پرشین انرژی   ( 2)= 1.500.000دیگ روغن داغ  

 500.000دیگ روغن داغ  
EPCC 

  .99 همدان  صنایع غذایی روزانه  

 500.000غ  دیگ روغن دا 
2EPC 

صنایع غذایی مروارید  

 سفید  

  .100 همدان 

 1.500.000دیگ روغن داغ  

 

  .101 همدان   مهرجم  

   2.000دیگ بخار 
EPCC   

  .102 همدان   مهیار پروتئین پارس  

 3.000.000دیگ روغن داغ  

 (EPCC) 

  .103 یزد   پاالیش نفت جیران اردکان  

  .104 یزد  همیار جی یزد  3.500.000 دیگ روغن داغ
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EXPORTS:   

 محصول  شرکت  کشور ف ردی

 2.000دیگ بخار  کارخانه شامپاین شراب ( کوبا ذربایجان )آ  .1

 200دیگ بخار  تاجر    (باکو)ذربایجان آ  .2

    10.000دیگ بخار  کارخانه گویوش شراب     (شکیل)آذربایجان   .3

 وانارغ  ( کابل)افغانستان   .4

  

 10.000دیگ بخار 
 (EPCC)   

5.000 نوری قادری   ( مزارشریف)افغانستان   .5 دیگ بخار    
(EPCC)   

 صنایع سروری   ( هرات)افغانستان   .6

 ( خط تولید آب معدنی )

 دیگ بخار  000. 10

 (EPCC)   

( 10)=   سوت ماشین   بولیویا   .7 1 .000 دیگ بخار     

 (EPCC) 
1.000 الزعفرانیه   ( بغداد)عراق   .8 گ بخار ید  

( بغداد)عراق   .9 3.000  الکویت     ر گ بخاید

(2)=   تولبا کیا )سلیمانیه(عراق   .10 دیگ روغن داغ    000. 500. 1  

(EPCC) 
( فنجف اشر)  .11 دیگ روغن داغ     500.000    عراق سوزان صعود     

 (EPCC) 
3.000  یزدان       )دیوانیه(  عراق  .12 گ بخار ید  

)اربیل(  عراق  .13 (2)=رج تفکیک گر  ب  تاجر  20 متری     

)اربیل(  عراق  .14  

 

( 7=) رتی فلوتینگ هد بدل حرام تاجر  

(2)=   تاجر   )اربیل( عراق  .15 4.000 دیگ بخار    

  (2)= 000.01.00 دیگ روغن داغ ماشین  ماد    لیبی  .16

(16=)   سوت ماشین  ونزوئال   .17 1 .000    دیگ بخار 

 (EPCC) 
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