










استان فارس به لحاظ وجود امکانات صنعتى، تولیدى، پاالیشى و منابع نفتى و گازى فراوان یکى از قطب هاى مهم 
نفت،گاز، پتروشیمى و پاالیشگاهى کشور محسوب مى گردد و به همین جهت برگزارى این نمایشگاه و با توجه به 
نام گذارى سال 1399 به نام سال جهش تولید عالوه بر اینکه موجب پیشرفت و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان 

داخلى و همچنین تعامل بیشتر بخش هاى دولتى و خصوصى خواهد بود، از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
حالى  در  خصوصى  بخش  و  دولت  همکارى  با  شیراز  پتروشیمى  و  گاز  نفت،  المللى  بین  نمایشگاه  چهاردهمین 
برگزار مى گردد که کشور هایى در تالش هستند صادرات ایران را به صفر برسانند اما حضور صدها شرکت 
داخلى وبین المللى فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و پاالیش پتروشیمى در نمایشگا ه ها گواه از آن دارد که نه 
فقط همکارى ایران با شرکت ها و موسسات بین المللى در حال کاهش نیست بلکه ایران با به چالش کشیدن 

تحریم ها ، امروزه به یک قطب تولید تجهیزات مورد نیاز این صنعت تبدیل شده است.
با وجود حاکمیت تحریم ها و محدودیت هاى صادرات و مواد اولیه، خوشبختانه برگزار کنندگان نمایشگاه به 

سمت معرفى آخرین دستاوردها در فرآورى و تولید بهینه پیش رفته اند.

گفتــــار پیش   

جناب آقاى مهنـدس موسوى
                                 مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى فارس



حمید رضا ایزدى
                               رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

.............................................................................................................................
فعال درحوزه  تمام بخش هاى  پتروشیمى دربرگیرنده  و  گاز   ، نفت  نمایشگاه ساالنه صنعت  آنجایى که  از   
هاى مربوط با موضوع نمایشگاه است، نمایندگان تمام بخش ها اعم از باالدست، میا ندست وپایین دست 
تجهیزات، صادرکنندگان،  میان سازندگان  جانبه  چند  تعامل  امکان  رو  از همین  و  دارند  حضور  نمایشگاه  در 
پیمانکاران، سرمایه گذاران، شرکت هاى طراحى مهندسى و دانش بنیان  و همچنین مدیران بخش هاى دولتى 
از  از توانمندى هاى حوزه فعالیت خود،  و خصوصى در این صنایع فراهم مى باشد تا هر یک ضمن رونمایى 
فناورى روز دنیا نیز در حوز ه هاى تخصصى مطلع و بهر ه مند شوند.توانمندسازى بخش خصوصى و کسب 
دانش وبومى سازى تجهیزات صنعت نفت، به همراه ایجاد مقدمات تعامالت بیشتر و همکار ى هاى گسترده 
در صنعت نفت در عرصه بین لملل هدفى است که در این جهت دنبال مى شود و بدون شک در بطن این 
نمایشگاه بیش از هر بخش دیگرى امکان بروز خواهد داشت و دراین راستا برگزارى نمایشگاه صنعت نفت ، 

گاز و پتروشیمى شیراز به تخصصى شدن این صنعت کمک شایانى خواهد کرد .

جناب آقاى جواد مرادپور 
                                    مدیر عامل شرکت مدیریت و توسه فروغ افکار

................................................................................................................................
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کنندگان شرکت  اسامئ 
نمایشــگاه  چهاردهمــــین  
تخصصــى  و  المللــى  بیــن 
تجهیـــــزات صنعـــت نفت،گاز 
همــراه  بــه  پتروشیمـــى  و 
و  بهداشــت،ایمنى  نمایشــگاه 
محیــط زیســت در صنعــت نفــت



لیست سالن حافظ ( نفت و گاز )

نــــام مشــــارکت کننـــدگان نــــام مشــــارکت کننـــدگان
صنعتگران آریا سپهر کیهان

فن آوران هوشمند شفق هونام
فناوران سنجش فارس

کارا توربین صنعت پارسیان
کاوش مکانیزه فناور

گروه تولیدى شه کالهى ( فارا )
گروه صنعتى فراسان

ماهان فلز فجر
مبین آفاق پارس ( مپکو )

مجتمع صنعتى رضا
شرکت انتقال گاز ایران

نانو فناوران فاران
شرکت تجارت الکترونیک آیریک پارسیان ( پیدو )

نیرو ساحل بوشهر
هلدینگ ابوقداره

هنرکده کاتب
هوش و اندیشه پردازان کوثر

یکتا پایش درنیکا
توان انرژى پرداز پارسیان شیراز پیشرو

فنى مهندسى آبریزان
صنایع فجر شیراز

کاوشگران هوشمند پارس
شرکت فناورى ازدیاد برداشت فارس

منطقه پنج عملیات انتقال گاز
فرزام صنعت نبض فارس

تولیدى ماسک ملورین
کامپوزیت سازه ماندگار

تولیدى الستیک دنا
تجهیز آرمان پویان هونام

ابزار نفت راه ابریشم
استم صنعت ایرانیان

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
اورنگ پژوهان پارسه

آرمان صنعت پیشداد پارس
مدیر شعب بانک صادرات استان فارس

برق آسمان فارس
پرسیس کاران هامان

پشم شیشه ایران
تبلیغات حس هفتم

تجهیز صنعت فارس
 شرکت پترو رعد واحد تخصصى تجهیزات ارتینگ

تصفیه گستر جنوب
تکنام صنعت پیوند فلزات

تلویزیون صنعت  نفت ایران
جوانه پوش پارسه

خضرا سازان راد پلیمر پارسیان
دوار تجهیز زاگرس

رایان انرژى حکمت پارس
زمینه سازان تجهیز صنعت

مرکز تخصصى طراحى وب زئوس
سپهر صنعت مبتکر پارس

ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
سرو نیرو شیراز
سیل صنعت رگا

شرکت پاالیش نفت شیراز
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت

شرکت تولیدى صنعتى شگفت افزار
شرکت گاز استان فارس

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
شرکت ملى گاز ایران

شرکت مهندسین مشاور بینا آزما سپاهان
شیراز ماشین

صانع مبین پارس کاوه
صنایع بست پارسیان

صنایع تکنیک افزار
صنعت گستر تیرازیس



Name of Participant Name of Participant

Oil Tools Silk Way Co.

Astm Sanat Iranian

Iranian Petroleum Industries Equipment 

Manufacturers Association 

Orang Pajohan Parseh

Arman Sanat Pishdad Pars

Branch manager of Bank Saderat in Fars 

Province

Bargh Asman Fars

Persis Karan Haman Co.

Iran Glass Wool Company

Hesse Haftom Institute

Tajhiz Sanat Fars

Petrorad Co. - Specialized unit of 

Earthing Equipment

TasfiyeGostarJonoob
Taknam Sanat Peivand Felezat 

Petroluem TV

Javaneh Poosh Parseh
Khazrasazan Rad Polymer Parsian

Davar Tajhiz Zagros                                               

Rayan Energy Hekmat Pars

Zamine Sazan Tajhiz Sanat

Zeus Web Design
Sepehr Sanat Mobtaker Pars
Iran Nanotechnology Innovation Council

Sarv Nirou Shiraz

Seal Sanat Raga

Shiraz Oil Refining Company
Soshiyant Oil & Gas Development 

Company

Shegeft Afzar Industrial & Manufacturing 

Company

Fars Province Gas Company

Gas Company Kohgiluyeh & Boyer-

Ahmad

National Iranian Gas Company

Bina Azma Sepahan Company

Shirazmachine 

Sane Mobin Pars Kaveh

Bast Parsian Industry

Technicafzar Industry 

Sanat Gostar Tirazis

Arya Sepehr Kayhan

Fanavaran Hoshmand Shafagh Hoonam

Fanavaran Sanjesh Fars

Kara Turbine Sanat Parsian
Kavosh Mechanize Fanavar

Shahkolahi Producing Group (Fara)

Farasan Manufacturing & Industrial 

Company

Mahan Felez Fajr

Mobin Afagh Pars (MAPCO)
Mojtame Sanati Reza

Iranian Gas Transmission Company

Faran Nano Technology

Eric Parsian Electronic Commerce 

Company (PIDO)

Niroo Sahel Booshehr

Aboughaddareh Holding
Kateb Studio
 Kosar Idea Makers Co.

Yekta Payesh Dornika

Persian Processing Energy Power

Abrizan Engineering Technical Co. 
Shiraz Fajr Industry

Kavoshgaran Hooshmand Pars

Fars Bardasht Ezdiad Fanavari Co.

Fifth District of Gas Transmission Co. 

Farzam Sanat Nabz Fars
Melorine Mask Producing 

Mandegar Composit Saze

Dena Tire Factory 

Tajhiz Arman Pooyan Hoonam





شرکت صنعت گستر تیرازیس
آقای اسداهلل اوجی

تولید کمپرسورهای هوایی پیستونی
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - بلوار نوآوران - خیابان 501 - پالک 26

071-37732522 /  071-37732520
vahidbahranfard@gmail.com

شرکت ابزار نفت راه ابریشم
آقای مهندس محمد دولتشاه

دیجیتال مارکتینگ - ویدیئو مارکتینگ 
شیراز - بلوار دکتر حسابی - شهرک آرین - خیابان فناوری - پارک علم و فناوری فارس

تلفن : 36364585-071 فکس: 071-36364485
dolatshah.m@gmail.com 

-

شرکت استم صنعت ایرانیان
آقای مهندس علی مصوری

تامین کننده اقالم پایپینگ ، تولید فلنج ، لوله و اتصاالت
تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، جنب پمپ بنزین ، کوچه تهمتن ، پالک 6 ، طبقه چهارم ، واحد 13 

88517274-021 / فکس : 021-88517686
info@astmsi.com

www.astmsi.com



Sanat Gostar Tirazis

MR. ASADOLLAH OWJI

Producing the reciprocating air compressors

#26, Alley 501, Noavaran Blvd., Shiraz Industrial Town, Iran

+98-71-37732522  / +98-71-37732520

vahidbahranfard@gmail.com

Oil Tools Silk Way Co.

MOHAMMAD DOLATSHAH (Eng.)

Digital Marketing - Video Marketing

Fars Science & Technology Park, Fanavari St., Arian Town, Dr. Hessabi Blvd., Shiraz, Iran

  +98-71-36364485 / +98-71-36364485

dolatshah.m@gmail.com 
-

Astm Sanat Iranian

ALI MOSAVARI (Eng.)

Supplier of Piping Items, Flange, Pipes & Fittings Producing, 

Unit 13, 4th Floor, # 6, Tahamtahn Alley, Next to Gas Station, North Sohrevardi St., Tehran, Iran

+98-21-88517274 / +98-21-88517686

info@astmsi.com

www.astmsi.com



انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
مهندس مجیدمحمدپور

طراحی ، تامین کننده و تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت
تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه بهادری - پالک 2 - واحد 6

88831917-021 / فکس: 021-88838608
 sipiem79@yahoo.com

www.sipiem.com

شرکت سیل صنعت رگا   
آقای جعفـر رضایـی   

تولید کننده انواع گریسهای آببندی و روانکاری شیرآالت صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران ، پاسداران خیابان وفامنش ، خیابان مکران شمالی ، نبش کوی گل ، پالک 1 واحد 4

021-22977127  /021-22977124-7
 ssrco.raga@gmail.com

www.sealsanat.com

اورنگ پژوهان پارسه
مهندس عادل جعفرپور

کنترل هوشمند ناوگان حمل و نقل
شیراز - بلوار بعثت - نبش کوچه 39 - پالک1

071-36482011
Info@opp.co.ir

opp.co.ir



Iranian Petroleum Industries Equipment Manufacturers Association

MAJID MOHAMMADPOOR (Eng.)

Designing, Supplying and Producing the Equipment of Oil Industry

Unit 6, # 2, Bahadori Alley, Ghaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

+98-21-8831917 /+98-21-88838608

sipiem79@yahoo.com

www.sipiem.com

Seal Sanat Regal Company

Mr. Jafar Rezai

Manufacturer of Sealing Grease & Lubrication Valves for Oil, Gas & Petrochemical Industries

Unit 1, No. 4, North Makran Street, Vafamansh Ave, Tehran, Iran

+98-21-22977124 / +98-21-22977127

ssrco.raga@gmail.com 

www.sealsanat.com

Orang Pajohan Parseh

ADEL JAFARPOOR (Eng.)

Intelligent Transport Fleet Control

# 1, Next to Alley 39, Besat Blvd., Shiraz, Iran

+98-71-36482011

Info@opp.co.ir

opp.co.ir



آرمان صنعت پیشداد پارس
مهندس محمدجواد عظیمی

تامین کننده کلیه فیلترهای صنعتی
شیراز ، بلوار امیرکبیر ، برج صنعت ، طبقه 3 واحد 316

        071-38385322-21/071-38385500
-

-

مدیر شعب بانک صادرات استان فارس
آقای دکتر کورش کیهانی زاده

انواع خدمات بانکی و صدور ضمانتنمامه
شیراز ، بلوار زند ، روبروی خیابان رودکی

05837217332 /05837217331
New86mohammadi@gmail.com

www.lulehgostar.com

برق آسمان فارس

آقای مهندس محمد علی خاضعی
مونتاژ دیزل ژنراتور و تابلوهای برق صنعتی

شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - ربروی رستوران روزبه - خیابان برق صنعت
071-37744488

-
-



Arman Sanat Pishdad Pars

MOHAMMADJAVAD AZIMI (Eng.)

Supplier of all Industrial Filters

Unit 316, Floor 3, Sanat Tower, Amirkabir Blvd., Shiraz, Iran 

+98-71-38385322

-

-

Luleh Gostar Esfarain Company

Dr. Kourosh Kayhanizadeh

Production of seamless steel pipes from 6 to 16 inches in size used in Oil, gas and Petrochemical industries 

10th kilometers from Esfarayen Road to Bojnourd, Esfarayen, North Khorasan, Iran

+98-58-37217331/ +98-58-37217332

New86mohammadi@gmail.com 

www.lulehgostar.com

Bargh Asman Fars

MOHAMMADALI KHAZEI (Eng.)

Assembly of Diesel Generators & Industrial Electrical Panels

Bargh Sanat St., In front of Roozbeh Restaurant, Shiraz Industrial Town, Shiraz, Iran

+98-71- 37744488

-

-



شرکت پرسیس کاران هامان
مهندس فرشاد میرباقری

تامین کننده ملزومات نفت ، گاز و پتروشیمی
شیراز ، بلوار امیرکبیر ، نبش کوچه 19 آفتاب ، واحد 1

  021-38306995 /071-38301315 
 Persis.k.haman@gmail.com

Www.Persiskaran.com

شرکت پشم شیشه ایران
آقای مهندس فریبرز رضازاده

تولیدکننده عایق های صوتی و حرارتی پشم شیشه و عایق رطوبتی ایزوگام
شیراز - بلوار امیرکبیر - احمد آباد

  071-38224529 /071-38224527
-

www.iranglasswool.com

تبلیغات حس هفتم
آقای مهندس میثم کالهی

هدایــای تبلیغاتــی
شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان 20 متری سینما سعدی

  071-32300293 /071- 32354422
 hessehaftom1377@yahoo.com

www.hesehaftom.com



Persis Karan Haman Co.

FARSHAD MIRBAGHERI (Eng.)

Supplier of Oil, Gas & Petrochemical Supplies

Unit 1, Next to Alley 19 of Aftab, Amirkabir Blvd., Shiraz, Iran

+98-71-38301315 / +98-21-38306995

Persis.k.haman@gmail.com

Www.Persiskaran.com

Iran Glass Wool Company

FARIBORZ REZAZADEH (Eng.)

Manufacturer of fiberglass sound and heat insulation and isogum moisture insulation
Ahmadabad, Amirkabir Blvd., Shiraz, Iran

+98-71-38224527 / +98-71-38224529

-

www.iranglasswool.com

Hesse Haftom Institute

MEISAM KOLAHI (Eng.)

Promotional Gifts

Next to 20 metri Sinema Sadi St., Zand St., Shiraz, Iran

+98-71-32354422 / +98-71-32300293

 hessehaftom1377@yahoo.com

www.hesehaftom.com



شرکت تجهیز صنعت فارس
آقای مهندس بهروز صحراپور

طراحی ساخت و تعمیر ابزار آالت و تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - بلوار دانشجو - دانشجو 1 - بلوک چهار - سمت راست

-
bs_modern@yahoo.com

-

مرکز تخصصي تجهیزات ارتینگ
جناب آقای محمد میوه چین

تجهیزات سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
شیراز ، خیابان شمس تبریزي ، نبش کوچه 45

 071- 38213811 /071-38213811
-

 -

شرکت تصفیه گستر جنوب
آقای مهندس محمدجواد زارع

طراحی و تولید دستگاههای تصفیه آب
شیراز - شهرک آرین - پارک علم و فناوری فارس

-
-

-



Tajhiz Sanat Fars

BEHROOZ SAHRAPOOR (Eng.)

Designing, Manufacturing & Repairing  Oil, Gas & Petrochemical Tools & Equipment

Right Side, Block 4, Daneshjoo 1, Daneshjoo Blvd., Shiraz Industrial Town, Shiraz, Iran

-

bs_modern@yahoo.com
-

Specialized Center for Earthing Equipment

Mr. Mohammad Mive chin

Earthing and lightning protection equipment

Corner of Alley 45, Shams Tabrizi St., Shiraz, Iran

+98-71-38213811 / +98-71-38213811

-

-

TasfiyeGostarJonoob
Mr. Bahador Taghavi

Designing & Production of Water Purifiers
Fars Science & Technology Park, Arian Town, Shiraz, Iran

-

-

-



تکنام صنعت پیوند فلزات
آقای مهندس اسماعیل پورآقاجان

بازسازی کلیه پوسته های چدنی و آلومینیومی با روش پیوند سرد
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - بلوار نوبنیاد - نبش کوچه 24

  071-38374917-2 : /071-37744881
taknammetalock@gmail.com

-

تلویزیون صنعت  نفت ایران
مهندس سید محمدرضا حسینیان

تلویزیون نفت 
تهران - میدان توحید - ابتدای خیابان ستارخان - خیابان کوثر یکم - پالک 122

 021-66932465 /021-66932464
-

www.petroleum.tv

جوانه پوش پارسه
آقای مهندس محمدکاظم اوجی

تولید ورق های پلی اتیلن نفتی و ژئوممبران و نایلون های عریض گلخانه ای UV دار
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - میدان کوشش - بلوار کوشش جنوبی - خیابان 203

071-37742077 / 071-37742366
-

www.javanehpoosh.com



Taknam Sanat Peivand Felezat 

ESMAEIL POORAGHAJAN (Eng.)

Reconstruction of All Cast Iron & Aluminum Shells by Cold Bonding Method

Next To Alley 24, Nobonyad Blvd., Industrial Town, Shiraz, Iran 

+98-71-38374917 / +98-71-37744881

taknammetalock@gmail.com
-

Petroluem TV

SEYED MOHAMMADREZA HOSSEINIAN (Eng.)

Petroluem TV

#122, 1st Kosar St., Beginning of Satarkhan St., Tohid Sq., Tehran, Iran

+98-21-66932465 / +98-21-66932464

Sales@petrokian-co.com

http://petrokian-co.com/

Javaneh Poosh Parseh

MOHAMMADKAZEM OWJI (Eng.)

Production of Petroleum Polyethylene Sheets & Geomembranes & Wide Greenhouse Nylons with UV 

Alley 203, South Kooshesh Blvd., Kooshesh Sq., Shiraz Industrial Town, Shiraz, Iran

+98-71-37742077 / +98-71-37742366

-

www.javanehpoosh.com



شرکت خضرا سازان راد پلیمر پارسیان
مهندس  جوکاری

تولید قطعات پلیمیری - الستیکی و کامپوزیتی
شیراز- شهرک آرین - پارک علم و فناوری - ساختمان نفت ، گاز و پتروشیمی

 071-36359335
-

-

شرکت دوار تجهیز زاگرس
مهندس رشیدی

طراحی ، ساخت و تدوین دانش فنی قطعات مهندسی و تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی 
شیراز

-
- 

-

شرکت رایان انرژی حکمت پارس
آقای  علی اکبر سلیمی

طراحی ، مهندسی و ساخت تجهیزات احتراق در فرایندهای صنعتی
شیراز ، شهرک آرین ، پارک علم و فناوری

071-36238336 / 071-36238336
info@rayanenergy.co

-



Khazrasazan Rad Polymer Parsian

JOWKARI (Eng.)

Production of Polymer-Rubber & Composite Parts

Petrochemical, Gas & Oil Bldg., Fars Science & Technology Park, Arian Town, Shiraz, Iran

+98-21-33914200 / +98-21-33944686

-

-

Davar Tajhiz Zagros            

RASHIDI (Eng.)

Designing, Manufacturing & Compilation of Technical Knowledge of Engineering Parts & Equipment of 

Oil, Gas & Petrochemical Industry

shiraz, Iran

-

-

-

Rayan Energy Hekmat Pars

Ms. ALIAKBAR SALIMI

Designing, engineering and manufacturing the Combustion Equipment in Industrial Processes

Fars Science & Technology Park, Arian Town, Shiraz, Iran

+98-71-36238336 / +98-71-36238336

info@rayanenergy.co

-



زمینه سازان تجهیز صنعت
مهندس مریم عسکرنیا

تامین و واردات قطعات ابزار دقیق ، برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی
شیراز ، بلوار پاسداران ، روبروی خیابان شهید آقایی ، جنب بانک تجارت ، ساختمان میالد ، طبقه 2 واحد 3

  071- 32323714
info@zsts.ir

-

مرکز تخصصی طراحی وب زئوس 
مهندس مرتضی امینی مقدم

طراحی تولید نرم افزار های تحت وب و اپلیکیشن
شیراز - خیایان عفیف آباد - مجتمع حافظ - واحد 15

071-36240791  /021-5544000
info@borna-co.com

www.borna-co.com

شرکت کاوشگران هوشمند پارس
آقای محمد مهدی رخساری

تولید و تامین تجهیزات ابزار دقیق ، ایمنی و آتشنشانی
شیراز ، بلوار دکتر حسابی ، شهرک آرین ، خیابان فناوری ، پارک علم و فناوری فارس

  071-36364495
k.h_manager@yahoo.com

-



Zamine Sazan Tajhiz Sanat

MARYAM ASKARNIA (Eng.)

Suppling & Importing the Instrument Parts, Industrial Electricity & Industrial Automation

Unit 3, Floor 2, Milad Bldg., Next to Tejarat Bank, In front of Shahid Aghaei, Pasdaran Blvd., Shiraz, Iran

+98-71-32323714 

info@zsts.ir

-

Zeus Web Design

MORTEZA AMINIMOGHADAM (Eng.)

Design Production of Web-based Software & Applications

Unit 15, Hafez Complex, Afifabad St., Shiraz, Iran
+98-71-55543200 / +98-71-36240791

info@borna-co.com

www.borna-co.com

Kavoshgaran Hooshmand Pars Company

Mr. Mohammad Mehdi Roksari

Producing & supplying of Instrumentation, Safety & Firefighting Equipment

Fars Science & Technology Park, Aryan Town, Shiraz, Iran

+98-71-36364495 

k.h_manager@yahoo.com

-



سپهر صنعت مبتکر پارس
سرکار خانم پریسا هوشمند

طراحی و تولید ابزار دقیق مرتبط با صنایع نفتی
شیراز ، بلوار دکتر حسابی ، شهرک آرین ، خیابان فناوری ، پارک علم و فناوری فارس

071-36359323 /071-36359323
 sepehrpars@yahoo.com

www.sepehrparsco.com

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
دکتر سعید سرکار
ترویج فناوری نانو

شیراز - شهرک گلستان- بلوار دهخدا- مجتمع برق - ساختمان A4 - طبقه 3 واحد 12
-

elan.padide.no@gmail.com

-

سرو نیرو شیراز
مهندس سید جمال الدین احمد رفیعی

 ) GIS  ( پست های عایق گازی ، ) LBS ( طراح و سازنده کلید قابل قطع زیر بار تابلویی
شیراز- شهرک صنعتی بزرگ - بعد از میدان دوم - انتهای بلوار کارآفرین - نبش خیابان 108  

071-37744343 / 071-37744595  
reihanizadeh@niroutrans.com

www.sarvnirou.com



Sepehr Pars Company 

Ms. Parisa Hoshmand

Designing and producing Instrumentation related to the oil industry

Fars Science & Technology Park, Aryan Town, Shiraz, Iran

+98-71-36359323 / +98-71-36359323

sepehrpars@yahoo.com 

www.sepehrparsco.com 

Iran Nanotechnology Innovation Council

DR. SAEID SARKAR

Promoting Nanotechnology

Unit 12, Floor 3, Bldg. A4, Bargh Complex, Dehkhoda Blvd., Golestan Town, Shiraz, Iran

-

elan.padide.no@gmail.com

-

Sarv Nirou Shiraz

SEYED JAMALEDIN AHMAD RAFIE (Eng.)

Designer & Manufacturer of Cut-off Switch under Panel Load (LBS), Gas Insulation Posts (GIS)

Next to St. 108, End of Karafarin Blvd., After 2nd Sq., Industrial Town, Shiraz, Iran 

 +98-71-37744343 / +98-71-37744595

reihanizadeh@niroutrans.com

www.sarvnirou.com



شرکت پاالیش نفت شیراز
آقای بابک طاوسی
پاالیش نفت خام

کیلومتر 22 جاده شیراز - اصفهان
  071- 38218282 /071- 38217561-9

   info@sorc.ir

www.sorc.ir

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز سوشیانت
دکتر اصغر پارسا

تامین تجهیزات و خدمات سرویسهای حفاری
تهران ، خیابان شریعتی ، باالتر از پل سید خندان ، کوچه خیام پالک 8

021-89782015 /021-26711592
info@soshiyanetcompany.com

-

شرکت تولیدی صنعتی شگفت افزار
خانم زهراء کاتب الحروف

تجهیزات مکانیک نفت ، گاز و پتروشیمی
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - میدان پنجم - خیابان پژوهش جنوبی - نبش خیابان 251 

 071-37742570
-

www.shegeftafzar.com



Shiraz Oil Refining Company
Mr. Babak Tawoosi

Crude Oil Refining
22 km Shiraz-Isfahan road, Fars, Iran

+98-71-38217561-9 / +98-71-38218282

info@sorc.ir 

www.sorc.ir

Soshiyant Oil & Gas Development Company

DR. ASGHAR PARSA

 Providing Equipment & Services for Drilling Services

# 8, Khayam Alley, After Seyed Khandan Bridge, Shariati St., Tehran, Iran

+98-21-26711592 / +98-21-89782015

info@soshiyanetcompany.com

-

Shegeft Afzar Industrial & Manufacturing Company

ZAHRA KATEBOHOROOF

Mechanical Equipment for Oil, Gas & Petrochemicals

Next to Alley 251, South Pazhoohesh St., 5th Sq., Shiraz Industrial Town, Shiraz, Iran

+98-71-37742570 

-

www.shegeftafzar.com



شرکت گاز استان فارس
آقای غالمعباس حسینی

خدمات گاز
شیراز ، نبش خیابان باغ حوض

071 - 38209000 :  /071-38209443
 ravabet_omumi@nigc-fars.com

 www.farsgas.ir

شرکت گاز استان کهگلویه و بویر احمد
مهندس رحمن خادم

ارائه خدمات گاز طبیعی به کلیه مشترکین گاز استان
یاسوج - بلوار مطهری - انتهای خیابان راهداران

071-54374741 /074-33336902
-

www.nigc-kb.ir

شرکت ملی گاز ایران
حسن منتظر تربتی

پاالیش و انتقال گاز طبیعی
تهران ، خیابان آبان جنوبی ، نبش سپند ، برج گاز ، طبقه همکف

021-88912656 / 021-84877250
info@nigc.ir
www.nigc.ir



Fars Province Gas Company

Mr. Gholam Abbas Hosseini

Gas Services

Corner of Bagh Takht st., Shiraz, Iran

+98-71- 38209443 / +98-71-38209000

ravabet_omumi@nigc-fars.com 

www.farsgas.ir 

Gas Company Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

RAHMAN KHADEM (Eng.)

Providing Natural Gas Services to all Gas Subscribers in the Province

End of Rahdaran St., Motahari Blvd., Yasooj, Iran 

+98-74-33336902 / +98-74-33334300

-

www.nigc-kb.ir

National Iranian Gas Company

Mr. HASSAN MONTAZER TORBATI

Refining & Transfer of Natural Gas
Ground floor, Gas Tower, Next to Sepand, South Aban St., Tehran, Iran 
+98-21-88912656 / +98-21-84877250 

info@nigc.ir

www.nigc.ir



شرکت مهندسین مشاور بینا آزما سپاهان
آقای آرش پورزرگر

ژئو تکنیک - مقاومت مصالح - قیر و آسفالت - شیمی و محیط زیست - عیارسنجی فلزات گرانبها و تعیین ماهیت
اصفهان - خیابان جی - شهروند جنوبی - پالک 6

031-35214331 / 031-35246879
info@binaazma.com

www.binaazma.com

شرکت شیراز ماشین
آقای مجید قلمکاری 

تولید قطعات صنعتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
کیلومتر 9 جاده شیراز - جهرم، پالک 193

 071-37765023
shirazmachine@gmail.com

www.shirazmachine.com

صانع مبین پارس کاوه
آقای بابک کاوه

تولید تجهیزات صنعتی
شیراز کمربندی سلطان آباد منطقه صنعتی گچی 

-
-

-



Bina Azma Sepahan Company

Mr. ARASH POORZARGAR
Geotechnics - Strength of Materials - Bitumen & asphalt - Chemistry & environment - Calibration
 of Precious Metals & Determination of Nature

# 6, North Shahrvand, Jey St., Esfahan, Iran

+98-31-35214331 / +98-31-35246879 

info@binaazma.com

www.binaazma.com

Shiraz Machine Company

Mr. Majid Ghalamkari

Manufacture of industrial parts in the oil, gas and petrochemical industries

No. 193, 9km of Shiraz-Jahrom Road, Iran

+98-71-37765023 

shirazmachine@gmail.com 

www.shirazmachine.com 

Sane Mobin Pars Kaveh

Mr. BABAK KAVEH

Producing Industrial Equipment

Sanati Gachi Zone, Soltanabad Ring Road, Shiraz, Iran

-

-

-



صنایع بست پارسیان
حاج کریم محب اشیاء

تولید بست لوله
شیراز - شهرک بزرگ صنعتی شیراز 

-
parsianbast@gmail.com

-

شرکت فناوران سنجش فارس
آقای دکتر احمد موذنی

طراحی ، تولید و خدمات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، شهرک فناوری

021-89788416  /071-37744852
  sanjeshfarsco@gmail.com

-

شرکت صنایع تکنیک افزار
آقای غالمحسین ابوالحسنی حقیقی

ساخت قطعات پاالیشگاهی - ساخت انواع چرخ دنده های صنعتی
شیراز شهرک صنعتی بزرگ میدان اول مبدان نوبنیاد خیابان 23- سمت چپ - سوله سوم

071-37740086
-

-



Bast Parsian Industry

Mr. HAJ KARIM MOHEB ASHIA
Producing Pipe Clamps

Shiraz Industrial Town, Shiraz, Iran 

-

parsianbast@gmail.com

-

Sanjesh Fars Company

Dr. Ahmad Moazni

Designing, Production & Services of Oil, Gas & Petrochemical IndustryChemical Technology 

Fanavari Town, Shiraz Industrial Town, Iran

+98-71-37744852 / +98-21-89788416

sanjeshfarsco@gmail.com

-

Technicafzar Industry

Mr. GHOLAMHOSSEIN ABOLHASANIHAGHIGHI

Manufacturing Refinery Parts - Manufacturing Industrial Gears
3rd Niches, Left Side., Alley 23, Nobonyad Sq., 1st Sq., Shiraz Industrial Town, Iran 

+98-71-37740086 

-

-



صنعتگران آریا سپهر کیهان
مهندس توحید جوانی

تولید کننده پمپهای سانتریفیوژ صنعتی
تهران ، خیابان شیراز جنوبی ، برج سبز ، طبقه 10 شمالی

021-88055711 /021-88055710
seals@aryask.com

-

فن آوران هوشمند شفق هونام
مهندس حامد مرادی

واردات ، تامین تجهیزات برقی ، ابزار دقیق و  مکانیکی
-

071-36334854
fanavaran.shafagh.@gmail.com

-

شرکت دانش بنیان نانو فناوران فاران
آقای محسن نهاوندی

تبادل فناوری - کارگزار SPX استان فارس
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان صنعت، بلوار صنعت شمالی، ساختمان فناوری صنایع شیمیایی، طبقه اول، اتاق 111

021-89878332 /071-37744564
faranntco@gmail.com

-



Arya Sepehr Kayhan

TOWHID JAVANI (Eng.)

Manufacturer of Industrial Centrifugal Pumps

North 10 Floor, Sabz Tower, South Shiraz St., Tehran, Iran 

021-88055710 /  021-88055711

seals@aryask.com

-

Fanavaran Hoshmand Shafagh Hoonam

HAMED MORADI (Eng.)

Import, Supply of Electrical Equipment, Instrumentation & mechanical tools

-

071-36334854 

fanavaran.shafagh.@gmail.com

-

Faran Nano Technology

Mr. Mohsen Nahavandi

Technology Exchange - SPX Broker in Fars Province

Room 111, First Floor, Chemical Technology Building, North Industry Boulevard, Industrial Town, Shiraz, Iran

071-37744564 /  021-89878332

faranntco@gmail.com 

-



شرکت کارا توربین صنعت پارسیان   
آقای ایرج شمس

نفت و گاز و پتروشیمی
شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، خیابان کوشش جنوبی ، خیابان 119  ، چهارمین سوله سمت راست

    071-32225325  / 071-32225325 
Iragshams@gmail.com

-

شرکت کاوش مکانیزه فناور
مهندس علیرضا هادی

طراحی ، مهندسی و ساخت تجهیزات فنی و مهندسی ، خدمات ویدئو متری ، نگهداری و تعمیرات شبکه های فاضالب

تهران ، خیابان کارگر شمالی ، نرسیده به بیمارستان قلب
021-88638215  /021-88638313

kavoshdocs@gmail.com

-

گروه تولیدی شه کالهی ) فارا (
آقای محمد رضا شه کالهی

تولید انواع لباس و کفش اداری و ایمنی
شیراز ، خیابان قدوسی غربی ، خیابان شهید سبحانی ، نبش کوچه 3

071-38432304 
  mr.shahkolahi98@gmail.com

 www.shahkolahifara.ir



Kara Turbine Sanat Pars Company

Mr. Iraj Shams

Oil, Gas & Petrochemicals

119th Street, , South Koushesh Street, , Industrial Town, Shiraz, Iran

+98-71-32225325 / +98-71-32225325

Iragshams@gmail.com

-

Kavosh Mechanize Fanavar

ALIREZA HADI (Eng.)
Designing, Engineering & Construction of Technical & Engineering Equipment, Videometery Services, 

Maintenance & Repair of Sewerage Networks

Near to Haert Hospital, North Kargar St., Tehran, Iran

+98-21-88638313 / +98-21-88638215

kavoshdocs@gmail.com

-

Shahkolahi Garment Industry 

Mr. Mohammad Reza Shah Kolahi

Manufacture of all types of office and safety clothing and footwear
3rd Alley, Shahid Sobhani St., West Ghodousi St., Shiraz, Iran

Phone: +98-71-38432304

mr.shahkolahi98@gmail.com 

www.shahkolahifara.ir 



شرکت تولیدی صنعتی فراسان
جناب آقای محمدرضا ظهیر امامی

GRP تولید کننده لوله و اتصاالت
شیراز، خیابان ارم، کوچه 22، پالک 249

تلفن : 32291918 -071  فکس :32293350 -071  
 Adv_fara@yahoo.com

www.farassan.com 

ماهان فلز فجر
مهندس مرتضی پورمند

صنایع فلزی و شبکه های فوالدی
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ - بعد از فلکه دوم - خیابان فناوری - نبش خیابان 108

تلفن : 6-37742405  -071  فکس :37742405 -071  
-

www.fooladbam.com

مبین آفاق پارس ) مپکو (
دکتر مهدی قنبری

طراحی و توسعه نرم افزار - بازرسی فنی - اصالح نرم افزار تجهیزات صنعتی 
شیراز - شهرک آرین - پارک علم و فناوری فارس

تلفن : 362647464  -071  فکس :36247461 -071  
-

www. mapcompany.ir



Farasan Industrial Company

Mr. Mohammad Reza Zahir Emami

Manufacturer of GRP pipes and fittings
No. 249, Alley 22, Eram St., Shiraz, Iran

+98-71-32291918 / +98-71-32293350

Email: Adv_fara@yahoo.com 

www.farassan.com 

Mahan Felez Fajr

MORTEZA POORMAND (Eng.)

Metal Industry & Steel Networks

Next to 108 St., Fanavari St., After 2nd Sq., Shiraz Industrial Town, Iran

+98-71-37742405 / +98-71-37742406

-

www.fooladbam.com

Mobin Afagh Pars (MAPCO)

DR. MEHDI GHANBARI

Software Design & Development - Technical Inspection - Industrial Equipment Software Modification

Fars Science & Technology Park,, Arian Town, Shiraz, Iran 

+98-71-36247461 / +98-71-362647464

-

www.mapcompany.ir



مجتمع صنعتی رضا
جناب آقای محمد کالنی طهرانی

طراحی و ساخت انواع جرثقیلهای صنعتی و ماشین کاری قطعات سنگین
شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، بین میدان دوم و سوم ، بلوار فناوری ، خیابان 106

  071- 37744460 /  071- 37744461-3
 reza.complex@yahoo.com

www.riccrane.com

شرکت انتقال گاز ایران
آقای  مهدی جمشیدی دانا

-
تهران - خیابان جردن - بلوار اسفندیار - پالک 27 

021-81310
test@nigc.ir

-

شرکت تجارت الکترونیک آیریک پارسیان ) پیدو (
-

سوخت رسانی سیار و آنالین با موبایل اپلیکیشن پیدو و سرویس های متنوع پرداخت الکترونیکی در جایگاه های سوخت
شیراز - خیابان حافظ - روبروی شرکت نفت - کوچه 18 - درب سوم

تلفن : 32280856 -071   
-

-



Reza Industrial Complex

Mr. Mohammad Kalani Tehrani

Designing & Manufacturing of Various Types of Industrial Cranes & Machining of Heavy Parts

106 St., Fanavari St., Between Sq. 2 & 3, Shiraz Industrial Town, Iran

+98-71-37744461-3 / +98-71-37744460

reza.complex@yahoo.com

www.riccrane.com

Iranian Gas Transmission Company

MEHDI JAMSHIDI DANA

-

#27, Esfandiar Blvd., Jordan St., Tehran, Iran

+98-21-81310 

test@nigc.ir

-

Eric Parsian Electronic Commerce Company (PIDO)

-

Mobile & Online Refueling with Pido Mobile Application & Various Electronic Payment Services at Gas Stations

5th floor, No. 12, Saadat Abad, Tehran, Iran
+98-71-32280856 

-

-



نیرو ساحل بوشهر
مهندس ماشااهلل شریفیان

تولید نایلون های کمپکت فشار متوسط گازی
شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - فلکه پنجم -پژوهش جنوبی - خیابان 307 

تلفن : 37744899-071  فکس : 071-37744899  
info@niroosahel.com

www.niroosahel.com

هلدینگ ابوقداره
اقای  عباس ابوقداره

سازه های فلزی سبک و سنگین - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی 
شیراز - شهرک بزرگ صنعتی - بلوار نوآوران - خیابان 101

  071- 38310467 /071- 38216726
info@fpfco.ir

-

هنرکده کاتب
جناب آقای مجتبی کاتب الحروف

ساخت انواع بج سینه و زیورآالت برنزی
 شیراز - شهرک بزرگ صنعتی شیراز - بلوار نوبنیاد - خیابان 2600 - نبش 2503 

-
kateb.logo@yahoo.com

www.ranika24.com



Niroo Sahel Booshehr

MASHALA SHARIFIAN (Eng.)

Production of Compact Nylons of Medium Gas Pressure

Alley 307, North Pazhoohesh, 5th Sq., Shiraz Industrial Town, Iran

+98-71-37744899 

info@niroosahel.com

www.niroosahel.com

Aboughaddareh Holding

Mr. ABBAS ABOOGHADARE

Light & Heavy Metal Structures - Designing & Execution of Interior Decoration

101 St., Noavaran Blvd., Shiraz Industrial Town, Iran

+98-71-38310467 /  +98-71-38216726

info@fpfco.ir

-

Kateb Studio

Mr. MOJTABA KATEBOLHOROOF

Making all Kinds of Chest Labales & Bronze Jewelry

Next to 2503,  St. 26, Nobonyad Blvd., Shiraz Industrial Town, Iran

-

kateb.logo@yahoo.com

www.ranika24.com



هوش و اندیشه پردازان کوثر
جناب آقای آرش زرگری مرندی

طراحی نرم افزار- طراحی الکترونیک -  هوش مصنوعی - مهندسی معکوس
شیراز - شهرک آرین - پارک علم و فناوری استان فارس

تلفن : 36246651 -071  فکس : 071-36246651  
zrrjri.arash@gmail.com

-

یکتا پایش درنیکا
  سرکار خانم ندا کریم زاده

خدمات فنی مهندسی و حفاظت از خوردگی
شیراز - شهرک بزرگ صنعتی - ساختمان فناوری و شیمیایی

-
-

www.ypdornika.com

توان انرژی پرداز پارسیان شیراز پیشرو
آقای محمدحسین منافی

مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنایع- طراحی تجهیزات حفاظتی ستهای برق  
شیراز - بلوار دکتر حسابی - شهرک آرین - خیابان فناوری - پارک علم و فناوری فارس

  071- 36350146 /071- 36359343
info@ppep-sp.com

www.ppep-sp.cpm



 Kosar Idea Makers Co.

Mr. ARASH ZARGARI MARANDI

Software Designing - Electronic Designing - Artificial Intelligence - Reverse Engineering

Fars Science & Technology Park,, Arian Town, Shiraz, Iran 

+98-71-36246651 

zrrjri.arash@gmail.com

-

Yekta Payesh Dornika

Ms. NEDA KARIMZADEH

Engineering Technical Services & Corrosion Protection

Shimiyayi & Fanavari Bldg., Shiraz Industrial Town, Iran

-

-

www.ypdornika.com

Persian Processing Energy Power

Mr. MOHAMMADHOSSEIN MATAFI

Electricity Consumption Management in Industries - designing the Protective Equipment for Electrical Sets

Fars Science & Technology Park, Fanavari St., Arian Town, Dr. Hessabi Blvd., Shiraz, Iran

+98-71-36350146 / +98-71-36359343

info@ppep-sp.com

www.ppep-sp.cpm



شرکت فنی مهندسی آبریزان
آقای شعله

تولید کننده مواد شیمیایی - بهسازی آب های صنعتی
شیراز

-
-

-

صنایع فجر شیراز
مهندس ذبیح اهلل مرادی

فعالیت نفت - گاز و پتروشیمی
شیراز - دوکوهک - صنایع شهدای فجر شیراز

 071-36702797
-

-

شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس
مهندس عزلتی

تجهیزات مکانیک ، متالوژی ، عمران ، شیمی ، نفت و پتروشیمی ، انرژی
شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-میدان صنعت-شهرک فناوری صنایع شیمیایی فارس-307

071-37744659
info@fet-co.com

www.fet-co.com



Abrizan Engineering Technical Co. 

Mr. SHOLE

Manufacturer of Chemicals - Industrial Water Improvement

 Shiraz, Iran

-

-

-

Shiraz Fajr Industry

ZABIHOLLA MORADI (Eng.)

Oil - Gas & Petrochemical Activities

Sanaye Shohadaye Fajr Shiraz, Dokoohak, Shiraz, Iran 

+98-71-36702797 

-

-

Fars Bardasht Ezdiad Fanavari Co.

OZLATI (Eng.)

Mechanical, Metallurgical, Civil, Chemical, Petrochemical, Energy Equipment

307, Sanaye Shimiyayi Fars, Fanavari Town, Sanat Sq., Shiraz Industrial Town, Iran

 +98-71-37744659

info@fet-co.com

www.fet-co.com



منطقه پنج عملیات انتقال گاز
مهندس پیمان خضرایی

انتقال پایدار گاز
شیراز - بزرگراه امام خمینی )ره ( - حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان - منطقه 5 عملیات انتقال گاز

071-38403800
-

district5.nigtc.ir

شرکت فرزام صنعت نبض فارس
مهندس قویدل

طراحی , ساخت و مونتاژ انواع پیلوت  و فیلتر رگالتور هوای ابزار دقیق 
شیراز - شهرک بزرگ صنعتی - پالک  PR4 26 خیابان 2800  

-
-

-

تولیدی ماسک ملورین
مهندس کرمانی

-
-
-
-

-



Fifth District of Gas Transmission Co. 

PEIMAN KHAZRAEI (Eng.)

Stable Gas Transfer

Gas Transfer Operations Dist. 5, Between Farzanegan & Farhangian Town, Imam Khomeini Highway, Shiraz, Iran

 +98-71-38403800 

-

district5.nigtc.ir

Farzam Sanat Nabz Fars

GHAVIDEL (Eng.)

Designing, Manufacturing & Assembly of Pilots & Filters for Instrumentation Air Regulators

Alley 28, PR4, # 26, Shiraz Industrial Town, Iran

-

-

-

Melorine Mask Producing 

KERMANI (Eng.)

-

-

-

-

-



کامپوزیت سازه ماندگار
دکتر محمدرضا ظهیر امامی

BMC و Pultrusion طراحی و تولید قطعات کامپوزیتی به روش های
شیراز - خیابان قصردشت - خیابان صاحب االمری - پالک 375

  071-36310553 / 071-36319700
-

-

شرکت تولیدی الستیک دنا
آقای مهندس محمود پرهیزکار
تولید انواع تایر و تیوب و فلپ

شیراز ، بلوار مدرس ، روبروی درب دوم پایگاه نیروی هوایی ، انتهای خیابان شهید عباس دوران 
071-37420034 -37
 info@dena-tire.com

 www.denataire.Com

تجهیز آرمان پویان هونام
مهندس حسام الدین مصطفی زاده

تجهیزات شبکه
شیراز - باغشاه - خیابان هدایت غربی - خیابان فلسطسن - پالک 50 - طبقه سوم - واحد 4

   071-32308060
-

-



Mandegar Composit Saze

DR. MOHAMMADREZA ZAHIREMAMI 

Designing & Producing the Composite Parts by Pultrusion & BMC Methods

# 375, Sahebolamri St., Ghasredasht St., Shiraz, Iran

+98-71-36310553 / +98-71-36319700

-

-

Dena Tire Factory

Mr. Mahmoud Parhizkar

Production of Tires, Tubes & Flaps

End of Shahid Abbas Dowran St., In front of 2nd door of Paygah Nirooye Havei, Modares Blvd., Shiraz, Iran

 +98-71-37710034 -37 

info@dena-tire.com 

www.denataire.Com 

Tajhiz Arman Pooyan Hoonam

HESAMEDIN MOSTAFAZADEH (Eng.)

Network Equipment

Unit 4, 3rd Floor, # 50, Felestin St., West Hedayat St., Baghshah, Shiraz, Iran

071-32308060 

-

-






