
وبسایتفعالیت نوعمدیرعاملکننده مشارکتردیف

میرداودي جاللكیا رایان آبا1
 تأسیس جواز-  صنعتي هاي طرح-  اختراعات ثبت

Fs-  برداري بهره جواز- 
www.patentiniran.com

www.abnoos-p.comآب ضدعفوني و فاضالب و آب تصفیه سیستمهايمودي مسعودپاالیش آبنوس2

www.atrotechco.comجانبي تجهیزات و كمپرسورشادفر بهرامآتروتك3

احسني اله حجتآتروتك4
- اسكرابر- شوي كف و پولیشر-  صنعتي جاروبرقي

برقي كفش واكس دستگاه
www.anaclean.com

تن 5 تا تن 2 از سوز دوگانه و دیزلي تراك لیفتدستجردي پاشاژور محمدیدك سهند آذر5

www.arafan.comمتعلقات و دندهاي هیدرولیك پمپ تولیدنائیني مفیدي علي محمدنائین آرافن6

www.arsal.irزنجیر دندهعبدي اله وليگلدشت آرسال7

سلیميفر محمدجوادترانس آرش8
 و الكتروموتورها براي ترانس هستههاي انواع

...و پمپها الكترو
www.arashtrans.com

پور حسین مهردادقطعه تاو آروین9
 اکسترود-   هوایي كولرهاي تیوب فین انواع تولید

آلومینیومي مقاطع كلیه
www.arvintav.com

یعقوبي حمید سیدبنیز آریا10
 مكعبي فایبرگالس كننده خنك برجهاي كننده تولید

صنعتي گیربكسهاي و بسته و باز مدار
www.beniz.ir

پررنگ ابوالفضلگستر سایان آریا11
 ویبراسیون آالت ماشین كننده تولید تنها و اولین

قطعات شستشوي و پولیش و پلیسهگیري جهت
www.ariasayan.com

نادري ملیحهصنعت گرمكن آریا12
 چسب پذیر انعطاف (هیترهاي) ها گرمكن انواع

چسب بدون یا دار
www.ags-co.ir

نیا یاقوتي محمدصنعت مدرن آریانا13
-كارتزین ربات- خطي الكترومكانیكي اكچویتورهاي

خطي حركت محورهاي 
www.ami.co.ir

CNCwww.ariansanat.com حكاكي آالت ماشین انواع كننده تولیدزاده حسن مهديگستر حك صنعت آرین14

بابایي آقا علیرضاویرا فلز آریو15
 و اتوماتیك خطوط فرآیندهاي طراحي و مشاوره

فلزي هاي سازه ساخت اتوماتیك نیمه
www.ario.co

www.CNCCO.irفلزات غیر لیزر برش و حكاكي دستگاهفروزان رسولرود زاینده صنعت آسمان16

www.asiaborj.irثابت و نفر متحرك باالبرهاي انواعمفلح عبدالكریمبرج آسیا17

یزدي چقماقي بهروزساز ماسه آسیا18
 آالت ماشین انواع آسفالت، پخت كارخانجات تولید

پلنت بچینگ و ماسه و شن بندي دانه و خردایش
www.amscrusher.com

عربلو سعیدپله پارس آلوم19
- صنعتي آلومینیومي نردبان انواع كننده تولید

كاره چند و كشویي و خانگي
www.alomparspelleh.com

صنعتي اتوماسیون و صنعتي آالت ماشینآشتیاني كرم كریمنوا آونگ20

ثابت و گردان صنعتي چرخهايصدیق مهدينوین ابتكار21

زاغي حسین(آسیا وكیوم) آسیا گانه پیشه هوا ابزار22
 بلوئر) هوا دمنده پمپ- (وكیوم پمپ) خالء پمپ

موتور الكترو- سانتریفیوژ پمپ- (هوا
www.asiavacuumpumps.com

www.enp.irپرچ میخ-  پرچ مهره پنوماتیك و دستي ابزارآالتمیرزایي مهرانپویا نوین اتصاالت23

www.raadiran.comصنعتی اتوماسیون تجهیزات كلیهخلق خوش مهديخاورمیانه رعد اتوماسیون24

علیزاده محمود(آرش نردبان) ایرانیان امن ارتفاع25
 بند- باربد پهن كف نردبان- رادین تاشو فوق نردبان

رنگي رخت بند- آبكاري رخت

رمضاني سعید(BRS) رادمهر كیفیت ارزیابان26
 مدیریت سیستمهاي هاي گواهینامه كننده صادر

محصول گواهینامه و كیفیت
www.brsmena.ir

شهالیي ارمیاسازه پیشرو استاك27
 سازههاي انواع اجراي و تولید طراحي، مشاوره

... و كار
www.3dspacecp.com

شهبازي اصغرمتغیر دور اصفهان28
 خورشیدي گیربكسهاي انواع كننده تولید و طراح

هلیكال و
www.esfahan-domo.ir

صنعتي گیربكسهاي انواع ساختدستگردي احمدي مظفردور سهند اصفهان29

یزدي شریعت كیوانافرا30
 هود ساخته پیش قطعات - CNC پانچ قالبهاي انواع

ورقكاري قطعات كلیه و گاز و

جعفري اكبرتهران صنعت افراز31
 كاري ورق خدمات ،CNC پانچ هاي قالب ساخت

CNC، كاري ورق آالت ماشین فروش

امیني امیراكسایتون32
 كارگاهي و آزمایشگاهي  الكتریكي هاي كوره

خال سامانه-  گراد سانتي جه در 1800 تا باال دماي
www.excitonco.ir

مقاومتي جوش دستگاههاي انواع تولید و طراحيتك لعل نكو عباستك تكنو الكترو33

بلند كاظمي عسگرآذربایجان جوش الكترود34
 روتیلي-  قلیایي-  سلولزي جوشكاري الكترود انواع

فرسایش و
www.azarjoosh-co.com

www.electrogenco.comصنعتي الكتروموتورهاي انواعمیرترابي محسن سیدالكتروژن35

پرتقال طرح كیوسكنوتاش مرعي منصورآسیا رزین و الیاف36

(...و صنعتي جاروبرقي) صنعتي نظافتي تجهیزاتتنباكویي محمد(كوثر تیام مهتاب) كو تي ام37

www.aiaciran.orgصنفي خدماتتیموري وحیدصنعتي اتوماسیون شركتهاي صنفي انجمن38

سنگین آالت ماشین فیلتر انواعمهري حسنفیلتر اوج39

www.avrinelectric.comبرش و جوش دستگاههايقدرتي سعید(ایبك) الكتریك اورین40

www.amaco-ir.comتولید و طراحي مغناطیسي تجهیزات كلیهمیزباني محمدآریا مغناطیس ال ایده41



داغي قره مهتر رضاالكترونیك بورد ایران42

 تجهیزات و اولیه مواد فني، دانش كننده ارائه

 پساب سازي خنثي خطوط اندازي راه و آبكاري

اتوماتیك تمام و اتوماتیك نیمه

www.ibe-co.com

www.iranpotk.comدستي ابزارآالتقمی رمضانی امیرحسینپتك ایران43

www.irantransco.comبرش و جوش دستگاههايقاسمي عليترانس ایران44

آرتگل محمدرضاگیربكس ایران45

-  هلیكال گیربكس  صنعتي، گیربكسهاي انواع تولید

-  كوپلینگ-  وینچ-  خورشیدي-  بشقابي-  حلزوني

میكروسوییچ

www.trafico.ir

مشكسار عباسعليمدار ایران46

 مگاب الكترومغناطیسي فلومتر و كنتور تولیدكننده

 و آب اندازهگیري دقیق ابزار دستگاههاي و 3000

 و كنتور مانند مخازن و كانالها لولهها، در مایعات

 كنترل متري، تله سیستمهاي سنج، ارتفاع فلومتر،

 سدها، فاضالب و آب صنایع، اتوماسیون و

...و پمپاژ ایستگاههاي نیروگاهها،

www.iranmadar.com

حقوقي آرشمشعل ایران47
 گرمایش براي تابشي كنندهي گرم دستگاههاي

صنعتي سالنهاي
www.garmataab.com

www.buffalogroup.irآالت ابزار-  ایمني هاي دستكشطاهري فرهادقشم باران سراي ایمن48

گلكار هدایتبادران49
 سیلندر شامل پنوماتیك تجهیزات كننده تولید

پنوماتیك مراقبت واحد- پنوماتیك شیر- پنوماتیك
www.badran.ir

كاغذي لیوان تولید آالت ماشینبیگدلو اله حبیبآوري فن بازرگاني50

فشرده هواي صنعت تجهیزات و قطعات كننده تامینمنتظري محقق بابكمیتاك بازرگاني51

www.pandcaspian.comاي جاده باسكولسلطانپور محمدرضاپند باسكول52

آفاقي زاد حسن صمدماهر حداد سازي باسكول53
 لوازم و قطعات كلیه و متحرك و ثابت باسكول

مربوطه
www.haddadmaher.com

زنجاني عظیم حاج كیومرثتوزین میكرون باسكول54

 اجراي- كش كامیون و تریلر باسكولهاي كننده تولید

 و نقاله نوار توزین و مخزن توزین هاي پروژه

توزین هاي سیستم

www.microntowzin.com

www.ballscrew-z.irصلیبي میز- لنیربرنگ-  اسكرو بالاحمدي نوحعليزنجان سازي اسكرو بال55

ابنوزاده بیژنصنعت باالن56
 بر، خودرو بر، نفر باالبرهاي انواع كننده تولید

راهبند و پیما برج پالت، جك استاكر، باربر،
www.balansanat.com

www.besi.comصنعتي رساني اطالع مركزحسیني سلیم سیدایران صنعت اطالعات بانك57

بایگي موسوي رضا سیدطوس ابزار برنا58
- واترجت- پالسما- هواگاز CNC برش دستگاههاي

شیشه و چوب
www.bornaabzar.com

اسكوئي پور زكي حمیداسكوئي بلبرینگ59

- بوشینگ بال یاتاقان پوسته تولید-  شفتي زیر تولید

 پوسته-  خطي پیچهاي و حركت ریلهاي انواع تولید

-  صنعتي كوبلینگهاي انواع-  اسكرو بال نگهدارنده

 فولیهاي- صنعتي آلمینیومي پروفیلهاي انواع

 محافظ كانالهاي- صنعتي هاي چهارشاخه-  تایمینگ

كابل

www.10bc.com

www.bahreman.net(موتوژن) موتور الكتروهوشیار كیومرثبهرمان60

صنعتي یورتان پلي و الستیكي قطعاتجعفري محسنجهان نقش الستیك بهرنگ61

رفیعي عليپروفیل بهمن62
- آلومینیومي اكسترودي مقاطع- آلومینیومي بیلت

آنودایزینگ   و پودري رنگ
www.BahmanProfile.com

پیشرفته هیدرولیك مهندسي خدماتمقدم ایوانپور شهرامماشین بهینه63
www.hydraulic-

engineering.net

لیزر دستگاه با برش و حكاكي خدماتناظمي هاشملیزر سي تي بي64

مخفي پیمانپرسناژ المللي بین65
 و لیزري حكاكي و برش خدمات كلیه كننده ارائه

پرینتر
www.personageco.com

مهندسي رضا(IGI) تجاري كاالي بازرسي بینالمللي66
-  آزمایشگاهي خدمات-  كاال بازرسي خدمات

استاندارد هاي دوره آموزش
www.igico.com

www.papkomagnet.irمغناطیسی تجهیزات ساخت و تولید طراحی،شعباني حمیدمگنت پاپُك67

www.paralaser.comلیزر برشامامي عليصنعت پارا68

برومند امینماشین پاراكس69
-   اتوماتیك مخصوص صنعتي آالت ماشین ساخت

مكاترونیك كارهاي

www.parskeshesh.comبراق و كششي پر شش و گرد میلسازگاریان حسنكشش پارس70

www.parsgorji.irصنعتي گیربكسهاي الكترو انواعگرجي اله فضلصنعت گرجي پارس71

راد اكبري حسینموازین پارس72
 - (كش كامیون و كش تریلي) اي جاده هاي باسكول

تخلیه جك-  نقاله نوار توزین سیستمهاي
www.parsmavazin.com

www.pakzy.coصنعتي فیلترهاي- صنعتي تهویهصبوري سعیدپاكزي73

غیره و آبگرم و بخار دیگهاي كننده تولیدمیرزازاده قربانعليپاكمن74

پیلهورخمامي محمدرضااتوماسیون پایا75
 خدمات-  روباتیك-  پنوماتیك-  صنعتي اتوماسیون

صنعتي آموزشهاي و مهندسي
www.payaAutomation.com

صنعتي و ساختماني ابزارآالتسیاهپوش كشاورز حسنكاریزما سراسري پخش76



سلیماني اسماعیلپایدار صنعت پرتو77
 و پانچ خم، لیزر، برش خدمات فلزي،  هاي جعبه

..... و كیوسك ساخت مونتاژ،
www.partopaydar.com

قادري جمشیدآسیا كاران پرچ78
 و صنعتي پینهاي پرچي، مهره انواع كننده تولید

صنایع كلیه در استفاده مورد خاص پیچهاي
www.pkagroup.ir

خودرویي و توپر خالي، تو هاي پرچ انواعحسیني حسین سیدپرچیران79

پیریائي ایرججوش پرشین80
 H مونتاژ-  اسلگ الكترو-  دروازهاي جوش ماشین

CNC دریل- 
www.persianweldco.com

شادمان رشیداطلس صنعت پرنیان81
-  الكتریكي ویبراتورهاي-  ارتعاشي فیدر و سرند

مواد انتقال تجهیزات
www.parniansanat.com

مهندسي فني خدماتكناري زحمتكش مهديتبریز افزار پشتیبان82

زنوزي شهابایران پالتین83
 پولي انواع- رومیزي پنوماتیك پرس و پرچ ماشین

خودرو مهندسي- صنعتي باتریهاي- فني قطعات و
www.platiniran.ir

سیما خوش عليمایه پمپ84
- پروپیلن پلي- اتیلن پلي- استیل استنلس پمپهاي

...و باكالیت
www.pumpmayeh.com

www.pushvp.comوكیوم پمپ تولیدها شیخ ناصرپوش وكیوم پمپ85

(وند هرم) راد ساطع ابراهیمپنومان86
 با سیاالت انتقال سیستم-  پاورپك-  هیدرولیك جك

اسكرو پمپ
www.pneuman-eng.com

www.pgc-co.comصنعتي هاي شوینده انواعخامنه نزاكتي عباسشیمي گستر پوشش87

پرداختكاري و صنعتي هاي پرسخراساني عليپولیران88

CNCwww.poyakar.com سنتر تراش دستگاه- CNC سنتر فرز دستگاهمعلمي محمد(كار پویا) راد كاران پویا89

www.pei.irواشر- اشپیل- مهره و پیچ انواع تولیدمددي محمدرضاایران اشپیل پیچ90

www.sabalan-mpco.comایرداكت و  پانل ساندویچ انواع كننده تولیدنصیري نیوشاسبالن سازان ساخته پیش91

حسیني ابراهیم سیدافزار ماشین صنعت پیشرو92
 دریل - CNC محور پنج EDM وایركات دستگاه

EDM - فرز CNC - تراش CNC

فالحیه موسوي امین سید(پصاكو) امین صنعت پیشگام93

 خطوط ارتعاشي تجهیزات انواع ساخت و طراحي

 تجهیزات سایر و فیدر سرند، قبیل از مواد انتقال

دیگر ارتعاشي

www.psaco.ir

فرداد بردیاآركا فناوران پیشگام94
 سازي قطعه-  سریع مدلسازي-  سریع سازي نمونه

محصول طراحي-   معكوس مهندسي-  سریع
www.arka-co.com

www.pppars.comبولت استاد و واشر مهره، پیچ،اندرود محمدي فاضلپارس پیچ پیشگامان95

نوروزعلي مهديصدرا اندیشان پیك96
 ماشینآالت و صنعتي آالت ابزار تخصصي مجله

صنعتي
www.sadraonline.com

تفت شاهي حسیني مهدي سیدسایش ابزار پیوند97
 و صنعتي هاي سنباده انواع تبدیلكننده و تولید

دستي برهاي سرامیك
www.peyvandabzar.com

ظفري محسنظفري تانكرسازي98
 پساب و آب تصفیه سیستمهاي اجراي و ساخت

مخازن و صنعتي

www.kiansteel.comآهنآالت نمونهزاده طوسی نادراستیل كیان فوالد خدمات تأمین99

www.tajhiztunnel.comتهویه فنهاي- تزریق و پاش بتون دستگاهگلپرور سورناتونل تجهیز100

ورق خمكن-  ورقبر قیچي-  برك پرس دستگاهیوسفي اصغریوسفي تراشكاري101

آرتگل محمدرضاترافیكو102

-  هلیكال گیربكس  صنعتي، گیربكسهاي انواع تولید

–  كوپلینگ-  وینچ-  خورشیدي-  بشقابي-  حلزوني

میكروسوییچ

www.trafico.ir

منش بیات بهزادپیوند صنعتي هاي تسمه103
 تسمه انواع- PVC- PU نقاله هاي تسمه انواع تولید

كن خشك توریهاي- نیرو انتقال هاي
www.payvandpg.com

مددي خسروصنعت ماشین تسهیل104

 نیمه دستي، ) استكر لیفتراك، دستگاههاي اتواع

 باالبر- هیدرولیكي میز- تراك پالت-  (برقي برقي،

ولودر و

www.tms.ir

درخشاني فاطمهیزد شیمي اختر بنیان دانش تعاوني105

- الكترولیت پلي- ساز لخته مواد- فلوكوالنت

 آب تصفیه در مصرفي مواد- جاذب سوپر پودرهاي

پساب و

www.akhtarshimi.ir

www.tactaco.irوري بهره بهبود سامانهسلیمي عليافزا ور بهره تكتا106

سهامي مرتضيپارت سایش تكسا107
 انواع-  اي حلقه-  اي تسمه هاي سنباده تولید

معدني كود و هزارال-  چسبي و كركي دیسكهاي
www.tak-sa.com

زاده مصطفي حسنماشین تكنو108

 و قطعات تولید و CNC سنگین ماشینكاري خدمات

 و فلزي هاي سازه ساخت- صنعتي آالت ماشین

- مهندسي طراحي خدمات- فشار تحت مخازن

بازرگاني خدمات

www.technomachine.ir

www.technic-control.comصنعت اتوماسیون راهكارهاي جدیدترین ارائهرضواني امیدكنترل تكنیك109

كرمي مهديمهام پژوه تكوین110

 شامل خالء تجهیزات كلیه تامین و ساخت طراحي،

 كوره انواع و سیستمها- قطعات و شیرآالت- پمپ

خالء تحت هاي

سیس فرجي عليروز صنعت براي تالش111
 نقاله، نوار كانوایر، مونتاژ، تولید، خطوط انواع

سیم درخت آالت ماشین
www.talashbsr.ir



نائیني بقائي فریدونپیشتاز صنعت تالش112
- دیجیتال كش خط - CNC كاري ماشین خدمات

اتوماسیون و درایو
www.tspcnc.com

كاله سیاه بهزادپاسارگاد فناور پژوهان توان113

 ریزي برنامه قابل DC تغذیه منابع: تولید و طراحي

 سینوسي، كامالً HZ 400 اینوترهاي  باال، توان با

 اینوترهاي و EM-EAS سیستم و قدرت هاي مبدل

شبكه به متصل

www.tavanco.net

www.polimersan.ir(PU) یورتاني پلي و الستیكي قطعاتباغچالي احمدسبحان پلیمر توان114

www.totas.irصنعتي عینكهايخمسه افضلي محسنتوتاص115

مرادي عليشیمي توچال116
 در استفاده مورد شیمیایي مواد انواع كننده تولید

آب تصفیه دستگاههاي و آب پاالیش صنعت
www.tochalshimi.com

پویان مرتضيالكتریك توزین117
 سیستمهاي و جادهاي باسكول انواع تولید و طراحي

صنعتي توزین
www.towzin.com

نوعي حمیدرضاآریا تراز توزین118
 توزین كرین، ترازو، باسكول،) توزین سیستمهاي

(غیره و پیوسته
www.ttaco.com

www.jooshaweld.comبرش و جوش دستگاههاي انواع سازندهخسروي محمدآسیا برش و جوش صنایع توسعه119

فالحي مهديسدید صنایع توسعه120
 استینلس و درز بدون صنعتي، هاي لوله انواع

صنعتي اتصاالت و شیرآالت انواع و استیل

یزد صفري مهديكمپرسور فراز صنایع توسعه121

 Screw, turbo, oil) كمپرسورها انواع كننده تولید

free) و فشرده هواي دقیق ابزار و تجهیزات و 

نیتروژن و اكسیژن مولد

www.faraz-compressor.com

صفدریان اله حجتصفدریان صنعت توسعه122
 فلكه، پولي، انواع- كشاورزي و صنعتي زنجیرهاي

درگیر دنده و زنجیر دنده- كوپلینگ
www.ts-id.com

www.ultrasonic.co.irبعدي سه پرینتر التراسونیك، هموژنایزر دستگاهشهیدي علیرضاصوت مافوق فناوري توسعه123

www.karbod.irلیمیتر تركمنتظري كامبیزوران بهره نوین هوشمند توسعه124

كشاورزي و صنعتي گاردانهايخالقي غالمرضامحور آریا تولیدي125

نكوفر ابوالفضلپارس الكترود تولیدي126
 با جوش سیم و جوشكاري الكترود انواع كننده تولید

Co2 محافظ گاز
www.parselectrode.com

www.parchsaz.comمحوري قطعه و پین- پرچ میخ- پرچسعیدفر ابراهیمساز پرچ تولیدي127

www.toossawblade.comدیسكي و تخت اره تیغه انواع کننده تولیدپورنیا محمدتوس اره تیغه تولیدي128

سنبلی علی محمدکبودان کلر كیمیا شیمیایي تولیدي129
-  کلریدریک اسید-  ژاول آب-  مایع کلر

(شیمیایی مواد) سولفوریک اسید-  سودکاستیک
www.kimiack.com

برادران رضاكمپرسور پارس صنعتي تولیدي130
 تجهیزات و معدني صنعتي، اسكرو، كمپرسورهاي

(CNC) طبیعي گاز رساني سوخت و فشرده هواي
www.pars-compressor.ir

هوبخت اكرممبین سان الك صنعتي تولیدي131
 تفلون رنگ-  آمیدایمید پلي الك-  استرایمید پلي الك

صنعتي هاي پوشش انواع- 
www.tcipco.com

بكرانپور طاهر محمدنوآور صنعتي تولیدي132

-  جانبي تجهیزات با همراه هوا كمپرسورهاي

- فشار تحت مخازن- اكسیژن و نیتروژن مولدهاي

 درایرهاي- آبگیر تله و صنعتي فیلترهاي انواع

 و باال فشار كمپرسرهاي-  جذبي و تبریدي

بوسترها و صنعتي فیلترهاي

www.noavarcompany.com

جعفریان احمدفرآیند نیكل تولیدي133

 دهي پوشش و آبكاري به مربوط هاي افزودني كلیه

 شامل سطح سازي آماده شیمیایي مواد- فلزات

ها فسفاته و ها چربیگیري

www.tavanjam.comبرش و جوش صنعتي تجهیزاتالحاكي كورشجم توان صنعتي و تولیدي134

پور رافت رامیناكمپرسور تهران صنعتي و تولیدي135

 oil) سانتریفوژ- اسكرو- پیستوني-  هوا كمپرسور

free-inject) فیلترها- جذبي و تبریدي درایر -

مخزن

www.tehrancomp.com

نژاد اسداله حسین محمدسازان دنده صنعتي و تولیدي136
 قطعات ماشینكاري و چرخنده گیربكس، انواع تولید

محوري
www.dandehsazan.com

www.rezayatgearbox.comصنعتي هاي گیربكس تولیدرضایت محمدرضارضایت گیربكسسازي صنعتي و تولیدي137

www.tidapars.comفلزي قطعات كاري ماشین مخصوص آالت ماشینتدیني عباس سیدپارس تیدا138

دستوري محمدرضاایران فوالدي هاي تیغه139
 براي فوالدي هاي تیغه انواع خدمات ارائه و تولید

صنایع تمامي
www.tfico.com

اكبري علیرضاآسیا فلز تینا140
 دستگاهاي-  برش آالت ابزار-  مفتولي مصنوعات

پوشالي مكنده و چوب برش

CNC دستگاه ساختهاشمي السادات الههسپاهان ماشین ثمین141

جوشكاري سیم و الكترودرفیعي حسنآسیا گستر جوش142

كاظمي حسن سیدآریا صائین برش و جوش143
-(بر گرد مته و مگنت دریل) سوراخكاري تجهیزات

برش و جوش تجهیزات 
www.saeenaria.com

پالسما- گاز هوا  CNC برش دستگاههايناصري رضا حمیدلوتوس برش و جوش144

صنعتي سیمي برسهاي كننده تولیدجهاندیده عليبرس جهان145

www.lianprint.irصنعتي مشاوره و چاپ و بندي بستهسیاوش صوفي رضاآتیه لیان چاپ146

www.c-g-co.comگردان و ثابت چرخهاي انواععسگر قاضي علي سیدC.G.Co گردان هاي چرخ147

(دریل و فرز سنگ) صنعتي برقي ابزار تولیدحداد رضابرش حدید148



یعقوبیان حسینمشهد فلز حك149
-  الكتروشیمیایي - CNC حكاكي ماشینآالت انواع

CNC  غلطكي نورد- الكتریكي قلم
www.hakfelez.com

رقابي محمودپرس خاور150
 و اي ضربه پرس هاي دستگاه انواع تولیدكننده

پرسكاري تجهیزات و هیدرولیك
www.khavarpress.com

برش و سایش هاي صفحه تولیدكنندهقرباني اسمعیلسانكو خاور151

www.ims-mould.comقالبسازي استاندارد اجزاي کننده تولیدنوازني اله عزتایران قالب خدمات152

www.khazartransfo.irبرش و جوش آالت ماشین و تجهیزات كننده تولیدنیازي حسین امیرترانسفو خزر153

خطیر زاده تقي اله نبيماشین خطیر154
 سقفي هاي پنكه-  اتوماتیك و CNC نواري اره

صنعتي
www.khatirmachine.com

اصالني محمدپارس آفرین خالء155
 انتقال سیستمهاي و وكیوم پمپهاي انواع كننده تولید

گرانولي و پودري مواد
www.vacuumafarin.com

حمیدین مجیدآسوریك مبنا دامون156
 دستگاههاي اندازي راه و خرید و مهندسي مشاوره

تولید خط

www.robonic.irمواد جابجایي و رباتیك هاي سیستمفتوت محمودگستر صنعت دانا157

معتمدي جمشیدسپاهان صنعت اندیش در158
- منظوره چند پانچ- برك پرس- گیوتین دستگاه

كاري ورق دستگاههاي

محالتي شجاعي سعیدافرنگ درخشش159
 پرینترهاي جت و زني پالك و حكاكي آالت ماشین

پرتابل
www.d-afrang.com

www.pishrodrill.comستوني دریلهاي مختلف سایزهايساروقي مرتضيپیشرو ساخت دریل160

امیراصالني فرزاددژپاد161
 انبارهاي و كاال و مواد جابجایي و انتقال سیستمهاي

اتوماتیك و مكانیزه
www.dozhpad.com

CNC انبار-   كولتاحمدوند رضاتولز دمیر162

صنعتي هاي گیربكسیوسفي محمدمهدياسپادانا تراش دنده163

www.sdazarbaijan.comنسوز هاي فرآورده تولیدزاده یوسف مهديآذربایجان گداز دیر164

فخرآبادي كرمي حامد(ماشین بیتا) تكمیل و ذوب165
 نصب و فرز و تراش CNC دستگاه بدنه تولید

كنترل

www.RGSPATN.comرسوبزدایي خدماترهبر نیماسینا گستر رادین166

www.rushshimi.comصنعتي هاي كننده پاك- شیمیایي موادابوالقاسم میرزا محسنصنعت شیمي راش167

www.rocktehran.comفروشگاهي تجهیزات و انبار بندي قفسهشاملو رسول محمدتهران مشبك راك168

شركتي رامینتبریز فیلتر رام169
 میكرو المنت- سپراتور فیلتر- صنعتي هواي فیلتر

تبریدي درایرهاي- فیلتر میكرو- فیلتر
www.ramfilteration.com

دولتي یعقوبسیاق نوین راهكار170
-   صنعتي و اداري مالي، یكپارچه افزارهاي نرم

ERP - MIS
www.seyagh.ir

www.rayanpress.comپرس پانچ و پرس دستگاهزاده صدیق رضاپارسا پرس رایان171

شعباني محمدپارسیان ركسان172
 تولید و طراحي- هیدرولیكي تجهیزات انواع تامین

هیدرولیك سیستمهاي
www.rexsun.ir

www.apadanabelt.comخودرو و صنعتي پروانههاي تسمهعبرتي وحیدآپادانا ترانس روان173

خداپرست حسن محمدآرت رول174
 بیرینگ زمینه در آموزش و فني خدمات و مشاوره

ماشینآالت دوار گاههاي تكیه و
www.rkbiran.ir

www.roohintarash.irمتعلقات و KBK سقفي ریلهايپازوكي رضاتهران تراش روهین175

موچاني جواداراك سازه رهاورد176

 دستگاه-  اي دروازه جوش-  مخازن هاي گرداننده

H دستگاه-   شیت تیوپ جوش دستگاه-  كن صاف 

 جوش دستگاه-  فلنج تراش دستگاه-  بالست آیس

اینورتري

www.rahavardweld.com

www.rahnama.co.irصنعتي گیربكسهاي انواع تولیدرهنما سعیدصنعتي گیربكسهاي تولید-  رهنما177

پورقناد علیرضاالكترونیكي هاي سامانه ریز زرین178

 خانگي، لوازم انرژي مصرف معیار تست دستگاه

 رطوبت، دما، ترنسمیترهاي انواع جریان، منبع

ولتاژ جریان

www.zrse.co.ir

زاده باقر بهرامیورومتال-  ایران زنجیرسازي179
-  پودري زیر جوش سیم - CO2 جوش سیم تولید

7018 الكترود و آلومینیوم جوش سیم
www.Eurometal-co.com

www.sanateiranian.comسوله و اي مهره و پیچ و جوشي فلزي، اسكلتشادنیا امیرسپهر نیك ایرانیان صنعت فلزي هاي سازه180

www.bambin.irتردد كنترل راهبندهاي و متحرك باالبرهايخوشبخت حامدسنقر صنعت ساعي181

ایمانپور مهردادناطق پویا صنعت سامان182
 پیشرفته شیرهاي تعمیر و تولید طراحي،

ایران در سرو و پروپرشنال شیرهاي و هیدرولیكي
www.ssphydraulics.com

CNCwww.cncsazan.com برش ماشینآالتخاركش رسول«سازان سي ان سي» افراز نوین دقیق هاي سامانه183

www.sayeshabzarebartar.irسنبادهصدف مرادي مجتبيآفاق برتر ابزار سایش184

داغ آب و داغ روغن بخار، دیگهايالیاسي اكبر عليپویا بخار سبالن185

شعرباف علي محمدلیفتر سپاهان186

 دیزلي، گازسوز، لیفتراكهاي انواع كننده تولید

 و لیفتراكها انواع و سوز دوگانه و برقي بنزیني،

 و دستي تراكهاي پالت قبیل از انباري تجهیزات

تراكها ریچ و استاكرها برقي،

www.sepahanlifter.com



زاده حسین محمدرضاپارس پاالیه سپنتا187

 فیلتر هوا، از روغن كننده جدا صنعتي، هواي فیلتر

 و سنگین هواي فیلتر فیلتر، المنت فشرده، هواي

 فیلتر روغن، فیلتر هیدرولیك، فیلتر سنگین، نیمه

 شامل جانبي لوازم و استرینر گاز، فیلتر سوخت،

بندي آب واشر انواع و هوا فیلتر نگهدارنده محفظه

www.sepantafilter.com

باالبرفیض محمدایمن باالبر سپهر188

www.spwoilseal.comالستیكي قطعات و پكینگ-  اورینگ- نمد كاسهسعیدي بخش جهان داودجهان پلیمر سپهر189

علوي مسعود سیدستاك190
- گازسوز تجهیزات-  قالب ساخته پیش قطعات

رزین اسپري- چسب- خاص آالت ماشین
www.setaak.com

سرخیل سعیدرباط صنعت سرامیك191

 سرامیك: شامل صنعتي سرامیك تولید و طراحي

- الكتریكي عایق- حرارتي عایق و نسوز- مهندسي

سرامیكي پكینگ- الكتریكي فیوز- زن جرقه الكترود

www.robat-ric.com

هوسپیانس كارنپارس سرو192
- دقیق ابزار تجهیزات- سنسور- موتور الكترو

كنترل CNC- اینورتر گیربكس- اسپیندل
www.servopars.com 

www.sosadver.comایراني صنعتي بروشورهاي- صنعتي نامه آگهيحاجي ریحاني سمیه(رهیابان پیام كانون) صنعت سروش193

www.ttnar.comافزاري نرم و آموزشي محصوالت كننده تولیدگلمكاني امیرنار تي تي سروین194

خوشرو احدآسیا سنباده سنگ195
 انبر تخصصي، سنگهاي و برش سایش، سنگهاي

جوشكاري هاي
www.asiaco.ir

آذر شربیاني زماني ابوالحسنتبریز پمپ سوالر196
- كیلووات 110 تا 3 شناور موتورهاي الكترو

اینچ 8 تا اینچ 2 شناور پمپهاي
www.soularpump.com

www.bakhtarsazeh.comفلزي هاي سازه و سولهباختر محمودقم باختر سوله197

خطیبي ساواالنتبریز پمپ سهند198
 از گریز-  كش لجن-  كفكش هاي پمپ الكترو

....... و قوي فشار-  مركز
www.sahandpump.com

قاسمبگلو كیوانكیوان سهند199
 یو- ولتاژ استابالیزر) سالم برق تامین سیستمهاي

(ایزوله ترانس- اس پي
www.sahandkeivan.com

دفیوزر- كمپرسور- بلوئر انواع عرضهمدرسي حسامایرانیان انرژي سیال200

www.slk.irآلومینیومي و مسي گرد الكي سیمیزدي بیگي اكبر عليیزد كویر الكي سیم201

دالوند حسنمركزي الكي سیم202
 الي 0.08mm   سایز از الكي سیم  انواع تولید

5.2mm
www.slmwire-co.com

بالست شات دستگاههاي تولید و ساختقاسمي محمدپویا بالست شات203

www.shakerin-gearbox.comهلیکال و حلزونی گیربکسهایشاکرین قاسماصفهان- گیربکس شاکرین204

www.shahrokhtools.comصنعتي مبلمانشاهرخشاهي حمیدرضاابزار شاهرخ205

www.garmasun.comگرمایشي هاي سیستم-  تابشي گرمایش سیستمهايبابایي حسینآرتان صنعت شایانیر206

www.sharif-gearbox.comاینورتر و صنعتي هاي گیربكس الكتروشریف محمودشریف207

مهدیون خلیلصفا سازان صافي208
 و قطعات- پرس فیلتر صفحات و دستگاه انواع

فیلتراسیون جانبي لوازم
www.filter-press.ir

www.sadralaser.comلیزر برش خدماتابراهیمي مصطفيلیزر صدرا209

www.delvarfaraz.comدرایر- كمپرسور- ساز اكسیژنگودرزي علي نیازفراز دلوار اكسیژن صنایع210

افشار منصور سعید(هوراند) افشار الكترونیك صنایع211

 كنفرانس، میكروفن سیستمهاي نصب و ساخت

 هاي سیستم پیجینگ، و تئاتر آمفي تجهیزات

 انرژي هاي پروژه اجراي و طراحي و نورپردازي

خورشیدي

www.horand.com

فكرآور فرزینصناف الكترونیك صنایع212
- تست دستگاههاي- آزمایشگاهي تجهیزات

دقیق ابزار- صنعتي اتوماسیون
www.sanaf.com

صنعتي سیار تابلوهاي و برق تابلوهايپاكیشان جواددرخشان برق صنایع213

ناظمي محمدآریا بهجوش صنایع214
- تیگ-  مگ میگ جوشكاري تورچهاي كننده تولید

جانبي لوازم و پالسما 
www.behjoosh.ir

www.zakariagroup.coصنعتي اتصاالت و واشر و مهره و پیچ تولیداحمدي ذكریاشرق تهران ذكریا مهره پیچ صنایع215

محمودي محمدكاوات جرثقیل صنایع216
 و اي دروازه سقفي، جرثقیل پلهاي سازنده و طراح

بازویي
www.kavatcrane.com

وبرش جوش دستگاههاي كننده تولیدغیاثي حسین سیدالكتریك سازه راد برش و جوش صنایع217

عصار منصوركارا برش و جوش صنایع218

 سازنده برش، و جوش هاي دستگاه انواع تولیدكننده

 استراكچر خطوط جوشكاري، اتوماسیون تجهیزات،

 و پایپینگ و مخازن باكس، و ورق تیر فلزي،

(اتصاالت و لوله) سازي اسپول

www.karasazeh.com

صنعتي چرخهايخداوردیان بنیامینپیمان چرخ صنایع219

عليیاوري عليیاوري چرخ صنایع220
- قرقره و ریل-  ثابت-  گردان چرخهاي انواع

باركشي چرخهاي

بهزادمهر محمدبخار آروین حرارتي صنایع221
 كالو اتو-  آبگرم-  داغ روغن-  بخار دیگهاي انواع

فشار تحت مخازن و حرارتي مبدلهاي- 
www.arvinbokhar.com



طرزدار فرشیدپرداز راژمان صنایع222

- DCS سیستمهاي مهندسي، و فني خدمات

- IPC, PLC, PAC بر مبتني كنترل سیستمهاي

 - F&G, ESD سیستمهاي- SCADA سیستمهاي

 در الكترونیك بخش - HMI, MMI سیستمهاي

 راه و نصب و سازي بهینه ساخت، طراحي، زمینه

 و دقیق ابزار گیري، اندازه تجهیزات انواع اندازي

كنترلي

www.rajmanpardaz.com

CNC خم - CNC پانچ-  لیزر برش خدماتمزیناني احمدپویان فلزي صنایع223

CNCwww.cncmachine.ir پیشرفته ابزار ماشین تولیدنسب علوي زهره(اصفهان) سازي ابزار ماشین صنایع224

www.payaboresh.comپانچ- فرم رول-  نورد- برك پرس- گیوتینزنجاني ساز حلبي امیربرش پایا سازي ماشین صنایع225

صحت اصغر عليصحت عبدي، سازي ماشین صنایع226

 گیوتین نظیر صنعتي ماشینآالت ساخت و طراحي

 تك و كاره 7 پانچ- هیدرولیك برك پرس- هیدرولیك

... و كاره

www.smc.ir

زاده مومن محسنمومن سازي ماشین صنایع227
 جعبه-  برش و جوش اینورتري هاي دستگاه انواع

كن خشك الكترود-  مغناطیسي دریل پایه-  ابزار
www.momen-co.com

جناب عليپارس واكیوم صنایع228

- مایع رینگ دوراني واكیوم پمپهاي انواع تولیدكننده

 گاز و هوا بلوئرهاي-  تیغهاي واكیوم پمپها

 اسكرو گاز و هوا كمپرسورهاي-  غلطكي دوراني

 با اسكرو هوا كمپرسورهاي-  روغن از عاري

 توربو- سانتریفوژ پمپهاي-   روغن تزریق

تبریدي گاز كمپرسورهاي-  سانتریفیوژ بلوئرهاي

www.parsvacuum.com

جانبي تجهیزات و اسكرو صنعتي كمپرسورهايظهوري مهديتبریز فشرده هواي صنایع229

هیدرولیك هاي یونیت و پیستوني هیدرولیك پمپصاحبان اكبرسیپان هیدرولیك صنایع230

ابزار ش فرو و برش و جوش دستگاه تولیدكنندهموسي ایزدپارسیان ابزار صنعت231

www.ariaweld.comپانچ و پرچ جوش، پیچ زن، میخ گل دستگاههايخردمندان علیرضاآریا الكترونیك صنعت232

www.persian-co.comبرنیشینگ صنعتي، هاي كننده روانقراتپه عليپرشین برش صنعت233

www.spci.irتخصصي نامه آگهيفتحيپور رضاایرانیان پایدار صنعت234

www.tajhiz-azma.comتحقیقاتي و آزمایشگاهی تجهیزاتزاده عماد مجتبيآزما تجهیز صنعت235

www.ama-co.comبرش و سایش سنگ و جوشكاري محصوالتمتین ابوالفضلآما صنعتي236

www.prco.irباالنس دستگاه و باالنساحمدي مهديغرب رهاوردان پارس صنعتي237

شاهوردي حسینپرس پایا صنعتي238
-  هیدرولیك هاي پرس انواع - CNC آالت ماشین

برق صنعت آالت ابزار
www.payapress.com

هیدرولیك آكوموالتورهايابراهیمي صفر محمدفرس پایا صنعتي239

آبادي مجیدتوزین پیشرو صنعتي240

 متحرك و ثابت باسكولهاي انواع ساخت

 كش، وانت و كش خاور كش، كامیون تریليكش،

 ترازوهاي انواع ساخت و طراحي- ثابت قطاركش

 توزین سیستمهاي انواع بچینگ، سیستم صنعتي،

...و كش الشه آویز توزین و پركن كیسه

www.pishro-towzin.com

طباطبایي محمود سیدتوزایران صنعتي241
 هیدرولیك هاي پمپ زني، بلوك آالت ماشین تولید

روغن فشار كنترل شیرهاي و پیستوني
www.toziran.com

عظیمي سعیدآریا آوران زمان صنعتي242
 هاي ساعت انواع تولید) تبلیغاتي هدایاي و ساعت

(مچي و رومیزي و دیواري
www.zamanavaran.ir

محمد دین عیسيپوشش سخت صنعتي243
 و حكاكي- سخت كرم آبكاري- بازسازي و ساخت

صنعتي قطعات انوع محور سنگ
www.sakhtpooshesh.com

شاد نجف ناصرنظیر بي میزان صنعتي244

 باسكول انواع: سنجش و توزین وسایل انواع

 نمایشگر- جرثقیلي باسكول- مكانیكي و الكترونیكي

لودسل و آزمایشگاهي حساس وزنه- وزن

www.mizanbinazir.ir 

فرشیدیانفر انوشیروانتوس قالب طاها245
 اي صفحه حرارتي مبدلهاي تولیدكننده تنها و اولین

ایران در
www.parsmobadel.com

مقامي محمدرضا(ایونت) رویداد اتوماسیون طراحان246
-  تجهیزات تأمین-  صنعتي اتوماسیون-  پروژه

حكاكي دستگاه-  نشتي تست دستگاه
www.event-automation.com

www.santamco.comمواد مکانیکی خواص تست دستگاههايمیرصادقي حسین محمد سیدسنتام مهندسي طراحي247

راد ملكي بهروز(رادوكس) راد صنعت پژواك مهندسي و طراحي248
 - CNC برش-  تولید خطوط اتوماسیون و رباتیك

CNC پالسماي و شعله برش-  جت واتر
www.radoxgroup.com

حنانه عبدالحمیدنگاشت طرح249

- صنعتي قطعات- مشاوره و مهندسي و فني خدمات

 چرخ- گیربكس- ماشین توربو دوار آالت ماشین

شیمیایي مواد و دنده

www.tarhnegasht.com

شریعت حسین سیداشراق صنعت عصر250
 ،2000 سري آلیاژهاي آلومینیوم پروفیل و ورق

7000 و 6000 ،5000
www.asecoltd.com

محمودیه محمدرضاكهندژ كاوه نوین حرارتي عملیات251
 پروفیل، خطوط قالبهاي پانچ، گیوتین، هاي تیغه

حرارتي عملیات هاي كوره ساخت
www.nkheat.com



باقي زاده تقي بهروزالستیك غرب252
  بادي، و تیبولس كامل چرخ فرغون، كننده تولید

بلبرینگ و رینگ
www.glc.co.ir

www.faranco.coصنعتي تابشي گرمایشي سیستمهايعلیئي عبدالمجیدتابش فاران253

www.farsghaleb.comصنعتي ماشینهاي سازندهپور علي اصغر عليقالب فارس254

www.z-edmond.com(اورینگ و پكینگ) الستیكي قطعات تولیدزورابیانس ادموندادموند هیدرولیك هاي فرآورده255

نژاد بهرامي منوچهرجدار صنعت فرا256
 و دیواري و سقفي پانل ساندویچ انواع كننده تولید

هوارساني ایرداكتهاي تولیدكننده
www.jedarpanel.com

www.fararopaya.comآي ام اچ-  سي ال پي-  اینورتر تولیدكنندهلطیفي امیرپایا فرارو257

www.farpam.comتوان تأمین هاي حل راه ارائه و مشاور،ناظمیان مهدي(فرپام) موج آریا پنداران فراز258

الدین تاج صادقفناوري گسترش فراسوآن259
- مدلسازي- جوش- ماركینگ- حكاكي- برش خدمات

واترجت- فرز- لیزر

www.faranooran.irبرش لیزردیباج پرشافرانوران260

الهي سبقت علیرضانامیرا- اصفهان نورد فرم261
 و لوله و پیچ رولینگ آالت ماشین سازنده و طراح

فلزات دهي فرم آالت ماشین
www.namira-co.com

معصومي خلج حسین محمدپیمان كاال فروردین262
 كنترل و آزمون دستگاه- كالیبراسیون آزمایشگاه

... و نفت-  رنگ-  فلزي مواد كیفي
www.farvardinkala.com

www.festo.irپنیوماتیك و دقیق ابزار و اتوماسیون محصوالتالموتينیا محمدتقيپنیوماتیك فستو263

هراتیان علياسپادانا مغناطیس فكور264
 معدني فرآوري تجهیزات تامین و ساخت طراحي،

مواد انتقال سیستمهاي و
www.fms-co.com

كشاورزي پمپهاي تولیدسمناني امیر سیدپمپ فالت265

www.fmtech-ir.cimفرآیندی راهکارهای ارائه و مهندسی و فنی خدماتکوشان ساسانسیاالت هزاره آوری فن266

www.absamin.comآب گندزدایي و تصفیه تجهیزاتعسگري حسینثمین آب آوري فن267

آبادي علي محمودایرانیان بازار فن268
 بنیان، دانش محصوالت و فناوري سازي تجاري

بنیان دانش محصوالت و فناوري بازاریابي
www.iitm.ir

جوزي مصطفيپویا گستر فن269

 صنعتي تجهیزات و آالت ماشین ساخت و طراحي

 لباسشویي، كولر، خانگي، لوازم تولید خطوط)

 هیدرولیك، و اي ضربه هاي پرس ،... و بخاري

(پاالیش و نفت تجهیزات ورق، برش خط

www.fgpco.com

www.fanyab.comچایدار كاغذي لیوان تولید دستگاهمناجاتي قاسم سیدپارسیان ایده یاب فن270

نیا حیدري مهديالیما نوین فنآوري271
 و هوابرش CNC) فلزات كامپیوتري برش دستگاه

(راستهبر روتر، لولهبر، جت، واتر پالسما،
www.elima.ir

ابطحي موحد امین محمد سیدسهند لیزر فناوران272
 و برش حكاكي، لیزرهاي صنعتي، لیزرهاي

فروش از پس خدمات و فروش جوش،
www.lasertechnologist.com

www.sakhtkooh.comدیزل موتورهاي انژكتور و پمپ تست دستگاهورزدار حیدركوه سخت فني273

قدس محسنالبرز فیدار ایده مهندسي فني274
 جوش دستگاه-  اتومبیل بدنه صافكاري دستگاه

ترولي باالبر-  پالستیك

CNC آالت ماشیننیا پاك احدتبریز صنعت افزار پاك مهندسي فني275

نژاد برگ كاظم محمد(افزار) پرداز مدار مهندسي و فني276

 بردهاي انواع تعمیر و ساخت و طراحي

 قطعات انواع و بردها نصب و تهیه- الكترونیكي

CNC -بردهاي سازنده Drip feed جهت DNC 

 كنترل انواع تعمیر- CNC دستگاههاي كردن

CNC دستگاههاي

كوچ سالك علي محمدكارا آرا هم مهندسي و فني277
 آلومینیومي پروفیل-  آلومینیومي و چدني هاي پولي

مطبوع تهویه دستگاههاي قطعات- 
www.hamarakara.net

نثاري جان محمدعلي(حامیران فوالد- فروش رسمي نمایندگي) اصفهان آلیاژي فوالد278

 مقاطع بصورت آلیاژي فوالدهاي انواع تولید

 صنایع نهایي ماشینكاري قطعات و شده آهنگري

 پتروشیمي، و گاز و نفت فوالد،: مختلف

 قالبسازي و سازي قطعه ماشینسازي، نیروگاهها،

...و

www.iasc.ir

غفاري ابراهیمشمالغرب برنز فوالد279
 بدون متال بي بوش و صنعتي قطعات انواع تولید

درز

3www.ghaemmachine.com*12 گیوتین- 120*3 برك پرس- متر 2 كاروسلزاده عبدهللا قاسم محمدماشین قائم280

پور قلي ابراهیمسایپا صنعتي بزرگ قالبهاي281

 برداري براده فرز آالت ماشین ساخت و طراحي

CNC بدنه قطعات كننده تولید فلزي قالبهاي و 

صنعتي قطعات ساخت- خودرو

www.ihdms.com

www.kianpanel.irدیواری و سقفی پانلهای ساندویچصناعی اختراعی رامینكیان فلزي ساخته پیش قطعات282

www.cabrogroup.comجانبي خدمات و دنده چرخ ساختادریسیان فرازكابرو283

www.karatowzin.comتوزین هاي سیستم كننده تولید و طراحئي نقي محمدالكتریك توزین كارا284

صفا رستمي محمدساوه پروفیل و نورد كارخانجات285
 مختلف قطعات ساخت جهت پروفیل و لوله انواع

خودرو
www.savehrolling.com

صادقي مهر حسینممتاز سازي شكن سنگ كارخانه286
 خردایش  خطوط آالت ماشین ساخت و طراحي

معدن
www.momtazcrusher.com



علیزاده علیرضانمونه صنعتي كارگاه287
 لولههاي و كونیك قوطي انواع لوله، كشش خدمات

خراطي و خاص هاي فرم بیضي، انواع كونیك

بابائي حسین فریدونایران كاموزي288
 لوازم و پنوماتیكي سیلندرهاي و شیرآالت تولید

صنعتي اتوماسیون سیستمهاي-  جانبي
www.comozziran.com

اداري مبلمان و صندلي قطعات تولیدمهري قربانعليپرند شفق كامیاب289

هادیزاده اكبرجوش كاوش290
-  اتوماتیك جوشكاري مصرفي مواد كننده تولید

جوشكاري روش به صنعتي قطعات بازسازي
www.kavoshjoosh.com

بهشتیان حسیني مهدي سیدبهشتیان كفش291
 و اداري كفشهاي و ایمني هاي پوتین و كفش انواع

صنعتي هاي محیط نیاز مورد پرسنلي
www.beheshtian.com

www.karimen.irایمني و صنعتي پوتین و كفش انواع كننده تولیدكرماني زارع سعیدایمن كار كفش292

زرناني بهفرماندگار گستر كالژ293
 روغن،-  اورتان پلي-  صنعتي چسبهاي انواع

گیریس
www.kolazhgostar.com

عمونژاد عبدالرحیمعمونژاد سازي كمپرسور294
 بار 30 كمپرسور بار، 40 كمپرسور بوستر

جانبي تجهیزات و اسكرو پیستوني،

www.cst-ir.comبادي ابزارهاي و CNG كمپرسور-  هوا كمپرسورلو نقي سعیدتبریز كمپرسورسازي295

هوشیار علیزاده جوادتبریز افزار كنترل296
 خار ، فنر ، CNC لوله خمكن ، CNC فرز و تراش

سنگ و اسپارك وایركات، ، بست و
www.controlafzar.com

www.kadcontrols.comدنا پودري جامدات رزونانسي كننده تغذیهمیرسعیدي داریوش"كاد"  دنا البرز كاوه صنعتي هاي كنترل297

www.koopaco.comكشش تست و سنج سختي دستگاه انواع تولیدشاگردموتاب احمدپژوهش كوپا298

www.controlswitch.coترانزیستوري القائي محورهايزاده حاجي بهنامسوئیچ كنترل القایي هاي كوره299

www.kpbcorp.comمواد انتقال سیستمآبادي مظفر احمدبسپار كیمیا300

سنسور انواع-  وزن كنترل-  لودسلباقري رضاپروژه الكترو كیمیاگران301

صنعتي هاي كننده روان و ها شوینده كننده تولیدمیرحیدري سعیدبهزیست كیمیاگران302

www.gaamelectric.comوبرش جوش دستگاههاي انواع كننده تولیدنوروزیان مصطفيالكتریك گام303

www.iei-co.comكاال بازرسي خدمات انواعآذربادگان علي سیدI.E.I  بازرسي گروه304

www.PTDGroupCo.comكاال ترخیص واردات، و صادراتدواني بهزاددوان تجارت پرشین گروه305

زینلي طاهرزینلي ترمز تكنیك صنعتي تولیدي گروه306
 لنت-  سقفي جرثقیل لوازم-  موتور الكترو ترمز

موتور الكترو
www.tt2group.ir

www.kci-co.comنظافتي هاي دستگاهآشنایي محمدكسري صنعتي تولیدي گروه307

Amin & Darban  برند با قفل انواعقشمشمي یاشارآزالیا دربان گروه308

مهدوی عباسمهدوي صنعتی گروه309
- بخاري گیره- چكش- پتك- كش پولي-  جوش انبر

...و صافكاري لوازم- سنبه-  قلم- قفلي انبر

پاكروان حسین(آذران شیرگاز) آذران صنعتي گروه310

 دستگاه شامل صنعتي آالت ماشین انواع كننده تولید

 انواع- اتوماتیك اره ماشین- افقي و عمودي ترانسفر

هیدرولیك یونیتهاي

www.azaranvalve.com

ابرقوئي اكرمي جواد سید(HTM) ام. تي. اچ صنعتي گروه311
 و خودرو صنایع در گازي جكهاي انواع كننده تولید

پزشكي
www.htmdamper.com

جعفرزاده داوداعتماد صنعتي گروه312
 باسكول و ترازو شامل توزین هاي سیستم

آالچیق و چتر سایبان، جانبي، لوازم و الكترونیك
www.etemadgroup.ir

نژاد رسولي مهديتكانه صنعتي گروه313
 مولتي-  قالویزكاري-  سوراخكاري دریل یونیت

بخار شیرآالت-  اسپندل
www.takaneindustrial.com

www.Grouptavana.comصنعتي برش تیغههاي انواع كننده تامینپور  فالح محمدپور فالح- توانا صنعتي گروه314

زاده امن علیرضاچرخش صنعتي گروه315
 و ورقی و چرخی ثابت و گردان صنعتي چرخهاي

دستي گاري انواع

www.hig-co.irصنعتي و ترانسپورتي چرخهايحسیني جعفرحسیني صنعتي گروه316

www.sepahan.comفوالدي مقاطع و لوله انواع كننده تولیدزاده قلي هوشنگسپاهان صنعتي گروه317

باطني علیرضاسیمكات صنعتي گروه318

-پرس- كابل و سیم بردار غالف و برش دستگاههاي

 برقي قطعات تجهیزات- سرسیم كریمپ قالب 

خودرو

www.simcut.ir

هوسپیان آرتورفرازگامان صنعتي گروه319
 و ترانسفر هاي ماشین -  CNC ابزار ماشین

مخصوص
www.farazgaman.com

كشاورزي و ساختماني آالت ابزاركامیاب تقي محمدشرق معدن صنعتي گروه320

صادقی مهر علیرضاهوایار صنعتي گروه321
 مصارف جهت هوا و گاز کمپرسورهای كننده تولید

معدني و صنعتي
www.havayar.com

www.limoo.comابزار تخصصي نامه آگهيرعیت اكبر فرهادلیمو طراحي گروه322

حیدري حسنصنعت نوین مهندسي و فني گروه323
 و شن دانهبندي و خردایش به مربوط ماشینآالت

ماسه

www.sabaweld.comاینورتري برش و جوش  دستگاههايآبادي دولت كمالي حسنالكتریك صبا مهندسي گروه324

www.nikandisheh.comپالستیكي و الستیكي قطعاتصنیعي محمد سیدبسپار اندیشه نیك گروه325

www.palaypoolad.comكشور صنعتي هاي پروژه فوالد تامین خدماتشرقي مختاري مجیدپوالد پاالي آهن خدمات گسترش326

www.gashtavar.comدكویلر و فیدر-  پرسكاري جانبي ابزارهايكهتري محمدگشتاور327

یورتاني پلي و الستیكي ورقهاي و قطعاتخیرآبادي عليتندیس الستیك328

www.pimcorubber.comمعدني و صنعتي الستیكي قطعات انواعرهنما عبداله(پیمكو) سپاهان محركه صنعت پیمان سازي الستیك329



www.lajvarh.comهیدرولیكي هاي جك انواعنیا مهدي حمیدرضاهیدرولیك لجور330

(ماموت و آریا) ابزارآالت و كاري لحیم ملزوماتمختاري حسین(ماموت) آریا سازان لحیم331

فلزي پروفیل و لوله انواع تولیدعبدل یدالهامین كار آنتن پروفیل و لوله332

ثابت ملك مهديكیهان پروفیل و لوله333

 گازي، صنعتي، فوالدي لولههاي انواع تولید

 سایزهاي در فوالدي پروفیلهاي انواع-  شوفاژي

140*140 الي 20*10

www.keyhanrolling.com

كاظم محمدنوین اقتصاد لیزینگ334

 مصرفكنندگان و تولیدكنندگان مالي منابع تامین

 و تجهیزات خرید جهت مختلف صنایع در

صنعتي ماشینآالت

www.enleasing.com

www.ariaforklift.comجابجایي و باالبري آالت ماشین انواعشوقي رضاآریا سازي تراك لیفت335

تراش و ساخت و صنعتي پلیمرهايزاده شفیع حسین امیرسازان تفلون مهندسي فني مؤسسه336

www.maxsptools.comدستگاه یا قطعه جابجایي بدون محل در كاري ماشینمحمدیان كشاورز هادي محمدمكث ابزار ماشین337

CNCwww.machineafzar.com ماشینآالتتدیني عليآذربایجان افزار ماشین338

مخصوص ماشین هاي دستگاهامیدوار یعقوبامیدوار سازي ماشین339

www.immmc.irصنعتي هاي كوپلینگ- پروفیل و لوله آالت ماشینشبستري باقري محمود سیدایرانمهر سازي ماشین340

ایماني فریدونایماني سازي ماشین341
 اتوماتیك تمام فوالدبر نواري اره دستگاههاي

اي دروازه
www.imanibandsaw.com

CNCwww.mst.ir و یونیورسال افزار ماشینهايخادمي اصل اكبر علي میرتبریز سازي ماشین342

پایه و چرخ انواع صنعتي قطعاتخندابي علیرضاخندابي سازي ماشین343

www.kheirysaw.com(نواري) برش ارههاي كننده تولیدخیري اكبرخیري سازي ماشین344

بر فوالد نواري ارهصفایي رضاصفایي سازي ماشین345

قیچي- بر ورق گیوتینباغداساریان واهكباغداساریان واهیك سازي ماشین346

سیفي ستارزاده مجیدآسیا احمد ماشینسازي347
 و گیوتین- خمكاري و برش خطوط ماشینآالت

برك پرس

www.puc.irبرش و جوش دستگاههايهادي علیرضا(ولتاژ ایران) مسعودي ماشینسازي348

حریري اخوان مهرانپك اصفهان بندي بسته ماشینهاي349
 نهایي بندي بسته آالت ماشین ساخت و طراحي

(زن دسته و پالت استرچ پك، شرینك)
www.packesfahan.com

هیدرولیك تجهیزات- سقفي جرثقیلهايصادقي علیرضاوزنه ماموت350

www.mahantakco.comقطعات و صنعتي هاي غلتكمقدم داودتك ماهان351

محمدیان كیومرثدرخشان ساز تیغه دامغان فنر ماهان352
 فنرهاي انواع و فوالدي و برشي هاي تیغه انواع

فشاري و كششي پیچشي،
www.shinecut.com

نژاد ذبیحي عليامین ماهر353
 پمپهاي تخصصي تعمیرات و تاور كولین پمپهاي

مازوت پمپهاي انواع و تاور كولین
www.maheramin.com

www.cementiran.comنشریه و رساني اطالع مشاوره، خدماتپور دهقان منصورسیمان- ایران متالورژي354

آلومینیوم به مربوط خدمات و تولیدصادقي داودتعاون آلومینیوم مجتمع355

www.esfst.comآلیاژي فوالد تولیدوفامهر علياسفراین صنعتي مجتمع356

www.aym.irفرهنگيغالمي اصغر عليیراق و ابزار مجله357

www.irmpm.comمجلهبرزگري محمدتولید و ساخت مهندسي فني مجله358

www.isatis-co.irایزو كیفیت سیستم و مهندسي افزارهاي نرمباقرزاده هاجرایساتیس گستر پژواك مدیریت359

CNC خم و پانچ و لیزر برش خدماتملكي كریمایران صنعتي توسعه و مهندسي تحقیقات مركز360

www.merikvp.comمركزي ساكشن و وكیوم پمپمریكي عبدلي جوادپمپ وكیوم مریك361

مالمیر صادقي مهديپیشرو سیستم پگاه مشاورین362

 سبد كاملترین) اداري و مالي افزارهاي نرم

 افزارهاي نرم- (كشور در افزاري نرم محصوالت

شركتي و مالي شاهكار- ایزو

www.pegahsystem.com

www.mashad-gearbox.comصنعتي گیربكسهايحافظیان محمدرضاگیربكس مشهد363

فركوش عبادي عبدالحسینپمپ ممتاز364
 هالو موتورهاي الكترو- عمودي توربیني پمپهاي

گري ریخته قطعات- شفت
www.momtazpump.com

CNCwww.msbbs.com فرز ماشینمحمودي حسین امیرسیمین منشور365

www.monopumpasia.comپمپ منوفرازي مجتبيآسیا پمپ منو366

زرگر ابراهیم حاجي محمودالبرز جم موتور367
 موتور یدكي قطعات و الكتروموتور تولیدكننده

آبي كولر
www.motorjamalborz.com

www.motogen.comخانگي و صنعتي موتورهاي الكترو انواعنژاد باقي ناصرموتوژن368

كرمي قاسمنیرو موج369
-  سي ال پي-  ترانسدیوسر-  یو تي آر-  تراپ الین

شارژر باطري-  یو ام ال-  اسكادا نرمافزار
www.modjeniroo.com

كروني حسینجنوب گستر آراد مهر370

-  فیلتر المنت-  صنعتي كیجهاي و فیلتر كیسه انواع

 هواي فیلتر-  كارتریج فیلتر-  روغن و هوا فیلتر

خودرو

www.magfilters.net

حشمدار حسینشرق صنعت مهرگان371
 و پاورپك و پنوماتیك و هیدرولیك هاي جك انواع

جانبي لوازم
www.mehregansanat.com

www.seal-jet-iran.comوابسته ابزارآالت و آببندي قطعات كننده تولیدجنابی روشنکاروند پرداز فرا مهندسی372

حقیقي محمدماشین آراد مهندسي373
 انواع و صنعتي آالت ماشین تأمین و تولید مشاوره،

كارخانجات تجهیز و تولید خطوط
www.aradmachineco.com



www.afm.co.irصنعتي نوین آالت ماشین انواع مهندسي و طراحيحیدري حسینمهام فیدار آریو مهندسي374

www.shamekh.irلجستیك و بندي بسته خدمات و ملزومات كلیهكبیر شیخ محمدرضا(شامخ) خودرو ورزان اندیشه مهندسي375

بارزي امیدولتاژ قشم الكترونیك و برق مهندسي376

 محركه هاي سیستم  صنعتی، اتوماسیون تجهیزات

 و مشاوره طراحي آموزش، ، كینكو و زیمنس

 آزمایشگاهي، تجهیزات تولید ها، پروژه اجراي

فني خدمات و تعمیرات كنترل، برق تابلو تولید

www.Qeshmvoltage.com

غیرفلزات و فلزات لیزري حكاكي و برش خدماتزوار آرشمهنام كیا پارس مهندسي377

www.pnec.co.irكلینر اولتراسونیك شستشوي دستگاههاينیلچیاني وحیدنهند پارس مهندسي378

كاغذچي علیزاده محمدعليمدار پیشرو مهندسي379
 فشرده هواي تجهیزات و فیلترها درایر، كمپرسور،

پنوماتیكي ابزار كلیه و
www.pishrowmadar.com

هیدرولیك برك پرس- هیدرولیك گیتوتیناسحاقیان عليسپاهان ماشین پیمان مهندسي380

مقدم جدي حسیناكرام تهران مهندسي381
- CNC فرز- اسپارك دریل- اسپارك هاي ماشین

پنوماتیك قالویز- CNC تراش
www.ekramco.ir

صداقت حمیدافزار ثمین مهندسي382

 آزمون دستگاههاي و تولید خطوط تجهیزات

 - (تولیدي خط-  آزمایشگاهي) خودرو قطعات

محیطي شرایط چمبرهاي

www.saminafzar.com

ثقفي احسانصبا كاران سدید مهندسي383
 نرمال انواع در اي دروازه بازویي، سقفي، جرثقیل

انفجار ضد و
www.sabacrane.com

جراحي بهروزترونیكس سیتل مهندسي384
 و لیزري برش شامل كاري ورق خدمات كلیه ارائه

قیچي- خم- پانچ- (واترجت) آب با برش
www.syteltronics.com

ابراهیمیان مهديطلوع مهندسي385
 كنترل سیستمهاي زمینه در یكپارچهسازي خدمات

بومي پیشرفته نرمافزارهاي و تردد

عابد مقاره محسنتجهیز فرا مهندسي386
 آالت ماشین اندازي راه و نصب ساخت، طراحي،

مواد انتقال

بهداد مهردادتوزین فراسو مهندسي387
- مخازن توزین- اي جاده و اي كفه باسكول

پركن كیسه- لودسل- نمایشگر
www.farasooeng.com

ثامني مهديدقت فراسو مهندسي388
- كفي باسكول- كن پر كیسه- اي جاده باسكولهاي

دهنده نشان
www.farasoodeghat.com

نیكو عليهوا فرافن مهندسي389

 هواي جانبي تجهیزات و كمپرسور كننده تولید

 روغن) صنعتي كارهاي روان انواع تامین و فشرده

(كمپرسور

www.farafanhava.com

حاتمي سامانفجر صنعت كهن مهندسي390
 وت سطوح، سازي آماده و تمیزكاري آالت ماشین

اتومات- كابینتي- سیار بالست
www.Kohanwetblast.ir

قورچیان اكبرسپاهان صنعت مغناطیس مهندسي391
 و كن جمع كابل-  سپراتور مگنت-  مگنت لیفتینگ

مغناطیسي تجهیزات سایر
www.semag.ir

قطب شهرامباالبر اوج صنعتي و مهندسي392
 صنعتي باالبرهاي كننده صادر و كننده تولید

ثابت و متحرك
www.ojebalabar.com

پرویزي عباسمبین پویش هوا مهندسي393
 گازهاي و فشرده هواي تجهیزات و كمپرسور

صنعتي
www.havapouyesh.com

الستیكي قطعات انواع تولیدفارسي عباسجید مهندسین394

جوشكاري ترانس و برش و جوش دستگاههايناظمي مرتضيجوش میهن395

www.nanodanesh.comناداكا جزئي دو سنگ نانو و تراش نانومحمدصالحي جوادكاسپین دانش نانو396

www.NanoKhavar.comنانو فناوري با صنعتي فیلترهايآقا آل مجید محمدخاور فناوران نانو397

www.arpaco.irاطالعات مدیریت افزار نرمسلیمي مقصودآرپا افزاري نرم398

چهرگاني حسینسیمان آوري فن نشریه399
 سایت و سیمان آوري فن تخصصي علمي نشریه

سیمان صنعت رساني اطالع
www.CemenTechnology.ir

www.nekaplast.irاتیلن پلي مخازن-   اتیلن پلي محصوالتكاظمي غالمرضاپالستیك نكا400

هارطوني ایمانهنر برش نما401
-طبقات راهنماي- تندیس- لوح- سوئیچي جا- سینه بج

...و مدال- تابلو 
www.teengallery.ir

www.torangdarya.comالمللي بین نقل و حمل خدماتعیاري رضا محموددریا ترنگ كشتیراني نمایندگي402

بروجردي حامد(ناب) بنیان ابتكار اندیشان نو403
 فني طراحي، خدمات ارائه- صنعتي اتوماسیون

سازي قالب- اي مشاوره و مهندسي
www.nab-group.com

بار جابجایي و حمل جهت جرثقیلي هاي تسمه انواعفخفوري فاطمهاستحكام بافي نوار404

آبادي جان علیرضاقطعه پردازان نوین405
 دستگاههاي یدكي قطعات و تجهیزات تولیدكننده

جوش نقطه
www.novinpardazan.ir

www.novincharkh.comصنعتي چرخهايچوبداري داودچرخ نوین406

حسیني ناصر سیدتهران سازان نوین407

 جوش اتوماسیون و ایستگاهي-  پرتابل آالت ماشین

 رادیاتور تولید اتوماتیك تمام خطوط-  مقاومتي

دیواري پانل و مش-  تیرچه-  پانلي

www.novinsazan.com

www.novinhydraulic.comهیدرولیك سیلندرهايفدائیان حسنهیدرولیك نوین408



مومني احمد(سوگند) سازه نیرو409

 تابلوهاي-  سیواكن و ریتال تیپ تابلوهاي فرم انواع

LV-MV - تابلوهاي MCC-OP - برق پروژههاي 

 صنعتي اتوماسیون-  كابل نردبان و سیني-  صنعتي

 شبكههاي و مانیتورینگ - P.L.C دقیق ابزار و

 DC DRIVE-AC DRIVE-SERVO-   صنعتي

DRIVE - فوم و خم- برش- پانچ خدمات

www.niroosazeh.com

اشجاري ناصرسپهر ماشین نیرو410

 تولید خطوط و آالت ماشین تولید و ساخت طراحي،

 چیدمان و تولید فرآیند طراحي فلزي، هاي سازه

- فلزي هاي سازه ساخت اتوماتیك نیمه و اتوماتیك

 براي Co2 جوشكاري رباتهاي ساخت و طراحي

 فز سازه آموزشي كالسهاي برگزاري متعلقات،

 ماشین اپراتوري آموزش و مكانیزه روش به سازي

آل

www.nirumachine.com

قدریان محسنخراسان نماد نیرو411

- سوخت فیلتراسیون- روغن تصفیه آالت ماشین

 اویل و سیكلون- وكیوم سیستمهاي- روغن فالشینگ

اسكریمر

www.niroonamad.com

www.mottahed.irونتیالتور-  سانتریفیوژ پمپ- وكیوم پمپبهاري صمدزاده هاديمتحد وكیوم412

دار فین هاي لوله و حرارتي مبدلهاي انواعشاهوي بهراممبدل هامون413
www.hamoon-

mobaddel.com

نوازني هدایتهایكو414
 تزریق بلوك استاندارد ساخته پیش اجزاي تولید

ایران در دایكست و الستیك پالستیك،
www.hicobasemould.com

صدري مجید(تهران ابزار هوا) هتكو415
-  صنعتي كمپرسورهاي-  فشرده هواي تجهیزات

درایر
www.hatco.ir

شمس كویل هلي فنرفاطمي باقر سیدشمس كویل هلي416

بابایي رضا محمدیدك تامین همكار417
 و برقي لیفتراكهاي شارژ و صنعتي باطریهاي

LGV و TGV باطري

لواساني غالمعلي محمدرضاالبرز سامان هوا418

- فشرده هواي مخازن- اسكرو كمپرسورهاي انواع

 تله- فیلتر میكرو انواع و یخچالي و جذبي درایر

...و آبگیر

www.havasamanalborz.net

مفیدي مجیدمفیدي صنعت هوا419
 نوع از فشرده هواي كمپرسور انواع كننده تولید

فشار تحت مخازن و اسكرو پیستوني،
www.mofidicomp.com

شاكري محمدصنعت كنترل هوا420
 لوازم و پنوماتیكي شیرهاي- برقي شیرهاي

فلكهاي پنوماتیك شیر-  مربوطه

مالزاده تقيپارس هواسازان421
 تجهیزات-  مخزن-  میكروفیلتر-  درایر-  كمپرسور

جانبي
www.havasazanpars.com

فشرده هواي جانبي تجهیزات و كمپرسورزالیان بهرامتبریز هواسازان422

زاده شریف باقر سید دكترهواسان423
 تجهیزات و معدني و صنعتي كمپرسورهاي تولید

فشرده هواي
www.havasan.com

منتظري محقق كوروش(صبا هواسازان) ایرانیان محقق فشرده هواي424
 تجهیزات و هوا هاي كمپرسور انواع كننده تولید

فشرده هواي جانبي
www.havasazansaba.com

خاوري علي محمدهوشبام425
 و پالسما و هواگاز - CNC برش هاي دستگاه

فلزي اي سازه جوش و مونتاژ خط و بر راسته

www.hydroassab.comاورینگ و پكینگ- پنوماتیك- هیدرولیكطهماسبي محمدپارس آساب هیدرو426

داودي علیرضاكیمیا پارس هیدرو427

 و انتقال هاي پكیج ساخت و طراحي مشاوره،

 ساخت و طراحي مشاوره،- شیمیایي مواد تزریق

فاضالب و آب تصفیه پكیجهاي

www.hydropars.com

www.hydraulic123.comقوي فشار هاي شیلنگ و اتصاالتپیري مجید1-2-3 هیدرولیك428

معاشري ابوالفضلبهفن پنوماتیك و هیدرولیك429
 پاورپك، هیدرولیك، هاي سیستم ساخت و طراحي

پنوماتیك و هیدرولیك سیلندر
www.Behfan.ir

سوري بابكهیماذر430
-  كولر آب پمپ قطعات-  سرسیم سازي قالب

كولري سوئیچ

كیاني مجیدامین تجارت یگانه431
 خدمات- نواري هاي اره تیغ-  نواري اره ماشین

اره تیزكاري
www.amin.co.ir

www.yelsan.comجانبي تجهیزات و صنعتي كمپرسورهايحسیني سید باقرتبریز كمپرسور سان یل432


