
سایت وبخدمات و محصوالتمدیرعامل نامشرکت نامردیف

ترافیکی محصوالت جدیدترین مخترع و  طراحموسوی الدین امین سیدرهام صنعت ایمن1

www.PsTaha.com( AVL , ITS , RFID ) ردیابی و شناسائی های سامانهگلزار ابوالقاسمطاها صنعت پیشگامان2

www.Toluearyan.comالکترونیکی قطعاتابراهیمیان مصطفیهوشمند آرین طلوع مهندسی3

قمری حسنتیوا صنعت پایدار4

-8-6 زباله حمل ، خیابانی جاروب آالت ماشین ساخت

 ماشین ، شور ،جدول تریلر سمی زباله حمل ، تن 15

 کارگاه ماشین ، آب و سوخت تانکر ماشین ، شور مخزن

کمپرسی ماشین و سیار

www.Tivaa.ir 

www.eamenrahnamaco.comترافیکی تجهیزات تولید و طراحیسالمی محمدسامان نما ره ایمن5

www.emengostaran.comترافیکی تجهیزات تهیه و تولیدیوسفی خطیب بهزادرهرو آرمان گستران ایمن6

کاویانپور روزبهکاج فیلتر تولیدی 7

 ، هیدرولیک ، گازوئیل ، هوا ، روغن فیلترهای انواع

 خودروهای انواع برای فیلترها سایر و سپریتور ، آب

 انواع ) گاز و نفت صنایع فیلترهای-  سنگین و سبک

 ، سپریتور انواع - ( گاز و نفت صنایع برای المنت فیلتر

... و صنعتی فیلترهای

www.kajfilters.com

پریدار حسنتوسعه پرداز افزار8

افزاری نرم و افزاری سخت های سامانه تولید و طراحی

 (Radio) سیم بی-  جانبی تجهیزات ( AVL ) یابی مکان 

 سخت تولید و آنالیز ،  طراحی ، دیجیتال و آنالوگ 

سفارشی افزارهای نرم و افزارها

www.aptirco.com

افشار منصور سعیدافشار الکترونیک صنایع9

 ، کنفرانس میکروفن های سیستم نصب و ساخت

 نورپردازی های سیستم ، پیجینگ و تئاتر آمفی تجهیزات

خورشیدی انرژی های پروژه اجرای و طراحی و

www.horand.com

فرزانه جوادیان غالمرضاپارس صنعت استهبان10

 مینی و اتوبوس راننده صندلی و مسافر صندلی انواع

خودروهای و بوس

VOD تصویری های سیستم و تجاری 

www.estebanseat.com

www.tipaxco.comکشور نقاط اکثر به محصوالت حمل سریع خدماتفاخر مهردادتیپاکس پارت ترن11

www.ceco.irمرتضوی وحید سیدارتباط انداز چشم12

هاشمی تشکری مهدی سید دکترکبیر امیر صنعتی دانشگاه هوشمند های سیستم و نقل و حمل پژوهشکده13
 ها سازمان در استراتژیک و راهبردی های برنامه ارائه

 های سیستم پژوهی آینده نقل و حمل مختلف های حوزه و
http://its.aut.ac.ir

غفاری بابک دکتر( فناسا ) ایرانیان سپهر اطالعات فناوری14
 حوزه در مجری و گذار سرمایه شرکت یک فناسا

 تامین و توسعه زمینه در که است اطالعات فناوری
www.fanasaco.ir

وزیری ایلوش مهندستهران ترافیک کنترل15
 از برداری بهره و سازی پیاده و طراحی ، ریزی برنامه

شهری نقل و حمل هوشمند سیستمهای
www.Tehrantraffic.com

هاشمی تشکری مهدی سیدقشم بنافا فناوری و ارتباطات توسعه 16
 سامانه اندازی راه و نصب ، تامین ، طراحی ، مشاوره

ترافیک و نقل و حمل هوشمند های
WWW.BANAFA.IR

http://bus.tehran.irعمومی نقل و حملسنندجی پیمانتهران اتوبوسرانی واحد 17

نایبی محسنحومه و تهران شهری آهن راه برداری بهره18

 با و مداری مشتری اصل به باتوجه برداری بهره شرکت

 سفرهای امکان جهان روز تکنولوژی از گیری بهره

است کرده فراهم را بخشی رضایت شهری درون

www.metro.tehran.ir 

هاشمی تشکری جعفر سید مهندسترافیک و نقل و حمل سازمان و معاونت19

 وری بهره و ایمنی افزایش ، عمومی نقل و حمل توسعه

تقاضای مدیریت ، معابر

 های آلودگی کاهش ، ترافیک فرهنگ ارتقای سفر، 

محیطی زیست

http://traffic.tehran.ir

www.pouyacycle.irبدنسازی تجهیزات و وسایل و دوچرخهبافتی نژاد شفیعی داریوشچرخ پویا صنعتی 20

دادگستر عباسپاکران صنعتی مجتمع21
 خدمات آالت ماشین و ایزوله های اتاق انواع کننده تولید

شهری
www.pakran-co.com

آذروش ولی مهندستهران خودروهای فنی معاینه مرکزی ستاد22
 و موتورسیکلت ، سبک خودروهای فنی معاینه

سنگین خودروهای
www.inspection.tehran.ir 

www.db-alborz.comنورانی ( ببری چشم-  گلمیخ ) دهنده هشدار تولیدبشاش علیالبرز برق دانش23

تهران شهر تاکسیرانی بر نظارت و مدیریت سازمان24

اصفهانی زاده حسن مهدیفردا اندیشه رهیافت25

و حمل های سیستم با مرتبط مطالعات خدمات انجام -1  

مطالعات انجام- 2 کشور شهرهای سطح در همگانی نقل  

انجام- 3... و ساماندهی از اعم سیکلت موتور با مرتبط  

) موتوری غیر نقل و حمل مطالعات سبز نقل و حمل   ) 

مشاوره خدمات کلیه انجام- 4 عابرپیاده و دوچرخه شامل  

نقل و حمل  ،

www.Rahyaftaf.ir

سلیمانی مهرداد آقایدنا رهاورد سازه 26
 و ساختمانی ، ترافیکی های رنگ انواع کننده تولید

عمرانی و ترافیکی های طرح مجری و صنعتی
www.srdco.ir

صوفیانی رشدی مهدیرشدی تراشکاری و سازی ماشین27
 جک ، هیدرولیک قطعات ، گیربکس بغل تولید

پک پاور و هیدرولیک

محمدی پور مهدی( مسفا ) افزار آرمان اطالعات آوران فن های سامانه مهندسی 28

 ، دور راه از کنترل و سنجش ناوگان مدیریت ، ردیابی

 سازی سفارشی و تولید

افزار نرم و افزار سخت

www.Masfa.ir

www.Radyabi.com

29
 تهران شهرداری کارکنان توزیعی تولیدی تعاونی 

(شهریار های شرکت گروه )
تاجران داود

 ، خدماتی ، توزیعی ، تولیدی های زمینه در فعالیت

 های زمینه در گذاری سرمایه و فرهنگی ، پشتیبانی

 مربوطه

 در نظارت و اجرا ، فنی دانش صدور ، مشاوره ارائه

 شهری مدیریت های حوزه

 حوزه در اقتصادی کالن طرحهای در گذاری سرمایه

شهری مدیریت گوناگون های

www.shahr-yar.ir



کامران نصرین حسینطالئی گشت تهران گردشگری و  مسافرتی خدمات30

 تورهای فروش- خارجی و داخلی تورهای برگزاری

 اخذ-  هتل رزرو-چارتر های بلیط فروش-  اقساطی

 برای ایران ویزای اخذ ، جهان کشورهای کلیه ویزای

 و ها کنفرانس ، ها سمینار برگزاری-   خارجی میهمانان

-  شهری مدیریت تخصصی تورهای برگزاری ، جلسات

صنع در گذاری سرمایه و مشارکت

www.tehrangt.com

فر اخالقی حسنشفق آوری فن آراد31
 فناوری و  انفورماتیک های زمینه در خدمات کلیه ارائه

( سی تی آی ) الکترونیک تجارت و اطالعات
www.afas.ir

نوروزی حسین محمدتهران ترافیک و نقل و حمل جامع مطالعات 32

 گیران تصمیم و گذاران سیاست به مشاوره خدمات ارایه

 های پروژه طراحی و مشاوره-  مادر مشاور عنوان به

 پروژه اجرای بر نظارت و مدیریت-  شهری نقل و حمل

 و آمار رسانی روز به-  شهری نقل و حمل های

 تامین-  شهری نقل و حمل های مدل و سفرها اطالعات

مهندسین اطالعاتی نیازهای

www.tctts.com

بابارضا عبدالکریمتهران شهرداری کارکنان برداری بهره و بازرگانی33

 شهرداری به آالت ماشین و تجهیزات ، خدمات ارائه

 ، دولتی نهادهای و ها سازمان ، کشور سراسر های

 و خرید و صادرات و واردات-  عمومی و خصوصی

 ، تجهیزات فروش-  بازرگانی مجاز کاالهای کلیه فروش

 ، تامین-  شهرداریها نیاز مورد اقالم و آالت ماشین

تجهی از برداری بهره و نصب

www.t-u-co.com

تهران شهرداری کارکنان اطالعات فناوری شرکت34

 ، افزار نرم ، افزار سخت خدمات ارائه:   خدمات

 های شبکه اندازی راه و نصب-  کامپیوتری تجهیرات

WAN-LAN -فنی  پشتیبانی و اجرا ، طراحی ، تحلیل 

- سازمانی های پرتال طراحی- ای رایانه های سیستم کلیه

 و اینترنتی فضا میزبانی و دامنه ثبت خدمات ارائه

سرو ارائه- اینترانتی

www.Fankash.shahr-yar.ir

 www.Bnsh.co.irشهری خدمات حوزه در کارگزاری خدمات ارائهرضائی حمیدشهر نگهدار بهساز 35

ترابیان غالمرضا( بادپا پیک ) تهران کاالی نقل و حمل36

 حوزه در یکپارچه ، متنوع تسهیالت و خدمات ارائه

 و ایمن تحویل و نقل و حمل-  شهری کاالی نقل و حمل

 با مرتبط تجمیعی های پروژه انجام-  اسناد و کاال سریع

 باربران و بار ساماندهی-  اسناد و کاال تحویل و حمل

-  شهرداری با گسترده همکاری در تهران بزرگ بازار

موت ساماندهی

www.Peike Badpa.ir

آبادی عباس خلیلی صادق( ایران عرف ) ایران فنی و راهنمایی عالئم37
 تجهیزات تولید ، طراح ترافیک ایمنی خدمات کننده ارائه

ترافیک ایمنی
www.orfiran.com

www.tiragediesel.irکمپرسی و باری کامیون: کننده تولیدها کاشی حسین امیردیزل تیراژه38

کروندی هومنماشین ران چین39
 بیل ، آن لوازم و لودر فروش از پس خدمات و فروش

DTH حفاری دکل ، فورکلیفت ، هیدرولیکی مکانیکی
www.chinran.com

www.zarrinkupal.comلودر مینی انواعسالکفرد سیدکمالپویا کوپال زرین سنگین صنایع40

www.sdlg-ahm.comکریمیان ادیک مهندسآسیا ماشین همیار41

منش علوی محمدرضارایانه صمیم 42

 تصویر و صدا) برودکست تجهیزات کننده تولید و طراح

 مانیتورینگ های سیستم ، IPTV های سیستم ، ( پیشرفته

خوان پالک ، مدیا

حاجیلو محمدحسینراهها ایمنی تجهیزات تولیدی 43

 اطالعاتی تابلوهای انواع ، مرتبط تجهیزات و گاردریل

 ، پیاده عابر پل ، ای گربه چشم بازتاب ، استاندارد و

 و ترافیک کنترل های دوربین ، الکترونیکی تابلوهای

تصویری نظارت

www.rsem.ir

www.arminsanatco.comیورتان پلی چسب انواعسجادیه... ا روحصنعت آرمین44

شکوه خرم مرتضیجنوب آسانبر ارم45
 روتاری ، مکانیزه های پارکینگ انواع کننده تولید

، پارکینگ
www.nikparking.com

www.alvandelectronic.comالکترونیکی بردهای انواع تولید و طراحیدانائیان حبیب آقایالکترونیک الوند46

www.porfido.irپرفیری سنگ فروش و استخراجبند عالقه امیرحسینایرانیان پرفیری معدنی و صنعتی 47

www.asrekhodro.comتجاری خودروهای ضمیمه و نامه هفتهفرمانی شهرامامروز خودرو نامه هفته48

سعیدی هللا لطفهپکو سنگین تجهیزات تولید 49

 و شهری خدمات ، معدنی ، راهسازی آالت ماشین

 و بازسازی ، فروش از پس خدمات-  کشاورزی

 ماشین تامین و انتخاب در مشاوره ، محصوالت نوسازی

 سازه ، سازی پل ) شهری های پروژه اجرای ، آالت

(...  و فلزی

www.hepcoir.com

c&c کشنده دیزل آریا محصوالت فروشعبدالرضا سهیلدیزل آریا 763 نمایندگی50

پارسیان بازی قصر51

www.Ramakkhodro.comشهری بین و شهری اتوبوسپور خلیل معصومهخودرو رامک52

رمضانی فرشادروور ایران صنعتی گروه53

 ، SUV و دیفرانسیل دو خودروهای انواع کننده تجهیز

 و  Vip تشریفات خودروهای انواع تجهیز و ساخت

 نجات و امداد آمبوالنس مانند عملیاتی

... و مخابراتی سیاره آزمایشگاه ،

www.Iranrover.ir 

www.Ladiran.orgشهری مبلمانفراهانی آبادی صفر حسین( الدیران ) ایرانیان داده آرمان الهوت54

یزدی مسلمان محمدرضارای آلتون مهندسی 55

 های سیستم ، LED روشنایی ، LED ترافیکی تجهیزات

  LED متحرک پیاده عابر و راهنمایی چراغ ، خورشیدی

LED پروژکتور ، ترافیکی معکوس شمارنده ،

www.altonray.com

www.taklight.coشهری مبلمان و خیابانی ، پارکی چراغهای کننده تولیدفر جمالی احمدرضاالیت تک روشنایی صنایع56



قاسمی اکبر علیتهران پالستیک بارز57

 ، ترافیکی تجهیزات ، راهنمایی چراغهای تولیدکننده

 بازی تجهیزات و باغداری وسایل و شهری مبلمان

کودکان

www.barezplastic.com

طافی آرزوهیوا گستران نشیم بازرگانی58

 ، اتیلن پلی بازی مجموعه از اعم شهری مبلمان فروش

 ، نیمکت

 کف ، پرچم پایه ، نوری برج ، زباله سطل ، چراغ پایه

... و گرانولی پارکی پوش

www.neshimgostaranhiva.com

جعفریان میالد سیدهزارچم ایمن صنایع59

 تابلوهای:  شامل راه  ایمنی تجهیزات و عالئم تولید

 رنگ و چسب ، انتظامی و اخطاری ، اطالعاتی

پالستیکی محصوالت و فلزی های سازه ، ترافیکی

www.Hezarcham.com

تاجریان زینبشفق صنعت شهاب60

 و روشنایی های سیستم کننده عرضه و کننده تولید

 کودک بازی وسایل ، ورزشی های ست ، شهری خدمات

روشنایی و شهری المانهای ، فلزی و اتیلن پلی ،

www.shahabsanatco.com

عبدالوند شجاعاراک سازه نور61

 برج ، روشنایی های برج انواع کننده تولید و طراح

 شهری تزئینات های سیستم ، خیابانی چراغ پایه ، پرچم

 و پارکی-  ورزشی وسایل ، الکترونیکی و الکتریکی

شهری مبلمان

www.Noursazeharak.com

قدری علیتابان صنعت تکوین62

 مجموعه ، ترافیکی ملزومات ، پارکی وسایل و مبلمان

بازی

روشنایی و بدنسازی های ست و کودکان 

www.Takwinsanat.com

ترافیک کنترل صنعت لوازم کلیه تولیدمزدارانی یحیی مان آر دکترترافیک نور مهندسی 63

www.SanatKala.comمکانیزه زباله مخازن ، شهری مبلمان محصوالت کلیهشفیعی محمدکاال صنعت64

نجفی سجادبدیع سازان پرتو65

 پایه ، روشنایی های برج ، روشنایی های چراغ پایه

 ایستگاه ، ترافیکی های پایه متوالی ، مرتفع های پرچم

 ، روستایی و شهری زباله مخزن ، نیمکت ، اتوبوس

 کودکان تفریحی وسایل ، معابر تابلو ،  LED محصوالت

ورزشی های سن ،

www.partosazanco.com

نشاطیه تاجیک حجتسبز پردازش هوشمند های سامانه66

 سرعت ، هوشمند ترافیک کنترل های سامانه مجموعه

 ، سنج

قرمز چراغ کنترل ، خوان پالک

www.shpardazesh.ir

نژاد متقی کوروشرنگ آرشام67
 و سرد ترافیک های رنگ کننده اجرا و کننده تولید

دوجزئی
www.arshamrang.ir

کاظمی غالمرضاپالستیک نکا68
 و اتیلن پلی وانهای ، اتیلن پلی مخازن انواع کننده تولید

ترافیکی محصوالت
www.nekaplast.com , ir

قاسمیان شهابهنر آوای تبلیغات و آگهی کانون69
 انواع سازنده و طراح ، شهری مبلمان ، محیطی تبلیغات

تبلیغاتی تابلوهای
WWW.AVAYEHONAR.IR

موزائیک گلدشت و آرا سنگ موزائیک70
 شاه حیدر و محمدی شاه حمید

محمدی

 شیاردار و موج ) حیاطی ، گرانیتی ، صنعتی موزائیک

( برجسته ریگ)  بتن واش ،(

www.goldashtmosaic.com

www.sangaramosaic.com

 www.iranpash.irاتیلن پلی محصوالت کلیه تولیدکنندهمیرزاده میرقاسم دکترپاش ایران71

ابهری غریب سمیرانور مبین72
 تجهیزات ، ترافیکی تجهیزات ، شهری تزئینات و مبلمان

پارکی
www.mobinnoor.com

www.zanoosbeton.irبتونی آالچیق و صندلی ، مجسمه انواع تولیدزانوسی پاشا اله قدرتبتن زانوس73

داستانی مریم مهندس( هما ) آریا مهر هبوط74

 واردکننده ، شهری مبلمان ، پارکی وسایل  تولید

بازی مجموعه

اتوبوس ایستگاه و استراحت جایگاه تولید ، اتیلن پلی 

www.homateam.ir

www.poroshatco.comشهری مبلمانمحسنی مهدیپروشات تجارت پویا المللی بین 75

www.water-lightco.comدرب دیجیتال های چشمی و موزیکال آبنماهایرجبی مهردادنور و آب لیزری صنایع پردازشگران المللی بین 76

www.azinalaem.irترافیکی و ایمنی تجهیزات تولید و طراحیرضایت حامد آقایآسیا عالئم آذین77

www.royallogo.irجاوری محسن مهندسخاوران صنعت رویال مهندسی  فنی78

سحرخیز مناجاتیصدرا پلیمر آذر79

 بشکه جمله از راه ایمنی و ترافیکی تجهیزات کننده تولید

 و تانک کاشن و مختلف سایزهای در نیوجرسی ایمنی

نمک و شن مخازن

www.polymer-sadra.com

www.phorstraffic.comبرونشهری و شهری ترافیکی تجهیزات کننده تولیدشیرازی علیرضاترافیک فرس80

www.yasnapars.irفایبرگالس و بتنی پارکی و شهری مبلمان کننده تولیدآشورزاده احمدپارس یسنای 81

http://opp.co.irنقل و حمل ناوگان کنترل هوشمند های سیستم ی ارائهجعفرپور عادلپارسه پژوهان اورنگ82

فخفوری علیرضاکوهستان آرای پارس83
 المانهای و مبلمان ، تجهیزات ارائه و تولید ، طراحی

شهری
WWW.Parsaray.COM

ای جاده و شهری ترافیکی تجهیزاتسرمدی محمدرضاسرمدی ترافیکی تجهیزات84

www.radshid.comخودرو ای ماهواره ردیابمحمدی حمزهرادشید خودرو ای ماهواره ردیاب تولیدی 85

www.yektanoor.comشهری پردازی نورمقیمی وحیدآذر نور یکتا86

شهری مبلمان و پرچم تولیدآبزن امیدپارسیان پاکان مبین87

پیما خلیلی مرتضی مهندسنورندا 88
 ترافیکی تجهیزات ، آمبوالنس و پلیسی گردان چراغهای

نشانی آتش تجهیزات و
www.noorneda.ir

چگینی آرشامیرخوندکهربا پویان بهین89
 المان و مبلمان ، زباله مخازن انواع کننده تولید و طراح

شهری
www.kahrobaa-co.com

www.yaseiranian.comای شیشه و مسی آبنما درخت ساخت و طراحیاشرفی مهدیایرانیان نو یاس90

www.atrineh.comعطرسازی نوین های سیستم و هوا پاالیش و تصفیهپور امام شخص رضا سیدرایحه هوا پردیس 91

باقری جوادشهری خدمات نشریه92

 ماشین:  های زمینه در تخصصی نشریه اولین انتشار

، عمرانی و شهری خدمات آالت

 سازی زیبا ، پسماند مدیریت ، ایمنی امور و نشانی آتش

ترافیک و نقل و حمل شهری مبلمان ،

www.khadamatshahri.com



عیوضی محسنصنعت ایلکین 93
 و نورپردازی تجهیزات ، شهری بندی آذین کننده تولید

محوطه و نما نورپردازی های پروژه اجرای
www.ilkinsanat.ir

بقایی داودپرشیا سازان گرما94

" باخر ابرش" شرکتهای محصوالت انحصاری نمایندگی

  آلمان

 و درجا کولر ، درجا بخاری ، ایتالیا"  بی ایندل"  و

 ، زمینی نقلیه وسایل تمام حمل قابل و فابریکی یخچال

دریایی ، ریلی

www.Gspersia.com

www.bahmandieselبوس مینی و کامیون ، کامیونت کننده تولیدحسینی میرحکیم مهندسدیزل بهمن 95

www.bahmanleasing.comسنگین و سبک خودروهای جهت تسهیالت ارائهقنبری بهزاد دکترلیزینگ بهمن 96

 www.bahmanmotor.irوانت و سواری خودروی انواع کننده تولیدداوودزاده حمیدرضا مهندسموتور بهمن 97

www.irdoco.comای دنده و گازی سیکلت موتور ، دوچرخه انواع تولیدآبادی تاج زارع... عبدا مهندسدوچرخ ایران98

www.sibamotor.comسنگین و سنگین نیمه خودروهای کننده تولیدخضری حسین مهندسموتور سیبا 99

www.ikd-co.comتجاری خودروهای انواع تولیدیونسیان مهدیدیزل خودرو ایران100

فردوس مهرزادماموت صنعتی مجتمع101

 نماینده ، پانل ساندویچ و کانکس ، تریلر انواع تولید

 اتاق انواع ساخت و ایران در اسکانیا تولید انحصاری

ایزوله

www.mammutgroup.com

شجاعی اله سیفپادزانیج102
 و جمعی خودروهای داخلی تریم کننده تولید و طراح

خاص
www.Padzanij.com

ندیم اکبر علیدیزل خودرو ارس 1004 نمایندگی103
 راه آالت ماشین ، آمیکو شرکت های کامیون انواع

بتونی و سازی
www.Amico.ir

عطاریان اصغر علیمبارز تحقیقاتی تولیدی شرکت104

 جاروب شامل شهری خدمات آالت ماشین کننده تولید

 ، نشانی آتش ، شوی جدول ، کن جمع زباله ، خیابانی

... و تریلر سمی ، بازیافت

www.mobarez.org

مرتضوی علی سیدآسیا دیزل پیشرو105

 های اتوبوس سازنده ، جمعی های خودرو کننده تولید

، بوس مینی ، باس میدی ، شهری بین ، شهری

فرودگاهی اتوبوس ، ون ، آرتی بی 

www.pishrodiesel.com

رستمی محمدرضاجاوید صنعت مارال صنعتی تولیدی 106
 روز استانداردهای آخرین با مطابق تریلر انواع تولید

جهان
www.maralsanat.com

زامیاد107

www.opalmachine.comفرودگاهی و شهری خدمات ، راهداری آالت ماشینآلپار جواداوراسیا ماشین اپال108

بابامیری شجاعی کمالماد صنعت ماردین109
 کامیون بار حمل و یخچالی اتاق انواع ساخت و طراحی

نیسان ، کامیونت ،
www.mardinsanat.ir

علی نژاد حجتشوی مخزن گستران نوید سازان ماشین110

 های سیستم مکانیزه زباله آوری جمع و حمل های سیستم

 انواع و شوی جدول انواع ، شهری خدمات شوینده

 های سیستم انواع ، منظوره چند های شوی مخزن

...و کمپرسی و آبرسانی تانکرهای

www.navidgostaran.ir

www.baharroob.comنشانی آتش و شهری خدمات آالت ماشینفروزان حیدری مراد حسینتهران  بهارروب المللی بین 111

www.primewell.irسواری و باری تایرهایاحسانی روزبهپیشتاز تجارت میامی112

حسینی جبار سیدکاوه دیزل سپهر113
 باتناژ محصوالت دیزل جنوبی کره هیوندایی محصوالت

باال به تن 10
www.sepehrDiesel.com

www.Novinhesar.comساخته پیش صنعتی نردهزاده عابدین جوادحصار نوین114

ایستا ماشین سنگین115

 www.asiafrp.irشهری مبلمان و حجمی های سازه مجرینوتاش مرعی منصورآسیا رزین و الیاف فرآوری116

رشتی شهرام دکترپارس جهانی فناوری اطالعات117
 و عمومی نقل و حمل در خرد پرداخت راهکارهای

شهری خدمات

کیوانی محمدالبرز آذرپاش118

 فلزی مکانیزه مخازن  و   شهری مبلمان تولید و طراحی

 و خیابانی سطل و نیمکت مختلف های حجم در زباله

پارکی


