
Website/ وب سایتمحصوالتمدیر عاملنام شرکتردیف

www.beh.nakh.comنخ پلی استر و منسوجات خانگیبهزاد دقیقیبه نخ سازان1

PIA , PITwww.stpeپلیمری محمد قلی یونسیپتروشیمی شهید تندگویان2 .ir

www.parsanonwoven.comسالید، هالو، بایکو، شبه اکریلیک و غیره: واردات و توزیع انواع الیاف پلی استر مانندحامد زارعیاکسون فام پارسا3

www.laineمنسوجات خانگیمهندس آرمین نظری- حسین نیک چی گروه نساجی بابکان4 .com

www.eramknit.comالیاف پلی استر و پلی پروپلینیونس فقیدنوکهن تاج کیمیا5

www.noubaft.comتولید الیاف ، ریسندگی انواع نخ رنگی و بافندگی پارچهحبیب اهلل شاه کرمگروه تولیدی ایران نو بافت6

www.yazdbaf.irریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلالهام حاجی علی صرافیزد باف7

www.dastismattressماشین آالتابولحسن خمود خظاییداتیس بافت8 .com

www.laineتولید رنگمحمد آقا وهاب زادهالوان ثابت9 .com

www.eramknit.comانواع نخ طبیعی ، مصنوعی و انواع پارچهاحمد نجفیالیاف ساویس10

www.aliafgostar.comتولید الیاف پلی استرفرهاد شمیرانیالیاف گستریزد11

www.partmachineماشین آالتمحمد قاسمیپارت ماشین12 .co

www.parsanonwoven.comالیاف و کتاندکتر بهرام محمدیالیاف سانیا دلیجان13

www.saminaxon.comتامین قطعات نساجیمهدی آجرانیثمین اکسون14

www.peyvandpg.comالیاف پلی استر و پلی پروپلینسید امیر هوشنگ مشهدی عباسنوین گستر نسج15

www.tarachem.comماشین آالتخوانین زادهتانیش خواب ایرانیان16

www.shadilon.comنخ و انواع پتوشروین بادامچیگروه صنعتی شادیلون17

www.timabalco.comانواع نخ طبیعی ، مصنوعی و انواع پارچهالهام حاجی علی صرافتولیدی تیمابال18

www.rezinsam.irتولید نخ و پارچهعلی اصغر مهریماشین سازی مهرسان19

www.keyhanfaum.irتولید رنگ های نساجیمهدی رجبیکیهان فام ری20

jepo-co.comپارچه های پرده ای و منسوجات خانگیمحمد رضا گلپرتو تجارت ارم21

www.nekaplast.irماشین آالت نساجی ، قطعات یدکی ، مواد اولیهبهمن امینیفوتای ماشینری22

www.snbelt.comریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلهادی شاه حمزهسما نقاله23

www.dastismattressمواد رنگ زاد کمکیعباسعلی رضایی کمال آبادژرف صنعت ایران24 .com

www.sysalvan.comرنگ نساجی ، الیافسید محمدرضا طباطبائیسیس آرنگ کیان25

www.aminettesal.comرنگهای نساجی و مواد اولیهسیدمجتبی و سیدمهدی جاسبیامین اتصال26

www.asalchemi.comواردات رنگهای نساجی و مواد اولیهمهتاب یزدانیعسل شیمی تهران27

www.Dycol.comبازرگانینادر بنازادهدایکل28

29RUN SHAN CHINAماشین آالتحسین کریمیwww.parsanonwoven.com

www.eramknit.comواردات ماشین آالت بافندگیعلیرضا مهریپرتو تجارت ارم30

www.farazarman.comالیاف پلی استر و پلی پروپلینداود نجارفراز آرمان ترنج31

jepo-co.comگرد بافی و قطعات بافندگیعفت فتاحیخدمات بافت فتاحی32

www.nekaplast.ir(تولید پارچه  )نساجی باقر لطیفیشرکت ایران پوپلین33

www.nano.irماشین آالتدکتر سعید سرکارستاد توسعه و فناوری نانو34

www.rezinsam.ir(پرده)منسوجات خانگی محمت هالوک افرتپهپارال منسوجات35

www.arghavangroup.irالیاف پلی استر و پلی پروپلینمهرداد احمدپورکیمیا پلیمر ارغوان36

www.mediafiber.irمنسوجات خانگییوسف لطیف زادهاستال37

www.nafisnakh.comنخ های پلی استرهادی غنچهنفیس نخ38

www.dastismattressتولید کننده انواع نخ و پارچهمحمد ضرابیهصنایع نساجی اردکان39 .com

www.zarifnakh.comنخ پلی استرعبدالکریم آل کاظمنوار باف40

www.nassajbaft.comتامین مواد اولیه نساجیعلیرضا میرزاایران بافتکار زرند41

www.havayar.comکمپرسورهای هوا و گازعلیرضا مهر صادقیهوایار42

www.mediafiber.irماشین آالتمحمد کاظم غروی نجفیخوش رنگ43

www.saminaxon.comکاالی خوابمهدی آجرانیثمین اکسون44

46Chung shing textile co.LTDالیاف پلی استرمحمد آقا وهاب زادهwww.rezinsam.ir

www.mirtexپارچه تترون و پنبه ایمحمد میرباقریمجتمع تولیدی بازرگانی میر47 .ir

www.daf.co.irالیاف مصنوعی پلی استریعقوب داوریداور الیاف فارس48

www.iranmerinosتولید پارچه فاستونیفروردین جمشید افالکیکارخانه جات ایران مرینوس49 .com

www.samandgostar.comمواد تعاونی و تکمیلی نساجیمهرداد آریان پورسمند گستر شیمی50

www.navabgroup.co.irانواع نخ پلی استراحمدرضا نواب فر(نواب)ریسندگی تابناز اصفهان 51

www.laineالیاف پلی استر و پلی پروپلینمحمد ابراهیمینساجی آسیا دلیجان52 .com

www.eramknit.comمواد تعاونی نساجیرضا مشیریاطلس شیمی زرین53

www.nassajbaft.comماشین سازی ، ساخت ماشی آالت رنگرزیناصر حاجی میرزا شکراهلل وزیدالوان نقش پور54

www.eramknit.comماشین آالت بافندگیعلیرضا مهریپرتو تجارت ارم55

www.nassajbaft.comماشین آالتاکبر نوری فرنوری56

www.peyvandpg.comتولید انواع تسمه های نقالهبهزاد بیات منشتسمه های صنعتی پیوند57

www.tarachem.comالیاف پلی استر و پلی پروپلینمحمودرضا صادقیصنایع تارا شیمی58

www.parszagros نخ پلی استرسید علی قزوینیتولید نخ پیوسته زاگرس59 .com

www.parsanonwoven.comانواع پارچه هاسید مسعود نواییزر پود سپاهان60



www.petropishtazریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلمحمد جواد حاتمیپترو پیشتاز اسپادان61 .com

www.rezinsam.irتولید کننده قطعات نساجی و وابستهعلیرضا میرزاتهران نساج62

www.isتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیدکتر حسین سوریایستا راد کوشا63 tarad.com

www.dastismattressمواد شیمیایی نساجی و رنگریحانه خسرویکیمیا نساج مهرگان سپاهان64 .com

www.shayanfiber.comالیاف پلی استرابوالفضل رحیمیالیاف شایان دلیجان65

www.zarnakh.comنخ های پلی استرمریم طهرانیتولیدی صنعتی تهرانی66

www.hamedaniantextileانواع نخ طبیعی ، مصنوعی و انواع پارچهسیدمحمد صادق میر محمد صادقیصنایع نساجی همدانیان67 .com

www.termetexتولید نخ و پارچهمحمد محجو بیانترمه آبیک68 .ir

www.mediafiber.irماشین آالتمحمد زوارهاعال باف69

www.bafteazadi.comمنسوجات خانگیمحمد جاللیبافت آزادی70

www.setmat.irپادری های آبگیر و خاک گیروحید حاجی میر عربست71

www.rezinsam.irمواد شیمیایی نساجی و رنگابو سعید فقیه زادهرزین سام72

www.dastismattressپارچه پرده ایعباس اشراقیآذر گلباف73 .com

www.timabalco.comمواد شیمیایی نساجی و رنگالهام حاجی علی صرافتیما بال74

www.peyvandpg.comآماده سازی الیاف ها(همدانی)علیرضا قره باغی الیاف عقاب75

www.tarachem.comحالجی الیاف پلی استررخشادپلی کو76

www.101tradeالیاف و دوختکاملیا بن جمالیمبتکران سفارش کاال77 .com

www.angineh.comماشین آالتحمید نوساآنگینه78

www.parsanonwoven.comریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلمهران مختاریشیمی پخش ایران79

www.ahrafzadeh.irمنسوجات بی بافتاکبر اشرف زادهاشرف زاده80

www.laineدوک مقواییغالمرضا فودهآصال الیاف سپاهان81 .com

www.eramknit.comرنگرزی و تکمیل پارچهمصطفی جواد زادهتکمیل بافت زرفام82

www.nassajbaft.comمواد تعاونی نساجیعارف خداشناسروناس شیمی پارس83

www.datis-ir.comکاالی خوابآزاده سپازگزارصنایع داتیس84

www.shayanfiber.comتهویه مطبوع صنعتیو سازه های فلزیاشکان گرامیسانتیگراد85

www.zarnakh.comیراق آالت مبلیمحمدجواد زند کلهرثرمه ایرانیان86

www.hamedaniantextileریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلاحمد قندهاریماشین سازی احمد87 .com

www.termetexپارچه اسپرتی پتو کاالی خوابمحمدرضا رفیعیانپیمان سپاهان88 .ir

www.rezinsam.irماشین آالت ریسندگیعلی حاجی علیآران بافت انصار89

www.laineالیاف و دوختحسام الدین جواد زادالئینه90 .com

www.eramknit.comخدماتاحمد آذر مینومایسا تسمه91

www.nassajbaft.comعلمی فرهنگیمسعود کریمیدانشکده نساجی امیرکبیر92

www.peyvandpg.comماشین آالتکبری محمودیانگسترش روان ریس93

www.tarachem.comتامین قطعات نساجیلیال شمالینوید تکس پارت94

www.parszagrosچسب ژالتینیدکتر مهدی نامداریافراز مهر تابان96 .com

jepo-co.comماشین آالترخشاد97

www.nekaplast.irمخازن پلی اتیلنغالمرضا کاظمینکا پالستیک98

www.laineتولید کننده قطعات نساجی و وابستهرخشادتسیل گوما100 .com

www.eramknit.comتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیکاملیا بن جمالیحوله تندیس ابهر101

www.nassajbaft.comمواد شیمیایی نساجی و رنگحمید نوساجمیل نخ102

www.golfamnasj.comرنگ و مواد نساجیجهانگیر عارفیگلفام نسج103

www.parsanonwoven.comتهویه مطبوع صنعتیو سازه های فلزیمحمد آقا وهاب زادهحوری پور104

www.mediafiber.irالیاف تویی ، صاف و انواع الییسمیرا قنبریپارسیان الیاف مدیا105

www.nassajbaft.comتولید کننده قطعات نساجی و وابستهعباسعلی رضایی کمال آبادالیاف سازان بهکوش106

www.peyvandpg.comتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیسید محمدرضا طباطبائیدروازه تجارت فراسو107

www.tarachem.comکاالی خوابسیدمجتبی و سیدمهدی جاسبیپرناز108

www.parszagrosتهویه مطبوع صنعتیو سازه های فلزیمهتاب یزدانیشتربانی109 .com

www.peyvandpg.comالیاف پلی استرنادر بنازادهآپادانا110

www.tarachem.comپارچه تترون و پنبه ایحسین کریمینساجی وال111

www.parszagrosالیاف مصنوعی پلی استرعلیرضا مهریپیوند بدیع112 .com

www.evmaتولید پارچه فاستونیمسعود کاظم پورکاالی خواب اوما113 .ir

jepo-co.comمواد تعاونی و تکمیلی نساجیسید امیر هوشنگ مشهدی عباسینوین گستر نسج114

www.nekaplast.irتولید کننده قطعات نساجی و وابستهمرتضی ملک ثابتریسندگی ثابت یزد115

www.laineتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیمحمد آقا وهاب زادهپیشرو نخ لیا116 .com

www.eramknit.comمواد شیمیایی نساجی و رنگوحید حریریدیباریس117

www.shaberco.comالیاف پلی استرامیر مجدآبادیساین رایانه ساینا118

www.sنخ های پلی استرحسن نصیریانیسیرنگ119 irangco.ir

www.mahfamcolor.comانواع نخ طبیعی ، مصنوعی و انواع پارچهمحمدرضا رسولیگروه صنعتی مهفام120

www.raei-co.comپارچه تترون و پنبه ایمحسن راعیماشین سازی راعی121

www.poodiran.comالیاف مصنوعی پلی استرمحمدرضا طاهریصنایع نساجی اطلس بهدیس122

www.eramknit.comتولید پارچه فاستونیعباسعلی رضایی کمال آبادشکوهیه قم123



www.nassajbaft.comمواد تعاونی و تکمیلی نساجیسید محمدرضا طباطبائی(اسپانیا)جامعه متخصصین نساجی ایران124

www.peyvandpg.comانواع نخ پلی استرسیدمجتبی و سیدمهدی جاسبی(چین)جامعه متخصصین نساجی ایران125

www.tarachem.comالیاف پلی استر و پلی پروپلینمهتاب یزدانیرنگین بافت طالیی126

www.parszagrosمواد تعاونی نساجینادر بنازادهسهیل نسج تهران127 .com

www.rezinsam.irماشین سازی ، ساخت ماشی آالت رنگرزیحسین کریمیبافندگی قانعان128

www.eramknit.comماشین آالت بافندگیعلیرضا مهریکیا زیپ129

www.nassajbaft.comالیاف تویی ، صاف و انواع الییداود نجارنساج پلیمر ارکیده شرق130

www.nassajbaft.comتولید کننده قطعات نساجی و وابستهمهران مختاری(زوجی  )صادقی 131

www.peyvandpg.comتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیابو سعید فقیه زادهالیاف تابان132

www.behkoosh.irنخ های پلی استراکبر لبافمجتمع صنعتی بهکوش133

www.rezinsam.irتولید نخزارعنقشین یزد134

www.kiazip.comپارچه تترون و پنبه ایمحمدحسن الجوردیکیا زیپ135

www.rezinsam.irالیاف مصنوعی پلی استرمحمد باقر نقی زادهسهیل نسج136

www.eramknit.comتولید پارچه فاستونیلیال خرمیالیاف شکوهیه137

www.nassajbaft.comتولید رنگمحمد آقا وهاب زادهالوان ثابت138

www.ahrafzadeh.irمنسوجات بی بافتاکبر اشرف زادهاشرف زاده139

www.parsanonwoven.comالیاف تویی ، صاف و انواع الییعلیرضا میرزاایران بافتکار زرند140

www.farazarman.comتولید کننده قطعات نساجی و وابستهداود نجارفراز آرمان ترنج141

www.dastismattressتولید کننده ماشین آالت صنعتی و نساجییونس فقیدنوکهن تاج کیمیا142 .com

www.asalchemi.comواردات رنگهای نساجی و مواد اولیهمهتاب یزدانیعسل شیمی تهران143

www.Dycol.comبازرگانینادر بنازادهدایکل144

www.nassajbaft.comماشین آالتاکبر نوری فرنوری145

www.yazdbaf.irریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلنادر بنازادهیزد باف146

www.mediafiber.irالیاف تویی ، صاف و انواع الییمحمد ابراهیمیالیاف سازان بهکوش147

www.raei-co.comتولید کننده قطعات نساجی و وابستهمحسن راعیماشین سازی راعی148

jepo-co.comرنگرزی و تکمیل پارچهمصطفی جواد زادهتکمیل بافت زرفام149

www.nekaplast.irالیاف پلی استر و پلی پروپلینمحمدرضا طاهریحوله تندیس ابهر150

www.bafteazadi.comمنسوجات خانگیمحمد جاللیبافت آزادی151

www.parsanonwoven.comالیاف تویی ، صاف و انواع الییمهران مختاریشیمی پخش ایران152

www.rezinsam.irتولید کننده قطعات نساجی و وابستهابو سعید فقیه زادهرزین سام153

www.eramknit.comتهویه مطبوع صنعتیو سازه های فلزیاشکان گرامیسانتیگراد154

www.nassajbaft.comالیاف پلی استر و پلی پروپلینمحمد ابراهیمینساجی آسیا دلیجان155

www.peyvandpg.comریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلعلی اصغر مهریماشین سازی مهرسان156

www.zarifnakh.comنخ پلی استرعبدالکریم آل کاظمنوار باف157


