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www.autotak.coانژكتوري لوازم- خودرو برقي لوازم- خودرو جلوبنديشندي لطفي ابوالفضلتك آتا1

www.azarbattery.comخودرو استارتر هاي باتري انواع تولیدمرتاض كاظمارومیه باتري آذر2

www.azarnahadsaman.comخودرو جلوبندي قطعاتخرمي دل حسینسامان نهاد آذر3

ایران ساخت خودروهاي داخلي محصوالتهاشمي سعید سیدگستر ایده پارت آذین4

...و واشرجات- پمپ واتر- غلتك- لنتنمازي علي(ایزل) پارت آراز5

پناه علي محمودپارس نگین آرون6
-  خودرو صنایع در سرد یورتان پلي هاي فوم انواع كننده تولید

خودرو قطعات و صندلي فوم
www.aron.ir

مافي ترابآریا كوشان آروین7
 محصوالت فروش نماینده و خودرو كنترلي كابلهاي كننده تولید

كروز شركت

www.arpl.ir(داشبورد- پنجره جلو- سپر) خودرو پلیمري قطعاتمظاهري علي محمدآذین پالست آریا8

www.amixe.comشمش صورت به آلیاژي آلومینیوم كننده تولیدرامندي درزي محمدعلياراك ساز آمیژه9

خودرو انواع جلوبندي قطعات تولیدخاني صفي لطفعلي(خاني صفي) بي اس آي10

www.abzarandisheh.comخودرو پلیمري قطعات انواعحسیني مهدي سیداندیشه ابزار11

رمضاني محسنكو اتحاد12
 و لوله شامل بدنه دهنده اتصال قطعات-  بولدوزر و لودر تیغه

دنده تعویض پمپ

ایراني عبدالعليبیكو اتو13
 آینه شیشه- خودرو جانبي هاي آینه- خودرو جلوبندي لوازم

خودرو شیلنگهاي- خودرو

www.AMCco.irپراید-  پژو- خودرو یدكي لوازمماهرنیا مهدياتومكانیك14

www.allpart.irموتوري و گیربكس قطعاتپور قلي صابرپاسارگاد فرم فرا استیل15

رجایي احمدرضا(IS-K) كامیون اصفهان16
 و چرخ پره و چرخ كاسه انواع سنگین خودروهاي قطعات تولید

ولوو و بنز اگزوزهاي
www.isfahankamiun.com

سواري خودروهاي ترمز لنت انواع تولیدشیدایي آرشلنت اصفهان17

www.mbppart.comپژو یدكي لوازمپور بیره مسعودپژو برتر محصوالت پي بي ام18

خودرو جلوبندي قطعات تولیدكارگر عاجلي عباسكار قطعه امان19

افتخاري محمدرضاپایا صنعت امید20
 قطعات خودرو، چراغ انواع خودرو، سیبك و جلوبندي قطعات

...و خودرو فنر كمك انواع خودرو، فلز به الستیك و الستیكي

www.iranmarpich.irسبك خودروهاي انواع تعلیق و فرمان سیستم قطعاتكاظمیني رضامارپیچ ایران21

اقدم رضازاده وحید(L.K.S) كیش پارتز ماو ایران22
- جلو لنت- شمع وایر- كنترل كابل- زیربندي-  جلوبندي قطعات

نمد كاسه

حقوقي آرشمشعل ایران23
 تعمیرگاهي و تولید سالنهاي براي تابشي كنندهي گرم دستگاههاي

خودرو
www.garmataab.com

خودرو یدكي لوازمطاهرخاني محمدطاهرخاني بازرگاني24

www.attaryadak.comخودرو فلزي قطعات مجموعهعطار شیخ وحید(قطعه یدك عطار) عطار شیخ وحید بازرگاني25

www.bfgco.comخودرو انواع صندلي فومقوشچي هوایي جاللغرب فوم بسپار26

www.betawelding.comگلمیخ بدنه، به پیچ جوش دستگاههاي جوش، نقطه الكترودهايمحسني امیرالبرز تدبیر بنا27

www.bmmco.netخودرو قطعات تولیدبهمني ناصرمهر ماشین بهمن28

www.behinkeyfiat.comخودرو فلزي- پلیمري هاي مجموعهقلي نژاد عادلشمال كیفیت بهین29

www.behineafzar.comتیزكني اره- سنج سختي- كشش تست دستگاههايكني بابكطرح افزار بهینه30

www.part-iran.comجلوبندي قطعاتبیگیان قلي سعیدایران پارت31

جانبي قطعات و خودرو رادیاتورالهي نعمت حسین محمدرادیاتور سهند پارس32

www.parskeshesh.comترانسمیسیون گرد میلسازگاریان حسنكشش پارس33

www.parizansanat.comصنعتي باالنس دستگاههاي-  تعمیرگاهي تجهیزاتبرادران حسنصنعت پاریزان34

رضایي عليپرتو صنعت پاس35
 از گردگیرها انواع-  گیرها ضربه انواع-  موتور دسته انواع

سیبك انواع-  فلزي و الستیكي بوش انواع-  ولكانیزه الستیك
www.passanat.com

خودرو باطري انواعمنش غفوري اكبر عليباطري صنعت پاسارگاد36

www.pakansanat.irكار لباس تولیدنجاریان محمدصنعت پاكان37

www.payamachine.comهیدرولیك دیونیت- CNC فرز و تراش آالت ماشیناعتبار جعفرتبریز افزار ماشین پایا38

www.paydarsanatnaein.comتریلر محور انواعدهقاني یاسرنائین صنعت پایدار39

خودرو قطعاتفاخري قاسمغدیر پاك پترو40

قادري جمشید(قادري) آسیا كاران پرچ41

 استفاده مورد خاص پیچهاي و صنعتي پینهاي  انواع كننده تولید

 صنعت در پرچي مهره و ترمز اتصال پایه- صنایع كلیه در

خودرو

www.pkagroup.ir

علیمراد فرهادسازان پیچ42
 از جوشي و خودقالویز خودكار، ماشیني، هاي پیچ كننده تولید

رزوه میلیمتر 50 طول با میلیمتر 8 الي 2/6 قطر
www.pitchsazan.com

www.piroozrubber.comخودرو الستیك فلز و الستیكي قطعاتحقاني علیرضایدك پلیمر پیروز43

www.pishtazfanar.netاي تسمه و لول فنر انواع كننده تولیدمحمدي احمد سیدپارس فنر پیشتاز44

قادري میر بشیر سیدفرس سامان پیشگام45
 صنعتي، روغن موتور، روغن انواع) نفتي هاي فرآورده كلیه

(...و گریس
www.petroforceco.com

خودرو ترمز قطعات و جلوبنديمیرزایي مسعودصنعت اورجینال پیشگامان46

عشوریون محسن(سپاهان تجارت پیشگامان) سپاهان فن صنعت پیشگامان47
-چرخ كاسه- چرخ رینگ- سنگین خودروهاي یدكي قطعات تولید

محور زیر قطعات و 
www.pishgamantejarat.com

نژاد رحیمي مهديآریا قطعه تاج48
 و خودرو ایران تولید خط در استفاده مورد خودرو قطعات

سایپا خودرسازي گروه
www.gisp.ir



قاسمي ابوالفضلسازان تعلیق49
 بادي هاي كیسه و سبك و سنگین هاي ماشین جلوبندي قطعات

سنگین ماشین
www.tscoauto.com

یدكي قطعاتملكي مصطفيكار تكنو50

سیس فرجي عليروز صنعت براي تالش51
 آالت ماشین نقاله، نوار كانوایر، مونتاژ، تولید، خطوط انواع

سیم درخت
www.talashbsr.ir

www.esdo.irاستارتري باتريهايهدایت مجید سیدباتري صبا- توان انرژي منابع توسعه52

كنترل ریموت- مركزي قفل- باالبر شیشهلواساني میري ابوالفضلگستر ساالر خودرو قطعات تولید53

پور قاسم... ا ذبیحخودرو ساز آراي صنعتي تولیدي54
 و موتوري قطعات و كالچ شاخ دو- گیربكس صنعتي قطعات

گیربكس

پژو قطعات تولیدپور قاسم... ا ذبیحوحدت پارس صنعتي تولیدي55

احمدي عبدالكریمگستر رایا صنعتي تولیدي56
- 405-206- پارس پژو خودروهاي قطعات انواع تولیدكننده

پراید و زانتیا-سمند
www.rayagostar.com

خودرو جلوبندي قطعات تولیدشندي شریفي عباسعليصالح الستیك صنعتي تولیدي57

www.radkargroup.com(كالچ صفحه و دیسك) خودرو قطعاتعباسي هاديمبین كار راد خورشیدي فنر تولیدي58

www.Govah-KHavar.comخودرو تخت فنرآذرخش مرتضيخاور گواه فنرسازي تولیدي59

كاویانپور روزبهكاج فیلتر تولیدي60
 هیدرولیك گازوئیل، هوا، روغن، سنگین و سبك فیلترهاي انواع

پتروشیمي و گاز صنایع سپرایتور و آب و
www.kajfilters.com

www.kasamock.comكار لباس انواع تولیداحمدي حسینكساء تولیدي61

ایزدي علي(ایرانلنت) ایران ترمز لنت تولیدي62
- سنگین و سنگین نیمه خودروهاي انواع كالچ و ترمز لنت تولید

ریلي خطوط ترمز كفش انواع و صنعتي آالت ماشین لنتهاي
www.iranlent.com

www.mahtabyazd.comخودرو هالوژن هاي المپ انواعخالویي مجتبي سیدیزد مهتاب تولیدي63

www.asiawasher.comپرسكاري و آببندي واشرجات تولیدانصاري علیرضاواشر آسیا بازرگاني و تولیدي64

صنعتي شافتهاي تولیدمیري السادات اكرمیزد فوالد صنعتي و تولیدي65

www.stymir.comسوپاپ گاید- خودرو موتور انواع سوپاپسلیمیان عباسایران موتور یدكي تولیدي66

شبستری ثابتی ناصرشبستري بازرگاني تولیدي67
 قطعات- بنزین پمپ درب- جلوبندي قطعات- بنزین صافي

موتوري

خودرو یدكي قطعات همراه خودرو آینه تولیدامیري مهديآ- بي- تي68

www.faaltarin.com/jazb-setarehیورتان پليرضایي منصورستاره جذب69

www.jahanprofilpars.comفوالدي پروفیل و لوله انواع تولیداحمدپور میر هللا حجتپارس پروفیل جهان70

www.jahantormoz.comترمز لنتالجوردي حسین سیدكاشان ترمز جهان71

باقري احمدفوالد جهان72
 مس- برنز فسفر- فنري استیل استینلس خام، و فنري هاي تسمه

برنج و
www.jahan-foolad.ir

جوفي سعیدتوس سازان حركت73
 چهار و و سنگین و سبك خودروهاي گاردان شاخ چهار انواع

توس خودرویي محصوالت كلیه و سبك خودروهاي فرمان شاخ
www.hstoos.com

تیبا و پراید عقب صندوق قفل- رادیاتور درب انواعراكعي محمد امیرایرانیان صنعت حقیقت74

یعقوبیان حسینمشهد فلز حك75
- الكتریكي قلم-  الكتروشیمیایي - CNC حكاكي ماشینآالت انواع

CNC  غلطكي نورد
www.hakfelez.com

www.atocable.irخودرو ویژه كابل و سیممقدم تقوایي آزادهایرانیان كابل خودرو76

www.klcco.irسواري خودروهاي انواع لنتپور كوچك هومنكاسپین لنت خودرو77

www.khorshidmotor.comخودرو كنترل هاي كابلطالبیان جالل محمدموتور خورشید78

خودرو جلوبندي به مربوط فلز الستیك و الستیكي قطعاتقربانخانلو احمدالستیك دایر79

www.iran-messefrankfurt.comفرانكفورت هاي نمایشگاه شركت انحصاري نمایندهمهبد هرمزفراسو تجارت دروازه80

www.gska.irخودرو قطعات و بلبرینگ انواع تولیدرحیمي مجیدآپادانا دوارسازان81

www.dinapart.comاتومبیل یدكي قطعاتدیزجي قصاب صمدپارت دینا82

www.razanyadak.comخودرو  زیربندي و جلوبندي قطعاتنادر صالحي اكبریدك رزن83

خودرو جلوبندي و قطعاتشایسته كشوري رضاگستر رهیاب84

متعلقات  و خودرو عقب اكسل قطعاتمومني عباسنوین صنعت روئین85

سنگین خودروهاي چرخ محور- خودرو چرخ رینگمحمدي محمد(محمدي برادران بازرگاني) روندو86

خلیلي احمدي صادقپارس خودرو رینگ87
 بنزیني خودروهاي انواع پیستون رینگ كننده تولید و طراح تنها

خاورمیانه و ایران در دیزلي و
www.ringkhodropars.com

www.zagrosbaspar.comخودرو پلیمري قطعاتساز تن اله عزتماهان بسپار زاگرس88

خودرو موتوري و جلوبندي قطعات تولیدپور حاجي محمدیدك زمرد89

زاده حبیب شروینسابین90
 ایران و سایپا خودروهاي جلویندي فلزي و الستیكي قطعات

چرخ دیسك و سیبك- فنر كمك- خودرو
www.sabin-khodro.ir

خودرو زیربندي و جلوبندي لوازم تولیدكنندهباقري محمدكو ساتن91

www.Rouyesh-co.comسنگین و سبك خودروهاي رادیاتور هاي درب انواع تولیدیگانه دادگر اكبر عليرویش یدك سازه92

فرشچي فریدسامفر93
 و آب فشنگي-  سنسور-  سیمرالتور انواع-  موتور دورسنج

كولر اجزا-  ترمز و روغن
www.ipn-co.com

www.yoohayoo.irیوهایو برند با كف با فقط آب بدون اتومبیل منظوره چند شویندهسالكي حسین محمدتدبیران گستر سایه94

www.spwoilseal.comالستیكي قطعات و پكینگ-  اورینگ- نمد كاسهسعیدي بخش جهان داودجهان پلیمر سپهر95



سركار سعیدنانو فناوري توسعه ویژه ستاد96

 ملي اولویتهاي و حركت مسیر تعیین ستاد این اصلي وظیفه

 بخشهاي به خدمترساني و اجرا زمان در موانع رفع كشور،

.ميباشد نانو فناوري توسعه براي (دولتي و خصوصي) اجرایي

www.nano.ir

www.snayadak.irسنگین و سبك خودروهاي قطعاتغفار پور میكائیل(یدك اسنا) آریا نیك ستاره97

شاهي محسنسپاهان صنعت سرو98
 نظیر خودرو كامپوزیتي و فلزي پلیمري، قطعات كننده تولید

بدنه فلزي قطعات و فن سیني سپر، انواع
www.sarvsanatesepahan.com

www.ttnar.comافزاري نرم و آموزشي محصوالت كننده تولیدگلمكاني امیرنار تي تي سروین99

خودرو یدكي لوازمخلیلي مهديسلپیك100

www.sahandhyd.comنیسان- تیبا- پراید به مربوط خودرو قطعاتاحمدي خان بیژنهیدرولیك سهند101

www.garmasun.comگرمایشي هاي سیستم-  تابشي گرمایش سیستمهايبابایي حسینآرتان صنعت شایانیر102

سنگین خودروهاي یدكي قطعاتشهریوري مهديچین شفت103

پیكان - 405 پژو-  پراید-  سبك هاي ماشین چراغهاي مجموعهمراد حمیدرضاشیدكو104

راد صالحي حمیدصنعت آشیان شیر105
 و گاز پدال سنسور- انژكتور و كاربراتور قطعات و اجزاء

خودرو هواي دریچه
www.shirashianco.com

خودرو پلیمري و الستیكي قطعات مجموعهضعیفي هاشم محمد(سپنتا) تهران پیدایش شیمي106

L90www.saremyadak.com و زانتیا- 206- پیكان و پراید پژو، الستیكي قطعاتاحمدي محمدرضایدك صارم107

www.binasanairspring.comسنگین خودروهاي بادي فنر انواعتبریزي قسمتي مصطفيدو و یك بیناسان صنایع108

www.shahabesfahan.comسنگین نیمه و سنگین هاي ماشین قطعاتمدني محمد سیدشهاب تولیدي صنایع109

شفیعي حسینES-K كوشا اسپاهان ذوب صنایع110
 چرخ توپي چرخ، پره چرخ، كاسه قبیل از كامیون یدكي لوازم

... و چرخ دیسك و
www.esktruck.com

www.zobshomal.comخودرو قطعات انواعاحمدي نجد سیامكشمال ذوب صنایع111

میناگر صفا محمدبابل موكت و فرش صنایع112

 عایق- مصنوعي چرم-  خودرو آفتابگیر- خودرو كفپوش انواع

- صندوق درب عایق- خودرو صندوق كف موكت- موتور درب

...و موكتي یكپارچه كفپوش- صندوق كیت

www.babol-carpet.com

نژاد زارع حسنالبرز آذرین فلزي صنایع113
-خودرو انواع فن- خودرو انواع دستي ترمز- خودرو پولي انواع

سازي مجموعه 
www.azarinalborz.com

نمازي كاظمشمال سازي قطعه و قالب صنایع114

خودرو انواع بست و خار پیچ،محمدي ابراهیممحمدي صنایع115

www.mafaco.irقرمز شلنگ و لوله مجموعه-  فرمان هیدرولیك مجموعهكوشكي جابري مجتبيتوس مهدفال صنایع116

www.negincompany.comآلومینیوم آلیاژي شمشرضایي فرهادگلپایگان آلومینیوم نگین صنایع117

www.samcat.irكانورتر كاتالیستكوشا نظري مهديماهان آفرین صنعت118

خودرو پلیمري قطعات تولیدشیخي آرامساینا گستر صنعت119

اتومبیل كولر و تزئیني قطعات انواعامروز صنعتگر فرامرزامروز صنعتگر120

هیدرولیك آكوموالتورهايابراهیمي صفر محمدفرس پایا صنعتي121

نوري فرزادفتكو بازرگاني و صنعتي122
- خودرو الستیكي و پالستیكي قطعات- ترمز دیسك- ترمز لنت

واشرجات- خودرو منیفولد- سوخت فیلتر
www.fatco.org

www.sapco.comخودرو قطعات تامین و مهندسي طراحينجاري حسین(ساپكو) خودرو ایران قطعات تامین و مهندسي طراحي123

سلماني امیدپارت طهران124
 بوش- 206 كالچ شاخه دو- T5 و T2 ترموستات هوزینگ

غیره و فرمان شیر پوسته- 206 پلوس
www.tehranpartco.com

سبك خودروهاي سرسیلندر واشر انواع تولیدمرادي عليپارمیس تجارت عرشیا125

دشتي كاظم سید(موتور پارت بابا) یدك ساز علمي126
 موتور پالستیكي قطعات انواع و خودرو هاي ترموستات انواع

... و داخلي خودرو
www.elmisaz-autopart.com

www.fanoossazan.comخودرو هالوژن  المپمحمدي عليسازان فانوس127

www.far-co.comخودرویي هاي كننده پاك و ها شوینده و ضدیخ كننده تولیدبارقه آریوروشن فرآوران128

خودرو الستیكي قطعاتنصیرلو رضاهگمتان ساخت فرآوري129

www.frassli.comبرقي باال شیشه كلیدهاي-  راهنما دسته مجموعهمحمدي امت هادي سیدایمن لوازم سپهر ستارگان فرا130

خودرو جلوبندي لوازمصالحي آقاورديآریا مجد فرا131

سواري خودرو سیبك انواعپور بهجتي اسماعیلآذرپاد فراخودروي132

www.farmankhodro.comخودرو انواع فرمان سیستمهايكریمي بهزادسپاهان خودرو فرمان133

www.fanparto.irخودرو چراغ تولیدتیموري مصطفيالوند پرتو آوران فن134

www.golpayegan.irآلومینیوم آلیاژي شمشهايمهدوي امیرعباسگلپایگان ذوب فناوري135

www.iasco.irچهارگوش و تسمه گرد، اشكال در آلیاژي فوالدهاي انواع تولیدكیهان رامینایران آلیاژي فوالد136

متال بي بوشهاي و خودرو قطعات و صنعتي قطعات انواع تولیدغفاري ابراهیمشمالغرب برنز فوالد137

(پراید گیر ضربه فوم) اسفنج و فوم قطعات تولیدپور حسین حسنپارس قطعه ریزان فوم138

www.Fidarstepper.comخودرو انواع متر پتانسیو و موتور استپرشكیبي بهمنخاورمیانه مهرپخش فیدار139

اتومبیل فیلترجابري حمیدرضادرفك فیلتر140

نستروند سعیدنستروند پالستیك تزریق و قالبسازي141
 تانك- شبرنگ- گلگیر- تریلر و كامیون پالستیكي قطعات انواع

نشاني آتش كپسول جعبه- آب
www.nastarvand.1st.ir

خودرو جلوبندي لوازم تولیدصالحي محسنراشر قطعه142

www.amjadind.comسواري خودروهاي كنترل كابلهاي انواعپناه رضا حسین امیرامجد كنترل كابل143

خودرو الستیكي قطعات و جلوبندي قطعات  كلیهساز تن محمدرضاایرانیان سپهر بسپار كابوك144



اول پور حسین علیرضاكاراكو145
- برقي لوازم- رادیاتور درب- سرسیلندر واشر- جلوبندي لوازم

...و پولس
www.caraco.ir

www.savehrolling.comخودرو مختلف قطعات ساخت جهت پروفیل و لوله انواعصفا رستمي محمدساوه پروفیل و نورد كارخانجات146

بختیار عباس غالمبختیار صنعتي كارخانه147
 اتوبوس، كامیون، انواع گیر موج و فرمان میل سیبك، تولیدكننده

كمباین و تراكتور
www.BakhtiarFactory.com

پاشایي كاظمشمال پارت كاسپین148
 تزریقي قالبهاي و خودرو پلیمري هاي مجموعه و قطعات انواع

بادي و

پالك قاب-  باطري زیر-  پژو- پراید پنجره جلومحمدي گل امینكاكتوس149

شاسي زیر قطعات و یوبولتاندخشیده الهامسازان كرپي150

هوشیار علیزاده جوادتبریز افزار كنترل151
 ، بست و خار ، فنر ، CNC لوله خمكن ، CNC فرز و تراش

سنگ و اسپارك وایركات،
www.controlafzar.com

عباسنژاد سعیدتچرا سازه كهن152
 پژو هرزگرد غلتك و سواري خودروي انواع رادیاتور درب

405
www.kohansazeh.com

یدك كوروش153
 مسعود/ محمدي گل امین

جوادي
چراغ زیر ابرویي- فالپ- آینه قاب- پنجره جلو- عقب و جلو سپر

www.kikparts.comواشرمرند ریاضي هادي سیدپارتس كیك154

www.kimiajavid.comها بچ مستر انواع تولید و پلیمري هاي كامپاند انواع كننده تولیدوعیدي مصطفي(سپند گیتي صنایع گروه) سپاهان جاوید كیمیا155

www.ksgco.comخودرویي و دیزلي بوشهاي انواعزائري حسنقائم صنعت كیهان156

www.keyhansibak.comخودرو الستیكي قطعات انواع و سیبك تولیدزاده ركني جوادتوس قطعه كیهان157

www.gaco.irاتومبیل چراغ و سپرزماني مشهدي هوشنگپرشین كیان گت158

الدیني زین محمدفیلتر امان صنعتي تولیدي گروه159
 نیمه و سبك خودروهاي براي سوخت هوا، روغن، فیلتر انواع

سنگین
www.amanfilter.com

بوذري علیرضاكوشا تولیدي گروه160
 دینامهاي تولید- سایپا گروه عقب و جلو محور قطعات تولید

تراكتورسازي- بهمن- خودرو ایران- سایپا خودروسازي
www.kamg.ir

www.saipacorp.comتجاري و سواري خودروهاي انواع تولید و ساخت طراحي،مدني سعیدسایپا سازي خودرو گروه161

www.htmdamper.comآالت یراق و گازي جكهاي انواع كننده تولیدابرقوئي اكرمي جواد سید(HTM) ام. تي. اچ صنعتي گروه162

www.osd-co.comقطعات توزیع و تولید-  بدنه قطعات كاري پرس-  سازي قالباكبرنیا منوچهر-  دیزجي یونس(دیزجي) اوج صنعتي گروه163

بختیار مهديبختیار صنعتي گروه164
 نیمه سبك، خودروهاي انواع فرمان میل و سیبك مجموعه تولید

سنگین و سنگین
www.bakhtyargroup.ir

www.pei.irواشر- اشپیل- مهره و پیچ انواع تولیدمددي محمدرضاایران اشپیل پیچ صنعتي گروه165

زراني مهديكار تكنو صنعتي گروه166
 بندي بسته جهت مصرف یكبار مقوایي ظروف ساخت و تولید

كاال
www.technokarco.com

ایرانپور محمدرضاداركوب صنعتي گروه167
 انواع دیفرانسیل چرخدنده- خودرو انواع دیفرانسیل مجموعه

هوایي قطعات- پراید پلوس- خودرو
www.darkoub.com

www.sobhanco.comخودرو قطعات تولیدآرام شهرام(سبحانكو) سبحان صنعتي گروه168

باطني علیرضاسیمكات صنعتي گروه169
 قالب- پرس- كابل و سیم بردار غالف و برش دستگاههاي

خودرو برقي قطعات تجهیزات- سرسیم كریمپ
www.simcut.ir

CNGwww.ghnfactory.com مخازن و مربوطه قالبهاي و كامیون كابینجابري مهديآباد نجف قدس صنعتي گروه170

www.milatonparts.comمیالتون ترمز لنتگلستان افشینمیالتون خودرو قطعات صنعتي گروه171

www.lig.irخودرو بدنه فلزي قطعات ساختلك محمودلك صنعتي گروه172

خودرو الستیكي قطعات تولیدشفیعي حسنجهان نقش صنعتي گروه173

www.kushavaran.irخودرو روغني و گازي فنرهاي كمك انواعقدبیگي اصغر عليكوشاوران خودرو گسترش174

سواري خودرو یدكي لوازماسماعیلیان حاجي مسعودامین همیار خودرو قطعات گسترش175

سنگین و سبك خودرو انواع پمپ واترروزبهاني حمیدپارسیان قطعه گوهر176

PVC و خودرو قطعات و الستیكي هاي پروفیل تولیدكنندهصباغ زاده حسین مهدي محمدصادق سازان الستیك177

www.melrubberco.comخودرو الستیكي قطعات انواع تولیدحیدري ناصرمل صنعتي و هنري الستیكهاي178

www.kptube.comفوالدي (تیوب) دقیق هاي لوله انواع تأمین و تولیدنیكو تقدیري رامینكاوه دقیق هاي لوله179

پتانسیومتر و موتور استپر انواعهدایتيپارسیان صنعت لیماك180

مومیوند احمدباختر مارپیچ181
 به پراید هیدرولیك و مكانیك فرمان جعبه مجموعه كننده تولید

منفصله قطعات همراه
www.mbc1.ir

پروانه حاج عباسعليدامغان فنر ماهان182
 با مرتبط دار فرم پیچشي، كششي، فشاري، فنرهاي انواع تولید

خودرو
www.mahanfanar.com

www.mahsangroup.comخودرو جلوبندي قطعاتصالحي مهديیدك ماهسان183

www.shenasa.coكیفیت تضمین و اصالت تائیدچي تیماج محمدرضافیدار تجارت و توسعه مبتكران184

185
 ایساتیس افتخار) امرتات هرمان صنعت مبتكران

(ایرانیان
www.eftekhar-mfg.comخودرو بدنه قطعات تولیدتوكلیان محمد

www.tak-center.comمحمودي محمودرضاتك تجاري مجتمع186

وجودي داودوجودي تجاري تولیدي مجتمع187
 جلوبندي و بندي زیر قطعات كلیه تامین و ساخت طراحي،

خودرو
www.vojoudico.com



www.khodromehr.irخودرو پلیمري قطعات آمیزي رنگ و تولیدعسگریان مهديمهر خودرو هاي مجموعه188

www.mashadcorpy.comسنگین خودروهاي شاسي زیر قطعاتمهرجردي حداد مهدیكرپي مشهد189

سنگین و سواري كالچ صفحه و دیسك تولیدسجودي اكبر علي"لنتیكس" كالچ مهران190

خودرو جانبي قطعات كننده تولیدشمسایي حمیدرضاپارس گستر مهرساز191

آلومینیوم آلیاژي شمشایراني نژاد تركي مهردادگلپایگان صنعت آذر مهندسي192

توفیقي محمدصنعت رهنمون مهندسي193

 و برقي باالبر شیشه- نیسان و پراید كن پاك برف مجموعه

 باالبر شیشه-  پراید عقب دستي باالبر شیشه-  پراید جلو دستي

دایكاست و ترریقي قطعات-  سمند و 206 - 405 جلو برقي

www.rahautoparts.com

خودرو داخلي و جانبي هاي آیینه كننده تولیداحمدي وحیدآور كوش یكتا صنعتي مهندسي194

www.ojebalabar.comثابت و متحرك صنعتي باالبرهاي كننده صادر و كننده تولیدقطب شهرامباالبر اوج صنعتي و مهندسي195

راد حاتميلیدوما صنعت رهپویان مهندسین196
 نسوز شیلنگ و كالچ صفحه و دیسك ترمز لنت تولید اولیه مواد

ورمیكولیت

www.parstabco.irخودرو المپشیخان محمد(تاب پارس) اسپادانا مدرن موج197

www.negarinsanat.irخودرو CNC و الكترونیك محصوالتخالدي حسیني عباس سیدآسیا صنعت نگارین198

www.ngcolights.com(اسپرت و فابریك) خودرو چراغبسحق رضا(بسحق) گستر نور199

هزاوه رضایي عليسپاهان پروفیل لوله و نورد200
 استفاده مورد فوالدي دقیق هاي لوله انواع كننده تامین و تولید

پتروشیمي و گاز نفت، خودرو، صنایع در
www.sepahantubeco.com

عابدي نعمتتاژ نوژن201
 ابزار - (سنگین و سبك خودروهاي) گیربكس و موتور استند

(سبك و سنگین خودروهاي) مخصوص
www.nojantaj.com

www.novinpardazan.irجوش نقطه دستگاههاي یدكي قطعات و تجهیزات تولیدكنندهآبادي جان علیرضاقطعه پردازان نوین202

حسیني ناصر سیدتهران سازان نوین203

-  مقاومتي جوش اتوماسیون و ایستگاهي-  پرتابل آالت ماشین

 پانل و مش-  تیرچه-  پانلي رادیاتور تولید اتوماتیك تمام خطوط

دیواري

www.novinsazan.com

صنعت و خودرو در مصرفي برینگهاي رولر و بلبرینگها انواعنیرو ایمانسرویس بال نیرو204

www.nirousanatalpha.comبرقي باالبر شیشه و خودرو كنترل كابلهاينصیري فرزادآلفا صنعت نیرو205

www.npolymer.comشده تقویت و مهندسي كامپاندهاي تولیدقاضي پور مهديپارس پلیمر نیرومند206

www.nikpardazesh.comانژكتوري خودروهاي یاب عیبرضایي سلیمانپردازش نیك207

www.asagroup.irخودرو یدكي قطعات توزیع و تهیهكالنتریان حمیدرضاپارت هانتر208

زارع جبار محمدرضاآسیا خودرو همگام209
 و خودرو ایران خودروهاي بدنه به مربوط محصوالت كلیه

(L90 و پراید و 206 ،405) سایپا
www.hamgam-khodro.com

www.daycomputer.comنوین هوشمند مالي افزارهاي نرموفایي یوسفنوین هوشمند210

تزئینات و خودرو قالپاق و بغل آینه انواعفقاني فرهادهیتكا211

غیره و نیسان- پیكان- پراید- پرشیا- سمند- 405 پژو پمپ واترانبوهي كیاني احمدكوهسار-  داكوه پمپهاي واتر212

كشاورزي و باري و سواري خودروهاي انواع فالیویل دندهخوشدلي فیروز(خوشدلي صنعتي گروه) وتكو213

www.s4t.coخودرو جلوبندي قطعاتخطیبي موسوي جالل سید(S4T) خودرو یزدان214

صمدي محمودرضا(یوپاكو) آریا پارت یوژه215
- كن سفت تسمه- موتور دسي- روغن فیلتر- بنزین بخارات شیر

تایم تسمه و دینام تسمه- بنزین پمپ- تسمه غلطك
www.upa-co.com

اسگویي حامدي رسولاسكو صنعت آذر216
 چراغ و فلزي قفل انواع) خودرو پلیمري و فلزي قطعات

(خودرو

217
 خودرو هاي مجموعه و قطعات تحقیقات و آزمایش

(ایتراك)
www.itrac.comكامل خودروي و ها مجموعه قطعات، بر آزمون انواع انجامسمائي حسین

سدیان ملك سروزباالنسر خدمات صنعتي آویزهاي218

 انواع تولید-  ترمز و فرمان هیدرولیك قطعات انواع تولید

 شلنگ قطعات انواع تولید و فیتینگ انواع-  خطر چراغهاي

فرمان هیدرولیك

خودرو تولید خطوط باالنسر تولیدپیروي احمدنوین آهنگري219

احمدي ابراهیمسپاهان پمپ اطلس220
 و گري ریخته روش به خودرو قطعات انواع كننده تولید

ماشینكاري
www.atlaspumpsepahan.com

www.kem.irكاتالیستي مبدل با همراه خودرو اگزوزجمالي غالمرضاخراسان خودرو اگزوز221

www.eks.co.irخودرو سیم دستهصمدزاده ناصرشرق خودرو الكتریك222

خودرو تعلیق سیستم فنرلول انواعاسدیان حسینساز انرژي223

www.avrand.comخودرو سوخت سیستم كننده تولید و طراحصمدي حمیدرضاپالستیك اورند224

تهراني بهشتي مهديپیچكار ایران225
 صنایع مصرفي فوالدي قطعات و مهره و پیچ انواع تولید

سرد فورج روش به خودروسازي

بیضایي بهرام(پیشین ایران كاربراتور) صنعت پارت ایركا226

 پژو پمپ واتر پراید، و پژو هواي دریچه) خودرو قطعهسازي

 و 90 تندر پمپ اویل و پمپ واتر نیسان، كاربراتور پراید، و

وابسته قطعات سایر

www.irancarburetter.com

حفاري اله رحمتپیشرو تك ایمن227
-  فشار كنترل و دمایي سنسورهاي-  كلیدها- ها سوئیچ انواع

خودرو الكترونیكي قطعات سایر و فیوز جعبه
www.imantak.com

www.spm.co.irخودرو انواع ایربگ و ایمني كمربند تامین و تولیدعارفي یوسفي نسرینشرق خودرو ایمن228

وزیري حسین محمدتك بالین229
- روآ- 405 پژو-  پیكان قبیل از خودرو انواع سرسیلندر تولید

گازي پراید و پرشیا- 206 پژو-  سمند-  پراید-  نیسان
www.mvghgroup.com

چي آئینه حبیبایران بلبرینگ230

 برینگ رولر و ردیفه تك عمیق شیار هاي بلبرینگ انواع تولید

 هاي ساچمه انواع و میلیمتري و اینچي  هاي سري مخروطي

فوالدي

www.ibct.ir



www.behanpolymer.irالستیك و فلز و الستیكي قطعات انواعمهراني احمدپلیمر بهان231

www.kpartp.comخودرو هوارساني مجموعه-  خودرو رساني سوخت مجموعهجو نیك امیرخراسان پالستیك پارت232

www.partlastic.comالستیكي تمام و تلفیقي گیر ضربه قطعات كننده تولیدیزدانبخش عبدالهالستیك پارت233

www.parsmcs.comپزشكي و صنعتي و جایگاهي و CNG مخازن تولیدباف خاصه نویداس سي ام پارس234

رضایي محمدخودرو صنعت نیكان پارس235
 و كاپرا و مزدا ریو، نیسان، پراید، پیكان، پژو، رادیاتور درب

پراید و پیكان پژو، ترموستات- تن 18 تریلي
www.parsnikan.ir

www.partonab.comترموستات و كویل سنسورها، شمع، وایر انواعتكلو اصغر عليالكترونیك ناب پرتو236

طیبي بهرام(پاسكو) صنعت آستارا پل237
 قطعات و موتور دسته گیرها، ضربه انواع تولید و طراحي

(فلز و الستیك) الستیكي
www.pascoir.com

بهنیا پریسادقیق ساز پیچ پوالد238
 خدمات و سرد فورج روش به پیچ و خاص قطعات كننده تولید

حرارتي عملیاتي

فرنیا عباسپرداز پویش239
 خودرو، الكترونیك قطعات و محصوالت ساخت و طراحي

تولید خطوط اتوماسیون و (ITS) نقل و حمل هوشمند سیستمهاي
www.pouyeshpardaz.com

ذكریایي محمدعليكوبان پیچ240

 خودروسازي صنایع براي خودكار و میلیمتري پیچ انواع تولید

- ساختمان صنایع- الكترونیك صنایع: جمله از دیگر صنایع و

... و خانگي لوازم

www.pitchcooban.com

www.PGAgasket.comخودرو واشرهاي فلزي انواع كننده تولیدصادقي مهديآرین قطعات پیوند241

دوستدار محمدي محمدیاسین پیشگان تجارت242
 كالچ كیت و سنگین و سبك خودروهاي كالچ لنت و ترمز لنت

سواري

www.takvinco.netپرچ و پین- مهره و پیچ انواعشریف محمدرضاكارا فلزي هاي ساخته تكوین243

www.dinaelectronics.comخودرو الكترونیك قطعات مجموعهراد محسنیان فرزاد امیردینا الكترونیك هاي سامانه توسعه244

رحیمي حسینمشهد فلز سخت قطعات تولید245
 خودروهاي هاي دیسك و چرخ كاسه و ترمز دیسك انواع تولید

سواري

آریانا رضاایران یدكي قطعات تولید246
 سر پولي انواع و خودرو فلز الستیك و الستیكي قطعات انواع

T.V.D لنگ میل

www.pspco.netخودرو الكتریكي محصوالت تولیدكاظمي شاهپورالكترونیك تغذیه منابع تولید247

www.arvandwheel.comسواري خودروهاي براي آلومینیومي رینگ تولیدكنندهآباد شریف ساالري عليچرخ اروند تولیدي248

www.bornabattery.comخودرویي استارتر باتري انواع تولیدمقیم سید عباسباتري برنا تولیدي249

حسنپور رحمانایكاد تحقیقاتي تولیدي250

 گلگیر كاور-  كرپي میل موجگیر میل انواع و بار تورشن انواع

 پاشش محافظ پوسته-  باطري زیر سیني و پراید راست و چپ

 عقب و جلو برفپاككن كامل مجموعه-  پراید راست و چپ

پراید

www.ikad-co.com

www.savaco.irهرزگرد و  خودرو پولي انواع تولیدفیروزجایي عليشمال گستر ساوا صنعتي تولیدي251

مطلق مرادي مرتضيمطلق گدازه نوین صنعتي تولیدي252

 پوسته - 405 دیفرانسیل پوسته-  پراید و 405 گیربكس پوسته

 و فرمان جعبه پوسته - 405 كالچ پوسته  - 405 شمار كیلومتر

اب محفظه

www.ngm.co.ir

اسماعیلي فرهادكیش ناك نمد كاسه تولیدي253
  پكینگ،  اورینگ، پكینگ، نمد، كاسه انواع كننده نولید

الستیكي قطعات و فنر و فیبر گردگیر،
www.kishnak.com

www.ilg.irجانبي محصوالت-  خودرو رودري-  خودرو صندلينمیني بابازاده غالمحسنقطعه لوازم ایران صنعتي و تولیدي254

www.fanarlool.comفنر انواعمنش نجفي محمدرضاایران لول فنر صنعتي و تولیدي255

مطلق مرادي وحید محمدمهرخواه صنعتي و تولیدي256
- سمند خودرو سپرهاي- 206 پژو سپرهاي و داشبورد مجموعه

پلیمري هاي مجموعه و اقالم
www.mehrkhah.com

257
 خودرو ایران یدكي لوازم و قطعات توزیع و تهیه

(ایساكو)
نمكین علي

 پس خدمات و  خودرو ایران محصوالت یدكي لوازم و قطعات

فروش از
www.isaco.ir

لو بیگ علي مازیارپارس كب جنرال258
- شور شیشه پمپ- پراید و 206 ،405 پژو فن موتور مجموعه

تاپیت استكان- پمپ اویل زنجیر
www.generalcab.com

عرب وردي هللا مرتضيمبتكران حدید259

 تنظیم فریم- پراید صندلي مجموعه X100- دنا صندلي مجموعه

- وانت پیكان كالچ و ترمز پدال كاسه مجموعه- سمند ارتفاع

 فریم جدید، سمند و رانا و تیبا خودروي صندلي كامل مجموعه

پژو و سمند ،206 صندلي

www.hadidmob.com

www.opco.co.irخودرو قطعاتقزویني ترابي سعیدآپكو خودرو ایران سفارشي خودروهاي260

بابایي ناصربسپار دانا261

 الستیك- شور شیشه شلنگهاي مجموعه- باك گلویي واسط شلنگ

- رادیاتور پایین شلنگ- مفصل و سیبك فرمان، جعبه گردگیر

سوخت ریل تا فشار كننده تنظیم از گاز لوله

www.danabaspar.com

زاده عبداله جهانگستر سازه دانا262

- تیغه 4 و 6 باطري جنب فیوز جعبه آمپر، جلو زیر فیوز جعبه

 سیستم هواگیر راهي سه-  بست و واشر ، خاردار مهره انواع 

 انواع- فیش تك و دوفیش روغن فشار فشنگي- كننده خنك

 كلید-  الدري كلید-  پیكان آب سیلندر تخلیه شیر- ترمز اتصاالت

ترمز استپ

www.danasazeh.ir/com

TU3www.dorsakhodro.com سیلندر بوش- XU7 سیلندر بوشدروش حسین محمدجي خودرو درسا263

www.denaghateh.comخودرو انواع اكسل و گیربكس موتور، اجزاي كننده تولیدسلیماني اله حبیبقطعه دنا264



نادري عليالكترونیك دوران265
 مدیاي مولتي هاي سیستم-  رادیوپخش-  تیوتر- بلندگو  انواع

بسته مدار هاي دوربین و چشمي-  ردیاب-  دزدگیر-  خودرو
www.deck.ir

www.raykalton.comخودرو دینام و تایم تسمهدیباجي حمیدرضاتسمه آلتون رایكا266

www.razmyaran.comشاتونافتخاري محسنرزمیاران267

www.apadanabelt.com(كولر و دینام) آلترناتور هاي تسمه- خودرو تایم تسمهعبرتي وحیدآپادانا ترانس روان268

مربي حسین محمدنیریز نور اسپرت رینگ269
 فید- 405 موتور دسته- اسپرت آلومینیومي چرخ رینگ انواع

سرسیلندر ماژول، اویل- EF7 براك
www.nnawheel.com

خلیلي احمدي صادقپارس خودرو رینگ270
 بنزیني خودروهاي انواع پیستون رینگ كننده تولید و طراح تنها

خاورمیانه و ایران در دیزلي و
www.ringkhodropars.com

www.mwmco.comموتور زیر رام و خودرو چرخ رینگنژاد ملك هاديمشهد سازي رینگ271

www.zamanfanar.comمفتولي فنرهاي انواع تولیدبابایي تقي محمدفنر زمان272

www.klg.irخودرو شمع انواع تولیداصفهاني امیركاال ساره273

www.khc-co.com(CNG) فشار تحت مخازن سازندهتوسلي بهرامكاوش فشار تحت مخازن سازنده274

www.mesmary.comخودرو یدكي قطعاتمسماري حسن محمدآذران برتر سازه275

www.samanfilter.comهوا فیلتر و روغن فیلتر انواعمهربانيفرد اصغر عليفیلتر سامان276

گیلكي منصورآما سوخت277

 و 405 پژو پمپ اویل-  پراید و 206 و 405 پژو پمپ واتر

 سنسور-  موتور استپر-  پراید گاز دریچه-  پراید و 206

 و پراید سوخت ماژول و پمپ-  آب محفظه-  شمع-  اكسیژن

 و انژكتور سوزن-  ترمز لنت-  كالج پوسته - 405 پژو

پراید و 206 و 405 پژو جلوي چرخ-  بلبرینگ

www.sookhtama.co

علینژاد  سعیدصنعت نیرو سیال278
 جك-  لنگ میل سر خار-  سوپاپ تنظیم واشر-  كنیستر انواع

فرمان هیدرولیك شیر-  فرمان كمك
www.sns-co.ir

آالن محمدصنعت سیف279

 جانبي قفلهاي انواع-  نیسان و پاترول كالچ صفحه و دیسك

 صندوق و موتور درب قفل و پراید سمند، پارس، ،405 پژو

206 پژو

www.safasanat.com

روحبخش فاضل محمدایرانیان پیوند تجاري شبكه280
 نرم- خطوط تغذیه كانبان افزار نرم- تامین كانبان افزار نرم

محصول ردیابي افزار نرم- MRP افزار
www.escm.ir

جمالو اله فضلشتابكار281

 مجموعه-  پلوس مجموعه - 405 پژو هیدرولیك فرمان مجموعه

 - ROA انگشتي میل مجموعه - EF7، XU7 پیستون شاتون

OHVG تایپت- XU7 آب محفظه

www.shetabkar.com

www.emiga.irیك نوع CNG سیلندرمتدین علي(امیگا)سوز گاز خودروهای تجهیزات تولید صنایع282

چنگي عليمدرن اتومبیل چراغ صنایع283
 خودروهاي جانبي و شكن مه عقب، خطر جلو، هاي چراغ

206 ،405 پیكان، پارس، پراید، پژو،
www.modernautolight.com

بهنیا فریبرزتوسعه پیوند خودرو صنایع284
 ترمز- 405 و 206 پژو پیكان، جانبي دربهاي لوالهاي مجموعه

405 پژو و سمند درب
www.ai-petco.com

محمدي مرتضيایران گري ریخته صنایع285
 نیاز مورد داكتیل و خاكستري چدني گري ریخته قطعات تولید

مختلف صنایع در
www.ici-ir.com

www.ikci.orgخودرو چدني قطعاتبینش بهمنخودرو ایران گري ریخته صنایع286

غیاثي خوشرو حسینخراسان توحید گري ریخته صنایع287
 خودروهاي براي داكتیل و خاكستري چدني گري ریخته قطعات

سنگین و سبك
www.tohid.co

شهیدي عليالبرز فورج صنایع288
 راهسازي آالت ماشین- خودرو جهت فوالدي قطعات انواع تولید

گرم فورج روش به كشاورزي و
www.forgealborz.com

مند نقوي منوچهرتوس الستیك صنایع289
 كاسه قبیل از فلز الستیك و الستیكي حساس قطعات انواع تولید

.... بوش و واشر گردگیر، اورینگ، نمد،
www.toosrubber.com

محمديپور غالمعليفنر امید صنعتي290
 فنرهاي مانند مختلف ابعاد و سایزها در فنر انواع كننده تولید

...و عقب صندوق كالچ، سوپاپ، اكسل،
www.omidfanar.com

حسیني منصوردوران صنعت پدیدار تولیدي طراحي291
 جزیي دو و یك اسفنجي و الستیكي نوارهاي انواع تولیدكننده

خودرو انواع درب دور و شیشه دور دار فلوك

میرصادقي حسین محمد سیدسنتام مهندسي طراحي292

- كشش نظیر مکانیکی خواص تست تجهیزات ساخت و طراحي

 و خستگي- MFI- رئومتر- ضربه- پیچش- خزش- خمش- فشار

...و دوام

www.santamco.com

www.tooswasher.irسنگین و سبك خودروهاي واشرجات انواع كننده تولیداسدالهي ابراهیمواشر طوس293

كسائیان حسن سیداستیل غرب294
 براي فلزي بستهاي و خودرو بدنه فلزي قطعات ساخت

مونتاژ قسمت و مهره و پیچ و خودرو صنعت
www.gharbsteel.com

www.fajrplastic.comخودرو اكسترودي هاي مجموعه و قطعاتستاریان حمیدپالستیك فجر295

آقاجانلو عليرشد فرآیند296

 محافظ - 206 موتور دسته-  راست باال رویي موتور دسته

 قفل زبانه-  برگردان آب لوله - 405 فرمان پوسته - 206 بازوي

كاردي دم ورق-  درب

www.farayandroshd.com

قصري آرینبسپار فرنام297

 صندوق جاچراغي- X5 هواكش لوله- پارس و 405 پژو تودري

 مخزن- گاز كنترل اهرم- سمند رادیاتور بادي قاب- سمند عقب

206 پژو پنجره جلو- شور شیشه

www.farnambaspar.com

رجبي ایرجمیثاق قطعه فنر298
 قطعات و مكانیكي فنرهاي انواع- خودرو قطعات تولیدكننده

پرسي
www.fanar-ghateh.com

www.fouladfam.comخودرو هاي مجموعه و فلزي قطعات كننده تولیدخواه ذریت عباسفام فوالد299



ربیعي اصغرخودرو ایران پیشرفته قالبهاي300

 و دایكاست- كالسیك- پالستیك- پروگرسیو شامل قالب انواع

 و فلزي قطعات تولید و كنترلي و مونتاژي فیكسچرهاي

سازي مجموعه

www.gpi-co.com

www.isplahijan.comخودرو جلوبندي قطعاتپورنصیر محمدالهیجان ایران خودرو جلوبندي قطعات301

www.ettehadieh-novin.comپالستیكي قطعات و خودرو چراغهاي انواع تولیدنوري حمیدنوین اتحادیه خودرو قطعات302

www.kap-co.comخودرو شده كاري ماشین قطعات و پلوسسیراني ساسانخراسان محوري قطعات303

یزدي جلیلسینا سازان قطعه304

 پراید، ،L90 سمند، ،206 ،405 دنده تعویض اهرم مجموعه

 و رانا گاز پدال مجموعه ،206 رابط پایه زانتیا، و ریو رانا،

405 ماهك ،405 و رانا و 206 بلند ماهك میل ،405 و 206

www.gssina.com

مختاري علي احمدسبزوار خودرو كابل305
 مكانیزم و دستي و برقي باالبر شیشه كنترل، هاي كابل انواع

كن پاك برف
www.skcco.com

www.sepehrcable.comروكش و خودرو كنترلي كابلهاي  انواع كننده تولیدمایلي محمدرضاسپهر كنترل كابل306

www.cartechsystem.coدیزلي و بنزیني موتورهاي پیستون انواع كننده تولید و طراحامیرطاهري عليسیستم تك كار307

www.shayangroup.comكالچ بلبرینگ و صفحه و دیسكدادفرماي هادي محمدصنعت شایان سازي كالچ308

www.egsi.ir(CNG) اقتصادي و پاك سوخت كاربرد توسعهالجوردي علیرضا سیدشرق صنعت سیز گاز309

حسیني عصار محمدحسنسازان صنعتي تولیدي گروه310

 فرمان محور خودرو، هاي مجموعه و قطعات تولید و طراحي

 و سیبك موتور، تایپیت میل انواع سواري، خودروهاي انواع

 هاي مهره و پیچ- ماشینكاري و فورج قطعات مفصل،

(4 نسل) CNG كپسول و پرسكاري قطعات- مخصوص

www.sazangroup.com

www.parsiantormoz.comخودرو كفشكي و دیسكي ترمز لنت انواعبختیاري علیرضاترمز پارسیان صنعتي و تولیدي گروه311

www.toklantoos.comخودرو انواع كالچ و ترمز سیستمهاي كامل مجموعه كننده تولیدبحرینیان محمد سیدتوس تكالن صنعتي و تولیدي گروه312

رهنمایان واحدموتور اتحاد صنعتي گروه313

 و بازویي-  برفپاككن اهرمبندي-  شمع وایر-  شمع-  استارتر

-  رادیاتور فن پروانه-  لنت-  باتري-  بخاري-  برفپاككن تیغه

-  برفپاككن موتور-  باالبر شیشه- رادیاتور موتورفن مجموعه

 پاككن برف مكانیزم و رادیاتور فن موتور-  بخاري فن موتور

خودرو انواع

www.ettehad.com

www.betagroup.irالكترومغناطیسي و الكترونیكي هاي رله انواع ساخت و طراحيمومن محسن سیدسرآمد بتا صنعتي گروه314

مونسان مهديایران اتومبیل قطعات صنعتي گروه315

 مبدل با همراه اگزوز سیم، دسته موتور، زیر رام چرخ، رینگ

 شیشه شده، كاري ماشین و محوري قطعات پولوس، كاتالیستي،

 سوخت كاربرد توسعه كنترل، كابل انواع (دستي و برقي) باالبر

(CNG) اقتصادي و پاك

www.iap.co.ir

جهانپور حسنپارت كامپوزیت صنعتي گروه316
 و روآ- پارس- 405 پژو- سمند خودروهاي فن سیني كننده تولید

BMC مواد
www.compart-industries.com

www.meyar-ind.comخودرو قطعاتمیرشكار مسعودمعیار صنعتي گروه317

امیري رضایي فرهنگعظام خودرو قطعات گروه318

- مكانیزمها و استاندارد- موتوري قطعات: شامل قطعات انواع

 و تعلیق سیستم- ماشینكاري و گري ریخته- قدرت انتقال سیستم

-موتور جانبي قطعات- خودرو ایمني سیستم- فرمان سیستم- ترمز

 و تزئینات قطعات- مكاترونیكي و الكترونیكي برقي، قطعات 

بدنه

www.ezamco.com

www.gilanrubber.comفلز الستیك قطعات- موتورها دسته- جلوبندي قطعات كننده تولیدپور نبي ناصرگیالن سازي الستیك319

توكلي احمدالكترونیك الما320

 روآ، روغن فشنگي پژو، روغن فشنگي پیكان، روغن فشنگي

 آب فشنگي پراید، روغن فشنگي ،EF7 سمند روغن فشنگي

 سه سرآبي، روآ، آب دماي فشنگي فیش، سه سرسبز، پیكان،

 فن آب فشنگي فیش، تك سرآبي، پژو، اب درجه فشنگي فیش،

 سرمشكي، پراید، فن آب فشنگي فیش، دو سرسبز، پژو،

ف زیمنس،

www.lamaelectronic.com

www.landirenzopars.comسوز گاز قطعات و اجزاانتظاري علیزاده مهديپارس رنزو لندي321

www.marliksun.comسواری خودروهای بادامك میل انواع تولیدذاکرانی هوشنگ امیرسان مارلیك322

عابدي داوودعابدي سازي ماشین323
 CNG گاز مخازن انواع تولید- هیدرولیك سنگین پرسهاي تولید

خودرو
www.abedigroup.com

قدبیگی جعفر علیاراك كاران ماشین324
 و تعلیق سیستم عقب، و جلو اكسل هاي مجموعه تولید و ساخت

خودرو قطعات انواع
www.machinekaran.com

الجوردي علي سیدپارس لنت صنعتي و تولیدي مجتمع325

- سواري خودروهاي كفشكي و دیسكي ترمزهاي لنت انواع تولید

 به مسافري و باري- ریلي واگنهاي- كامیونت و كامیون

حفاري و راهسازي- صنعتي آالت ماشین- مترو خصوص

www.parslent.com

صادقي محمد عليواشر مشهد326
 آالت ماشین و سنگین و سبك خودروهاي واشرجات انواع

صنعتي و كشاورزي
www.mashadwasher.com

www.mpn-co.comآلومینیومي گري ریخته قطعات انواع- پیستون انواعشیخي اكبر علينیستانك پویا موتورسازي327

www.mapp.irخودرو پلیمري هاي مجموعه و قطعاتضرابیها شهروزپارس پلیمر آریا مهر328

www.isseco.irخودرو هاي لوله تولید و تامینكنزلي حسینسدید صنعت ایمن مهندسي329

www.khooreng.comخودرو پرسي هاي مجموعه و قطعات تولید و طراحيمقتدري سیامكخور مهندسي330



www.jamsaz.comخودرو چراغ انواع تولید و طراحهنري مصطفيساز جمع تولید و صنعت مهندسي331

شمسیاني كریمفن دقایق صنعتي مهندسي332

 لوله مجموعه-  وانت پیكان و 405 بنزین گیج و پمپ مجموعه

 شوي شیشه مجموعه-  خودرو موتور روغن گیج میله و گیج

سوخت رگوالتور-  خودرو

www.daghayegh-fan.com

نصیري جعفرلوازم نصیر333
 قفلهاي مجموعه- پیكان باك درب- وانت پیكان قفلهاي مجموعه

سمند- پژو
www.nassirlavazem.com

www.hangarsai.comخودرو الستیكي و اسفنجي فومي قطعاتمحمدي علي مالكسعي هنگار334

www.ibbc-ir.comسنگین و سبك خودروهاي واشر تراست و بوش- یاتاقان انواعنوري نادرایران بوش یاتاقان335

www.indamin.comسنگین و سبك فنر كمك انواع كننده تولیدپیكاني مصطفيسایپا ایندامین336

www.plascokarsaipa.comخودرو پلیمری قطعات آمیزی رنگ و تولیدگرمان حسن محمدسایپا كار پالسكو337

www.aidco.irیدكي قطعات صادرات–   هولدینگهاشمي علي حیدر(ایدكو) خودرو صنایع توسعه338

ناصري ناصرسایپا رینگ تولیدي339
 مونتاژ ، تجاري و سبك خودرو انواع فوالدي رینگ تولید

تایر و رینگ
www.kswco.com

www.megamotorgroup.comسایپا سازي خودرو گروه خودروهاي محركه قواي تولیدامیري فهیمه مجید(موتور مگا) سایپا اكسل و گیربكس موتور، تولیدي340

كمیزي علیرضاایران رادیاتور341

 ، آلومینیومي) وسنگین سبك رادیاتور انواع كننده تولید

 هاي مبدل ، ( استیل و برنجي–  مسي ، اكسپندي آلومینیومي

 قوي فشار آلومینیومي هاي مبدل كولر، اویل ، صنعتي حرارتي

 هاي شبكه و خودرو كولر مجموعه ، كندانسور ، اواپراتور ،

جایگزین

www.irradiator.com

www.sazehgostar.comخودرو قطعات تامین و مهندسي طراحيافشار شهریاري عباسسایپا گستر سازه342

www.saipa-azin.comخودرو صندلي سازنده و طراحنخعي رضا امیرآذین سایپا343

www.saipapress.comخودرو پرسي قطعات كننده تولیدجبرئیلي علي محمدپرس سایپا344

www.saipashisheh.comخودرو ایمني  هاي شیشه انواع تولیدخضوعي حمیدرضا(عام سهامي) شیشه سایپا345

وحیدزاده مصطفي(سایپا فروش از پس خدمات سازمان) یدك سایپا346
 خودروهاي به فروش از پس خدمات كننده ارائه- بازرگاني

سایپا شركت تولیدي
www.saipayadak.org

www.sananshimitaban.comروانكار انواع كننده تأمینمحسني باقر محمدتابان شیمي سنان347

صدري مهديزر فنرسازي348

 موجگیر ، گریدر تیغه ، پارابولیك تخت، ، لول فنر انواع تولید

 فنري پابندهاي و ریلي صنایع پارابولیك و تخت فنرهاي دست ،

آهن راه ریل

www.zarspring.com

www.ihdms.comبدنه كشش و خم و برش قالبها انواع ساخت و طراحيپور قلي ابراهیمسایپا صنعتي بزرگ هاي قالب349

www.shamekh.irلجستیك و خودرو قطعات بندي بسته خدمات و ملزومات كلیهكبیر شیخ محمدرضا(شامخ) خودرو ورزان اندیشه مهندسي350

طاهري فرامرزسایپا خودرو بازرگاني مهندسي351
 – CBU خودرو واردات–  دوم دست خودروهاي–  آپشن نصب

اي اجاره خودروهاي
www.autosetco.com


