ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نام شرکت
کاشی الگانس
افزار نو آوران صبا
ثمین صنعت تیراژه
کتبیه نقش برجسته به نگار
سازمان ابزارمرکزی
داناگام
شرکت مهر صنعت دانش یار
شرکت لوله سان اصفهان
سنی پالستیک
شرکت صنایع پی وی سی ایران
هوشمند سازه آروین آرا
خدمات الکترونیک

نام مدیر عامل
ایزد بنی مصطفوی
سید امیر شهرام سلیمانی
وحید حبیب الهی
علیرضا به رقم
حافظ فکری
ابوالفضل هادوی
احمد آجورلو
کوروش اعرابی
هومن غریبی کلیبر
بهزاد مومن آبادی
محمد ناصر زنگنه
هادی نیک فرجام

وب سایت
www.besam.ir
http://www.g-w-b.com
http://katibe-behnegar.com
www.cto-ir.com
www.danagum.com
www.msd-co.com
www.sanpipe.ir
WWW.SANIPLASTIC.COM
www.iranpvc.com
www.hooshmandsazeh.com
WWW.IRANCAME.COM

زمینه فعالیت
شیرآالت بهداشتی
درب اتوماتیک
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
لوله و اتصاالت
حمام ،سونا و آشپزخانه
سایر گروه¬های مرتبط
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
درب اتوماتیک

 http://www.liper.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

13

افق فردای پاسارگاد

وحید رضا خاکپور

14
15

شرکت لوله پلی اتیلن پرتو
مجتمع بوتیا صنعت

آقای حدادزاده
شهریار طهماسبی وانانی

16

شرکت زرین فوم نصر

مهدی اصغری

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

بلوک شیشه ای بینا
شرکت تولیدی و صنعتی آذرلوله
سام سنگان طرح نو
نماگستر دیبا (پنجره دیبا)
الفا صنعت اسایش
کیمیا نوین
شرکت آسان لوله بهارستان
آلوم کاردینه
شرکت مهدیار سنگ
سادات صنعت اریا

27

فرجام صنعت ابتکار

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

شرکت تولیدی و صنعتی آرین آروین
شرکت صنعتی مهرآذرفارس
ژیتال
شرکت پلیمر گلپایگان
آریا استیل
استیالتک
شرکت دوروچم خاورمیانه
شرکت صنایع شیرآالت شهروز
لمبه کاران زررین
آجر سپند
استیل رخ
هفته نامه پیام ساختمان
شرکت بین المللی پرسناژ
استاک پیشرو سازه
تست
آیتن نقش ارس

بیژن مهاجرانی
محمدرضا حاجبی
محمود یوسفیان
آرش فرخ
بهرام معرفی
علی شوشتری
رضا محمدی
شهرام علیزاده
علی حجارزاده
حامد مکبری
مرتضی علومی مجومرد علومی
مجومرد
سید حسام الدین رستمکالیی
محمد رضایی
محمدرضا میرعمادی
کمال کاوه
منصور براتی
علی رضا کماری
امیر رفیعی هنجنی
محمود زری بافان
محمد حاتمی
امیر مهرئ اسكویئ
احسان مقدادی نیا
مجید داوری ایردموسی
پیمان مخفی
ارمیا شهالیی
مفتح مفتح
سیروس صالحی مقدم

44

کیلوپیکو آرین

مهرناز فتاح حصاری

 http://www.kilo-pico.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

45
46
47

نمایشگاه
شرکت آسانسور اطلس تک
آراد استیل

مدیر عامل
پرویز متقی
جمشید میرزایی

 http://www.iranconfair.irدر و پنجره
 www.atlastec.orgآسانسور و باالبرها
 www.aradsteel.irدر و پنجره

48

صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش

سرژیک کبری

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

شرکت آدوپن پالستیک پرشین (وین تک)
شرکت کبیر پانل
دژینه درب ایرانیان
خیام آسانبر
راهکار نوین سیاق
جاروی مرکزی کسری
ام اچ اچ
شرکت نساج پالستیک فرشید اصفهان
شرکت پاکسایه شیراز فوم بتن موژان
پرشیا بلوک سبک
شرکت تولیدی و صنعتی سازور سازه آذرستان
پارسیان تصویر فدک
مرسل قالب
ساختمان هوشمند سام
گسترش داده پردازی هوشمند آوا
شرکت تک ستاره گلپایگان
سامپارس
اورین آلومینیوم تجارت

کاوه خداپرست رسولی
کمال صراف نژاد
وحید دهدیالنی
رامین دهنوی
یعقوب دولتی
محمد آشنایی
محمد حاج حسینی
محمدحسین پورپشنگ
حسن عظمافر
میثاق اجدادی
آراز زورچنگ
علیرضا دورودیان
ذبیح اله صالحی
حمید اشتیاق
بهاره متین
مصطفی طاالری
صادق ب بیک زاده
ولی رستم لو

 www.pipex-co.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 http://wwww.butia.irدر و پنجره
 WWW.ZARRINFOAM.IRپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
WWW.BINAGLASSBLOCK.COM
www.azarluleh.com
www.samsangan.com
www.ng-diba.com
www.alfasanat.ir
www.kimianovin.ir
www.easypipee.com
www.alucad.ir
http://www.mahdiarstone.com
www.ssbco.ir

دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
حمام ،سونا و آشپزخانه
در و پنجره
لوله و اتصاالت
نشریات و نرم افزار¬ها
لوله و اتصاالت
در و پنجره
سنگ¬های ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 www.farjamsanat.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
www.aryanarvin.com
www.mehrazarfars.com
www.gitalco.com
www.pgproduct.com
www.ariyaestell.ir
www.steelatech.com
www.durocem.ir
www.shahroozco.ir
www.lkz.ir
Sepandbrick.com
www.rokhsteel.com
http://www.payampress.com
www.personageco.com
www.3Dspaceco.com
www.icccoop.ir
www.namara-co.com

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
شیرآالت بهداشتی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
لوله و اتصاالت
در و پنجره
مشاوران و پیمانکاران
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
نشریات و نرم افزار¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی

 www.nsindco.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.wintechpvc.ir
WWW.KABIRPANEL.COM
www.dejineh.com
www.khayyamlift.com
www.seyagh.ir
http://www.kci-co.com
www.mhh.co.ir
www.royalpipe.co
www.paksayeh.com
www.pershiablock.com
www.azarestan.com
http://www.aldo.ir
www.morsalghaleb.com
www.samcoib.ir
www.avaintelligent.ir
www.tsg.co.ir
www.sampars.com
www.aat.ir

در و پنجره
پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
در و پنجره
آسانسور و باالبرها
نشریات و نرم افزار¬ها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
یراق آالت
لوله و اتصاالت
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
یراق آالت

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

شرکت نماسنگ صدر
نماپوشش پرشین
شیرآالت عامری
شرکت پرتوسازان هیرسا
گروه صنعتی متین
شرکت عقیق سنگ آبیدر
کارسان زرین ماندگار
ویس پروفیل ایرانیان
بهساز اندیشان تهران
بناداران پارس
شرکت پارند رستار
داراکار
رنگین نما پویا
شرکت نوآوران صنعت پاریز
شرکت ویستاالکترونیک
آراز چوب اریا
رخ استیل
گروه تولید صنعتی امید
شرکت پای بند سازه
سهند پوالد
همگرایان تولید
راه سبز موفقیت
سیماران
تک گام استیل راد
آریا کوپلینگ
گروه صنعتی فریزانی
پویا تجارت کاریز
صبا
آراد صنعت ویرا
ساچیران
شیرآالت بهداشتی کسری
پارس پلی فوم شرق
صنایع چوبی درب معتقد
شومینه زیبا طرح
پای بند سازه
سبا سنگ پرشین
شرکت شیمی تفلون دنا
آرال صنعت
بی ستون سازان همراد
سازه گستر مدحت
شرکت ایران نورگیر
پرشیا استیل
شرکت فارآب
آپادانا
چوکا درب ایرانیان
شرکت پنجره اکباتان
قسفا
فرهنگ رسانه پویا
صنعت کار
شرکت سورنا الکترونیک ایمن
پارس نسیم صحرا
آسان دوش هاشمی
شرکت به تراشان سپاهان
شرکت شومینه اچ بی
آزمون ساز مبنا
گروه تولیدی فرپود
شیرآالت آرتین
صفا
مهندسین مشاور شارمان ایستا
طراحان هنر آرشین
سما بتن اسپادانا
شرکت مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان
شرکت شیمیایی و صنعتی کاوه
آنیل بسپار آریا
شرکت سیرنگ پالستیک خزر
ایمن بارو درب
طرح هنر گیو
چوب صنعت چلیک
سنگین ماشین ایستا
ایستا نوین ابرسازه ها
فام راه بستر

آرش صدری
محمد موسی وند
جلیل زاده عامری
علیرضا هدایتی نسب
روح هللا نورایی
حامد رنجبر
رامین قهرمانی گرگری
عبدالرحیم حسینی
سید علی موید عالیی
خشایار آرایی
مهدی یارمحمدی
محمود کسائیان
فرامرز مفاخری
شاهین شاهین فر
علی برزگری
مسعود منتظرظهور
احسان مقدادی نیا
حسین برهانی
شمس الدین صدر
غالمحسین خبازباشی
محمد رضا ایوبی
ساره صفری
پرویز کلباسی
حسن رضا قنبری
محمد صالحی تجریشی
اصغر فریزانی
مسعود نوریزاده فیروز آبادی
جواد جیحانی
ابراهیم اکبری پور
علیرضا ساچی
رضا محمدی
پیمان صناعت
اکبر بنا معتقد
صالح اسماعیلی فرد
شمس الدین صدر
امیر بهرامی
محمدعلی حاتمی
داود عبیری
سیدحسین میرمحمدصادقی
علی مدحت
مجتبی سردهی
رضا حنیفی بروج
میر میثم مصطفوی
محمود طالیی
علی اکبر میرهادی
محمد علی حسینی
لدلدل سغت
نیکو زهادی
حسین سوری
احمد خلیلی
حمید شیخ محمدی
سید علی هاشمی
حسن احمدی
غالم ممی پور
اصغر مالزاده
امیرحسین مطیفی فرد
اصغر هدایتی فروزش
محمود جیحانی
مسعود امیرکاشانی
نرگس هاشمی
سیداحمد طاوسی
نامی سید خلخالی
محمد رضا سوقانی
هادی بیاضیان بنیس
حامد نبی پور جعفر آباد
رضا آجورلو
محمد رضا گیویانی
محمد رضا صانعی
حسین سلیم زاده علمداری
مصطفی نباتی
علی زاده رعیت

http://www.sadrstone.com
www.persianama.com
www.amerivalves.ir
http://www.hirsa.co
WWW.MATINVALVES.COM
kurdstone.com
www.cazmo.co
WWW.ROTOLAND.IR
WWW.behsazandishan.com
www.banadaran.net
www.slp.ir
www.darakar.com
www.ranginnama.com
www.parizdoor.com
www.abnema.ir
www.arazwood.ir
www.esteelrokh.ir
WWW.omidVALVES.COM
info@paybandsazeh.com
www.sahandpoulad.com
www.capco.co.ir
www.rsm.com
www.simaran.com
http://www.technogurd.com
http://www.aryacoupling.ir
www.ferizani.vom
www.irankariz.com
saba-j.com
http://www.superfit.ir
www.sachiran.ir
www.kasrataps.com
parspolyfoam.com
http://www.darbemotaghed.com
www.ziba- tarh.net
www.paybandsazeh.com
www.sabatrading.net
www.denateflon.com
www.aral.com
www.bisotunco.com
www.sgmedhat.com
www.irannoorgir.com
www.persiasteel.com
www.farabvalve.com
iraniansaba.com
http://www.chocadoor.com
www.ekbatanwin.com
http://www.icccoop.ir.com
www.farhangco.net
www.sanatkar.com
http://kelid.biz
parsnasim.com
www.asandoosh.com
www.bts-co.com
WWW.hbfireplace.ir
www.azmoontest.com
www.faropood.com
http://www.artintaps.com/
safa-j.com
www.sharmandesign.com
http://www.arsheendesign.com
www.samabeton.com
www.aabanco.com
www.kavehchem.com
www.anilstone.com
www.baroodarb.com
givartdesign.com
www.chelikdoor.com
www.eesta.co
www.abarsazeha.com
http://www.famrah.com

دکوراسیون و معماری داخلی
پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
شیرآالت بهداشتی
مشاوران و پیمانکاران
شیرآالت بهداشتی
سنگ¬های ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
لوله و اتصاالت
در و پنجره
در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
مشاوران و پیمانکاران
لوله و اتصاالت
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
نشریات و نرم افزار¬ها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
شیرآالت بهداشتی
لوله و اتصاالت
حمام ،سونا و آشپزخانه
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
مشاوران و پیمانکاران
سنگ¬های ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
شیرآالت بهداشتی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
سایر گروه¬های مرتبط
در و پنجره
حمام ،سونا و آشپزخانه
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
حمام ،سونا و آشپزخانه
در و پنجره
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
شیرآالت بهداشتی
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
شیرآالت بهداشتی
حمام ،سونا و آشپزخانه
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
حمام ،سونا و آشپزخانه
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
مشاوران و پیمانکاران

138
139
140
141
142
143

لیرا پارس
بازرگانی صالحی
آبفشان ساحل شیراز
تعاونی آراد پنجره ایرانیان
سنا سازه پویا
شرکت پشم شیشه ایران

 144شرکت سروش پاکان گیتی
145
146
147
148
149
150
151
152

تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان
واحد تولیدی پارس خاور
شرکت پارس آمودکار
تولیدی صنعتی مشبک پردازان
وینوپالستیک
نوین طرح
شرکت ایران توحید
پی وی سی صبا

 153شرکت نما سقف آوین
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

شیرآالت سپاهان
شرکت آرمان ایمن ایرانیان
شرکت زهره آفاق
شیشه های تزیینی تیفانی
ارشک صنعت پاسارگاد
شرکت نگین پرتو آسیا
رنگ های دکوراتیو آداک
فالش تانک تاپ
کاریز
صنایع ماشین سازی پایابرش
آینه نوید

 165پتونیا
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

نفیس پلیمر
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران
نیک افرا
مطبوعات
ایمن آب
یکان سازه آریا
دمنده
شرکت ماشین سازی کالر
مهتک نوین
پدیده سازان
سهند چوبان سرو نما
رشیدی
شرکت فتحی الماس
نورنگ پوشش
آدلین صنعت شیراز
مواد مهندسی مکرر
دان ارتباط گویا
کارن ماشین
ایده نوآوران صنعت ساختمان
سرای عمران سدید
شرکت مهندسین ویژن زیرساخت پایدار
شرکت آذر فوالد امین
شرکت فن آوری آنی ایستا
نگارین بسپار چوب
سنگ سان باتیس البرز
نقش جهان کیش آرا (رمپارت)
سپید سیستم خاورمیانه
نگار پارس بهداشت
سپهرار آسانبر
گروه صنعتی دلتا
شیمی گران فردا
مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس گلپایگان
سازه پایدار الهیه
گروه صنعتی دقت

 200ایستاکامپوزیت ورق رایان
201
202
203
204

گروه تولیدی یزد بسپار
شفق دانا گروه آدیش
کاویان رفان
پارکینگ سازان پارسیان

عبدالحسین زاده عامری
محمود صالحی بادی
غالمرضا خواجه
علی نراقی باقرپور
محمدحسین یوسفی
رضا فراهانی
مهسا سادات مجمریان اصفهانی
رضا حسینی
سعید دانش دهکردی
علی بلندقامت پور
مهدی حمیدی
مجید غیاثی
عزیز اسماعیلی فرد
سید اسمعیل مرعشی
حسنعلی جنترانی
سهراب آمایه
یوسف ملکی
جواد توتونچی
علی حصیبی ازناوله
سوسن عباسی
فربد علی
حسن سلطان پور
مجید سنایی
جعفر فرهمندراد
مصطفی شیخ سفلی
امیر حلبی ساز زنجانی
محمدرضا نوید
محمود رضا هدایتی
غالمرضا خواجه
مهدی موذن
مهدی فرمهینی فراهانی
محمد رضا محمدی
مرتضی عرفانی مقدم
مهدی حکیمیان
احمد بستانچی
اردشیر امین زاده
رضا خاوران
محمد جواد مرجانی
معصومه امیری چیمه
علی رشیدی راد
رامین فتحی
حسینعلی پورطاهر
غالمرضا خواجه
محسن گل پور
پروین بهبهانی
سعید بابویه دارابی
هادی شقاقی
امیرحسین خلوتی
حسین دمرچیلو
محمود ابراهیمی
علی الهوتی
محمد رمضانی
سیمین قالیچی
وحید محمدی خوشبخت
محسن نبی فر
اصغر بختیاری
سورنا آذری
تقی کاویان
شهرزاد قلی نژاد
محمود زین العابدینی
محمد هاشمی
مصطفی سیستانی
رامین حاجى كرم زنجانى
محمدتقی شهوازیان
آریا عطایی
دکتر محمدرضا برزویی
صمد اسالمپور

www.lirapars.ir
www.sitco-pe.com
www.as-pipe.com
aradpan.net
http://www.sanasazehpooya.com
www.iranglasswool.com

شیرآالت بهداشتی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
لوله و اتصاالت
در و پنجره
مشاوران و پیمانکاران
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها

 www.spgiran.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://www.hawilux.com
www.parskhavar.com
www.parsamoud.com
www.mpco1380.ir
www.vinoplastic.com
http://www.ziba-tarh.net
http://www.irtoco.com
http://www.sabapvc.ir

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
لوله و اتصاالت

 www.nsavin.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
شیرآالت بهداشتی
تجهیزات و لوازم ایمنی کار
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
دکوراسیون و معماری داخلی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
شیرآالت بهداشتی

www.sepahan-valves.com
http://www.zitexiran.com
http://www.zagroup.ir
www.tiffany.com
www.Arashk-co.com
www.youtob.ir
WWW.ADAKPAINT.COM
www.topflushtank.com
iraniansaba.com
 www.payaboresh.conابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 navidglass.irدکوراسیون و معماری داخلی

 http://www.plouver.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.as-pipe.com
www.t-nezamkardani.ir
www.nikafra.com
www.rednews.ir
www.imenabco.com
www.yekan.org
http://www.damandeh.com
www.kalarco.com
MAHTAKNOVIN.IR
www.padidehtaps.com
www.sahandchooban.com
mehdibayati14@yahoo.com
www.fathialmas.com
www.norangpooshesh.com
www.as-pipe.com
www.mokarrar.com
www.donertebat.com
http://www.karen-machine.com
www.ideh-noavaran.com
http://www.omransara.ir
www.milgerd-soft.ir
http://www.afasteel.com
http://anista.ir/
t-rex.ir
www.sbatis.com
www.rampart.ir
http://www.sepidcctv.com
negar-pb.com
www.sepehrar.com
www.deltakvn.com
www.rang.ir
www.polyyas.ir
www.oneflex.ir
http://www.deghatco.com

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
نهادهای دولتی ،سازمانها ،شهرداری¬ها و ...
در و پنجره
نشریات و نرم افزار¬ها
حمام ،سونا و آشپزخانه
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
حمام ،سونا و آشپزخانه
شیرآالت بهداشتی
در و پنجره
حمام ،سونا و آشپزخانه
آسانسور و باالبرها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سایر گروه¬های مرتبط
مراکز علمی پژوهشی
نشریات و نرم افزار¬ها
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
حمام ،سونا و آشپزخانه
مشاوران و پیمانکاران
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
حمام ،سونا و آشپزخانه
آسانسور و باالبرها
یراق آالت
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
لوله و اتصاالت
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 www.istacover.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.yazdbaspar.com
www.shafaghdna.com
www.kavian-rafan.com
www.parkingsaz.com

لوله و اتصاالت
شیرآالت بهداشتی
یراق آالت
آسانسور و باالبرها
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207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

آلتین درب ماد
شرکت تولیدی گرانیت سازان پارس
دیماس داتیس ایرانیان
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
پاکریز
کیمیاگر پودر صدف
کار و اندیشه ( ابارا )
پرشین توسعه حدید
شیدبان
بتن شیمی خاتم
ویدهوپف
به کاران فلز گلستان
سازه های سیار فارسان
ره آوران صنعت برق
شرکت چوبپا
رویان دژنیکان
بهینه پیشبرد داتار
نشریات پیشگامان ساختمان و پیشگامان تاسیسات
مهندسی نرم افزار فرا تحلیل گران ورجاوند
آلوپن
شرکت بهساز انرژی اهورا

 226شرکت تعاونی آجر ماشینی ایده آل
 227آرمان طرح تیراژه
 228پارت صفحه
 229دایان تاش الوند
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

ایران آذر آلومینیوم
صنایع پیچ مهره ذکریا تهران شرق
پویا پالستیک جهانیان
آترین شیمی آذرداد
آذین درب اراک
درساآریاراد
پارس مش پلیمر
بنا تدبیر البرز
اشنیز
ورق کار
شرکت سامان پدیده دیبا
دستگیره سهند

 242تدبیرسازان سکنای ایرانیان
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

احسان فراز
توراتی
سایت صنعت ساختمان
شرکت آراد تجارت نوین ماهر
گروه بین المللی توسعه پایدار
مجتمع تولیدی صنعتی حقی
شرکت آکپا ایران کیش
امید الکترونیک خاور میانه
تاسیسات
بهریزان

 253کناف ایران
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

مهندسین مشاور فناوری داده پویشگر
شرکت بین المللی سرامیک های نسوز
شرکت آرش ترانس
چوبین سازه نمای پارسا
شرکت آروین گستر بارز ارومیه
آموزش عالی آرمان
سنگبری فرزانه
مینیاتور صنعت چوب
گرمایش سازان شابرن
شرکت آسانسور اورند

 264اسپرلوس ماد
265
266
267
268
269
270

الکتروپیک
ارتعاشات صنعتی ایران
شرکت آذرخش فراورده های نسوز
سرامیک نسوز آذرخش
ستاد توسعه فناوری نانو
مهندسان مشاور اتوماسیون ساختمان آترینا

داریوش علیزاده خوشاکو
حمیدرضا هیربد
حمیدرضا رجبی نمینی
محمد دین محمدی
محمد شیخ سفلی لواسانی
بهزاد قلی نژاد
محمد مهدي تابع قانون
نیما صارمی
عباس جهانیان
صادق محمد زاده
احمد برازجانی
محمدجعفر صفری
مهدی نیکزاد
مریم قاسمی
حسن پادار
محمد آقادایی قادری
سعید طاهری
سعید اصغری
سیدرضا داودی
مسعود ذوالفقاری
طهمورث نژادی محی الدین
غالمعلی پیام راد
نوید عسکری زاده
حمیدرضا رجبی نمینی
محمد احمدنیا
مسعود خدیوزاد
ذکریا احمدی شاهعلی بیگلو
محمد جهانیار
حمید گرروسی
محمود تجلی
وحید وحدت پور
مجید رحمانی
امیر محسنی
علی صابر اشکذری
علیرضا زمان وزیری
ابراهیم اسفرانی نژاد خراسانی
امید محمدقاسمی
محمد حسینی مکری
احسان دهقانی فیروز آبادی
علی صابر اشکذری
سمیه الهامی
مهدی قراگوزلوماهر
علی جوادی پویا
امیر حقی
غالمرضا حکیمی
علی عامری
مجید محمدزاده
محمد کریم زاده اصفهانی
افشین مدنی قهفرخی
علیرضا شامی
محمدعلی سیفی کاشانی
محمد جواد سلیمی فر
مهدی مرادخان تفرشی
رضا مشفقیان
حمیدرضا مهرورپردستی
بهروز ادیب
مسعود افرند
آرش یوسف شاهی
قاسم سیدقاسمی
کیوان بصیری مژدهی
مجید منصور گرکانی
داریوش خدابخشی
مجتبی سیفی کاشانی
مجتبی سیفی کاشانی
سعید سرکار
سیف اله نیکنامی

altindoorco.ir
http://WWW.granitsazan.com
www.datiss.co
http://www.hafeztile.org
iraniansaba.com
www.rang.ir
www.koa.ir
www.rahawindow.com
www.shadeban.com
WWW.BETONCHIMI.CO
www.samansazan.com
www.bkfg.ir
www.farsun.org
www.rasbco.co
www.choobpa.com
www.dezhdoor.ir
dooratech.com
pishgaman-sakhteman.ir
www.varjavandco.com
http://www.alupan.com

در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
حمام ،سونا و آشپزخانه
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
سایر گروه¬های مرتبط
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
در و پنجره
نشریات و نرم افزار¬ها
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره

 www.behsazenergyahoura.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 http://www.adjorideal.comمصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
 www.tirazheharmony.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.partsafhe.comدکوراسیون و معماری داخلی
 dayantash.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.iranazar.com
http://www.zakariagroup.co
www.Jahanyar.com
www.atrinchemicals.ir
www.azinindustrygroup.ir
www.doorsa.ir
http://www.parsmesh.com
www.betawelding.com
http://www.schniz.ir
www.varaghkar.com
www.dibaco.org
sahand-ir.com

یراق آالت
لوله و اتصاالت
لوله و اتصاالت
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
در و پنجره
درب اتوماتیک
سایر گروه¬های مرتبط
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
حمام ،سونا و آشپزخانه
در و پنجره
حمام ،سونا و آشپزخانه
یراق آالت

 www.as-pipe.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.ehsanfaraz.com
http://www.schniz.ir
http://sanatesakhteman.ir
www.sdsgroup.org
www.haghi-pipe.ir
www.akpairan.com
www.ffiran.com
http://www.chauffagekar.com
www.behrizan.com

دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
نشریات و نرم افزار¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
لوله و اتصاالت
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
یراق آالت

 http://www.knaufir.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.fdpco.ir
http://www.azarakhsh.ir
info@arashtrans.com
wwww.lunawood.ir
www.arvingbu.com
www.armancollege.ac.ir
www.adibstone.com
www.shabron.com
www.orandlift.com

در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
درب اتوماتیک
سایر گروه¬های مرتبط
یراق آالت
دکوراسیون و معماری داخلی
سنگ¬های ساختمانی
در و پنجره
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
آسانسور و باالبرها

 www.sperloos.coپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.electropeyk.com
http://www.iivco.org
http://www.azarakhsh.ir
http://www.azarakhsh.ir
nano.ir
www.atrinaco.ir

لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
مشاوران و پیمانکاران

271
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274
275
276
277
278
279
280
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285

شرکت تولیدی صنعتی تک پاییزان
طاها قالب توس
رایان سازه ایده
آریاتوتم
شرکت آلومات
بهنام صنعت پایا
ایران دایو
شیرآالت کاویان هم افزا
سکناپالست
شرکت تولیدی صنعتی آذرخش آجرنسوز قم
گروه تولیدی صنعتی موج
فن آوران بتن ایرانیان
استیل صنعت ارس
شرکت مظفر صنعت صبا
صنایع اتصاالت شیلنگی کهن

 286فرا صنعت جدار
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

آریس هنر وایده
جاروی مرکزی آسایش
آران در مهارنو
صنایع پلیمر اسپادانا
گروه صنعتی اینگل
پارت برق ایرانیان
شرکت آرتا آرین آوید
شرکت صنعتی میشاو
روگا گستر گیالن
شرکت تکسان در هگمتانه
خانه طرح دوریکا
مهندسین مشاور فناوری داده پویشگر
شرکت خیام الکتریک
شرکت صنایع الکترو موتور ایران
افرا درب سلماس
درستان
شرکت مهندسی توسعه فناوری فردا پرداز

 304سیلیس آرا
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

شرکت فنی مهندسی بام گستر دیبا
صدرا فیدار ایرانیان
شرکت نوین اندیشان پالن
گروه نرم افزاری سازه
صنایع اتصاالت شیالن
ارشیمان پارس مشاور معماری ومعماری داخلی
شرکت رایانه ای میالن افزار
مفتول صنعت هیرکان
فارنوتک
شرکت پیشگامان تیوا پنجره
گلخندان تجارت
ارتباط گستران نوین فرایند
پارت سازان

 318بازرگانی تامین تجارت افرا
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

مهکام سنگ پارس
سایت تبلیغاتی نت بتن
ویستا وین در
شرکت توسعه و گردشگری کردان
سیاح فر و خانداداش
تک سامان هور
پیشگامان پیچ پارس
پیشبرد صنعت پایار
پایا آسانسور کنترل
نگین تجارت آرامیس
نشریه و ساختمان و پلیمر
سیف بنا فوالد

منصور انوریان
انوشیروان فرشیدیلن فر
حسن احمدی
رسول روشن روان
حسین باوفا
سید احسان بنایی
زهرا پرتوی نکو
همایون شاکرین
سیف هللا قربانی
محسن سیفی کاشانی
حسین شیخ سفلی
حسن پویان
غالمرضا حسن بکلو
مجید مظفری
مجید کهنی
منوچهر بهرامی نژاد
افشین شغفی
علی دشتی خویدک
علیرضا فرهمند
حمید عظیمی
احمد دردشتی
محمدرضا ترهنده
فرهاد احمدی
رضا طهماسبی
امیر حسین علوی
مجید کاظمی تابنده
طلعت چوکامی
علیرضا شامی
سید حمید حسینی مقدم
نادر خدایی
غالمرضا خدادوست اهرنجانی
علیرضا باقرزاده
محسن گلزاریان
محمد مسعود رستگار
سهیل رضوی
داود یحیی پور
زهرا حدادزاده
محمد رضا جمشیدیان
آنا باتریس مارین گوتزک
سیدعلی علوی
علیرضا میالنی زاده
مهدیه مقصودلو
بیژن غضنفری
سینا بیگی بیگی
شاهین گلخندان
احسان خلیفه
حامد کامکار
نوید مهریار
علی کامکار یزد نژاد
شکوفه یزدانی
بیژن عضنفری
مهدی عامری فرد
داریوش سیاح فر
شهرام جاللی
فاضل محمدی
ناصر نخعی
مهدی سبزواری
مسعود رشیدی
سعید ظریف
محمد بیات

 331کوشا نو اندیشان سورنا

ساالر کاظمی

 332توسعه تجهیز سمیر
 333شیشه گلستان متین اجرا
 334نوین سازه های ساختمانی امرتات پایتخت

جواد شیخ جعفری
محمدرضا مسن آبادی
آرش خاشعی

 335تولیدی فلزات و درب کرکره ای آرین

رحمت هللا زنجانی

www.takpaeizan.com
http://tgt-phe.com
www.rayansazeh.com
www.aryatotem.com
www.alomat.ir
www.behnamsanat.com
www.irandive.ir
www.kavianhamafza.com
www.soknaplast.com
http://www.azarakhsh.ir
iraniansaba.com
www.Fabirco.com \ www.Fabirco.org
www.aras-steel.com
www.msco-group.com
www.kohan-karan.com

در و پنجره
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
نشریات و نرم افزار¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
مشاوران و پیمانکاران
حمام ،سونا و آشپزخانه
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
حمام ،سونا و آشپزخانه
دکوراسیون و معماری داخلی
حمام ،سونا و آشپزخانه
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
دکوراسیون و معماری داخلی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 www.jedarpanel.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.arisdeco.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.asayesh.netتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
WWW.ARAN-DOOR.COM
 http://www.spadana-pipe.comلوله و اتصاالت
 www.engel-upvc.comلوله و اتصاالت
 www.partbarghiranian.irلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.aaa-group.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.mishav.comلوله و اتصاالت
 www.rogagostar.irلوله و اتصاالت
 www.excample.comدر و پنجره
 www.dorikadeco.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.fdpco.irدر و پنجره
 www.khayamelectric.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.khazarfan.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 http://www.afradoor.comدر و پنجره
 http://darestan.comدر و پنجره
 www.udgroup.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.siliceara.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.bgdiba.com
www.huselsafet.com
www.plan-co.com
www.saze90.com
www.shilanco.com
www.arshimanpars.com
www.milan-afzar.ir
http://www.hircanmaftool.com
farnotech@gmail.com
http://www.hellcowin.com
www.oubodesign.com
www.egostaran.com
www.partflush.com

صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
نشریات و نرم افزار¬ها
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
نشریات و نرم افزار¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
یراق آالت
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
شیرآالت بهداشتی

 www.gutbond.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.mahkamstone.com
http://www.netbeton.com
armia.upvc@gmail.com
www.a-s-m.ir
www.premiumbondusa.com
http://www.taksaman.com
www.pppars.com
www.agpiran.com
www.paya-asansor.com
aramisco.com
WWW.MSPIR.IR
www.SBFCo.org

سنگ¬های ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره
مشاوران و پیمانکاران
در و پنجره
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
آسانسور و باالبرها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین

 www.knsorena.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.smartboard.irصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 www.matinejra.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.ghachboriemertat.blogfa.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.ariansteel.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 336شرکت درکا نوین نما
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

آدلی بتن
شرکت مهندسین مشاور ا س م
آرکا کسری
ستاره نگین سحر
قصرفلز
افق کاران یکتاگستر
آریا شیشه متحرک پارس
گروه صنعتی گرما آفرین ایساتیس
دیمه
اران در مهارنو
صنعت نوین رویان
هوشمند ساز ایمن
شرکت تولیدی بلوط بیشه
شرکت تحقیقاتی پژوهشی مهندسی افرا

 351شرکت پوشش بام تخت جمشید
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

فن هنر پاسارگاد
گلپاش صنعت
صنایع آلپی سیستم
شرکت مهندسی آرمان سپهر ایرانیان
استرونگ هلد ایران
مروارید
استرانگ هلد
دنیای جوش و برش
شرکت سبک سازان شرق
ایده برتر
شرکت هوشمند سازان بیتا

 363سبک سازان شرق خراسان شمالی

فرشید ابراهیمی
اصغر نظری
مهدی عامری فرد
محمد مریخی پور
علی حقیقت پور
علیرضا یاری بگی
نیلوفر رضایی
مهدی خانبابایی
علی اکبر حسین آبادی
مجید هارونی
علیرضا فرهمند
عزت هللا هوشمند
هومن همت آبادی
فرشید نوری
سید محمد مسعود صدر قاینی
یوسف عطااللهی
حسین ترک زاد ثانیان
علیرضا مرجانی
جمشید آبشار
طاهر مقصودلو
فریدون ثقته االسالمی
مصطفی استادحسین نحار
فریدون ثقته االسالمی
شاهرخ صارمی
عبدهللا خدابنده
هادی آقاخانی
محمد رضا یعقوبی کیا
عبداله خدابنده

آزمون نکا
شقایق وحشی البرز
رنگین پنجره
جلوه گاه ساخت رویا
شرکت مارتول

محمدرضا آزمون
محمد بستان پیرا
ایرج داریانی سعید
سید مسعود میرتهامی
محمد نیک سیرت

 369شرکت صدف هرنگ

محمد عزیز اسماعیلی

364
365
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367
368

370
371
372
373
374
375

تک الد
کار و اندیشه
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آجر ماشینی ایران
ایران پیچ
گروه تولیدی نیک بسپار یزد
کرمیت پارس

 376شرکت جی لیان جی
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
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397
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400
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شرکت اسپوتا نوین چوب
جهان صنعت نوران
آب صنعت تهران
ایمن گذر خاورمیانه
پوشش گستر قشم
شیراالت افیار
صنایع سنگ اول
پیشگامان معماری آریا
پایا کامپوزیت در
صنایع پدیده ایرانیان فن
صنایع مهندسی هیدروفرکو
گروه صنعتی آب بند
فضاکاران صنعت
شرکت تعاونی یراق سازان پرستو
شرکت تولیدی صنعتی پلیمر گلپایگان
گروه تولیدی و صنعتی آلفام
صنایع پدیده ایرانیان فن
براورد
باتیس ابزار شرق
کابوک سازان جنوب
سوپرپکس
خانه سازی پارس مان سازه
آلونی سیستم
روستر
برنا ابزار طوس

محمد رضا حیدری
محمد مهدي تابع قانون
رضا نصرتی
محمود بهارستان
ناصر شهوازیان
محمد جعفر کرمی
هیبت اله خسروی
مهریار سالمزاده سلماسی
عبدالرسول نورانی
فرهاد خادمی
داوود مهرنیا
مسعود بهزاد افشار
علیرضا حمیدی
علیرضا ملکوتی تهرانی
حمید جاوید انباردان
ساسان طارم سری
امیررضا سلیمان زاده
محسن فریدون فرخی
سید هاشم اندی کالیی
مهدی حافظی
رضا بشارت
کمال کاوه
سعید حمزه لو
امیررضا سلیمان زاده
سید مرتضی سید ابراهیمی
محمد طاهری
آرش نظری
رضا خسروانی
محسن شهادیفر
رضا مقدم
رامتین دولتشاهی
سیدرضا موسوی

 www.derka-novin.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.adlybeton.com
www.a-s-m.ir
http://www.kasragroup.com
www.ghasrefelez.com
http://ofoghfoum.blogfa.com
www.parsmovingglass.com
www.isatis.ir
www.dimehspiral.com
http://www.aran-door.com
www.royanelectric.com
www.hooshmandsaz.com
ballotbishe.com
www.sadr-afratech.com

مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
دکوراسیون و معماری داخلی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
در و پنجره
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
دکوراسیون و معماری داخلی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
درب اتوماتیک
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 www.posheshbtg.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
در و پنجره
شیرآالت بهداشتی
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
مشاوران و پیمانکاران
حمام ،سونا و آشپزخانه
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

http://www.sanianpasargad.com
www.golpashsanat.com
WWW.ALPISYS.IR
www.asicoeng.com
WWW.SHI-CO.IR
www.persianmorvaridco.com
WWW.SHI-CO.IR
www.saremi.ir
www.aac-ss.com
www.idah1.com
 http://www.hsbco.irدرب اتوماتیک

 www.aac-ss.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.azmoonsanat.ir
www.alborzwildadonis.com
www.arialco.ir
http://jsr.ir
www.martool.ir

صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 www.sadafgypsum.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.taklad.com
www.koa.ir
www.morvarid-sos.ir
www.iranpitch.com
WWW.NIKBASPAR.COM
www.kormitpars.ir

لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 www.jlianj.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.spootawood.com
http://www.nooran.co
www.absanatco.com
http://imengozar.com
www.pgco.co
www.afyarvalve.com
www.stoneaval.ir
www.pma-porcelain-ceramic.com
http://www.compositedoor.ir
www.iranianfan.com
milad4453@yahoo.com
www.ab-band.com
www.fazakaran.com
http://www.parsghofl.com
www.pgproduct.com
www.alfamgroup.ir
www.iranianfan.com
www.ic-mbg.com
http://www.batis.biz
kabukco.com
www.superpex.com
http://www.cobiaxiran.com
www.aloni-co.com
http://www.roster.ir
WWW.BORNAABZAR.COM

در و پنجره
حمام ،سونا و آشپزخانه
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
درب اتوماتیک
مشاوران و پیمانکاران
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
آسانسور و باالبرها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
نشریات و نرم افزار¬ها
یراق آالت
درب اتوماتیک
لوله و اتصاالت
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
مشاوران و پیمانکاران
دکوراسیون و معماری داخلی
سایر گروه¬های مرتبط

402
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420
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هیدرواطلس
به ساز انرژی
ارمغان گستران اینده
آریاک الکتریک تهران
اوج باالبر
کارخانه تولیدی صنعتی ابتکار
سراپوش
شرکت یایال ساالر نور
شرکت تهویه سپهر
شرکت صنایع فلزی هشتمین نور
گروه روشنایی اریس
آذین استیل
هنرسنگ آریا
اوان گرد ایرانیان
توس راهبر انبوه سازه
شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران
ماشین سازی کاظمی
کارخانجات آجربهزیست سفالین یزد
شرکت آریادر اطلس
شرکت تولیدی صنعتی کیزایران
آتاتک
شرکت بهتراشان سپاهان
شرکت خدمات مهندسی سکنانور پرداز
گروه اطلس
سارو گلوبال
گروه مهندسی افرند صنعت

اسدهللا احمدپور
ابوالفضل جان فدا
اللهورن نورانی
سید محمد گلستانی هاشمی
شهزام قطب
مجید قاسمی
حسین زمانی کاوکانی
ستاره ساالری فر
خسرو زحمتکش
مهدی داستانی حسین آبادی
مجتبی لوایی
محسن روحیان آنچه
حسین مکاری
مریم بنی هاشمی
محمد دادی القار
احمد جلیلی
موسی کاظمی کاظمی
ماشاهلل درپسند
سید محمد رسولی نژاد
احمد غفاری
روح اله اطهری درو
حسن احمدی
بهروز انتظاری
امیر نصیحتی
آرتین اوهانجانیانس
فرهاد لیاقتی

 428بابل دک

سید یدهللا مناجاتی مناجاتی

 429شرکت پارس تکسان
 430شرکت زرکابل کرمان

بهزاد وزیری
محمد علی عرب نژاد

 431شرکت نکو نام نیرو

فریدون نیکخواه بهرامی

 432شرکت پایدارسازان ری

سید مهدی زرگر

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

مهان اندیشان نقشینه
ابنیه مقاوم پارسه
صنعت یدک
سروش نیرو
آلوم گستر
شرکت تولیدی الکترو آال سهامی خاص
بوتان
گوگولی
فن گستر عصر آسایش
شیرآالت نوتریکا
آرم پالستیک نگار یزد
تک نما سبز
شومینه هنر
شرکت رنگین پروفیل کویر
طلیعه
شرکت چوب پالستیک دز

نیلوفر محمدزاده
محسن شهادیفر
حسین کتابی
سینا باورصادیان
مرتضی میرزامحمد
عظیم باقری بوسجین
سعید خلیلی
گوگوله کولی
محسن زهری
اسرافیل نریمانی
محمدرضا نوری
حسین آزاد
بهمن ممی پور
محمد ابراهیمیان
محمد شکری
محمود تراب انصاری

www.hydro-atlas.com
Behsazenergy.ir
www.armaghanga.com
www.ariak.co.ir
www.ojebalabar.com
www.ebtekarcompany.com
WWW.SARAPUSH.COM
YAYLAMOZAIK.COM
www.tahvieh-sepehr.ir
www.hashtominnoor.com
www.erislighting.com
www.azinsteel.com
WWW.ARTYSTONE.COM
http://www.avantgardeco.com
www.truss.ir
www.kwciran.com
WWW.KAZEMI.BLOGFA.COM
www.behzistsofalin.com
www.aryadoor.ir
www.kizziran.com
www.atatechco.com
www.shabakehkala.com
www.soknalite.com
www.atlas.ir
www.saroglobal.ir
www.afrandsanatco.com

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
شیرآالت بهداشتی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
آسانسور و باالبرها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
مشاوران و پیمانکاران
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
درب اتوماتیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
یراق آالت
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
یراق آالت
یراق آالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 www.bubbledeck.co.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.parsteksun.irدرب اتوماتیک
 http://www.zarcable.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.bampooshroofing.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.paydar-sazan.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.naghshine-co.irدکوراسیون و معماری داخلی
 http://www.cobiaxiran.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
www.sanatyadak.com
 WWW.SOROUSHNIROU.COMدرب اتوماتیک
 www.alumgostar.comدر و پنجره
 http://www.electro-ala.irلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.butaneindustrial.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 http://ghogholi.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.feat.irدر و پنجره
 www.notryka.comشیرآالت بهداشتی
 www.armpny.comلوله و اتصاالت
 https://www.woodas.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.shomenehhonar.comدکوراسیون و معماری داخلی
 http://www.rpk.co.irدر و پنجره
 www.decorprint.ir--www.skyling.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.dezchoopexco.comدکوراسیون و معماری داخلی

 449صنعت سقف البرز خاورمیانه

علی انتظامی

 www.meceiling.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 450اتصاالت سپاهان
 451ایران پیچ
 452عمران سازان مهاب

حسن احمدی
محمود بهارستان
احمد رضا شریعتی

 bts-fitting.irلوله و اتصاالت
 www.iranpitch.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 www.osmahab.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 453رهاورد چوب

حمید رضا میرلطیفی

 www.haserv.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

شرکت کاشی آبادیس
پادیر کاران آرشام
داتیس
صنعت گستران آرایه اسپادانا
شایسته
گروه کارخانه های نورد آلومینیوم اراک
شرکت صنعتی توزایران
گروه صنعتی پیشگامان شادمهر
آذرکاوین
ایده نما سازان کارا قرن

احسان احمدی علی آباد
خشایار تشکری تمیجانی
محمد گندمی باویل
حسن سلیمانی گنبد جق
وحید نجاتیان
حسنعلی رضایی مقدم
سید محمود طباطبایی اقدم
آقای مراد شادمهر
یحیی دشتی رحمت آبادی
زهرا محمدیان

464

صنعتی کارگستران فوالد

غالمرضا عزیزی

 www.karad-co.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

جالل جاللی کندی
سورنا گل پرور

 www.ouj.irآسانسور و باالبرها
 tajhiztunnel.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 465اوج آسانسور تهران
 466تجهیز تونل جوان

www.abadistile.com
www.padirclimber.com
www.dateesco.com
www.spadanagroup.com
www.shayestehtaps.com
www.navardaluminiuom.com
www.tozmachine.com
www.p-shadmehrholding.com
www.azarkavin.com
www.alubond.com

کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
آسانسور و باالبرها
حمام ،سونا و آشپزخانه
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
حمام ،سونا و آشپزخانه
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

467
468
469
470
471
472
473
474

سنگبری انتیک ماربل
شرکت صنایع ساختمانی پوزوالن
دور اندیشان تجارت ارشیا
بتیس
موسسه رنگین
تولیدی صنایع یزد پولیکا
مجتمع صنعتی ماموت
شرکت آالکس ایران

محمود کارخانه
شاهن آقامال
محمود رهنما
حمیدرضا یوزباشی
نادر مساحی اسکویی
عباسعلی متوسلیان
مهرزاد فردوس
مسعود حکیمی

www.antiquemarble-co.com
www.pozzolan.com
www.rahidcogroup.com
betisir.com
www.ranginbind.com
www.yazdpoolica.com
http://www.mammutgroup.com
www.alaksiran.com

سنگ¬های ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
حمام ،سونا و آشپزخانه
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
یراق آالت

 475شرکت تولیدی بهداشتی خدماتی تمیز گستر اندیشان

رضا عظیما

 476شرکت آسمان نما آبی بوم
 477شعله گستران غرب افروز

روح هللا مزینانی
علیرضا ا امیزی

 http://www.sky-pack.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.shgco.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 478بورس فلزات آزاد

آزاد میرزایی

 www.boursefelezatazad.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 479شرکت تامین گستران صنعتی ایمن پیمان
 480شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار

محمدرضا صادقی
محمدمهدی رضایی

 481بام شیب پوشش افق پرداز شرق (نکونام نیرو)

علی واعظی قاضیانی

 482تک سوین در
 483مجتمع صنایع الستیک کاشان
 484مصالح ساختمانی صنعتی اتحاد

سلمان دلخواه
احمد محمود پور قمصر
مهدی مهدی پور

 485پرفیل سازه کوثر
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

شرکت صنایع تک چوب
پارس فلزکار
ماشین سازی طالیی نوین
پنجره آریا
سازه های پالستیکی آبا
بهین صنعت یام
داوین
گروه صنعتی استیل نمونه
فالت سنگ آسیا
فن آوری نوین نیرو
شیشه کرد
سفید بام کرمانیان

 498شرکت مالت خشک تراز پی ریز
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

شرکت مهندسی طلوع
سینما آهنگ
ویژن طراحان دکانا
شرکت سفید بام کرمانیان
تندیس صنعت
شستا
پالست نیک ساری
بهینه تجارت ابرار
نوین باالبر مهرگان افرا
آریانا صنعت
شرکت نماسازان امروز
بانک اطالعات صنعت ایران
مجتمع آفرینش های هنری سالم

 512ثمین پانل تبریز
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

سازه صنعت اسپرسا
عرشه کبیر ایرانیان
گروه مشاورین سنگ باران
شیرآالت بهداشتی و ساختمانی کیان
آلین آرایه سازان سکنج
خانه ایرانی
شیرآالت بهداشتی طهورا
آجر نسوز سهیل
سازه های فلزی نرو
صنایع چوبی وودن پارادایس
کمگککک

 524مجتمع تولیدی صنعتی فوم تهران
525
526
527
528
529
530

نوین فوم بتن
قالب سازان آژینه
شرکت یاس عایق دلیجان
انجمن مهرازی ایران
ایران استیل
موسسه فنی نجمی

 531گروه توسعه فناوری های نوین راهبرد اندیش رادمان

سید ابوالفضل میر عابدی شیرازانی
محمد تقی واحدنقی زاده
بهرام عمادی هللا یاری
مسعود طالیی
قاسم اصالنی
احمد کربالیی صالح
محمدرضا زیدی یام
مهدی حاجی صفرعلی
سیدحسین حسینی
حمید رضا فروزنده
کیوان کاویانپور
قاسم اصالنی
سعید سلطانی نسب
سید مصطفی حدادی
مهدی ابراهیمیان
محمد رضا حمیدی
سیدحسن ع ّزی
سعید سلطانی نسب
جواد رحمانی ورنامخواستی
سید احمد مقیمی
حسام الدین محمد کوالییان
سید مهدی سیاهپوشان قزوین
محمدرضا زاهدی
علی دانشی
ابراهیم ایرانی
سید سلیم حسینی
محمد حسین احمدی
علی اکبر خشکباری آذر
حسن محمدزاده
رضا باقری
پویا بیداری مطلق
محمد رضا اصغر پور
علی ستارزاده
حسن طاهری
مهدی نجاتیان
نوید چیذری
نجاتی گونیول
مجتبی اکبری
کماری کنماریاری
احمدرضا نبی فر
احسان توللی
یوسف رضایی
حمیدرضا شفیعی
آیدین جوانی دیزجی
عباس کریمی
محمدباقر نجمی
هانی هوشیاری پور

 http://www.tamizgostar.comشیرآالت بهداشتی

www.tagsap.com
 www.kh-pti.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 www.bampooshroofing.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.tak sevin door. irابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.kashanrubberlining.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.etb401.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 www.kosar.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.sanayetakchoob.com
www.parsfelezkar.com
http://www.talaeinovin.com
abiprofile.ir
www.abaplastic.com
http://www.aluyam.com
WWW.DAWIN.IR
www.steelnemooneh.com
www.totemquartz.com
http://www.fnn-co.com
abiprofile.ir
www.sefidbam.ir

در و پنجره
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
لوله و اتصاالت
در و پنجره
در و پنجره
لوله و اتصاالت
سنگ¬های ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها

 betomix.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.tolue.com
http://cinemaahang.ir
www.dekana.ir
www.sefidbam.ir
http://tandissanat.com
www.ttdi.ir
http://www.plastonic.com
www.behinehtejarat.com
www.hydrolifttech.com
http://aryanasanat.com
www.namasaz.com
www.besi.co
www.salamco.ir

لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
مراکز علمی پژوهشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
شیرآالت بهداشتی
در و پنجره
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
آسانسور و باالبرها
شیرآالت بهداشتی
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی

 www.saminpanel.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.spersa-co.com
www.arshekabir.ir
www.marmonix.com
www.kiantaps.com
www.3konj.com
www.khane-irani.com
www.tahorataps.com
www.soheilbrick.com
http://www.neru.com.tr
wooden-paradise.com
mmmmm_gg@yahoo.com

صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سنگ¬های ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
لوله و اتصاالت

 www.foamtehran.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://www.novin-beton.com
http://www.ajhineh.com
WWW.YASAYEGH.COM
www.mehrazi.ir
www.iransteelco.ir
www.tadhvac.com

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مراکز علمی پژوهشی
لوله و اتصاالت
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 http://www.mtdgroup.irمشاوران و پیمانکاران

532
533
534
535

شیرآالت وینا
شرکت تندیس صنعت اراد
تندیس صنعت اراد
ایرانیان تندیس تونل

 536دیدا دژ
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

سامانه بازار پارسیان
سفال گنج
اذران چوب
شرکت صنایع آلومینیوم آبسکون
شرکت تولیدیصنایع آلومینیوم آبسکون
شرکت بین المللی توسعه ساختمان
شرکت شیر گاز آذران
فالش تانک ایران
شرکت الکترود یزد
روهین تراش
شرکت ریوند
شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما
شرکت پودر و جوش ایران
مرسل قالب
تولیدی کسا
شرکت رها پالست نقش جهان
ایما امین اصفهان
صنایع ماشین سازی عبدی صحت
کارخانه آجرنماچین
شرکت رامند جلوه پردیس
شرکت صنایع مفتولی زنجان
شیرآالت آبادی
پرچین سازان امروز

 560شرکت دیما پوشش سازه
561
562
563
564
565

شرکت صبا میهن سهامی خاص
ابریشم نگار پارس
درخشان صنعت آناهیتا
پرنیان صنعت اطلس
صبا لوله سپاهان

رضا جشنانی
جواد رحمانی
جواد رحمانی
علی محمد خدایار آرانی
ساویز قمریان نوبری
علی حسن سبک روح
مریم وکیلی
بهروز صاغری
هبت اله فاضلی
هبت اله فاضلی
سید عمادالدین قاضوی
حسین پاکروان
محمدتقی جعفری هوشیار
فضل اله جواهری
رضا پازوکی
بهادر قایمی
مرتضی رسولی
بهرام جلوداری
حمید رضا معصومی
حسین احمدی
مهدی منتظری
فضل هللا واحدی
علی اصغر صحت
رضا چینی
رضا ذوالقدری
حسن مالکی تهرانی
محمدرضا آبادی کریمی
بهمن معظمی گودرزی
ایرج محمد رفیعی
حسین قدیم
حسین بیطرفان
داوود صادقی
رشید شادمان
علیرضا ایزدی

http://www.viennafaucet.com
http;//www.tandis sanat.com
www.tandissanat.com
www.ittiran.com

شیرآالت بهداشتی
شیرآالت بهداشتی
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 www.concrete-casting.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.sbp.ir
www.sofaleganj.blogfa.com
WWW.AZARANWOOD.COM
www.abeskoon.ir
http://www.abeskoon.ir
www.icd.co.ir
www.azaranvalve.com
www.flushtankiran.ir
www.yazd-electrode.com
www.spacer-rp.com
www.reemat.me
www.taknama.com
www.jooshiran.com
www.morsalghaleb.com
www.kasasmock.com
www.barsapolymer.com
www.royaltop.ir
www.smc.ir
www.namachin.ir
www.ramand-co.com
www.zanjan-wire.com
www.abadi-taps.com
http://www.parchinroofing.com

نشریات و نرم افزار¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
در و پنجره
در و پنجره
نهادهای دولتی ،سازمانها ،شهرداری¬ها و ...
شیرآالت بهداشتی
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
حمام ،سونا و آشپزخانه
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
حمام ،سونا و آشپزخانه
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 www.dimapushesh.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.sabamihan.com
Abrysham.com
www.derakhshantaps.com
www.parniansanat.com
sabapipe.ir

سایر گروه¬های مرتبط
سایر گروه¬های مرتبط
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت

 566آدونیس پلیمر

حسین تجری مفرد

 www.adonispolymer.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 567شرکت میراب
 568تهویه آرسام صبا

قدرت اله سکاکیان
مجید ستوده

 www.mirab-valves.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 WWW.NTE.IRتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 569شرکت کابین گستر رز
570
571
572
573
574

سازه های پیش تنیده آرمه بن
شرکت فلز سازه اراک
شرکت شیمیایی تولیدی جهان کنیتکس
گروه کارخانجات زرین سوله
کاربین بهبرد

 575پایکار بنیان پانل
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

آرام دکو
گیالن میکا
فرافرم معماری
شرکت ساختمانی و تولیدی یزدگنبد
شرکت شیمیایی بتن پاس
تیراژه ماشین
موسسه آموزش مهندسی دانش و فن جاویدان
رسیس سازه آسیا
استرانگ هلد ایران
آریانا
جهان پروفیل پارس
ساختمانی بنای نوین آریا
شرکت مهندسی و صنعتی اوج باالبر
قطران اتصال
پارس چوب فدک
آوای نیکسازان شهر

میرمهدی اسدالهی اصل زرخواه
عباس صبوری
سید مهدی مهاجرانی
سعید حاجیان
علیرضا زرین نژاد
مصطفی چاهیان بروجنی
محمودرضا محمودی
محمد محمدنیا
حسین حسن پور مطلق
مهدی محرمی
علی اکبر خلیلی
حمید جاللی
مازیار رستم نژاد
پژمان وهاب کاشی
مصطفی مرشدی
فریدون ثقته االسالمی
مهدی اکبری
حجت هللا میراحمدپور
بابک بلوری اسکویی
شهرام قطب
حمید رضا کاظمی
ابوالفضل خرقانی
محمد حسین ملکی

 592آرین سازه پارسیان

علیرضا مرواریان

 593شرکت تولیدی تکنوآجر
 594افزون بتن کیمیا

احمد قباییان
محمدعلی هدایتی ورکیانی

 595پانل آذر دلتا
 596آرمالت
 597صنایع سرما آفرین ایران

حمید میرزایی
نیما کریم زاده
محمد گلزاده

 www.cabingostar.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://www.armegroup.ir
www.felezsazehco.com
www.jahankenitex.com
www.zarrinsolehjam.com
www.behbord.com

صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
مشاوران و پیمانکاران
دکوراسیون و معماری داخلی

 http://pbpanel.com/پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.aramdeco.com
www.gilanmica.com
http://www.fara-form.com
www.yazdgonbad.com
www.betonpas.com
www.tirage-machine.com
www.javidanacademy.ir
www.rasisco.com
WWW.SHI-CO.IR
aryana-asansor@yahoo.com
www.jahanprofilpars.com
www.banacivil.com
www.ojebalabar.com
WWW.QATRANETTESAL.COM
www.pwf.ir
www.niksazanshahr.com

دکوراسیون و معماری داخلی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مراکز علمی پژوهشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
آسانسور و باالبرها
در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط
آسانسور و باالبرها
لوله و اتصاالت
سایر گروه¬های مرتبط
در و پنجره

 www.ariansazehparsian.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.technoajor.comمصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
 www.afzoonbeton.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 http://www.deltapanelazar.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.armelat.comکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
 www.ssi.co.irتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 598آیراک طرح آرمان
 599تیراژ دیزل

علی بهاور
امیر حسین کاشیها

 600دکوری پنل

علی مشفق

601
602
603
604
605

سرما
سایه سازان مهرگستر
شرکت ساختمانی آکام پارمیس
شرکت خدمات مهندسی پایاب زمزم
درریز سپند پاسارگاد

 606پوشش فلز خشایار
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617

پی وی سی آذراتصال
پرتو سازان کیان
صنعت الکترونیک آریا
شرکت آسان خودرو
کانون تبلیغات آگاهی رسان
شرکت تهران سپاس فرسان
صنایع فضل الکتریک
پویا نوین بتن ایرانیان
صنایع دلند الکتریک
پویا چوب نما
شرکت گرانیت سازان پارس

محمد گلزاده
مهدی ساعی
سید عمران حکیم
علی اصغر خدایاری
محسن حیدرخانی
حسین آقابیگی ها
محمدرضا ابراهیمی اصل
حامد دارابی
علیرضا خردمندان
افشین گرجی
محمد حسن محسنی
نادر غیوری پیرسلطان
سیدرضا حسینی مقدم
علیرضا شکیب ماسوله
محمد کاظم عطری
ندا علی باالزاده
حمید رضا هیربد

 618شرکت توسعه و تجهیزات ساختمانی آریاپارسه

محمود قزلو

 619تهران پویان برنا
 620شرکت صنایع شیمیایی غفاری

پوریا شهبازی
سیامک غفاری قاضی سعید

 621شرکت پرین بتن آمود
622
623
624
625
626

گروه صنعتی بازرگانی ویولت
وگ ایران
جذب ستاره
شرکت سرما سازان جام جم
دژگستران نیکان جنوب (دژار درب)

 627شرکت پایاپی ایرانیان

غالم عباس همتیان اشرفیان
مصطفی صدری کرمی
مینو میر کاظم
منصور رضایی
عاطفه مهرجو
شهاب الدین عبادت
امیر هرندی

 628شرکت پرتاب فن

سید مرتضی موسوی

 629گروه شرکت های راد
 630شرکت آرین ذوب آهاری

سعید رمضانی
حسن نظرآهاری

 631آسان سازه فناوری نوین

بهنام محسنی

 632ستاره چیدمان ماندگار
 633پرشین تجارت دوان

تورج عبدی
بهزاد دوانی

 634هامون پروفیل پارسیان

شهاب ابددوست

635
636
637
638

صنایع سنگ پرشین
تحقیق و توسعه فناوری
نما آفرینان ایرانیان
شرکت شیرآالت گلپایگان

 639شرکت پشم سنگ ایران
640
641
642
643

وگ امید گلستان
هادی برق الماس
کارخانه تولیدی تکنو ثامن
شرکت مدرن سقف اسپادانا

 644شرکت پریفاب
645
646
647
648

پارس کامتک آروین
شیک در طراحان
تجهیزات سیستم زمین
نواپالست پرند

 649سکنا گروپ
650
651
652
653
654
655
656
657

گروه کارخانجات شیشه اردکان
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
وگ امید گلستان
پلی غرب اتصال ایرانیان
تهویه دماوند پارس
پارس در ایمن بین الملل
شرکت تولیدی ونوس شیشه
صنایع ورق ایران

محمد حسین بیگل
فریبرز لقایی
مهدی دهقانی
حسن رحیمی
بابک ربیعی
علی بهالگردی
محمد رضا معصومی
علی اکبر مهربانی فرد
مجتبی معقول
حمیدرضا المعی رامندی
شمس الدین عیسایی
آرش شیخ کرمی
ناصر پارسایی سیرت
اکبر نواب
بهمن صدیق آرا
محمود عزیزیان شریف آباد
علیرضا تابش
علی بهالگردی
فرید یاوری فر
خسرو بافکار
مرتضی سعیدی
محمد حسن نوروزی
بیژن امینی

 http://www.abrack.irصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 www.tiragediesel.irابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.decoripanel.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.ssi.co.ir
www.sayehsazan-mg.com
www.akamparmis.com
http://www.payab-zamzam.com
dariz.co

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
مشاوران و پیمانکاران
در و پنجره

 www.pfk-co.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.azaretesal.com
www.psk-group.com
www.ariaweld.com
www.asankhodro.com
www.sakhtemanbd.com
www.farsungroup.com
www.fazlelectric.ir
www.pantaco.co
www.deland.ir
http://www.pouyachoob.ir
www.granitsazan.com

لوله و اتصاالت
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
سنگ¬های ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی

 www.aryaparseh.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.bornapanel.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.gcico.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 www.parinbeton.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.violetdesign.ir
www.vogiran.com
www.faaltarin.com/jazbe_setareh
www.sarmasazanj.com
www.dejinehdarb.com

دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره

 www.payadeck.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.dirak.coپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 WWW.RADTEAM.BIZسایر گروه¬های مرتبط
 www.ariyanzob.comشیرآالت بهداشتی
 http://www.asansazeh.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.google.comکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
 www.ptd-co.comمشاوران و پیمانکاران
 www.hamoonprofile.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
info@persianstoneco.ir
www.techrdco.com
WWW.smpbond.ir
www.shiralatgolpayegan.com

سنگ¬های ساختمانی
سایر گروه¬های مرتبط
سایر گروه¬های مرتبط
شیرآالت بهداشتی

 http://www.pashmesangiran.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
www.vogomidgolestan.com
www.shailenelc.ir
www.teknosamen.com
www.msc.co.ir

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
یراق آالت
دکوراسیون و معماری داخلی

 http://www.prefab-co.netپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://www.parscommtech.ir
www.shikdoor.com
www.t-s-zamin.com
www.navaplast.com

صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
تجهیزات و لوازم ایمنی کار
لوله و اتصاالت

 soknagroup.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.ardakanglass.com
www.bonyadmaskan.com
www.vogomidgolestan.com
www.polygharb.com
www.damavandac.com
www.parsdoor.com
www.venusglass.net
www.behina.ir

سایر گروه¬های مرتبط
نهادهای دولتی ،سازمانها ،شهرداری¬ها و ...
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
لوله و اتصاالت
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
درب اتوماتیک
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی

658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

لوله سبز چابهار
آوا رخشان شیمی قشم
هوکارت درب ایده پرداز
رسا رسانه صبا
شرکت مهندسی مشاور سازه آزمون فوالد
شرکت پارس آرای کوهستان
آرین بسپارزنده رود
مارپیچ صنعت
آجرسفید
داده رایان گستر دوان
شرکت تولیدی شیرسازی سامین
پوالذدکف
تهران ساین صنعت
فراگام آرا

 672آتیه گستران بارشین
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689

بهینه بین الملل
شرکت پشم شیشه پارس
پویا صنعت مکانیک
گام الکتریک
فرا فرم معماری
امرتات صنعتگران
ایرانیان درب نما گستر
آلومینیوم پژواک سپاهان
صنایع الکترونیک تامر
آرین بسپار زنده رود
ثبت ونک
آل کار درمان
شرکت تولیدی مرکب ایران
شرکت صنایع جهان الکتریک
ایگر سیستم آشپزخانه
بتون سخت آریان
شرکت صنایع روشنایی تالمن طیف

 690روپاد پویان
691
692
693
694
695
696

شرکت سیمان سفید بنوید
شرکت کیمیا بسپار چهلستون
توسعه صنایع جوش و برش آسیا جوشا
گروه صنعتی وحید
صنایع فلزی الوند
ساوه صنعت بسپار

علی احمدی
حسین صفی
رضا پایور
حامد رحمانی
امیر قاسمی
علیرضا فخفوری
تیمور حاجی میرزا علیان
جواد عرفانی
حمیدرضا عبدالعلی
شهال شجاعی
کوروش نوری
سید علی اصغر ظریفکارفرد
محمود خواجه موگهی
مسعود امانی همدانی
سید محسن یزدانی طبایی همت آبادی
مسعود شریف زاده
رحیم ملکی
بهزاد وفایی باقری
مصطفی نوروزیان
مهدی محرمی
سلمان توکلی مقدم
رضا امیرآبادی
احمد سیدهندی
محمد علی عالیی
تیمور حاجی میرزا علیان
سارا عشرتی
فردی استون
علی اصغر صلواتی
سید رضا حسینی مقدم
مهرزاد مختاری
حمید شکرابی
احسان تهرانی معتمد
بابک بهداد
محسن صداقت الریجانی
سعیذ گودرزی
محمد خسروی اردبیلی
بیوک آقا صحاف امین
هادی ویسه
مازیار خاکپور

 697مهندسی پارسیا

مجتبی همایونی

 698فرافرم معماری

مهدی محرمی

 699پارسیان فن آور

بابک شاملو

700
701
702
703
704

تولیدی و صنعتی هواساز
المان آرکا سورین
شرکت برنولی
شبکه گسترده توزیع کاالی ساختمان
ماهسان پویا

 705پلیمر طالیی یزد
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723

شرکت تولیدی صدصنعت
شرکت پارس حساس پایدار
مجتمع تولیدی نصربسپار سپاهان
ایران پاش
کاالی برق درودیان
مهرگان آرک افراز
صنایع بازرگانی راهبر پالستیک
کارخانجات تولیدی مهر اصل
پتروآرمیدنوین پارسه
شرکت بازرگانی آلیران
نورآذین نیکان
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
موزاییک اتوماتیک سنگامیک یزد
شیمیایی بتن پالست
شیراالت بهداشتی تپس
لیکا
پرشین پیش تنیده
نوران

انوشه گردونی
هادی مسچی
عبدالرحمن فالطونزاده
محمد سعید مرادی
مظاهر مرجانی
علیرضا حدادزاده
آرش دادگردوست
حسن کیقباد
قاسم نصری
میر قاسم میرزاده پر
حسین درودیان
آرش سالمیان
حسن زاده عامری
سید رضا مقیمی اصل
امیر دادگستر
مهرداد جهانمیری
آرین افراز
حسن ماالمیری
سید محمدرضا میرآتشی یزدی
حسین بشیری
حسن نجاتیان
احمد میرمحمد صادقی
حامد بهبودی
هاتف دارابی گلشنی ایران

http://www.chabahargreenpipe.com
www.alborzoil.com
http://www.hukart.ir
www.iranvt.com
www.sts-weld.com
www.parsaray.com
http://www.arianpipe.com
www.spiralduct.ir
www.adjorsefied.com
www.webnegarco.com
www.samin.com
http://pooladkaf.com
www.signsanat.com
Http://www.faragamara.com

لوله و اتصاالت
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
نشریات و نرم افزار¬ها
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی
نشریات و نرم افزار¬ها

 www.barshinco.comدکوراسیون و معماری داخلی
dspiran.com
www.parsglasswool.co.ir
www.psm-ir.com
www.gaamelectric.com
http://www.fara-form.com
www.emertat-co.com
http://www.irandoor.com
www.alpco.ir
www.tamerelectronic.ir
http://www.arianpipe.com
www.vanak.org
www.alkardeman.com
www.iranink.com
http://www.jahanelectric.ir
www.eager-co.com
www.arianhb.com
www.talmantafe.com

در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره
در و پنجره
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
حمام ،سونا و آشپزخانه
سنگ¬های ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی

 www.roopad.netپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.benvid.com
www.kimiapipe.com
www.jooshaweld.com
www.vahidgroup.com
www.metalbending.ir
www.ettesalbaspar.com

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت

 www.parsiawood.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 http://www.fara-form.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.pfpi.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.havasaz.com
http://www.arkaa.com
www.bernoulli.ir
www.sazehkala.com
www.Rassan.ir

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
درب اتوماتیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
شیرآالت بهداشتی
شیرآالت بهداشتی

 http://www.ptyco.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.sadsanat.com
www.parshassas-paydar.com
mahpipe.ir
http://www.iranpash.ir
www.sdcmotor.com
www.mehreganarch.com
www.lyrapars.com
http://www.mehrasl.com
www.safar bank.ir
http://www.aliran.org
www.noorazin.ir
www.iliasteel.ir
http://www.88100123.com/
http://www.betonplast.com
www.goldis-teps.com
www.leca.ir
www.post-tension.ir
www.nooranlighting.com

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
درب اتوماتیک
نشریات و نرم افزار¬ها
سایر گروه¬های مرتبط
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
حمام ،سونا و آشپزخانه
سنگ¬های ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
مشاوران و پیمانکاران
دکوراسیون و معماری داخلی

724
725
726
727
728
729
730
731

مهندسین مشاور ساختمانهای هوشمند خاورمیانه
جوش و برش صایین آریا
زرین بنا پارسیان (سیندژ)
آریا سازه مهر
فصلنامه الماس
صنایع چوب کیش
چومس
شیرآالت بهداشتی آرکام

 732صنعت پژوه احسان
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748

صنایع پلیمر بسپار قدیر (آرتا)
کتاب مرجع
سانیار پاسارگاد
صنایع الکترونیک افشار
شرکت تولیدی صنعتی پرشین صنعت بهارستان
محصوالت موسوی
پاسارگاد آلومینیوم مهر
صنایع قم پلیکا
جوتن پارس کیش
چوبین درب
پنجره ایرانیان ترک
کارگاه تابلوسازی عسگریانفر و شرکا
آریا شیمی کار
انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآالت بهداشتی ایران
شرکت دلتا راه ماشین
سهند افشان آذر

 749شرکت نوآوران زرین رود
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761

شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین
شیرآالت بهداشتی اخوان ساز
تولیدی مرادی
ویستا صنعت عمران شیمی بسپار
بهروز
منبت کاران
فناور پالستیک سپاهان
شرکت آدینه نگار شرق
راشا
پارس آریا مبدل
شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم
تیران تونل بیستون

 762شرکت نما آفرینان ایرانیان
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778

شرکت شیشه ایمنی نگین سپهر اصفهان
صنایع پلیمر پارس امین
گروه تولیدی صنعتی جلگه
فراسازان پیشرو توناک
شرکت ساختمانی ماندسکار
مهتاب گستر توس
فرآورده های ساختمانی آذر ساروج سبالن
مهر چوب آویژه
گروه صنعتی پنجره سازان پاسارگاد
هنر فلز
شرکت انتقال بهینه سیاالت
نگارین پنجره آفتاب
بهینه پردازان ایستا
پرشین پایا تاب
فرصت کیش
کارخانه سنگ اتفاق برتر

 779قظعات پیش ساخته فلزی کیان
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

شرکت فرآورده های پیشرفته ساختمانی
کارگاه صنعتی شیرزاد
شیمی بتون بهینه
شرکت فیال بتون سازه
فراگردان
یاکس
گروه صنعتی خسرو نیکو پالست
پتروارمید نوین پارسه
شرکت تولیدی و صنعتی کمپارس
شرکت فنی مهندسی دلتامحیط سبز

سعید مهرزاد
سید حسن کاظمی
حسن تاجیک
سعید نصراله زاده مهرآبادی
عامر وحدتی نسب
حمیدرضا پورقاضی
حمیدرضا شعله
علی کامکار
احسان یوسفی مجرد
محمد فروتن نصر
جعفر آسن
محمد حسن امیری وحید
سعید منصورافشار
سید جواد میرحیدری
سیداحد موسوی
سید عباس حسینی مقدم
حسین کیمیا
مهران نوربخش
هوشنگ محمودی
سمیه بهروزی فر
احسان عسگریان فر
محمدرضا اسالمی
ناصر میرزایی
رحیم امین زاده
نصرهللا هشترودی
غالم علی بابازاده ناصری
حمید تیموری
فریبا پروین پور
اسد مرادی شبستری
سعید سازگاریان
بهروز ورمزیار
سعید زرگرآزاد
ابوالقاسم مرادی
سید حمید موسوی
بهاره بهزاد
علی خراسانی
محمدرضا قضایی اردکانی
هادی قربانی محمد آبادی
مهدی دهقانی
محمد زینلی مهابادی
امیر عبدالهی
علی اکبر نورایی
هومن منسوبی
امیر صمدی
رضا حسن زاده
رضا محرابی هشجین
داوود آمره
محمد تاجری
حسین دورودیان
حسین اکبری
امیرحسین شعبانی
مهران حاجی حسینی
مجید محمودی غیاث
حسین طاهری شریف اباد
سعید روح الهی
رامین اختراعی
مهرداد کرملو
فریدون شیرزاد
اصغر رحیمی
عبدالصمد جباری حق
مجتبی قناعتی فرد
یزدان خطیب کوشا
محمد فرجی خسروشاهی
امیر دادگستر
رضا رزاق کریمی
مهدی شریفی

www.mibcco.com
http://saeenaria.com/
www.syndej.ir
www.aryasazehmehr.com
www.almasmagazine.com
WWW.KISHWOOD.COM
www.choomess.com
www.arkam.ir

مشاوران و پیمانکاران
سایر گروه¬های مرتبط
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
نشریات و نرم افزار¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی

 http://www.spe.co..irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.artahome.co
WWW.KETABEMARJA.COM
www.pasargadtile.com
www.horand.com
www.parsiansanat.com
www.mproducts.org
wwww.pasargad-co.ir
www.qompolika.com
WWW.PARSKISHCO.COM
www.choobindarb.com
WWW.ITPVC.COM
http://www.afpelevator.com
www.yahoo.com
www.sanfa.ir
www.drmco.ir
http://www.sahandtaps.com

سایر گروه¬های مرتبط
نشریات و نرم افزار¬ها
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
لوله و اتصاالت
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
آسانسور و باالبرها
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی

 www.zarrinpoush.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.polikanovin.com
www.avc.ir
http://www.moradi_tc.com
omranshimi.com
http://www.iranconfair.ir
http://monabbat.com
www.fanavarplastic.com
www.khanjbastam.epage.ir
www.rashabarrier.com
www.pamcocoil.com
http://www.ebrahim.info
www.ttbiston.com

لوله و اتصاالت
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
سایر گروه¬های مرتبط
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
سنگ¬های ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 WWW.BMWINBOND.COMپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://www.bashirglass.com
www.Parsaminco.ir
www.jolgeh.ir
www.toonakco.com
radpayatadbir.com
www.azarsarooj.com
www.avizhewood.com
www.pasargad-window.com
www.technotel5.com
isopipe.com
www.panjereh.co
www.istaglass.com
www.persianpayatab.com
www.foursat.com
www.etefagh-bartar.ir

در و پنجره
لوله و اتصاالت
شیرآالت بهداشتی
دکوراسیون و معماری داخلی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
سنگ¬های ساختمانی

 www.kianpanel.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://WWW.superpanelco.com
www.shirzad.com
http://www.shimibeton.com
www.fialbeton.com
www.faragardanco.com
www.yaks.ir
www.knp-co.com
http://wwwbanksafar.ir.
www.compars.com
ros_sofalin@yahoo.com

پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

جهاد
شرکت طراحی و مهندسی آسا قدر
شرکت امغان گستران اینده
اسکان درب
آکوبا
شرکت صنعتی رحمتی
فرفورژه برین
توسعه بازرگانی اخوان جم
بنیان تالش مبتکر
شیرآالت بهداشتی تهران دوش
اکسین امین خاورمیانه (سهامی خاص)
بهراک درب اریا
واال اندیشان وطن
شرکت تولیدی شیرآالت چشمه شیرسازان
شرکت طراحی و مهندسی سنتام
عصرنسل جدید
شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن سهامی خاص
خانه سنگ عقیق
شرکت طرح و معماری دارنیک
پاد تجهیز ساخت

 810مرکز بین المللی تجارت صنعت ساخت و ساز
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822

یراق سناتور
شرکت آریا یراق صنعت
ایمن سازان صفا
شرکت مهار شالوده
صنایع فلزی چلنگر
شرکت ایمن ایستا الکتریک
الیت
سام
شرکت پیشرو طرح سبحان
شرکت مانا صنعت بهین
گروه تولیدی سایبان اشیک
طراحان آرشام آپادانا

 823آریا سازه سواد کوه
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858

مجتمع تولیدی دیباصنعت
نماسازان پاالر
موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر مترا
شرکت تهویه و تبرید هیوا
مترا دانش گستر
گروه تولیدی صنعتی کالرپویا
کروه صنعتی الوندشیر
شرکت صنایع سنگشیر پارس
پروشات درب مرکزی
نگین طالیی یاران
سازه های فلزی صنعت ایرانیان نیک سپهر
توسعه پوششهای صنعتی مانا پلیمر
شرکت مهندسی صدراصنعت آسانبر
مجتمع تولیدی بام گام عایق
گروه صنعتی شاهرخی
البرز صنعت مبنا
تولیدی نیک چرم
کارخانه آجر کوثر سپاهان
شرکت صنایع تولیدی رویین صنعت گلستان
گروه معماری نقش پارسین هور
مهندسین مشاور آتک
گروه ماشین سازی اروم فرید
خاموت گستر
لوله پلیمر راوند
گروه صنعتی دیرگداز اراک
گروه صنعتی سهند
موسسه کلبه هنر
شیرآالت بهداشتی چیره
تک ایران سازه
دوبرال صنعت
شرکت کالوپ
صنعت سنگ فالت
رادین گستر سینا
پرشین اتصال اسپادانا
شرکت مهندسی دژآبسنگ

عل قره باغ
موسی نظربیگی
اللهورن نورانی
علی نورمحمدی
مجید شیخ محمدی
محمدرضا رحمتی
جهانگیر بهزاد
محسن اخوان جم
اکبر صادقی
محمدرضا تبریزی
امین اشتا
علی درویش زاده گوهردانی
بهرام جوالنی
مهدی احمدی
سید حسین میرصادقی اصفهانی
محسن اسالمی مقدم
حسن جمشیدی شهمیری
حمید رضا گودرزی
سیده ملیکا غم خوار
آزیتا خالصی
امیر سپهر هاشم منیری
امیر مصلحی
نادر خدیوزاد
منصور اغنمی
حامد علی اکبری
محمد رضا فراهانی
سید محمود رحمتی
علی برنجکار
علیرضا حاجیزاده
افشین اوجان عباسی
محمد رضا احتشام هروی
کامران جعفری سواره
امید قیم
مهدی ذاکری
محمد کریم رییسی عزیزی
سید علی موسوی ننه کران
علی بزرگی
علیرضا حیدری خباز
علی بزرگی
حسین صدوقی نور آبادی
محمد رضا پورعلی
علیرضا فامیل بختیاری
محمد حسن حالوی
سید محمد طباطبایی یگانه
امیر شادنیا
مجید آقا رفیعی
سید احسان مکی
سیاوش یوسفی مجد
شاهرخ شاهرخی
سید نوید سیدی
علی واسعی نیک
مصطفی مریخی پور
مریم ضیایی
سید مجتبی فاطمی
محمد حسن بدیع
رضا فریدی
رضا خراسانی
حسام حسین زادگان
علی حیدر گودرزی
حسن حبیب نژاد
یحیی شیری
حاجعلی راستی
محمد کریمی
سید محمود میرمحمدی
مهدی تمدن دالل
مهدی جواهری
نیما رهبر
فضل هللا همدانی
امیرحسین شاکری

www.jdsharif-met.com
www.asaliftco.com
www.armaghanga.com
www.eskandarb.com
www.acouba.com
http://www.rahmaty.com
www.ferforzhebarin.com
www.akhavansink.com
www.parsehandles.ir
www.tehrandoosh.com
www.granddoor.ir
www.behrock.com
www.vavco.ir
www.cheshmehtaps.com
www.santamco.com
www.nasl-e-jadid.com
www.averta.ir
stonehouse.ir
www.darnike.com
www.pad-ts.com

مراکز علمی پژوهشی
آسانسور و باالبرها
شیرآالت بهداشتی
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره
حمام ،سونا و آشپزخانه
یراق آالت
شیرآالت بهداشتی
در و پنجره
درب اتوماتیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره
سنگ¬های ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
آسانسور و باالبرها

 http://www.iccbiz.comنشریات و نرم افزار¬ها
www.3aco.ir
www.aryayaragh.ir
www.safa-safe.com
www.mshce.com
www.chlangr.com
www.eiseco.com
www.iranlight.com
sam.hajizadeh@yahoo.com
www.sobhandoor.com
www.manasanat.com
www.eshick.com
www.micano-co.com

یراق آالت
یراق آالت
تجهیزات و لوازم ایمنی کار
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
درب اتوماتیک
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
سایر گروه¬های مرتبط
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها

 www.ariasazeh.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.dibasanat.com
www.palareng.com
www.metra.co.ir
www.hivatahvieh.com
www.metra.co.ir
www.kelarpooya.ir
alvandshir-co.com
www.alcostone.ir
www.proshutdoor.com
www.neglan.com
www.sanateiranian.com
www.manapolymer.com
www.sadralift.com
http://www.bamgumayegh.com
www.shahrokhimfg.com
www.alborzsanat.co
www.nikcharmco.com
Www.ajorkowsar.com
www.rueendoor.com
www.iacenter.ir
WWW.ATEC-IR.COM
www.ufm.ir
http://www.khamootgostar.ir
ravand-pipe.com
www.dirgodaz.com
www.sahandsplices.com
poya-tarhsazeh.com
www.chirehtaps.ir
www.tis.ir
www.dobralsanat.com
www.kalup.ir
www.falaatstone.com
www.rgspath.com
www.avp.ir
www.dasco.ir

در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط
مشاوران و پیمانکاران
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
مراکز علمی پژوهشی
شیرآالت بهداشتی
شیرآالت بهداشتی
سایر گروه¬های مرتبط
درب اتوماتیک
دکوراسیون و معماری داخلی
مشاوران و پیمانکاران
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
آسانسور و باالبرها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
درب اتوماتیک
سایر گروه¬های مرتبط
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
حمام ،سونا و آشپزخانه
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سایر گروه¬های مرتبط
سنگ¬های ساختمانی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها

 859آفاق میهن نوا تامین
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870

قفل برقی تی اس آ
بهین سامان هوشمند نگار
برنزکاران تک ایران
مرکز تخصصی هوشمند سازی ساختمان
بلندای صنعت جهان افراز
اطمینان روز
موزاییک اتوماتیک میبد
ارایه رنگین کمان پاژ
شرکت مهندسی فرآیند گستر جم
شرکت لوله سازان رزاقی
تهویه کوهساران

 871شرکت آرتا برج قرن
872
873
874
875
876
877
878
879
880

آسیالیزر شرق
پردیسان
دانش رویان یکتا ماندگار
البرز فوم بتون آسیا
شرکت سازه گران فردا گروه صنعتی وایو
فربد شیمی کار
شرکت پیالب
شرکت شایانیر صنعت آرتان
شاهین سازه فجر

عبدالمهدی کفاییان
سیروس حسن زاده
علیرضا شاکری نیا
عباس کریمی
سامان سرمست
حسن مویدی خسروشاهی
حسن عابدی
امید کریمی
سلمان کاملی
رضا وثیقی مطلق
رضوان رزاقی
محمد فتوحی قزوینی
شهریار پاکدل
غالمعلی فیروزی
علی اکبر نوری
یوسف ثمین
روح اله جعفری
داود جمشیدیان قلعه سفیدی
محسن گل بدنی آشتیانی
بهرام مظفر زنگنه
حسین بابایی
علی نظری

 881پایه ریزان عمران کاسپین

مهدی زینالو

 882شرکت رویان صنعت شایا
 883تولیدی بازرگانی سینا اسالمیه
 884گروه صنعتی ساناعایق

آرمین صادقی
محمد امین اسالمیه همدانی
آرمان قریب

 885شرکت پترویاس فراگیر

حسین هدایتی

 886سازه های پارچه ای دیبا

علیرضا بهزادی

887
888
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آسانبر آسمان فرسا
کومشیان پارت پیشرفته
شرکت کیمیا نشان تاک
مجتمع تولیدی سپید پارس شیراز
رنگین تجارت درین
نمایندگی روزنامه جام جم
آشیان سازه ویژن
ایران شیر
گروه فنی ومهندسی بهین افزار برتر پارس
آرینا گروه صنعتی
نگین فن آوان گرمایش
شرکت چوب طرح نوین
ماهان صنعت آذران
گروه توسعه تجارت صنعت همای سفید
به آب ریز هوشمند ایده آل
گروه ایده پردازان آکاد
گروه صنعتی ایمن زلزله سدید
شرکت واالفراز
شرکت توسعه شبکه های فوالدی آسیا
شرکت لوله اسیا گستر
راک مشبک تهران
آیریس تابان آسیا
میالد گاز
شیک فرم
گروه تولیدی و صنعتی آذراویار
گروه فنی مهندسی بهین افزار برتر پارس

 913گروه فتح ایران ( اسپارک ماشین تول )
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925

شرکت تجارت ایرانیان
هوپاد سازه برازمان
میالد گاز
صنایع حرارتی آروین بخار
شرکت پیشتازان صنعت نوین امیرکبیر
برنا درب صنعت
پایدار سبز بروجرد
شرکت آبشارفوم گستر
شرکت صنایع چسب سینا
صنعتی هلی خودرو
شرکت فناوری ساختمان آرمه
بازرگانی فداقی

حسن آذرتاش شندی
بهنام غیاث الدین
حسین صالحی اصل
احمد رضا درخشنده گلپایگانی
میثم محرابی
زهرا عرب
سیامک یداللهی
محمد تقی قشقایی
امیر سخن صفت
علی عباسی ااصفهانی
محمد اسماعیلی
مهرداد تجلی زاده خوب
مرتضی رامی
سعیده مرشدی
مرتضی پرهیزگار
محمد مهدی فخیمی
بابک تاجیک
محمد حمید امامی خوانساری
منصور شکرانی
محمود حیدری
محمدرسول شاملو
امین فخفوری
علی سلیمانی
محسن نکومهر
وحید رسولزاده باغمیشه
امیر سخن صفت
عباس فتحعلی راده ارسونی
سارا سادات هاشمی
هادی پورخزایی
علی سلیمانی
محمد بهزادمهر
حامد الفتی
داود گودرزی
عبدهللا گودرزی
حسن همایون منش
سعید گودرزی مالیری
حمید محبوبی
آرش داودزاده محبوب صدیق
وحید فداقی

 www.decra-iran.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
HTTP://TAKSALOCK.COM
WWW.BSHNSOFT.COM
WWW.TAKIRANSTAND.IR
www.houshmandco.ir
www.bolanda-co.com
WWW.ETMINANROUZ.COM
www.meybodmosaic.com
WWW.RLFLOOR.COM
http://www.vitrafix.ir
www.lsr.co.ir
www.koohsaran.com

یراق آالت
نشریات و نرم افزار¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
سنگ¬های ساختمانی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
دکوراسیون و معماری داخلی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
لوله و اتصاالت
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 www.artaborj.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.asialaser.ir
www.example.com
WWW.DRIMCO.COM
www.foambeton.ir
www.sazegaran.com
www.vareta.ir
www.pilabco.com
www.garmasun.com
www.maljol.ir

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
مشاوران و پیمانکاران
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره

 www.artaborj.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.hooshmandarmina.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.eslamiehco.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.kflex.irرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 http://www.tirchehyas.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.dibats.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.asemanfarsa.com
www.kumeshian.com
www.kimiyaneshan.ir
www.sepidpars.ir
www.rtdgroup.ir
www.jamagahi.com
www.aradoor.net
www.iranshir.com
www.behinafzarbartar.ir
http://www.arina-co com
www.arpexco.com
www.nwd.ir
www.sanatupvc.com
www.morshedigroup.com
www.ideal-iran.com
http://www.akaddesign.com
WWW.AQC.IR
www.valafaraz.com
www.tashfa.ir
http://www.asiagostarpipe.com
www.rocktehran.com
http://www.iristaban.com
www.milanco .ir
www.shikform.com
www.azaroyar.com
www.arpexco.com

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
لوله و اتصاالت
سایر گروه¬های مرتبط
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
درب اتوماتیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
دکوراسیون و معماری داخلی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
شیرآالت بهداشتی
دکوراسیون و معماری داخلی
سایر گروه¬های مرتبط
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
لوله و اتصاالت
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
سایر گروه¬های مرتبط
حمام ،سونا و آشپزخانه
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی

 www.fathiran.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
IRANIAN@ITC-IN.COM
www.hoopad.co
http://www.milanco.ir
WWW.ARVINBOKHAR.COM
https://www.anipco.com
www.bornadoor.ir
www.paydarsabz.com
www.abshar.ir
www.sinaadhesive.com
www.helikhodro.com
GOOGLE.COM
fadaghitrading.ir

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
حمام ،سونا و آشپزخانه
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
در و پنجره
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
حمام ،سونا و آشپزخانه
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک

 926وزش فن

عطا اله بهاری

 www.vazeshfan.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 927نماپالست رباط

صدیقه حسامی

 www.namaplast.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

928
929
930
931
932
933
934

پایا پارس داتیس
زیبا سازه ارس
کیا ژنراتور پویا
رویال کارینگتون
فراگیر تجارت نیکو
موسسه پنجره ارتباط ایرانیان
آرش کمال نوین

 935شرکت نیک کوشان پارس
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

آبشارفوم گستر
شرکت رنگسازی باژاک
بهینه پویان سیستم صالحی
آریا پروفیل ارس
پنجره ارتباط ایرانیان
کارتجارت فربد
نوید میثاقی
ورق کامپوزیت
ایران ترانس
شرکت مهندسی حرارت و تبرید شنتیا
شیراالت بهداشتی ارمال
پوشان پالست ایرانیان
نمایندگی انحصاری فروش ورق کامپوزیت
شرکت لوازم خانگی پویا مکث
فروشگاه کاالی برق بقایی
بهینه ساز تهویه

 952نیکونوین
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965

توزین سپاهان
رادین صنعت فراز پارس
سامانه های دمانورانرژی سدنا
سون در
کاشی سرامیک رویال گرانیت
ماهرخ شیر
مجتمع تولیدی پارس خاموت
باران صنعت
شرکت گارنیت
تولیدی عبدالملکی
تجهیزات ساختمانی بتن بسپار صنعت
امپراطورسازه
کاوه صنعت

 966شرکت ایمن سازه شهروشرکت سمندفوم اسیا
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993

زیبایی پرداز صدف
پارت لیفت
نوین سازان ستاره صنعت
نوین سازان تهران
طراحان زندگی شیشه ای پارسیان
فرش قرن
گروه صنایع گیتی پسند
شرکت بین المللی نوین نمای سهند
الماس پوشش لوتوس
آرمان تجارت نسیم
شیرآالت باستان
آتی لوله سپاهان
آذین لوله سپاهان
موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران
کومه سبز آرمانی
شرکت سپهر آریا سیمرغ
نماکاران هزاره سوم
شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی
پاکمن
شرکت توان رسان
آبنگاران
کارخانه صنعتی راسل شاهرخی
گروه بازرگاتی اریا خاک میبد
گروه مهندسی ایده آرا
بازرگانی سرچمی
شرکت قطعه و ساختمان کرت
متین گذر

احسان شوشتری
ستاره صفوت
مهرداد کفیلی
علیرضا قبادی مقدم
فرزاد باقری
امیر شیری
فاطمه سعیدی
نیک داد داودزاده
حسن همایون منش
شمس الدین استوار
صالحی صالحی
رضا صابونچی
امیر شیری
فربد پاک روش
نوید میثاقی
سجاد علیپور
علی قاسمی
امیر باجالن
حسین کامکار
توار محمودزاده
امیر زیباکردار
محمد رضا عظیمی
امیر حسین بقایی
میثم فقیهی
علیرضا اویسی
محمد علی اسالمیان
سید داود موسوی
هادی قزاقی
حسن پدر
سرخوش تجدد فر
وحید سیبی
منوچهر یوسفی
محمد محمد زاده
حسین فتحی
احمد رضا عبدالملکی
حسین پژوهی
مجید کاشفی
محمدآقا آقاجانی
حسین وفرید حسین وفرید
محمد شمس آستانه رضوی
علی خلج
محمد مهدی زارع
سید ناصر حسینی
علی حلبی ساز
مجتبی فتاحی منفرد
مصطفی وعیدی
سید محمد جعفر طوسی
مهدی رحمتی
علیرضا جعفری مهر
حسن نوروزی حق
مصطفی وعیدی
مصطفی وعیدی
حمید ادیبی
سعید رضا تاج گردون
حسین افشارفرد
علی حاجی سالم
محمد مهدی نثاری فرد مطلق
قربانعلی میرزازاده
احسان اخوان صراف
کامیار میزبان
قاسم شاهرخی
احسان کریمی
امین نودهقان
اکبر سرچمی
بهزاد رحمانی
محمد رضا مشکاتی

www.arpexco.ir
www.doornikco.com
www.kiagp.com
www.carrington.ir
www.fbc-iran.com
www.panjereh-iranian.ir
www.aknovin.com

کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
درب اتوماتیک
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
سایر گروه¬های مرتبط
مراکز علمی پژوهشی
نشریات و نرم افزار¬ها
مشاوران و پیمانکاران

 www.best-wall.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.abshar.ir
www.bajakpaint.ir
www.bpsdoor.com
www.ariaprofile.ir
www.panjereh-iranian.com
www.ktfarbod.com
www.navidmisaghi.com
www.arazzarin.ir
irantransco.com
htshantia.ir
www.armalco.ir
www.zhintech.com
www.premiumbondco.com
www.pouyamax.ir
www.dcakala.com
http://www.behinehsaz.com

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
حمام ،سونا و آشپزخانه
شیرآالت بهداشتی
در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط
حمام ،سونا و آشپزخانه
درب اتوماتیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 www.nickonovin.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.towzinsepahan.ir
www.radinsanatfaraz.com
www.SEDNAind.com
www.sevindoor.com
www.royal-granit.com
www.mahrokhshir.com
www.pkh.ir
baransanet2013@yahoo.com
www.garnit-co.com
www.arpilon.com
www.betonbaspar.com
emperatoursazeh@gmail.com
www.kavehsanat.ir

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
یراق آالت

 www.imensazeh-shahreqods.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.setarehind.com
partlift.com
http://www.novinsazan.com
http://www.novinsazan.com
www.glassart1.com
http://www.centurycarpet.ir
WWW.SGPCO.COM
www.snn-choob.ir
http://www.l.cover90.com
http://wwwatnafra.com
www.bastanvalves.ir
WWW.SGPCO.COM
WWW.SGPCO.COM
www.civilhouse.ir
http://www.coomeh.com
http://www.sasim.ir
www.namakaran-alu.com
www.hebelex.com
www.packmangroup.com
www.tavanresan.com
http://www.abnegaran.com
rasell_shahrokhi.com
http://www.meybodgroup.com
iggroup.ir
www.yahoo.com
www.kurt.ir
http://matingozar.com

حمام ،سونا و آشپزخانه
آسانسور و باالبرها
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
شیرآالت بهداشتی
لوله و اتصاالت
لوله و اتصاالت
مراکز علمی پژوهشی
حمام ،سونا و آشپزخانه
آسانسور و باالبرها
در و پنجره
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
سنگ¬های ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
درب اتوماتیک

 994گالری ساختمانی آوا
 995شیر آالت بهداشتی مهدی

احمد وقاری فرد
مهدی بهارلو

 996آریا بارون توس

خلیل محمدزاده طبسی

 997شرکت دامون مبنا آسوریک
 998شرکت گلستان بلور

مجید حمیدین
علیرضا کاشانی کیا

 999پارت دیوار سیمان گلستان

امی تیام قطب عمادی مازندرانی

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

گروه چوب افشار
گروه فرهنگی جهان نما
کاسپین درب اطلس
مجتمع خدمات مهندسی آیین کامپیوتر
شرکت امین آر
برنا ایستا بنای پارس
تولیدی ونوس
پاژگر
پدرام گوهر چغازنبیل ژار
آریانا پرداز آینده
شتاب
الملس درب زاگرس
آرتاپالست
تولید کننده کابینت های روشویی سلین
گروه صنعتی و شیمیایی ریف
شرکت پرمک
شرکت تولیدی ایمن پاد سپهر
دنیای فلز پارسیان
شرکت صنعت چوب آبتین
گروه صنعتی نوآوران ابری شرکت ناکو
فوالد بافت سبحان فارس
بین المللی هامان ساخت ایرانیان زمین
دقیق شیمی
شرکت طراحی و مهندسی ایده نگر
شیرآالت آسایش
شرکت نارین تکتاز صنعت
گروه صنعتی قطعه سازان ایران
صلصال سنگ سپاهان
کاج طالیی آفاق
توانگران آدین درب پیشرو
کلون در تک آریا

حسین افشار بکشلو
غلی رضا برنجچی
حمید رضا غالمی
اسماعیل آیین پژوه
امین امینی
امیر حسین ابریشمی
محمد علی مستعلی
صادقی صادقی
پدرام گلگچی
مقصود سلیمی
توفیق بدل پور الهاشم
امیر آزادی تبار
عدالت صباوتی
بهروز بیدقی
حمید تباشیری
بهزاد بهبهانی
فرهاد علوی
محسن یاری بیگی
محمود سلیمانی
ابوالقاسم ابری
سیدماشااله سبحانی
مرضیه هاشمی هندوکشی
سید مهرداد دهقانی
مهدی محمدی بیدهندی
قاسم قلی خانی
علیرضا نوایی بروجنی
آرش ماموریان
محمود صلصالی
علی اصغر مکی
سعید درودیان
فتاح منتظرظهور

 AVA.IRدکوراسیون و معماری داخلی
 www.mahdi-valves.comشیرآالت بهداشتی
 http://aryabaron.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.damoonholding.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.taxanite.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.part-dc.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.afsharwoodgroup.com
www.jahannama8.com
www.cda.co.ir
aien.net
www.aminrco.com
http://www.bornaista.com
www.venushandles.com
www.iranconfair.ir
yaser.com
www.arpaco.ir
www.wpn.ir
www.almasdoor.com
http://www.artagroup.com
www.selinco.ir
www.reefiran.com
www.parmakpipe.com
www.kabadoor.com
www.dfpa.ir
www.abtindecor.com
WWW.NACOLOCK.COM
www.fooladbaft.com
WWW.BEHSAZINTL.COM
http://www.daqiqchimie.com
www.yoyobidet.ir
www.asayeshshir.com
www.ntst.ir
www.gsi.fitting.com
www.Salsalimarble.com
http://ktaholding.com
www.doroodian.com
www.kolon door.ir

سایر گروه¬های مرتبط
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره
نشریات و نرم افزار¬ها
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
یراق آالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
لوله و اتصاالت
درب اتوماتیک
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
یراق آالت
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوله و اتصاالت
سنگ¬های ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
درب اتوماتیک

 1031هوم آرت

ماهرخ وجدانی فرد

 http://www.example.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 1032پیشرو
 1033شرکت پشم سنگ و سرباره ویال

نوروز راستی
ابراهیم صالحی

 www.pishrotab.irشیرآالت بهداشتی
 www.pashmsangvila.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها

 1034سبک سازه بایر ایرانیان

مجید رستمی

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052

هوشمند کنترل اسوه
شرکت درب های ضد سرقت مشدانی
قطعات پیش ساخته پادایران
شرکت پاراب
صنایع پارس چوب کرج
شرکت شبیه سازی رایانه ای مهندس تقی زاده
سرمایش تهویه سام
شرکت صنعتی رزین سازان فارس
دوان ایرانیان
شرکت جبل
شرکت کاوشگران لوتوس
شرکت صنعت بام گلستان
شرکت آتش پویا سپاهان
شرکت آسیا سنگ شکن
مهندسی کارت کلید ایلیا
شرکت ارکان شیده پارسیان
اتحادیه موزاییک سازان اصفهان و حومه
شرکت راستین کار اراک

محمود رمضان پور
علی مشدانی
حسن احمدیان
سجاد مرتضوی
سید علی اکبر سیدمعصومی
سعید تقی زاده
سام عالیخانی
حیدر علی شاه علی
بشیر انیسی
جمال الدین هدایت
محمدرضا ساعدیفرد
محمد نعمتی ملک
محسن تاجمیر ریاحی
بهزاد بهروش
محسن کمالی
شهرام مقیمی بیدهندی
حمید شاه محمدی
محمدجعفر مطلق

 1053راستین کار اراک

محمدجعفر مطلق

 1054ایتالران سهامی عام

مسعود جنیدی

1055
1056
1057
1058

شیراالت بهداشتی مرجان خزر
البرز فراز آپادانا
بازرگانی فرجی
جاروی مرکزی آرامین

عبدالجواد مرجانی
جواد جعفری منور
مهرداد فرجی نایه
ایمان امین جواهری

 www.bayeriranian.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.hocaco.com
www.mashdanidoorsco.com
www.paadiran.com
www.aluparab.com
www.spck.ir
www.taghizadeh3dsmax.com
www.tahviehsam.com
farsresin.com
www.the1.ir
http://www.jabalgypsum.ir
http://www.neginpanjereh.com
www.sanatbam.ir
WWW.agurati.com
www.ascomix.com
www.iliakey.com
www.arkanshide.ir
www.sangaramosaic.com
www.raastinkaar.esakht.com

صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
نشریات و نرم افزار¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
سایر گروه¬های مرتبط
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
یراق آالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سنگ¬های ساختمانی

 www.raastinkaar.esakht.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.italran.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.Marjan-khazar.com
www.geviss.com.ir
www.niktasystem.com
www.aramin.co

شیرآالت بهداشتی
یراق آالت
درب اتوماتیک
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073

معماران آرمان پایدار
تکوین ساخته های فلزی کارا
پویش پارت سیمین
شرکت جهان تهویه ریما
بلکا آریا
صنایع آسانسور رحیم زاده
تصویرگران پویا اندیش
شرکت پارس تک آسانرو
بهورزان الکترونیک
كاراكو
زرین درب
کیمیادر فراسو
ارتا جهان نمای اریا
گروه صنعتی کوبش ماشین
نیازیت سقف

وحید صفوی هیر
محمد رضا شریف
ابراهیم نظری
بهزاد خوشنویسان
مهدی جعفری
میثم رحیم زاد
علیرضا واثق ملکی
منصور مرادی فرد
محمد مدبری فرد
علیرضا دمیرچي
امین تاجیکی
حسین جعفری اصل
مهدی محمدیان
حسین علیپور
محمد نیازی

www.personaj.com
WWW.TAKVINCO.NET
www.pooyeshpart.com
www.daikin-iran.com
http://www.belkaaria.com
www.rahimzadehlift.com
www.decorasion.com
parstech.co
behvarzan.net
Www.karako.ir
www.zarindarbhormozgan.com
kimiadoor.com
www.tackdoor.com
www.kobeshmachine.com
www.niazit-ceiling.com

دکوراسیون و معماری داخلی
یراق آالت
در و پنجره
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
آسانسور و باالبرها
دکوراسیون و معماری داخلی
آسانسور و باالبرها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
درب اتوماتیک
در و پنجره
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین

 1074خانه های پیش ساخته ایران

مجید راثی زاده

 www.kpsicompany.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 1075شرکت فلز سازه
 1076شرکت گروه صنعتی سپاهان
 1077اسرا پرواز

سید مهدی مهاجرانی
هوشنگ قلی زاده
محمدجواد یوسف زمانی

 www.felezsazehco.comدر و پنجره
 www.sepahan.comلوله و اتصاالت
 www.eavar.comسایر گروه¬های مرتبط

 1078گروه صنعتی فوالد بهمن

بهمن احمدی

1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121

تولیدی و صنعتی دیوا
ایمن سازان درناج
شرکت آرمان گستر یکم توس
فروشگاه شیمیایی ساختمان اصفهان
یکتادرب
نوین سازان نگارین
آجر قزقی و آجر نما نسوز رمضانی
کارخانه تولیدی صنعتی نوآور
تاجران جاده ابریشم
کارخانجات صنعتی اخوان جم
شرکت صنایع نانوعایق آکسون
پلیمر پوشش ایرانیان
شرکت جهان پلیمر سپاهان
بازرگانی مهدی
شرکت عزیز آفرینان مانا
جارو مرکزی سویپر
لوازم بهداشتی و ساختمانی
ایستاسازان کیان
نمایشگاه بین المللی
شرکت شیمیایی بتن کاور
شرکت شیمیایی بتن کاسپین
گروه دانا پلیمر فن آور
بتا صنعت ایلیا
شرکت آذران کامپوزیت تبریز
شرکت شیرآالت شایان براق
کیمیا بسپار پادمیرا
گروه صنعتی تک در
تضامنی حمید و مجید سیف و پسران
شرکت فناوری اطالعات پارمیس
آیدی ساز تهران
ایمن پایدار اسپادانا
پدیده ایرانیان صدر
گروه صنعتی و معدنی آریان
مهندسی تحکیم دیماس
فوالد صنعت تیرازه
شرکت تولیدی ساتر مهر صنعت
روشان روز
کتاب بهگر
سپهر آیین آرمانی
فاتحین صنعت شریف گروه ویالنو
شرکت یادمان پارس دژ
شرکت خالء آفرین پارس
صنایع سنگ ونیز

محمد حسن مصدق
سید محمد محمدی
سید ابوالفضل فاضلی حق پناه
امیر حسین فرهادیان
منصور حکیمی
رامین زرانی
محمد رضا رمضانی
محمد طاهر بگران پور
امیرحسین اشعری
محسن اخوان جم
جعفر مقیمی راد
قدرت اله علیمحمدی
محمد ترک الدانی
مهدی بیدقی
کورش رضاخانی
محمد مجید قانع
مهدی بیدقی
حامد احمدزاده
نام نام خانوادگی
منوچهر حیدری
محمد جمالی پور
میالد مهران پور
ایرج مقاصدی
مسعود کتابچی حقیقت
مختار کامکار
احمد مظفرآبادی
حمید جاللی کهنمویی
حمید سیف
مظاهر مرجانی
کماندار قهرمانی
محمد تقی آقاجان
مصطفی راهنمایی ماهر
امیر بیگلری
مسعود کیایی
عشقعلی عسگری
یوسف طهماسوند
کاوه فاضل بسطامی
شهروز قربانی
زهرا ابراهیمی صدرآبادی
علیرضا منیري همداني
مهرناز سادات بشیری
محمد اصالنی ابربکوه
مهدي حیدرزاده اردالني

 www.fbc.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.divaprofile.com
www.dornaj.ir
www.armangostar.co
www.setarehmavadsara.ir
www.yektadarb.com
www.negarin.ir
www.ajoreramezani.ir
www.noavarcompany.com
http://www.jadeabrisham.com
www.akhavansink.com
www.nanoaxon.com
www.polimerposhesh.com
http://www.gps-pipe.com
www.mahditrading.ir
www.aamana.co
www.sweeperco.ir
www.mahditrading.ir
www.isk.co.ir
http://www.google.com
www.betoncover.com
www.shimiyabeton.com
www.danapolygroup.com
beta.ir
www.azarancomposite.com
http://www.shayan-valve.com/
www.kbpcorp.com
www.tack-door.com
www.safetradingco.com
www.parmisit.com
www.aidiwallpaper.com
www.emenpaydar.ir
doorach.com
www.amk-co.com
www.graf.ir
mohsen_69_m@yahoo.com
www.yurama.ir
www.stonesite.ir
www.mimar-book.com
www.armanidecor.ir
www.vila-no.com
WWW.YADMAN-PD.COM
www.vacuumafarin.com
www.venice-stone.com

در و پنجره
در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
در و پنجره
در و پنجره
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
درب اتوماتیک
حمام ،سونا و آشپزخانه
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
لوله و اتصاالت
حمام ،سونا و آشپزخانه
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
حمام ،سونا و آشپزخانه
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
لوله و اتصاالت
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
سایر گروه¬های مرتبط
در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
نشریات و نرم افزار¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
سنگ¬های ساختمانی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
سایر گروه¬های مرتبط
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سنگ¬های ساختمانی

 www.b1shops.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 1122شرکت بیتاساز اول

فرشید شادپور

 1123بیستون سازه اسکان

امیرحسین سید احمد شیرازی

 http://b-sazeh.com/پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 1124شرکت گرم ایران

حسین رای رامش

 www.garmiran.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

شرکت پاویر تجارت ایرانیان
دیدگاهان غرب
آژینه صنعت اتحاد
چیني بهداشتي الماس نوید یزد
بهسازان طرح
استیل ملت
شرکت بتن برش فراز تهران
شیر آالت بهداشتی کابوک
ماشین سازی محمود ترابی
شرکت تولیدی پوششگران پاپیروس
هیدرو بام سازه
توسعه سرزمین هوشمند
شرکت صنایع توسعه ساختمان آروشا
مدیریت بهینه سازان یکتاطرح مانی
فرایند سازان ابتکار
روشنگران الکترونیک آراست
سینا صنعت نوآوران هنر هفتم
پارس نما الله
گروه صنعتی ایران دریپ
شرکت پوالد خشت خراسان
پویا افرینان راه سامان
گسترفرازتوس
لوله و اتصاالت
اوج باالبر

 1149شرکت سپهرپلیمر اسپادانا
1150
1151
1152
1153
1154

شهرآذین گلچین
بهسامان صنعت
شرکت آلیران
صبا الکتریک
اطلس

 1155شرکت عمران پارس
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

بازرگانی کرباسیان
مرصوص کام
سنگ زرین
ایزوگام آریا
شرکت فربت
ثبت من
توسعه صنعت جوش ایرانیان تدبیر
صنایع تولیدی شیرآالت طاها
شرکت الوند سنگ بهار
پادزانیج
پارس وین پرنیان
گروه نو اندیشان آرنگ
آرین تجارت مرجان
صنعت بتن آذر سهند
زیبا نگار ارس
آذین الوند آسیا
مجموعه هنری نقشینه طرح ترنج
گروه صنعتی خانی
شرکت تلمبه توس
شرکت سنگ ساز رنان
عمران مومان چابهار
آوانداد
یاقوت جام پارس
هفت اورنگ
کاالی مس برادران ثقفی
پویندگان ارتباط خالق
شرکت خدمات مهندسی هوا صنعت تهران
کتاب آراکس
امین سیستم آرمان

علیرضا جان نثاری
رضا قنبری
ابوالقاسم کاظمی
مهدي آریایي
حسن سعادت شعاع
محمد کریمی
احمد جهانیان
محمد سعید بادامیان
محمود ترابی مقدم
علی محمودیان پور
حسین سعادتی
امیر فتوحی
صادق قره داغی
مسعود علی جان طرقی
محمد رضا رزم ارا
حسن بهادری
علیرضا هدایتی
محمد حاجی محمدباقر
بهرام صدقیانی
علی حاجی خانجانی
بابک ناسی زاده
سید علی النقی طباطبایی سیفی
محمد رضا خادمی ولی پور
شهرام قطب
سید شمس جاور
امیررضا هادی
رامین جعفری
عبدالرضا جهانمیری
حسن کمالی دولت آبادی
رضا کریمی
فرخ عبدالکریم بهمنیار
علی کرباسیان کرباسیان
سید مهدی قاضی میرسعید
وحید نورالسنا
علي واحدي
محمود یاسی
ساره ناصری
علی پورعباسی امیری
محمد هادی شفیعی
مهدی میرزایی
سیف اله شجاعی
رشید نعمتی
انسیه تاج فیروز
علی طوسی
محمدحسن فرشبافی
یوسف نبی پور
محسن قاسمی
اعطم السادات موسوی
رمضان خانی جوی آباد
محمد ابراهیم حسن پور
حسین ابراهیمی
محمود گوهرین
علیرضا بلوری
محمد وهاب
حسین سردارزاده
حسین ثقفی
مریم وجدپور
فرهاد بازدیدی تهرانی
جابر علیزلده کلی
سید ابوالقاسم میراسماعیلی

 1185شرکت پارس صبا نما

حسن فالح

 1186محک فم

منوچهر رضایی

 1187آوانداد
 1188آشیانه پایدار قرن

علیرضا بلوری
علی اصغر بیگی

 1189شرکت مهندسی پایه بتن

علی خداداد

www.pavirco.com
www.didgahan.com
www.ajineh.com
www.almasnavid.com
www.behsazantaps.com
wwww.takiranstand.ir
www.betonboreshtehran.com
WWW.KABOKTABS.IR
www.torabimachin.ir
www.wall-papirus.com
www.hbsco.org
www.sakhtemankala.ir
www.shouder.com
yektatarh.com
www.farayandsazan.com
www.prolight.ae
www.sina-sanat.com
http://www.alumax.us
www.irandrip.com
www.pooladkhesht.com
www.pars-elevator.com
gft-lift.com
http://www.syp.ir
www.ojebalabar.com

رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
درب اتوماتیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
شیرآالت بهداشتی
لوله و اتصاالت
مشاوران و پیمانکاران
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
آسانسور و باالبرها
سایر گروه¬های مرتبط
شیرآالت بهداشتی
مشاوران و پیمانکاران
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
دکوراسیون و معماری داخلی
سایر گروه¬های مرتبط
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
آسانسور و باالبرها
آسانسور و باالبرها
لوله و اتصاالت
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 WWW.SGPCO.COMپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.golchin.co
www.storaenso.ir
htto://www.aliran.org
www.sabaweld.com

شیرآالت بهداشتی
سایر گروه¬های مرتبط
سایر گروه¬های مرتبط
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 www.omranpars.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://www.polygenfloors.com
www.marsusgroup.com
www.igl-co.com
http://www.aryaisogum.com
http://www.ferbet.com
www.websana.ir
www.tsj.com
www.tahashir.ir
http//www.mirzaimehdi@yahoo.com
www.padzanij.com
www.pars_win.com
www.arangarmani.com
www.megastone.ir
www.azarsahandgroup.com
http:///www.asan doors.com
www.azinalvandasia.com
www.n-tt.ir
www.khanigroup.com
WWW.FOAMBETONPASARGAD.COM
www.ssrstone.com
www.o-m-ch.com
www.avandad.com
www.yaghutjam.com
iranfurnituremarket.com
WWW.KMBS.IR
http://www,omraninfo.com
www.havasanatco.com
araxbook.ir
www.amisa-co.com

کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
سایر گروه¬های مرتبط
حمام ،سونا و آشپزخانه
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
سنگ¬های ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
درب اتوماتیک
لوله و اتصاالت
دکوراسیون و معماری داخلی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سنگ¬های ساختمانی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
حمام ،سونا و آشپزخانه
در و پنجره
لوله و اتصاالت
نشریات و نرم افزار¬ها
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
نشریات و نرم افزار¬ها
نشریات و نرم افزار¬ها

 sabanama.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 WWW.MAHAKFOAM.COMپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.avandad.comسنگ¬های ساختمانی
 www.averta.irدر و پنجره
 www.payehbetonmine.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

احمد محمدی جوزدانی
سید علیرضا ایلیاوی
شهال صفارزاده
محمد قربان پور
همایون پرخیده
مهرداد بوستاني
سید بهمن سبحانی
مجید غفاریان
وحید خضرایی
رضا کاظمی کمازانی
محمد رضا گنجوی
افشین اعتمادی
حمید دادخواه

 www.pooshan-plast.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.dreamhouseco.comسایر گروه¬های مرتبط
 www.nahalsun.comآسانسور و باالبرها
NULL
http://www.chobin sanat .com
 www.tahviehtochal.irتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 www.saran-mfg.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 www.sepcoal.comدر و پنجره
 www.aluvista.comسایر گروه¬های مرتبط
 http://modena-co.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.hooramco.comدر و پنجره
 www.akadrolliran.comدرب اتوماتیک
 kinlong.irدر و پنجره
 WWW.ARIYAMASTERBATCH.COMلوله و اتصاالت

 1203شرکت معدنی پاهنگ کرمان

سید شهاب الدین آیت اللهی موسوی

 http://www.behengamstone.comسنگ¬های ساختمانی

 1204شرکت تابا الکترونیک (سهامی خاص)

حسن افکار

1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222

پوشان پالست بدیع
شرکت خانه رویایی ایلیا
مهندسی تولیدی قطعات خودرو
چوبین صنعت پاشا آذربایجان
تهویه ماندگار توچال
ساران
شرکت سبحان پیشگام پویا
ویستا صنعت پارت
نیک پنداران شایلین
هورام سازه پارسیان
آکادرول ایران کیش
مهندسین شوارز ایذه
آریا مستربچ و مستربچ ایرکو

پارسا
شرکت ساختمانی آزمون سازان کارمانیا
رکسین
پایا گروه دارکوب
آسمان بر فراز اورانوس
رویا طرح داخلی
سنگ برادران امینی
شیرآالت کنعانی
گروه تولیدی رنا
شرکت آریان کهن
تجارت ایرانیان تبرید
گروه تجارت جاوید پارسیان
کومش فرم صنعت
پخش سراسری کاریزما
شرکت تولیدی مایستان تجارت
شرکت اقیانوس نمای ری
کارخانه شیرآالت بهداشتی ساختمانی قهرمان
شرکت مهندسی سازه برتر نهالی ماندگار

 1223وستا پارکت چوبی
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251

شرکت تابا الکترونیک سهامی خاص
شیرآالت فجر5
ایران مارلینک
ارکان بافت معماری
پدیده آذران
دلتا تهویه
نوید صنعت بتن
فناوران ساختمان نوین بیهق
نوین ابتکار ساخت و ساز آبتین
تولیدی بازرگانی عمرانی
شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
شرکت طبخ ماشین
پارس آرای کوهستان
لوله گستر گلپایگان
شرکت پارسیان درب ماندگار
هم افزا نگر
مرتضی باقری
کفپوش ایساتیس
تولیدی صنعتی ریاحی
شرکت شیشه ایمنی شرق
آنتیک هفت سنگ
شرکت شیمی ابزار
اهنامه تهویه مطبوع
شار گستر
فرآورده هاي ساختماني عمران البرز
شرکت ایجاد کاران
مرکز تحقیقات
مهندسین مشاور آرمه طرح اسپیدان

 1252آکام بتن
1253
1254
1255
1256
1257

امین صنعت هزاره سوم ایرانیان
نورارایان پارسیان
شرکت سورنا پالست شرق
گروه تولیدی بنیاد سنگ ایران
افراساز

شهاب پارسا
مریم خراسانی زاده
اصغر طوقیان
حسین اسدی
معصومه رمضان علیزاده
محمد رضا رضایی
مهدی امینی
علی کنعانی کاشانی
رضا قایمی
کاوه شهرام فر
علی اصغر هاشمی
محسن صهبا
حسین نبیی
حسن کشاورزسیاهپوش
ناصر برادران غفاری
میثم علیخانی
قهرمان نیکجو
علیرضا نهالی
مهدی آقاباالیی بقایی
حسن افکار
ابوالقاسم رضاعلی
امیررضا سلیمانی
مریم سیدآبادی
شادروز رفیعی
وحید رجب زاده
رضا خانی
فاطمه جبارزاده
مصطفی معتمدی فر
محمد ابراهیم عمرانی
سید حامد ضیایی
محمد ونکی
فاطمه فخفوری
رضا سخایی فرد
مصطفی یزدانی
محمدتقي هاشمیان
مرتضی باقری
احمد زارع
مجتبی ریاحی فرد
محمد استقبال
سعید امیری
نادر امیر آبادی
محمدحسین دهقان
حسین شیرازی
محمد آدي گوزل
آرش جواهری
محمد شکرچی زاده
شاهپور قندهاری
فرهاد داودی
محمد رازقندی
محمود شادباش
جهانگیر عامری
علی مختاری
مهسا افراسیابی

 http://www.tabaelectronic.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
www.parsawood.com
WWW.SAIFBOYA.COM
http://wwwrexin.ir
www.darkoobgroup.com
www.uranussantec.ir
www.danizpipe.com
http://amini-onyx.com
www.grana.ir
renahome.com
www.ariancohan.com
www.lghvac.ir
WWW.ARAMEX-AAC.COM
www.koomeshform.com
info@charismapakhsh.com
www.bg-co.biz
www.absokoun.com
www.ghahramantap.com
WWW.NAHALI.IR

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
حمام ،سونا و آشپزخانه
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سنگ¬های ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
شیرآالت بهداشتی
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
مشاوران و پیمانکاران

 baghaei_bazargani@yahoo.comکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
http://www.tabaelectronic.com
WWW.FAJR5.IR
marlink.ir
www.arkanbaft.com
www.ibond.ir
www.deltat.ir
http://www.nsbmixcenter.net
www.fnsakhteman.com
www.nasa_group.com
www.mahoocommerce.com
www.btech.ir
http://www.tabkhmachine.co.ir/fa
WWW.PARSARAY.COM
loolegostar.ir
www.parsiandoor.com
www.hamafzanegar.com
Empty.co
www.isatiscompany.com
www.riscotaps.com
www.imenishargh.com
www.Arya7ston.com
www.streetprint.ir
khanetasisat.ir
www.shargostar.com
www.omranalborz.com
http://www.akan34@live.com
www.bhrc.ac.ir
www.armetarh.com

دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
سایر گروه¬های مرتبط
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین

لوله و اتصاالت
درب اتوماتیک
آسانسور و باالبرها
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
در و پنجره
سنگ¬های ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
نشریات و نرم افزار¬ها
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
مراکز علمی پژوهشی
مشاوران و پیمانکاران

 http://www.akambeton.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
WWW.ATARDARBSALMAS.COM
www.oorarayanparsiyan.com
www.orimwood.ir
http://www.bonyadsangiran.ir
www.afrasaz.ir

در و پنجره
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
سایر گروه¬های مرتبط
سنگ¬های ساختمانی
حمام ،سونا و آشپزخانه

 1258شرکت تندیس تجارت آرمان
1259
1260
1261
1262

وزارت راه و شهرسازی
بهین افزاربرتر پارس
شرکت آروین تال کارما
صنایع روشنایی تکساز

 1263ماشین سازان کوشا
1264
1265
1266
1267
1268

سیم و کابل قزوین
شرکت تولیدی صنعتی آجرسا
آذر کامیاب ماد
شرکت گل تردینگ سی اف زد
پنجره ساز صنعت

 1269ایرز عمران
1270
1271
1272
1273

آبادیس تجارت ایرانیان
صنایع سنگ پارس همدان
طراحی مهندسی میزوفرم ایده
درودگران و مبلسازان

علیرضا ربیعی
محسن نریمان
امیر سخن صفت
امیر کریم نژاد ایرد موسی
ناصر آزادی احمد آبادی
هادی حقگو
زهرا هادیان رسنانی
مجید تسبیح گو
رضا مهراد
امیرحسین سلیمانیان
فرهاد جاللی پور
شاهین بیدار
حمید محمدی
محمد رضا مددیان
تیرداد کشاورزی
حسن امیری سیاوشانی

 1274شرکت تولیدی پرده کرکره لورکسافلک سیران

سعید احمدی

 1275سیمان فرآوران گرمسار
 1276درودگران و مبلسازان (کاورسان)
 1277مجتمع تولیدي و عمراني آمود

علی اصغر حمزه گودرزی
حسن امیری سیاوشانی
سید حسن آذرمي

 1278خانه زیباي غزل
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286

ماشین سازی سپهر ثامن توس
بازرگانی ایوا
شرکت صنعتی هنکل ایران
شنزار
شرکت صنایع چوبی هنر
گسترش مبلمان آسیا
شرکت معماری و مهندسی ایده و طرح سبالن
شرکت راشن پارس

 1287بنا گستران آینده ساز
1288
1289
1290
1291
1292

گروه تزئینی طاها
شرکت جوش گستر آسیا
اکسین در
آکام گستر کیش
تاسیسات ساختمانی

 1293گروه صنعتی پارلو
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302

مدرن گستران پیروزان
شرکت خدماتی بازرگانی داتام
خورشید اندیشه گروه معماری ودکوراسیون خانه خورشید
تاسیسات ساختمانی
تولید پروفیل آلومینیوم تکتاز
اوج آسانبر ایرانیان
مس آلیاژ
صنایع چوب کات
شرکت فراز درب اراک

 1303شرکت تولیدی سبک سازان قطره
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321

شرکت پارس پی بی ال
شرکت پدیده صنعت نیاکان
شرکت مهندسی خانه هوشمند پاردیک
تابان الکترونیک
تعاونی دانش بنیان نیل افشان توس
شرکت کیمیا پلیمر پارس
مهندسی سازند
صنعتی آروما
صنایع چوب پایدار
شرکت هورتن در هوشمند
پروژه های اسپرلوس ماسال
مجریان شبکه گستر کاوش
کانون آگهی و تبلیغات گل گندم نماد
افرا چوب
همایش گستر
رواق مهر شهر
جام سهیل آذربایجان
سبادر

محسن محمد علیي محسن محمد علیي
عبدالرضا خامنه یی
سید عبالرضا سید خاموشی
محمد راد گودرزی
نیما مقدم
امراله کیا مقدم
سعید رضایی
غالم اصغر اغنامی
ساسان سلطانیان

 www.tta.co.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 ntoir.gov.irنهادهای دولتی ،سازمانها ،شهرداری¬ها و ...
 www.arpexco.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
www.wintal.ir
 http://www.taksaz.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.wallco.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.qazvinwirecable.com
www.ajorsa.com
www.mohtasham.co.ir
www.goal-trade.com
www.pansaz.com

سایر گروه¬های مرتبط
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
دکوراسیون و معماری داخلی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
در و پنجره

 www.irezomran.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.abadis-tejarat.comدر و پنجره
 www.parsstoneco.comسنگ¬های ساختمانی
 www.nextru.irدکوراسیون و معماری داخلی
www.coversun.ir
 luxaflex.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.tiarmortar.irمصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
www.coversun.ir
 www.amoudco.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 Khane-ziba.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.sepehrmachinery.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
www.eevatrading.com
 www.henkeliran.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 www.shenzar.comمصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
 http://honarwood.comدر و پنجره
 www.rezco.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.sabalanco.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.rashenpars.comشیرآالت بهداشتی

حسن حبیب اله زاده

 www.banagostaranco.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

سعید طه ئی
حسن رفیعی
امین طاهرحیدری
امیر عباس سماواتی
حمید جاللی

www.taha-dg.com
 http://www.royalweld.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
www.oxindoor.om
 http://www.AGK.irدکوراسیون و معماری داخلی
www.sadra.ir

امیر بور بور
میثم دولت آبادی
شهاب نوریان فر
محمد رضا پورمنتظری
حمید جاللی
قربانعلی امیرآبادی
شاهین بیگدلی
حسین محمد علی بیگی
علیرضا رسولی
وحیده امیرآبادی
سید محمود کشاورزی
رضا کاظمی
جلیل فاضلی مهر
امین الماسی
نصراله شفیع نژاد
فاطمه جمیلی
عباس موال
مصطفی در
مسعود کرمی
مهران حسین زاد پایدار
علی بیرانوند
مصطفی عباس زاده منتظری
عارف سنایی
امید اصالحی
علی اکبر کریمی فر
امید عطاران
سید محمد هادی سبط احمدی
حسن کوشکی
علیرضا ابراهیمی

 www.parloco.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.piruzan.comدر و پنجره
 www.datamco.comدکوراسیون و معماری داخلی
 http://www.khorshiddecorationدکوراسیون و معماری داخلی
www.sadra.ir
 teta-uk.coدر و پنجره
 iranian_elevator@yahoo.comآسانسور و باالبرها
 www.messalliage.comلوله و اتصاالت
 mor201221@yahoo.comدر و پنجره
 www.farazdarb.comدر و پنجره
 www.ss-ghatreh.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http:// www.parspbl.com
http://www.padidecor.ir
www.pardik.com
www.tabanelectronics.com
www.nat-wpc.com
www.kppars.com
WWW.SAZAND-CO.COM
www.aroma-kitchen.com
www.paydardoor.com
www.hoortandoor.com
www.esparlus.com
www.kavoshgrp.ir
www.maskanerooz.ir
www.tanistar.com
hamayeshgostar.co
www.hotglass.ir
www.jaamsoheil.com
www.sabadoor.com

مشاوران و پیمانکاران
دکوراسیون و معماری داخلی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
حمام ،سونا و آشپزخانه
درب اتوماتیک
مشاوران و پیمانکاران
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره
مشاوران و پیمانکاران
دکوراسیون و معماری داخلی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
در و پنجره

 1322هم افزانگر
 1323آرین آذین رایکا

محمدتقی هاشمیان

 www.hamafzanegar.comآسانسور و باالبرها

بهروز قایمی

 WWW.ARIANAZINCO.COMپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

ابتکار صنعت مهر پویا
تحکیم بتن هامر
شهربام عایق
تکنام ماشین بتن
ماهنامه صدای صنعت
شرکت تولیدی بازرگانی مهرسان کیان
نشریه صنعت مقاوم سازی و بهسازی
شرکت زیبا نماسازان باختر
طراحان ایده صدرا
شر کت شیمیایی سپیتاک
شرکت پارس پی بیال
سیما سنگ
ژرف کام ایرانیان
کانون آگهی و تبلیغاتی مهستان
آذر دما گستر سهند
شیرآالت بهداشتی افرا برنز
گروه صنعتی ساکا
کارگزاری رسمی بیمه
شرکت کیهان فراز زرین

زهرا مومن نسب
روشن روغنی
حسین علیلو
مرتضی خانی جوی آباد
لیال ماله میر چگینی
احسان هاشمی پور
حمیدرضا انبارلویی
سعید معینی نیا
سعید کیانی
محمد رضا خسروی
رضا کاظمی
سید مهدی رضایی نبیی
سید مهدی تحویلدار
بی تا برقه نمینی
کریم خوش خلق
محمد افراشته
بابک تسبیهی
نصرت اله فردوسی
سید عطا اله زرین مهر

 www.esmp.irصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
www.tbhgroup.ir
 http://www.shahrbam.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 www.taknammix.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.rasayesh-event.comنشریات و نرم افزار¬ها
eh_hashemi@yahoo.com
www.omran-mb.com
 www.shinestone.irرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 WWW.SADRAIDEA.IRشیرآالت بهداشتی
 sepitak.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 wwwparspbl.comمشاوران و پیمانکاران
 www.simasang.orgسنگ¬های ساختمانی
 http://www.zaco.irلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.mahestanbook.comنشریات و نرم افزار¬ها
 www.azardamagostar.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 afra-faucet.comشیرآالت بهداشتی
WWW.SAKAMIROR.COM
www.bimeh.com
 www.zarrinmehr.comدرب اتوماتیک

 1343شرکت تجهیزات ترافیکی و روشنایی آلتون رای

محمدرضا مسلمان یزدی
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1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342

 1344آرمان برج آسیا
1345
1346
1347
1348
1349

تارگستران هزاره سوم
گروه صنعتی گرادیان مغناطیس
شرکت تینافلزآسیا
گروت سازان ساورد
طراحان داخلی تاژنگ ایستا

 1350شرکت داتیس صفحه سپاهان
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1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389

طرح و تولید ایده فرم پویا
شرکت پالستیک چوب سازان
فوالد سپید فراب کویر
طراحی و تولید آرا فرم آرمان ایده پرداز
التین درب ماد
درب پالست مهدی
شرکت نورد کاران فوالد غرب آذرناب خاوری
صنایع استیل البرز
تهویه
بازرگانی سناباد
شرکت تولیدی و تحقیقاتی سمک شیر
تست ناصری
گروه تولیدی سنگ تکاپ
صنایع چوبی چوبین ست
جم کاذب پارسیان
اراپرداز سامان
لتوس اسپادانا
شرکت توسعه سبزاندیش صفه
ویال سنگفرش توس
سازه های تک ایستا جنوب
شرکت صنعتی نگین شیر
گروه صنعتی اورس گهر
مهندسین صنایع هوشمند فرداد افرند
کارگزاری بیمه
شرکت افق طالیی
گسترش مدیریت مهان
شرکت اسپید صنعت سبک سازان
شرکت پلی استیل
نانوبوند
مهندسین مشاور نوین تجهیزات پرشین
شرکت لوله گستر خادمی
هیدرو پارت آسانبر
هدف سازه
شرکت گروه صنایع چوبی اکیاس وطن
تجهیز ساختمان کسری
شرکت نمادایران
گروه صنعتی آریو فلز ویرا
شیرآالت بهداشتي وزرا

مصطفی فریادی
رضا احمدی
کمیل کریمی
علیرضا اکبری
جالل شاکری
مسعود صادقیان
کیوان امینی
حمید رضا سجادی
ساسان فیروزی
احمد خوروش
مریم خاکپور
علي عیسي زاده خانگاه
ناصر امن زاده
محمد رضا حسن پور سردرودی
نوید ایزدپناه
محمد مجتهدي
مسعود داورزنی
حمید عباسی
ساره ناصری
محسن مختاری
سعید رضا صانعی کاشانی فر
نیما طالش صالحی
مجتبي بهرامي
علی امامی
سید احسان مصطفوی
امیر هوشنگ تبرگ
آرش بازیار
هومان غفاری
رضا ساکی
مجید پهلوان
نصرت اله فردوسی
محسن عروجی
محسن قراخانلو
فرزین مومنی
سید محمد رضا سید صالحی زاده
علي یگانه
امیرحسین معیری
محمد رضا خادمی ولی پور
حمید آتشکاری
صفر رحیمیان
ناصر نظری
فرزین فروغی راد
حمیدرضا خاکسار
علیرضا آقابابایی
محمود عظیمي

 www.altonray.coلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.arman-borj.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
http://www.tghs.ir
www.gradiangroup.com
WWW.TINAFELEZ.COM
groutsazansavord.com
www.tajangista.com

نشریات و نرم افزار¬ها
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سایر گروه¬های مرتبط
سایر گروه¬های مرتبط
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک

 http://www.datiss-co.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.formco.ir
www.choobsazan.com
www.kavirsteel.ir
www.ara-form.com
WWW.ALTINDOOR.COM
www.mahdi_co.ir
www.fooladgharb.com
www.steelalborz.com
www.tahvieh.com
sanayesagf.ir
www.samakshir.com
www.websana.ir
http://www.takapstone.com
www.choobinset.com
www.jamkazeb.com
www.karapardaz.com
www.espadanagourp.ir
www.ara-brick.com
WWW.VILLATILE.IR
www.takista.com
http://www.neginshir.com
www.orasegahar.com
http://www.fardaintelligent.com
www.bimeh.com
ofoghtalae.ir
www.gmahan.com
WWW.SPEEDFOAM.COM
www.polysteel.ir
www.nanobond-usa.ir
www.npeg.ir
http://www.syp.ir
www.Hydraupart.com
www.hadafsazehco.ir
ikeasgroup.com
www.tesko.ir
WWW.NAMAADIRAN.COM
Ario.co
www.vozarataps.com

دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
سایر گروه¬های مرتبط
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
در و پنجره
پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
حمام ،سونا و آشپزخانه
نشریات و نرم افزار¬ها
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
شیرآالت بهداشتی
لوله و اتصاالت
سنگ¬های ساختمانی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
دکوراسیون و معماری داخلی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
مشاوران و پیمانکاران
شیرآالت بهداشتی
سایر گروه¬های مرتبط
دکوراسیون و معماری داخلی
مشاوران و پیمانکاران
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
حمام ،سونا و آشپزخانه
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
آسانسور و باالبرها

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

ماهنامه امالک و مستغالت
الماس پیچ
صنایع فلزی ایران
وندا رایان آریا
گروه صنعتی بهمن پور
بازل
تیرچه سازان باغستان
شرکت طراحی سبز ارشیتکت
شرکت مهندسی نیک سازه الوند
نوین فوالد برش

محمدجواد علیقلی
رحیم علیمحمدی
فریبرز نژاد دادگر
نیما صنعتی مقدم
حسین بهمن پور
محمد اسمعیل مشایخی
ناصر ایزدی
anita mahdavipour
سید حسین جاللیان
حسن حیدری

 1400آریانا پارس

علی اکبر روزیطلب

 1401صنایع شیرسازی تکسا
 1402سید عباس حق پرست

علی آهنگری
سید عباس حق پرست

 1403گسترش فناوری سیستم های لوله کشی ایرانیان

علی روزبه کندی

1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418

شرکت کبیر سما آسیا
شرکت تضامنی لطفعلی ای و نجومی
آسان پله
لوازم بهداشتي ساختماني
اسکات
شرکت لوله بیست بسپار اسپادانا
زیباسازان نگین آسمان
بازرگانی فرامکو
نشریه صنعت رنگ
صنایع سنگ پارت
شرکت یونار
فنی مهندسی بهین نما پرشین
سروین تی تی نار
نرده سهند تبریز
شرکت پیش ساخته سازان سبالن

 1419شرکت توسعه تجهیزات آرتانیک
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432

شرکت تولیدی ایران رادیاتور
دکوراسیون نقشینه
شرکت شیرآالت بهداشتی موست
محاسب تهویه
شرکت اختمانی و تولیدی یزدگنبد
کیا تهویه کوهسار
شرکت صنایع شیشه خم میناگران شمال
شرکت بین المللی توسعه شهر سازی ایرانیان
چترا طلیعه صنعت
سوسوز مشهد
نت ماشین صنعت ایرانیان
شرکت زاگرس درخشان
تولیدی کاغذ دیواری پالستر

 1433ماشین سازی صادقی
1434
1435
1436
1437
1438

نشریه حفاظت و ساختمان
آریا خزر شفق
شیرآالت البرز روز
سیستمهای تهویه مطبوع ال جی
ستاره طالیی تیراژه

فاطمه شاکری
امیر نجومی
عزت اله قادری نژاد
طاهر نجفي قدوسي
علی توتونچی مفدم
محمود توسلی
تقی گنجی
محمد فرامرز آهنگری
سینا فضل اللهی
محمدرضا قوامی پناه
کریم اطمینان رضاییه
مهدی پوربافرانی
امیر گلمکانی
سعید نبی پور
نیوشا نصیری
حسن اندرابی
نادر شکیب
حمید متعبد
محمد حسین مستجابی
نوریق مانسریان
علی اکبر خلیلی
علی صادقی اصفهانی
هادی عباسی
حسین احمدی
احمد طهماسبی
محمد رضا رضایی
علیرضا بذ ل جو
سیدرضا نصر
ناصر انصاری
سعید صادقی
فرشید نوروزخانی
مجید فتحی شوب
امیر هدایت
سعید زینلی
مسعود بادل

 1439پیمانکاران پیشروفرازرسان

محمد ناصری جعفری

 1440شرکت پخش البرز بانی رها
 1441شرکت برنت آریا
 1442پارس بهاور کیمیا

میر عبدالحسین طالبی مرادی
امیر صفدری
ابوالفضل قهرمانی پیره ماشان

 1443دیوارپوشان رویایی

علیرضا درویشی

1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

صنایع چوبین ست
شرکت تعاونی سورنا سنگ نیم ور
شرکت نودر
سپید سازه زاویه
ستاوند پاژ
آسان سازان بتن میهن
صدف هراز
بازرگانی جاویدان
بتن سبک بهنام

سعید رضا صانعی کاشانی فر
رضا قربانی
سید محمد حسین خادم الشریعه
علی اربابی مطلق
فریبرز علی اصغری ثانی
علیرضا بهرامی
اکرم نظری
قربان جاویدان
عبدالرضا تقی زاده انهاری

 1453کاشی سرامیک رویال گرانیت

سرخوش تجدد فر

 1454شرکت تولیدی بازرگانی خزرشید
 1455اوج صنعت سپهر

سیدمحمدحسین حسینی هاشمی
محمد مرادی

 www.rednews.irشیرآالت بهداشتی
 www.almaspich.comنشریات و نرم افزار¬ها
http://www.sfigroup.ir
 http://www.vandateam.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 hosseinbahmanpour@yahoo.comنشریات و نرم افزار¬ها
 http://www.bazel.irتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
http://tirchesazanbaghestan.blogfa.co
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
m/
 www.sabzarchitect.comمصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
WWW.NICKSAEH.8m.COM
 www.folad boresh.comمشاوران و پیمانکاران
http://www.aryanaparsco.com
 WWW.TAKSA.COرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 www.Enghaghparast.irلوله و اتصاالت
 www.gfps.irصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
WWW.KABIR-SAMA.COM
www.sarafiroyal.com
www.asanpele.ir
www.najafigrohe.com
www.scott.ir
https://www.bistbaspar.com
zibasazanco.ir
www.faramco.ir
http://www.irancoat.ir
info@partstone.com
www.alkapi.ir
behinnama.ir
http://wwwttnar.com
HTTP://WWW.SAHANDTABRIZ.COM
www.sabalan-mpco.com

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
یراق آالت
مؤسسات مالی و اعتباری
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
دکوراسیون و معماری داخلی
لوله و اتصاالت
حمام ،سونا و آشپزخانه
نشریات و نرم افزار¬ها
سنگ¬های ساختمانی
در و پنجره
نشریات و نرم افزار¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی

 www.asanparking.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
آسانسور و باالبرها
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
دکوراسیون و معماری داخلی
شیرآالت بهداشتی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
کاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف

www.iranradiator.ir
www.naghshinehco.com
mostiran.com
http://www.mohaseb tahvieh.com
www.yazdgonbad.com
www.mitsubishi-iran.com
www.minagaran.com
 www.iudic.irدر و پنجره
 www.chatra.coصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
www.danizpipe.com
www.netmsir.ir
www.zagrostiles.com
 www.plasterwallpaper.comکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
 http://www.sadeghimachinery.com/دکوراسیون و معماری داخلی

 www.iranalarm.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
www.akprofil.ir
www.alborzrooz.com
 lgcacte.comشیرآالت بهداشتی
 http://www.info@meseta.irتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 farazresan.persianblog.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.clayberg.irآسانسور و باالبرها
 www.bernetco.irحمام ،سونا و آشپزخانه
 http://www.wallperco.com/شیرآالت بهداشتی
 http:;//www.divar pooshan.comدکوراسیون و معماری داخلی
www.choobinset.com
www.sorenastone.com
www.nowdar.com
www.parssepehrstone.com
www.satavand.com
www.mihan-concrete.com
www.minagaran.com
www.atrobond.com
www.behnambeton.ir

در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
سنگ¬های ساختمانی
در و پنجره
سنگ¬های ساختمانی
مشاوران و پیمانکاران
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط

 www.royal-granit.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 http://www.khazarshid.comکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
 www.ojsanatsepehr.comدر و پنجره
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1468
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1470
1471
1472
1473
1474
1475

کارخانجات سنگ برادران سلمی
مهرگان
درودگران
مچتمع تولیدی و شیمیایی ثمین الوان پارس
کارگاه سفال نقش برجسته فیروزه
صنعت چوب ایرانیان
شیرآالت بهداشتی تضمین نک
چکاد بام سبز و بادوام
آریا بنیز
ایمن تابان لیاقت
شرکت البرز ابزار
عمران راه دورانتاش
شرکت پارس آفاق راستین
سرمایه گذاری ساختمان لیوکیان
پویندگان علم و صنعت سهند
نانو بسپار آیتک
آرمان فیدار
نوین پالستیک
صدرا درب
گروه مهندسی کویر مرکزی

رحمان سلمی
نیما عادلی
رضا دباغ حمیدی
میالد دهقانی آذر
آفاق ادوای
حمید صفري
مرتضی گل محمدی
مهدی رحیمی
سید حمید یعقوبی
علیرضا حکمت پناه
حسن بهرامعلیان
سید سجاد نوری زمان آبادی
رامین پورعبدالهیان تهرانی
یاسر عباسی
امیریاشا هوشنگیان طهرانی
ایرج بازرگان
محمد رفیعی
ابوطالب ابراهیمی
سیدامیر حایری
غالمعباس هوشمند

 1476بازرگانی بین المللی استوان سپند

هادی ولیان

 1477مشاوران عالی ساختمان پای سا

حسنعلی مجبوریان

1478
1479
1480
1481
1482
1483

سفال نقش برجسته نگین
ایمن سازان ارتفاع
یزد پایپ صنعت
شرکت مهندسی دقیق صنعت
دژپایپ صنعت
شرکت تعاونی پوالد سقف خلیج فارس

 1484امین شیر
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

عایق گستران سیستم
شرکت ایرسا صنعت جاوید
شرکت تولیدی صنعتی پروزن
لوازم خانگی کن
وین سان
کاوش کارن فیدار
بهران کار
دستگیره ایران
گروه صنعتی الموت
شرکت برودتی و حرارتی نیک
شرکت مهندسی و بازرگانی ایده سازان آبان
شرکت مشارکتی ری شهرک
گل تکین درب بازرگان
گروه ساختمانی رایکاشار
شرکت تولیدی ساریه شمال

 1500لوازم بهداشتي شیر آالت ساختمان
1501
1502
1503
1504

شرکت صنایع وستوی
نانو چینه پارس
نگین طالیي یاران
آرمان ایده کاال

 1505قالب سنگ اسپادانا استون

محمد درویش دماندی
امید شربت دار
ملیحه احمد بید کرپه
آرش محبی نژاد
سعید قرآنی
مهدی حالج
مجید رحیمی تهرانی
مسعود غفاری تبریزی
امیرکامیار میرکریم
منوچهر حیدری
حسن نیکنام
نامی سید خلخالی
پرویز ذاکر شهرک
حامد اصغرنژاد
محمدرضا بهادرانی
رضا معمایی
شهباز موسوي

 www.oscointl.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.paisa.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.sofalenegin.comمشاوران و پیمانکاران
isalitfco.com
 www.yps.co.irآسانسور و باالبرها
 www.daghighsanat.comلوله و اتصاالت
 www.dejpipe.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.poolad.orgلوله و اتصاالت
 www.aminshir.co.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.ags-upvc.com
www.carreralighting.net
www.prozin.com
www.can-homeapp.com
www.ramsteel.ir
fidar_politek@yahoo.com
www.behrancar.com
www.dastgirehiran.com
alamootgroup.com
www.nikbh.ir
www.aabanco.com
www.shahrak-co.com
http://www.gultekindoor.com
http://www.raykashar.com
http://www.sarit.ir

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره
دکوراسیون و معماری داخلی
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
حمام ،سونا و آشپزخانه
حمام ،سونا و آشپزخانه
آسانسور و باالبرها
یراق آالت
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
سایر گروه¬های مرتبط
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
در و پنجره
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین

 www.nikles.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
شیرآالت بهداشتی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
دکوراسیون و معماری داخلی

سعید کاوه زاده
رضا علیزاده
سید محمد طباطبایي یگانه
روزبه دانشور

http://www.vestuy.com
http://www.flcco.ir
www.inoxta.ir
www.armanideh.com

علی محمد علی بیگی

 www.spadanastone.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

رضا اردستانی
حمید ادهمی
منصور ایزدیان
الهام رضوی
بیژن صادق
منصور ایزدیان
علی رضازاده بنا
علیرضا زمانی علویجه
مهرداد یوسفی
افشین فریور

www.anamisdecoration.com
www.kianfan.com
www.ssdco.ir
www.archca.com
www.dana-insurance.com
www.ssdo.ir
baharan.ir
WWW.SAFOOZ.COM
www.superpipe.ir
www.madplast.ir

 1516قالب سنگ اسپادانا

علی محمد علی بیگی

 WWW.SPADANASTONE.COMپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

 1517پارسیان ماشین سازان بتن
 1518گروه ماشین سازی تات
 1519فرایندطرح

رضا نصرالهی
ایمان نجمی
محسن رشیدی

1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515

صنایع چوب ون و ددکوراسیون داخلی انامیس
تولیدی صنعتی کیان فن
سفال دماوند
معماران معاصر جوان
شرکت بیمه دانا
سایین سفال دماوند
شرکت بهاران
سازه های فوالدی زمانی
سوپرپایپ اینتر ناشنال
نهرافشان ارومیه

علی سلیمانی
مراد پروانه
محمد علی عربزاده
مسعود اشعری
حسین اصفهانی
علی باقری

 www.salmistone.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
mehregansoft.com
 www.saeendoor.comنشریات و نرم افزار¬ها
 www.saminalvanpars.comدر و پنجره
 www.firoozehart.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 http://www.iranianwood.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.tazmintak.comدر و پنجره
 HTTP:// WWW.CHEKADENO.COMشیرآالت بهداشتی
 www.beniz.irدکوراسیون و معماری داخلی
 www.etlbms.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 www.mahak.irلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.duruntash.orgابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.farinex.irصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 http://www.liokian.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.sahandsolution.comمشاوران و پیمانکاران
www.nbat.co
WWW.MOJRIANWEB.COM
 www.novinplastic.irسایر گروه¬های مرتبط
 www.sadradoor.irلوله و اتصاالت
 www.Plaska.comدر و پنجره

سایر گروه¬های مرتبط
دکوراسیون و معماری داخلی
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
مشاوران و پیمانکاران
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
نشریات و نرم افزار¬ها
سایر گروه¬های مرتبط
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی

 http://www.parsianmachine.comسایر گروه¬های مرتبط
 www.upvc-tat.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.farayandtarh.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

 1520گروه صنعتی هایزم
 1521شرکت تهران سوفالین

محمد علی فرازیان
عبدالصمد علمی زاده

 1522شیرآالت واران

سید مهدی تدینی

1523
1524
1525
1526

نانو نیکاپاک
نوین احداث بهرام
گروه صنعتی فیدار الومینیوم شفق
شرکت واالد صنعت سازه معماری

 1527شرکت دیلمان درب سلماس
1528
1529
1530
1531
1532
1533

کوشان صنعت آسان رو
شرکت مهندسی عمرانی پی چین پایه
نماافزاباقی
پرشین آرک
پارس دکور
توسعه کاالی کسری

محمد رضا احمد پور
کمال بهرامی
ابوالفضل یوسفیان
سیامک خبره
احد رجب زاده
مسعود افشاری
مهران عسل فروش
حمیدر ضا مرادی
محمد نعمتی
سید مجتبی میری لواسانی
حامد کرباسیان

 1534نوین فوالد برش اسپادانا

حسن حیدری

 1535ابنیه سازان موعود
 1536شرکت مهندسی مشاور صنعتی دنا صنعت سرو

مهدی عامری فرد
فاطمه نیکوفام

 www.haizem.irابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.tehransofalin.irحمام ،سونا و آشپزخانه
 www.varanco.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.nikapak.com
 www.taymazz.irرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 www.imenshafagh.irدر و پنجره
www.wsmirin.com
 www.dilmandoor.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.kooshanlift.comدر و پنجره
www.peychinpayeh.com
 www.nabstone.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.persianarc.comسنگ¬های ساختمانی
 www.parsdecor.irکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
 www.kasrakala.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.foladboresh.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 www.a-s-m.irابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 DENASANAT.COMدکوراسیون و معماری داخلی

 1537صنایع سنگ اقتداری

محمد اقتداری

 1538نشریزادا و گروه نشریات
 1539بدر تک الکتریک
 1540مهندسین مشاور آرکاشید
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559

بانک اطالعات استاندارد
شیر آالت بهداشتی اهورا
مصنوعات فلزی
شرکت گسترش تجهیزات دانا
انتشارات یزدا
شرکت ایمنی حفاظ هدایت
بازرگانی رامش گستر آنیل تکتا
برونتاب انرژی
رامادر سازه پارت
شرکت طراحی صنعتی مکاترونیک پیام
تست ساره
شرکت کف گستر استحکام سازان نوین
شرکت بازرگانی معین بنیان سپر
فضا سازه نقش جهان
الماس بلورین ایرانیان
شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران
تهویه نیکان پارس
شرکت ارگ اذربایجان

محمد حسین دهقان
محمد محمود
محمد سرعتی
امیر مسعود حاجی میرزا حسین
خوشنویس
ناصر خیرخواه
نادر عابدینی
اسماعیل احمدخانی
سید علی رضوی
آقاي مهندس محمد حسین دهقان
هدایت اله شرفی
سیاوش طهماسی مهماندوست علیا
آزاده روحی صفت
حامد اسدپور
علی اکبر حاجی بابازاده سنگی
ساره ناصری
حامد عظیمی
رحیم نبیان شهر بابکی
سید حمید رضا طالقانی
یوسف فتح االه باویلی
حسین حاجی بابا
محمد امین هالنی نوبری
علی شجاعزاده

1560

زرسازان گروه مهندسین فن آوران گرمایش آرپکس

محمد اسماعیلی

 www.arpexco.comدر و پنجره

 1561مهندسین بناساز آروین

فرزاد عالی نسب

www.mbarvin.com

 1562توسعه پروفیل سهند

محمود فدایی پورباسمنج

 1541تجهیزات گرمایش و سرمایش هرم

1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584

وراسازان پارس گروه
آراد پنل
آسایش توری آریا
کاوشگران رسانه کمال
نوین معمار طرح آوا
گروه طراحي حوض خانه پدري
هیراد آرتمن
بانک ملت
منبت چوب قربانی
شرکت تولیدی و صنعتی شیشه گیالن
گروه صنعتی پردیسان
اورین الکتریک
پیشگامان شهاب نوین
شرکت اورامان پنجره
ایمن سازه پایدار
گسترش شهر و مسکن تین
نشریه ابزار و یراق
بهسازی صنایع چوب ایران
پیشگامان توسعه ی نمای ساختمان شایلین
شرکت پرتو نگار پرند
کانون مهرتبلیغ
ستاره گستر کارین

علیرضا رشیدی جلیلیان
حسین صالح
سید سهیل هاشمی
سید کمال میرکمالی
بابک جعفرپور
لیدا مهران
روژانو شهبازي
محمدرضا ساروخانی
بهزاد قربانی قربانی
محمد حسین حاجی سالم
فرض اله پیرزاده تازه کند
سعید قدرتی
مسعود جعفری
محمد باقر نمازیان
نوراله حسنی
سسس سسس
علی اصغر غالمی
اکبر کثیری
صبیه میرزاپور میرزاپور اصل
مریم فراهانی
محمدعلی مصلحی
مصطفی گلستانیان

 http://www.kouhnavardstone.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 http://www.google.comسنگ¬های ساختمانی
http://www.badrtech.com
 arcashid.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 www.horm.coمشاوران و پیمانکاران
http://www.tsi1.ir
http://www.ahoora-valves.com
adlan.ir
http://www.smartparking.ir
www.yazda.ir
www.hedayat-fermax.com
http://iranismarteye.com
www.bruntab.com
www.ramadoor.com
www.d-mecatronic.com
www.websana.ir
estehkamsazan.com
www.umt.ir
www.fazasaze.com
www.simer.ir
www.iranferroalloys.com
www.tahvienikanpars.com
www.argazarbayjan.ir

تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
مراکز علمی پژوهشی
شیرآالت بهداشتی
حمام ،سونا و آشپزخانه
آسانسور و باالبرها
نشریات و نرم افزار¬ها
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
در و پنجره
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
درب اتوماتیک
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
در و پنجره
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
حمام ،سونا و آشپزخانه
مصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
مشاوران و پیمانکاران

 www.tpsshutter.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
درب اتوماتیک
حمام ،سونا و آشپزخانه
دکوراسیون و معماری داخلی
در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی
مؤسسات مالی و اعتباری
دکوراسیون و معماری داخلی
سایر گروه¬های مرتبط
شیرآالت بهداشتی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
نشریات و نرم افزار¬ها
در و پنجره
در و پنجره

http://www.vatedesign.com
www.tfa-co.com
www.ASAYESHTOURIARYA.ir
www.etender.ir
tarhava.ir
http://www.houze.ir
Http://www.hiradartman.com
http://www.bankmellat.ir
www.3d4cnc.com
http://www.gilanglass.com
http://wwwsakhtemon .com
www.avrinelectric.com
www.iraniraq.net
www.oraman_ir.com
WWW.BARINSAZEH.IR
smads93@yahoo.com
tarhesadeh@gmail.com
www.iran-wi.com
 www.iranbfd.comدر و پنجره
 http://www.pnpco.netدر و پنجره
www.novin2.com
 starfix.irنشریات و نرم افزار¬ها

1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592

شرکت مجتمع چوب و فلز و پالستیک سیما چوب
شرکت حرارت صنعتی ایران
تیرچه پیش تنیده ایران
موسسه آموزش عالی آرمان
آریا گراپ پارت
آق پروفیل گلستان
رشد توسعه عمران فدک
مجتمع صنعتي ماموت

 1593آشکار ساز صنعت ایمنی
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612

آرمه سازان مهر گستر
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
شرکت تولیدی و صنعتی اهرمکو
سوسوز مشهد
فروشگاه ابزار مان
شرکت شیما مهر پارسیان
ماوي درب سلماس
پیدایش طرح نو
آریا پرتو پایا
گروه مهندسین زرسازان
سنگاب آذرشهر
مهندسی روشنایی شید
سامان سازان
رزین بتن برتر
آرامش دکور
صنایع چوبی چوبین
ماني فرم اروین
ماهسنگ
شرکت خزرباندراد

 1613نشریه ساختمان و تجهیزات روز
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621

نشریه راه و ساختمان
نشریه تهویه و تاسیسات
سیما سنگ شرق
گروه ساخت وساز نعیمی
بایا چوب خالق
طرح و توسعه اتوماسیون افق
آفاق فاطر
شرکت آسان کاران کاسپین

 1622انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1644
1645

شرکت بهین صنعت تدبیر
بازرگانی گل
نیکان چوب پالست
شرکت مهندسی ساختمانی اکسون پناه
طرح گستر حبیبی
یسشیشس
جهاددانشگاهي دانشگاه واحد تهران
مرات ترک ماشین
نگین تجارت مشهد
توسعه عمران داتام
ایتالران (سهامی عام)
شرکت تولیدی صنعتی گرم ایران
شرکت صنعتی نگین شیر
ویستا صنعت پارت
قطعات پیش ساخته فلزی کیان
اران ترانس
مجتمع آ س
امازون هاردوود
مهرچوب آویژه
کار و اندیشه

 1646فوالدساز سرخوش
1647
1648
1649
1650
1651
1653
1654

فدک طرح و سیستم
شرکت جبل (سهامی عام)
رویال کارنگتون
نمایندگی انحصاری فروش ورق کامپوزیت
كارخانه تولیدي و صنعتي داتیس
گروه صنعتی بوتان
پوالدکف

سید احمد میر جعفری نظری
سیدجالل میری
علی اصغر احمدی
حمیدرضا مهرور
سید هاشم فاطمی
رامین صحنه
محمدمهدی مستحسن
مهرزاد فردوس
مجتبی حاجتی
رشید قاضی
فریبرز دولت آبادی
علی اصغر وند الوند
محمدرضا رضایی
سعید پورمحمد
مجید صفایی نیکو
ناصر شوقي
علیرضا میرآقایی فاضل
حسین کتانی
محمد اسماعیلی
مهدی نبی پور
افشین کساییان نایینی
احمد برازجانی
محمودرضا روحی
بیژن شجاعی
مجید رستم
علي ثابتي
محمد تقی کبریتچی
علی اصغر اخوان راد
فرشته اخالقی
پویا مهدوی
علی عباسی تفرشی
سید رضا نبییی
احمد نعیمی
محمد حاتمی
مجید محمدطاهری
علی اکبر کریمیان
فرهاد گرجی
جعفر قرایتی ستوده
مهرداد ژوله
امیرحسین سلیمانیان
شفیع خیری
محمد کاظمی فخر
محمدرضا حبیبی
یبیسبسیب بببسیبس
سید عزیز آشنا
محمد پوررضایی
جمشید مهران
کیوان سعیدی

مهدی اسدی الری

 www.simachoob.irرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
www.hsic.ir
http://tpti.ir
 www.armancollege.ac.irمصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
 www.ariagrap.comدکوراسیون و معماری داخلی
 akprofile.irدکوراسیون و معماری داخلی
 http://www.wpc.ir/در و پنجره
 www.mammutgroup.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.ashekarsaz.comپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
www.armegostar.com
www.uarc.org.ir
WWW.Ahromco.com
www.danizpipe.com
WWW.ABZARMAAN.COM
http://www.topcopvc.com
www.mavidoors.com
www.prydayeshart.com
www.ariaparto.com
www.arpexco.com
www.saz-corp.com
http://www.sheedlight.com
www.samansazan.com
WWW.RBBCO.COM
www.arameshdecor.com
http:// www.choobin.com
www.maniformco.com
www.mahsang.com
www.khazarbondrod.com

لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
صنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
مشاوران و پیمانکاران
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

مشاوران و پیمانکاران
تأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
سنگ¬های ساختمانی
لوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
سایر گروه¬های مرتبط
رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
حمام ،سونا و آشپزخانه
در و پنجره
حمام ،سونا و آشپزخانه
سنگ¬های ساختمانی

 www.buildingmagazine.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 WWW.RAH-O-SAKHTEMAN.IRنشریات و نرم افزار¬ها
WWW.HVACMAG.IR
http://www.simasang.org
www.ncg-co.com
 www.Baya-Decoration.comسایر گروه¬های مرتبط
www.natpro.ir
 afagh.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.sintuss.comسنگ¬های ساختمانی
 www.matiba.irپوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
 WWW.Behinsanat-co.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
www.goal-trade.com
www.nikan choob .com
 WWW.EXXONPANAH.COMسایر گروه¬های مرتبط
www.tarh-e-novin.ir
 kldfjksldfsalfhsdk.comدکوراسیون و معماری داخلی
 www.jtt.irنشریات و نرم افزار¬ها
www.murat.com.tr
 Www.houze.irابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 http://www.omrandatam.comدکوراسیون و معماری داخلی
ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

http://amazonhardwood.com.br

پوشش¬های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته

1655
1656
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726

ایران استیل
پریفاب
ثبت شرکت ونک
انتقال بهینه سیاالت
ابزار تونل جهان
شرکت مهندسی و صنعتی اوج باالبر
سهالن نما
شرکت فام راه بستر
شرکت پارس پلی فوم شرق
كارو اندیشه
فرهاد
پارسا جام سام
آبراک طرح آرمان
مهندسین صنایع هوشمند فردادافرند
شرکت صنعت اسپیر آلومینیوم
آرکا بام نوآور
شرکت کارخانجات هیدرواطلس
الکترو حرارت تجهیز آسیا
گروه چوب صنعت رضا
رویال درب
سنگبری ساخارا
آتی سازان تیسا
گروه صنعتی ریابی
بازار ساختمان و تاسیسات
تاپ
حسام رنگ
پویا آلومینیوم آریا
باران صنعت ایرمان
نو ضهوران صنعت ساختمان
تخت جمشید
بهرادین انرژی پرشین
پیشگامان معماری ماهوت
ایده تدبیر هستی (کانون افق شهر)
گستر ارامبر
تاپ دکور
یاقوت شرق آفاق
کانی رنگ اروم لعاب
گروه تولیدی خدمات بازرگانی فوالد رسیس استاد
گروه صنعتی پاکریز
شرکت دیده بان ژرف اندیشان نوین دژان
صنایع گرمایشی
کویر در یزد
چین ران ماشین
گروه تولیدی گینی
نگین اطلس
کیاسازه اهواز
سازه چوب گلستان
فلز پوشان صنعت
مهراد الستیک صنعت آریا
پدیده پرداز
شرکت اتی نگر عصر پارس
شرکت تالشگران فراصنعت کاسپین
شرکت آبگون صنعت سعدی
معمار نقش آرتین
کاراکو
شرکت تعاونی دانش بنیان کاغذ پالست
شعاع پنجره
آذران فضا نما
اسپیدار درب
نشریه ساخت و ساز
تکرو سوین در

ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی

مریم قریبیان
عیوض محمد ولی پور
حسن قربانی
امیر سامان میرزایی
حسین لطفي نسب اصل
علی هوشمند
بهروز رضایی
رضا گلستانی
رضا گلستانی
مهرداد ترابی
امیر حسین داداشزاده
کاظم حمیدی
داریوش فاضلی
آرش پورشفیعی
مهدی احدی
مهدی گل شهر
سعید پناهي
محمد نفر سفید دشتی
مهدی نصری
نوید دیلمی نیاولی
جواد طراز یزدی
محمد شیخ سفلی لواسانی
حسین زارعان
کیانوش رضایی
محمد صادقیان
هومن گروندي
فرهاد شیری
مهدی مومی
بهنام کیامرزی
محمد افشاری
حمید رضا شفیعی
اسمعیل شعبانی
مهران علیزاده
حمید فرهنگ
سعید بابازاده
مهرداد ضرغامی
یزدان شهرابی
علیرضا دمیرچی
مسعود ریوفی
سید علیرضا ابن الرضا

پدری
SABO

ابتکار آوران پلور
سامان تهویه ایرانیان
فراورده های پیش رفته ساختمانی
آجر فدک

 http://hesamrang.com/درب اتوماتیک
 www.pooyaal.comسنگ¬های ساختمانی
 baransangroup.comسنگ¬های ساختمانی
nibco24@yahoo.com
 fazelidariush@gmail.comنشریات و نرم افزار¬ها
www.behradin.com
www.mahootma.com
 www.ideh.irکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
 acousticirangostar.comدر و پنجره
 www.top-decor.comسایر گروه¬های مرتبط
 yaghutsang.comکاشی ،سرامیک ،پارکت و پوشش¬های کف
htpp://kralsiva.com
 www.irstud.comصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 www.pakriz.comمشاوران و پیمانکاران
 www.dejangroup.irآسانسور و باالبرها
WWW.ALZAN.NET
 www.kavirdoor.irسنگ¬های ساختمانی
 www.chinran.comرنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
 www.gaini.irصنعتی سازی و فن آوری¬های نوین
 www.uncctv.comشیرآالت بهداشتی
 www.kiasazehahwaz.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
 www.golestandoor.irتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
www.felezpooshan.com
 www.aryaflex.comابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
 www.padideh.comشیرآالت بهداشتی
 www.imenfarhang.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک
 www.caspian-tfs.comمصالح پایه ( سیمان ،گچ ،آجر و )...
در و پنجره
 www.artmanarc.comدر و پنجره
 http://www.none.comتأسیسات و سیستم¬های سرمایشی و گرمایشی
www.aradplastic.com
 http://www.shoa.coدرب اتوماتیک

رنگ ،چسب و رزین و عایق¬ها
در و پنجره
سایر گروه¬های مرتبط
در و پنجره
در و پنجره

BEDESCHI
سازه سبک افق پارسیان
برج سازان
پشم سرباره ایران
قیر پارسیان

www.choobreza.com
http: //www.royal.modern .com
http://ajianehstone.com
www.tisa.com
www.riabi.ir
 www.bazaretasisat.comلوازم و تجهیزات الکتریک و الکترونیک

آرمان سازه آریا
مهندسی پایا بتن
صنایع ساختمانی یاس
تام پلیمر فراز چهلستون

1727
1728
1729
1730
KENWA
1731
DONYAYE DARHA
1732
NEW STYLE
1733
 مغان پارس کیمیا1734
 سبالن درب مهر1735
NILSON
1736
QUANZHOU YIXIN MACHINERY COMPANY LTD
1737
DONGYING RUNBANG TRADING COMPANY LTD

1738

FOSHAN ZERO CERAMIC CO LTD
SICHUAN CONSTRUCTION MACHINERY GROUP
CO LTD
CHONGQING YIANGFENGSHENG MACHINERY
EQUIPMENT CO LTD
CHANGZHOU OUQIANG DECORATION
MATERIALS CO LTD
SHANGHAI ZHONGI MACHINEY MANUFACTORY
CO LTD
POLDEK
PANELSAN
GUNSAN ELEKTRIK
FIRATPLASTIK
TURKU AZSBR AMIK
GCSMETAL
KALEKILIT
DIZAYNGRUP
SHANGHAI KEN TOOLS CO LTD
SICHUANQIANGLI CONSTRUCTION MACHINERY
CO LTD

1739

JIANGSU TEEYER ENGINEER MACHINERY CO LTD

1754

قاالن درب سبالن
پالیز درب
آسان درب آذر
آچیالن در
تانیش در
ایرانیان اطلس
گروه سرمایه گذاری مسکن
صنایع سنگ پارسیان
هند
رنگین کمان کمیجانی
سنگ آفرینان کوشا
سبالن برق
تهویه مطبوع
پوشش کار تهران
نوبن
ایزوگام آریا
پدیده دلفا
ایمن تجارت نسیم
ماد فوم
موسسه فرهنگی هنری خراسان
نکا پالستیک
توسعه صنعت برفر
ایمن آشیانه پویا
برگ زرین
اطلس چوب
عالم زمین
بنیاد توسعه ساختمان
اتحاد بناب
بوان
MOTOAS
MZ-9 MZ-10
STABILA
سامیت
) شرکت سرمایه گذاری تأمین ( دورال
)شرکت سرمایه گذاری تأمین ( سولیران
سکو ایران

1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753

1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790

 1791همپار
 1792بازرگانی مدرن
 1793تولیدی کومش
TIMSAN
1794
ESMAK
1795
GOCMENLER
1796
POLIN
1797
NERIDYEN
1798
YELKEN
1799
TURKEY2
1800
DAVUT INSAAT
1801
MZ-6
1802
MZ-5
1803
MZ-4
1804
MZ-3
1805
TAIDAO
1806
MZ-2
1807
MZ-1
1808
SARAY
1809
SEM MOBILYA
1810
YILMAZ MAKINA
1811
 1812کاراپرداز سامان
 1813ایران الیت
 1814پیام نگار هوشمند
 1815الکترونیک آال
 1816انجمن لوله و اتصاالت
 1817البرز روز مهتاب
 1818نام آوران رنگدانه
 1819یزد پلیمر
 1820تهویه
 1821بازرگانی اریس
 1822مدیران صنعت کار آمد
 1823نو آوران صنعت آترین
 1824داما آریا
 1825یکتا تهویه اروند
 1826شوفاژ کار
 1827چوب نمای سهند
 1828بهین فراز پایدار
REYNAERS
1829
 1830ارتقاء صنعت رشد
CHTC JOBE HEAVY INDUSTRY CO LTD
1831
ANPING YEXIANG
1832
ALUMETAL
1833
CHUNGUANG
1834
SANXING
1835
XUFENG
1836
HANKING
1837
GISTON
1838
MPE
1839
FETA
1840
CHINA1
1841
TURKEY
1842
ARTAS
1843
DIYOR
1844
ERSAS
1845
BURAKALUMINYUN
1846
KONTAL
1847
HERKOL
1848
ADAKAYAPANEL
1849
YESILMOB
1850
MEKPANPANEL
1851
 1852هلیا سفیر ایرانیان
 1853پیشگامان نگرش شرق
 1854لیدا پارس
 1855شیرآالت کیمیا
 1856چدن ریزان پیشرو
 1857کیان
 1858نورد پروفیل ساوه
 1859نقیس پلیمر نقش جهان
 1860روئین صنعت گلستان
 1861تولیدی قاسم لوئی

لوله و اتصاالت

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

پیشگام زاگرس
سائین در
میز دیواری
ایده نما سازان کار آفرین
آرم طرح اسپادان
ثامن سازه عرش
گستر آرام بر کارون
آرتا پیشرو ارش فراز
آیکونیک پنل
آکواریوم خورشید طالیی
FRUME CAR
ADLER
جهان نمای آیتین سازه
کارا سازه ماندگار
سنگ آرمین
سنگ ونیز
سازه گستران نما کارا
آسیا سنگ مدرن
فصلنامه البرز
مجریان اطالعات پارسیان
منو پمپ آسیا
کارزین سازه
کیمی پودر زرین
یزدا
جاوید سلماس
پاسا
موج افزار مهرگان کیش

