
سایتفعالیت نوعمدیرعاملکننده مشارکتردیف

تبریز فرش تابلو و فرش فروش و تولیدغفاري رمزعليتبریز فرشهاي بورس- فرش آذین1

شاهي مهديتبریز آذر فرش آریان2

دستباف فرش تولیدشكر گالب جعفرپارسه فرش آرین3

آخوندي هاشمپسران و آخوندي هاشم ابریشم4
 فرشهاي ترین نفیس صادرات و عرضه-  تولید

قم ابریشم دستباف
www.hashemcarpet.com

جنوبي خراسان نفیس فرشهاي تولیدمسک کامیابی حسن محمدجنوبي خراسان دستباف فرش بافندگان و تولیدكنندگان اتحادیه5

www.union-carpet.comایراني فرش انواع عرضه و تولیدبهرامي عبدالهایران دستباف فرش كنندگان تولید تعاوني شركتهاي سراسري اتحادیه6

اصفهاني كریمي احمدایران فرش صادركنندگان اتحادیه7

پشمي و ابریشمي دستباف فرشپازكي توكلزنجان دستباف فرشبافان صنف اتحادیه8

تبریز دستباف فرشچمني فرهادتبریز فروشان فرش اتحادیه9

دستباف فرش انواعبهاروند محمدایران روستایي دستباف فرش مركزي اتحادیه10

داعي سعیدداعي اخوان11
 ابریشم و كرك دستباف فرش فروش و خرید

اصفهان

نجاتي اصغرنجاتي اصغر12

اصفهان فرش تولیداتبرادران هفت احمدرضارود زاینده- اصفهان13

اصفهان ابریشم و كرك فرش تولیدعمادي عبدالرسولعمادي- اصفهان14

مشكاتي اكبرمشكات فرش- اصفهان15
 ابریشم و كرك فرشهاي ترین نفیس عرضه

اصفهان دستباف

اصفهان دستباف فرش تولید و طراحيمویدي محمد سیدمویدي فرش- اصفهان16

اصفهان دستباف فرش كننده تولیدئي مهدي اكبرئي مهدي- اصفهان17

ابریشمي دستباف فرشهاي تولیدنیك حكیمي عليحكیمي اصفهان18

اصفهان فرش تولیدانتشاري رمضانعليانتشاري فرش اصفهان19

حقیقي صفدرزاده اله نصرحقیقي فرش اصفهان20
 و كرك) هنري دستباف فرشهاي كننده تولید

اصفهان (ابریشم
www.haghighi.com

دستباف فرش تولیدآزاداني نصر حمید و سعیدنصر فرش اصفهان21

هنري فرش تابلو تولیداعظمي ابراهیمتبریز هنري فرش تولیدكننده- اعظمي22

قنبریان امیرقنبریان امیر23

فرش صادراتلبافیان حسین محمدقم راه امین24

نائین دستباف فرش تولیدنائیني حبیبیان امیرحسیننائین- حبیبیان- ایران25

نائین دستباف فرش فروش و تولیدنائیني حبیبیان محمدرضامحمدرضا- نائین حبیبیان ایران26

نائین نفیس فرشهاي كننده تولیدنائیني حبیبیان محمودرضامحمودرضا- نائین حبیبیان ایران27

نائین و اصفهان فرش تولیدنائیني مفیدي سعیدمفیدي نائین ایران28

دستباف فرش صادرات و تولیدخاكزاد منصورپسران و خاكزاد اسماعیل بازرگاني29

دستباف فرش صادراتمصلح بابائي علي عزیزمصلح بابائي بازرگاني30

بیجار و عشایر فرشهاي تولیدپوشان برهنه محمدرضاپوشان برهنه بازرگاني31

فرد تهراني محسنفرد تهراني بازرگاني32
 و بافت تكمیل و بافت خدمات مجري و مشاور

دستباف فرش صادرات

دستباف فرش صادرات و تولیدكویبران رهبر بیوكرهبر بازرگاني33

گلیم و گبه صادرات و تولیدسبحه داریوشسبحه بازرگاني34

اصفهان فرش صادرات و تولیدشاهقلي شعبانعليشاهقلي بازرگاني35

تجاري و اعال دستباف فرشاحدیان جعفراحدیان جعفر- فردوسي بازرگاني36

مدني مشاركت- توزیعيبابایي علي- سلیماني داودبابایي و سلیماني- قم 110 فرش بازرگاني37

تبریز و قم اعالء فرشاسدي ذكریاتبریز- اسدي فرش بازرگاني38

اصفهان ابریشم و كرك فرش تولیدنژاد حقیقت مهدينژاد حقیقت اصفهان فرش بازرگاني39

www.mahmoudiancarpet.irاصفهان فرشهاي ترین نفیس تولیدمحمودیان علي محمدمحمودیان اصفهان فرش بازرگاني40

تبریز دستباف فرش تولیدفرد احمدي ابوالفضلفرد احمدي اعالء فرش بازرگاني41

دستباف فرش صادرات و تولیدافرنگ حیدرافرنگ فرش بازرگاني42

كاشان دستباف فرش فروش و تولیداحمدي بني علياحمدي بني- كاشان- ایران فرش بازرگاني43

تبریز دستباف فرشبافنده جوادبافنده فرش بازرگاني44

دستباف فرش صادراتنژاد به مجید و حمیدنژاد به فرش بازرگاني45

دستبافت فرش صادراتآبادي بید محمدجوادبیدآبادي فرش بازرگاني46

توزیعيجعفرزاده عادلجعفرزاده فرش بازرگاني47

عطار زاده صادق حسینپسران و زاده صادق حسین فرش بازرگاني48
 و كرك و ابریشم دستباف فرش صادرات و تولید

كاشان و قم تبریز، فرشهاي تابلو و پشم
www.sadeghzadeh.com

كاشان فرشتافته علي و حسینتافته علي و حسین فرش بازرگاني49

دستباف فرش تولیدزاده پاسبان اله قدرتزاده پاسبان- كاشان 704 دستباف فرش بازرگاني50

فرش تابلو- تبریز- اصفهان فرشرحمتي نصیررحمتي فرش بازرگاني51

قم ابریشم فرش بازرگانيبیگي محمد رضامحمدبیگي رضا فرش بازرگاني52

قم ابریشم و تبریز فرشهاي تابلو و فرشفرد امیني سعیدامیني سعید فرش بازرگاني53

بافت ریز گبه فرش تولیدشاطرپور فیروزشاطرپور فرش بازرگاني54

ابریشم فرشجباري یونس/ نعمتي مسعودصدف فرش بازرگاني55

بیجار- افشار فرشصمدیان بابكصمدیان فرش بازرگاني56

ماهي نقشه و تبریز دستباف فرش تولید و عرضهطاهري مرتضيافرنگ برادران و طاهري فرش بازرگاني57

فرش بازرگانياردستاني عرب حسن محمداردستاني عرب فرش بازرگاني58

تیكه چله و متفرقه و گبه و یلمه فرشهاي تولیدعزیزخاني فریدونعزیزخاني فرش بازرگاني59



سنندج ابریشم دستباف فرش تولیدقصریان محمدي محمد(سنندج) كردستان فرش بازرگاني60

توزیعي-  تجاريكریمي حمیدكریمي فرش بازرگاني61

نائین و اصفهان فرشهاي صادرات و عرضهكالهدوزان عبدالرحیمكالهدوزان فرش بازرگاني62

یلمه و بختیاري فرش عرضه و تولیدكیاني احمدرضاكیاني فرش بازرگاني63

دستباف فرش صادرات و تولیدراد گائیني محسنراد گائیني فرش بازرگاني64

وثوق مازیاروثوق مازیار فرش بازرگاني65

فرش تابلو و فرشامیني محمدتقيامیني محمدتقي فرش بازرگاني66

www.marashi.vcp.irنفیس فرشهاي صادرات و تولید-  تهیهنیا مرعشي اصغر میرعليمرعشي فرش بازرگاني67

تجاري فرشهاي انواع بورسمقدم موسیوند محمدرضامقدم فرش بازرگاني68

اصفهان و نائین فرش تولیدي و بازرگانيتوسلي عبدالحسینتوسلي نائین فرش بازرگاني69

گلیم و فرش تولیدناصري شارضاناصري فرش بازرگاني70

یزد اردكان دستباف فرش تولیدنیكخواه علیرضایزد اردكان- نیكخواه فرش بازرگاني71

قم ابریشم فرش تولید و صادراتكالم نیكو حیدركالم نیكو فرش بازرگاني72

تبریز دستباف فرش تابلو و فرش تولید و عرضهعظیما هاديعظیما فرش تابلو و فرش بازرگاني73

حبیب پور حسین امیرحبیب پور- مهدیا بازرگاني74
 تمام و اصفهان ابریشم و كرك دستباف فرش

ابریشم
www.mtcir.ir

ناهیدي غالمحسین سیدناهیدي بازرگاني75
 داري خانه و آذربایجان فرشهاي  عرضه و تولید

كاشان

تبریز و خراسان استان تولیداتغفاري نمایي محمدرضانمایي بازرگاني76

شیراز فرش و گبه انواع و گلیم تولیدعرفاني مصطفيعشق بافته77

دستي صنایعرفیعي خسرورفیعي برادران-  ایران عشایري هاي بافته78

www.roonasbaft.comمدرن فرشهاي صادرات و تولیدزیادي یوسف(بافت روناس) زیادي برادران79

گبه- فرشقهرودي شباني علیرضاشباني برادران80

محمدي علي مجتبيعلیمحمدي برادران81

قم ابریشم فرش تولیدالجوردي هادي سیدالجوردي برادران82

قم ابریشمي فرش تولیدبخش مهر محمدرضا(باف اصیل ریزقلم) فالح محسن و مهربخش برادران83

تابلو و نفیسدوست نظامي پریدختدوست نظامي برادران84

تبریز فرش فروشغفاري نورالدینغفاري برادران- تبریز فرش بورس85

فروشي فرشموالن غفاري عبدالهغفاري برادران ایراني فرشهاي بورس86

دستباف فرشجدي محمد یحیيجدي بهبافت87

كالسیك دستباف فرششیرازي خردمند بیات اله حبیبنماد بیات88

قشقایي بختیاري عشایري فرشعامري نادرپازیریك89

دستباف فرش تولیدآرحیمي علیرضاشرق فرش پدیده90

تبریز فرش تابلو تولیدنریماني محمدسابق نریماني محمد- تبریز فرش تابلو91

فرش تابلوكوزهگر مرتضي(كلكسیون) تبریز فرش تابلو92

تبریز فرش تابلوخطیبي جوادخطیبي فرش تابلو93

دستباف فرش تابلوعلیزاده مهدي(علیزاده) شهریار فرش تابلو94

تبریز دستبافت فرش تابلو عرضه و تولیدقرباني محمدمحمد فرش تابلو95

فرش تابلومقدم محمدي یوسفمقدم محمدي فرش تابلو96

ارژنگي نقاش رضاارژنگي نقاش فرش تابلو97

دستباف فرش و فرش تابلوآقازاده اصغر علي/ دلیري حسندلیري حسن-  تبریز دستباف فرش و فرش تابلو98

صادرات و تولیدخوانساري سادات مهدي سیدآپادانا اعالبافان تعاوني99

دستباف نفیس فرشهاي عرضه و تولیدچمني اسماعیلتبریز فرش خانه تولید تعاوني100

عشایري دستباف فرشپاینده مهديخراسان بافت پاینده دستباف فرش تولیدي تعاوني101

دستباف فرش تولیديروحاني رحمانقليامین گلریز دستباف فرش تولیدي تعاوني102

طاطار عبدالسلیمگلستان الر چي دوقمه دستباف فرش تعاوني103

دستبافت فرش صادرات و تولیداالنواري ذوي حمیدرضاذواالنواري عشایري فرش تعاوني104

تبریز فرش تابلوتشكري بهمنشهریار بافت بنفشه دستي صنایع و فرش تعاوني105

فرش تابلو و قالیچه فرش، انواع تولیدورمزیاري حسن محمدبروجرد نصرتي طرح قالیبافي تعاوني106

توزیعي و تولیديهاشمي اكبر عليقرن هزاردستان تعاوني107

احمدي تقياحمدي تقي108

ابریشمي نفیس دستباف فرشهاي تولیدبیگي محمدرضا(اصفهان) غرب و شرق هنر تلفیق109

كشورها كلیه به فرش صادرات(آلرسول قیاس) مختارزاده جواد سیدرسول آل مختارزاده صادراتي توسعه110

تبریز اعالباف مارك با فرش تولیداعالباف مهدياعالباف مهدي- تبریز اعالباف تولید111

ابریشم و پشم-  ابریشم دستباف فرشمیرمهدي گل آقاپسران و میرمهدي گل آقا فرش تولید112

قم ابریشم رز گلرحماني محمدرحماني محمد- رز گل قم ابریشم فرش تولید113

اصفهان ابریشم و كرك فرش تولیدنائل رضا سیدنائل- اصفهان فرش تولید114

شفیعي علیرضاشفیعي علیرضا عشایري فرش تولید115
 فرش گلیم و هریس عشایري دستباف فرش

سیرجان

ابریشم تمامزاده رشتي رضازاده رشتي رضا- قم فرش تولید116

فرش تابلو و فرشمحمدیان جعفر/ فتحي اسدمحمدیان و فتحي-  تبریز فرش تابلو و فرش تولید117

روستائي باف دست فرشبختیاري رضابختیاري- نوروزي گلیم و فرش تولید118

www.rajabian.irقم ابریشم فرش صادرات و تولیدرجبیان ابوالفضلرجبیان ابوالفضل فرش صادرات و تولید119

قم ابریشم فرش صادرات و تولیدقمي محرري ابوالفضلقمي محرري ابوالفضل فرش صادرات و تولید120

فرش صادرات و تولیداي مغازه حسناي مغازه- قم ابریشم دستباف فرش صادرات و تولید121

قم ابریشم فرش تولیدكرمانشاهي مصطفيراد كرمانشاهي مصطفي فرش صادرات و تولید122



زجاجي احمداصفهان- زجاجي احمد فرش تولیدات123
 با اصفهان ابریشم و كرك دستباف فرش تولیدات

گیاهي رنگ

ال 9 و ال 4 و ال 6  از اعم نائین فرش تولیداتقاسمي احمدقاسمي اخوان فرش تولیدات124

www.dardashti.netابریشمي فرش تولیددردشتي اصغردردشتي اصغر فرش تولیدات125

دوست احسان احمددوست احسان احمد- اصفهان فرش تولیدات126
 رنگ با اصفهان فرشهاي ترین نفیس كننده تولید

گیاهي ثابت آمیزي

اصفهان دستباف فرش تولیداتفخفوري جعفرفخفوري جعفر- اصفهان فرش تولیدات127

www.shahshahany.irاصفهان ابریشم و كرك فرش فروش و تولیداتشهشهاني مجیدشهشهاني مجید- اصفهان فرش تولیدات128

اصفهان ابریشم و كرك دستباف فرش تولیداتمحقق محمودمحقق- اصفهان فرش تولیدات129

اصفهان ابریشم و كرك فرش تولیداتمروي مهديمروي- اصفهان فرش تولیدات130

اصفهان ابریشم و كرك دستباف فرش تولیدمكاري وحیدمكاري- اصفهان فرش تولیدات131

اصفهان ابریشم و كرك فرش تولیداعتزازیان مهدياعتزازیان-  اصفهان فرش تولیدات132

امیني رضاامیني- هزاردستان-  اصفهان فرش تولیدات133
 دستباف نفیس فرش كننده عرضه و كننده تولید

نائین و اصفهان

اصفهان فرش تولیداتانتشاري محمودانتشاري اصفهان فرش تولیدات134

اصفهان ابریشم و كركاصفهاني تریاكچي سعیدچي تریاك اصفهان فرش تولیدات135

دستباف فرش تولیدنائیني امیني محمدرضانائیني امیني فرش تولیدات136

دستباف فرشهاي انواع فروش و خرید تولید،رضایي اكبررضایي اكبر- بختیاري فرش تولیدات137

بزميبزمي فرش تولیدات138

تركمن دستباف فرشهاينژاد سعادت پیغمبرقلي(سعادت) تركمن فرش تولیدات139

تركمن بافت دست فرشآتاباي آق بي بي حاجي3 سعادت تركمن فرش تولیدات140

اصفهان دستباف فرش تولیدسماوي حمیدسماوي- اصفهان دستباف فرش تولیدات141

اصفهان ابریشم و كرك فرش ترین نفیس تولیدعصاچي حسیناصفهان- عصاچي دستباف فرش تولیدات142

نائین دستباف فرش تولیداتاصل رضایي محمدرضائي- نائین دستباف فرش تولیدات143

اصفهان دستباف فرشدردشتي فامیل حسندردشتي حسن هنري دستباف فرش تولیدات144

www.dardashti-carpet.comابریشم فرشهاي تولیددردشتي فامیل عباسدردشتي عباس فرش تولیدات145

اصفهان دستباف فرش تولیدماهاني عليماهاني علي فرش تولیدات146

دستباف فرش تولیدفخري حسنفخري فرش تولیدات147

ابریشم گل ابریشم عشایري فرشكاللي حمید(كاج) كاللي فرش تولیدات148

اصفهان ابریشم و كرك فرش تولیددوست احسان محموددوست احسان محمود فرش تولیدات149

www.mortazavicarpet.comاصفهان و نائین فرش تولیدمرتضوي مصطفي سیدمرتضوي فرش تولیدات150

www.moghaddamcarpet.comعشایري ابریشم پشم و ابریشم فرشهاي تولیدمقدم احمد سیدمقدم فرش تولیدات151

نائین یك درجه دستباف فرش تولیدمرتضوي مجتبي سیدمرتضوي مجتبي سید- نائین فرش تولیدات152

(ورني) سوزني گلیمهاي كننده تولیدجهازي مرتضيجهازي ورني تولیدات153

دستباف فرش تابلو تولیدرنجبر عارفرنجبر عارف بازرگاني تولیدي154

تبریز دستبافت فرش تابلو تولیدفرد امیني حمیدرضاامیني حمید فرش تابلو تولیدي155

دستباف فرش تابلو تولیدوردي تاري شهنام/ شمس امینتاري شمس فرش تابلو تولیدي156

دستباف فرش تابلو تولیديشعر زنده بهمننژاد زینال- شعر زنده- ایپك قیزیل فرش تابلو تولیدي157

جدید طرحعباسزاده رضاعباسزاده- تبریز نفیس فرش تابلو تولیدي158

قم و تبریز فرش تابلو تولیديولیئي رجبعليپسران و ولیئي فرش تابلو تولیدي159

تبریز دستباف فرش تابلو و فرش تولیدقدس اله روحقدس اله روح- تبریز قدس 110 فرش تولیدي160

www.110ghods.comتبریز نفیس فرشهاي تابلو تولیدقدس مهديقدس مهدي- تبریز قدس 110 فرش تولیدي161

ابریشم فرش تولیدياسحاقي علياسحاقي ابریشم فرش تولیدي162

قم ابریشم فرشهاي ترین نفیسعباسي محسنعباسي ابریشم فرش تولیدي163

قم ابریشم تمام دستباف فرشعطار زاده صادق رضازاده صادق رضا- قم ابریشم فرش تولیدي164

www.salehicarpet.comقم دستباف فرش تولیداكبرزاده رضا- صالحي رضااكبرزاده رضا و صالحي رضا- قم ابریشم فرش تولیدي165

ابریشم دستباف  فرشزائري امیرحسینزائري- قم ابریشم فرش تولیدي166

www.shobeyriimani.comقم دستباف ابریشم فرش تولیديایماني محمد ملك/ شبیري حسن سیدایماني- شبیري- قم ابریشم فرش تولیدي167

ابریشم فرش تولیدمحمدي آقا محسنآقامحمدي محسن- قم ابریشم فرش تولیدي168

قم ابریشم فرش تولیدصادقي ابوالفضلصادقي ابوالفضل-  قم ابریشم فرش تولیدي169

قم ابریشم فرش تولیديكاظمي جوادكاظمي ابریشم فرش تولیدي170

ابریشم دستبافت فرشزاده كفاش مهديزاده كفاش ابریشم فرش تولیدي171

www.jeddicarpet.irقم ابریشم فرش تولیدجدي رنگرز ابوالقاسمجدي ابوالقاسم فرش تولیدي172

دستباف فرش تابلو تولیدارشدي اكبرتبریز- ارشدي فرش تولیدي173

اردكان و یزد دستباف فرش تولیداستقامت مسعودیزد و اردكان- استقامت فرش تولیدي174

ابریشم و كرك فرش تولید و طراحعباسي رسولعباسي رسول-  اصفهان فرش تولیدي175

اصفهان ابریشم چله فرش تولیدمرتضوي حسن سید/ بلورچیان حسینمرتضوي-  بلورچیان اصفهان فرش تولیدي176

اصفهان ابریشم و كرك دستباف فرش تولیدمهرابي ناصرپسران و مهرابي اصفهان فرش تولیدي177

رج 30 ابریشمي و پشمي فرش تولیدكنندهاصالنیان یونساصالنیان فرش تولیدي178

ابریشم فرش تولیدالیاسي قاسمالیاسي فرش تولیدي179

نائین فرش تولیداحمدي محمدعلينائین-  احمدي-  ایران فرش تولیدي180



سلطاني عالیه(سلطاني عالیه) ایران فرش تولیدي181

ابریشم فرش تولیديمحمدي باقرمحمدي باقر فرش تولیدي182

بختیاري فرش تولیديدهكردي محمودیان احمدمحمودیان احمد- بختیاري فرش تولیدي183

نائین و یلمه و بختیاري فرشهاي انواع تولیدمحمودیان علیرضامحمودیان علیرضا-  یلمه و بختیاري فرش تولیدي184

ابریشم فرش تولیدبلندیان رضابلندیان فرش تولیدي185

دستباف ابریشم فرش تولیدفر بهرامي ابوالفضلبهرامي فرش تولیدي186

قم ابریشم فرش تولیدغم بي ابوالفضلغم بي فرش تولیدي187

بیجار دستبافت فرش تولیدخاني احمد(خاني احمد حاج) بیجار فرش تولیدي188

ابریشم و كرك فرشتوكل حمیدرضاتوكل فرش تولیدي189

ابریشم فرش تولیدجوادي پور جوادجوادي فرش تولیدي190

بختیاري فرش تولیديحیدري صفرحیدري فرش تولیدي191

بیرجند مود فرشخلیلي محمدرضاخلیلي فرش تولیدي192

شكاري حمیدشكاري دستباف فرش تولیدي193

دستبافت فرش تولیدمرشدي محمودمرشدي- كاشان كویر دستباف فرش تولیدي194

تبریز فرش تولیدخوانگر اسماعیلخوانگر- تبریز دستبافت فرش تولیدي195

فرش گلیم و فرش تولیدزاده رجب علیرضاشناس پرده- زاده رجب فرش تولیدي196

اصفهان ابریشم و كرك دستباف فرش تولیدرحیمي حسناصفهان- رحیمي فرش تولیدي197

قم ابریشم فرش تولیدارمي امیرحسینارمي رضا فرش تولیدي198

نائین- اصفهان دستباف فرش تولیدرهبر اله امانرهبر فرش تولیدي199

خشتي فرش تولیدزهره محمد عليزهره فرش تولیدي200

www.saeed-carpet.comابریشم دستباف فرشهاي ترین نفیس تولیداسمخاني عليسعید فرش تولیدي201

فرش تابلو و دستباف فرش تولیدحسیني محمد سید(نیشابور) حسیني محمد سید فرش تولیدي202

www.mirmehdicarpet.comمرینوس و ابریشم و پشم دستبافت فرش تولیديمیرمهدي مرتضي سیدمیرمهدي مرتضي سید فرش تولیدي203

فرش تابلو انواع تولید و طراحيسیدیان رسول سیدسردرودي سیدیان فرش تولیدي204

طباطبائي اله آیتپسران و طباطبائي فرش تولیدي205
 دست پشم با صادراتي فرشهاي بهترین تولید

(آباد مشك و ساروق) گیاهي رنگ و ریس

سنندج- كردستان ابریشم فرش تولیدمحمدي عدنان(سنندج) كردستان محمدي عدنان فرش تولیدي206

حلوایي عرب حسینعرب فرش تولیدي207

عشایري فرشهاي انواع تولیدالجوردي ابوالفضلالجوردي برادران عشایري فرش تولیدي208

قم ابریشم فرش تولیديجدي رنگرز عليجدي علي فرش تولیدي209

مود دستباف فرشامیني فیروزامیني فیروز فرش تولیدي210

ابریشم گل كرك و ابریشم فرش كننده تولیدتقدیسي علي محمدتقدیسي- كاشان فرش تولیدي211

كاشان فرش انواع تولیدفیني جعفري محمودجعفري- كاشان فرش تولیدي212

كاشان دستباف فرش تولیدشاطریان حسینشاطریان- كاشان فرش تولیدي213

كاشان فرش تولیديرشیدي مهديرشیدي مهدي- كاشان فرش تولیدي214

بافت ابریشم چله سنندج پود تك فرش تولیدحبیبي موسيحبیبي موسي حاج- كردستان فرش تولیدي215

ابریشم فرش تولیديلعلي مجیدجمشید تخت گوهر فرش تولیدي216

گیاهي% 100 سنندج ابریشم چله فرش تولیديوكیلي الدین صالحگیاهي ابریشم چله- سنندج- متین فرش تولیدي217

ابریشم دستباف فرش تولیديجمشیدي محمدجمشیدي محمد فرش تولیدي218

بافت دست ابریشم فرش تولیدرجبیان سجادرجبیان حسین محمد فرش تولیدي219

قم ابریشم فرش تولید و صادراتپناه محمدي محمدرضاپناه محمدي فرش تولیدي220

قم دستباف پشم و ابریشم فرشنوري محمودنوري محمود فرش تولیدي221

خراسان استان دستباف فرش تولیدمسافرنژاد اصغر عليمسافرنژاد فرش تولیدي222

ابریشم قاليمعماریان عليمعماریان فرش تولیدي223

بیرجند مود دستباف فرش تولیدیشتي حسینپسران و یشتي حسین- بیرجند مود فرش تولیدي224

اصفهان فرش تولیدمسجدي شكرالهمهدي فرش تولیدي225

قم ابریشم فرش تولیديسعیدي مهديسعیدي مهدي فرش تولیدي226

نائین- بختیاري فرشهاي تولیدمهدیه حمیدرضامهدیه فرش تولیدي227

تبریز فرشمیرزایي علي محمد(تبریز) میرزایي فرش تولیدي228

نائین صفایي پهلوان یونسصفایي پهلوان- نائین فرش تولیدي229
 ابریشم و كرك و ابریشم تمام فرشهاي تولید

درختي

تبریز طرح فرش تولیديآبادي نصر محمود(نیشابور) نصرآبادي فرش تولیدي230

فرش تابلو و فرشمار ستاره فرهادرحماني نفیس فرش تولیدي231

ابریشم تمام نفیس فرش تابلو و فرش تولیدالیاسي جوادالیاسي جواد ابریشم فرش تابلو و فرش تولیدي232

ابریشم فرش تابلو و فرش تولیدقمي اربابي اكبراربابي-  قم ابریشم فرش تابلو و فرش تولیدي233

فرش تابلو و فرش انواعنهرو كارگر غالمحسینپسران و نهرو كارگر فرش تابلو و فرش تولیدي234

www.abolhadi-carpet.comكرمان قالیچههاي و قالي تولیديابوالهادي حسینجانرفسنجان-  كرمان-  ابوالهادي حسینجان قالي تولیدي235

عشایري و قشقایي دستباف فرشمحمدي چنگیزباف قشقایي تولیدي236

خراسان فرش گلیمپور مصطفي عبدالهپور مصطفي فرش گلیم تولیدي237

گبه و فرش تابلو و فرشتفرشي كوكاني محمدرضاكساء نرمین تولیدي238

www.naeincarpet.comنائین فرش فرد به منحصر تولیدصفایي حمیدصفایي نائین فرش بازرگاني و تولیدي239

www.quds-carpet-co.comمشهد دستباف فرشباغشني غالمرضارضوي قدس آستان فرش تولید و تهیه240



فرش تابو و فرشخسروي جوادخسروي جواد241

رحیمي جوادرحیمي جواد242

كالسیك و عشایري فرش تولیدفرد حكیمي یوسفعليفرد حكیمي243

عشایري ابریشم تولیداتپوستي حمیدپوستي حمید244

اوتادي سعیداوتادي- ایران عشایري خانه245
 گلیمهاي-  لري و بختیاري خورجینهاي تولید

صندلي و كوسن و جاجیم-  عشایري
www.dastbaf.blogfa.com

دستباف فرشدقیق علي محمد/ عدالتي محمودعدالت فرش تولیدي- كاشان دستباف فرش خانه246

www.azimzadeh.irدستباف فرش صادرات و تولیداسفنجاني زاده عظیم احدعظیم فرش خانه247

اصفهان دستباف فرش تولیدتیرآور امیر-  مدرس احمدتیرآور- مدرس-  نفیس فرش خانه248

عشایري فرش- فرش-  گلیماوتادي حسنایران گلیم خانه249

شكاري محمد(شكاري محمد) قالیباف هنرمندان خانه250

مدرن دستباف قالينائیني فدایي حبیبآبان فرش خدمات251

ابریشم دستباف فرشنژاد خوش مجیدسبز دیار تابان خورشید252

دستباف فرش تولیديایزانلو حسینشمالي خراسان استان فرش خوشه253

رسولیان اله ذبیح/ سلطاني اكبرسلطاني و رسولیان آفرینان دست254
 و اصیل طرحهاي با دكوراتیو فرشهاي تولید

گیاهي رنگهاي

طه آل حسیندستافرین255
 گلیم-  روستایي و عشایري هاي دستبافته انواع

كوسن- سوزني گبه- جاجیم فرش
www.dastafarin.com

دستباف فرش صادرات و تولیدپناه محمدي محمدرضا/قدومي سعیدقم ابریشم هاي دستبافته256

آبادیان مترقب حبیبمعراج فرش تولیدي و طراحي دفتر257
 با تبریز نفیس هاي قالي كننده تولید و طراحي

معراج مارك

تبریز فرشآقازاده رضاآقازاده رضا258

دستبافت فرش صادراتشاهي خسرو رضوي اصغر علي میرریمكس-  رضوي259

اصفهان ابریشم فرشبلوچستانزاده حمیدرضابلوچستاني- اصفهان رنگارنگ260

قشقایي دستي صنایع و فرش انواعبرجي حسین غالمبلوكي شش زربافان261

هنري كتب و طراحي و فرش كتابهاي ناشراسدي رحیماسدي یادواره انتشارات و چاپ سازمان262

www.irancarpet.irایران مناطق تمام دستباف فرش تجارت و تولیدعابد محمدرضاایران فرش سهامي263

www.grreh.comخاص و پارچه بزرگ فرشهايخلیقي عليگره فرش سهامي264

بیگدلي سهیلبیگدلي سهیل265
 فرشهاي تابلو و فرش ترین نفیس كننده تولید

ابریشم
www.soheil-carpet.com

دستباف فرش و تابلوتیزچنگ مینا(زاده اصالن) فرش تجارت المللي بین شركت266

دستبافت فرش تابلو تولیدغمخواري شهرام سید(غمخواري آقا میرزا) ساالر ایران فرش شركت267

قهرودي بیاباني شعبانعليقهرودي بیاباني شعبانعلي268

گلیم و گبه شیراز فرشنشاطیان محمدهادينشاطیان- گبه شیراز269

فرش صادراتكاشاني فقیهي علیرضاایران فرش صادرات270

دستبافت فرش صادراتمقدم كمالي یعقوبكمالي یعقوب-  ایران فرش صادرات271

قم ابریشم فرش صادرات و تولیدراد علیرضاراد فرش صادرات272

ایران دستباف فرش صادراتمقدم رمضاني نزهتمقدم رمضاني فرش صادرات273

آنتیك و كهنه فرش فروش و تولیدزماني احمدزماني فرش صادرات274

فرش تابلو و گلیم و دستباف فرش صادراتفر سیاح اسماعیلفر سیاح فرش صادرات275

www.nishabouri.comدستباف فرش صادرات و تولیدنیشابوري عباسنیشابوري عباس فرش صادرات276

ابریشم فرش صادراتدخیلي علیرضادخیلي علي فرش صادرات277

فرش صادرات و تولیدگلشني حسین سیدگلشني فرش صادرات278

فرش انواع صادراتكریمي محمدكریمي محمد فرش صادرات279

فرش بازرگانيمیرنظامي محسن سیدالغدیر نگارستان فرش صادرات280

اعرابي ایرجاعرابي سپهر دستي صنایع281
 كیف-  اردكان فرش-  فرش چرم- فرش گلیم- گبه

سنتي صندلي و

باال شمار رج در تبریز اعالء فرشدل ارمغان احددل ارمغان- تبریز دستباف فرش صنایع282

تبریز نفیس فرش تابلو و فرش تولیدمجیدپور حسینپور مجید فرش صنایع283

گیاهي رنگ اصیل قالیهاي تولیداحمدوند جعفرتبریز احمدوند قالي صنایع284

خوي ماهي ریز فرشعبداللهي لطیف میرعبداللهي تولیدي و طراحي285

تبریز دستباف فرش تابلوشایان جوادشایان فرش تابلو و فرش تولید و طرح286

حسیني عبدالهحسیني عبداله287

پشمي دستبافتههايشیرغان خورسندي علي(شیرغان خورسندي علي)-  قوچان بافت عشایر288

تجاريخاكسار محمد/ عالئي جواد سیدخاكسار-  عالئي289

نژاد صباغ محمد علينژاد صباغ محمد علي290

www.tabriz-rug.comتبریز فرشیاغچیان عليپسران و یاغچیان فرج291

نسب عالي تابلویي فرش تولیدنسب عالي ستارستار- نسب عالي- فرش292

فرشمیرزاخاني علي حاجمیرزاخاني  فرش293

دستباف فرشپور آریان آرشپور آریان فرش294

احمد آلاحمد آل فرش295

توزیع تبریز فرشمشایخ عبدالهابرش فرش296

قصریان محمدي یدالهقصریان محمدي یداله- سنندج ابریشم فرش297
 گیاهي رنگ با ابریشم چله پود تك فرش تولید

سنه گلیم

شعر زنده بهمنتبریز طالیي ابریشم فرش298

قرآني آیات و قم ابریشم فرشگائیني غالمحسینگائیني غالمحسین ابریشم فرش299



قم ابریشم فرش فروش و تولیداطمینان پور حسیناطمینان- قم ابریشم فرش300

فرش تابلو و فرش تولیدينژاد مالكي حسیننژاد مالكي برادران- قم ابریشم فرش301

ابریشم فرش تابلو و فرشعطار زاده صادق محسنپسران و زاده صادق محسن-  قم ابریشم فرش302

قم ابریشم تمام فرشبرزگر افضلبرزگر قم ابریشم فرش303

قم ابریشم فرش تولید و صادراتیزدي محصل عليمحصل اترك فرش304

صادراتي دستباف فرشهايقهرودي صادقي احمدصادقي احمد فرش305

قالیچه- گلیم- عشایري فرشهاي تولیدادیبیان جلیلادیبیان فرش306

تبریز نفیس فرشهاي تابلو و دستباف فرش انواعاسدي اسماعیل(اسدي) اردیبهشت فرش307

اسكندریان غالمرضااسكندریان فرش308

كردستان و سنندج فرششاطرپور اسماعیلشاطرپور اسماعیل فرش309

رضایي اصغررضایي اصغر فرش310

اصفهان دستباف فرش ترین نفیس تولید و تهیهاصفهاني محمودیان علیرضامحمودیان اخوان- اصفهان فرش311

اصفهان فرش تولیدزاده كرباسي علي محمدزاده كرباسي- اصفهان فرش312

فرش فروش و خریدمعمار پور مهديمعمار پور مهدي- اصفهان فرش313

بیجار اصیل فرش صادرات و تولیدلك حسن(لك بازرگاني) بیجار اصیل فرش314

ابریشم گل و ابریشم تمام قالیچهنیا كرامت... ا نعمتنیا كرامت- اطلس فرش315

صادرات و فروش و خرید و تولیدپورحسني ناصرافشار فرش316

بیجار دستباف فرشصبري بهلولصبري (بیجار) افشار فرش317

دستباف فرشآقازاده عباسپسران و آقازاده اقبال فرش318

تبریز نفیس فرشآقازاده جعفرآقازاده اكبر فرش319

تبریز فرشآبادي حسین یزدیان اكبریزدیان اكبر فرش320

اصفهان دستباف فرش صادراتذهبي اكبر سیدذهبیان- اصفهان- ایران فرش321

دستباف فرششفیعي... ا روحشفیعي- ایران فرش322

(نو) ایران دستباف فرشروشن ترابي عزیزاله(روشن ترابي) زمین ایران فرش323

گبه-  گلیم-  فرششهبازي حسنفارس ایلیاتي فرش324

دستباف فرش صادراتبرجاه بادام اكبر عليبادامبرجاه فرش325

اصفهان و نائین  فرشهاي اعالتریننژاد باقر خلیلپسران و نژاد باقر فرش326

بیجار دستباف فرشمتقي جعفر محمدایران بام فرش327

خانگي و تجاري دستبافت فرشحیاتي بخشعليحیاتي بخشعلي فرش328

عشایري هاي بافته و تركمن و بلوچ فرشاحمدي اصغر علياحمدي برادران فرش329

عشایر و كردي و بلوچ فرشهاي كننده عرضهضیائي مجتبي سیدضیائي برادران فرش330

اردكان و كاشان دستبافت فرشقاسمي افشارقاسمي برادران فرش331

دستباف فرش صادرات و تولیدپناه محمدي محمدرضامحمدي برادران فرش332

www.baharestanrug.irابریشم فرش تولیدمحرري مجید و مهديمحرري-  بهارستان فرش333

نژاد بهرامنژاد بهرام فرش334

قدیمي فرش فروشگیدانیان اورئیلبافت بي بي فرش335

فریدیان هادي محمدفریدیان برادران- بیجار فرش336
 گرایش با ایران فرش صادرات و عرضه و تولید

بیجار فرش تخصصي

افشار- بیجار فرشمرادي قاسمپسران و مرادي قاسم  (افشار) بیجار فرش337

آقازاده مختارآقازاده مختار- پارس فرش338
-  اردكان- بیرجند- كاشمر دستبافت فرش تولید

خراسان استان

دستباف فرش فروش و تولیدپارسا مهديپارسا فرش339

www.parniancarpet.comابریشم دستباف فرش صادرات و تولیدحضرتي بهرامپرنیان فرش340

تبریز دستباف فرش تابلو و فرش تولیدشیردل عليپرویز فرش341

تبریز فرش تابلو و فرشیار پیش بهروزیار پیش فرش342

نفیس دستبافت فرش تولیدپرویزیان محمدي حسنتبریز فرش343

دستباف فرش تابلو و فرشزاده رمضان سعیدرمضاني- تبریز فرش344

دستباف فرش فروش و تولیدصدیق زاده اسماعیل داودصدیق- تبریز فرش345

فرش تابلو و فرشمیرزایي عبدالحسینشفائیان- میرزایي- تبریز فرش346

گوراوانچي سهراب(گوراوانچي بازرگاني) ترمه فرش347
 كهنه و بختیاري عشایر فرشهاي كننده تولید

ایراني
www.termehrugs.com

بیجار دستباف فرش تولیديتقوي جوادتقوي فرش348

متفرقه فرش فروششفیعي تقيشفیعي تقي فرش349

كرك و ابریشم تولیدزاده صادق تقيزاده صادق تقي فرش350

ابریشم و پشم فرشهاي تولیدزرقاني رعیت محمدقم بافت تك فرش351

تبریز فرشتوكلي سنجابي علیرضاتوكلي فرش352

www.djadda.comفرش خدماتجدا اصغر علي سیدجدا فرش353

صدیقي جاللصدیقي جالل فرش354

اعالء تبریز فرشجلیلي زلفعليتبریز- جلیلي فرش355

صباحي جوادي اكبرصباحي جوادي فرش356

تبریز و قم دستباف فرشملكي حسنجي فرش357

www.soomaak.comفرش تابلو و فرش انواع تولیدرخ چمن حامدرخ چمن فرش358

دستباف فرشقدرتي حسنقدرتي برادران و حبیب فرش359

دستباف فرشعباسي اله حجتپسران و عباسي اله حجت فرش360

قم ابریشم فرشاحمدي محمد علياحمدي حریر فرش361

www.eramicarpet.comقم ابریشم تمام دستباف فرش تولیدارمي حسینارمي حسین فرش362



حسیني میرعليتبریز- حسیني فرش363
 ریز  و عباسي شاه سراسر قالي عرضه و تولید

تبریز

فرش فروشزاده حالج حسین محمد(صفا فرش) زاده حالج فرش364

آذربایجان دستباف فرشزارع حمیدپور حمیدحمیدپور فرش365

تجاري فرشهاي انواعآبادي علي حمیدرضاآبادي علي حمیدرضا فرش366

عشایري و روستایي فرشهايحیدریان ایرجحیدریان فرش367

رسولیان حمیدرضاپسران و رسولیان خسرو فرش368
 با دستبافت فرشهاي انواع صادرات و تولید

دكوراتیو و گیاهي رنگهاي و اصیل طرحهاي

فرش صادراتخورسند رسول محمدخورسند فرش369

دستباف فرشداستاني علي محمدداستاني فرش370

متفرقه و تبریز فرشدباغ حسیندباغ فرش371

تكاب- بیجار- سنندج گیاهي فرشسكونتي اله عزتخیام دستباف فرش372

www.foruzancarpet.comفرش گلیم و عشایري دستبافت فرش كننده تولیدفروزان علیرضافروزان دستباف فرش373

(عشایري) قشقایي فرشمنصوري ارازقليمنصوري دستباف فرش374

دقیقیان حسیندقیقیان فرش375

تویسركان و مالیر و نهاوند فرشهاي انواع تولیدطاهري كیومرث(تویسركان- مالیر- نهاوند فرشهاي تولید) طاهري دكتر فرش376

مهرعلیزاده محمد(مهرعلیزاده) دیپلمات فرش377

تبریز دستباف فرش و فرش تابلودیدار حبیب(تبریز) دیدار فرش378

رستمي آقايرستمي فرش379

خراسان منطقه عشایري فرش انواعرمضاني امیررمضاني فرش380

الهي روح آقايالهي روح فرش381

عشایري فرشهايزاهدي حمیدرضازاهدي فرش382

كاشان فرشساز زین حمیدساز زین فرش383

www.sepehricarpet.comتبریز اعالء دستباف فرش بازرگاني و تولیدسپهري جواد محمدعليسپهري فرش384

نقشینه و ماهيسخاجو حسنطاق زرین- سخاجو فرش385

سراج مهدي سیدسراج فرش386
 گلیم، گبه،: فارس استان دستباف فرشهاي انواع

قشقایي

شیراز دستباف فرششریفي چنگیزسروش فرش387

سطوتي مرتضي و نادرسطوتي فرش388

نو و كهنه فرش فروشسالمت حسن محمدسالمت فرش389

ابریشم و تبریز فرشسلطاني رضاذوالقدر- سلطاني فرش390

سلیماني امینسنندج سلیماني فرش391
 با كردستان سنه ابریشم چله فرش توزیع و تولید

ریس دست پشم و گیاهي رنگ

بیگداشي حمیدبیگداشي حمید سنه فرش392
 چله (سنه) كردستان فرشهاي ترین نفیس تولید

ابریشم تمام و ابریشم

تبریز فرشجعفري سید محمودجعفري سید فرش393

بیجار قدیم نقشه قالیچه و قالي تولیدعلیمیرزائي اكبر(علیمیرزائي) شهرزاد فرش394

شیرمحمدي.. ا وجیهشیرمحمدي فرش395

دستباف فرشحبیبي صادقحبیبي صادق فرش396

دستباف فرشصادقي اكبرپسران و صادقي فرش397

www.bagherseirafiancarpet.comبافت شهريصیرفیان باقرصیرفیان فرش398

www.seirafian.comصیرفیان اصفهان مكتب ایراني اصیل فرشهايصیرفیان كریم محمد(كریم) صیرفیان فرش399

www.art-carpet.comاصفهان-  یلمه  فرشهاي عرضه و تولیدطائریان عبدالرسولپور حدادي-  طائریان فرش400

فرش تابلوطاهباز اصغر/ موسوي مهديموسوي و طاهباز فرش401

ابوالهادي عباسابوالهادي عباس فرش402

رنجبركي عباسرنجبركي عباس فرش403

ابریشم و كرك اصفهان فرشمشكات عباسمشكات عباس فرش404

قم ابریشم فرشعبدالحسیني حسینپسران و عبدالحسیني فرش405

تبریز و ابریشم فرش تابلو و فرشجورابچي عليعتیق فرش406

عشایري فرشهاي تولیدعمراني حسینعمراني تركمن و قوچان كردي عشایري فرش407

ساري تقي محمدعصارپور فرش408
 آیات نفیس فرشهاي تابلو و فرش كننده تولید

قرآني

فارس استان عشایري فرشهاي انواع فروشفرد گرجي اكبر عليفرد گرجي اكبر علي فرش409

عشایري ایراني اصیل گلیم و فرشاماني علياماني علي فرش410

اصفهان اعالء دستباف فرش تولیدعمادزاده غالمحسینعمادزاده فرش411

تبریز فرشزاده عیسي علیرضازاده عیسي فرش412

www.farsicarpet.comقشقایي گلیم و فرش تولیدكاشاني جناتي عباسفارسي فرش413

نائین دستباف فرش فروش و خرید و تولیدفاضلي غالمحسینفاضلي فرش414

دوست حق بیرامي فاطمهدوست حق بیرامي فاطمه فرش415

سردرود جاللي اكبرفرزانه فرش416

فروهر رحیمفروهر فرش417
 و دستباف فرش پرسي داركشي دستگاه تولید

فرش خدمات

دستباف فرشهاي انواع فروشتسلیمي حبیبالهتسلیمي- قائم فرش418



ابریشم دستباف فرش تولیدمعصومي علي سیدمعصومي قم فرش419

اعال پشمي و كركي و اعال ابریشم تمام فرشهاياسماعیلي حسینپسران و اسماعیلي حسین- كاشان فرش420

گیاهي رنگرزي با دستباف فرشمرشدي عليمرشدي علي- كاشان فرش421

كاشان دستباف فرش فروشدهقان ابوالقاسمدهقان قاسم- كاشان فرش422

كاشان فرشمقدم متیني هاديمقدم متیني- كاشان فرش423

www.kashyzadeh.comرج 160 الي 75 از ابریشمي فرشهاي تولیدزاده كاشي رضا عبدالحسینزاده كاشي فرش424

ابریشم فرش صادرات و تولیدآخوندي عابدینآخوندي كاظم فرش425

كرمان فرش عرضه و تولیدراوري بقایي احمدبقایي كرمان فرش426

تجاري فرشنصرآبادي كشاورز مسلمكشاورز فرش427

قم ابریشم فرش صادرات و تولیدچیان گیوه محمدكوثر فرش428

اصفهان فرشفریزاده مجتبي/ چپنویس حسینكوروش فرش429

قم ابریشم فرش فروش و صادراتكوهستاني محمدرضاكوهستاني فرش430

www.gardoonehmehr.comروستایي و عشایري دستباف فرش تولیدالذاكرین سعید محمدمهر گردونه فرش431

www.soltanirugs.comعشایري و بختیاري فرشهايحسني حسین امیرگلستان فرش432

تبریز دستبافت فرشاسكویي لطیفي جعفر سیدلطیفي فرش433

كاشان فرش انواع تولیدقپاني مرتضي سیدقپاني- كاشان ماندگار فرش434

ایراني دستباف فرشهاي ترین نفیس كننده عرضهرنجبر بهزادماهونیا فرش435

متحیر آقايمتحیر فرش436

www.morug.com(فرش تابلو) دستبافت فرشمحرز شهریار امیرمحرز فرش437

متفرقه تجاري فرشمحمدپور اسكندرمحمدپور فرش438

تبریز هاي نقشه و خوي ماهي دستباف فرشامني محمودامني محمود فرش439

نژاد حسیني محمودنژاد حسیني محمود فرش440

مدرن و عشایري و ایلیاتي فرشهايعباسي مرتضي(عباسي) مدرن فرش441

مرادي مرسلمرادي مرسل فرش442

تبریز دستباف فرش تابلو و فرشمرعشي تقي سیدمرعشي فرش443

بدرلو مریمبدرلو مریم فرش444

موسوي مریمموسوي مریم فرش445

سیرجان فرش سوزني تولیداقدم مسگرزاده محمدرضامسگرزاده فرش446

تبریز دستبافت فرش فروش و خریدصدیقي پور محمدپورصدیقي-  خیري-  معراج فرش447

سرخابي معماریان حجتسرخابي معماریان فرش448

كاشمر و اردكان دستباف فرشجباري مهدي(جعفري- جباري) مهدي فرش449

فروشي فرشزارعي مهديزارعي مهدي فرش450

كرك و ابریشم فرش صادرات و تولیدسبحاني مهديسبحاني مهدي فرش451

تبریز فرشمهماندوست یاري ناصرمهماندوست فرش452

نائین فرش فروش و خریدكاظمي رسولكاظمي رسول- نائین فرش453

نائین فرش تولیدقرباني عليقرباني نائین فرش454

دستباف فرشهاي انواعزاده ناظم مهديزاده ناظم فرش455

دستباف فرشنذیري مهدي سیدتبریز فرش بورس-  نذیري فرش456

بیجار و زنجان و قم ابریشم دستبافت فرشنسیمي عبدالحمیدنسیمي فرش457

تبریز نفیس دستبافت فرشقدرتي حسینقدرتي حسین- تبریز نفیس فرش458

دستباف فرش فروش و تولیدنوري احمدنوري فرش459

فر نوین حسینفر نوین فرش460

ایراني دستباف فرشهاي انواع عرضه و تولیدنیشابوري غالمحسیننیشابوري فرش461

نیكنامي حسیننیكنامي فرش462

فرش اولیه مواد و فرش تابلو تولیدآقازاده فاطمهشایان آزاد فرش تابلو و فرش463

ابریشم فرش تولیدينژاد مالكي حسننژاد مالكي حسن- قم ابریشم فرش تابلو و فرش464

تبریز دستبافت فرش تابلومطلق برازنده نقي محمدبرازنده- تبریز فرش تابلو و فرش465

ابریشم فرش تابلو و فرش تولیدجهاني مجیدجهاني ابریشم دستباف فرش تابلو و فرش466

فرش تابلو و فرشزاده اله فتح مهديزاده اله فتح فرش تابلو و فرش467

دستبافت فرش تابلوپور سجادي سادات ملیحهعباسي الله فرش تابلو و فرش468

تبریز فرش تابلو و فرش فروشفتحي سعیدفتحي علي- تبریز نفیس فرش تابلو و فرش469

فرش تابلو  و فرش تولیدپور رستم جوادپور رستم جواد- تبریز نگین فرش تابلو و فرش470

ابریشم گل و ابریشم تمام- بلوچ قالیچهجنگي حسنجنگي حسن- خراسان عشایري فرش گلیم و فرش471

www.vosuq.irاردبیل دستباف فرشایراني وثوقي حسیناردبیل وثوق فرش472

خراسان فرشوحیدیان علي احمدپسران و وحیدیان فرش473

ورامین فرش تولیدحلوایي عرب رضاعرب رضا- ورامین فرش474

دستبافت فرشرضازاده  علیرضاهریس فرش475

یاوري غالمحسینیاوري فرش476

www.bbrug.comعشایري فرش تولیدیگانه بابك(بامداد) یگانه فرش477

ریزبافت فرش و خرید-  تولیدفرشكاران یعقوبفرشكاران478

دستباف فرشحبیبي میثمحبیبي برادران-  ایران فرش فروشگاه479

كاشمر و كاشان نائین، اردكان، دستباف فرشاماني محمداماني محمد فرش فروشگاه480

دستباف كلیه و فرشي اقسام انواعزاده بهبهاني فاطمه/ سربیشه محسنجهان نقش فروشگاه481

نائین فرششفیعي عباسشفیعي-  قرباني482



ابریشم فرش تولیدپور دانش مصطفيپور دانش فرش تولید- قم483

قم ابریشم فرش تولیدگلبیز حمیدرضا سیدبازرگان ابریشم فرش تولیدي- قم484

دستباف فرشاعالباف محسنتبریز اعالباف كارگاه485

اصفهانیان الهیاراصفهانیان- كاشان486
 رنگهاي با پشمي و ابریشمي نفیس فرشهاي تولید

ثابت و گیاهي

www.naeencarpet.comدستباف فرش صادراتكالنتري اكبرنائین فرش- كالنتري487

نائین دستباف فرش تولیدكنندهاحمدي محمداحمدي (نائین فرش تولیدكننده) فرش كلبه488

بهروزي كمالبهروزي كمال489
 فرشهاي تولید و تحقیقاتي هاي پروژه اجراي

اصیل طرحهاي احیا و نفیس و هنري

استیار زاده حسن علي(تبریز دفینه) زاده حسن فرش تابلو گالري490

 فرش تابلو و فرش نفیسترین عرضه و تولید

 تجربه و سابقه سال 50 از بیش با تبریز دستباف

تولید در

www.hz-carpet.com

فرش تابلو كننده توزیع و تولیدراستاني احدراستاني فرش تابلو گالري491

فرش تابلو كننده توزیع و تولیدفتحي احمدستایش فرش تابلو گالري492

تبریز فرش تابلوزرگر ناصر(زرگر ناصر) تندیس گالري493

ایراني دستباف فرش صادراتمیرزازاده عليمیرزازاده علي-  فرش تهران گالري494

غفوري محسنغفوري محسن- رخ گالري495

قم ابریشم و تبریز اعالي فرشهاي گالرياحمدي بني محمد/ صادقي غالمرضااحمدي بني-  صادقي- 110 فرش گالري496

كاشان دستباف فرشمحبوبي مصطفيمحبوبي مصطفي - 110 فرش گالري497

حاتمي اخوان فرش تولیداتحاتمي محمودحاتمي اخوان فرش گالري498

تبریز فرش تابلو فروش و تولیدولیئي عليولیئي-  امیر فرش گالري499

ماهي نقش فرشهاي تولیداصل انصاري رحیماصل انصاري فرش گالري500

دستباف فرشسبزي سعید/ كوپایي باقراهورا فرش گالري501

ارفع متین غالمرضاارفع متین بختیاري فرش گالري502
 و ریس دست پشمهاي با بختیاري فرشهاي تولید

اصیل هاي نقشه و گیاهي رنگهاي

تبریز فرش تابلو و فرشجبار بني ایرججبار بني فرش گالري503

فروش و خریدبهبهاني محمدرضابهبهاني فرش گالري504

هاشمي پور رضاهاشمي پور فرش گالري505
-  ساروق-  بختیاري فرشهاي تولید و بورس

تبریز-  اصفهان

تبریز فرشجباري محبعليجباري برادران- تبریز فرش گالري506

تبریز اعالء فرشآذر دائمي علي محمددائمي- تبریز فرش گالري507

تبریز اعالء فرشهايناجي یوسفكهكشاني و ناجي- تبریز فرش گالري508

داري گله ایوب(داري گله) ترنج فرش گالري509
 فرشهاي تابلو و فرش فروش و خرید و تولید

نفیس

بطحائي مهدي سیدگلپایگان ترنج فرش گالري510

www.tavakoli-carpet.comایران دستباف فرش صادراتتوكلي اكبر علي سیدتوكلي فرش گالري511

تبریز اعالء فرشجاهدي عیسيجاهدي فرش گالري512

جباري شكورپسران و جباري فرش گالري513

دستباف فرشكریمي جوادكریمي جواد فرش گالري514

قم و كاشان-  تبریز دستباف فرشدوست محسن محمددوست فرش گالري515

تبریز فرش تابلوامیني رضاامیني رضا فرش گالري516

www.zomorodgroup.comنائین دستبافت فرش صادرات و تولیدنائیني قنبري ابوالفضلنائیني قنبري- زمرد فرش گالري517

تبریز باف دست فرش توزیع و تهیهعلیائي زهدي جلیلزهدي فرش گالري518

دستباف فرشحبیبي سیروسحبیبي سیروس فرش گالري519

تبریز دستباف فرشستاري شعاریان فرهادشعار فرش گالري520

فروش و تولیدصفدري اخوانصفدري فرش گالري521

www.samadicarpet.comتبریز نقشه و خوي ماهي فرش فروش و تولیدصمدي ناصرصمدي فرش گالري522

عبادي محرمتبریز- عبادي فرش گالري523
 فرشهاي ترین نفیس كننده عرضه و تولید

تبریز دستباف

تبریز دستباف فرشعبدي مسعودعبدي فرش گالري524

فرش توزیع و تولیدنیا فتحي اكبرنیا فتحي فرش گالري525

دستباف فرشفرامرزي حمیدرضاصادق محمد- فرامرزي فرش گالري526

فالمرزي(فالمرزي) فردوسي فرش گالري527

اصفهاني زاده معصوم رضاكورش فرش گالري528
 و نائین و اصفهان اعالي فرشهاي انواع تولید

بختیار

اصفهان ابریشم فرش عرضه و تولیدكیا دهقان مهديكیا فرش گالري529

www.mobashericarpet.comبافت روستایي و عشایري فرشهاي تولیدمباشري محمدرضاپسران و مباشري فرش گالري530

دوست مجتبي محمددوست مجتبي فرش گالري531

خانگي رسته نو فرشداوري وحیدداوري محمد فرش گالري532

تبریز دستبافت فرش فروش و تولیدشكري بهزاد(شكري بهزاد) مهر فرش گالري533

ال 9 نائین نفیس فرشهايمرتضوي احمدمرتضوي احمد- نائین فرش گالري534

اعالء تبریز فرشغفاري مصطفيپسران و غفاري- تبریز نفیس فرش گالري535

تبریز نفیس فرشآقازاده منصورآقازاده منصور- تبریز نفیس فرش گالري536

تبریز دستباف فرشمهماندوست نادر/ آقازاده نورالهمهماندوست-  آقازاده-  تبریز نفیس فرش گالري537

ماهي نقشه تبریز نفیس فرشهايخناوندي نظري رحیمخناوندي نظري-  تبریز نفیس فرش گالري538



ماهي-  تبریز دستبافت فرشهاي ترین نفیس بورسدلیري داوددلیري داود- تبریز ماهي نفیس فرش گالري539

اصفهان و نایین فرش كننده تولیدطوسي سیامكجهان نقش فرش گالري540

فرش تابلو و تبریز فرشغریبیان پژمانغریبیان فرش تابلو و فرش گالري541

گبه دستبافتنصیرينژاد رضانصیري گبه گالري542

زاده حسن رحیمتبریز- زاده حسن فرش بازرگانی تولیدی گروه543
 ترین نفیس صادركننده و عرضه و تولید

تبریز فرشهاي
www.hz-carpet.com

www.naein-mortazavi.comنائین فرش تابلو و فرش تولید و عرضهمرتضوي ایرج سیدمرتضوي نائین فرش تولیدات گروه544

دستباف فرش صادركننده و كننده تولیدصفري رضامهباف صادراتي گروه545

گلیم و فرش و فرش گلیمانصاري امیرعشق گره546

فارس سنتي عشایري، دستباف هاي فرشنامداري شاپورفارس قشقایي بافت گزل547

برجسته فرش گلیم و سوزني گلیمبشارت رضا و عبدالهبشارت فرش گلیم548

فرش گلیم-  گلیمرئیسي صفرعلينگار فرش گلیم549

www.negarbafan.comسیرجان فرش گلیم و گلیمبزرگي جامع باقري حسین محمدنگاربافان فرش گلیم550

اردكان و  تبریز فرش  تابلو و  فرشآقایاري صمدما ایران فرش گنجینه551

دستباف فرش تابلو و فرشنعمتي صدیقي پور حسنصدیقي پور- تبریز فرش گنجینه552

www.amiricarpet.comكاشان دستباف فرش انواعراد امیري احمدراد امیري احمد- كاشان فرش گنجینه553

دیندار عليدیندار دستي صنایع و قالیبافي لوازم554
 و فرش تابلو- دستي صنایع و بافي قالي لوازم

فرش

عشایري فرشهايبروجني پورحیدر ارسطوپورحیدر دستباف فرش تولیدي مجتمع555

اعالء تبریز دستباف فرشفراهاني اسماعیل محمدفراهاني فرش فروشگاههاي مجموعه556

صادراتي و كهنه هاي فرشخوشبین محسنخوشبین محسن557

ایراني فرش صادراتبهروزي محمدبهروزي محمد558

مرام حكمي علي محمدمرام حكمي علي محمد559

قم ابریشم فرش تولیدلبافان محمودقم ابریشم فرش- لبافان محمود560

www.centraltouch.comساز نقش فرش طراحي افزار نرمفیروزبخت حسن(ساز نقش افزار نرم) ایران كامپیوتر كنترل مركز561

كارگر حمیدایران فرش ملي مركز562

 امور و کشور دستباف فرش دولتي بخش متولی

 نظارت-  ریزی برنامه-  سیاستگذاری به مربوط

دستباف فرش صنعت حمایت و هدایت- 

www.incc.ir

دستبافت گبه و گلیم و فرش تولیدمشیري محمدرضاكرمانشاهان گبه و گلیم و فرش مكتب563

براتي مهديبراتي مهدي564

فرش تابلومسگرزاده مهديمسگرزاده مهدي565

رضوي میترارضوي میترا566

روستایي فرشعطاران حسینكهن فرش میراث567

دستباف فرشفاخر هوشنگتبریز نساجي568

تبریز دستباف فرش تابلو عرضهجواهریان مهدي(جواهریان) آفرین نگار569

تبریز فرش و فرش تابلومقدم محمدي عبادالهمحمدي فرش نگارستان570

دستباف تولیدهمایوني كریم محمدایران فرش هما571

افشان بذر لیال(افشان بذر لیال) گلستان گلهاي انگشتان هنر572

اصفهان ابریشم و كركسرجوئي شهینایرانیان هنر573

تبریز و اصفهان دستباف فرش و فرش تابلوبیك ولي جلیلپارسه هنرگاه574


