
زمینه فعالیتوب سایتنام مدیر عاملنام شرکت

www.agreenco.irسعید خاموشیانآگرین
تجهیزات آشپزخانه صنعتی،فست فود 

،تجهیزات هتلی،سردخانه
دفتر خدمات مسافرتی و گردشگریwww.utabgasht.comراضیه مغفوریدفتر خدمات مسافرتی یوتاب گشت

(تور سلوشن) www.toursolution.irمازیار خلوتیراهکار سازان فردای مجازی ماز 

ارائه راهکارهای تخصصی تحت وب و ساخت 

پکیج وب سایت فقط برای آژانس های 

مسافرتی و گردشگری

Metro Travel
Demetris  

Tackoushis
www.cyprussophiatours .info

ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردی بخشی از 

فعالیتهای مختلف توریستی و تجاری شرکت 

دفتر . در قبرس و اروپا می باشد "مترو  "

 1984مسافرتی و جهانگردی مترو سال

.میالدی در قبرس تاسیس شده است
www.abgarmeferdowsحسین اکبریآب درمانی و تفریحی هالل فردوس .irتفریحی، اقامتی، درمانی

خدمات مسافرتیwww.abibaltour.comحمید مهر مهاجرانیآبی بال مهر

www.akhshigan.irکیواندخت امینآخشیگان
طراحی و اجرای سفرهای طبیعت گردی و 

ماجراجویانه

www.ariafarparvazمحمد شرعی اسکوئیآریافر پرواز .com

شرکت خدمات مسافرتی آریافرپرواز مجری 

مستقیم تورهای متعدد و متنوع با توجه به 

نیاز جامعه بوده و هدف ما مطالعه و برنامه 

ریزی و اجرا و هدایت جذاب ترین تورها در 

.خارج از کشور می باشد
متعلق به شرکت بیمه ایرانsabacredit.irسید حسن قدمگاهیآژانس مسافرتی مهر سیاحت سبا

www.parintravel.comپریسا خالقیآژانس هواپیمایی پرین

رزرواسیون هتلهای سراسر دنیا با هفت 

سیستم آنالین صدور کلیه بلیط های داخلی 

و خارجی با کمترین زمان ترانزیت خدمات 

گردشی و مسافرتی مجری تورهای خارجی 

برای تمامی کشورهای دنیا رزرو هتلهای کل 

دنیا با نازلترین قیمت در کمترین زمان 

همراه با واچر رزرو آنالین به روی تم

تورهای خارجی و بلیطwww.samseir.comسرکار خانم پوپک فهیمیآژانس هواپیمایی سام سیر

www.safar2royaعلی بی پرواآژانس هواپیمایی سفرهای رویایی روز .com
قبرس و اروپا و )مجری تخصصی تورهای 

(اسیا
www.asaparvazمحمد برادران رادl(گروه هتلهای آسا پرواز)آسا پرواز پارس .comخدمات مسافرتی و رزرو هتل

(wpc)تولید درهای پلی ود www.asadoor.comمرتضی فرج اهلل زاده(نمایندگی شرکت سی در  )آسا در 
(wpc)تولید درهای پلی ود www.asadoor.comمرتضی فرج اهلل زاده(نمایندگی شرکت سی در  )آسا در 

www.asemanparvazمجید شکاریآسمان پرواز ایرانیان .com

نماینده انحصاری شرکت هواپیمایی کرندون 

در ایران و اپراتور تورهای سواحل مدیترانه و 

مجری تخصصی تورهای ورودی به ایران

www.1stclassمحمود سلطانعلی(فرست کالس)آسوده سفر ایرانیان .ir/تورهای خارجی
باالبر های صنعتی و راه بندwww.asiaborj.comعبدالکریم مفلحآسیا برج

-www.bluesky-int.comحسین حاجی علی عسکریآالله آسمان آبی

نفیسه اصغریآوای نفیس جهان
تور گردانی مشاوره سرمایه گزاری گردشگری 

اموزش هتلداری



arasbaran.orgعلی شادلوآوای ارسباران

خدمات مرتبط با اکوتوریسم، ارائه آموزش 

های مرتبط، امور مرتبط با حفاظت از 

طبیعت و دسترسی به نقاط بکر آن، 

، (اجرا و آموزش)گردشگری ماجراجویانه 

امور مرتبط با حفاظت از منافع جوامع محلی 

، اکوتوریسم و (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی)

سالمت

www.aysanparvazسید محمد میررضاییآیسان پرواز پارس .com

 –هوائی  )صدور و فروش بلیط مسافرت 

برنامه ریزی و اجرائ ·  (دریائی  –زمینی 

· تورهای داخلی وخارجی و نمایشگاهی 

رزرواسیون هتل ها و مراکز اقامتی در ایران و 

اخذ وایزی کشور های · سایر کشورها 

هرگونه اقدام مرتبط با خدمات · مختلف 

ارائه خدمات مسافرتی جهت سم· مسافرتی 

www.safarpediaفیروزه موسوی(سفر پدیا)آینده پدیده سفر  .com
- بزرگترین دانشنامه گردشگری ایران 

تبلیغات هوشممند

www.papgroup.irمجید اسماعیلیارتباطات نوین پیام آوران پارسیان هومان
طراحی و بهینه سازی وب سایت نرم افزار 

نرم افزار پیام کوتاه (هومان)مدیریت سانترال 

کلیه خدمات گردشگری و هتلداریwww.a-fadak.comحجت اهلل سلیمانیارزش آفرینان فدک
انواع کیفهای چرم طبیعیwww.araschatm.comرضا عبدلیارس چرم

اسما جهان ارااسما

دکوپاژ و دکوالژ اثار نگارگری اساتید ایرانی 

مانند . بر روی دکوراسیون چوبی منازل

.و صندوقچه ها و جعبه ها. میز. کمد. صندوق

ام عضدیہالال کارینو
 و ہنو آوری سنگ و چرم دیوار کوب ایین

زیوراالت خاص سنگ و چرم

آزاده حاجی احمدیالماس پنج قاره

صدور بلیط های داخل و - رزرواسیون هتل 

برگزاری - رزرواسیون آنالین - خارجی 

اخذ ویزای کل کشورها- تورهای گردشگری 

www.irandh.irعلیرضا ملک نیاالکتریک سازان افق کویر

دستگاه های دفع کننده کلیه حشرات 

, ...پشه و, ساس, موریانه, مورچه, سوسک)

و پرندگان مزاحم (...موش و )حیوانات موذی

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردیwww.eligasht.comامیر فنائیانالی گشت

www.elyadgasht.irفاطمه قاسم اسدآبادیالیادگشت

فروش بلیطهای داخلی و خارجی 

چارتر .هواپیما،ایرالینهای داخلی و خارجی

برگزاری . صندلی یا فول چارتر هواپیما

تورهای گردشگری داخلی و خارجی

انتشارات کتاب های گردشگریامید کریمخان زندانتشارات کریمخان زند

www.iranrafting.irکیانوش محرابیانجمن رفتینگ
این انجمن زیر مجموعه تور گردان ها می 

.باشد

www.itml.irرضا ابوترابی گودرزیایران از نگاه دوربین

تابلو عکس نفیس از اماکن تاریخی و 

گردشگری و طبیعت ایران، نقشه های 

گردشگری استانها و شهرها، سیستم اعالم 

.نرخ ارز برای هتل ها

www.insehgroup.irسعید اکبریاینسه
محصوالت سفال و سرامیک دست ساز 

تزیینی و مصرفی



روغن کرمانشاهیاحسان رخزادی فربازرگانی اخوان رخزادی فر

سید امیر شهرآیینیبازرگانی تشریفات
تولید کننده و توزیع کننده ظروف و 

تجهیزات هتلی

باشگاه قایقرانی زاینده رود رفتینگ
غالم حسین خسروی 

سوادجانی
www.zrafting.ir

قایقرانی درآب های )اجرای تورهای رفتینگ

(خروشان
تابلو و رومیزیwww.termehshahdad.comشهداد شیراکبریبافکو

www.baniland.irرضا مدنیبانی لند
پتو و بالش مخصوص -ملحفه-انواع حوله

هتلها
www.dana-insuranceدکتر بیژن صادقبیمه دانا .comارائه انواع خدمات بیمه ای

ارائه بیمه های جامع زندگی بیمه سامانحامد محسنیبیمه سامان

WWWحسین رحیمیانپاد پوالد ایرانیان .pad-poolad.ir
اداری و , تولید سیف باکس های هتلی 

خانگی

www.padzanij.comسیف اله شجاعیپادزانیج
طراح و تولید کننده تریم داخلی خودروهای 

جمعی و خاص
سایت گردشگریwww.treep.irحمیده آخوندانپانا

www.irangardnewsمهرداد افسریپایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز .irمعرفی پایگاه خبری ایرانگرد نیوز

ارائه خدمات ورزشی در قالب گردشگریsporttourist.irداود حومنیانپایگاه گردشگری ورزشی

کالهای گردشگری وتوریستیامید زنجانیپخش کالهای توریستی

safarplusایرج علینژادپردازش نوین مهر کیش .ir
سرویس وفاداری مشتریان به مراکز فروش 

خدماتی سراسر کشور

www.atrineh.comسید رضا شخص امامپورپردیس هوا رایحه
ارائه طرح های نوین معطر سازی، تلطیف و 

پاالیش هوا، سالم سازی سطوح

WWWعلی صابری نارتیجیپرک نرم افزار .Paraksoftware .com

ارائه کننده نرم افزارهای رزواسیون 

آنالین،هتلداری، رستوران، حسابداری، 

انبارداری، کاست کنترل، حقوق، اموال، 

EGRM جهت گروه هتلها و کلیه موارد 

مربوط به رزو هتلها

WWWمانیال مهاجرپل سیر نور .POLTRAVE LS .COM

فروش بلیط کلیه ایرالینهای داخلی و بین 

. رزرو هتل در ایران و سرتاسر جهان.المللی

اجرای .اخذ ویزای ایران و سایر کشورها

تورهای داخلی و خارجی بصورت گروهی و 

اجرای تورهای . انفرادی و دایمی و فصلی

.ورودی به ایران

www.pooyandegan.comمهندس احمد رضا خصوصیپویندگان صنایع موفق

مینی بار تمام : ارائه تجهیزات هتلی مانند 

قفل های الکترونیکی و - اتوماتیک 

- دستگاههای اتوماتیک نوشیدنی های گرم 

حشره کش- خوشبو کننده

www.pilabco.comبهرام مظفر زنگنه(با مسئولیت محدود)پیالب

خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستم 

های تصفیه آب استخرهای شنا استخرهای 

درمانی و جکوزی

peyvandgasht.irمجتبی حصاریپیوند گشت ایرانیان

کارگزار اسپانیا رزرو هتل و بلیط در کلیه 

نقاط جهان و برگزاری تور های داخلی و 

خارجی متنوع
حمل کا ال وترخیص کاالباقرزادهتجارت بازرگان

www.transitgateسید سلمان مصطفویترانزیتگیت .com
سیستم رزرو اینترنتی هتل های خارجی با 

امکان پرداخت از طریق کارت شتاب

پرویز بگ زاده ابریتراول گجت

تولید کننده لوازم و تجهیزات سفری مانند 

انواع کیف های چرم پاسپورتی و سفری 

تولید شده از چرم طبیعی
تولید کننده تشک بالشwww.daloopco.irجفربژندتشک دالوپ



...طراحی و تولید البسه و یونیفرم هتلی و www.tanjamak.comحامد رضا قلعه جوقیتن جامک توس

عماد شیرویستوسعه گردشگری لیان دیدار

ارائه مشاوره و خدمات تخصصی تبلیغات به 

فعالین صنعت گردشگری و هتلداری و 

همچنین سایت خدمات گردشگری توسط 

سایت

توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان 

(وابسته به شهرداری اصفهان)
www.sپیام جوادیان iyahatisepahan.ir

مجری ، احداث کننده و بهره بردار پروژه 

های رفاهی تفریحی ورزشی گردشگری در 

-کشور نظیر خطوط تله کابین وتله سیژ 

 بعدی و 4سینماهای -بولینگ -شهربازی

بعدی5

www.hoteldebitcard.comمحمد مرادیتوسعه هتل سازی دریا

ارائه خدمات گردشگری، کارت تخفیف هتل 

های داخلی و خارجی، گردشگری و اقامت 

های رایگان داخلی، برگزاری سمینار های 

گردشگری و کاهش هزینه های سفر، کار با 

هتل آژانس های مختلف در تهران

www.matbakharaعاطف جنودتولید آشپزخانه های مطبخ آرا .com
سیستم های /تولید آشپزخانه های صنعتی 

پخت و نگهداری غذا و کلیه اقالم مربوطه

سکینه بشارتتولیدی لباس های سنتی و محلی سارای
تولید لباس های سنتی و محلی زیر نظر 

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی

www.kitchentech.irمحسن نظرتک آشپزخانه
-- هتل ها و رستوراها Accessoriesلوازم 

 خدمات طراحی و تجهیز

WWWمهران غفارزادهتکنوکابین .TE CA .IR
سرویس - تولید کننده کابینت آشپزخانه 

و دکوراسیون داخلی- کمد - خواب 

www.tta-24.comعلی رهنمای فرزامیتیرازیس گشت آفتاب

خدمات مسافرتی و گردشگری شامل رزرو 

هتل در سراسر دنیا ، تورهای داخلی ، 

...خارجی و طبیعتگردی و 

www.tisارسالن حیدریتیسفون تراول fountravel.com

رزرو هتل ، ترانسفر فرودگاهی و انجام 

تورهای . تورهای گروهی و تشریفاتی 

سیاحتی گردشگری و همچنین مشاوره و 

انجام امور بازرگانی

www.nazarianco.comژوزف نظریاننظریان. م.آ.ج
غرفه . سازنده تجهیزات رختشویخانه صنعتی 

کناری. از درب ورود سمت راست 

www.HOTEعبدالحمید حمیدیجامعه هتلداران استان کردستان LSHADI.COMمعرفی هتلهای استان کردستان

جهانگردان آریایی
اسماعیل ابراهیم 

پورخورسند

ارائه خدمات سفر شامل هتل و سایر خدمات 

وابسته در اقصی نقاط جهان بویژه تایلند، 

مالزی، اندونزی، ترکیه، ارمنستان ارائه 

خدمات وابسته به گردشگری سالمت، ماساژ، 

اسپا و تامین مواد مصرفی برگزاری دوره 

های ماساژ و مدیریت اسپا برای هتلداری با 

هدف تامین بخشی از موارد م

www.charm-rahaفرشید موفقچرم رها .blogsky .com
محصوالت چرم و پوست شامل انواع کیف و 

....کفش و پالتو کاله و کمر بندو

www.manouchehrihouseابوالفضل ابراهیم شاهیخانه منوچهری .com

بوتیک هتل، مخمل بافی، زری بافی، 

, Boutique Hotelشعربافی، آب معدنی 

Velvet, Brocade , and S ilk 

Weaving, Mineral Water



www.smarthomeمحمدعلی حرفت منشخانه هوشمند ایرانیان .ir

ارائه خدمات اتوماسیون ساختمانی برای هتل 

ها و صنایع وابسته به منظور بهینه سازی 

مصرف انرژی و افزایش بهره وری

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران 

دوستان
www.irandoostan.comسید محمدعلی اشرف واقفی

فروش بلیط کلیه پروازهای داخلی و خارجی 

مجری مستقیم تورهای داخلی و خارجی و 

طبیعت گردی رزرواسیون کلیه هتل های 

داخلی و خارجی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی 

هدهد
آزانس هویماییwww.parvazehodhod.irمهسا بخشایش طلبی

خدمات هتلداری خاوران
محمد حسن مقیمیان 

کاسب
تولید پکیج های بهداشتی اتاق میهمان

www.ariaeitoursمریم باحیا پاک سرشتخشایار سامان آریایی .comتورهای داخلی و خارجی

www.DALANEشبنم عمرانیداالن بهشت ایرانیان BE HE SHT .comخدمات مسافرتی و گردشگری

ارائه کننده نرم افزارهای گردشگریartimantech.comعلی مجیدی آرانیدانش زایان نوین آرتیمان

badban.irوحید محمدیدانش و فناوری راهگشایان زمان

ارائه خدمات آنالین مسافرتی، زیرساخت و 

راه حل های مدیریت هتل و رزرواسیون 

آنالین

miau.acدکتر سید ابراهیم حسینیدانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت .ir

ارائه خدمات گردشگری و اقامتی و خدمات 

نرم افزاری و نمایش پتانسیل های 

گردشگری شهرستان مرودشت جهت جذب 

.گردشگران خارجی

عبدالحسین بدایتیدّر سبالن
تراش و فراوری سنگهای قیمتی و نیمه 

قیمتی و تولید زیوراالت سنتی

مصطفی شفیعی شکیبدفتر خدمات مسافرتی و گردشگری پردیسان

مجری تورهای تخصصی طبیعت گردی 

- مجری سفرهای داخلی خارجی - ورزشی 

- کلیه خطوط پروازهای داخلی و خارجی 

تور های - تورهای تخصصی نمایشگاهی 

ورودی
منطقه نمونه گردشگری بازفتwww.bazoft.irجالل مرادیدال تندیس

سید مصطفی اردستانی زادهدهکده تفریحی گردشکری ورزشی گنجنامه
- مجتمع توریستی گردشگری گنجنامه 

ماهنامه گنجنامه

صندلی آویز و امکانات فضای باز هتل هاwww.rashabarrier.comجهانگیر بهزادراشا

www.iranhrcکسری فصیحیIranHrcراه تمدن پارسیان  .ir
برگزاری تورهای داخلی و ورودی خدمات 

رزرو هتل و پرواز

امیرحسین فوالدگررز آبی سپاهان
طراحی و تولید نرم افزارهای مورد نیاز 

صنعت گردشگری
آژانس هواپیماییwww.rosesefid.netنیلوفر امجد علیرز سفید جهان

تولیدی منسوجات خانگی و هتلیکاظم ملجا بصیریرزین تاژ
روزنامه توریسمحسین واحدی پورروزنامه توریسم

صنایع خوابwww.parnasamat.comساسان اکبری اسپلیرویای خواب شیرین
آبگینه و سفالینه های دست ساز ایرانیwww.satginco.comعماد یغماییساتگین هنر پارسه

www.blueob.comاصغرخدادادیساحل اقیانوس ابی تجارت

 ، سشوار ، safe boxیخچال مینی بار ، 

کاالی خواب و منسوجات هتلی ، مبلمان 

هتلی
سازمان توسعه گردشگری شهرداری کالن شهر 

تبریز
سیاست گذاری گردشگری شهر تبریزرضا خلیلی

تولید و بافت انواع زیلوwww.yazdjd.irمهدی باصولیسازمان جهاد دانشگاهی استان یزد
www.arvandfreezonesآقای زمانیسازمان منطقه آزاد اروند .irتمامی موارد مذکور



www.makufzمهندس فروزانسازمان منطقه آزاد ماکو .org
ارائه خدمات و سرمایه گذاری ها در بخش 

گردشگری منطقه آزاد ماکو

sayeroshanco.comمرتضی سیامکسایه روشن
سقفهای - سقفهای پارچه ای کششی 

دکوراتیو
تولید انواع سسwww.sepidnar.comعلی کسراییسپید نار جنوب

.تور و بلیطwww.setarehvanak.comمحمدحسین نظری نیاستاره ونک

مشاوره و طراحی معماری و معماری داخلیفریبرز علی اصغریستاوند پاژ

www.4season.netتقی حسین زاده گرویسرزمین چهار فصل
شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی 

سرزمین چهار فصل

www.potteryebtekar.comمهدی رضائیسفال وسرامیک ابتکار
ارائه بهترین سفال های لعابی نقش برجسته 

باکیفیت عالی

www.safardoustan.comامیررضا طالبانسفردوستان قرن
مجری تورهای داخلی و خارجی ،رزروهتل و 

بلیط

www.drtourism.netمهران سرفالحسیمرغ سرزمین پارس

مشاوره مدیریت، برنامه ریزی، توسعه و 

بازاریابی گردشگری مخاطبین ما، مقاصد 

گردشگری، شرکتها و سازمانها، دولت و 

نهادها، آژانسهای مسافرتی و تورگردانان، 

هتلها ، مراکز تفریحی و خدماتی، کسب و 

کار الکترونیکی گردشگری و تمامی اجزای 

.صنعت میباشند

www.valfajr.irدکتر ابراهیم عزیز آبادیشرکت کشتیرانی والفجر

جابجایی مسافردربنادرجنوب وکشورهای 

حمل بار وکانتینر -----حوزه خلیج فارس

دریای عمان واقیانوس .درحوزه خلیج فارس

پشتیبانی وخدمات سکوهای -------هند

نفتی

www.emdadsaypaبهزاد پناهیشرکت امداد خودروی سایپا .ir

ارائه خدمات امدادی به کلیه محصوالت 

سواری کشور ،ارائه خدمات ویژه به کلیه 

محصوالت سواری گروه خودروسازی سایپا

تجهیزات آشپزخانه های صنعتیwww.iranob-co.comمرتضی باباطاهریشرکت ایرانوب

www.kamelnashr.comمژگان سبزیانشرکت تعاونی انتشارات کامل

گروه تحقیقاتی و پژوهشی چاپ و فروش 

کتاب های دایره المعارف و کتب راهنمای 

گردشگری استان های کشور نقشه و سایر 

اطالعات گردشگری با تایید معتبر سازمان 

های دولتی

سفال و شیشه- ارائه کیفهای چرمی و نمدی www.arghavaan.comمعصومه بهرامیشرکت تعاونی باغ ارغوان شاهد

گروه هتل های  )شرکت توسعه گردشگری ایران 

(زنجیره ای الله 
www.irtdcغالمحسین حسینی .ir

ساخت و توسعه زیرساخت های گردشگری 

کشور
گروه هتل های  )شرکت توسعه گردشگری ایران 

(زنجیره ای الله 
www.irtdcغالمحسین حسینی .ir

ساخت و توسعه زیرساخت های گردشگری 

کشور
گروه هتل های  )شرکت توسعه گردشگری ایران 

(زنجیره ای الله 
www.irtdcغالمحسین حسینی .ir

ساخت و توسعه زیرساخت های گردشگری 

کشور
خدمات مسافرتی و گردشگریعباس کشمیریشرکت توسعه کردشگری کاروس

www.refah-teaیوسف فالح ابراهیمی(چای رفاه الهیجان)شرکت تیمن .com

تولید و بسته بندی چای سبز و سفید و 

تولید و - چای اولونگ و انواع چای سیاه

بسته بندی کیک و کلوچه حاوی چای سبز



www.kalout.comسیده زهرا نبی زاده تبریزیشرکت جهانگردی آفتاب کلوت
- اجرای تورهای طبیعت گردی و شهرگردی 

صدور بلیط و رزرو هتل و ویزا

شرکت خدمات بین المللی فرودگاهی کیا پرواز ، 

مسافرتهای هوایی
kiaparvazفرزاد صمدنژاد .orgآژانس مسافرتی و خدمات فرودگاهی

آصف فروزان فرشرکت خدمات مسافرت هوایی بیکران گشت امیر
www.touristtour-

european.com
خدمات مسافرتی و حمل و نقل بین المللی

www.nikakhtaran.comپریسا موسویشرکت خدمات مسافرت هوایی نیک اختران

ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری همچنین 

اینجانب که رئیس هیات مدیره شرکت فوق 

میباشم به طور تخصصی در خصوص 

آژانسهای مسافرتی به ارائه خدمات حقوقی 

مشاوره قضایی و وکالت در خصوص امور 

هواپیمایی و گردشگری می پردازم
شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی 

پرسیاسفر

رئیس )محمود داودی 

(هیئت مدیره
www.pers iasafar.irآژانس مسافرتی

شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و 

زیارتی آهوان
www.ahuan.irآقای هادی شیرپور

تور داخلی،خارجی زیارتی فروش بلیط 

 ستاره در 4خارجی داخلی،رزرو هتل 

چابکسر،صدور گواهینامه بین المللی

www.arastravel.irمصطفی سرویشرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی ارس
کیش و مشهد - مجری تورهای داخلی

اروپا- مجری تورهای خارجی

بتول یوسفی کماشرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی پدیدار

حمل و نقل، اسکان، بازدید از مکان های 

مختلف و امکانات معاینات بالینی و درمانی و 

جراحی

شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت گردی 

اسپیلت البرز
www.spilet.comسهند عقدائی

 گردی،  تورهای طبیعت: تورهای ایرانگردی

: تورهای خارجی. فرهنگی و کوهنوردی

 گردی و ماجراجویانه در  تورهای طبیعت

تورهای . بهترین مقاصد طبیعت گردی جهان

 6 تا 4صعود قلل زیر : کوهنوردی خارجی

هزار متری همراه با سیاحت و گردش در 

: کشورهای مقصد صعودهای اکسپدیشن

صعودهای ح

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری اسرا پرواز 

(ایوار)

آقای محمد جواد یوسف 

زمانی
www.eavar.com

برگزارکننده تورهای تفریحی و نمایشگاهی 

اجرای تورهای ورودی و  (بویژه اروپا)

ایرانگردی نماینده سیستم های رزرو هتل و 

قطار در سراسر دنیا صدور بلیط قظار در اروپا
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری 

ثناسفرگشت
www.ssgaعباس عبداللهی .coرزرواسیون هتل- فروش تورهای مسافرتی

خدمات مسافرتی و گردشگریwww.golfamtravel.irسینا سپهریشرکت خدمات مسافرتی و گردشگری گلفام سفر

مهرا ن میرشرکت خدمات هتلداری و گردشگری نوید ایده
اجرای دوره های آموزشی هتلداری و 

جهانگردی

www.itticمحسن قریبشرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی .com61  استان ایران26هتل اقامتی در 

هولدینگ گردشگریezaminvest.comمصطفی ایروانیشرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام

www.ptrco.irمجتبی نصیریشرکت سیاحتی و حمل و نقل پارسیان

خدمات اقامتی و هتلداری خدمات ورزشی و 

تفریحی و فرهنگی خدمات سیاحتی خدمات 

آموزشی صنعت گردشگری خدمات 

لجستیک و تامین صنعت گردشگری خدمات 

فنی و مهندسی صنعت گردشگری



کاالی خواب و منسوجات خانگیwww.parsneginmaham.comمحمدرضا رنجبرانشرکت صنایع نساجی پارس نگین مهام
تجهیزات صنعتی آشپزخانهwww.tiyan-ind.comیاسر بابایی درزیشرکت صنعتی تیان گاز استیل

شرکت عمران و مسکن شمال
عبدالرسول دهقان نجم 

آبادی
www.namakabroud.com

تله کابین خط : تولید مسکن و خدمات شامل

کارتینگ ، : ، سورتمه، شهربازی شامل 2 و1

تیراندازی، پینت بال، موتور چهارچرخ، 

...پیست پروازی و

www.homebasetecآرش داودزادهشرکت فناوری ساختمان آرمه .com

اتاق -سونا-جکوزی-لوازم بهداشتی ساختمان

-فرنگی-فول ست-روشویی-پانل دوش-دوش

وان-استراکچر-شیرآالت

www.sahelghanaryرزاق ولی پور کلتیشرکت گردشگری ساحل قناری .comارائه خدمات اقامتی ، تفریحی و پذیرایی

شرکت گسترش تجارت سیمرغ
سید محمدجواد خدام 

حسینی
www.pers iandise .comصنایع دستی، رسته خاتم کاری

تولیدی صنایع دستی ورنیسیاب کاظم زادهشرکت گلیم سرای مغان

www.panda-chair.irسید عباس قاسمیشرکت مبلمان پاندا
تولید کننده تخصصی میز و صندلی و 

مبلمان هتل ، رستوران و تاالر

www.ghoghnosهدایت احمدی بفروییشرکت مسافرتی هوایی و جهانگردی ققنوس .net

 فروش کلیه خطوط شرکت های هواپیمایی*

 داخلی و بین المللی به صورت حضوری و

تنها نماینده رسمی کشتی* غیر حضوری،  

 Norwegian Cruise های تفریحی

line / Star Cruises  ،رزرو*در ایران  

 هتل در تمام دنیا در سریعترین زمان و با

 استفاده از سیستم های پیشرفته آنالین

GTA / Destin
تولید کننده درب ضد آبwww.azarqapu.irحسن حاجی زادهشرکت مغان پارس کیمیا

ارائه کننده راهکارهای تلویزیون مرکزیwww.moojafzar.comآقای حسین حیدریشرکت موج افزار مهرگان کیش

www.max-hotel.irآقای علی مجد یکتاشرکت مکث چوب و فلز

... تولید انواع صندلی ، میز ، تختخواب و 

جهت تجهیز هتل ، تاالر ،کافی شاپ و فست 

فود

www.nastaranchini.comسعید مشایخیشرکت نسترن چینی
تولید ظروف چینی هتلی ، خانگی ، تبلیغاتی 

، دکوری
WWWحامد درویششرکت هواپیمایی آوای تمدن اریایی .RATA24.IRشرکت هواپیمایی

WWWسهیل علیزاده مالکشعله پردازش ایرانیان .IP F -CO .IR

تولید کننده انواع چلوپز وخورش پزهای 

 4اجاق گاز فردار / صنعتی انواع سرخ کن 

انواع یخچال و فریزر و / گریل / شعله 

قفسه و / هود / انواع میزکار / سردخانه 

انواع لوازم فست فود و کافی / کابینت استیل 

شاپ و تجهیزات هتل داری تجهیزات فست 

فود ، کافی شاپ ، رستوران، تاال
WWWفرامرز شجاع خانیشمس تور ارومیه .SHAMS TOUR .COMINCOMING  - OUTGOING

شهرداری بانه
مهندس بابک رستم 

(شهردار)پور
www.banehcity .irجلب سرمایه گذار برای پروژههای گردشگری

علی منصوریشهرداری بندر دیّر

معرفی جاذبه های گردشگری طبیعی و 

معرفی زیرساخت های بخش  _تاریخی 

توسعه  _گردشگری و جذب سرمایه گذار 

گردشگری صنعتی با توجه به قرار گیری در 

توسعه اکو توریسم  _منطقه پارس جنوبی 



www.picity.netکامران فاتحشهرداری پیرانشهر

معرفی توانمندیهای گردشگری و تجاری 

شهر شامل بازارچه های تجاری خرید 

کاالهای وارداتی و مرز رسمی و بین المللی

شهرداری خوی
مهندس تیزپاز نیاری 

شهردار خوی
www.khoycity .irشهرداری خوی

maragheنادر ابراهیمیشهرداری مراغه .comشهرداری مراغه

فرزاد اسماعیلیصنایع شیشه دیاموند
تولیدکننده کاشی و تایل شیشه ای و فیوز 

گالس

www.sanayesteeliran.comآقای علی ختائیصنایع استیل ایران
تولید انواع سرویس های قاشق و چنگال و 

کارد استیل هتلی و پذیرایی
تولید میز و صندلی نهار خوری چوبیwww.darkoob-wood.comمجتبی اعالییصنایع چوبی دارکوب

صنایع چینی زرین ایران
جناب آقای مهندس 

مسعود قصاعی
www.zariniran.com

ظروف چینی سخت 

هتلی،رستورانی،هواپیمایی و خانگی
تولید صنایع دستی قلمزنیعلی بشیریصنایع دستی آریانا

زیور سنجریصنایع دستی بصیرت جبالبارز
پته دوزی از هنرهای استان کرمان می باشد 

و از جنس پشم استصشپ

نیما نصیریصنایع دستی و بلور دوستان

الله و چراغ و : تولید انواع بلور صنایع دستی

شمعدان های . حباب های لوستر و تزئینی

و تراش  (نفتی،برقی)نوروزی و کریم خوانی

کریستال سرویس چایخوری سنتی و شاه 

عباسی
www.sahelmetal.comمهندس سعید سلیقه رادصنایع فلزی ساحل

ارائه مبلمان کافی شاپ وفضای باز 

وتجهیزات زمین بازی ومهد کودک

محمود هروی زادهصنایع گل هروی

میز ، قاب ، گلدان سفال ، جام های شیشه 

ای تزئین و گل آرایی شده با گل های 

خشک طبیعی

آرزو سادات بقاعیصنایع هنر برلیان

انجام کلیه امور دکوراتیو و تابلو های لوکس 

سفالی و سرامیک و کلیه کارهای هنری 

, تجاری , ساختمانهای اداری , اداراه , منازل 

.طراحی و نقاشی 

www.toofantravel.comمریم سلطانیطوفان پرشین
خدمات مسافرتی و گردشگری شامل بلیط 

هتل و ویزا, هواپیما 
چاپ و تولید لیوان کاغذیسعید رنجبرظروف کاغذی جام جم

Wwwحمید عسکری آزادعدل آفرینان ماندگار .adl-co.irIT نرم افزار

WWWآمنه شاهچراغیعرشیا گشت پارس .TAKTAZANGROUP .COMخدمات مسافرتی و گردشگری

www.azimshahr.comرضا عظیمیعظیم شهر ایرانیان

ارائه خدمات ایرانگردی و جهانگردی ـ 

کارگزار عملیاتی فروش اقساطی هتل در 

سراسر ایران و جهان

www.form1.irهادی حسین پور(پوشاک فرم)فرح فرم ایرانیان 
تولید مانتو و شلوارهای اداری، مقنعه، 

کراوات، کفش طبی، چادر ملی
انتشار پکیج گردشگریwww.farhangco.netنیکو زهادیفرهنگ رسانه پویا

رشید وند رجب پورفالمینگو پرواز
آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی 

فالمینگو پرواز

www.fishcenteraquarium.irاحمد برزوییفیش سنتر
ساخت و راه اندازی انواع آکواریوم های آب 

شور و شیرین پلنت

سیدمجتبی تهرانیقدس گشت

مجری مستقیم تورهای - خدمات مسافرتی 

- گروهی و انفرادی داخلی وخارجی 

رزرو - ویزا - پروازهای داخلی و خارجی 

-هتل 



www.ghasrangasht.comرسول باباییقصران گشت

برگزار کندده تورهای مسافرتی در سراسر 

جهان ، تهیه بلیط کلیه خطوط داخلی و 

خارجی ، رزرواسیون هتل در سراسر جهان ، 

خدمات اخذ ویزا
تولیدکننده پکیج یکبار مصرف هتلیامیر محمدنفریکیمیا شیمی دماوند

www.qmngalleryمحمد کاظم خسرویگالری مس نگار .com

تابلوهای قلمزنی مسی مناسب برای 

دکوراسیون داخلی و خارجی هتلها و 

, ظروف پذیرایی قلمزنی و ملیله, مجتمعات

آیینه و شمعدان قلمزنی برای دکور داخلی 

مجتمعات

www.gardeshnamaمانی هاشمیانگردشنما .com

وب سایت گردشنما راهنمای هوشمند 

گردشگریست که در اولین سال جضورش 

.رونمایی خواهد شد

گروه آریاسان
حامد محمدعلی 

(همدانی)نژاد
www.ariasun.ir

 ویژه آژانس های IT خدمات تخصصی -1

 مسافرتی، هتل ها و اماکن اقامتی، مجتمع

2... های گردشگری و تفریحی، ایرالین ها و  -

نرم- 3طراحی وب سایت و نرم افزار موبایل    

 و باشگاه مشتریان CRM ،افزار رزرواسیون

ثبت دامین)خدمات هاست و دامین  -4  

travel.) 5- پنل پیام کوتاه و ار

گروه خدمات زیارتی و سیاحتی توفیق
آقای اسماعیل اسماعیل 

نژاد شمالی
www.iranparadise .com

ارائه خدمات گردشگری به گردشگران 

(آژانس مسافرتی)خارجی 

www.AraxMTBمحمد متین پورگروه دوچرخه سواری آراکس .com

برگزار کننده تورهای یکروزه و چند روزه 

با امکان ارایه دوچرخه به )دوچرخه سواری 

(گردشگران

www.dehkadeseeb.comدکتر وحید جوادزاده(دهکده سیب )گروه شرکت های عقیق پارسیان

منطقه نمونه گردشگری دهکده سیب، 

حدفاصل دماوند به فیروزکوه، که یک 

.مجموعه تفریحی، رفاهی و اقامتی می باشد

Aria-incعلی طالبی زنوزیگروه صنعتی آریا .ir
توزیع کننده ماشین آالت رختشوی خانه 

های صنعتی

WWWمحسن حاج کاظم کاشانیگروه صنعتی گازسو .GAS SOCO .COM

از : سرویس کامل در صنعت غذا و نوشیدنی

طراحی و تولید تا اجرا و خدمات پس از 

فروش

mandegar.coسعید محمد رضایی بیدگلیگروه صنعتی ماندگار

گروه صنعتی ماندگار اولین طراح وتوی 

کننده میز وصندلی نهار خوری پلیمری در 

.ایران می باشد

لوازم و تجهیزات هتلداری و قاشق و چنگالعلیرضا محمدی دانیالیگروه صنعتی ناب استیل

www.jahannama8.comعلی رضا برنجچیگروه فرهنگی جهان نما
چاپ و تولید کتاب و نرم افزار ایرنگردی و 

جهان گردی
گروه مالی گردشگریwww.tourismgroup.irمهدی جهانگیریگروه مالی گردشگری

علی عطارانگلگشت بهارستان

واحدهای اقامتی مبین و دارای مجوز های 

بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری ومجوز 

بند ب از سازمان میراث فرهنگی صنایع 

دستی وگردشگری ومجوز فروش بلیط قطار 

از سازمان حمل ونقل ریلی کشوری
تلفن های هتلی- مرکز تلفن www.Gooyagostar.netعبداله فرجیگویا گستر نت



www.lachinseir.comحسین شرعی اسکوییالچین سیر

خدمات فروش تور و بلیط رزرواسیون آنالین 

بلیط و تور اخذ ویزا رزرو بلیط به اقصی نقاط 

دنیا

معصومه علیزاده اهداییلوءلوء پرواز

پرواز های داخلی، خارجی، تور های داخلی 

،خارجی ، گواهینامه بین المللی ،گارانتی 

....هتل ،قطار و

www.hermagi.irمجید باباخانیماشینهای پخت هرماگی
سازنده فرهای پیتزا سرخ کن های صنعتی 

خمیر پهن کن

www.iranamag.comعبدالرضا وثوقی کرمانیماهنامه تخصصی گردشگری و هتلداری ایرانا

 شماره نشریه تخصصی گردشگری و 60

 هتلداری به همراه ویژه نامه های اختصاصی

هتلی

www.7sعلی محمدی گل گالبماهنامه جاده های سبز intour.com
نشریه، و پکیچهای تبلیغاتی نشریه و بنر 

معرفی خدمات مجموعه

safar.meهمایون ذرقانیماهنامه سفر

lماهنامه سفر نشریه ی مرجع و تخصصی 

 صنعت گردشگری ایران است که در هر

 شماره به معرفی مقاصد برتر گردشگری

نگاه تحلیلی و. ایران و جهان می پردازد  

 اطالع رسانی نشریه سفر مورد استناد سرمایه

 گذاران و برنامه ریزان صنعت گردشگری

.کشور قرار می گیرد

www.etemadfurnitureحامد اعتمادیمبل اعتماد .co
تولید کننده مبلمان و صندلیهای غذاخوری 

خانگی و اداری
www.pasargadtileمهدیار امیری وحیدمبین پخش پاسارگاد .comکاشی و سرامیک

www.bari.irامیر اصالن زادهمجتمع گردشگری باری

ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و تشریفات، 

گردشگری سالمت، تفریحی و ورزشی، 

آموزشی و فرهنگی، سمینار، همایش، 

جشنواره و نمایشگاه
www.ramaspaشهیار اسماعیلیمجموعه راما اسپا .irخدمات اسپا و ماساژ

برج موزه )مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی

(آزادی
www.azadi-tower.comغالمحسین شاه علی

پازل و - ماکت- کتاب- سی دی- بروشور

فعالیتهای فرهنگی و هنری و گردشگری 

موسیقی، تاتر، نمایشگاه و همایش ، سمینار )

(...و کنفرانس و
emertatmassageبهرام قدسیمرکز ماساژ امرتات پاسارگاد .irآموزش و خدمات ماساژ

معاونت اقتصادی وسرمایه گذاری شهرداری 

سنندج مرکز استان کردستان
خدمات سرمایه گذاریکامیاب شادمان

www.mehrparvazارسالن حسینقلی زادهمهر پرواز سیوان .irبرگذار کننده تورهای ترکیه
بلیط و خدمات گردشگری- تور میترا قاسمیمهر پویان تهران

sabacredit.irسید حسن قدمگاهیمهر سیاحت سبا
شرکت مهر سیاحت سبا متعلق به بیمه ایران 

می باشد

harrisnewtech.comمجتبی اشتریمهندسی فن آوریهای نوین هریس

تولید انواع نرم افزارهای هتلداری و سامانه 

های اطالع رسانی مرتبط با صنعت هتل و 

.مشاغل وابسته به آن

www.bahartourism.comمعصومه شهین سپهری نورموسسه آموزشی بهار کوچ گردشگران

مجری برگزاری کارگاه آموزشی برندینگ و 

آموزشهای تخصصی مدیریت کسب و 

کارهای گردشگری

www.Makeen.irمحمد صادقی کساموسسه ایده آل رسانه مکین

تهیه و تولید نرم افزار تلفن همراه 

Android و ios طراحی سایت تولید بازی 

و سرگرمی تلفن همراه

www.sپریسا دهدشتیموسسه بین المللی جام میراث جهان idaar.com

انواع محصوالت پوشاکی با استفاده از پارچه 

های دستبافت ایران شامل انواع مانتو،شال و 

روسری و سایر پارچه های دستبافت ایرانی



www.ssa-visaآقای هومن اجتماعموسسه سپنتا ستاره اندیشه .comاعزام دانشجو برای اتریش و فنالند

www.cio-museumsمحمدرضا جواهریموسسه فرهنگی موزه ها .ir
موزه ای به همراه -نمایش آثار تاریخی

محصوالت فرهنگی

قاسم فدویموسسه کتابسرای اعلمی
کتابهای مربوط به گردشگری ایران بصورت 

دوزبانه و تک زبانه و رنگی با کیفیت باال

WWWنادر عبدلینامی استیل ایکاد ایرانیان .namisteelco.com
طراحی و تولید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 

و فست فود

نشریه بین المللی فرهنگی اقتصادی گردشگری 

کالردشت
www.kelardasht.comمحمدسعید زعیم زاده

مجله کالردشت مجله ای گردشگری است 

که با هدف کمک به رونق گردشگری 

کالردشت و بازتاب فعالیتهای گردشگری 

در همین .ایران و جهان فعالیت می کند

راستا مجله کالردشت در نظر دارد کارهای 

فرهنگی قابل توجه ای انجام دهد که یکی از 

آنها حضور در نمایشگاه بین المللی تهران 

.است
وب سایت دایرکنوری گردشگری ایرانیهاشم نعیمینعیمی

جالل الدین ساجدینقره و صنایع دستی ساجدی
نقره سازی و تراش سنگ های قیمتی و نیمه 

قیمتی زیر نظر سازمان صنایع دستی

دکترمنوچهر نگارشنگارشیمی
وضدعفونی .تولیدشستشوی سالن هتلها

کنندههاوشویندهها
نرم افزارهای ایرانشناسی و گردشگریسید مهرداد سید علیخانینواندیش آوران آوامهر

www.noorazin.irآرین افرازنورآذین نیکان
طراح و تولید کننده تجهیزات روشنایی و 

Solar و LEDنورپردازی با استفاده از 

خدمات مسافرتی و گردشگریمهدی فرخیاننیک پرواز طالیی
متعلق به بیمه ایران می باشدsabacredit.irسید حسن قدمگاهیهتل آبان مشهد

wwwhotelkourosh.comآرش یزدانفرهتل آپارتمان کورش
 متری با 80مجتمع اقامتی دارای سویت ها 

امکانات کامل یک منزل کامل

www.bmgh.irسید علی اکبر ذوالفقاریهتل بزرگ کوهستان بیرجند

مجموعه اقامتی هتل بزرگ کوهستان 

 اتاق و سوییت با ظرفیت 40شامل-بیرجند 

نمای بیرونی هتل ترکیبی .  نفر100بیش از 

از محیط طبیعی منطقه و معماری اسالمی 

ایرانی و دکوراسیون داخلی تاالرها و اتاق ها 

ویژه و منحصر به فرد میباشدکلیه اتاق ها و 

سوییت دارای معماری داخلی متم

www.hotelzanbagh.comسید حمید زنجیرچیهتل زنبق یزد

اسکان مسافر وسرویس دهی وخدمات 

برگذاری تور - توریستی داخل وخارج شهر 

...کویر نوردی و
معرفی هتل وخدمات آنعبداهلل مرادیهتل سینا

متعلق به بیمه ایران می باشدsabacredit.irسید حسن قدمگاهیهتل عباسی اصفهان

مهندس پیام طوسیهتل نارنجستان طبس
 3یکی از مراکز اقامتی در شهر طبس در حد 

ستاره
اقامتی و پذیراییwww.hatrahotel.irعلی پورعزیزهتل هاترا



سید یحیی تقویهلدینگ پارس گستران
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شامل (چیتگر)انگیز دریاچه خلیج فارس   : 

هرم هیجان+ سافاری پارک وحشت   + 

راید مهیج هوایی+ پیست پرواز در آسمان   + 

3. چرخ و فلک بزرگ دریاچه چیتگر - 

پارک موضوعی)ژوراسیک پارک تهران   

. (دایناسور های متحرک

(رشکان)هماگشت 
اقای غالمرضا عربگری 

صومعه سفلی
 روز4نمایشگاه گردشگری به مدت 

طراحی و تولید ابازور وشمعدان چوبیجواد صمدی پورهنر چوب پاد

havendaletoursپرویز بگزاده ابریهوندال تورز .com
کارگزار هتل های جزیره موریس در ایران، 

ارائه تورهای تفریحی در موریس، خدمات ویزا

بند الف ، بند ب ، رجا تور ، بلیط ؛ ویزا ، قطارhildaseir.comمریم دادفرمایهیلدا سیر

www.westahotel.comطهمورث مظاهریوستا هتل
ارائه خدمات هتلداری در اولین ویال هتل 

فوق لوکس کشور
مبلمان تمام چرمپرهام ایزدپناهولنسی

ویژه نامه گردشگری مشترک روزنامه های ایران 

نیوز و صبح اقتصاد و فصلنامه بوم
www.sein-vigenameh.comمجید آقازاده

نشریه تخصصی گردشگری ایران و جهان به 

چهار زبان زنده دنیا

سنگ های قیمتی تراشیده شدهمیالد مقدمکارگاه فیروزه تراشی فرشتگان
www.padidehsamaسید حامد حسینی ماهینیکانون آگهی و تبلیغات پدیده سما .comکانون آگهی و تبلیغات

www.ketabemarjaجعفر آسنکتاب مرجع .comکتاب مرجع گردشگری
تابلو و خشت های سفالیwww.gelinag.comمریم رضاییکهن نقش گلینگ


