
نوع فعالیتسایتتلفننام مدیر عاملنام شرکتهاردیف

تولید کننده و مجری انواع رنگ های ترافیکی، صنعتی و ساختمانی26400546sabashimi.comمحمد حسین چاوشی طهرانیصبا شیمی آریا1
مبلمان و تزئینات شهری وسایل ورزشی و پارکی 88557621www.jahantarrahpilia.comآسیه حقیقتپژواک ایلیا2
تولید و ساخت پرچم33873748www.mahanparcham.comحسین انوریماهان پرچم3
تولید مصنوعات سنگی و واردکننده مجموعه بازیهای پلی اتیلن36204046www.emenpaydar.ir-031محمد تقی آقاجانایمن پایدار اسپادانا4
شهرداری الکترونیک، سیستم های یکپارچه شهرسازی تحت وب، سیستم های مکان محور22700109www.safarayaneh.comغالمرضا زرینصفا رایانه5

سامانه جامع نرم افزاری خدمات شهری شامل سیستمهای نظارت بر پیمانکاران پسماند، فضای سبز، بازیافت، سیستمهای مدیریت آتش نشانی88961455www.psfco.irسیده مهشید فاطمیپندار سیستم فدک6

تولید کننده دستگاههای چند منظوره خط کشی و معابر و رنگ آمیزی جداول34265060www.hhtco.ir-041ایوب ملکی زادهفناوریهای پیشرفته حامد7
طراح و تولید کننده مبلمان و خدمات شهری88865216www.abyanehco.irوحید رضا نصیرتجارت گستر ابیانه8
خدمات شهری15591580www.yjk.ir-061هوشنگ هاشم پوریاران جنوب کوشک9
تولید کننده ماشین آالت راه سازی عمرانی و معدنی22898953www.helikhodro.comحمید محبوبیهلی خودرو10
ممیزی امالک و معابر و تهیه نقشه های شهری37256546www.mahyapardaz.com-035محمد رضا سلطانیمحیاپرداز11

عرضه کننده سیستم های روشنائی و تزئینات شهری، ست های ورزشی، لوازم بازی کودکان پلی اتیلن و فلزی و چراغهای پارکی و المان های روشنایی88459069www.shahabsanatco.comزینب تاجریانشهاب صنعت شفق12

تولید کننده مبلمان شهری و مخازن مکانیزه زباله 33552697www.azarpash.com-028محمد کیوانیآذرپاش البرز13
تولید نرم افزارهای مالی و اداری،شهرسازی44255070www.amardco.com-011سید یوسف قنبریتحلیلگران آمارد14
مبلمان شهری88992541www.sanapars.comفرزاد اسدیسنا پارس ایرانیان15
22048529sفرزاد خندانداده پردازی سیمیاگران16 imiagaran.netتولید نرم افزارهای تحول سازمانی از جمله نظام پیشنهادات، مدیریت شکایات، ارزشیابی کارکنان، ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش

95018871www.rapco-rpk.com-031سیامک کاویانراپکو17
تولید سیستم نرم افزاری محاسبات عوارض و مدیریت بر اداره درآمد شهرداری ها، اجرای پروژه های اسکن و بایگانی الکترونیک، اجرا و پیاده سازی پروژه 

های سخت افزار و شبکه

تولید کننده مبلمان شهری32210747www.shensaco.com-031نوید حمزه دستنائیشنساکو18
تولید نرم افزارهای مالی و اداری، فناوری اطالعات88506480www.hesabrayan.comابوالقاسم قاسم پورگروه حساب رایان19
تولید و ساخت ماشین آالت شهرسازی32375050irg-co.cim/webmail-044حسین دهقان جدیدایمن راه غرب20
خدمات شهری و مبلمان شهری88028812www.hiradtrading.comشهرام احمد زادهآسال تجارت هیراد21
مبلمان شهری2227162www.zanoosbeton.com-0115پاشا زانوسیزانوس بتن22
خدمات شهری آموزش و پژوهش شهری، فرهنگی و اجتماعی مبلمان شهری88539382shahromanzar.orgمرتضی میرحسینیشهر و منظر23
تولید چراغ های راهنمایی، تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری22222789www.barezplastic.comعلی اکبر قاسمیبارز پالستیک24
حمل و نقل و ترافیک، مبلمان شهری66526051www.niktabanp.irسید مسعود شایان مقدمنیک تابان پرشین25
تولید کننده انواع چراغ های گردان و آژیر ویژه خودروهای خدمات شهری، اورژانس، آتش نشانی و انتظامی76266122www.payamnoorco.comعباسعلی چگنیانپیام نور خودرو26
ماشین آالت راهسازی و ساختمان88029102www.hydro-atlas.comاسداله احمدپورهیدرواطلس27
طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی44991740www.novinsazan.comمحمد مهدی زارعنوین سازان ستاره صنعت28
تولید انواع چمن مصنوعی ورزشی ـ تزئینی ، فضای سبز88316402www.asiagrass.orgرضا علی احمدیآسیا چمن29
تولید نرم افزارهای حضور و غیاب، ایاب و ذهاب و تغذیه88533840www.kasraco.irفرشید خوبانیکیمیا گران سرزمین رایانه30
تولید کننده انواع پارکینگ مکانیزه32322951www.nikparking.com-071مرتضی خرم شکوهارم آسانبر جنوب44
مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم های هوشمند مدیریت حمل و نقل درون شهری89187593www.tehrantraffic.comایلوش وزیریکنترل ترافیک تهران45
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طراحی و تولید در زمینه مبلمان شهری و صنایع روشنایی88318558www.deltasanatsarv.comوحید رحیمیاندلتا صنعت سرو46
مجری طرح های ترافیکی و عمرانی66552506www.srdco.irمهرداد سلیمانیسازه رهاورد دنا47
تولید کننده ماشین آالت عمرانی و راهسازی خدمات شهری، نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت هیدرومک ترکیه22046431www.snowpars.comمهدی غریب گشته شاهیسنو پارس48
آموزش و پژوهش شهری، مبلمان شهری88862383www.playworld.irسهیال اکبریدنیای بازی کودکان50
55178697fhag parsامید آبزنمبین پارسیان51 ian@ yahoo.comمبلمان و تزئینات شهری
خدمات شهری، تولید مخازن زباله مکانیزه76234141www.hejazco.comمجید حجازی نصرماشین سازی حجاز52
ساخت مبلمان شهری33508135www.ariana-group.ir-013حسین سعادتمبلمان شهری آریانا53
طراحی و اجرای سازه های فلزی و مبلمان شهری34021311www.roshanaigostar.com-086سمیه ماندنیروشنایی گستر ماندنی54

66124226www.khadamatshahri.comجواد باقرینشریه خدمات شهری55
ماشین آالت خدمات شهری و عمرانی، آتش نشانی و امور ایمنی، مدیریت پسماند، زیبا سازی، مبلمان شهری، : انتشار اولین نشریه تخصصی در زمینه های

حمل و نقل و ترافیک
خدمات شهری و مبلمان شهری32600218www.hesamsanat.com-051سید مرتضی آقا میرزادهحسام صنعت شرق56
تولید انواع کف پوش های بتنی، موزائیک، سنگ مصنوعی، جداول بتنی44137226www.professorgroup.irامین افشارپروفسور موزاییک57
بزرگترین تولید کننده انواع ساعت دیواری، صنعتی، پایه دار شهری، نیمکت، سطل زباله، سایبان پلیس و ملزومات شهری 76205226avayzaman.comعلی مؤذنیآوای زمان58
طراحی و تولید سیستم های امحاء ،پسماند شهری ـ صنعتی88404911www.polsar.comهوشنگ فرشیدپولسار59

66617888sنادر امیر آبادیشیمی ابزار60 treetprint.ir

مشاوره، اجرا، طراحی در ارائه افزودنی های خاص پلیمری جهت ساخت آسفالتهای رنگی، سنگفرشی و مقاوم مورد استفاده در مسیرهای تردد ویژه و عالئم 

هشدار دهنده ترافیکی در تقاطع ها، خطوط عابر پیاده، مناطق توقف اضطراری، پیست ها و مناطق دوچرخه سواری، زیبا سازی پارکها، معابر پل ها، در 

تنوع رنگ
تولید کننده کف پوش بتنی مخصوص پیاده رو33807457www.betonnama.com-031ناصر خانیاصفهان بتن نما61
ساخت کانکس33284903irancanex.irحسین قلی یان کنعانیایران کانکس62
انتشار اولین مجله تخصصی برای دهیاری ها، بخشداریها و استانداریهای کشور8465055www.khadamatshahri.com-051محسن حصاریمجله دهیاری63
طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی اعم از مخزن شوی، جدول شوی، پرس زباله، مینی پک، جاروب خیابانی، سیمی تریلر36011451www.navidgostaran.comحجت نژاد علینوید گستران64
تولید کننده ماشین آالت عمرانی، شهری22215133WWW.TIRAGE-MACHINE.COMمازیار رستم نژادتیراژ ماشین65
وارد کننده ماشین آالت، کامیون، کمپرسی22215133www.tiragediesel.comامیرحسین کاشی هاتیراژ دیزل66
مبلمان شهری، خدمات شهری66591400www.iranrasha.comشهرام صفر آبادی فراهانیراشا67
خدمات شهری، حمل و نقل ترافیک، مبلمان شهری22878592www.poroshatco.comمهدی محسنیپویا تجارت پروشات68

36701031www.bpshakhespajouh.ac.ir-031دکتر امیر محمود زادهپژوهشگاه شاخص پژوه69
اخذ مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان اولین پژوهشگاه خصوصی کشور، اجرای طرح های پژوهشی، آموزشی و خدمات مشاوره ای در 

حوزه های مدیریت بحران، مهندسی عمران، جغرافیا برنامه ریزی شهری و منطقه ای، آمایش سرزمین، آینده پژوهی

88644680parsمهندس امیر محسنیپارسی راد ایرانیان70 irad.irماشین آالت و تجهیزات
تولید و تجهیز مبلمان شهری و پارکی36100427www.sanyarsabz.com-026حمید رضا امینیسانیار سبز میهن71
36022444yasnapars-051احمد آشورزادهیسنای پارس72 .irتولید گلدان و مبلمان شهری و پارکی
حمل و نقل ترافیک38214490www.kermanshahtaxi.ir-083رضا قاسمی فرتاکسیرانی کرمانشاه73
88828256http.//trafficمهندس سید جعفر تشکری هاشمیسازمان حمل و نقل و ترافیک74 .tehran.irحمل و نقل ترافیک

22222026www.itshahr.comامیر حسین شکوری مقدمایران سیستم75
 و ممیزی GISسیستم های نرم افزاری جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی، اصناف، درآمد، امالک و مستغالت، آرشیو الکترونیکی، اطالعات جغرافیایی 

امالک

22047977www.danapayeh.comمحمد مبشرتجارت دانا پایه76
تأمین تجهیزات رفع آلودگی نفتی، تأمین تجهیزات آتش نشانی، امداد و نجات، نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت وایکوما، زیگلر، 

هولماترو

43144550www.iranpadide.ir-011جعفر سوهانیانهامون پدیده کاسپین77
مبلمان شهری و خدمات شهری،  محیط زیست، عمران و برنامه ریزی شهری، فناوری اطالعات، آموزش و پژوهش شهری فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و 

ترافیک ماشین آالت و تجهیزات مبلمان شهری
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تولید کننده ماشین  آالت راهسازی و معدنی و ادوات جانبی45644000www.smr-machinery.com-031مهندس امیر رستا آزمونسپاهان ماشین رهیار78
نماینده فروش ماشین آالت راهسازی و خدمات شهری48643000www.chinran.comهومن کروندیچین ران ماشین79

88863992www.tpckardan.irمحمد مهدی مهدوی زفرقندیتوسعه صنعت پترو کاردان80
تهیه و توزیع کلیه لوازم، قطعات، ماشین آالت صنعتی، تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست، طراحی، ساخت و مونتاژ خودروهای 

ویژه از قبیل خودروهای آتش نشانی، امداد و نجات، آمبوالنس
38355577www.pers-083رضا رضیئیهنر فلز پارس81 ian metal art.comخدمات شهری و ماشین آالت و تجهیزات مبلمان شهری
حمل و نقل ترافیک64533665http://metro.tehran.irمحسن نایبیبهره برداری مترو82
حمل و نقل ترافیک77449051http://bus.tehran.irمهندس پیمان سنندجیواحد اتوبوسرانی تهران83
تولید پوشش های ورزشی صنعتی خانگی، پارکی، فضای باز و بسته65610993dornikakafpoosh.comامیر حسین حاجیاندرنیکا84
سازنده ماشین های خط کشی ترافیک، جاروهای پنوماتیک شهری88265700www.moghaddamworkshop.comمحمد صیدی مقدمکارگاه صنعتی مقدم85
تولید کننده ماشین آالت  خدمات شهری35720417www.mobarez.org-031سید اکبر افتخاریمبارز86
حمل و نقل درون شهری44287626http://taxi.tehran.irمیثم مظفرتاکسیرانی تهران87
تولید کف پوش الستیکی زمین بازی کودکان44985903www.imenkaf.comمرتضی خوشنویس رادقطعات کرمان خودرو88
انتشار نشریه تخصصی در زمینه خدمات شهری و مبلمان شهری66385990cityanddevelopment.comامیر قیاسینشریه شهر و توسعه89
تولید کننده ماشین آالت راهسازی و معادن88335701www.drmco.irرحیم امین زادهدلتا راه ماشین90
تولید کننده خودروهای جمعی، اتوبوس بین شهری، شهری، بی آرتی، فرودگاهی، ون 42441213www.pishrodiesel.com-031سید علی مرتضویپیشرو دیزل آسیا91

88533266www.kte.irمهندس محمد رضا معبودیانعصر فناوری دانش92
فناوری اطالعات و ارتباطات با ارائه مشاوره راه حل های جامع و تولید نرم افزار و بسته های نرم افزاری و مدیریت اطالعات و تولید برنامه های کاربردی 

تحت وب شبکه اینترنت و اکسترانت برای کلیه سازمانها و شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی

روکش، انواع الستیک سواری، وانتی، باری، لودری و دامپتراک36300999www.taktireazar.com-041علی حق کیشتک تایر آذر93
فناوری اطالعات88811180www.douran.comحسین داماد ممقانینوآوران ارتباطات دوران94
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، آموزش گوهر شناسی88406090www.argo-co.comعبدالرضا عسگرخانیآریان گوهر درخشان95
تولید تراکتور و ماشین آالت کشاورزی34245910www.itm.co.ir-041ابوالفتح ابراهیمیتراکتور سازی ایران96
خدمات شهری، محیط زیست، فناوری اطالعات حمل و نقل و ترافیک، ماشین آالت و تجهیزات22174960www.paradp.comشایان امامیداده پردازی پارا97
مبلمان شهری38912356elmosanatgt.com-051داود باغبان طرقدرینگین علم و غدیر توس98
تولید و عرضه تجهیزات مبلمان شهری، تلویزیون های شهری88104805www.ssa.co.irمجید رحیمیانسپهر صنعت آداک99
تولید کننده مخازن زباله مکانیزه، و تجهیزات مبلمان شهری77732989www.parspooyaco.comامید ذوالفقاری ثابتپارس پویا اندیشان درخشش100
22228925www.greeسید وحید صدرالدینیسبز داده افزار101  dataware .comارائه دهنده راه حلهای یکپارچه انفورماتیکی
_35447295shahrdari-041شاهین گلستانیشایان الکترونیک تبریز102 aradan.irنور پردازی و تزئینات شهری
تولید انواع ماشین آالت خدمات شهری و آتش نشانی42366171www.kdssweeper.com-031حمید رضا ابراهیمیماشین سازی کیمیا دانش سپاهان103
تولید مخازن زباله گالوانیزه و پلی اتیلن، تجهیزات ترافیکی88808376www.asiavisionco.irغالمرضا باالزادهتوسعه گستر آسیا ویژن104
منابع مالی و سرمایه گذاری66763134www.amoozeshbime.comمسعود عالقه بندانبیمه دانا105
سیستم های مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل شهری76250705www.ndstechco.comکورش بیاتنو اندیشان دنیای صنعت106
تولید کننده انواع خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین44923911www.zamyad.co.irفریدون حمیدیزامیاد107
فروش خودروهای سنگین و نیمه سنگین، فروش قطعات خودروهای سنگین و نیمه سنگین44203963http//amico.irحمیدرضا ندیمارس خودرو دیزل108
HSEآموزش در حوزه مدیریت و بحران و 44991167www.kimiakherad.irمهندس نیما جهدیکیمیا خرد پارس109

طراحی و ساخت المان های نوین شهری با جنبه زیبایی و کاربردی332542960www.ShookaGroup.ir-011حسین علی بخشیشوکا مبتکر پارس110
، ثبت تخلف چراغ قرمزITSفعالیت شرکت در زمینه هوشمند سازی شهری 88228430denaweb.co.irمهندس عبدالرضا زمینیدناوب111
تولید کننده انواع پلهای عابر پیاده، تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی، تجهیزات فیزیکی32073311WWW.EIMENRAHKAR.IR-011فردین غالمپورایمن راه کار112
تولید میز و راکت پینگ پنگ پارکی 55651362www.ma_aram.comمحمد بایرام پوربازرگانی مدیریت اندیشه آرام113

فناوری اطالعات، آموزش و پژوهش شهری فرهنگی و اجتماعی منابع مالی و سرمایه گذاری، تجارت الکترونیک، کیوسک عابر بازار فروشگاهی زنجیره ای88757251www.ab24.irمحمد مهدی عباسیتوسعه و سرمایه گذاری هوم شاپ کیش114
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انواع مواد شیمیایی، رنگسازی و پوششها، مواد اولیه، احداث و راه اندازی، امور گمرکات، تحقیقات، نمایندگی، مناقصات، مزایدات، تسهیالت38553305www.rangsazan.com-051علی حسین زاده بهرمندالوان ژیک115

88878552www.designpars.irخانم مهندس شریف فرطرح معماری ماندگار پارس116
طراح و تولید کننده کلیه قطعات پلی اتیلنی و مجموعه های بازی کودکان، لوازم تندرستی، مبلمان شهری، طراحی فضاهای سبز شهری و شهربازی و 

معماری

ارائه انواع خدمات بیمه ای88773650www.dana-insurance.comدکتر بیژن صادقبیمه دانا117
33280227ayeshnews-011آرزو آقامحمدی(چهارفصل)آیش 118 .irماهنامه گردشگری، محیط زیست
بشکه ایمنی، نیوجرسی یا جداکننده، کاشن تانک)تولید کننده انواع تجهیزات ایمنی ترافیکی از جنس پلی اتیلن 56233368www.polypars.comعلیرضا کرمانیشمس پلی پارس ایرانیان119
مبلمان شهری65519359taharoksazan.comامید قهرمانیتحرک سازان ایده120
تنها تولید کننده کاغذهای ضدآب جهت تبلیغات، اطالع رسانی و نقشه های راهنما و لیبل های ضدآب با ماندگاری طوالنی جهت تبلیغات شهری88541092www.kaghazplast.comمسعود رئوفیدانش بنیان کاغذ پالست121
تولید کننده و عرضه انواع کامیونت، کامیون و مینی بوس66905464www.bahmandisel.comمهندس میر حکیم حسینیبهمن دیزل122
ترویج علم مدیریت شهریwww.shahr2.irعلی بیات2شهر 123
طراحی و پیاده سازی سامانه های اطالعات جغرافیایی77273161rayanandisheh.comداود نصریرایان اندیشه نصر124

88527812www.narfoamkar.comعلیرضا اوجانینارفوم کار125
مشاوره و مجری کلیه طرح های ایمنی و آتش نشانی، واردات و صادرات، تولید و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های خبر و هشدار دهنده، تولید انواع 

لباسهای فرم و کار و آتش نشانی، تولید ماشین آتش نشانی امداد و نجات

مبلمان شهری66564900www.ladiran.comحسین صفرآبادی فراهانیالدیران126
تجهیزات نورپردازی22011257www.respina.deفرضیرسپینا127
تولید انواع خودروهای کار51242493www.ikd-co.comمهدی یونسیانایران خودرو دیزل128
تولید خودروهای سنگین دیزلی44203963بابک پرهامآریا اورست ماشین129
تجهیزات و مبلمان شهری22631405www.parsaray.comعلیرضا فخفوریپارس آرای کوهستان130
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