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شرکت مهندسی آذین راه شرق1

تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اسامی معتبر، 

راهنمای مسیر، گاردریل و تجهیزات ایمنی و مشاوره در 

امور ایمنی

22865454
تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، نرسیده به 

15، واحد36حسینیه ارشاد، پالک 
www.azinrah.com7117

88731384ارائه سامانه های مکان محور مهندسی پژوهشی شیوه نرم افزار2
تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه 

5ساوجنیا، پالک 
www.shiveh.com7105

پیشگامان صنعت طاها3
, GPSارائه سیستم های هوشمند مبتنی بر فناوری 

RFID ,( سخت افزار و نرم افزار)
88902133-4

تهران، خیابان سپهبد قرنی، باالتر از تقاطع طالقانی، 

1، طبقه اول ، واحد 108پالک 
www.pstaha.com7132

دانش برق البرز4

هشداردهنده ترافیکی و فرودگاهی با مقاومت بسیار باال 

لی لی،  )، انواع بازیهای دیجیتالی پارکی و فضای سبز 

، انواع سنگهای نورانی تزئینی (جامپ آف، دور، فکرو بکر

و زیباسازی شهری، اولین کفپوش پیام روان در دنیا

تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 

310، واحد2ساختمان شماره 
www.db-alborz.ir7119

5
 مهندسی سامانه های فن آوران 

(مسفا)اطالعات آرمان افزار

ردیابی آنالین اشخاص و خودرو، مدیریت ناوگان حمل و 

نقل، سنجش و کنترل از راه دور
88480580

تهران،ابتدای خیابان مطهری، کوچه منصور، پالک 

، طبقه دوم23
www.Masfa.com7113

5-77449051حمل و نقل عمومیشرکت واحد اتوبوسرانی تهران6
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، ساختمان 

مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
http://bus.tehran.ir7107

88438510طراح و مخترع جدیدترین محصوالت ترافیکیایمن صنعت رهام7
تهران، خیابان جانبازان غربی، خیابان شهید 

1، واحد1حیدری، بن بست شهید نقابی، پالک
7109

8
شرکت مهندسی طلوع آرین 

هوشمند

ردیاب ، رهیاب، ردیاب حیوانان،جی پی اس دستی، 

فودا، قلم سه بعدی
88860486

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند 

1، واحد45جنوبی، نبش کوچه همراه، پالک
toluearyan.com7124

استهبان صنعت پارس9

ساخت و تولید انواع صندلی مسافر و صندلی راننده 

اتوبوس، مینی بوس، خودرو های تجاری و سیستم های 

VODتصویری

88876996-7
، 23تهران،میدان آرژانتین ، خیابان الوند، پالک 

14واحد
www.estebanseat.com7121

طراحی و تولید تجهیزات ایمنی ترافیکیشرکت آذین عالئم آسیا10
66177606

66177694

تهران، کهریزک، بلوار آسایشگاه، به سمت قلعه 

12شیخ، جنب باغچه شاپرک، پالک
www.azinalaem.ir7130

11
بهره برداری راه آهن شهری تهران 

و حومه

شرکت بهره برداری با توجه به اصل مشتری مداری و با 

بهره گیری از تکنولوژی روز جهان، امکان سفرهای 

.درون شهری رضایت بخش را فراهم کرده است

64533660
تهران، خیابان انقالب ، تقاطع حافظ ، چهارراه کالج، 

3، طبقه 2ساختمان شماره 
metro.tehran.ir7106

12
شرکت تعاونی دانش پژوهان افرا 

صنعت خلیج فارس

تولید تجهیزات و سیستم های ردیابی، هوشمند سازی 

ناوگان های حمل و نقل
88922962

، بین خیابان سمیه و (ویال)تهران، خیابان نجات الهی

7طالقانی، کوچه باقری،پالک
aftab-tech.ir7120

شرکت ایمن پارس اتحاد13

ارائه مشاوره ساخت و تولید کلیه محصوالت و تجهیزات 

گاردریل دو و  )ایمنی و ترافیکی شهری و بیرون شهری

(...سوپر ریل و تابلوها- سه موج

77333949

77333391

تهران، سه راه تهرانپارس، جاده آبعلی، خیابان 

3.3سازمان آب، خیابان خورشید یا سوم غربی،پالک
www.ip-etehad.com7118

262026 076تولیدکننده و مجری انواع رنگ های ترافیکیآرشام رنگ14
تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی کمرد، خیابان 

21صنعت سوم، پالک 
www.arshamrang.ir7123

ایده پردازان الکترونیک15

طراحی سایت، خدمات سامانه پیامک ، هاست و دامنه و 

، sms.ir، server.irسرور، خدمات تلفن گویا 

cms.ir، ipvoip.ir

2853
تهران، سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، 

9، پالک 33خیابان 
ipe.ir7110

52374531-031تولید تجهیزات ترافیکی، نصب تجهیزات ترافیکیایمن رهنماسامان16
، 3، فاز 11اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه ، خیابان 

5پ
www.emenrahnamaco.com7122

ایمن ترافیک ایرانیان17

سرعت گیر، چشم گربه ای، کاشن تابک، نیوجرسی، 

بشکه ترافیکی، کارالستوبر، تابلو چراغ راهنما، گل میخ، 

بوالرد، استوانه ایمنی

66170567
تهران، حسن آباد، خیابان امام خمینی، نبش کوچه 

12، واحد4نعمتی، پاساژ بخشی، طبقه 
www.fafetytraffic.com7114

شرکت سازه رهاورد دنا18
تولیدکننده رنگ های ترافیکی، ساختمانی و صنعتی، 

مجری طرحهای ترافیکی و عمرانی
66538231

تهران،خیابان ستارخان،روبروی خیابان حبیب 

53اله،جنب بانک پاسارگاد،پالک
www.srdco.ir7125

22567609انواع باتری خودرویی و مخابراتیشرکت توسعه منابع انرژی توان19
تهران، خیابان پاسداران، میدان نوبنیاد،نبش اتوبان 

شهید بابایی
www.esdo.ir7112

8457حمل سریع محصوالت به صورت درب به دربشرکت ترن پارت تیپاکس20
،ساختمان مرکزی 38خیایان ویالی جنوبی، پالک

تیپاکس
www.tipaxco.com7129

آرمان تردد صدرا21
تجهیزات ترافیکی، گل میخ سوالر، چراغ های راهنمایی 

، تابلوهای راهنمایی، چشم گربه ای، چشم ببری
021-76212055

تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خ 

24، پالک 8دانش 
armantaradod.com7108

شرکت کنترل ترافیک تهران22
برنامه ریزی، طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از 

سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری

(+9821)89189

88845888-93

ایران، تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان مهرداد، 

2پالک 
www.tehrantraffic.com7111

آوای ماندگار کیش23
 و سیستم های VOD, MOD ارائه راهکارهای 

(اتوبوس، قطار،هواپیما)سرگرمی در سامانه حمل و نقل 
88678939

، 301جزیره کیش، برج صدف، طبقه سوم، واحد

137شماره
www.AMKISH.com7115

1394 آبان ماه 11 الی 8- سیزدهمین نمايشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری 
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تست صنعت24

سازنده و تامین کننده توپی های انسداد، پمپ های 

خودمکش، واترجت یدک کش و کامیونی، تانکر لجن 

کش، دوربین بازرسی شبکه فاضالب و سیستم ترمیم 

شبکه فاضالب

88205315-20
، 63تهران، بلوار آفریقا، بلوار هرمز ستاری، پالک 

102واحد
www.testsanat.com7103-a

25
سازمان پایانه ها و پارک سوارهای 

شهرداری تهران
88549325-6www.terminals.tehran.ir7127

شرکت صنعتی پویا چرخ26
بزرگترین تولید کننده دوچرخه های شهری، کوهستان، 

 سال سابقه در ایران60زنانه، بچه گانه و برقی با بیش از 
8www.cross-ir.com7103ایران، تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پالک 89321000

27
هفته نامه خودرو امروز و پایگاه 

خبری عصر خودرو
88926000

تهران، باالتر از میدان ولیعصر، کوچه دانش کیا، 

8، واحد11پالک 
www.asrekhodro.com7102

28
معاونت و سازمان حمل و نقل و 

ترافیک
88828256

تهران، کریم خان زند، ایرانشهر شمالی، نرسیده به 

133طالقانی، پ
http://Traffic.Tehran.ir7128

( Its)سیستم های هوشمند حمل و نقل عمومی فن آوری اطالعات سپهر ایرانیان29
021-88703260

88103162

 ، 21/2تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، خیابان 

1433833411، کد پستی 24پالک 
fanasaco.ir7101

تجهیزات ترافیکی سرمدی30
شبرنگ های منشوری جهت تابلوهای ترافیکی شهری و 

جاده ای
021-88708611

تهران، خیابان ولی عصر، بین دکتر بهشتی وشهید 

21مطهری، خیابان اتحاد، خیابان فراهانی پور، پالک
7116

38411740-051تولیدکننده تجهیزات طبی و ارگونومیکپارس باراد شرق31
، 23مشهد، حدفاصل چهارراه راهنمائی و راهنمایی 

، واحد یک44پالک 
www.parsbarad.com7126

44982007تولیدکننده انواع خودروهای کامیونت ، کامیون و کشندهشرکت سیبا موتور32
 جاده مخصوص کرج، خیابان 17تهران، کیلومتر 

17داروپخشی، پالک 
www.sibamotor.ir27105

82407ارائه تسهیالت جهت خودروهای سبک و سنگینشرکت بهمن لیزینگ33
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی،خیابان 

5،پالک36
www.bahmanleasing.com27105

48097000تولیدکننده انواع خودروی سواری و وانتشرکت بهمن موتور34
 جاده مخصوص کرج، سایت 13تهران،کیلومتر 

، گروه بهمن2شماره
www.bahmanmotor.ir27106

شرکت بهمن دیزل35
تولیدکننده و عرضه کننده انواع کامیونت ، کامیون و 

مینی بوس
152www.bahmandiesel.com27106تهران، خیابان آزادی ، نبش اوستا، پالک66905468-9

33386425-034تولیدکننده کامیون و کمپرسشرکت آریا اورست ماشین36
، بلوار شقایق، شقایق 2کرمان، شهرک صنعتی شماره

28/1، فرعی 28
AEMCO.ORG27102

37
نمایندگی فروش محصوالت آمیکو 

1060کد 

فروش کامیونهای کشنده، میکسر، کمپرسی و کامیونت 

 تن6 تن و 5/2های 
27101جاده ساوه، چهاردانگه، مجتمع پایتخت021-55256855

سنوپارس38
ماشین آالت معدنی و راهسازی شامل بکهولودر، بیل 

مکانیکی، لودر و گریدر
021-66013931

تهران،خیابان آزادی، جنب دانشگاه صنعتی شریف، 

، نمایشگاه سنوپارس2نبش کوچه قدیر، پالک
www.snowpars.com27103-a 

a1-27103هیدرومک39

تولید تجهیزات مهران کمپرس40

تولید تجهیزات راهداری، حمل و نقل، خدمات شهری، 

انواع بیل برف روب جلوکامیونی، انواع نمک پاش پشت 

کامیونی، انواع کمپکتور حمل  زباله، لجن کش شهری و 

صنعتی، جاروب مکانیزه

086-33553840
، انتهای خیابان 2اراک، شهرک صنعتی خیرآباد، فاز 

206، نبش 202
www.mehrangroupco.ir27104

11145و18www.hejazco.com10تهران، بومهن،  خیابان صنعتگران ، پالک234141 076باکس یا سطل زباله فلزی شهری مکانیزهشرکت ماشین سازی حجاز41

6-88104805مبلمان شهری سپهر صنعت آداک42
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان بهشتی، برج 

1403، واحد14سرو، طبقه
ssa.co.ir1011137و

7-22631405مبلمان و المانهای شهری و خانه های چوبیشرکت پارس آرای کوهستان43
تهران، خیابان ظفر، کوچه صفری، کوچه ناز، کوچه 

2، زنگ2، ط1شیخ عطار، کوچه بابک، پالک
www.parsaray.com1011146و

844-22222789تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهریشرکت بارز پالستیک تهران44
تهران، خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، میدان 

2مادر، خیابان بهروز، کوچه هفتم، پالک
www.barezplastic.com1011139و

ایران پاش45
تولیدکننده محصوالت پلی اتیلن و مخازن یکپارچه پلی 

اتیلن

02166505530

04432720938
11141وwww.iranpashco@yahoo.com10 جاده فرودگاه5ارومیه، کیلومتر 

77970293 رنگهای جدید بازتابنده، ایمنی، شب نما، ضد حریقگروه صنعتی داماکس46
تهران، تهرانپارس، خیابان بهار، خیابان مهرنامی، 

11، واحد64پ
www.damaxgroup.com1011111و

11147و10مازندران، آمل، جاده محمود آباد، سیاهکال1143144529مبلمان شهری، تجهیزات پارکی و ورزشیشهرسازان پدیده آریایی47

توسعه گستر آسیا ویژن48
مخازن مکانیزه زباله،ست های ورزشی،مبلمان 

شهری،تابلو و عالئم ترافیکی،مخازن شن کش
88894691

تهران،میدان فردوسی،خ قرنی،کوچه محمدی،پالک 

4،واحد12
11116و10

پروتوسازان بدیع49
برج های روشنایی، برج های پرچم،پایه های روشنایی 

خیابانی و پارکی،مبلمان شهری و وسایل ورزشی
086-34130764-5

اراک،سه راهی خمین،شهرک صنعتی شماره 

یک،بلوک امیرکبیر،خ شایگان
www.partosazanco.com1011128و

تولیدکننده انواع چراغ و پایه چراغهای پارکی و خیابانیصنایع روشنای حسام صنعت شرق50
051-32600517-

19
11138وwww.hesamsanat.com10 محور صنعتی کالت16مشهد، کیلومتر 

شرکت مهندسی نور ترافیک51
تهیه و تولید کلیه لوازم و تجهیزات صنعت کنترل 

ترافیک
11104و11www.noortraffic.com10تهران،سه راه تهرانپارس،خیابان اتحاد، پالک77358828-29

14-44565310تولیدکننده مخازن پالستیکیتولیدی صنعتی رازک شیمی52
 ، نبش 10تهران،جاده مخصوص کرج، کیلومتر 

1، پالک25خیابان 
www.razakchemie.ir1011106و
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53
شرکت الهوت آرمان داده 

(الدیران)ایرانیان
66564900مجموعه بازی پلی اتیلن و المان

تهران، خیابان کارگر شمالی، بعد از چهارراه فاطمی، 

، 7کوچه مریخ، ساختمان پزشکان هیات، پالک

1واحد
www.ladiran.com1011117و

شرکت مهندسی روئین نور آریا54
طراح و تولیدکننده برج های پرچم، برج های روشنایی، 

پایه دوربین، تجهیزات بدنسازی، مبلمان شهری

086-33127090-

93

 متری شهید جهان 55اراک، خیابان مسکن، خیابان 

402، واحد4پناه، مجتمع آسا، طبقه 
Roveinnoor.ir1011103و

11143و103www.Noorsaman.com10مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 36661160-051انواع چراغ و پایه چراغهای پارکی، خیابانی و نورپردازینورسامان شرق55

35445715-041نورپردازی شهری و زیباسازیشایان الکترونیک تبریز56
، 1تبریز، کوی دانشگاه، شهرک شهید تجالئی، فاز 

6، واحد34پ
11119و10

شرکت ایمن گستران آرمان رهرو57
تولید و توزیع تجهیزات ترافیکی، مشاور، طراح و مجری 

پروژه های ترافیکی

77149572

77149571

تهران،ابتدای جاده دماوند، خیابان سازمان آب، 

14خیابان ششم شرقی، پالک
www.emengostaran.com1011101و

پژواک شهر سبز نوشهر58

چراغ های  )طراح و تولیدکننده مبلمان شهری

مخازن زباله  (پارکی،انواع برج های نوری و پرچم

گالوانیزه، ست ورزشی پارکی

011-52055983
متر قبل از دانشگاه 500مازندران ، نوشهر، مزگاه،

فرهنگیان
www.Pezhvak-sabz.ir1011123و

شرکت سیمرغ طالئی نوین آمارد59

ست بدن سازی، مجموعه بازی پلی اتیلن،گلدانهای 

شهری، قلعه بادی، برج روشنایی، میله پرچم، پایه چراغ 

پارکی، سطل زباله پارکی، نیمکت پارکی، آالچیق، عالئم 

ترافیکی، سیستم های روشنایی ال ای دی

011-44254969
آمل، میدان قائم ،مجتمع آنا، طبقه چهارم، شرکت 

سیمرغ طالیی
www.simorghtna.com1011122و

60
کف پوش گرانولی محیط باز پاک 

کو
65446594کفپوش گرانول محیط باز پارکی و ورزشی

 آزادراه تهران ساوه، خروجی صباشهر، 18کیلومتر 

شاهد شهر، شهرک الله محمود آباد، خ صنعت
www.Kafpooshpakco.com1011140و

تزئینات شهری و روشناییشرکت زیباسازان صنعت آریایی61
66508004

66512612

تهران، خ ستارخان، خ نیایش، مقابل بیمارستان 

5، واحد119رسول اکرم، پالک 
www.zibasazansanat.com1011129و

46830084تابلوهای انتظامی، تابلو محدودیت،عالئم گستر کاسپین62
تهران، خ جمهوری، خ سی تیر، کوچه رستمی 

7، واحد7جاهد، پ
11148و10

خدمات پله برقیشرکت پارت تدبیر شکیبا63
66024081-2

66064097-8

تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان شادمان، جنب 

3، واحد4، طبقه 1بانک ملی، پ
www,parttadbir.com1011115و

11132وwww.eimenasgoon.com10فیروزکوه ، شهرک صنعتی علی دره66176785کلیه ملزومات ایمنی و ترافیکیایمن آسگون64

آبرسان طلوع بهار رود65
انواع اتصاالت ، دریچه ها و محصوالت شهری و پارکی و 

المان های شهری
88442501-2

 ایازی، 9تهران، خ بهشتی، خ صابونچی، کوچه 

1، واحد 54پ
www.abresanitolou.com1011134و

کارگاه آموزشی هنری تندیس آرت66
مجسمه های شهری، آب نمای حجمی و زیباسازی 

شهری
3136686003

اصفهان، دروازه شیراز، خیابان مالصدرا، کوچه 

، مجتمع دریا5، واحد32هشتم، پالک 
www.tandisart.com1011142و

طراح و تولیدکننده برج های روشنایی و مبلمان شهریشرکت روشنایی گستر ماندنی67
086-34131316-

1322

 جاده تهران، شهرک صنعتی حاجی 3اراک، کیلومتر 

آباد، خ صنعت ، خ سهند
www.roshanaigostar.ir1011109و

2-88997220تزئینات و مبلمان شهریشرکت نور نگاه آرمان68
تهران، میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، 

2، واحد 4، طبقه 24، پ64ساختمان 
www.noornegah.com1011136و

آوای زمان دقیق69
تولیدکننده انواع ساعت و پایه، المان مذهبی، نیمکت، 

سایبان پلیسی و ملزومات شهری
021-76205226-8

تهران، جاجرود، سعید آباد، خیابان جاجرود، کوچه 

12کارون، پالک 
www.avayezaman.com1011114و

نشریه شهر و توسعه70
- انتشار نشریه تخصصی در زمینه خدمات شهری

...مبلمان  شهری، آتش نشانی و 
11120و1445510-483تهران، صندوق پستی 66385990-2

11125و410، پ15تهران، شهریار، شهرک والفجر8-65401200تولید رنگرنگسازی افشار تهران71

شرکت اکسیر شهر الهیجان72
تولید و عرضه، مرغوب ترین محصوالت مبلمان شهری و 

تجهیزات پارکی در سراسر کشور
11108وwww.exirshahrco.com10گیالن، الهیجان، لیالستان، شرکت اکسیر شهر0134-2368100

ایمن هزارچم73

تولید عالئم و تجهیزات ایمنی راه شامل تابلوهای 

اطالعاتی، اخطاری و انتظامی، چسب و رنگ ترافیکی، 

سازه های فلزی و محصوالت پالستیکی

026-37777850-4
شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حافظ غربی، نبش گل 

1376آرا دوم، پالک 
www.hezarcham.com1011133و

آرتا شهر ایده آل74
تولیدکننده تجهیزات مدرن شهری از جمله بازیهای تور 

...و طناب، انواع آالچیق و نیمکت و 

021-220896250

22896254

، 12تهران، خ پاسداران، خ گل نبی، برج زمرد، طبقه 

121واحد 
www.artacompany.com1011131و

شمس پلی پارس ایرانیان75

تولید کننده انواع قطعات پلی اتیلن، مخازن بهداشتی و 

بشکه ایمنی، نیوجرسی،  )صنعتی، تجهیزات ترافیکی

(...کاشن تانک، بوالرد و 

021-56233368-9
تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، 

17، پالک1گلشن
www.polypars.com1011144و

کیا صنعت76

مذهبی، مناسبتی،  )طراح و تولیدکننده المانهای شهری

مبلمان شهری، چراغ پارکی، میز، نیمکت،  (نوروزی

آالچیق

051-44664413
 جاده رباط کریم، 5تهران، شهریار کیلومتر 

خراسان، سبزوار، کیلومتر یک جاده قدیم تهران
www.kiasanatco.ir1011107و

سازمان زیباسازی شهر تهران77

تبلیغات سطح شهر، نورپردازی مبلمان شهری، مجسمه 

های شهری، دیوارنگاری و نقاشی دیواری، بازسازی و 

تعمیر ساختمان های تاریخی

021-89357000
تهران،مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید 

2شیرودی، نبش کوچه شیرودی، پالک
www.zibasazi.ir1011102و
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6022444-0513یسنای پارس78

 جاده کالت، ابتدای جاده خرم 7مشهد، کیلومتر 

آباد، فرعی دوم ست چپ، درب کارگاه سوم سمت 

راست
www.yasnapars.ir1011112و

آب و آسمان پارسه79
آبنمای موزیکال، نورپردازی و آذین بندی و سقف های 

متحرک
031-36259826

اصفهان، چهارراه رودکی، مجتمع تجاری عزیزخانی، 

36طبقه سوم، واحد
www.parse-co.com1011130و

11135و10 جاده اسفراین10خراسان رضوی، سبزوار، کیلومتر 44411218-051شرکت شرق تندیس هنر80

شرکت متین سازه لیان81
مبلمان شهری، تجهیزات روشنایی، اعم از نیمکت، سطل 

زباله، مخزن گالوانیزه، برج نور، گلدان

021-44976739-

49

تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان تقدیری، پالک 

2، واحد14

شهریار، شهرک امیریه، میدان وحدت، سه : کارگاه

7راهی شفیع آباد، پالک

www.matinsazeh.com1011105و

پرچم درفش82

تولیدکننده پرچم های رومیزی، تشریفات و اهتزاز با هر 

برند و لوگویی به صورت دیجیتال و سیلک و همچنین 

پرچم ایران

021-77803717-

3741

تهران، باالتر از سه راه سبز، خیابان فرجام، بین 

12، واحد 643 و شهید آبگون، پالک 45خیابان 
www.drafsh.com1011124و

3266550-0514شهری. تولیدکننده انواع مبلمان اداری صنایع پانچ الغدیر83
خراسان رضوی، نیشابور، شهرک صنعتی خیام، بلوار 

، صنایع پانچ الغدیر6پروفسور صادقی، توسعه جنوبی
www.alghadirpanchin.com1011127و

مجله دهیاری های خدمات شهری84
انتشار اولین مجله تبلیغاتی برای بخشداری ها، دهیاری 

ها و تعاونی های دهیاری های سراسر کشور
0513-8465055-6www.khadamatshahri.com1011121و

www.maralsanat.com8,9113 جاده مهاباد10ارومیه، کیلومتر 33381821-044تولید انواع تریلر مطابق با استاندارهای روز جهانشرکت مارال صنعت جاوید85

62-22822061تولید خودروهای سنگین و نیمه سنگینناژوان خودرو مبین ایرانیان86
تهران، پاسداران، پایین تر از خیابان موحد دانش، 

7، واحد 4، طبقه 565پالک 
9112و8

آریا دیزل موتور87
آریا دیزل نماینده انحصاری کامیون و کشنده های 

سنگین رنوتراکس فرانسه و سی اند سی تراکس در ایران
9108و124www.aryadiesel.com8 جاده مخصوص کرج  پالک 11تهران، کیلومتر 44906590

57-22898953تولید کننده ماشین آالت راهسازی، عمرانی و معدنیصنعتی هلی خودرو88
شهید )تهران ، خیابان پاسداران، بوستان دوم 

2 ، واحد12پالک (اخوان
www.helikhodro.com89115و

4134452814تولید انواع موتورهای دیزلی و دیزل ژنراتورایدم-تولید موتورهای دیزلی ایران 89
تبریز ، جاده صنعتی غرب، بلوار صنعت، خیابان 

51335-4688پ .، ص4صنعت 
www.idem.ir89106و

90
الیزخودرو وابسته به گروه صنعتی 

دارکوب
88755057

تهران، میدان تختی، خ بهشتی، خ خلیل حسینی، 

2، طبقه 7، واحد117پالک
www.elizkhodro.com89120و

گرماسازان پرشیا91

بخاری های درجای مستقل از موتور، یخچالهای داخل 

کابین، کولرهای درجای مستقل قابل نصب بروی 

کامیون ها، اتوبوس ها، ماشین های راه سازی، 

آمبوالنسها، ون ها و کاراوان ها

55265333-5
تهران ،شهرک صنعتی چاردانگه، خ اول آلومینیوم 

6کاران، خیابان مسعود شمالی، پالک
www.Gspersia.com89و

118

117

2-04134210880ماشین آالت راهداری، خدمات شهری و فرودگاهیاپال ماشین اوراسیا92
تبریز، خیابان آزادی،نبش گلگشت،پارک علم و 

فناوری آذربایجان
www.opalmachine.com89121و

آک یوزلر93
قفل، لوال، یراق : از قبیل )تولید قطعات کانکس و کانتینر

(آالت

(+9)0384242916

0
9119وwww.Akyozlerkaraser.com8نوشهر، ترکیه

8633678292تولید تجهیزات سنگین هپکو94
اراک، میدان صنعت، بلوار شهید بختیاری، بعد از 

پل، مجتمع تولیدی هپکو
www.hepco.cpm89111و

44016238داتیس فرا دیزل آریا95
تهران، بلوار آیت اله کاشانی،بین رامین و گلستان، 

، طبقه چهارم21، واحد260پالک 
www.datisarya.com89114و

خودروسازی ستاره نیک آریا96
 نفره اسنا، اتوبوس 14 متری دو کابین،ون 18اتوبوس 

 متری12شهری 
9104و9www.snaco.ir8شهرک غرب، بلوار خوردین، توحید یکم ، پالک 88369936

51243594-021تولید انواع خودروهای کارشرکت ایران خودرو دیزل97
به )تهران، بزرگراه آزادگان، بزرگراه آیت اله سعیدی 

، بلوار شهدای ایران خودرو  دیزل(سمت اسالمشهر
www.ikd-co.com89101و

لجور هیدرولیک98
انواع جک های هیدرولیک و پنوماتیک، پاورپک، میز 

قیچی

086-34131060

34131141

 اتوبان تهران، شهرک صنعتی 5اراک، کیلومتر 

حاجی آباد، خیابان تالش
www.lajvarh.com89122و

پیشرو دیزل99

 CNGدیزل و  )سازنده  اتوبوسهای شهری، بین شهری

تولید کننده ) ، فرودگاهی، میدل باسو بی آر تی، ون (

(قطعات خودرو سازنده انواع قالبهای فلزی

031-42441213-

14

اصفهان، نجف آباد، روبروی پلیس راه ، خیابان 

زاگرس
www.pishrodiesel.com89و

107

105

مجتمع صنعتی ماموت100
تولید انواع تریلرف کانکس، پانل و اتاق ایزوله و 

نمایندگی انحصاری اسکانیا در ایران
9و35www.mammutgroup.com8قزوین، کیلومتر -اتوبان کرج026-44523300-3

103

102

9110وwww.yaghutgroup.com8 جزیره اسالمی5تبریز، جاده آذرشهر، کیلومتر33467030-041تریلرماشین سازی یاقوت تبریز101

آریان یسان ماهان102
تولید و ساخت انواع لیفتراک، نفربرهای برقی، 

موتورهای الکتریکی، گریدر، تجهیزات بنادر و سایر
9109و128www.aym.co.ir8خیابان آزادی، نبش خیابان زارع، پالک 021-66929099

6-88947772شرکت بین المللی بهاروب تهران103
تهران، میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، 

503، طبقه پنجم، واحد 673ساختمان 
www.baharoob.comبازباز
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آبران صنعت104

ساخت دیزل پمپ های لجن کش خودمکش، انواع 

پمپهای سانتریفیوژ صنعتی و قطعات یدکی و تجهیز 

خودروهای لجن کش

88303991

88841939

888307230

، طبقه سوم، واحد 192تهران، خیابان سمیه، پالک 

7
www.abransanatco.comبازباز

105
توسعه فناوری پیشرفته آذرآبادگان 

(آذهایتکس )
4-04136309000تولیدکننده انواع خودروهای تجاری

تبریز، باالتر از پلیس راه تهران، شهرک صنعتی عالی 

نسب، خ صنعت
www.azhitechs.comبازباز

بازبازarshiyakantiner.irقزوین ، شهرک صنعتی لیا1-0283345500انواع کاربری کامیون و کامیونت و کانکسارشیا کانتینر پویا106

شرکت کاریزان خودرو107
تولیدکننده خودروهای کامیونی، کامیونت و کشنده با 

برند کاویان
88717774-6

تهران، خیابان مطهری، نبش میرزای شیرازی، پالک 

283
بازباز

پارسی راد ایرانیان108
, Pars330)نمک پاش آرش، تیغه برف روب 

Pars180, Pars220 )
بازباز1www.parsirad.ir، واحد7تهران، ونک، خ مالصدرا، کوچه صدر، پ88644680-2

ماردین صنعت ماد109
طراحی و ساخت اتاق یخچال و حمل بار انواع کامیون و 

کامیونت و وانت
056-417701-3

، پالک 2جاده ساوه، شهرک صنعتی پرند، فاز , تهران

1.D
www.mardinsanat.irبازباز

110
شرکت ماشین سازان نوید گستران 

مخزن شوی

ماشین آالت خدمات شهری، مخزن شوی، پرس زباله، 

مینی پک کمپرس، جدول شوی، جاروب خیابانی

021-36024232

36024233

پاکدشت، خیابان مجتمع ادارات، خیابان گلدشت، 

15پالک
www,navidgostaran.irبازباز

پاسارگاد دیزل111
همه انواع تریلر و نیمه تریلرها و خدمات پس از فروش 

آنها
22920573

تهران، میرداماد، نبش مدرس و نفت جنوبی، پالک 

12، واحد 334
pasargaddiesel.comبازباز

بازبازشرکت پارس آرای کوهستان112

بازبازناژوان خودرو مبین ایرانیان113


