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31A طبقه همکف142کریم خان ، بین ایوانشهر و ماهشهر ، پالک 88826545www.beh.nakh.comنخ پلی استر و منسوجات خانگیبه نخ سازان1

اکسون فام آریا2
سالید، هالو، بایکو، : واردات و توزیع انواع الیاف پلی استر مانند

شبه اکریلیک و غیره
88698364www.parsanonwoven.com

ساختمان - نبش بهاران دوم- بلوار فرحزادی- تهران، سعادت آباد

6صدف یک  واحد 
31A

63731Bتهران ، جنب میدان ولیعصر ساختمان 88947386www.noubaft.comتولید الیاف ، ریسندگی انواع نخ رنگی و بافندگی پارچهگروه تولیدی ایران نو بافت3

72338چهار راه کالج ، ابتدای خیابان انقالب ، شماره 66463395098www.yazdbaf.irریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلیزد باف4

214031Bولیعصر باالتر از بهشتی پالک 88721913www.dastismattress.comماشین آالتداتیس بافت5

38 ، طبقه سوم غربی25 پالک 31خیابان جهان آرا ، خیابان 88010474www.laine.comتولید رنگالوان ثابت6

31Bدلیجان ، شهرک صنعتی جاده اصفهان0864443379www.eramknit.comانواع نخ طبیعی ، مصنوعی و انواع پارچهالیاف ساویس7

26200886www.aliafgostar.comتولید الیاف پلی استرالیاف گستریزد8
 واحد 32خیابان خیام ،کوچه کربالیی ، بن بست امیر مختار ، پالک 

6
41B

335 جاده اصفهان ، شهرک هستی ، خیابان بهار 5دلیجان ، کیلومتر 1www.partmachine.co-08644433380ماشین آالتپارت ماشین9

441B ، واحد 75تهران بلوار آفریقا ، بلوار شهید ستاری ، پالک 42837www.parsanonwoven.comالیاف و کتانالیاف سانیا دلیجان10

8www.peyvandpg.com-88993917الیاف پلی استر و پلی پروپلیننوین گستر نسج11
 ، واحد 3/1میدان فاطمی ، خیابان بیستون ، کوچه دو الف ، شماره 

 شرقی3
38A

138 واحد 5 ، طبقه 47میدان آفریقا ، فرزان غربی ، پالک88902988www.tarachem.comماشین آالتتانیش خواب ایرانیان12

88779457www.shadilon.comنخ و انواع پتوگروه صنعتی شادیلون13
 ، واحد 51میدان ونک ، خیابان ونک ، ساختمان نو آمد ، شماره 

109
31A

7www.rezinsam.ir-44991495تولید نخ و پارچهماشین سازی مهرسان14
 ، خ ملک کوچه اول سمت 63جاده مخصوص تهران کرج کیلومتر 

راست درب سوم سمت راست
38A

735 ، واحد 14تهران ، سپهبد قرنی ، کوچه محمد جوادی ، پالک 6www.snbelt.com-88593385ریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلسما نقاله15

141Aالهیه ، خیابان گلناد ، ساختمان نارپاد ، طبقه 88069853www.sysalvan.comرنگ نساجی ، الیافسیس آرنگ کیان16

9www.aminettesal.com-88320928رنگهای نساجی و مواد اولیهامین اتصال17
سهروردی جنوبی ، خیابان برادران نوبخت ، جنب داروخانه راسل ، 

7 واحد 2 طبقه 2پالک 
41B

37237126www.farazarman.comالیاف پلی استر و پلی پروپلینفراز آرمان ترنج18
 4 مجتمع جاودان طبقه 23 و 21مشهد ، بلوار قرنی ، بین قرنی 

402واحد 
35

4www.nekaplast.ir-88934161(تولید پارچه  )نساجی شرکت ایران پوپلین19
 46خیابان استاد نجات اللهی خیابان شاداب نبش کوچه مهر پالک 

9 واحد 3طبقه 
38

63100www.nano.irماشین آالتستاد توسعه و فناوری نانو20
خیابان ستارخان ، خیابان حبیب اهلل ، بلوار شهید متولیان ، ستاد 

توسعه فناوری نانو
38

938Aخیابان کاج ، خیابان فکوری ، پالک 88351336www.arghavangroup.irالیاف پلی استر و پلی پروپلینکیمیا پلیمر ارغوان21

3www.mediafiber.ir-02634496451منسوجات خانگیاستال22
کرج ، دهقان ویال ، خیابان خواجه نصیر غربی روبروی مدرسه سما 

69پالک 
38

338تهران ، بازار بزرگ ، اول بازار خیاطی ، پالک 55628887www.mediafiber.irماشین آالتخوش رنگ23

238اصفهان ، بازار بزرگ ، جنب مجتمع گلبهار ، پالک 03132214814www.mirtex.irپارچه تترون و پنبه ایمجتمع تولیدی بازرگانی میر24

4www.daf.co.ir-07284273251الیاف مصنوعی پلی استرداور الیاف فارس25
فارس ، شیراز ، معالی آباد ، جنب بانک اقتصاد نوین ، ساختمان آوا 

33 واحد 3، طبقه 
41B

9www.samandgostar.com-88731727مواد تعاونی و تکمیلی نساجیسمند گستر شیمی26
تهران ، خیابان قائم مقام فرهانی ، باالتر از مطهری ، خیابان دهم 

16 واحد 11پالک 
31B

31Bاصفهان ، خیابان عبدالرزاق ، ساختمان الزهرا32222222www.navabgroup.co.irانواع نخ پلی استر(نواب)ریسندگی تابناز اصفهان 27

341B واحد 18پاسداران ، تیستان سوم ، خیابان هاشمیان ، پالک 22559961www.eramknit.comمواد تعاونی نساجیاطلس شیمی زرین28

2635خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالی ، نیایش شرقی پالک 66937573www.peyvandpg.comتولید انواع تسمه های نقالهتسمه های صنعتی پیوند29

31Bاصفهان ، منطقه صنعتی جی ، خیابان اول03135723532www.parszagros.com نخ پلی استرتولید نخ پیوسته زاگرس30

66038080www.rezinsam.irتولید کننده قطعات نساجی و وابستهتهران نساج31
تهران ، خیابان آزادی ، بلوار استاد معین ، روبروی انبار آسیا ، پالک 

1 ، طبقه اول واحد 173
38A

538A ، واحد 67تهرانپارس ، بین زرین وعادل ، خیابان فرجام ، پالک 77735900www.istarad.comتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیایستا راد کوشا32

C41B ورودی 7اصفهان ، سپاهان ، شهر بلوار غدیر ، مجتمع نگین 03195017683www.dastismattress.comمواد شیمیایی نساجی و رنگکیمیا نساج مهرگان سپاهان33

41Bدلیجان ، بوعلی ششم ، خیابان هفتم8www.shayanfiber.com-08644247125الیاف پلی استرالیاف شایان دلیجان34

131B واحد3میدان مادر ، برج بیژن ، طبقه 22255127www.zarnakh.comنخ های پلی استرتولیدی صنعتی تهرانی35

38تهران ، بلوار جالل66038080www.mediafiber.irماشین آالتاعال باف36

38 جاده مخصوص کرج ، نبش بیمه یکم1میدان آزادی ، کیلومتر 4www.bafteazadi.com-44655111منسوجات خانگیبافت آزادی37

2838Aتهران ، خیابان شهید سرافراز ، برج موج ، واحد 88548528www.rezinsam.irمواد شیمیایی نساجی و رنگرزین سام38

1394 شهریور ماه 16 الی 13- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ، مواد اولیه ، منسوجات خانگی ، ماشینهای گلدوزی و محصوالت نساجی 
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77633797www.101trade.comالیاف و دوختمبتکران سفارش کاال39
خیابان طالقانی ، نرسیده به سه راه طالقانی ، کوچه طباطبایی 

 طبقه هم کف13پالک 
41A

338 ، واحد 16تهران ، خیابان آپادانا ، نیلوفر ، کوچه چهارم ، پالک 88508119www.angineh.comماشین آالتآنگینه40

241B واحد 4صادقیه ، خسروی شمالی ، برج بهاران ، طبقه 44277402www.nassajbaft.comمواد تعاونی نساجیروناس شیمی پارس41

931B واحد 127شهران ، بین فلکه اول و دوم پالک 44332204www.datis-ir.comکاالی خوابصنایع داتیس42

238A طبقه 20جردن ، خیابان نور ، پالک 88771557www.shayanfiber.comتهویه مطبوع صنعتیو سازه های فلزیسانتیگراد43

4235اصفهان ، شهرک صنعتی نجف آباد ، خیابان اول پالک 03142442088www.hamedaniantextile.comریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلماشین سازی احمد44

73131Aسرای امیرکبیر جدید پالک 55806008www.termetex.irپارچه اسپرتی پتو کاالی خوابپیمان سپاهان45

38Aسعدی جنوبی9www.eramknit.com-33961047خدماتمایسا تسمه46

31Bامیرکبیر ، دانشکده نساجی66463395098www.nassajbaft.comعلمی فرهنگیدانشکده نساجی امیرکبیر47

66750680www.peyvandpg.comماشین آالتگسترش روان ریس48
تهران ، خ جمهوری ، سه راه جمهوری ، ساختمان آلومینیم ، طبقه 

419 واحد 4
41B

531B ، واحد 67تهرانپارس ، بین زرین وعادل ، خیابان فرجام ، پالک 03145642334www.nassajbaft.comمواد شیمیایی نساجی و رنگجمیل نخ49

22020134www.golfamnasj.comرنگ و مواد نساجیگلفام نسج50
تهران ، خیابان آفریقا ، باالتر از بلوار گلشهر ، کوچه گلفام ، پالک 

32 واحد 5 ، ساختمان گلفام ، طبقه 68
41B

44988619www.parsanonwoven.comتهویه مطبوع صنعتیو سازه های فلزیحوری پور51
تهران ، خ جمهوری ، سه راه جمهوری ، ساختمان آلومینیم ، طبقه 

419 واحد 4
38

22956066www.mediafiber.irالیاف تویی ، صاف و انواع الییپارسیان الیاف مدیا52
 5میدان هروی ، خیابان وفا منش ، ساختمان ایران زمین ، طبقه 

501واحد 
41B

531B ، واحد 67تهرانپارس ، بین زرین وعادل ، خیابان فرجام ، پالک 03136618872www.nassajbaft.comتولید کننده قطعات نساجی و وابستهالیاف سازان بهکوش53

238 واحد 4صادقیه ، خسروی شمالی ، برج بهاران ، طبقه 66728105www.peyvandpg.comتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیدروازه تجارت فراسو54

131A واحد 5 ، طبقه 47میدان آفریقا ، فرزان غربی ، پالک08632227316www.peyvandpg.comالیاف پلی استرآپادانا55

14338A ، پالک 25خیابان خالد اسالمبولی ، نبش کوچه 05136087110www.parszagros.comالیاف مصنوعی پلی استرپیوند بدیع56

1738Aتهران ، خیابان انقالب ، ساختمان حمید طبقه سوم واحد 8jepo-co.com-88993917مواد تعاونی و تکمیلی نساجینوین گستر نسج57

31Bیزد ، شهرک صنعتی ، فلکه گلها ، بلوار سرو ، جنب بانک تجارت03517272752www.nekaplast.irتولید کننده قطعات نساجی و وابستهریسندگی ثابت یزد58

66728105www.laine.comتولید ککنده ماشین آالت صنعتی و نساجیپیشرو نخ لیا59
تهران ، خ جمهوری ، سه راه جمهوری ، ساختمان آلومینیم ، طبقه 

419 واحد 4
31A

31Bطبقه اول-19کوی سوم پالک -خ سرافراز-خ شهید بهشتی-تهران88174516www.eramknit.comمواد شیمیایی نساجی و رنگدیباریس60

5538Aسیمرغ غربی پالک -خ جلفا-سیدخندان-تهران88830798www.shaberco.comالیاف پلی استرساین رایانه ساینا61

31Bسرای تهرانی- خ قیام- یزد03523621515www.sirangco.irنخ های پلی استرسیرنگ62

38Aماشین سازی راعی-شهرک صنعتی دهق-اصفهان03142274246www.raei-co.comپارچه تترون و پنبه ایماشین سازی راعی63

438پالک - بن بست دوم- 63خ - جاده مخصوص کرج18کیلومتر 02144981138www.poodiran.comالیاف مصنوعی پلی استرصنایع نساجی اطلس بهدیس64

341B ، واحد 16تهران ، خیابان آپادانا ، نیلوفر ، کوچه چهارم ، پالک 02533343721www.eramknit.comتولید پارچه فاستونیشکوهیه قم65

03133618872www.behkoosh.irنخ های پلی استرمجتمع صنعتی بهکوش66
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، بن بست جمشید ، پالک 

179
31B

541B ، پالک 58 دی کوچه 19خیابان 3343728www.eramknit.comتولید پارچه فاستونیالیاف شکوهیه67

38 ، طبقه سوم غربی25 پالک 31خیابان جهان آرا ، خیابان 88010474www.nassajbaft.comتولید رنگالوان ثابت68

37237126www.farazarman.comتولید کننده قطعات نساجی و وابستهفراز آرمان ترنج69
 4 مجتمع جاودان طبقه 23 و 21مشهد ، بلوار قرنی ، بین قرنی 

402واحد 
35

9www.asalchemi.com-88320928واردات رنگهای نساجی و مواد اولیهعسل شیمی تهران70
سهروردی جنوبی ، خیابان برادران نوبخت ، جنب داروخانه راسل ، 

7 واحد 2 طبقه 2پالک 
41B

72338چهار راه کالج ، ابتدای خیابان انقالب ، شماره 66463395098www.yazdbaf.irریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی ، چاپ و تکمیلیزد باف71

38 جاده مخصوص کرج ، نبش بیمه یکم1میدان آزادی ، کیلومتر 4www.bafteazadi.com-44655111منسوجات خانگیبافت آزادی72

33773916www.atibaft com پارچه و روکش خودروآتی بافت73
کوچه توحید  –خ کرمی  –خ زهره وند  –خیابان فدائیان جنوب 

8پالک 
38

338  واحد304پالک  –خ شادمان  –خ ستارخان 66525063azinnaghsh.com   صادرات فروش کاالی خواب و انواع پادری –واردات   :آذین نقش زرباف74

(اناکول )آرمین شیمی رنگ 75
 و ENAFIXراکتیو  )تولید رنگ ها و مرکب های نساجی

مواد ککی رنگرزی، چاپ و تکمیل (ENAPERSEدیسپرس 
65766119enacol.com

مجتمع - بوستان چهار- بلوار آزادگان- بعد از فردوسیه- شهریار

82پلک - صنعتی جانزاد
41B

1115538 – 368صندوق پستی   –تهران  :22724704www.otcco.irچسب صنعتی- انواع نخ دوخت فیالمنت پلی استر :آذر اورانوس ایرانیان76
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41B طبقه اول59پالک - کوچه باغ- خیابان سهروردی شمالی- تهرانwww.atchemicals.com 02188515158انواع مواد اولیه کمکی صنایع نساجیاطلس شیمی رزین77

02166484719nassajiardebil.com -20محصوالت نساجی :آکام نگین لبریشم78
7پالک  –خیابان روانمهر  –خیابان ابوریحان  –خیابان انقالب  :  -

6 و 3طبقه 
40

38شهرک صنعتی سمنان –سمنان www.elegantgroup.ir 02333652903انواع پارچه های پرده ای، رنگرزی، دوالتابی نخالگانت سمنان79

82446www.oikala.comتهیه مواد اولیه از بورس کاالی ایرانکارگزاری اردیبهشت ایرانیان80
 49تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمدقصیر، ساختمان طال پالک 

، طبقات سوم و چهارم
41B

صنایع تارا شیمی نامی81
تولید کننده انواع خمیر پگیمنت های پایه آب، رنگ و افزودنی 

.های صنعت نساجی، ضدکف، اورینت 
02533343930: www.tarachem.com

کوچه  –بلوار آیت اهلل خامنه ای  –شهرک صنعتی شکوهیه  –قم 

13SHپالک  – 7
41B

گروه صنعتی گلریز قم82
تاپس پلی  –انواع الیاف پلی استر ، نخ های یکسره پلی استر 

الیی پلی استر –نخ های ریسیده شده پلی استر  –استر 
22724415 www.golrizgroup.com

خیابان شیراز –خیابان مقدسی - خیابان با هنر –نیاوران  –تهران  :  

6پالک  –بن بست الله  –
41B

88906647khoshpas.com 021 مشاوره خدمات مهندسیمهندسی بازرگانی خوش پاک83
طبقه اول – 25ساختمان  –بلوار کشاورز  –میدان ولیعصر  :  – 

1واحد 
41B

تولیدی و صنعتی هینزا شیمی84

تولید  (هموپلیمر )تولید کننده رزین های امولسیونی پایه آب 

روغن ها ، آنتی استاتیکها ، )کننده انواع مواد تعاونی نساجی 

(...اسپین فینیش ها ، نرم کن ها ، صابون ها و 

88748638www.hinzachemical.com
کوچه سراب  –باالتر از خ خرمشهر  –خ سهروردی شمالی  –تهران 

15577- 64918  کدپستی  8واحد  – 4پالک  –
41B

55281536www.radmanbelt@gmail.comتسمه های صنعتی ،نمدهای صنعتی دستگاه های اتصال تسمهرادمان صنعت نامدار85
 5خ  –شهرک صنعتی سهند  –شهرک صنعتی چهاردانگه  –تهران 

31532  پالک 3 فرعی 
38A

تولید کننده تجهیزات آموزشی اتوماسیون صنعتیمرکز آموزش کامیاب مرام86
 66703344 - 

09355246481
kamyabmaram.com

فردوسی 11کوچه هنرستان پالک  –خ سرهنگ سخایی  –فردوسی 

خ  –فردوسی 11کوچه هنرستان پالک  –خ سرهنگ سخایی  –

11کوچه هنرستان پالک  –سرهنگ سخایی 
38A

03136262284www.tahabelt.irتامین کننده بسته های انتقال نیرو و قطعات نساجی :خدمات صنعتی طاها87
حدفاصل کوچه سنگ تراشها و  –خیابان حکیم  نظامی  –اصفهان 

مقابل بانک انصار –چهارراه شریعتی 
38A

تهران پک88

،  (POF  )، فیلم شرینک پلی الفین  (PVC  )فیلم شرینک پک 

دستگاه های شرینک پک ، دستگاه های وکیوم ، استرچ فیلم 

غذایی

88709525www.tehranpack.com
. خیابان قائم مقام فراهانی. (عباس آباد  )خیابان شهید بهشتی 

طبقه سوم. 2پالک . کوچه میرزا حسنی
38A

مبنا پیشه89
تولید کننده الکتریکال هیتر و انواع المنت های صنعتی و کابل 

های حرارتی
76216926www.mabnapisheh.com

 –منطقه صنعتی خرمدشت  – جاده آبعلی 15کیلومتر  –تهران 

116پالک  – غربی 5خیابان  –بلوار خرمدشت 
38A

www.havataraz.com \35254589 031تولید سیستم های تهویه مطبوعهواتراز سپاهان90
 –مجتمع صفاپور  –چهارراه لریسون  –خیابان جی  –اصفهان 

2واحد  –طبقه سوم 
38A

تولیدکننده انواع کاالی خوابناز خواب فروغ91
44001856-

44083630
www.nazkhabforoogh

1پالک- ابتدای خیابان پیامبر –بلوار اشرفی اصفهانی - تهران : - 

2واحد 
31A

یکتا فناوری ابریشم92
 –حوله دستی  –ملحفه  –بالش  –لحاف  –منسوجات خانگی 

کوسن –روتختی - حوله پالتویی
05132400906mn-ragi.com

 – کوشش ها 11صنعت  –شهرک صنعتی فناوریهای برتر  –مشهد 

352واحد 
31A

1431Aپالک - کوچه دولتشاهی- بلوار شهرزاد –پاسداران    :rocketmail.comحوله و کاالی خواب  :مانارا93

22925090www.ferema.comمنسوجات خانگیفرما94
 (ظفر) –خیابان شهید دستگردی  –خ دکتر شریعتی  –تهران 

401واحد – 48پالک 
31A

بهباف آذر95

تولید انواع حوله با نخ تک ال پس از آهار زنی برای اولین بار 

دستی درابعاد - تولید کننده انواع حوله- درصنعت حوله ایران

پالتوئی تکی بزرگسال و بچه گانه  –حمامی –استخری  –مختلف

دمپائی وکاله حوله  – (ست عروس داماد  )انواع ستهای حوله  –

حوله های تبلیغاتی –ای 

342629و34245292

44 -041
 WWW.BEHBAF AZAR .COM  31کوی توحید –تبریز - ایرانA

1931A واحد 4 طبقه 50خیابان فتحی شقاقی پالک  –تهران  :88555431royanchemie.netرنگ و مواد کمکی نساجیروین شیمی96

31Aخیابان حکیم بن بست دهم031naghshbaft.com - 32208609  تولید حوله و لحاف و روتختینقش بافت اسپهان97

85588www.milad-group.comپارچه اسپان بانه هد رس- کاور –ساک دستی پارچه ای میالد پرنیا ایرانیان98
ابتدای  –کوچه گیالن  –باالتر از چهارراه طالقانی  –خ ولیعصر 

5ط  – 67پالک  –رودسر 
38

بافتینه99
 گرم در 8-120تولید کننده پارچه منسوج نبافته در گرماژ  

مترمربع با استفاده از ماشین آالت المانی
22885599www.faftineh.com

خ دشتستان - پایین تر از حسینیه ارشاد- خ دکتر شریعتی –تهران 

10پالک  –دوم 
38

5038پالک  –انتهای خیابان سوم  –شهرک صنعتی جی  –اصفهان  :03135723040info@nassajpoor.comبافت ، رنگرزی ، تکمیل انواع پارچهصنایع نساجی نساج پور100

تکسوفین101

 ماشین آالت رنگرزی ، چاپ و تکمیل-1 

تجهیزات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و کنترل کیفی-2

خطوط تولید الیاف صنعتی و محصوالت کامپوزیت-3

88575570Texofin.com
- خیابان گل افشان جنوبی  – 6فاز  –شهرک غرب  –تهران 

501واحد –مجتمع تجاری گل افشان 
35

57635پالک  –رو به روی ایستگاه مترو خیام  –خیابان خیام  –تهران 51049www.nasr.irماشین آالت دوخت و برش صنعتینصر دوخت ماشین102

مهرین  پارس103

کیف و کفش - ماشین آالت و تجهیزات دوخت و برش  پوشاک

اولتراسونیک –لیزر –بالش –لحاف –تشک –فرش -مبل - چرم–

چاپ-نگین - 

55580097-

55580096
www.mahrinpars.ir

-787شماره -نرسیده به چهار راه گلوبندک-خ خیام- تهران

12واحد –طبقه اول -999ساختمان 
35

گروه صنعتی هوایار104
تولید کننده کمپرسورهای گاز و هوا جهت مصارف صنعتی و 

O2, H2, N2تجهیزات مولد گازهای - معدنی 
88202424 www.havayar.com

خیابان چهاردهم - نرسیده به میدان ونک- خیابان ولیعصر- تهران

12شماره - گاندی
35

ایران پاشا105
تامین کننده ماشین آالت، لوازم یدکی، مواد اولیه و مشاور کلیه 

خطوط نساجی
66490543www.iranpasha.com

 – 3پالک –بن بست نوری  –خیابان فلسطین جنوبی  –تهران 

طبقه دوم
35



سالنآدرسوب سایتتلفنمحصوالتنام شرکتردیف

4131B واحد 4  طبقه Aبولوار کشاورز برج سامان   –تهران www.abdkhodaei.com 88976814 بازرگانی نخ و الیافگروه بازرگانی عبد خدایی106

نوبران رنگینه107
تولیدکننده –بازرگانی انواع رنگهای نساجی - خدمات مهندسی :  

… خمیر پیگمنت و
02188441294 www.N-Rangineh.com

5تهران، خیابان مطهری، بعد از سهروردی، کوچه حاتمی، پالک :  ، 

5واحد
31B

66482831WWW.Ferdowstextile.com  تولید انواع نخ مصنوعی و طبیعی و پارچه گردبافکارخانجات نساجی فردوس108
باالتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی خیابان نیروی انتظامی 

5 واحد 3 طبقه 1بن بست کاوه پالک 
31B

31Bمیدان کارگر –خیابان شریعتی  –کوهپایه  :www.yekta-fallah.ir   46422011تولید کننده انواع نخ پنبه ای شانه شده با بهترین کیفیتیکتا فالح سپاهان109

531B ، طبقه دوم واحد 112تهران، بلوار آفریقا، پالک POY-FDY-ITY-LYCRA-DTY-TFO-TWIST88790655www.ghiamnakh.comقیام نخ110

نگار آبی سپاهان111
نرم افزارهای رهگیری ویژه صنایع نساجی و انبار–بارکد  –لیبل  :  

مبتنی بر بارکد
03137779495Negar_sepahan.com:   331پالک -93کوچه-بلوار کشاورز - اصفهانB

731Bپالک  – 33کوچه  –ابتدای بلوار پاکنژاد  –یزد www.simanakh.com :03537272777(شنل )تولید انواع نخهای فانتزی و شنیل ریسندگی سیما نخ یزد112

5831B  قطعه A4خیابان  –فاز یک صنعتی  –منطقه ازاد اوس - جلفا04142030294www.jolfakaran.comتولید و رنگرزی انواع نخ اکریلیکجلفا کاران ارس113

ریسندگی ثابت یزد114
تولید انواع نخ های پنبه ای و پلی استر ویسکوز در نمره های 

مختلف
03537272752Risandegisabet.com

جنب بانک -بلوار سرو- فلکه گل ها-شهرک صنعتی خضر آباد-یزد

تجارت
31B

66906820nassajiemrouz.comانتشار مجله نساجی امروزنساجی امروز115
نبش خیابان - خیابان اسکندری جنوبی- خیابان آزادی –تهران 

طبقه اول- 165پالک - کلهر
38

3133808042mandegar.zob.comپارچه های پرده ای و منسوجات خانگیماندگار- ذوب ریس اصفهان 116
 روبروی 26و 24بین خ - شهرک صنعتی محمود آباد- اصفهان

پاالیشگاه پتوی زهره
38

22843434www.laicogrouo.irکاالی خوابالیکو117
 زنگ 3پالک  (حاج هادی)5انتهای نگارستان _ابتدای پاسداران

همکف
38

2138پالک -33خیابان -خیابان خالد استانبولی-تهران88651830info@narminehbaft.comتولید پتونرمینه بافت118

تولید نخ و پارچهصنایع نساجی اردکان119
55160760_ 035-

36294891
rdekantextile.com 38(ع)ساختمان تجاری امام صادق -(ع)بلوارامام جعفرصادق–یزدA

6parscrom.com-46894604ماشین آالتپارس کروم سان120
تهران ، خ جمهوری ، سه راه جمهوری ، ساختمان آلومینیم ، طبقه 

419 واحد 4
38A

ساین رایانه ساینا121
خدمات چاپ دیجیتال پارچه و تعمیرات دستگاه های چاپ 

دیجیتال
22877867www.shaberco.com5538پالک-کوچه سیمرغ غربی-خیابان جلفا-سیدخندانA

38A-شهرک صنعتی دهق-2533342770moosavimachine.comماشین آالتماشین سازی موسوی122

2438Aواحد آ  –مجتمع هفت نگین -بلوار غدیر-سپاهان شهر-اصفهان :www.Chemipakhshnovin.com 6-46894604رنگ و مواد تعاونی نساجی-مواد شیمیاییشیمی پخش نوین اصفهان123

38Aطبقه اول-19کوی سوم پالک -خ سرافراز-خ شهید بهشتی-تهران6shafiee,nasj.com-55161084ماشین آالتبازرگانی شفیعی124

38A جاده مخصوص کرج ، نبش بیمه یکم1میدان آزادی ، کیلومتر 9arazfaraz.com-66756157ماشین آالتآراز فراز جهان125

41Bطبقه اول-19کوی سوم پالک -خ سرافراز-خ شهید بهشتی-تهران2hanarang.com-66483661رنگحنا رنگ بروجن126

541B ، پالک 58 دی کوچه 19خیابان 5ebrismshimi.com-22926343مواد تعاونی نساجیابریسم شیمی127

41Aکوچه سوم-قطب صنعتی بو علی سینا-دلیجان8644247500termesadaf.comتولید الیاف  پلی استرالیاف ترمه صدف128

41Aمبارکه- جاده اصفهان45کیلومتر - اصفهان 52287575polyacryl.ir-031الیافپلی اکریل ایران129

88753544www.parsatra.comوارد کننده مواد رنگزاگروه بازرگانی دیبا نسج130
جنب خیابان صحاف -خیابان علی اکبری-خیابان مطهری-تهران

68پالک -زاده
41A

azadyazd.comآموزشیدانشگاه آزاد یزد131
شیراز ، معالی آباد ، جنب بانک اقتصاد نوین ، ساختمان آوا ، طبقه 

33 واحد 3
41B

40www.eramknit.com-77126639دری-پاتاپ132
-خیابان پنجم شیرازی-خیابان سازمان آب-تهران پارس-تهران

10پالک -کوچه ایرج جنوبی
31A

31Aیزد ، شهرک صنعتی ، فلکه گلها36467147parsan.co.irکاالی خوابپرسان133

77897855lord.co.irکاالی خوابلرد134
 ، واحد 3/1میدان فاطمی ، خیابان بیستون ، کوچه دو الف ، شماره 

 شرقی3
31A

1931Aواحد -4طبقه -50پالک -خیابان فتحی شقاقی- تهران4www.tarachem.com-88555431وارد کننده از ترکیهروین شیمی135

88015516aliyadfoad.net نساجی الیاف و کاالی خوابفواد الیاف136
امیرااباد شمالی خیابان بیستم یا ابطحی نبش فجر دو  –تهران 

 طبقه اول70پالک 
31A

88954042azarris.comتولید حولهآذر ریس تبریز137
خیابان -بعد از خیابان فلسطین-بلوار کشاورز-میدان ولیعصر-تهران

13واحد -3طبقه -3پالک -کبکائیان
31A

5termoexam.com-03145488903کاالی خوابترمو  اکسام138
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، بن بست جمشید ، پالک 

179
31A

www.atchemicals.com 88809425حولههوله آشنا139
 ، واحد 3/1میدان فاطمی ، خیابان بیستون ، کوچه دو الف ، شماره 

 شرقی3
31A

2633307162tecnomedaco.irماشین آالتتکنو مداکو140
کرج ، دهقان ویال ، خیابان خواجه نصیر غربی روبروی مدرسه سما 

69پالک 
35

535پالک -کوچه آفرین-میدان آرژنتین الوند-تهران88205141nobaftparsian.comآلمان-واردات ماشین آالت و قطعات نساجینوبافت پارسیان141



سالنآدرسوب سایتتلفنمحصوالتنام شرکتردیف

88737766iranmasure.irتولید قطعاتایران ماسوره142
طبقه -برج دوگل-روبروی سلیمان خاطر-خیابان مطهری-تهران

7واحد -دوم
35

66483090www.snbelt.comطراحی پارچهطراحی ماهان143
. 2پالک . کوچه میرزا حسنی. خیابان قائم مقام فراهانی. عباس آباد 

طبقه سوم
35

35روبروی بازار نور-خیابان تربیت -تبریز35555018hamedishopping.com-0413وارد کننده بخار داربازرگانی حامدی144

535 ، واحد 67تهرانپارس ، بین زرین وعادل ، خیابان فرجام ، پالک 77539719www. projectserviceiran.comماشین آالتپروجکت سرویس145

235واحد -20پالک -8 و 6بین مدرس -بلوار وکیل آباد-مشهد7624128trands.nassaj.com-0513ساخت و فروش خط انتقالی اتوماتیک نخشرق نساج146

تولید و پخش الیافجهان آسا147
56546598_ 777352

90-2
www.jahanasa.com 331 ، واحد 16تهران ، خیابان آپادانا ، نیلوفر ، کوچه چهارم ، پالکB

1931B واحد 4 طبقه 50خیابان فتحی شقاقی پالک  – تهران 88516757saannasj.comنخپارسیلون148

31Bاصفهان ، منطقه صنعتی جی ، خیابان اول3132332587commercialgh.comالیافسپاهان الیاف149

31Bساختمان سلمان-خیابان رجائی- دلیجان - استان مرکزی www.abrishammahan.com :44222088-086تولید کننده الیاف پلی استرالیاف ابریشم ماهان150

6chekad20.com-88525934الیافکویر سمنان151
خ دشتستان - پایین تر از حسینیه ارشاد- خ دکتر شریعتی –هران 

10پالک  –دوم 
31B

4Nasajiardebil.com-22636150تولید نخ اپن اندنساجی اردبیل152
-طبقه هفتم-برج نگین-نبش خیابان دولت-خیابان شریعتی-تهران

701واحد 
31B


