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8-46833157(021)آثىبـي لغؼبر وفْ وػزآثىبـي وب٘ي1ًٙ
- غيبثبٖ قاٌفن - ٌٟفن ِٙؼشي قاٌفن - سٟفاٖ 

84دالن 
www.canning-co.com7 15 غرفو

ٓ ٞبي سّفيٝ آة ٚ فبضالةآثٙٛن دبالي2ً 8-44477967(021)ويىش
ثكـٌفاٜ اٌففي اِفٟب٘ي، غيبثبٖ ٔػجفي، - سٟفاٖ

9، ٚاضؽ 10دالن 
www.abnoos-p.com27 29 غرفو

آسفا ضفاـر وبقا3ٖ
- وٛـٜ ٚ آٖٚ ٞبي ِٙؼشي ٚ آقٔبيٍٍبٞي

غغٛط ػّٕيبر ضفاـسي
(021)56231142-44

ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه - اثشؽاي اسٛثبٖ لٓ - سٟفاٖ 

11دالن  - 6غيبثبٖ ٌٍّيؽ - ثّٛاـ ٘ػّىشبٖ - آثبؼ 
www.atra.ir7 شرق  فضاي باز

وٕذفوٛـ ٚ سدٟيكار خب٘جيآسفٚسه4
(041)36306774

(041)36307051
31 غرفو www.atrotechco.com35 خبؼٜ سٟفا24ٖويّٛٔشف - سجفيك 

32-66084229(021)سِٛيؽ ا٘ٛاع ثبسفي ٞبي اوشبـسف غٛؼـٚآؾـ ثبسفي اـٚٔي5ٝ
- ثكـٌفاٜ ٔطٕؽ ػّي خٙبش- ٔيؽاٖ آقاؼي- سٟفاٖ

4دالن - ٘جً وٛزٝ أيٗ
www.azarbattery.com 41B 57 غرفو

4-46257082(031)سِٛيؽ دٕخ ٞيؽـِٚيه ؼ٘ؽٜ اي ٚ ٔشؼّمبرآـافٗ ٘بئي6ٗ
- ٘فويؽٜ ثٝ وٝ ـاٜ آؾـي - غيبثبٖ لكٚيٗ- سٟفاٖ

179دالن - عجمٝ ٕٞىف- دبوبل ٔيالؼ لبئٓ
35 غرفو 27

88317622(021)٘فْ افكاـ يىذبـزٝ ٔؽيفيز اعالػبرآـدب7
غيبثبٖ وفيٕػبٖ ق٘ؽ، غيبثبٖ غفؼٔٙؽ - سٟفاٖ 

5، ٚاضؽ 35خٙٛثي، وٛزٝ خٕبَ، دالن 
www.arpaco.ir27 01 غرفو

08 غرفو www.arsal.ir 31Aٌٟفن ِٙؼشي- ٔيب٘ؽٚآة 45357283(044)ؼ٘ؽٜ ق٘ديفآـوبَ ٌّؽٌز8

آـي سفا٘ه9
ٝ ٞبي سفا٘ه ثفاي اِىشفٚٔٛسٛـٞب ٚ  ا٘ٛاع ٞىش

...اِىشفٚ دٕخ ٞب ٚ

(021)88790147

(021)88793030

ثيٗ خفؼٖ ٚ  - (ظفف)غيبثبٖ ؼوشٍفؼي - سٟفاٖ 

عجمٝ ؼْٚ ٌفلي - 297دالن - ِٚيؼّف 
www.arashtrans.com 31A 38 غرفو

6-76218145(021)وبغز ٔدٕٛػٝ ٚ لغؼبر فّكي- ثفي ِيكـ آـ٘ب ِيكـ10

- ٌٟفن ِٙؼشي غفٔؽٌز - خبؼٜ آثؼّي - سٟفاٖ 

دالن - ٘جً غيبثبٖ ٞفشٓ -  ٔشفي غفثي 20غيبثبٖ 

49
 41B 53 غرفو

آـٚيٗ سبٚ لغؼ11ٝ
ُ ٞبي آِٛٔيٙيٛٔي  - سِٛيؽوٙٙؽٜ ا٘ٛاع دفٚفي

فيٗ سيٛة ايف وِٛف

(021)44080995

(021)44081775

ثيٗ - ثّٛاـ آيز اِٝ وبٌب٘ي- فّىٝ ؼْٚ ِبؼليٝ- سٟفاٖ 

25ٚاضؽ - 7عجمٝ - 69دالن- اثبؾـ ٚ ٟٔفاٖ 
www.arvintav.com7 06 غرفو

آـيب آقٖٔٛ ِٙؼز12

ٍٔبٚـ فٙي ؼـ قٔيٙٝ ٟٔٙؽوي خٛي ٚ 

ثفٌكاـي ؼٚـٜ ٞبي - سىز ٞبي غيف ٔػفة 

٘ظبـر - آٔٛقٌي ٟٔٙؽوي ٚ ثبقـوي فٙي 

غؽٔبر آقٔبيٍبر - ػبِيٝ ٚ ثبقـوي فٙي 

ٝ ٞبي - ٔػفة ٚ غيف ٔػفة ِؽٚـ ٌٛاٞيٙبٔ

ٗ إِّّي فٙي ٚ ثي

(021)88335864-7
- غيبثبٖ زٟبـْ - غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي - سٟفاٖ 

5 ٚ 2ٚاضؽ  - 26دالن 
www.aas-co.irفضاي باز 

 جنوب 

استخر

آـيب ثٙيك13
لغؼبر - سِٛيؽ وٙٙؽٜ ثفخٟبي غٙه وٙٙؽٜ 

ثفج غٙه وٙٙؽٜ ٚ ٌيفثىىٟبي ِٙؼشي
(021)88349308

- ٔيؽاٖ ٌؼبع- غيبثبٖ لبئٓ ٔمبْ ففاٞب٘ي - سٟفاٖ 

: وؽدىشي - 7ٚاضؽ  - 2دالن - غيبثبٖ ٌّفيك 

1589654999
www.beniz.ir27 36 غرفو

آـيب ٌفٔىٗ ِٙؼز14

عفاضي ٚ وبغز ا٘ٛاع ٞيشفٞبي ا٘ؼغبف دؿيف 

خٟز ٌفْ وفؼٖ ٌجىٝ ٞب، غغٛط ِِٛٝ ٚ 

وبيف ٔػبقٖ عجك وفبـي

(021)22988174
غيبثبٖ آؾـ - غيبثبٖ ـضب ففٌبؼي - ِٛيكاٖ -سٟفاٖ 

2عجمٝ  - 10دالن - وٛزٝ ثٟبـ - دف٘ؽ 
www.ags-co.ir6 28 غرفو

3-654635300(021)ٌبـؼاٟ٘بي ِٙؼشي ٚ وٍبٚـقيآـيب ٔطٛـ15
ٌٕبـٜ - خٙت ٔىدؽ اِغؽيف- ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ- سٟفاٖ 

6ٚاضؽ - 2ثّٛن - 133
05 غرفو 35

آـيبٖ ِٙؼز16
ٗ آالر ٔػَّٛ CNCؼوشٍبٜ ففق    ٚ ٔبٌي

سِٛيؽٞبي ِٙؼشي
(021)22232798

- ٌٟفن ِٙؼشي ايٛا٘ىي - غيبثبٖ أبْ ـضب - سٟفاٖ

170دالن 
www.arstco.com6 12 غرفو

آـيبٖ يىبٖ ٔبٞب17ٖ
٘ففثف ٚ ٔٛسٛـويىّز - ِيفشفان - ٌفيؽـ 

ا٘ٛاع خه دبِز ٚ اوشبوف- اِىشفيىي 
(021)66929099

ـٚثفٚي ؼاٍٍ٘بٜ ؼأذكٌىي - غيبثبٖ آقاؼي -  سٟفاٖ 

3عجمٝ  - 128دالن - 
www.aym.co.irفضاي باز 

 غرب 

5محوطو 

آـيب٘ب ٔؽـٖ ِٙؼز18
اوسٛيشٛـٞب ٚ ٔطٛـٞبي ضفوز غغي، 

ـثبر ٞبي وبـسكيٗ
(021)76251044

غيبثبٖ - دبـن فٙبٚـي دفؼيه- خبؼٜ ؼٔبٚ٘ؽ - سٟفاٖ 

86دالن  - 8٘ٛآٚـي 
www.ami.co.ir 41B 33 غرفو

آـيٗ دّيٕف دفٌيب19
ً ٍ٘ب٘ي - ِِٛٝ غفعٛٔي آـيٗ فّىه  ِِٛٝ آس

٘ٛاـ آثيبـي لغفٜ اي- آـيٗ فّىه 
(021)33982180

- وٛزٝ ثٌٟٛفي - غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي - سٟفاٖ 

9دالن - ٕٞىف - دبوبل ٘يفٚ ِٙؼز 
www.arianpolimer.com6 03 غرفو

آـيٗ ِٙؼز ضه ٌىشف20
سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع ؼوشٍبٟٞب ٚ ٔبٌيٗ آالر 

CNCضىبوي 
(026)36107388

خٙت -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج27ويّٛٔشف - سٟفاٖ

 2ففػي - غيبثبٖ وفٚوشبٖ- وبـغب٘دبر اسٕىفف

30دالن - غفثي
www.ariansanat.com 31A 23 غرفو

آقٔبيٍٍبٜ ٔشبِٛـلي خٟبؼ ٌفيف21

اـائٝ غؽٔبر آقٔبيٍٍبٞي ٌبُٔ آ٘بِيك 

- وفثٗ ٚ ٌٌٛفؼٌيفي- SEM- وٛا٘شٛٔشفي)

- غًٕ- وًٍ- وػشي وٙدي (ٌيٕي سف

سؼييٗ خٙه ٚ ضػبٔز - ٔشبٌِٛفافي- ضفثٝ

ٌىىز ٍ٘بـي ٚ سٟيٝ - وبِز اوذفي- دًٌٛ

ٌٙبوٙبٔٝ فٙي

(021)66075201-2

ـٚثفٚي - غيبثبٖ ٌٟيؽ ِبؼلي- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ

خٟبؼ ؼاٍٍ٘بٞي - ؼـة ٌٕبِغفثي ؼاٍٍ٘بٜ ٌفيف

ِٙؼشي 

ٌفيف

www.jdsharif-met.com7 30 غرفو

ؼوشٍبٜ خٛي- ؼوشٍبٜ ضىبوي ٚ ثفي ِيكـآوٕبٖ ِٙؼز قايٙؽٜ ـٚؼ22
(031)42611110

(031)42616002

- غيبثبٖ ٔفؼاؼ- دّيه ـاٜ- ٘دف آثبؼ - اِفٟبٖ 

3دالن - غيبثبٖ ِٚيؼّف
www.CNCCO.ir35 02 غرفو
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8-22064967(021)ا٘ٛاع ثبالثفٞبي ِٙؼشي ٔشطفن ٚ ثبثزآويب ثفج23

-اسٛثبٖ آقاؼٌبٖ-  خبؼٜ لؽيٓ وفج10ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

ِٙٛثف - ثّٛاـ ٌٟيؽ اثٛاِمبوٓ -  اضٕؽآثبؼ ٔىشٛفي

22دالن -  آثبٖ غفثي13غيبثبٖ - ؼْٚ خٙٛثي
www.asiaborj.com35 شرق  فضاي باز

44588684(021)ؼـثٟبي اسٛٔبسيه ِٙؼشيآٌفاؼاؼ24
- غيبثبٖ ؼوشغيت ٌٕبِي - ثّٛاـ ٌبٞؽ غفثي -سٟفاٖ 

17دالن -  ٚ وٛي ٌىٛٞي 51ثيٗ وٛي 
www.agradad.com27 07 غرفو

4-44386192(026)وٍٛيي- غبٍ٘ي - ا٘ٛاع ٘فؼثبٖ ٞبي  ِٙؼشي آِْٛ دبـن د25ّٝ
غيبثبٖ - ثؼؽ اق عبٚويٝ- ٍٞشٍفؼ- خبؼٜ لؽيٓ وفج

ٌفوز آِْٛ دبـن دّٝ- ٔفغه
www.alomparspelleh.com31 جنوب  فضاي باز

آِْٛ عفش دبوبـٌبؼ26

عفاضي ٚ وبغز لبِت اوىشفٚلٖ ٚ سِٛيؽ 

دفٚفيُ آِٛٔيٙيْٛ ٚ وبغز دفن اوىشفٚلٖ 

آِٛٔيٙيْٛ

(021)66383027-8
ٗ سف اق ٔيؽاٖ خٕٟٛـي  - ثفج ٌفؼٖٚ - سٟفاٖ دبيي

 خٙٛثي503ٚاضؽ 
www.atpasargad.com 41B 17 غرفو

20-56232617(021)سِٛيؽ ٚ ػفضٝ ٔمبعغ آِٛٔيٙيٛٔيآِٛٔيٙيْٛ سؼب27ٖٚ
- ثّٛاـ ٍ٘بـوشبٖ- ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ- سٟفاٖ

5 ٚ 7دالن - غيبثبٖ ففٚـؼيٗ
14 غرفو 7

28
آٔبؼٜ وبقاٖ وغٛش ٚقيٗ 

دبـويبٖ
24 غرفو 7www.jetblast.ir 40Bٚاضؽ - 91دالن - ثكـٌفاٜ خالَ آَ اضٕؽ- سٟفاٖ 88271497(021)وٙؽ ثالوز

ٗ ٞبي سفايآًٚ٘ ٘ٛا29 36423818(021)ٔبٌي
- ٌٟفن ِٙؼشي ػجبن آثبؼ- خبؼٜ غبٚـاٖ- سٟفاٖ

404دالن - غيبثبٖ ٌىٛفٝ - غيبثبٖ ؼٍٍِب
15 غرفو 35

7-44465645(021)ٚ سدٟيكار ٔفسجظ (RO)ؼوشٍبٜ سّفيٝ آة آٚيمٜ دبالي30ً
- غيبثبٖ ثبغسٝ دٛ٘ه ٌفلي- اٌففي اِفٟب٘ي- سٟفاٖ

5عجمٝ - 16ٚاضؽ - 3دالن - وبغشٕبٖ وجك
www.apcotec.ir27 30 غرفو

55177816(021)ؼوشٍبٜ ٘ٛـؼ ٚـق ٚ ِِٛٝ غٓ وٗاثشىبـ ٘ٛـؼ آـيبئيٟب31
- 17غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ- زٟبـؼاٍ٘ٝ

27دالن 
فضاي باز

8-55256937(021)زفظ ثبثز ٚ ٌفؼاٖاثشىبـ ٘ٛي32ٗ
- 19غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ - سٟفاٖ 

1دالن -  فّك سفاي4٘جً - غيبثبٖ ٌٕه
 31B 26 غرفو

33
ٚويْٛ )اثكاـ ٞٛا ديٍٝ ٌبٖ آويب 

(آويب

- وٕذفوٛـ - ثّٛئف ٞٛا - دٕخ ٚويْٛ 

وب٘شفيفيٛل
(021)66791775

ثٗ ثىز ٌّجٗ - 11غيبثبٖ فشص - ثكـٌفاٜ فشص- سٟفاٖ

وؽ دىشي   - 2وبغشٕبٖ ٌٕبـٜ - وْٛ غفثي

1387668931

www.asiavacuumpumps.co

m
 40B 11 غرفو

اسّبالر ٘ٛيٗ دٛيب34
- ٔيع دفزي - ٟٔفٜ دفزي - اثكاـآالر 

اسّبالر
(021)44247030

اثشؽاي ثّٛاـ -  ثكـٌفاٜ اٌففي اِفٟب٘ي- سٟفاٖ

- وٛزٝ ويٟبٖ ٘ٛ- غيبثبٖ ضضفر اثٛاِفضُ- ٔفقؼاـاٖ

4دالن 
www.enp.ir 31B 01 غرفو

اـن ق٘دب35ٖ

لغؼبر ديً وبغشٝ لبِت ٌبُٔ ا٘ٛاع 

ثّٛن لبِجٟبي - وفىٍٟبي زؽ٘ي ٚ فٛالؼي

...فال٘سٟبي زؽ٘ي ٚ- دالوشيه

24 غرفو www.araszanjan.com 41Bوبـغب٘ٝ اـن ق٘دبٖ-  خبؼٜ سٟفا18ٖويّٛٔشف - ق٘دب32462163ٖ(024)

اوشبن ديٍفٚ وبق36ٜ
ٍٔبٚـٜ عفاضي، سِٛيؽ ٚ اخفاي ا٘ٛاع وبقٜ ٞبي 

...فضب وبـ ٚ 
(021)77482701-7

وٛزٝ - غيبثبٖ ؼِٚز - غيبثبٖ دبوؽاـاٖ - سٟفاٖ 

13ٚاضؽ  - 3دالن - ؼيؽٜ 
www.3dspaceco.com7 39 غرفو

33249386(031)دفن ٞبي ٞيؽـِٚيهاِفٟبٖ دفن37
- غيبثبٖ ثبثٛوبٖ - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي - اِفٟبٖ 

خٙت وبِٗ ٔغبِؼٝ ٘يبيً
 41B 40 غرفو

اِفٟبٖ ؼٚـ ٔشغيف38
عفاش ٚ سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع ٌيفثىه ٞبي 

غٛـٌيؽي ٚ ّٞيىبَ
(031)33861328

- غيبثبٖ ٍٔيفاِؽِٚٝ- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- اِفٟبٖ

132دالن - ٔمبثُ ٔػبثفار
www.esfahan-domo.ir 41B 31 غرفو

اففا39
غؽٔبر ثفي ِيكـي ٚ ٚـق وبـي ٚ وبغز 

CNCلبِجٟبي ؼوشٍبٜ دب٘ر 
(021)76212468

- ٌٟفن ِٙؼشي غفٔؽٌز- خبؼٜ آثؼّي- سٟفاٖ

،  2دالن - غيبثبٖ دٙدٓ ٌفلي- غيبثبٖ ويبٜ وًٙ

657116876: وؽدىشي
 31A 47 غرفو

CNC(021)76215104وبغز لبِت ٞبي دب٘ر اففاق ِٙؼز سٟفا40ٖ
ٌٟفن ِٙؼشي غفٔؽٌز، غيبثبٖ ويبٜ وًٙ - سٟفاٖ

287دالن - ثيٗ ؼاً٘ وْٛ ٚ زٟبـْ  
 31A 07 غرفو

55205604(021)ـعٛثشي ٚ ضفاـسي- ػبيك ٞبي ِٛسي اوىٖٛ دٙب41ٜ
غيبثبٖ ٌٟيؽ - ثؼؽ اق ٌٟف وًٙ- ٌٟف ـي- سٟفاٖ

31دالن - فيفٚقي
www.exxonpanah.com7 50 غرفو

6-55232432(021)ؼوشٍبٟٞبي خٛي ٔمبٚٔشياِىشفٚ سىٙٛ سه42

ضّغ - ا٘شٟبي غيبثبٖ ٌٟيؽ ـخبيي - ٌٟفـي - سٟفاٖ

- غيبثبٖ ٔطٕؽيبٖ - خٙٛثي ثيٕبـوشبٖ ٞفز سيف 

14دالن - وٛي ضميمز 
 فضاي باز

 غرب 

5محوطو 

33367568(031)ؼوشٍبٟٞبي خٛي ٚ ثفياِىشفٚ خٛي اِفٟب43ٖ
- ثؼؽ اق ٟٔؽيٝ ِجبف- اسٛثبٖ ٌٟيؽ غفاقي- اِفٟبٖ

80ٌٕبـٜ - 2وٛزٝ فبضُ 
www.electrojosh.com27 شرق  فضاي باز

32723283(044)سٕبٔي ٔٛاؼ ّٔففي ؼـ خٌٛىبـياِىشفٚؼ آؾـخٛي44
عجمٝ  - 26دالن - وٛزٝ وْٛ - غيبثبٖ ٚقـا - سٟفاٖ 

13ٚاضؽ  - 5
www.azarjoosh-co.com 31B 04 غرفو

24350(021)ا٘ٛاع اِىشفٚٔٛسٛـٞبي ِٙؼشي ٚ غبٍ٘ياِىشفٚل45ٖ
- اثشؽاي وفٚ غفثي- ٔيؽاٖ وبج- وؼبؼر آثبؼ- سٟفاٖ

17دالن 
www.electrogenco.com35 37 غرفو

اِىشفٚ٘يىي وٟٙؽ ويٛا46ٖ
-  اوشبثاليكـ - ويىشٕٟبي سبٔيٗ ثفق وبِٓ 

يٛ دي ان- سفا٘ه ايكِٚٝ 
(041)34201098

ٌٟفن ِٙؼشي ـخبئي خٙٛثي - خبؼٜ آؾـٌٟف - سجفيك 

ٌفوز وٟٙؽ ويٛاٖ- 
www.sahandkeivan.com6 13 غرفو

44015681(021)٘فْ افكاـ خبٔغ ٔبِي اؼاـي وبٔب ويىشٓأيٗ ايؽٜ ايفا٘يب47ٖ

خٙت ثيٕبـوشبٖ اثٗ - فّىٝ ؼْٚ ِبؼليٝ - سٟفاٖ 

 - 4عجمٝ  - 36دالن - غيبثبٖ اػشٕبؼيبٖ - ويٙب  

10ٚاضؽ 
www.saamasystem.com27 27 غرفو
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48
ا٘دٕٗ ِٙفي ٌفوشٟبي 

اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي

اـايٝ غؽٔبر ِٙفي ثٝ ٌفوز ٞبي قيف 

ٔدٕٛػٝ ا٘دٕٗ ِٙفي اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي
(021)22137501

ثٝ وٕز ٔيؽاٖ - وفٚ غفثي - وؼبؼر آثبؼ - سٟفاٖ 

43دالن - وٛزٝ ٘بٔي - وشبة 
www.aiaciran.org27 16 غرفو

88041631(021)ؼوشٍبٟٞبي خٛي ٚ ثفي(ايجه)اٚـيٗ اِىشفيه 49
- 8عجمٝ - ثفج ٚ٘ٛن - غيبثبٖ ٔالِؽـا - سٟفاٖ 

15ٚاضؽ 
www.avrinelectric.com 31A 31 غرفو

ايفاٖ اِجفق50
وبغز سِٛيؽ ٔشؼّمبر ٘ٛاـ ٘مبِٝ ، ثىز ٞب ٚ 

ٝ ٞبي سفاقوٙٙؽٜ دبي
(028)32231999

ٗ ثىز  - 6ضىٕز - ٌٟفن ِٙؼشي اِجفق - لكٚيٗ  ث

اوشب٘ؽاـؼ
13 غرفو 35

ايفاٖ ثٛـؼ اِىشفٚ٘يه51

اـائٝ وٙٙؽٜ ؼاً٘ فٙي، ٔٛاؼ اِٚيٝ ٚ سدٟيكار 

ٓ ٞبي اسٛٔبسيه  آثىبـي، ـاٜ ا٘ؽاقي ويىش

غٙثي وبقي دىبثٟبي ِٙؼشي

(021)55032133-4

ثيٗ اسٛثبٖ آقاؼٌبٖ ٚ - غيبثبٖ ٌٟيؽ ـخبيي- سٟفاٖ

- وٛزٝ عجبعجبيي- وٛزٝ ليفوبقي-  غيبثبٖ وشبـٜ

12دالن 
www.ibe-co.com7 44 غرفو

66505530(021)ٔػبقٖ دّي اسيّٗايفاٖ دبي52
 - 9دالن - وٛزٝ ٌمبيك- غيبثبٖ وشبـغبٖ - سٟفاٖ

عجمٝ ٕٞىف
www.iranpash.ir 31A 35 غرفو

88730433(021)اثكاـآالر ؼوشيايفاٖ دشه53
- ٘جً غيبثبٖ ٌب٘كؼٞٓ- غيبثبٖ ثػبـوز- سٟفاٖ

عجمٝ زٟبـْ- وبغشٕبٖ وٟٙؽ- 41ٌٕبـٜ 
www.iranpotk.com 31B

 13 غرفو 

17و 

27 شرق  فضاي بازwww.poshal sanat.comغيبثبٖ ٌٟفيبـ- ٔٙغمٝ ِٙؼشي ؼِٚز آثبؼ - اِفٟبٖ 45838299(031)سِٛيؽ ؼوشٍبٜ دٌٛبَ وِٛفايفاٖ سىٙيه54

ايفاٖ ٔؽاـ55

سِٛيؽوٙٙؽٜ وٙشٛـ ٚ فّٛٔشف اِىشفٚٔغٙبعيىي 

 ٚ ؼوشٍبٟٞبي اثكاـ ؼليك 3000ٍٔبة 

ٝ ٞب، وب٘بِٟب ٚ  ا٘ؽاقٜ ٌيفي آة ٚ ٔبيؼبر ؼـ ِِٛ

ٔػبقٖ ٔب٘ٙؽ وٙشٛـ ٚ فّٛٔشف، اـسفبع وٙح، 

ويىشٕٟبي سّٝ ٔشفي، وٙشفَ ٚ اسٛٔبويٖٛ 

ِٙبيغ، آة ٚ فبضالة وؽٞب، ٘يفٌٚبٟٞب، 

...ايىشٍبٟٞبي دٕذبل ٚ

(021)88909103
- ٘جً غيبثبٖ ٔغٟفي - غيبثبٖ ِٚيؼّف- سٟفاٖ 

عجمٝ وْٛ- 1991وبغشٕبٖ 
www.iranmadar.com27 48 غرفو

ايفاٖ ٍٔؼ56ُ
ؼوشٍبٜ ٞبي ٌفْ وٙٙؽٜ  سبثٍي ثفاي وبِٟٙبي 

ِٙؼشي
(021)88529566

- ده اق وٟفٚـؼي - غيبثبٖ ؼوشف ثٍٟشي - سٟفاٖ 

182دالن 
www.garmataab.com38 جنوب  فضاي باز

ثبقـوي فٙي فالر دمٚان57

ثبقـوي وبال،  ثبقـوي ٔطّٛالر، ثبقـوي فٙي 

اق سدٟيكار، ثبقـوي ِبؼـار ٚ ٚاـؼار، 

سبييؽيٝ ليٕز، آٔٛقي

(021)43970000
- غيبثبٖ ثفقيُ غفثي - غيبثبٖ ٌيفاق خٙٛثي - سٟفاٖ 

عجمٝ دٙدٓ - 140دالن 
www.falatpejvak.com7 43 غرفو

43904000(021)اـائٝ غؽٔبر ثبقـوي فٙي ٚ ٟٔٙؽويثبقـوي ويفيز ٚ اوشب٘ؽاـؼ ايفا58ٖ
ـٚثفٚي ؼاٍ٘ىؽٜ - غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي - سٟفاٖ 

1847دالن - ٘جً وٛزٝ وْٛ- الشّبؼ 
www.isqi.co.ir 41B 26 غرفو

ثبقـوي ٟٔٙؽوي ٚ ِٙؼشي ايفا59ٖ
ا٘ٛاع غؽٔبر ثبقـوي وبال ٚ سدٟيكار ٚاـؼاسي، 

ِبؼـاسي، وبغز ؼاغُ، ّ٘ت ٚ ـاٜ ا٘ؽاقي
(021)88886284

ثّٛاـ - ـٚثفٚي ٘يبيً - غيبثبٖ ِٚيؼّف- سٟفاٖ

54ٌٕبـٜ - اوفٙؽيبـ
www.iei-co.com7 48 غرفو

60
ثبوىَٛ وبقي ٚ وبقٜ ٞبي 

فّكي ؼاػي قاؼٜ
13-56546011(021)ثبوىَٛ ٚ وبقٜ ٞبي فّكي

ٓ آثبؼ - خبؼٜ لؽيٓ لٓ - سٟفاٖ   خبؼٜ 1ويّٛٔشف - لبو

ٚاٚاٖ
www.daeizadeh.com 41B 09 غرفو

ثبالٖ ِٙؼز61
سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع ثبالثفٞبي ٘فف ثف، غٛؼـٚ ثف ٚ 

ـاٞجٙؽ ٚ آوب٘ىٛـ
(021)66417171

- ثيٗ اثٛـيطبٖ ٚ ؼاٍٍ٘بٜ- غيبثبٖ ا٘مالة- سٟفاٖ

- 5عجمٝ - وبغشٕبٖ ففٚـؼيٗ- ـٚثفٚي ويٕٙب وذيؽٜ

13156-93543: وؽ دىشي- 18ٚاضؽ 
www.balansanat.com6 24 غرفو

88937022(021)ٔفوك اعالع ـوب٘ي ِٙؼشيثب٘ه اعالػبر ِٙؼز ايفا62ٖ
- 8دالن- وٛزٝ ٌبٞفٚؼ-  ٔيؽاٖ ففؼٚوي- سٟفاٖ 

19ٚاضؽ 
www.besi.com7 36 غرفو

17-43494415(071)ثفن ٞبي ِٙؼشيثفن ِٙؼز دبوبـٌبؼ63
ٌٟفن - اِفٟبٖ - خبؼٜ ٌيفاق60ويّٛٔشف - فبـن 

ِٙؼشي ا٘ديفٜ
 31A 49 غرفو

ثفٌىبـي ػّي ٘ماؼ64
ٔؼففي ثفٌىبـي ٚ ٘ٛـؼ وبـي سىٕٝ ٞبي 

ِٙؼشي ٚ وبغشٕبٖ ٚ ففٚي
(021)56585718-21

-ٌٟفن ِٙؼشي ٌٟيؽ قٚاـٜ اي- خبؼٜ ٌٟفيبـ- سٟفاٖ

4دالن - 8 ِٙؼز 
 41B 28 غرفو

ثف٘ب اثكاـ ِؽـ65
CNC  ؼـيُ ؼـٚاقٜ اي- ٞٛا ثفي دالوٕب  

CNC - ففق ٔٙجز وبـي CNC - ٚاسفخز
(021)66550710-12

ا٘شٟبي غيبثبٖ - غبسٖٛ آثبؼ - دبوؽٌز - سٟفاٖ 

دالن  - 2غيبثبٖ ِٙبيغ  - (غيبثبٖ دٕخ ٌبق)ٔطت 

78
www.bornaabzarsadr.com27 شرق  فضاي باز

ثف٘ب اثكاـ عٛن66
 ٚ Hغظ ٔٛ٘شبل - CNCؼوشٍبٜ ٞٛا ثفي 

ثبوه
(021)66509873

٘جً - ـٚثفٚي ثبلفغبٖ- غيبثبٖ وشبـغبٖ- سٟفاٖ 

2ٚاضؽ - 1دالن - وٛزٝ وشبيً
www.bornaabzar.comفضاي باز 

 غرب 

5محوطو 

(ثشب)ثٙب سؽثيف اِجفق 67
اِىشفٚؼٞبي ٘مغٝ خٛي، ؼوشٍبٟٞبي خٛي 

دير ثٝ ثؽ٘ٝ
(021)88333020

- ٘جً وٛزٝ ؼٞٓ- غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي- سٟفاٖ

902ٚاضؽ - عجمٝ ٟ٘ٓ- وبغشٕبٖ أيف
www.betawelding.com27 شرق  فضاي باز

ثٝ ا٘ؽيٍي ٚ فٙبٚـي ففؼا68
ٌفيذفٞبي - ثبالثف اِىشفٚ٘يىي- ثبال٘ىف فٙفي

خيت وفيٗ- ٚويْٛ ٚ ٔىب٘يىي
(021)44004100

وٛزٝ ػكسي - سمبعغ ضىيٓ- ثكـٌفاٜ وشبـي- سٟفاٖ

1471836837: وؽدىشي- 10ٚاضؽ -6دالن - دٛـ
www.baffco.com6 51 غرفو

66058459(021)وّيٝ ِٛاقْ خب٘جي خٛي ٚ ثفيثٟدٛي آـيب69
ثيٗ ايىشٍبٜ ٔشفٚ ٚ ٌبؼٔبٖ - غيبثبٖ آقاؼي - سٟفاٖ 

21ٚاضؽ  - 4عجمٝ  - 399دالن - 
 31B 22 غرفو

ثٟفٜ ٚـ ٔبٌيٗ اِجفق70
- ٔبٌيٗ آالر ِٙؼشي اق لجيُ دبِشبيكـ

اوشفيُ آة- سىز ِٚٛ- ؼيذبِشبيكـ
(028)32246285-6

غيبثبٖ - ثّٛاـ وٟفٚـؼي- ٌٟف ِٙؼشي اِجفق- لكٚيٗ

7لغؼٝ - خٙت ٞٙفوشبٖ ـاقي- ٌفب
www.bahrevar.com6 39 غرفو
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77711950(021)لغؼبر ـيػشٝ ٌفي زؽٖ ٚ فٛالؼثٟفيك فٛالؼا71ٖ
- غيبثبٖ ٌّجفي - فّىٝ اَٚ - سٟفا٘ذبـن - سٟفاٖ 

 ٌٕبِي16ٚاضؽ  - 79دالن - ثيٗ ـٌيؽ ٚ ثبلفي 
16 غرفو 6

ثٟىبقاٖ ويٕي72ٗ
-ٔبٌيٗ آالر ٚ سدٟيكار سِٛيؽ وًٍ ٔفشَٛ 

 سِٛيؽ ا٘ٛاع ويٓ ثىىُ ٚ عٙبة فٛالؼي
16 غرفو 86www.behsazansimin.com 41Bدالن -غيبثبٖ ٔيفؼأبؼ  ٌفلي- سٟفا22277701ٖ(021)

ثٟٕٗ دفٚفي73ُ
ٔمبعغ اوىشفٚؼي - ثيّز آِٛٔيٙيْٛ

آِٛٔيٙيٛٔي
(021)56231404-5

لٓ، ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ، ثّٛاـ - خبؼٜ سٟفاٖ 

64، دالن 1ٍ٘بـوشبٖ، غيبثبٖ آثبٖ، غيبثبٖ آثبٖ 
www.bahmanprofile.com7 53 غرفو

ثٟيٙٝ افكاـ عفش74
ؼوشٍبٜ  - CNCؼوشٍبٜ - ؼوشٍبٜ وًٍ 

وػشي وٙح
(021)44604303

غيبثبٖ ٌٟيؽ - ثّٛاـ وفؼاـ خٍُٙ- فّىٝ دٛ٘ه- سٟفاٖ

51ٌٕبـٜ - اوشفوي
www.behineafzar.com35 28 غرفو

ثيٗ إِّّي دفوٙبل75
ضىبوي ٚ - اـائٝ وٙٙؽٜ وّيٝ غؽٔبر ثفي 

3D Printer- خٛي ِيكـ 
(021)88751540

٘جً - وٛزٝ ـٞجف - (غفٍٟٔف)غيبثبٖ آدبؼا٘ب - سٟفاٖ

2عجمٝ - 4دالن - يىٓ
www.personageco.com 31B 02 غرفو

88322720(021)سدٟيكار ٔغٙبعيىيدبدهُ ٍٔٙز دبـويب76ٖ
اثشؽاي غيبثبٖ لبئٓ ٔمبْ - ٔيؽاٖ ٞفز سيف - سٟفاٖ 

1ٚاضؽ - 10دالن- وٛزٝ يىٓ- ففاٞب٘ي 
 41B 42 غرفو

ATM(021)66187311سِٛيؽ لغؼبر دَٛ ٌٕبـ ٚ دبـا ِٙؼز77
غيبثبٖ - ثّٛاـ وبٔب٘ي دٛـ -  خبؼٜ لؽيٓ 10ويّٛٔشف 

1دالن  - 2اِجفق 
www.paralaser.comفضاي باز 

 شمال تپو 

سبس

33880546(031)ؼوشٍبٜ ٞبي ثفي ٚ ضىبوي فّكار ٚ غيف فّكاردبـسبن ِيكـ وذبٞب78ٖ
- غيبثبٖ ػغبءإِّه- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- اِفٟبٖ

555دالن - 3فبق 
www.partaklaser.com6 50 غرفو

77319721(021)ٔبٌيٗ ٔػَّٛدبـن اسٛٔبويٖٛ أيؽ79

ٗ اِؽيٗ ٌفق - سٟفا٘ذبـن- سٟفاٖ - ا٘شٟبي اسٛثبٖ قي

 ٔشف خّٛسف اق 500- ؼٚـثفٌفؼاٖ اسٛثبٖ يبويٙي غفة 

ِٙؽٚق وبٜٚ
13 غرفو 27

66672515(021)خه ٞبي ٞيؽـِٚيهدبـن خه80
- ضّغ ٌٕبَ غفثي - ٌبؼآثبؼ - ثبقاـ آٞٗ - سٟفاٖ 

دبـن خه- سمبعغ ٔؽائٗ ٚ ثٟبـ 
20 غرفو 7

دبـن ـٞبٚـؼاٖ غفة81
-عفاضي ٚ وبغز ؼوشٍبٟٞبي ثبال٘ه ِٙؼشي

دفسبثُ ثبال٘ه-  غؽٔبر ثبال٘ه
(021)55251720

- 19غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ- سٟفاٖ

12دالن - غيبثبٖ زٟبـْ فّك سفاي- غيبثبٖ ٌٕه
www.prco.ir6 18 غرفو

ٔيُ ٌفؼ ٚ ًٌ دف وٍٍي ٚ ثفاقدبـن و82ًٍ
(021)66670400

(021)66670274

-  ٌٟفيٛـ 17غيبثبٖ - ٌبؼآثبؼ - ثبقاـ آٞٗ - سٟفاٖ 

31دالن  - 110ٔدشٕغ سدبـي  - 1خٙت ثّٛن 
www.parskeshesh.com35 شرق  فضاي باز

(ٟٔٙبْ)دبـن ويب ِيكـ 83
غؽٔبر ضىبوي ٚ ثفي ٚ ٔبـن ق٘ي 

ؼوشٍبٟٞبي ِيكـ ِٙؼشي
(021)88800844

 -414دالن - ثؼؽ اق الـوشبٖ- اثشؽاي ٔغٟفي- سٟفاٖ

6ٚاضؽ - 3 عجمٝ 
www.pkmlaser.comفضاي باز 

 روبروي 

باغ ژاپني

ا٘ٛاع اِىشفٚ ٌيفثىىٟبي ِٙؼشيدبـن ٌفخي ِٙؼز84
(021)33912048

(021)33992609
24 غرفو 381www.parsgorji.ir 31Aٌٕبـٜ - غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي - سٟفاٖ 

دبـن ٔٛاقي85ٗ

سفيّي وً ٚ وبٔيٖٛ )ثبوىَٛ ٞبي خبؼٜ اي 

ٚيفيؽـ - ويىشٕٟبي سٛقيٗ ٘ٛاـ ٘مبِٝ  - (وً

خه سػّيٝ- 

(021)88400119
دالن - ثبالسف اق ٔغٟفي- غيبثبٖ ٌفيؼشي- سٟفاٖ

1639647917: وؽدىشي -  3عجمٝ - 711
www.parsmavazin.com 31A 40 غرفو

56547678(021)ؼوشٍبٜ ٘ٛـؼ- ؼوشٍبٜ ـَٚ ففٔيًٙ دبـن ٘ٛـؼ ٘ٛي86ٗ
غيبثبٖ دٙدٓ -  ٔشفي ٌٛـ آثبؼ60- خبؼٜ لؽيٓ وفج

139دالن - سؼبٚ٘ي آٞٗ وبـاٖ - ٌٕبِي 
 فضاي باز

 داخل 

5محوطو 

6-36426234(021)لغؼبر ٔبٌيٗ وبـي ٌؽٜ ٚ اـسيًٙدبـويبٖ سفاي ِٙؼز87
- ثّٛاـ اثٗ ويٙب-  خبؼٜ غبٚـا40ٖويّٛٔشف - سٟفاٖ

2591دالن - 16وٛي - وٌٛبٚـاٖ
www.pts1.ir27 38 غرفو

دبـويبٖ ِٙؼز ضه ٌىشف88

 CNCؼوشٍبٜ - CNCؼوشٍبٜ ضىبوي 

- ؼوشٍبٜ خٛي آِٛٔيٙيْٛ- ؼـيُ دّيز- دّيز

ؼوشٍبٜ خٛي اِغىبوي

(021)66570394

(021)66943506

ٌٟفن ِٙؼشي -  ـاٜ ٌٟفيبـ3- اسٛثبٖ فشص- سٟفاٖ

18دالن - غيبثبٖ زٟبـْ ٌفلي- ٌٍّٖٛ
www.hakgostar.com7 13 غرفو

دبـن ػّٓ ٚ فٙبٚـي غّيح فبـن89

غؽٔبر ٍٔبٚـٜ - اثكاـ ؼليك ٚ وبِيجفاويٖٛ

ٟٔٙؽوي - سبٔيٗ سدٟيكار ِٙبيغ- خٛي

ؼوشٍبٟٞبي سّفيٝ - سِٛيؽ سبثّٛٞبي ثفق- ثفق

ROِٙؼشي آة 

(077)33330168

(077)33330171
31 غرفو www.pgstp.ir7غيبثبٖ ففؼٚوي- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- ثٌٟٛف

دبـيكاٖ ِٙؼز90
-خه ٔٛثبيُ- خه دبـويٍٙي- ثبال٘ه ِٙؼشي

 سدٟيكار سؼٕيفٌبٞي
(026)36101380-90

ٌفوز -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج 25ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

دبـيكاٖ ِٙؼز
www.parizansanat.com35 39 غرفو

9-56229257(021)عفاضي ٚ وبغز سدٟيكار غغٛط ا٘شمبَ ٔٛاؼدبوىبَ سدٟيك91
ثّٛاـ ثٟبـوشبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ  - سٟفاٖ 

٘جً وٛزٝ وْٛ- ثّٛاـ اوشمالَ - 
www.paksalchain.com35 17 غرفو

(دبال٘يف)دباليً ٘يفٚ سدٟيك 92
- ثفق - سأٔيٗ سدٟيكار ٚ اخفا - ٟٔٙؽوي 

اثكاـ ؼليك- وٙشفَ 
(021)88536959

- ٔيفقاي قيٙبِي غفثي - وٟفٚـؼي ٌٕبِي - سٟفاٖ 

2ٚاضؽ  - 93دالن 
www.palanir.com 31A 27 غرفو

دبُ٘ آؾـ ؼِشب93
ٖ ٞبي - سِٛيؽ ٚ ػفضٝ وب٘ؽٚير دبُ٘  وبغشٕب

ً وبغشٝ ٚ وفؼغب٘ٝ دي
(021)22366417

٘جً غيبثبٖ وْٛ - ٔيؽاٖ وبج - وؼبؼر آثبؼ - سٟفاٖ 

B9ٚاضؽ  - 9عجمٝ - ثفج وبج - 
www.deltapanelazar.com 40B 13 غرفو

دبيب اسٛٔبوي94ٖٛ
- ـٚثبسيه - دٙٛٔبسيه - اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي 

غؽٔبر ٟٔٙؽوي ٚ آٔٛقي  ِٙؼشي

(026)32212529

(026)32212568

- ثبالسف اق ٞفز سيف - ثّٛاـ عبِمب٘ي خٙٛثي - وفج 

وؽ دىشي  - 144دالن - غيبثبٖ ويؽاٍِٟؽا 

3134884664
www.payaAutomation.com 40B 20 غرفو

3-77624000(021)سِٛيؽوٙٙؽٜ اثكاـٞبي ٞيؽـِٚيه ٚ ِٙؼشيدبيب دفن95
- ٘فويؽٜ ثٝ غيبثبٖ ّٔه- غيبثبٖ ٌفيؼشي - سٟفاٖ 

عجمٝ اَٚ - 2ٚاضؽ -483دالن 
www.payapress.com27 شرق  فضاي باز
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34481107(041)ٔبٌيٗ آالر سفاي ٚ ففقدبيب ٔبٌيٗ افكاـ سجفيك96
ٌٟفن ِٙؼشي - وٝ ـاٞي وجفيز وبقي - سجفيك

44دالن - اوىبٖ  
www.payamachine.com37 شمال  فضاي باز

دبيٖٛ فبْ آـاؼ97
- غؽٔبر دًٌٛ ٚ ـٚوً ؼوٛـاسيٛ لغؼبر 

سكـيك دالوشيه- ٔٛ٘شبل 
(021) 56233059

ثّٛاـ - ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ-  اسٛثبٖ سٟفاٖ لٓ 

3دالن - 11ٌٍّيؽ - ٘ػّىشبٖ
www.payonfaam.com7 37 غرفو

دؽيؽٜ ٞيؽـِٚيه ٚ دٙٛٔبسيه98
اـائٝ ٚ ٔؼففي لغؼبر ٞيؽـِٚيىي ٚ دٙٛٔبسيىي 

وبغشٝ ؼاغُ وٍٛـ
ٝ قاـ خٙٛثي - سٟفاٖ 33987398(021) 05 غرفو 27عجمٝ ٕٞىف- دبوبل اثٟفي - الِ

دفسٛ وبقاٖ فيؽاـ آـيب٘ب99
ٚ ثفي ٞٛا  - (ٚاسف خز)ؼوشٍبٜ ثفي ثب آة 

ٌبق
(021)46899246

ثّٛاـ ٌٟيؽ - ٔيؽاٖ لؽن - ٌٟف لؽن - سٟفاٖ 

: وؽدىشي - 49دالن - وٛي ٌٟيؽ ق٘ؽٜ ؼَ - لفثب٘ي 

3751786339
www.partosazancnc.ir38 شمال  فضاي باز

دفسٛ ِٙؼز دبيؽاـ100
 ، ITثفي ِيكـ فّكار، وبغز ويٛوىٟبي 

خؼجٝ ٞبي فّكي
(021)77340591

غيبثبٖ - غيبثبٖ وبقٔبٖ آة - غيبثبٖ ؼٔبٚ٘ؽ - سٟفاٖ

1دالن - وٛزٝ ثٙيبؼي - دٙدٓ ٌيؽايي
www.partopaydar.com7 21 غرفو

دفسٛوبـ اعّه101
اـائٝ غؽٔبر عفاضي ٚ سِٛيؽ لغؼبر فّكي، 

CNCثفي ِيكـ ٚ دب٘ر 
(021)44148808

- ثّٛاـ ثٛوشبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ - سٟفاٖ 

13دالن  - 12ٌّجٗ 
www.partokar.com7 56 غرفو

دفذ لبؼـي102
ا٘ٛاع ديٗ ٚ دفذ ِٙؼشي ٚ لغؼبر ٔطٛـي ؼـ 

آِيبلٞبي ٔػشّف
(021)46858000

- ٌٟف لؽن-  خبؼٜ لؽيٓ وفج20ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

 خؽيؽ37دالن - غيبثبٖ زٕٗ- ٔيؽاٖ لؽن
www.ghaderirivet.com 31A 22 غرفو

دفذ وبـاٖ آويب103
دفذ ٚ ديسٟبي غبَ ٚ لغؼٝ - ا٘ٛاع  ديٗ 

ٔطٛـي ٔٛـؼ ٘يبق وّيٝ ِٙبيغ عجك وفبـي
(021)46888883

- ٌٟف لؽن-  خبؼٜ لؽيٓ وفج19ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

15دالن - غيبثبٖ ِٙؼز زٟبـْ- ثّٛاـ اوٕبػيُ آثبؼ
www.pkagroup.ir 31A 10 غرفو

2-77120310(021)دفيٙشفٞبي وٝ ثؼؽي- اوىٙفٞبي وٝ ثؼؽيدمٍٍٚٞفاٖ ِٙؼز آـسب104
ثّٛاـ - اثشؽاي خبؼٜ آثؼّي- زٟبــاٜ سٟفا٘ذبـن- سٟفاٖ 

69دالن - (ضٕيفايي) غفثي 18غيبثبٖ - اسطبؼ
www.psarta.ir 31A 14 غرفو

دٍشيجبٖ افكاـ سجفيك105
 ٚ CNCسِٛيؽ ٚ سأٔيٗ ٔبٌيٗ آالر 

Manualسدٟيكار ٚ اثكاـ آالر ٚ  
(021)44267862

- اثشؽاي ٔفقؼاـاٖ- غيبثبٖ اٌففي اِفٟب٘ي- سٟفاٖ

ٚاضؽ يه غفثي- 247دالن - ضّغ ٌٕبِي
www.poshtibanafzar.comفضاي باز 

 شرق 

ميذان آلمان

دٍٓ وًٙ آويب106
- ػبيك ضفاـسي - دٍٓ وفثبـٜ  - دٍٓ وًٙ 

ػبيك ِٛسي
(031)42290175-8

- ٌٟفن ِٙؼشي ٔٙشظفيٝ - ٘دف آثبؼ - اِفٟبٖ 

75دالن - ففػي ٟ٘ٓ  - 102غيبثبٖ 
www.asiaslaywool.ir 40B 38 غرفو

دُ ِٙؼز فّك107
ففٚي ٚيٙر ٚ  ٔٛسٛـ ٌيفثىه خفثميُ ومفي 

وبغز خفثميُ ومفي- 
(021)44986226-8

لجُ اق غيبثبٖ -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج 20ويّٛٔشف 

5دالن - أيفإِٛٔٙيٗ 
www.psfcrane.com6 شمال  فضاي باز

دالسيٗ ايفا108ٖ

ا٘ٛاع - ٔبٌيٗ دفذ ٚ دفن دٙٛٔبسيه ـٚٔيكي

- ثبسفيٟبي ِٙؼشي- دِٛي ٚ لغؼبر فٙي

ٟٔٙؽوي غٛؼـٚ

(021)88844751-3
- غيبثبٖ ٞفؽٞٓ - غيبثبٖ ٔيفقاي ٌيفاقي - سٟفاٖ 

1586663116: وؽدىشي- 25ٌٕبـٜ 
www.platiniran.ir6 48 غرفو

29 غرفو 2535دالن  - 62أبْ - غيبثبٖ أبْ ـضب - ٍٟٔؽ 09155022899وٕذفوٛـ ثبؼدٕخ ثبؼ ٍٟٔؽ109

دٕخ ٔبي110ٝ
دّي - دّي اسيّٗ- دٕذٟبي اوشّٙه اوشيُ

...ثبوبِيز ٚ- دفاديّٗ

(021)66432553

(021)66900477

- ثيٗ ففِز ٚ ّ٘فر- غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي - سٟفاٖ 

: وؽ دىشي- 4ٚاضؽ - 2عجمٝ -1084دالن 

1418837356
www.pumpmayeh.com 31A 17 غرفو

4-22922293(021)سِٛيؽ دٕخ ٚويْٛدٕخ ٚويْٛ دٛي111
غيبثبٖ ٌبٜ - ٔيؽاٖ ٔبؼـ - ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ - سٟفاٖ 

4ٚاضؽ - عجمٝ ؼْٚ- 39دالن - غيبثبٖ ؼْٚ - ٘ظفي
www.pushvp.com35 04 غرفو

دٕخ ٚويْٛدٕخ ٚويْٛ ٔفيه112
(021)88910688

(021)88891048

- 1دالن - وٛزٝ لاِٝ- غيبثبٖ ٚيالي ٌٕبِي- سٟفاٖ

3ٚاضؽ 
52 غرفو 6

دٙٛٔب113ٖ
ويىشٓ ا٘شمبَ - دبٚـده - خه ٞيؽـِٚيه 

ويبالر ثب دٕخ اوىفٚ
(021)55274491

- ثّٛاـ ِٙبيغ - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ - سٟفاٖ  

2دالن -  اػشٕبؼ 23/5غيبثبٖ 
www.pneuman-eng.com 31A 29 غرفو

دٛؼـ خٛي ايفا114ٖ

- سِٛيؽ ا٘ٛاع دٛؼـ ٚ ويٓ خٛي قيفدٛؼـي 

سِٛيؽ ا٘ٛاع دٛؼـ ـٚوً اِىشفٚؼٞبي 

سِٛيؽ دٛؼـ سفٔيز خٟز - خٌٛىبـي 

سِٛيؽ - خٌٛىبـي ؼـ ـيُ ٞبي ـاٜ آٞٗ ٚ ٔشفٚ

ا٘ٛاع ويٓ خٌٛىبـي سٛدٛؼـي

31 جنوب  فضاي بازwww.jooshiran.comعجمٝ وْٛ-112دالن- غيبثبٖ ٔيفؼأبؼ- سٟفاٖ 22275068(021)

11-32773010(026)ا٘ٛاع ٌٛيٙؽٜ ٞبي ِٙؼشيدًٌٛ ٌىشف ٌيٕي115
ً آٔٛق - وفج - ٘فويؽٜ ثٝ ٔيؽاٖ ؼـغشي - ثّٛاـ ؼا٘

٘جً غيبثبٖ وبخؽي
www.pgc-co.com 40B 07 غرفو

95021352(031)ويىشٓ ٞبي ثفق ـوب٘ي سدٟيكار ٔشطفندٛيب اِىشفيه ثٟبـا116ٖ
ٌٟفن ِٙؼشي ثفق ٚ - غٕيٙي ٌٟف - اِفٟبٖ 

18دالن  - 5ثّٛن ة- اِىشفٚ٘يه غٕيٙي ٌٟف 
www.pouya-electric.com 40B 10 غرفو

CNC(025)33343671ٔبٌيٗ اثكاـ (دٛيب وبـ)دٛيب وبـاٖ ـاؼ 117
غيبثبٖ - غيبثبٖ ٔفشص- ٌٟفن ِٙؼشي ٌىٛٞيٝ- لٓ

3738114835: وؽدىشي- 645دالن - ٘ىشفٖ
www.poyakar.com35 35 غرفو

ديً وبغشٝ وبقاٖ وجال118ٖ

- وب٘ؽٚير دبُ٘ اق فْٛ دّي يٛـسبٖ- ايفؼاوز

ثّٛن - دٍٓ وًٙ ٚ ٌيٍٝ- دّي اوشبيفٖ

وب٘ىه- ٚـلٟبي فْٛ ؼاـ- ومفي

(021) 88798061-4
٘فويؽٜ ثٝ غيبثبٖ - غيبثبٖ ٚضيؽ ؼوشٍفؼي- سٟفاٖ

2ٚاضؽ ٌٕبـٜ - 388وبغشٕبٖ - ِٚيؼّف
www.sabalan-mpco.com 41B 32 غرفو
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ديٍفٚ ِٙؼز ٔبٌيٗ افكاـ119
ٜ  ٚايفوبر  ؼـيُ -  دٙح ٔطٛـ CNCؼوشٍب

EDM -  ففقCNC -  سفايCNC
(071)32335835

-191ِٙؽٚق دىشي - ٚاضؽ دىشي لّفاِؽٌز- ٌيفاق

71955
22 غرفو 35

ديٍٍبْ فٙبٚـاٖ آـوب120
ٕ٘ٛ٘ٝ وبقي ٚ ٔؽِىبقي - زبح وٝ ثؼؽي 

عفاضي ٔطَّٛ- ٟٔٙؽوي ٔؼىٛن  - وفيغ 
(021)88175509

-غيبثبٖ ٔفشص ٌٕبِي - غيبثبٖ ٌٟيؽ ثٍٟشي - سٟفاٖ

13ٚاضؽ  - 2دالن -  وٛزٝ ؼٞٓ 
www.arka-co.com7 46 غرفو

سِٛيؽ دير ٚ ٟٔفٜ ٚ ا٘ىف ثِٛز ٚ اوشبؼ ثِٛزديٍٍبٔبٖ دير دبـن121
(021)55424220

(021)55422559

دبوبل ففخي - غيبثبٖ لكٚيٗ - ٔيؽاٖ لكٚيٗ  - سٟفاٖ 

104دالن - 
www.pppars.com 31A 01 غرفو

ُ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع وٙجبؼٜ ٞبي ؼوشيديٛ٘ؽ اثكاـ وبي122ً 43-66721041(021)سِٛيؽ ٚ سجؽي

٘فويؽٜ ثٝ ٔيؽاٖ - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي - سٟفاٖ 

ٗ آثبؼ  - وٛزٝ فشطؼّي غب٘ي - وٛزٝ ٌدبػي - ضى

3ٚاضؽ  - 3دالن - ٔدشٕغ ٟٔؽي 
www.peyvandabzar.com 40B 09 غرفو

سبٔىبـ123
ا٘ٛاع سدٟيكار وبـغب٘دبر فٛالؼ، ٘فز، ٌبق، 

دشفٌٚيٕي، وب٘ي غيف فّكي
(031)45836071-4

ٔٙغمٝ ِٙؼشي -  خبؼٜ ؼِٚز آثبؼ 9ويّٛٔشف - اِفٟبٖ 

ثٟبـوشبٖ
www.tamkar.com6 44 غرفو

ٝ ٞبي ثفي ايفا124ٖ ٝ ٞبي ثفيسبٔيٗ سيغ 66802523(021)سيغ
-8دالن - 19غيبثبٖ فشص - خبؼٜ لؽيٓ وفج- سٟفاٖ

10ٚ12
www.ttbico.com 41B 45 غرفو

49714(021)٘فْ افكاـ ٔؽيفيز اـسجبط ثب ٍٔشفيبٖسدبـر اِىشفٚ٘يه ا125َٚ
-ثؼؽ اق زٟبــاٜ ػؽَ- ثّٛاـ ٔيفقا ثبثبيي- دٛ٘ه- سٟفاٖ

 غفثي5عجمٝ -  وبغشٕبٖ اوذيٙبن
754

سدٟيك ِٙؼز ٔبي126ٗ
وّيٝ لغؼبر ِٙؼشي ٚ ٔؼؽ٘ي اق خٙه يب 

دًٌٛ دّي يٛـسبٖ ضؽ وبيً
(031)95017991-3

غيبثبٖ ثيىشٓ - ٔٙغمٝ ِٙؼشي ؼِٚز آثبؼ- اِفٟبٖ

5دالن - اثشؽاي فبق ؼْٚ- ؼوشف ضىبثي
www.mine-co.com6 30 غرفو

سفاي افكاـ آـيب127

، CNCسبٔيٗ ا٘ٛاع ٔبٌيٗ آالر سفاي ٚ  ففق 

ؼوشٍبٜ ٘ٛـؼ، ؼوشٍبٜ دب٘ر، دفن ثفن، 

ٌيٛسيٗ، ِِٛٝ غٓ وٗ

(021)55413239
غيبثبٖ وبـٌف خٙٛثي، ثبالسف اق ٔيؽاٖ لكٚيٗ، - سٟفاٖ

530خٙت ثب٘ه ٔىىٗ،  دالن 
www.ariamachinetools.com 41B 30 غرفو

سفاي ٞب128ٌٓ
ؼوشٍبٜ ـِٚيًٙ ضؽيؽٜ ٚ ـٚ سفاي ٔيٍّفؼ 

آخؽاـ
44 غرفو www.th.co.ir 41Bغيبثبٖ سالي- ٌٟفن ِٙؼشي ٌفق- وٕٙب33652330ٖ(023)

سفوبٖ فيّشف129
- سِٛيؽوٙٙؽٜ ا٘ٛاع فيّشفٞبي ِٙؼشي

...دب٘سٟبي ِٙؼشي ٚ- دباليٍٍبٞي
(021)66427245

- ـٚثفٚي دبـن الِٝ- غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي- سٟفاٖ

17ٚاضؽ  - 4دالن - وٛزٝ ٕٞب
 41B

 غرفو 

48/1

سىٕٝ ٞبي ِٙؼشي ديٛ٘ؽ130
- سِٛيؽ ا٘ٛاع سىٕٝ ٞبي ٘مبِٝ ٚ ا٘شمبَ ٘يفٚ

سٛـيٟبي غٍه وٗ
(021)66937573

٘يبيً - غيبثبٖ غٛي ٌٕبِي- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ

عجمٝ اَٚ- 26دالن - ٌفلي
www.payvandpg.com35 34 غرفو

سىٙيٓ ويٕيبي ويىش131ٓ
ؼوشٍبٜ - ؼوشٍبٜ دالوٕب ٘يشفيؽيًٙ ِٙؼشي

MFCوٙشفَ فّٛن زفي - سِٛيؽ دٛؼـ فّكي

- غيبثبٖ ٌٟيؽ والٞؽٚق- زٟبــاٜ دبوؽاـاٖ- سٟفاٖ

16ٚاضؽ - وبغشٕبٖ دكٌىبٖ- وٛزٝ ضىيٙيٝ
www.tksco.ir27 21 غرفو

سىٟيُ ٔبٌيٗ ِٙؼز132
-  (ؼوشي، ٘يٕٝ ثفلي، ثفلي )ِيفشفان، اوشىف 

ثبالثف- ٔيك ٞيؽـِٚيىي- دبِز سفان
(021)42984

- غيبثبٖ وفاففاق - غيبثبٖ ٌٟيؽ ثٍٟشي- سٟفاٖ

عجمٝ اَٚ - 12دالن - وٛزٝ يىٓ 
www.tms.irفضاي باز 

 غرب 

5محوطو 

52373215(031)ا٘ٛاع زفغٟبي ثبثز ٚ ٌفؼاٖسؼبٚ٘ي زفظ ٞبي ٌفؼا133ٖ
غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي وٝ ـاٞي ٔجبـوٝ- اِفٟبٖ

84861-33976: وؽدىشي- 2ٌٕبـٜ - ٞفشٓ
www.c-g-co.com 31B 30 غرفو

2-65611570(021)وب٘ٛايف، ٘ٛاـ ٘مبِٝسالي ثفاي ِٙؼز ـٚق134
ٌٟفن ِٙؼشي - خبؼٜ ٌٟفيبـ - خبؼٜ لؽيٓ وفج 

25دالن - غيبثبٖ دٙدٓ خٙٛثي - وؼيؽ آثبؼ- ٌٍّٖٛ
www.talashb.s.r.ir35 40 غرفو

88464298(021)ٔطّٛالر الوشيىي ٚ دّي يٛـسب٘يسٛاٖ دّيٕف وجطب135ٖ
٘فويؽٜ ثٝ دُ ِيبؼ ٌيفاقي - ثكـٌفا ـوبِز - سٟفاٖ 

9ٚاضؽ  - 1228دالن - 
47 غرفو 7

سٛاٖ ـوب136ٖ

- ا٘ٛاع ٔٛسٛـ ٌيفثىىٟبي ِٙؼشي ٚ آوب٘ىٛـ

ويىشٕٟبي وٙشفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ اِىشفٚ ٔٛسٛـ 

(ايٙٛـسف)

(021)27694444
وٛزٝ - غيبثبٖ ثٟبـ ٌٕبِي- ثكـٌفاٜ ِؽـ- سٟفاٖ

5دالن - ػّيكاؼٜ
www.tavanresan.com 40B 03 غرفو

7-66755286(021)ػيٙىٟبي ايٕٙي ٚ ِٙؼشيسٛسب137َ

- ٔيؽاٖ ضىٗ آثبؼ- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- سٟفاٖ

ٔدشٕغ - 3دالن - وٛزٝ فشطؼّيػب٘ي- وٛزٝ ٌدبػي

9ٚاضؽ - ٟٔؽي
www.totas.ir 31B 08 غرفو

44859719(021)ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ٚ ؼوشٍبٜ ٞبي سّفيٝ آةسٛزبَ ٌيٕي138
٘فويؽٜ - ثؼؽ اق ٘يبيً - وفؼاـ خٍُٙ ٌٕبَ - سٟفاٖ 

13ٚاضؽ  - 5عجمٝ  -  171دالن - ثٝ الؼٖ 
www.tochalshimi.com7 01 غرفو

سٛقيٗ اِىشفيه139
ثكـٌشفيٗ عفاش ٚ سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع ثبوىَٛ 

ٓ ٞبي سٛقيٗ ِٙؼشي ؼـ ايفاٖ خبؼٜ اي ٚ ويىش
(021)8234

- اثشؽاي غيبثبٖ وذٟجؽ لف٘ي- ٔيؽاٖ ففؼٚوي- سٟفاٖ

29وبغشٕبٖ 
www.towzin.comفضاي باز 

 غرب 

5محوطو 

سٛوؼٝ ِٙؼز ِفؽـيب140ٖ
ا٘ٛاع دِٛي، - ق٘ديفٞبي ِٙؼشي ٚ وٍبٚـقي

ؼ٘ؽٜ ق٘ديف ٚ ؼ٘ؽٜ ؼـٌيف- فّىٝ، وٛدّيًٙ
(021)33119410

 202وبغشٕبٖ ٌٕبـٜ - غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي- سٟفاٖ

3ٚاضؽ  - 6عجمٝ - 
www.ts-id.com 31A 26 غرفو



شمارٌ غرفٍشمارٌ سالهيبسایتوشاوی مشارکت کىىدٌشمارٌ تلفهوًع فعالیتمشارکت کىىدٌردیف

66065887(021)دفيٙشف وٝ ثؼؽيسٛوؼٝ فٙبٚـي ٔبفٛق ِٛر141
اضٕؽ آثبؼ - آقاؼٌبٖ خٙٛة- خبؼٜ لؽيٓ- سٟفاٖ

وبقٔبٖ ػّٕي دمٍٚٞي ايفاٖ ٔفوك ـٌؽ- ٔىشٛفي
www.top-3dp.com6 شمال  فضاي باز

سِٛيؽي اِىشفٚؼ دبـن142
ا٘ٛاع اِىشفٚؼ ـٚدٛي ؼاـ خٌٛىبـي ٚ ويٓ 

Co2خٛي ثب ٌبق ٔطبفظ 
(021)88890689

وٛزٝ ٌٟيؽ - غيبثبٖ ِٚيؼّف- ٔيؽاٖ ِٚيؼّف- سٟفاٖ

عجمٝ اَٚ- 18ٌٕبـٜ - ٔالئي
www.parselectrode.com 31A 12 غرفو

سِٛيؽي ثبقـٌب٘ي ٞٓ آـا وبـا143
- ٔٛاؼ - دِٛي ٞبي زؽ٘ي ٚ آِٛٔيٙيٛٔي 

دفٚفيُ آِٛٔيٙيٛٔي- ؼوشٍيفٜ 
(021)66634609

 17ٔدشٕغ سدبـي - ثبقاـ آٞٗ ٌبؼآثبؼ - سٟفاٖ

262دالن - عجمٝ اَٚ- دبوبل ج- Aثّٛن - ٌٟفيٛـ
www.hamarakara.net 40B 14 غرفو

سِٛيؽي ثبالثف ايفا144ٖ
- اوشبوف ٞبي ؼوشي ٚ ثفلي - خه دبِز 

ٓ ٞبي لفىٝ ثٙؽي- ـيسشفان  ويىش
(021)22056993

، 299ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ، سمبعغ آففيمب، دالن - سٟفاٖ

1عجمٝ ٕٞىف، ٚاضؽ 
www.Iranfoulad.com27 06 غرفو

88760430(021)ديٗ ٚ لغؼٝ ٔطٛـي- ٔيع دفذ- دفذسِٛيؽي دفذ وبق145
غيبثبٖ - غيبثبٖ ػّي اوجفي- غيبثبٖ ٔغٟفي- سٟفاٖ

62دالن - ِطبف قاؼٜ
www.parchsaz.com 31B 12 غرفو

سِٛيؽي دٌٛبن ِٙؼشي ديٕب146ٖ
دٌٛبن ِٙؼشي، ِجبن وبـ، ِٛاقْ ايٕٙي، وفً 

وبـ
(021)66737398

-ثؼؽ اق ٔيؽاٖ ضىٗ آثبؼ- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- سٟفاٖ

1ٚاضؽ - عجمٝ اَٚ- 163 دالن 
www.psp1.ir27 شرق  فضاي باز

سِٛيؽي وذبٞبٖ دٕخ ػٕبؼ وبـ147
ٌيفآالر - (ِدٗ وً)وف وً - دٕخ

دفٚا٘ٝ ٔيىىف- ِٙؼشي
(031)42725566

٘فويؽٜ ثٝ فّىٝ - خبؼٜ اِفٟبٖ ٘دف آثبؼ- اِفٟبٖ

5غيبثبٖ سجىٓ - ٚيالٌٟف
 31A 43 غرفو

سِٛيؽي وٟٙؽ ؼٚـ148
ٍٔبٚـٜ، عفاضي ٚ وبغز ا٘ٛاع ٌيفثىه ٞبي 

ِٙؼشي
41 غرفو www.sahanddour.com35غيبثبٖ اوجبسبٖ- ٔٙغمٝ ِٙؼشي ؼِٚز آثبؼ- اِفٟب45836182ٖ(031)

149
سِٛيؽي ِٙؼشي سىىب وبيً 

دبـر

ضّمٛي - وٙجبؼٜ ٞبي ثّز )ا٘ٛاع اثكاـ وبيٙؽٜ 

(...ٞكاـال ٚ - دٍز وفوي ٚ  دٍز زىجي - 
(023)34583566-8

ٌٟفن ِٙؼشي -  خبؼٜ سٟفاٖ ٌفٔىبـ 55ويّٛٔشف 

363دالن  - 3غيبثبٖ اثشىبـ- ايٛا٘ىي 
 31B 24 غرفو

سِٛيؽي ِٙؼشي ٘ٛآٚـ150

ؼـايفٞبي سجفيؽي ٚ - وٕذفوٛـٞبي اوىفٚ 

ِٔٛؽ - فيّشفٞبي ِٙؼشي - سّٝ آثٍيف - خؿثي 

ٌبق اوىيمٖ ٚ ٘يشفٚلٖ

(021)88952719
  - 5 ٚ 4ثيٗ وٛزٝ - غيبثبٖ فبعٕي - سٟفاٖ 

12ٚاضؽ  - 84دالن  - 106وبغشٕبٖ 
www.noavarcompany.com35 06 غرفو

7-66756872(021)ؾغبِٟبي اثكاـآالر ثفلي ٚ وبـغب٘دبر ِٙؼشيسِٛيؽي ّ٘ف ؾغب151َ

ضّغ ٌفلي ثيٕبـوشبٖ - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- سٟفاٖ

ٚاضؽ - 3عجمٝ - سيٕسٝ ِؽـ- وٛزٝ ٔيفقايي- ويٙب

17
 31B 11 غرفو

152
سِٛيؽي ٚ غؽٔبسي ثفي فّكار 

سٛإ٘ٙؽوبقي
15009131198590*300غؽٔبر ثفي فّكار ؼـ اثؼبؼ 

ففػي زٟبـْ - ٌٟفن ِٙؼشي ثكـي ٌفق - اِفٟبٖ 

4دالن - 
 41B 38 غرفو

سِٛيؽي ٚ ِٙؼشي آؾـ خبـ153ٚ
- دِٛيٍف ٚ وف ٌٛي- ا٘ٛاع خبـٚثفلي ِٙؼشي 

ؼوشٍبٜ ٚاوه وفً ثفلي- اوىفاثف

(021)66729371

(021)66712979

- وبغشٕبٖ آِٛٔيٙيْٛ- غيبثبٖ خٕٟٛـي - سٟفاٖ 

914ٌٕبـٜ - عجمٝ ٟ٘ٓ
www.anaclean.com 40A 01 غرفو

31 جنوب  فضاي بازwww.yazd-electrode.comعجمٝ وْٛ- 112ٌٕبـٜ - ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ- سٟفا22275068ٖ(021)اِىشفٚؼ خٌٛىبـيسِٛيؽي ٚ ِٙؼشي اِىشفٚؼ يكؼ154

سِٛيؽي ٚ ِٙؼشي سٛاٖ خ155ٓ
ا٘ٛاع - سدٟيكار ِٙؼشي خٛي ٚ ثفي

...ـٌالسٛـٞبي ِٙؼشي ٚ سٛـزٟبي خٌٛىبـي ٚ

(031)36540977

(031)36540022

خبؼٜ ٌيفاق، ثؼؽ اق دُ ـاٜ آٞٗ،  خٙت اؼاـٜ - اِفٟبٖ

6ٞٛاٌٙبوي، وٛي ثٛوشبٖ، دالن
www.tavanjam.com 41B 20 غرفو

156
سِٛيؽي ٚ ِٙؼشي سٟفاٖ 

وٕذفوٛـ

وب٘شفيفٛل  - اوىفٚ - ديىشٛ٘ي-  وٕذفوٛـ ٞٛا

ٔػكٖ- فيّشفٞب- ؼـايف سجفيؽي ٚ خؿثي- 
(021)77648738-40

-ثيٗ وٝ ـاٜ عبِمب٘ي ٚ وٕيٝ- غيبثبٖ ٌفيؼشي- سٟفاٖ

144 دالن 
www.tehrancomp.com35 38 غرفو

157
سِٛيؽي ٚ ِٙؼشي 

(اُِ)ٌيفثىه وبقي ـضبيز 
9-56390244(021)ٌيفثىه

ٌٟفن ِٙؼشي -  خبؼٜ وبٜٚ 27ويّٛٔشف- سٟفاٖ 

33 ٚ 32دالن - 9٘جً غيبثبٖ وفٚ - ّ٘يفآثبؼ 
www.rezayatgearbox.com 31A 11 غرفو

56381620(021)دِٛي ٚ فّىٝ ٚ دفٚفيُسٟفاٖ ِٙؼز158
دالن -  ٔشفي ٕٞز 25غيبثبٖ - ثٟبـوشبٖ - سٟفاٖ 

50
www.tehransanaat.com 41B 01 غرفو

سيفالٜ ٔبٌي159ٗ
ٗ آالر وٍٙيٗ ـاٞىبقي،  سِٛيؽوٙٙؽٜ، ٔبٌي

ٔؼؽ٘ي، ػٕفا٘ي، ِيفشفان

(021)23522200

(021)22215133

٘جً - ٔٙظفيٝ - غيبثبٖ وبٔفا٘يٝ خٙٛثي- سٟفاٖ

1938979131: وؽدىشي- 2دالن - غيبثبٖ ديٍفٚ
www.tirage-machine.ir7

 غرفو 

22/1

سيغٝ ٞبي فٛالؼي ايفا160ٖ
سِٛيؽ ٚ  غؽٔبر ا٘ٛاع سيغٝ ٞبي فٛالؼي ثفاي 

سٕبٔي ِٙبيغ

(021)55242644

(021)55243072

غيبثبٖ وْٛ فّك - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ- سٟفاٖ 

20دالن - ٘جً ثّٛاـ ِٙبيغ- (٘ٛقؼٞٓ)سفاٌبٖ 
www.tfico.com 31B 03 غرفو

66510048(021)ـقيٗ دّي يٛـسبٖخؿة وشبـ161ٜ
- وٛزٝ ـثيؼي- غيبثبٖ سبوىشبٖ- وشبـغبٖ- سٟفاٖ

5دالن 
07 غرفو 7

خفثميُ ومفي سٛاٖ افكا162
ا٘ٛاع سفٔك ٍٔٙشي - ا٘ٛاع خفثميُ ومفي

ٔٛسٛـٞبي اِىشفيىي

(031)33518971

09136568646

ويّٛٔشف اَٚ خبؼٜ - وٝ ـاٜ غٕيٙي ٌٟف- اِفٟبٖ

٘دف آثبؼ
 41B 12 غرفو

CO2(021)88751030ويٓ - اِىشفٚؼ خٌٛىبـي خٛي ٌىشف آويب163
- غيبثبٖ غفٍٟٔف - غيبثبٖ وٟفٚـؼي ٌٕبِي- سٟفاٖ

44دالن - وٛزٝ ٌٍٓ - غيبثبٖ ػفثؼّي 
www.roralweld.com 31A 04 غرفو

خٛي ٌىشف ضبٔؽ164
وًٙ وبة - Co2ويٓ - اِىشفٚؼ خٌٛىبـي

ٚ آٞٗ
(021)66171085-90

٘فويؽٜ ثٝ ٔيؽاٖ - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- سٟفاٖ

ٗ آثبؼ دالن - وٛزٝ خٕبِؽاـا- وٛزٝ ٌدبػي- ضى

12ٚاضؽ - 32
 31B 34 غرفو



شمارٌ غرفٍشمارٌ سالهيبسایتوشاوی مشارکت کىىدٌشمارٌ تلفهوًع فعالیتمشارکت کىىدٌردیف

خٛي ٚ ثفي ِٛسٛن165
- ٞٛاٌبق - دالوٕب )  CNCٔبٌيٗ ٞبي ثفي 

(ٚاسف خز- ِيكـ 
(021)56230324

 -12ٌّجفي - غيبثبٖ ٘بـ٘دىشبٖ - ٌٕه آثبؼ - سٟفاٖ

2 دالن 
31 جنوب  فضاي باز

35 غرفو 31B 304/3دالن - وٛي ـاق - خبؼٜ لؽيٓ ٍٞشٍفؼ- وفج 44383994(026)سِٛيؽ ثفوٟبي ويٕي ِٙؼشيخٟبٖ ثفن166

خٟبٖ دبـن وٕذفوٛـ167
وٕذفوٛـ اوىفٚ ٚ وٕذفوٛـ ديىشٛ٘ي ٚ ؼاـيف 

(يػسبِي)سجفيؽي 
(021)65256735

-دبـوبي اَٚ- ٌٟفن دبـويبٖ- وٟٙك- ٌٟفيبـ- سٟفاٖ

23 دالن 
 فضاي باز

 داخل 

5محوطو 

2-66903181(021)ؼوشٍبٟٞبي سؼٕيفٌبٞي ٚ ٔىب٘يىي غٛؼـٚخٟبٖ ٌىشفاٖ ٘ٛ ا٘ؽي168ً
دالن - غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي- غيبثبٖ ا٘مالة- سٟفاٖ

606ٚاضؽ - وبغشٕبٖ وبٔبٖ- 1166
08 غرفو 6

زبح فّكار وٕي169ٝ

وبغز ا٘ٛاع دالن فّكي خٟز ّ٘ت ثف ـٚي 

ؼوشٍبٟٞب ٚ ٔطّٛالر ثفاي ؼـج ٍٔػّبر 

ٌفوز وبق٘ؽٜ

(021)66069972-5
ثؼؽ اق زٟبــاٜ ِٚبَ - غيبثبٖ عبِمب٘ي- سٟفاٖ

ٚاضؽ زٟبـْ- عجمٝ وْٛ- 570دالن - ٌيفاقي
www.somayeco.ir 40B 04 غرفو

زشفا عّيؼٝ ِٙؼز170
- سِٛيؽ ا٘ٛاع لغؼبر ٚ خؼجٝ ٞبي فّكي

Fiber ٚ ثفي ِيكـ CNCغؽٔبر دب٘ر ٚ غٓ 
(021)76218161-8

ثّٛاـ - ٔٙغمٝ ِٙؼشي غفٔؽٌز- خبؼٜ آثؼّي- سٟفاٖ

86دالن - غيبثبٖ ٞفشٓ غفثي- اِّي
www.chatra.co7 05 غرفو

زؽٖ آـاي ٌٕب171َ
وبزٕٝ ٌىىشٝ - وبزٕٝ فٛالؼي دفوفثٗ 

فٛالؼي دف وفثٗ ثفاي ؼوشٍبٜ ٌبر ثالوز
(011)44203334-5

- ٌٟفن ِٙؼشي أبْ قاؼٜ ػجؽاِٝ - آُٔ - ٔبق٘ؽـاٖ 

غيبثبٖ الِٝ - 1فبق 
www.chodanara.com7 29 غرفو

زفغؽ٘ؽٜ ٌٙجؽ172

- ا٘ٛاع ق٘ديفٞبي ِٙؼشي ٚ وٍبٚـقي 

ؼ٘ؽٜ ق٘ديف ٚ ؼقؼٌيف ٚ لغؼبر - وٛدّيًٙ 

غؽٔبر ففق ٚ  - MDFوبـغب٘دبر ٘ئٛدبٖ ٚ 

CNCسفاي 

(017)33332972
-غيبثبٖ أبْ غٕيٙي خٙٛثي - ٌٙجؽ - اوشبٖ ٌّىشبٖ 

1256دالن -  خٙت غجفٌكاـي 
17 غرفو 6

ضه وبقاٖ قـفب173ْ
ا٘ٛاع ؼوشٍبٟٞبي ضىبوي ٚ ٌٕبـٜ وفيبَ 

وٛة وبٔذيٛسفي ٚ اِىشفٌٚيٕيبيي
(021)88507457-9

وٛزٝ - غيبثبٖ وٟٙؽ- غيبثبٖ ؼوشف ثٍٟشي- سٟفاٖ

14ٚاضؽ - 1دالن - ٔشطيفي
www.haksazan.com6 49 غرفو

ضه فّك ٍٟٔؽ174

ٔبٌيٗ آالر ضىبوي ـٚي فّكار ؼـ ا٘ٛاع 

وبٔذيٛسفي، اِىشفٌٚيٕيبيي، ٘ٛـؼ غّغىي ٚ 

لّٓ اِىشفيىي

(051)35413401-2

(051)35410301-3

-  2فبق - ٌٟفن ِٙؼشي سٛن- خبؼٜ وٙشٛ- ٍٟٔؽ 

612ٌٕبـٜ - غيبثبٖ ؼاً٘ ٌٍٓ
www.hakfelez.com27 44 غرفو

175
ضُٕ ٚ ٘مُ ٚ سفغيُ وبالي 

وٕب ٔفٚاـيؽ آويب
88823394(021)ضُٕ ٚ ٘مُ ثيٗ إِّّي ٚ سفا٘كيز

- غيبثبٖ ٔفشص ٌٕبِي- غيبثبٖ ٔغٟفي- سٟفاٖ

12ٚاضؽ - 5عجمٝ - 21دالن - غيبثبٖ ٚاـٚيٙي
www.samafrunsport.com 40B

 غرفو 

26/2

غبٚـ دفن176
ؼوشٍبٜ ٞبي دفن ٔىب٘يىي ٚ ٞيؽـِٚيىي ٚ 

غغٛط اسٛٔبويٖٛ
21 غرفو www.khavarpress.com 40Bوٕبٍِٟف- لكٚيٗ-   اسٛثبٖ وفج5ويّٛٔشف 34701118-28(026)

غبٚـاٖ ِٙؼز دبوبـٌبؼ177
ٔبٌيٗ وٙشف  - CNCسفاي  - CNCففق 

ػٕٛؼي
(021)33584416-18

- ـٚثفٚي سٛسه-  خبؼٜ غبٚـا10ٖويّٛٔشف - سٟفاٖ

2456دالن 
www.ksp-group.ir35 26 غرفو

غؽٔبر اثكاـ ّٔي178

ٗ وبـي)غؽٔبر فٙي  - لبِت وبقي- ٔبٌي

ٗ آالر  (...آٔٛقي ٚ - سؼٕيفار  ٚ CNCٔبٌي

غغٛط سِٛيؽ ٚ سؼٕيفار اثكاـآالر ِٙؼشي ٚ 

وبـٌبٞي

(051)37295708
 - 31 ٚ 29ثيٗ أبْ ـضب - غيبثبٖ أبْ ـضب - ٍٟٔؽ 

عجمٝ وْٛ- دبوبل غفبـي 
12 غرفو 7

غكـ سفا٘ىف179ٛ
سِٛيؽ وٙٙؽٜ سدٟيكار ٚ ٔبٌيٗ آالر خٛي ٚ 

ثفي
(021)88100801

ٚاضؽ - 5دالن - 21غيبثبٖ - ٔيؽاٖ آـلا٘شيٗ- سٟفاٖ

7
www.khazartransfo.irفضاي باز 

 ورودي 

38

غالء آففيٗ دبـن180
ٓ ٞبي ا٘شمبَ ٔٛاؼ دٛؼـي - دٕخ ٚويْٛ  ويىش

ٚ ٌفاِ٘ٛي
(021)66901574-5

 75دالن - غيبثبٖ آفف٘ؽ - غيبثبٖ وشبـغبٖ - سٟفاٖ 

5ٚاضؽ - عجمٝ ؼْٚ - 
www.vacuumafarin.com 41B 37 غرفو

ؼا٘ب ثىذبـ181

الوشيه ٌفؼٌيف - ًٌّٙ ٚاوظ ٌّٛيي ٚ ثبن

ِِٛٝ ٌبق - ًٌّٙ دبييٗ ـاؼيبسٛـ- خؼجٝ ففٔبٖ

الٔذٟب ٚ - اق سٙظيٓ وٙٙؽٜ فٍبـ سب ـيُ وٛغز

... LEDٚزفاغٟبي 

(021)88639908

ٔيؽاٖ - غيبثبٖ فشطي ٌمبلي- يٛوف آثبؼ- سٟفاٖ

عجمٝ - 4دالن - اثشؽاي غيبثبٖ ٌٟفيبـ- وّٕبن

5ٚاضؽ - وْٛ
www.danabaspar.com7 52 غرفو

ؼـغًٍ افف182ً٘
ٔبٌيٗ آالر ضىبوي ٚ دالن ق٘ي ٚ خز 

دفيٙشفٞبي دفسبثُ
(021)88781914-7

- خٙت آقٔبيٍٍبٜ ٔىؼٛؼ- ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ- سٟفاٖ

عجمٝ ٞفز خٙٛثي- 349وبغشٕبٖ 
www.d-afrang.com 31A 05 غرفو

ؼليك دّيٕف سٟفا183ٖ
ٝ ٞبي الوشيىي ٚ  سِٛيؽ لغؼبر ٚ ٔدٕٛػ

دالوشيىي
(021)77123585-6

- غيبثبٖ اَٚ - غيبثبٖ اسطبؼ - خبؼٜ آثؼّي - سٟفاٖ 

3عجمٝ  - 26دالن 
www.daghighpolymer.com7 25 غرفو

ؼِفيٗ آثي قايٙؽٜ ـٚؼ184
٘يٕٝ - ا٘ٛاع ؼوشٍبٜ ٞبي سّفيٝ آة غبٍ٘ي 

ِٙؼشي ٚ ِٙؼشي

(021)88310866

(021)88211671

ثٗ - غيبثبٖ ٌيفاق ٌٕبِي - غيبثبٖ ٔالِؽـا - سٟفاٖ 

عجمٝ دٙدٓ - 4دالن - ثىز وبج 
www.DolphinAbee.com27 24 غرفو

185
ٔبٌيٗ وبقي )ؼيب٘ي ٔبٌيٗ 

(ؼيب٘ي ٔبٌيٗ

 - CNCدب٘ر - غٓ وٗ سٕبْ فَٛ ٞيؽـِٚيه 

ليسي ٞيؽـِٚيه ٚ ٔىب٘يه - PLCدب٘ر 
(021)33746824

ٔمبثُ وبـغب٘ٝ - فؽائيبٖ اوالْ خٙٛة - سٟفاٖ 

2دالن - وٛزٝ ـوشٓ غب٘ي - ؼوشٕبَ وبغؿي ضفيف 
32 غرفو 6

88303135(021)(لغؼٝ وبقي) CNCغؽٔبر ثفي ٚ غٓ ؼيجب ِيكـ186
ٌٟفن قاٌفن - غيبثبٖ زٕٗ - ٌٟف لؽن - سٟفاٖ 

152دالن - ا٘شٟبي غيبثبٖ ِٙبيغ - 
www.dibalaser.com7 51 غرفو
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22140370(021)ق٘ديفٞبي غّغىي- ق٘ديفٞبي فٛالؼي ـاثيٗ سدبـر187
- وفٚ غفثي - ٔيؽاٖ وبج - وؼبؼر آثبؼ - سٟفاٖ 

17ٚاضؽ  - 7دالن 
10 غرفو 35

55266313(021)زفظ ثبثز ٚ ٌفؼاٖـاؼ دٛي188ً
غيبثبٖ ٞفشٓ - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ- سٟفاٖ

26دالن - آٞٙىبـاٖ
 31B 23 غرفو

ـاؼاٖ دٛيب وبٔب189ٝ٘
ٔدٕٛػٝ ٘فْ افكاـ يىذبـزٝ ثف٘بٔٝ ـيكي ٔٙبثغ 

(ERP)وبقٔبٖ 
(021)26408200

-178دالن - لجُ اق سمبعغ ٘فز- غيبثبٖ ظفف- سٟفاٖ

10ٚاضؽ -  عجمٝ وْٛ
www.radansoft.com7 18 غرفو

ـاؼ٘يه اسٛٔبوي190ٖٛ
، وٙشفِفٞبي CNCوٙشفِفٞبي ؼوشٍبٜ ٞبي 

ِيكـ، خٛي، دالوٕب، ضىبوي
(021)88100507-9

- غيبثبٖ ٘ٛقؼٞٓ ثػبـوز - ٔيؽاٖ آـلا٘شيٗ  - سٟفاٖ 

عجمٝ ؼْٚ - 11دالن 
www.rodonix.com27 10 غرفو

191
عفاضي ٟٔٙؽوي )ـاؼٚوه 

(دمٚان ِٙؼز ـاؼ
46890638(021) ٚ ٚاسفخزCNCؼوشٍبٜ ٞبي ثفي 

- ثّٛاـ ٌٟيؽ وّٟف - ٔيؽاٖ لؽن - ٌٟف لؽن 

34دالن - غيبثبٖ ٌّىشبٖ 
www.radoxgroup.com38 شرق  فضاي باز

66706720(021)سِٛيؽوٙٙؽٜ لفىٝ ثٙؽي ا٘جبــان ٍٔجه سٟفا192ٖ
غيبثبٖ - غيبثبٖ خبٔي- غيبثبٖ ضبفظ- سٟفاٖ

4ٚاضؽ - 3دالن - وٛزٝ آقٔبيً- ٔيفؼأبؼي
www.rocktehran.comفضاي باز 

 جنوب 

5محوطو 

ٔٛسٛـ ؼيكَ ٚ ل٘فاسٛــغٍب ؼيكَ آويب193
(021)33909277

(021)33910385

- وٛزٝ سفاثي ٌٛؼـقي- غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي- سٟفاٖ

34دالن 
 فضاي باز

 غرب 

5محوطو 

ـوىبٖ دبـويب194ٖ
عفاضي ٚ - سبٔيٗ ا٘ٛاع سدٟيكار ٞيؽـِٚيىي

ٓ ٞبي ٞيؽـِٚيه سِٛيؽ ويىش
(021)88840905

- غيبثبٖ لبئٓ ٔمبْ ففاٞب٘ي - ٔيؽاٖ ٞفز سيف - سٟفاٖ

وبغشٕبٖ ـوىبٖ - 158دالن 
www.rexsun.ir 31A 16 غرفو

سىٕٝ ٞبي ِٙؼشيـٚاٖ سفا٘ه آدبؼا٘ب195
(021)33954545

(021)33952999

- وٛزٝ غٛا٘ىبـي- غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي- سٟفاٖ

ٗ ثىز ؼْٚ 5ٚاضؽ - وبغشٕبٖ آدبؼا٘ب- 47دالن - ث
www.apadanabelt.com 41B 48 غرفو

ـَٚ ٔبٌي196ٗ
غظ - غغٛط ثفي ٚـق ـَٚ - ـِٚففٔيًٙ 

ِِٛٝ ٚ دفٚفيُ
(021)56235399

- ثّٛاـ ٘ػّىشبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ - سٟفاٖ 

12دالن  - 3ٌٍّيؽ 
 40B 05 غرفو

قٔبٖ آٚـاٖ آـيب197
سِٛيؽ ا٘ٛاع وبػز ٞبي ؼيٛاـي ٚ ـٚٔيكي، 

...ِيٛاٖ ٚ
(021)88808586

ثيٗ وٕيٝ - غيبثبٖ اوشبؼ ٘دبر اِٟي خٙٛثي - سٟفاٖ 

3عجمٝ  - 54دالن - خٙت ثب٘ه ِبؼـار - ٚ ا٘مالة 
www.zamanavaran.ir 31B 14 غرفو

77345700(021)ثبقوبقي ٔبٌيٗ اثكاـق٘ديف ٔبٌي198ٗ

ثّٛاـ - ػجبن آثبؼ ٌٟفن ِٙؼشي ػجبن آثبؼ - سٟفاٖ 

- غيبثبٖ ؼـ٘ب - ـٚثفٚي ٔىدؽ ٌٟفن - اثٗ ويٙب 

 ٘جً 3/1غيبثبٖ ػمبة  - غيبثبٖ ٌّىشبٖ زٟبـْ 

1618دالن - غيبثبٖ ؼْٚ 

يٛـٚٔشبَ- ق٘ديفوبقي ايفاٖ 199

ويٓ خٛي قيف  - CO2سِٛيؽ ويٓ خٛي 

ويٓ خٛي - دٛؼـ خٌٛىبـي - دٛؼـي 

آِٛٔيٙيْٛ ٚ ويٓ آِٛٔيٙيْٛ

(021)88345467-8
- ـٚثفٚي ٚـقٌٍبٜ ٌيفٚؼي - ٔفشص خٙٛثي - سٟفاٖ 

1Aٚاضؽ  - 17دالن - وٛزٝ اـؼالٖ 
www.Eurometal-co.ir 31B 18 غرفو

قيىز فيّشف200
سِٛيؽ وٙٙؽٜ غجبـٌيفٞبي ِٙؼشي ٚ فٟٙبي 

وب٘شفيفيٛل ٚ خفلٝ ٌيف
(021)22225091

دالن - ثبالسف اق ٔيفؼأبؼ- غيبثبٖ ٌفيؼشي- سٟفاٖ

: وؽدىشي-  غفثي10ٚاضؽ - وبغشٕبٖ ٔيٙب- 1240

1913645135
www.zistfilter.com6 37 غرفو

44225408(021)ػىبوي ِٙؼشي ٚ عفاضي ٌفافيىيلا201ٛٞ
- عجمٝ وْٛ - ثفج افك - فّىٝ ؼْٚ ِبؼليٝ - سٟفاٖ 

303ٚاضؽ 
www.zhahoo.com 40B 25 غرفو

وبقٜ اِجفق202
ا٘ٛاع خبـٚثفلي ٞبي ِٙؼشي ٚ غبٍ٘ي ٚ ثفاق 

وٙٙؽٜ وفً
(026)32236200

- 26دالن - غيبثبٖ آثبٖ- غيبثبٖ ٔظبٞفي- وفج

عجمٝ اَٚ
www.sazealborz.com27 32 غرفو

وبقٜ ٞبي فّكي ٌٟفيبـ203

اوىّز فّكي ِٙبيغ ٘فز، ٌبق، دشفٌٚيٕي، 

سدٟيكار - ٘يفٌٚبٞي ٚ وبيف ِٙبيغ وٍٙيٗ 

ٔىب٘يىي

(021)88500051-4
غيبثبٖ خٛاؼ وفاففاق - غيبثبٖ ٌٟيؽ ثٍٟشي - سٟفاٖ 

13عجمٝ  - 55دالن - 
www.shahriarsteel.com6 47 غرفو

وبػي ِٙؼز وٙمف204
سِٛيؽ ا٘ٛاع ثبالثفٞبي ٔشطفن ٚ ـاٞجٙؽٞبي 

وٙشفَ سفؼؼ

(021)66432910

(021)09190716411

وٛزٝ ِبئت - غيبثبٖ سٛضيؽ- ٔيؽاٖ سٛضيؽ - سٟفاٖ 

4ٚاضؽ  - 26دالن - 
www.bambin.irفضاي باز 

 داخل 

5محوطو 

77332618(021)سِٛيؽ ِِٛٝ ٚ دفٚفيُوبٔبٖ 205ِِٝٛ
غيبثبٖ ؼْٚ - غيبثبٖ اسطبؼ - خبؼٜ آثؼّي - سٟفاٖ 

15دالن - ٌفلي 
03 غرفو 35

206
وبٔب٘ٝ ٞبي ؼليك ٘ٛيٗ اففاق 

(CNCٖوبقا )
ٗ آالر ثفي  CNC(051)36513845ٔبٌي

دبـن ػّٓ ٚ -  خبؼٜ لٛزب20ٖويّٛٔشف - ٍٟٔؽ 

فٙبٚـي غفاوبٖ ـضٛي
www.cncsazan.com38 جنوب  فضاي باز

45838429(031)سِٛيؽ لغؼبر الوشيىيوبيبٖ ثىذبـ وذبٞب207ٖ
 - 46غيبثبٖ - ٔٙغمٝ ِٙؼشي ؼِٚز آثبؼ - اِفٟبٖ 

13دالن 
www.sayanbaspar.com 41B 39 غرفو

66759708(021)ا٘ٛاع وٙجبؼٜوبيً اثكاـ ثفسف آفبق208
ٔدشٕغ - ثّٛاـ اثٛؾـ - غيبثبٖ ديفٚقي - سٟفاٖ

277دالن - ٌّىشبٖ 
 31B 28 غرفو

4-45643001(031)ا٘ٛاع ِيفشفان ٚ يؽن وً ٚ ٔطّٛالر ا٘جبـيوذبٞبٖ ِيفشف209
غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي ٔٛـزٝ غٛـر - اِفٟبٖ

473دالن - غيبثبٖ ثٛػّي وْٛ - ٌيع ثٟبيي
www.sepahanlifter.com31 شمال  فضاي باز



شمارٌ غرفٍشمارٌ سالهيبسایتوشاوی مشارکت کىىدٌشمارٌ تلفهوًع فعالیتمشارکت کىىدٌردیف

وذٙشب دباليٝ دبـن210

فيّشف ٞٛاي ِٙؼشي، خؽا وٙٙؽٜ ـٚغٗ اق ٞٛا، 

فيّشف ٞٛاي فٍفؼٜ، إِٙز فيّشف، فيّشف ٞٛاي 

وٍٙيٗ ٚ ٘يٕٝ وٍٙيٗ، فيّشف ٞيؽـِٚيه، 

فيّشف ـٚغٗ، فيّشف وٛغز، فيّشف ٌبق، اوشفيٙف 

ٚ ِٛاقْ خب٘جي ٌبُٔ ٔطفظٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ فيّشف 

ٞٛا ٚ ا٘ٛاع ٚاٌفٞبي آة ثٙؽي

(021)44851778

(021)44812326

- ثبالسف اق ثكـٌفاٜ ٘يبيً - ثّٛاـ وفؼاـ خٍُٙ - سٟفاٖ 

6ٚاضؽ - عجمٝ وْٛ  - 3دالن - غيبثبٖ ٍ٘بط 
www.sepantafilter.com 41B 14 غرفو

وشبن211

لغؼبر ديً وبغشٝ لبِت، لبِجىبقي، ٔبٌيٗ 

آالر غبَ، زىجٟبي آ٘بـٚثيه ٚ لغفٜ اي 

ِٙؼشي

(031)33863430
غيبثبٖ ػغبء - ٌٟفن ِٙؼشي أيفوجيف - اِفٟبٖ 

وبغشٕبٖ وشبن - 24 ٚ 23ثيٗ ثّٛن -  إِّه
www.setaak.com

 31A

فضاي باز 

06 غرفو 

 جنوب 

5محوطو 

وفأيه ِٙؼز ـثبط212

: عفاضي ٚ سِٛيؽ وفأيه ِٙؼشي ٌبُٔ

- ٘ىٛق ٚ ػبيك ضفاـسي- وفأيه ٟٔٙؽوي

فيٛق - اِىشفٚؼ خفلٝ قٖ- ػبيك اِىشفيىي

دىيًٙ وفأيىي- اِىشفيىي

(021)66568357

(021)66122680

دالن - اثشؽاي غيبثبٖ ثبلفغبٖ - غيبثبٖ وشبـغبٖ 

7ٚاضؽ  - 3عجمٝ  - 119
www.robat-ric.com 31A 21 غرفو

وٍٙبٖ ِٙؼز213
- ا٘ٛاع فٍبـ وٙح ٞب ٚ ؼٔبوٙح ٞبي ِٙؼشي 

ٌيفآالر ٚ اسّبالر اثكاـ ؼليك
(021)56230420

ٌٟفن - لٓ - اسٛثبٖ سٟفا40ٖويّٛٔشف - سٟفاٖ 

 10غيبثبٖ ٌٍّٗ - ثّٛاـ ٌّىشبٖ - ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ 

16دالن - 
www.sangansanat.com 40B 31 غرفو

وٍٙيٗ فّك214
ا٘ٛاع فٛالؼٞبي آِيبلي ٚ آٞٗ آالر ِٙؼشي 

(ثفٌىبـي ٚ سفاٌىبـي)
(021)66673430-1

- 1ثّٛن - ثبقاـ آٞٗ ٌبؼآثبؼ- خبؼٜ لؽيٓ وفج- سٟفاٖ

26دالن - 110ٔدشٕغ 
www.sanginfelez.com35 شمال  فضاي باز

52 غرفو 4www.bakhtarco.com 41Bويّٛٔشف - خبؼٜ وٜٛ وفيؽ-  س72ٗٔيؽاٖ - ل3ٓ-36551070(025)اوىّز فّكي- سيف ٚـق- وِٛٝوِٛٝ ثبغشف215

55578814(031)دفيٙشف وٝ ثؼؽي ـٚٔيكيوي قاٖ دفؼاقي وٛيف216
- غيبثبٖ ػؽاِز - ثّٛاـ ٔبؼـ - ٔيؽاٖ خٟبؼ - وبٌبٖ 

ٔفوك ـٌؽ ؼاٍٍ٘بٜ وبٌبٖ
www.sizangroup.ir6 29 غرفو

44850985(021)ؼفيٛقـ- وٕذفوٛـ- ػفضٝ ا٘ٛاع ثّٛئفويبَ ا٘فلي ايفا٘يب217ٖ
دالن  - 20٘جً ثٟبـوشبٖ - خٙز آثبؼ ٌٕبِي- سٟفاٖ

4ٚاضؽ  - 9
www.sayalenergy.com35 23 غرفو

B300ٌبر دالوز ٔؽَ ؼـاْ ٌبر دالوز دٛيب218
(021)33281996

09195375510

ٌٕبـٜ - فبق يه- ػجبن آثبؼ ػاللٕٙؽ- غبٚـاٖ- سٟفاٖ

320
 فضاي باز

 داخل 

5محوطو 

ٌيفثىىٟبي ضّكٚ٘ي ٚ ّٞيىبَاِفٟبٖ- ٌبوفيٗ ٌيفثىه219

(021)33921734-5

(031)33874011

(021)33921718

(031)33802460-1

(031)33804844-5

-318www.shakerinغيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي، دالن - سٟفاٖ

gearbox.com
 41B 41 غرفو

76205030(021)ٔجّٕبٖ ِٙؼشيٌبٞفظ اثكاـ220
ضبٌيٝ ـٚؼغب٘ٝ - غيبثبٖ اِجفق - وؼيؽ آثبؼ - خبخفٚؼ 

28دالن - 
www.shahrokhtools.com 31B 16 غرفو

ٓ ٞبي ٌفٔبيً سبثٍيٌبيب٘يف ِٙؼز آـسب221ٖ 22229176(021)سِٛيؽ وٙٙؽٜ ويىش
 -37دالن - غيبثبٖ ٌٍٙفف - ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ - سٟفاٖ 

17 ٚاضؽ 
www.garmasun.com37 شمال  فضاي باز

ٌشبثٍفاٖ فٙبٚـي ٌّىشب222ٖ
دبِه - ؼوشٍبٜ خٛي ٌىُ ؼٞي 

اِىشفٚٔغٙبعيىي
(017)32537831

وبغشٕبٖ وىت ٚ - ٌٟفن ِٙؼشي آق لال - ٌفٌبٖ 

212ٚاضؽ - وبـ 
www.sfgco.ir7

 غرفو 

24/1

ٌفيف223
ا٘ٛاع اِىشفٚ ٌيفثىه ٞبي ِٙؼشي ٚ 

ايٙٛـسفٞبي ففوب٘ىي

(031)45836406

(031)45836409
34 غرفو 44www.sharif-gearbox.com 31Aٔٙغمٝ ِٙؼشي ؼِٚز آثبؼ، غيبثبٖ - اِفٟبٖ

ٌيٛا أٛاج224

وٙشفَ - وبػز ففٔبٖ - ا٘ٛاع وبػز ٘دٛٔي 

ٌٕبـ٘ؽٜ - ٕ٘بيٍٍف آٔذف ٚ ِٚشبل - سبيٕف - فبق 

ٚ ا٘ٛاع سفٔٛوشبر

(031)32645688-9
غيبثبٖ ضٕكٜ - غيبثبٖ ٍٞز ثٍٟز ٌفلي - اِفٟبٖ 

16دالن  - 39وٛزٝ - اِفٟب٘ي 
www.shivaamvaj.com27 14 غرفو

ِؽـا عفش ٚ سدٟيك اوذبؼا٘ب225
 سكـيك CNCؼوشٍبٜ - ؼوشٍبٜ سكـيك زىت 

سدٟيكار ٔفثٛط ثٝ آٖ- زىت 
(031)36518979

- ٔدشٕغ آسبيبـ - ثّٛاـ غؽيف - وذبٞبٍٟ٘ف - اِفٟبٖ 

25ٚاضؽ  - Cٚـٚؼي - وبغشٕبٖ اؼاـي 
www.sadrainstruments.com6 27 غرفو

ِٙبيغ آة ٚ ػٕفاٖ ايفا226ٖ

- (ثّٛئف)سِٛيؽ يٛ٘يشٟبي ٞٛاؼٞي ٚ ٚويْٛ 

وبق٘ؽٜ - (وّٛٚاِٛ)وبق٘ؽٜ ٌيفٞبي زٙؽ ـاٞٝ 

ا٘ٛاع ؼوشٍبٟٞبي وػشي ٌيف ٚ فيّشف ٌٙي ٚ 

سؼٕيفار ٚ - سدٟيكار سّفيٝ آة ٚ فبضالة

اـائٝ غؽٔبر

(021)77637681-3
٘فويؽٜ ثٝ وٝ ـاٜ - غيبثبٖ عبِمب٘ي ٌفلي- سٟفاٖ

7دالن - ٌفيؼشي
www.abvaomran.com27 23 غرفو

ويىشٓ اوىيمٖ وبق ٚ ويىشٓ ٘يشفٚلٖ وبقِٙبيغ اوىيمٖ ؼِٛاـ ففاق227
(026)34763086-7

(026)34763078-9

ؼٞىؽٜ - اثشؽاي ٌٟفن ِٙؼشي ثٟبـوشبٖ- وفج

4دالن - ِٙؼشي ّٞدفؼ
www.delvarfaraz.com 40B 34 غرفو

4-88844112(021)ا٘ٛاع ٞٛاوً ٞبي ِٙؼشيِٙبيغ اِىشفٚ ٔٛسٛـ ايفا228ٖ
ـٚثفٚي ؼاٍ٘ىؽٜ - غيبثبٖ ٔفشص خٙٛثي - سٟفاٖ 

3ٚاضؽ  - 2دالن - ثٗ ثىز ٚاضؽي- سفثيز ٔؼّٓ 
www.khazarfan.com 41B 46 غرفو

ِٙبيغ اِىشفٚ٘يه آـيٗ عفاش229
اـائٝ وٙٙؽٜ غؽٔبر ثفي ِيكـي ِٙؼشي فّكي 

CNCفَٛ 
(041)33352611-15

٘فويؽٜ ثٝ - زٟبــاٜ ثٍٟشي- غيبثبٖ أبْ- سجفيك

وبغشٕبٖ - ٘جً وٛزٝ ٌٛيب- ؼثيفوشبٖ عبِمب٘ي

515دالن - آثٍيٙٝ
www.saelalaser.ir7 41 غرفو

ِٙبيغ دٌٛبن ِجبوىبـ غبؼ230ْ
وفً ٚ وّيٝ ِٛاقْ - ؼوشىً - ِجبوىبـ 

ضفبظز ففؼي
(026)34530936

٘جً -  ٔشفي45٘فويؽٜ ثٝ - غيبثبٖ ثٍٟشي- وفج 

وٛزٝ ِٙؼز
www.lebaskar.com7 10 غرفو
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ِٙبيغ خفثميُ وبٚار231

خفثميّٟبي ومفي، ؼـٚاقٜ اي، ٘يٓ ؼـٚاقٜ اي، 

ثبقٚيي، ا٘ٛاع ثبالثفٞبي ويٓ ثىىّي، ق٘ديفي، 

ا٘ٛاع ٔٛسٛـ ٌيفثىه

(021)88747003-4
وٛزٝ - غيبثبٖ ٔيف ػٕبؼ- غيبثبٖ ٔغٟفي- سٟفاٖ

10ٚاضؽ - 6دالن - يىٓ
www.kavatcrane.com 40A 24 غرفو

232
ِٙبيغ خٛي ٚ ثفي ـاؼ وبقٜ 

اِىشفيه
66790980(021)سِٛيؽ وٙٙؽٜ ؼوشٍبٟٞبي خٛي ٚثفي

 17غيبثبٖ - ٌبؼآثبؼ - خبؼٜ لؽيٓ وفج- سٟفاٖ 

3دالن -  ٔشفي اَٚ ٌٕبِي 15- ٌٟفيٛـ
 فضاي باز

 روبروي 

باغ ژاپني

ِٙبيغ خٛي ٚ ثفي وبـا233
اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي ٚ ؼوشٍبٜ ٞبي خٛي ٚ 

(..., Co2, TIG)ثفي 
(021)22903200

- ضّغ غفثي ثب٘ه ٔفوكي- ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ- سٟفاٖ

3دالن - ؼٜ ٔشفي ؼْٚ- غيبثبٖ دٍبٜ
www.karasazeh.comفضاي باز 

 شمال 

سمعي و 

بصري

ِٙبيغ ضفاـسي آـٚيٗ ثػبـ234

آثٍفْ - ـٚغٗ ؼاؽ - سِٛيؽوٙٙؽٜ ؼيٍٟبي ثػبـ 

ٔجؽِٟبي ضفاـسي ٚ ٔػبقٖ سطز - اسٛ والٚ - 

فٍبـ

(021)44446581

(021)44432188

٘جً - ثبالسف اق سمبعغ ضىيٓ - وشبـي ٌٕبِي- سٟفاٖ

عجمٝ  - 2وبغشٕبٖ ٌٕبـٜ - 59دالن  - 15ٌمبيك 

7ٚاضؽ  - 3
www.arvinbokhar.irفضاي باز 

 غرب تپو 

سبس

ِٙبيغ ؼ٘ؽٜ ايفا235ٖ
وبغز، عفاضي ٚ ثٟيٙٝ وبقي ٚ سؼٕيف ا٘ٛاع 

زفظ ؼ٘ؽٜ ٚ ٌيفثىه
(021)55244131

- ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ- خبؼٜ وبٜٚ- سٟفاٖ

28دالن - غيبثبٖ ثيىشٓ
www.sdico.ir 40B 29 غرفو

ِٙبيغ ـالٔبٖ دفؼاق236
سدٟيكار اِىشفٚ٘يىي ٚ ويىشٓ ٞبي وٙشفَ 

ِٙؼشي
(021)44230219

- ثؼؽ اق ايىشٍبٜ ٌبق - ثكـٌفاٜ خالَ آَ اضٕؽ- سٟفاٖ 

1ٚاضؽ - 2دالن -  سمبعغ غيبثبٖ آـي 
www.rajmanpardaz.com27 20 غرفو

88141516(021)ٌيٍٝ آالر آقٔبيٍٍبٞي، ِٙؼشيِٙبيغ ٌيٍٝ آالر ويٙب ٌي237ٍٝ
ٔيؽاٖ ٞفز سيف، غيبثبٖ ٔفشص خٙٛثي، سمبعغ - سٟفاٖ

1، عجمٝ 103عبِمب٘ي، دالن 
www.sinaglass.com 40B 32 غرفو

7-44333404(051)لغؼبر ِٙؼشي- CNCٔبٌيٗ آالر ِٙبيغ لغؼٝ وبقاٖ وجكٚاـ238
ٌٟفن ِٙؼشي -  خبؼٜ سٟفا12ٖويّٛٔشف - ٍٟٔؽ

2٘جً ِٙؼز - ثؼؽ اق ٔيؽاٖ- وجكٚاـ
09 غرفو 6

239
وٟبٔي )ِٙبيغ الوشيىي وٟٙؽ 

(ػبْ

ضؽ - ٌفيخ- سِٛيؽ ا٘ٛاع سىٕٝ ٘مبِٝ آج ؼاـ

آوشف ... ضؽ وبيً ٚ- ضؽ ضفاـر- ـٚغٗ

لغؼبر الوشيىي- ٚـق الوشيىي- الوشيىي

(021)88033656
- وٛزٝ لاِٝ- ٌيفاق خٙٛثي- اسٛثبٖ ٕٞز ٌفق- سٟفاٖ

3دالن 
www.sahandrubber.com 41B 04 غرفو

240
ِٙبيغ ٔبٌيٗ اثكاـ وبقي ٔٛـزٝ 

غٛـر ٔبٌيٗ
CNC(031)45643320سِٛيؽ ٔبٌيٗ اثكاـ ديٍففشٝ 

 غيبثبٖ 4ٌٟفن ِٙؼشي ٔٛـزٝ غٛـر فبق - اِفٟبٖ

567دالن - وبٜٚ ٌٍٓ- وبٜٚ 
www.cncmachine.ir6 07 غرفو

ِٙبيغ ٔبٌيٗ وبقي ثكـي ؼيب٘ي241
عفاش ٚ وبق٘ؽٜ ا٘ٛاع دفن ثفن ٞيؽـِٚيه، 

ليسي ٞيؽـِٚيه ٚ ٔىب٘يه
(021)55375252

ثؼؽ - غيبثبٖ وبـٌف خٙٛثي - ٔيؽاٖ ا٘مالة - سٟفاٖ 

759دالن - ٔمبثُ دٕخ ثٙكيٗ - اق زٟبــاٜ ٍٍِف 
www.dayyanigroup.comفضاي باز 

 جنوب 

استخر

ٗ وبقي اضٕؽ آويب242 ٗ آالر ثفي ٚ غٓ ٚـق آِٞٗٙبيغ ٔبٌي 4-55488993(021)ٔبٌي
ثبالسف اق ٔيؽاٖ لكٚيٗ - غيبثبٖ وبـٌف خٙٛثي- سٟفاٖ 

697دالن - ٔمبثُ ثيٕبـوشبٖ ـٚقثٝ - 
38 شمال  فضاي باز

22275068(021)سِٛيؽ ا٘ٛاع ٔفشِٟٛبي ِٙؼشيِٙبيغ ٔفشِٛي ق٘دب243ٖ
- 3عجمٝ - 112ٌٕبـٜ -ثّٛاـ ٔيفؼأبؼ  - سٟفاٖ 

1547933846: وؽدىشي
www.zanjan-wire.com31 جنوب  فضاي باز

244
ِٙبيغ ٟٔٙؽوي ٚ سِٛيؽي ٞٛا 

وبٔبٖ اِجفق
1-65465430(021)وٕذفوٛـ ٚ سدٟيكار ٞٛاي فٍفؼٜ

ففؼٚويٝ، ثّٛاـ ففؼٚويٝ، ٌٟفن -  ٌٟفيبـ- سٟفاٖ

17، غيبثبٖ ٌّىشبٖ ٌٕبِي، دالن  ِٙؼشي ففؼٚن
www.havasamanalborz.net35 12 غرفو

ِٙبيغ ٘ٛـا اليٝ ٍ٘بـ245

- (SLM)ؼوشٍبٜ دفيٙشف وٝ ثؼؽي فّكي 

غؽٔبر وبغز لغؼبر ثب سىِٙٛٛلي دفيٙز 

وٝ ثؼؽي

(031)33871877

غيبثبٖ ؼاٍٍ٘بٜ ِٙؼشي - ٔيؽاٖ اوشمالَ- اِفٟبٖ

- ٌٟفن ػّٕي ٚ سطميمبسي اِفٟبٖ- اِفٟبٖ

140ٚاضؽ - وبغشٕبٖ ٌيع ثٟبيي
www.noura3dp.com 41B 34 غرفو

ِٙبيغ ٚاويْٛ دبـن246

سِٛيؽوٙٙؽٜ ا٘ٛاع دٕذٟبي ٚاويْٛ ؼٚـا٘ي ـيًٙ 

ٝ اي - ٔبيغ ثّٛئفٞبي ٞٛا ٚ - دٕخ ٞب ٚاويْٛ سيغ

وٕذفوٛـٞبي ٞٛا ٚ ٌبق - ٌبق ؼٚـا٘ي غّغىي 

وٕذفوٛـٞبي ٞٛا - اوىفٚ ػبـي اق ـٚغٗ 

سٛـثٛ ثّٛئفٞبي -  اوىفٚ ثب سكـيك ـٚغٗ 

وٕذفوٛـٞبي ٌبق سجفيؽي اوىفٚ- وب٘شفيفيٛل

(021)66801373
غيبثبٖ فشص - 5ٚ 4ثيٗ ويّٛٔشف - ثكـٌفاٜ فشص- سٟفاٖ

26ٌٕبـٜ - 21
www.parsvacuum.com35 01 غرفو

ِٙبيغ ٞيؽـِٚيه ويذب247ٖ

عفاضي ٚ وبغز ا٘ٛاع دٕخ ٞبي ٞيؽـِٚيه 

ا٘ٛاع خه ٞبي - ديىشٛ٘ي فٍبـ لٛي 

عفاضي ويىشٓ ٞبي ٞيؽـِٚيه - ٞيؽـِٚيه 

ـيػشٝ ٌفي ٚ - سِٛيؽ ٌيفٞبي ٞيؽـِٚيه - 

ٔبٌيٗ وبـي

11 غرفو 20www.seepanpump.com27٘جً وٛزٝ - غيبثبٖ وٟٙؽل - اِفٟبٖ 32369529(031)

22050666(021)ؼوشٍبٟٞبي  دير خٛي، دفذ ٚ دب٘رِٙؼز اِىشفٚ٘يه آـيب248
ثفج - ـٚثفٚي دبـن ّٔز- غيبثبٖ ِٚيؼّف- سٟفاٖ

1ٚاضؽ - 5عجمٝ - وبيٝ
38 جنوب  فضاي باز

ِٙؼز ثفن249
ثفن ٞبي ويٕي ِٙؼشي ٚ ثٟؽاٌشي ٚ 

ٔدٕٛػٝ ٔطّٛالر ٌفوز ِٙؼز ثفن
(026)34703089

غيبثبٖ ظفف - ثّٛاـ ٌٟيؽ ثٍٟشي - وٕبٍِٟف - وفج 

27دالن  - 9
www.sanatbrush.com 31B 31 غرفو

ٝ ٞبي ِٙؼز ِٙؼز دبيؽاـ ايفا٘يب250ٖ CNC(021)66394112وشبة ٚ آٌٟي ٘بٔ
ٔدشٕغ سدبـي  - 9٘جً فشص - ثكـٌفاٜ فشص - سٟفاٖ 

32دالن - دبـن ضٕيؽ 
www.spci.ir27 15 غرفو

36642476(031)ٌيفثىه ٞبي ِٙؼشيِٙؼز وبقاٖ اوذبؼا٘ب251
ثٗ - وٛزٝ ٌٟيؽ اضٕؽ سفوبٖ- غيبثبٖ ٔيف - اِفٟبٖ

1ٚاضؽ  - 39دالن - ثىز آقاؼي
www.asiagearbox.com 41B 06 غرفو

ِٙؼز وبـا252ٖ
ؼ٘ؽٜ - سِٛيؽ ٚ ػفضٝ ا٘ٛاع وٛدّيًٙ ٚ دِٛي 

ٝ اي- ؼ٘ؽٜ ٔؽَٚ - ق٘ديف  سيذف ثٛي- ؼ٘ؽٜ ٌب٘
(021)33942458

- دبوبل ٘يفٚ ِٙؼز - غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي- سٟفاٖ

0/7دالن 
www.sanatkaran.net6 40 غرفو



شمارٌ غرفٍشمارٌ سالهيبسایتوشاوی مشارکت کىىدٌشمارٌ تلفهوًع فعالیتمشارکت کىىدٌردیف

ِٙؼشي آؾيٗ دبي سٟفا253ٖ
دبًٌ - سدٟيكار ا٘شمبَ - دٕخ ٞبي ايفِه 

ٚ سكـيك
 فضاي باز14www.azinpash.comدالن  - 19غيبثبٖ فشص - ثكـٌفاٜ فشص - سٟفاٖ 66808654(021)

 شمال تپو 

سبس

ِٙؼشي آٔب254
دٛؼـ ٚ ٔفشَٛ - سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع اِىشفٚؼ 

ٞبي خٌٛىبـي
(021)44983935-44

٘جً -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج 17ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

64غيبثبٖ 
www.ama-co.com 31B 19 غرفو

15 غرفو 31A 206ا٘شٟبي غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي غيفآثبؼ - اـان 19-33553418(086)آوٛٔٛالسٛـٞبي ٞيؽـِٚيهِٙؼشي دبيب ففن255

ِٙؼشي ديٍفٚ سٛقي256ٗ

َ ٞبي ثبثز ٚ ٔشطفن  وبغز ا٘ٛاع ثبوىٛ

سفيّي وً، وبٔيٖٛ وً، غبٚـ وً ٚ ٚا٘ز 

عفاضي ٚ وبغز ا٘ٛاع - وً، لغبـوً ثبثز

سفاقٚٞبي ِٙؼشي، ويىشٓ ثسيًٙ، ا٘ٛاع 

ويىشٕٟبي سٛقيٗ ويىٝ دفوٗ ٚ سٛقيٗ آٚيك 

...الٌٝ وً ٚ

21 غرفو 6www.pishro-towzin.com6ٚاضؽ  - 60دالن - 14غيبثبٖ - سٟفا٘ىف - سٟفاٖ 44530295-8(021)

ِٙؼشي سالي257
غفيؽ ٚ ففٚي ٚ ٚاوغٝ ٌفي ٔبٌيٗ آالر 

ِٙؼشي ثف ثىشف فضبي ٔدبقي
(021)88942636

- اثشؽاي وفيٕػبٖ ق٘ؽ- ٔيؽاٖ ِٚيؼّف- سٟفاٖ

عجمٝ اَٚ ٌٕبِي- 314وبغشٕبٖ 
 فضاي باز

 جنوب 

استخر

ِٙؼشي سٛقايفا258ٖ
ٗ آالر ثّٛن ق٘ي  دٕذٟبي ٞيؽـِٚيه - ٔبٌي

ديىشٛ٘ي ٚ ٌيفٞبي وٙشفَ فٍبـ ـٚغٗ
(031)45260650

 خبؼٜ سٟفاٖ وٕز 5ويّٛٔشف - ٌبٞيٗ ٌٟف- اِفٟبٖ

457ِٙؽٚق دىشي - زخ 
www.toziran.com35 14 غرفو

35410445(051)ٔجؽِٟبي ضفاـسي ِفطٝ ايعبٞب لبِت سٛن259
ا٘شٟبي ثّٛاـ - فبق يه- ٌٟفن ِٙؼشي سٛن- ٍٟٔؽ

280دالن - 13غيبثبٖ - ِٙؼز
www.parsmobadel.com 41B 23 غرفو

260
عفاضبٖ اسٛٔبويٖٛ ـٚيؽاؼ 

(ايٛ٘ز)

ؼوشٍبٜ سىز - دفٚلٜ- اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي

وبغز ٔبٌيٗ آالر غغٛط سِٛيؽ ٚ - ٍ٘شي

ٔٛ٘شبل

(026)32770150-2
غيبثبٖ - ثّٛاـ ٘جٛر- زٟبـ ـاٜ ؼِٚز آثبؼ- وفج 

12دالن - 8وٛزٝ ٞبسف - خفخب٘ي
www.event-

automation.com
25 غرفو 27

عفاضبٖ فّك ؼا٘ب261
ٔبٌيٗ آالر  - CNCغؽٔبر ثفي ِيكـ 

ؼـة آوب٘ىٛـ- فىز فٛؼ  
(021)46839106-7

ٌٟفن - خبؼٜ ا٘ؽيٍٝ - خبؼٜ لؽيٓ وفج- سٟفاٖ

64دالن -  ٔشفي قاٌفن 30- ِٙؼشي قاٌفن 
09 غرفو 7

عفاضي ٟٔٙؽوي وٙشب262ْ

سدٟيكار سىز غٛاَ ٔىب٘يىي ٔػفة ٘ظيف 

- غكي- غًٕ- فٍبـ- ؼوشٍبٜ سىز وًٍ

ضفثٝ- ديسً

(021)66814497-8
غيبثبٖ - (فشص) خبؼٜ لؽيٓ وفج 5ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

12دالن - وٛزٝ ٚقيٗ-  ٌٟفيٛـ17غيبثبٖ - ٘ٛـؼ 
www.santamco.com 31A 18 غرفو

22613587(021)اسبق ضُٕ ٌ٘ٛبثٝ- وٕفٌىٗ- وب٘ىهعفاضي ٟٔٙؽوي ٌبوف سٟفا263ٖ
غيبثبٖ ٌٟيؽ والٞؽٚق - غيبثبٖ ٌفيؼشي- سٟفاٖ

4ٚاضؽ - 50دالن - وٝ ـاٜ ٍ٘بط- (ؼِٚز)
www.shakerco.comفضاي باز 

 داخل 

5محوطو 

عفش ٍ٘بٌز264

لغؼبر - غؽٔبر فٙي ٚ ٟٔٙؽوي ٚ ٍٔبٚـٜ

زفظ ؼ٘ؽٜ ٚ - لغؼبر سٛـثٛ ٌبـلـ- ِٙؼشي

ٔٛاؼ ٌيٕيبيي

(021)88666060
وٛزٝ - ثبالسف اق ٔيؽاٖ ٚ٘ه- غيبثبٖ ِٚيؼّف- سٟفاٖ

3ٚاضؽ - 17عجمٝ - ثفج ٍ٘بـ- ٍ٘بـ
www.tarhnegasht.com7 16 غرفو

عاليٝ ؼاـاٖ ِٙؼز ففآيٙؽ265

غؽٔبر فٙي ٟٔٙؽوي ٚ وبغز سدٟيكار 

ِٙؼز ٘فز ٚ ٌبق ٚ ِٙبيغ ٔؼؽ٘ي ٚ وبغز 

سدٟيكار ِٙؼز ٔٛاؼ اِٚيٝ ؼاـٚيي ٚ ٍٔبـوز 

عفاضي ٚ وبغز  - EPCؼـ دفٚلٜ ٞبي 

سدٟيكار اق خّٕٝ ٔػبقٖ سطز فٍبـ، ٕٞكٖ، 

...فيّشف، ـاوشٛـ، ٔجؽَ ضفاـسي ِِٛٝ اي ٚ 

(021)66922542
غيبثبٖ وٛثف - اثشؽاي وشبـغبٖ- ٔيؽاٖ سٛضيؽ- سٟفاٖ

7  ٚاضؽ 10دالن - خٙت ٔٛوىٝ ثبٔٗ - اَٚ
www.ipfarayand.com6 46 غرفو

22981098(021)ا٘ٛاع ٚـق ٚ دفٚفيُ آِٛٔيٙيٛٔيػّف ِٙؼز اٌفاق266
غيبثبٖ - غيبثبٖ ٚفبًٔٙ - ٔيؽاٖ ٞفٚي - سٟفاٖ 

6ٚاضؽ  - 1دالن - ٘جً وٛزٝ ٌُ - ٔىفاٖ ٌٕبِي 
www.asecoltd.com27 33 غرفو

ػٕفاٖ اسطبؼ غبٚـا267ٖ
عفاضي، وبغز ٚ ّ٘ت وِٛٝ ٞبي وجه 

ِٙؼشي
(051)44669302

زٟبــاٜ - غيبثبٖ ٔغٟفي- وجكٜ ٚاـ- غفاوبٖ ـضٛي

4ٚاضؽ - 2عجمٝ - وبغشٕبٖ وذٟف- ٔغٟفي
www.omranettehad.com6 05 غرفو

42280514(031)سيغٝ ٞبي ٌيٛسيٗػّٕيبر ضفاـسي ٘ٛيٗ وبٜٚ وٟٙؽل268
- ٌٟف اثفيٍٓ - اثشؽاي اسٛثبٖ ؾٚة آٞٗ - اِفٟبٖ

وٛي وٍٙجفيٟب- غيبثبٖ وٍبٚـق 
www.nkheat.com7 23 غرفو

38 شمال  فضاي بازA4www.faranco.coٚاضؽ - 4عجمٝ - ثفج يبؼٔبٖ- ثّٛاـ آقاؼٌبٖ- وفج34495446(026)ويىشٕٟبي ٌفٔبيٍي سبثٍيفبـاٖ سبث269ً

ففا ِٙؼز خؽاـ270
سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع وب٘ؽٚير دبُ٘ ٞبي ومفي ٚ 

ؼيٛاـي ٚ ؼاوز ٞبي ٞٛاـوبٖ
(021)22373337-9

- ثفج ٔبؼـ- ثبالسف اق ٔيؽاٖ وبج - وؼبؼر آثبؼ - سٟفاٖ

15ٚاضؽ  - 8عجمٝ 
www.jedarpanel.com7 02 غرفو

ففادبوه ٌيفاق271
ِِٛٝ، اسّبالر، ٔػبقٖ ٚ سدٟيكار ديسيؽٜ اق 

خٙه وبٔذٛقيز
(071)36319700-7

٘جً - وٛي ٔٙجغ آة - غيبثبٖ لّفاِؽٌز - ٌيفاق 

375دالن  - 17ِبضت االٔفي 
www.farapox-shiraz.com6 43 غرفو
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3-88738922(021)اذ اْ آي- دي اَ وي - سِٛيؽوٙٙؽٜ ايٙٛـسف ففاـٚ دبيب272
غيبثبٖ وٟفٚـؼي ٌٕبِي، ٘جً غيبثبٖ - سٟفاٖ 

، عجمٝ و583ْٛٞٛيكٜ، دالن 
www.fararopaya.com 40B 06 غرفو

24832000(021)ثبسفي(ففدبْ)ففاق دٙؽاـاٖ آـيب ٔٛج 273
غيبثبٖ ٘بعك - غيبثبٖ ٌُ ٘جي - دبوؽاـاٖ - سٟفاٖ

6دالن - ثٗ ثىز عاليي - ٘ٛـي 
www.farpam.com7 42 غرفو

6-66423185(021)ؼوشٍبٜ ٞبي زبدٍف ِٙؼشيففاق ٍ٘بـ274
 -44دالن - غيبثبٖ ثبلفغبٖ - اسٛثبٖ زٕفاٖ - سٟفاٖ 

8 ٚاضؽ 
 41B 03 غرفو

77647670(021)ؼوشٍبٟٞبي سّفيٝ آة ِٙؼشيففاوبـيٙب275
- دبييٗ سف اق ثٟبـ ٌيفاق- غيبثبٖ ٌفيؼشي- سٟفاٖ

1ٚاضؽ - 3دالن - ٘جً غؽادفوز
www.farasarina.net35 18 غرفو

ٔبـن ِيكـي- ضىبوي- غؽٔبر ثفيففاوٛآٖ ٌىشفي فٙبٚـي276
(021)88888270

(021)88827088

وٛزٝ - ثٝ وٕز ٞفز سيف - غيبثبٖ ٔفشص - سٟفاٖ 

31دالن - ٘ظبٔي 
www.faraswan.com 40B 16 غرفو

ففافٗ ديبْ دبيب277
عفاضي ٚ وبغز وٛـٜ ٚ غغٛط ػّٕيبر 

ضفاـسي ٚ آٟٚ٘بي ِٙؼشي ٚ سِٛيؽي
17 غرفو 97ٚاضؽ - 49ثّٛن - ٌٟفن غٙسٝ- ث76263491ٟٗٔٛ(021)

5-65610334(021)ويىشٓ ِٙؼشي ثفي ِيكـففا٘ٛـا278ٖ
- اثشؽاي خبؼٜ ٌٟفيبـ- خبؼٜ لؽيٓ وفج- سٟفاٖ

25دالن - غيبثبٖ اَٚ غفثي- ٌٟفن ِٙؼشي ٌٍّٖٛ
35 شرق  فضاي باز

ففايٙؽ آة آـيب279
سِٛيؽوٙٙؽٜ ؼوشٍبٜ ٞبي سّفيٝ آة ٚ فبضالة 

ِٙؼشي
(021)88532018-19

غيبثبٖ غفٍٟٔف - غيبثبٖ وٟفٚـؼي ٌٕبِي - سٟفاٖ 

عجمٝ ؼْٚ - 38دالن - 
www.abco.asia6 38 غرفو

٘بٔيفا- ففْ ٘ٛـؼ اِفٟب280ٖ
عفاش ٚ وبق٘ؽٜ ٔبٌيٗ آالر ـِٚيًٙ دير ٚ 

ِِٛٝ ٚ ٔبٌيٗ آالر ففْ ؼٞي فّكار
(031)33931322

-6غيبثبٖ - ٌٟفن ػّٕي سطميمبسي اِفٟبٖ- اِفٟبٖ

B502 دالن 
www.namira-co.comفضاي باز 

 داخل 

5محوطو 

281
ٕ٘بيٙؽٜ ـوٕي )ففٌٍٚبٜ دٛيبة 

(ٌفوز ٔيفاة
28 غرفو 47www.pouyab.com27دالن - وٛزٝ ـٚضي - غيبْ ٌٕبِي - سٟفاٖ 33960411(021)ٌيفآالر ِٙؼشي سِٛيؽ ٌفوز ٔيفاة

وبغز ا٘ٛاع ٞٛاوٍٟبي ِٙؼشيفٗ آٚـاٖ ٞٛا ويىش282ٓ
(021)55279540

(021)55265181-4

- ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ - خبؼٜ وبٜٚ- سٟفاٖ 

-  عٛن19/5غيبثبٖ - غيبثبٖ ؼاً٘- 20غيبثبٖ 

10دالن 
www.havasystemco.com6 22 غرفو

24-36331622(026)سدٟيكار سّفيٝ ٚ ٌٙؽقؼايي آةفٗ آٚـي آة ثٕي283ٗ
- ٔٙغمٝ وبـٌبٞي قيجبؼٌز- خبؼٜ ٔبٞؽٌز- وفج

37دالن - غيبثبٖ ِٙؼشٍفاٖ 
www.absamin.com35 24 غرفو

8-44618374(021)ٔبٌيٗ آالر سِٛيؽ ِيٛاٖ وبغؿيفٗ آٚـي سٟفا284ٖ

وٛزٝ زٟبـْ - غيبثبٖ خٙز آثبؼ خٙٛثي- سٟفاٖ

عجمٝ - وبغشٕبٖ ثب٘ه دبوبـٌبؼ - 51دالن - ٌفلي

9ٚاضؽ - زٟبـْ 
 41B 05 غرفو

فٗ آٚـي ويٕب285ٖ
سطميمبر ِٙؼشي ٚ ٔجبضث ػّٕي ؼـ ضٛقٜ 

ٍ٘فيٝ ٚ وشبة ٚ وبيز- ِٙؼز ويٕبٖ

(021)22861343

(021)22883306

وبغشٕبٖ - ضّغ ٌٕبَ غفثي- ويؽغٙؽاٖ- سٟفاٖ

4ٚاضؽ - 3ثّٛن  - 1000
www.cementechnology.ir 41B 50 غرفو

فٗ ا٘ؽيٍبٖ فشص286
غؽٔبر ٚ وبغز سدٟيكار ٚ ؼوشٍبٟٞبي 

(وب٘شفيفيٛل)ِٙؼشي 
(021)66284065

غيبثبٖ -  خبؼٜ لؽيٓ وفج16ويّٛٔشف - سٟفاٖ

3دالن - غيبثبٖ خٟبؼ- وِٛيفاٖ
www.fathco.comفضاي باز 

 داخل 

5محوطو 

ٗ آٚـي ٘ٛيٗ اِيٕب287 ف

 CNC)ؼوشٍبٜ ثفي وبٔذيٛسفي فّكار 

ٝ ثف، ـٚسف،  ٞٛاثفي ٚ دالوٕب، ٚاسف خز، ِِٛ

ٝ ثف (ـاوش

(021)46843280

ثّٛاـ -  خبؼٜ لؽيٓ سٟفاٖ  وفج 17ويّٛٔشف - سٟفاٖ

ٔدشٕغ ِٙؼشي - (ثٝ وٕز ا٘ؽيٍٝ)وفٔبٖ غٛؼـٚ 

دالن - غيبثبٖ ِٙبيغ دٙدٓ- غيبثبٖ ِٙبيغ- قاٌفن

10

www.elima.ir38 شمال  فضاي باز

ٝ اي اـسؼبٌي فٙبٚـاٖ ِٙؼز اـيه288 44151662(021)دير ٌٌٛي اسٛٔبسيه- فيؽـ وبو

- ثؼؽ اق ٔيؽاٖ دبـوب - اضٕؽآثبؼ ٔىشٛفي - سٟفاٖ 

وبقٔبٖ - غيبثبٖ اضىب٘ي ـاؼ - ا٘شٟبي غيبثبٖ ا٘مالة 

ً ٞبي ػّٕي ٚ ِٙؼشي ايفاٖ دمٚٞ
www.erisautomation.ir27 17 غرفو

فٙبٚـاٖ ِيكـ وٟٙؽ289
ِيكـٞبي ضىبوي ٚ ثفي، ففٚي لغؼبر ٚ اـائٝ 

غؽٔبر ٟٔٙؽوي
(031)32358470

ٌٟفن ِٙبيغ - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- اِفٟبٖ

غيبثبٖ ٘ٛآٚـاٖ- وبـٌبٞي أيفوجيف
www.lasertechnologist.com27 46 غرفو

290
ثبوىَٛ )فٙبٚـي دٙؽ وبوذيٗ 

(دٙؽ
83802000(021)سِٛيؽ وٙٙؽٜ ثبوىَٛ خبؼٜ اي

-اثشؽاي غيبثبٖ وفاففاق- غيبثبٖ ٌٟيؽ ثٍٟشي- سٟفاٖ

203ٚاضؽ  - 2عجمٝ -  ٔدشٕغ ؼـيبي ٘ٛـ
www.pandcaspian.comفضاي باز 

 داخل 

5محوطو 

291
ٕ٘بيٙؽٌي - فٛالؼ آِيبلي اِفٟبٖ

فٛالؼ ضبٔيفاٖ

سِٛيؽ ا٘ٛاع فٛالؼٞبي آِيبلي ثّٛـر ٔمبعغ 

،لغؼبر آٍٞٙفي ٚ ٔبٌيٙىبـي ٟ٘بيي ِٙبيغ 

فٛالؼ، ٘فز ٚ ٌبق ٚ دشفٌٚيٕي، : ٔػشّف

ٗ وبقي، لغؼٝ وبقي ٚ  ٘يفٌٚبٟٞب، ٔبٌي

...لبِجىبقي ٚ

(031)33323251
وؽدىشي -  خبؼٜ ٔجبـو45ٝويّٛٔشف - اِفٟبٖ

 ٔجبـو84815/144ٝ
www.iasc.ir 31A 46 غرفو

فٛالؼ اضٕؽي292
ػفضٝ ا٘ٛاع فٛالؼٞبي آِيبلي ٚ ػّٕيبر 

ضفاـسي وّيٝ فٛالؼٞب

(028)32223283

(028)32227733

ثّٛاـ - ثّٛاـ وٟفٚـؼي - ٌٟف ِٙؼشي اِجفق - لكٚيٗ 

فٛالؼ اضٕؽي- فبـاثي 
42 غرفو 6

فٛالؼ ضبٔيفا293ٖ
ا٘دبْ وّيٝ أٛـ آقٔبيٍٍبٞي اػٓ اق ٔىب٘يىي ٚ 

ٌيٕيبيي
(021)63511

- ٔدشٕغ سدبـي فّكار دبـوٝ-  ٔشفي قـ٘ؽ45- سٟفاٖ

15 ٚ 14 ٚ 13دالن ٞبي 
www.hamiransteel.com38 جنوب  فضاي باز

88177328(021)سدٟيكار ٔغٙبعيىي، اـسؼبٌي ٚ وٛثٍي(فبـن ٔغٙبعيه)فيز ًٔ 294
- غيبثبٖ ٔيفػٕبؼ - غيبثبٖ ٌٟيؽ ثٍٟشي - سٟفاٖ 

4ٚاضؽ  - 48دالن - ٘جً ويكؼٞٓ 
www.fitmag.org 41B 54 غرفو

لبِجٟبي ثكـي ِٙؼشي وبيذب295
لبِجٟبي سِٛيؽ وٙٙؽٜ لغؼبر ثؽ٘ٝ فّكي 

CNGٔبٌيٗ آالر ففق ثفاؼٜ ثفؼاـي - غٛؼـٚ
(021)44923000

ثؼؽ اق -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج14ويّٛٔشف - سٟفاٖ

16ٌٕبـٜ - ثّٛاـ ٌّىشب٘ه- زٟبــاٜ ايفاٖ غٛؼـٚ
www.ihdms.com6 36 غرفو



شمارٌ غرفٍشمارٌ سالهيبسایتوشاوی مشارکت کىىدٌشمارٌ تلفهوًع فعالیتمشارکت کىىدٌردیف

وب٘ؽٚير دبّٟ٘بي ومفي ٚ ؼيٛاـيلغؼبر ديً وبغشٝ فّكي ويب296ٖ
(021)22233680

(021)23522522

وبٔفا٘يٝ ، غيبثبٖ ٔٙظفيٝ ، ٘جً وٛزٝ - سٟفاٖ 

2ديٍفٚ ، دالن 
www.kianpanel.ir 31A 25 غرفو

44923186(021)(دفيٙز وٝ ثؼؽي)غؽٔبر ٕ٘ٛ٘ٝ وبقي وفيغ وبـا دفسٛ ثىذبـ297
ثّٛاـ ايفاٖ -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج14ويّٛٔشف - سٟفاٖ

18دالن - غيبثبٖ ٌّٟب- غيبثبٖ قأيبؼ- غٛؼـٚ
www.karaproto.com7 55 غرفو

66009812(021)عفاش ٚ سِٛيؽ وٙٙؽٜ ويىشٓ ٞبي سٛقيٗوبـا سٛقيٗ اِىشفيه298
 - 5عجمٝ  - 366دالن - غيبثبٖ آقاؼي - سٟفاٖ 

8ٚاضؽ 
34 غرفو 27

88928566(021)ؼوشٍبٜ ِيكـيوبـا ِٙؼز آـوه299
- وٛزٝ ٟٔف- غيبثبٖ خٛيجبـ- ٔيؽاٖ فبعٕي- سٟفاٖ

1ٚاضؽ - 4دالن 
www.arseslaser.com7

غرفو 

33/1

300
وبـغب٘دبر ِٛاقْ ؼٚزفغٝ وبقي 

(ديسىٛ)ايفاٖ 
01-26404100(021)دير ٚ دفذ

: وؽدىشي- 224دالن - غيبثبٖ ٔيفؼأبؼ - سٟفاٖ

1549846411
 31B 36 غرفو

وبـٌبٜ ٔبٌيٗ وبقي يٛوفي301
ٓ وٗ - ليسي ٚـق ثف - ؼوشٍبٜ دفن ثفن  غ

ٚـق
(021)56230045

- ثّٛاـ ٌّىشبٖ- ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ- سٟفاٖ

27دالن - 13ا٘شٟبي ٌٍّٗ 
38 شمال  فضاي باز

وبٔٛقي ايفا302ٖ
ٌيفآالر ٚ ويّٙؽـٞبي دٙٛٔبسيىي ٚ ِٛاقْ 

خب٘جي ٚ ويىشٕٟبي اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي
(021)88732130

- 2وٛزٝ - غيبثبٖ وٜٛ ٘ٛـ - غيبثبٖ ٔغٟفي- سٟفاٖ 

1ٚاضؽ - 16دالن 
www.comozziran.com27 26 غرفو

وبٔيبة ٔفا303ْ
ويز آٔٛقٌي ٚ ِٛاقْ ٚاثىشٝ ٔفسجظ ثب آٔٛقي 

اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي
(021)66703344

- غيبثبٖ وفًٞٙ وػبيي - غيبثبٖ ففؼٚوي - سٟفاٖ 

11دالن - وٛزٝ ٞٙفوشبٖ 
22 غرفو 27

304
وبٖ٘ٛ آٌٟي ٚ سجّيغبر وشبـٜ 

دبوبـٌبؼ

- آٌٟي ٘بٔٝ سػّّي اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي 

ٔؼففي وبيز سػّّي اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي
(021)77615534

ثفج - غيبثبٖ ثٟبـ خٙٛثي - غيبثبٖ ا٘مالة - سٟفاٖ 

486ٚاضؽ - عجمٝ وْٛ سدبـي - ثٟبـ 
www.atimas.ir27 08 غرفو

وبٖ٘ٛ سجّيغبسي ِؽـا305
ٔدّٝ سػّّي اثكاـ آالر ِٙؼشي ٚ ٔبٌيٗ 

آالر ِٙؼشي
(021)66488948-50

ٗ آثبؼ - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي - سٟفاٖ  - ٔيؽاٖ ضى

 - 6دالن - وٛزٝ ٔؼشٕؽي - غيبثبٖ ٚضؽر اوالٔي 

12ٚاضؽ 
www.sadraonline.com7 03 غرفو

وبٚي خٛي306

سِٛيؽ وٙٙؽٜ ٔٛاؼ ّٔففي خٌٛىبـي 

ا٘دبْ غؽٔبر خٌٛىبـي سػّّي - اسٛٔبسيه

ضؽ وبيً

(021)44901867
غيبثبٖ -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج12ويّٛٔشف - سٟفاٖ

53دالن - وذبٜ اوالْ
www.kavoshjoosh.com27 شرق  فضاي باز

ؼوشٍبٜ ثػبـ وبق ِٙؼشيوفان ِٙؼز ٔب٘ب307
(021)46845005

(021)46845009

- ٌٟف لؽن-  خبؼٜ لؽيٓ وفج20ويّٛٔشف - سٟفاٖ

عجمٝ اَٚ- 151دالن -  ٔشفي ا٘مالة45ثّٛاـ 
www.crasmana.ir35 شمال  فضاي باز

وفاٖ ويىشٓ سٛـا308ٖ
خفثميُ ومفي ٚ سدٟيكار ٚ ٚيٙر ٚ لغؼبر 

ٔفثٛعٝ
(021)56232969

-5ٌٍّيؽ - ثّٛاـ ٘ػّىشبٖ- ٌٟفن ٌٕه آثبؼ- سٟفاٖ

19 دالن 
www.turancrane.com38 شمال  فضاي باز

وٍشيفا٘ي سفً٘ ؼـيب309
ضُٕ ٔطٕٛالر وب٘شيٙفي، غفؼٜ ثبـ ٚ فّٝ اق 

الّي ٘مبط ؼ٘يب ٚ ثبِؼىه
(021)88481520-31

ثيٗ ٔيفقاي ٌيفاقي ٚ لبئٓ - غيبثبٖ ٔغٟفي- سٟفاٖ

13ٚاضؽ - عجمٝ وْٛ- 259دالن - ٔمبْ ففاٞب٘ي
www.torangdarya.com 40B 18 غرفو

وفً ثٍٟشيب310ٖ

سِٛيؽ ا٘ٛاع وفً ٚ دٛسيٗ ٞبي ايٕٙي ٔٙبوت 

اِٚيٗ - خٟز ٔطيظ ٞبي ٔػشّف ِٙؼشي

سِٛيؽ وٙٙؽٜ وفً ايٕٙي ثب وفي عجي ؼـ 

ايفاٖ

45 غرفو 41www.beheshtian.com 31Aٌٕبـٜ - وٛي وبقـٚ٘ي- زٟبـثبؽ ػجبوي- اِفٟب32202412ٖ(031)

9-56543878(021)سِٛيؽ وفً ٚ دٛسيٗ ايٕٙيوفً وبـ اي311ٕٗ

- ثؼؽ اق ٌٛـآثبؼ ٟٔؽي آثبؼ - خبؼٜ لؽيٓ لٓ - سٟفاٖ 

 5ؼـة -  ٔشفي أبْ ضىيٗ 15-  ٌٟفيٛـ 17غيبثبٖ 

1817144553وؽ دىشي  - 9دالن - 
www.karimen.ir 31B 06 غرفو

312
ٌفٜٚ فٙي )وٕذفوٛـ ثٟىبٖ 

(ثٟىبٖ

اوىفٚ )سِٛيؽ ا٘ٛاع وٕذفوٛـٞبي ٞٛاي فٍفؼٜ 

ٚ ٔػبقٖ سطز فٍبـ (ٚ ديىشٛ٘ي
(021)33961116-9

- ٘جً دبوبل سمي ٘يب- غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي - سٟفاٖ

250ٌٕبـٜ 
www.Behsanair.com35 32 غرفو

34213986(041)وٕذفوٛـ ٞٛاي فٍفؼٜ ٚ سدٟيكار خب٘جيوٕذفوٛـوبقي ثبؼـا٘بٖ سجفيك313
وي ٔشفي - ٌٟفن ِٙؼشي ـخبئي خٙٛثي - سجفيك 

اَٚ غفثي
www.badranan.com 41B

 غرفو 

25/1

314
وٕذفوٛـوبقي ثبؼوبٖ ِٙؼز 

دبـويبٖ
22225656(021)وٕذفوٛـ ٘يشفٚلٖ ٚ اوىيمٖ- وٕذفوٛـ ٞٛا 

 - 3عجمٝ  - 218دالن - غيبثبٖ ظفف ٌفلي - سٟفاٖ 

7ٚاضؽ 
 40B 22 غرفو

وٙشفَ افكاـ سجفيك315
ٓ وٗ ِِٛٝ  CNCسفاي ٚ ففق   ، فٙف CNC، غ

، غبـ ٚ ثىز ، ٚايفوبر، اوذبـن ٚ وًٙ
(021)44267524-5

اثشؽاي ثّٛاـ - ثكـٌفاٜ اٌففي اِفٟب٘ي- سٟفاٖ

ٚاضؽ - 247دالن - ـٚثفٚي ثب٘ه دبـويبٖ- ٔفقؼاـاٖ

 غفثي2
www.controlafzar.com35 شمال  فضاي باز

14-88503311(021)عفاضي ٚ سٛويؽوٙٙؽٜ ويىشٕٟبي سٛقيٗ(دٙؽسه)وٙشفَ سٛقيٗ دٙؽ 316
- زٟبــاٜ ا٘ؽيٍٝ - غيبثبٖ ٌٟيؽ ثٍٟشي - سٟفاٖ 

4ٌٕبـٜ - غيبثبٖ وٟٙؽ
www.pandtec.com7 08 غرفو

وٙشفَ ففآيٙؽ ويٕبسه317
ثٟيٙٝ وبقي - اثكاـ ؼليك - ويىشٕٟبي سٛقيٗ

ثٟيٙٝ وبقي فيّشف- آويب 
(021)88056307

- ٘جً ٌيفاق ٌٕبِي- غيبثبٖ ٔالِؽـا- ٚ٘ه- سٟفاٖ

4ٚاضؽ - 109دالن 
www.simatecprocess.com7 32 غرفو

318
وٙشفَ ٞبي ِٙؼشي وبٜٚ اِجفق 

"وبؼ "ؼ٘ب 
40-66901138(021)سغؿيٝ وٙٙؽٜ ـقٚ٘ب٘ىي خبٔؽار دٛؼـي ؼ٘ب

- غيبثبٖ ّ٘فر ٌفلي - ا٘شٟبي ثّٛاـ وٍبٚـق - سٟفاٖ 

1419764391: وؽدىشي- 3ٚاضؽ  - 192وبغشٕبٖ 
www.kadcontrols.com6 31 غرفو



شمارٌ غرفٍشمارٌ سالهيبسایتوشاوی مشارکت کىىدٌشمارٌ تلفهوًع فعالیتمشارکت کىىدٌردیف

33366282(011)سِٛيؽ ا٘ٛاع ؼوشٍبٜ وػشي وٙح ٚ سىز وًٍوٛدب دم319ًٞٚ
وٛزٝ - ػجٛـ ثٙؽاـ غيُ - وٕفثٙؽي غفثي - وبـي 

الـيٕي
www.koopaco.com 31A 39 غرفو

ٓ ٞبي اِمبيي ففوب٘ه ثبالوٛـٜ ٌٟبة320 37773033(026)ويىش
لغؼٝ - ٌٟفن ِٙؼشي اٌشٟبـؼ - اٌشٟبـؼ - وفج 

1448
www.shahab-co.com27 09 غرفو

55257207(021)وٛـٜ ٞبي اِمبئي سفا٘كيىشٛـيوٛـٜ ٞبي اِمبيي وٙشفَ وٛئير321
- ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ- خبؼٜ وبٜٚ- سٟفاٖ

12دالن - 6غيبثبٖ 
www.controlswitch.co6 19 غرفو

ٓ ٞبي وفٔبيٍي ٚ ٌفٔبيٍيوٛالن ٌىشف يكؼ322 61-38369560(035)ويىش
يكؼ، ضىيٗ آثبؼ ـيىٕب٘ي، ا٘شٟبي غيبثبٖ ايٕبٖ، 

وبغشٕبٖ ٌفٜٚ ِٙؼشي وٛالن ٌىشف يكؼ
www.kgy.ir 31A 33 غرفو

وِٛيه323
ا٘ٛاع ٌيفثىه، زفظ ؼ٘ؽٜ ٚ زفظ ق٘ديف 

(لغؼبر غٛؼـٚ، سفاوشٛـ ٚ ٔٛسٛـويىّز)
19 غرفو www.coulissco.com 40Bوٛي ِٙؼشي سجفيك- خبؼٜ وٙشٛ- سجفيك32862727(041)

36676051(021)اسّبالر ٚ سدٟيكار دٙٛٔبسيهوٛٞجبَ دٙٛٔبسيه324
- ػجبن آثبؼ ػاللٝ ٔٙؽ - خبؼٜ غبٚـاٖ - سٟفاٖ 

722وبِٗ  - 2فبق - ٔدشٕغ ِٙؼشي ثٟبـوشبٖ 
35 غرفو 6

ويب اِىشفٚؼ ٌفق325
: سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع اِىشفٚؼٞبي خٌٛىبـي

6013 - 7018 - 6010 - 7024
(051)36518485

- ٌٟفن ِٙؼشي ثيؽن - ثدٙٛـؼ - غفاوبٖ ٌٕبِي 

ٌفوز ويب اِىشفٚؼ ٌفق - 3ِٙؼز - ثّٛاـ ِٙؼز
www.kiaelectrode.com 31A 42 غرفو

ويبٖ ٔشب326َ
سِٛيؽ ٚ سٛقيغ ا٘ٛاع ٔيٍّفؼ ٚ ًٌ دف 

سفا٘ىيٕيّٖٛ ؼـ اٌىبَ ٔػشّف
(021)33866044

 ٔشفي 20- ٔيؽاٖ آلب٘ٛـ- غيبثبٖ غبٚـاٖ- سٟفاٖ

387دالن - اػظٓ
www.kianmetal.ir 41B 22 غرفو

88171700(021)ويىشٓ ا٘شمبَ ٔٛاؼويٕيب ثىذبـ دبؼٔيفا327
غيبثبٖ - ٔيؽاٖ سػشي- غيبثبٖ ٌٟيؽ ثٍٟشي- سٟفاٖ

10ٚاضؽ - 11دالن - وٛزٝ ٟٔفؼاؼ- وٛـ٘ب
www.kpbcorp.com7 49 غرفو

ويٕيبٌفاٖ ثٟكيىز328
سِٛيؽ وٙٙؽٜ ٌٛيٙؽٜ ٞب ٚ ـٚاٖ وٙٙؽٜ ٞبي 

غبَ
(021)22697081-4

اثشؽاي غيبثبٖ - ٔيؽاٖ زيؿـ- ليغفيٝ - سٟفاٖ

ٚاضؽ - 4دالن - وبغشٕبٖ وذيؽ- ثفاؼـاٖ وّيٕب٘ي

31
www.behzeest.com7 38 غرفو

88010966(021)ا٘ٛاع ؼوشٍبٟٞبي خٌٛىبـي ٚ ثفي وبـيٌبْ اِىشفيه329
٘جً - ا٘شٟبي غيبثبٖ ؼٞٓ - وبـٌف ٌٕبِي- سٟفاٖ 

10دالن - غيبثبٖ اٌىبٖ
www.gaamelectric.comفضاي باز 

 شمال 

سمعي و 

بصري

44002324(021)غؽٔبر سفغيُ وبال اق ٌٕفوبر وٍٛـٌفٜٚ سٛاٖ سفغي330ُ
- اثشؽاي ثّٛاـ ففؼٚن ٌفق- فّىٝ ؼْٚ ِبؼليٝ- سٟفاٖ

4ٚاضؽ - 54دالن 
www.tavantarkhis.com 41B 56 غرفو

331
 INVOOTERٌفٜٚ سِٛيؽي 

(دبيً ثىبٔؽ دبـوب)

وٙشفَ وٙٙؽٜ ؼٚـ اِىشفٚٔٛسٛـٞبي )ايٙٛـسف 

(وٝ فبق
(051)37266548

وبغشٕبٖ - دبـن ػّٓ ٚ فٙبٚـي غفاوبٖ - ٍٟٔؽ 

ٔفوكي
www.invooter.ir27 40 غرفو

332
ٌفٜٚ سِٛيؽي ِٙؼشي قيّٙي 

(سىٙيه سفٔك قيّٙي)

- ِٛاقْ خفثميُ ومفي - سفٔك اِىشفٚ ٔٛسٛـ 

ِٙز اِىشفٚ ٔٛسٛـ
(021)66632680

غيبثبٖ -  ٌٟفيٛـ 17غيبثبٖ - ٌبؼآْثبؼ - سٟفاٖ

17دالن - ٔدشٕغ ِٙؼشي ٚضؽر - ػكيكي 
www.zeynali.irفضاي باز 

 شمال تپو 

سبس

ٌفٜٚ ِٙؼشي ٟٔؽٚي333

ٌيفٜ - زىً- دشه- دِٛي وً- ا٘جف خٛي 

ِٛاقْ - وٙجٝ- لّٓ - ا٘جف لفّي- ثػبـي

...ِبفىبـي ٚ

(021)36427248-52
غيبثبٖ سبثً - فّىٝ ؼْٚ سٟفا٘ذبـن - سٟفاٖ 

47دالن  - (ٌفلي174)ٍِٙفٚؼي 
 31B 15 غرفو

HTMٌفٜٚ ِٙؼشي  334
يفاق آالر سػز سبٌٛ ؼيٛاـي ٚ - خه ٌبقي 

ٔجّٕبٖ
(021)22339683

- ٔدشٕغ سدبـي ؼ٘يبي ٘ٛـ - ثكـٌفاٜ ـوبِز - سٟفاٖ 

3ٚاضؽ  - 4عجمٝ 
www.htmdamper.com 31B

 غرفو 

12/1

ٌفٜٚ ِٙؼشي آثبٍ٘ب335ٖ

ٔيٍّفؼٞبي ِٙؼشي - سِٛيؽ ثيّز ٞبي فٛالؼي 

ٝ ٞبي ثؽٖٚ ؼـق فٛالؼي ٚ - وبغشٕب٘ي  ِِٛ

زؽ٘ي

(021)88200099
 - 75دالن - ثّٛاـ وشبـي - غيبثبٖ آففيمب - سٟفاٖ 

2ٚاضؽ 
www.abangangroup.comفضاي باز

غرب 

ميذان آلمان

33344740(031)سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع ٌيفثىىٟبي ضّكٚ٘يٌفٜٚ ِٙؼشي اِفٟبٖ ديٍف336ٚ
- غيبثبٖ ؼـغٍبٖ- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- اِفٟبٖ

ـٚثفٚي دفٚلٜ ثٟبـ
 31A 09 غرفو

ٌفٜٚ ِٙؼشي اػشٕبؼ337

سِٛيؽ ا٘ٛاع ويىشٓ ٞبي سٛقيٗ، ثبوىَٛ خبؼٜ 

اي سفيّي وً ٚ وبٔيٖٛ وً، ثبوىَٛ ؼاْ 

...وً ٚ

(021)44251257
- ٘جً غيبثبٖ ٌبؼٟٔف- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ

13ٚاضؽ - وبغشٕبٖ ٌبؼٟٔف
www.etemadgroup.irفضاي باز 

 غرب 

جايگاه

56863112(021)دٕخ ؼ٘ؽٜ ايٌفٜٚ ِٙؼشي ايفاٖ سِٛيؽ338
- وٝ ـاٜ آؼـاٖ-  خبؼٜ وب28ٜٚويّٛٔشف - سٟفاٖ 

3دالن- وٛزٝ ؼْٚ وٕز ـاوز - غيبثبٖ لّؼٝ ٔيف
www.irantolidco.com 31A 51 غرفو

51026000(021)دب٘ر- ـَٚ ففْ- ٘ٛـؼ - دفن ثفن- ٌيٛسيٌٗفٜٚ ِٙؼشي دبيب ثفي339
- ثبالسف اق ٔيؽاٖ لكٚيٗ- غيبثبٖ وبـٌف خٙٛثي- سٟفاٖ

643دالن 
www.payaboresh.com31 غرب  فضاي باز

2-55425310(021)ٚاٌف- اٌذيُ- سِٛيؽ ا٘ٛاع دير ٚ ٟٔفٌٜفٜٚ ِٙؼشي دير اٌذيُ ايفا340ٖ
غيبثبٖ - غيبثبٖ لكٚيٗ- ٔيؽاٖ لكٚيٗ- سٟفاٖ 

4ٚاضؽ - عجمٝ ؼْٚ- 81دالن - ٔػَّٛ
www.pei.ir 31B 32 غرفو

ٌفٜٚ ِٙؼشي سفّٖٛ وبقا341ٖ
ففٚي ا٘ٛاع ٔيٍّفؼ ٚ ٚـلٟبي دّيٕفي 

ٟٔٙؽوي ٚ وبغز لغؼبر سفّٛ٘ي
(021)22637589

خٙت اؼاـٜ دىز - غيبثبٖ ؼوشف ٌفيؼشي- سٟفاٖ

8ٚاضؽ - 1607/1دالن - 19ٔٙغمٝ 
53 غرفو 6

ٌفٜٚ ِٙؼشي زفغ342ً
زفغٟبي ِٙؼشي ٌفؼاٖ ٚ ثبثز زفغي ٚ 

ٚـلي ٚ ا٘ٛاع ٌبـي ؼوشي
(021)55271663-4

غيبثبٖ ٌب٘كؼٞٓ - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ - سٟفاٖ 

27ٌٕبـٜ  - (ٍٞشٓ آٍٞٙفاٖ)
 31B 27 غرفو

25 غرفو 372www.hig-co.ir 31Bٌٕبـٜ -  غفؼاؼ غفثي 15غيبثبٖ - سٟفاٖ 77706021(021)زفغٟبي سفا٘ىذٛـسي ٚ ِٙؼشيٌفق-  ٌفٜٚ ِٙؼشي ضىيٙي 343

33925526(021)سفٔك ٔغٙبعيىيٌفٜٚ ِٙؼشي قيّٙي344
ٔدشٕغ سدبـي - غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي - سٟفاٖ

1/17-دالن - وؼؽي 
www.zeinali-brakes.com6 54 غرفو
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345
ٌفٜٚ ِٙؼشي وؽيؽ ٔبٌيٗ 

افالن

٘ٛاـ ٘مبِٝ ثبثز ٚ - سدٟيكار ا٘شمبَ ٔٛاؼ

ـِٚيه- ٔشطفن
(021)56530360

غفٚخي ٚاٚاٖ ثٝ -  اسٛثبٖ ل13ٓويّٛٔشف - سٟفاٖ

-وٛزٝ اَٚ- غيبثبٖ دٕخ ثٙكيٗ ٌٟف آفشبة- وٟفيكن

15دالن -  وٕز ـاوز
www.sadidmashineaflak.ir7

 غرفو 

09/1

CNC(021)77634012ٔبٌيٗ اثكاـ ٌفٜٚ ِٙؼشي ففاقٌبٔب346ٖ

غيبثبٖ - وٝ ـاٜ عبِمب٘ي- غيبثبٖ ٌفيؼشي- سٟفاٖ

وبغشٕبٖ - وٛزٝ ٔفيؽي - غٛاخٝ ّ٘يفاِؽيٗ عٛوي

12عجمٝ ؼْٚ، ٚاضؽ - ٔفيؽ
www.farazgaman.com 41B 29 غرفو

ٌفٜٚ ِٙؼشي ويبٖ دبـن347

عفاضي، وبغز ٚ ّ٘ت ويىشٕٟبي ا٘شمبَ 

ٔٛاؼ، سبٔيٗ ٚ اـائٝ ا٘ٛاع سىٕٝ ٘مبِٝ ٞبي 

 (Rubber   )الوشيىي  

(EP,ST,PVC,PU)  اخفاي اسّبَ، آدبـار ،

(Splice)  ثٝ ـٚي وفؼ ٚ ٌفْ، سِٛيؽ ا٘ٛاع

ـِٚيه ٚ ؼـاْ، سِٛيؽ ا٘ٛاع دٕخ ٚويْٛ آة ؼـ 

ٌفؼي

(031)45838830

(031)45838831

ـٚثفٚي ثب٘ه - ٔٙغمٝ ِٙؼشي ؼِٚز آثبؼ- اِفٟبٖ

ٌفٜٚ ِٙؼشي ويبٖ دبـن- ِبؼـار 
www.kianparsco.com6 01 غرفو

ٌفٜٚ ِٙؼشي ٔبٞبٖ سه348
وبغز ؼوشٍبٜ - ٕ٘بيً ٌبفز ٚ غّغه 

أجبن
(021)55268206-9

- ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ - خبؼٜ وبٜٚ - سٟفاٖ

-غيبثبٖ ِؽالز - ثؼؽ اق ثّٛاـ ِٙبيغ - غيبثبٖ ثيىشٓ 

14 دالن 
www.mahantakco.com6 33 غرفو

ٌفٜٚ ِٙؼشي ٔؼؽٖ ٌفق349
-اثكاـ آالر وبغشٕب٘ي ٚ وٍبٚـقي اق خّٕٝ ثيُ

...لالة دٙىٝ ٚ -  ـيًٙ ففغٖٛ
(051)37297270

 4ٚاضؽ - ٔدشٕغ ثفخيه- زٟبــاٜ اثٛعبِت- ٍٟٔؽ

اؼاـي
 31B 29 غرفو

ٌفٜٚ ِٙؼشي 350ٕٝ٘ٛ٘
ٝ ٞبي اػٍبـي ٚ ؼليك خٟز  سِٛيؽوٙٙؽٜ ِِٛ

لغؼٝ وبقي
(021)66373753

غيبثبٖ اَٚ - ٌٟفن ِٙؼشي ٌٍّٖٛ- ٌٟفيبـ- سٟفاٖ

4دالن - ـٚثفٚي ثبوىَٛ - غفثي
22 غرفو 7

55258302(021)سِٛيؽ وٙٙؽٜ زفظ ٞبي ثبثز ٚ ٔشطفن ِٙؼشي(دبـن)ٌفٜٚ ِٙؼشي ِٚي قاؼٜ 351
ٌٟفن ِٙؼشي - وؼيؽي... ثكـٌفاٜ آيز ا- سٟفاٖ

3 ٚ 1دالن - 19غيبثبٖ - زٟبـؼاٍ٘ٝ
www.parscaster.com 31B 20 غرفو

88202424(021)ؼـايف- سِٛيؽ وٙٙؽٜ وٕذفوٛـٞبي اوىفٚ ٌفٜٚ ِٙؼشي ٞٛايبـ352
- ٘فويؽٜ ثٝ ٔيؽاٖ ٚ٘ه - غيبثبٖ ِٚيؼّف - سٟفاٖ 

12دالن - غيبثبٖ زٟبـؼٞٓ ٌب٘ؽي 
www.havayar.com35 42 غرفو

ٌفٜٚ عفاضي ِي353ٕٛ

ا٘دبْ أٛـ سجّيغبسي ٌفوشٟبي ٔفسجظ ثب 

اثكاـٞبي ِٙؼشي ٍٔبـوز وٙٙؽٌبٖ وبِٟبي 

ديً

(021)66961511
وٛزٝ -  ففٚـؼيٗ 12غيبثبٖ - غيبثبٖ ا٘مالة- سٟفاٖ 

عجمٝ وْٛ غفثي- 21دالن - ثٍٟز آئيٗ 
www.ilimoo.com 40B 08 غرفو

33872800(031)اسّبَ ٚـلٟبي فّكي ثٝ ـٚي وفؼٌفٜٚ فٙي ٟٔٙؽوي اوذبؼا٘ب354
غيبثبٖ وبـ ٚ - ٌٟفن ِٙؼشي أيفوجيف- اِفٟبٖ 

8دالن - 22دٍز ثّٛن - وبـٌف
 31A 20 غرفو

355
ٌفٜٚ وبـغب٘دبر سِٛيؽ ٔػبقٖ 

ٌبق عجيؼي آويب٘بٔب
88827752(021)ٔػكٖ ٌبق عجيؼي فٍفؼٜ

- 97وبغشٕبٖ - غيبثبٖ ايفاٍٟ٘ف خٙٛثي- سٟفاٖ

1518673115: وؽدىشي
www.namacng.ir27 45 غرفو

ٌفٜٚ ٟٔٙؽوي آي سه356
 ضه فّك ٚ CNCسِٛيؽ وٙٙؽٜ ؼوشٍبٟٞبي 

CNC زٛة ٚ ففقٞبي CNCـٚٔيكي 
(051)36667657-8

وبغشٕبٖ - 60 ٚ 58ثيٗ آقاؼي - ثّٛاـ آقاؼي- ٍٟٔؽ

23ٚاضؽ - ِؽـا
www.itechgroup.ir35 20 غرفو

15 غرفو 41B 8دالن - 21غيبثبٖ فشص - خبؼٜ لؽيٓ وفج- سٟفا66827799ٖ(021)ديٙيٖٛ- وفا٘ٛيُ- ٌيفثىه- زفغؽ٘ؽٌٜفٜٚ ٟٔٙؽوي زفغؽ٘ؽٜ وبـ357

31 شمال  فضاي بازwww.sabaweld.comٌٟفن ِٙؼشي ؼِٚز آثبؼ- اِفٟبٖ 45837434(031)ؼوشٍبٟٞبي  خٛي ٚ ثفي ايٙٛـسفيٌفٜٚ ٟٔٙؽوي ِجب اِىشفيه358

ٌفٜٚ ٟٔٙؽوي وٙشفَ اوىيؽ ٔبؼ359

دفيٙشفٞبي - ؼوشٍبٟٞبي ِيكـ ضىبوي ٚ ثفي

ؼوشٍبٟٞبي خٛي ِيكـي ٚ - وٝ ثؼؽي

ٔبٌيٗ آالر ديٍففشٝ ِٙؼشي

(021)66593505
- وٛثف وْٛ- غيبثبٖ وشبـغبٖ- ٔيؽاٖ سٛضيؽ- سٟفاٖ

8ٚاضؽ - 4عجمٝ - 5دالن 
www.acsid.ir 40A 30 غرفو

360
ٌىشفي غؽٔبر آٞٗ دبالي 

دٛالؼ
26303679(021)غؽٔبر سبٔيٗ فٛالؼ دفٚلٜ ٞبي ِٙؼشي وٍٛـ

 - 76دالن  - (ٚقـا)غيبثبٖ غبِؽ اوالٔجِٛي - سٟفاٖ

603ٚاضؽ  - 6عجمٝ - وبغشٕبٖ ٚقـا 
www.palaypoolad.com27 37 غرفو

ٌٍشبٚـ361
فيّشفٞبي دٙٛٔبسيه ٚ ؼوشٍبٟٞبي ـَٚ ثبقوٗ 

ٚ ِبفىٗ
(021)76215971-2

ٔٙغمٝ ِٙؼشي - ٌٟفوشبٖ دفؼيه - سٟفاٖ

59دالن - وْٛ ٌفلي- ثّٛاـ اِّي - غفٔؽٌز
www.gashtavar.com6 34 غرفو

43 غرفو 41B 52دالن - غيبثبٖ ٌّجفي غفثي - ٘بـٔه - سٟفاٖ 77812524(021)ٔطّٛالر الوشيىي ٚ دّي يٛـسب٘يالوشيه سٙؽيه362

363
الوشيه وبقي ديٕبٖ ِٙؼز 

(ديٕىٛ)ٔطفوٝ وذبٞبٖ 
7-33875455(031)ا٘ٛاع لغؼبر الوشيىي ِٙؼشي ٚ ٔؼؽ٘ي

ـٚثفٚي ٌٟفن ـوبِز - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- اِفٟبٖ

خٙت ثيٕٝ ايفاٖ- 
www.pimcorubber.com 31A 36 غرفو

364
الوشيه وبقي ٔيؼبؼ ِٙؼز 

وٌٛبٖ

سِٛيؽ وٙٙؽٜ لغؼبر ِٙؼشي الوشيىي ٚ 

دشفٌٚيٕي ٚ - دباليً - ٌبق- دالوشيىي ٘فز 

ضفبـي

(021)22118554

(021)22142786

غيبثبٖ وفٚ - ٔيؽاٖ وفٚ - وؼبؼر آثبؼ - سٟفاٖ 

207ٚاضؽ  - 129دالن - غفثي 
 41B 13 غرفو

ِدٛـ365
ثبالثفٞبي ٞيؽـِٚيىي ٚ خفثميّٟبي دٍز 

وبٔيٛ٘ي
(086)34131111

-659ِٙؽٚق دىشي - خبؼٜ سٟفاٖ 7ويّٛٔشف - اـان

38135
www.lajvar.comفضاي باز 

 غرب تپو 

سبس

22541060(021)سِٛيؽ إِٙز ٞبي ضفاـسيِؼفا366ٖ

ٔيؽاٖ - غيبثبٖ ٘يىشبٖ - دبوؽاـاٖ - سٟفاٖ 

- ؼايفٜ ؼْٚ - غيبثبٖ ـاوشٛاٖ ٌٕبِي - اضشٍبٔيٝ 

5دالن 
www.laaran.ir 41B 11 غرفو
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46872417(021)سِٛيؽ ا٘ٛاع ِِٛٝ ٚ دفٚفيُ فّكيِِٛٝ ٚ دفٚفيُ آ٘شٗ وبـ أي367ٗ

خٙت دباليٍٍبٜ - خبؼٜ ٔػَّٛ سٟفاٖ وفج- سٟفاٖ

- غيبثبٖ فف٘بٖ- ثٝ وٕز وفغٝ ضّبـ- ٘فز دبـن

3دالن 
55 غرفو 6

ِيكيًٙ الشّبؼ ٘ٛي368ٗ

سبٔيٗ ٔٙبثغ ٔبِي سِٛيؽوٙٙؽٌبٖ ٚ 

ّٔفف وٙٙؽٌبٖ ؼـ ِٙبيغ ٔػشّف خٟز 

ٗ آالر ِٙؼشي غفيؽ سدٟيكار ٚ ٔبٌي

(021)88700776
سٟفاٖ ، غيبثبٖ لبئٓ ٔمبْ ففاٞب٘ي ، ٘جً ثيٕبـوشبٖ 

15سٟفاٖ وّيٙيه ، وٛزٝ آقاؼٌبٖ ، دالن 
www.enleasing.com6 25 غرفو

35236441(041)ا٘ٛاع ِيفز سفاوٟبي ؼيكِي، ٌبقي ٚ ثفليِيفز سفان وب369ْ
غيبثبٖ ٔؽـن - (ّٔٙٛـ)غيبثبٖ ثٍٟشي - سجفيك 

10ٚاضؽ - عجمٝ وْٛ- وبغشٕبٖ ويٕفؽ - (ثٟبؼـي)
www.samlifttruck.comفضاي باز 

 جنوب 

استخر

CNC(021)66391346ٔبٌيٗ آالر ٔبٌيٗ آالر ِٙؼشي ٞبٌٕي370
دبوبل دبـن - 11 ٚ 9ثيٗ فشص - ثكـٌفاٜ فشص- سٟفاٖ

8دالن - ضٕيؽ
40B 26غرفو

ٔبٌيٗ اثكاـ ٔىث371
ٔبٌيٗ وبـي ؼـ ٔطُ ثؽٖٚ خبثدبيي لغؼٝ ٚ 

يب ؼوشٍبٜ
(021)46897185

ٔدشٕغ - ٌٟف لؽن- خبؼٜ لؽيٓ وفج- سٟفاٖ

ٗ ثىز اِجفق - ثّٛاـ قاٌفن - وبـٌبٞي قاٌفن - ث

6دالن 
www.maxsptools.com 41B 07 غرفو

ٗ آالر ففق ٚ سفاي ٔبٌيٗ افكاـ آؾـثبيدب372ٖ CNC(021)44460483سِٛيؽ ٔبٌي
ٚـٚؼي غيبثبٖ - ثكـٌفاٜ اٌففي اِفٟب٘ي - سٟفاٖ 

4ٚاضؽ  - 6دالن  - 110وبغشٕبٖ - ٘بعك ٘ٛـي 
www.machineafzar.com31شمال  فضاي باز

CNCٔبٌيٗ آالر سفاي ٚ ففق ٔبٌيٗ افكاـ ِٙؼز سجفيك373
(041)34474649

(021)44246513

- غيبثبٖ ِٙؼز - وٝ ـاٜ وجفيز وبقي - سجفيك 

- ٌٟفن اوىبٖ - ـٚثفٚي ٌفوز ديىشٖٛ وبقي 

46دالن 
www.afzargostar.com38 جنوب  فضاي باز

77336107(021)وٛدّيًٙ ٞبي ِٙؼشي ٚ غغٛط ِِٛٝ ٚ دفٚفئُبٌيٗ وبقي ايفإٟ٘ف374
غيبثبٖ دٙدٓ - غيبثبٖ اسطبؼ- خبؼٜ ؼٔبٚ٘ؽ - سٟفاٖ

13دالن - غفثي
www.immmc.ir7

غرفو 

27/1

ٔبٌيٗ وبقي ايٕب٘ي375
ؼوشٍبٟٞبي اـٜ ٘ٛاـي فٛالؼ ثف سٕبْ اسٛٔبسيه 

ؼـٚاقٜ اي
(041)36309049-53

ٌٟفن ِٙؼشي -  خبؼٜ سٟفاٖ 10ويّٛٔشف - سجفيك

٘جً ِٙؼز ؼْٚ- غيبثبٖ ِٙؼز- ػبِي ٘ىت
www.imanibandsaw.com6 11 غرفو

56862140(021)ؼوشٍبٜ ثّٛوف ٚ فْٛ ٞبي دّي اسيّٗٔبٌيٗ وبقي ثٟكاؼ376
لّؼٝ ٔيف ـٚثفٚي - وٝ ـاٜ آؼـاٖ- خبؼٜ وبٜٚ- سٟفاٖ

ا٘شٟبي غيبثبٖ اػشٕبؼ- ثبوىَٛ ِبؼلي
35 شرق  فضاي باز

CNC(041)32892947ٔبٌيٟٙبي افكاـ يٛ٘يٛـوبَ ٚ ٔبٌيٗ وبقي سجفيك377
-183ِٙؽٚق دىشي - ٔٙغمٝ ِٙؼشي لفأّه- سجفيك

5197713141: وؽدىشي- 518
www.mst.ir 40B 30 غرفو

77597273(021)ؼوشٍبٜ ويز سفاي وفويّٙؽـ اسٛٔجئُبٌيٗ وبقي غؽايبـ378
دالن - ايىشٍبٜ لبوٓ آثبؼ- غيبثبٖ ؼٔبٚ٘ؽ- سٟفاٖ 

1018
www.khodayar-co.com 41B 02 غرفو

1-46849060(021)(ا٘ٛاع زفظ ٚ دبيٝ)لغؼبر ِٙؼشي ٔبٌيٗ وبقي غٙؽاثي379
- ٌٟف لؽن -  خبؼٜ لؽيٓ وفج20ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

69دالن - وٛزٝ ؼـؼا٘ٝ - ثّٛاـ أبٔكاؼٜ 
 41B 19 غرفو

1-46897300(021)(٘ٛاـي)اـٜ ٞبي ثفي ٔبٌيٗ وبقي غيفي380
- ٌٟف لؽن-  خبؼٜ لؽيٓ وفج20ويّٛٔشف - سٟفاٖ

45دالن - غيبثبٖ ٌّجفي خٙٛثي- ثّٛاـ أبٔكاؼٜ
www.kheirysaw.com6 23 غرفو

ٔبٌيٗ وبقي ؼيب٘ي381
-ٌيٛسيٗ  ٚ غٕىٗ ٞبي ٔىب٘يه ٚ ٞيؽـِٚيه 

 دب٘ر ٚ دفن ثفن

(021)33741981

(021)33390303

دبييٗ سف اق اسٛثبٖ - غيبثبٖ فؽائيبٖ اوالْ- سٟفاٖ 

81دالن - وٛزٝ وْٛ- ثؼؽ اق دٕخ ثٙكيٗ- آقاؼٌبٖ
www.dayyani-co.com31 شمال  فضاي باز

ٔبٌيٗ وبقي ـٌؽي382
ٓ ٞبي ٞيؽـِٚيه ٚ دٙٛٔبسيه ٚ ثغُ  ويىش

ٌيفثىه
(021)55257011-15

- ـٚثفٚي ّّٔي زٟبـؼاٍ٘ٝ - اسٛثبٖ وؼيؽي - سٟفاٖ 

277دالن 
www.roshdico.com 31A 41 غرفو

33850277(031)(اـٜ ٘ٛاـي)ٔبٌيٟٙبي ِٙؼشي ٔبٌيٗ وبقي ِفبيي383
- ٔيؽاٖ اوشمالَ - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي - اِفٟبٖ

4دالن  - 4وٛزٝ - غيبثبٖ ضىيٓ ففقا٘ٝ 
 فضاي باز

 داخل 

5محوطو 

1-56231900(021)سِٛيؽوٙٙؽٜ اثكاـآالر ِٙؼشئبٌيٗ وبقي ٟٔف384
- ثّٛاـ ٌّىشبٖ- ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ- سٟفاٖ

16دالن - 10ٌٍّٗ 
www.mehrmachinery.com27 03 غرفو

385
ٔبٌيٗ وبقي ٚاٞيه 

ثبغؽاوبـيبٖ
ليسي ثفي آٞٗ آالر- ؼوشٍبٜ ٌيٛسيٗ 

(021)55244411-2

(021)88462109

اَٚ آِٛٔيٙيْٛ - ٌٟفن ِٙؼشي زٟبـؼاٍ٘ٝ - سٟفاٖ

3دالن - غيبثبٖ ٔىؼٛؼ خٙٛثي- وبـاٖ 
7 شرق  فضاي باز

ٔبٌيٙىبـي غؽادفوز386

عفاضي، وبغز ٚ ٟٔٙؽوي ٔؼىٛن لغؼبر ٚ 

سدٟيكار ِٙبيغ ٘فز، ٌبق، ضفبـي، 

دشفٌٚيٕي، دباليٍٍبٞي

37 غرفو 17www.khodaparast.com 40Bدالن  - 15فشص - خبؼٜ لؽيٓ وفج - سٟفاٖ 66782409(021)

387
ٔبٌيٟٙبي ثىشٝ ثٙؽي اِفٟبٖ 

ده

عفاضي ٚ وبغز ٔبٌيٗ آالر ثىشٝ ثٙؽي 

(ٌفيٙه ده، اوشفذ دبِز ٚ ؼوشٝ قٖ)ٟ٘بيي 
(031)35723838-40

ؼٚٔيٗ - غيبثبٖ وْٛ- ٌٟفن ِٙؼشي خي - اِفٟبٖ

30دالن - ففػي وٕز زخ
www.packesfahan.comفضاي باز 

 داخل 

5محوطو 

76250307(021) ؼـخٝ آقاؼي3ٔيك ٔب٘ب دفؼاق وٙشف388َ
- 3ففآٚـي - دبـن فٙبٚـي دفؼيه- ثٟٛٔٗ- سٟفاٖ

وبغشٕبٖ فدف- 1عجمٝ - 31دالن 
www.manapardaz.com27 42 غرفو

389
سيغٝ وبق - ٔبٞبٖ فٙف ؼأغبٖ

ؼـغٍبٖ

ا٘ٛاع سيغٝ ٞبي ثفٌي ٚ فٛالؼي ٚ ا٘ٛاع 

فٙفٞبي ديسٍي، وٍٍي ٚ فٍبـي
(021)77892868

- 3دالن - وٛي ودبؼ- ٔيؽاٖ ٘جٛر- ٘بـٔه- سٟفاٖ

1ٚاضؽ 
www.shinecut.com 31B 10 غرفو

ٔجؽِٟبي ضفاـسي دٛوشٝ ٚ ِِٛٝ ائجؽَ ٘ىي390ٓ
(021)33867512

(021)33489184

- ثؼؽ اق ٔيؽاٖ ثبٔٗ اِطدح- ثكـٌفاٜ أبْ ـضب- سٟفاٖ

-720دالن -  ٔشفي اػظ20ٓاثشؽاي - ٌٟفن ٍٔيفيٝ

8ٚاضؽ - 2 عجمٝ 
 فضاي باز

 داخل 

5محوطو 

ٔجٙب دي391ٍٝ
سِٛيؽ وٙٙؽٜ اِىشفيىبَ ٞيشف ٚ ا٘ٛاع 

إِٙز ٞبي ِٙؼشي ٚ وبثّٟبي ضفاـسي
(021)76216926-7

ٔٙغمٝ ِٙؼشي -  خبؼٜ آثؼّي 15ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

- غيبثبٖ دٙدٓ غفثي - ثّٛاـ غفٔؽٌز - غفٔؽٌز 

116دالن 
www.mabnapisheh.com 31A 19 غرفو
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88328417(021)ٍ٘فيبرويٕبٖ ايفاٖ- ٔشبِٛـلي ايفاٖ 392
- غيبثبٖ وّيٕبٖ غبعف- غيبثبٖ ٔغٟفي - سٟفاٖ 

3ٚاضؽ  - 32دالن - وٛزٝ اوالٔي 
www.iranmetallurgy.com38 شمال  فضاي باز

ٔشبِيفا393ٖ

ٝ ٞبي ِٙؼشي اق  سٟيٝ ٚ سٛقيغ ٔيٍّفؼٞب ٚ ِِٛ

ٌفوز آِيبلي اِفٟبٖ، آِيبلي يكؼ ٚ ِِٛٝ 

.اٞٛاق ٔي ثبٌؽ

30 غرفو 31A 253دالن -  خٙٛثي 7ثّٛن - ثبقاـ ٌبؼآثبؼ - سٟفاٖ 66671008(021)

88912114(021)عفاضي وبيز سدٟيكار ٚ ٔبٌيٗ آالر ِٙؼشئدفيبٖ ٚة394
وٛزٝ - غيبثبٖ لف٘ي - ٔيؽاٖ ٞفز سيف - سٟفاٖ 

9ٚاضؽ  - 42دالن - غىفٚ 
www.mojrianweb.com 40B

 غرفو 

28/1

395
ٔدّٝ فٙي ٟٔٙؽوي وبغز ٚ 

سِٛيؽ
66833371(021)ٔدّٝ

٘جً - ثيٗ غٛي ٚ آؾـثبيدبٖ- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ 

15ٚاضؽ - عجمٝ اَٚ- 250دالن - وٛزٝ وبٔيبـاٖ
www.irmpm.com7 34 غرفو

6-33454425(028)اثكاـآالر ٔبٌيٙىبـئطٛـ سفاي ِيب396
غيبثبٖ - غيبثبٖ ٞٙف - ٌٟفن ِٙؼشي ِيب - لكٚيٗ 

ٌفوز ٔطٛـ سفاي ِيب- سالي 
www.mtl-co.ir 31B 07 غرفو

ٔؽيف وجك397
اـائٝ ٍٔبٚـٜ ٚ ٔطّٛالر آٔٛقٌي ثٝ 

سِٛيؽوٙٙؽٌبٖ ٚ ِٙبيغ
(021)88308732

وٛزٝ ٘ظفي - غيبثبٖ فدف - غيبثبٖ ٔغٟفي - سٟفاٖ 

عجمٝ وْٛ - 20دالن - 
www.modiresabz.com 40B 33 غرفو

398
ٔفوك سطميمبر ٟٔٙؽوي ٚ 

سٛوؼٝ ِٙؼشي ايفاٖ
CNC(021)76216894-7ثفي ِيكـ ٚ دب٘ر 

- ٌٟفن ِٙؼشي غفٔؽٌز- خبؼٜ آثؼّي- سٟفاٖ

3دالن - غيبثبٖ ٌّىشبٖ- غيبثبٖ ويبٜ وًٙ
28 غرفو 7

66552422(021)ٍٔبٚـٜ ٚ غؽٔبر سدبـي وبقئفوك سٛوؼٝ وىت ٚ وبـ فٙبٚـي399

غيبثبٖ ضجيت اِٟي - غيبثبٖ وشبـغبٖ - سٟفاٖ 

- خٙت غيبثبٖ غبـن وٛزٝ ٌٟيؽ ٔظففي - ٌٕبِي 

8دالن 
www.techbiz.ir7 26 غرفو

8-88331765(021)ِيكـٞبي ِٙؼشئفوك ّٔي ػّْٛ ٚ فٖٙٛ ِيكـ ايفا400ٖ
غيبثبٖ - ا٘شٟبي غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي - سٟفاٖ 

71دالن  - (ثيىشٓ)اثغطي
www.inlc.ir27 41 غرفو

ٍٔبٚـيٗ دٍبٜ ويىشٓ ديٍف401ٚ
٘فْ افكاـٞبي ٔبِي ٚ اؼاـي، ٘فْ افكاـٞبي ايكٚ، 

ٌبٞىبـ ٔبِي، ٌفوشي
(021)88930320

- ـٚثفٚي سمبعغ فبعٕي - غيبثبٖ ِٚيؼّف - سٟفاٖ 

52دالن - وٛزٝ افشػبـي ٘يب 
www.pegahsystem.com7 19 غرفو

ٍٟٔؽ ثبـا402ٖ
ـيػشٝ ٌفي فٛالؼٞبي آِيبلي ٚ وبغز 

دٕذٟبي اوشّٙه اوشيُ
20 غرفو 1136٘جً آقاؼي -  خبؼٜ وٙش1ٛويّٛٔشف - ٍٟٔؽ36651097(051)

3-35421044(051)ٌيفثىىٟبي ِٙؼشئٍٟؽ ٌيفثىه403
- وٛي ِٙؼز-  خبؼٜ لٛزب12ٖويّٛٔشف - ٍٟٔؽ

ٔدشٕغ ٍٟٔؽ ٌيفثىه
www.mashad-gearbox.com6 06 غرفو

ٔىُٕ وبـاٖ ثش404ٗ
ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ِٙؼز وبغشٕبٖ ٚ 

افكٚؼ٘ي ٞبي وٕىي ثشٗ
(021)88542000

غيبثبٖ غّيُ - غيبثبٖ وٟفٚـؼي ٌٕبِي - سٟفاٖ 

4ٚاضؽ  - 97دالن - ضىيٙي 
www.mokamelkaran.com7 35 غرفو

66595961(021)ففق وي اٖ وي، ؼـايٛـ ٚ ايٙشففيهٍٔٙٛـ ويٕي405ٗ
- اثشؽاي غيبثبٖ وشبـغبٖ- ٔيؽاٖ سٛضيؽ - سٟفاٖ 

62دالن - غيبثبٖ وٛثف يىٓ
www.msbbs.comفضاي باز 

 شمال تپو 

سبس

ٔٙٛ دٕخ آويب406
دٕخ ٞبي - دٕخ ٞبي ٔبـديسي - ا٘ٛاع دٕخ 

ٔٛاؼ غّيظ
 فضاي بازwww.monopumpasia.com٘فويؽٜ ثٝ ٔيؽاٖ ٌبٞٙبٔٝ- ثّٛاـ سٛن -  ٍٟٔؽ35424099(051)

 جنوب 

5محوطو 

77-36428071(021)اِىشفٚٔٛسٛـٔٛسٛـ خٓ اِجفق407

ٌٟفن ِٙؼشي -  خبؼٜ غبٚـا35ٖويّٛٔشف - سٟفاٖ

- ا٘شٟبي ثّٛاـ وؼؽي- ثّٛاـ اثٗ ويٙب- ػجبن آثبؼ 

2168دالن - غيبثبٖ ٔؽـن 
www.motorjamalborz.com 31A 03 غرفو

ٔٛسٛل408ٖ
ا٘ٛاع اِىشفٚ ٔٛسٛـٞبي ِٙؼشي سىفبق وٝ فبق 

ؼيٙبْ اوشبـر غٛؼـٚ ٚ غبٍ٘ي- ضؽ ا٘فدبـ 
44 غرفو www.motogen.com 31Aخبؼٜ اغشّبِي- ٔٙغمٝ ِٙؼشي غفة - سجفيك 34453001-3(041)

ٔٛوىٝ آـسب ٍ٘بٜ ٘ٛ ايفا٘يب409ٖ

ويىشٓ وٙدً ٔيكاٖ - دفيٙشف وٝ ثؼؽي 

ويىشٓ - آِٛؼٌي ٚ ؾـار ٔؼّك ٔٛخٛؼ ؼـ ٞٛا 

ويىشٓ ٔب٘يشٛـيًٙ ٚ - ِفقٜ ٍ٘بـ ٌٕٞٛٙؽ 

- ٌيفثىه ٚاٌٗ ٞبي ٔشفٚ - وٙشفَ ٌجىٝ 

ؼوشٍبٜ ثفي ٔٛاؼ ٚ ؼوشٍبٜ ٔبٌيٙىبـي ٚ 

اِىشفٌٚيٕيبيي

(021)44487896
- دبئيٗ سف اق ٔيؽاٖ دٛ٘ه - اٌففي اِفٟب٘ي - سٟفاٖ 

4ط  - 27دالن - غيبثبٖ ٔػجفي 
www.parsianelites.com 41B 10 غرفو

35 غرفو 37www.simayeshahr.com 40Bدالن - 17اـغٛاٖ - ثّٛاـ اـغٛا٘يٝ- اِفٟب35317060ٖ(031)ٔبٌيٗ ٞب ٚ غؽٔبر ثىشٝ ثٙؽي سجّيغبرٔٛوىٝ ويٕبي ٌٟف410

38224506(071)ا٘ٛاع فيّشفٞبي ِٙؼشئٟف آـاؼ ٌىشف411
وبغشٕبٖ ٟٔف  - 2ايىشٍبٜ - ثّٛاـ دبوؽاـاٖ - ٌيفاق

1ٚاضؽ - عجمٝ اَٚ- الشّبؼ 
www.magfilters.net 40B 12 غرفو

77331524(021)خؼجٝ اثكاـٞبي دالوشيىئٟف دالوشيه ٌفق412
غيبثبٖ يىٓ - غيبثبٖ اسطبؼ - خبؼٜ آثؼّي- سٟفاٖ 

1دالن - غفثي 
www.mehrplastic.ir6 14 غرفو

ٟٔفوب ِٙؼز ٌٕٞٛٙؽ413
- دفن غٛؼـٚٞبي ففوٛؼٜ ٚ ضبيؼبر فّكي 

ثبـٌيفي ٔىب٘يكٜ ٔٛاؼ فّٝ
(021)46826585

- ا٘شٟبي غيبثبٖ أبْ قاؼٜ - ٌٟف لؽن - سٟفاٖ

ً ٍ٘ب٘ي - غيبثبٖ ٌّجفي خٙٛثي  ٌّسيٗ - ـٚثفٚي آس

30دالن - يىٓ 
www.mehrsa-sanat.ir 40A 29 غرفو

ٟٔفٌبٖ ِٙؼز ٌفق414
ا٘ٛاع خه ٞبي ٞيؽـِٚيه ٚ دٙٛٔبسيه ٚ 

دبٚـده ٚ ِٛاقْ خب٘جي
(021)44987131

ٔيؽاٖ ٔبؼـ، غيبثبٖ غيبْ غفثي، سمبعغ ضبفظ، - وفج

60دالن 
 41B 18 غرفو

4-88377493(021)ضىبوي ٚ ثفي ِيكـي فّكار ٚ غيف فّكارٟٔٙؽوبٖ ٍٔبٚـ وبـٚث415ٗ
- غيبثبٖ ايفاٖ قٔيٗ- غيبثبٖ ٌٟفن غفة- سٟفاٖ

1دالن - وٛزٝ يىٓ- غيبثبٖ ٌّىشبٖ خٙٛثي
www.sarobonco.ir 40B

 غرفو 

26/1

ٟٔٙؽوي ففا دفؼاق اـٚ٘ؽ416
سِٛيؽ وٙٙؽٜ لغؼبر آثجٙؽي ٚ اثكاـآالر ٔٛ٘شبل 

ٚ وبغز
(021)44545909-11

غيبثبٖ -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج8ويّٛٔشف - سٟفاٖ 

8دالن - غيبثبٖ ٌٍٓ- ػجيؽي
www.seal-jet-iran.com 31B 21 غرفو
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ٟٔٙؽوي آـاؼ ٔبٌي417ٗ
ٍٔبٚـٜ، سِٛيؽ ٚ سأٔيٗ ٔبٌيٗ آالر ِٙؼشي ٚ 

ا٘ٛاع غغٛط سِٛيؽ ٚ سدٟيك وبـغب٘دبر

(021)88313751

(021)88313796

ـٚثفٚي سؼكيفار - غيبثبٖ ٌٟيؽ ٔغٟفي - سٟفاٖ 

- 3عجمٝ  - 142دالن - خٙت ثب٘ه ّٔي - ضىٛٔشي 

8ٚاضؽ 
www.aradmachineco.com 41B 55 غرفو

10-66381306(021)سِٛيؽ ضؽ ـوٛة اِىشفٚ٘يىئٟٙؽوي اِىشفٚ٘يه ثٟفٌؽ418
دبييٗ سف اق ٔيؽاٖ - ثكـٌفاٜ ٘ٛاة ِفٛي- سٟفاٖ 

904ٚاضؽ  - 9عجمٝ - ثفج اؼاـي وٟيُ - خٕٟٛـي 
www.zrbehroshd.com 41B 51 غرفو

419
ٟٔٙؽوي ا٘ؽيٍٝ ٚـقاٖ غٛؼـٚ 

(ٌبٔع)

وّيٝ ّٔكٚٔبر ٚ غؽٔبر ثىشٝ ثٙؽي ٚ 

ِدىشيه
(021)46079826-8

ٔدشٕغ -  خبؼٜ لؽيٓ وفج 19ويّٛٔشف - سٟفاٖ

غيبثبٖ ٍ٘بـوشبٖ- ِٙؼشي وبقٜ ٌىشف وبيذب 
www.shamekh.ir7 40 غرفو

420
ٟٔٙؽوي ثفق ٚ اِىشفٚ٘يه لٍٓ 

ِٚشبل

- ـثبسيه - اثكاـ ؼليك - اسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي 

ٔىبسفٚ٘يه ٚ ا٘فلي ٞبي ٘ٛ

(021)66733040

(021)66730954

ثيٗ - غيبثبٖ الِٝ قاـ ٘ٛ - غيبثبٖ ا٘مالة- سٟفاٖ 

- وٛي ّٔجبش وفيٕي - وٌٛه ٚ ٔٙٛزٟفي

10ٚاضؽ - 14وبغشٕبٖ 
www.Qeshmvoltage.com 40B 28 غرفو

ٟٔٙؽوي ديٕبٖ ٔبٌيٗ وذبٞب421ٖ
ؼوشٍبٜ دفن  - (ثفي ٚـق)ؼوشٍبٜ ٌيشٛسيٗ

ؼوشٍبٜ دب٘ر - (غٓ ٚـق)ثفن
(031)42290351-3

- ٌٟفن ِٙؼشي ٔٙشظفيٝ - ٘دف آثبؼ - اِفٟبٖ

20دالن - 103غيبثبٖ 
www.peymanmachin.com6 شمال  فضاي باز

422
ٟٔٙؽوي سٛاٖ دمٚٞبٖ فٙبٚـ 

دبوبـٌبؼ
22-76250114(021)ٔٙبثغ سغؿيٝ سٛاٖ ثبال لبثُ ثف٘بٔٝ ـيكي

خٙت وبيز -  خبؼٜ ؼٔبٚ٘ؽ25ويّٛٔشف - سٟفاٖ

غيبثبٖ - دبـن فٙبٚـي دفؼيه- ٔبٞٛاـٜ اي ثٟٛٔٗ 

124دالن - 12٘ٛآٚـي 
www.tavanco.net27 19 غرفو

ٟٔٙؽوي سِٛيؽي لغؼبر غٛؼـ423ٚ
ا٘ٛاع ٔطّٛالر دفوي ٘ظيف دّٝ ديً وبغشٝ 

ثبقوبقي ٔبٌيٗ اثكاـ- ٚ وبقٜ ٞبي وجه
(021)65533200-2

ثيٗ فبق يه ٚ ؼٚ ٌٟفن ا٘ؽيٍٝ - ٌٟفيبـ- سٟفاٖ

- (٘جً دٕخ ثٙكيٗ دبوبـٌبؼ)غيبثبٖ ؼـغشي - خؽيؽ

3168817461: وؽدىشي- 10ٌٕبـٜ - غيبثبٖ ؼْٚ
www.nahalsun.comفضاي باز

ٟٔٙؽوي سٟفاٖ اوفا424ْ

ؼـيُ - وٛدف ؼـيُ- ٔبٌيٗ ٞبي اوذبـن

لالٚيك - CNCسفاي - CNCففق - اوذبـن

ٚايفوبر- وٗ دٙٛٔبسيه

(021)88706414-5
- وٛزٝ ثيىشٓ-  (ٚقـا)غيبثبٖ غبِؽ اوالٔجِٛي - سٟفاٖ

19دالن 
www.ekramco.ir 41B 36 غرفو

8-65605715(021) ٚ ٔشؼّمبرKBKـيّٟبي ومفي ٟٔٙؽوي ـٚٞيٗ سفاي425
غيبثبٖ - ثؼؽ اق وؼيؽ آثبؼ- خبؼٜ ٌٟفيبـ - سٟفاٖ

7دالن - 3ٚضيؽ 
www.roohintarash.ir 31A 32 غرفو

ٟٔٙؽوي ِٙؼز وفاْ ٟٔف اِجفق426

ٝ وٙٙؽٜ سدٟيكار ٚ  سِٛيؽوٙٙؽٜ ٚ ػفض

ٗ آالر آقٔبيٍٍبٞي ٚ وبـٌبٞي ِٙبيغ  ٔبٌي

ٔشبِٛلي ٚ وفأيه

(021)77240785-6

(021)77223589

ثيٗ زٟبـ ـاٜ ضيؽـغب٘ي ٚ - غيبثبٖ ففخبْ - سٟفاٖ 

4عجمٝ  - 11ٚاضؽ  - 620دالن - ِٚي ػّف 
www.sanatceram.com 31A 28 غرفو

56234121(021)ٔبٌيٗ ٚ ويىشٓ ثبقـوي ثيٙبيي ٚ اسٛٔبويٖٟٛٔٙؽوي ػّٓ ٚ فٗ آـاؼ427
- ثّٛاـ ٘ػّىشبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي ٌٕه آثبؼ - سٟفاٖ 

23دالن  - 7ٌٍّيؽ 
www.aradst.com27 18 غرفو

33869450(031)ٔبٌيٗ آالر ا٘شمبَ ٔٛاؼٟٔٙؽوي ففا سدٟيك428
- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي،  ثّٛاـ ػغبءإِّه - اِفٟبٖ

10دالن - 8ثّٛن 
 فضاي باز

 شمال تپو 

سبس

ٟٔٙؽوي ففاوٛ سٛقي429ٗ
- سٛقيٗ ٔػبقٖ- ثبوىَٛ وفٝ اي ٚ خبؼٜ اي

ويىٝ دفوٗ- ِٛؼوُ- ٕ٘بيٍٍف
(021)22894664-6

- ثؼؽ اق ثٟفٚق- غيبثبٖ ظفف- غيبثبٖ ٌفيؼشي - سٟفاٖ 

4عجمٝ - 52دالن 
www.farasooeng.com27 39 غرفو

ٟٔٙؽوي ففاوٛ ؼلز430
ثبوىَٛ - ويىٝ دف وٗ- ثبوىِٟٛبي خبؼٜ اي

ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ- وفي
(021)22894385

غيبثبٖ اضٕؽ لّيف - ٔيؽاٖ آـلا٘شيٗ- سٟفاٖ

عجمٝ وْٛ- 11دالن - غيبثبٖ ٘ٛقؼٞٓ - (ثػبـوز)
www.farasoodeghat.com27 شرق  فضاي باز

ٟٔٙؽوي وٟٗ ِٙؼز فدف431

عفاش ٚ سِٛيؽوٙٙؽٜ ٔبٌيٗ آالر سٕيكوبـي ٚ 

ٚر ثالوز، وٙؽ ثالوز )آٔبؼٜ وبقي وغٛش 

(ثؽٖٚ غجبـ

(021)88272928
، غيبثبٖ ٘ٛقؼٞٓ، (وٛي ّ٘ف)غيبثبٖ ٌيٍب- سٟفاٖ

36دالن 
www.Kohanwetblast.com 41B 08 غرفو

432
ٔميبن ٕٞيٍٝ )ٟٔٙؽوي ٟٔف 

(ـؼيبة
3-44782171(021)غؽٔبر ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك ٚ وبِيجفاويٖٛ

ثؼؽ اق -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج14ويّٛٔشف - سٟفاٖ

وٛزٝ ـخبيي - غيبثبٖ اضؽ- زٟبــاٜ ايفاٖ غٛؼـٚ

54دالن - غفثي
www.mehr-eng.com 31B 33 غرفو

ٟٔٙؽوي ٚ ِٙؼشي اٚج ثبالثف433
سِٛيؽ وٙٙؽٜ ٚ ِبؼـ وٙٙؽٜ ثبالثفٞبي ِٙؼشي 

ٔشطفن ٚ ثبثز
(021)66914350-1

- غيبثبٖ خٕبِكاؼٜ خٙٛثي- ٔيؽاٖ ا٘مالة- سٟفاٖ 

وؽ - 8ٚاضؽ - عجمٝ ؼْٚ- 12دالن- وٛزٝ ؼاٍ٘ٛـ

1313933748: دىشي
www.ojebalabar.com37 شمال  فضاي باز

ٟٔٙؽوي ٞٛا دٛيً ٔجي434ٗ
وٕذفوٛـ ٞٛا ٚ سدٟيكار ٞٛاي فٍفؼٜ ٚ 

ٌبقٞبي ِٙؼشي
(021)66581083-4

ثيٗ ّ٘فر ٚ ثّٛاـ - غيبثبٖ وبـٌف ٌٕبِي- سٟفاٖ

308ٚاضؽ - 1166دالن - وبغشٕبٖ وبٔبٖ- وٍبٚـق
www.havapouyesh.com35 11 غرفو

ٔيىفٖٚ سٛقي435ٗ

- سِٛيؽ وٙٙؽٜ ثبوىِٟٛبي سفيّف ٚ وبٔيٖٛ وً

اخفاي دفٚلٜ ٞبي سٛقيٗ ٔػكٖ ٚ سٛقيٗ ٘ٛاـ 

٘مبِٝ ٚ ويىشٓ ٞبي سٛقيٗ

(021)66572939
- سمبعغ اوىٙؽـي ٌٕبِي- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ 

 آقاؼي241وبغشٕبٖ اؼاـي 
www.microntowzin.com 41B 21 غرفو

66080920(021)ٔبٌيٗ آالر سكـيك دالوشيه ٚ ثبؼوٗ دزٔيالٖ وبال دالوز436
- ثيٗ ٌبؼٟٔف ٚ يبؼٌبـ أبْ- غيبثبٖ آقاؼي - سٟفاٖ 

3ٚاضؽ - 1دالن - ٘جً وٛزٝ وٟيُ 
www.milankala.ir6 02 غرفو

ٔيٟٗ سّفي437ٝ
ٗ ٞبي ِٙؼشي  ٗ و ثٛوشف دٕخ ٞبي - آة ٌيفي

ً ٍ٘ب٘ي آثفوب٘ي ٚ آس
(025)36641393-4

-  ٔشفي زٕفاٖ 16٘جً - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي - لٓ 

127ٌٕبـٜ 
www.mihantasfie.com27 43 غرفو
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77501096(021)سجّيغبسي٘بـث438ٗ
وٛزٝ - غيبثبٖ ٔبق٘ؽـاٖ - ؼـٚاقٜ ٌٕيفاٖ - سٟفاٖ

1قً٘  - 4دالن - غٛاخٝ ٘ٛـي 
www.narbon-ad.com 41B 27 غرفو

34583425(023)فيّشفٞبي ِٙؼشي ثب فٙبٚـي ٘ب٘ٛ٘ب٘ٛ فٙبٚـاٖ غبٚـ439
- ٌٟفن ِٙؼشي ايٛا٘ىي - خبؼٜ غبٚـاٖ  - سٟفاٖ

257دالن  - 2غيبثبٖ دمًٚٞ 
www.NanoKhavar.com27 02 غرفو

٘جٛؽ ِٙؼز ٌفق440
ؼوشٍبٜ ٞبي وًٙ  - CNCاثكاـٞبي دب٘ر 

اثكاـ سيكوٗ ٚ ٌٌٛٝ ق٘ي ٚـق

(021)76216818

(021)77892070
 فضاي بازwww.noboogh-co.comٌٟفن ِٙؼشي غفٔؽٌز- خبؼٜ آثؼّي 

 جنوب 

استخر

11-56452310(021)وب٘ٛايف ضُٕ٘ؽادفؼاق ا٘فٛـٔبسيه441
- غيبثبٖ فشطي ٌمبلي - غيبثبٖ ِٚيؼّف - سٟفاٖ 

وبغشٕبٖ ٘ؽادفؼاق - 77دالن 
www.nedapardaz.net6 10 غرفو

15 غرفو 4www.nadenggroup.ir6ٚاضؽ  - 1001دالن - غيبثبٖ ٌفيؼشي - سٟفاٖ 22873427(021)ٔبٌيٗ آالر ٚ غغٛط سِٛيؽ دّي يٛـسبٖ٘ٛآٚـاٖ اسٛٔبويٖٛ ؼ٘ب442

ISO(021)26117761-2اـائٝ ٍٔبٚـٜ خٟز اغؿ ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞبي  ٘ٛؼان ويفيز ٌٕب443َ
 386دالن - غيبثبٖ ظفف غفثي - ثّٛاـ آففيمب - سٟفاٖ 

7عجمٝ - 
www.Iso-Parsis.com7 45 غرفو

٘ٛيٗ دفؼاقاٖ لغؼ444ٝ
سدٟيكار ٚ لغؼبر يؽوي ّٔففي ؼوشٍبٟٞبي 

٘مغٝ خٛي
(021)44991751

غيبثبٖ ثٟبـ -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج20ويّٛٔشف - سٟفاٖ

4دالن - 6
www.novinpardazan.ir35 08 غرفو

٘ٛيٗ دًٌٛ دفٌيب ِٙؼز445

ٔدفي دٌٍٟٛبي ِٙؼشي ٚ ضؽ غٛـؼٌي ٚ 

ٔدفي سػّّي دٌٍٟٛبي سفّٖٛ ِٙؼشي ٚ 

وفأيىي

(021)36427090-91

- ٌٟفن ِٙؼشي ػجبن آثبؼ- خبؼٜ غبٚـاٖ- سٟفاٖ

: وؽدىشي- 752دالن - (ؼٍٍِب) 11غيبثبٖ 

3393163863
www.n-pooshesh.com7 11 غرفو

٘ٛيٗ وبقاٖ سٟفا446ٖ

ايىشٍبٞي ٚ اسٛٔبويٖٛ - ٔبٌيٗ آالر دفسبثُ 

غغٛط سٕبْ اسٛٔبسيه سِٛيؽ - خٛي ٔمبٚٔشي 

ـاؼيبسٛـ دبّ٘ي

(021)44991744-47
غيبثبٖ ثٟبـ -  خبؼٜ ٔػَّٛ وفج21ويّٛٔشف - سٟفاٖ

4دالن - 6
www.novinsazan.com31 شمال  فضاي باز

66785478(021)ويّٙؽـٞبي ٞيؽـِٚيه٘ٛيٗ ٞيؽـِٚيه447
غيبثبٖ -  ٌٟفيٛـ17ا٘شٟبي غيبثبٖ - ٌبؼآثبؼ- سٟفاٖ 

4دالن - وٛزٝ ٌٍٓ غفثي - خٌٛٗ
www.novinhydraulic.com 31A 37 غرفو

٘يفٚ وبقٜ دف٘ؽ448

- ا٘ٛاع ففْ سبثّٛٞبي سيخ ـيشبَ ٚ ويٛاوٗ 

-MCCسبثّٛٞبي  - LV-MVسبثّٛٞبي 

OP -ويٙي ٚ ٘فؼثبٖ - دفٚلٜ ٞبي ثفق ِٙؼشي

 P.L.Cاسٛٔبويٖٛ ِٙؼشي ٚ اثكاـ ؼليك - وبثُ

ٝ ٞبي ِٙؼشي-   DC-  ٔب٘يشٛـيًٙ ٚ ٌجى

DRIVE-AC DRIVE-SERVO 

DRIVE - غٓ ٚ فْٛ - ثفي- غؽٔبر دب٘ر

CNC

(021)56418856-61
ا٘شٟبي ثّٛاـ - ٌٟفن ِٙؼشي دف٘ؽ- ـثبط وفيٓ- سٟفاٖ

3761415386: وؽدىشي- 1دالن - ِٙؼشٍفاٖ
www.niroosazeh.com27 47 غرفو

52373913(031)سِٛيؽ اثكاـ ثفلي ِٙؼشيٚاضؽ سِٛيؽي ضؽيؽ ثفي449
غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي وٝ ـاٞي ٔجبـوٝ- اِفٟبٖ

3دالن - فبق وْٛ- دٙدٓ
 31A 50 غرفو

CNC(051)36516488-9ا٘ٛاع ٔبٌيٗ آالر ثفي ٚاضؽ ِٙؼشي يىشب450
ٔمبثُ ـاٜ ٔٙكَ - 8ويّٛٔشف - ثكـٌفاٜ آويبيي- ٍٟٔؽ

آثبؼ
www.yektasanat.com7 24 غرفو

88977091(021)ا٘ٛاع وب٘ٛايف(ٚوشب ـَٚ)ٚوشب دبن ايفا٘يبٖ 451
- ـٚثفٚي ٞشُ الِٝ - غيبثبٖ ؼوشف فبعٕي- سٟفاٖ

2ٚاضؽ  - 26دالن 
31 غرفو 27

34243787(041)ٚ٘شيالسٛـ- دٕخ وب٘شفيفيٛل - دٕخ ٚويْٛٚويْٛ ٔشطؽ452
خبؼٜ آؾـٌٟف، ٘فويؽٜ ثٝ وٝ ـاٜ دباليٍٍبٜ، - سجفيك

دٕخ ٔشطؽ
www.mottahed.ir35 36 غرفو

453
ٚيمٜ ٌفاٖ ٔٛاؼ ديٍففشٝ دبيب 

دبـن

عفاضي، سؽٚيٗ ٚ اخفاي ففآيٙؽٞبي سِٛيؽ 

ٔٛاؼ ديٍففشٝ، ؾٚة ٚ ـيػشٝ ٌفي ٔٛاؼ 

ديٍففشٝ ٚ ـيػشٝ ٌفي ؼليك

(021)22885269
- ثبالسف اق سمبعغ ٔيفؼأبؼ- غيبثبٖ ٌفيؼشي- سٟفاٖ

عجمٝ ؼْٚ- 25دالن - وٛزٝ ثٍٟز يىٓ
 41B 35 غرفو

-13445www.hamoon-751: ِٙؽٚق دىشي - سٟفاٖ 8-66066247(021)ا٘ٛاع ٔجؽِٟبي ضفاـسي ٚ ِِٛٝ ٞبي فيٗ ؼاـٞبٖٔٛ ٔجؽ454َ

mobaddel.com
 31A 48 غرفو

ٞبيى455ٛ
سِٛيؽ لغؼبر ديً وبغشٝ اوشب٘ؽاـؼ ثّٛن 

دالوشيه ٚ ؼايىىز ؼـ ايفاٖ
(021)77962220-21

ثؼؽ -  اثشؽاي خبؼٜ آثؼّي - وٝ ـاٜ سٟفا٘ذبـن - سٟفاٖ

-46913: وؽ دىشي- 48دالن - اق وٝ ـاٜ اسطبؼ

17468
www.hicobasemould.com 31B 37 غرفو

(ٞٛا اثكاـ سٟفاٖ)ٞشىٛ 456
سِٛيؽ وٙٙؽٜ سدٟيكار ٞٛاي فٍفؼٜ ٚ ِٔٛؽ 

ٌبق ٘يشفٚلٖ
(021)66900400-3

- ثيٗ اوىٙؽـي ٚ ٘ٛاة- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ

1419913848: وؽدىشي- 183وبغشٕبٖ 
www.hatco.ir6 26 غرفو

66712078(021)لالٚيك ّٞي وٛئُ- فٙف - اثكاـ ّٞي وٛئُ ٌٕه457
- ـٚثفٚي اثكاـ يفاق - غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- سٟفاٖ

1دالن - دبوبل فؽن- وٛزٝ وّغب٘ي
 31B 09 غرفو

5-34249144(017)غٍه وٗ ٞٛا- وٕذفوٛـ ٞٛا ٞٛا ِٙؼز ٌّىشب458ٖ
غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي ػّي آثبؼ وشَٛ - ٌّىشبٖ 

11غيبثبٖ سالي - سالي ٌفلي 
 41B 47 غرفو

ٞٛا ِٙؼز ٔفيؽي459
سِٛيؽ وٙٙؽٜ ا٘ٛاع وٕذفوٛـ ٞٛاي فٍفؼٜ اق 

٘ٛع ديىشٛ٘ي، اوىفٚ ٚ ٔػبقٖ سطز فٍبـ
(021)33955186-8

- وبغشٕبٖ ويٍٙف- غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي- سٟفاٖ

1144737833: وؽدىشي- 314ٌٕبـٜ 
www.mofidicomp.com35 33 غرفو

سِٛيؽوٙٙؽٜ ا٘ٛاع وٕذفوٛـٞبي ٞٛاي فٍفؼٜٞٛا ففآٚـ وٕٙب460ٖ
(021)33921625

(021)33922325

ٔدشٕغ سدبـي - غيبثبٖ وؼؽي خٙٛثي- سٟفاٖ

: وؽدىشي- 410ٚاضؽ - 4عجمٝ - وؼؽي

1143713441
www.hfsco.ir 41B 25 غرفو



شمارٌ غرفٍشمارٌ سالهيبسایتوشاوی مشارکت کىىدٌشمارٌ تلفهوًع فعالیتمشارکت کىىدٌردیف

ٞٛا فيّشف461

عفاضي ٚ وبغز وّيٝ سدٟيكار ٚ ويىشٓ 

ا٘ٛاع - ٞبي وٙشفَ آِٛؼٌي ٞٛاي ِٙبيغ آِٛؼٜ 

فيّشفٞبي ِٙؼشي

(021)88701442-4
 - 21 ٚ 19ثيٗ غيبثبٖ - غيبثبٖ اوؽآثبؼي - سٟفاٖ 

4عجمٝ  - 205دالن 
www.havafilter6 45 غرفو

04 غرفو 3/127دالن - وؼؽي - سٟفاٖ 33954818(021)ٚاضؽ ٔفالجز- ٌيف دٙٛٔبسيه - ٌيف ثفليٞٛا وٙشفَ ِٙؼز462

1-66572640(021)وٕذفوٛـ ٞٛاي فٍفؼٜ ٚ سدٟيكارٞٛاسه463
- خٙت زٟبـ ـاٜ غٛي - غيبثبٖ آقاؼي - سٟفاٖ 

20ٚاضؽ -  عجمٝ زٟبـْ 223دالن  - 431وبغشٕبٖ 
www.havatak.ir35 09 غرفو

ٞٛاوبقاٖ آيؽي464ٗ
سِٛيؽ وٕذفوٛـٞبي ِٙؼشي ٚ ٔؼؽ٘ي ٚ 

سدٟيكار خب٘جي
(041)34214406

ثيىز - ٌٟفن ِٙؼشي ٌٟيؽ ـخبيي ٌٕبِي - سجفيك 

100دالن - ٔشفي اَٚ غفثي 
www.havasazanaydin.com6 04 غرفو

66158201(021)وٕذفوٛـ  ٚ سدٟيكار خب٘جيٞٛاوبقاٖ دبـن465
٘جً - ثّٛاـ ٌٟيؽ اوجفي - غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ

4عجمٝ  - 78دالن - زٟبـ ـاٜ ٌٟيؽ لبوٕي  
www.havasazanpars.com35 16 غرفو

42986(021)وٕذفوٛـ ٚ سدٟيكارٞٛاوبقاٖ سجفيك466
وٛزٝ - غيبثبٖ ػالٔٝ خٙٛثي- وؼبؼر  آثبؼ- سٟفاٖ

51وبغشٕبٖ ٌٕبـٜ - وي ٚ ؼْٚ 
www.havasazantabriz.com35 30 غرفو

ٞٛاوب467ٖ
سِٛيؽ ا٘ٛاع وٕذفوٛـ ٚ سدٟيكار خب٘جي ٞٛاي 

فٍفؼٜ
(041)34201423-7

 ٔشفي 35غيبثبٖ - ٌٟفن ِٙؼشي ـخبئي - سجفيك 

ؼْٚ غفثي
www.havasan.com35 27 غرفو

ٞٛاوبـاٖ دبـن468

- ثٛوشف - ؼـايف سجفيؽي - وٕذفوٛـ اوىفٚ  

ٔػبقٖ ٚ وبيف ٚ - وٕذفوٛـ ٞٛاي فٍفؼٜ 

سدٟيكار خب٘جي

(021)66158473
عجمٝ - 1دالن - وٛزٝ ٘ٛـٌبٜ- غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ

8ٚاضؽ  - 2
www.havakaranpars.com35 07 غرفو

9-66841007(021)وٕذفوٛـ ٚ سدٟيكار خب٘جي ٞٛاي فٍفؼٜٞٛاي فٍفؼٜ ٔطمك ايفا٘يب469ٖ
دالن - سمبعغ غٛي خٙٛثي - غيبثبٖ آقاؼي - سٟفاٖ

27ٚاضؽ - عجمٝ ؼْٚ- 248
www.havasazansaba.com38 جنوب  فضاي باز

8-33976747(021)اسّبالر ٞيؽـِٚيه ٚ دٙٛٔبسيه ٚ ٌي1ًّٙ-2-3ٞيؽـِٚيه 470
- ٘بظٓ االعجبء خٙٛثي - غيبثبٖ أيفوجيف - سٟفاٖ 

32ٚاضؽ - عجمٝ ٕٞىف - ٔدشٕغ وجطبٖ 
www.hydraulic123.com35 21 غرفو

يبعبلبٟ٘بي ِٙؼشي وٍبٚـقي ٚ ٔؼبؼٖيبعبلبٖ ديفٚقي آ٘ب471
(021)33112374

(021)33119607

- وٛزٝ ٘بظٓ االعجبءٌٕبِي- غيبثبٖ أيفوجيف- سٟفاٖ 

1143615511: وؽدىشي- 174دالن 
04 غرفو 7

يؽن اثكاـ472
- لغؼبر يؽوي اثكاـٞبي ثفلي ٌبُٔ آـٔيسف

ؾغبَ- ؼ٘ؽٜ- ثبٍِشه

(021)66748086

(021)66709186
13 غرفو 10www.yadakabzar.ir 31Aدالن - دبوبل وٛـٚي- غيبثبٖ أبْ غٕيٙي- سٟفاٖ

1-66001950(021)وٕذفوٛـٞبي ِٙؼشي ٚ سدٟيكار خب٘جييُ وبٖ وٕذفوٛـ سجفيك473
خٙت - 808وبغشٕبٖ - اَٚ غيبثبٖ آقاؼي- سٟفاٖ

ثب٘ه ّٔي
www.yelsan.com6 41 غرفو


