ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

ایمیل

شماره تماس

1

پترو پلیمر شرق

ظروف و ملزومات بسته بندی

info@petrops.com

+122928289

2

پاک پالستیک کاشان

بسته بندی محصوالت

info@pakplastic.com

+122981198

3

صنایع فرش و موکت بابل

موکت و ملزوات خانگی ،کفپوش و ملزمات خودرویی

saba@babol-carpet.com

+129912129188

4

نان قدس رضوی

فرآورده های خوراکی

info@nanrazavi.ir

+121916618882

5

لیمون چینی آراد

مظروفات چینی

lemon.porcelain@gmail.com

+121911892828

6

شرکت آ.س.پ

ساخت و ساز ساختمانی

info@asp-co.ir

+122922229168

7

انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی

انجمن صنعتی ،معدنی و خدمات قانونی اعضاء و حل

infoexamie@gmail.com

+1229222212121

مشکالت صادرکنندگان ایرانی

8

مهندسان مشاور سانو

طراحی و نظارت پروژه ها

info@sano.ir

9

شرکت بین المللی مهندسی و توسعه

نفت و گاز

info@pideco.com

+122922888981
+122982619888

پارس

11

شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید

محصوالت پلی استایرن

info@tjpa-pc.com

+122922911191

پارس عسلویه

11

صنایع پودر سنگسر

تولید مواد معدنی

sps@sangsarpowder.com

+122922818212

12

گروه صنایع پوشش کاغذ البرز

کاغذهای تبدیلی

marketing@coatedpaper.ir

+122988628111

13
14

شرکت نفت پارس

تولید روغن های روان کننده

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی تولید آلکیل بنزن خطی ،آلکیالت سنگین و نرمال پارافین

mail@parsoilco.com

+122922221188

info@iciiclab.com

+122922818218

ایران

15

شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

طراحی و احداث سدهای خاکی و بتنی

info@mahabghodss.com

+122921161

16

پاکسان

تولیدکننده انواع مواد شوینده و بهداشتی

info@paxanco.com

+122968162181

17

شرکت بازرگانی پتروشیمی

فروش محوصالت تولیدی مجتمع های پتروشیمی ایران

pcc@petrochem-ir.net

+122922219

در بازارهای داخلی و خارجی

18

صنعت گستران الکترومحرک

بازرگانی تجهیزات صنعتی

ceo@sagem-trd.com

+121929989886

19

شرکت صنعتی برلیانس منطقه آزاد

طراحی ،تولید و مونتاژ و ساخت انواع خودرو

-

+121929918812

ارس

21

وصال کارون

صادرات مواد غذایی

ahvazccim.dabirkhaneh@gmail.co
m

+126911112888

21

فراز اروند

صادرات و واردات

info@abadanccim.ir

+126911221888

22

لوازم خانگی عالی نسب

نولیدکننده لوازم خانگی (کتری و سماور برقی-گازی)

info@alinassab.ir

+122966121181

23

رزین سازان

تولید رزین های پایه آب

sales@resinsazan.com

+122988212211

24

یزد باف

محصوالت نساجی

sales@yazdbaf.com

+12291111219821

25

جهان ترمز کاشان

تولیدکننده انواع لنت ترمز دیسکی و کفشکی

info@jahantormoz.com

+122922818111

26

بانک تعاون اسالمی

امور بانکی ،افتتاح حساب و صدور ضمانت نامه ها و...

taawenbank@icb-fi.com

+1688189291181

27

ماشین سازی کوشش کاران

سازنده ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی و دارویی

info@koosheshkaran.com

+122986228288

28

الیکو

تولید انواع کاالی خواب

info@laicogroup.com

+122922281818

29

گروه کاشی و سرامیک پرنیان

تولیدکننده و صادرکننده محصوالت کاشی و سرامیک

info@parnian.com

+122922182888

31

کارخانجات تولیدی شهید قندی

تولیدکننده و صادرکننده کابل های مخابراتی مسی و

info@sgccir.com

+122922161618

نوری

31

گروه صنعتی شیشه کاوه

تولیدکننده شیشه و بلور

export@kavehglass.com

+122928881

32

ایران کارتن

تولیدکننده کارتن

info@irancarton.ir

+122966612822

33

صنایع وکیوم پارس

تولیدکننده انواع پمپ ها و کمپرسورها و...

-

+122966289181

34

زاگرس سرمای تبریز

تولیدکننده انواع یخچال و فریزر فروشگاهی

azari@polaris-zst.ir

+128918122812

35

مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه

مشاوره در حوزه های طراحی و مدیریت پروژه و...

info@ttbp.ir

+1222286888

36

نصب نیرو

مدیریت ،تأمین کاال و اجرای پروژه هایی صنعتی-

marketing@nasbniroo.com

+122916661988

نیروگاهی

37

بیمارستان پارس

خدمات پزشکی و درمانی

info@ParsGeneralHospital.com

+122922168819

38

بازرگانی ایران ترانسفو

بازاریابی و فروش محصوالت برقی

info@itc-co.com

+122922821118

39

فالیزان تصفیه

تصفیه آب و فاضالب و تولید مواد شیمیایی

info@falizantasfyeh.com

+122922266811

41

فومن شیمی

تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی

export@fc-be.com

+122966181688

41

گروه صنعتی میراب

تولیدکننده شیرآالت ،دریچه ها و لوازم جانبی آب

barazandeh@mirab-valves.com

+12298818618

42

شهباز گیربکس پیشرو سپاهان

طراحی و ساخت انواع گیربکس های صنعتی

info@shahbazgearbox.com

+121911269122

43

فیسا

تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی

info@rassan.com

+122922291821

44

گلتاش

تولیدکننده مواد شوینده ،پاک کننده و بهداشتی

info@goltash.com

+122968162181

45

برنا الکترونیک

تولید تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی و...

info@borna-co.com

+122911188888

46

ایتوک ایران

اجراء کننده پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی و...

info@iranitok.com

+122922819889

47

شرکت مهندسی دقیق صنعت

تولید چکش های حفاری

info@daghighsanat.com

+12296682988

48

شرکت سدید ماشین افالک

تولید سنگ شکن ،ماشین آالت بازیافت زباله و بچینگ

aflak42@yahoo.com

+122966216882

49

شرکت دشت نشاط

تولیدکننده و صادرکننده انواع رب و کنسانتره

info@dashteneshat.com

+128912622819

51

نیوسان روغن

تصفیه و بسته بندی روغن های مایع نباتی

info@1and1group.com

+122988181111

51

نیکان شهد بارز

تولید و صادرات آبمیوه ،پوره ،کنسانتره و...

info@1and1group.com

+122811111821

52

پارسیران

تولیدکننده و صادرکننده وسایل گازسوز قابل حمل

info@parsiran.ir

+122922299118

53

پتروشیمی مهاباد

تولیدات پتروشیمیایی و صادرات

info@mapc.ir

+122966812682

54

آرمان پودر لرستان

تولیدکننده و صادرکننده انواع پودرهای میکرونیزه

info@armanpco.com

+122988912889

55

فراتحقیق سپاهان

ارائه خدمات مهندسی در پروژه های صنعتی

info@sbr-co.com

+121911112919

56

مهندسی نوآوران تکساز صنعت

تجهیزات نیروگاهی ،ماشین سازی و صنعتی

info@tieco.ir

+122966222989

57

مشانیر

زمینه های انرژی ،انتقال و توزیع آب ،حمل و نقل و...

info@moshanir.co

+122922221899

58

شرکت مهستان

احداث پروژه های مسکونی

majidd599@gmail.com

+122922819812

59

پلی بافت

تولیدکننده انواع کیسه و چتایی پلی پروپیلن

manager@polybaft.com

+129921182618

61

آرمین پالستیک سبز

تولیدکننده درب بطری پالستیکی

info@armincaps.com

+122922828889

61

دماوند سفید پارسیان

تولیدکننده افزودنی های بتن

info@white-damavand.ir

+122922682228

62

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

تولید کک ،زغال سنگ ،طال ،فروکروم ،نفلین سینیت

impasco@impasco.gov.ir

+122922111222

و...

63

گروه صنعتی ناب استیل

تولید لوازم آشپزخانه ،پذیرایی و هتلی

info@nabsteel.ir

+12292882

64

پارس خزر

تولیدکننده لوازم خانگی برقی

mkg.pkic@gmail.com

+122922188821

65

نقش تندیس آریا

لوازم هنری و آموزشی ،خمیر بازی و مجسمه سازی و...

sales@aryacompany.ir

+122922618691

66

کارخانجات نساجی فردوس

تولید نخ پنبه ،پلی استر ،ویسکوز و...

info@ferdowstextile.com

+121912118118

67

شرکت آب و خاک شهراب گستر

تولید لوله های مخصوص زهکشی و اتصاالت مربوطه

info@abvakhak-co.com

+122922191886

68

گروه صنعتی آبان بسپار پارسیان

تولیدکننده لوله و اتصاالت پلی اتیلن

abpco.co@gmail.com

+122922182861

69

شرکت خمیرمایه و الکل رازی

تولیدکننده الکل و خمیرمایه

info@ya-razi.com

+122922681299

71

شرکت داروسازی زهراوی

تولید انواع دارو

info@zahravipharma.com

+122922816898

71

پارس دارو

تولید فرآورده های دارویی ،آرایشی و بهداشتی و مکمل

export@parsdarou.ir

+122988888869

ها

72

تولید دارو

ساخت فرآورده های دارویی و بهداشتی

phtd@toliddaru.ir

+122969989198

73

گروه شرکت های ایرکا

تولیدکننده دریچه هوا ،واترپمپ ،کاربراتور و اویل پمپ

info@ircaco.com

+122922818182

و...

74

آریان یسان ماهان

تولید انواع ماشین آالت باالبر و جابجایی

info@ariaholding.co

+122966121811

75

شرکت کرمان موتور

تولید و مونتاژ خودرو سواری

info@kermanmotorco.com

122982828

76

رویای مبل ماندگار

تولید و طراحی مبلمان پلیمری

mandegarchair@gmail.com

+122916211881

77

شرکت تولیدی پارس

تولید موکت و فرش ماشینی

info@pars-co.ir

+122922819811

78

الکتروکویر

تولیدکننده و صادرکننده تابلوبرق ها

info@electrokavir.com

+122922821888

79

به بان فارمد لوتوس

تولیدکننده محصوالت و تکنولوژی در صنعت شوینده ها

info@behban.com

+122966129218

81

آریا مبنا تشخیص

تهیه و تأمین اقالم نمونه گیری از نوزاد

m.reyazi@rooyagen.com

+122966192288

81

بنش مدیکال

تولیدکننده پروتزهای فک و صورت ،کیج ستون فقرات

info@bonashmedical.com

+122618826961

و...

82

آریانا

محصوالت چوبی

info@tf-aryana.com

+122981981888

83

بهاز کاال

تولیدکننده لوازم مدرن آشپزخانه و سطل زباله اداری

info@bahaz.com

+122922222888

84

پارس نئوپان

تولید نئوپان MDF ،خام و مالمینه

info@parsneopan.com

+122922818692

85

شرکت خدمات بازرگانی تحفه

خدمات بازرگانی

tohfehcompany@gmail.com

+122922826818

86

بازرگانی بین المللی سام

بازرگانی مواد غذایی

info@samtrading-co.com

+121928186282

87

پوالد پویش

تولیدکننده پریفرم و ظروف IML

info@pooladpooyesh.com

+122988111118

88

شرکت تولیدی پرتو کوره القایی

طراحی و ساخت کوره های القایی و...

info@tapka.ir

+122911261988

89

مهران سرد

تولیدکننده کانتینر ،تریلر یخچالی ،ساندویچ پنل،

info@mehransard.com

+122926818281

91

صنایع بهین نسوز اصفهان

سردخانه و...
تولیدکننده خاک نسوز،پشم سرامیک،ورق میکا ،خاک

info@behinco.org

+121986892128

کوره و...

91

تهویه دماوند پارس

تولیدکننده انواع دستگاه های تهویه مطبوع

info@damavandac.com

+122922262211

92

صنایع برودتی فریدونی

تولیدکننده سیستم های برودتی و تجهیزات فروشگاهی

info@freidoonico.com

+122988861818

93

کیان مبتکر پارس

تولیدکننده انواع سیستم های تهویه مطبوع

kian.bazargani@yahoo.com

+122111182681

94

شرکت تولیدی بهروفران

تولید انواع مرکب های تخصصی چاپ

info@behrou-inks.com

+122988811888

95

شرکت نگار حک

سیلندرسازی و حکاکی سیلندر چاپ و کلیشه سازی

dabir@negarhak.com

+128916181298

96

گروه صنعتی شعاع

تولید صنایع الکتریک و روشنایی

lighting@shoaco.com

+122966186918

97

گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه

تولید کلید گردان ،تجهیزات تابلو برق فشار ضعیف،

kave@electrokaveh.com

+122988626821

المپ های ال ای دی ،کنتورهای برق دیجیتال و...

98

گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد

تولیدکننده انواع سیم و کابل

info@mashadcable.ir

+12191916

99

گروه کارخانجات مقصود

تولیدکننده ظروف چینی ،اوپال ،سرویس های غذاخوری

maghsoudoffice@gmail.com

+121911912888

چینی استخوانی و...

111

چینی زرین ایران

تولیدکننده و صادرکننده ظروف چبنی

export@zariniran.com

+122922888888

111

شرکت تعاونی شیرینی سازان سنتی

تولیدکننده انواع گز و شیرینی سنتی و مدرن

didargaz@gmail.com

+121911861128

سپاهان

112

صنایع غذایی سحر

تولید مواد غذایی برپایه محصوالت کشاورزی

info@saharfood.com

+122918121281

113

لوله و پروفیل سپنتا

تولید لوله سفید و سیاه صنعتی ،پروفیل سبک ،ورق

info@sepanta-tehran.com

+122966218821

گالوانیزه و...

114

فوالد گستر آتنا

تولیدکننده مقاطع فوالدی توخالی سازه ای

sales@fgatena.com

+122922612882

115

شرکت بهنوار ایران

تولیدکننده انواع نوارچسب های طبی و صنعتی

info@behnavar.ir

+122922821226

116

گروه تولیدی پزشکی ورید

تولیدکننده تجهیزات پزشکی یکبار مصرف

info@varid.ir

+121911822221

117

سپیده جام طوس

تولید ظروف اوپال

maghsoudoffice@gmail.com

+121911912888

118

سارگل شرق

تولیدکننده ظروف چینی استخوانی

maghsoudoffice@gmail.com

+121911912888

119

درسا

تولیدکننده قاشق ،چنگال و کارد

maghsoudoffice@gmail.com

+121911912888

111

مدیریت طرح های صنعتی ایران

ارائه دهنده خدمات در حوزه اکتشاف و تولید نفت،گاز

mh.akbari@ipmi-gc.com

+122921928888

پتروشیمی ،تأمین ،نصب و راه اندازی تجهیزات

111

کیمیاگران صنعت پارس

فعال در زمینه نفت ،گاز و پتروشیمی

info@ksp-co.com

+122912211821

112

شرکت شاداب خراسان

تولیدکننده رب گوجه فرنگی ،کمپوت ،کنسرو ،مربا و...

info@shadabkhorasan.ir

+121916882268

113

صنایع غذایی مائده

تولیدکننده غذاهای آماده مصرف در ظروف آلومینیومی

info@maedeh.com

+122988181121

