رديف

ضوبرُ سلفي

ضركت

1

) - CST Bergerضبلَل ٍ سراز ٍ هشر ليسري(

2

ابسار هَسَي ( -اًَاع هبلِ ٍ ووچِ فلسي ٍ ضيبرزار )

77339542-77331536

3

ارس تَلس  -ارُ هيسي

66729148

4

پيچ ابسار كَثر ًَ -ن هشِ اي ٍ -اضرزار  -ذسيٌِ ثَوسي دبًلي ذطىِ

66734032-3

5

ضاقَل ٍ تراز ٍ هتر ليسري CST

88098472

6

فَالد پَضص فارس  -ديچ سر هشِ ٍذَزرٍ

09121437586-09126952060-55250509

7

ٍاردات ٍ تَليذ هْرُ ٍ پيچ خاظ

66926030*66433150-6

8

فَالد پَضص فارس  -ديچ سر هشِ ٍذَزرٍ

66828981

9

ارس تَلس  -ارُ هيسي

22375811

10

ٍاردات ٍ تَليذ هْرُ ٍ پيچ خاظ

88037896

11

هپ ًت جَّاًا -ترازياب ٍ جي پي اس ليسري

84021000

12

هشرٍ سراز ليسري NRP -

66401739

88070296-88072888

13

آرهاى رٍب  -سَليس اًَاع هحصَالر ًطىي ٍ ثسشْبي سفبرضي

05117231639-05117231638

14

ابسار تاًاكا

66746000

15

ابسارّاي بادي SUMAKE -

09395344704-09125344704

16

ترازليسري KFCO -

88704355

17

پرساى صٌعت آريا ً -وبيٌسگي رسوي يراق آالر

0351-6261416/0351-6229213-15

18

پاياپي پيچ خَدرٍ كرُ اي (خطَط رٍل فرم سرد ًَرد)

22048090

19

آريا گستر احذاث  -لطؼبر فلسي ٍديچ ٍهْرُ ًسَز

22924560

20

ضركت صٌايع ساختواًي پَزٍالى plastic spacer -

22857511-22883501-3

21

بتي پالست  -اسذيسرّبي دالسشيىي آرهبسَر،افسٍزًي ّبي ثشيٍ،اسراسشبح

44280275

22

فَالد برش  -ليچي ّبي هيلگرز،ذن ٍذبهَر زى ثرلي ٍ...

09134102029-03113201821

23

بعذ ًگار  -هشرّبي ليسري،زاٍيِ سٌج زيجيشبل ،سرازيبة ليسري

22094197-8

24

ضاياى ابسار

66802626

25

آداكَ  -اثسارّبي ذبًىطي

0441-4344545

26

آرر صٌعت  -اثسار

66709687

27

ضركت آريا صٌعت ٍ -ارز وٌٌسُ ٍ سَزيغ وٌٌسُ اثسار آالر صٌؼشي

66722504

28

آررخص ابسار

88512421

29

اسَُ  -لطؼبر صٌؼشي

66829016

30

كاالي صٌعتي پرضيي  -اثسار آالر سراضىبري لبلت سبزي ٍ صٌؼشي

66735363

31

فرقَى كارآفريي

0291-3232632/09121200332

32

ريختِ ّاي ًسَز هْر  -سَليس لطؼبر صٌؼشي از فَالز آليبشي

66425983-66423547

33

كيويا تجْيس غرب  -سجْيسار آزهبيطگبّي ٍ سحميمبسي

44083539

34
35

ضركت هٌْذسي فكَر بيي الولل تْراى (فيتكَ) -
سبهيي لطؼبر يسوي وبرذبًجبر سيوبى
ضركت آهيتيس آزها  -لَازم ٍ سجْيسار آزهبيطگبُ

22923161-3
44000876-9

36
37
38
39

ركساى ّوپاي صٌعت ايراى  -اًَاع ضير ٍ دوخ ٍ
سيلٌسر ٍ آوَهبالسَر ٍ فيلشر ٍسجْيسار جبًجي
صٌايع ريختِ گري اصفْاى  -ريرشِ گري لطؼبر ًيوِ سٌگيي فَالزي
بادراى پٌَهاتيك  -ضيرّبي( ثرلي ثلَوي،وٌشرلي،
لطغ ٍ ٍصل سيلَّب )ٍ سيلٌسرّبي( آة ثٌسي زٍر وَرُ ،ويسِ گير ،سٌظين زريچِ)
ضركت ابسار پسضكي /آزهايطگاّي هْرداد  -زسشگبُ ّبي ػوَهي
ٍ سرصصي آزهبيطگبّي،هَاز ضيويبيي صٌؼشي،ضيطِ آالر

88840905
0311-6635125
66922170
33504192-33523457

40

ضركت تْيِ ابسار ايراى

66703816-66700504-66706277

41

صٌايع آريي  -طراحي،سبذز ٍ سبهيي لطؼبر جْز سجْيس وبرذبًجبر سيوبى

88000757

42
43

ضركت آرهاى پرٍشُ ٍ -ارز وٌٌسُ هَاز ٍ سجْيسار آزهبيطگبّي سحميمبسي،
آهَزضي،ضيطِ آالر ٍهىبًيه ذبن

66963120-22

كابل تبريس ّادي  -سَليس وٌٌسُ اًَاع سين ٍ وبثل ثرق،جَش،سرصصي،ذَزرٍ،وٌشرل ٍآلَهيٌيَم 0411-5530770

44

ّفلِ  -سَزيغ وٌٌسُ ٍ سَليسوٌٌسُ يراق آالر وبثيٌز ،هجلوبى ٍ سبذشوبى

26132498-9

45

كات كابل  -ضروز سين ٍ وبثل

33911429-33911454

46

بَرگ ٍاچر  -سرازسٌج ليسري ،هشرليسري

22063271-3

47

فَالد پَضص فارس ٍ -ارز وٌٌسُ اًَاع ديچ سوشِ از سبيَاى

66660500-66660504-5

48

تَليذي صٌعتي رٍل بَلت خليج فارس  -اًَاع رٍل ثَلز
(سمفي،لالفي،ضيويبيي ٍ )...جْز هصبرف صٌبيغ سبذشوبًي ٍ...

55369552-55377619

49

 - kfcoسراز ليسري

88214142-5/0912103117

50

گرٍُ صٌعتي سٌْذ  -اسصبالر هىبًيىي آرهبسَر

88719255-6

51

آرپيكَ  -اسذيسرّبي دالسشيىي ثشي

0262-3655715-8

52

ًَيي سازاى پايتخت  -اسذيسرٍ،اسر اسشبح ، PVCافسٍزًي ّبي ثشي

66317409-10

53

سيٌا پيچ

66629967-66633391

54

ضركت ضيريي يار تْراى  -گل هيد ٍ سراهيه جَش

0262-3647170

55

بٌا تذبير البرزبتا  -گلويد سبذشوبًي

88333020

56

ّوگراياى تَليذ  -اسذيسرٍ،اسراسشبح،افسٍزًي ثشي

89331-88921730

57

ضركت آساًبر آرياى سازُ ٍ -ارز وٌٌسُ لطؼبر آسبًسَر ثِ صَرر ػوسُ ٍ ذرز

0411-333399/09141149958

58

پخص ابسارّاي صٌعتي هطكيي

66707961-66702439

59

عرفاى كاالي پارسياى  -اًَاع چست چَثْبي صٌؼشي ٍسيليىَى،هيد ٍ سَزى هٌگٌِ

77656426-7

60

پخص ابسار قائن

77497572-77497570

61

ابسارآالت حرفِ اي ريَبي

66707236-66702338

62

كليٌيك ابسار فرٍغ آفتاب ضرق

66488248

63

 - APN toolsاثسار  ،ثشي وي

66486427-8

64

صٌعت ابسار ايراى  -هشرّبي ليسري ٍ وليِ لَازم اًسازُ گيري زليك

66750012-3

65

پخص ابسار ّاي صٌعتي هطكيي  -سرازيبة ،سئَزٍليز

66707961-66702439-66702848

66

فرٍضگاُ ابسار فٌي سپِ  -لَيشريي چىص ثرلي جْبى

66750948-9

67

يراق صذرا ً -وبيٌسُ درص اثسارآالر ليَى

66712036

68

يراق سپْر

66730065-66747215

69

اتحاد ضرفي  -يراق آالر وبثيٌز

66756381-2

70

بازرگاًي رسَلي زادُ  -سٌگ ّبي ثرش ٍ هحصَالر گَلس اِلِفبًز زر ايراى
goldelephant.rasolzadeh@gmail.com -

66706949

71

ابسار جَاًاى ًَيي قطعِ ً -وبيٌسُ اثسار ّبي ثرلي هبويشب زر سْراى

66747349-66746706

72

كاًَى ابسار ايراى

66704128-66752375

73

گرٍُ صٌعتي حسيٌي  -اًَاع چرخ ّبي سراًسذَرسري ٍ صٌؼشي

77706021-33521980-66729750

74

آرر ابسار  -زسشگيرُ زر

66750934-66750933

75

تكٌَ تَلس  -فرٍش اثسار آالر هشبثَ آلوبى

66738007-66716654

76

قفل هْيار

66494942-66494944

77

ابسار صٌعتي ضكَّي  -زًجير ٍ اسصبالر صٌؼشي،ثسز  ،هْبروص ،سين ثىسل ٍ...

66742354-66746647

78

ايوٌي هيرزايي  -والُ،ػيٌه،هبسه جَش وبري،زسشىص،همٌؼِ وشبى
همٌؼِ جَضىبري،دبثٌس چرهي،آسشيي چرهي ٍ...

66756109-09126710946

79

66757380-09121755148
تَليذ ٍ پخص ًاصح  -اثسار آالر صٌؼشي :سراًس،وبثل،روشي فبير،سٌگ،لَازم ثرلي،سين ثرًج ووذرسَر

80

بكسل سعيذ  -اًَاع سين ثىسل ّبي هغس فَالزي ٍ وٌفي،زًجير،ثسز ثىسل ،سسوِ ثبر ،لالة 55415643-55415715 u-s

81

ايراى كاٍُ  -سؼوير ليچي ّبي هفشَل چيي ٍ ٍرق چيي

82

66683798
تَسعِ صٌعت  -ديچ ٍ هْرُ سبذشوبًي ،ديچ ضيرٍاًي ،ديچ ٍ هْرُ ذطىِ ،ديچ ًَن هشِ اي ...ٍ mdf

83

33971961-33971951
اضرفي  -درس ٍ ليچي زسشي ٍ ّيسرٍليه،اًَاع ريل ٍ ثسز ّبي چٌگبليًَ،ار ًسَز،وبثل لرز وي ٍ...

84

ضركت تعاًٍي تَليذكٌٌذگاى صٌايع هيخ  -هيد ،سَري ،سين ذبرزار،سَزى هٌگٌِ ،سيذَ ٍ...

88344470-88344469

85

فرٍضگاُ ّاهَى  -ثَرس يراق آالر سبذشوبًي ٍ وبثيٌز

66758671-66711098

86

66627389-66694098
فرٍضگاُ عابذي  -اثسار ٍ لَازم سبذشوبًي،ثيل ،ولٌگ ،سبير ٍ سيَح فرغَى ،سَليس لَازم فصلي (دَضبل ٍ لَلِ ثربري)

87

فرٍضگاُ كياى  -يراق آالر  ،لفل ووسي،ديچ ٍ هْرُ ،ثلجريٌگ،زسشگيرُ لفل،ريل وطَ

66760315-66720682

88

آرهاى صٌعت  -لفل،زسشگيرُ ٍ ...

66748623-4

89

صذر ابسار سٌْذ  -زرزدَش ّبي ذبًگي(دليوري،دليوري ثرس زار،آلَهيٌيَهي ثرس زار)

0311-3389683

90

باتيس  -لفل

66715284-66755191

91

 - capcoاسذيسرٍ،اسراسشبح،افسٍزًي ثشي

0311-3872372-09131258545

021-89331

