بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

زمینه فعالیت

1

آباد بنیان پارس

رضا رحیمی

انواع پرس های صنعتی

2

آپاما سرام ایساتیس

محمدرضا پویا مهر

3

گروه صنعتی آتبین

کیوان اطمینان

4

آترا سرام

امیرحسین فالح تفتی

5

آراد سرام ایساتیس
(مهندسی بازرگانی)

حسن صالحی وزیری

6

آراز فخر آذر

حسین صفرخانلو

7

آرپی سامانه (آرتیک)

کامران احسان فر

8
9
10

آذرساب میبد
(آذرنگار میبد)
آرسین صنعت نقش جهان
آرشام پارسه آناهیتا
نماینده EFI-Cretaprint

عباس زارع

سید علیرضا مکی

امیرحسین جابر انصاری

آدرس
تهران-فلکه 2صادقیه-بلوار فردوس شرق-مجتمع تجاری
آبشار-طبقه اول-واحد 1

تلفن
44000440

www.adpars.com

031-36617537-9

apamaceram@gmail.com

تهیه و تأمین کننده مواد

اصفهان 4-راه فرایبرگ-خ مصال-کوچه سی ام

اولیه کاشی سرامیک لعاب

پالک -328طبقه اول

تولیدکوره ابزار دقیق

تهران -خیابان ولیعصر-بین مطهری و بهشتی

88722626

ترموکوپل و نسوز حرارتی

خیابان شجاعی-شماره  20ساختمان آتبین

88701460

تأمین کننده محصوالت و
قطعات نسوز سرامیک

66908768

035-35281962

035-35281968

تأمین کننده مواد اولیه
مشاوره خرید رفع عیوب

طبقه دوم واحد 29

پمپهای دیافراگمی قطعات

تهران-کیلومتر  3جاده قدیم تهران کرج-جنب

66810735

هیدرولیک و پنوماتیک

شیر پاستوریزه-مجتمع تجاری تهران-واحد 64

66780328

تولیدکننده رباتیک با کاشی

قزوین-شهرک صنعتی لیا-بلوار صنعتگران

شیشه ای و موزائیکی

خ استاندارد سوم

ماشین آالت برشی سایشی
رولر حکاکی سیلندر

طراحی ساخت و تعمیر

اصفهان-نجف آباد-منطقه صنعتی پلیس راه-

قالبهای کاشی و سرامیک

خیابان بیستون

تامین کننده مواد اولیه
ماشین آالت

تهران-خیابان آفریقا-ساختنان آناهیتا-طبقه 13

واردکننده مواد اولیه

یزد -خیابان چمران-روبروی کارخانه درخشان

سرامیک  -اکسید روی

پالک 973

تأمین انواع روانکارهای

اصفهان-خ هشت بهشت غربی-حد فاصل نشاط

صنعت کاشی

و  4راه ملک-کوچه شریف-ساختمان کوثر  1واحد 502

11

آرام سرام مهر کویر

فهیمه عرفان راد

12

آرمان صنعت پژوهش

سید مرتضی فقری

13

آرمان کیمیا اعتماد

غالمرضا عباسی

14

آریا شیمی

حسین زراعتکار

15

آریا صنعت برنا

محسن ششپری

16

آریا کانی اسپادانا

محمدرضا پویامهر

17

آرین رسا مهر قشم

فرحناز خلیلی

مواد اولیه

18

آرین سرام البرز

علی زاهدفر

روان ساز کاشی سرامیک

19

آریو تجارت ایرانیان

محمد آتشی

20

بازرگانی آسیا

سعید حقانی

21

آسیا دنده

داوود کریمی

22

آلوارس

لطیفه پاکدل

23

آلومینای ایران

تورج زارع

24

آیتک تفکر ()ATC

سید محمدعلی ابطحی

25

آموده

فرهود حقانی

واردکننده مواد اولیه

رفسنجان-خیابان شهید بهشتی-نبش کوچه 38/1
ساختمان اعتماد

028-33454950

035-32374267

035-32344199

031-42499250-2

031-42499223

88881545

88195817

035-36287188

035-36287189

031-36701200

031-36701300

034-34269999

034-34269793

چسب کاشی

تهران-بلوار اشرفی اصفهانی-خیابان مخبری-

مواد شیمیایی ساختمانی

پالک -12واحد 8

44499761

تأمین کننده محصوالت و

تهران-خیابان پاسداران-خیابان دولت -نبش

قطعات نسوز سرامیک

کوچه معتمدی-ساختمان عمارت دولت-پالک -16واحد 202

واردکننده مواد اولیه

اصفهان 4 -راه فرایبرگ-خ مصال-کوچه سی ام

صنعت کاشی

پالک -328طبقه اول

پالک  1واحد 3

تأمین خط کامل قطعات و

22766491

88933759

88933674

قطعات یدکی و تجهیزات

تهران-خیابان سعدی جنوبی-پالک 202

33937513

کاشی و سرامیک

طبقه چهارم واحد 4

33937186

ساخت قطعات و تجهیزات

خراسانی-کوچه هنر

035-35216727-8

واردکننده مواد اولیه

تهران -گاندی-مقابل کوچه نهم پالک 26

88673389-90

شیمیایی و روانساز

واحد 65

88673397

اکسید آلومینیوم گاما

خراسان شمالی-جاجرم-

058-32272086

هیدرواکسید آلومینیوم

کارخانه آلومینای ایران

058-32605944

www.arpytrading.com

www.gsnmould.ir
www.gsnmould.com

www.armanceram.com

info@aryatec.ir
www.aryatec.ir

www.arioceram.com
33908197

035-35216728

88673398

تهران -سعادت آباد-باالتر از میدان کاج نبش کوچه سوم-برج کاج-طبقه دوم

22136213

یزد-کیلومتر جاده یزد-روبروی کاشی یزد

035-38260570

035-35216430

تهران-خیابان خواجه نصیر طوسی-کوچه گیتی

77653460-2

پالک -3طبقه -2کارخانه شهرک صنعتی گنبد کاووس

017-8-33287165

www.alvaresco.com

058-32273190
22149378

تولید اکسید روی

info@atraceram.com

88945257

یزد-بلوار جمهوری-کوچه زرین-پالک 25

یزد-بعد از دروازه قرآن-ابتدای بزرگراه فقیه

22766528

031-36617537-8

035-35283960

مواد اولیه کاشی

www.atraceram.com

44499748

031-36617539

تهران-میدان ولیعصر-کوچه نصر-پالک 17

www.atbinco.com

66810735

028-33454951

44499764

تهران-خیابان میرزای شیرازی-خیابان 18

88711676

66431638

یزد-بلوار جمهوری-مجتمع تجاری آسمان

یزد-میبد-شهرک صنعتی جهان آباد

فکس

وب سایت

017-33287168

www.amoodeh.com
info@amoodeh.com

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

26

آیریس پیشه البرز

مهرداد اسمعیلی اول

27

اس.آر.اس پارس

بیژن امین تفرشی

28

ارشیا اورنگ

بهزاد میرهادی

29

استند حسام

یوسف فرامرزی

30

اشکان پارت آفرین

مهران غفاری

31

البرز کانه آرا(توسکا سرامیک)

محمدحسن حدائقی

32

بازرگانی الماس آسیا

مهران رضایی

33

الوان رس

جواد گرشاسبی فخر

34

الوان کانی کبیر میبد

حمیدرضا نوروزی

35

امداد فنی صنعتی کارخانجات

سعید کارگر

36

بازرگانی امین ارسالن
(نام آوران امین ارسالن)

مهتاب دارابی

37

اهورا تجارت راه ابریشم

صابری

38

ایران آی.ام.دی ()I.M.D

یوسف مطلب پور

39

ایران سرامیک اند گلیز

حمیدرضا اتحاد

40
41
42

بازرگانی آراد سرام ایساتیس
(دهستانی)
بازرگانی بهشتی
بازرگانی تجارت صنعت
گروه علوی

امید دهستانی

جاوید بهشتی

حسین علوی زاده

43

بازرگانی تسمه اطلس

عباس حکیمی زاد

44

بازرگانی صادقی

هادی صادقی

45

بازرگانی کمال خانی

نیما کمال خانی

46

بازرگانی گلف کی

سالم دریسی

47

صنایع باوند شیمی

معصومه اصالنی نژاد

48

برس صنعت پاسارگاد

مسلم زارع

49

بسپار لرستان

سید محسن صالحی

50

بهداش (شیمیایی)

داوود عابدی آملی

زمینه فعالیت

آدرس

تلفن

کرج 45-متری گلشهر-روبروی خ درختی-

026-33551866

خیابان کتویی زاده-پالک -28واحد 2

026-33551895

حکاکی سیلندر فروش طرح

انتهای بلوار آفریقا-مجنمع اداری الهیه-طبقه 10

026-26212766

026-26122882

افزودنی شیمیایی

واحد- 1004کارخانه شهرک صنعتی اشتهارد

026-37774817-8

026-37774819

88370130-4

88075715

028-32248664

028-32248700

مواد اولیه

تهران-شهرک قدس(غرب)-فاز 4
خیابان فالمک شمالی-کوچه پنجم-پالک 17

تولیدکننده انواع

قزوین-شهرک صنعتی البرز-خ سیکابل

استند نمایشگاهی

جنب نمایندگی سایپا

ساخت مدل و قالب سرامیک

کرج-اشتهارد-شهرک صنعتی اشتهارد-

026-37772097

چینی بهداشتی

انتهای مالصدرای غربی-ترنم -2ترانه -1قطعه 4136

026-36670836

ماشین آالت مواد اولیه

تهران -جردن-خیابان ستاری-نبش کوچه مدیر

صنعت کاشی

پالک -2طبقه سوم-واحد 9

ابزار الماس صنعت سرامیک

تهران-بنی هاشم-باالتر از بانک اقتصاد نوین

سیستم نوین پولیش سرامیک

پالک -135گالری رئال

مواد اولیه و ماشین آالت

تهران-اشرفی اصفهانی-خ مخبری (سی و پنج

44484472

چینی بهداشتی

متری گلستان) پالک -12طبقه اول-واحد 1

44484481

تولدکننده رنگدانه های

یزد-میبد-شهرک صنعتی جهان آباد -بلوار نسترن

035-32372840

کاشی و سرامیک

چهارم

035-32372950

اصفهان -صندوق پستی81955-111 :

031-35314295

واردات ماشین آالت

تهران-خیابان ولیعصر-پارک وی-

88888752

مواد اولیه

پالک  -2794طبقه  3واحد 14

22657746

ماشین آالت قطعات یدکی

یزد-بلوار جمهوری-جنب بانک توسعه صادرات

پولیش اسکوارینگ جوهر دیجیتال

ساختمان -803طبقه  2واحد 2

واردات مواد اولیه

تهران-مالصدرا-شیراز شمالی-پالک 181

88036622

مواد نسوز

واحد 12

88031371

ماشین آالت

تهران-پاسداران-نیستان چهارم-کوچه نور

مواد اولیه و رولر سرامیکی

درب پارکینگی-پالک -2/1آیفون تک زنگ تصویری

اسید بوریک فلدسپار

یزد-میدان امام حسین-کوچه حاج مهدی

کربنات سدیم سیلیکات

مجتمع مهتاب-طبقه سوم-واحد 11

ماشین آالت تجهیزات
خط لعاب قطعات یدکی

انواع مواد بندکشی و نصب
کاشی اسلب
مواد اولیه کاشی و سرامیک

تهران-مالصدرا-پالک 154

فکس

وب سایت

026-33537048

www.irispishe.com

026-37772092

85658989-90

88658988

22339768

22339767

www.emdadf.com

035-35245791

88036674

22586277-8

22586418

035-37253412

035-37282711-5

88062991

88062996

یزد-بلوار داشنجو -خ صالحیه-پالک 199

یزد-بلوار جمهوری-روبروی رستوران تهرانی

035-35254703-4

035-35239752-3

دیسکهای برش انواع

تهران-حسن آباد-ضلع جنوب شرقی

66709465

سرامیک و کوتینگ

نبش وحدت اسالمی-پالک -1ابزار صادقی

66722752

کوره بسته بندی

ماشین آالت و قطعات
یدکی گیربکس

تهران-خیابان سعدی جنوبی-پالک 238

33117246
33119567

صادرکننده مصالح

یزد-میبد-خیابان جعفری نژاد-کوچه سفال 8

035-32354921

ساختمانی از ایران

پالک 30

035-3628599

تهران-امانیه-خیابان انصاری(صداقت)

028-33454706-7

خیابان مهرشاد پالک -7واحد 3

40223584

سیلیکات سدیم
تولیدگننده انواع

مرودشت-کیلومتر  60جاده شیراز-اصفهان

برس های صنعتی

شهرک صنعتی انجیره مرودشت

تولید قطعات الستیکی
داخل بالمیل

لرستان-درود-میدان هفتم تیر-خ شهبازی

روانساز سرامیکی

تهران-تجریش-دربندی-کوچه گلبر-پالک 3

چسب سیلیکات

قزوین-کیلومتر  14جاده بوئین زهرا-پارک صنعتی لیا

info@ashkanpart.com

035-32372953

035-38241153

تهیه و توزیع قطعات لعاب

www.ashkanpart.com

44485872

035-38248825

روانساز کوسیلیکات

www.srspars.com

www.imdco.com

66760251

33956107

www.kamalkhani-trading.com

035-32354938

www.gulfkeyco.com

40223592

www.bavandco.com

071-43494415-6

071-43494417

0665-4220837

0665-4217378

021-47695301-4

021-47695460

www.pasargadbrush.com

www.behdashco.com

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

51

بهرنگ الستیک نقش جهان

محسن جعفری

52

بهروش معبر

مجید نجمی

53

بهین کوره چینان پردیس

قاسم حقیقی

54

پارتیا ()SOLTEK

حنیف حکمتی

55

پارس آمنا قشم

نسرین کاویانی

56

پارس سیلیکات گستر کیمیا
بازرگانی تجارت صنعت گروه علوی

57

پارس گوهر البرز

58

پارسا قالب

حمیدرضا ذوالفقاری

59

پارسی لیفتراک

مهدی بزاز

60

ایران سینکوزا

الینرهای بالمیل دیافراگم

اصفهان-منطقه صنعتی دولت آباد-خ مالک اشتر

031-45836773

ویلدن پمپ و آور

پالک 18

031-45836140

مواد اولیه
فلدسپات پتاس خارجی

محمدرضا ذوالفقاری

تهران-ستارخان-باقرخان-پالک -94واحد 19

انواع کوره اسپری درایر

یزد-بلوار مطهری-روبروی پست بانک-پالک 794

سیمان نسوز

واحد 2
تهران-شهرک غرب-بلوار فرحزادی-خ سپهر
پالک  41واحد 1

تامین مواد اولیه

حسین علوی زاده

رضوان شهریاری

پارسیان سرام ایساتیس

زمینه فعالیت

آدرس

تلفن

اسید بوریک
بوراکس
تعمیر قالب پانچ

035-35258821

kilnrepair@yahoo.com

88377792

www.Partia.ir

تهران-بلوار آفریقا-باالتر از  4راه اسفندیار-برج صبا

22059139

22052126

طبقه -11واحد  /114یزد-بلوار داشنجو-صالحیه پالک 199

035-38241153

035-38248825

تهران-پاسداران-گلستان یکم-شماره 102
میبد -شهرک صنعتی جهان آباد-
بلوار نسترن-روبروی پمپ گاز

یزد-دروازه قرآن-بلوار نصر-ساختمان سینکوزا

22771976
22771978

035-35256255

035-35234255

035-35244384-5

035-35244385

پانل کاشی

واحد 5

دستگاه برش کاشی

تهران-شیخ بهایی شمالی-پالک -152طبقه سوم

پانل کاشی

واحد 5

روانساز کوسیلیکات سدیم

تهران-یوسف آباد-خ اکبری-خ -15/1پالک 10

88103542-3

سلیکات سدیم مایع

طبقه -4واحد 7

88705724

62

پایا شیمی

63

شیمیایی پارس سولفیت

نظام محمودی

64

پتروشیمی شازند

احمد محمدی بوساری

65

پترو کویر صدر

محمدرضا بیانی

66

پدیده کارا صنعت

پویان عرب

67

پرنیا صنعت اطلس

رشید شادمان

68

پریماگرا کاسپین

69

پژوهشگاه علوم و فناری رنگ

70

پژوهشگاه مواد و انرژی

71

پویا صنعت نوید یزد

فرشید بهرام شهری

72

پویا همراه سرام

رضا محسنی طارم سری

73

پویا سرام کویر یزد

مهدی محسنی

واردات مواد اولیه

74

پیشگامان تامین نیرو پاسارگاد

کامبیز تاج دینی

باطری لیفتراک

75

پیوند ابزار سایش برند (ایران بر)

مهدی حسینی

تولید سرامیک برهای دستی

دی اتیلن گلیکل
تولید سیلیکات سدیم مایع
و متاسیلیکات سدیم
رولرهای سرامیکی
محصوالت ارتعاشی
انتقال مواد

تهران-ولیعصر باالتر از میرداماد-کوچه تابان-
پالک 68
یزد-کیلومتر  30جاده یزد میبد-جاده حاجی آباد
تهران-فلکه 2صادقیه-خ اعتمادیان-پالک 30
واحد 13
تهران-شهرآرا-بین پل جالل و گیشا-پالک 147

کیوان شانه ساز

تهران-الهیه-فیاضی-بوسنی هرزگوین -مجتمع تجاری اداری برج مینیاتور طبقه دوم

عباس خدادادی

اصفهان -مالصدرا-خیابان هفتم-پالک 18

زهرا رنجبر

مشاوره و آموزش

88032266-8

88039754

88628745

88039754

086-3263082120

44002704-8

021-22009341

حسین آباد-وفا منش-نبش کوچه شمس-پالک 55

88969775
88771626-7

واردات مواد اولیه

یزد-جمهوری-جنب مسجد قبا-باالی مبل اریکه-

035-35246883

ماشین آالت سرامیکی

پالک 284

035-35246883-5

واردات مواد اولیه

تهرانپارس-امیری طائمه بین  113و رشید

77295498-9

ماشین آالت سرامیکی

پالک  108ساختمان روناک طبقه  4واحد 7

77738031

یزد-بلوار پاکنژاد-خ آرزو-مجتمع تجاری آوا

035-35263871-2

طیقه سوم-واحد 302

035-35263761

تهران-میدان جمهوری-ابتدای نواب-
ساختمان شهاب -3واحد 322

086-3263182120

www.parsgoharalborz.com

www.parsaghaleb.com

www.parsulfite.ir
www.arpc.ir
www.petro-kavir.com

44095295

88283085

تهران-صیاد شیرازی-خروجی لویزان-میدان

خیابان اهورامزدا

086-42345034-7

035-32765632-3

22931235

تهران-میدان آرژانتین-الوند-کوچه جوین

22774713

035-32372686-7

دستگاه برش کاشی

رضا اسداللهی

26202231

035-32372687

تهران-شیخ بهایی شمالی-پالک -152طبقه سوم

61

صدرنژاد

66948485

واحد 15

ماشین آالت جابجایی انبار

پایا

سید خطیب االسالم

66592746-7

22057211

پالک 870

فریبرز مهرابی

www.blnjco.com

تهران-بلوار آفریقا-خ گل آذین-پالک 24

نمایندگی لیفتراک

ماشین آالت و تجهیزات

031-36605673

22052083

یزد-سه راه حکیمیان-ابتدای بلوار پاک نژاد-

تامین مواد اولیه

فکس

وب سایت

66381248

تهران-امام خمینی-نرسیده به میدان حسن آباد

66721041

کوچه نعمتی-پالک  44زنگ اول

66721043

031-36696021

22947537

88773352

035-35235099

77738034

www.prigmagra-caspian.com

www.icrc.ac.ir
www.merc.ac.ir
pooya_e_t_co@yahoo.com

www.modena.com.cn

www.phceram.com

035-35263762

66381249

66712512

www.sufco.ir

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

زمینه فعالیت

76

تجهیز صنعت باران

سعید توحیدی

بازیافت آبهای صنعتی

77
78
79

تدارک سرام پارسیان
واال صنعت آسیا
تدارک سرام بهگامان
تعاونی آیپا سرام
(اولین تعاونی صنعت کاشی و سرامیک)

رامین اربابی

مواد اولیه-ماشین آالت
سرامیکی چاپ دیجیتال

اعظم عاصی

ماشین آالت و تجهیزات

علیرضا موتمنی

مواد اولیه فلدسپار
تولید فیلترهای

80

تکتاز صنعت آویژ

اعظم سلطان زاده

81

تندرو ابزار آسیا

محمدرضا حاجی آقا بیگی تهرانی

82

توسعه صنعت یزد

وحید شریفی زاد

83

توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم

محمدرضا قضایی اردکانی

84

توسعه یافته صنعت زاگرس

علی حسین زند لشنی

85

تولیدی ساگار و قطعات نسوز

علیرضا معرفتی

تولیدکننده قطعات نسوز

86

تولیدی شیرزاد

هوشنگ چاوش اکبری

ماشین آالت بسته بندی

87

تهیه و تولید مواد نسوز کشور

علیرضا باقری

مواد اولیه نسوز

88

تیوا شیمی (چسب کاشی )Pomex

میثم درخشان

89

جوهر مرکب های صنعتی پارس

نسیم پایدار

غبارگیر

آدرس

تلفن

تهران -شمس آباد-بلواز آزادی-نرگس سوم

56901064

شماره 131

56901074

بزد-سه راه حکیمیان-ابتدای بلوار پاکنژاد-
کوچه قائم-پالک 4

035-35261071

تهران-خ دماوند-بین سی متری نارمک و خاقانی
روبروی ایستگاه ابوریجان-پ -416ط -3واحد 7
تهران-رسالت-فرجام-پالک -517طبقه -5واحد 15

مواد اولیه و انواع
ماشین آالت تولید کاشی

پالک -124طبقه -4واحد 10

88742426

ماشین آالت راه سازی

یزد-میدان صدا و سیما-انتهای بلوار

معدنی و لیفتراک

شیخ محمدتقی بافقی جنب مجتمع لوازم گلحانه

انواع دستگاههای

تهران-باالتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

نظافت صنعتی

شماره  -23طبقه اول

تجهیزات و قطعات

تهران-مرزدادران-ناهید-پائین تر از وحدتی

44236689

خط تولید ماشیم آالت

پالک  -24واحد 5

44299348

آذربایجان شرقی-مرند-کیلومتر  5جاده جلفا

041-42221981

شهرک صنعتی سرامیکی

041-42222382

هشتگرد-شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد

026-44224757-9

فاز یک-یاس یکم

026-37773734

تهران-یوسف آباد-ابن سینا-نبش سی و یکم

88714459

پالک -82واحد 12

88416946

جوهرهای خطوط

تهران-جاده دماوند-بعد از جاجرود-منطقه

بسته بندی و حاللهای سرامیکی

صنعتی خرمدشت-خ سیاه سنگ-خ گلستان دوم-پالک 24

90

چاپ عکس برگردان گل سرخ

حسین حیدری

عکس برگردان

تهران-میدان شوش-خ صابونیان-پالک 61

91

چسب ایران(هنکل ایران)

عای اکبر دانشیان

چسب کاشی

یزد-سه راه حکیمیان-جنب مهمانپذیر ملت

92

چسب کاشی کاپا ()CAPA

آرش شاهیده پور

انواع چسب کاشی

تهران-شیراز جنوبی-بن بست الله-پاساژ الله

پودر بندکشی

طبقه  2واحد 20

93

خدمات فنی و مهندسی کسری

کسری سلیمانی

خدمات مهندسی تکنیکی

تهران-تقاطع ولیعصر و فاطمی -روبروی بانک شهر

ماشین آالت و تجهیزات

کوچه غزالی-پالک -6طبقه 3

95
96

دایکل
درامیک
(درسا سرام ایساتیس)

نادر بنازاده

مرتضی ندافیان

97

مهندسی بازرگانی درداران سریر

مرتضی طهماسبی

98

درفام سرام

مصطفی باقری

99
100

درنا سرام البرز (میداس خاورمیانه)

( )F ritta
دنیا هیدرولیک

محمود آیت اللهی

احمدرضا قاسمی

77134614

تهران-سهروردی شمالی-قندی غربی(پالیزی سابق)

چسب سرامیک

94

77134617

88756699

طبقه -3واحد 3

(دوران)

vsatradeco@gmail.com
035-35261013

تولیدکننده انواع

دانشوران رهپویان آسمان نیلگون

43859477

یزد-بلوار المهدی-پالک 48

تهران-فردوسی-خیابان پارس-پالک 87

وحید چمرلو

فکس

وب سایت

035-35246842

www.tsb.co.ir

77162191-2

www.aypaceram.rozblog.com

77134616

88759274

035-38364055

88921020

66759993-4

55305985-9
55306004-7
035-35250697
035-35221362

88610902

88890629

www.ebrahimco.com

44247067

041-42265708

026-44224757-9

www.saggarmfg.com

www.shirzad.biz

88714459

66738100

55305991

www.tivachem.com

www.golesorkh.co.com

035-35226517

88610221

www.capa.es

88942018

تعمیر بردهای الکترونیکی

www.dowranset.com

باطری LGV

info@dowranset.com

مواد اولیه

تهران-انقالب-بین  4راه ولیعصر و کالج

66727024

66715532

جنب خ خاک-پالک -958طبقه 5

66706184-7

66706189

22383160

22383136

www.doramic.com

88005898

www.sarico.com

تامین کننده مواد اولیه

تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-

کاشی و سرامیک

نبش  20شرقی-پالک -2/4طبقه  4شمالی

مواد اولیه و رنگ

تهران-ولیعصر-فتحی شقاقی-میدان سلماس-

88023880

پالک -3طبقه 3

88634642

سیلیکات زیرکونیوم

تهران-شریعتی-باالتر از دولت-خاقانی

اسید بوریک فلدسپار

پالک -27واحد 41

فریت لعاب رنگ
جوهر دیجیتال
تعمیر انواع
پمپهای هیدرولیک

تهران-بلوار کاشانی-پالک  498واحد 9

اصفهان-اتوبان ذوب آهن-خ ارشاد-پالک 909

22601628

22609906

44140876-7

44140878

031-37475503

www.fritta.com

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

زمینه فعالیت

آدرس

تلفن

فکس

101

دهکده پرسیس آسیا

آرش خسروی

ماشین آالت و مواد اولیه

یزد-کاشانی-کوچه ولیعصر-پالک  16واحد 1301

035-36234580

035-36289668

102

دیرین صنعت باختر

محمد آقانیا

طراحی و ساخت تجهیزات

تهران-شهرک غرب-بلوار فروردین-

و ماشین آالت معدنی

کوچه توحید -4پالک  4واحد 5

103

رادا پارسا (بازرگانی)

مسلم دهقانی فیروزآبادی

رادان صنعت سرام زاگرس

واردات مواد اولیه

تهران-بلوار آفریقا-کوچه سعیدی-پالک -18
واحد 8

88575112-4

88574256

22047293

89774426

www.iraniandh.com
info@iraniandh.com

مواد اولیه و قطعات یدکی

تهران-شهرک صنعتی ثامن الحجج-خ  8شرقی

چاپ دیجیتال

واحد 324

راشا تجارت ابریشم کویر

سیدرضا فرشچی

ماشین آالت پولیش

یزد-صفائیه-میدان اطلسی (جانباز) -ساختمان مهر

(ادینگ ایران) ()Eding

مهران هماوندی

بسته بندی LGV TGV

طبقه 3

106

روان ترانس آپادانا

وحید عبرتی

تسمه های صنعتی

تهران-خیابان سعدی جنوبی-کوچه خوانساری

33952999

تسمه پروانه صنعتی

پالک -42واحد 3

33954545

107

بین المللی سارنگ تدارک

سارنگ اتحادی

مواد اولیه

تهران-دستگردی-نرسیده به نفت شمالی

لعاب کاشی و سرامیک

پالک  178طبقه اول واحد 4

108

ساکمی ملدز اند دایز پارس

فرشید امت علی

خدمات قالب پانچ الینر

109

ساالمکو

علیرضا قائمی

ماشین آالت و قطعات

110

سامان گستر (فراز کنترل)

عباس مودتی یزدی

111

سبک سازان بینالود

محمد نیک مرام

112

سراپوش

حسین زمانی

چسب کاشی و روانساز

113

سرام آذین آفرین

مهدی زمانیان

بازرگانی مواد اولیه

114

سرام دیزاین ( استودیو طراحی)

زهرا صالحی

104
105

( خانه دیجیتال ایرانیان)

داوود منصوری بروجنی

خیابان -63خیابان یکم-پالک 4

33454633

تهران-عباس آباد-خ خرمشهر-خ نوبخت

88762647

پالک  7طبقه همکف

88761258

نیشابور-شهرک صنعتی خیام-نبش کارآفرین شمالی 3
تهران-سهروردی شمالی-بین عباس آباد و مطهری-

میرزایی زینالی غربی-پالک 159
تهران-یوسف آباد-ابن سینا-پالک -83ط 3
واحد 1

طراحی کاشی و سرامیک

تهران-شهرک غرب-بلوار دادمان-پالک -124

چاپ کاتالوگ

طبقه 4

115

سرام کاالی خاور

یقیشا گالوسدیان

مواد اولیه خاک کائولین

تهران-مطهری-کوه نور-کوچه -8پالک  2واحد 1

116

سرامیک اقبال

کاظم طالئیان

قطعات نسوز کوره

قزوین-شهرک صنعتی البرز-انتهای خ حکمت 15

117

سرامیک نقش یزد

فرزانه مجیدی ها

ماشین آالت و مواد اولیه

118

سرامیک های صنعتی اردکان

اصغر برهانی

119
120

سرمت
(سرامیک سرمت صنعت ایرانیان)
سیستم ایران
( )S y s te m I ra n

عماد مهینی

پیام خلیلی

121

سیتل ترونیکس

بهروز جراحی

122

سیلیکات گستر کاوه

یوسف مطلب پور

123

سیماب رزین

علیرضا اخوین

124
125

سینو کم تک
S in o C h e m te c h

بین المللی شایراد تجارت پارس

رسول باقری

شهراد اتحادی

یزد-بلوار جمهوری-جنب بانک سپه-ساختمان پرایم
یزد-اشکذر-شهرک صنعتی نیکو-بلوار گلدیس

035-15211901

88750123

88542389
88542390
028-32232889-90
028-32222624

آلومینایی

طبقه -4واحد 8
یزد-شهرک صنعتی یزد-بلوار کاج-فاز سوم

035-35248323

ماشین آالت و تجهیزات

تهران اتوبان کردستان نرسیده به مالصدرا بن بست

88627303

چاپ دیجیتال اسلب

فرشید پ  8طبقه  3واحد 7

026-34239161

تامین مواد اولیه

تهران-مالصدرا-شیراز شمالی-پالک 181

سیلیکات زیرکونیوم

طبقه -3واحد 18

روان ساز و رزین اکلریک
مواد اولیه کاشی و سرامیک
روانساز فریت
مواد اولیه کاشی و سرامیک

تهران-شیراز جنوبی-کوچه فالحی-پالک -26
طبقه سوم
اصفهان-خیابان پروین-کوچه 62

تهران-بلوار آفریقا-فرزان غربی-پ -80واحد 11

82040000

www.sarapush.com
www.ceramazin.com

88742237

028-32227421

035-35283941-42

031-36687772

ماشین آالت و تجهیزات

035-124907121

88379579

گلوله و الینرهای

طبقه همکف

88767630

88104701

اصفهان-میدان آزادی-خ سعادت آباد-پالک 1

تهران-مطهری-نرسیده سهروردی-پالک 109

www.sacmiiran.com

051-432268526

031-36689879

بالکلی -کائولن

داخلی 414

33454634

مونتاژ تابلوی برق فشار قوی

پودر چاپ-اکسید آلمینیوم

44983998

تهران-کیلومتر 18جاده مخصوص تهران کرج-

کوچه امام علی-پالک 53

کاشی و سرامیک

22256990

rasha_tejarat@hotmail.com

33953531

44988990

تجهیزات خط تولید

فوم های بسته بندی

035-38271756

035-37269921

44983998

یزد-شاهدیه-نصرت آباد-بلوار کشاورز-

وب سایت

031-36689714-5

cermatcerm@gmail.com

88522373

88522372

88066037-8

88036674

88211216-8
031-35656625
031-36532038
88648310

www.aic.ir

88031067

031-36278022

88653929

www.simabrezin.com

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام مدیرعامل

زمینه فعالیت

علیرضا خلیلی

مواد اولیه اکسید روی

127

شیمی ساختمان

مسعود هنرمند

انواع چسب کاشی و بتن

128

شیمی فر ایران

پژمان علیپور

129

شیمی فن

فرشید صفاجو

130

صد ابزار صنعت کاسپین

فرهاد فدایی ایرانی

دستگاه برش کاشی

131

صنایع آذر سرام مرند

محسن حاجی اکبری

تولید انواع رولر

تهران-قیطریه-چیذر-تواضعی-پالک -1واحد 1

132

صنایع تولیدی اطلس لیا

مرتضی محمودیان بیدگلی

ساب سنگ

تهران-اشرفی اصفهانی-خ باهنر-پالک 170

44953410-1

133

صنایع دیرگداز آمل

علی شفیق

فراوردهای نسوز

آمل-شهرک صنعتی امامزاده عبداهلل-فاز یک

011-44203221

آجر نسوز سبک

خیابان الله

011-44203363

134

صنایع شیمیایی پارسا

علی ساالری

چسب کاشی

تهران-کارگر شمالی-باالتر از پمپ بنزین-

88337807-11

پالک -1079طبقه -4واحد 8

88636568

135

صنایع شیمیایی کاویان فرایند شرق

مجتبی موسویان

سیلیکات

مشهد-بلوار صیاد شیرازی -23خیابان حافظیه 11

فرزان کریمی

اکسید استرانسیوم

پالک -23واحد 7

136

صنایع ظروف تحت فشار (کالو)

محمدصادق محمودزاده

تجهیزات آزمایشگاهی

126

137
138

نام شرکت
شکوهیه
(صنعتی  -شیمیایی)

طراحی مهندسی صنعت سرام
مهر البرز
علم و فناوری سوبار

علیرضا غفاری

روانساز کاشی و سرامیک

پالک 356

الیاف سرامیکی

تهران-کارگر شمالی-بعد از فرصت شیرازی

66420461-2

مقاوم و نسوز

خ مجید مستعلی-پالک 14

66574657-9

140
141

فراسو دقت

مهدی ثامنی

142

فرانسوز یزد

داوود عظیمی

143

فالمک ماشین

هوشنگ صفری

144

فن آوران ارگ سرام

بابک ذوالفقاری

145

فنی و مهندسی نوآوران

قاسم علی باقری

ماشین آالت و قطعات

146

فوالد ریزان آسیا

امیر حیدری

وارد کننده مواد اولیه

147

فوالد ساب یزد

رضا چنگیزی

148

فیبرونا

اقبال سینگ شاهپوری

150

پالک 30

ابزار کاشی و سرامیک

فراز کنترل

پیمان صنعت محرکه سپاهان

کرج-بلوار جمهوری-کوچه میعاد یکم-

پالک -620واحد 11

عباس مودتی یزدی

کارخانجات الستیک سازی

پالک -6واحد 4

ماشین آالت و تجهیزات

139

محمد تواهن

تهران-شیخ بهایی شمالی-خ  12متری اول

تهران-فرجام-بین حیدرخانی ولیعصر-

فارس مغناطیس

سرام کهکشان

طبقه دوم

274247

88746104

کاظم ترابیان

149

تهران-میراداماد-بعد از نفت جنوبی-پالک 242

محصوالت شیمیایی

سیستم مغناطیسی

کارآفرینان صنعت و تجارت

نبش خیابان سوم (رعنا)-پالک 243

تهران-سهروردی شمالی-روبروی اندیشه 3

سعیده نخجوانی

مهدی حدائقی

قم-شهرک صنعتی شکوهیه-بلوار آیت اهلل خامنه ای

035-33343711-3

035-33342051

88746952

چاپ کارتن

نماینده XAAR

آدرس

تلفن

فکس

تهران-شریعتی-سه راه طالقانی-خواجه نصیر
طوسی-نبش مقدم-پالک -80واحد 10
تهران-مطهری-میرعماد-روبروی بیمارستان مهراد

پالک -12واحد 12

88034092

77638772

77645966

88177314

89779248

035-35211901

035-35212490

اتوماسیون های صنعتی
فراوردهای نسوز

یزد-شهرک صنعتی خضرآباد-فاز 2

035-37272467

لنف دمش اکسیژن

بلوار اقاقیا24-متری نسترن-روبروی چینی ایساتیس

035-35226667

اصفهان-نجف آباد-منطقه صنعتی پلیس راه-

کوچه آرگون جوش سپاهان-ذوب فلزات شهیدی

011-44203998

77223589

پالک -26طبقه 4

مواد اولیه

www.sadabzar.com

44953409

77491526

سازنده باسکول

پالک -9طبقه -2واحد 7

88069704

026-34701063

تهران-میدان آرژانتین-بخارست-خیابان 4

ماشین آالت و تجهیزات

www.shimifann.com

026-34711083

موتاژ تابلوی برق فشار قوی

تهران-سهروردی شمالی-کوچه معصومی-

info@shimifariran.com

051-38337086-7

کوچه امام علی-پالک 53

ماشین آالت نظافتی

88755004

www.shimifariran.com

041-42235645

تجهیزات خط تولید

پالک  - 6واحد 20

22260586

22692241

یزد-شاهدیه-نصرت آباد-بلوار کشاورز-

تهران-سهروردی شمالی-کوچه تهمتن-

وب سایت

22894385

www.matsajet.ir
www.fitmag.org

22894385
داخلی 117
035-37272466

88535444-7

88747810

88626957

88097116

031-42454646

www.claveco.com

www.faranasooz.com

031-42443035

قزوین-فلسطین غربی-تقاطع بلوار مدرس

028-33354511

www.fooladrizanasia.com

مجتمع خورشید-پالک -315طبقه -2واحد 3

028-33354822

www.fooladrizanasia.ir

قطعات و تجهیزات

تهران-مالصدرا-پالک  214برج ونوس ط -4واحد 7

88064723-5

کاشی و سرامیک

یزد-بلوار جمهوری-نبش کوچه 70

035-35266756-7

تهران-میرزای شیرازی-نبش مطهری-

88708606-7

ساختمان -111پالک -211طبقه  -2واحد 6

88723355

جوهر چاپ مواد اولیه شیمیایی

تهران-بلوار کاشانی-روبروی مسجد نظام مافی

44943263

پولیش جمفر

مجتمع اترک-طبقه -4واحد 413

46092477

مواد اولیه

قطعات الستیکی

اصفهان -خ امام خمینی-روبروی شهرک رسالت
جنب بیمه ایران

031-33875455-7

035-35260170

88719552

031-3387832-3

www.fiberona.com

www.pimcorubber.com

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

151

کارون کارا تام

سیاوش کمایی

152

کاالی مهندسی نگار تامین
مهار کوره

مجید نگارنده پور

زمینه فعالیت

آدرس

تلفن

یزد-بلوار جمهوری-کوچه پیمان-پالک 28

035-35240602

خشک کن کوره های پخت

تهران-کارگر شمالی-تقاطع قاطمی-

66566557-8

قطعات کوره

روبروی مهندسی ارتش-پالک -194طبقه -5واحد 11

66944415

امارات-دوبی

00971-44218992

00971-44218992

تحقیقات کانی شناسی

تهران-کیلومتر  20جاده دماوند-پارک علم و

76250019

76250022

زمین شناسی

فناوری پردیس-نبش نوآوری -16پالک 161

22253189

22276019

یزرگره رسالت-بین  16متری اول و دوم مجیدیه-

22300987-8

پالک -996طبقه سوم-واحد 5

22324820

مواد اولیه تجهیزات
جوهر پودر زیرکن

ماشین آالت رنگ

153

کامناس

محمد سعیدی

154

کانپژوه

محمد زعیم

155

کانساران بینالود

جواد همتی

تحقیق و آنالیز مواد اولیه

فاطمه نیکتا

ماشین آالت و مواد اولیه

156

کرانه نقش رسام سرام(سرچر پارس)

K e ra je t

مواد اولیه

یزد-صفائیه-میدان مادر -انتهای خیابان امام

فکس

66428762

035-38275585

مالت تعمیراتی پایه سرامیکی

تهران-شریعتی-نرسیده به دوراهی قلهک

22630608-10

22635491-4

با مقاومت شیمیایی باال

کوچه مسعود-نبش خیابان مطهری-پالک  11ط 2

26400037-9

75433434

157

کسری

رامین امانی

158

کتیبه ایساتیس

فاطمه قوی پنجه

159

کنترل دینامیک پارس

داوود عامری

160

کوروش سرام صنعت

سید سعید فقیه زاده

161

کوشا سرامیک

نسیم والی

162

کیمیا رعد

هادی پوردلجو

163

کیمیا رویال صنعت

پرهام شمیرانی

164

کیمیا پمپ

165

کیمیا سرام زرین

رامین محسنی

166

کیهان ماشین آداک

مسعود صالحی

167

کیهان تجارت هستی

محسن رضازاده

168

گردگیرسازان ایساتیس

محمدعلی کارگر

169

گروه صنعتی اشناب

علیرضا فرج اله

170

گروه صنعتی گرادیان مغناطیس

کمیل کریمی

تجهیزات مغناطیسی

171

گروه صنعتی نوین تکنیک

کاجی

پنل و استند کاشی

172

گل نقش آبی

پرهام شمیرانی

واردات مواد اولیه

173

گلوبال پارت

سید محمدحسین هزاوه

174

بازرگانی گیتا

محمد صدیقیان

175

گیتا زرین

علی صدیقیان

طرح کاشی

یزد-کاشانی-جنب بیمارستان محبیان
مجتمع تجاری شهاب-طبقه -5واحد 608

اتوماسیون صنعتی

تهران-سعدی شمالی-روبروی بیمه ایران-پالک

الکتروموتور

446

33111295

ماشین آالت مواد اولیه

یزد-بلوار جمهوری-جنب بانک صادرات

قالب

طبقه  2واحد 1

واردات مواد اولیه

پالک -27واحد 18

035-35245789-90

88722105

نیترات پتاسیم

تهران-سمیه-سر بهار-ساختمان ایرج

88823752

روغن های حرارتی

طبقه -2واحد 12

88320640

واردات مواد اولیه

تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-پالک 31

صنایع کاشی و سرامیک

طبقه دوم-واحد 3

انواع الکترو پمپ ها

یزد-میبد-شهرک صنعتی تالشگران

روان سازی سرامیکی

تهران-بهشتی-نرسیده به سهروردی-شماره 112

روغن چاپ

طبقه سوم واحد 7

88053856-7

33112850

88320641

88053858

035-32354163

موتور گیربکس و گیربکس

تهران-خیابان خرمشهر-پالک -136طبقه 8

88766788

88503899

مواد اولیه سرامیک

تهران-مطهری-روبروی سلیمان خاطر-برج دوگل

88501266-7

بوراکس و اسید بوریک

طبقه هشتم-واحد 25

88513511

میبد-شهرک فجر

035-32357636

اتوماسیون

تهران-میدان هفتم تیر-قائم مقام-کوچه یکم

88480770

ابزار دقیق

پالک -10طبقه دوم

88827583

پرینتر دیجیتال

تهران-میدان هفتم تیر-کوچه آذری-
پالک -17واحد 6
اصفهان-شهرک صنعتی دولت آباد-خیابان بهارستان
چهارراه اول سمت چپ-پالک 5

تهران-مالصدرا-شیراز جنوبی-پالک 31
طبقه -2واحد 3

88325802

031-45838850-1

031-45838852

www.novin-tec.com

88053856-7

88053858

کوچه عروجی-پالک -26واحد سوم

26212850

ماشیم آالت و تجهیزات

تهران-بلوار آفریقا-مجتمع تجاری الهیه

26212721

مواد اولیه و رنگ

طبقه -10واحد  1008و 1002

26212850

آجر و مواد اولیه

88480771

88325681

تهران-انقالب-کارگر شمالی-نرسیده به نصرت

ماشین آالت سرامیک

88513512

www.kthgroups.com

www.gradiangroup.com

26212721

تهران-جردن-مجتمع تجاری الهیه-طبقه 9

www.codypars.com

88717366

88422634-5

فالب

www.kasracompany.com

035-35245781

88412522

گردگیرهای آکاردئونی

www.kerajet.com

035-36285928
33113101

تهران-یوسف آباد-خیابان هفتم-

www.negartamin.ir

22327631

035-38278805

ساختمان ژرورا-پالک -33طبقه همکف

وب سایت

26212828
22651883

26213011

26213011

www.gitatrading.com

26213174

www.zarrin-co.com

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام مدیرعامل

زمینه فعالیت

عیداله رهنما

قطعات الستیکی

177

گلوله های سرامیکی فیروزه

پیمان مجیدی فر

گلوله های سرامیکی

178

الوان تجارت

سروش نعیمی ذاکر

179

لیان پوشش تجارت شرق

میترا عسگری

180

ماشین سازی ترابی

محسن ترابی مقدم

181

ماشین های بسته بندی اصفهان پک

مهران اخوی حریری

182

مافل کوره

محسن ملک

183

مانا فرین شیمی

حسن ذوالقدر بالسینی

184

مانلی استار

محمد هاشمی

تجهیزات خط تولید

185

مانیران

مانی جاویدی

ماشین آالت و تجهیزات

186

ماهان صنعت ایران

مهزاد شعبانی

مواد اولیه و ماشین آالت

تهران-مطهری-فجر-پ  6واحد 14

187

مایسا تسمه

احمد آذر مینو

خدمات تولید انواع تسمه

تهران-سعدی جنوبی-جنب بانک ملی-

33961047-9

نقاله و صنعتی

ساختمان تقی نیا-طبقه -3واحد 311

33961374-8

188

مجتمع آلومین میبد

مهدی پارسا

گلوله های سرامیکی

میبد-شهرک صنعتی جهان آباد-بلوار سنبل

035-32372634-5

035-32372132

189

مجتمع صنایع بنی هاشم دورود

محمد مهدی اسماعیلی

درود-میدان کربال-مجتمع صنایع بنی هاشم دورود

066-43221387

066-43211131

190

مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

مجید تباشیری

چسب کاشی-پودر بندکشی

اصفهان-پل فلزی-بوستان سعدی-جنب بانک

031-36252000

چاپ

کشاورزی-ساختمان ریف

031-36257917

191

مجتمع صنایع الستیک سازی کاشان

احمد محمود پور

176

192

نام شرکت
کارخانجات الستیک سازی
پیمان صنعت محرکه سپاهان

مجتمع گلوله های
سرامیکی یکتا

مهدی میمنی

مجتمع تجاری ادرای افتخار-طبقه -4واحد 523

031-46299293-7

تولید اکسید روی

تهران-بهشتی-پالک -57طبقه دوم-واحد 4

88763431

واردات مواد اولیه

خراسان رضوی-نیشابور-فردوسی شمالی 6

پخش -ابزار پولیش

یزد-صفائیه-ابتدای بلوار دانشگاه

ماشین آالت آجر

کوی باشگاه-پالک 2

طراحی و ساخت
ماشین آالت بسته بندی

فرعی سمت چپ-پالک 30

سازنده کوره سرامیک
مواد شیمیایی ساختمانی
چسب کاشی

تولید الینر-انواع آستری
آسیاب

انواع آستر
الستیکی بالمیل

194

33802348

031-33808820-1

031-35723838-40

031-35723841

تهران-اکباتان-فاز -1مجتمع تجاری -11واحد 3
تهران-ولیعصر-نرسیده به توانیر-روبروی دفتر

88191124

هواپیمایی امارات-برج طلوع-ط -7واحد 706

88191139

تهران-شیخ بهایی-آقاعلی خانی-
روبروی برج های ونک پارک-پ -60واحد 10

کاشان-جاده نوش آباد-منطقه صنعتی صدر

آلومینایی الینر و رولر

مگنت ابزار گستر (ماگ)

051-42211524

55675977

کارآفرین 9

سعید سلطانی

89777769

88030303
88841686
88839422

031-55545521
031-55545589
0358-32372979

تهران-سهروردی شمالی-باالتر از مطهری-

88458401

خیابان تقوی-پالک -44واحد 17

88458399

تهران-شریعتی-خواجه عبداله انصاری-

66576859

88191106

88611245

33961050

031-55540583

88434634

موتور گیربکس های صنعتی

تهران-سعدی جنوبی-پاساژ تقی نیا

33945706

و خورشیدی

طبقه -5واحد 502

33995151

33996903

یزد-میدان مارکار-کوچه عاصی-ساختمان رضا

035-36228924

واحد 7

035-76830174

196

مه پارس سرام ایساتیس

197

مهر آزاد

شمین وهاب زاده

قطعات یدکی و ماشین آالت

198

مهند ویبره

سید مصطفی حقی

تولیدکننده انواع الک

199

مهند هیدرولیک (ابزار ویژه)

محسن اثباتی

200

مهندسی آتی روش

بهمن نبوی

تهران-مطهری-بعد از چهار راه مفتح

88754000

مشهد-بلوار قرنی-تقاطع مجد-ساختمان ساینا

051-28423225

051-35264540

طبقه -6واحد 601

051-32453225

051-32453411

44543344

44543346

88105660-1

88554065

پمپهای هیدرولیک

تهران-کیلومتر 10جاده مخصوص کرج-بیمه البرز

دیافراگمی

خیابان -23پالک 1

اتوماسیون صنعتی

035-36228947

88742730

پالک -157طبقه دوم

تهران-یوسف آباد-فتحی شقاقی-
بین چهلستون و بیستون-پالک 76

www.kashanrubbergroup.ir

035-32372978

88505016

علی باشی زاده

dorouddio@isiran.ir

031-36278480

22892051-3

ابوذر جنوبی-

www.maniran.com

88305796

22892070

مواد اولیه و ماشین آالت

www.esfahanpack.com

فجر-پالک 24

گلوله های سرامیکی

جداکننده مغناطیسی

031-32217115

شهرری-روستای گل حصار-مجتمع صنعتی

یزد-شهرک صنعتی جهان آباد-بلوار نسترن

193

195

اصفهان-شهرک صنعتی محمود آباد-خ ششم

اصفهان-منطقه صنعتی جی-خیابان سوم-دومین

مغناطیس صنعت اسپادانا

( )IG M

جنب بیمه ایران

www.pimcorubber.com

اصفهان -خیابان شمس آبادی-کوچه 19

مهدی عاشوری

موتور گیربکس های صنعتی

اصفهان -خ امام خمینی-روبروی شهرک رسالت

031-33875455-7

031-3387832-3

031-32229704

تجهیزات مغناطیسی

فریدون مرادی

آدرس

تلفن

فکس

وب سایت

www.mahandvibre.com

www.mehand.ir

بازرگانی های ماشین آالت و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

201

مهندسی تامین ابزار کنترل رسا

مرضیه باقری بابایی

202

مهندسی دانش فراوان

محمد آبشناس

203

مهندسی سپهر آریا آزما

غالمرضا کریمی اقدم

204

مهندسی فرزین بهسازان
(جی سرام)

محمدرضا ربانی اصفهانی

زمینه فعالیت

آدرس

باطری TGV LGV

تهران-پاسداران-خیابان حجت سوری

باطری لیفتراک

پالک -58واحد 2

تهران-کاشانی-ابوذر-کوچه فهیمی
پالک -2طبقه سوم-واحد 12

44062059

تهران-نارمک-فرجام-بین حیدرخانی و ولیعصر

77191278

پالک -620واحد 6

77130434

تولید و فناوری کائولن

اصفهان-چهارراه حکیم نظامی-نظر غربی

031-36247668

031-36247866

بالکی و پودر چاپ

ساختمان ابوذر-شماره -14واحد 7

031-36277115

031-52373521-2

66596695-6

66946529

تجهیزات آزمایشگاهی
محصوالت عایق دیرگداز

205

مهندسی کیا گسترش صنعت

206

میبد سرامیک

محمدرضا رادی

207

نانو اکسید روی

بهنام شایان

اکسید روی

208

بازرگانی نوآوران مریم

عزیزی

نماینده LB

209

نوین اندیشه

احمد صابری

خدمات فنی مهندسی

210

نوین صنعت

مرتضی زارع

211

نوین کنترل اریکه صنعت

پیمان کلیشادی

212

نوین سامان

علی نیکزاد

213

نیک مرام (بازرگانی)

نریمان نیک مرام

214

واکاو کیمیا

وحید کامجو

215

وستا شیمی

216

ولکان صنعت سپاهان

احمدرضا نصری

217

وندازین

محمد نعیمی

218

ویدرس ایران
(ایران تکنوسرامیک)

جبل عاملی

حین معصومیان

88283085

88268221

44000314

نادر سردار ور

مهرداد تابش

تلفن

فکس

اتوماسیون صنعتی
سرامیک های صنعتی
گلوله و ماشین آالت

تهران-جمالزاده شمالی-باالتر از بلوار کشاورز
کوچه نادری-شماره -26واحد 1

میبد-بلوار خرمشهر-ابتدای جاده ندوشن
تجریش-خیابان شهرداری-کوچه سجاد
پالک -4واحد 1

میبد-بلوار مدرس-ساختمان تجاری اداری مادر-
واحد 15

035-32354448
035-32353610
22717124

035-32329918

یزد-شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی-
نبش میدان اصلی (صادرات)

قطعات یدکی و ماشین آالت

نهران-مالصدرا-ساختمان -208طبقه  5-واحد 19

88601130-1

88606245

جوهر

یزد-شهرک صنعتی زارچ-خ جنبش-جنب یزد الکتریک

035-35279061

035-35259060

تابلو توزیع و کنترل برق

تهران-ولیعصر-باالتر از پارک ملت-روانپور

22019455

035-38250380-1

صنعت کاشی و سرامیک

برج جم-طبقه -9واحد 1

22018944

035-38256007-8

دستگاه تولید آجر از

چسب کاشی اپوکسی

تهران-مجیدیه شمالی-ایستگاه پیاله

22515958

پالک -655طبقه 1

22529249

اصفهان-خیابان میر-کوی شماره 30
پالک -2واحد 14

www.vakav.com

031-36650701-2

031-36650702

www.vestashimi.com

031-37583472-3

031-37583474

www.vulcansanat.com

22056909

الینینگ های الستیکی
بال میل

اشترجان-خیابان -5پالک 222

رنگدانه ای سرامیکی

تهران-ولیعصر-روبوری پارک ملت

22042262

روغن چاپ

برج ملت-طبقه  -12واحد 1

22044950

035-32372889

قالب سرامیک رنگ و لعاب

تهران-خیابان مالصدرا-خروجی کردستان

تجهیزات خط لعاب

ساختمان کردستان-پالک -2طبقه -3واحد 12

88035189

88032693

دی اتیلن گلیکل

اصفهان-چهارراه ارتش-جنب بانک ملی

031-37762750-1

منو اتیلن گلیکل

طبقه فوقانی نان تردک

031-37778835

تهران-ونک-تقاطع کردستان-ساختمان

88881266

آئینه ونک-طبقه -5واحد 502

88889425

220

همکاران بین المللی کیمیا

221

همکاران سیستم (سهامی عام)

فرید فوالدی

نرم افزار کسب و کار

222

هیدرولیک فراز کاسپین

محمدرضا جعفری

پمپ های هیدرولیک

223

یزد پنوماتیک -هیدرولیک

تهران-ولیعصر-باالتر از ونک -
خیابان عطار-پالک 8
اصفهان-اتوبان ذوب آهن-کنار گذر سمت راست
خیابان ارشاد

031-37475503

مجید صباغی نژاد

تجهیزات خط تولید

یزد-بلوار جمهوری-روبروی کارخانه افشار

035-35228977

غالمحسین بذرافکن

جوهر چاپ

تهران-حکیمیه-خیابان پیام  4غربی-پالک 9

77306148

مشاوره ماشین آالت

تهران-انقالب-بین فردوسی و الله زار-ساختمان

چینی بهداشتی

آفاق-طبقه 4

226

سازه سرامیک و مواد ایرانیان

بهزاد نصیری

قطعات یدکی
تجهیزات

تهران-کیلومتر  18جاده مخصوص کرج-خیابان 63

خیابان  -1پالک -1پالک 4

www.iran-tecnocermaic.com

031-37762751

88785947

83382001
031-37815283

225

www.nsc-co.com

22331587

اصفهان-اتوبان ذوب آهن-شهرک صنعتی

علی اکبر موالیی

www.novincontrol.com

www.poppi.it
www.bedeschi.com

22866604

ایتالیا

چسب پودر بندکشی

پیشگام پارس

22743298

ماشین آالت صنعتی

219

هنریک ملکومیان

035-32353611

یزد-بلوار جمهوری-نبش کوچه مسجد پیغمبر

هلیا فرایند رازی

224

77191278

035-35222408

محمدرضا آقابابایی

G H -B

44066253

035-35220588

تجهیزات اندازه گیری

وب سایت

66718119

44988990-2

031-37475528

035-35539192

66718657
44983998
داخلی 314

www.sacmi.ir

