
شهرفعالیت زمینهغرفه شمارهمتراژشرکت نام

42A01پارس الستیک های فرآورده
 یورتان پلی- الستیکی قطعات تولید

معدنی و صنعتی
اصفهان

تهرانکاری ماشین و تراشکاری18A02قطعه تهران

18A03روانشیر فوالد
 چدنی و فوالدی قطعات گری ریخته

سیمان و معدنی صنایع در مصرف مورد
تهران

تهرانمعدنی صنعتی112A04,A05زمین گوهر آهن سنگ

تهرانقدرت انتقال تجهیزات12A06aفردا فناوری و اندیشی به

تهراناینورتر12A06bفردا اندیش فن فرزان

15A07کاسپین پند فناوری
 خدمات و اندازی راه و نصب فروش،

 های باسکول انواع فروش از پس
کرمان

کاشانالستیکی آسترهای انواع تولیدکننده39A08کاشان سازی الستیک

کرمانپمپ الکترو تولید36A09آسیا پمپ بهتا

21A10اتفاق چرخ رینگ و لودر زنجیر
 بچه و رینگ انواع فروش و تولید

محافظ زنجیر و رینگ
تهران

15A11فرایند آب ثمین
 تجهیزات اندازی راه و ساخت طراحی،

فلزی غیر و فلزی کانی معادن نوین
اصفهان

15A12رامتین تهران
 یدکی، قطعات شیمیایی، مواد) واردات

(تایر
تهران

اصفهانمعادن یدکی قطعات تولید و ساخت15A13سپاهان یدک کیمیا

کرمانمعدنی مواد تجزیه15A14ماهان آزما زر معدنی مواد مطالعات

21A15اصفهان پارس کیان
 های تسمه انواع ارائه و تولید طراحی،

مواد انتقال های سازه و نقاله
اصفهان

تهرانصنعتی اتوماسیون و برق15A16ارس مهر طبا گستر سامان

شیرازفیلترها انواع تولید12A17گستر آران تولیدی

تهرانصنعتی های مهره و پیچ فروش و تولید24A18کار پیچ روان

کرمانRC روش به معادن اکتشافی حفاری15A19دریاب راد زرین حفاری

کرجیورتان پلی قطعات تولید15A20قهرمانی یورتان پلی صنایع

تهرانمعدنی و راهسازی برقی لوازم15A21استارت یدک

15A22جهان نقش پرتو دانش
 مس، پایه فلزات گری ریخته)تولید

(ای حرفه کاری ماشین
اصفهان

18A23روانکار پیشرو پترو آریا
 و صنعتی روانکارهای کننده تامین

تخصصی
تهران

24A24کویر همراهان تجارت ترخیص بازرگانی
 صنعتی تجهیزات و قطعات کننده تامین

معدنی و
یزد

کرمانمکانیکی قطعات ساخت30A25کیا پارت سورن

تهرانصنعتی و معدنیسیرجان گهر گل

سیرجان فوالد جهان

تهراناسفنجی آهن تولیدگهر گل فوالد و آهن توسعه

56A27aپرنیان سپهر هیوا مهندسی فنی گروه
 ترلکس های لوله انواع تولید و طراحی

 حریق اطفا و اعالم امنیتی های سیستم و
کرمان

72A28باهنر شهید مس صنایع
 آلیاژ و مس خام نیمه محصوالت تولید

مس
کرمان

56A29سپاهان صنعت ولکان
 و قطعات ساخت و تولید و طراحی

صنایع الستیکی ملزومات
اصفهان

کرمان56A30کرمان صنعتی های شهرک

64A31پادیر پارس اطلس
 دستگاه فروش از پس خدمات و فروش

حفاری لوازم و حفاری های
تهران

48A32پلیمر برسام
 قطعات انواع طراحی و تولید مشاوره،

یورتان پلی
کرج

 گذاران غرفه لیست

فرآوری معدنی، صنایع معدن، المللی بین نمایشگاه هشتمین

وابسته تجهیزات و معدنی مواد 

راهسازی و معدنی آالت ماشین المللی بین نمایشگاه ششمین

کرمان المللی بین های نمایشگاه دائمی محل    1399 ماه  تیر  4 الی 1
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باستانی سالن



شهرفعالیت زمینهغرفه شمارهمتراژشرکت نام

15B01شکن سنگ آکام
 تجهیزات و آالت ماشین تولید

معادن خردایش
تهران

کرمانچدنی و فوالدی قطعات گری ریخته15B02آلیاژ کرمان

اصفهانفوالدی گلوله و میلگرد-  شمش تولید42B03آریا فوالد کاوه

تهرانسایش ضد های ورق کننده وارد42B04پاسارگاد معدن فوالد

اصفهانماسه و شن معادن تجهیزات ساخت15B05سپاهان آبسازان تصفیه

کرماندقیق ابزار ادوات و تجهیزات تولید27B06الکترونیک پنگان

18B07سازه صنعت دژپاد
 ماشین نصب و ساخت و طراحی

تولید خطوط آالت
اصفهان

18B08بابایی جالل سازی قطعه
 و صنعتی قطعات انواع ساخت

صنعتی های مجموعه
کرمان

30B09ایرانیان اندیش نوین سازان آلیاژ
 فلزات کاری ماشین و گری ریخته

رنگین
اصفهان

تهرانمعادن خردایش های دستگاه سازنده15B10اطلس شکن سنگ صنعت پویا

30B11کهندژ کاوه نوین
-گری ریخته- حرارتی عملیات

کاری ماشین
اصفهان

15B12ارومیه کاوش پویان
 دستگاه انواع انحصاری کننده تولید

معدن کاوشگر های
ارومیه

تهرانبازرگانی15B13گستر جهان فراماشین

تهرانحفاری ژئوفیزیک، معدن،15B14رایان سنجش زمین

21B15سپاهان ماشین آراد
 های دستگاه ساخت و طراحی

ماسه و شن وشوی شست مدرن
اصفهان

 و معادن توسعه هلدینگ)تخصصی مادر

(میدکو )(خاورمیانه معدنی صنایع
تهرانمعدنی صنایع و معدن

ممرادکو

کرمانمعدنی صنایع و معدن توسعهایرانیان زرند فوالد

کرمانایرانیان ترابر سمنگان

ایرانیان سیرجان فوالد
 و آهن سنگ استخراج و اکتشاف

 اسفتنجی آهن گندله، کنسانتره، تولید
تهران

خاورمیانه صنت کاراوران
 باطله و مس آهن، سنگ استخراج

برداری
کرمان

ایرانیان بوتیای فوالد
 از برداری بهره و احداث

 و فوالد مستقیم احیا کارخانجات
تهران

تامیدکو
 پودر فوالدی، های گلوله

صنعتی پوشاک بنتونیت، میکرونیزه
تهران

ایرانیان مس بابک
 های لوله تولید و مس کاتد تولید

مسی
بابک شهر

تهرانفلزی اسکلت نصب و تولید طراحی،آبیک ماناساز گسترش

119B17اسفراین صنعتی مجتمع
 سنگین قطعات و مقاطع کننده تولید

سنگین فوق و
تهران

تهرانسنگین تایر واردات72B18مهرعمرانی نیک

48B19صنعت دقیق
 DTH حفاری های چکش کننده تولید

معدنی تجهیزات کننده تامین و
قزوین- کرج

اصفهانگری ریخته48B20ذوب ایران

 صنعتی های الستیک و ها غلطک

(میرکو) مبارکه
48B20

 و فلزی الستیکی، صنایع گروه

جانبی خدمات
اصفهان

16B21aکوثران مهندسی و فنی
 های دستگاه تعمیر و تولید

 الکترو پیچی سیم و الکتروموتور
کرمان

تهرانمواد انتقال تجهیزات کننده تامین24B22اشتاد آترین

تهرانتولید و ساخت دار، معدن30B23آریا صنعت پویش

اصفهانبازرگانی36B24گستر کهربا

30B25پارسیان صنعت کاواک
 آالت ماشین تولید و طراحی

 کش، لجن های پمپ فیلتراسیون،
البرز

شهریارخردایش آالت ماشین تولید36B26پویا شکن سنگ سهند

 گذاران غرفه لیست

فرآوری معدنی، صنایع معدن، المللی بین نمایشگاه هشتمین

وابسته تجهیزات و معدنی مواد 

راهسازی و معدنی آالت ماشین المللی بین نمایشگاه ششمین

کرمان المللی بین های نمایشگاه دائمی محل    1399 ماه  تیر  4 الی 1

154B16

کرمانی خواجوی سالن
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18سپاهان ماشین آراد

شهرفعالیت زمینهغرفه شمارهمتراژشرکت نام

اصفهانواگن و تونلی بر نفر ماشین تولید39C01اصفهان داران طالیه

18C02صنعت و علم دانشگاهی جهاد
 غبارگیر های سیستم ساخت و طراحی

 جریان رکتیفایرهای و ترانس و صنعتی
تهران

تهرانحفاظتی سوئیچ روانکاری، کاری، مقسم21C03ماد پایش توان

لرستانالستیکی قطعات کننده تولید30C04لرستان بسپار

تهرانروانکارها انواع تولید33C05ایرانول نفت

15C06پارسه آزما هیدرو
 تجهیزات تعمیر و تست خدمات

هیدرولیکی
تهران

15C07مپسام
 مهندسی قطعات ساخت و طراحی

معادن و صنایع معکوس
کرمان

15C08شیمیار نوین
 اندازی راه و تجهیز آنالیز، خدمات

آزمایشگاه
تهران

15C09ناتل معدنی صنایع
 دانه و خردایش آالت ماشین ساخت

 فرآوری- مواد انتقال و جابجایی- بندی
تهران

تهرانصنعتی و معدنی آزمایشگاهی تجهیزاتC10 30تجهیز کاوان کیمیا

اصفهانالستیکی قطعات انواع تولید30C11سپاهان نیکوبرشرق سازی الستیک

30C12طباطبایی ساخت توسعه
 و تامین و ساخت و مشاوره و طراحی

 و تجهیزات و آالت ماشین انواع نصب
اصفهان

30C13بسپار رادوین صنعت کیمیا 
 و الستیکی قطعات کننده تولید و طراح

پلیمری
اصفهان

تهرانپیمانکاری مهندسی، تولیدی،63C14,C15جهد پارس

 صنایع فرآوری و ساخت مهندسی،

(نیپک)آهنی غیر
24C16تهرانمشاور مهندسین- پیمانکاری

تهرانیدکی قطعات تامین و تولید24C17ایران هیدرولیک صنایع

 محرکه صنعت پیملن سازی الستیک

(پیمکو) سپاهان
39C18اصفهانسایش ضد الستیکی قطعات انواع تولید

کرمانتولیدی49C19کرمان گستر قطعه

سرچشمهمعدنی و صنعتی49C20آریاناران

196C21ایران مس صنایع ملی شرکت
 از برداری بهره و استخراج اکتشاف،

ایران مس معادن
کرمان

رفسنجانبازرگانی49C22خاورمیانه نیرو حامی قطعه سامان

49C23ایران صنعتی طراحی
 کانی کارخانجات طراحی و ساخت

فلزی غیر و فلزی
تهران

باز فضای

مس شهدای سالن

 گذاران غرفه لیست

فرآوری معدنی، صنایع معدن، المللی بین نمایشگاه هشتمین

وابسته تجهیزات و معدنی مواد 

راهسازی و معدنی آالت ماشین المللی بین نمایشگاه ششمین

کرمان المللی بین های نمایشگاه دائمی محل    1399 ماه  تیر  4 الی 1


