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خــودرو جایــگاه ویــژه ای در جهــان دارد و نقــش قابــل مالحظــه ای در رشــد اقتصــادی داشــته، در ایــران نیــز 
گام در راه تــازه ای نهــاده اســت و بــدون تردیــد ســال هــای آینــده دوران شــکوفایی دســتاوردهای جدیــد

این صنعت در کشور خواهد بود.
خــودرو هــا از تعــداد زیــادی قطعــه تشــکیل شــده انــد کــه در صــورت فعالیــت مطلوب ایــن قطعــات کارکرد 
مناســبی خواهنــد داشــت. بــه همیــن علــت صنعــت قطعه ســازی در هــر کشــوری از اهمیــت باالیی برخــوردار

اســت، بــه طوریکــه اگــر صنعــت قطعــه ســازی در بخــش خــودرو توســعه و گســترش یابــد، بــه دنبــال آن 
ــه خــود خواهــد گرفــت.  ــه رشــد ب صنعــت خودروســازی در کشــور مســیری رو ب

ــا رشــد، توســعه و بالندگــی صنعــت خــودرو آنچــه بیــش از پیــش موجبــات رشــد و  بــی شــک همزمــان ب
اعتــالی ایــن صنعــت در بازارهــای منطقــه ای و بیــن المللــی را فراهــم خواهــد کــرد اطــالع رســانی دقیــق و 

معرفــی هــر چــه بهتــر بــرای حضــور موثــر در ایــن بازارهــا اســت.
در ایــن راســتا شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی فــارس بــه عنــوان بزرگتریــن مرکز تعامــالت اقتصــادی و 
صنعتــی منطقــه جنــوب کشــور بــا هــدف فراهــم کــردن بســتری مناســب جهــت ارائــه آخریــن دســتاورد ها و 
محصــوالت نویــن و تبــادل اطالعــات و همچنیــن حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی ایــن صنعــت برگــزاری 
نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی و تخصصــی قطعــات خــودرو را از تاریــخ 7 تــا 10 مــرداد مــاه 1399 در 

دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
ــتی،  ــای بهداش ــل ه ــتور العم ــه دس ــت کلی ــگاهی و رعای ــاص نمایش ــکل خ ــذ پروت ــا اخ ــگاه ب ــن نمایش ای
مراقبتــی، در محیــط کامــال ضــد عفونــی و مراقبــت شــده و بــا عرضــه امکانــات بهداشــت فــردی و جمعــی 
و حفــظ فاصلــه اجتماعــی و همچنیــن الــزام بــه اســتفاده از ماســک و دســتکش جهــت ورود بــه ســالن هــا 
ویــژه مخاطبــان خــاص و فعــاالن صنعــت قطعــات خــودرو برگــزار مــی گــردد. از تمامــی دســت انــدرکاران، 
مشــارکت کننــدگان و حامیانــی کــه در برگــزاری ایــن نمایشــگاه مــا را یــاری نموده انــد به خصــوص اتحادیه 
صنــف فروشــندگان لــوازم یدکــی اتومبیــل شــیراز، اتحادیــه تعمیــرکاران اتومبیــل و اتحادیــه جلوبندها کمال 
تشــکر و قدردانــی داشــته و امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن رویــداد بتوانیــم گامــی موثــر در جهــت پیشــرفت 
و اعتــالی هرچــه بیشــتر کشــور عزیزمــان ایــران و همچنیــن اســتان پهنــاور فــارس بردایــم و باحمایــت هــای 

عملــی از کار آفرینــان و تولیــد کننــدگان موجــب رونــق تولیــد و اقتصــاد کشــور گردیــم.

                                                                                                                                  من ا... توفیق
                                                                                                                             سید محمود موسوی

                                                                                                                     مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره        

پیام مدیر عامل شرکت / نمایشگاه های بین المللی فارس
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بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت خــودرو به عنــوان دومیــن صنعــت بــزرگ کشــور بعــد از صنعت 
ــه  نفــت شــناخته شــده بــدون شــک ایــن صنعــت و قطعــات و تجهیــزات وابســته بــه آن، ب
عضــوی جدانشــدنی از زندگــي انســان امــروزی تبدیــل شــده اســت. به گونــه ای کــه صاحبان 
و دســت اندرکاران آن شــبانه روز در تالشــند تــا در کنــار رقابــت و پیشــي گرفتن از یکدیگــر 

ســطح کیفــي و چهــره زندگــي انســان را بــاال ببرنــد.
 همچنیــن بــا توجــه بــه نقــش پررنــگ آن صنعــت در رشــد و شــکوفایي کشــور عزیزمــان 
ایــران و رهایــي از اقتصــاد تک محصولــی و این کــه ایــن صنعــت نیــروی کار و ســرمایه مادی 
ــزات  ــات خــودرو و تجهی ــي نمایشــگاه های قطع عظیمــی را در دل خــود جــای داده، برپای
ــي  ــرای معرف ــي صنعــت خــودرو ســاده ترین راه ب ــر رشــد و پویای ــه آن، عــالوه ب وابســته ب

ــازار هــدف می باشــد. ــه ب ــا و محصــوالت ب توانایی ه
ــدی و اهــرم  ــزار کلی ــا، اب ــی خالقیت ه ــدان تجل ــوان اذعــان داشــت کــه نمایشــگاه می می ت
نیرومنــدی در پیشــرفت و توســعه یــک کشــور را مجســم می کنــد در همین راســتا نوزدهمین 
نمایشــگاه تخصصــی قطعــات خودرو شــیراز بســتری مناســب برای توســعه بهینــه و اقتصادی 

پویــا و فرصتــی بــرای دسترســی بــه نوآوری هــا و ارائــه قابلیت هــا می باشــد.
ــن  نمایشــگاه تخصصــی  ــوم در نوزدهمی ــرز و ب ــن م ــان صنعتگــران ای ــم کــه میزب مفتخری
قطعــات خــودرو شــیراز هســتیم. این جانــب سپاســگزاری و تشــکر خــود را از حضــور کلیــه 
ــن نمایشــگاه همــکاری داشــتند اعــالم و  ــی ای مشــارکت کنندگان و کســانی کــه در برپای

ــگاه را آرزو دارم. ــن نمایش ــری از ای ــرداری حداکث ــت و بهره ب موفقی

                                                                                        امیر خّرم
                                                                    مدیرعامل شرکت نمایشگاهی راشا

پیـام مدیر عامل شرکت / بــرگــزار کننده نمایشگاه
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اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین شیراز
جناب خسروفر
07138307802

-
شیراز- خیابان قدمگاه- خیابان فرح بخش- نبش کوچه -6 پالک150

-
09173130806

Shiraz Light and Heavy Car Parts Traders Union

Mr Khosrofar

+98 7138307802

-

Shiraz- ghadamgah  st- Farahbakhsh st- alley 6- No.150

-

+98 9173130806





اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگین شیراز/  اتحادیه صنف جلوبند و 
هیدرولیک کاران اتومبیل سبک و سنگین شیراز

جناب آوند/ جناب توانا
07138301238

-
شیراز- بلوار سفیر شمالی- خیابان پوربیرک- 24متری درکی- نبش کوچه 4/15

-
09171173601 / 09171176283

Shiraz Light and Heavy Car Repairers / Dressing Union 

Mr Avand / Mr Tavana

+98 7138301238

-

Shiraz- N,Safir blv- Poorbeyrak st- 24th Derki- 15/4 alley
-

+98 9171176283 / 09171173601





آدینه کهربای نیکو صنعت
وحید مالکی

04135519701 / 04135519701
-

دفتر فروش: تبریز.میدان قونقا به سمت نصف راه. ساختمان اداری میالد. طبقه 2. پالک 205/کارخانه: بعداز پلیس راه تبریز صوفیان. کوی صنعتگران
تولید سنسورهای موتور خودرو

09301865266

Adine kahroba Nikoo sanat

Vahid Maleki

+98 4135519701 / +98 4135519701
-

Sales Office: Tabriz ghongha sq- Milad building- 2nd Floor- 205 No
Production of car sensors
+98 9301865266





آراد پارت 
فرزان مطلوبی باران

02136348481
-

تهران- بهارستان- کوچه نظامیه- پالک 86
پخش قطعات یدکی

  09121831032

Arad Part

Farzan Matloubibaran
+98 2136348481
-

Tehran- Baharestan sq- Nezamiyeh alley- 86No
Spread car spare parts
+98 9121831032





آسان صنعت صالح پارسه
فرزین کاظمی

09178996118 / 09171531302
-

شیراز- قاآنی کهنه- ساختمان دانشگاه آزاد- مرکز رشد و فناوری واحد410
تجهیزات تعمیرگاهی و دیاگ خودرو- تسترEcu و سیم کشی

093505584446

Asan sanat sanat saleh parse

Farzin Kazemi

+98 9171531302 / +98 9178996118

Shiraz-qani st
Ecu tester- diag
+98 93505584446





اگزوز خودرو خراسان
ساسان سیرانی
 05142473506
05142473551

مشهد- نیشابور-کیلومتر 7 جاده نیشابور سبزوار
تولید انواع اگزوز خودروهای سبک و سنگین

09164568380

Egzooz khodro Khorasan

Sasan Siraani

+98 5142473506 
+98 5142473551
Mashhad- 7 km of Neishabour Sabzevar road  
Production of car exhaust
+98 9164568380





انوبال – گروه نوبل موتور
سید احمد مجلسی

 03135583302
03135583302 

اصفهان- پل تمدن- خیابان شهید خزائی- کوچه امین- پالک 210
قطعات خودرو
09132105285

Nobel Motors

Seyed Ahmad Majlesi

+98 3135583302

+98 3135583302

Esfahan-Tamadon bridge- Khazaei st- Amin alley- No.210

Auto Part
+98 9132105285





اوستا
امین ترکی زاده

07138216811

شیراز- بلوار مطهری جنوبی- گلچین غربی- کوچه -23 انتهای کوچه درب سمت چپ
تهیه و تامین قطعات خودرو )شیلنگ، کابل ...(

09129369764

Avesta

Amin torkizadeh

+98 7138216811

Shiraz- south motahari- w golchin- 23alley
Auto part
+98 9129369764 





ایران دلکو
محمد موسوی زاده

02156231430
02156230655

تهران- کیلومتر40 اتوبان تهران قم- شهرک صنعتی شمس آباد- بلوار سروستان- بلوار مهستان- گلسرخ 8
تولیدکننده دانش بنیان کاتالیت خودرو و موتور سیکلت

09107899400

Iran Delco

Mohamad Mosazadeh

+98 2156231430
+98 2156230655

Tehran- 40 km of Tehran-Qom highway- Shams Abad Industrial Town- Sarvestan blv- Mahstan blv- Golsorkh8

Manufacturer of car and motorcycle catalyst knowledge base
+98 9107899400





بازرگانی اقتصاد )چاینیز پارت(
مهدی افتخاری
 02133908019
02133908067

تهران- خیابان ملت-کوچه کاوه پالک 3
قطعات خودرو سواری چینی

 09125256206

Eghtesad Business (Chinese part)

Mehdi Eftekhari

02133908019

02133908067

Tehran-Mellat st- kaveh alley-NO3

Chinese car parts
09125256206





بازرگانی عظیم پارت ایرانیان 
جعفر صادق عطیمی

02144027073

تهران- صادقیه- بلوار آیت اهلل کاشانی- خیابان نجف زاده فروتن گلستان یکم ب 6
قطعات یدکی خودرو

09125222678

Azim part Iranian

Jafar sadegh Azimi

+98 2144027073

Tehran- sadeghiye- kashani biv- najafzade forootan st- golesta1- B6

Auto part
+98 9125222678
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بازرگانی دهقانی
فرزاد دهقانی
07138304090

07138308902
شیراز- بلوارامیرکبیر- جنب بانک ملی -نبش کوچه 4 

تهیه و تولید قطعات پلیمری پژو و زانتیا
09390213231

Bazargani Dehghani

Farzad dehghani

+98 7138304090

+98 7138308902

Shiraz- amir kabir blv

Auto Part
+98 9390213231





بوکان لنت
حسین کاظمی

07138204757

شیراز- بلوار امیرکبیر- حدفاصل چهارراه سرباز و ریشمک- بین بانک سپه و مسکن
تولید لنت ترمز های دیسکی و لنت ترمزهای کفشکی

09194801510

Bookan lent

Hosein kazemi

+98 7138204767
-

Shiraz-amir kabir blv

Production of brake pads
+98 9194801510





پارس مکا مولد- مژده وصل شیراز
کریمی

 07136472734
07138211742

شیراز- بلوار امیرکبیر- بین کوچه 3 و 5
قطعات یدکی خودرو

09173030014

Pars mega movaled

Karimi

+98 7136472734
+98 7138211742
shiraz-amir kabir blv- between 3&5 
Auto Part
+98 9173030014





پاس صنعت پرتو
علی رضایی

 02645330322
02645330325

البرز- شهرک صنعتی نظرآباد- بلوار امیرکبیر- بلوار دهخدا- خیابان اطلسی
قطعات جلوبندی خودرو

09369183121

Pas Sanat Parto

Ali Rezaei

+98 2645330322
+98 2645330325
Alborz- NazarAbad Industrial Park- AmirKabir blv- Dehkhoda blv-Atlasi st
Car upholstery parts
+98 9369183121





پخش ماندگار
علی ماندگاری
07137306204

-
شیراز- بلوار نصر غربی- بین ریاستی اول و پل فضیلت- بین کوچه 18 و 16

قطعات موتوری خودروهای سواری
09171534771

Mandegar

Ali mandegari

+98 7137306204
-

Shiraz-w nasr blv- between 18 & 16st
Engine parts

+98 9171534771





پرگاس
اکبری

09122281731
-

تهران- خیابان ملت- کوچه کاوه- پاساژ کیان
قطعات یدکی
09122281731

Pargas

Akbari

+98 9122281731

-

Tehran- mellat st- kaveh Alley- kiyan mall

Auto part
+98 9122281731





تولیدی و بازرگانی آسیا لنت
محمدرضا نجفی منش

 02188650071
02188793820

تهران- میدان آرژانتین ابتدای بلوار آفریقا- پالک -8 طبقه -2 واحد6
انواع لنت و کفشک ترمز خودروهای سواری سبک

09301970625

Asia lent

Mohammad reza Najafi manesh
+98 2188650071

+98 2188793820

No.6- Africa st- Arjentine sq- Tehran
Lent symbolize

+98 9301970625





تداوم قطعه مهر گستر پیشرو
رضا واعظی

 02133905106
02133905106

تهران- خیابان امیر کبیر- خیابان ملت- پاساژ بازرگانان- طبقه همکف- پالک 47
قطعات یدکی خودرو

09126849947

Tadavom Ghete Mehrgostar Pishro

Reza Vaezi

+98 2133905106

+98 2133905106

Tehran- Amir Kabir st- Mellat st- Bazarganan Mall- Ground Floor- No.47
Auto Part
+98 9126849947 





تیناکو
حامد دهقانیان )نمایندگی دفتر شیراز(

07137304061
-

شیراز- بلوار نصر غربی- بعد از پل فضیلت- دوربرگردان اول
قطعات خودرو
09171266539

Tinaco

Hamed dehghanian(Representation shiraz)

+98 7137304061
-

Shiraz- Western nasr blv

Auto part
+98 9171266539





دارکوب سپهر آسیا 
محمدرضا ایرانپور

03142499248
-

اصفهان-نجف آباد- شهرک صنعتی شماره 1 )پلی راه( خیابان دوم پالک 7
تولید انواع چرخنده خودروهای سبک و سنگین

09398226006

Darkoob Sepehr Asia

Mohamadreza Iranpoor

+98 3142499248
-

Esfahan- Najaf abad- Industrial Town No.1- 2 st- No.7 
Production of car rotators
+98 9398226006





دلفارد
حمیدرضا سبزعلی زاده مجد

02140331402
02140331404

تهران- خیابان ملت- کوچه کاوه- پاساژ کیان- پالک 25
لوازم یدکی خودرو

09123832661

Delfard

Hamidreza sabzalizadeh majd

+98 2140331402
+98 2140331404
Tehran- mellat st- kaveh Alley- kiyan mall- 25No

Auto parts
+98 9123832661





دیجی خودرو
حامد جعفری

02162999292
-

تهران- خیابان آزادی- روبروی سازمان تامین اجتماعی- کوچه بامدادان- پالک-31 واحد 5 
آموزش و پشتیبانی- قطعات یدکی- تجهیزات تعمیر گاهی

09121238012

Digi Khodro

Hamed Jafari

+98 2162999292

Unit5- NO31- Bamdadan Alley in front of social security organization- Azadi Ave- Tehran
Training and support - spare parts - occasional repair equipment
+98 9121238012





دیلمون
حمیدرضا عسکری

 02138289245
02133927914

تهران-خیابان امیرکبیر- خیابان حشمتی- پالک 28 - واحد6
انواع وایر شمع خودرو و تسمه و سوکت خودرو

09127117970

Dilmon

Hamidreza askari

+98 2138289245
+98 2133927914
Tehran - Amirkabir St. - Heshmati St. - No. 28 - Unit 6

Types of car spark plugs & straps & socket
+98 9127117970





روان ترانس آپادانا
وحید عبرتی

 02133954545
-

تهران- چراغ برق- خیابان امیرکبیر- خیابان سعدی- پالک-193 طبقه همکف
انواع تسمه های خودرویی

09128441210

Ravan Trans APADANA

Vahid Ebrati

+98 2133954545
-

Tehran- Amir Kbir st- Sadi st- No.193- Ground Floor
Car belts

+98 9128441210





رهاورد آویژه پارس  )آرون پاالک(
محمد بنان ماه
07144353621

 07144353623
فارس-آباده- شهرک صنعتی- بلوار کارآفرینان

صافی  بنزین
09177365576

Rahavard avizhe pars(Brand: Aroon Palak)

Mohammad Bananmah

+98 7144353621
+98 7144353623
Abadeh-  Industrial Park- Karafarinan blv
Gas Filter

+98 9177365576





پشتیبان و خدمات رهپو صنعت پیشرو
محمد زارعی
02166804040
02166804040

تهران- بزراگراه فتح- فتح دهم- نمایندگی کرمان موتور
قطعات و لوازم جانبی خودرو

09129726921

Rahpoo Sanat Pishro

Mohamad zarei

+98 2166804040
+98 2166804040
Tehran-Fath Highway- Fath10-kerman Motor
Auto Part
+98 9129726921





ریزان فلز طوس
هادی نعیمی حامی صفار

05137655203
09913675914

مشهد- شهرک صنعتی کالت- کوشش شمالی12 - پالک40
لوازم یدکی- قطعات گیربکس و دیفرانسیل

09120335914

Rizan Felez Toos

Hadi Naeimi Hami Saffar

+98 5137655203

+98 9913675914
Mashhad- Kalat Industrial Town-corner of Kushesh12- No.40
Production of gearbox Differential parts
+98 9120335914





سهند ژنراتور ایرانیان 
علیرضا حمزه زاده نخجوانی

02188910028
02188911007

تهران- خیابان ولیعصر- پایین تر از فاطمی- کوچه مصیری- پالک7 واحد14
لوازم برقی خودرو

09127046785

Sahand Movaled Apadana

Alireza Hamzehzadeh nakhjavani

+98 2188910028

+98 2188911007

Tehran-Valiasr st- Masiri alley- No.7- unit14
Car electrical appliances
+98 9127046785





شرکت ایستاب شیمی آپادانا
علیرضا شفیعی
03137522021

-
اصفهان- اتوبان دوب آهن- خروجی ایمان شهر- سمت راست پالک 76

نشت گیر رادیاتور- ضد زنگ و ضد خوردگی- رسوب زدا- آب رادیاتور
09135730163

Istab shimi Apadana

Alireza Shafiei
+98 3137522021

-

Esfahan- Zobahan Highway- Iman shahr Output- 76 No
Radiator leak-radiator scale remover 
+98 9135730163





شرکت قطعه سازان آتیه کویر یزد
عاطفه سادات غزنویان

03535217338
-

یزد- دروازه قرآن فقیه خراسانی- کوچه صنعت 
موتوری- جلوبندی- برقی- گیزبکس-  ایران خودرو و سایپا

09120913356

Atiye kavir

Atefe qaznavian
+98 3535217338

-

Yazd- darvaze qorat st- sanat alley
Auto parts
+98 9120913356





شرکت مهندسی پیوند مبتکر پارس
نوذر پورکریمی شیرایه

02166017866
02166005780

تهران- خیابان آزادی- خیابان دکتر هوشیار- پالک 122
تولید محرک و قفل انواع خودرو- تولید انواع رله

09121106275

Peyvand Mobtaker Pars Engineering Company

Nozar Pourkarimi Shirayeh
+98 2166017866

+98 2166005780

122Dr Hoshyar st- Azadi Ave- Tehran
Production of actuators and car locks
+98 9121106275





TNM طراحان نوین مدار
نادر مقدادی

02165010001
02166430760

تهران- خیابان آزادی بین اسکندری و نواب جنب بانک تجارت-ساختمان پانامال-طبقه 6 واحد611
تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک پروگرامرها

09125574292

TNM electronics co ltd

Nader meghdadi

+98 2165010001

+98 2166430760
Tehran-azadi st- Between escandari & navab-panamal 6- no 611
Production of laboratory equipment electronics programs
+98 9125574292





قطعات محرکه خودرو سار
محسن بابوهی

02133983067
02133983609

120Bتهران- خیابان ملت- کوچه کاوه- پاساژ کاوه- پالک
قطعات یدکی خودرو

09124100491

Ghataat mohareke khodro saar

Mohsen Babvehi

+98 2133983067

+98 2133983609

Tehran-mellat st- kaveh alley- kaveh mall- B120 No

+98 9124100491





کارا تدبیربنیان تبریز )کاتل(
بابک همت زاده 

04134427484
-

تبریز- خیابان 22 بهمن- باالتر از شرکت نفت- ساختمان افرا- طبقه اول- واحد2
دیاگ پرتابل )دستگاه عیب یاب خودرو(

09381641289

Kara tadbir bonyan Tabriz (Katel)

Babak Hemmatzadeh

+98 4134427484
-

Tabriz- 22bahman st- Afra building- first floor- unit2
Car diagnostic system
+98 9381641289





کارمن کاسپین
وحید رستمی

7132232291
7132304027

شیراز- خیابان سلمان فارسی- مجتمع تجاری سلمان-طبقه 1 واحد2
تجهیزات تعمیرگاهی

9176011006

Carman Caspian

Vahid Rostami

+98 7132232291

+98 7132304027
Shiraz- Salman farsi st- Salman shoping center- unit 2
Repair shop equipment
+98 9176011006





کالچ اتوماتیک اتاکو
علیرضا خّرمی

07136282134
07136282064

 A302شیراز-خ ستارخان-بین کوچه 3 و 5 ساختمان سیلور- طبقه 3 واحد
تولید سیستم کالچ اتوماتیک

09177178324

Etaco

Alireza khorami

+98 7136282134
+98 7136282064
Shiraz- satarkhan st- Building silver A302 NO
Auto Clutch
+98 9177178324





گروه بازرگانی حافظ پارت
غالمحسین عباسی

07137740032
07137740038

شیراز- شهرک صنعتی- کوشش جنوبی- خیابان 205
توزیع قطعات یدکی خودرو سبک

09173155502

Hafez part

Gholamhosein abasi

+98 7137740032
+98 7137740038
shiraz- Industrial ParK South koshesh st-205st
Auto part
+98 9173155502





گروه بازرگانی غدیر
ابوالقاسم عباسی

07138261111
07138263808

شیراز- بلوار عدالت- بلوار شهید تندگویان- ساختمان غدیر
قطعات یدکی خودرو

09173132530

Ghadir

Abolghasem Abasi

+98 7138261111

+98 7138263808

Shiraz- edalat blv- shahid tondgoyan blv- ghadir building
Auto part
+98 9173132530





گروه تولیدی صنعتی وجودی
داوود وجودی
02156390940

02156390948
تهران-رباط کریم- شهرک صنعتی نصیرآباد- بلوار صنایع-خیابان ابن سینا- پالک 11

طراحی، ساخت و تولید قطعات خودرو
09121143969

Vojoudi manufacturing & industrial company

Dvood vojoudi
+98 2156390940
+98 2156390948
No 11-Ebn sina street-Nasir Abad Industrial E State- Saveh Road-Iran
designing manufacturing & producing auto parts
+98 9121143969





گروه تهیه و توزیع قطعات خودرو عبادی
محمد ابراهیم عبادی زاده

09177470152
-

شیراز- شهرک صنعتی بزرگ- میدان اول- بلوار نوبنیاد- خیابان 2700 قطعه 7 سمت چپ
-

09177470152

Ebadi auto parts

Mohamad ebrahim Ebadizade

+98 9177470152
-

Shiraz-Industrial Park- Nobonyad blv- 2700 ghete st

+98 9177470152





گروه صحراگرد
رحیم صحراگرد
07132225023

-
شیراز- میدان ولی عصر- 16متری راهنمایی- پالک108

قطعات خودرو
09173075949

Sahragard Group

Rahim sahragard

+98 7132225023

-

shiraz-valiasr sq- rahnamaei16 st- No.108
Auto part
+98 9173075949





گروه صنعتی مهارت فن آوران
احمدرضا رعنائی

08634131427
08634131426

اراک- شهرک صنعتی حاجی آباد- خیابان کاوه 
تولید قطعات خودرو

09124670680

Maharat Fanavaran Industrial Group

Ahmadreza Ranaei

+98 8634131427
+98 8634131426
Araak- Industrial Park- Kaveh st
Auto part
+98 9124670680





گروه قطعات یزدانی
رضا یزدانی

07137501122
07137501133

شیراز- سه راه دارالرحمه- بلوار ابوذر غفاری- روبروی بریدگی اول
پخش عمده قطعات

09177156016

ghataat yazdani

reza yazdani

+98 7137501122

+98 7137501133

Shiraz-aboozar ghafari blv

Auto part
+98 9177156016





لعل سازان قطعه اهورا
غالمرضا آقا

09389685551

شیراز- شهرک صنعتی بزرگ- بلوار کارآفرینان- خیابان 1/110 
تولید وایر شمع و قطعات الستیکی و جلوبندی خودرو

09173151887

Lal sazan ghete Ahoora

Gholamreza Agha

+98 9389685551

-

Shiraz- Industrial Park- karafarinan blv- 110/1 st
Production of spark plug wires and rubber parts and car upholstery
+98 9173151887





موتورآزمای ثمین
مهدی حیدری
07138240220

-
شیراز- ابتدای بیست متری امام خمینی روبروی کوچه 40

تجهیزات تعمیرگاهی
09178888087

Motor Azmaye Samin

Mehdi Heydari

+98 7138240220
-

shiraz-Emam khomeyni st- 40 alley
Repair shop equipment
+98 9178888087





مهادصنعت فناورغرب
وحید موثقی

02634107
02632541999

کرج- پل آزادگان- خیابان حسینی- پالک 5
تولید کننده تجهیزات تعمیرگاهی

09120537278

Mahad Saanat Fanavar Gharb

Vahid Movaseghi

+98 2634107
+98 2632541999
Karaj- Azadegan Bridge-hoseyni st-No.5 

Manufacturer of repair equipment
+98 9120537278





نگار خودرو
حمید ذوالعلی

07137531982
-

شیراز- بلوار رحمت- خیابان کشوری- نبش کوچه 29
تجهیزات الکترونیکی خودرو

09173153867

Negar khodro

Hamid Zolalaa

+98 7137531982

-

Shiraz-Rahmat blv- keshvari st-Alley 29

Car electronics
+98 9173153867





نوآوران پارت
محمد عادلی پرور

02133991367
02133991367

تهران- خیابان ملت- کوچه کاوه- کوچه افسانه- پالک 1/7
لوازم و قطعات بدنه پراید، تیبا، ساینا، کوئیک و محصوالت سایپا

09123336581

Noavaran Part

Mohamad Adeliparvar

+98 2133991367

+98 2133991367

Tehran- mellat st- kave alley- afsaneh alley- 7/1No

Auto part
+98 9123336581





نوین پارت
علیرضا کریمی مطلق

02122255569
02122255570

تهران- خیابان شریعتی- کوچه دفتری شرقی- پالک-8 واحد109
قطعات خودرو
09129456250

Novin Part

Alireza Karimimotlagh

+98 2122255569

+98 2122255570

Tehran- shariati st- daftari alley E- 8No- unit 109
Auto part
+98 9129456250





نیک پردازش
محمد کرمی

07137319899
07137329899

شیراز- خیابان پیرنیا- مجتمع تجاری سلمان- طبقه اول واحد2
دیاگ تجهیزات تعمیرگاهی

09177036527

Nik Pardazesh

Mohamad Karami

+98 7137319899

+98 7137329899

Shiraz- Pirniya st- Salman shoping center- unit2
Repair shop equipment diag
+98 9177036527





واشر سر سیلندر شهری
غالمرضا شهری
07136381182

-
شیراز- بلوار امیر کبیر روبروی سه راه آبیاری- ساختمان بیمه- دفتر پخش واشر سرسیلندر شهری

-
09155598449

Shahri Cylinder Head Qasket

Gholam Reza Shahri

+98 7136381182

-

Insurance building- Abyari cross- Amirkabir blv
-

+98 9155598449





هلدینگ جزیره 
حامد دهقانیان )نمایندگی دفتر شیراز(

07137304061
-

شیراز- بلوار نصر غربی- بعد از پل فضیلت- دوربرگردان اول
قطعات خودرو
09171266539

Jazire holding 

Hamed dehghanian(Representation shiraz)

+98 7137304061
-

Shiraz- Western nasr blv

Auto part
+98 9171266539





یاتاقان بوش ایران
میرصمد قریشی

02144786804
02144782552

تهران:کیلومتر15 آزاد راه تهران کرج- شهرک پیکانشهر-جنب کلینیک تامین اجتماعی- ساختمان سریر
تولید قطعات یدکی خودرو

09121960935

Yataghan Boosh iran

Mirsamad Ghoreyshi

+98 2144786804
+98 2144782552
Tehran:15 km of Tehran-Karaj freeway- Peykan shahr Town-Next to the Social Security Clinic- Sarir Building
Production of car spare parts
+98 9121960935





یدکی اس آر )نماینده برند تپش صنعت(
محمدرضا رحیمی 

07138303430
-

شیراز- خیابان شهید حراف- نبش کوچه 13
قطعات یدکی برند تپش صنعت 

09367517457

S.R kala

Mohamad reza rahimi

+98 7138303430
-

Shiraz- shahid haraf st

Auto part Tapesh sanat
+98 9367517457





تهران تکنیک
خسرو صمدی

02146878591
02146878590

تهران- کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج- شهر قدس میدان قدس- خیابان چمن- انتهای گلبرگ جنوبی- پالک 14
مخازن پالستیکی رادیاتور خودرو- پالت پایه دار پالستیکی

09121361359

Tehran Technic

Khosro Samadi

+98 2146878591
+98 2146878590
Tehran- 20 km of Karaj special road- Gods city- Ghods sq- Chaman st- The end of the S Golbarg-No.14

Plastic tanks for car radiators- Plastic base pallet
+98 9121361359




