شیراز
شــیراز یکــی از شــهرهای بــزرگ ایــران و مرکــز اســتان فــارس
اســت .جمعیــت شــیراز در ســال  ۱۳۹۰خورشــیدی بالــغ بــر
 ۱۴۶۰۶۶۵تــن بــوده کــه ایــن رقــم بــا احتســاب جمعیــت ســاکن
در حومــه شــهر بــه  ۱۷۰۰۶۸۷تــن میرســد .شــیراز در بخــش
مرکــزی اســتان فــارس ،در ارتفــاع  ۱۴۸۶متــری از ســطح دریــا و
در منطقــه کوهســتانی زاگــرس واقــع شــده و آب و هــوای معتدلــی
دارد .ایــن شــهر از ســمت غــرب بــه کــوه دراک ،از ســمت شــمال
بــه کوههــای بمــو ،سبزپوشــان ،چهلمقــام و باباکوهــی (از رشــته
کوههــای زاگــرس) محــدود شدهاســت.
شــیراز پــس از تبریــزدر ســال  ۱۲۸۷و تهــران در ســال ۱۲۸۹
ســومین شــهر ایــران اســت کــه در ســال  ۱۲۹۶خورشــیدی،
نهــاد شــهرداری در آن تأســیس گردیــد .شــهرداری شــیراز بــه ۱۰

منطقــه مســتقل شــهری تقســیم شــده و جمعـاً مســاحتی بالــغ بــر

 ۲۴۰کیلومتــر مربــع را شــامل میشــود.
نــام شــیراز در کتابهــا و اســناد تاریخــی ،تحــت نامهــای
مختلفــی نظیــر «تیرازیــس»« ،شــیرازیس» و «شــیراز» بــه ثبــت
رسیدهاســت .محــل اولیــه ایــن شــهر در محــل قلعــه ابونصــر
بودهاســت .شــیراز در دوران بنیامیــه بــه محــل فعلــی منتقــل

میشــود و بــه بهــای نابــودی اصطخــر پایتخــت قدیمــی فــارس
رونــق میگیــرد .ایــن شــهر در دوران صفاریــان ،بوییــان و زندیــان
پایتخــت ایــران بودهاســت.
شــیراز از دیربــاز بــه واســطه مرکزیــت نســبیاش در منطقــه
زاگــرس جنوبــی و واقعشــدن در یــک منطقــه بــه نســبت
حاصلخیــز ،محلــی طبیعــی بــرای مبــادالت محلــی کاال بیــن
کشــاورزان ،یکجانشــینان و عشــایر بودهاســت .همچنیــن ایــن
شــهر در مســیر راههــای تجــاری داخــل ایــران بــه بنــادر جنــوب
ماننــد بنــدر بوشــهر قــرار گرفتهاســت.
شــیراز بــه ســبب جاذبههــای تاریخــی ،فرهنگــی ،مذهبــی و
طبیعــی فــراوان ،همــواره گردشــگران بســیاری را بــه ســوی
خــود فــرا میخوانــد .ســید علــی خامن ـهای -رهبــر ایــران -لقــب
ســومین حــرم اهــل بیــت در ایــران را بــه ایــن شــهر نســبت داد.

از دیدگاه تاریخی

برطبــق تاریــخ ایــران ،چــاپ دانشــگاه کمبریــج« ،ســکونت دایمــی
در محــل شــهر شــیراز شــاید بــه دوران ساســانی و حتــی پیــش
از آن برســد .امــا اولیــن اشــارههای معتبــر در مــورد ایــن شــهر
بــه اوایــل دوران اســامی بــر میگــردد  .بــه نوشــته دانشــنامه
اســامی نیــز شــیراز شــهری اســت بنــا شــده در دوران اســامی در

محلــی کــه از زمــان ساســانی یــا احتمــاالً پیــش از آن ســکونت
گاه دایمــی انســان بودهاســت.
بگفتــه شــاپور شــهبازی در دانشــنامه ایرانیــکا «ایــن ادعــا کــه
شــیراز اردوگاه مســلمانان بــوده تــا اینکــه بــرادرزاده یــا بــرادر
حجــاج ابــن یوســف آن را در ســال  ۶۹۳پــس از میــاد بــه
شــهر تبدیــل کــرد ،اثبــات نشدهاســت.
جــان لیمبــرت ،چنیــن جمعبنــدی میکنــد کــه هــر
چنــد تاریــخ نــگاران اســامی بــر ایــن عقیــده هســتند کــه
شــیراز در ســده اول هجــری بــه توســط عبدالملــک مــروان
بنیــان نهادهشدهاســت ،امــا بایــد دانســت کــه شــهری بــا
نامــی نزدیــک بــه نــام شــیراز پیــش از اســام در محــل یــا
نزدیــک شــهر وجــود داشتهاســت کــه نــام خــود را بــه شــهر
فعلــی شــیراز دادهاســت .خصوصـاً بــا توجــه بــه اشــارهای کــه

حمــداهلل مســتوفی داشتهاســت .مســتوفی در نزهتالقلــوب
( ۷۴۰ق) معتبرتریــن روایــت را ایــن میدانــد کــه شــهر
شــیراز را محمــد بــرادر حجــاج ابــن یوســف بــه زمــان اســام
تجدیــد امارتــش کــرد .حمــداهلل مســتوفی روایــت دیگــری هــم
آوردهاســت کــه تجدیــد بنــا بــر دســت عـمزاده حجــاج محمــد
بــن قاســم بــن ابــی عقیــل صــورت پذیرفتهاســت .آثــاری
عیالمــی شــامل یــک س ـهپایه برنــزی مربــوط بــه هــزاره دوم
پیــش از میــاد در جنــوب شــرقی شــیراز یافتشدهاســت.
همچنیــن در تعــدادی لوحهــای عیالمــی مکشــوفه در پارســه
تخــت جمشــید بــه کارگاههــای مهمــی در تی/شــی-را-ایز-ایز-
ایــش (تیرازیــس یــا شــیرازیس) اشــاره میکنــد کــه بیشــک
همــان شــیراز امــروزی اســت.
لیمبــرت ،شــهبازی و آرتــور آربــری هــر ســه فهرســتی از
نشــانههای متعــددی از ســکونت دایــم در دشــت شــیراز
و اطــراف محــل کنونــی شــیراز در دوران پیــش از اســام را
ذکــر کردهانــد .ماننــد نگارههــای ســنگی مربــوط بــه اوایــل
ساســانی ،اشــارات موجــود بــه دو آتشــکده (بنامهــای هرمــزد
و کارنیــان وقلع ـهای باســتانی بنــام شــاه موبــد و آثــار کشــف
شــده در قلعــه ساســانی در محــل فعلــی قصــر ابونصــر.
شــهبازی میگویــد کــه شــواهد بــاال چنیــن مینمایانــد کــه
شــیراز تــا پایــان دوره ساســانی شــهری بــا جمعیتــی عمــده
و احتمــا مرکــزی اداری بودهاســت .آرتــور آربــری چنیــن
نتیجــه میگیــرد کــه بزرگــی شــیراز بــه هــر انــدازه بــوده،

ایــن شــهر در زمــان داریــوش زیــر ســایه پارســه و پــس از حملــه

اســام پیشــنهاد میکننــد .آنهــا گفتههــای بلخــی در ســده ۱۲

اســکندر مقدونــی زیــر ســایه شــهر همســایه اســتخر بودهاســت.

نقــل میکننــد کــه میگویــد :در محلــی کــه شــیراز کنونــی وجــود

همچنیــن نــام شــیراز همــراه بخــش اردشــیر خــوره دوره ساســانی

دارد منطقــهای بودهاســت بــا چنــد قلعــه در میــان دشــتی بــاز.

بــه مرکزیــت فیروزآبــاد ذکــر شدهاســت و شــیراز جزئــی از آن

آنــان در مــورد داســتان بنیــان نهــاده شــدن شــهر جدیــد شــیراز

بودهاســت .اردشــیر خــوره یکــی از پنــج بخشــی بودهاســت

و انتقــال آن بــه محــل جدیــد چنیــن نظــر میدهنــد کــه انتقــال

کــه اســتان فــارس ساســانیان را تشــکیل میدادهاســت .ایــن

یــک شــهر در بســیاری جاهــای دیگــر ماننــد نیشــابور و قاهــره نیــز

اطالعــات در مهرهــای ساســانی مربــوط بــه اواخــر ساســانی و

اتفــاق افتادهاســت .در ایــن حالــت پــس از تحــوالت یــا تغییراتــی

اوایــل دوران اســامی کشــف شــده در محــل قصــر ابونصــر در

سیاســی ،شــهر بــه محلــی در نزدیکــی شــهر قدیــم منتقــل شــده

شــرق محــل کنونــی شــهر شــیراز بدســت آمدهاســت و لیمبــرت

و شــهر قدیمــی رهــا گشــته تــا بــه شــهری حاشــیهای یــا تلــی از

چنیــن پیشــنهاد مینمایــد کــه اســتحکامات موجــود در محــل

خرابــه تغییــر پیــدا کنــد.

قصــر ابونصــر همــان قلعــه تیرازیــس یــا شــیرازیس یــاد شــده در
لوحهــای عیالمــی پارســه اســت و بعدهــا پــس از آنکــه شــهر

ریشه نام شیراز

فعلــی شــیراز در نزدیــک ایــن قلعــه بنیــان نهــاده شــده ،ایــن شــهر

اولیــن اشــاره بــه نــام شــیراز ،بــر روی لوحهــای گلــی ایالمــی

نــام خــود را از ایــن قلعــه در حوالــی شــهر بــه یــادگار گرفتهاســت.

بــه  ۲۰۰۰ســال پیــش از میــاد بــاز میگــردد کــه در ژوئــن

باســتان شناســان مــوزه متروپولیتــن نیویــورک نیــز بــا توجــه بــه

 ۱۹۷۰در هنــگام کنــدن زمیــن بــرای ســاخت کــوره آجرپــزی در

نتایــج حفاریهــای خــود در محــل قصــر ابونصــر ،ایــن اســتحکامات

گوشــه جنــوب غربــی شــهر یافــت شدهاســت .لوحهــای نوشــته

و احتمــاالً روســتاهای اطــراف را بــه عنــوان محــل شــیراز پیــش از

شــده در ایــام قدیــم بــه شــهری بــه نــام تیرازیــس اشــاره دارد.

بــا توجــه بــه فونتیــک چنیــن برداشــت میشــود :تیراســیس

عموم ـاً خواربــار نواحــی دیگــر بدانجــا حمــل میشــد و از آنجــا

یــا سیراســیس ،ایــن اســم از نــام ســیراجیس در فارســی قدیــم

چیــزی بــه جایــی نمیبردنــد .براســاس تحقیقــات تدســکو شــیراز

گرفتــه شدهاســت کــه بــر اثــر تغییــر منظــم صداهــا در زبــان

بــه معنــای مرکــز انگــور خــوب اســت .هرچنــد ایــن نظــر توســط

فارســی مــدرن بــه شــیراز تغییــر نــام دادهاســت .نــام شــیراز بــر

محققیــن دیگــر ماننــد بنونیســت و هنینــگ رد شدهاســت.

روی ســفالهای پیــدا شــده از ویرانههــای دوره ساســانی در قــرن

روز شیراز

دوم پــس از میــاد نیــز رویــت شدهاســت .بــر اســاس نوشــتههای

بــا تصویــب شــورای شــهر شــیراز و تاییــد مجلس شــورای اســامی

برخــی از نویســندگان بومــی ،بــا توجــه بــه شــاهنامه ،نــام شــیراز

روز میانــی بهــار ۱۵ ،اردیبهشــت بــه نــام روز شــیراز نامگــذاری

از نــام پســر ســومین شــاه جهــان یعنــی تهمــورث مشــتق

شدهاســت .بــه همیــن مناســبت ،همــه ســاله برنامههــای ویــژهای

شدهاســت .در کاوشهــای باستانشناســی در تخــت جمشــید،

از طــرف شــهرداری شــیراز در ایــن روز برگــزار میگــردد بــه

بــه سرپرســتی جــورج کامــرون در ســال  ۱۳۱۴خورشــیدی بــه

عنــوان مثــال در ســال  ۱۳۸۹هجــری خورشــیدی بــرای اولیــن

پیدایــش خشتنبشــتههایی عیالمــی انجامیــد کــه بــر روی چنــد

بــار در ایــران  ۱۲بالــون هــوای داغ بــه طــور همزمــان بــر فــراز

فقــره از آنهــا بــه قلعــهای بنــام «تیرازیــس» یــا «شــیرازیس»

آســمان شــیراز بــه پــرواز درآمدنــد .بــه مناســبت هفتــه شــیراز

اشــاره شدهاســت همچنیــن مهرهایــی مربــوط بــه اواخــر ساســانی

بالنهایــی از کشــورهای مختلــف اروپایــی توســط بالــن ســواران

و اوایــل اســام ،در محــل قصــر ابونصــر یافــت شدهاســت کــه

حرفـهای بــا حضــور شــهروندان شــیرازی در آســمان شــیراز پــرواز

حــاوی نــام «شــیراز» میباشــند ابــن حوقــل ،جغرافــیدان

کردنــد .بالنهــا از  ۲منطقــه اســتادیوم ورزشــی حافظیــه و

مســلمان قــرن چهــارم هجــری ،وجــه تســمیه شــیراز را شــباهت

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز برخاســته و پــس از پــروازی تقریبــا

ایــن ســرزمین بــه انــدرون شــیر میدانــد؛ چــرا کــه بــه قــول او

 ۲ســاعته بــر فــراز شــهر شــیراز ،در نقــاط مختلــف فــرود آمدنــد.

جغرافیا

آب و هوا

شــهر شــیراز ،مرکــز اســتان فــارس بــه طــول  ۴۰کیلومتــر و

میانگیــن دمــا در تیرمــاه (گرمتریــن مــاه ســال)  ۳۰درجــه

عرضــی متفــاوت بیــن  ۱۵تــا  ۳۰کیلومتــر بــا مســاحت ۱۲۶۸

ســانتیگراد ،در دیمــاه (ســردترین مــاه ســال) ۵ ،درجــه

کیلومتــر مربــع بــه شــکل مســتطیل و از لحــاظ جغرافیایــی در

ســانتیگراد ،در فروردینمــاه  ۱۷درجــه ســانتیگراد و در

جنــوب غربــی ایــران و در بخــش مرکــزی فــارس قــرار دارد .اطراف

مهرمــاه  ۲۰درجــه ســانتیگراد میباشــد و میانگیــن ســاالنه

شــیراز را رشــته کوههــای نســبتاً مرتفعــی بــه شــکل حصــاری

دمــا  ۱۸درجــه ســانتیگراد اســت .میــزان بارندگــی ســالیانه شــهر

اســتوار ،احاطــه کردهانــد کــه از لحــاظ ســوق الجیشــی و حفــظ

شــیراز  ۳۳۷۸میلیمتــر میباشــد.

شــهر اهمیــت ویــژهای دارنــد ایــن شــهر از ســمت غــرب بــه
کــوه دراک ،از ســمت شــمال بــه کوههــای بمــو ،سبزپوشــان،

فرهنگ

چهلمقــام و باباکوهــی (از رشــتهکوههای زاگــرس) محــدود

شــهر شــیراز بــه شــهر شــعر در ایــران معــروف اســت .از میــان

شدهاســت .مختصــات جغرافیایــی شــیراز عبارتســت از  ۲۹درجــه

شــاعرهای بانــویِ معــروف ایــران میتــوان از جهانملــک خاتــون

و  ۳۶دقیقــه شــمالی و  ۵۲درجــه و  ۳۲دقیقــه و ارتفــاع آن از

کــه در شــیراز میزیســته نــام بــرد .شــیراز بــه شــهر شــعر ،شــراب،

ســطح دریــا بیــن  ۱۴۸۰تــا  ۱۶۷۰متــر در نقــاط مختلــف شــهر

بــاغ و گل و بلبــل معــروف اســت .بــاغ در فرهنــگ ایرانیــان از

متغیــر اســت.رودخانه خشــک شــیراز رودخانــه فصلــی اســت کــه

جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت و شــیراز از قدیــم بــه داشــتن

پــس از عبــور از شــهر شــیراز بــه ســمت جنــوب شــرقی حوضــه

باغهــای بســیار و زیبــا مشــهور بودهاســت ..امــروزه بیشتــر

خــود متمایــل شــده و بــه دریاچــه مهارلــو میریــزد.

باغهــای ایــن شــهر در شــمال غــرب آن و در مناطــق قصردشــت،
کشــن ،چمــران و معالیآبــاد واقــع شــدهاند .تعــدادی از باغهــای

شــیراز از لحــاظ تاریخــی بســیار حایــز اهمیــت هســتند و بهعنــوان

خانــه صالحــی ،چــاه مرتــاض علــی ،حمــام بــاغ نشــاط ،عمــارت

مراکــز مهــم گردشــگری بهشــمار میآینــد .از معروفتریــن ایــن

بــاغ ایلخانــی ،عمــارت بــاغ نشــاط ،عمــارت دیوانخانــه ،عمــارت

باغهــا میتــوان بــه بــاغ ارم ،بــاغ عفیفآبــاد ،بــاغ دلگشــا و بــاغ

کالهفرنگــی بــاغ نظــر ،مســجد نصیرالملــک ،قصــر ابونصــر ،قلعــه

جهاننمــا اشــاره نمــود.

ککهــا ،مدرســه آقاباباخــان ،مدرســه خــان ،مــوزه پــارس ،مــوزه

شــهر شــیراز در بیــن ســالهای  ۱۳۴۷تــا  ۱۳۵۷محــل برگــزاری

هفتتنــان ،نقشبرجســته بهــرام اشــاره کــرد.

جشــن هنــر شــیراز بــود .ایــن جشــنواره در زمــان خــود بزرگتریــن

در ســال  ۱۳۷۴در پــروژه بیــن الحرمیــن  ۷هکتــار از بافــت

رویــداد فرهنگــی در نــوع خــود در ســطح جهــان بــود .ایــن

تاریخــی شــیراز کــه متشــکل از  ۸۷خانــه تاریخــی ،مســجد و

رویــداد بــا هــدف تشــویق هنرهــای ســنتی ایــران و بــاال بــردن

مدرســه تاریخــی بــود تخریــب شــد .هماکنــون نیــز تصمیــم بــر

اســتانداردهای فرهنگــی ایــران تشــکیل شــدهبود .همچنیــن ایــن

ایــن اســت کــه تحــت همــان پــروژه  ۵۷هکتــار دیگــر بــدون در

رویــداد محلــی بــود بــرای گــرد آمــدن بزرگتریــن هنرمنــدان

نظــر گرفتــن آثــار و بناهــای ارزشــمند تاریخــی تخریــب و جایــش

ســنتی و مــدرن ایــران و سراســر دنیــا در رشــتههای مختلــف

را بــه پاســاژهای تجــاری بدهــد.

هنــری.

جاذبههای تاریخی

جاذبههای طبیعی

شــیراز بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مراکــز گردشــگری و

از جاذبههــای طبیعــی شــهر شــیراز میتــوان بــه آبشــار کوهمــره

توریســتی ایــران مطــرح بــوده و بــا جاذبههــای تاریخــی فــراوان

ســرخی ،برمدلــک ،پــارک قلعهبنــدر ،پــارک ملــی بمــو ،بــاغ

بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی شــناخته شدهاســت.

پرنــدگان شــیراز ،پیربنــاب ،چشــمه جوشــک ،چشــمه خــارگان،

از جاذبههــای تاریخــی شــهر شــیراز میتــوان بــه آتشــکده

چشــمه ریچــی ،دریاچــه دشــت ارژن ،دریاچــه مهارلــو ،رکنآبــاد،

صمیــکان ،آرامــگاه حافــظ ،آرامــگاه خواجــوی کرمانــی ،آرامــگاه

رودخانــه قرهآغــاج ،روســتای قــات ،کــوه سبزپوشــان ،گردشــگاه

ســعدی ،ارگ کریمخــان ،بــاغ ارم ،بــاغ تخــت ،بــاغ چهلتــن ،بــاغ

آتشــکده ،گردشــگاه چاهمســکی ،گردشــگاه چشــمه ســلمانی و

دلگشــا ،بــاغ عفیفآبــاد ،بــاغ نارنجســتان قــوام ،بــاغ هفتتــن،

گردشــگاه هفتبــرم اشــاره کــرد.

چشــمههای طبیعــی موجــود در اطــراف شــیراز هــم از جهــت

فضای سبز

گردشــگری اســتان فــارس از اهمیــت ویــژهای برخــوردار هســتند و

متــر مربــع بــه ازای هــر نفــر اســت هماکنــون در شــهر شــیراز

آبدرمانــی و هــم از جهــت جــذب گردشــگر بــرای صنعــت
صنعــت گردشــگری ایــن اســتان را رونــق میبخشــند.

جاذبههای مذهبی

مــزار امــامزادگان متعــددی کــه در شــیراز وجــود دارد ،در طــول

ســدهها ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی ایــن شــهر را شــکل
دادهاســت .گفتــه میشــود کــه در زمــان مأمــون خلیفــه عباســی،
تعــدادی از فرزنــدان و نــوادگان موســی بــن جعفــر -امــام هفتــم

ســرانه فضــای ســبز در شــیراز در ســال  ۱۳۸۷برابــر بــا ۱۲۷

 ۱۱۸پــارک فعالیــت میکننــد کــه ایــن تعــداد شــامل  ۴۸پــارک
شــهری و  ۷۰پــارک محلــهای میباشــد کــه از ایــن جهــت
مســاحت کل پارکهــا در شــیراز  ۲،۱۷۰،۵۵۰متــر مربــع میباشــد
کــه از ایــن میــزان  ۱۲۸،۰۴۴متــر مربــع متعلــق بــه پارکهــای
محل ـهای و  ۲،۰۴۲،۵۰۶متــر مربــع متعلــق بــه پارکهــای شــهری
اســت و همچنیــن پــارک آزادی بــا  ۲۰۴،۱۹۱مترمربــع مســاحت
بزرگتریــن پــارک شــیراز محســوب میشــود.

شــیعیان -بــه شــیراز پنــاه آورده بودنــد .برطبــق روایتهــای

نمایشگاه بینالمللی

عباســی کشــته شــدند .ســالها بعــد تعــدادی از ایــن مزارهــا

نمایشــگاه بینالمللــی شــیراز بزرگتریــن مرکــز نمایشــگاهی

مختلــف ،آنــان بــه مــرگ طبیعــی درگذشــتند یــا توســط حاکــم
شناســایی شــدند و زیارتــگاه شــیعیان قــرار گرفتنــد .برخــی از
ایــن امــامزادگان -همچــون علــی بــن حمــزه -در دوره آل بویــه
شناســایی شــدند .ولــی بــرای بعضــی دیگــر -ماننــد شــاهچراغ-
حــدود چهارصــد ســال زمــان الزم بــود تــا توســط حکمرانــان
َســلغُری شــیراز شناســایی شــوند .شناســایی بیشــتر ایــن مزارهــا

بیــش از آنکــه براســاس شــواهد و اســناد تاریخــی باشــد ،بــر
مبنــای احادیــث و روایــات اســامی بودهاســت.

در جنــوب ایــران میباشــد .ایــن نمایشــگاه در فضایــی بالــغ
بــر  ۷۶۰۰۰۰متــر مربــع در شــمال غــرب شــیراز تأســیس
گردیدهاســت .نمایشــگاه بینالمللــی شــیراز هماکنــون دارای
فضایــی بهمیــزان  ۱۷کیلومتــر مربــع بهصــورت  ۶ســالن
سرپوشــیده و ســه ســالن در حــال ســاخت و فضــای بــاز نمایشــی
بهمیــزان  ۳۰۰۰متــر مربــع میباشــد.
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.1پاک شیمی
نوع مدیر عامل  :محسن پیشداد
نوع فعالیت  :صنایع چوب
تلفن07733454381-2:
فکس07733454383:
وب سایتWWW.PAKSHIMI.COM:

.2آرمان تزیین برتر
نوع مدیر عامل  :سیتینگ وو
نوع فعالیت  :فروش انواع روکش pvcهایگالس
در طرح ها و ضخامت های مختلف
تلفن02126049281:
فکس_:
ایمیلScarlett@tzbzs.com :
وب سایتWWW.TZBZS.COM:

.3ابزار یراق نگهداری
نوع مدیر عامل  :آقای نگهداری
نوع فعالیت  :یراق آالت
فکس_:
ایمیل_:
وب سایت_:

.4تکین درخشان صددروازه
مدیر عامل  :نوید همتیان
نوع فعالیت  :تولید نایلون حبابدار و شیرینگ
تلفن77391252_5:
فکس77391254:
ایمیلnavidhematian@gmail.com :
وب سایتWWW.naylondrakhshan.COM:

.5برس صنعت پاسارگاد
مدیر عامل :مسلم زارع
نوع فعالیت :تولید کننده انواع برس های صنعتی
تلفن 07143494415:
فکس07143494417:
ایمیلPbc_INFO@yahoo:
وبسایتwww.pasargadbrush.com:

.6گروه صنعتی الکا
مدیر عامل :حسن حمیدی
نوع فعالیت :یراق کابینت
تلفن 021-76203457:
فکس021-76205126:
ایمیل:
وبسایتwww.elkaco.ir:

.7رز فیلم
مدیر عامل:محمود زارعی
نوع فعالیت :صنایع چوبی ( روکش وکیوم )
تلفن 22420860:
فکس_:
ایمیل_:
وبسایت_:

.8آبان پلیمر
مدیر عامل:محمود زارعی
نوع فعالیت :صنایع چوب ( چسب و کیوم )
تلفن 22420860:
فکس:
ایمیل:
وبسایت:

.9نوین آراز
مدیر عامل:محمود کاظم پور
نوع فعالیت :
تلفن 021-55263778_021-55375093:
فکس_:
ایمیل_:
وبسایت_:

.10به چوب
مدیر عامل:محمدعلی رستم نژاد
نوع فعالیت :تولید و پخش صفحه کابینت
تلفن :
فکس_:
ایمیل_:
وبسایت_:

.11اس پروفیل
مدیر عامل:اکبر اسد زاده
نوع فعالیت  :تولید پارکت
تلفن 65447696:
فکس65447696:
ایمیل_:
وبسایت_:

.12ماوی
مدیر عامل:یحیی محمدی بازرگان
نوع فعالیت :تولید نوار لبه  pvcو چسب pvc
و النه زنبوری
تلفن 22287848:
فکس22286705:
ایمیل_:
وبسایت_:

.13محیط
مدیر عامل:محمد حسن محیط
نوع فعالیت :تهیه و توزیع قفل و لوله و یراق االت
تلفن 66731570_66744817 :
فکس66752396:
ایمیل_:
وبسایت_:

.14دانیال کیمیا نصر
مدیر عامل:سید توحید نصرالهی
نوع فعالیت :چسب گرانول
تلفن 22420466:
فکس_:
ایمیل_:
وبسایت_:

.15گروه صنعتی 313
مدیر عامل:محمد تقی رزاقی
نوع فعالیت :تولید یراق االت کابینت
تلفن 021-56557303:
فکس_:
ایمیل_:
وبسایت_:

.16یراق عباسی
مدیر عامل:محمد عباسی
نوع فعالیت :یراق االت و پایه فلز
تلفن _:
فکس_:
ایمیل_:
وبسایت_:

.17گروه صنعتی ایران
گروه صنعتی ایران
مدیر عامل  :جواد قربانی
نوع فعالیت :یراق االت کابینت
تلفن 02166137801:
فکس :
ایمیل :
وبسایتwww.javadghorbanisafa@gmail.com:

.18صنایع چوب زیتون
مدیر عامل :احد روستایی
نوع فعالیت  :تولید درب کابینت
تلفن 37431509:
فکس 37431270:
ایمیل :
وبسایتwww.zeytoonchoob.com:

.19مدیران طراح ماشین
مدیر عامل :مهدی عباسی
نوع فعالیت  :تولید ماشین آالت صنعتی
تلفن 36509029 :
فکس_:
ایمیلinfo@vecton.ir:
وبسایتwww.vecton.ir:

.20هیرو تجارت پارسه
مدیر عامل :حسن عباسی
نوع فعالیت  :تولید و عرضه انواع یراق آالت و
ملزومات کابینت
تلفن 55264710-11 :
فکس_:
ایمیل_:
وبسایت_:

.21پازل
مدیر عامل :مرتضی هاشمی
نوع فعالیت  :تصویه آب خانگی و صنعتی
تلفن 041-32324460 :
فکس33301218:
ایمیل:
وبسایتwww.pzleo.ir:

.22مونوکوت
مدیر عامل :کامبیز نرگسی
نوع فعالیت  :رنگ چوب
تلفن 28111516 :
فکس_:
ایمیل_:
وبسایتwww.monacoat.ir:

.23آریو ماشین جم
مدیر عامل :فرهاد آزاد
نوع فعالیت  :ماشین آالت و ابزار و یراق آالت
صنایع چوب
تلفن 57486000 :
فکس57486000:
ایمیل:
وبسایت:

