
 EDVINS BERZINS مدیرعامل:

 http://www.ldz.lv  وبسایت:

گروه راه آهن  محصوالت/نوع فعالیت:
ریلی خدمات زیرساختی رقابتی براي راه 

 و نقل و حمل آسان نقل و آهن، حمل
 در را "اي مرحله یک" لجستیک خدمات
 ارائه می دهد. اوراسیا سرتاسر

1 "Latvian Railway" 
SJSC 

 

 Inta Kukure مدیرعامل:

 - وبسایت:
تولید  محصوالت/نوع فعالیت:

FMCG  و انبارداري لجستیک، فروش
 عمده و خرد، تحقیقات بازار

2 "OVERSEAS 
LOGISTICS 

MANAGEMENT" 
LTD  



 - مدیرعامل:
 www.bmwi.de وبسایت:

حضور رسمی  محصوالت/نوع فعالیت:
 اقتصادي امور وزارت حمایت آلمان که با

 انجمن همکاري و) BMWi( انرژي و
می   )AUMA( آلمان نمایشگاه صنعت

 .باشد

 و اقتصادي امور ( وزارت 3
 Federalانرژي ) 

Ministry for 
Economic Affairs 

and Energy 

 Vladislav Sidorov مدیرعامل:

 http://www.sigis.lv  وبسایت:

ریل هاي  محصوالت/نوع فعالیت:
اینترنت محور و خدمات مسیریابی در 

 ، گرجستان، بالتیک، ...CISکشورهاي 

4 “SIGIS” LTD  



 سیاوش مافی مدیرعامل:

  www.a2r.at  وبسایت:
ارائه دهنده  محصوالت/نوع فعالیت:

پشتیبانی  تعمیرات، خدمات، تجهیزات،
 در مشاوره خدمات مسیر، فنی، مدیریت

 انتخاب و اجاره دستگاه

5 a2r  rail rent GmbH 

 Marie Alžběta مدیرعامل:
Vopálenská 

 www.acri.cz   وبسایت:
 یک ACRI محصوالت/نوع فعالیت:

 در فعال هاي شرکت به وابسته شرکت
 جمهوري در ریلی نقل و حمل صنعت

 .است چک

6 ACRI - Association 
of the Czech 

Railway Industry 

http://www.a2r.at/


 JOHANN-ERICH مدیرعامل:
WILMS 

 www.bayka.de  وبسایت:

شرکت کابل  محصوالت/نوع فعالیت:
براي راه آهن،  1885بایکا از سال 

مخابرات، انتقال برق و صنایع کابل تولید 
 می کند.

7 Bayerische 
Kabelwerke AG  

 Michal Šmuk مدیرعامل:

-www.ghh  وبسایت:
bonatrans.com 

-GHHمحصوالت/نوع فعالیت: 
BONATRANS چرخ کننده ارائه 

. است جهان سراسر در نقل و حمل هاي
با چند  قوي توسعه و تحقیق واحد این

 سازي هماهنگ و توسعه در قرن تجربه
 شده طراحی شده ساخته هاي حل راه

 عمر چرخه مراحل تمام است و از
 و سازي بهینه طراحی، از - محصوالت

 و خدمات بر نظارت اعتبارسنجی،
 .کند می مراقبت LCC مدیریت

8 BONATRANS 
GROUP a.s.  



 ANDRES مدیرعامل:
ARIZKORRETA 

 www.caf.net  وبسایت:

 سیستم ساخت محصوالت/نوع فعالیت:
 سیگنالینگ، هاي سیستم نورد، هاي

 و تجهیزات انرژي، سازي ذخیره و کشش
 آهن راه خدمات اجزا،

9 CAF  

 Jon Aguirre Muñiz مدیرعامل:

 www.cafmiira.com وبسایت:

به عنوان  محصوالت/نوع فعالیت:
 طراحی، براي جهان سراسر مرجع در

 از( کامل هاي چرخ از نگهداري و ساخت
کوپلینگ (متصل  و) دنده جعبه جمله

 کننده)

10 CAF MiiRA  



  HUI LIU مدیرعامل:
 /http://www.crecg.com وبسایت:

ساخت  محصوالت/نوع فعالیت:
 تجهیزات زیرساختی

11 China Railway 
Group Limited  

 Yongcai Sun مدیرعامل:

 www.crrcgc.cc  وبسایت:

 هاي لوکوموتیو محصوالت/نوع فعالیت:
 دیزلی هاي لوکوموتیو الکتریکی،
 با قطارهاي هیدرولیک؛ دیزل و الکتریکی

 ها؛ EMU و ها DMU باال؛ سرعت
 اجزاي ریلی؛ سبک نقلیه وسایل و تراموا

 آهن راه

12 CRRC Corporation 
Limited 



 Jan Horní مدیرعامل:

-http://www.dako  وبسایت:
cz.cz 

 شرکتمحصوالت/نوع فعالیت: 
DAKO-CZ گروه عضو 

CZECHOSLOVAK یک و است 
 هاي سیستم در پیشرو کننده تولید

 ترمزهاي و مکانیک الکترو پنوماتیک،
 است ریل نقلیه وسایل براي هیدرولیک

 .است ثابت سابقه سال 200 داراي که

13 DAKO-CZ, A.S. 

 Niko Warbanoff مدیرعامل:

-https://www.db وبسایت:
engineering-consulting.de/ 

خدمات  محصوالت/نوع فعالیت:
 یلیو مشاوره صنعت ر یمهندس

14 DB Engineering & 
Consulting GmbH 



 CHRISTOPH مدیرعامل:
DRIESCHER 

  www.driescher.de  وبسایت:
 هاي دستگاه محصوالت/نوع فعالیت:

 تغذیه منبع براي قطعات و سوئیچینگ
 کیلو 1 از AC / DC برد در آهن راه

 ولت کیلو 52 تا ولت

15 Elektrotechnische 
Werke Fritz 

Driescher & Söhne 
GmbH 

 

 ANDREAS مدیرعامل:
BECKER 

 www.ephy-mess.de وبسایت:

 سنسورهاي محصوالت/نوع فعالیت:
 سنسورهاي و سرعت سنسورهاي دما،

 نورد براي روغن سطح

16 EPHY-MESS 
GmbH  

http://www.driescher.de/


 17  

 ,Dirk K. Sprakel مدیرعامل:
Roger Dirksmeier 

 www.fogtec.com وبسایت:

سیستم هاي  محصوالت/نوع فعالیت:
 اطفائ حریق بریا وسایط نقلیه ریلی

18 FOGTEC 
Brandschutz GmbH 

& Co. KG 



 Ansis Zeltins مدیرعامل:

 http://www.rop.lv  وبسایت:

بندر آزاد ریگا  محصوالت/نوع فعالیت:
 بندر چند منظوره و بزرگترین بندر لتونی

19 Freeport of Riga 
Authority   

 پانته آ پنکار مدیرعامل:

 ,www.innotrans.de  وبسایت:
www.fujanaati.com 
نماینده رسمی  محصوالت/نوع فعالیت:

 شرکت نمایشگاهی برلین در ایران

20 Fujan Rahbaran 
Aati Ltd. Co. 

 



 MR. TSCHANN مدیرعامل:

 www.getzner.com وبسایت:

شرکت  محصوالت/نوع فعالیت:
Getzner  متخصص در زمینه انحراف

 لرزش و محافظت از شوك

21 Getzner Werkstoffe 
GmbH 

  

 THOMAS مدیرعامل:
ENGSTLER 

 www.gmt-gmbh.de وبسایت:

 و توسعه محصوالت/نوع فعالیت:
 و فلزي -الستیکی ساخت المان هاي

  الستیکی قطعات

22 GMT Gummi 
MetallTechnik 

GmbH 
 



 GIUSEPPE مدیرعامل:
STACCONE 

  وبسایت:
http://www.saferailsystem.co

m 
 ایمنی سیستم محصوالت/نوع فعالیت:

  GPR آهن براي سیستم هاي راه

23 Ground Control 
GmbH 

 Filip Hanzel مدیرعامل:

 www.igwpower.com  وبسایت:

 حل راه ارائه محصوالت/نوع فعالیت:
 سراسر در صنایع در برتر انتقال هاي

 .جهان

24 IG Watteeuw ČR 
s.r.o 



 Joe Zhou مدیرعامل:

  وبسایت:
www.propulsion.com.cn 

 - محصوالت/نوع فعالیت:

25 Jiangsu OCPT 
Institute Co.,Ltd. 

 Oleg Belozerov مدیرعامل:

 www.rzd.ru  وبسایت:

شرکت  محصوالت/نوع فعالیت:
Russian Railways  یکی از

بزرگترین شرکت هاي ریلی در جهان 
 است.

26 JSC “Russian 
Railways” 



 STEFFEN KNAPE مدیرعامل:

-www.knape  وبسایت:
gruppe.de 

راه حل هاي  محصوالت/نوع فعالیت:
 مربوط به راه آهن

27 Knape Gruppe 
Holding GmbH 

 MARK مدیرعامل:
CLEOBURY 

-www.knorr وبسایت:
bremse.com 

-Knorr محصوالت/نوع فعالیت:
Bremse  شرکت پیشرو در جهان در

 راه براي ترمز هاي تولید سیستم زمینه
 ي زیر سیستم کننده تامین و آهن

28 Knorr-Breme 
Systeme für 

Schienenfahrzeuge 
GmbH  



 MR. MARCO مدیرعامل:
MÄRZ, MR. HORST 

KNAUFF 
 www.konvekta.com  وبسایت:

 Konvekta محصوالت/نوع فعالیت:
 می ارائه HVAC براي هایی حل راه

 کننده خنک/  تهویه/  گرمایش - دهد
 .آهن راه نقلیه وسایل انواع براي

29 Konvekta AG  

 HAYTHAM مدیرعامل:
MARDINI 

 www.lappgroup.ae : وبسایت

 کننده تولید محصوالت/نوع فعالیت:
 براي جانبی لوازم و کابل پیشرو

 صنعت در تجربه سالها با اتصال تکنولوژي
 .آهن راه

30 LAPP Cables 
Middle East FZE  



 Pedro Fortea مدیرعامل:

  www.mafex.es وبسایت:
انجمن ریلی محصوالت/نوع فعالیت: 

 اسپانیا

31 MAFEX 

 ,Herbert Fährrolfes مدیرعامل:
Michael Schiekel, Dr. 
Klemens Wesolowski 

 وبسایت:
https://www.metawell.com 

ساندویچ پانل محصوالت/نوع فعالیت: 
 هاي آلومینیوم

32 Metawell GmbH 



 Oleg Shevchenko مدیرعامل:

 www.nvzm.ru  وبسایت:

 واگن محصوالت/نوع فعالیت:

33 Novozybkovsky 
Machine-Building 

Plant JSC 

 روشنک حسین پور مدیرعامل:

 www.panelpol.com وبسایت:

تولید کننده  محصوالت/نوع فعالیت:
 آهن اتصال راه هاي سیستم

34 Panel Poliuretan 
Asinma Nakil 

Elemanlari Sanayi 
Ve Ticaret A.S. 



 Dr. Walter مدیرعامل:
Demmelhuber |  Martin 

Billhardt |  Stephan Götschel | 
Michael Keinert 

 www.pfisterer.com وبسایت:

 گروه محصوالت/نوع فعالیت:
PFISTERER  حل  راه دهنده ارائه

 و آهن راه و برق براي کامل خدماتی هاي
 تامین متخصص سیستم و تجهیزات
 زیرساخت صنعت در پیشرو کنندگان

 .است انرژي هاي

35 PFISTERER 
Kontaktsysteme 

GmbH 

 Imants Sarmulis مدیرعامل:

  وبسایت:
http://www.portofventspils.lv 

 آزاد بندر محصوالت/نوع فعالیت:
Ventspils – صنعتی و  مرکز اصلی

 منطقه لتونی، در حمل و نقل بین المللی
 .بالتیک دریاي

36 port of Ventspils  



 Roman Savushkin مدیرعامل:

  وبسایت:
www.uniwagon.com/en 

شرکت  محصوالت/نوع فعالیت:
United Wagon  شرکت پیشرو در

 زمینه ساخت ریل کار

37 Public Joint Stock 
Company “Research 

and production 
corporation “United 

Wagon Company” 

 Gao Xi Jun مدیرعامل:

-http://www.railway  وبسایت:
wheel-axle.com 

 هاي حل راه محصوالت/نوع فعالیت:
 چرخ جمله از آهن راه محصوالت جامع

 هوا، تهویه دمپر، هاي حلقه محورها، ها،
 ها، EMU براي غیره و ترمز ها، چراغ

 واگن لوکوموتیو، سواري، هاي اتومبیل
 .LRTs و مترو ها،

38 Qingdao TSKY 
Railway Equipment 

Co., Ltd 



 Jan Chvojan مدیرعامل:

 www.vzuplzen.cz وبسایت:

 گسترده طیف محصوالت/نوع فعالیت:
 وسایل کنندگان تولید براي خدمات از اي

 انرژي صنعت نقل، و حمل نقلیه

39 Research and 
Testing Institute 

Pilsen 

 Pavel Ovchinnikov مدیرعامل:

 www.rmrail.ru  وبسایت:

 RMشرکت  محصوالت/نوع فعالیت:
Rail  یکی از تولیدکنندگان پیشرو در

زمینه ریل کار هاي باري تخصصی براي 
 راه آهن

40 RM Rail Company 



 Andrey Slepnev مدیرعامل:

  وبسایت:
https://www.exportcenter.ru/e

n  
مرکز صادرات  محصوالت/نوع فعالیت:

روسیه موسسه اي دولتی براي حمایت از 
 توسعه ي صادرات صنعتی است.

41 Russian Export 
Center, JSC 

 Sergey Pavlov مدیرعامل:

 www.rzdint.ru  وبسایت:

 - محصوالت/نوع فعالیت:

42 RZD International 



 Marcus Schüssler مدیرعامل:

  www.schwepper.com  وبسایت:
قفل و قطعات  محصوالت/نوع فعالیت:

 براي صنعت ریلی

43 Schwepper Beschlag 
GmbH & Co. KG 

 CARLOS مدیرعامل:
PILARTE ORTIZ 

  وبسایت:
www.segulatechnologies.com/

es 
خدمات  محصوالت/نوع فعالیت:

مشاوره و مهندسی و تخصصی در زمینه 
 طراحی نورد

44 SEGULA 
TECNOLOGIAS 
ESPAÑA, S.A.U. 



 Jorge Sendagorta مدیرعامل:
Cudos 

  وبسایت:
www.infrastructuresandtransp

ort.sener 
شرکت پیشرو  محصوالت/نوع فعالیت:

 بین المللی در زمینه راه حل هاي فناوري

45 SENER Ingeniería y 
Sistemas SA 

 Asier San Millan مدیرعامل:

 www.siderex.es  وبسایت:

اتحادیه  محصوالت/نوع فعالیت:
 صادرکنندگان فوالد اسپانیا

46 SIDEREX 



 Jan Košťál مدیرعامل:

 www.starmans.cz  وبسایت:

 محصوالت/نوع فعالیت:
STARMANS مهندسی شرکت یک 

 حل راه و محصوالت که است تولید و
 و آزمایش براي را اي پیشرفته هاي

 .دهد می ارائه غیرمخرب ارزیابی

47 STARMANS 
electonics, s.r.o.  

 Mr. Feng مدیرعامل:

 www.huaqi.info  وبسایت:

 هاي حل راه محصوالت/نوع فعالیت:
PIS قطار، باال، سرعت با آهن راه براي 
 آهن راه شهري، ریلی نقل و حمل

 نقل و حمل و شهري آهن راه شهري،
 هوایی

48 Suzhou Huaqi 
Intelligent 

Technology Co., Ltd 



 Kirill Lipa مدیرعامل:

  وبسایت:
www.tmholding.ru/eng 

 -محصوالت/نوع فعالیت: 

49 Transmashholding 

 Prof. Dr. Andreas مدیرعامل:
Fiedler, Dipl.-Eng. Johann 

Felde 
-www.transtec  وبسایت:

vetschau.de 
 - محصوالت/نوع فعالیت:

50 TransTec F&E 
Vetschau GmbH 

Fabrication & 
Engineering 



 Frank Schuster مدیرعامل:

-www. tricon  وبسایت:
design.de 

طراحی  محصوالت/نوع فعالیت:
 صنعتی براي حمل و نقل عمومی

51 TRICON DESIGN 
AG 

 Vladimir Tarabrin مدیرعامل:

 www.tvema.com  وبسایت:

یکی از  محصوالت/نوع فعالیت:
بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات 

 تشخیصی زیرساخت راه آهن

52 TVEMA 



 Alexandr Andreev مدیرعامل:

 www.vagonmash.su  وبسایت:

 - محصوالت/نوع فعالیت:

53 Vagonmashdetal 
Ltd. 

 Hugo and Harald مدیرعامل:
Vogelsang 

 www.vogelsang.info  وبسایت:

 - محصوالت/نوع فعالیت:

54 Vogelsang GmbH & 
Co. KG 



 Markus Kock مدیرعامل:

-www.wagner  وبسایت:
rail.com 

سیستم هاي  محصوالت/نوع فعالیت:
 اطفاي حریق

55 WAGNER Rail 
GmbH 

 Francesco Lalia مدیرعامل:

-http://www.zeta  وبسایت:
lab.it/it 

 و تجزیه محصوالت/نوع فعالیت:
 تحلیل و ، تجزیهRAMS تحلیل
FEM، محاسبات CFD، مشاوره 

 و توسعه و تحقیق تست، آکوستیک،
 طراحی

56 Z LAB SRL 



 Jean Pierre Frottier مدیرعامل:

 www.het-group.com وبسایت:

طراحی و  محصوالت/نوع فعالیت:
ساخت محصوالت االستیکی جهت 

کاهش ارتعاشات و صدا در خطوط ریلی 
 راه آهنریا، مترو و تراموا

 -اچ اي تی  57
 )HETاالستومرتکنیک (

 یومیق ریام مدیرعامل:
 www.arvintabriz.com وبسایت:

 دکنندهیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 ،يبار يها( واگن یلیادوات و قطعات ر

 )ویو لکوموت يمسافر

 زیتبر نیآرو 58



 وند نهیآد حمزه مدیرعامل:

 www.aryabana.ir وبسایت:

کننده  نیتأم محصوالت/نوع فعالیت:
حمل و نقل  ستمیمرتبط با س زاتیتجه

 یلیر

 ژنیو بنا ایآر 59
 
 

 

 يمحمود حداد مدیرعامل:
 http://arioenergy.com وبسایت:

 ریتعم ،یطراح محصوالت/نوع فعالیت:
دوار،  ساخت  زاتیو ساخت قطعات تجه

 هیچند ال يهااتاقانیمتال و  يقطعات تر

 وندا يانرژِ ویآر 60



 یابدال یعل مدیرعامل:
 www.kafriz.com وبسایت:

 دکنندهیتول محصوالت/نوع فعالیت:
،  ي، مسافر يبار يانواع بانداژ واگنها

 يشهر يو قطارها ویلکوموت

 زیاصفهان کفر 61

 نژاد يسجاد محمد مدیرعامل:

 www.alucastiran.com وبسایت:

 ،یطراح محصوالت/نوع فعالیت:
آالت  راقی، نصب و اجرا  دیتول ،یمهندس
درون و  یخطوط راه آهن برق زاتیو تجه

 يبرون شهر

 رانیآلوکاست ا 62



 دکتر حسین قماشی مدیرعامل:

 وبسایت:
www.iranrailindustry.com 

حمایت از  محصوالت/نوع فعالیت:
تولیدکنندگان واگن ، لوکوموتیو و 

 تجهیزات ریلی

 انجمن صنایع ریلی ایران 63
 

 رجبی محمد مدیرعامل:

 www.rtcguild.com وبسایت:

 بخش محصوالت/نوع فعالیت:
 مسافر و بار نقل و حمل حوزه خصوصی

 لوکوموتیو و

 هاي شرکت صنفی انجمن 64

 و حمل

 خدمات و ریلی نقل

 وابسته
 



 گلی احمد مدیرعامل:

  www.ui.ac.ir وبسایت:

 علمی نشریه محصوالت/نوع فعالیت:
 و مقاالت پنج، و سی چهارده تخصصی

 مهندسی دانشجویان علمی دستاوردهاي
 اصفهان دانشگاه آهن راه

انجمن علمی مهندسی  65
 آهن دانشگاه اصفهانراه

 

 یعیرب برزیفر مدیرعامل:
 www.ptpir.com وبسایت:

 يها ستمیس محصوالت/نوع فعالیت:
اسکادا، ترانسفورماتور،  ون،یاتوماس

 ياطالعات مسافر

 قدرت ياهرام فن آور 66



 مونسان لیسه مدیرعامل:

 www.avgan.ir وبسایت:

 نیمشاوره، تام محصوالت/نوع فعالیت:
شامل:  یلیمختلف ر زاتیو ساخت تجه

 ،یلیر ژهیو ياه نیماش ،یرگاهیدپو تعم
 یلیخطوط ر يو روساز يرسازیادوات ز

 رویآوگان ن 67

 سل ساهوتا مدیرعامل:

 www.oleo.co.uk وبسایت:

 Presenting محصوالت/نوع فعالیت:
Oleo end stop solutions. 

Ensuring an efficient and 
effective end stop solution for 
the industry in the event of a 

train failing to stop. 
By dissipating the impacting 
energy through friction 
clamps, gas hydraulic buffers 
or a combination of both, each 
solution is optimized to 
provide the lowest deceleration 
rates whilst maintaining 
minimal installation distances. 

 الملل نیاولئو ب 68



 یمیقد بهروز مدیرعامل:
 www.iei-co.com وبسایت:

شخص  یبازرس محصوالت/نوع فعالیت:
 ثالث

 یو صنعت یمهندس یبازرس 69

 رانیا

 غالمرضا محمدي مدیرعامل:

 - وبسایت:

تعمیر و  محصوالت/نوع فعالیت:
تعمیر  - بازسازي چرخ و محور لکوموتیو
تعمیر  - و بازسازي توربو شارژر لکوموتیو

تعمیر و  - و بازسازي موتور لکوموتیو
 بازسازي کمپرسور لکوموتیو

 بافق شهاب 70



 یعباس یمجتب مدیرعامل:
 www.barfareh.com وبسایت:

و  يبازساز محصوالت/نوع فعالیت:
 یو بازرس يو نگهدار ریو تعم  ينوساز

 یلیادوات ر هیکل

 برفره 71

 خیراهللا سلیمیان مدیرعامل:

 www.btsco.ir وبسایت:

حمل و نقل  محصوالت/نوع فعالیت:
 ریلی داخلی و بین المللی

 بهتاش سپاهان 72
 



 مقدم نیمب دیوح مدیرعامل:

 metro.mashhad.ir وبسایت:

از  يبردار بهره محصوالت/نوع فعالیت:
درون  یلیحمل ونقل ر سیستم هاي

 شهري

بهره بردارى قطار شهرى  73

 مشهد

 دهیزبه دیمج مدیرعامل:

 /http://maqco.com وبسایت:

 زیخدمات تجه محصوالت/نوع فعالیت:
 ییدپو

 بهسازان ارض 74
 

 



 يزاد وسفی بهنام مدیرعامل:
 www.paraye.com وبسایت:

 مشاور و محصوالت/نوع فعالیت:
خودرو  ،یلیر يدپو و کارگاه ها مانکاریپ

امداد و نجات،  يجاده ا - یلیر يها
 ،یلیر نیسبک و سنگ يکشنده ها

تست  زاتیقطار، تجه يدستگاه شستشو
 يریو اندازه گ

 هیپارا 75

 محمد خلخالی مدیرعامل:

  www.paanir.com :وبسایت
طراحی و  محصوالت/نوع فعالیت:

لغزشی و لبیرنت تولید انواع یاتاقان هاي 
 سیل ها

 پارت آریا نیرو پانیر 76



 محمدرضا مونسان مدیرعامل:

 www.parssadra.com وبسایت:

کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
زه  ژهی، و تیش مپلید لنیات یورق پل

 در تونل و ساختمان يو آب بند یکش

 پارس صدرا 77

 تنها یلیرضا جل مدیرعامل:

 www.parsfanar.com وبسایت:

 دکنندهیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 نکیرلیو ا کیتخت و پارابول يانواع فنرها

 و سبک نیسنگ يانواع خودروها يبرا

 پارس فنر 78



 راد ياکبر نیحس مدیرعامل:

 وبسایت:
www.parsmavazin.com 

 دیطراح و تول محصوالت/نوع فعالیت:
انواع  یصنعت نیتوز يها ستمیکننده س

جک  ،قطار کش ،کش یلیباسکول ، تر
، وستهیناپ نیتوز ،وستهیپ نیتوز ،هیتخل
 و .... لیجرثق نیتوز ،مخازن نیتوز

 نیپارس مواز 79

 دکتر حسن برادران مدیرعامل: 

 وبسایت:
www.parizansanat.com 

 د،یساخت و تول محصوالت/نوع فعالیت:
و ارائه خدمات پس از  ينصب و راه انداز ن،یتام

 ،ییو جابجا يباالبر زاتیتجه هیفروش جهت کل
 - يانواع بوژ يو شستشو يریتست و اندازه گ

 ریانواع واگن و سا - ویانواع لکوموت - يقاب بوژ
 يموجود در دپوها يمتعلقات و دستگاه ها

قطار و مترو ،تست  يها ستگاهیا ای یلیصنعت ر
، تست DCو  AC يترکشن موتورها

 يشستشو زاتیتست انواع ترمز، تجه ربکس،یگ
 -موتور  -  نگیبلبر - یکیانواع (قطعات مکان

چرخ و محور و .../)  -بدنه واگن -روتور
چرخ ومحور  يو نگهدار ریتعم زاتی،تجه

 -مونتاژ و دمونتاژ چرخ و محورها  زاتیها،تجه
ساختار چرخ و  يریتست و اندازه گ زاتیتجه

و سوزن  لیمحورها، تست ابعاد و عملکرد ر

 صنعت زانیپار 80



صنعت  راتیمخصوص تعم يها نیماش ل،یر
 يواگن ها  ل،یر يبارگذار يها نیماش ،یلیر

 زاتیو تونل، انواع تجه لیر يشستشو
 يدپوها ازیموردن يو مبّدل ها یکیالکتر
قطار و مترو،  يها ستگاهیو ا یراتیتعم

اگزوزفن، باالنس  يها ستمیپانتوگراف، س
 شارژر و دشارژر ،یصنعت

 
 

 یفرقدان داود مدیرعامل:
 www.map724.com وبسایت:

 دیمجتمع تول محصوالت/نوع فعالیت:
 نیکننده متنوع تر دیپاسارگاد لنت البرز تول
انواع   یو کفشک یسکیمجموعه لنت ترمز د

(مترو)،  يقطار شهر ،يو بار يمسافر يقطارها
و  يراهساز يها نیسبک ، ماش يماهایهواپ

 ژهیآالت و نیو ماش یصنعت يدستگاه ها ،يکشاورز
 تیاعتقاد به اهم هیکه  بر پا باشدیدر سطح کشور م

 يگذار هیپا شیمحصوالت خو دیدر تول تیفیک
در بازار رقابت  يممتاز تیو از موقع دهیگرد

و توجه  دیباشد. تاک یمحصوالت مشابه برخوردار م
هرچه  نیمجتمع بر تام نیو کارکنان ا رانیمد یاصل

برآورده نمودن  قیاز طر انیمشتر تیرضا شتریب
 هایهدف گذار هیاست و کل شانیو انتظارات ا ازهاین

 پاسارگاد لنت البرز 81
 
 
 

 



راستا بنا گذاشته شده و  نیو اقدامات آن در ا
 شود.  یم يریگیمستمرًا پ

از کارشناسان متخصص و  يریشرکت با بهره گ نیا
و  قیدق یفیکنترل ک يها ستمیبا استفاده از س

لنت  نامومتریدارنده تنها واحد مجهز به دستگاه د
توانسته است به عنوان  رانیدر ا یقطار با ابعاد واقع

لنت ترمز  یکنندگان داخل نیتام نیاز بزرگتر یکی
 .دینما تیکشور فعال یلیدر صنعت ر

 ياریاسفند ومرثیک مدیرعامل:
 www.payaplast.ir وبسایت:

کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 مقاوم به شعله یتیمواد و قطعات کامپوز

 انیرانیا پالست ایپا 82



 یاسد باباخان مدیرعامل:
 www.payatavan.com وبسایت:

  محصوالت/نوع فعالیت:
سوم از  لیر يانحصار یندگینما

Tianjin Yichang Electronic 
Equipments Co. 

 نیتام -خطوط مترو زاتیتجه نیتام
 زاتیتجه نیتام - ویلوکوموت زاتیتجه
 ينصب و راه انداز - برق

 محور توان ایپا 83

 پاکروان محمدرضا مدیرعامل:

  www.parman.ir وبسایت:

 تولید" محصوالت/نوع فعالیت:
 نرخ در SDH نوري انتقال هايسیستم
 STM-64/16/4/1 بیتهاي

 الیه( مدیریتی اترنت سوئیچهاي تولید
 "شبکه مدیریت افزار دو) نرم

 نوین تماس پرتو 84



 محمد امین حسینی مدیرعامل:

 www.pspaco.com وبسایت:

وارد کننده و  محصوالت/نوع فعالیت:
تامین کننده انواع بیرینگ ها، قطعات 

صنعتی سبک و سنگین، قطعات ریخته 
 گري شده، قطعات یدکی انواع موتورها

 پویا صنعت پوالد آران 85

 پیروزي حسین محمد مدیرعامل:

 www.fpsgroup.co وبسایت:

 نوسازي، محصوالت/نوع فعالیت:
 نگهداري و تعمیر اساسی، تعمیرات

 ریلی تجهیزات و دیزلی موتورهاي

 صنعت پژوهان پویش 86
 



 فرید طباطبایی مدیرعامل:

 www.picoforge.ir وبسایت:

ساخت قطعات  محصوالت/نوع فعالیت:
 صنعتی و ادوات ریلی

پیشرو کوشان سپاهان  87

  (پیکو)

 يزیمهر داهللای مدیرعامل:
 www.Pnkavosh.com وبسایت:

 محصوالت/نوع فعالیت:
CMMS,CRM و  یصوت ستمیو س

،  یلیقطعات ر ریو تعم دیتول ،يریتصو
 یکیو مکان یکیالکترون

 نوآوران کاوش شرویپ 88



 مقدم یابوالقاسم لیاسمع مدیرعامل:

 وبسایت:
www.taamlocomotive.com 

و  يبازساز محصوالت/نوع فعالیت:
و  راتیتعم - ویانواع لکوموت راتیتعم

ساخت انواع   -ی لیانواع ناوگان ر ينگهدار
ساخت و  - توربوشارژر و قطعات مربوطه

 - ویمجموعه ها و قطعات لکوموت نیتام
 عیصنا یکیها الکتر نیساخت انواع ماش

از جمله ترکشن موتور، ژنراتور و  یلیر
 قطعات مربوطه

 ایآر ویتام لکوموت 89

 فاضلیان محسن سید دکتر مدیرعامل:

www.maskanib.com وبسایت:
  

 و مالی تامین محصوالت/نوع فعالیت:
 و ساختمان حوضه در اي مشاوره خدمات

 شهرسازي و ونقل حمل

 مسکن بانک سرمایه تامین 90



 محمودرضا خواجه نصیري مدیرعامل:

 www.tamadonib.com وبسایت:

خدمات  .1 محصوالت/نوع فعالیت:
ارائه خدمات  . 2بانکداري سرمایه گذاري 

مشاوره سرمایه گذاري  . 3مشاوره مالی 
. مدیریت دارایی 5مشاوره تأمین مالی   . 4
. تأمین مالی از طریق تعهدپذیره نویسی 6

. مدیریت ثروت از 7و بازارگردانی اوراق 
طریق انواع صندوق هاي سرمایه گذاري ( 

مخاطره پذیر،  ثابت، اعم از صندوق درآمد
 ...و  ETFسهام، 

 تأمین سرمایه تمدن 91

 يریرضا س یعل مدیرعامل:
 www.sepehrib.com وبسایت:

صندوق  یمعرف محصوالت/نوع فعالیت:
 يشده از سو دیتول یمال يها و ابزارها

 سپهر هیسرما نیتام

 سپهر هیسرما نیتام 92



 ولی نادي قمی مدیرعامل:

 www.novinib.com وبسایت:

تامین مالی،  محصوالت/نوع فعالیت:
مدیریت ریسک، ادغام وتملیک، بانکداري 

اختصاصی، سبدگردانی، تعهد پذیره 
نویسی، صندوق هاي سرمایه گذاري، 

خدمات کارگزاري و مشاور سرمایه 
 گذاري

 تامین سرمایه نوین 93

 يسبحان نظر مدیرعامل:
 www.tarkibtrans.ir وبسایت:

خدمات  محصوالت/نوع فعالیت:
حمل و نقل ریلی، جاده اي و 

 ترکیبی

 حمل و نقل بیترک 94



 يعباس غفار مدیرعامل:
 www.tossar.com وبسایت:

شرکت  محصوالت/نوع فعالیت:
 راه و آب ه،یابن کی دیگر يمانکاریپ

 توسار 95

 ياریناصر بخت مدیرعامل:
 www.prtdc.ir وبسایت:

حمل و نقل  محصوالت/نوع فعالیت:
 ن،یسنگ مهیو ن نیسنگ یمواد نفت یلیر

 یو خوراک یصنعت يانواع روغن ها

 یلیتوسعه حمل و نقل ر 96

  عام) ی(سهام انیپارس



 بخش دیسع محسن مدیرعامل:

 www.tukarail.com وبسایت:

خدمات حمل  محصوالت/نوع فعالیت:
 یلیو نقل ر

 لیتوکار 97

 ياکبر جعفر یعل مدیرعامل:
 www.hejrat.com وبسایت:

انواع  دیتول فعالیت:محصوالت/نوع 
 يراه آهن و قطارشهر يادوات روساز

 يمریپد پل تیپل دیشامل انواع گا
 تراورس  و ... يرولپالك پالك فلز

هجرت  یصنعت يدیتول 98

 نقش جهان



 روزبه کاویانپور مدیرعامل:

 www.kaj filters.com وبسایت:

تولید کننده  محصوالت/نوع فعالیت:
روغن ، سوخت ، انواع فیلترهاي راه اهنی 

 هوا و...

 تولیدي فیلتر کاج 99

 یبیط درضایحم مدیرعامل:
 www.acecr.ir وبسایت:

واگن  ساخت محصوالت/نوع فعالیت:
پست ترکشن مترو،  يرهایفایژنراتور، رکت

 نیکنترل تردد، تأم ستمیقطعات ترمز، س
 یرانش با مشارکت شرکت خارج ستمیس

 یجهاد دانشگاه 100



 يالجورد نیحس دیس مدیرعامل:
 وبسایت:

www.jahantormoz.com 
کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:

 يبرا یو کفشک یسکیانواع لنت ترمز د
لنت ترمز  ون،یو کام يسوار يخودروها

 يشامل واگنها یلیر هیانواع وسائط نقل
و لنت  ویمترو، لوکوموت ،يبار ،يمسافر

 ينهایو ماش کلتیترمز انواع موتورس
و  يحفار ،يراهساز يکشاورز ،یصنعت
 يخودروها هیصفحه کالچ کل نیهمچن

 نیسبک و سنگ

 جهان ترمز کاشان 101

 این میابراه یمرتض مدیرعامل:
 www.jaheshrail.ir وبسایت:

تامین قطعات  محصوالت/نوع فعالیت:
انواع واگن منجمله بوژي، سیستم ترمز، 

 و محور و ... 920و  957چرخ منوبلوك 

 لیجهش ر 102
 
 

 



 زحمتکش وریغ قاسم مدیرعامل:

 www.m-mtc.com وبسایت:

حمل و  یمعرف محصوالت/نوع فعالیت:
 کاال یبینقل ترک

 یبیحمل و نقل ترک 103

 یرانیکشت

 دکتر محمد رجبی مدیرعامل:

 www.raja.ir وبسایت:

حمل و نقل  محصوالت/نوع فعالیت:
 ریلی

 حمل و نقل ریلی رجا 104



 فرد ياصغر مظفر یعل مدیرعامل:

 www.srpt.ir وبسایت:

حمل و نقل  محصوالت/نوع فعالیت:
 ،یانواع محموالت شامل مواد معدن یلیر

 ییایمیو مواد ش ینفت هاي فرآورده

 لیر نایحمل و نقل س 105
 پارس

 فاضل سعید سید دکتر مدیرعامل:

  railway.iust.ac.ir وبسایت:
 و آموزش محصوالت/نوع فعالیت:

 پژوهش

 راه مهندسی دانشکده 106

 صنعت و علم آهن،دانشگاه

 ایران



 انیاسالم مدیرعامل:

 www.copperworld.net وبسایت:

کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
شامل  يبرق باالسر يها يانواع هاد

و  ریدراپر وا ریو مسنجر وا ریکنتاکت وا
 در ابعاد مختلف ریارت وا

 مس يایدن 107

 زاده محمد سعید مدیرعامل:

 www.rai.ir وبسایت:

 نقل و حملمحصوالت/نوع فعالیت: 
 کاال ترانزیت و مسافر و بار ریلی

 جمهوري آهن راه 108

 ایران اسالمی
 



 علیرضا شیخ طاهري مدیرعامل:

 www.bonrailco.ir :وبسایت

حمل و نقل  محصوالت/نوع فعالیت:
 ریلی مسافري

راه آهن شرقی بنیاد (بن  109
 ریل)

 يحسن آباد يدیام یعل مدیرعامل:
 www.raheparvaz.com وبسایت:

خدمات  هیکل محصوالت/نوع فعالیت:
و  مایهواپ تیرزرو و صدور بل ، یاحتیس

 يو تورها زایو و مهیب هتل ، قطار ،
 ایبه تمام نقاط دن یو خارج یداخل

 راه پرواز 110



 ذبیحیان ظریف حمید مدیرعامل:

 www.rasarail.com وبسایت:

تولیدکننده  محصوالت/نوع فعالیت:
ماشین سوزن، چراغ سیگنال، لوازم و 

 عایق بندي

 سازندگی راهبانان 111
 

 محمد حسن احمدي مدیرعامل:

 -وبسایت:
طراحی و  محصوالت/نوع فعالیت:

اختراع و تولید سیستم هشدار و ترمز 
 اضطراري جلوگیري از سانحه در راه آهن

 ره پویان ابتکار زاگرس 112



 یفدائ یعباسعل مدیرعامل:
 www.rahflex.com وبسایت:

 دهنکن ولیدت محصوالت/نوع فعالیت:
 و گلند یخرطوم يلوله ها

 رهورد خراسان 113

 يخشنود ریام مدیرعامل:
 www.railsk.com وبسایت:

 تیک دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
و  ییایمیش قیعا ت،یکامل جوش ترم

و  ریتعم ،یآالت سبک خط نیماش
خطوط  يو بازساز يبهساز ،ينگهدار

 لیدرز ر يو جوشکار یلیر

 صنعت کاران لیر 114



 هوفیزوا اشتفان مدیرعامل:

 www.zwiehoff.com وبسایت:

سازنده و  محصوالت/نوع فعالیت:
چند منظوره  يها نیکننده ماش نیتام
 يجاده ا -یلیر

 هوفیزوا 115
 

 

 یساروخان نیعبدالحس مدیرعامل:
 www.sarco.ir وبسایت:

انواع  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 لنگ لیم لندرویبوش س نریال

 سارکو 116



 یمعظم منصور مدیرعامل:
 www.idro.org وبسایت:

سازمان  محصوالت/نوع فعالیت:
 شروی، پ رانیا عیصنا يگسترش و نوساز

 يبه قطب صنعت و نوآور رانیا لیدر تبد
 هدف : عیدر صنا 1404منطقه در افق 

 (نفت ،  گاز و ...) يانرژ عیصنا -
حمل و نقل (خودرو ،  عیصنا -
 )ییو هوا يساز ی، کشت یلیر
 نینو عیصنا -

 يسازمان گسترش و نوساز 117
 رانیا عیصنا

 مهدي نیک زاد مدیرعامل:

 www.farsun.org :وبسایت

فعالیت در  محصوالت/نوع فعالیت:
زمینه هاي مشاوره ، طراحی و ساخت 
ساختمان هاي پیش ساخته   پانلی و 

LSF  ساخت انواع کانکس ، سازه هاي  ،
 فلزي ساختمانی و صنعتی

 سازه هاي سیار فارسان 118



 یمیمهندس شهباز ابراه مدیرعامل:
 www.satragroup.com وبسایت:

 دی، تول یطراح محصوالت/نوع فعالیت:
 انینایناب ژهیتردد و لیاست ریمس يو اجرا
 انینایو کم ب

 سامان توان راد 119

 زاده فضل نیحس داود مدیرعامل:

 www.saipalogistics.ir وبسایت:

خدمات  ارائه محصوالت/نوع فعالیت:
 ،يشامل حمل و نقل جاده ا یکیلجست

ظروف  دیانبارش و تول ،يبسته بند ،یلیر
 یکیلجست

 کیلجست پایسا 120



 سرکار دیسع مدیرعامل:

 www.nano.ir وبسایت:

از  تیحما محصوالت/نوع فعالیت:
 دینانو تول يبر فناور یمحصوالت مبتن

مختلف از جمله  يدر حوزه ها یداخل
 یلیحمل و نقل ر

 يتوسعه فناور ژهیستاد و 121
 نانو

 امیررضا طاهریان مدیرعامل:

 www.samandrail.com وبسایت:

حمل و نقل  محصوالت/نوع فعالیت:
 ترکیبی

 ریل سمند 122



 صادقی احمد مدیرعامل:

 وبسایت:
www.esfahansteel.com 

 انواع تولید محصوالت/نوع فعالیت:
 صنعتی و ساختمانی مقاطع

 اصفهان آهن ذوب سهامی 123
 

 یراست يکشور محمود مدیرعامل:
 www.kesgmbh.com وبسایت:

سازنده انواع  محصوالت/نوع فعالیت:
بروز  ،یلیترمز ناوگان ر ستمیس زاتیتجه
 ،يو نگهدار ریو ارتقاء ناوگان، تعم یرسان
 يارائه راه حل برا ،یدکیقطعات  نیتام

 یاز فرسودگ یرفع مشکالت ناش

 یکیالکترون يستمهایس 124

 يکشور



 يزدی یگیب ابوالقاسم مدیرعامل:
 www.yazdcable.com وبسایت:

انواع   دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 ولت لویک 230تا  يو کابل  فشارقو میس

 یمخابرات يو کابلها

 زدیو کابل  میس 125

 اسدیانحسین  مدیرعامل:

 وبسایت:
www.energysazco.com 

تولید کننده  محصوالت/نوع فعالیت:
 انواع فنر لول

 شرکت انرژي ساز 126

 



 فرنوش نوبخت مدیرعامل:

 metro.tehran.ir وبسایت:

شرکت بهره  محصوالت/نوع فعالیت:
 برداري با توجه به اصل مشتري مداري و

 با بهره گیري از تکنولوژي روز جهان،
سفرهاي درون شهري رضایت امکان 

 بخشی را فراهم کرده است.

شرکت بهره برداري راه  127
 آهن شهري تهران وحومه

 مصطفی معینی مدیرعامل:

 info@rstc.co.ir ایمیل:

 محصوالت محصوالت/نوع فعالیت:
 ارائه و کاال تولید بخش دو به شرکت
 تولیدات. گردد¬می تفکیک خدمات
 مورد هاي¬تراورس انواع شامل شرکت
. باشد می ریلی خطوط در استفاده
 بازسازي، روسازي، شامل نیز خدمات

 نگهداري و تعمیر و زیرسازي بهسازي،
 راه و  مترو آهن، راه فنی ابنیه و خطوط
 باشد می  شوسه

شرکت خدمات مهندسی  128

 خط و ابنیه فنی راه آهن
 



 ینوراب یمصطف مدیرعامل:
 www.isaarco.ir وبسایت:

کننده  دیتول فعالیت:محصوالت/نوع 
 يمنوبلوك و د یبتن يپرهایانواع اسل

 بلوك

 کرمانشاه ثاریشرکت ا 129

 انیرابیم نیحس مدیرعامل:

 www.brace.ir وبسایت:

انواع  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
راه آهن،  یبتون دهیتن شیپ یتراورس بتون

 يشهر نیو ب يخطوط راه آهن شهر
 يپرسرعت و بار ،یمعمول يجهت قطارها

 نیسنگ

 سیشرکت بتون صنعت بر 130



 یمحمدرضا نجف مدیرعامل:
 وبسایت:

www.partsahandco.com 
 نیتام محصوالت/نوع فعالیت:

 یلیناوگان ر زاتیتجه

پارت  یلیشرکت تجارت  ر 131

 سهند

 یلطف یمجتب مدیرعامل:
 www.alborzniroo.ir وبسایت:

 يروین نیتام محصوالت/نوع فعالیت:
 یکادر تخصص نیتام -کشش
 يو نوساز يو بازساز زیتجه -ورانیلکوموت
 ویمالک لکوموت -ویلکوموت

ناوگان  زاتیشرکت تجه 132

 رویالبرز ن یلیر



 یاوشیمحمد س مدیرعامل:
 www.rahoshahr.com وبسایت:

ارائه دهنده  محصوالت/نوع فعالیت:
خدمات بازرگانی،لجستیک و حمل ونقل 

 داخلی و بین المللی

 یتوسعه بازرگانشرکت  133
 راه و شهر شتازیپ

 زاده یونسیبابک  يآقا مدیرعامل:

 وبسایت:
www.polyurethanegroup.com 

انواع فوم  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
و  مایقطار هواپ یتخت و صندل يها

 یطب یخودرو و محصوالت فوم

اوره  یپل يدیشرکت تول 134

 رانیتان ا



 ریخ فواد مدیرعامل:
 وبسایت:

www.generalmechanic.com 
و  یخدمات فن محصوالت/نوع فعالیت:

 یمهندس

 کیشرکت جنرال مکان 135
 

 

 یمیابراه يمهد مدیرعامل:
 www.abrishamins.ir وبسایت:

 هیارائه کل محصوالت/نوع فعالیت:
اعم از فروش، خسارت  يا مهیخدمات ب

 یرشته ها بانضمام کارشناس هیدر کل

 يا مهیشرکت خدمات ب 136

 شمیپوشش جاده ابر



 پورمند رمحمدیام مدیرعامل:

 - وبسایت:

ارائه و فروش  محصوالت/نوع فعالیت:
 يا مهیانواع خدمات ب

 يا مهیشرکت خدمات ب 137
 فرتاك شانیهمراه اند

 یگرائل زادهیعل یمرتض مدیرعامل:
 www.falaghco.ir وبسایت:

 ،يرسازیز محصوالت/نوع فعالیت:
 یلیخطوط ر يو نگهدار ریو تعم يروساز

 فلق هیشرکت خط و ابن 138



 عباداهللا فروزش مدیرعامل:

  www.rwt.ir وبسایت: 
حمل ونقل  محصوالت/نوع فعالیت:

 تیوترانز  یالملل نیوب یداخل یلیر

شرکت راه آهن حمل  139

 ونقل

 جواد طاهرافشار مدیرعامل:

 www.ra-keshesh.ir وبسایت:

 ،يبهره بردار محصوالت/نوع فعالیت:
مدل  يوهایلکوموت يو نگهدار ریتعم

DF8BI 

 شرکت راه آهن کشش 140



 رستم یرضا حاج مدیرعامل:

-www.ici وبسایت:
company.com 

قالب  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 ریوسته ضربه گپ  -SA3 کیاتومات

 کاسه میانواع ن - ياالستومر 110کورس 

 يگر ختهیر عیشرکت صنا 141

 اصفهان

 مصطفی نمازي مدیرعامل:

 www.desa.ir :وبسایت

طراحی، تولید،  محصوالت/نوع فعالیت:
مونتاژ، آزمون و آموزش انواع موتورهاي 

 دیزل سنگین

شرکت صنعتی و تولیدي  142

 دیزل سنگین ایران(دسا)



 يصدر يمهد مدیرعامل:
 www.zarspring.com وبسایت:

انواع فنر  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 فنر لول ، تورشن و کیتخت ، پارابول يها

 زر يشرکت فنر ساز 143

 يمحمد یمرتض مدیرعامل:
 www.iasco.ir وبسایت:

انواع  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
و مخصوص در  ياژیآل يمختلف فوالدها

 اشکال گرد، تسمه  و چهارگوش

 ياژیشرکت فوالد آل 144

 رانیا



 يشهباز اریماز مدیرعامل:
 وبسایت:

www.maxgroupint.com 
ارائه دهنده - محصوالت/نوع فعالیت:

شامل انواع  یلیحمل و نقل ر لیوسا هیکل
و انواع  يمسافر ،يبار يواگن ها
 ،يمانور ،يمسافر ،يبار يها ویلوکوموت
 جنست

و  یفیکنترل  ک زاتیارائه دهنده تجه-
 لیخط ر نیسبک و سنگ ينگهدار

و  یارائه دهنده ماشن آالت کنترل-
 لیخط ر ینیبازب

از  يریجلوگ  یمنیا يسنسورها ارائه-
 يو مسافر يبار يخروج از خط قطار ها

و خدمات  یموضع يآبکار زاتیارائه تجه-
 يو نگهدار راتیتعم

و ساخت انواع  یارائه مشاوره طراح-
 ایبه روز دن يها يبا تکنولوژ  ویلوکوموت

به  یزلید يوهایلوکوموت لیارائه و تبد-
 الملل نیتوسط شرکت مکث ب يدیبریه

 الملل نیشرکت مکث ب 145



 ياسکندر رضایعل مدیرعامل:
 www.jpa.co.ir وبسایت:

کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 عیبه روش فورج صنا یقطعات صنعت

 نیو ... و ماش برق ،ییخودرو ، یلیر
 ينگهدار راتیو تعم يساز

 جال یشرکت مهندس 146

 پردازان الوند

 سبزوارزاده نیافش يآقا مدیرعامل:

 www.rajmankabir.com وبسایت:

 ،یطراح محصوالت/نوع فعالیت:
 زاتیتجه ينصب و راه انداز ن،یتام
 و راه آهن يشهر يقطارها نگیگنالیس

سوزن و  نیماش زاتیفروش تجه ندهینما
 Voestalpine سوزن شرکت

راژمان  یشرکت مهندس 147

 ریکب



 يمحمد میدکترابراه مدیرعامل:
 www.ballast.ir وبسایت:

 دیوتول هیته محصوالت/نوع فعالیت:
 یمعدن محصوالت وابسته و ریباالست وسا

 احداث انواع پل ، اتیانجام عمل، 
 ،یلیر يراه ها احداث ه،یابن ساختمان،

 ییایدر يواسکله وسازه ها يا جاده
 اتیعمل هیانجام کل - وفرودگاه ها

ی لیحمل ونقل ر يها تیوفعال يکارگزار
 ،يبازساز ،ينوساز اتیانجام عمل -

 ساتیساختمان وتاس ينگهدار ،يبهساز
 عیتوز يها شبکه ،یلیاعم از خطوط ر

 ،یرسان سوخت ،یآبرسان برق، يروین
 گرم و سرد يها ستمیس ،یگازرسان

ساختمان  یشرکت مهندس 148
راه آهن  ساتیتاس و

(باالست 

( 

 يآبرو غالمرضا مدیرعامل:
 saynasystem.com وبسایت:

و  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
حمل ونقل  کپارچهیراهکار  یبانیپشت
 تیریرم افزار مدن  - Sayna ITSنایسا

 Sayna نایسا راتیو تعم ينگهدار
CMMS -  رم افزار گزارش ساز و ن

 Sayna BI يهوش تجار

 نایسا یشرکت مهندس 149

 ستمیس



 عالیی امین مدیرعامل:

 وبسایت:
www.mabnadieselpart.com

  
تولید قطعات  محصوالت/نوع فعالیت:

اصلی موتور و اورهال مجموعه هاي دیزل 
 سنگین

 اجزا مبنا مهندسی شرکت 150
 قائم دقیق

 يبهرام استوار مدیرعامل:
 www.maharan.com وبسایت:

،  یطراح محصوالت/نوع فعالیت:
  زاتیتجه ينصب و راه انداز د،یتول
 و عالئم راه آهن و مترو نگیگنالیس

 مهاران یشرکت مهندس 151



 نیمهندس حس يآقا مدیرعامل:
 چهرآزاد

 www.hexa.ir وبسایت:

ارائه خدمات  محصوالت/نوع فعالیت:
 ،یدر قالب مشاوره ، طراح یمهندس

راه و راه  يطرح پروژه ها تیرینظارت و مد
 ،يبزرگ و خاص،  قطارشهر يآهن، پل ها

 و تونل ینیرزمیز يسازه ها

 شرکت هگزا 152

 مجید صادقی زاده مدیرعامل:

 www.kavehcity.ir وبسایت:

 - محصوالت/نوع فعالیت:

شهر صنعتی و منطقه ویژه  153

 اقتصادي کاوه



 يفوالد داود مدیرعامل:
 www.sadrkarkia.ir وبسایت:

،  يبازساز محصوالت/نوع فعالیت:
 يواگن بار يو نگهدار ریتعم

 ایصدر کار ک 154

 شهرام شاهرخ مدیرعامل:

 www.ieicorp.com وبسایت:

 سامانه محصوالت/نوع فعالیت:
 يو اجرا یطراح - یلیر نگیگنالیس

 E&M يسامانه ها
 يو اجرا یطراح - تلکام يسامانه ها
 هشدار دهنده يسامانه ها

 رانیا کیالکترون عیصنا 155



 یرنظامیم ریرحمن فق دیس مدیرعامل:
 www.araksteel.com وبسایت:

کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 يو بازساز راتیو تعم يبار يواگنها
 يبار يواگنها

آهن و فوالد  عیصنا 156

 درخشان اراك

 ییرفو ژنیب مدیرعامل:

 وبسایت:
www.satraindustry.com 

و  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 یلیو ر ویترمز لکوموت يالمانها يبازساز

 یلیترمزر عیصنا 157

 البرز(صترا)



 عاتکه وادي خیل مدیرعامل:

 www.jooshkab.com :وبسایت

تولید کننده  محصوالت/نوع فعالیت:
 سیم و کابل

 صنایع جوشکاب یزد 158

 رضا صدوقی مدیرعامل:

 www.sanam-grp.com وبسایت:

شرکت صنعتی  محصوالت/نوع فعالیت:
در حوزه  1366و بازرگانی صنام در سال 

هاي ساخت، تولید و تامین کاال و 
تجهیزات تأسیس گردید. در ادامه با 

گسترش فعالیت به حوزه پیمانکاري در 
به صورت شرکت سهامی  1380سال 

 به ثبت رسید. 176855خاص به شماره 
 

 صنعتی و بازرگانی صنام   159
 



 یرصادقیم نیحس مدیرعامل:
 www.santamco.com وبسایت:

ساخت و نصب  فعالیت: محصوالت/نوع
 ،یو مهندس یشگاهیآزما زاتیتجه

 کینامیو د کیتست استات يدستگاهها
،  لیتراورس ، مجموعه پابند و اتصاالت ، ر

، تست  یکیپد و پد الست دیو مهره ، گا چیپ
و تراورس ،  دستگاه  لیمجموعه کامل ر

مختلف ،  يها تیتست کشش در ظرف
،  یو چرخش الیاکس یتست خستگ

فلزات  ورسالیونیسنج  ی، سخت توریاکچو
، خمش آرماتور و ورق ، خم  بازکن آرماتور 

بتن ،  قیدق یو خمش يفشار ي، تست ها
مختلف، ناچ  يها تیضربه فلزات در ظرف

 شنیلکسیزن ، تست خزش گرم ، تست ر
،  یو تابندگ چشی، تست فنر ، تست پ

HMOR   رئومتر در دو مدل ،ODR  و
MDR و   شی، سا سکومتریو ی، مون
،   کیالست یخستگ ک،یالست یجهندگ

 ی) ، سختیو کشش زودیو آ یضربه (شارپ
و  HDT-Vicatو  A , Dسنج شور 

MFI ..... و 

 سنتام یمهندس یطراح 160



 مهران لطفی مدیرعامل:

 www.farab.com وبسایت:

پیمانکار  محصوالت/نوع فعالیت:
عمومی طرح هاي زیربنایی در حوزه 

 هاي:
نیروگاه  -مدیریت انرژي  - صنایع ریلی

نفت و  -نیروگاه هاي آبی -هاي حرارتی 
 معدن و صنایع معدنی -گاز و پتروشیمی 

 فراب 161

 مورزادهیهاشم ت مدیرعامل:

 http://fab-co.org وبسایت:

کننده  نیتأم محصوالت/نوع فعالیت:
،  ویواگن و لوکوموت زاتیقطعات و تجه

در  يو مشاوره ا یاراِئه خدمات مهندس
به  ویواگن و لوکوموت نیتأمی ، لیصنعت ر

 قطعات منفصله هیانضمام کل

 فن آوران باردو 162



 یلیخل یعل مدیرعامل:
 - وبسایت:

 یخدمات فن محصوالت/نوع فعالیت:
 يو بازساز ينگهدار آالت احداث، نیماش

 يو شبکه باالسر یلیخطوط ر

 ایریآ یفن آوران صنعت 163
 پارس

 یعیشف انیفیمحسن ظر مدیرعامل:
 www.fansarail.com وبسایت:

و  ریتعم محصوالت/نوع فعالیت:
قطعات  نیو تام ي، بازساز ينگهدار

 يو بازساز ریساخت ، تعم -ی لیناوگان ر
 توربوشارژر و کمپرسور

(  لیر ویفناوران صنعت آر 164

 فنصا )



 النلویغالمرضا م مدیرعامل:

 www.fooladrailtoos وبسایت:
.com 

خدمات حمل  فعالیت:محصوالت/نوع 
 یلیو نقل ر

 توس لیفوالد ر 165

 محمود چلنگري مدیرعامل:

 وبسایت:
www.fooladnashkan.com 

ریخته گري  محصوالت/نوع فعالیت:
 فوالد و چدن و کفشکهاي ترمز چدن

 فوالد نشکن 166



 هردر اسیآندر مدیرعامل:

 www.strail.com وبسایت:

 < STRAIL محصوالت/نوع فعالیت:
Partner of railways. 

STRAIL, manufacturer of 
level crossing panels, offers 
systems for all types of rail and 
road loads. STRAIL was 
developed over 50 years ago; 
about 60,000 were sold across 

50 countries. 
Also creating interest are 
STRAILastic noise-and-
vibration damping systems. 
New since 2015, STRAILway 

plastic sleepers. 
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 مقدم یاله فیس یتیگ مدیرعامل:

 www.kayson-ir.com وبسایت:

پیمانکار  محصوالت/نوع فعالیت:
هاي نفت و گاز و عمومی، در حوزه

صنعت، مسکن و ساختمان، سیویل، آب 
 هاي حمل و نقلو فاضالب و سیستم

 المللیریلی، در بازارهاي داخلی و بین

 سونیک 168



 یچ یسالچ انویوالر مدیرعامل:
 www.salcef.com وبسایت:

 ,Design محصوالت/نوع فعالیت:
construction and maintenance 
of railway and metro 
infrastructures. Manufacturing 
of pre-casted concrete sleepers 
and products. Manufacturing 

of track equipment. 
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 دکتر ارسالن فتحی پور مدیرعامل:

-http://www.iran :وبسایت
transfo.com 

گروه  محصوالت/نوع فعالیت:
ترانسفو به پشتوانه نیم قرن تجربه در ایران

صنعت ترانسفورماتور، به عنوان تولید 
کننده پیشرو در خاورمیانه همواره به 
دنبال ارتقا کیفیت و تولید محصوالت 
متنوع همگام با فناوري روز دنیا می باشد. 
محصوالت شرکت بخش وسیعی از 
ترانسفورماتور هاي کوچک توزیع تا 

رماتور هاي بزرگ قدرت، ترانسفو
ترانسفورماتور هاي خاص متناسب با نیاز 
صنعت، تجهیزات ترانسفورماتور و 
همچنین انواع پست ها را در بر می گیرد. 

گروه صنعتی ایران  170

 ترانسفو



ترانسفو جلب هدف اصلی مجموعه ایران
رضایت مشتریان با ارائه بهترین محصول و 

 باشد.خدمات می

 امام وانیک دیس مدیرعامل:

 www.gpig-co.com وبسایت:

کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 يمترو و بار ،يمسافر يانواع واگنها

 زیپلور س یگروه صنعت 171



 آبادي علی عباس دکتر مدیرعامل:

 وبسایت:
www.mapnagroup.com 

مپنا ، یک محصوالت/نوع فعالیت:  
بنگاه اقتصادي ایرانی است که به 

شرکت زیر مجموعه خود، تحت  41همراه
در زمینه  "شرکت گروه مپنا"عنوان

توسعه و ساخت نیروگاه هاي حرارتی ، 
همچنین اجراي پروژه هاي نفت و گاز و 

حمل و نقل ریلی، به صورت پیمانکار 
و سرمایه  (EPC)اجرایی کلید در دست 

 فعالیت میکند. (IPI)گذاري خصوصی 

 مپنا گروه 172

 یمدن دالهی مدیرعامل:
 www.agourchin.com وبسایت:

طرح و ساخت  محصوالت/نوع فعالیت:
 یعمران يپروژه ها

 نیآگورچ یگروه مهندس 173



 طاهرزاده سیدکاظم مدیرعامل:

  www.iridco.ir وبسایت:

 انواع تولید محصوالت/نوع فعالیت:
 در استفاه مورد سوزن هايدستگاه
 ، شهري قطار ، آهنراه ، مترو خطوط
 بنادر و معادن

 ریلی صنایع گسترش 174
 ایران

 زاده یاسالم ینعلیحس مدیرعامل:

 www.gijin.com وبسایت:

 دیتنها تول محصوالت/نوع فعالیت:
ادوات مورد استفاده در راه  یرانیکننده ا

و  يتن با همکار 30 يآهن با بار محور
، PANDROLشرکت  سانسیتحت ل

 ستمیادوات مربوط به س هیکننده کل دیتول
 دی، تولVOSSLOH  W-14  یاتصال

مورد استفاده در  يقطعات فلز هیکننده کل
جهت استفاده  ینیچ پیت یاتصال ستمیس

ادوات  هیکننده کل دیدر خطوط مترو ، تول
 یاتصال ستمیمورد استفاده در س يفلز

VOSSLOH    - Kکننده انواع  دی، تول
و  یمینفت ،گاز و پتروش عیصنا يها چیپ

 دیبرق و مخابرات و.. تول عیتوز يشرکت ها

 نیجیگ 175



دو سر رزوه،  يها چیبولت، پ ویکننده انواع 
و..  یدنده ذوزنقه و انواع کرپ يها چیپ

 يمتر يها چیکننده انواع پ دیتول

 يالجورد یعل دیس مدیرعامل:
 www.parslent.com وبسایت:

و عرضه  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
  یو کفشک یسکیانواع لنت ترمز د

واگن        ،نیسنگي، سوار يخودروها
 و... یلیر يها

 لنت پارس 176



 خدیوي جواد محمد مدیرعامل:

 www.limakparvaz.net وبسایت:

 خدمات ارائه محصوالت/نوع فعالیت:
 تورهاي خارجی تورهاي گردشگري
 هتل  رزرو و بلیط اخذ نمایشگاهی

 ایرانیان پرواز لیماك 177

 علی عباسی تفرشی مدیرعامل:

-www.rah-o وبسایت:
sakhteman.ir 

 نشریه محصوالت/نوع فعالیت:

 ماهنامه راه و ساختمان 178



 ذرقانی قربانعلی مدیرعامل:

-www.iran وبسایت:
transportation.com  
 صنعت ماهنامه محصوالت/نوع فعالیت:

 سابقه سال 37 پشتوانه با نقل و حمل
 نگاري روزنامه عرصه در اي حرفه فعالیت

 و خبري تحلیلی، هاي گزارش انتشار و
 مرجع نقل و حمل حوزه کارشناسی

 المللی، بین فعاالن براي معتبري
 و دولتی مختلف مدیران و پژوهشگران

 .است خصوصی بخش
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 یرزائیم ومرثیک مدیرعامل:
 www.esfst.com وبسایت:

کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 ياژیقطعات و مقاطع فوالد آل

 نیاسفرا یمجتمع صنعت 180



 ياحسان آستانه دار دیس مدیرعامل:
 وبسایت:

http://mehvarsazan.org/ 
رتبه  مانکاریپ محصوالت/نوع فعالیت:

 راه آهن ج.ا.ا کی

 دیسازان سد محور 181

 يسمانه سجاد مدیرعامل:
 www.kt-uast.ac.ir وبسایت:

 یمرکز آموزش محصوالت/نوع فعالیت:
 یو کارشناس یمقاطع کاردان یو پژوهش

 یمرکز آموزش علم 182

کوشا  یصنعت يکاربرد

 تهران



 قسمتی فریدون مدیرعامل:

  www.ispx.ir  وبسایت:

 شناسایی،-1" محصوالت/نوع فعالیت:
 اعضا براي بازار توسعه و ایجاد

 پیمانکاران و کارفرمایان ارتباط تسهیل-2
 سپاري پیمان فرآیند توسعه و
 پیمانکاران سازي وتوانمند ارتقا-3

  صنعتی
 هاي بنگاه فعالیت نحوه از برداري الگو-4

 کالس در متوسط و کوچک صنعتی
 بنگاه رقابتی توان افزایش جهت جهانی

 "داخلی هاي

 پیمانکاري مبادالت مرکز 183
 دبیرخانه( ایران فرعی

  )مرکزي استان

 محسن وهابیان طهرانی مدیرعامل:

 www.moshnir.co وبسایت:

راه آهن و قطار  محصوالت/نوع فعالیت:
شهري برقی کردن خطوط ریلی عالئم و 
ارتباطات پست هاي کشش و توزیع نیرو 

جاده، پل و تونل شهرسازي و توسعه 
فضاهاي شهري هتل و مجتمع هاي 

 گردشگریسازه هاي خاص و تمامی دیگر
 خدمات مهندسی مشاور

شرکت سهامی  -مشانیر  184

 خدمات مهندسی



 اتیرضا ب محمد مدیرعامل:

 وبسایت:
WWW.HIRADCORP.COM 

 دکنندهیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 -کانورتر  - نورتریا -اس  یپ ویانواع 

 و .. زریاستبال - ریفایرکت -شارژر 
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 کیالکتر بهبود يدیتول

 رادیه

 سپیده نوشینی مدیرعامل:

 www.smlco.ir :وبسایت

ارائه مشاوره  محصوالت/نوع فعالیت:
فنی در کلیه زمینه هاي راه آهن از جمله 

ساخت و راه اندازي  کارخانجات تولید 
تراورس بتنی پیش تنیده، ارائه خدمات 

بازرگانی و تامین ماشین آالت ریلی و 
 صنعتی

مهندسی بازرگانی سازه  186

 لیمونمکانیک 



 انینسب نیغالمحس مدیرعامل:

 www.nazerfarzan.com وبسایت:

 ستمیس محصوالت/نوع فعالیت:
تراك  ستمیس،  نگینترالکیا یکیالکترون

 محورشمار

ناظر  يها ستمیس یمهندس 187
 فرزان

 

 

 نژاد یعل منوچهر مدیرعامل:

 www.icr-consult.com وبسایت:

انجام مطالعات،  محصوالت/نوع فعالیت:
راه  يپروژه ها يو نظارت بر اجرا یطراح

 ،يمعمار ،یآهن، مترو، فرودگاه
 ،ياقتصاد يمطالعه طرح ها ،يشهرساز

 یفن هیو توج یقاتیتحق

مشاور  نیمهندس 188

 یساختمان يپژوهشها

 رانیا



 يعسگر نیحس مدیرعامل:
 www.trr.ir وبسایت:

 نیمهندس محصوالت/نوع فعالیت:
خاص) با شماره  ی(سهام رگرانیمشاور تدب

 سیتاس 1385در سال  270743ثبت 
شرکت با هدف ارائه خدمات  نیشد. ا

اجرا در  نیو نظارت ح یمشاوره، طراح
 يرساختارهایمرتبط با ز يها نهیزم هیکل

 رگرانی. تدبدینما یم تیحمل و نقل فعال
دانش و علوم مختلف در  يریبا به کارگ

 گاهیخود با استفاده از پا تیفعال يها نهیزم
 يو نرم افزارها یاطالعات يداده ها

از  ییخدمات خود را با سطح باال یتخصص
و سرعت و متناسب با اهداف  تیفیک

 دهد. یکارفرما ارائه م

مشاور  نیمهندس 189
 رگرانیتدب

 یانیمهدو محمدحسن مدیرعامل:
 www.rbc.co.ir وبسایت:

شرکت  محصوالت/نوع فعالیت:
سال  23از  شیبا ب نهیبه ابیراه نیمشاور

 یتیریو مد یسابقه ارائه خدمات مشاوره فن
جاده - یلیحمل و نقل ر يدر بخش ها

 تیریو مشاوره مد يصنعت برق و انرژ-يا
به  دنیرا در رس انی،سازمان ها و کارفرما

 يساز ادهیتا پ دهیراه حل ها از ا نیبهتر
 کی يتا عالوه بر اجرا دینما یم یهمراه

 ابیمشاور راه نیمهندس 190
 نهیبه



و زمان  نهی، هزباال تیفیطرح درست و با ک
 شود. نهیآنها به ياجرا

 یمحمد معظم مدیرعامل:
 وبسایت:

www.sahneboostan.com 
خدمات  محصوالت/نوع فعالیت:

راه  طرح: تیریمشاوره و مد یتخصص
 خطوط انتقال نفت و گاز - فرودگاه -آهن

 يو سازه ها يبندرساز -ي راه ساز-
 کیبرق و مکان ساتیتاس -یی ایدر

مشاور صحن  نیمهندس 191

 بوستان



 محمد قاسم پورتقی مدیرعامل:

  www.Fce.ir وبسایت:

 خدمات محصوالت/نوع فعالیت:
 راه حوزه در نظارت و طراحی مشاوره،

 سازي راه و آهن

 مهندسین مشاور فرادید 192
 

 مسعود ذهبیون مدیرعامل:

 www.tinn.ir :وبسایت

تحلیل اخبار و  محصوالت/نوع فعالیت:
 رویدادهاي صنعت حمل ونقل

موسسه اطالع رسانی و  193

 مطبوعاتی تین



 واپوریش یمجتب مدیرعامل:

 www.psai.ir وبسایت:

 نگیهلد محصوالت/نوع فعالیت:

موسسه صندوق پس انداز  194
 .کارکنان راه آهن ج.ا.ا

 پاشنا میابراه مدیرعامل:

 www.alvandniroo.ir وبسایت:

 يروین نیتام فعالیت:محصوالت/نوع 
 ویکشش راه آهن و اجاره لکوموت

 رویالوند ن لیناوگان ر 195



 انیمحمدرضا خورشاه مدیرعامل:

 www.nasran.ir وبسایت:

 زى،سا پل محصوالت/نوع فعالیت:
 خانهرکا اثحدا ،نــهراه آ طخطو اثحدا

 وممقا ،شیمىوپتر  ه،گاونیر ن،سیما ىها
 ،ها زهسا یى زهلر زى،اـبهسو  زىاـس

 زىسا محوطه

 نسران 196

 یمحمد گنج مدیرعامل:
-www.nafta وبسایت:

industry.com 
خدمات  محصوالت/نوع فعالیت:

 و مشاوره یمهندس - یفن  ،یبازرس

 نفتا صنعت ناظران 197



محمد مهدي حافظیان  مدیرعامل:
 رضوي

 www.furrerfrey.ch وبسایت:

سیستم شبکه  محصوالت/نوع فعالیت:
 راه آهن و مترو برق باالسري براي

نقشینه پارسیان پویا  198
 نگاران

 زاده نیجواد عابد مدیرعامل:

 www.novinhesar.com وبسایت:

نرده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:
 يفلز لگردیبا م یساخته صنعت شیپ يها

 حصار نینو 199



دشت  يریاحمد ام دیس مدیرعامل:
 یاضیب

 وبسایت:
www.hamandnirou.com 

فروش و  فعالیت:محصوالت/نوع 
 يهایخدمات پس از فروش انواع باطر

، شارژر،  ومیکادم کلیو ن يدیاس یصنعت
و نصب رك  دیاس ، تول یپ ویو  نورتریا

با ساختار ضد زلزله و رنگ ضد  يباطر
 یخوردگ

 لیگس رویهمند ن 200

 مختاري محمدرضا مدیرعامل:

 www.wagonpars.com وبسایت:

 انواع سازنده محصوالت/نوع فعالیت:
 ریلی خودروهاي

 پارس واگن 201

 
 



 یگلشن یمجتب مدیرعامل:
 وبسایت:

www.tehranwagon.com 
کننده  دیتول محصوالت/نوع فعالیت:

خود کشش و  یبرق یلیر هینقل يقطارها
و  راتیارائه دهنده خدمات تعم لر،یتر

 یبرق یلیاورهال ناوگان ر

 تهران يواگن ساز 202

 انیاصغر عطار یعل مدیرعامل:

 www.wagonkowsar.com وبسایت:

و تولید  یطراح -1 محصوالت/نوع فعالیت:
از جمله حمل مواد  يبار يانواع واگن ها

مخزن  لبه کوتاه، لبه بلند، ،باالست، یمعدن
 ISO+  ینفت يدار ویژه حمل فرآورده ها

Tank + Open Top Cant 
 .يو مسافر یطراحی و تولید درزین وانت -2
(  يواگن هاي بار یتعمیرات اساسانجام  -3

سیستم ترمز، قالب و تامپون،  ،يتعمیرات بوژ
  .مرمت بدنه و غیره)

 يواگن ها يگر ختهیساخت ملزومات ر -4
-یکاسه سقف مین-شامل، فرانت استاپ يبار

 SA3 کیقالب اتومات

 کوثر يواگن ساز 203



 Vlastimil Janecký مدیرعامل:

  www.mpo.cz  وبسایت:
وزارت صنعت  محصوالت/نوع فعالیت:

و تجارت بدنه اصلی دولت جمهوري چک 
 است.

وزارت صنعت و تجارت  204
 جمهوري چک

 مهدي فرقانی مدیرعامل:

 - وبسایت:

تامین و تولید  محصوالت/نوع فعالیت:
قطعات الکترونیکی والکتریکی صنعت 

 ریلی

 یکتا فن آور سامانه 205

 


