
 

 

 5931سه ماهه اول سال  -مجاز سازی غرفه پیمانکاران یستل

 : مهم توضیحات

  رتبه تخصیص یافته از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها  به پیمانکاران غرفه سازی بر مبنای متراژ قابل اجرا

تعیین کننده کیفیت کار پیمانکاران غرفه سازی " توسط ایشان بشرح  زیر تخصیص داده شده است  و لزوما

 نمی باشد. 

 

  پيمانكاران رتبهA    متر مربع 0222غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ    7حداكثر 

 پيمانكاران رتبهB   متر مربع 0022غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ      5حداكثر 

 پيمانكاران رتبهC    متر مربع  022    غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ  4حداكثر 

 پيمانكاران رتبهD    متر مربع  022    غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ  3حداكثر 

 پيمانكاران رتبهE    متر مربع  022    غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ  0حداكثر 

 

 زمانی مختلف مقاطع در نمایشگاهها سهامی شرکت توسط ذیل لیست در تغییر امکان اینکه به توجه با 

 آدرس طریق از سازی غرفه قرارداد عقد از قبل جهت اطمینان "لطفا دارد، وجود

 حاصل اطمینان غرفه سازی پیمانکار بودن صالحیت حائز از  palarsamaneh@gmail.comایمیل

 ستاد توسط لیست نمایشگاهها سهامی شرکت سوی از تغییرات اعالم محض به اینکه ضمن فرمائید،

 .گردید خواهد به روزرسانی برگزاری

 نمایشگاه جانمائی در و باشند نمی برگزاری ستاد همکار و عضو ذیل سازی غرفه پیمانکاران از هیچکدام 

 و طراحی مدیریت مقررات و ظوابط اساس بر فقط اسامی این اعالم و ندارند، و تصرفی دخل هیچگونه

 .گیرد می صورت نمایشگاهها سهامی شرکت آرائی غرفه

 

 



 

 تماس شماره عامل مدیر نام گرید نام شرکت
 آریا طرح هیرا .0

C 
جواهری هادی محمد  2190-1138893 

زاده احتشام شهرام A اسپادان سازه ارم .0  2190-9285502 00258193-1 

زاده جعفری کاظم A افرنگ .3  00522135-7 

صفاییان کاوه B فرارنگ .4  2190-0998293 

کاشانی اکبر علی A اکتیران .5  33289079 

حسینی عباس امیر C سازه تندیس .0  33951595 

دهقان فرشاد A رسانه آروین .7  00107128 

زاده زکی شهرزاد C شهر آومان .8  00195301 

سلیمانی شیوا A آمیتیس .9  33178210 

صدقی سعید B سیستم آبنوس .02  21909793978 00052000 

نژاد محبوبی علی محمد E جنوب صنعت کانون .00  2709-1111115 00599991490 

بورستانی مسعود B تندیس طراحان .00  00372315 

طباطبایی احسان A ایساتیس .03  00780301 

میرابیان شهرام B 35 ساین .04  00190112 

غفاری افشین B پارس سرو .05  33022309 

جهرمی معین علی B کوشا اطالعات تجارت گروه .00  33272311 

پور...عبدا ناصر امیر B پایدار سیستم طراحان .07  33725352-0 

حاتمیان رضا A آسا سازه سپنج .08  33022899 

پناه جهان علیرضا A برسا .09  33002030 

اقبالی فرزاد B آرمانی بلوط .02  33512018 

اکبری سمیه C وندا هنر طراح گروه .00  33111253 

شهیدی علیرضا A نماسازان .00  33890370 

پرهیزکار حسین B تجهیز آوا هم .03  33781198 

فر محمودی مهدی سید A نما سهالن .04  33781138 

اتحادی حمید A هنر باران هنری فرهنگی موسسه .05  33799910 

غبرایی علیرضا A بنیان نوین شیوه .00  33125880 

زاده جعفری منوچهر A آریا مهرسان طرح .07  33800935 

خو شریفی بهاره C سفید خط اثرسازان .08  00911077 

قاسمی شهرام B پاسارگاد ونداسازه .09  33370077 

فیلسوف غالمرضا A آریا وینا گروه .32  00529753-82 

نصری مجید D لوتوس ایده و طرح .30  00950107 

اوزی رضا حمید C سکونوین پردازان ایده و طراحان .30  00810050 



 تماس شماره عامل مدیر نام گرید نام شرکت
وفادار علی E ماتریس()  سازه یوتاب رنگین تجارت افروز مدیریت .33  00170007 

مقدسی... عبدا E آیین نگار .34  33887011 

ماقنتی فرداد D موفق آوای تبلیغاتی کانون .35  00752170 

نوراللهی اصغر علی E پارس اندیش شهاب .30  33202001 

بزرگمهر سعید C یوتاب مهراز کیمیا .37  55230179 

جاللی هرمز C ترام()معاصر آرای ترسیم .38  33700811 

ازناوی یزدی هانی D یسنا سازه رسا .39  55511732 

فراهانی صفایی کامبیز E قزلباش گستران طرح .42  33328003 

هجرتی نیما C آرمه آراد طرح آریا .40  00139970 

براتی محسن B امروز های ایده رایمندان .40  00700531 

محتشمی وحید سید B پارسیان ای نقره چوب .43  00823021 

فداکار وحید C آگرین سبز نگاه .44  00303513 

محمودی... ا قدرت D غرفه پرشیا نمایشگاهی .45  55029209 

حیاتی سارا C آبنوس کیمیا کاریز .40  55571050 

تمیمی پویا C بنا تام کارنو .47  00107095-98 

زاده سید محسن سید C اندیش آمون .48  33810233 

اصغری میالد B پارسیان پرتو میالد .49  00122027 

شادپور فرشید A اول ساز بیتا .52  33188573 

انوری سامان D نوآور اندیشه سترگ .50  00285321 

معاونی مهرداد C پاسارگاد ابنیه یک معمار .50  55517258 

خادمی فاطمه C آرتین پدیده طراحان .53  21908308809 

اسعدی کامبیز E قلم رنگ نقش .54  33531218 

نوری فریدون D رایمند صنعت پیشبران .55  33803180-5 

خدامی زهرا B پارسه آرمیس طراحان .50  00315311 

ابراهیم پور اسماعیل B آریا دکوراسیون چوبی صنایع .57  259-11079880-3 

خانکی رضا A پارس سازان سهل .58  55023291 

طاهریان امیرعلی A مدار توان .59  00205391 

گویی پیش علیرضا B چکامه نوای تجارت توسعه .02  00002209 00002201 

پویان مهر امیر A سازه ویژن سورنا .00  33810250 

وزیری نازنین D پایتخت نوین هنر تبلیغاتی کانون .00  55013218-7 

پور عظیم حمید A غرفه شرکت .03   

شیرخوانی اصغر علی C توسکا آفرینان نقش گروه .04  11308929  21909385308 

خرسندی علیشاهی محمد D دهناد سازان ایده .05  33505153 

نراقی رضا احمد B نور نوای پویان راه فرا .00  00293912 



 تماس شماره عامل مدیر نام گرید نام شرکت
جوانبخت آقای A ورتا سازان ایده .07  08092830  21909872208 

رشیدی بهمن D ایده عمران رویال .08  00010278 

جاللی الکریم عبد C الملل بین نمانگر .09  33021202 

ارفاقی علی D سنا وحدت عمران و صنعت .72  33180331 

ماری شاه میثم E رایمون ایده افرا .70  00130052 

آبادی عباس زاده اوالد اردالن B آساک طراحان وارنا .70  33021883 

یحیایی محمدرضا D زیگورات()پرشین سازه طراحان .73  33357108 33303131 

امانی امید C طرح( پرمون کانون)آزود ایده خانه .74  33001210 

بهرامی علیرضا C چکاد نوین نماسازان .75  1903522101 

حقگو تقی محمد B کاکتوس صنعت آرایه .70  33070075 21903821051 

بینا تهرانی رضا حمید C کسری توسعه پیشگامان .77  00088019 

شریفی رکن محمدرضا C مسیحا روشن های ایده .78  77122719 

رضاپور حسین C آذر مهر آدالن .79  5918859797 

رومینا رضا C فردا نواندیشان آرتین .82  33505195 

میرپویا سیدجواد C کارا سازه آرشیت .80  00959982 00959908 

خانی عزت علی D ایرانیان پدیده سحاب آریا .80  5915781182 

درگه علی سید C آفرین کوشش آال .83  00001128 

احمدیان حسن A ایران پاد .84  00519195 

بهروز رها B آور نام گستر پارسان .85  00881303 

محمدی هومن امیر C پارس هودیس نشر و چاپ .80  55935110 

آوازه ادب صادق D سپاهان آوا الکترونیک رسانه .87  00005590 

طریقی نیما A بامداد دانش توسعه آورد ره .88  33100919 

آشنا یحیی B گستر سازه آشنا طرح .89  55001110 

آوازه ادب حسین A پارسیان ایرسا آوران فن .92  00102155 

اشراقی فاروق A بدیع طرح کارا .90  50389999 

مومن مهدی B کامو تبلیغاتی کانون .90  00202238 

کرباسی اخوان رسول D نارنجستان تبلیغاتی کانون .93  5918850007 

عجمی مصطفی C مشاور و طراح پاراکس هنر راه گروه .94  33009111 

جلیلوند شهرام D دکور( بارلی)جم لیما مهبار .95  00179150 

نراقی رضا محمود C نویسا نقش .90  00293912 

پور نیک حامد C هشتم هنر .97  55011220 

زاده خادم علی B ایده و طرح آرتاژ .98  33091170-1 

پور ایزد وحید C افرا سازه سرمد پارس .99  55082338 

فکری مجید D گستر طرح ریحانه .022  33311502 



 تماس شماره عامل مدیر نام گرید نام شرکت
مقدم شینی رضا محمد C پارس همایش آرکا نمایشگاهی شرکت .020  33853358 33811051 

الهی علیرضا B بنیس صدر طراحان .020  00755729-0 

حر مصطفی A گرافیک فدک .023  21910010328-1 

خطیبی حسین C نور تبلیغاتی کانون .024  33377250-8 

بازوکار ابوالفضل B پایتخت مهر سازان مدرن .025  00183050-79 

مهدوی لیال A ساروبن مشاور مهندسان .020  33177515 33105055 

نما گیتی محمدرضا C پیوند ارتباط نوین .027  77011322 

شاهی سعید C پارس درخشان الماس .028  00992783 

قمی آزادگان علیرضا C فرادید آپادانا .029  00352527 00331210 

پناه خدا شکوفه C پارسیان پیمایش و پادیا .002  33122192 

آباد فیروز رجبی عالم محمد A خطی خط سروش پارسیان .000  77090002 

نژاد طیبی وحید C چیستا مبتکران پیشرو .000  00105800-19 

شاملو سعید C نوژن نوین چیدمان شرکت .003  33855232 

اصفهانی ناصری علی C آرت دکوفیک .004  33193089 33198839 

عبدالرحیمی ژابیز C ساخته پیش سیما المللی بین شرکت .005  00251107 

نژاد هاشمی نادر D نیکا گفتار پارسه طراحان .000  33897500-1 

توکلی مهدی C ریسمان معماری آتیه .007  33099991 

نژاد پارسا پدرام A اوج سازان رایکا .008  00958020 

امید با حمید C ریتم تبلیغاتی کانون .009  5918875101 

شمیم خوش سولماز D آماتیس شمیم طراحان نوین .002  00177135 

حمیدی احمد C مهرآسا پردازان ایده .000  33750809 

نژاد میرزا پدرام C آفنداک نوین راهبردهای .000  33358013 

نادریان امیر B آرمانی مکث طراحان .003  00073009 

عبدلی حسین D دلفان طراحان مهد .004  77919903 

نیایی محمد سعید C آریا آوا عمران .005  33135105 33117135 

بحیرایی علی C نما ساز آرمان .000  1909103918 

مجد نعیمی پریسا D توسکا ترسیم آرمان .007  1900027025 

هاشمیان حسین محمد B کاژه طراحان کلبه .008  33112395 

زاده عظیم احمد B زاده عظیم چوبی صنایع .009  77150202 

مرادی علی C نوین پاد سامع .032  00521120-8 

بصیری افشین B پرگار هنر سامان .030  33015819 

زاده یوسف مسعود E نوژان نما ایده .030  08082195 

سعیدی حسن C آرد طرح اندیشه طرح .033  33780781 

فارسی علیرضا D ایرانیان هنر گنجینه .034  00898955 



 تماس شماره عامل مدیر نام گرید نام شرکت
زمانی آرش C برف تبلیغاتی کانون .035  33107107 

مددی حسین C سبالن هنر شبکه .030  00217273 

لطفعلیان روزبه C آریا ژینو طراحان .037  77519085 

صادقی حمید C سازان( اشل)در اطلس آرمان .038  553389089 

سلطانی جهانگیر B سلطانی جهان نقش تولیدی .039  50308552 

عظیمی شیما A معمار بام تام پی .042  33210000-3 

رضایی ساالر ابوالقاسم D شرق مبتکر میالد .040  55553090 

نعمتی روزبه C پایا طرح کارشیو .040  00087137 

مرادی علی C کاویان ارتات ویژن لیان .043  1900233111 

فیوج کالنتر آرزو D شایان طرح نو دید .044  00805292 

جهانیان الیاس C ماهی طراحان نوید .045  33711072 

زاده موید حامد A اشل() آرسری ساخت و ایده .040  00051253 

میمندی زیدالدین رضا محمد C آبی مکعب .047  33859070 

چی قره لیدا D کاوه عمران .048  00907280 

توکلی معراج B داتیک ماندگار طراحان .049  00230131 

آبادی کول حسین C افرا موی دیبا .052  00150059 

اصفهانی ابوالقاسمی محمود سید C پاسارگاد رگاد یاس نئوپان آریا .050   

صفاری مهدی محمد C آریا نوستاره ایده .050  33129015 

اسعدی احسان C گیان پارس عمران توسعه آمایش .053  00129128 

ونارجی زینب D سابق( فارسان)اطلس نما ایده سازه .054  00790907 

زاده حسین مهدی C سازه دکامند آرتمن .055  00108003-1 

زاده مناف حسین B ودانش تجارت ایده .050  33959529-1 

سبحانی وحید D آرام خانه طرح .057  00999250 

اسمعیل نیلوفر E آبرنگ طراحان آرایه .058  55257102 

لو کریم محاسب یحیی B کارکیا مهر ایده .059  33180338 

تاریخی نیما E ایده نیمرنگ .002  55021823 

نیا شهرام محمدرضا C آرکا برتر فضای .000  33092971-5 

عینی رضا حمید E معماری کیان آیاسای .000   

چیذری علیرضا D برسام تبلیغاتی کانون .003  33803509 

آبادی حبیب منصور نصیر C یکتا هنر آرتا .004  77908115 

شفیعی مریم A کیش نوین ایران .005  00090322 

اردانه محمد D واقعی هنر سامان طراحان گروه .000  55381019 

جوشفانی سیوند فرزاد E آلونک نقشه ترسیم .007  55530502 

بلوکات اکبر C سازان ادیب طراحان .008  33218530 



 تماس شماره عامل مدیر نام گرید نام شرکت
آبادی نوش محمد D دایا تدبیر بینش موسسه .009  31775012 

محرابی مرتضی D همایش گسترش شبکه .072  55183908 

ریوندی رامین C مبنا فراسازه چارسوق .070  33355703 

ارجوند وحید D ایماژ طراحان گروه .070  25911395911 

خسروی مهرداد C پارسیان گستر غرفه .073  00105100 

امیری محتشم D نور میالد نمایشگاهی .074  00085082 

شبستری حسین امیر E سپهر کوشان سامان .075  33110291 

طباطبایی احمدی مسعود E آبی اقیانوس مروارید یکتا .070  00919875-0 

محمدی شیر افشین C فضا رونشان .077  00233097 

پور نعمت سعید C ویستا نگار آریا .078  00135102 

پور قلی کریم فرشته C زیگورات مهام معماری و طراحی گروه .079  33913127 

زاده جعفر اصغر D قلم الهه .082  33731111 

گلستانه رضا D برتر های ایده توسعه شایان .080  000771111 00001300 

همایونفال کوروش D ایرانیان دوسازه به گروه .080  00021022 

اکبریان مسعود E آیین فناور آرایه .083  55118877 21909925312 

اژدری غالمرضا C یکتا نمایشگاهی ساز غرفه .084  00023159 21900592309 

ورامینی اکبری علی مسعود E نورسته طرح نگارین .085  55392080 21185709130 

دیزاوندی اکبری مهدی D پارادیس()سازه کارینا درنیکا معماری و طراحی .080  00998025 21909111100 

کلهر رامین C هامون ستاره پارس .087  77915300 77320135 

نژادی حالج وحید سید D سابق( پاییز کانون)  سایه آزاد طراحان .088  2599-8080902 2195-5955819 

فهیم موسوی عباس سید D شهر همای تبلیغاتی کانون .089  00800258        2190-9298052 

صالح کشاورز پدرام C تارا طرح آرمان .092  33770130 21905051325 

قائمی محمد D ایرانیان  افق پارس نگین طراحان گروه .090  1903530781 11395351 

حافظی رسول C امرتات نوین سازان اریکه .090  55389089-1 21912207322 

نژادجواد مهدی E تمیم سازه رسام .093  33082031 33082391 

خسروی رضا C کاکتوس معماران خانه .094  21900100902 30272508 

زاده رحیم ابراهیم D طرح سا ون .095  1900233251 88178571 

ملکی مسعود E کندو معمار ایده .090  80159101       2118-1313088 

حسینی شاه کوروش A رهنما تبلیغاتی هنری فرهنگی موسسه .097  37759222       2190-1171100 

برومند مهدی D چکاد آوند پایا .098  77100500  21900570717 

سلیمانی علیرضا D سامان گستر ساز پی .099  77932089       2190-1985113 

زاده جبرییل بهنام D پیشگام گستر طرح نیکان .022  2591-1181310  2195-1100013 

عالسوند عادل B نیک کار شیوه .020  33913723       2190-9120080 

ملکی حسین C بامیک خالق فضاسازان .020  77559072       2190-0927520 



 تماس شماره عامل مدیر نام گرید نام شرکت
جو افشین کیوان C یادگاربنا تیرگان .023  2001-1807735 2190-9331050 

برزین رام فرامرز C سهند طرح فرافن .024  259-11089078 2195-99881300 

امید شریفی علی D جاویدان ارک طراحان .025  33758907       2190-1203301 

شجاعی محمد علی C خشت برزین مشاور مهندسین .020  01831              2190-8180111 

ماوی کسروی محمد D خالق طرح ماوی .027  33123012       2190-8711000 

رجایی مسعود سید C پارس تبلیغاتی و آگهی کانون .028  2191-1901205 21917700195 

بلوکباشی رامیار D حامی نگار نقش .029  33892218       2190-1071081 

سلماسی زاده سالم مهریار B چوب نوین اسپوتا بازرگانی شرکت .002  00378318 00382190 

گلناری محسن C آرانو پایاگستر ایستا .000  55005132       2190-1139910 

سرومیلی محمود D بام پوشش اختر ساختمان و راه ساختمانی خدمات .000  11159871 21917232909 

سلطانی ماریا D ارسطو سازه طرح .003  55310719       2190-3502010 

کسرایی کوروش C بنا و طرح ویژه جلوه .004  33800195       2190-9138812 

رحیمی رضا محمد D آسمانه معماری سبز خط .005  33510193       2190-9138812 

پریور حسین E ویژن سازه آریا .000  55231251       2190-1250301 

کولیوند علی C رسام ایستا دژ .007  00112108-00137230 21907058933 

خاکی رضا محمد C پرداز تیوا طراحان ارنا .008  77312510       2190-1500800 

نیا موفقی اشکان D المان()موفق چیدمان هنر موسسه .009  33772173 

کاکاوند اصغر علی D آرمان فراز ایستا .002  00811010       2190-9203595 

خیری توسطی پویان E شید مهراز اندیشه .000  33207932       2190-5297572 

اعتدالی علی سید B افراز آوین نمایشگاهی المللی بین مشاوران شرکت .000  00202053 00293813 

مشایخی هومن B سارامنکار .003  33525011       2190-1922031 

زاد خاک فریبا D آرانو تجارت تندیس .004  00502000 31735022 

بلیله حسن C بلیغ طرح نقش کیان .005  00000721 21900005300 

فروتن حسن B آپادانا رستاک طراحان .000  33951075       2190-9135838 

عطاران امید C نما روشن گستر همایش .007  33811022       2191-3290875 

خانی رضا D نگار نقش طرح کارین .008  31771013       2118-1129800 

گطمیری نوین B آرشیت آرنیکا طرح مهراز .009  33518015       2192-9025791 

پور امیری رضا محمد D هالن تبلیغاتی کانون .032  2591-8801855 2195-9981333 

جهرمی معین متین D کیش کوشا نماد اطالعات تجارت .030  33272355 33272311 

محمد گل علیرضا B صنعت هنر نگین .030  33310757       2190-1791102 

ختدانی قلعه اهلل روح D صبا آسانگار .033  08807211       2190-9953083 

امجدی محمد B آرتین توسعه راهکار .034  00381919       2190-0002900 

بورخیلی متانی محمد E وارش صنعت رعد .035  08990783       2190-0911280 

 


