تلفن

فکس

ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

بین المللی محصوالت پارس

آقای قاسم لو

2

پاکسان

آقای صفوی نژاد

66250129-30

3

پاکنام

آقای مهرداد

88316112-5

احمدی

88491262

60912346ف

4

پدیده شیمی جم

88675046

89780278

5

پدیده شیمی غرب

آقای بابک باباجان

88888288

88791211

زاده

43413000

43413000

6

رزپلیمر

88759924

88766530

آدرس

ایمیل

83201601-2

7

8

آقای صادق
عسگری

آقای رحمت اله
زمانیان

سرمایه گذاری صنایع

آقای مهندس

شیمیایی ایران

حمیدی

شیمیایی بهداد

آقای شاه علی

88835825

ایرانشهر نبش سپند پ 1ط 6

info@parscompany.com

66250676

تهران –کیلومتر  8بزرگراه فتح

info@paxanco.com

88835578

22057154

03113804802

22056794

03113802578

03113808350-7

22747967
22749766

22059868

تهران ایرانشهر شمالی روبروی خیابان
سپند ساختمان 555

info@paknamco.com

تهران خیابان توانیر میدان توانیر خ نظامی
گنجوی نبش کوچه پیوند پ  3طبقه اول

تهران خیابان گاندی کوچه  23پالک 5

info@psgiran.com

تهران خیابان هویزه غربی پالک 94

تهران خ آفریقا خ سعیدی پ 16

میدان تجریش ابتدای خیابان دربندی
(مقصودبیک) بن بست گلبرگ پ 3

info@iciiclab.com

info@behdadco.com

9

10

11

12

13

14

15

صنایع فارکو شیمی

آقای حمزه شهیدی

آقای سید رضا
کندر

مقدسی

گروه صنعتی پاکشو

آقای مهندس عالمی

گلتاش
البراتوارهای داروهای
گیاهی طبیعت زنده

افرا زیبای قشم

83100000
 0233335235683101306

88520729-30

89780355
83201390ف
02333352356

نبش کوچه سپند پ  1طبقه - 3

02333352696ف

83101999

88520785

88520777

آقای حبیب

44658854/ 59

44658854 -

همدانی رجا

03152373350-2

03152373443

26411607
خانم مریم دیباجی

26412317

26411554

26412302

کاتالین اسفریجا
آقای یعقوب
سفاری الفتی

44604005-15

88215490

فراساز طبقه 4و5

تهران – پل کریمخان ایرانشهر شمالی

8916403

آقای
هنكل پاک وش

44604005-15

89780366

تهران بزرگراه ستاری شمالی نرسیده به پل
آبشناسان جنب کوچه ارکیده پالک  3ساختمان

89780366
89780355
89778352

تهران -خ پاکستان بن بست دوم پ 29

condor.edari@yahoo.com

info@pakshoo.com

تهران شهرک اکباتان خ شهید عموعیان یا بیمه 5
کوچه حسینی پ 13واحد  /5اصفهان شهرک صنعتی

info@goltash.com

مبارکه خیابان هفتم پ  16کدپستی 84861-34191

میرداماد میدان محسنی خیابان بهروز
کوچه  6پالک 3

ceo@tazlabs.com

تهران بزرگراه ستاری شمالی نرسیده به پل
آبشناسان جنب کوچه ارکیده پالک  3ساختمان
فراساز طبقه 4و5

تهران خیابان مالصدرا خیابان شیراز
جنوبی نبش برزیل غربی پالک  21واحد 1

info@henkel-pakvash.com

