لیست اعضاء برنزی انجمن صنایع شوینده  ،بهداشتی و آرایشی ایران به تفکیک آدرس  ،تلفن ،فاکس  ،وب سایت و پست الکترونیکی
تلفن

فکس

آدرس

ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

88737475-6

88740644

تهران ،خ شهید بهشتی -خ شهید

88747363-6

02623432812-4

صابونچی خ هویزه غربی شماره 153

1

ایران ناژو

آقای مهندس محمد نیلفروشان

88913675

2

ارکیده بوشهر

آقای احمدی جزنی

88911337-8

3

الوان حیات

آقای محمود محمد قلیها

2833454892

2833454880

4

آکند شیمی خزر

خانم زهرا مقدس زاده نقیبی

011-33681226

011-33681456

5

آنا سیمین

آقای محمد پایدار مقدم

تهران ،خ طالقانی،بینویال و قرنی،
کوچه صف شکن ،بنبست میر

وب سایت

پست الکترونیکی

www.irannajo.com

info@irannajo.com

mobarakgroup@yahoo.com

info@mobarakgroup.com

طاهری ،پالك2

77310917
026377731

77312226

6

آرا فرایند

زهره چگینی

28343167665

2834357217

7

آرا پوش گستر

آقای مهدی دهقان

88734185

88734188

قزوین شهرك صنعتی لیا جدید فاز
 2پالك 3
قائم شهر  -خیابان ساری خیابان یاس
 60روبروی رضوان 30

تهران جاده آبعلی خ سازمان آب ك نیلوفرپال
2

www.anasimin.com

info@anasimin.co
m

شهرك صنعتی البرز روبروی سپهر

شهرك صنعتی البرز

الکتریک

روبروی سپهر الکتریک

تهران خیابان مطهری بلوار مفتح شماره
 147ط 4

تهران ،بلوار اشرفی اصفهانی،مابین

8

آذر سرو آرین

نادر دریانی اصل

44273924

44901959

9

آرین شیمی

خانم صداقت

0253-3343531

2533343514

10

ایرسا گیتی گسترش

آقای حکمت دهقان

3537275715

3537275716

11

ایمن تاش سپاهان

آقای مرتضی ایرانپور

031-36673337

031-36670960

12

الوان ثابت

آقای وهاب زاده

88010474

88012233

13

اوژن اشتهارد

آقای سید مهدی حسینی

2634201308

14

اژه فام قزوین

15

بابک شیمی توس

آقای بابک مصری

16

بهوزان

آقای مجید مقدم

جالل آل احمد و مرزداران ،بن بست
بهار ،مجتمع بهاران ،پالك  ،۱واحد ۴

آقای دکتر محمد غنی یوسفی
تبریزی

قم شکوهیه خ مطهری خ میخک پ
667
یزد شهرك صنعتی فاز  3بلوار
ارغوان نبش ارغوان دهم
اصفهان خیابان چهارباغ باال-مجتمع
پارك شماره 538
تهران یوسف آباد جهان آرا کوچه
شریفی  31غربی پ25

2634201307

اشتهارد فاز  1خیابان سعدی شرقی

02634201300

قانون  7پ 105

www.owjen.com

تهران میرداماد روبروی میدان مادر
22223635

22223461

جنب بانک تجارت پ  43طبقه اول
واحد 7

22012866
05112454415-16

88728778

22027679

88721168

تهران خیابان ولیعصر خ عاطفی
پ100
تهران خ قائم مقام فراهانی کوچه
آزادگان پالك  10طبقه 3

www.ejefam.com

info@owjen.com

ejefam431@yahoo.
com

کرج جاده مالرد مقابل انبار نفت کیلومتر 2

17

بحرآفرین

آقای علیرضا بیرجندی

18

پاکرخ

آقای داریوش جاهدمنش

19

پاك آفرند سبز نوین

آقای سید احمدیان

22894901

20

پاك یوم

آقای حسین ولی

025-33443455

21

پاکریز

دکتر محرم پیرایی

88906460

88905258 88933441

22

پاکسایه شیراز

آقای حسن عظما فر

07132605111-4

7132605112

23

پاویژ

آقای دکتر مسعود تقی پور

24

پاك کن

آقای سید پدرام حسینی

25

پاکشیما

آقای عزتی

02636670567-8

2636614194

جاده شهریار شهرك صنعتی سیمین دشت

www.bahrafarin.com

نبش خ هشتم غربی پالك 148
88751662-3
02636670929

88906920
88905258

44987855
04137780340-2

bahrafarin_co@ym
ail.com

تهران  -خیابان سهروردی شمالی -
88503896

هویزه غربی خ مرغاب نبش ك

www.pakrokhco.com

info@pakrokhco.com

ایازی پ 2
22845581

025-33443907
داخلی5

88933441

44987857
04137780340-2

شریعنی روبروی میرداماد خیابان
1155
کاشان کیلومتر  8جاده قدیم کاشان 30
متری اول  15متری دوم بعد از کارخانه
روغن نباتی شکوفه یاس

تهران -خیابان کریمخان بین نجات

pakriz.co@gmail.co
m

الهی و عضدی-پ 228ط  4واحد7
کیلومتر  14جاده شیراز اصفهان
–باجگاه جنب بیمارستان رازی
تهران – خ مالصدرا ـ ساختمان
مالصدرا ـ پالك  256ـ واحد 12
کیلومتر  18جاده مخصوص کرج (
ورداورد ) خ 67پالك 8
بناب شهرك صنعتی بناب جنب
فوالد شاهین

www.paksayeh.com

paksayehshiraz@y
ahoo.com

www.pavij.com

info@pavij.com

88981489
26

پاکینه شوی

آقای مازوجی

27

پاك فیروزه

آقای ابوالفضل سوقندی

28

پارس پاك

88979434

تهران خیابان سید جمال الدین اسد
88981488

88979432

آقای سید حسین مقتدرزاده

051-42229516
0514-2249001-3
013-33690111

حسینی

031-33690555

29

پاك رخش

آقای حسام مرادی

88798334-6

30

پاکیان کویر

آقای مسعود خیراندیش

031-5553700

31

پالیدن

محمد هادی فاطمی

071-32425300

32

پدیده شیمی پایدار

آقای محمدباقر فاضلیان

آبادی باالتر از خیابان  4پالك 50

pakinehshui.com

info@pakinehshui.co
m

واحد3
051-42227349

031-33660444

نیشابور خیابان امام میدان خیام
پاساژ بکائیان پاك فیروزه نیشابور
رشت کیلومتر 5جاده تهران جنب
پمپ بنزین دولت آباد بن بست نور

 88798337 88779396تهران جردن برج آناهیتا واحد 403

031-5553700

parspak_pg@yahoo.c
om

www.pakrakhsh.com

کاشان شهرك صنعتی امیر کبیر خ
الله 3

071-32423921 071-

شیراز-اکبرآباد قرآن -خیابان

32426408

کارآفرین دوازده متری دوم

89327000

داخلی 89327000 101

تهران خیابان گاندی جنوبی خ

89327302

88850297ف

پانزدهم پالك 11

33

تابش نور قم

آقای غالمرضا پناهی

86082160

88198260

34

تمیز تکین

خانم ملکه امامی خضری

2833454980

2833454979

میدان ونک برج آسمان طبقه 7
واحد75-74

قزوین شهرك صنعتی لیا خ والیت
خ کاوشگران خیابان توانایی خ
والیت انتهای کوچه 3000

www.pspaydar.com

co.pakrakhsh@gmi
al.com

35

تعاونی  749یاسمن

مژگان مجیدی

36

تیز پاك خراسان

آقای احتشام

37

حباب کف توس

جواد نیشابوری حسین پور

38

جی

آقای
میر مهدی هاشمی

4152236777

4152229793

056-32538466

056-32538847

056-32538848

88346480

88346476

88305355ف

051132454056
05132453355

051-32453355

میانه شهرك صنعتی شماره 1

استان خراسان جنوبی شهرستان قائن
شهرك صنعتی کدپستی 9761185978

خراسیان رضوی شهر مشهد کالت
بلوار تالش جنوبی شماره 387

www.tizpak.com

www.hobabkaf.ir

info@tizpak.com

info@hobabkaf.ir

66421930
66923599
66908587

66923599
66908804ف

88245669
39

جمیل

آقای حسین محمودی

88245686

88276218

40

درخشنده شوی

آقای عبدالناصر صیادیفر

4414373469

4414373469

41

داروگستر هجرت

آقای حبیب کیومرثی

4134328108

4134328109

جمهوری نبش چهار راه پیروز روبرو
قنادی رضا پ 1199
خیابان جالل آل احمد انتهای پل
گیشا پ 71ط 3واحد7

www.jey-co.com

jamil-cosmetics.com

jeycream@hotmail.c
om

info@jamilcosmetics.com

ارومیه  ،کیلومتر  15جاده مهاباد ،
کد پستی 57311-43564 :
تبریز جاده آذر شهر شهرك سلیمی
خیابان شیرین عسل  20متری 4
کدپستی 5375187694

42

43

دکتر جهانگیر

دنیای بهداشت

آقای دکتر
حسین جهانگیر

آقای ایوب معینی

88909075
88909126

66760224

تهران  -خیابان استاد نجات الهی خ
88901938

شهید صارمی شرقی شماره 35
طبقه دوم

66726031

تهران خیابان حافظ کوچه کامران
صالح نبش کوی شاطری پالك 1

www.parmoon.net

info@parmoon.net

آقای دکتر

44901228-9

44901225

عباسعلی پورمحمدی

44905900

02636702322

66028781

66028782

44

دلبان

45

رژین

آقای علی سلیمان پور

46

زالل شیمی

فرخ مهر رفیعی

تهران-کیلومتر  11جاده مخصوص

delban.co@mavara.c
om

کرج خیابان جهاد خ جهاد جنوبی خ
شفیعی پ15
ستارخان -خیابان خسرویی جنوبی-
خیابان مصطفوی-پالك 27( 10غربی)-
پالك  10واحد 2

47

آقای
زرین دره

دکترعلی برزگر

48

زیباوش

آقای امیرمحمد علم بیگی

49

ژاله کار

44035339
44976630

22285403

44035388

22285403

26413685
26411856

26413879

26412145

نبش مهتاب  3پالك  16واحد13
تهران نیاوران به سمت کاشانک خ خداوردی
خ صادقین پ 60

02636606204

ف 88658514-16

جردن ساختمان عطر آگین پ291

02636651008

88655687

ط 88796083 3

آقای سید

0513

0513

امید طباطبایی

2453404-6

2453406

88778686

88770151

88729166

88729167

50

ساوین مشهد

51

سی گل

آقای فرید اخوی

52

سازیبا

بهاء الدین سادات تهرانی

info@zarindareh.com

zibavashco@yahoo.c
om

کوچه نیک رای پ  14واحد  2غربی

02636651008

ناصر الالنی

www.zarindareh.com

میرداماد خ شمس تبریزی شمالی

تهران بلوار میرداماد بین مدرس و

آقای

88658514-16

بلوار ایت اله کاشانی خیابان اباذر

vishcah.co@gmail.co
m

مشهد کیلومتر  14جاده کالت شهرك
صنعتی مشهد خ کوشش جنوبی نبش خ
دوم پ 110

ولیعصر توانیر پ  17طبقه دوم
واحد8
تهران خیابان افریقا خیابان گلفام
پالك  38طبقه 3

seagullcosmetics.com

info@seagullcosmeti
cs.com

www.saziba.com

nahidmasoudi@sazib
a.com

53

54

سپیتا بهرنگ البرز

سورفین

آقای مهدی کشاورزی

88276856

آقای

77328665

سعید جعفری ثابت

77349242

88276856

77352941
77392427

88417421
55

سمبل شیمی

آقای سعید جویائیان

88438952

88429696

88435055
44630707-8

56

سورینت کیش

آقای بخشایش

0764445390
22785501

44630707-8
22785504

57

سینا بینش4

آقای فوالدی

88502977

88738159

58

سیماب رزین

آقای علیرضا اخوین

88211216-8

88031067

59

60

61

سروش طراوت
طبیعت

سپیدرو

آقای یار محمدی

آقای
هادی یعقوب پور
آقای

شیمیایی فر

کوروش سیفی

88679930
88679838
0263
6603040
88611442-3
56390222-7

خیابان جمهوری تقاطع  30تیر
پاساژ فرقانی ط 3واحد 1
تهران ،ابتدای جاده آبعلی ،خیابان
اتحاد ،خیابان پانزدهم غربی  ،پالك

www.surfinco.com

3
تهران خ دکتر بهشتی شرقی -
اندیشه  1پ 84

info@tandisproducts. www.tandisproducts.co
m
com

تهران خیابان دولت نرسیده به
چهارراه اختیاریه ساختمان  69طب

sorinet-kish.com

info@sorinetkish.com

 2واحد 3
تهران سهروردی شمالی خ محبی
پ  10ط 2
تهران شیخ بهایی جنوبی کوچه
فالحی شماره 26

www.simabrersin.com

تهران خیابان ولیعصر باالتر از پارك
88780083

info@surfinco.com

ساعی روبروی بیمارستان مهرگان

www.servina.ir

info@simabresin.c
om

soroshtaravat@gm
ail.com

کوچه همسایگان
0263

کرج جاده مالرد روبروی بانک سپه

6613040 88614205

ابتدای خیابان پیک پ 592

56390219

رباط کریم نصیر اباد سرو  17پ -35
s h32

shimiyaee-far.com

info@shimiyaeefar.com

62

صنایع شیمیایی

خانم نسرین علی حسینی

2533342372

63

شیدورپارس

آقای سید مهدی سجادی

33214008

ساری کمربندی غربی طبیعت 4

66980720

اسالمشهر بعد از میدان قائم جنب

64

شیمیایی شمین

خانم سعادتی

669807071

پمپ بنزین سالور خ تهران مقدم

شکوه حمید آتیه

2533342385

قم شکوهیه فاز دوم-خیابان فکوری

66722509
65

آقای
شیمی قهرمان

ساسان کرمانی

88641857-60

 6قطعه 252kh

کارخانه وایتکس
داخلی  88641857-60تهران باالتر از میدان ونک برج نگار
7

66

صابونسازی پیروز

آقای حسین انزابیان اقدم

33561469

33561469

67

طراوت سبز باران

آقای بهفر کیامهر

2644241026

2644211319

77195764

77138659

ط  18واحد 9و10
تهران خیابان صاحب جمع جنب
بنگاه باستانی پ 131
هشتگرد شهرك صنعتی
هشتگر فاز یک خیابان
یک پ 193

68

69

70

آقای
طالیان

عطرآگین
فیروز
(گروه بهداشتی)

سید مهدی علوی

آقای تقدسی

تهران میدان رسالت خیابان هنگام
خیابان تکاوران شمالی ك  14شرقی
پالك  39طبقه دوم

84326
88791797

تهران  -میرداماد  -بین آفریقا و

88796083

مدرس  -پالك 291ساختمان عطرآگین
 طبقه همکفتهران – فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بزرگراه اشرفی

آقای حاج محمد موسوی

44205426-9

info@atragincosme www.atragincosmetics.c
tics.com
om

44205270

اصفهانی ،خیابانمرودشت ،پالك  5ساختمان گروه
بهداشتی فیروز

www.firooz.com

info@firooz.com

71

فن آوران کارزا

آقای حمید رضا مومنی

88570307

88361342

72

فردوس شیمی لیا

سیامک زارعی

02833453914-17

2833453496

73

فروغ آریا گستر

آقای علی گرامی منش

02333653456-8

2333353084

74

فراز بهداشت

آقای دکتر فراهانی

75

کیمیا فراز زیبایی

آقای کوروش تبیانیان

76

کیا بهداشت

آقای مازیار کامکار

77

کف ریزان بروجرد

آقای غالمرضا اشگی

22722921

آقای علی اکبر شعاری

88325436

88325437

آقای مرتضی جانکه

22259385-8

22259390

2637777256

2637775672

22269841

22269841

44417983

44417983

تهران شهرك غرب خ دریا خ گلها خ توحید
 5پ 32

قزوین کیلومتر 14جاده قزوین بوئین
زهرا پارك صنعتی لیا خ سعدی

foroghariagostar.com

info@foroghariagost
ar.com

سمنان شهرك صنعتی شرق خ
ابتکار3
خیابان شریعتی خیابان پلیس
خیابان ادیبی کوچه حائری  1پ 17
طبقه 4
تهران اشرفی اصفهانی باالتر از
میدان ونک بعد از کمال نبش عدل
شمالی پالك 55

78

79

کفساز
شرق

کسری

2644230420
88885878

88790307

شهرك صنعتی هشتگرد فاز یک
خیابان دوم

22723377

دربند خیابان شهید حسینی رهبر

06642446262

شمالی کوچه مهر پ4
تهران خ کریمخان اول خ سنائی کوچه
دوم غربی پالك 24

بلوار میرداماد خیابان شاه نظری پ
41

www.kafsazco.com

info@kafsa.com

آقای

80

کیهان شیمی یزد

81

کیمیا کاران شیما

آقای عبداله غالمی

82

کامل طالیی

آقای رضا رسولی قندی

83

محمدرضا نامداری

آقای
کادوس

ناصر علیزاده

035-32721663

035-32721663

011-44847224

011-44847090

4132457020

4132457300

22269841-7

22269841-7

56545844

56545843

88874017

880645820

)پاکسایه (
گلپاك

اردشیر عامری

85

گل افشان آرایش

آقای سهراب خانجانی

88874016-8

86

گل پسند بابل

آقای محمد حسین مازندرانی

88064580

آقای

77716281-4

گلرخ

عباس زاهدی

02513342731

گیالرانکو

آقای وحیدرضا دهپور

88840917

87

88

مازندران شهرستان محمود آباد
کیلومتر  9جاده بابلسر

تبریز کیلومتر  16تبریز آذر شهر

www.kadusco.com

 3پالك 14

آباد جاده واوان نبش سی متری 22
بهمن

77290922
02513342730
77730085
88840916

info@kadusco.com

تهران -خیابان نفت شمالی خیابان

تهران جاده قدیم تهران قم -قاسم

آقای

84

یزد -خ کاشانی ك موج پ 107

تهران-بلوار آفریقا-چهارراه جهان
کودك-ك پدیدار پ63
تهران خیابان شیرازی جنوبی،
برزیل غربی ،پالك 140
تهران -تهرانپارس -بین فلکه دوم
و سوم خیابان 184شرقی پالك
119ط3
تهران ایرانشهر شمالی خ برادران
شاداب پ  6ط 4

www.golafshan.ir

leila.farajolahzadeh
@yahoo.com

89

90

گلبان

آقای رضا ملک

آقای

88762440
011
43253789

گلبرگ آبی

جاوید جمشیدی

گیاه

آقای تابنده خصوصی

2636103292

آقای حیدر زمانی

88766780

تهران  -خ سهروردی شمالی -خ
هویزه شرقی پالك  42طبقه 2

011
43253192

آمل  -صندوق پستی 463

www.gyah.ir

کیلومتر  24جاده مخصوص کرج خیابان

91

2636103290

تاجبخش خیابان احمدی انتهای خیابان

www.goliran.co.ir

کارخانجات گیاه

92

93

94

95

96

97

گل ایران

لقمان3

الله اکباتان 5

تولیدی و بازرگانی
عود کاال
البراتوار داروسازی
مینا4

مشک یزد 5

44207266

تهران – بزرگراه شیخ فضلنوری ،انتهای پل

44247072-5

02636101955-58

ستارخان ،روبروی نمایندگی سایپا ،پالك 212

44504121-5

44504755

09112116278

آقای خسرو داوری

آقای محمد حسینی حسینی
فرد

44504761-2

جاده مخصوص کرج کیلومتر 10
روبروی شرکت مینو داروسازی
لقمان

loghman-med.com

info@gyah.ir

goliran.company@ya
hoo.com

info@loghmanmed.com

lalehlaleh_ekbatan@yahoo.c
ekbatan@yahoo.co
om
m

تهران میدان آرژانتین خیابان الوند
88646684

88646687

خیابان سی و سوم غربی پ 6
واحد 2طبقه همکف

آقای محمدحسین پورمحمدی

2634768130

2634762130

کرج شهرك صنعتی بهارستان

info@minapharmac www.minapharmacutical
eutical.com
.com

آقای فریدون پاکروان

88659446-9

88773675

میدان ونک خیابان ونک پ 11

moshk.yazd@yahoo.
com

آقای مهندس

0351

0351

حسین دائمی

5256779

5220060

یزد بلوار جمهوری نرسیده به دروازه
قرآن روبروی تاالریزد نبش کوچه
نگاران

98

من4

آقای امیر هاشمی

88954148

88960464

99

مکث بهداشت دلتا3

خانم مریم افشار نجم

65436368

65433223

بلوار کشاورز نبش قدس شماره 41
طبقه 5
شهریار نرسیده به شهرك صنعتی صفا دشت

نسیرآباد روبروی سی ان جی ك رازی پ info@morvaridham www.morvaridhamoon.c 12
oon.ir
om
و 14

100

101

آقای
مروارید هامون5
مواد مهندسی مکرر
5

چنگیز نظامیوند چگینی فرد

آقای محسن گل پور

64562517
05413512165
05413512152
88053105-6
)(227

66250564

کیلومتر  8بزرگراه فتح شرکت

05413512154

پاکسان ساختمان اداری

88034680

تهران-یوسف آباد خ  64شماره 23
شهرك صنعتی اشتهارد بلوار

102

ماهر آرا سام3

خانم زینب آقا بابازاده

103

محب قزوین 4

آقای امیر حسین علم بیگی

2637778293

2637778294

ابوریحان حافظ غربی بوستان 4

www.mohebco.com

info@mohebco.co
m

گلستان 4قطعه 223

104

105

نوش دارو فارابی 5

نگارین گستر کیمیا
4

26411668 26411772
26411894 26412741

22253404

میرداماد خ شمس تبریزی شمالی
کوچه نیک رای پ  14واحد  2غربی
تهران سهرودی شمالی بین مطهری

آقای پیمان کیانیان

محمد موسی عرب

و مفتح خ میرزایی زینالی غربی پ

88170336

داخلی 88767752 4

0263-6702320-1

0263-6702322

کرج میدان استاندارد شیخ آباد

44901228-9

44901225

کوی اردالن پالك 110

44154976-80

44168154

101

تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار فردوس

106

هنگامه 5

p_kiaian@yahoo.c
om

آقای منصور غالمیان

غرب خیابان ورزی شمالی کوچه یکم شرقی
پ  4واحد 18

www.hengamehco.com

t.s.henghameh.co
@gmail.com

تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ بعداز

107

یاس شیمی 5

آقای حمید اسکندری

88691515

88694473

مجموعه ورزش گل افشان پالك  9واحد
9

