فکس

ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

تلفن

1

آذر سرو آرين

آقای نادر درياني اصل

44273924

2

آرا پوش گستر

آقای مهدی دهقان

26420120-26420145

26420819

3

آرا فرايند

آقای محمد عیسي

02834357217

02834357217

بختیاری

02834357215

02834357479

22269841 - 22269828

22269828

011-33681226

011-33681456

آدرس

ایمیل

تهران ،بلوار اشرفي
اصفهاني،مابین جالل آل احمد
و مرزداران ،بن بست بهار،
مجتمع بهاران ،پالک  ،۱واحد ۴

آرايشي و بهداشتي

آقای

کادوس

ناصر علیزاده

5

آکند شیمي خزر

آقای مجتبي يوسفي

6

آنا سیمین

7

آنیل طب آذران

4

خیابان شريعتي خیابان دستگردی
خیابان گوی آبادی پ  3طبقه ا و 2

arapoush@arapoush.com

قزوين شهرک صنعتي البرز
بلوار میرداماد غربیب صنعت
3واحد 12
تهران میرداماد-روبروی بانک
مرکزی خ آقازاده فرد

info@kadusco.com

(اطلسي) پالک 3
قائم شهر  -خیابان ساری
خیابان ياس  60روبروی رضوان
30

آقای مهرداد پايدار
مقدم

خانم مهشید جراحي

777310917-20

4433744920

77312226
02637773053

4433745155

تهران جاده آبعلي خ سازمان آب ک
نیلوفرپالک2

ارومیه شهرک صنعتي فاز  2خ
صنعتگران  2خ يازدهم پالک 4

info@glanco.com

aniltebazaran@gmail.com

آقای دکتر محمد غني

8

اژه فام قزوين

9

الوان ثابت

10

اوژن اشتهارد

11

ايران ناژو

12

بابک شیمي توس

آقای بابک مصری

13

ببک

آقای بابک ارجمندزاده

14

بحرآفرين

آقای علیرضا بیرجندی

15

بهوزان

آقای دکتر کشاورز

تهران میرداماد روبروی میدان
22223635

22223461

88010474-477

88012233

02637773131-2

02637775900

آقای مهندس محمد

88737475-6

88740644

نیلفروشان

88747363-6

02623432812-4

يوسفي تبريزی

آقای محمدآقا وهاب
زاده

آقای سید مهدی
حسیني

مادر جنب بانک تجارت پ 43

ejefam431@yahoo.com

طبقه اول واحد 7
تهران يوسف آبادجهان آرا
کوچه شريفي  31غربي پ25

info@alvansabet.com

ساختمان الوان ثابت

22014551-2
05112454415-16

88745807

22027679

88745807

اشتهارد فاز  1خیابان سعدی
شرقي قانون  7پ 105

info@owjen.com

تهران ،خ شهید بهشتي -خ
شهید صابونچي خ هويزه غربي

info@irannajo.com

شماره 153
تهران خیابان ولیعصر خ
عاطفي پ 100طبقه همکف

ghazi.babakshimi@gmail.
com

تهران خیابان صابونچي خیابان
پنجم پالک 24
کرج جاده مالرد مقابل انبار نفت

02636649991-3
02636670567-8

ف 02636614194

کیلومتر  2جاده شهريار شهرک
صنعتي سیمین دشت خ هشتم غربي
پالک 148

88728778

88721168

تهران خ قائم مقام فراهاني
کوچه آزادگان پالک  10طبقه 3

bahrafarin_co@ymail.com

آقای محمد هادی

16

پاک بوم شیراز

17

پاک تز

18

پاك فيروزه

19

پاکرخ

20

پاک رخش

21

پاکريز

22

پاکشیما

آقای عزتي

23

پاکینه شوی

آقای امیری

اسالمي

آقای علي اکبر يوسفي
تبريزی

7137744884

7137742270

04134328282-3

04134328282-3

شیراز شهرک صنعتي بزرگ
شیراز

تبريز شهرک صنعتي شهید
سلیمي
نیشابور خیابان امام میدان

آقای ابوالفضل
سوقندی

0514-2249001-3

051-42227349

خیام پاساژ بکائیان پاک
فیروزه نیشابور کدپستي
9313694874

آقای هوشنگ
همايوني نژاد

آقای محمد مرادی

آقای دکتر محرم
پیرايي

تهران  -خیابان سهروردی
88760282-6

88766780

88798334-6

88798337

 42ط 5

88906460 88905258
88906920
04137780340-2

آ

شمالي  -هويزه شرقي شماره

info@pakrokhco.com

تهران جردن برج آناهیتا واحد
403

co.pakrakhsh@gmail.com

تهران -خیابان کريمخان بین
88933441ف

نجات الهي و آبان-پ 228ط 4

pakriz.co@gmail.com

واحد7
04137780340-2

آذربايجان شرقي بناب شهرک
صنعتي بناب جنب فوالد
شاهین

88981489 88979434
88979432

تهران خیابان سید جمال
88981488

الدين اسد آبادی باالتر از خ 4
پالک  50واحد 3

info@pakinehshui.com

24

پاويژ

25

پديده شیمي پايدار

26

تابش نور قم

27

تعاوني  749ياسمن

28

تمیز تکین ظهور آذران

آقای دکتر مسعود تقي
پور

آقای محمدباقر
فاضلیان

آقای غالمرضا پناهي

88070204
88090838

89327000 89327302

تهران-شهرک غرب  -میدان
88098411

صنعت  -بلوار خويدی -

info@pavij.com

توحید  - 2پالک 25
داخلي 89327000 101
88850297ف

86082160

88198260

4152236777

4152229793

2833454980

2833454980

07132605111-4

7132605112

تهران میدان ونک خیابان
مالصدرا خ پرديس ک پريان
پ 10
میدان ونک برج آسمان طبقه 7
واحد75-74

آذربايجان شرقي شهرستان
سرکار خانم مژگان
مجیدی

میانه اداره پست مرکزی
صندوق اختصاصي شرکت
تعاوني  749موادشوينده
قزوين شهرک صنعتي لیا خ

خانم ملکه امامي
خضری

کاوشگران خیابان توانايي
خیابان واليت انتهای کوچه
پالک 3000
کیلومتر  14جاده شیراز

29

تولیدی و بهداشتي
پاکسايه شیراز

آقای حسن عظما فر

30

تولیدی و بازرگاني جي

صالحي

استاد محرری کدپستي
7144165184
تهران خیابان جمهوری

آقای
میر مهدی هاشمي

اصفهان –جنب بیمارستان

66923599 66908587

66908804ف

نرسیده به چهارراه پیروز-
ساختمان جي پ  1199طبقه
دوم
تهران خیابان شیراز جنوبي

31

info@paksaye.com

تولیدی و بازرگاني

آقای

0263

سپیدرو

هادی يعقوب پور

6603040 88611442-3

0263

پايین تر از همت نبش کوچه

 6613040 88614205رضوان ساختمان آبي شماره 5
طبقه  4واحد  14کدپستي

jey.co99@yahoo.com

آقای

تهران جاده قديم تهران قم-

32

تولیدی گل پاک

33

تیز پاک خراسان

آقای احتشام

34

جمیل

آقای حسین محمودی

88245686

35

حباب کف توس

آقای جواد نیشابوری

05132454056

حسین پور

05137058486-8

36

دکتر جهانگیر

37

دکتر کامکار

اردشیر عامری

قاسم آباد جاده واوان نبش

56545844

56545843

056-32538466 056-

056-32538847

تهران سهروردی جنوبي خ

32538848 88346476

88305355ف

اوران پ 18

سي متری  22بهمن

خیابان جالل آل احمد انتهای

88245669
88276218

غربي پل گیشا پ 71ط3
واحد7

info@tizpak.com

mahmoudi.gamil@yahoo.
com

خراسان رضوی شهر مشهد-
051-32453355

کالرت بلوار تالش جنوبي
شماره  387صندوق پستي

info@hobabkaf.ir

91945-1117
آقای دکتر
حسین جهانگیر

تهران  -خیابان استاد نجات
88909075 88909126

88901938

الهي خ شهید صارمي شرقي

info@parmoon.net

شماره  35طبقه دوم

38

آقای
ناصر الالني

آقای دکتر
دلبان

عباسعلي پورمحمدی

دنیای بهداشت

آقای ايوب معیني

88658514-16

02636651008

تهران بلوار میرداماد بین

02636606204

88658514-16

مدرس و جردن ساختمان عطر

02636651008

فف88655687

آگین پ 291ط 88796083 3

44901228-9 44905900

ف44901225
02636702322

تهران-کیلومتر  11جاده
مخصوص کرج خیابان جهاد خ
جهاد جنوبي خ شفیعي پ15
تهران خیابان حافظ کوچه

39

66760224

66726031

کامران صالح نبش کوی
شاطری پالک 1

vishcah.co@gmail.com

ستارخان -خیابان خسرويي
40

روژين

آقای حامد حکیم زاده

44240979

44240979

جنوبي-خیابان مصطفوی-
پالک 27( 10غربي)-پالک 10
واحد 2

41

آقای
زرين دره

دکترعلي برزگر

تهران نیاوران به سمت کاشانک خ

22285403

خداوردی خ صادقین پ 60

info@zarindareh.com

فلکه دوم صادقیه بلوار کاشاني
42

زالل شیمي لیا

آقای قدرت اله
سلیمان زاده

44976630

44035388
44976788ف

بلوار اباذر بعد از چهارراه
پیامبر روبروی بنفشه دوم
ساختمان جم طبقه  1واحد 1

43

زيباوش

44

سازيبای پويا

45

سروش طراوت طبیعت

آقای امیرمحمد علم

26413685 26411856

بیگي

26412145

آقای بهاء الدين
سادات تهراني

میرداماد خ شمس تبريزی
26413879

شمالي کوچه نیک رای پ 14

info@zibavash-co.com

واحد  2غربي

22011030

24507111

88679838 88679930

88780083

تهران خیابان افريقا خیابان
گلفام پالک  38طبقه 3
تهران  -خیابان ولیعصر -باالتر

آقای علیرضا يار
محمدی

از پارک ساعي  -روبروی
بیمارستان مهرگان  -کوچه

@alireza_yarmohamadi88
yahoo.com

همسايگان  -پالک  4واحد1
46

آقای سعید جعفری

77345036

سورفین

ثابت

77349242

سیماب رزين

آقای علیرضا اخوين

88211216-8

تهران ،ابتدای جاده آبعلي،
ف77352941

خیابان اتحاد ،خیابان پانزدهم

surfin.company@yahoo.com

غربي  ،پالک 3
تهران خیابان مالصدرا خیابان

47

88031067

شیراز جنوبي کوچه فالحي پ
 26ط 3

info@simabresin.com

تهران خیابان عباس آباد
48

سینا بینش

88482705

آقای فوالدی

88482712 88482718

آقای ساسان کرماني

88641857-60

خانم ماهرخ سعادتي

56828528 56828317

56828528

56390222-7

56390219

33561469

33561469

4132457020

4132457300

2644241026

2644211319

خیابان قائم مقام فراهاني
کوچه میرزا حسني پالک 5

49

شیمي قهرمان

داخلي  88641857-60تهران باالتر از میدان ونک برج
7

نگار ط  18واحد 9و10
24کیلومتری جاده ساوه-جنب

50

شیمیايي شمین

پمپ بنزين سالو-خیابان علي
آباد طپانچه -ک صفا تهراني

whitex.waya@gmail.com

مقدم51

آقای
شیمیايي فر

کوروش سیفي

رباط کريم نصیر اباد سرو 17
پ sh32-35

info@shimiyae-far.com

تهران -مولوی خ صاحب جم
آقای حسین انزابیان

52

صابونسازی پیروز

53

صنايع کامل طاليي

آقای رضا رسولي قندی

54

طراوت سبز باران

آقای بهفر کیامهر

اقدم

بعد از بلوار انبار گندم پ
/131تبريز اول جاده مايان

info@pirouzsoap.com

پالک 64
تبريز کیلومتر  16تبريز آذر
شهر
هشتگرد شهرک صنعتي
هشتگر فاز يک خیابان يک پ
193
تهران  -میرداماد  -بین
55

عطرآگین

آقای ضیاء تقدسي

88791797

84326

88796083

آفريقا و مدرس  -پالک
291ساختمان عطرآگین -
طبقه همکف

atraginco@hotmail.com

خیابان شريعتي خیابان پلیس
56

فراز بهداشت

خانم علیزاده

2637777256 22269841

22269828

57

فردوس شیمي لیا

آقای سیامک زارعي

02833453914-17

2833453496

58

فروغ آريا گستر

آقای علي گرامي منش

59

کیمیا فراز زيبايي

آقای کوروش تبیانیان

خیابان اديبي کوچه حائری 1
پ  17طبقه 4
قزوين کیلومتر 14جاده قزوين
بوئین زهرا پارک صنعتي لیا خ
سعدی
تهران خیابان ستارخان

نرسیده میدان توحید خیابان info@foroghariagostar.co
m
کوثر دوم کوچه امیني پالک 21
طبقه سوم
تهران اشرفي اصفهاني باالتر از
44417983

44417983

میدان ونک بعد از کمال نبش
عدل شمالي پالک 55
تهران خ کريمخان اول خ

60

کفساز
شرق

آقای علي اکبر شعاری

88325436
05135422451-7

88325437

سنائي کوچه دوم غربي پالک
/ 24مشهد کیلومتر 12جاده

kafsazco@gmail.com

آسیايي کوی صنعت
61

کیا بهداشت

62

کیهان شیمي يزد

63

گروه بهداشتي فیروز

آقای مازيار کامکار

آقای
محمدرضا نامداری

آقای حاج محمد
موسوی

2644230420
88885878

88790307

035-32721663

035-32721663

44205426-9

44205270

شهرک صنعتي هشتگرد فاز
يک خیابان دوم

يزد -خ کاشاني ک موج پ 107

تهران – فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بزرگراه
اشرفي اصفهاني ،خیابانمرودشت ،پالک 5
ساختمان گروه بهداشتي فیروز

info@firooz.com

64

65

گل افشان آرايش

گل ايران

آقای سهراب خانجاني

88874016-8

88874016-8

تهران-بلوار آفريقا-چهارراه
جهان کودک-ک پديدار پ63

44207266

تهران – بزرگراه شیخ فضلنوری،

آقای حیدر زماني

44247072-5

02636101955-58

انتهای پل ستارخان ،روبروی نمايندگي

آقای رضا ملک

88762440

88766780

011

011

سايپا ،پالک 09112116278 212

goliran.company@yahoo.
com

تهران  -خ سهروردی شمالي-
66

67

68

69

گلبان (پاکرخ)

خ هويزه شرقي پالک  42طبقه
2

آقای
گلبرگ آبي

جاويد جمشیدی

گل پسند بابل

آقای فرامرزی

آقای
گلرخ شیمي

عباس زاهدی

70

گیاه

خانم تابنده خصوصي

71

گیالرانکو

آقای وحیدرضا دهپور

43253789

88064580

77716281 777222239
77730085ف
02513342731

43253192

880645820
88601279

77290922
02513342730

آمل  -صندوق پستي 463

تهران خیابان مالصدرا خیابان
شیراز جنوبي کوچه  4پ 3
طبقه 3
تهران -تهرانپارس -بین فلکه
دوم و سوم خیابان 184شرقي
پالک 119ط3
کیلومتر  24جاده مخصوص کرج

2636103292

2636103290

خیابان تاجبخش خیابان احمدی

info@gyah.ir

انتهای خیابان کارخانجات گیاه

88840917
88828161

88840916

تهران ايرانشهر شمالي خ
برادران شاداب پ  6ط 4

farahani-glc@yahoo.com

72

البراتوار داروسازی مینا آقای فريدون پاکروان

73

البراتوار اخوی

74

الله اکباتان

75

لقمان

76

لوازم آرايشي و
بهداشتي کسری

آقای فريد اخوی

آقای محمد حسیني
حسیني فرد

آقای خسرو داوری

88659446-9

88773675

88778686

88770151

88222300

88222300

44504121-5

44504755

میدان ونک خیابان ونک پ info@minapharmaceutical 11
.com

تهران خیابان ولیعصر توانیر پ
 17طبقه دوم واحد8
تهران میدان آرژانتین خیابان
الوند خیابان سي و سوم غربي
پ  6واحد 2طبقه همکف

44504761-2

جاده مخصوص کرج کیلومتر
 10روبروی شرکت مینو
داروسازی لقمان

آقای مرتضي جانکه

22259385-8

22259390

خانم زينب آقا بابازاده

2637778293

2637778294

آقای امیر حسین علم

26411668 26411772

بیگي

26411894 26412741

info@akhavilab.com

lalehekbatan@yahoo.com

info@loghmanpharma.co
m

بلوار میرداماد خیابان شاه
نظری پ  41ط  4واحد 9
شهرک صنعتي اشتهارد بلوار

77

ماهر آرا سام

78

محب قزوين

ابوريحان حافظ غربي بوستان
 4گلستان 4قطعه 223

79

مرواريد هامون

میرداماد خ شمس تبريزی
22253404

شمالي کوچه نیک رای پ 14

info@mohebco.com

واحد  2غربي

آقای شهريار محمدی

44576191 05413512165

44576191/

کیلومتر  8بزرگراه فتح

راد

05413512152

5413512154

شرکت پاکسان ساختمان اداری

info@morvaridhamoon.ir

يزد بلوار جمهوری نرسیده به

آقای مهندس

0351

0351

مشک يزد

حسین دائمي

5256779

5220060

81

من

آقای امیر هاشمي

88954148 88954156

88960464

82

مواد مهندسي مکرر

آقای محسن گل پور

)88053105-6 (227

88034680

83

نگارين گستر کیمیا

محمد موسي عرب

0263-6702320-1

0263-6702322

کرج میدان استاندارد شیخ

44901228-9

44901225

آباد کوی اردالن پالک 110

84

ياس شیمي

آقای بهرام زندی

88691515

88694473

80

دروازه قرآن روبروی تاالريزد

moshk.yazd@yahoo.com

نبش کوچه نگاران
بلوار کشاورز نبش قدس
شماره  41طبقه 5

rayehefarid@yahoo.com

تهران-يوسف آباد خ 64
شماره 23

تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ
بعداز مجموعه ورزش گل افشان
پالک  9واحد 9

info@rabarmd.com

