ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

تلفن

فکس

آدرس

ایمیل

1

آذر زیبافر

آقای علی سراجی

88844490

88847409

مفتح جنوبی کوچه نیک پ 6

info@asch-co.com

2

آرا شیمی پارس

88670873-6

88779679

3

آریا شیمی رایكا

43387

888100308

4

آریان کیمیا تک

23576148

23576207

3136518364-8

3136518369

آقای غالمحسین
اردوان دانایی

تهران ونک خیابان ونک پاساژ ونک
پالك  8طبقه  2واحد 204

info@arachemi.com

تهران میدان آرژانتین خ بخارست
آقای حسام بیگدلو

کوچه هفدهم پالك  18طبقه دوم واحد

info@asrc.ir

3
آقای علیرضا کیانی
آذربایجانی

بلوار آفریقا خیابان سایه پالك 68
اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر جنب

5

اشكان شیمی اصفهان آقای مجید سرجویی

بانک رفاه مجتمع تجاری اداری پردیس
 12واحدz4

6

ایران آوند فر

آقای نادر سلطانی

7

بتا فرایند شیمی

آقای رضا امینی

8

پارس ایده سبز

آقای منصور قدیمی

66422655 66905990-3
02636670370

03152373720

88528739
017-34533710

66422656

03152373721

017-34533711
88516740

تهران – خیابان ستارخان  -خ باقرخان
 -سمت چپ – پالك  57طبقه همكف-

iranbath@iranbath.com

اصفهان شهرك صنعتی مبارکه فاز یكم
خیابان  11پالك 24

گرگان شهرك صنعتی آق قال -فاز 3
تولید 3

mansourghadimi@yahoo.co
m

22056841-2

22056839

9

پارس حیان

خانم زهرا گلوبندی

10

پارس هرماس

خانم ناهید هاشمی

2637778330

11

پدیده شیمی قرن

آقای رضا مظفری

89327000-

88871985

12

پارس آزمای طب

45857000

45857000

13

پدیده شیمی نیلی

02832223867
22040920 26208714

02832227043
2637778331
88780353 88782768

تهران – خ آفریقا – باالتر از پمپ بنزین
جردن – خ حسین عاطفی غربی –

info@parshayan.com

پالك 54
شهرك صنعتی اشتهارد فاز  1قطعه
 485تهران-میدان آرژانتین خیابان
الوند خ ( 27الشرکوری) پ 1ط 3واحد8
تهران ونک خیابان مالصدرا خیابان
پروین کوچه پریان پالك 10
تهران اتوبان ستاری به سمت جنوب خیابان

آقای دکتر مسعود
صحرایی راد

پیامبر غربی -خیابان جهاد اکبر-انتهای
کوچه هفتم (شهید باشتنی)-بعد از گل
فروشی-دست راست-نبش بن بست دوم-
پالك دو کدپستی1473974311

83893000
آقای کوروش منتصر

02637773621-2
886609077

14

15

16

17

تولیدی و بهداشتی
جاوید

آقای مهندس

2636702772

فرخ نورهاشمی

02636706070

43853891

تولیدی ،بهداشتی و
آرایشی گالن

پایدار مقدم

دارویی ،آرایشی و

آقای عارف سجاده

بهداشتی مینو

چی
آقای محمد رضا
عابدی خالدی

77310917-20

48831400
77349794
44504786

پیوند پ  3طبقه دوم

info@padidehshimi.com

اول جاده مخصوص کرج نرسیده به
2636702770

02636701029
آقای محمد

دکتر عبیدی

43854943

تهران – توانیر خ نظامی گنجوی نبش

اکباتان  ،کوی بیمه پنجم عموئیان -بن
بست جاوید پ3

77312226

تهران -حكیمیه خیابان سازمان آب بن
بست نیلوفر پ 2

info@glanco.com

کیلومتر  10جاده مخصوص تهران-کرج
44543027
ف 77349790
77339575

کد 13885-117
تهران  -جاده آبعلی  -خیابان اتحاد -
نبش خ یازدهم شرقی شماره 51

info@dr-abidi.ir

18

آقای

0263

0263

ژاله نور

مجید نجاریون

6604664 6670991-7

6670993ف

سبز گلسار

آقای آریان پور

02634480331
19

02637774290-91
02634480485

20

30

آقای

77349789

سرمه (ساویز)

مسعود نیلفروشان

77339554

2634455949
02637775047

77349344

21

شكوفا بهداشت آرین

آقای علی نمكی

88769160

88541818

88768156

22

شیمیایی بهداش

داوود عابدی املی

22747966 47695440

47695441

خانم سودابه انسان

88723001-5

88712836

44576549 40445406-9

44576542 - 44576575

88781436 88782581

88782654

23

24

25

صنایع بهداشتی ایران
صنایع بهداشتی

آقای

ساینا

بهنام عزت نژاد

صنایع شیمی
پتروشیمی ایران

26

صنایع شیمیایی
کیمیاگران امروز

آقای
بختیار علم بیگی
آقای سید
محمدرضا موسوی

کرج  -جاده شهریار شهرك صنعتی
سیمین دشت قلكه اول خیابان دوم

info@jalenoor.com

غربی پالك 24
کرج خیابان دکتر بهشتی بعد از میدان
سپاهان خ شریفی  -ك گلسار پ 24

info@atousaco.com

واحد2
تهران  -جاده دماوند  -خیابان اتحاد -
خیابان هشتم غربی  -پالك 2
تهران خیابان خرمشهر خیابان گلشن
پ4
میدان تجریش ابتدای خیابان دربندی
(مقصودبیک) بن بست گلبرگ پ 3

تهران -میدان آرژانتین خ بهاران نبش
 23پ 4/1

supplier@saviz.com

info@parjak.com

info@behdashco.com

info@bojeneh.com

تهران تهرانسر میدان کمال الملک بلوار
اصلی جنب قنادی عمه عادله پ 306

info@sainaco.com

زنگ  3طبقه اول واحد 3

88746565

88746564ف

خیابان نلسون ماندال(جردن) نرسیده به
ظفر خیابان یزدان پناه پ  43طبقه اول
تهران سهروردی شمالی هویزه غربی
پالك  133ط 4

shopa@neda.net

secretary@kimuagaran.com

27

صنعتی و بازرگانی
صحت

28

29

30

31

32

عماد آرا

کارخانه آقای حبیب
ماهوتی
کارخانه گلیسیرین و
صابون اتكا

گلران

آقای

22864016 73471

22864243 77392427

فرهاد نیل فروشان

22864211-2

77338125

خانم سیمین کیانی

66795571

هرچگانی

02637775173-5

آقای حبیب ماهوتی

4136300241

علی معصومی

33632070 33632071

آقای هادی کراچیان

66947416

66436949

02636101955-57

02636101949

22653173

26201745

3535225332

3535225575

26401466

88543131

آقای
البراتوار گلپسند

2637775176

بهمن دهش پور
آقای ابوالفضل

33632069
ف33632075 33632072

اتحاد خیابان  17غربی نبش کوچه 5

info@sehat.ir

پالك 26
اشتهارد حافظ غربی شماره 298

تبریز کیلومتر  10جاده تهران نرسیده به
پلیس راه
شهرری میدان صفائیه خ عبدالملكی
پالك 1
تهران خیابان آزادی نواب شمالی
خیابان کلهر غربی پالك 219

golran121@gmail.com

کیلومتر25جاده مخصوص کرج -گرمدره-خیابان
تاجبخش-خیابان کوهک2غربی-خیابان امام رضا-

info@golpasandlabco.com

پالك4

33

محب روپاك کیمیا

34

مه شویان یزد

آقای مهدی دائمی

35

ناتاوست شیمی

عبدالكریم کیائی

22221515

36

نگین بهداشت آرین

آقای اصغر نمكی

88543555

مسگرزاده

041-36300626

تهرانپارس دماوند خیابان دماوند خیابان

تهران بلوارنلسون ماندال( آفریقا)
خیابان گلفام پالك  42واحد  14طبقه 4

info@mrkco.ir

یزد بلوار جمهوری جنب بانک کارآفرین
ساختمان یاس کمپرسور

تهران بلوار میرداماد پالك  179طبقه 2

تهران سهروردی شمالی خ خرمشهر خ گلشن پ
 41ساختمان آرین

info@vida-co.com

37

38

آقای دکتر علی
ویدا

یونیلیور ایران

محمد معصومی

آقای ابراهیم اوزگور

88794159-60 88850780
88794159-60 88850780

0282-2235543-7

کولوکفاکی

ف44980616 88797148
44988841-42

0282-2223292

87719499
87719000

87719101

تهران  -بلوار آفریقا  -باالتر از میرداماد
– کوچه تابان غربی  -شماره  14ط 3
واحد 35
تهران میدان آرژانتین خیابان زاگرس نبش
ك  33پالك 23

jalal.ghods@unilveriran.com

