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

آوند فرسرامد

66422655

66422656

4

آنا سیمین

5

اشكان شیمی
اصفهان

6

بتا فرایند شیمی

7

پارت شمیم دارو

8

پارس ایده سبز

آقای غالمحسین
اردوان دانایی

آقای جمشید
فروزش
آقای مهرداد پایدار
مقدم

77310917-20

77312226
02637773053

آقای مجید سرجویی

3136518364-8

3136518369

آقای رضا امینی

03152373720

03152373721

88756189

88751720

مهرداد اسدی
باباخانی

آقای منصور قدیمی

88528739
017-34533710

017-34533711
88516740

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

info@arachemi.com

تهران – خیابان ستارخان  -خ باقرخان -
سمت چپ – پالك  57طبقه همكف-
تهران جاده آبعلی خ سازمان آب ك
نیلوفرپالك2

info@ g la nc o.c om

اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر جنب بانک
رفاه مجتمع تجاری اداری پردیس  12واحدz4
اصفهان شهرك صنعتی مبارکه فاز یكم خیابان
 11پالك 24
تهران،خیابان مطهری،خیابان میرعماد،کوچه

Commercial@shamimdaru.co
m

گرگان شهرك صنعتی آق قال -فاز  3تولید 3

mansourghadimi@yahoo.com

پنجم،پالك ،5واحد 2

22056841-2
9

پارس حیان

خانم زهرا گلوبندی

10

پارس هرماس

خانم ناهید هاشمی

11

پارس آزمای طب

12

پدیده شیمی نیلی آقای کوروش منتصر

13

پدید آورندگان جم آقای مسعود قربانی

02832223867
22040920 26208714

آقای دکتر مسعود
صحرایی راد

2637778330
88780352

45857000

14

2637778331

شهرك صنعتی اشتهارد فاز  1قطعه 485

88780353

تهران-میدان آرژانتین خیابان الوند خ 27

88782768

45857000

02637773621-2

88653396

43854943
43853891

88653393

آقای مهندس
فرخ نورهاشمی

(الشرکوری) پ 1ط 3واحد8

پیامبر غربی -خیابان جهاد اکبر-انتهای کوچه
هفتم (شهید باشتنی)-بعد از گل فروشی-

886609077

بهداشتی جاوید

02832227043

– خ حسین عاطفی غربی – پالك 54

info@parshayan.com

تهران اتوبان ستاری به سمت جنوب خیابان

83893000

تولیدی و

22056839

تهران – خ آفریقا – باالتر از پمپ بنزین جردن

تهران – توانیر خ نظامی گنجوی نبش پیوند پ
 3طبقه دوم
تهران میدان آرژانتین خ الوند خ  135ام پالك
 11واحد  12کدپستی 1516835136

info@padidehshimi.com

padidavarandegan@gmail.co
m

رج میدان استاندارد بطرف شیخ سعدی بعد از
02636702771-3

2636702770

ریل راه آهن خیابان اردالن قطعه  4کد
پستی 3174645964
شهرك صنعتی اشتهارد،فاز ،1بلوار

15

16

تولیدی و بازرگانی
سیالنه سبز

آقای مازن حریری

تولیدی و

آقای

بازرگانی جی

میر مهدی هاشمی
صالحی

88500845

88501370-71

ابوریحان،خیابان دکتر حسابی شرقی،انتهای
ارشاد چهارم،پالك

seylaneh.mail@gmail.com

،531Eکدپستی3188118633:

66923599
66908587

66908804ف

تهران خیابان جمهوری نرسیده به چهارراه
پیروز -ساختمان جی پ  1199طبقه دوم

jey.co99@yahoo.com

17

18

19

تولیدی ،بهداشتی

آقای محمد

و آرایشی گالن

پایدار مقدم

دارویی ،آرایشی و

آقای عارف سجاده

بهداشتی مینو

چی

داروسازی باریج
اسانس

20

دکتر کامكار

21

دکتر عبیدی

22

دوکارژابیز(ببک)

23

زالل شیمی لیا

24

سبز گلسار

خانم الله حجازی

آقای
ناصر رضا قلی الالنی
آقای محمد رضا
عابدی خالدی

امین جاللیان اصل

آقای قدرت اله
سلیمان زاده
اردستانی

77310917-20

44543134

نیلوفر پ 2

کیلومتر  10جاده مخصوص تهران-کرج کد -117
44543027

44215850

44215850

88658514-16

88655687

13885

تهران بلوار مرزداران بین آریا فر و سرسبز
پالك 78

تهران بلوار میرداماد بین مدرس و جردن

77349794
44504786

65438504-6

44976630
44094854
02634480331

آقای آریان پور

77312226

تهران -حكیمیه خیابان سازمان آب بن بست

info@glanco.com

02637774290-91
02634480485

ساختمان عطر آگین پ 291ط 3

info@dr-kamkar.ir

88796083
ف 77349790
77339575

65432714

تهران  -جاده آبعلی  -خیابان اتحاد  -نبش خ
یازدهم شرقی شماره 51
تهران،خیابان ایرانشهر،روبروی خیابان
سپند،ساختمان ،555طبقه 5

info@dr-abidi.ir

a.jalalian@bbk-co.ir

تهران فلكه دوم صادقیه -بلوار آیت اله
44976788ف

کاشانی بلوار اباذر-نرسیده به حكیم
ساختمان جم طبقه  5واحد 13

2634455949

کرج خیابان دکتر بهشتی بعد از میدان سپاهان

02637775047

خ شریفی  -ك گلسار پ  24واحد2

info@atousaco.com

25

سرمه (ساویز)

آقای

77349789

مسعود نیلفروشان

77339554

آقای علی ریاحی

02533343210

رمدانی

02533343213
47695440 - 47696

47695441

88723001-5

88712836

26

سپهر کارتن آریا

27

شیمیایی بهداش

پیام شاه علی

28

صنایع بهداشتی

خانم سودابه انسان

77349344

2533343213

ایران
29

30

31

صنایع بهداشتی

آقای

ساینا

صنایع بهداشتی
پایدار

صنایع بسته بندی
ایمان

44576549

44576542 -

بهنام عزت نژاد

40445406-9

44576575

آقای احسان منتصر

88644685

88202275

آقای پژمان عزیزی

02637775676-83

02637775684ف

تهران  -جاده دماوند  -خیابان اتحاد  -خیابان
هشتم غربی  -پالك 2

قم -شكوهیه فاز  2بلوار همت  10پالك 385
ستاری شمالی خیابان مخبری خ افخمی نبش
حیدری مقدم شرقی پ 106
تهران -میدان آرژانتین خ بهاران نبش  23پ
4/1

supplier@saviz.com

sepehrkartonarya1980@gmail.
com

info@behdashco.com

info@bojeneh.com

تهران تهرانسر میدان کمال الملک بلوار اصلی
جنب قنادی عمه عادله پ  306زنگ  3طبقه

info@sainaco.com

اول واحد 3
تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه 37
شرقی خیابان اهورامزدا بن بست نادر پالك 1
کدپستی 1516953614
شهرك صنعتی اشتهارد  ،بلوار ابوریحان  ،بلوار
حسابی غربی  ،بعد از بلوار فردوسی  ،خیابان
نرگس  ، 2خیابان نسترن ، 2قطعه  3776و
3787

تهران  -میرداماد  -بین آفریقا و مدرس -
32

33

عطرآگین

فسفات کارون

آقای دکتر کامكار 88791797

84326

88796083

پالك 291ساختمان عطرآگین  -طبقه
همكف

آقای محمد رضا
عزیزی

26214427

26214432

الهیه خیابان بیدار برج جم ،پالك  5طبقه 6
واحد 34

atraginco@hotmail.com

34

35

فومن شیمی

آقای سپند موسوی

بهداشت

رهپیما

صنایع شیمیایی
کیمیاگران امروز

36

صنعتی و بازرگانی
صحت

37

38

39

40

41

42

عماد آرا
کارخانه آقای
حبیب ماهوتی
کارخانه گلیسیرین
و صابون اتكا

گلران

گروه صنعتی کسر
آسیا

البراتوار اخوی

آقای سید محمدرضا
موسوی

66979600

66479047

88746565

88746564ف

آقای

22864016 73471

فرهاد نیل فروشان

22864211-2

خانم سیمین کیانی

66795571

22864243
77392427
77338125
2637775176

هرچگانی

02637775173-5

آقای حبیب ماهوتی

4136300241

آقای محمد جابری

33632070 33632071

آقای هادی کراچیان

66947416

66436949

خانم مهدیه بهارلو

88195361

88195485

آقای بابک وزیری

88778686

88770151

041-36300626

تهران خیابان حافظ کوچه رشت پالك 53
کدپستی 1591818971
تهران سهروردی شمالی هویزه غربی پالك
 133ط 4
تهرانپارس دماوند خیابان دماوند خیابان اتحاد
خیابان  17غربی نبش کوچه  5پالك 26

secretary@kimuagaran.com

info@sehat.ir

تهران اتوبان فتح -فتح  3پالك 8
تبریز کیلومتر  10جاده تهران نرسیده به پلیس
راه

33632069
ف33632072

شهرری میدان صفائیه خ عبدالملكی پالك 1

33632075
تهران خیابان آزادی نواب شمالی خیابان کلهر
غربی پالك 219

golran121@gmail.com

تهران بلوار آفریقا باالتر از میرداماد خیابان
یزدان پناه پالك 67زنگ شماره سه کدپستی
1968835514

تهران خیابان ولیعصر توانیر پ  17طبقه
دوم واحد8

info@akhavilab.com

43

آقای
البراتوار گلپسند

بهمن دهش پور

44

محب روپاك کیمیا

آقای صفوی نژاد

45

محب قزوین

آقای امیر حسین
علم بیگی

کیلومتر25جاده مخصوص کرج -گرمدره-
02636101955-57

02636101949

26400383

26406580

خیابان امام رضا-پالك4

26411668
26411772

22253404

26411894 26412741

46

مون روژین

آقای فیروز تفكری

2836606688

2836606688

47

مه شویان یزد

آقای مهدی دائمی

3535225332

3535225575

48

من

آقای امیر هاشمی

49

ناتاوست شیمی

66939871
66576967

66399952

66939952
آقای عبدالكریم
کیائی

22221515
88794159-60

50

ویدا

خیابان تاجبخش-خیابان کوهک2غربی-

info@golpasandlabco.com

آقای دکتر علی

88850780

محمد معصومی

88794159-60
88850780

26401466

ف88797148
44980616
44988841-42

بلوار میرداماد ،خیابان شمس تبریزی شمالی،
کوچه نیک رای پالك  14طبقه  2شرقی

میرداماد خ شمس تبریزی شمالی کوچه
نیک رای پ  14واحد  2غربی

info@mrkco.ir

info@mohebco.com

کرج شهرك صنعتی سیمین دشت خ سوم
شرقی پ 21
یزد بلوار جمهوری جنب بانک کارآفرین
ساختمان یاس کمپرسور

میدان توحید خیابان توحید خیابان فرصت
شیرازی پالك  166طبقه 5

تهران بلوار میرداماد پالك  179طبقه 2

تهران  -بلوار آفریقا  -باالتر از میرداماد –
کوچه تابان غربی  -شماره  14ط  3واحد 35

rayehefarid@yahoo.com

