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

نام مدیر عامل

تلفن

فکس

آدرس

ردیف

نام شرکت

آقای محمد

22886611

ف22886610

تهران خ شریعتی پایین تر از میرداماد

نوروزی

22887807

22846079

دشستان سوم پالک  7واحد 5

1

اسالیب

2

ایران آوند فر

آقای نادر سلطانی

3

آریا شیمی رایکا

آقای حسام بیگدلو

4

اشکان شیمی اصفهان

5

اتکا

6

آریان کیمیا تک

7

آذر زیبافر

66422655
66905990-3

66422656

02636670370

تهران – خیابان ستارخان  -خ باقرخان -
سمت چپ – پالک  57طبقه همکف

88100308-9

3135315589

3135315598

آقای علی

33632070

ف33632069

معصومی

33632071

33632075

23576148

23576207

بلوار آفریقا خیابان سایه پالک 68

88844490

88847409

مفتح جنوبی کوچه نیک پ 6

امی زاده

آقای علیرضا
کیانی آذربایجانی

آقای علی سراجی

www.asalib.com

info@asalib.com

www.iranbath.com

iranbath@iranbath.co
m

تهران خیابان بهشتی خیابان سرافراز کوچه

88100349

آقای سید رسول

وب سایت

پست الکترونیکی

 12پالک  14واحد5
اصفهان خیابان مشتاق سوم بلوار ارغوانیه
ساختمان ماهان

شهرری میدان صفائیه خ عبدالملکی پالک 1

www.khoec.com

sabadetergent@ya
hoo.com

آقای غالمحسین

8

آرا شیمی پارس

9

ارغوان بهداشت

10

بهداش

11

بسته بندی ایمان

آقای پژمان عزیزی

اردوان دانایی

آقای علی واسعی

آقای محمد رضا
محمودی

88670873-4

88779679

88532571-2

88514388

داخلی47696 442

4769420 4769340

88767752

88767752

تهران ونک خیابان ونک پاساژ ونک پالک 8
طبقه  2واحد 204
تهران خیابان عباس آباد خ صابونجی (مهناز)
کوچه دهم پالک  24واحد دوم جنوبی
تهران کیلومتر  19جاده مخصوص بلوار اصلی ورد
آورد روبروی خانه فرهنگ و هنر پ49

تهران سهروردی شمالی خ زینالی غربی

02637775677

02637775684

پالک 101

12

پارس هرماس

خانم ناهید هاشمی

2637778330

2637778331

شهرک صنعتی اشتهارد فاز  1قطعه 485

13

پرشیا سالمت

فرجام انصاری

44973694

44038593

14

پاک فام جم

51376621557

51376621557

15

پارس ایده سبز

16

پارس حیان

آقای ابوالفضل
پرنان

info@behdashco.co
www.behdashco.com
m

بلوار ستاری فردوس شرق خ ابراهیمی
جنوبی ک شانزدهم پ  14واحد  35ط5

مشهد شهرک صنعتی چرمشهر قطعه 3306

88174980
آقای منصور
قدیمی

88175607
017-

88174926

017-34533711

تهران بخارست خیابان مقدس  4پالک 18

88516740

طبقه 3

info@parsdeterge www.parsdetergent.
nt.com
com

34533710
آقای مهندس
دانائی

22056841-2
02832223867

22056839
02832227043

تهران – خ آفریقا – باالتر از پمپ بنزین
جردن – خ حسین عاطفی غربی – پالک 54

info@parshayan.com www.parshayan.com

آقای کوروش

02637773621-2

منتصر

83893000

89327000

88850297

4136300241

4136300626

17

پدیده شیمی نیلی

18

پدیده شیمی قرن

آقای حسنی نژاد

19

حبیب ماهوتی

آقای حبیب ماهوتی

20

تارا صنعت ایرانیان

21

تولید دارو تاکستان

22

جاوید

آقای علی حقانی 04134329137-39

محمد علی میرزا
کوچک شیرازی

23

24

رنگین کمان هیرمند

25

راک شیمی

4134329190

فرخ نورهاشمی

علی نقیب

آقای محمدعلی

44504786

2636702770

77349790
77339575

5443224837

5443224846

آقای محمد

88836161

88826168

حسین زهتابچیان

88843227

ف 8844088

عظیمی

تهران خیابان گاندی کوچه  15پالک 11

تبریز کیلومتر  10جاده تهران نرسیده به
پلیس راه

تبریز شهرک صنعتی سلیمی

تولید دارو

آقای مهندس
44634162-69

شرقی خ اهورا مزادا بن بست نادر پ  1ط4

ابتدای جاده ساوه خ شهید یادگار شرکت

0282-5270240-6

77349794
دکتر عبیدی

43854943

تهران – میدان آرژانتین خ الوند خ 37

padidehshimi.com

info@padidehshimi.c
om

اول جاده مخصوص کرج نرسیده به اکباتان  ،کوی بیمه
پنجم عموئیان -بن بست جاوید پ3

htt://www.irivan.com

تهران  -جاده آبعلی  -خیابان اتحاد  -نبش

drabidilab@yahoo.co
m

خ یازدهم شرقی شماره 51
سیستان و بلوچستان شهرک صنعتی
شهرستان زهک
تهران ،خ ایرانشهر جنوبی  ،شماره  47طبقه
همکف واحد2

rockchemie.com

info@rockchemie.co
m

26

27

آقای
ژاله نور

ساویز (سرمه)

مصطفی نجاریون

0263
6604664
6670991-7

آقای

77349789

مسعود نیلفروشان

77339554
73471

آقای

22864016

فرهاد نیلفروشان

22864211-2

28

تولیدی و بازرگانی صحت

29

سبز گلسار

آقای ناصر بیطرف

30

شکوفا بهداشت آرین

آقای علی نمکی

31

32

آقای
شیمی پتروشیمی

صنایع بهداشتی (بوژنه)

33

سام آرای افق

34

صنایع بهداشتی ساینا

0263

کرج  -جاده شهریار شهرک صنعتی سیمین

6670993ف

دشت قلکه اول خیابان دوم غربی پالک 24

77349344
22864243
77392427
77338125

02634480331

2634455949

02637774290-91

02634470440

88541818

88541818

22902969

22276312

بختیار علم بیگی

22902853

خانم انسان

88723001-5

88712836

سمیه مرکزی

02637778920-24

2637778925

44576549

44576549

آقای
علی صفوی نژاد

تهران  -جاده دماوند  -خیابان اتحاد -
خیابان هشتم غربی  -پالک 2
تهرانپارس خیابان دماوند خیابان اتحاد
خیابان  17غربی نبش کوچه  5پالک 26

www.jalenoor.com

www.saviz.com

www.sehat.ir

info@jalenoor.com

info@saviz.com

info@sehat.ir

اشتهارد میدان بسیج جنب پمپ بنزین

تهران خیابان خرمشهر خیابان گلشن پ 4

تهران خیابان شمس تبریزی شمالی کوچه
نیک نام پالک  10طبقه  3واحد 3
تهران -میدان آرژانتین خ بهاران نبش  23پ
4

شهرک صنعتی اشتهارد فاز 2

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

shopachemicals.com

shopa@neda.net

www.bojeneh.com

info@bojeneh.com

www.sainaco.com

info@sainaco.com

35

عماد آرا

36

عطر بیک یار

37

فواد آرا

38

39

کیمیای ایران

کیمیاگران امروز

40

41

کیش مدیفارم

43

کیانی هرچگانی

02637775173-5

آقای مهدی
کاتوزیان

فواد باز افکن پور

آقای بیژن

کیمیا فام

42

خانم سیمین

66787087

اسماعیلی

آقای جعفری

آقای محمد سعید
هفت جواهریان
آقای مجید
محمدحسینی
آقای دکتر داود

گالن

پایدار مقدم
آقای

گل پسند

بهمن دهش پور

2637775176

22046664

22034763

88348032-6

88348038

031532323284-5

031532323288

22878464

22878344

65432662-8

65432662-8

86035420

86035392

77310917-8

77312226

02636101947-56

02636101946
02636101949

اشتهارد حافظ غربی شماره 298

تهران خیابان ولیعصر بعد از محمودیه
ساختمان روشن پالک 2943

تهران خ مطهری خ سنایی نبش  24پ 159

www.kimyagaran.com

پاسداران خیابان بوستان دوم خیابان داود
اسالمی جنوبی نبش کوچه طاهری پالک 4

www.nanosil.ir

تهران الله زار نو ،کوچه پرنیا ساختمان عالء

info@glanco.com

الدین پ 1
تهران خیابان ولیعصر باالتر از زرتشت کوچه
غفاری پ  27ط 4

تهران  -جاده آبعلی – کوچه نیلوفر پ2

کیلومتر25جاده مخصوص کرج -گرمدره-خیابان
تاجبخش-خیابان کوهک2غربی -خیابان امام رضا-
پالک4

www.glanco.com

info@golpasandlabc
o.com

golpasandlabco.com

pharma.ceo@mino
ogroup.com

44

محب روپاک کیمیا

45

مینو

ابوالفضل
مسگرزاده

22653173

26201745

آقای عارف

تهران بلوار آفریقا خیابان گلفام پالک 42
واحد 14
کیلومتر  10جاده مخصوص تهران-کرج کد

سجاده چی

44543134

44543027

117-13885

46

ناتاوست شیمی

عبدالکریم کیائی

22221515

26401466

تهران بلوار میرداماد پالک  179طبقه 2

47

نگین بهداشت آرین

آقای اصغر نمکی

88671006-7

88671006-7

تهران -میرداماد نبش آفریقا پالک  410طبقه  4واحد 23

آقای دکتر علی

88794159-60

محمد معصومی

88850780

48

49

50

ویدا ( شاندیز )

آقای سیدعلی
یاس خرمشهر

یونیلیور ایران

هاشمی
آقای اوز گور
کولوکفاکی

minoogroup.com

06324240194-5

0282-2235543-7
87718
87719301

88797148
44980616
44988841-42
6324240193

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

خرمشهر بلوار عشایر میدان حر خ آفریقا خ
اسنفدیار پ  1ط 3

0282-2223292

تهران خیابان وزراء نبش خ  21ساختمان شیراز

87719994

ضلع جنوبی پارک ساعی پ 131

5قق

info@vida-co.com

www.vida-co.com

www.yas.co.ir

yas@yas.co.ir

jobs@unilever.co
m

