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نامنام شرکتردیف
لوگوتلفنفکسایمیلآدرسمدیرعامل

1

آرمان
سازه

الموت
(كاوربتن )

منوچهر
حیدری

تهران -
ستارخان -

کوچه جهانی
نسب پالک 1

واحد 42

----4428114944281150

2
آرمان
شیمی
افروز

شاهین
جهانگیری

تهران اتوبان
کردستان

خیابان شماره
ی 39 (شهید
اخالقی)، پالک
34، زنگ سوم

info@armanchemie.com8800573388006001----

ایمانآرمالت3
تفرشی

تهران - خیابان
مطهری -

خیابان میر
عماد پالک 33

info@armelat.com88739718
021 -

88751480 |
021 - 58439

4
آریا

شیمی
نوین

حسین
زراعتكار

تهران - بلوار
اشرفی اصفهانی
- خیابان مخبری
- پالک 12 واحد

8

info@aryashimi.com4449974844894900-10

5
ادینگ
شیمی
پارس

سید تقی
احمدی

تهران –
شریعتی سه راه
طالقانی –كوچه
خواجه نصیر

پالك 280 واحد
2

----7753928777539272

http://iranpcc.com/%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b2/
http://iranpcc.com/%d8%a2%d8%b1%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/
http://iranpcc.com/%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
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نامنام شرکتردیف
لوگوتلفنفکسایمیلآدرسمدیرعامل

6

اكسین
شیمی
توس
پارسه

مهدی
صناعت

خراسان رضوی -
مشهد - بلوار
فلسطین -
فلسطین 2-
پالک 6 طبقه
دوم واحد 4

info@oxinchemistry.ir0513864008905138640082

7
البرز

شیمی
آسیا

آرش
اویسی

تهران - سعادت
آباد - عالمه
جنوبی -نبش
خیابان 38

شرقی - پالک
55 طبقه 2

واحد 3

info@polycarboxylate.com8858296888680001

شهریارامیا پارس8
فرهمند

تهران - خیابان
شهید بهشتی -

خیابان
پاکستان -

کوچه چهارم
پالک 11

Mojtaba.zolfagharieh@omya.com8850014342539000

ایران9
ایمارت

مهدیه
نوربها

تهران - بلوار
فردوس غرب -
نبش سازمان
برنامه - پالک
495 واحد 3

info@iranemart.com----021 - 49972

http://iranpcc.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%87/
http://iranpcc.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7/
http://iranpcc.com/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
http://iranpcc.com/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
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10
ایستا

تحكیم
پارت

ایرج
آفتابی

تهران اتوبان
آزادگان - احمد
آبادمستوفی -
حسن آباد -
انتهای کوی
افسران - خ
احسانی راد -
صدمتر بعد از

بلوار فیلور

info@isotechpart.com6538528765385280-6

بازرگانی11
محرابی

وحید
محرابی

تهران - خ
بهشتی - خ
سهروردی

شمالی - کوچه
امامی - پالک
23 - طبقه 3 -

واحد 7

----8874995288749950

12
برازین
بتن

شیمی

محمد رضا
اصانلو

تهران - خیابان
ولیعصر-کوچه
بزرگمهر - پالک
16 - واحد 305

info@bbchem.co6645264266452642-52

برسام13
آردین

امیر
سلیمانی

موید

تهران - اتوبان
ستاری - کوچه
شاملو- پالک 90

info@baco.ir4404367344960595-6

http://iranpcc.com/%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
http://iranpcc.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c/
http://iranpcc.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/
http://iranpcc.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86/
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14
پاالیش
قطران

زغال سنگ

جالل فالح
مهرجردی

اصفهان -
خیابان محتشم
کاشانی - شماره

106

info@ctr-co.com0313627116003136284341-
2

پلی گام15

محمد
صادق
قلمبر

دزفولی

تهران خیابان
موج - خیابان
عسگری غربی-
پالك 31 جدید
(33 قدیم), ط

دوم

sales@jonoobgroup.org8809335888371900-7

16
پویا نوین

بتن
ایرانیان

علیرضا
شكیب
ماسوله

تهران - بزرگراه
اشرفی اصفهانی
- مجتمع نگین
A طبقه 2 واحد

3و4

info@pantaco.ir4424998344205158

17
پیشرو راه
صنعت
ساحل

رسول
صالحی

شیراز -قصر
الدشت - چهار

راه زرگری
-عمارت شهر راز
- ط 2 واحد 4

peshrorss@yahoo.com071 -
36262365

071 -
36262360-
36262365

http://iranpcc.com/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%86%da%af/
http://iranpcc.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85/
http://iranpcc.com/%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84/
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18

خانه
سازی

پارسمان
سازه

محسن
شهادیفر

تهران -بلوار
میرداماد -

خیابان آقازاده
فرد(اطلسی) -

خیابان پانزدهم
-پالک 40

info@parsmangroup.com2225075075918 -
26705747

19
دماوند
سفید

پارسیان

علی محمد
هوشنگی

تهران - میدان
آرژانتین - خ
الوند - خ 35

پالک 13 واحد 4

info@white-damavand.ir8867888488678880 - 3

دوروچم20
خاورمیانه

امیر
رفیعی

تهران ، بلوار
فردوس غرب ،
نبش سازمان

برنامه ،
ساختمان الله
پالک 495 ، ط

اول واحد3

info@durocem.ir4609670046096200-500

علی اوسطراج شیمی21
راجی

البرز - شهرک
صنعتی اشتهارد

- بلوار غزالی
شرقی - سپهر
5 - سپیدان 3
-قطعه 3240 و

3241

info@rajshimi.com37775539 -
026

37775540-2
-026

http://iranpcc.com/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87/
http://iranpcc.com/%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88%da%86%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/
http://iranpcc.com/1334-2/
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راک22
شیمی

محمد
حسین

زهتابچیان

تهران خیابان
ایرانشهرجنوبی -

پالك 47 ط
همكف واحد2

----8882616888843227

ردا كیمیا23
حمید

فتحعلی
زاده

تهران - گاندی -
خ. پنجم - پ 5

- ط. دوم
info@redakimia.com8870838488672435-8

رزین بتن24
برتر

محمود رضا
روحی

تهران خ
ولیعصر نرسیده
به میدان ونك
جنب مجتمع
خورشید پالك
2532ط اول

واحد3

----8867925488673610

علیرضا نادررزین فام25
تهرانی

تهران ـ خ ونك
_ چهاراه كار و
تجارت ـ پاساژ
تك ـ آسانسور
دوم ـ طبقه 1 ـ

واحد 5

info@resinfam.com8888596288885962

ژینوتاك26
رابین

محمدرضا
محبی

تهران فرمانیه -
برج پارک سنتر
- ط 9 واحد 901

info@zhinotakrabin.com4022398940224891 -
40226913

http://iranpcc.com/%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/
http://iranpcc.com/%d8%b1%d8%af%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7/
http://iranpcc.com/%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1/
http://iranpcc.com/%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%85/
http://iranpcc.com/%da%98%db%8c%d9%86%d9%88%d8%aa%d8%a7%da%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86/
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سراپوش27
حسین
زمانی

كاوكانی

تهران خ
سهروردی

شمالی ، خیابان
زینالی غربی ،

پالك 159
،ساختمان
سراپوش

info@sarapush.com8875736488750123

سی28
دكس

مهران فرج
پور

مهرشهر –بلوار
ارم بن بست

كاج – قطعه 3
پالك 12 واحد 2

info@cedexco.com026-
33340631 - 9

026-33340631
- 9

سیكا29
پارسیان

مهرشاد
پویا

شهرک قدس -
بلوار دادمان -
خیابان گل

افشان شمالی -
خیابان 14 پالک

9 طبقه اول

info@ir.sika.com8837756688374738 -
88374740

30
شركت
بازرگانی

عبدالهیان

علی
عبدالهیان

تهران - شهرآرا -
مجتمع کوشک

- پالک 471
ali@abdln.com8828995288289951

31

شركت
تولیدی
صنعتی

آوا شیمی

هرمز
درودی

استان البرز -
گرمدره - خیابان
تاجبخش - خ
زرشکی - پالک

771

----0263610202302636102231 -
2----

http://iranpcc.com/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b4/
http://iranpcc.com/%d8%b3%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%b3/
http://iranpcc.com/%d8%b3%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d9%88%d8%a7/
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شركت32
زرلو

جبار
حیدری

بازار آهن -
شادآباد - بلوار
مدائن روبروی

بانک سپه
-مجتمع حدادی

- پالک 3

info@zurlushimi.com6678954466785702

33
شركت
صنعتی
هنكل

محمد راد
گودرزی

تهران اتوبان
ستاری شمالی -

نرسیده به
اتوبان

آبشناسان نبش
کوی ارکیده -

پالک 3 طبقات
4 و 5

----89780355-
8978036649115000

شورلول34
ایرانیان

محمد
حسن

هندی زاده

تهران خ ولی
عصر ،باالتر

پارك ساعی ،بن
بست مهرگان ،
پالك 1، طبقه 3

Info@Surelevelinfo.com8879370488887989

35
شیمی
تجارت

هورسان

محسن
فروغی

تهران - خیابان
انقالب - ابتدای
چهارراه کالج -

کوچه سمنانی -
بن بست صبا

-پالک 2 واحد 4

info@horsanchemi.com8889013188919560 - 63

http://iranpcc.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d9%84%d9%88/
http://iranpcc.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%86%da%a9%d9%84/
http://iranpcc.com/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86/
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شیمی36
ساختمان

مسعود
هنرمند

تهران خ
میرداماد بین
نفت و پمپ

بنزین پ 242

info@shimisakhteman.com2226058622263099

37

شیمی
سازه

آرمانی
(صنعت

بام
گلستان )

محمد
نعمتی

ملك - رضا
قائمی

تهران - ابتدای
خ آفریقا - باالتر

از میرداماد -
کوچه سرو -

پالک 2 واحد 3

----8877535088775350

38

شرکت
شیمیایی

بتن
پالست
پوالد

حسین
بشیری

تهران - صفا
دشت - بعد از

میدان نبی اکرم
- پالک 112

info@betonplast.com6542390065423400

شیمیایی39
قوام كار

عزت اله
مهدیزاده

اقدم

تهران - خیابان
مالصدرا - بین
شیراز و شیخ

بهایی پالک 178
طبقه دوم

----8821782541894100

40
صنایع
شایا

شیمی

سركار خانم
بدرالسادات

دانشور

خ پاسداران –خ
پایدارفرد-نبش
لنکران پالک 52

ط 2

----2259873122598546 -
22598562

http://iranpcc.com/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/1222-2/
http://iranpcc.com/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
http://iranpcc.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/
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41

صنایع
شیمی

ساختمان
آبادگران

سید البرز
مجذوب
حسینی

خ سهروردی
شمالی – قندی
غربی – پالك
124 – واحد 1

info@abadgarangroup.co8775487754

42
صنایع

شیمیایی
ژیكاوا

محمد جواد
طاهباز

خیابان نیاوران -
بعد از سه راه
یاسر-شماره
329 واحد 10

----22725621 -
2239763122397632

43

صنایع
شیمیایی
شاهرود
محافظ

محمد
طاقیان

شهرك صنعتی
شاهرود- خ

پژوهش بلوك
2

shahrood.mohafez@yahoo.com0233-25114660233-2511228

44
صنایع

شیمیایی
غفاری

سیامك
غفاری
قاضی
سعید

کیلومتر 9 جاده
مخصوص کرج
خیابان نخ زرین

خیابان جالل
پالک 101

info@megapakhshpars.com4454596444545972

http://iranpcc.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%98%db%8c%d9%83%d8%a7%d9%88%d8%a7/
http://iranpcc.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8/
http://iranpcc.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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45
صنایع

شیمیایی
فارس

كرامت اله
محمدنیا

تهران، خ ولی
عصر، بعد از

نیایش، خیابان
رحیمی

(چهررازی
سابق)، پالك

45، طبقه دوم
دفتر مركزی،
كیلومتر 28
جاده شیراز،
مرودشت

info@farschemical.com071-32622144071-32622141

46
صنایع

فروآلیاژ
ایران

لیال رضایی

تهران - چهار راه
فرمانیه - خ
نارنجستان

هفتم پالک 7
ساختمان پارک
سنتر - ط 16

واحدهای 2 و 3

----4022989540229892-4

47
طراحان

بتن
پدیدار

هادی
اعظم
منش

تهران - بلوار
مرزداران -
خیابان

ابراهیمی -
جنب پل یادگار
امام - برج الوند
طبقه 8 واحد

806

info@promix-co.com44293156
44388468 -
44388218 -
44388131

http://iranpcc.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
http://iranpcc.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%a2%d9%84%db%8c%d8%a7%da%98-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/
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48

فرآورده
های

شیمیایی
ساختمان

حسن
اورعی

خ كارگر شمالی
، خیابان دهم ،

شماره 12
info@faravardeha.com8802178088021780

49

فرآورده
های

شیمیایی
ظریف

تاكستان

سهند دلیر
تهران - خیابان
گیشا- خیابان
31 پالک 26

----8824497688244976----

كاال كاوان50
كیمیا

هادی
شعبانی

تهران - فلکه
صادقیه -

ابتدای بلوار
فردوس شرق -
خ ولیعصر -خ
باقری شرقی

پالک 30

hadi.shabani@kalakavan.com4495531344013743-4

51
كلینیك

ساختمانی
ایران

ابوالحسن
رامین فر

سعادت آباد ،
باالتر از میدان
کاج ، خیابان
علی اکبر(12) ،

پالک 24 ، طبقه
سوم

info@clinic-iran.com2238900822389001-7

http://iranpcc.com/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%81/
http://iranpcc.com/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7/
http://iranpcc.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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52

كیمیا
نشان سما
(سهامی
خاص)

حسین
صالحی
اصل

خ ظفر ، خیابان
فرید افشار ،
انتهای بن
بست نور ،
پالك 43 ،
طبقه سوم

info@kimiyaneshan.ir2226501222925153-7

53
الكی

شیمی
ایرانیان

سید
محمود
فكورپور

استان فارس -
شیراز - منطقه
ویژه اقتصادی -
بلوار صنعت - خ

صنعت 2 -
147A پالک

LCI.SEEZ@YAHOO.COM021-
43858534

071-37175509
- 071-37175510
- 071-37175512

54
مبتكران
صنعت
شیمی

شاهین
صعودی

تهران -
ستارخان -
روبروی برق

آلستوم - جنب
خ صحرایی -

ساختمان جوانه
- طبقه دوم

واحد 4 - پالک
856

INFO@MSC-CO.IR4425307844254774

مجله مواد55
شیمیایی

اكبر كریم
بیگی

تهران - فلکه
دوم تهرانپارس
- بلوار جشنواره

-پالک 133

chemical.mag@gmail.com7773201677723998

http://iranpcc.com/%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
http://iranpcc.com/%d9%84%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d9%85%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/
http://iranpcc.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/


10/6/2020 لیست اعضا | انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

iranpcc.com/لیست-اعضا/ 14/15

نامنام شرکتردیف
لوگوتلفنفکسایمیلآدرسمدیرعامل

مكمل56
كاران بتن

میالد زمانی
كاوكانی

تهران خ
سهروردی

شمالی خ خلیل
حسینی پالک
97 واحد 4

info@mokamelkaran.com8875065988542542 -
88542000

57
مواد

شیمیایی
دارابی

مهرداد
دارابی

تهران - بازار
مواد شیمیایی

تهران
----3398292833979770 -

09121271518----

اكبرنامیكاران58
معتضدی

بزرگراه صدر ،
ابتدای بلوار
قیطریه ،
پالك7

info@namikaran.com2224739022247391

59

نوآوران
صنعت پاد

آب -
NSG

منوچهر
حسینی

تهران ، بلوار
مرزداران ، بین
ایثار و آریافر ،

جنب بانک
اقتصاد نوین ،

پالک 142

----5461325054613000

60
همگرایان

تولید
(كپكو)

محمدرضا
ایوبی

خیابان
سهروردی

شمالی -خیابان
شهرتاش -

پالک 74 طبقه
اول -واحد3

info@capco.co.ir8892085989331

http://iranpcc.com/%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
http://iranpcc.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c/
http://iranpcc.com/%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://iranpcc.com/%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%a8-nsg/
http://iranpcc.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%be%da%a9%d9%88/


10/6/2020 لیست اعضا | انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

iranpcc.com/لیست-اعضا/ 15/15

نامنام شرکتردیف
لوگوتلفنفکسایمیلآدرسمدیرعامل

61
وند

شیمی
ساختمان

مجتبی
احمدوند

خ ونك،خ
شهید

خدامی،كوی
لیلی ، پ 1 ط
دوم ، واحد 6

info@vandchemie.com8879745488797452

http://iranpcc.com/%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/

