منت
صاردکنندگان خب استانی
کشور هدف

ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

1

شرکت حنیفرام

فلزی

عراق عمان کویت

1

گلکده مارانتا

کشاورزی

عراق

محمدرضارضایی

3

رضا پویا

شیمیایی

عراق

_

0

شرکت صنایع آذر آب

فلزی

مناطق آزاد تجاری

غالرضا بهمنش

فلزی

هند

عباس سلیمیان

کانی غیرفلزی

عراق

بهنام نیک فر

1

فاطمه عزیزی

کشاورزی

قزاقستان

_

8

شرکت کاوه کشاورز

فلزی

9

شرکت زرین سلولز

سلولزی

ترکمنستان عراق

فلزی

عراق

کشاورزی

رومانی

صادراتی

نام مدیرعامل

استان

آدرس

عبدالصمد

جاده تهران کدپستی

انصاری کیا

3818998883

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

8510134183

8510134188

hanifarm@hanifarm.com

8503181404

8503181404

gc arak@yahoo.com rezaei

محالت خیابان آیت اهلل غفاری
روبروی ایستگاه تحقیقات گل و
گیاه

8

موتوری ایران
شرکت برش کوه
محالت

کدپستی 3808118801

1-

کیلومتر  8جاده تهران صندوق

-9

پستی 838-38138

8533135141

تهران خیابان شهید بهشتی

عراق ترکمنستان
پاکستان

خیابان سرافراز کدپستی

مرکزی

5

شرکت تولیدی یدکی

اراک فلکه سردشت بلوار کربال

48530113188

1885855815
محالت قطب صنعتی صدریه
کدپستی 3180105113
اراک خیابان خرم کوچه افتخار
کدپستی 3819180031

0218875286
0-4

ابوالفضل ناخدا

8533130480

info@azarab.ir

2188739340

8663226667

8663228181

8613131298

8613131298

bazargani.azizi@yahoo.co
m

2122226636

212222663742343771

info@skp.ir

2188502423

2188500266

info@nybabyporoduct.co
m

2188979015

2188979016

info@saveh roilling co

8612240844

8614029343

info@agrcc.com

کدپستی 1805939019
تهران خیابان شهید بهشتی

کریم میزبان

خیابان پاکستان کدپستی
1831535813

14
11

شرکت نورد و پروفیل
ساوه
شرکت تعاونی
کشمش سبز اراک

امیر حسین رستمی

تهران بلوار کشاورز کدپستی

صفا

1011530830

فاطمه رشیدیان

اراک خیابان شریعتی کوچه
حجازی پالک 3003

info@stiy.ir

info@nikfargroup.com

تهران میدان میرداماد خیابان
وزیری پور کوچه کاووسی

8530113151

pooyapelastic@yahoo.com

منت
صاردکنندگان خب استانی
ردیف
11
13

نام شرکت
شرکت تعاونی تولیدی
کیمیا رزین
شرکت آلومینیوم
ایران

نوع فعالیت

کشور هدف
صادراتی

نام مدیرعامل

شیمیایی

پاکستان مصر ترکیه

فلزی

چین تایوان ترکیه

فلزی

عراق

کشاورزی

قزاقستان

صنایع تبدیلی

عراق امارات

ساختمانی

عراق

محمد حسن حالوی

فلزی

عراق

امیر تک

کشاورزی

عراق

محمد شاهرخی

استان

آدرس
میدان شریعتی نبش کوچه

محمد نوری قیماسی

داشسرا کدپستی 3813138013

حمید رضا بادکوبه

اراک جاده قم کدپستی

هزاوه

3818998115
تهران خیابان شیخ فضل اهلل نوری

10

شرکت پارس فنر

رضاجلیلی تنها

خیابان شهید شوریده کدپستی
8100938011

18

15

18
19

قائم مقام
شرکت کیش چیپس
شرکت پروشات در
مرکزی
پوالدین دژکاوه
شرکت تعاونی آبزی
پرور

مقامی

شهید بهشتی حجره 1

منافی) مقصود(
زمانی ابوالفضل

پارس گالوانیزه امین
14

شرکت (روئین ساز

فزی

عراق

ابوالفضل بابائی

امین)
11
11

شرکت درناجوجه
دئیجان
شرکت الیاف ابریشم
ماهان دلیجان

تهران خیابان سهروردی شمالی

کشاورزی

هنگ کنگ

ناصر بیگی

نساجی

عراق ترکیه

حمیدرضانجفی

خیابان زینالی شرقی کدپستی

مرکزی

11

شرکت وزین پخش

سید ذبیح اهلل قائم

اراک میدان میوه و تره بار سالن

1859511811
اراک شهرک خیرآباد خیابان
تالشگران شرقی
ساوه شهرک صنعتی کاوه
کدپستی 3910118981
محالت خیابان آیت اهلل غفاری
پالک 849
اراک خیرآباد خیابان صنعتگران
غربی کدپستی 3831103190

دلیجان جاده رحمت آباد
کدپستی 3311331911
دلیجان خیابان شهید رجایی
کدپستی 3191185891

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

8632212555

8632233803

info@shimyaresinarak.com

2188049024

2188049028

info @iralco.ir

0218825007
0-1

2188255649

info@parsfanar.com

8633620180

8632210526

218844800119

2188448018

bazarghanighaemmaghami@yahoo.c
om
export@mazmaz.net

8633553738

8633553724

hallavi@proshutdoor.com

2552344118

2552344117

info@pooladindezh.com

43233690-2

43233692

irabzyparvar@yahoo.com

8633553325

8633553324

info@rueinsaz.com

86-44222147

86-44231646

bi@dornagroup.com

8644222088

8644222085

abbas3201@yahoo.com

منت
صاردکنندگان خب استانی
ردیف
13
10

نام شرکت

نوع فعالیت

کشور هدف
صادراتی

ایزوگام یاسمین

محمدرضاخلیلی

گستردلیجان
ساختمانی

عراق

امیر بوربور

شیمیایی

عراق

محسن مرصاد

کانی غیرفلزی

عراق

مهدی قاسمی

شیمیایی

افغانستان

محمد باقر فتوحی

الکتریکی

عراق

محمد بیرانوند

19

شرکت دیر گداز اراک

ساختمانی

عراق

علی حیدر گودرزی

34

راستین کار اراک

فلزی

عراق

محمد جعفر مطلق

31

شرکت ساوتکنیک

مصالح ساختمانی

تاجیکستان

سعید حسینخانی

خدمات فنی مهنسی

عراق

نصراله رهنما

18

15
11

صنایع شیمیایی
چسب شمال
صنایع زرین شیشه
مرکزی
شرکت رنگین بالش
شرکت مهندسی
شایان برق

تهران خیابان ولیعصر کدپستی
1030838593

8664443389

8664443388

yasamingostardelijan@yah
oo.com

2188884730

2188775992

info@parloco.com

تهران خیابان شهید بهشتی
خیابان قیصر کدپستی

2188734690

chasbe.shomal@gmail.co
m

8633553363

8633553364

info@zgc.ir

2166050991

2166050991

mbfotoohi@gmail.com

8613553248

33553258-9

shayanbarghco@yahoo.co
m

8613573215

8613573394

info@dirgodaz.com

2188736648

1810119119
اراک خیرآباد
تهران خیابان ازادی خیابان شهید

مرکزی

18

گروه صنعتی پارلو

نام مدیرعامل

استان

آدرس

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

بهنود کدپستی 1303808811
اراک خیرآباد خیابان مبتکران
کدپستی 3831103535
اراک شهرک صنعتی ایبک آباد
خیابان قائم مقام فراهانی نبش
خیابان 0
اراک خیابان دکتر حسابی خیابان
شهید مریدی کدپستی

8612210736

8612210735

raastinkaar@yahoo.com

3810988985
تهران بزرگراه شیخ فضل اله نوری
خیابان سازمان آب پالک 154

2144227272

2144270780

info@savtechnic.org

کدپستی 1083583331

31

شرکت صنعتی گام
اراک

تهران خیابان شهید بهشتی
خیابان پاکستان کوچه دوم
کدپستی 1831538511

2188517193

2188517192

info@gamarak.com

منت
صاردکنندگان خب استانی
ردیف

33

30

38

شرکت الیاف پلی
استر ساینا دلیجان
شرکت الیاف سینا
دلیجان
شرکت صنایع
شیمیایی اکسیر پویان
شرکت الیاف شیشه
سینا

تهران بلوار آفریقا بلوار شهید
نساجی

ترکیه عراق

نساجی

ترکیه عراق

31

شیمیایی

نساجی

38

39

ایران
صنایع شیر
ساوه(آرین)

بهرام محمدی

افغانستان پاکستان
روسیه هند

ترکیه

مصالح ساختمانی

گرجستان

فلزی

کشاورزی

تاجیکستان عراق
عراق

ستاری کدپستی

(بهروز محمدی)

1958815518
اراک شهرک صنعتی ایبک آبد

محمد حسین قاری

خیابان ارغوان  3کدپستی
3833181103
تهران بلوار آفریقا بلوار شهید

سید مهدی جاللی
(بهروز محمدی)

حمید خلیلی

تاجیکستان عراق
گرجستان

تهران بلوار آفریقا بلوار شهید

بابک محمدی

افغانستان

دلیجان
شرکت کمباین سازی

ستاری کدپستی
1958815518

شرکت تعاونی
ایزوگام یکتابام

صادراتی

مرکزی

35

نام شرکت

نوع فعالیت

کشور هدف

نام مدیرعامل

استان

آدرس

ستاری کدپستی
1958815518
دلیجان قطب بوعلی سینا
کدپستی 3191590510

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

21882021069

21882021069

di.bahram@sinaindustrialg
roup.com

21882021069

2188202106

86335733067

0218820210
6-9

0864424760
0-5

8613573236

2188202106

8644247604

sales@sinaglassfiber.com

EXIRPUYAN@yahoo.com

sales@sinaglassfiber.com

yektabam@yahoo.com

اراک میدان صنعت مقابل هتل
سعید توسلی

امیرکبیر کدپستی

8633130011

33138098

icmco@irancombine.com

3818991898
عبدالعلی ابری

ساوه انتهای بلوار طالقانی

الهیج

کدپستی 3911991305

42412252

42412254

savehmilk.arian@yahoo.co
m

تهران سهروردی شمالی
04

صنایع شمیمیایی
کیمیاگستران سپهر

شیمیایی

هند چین پاکستان

سیدجواد موسوی

هویزه غربی خیابان استاد

ترکیه

اصفهانی

یوسفی کوچه کوشش پالک
38

38233405-6

38233404

info@kimiagotaran.com

