منت
صاردکنندگان خب استانی
ردیف
1

نام شرکت
کاشی سمنان
(صادرکننده برگزیده استان)
کشت و صنعت

2

8

8

8

4
9

کاشی و سرامیک

پاکستان و

ایرج اوصیاء

کشورهای آسیای میانه
میوه جات و
سبزیجات منجمد

انگلستان

اتوبوس

امارات

کولرآبی

عراق

شیمیایی هف

کود و سموم

عراق-آذربایجان-

سید فخرالدین

(صادرکننده برگزیده استان)

شیمیایی

گرجستان-افغانستان

فیض

طب پالستیک نوین

ظروف یکبار

(صادرکننده برگزیده استان)

مصرف

نوبر سبز

عقاب افشان
(صادرکننده برگزیده استان)
سنگر کار
(صادرکننده برگزیده استان)

کندر
(صادرکننده برگزیده استان)
سیم و کابل مغان
(صادرکننده برگزیده استان)
سیمان شاهرود
(صادرکننده برگزیدهاستان)

عراق -افغانستان

مهدی حداد

شوینده

سیمان و کلینکر

روبروی شهرک صنعتی
سمنان کیلومتر  8جاده

عبداله اکبری

دامغان روبروی شهرک

راد

صنعتی سمنان

-44448888
821
-44358841
821

غالمرضا

مهدی شهرمیدان ورزش

-44388238

مهاجر میالنی

بلوار کارگر ناحیه صنعتی

821

علیرضا
عامریان

سمنان شهرک صنعتی
عال/ابتدای بلوار اصلی سمت
چپ
کیلومتر  83جاده دامغان-
شاهرود/بعد از روستای
حداده

8214483458
8
-22445814
821

سمنان /کیلومتر  9جاده

علیرضا مهربان

سمنان دامغان روبروی

821-4481285

شهرک صنعتی سمنان

عراق
سیم و کابل

سمنان مهدیشهر

821

عباس آباد

کشورهای آسیای میانه-
افغانستان-پاکستان-

سمنان کیلومتر جاده 9

-44488888

کیلومتر  53جاده خاورن-

سمنان

3

عراق افغانستان

عربستان سعودی -

(صادرکننده برگزیده استان)

5

نوع فعالیت

کشور هدف صادراتی

نام مدیرعامل

استان

آدرس

تلفن

عراق-ترکمنستان

غالمرضا

شاهرود کیلومتر  5جاده قدیم

-44885888

افغانستان

ابراهیمیان

مغان

821

شاهرود کیلومتر  12جاده

-44828881-8

مجن

821

عراق/ترکمنستان/تاجیک
ستانروسیه /آذربایجان

حسین کاظمی

نمابر

پست الکترونیکی

821-44888888

semnantile@jamejam.n
et

821-44849889

Info@nobar.ir

821-44358848

a.akbari@oghabafshan.
com

821-44384593

Info@sangarkar.com

821-44834481

info@hefiran.ir

821-22445828

Info@tebplastic.ir

info@condorcompany.c
821-44882283
om
821-44838859

moghan@moghancable
co.com

821-44828992

shahroudcement@yaho
o.com

منت
صاردکنندگان خب استانی
ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

شیمیایی غفاری
18

(صادرکننده برگزیده

چسب و رزین

استان)

کشور هدف
صادراتی

نام مدیرعامل

عراق-سوریه-

سیامک غفاری

امارات

قاضی سعید

استان

آدرس
سمنان شهرک صنعتی شرق/
خیابان ب  18روبروی شرکت
کلران

تلفن
-88484888
821

نمابر

821-88482388

پست الکترونیکی
info@megachemie.com

ارمنستان-
فروسیلیس ایران
11

(صادرکننده برگزیده

ترکیه-
فروسیلیسیم

استان)
پلیمرگستر شرق
12

(صادرکننده برگزیده

15

نوین آلیاژ

افغانستان
ظروف یکبار
مصرف
کنسانتره روی-
سنگ کرومیت

سیروس ابن رسول
صنعتی

18

بهین بازآفرین البرز

عراق

چین

داود هدایتی

طاهره محمد خانی

13

همگرایان تولید

امارات-

واتراستاپ
افزودنی بتن

18
18

لوله و اتصاالت پلی
اتیلن سمنان
مسکاران

عراق-امارات
متحده عربی

انقالب/بلوار امید مجتمع
کارگاهی
شهرک صنعتی عباس آباد
بلوار ابن سینا خیابان
بهارستان-نبش بلوط
شهرک صنعتی ایوانکی-

یوسف وجداندار

بلوارآزادی-خیابان پژوهش-
پژوهش 8پالک  38و 31

تایوان-اندونزی
اسپیسر پالستیکی

شهرک صنعتی سمنان

شاهرود شهرک صنعتی بلوار

هندوستان-کره-
شمش سرب

سمنان دامغان روبروی

سمنان

استان)

بلغارستان-

سمنان /کیلومتر  11جاده

محمدرضا ایوبی

لوله پلی اتیلن

ترکمنستان

فرهاد صدقیانی

آند مس

ترکیه

محمد رضا منتظران

سمنان شهرک صنعتی-بلوار
کارفرمایان-بین خ  1و 2

-22819881
821

8212244582
4

821-22819818

82122445828

Info@iran-ifc.com

Polimergostar@gmail.c
om

-44842884

m.nafisi@novinalloys.c
821-44899883
om

-44388598

license@alborzlead.co
821-44388599
m

821-49551

821-44928439

821

821

سمنان شهرک صنعتی

-88918888

سمنان فاز  2خیابان رقابت

821

سمنان شهرک صنعتی

-44838588

شرق

821

info@capco.co.ir

821-88918888

info@semnan-pe.com

821-44853928

info@meskaran.ir

منت
صاردکنندگان خب استانی
ردیف

نام شرکت

14

کلران

19

مجتمع صنایع غذایی
تکسان زرین

نوع فعالیت

اسید کلریدریک/آب
ژاول/سود سوزآور

آدامس و آبنبات

کشور هدف
صادراتی

نام مدیرعامل

استان

-22824233

عراق/ارمنستان/آ
ذربایجان/ترکمن

محمد علی شریعت

ستان
افغانستان/تاجیک
ستان/گرجستان

آدرس

تلفن

نمابر

پست الکترونیکی

سمنان شهرک صنعتی شرق

821

بلوار کوشش خیابان ب18

8912452531

info@CHOLORAN.COM 821-22824282

8
محمد رضا رضوی

تهران-بلوار آفریقا-نبش

-22818455

تندیس -ساختمان گلها-

821

پالک  -131واحد 3

821-22831451
821-22813998

info@saloo-co.com

تهران-تهرانپارس-بزرگراه

28

شرکت ریسندگی نخ
میامی

گریس

نخ

افغانستان

محمد حسن
حاجی پور حلوایی

سمنان

21

توانگران شیمی

روغن موتور و

افغانستان

محسن قاسمی

رسالت-بین خیابان رشید و

8218829185

باقری-کوچه شاهد-ساختمان

5

tavangaranshimi@yaho
82188291891
o.com

پارس-پالک-2واحد5
تهران -خیابان جمهوری-
جنب باغ سپهساالر-کوچه

-55981418

شهید علی پور کرمی -پالک

821

H_halvaei@yahoo.com 821-55981418

29

22

پارس اشن

انواع الک سلولزی و
اوره

امارات متحده
عربی/عربستان/ت

تهران -خ دکتر شریعتی-

احمد اسالمیان

نرسیده به سهروردی-کوی
داریوش-پالک -11واحد4

رکیه/عمان

-44884381-9
821

821-44818881

info@parseshen.co

ترکمنستان-
25

دانش بنیان مبتکران

نمک صنعتی -گچ

تاجیکستان-

مهدیشهر

ساختمانی -پروفیل

افغانستان-

دناشیمی مهر

روغن dop

الهه همتی

سمنان -مجتمع اسکان-

8255553885

جنب دفتر خدمات فنی نیما

3

82555839583

rtsemnan@yahoo.com

ترکیه -عراق
28

-

داوود شریف پورکلو

-

8255828523
4

82558285238

-

