انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
لیست اعضا مواد شیمیایی و کاتالیست ها
ردیف

رشکت

نام مدیرعامل

وبسایت رشکت

1

پوششهای محافظتی جنوب ـ پلیگام

محمد صادق قلمبر دزفولی

www.jonoobgroup.org

2

آسیا ژوله

ودود نطاقی

www.asiajuleh.com

3

شیمیایی انرژی سمنان

محمد ابراهیم رحیمی شهمیرزادی

www.energychem.com

4

کاریزاب

فضل اهلل زارع نیستانک

www.karizab.com

5

ایمن تاش سپاهان

مرتضی ایرانپور

www.ementash.com

6

تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

مهدی علیخانزاده

www.alvanpaint.com

7

تولیدی صنعتی و شیمیایی گیتی آسا

سید مهدی منصوری طهرانی

www.gitiassa.com

8

شیمیایی تراویس ایران

سیروس تاالری

www.travisiran.com

9

رسوبگیری

برزویه سوکی

www.watertekno.com

تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر

عبدالرضا حمیدی

www.gaharceram.com

11

سیل صنعت رگا

جعفر رضایی

www.sealsanat.com

12

پارسین کیان وزین

حسن علویان فرد

www.parsinco.ir

13

تولیدی و شیمیایی روناس

فضل اهلل حسینی

www.ronass.com

14

مهرتاش سپاهان

بابک ایرانپور

www.mehrtashco.com

15

آرین پترو ایده

حجت اهلل ریاضتی

www.api.co.ir

16

پترو پویش کیمیا

محرم قدیمی

www.petropoyeshkimiya.com

17

پترو کویر آسیا

امیر خسرو گلی پور

18

حالل شیمی شكوهیه

محمد اشرف

www.hallalshimi.com

19

شیمیایی پارس لیان

سید محمد گازری

www.parslian.com

20

پترو فن آوران آپادانا

مهرداد فرهنگیان

www.petrofann.com

21

نفت و گاز سرو

امیر هومن کریمی وثیق

www.sarvco.ir

22

صنایع رنگینه پارس

حسن آل طه

www.ppandc.com

23

صنعت دوام شیمی

سعید شاهسواری

www.cdieco.com

24

شیمیایی تكرنگ کار

عبداهلل محمدی

www.takrang-co.com

25

آراد صنعت ماهان

اسماعیل صالحی

www.aradsanatmahan.com

26

تولیدی مهندسی نیتل پارس

فرشید نوربخش

www.nitelpars.com

27

تولید لوله و پوشش سلفچگان

محمد حسینی

www.sppc.ir

28

بنیان نوین شیمی پارس

محمد کریمی دزفولی

www.novinchem.com

29

تولیدی و صنعتی رنگان فر

مجتبی یزدی

www.ranganfar.com

30

گسترش فناوری خوارزمی

حسن نوائی الوار

www.kharazmi-rt.com

31

پاک کوشش کار

سید حسین اسمعیل نژاد

www.pck-ir.com

32

پارس نیكل

کرامت اله حمیدی

www.parsnickel.com

33

پترو مهر پردیس

علی شهرابی فراهانی

www.petropardis.ir

34

فراز عایق زرین

مصطفی ناصحی نجف آبادی

www.farazayeghzarrin.ir

35

شیمیایی تصفیه

سلمان خونساری

36

فالیزان تصفیه

حجت اله صفدر پوریان

10

سرام

www.tasfyeh.ir

37

اکسیر نوین فرآیند

امیدی

www.exirnovinco.com

38

دمیس شیمی

مجید اشتری

www.demischem.com

39

شیمیایی رنگ سمن

محمدرضا عقیلی

www.samanchemical.com

