وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ  /ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻻي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
کد اقتصادی

نوع فعالیت

داخلی/

ملیت

شرح محصوالت

گروه کاالیی

ردیف

عنوان شرکت

شناسه ملی

داخلی

ایران

رنگهای صنعتی ( اپوکسی ،پلی اورتان ،اتیل
سیلیکات و حرارتی سیلیکونی) و پوششهای
محافظتی

86

اصفهان

1178

دریا رنگ اصفهان

10260332613

سازنده
Manufactu
rer

ایران

رنگهای صنعتی-پوششهای محافظتی

86

قم

1179

صبا شیمی آریا

10102685969

سازنده
Manufactu
rer

داخلی

مواد شیمیایی

89

تهران

تهران  -خ آفریقا  -خ شهید طاهری  -پالک
- 44طبقه 3

1180

صنعتی نوترون شیمی

10102875173

سازنده
Manufactu
rer

داخلی

ایران

74 , 80

اراک

1181

صنعتی و تولیدی
هزاوه اراک

10780055708

سازنده
Manufactu
rer

داخلی

ایران

انواع فنر و & Spring Support
S pring Hanger

59 , 60

اصفهان

1182

فنی مهندسی کاوش
نیرو

10260410959

سازنده
Manufactu
rer

داخلی

ایران

انواع سنسورهای سرعت ،دیتاالگر ،سیستم
سرمایشی و گرمایشی

خارجی

استان

شهر

آدرس

تلفن

فکس

دفتر مرکزی  :ملک شهر -بلوار  22بهمن-
مجتمع تجاری  40ستون-
کدپستی8194975641 :
نشانی کارخانه  :شهرک صنعتی علویجه-
خیابان اصلی -نبش فرعی 4
نشانی انبار  :شهرک صنعتی علویجه -خیابان
اصلی -نبش فرعی 4

تلفن دفتر
مرکزی :
-34424680
، 031فکس
دفتر3444865:
 ، 8-031تلفن
کارخانه :
-42412937
031

03142414437

،نشانی انبار  :شور آباد 60 ،متری امام حسین |
خیابان معدن یکم (یکم شمالی) ،خیابان
،حسینی صباغ ،خیابان کشاورز ،خیابان آالله
تلفن دفتر |
پالک  | 85نشانی دفتر فروش  :خ شریعتی ،خ
 :مرکزی
،ظفر ،خ صبر ،خ مطهری شمالی ،خ خورشید
| 26400546
بن بست سعید ،پالک  | 1نشانی دفتر مرکزی
025 :تلفن کارخانه
خ شریعتی ،خ ظفر ،خ صبر ،خ مطهری :
33343895
025| شمالی ،خ خورشید ،بن بست سعید ،پالک 1
| 3344284-5
نشانی کارخانه  :کیلومتر  12جاده قدیم قم
 :فکس
تهران ،شهرک شکوهیه ،فاز  ،2میدان همت ،خ
22259699
شهید کاظمی ،انتهای فرعی  ،2قطعه  172و
کد پستی  | 1913875541 :کد | 173 KH
پستی 1913875541 :

تلفن همراه

ایمیل

وبسایت

WWW.DORinfo@dorna
NA
CO.COM co.com

تاریخ درج/
بروزرسانی

1396/01/28

 :ایمیل اصلی |
 :وب سایت |
industrial
1396/01/28 www.sabas
@sabashimi
himi.com
.com

02122048229

 :ایمیل اصلی |
nabavineja
d@gmail.co
m

1396/01/28

تلفن دفتر |
کیلومتر 25جاده اراک  -شهرک صنعتی شماره
 :مرکزی
- 3فاز - 2خ 206
08633553392

08633553393

 :ایمیل اصلی |
hezaveh- hezaveh_ ar
arak.co ak@yahoo.c
om

1396/01/28

تلفن دفتر |
 :مرکزی
| 66342437
فکس 021 :| 66342447
فکس 031 :33932243

02166342447

نشانی انبار  :دانشگاه صنعتی-شهرک علمی و |
تحقیقاتی-سوله شماره | 13نشانی دفتر فروش
دانشگاه صنعتی-شهرک علمی و تحقیقاتی :ساختمان فن آفرینی-1واحد | 124نشانی دفتر
مرکزی  :خیابان الله زار-کوچه گل پرور :ساختمان ثمین-طبقه -4واحد | 23کد پستی
| کد پستی 1145675776 | 8415683111 :
کد پستی 1145675776 :

02122048228

 :ایمیل اصلی |  :وب سایت |
www.knec.rasti@knec
ir
.ir

1396/01/28

توضیحات

