
 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 22054985البرزپت پاور آریا122800

 01325873181گیالنایحا گستر شمال215000

 44503989قزوینتهران بسپار پالستیک312500

 77616690یزدشرکت تولیدي صنایع یزدپولیکا414000

 77616690-37272381021-035یزدشرکت یزد اتصال پلیمر ایرانیان54000

 32333691-45643803031-031اصفهانپرنگار پالستیک اسپادانا62750

78850I.E.M 388738051-3152581250اصفهانشرکت تولیدي وسایل آبیاري و آبرسانی 

 3153355503اصفهانشرکت تولیدي لوله و اتصاالت مبارکه82600

 315844920022653610اصفهانشرکت جوي گستر نفت94680

 31523731893132225332اصفهانشرکت آبرسانی دشت زاینده رود106000

 31326636353132663635اصفهانشرکت آب لوله116300

 3145836734اصفهان     شرکت آبیاري قطره اي اصفهان پوشان123150

 3136611001اصفهانشرکت تولیدي لوله و اتصاالت پی اف پی135420

 3153323520اصفهانشرکت میرآب اصفهان146800

 5-3195010523اصفهانشرکت توسن صنعت آپادانا153500

 3137751461-52-3137607991اصفهانشرکت تولیدي پلی اتیلن ادمان162000

 03136518983-5اصفهانشرکت مروارید صدف زاینده رود17250

3134619002   اصفهانشرکت تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن کشاورز184700
3134619003 

3134216000-اصفهانشرکت پلی آوند192500
3134215000 

 66-6603142693663-03142693663اصفهانشرکت سپهر آبرود آپادانا202000

 4-43195028991-3195028991اصفهانشرکت لوله و اتصاالت بدیع صفاهان212000

 3136642938   اصفهانشرکت بهین لوله سپاهان224000
3136642939 

 31256429443132206752اصفهانشرکت سپاهان پویه237300

 31533555033153355503اصفهانشرکت ساحل زاینده رود مبارکه241650

03157999-315724850-03157999اصفهانشرکت  لوله گستر گلپایگان252500
315724850 

انواع بطري و ظروف دهان گشاد پالستیکی

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

 3136624172اصفهانشرکت پلیمري هادي آب سپاهان262010

 31357243013135724301اصفهانشرکت آب بارش سپاهان271850

-3157248242اصفهانشرکت تک ستاره گلپایگان283000
03157248244

-3157248242
03157248244 

--   3135724194   اصفهانشرکت سهیل ستاره سپاهان291300
3135722713

--   3135724194   
3135722713 

 31357227073135722707اصفهانشرکت آبتین سپاهان شط301500

 31357242603135724260اصفهانشرکت پلی اتیلن کویر صفحه311000

   3152373129اصفهانشرکت آب بان پاسارگاد نقش جهان324750
3152373894-5

   3152373129
3152373894-5 

 31572392353157239235اصفهانشرکت صنایع پالستیک کوهسیل خوانسار331300

 31523731263152373126اصفهاناصفهان قطره34506

 3133383846اصفهان شرکت  باران پلیمر اسپادانا35500

 -03145643968اصفهانشرکت دینا پلیمر صفاهان367750
31456439253136282001

 

 6-603195010244-03195010244اصفهانشرکت لوله واتصاالت کشت بان37850

 7 -3135723125اصفهانشرکت پویا پالست زنده رود381200

 31426963663142696366اصفهانشرکت پترو صنعت نجف آباد398000

 31464123633146412363اصفهانشرکت بیتا پلیمر آسیا401300

 31533000483153300048اصفهانشرکت  کیوان پالست416075

--03126382707اصفهانشرکت سپاهان نچفت424200
031263820223136650557

 

 31464122293146412229اصفهانشرکت تکاب لوله زفره اصفهان436200

 12-1203195015410-03195015410اصفهانمهندسی رادین پلیمر پارسیان441500

3132339622-- 3137607772اصفهانسبزآب لوله سپاهان454000
03132333870 

 031426958223132659926اصفهانآرام قطره سپاهان461190

 31523741773152374177اصفهانآب حیات زنده رود47800

 4-603136615632-042366240اصفهاناتصاالت پلیمري تیران481970

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

 4533626666اردبیلشرکت پارس پلیمر سبالن491400

 4533873048اردبیلشرکت صنایع آران پلیمر آوند50600

 453232422245133254131اردبیلشرکت توسعه کشاورزي سبز دشت512815

 4142225506آذربایجان شرقیشرکت مرند گهر521600

 41424855164142485516آذربایجان شرقیشرکت پلی اتیلن دریان پالست533900

 41363701574136370157آذربایجان شرقیشرکت اروند کاریز544630

شرکت 551500
41424934024142493402آذربایجان شرقی پلی اتیلن کوثر بندر شرفخانه

 

  04133295641 - 4134328458آذربایجان شرقیشرکت تدبیر نوین سازان563300
04133295638 

 71-714136375070-4136375070آذربایجان شرقیشرکت سهند آسا5711165

 102-1024152244100-4152244100آذربایجان شرقیشرکت صبا لوله آذرمیانه581540

 7-   4142494525  4142494525   -7آذربایجان شرقیشرکت دنیز پالست بندر شرفخانه596250

 21-214134329520-4134329520آذربایجان شرقیشرکت خاوران پالستیک شهریار603400

 04133353893 -41343281254آذربایجان شرقیشرکت آذر آوند6116000

 7-704142439431-04142439431آذربایجان شرقیشرکت پالستیک سازان جلگه سیس622500

 5-504446433444-04446433444آ ذربایجان غربیشرکت تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان6312700

 88028071آ ذربایجان غربیشرکت تولیدي آب گستر سهند آذربایجان643750

 16-1604433386613-04433386613آ ذربایجان غربیشرکت اروم سارآب6512000

 44365235724436523572آ ذربایجان غربیگروه صنعتی آخار اورین آذربایجان6613900

 44324153104432415310آ ذربایجان غربیشرکت اروم پالست اولدوز674500

 44337446784433744678آ ذربایجان غربیآریا پلیمر ارومیه684400

 84322344228432234422ایالمشرکت نهر باران زاگرس692735

 91884183118435222955ایالمشرکت عدالت گستر دره شهر701500

 8435228715ایالمشرکت کبیر لوله دره شهر715060

 308432240129-08433835629ایالمشرکت سیال گستر مهران721300

 84357221998435722199ایالم تولیدي لوله و اتصاالت دربند بدره733300

 6-88977635البرزشرکت پلی اتیلن کرشت شهریار743000

 9-88196607البرزشرکت پلی اتیلن گستران البرز757975

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

88202054-263777640088202060البرزشرکت پارس اتیلن کیش766000
 

 80-88676377البرزشرکت آبیاري کویر771240

 69-6902637772267-02637772267البرزپلی اتیلن پارس زانوس782500

 88302065البرزانوشا پرشیا7912000

 51-713674429740880148البرزآوا پلیمر نوین ایرانیان8010400

 77342222147734222214بوشهرشرکت تعاونی پویا شیمی جنوب گروه 8128002571

 88535935تهرانشرکت مانا پلیمر البرز826500

55572819-56232373تهرانشرکت لوله سازي رزاقی832209
55574274 

 9-3642598022851416تهرانشرکت صنایع تولیدي واال پلیمر845406

 5654585456545854تهرانشرکت پلی پارس ایرانیان851064

 288520610-02156901790تهرانشرکت پارسیان لوله ایرانیان863200

88833893-4-56584991تهرانشرکت صنایع پالستیک پارس877758
88821491 

66947555-7635314566946000تهرانشرکت تعاونی تولیدي صنعتی تکاب اتصال دماوند88706
 

--02156457218تهرانشرکت صنعتی تولیدي حافظ پالستیک892935
02156457316

--56457022
56457218 

 7-6562780088102290تهرانشرکت گسترش پالستیک9064240

 30-88648840تهرانشرکت پلی ران اتصال919317

 6-88613554تهرانشرکت یکان پلیمر923890

 3642485122842393تهرانشرکت پالرك پالستیک932785

 6543201288744062تهرانشرکت شهراب گستران اروند944550

 38333494913833349491چهار محال وبختیاريشرکت دریستن957000

 13-1313833520710-13833520710چهار محال وبختیاريشرکت سپید نام زاگرس966500

-3833338135چهار محال وبختیاريشرکت آبدشت شهر کرد971500
03833347390

-3833338135
03833347390 

 383334739383334739چهار محال وبختیاريشرکت لوله گستر روداب981700

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

 50-503833347949-3833347949چهار محال وبختیاريشرکت پلی دشت شهرکرد99500

 3832275556چهار محال وبختیاريشرکت آت ریگ صنعت1004500

 8-806134427186-06134427186خوزستانشرکت پلی اتیلن صدف نوین1015900

 61337392516133739251خوزستانشرکت تولیدي بازرگانی سبز خرمشهر1025050

-06133334875خوزستانشرکت اتصاالت و لوله پلی اتیلن آبادان10332000
6133338133     

-06133334875
     6133338133 

 11-116133130810-6133130810خوزستانشرکت آبان بسپار توسعه1047577

05137134644-5837217701-5خراسان شمالیشرکت ساقه طالیی اسفراین1057600
5137134348 

 6-65837216165-5837216165خراسان شمالیشرکت آبیاران سازه اسفراین1064100

 58323190355832319035خراسان شمالیشرکت لوله پلی اتیلن سیال رسان بجنورد1074500

 65-563225542888881564خراسان جنوبیشرکت ایران کاوش1088000

 51-640880148-05632752180خراسان جنوبیشرکت فراز پلیمر فردوس10914500

 7-705632538895-05632538895خراسان جنوبیشرکت نوین لوله قاین1103200

 535146139550-05146139550خراسان رضويشرکت میرآب لوله طوس1111850

 51366530805136653080خراسان رضويشرکت صانع مشهد1125200

    9-05132400565 9-05132400565خراسان رضويشرکت رام پالست شرق11312300

 51346933035132221884خراسان رضويشرکت مهر آوند مشهد1147000

 51461392105137259050خراسان رضويشرکت جهد لوله خراسان1155000

 51346935005138444448خراسان رضويشرکت خوشنام خراسان11617000

 5156526600خراسان رضويشرکت لوله شرق آسیا1172600

05143343444-2-0514326840خراسان رضويتعاونی تولیدي آبراهه گستر نیشابور1182000
5143328280 

 51354144245135414424خراسان رضويشرکت زرین قطره شرق1194800

 92-5137231290خراسان رضويشرکت تک پژوهان پارت120171

 41-415146139540-5146139540خراسان رضويپگاه صنعت حیاط سبز1211320

2434354625- 2434354625زنجانشرکت تولیدي پلی اتیلن جابري1223851
0243422273 

 62-622432221760-2432221760زنجانشرکت صبا لوله زنجان1238272

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

   9-22922998   4-02435284151زنجانشرکت پلی غرب اتصال ایرانیان1246000

 7- 388436424-02435284422زنجانشرکت تولیدي زرخیزان12512000

88753239      20-02432221819زنجانشرکت تعاونی تولیدي آبرسان نوید زنجان1266400
   88753316 

 18-88605017زنجانشرکت بسپار صنعت پژوه12729250

 822148960-02435284260زنجانشرکت رسا لوله پاسارگاد12810000

    2435750843زنجانشرکت تعاونی نورین بنیاد1292760
2435750841

    2435750843
2435750841 

 8-2432221966زنجانشرکت یاشیل قطره130620

زنجان 02435873290   زنجانشرکت صنایع پالستیک جهاد زمزم13110100
0243587339488907690-88938730

 

02432385092-زنجانشرکت آبشار لوله زنجان1325500
02432385211 

 7-75433592006-5433592006سیستان و بلوچستانشرکت حجت امین1334320

 1-2333653420سمنانشرکت سیال سمن سسکو1348000

 73- 566916468-02333652802سمنانشرکت پلی اتیلن سمنان13525800

 9-233365377066123770سمنانشرکت قطران اتصال136120

 6-602333611815-02333611815سمنانلوله پلی اتیلن هادي مهدیشهر1371750

 5-502333651090-02333651090سمنانپل آب قومس1382000

 2-207137742390-07137742390فارسشرکت مجد ایرانیان1398550

 5-57144354912-7144354912فارسشرکت پلی اتیلن آباده140600

-7144354912فارسشرکت پارس پلی اتیلن جنوبی1413500
7144354913-6

-07132250937
 7154331086 

 713260212488738051فارستوسعه صنایع پالستیک ایران1429125

-07132602059فارسشرکت آبان فالت1438150
071326021087132229921

 

7132345595 فارسشرکت شیراز جم گستر1448100
7132345596 

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

7136307536  98-07136744297فارسشرکت گاز و لوله سپید افروز14530160
7136307539 

 7153644114فارسشرکت امید داراب146820

 7132362352544428567فارسشرکت پویا شیراز1476000

 7-77137134576-7137134576فارسشرکت آب نهاالن خلیج فارس1484500

 -7152247754فارسشرکت اقماري جهاد تعاون الرستان1493000
07152248700

 -7152247754
07152248700 

 7137827714فارستعاونی پارس آب صنعت شیراز1501050

 71326246317132624631فارسشرکت مهراب امید پاسارگاد1512200

 2-7137847661فارسشرکت سرو آب سروستان1523000

 71586060227158606022فارسشرکت رستاق پلیمر153510

 7138309001فارسصنایع پلیمر پارس1543125

 71362912597136291259فارسباران مهر پارس1552250

   7132241496   فارسشرکت تولیدي مصنوعات پالستیکی شیراز1561500
713733507807137335078-80

 

 71434944007143494400فارسشرکت آبرسانان ماهر فارس1572680

 07138310440    فارسشرکت آبفشان ساحل شیراز1587070
 07138305998-9 

9-07136307536کارخانه 07136477787فارسموج آب شیراز15937000
 

 7136747087فارسصنایع آبراهان پالست شیراز1603330

 32602991-32602991071-071فارسعارف پلیمر1612000

 71377441837137744183فارسسپهر درخشان پارس1621960

 28334543372833454337قزوینشرکت نشا گستر پردیس1632244

 28322258642832225864قزوینشرکت پالستیلوکس164900

 25333471322533347132قمگروه صنعتی سعادت16514265

--02533340161قمشرکت پارس قطران شکوهیه1667500
02533340150 

-02537834050
02537834049 

 83342807808334280780کرمانشاهشرکت تعاونی 2331 پلی پارس زاگرس1671100

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

-08334279288کرمانشاهشرکت پلی لن1683100
8334271496

-08334279288
8334271496 

 -8334276595کرمانشاهشرکت کمند تاب1693000
08334306295

 -8334276595
08334306295 

 83481220258348122025کرمانشاهشرکت ارغوان غرب1702500

 83347339628334733962کرمانشاهشرکت بابک صنعت غرب1717070

             08338393630   کرمانشاهراین افشان زاگرس بیستون1722700
 8332333716

             08338393630   
8332333716   

 1-18733362300-8733362300کرد ستانشرکت سبک لوله نوین1733500

08735250615-8735248363کردستانشرکت دریا لوله کردستان1743080
-8735232853 

 48733150145-08735155032کردستانشرکت دشت لوله کردستان1755250

-8735250249 کردستانشرکت زاگرس پالست غرب1763500
8735247114

-8735250249 
8735247114 

 8733233014کردستانشرکت لوله گستر سنندج1772600

 91887396798735223846کردستانشرکت الوند پالستیک1788836

 3-38736323472-8736323472کردستانشرکت نهرین لوله آریا1792000

 87363234818736323481کردستاننیک پلیمر کردستان1803000

 343338633944201516کرمانشرکت آوند پالست کرمان18114340

 8-803433386396-03433386396کرمانشرکت صنایع پالستیک کامور1825875

88553701 - 788711050-03432438995کرمانآب حیات فرتاك1831950
 

 9988343425-03432750197کرمانشرکت صنایع پلی اتیلن کرمان18411000

88031359-588607739-03413420093کرمانشرکت سلسله آب حیات کرمان18520550
 

8742--8-343338611788660373کرمانشرکت انهار حیات کرمان18635000
 

 34342855003434288873کرمانشرکت لوله و پروفیل رفسنجان1878200

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

44108153-343338603644108981کرمانشرکت روداب پالست18824500
 

 4-43434288062-3434288062کرمانشرکت آبرسانان کرمان18914100

 53-533434194343-3434194343کرمانشرکت گسترش آبیاران لوله رفسنجان1908000

 88660373-34333861178742کرمانشرکت تولیدي انهار اتصال19127000

3434252853   3434388043کرمانشرکت صنایع پلی اتیلن انهار پالست کرمان1924500
3434264407 

 3432721419کرمانشرکت آبریزان کرمان1933000

 34333863373433386337کرمانشرکت ویژگان بسپار شرق1942500

 34333864083433386408کرمانپارس حیات کویر1952500

 34333865443433386544کرمانمهرآب حیات صنعت کرمان1963180

9-988557072-07433315001کهکیلویه و بویر احمدشرکت  تولیدي دنا صنعت19728000
 

تعاونی 2814 گچساران گروه تولیدي قطره باران 1982050
74322243577432224357کهکیلویه و بویر احمدجنوب

 

74332434767433243476کهکیلویه و بویر احمدشرکت پلیمر صنعت یاسوج1992837
 

8-807432310507-07432310507کهکیلویه و بویر احمدشرکت قطراب گچساران200850
 

88710206- 133388350688717505گیالنشرکت پایپ اتیلن2018500
 

 1333882410گیالنشرکت قطران دریاي گیل2025000

          01734533550        گلستانشرکت سیب آور2031200
  01734533551

          01734533550        
01734533551    

 17321648001732164800گلستانشرکت آبگستر2041800

 8-801733249157-01733249157گلستانشرکت قابوس لوله گلستان2051400

 99-9901734384198-01734384198گلستانشرکت مقاومت بندر2066100

                        1735888010گلستانشرکت آبگستر دشت قابوس گلستان گنبد2071400
01735888010-12 

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

 663262333688976853لرستانشرکت افالك سهند2083000

-06643235013لرستانشرکت صنایع پالستیک کوثر گهر2092025
066432920276643235013

 

 66326237886642463552لرستانشرکت سهند گستر بروجرد2101245

--06642463552لرستانخوشنام لوله غرب2119000
091666510766636234736-7

 

   88524324   29-8642345127  مرکزيشرکت تولیدي پی اي اس21250250
     88754960 

 88833670مرکزيشرکت قطران ساوه213725

  88754960 - 8642422053مرکزيشرکت ایران اتصال214840
 88746991 

 9-88191858مرکزيشرکت نم بارش تهران پلیمر2157015

88037820-864234249088037804مرکزيشرکت تولیدي گاز لوله21617700
 

 86584462808658446280مرکزيشرکت پلیمر کوهسار2171000

 863328391055690000مرکزيشرکت باران پل اراك2184500

 88650088مرکزيشرکت کاوه گستر2191800

 86341302108634130210مرکزيشرکت پالست گستر گلپایگان2203800

 17-178633553416-8633553416مرکزيشرکت آبراه دشت مرکزي2211750

 66675364   8633572251مرکزيشرکت صنایع گسترش لوله پالب اراك2222600

 86340584808634058480مرکزيآب صنعت اراك آبریزان223600

 86463733748646342128مرکزيگروه صنایع لوله و اتصاالت دي باران پلیمر پارس2245700

 86336889928633688992مرکزيشرکت زرین لوله کمیجان2253800

 86452538098645253809مرکزيشایان صنعت پلیمر آرمان2264920

 5-864234249088031964مرکزيتولیدي لوله هاي دوجداره قدر22729000

 9 – 988523436-1142423007مازندرانشرکت تولیدي لوله و اتصاالت حمید2282155

 11333721010مازندرانکاسپین لوله طبرستان2298500

 71-115466216888028070مازندرانشرکت آب گستر مازندران2302302

 77333132مازندرانشرکت واحد تولید و تحقیقات پلی رود اتصال2312000

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

 9 – 988523436-1142423007مازندرانشرکت تولیدي لوله و اتصاالت وحید2324500

 65-011347755561مازندرانشرکت کاسپین لوله سپاهان2331620

 4-91125785531134625452مازندرانشرکت تعاونی آبراه سازان بهشهر2341150

   1133250432مازندرانشرکت  تولیدي خزر کاوه گستر مروارید2352000
1133209402

   1133250432
1133209402 

 822712270-01132276666مازندرانرایان پالست تبرستان23615168

 81368436008136843600همدانشرکت سوگستر ماماهان2377000

 61-91854002148138332060همدانشرکت آبنوس الوند2386300

 8132223642همدانتعاونی تولیدي کوشا پالستیک میهن239760

 91997468518136224321همدانزرین دشت باختر240300

 81343837478134383747همدانشرکت زاگرس پلیکاي همدان2416000

8138239431-- همدانشرکت حیات گستر اکباتان2424000
8134385261 

 3532227763یزدشرکت صنایع اتیلن اردکان2434000

   3532553465یزدشرکت یزد پلی اتیلن کویر2444200
3532553467

   3532553465
3532553467 

 5-35372723623537272362-5یزدشرکت یزد پلیمر2453705

 35327235663532723566یزدصنایع پلی اتیلن اشکذر2461000

 34526031-34524031041-041آذربایجان شرقیاتصاالت کاوه247930

2-52373881-031اصفهاناحسان کار2487800
031-52374584-5031-52374219

 

،43332138-041آذربایجان شرقیاوجان پولیکا2491500
43333378

041-43338297
041-43336136 

88940306تهراناورامان غرب2507700
083-38228647-8

88945926
083-38228648 

8-34254557-071فارسایمن لوله2517000
071-38254557-

071-38306369
071-38254557 

 2201294522021851تهرانایران استابالیزر25225800

 5657333756573335تهرانایران برس2532038

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

 42693141-42693140031-031اصفهانایرسا پالست نقش جهان254

 041-634329247و34329245-041تبریزایمن اتصال آذر2552545

 8851340688737439تهرانآب و خاك شهراب گستر2565660

33130882-061اهوازآبان بسپارتوسعه2573200
061-33130810-11

89770582
061-33130840 

 34204419-3041-34209142-041آذربایجان شرقیآذر لوله2587425

-35491905031-031اصفهانپارس پالست اصفهان2594500
03135491906

031-35491904
 (031-45488370 ) 

 356540277-56545401تهرانپارس پولیکا260532

 32348366-031031-32363533اصفهانپرنگارپالستیک2612750

 5724198-20313-5724200-0313اصفهانپالستیک فر26214460

 888880735-88790827تهرانپالستیک کار2635036

10-22695503تهرانپلیمر گلپایگان2644900
031-57248112

22695513
 031-57248148 

32750197-034کرمانپلی اتیلن کرمان2654550
034-32740875034-32750199

 

 4-3313779533508771تهرانپلی بل بابل2663000

55638112تهرانپلی رام برتر2671100
5623021355604173

 

 8و33653257-8023و33653257-023سمنانپلی سازان سمنان3000  268

 38309006-3071-38309001-071شیرازپلیمر پارس26913250

 35750900-35750845024-024زنجانپلیمر پارس امین27012179

 37293702-8051-37271606-051خراسان رضويپلیمر توس2711010

 5622020856220216تهرانپلیمر سمند2721000

 463732858646373284-086مرکزيپلیمر یاس2732500

پلیمرارومیه274310
 32723223-044ارومیه(  صنایع پالستیک ارومیه) 

32723404-04433144819044اداپالست
 

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

22259713تهرانپولیکا نوین2756950
2225300422259615

 

 5557281955810121تهرانلوله سازي رزاقی276200

 35601600-35598655031-031اصفهاننگاه نگین277265

34583791-023تهرانپیشتاز پلیمر جهانیان2782475
55826366

023-34583792
55826442 

66435859تهرانپی وي سی ایران27911000
6643586166922889

 

34444251-061اصفهانپی وي سی خوزستان750   280
3132362900

061-34446239
3132330628 

76212312تهرانپی وي سی هراز281720
7621269476214338

 

 36307540-9071-36307536-071شیرازپیشتاز پلیمر سپیدان فارس2822520

 061-3290770032288983-061اهوازپیشگام پالست اهواز2833500

قزوینترموپالست28413915
88749147

02832822888
041-34246868-69

88739958
041-34249242
028-32821930 

 41377223554137722581آذربایجان شرقیتضامنی کشفی بناب  و شرکاء2852800

اصفهانتک ستاره گلپایگان2862000
031-57248242-5

031-57248345
031-57248346

031-57248172
 

 33883530-33882823013-013رشتچسب کاران2872000

 041-632444540-32443725-041تبریزخسرو نیکو پالست2885000

32333691-031اصفهانداراکار2893700
031-32363533

031-32348366
 

 33653429-33653517023-023سمنانسنا قومس290941

32227551-80071-37335078-071شیرازشیراز پالستیک2917000
071-37335129 

 32333975-7071-32345595-071شیرازشیراز جم گستر2926500

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

67-32278965-061اهوازشیلنگ و لوله خوزستان2936000
061-32279595061-32279898

 

 32221748-9024-32221747-024زنجانصبا لوله زنجان2943000

 33652562-023023 -33652560-1-2سمنانصنایع پالستیک سمنان پویش2958500

8884547088343017تهرانصنایع ورق ایران2962200
88845463 

تهرانکاسپین پلیمر آبراهان2974200
88014915
88014906
88014912

88014923
 

 35272534-35274568035-035یزدکاراپالستیک لوله یزد2983200

 35413939-35413939051-051خراسان رضويکانال پارس299180

 32746256-16026-32777015-026البرزکیمیاران3004550

 6522640665226406تهرانگل پلیمر رشیدي301500

 35722513-5031-35722510-031اصفهانگلین لعل اصفهان3026500

40-9-36307536شیرازلوله سپیدان بسپار3033600
071-36307536 071-36307540

 

56457889تهرانلوله گسترخادمی3048196
5645628756457880

 

اصفهانلوله گسترگلپایگان3052000
031-57220836

031-57248150-2
3157999

031-57235310
031-57248150-2

 

سمنانلوله نسوز سمنان3067600
023-33653555
023-33653731
023-33652010

023-33653734
 

 2226003526406470تهرانلومیر سوهانی3071500

 32459057-58041-32459054-041تبریزماهان پالست تبریز( آتوسا) 3082000

 35721053-50031-03135721045اصفهانمدرن پلیکا3091270

 32255028-7056-32255026-056خراسان جنوبیمهراس کویر3101500

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

 36307540-9071-36307536-071شیرازموج آب شیراز3113600

 46412750-20031-46412710-031اصفهانناردین پلیمر اسپادانا3126500

5-57248242-031اصفهاننگین ستاره گلپایگان313600
031-57248345031-57248172

 

 32511467-32511468023-023سمناننگین لوله شاهرود3143550

22654400تهراننوا پالست3152750
2265316022654400

 

35492115-14031-35492111-031اصفهاننوین پالستیک316770
35720693 

 35720693-32031-35724429-031اصفهاننوین پوش جی3173000

36323481-087تهراننیک پلیمر کردستان3184000
66193854

087-36323483
6619372 

 8860900088211748تهرانهمارشتن31912000

22042840تهرانهمپار3206000
2201909422019055

 

34704515-026البرزوینو پالستیک3213600
026-34705082

-026-44385817
89775036 

یزدیزدپلیکا32214000
035-37272549

77616690
7761684

035-37272548
77616713

 

 33653317-023023-33652618سمنانیکتا پلیکا سمنان3234250

88883464فارسفراسان32450000
44427501خوزستانسپهر سازان ایرانیان32552000
07136319700فارسفراپاکس شیراز32610000
05118446615خراسان رضويمشهد صدرا3277500
88502065زنجانصنایع پالستیک پوشینه32860000
52474391-0315237439031اصفهانسپهرپلیمر سپاهان32976000
22813135تهرانفرنام بسپار33018000
52473295-031اصفهانصنایع تولیدي اصفهان مقدم33124400

انواع لوله و اتصاالت کامپوزیتی ( از انواع رزین تقویت شده 
 (GRP - با الیاف شیشه

جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 
پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 

انواع لوله و اتصاالت پالستیکی اعم از تک جداره و چند 
جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی،یوپی وي سی، 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

12-03145642711اصفهانپرنگار پالستیک اصفهان3325000
88915724-36552855021-061خوزستان/ اهوازصنایع پالستیک خوزستان3337250
7026703520-06152112366خوزستانشرکت پتروپاك33410000
88064587خوزستانشرکت فرآورد قشم3356000
3732458488544306-077بوشهراهتمام جم3367000
342793349181316150-083کرمانشاهدینا پالستیک33710000
88208614اردبیلآرتا پالستیک3384000
9-5562620456231180تهرانآریا بنیامین3396000
88705105تهرانبسپار شفاف پوشش3406000
88785027قزوینپیکره3416000
24328770-041تبریزثمن ارغوان3422000
27444-13382320021-013رشتپینک3436000
مرکزيالبرز3446000
1588408384-15516612-036کاشان/اصفهانپاك پالستیک3454000
7126703660-52112366-061خوزستانپتروپاك3464000
4-35721761-031اصفهانارین بسپار زنده رود3474000

348

انواع لوازم ساختمانی و بهداشتی از پالستیک ( وان، دوش، 
ظرفشویی، نشستگاه و سرپوش لگن مستراح، مخزن آب، 

سیفون و لوازم همانند) 
7335334تهرانسنی پالستیک1900

03121640003اصفهانپالمالمین کاشان3493000
0356259419یزدیزد مالمین3501250
12-77341610تهرانممتاز سهند35124000
52473669-031اصفهانپلیمر شبنم سپاهان3524950
88890123قمصنایع پالستیک مرکز3533700
88915723خوزستانصنایع پالستیک خوزستان3541500
22883628مرکزيطب پالستیک نوین3558500
46438844-031اصفهانپانیذ فوم اسپادان3562405
05118446615خراسان رضويیاران خوزستان3575450
88500367تهرانپارسا پالستیک4600لوازم براي دفتر کار و مدارس از پالستیک358

انواع ظروف یکبار مصرف پالستیکی

انواع ظروف مالمین

انواع ظروف و لوازم پالستیکی آشپزخانه و غذاخوري

انواع فیلم، صفحه و ورق پالستیکی اعم از تک جداره و 
چند جداره ، تک الیه و چند الیه (  از پی وي سی، یوپی 

وي سی، پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی کربنات، پلی 
یورتان، پلی متیل متاکریالت، اي بی اس ABS، پلی 

استایرن و پلی آمید) 



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

02824454040قزوینصنعت پالست آبیار3596000
33381789تهراندریا پالست پارس36010000
56223906تهرانگوهر نایلون وحید36117000
88063522-35246130021-035یزدپرشین پوشش پلیمر یزد3628000
23424491تهراننایلون سپید36314000
05118422783خراسان رضويآریا کاوان توس364550
88514414تهرانباب3651600
07136319700فارسفراپاکس شیراز36610000
04242272492آذربایجان شرقیتیوا صنعت367750
22093647تهرانصبوران پلیمر3682800
35720039-35720031031-031اصفهانصنعتی نوبر پارت ایران3693600
44525200تهرانسبالن پالستیک37010530
5-32657002-5031-32657002-031اصفهانمستربچ تیس3715000
46899633-46899633021-021تهرانایران مستربچ3721800
77348100-77348100021-021تهرانپارس مستربچ373187
88786195-88786195021-021تهرانپویا پلیمر تهران37420000
77079025-77079025021-021تهرانکربی پلیمر375159
88750618-88750618021-021تهرانرنگدانه سیرجان37614450
55534525-55534525021-021تهرانآوا پلیمر پویا3778835
55534535-55534535021-021تهرانمهتاب بسپار پویا3787000
56572878-56572878021-021تهرانپایون پلیمر379240
88942294-88942294021-021تهرانایران دیبا3805415
3239515-3239515026-026کرجفراشیمی ایالم3817000
22059741-22059741021-021تهراننوآوران شانی پالستیک3823750
369377-369377031-031اصفهانکیمیا جاوید سپاهان38385000
44214826-44214826021-021تهرانبسپار ایساتیس3846500
3-76214482-3021-76214482-021تهرانعالی رنگ385700
55201724-55201724021-021تهرانماهان مستربچ386900
77334542627733454262تهرانلیان رز پلیمر3877000

انواع کیسه هاي پالستیکی یک الیه و چند الیه

فیلم هاي عریض کشاورزي

انواع صفحه، ورق و قطعات کامپوزیتی ( از انواع رزین 
تقویت شده با الیاف شیشه) 

مصنوعات صنعتی پالستیکی

مستربچ و کامپاند پلیمري



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

44787139-44787139021-021تهرانارا پلیمر نگین فناور3885500
44787152-44787152021-021تهرانفناور آمیزه پیشرفته3896000
88925538-88925538021-021تهراننوآوران بسپار3905600
36425174-36425174021-021تهراننیرومند پلیمر39114000
32939106-32939106028-028تهرانپادنا پلیمر39212000
33968423-33968423021-021تهرانآریا مستربچ39312000
32632610-32632610035-035تهرانگرانول مروارید3945000
38226408-38226408035-035یزدپلیمر ایساتیس قندي ابرکوه3957500
34760270-34760270026-026کرجکرانگین3964300
22209185-22209185021-021تهرانگرانول معصوم39715000
88549501-88549501021-021تهرانپویا جم خاورمیانه39822000
81930000-81930000021-021تهرانآمیزه هاي پلیمري ابهر39936000
88790827-88790827021-021تهرانپالستیک کار4004540
44628098-44628098021-021تهرانرازین پلیمر40110000
42382021-42382021034-034کرماننانونخ و گرانول سیرجان40225000
57248314-57248314031-031اصفهانکیمیا بسپار گلپا4039000
22259466-22259466021-021تهرانکیمیا فروز4046000
61975100-61975100021-021تهرانپارسا پلیمر شریف4054000
81930740-81930740021-021قزوینگرانول قزوین40615500
55534535-55534535021-021قمآستارا پلیمر مهتاب4078000
55534525-55534525021-021قممصطفی طالقانی-مهدي استاد حسین4081682
56901318-56901318021-021تهرانسپهر آمیزه رازي409560
37771715-3777171525-25قمفرید گرانول قم4104400
3334383-333438325-25قممهاب پالست قم41116100
33343168-3334316825-25قمسحر پلیمر قم4125800
33440261-3344026125-25قمرضا صادق زاده کفاش4132300
36642411-3664241125-25قمآریا گرانول قم41410200
33342026-3334202625-25قمسامان پلیمر4151360
25333471362533347136قمپارس رنگدانه خضرا ایرانیان41611000

مستربچ و کامپاند پلیمري



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

52112820-52112820061-061خوزستانآمیزه هاي پویا پلیمر مارون417
34427821-34427821061-061اهوازصنعت پلیمر اهواز4183500
66565991-66565991021-021تهرانپاسارگاد پلیمر پیوند4198830
77357637-77357637021-021تهرانابتکار پالستیک تهران420840
6543584065435840تهرانآرسام پالست42111000
قمصنعت گرانول قم42220300
2-203133932151-03133932151اصفهانآریا پلیمر پیشگام4233000
34333863373433386337کرمانویژگان بسپار شرق42412000
4407715144077151تهرانپایدار ساز شیمی4255050
88313826اصفهانتولیدي دنیاي گرانول4263000
02822224449قزوینجهان گرانول4271100
0251334338قمگرانول زیست پالست42819427
03530630610یزدگرانول مروارید یزد4296000

88402152زنجانلونافام ابهر4305100

32333691-35724200031-031اصفهانپالستیک فر43114460

33932052-031اصفهانپیشگامان گیتی سبز4321200

14-02832939106قزوینپادنا پلیمر4338120
8786196تهرانپویاپلیمرتهران4349665
12-0316282001اصفهانکیمیا جاوید سپاهان43520000
6-03125642595اصفهانمهندسی نوآوران بسپار4362000
0611442782188971415خوزستانصنعت پلیمر اهواز4373500
2222572622225726لرستانهما رشتن4385000
4420476744204767تهرانویستا بست43990
944041860-56236624تهرانپایدار پلیمر اوژن4401000
0253334313502533343135قمبه آب شکوه خضرا4414500
7-95023905-031اصفهانرادمان پالست اپادانا4425400
4452520044525200تهرانسبالن پالستیک44310530

پوشش پلیمري بر پایه پلی اتیلن جهت لوله فوالدي

PVC , UPVC انواع پروفیل

انواع مخازن پالستیکی و مخازن پالستیکی حمل زباله

مستربچ و کامپاند پلیمري



 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزي

 ردیف
  ظرفیت  نام محصول

تلفن دفتر مرکزيتلفن کارخانهاستاننام واحد( تن) 
 

 محصوالت الستیکی و پالستیکی   

03125642535003125642535اصفهانکارتن پالست4000جعبه، صندوق قفسه و اشیاء همانند از مواد پالستیکی444

2282349122823491تهرانفرنام بسپار44513661
8883225288832252گیالنصنایع ورق ایران446900

447

 514
میلیون 
عدد

03537272866035372728660یزدرز تحریر

448

60 تا80 
میلیون 
عدد

8895007688950076تهرانقلم خودکار

32648290-031اصفهانطناب نقش جهان4492000

450
3600000قط

36335900-031اصفهانهجرت نقش جهانعه

9132001138اصفهانکانی پالست شیلر1000عدد451
88741531-42382020021-034کرماننانو نخ و گرانول سیرجان4528000

انواع خودکار

سایر مصنوعات پالستیکی طبقه بندي نشده در جاي دیگر

انواع ورق پلیمري ( ژئوگرید و ژئو ممبران)  به استثناء 
ژئومت ها


