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ساینوا پارس1

واردات لوازم و مصالح ساختمانی از جله عایق 

رطوبتی،حرارتی،و افزودنیهای شیمیایی ساختمان و 

اجرای کلیه کارهای عمرانی

(021)88657651
تهران، میدان ونک، ابتدای گاندی جنوبی، ساختمان 

13،طبقه اول،واحد142
www.sinopars.ir1220

نفت میالد پارس2

تولید،ذخیره سازی،بسته بندی،توزیع ،حمل و فروش 

پترو شیمی و .فراورده های نفتی،گازی،روغنی و روانساز

پشتیبانی و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی

(031)95017619
اصفهان،سپاهان شهر،بلوار عزیز،میدان غدیر،مجتمع 

H 114،طبقه اول ،واحد (آنایار)هفت نگین،
www.miladparsoil.com1221

65585815(021)ساخت ماشین آالت آسفالتآسفالت ماشین3
تهران ،مالرد،شهرک صنعتی یوسف آباد،خیابان هفتم 

6غربی،پالک 
www.amachineco.com1222

مهندسی رویان افزار پارس4
سیستم های یکپارچه اطالعات مدیریت و نرم افزار های 

سفارشی مشتری
(021)88779849

تهران،خیابان آفریقا،باالرتر از میرداماد،خیابان فرزان 

34 و 33،واحد48غربی،پالک 
www.rooyansustem.com1223

تولید کننده تجهیزات ژئوتکنیک خاک،بتن،قیر،آسفالتتجهیز سازه دقت ازمون5
(021)55255372-

55258883

بزرگراه آیت اله سعیدی،شهرک صنعتی چهار 

51،پالک 18دانگه،خیابان 
www.deghatazmoon.ir1224

6
مرکز تحقیقات وزارت راه،مسکن و 

شهرسازی بخش قیرو آسفالت

تحقیق،برنامه ریزی و توسعه امور راهسازی و شهرسازی 

کشور
(021)88255942-6

 شهرک 2تهران،بزرگراه شیخ فضل اله نوری،روبروی فاز 

فرهنگیان،خیابان نارگل،خیابان شهید مروی،خیابان 

حکمت

www.bhrc.ac.ir/asphalt1225

33323274(024)تولید آسفالت و قیرنگین آسفالت ماهنشان7
سه راهی ایلی بالغ،کارخانه نگین  .ماهنشان.زنجان

ماهنشان
1226

83802000(021)تولید کننده باسکول صنعتی و جاده ایپند کاسپین8
تهران،خیابان شهید بهشتی،خیابان سرافراز،برج دریای 

203نور،طبقه دوم،واحد 
www.pandcaspian.com1227

3-36274381(071)انواع پارچه فیلترآران گستر9
شیراز،خیابان عفیف آباد،مجتمع تجاری حافظ،طبقه 

14،واحد 4
www.aryangostar.com1228

1229پارس پوشش صنعت آسیا10

پلیمر پیشرفته دانا11
 sbsتامین کننده مواد افزودنی قیر و اسفالت نظیر 

SBR،التکس 
(021)88630460-2

تهران،یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی،میدان 

3،واحد 2،طبقه 4سلماس،خیابان شهریار،پالک 
www.polymer-pishrafteh.com1230

6121231خیابان پیروزی،روبه روی بیمارستان فجر،پالک 7749002(021)تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی و کنترل کیفیتمهندسین مشاورآسا تجهیز پاد12

32454441(051)تولید قیر امولسیونفن آوری قیر زرین13
مشهد ،جاده کالت،بعد از شهرک صنعتی،جاده 

آسانسور سازی،مقابل باسکول ایزوگام شرق
www.bamgostarzarrin.com1232

32454441(051)قیرهای رده نفوذیبام گستر زرین شرق14
مشهد ، جاده کالت، بعد از شهرک صنعتی،جاده 

آسانسور سازی،مقابل باسکول ایزوگام شرق
www.bamgostarzarrin.com1232

مانا صنعت زمان15
(021)88518862-

88758677

تهران ،خیابان خرمشهر،خیابان شهید عربعلی،خیابان 

58،پالک 4
www.manasanat.com1233

www.kiangostardelijan.com1234دلیجان، قطب صنعتی راونج9-44277247(086)ایزوگام-عایق های رطوبتی ایزوگام کیان گستر دلیجان16

1235هلدینگ رسانه ساختمان17

عمران گستر رسالت18

مجری آسفالت های نوین شامل آسفالت حفاظتی 

،آسفالت الستیکی ،چیپ سیل، اس ام ای،و ارائه دهنده 

طرح اختالط و انجام آزمایشات مربوطه

(021)22072496
سعادب آباد،سرو غربی،باالتر از جهارراه سپیدار،خیابان 

38،واحد 22شکوفه،پالک 
1236

66936631(021)تولی و اجرای آسفالتآسفالت قهرمان رود زرین19
خیابان آزادی ،خیابان خوش شمالی،کوچه زارع پالک 

،طبقه اول13
1237

پارسیان تکنولوژی20
تولید کننده  دستگاههای تجهیزات آزمایشگاهی،کنترل 

کیفیت و تحقیقاتی،جهت  آزمایشگاههای پتروشیمی

(021)22365531-

22378964

تهران،یوسف آباد،خیابان بیست و یکم،کوچه ی 

20تهرانی،پالک 
WWW.Parsiantechnology.com131

کاج طالیی آفاق21
ایزوالسیون و عایق های صوتی و حرارتی،رطوبتی و 

پوشش های ضد حریق
7www.ktaholding.com132،واحد 3،طبقه 4گیشا،کوچه یکم،پالک 86015678-8(021)

22853530(021)هلدینگ رسانه ایمجتمع رسانه ای ساختمان22
خیابان شریعتی،باالتر از سیدخندان،کوچه خیر 

27مندی،ساختمان صما ،پالک 
www.irholding.ir/ www.mspir.ir133

www.Payampress.com133تهران،تقاطع خیابان های ولیعصر و بهشتی88100010(021)نشریههفته نامه ی پیام ساختمان23

24
دانش بنیان مهندسی مبتکران ماندانا 

پلیمر

،کفپوش (ایزوپل)نسل جدید عایق های رطوبتی پلیمری 

های یکپارچه اپوکسی،سنگفرش و رمپ های یکپارچه 

هیربد

(041)33298962
متری سینا،جنب 35تبریز ، جاده ائل گلی،فلکه خیام،

4،طبقه 76تابلو دانشگاه سماء،ساختمان 
www.iso-pol.com134

مشق شب25
ناشر تخصصی کتاب های حوزه راه و شهر سازی و 

عمران است
(021)66962516-17

خیابان انقالب،ابتدای خیابان قدس،ساختمان آناتول 

11 ،واحد 3پالک (3شماره )
www.mashgheshabpub.com136

42290175(031)عایق های صوتی و حرارتی از جنس پشم سنگپشم سنگ آسیا26
اصفهان،ویال شهر،شهرک صنعتی منظریه،خیابان 

75،کد9،فرعی 102
www.asiarockwool.ir137

42838(021)(پشم سنگ)تولید کننده عایق صوتی و حرارتیصنایع عایق سپاهان27
تهران،خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر،شماره 

2446،ساختمان امیر ناصر،شماره2446
www.ayeghsepahan.ir138

صنایع فرافوم28
عایق های االستومری و قطعات و مجموعه های فومی 

خودرو و چسبهای دوطرفه
(021)22895050

تهران ،خیابان شریعتی،روبروی مترو شریعتی،بن بست 

6،واحد13زرین برج مینا،طبقه 
www.farafoam.com139

تولید کننده ایزوگامآسیا گستر دلیجان29
(021)88430540-

88452863-4

خیابان مطهری،تقاطع شریعتی،نبش کوچه 

15شیوا،ساختمان شماره 
www.asia_gostar.com1310

1394 بهمن ماه 5 الی 2- هفتمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آالت وابسته 
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تولید ایزوگامپاسارگاد عایق پارس30
(021) 22952891-

22979129-22953757

تهران،پاسداران ،میدان هروی،بلوار گلزار،نبش کوچه 

14،واحد 20هشتم،پالک 
WWW.Pasargad.ap.ir1311

77959919(021)تولید انواع عایق رطوبتیدانا گام31
،واحد 499تهران،خیابان دماوند،ایستگاه ابوریحان،پالک 

7
WWW.Danagum.com1312

عایق سازان زرین گام32
مواد اولیه صنایع عایق های رطوبتی و کامپوزیت فایبر 

گالس
(021)22082242-51313

33350464(041)عایق رطوبتیآذرگام33
تبریز،خیابان عالمه طباطبایی،جنب زیرگذر 

،طبقه اول27آبرسان،پالک 
www.azargum.com1314

توسعه ساختار محیط34
تولیدکننده انواع قیرهای امولسیونی،قیر محلول و عایق 

ساختمانی
6www.esd.ir1315،واحد 6،طبقه107تهران،خ سمیه،تقاطع مفتح ،پالک 88325549-50(021)

بتن سبک عایق و اجرای نشتی گیری و آب بندی هامهندسی دژابسنگ35
(021)44604182-

44604183
3www.Desco.ir1316،واحد 116تهران،پونک،بلوار میرزا بابایی،پالک 

جهان عایق پارس36
تولیدکننده انواع عایقهای صوتی،حرارتی از پشم 

،عایق ژاکت حرارتی(عایق سرد)سنگ،عایق فوم گالس
(031)42290677-8

اصفهان،نجف آباد،شهرک صنعتی منتظریه،خ 

8513114961:کدپستی-12،پالک101
www.jahanayegh.com1317

ماشین رول37
طراحی و ساخت ماشیم آالت آسفالت ،سنگ شکن 

کوبیت،سنگ شکن فکی،ماسه ساز،سرند،فیدر
357www.machineroll.com1318،پالک 15 بزرگراه فتح،نبش فتح 4تهران ،کیلومتر 66806068(021)

2www.anjomanayeghdelijan.com1319دلیجان ،خیابان فاضل نراقی،کوچخ سرو 44233003(086)انجمن عایق رطوبتی دلیجان38

نفت پاسارگاد39
بزرگترین تولیدکننده و توزیع کننده انواع قیر در 

خاورمیانه
(021)88562800-9

سعادت آباد، بلواردریا،خیابان مطهری شمالی،کوچه 

37، پالک2ساحل 
www.pasargadoil.com1419

قیر آکام40

تولید و مظروف سازی انواع قیر بر اساس استانداردهای 

 Iso)بین المللی و ایران، دارای سیستم مدیریت کیفیت

 Iso)سیستم مدیریت محیط زیست ,  (9001:2008

14001:2004)

(021)22149485-

22149505

تهران،سعادت آباد،بلوار فرهنگ ،خیابان 

،طبقه اول2بیستم،پالک
www.akambitumen.co1420

1005www.aimbitumen.om1422،طبقه دهم،واحد 244تهران،بزرگراه آفریقا،پالک 26212826(021)تولید ، تهیه و تحویل انواع گرید های قیر و بشکهعایق اصفهان41

51423-77299994(021)شن ،ماسه و آسفالتمیالد پاکدشت42

43
انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت 

استانهای تهران و البرز

تولیدکنندگان آسفالت استان های تهران و 

البرز،پیمانکاران راهسازی
(021)44480432

تهران،خ سردار جنگل،ساختمان آسمان،طبقه 

502پنجم،واحد 
www.iranasta.com1424

بام گام عایق44
انواع قیر صنعتی،انواع عایق های رطوبتی،پلی استر 

اسپانباند
(0443)2231499

ارومیه،چهارراه عسگرخان،خیابان مفتح،روبه روی بانک 

مسکن
www.bamgumayegh.com1425

45
صنایع پاالیش تکین پترولیوم 

آذربایجان

پاالیش برش های سنگین نفتی،تولید انواع گرید های 

قیرهای نفتی
(041)33273833

،طبقه 1تبریز،ولیعصر،تقاطع کریم خان و اوحدی،پالک

اول
www.atp-oil.com1426

نانو نخ سیرجان46
الیاف مدول و مقاومت باال پلیمری مورد مصرف در 

آسفالت،قیر پلیمری و بتن غلتکی و روسازی بتن غلتکی

(021)88741531-

88752902-88750618

تهران،خیابان شهید بهشتی،خیابان پاکستان،کوچه 

24هشتم،پالک 
www.sirjannano.com1427

56585611(021)قطعات سنگ شکنتوسعه ماشین بیستون راه47
رباط کریم،شهرک صنعتی ده حسن ،گلستان 

هفتم،انتهای کوچه بهارلو
www.tmbr-co.com1428

تولیدی صنعتی مشعل کاوه48
 گانه 3گانه سوز و 2مازوت -گازوییل-انواع مشعل گاز 

سوز

(021)88300361-

88307940
38www.mashalkave.com1429تهرا ن ،بزرگراه مدرس ،روبروی سه راه زهره، شماره 

16www.bahonarbrokerage.com1430تهران آرژانتین بخارست،ک احمدیان،شماره 88721317خرید و فروش فرآورده های نفتی و شیمیاییکارگزاری باهنر49

3-42544502(041)تولید انواع قیر خالصپاالیش نگین سیاه آذربایجان50
تبریز،جاده سوفیان،شهرک صنایع ساختمانی،انتهای 

خیابان نهم،شرکت پاالیش نگین سیاه آذربایجان
www.neginsiyah.com1431

فنی مهندسی فناور گستر پیمان51

مشاوره،مطالعه،خدمات پژوهشی،طراحی،نظارتفنی و 

اجرائی،ساخت و راه اندازی کلیه پروژه های تاسیسات 

فنی مرتبط

(021)77730239-

77730238-77730245

 شرقی،بین 196تهران،فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 

7، واحد4، طبقه 547خیابان خیری و مظفری،پالک 
WWW.Fgpco.ir,www.fgp.co.ir1432

52
مجتمع )گروه کارخانجات صنعتی پدرام

(مهندسی ماشین سازی امیر

طراحی و سازنده کارخانجات آسفالت،تاسیسات شن و 

ماسه،ایستگاه بتن مرکزی،کارخانجات تهیه گچ
(021)44985692-5

 جاده مخصوص کرج،خیابان لطیف 19کیلومتر

7،پالک3جباری،خ آذر 
www.pedramco.com1433

سوالر صنعت بخار53
طراح و سازنده دیگ های روغن داغ، دیگ های بخار، 

برج تقطیر، رآکتور مخازن پاالیشگاهی و نیروگاهی
WWW.SOLAR-SANAT.COM1434تهران،اتوبان همت،خ سردار جنگل،چهار راه مخبری44489284-5(021)

تولید و صادرات انواع قیرقیران پخش ستاره ایرانیان54
(021)56543679-

56543680-56545851

تهران،جاده قدیم قم،کهریزک، بلوار امام حسین،خیابان 

3چهارم شمالی،شماره 
www.gpsi.ir1435

66965658(021)تولید انواع قیرفومن شیمی گستر55
خیابان حافظ ، بعد از خیابان طالقانی،خیابان 

،طبقه سوم53رشت،پالک
www.fcgostar.com1437

12www.bamgostaran.com1438،ساختمان آوا،طبقه سوم،واحد 1ارومیه،خ دانش 32247016(044)تولید انواع قیر و عایق های رطوبتیبام گستران56

تولید و تامین کننده انواع قیر امولسیون و پلیمری کشورصنایع ستاره سبز جویبار57
(011)42564076-

(021)88627108

مازندران،ساری،شهرک صنعتی جویبار،انتهای خ الله 

1شرقی،پالک 
www.greenstarasphalt.com1440

88050580(021)قیر و قیرامولسیونصنایع ستاره سبز جویبار58
 اسماعیلی،پالک 55تهران، خیابان جهان آرا،کوچه 

2،واحد 6
www.gsbitumen.com1440

30-88373429(021)تولید کننده قیر و ایزوگامرهیار گستر نوین طرح59
تهران،شهرک غرب،میدان صنعت،خ حسن 

7،پالک20سیف،کوچه
www.rgn-co.com1441
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www.maadmachine.com1442زنجان،بزرگراه شهید چمران،مابین سیلو و میدان بسیج33780182(024)تولیدماشین آالت راهداری و خدمات شهری(عدل زنگان)ماد ماشین60

معماران تجارت آفتاب61
 Mc   امولسیونی 40-50 و 85-100و 60-70انواع قیر 

250,Mc 30و قیر پلیمری 
(021)26203100

تهران،خیابان ولیعصر،روبروی پارک ملت،خیابان ارمغان 

12،واحد 64غربی،پالک 
1436

4www.hormozanoil.com151،طبقه 73تهران، خیابان کریم خان زند،پالک 88828280(021) تولیدکننده انواع قیرتوسعه نفت هرمزان62

شرکت قیر و آسفالت غرب63

تولید انواع قیر های محلول شامل قیر های 

و انواع قیر  (,CSS1,CMS2,CRS2,CRS1)امولسیونی

های کات بک 

(MC3000,MC800,MC70,MC30)شامل

(021)88692668-70
، طبقه 97تهران،سعادت آباد، بلوار دریا،پالک 

2دوم،واحد
www.bitumensales.com152

64
تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت 

راه دژپا
17-88699915(021) تولید و صادرات انواع قیر و بشکه فلزی

تهران،شهرک غرب،بلوار فرحزادی،خیابان سپهر،پالک 

5،طبقه 20
WWW.Dejpa.com153

83326000(021)حوزه بازار سرمایهکارگزاری بهمن65
تهران،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،خیابان 

32هفتم،پالک 
www.bahmanbroker.com154

66xian dagang road 156

بهبود صنعت بیرجند67
 و قیر با بسته بندی PGانواع قیر امولسیون،قیر های 

های مختلف
(056)32255131

،بلوار صنعت،خیابان 3بیرجند،شهرک صنعتی،فاز 

4مبتکران،مبتکران 
www.bsgroup.co.com157

83394356(021)تولید قیرپاالیش نفت جی68
تهران،میدان شیخ بهایی،خ سئول،نبش چهارراه 

1یاسمی،کوچه چهارم،پالک 
www.jeyoil.com158

69Almix

تجهیز و راه اندازی انواع کارخانجات آسفالت با بیش از 

انواع میکس آسفالت با ظرفیت مختلف .نیم قرن فعالیت

.و مدرن ترین تکنولوژی سیار و ثابت

(0065)91099384
کشور سنگاپور،سنگاپور،خیابان دوم لنگ کی،شماره 

2و 1،واحد 159086
www.Almixasia.com.SG159

www.jgrf-co.com1510خراسان رضوی،نیشابور،میدان آزادی،بلوار گلها42238504(051)مهندسی و بازرگانی خدمات راهسازیرادان شرق70

روشاک بافت71
تولید کیسه های بسته بندی جامبو بگ و بیگ بگجهت 

بسته بندی قیر

(086)32221854-

32221898

اراک ،جاده فراهان،کمربند شمالی،روبه روی شهرک 

صنعتی ولیعصر
www.roshak.com1511

72Alpex

 میلیمتر که بر 4 تا 2پوششی با ضخامتی در حدود 

روی نمای ساختمان ها استفاده می شودکه ضد آتش 

.بوده و عایق صوت حرارت و برودت بوده

(021)88560811
سعادت آباد،بلوار دریا،مطهری شمالی،کوچه عیسی 

21،طبقه هفتم،واحد 30پور،پالک 
1512

1513بندر عباس ،جاده گچین،شهرک صنعتی خلیج فارس88519915(021)تولید،فروش و صادرات انواع قیرنوآوران قیر جنوب73

بازرگانی شمس74

 المان در منطقه،تامین IRSنماینده انحصاری شرکت 

کننده گرید های مختلف فیبرهای سلولزی 

VIATOP جهت استفاده در آسفالتSMA,PA,AC

(021)22740854-5
تهران،میدان تجریش،خیابان فنا خسرو،ساختمان 

1ملک،واحد
www.shamsfiber.com1514

معادن سرمک75

اکتشاف استخراج و فرآوری مواد معدنی ، تولید 

کنسانتره سرب، گیلسونایت و تولید پودر میگرونیزه و 

بسته بندی

(021)44410541
تهران،جنت آباد جنوبی،میدان چهار باغ، خیابان 

1چهاباغ غربی، پالک 
www.sormakmine.com1515

صنایع راهسازی و معدن ایران76
کارخانجات پخت آسفالت،سنگ شکن،میکسر و خطوط 

  وقیرپاش،لکه گیر،همزن قیرR.C.Cانتقال بتن 
(021)56344164-5

ساوه،روبه روی ایستگاه - جاده قدیم تهران15کیلومتر 

بهرام آباد،خیابان عباس آباد،نبش خیابان نیروگاه
WWW.Rahsaz.com1517

22088928(021)امولسیفایر،ضد عریان شدگی آسفالت و قیر امولسیونرائیکا راه گستر77
تهران،سعادت آباد،عالمه ی شمالی،کوچه ی بیستم 

1 ،واحد 6شرقی،پالک 
WWW.Raeikarahgostar.com1518


