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  Hall 6           6 سالن

61foodFoodnaفودفودنا

62food Halal World Organizationفودموسسه حالل جهانی

فرآورده های لبنی ستاره طالیی 
63،4foodSetareh Talaie Golestan Dairyفودگلستان

65food Alborz Shir Golestanفودالبرز شیر گلستان- پنیر ارگ 

66،7foodShir Pastorizeh Kordkuyفودشیر پاستوریزه کردکوی

68foodBarg Sabz (Folia Butter)فودبرگ سبز  - کره فولیا

69foodAria Food Clubفودباشگاه صنایع غذایی آریا

610foodPayvar Samanفودپایور سامان

611food Jilaan - Alasabze Kavirفودآال سبز کویر- جیالن

.612،13،14foodYastam Meat Production Coفودفرآورده های گوشتی یاس طعم 

615foodSutich Tabrizفودسوت ایچ تبریز

.616،17foodInternational Goods Inspection Coفودبازرسی کاالی تجاری

618،19foodRahkar Novine Safa Dasht (VELUTINA)فودراهکار نوین صفادشت - ولوتینا

620،21food Caseinate Iran - Mangaفودکازئینات ایران 

622،23،24foodGolshahd Azarkandooفودگلشهد آذرکندو

625،26foodPROBEEفودصنایع غذائی  پروبی 

.627foodArak Dairy Industries Coفودصنایع لبنی اراك - صال 

628food Easy T Can Industrial Groupفودگروه صنعتی آسان تیکن

629food Mahnabفود مهناب

630foodKhoros Ghermezفودخروس قرمز

631foodZarin Toranj Sepehrفودزرین ترنج سپهر

632food Shahsavand Farazفودشاهسوند پخش فراز

634foodBehin Razh Daneh Gandomفودبهین راژدانه گندم - پاتیرا 

633،35foodKimia Honar Tarsimفود کیمیا هنر ترسیم

636foodGandomak Toos -Shir Avaranفودگندمک توس - شیرآوران

637foodManimasفودشیر پاستوریزه ارمغان ) مانی ماس (

638food Golnaz Groupفود روغن نباتی گلناز

639foodSardimen Damavandفودسردایمن دماوند

640food Teen Dairy Co. (DAMDARAN)فودفرآورده های لبنی تین - دامداران

.641foodSogol Shahriyar Coفودسوگل شهریار 
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642food Sobouh Esfahan Cold Industriesفودصنایع سرد سبوح اصفهان

643food Shahsavand Siminفودشاهسوند سیمین 

644foodNavidkaran M.F.Gفودتولیدی نویدکاران - برتر

645foodNasr Novin Golestan (Pounak)فودنصرنوین گلستان - پونک

646،47،49foodIRAN DAIRY INDUSTRIES CO.PEGAHفود صنایع شیر ایران - پگاه

 شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان 
.646،47،49food  Pegah East Azarbayejan Dairy Coفودشرقی

.646،47،49food  Pegah West Azarbayejan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

.646،47،49food Pegah Esfahan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

.646،47،49food Pegah Tehran Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه تهران

.646،47،49food Pegah Khorasan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه خراسان

.646،47،49food  Pegah Khozestan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

.646،47،49food Pegah Zanjan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه زنجان

.646،47،49food Pegah Fars Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه فارس

.646،47،49food Pegah Kerman Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه کرمان

.646،47،49food Pegah Golpayegan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

.646،47،49food Pegah Golestan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه گلستان

.646،47،49food Pegah Guilan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه گیالن

.646،47،49food Pegah Lorestan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه لرستان

.646،47،49food Pegah Hemedan Dairy Coفود شیر پاستوریزه پگاه همدان

 صنایع بسته بندی فرآورده های 
.646،47،49foodPegah Dairy Products Packaging Coفودشیری پگاه

.646،47،49foodIran Dairy Industries Commercial Coفود بازرگانی صنایع شیر ایران

646،47،49food Bazar Gostar Pegah Co. - Zone 1فود بازارگستر منطقه یک

646،47،49foodBazar Gostar Pegah Co. - Zone 2فود بازارگستر منطقه دو

646،47،49foodBazar Gostar Pegah Co. - Zone 3فودشرکت بازارگستر منطقه سه

646،47،49foodBazar Gostar Pegah Co. - Zone 4فود بازارگستر منطقه چهار

646،47،49foodBazar Gostar Pegah Co. - Zone 5فود بازارگستر منطقه پنج

 کشت ، صنعت و دامپروری پگاه 
.646،47،49foodPegah Fars Farming Coفودفارس

 کشت ، صنعت و دامپروری پگاه 
.646،47،49foodPegah Hamedan Farming Coفودهمدان

 کشت ، صنعت و دامپروری پگاه 
646،47،49foodPegah Salmas Farming Coفودسلماس

.646،47،49food Atieh Pegah Investing Coفودشرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه

.646،47،49food Pegah Infant Formula Coفود شیر خشک نوزاد پگاه
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648food Persian Visionفود پرشین ویژن

Hall 7      7 سالن

71foodEghtesad-e- Sabzفودماهنامه اقتصاد سبز

موسسه جهانی حالل ) اتاق بازرگانی 
72foodHalal World Instituteفودایران (

73،4،5foodSociety of Meat Products Producersفودانجمن فرآورده های گوشتی ایران 

76،7food Ghazal Najmفود غزال نجم

.78،9،10food Salamt Goosht Mahi Coفود  سالمت گوشت ماهی

711food Mazraedaranفودمزرعه داران 

712،13food Chahar Fasle Ariyaفودچهار فصل آریا 

.714foodBartar Coفود صنعتی برتر

.715food Mahsulat Daryaeye Junoob Coفودمحصوالت دریایی جنوب- تن ساحل

716foodAgri Food Magazineفودماهنامه کشاورزی وغذا

717food Printing & Publicity Magazineفودماهنامه چاپ وتبلیغات

718food Packaging Art Magazineفودنشریه هنر وبسته بندی

719food Serkan Plastفودسرکان پالست 

720food Pars Shahriar Mushroomفود قارچ پارس شهریار 

721،22food Amade Pokht Tejarat Visionفود آماده پخت تجارت ویژن

723،24food Rayhan Khorak Parsianفودریحان خوراك پارسیان

725food Yavar Kooshaفودیاور کوشا 

726food Mashad Meat Industrial Complexفود موسسه صنعتی گوشت مشهد

727food  Shervin Dairy Mahabadفود  شروین مهاباد

728food Akhtar Laban Azarفود اختر لبن آذر

729food  Shahdineh Golhaفودعسل شهدینه گلها 

.730،31food  Hemat Shir Golestan Coفود همت شیر گلستان 

  سوداگران سبز اندیشه آریا - 
732،33،34food  SodaGaran Sabz Andisheh Aryaفودسالموك

(Salmouk )
.735،36food Azargol Sarab Coفودآذر گل سراب 

.737food Milad Parnia Iranian Coفود میالد پرنیا ایرانیان  

.738،39foodEftekhar Golestan Dairy Coفودگروه صنعتی افتخار گلستان- نسیم 

.740foodPAK Dairy Coفودلبنیات پاستوریزه پاك

741foodPakdisفودپاکدیس

.742food Motahar Guilan Food Ind. Coفودمطهر گیالن
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.743food Asre Yekta Peyman Coفودعصر یکتا پیمان

744،45foodSabahفودگروه صنعتی صباح 

746food Zarfam Tehranفودزرفام تهران - پتیکا 

747foodZarrin Shad Sepahanفودزرین شاد سپاهان

748food Pakban Food Industries Groupفودصنایع غذایی پاکبان

749food Chabahar Fanoos Co.- Shabab Tuna Fishفودفانوس چابهار - شباب 

Hall 8-9        8-9 سالن

91food Ghaza Magazine-8فودماهنامه غذا 

92foodSanat Ghaza Magazine-8فودماهنامه صنعت غذا

93food Iranian-Food Science and Technology-8فودانجمن علوم وصنایع غذایی ایران
Association

94food Shahd Avaran Mehrizan-8فودشهد آوران مهریزان

95food Sefidroud Olive Oil-8فودروغن زیتون سفیدرود

96،7،8،9foodIran Golab Marghoob-8فودایران گالب مرغوب 

.910foodSiminfar Co-8فودسیمین فر

.911،12food Irantargol Agricultural & Ind. Co-8فودمجتمع کشت و صنعت ایران ترگل

913،14،15،16food  Iran Nanotechnology Initiative Council-8فودستاد توسعه فناوری نانو
 (INIC)

917،18food Ketab Marja-8فودکتاب مرجع

.919food Behta Pars Abdis Co-8فودبهتا پارس آبدیس

.920foodHadi Food Ind-8فودصنایع غذایی هادی

921،22food Royalshahd Daryan-8فودرویال شهد دریان- عسل آریبال 

.923،24foodAzooghe Shiraz Co-8فودمحصوالت غذایی آذوقه شیراز

925food Etminan Amol-8فود اطمینان آمل

926food Vanda-8فودتوسعه سرمایه وندا 

.927foodArman Easy Open Co-8فودآسان بازشو آرمان

928food Sabzineh Tak-8فودروغن زیتون سبزینه تک

مجتمع صنعتی غذاکنسرو طاهر- 
929،30،31food  Ghaza Konserve Taher Ind. Co.- Tadarok-8فودتدارك 

Food
932،33،34food Ariya Atlas Jam (Emarat )-8فودآریا اطلس جم - امارت 

.935food HAMADAN Glass Co-8فودشیشه همدان

936food Mehran Rood-e-Basmenj (Bamada)-8فود مهران رودباسمنج - بامادا 

937،38food Dorrin Golab Kashan-8فوددرین گالب کاشان 

939food  Ebtekar Laziz Vash-8فودابتکار لذیذ واش  
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940food Quality Assessment Lia-8فود کیفیت ارزیاب لیا

941،42،43food Mazrae Sabz Neyriz-8فود مزرعه سبز نی ریز 

944،45food Zarineh Tam Food Products-8فود زرینه طعم

.946food Nikoo Honey Co-8فودعسل طراوت خوانسار - عسل نیکو

.947،48food Shirin Apiculture Co-8فودزنبورداری شیرین - عسل شافی 

949food Rayvarzan Keifiat - Alliance-8فود رایورزان کیفیت - االینس

950،51foodDibachin Shiraz-8فوددیبا چین شیراز 

.952food Negin Taghziyeh Kimia Co-8فودنگین تغذیه کیمیا

953food Kolsoom Kameliya-8فودکلثوم کاملیا

.954،55foodPichak Ind. Co-8فودپیچک 

.956،57food Sabzdasht Tarom Co-8فود کشت و صنعت سبز دشت طارم

958،59food Zardaseh Food Producing-8فودفرآورده های غذایی زرد اسه 

.960،61food Dasht Neshat Co-8فوددشت نشاط تهران

.962food  Mihan Food, Dairy & Ice Cream Ind-8فود صنایع غذایی لبنی وبستنی میهن
Group

.963foodAramesh Co-8فودآرامش 

انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ 
964AfoodIranian Mushroom Growers Association-8فودخوراکی

.964food Rashid Cap Co-8فوددرب شیشه رشید

965،66foodICS Iran-8فودخدمات کیفیت آریا گواه ایرانیان

967foodKhollar-8فودمواد غذایی خلر

968foodBaz Co. - Golzar Amol-8فودگلزار آمل ) تامینا (- حلوا شکری باز

969foodSalamat Fard-8فودسالمت فرد - بیسکویت سالمت

970،71food Zarrin jam Marina-8فودزرین جم مارینا 

.972،73food  Mihan Food, Dairy & Ice Cream Ind-8فود صنایع غذایی لبنی وبستنی میهن
Group

974،75food Jahan Oil-8فودروغن نباتی جهان 

976Afood Yekta Pakhsh Sarasary(Bahaneh)-8فودیکتا پخش سراسری نیما - بهانه 

977Afood Ana Conserve Agro Industry - Sanya-8فودکشت وصنعت آنا کنسرو - سانیا 

.976،77food  Houfard Food Ind-8فودصنایع غذایی هوفرد  )  بدر(

978food Nooshiran-8فود  نوش ایران

.979food DRAJE Food Ind. Co-8فودصنایع غذایی دراژه

980foodSibone-8فودصنایع غذایی سیبون

981food Takestan Packaging Glass-8فودشیشه بسته بندی تاکستان
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982food  Tahavol Chashni Toos-8فودتحول چاشنی توس 

.982AfoodShifte Araye Shargh Co-8فودکشت و صنعت شیفته آرای شرق

983food Paravarpakhsh Sepahan-8فودپرآور پخش سپاهان

984،85foodIran Garment - ETKA Organization-8فودسازمان اتکا - ایران گارمنت 

986food Delpazir-8فوددلپذیر 

.987food Golestan Osareh Co-8فودصنایع غذایی گلستان عصاره - دلند 

988food Shana Food Industries-8فودصنایع غذایی شانا 

.989food Sahar Food Industries Co-8فودصنایع غذایی سحر

.990food  Shokouh Ta’am Varna Agro Ind-8فود شکوه طعام وارنا - آدلی 

فرآورده های تقطیری و غذائی 
991food  Parsian Shiraz Distillery & Food-8فودپارسیان شیراز- شانی 

Products Co.
992food Mahtab Noosh-8فود مهناب نوش 

993food Kendina Food Industries-8فودصنایع غذایی کندینا

994food Nobar Sabz-8فودنوبر سبز 

995/95Afood Oghab Tehran-8فود  عقاب تهران

.995foodTak Aria Tejarat PJS. Co-8فود تاك آریا تجارت

995food Golden Star Trading-8فودبازرگانی ستاره طالیی

996food Azin Shoushtar (Majid)-8فودآذین شوشتر - مجید 

997food Agro Industry Golestan Zeytoon Alborz-8فودگلستان زیتون البرز - میثم   
(Meysam)

.998food Somayeh Food Production Co-8فودفرآورده های غذایی سمیه 

.999food Aria Motmaen Co-8فود صنایع غذایی آریا مطمئن

Hall 10-11          10-11 سالن

111foodPack Printing Magazine-10فودماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی

112،2AfoodBehesht Ghandil (Doghazal Tea)-10فودبهشت قندیل  - چای دوغزال 

113food Daryan Tejarat Barekat-10فودداریان تجارت برکت

114،5food Chilack Sharghi-10فودچیلک شرقی 

116،7food Honar Pokhte Hana-10فودهنر پخت هانا

118foodHosna Damnoosh-10فوددمنوش حسنا

119food Noosha Shokr-10فود نوشا شکر

.1110،11food Jamm Packaging Co-10فودصنایع بسته بندی جمع

.1112food Hamine Manufacturer Co-10فودصنایع غذایی همینه 

.1113،13Afood Tala Tea Co-10فودطال چای



گروهنام شرك
 Hall

 Number
سالن

 Stand
 Number
شماره غرفه

SectionCompany Name

1114B،14،14Afood Negarin-10فود نگارین

1115food Rain Business (Yagesh)-10فودبازرگانی یاغیش

.1116،17food Sabz Noshe Kavir Co-10فودسبز نوش کویر

1118،19food Torshkam Marand - Torshi Sevan-10فودترش کام مرند - ترشی سون 

صنایع  قهوه پارت سازان - مولتی 
- .1120food  Industrial Part Sazan Coffee Co-10فودکافه

MultiCafe
1121AfoodRefah Tea (Teaman Co.)-10فودچای رفاه الهیجان

1121،22food Keshtzar Amol-10فود کشتزار آمل 

1123،24food  Aida Baghe Feyz-10فود آیدا باغ فیض

.1125،26،27foodPooya Honar Novin Co-10فودپویا هنر نوین 

1128food Lotka Shipping Group-10فودگروه کشتیرانی لتکا 

1129food Sabzdaneh Hormozan-10فود سبز دانه هرمزان

1130food Sarinaye Sabz Khazar-10فودسارینای سبز خزر 

1131food Faradis Saffron-10فودزعفران فرادیس 

.1132،33food Kimiya Asal Food Ind. Co-10فودکیمیا عسل 

.1134،35،36foodHAGSAN Co-10فودهاگسان

.1137،38foodMina Glass Co-10فودشیشه سازی مینا 

1140food Vana Press-10فودوانا پرس 

1141food   Shahd Babe Pars-10فودشهدباب پارس 

1142foodAria Zeytoon Guilan-10فودآریا زیتون گیالن

1143foodJazireh Parastooha-10فودجزیره پرستوها 

1144food Chaykaran Kashef-10فودچایکاران کاشف

1145food Nikooshabnam (Sevan-Merry)-10فودنیکوشبنم کوهستان )سون- مری( 

1146food Ashkan Mehr Iranian-10فوداشکان مهر ایرانیان  

1147food Asnaashari Iranian-10فودخدمات بسته بندی چای عثنی عشری

1148foodYarangonabad-10فودرشته آش یاران گناباد

1149food Dehkadeh Sabz Saheli-10فوددهکده سبز ساحلی

1150،51food Hoseingholi Razaghi Daryan-10فود حسینقلی رزاقی داریان

1152،53food Aryan Plastic Azarbaijan-10فودآریان پالستیک آذربایجان

1154food Noor Marketing Center-10فودکانون تبلیغاتی نور

1155،56food Ali Tea-10فودآروین تجارت داتیس 

.1157،58food Parnian Imen Tejarat Gity Co-10فود پرنیان ایمن تجارت گیتی - محسن 
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.1159food Miad Group Co-10فودگروه مواد غذایی میعاد 

.1159AfoodVictoria Food Co-10فودگروه  غذایی ویکتوریا

1160،61foodHadafe Asre Talaei-10فودهدف عصر طالیی

1162food Niki Mehr Qom-10فود نیکی مهر قم 

صنایع غذایی فدلک - محصوالت 
1163food FEDELAK Food Industries-10فودغذائی پولک 

.1164food  Nooshineh Agro-Ind. Co-10فودکشت وصنعت نوشینه

1165food Iranian Aquatic Star - Surprise-10فودآکواتیک استارایرانیان -  سورپرایز

1166foodAlamyar - CookBox-10فودصنایع غذائی عالمیار - سیجانی 

.1167food ShirinFam Food Ind-10فودصنایع غذائی شیرین فام 

1168،68Afood Shahrzad Tea-10فودچای شهرزاد

1169،69Afood Debsh Tea-10فودچای دبش 

1170food  ZamZam-10فودزمزم 

Hall 12-13               12-13 سالن

131foodZinoo Daria Khavar Miane-12فودزینوداریا  خاورمیانه

.132،3food Golchin Ghaboos Co-12فود گلچین قابوس 

.134food  Ashkan Osareh Food Ind. Co-12فودصنایع غذائی اشکان عصاره

135،6food Sadaf Food Industries-12فودصنایع غذائی صدف 

.137foodShahdaneh Co-12فود شهدانه

.138food Barsaz Rooydad Pars (BRP) Co-12فودبرساز رویداد پارس 

138AfoodKasanda-12فود دهکده سبز آیسان نوین - کاساندا 

.139food  Mehran Avishe Co-12فود مهران آویشه 

.1310food Greenland Co-12فودسرزمین سبز ایرانیان 

1311food Yekabas-12فودتولیدی یکابس - دادفر 

1312food Shishe & Gaz - Shoga-12فودگروه صنایع شیشه وگاز - شوگا 

1314food Anil Taame Aria-12فود آنیل طعم آریا

1315food Mahya Taam-12فودمهیا طعم 

1316food Zomorod Sabz Gilan-12فودزمرد سبز گیالن

1317،18food Aria Ideal-12فود آریا ایده آل  

.1319food  Behtak Shiraz Co-12فود به تک شیراز

1320food Behin Sanat Jey (Shamana)-12فودبهین صنعت جی  - شامانا 

1321food  Behnan Gandom Novin-12فود بهنان گندم نوین
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 Number
شماره غرفه

SectionCompany Name

1322food Toseaeh Tejarat Arteen Shimi-12فودتوسعه تجارت آرتین شیمی 

1323food Nana Agro-Industry Complex-12فود کشت وصنعت نانا

صنایع غذایی صالحی پیمان - 
.1324،25،26food Salehi Peyman Food Ind. Co-12فودهمدست 

30foodNikoo Shabnam (Sevan)-1327-12فودنیکوشبنم کوهستان - ترشی سون

1331food Delta Ala Sabz-12فوددلتا آالء سبز 

1332food Negin Rakhshan Sepehr-12فودنگین رخشان سپهر 

.1333food Garmdareh Production Co-12فودتولیدی و صنعتی گرم دره - وجین 

1334food Cheshm Chin Shade Tehran-12فودچشم چین شاد تهران

1335food Deniz-12فوددنیز ماکارون 

1336،37food Callisan-12فودکالیسان

1338،39،40food Yekta Pakhsh Sarasary (Mehran)-12فودیکتا پخش سراسری نیما - مهران 

1341food Paliz Shargh Toos-12فودپالیز شرق توس

.1342food Barid Noosh Govar Co-12فودبرید نوش گوار  

1343food  Margarine-12فود مارگارین 

.1344Afood Mehrdad Shir Co-12فودمهرداد شیر

1344food  Pars Ailin Mehr-12فودپارس آیلین مهر

Hall 25A           A25 سالن

25A1،2،3food Kamel Food Industriesفودمحصوالت غذایی کامل 

25A4،5food Mojanفودصنایع غذائی موژان 

25A6food Nahle Mihanفودتعاونی نحل میهن - عسل مدا 

25A7،8food  Mah Partoo Macaronفود  ماه پرتو ماکارون 

25A9food Solar Soya Mazandaranفودسوالر سویا مازندران

25A10food  GOLVASH (Kamchin)فود گل وش - کامچین 

.25A11foodSalamat Honey Coفودعسل سالمت 

Hall 25B            B 25سالن

25B1،2food Morvarid Tejarat Padidehفودمروارید تجارت پدیده

.25B3food Mahnam Coفود مهنام

25B4،5foodPashaei Brothers Productive Unitفودبراداران پاشائی - شکرانه

25B6food Ostooreh Food Productsفودمحصوالت غذایی اسطوره

25B7،8food Padideh Sabze Mehrgiaفودپدیده سبز مهر گیا

25B9food  Nasim Sabah Mazand Industrial Foodفود  نسیم صباح مازند - حالوت
- Halavat



گروهنام شرك
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 Number
سالن
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شماره غرفه
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25B10foodBarge Shadabe Sabalan (Vamchak)فودبرگ شاداب سبالن - وامچک

Hall 25C             C25 سالن

.25C1food FADAK Coفود فدك

25C2food Barook Design & Ideaفودطرح و ایده باروك 

25C3food Parto Gostar Shemiranفودپرتو گستر شمیران

25C4Afood Fasahati Food Industry (Zarpash)فودصنایع غذایی فصاحتی - زرپاش 

25C4food Altin Sanat Sanaفودآلتین صنعت سانا 

25C5food  Taravat Afza Tehranفودطراوت افزا تهران

25C6food Namfelفودصنایع بسته بندی نم فل 

25C7food Foujan Kahrobaفودفوژان کهربا 

25C8،9foodAltonفودارمغان طوبی - آلتون 

25C10food Laban Dehkade Khorramفودلبن دهکده خرم

25C11food Asal Taghziyeh Khorasanفودعسل تغذیه خراسان

گروه تولیدی و بازرگانی اعتمادی - 
25C12food  Etemadi  Manufacturing & Tradingفودماکی ماه 

Group (Maaki Maah)
25C13،14،15food Fayeztonفودگروه صنعتی فایز

25C16food Peyman Fard Jonobفودپیمان فردجنوب

Hall 25D            D 25سالن

25D1food Arad Chartaفودآراد چارتا

25D2food Pars Varian Alborzفودپارس واریان البرز

25D3food Kamta Corporateفودکامتا 

25D4food Pars Teb Novinفودپارس طب نوین

25D5foodBehgol Rose Waterفودگالب به گل 

.25D6،7food  Mishanoosh Coفودمیشا نوش - خرسند و پرسیکا

25D8،9food Farazin Plasticفودفرازین پالستیک

25D10food Sadiq Behdasht Tirojفودصادق بهداشت تیروژ

25D11foodHalva Shekari Shirrezaفودکارخانه حلوا شکری شیررضا 

25D12foodSepid Makianفودسپید ماکیان

25D13،14food Roohina Behgar Tajhizفودروهینا بهگر تجهیز

25D15،16food Sepidar Boostan Alborzفودسپیدار بوستان البرز

Hall 25E              E25 سالن

25E1foodMousavi Food Indفودصنایع غذائی موسوی
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Hall 27         27 سالن

271،2،3food Golshahr Food Groupفودگروه صنایع غذائی گلشهر

274،5foodGhezelroodفودقزل رود

.276food  Reyhan o Limoo Food Indفودصنایع غذایی ریحان و لیمو

277food Henzak Chemie Industrial Groupفودگروه صنایع هنزك شیمی

.11food Pasargad Aquaculture Co-278فودآبزی گستران پاسارگاد

2712food Faravari Darooi Gelatin Halalفودفرآوری دارویی ژالتین حالل

2713،14foodMabnaفود) مبنا (مشاوران برگزیده نرم افزار

2715،16food Honarplastic Ghazal Yazdفودهنر پالستیک غزال یزد

.2717foodTesla Engineering Coفود نوآوران آزمون - تسال 

 کشت و صنعت خرم دشت 
2718،19food Khorram Dasht Kurdistanفودکردستان

.2720،21food Satel Dairy Coفودفرآورده های لبنی ساتل

2722food Ardin Shahdفودآردین شهد 

2723،24foodFathe Raziفودفتح رازی 

.2725food Greeneh Food Indفودصنایع غذایی گرینه

2726،27food Sobh Sepid Pars (Panal)فودصبح سپید پارس 

2728،29food Zar Macaronفودزرماکارون

2730food Sotode Shafagh Esfahanفودستوده شفق اصفهان

2731food Irangooshtفودایران گوشت

2731Afood Dorj Tunafishفودتن ماهی درج

2732food Yaran Conserve Complexفودمجتمع کنسرو سازی یاران

2732food Tehran Dairyفودلبنیات تهران

2733food Dorinpoudr (Calin)فوددرین پودر  - کالین 

2734food Amadeh Lazizفودآماده لذیذ

2735food Fajr Shahroud Dairyفودفرآورده های لبنی فجر شاهرود

Hall 31A         A31 سالن

31A1foodEghtesad-e- Sabzفودماهنامه اقتصاد سبز

31A2food Sonboleh Magazineفودماهنامه سنبله

31A3،4food Tarvand Saffron Ghaenفودتروند زعفران قائن 

.31A5foodPectin Coفودپک تین 

31A6food Gol Zorat Sazanفودگل ذرت سازان
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31A7food Nima Chemigostar Industrial Complexفودشیمی گستر نیما 

31A8food  Sepas Sepehr Sepantaفود سپاس سپهر سپنتا 

31A9foodZarrin Chocolate Baharestanفودزرین شکالت بهارستان

31A10food Aria Grap Partفودآریا گراپ پارت

31A11foodZarrinnamفودزرین نام  

31A12food Khoosheh Fars Starchفود نشاسته خوشه فارس 

.31A13food Parsun Day Simbol Coفودپارسان دی سمبل

.31A14food  Momtaz Shiraz Starch Coفودنشاسته ممتاز شیراز - فرادانه 
(FARADANEH)

31A15،16foodBaghaaفودصنایع غذایی بقاء  - آرمان گلدشت

31A17food FaFa Food Industriesفودصنایع غذایی فافا

31A18food Faranaman Parsفودفرا نامان پارس

31A19food Quality Assessment Liaفودکیفیت ارزیاب لیا

31A20foodHaj Honeyفودهزار انگبین جان ) هاج (

موسسه فرهنگی دنیای تغذیه 
31A21foodThe World of Nutritionand Healthفودوسالمت

.31A22foodNikmanesh Coفودنیک منش

.31A23،24foodBehban Shimi Pharmaceutical Coفودشرکت دارویی به بان شیمی

31A25،26food Javaheri Food Industriesفودصنایع غذایی جواهری

31A27food Sahra Ruby Co.- AHTفودحامیان یاقوت صحرا  

31A28food Sabzi Iranفودسبزی ایران 

.31A29foodZargarzadeh Commercial Coفودبازرگانی زرگرزاده 

31A29Afood Hamishe Borna (Pootar)فود همیشه برنا - پوطار 

31A30food Daneh Afarin Arasفوددانه آفرین ارس 

31A31food Noshid Food Tradingفودمحصوالت غذایی نوشید

31A32food Dasht Bonshanفود دشت بن شن

31A32Afood Shahri Saffronفود زعفران شهری 

31A33،34food Golha Food Industriesفودصنایع غذایی گلها

31A35food Negin Khorak Parsفودنگین خوراك پارس 

31A36food Tastyفودصنایع غذایی تیستی

31A37food  Rah Sabz Khavar Miyane Pardisفودراه سبز خاورمیانه پردیس - انجمن
(Anjoman)

31A38foodNaminoفودصنایع غذایی نامی نو

31A38Afood Pershia Tadbir Gharbفودپرشیا تدبیر غرب
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Hall 31B            B31 سالن

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد 
31B1foodIranian Institute of Medicinal Plantsفوددانشگاهی 

31B2،3foodSajad Pasargadفود سجاد پاسارگاد

31B3Afood Takingol Kamooفود تکین گل کامو

موسسه مطالعات وپژوهش های 
بازرگانی ) ستاد مدیریت و راهبری 

31B4food Institute for Trade Studies and researchفودنظام ملی کیفیت (

 تعاونی تولید وبسته بندی خشکبار 
31B5food  Malekan 2144 Dried Fruitsفود2144ملکان

Production&Packing Co.

  (آزمایشگاه تخصصی ویرومد(
31B6food  Bayerpaul Fanavar (Viromedفودبایرپل فناور

Laboratory)

31B7foodMorvaridnoفود مروارید نو

31B8food Fekravaranفودگروه تولیدی مقصودپور - فکرآوران 

31B9food Azar Chichak Farفودآذر چیچک فر

31B10food Torshkaman Khorasan Shomaliفودترشکامان خراسان شمالی

31B11food Shahoo Negin Uramanفودشاهو نگین اورامان  

31B12food  Behroozan Behroozفودبهروزان بهروز ماکارون - شهروند  
Macaron(Shahrvand)

.31B13food Farzanegan-e- Aria Food Indفودصنایع غذایی فرزانگان آریا 

31B14،15foodJavdan Setare Ziviyeفودجاودان ستاره زیویه

31B16foodKhoshkmanaفودخشک مانا

31B17food Golshahd Azarkandoo Sahandفودگلشهد آذر کندوی سهند

.31B18food Momtaz Kowsar Food Coفود ممتاز کوثر

31B19food Beh Afarin Torfehفودبه آفرین طرفه

31B20food  Kahnoosh Agro-Industryفودکشت و صنعت کهنوش

.31B21food Samin Dates Coفودرطب ثمین بم

31B22food Nik Bonyan Hastiفودنیک بنیان هستی 

.31B23food Bahraman Saffron Coفودزعفران  بهرامن

31B23Afood Abbaszadehasl Saffronفودزعفران عباس زاده اصل

.31B24food Zarand Agro- Industry Coفودکشت و صنعت زرند

31B24Afood Tabriz Parak (Tordineh)فودگروه صنعتی تبریز پرك - تردینه 

.31B25food Behin Azma Shiraz Coفود بهین آزما شیراز

31B26food Glucosanفودگلوکوزان

31B27food  Ard Azin Starchفودآردآذین نشاسته

31B28food Verjenفودکشت و صنعت آبکار گلستان - ورژن 
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.31B29food Shokoohnoor Khorasan Coفود  شکوه نورخراسان

.31B30food Aria Spano Coفودآریا اسپانو - بن سا 

31B31food Sepidnar Jonoob (Salut)فودسپید نار جنوب  - سالوت 

31B32food Esfedan Saffronفودتوسعه اسفدان شرق 

.31B33food Esfahan Farkhondeh Biscuits Coفودبیسکویت اصفهان فرخنده

.31B34food Negin Asal Harand Coفودنگین عسل هرند

31B35food  Varanegarفودداده کاوان پیشرو ایده ورانگر 

31B36food Pars Kandooفودپارس کندو

31B37food Pars Khooshe Pardazفودپارس خوشه پرداز

31B38food Nik Parsفودکشت وصنعت نیک پارس 

Hall 35            35 سالن

TURKEY - PAVILIONTURKEY - PAVILION

Prokar Gida351فودfoodProkar Gida

Kia Batis Trade Radin Co.351فودfoodKia Batis Trade Radin Co.

ZEYKO TARIM359فودfoodZEYKO TARIM

Kasara3558فودfoodKasara

Zer Yag Sanayi3555فودfoodZer Yag Sanayi

Akanlar3559فودfoodAkanlar

Herish Tejarat Arya3559فودfoodHerish Tejarat Arya

353food Green Plants of Lifeفودگیاهان سبز زندگی 

.354food International Aala Trade Coفود آال تجارت بین الملل امین 

Sweets of Oman356فودfoodSweets of Oman

DAF Co.357فودfoodDAF Co.
 Abdul Wahab Galadari
Trading (Leema)358فودfoodAbdul Wahab Galadari Trading (Leema)

3512food Iran Organic Associationفودانجمن ارگانیک ایران

.352foodTakchin Food & Products Indفودتک چین کرمان 

352Afood Zahra Rose Waterفودگالب زهرا 

.3510foodKimiya Sabz Avar Coفودکیمیا سبز آور 

.3511foodBiosun Certifier Coفودبیوسان گواه 

.3568food Golestan Osareh Coفودصنایع غذایی گلستان عصاره - دلند 

3569food Osare Talaee Abrishamفودعصاره طالئی ابریشم 
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3570food Rayehe Natural Honeyفودعسل رایحه خوانسار 

3571food Zubinفودزوبین 

3513food Rock Tehranفودراك مشبک تهران

Daawon3514فودfoodDaawon

Pure Food3515فودfoodPure Food

Save On Tejarat Amertat3516فودfoodSave On Tejarat Amertat

Akay Flavors and Aromatics3516فودfoodAkay Flavors and Aromatics
 DPS - Dutch Proteins and
Services3516فودfoodDPS - Dutch Proteins and Services

Sonarome3516فودfoodSonarome

Pureplus Co., Ltd.3517فودfoodPureplus Co., Ltd.

Simin Faravar3518فودfoodSimin Faravar

PGS3519فودfoodPGS

3520food  Rastin Tejarat Salemفودراستین تجارت سالم

3521،22food Arya Designفودآریا دیزاین 

 Grenade Energy3523فودfood Grenade Energy

OKF Corporation3524فودfoodOKF Corporation

3525food Nakhle Bostanفودنخل بستان 

 SPAIN  - PAVILION SPAIN  - PAVILION

S.A. Damm3526فودfoodS.A. Damm

Freixenet3527فودfoodFreixenet

Productos Churruca3527فودAfoodProductos Churruca

 INDIA - PAVILION INDIA - PAVILION

GRM Overseas3528فودfoodGRM Overseas

Kohinoor3529فودfoodKohinoor

Lekh Raj Narinder Kumar3532فودfoodLekh Raj Narinder Kumar

DRRK Foods3533فودfoodDRRK Foods

Mohan Mutha Exports3533فودAfoodMohan Mutha Exports

Veer Overseas3534فودfoodVeer Overseas

Le Nissi Impex Pvt Ltd3535فودfoodLe Nissi Impex Pvt Ltd

Keventer Agro3535فودAfoodKeventer Agro

Vippy Industries Limited3536فودfoodVippy Industries Limited
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Rajesh Industries3537فودfoodRajesh Industries
 Bhagwati Lacto Vegetarian
Exports3538فودfoodBhagwati Lacto Vegetarian Exports

3531Afood Sherkate Saderati Faravardehayeفودشرق میانه 
Sharghe Mianeh

 Sherkate Saderati
 Faravardehaye Sharghe
Mianeh

3531food Sherkate Saderati Faravardehayeفود
Sharghe Mianeh

 PPS  (Pishgaman Pakhsh
Sadigh)3539فودfoodPPS  (Pishgaman Pakhsh Sadigh)

Chr. Hansen3539فودfoodChr. Hansen

Lactoprot3539فودfoodLactoprot

Al Rowaad3541فودfoodAl Rowaad

3542Afood Sammirفودسمیر 
 Sammir Co. (Fidar Gostar
Sammir)3542فودfoodSammir Co. (Fidar Gostar Sammir)

3543Afood NanoGumMehrفودنانو گام مهر 

Nano Gum Mehr Co.3543فودfoodNano Gum Mehr Co.

Artakish Kam3544فودfoodArtakish Kam

Pace Foodstuff3545فودfoodPace Foodstuff

Tehran Targol Pars3546فودfoodTehran Targol Pars

Erie Europe3546فودfoodErie Europe

Frulact Group3546فودfoodFrulact Group

Ingredion Germany3546فودfoodIngredion Germany

3547food Amir Mansour Iranian - Damashفودپخش امیر منصور ایرانیان - داماش 

 ITALY - PAVILION ITALY - PAVILION

Nava S.r.l.3548فودfoodNava S.r.l.

Eggway Egg Powder3550فودfoodEggway Egg Powder

Sepid Gostar Airic3552فودfoodSepid Gostar Airic

SIK Co., Ltd.3553فودfoodSIK Co., Ltd.

Nikmehr Omrani3553فودfoodNikmehr Omrani

Toojava -E- Shargh Co.3554فودfoodToojava -E- Shargh Co.

Korean Ginseng3557فودfoodKorean Ginseng

Sadegh Tejerat Vahid Co.3560فودfoodSadegh Tejerat Vahid Co.

Mahan Panah Payvar3561فودfoodMahan Panah Payvar

Delta Setad Rian3562فودfoodDelta Setad Rian

 CHINA - PAVILION CHINA - PAVILION
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Tai Shan Food3563فودfoodTai Shan Food

Bit Malt3564فودfoodBit Malt

KG - MIT3565فودfoodKG - MIT

3566food Takgene Zistفودتک ژن زیست
 Bharat Industrial
Enterprises3567فودfoodBharat Industrial Enterprises

Bharat Cereals3567فودAfoodBharat Cereals

Hall 38              38 سالن

 ITALY - PAVILION ITALY - PAVILION

Bertuzzi3801.4تکtechBertuzzi

Mazzoni3801.4تکtechMazzoni

CFT (Rossi & Catelli)3801.1تکtechCFT (Rossi & Catelli)

CSF Inox Spa3802.6تکtechCSF Inox Spa

Bardiani Valvole3802.6تکtechBardiani Valvole

MBS Srl3802.6تکtechMBS Srl

OMAC Srl3802.6تکtechOMAC Srl

I.B.L SRL3802.3تکtechI.B.L SRL

Lafer Packaging3802.3تکtechLafer Packaging

Miele3802.3تکtechMiele

Ing. A. Rossi3801.9تکtechIng. A. Rossi

Mectra3801.3تکtechMectra

Micro Milk3801.2تکtechMicro Milk

Minerva Omega3802.1تکtechMinerva Omega

Ocme3802.2تکtechOcme

Orobica3802.5تکtechOrobica

Reda Spa3803.2تکtechReda Spa

Milkylab3803.2تکtechMilkylab

Sacco Srl.3801.5تکtechSacco Srl.

Mehrnia Farzad3801.5تکtechMehrnia Farzad

Sacmi3801.10تکtechSacmi

Sacmi Labelling3801.10تکtechSacmi Labelling

Seven3801.7تکtechSeven
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Gamma Farin3801.7تکtechGamma Farin

Siad Macchine3801.6تکtechSiad Macchine

Pioneer Energy3801.6تکtechPioneer Energy

TMCI Padovan3802.4تکtechTMCI Padovan

Zilli&Bellini3801.8تکtechZilli&Bellini

Pakona3801.11تکtechPakona

MKS International3801.12تکtechMKS International

.3801.12AtechMKS International Corpتکگروه مکث بین الملل 

Shams3801.13تکtechShams

Ishida3801.15تکtechIshida

Wintech Taparia3801.16تکtechWintech Taparia

 SPAIN  - PAVILION SPAIN  - PAVILION

Iberchem3801.17تکtechIberchem

Asiantac3801.18تکtechAsiantac

Karl Schnell3801.19تکtechKarl Schnell

Laska3801.19تکtechLaska

Ronakem3801.19تکtechRonakem

Ateliers Francois3801.20تکtechAteliers Francois

Moein Laban Pars38.01.21تکtechMoein Laban Pars

38.01.21AtechMoein Laban Parsتکمعین لبن پارس 

Kemin3801.22تکtechKemin

Alpes3801.23تکtechAlpes

TURKEY - PAVILIONTURKEY - PAVILION

Beta-Pak3812.4تکtechBeta-Pak

Cantek3801.25تکtechCantek

EKTAM3812.1تکtechEKTAM

Inokstek3812.5تکtechInokstek

Kalenobel3812.2تکtechKalenobel

Mayasan3801.24تکtechMayasan

Isatis Soome3801.24تکtechIsatis Soome
Opack Makine3812.3تکtechOpack Makine
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 Tekser Teknik Seramik3812.6تکtech Tekser Teknik Seramik

Index-53803.1تکtechIndex-5

Dima Srl3803.3تکtechDima Srl

 INDIA - PAVILION INDIA - PAVILION
 Trade Promotion Council of
India (TPCI)3803.4تکtechTrade Promotion Council of India (TPCI)

Meatek Food Machineries3803.4تکAtechMeatek Food Machineries

SSP Pvt. Ltd.3803.4تکtechSSP Pvt. Ltd.

CRI Trading Co.3803.5تکtechCRI Trading Co.

FRANCE - PAVILIONFRANCE - PAVILION

ADEPTA3804.1تکtechADEPTA

ACB Hydrolock3804.1تکtechACB Hydrolock

Femia3804.1تکtechFemia

IMA Erca3804.1تکtechIMA Erca

MAF RODA3804.1تکtechMAF RODA

Lagarde3804.1تکtechLagarde

Serap3804.1تکtechSerap

Sidel3804.4تکtechSidel

SVA Jean Rozé3804.2تکtechSVA Jean Rozé

VMI3804.3تکtechVMI

Clauger3804.3تکtechClauger

JAC3804.3تکtechJAC

Serac3805.1تکtechSerac

Atlanta Stretch3805.1تکtechAtlanta Stretch

CFT S.p.A3805.1تکtechCFT S.p.A

Europool3805.1تکtechEuropool

P.E. Labellers3805.1تکtechP.E. Labellers

SMI S.p.A3805.1تکtechSMI S.p.A

TMG Impianti3805.1تکtechTMG Impianti

DSGS FZCO / Taste Maker3805.2تکtechDSGS FZCO / Taste Maker

Saziba3807.1تکtechSaziba

3807.2techAtrineh Sazibaتکعطرینه سازیبا 



گروهنام شرك
 Hall

 Number
سالن

 Stand
 Number
شماره غرفه

SectionCompany Name

 GERMAN - PAVILION GERMAN - PAVILION

VDMA3809.1تکtechVDMA

Baader Linco3809.2تکtechBaader Linco

Bell Flavors3809.5تکtechBell Flavors

Döhler3806.1تکtechDöhler

 Döhler Iranian3806.1تکtech Döhler Iranian

Ebrahim3809.6تکtechEbrahim

Efpromm3810.4تکtechEfpromm

GEA Grade Refrigeration3808.1تکtechGEA Grade Refrigeration

 GEA Mechanical
 Equipment/GEA Middle
East/GEA Westfalia/Niro/
GEA Tuchenhagen

3808.1techتک
 GEA Mechanical Equipment/GEA
 Middle East/GEA Westfalia/Niro/GEA
Tuchenhagen

GEA Process Engineering/
GEA Wiegand GmbH3808.1تکtech GEA Process Engineering/GEA Wiegand

GmbH
GEA Food Soultions3808.1تکtechGEA Food Soultions
 Hugo Vogelsang
Maschinenbau3810.3تکtechHugo Vogelsang Maschinenbau
 IPS - Integrated Packaging
Systems3811.1تکtechIPS - Integrated Packaging Systems

Krones AG3811.1تکtechKrones AG

KBA-Metronic GmbH3808.4تکtechKBA-Metronic GmbH

Image Iran Ltd.3808.4تکtechImage Iran Ltd.

M&F Dynamics3809.3تکtechM&F Dynamics

Meat Cracks GmbH3809.4تکtechMeat Cracks GmbH

Emranian Trading (i-mix)3809.4تکtechEmranian Trading (i-mix)

Multivac3810.1تکtechMultivac

Weber Maschinenbau3810.1تکtechWeber Maschinenbau

Pallmann3810.2تکtechPallmann

Pishram3808.3تکtechPishram

Seydelmann3811.2تکtechSeydelmann

SMF Maschinenfabrik3808.2تکtechSMF Maschinenfabrik

Amad Baspar3808.2تکtechAmad Baspar

Symrise3811.3تکtechSymrise

 AUSTRIAN - PAVILION AUSTRIAN - PAVILION

Akras Flavours3813.1تکtechAkras Flavours



گروهنام شرك
 Hall

 Number
سالن

 Stand
 Number
شماره غرفه

SectionCompany Name

Almi GmbH & Co. KG3813.3تکtechAlmi GmbH & Co. KG
 ETG-Etemadi Trading
Group3813.3تکtechETG-Etemadi Trading Group

esarom3813.2تکtechesarom

Norbert Schaller3813.4تکtechNorbert Schaller

ماهنامه فناوری  و توسعه صنعت 
3871techT&DPIتکبسته بندی 

 دو ماهنامه گل چین تغذیه و 
3872tech Golchin Magazineتکتندرستی 

.3873tech Control System Coتککنترل سیستم خاور میانه

Altinbilek3874تکtechAltinbilek

3875tech Tahavol Kala Novinتکتحول کاالی نوین

 Tahavol Kala Novin Co.3975تکAtech Tahavol Kala Novin Co.

3876techSteel Sazeh Sharghتکگروه صنعتی استیل سازه شرق

.3877tech    Tadarok Broodat Coتکتدارك  برودت

3878،79tech Novin Besharatتکنوین صنعت بشارت

3880tech Sanat Sazan Namavarتکصنعت سازان نام آور

.3881tech  Rahnamoon Eng. Coتک رهنمون صنعت

3882tech Fujan Rahbaranتکفوژان راهبران

3883techOrtkand Pishroo Matinتکاورتکند پیشرو متین 

Ortkand Pishroo Matin3883تکAtechOrtkand Pishroo Matin

3884techShir Dastgahتکشیردستگاه

3885tech Havayar Industrial Groupتک گروه صنعتی هوایار

3886tech Damirchi Industrial Groupتکگروه مهندسی صنعتی دمیرچی

3887tech Sout Machine Co. (SMC)تکسوت ماشین

Moshaver3888تکtechMoshaver

.3889tech Esfahan Pack Coتکماشینهای بسته بندی اصفهان پک

3890tech Mobadel Sazane Artavilتکمبدل سازان آرتاویل

3891tech Shams Cooling Industriesتکصنایع برودتی شمس

.3892tech Shadmehr Packaging Industries Coتکصنایع بسته بندی  شادمهر 

.3893،94techPooshesh Tehran Navid Coتکپوشش تهران نوید

3895،95AtechBuhlerتکبولر

 Buhler3895تکAtechBuhler



گروهنام شرك
 Hall

 Number
سالن

 Stand
 Number
شماره غرفه

SectionCompany Name

Hall 38A           A38 سالن

38A1،2،3tech Masaeli Machine Industrialتکماشین سازی مسائلی

.38A4tech  Negar Taymaz Coتکماشین سازی نگار تایماز 

38A5tech Pirouz Packتکپیروز پایور سامان

38A6،7tech Mehr Sanat Espadanaتکمهر صنعت اسپادانا

38A8tech ASIA Mono Pumpsتکمونو پمپ آسیا

.38A9techRahavardsaee Coتکره آورد ساعی 

38A10tech Ashoori Machineryتکگروه صنعتی عاشوری

.38A11tech Havasazan Aydin Coتکهواسازان آیدین

.38A12tech Iran Sanat Machinery Coتک ماشین سازی ایران صنعت

38A13tech Osunny Machineryتکماشین سازی اوصانی

38A14tech Atieh Sanatتکآتیه صنعت

38A15techPars Mechatronicتکپارس مکاترونیک

38A16tech Persian Packتکگروه صنعتی پرشین پک

.38A17tech Farasys Engineering Ltdتک مهندسی فراسیس

38A18tech Gashta Sanat Esfahanتکگشتا صنعت اصفهان

38A19tech Pishtazclipتکپیشتاز کلیپ

38A20tech Adili Packتکماشین سازی عدیلی - پیروز اصلی 

38A21tech Payrizansanat Machineryتکماشین سازی پی ریزان صنعت

38A22tech Sayan Faraz Poyanتکسایان فراز پویان

38A23tech Behsaz ABتکبهساز آب 

38A24tech Aghayari Machineryتکماشین سازی آقایاری

38A25tech Kian Sanat Esfahanتککیان صنعت اصفهان

38A26tech Gouatr Control Packaging Industryتکصنایع بسته بندی گواتر کنترل

38A27،28،29tech  Ram Sanat Baharehتکرام صنعت بهاره

38A30techSAFIARANتکصافی آران

38A31،32techHavasanتکهواسان

38A33tech Sepanta Machineryتکماشین سازی سپنتای زنجان

38A34Atech Omidi Machineryتکصنایع ماشین سازی امیدی

.38A34،35،36tech Mashhad Baking Industries Coتکصنایع پخت مشهد

.38A37tech mehrazar Machine Coتکمهر آذر ماشین 



گروهنام شرك
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38A38tech Sahand Machineتکسهند ماشین 

38A39tech Pars Azimتکپارس آزیم

38A40BtechGardooni Machineryتکماشین سازی گردونی 

38A40Atech SanatKaran Motahed Derakhshanتکصنعت کاران متحد درخشان 

38A40tech Khorasan Industrial Estates Companyتکشهرکهای صنعتی خراسان رضوی

38A41tech  Arian Car Packتکآرین کار پک

38A42techIran Nozzleتکایران نازل

38A43tech Eyniyan Machineryتک ماشین سازی عینیان

38A44tech Farzan Ghete Sepahanتکفرزان قطعه سپاهان

38A45tech Kimia Kesht Tehranتککیمیا کشت تهران

Hall 40-40A            A40-40 سالن

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی 
40Atech  Iran Food Machinery Manufacturer’s-40تکایران

 Association
.40Atech Kooshesh Karan Co-40تکماشین سازی کوشش کاران

.40AtechRobat Makhzan.Co-40تکرباط مخزن

.40AtechMobaddel Tank Co-40تکمبدل تانک

.40AtechPadideh Pars Machinery Mfg Co-40تکصنایع ماشین سازی پدیده پارس

40Atech Yadegari Machinery-40تکماشین سازی یادگاری

40AtechHOKAMAI-40تکماشین سازی حکمائی

.40AtechMah Machine Aria Eng.Co-40تکمهندسی ماه ماشین آریا

40AtechDamagostar Sazan Novin-40تکدما گستر سازان نوین 

40AtechKhorasan Packing Tools Industrial-40تکصنعت ابزار بسته بندی خراسان

.40AtechAbbasi Manufacturing&Industrial Co-40تکتولیدی صنعتی عباسی

.40AtechShirzad Co-40تکصنایع تولیدي شیرزاد 

.40AtechBehsaz Machine Co-40تکبهساز ماشین

40AtechParsian Tarhe Sina-40تکپارسیان طرح سینا

40AtechArgon Sanat Sepahan-40تکآرگون صنعت سپاهان

40AtechMaharat Jahan-40تکگروه صنعتی مهارت جهان

40Atech Vafa Group-40تکگروه صنعتی وفا

40Atech Tara Machinery-40تکماشین سازي تارا 

40Atech Alfa Kondori Machinery-40تکصنایع ماشین سازی آلفا کندری

40Atech AsanKar Machinery-40تکماشین سازی آسان کار
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.40AtechMakhzan Steel Gharb Co-40تکمخازن استیل غرب

40AtechMiladafzar Tabriz-40تکمیالدافزار تبریز

.40AtechEsfandiar Sanat Karaj Co-40تکاسفندیار صنعت کرج

40AtechPishro Sanat Machine Arad-40تکپیشرو صنعت ماشین آراد پک

40AtechKondori Machinery-40تکماشین سازی کندری 

40Atech Tarsam-40تکفنی مهندسی طرسام

40AtechBehkar Electronic Karaj-40تکبهکار الکترونیک کرج 

Hall 41-41B             B41-41 سالن

 CHINA - PAVILION CHINA - PAVILION

BAIYANG AQUATIC GROUP41-41تکB4techBAIYANG AQUATIC GROUP
 Bayinnaoer City Centai
 Industry and Trade41-41تکB28Atech Bayinnaoer City Centai Industry and

 Trade
Guangzhou Leiwest Pak41-41تکB29AtechGuangzhou Leiwest Pak

 AGC Industries41-41تکB3tech AGC Industries
 Jiangyin Kemao Metal
Product41-41تکB28CtechJiangyin Kemao Metal Product
 Newamstar Packaging
Machinery41-41تکB29techNewamstar Packaging Machinery
 Shandong Yuwang
Ecological Food Industry41-41تکB28Btech Shandong Yuwang Ecological Food

Industry
HK Mital Industries41-41تکB29BtechHK Mital Industries
 Bayannaoer Long Xing
Trading41-41تکB4AtechBayannaoer Long Xing Trading
 Suzhou Jiahe Foods
 Industry41-41تکB28tech Suzhou Jiahe Foods Industry
 Qingdao Yummy Food
 Industrial41-41تکB1tech Qingdao Yummy Food Industrial
 Zhonghui Rubber
Technology Co.,Ltd41-41تکB5AtechZhonghui Rubber Technology Co.,Ltd
 Zhucheng City Jinding Food
Machinery41-41تکB36techZhucheng City Jinding Food Machinery

Behtin Kavosh Novin41-41تکB2techBehtin Kavosh Novin

Kala Gostar Farayand41-41تکB5techKala Gostar Farayand

.41B5BtechKala Gostar Farayand Co-41تککاال گستر فرآیند 

41B6techSupishi-41تکسوپیشی

41B7tech Iran Industry Database-41تکبانک اطالعات صنعت ایران

41B8،9،10tech Mazand Fill-41تکمازند فیل

41B11tech Farham Packaging Machinery-41تکماشین آالت بسته بندی فرهام 

41B12tech Micas Compressor-41تک هوای فشرده محقق ایرانیان
FarGene Pouyesh41-41تکB13techFarGene Pouyesh
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41B14،15tech Pouya Sanat Taksun-41تکپویا صنعت تکسان

گروه صنعتی ابتکار آب - مخزن 
41B16tech  Ebtekar Ab Ind.Group - Zafari Tanker-41تکسازی ظفری

 Builder
41B17،18tech Karaj Tondar Industry Machinery-41تک  صنایع ماشین سازی تندر کرج 

 INDIA - PAVILION INDIA - PAVILION

 Tea Board of India41-41تکB20-23tech Tea Board of India

Kaladaran41-41تکB25techKaladaran

Myande Group Co., Ltd41-41تکB26techMyande Group Co., Ltd

PET Technologies41-41تکB26AtechPET Technologies

Siyan Tejarat Esfand41-41تکB27techSiyan Tejarat Esfand

41B27BtechRah Andaz Sanat Asia Andish-41تکراه انداز صنعت آسیا اندیش 
Vision Paik41-41تکB30techVision Paik

41B30Atech Radin Sanat Faraz Pars-41تک رادین صنعت فراز پارس
 FPI - Flexible Packaging
Industries41-41تکB31techFPI - Flexible Packaging Industries

 TURKEY - PAVILION TURKEY - PAVILION

Yeniler Etiket41-41تکB32techYeniler Etiket

.41B33tech Eram Machinery Co-41تکماشین سازی ارم

41B34tech Kooshesh Garan Khazar-41تککوشش گران خزر

41B35tech  Kavosh Sanat Namavar-41تککاوش صنعت نام آور

.41B37techHava Sazan Pars Co-41تکهواسازان پارس 

41B39tech Sina Tejarat Moein-41تکسینا تجارت معین 

41B40،41tech Khorram Machine-41تک صنایع ماشین سازی خرم

.41B42tech Karafan Engineering Co-41تکمهندسی کارافن

41B43tech Afzarkara-41تکافزار کارا 

41B44-49tech Steel Machinery Sabalan-41تکاستیل ماشین سبالن

41B50tech Ghods Abbasi Machinery-41تکماشین سازی قدس عباسی

41B51tech Curtaiin Air Shopping Center-41تکمرکز خرید پرده هوای ایران

آویزهای صنعتی-آ اس/ فناوران 
.41B52techA.S-41تکپیشرو صنعت 

.41B53-57tech Gashta Sanat Mashhad Co-41تکگشتا صنعت مشهد

41B58techDynamic Kartoos-41تکدینامیک کارتوس

41B59،60،61tech Karsan Paya Apadana-41تککارسان پایا آپادانا

41B62tech Tiva Equipments Industries-41تک فیدار تجهیز تیوا 
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41B63tech Havarasan Tabriz-41تکهوارسان تبریز

.41B64،65،67tech Nia Machine Pegah Co-41تکمهندسی طراحی نیا ماشین پگاه 

41B66tech Shayanir Sanat Artan-41تکشایانیر صنعت آرتان 

41B68techSanat BasteBandi Magazine-41تکماهنامه صنعت بسته بندی

41B69techMagazine Khooshe-41تکهفته نامه خوشه

41B70،71،72tech Shargh Sanat Machinery-41تکماشین سازی شرق صنعت نیشابور

41B73،74tech Widarkara-41تکویدارکارا

41B75tech Nooshin Pack Toos-41تکنوشین پک توس

41B76tech Aradjam Khavarmianeh-41تکآراد جم خاورمیانه 

41B77tech Bartaran Sanat Tabriz-41تکبرتران صنعت تبریز

41B78tech Sepand Electronic Parsis-41تکسپند الکترونیک پارسیس

41B79،80tech Misagh Pars (Janer)-41تکسر آمد میثاق پارس - ژانر 

41B81tech Alpha Fanavar Machine-41تکآلفا فن آور ماشین

41B82tech Alborz Machine Karaj-41تکالبرز ماشین کرج

41B83tech Koosha Sanat-41تک کوشا صنعت 

41B84tech Ati Sanat Pishgam-41تکآتی صنعت پیشگام 

41B85،86،87tech Arkan Felez-41تکارکان فلز 

 اندیشه محور گستر اصفهان - فنی 
.41B88tech OMEGA Tech. Co-41تکمهندسی امگا

.41B89tech Havaye Feshordeh Tabriz Co-41تک هوای فشرده تبریز 

41B90tech Oloomi Machinery-41تکماشین سازی علومی 

41B91،92tech Novin Sazan Kafel-41تکنوین سازان کافل

41B93tech Amtec-41تک مهندسی عام تکاپوصنعت کیمیا

.41B94techNiavaran Co-41تکنیاوران کهن آسیا 

.41B95،96tech Haddad Machine Parsian Co-41تکحداد ماشین پارسیان

41B97tech Zeynali Industrial Factory-41تککارخانه صنعتی  زینالی

.41B98tech Setareh Karaj Co-41تک صنایع بسته بندی ستاره کرج 

.41B99tech Pars Vacuum Ind-41تک صنایع واکیوم پارس

.41B100techEVARPLAST Mfg., Co-41تکدانش بنیان اوار پالست

.41B101،102techAltin Pack Machine Co-41تکآلتین پاك ماشین 

41B103،104tech Pouya Tarh Arvin-41تکپویا طرح آروین

41B105techAria Compressor Tabriz-41تکآریا کمپرسور تبریز
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41B106techNoosh ARA-41تکماشین سازی نوش آرا 

41B107،108tech Arash Machinery-41تک ماشین سازی آرش 

Hall 44-1          44-1 سالن
11agro Iran Agri Magazine- Dam Kesht Sanat-44آگروماهنامه دام کشت صنعت

دفتر امور صنایع - وزارت جهاد 
-12agroOffice of The Agricultural Industry-44آگروکشاورزی 

 Ministry of Jihad-e-Agriculture
.13،4agroRahpouyan J.S.Co-44آگرو ره پویان جبهه سبز

15agro Khorram Dasht Rees-44آگرو خرمدشت ریس

16agro Agricultural Engineering Magazine-44آگرونشریه مهندسی کشاورزی

17agro Esfahan Moghaddam-44آگرواصفهان مقدم 

18agro Ferdows Ray-44آگروفردوس رای

.19،10agro Yekrah Agricultural Co-44آگرو شرکت کشاورزی یکره

.111،12agro  Shimi Plastic Yazd Co-44آگروشیمی پالستیک یزد

113agroMehravar-44آگرومجتمع گلخانه ای مهرآور

114agro  Avin Deryok-44آگروآوین دریوك

 CHINA - PAVILION CHINA - PAVILION
 Shandong Heyi Biological
Technology Co.,Ltd  126-44آگروagro Shandong Heyi Biological Technology

Co.,Ltd  
Beijing Kingpeng115-44آگروagroBeijing Kingpeng

Jiangxi Jinlilong Rubber Track124-44آگروagroJiangxi Jinlilong Rubber Track
Jiangsu Fengshan Group/
Nanjing118-44آگروagroJiangsu Fengshan Group/Nanjing

Qingdao Future Group117-44آگروagroQingdao Future Group
 Taizhou Jiaojiang Yutong
Agricultural Machinery122-44آگروagro Taizhou Jiaojiang Yutong Agricultural

Machinery
 Zhejiang Best Gear123-44آگروagro Zhejiang Best Gear
 Zhejiang Yunzhou
Technology116-44آگروagroZhejiang Yunzhou Technology

Zhejian Ousen Machinery127-44آگروagroZhejian Ousen Machinery
  
Tbio Crop Science119-44آگروagroTbio Crop Science
TURKEY - PAVILIONTURKEY - PAVILION
Arar Makina165-44آگروagroArar Makina
Altuntas169-44آگروagroAltuntas
Bastak Gida130-44آگروagroBastak Gida
Igünmar121-44آگروAagroIgünmar
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Menta Pesticides120-44آگروagroMenta Pesticides

MySilo Siloport157-44آگروagroMySilo Siloport

Unormak Degirmen156-44آگروagroUnormak Degirmen

Arab World Agribusiness125-44آگروagroArab World Agribusiness

 ITALY - PAVILION ITALY - PAVILION

Laverdagricultural121-44آگروagroLaverdagricultural

 SPAIN  - PAVILION SPAIN  - PAVILION

J. Huete131-44آگروAagroJ. Huete

MSC Greenhouse160-44آگروagroMSC Greenhouse

Silos Cordoba128-44آگروagroSilos Cordoba

FRANCE - PAVILIONFRANCE - PAVILION

ADEPTA129-44آگروagroADEPTA

Gnis129-44آگروagroGnis

Star Export129-44آگروagroStar Export

Nobutec131-44آگروagroNobutec

132agro  Aluminium Novin Azarbaijan - A.N.A-44آگرو آلومینیوم نوین آذربایجان ) آنا پک (
 Pack

133agroBaghdar Magazine-44آگروماهنامه باغدار

134agro Sarzamin e Sabz Magazine-44آگروماهنامه سرزمین سبز

135agro Keshavarz Magazine-44آگروماهنامه کشاورز

.136agro Niloofar Plastic Co-44آگروصنایع نیلوفر پالستیک یزد 

137،38agro Marsuscom Greenhouse Industries-44آگروصنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیا 

43agro PT SILO-139-44آگروپی تی  سیلو

144agro Zagros Sarmaye Tabriz-44آگروزاگرس سرمای تبریز

145،46agro Pars Dasht Chehelsotoun Engineering-44آگروپارس دشت چهلستون
Cooperative  Co.

148agro Silo Sazan Tehran-44آگروسیلو سازان تهران

147،49agro Ashianeh Sabz Pardisan-44آگروآشیانه سبز پردیسان

150agro Taemaz Machine-44آگروتایماز ماشین 

151agro Sanaye Varaq Iran-44آگروصنایع ورق ایران

152agro Kool & Cel-44آگروکوالن سل

.153agro Sabz Ashian Apadana Engineering Co-44آگرومهندسی سبز آشیان آپادانا  

154agro Daneshgaran Nouandish Aria (DENA)-44آگرودانشگران نواندیش آریا - دنا 
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مهندسی آرمان سپهر ایرانیان - 
155agro  Arman Sepehr Iranian Engineering-44آگروآسیکو

(ASICO)

Crops Trading158-44آگروagroCrops Trading

Zemland Shipping158-44آگروagroZemland Shipping

159agro Zarkesht Tehran-44آگروزرکشت تهران 

Dalsem161-44آگروagroDalsem

Daewon162-44آگروagroDaewon

163،64agro Bank Keshavarzi Iran-44آگروبانک کشاورزی ایران

166agro Barzin Sanat Koosha-44آگروبرزین صنعت کوشا

167agro Nobough Sarmayesh-44آگرونبوغ سرمایش

168agroJ Lian J-44آگروجی لیان جی

Hall 44-2             44-2 سالن

290tech Asia Cap Band-44تکآسیا کپ بند

291،92tech Sepand Afzar-44تکسپند افزار

293tech Golestan Plastic Karaj-44تکگلستان پالستیک کرج

294،95tech  RaadMaanTejarat-44تکرادمان تجارت

296tech Abnoos Palayesh-44تکآبنوس پاالیش

297،98،99tech Pooshesh Aray Nikan-44تکپوشش آرای نیکان

2100tech Matsa-44تکامید تجارت میترا - مطسا 

2101tech Daroupat Shargh-44تک داروپات شرق

2102tech  Part Pet-44تکپارت پت

2103tech Karya Polymer-44تککاریا پلیمر

2104tech Melika Card-44تکملیکا کارت

2105tech  Sepand Awaran Kala-44تکسپند آوران کاال

2106tech Saehon-44تکصنایع بسته بندی سیحون

2107tech  Khobreh Mihan Engineers-44تکمهندسین خبره میهن

2108،109،110tech Pishgaman Sanat Atlas-44تکپیشگامان صنعت اطلس

2111،112،113tech Tehran Baspar Plastic-44تکتهران بسپار پالستیک

2114tech Fanavari Ab Samin-44تکفن آوری آب ثمین

2115tech Golestan Plastic Karaj-44تکگلستان پالستیک کرج

2116techSadaf Plastic Azar-44تک بسته بندی صدف پالستیک آذر

.2117،118tech Iranchasb & Alghary Co-44تک گروه تولیدی ایران چسب و الغری
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2119tech Afshan Sanat Avaran Novin-44تکافشان صنعت آوران نوین 

2120tech Zafar Packing-44تکصنایع بسته بندی ظفر

2121tech  DIACO Asia-44تکدیاکو آسیا

2122،123،128،129tech  Parand Machine-44تکپرند ماشین 

2124،125tech Koosha Plast Nikan-44تککوشا پالست نیکان

.2126tech Poolad Pooyesh Co-44تکپوالد پویش

2127tech Mobtakeran Sanat Pars-44تکمبتکران صنعت پارس 

2130،131،132،137،138techBeernoush-44تکبیرنوش

2133tech Sanaye Lafaf Zarrin-44تکصنایع لفاف زرین

.2134techArta Sun Plast Co-44تکآرتا سان پالست

جوانه پوش پارسه - شیراز نایلون 
2135،136tech Javaneh Poosh Parseh - Avapack-44تک) آواپک (

2139،140techSepehr Kavir Yazd-44تکسپهر کویر یزد 

2141،142techPersian Poushesh Polymer-44تک پرشین پوشش پلیمر

2143،146tech Soodi Baspar Tak-44تکسودی بسپار تک

2144،145tech Sanaye Chasb Sina-44تکصنایع چسب سینا

2147،148،155tech Takzarf Plastic Industries-44تکصنایع پالستیک تک ظرف آذربایجان

2149،150،151tech  Alborz Tasfieh Iranian-44تکالبرز تصفیه ایرانیان

2152tech Persia Sanat Electronic-44تکپرشیا صنعت الکترونیک

2153،154tech Sanaye Plastic Markaz-44تکصنایع پالستیک مرکز

2156tech Ram Sanat Danial-44تکرام صنعت دانیال

2157،158،159tech Amad Polymer-44تکآماد پلیمر

2160tech Pishro Oraman Printing Complex-44تکمجتمع چاپ پیشرو اورامان

.2161،162،163tech Iran Pash Co-44تکایران پاش 

2164tech Aria Plastic Iranian-44تکآریا پالستیک ایرانیان

Open Area               فضای باز

Winter Air Conditioningفضای بازتکopen areatechWinter Air Conditioning

IMASفضای بازتکopen areatechIMAS

 Movasaghفضای بازفودopen areafood Movasagh

open areatech Foam Tehranفضای بازتکفوم تهران

open areatech Rojin Sanat Setareh Parsianفضای بازتک روژین صنعت ستاره پارسیان 

open areatechFarasardفضای بازتکفراسرد 
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 Mena Agri-Businessفضای بازفودopen areafood Mena Agri-Business

open areafood Aujan Iranian Industriesفضای بازفود  صنایع عوجان ایرانیان 

open areatechKara Sanat Sazan Novinفضای بازتککارا صنعت سازان نوین 

.open areaagroRecord Abzar Coفضای بازآگرورکود ابزار 

open areatechBizim Machineفضای بازتکبیزیم ماشین 

.open areaagroBadeleh Machine Coفضای بازآگروماشین سازی بادله 

open areaagro Mivariaفضای بازآگروهمسان سازان جهانی - میواریا 

open areaagro Iran Cold Pressingفضای بازآگروایران کلد پرسینگ 

open areaagro Ab-Band Industrialفضای بازآگرو آب بند

open areatech Arshehkarفضای بازتکآرشه کار 

open areatech Tabadol Gostar Booranفضای بازتکتبادل گستر بوران 

.open areatechNIK B&H Coفضای بازتکصنایع حرارتی و برودتی نیک 

open areatech Azar Dama Gostarفضای بازتکآذر دما گستر سهند 

open areatechSarmacellفضای بازتکصنایع برودتی ملکی - سرما سل 

open areatech Sarma Gostar Viraفضای بازتکسرما گستر ویرا

open areatech  Farazkavianفضای بازتکفراز کاویان 

open areatech  Ansar Industrial Groupفضای بازتکگروه صنعتی انصار 

open areatechPouya Technicفضای بازتک ایده پویای تبرید- پویا تکنیک  

open areatech Vahid Refrigeration Industriesفضای بازتکصنایع برودتی وحید 

open areatechMehran Sardفضای بازتکمهران سرد 

Wewalka Sharghفضای بازفودopen areafoodWewalka Shargh

open areatech Hava Abzar Tehranفضای بازتکهوا ابزار تهران 

.open areatechKhorasan Packing Tools Industrial Coفضای بازتکابزار بسته بندی خراسان 

open areatechEnergy Bokhar Sanatفضای بازتکانرژی بخار صنعت 

open areatech Tabadol Sazan Tehranفضای بازتکتبادل سازان تهران 

open areatechPasargad Plast Novin Irsaفضای بازتکپاسارگاد پالست نوین ایرسا

.open areatechVestuy Coفضای بازتکصنایع وستوي 

open areatech Karaj Tondar Industry Machineryفضای بازتکتندر کرج 

open areatechBehin Sanat Gostaran Alborzفضای بازتکبهین صنعت گستران البرز

.open areatech Negar Taymaz Coفضای بازتکماشین سازی نگار تایماز 

open areatechDaboo Sanatفضای بازتکدابو صنعت
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open areatech Solar Sanat Bokharفضای بازتکسوالر صنعت بخار 

open areatech Shahabadi Machineryفضای بازتکماشین سازی شاه آبادی 

open areaagro ABAoneفضای بازآگروپرنده باران پارس 

.open areatech ArvinBokhar Heating Indفضای بازتکصنایع حرارتی آروین بخار 

open areafood Sabzi Iranفضای بازفودسبزی ایران 

open areatech Sepraفضای بازتکسپرا 

.open areatech  Alborz Steel Coفضای بازتکالبرز استیل

open areaagroNeka Plasticفضای بازآگرونکا پالستیک 

open areatech Kian Prefabricated Metal Componentفضای بازتکقطعات پیش ساخته فلزی کیان 

open areafood Arian Tejarat Pardazفضای بازفودآرین تجارت پرواز 

open areatechArshiya Kantiner Pouyaفضای بازتکارشیا کانتینر پویا 

open areafood Amadeh Lazizفضای بازفودآماده لذیذ 

.open areatech Bahman Diesel Coفضای بازتکبهمن دیزل 

open areafood Mehrdad Shirفضای بازفودمهرداد شیر 

open areatech Horman Parsفضای بازتکهورمن پارس در

.open areafoodNarin Work Ltd. Coفضای بازفودنارین ورك 

open areafood Esalat Food Industriesفضای بازفودصنایع غذائی اصالت 

.open areafood Parnian Imen Tejarat Gity Coفضای بازفود پرنیان ایمن تجارت گیتی - محسن 

open areafood Pak Teliseh Food Industriesفضای بازفود ( 202 ) پاك تلیسه صنایع غذائی

open areafood Madi Dairy Co. - Mimasفضای بازفودلبنیات مادی - می ماس

open areatech Saba Boroodat Parsفضای بازتکصبا برودت پارس 

open areatechAMICOفضای بازتکارس خودرو دیزل - آمیکو 

open areafood Behnad Industrial Arianaفضای بازفود بهناد صنعت آریانا

open areafood Nikan Goosht Fars (Salamon)فضای بازفودنیکان گوشت فارس- ساالمون 

open areafood Torshkam Marand - Torshi Sevanفضای بازفودترش کام مرند - ترشی سون 

open areafood Herang House of Souvenirفضای بازفودسوغات سرای هرنگ 

.open areafood Gadook Food Industry Coفضای بازفودصنایع غذائی گدوك فیروز کوه 

open areafood GOLVASH (Kamchin Products)فضای بازفود گل وش - کامچین 





فهرست شرکت کنندگان داخلی



52آ.اس1
52آبزي گستران پاسارگاد )كالچر(2
52آتی صنعت پیشگام3
52آتیه صنعت4
53آذر دما گستر5
53آذرگل سراب6
53آراد چارتا7
53آرامش8
54آرتاسان پالست9

54آرد آذین نشاسته10
54آردین شهد11
54آرگون صنعت سپاهان12
55آروین تجارت داتیس چای علی13
55آریا اطلس جم )امارت(14
55آریا ایده – آریا دیزاین15
55آریا ایده آل16
56آریا پالستیک ایرانیان17
56آریا كمپرسور تبریز18
56آرین تجارت پرداز19
56آرین كارپک20
57آرین كارپک21
57آسان بازشو آرمان22
57آشیانه سبز پردیسان23
57اطمینان آمل24
58افشان صنعت آوران نوین25
58آكواتیک استار ایرانیان – سورپرایز26
58آالتجارت بین الملل27
58آلتین پاک ماشین تبریز28
59آلتین صنعت سانا )آگهی نامه تخصصی فودتک(29
59آلفا فناور ماشین30
59آلومینیوم نوین آذربایجان )آناپک(31
59آماد پلیمر32
60آماده پخت تجارت ویژن سهامی خاص )پاچو(33
60آماده لذیذ34
60آوین دریوک35
60آیدا باغ فیض36



61آیدانمای نقش جهان37
61ابتکار لذیذ واش38
61اخترلبن آذر39
61اركان فلز40
62ارمغان طوبی )آلتون(41
62اسفندیار صنعت كرج42
62اشکان مهر ایرانیان43
62البرز شیر گلستان44
63امید تجارت میترا45
63امیرمنصور ایرانیان46
63انجمن ارگانیک ایران47
63انجمن علوم و صنایع غذایی ایران48
64انجمن قارچ خوراكی49
64انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران50
64انرژی بخار صنعت51
64اورتکند پیشرو متین52
65ایران پاش53
65ایران كلد پرسینگ54
65ایران گالب مرغوب55
65ایران گوشت56
66ایران نازل57
66بازرگانی زرگرزاده58
66بازرگانی ستاره طالیی59
66بازرگانی و صنایع غذایی سبزدانه هرمزان60
67بایرپل فناور )آزمایشگاه تخصصی ویرومد(61
67برتران صنعت تبریز62
67برزین صنعت كوشا63
67برساز رویداد پارس64
68برگ سبز65
68برگ شاداب سبالن66
68برودتی و حرارتی نیک67
68بسته بندی تحول كاالی نوین68
69بسته بندی صدف پالستیک آذر69
69بهتا پارس آبدیس70
69بهروزان بهروز ماكارون)شهروند(71
69بهساز آب72



70بهساز ماشین73
70بهساز ماشین )سهامی خاص(74
70بهشت قندیل )چای دو غزال(75
70بهکار الکترونیک كرج76
71بهمن دیزل77
71بهنان گندم نوین78
71بهین آزما شیراز79
71بهین راژدانه گندم80
72بهین صنعت گستران البرز81
72بیسکویت اصفهان فرخنده82
72بیوسان گواه83
72پارت پت84
73پارس آذیم85
73پارس آوج86
73پارس آیلین مهر87
73پارس خوشه پرداز88
74پارس طب نوین89
74پارس كندو90
74پارس واریان البرز91
74پارسان دی سمبل92
75پارسیان طرح سینا93
75پاسارگاد پالست نوین ایرسا94
75پاكدام پارس95
75پالیز شرق توس96
76پایور سامان97
76پدیده سبز مهرگیا98
76پرشیا تدبیر غرب99

76پرشیا صنعت الکترونیک100
77پرشین پک101
77پرند ماشین102
77پرنیان ایمن تجارت گیتی103
77پژوهشکده گیاهان دارویی104
78پک تین105
78پوشش آرای نیکان106
78پوشش تهران نوید107
78پوالد پویش108



79پویا تکنیک109
79پویا صنعت تکسان110
79پویا طرح آروین111
79پویا هنر نوین112
80پی تی سیلو113
80پیروز پایور سپاهان114
80پیشتاز كلیپ115
80پیشرو صنعت ماشین آرادپک116
81پیشگامان صنعت اطلس117
81پیالب ) با مسوولیت محدود(118
81پیمان فرد جنوب119
81تاک آریا تجارت )میکسلند(120
82تایماز ماشین121
82تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رای122
82تحقیقاتی و تولیدی صافی آران123
82ترشکامان خراسان شمالی124
83تروند زعفران قاین125
83تعاونی تولید و بسته بندی خشکبار 2144 ملکان126
83تعاونی تولیدی پروش زنبورعسل نحل میهن )عسل مدا(127
83تعاونی تولیدی نویدكاران128
84تعاونی دهکده سبز آیسان نوین129
84تعاونی مهندسی پارس دشت چهلستون130
84تعاونی مهندسی پارس دشت چهلستون131
84تک ژن زیست132
85تکین گل كامو133
85تن ماهی درج134
85تهران بسپار پالستیک135
85توسعه تجارت آرتین شیمی136
86توسعه سرمایه وندا137
86تولیدی تدارک برودت138
86تولیدی صبح سپید پارس139
86تولیدی صنعتی شیراز نایلون )آوا پک(140
87تولیدی صنعتی عباسی141
87تولیدی عصر یکتا پیمان142
87تولیدی كیمیا فوم143
87تولیدی و صنعتی گرمدره )وجین(144



88جاودان ستاره زیویه145
88جزیره پرستوها146
88جوانه پوش پارسه147
88جی لیان جی148
89جیالن )آالسبز كویر(149
89چای ارگانیک زوبین150
89چای دبش151
89چای شهرزاد152
90چایکاران كاشف153
90چهارفصل آریا154
90چیلک شرقی155
90حامیان یاقوت صحرا156
91حداد ماشین پارسیان157
91حسینعلی رزاقی داریان158
91خدمات بازرگانی رطب ثمین بم159
91خدمات كیفیت آریا گواه ایرانیان160
92خرمدشت كردستان161
92خروس قرمز162
92خشک مانا163
92دابو صنعت164
93داده كاوان پیشرو ایده ورانگر165
93دالین دیبا166
93دانش بنیان اوارپالست167
93دانشگران نواندیش آریا )دنا(168
94دانه آفرین ارس)دوزلی تام(169
94درب شیشه رشید170
94دریچه نو )نشریه سالمت(171
94درین پودر )كالین(172
95درین گالب كاشان173
95دشت نشاط تهران174
95دفتر امور صنایع كشاورزی175
95دما گستر سازان نوین176
96دما گسترسازان نوین177
96دیاكو آسیا178
96دیباچین شیراز )نامزد(179
96دینامیک كارتوس180



97رادمان تجارت نیوساد181
97رادین صنعت فراز پارس182
97راستین تجارت سالم183
97راک شبکه تهران184
98رام صنعت بهاره185
98رام صنعت دانیال186
98راه انداز صنعت آسیا اندیش187
98راه سبز خاورمیانه پردیس )انجمن(188
99راهکار نوین صفا دشت189
99رایورزان كیفیت )االنیس(190
99رباط مخزن191
99ره آورد ساعی192
100رهنمون صنعت193
100روژین صنعت ستاره پارسیان194
100روغن زیتون سبزینه تک195
100روغن زیتون سفیدرود196
101روغن نباتی گلناز197
101روهینا بهگر تجهیز198
101رویال شهد دریان )عسل آریبال(199
101زاگرس سرمای تبریز200
102زرفام تهران201
102زرین ترنج سپهر202
102زرین جم مارینا203
102زرین شکالت بهارستان204
103زرین نام205
103زعفران اسفدان206
103زعفران شهری207
103زعفران عباس زاده اصل208
104زنبوداری شیرین209
104زینو داریا خاورمیانه210
104سارینای سبز خزر211
104سازمان اتکا212
105سایان فراز پویان213
105سبزی ایران214
105سپاس سپهر سپنتا215
105سپرا216



106سپند افزار217
106سپند الکترونیک پارسیس218
106سپندآوران كاال219
106ستاد ویژه توسعه فناوری نانو220
107سجاد پاسارگاد221
107سرامد میثاق پارس )ژانر(222
107سرد ایمن دماوند223
107سركان پالست224
108سرما گستر ویرا225
108سالمت گوشت ماهی226
108سهند ماشین227
108سوپیشی228
109سوت ایچ تبریز229
109سوداگران سبز اندیشه آریا230
109سودی بسپارتک231
109سوغات سرای هرنگ232
110سوگل شهریار233
110سوالر صنعت بخار234
110سیلوسازان تهران235
110سیمین فر236
111سینا تجارت معین237
111شاهسوند پخش فراز238
111شاهسوند سیمین239
111شاهو نگین اورامان240
112شایانر صنعت آرتان241
112شروین مهاباد242
112شکلی243
112شهرک های صنعتی خراسان رضوی244
113شیر پاستوریزه ارمغان)مانی ماس(245
113شیرپاستوریزه كردكوی246
113شیشه بسته بندي تاكستان247
113شیشه سازی مینا248
114شیشه همدان )سهامی عام(249
114شیمی پالستیک یزد250
114صادراتی فرآورده های شرق میانه251
114صادق بهداشت تیروژ252



115صادق تجارت وحید253
115صبا برودت پارس254
115صنایع برودتی ملکی )سرماسل(255
115صنایع برودتی وحید256
116صنایع بروردتی شمس257
116صنایع بسته بندی داروپات شرق )سهامی خاص(258
116صنایع بسته بندی سیحون259
116صنایع بسته بندی شادمهر260
117صنایع پالستیک تک ظرف آذربایجان261
117صنایع پالستیک مركز262
117صنایع تبدیلی نانوگام مهر263
117صنایع چسب سینا264
118صنایع حرارتی آروین بخار265
118صنایع سرد سبوح اصفهان266
118صنایع شیر پاستوریزه267
118صنایع عوجان ایرانیان268
119صنایع غذایی آریا مطمئن269
119صنایع غذایی اشکان عصاره270
119صنایع غذایی آنیل طعم آریا271
119صنایع غذایی پاک تلیسه 272202
120صنایع غذایی پروبی273
120صنایع غذایی حسن صالحی پیمان274
120صنایع غذایی دراژه275
120صنایع غذایی دهکده276
121صنایع غذایی ریحان و لیمو277
121صنایع غذایی سیبون278
121صنایع غذایی سیجانی279
121صنایع غذایی شکوه نور خراسان280
122صنایع غذایی شیرین فام281
122صنایع غذایی فرزانگان آریا282
122صنایع غذایی فصاحتی )زرپاش(283
122صنایع غذایی كامل284
123صنایع غذایی كندینا285
123صنایع غذایی كیمیا عسل286
123صنایع غذائی گدوک فیروزكوه287
123صنایع غذایی گرینه288



124صنایع غذایی گلها289
124صنایع غذایی مهناب290
124صنایع غذایی موسوی291
124صنایع غذایی میشانوش292
125صنایع غذایی نم فل293
125صنایع غذایی هادی294
125صنایع غذایی همینه295
125صنایع غذایی و فراوری تک چین كرمان296
126صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن297
126صنایع گلخانه ای مرصوص كام298
126صنایع لفاف زرین299
126صنایع ماشین سازی آلفا كندری300
127صنایع ماشین سازی امیدی301
127صنایع ماشین سازی پدیده پارس302
127صنایع ماشین سازی تندر كرج303
127صنایع ماشین سازی خرم304
128صنایع ماشین سازی علمی305
128صنایع نیلوفر پالستیک یزد306
128صنایع هوای فشرده تبریز307
128صنایع واكیوم پارس308
129صنایع ورق ایران309
129صنعت سازان نام آور310
129صنعت كاران متحد درخشان311
129صنعتی ابزار بسته بندی خراسان312
130صنعتی برتر313
130صنعتی زر ماكارون314
130طال چای315
130عسل تغذیه خراسان316
131عسل رایحه خوانسار317
131عسل سالمت318
131عسل شهدینه گلها319
131عقاب تهران320
132علی عسکری لو321
132علی علیدوست322
132فانوس چابهار323
132فتح رازی324



133فراز كاویان325
133فراسرد326
133فراورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز327
133فراورده های غذایی سرزمین سبز ایرانیان328
134فرآورده های غذایی سمیه329
134فراورده های غذائی وردا - زرداسه330
134فراورده های لبنی تین )دامداران(331
134فراورده های لبنی ساتل332
135فراورده های لبنی فجر شاهرود333
135فرآوری دارویی ژالتین حالل334
135فرزان قطعه سپاهان335
135فرهام ماشین336
136فن آوری آب ثمین337
136فنی مهندسی امگا338
136فودنا339
136فوژان راهبران340
137فوژان كهربا341
137فیدار تجهیز تیوا342
137فیدار گستر سمیر343
137قزل رود344
138قطعات پیش ساخته فلزی كیان345
138كاراصنعت سازان نوین346
138كارخانه حلوا شکری شیررضا347
138كارخانه صنعتی زینالی348
139كارسان پایا آپادانا349
139كاریا پلیمر350
139كاالگستر فرایند351
139كامتا352
140كانون تبلیغاتی نور353
140كاوش صنعت نام آور354
140كشاوری یکره355
140كشت و صنعت شکوه طعام وارنا356
141كشت و صنعت ابکار گلستان )ورژن(357
141كشت و صنعت آنا كنسرو358
141كشت و صنعت زرند359
141كشت و صنعت زرند360



142كشت و صنعت كهنوش361
142كشت و صنعت گلستان زیتون البرز362
142كشت و صنعت نوشینه363
142كنترل سیستم خاورمیانه364
143كوشا پالست نیکان365
143كوشا صنعت366
143كوشش گران خزر367
143كوالن سل368
144كیان صنعت اصفهان369
144كیفیت ارزیاب لیا370
144كیمیا سبزآور371
144كیمیا هنر ترسیم372
145گروه تولیدی ایران چسب و الغری373
145گروه تولیدی صنعتی آب بند374
145گروه تولیدی و بازرگانی اعتمادی )ماكی ماه(375
145گروه صنایع شیشه و گاز376
146گروه صنایع غذایی پاكبان377
146گروه صنعتی ابتکار آب )مخزن سازی ظفری(378
146گروه صنعتی آسان تیکن379
146گروه صنعتی استیل سازه شرق380
147گروه صنعتی افتخار گلستان381
147گروه صنعتی انصار382
147گروه صنعتی خرمدشت ریس383
147گروه صنعتی مهارت جهان384
148گروه صنعتی وفا385
148گروه غذایی ویکتوریا386
148گروه فکر آوران387
148گروه كشتیرانی لتکا388
149گروه مکث بین الملل389
149گروه مهندسی صنعتی دمیرچی390
149گروه موادغذایی میعاد391
149گروه نشریات خوشه392
150گشتا صنعت اصفهان393
150گشتاصنعت مشهد394
150گل شهد آذر كندوی سهند395
150گالب به گل396



151گالب زهرا397
151گلچین قابوس398
151گلستان عصاره399
151گلشهد آذركندو400
152گلوكوزان401
152گیاهان سبز زندگی402
152لبنیات مادی)می ماس(403
152مارگارین404
153مازند فیل405
153الماس شیرین یزد406
153ماشین سازان تاوا407
153ماشین سازی ارم408
154ماشین سازی اوصانی409
154ماشین سازی ایران صنعت410
154ماشین سازی پی ریزان صنعت411
154ماشین سازی حکمائی412
155ماشین سازی سپنتا413
155ماشین سازی شاه آبادی414
155ماشین سازی شرق صنعت نیشابور415
155ماشین سازی عدیلی )پیروز اصلی(416
156ماشین سازی عینیان417
156ماشین سازی قدس عباسی418
156ماشین سازی كندری419
156ماشین سازی كوشش كاوان420
157ماشین سازی گردونی421
157ماشین سازی مسائلی422
157ماشین سازی نگار تایماز423
157ماشین سازی نوش آرا424
158ماشین سازی یادگاری425
158ماهنامه اقتصاد سبز426
158ماهنامه دام و كشت و صنعت427
158ماهنامه سرزمین سبز428
159ماهنامه صنعت بسته بندی429
159ماهنامه كشاورزی و غذا430
159مبتکران صنعت پارس431
159مبدل تانک432



160مبدل سازان آرتاویل433
160مجتمع تولیدی و صنعتی فوم تهران434
160مجتمع چاپ پیشرو اورمان435
160مجتمع صنایع شیمی گستر نما436
161مجتمع صنعتی غذا كنسرو طاهر437
161مجتمع كشت و صنعت ایران ترگل438
161مجموعه تولیدی میالد پرنیا ایرانیان439
161مجید آزم440
162محصوالت غذائی آذوقه شیراز441
162محصوالت غذایی اسطوره442
162محصوالت غذایی گل وش443
162مخازن استیل غرب444
163مركز خرید پرده هوای ایرانی445
163مروارید تجارت پدیده446
163مزرعه سبز نی ریز447
163مشاوران برگزیده نرم افزار )مبنا(448
164ملیکا كارت449
164ممتاز كوثر450
164مهر صنعت اسپادانا451
164مهرآذر ماشین452
165مهران سرد453
165مهنام454
165مهندسی آرمان سپهر ایرانیان )آسیکو(455
165مهندسی تبادل گستر بوران456
166مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد )بدر(457
166مهندسی طراحی نیا ماشین پگاه458
166مهندسی فراسیس459
166مهندسی كارافن460
167مهندسی ماه ماشین آریا461
167مهندسی نوآوران آزمون تسال462
167موژان463
167موسسه حالل جهانی464
168موسسه خدمات بسته بندی چای اثنی عشری465
168موسسه صنعتی گوشت مشهد466
168مولتی كافه )قهوه پارت سازان(467
168مونو پمپ آسیا468

169میالد افزار تبریز469
169نارین ورک470
169نبوغ سرمایش471
169نشاسته خوشه فارس472
170نشاسته ممتاز شیراز )فرادانه(473
170نشریه مهندسی كشاورزی474
170نشریه هنر بسته بندی475
170نصر نوین گلستان476
171نکا پالستیک477
171نگین رخشان سپهر478
171نگین عسل هرند479
171نمایندگی 1004  تعاونی كاركنان آمیکو480
172نوآوران ایساتیس سومه481
172نوبر سبز482
172نوشین پک توس483
172نوین اطمینان كاسپین484
173نوین سازان كافل485
173نوین صنعت بشارت486
173نیاوران كهن آسیا487
173نیک پارس488
174نیک منش489
174نیکان گوشت فارس )ساالمون(490
174نیکو شبنم كوهستان491
174نیکی مهر قم492
175هاگسان493
175هتکو )هوا ابزار تهران(494
175هلدینگ كشاورزی ره پویان جبهه سبز495
175همت شیر گلستان496
176همسان سازان جهانی )میواریا(497
176همیشه برنا پوطار498
176هنر پالستیک غزال كویر یزد499
176هنرپخت هانا500
177هنزک شیمی501
177هوارسان تبریز502
177هواسازان آیدین503
177هواسازان پارس504



169میالد افزار تبریز469
169نارین ورک470
169نبوغ سرمایش471
169نشاسته خوشه فارس472
170نشاسته ممتاز شیراز )فرادانه(473
170نشریه مهندسی كشاورزی474
170نشریه هنر بسته بندی475
170نصر نوین گلستان476
171نکا پالستیک477
171نگین رخشان سپهر478
171نگین عسل هرند479
171نمایندگی 1004  تعاونی كاركنان آمیکو480
172نوآوران ایساتیس سومه481
172نوبر سبز482
172نوشین پک توس483
172نوین اطمینان كاسپین484
173نوین سازان كافل485
173نوین صنعت بشارت486
173نیاوران كهن آسیا487
173نیک پارس488
174نیک منش489
174نیکان گوشت فارس )ساالمون(490
174نیکو شبنم كوهستان491
174نیکی مهر قم492
175هاگسان493
175هتکو )هوا ابزار تهران(494
175هلدینگ كشاورزی ره پویان جبهه سبز495
175همت شیر گلستان496
176همسان سازان جهانی )میواریا(497
176همیشه برنا پوطار498
176هنر پالستیک غزال كویر یزد499
176هنرپخت هانا500
177هنزک شیمی501
177هوارسان تبریز502
177هواسازان آیدین503
177هواسازان پارس504



178هواسان505
178هوای فشرده محقق ایرانیان506
178وستوی صنعت507
178ویدار كارا508
179ویوالکا شرق )سهامی خاص(509
179یاران گناباد510
179یاس طعم )فراورده های گوشتی آزما(511
179یکتا پخش سراسری نیما )بهانه(512
180یکتا پخش سراسری نیما )مهران(513



مشخصات شرکت کنندگان داخلی
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1

2

3

4

آ.اس

سروژ ملک سدپان
+982166807447

erringbalansos.@yahoo.com

تهران، جاده قدیم کرج، خیابان جوشن، بن بست پنجم شرقی، پالک19
دستگاه های کشتارگاه مرغ، سنگدان پاک کنی و تیغ های برش کشتارگاهی

+982166807447

ابوالفضل کروجي
+982188652009-11
korouji@gmail.com

www.culture.co.ir
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعي، ساختمان گل

تولید، صادرات و واردات محصوالت دریایي )خاویار، کنسرو ماهي تون(

+982188652113

آبزي گستران پاسارگاد )كالچر(

اسداهلل توکلی
+985135411936-7

tavakoli_info@yahoo.dom
www.atiasanatco.com

مشهد، شهرک صنعتی توسر، فاز 2، اندیشه 15، فاز 7 کارگاهی، واحد719
PVC ساخت انواع نوارهای نقاله، نوارهای مدوالر پالستیکی، نوارهای پلی اورتان و

+985135411938

آتی صنعت پیشگام

حیدرعلی گرشاسبی
+983133862296-7

atiehsanat@yahoo.com
www.atiehsanat.com

اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستان46، فرعی اول، سمت راست، پالک3
طراحی و ساخت انواع مخازن استیل، استیل یک و دو جداره، پروسس، میکس پنیر خامه ای، 

مخزن ذوب کره

+98314564126

آتیه صنعت
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حسینعلی پیران
+982188045278

www.aramesh.co.ir
تهران، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پالک 21 

رب گوجه فرنگی – خوراک لوبیا و لوبیا قارچ – انواع سس های گرم و سسهای سرد – خیارشور 
- ترشیجات

5

6

7

8

کریم خوش خلق
+982177671192-4

tehranofficeads@gmail.com
www.azardamagostar.com

تهران، خیابان طالقانی شرقی، نبش بهار جنوبی، شماره 163، طبقه4، واحد14
تولیدکننده بویلر )بخار، آبگرم، داغ( دی رایتور، سختی گیر، منبع انبساط باز و بسته، فیلتر شنی 

منبع کندانس، مخزن ذخیره و سوخت، مخزن بلودان

+982177671192-4

آذر دما گستر

صفر خانی
+982144920176

d.labaniyat@yahoo.com

تهران، کیلومتر 17 جاده قدیم کرج، پالک571
تولید و بسته بندی فراورده های لبنی

+982144921519

آذرگل سراب

سیدعبدالحسین جاللی
+982533342633-7

info@aradcharta.com
www.aradcharta.com

قم، شهرک شکوهیه، فاز2، خیابان شهید بروجردی، نبش کالهدوز، پالک 866
سبوس گندم فراوری شده، بهبود دهنده آرد و نان، پرمیکس غنی سازی آرد

+982533342942

آراد چارتا

+982188031599

 آرامش
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9

10

11

12

+983133801310
سید فضل اله حسینی

+983133801311-14
Info@argonsanat.com
www.argonsanat.com

اصفهان، شاهمین شهر، منطقه صنعتی محمود آباد، انتهای خیابان چهل و دوم، سمت راست
انواع مخازن استیلس استیل، یک و دو و سه جداره، ذوب کن کره، دستگاه میکن پخت

آرگون صنعت سپاهان

+982144030193
مهدی رنجبر

+989126183608   +982144030158
ardinshahd@yahoo.com
www.foodconsulting.ir

 تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان 14، برج نگین رضا
مشاوره، فرموالسیون، راه اندازی، بازرگانی در صنایع شیرینی و شکالت، فراورده های قنادی، نان 

صنعتی، فراورده های گوشتی

آردین شهد

+9831 38788337
عبدالصمد جعفرپیشه

+9831 38788334 – 6
azinstarch@yahoo.com

www.azinstarch.com
اصفهان،  ابتدای جاده نائین، مقابل پایانه شرق، نرسیده یه حسن آباد

تولید کننده فرآورده های نشاسته، گلوکز و گلوتن

آرد آذین نشاسته

+984533873207
بهرام مه روز

+984533873204   +984533873733-5
info@artasunplast.ir
www.artasunplast.ir

اردیبل، شهرک صنعتی شماره2، میدان صنعت، خیابان صنعت، قطعه 420
تولید فیلمهای پالستیکی

آرتاسان پالست
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کاوه ناصری
+982122089531

aryainfo@mail.com
www.aryadesing.org

شهرک غرب، بلوار فرحزاد، میدان کتاب،  آسمان 8 غربی،  شماره 6
مدیریت برند - طراحی گرافیک - معماری - طراحی تخصصی بسته بندی

13

14

15

16

+988134383807
محمدباقر باغستانی نیکو

+988134383878-9
info@namikaco.com
www.namikaco.com

همدان، شهرک صنعتی بوعلی، خیابان سی ام، پالک456
انواع سس های سرد و گرم

آریا ایده آل

+982122089585

آریا ایده – آریا دیزاین

+985146139612
محمد مهدی مجاور زرگر

+985146139613
emarat.10.co@gmail.com

خراسان رضوی، شهرستان چناران، شهرک صنعتی چناران، فاز 2، دانش 3، قطعه 1678
صنایغ غذایی، تولید کننده انواع چاشنی ها و فراورده های زیتون

آریا اطلس جم )امارت(

+982155815988
علی مسگری

+982155814853
info@alitea.ir
www.alitea.ir

تهران، میدان محمدیه، خیابان خیام جنوبی، ساختمان ایران، پالک 248، واحد6
بسته بندی چای خارجی

آروین تجارت داتیس چای علی
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ناصر توفیقی
+982166916415

arian@arianacarpack.com
www.ariancarpack.com

تهران، خیابان باقرخان غربی، شماره107
ماشین های سورتینگ برای کشمش، پسته، حبوبات، برنج، چای و ماشین های چسب زن اتومتیک 

کارتن و نوارچسب بسته بندی

17

18

19

20

+982166916416

آرین كارپک

+982142695560
بهاره آقابزرگی

+98122622167
Info@atpgmbh.com

www.whistdrink.com
کدپستی 1916994841

تولیدکننده انواع نوشیدنی های گازدار

آرین تجارت پرداز

+984132466337-9
ضرغام زالیان

+984132466460-2
info@ariacompressor.com
www.ariacompressor.com

تبریز، شهرک سرمایه گذاری خارجی، سه راهی اوپک
تولیدکننده کمپرسور اسکرو و تجهیزات جانبی هوای فشرده

آریا كمپرسور تبریز

+982188242643
عباس برمخشاد

+982188242644-47
plasticiranian@gmail.com

www.ariaplasticiranian.com
تهران، بزرگراه جالل آل احمد، روبروی شهرآرا، خیابان چهارم، پالک2، واحد3

تولید انواع ظروف بکار رفته در صنعت لبنی و سس )دبه ها و تیوب ها و بطری ها(

آریا پالستیک ایرانیان
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22

23

24

+982188753515
ذبیح اهلل نظافتی

+982188753515
hamkaran_company@yahoo.com

www.hamkaran_company.com
تهران، آرژانتین، بلوار بیهقی، نبش خیابان هشتم، پالک4، طبقه4، واحد7

تولید سرکه و آبلیمو

اطمینان آمل

+982188553928
فضل اهلل حاجی بابائی

+982188554716
Info@golkhanesazi.com
www.golkhanesazi.com

تهران، نبش خیابان 13 یوسف آباد، برج پرشیا، طبقه2، واحد24
مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای پروژه های گلخانه ای

 آشیانه سبز پردیسان

+984136309223
سیدحسام هاشم منیری

+984136309220-1
mohammadmoniri@rocket.mail.com

www.arman-co.ir
تبریز، کیلومتر 15 جاده تهران، شهرک صنعتی عالی نسب، خیابان صنعت

تولید درب های آسان بازشو جهت ایزی اپن کنسروجات

 آسان بازشو آرمان 

+982166916416
ناصر توفیقی

+982166916415-6
arian@ariancarpack.com

www.ariancarpack.com
تهران، خیابان باقرخان، شماره107

ماشین های سورینگ برای کشمش، برنج، پسته، چای، حبوبات، پالستیک بر اساس رنگ، جنس و 
سایز

آرین كارپک
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26

27

28

پروانه کهزادی
+9821-24806

info@surprise.ir
www.surprise.ir

تهران – خیابان شریعتی – پائین تراز حسینیه ارشاد
تولید و پخش آب آشامیدنی در حجم های 0/5 و 1/5 و 10 و 19 لیتری با نام تجاری سورپرایز

+984134482358
ایرج وحدت

+984134482356
info@altin-pack.com
www.altin-pack.com

تبریز، بلوار صنعت، شهرک فن آوری خودرو، خیابان سوم، پالک153
ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی، ماشین آالت فرم فیل سیل

آلتین پاک ماشین تبریز

+983434265950
محمدرضا حیدری پور
+983434265950-1

mohammadrhp@yahoo.com
www.alaemc.com

رفسنجان، خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک سپه
 مدیریت صادرات محصوالت، پسته شور شده و بوداده قوطی و سلفون، محصوالت شکالت 

خرمایی

 آالتجارت بین الملل 

+982124806

 آكواتیک استار ایرانیان – سورپرایز

+982166565844
نیما دواچی

+982166122750
bd.1820@yahoo.com

www.san-marking.ir
تهران، خیابان آزادی، خیابان زارع، پالک30، واحد9

ارائه و خدمات چاپگرهای صنعتی )جهت پرینتر(

افشان صنعت آوران نوین
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30

31

32

علی قاسمی روناسی
+982188880736

info@amadpolymer.com
www.amadpolymer.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، کوی شروان، پالک 16، طبقه اول
تولید انواع درب و بطری پالستیکی ویژه صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آشامیدنی

مجید عبدالهی
+984133379921

info@iranfoodtech.com
www.iranfoodtech.com

تبریز – خ پاستور جدید – تقاطع منتظری )ماراالن( نبش چهارراه فدک – ساختمان 204 – طبقه اول
بازاریابی و تبلیغات و فروش نیازمندی های صنایع غذایی صاحب امتیاز آگهی نامه تخصصی 

نیازمندی های صنایع غذایی فودتک

+982188889525

آماد پلیمر

+984132466478
علی افزونی

+984132466478-90
sale@anapack.com
www.anapack.com

تبریز، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیایی2
تولیدکننده لفاف های بسته بندی اسپتیک

آلومینیوم نوین آذربایجان )آناپک(

+982165610792
مرتضی عباس پور

+982165610792
alphafanavar@gmail.com

www.alphafanavar.com
جاده قدیم کرج، جاده شهریار، کیلومتر4، شهرک صنعتی گلگون، خیابان دوم غربی، پالک27

طراحی و ساخت و مشاوره در زمینه خطوط صنایع غذایی

آلفا فناور ماشین

+984133379920

آلتین صنعت سانا )آگهی نامه تخصصی فودتک(
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34

35

36

محمدمهدی سمواتی
+982166455760

info@amadepokht.com
www.amadepokht.com

تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، ساختمان بزرگمهر، طبقه5، واحد507
تولید کنسرو کله پاچه، سیرابی، استیک، فیله مرغ، زبان، و انواع کنسرو غیرگوشتی با نام تجاری 

پاچو

یوسف فیضی دهخوار قانی
+982155167706

palangtea2@yahoo.com
www.abffood.com

تهران، میدان محمدیه، خیام جنوبی، پالک 248، طبقه 2، واحد4
واردات چای از کشور هندوستان و سریالنکا برنج از هندوستان-تولید کننده رب گوجه فرنگی

علی نصر نراقی
+982126417838

info@amadehlaziz.com
www.amadehlaziz.com

تهران- سعادت آباد، بلوار بیست و چهار متری، خیابان اول غربی، نبش دشت بهشت،پالک 17
سوپهای آماده، نودل، عصاره،چاشنی، روغن زیتون،  غالت صبحانه، قهوه و محصوالت شیرین  مانند 

بیسکوییت، شکالت، پاستیل، ویفر، آدامس و دسر

+982155572672

آیدا باغ فیض

+982632206704
علی کیان

+989122627059
avin.deryok@gmail.com

کرج، بلوار هفت تیر، ساختمان سهند، طبقه2، واحد4
انواع بسترهای کشت، سینی های نشاء و ساخت گلخانه

 آوین دریوک

+982122149648

آماده لذیذ

+982166455750

آماده پخت تجارت ویژن سهامی خاص )پاچو(
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+982833553490
محمدعلی رحمانی
+982833551654

Info@arakanfelez.com
www.arakanfelez.com

قزوین، کیلومتر 4 جاده قدیم تهران، مجتمع صنعتی شهید رجایی، پالک55
ماشین آالت صنایغ غذایی، آرایشی و بهداشتی، پرکن، درب بند، میکسر، خردکن

اركان فلز

+984134329006
شهرام برادران ماشینچی

+984134329004-8
akhtarlabanazar@yahoo.com

www.akhtarlaban.com
تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی، سی متری اول، فرعی پنجم

تولید انواع محصوالت پاستوریزه لبنی، ماست، دوغ، پنیر، خامه، سرشیر

اخترلبن آذر

+982144032558
فرشید شادمان بابایی

+982144032820
Info@talo.ir
www.talo.ir

تهران، اشرفی اصفهانی، روبروی مرزداران-برج نگین رضا، طبقه17 شمالی، واحد1703
تولیدکننده زیتون پرورده، زیتون شور و انواع ترشیجات

ابتکار لذیذ واش

+983195012347
مهدی صادقی

+983195012346
aydunama@yahoo.com

www.zarafshanco.com
اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی نجف آباد، خیابان رازی، خیابان هجدهم، پالک4

تولید افشانه های زعفران خوراکی، افشانه های روغن خوراکی، تولید محصوالت غذایی جدید

آیدانمای نقش جهان
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+981732610667
محمدعلی رجبیان

+981732610663
Info@argdairy.com
www.argdairy.com

گرگان، شهرک صنعتی هزار جریب،  البرز شیرگلستان
انواع پنیرUF در اوزان مختلف، انواع پنیر الکتیکی، پنیر خامه ای و پروسسی، انواع دوغ و ماست

البرز شیر گلستان

+982177980320
اشکان قمی

+982177489110-1
ashkan_ghomi@yahoo.com

www.herol.ir
پیروزی، 21متری دهقان، باالتر از 15متری نجف پور، نبش کوچه جعفری، پالک271

بسته بندی حبوبات، غالت، قند و شکر، خشکبار و ادویه جات

اشکان مهر ایرانیان

+982634804666
محسن حاجی اسفندیاری

+982634805143-5
esk-co1@yahoo.com

www.esfandiar-sanat.com
البرز، کرج، کمالشهر، خیابان ظفر3، پالک13

اولین سازنده دستگاه های لیبل زن opp و اسلیو شرینگ در ایران

اسفندیار صنعت كرج

کامران طالبی
01334643299

منجیل، منطقه صنعتی بابائیان
تولید زیتون و روغن زیتون

ارمغان طوبی )آلتون(
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47
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مهدی خلج
+982187752810

تهران،  خ بخارست،  کوچه ششم،  پالک 4،  واحد 7 
پخش سراسری

محمد حسینی
+982144293450   +982144293459

ifsta@yahoo.com
www.ifsta.ir

تهران،  اشرفی اصفهانی،  خ مرزداران،  نرسیده به پل یادگار،  خ ابراهیمی،  برج الوند،  طبقه 5 شمالی،  واحد 502
علمی، آموزشی و پژوهشی

+9821 44293414

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

+982188825116
سیدرضا نورانی

+982188810521
iranorganicassaciation@gmail.com

www.iranorganic.org
تهران، خیابان طالقانی، نبش موسوی، اتاق بازرگانی صنایع-معادن و کشاورزی ایران، ساختمان شمالی

صنعت ارگانیک

انجمن ارگانیک ایران

+982187752811

امیرمنصور ایرانیان

+982177645966
سعیده نخجوانی

+982177650811-2   +982177638772-4
info@matsajet.com
www.matsajet.com

تهران، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، نرسیده به مقدم، شماره 254
تولیدکننده انواع جت پرینترهای صنعتی تا چاپگرهای تخم مرغ

امید تجارت میترا
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محمدکاظم شکرکن
+ 982188485356-8

info@ifmm.ir
www.ifmma.ir

تهران، بزرگراه جالل آل احمد، به طرف غرب بعد از پل آزمایش، خ مهدی اول، پالک 213، واحد 7 
تولیدات اعضا انجمن در زمینه فرآوری, بسته بندی, پرکن و حمل و نگهداری مواد غذایی می باشد

+982122622739 +982122622736-8

تهران، شریعتی، ابتدای دولت، برج نگین قلهک، طبقه3، واحد32
کره خوراکی 82% چربی، پودر کنسانتره شیر استارتر کالچرها

اورتکند پیشرو متین

+982144977643
حمیدرضا عبدالغفاری

+982144033357   +982144977632
ebs828@yahoo.com

www.ebsco.ir
تهران، بزرگراه ستاری، پائین تر از اتوبان همت، نبش کوچه انصاری، پالک88، واحد10

طراحی و ساخت بویلرهای صنعتی )دیگ بخار، آبداغ، روغن داغ( مخازن تحت فشار، سختی گیر، 
چیلر، آیس بانک، سردخانه

انرژی بخار صنعت

+ 982188485357

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

+982144237823
محمدحسن افشار

+982144237823   +982144237821
Info@irmga.com
www.irmga.com

تهران، بزرگراه جناح، بلوار گالب، خیابان حسینی، کوچه یحیای، پالک13، طبقه1
قارچ خوراکی، بذر، اسپان، کمپوست

انجمن قارچ خوراكی
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+982166384850
فراز ابواالسد

+982166383155-6
irangoosht@gmail.com

www.haykaz.com
پایین تر از میدان جمهوری، برج گردون شمالی، طبقه 5، واحد 501

فراورده های پروتئنی هایکاز و یگانه، محصولی از  ایران گوشت تولیدکننده انواع محصوالت 
پروتئینی و دریایی

ایران گوشت

+982188674077
اکبر وصالی

+982188674086
Info@irangolab.ir
www.irangolab.ir

تهران، میدان ونک، ولیعصر شمالی، روبروی شیرخوارگاه آمنه، ساختمان ایران گالب، پالک255
گالب و عرقیات گیاهی، کنسروجات، آب آشامیدنی و معدنی، پت پریفرم، آبلیمو با مارک تجاری 

کریستال، ربیع، شمشاد، اورنجینا

ایران گالب مرغوب

+982122815733
امیرمحمود مقدسی
+982122815733

amiroilpress@gmail.com
www.irancoldpressing.ir

تهران، چهارراه فرمانیه، داخل پاسداران، پالک513
ساخت پرس های روغن گیری سرد برای تولید انواع روغن های نباتی ویتامینه و انواع تولیدات 

روغن شامل روغن کنجد

ایران كلد پرسینگ

+982166505530
میرقاسم میرزاده

+982166505530
iranpashco@yahoo.com

www.iranpash.ir
تهران، ستارخان، روبروی پاتریس، کوچه شقایق، پالک9، طبقه همکف

تولیدکننده بزرگترین مخازن پلی اتیلن یکپارچه در جهان

ایران پاش
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+982188065249
جمشید کالنتر هرمزی
+982188065250-1
info@sabzdaneh.ir
www.sabzdaneh.ir

تهران، ونک، مالصدرا، ساختمان فردوسی، پالک242، طبقه5، واحد18
حبوبات، غالت، خشکبار، آردها، رب گوجه فرنگی، عرقیات گیاهی، سبزیجات، ادویه جات، مربا، نبات، 

سویا

بازرگانی و صنایع غذایی سبزدانه هرمزان

+982122875612
حسن کریمی

+982122892971
export@mixland.ir

تهران، خیابان خواجه عبداله، پالک103، طبقه5
پخش مواد غذایی

بازرگانی ستاره طالیی

+983444350110
امیرحسین زرگرزاده

+983444350111
info@zargarzadeh.com

کرمان، بم، شهرک صنعتی بم، سردخانه زرگرزاده
سرت، بسته بندی و صادرات خرما

بازرگانی زرگرزاده

+982177612366
مونا ناظری

+982177612363-5
iran.nozzle@gmail.com

www.irannozzle.com
تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه برادران قائدی، پالک259

سردخانه و محصوالت نیمه پخت و نیمه آماده، کلیه محصوالت برودتی و غذایی و مشاوره و اجرا 
سردخانه و پروژه های مرتبط به صنایع غذایی

ایران نازل
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حامد ایرانی
+985135099630-9

info@ifoodexpo.com
www.ifoodexpo.com

مشهد، بلوار معلم،  بین معلم 76 و 78 ،  پالک 22،  طبقه دوم
برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی – مجری انحصاری نمایشگاه صنایع غذایی و 

ماشین آالت مشهد )ifood( و نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد

دکتر اسماعیل صابرفر
+9821-66944010-66949644

info@viromedlab.com
www.viromedlab.com

خیابان آزادی، اسکندری شمالی،  پالک 30،  طبقه سوم 
کلیه آزمایشات مواد غذایی، کشاورزی، خوراک دام وطیور، آرایشی و بهداشتی، بسته بندی

 

+985135013760

برساز رویداد پارس

+982146801869
علیرضا آذربرزین

+982146801876   +982146801018
Info@barzinsk.ir
www.barzinsk.ir

کیلومتر 17 جاده مخصوص، شهر قدس، مجتمع کارگای زاگرس، کوچه صنایع، پالک1
طراح و سازنده دستگاه های تمام اتومات بارکن پت و قالب های پت و پلی اتیلن

برزین صنعت كوشا

+982189780860
سیامک جارچی

+984136372462   +984136377370
siamak@bartaran.com

www.bartaran.com
تبریز، جنب پلیس  راه تهران، کوی انرژی ماشین

تولید پرکن های لیوانی

برتران صنعت تبریز

+982166949643

 بایرپل فناور )آزمایشگاه تخصصی ویرومد(
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حسن نیکنام
+982188826073

info@nikbh.ir
www.nikbh.ir

تهران، خیابان خردمند شمالی، شماره 107
طراحی، ساخت و نصب تجهیزات برودت صنعتی و تهویه مطبوع جهت خطوط تولید مواد غذایی 

و لبنی

امن اله نصیری
+9821-44463440

vamchak@yahoo.com
www.vamchak.ir

اردبیل- شهرک صنعتی 2- میدان تالش- خیابان شقایق 2
پاپ کرن- میوه خشک – شیرین گندمک- نوشمک- آبمیوه

+982188773013
 داریوش نادعلی

+982188779365   +982188779434

تهران، خیابان افریقا، خیابان ناصری، پالک4، طبقه1
تولیدکننده دستگاه های بسته بندی شرینگ، اسکین و وکیوم مواد غذایی و مواد مصرفی آنها

بسته بندی تحول كاالی نوین

+982188838188

برودتی و حرارتی نیک

+982144463239

برگ شاداب سبالن

+984137780100
محمدرضا وکیلی

+984137780800
info@foliabutter.com
www.foliabutter.com

بناب، کیلومتر5 جاده تبریز، شهرک صنعتی، فاز صنایع غذایی، قطعات 21و22
بسته بندی کره گیاهی و حیوانی

برگ سبز
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+982634714824
محمود اسدی

+982634714822-4
info@behsazab.ir
www.behsazab.ir

کرج، کمالشهر، ساختمان پاسارگاد، طبقه3، پالک13
تولیدکننده دستگاه تصفیه آب و فاضالب

بهساز آب

+982176229595
عباداهلل بهادری

+982176229595-6
e.bahadori40@gmail.com
www.behroozanfood.com

تهران، جاده آبعلی، انتهای بومهن، خیابان کامیونداران، کوچه کربن، پالک7
تولیدکننده مواد غذایی ماکارونی، رشته پلویی، آشی و سوپ، پودر کتلت، پودر سوخاری، 

ادویجات، آردها و پودر کیک و جوپرک و جو پوست کنده

بهروزان بهروز ماكارون)شهروند(

+982188615245
احمد بهارلوئی

+982188615238
arash@dad.ae

تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، 12متری سوم، پالک14
عسل گلسکو

بهتا پارس آبدیس

+984132895539
هادی رونقی

+984132863444
info@sadaf-plastic.com

sadaf-plastic.com
تبریز، جاده سنتر، نرسیده به کوی صنعتی شهریار

تولید ظروف طلقی استوانه ای )از جنس PVC( با استفاده از تکنولوژی التراسونیک

بسته بندی صدف پالستیک آذر
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سید حّجت پورسیدی
+982156426431-4

 info@behsaz-machine.com
www.behsaz-machine.ir

رباط کریم، خیابان سفیدار 2 - 37619
طراحی و ساخت ماشین آالت صنایع لبنیات، آبمیوه و نوشابه

026-36320019
جواد رضامندی

02636309454-36309479
info@behkar.ir
www.behkar.ir

کرج، جاده ماهدشت، همایون ویال، نبش خیابان ارکیده، پالک 2
دستگاه سیل القایی هوا خنک، دستگاه سیل القایی آب خنک، دستگاه سیل القایی دستی

بهکار الکترونیک كرج

+982188717381
پیمان علیجانی

+982188481755
doghazal.behesht@yahoo.com

www.beheshtghandil.com
خیابان ولیعصر، قبل از پارک ساعی، جنب پمپ بنزین ساعی، برج سرو ساعی، طبقه16، واحد1606

چای

 بهشت قندیل )چای دو غزال( 

+982156426435

بهساز ماشین )سهامی خاص(

+982156426435
سید حجت پورسیدی

+982156426431
info@behsaz-machin.com
www.behsaz-machin.com

رباط کریم، بین میدان امام خمینی و بهشتی، خیابان سفیدار 2
ماشین آالت و مخازن صنایع لبنیات، آبمیوه و نوشابه

بهساز ماشین
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میرحکیم حسینی
+982166905464

www.bahmandiesel.com
تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان اوستا- پالک 152

تولیدکننده وعرضه کننده انواع کامیونت، کامیون ومینی بوس

+982188927683
نیما باقرخانی

+982188927683
h.bagherkhani@yahoo.com

www.patriaco.com
تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبدقرنی، نرسیده به سمیه، پالک30، واحد5

پروتئین گیاهی سویا

بهین راژدانه گندم

+987132270866
محمدرضا سعدین

+987132261410-12
behinazma@yahoo.com

www.behinazma.com
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فاز2، خیابان علوم، خیابان 418

افزودنی های صنایع غذایی )استابیالیزرها، طعم دهنده ها و رنگ های خوراکی(

بهین آزما شیراز

+982188079177
ابوالقاسم حبیبی

+982188079993
Info@behnangn.co.ir
www.behnangn.co.ir

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای کاشانی، کوچه احمدی، بن بست گلزار، پالک20، طبقه همکف
پودری و آردی

بهنان گندم نوین

+982166595989

بهمن دیزل 
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+982177342274
مهران مدبری

+982177325409
part.pet@yahoo.com

www.part-pet.com
تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، بلوار احسان، خیابان زمرد، پالک214

تولیدکنننده انواع بطری و پریفرم پت

پارت پت

+982188908090
محمدرضا اردکانی
+982188892628

info@biosuncertifier.com
www.biosuncertifier.com

تهران، خیابان سپهبدقرنی، خیابان اراک، شماره19، طبقه2
بازرسی و صدور گواهی ارگانیک بر اساس استاندارد ایران 11000 و سایر استانداردهای 

بین المللی

بیوسان گواه 

+983135723386
محمدرضا واعظ شوشتری

+983135721252
info@farkhondeh.com
www.farkhondeh.com

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان دهم، فرعی سوم، پالک42
تولید انواع بیسکویت، کیک و کلوچه

 بیسکویت اصفهان فرخنده

+9832247361-2
مهران کریمی

+982832247361-2

www.bsga.ir
قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان زکریای رازی، قطعات 62و 63

دستگاه کیسه پرکن دیجیتالی، دوزینگ پمپ بچینگی

بهین صنعت گستران البرز
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محمد رضا کشتکاران
+9871177428813
info@parskp.com
www.parskp.com

شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، فاز 2، بلوار الکترونیک،خیابان گسترش، خیابان 408
تولید نشاسته اصالح شده )مودیفاید، صنایع لبنی: دوغ، پنیر، ماست، دسرها صنایع غذایی: سس 

مایونز و کچاپ

عبداله کریمی
+982165612305

ehsan@asankar.ir
www.parsavaj.com

کیلومتر 12 جاده قدیم کرج، نرسیده به سعید آباد، شهرک صنعتی گلگون، خیابان پنجم جنوبی، پالک 22
تولیدکننده، وارد کننده و صادرکننده ماشین آالت بسته بندی

+987117742884

پارس خوشه پرداز

+982188979733
رضا جعفری

+982188979731
info@parsailinmehr.com
www.parsailinmehr.com

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، ساختمان صدف، واحد403
مایع پاستوریزه تخم مرغ، انواع پودر تخم مرغ، خامه شیرین شده قنادی، پودر پوسته تخم مرغ

پارس آیلین مهر

+982165611951

پارس آوج

+982188742488
محمدرضا شاکری

+982188747740
info@parsazim.com

تهران، مفتح شمالی، خیابان نقدی، پالک28، واحد6
دستگاه های مختلف بسته بندی

پارس آذیم
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+982188681766
سیدآرش علوی

+982188691589
info@parsunday.com
www.parsunday.com

تهران، سعادت آباد، بلوار مدیریت، روبروی دانشگاه امام صادق، پالک25، واحد1
تولیدکننده انواع خرماهای خشک و مضافتی در بسته بندی های مختلف در بازار داخلی و خارجی

پارسان دی سمبل

حسن گرشاسبی
+982636320998

کرج، محمدشهر، جاده ماهدشت، روبروی کارخانه آرد اتحاد

پارس واریان البرز

+983157765045
عبداهلل نساجی کامرانی
+983157765041-4

Info@parskandoo.com
www.parskandoo.com

خوانسار، شهرک صنعتی فاز2، قطعه غذایی
بسته بندی عسل و حلوا

پارس كندو

+982188891209
محمدتقی چرخچیان

+982188894445-8
info@international-ptn.com
www.international-ptn.com

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، پالک26، طبقه3
تولید و واردات کلیه دستگاه های ازمایشگاهی، مواد شیمیایی، ظروف شیشه ای، ساخت هود و 

سکوبندی، سرویس کلیه دستگاه های آزمایشگاهی

پارس طب نوین
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سید مجید حسینی
+985132454513-5

info@paliz-co.ir
www.paliz-co.ir

مشهد، شهرک صنعتی مشهد )کالت(، بولوار کوشش جنوبی3 ، پالک118
بسته بندی انواع حبوبات- آجیل- ادویه جات، خشکبار وغالت در اوزان مختلف

+985132454512

پالیز شرق توس

02644525104
قاسم پاینده آزاد
02644525101

info@pakdampars.com
www.pakdampars.com

کیلومتر 16 جاده کرج – قزوین، روبه روی سهیلیه، خیابان گل ماکیان
انواع سوسیس و کالباس

پاكدام پارس

+982188890533
معصومه باقری

+982188927837
pasargadplastnovin@yahoo.com

www.pasargadplastnovin.com
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ولیعصر، نبش کوچه فرخی، ساختمان خیام، طبقه3، واحد13

سبد، جعبه و پالت های پالستیکی

پاسارگاد پالست نوین ایرسا

+982832239382
مهدی رحمانی

+982832224324  +982832239381
pts.machinery.co@gmail
www.pts-machinery.com

قزوین، شهر صنعتی البرز، میدان دوم، خیابان میرداماد شرقی، روبروی گمرک
طراحی و تولید ماشین آالت فراوری و بسته بندی مواد غذائی و آرایشی و بهداشتی

پارسیان طرح سینا
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سید مهدی موسوی
+985135424441

pse35424441@gmail.com
www.pse-co.ir

مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی- جاده شهرک صنعتی طوس- شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی- واحد 301
طراحي و ساخت ماشین آالت صنایع غذایي و دستگاههاي آزمایشگاهي  اتوماسیون و مانیتورینگ 

خطوط تولید

بابک حدادی
+982188141865

info@payvarsaman.com
www.payvarsaman.com

تهران- خیابان کریمخان زند، خیابان عارف ادیب، خیابان گیتی، بن بست سوم، شماره 7، واحد 4
تامین کننده مواد اولیه  و ارائه خدمات مشاوره و فنی مهندسی به کارخانجات مواد غذایی

+985135424442

پرشیا صنعت الکترونیک

+982122549126
احمد زمانی

+982122548574   +9821225540607
persia_tadbir@yahoo.com

www.persia-tadbir.com
تهران، خیابان دولت، خیابان یارمحمدی، کوی طالقانی، پالک5

تولید نبات مایع طعم دار، قند مایع طعمم دار، شربت اینورت، نوشیدنی طعم دار

پرشیا تدبیر غرب

+982188009968
میثم نوروزی

+982188013155
Info@mehr-e-egiah.com

www.mehr-e-giah.com
تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از پمپ بنزین، نبش کوچه زمرد، ساختمان مهر311، طبقه4، واحد10

دمنوش های گیاهی

پدیده سبز مهرگیا

+982188306549

پایور سامان
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بهزاد مظفری
+989123219740

www.sinapajoh.ir

تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

پژوهشکده گیاهان دارویی

+982188723494
شاهرخ خزاعی

+98212724
javani.a@mohsen.ir

www.mohsen.ir
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 15 احمدیان، پالک17

برنج، چای، رب، روغن، کنسروجات و قند و شکر و ..

پرنیان ایمن تجارت گیتی

+982156418900
کریم باباخانی

+982156418800
info@parandmachine.com
www.parandmachine.com

تهران، شهرک صنعتی پرند، خیابان سروستان، شماره 303
درب بطری پالستیکی

پرند ماشین

+985136516819
حسن بهبودان خواه
+985136516819

nn.behboudi@yahoo.com

مشهد، جاده سنتو، کیلومتر5 روبروی هیتاشعله

پرشین پک
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+982177333337
سیروس بختیاری

+982177333337
info@pooladpooyesh.com
www.pooladpooyesh.com

تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان میوه، کوچه صبوری، پالک2
PET تولیدکننده انواع پریفرم

پوالد پویش

+982188881171
ابراهیم فالحتی

+982188881824
info@pooshesh-tehran-navid.com
www.pooshesh-tehran-navid.com

تهران، خیابان گاندی جنوبی، پالک6، ساختمان پارین دخت، واحد4
تولیدکننده پوشش های مصنوعی سوسیس و کالباس

پوشش تهران نوید

+982188674974
امید طاولی

+982188674974-7
info@pan-packaging.com
www.pan-packagng.com

تهران، میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، کوچه شریفی، پالک32، طبقه4، واحد8
درپوش های آلومینیومی، لفاف های دوالیه، پاکت های دوالیه، سه الیه و پاکت های شیشه ای و 

کاغذی، دستگاه لیبل زنی

پوشش آرای نیکان

+983133691254
عبدالرضا علیزاده انارکی

+983133691250-3
Info@pectinco.com
www.pectinco.com

اصفهان، جاده نجف آباد، سه راهی درچه، خیابان 20متری کرمان، صندوق پستی 81465-868
تولید کره بادام زمینی و غذای کودک

 پک تین
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روح اله عسگری
+982146894463-4
info@ptarvin.com

کیلومتر 20 جاده تهران کرج، شهر قدس، میدان قدس، خیابان امام زاده، خیابان گلبرگ جنوبی، 
کوچه کاشف پالک 3

طراح و سازنده ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی و دارویی

مجید خادمی مزده
+982188918571-4

commercial@pooya-honar.com
www.pooya-honar.com

تهران، خیابان فاطمی، ابتدای جویبار، میر هادی شرقی، پالک 19، طبقه 4

+982188896849

پویا هنر نوین

+982146894463-4

پویا طرح آروین

+982146893173
علی کاهه

+982146893169
info@taksun-co.com
www.taksun-co.com

تهران، شهر قدس، هفت جوی
سیل القایی

پویا صنعت تکسان

+982177608973
فتاح مرادی

+982177628195   +982177623783-4
pouyatechnic@yahoo.com

www.pouyatechnic.com
تهران، خیابان انقالب، سعدی شمالی، خیابان برادران قائدی، شماره 186، واحد203

تولیدکننده درب های لوالئی و کشوئی سردخانه، ساندویچ پانل پلی یورتان، تابلو برق صنعتی، 
طراح و مجری سیستم های تبرید و تهویه مطبوع

پویا تکنیک
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+9821468120142
محرمعلی علمیه

+982146889095
info@aradpack.com
www.aradpack.com

تهران، شهر قدس، بلوار انقالب، خیابان صنعت سوم، پالک28
ماشین آالت لیبل چسبان پشت چسبدار

پیشرو صنعت ماشین آرادپک

+982155252379
حمید طالیی

+982155245436
pishtazclip@hotmail.com

تهران، چهاردانگه، شهرک گلشهر، خیابان صنعت، تقاطع خزائی، خیابان تابان، پالک6
ماشین آالت صنایع گوشت و نان

پیشتاز كلیپ

+983135310314
علیرضا ترابی

+983135315552
info@pirouzpack.ir
www.pirouzpack.ir

اصفهان، خیابان جی، بلوار ارغوانیه، نبش ارغوان 17، پالک541
طراحی و ساخت ماشین االت مدرن بسته بندی،جهت بستنی، محصوالت جامد با حجم ثابت مانند 

کیک، نان بستنی

پیروز پایور سپاهان

+982188367649
منصور وزیری

+982188367467
azaran.silo@gmail.com

www.ptsilo.com
تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان پیروزان جنوبی، کوچه دهم، پالک4، واحد1

تولید سیلوهای فلزی ذخیره غالت و تجهیزات وابسته

پی تی سیلو
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حامد سعد لو نیا  
+982144480028

bericapmir14@gmail
www.bericap.com

اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی، نیلوفر دوم، شقایق اول، قطعه 3582 و 3583
تولید کننده درپوش های پالستیکی 

بهرام مظفر زنگنه
+982188784638-9
info@pilabco.com
www.pilabco.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، نرسیده به میرداماد، خیابان دامن افشار، پالک 49،  واحد 16
خدمات مهندسی و مشاوره در مورد سیستم های پیشرفته پاالیش آب، پساب و استخرهای شنا

+982122890610
بابک محبی جهرمی
+982188821825

export@mixland.ir
www.mixland.ir

تهران، خیابان خواجه عبداله، پالک103، طبقه5
تولید انواع مربا، ترشی، کنسرو، رب

تاک آریا تجارت )میکسلند(

+986132739259
ابوالقاسم ساتوری

+986133739388-9
peymanfardjonob@yahoo.com

www.zharfafood.com
اهواز، شهرک صنعتی 2، بلوار صنعت، تالش 20

تولید و فراوری ادویه جات، بسته بندی حبوبات، خشکبار، آرد، غالت و سبزیجات

پیمان فرد جنوب 

+982188799333

 پیالب ) با مسوولیت محدود(

+982144480028

پیشگامان صنعت اطلس
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+985836211201-5
سیامک صفاری

+985836211201-5
samira.kianpour@gmail.com

www.torshkaman.com
شیروان، شهرک صنعتی اندیشه 4

آلوچه، لواشک، قره قروت

ترشکامان خراسان شمالی

+982166936239
روح اهلل کفیلی

+982166903901-2
info@safiaran.com
www.safiaran.com

تهران، میدان انقالب، خیابان کارگر، خیابان قدر، پالک6، واحد3
فیلتراسیون مایعات، تولید دستگاه فیلتر پرس، اولین و تنها تولیدکننده کاغذ صافی در ایران و 

خاورمیانه

 تحقیقاتی و تولیدی صافی آران

+982188010738
علی کیانی

+982188010739
ferdowsray@ferdowsray.com

www.ferdowsray.com
تهران، خیابان کارگر شمالی، باالتر از جالل ال احمد، انتهای خیابان7، بن بست 8، پالک7

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رای

+982136515810
محمود باشقره

+982136515809
timazmb@yahoo.com

تهران، بزرگراه آسیایی، روبروی منزل آباد، کوچه شقایق، پالک112
سازنده دستگاه های صنایع غذایی خط تولید رب، کمپوت، پوره میوه جات و غیره

تایماز ماشین
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حسن عباسی
+984137814481-2

vahid2406@yahoo.com
www.sarman.ir

آذربایجان شرقی ملکان کیلومتر 8 اتوبان میاندوآب ناحیه صنعتی ولیعصر پالک 11
تولید و بسته بندی آجیل، خشکبار، حبوبات، خرما، میوه های خشک

محسن احتشام
+982188810088

saffron@tarvandsaffron.com
www.tarvandsaffron.ir

تهران، خیابان مطهری، خیابان اورامان، پالک 18
زعفران-زرشک-خشکبار

+982188344540
محسن فهیمی پور

+982188820204-5
bartar.navid@yahoo.com

www.bartar-co.com
تهران، خیابان قائم مقام، پائین تر از مطهری، نبش کوچه 24، پالک142، واحد 7

تولید و بسته بندی انواع حبوبات، آجیل و خشکبار، ادویه جات، آرد و غالت و برنج، سبزیجات 
خشک، کمپوت و کنسرو، ترشیجات و غذای آماده، کشک، سویا، لواشک، عسل و ...

 تعاونی تولیدی نویدكاران

+982632220567
عفت رئیسی سرحدی

+982632208035
asale-meda@yahoo.com

www.medaco.ir
کرج، چهاراه طالقانی، جنب داروخانه دکتر صفوی زاده

انواع عسل، پل، رویال، گرده گل، قرص پرواکس

 تعاونی تولیدی پروش زنبورعسل نحل میهن )عسل مدا(

+984137814483

تعاونی تولید و بسته بندی خشکبار 2144 ملکان

+982188305355

تروند زعفران قاین
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مریم تاج آبادای ابراهیمی 
+982188989903

nosrati.takgene@gmail.com
www.takgene.com

تهران، میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، کوچه مرتضی زاده، پالک 21، طبقه2
تولید پروبیوتیک های غذایی و پروبیوتیک و استارتر لبنی 

احمد مختاری
+983133878210

parsdash@gmail.com
www.parsdasht.com

اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطاء الملک، نبش بلوک 32، شماره 25، واحد 1 و 2 
تولید و نصب سازه های مدرن گلخانه ای، انواع پروفیل، انواع لوله های گالوانیزه، قطعات و 

تجهیزات استاندارد گلخانه و ارائه خدمات نوین در صنعت گلخانه ای کشور

+982188989905

 تک ژن زیست

+983133874767

تعاونی مهندسی پارس دشت چهلستون

+983133874767
احمد مختاری

+983133878210
parsdasht@gmail.com

www.parsdasht.com
اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطاء الملک، نبش بلوک32، شماره25، واحد 1و2

تولید و نصب سازه های مدرن گلخانه ای، انواع پروفیل و لوله های گالوانیزه، قطعات و تجهیزات 
استاندارد گلخانه و ارائه خدمات نوین در صنعت گلخانه ای کشور

تعاونی مهندسی پارس دشت چهلستون

+982177502998
محمدرضا ابوالصدق

+982177624212
mykasanda@yahoo.com

www.kasanda.ir
تهران، هفت تیر، خیابان بهارشیراز، خیابان جوادنیا، ایثار شرقی، پالک23

زیتون، ترشیجات، کشک، حبوبات و عرقیجات

تعاونی دهکده سبز آیسان نوین
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ندا نیری
+982632545218

info@arteenco.com
www.arteenco.com

کرج، عظیمیه، بلوار 45 متری کاج، نبش خیابان ندای جنوبی، پالک 80، واحد 7
انواع آنزیم های صنایع غذایی شامل آنزیم های صنایع آرد و نان، کنسانتره میوه و لبنی

+982632545358

توسعه تجارت آرتین شیمی

+982144517738
حمید خوئیلر

+982144537974-5
info@tehranbaspar.com
www.tehranpaspar.com

کیلومتر 8 جاده مخصوص جاده کرج، روبروی بانک ملت، کوچه بیستم، شماره39
تولیدکننده انواع درب های نوشیدنی، روغنی و مواد شوینده، انواع بطری های چهار الیه سم و 

بشکه 220 لیتری و پریفورم

تهران بسپار پالستیک

تفنگ ساز
+983135720411

اصفهان  شهرک صنعتی جی  خیابان هشتم  فرعی دوم

تن ماهی درج

+982188549897
مجتبی عارضی

+982188549932
info@takingol.com
www.takingol.com

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان یکم، پالک6، واحد9
اسانس های طبیعی و روغن، مواد اولیه  های لبنی، عرقیات، گالب، سبزیجات خشک، غنچه و گلبرگ 

گل محمدی

تکین گل كامو
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+98 71 37742487
محمد تابنده

+98 71 37743417
info@shiraznylon.co.ir
www.shiraznylon.co.ir

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان صنعت، خیابان صنعت جنوبی، خیابان 103  
تولید و چاپ انواع لفاف های بسته بندی، ساک دستی های تبلیغاتی، نایلون، شرینک فیلم، سفره های 

یکبار مصرف و فیلم های 3 الیه

تولیدی صنعتی شیراز نایلون )آوا پک(

9871534104000
عباس خشنودی

+987153410481-5
panal_mild@yahoo.com

www.panalco.ir
استان فارس، شهرستان فسا، کیلومتر 15 جاده فسا-شیراز

تولیدکننده انواع ماست، پنیر، دوغ، کشک و شیر

تولیدی صبح سپید پارس

+982188026560
حسینی

+982165584525
td_co@yahoo.com

www.tadarok-broodat.com
شهریار، بعد از چهار راه مالرد، بلوار قیچاق، خیابان 4 شرقی

دستگاه یخساز پولکی، دستگاه خامه پولکی، پمپ شستشوی فشار قوی،، بار سفت کن بستنی، شیر 
سردکن

تولیدی تدارک برودت

+981333730094
مازیار صفائی اصلی
+981333730094

info@tsvanda.yahoo.com
www.tsvanda.com

رشت، گسار، نبش خیابان 143، مجتمع باران، طبقه3، واحد4
نوشیدنی میوه ای گازدار با طعم های استوایی، پرتقالی، انگور قرمز، لیمو زنجبیل و لیمونعنا

توسعه سرمایه وندا



87

141

142

143

144

+982636102553
اسداهلل هیبدی

+982636102554
Info@Vejin.ir
www.vejin.ir

تهران، کیلومتر24 جاده مخصوص کرج، خیابان سعادتیه، کوچه رویان
شربت، آبمیوه، سس مایونز، کچاپ، انواع کنسرو، آبلیمو، خیارشور

تولیدی و صنعتی گرمدره )وجین(

+982146882899
مجتبی بختیاری

+982144986938-39
Info@kimiyafoam.com
www.kimiyafoam.com

تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج
 pvc و شیشه ps ،pp ،pet ،Pe تولید انواع واشر سیل القایی جهت پلمپ ظروف

تولیدی كیمیا فوم

+982144503638
مسعود نواده بابالی
+982144504662

info@yektapeyman.com
www.yektapeyman.com

تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، روبروی کارخانه شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پالک11
کره بسته بندی یکتا در اوزان 10 الی 1000 گرمی، واردات کره فله 25کیلوئی، شیرخشک صنعتی، 

واردات و صادرات محصوالت لبنی

تولیدی عصر یکتا پیمان

+9841-32891053
قربانعلی عباسی

+9841-32862676-32862707
mailroom@abbasiir.com

www.abbasiir.com
تبریز- جاده مرند- نرسیده به پلیس راه – کوی اتحاد- پالک 17- تولیدی عباسی

تولیدی صنعتی عباسی



88

145

146

147

148

+982122034215
هیبت اهلل خسروی

+982122658190
Info@jlianj.com
www.jlianj.com

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج اداری تجاری ملت، طبقه3، واحد5
تولیدکننده ورق های پلیمری )پلی کربنات( کریستال، اکریلیک، ABS و ....

 جی لیان جی

07137742077
محمد کاظم اوجی

07137742366-9
javanehpooshparseh_company@yahoo.com

www.javanehpoosh.com
شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان کوشش، بلوار کوشش جنوبی، نبش خیابان 203

تولیدکننده نایلون های عریض گلخانه ای، کشاورزی، ورق های ژئوممبران، کیسه های تبلیغاتی سه 
الیه، شیرینگ و بسته بندی مواد غذائی

جوانه پوش پارسه

معصومه احمدپور
+982188616178

تهران، یوسف آباد، خیابان 9و11، پالک51، واحد5
کنسرو رب گوجه فرنگی

 جزیره پرستوها

+988735155051
محسن شریفی

+988735155050
info@ziviyegroup.com
www.ziviyegroup.com

سنندج، کیلومتر 30 جاده همدان، شهرک صنعتی دهگالن، بلوار صنعت، خیابان پنجم
کیک، کلوچه، اشترودل

جاودان ستاره زیویه
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+982188846200
شهریار داریانی

+982188326732
shahrzadsazemani@gmail.com

تهران، خیابان قائم مقام، پالک60
چای

چای شهرزاد

026-37774068
اکبر رحیمی 

026-37773015-16
rabbie@debshtea.com

www.debshtea.com
استان البرز، اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد- پشت بازارچه – فاز 2 – شماره 1365

تولید انواع چای

چای دبش 

+982177610401
زوبین پنج تن امیری
+982126131813

info@zubintea.com
www.zubintea.com

گیالن، املش، روستای حاجی آباد، کوچه ساحل، کارخانه چای سازی زوبین
چای ارگانیک

چای ارگانیک زوبین

+982332511767
فریا عاطفی

+982122395611
jilan.co@gmail.com

www.jilan.co
تهران، بزرگراه صدر، شهید قلندری شمالی، پالک25، طبقه4

پیاز، انواع میوه، سبزی و صیفی جات خشک شده، پودر پیاز، سیر و انواع چاشنی ها

 جیالن )آالسبز كویر(
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+982126217316
محمدامین حاج کاظمیان
+982126217316-20

info@aht.ir
www.aht.ir

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از جام جم، روبروی مسجد بالل، کوچه مهری، پالک20
صادرات انواع خشکبار

حامیان یاقوت صحرا

+982188543237
سعید جارودی

+982188504532-3
info@chilack.com
www.chilack.com

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، نبش خیابان 12متری، پالک9، طبقه3
روغن های خوراکی و روغن آفتابگردان، سرخ کردنی، کانوال، روغن زیتون، عسل، رب

 چیلک شرقی

+982188546047
برچلویی

+982188502867   +982188546047
mm.mehdizadefard@gmail.co

تهران، سهروردی شمالی، سنجری، پالک62

  چهارفصل آریا

+982188765435
شاهرخ فرخ ابراهیمی

+982188759281
kasheftea@yahoo.com

www.kasheftea.com
تهران، سهروردی شمالی، خیابان سراب، پالک20

تولید و بسته بندی چای

چایکاران كاشف
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+982122215176
علی مبارکی

+982122200500
mobaraki@icsiran.com

www.icsiran.com
تهران، بزرگراه صدر، بعد از 35متری قیطریه، نبش کوچه شب تاب، پالک1، واحد6

ارزیابی، اموزش سیستم های مدیریت کییفیت و مواد غذایی، مشاوریه مدیریت و آزمایشگاه 

خدمات كیفیت آریا گواه ایرانیان

+983444270976
حامد بدرآبادی

+983444270975
hamed.badrabadi@gmail.com

www.samindates.com
کرمان، بم، نرماشیر، روبروی پمپ بنزین، رستم آباد

تولید، بسته بندی و صادرات انواع خرما و رطب

خدمات بازرگانی رطب ثمین بم 

+982122902152
حسینعلی رزاقی داریان

+982122902148-50
bel-tea@yahoo.com

www.belderchin-tea.com
تهران، بزرگراه مدرس، خیابان وحیددستگردی، کوچه ناجی، پالک4

بسته بندی چای

حسینعلی رزاقی داریان

+982136428995
محمدعلی عالقه بند

+982136428995-7
haddad.group@yahoo.com

www.haddad-group.ir
جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان خاتم راد، بعد از میدان، نبش خیابان 14

ماشین آالت بسته بندی لبنی و غذایی

حداد ماشین پارسیان
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+982144203325
علی اصغر رحمانی

+981144203254-5
makhzanfoolad@yahoo.com

www.daboosanatco.com
آمل، شهرک صنعتی امامزاده عبداهلل، فاز1، خیابان الله1

تولیدکننده دیگ بخار، آبگرم، سختی گیر، فیلتر شنی، مخازن تحت فشار، صنایع کوئلن

دابو صنعت

+982136429324
علی اکرمی

+982136429322-3
info@khoshkmana.ir
www.khoshkmana.ir

تهران، کیلومتر35 جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان مدرس، خیابان 21، پالک2412
میوه ها و سبزیجات خشک شده با فناوری انجمادی

خشک مانا

+982166859910
سیدابراهیم حسینی مناف

+982166859910
hamid.fasih@gmail.com

تهران، شهرقدس، خیابان گلستان، پالک29
قطعه بندی، فراوری و بسته بندی محصوالت گوشت قرمز و مرغ

خروس قرمز

+982122569081
احمد مجدرضایی

+982122556635   +982122556673
Info@kdkco.com
www.kdkco.com

تهران، باالتر از چهارراه پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پالک23، واحد6
تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی و پوره میوه جات و سبزیجات و انجماد سریع و مارماالد

خرمدشت كردستان
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+982166296951
اعظم تسلیمی

+982188561142
denapacking@yahoo.com

تهران، شهرک غرب، خیابان تربیت معلم، ساختمان نیایش، طبقه4، واحد45
ساخت و تولید دستگاه های چسب زن کارتن، استرچ پالت، انواع سیستم های انتقال مواد و محصول 

از جمله )کانوایر مدوالر، چرخشی، تسمه ای، زنجیری، رولری، آکاردئونی(

دانشگران نواندیش آریا )دنا(

+982122906621
ناهید چگینی

+982122909583
epsales@evarplast.com

www.evarplast.cdom
سمنان، صنوق پستی 35155-1359

تولیدکننده دستگاه های شرینک لیبل و شرینک پک با ویژگی مصب بهینه انرژی

 دانش بنیان اوارپالست

26411668- داخلی400
امیرحسین علم بیگی

26411668-داخلی261
g.dolatzad@gmail.com

www.sinalco.ir
بلوار میرداماد-خ شمس تبریزی شمالی- کوچه نیک رای –پ14

نوشیدنی

دالین دیبا

+982187134
آرمان فضلی

+982187134
abrishami@varanegar.com

www.varanegar.com
تهران، اتوبان همت، خیابان شیراز جنوبی، انتهای کوچه علیخانی شرقی، پالک2، ساختمان ورانگر

تولیدنرم افزار تخصصی فروش و پخش مویرگی

داده كاوان پیشرو ایده ورانگر
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کامران فتاح زاده
+982124581001

info@daricheno.com
www.daricheno.com

خیابان جردن، بلوار گلستان، پالک 17
تبلیغاتی دریچه نو مجری انحصاری تبلیغات نشریه سالمت سپید و زندگی مثبت

+982165435044
طالب اسالمی

+982165435041-3
info@calindairy.com
www.calindairy.com

مالرد، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان سوم غربی، تقاطع اول، بلوار اردیبهشت، پالک216
تولید انواع محصوالت لبنی

درین پودر )كالین(

+982124581001

دریچه نو )نشریه سالمت(

+984132466037
حسین رشیدی

+984132466033-6
info@rashidcap.com
www.rashidcap.com

تبریز، کیلومتر 20 جاده صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا4، پالک62
تولیدکننده درب های شیشه های مرباجات، ترشیجات، شورجات و ...

درب شیشه رشید

+985135412609
محمد ممقانی

+985135412960
info@doozli.com
www.doozli.com

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز1، بلوار صنعت، صنعت5، پالک 202
فراوری و بسته بندی و تولید انواع آجیل، خشکبار، دراژه و شکالت

دانه آفرین ارس)دوزلی تام(
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علیرضا پوربصیر
+982636791141

masudtadrisse@yahoo.com

کرج، کیلومتر 7 جاده مرو آباد، معاونت آب و خاک و صنایع
حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

سید علیرضا میربابا
+982176318574

damagostarco@yahoo.com
www.damagostarco.com

دماوند  گیالوند  نرسیده به پل شلمبه  دست چپ  
طراحی و سخت کارخانجات صنایع غذایی از نقشه اولیه تا بهره برداری کامل با اتوماسیون یکپارچه 

مرکزی

+982176317055

دما گستر سازان نوین

+982636791140

دفتر امور صنایع كشاورزی

+982188192477
رضا فالح مشفقی شادسری

+982188192475-6
sales@dashteneshat.com

ww.dashteneshat.com
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان35، پالک22، طبقه1

تولید رب، سس، کنسانتره، آبمیوه و پوره

دشت نشاط تهران

+983155459697
پرویز خیرخواه

+983155459802
info@dorringolab.com
www.dorringolab.com

کاشان، منطقه درین
انواع عرقیات گیاهی در بسته بندی های مختلف

درین گالب كاشان
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سید علیرضا میربابا
+9821 76318574-5

damagostarco@yahoo.com
www.damagostarco.com

تهران، دماوند، گیالوند، نرسیده به پل شلمبه، دست چپ کارخانه دماگستر
طراحی و ساخت کارخانجات صنایع غذایی از نقشه اولیه تا بهره برداری کامل با اتوماسیون یکپارچه 

مرکزی 

+985135411861-2
امین امینی پور

+985135411861-2
dynamickartoos@gmail.ir

www.dktco.ir
مشهد، شهرک صنعتی طوس، فاز2، اندیشه15، واحد702

ماشین االت بسته بندی

دینامیک كارتوس

+987143475535
حجت اهلل توکل

+987143375410
info@dibachin.com
www.dibachin.com

کیلومتر 75 جاده شیراز به اصفهان، سیوند
تولیدکننده رب گوجه فرنگی و خیارشور

دیباچین شیراز )نامزد(

+982188244204-9
علی اکبر منصوری

+982188244204-9
sales@diacoasia.com

www.diacoasia.com
تهران، بزرگراه جالل آل احمد، روبروی بانک کشاورزی مرکزی، پالک91، طبقه5، واحد9

ارایه چاپگرهای صنعتی )جت پرینتر( جهت درج اطالعات متغیر، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت و 
آرم و بارکد بر روی محصوالت

دیاكو آسیا

+98 21 76317055

دما گسترسازان نوین
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02166742435
محمد رسول شاملو

02166706720
marketing@yahoo.com

www.rocktehran.com
خیابان حافظ ، خیابان جامی ، خیابان میردامادی، کوچه آزمایش، پالک 3، واحد 4

قفسه بندی انبار و تجهیزات فروشگاهی

راک شبکه تهران

+982645533848
محمدعلی عابدینی منش

+982645333850
info@anahitadairy.com
www.anahitadairy.com

اتوبان کرج-قزوین، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان امیرکبیر، بلوار فرهنگ، میدان فرهنگ، خیابان سرو
بسته بندی انواع کره حیوانی، کره گیاهی، تولید خامه قنادی

راستین تجارت سالم

+982165610878
سید داود موسوی

+982165610716-7
info@radinsanatfaraz.com
www.radinsanatfaraz.com

تهران، جاده قدیم کرج، شهرک صنعتی گلگون، خیابان اول غربی، پالک 9 واحد 11
طراحی و ساخت سیستم های تهویه مطبوع

رادین صنعت فراز پارس

+982177719617
محمدرضا بهمنیار

+ 982177719246  +982177722213
info@raadmaantejarat.com
www.raadmaantejarat.com

تهران، تهرانپارس، چهارراه اشراق،  ابتدای فرجام، ساختمان اطلس، پالک31، واحد14
تولید پدنیورم و ظروف PET، ساخت انواع قالب های PE و PET و تامین ظروف درخواستی

رادمان تجارت نیوساد
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+982122082413
اسداهلل سلیمی

+982122081325
anjomanfoodsco@yahoo.com

www.anjomanfoods.com
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، آسمان 6غربی، پالک2، واحد2

بسته بندی و صادرات مواد غذایی، خشکبار، حبوبات، زعفران، ترشیجات، کنسرو، مربا، سبزیجات 
خشک، ادویه جات

راه سبز خاورمیانه پردیس )انجمن(

+982166510346
حسین یاقوتی

+982166515383
info@asianndish.com
www.asiaandish.com

تهران، خیابان ستارخان، روبروی باقرخان، پالک136، طبقه3، واحد7
اوینگ، پکینگ، واترپلیت، صفحه پلیت واشر درب تانکرانواع قطعات الستیک و پالستیکی و فلزات 

خاص

راه انداز صنعت آسیا اندیش

+982126105463
مهسا عسگری قوامی

+982126103724
info@chicpax.com
www.chicpax.com

تهران، داراباد، روبروی ورزشگاه، پالک196، طبقه1
تولید انواع پاکت های چندالیه زیپدار و ساید گاست و ماشین االت پرکن وابسته و سایر خدمات 

بسته بندی

رام صنعت دانیال

+982156390200-4
حمیدرضا قاسمی

+982156390200-4
info@ramsanatbahareh.com
www.hramsanatbahare.com

تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیراباد، نبش شمشاد8
پاک کننده حبوبات و غالت

 رام صنعت بهاره
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علی قهرمانی
+982166931091

info@robatmakhzan.com
www.robatmakhzan.com

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پالک 66، طبقه سوم شرقی
ساخت انواع مخازن استیل و سایر تجهیزات خطوط تولید صنایع غذایی – دارویی و شیمیایی همراه 

با نصب راه اندازی ماشین آالت

+982189774285
مسعود مدرسی

+982188241273
info@rahavardsaee.com
www.rahavardsaee.com

تهران، امیرآباد شمالی، پردیس شمالی، دانشگاه تهران، ساختمان شماره2، پارک علم و فناوری-اتاق 317
طراحی و ساخت مبدل های حرارتی صفحه ای و قطعات یدکی

 ره آورد ساعی

+982166927591

رباط مخزن

+982122640413
حجت معینی

+982122643618-9    +982122649961-3
Info@allianceregistar.ir
www.allianceregistar.ir

تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، پالک64، واحد7
ارائه خدمات آموزشی، مشاوره، ممیزی مستقل، صدور گواهینامه مدیریتی 

رایورزان كیفیت )االنیس(

+982165436828
حمید مبصریان

+982165436828   +982165436292
rns_food@yahoo.com

www.velutinafood.com
تهران، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان هفتم غربی، پالک160

فراورده فرموله شده بر پایه غالت

راهکار نوین صفا دشت
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+982177621268
سیدجمشید شهرستانی

+982177539991

www.sefidroudoliveoil.com
تهران، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر طوسی، پالک254

تولید کننده کنسرو زیتون و روغن زیتون

 روغن زیتون سفیدرود

+982122736931
علی خضرائی

+982122737096
ahmadi_basir@yahoo.com

www.sabzinetak.com
تهران، خیابان نیاوران، چهارراه مژده، نبش خیابان نجابت جو، پالک352، طبقه3جنوبی

کنسرو زیتون شور، ترشیجات، خیارشور، روغن زیتون

 روغن زیتون سبزینه تک

+982156865156
سیدصادق پورکسرائی

+98215686156
info@roginsanat.com
www.rojinsanat.com

کیلومتر 27 جاده قدیم ساوه، سه راه آدران، خیابان قلعه میر، روبروی 25 متری، ازادگان، پالک8
ساخت و تولید ماشین آالت و تولید همبرگر و ناگت و غذاهای آماده طبخ

روژین صنعت ستاره پارسیان

+982188962489
محمد توفیقی زواره
+982188953463

rahnamoon.fp@gmail.com
www.rahnamoon.com

تهران، خیابان فاطمی، پالک221، طبقه7، واحد701

رهنمون صنعت



101

197

198

199

200

0413 – 4329377
عبداله اسدی

0413 – 4329500
info@polaris-zst.ir
www.polaris-zst.ir

تبریز، کیلومتر 30 جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، زاگرس سرمای تبریز
فریزر خوابیده – یخچال ایستاده عرض 60 – فریزر تاپینگ – یخچال استوانه ای – فریزر ایستاده 

عرض 60

زاگرس سرمای تبریز

+982144221347
محمدعلی غریب

+982144299371-2
info@aribalco.com
www.aribalco.com

تهران، مرزداران، 35متری الله، بوستان پنجم شرقی، پالک19، واحد1
زنبوردار، تولید و توزیع کننده عسل های مختلف در اوزان متنوع در سراسر کشور

رویال شهد دریان )عسل آریبال(

+982155732756
هیفاء خانلری

+982155749540-1
info@roohina.net
www.roohina.net

تهران، خیابان قزوین، خیابان کاظمی، کوچه حسینی دوست، پالک68، طبقه2
طراحی و تولید و فروش تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی و آشپزخانه صنعتی و 

سردخانه ها

  روهینا بهگر تجهیز

+982122038390
محمد عبدلی اشتیانی

+982126202184
golnaz.co@gmail.com

www.golnazgroup.com
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه شادی، پالک44

تصفیه و بسته بندی انواع روغن های نباتی، روغن های گیاهی ویژه قنادی و لبنی، کره گیاهی 
)مارگارین( و آب آشامیدنی

 روغن نباتی گلناز
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علیرضا ربیعی
+9821-89348000

zistdanesh@yahoo.com
zarfamtehran.ir

تهران- خیابان شهید بهستی- خیابان قنبرزاده- بین هویزه و خرمشهر- نبش کوچه دهم- پالک 7
غذاهای آماده و نیمه آماده

+982634762155
امیررضا کافی

+982166738122
Info@zarinchocolate.ir
www.zarinchocolate.ir

کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، بلوار سروستان، نبش گلسان7
تولیدکننده و بسته بندی شکالت

زرین شکالت بهارستان

+982144501999
حازم میزبان

+982144502625
ads@zjm.ir

www.sunstarjuice.com
کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بلوار دکتر عبیدی، پالک76

تولید انواع شربت و آبمیوه

زرین جم مارینا

+982645332441
رضا خزایی

+982645333021-3

نظراباد، شهرک صنعتی سپهر، خیابان اردیبهشت شرقی، خیابان دکتر حسابی
تولید انواع لبنیات، پنیر، خامه

زرین ترنج سپهر

+9821-88503019

زرفام تهران
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علی ساالری
+9821-88985730

goliransaffron@yahoo.com
www.essaffron.com

مشهد، خیابان امام رضا، غربی 3 ، پالک 44
زعفران – ادویه جات – حبوبات – شکر پنیر

محمد عباس زاده
33645115-051  و021-66930202
  abbaszadehasl46@yahoo.com

www.abaszadehsaffron.ir
مشهد، بازار رضا، بازار دوم، طبقه 2، شماره 2/547

ارائه دهنده زعفران، پودر زعفران و انواع ادویه جات با بهترین کیفیت. عرضه در اوزان و بسته 
بندی های متنوع

 051-33645114

زعفران عباس زاده اصل

+985135413909
سیدجواد شهری

+985135413910
Info@shahri..com

www.shahrisaffron.com
مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز2، بلوار اندیشه، اندیشه 9، قطعه 451

زعفران، ادویه، نبات، چای

زعفران شهری

+9821-88992844

زعفران اسفدان 

+983133802428
محمد سپهری شجاعی
+983133802426-7

info@shahang.ir
www.shahang.ir

اصفهان، شهرک صنعتی محمود اباد، خیابان24
تولید انواع ویفر، ماکارونی، تن ماهی، ورمیشل، الزانیا، کیک، کلوچه و رشته آش

زرین نام
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داود سلجوقی
+982144288574

sales@zinoopakhsh.com
www.zinoopakhsh .com

تهران، فلکه دوم صادقیه، برج اداری و تجاری گلدیس، طبقه 10
عرضه انواع خیارشور، ترشی، مربا، رب و سس با برند آکچین 

+982166728804
محمدمهدی کربالیی

+982166707535
etka_org@yahoo.com

www.etka.ir
تهران، خیابان امام خمینی، بعد از میدان حسن آباد، خیابان باستیون غربی، سازمان مرکزی اتکا

تولیدکننده انواع محصوالت غذائی )روغنهای خوراکی، محصوالت کنسروی، حبوبات، محصوالت 
پروتئینی و ...(

سازمان اتکا

+982188741815
هوشنگ برادران قاسمی

+98218304

تهران، سهروردی شمالی، خیابان آپادانا، پالک34

 سارینای سبز خزر

+982144288574

زینو داریا خاورمیانه

+987138772457
پرویز ساسانی

+987138773056
asal.shafi@yahoo.com
www.shafihoney.com

فارس، سهند، شبانکاره، ابتدای بلوار امام حسین
عسل طبیعی در اوزان مختلف

 زنبوداری شیرین
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کامران مجیدی فخر
982165612611+

info@sayanfp.com
www.sayanfp.com

تهران، بزرگراه فتح، سه راه شهریار، شهرک صنعتی گلگون، پالک 140
انبارهای مکانیزه غالت، سیستمهای ذخیره و نگهداری غالت، سیستمهای انتقال غالت

026-34709153
جهانگیر جعفری

026-34709152-3

www.sepra-co.com
کرج، کمالشهر، ابتدای جاده بهشت سکینه، خیابان یکم، روبروی مدرسه کلهر، پالک 100 

ساخت انواع پرکن مایعات و پودر، دربند، فویل سیل، بلندر

سپرا

+982177724923
سعید رضوانی مقدم
+982177724928

info@saghar_date.ir
www.saghar_date.ir

تهران، تهرانپارس، فلکه اول، خیابان گلبرگ، ساختمان پارسیان، پالک60، واحد7
بسته بندی و پخش انواع خرمای مضافتی و خرمای خشک

 سپاس سپهر سپنتا

+982177527797
شهاب فتح اللهی

+982177539155
sabziranco@yahoo.com

www.sabzanco.com
تهران، خیابان شریعتی، ابتدای خواجه نصیر طوسی، پالک237، واحد5

تولیدکننده سبزیجات خشک، ادویه جات و  غذاهای نیمه آماده

سبزی ایران

+982165612612

سایان فراز پویان
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+9821-63106310
سعید سرکار

+9821-63100
setad@nano.ir

www.nano.ir
خیابان ستارخان، خ حبیب اله، بلوار متولیان، پالک 9

خدمات مهم تسهیل تجاری سازی با فراهم سازی خدمات توسعه فناوری مورد نیاز فناوران و  
شرکتهای دانش بنیان ارتقاء صنایع با به کارگیری فناوری نانو و گسترش بازار نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

+982188064801
پریسا روایی

+982188045629
sepandawaran@yahoo.com

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش کوچه نرگس، پالک2، طبقه7، واحد704
تولید ظروف وکیوم صنایع غذایی

 سپندآوران كاال

+982144505392
افشین سراج

+982144507545
seraj-afshin@yahoo.com

www.sepand-electronic.com
وحیدیه - شهریار

انواع دستگاه سیل القایی، انواع واشر سیل القایی )آلومینیوم سیل(

سپند الکترونیک پارسیس

+982634703029
علی رضیئی

+982634704039
info@sepandafzar.com
www.sepandafzar.com

کرج، کمالشهر، کوی صنعت، پالک67
تولیدکننده لیبل چسبان اتوماتیک، چاپگرهای جوهرافشان، چاپگرهای تخم مرغ و کارتن و تسمه 

نقاله و ...

سپند افزار
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جواد حمزه ای 

+982188501263
serkan.plast1345@gmail.com

www.serkanpelast.com
تهران، پل سیدخندان، خیابان میرمطهری، پالک 78، طبقه اول، واحد 4

تولیدکننده بسته، جعبه های پالستیکی، پالتهای صنعتی و سطل و گلدانهای پالستیکی

+982188768638

سركان پالست

+982122019044
مرزبان مرتاض

+982122020250
info@sardimen.com
www.sardimen.com

تهران، بلوار افریقا، کوچه عاطفی شرقی، پالک16، طبقه4، واحد8
تولید آبمیوه و مواد لبنی و محصوالت کم کالری و نوشیدنی های ورزشی

سرد ایمن دماوند

+982156233558
یداله اسمعیل لو

   +982156233558
janerpack@yahoo.com

کیلومتر 45 اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس اباد، بلوار سروستان، بلوار مهستان، انتهای گلسرخ8
سازنده ماشین آالت بسته بندی صنایع غذایی، شیمیایی، بهداشتی و دارویی

سرامد میثاق پارس )ژانر(

+983444350021
یوسف سجادی

+983444350020
sajaddates@yahoo.com

www.sajaddates.com
کرمان، بم، شهرک صنعتی، بلوار نخل

تولید و بسته بندی انواع خرما

سجاد پاسارگاد
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نادر شهریاري
+982156391117

machine@yahoo.com

تهران، رباط کریم، بلوارصنعت، 12 متري برتر، پالک5
ماشین آالت صنایع غذایي -هموژنایزر -پاستورایزر

+982122847902
مرتضی سیف

+982122842686
supishi@dpi.net.ir
www.supishi.com

تهران، خیابان شریعتی، پشت حسینیه ارشاد، خیابان شهید ناطق نوری، پالک38
طرح نرم افزار و سخت افزار، اتوماسیون انبار سیستم کد گذار تخم مرغ، کنترل محصول از طریق 

پردازش تصویر

سوپیشی

+982156391117

سهند ماشین

+982645332539
احمدعلی جنابی

+982645332536-8
salamatgoosht@yahoo.ir

www.salamatgoosht.ir
البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، خیابان بهمن

تولیدکننده انواع سوسیس و کالباس، همبرگر و کباب لقمه

 سالمت گوشت ماهی

021-56233845
مسعود فرومند

021-56231002
info@omegice.com
www.omegice.com

تهران، کیلومتر 35 اتوبان تهران- قم،شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، خیابان آذر، پالک 337
سیستمهای برودتی حمل و نقل -طراح و سازنده یونیتهای یخچالی

سرما گستر ویرا
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+982166641036
فرهاد خودخورد

+982166641035
hormozmojallal@gmail.com

www.herangco.com
هرمزگان، شهرستان بستک، شهر هرنگ

تولید انواع حلوا، کنجد، ارده

 سوغات سرای هرنگ

هاشم سودی
+982136425912

info@soodibaspar.ir
www.soodibaspar.ir

تهران، شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان 49، پالک1232
IML تولیدکننده ظروف پالستیکی

سودی بسپارتک

+9821-88921969
جهانبخش غفاری زکی

+9821-88921970-71

www.salmouk.com
شهران، فلکه دوم، خ کوهسار پالک 59، طبقه 4، واحد 9

تولید کننده انواع فرآورده های لبنی، پروتئین و سس و چاشنی

سوداگران سبز اندیشه آریا

+984134329157
حسن عباسی

+984134329150-9
sutich.tabriz@gmail.com

تبریز، 35کیلومتری جاده آذرشهر، شهرک سلیمی،30متری اول-20متری 12
تولید فراورده های لبنی پاستوریزه

سوت ایچ تبریز
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+983135720628
حسن جعفریان

+983135720629
info@siminfar.net
www.siminfar.net

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان نهم، فرعی اول، پالک5
تولیدکننده انواع سبزیجات خشک برگی و غده ای، پیاز و پودر پیاز خشک سیر و پودر سیر خشک 

همدان

سیمین فر

+982188938689
ابوالفضل خلیلی

+982188941214
info@silosazan.com
www.silosazan.com

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری، مجتمع ولیعصر، برج شمالی، طبقه6، واحد31
ساخت سیلوی فلزی یکپارچه با سیستم لیپ بدون پیچ و مهره و جوش جهت انبار غالت

سیلوسازان تهران

+982144019782
محمد ساسانی

+982144019780-81
info@solar-sanat.com
www.solar-sanat.com

تهران، ستاری شمالی، نبش اسدی، پالک41، واحد12، طبقه5
طراح و سازنده دیگ بخار، دیگ و غذای داغ، آبگرم و برج تقطیر و راکتور

سوالر صنعت بخار

+982165633212
جواد مازندرانی

+982165633211
sogolco@yahoo.com

www.sogolco.com
شهریار، کیلومتر 4 جاده رباط کریم، سه راه وحیدیه

تولیدکننده فراورده های گوشتی )سوسیس و کالباس(

 سوگل شهریار
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+988346623245
جالل شاهونه

+988346623215
info@shnuco.com

www.rojan.ir
کرمانشاه، کیلومتر 50 جاده کرمانشاه، روانسر، شهرک صنعتی روانسر، خیابان تالش3

تولید و بسته بندی محصوالت لبنی

شاهو نگین اورامان

+985132461351
مسعود توکلی

+985132461347
shahsavand@gmail.com

www.shahsavand.com
خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 25 جاده قوچان، شهرک صنعتی فردوسی

تولید کمپوت و کنسرو

شاهسوند سیمین

+985135412188
رضا عصمت پور

+985135412170
domain.shahsavand@gmail.com

www.shahsavand.com
مشهد، شهرشک صنعتی توس، فاز یک، انتهای تالش جنوبی، پالک193

پخش و توزیع مواد غذایی

شاهسوند پخش فراز

+982126204504
سیدوحید بابایی

+982122048132-3
sales@sinatejarat.com

www.sinatejarat.com
تهران، بلوار افریقا،  ابتدای کوچه انصاری، پالک1، واحد1 غربی 

ارائه کننده پاکت های پلیمریc pack ، ایستاده، زیب داپر و درب دار و ماشین آالت پاکت ساز 
و پرکن

  سینا تجارت معین
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رضا قلی شکروی
+982122024713-16

info@shakelli.ir
www.shakelli.ir

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از چهار راه پارک وی، خیابان محمودیه، کوچه تیر، پالک 3
کره، عسل، عسل کرم، پنیر چدار، روغن حیوانی، روغن حیوانی بدون کلسترول، خامه قنادی، خامه 

صبحانه

مسعود اصغریان رضایی
+98517642005

info@khorasaniec.ir
www.khorasaniec.ir

خراسان رضوی، مشهد، بلوار خیام
فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار صنایع در شهرکهای و یا نواحی صنعتی

+98517642003

شهرک های صنعتی خراسان رضوی

+982122024720

شکلی

+984442323195
عبداهلل حسن زاده

+984442323192-8
info@shervinco.com
www.shervinco.com

مهاباد، شهرک صنعتی مهاباد، خیابان یاس 2
محصوالت لبنی پاستوریزه با برندهای شروین، خونالی و راجان

شروین مهاباد

+982126420365
حسین بابائی

+982122229176
info@garmasun.com
www.garmasun.com

تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، خیابان شنگرف، پالک37، واحد17
سیستم های گرمایش تابشی

شایانر صنعت آرتان
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02144540125
مجید ضیایی

02144540237
info@minaglass.com
www.minaglass.com

کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج، بلوار شیشه مینا، روبروی شهرک فرهنگیان
تولیدکننده ظروف بسته بندی بطر و جار صنایع غذایی و آشامیدنی

شیشه سازی مینا

021 - 66940088
محمدرضا رضانژاد
021 - 66941224

takglass@takglass.com
www.takglass.com

تهران، خ. دکتر فاطمي غربي، نرسیده به جمالزاده کوچه پروین، پالک  5کدپستي: 1418635843
تولیدکننده انواع بطري و جار شیشه اي

شیشه بسته بندي تاكستان

+981734304805
محمدعلی افضلی

+981734304801-2
shir.ilvar@yahoo.com

www.ilvardairy.com
گلستان، کردکوی، کیلومتر7 جاده گرگان،  شیرپاستوریزه کردکوی

شیرپاستوریزه كردكوی

071-32338112
سید محمد اسماعیل راهنما

071-32345780-2
info@manimas.ir
www.manimas.ir

شیراز، خیابان مالصدرا، کوچه شماره9، ساختمان63، واحد102
تولیدکننده فراورده های لبنی )انواع ماست، پنیر،کشک،دوغ،....(،پرمیت(mpc پودری)شیر خشک،  

شیر پاستوریزه ارمغان)مانی ماس(
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+982188320071
حسین ابومعاش

+982188320070

تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، کوچه بخش موقر، پالک4، واحد6

صادق بهداشت تیروژ

021-26210946
سلما کالهدوزیان
021-26210886
info@kafex.net
www.kafex.net

تهران، خیابان ولی عصر، قبل از پل پارک وی، کوچه ترکش دوز، پالک 9
واردات انواع کافی میکس، مواد اولیه شیرینی شکالت، کنسرو میوه، روغن زیتون، زیتون و برنج 

صادرکننده انواع خرما و خشکبار

صادراتی فرآورده های شرق میانه

+983537272237
محمدرضا یاوری

+983537272336
shimiplastic@gmail.com

www.shimiplastic.com
یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز2، بلوار نارون، نبش میدان اقاقیا

تولید فیلم های کشاورزی سه الیه، فیلم های مالچ و فیلم های شرینگ

شیمی پالستیک یزد

021-66713016
خسرو فخیم هاشمی

021-66719953
manager@hamadanglass.com

www.hamadanglass.com
تهران، خیابان حافظ جنوبی، خیابان غزالی، نبش کوچه شهید براتی پالک 2

تولیدکننده ظروف شیشه ای )بطری و جار(  به منظور بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی

شیشه همدان )سهامی عام(
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+982144530884
مهرداد محمدی وحید

+982177533637

تهران، خیابان انقالب، خیابان شهید نورمحمدی، پالک52
تولیدکننده کندانسور و اوپراتور و کندانسور آبی و درب و پنل و فروش کمپرسور و قطعات

صنایع برودتی وحید

44665043
عزیز ملکی

44653875- 44654273 - 44653709
info@maleki-indco.com
www.maleki-indco.com

تهران، کیلومتر یک جاده مخصوص کرج، روبروی پل فرودگاه، پالک 13
تولیدکننده سیستم های برودتی و تهویه مطبوع و تأمین کننده قطعات جانبی

صنایع برودتی ملکی )سرماسل(

   +982188788791
مظفر توکلی

+982188885341   +982188788791
info@sababr.com
www.sababr.com

تهران، ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان رستگاران، بن بست آرشیا، ساختمان صدف، پالک1، واحد2
تولیدکننده تجهیزات برودتی آمونیاکی، یخ ساز لوله ای اواپراتور، کندانسور، مخازن آمونیاکی

صبا برودت پارس

+982133986396
سعید پورصادق صوفیان

 +982133986440
ayati.stv@gmail.com

www.stvir.com
تهران، خیابان 15خرداد، خیابان پامنار، کوچه حاجیها، بن بست دوم، پالک10

واردات مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی

صادق تجارت وحید
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سید حمید صباحی
+982122898308-16

daroupatshargh@gmail.com
www.daroupat.com

تهران، ابتدای خیابان پاسداران. جنب بانک آینده. پالک 52/3، طبقه 4 و 5
  PVC - PVDC - PP - PET - PET/PE - PVC/PE-  HIPS تولید کننده ورق

(SLEEVE) با چاپ هشت رنگ برای بسته بندی صنایع دارویی و غذایی

021-56865204
اکبر سبزی

021-56450201-4
forosshadmehr@gmial.com

www.shadmehr.com
تهران- کیلومتر 27 جاده قدیم ساوه- ساوه- بعد از سه راه آدران- خیابان رینگ کار- نبش چهارم غربی

طراحی و ساخت انواع ماشین االت صنایع بسته بندی در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و ...

صنایع بسته بندی شادمهر

+982133991046
جعفر عسگرزاده

+982133950164
alisaehon@yahoo.com

تهران، خیابان فردوسی جنوبی، روبروی سرهنگ سخایی، پالک49، طبقه اول

صنایع بسته بندی سیحون

22898320

صنایع بسته بندی داروپات شرق )سهامی خاص(

021-77968481
محمدعلی شمس زاده 

021-77968482
info@shamscompany.com
www.shamscompany.com

تهران، جاده آبعلی، سرراه آزمایش جنب باسکول، پالک 6، کارخانه شمس
تولیدی )دستگاه بستنی ساز(

صنایع بروردتی شمس
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+982188739200
سعید گودرزی

+982188735302-6
info@sinaadhesive.com
www.sinaadhesive.com

تهران، خیابان بخارست، کوچه ششم، پالک11 کدپستی 1514718311
نوار چسب بسته بندی کارتن ساده و چاپدار، برق، لوله، کاغذی، صنعتی، پی یو، قابل اسپری، 

پی وی سی

صنایع چسب سینا

+98413331080
داود صالحی

+984133305023
siy-salehi@yahoo.com

www.ngm-tb.com
تبریز، ولیعصر، فلکه بزرگ، بازرا شهرشب، پالک40

تولیدکننده و تامین کننده استابالیزر، استارترهای لبنیات، اسانس های طبیعی 

 صنایع تبدیلی نانوگام مهر

+982188904123
ابوالفضل خاکی

+982188891965
spmco-iran@yahoo.com

www.spmco-iran.com
تهران، خیابان سپهبدقرنی، پل کریمخان، کوچه امانی، پالک6، طبقه3

تولیدکننده پریفورم، بطری های پت، ظروف جار

صنایع پالستیک مركز

+984134328561-4
حمید شفاعی نهند

+984134328561-4
takzarfplastic@yahoo.com

www.takzarfplastic.com
جاده آذرشهر، شهرک صنعتی سلیمی، نبش بیست متری چهاردهم
تولید و چاپ ظروف یکبار مصرف برای صنایع لبنی، بستنی، آبمیوه

صنایع پالستیک تک ظرف آذربایجان
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محمد بهزاد مهر
+982144446581-44432188

info@arvinbokhar.net
www.arvinbokhar.ir

تهران، اتوبان ستاری شمالی، باالتر از حکیم، نبش شقایق 15، ساختمان شماره 2، پالک59، طبقه3 واحد7
تولید کننده بویلرهای بخار، آبگرم، روغنداغ، اتوکالو، مبدلهای حرارتی، غبارسوز، تجهیزات جانبی، 

مخازن تحت فشار

تولگا سزر
+98218864529298

info.aujaniran@avjan.com

تهران، خبایان ولیعصر، باالتر از ظفر، برج کیان، طبقه ششم 
نوشیدنی - آبمیوه

+982188878972

صنایع عوجان ایرانیان 

+982644384242
داود ورزدار

+982644384963   +982644385050
mehrdadshir_co@yahoo.com

www.mehrdadshir.ir
آزادراه کرج-قزوین، خروجی پل کردان، شهرک طاووسیه، خیابان 52، پالک315

تولیدکننده مواد غذایی و لبنی، انواع سس، پنیر پیتزا، دوغ، ماست، کره، خامه قنادی

 صنایع شیر پاستوریزه

03135219072
احمد سبوحی

03135222802
info@sobouhi.com
www.sobouhi.com

اصفهان، خیابان جی، مقابل تاالر شهروند، جنب اداره دامپزشکی
تولید کننده یخچال و فریزر های فروشگاهی و صنعتی

صنایع سرد سبوح اصفهان

+982144448746

صنایع حرارتی آروین بخار
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رضا خدادادی
+982188958811-88957711

info@ariafood.ir
www.ariafood.ir

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پالک 26، واحد 36
انواع کنسرو ماهی - کنسرو های گوشتی و غیر گوشتی - کمپوت و رب

+982144892116
مهدی علی مردانی

+982144892106-9
mpirahmadi@yahoo.com

www.zoz.ir
تهران، اشرفی اصفهانی، جنب تیراژه، ساختمان طال و جواهر24، طبقه5

فراورده های گوشتی منجمد و سرد، انواع برگرها، غذاهای آماده، پنیر پیتز، سوسیس و کالباس

صنایع غذایی پاک تلیسه 202

+988134383375
حسین قدیمی

+988134383967-9
mghadimi91@yahoo.com

همدان، شهرک بوعلی خیابان 12، پالک20
رب گوجه فرنگی، انواع شوریجات، ترشیجات و انواع مربا

صنایع غذایی آنیل طعم آریا

+981733324200
علی اکبر جعفری

+981733324200
sh-kalte@yahoo.com

www.ashanosareh.com
گلستان، گنبدکاووس، کیلومتر 15 اتوبان مینودشت

کنسرو رب گوجه فرنگی

صنایع غذایی اشکان عصاره

+982188983392

صنایع غذایی آریا مطمئن
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01135666800
بردیا هاشمی سوته
01135658225-7

dehkadeh_s@yahoo.com
www.dehkadeh-ir.com

مازندران، فریدونکنار، خیابان امام، بلوار نماز
تولید و بسته بندی برنج- چای- چای کیسه ای- زعفران- پسته- عسل- پروتئین سویا- کشک- ادویه جات

صنایع غذایی دهکده

+982188554915
محمدرضا بشارت

+982188554412-5
info@draje.ir
www.draje.ir

تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از پارک ولیعصر، شماره2137، طبقه3
انواع تافی، رویتال، المان، اینجاست، میلکی، انواع محصوالت پودری، ژله، تیرامیسو، کارامل و شکالت

صنایع غذایی دراژه

+988138311111
حسن صالحی پیمان
+988138311111

salehipeyman.co@yahoo.com
www.hamdast.com

همدان، جاده بهار به اللجین، منطقه صنعتی گنج تپه
تولیدکننده ترشیجات، شوریجات، زیتون

صنایع غذایی حسن صالحی پیمان

028-32899516
جعفر ملک زادگان  

028-32899515
probee32@yahoo.com

www.probee.ir
کیلومتر 50 اتوبان قزوین – کرج50  متر بعد از شهر آبیک صنایع غذایی پروبی

تولید و بسته بندی انواع آرد حبوبات و غالت؛ انواع فرآوردهای پودری؛ پودر ژله؛ دسر؛ پودر 
کیک؛ غذاهای نیمه آماده

صنایع غذایی پروبی
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+985132454233
محمد بهادر

+985132454232
shokoohnoor@yahoo.com

www.bidakco.com
مشهد، کیلومتر 14 جاده کالت-شهرک صنعتی مشهد، خیابان کوشش جنوبی 2، قطعه 428

تولید و بسته بندی حلوا ارده شکری با نام های تجاری بیدک و 4000، ارده بسته بندی، کنجد 
بسته بندی، فراورده های کنجدی به نام تجاری بیدک، فراورده یخی با نام تجاری بیونوش

صنایع غذایی شکوه نور خراسان

+982126206419
نانا بحرگرد نیکو

+982126206412
info@sijani.ir
www.sijani.ir

تهران، جردن، ناهید شرقی، پالک12، طبقه3، واحد5
دسر بر پایه لبنی شامل انواع دسرهای چیزکیک، دسر تیرامیسو و دسر براونی

صنایع غذایی سیجانی

نبی اله جرک
02188982001

میدان فاطمی ، نبش بیستون  ، ساختمان لئون، طبقه دهم
تولیدکننده انواع کنسرو و خورشت

صنایع غذایی سیبون

+982177298783
دزیره چهاردولی

+982177726095   +982177726061
hashemi_tcp@yahoo.com

www.reyhanolimoo.com
تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان 144 شرقی، پالک37، واحد1

ساالد الویه مرغ، ساالد الویه کالباس )ژامبون گوشت(، ساالد ماکارونی مرغ، ساالد ماکارونی کالباس 
)ژامبون گوشت(

صنایع غذایی ریحان و لیمو
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+982632320491
سیدمحمود مطهری کیا

+982632320490
kamelfood@yahoo.com

www.kamelfood.com
کیلومتر28 جاده مخصوص کرج، خیابان میرالی، کوچه یاسر، پالک143

بسته بندی

صنایع غذایی كامل

021-44291394
مهدی بیداری

021-44291390
zarpash.m@gmail.com

www.zarpash.com
ستارخان، خسروشمالی، سازمان آب، پالک 109،واحد1

زعفران رشته ای - اسپری زعفران - روغن های خوراکی

صنایع غذایی فصاحتی )زرپاش(

+983537272776
مهدی اقتصادی 

+983537272775
info@f-aria.com
www.f-aria.com

یزد، شهرک صنعتی، فاز یک، بلوار کاج، 24متری دوم
تولید و بسته بندی قند و شکر، پودر کیک، ژله، سوخاری، کتلت، فالفل، ادویه جات و بیسکویت

صنایع غذایی فرزانگان آریا

+982533340306
علیرضا غالمی

+982533340305
info@onic.ir

www.shirinfam.com
قم، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار چمران، نبش بلوط 3

تولیدکننده انواع آبمیوه، نکتار میوه جات و شربت

صنایع غذایی شیرین فام
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بهروز آزادی
+984533645954-5

kimiyia-asal2005@yahoo.com
www.kimiyia-asal.ir

اردبیل، شهرم صنعتی، خیابان سیزدهم، پالک 119 
بسته بندی عسل و تولید و بسته بندی انواع مرباجات میوه

+985143268158
علیرضا ابوترابیان

+985143268130-4
info@greeneh.com
www.greeneh.com

نیشابور، شهرک صنعتی خیام، خیابان مبتکر، انتهای مبتکر
تولید و بسته بندی فراورده های لبنی

 صنایع غذایی گرینه

+982144054615
رضا قائدی

+982144049356   +982144043888
Info@gadook.ir
www.gadook.ir

تهران، فلکه دوم صادقیه، گلستان یکم، پالک5، واحد16
تولیدکننده دوغ و آب بسته بندی

صنایع غذائی گدوک فیروزكوه

+984533646190

صنایع غذایی كیمیا عسل

+983157230701
اکبر نساجی کامران
+983157230701

info@kendina.com
www.kendina.com

خوانسار صندوق پستی 87915-133

صنایع غذایی كندینا
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سید مجتبی موسوی خامنه
+984136304998-9

info@mousavifoodind.com
www.mousavifoodind.com

آذربایجان شرقی، تبریز کیلومتر 10 جاده تهران کدپستی: 5169154864
انواع مرباجات

+982166125683
محسن رفیعی

+982166125683
sales@mishanoosh.com

تهران، فاطمی غربی، روبروی سفارت پاکستان، خیابان پروین، پالک6، واحد4
تولیدکننده نقل و آبنبات

صنایع غذایی میشانوش

+984136304997

صنایع غذایی موسوی

+982188288613
سیدمحمدابراهیم ترباشی

+982188288612
info@mahnab.com
www.mahnab.com

تهران، گیشا، خیابان4، پالک20، واحد3
تولید کره بادام زمینی، رشته آش، جوپرک و پوست کنده، آرد سوخاری، گندم پوست کنده و 

پرک

صنایع غذایی مهناب

021 -66252490 -4
مهدی کریمی تفرشی
021 -66252490 -4

info@golhaco.ir
www.golhaco.ir

تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح، سه را ویتانا، انتهای خیابان خلیج فارس، کوچه گلها، مجتمع صنایع غذایی گلها
تولید و بسته بندی انواع نمک تصفیه، آردها، پودر کیک و ژله، ادویه جات و چاشنی ها، غالت و 

پودر جوانه، حبوبات و سویا، خشکبار، سبزیجات خشک و مخلوط، سوپ های نیمه آماده،

صنایع غذایی گلها
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+983433342932
محمد امینیان

+983433342930-1
takchindate@gmail.com

www.takchin.ir
کرمان، کیلومتر4 جاده ماهان

خرما، فراورده های خرما و محصوالت وابسته

صنایع غذایی و فراوری تک چین كرمان

02156391836
حسین کریمی

02156391835
info@hamineco.com
www.hamineco.com

جاده ساوه، بعد از سه راه آدران، نرسیده به رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، ارغوان چهار، پالک 14
تولید کننده انواع آبمیوه، فرآورده ژله ای، فرآورده یخی، پشمک الیافی، پشمک لقمه ای، ژله 

شکری

صنایع غذایی همینه

+988646373318
محسن هادی

+989181650053
behlisico@gmail.com

خمین، شهرک صنعتی
بسته بندی عسل

صنایع غذایی هادی

+983132359282
محمد مشگانی

+983132359282
info@namfel.ir
www.namfel.ir

اصفهان، شهرک صنعتی مهرگان )ده سرخ(، خیابان دوم، پالک26
بسته بندی انواع ادویه، خشکبار، حبوبات، آردیجات، سویا، پودر ژله، نمک و محصوالت تک نفره

صنایع غذایی نم فل
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ناصر باغبان کندری
+982156714771-7

alfa.kondori@gmail.com
www.alfakondori.com

تهران . جاده قدیم کرج . اتوبان آزادگان .خیابان صیاد شیرازی . خیابان گلستان سوم پالک 14
طراحی و ساخت مدرنترین ماشین آالت بستنی سازی

+982156714770

صنایع ماشین سازی آلفا كندری

+982144504926
احمد میزبان

+982144504925
info@slz.ir
www.slz.ir

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، نبش خیابان تعاون، پالک1
تولیدکننده فیلم شیرینگ، کیسه های بسته بندی صنعتی، کیسه های خرید و چاپ 8 رنگ

صنایع لفاف زرین

+982188023071
حسن فرقانی

+982188333758-9
info@marsus.ir
www.marsus.ir

تهران، میدان سلماس، پالک33، واحد11
طراحی و ساخت گلخانه های مدرن کشاورزی و تامین کننده تجهیزات جانبی

صنایع گلخانه ای مرصوص كام

021-5646245
ایوب پایداری

021-5646241-3
info@mihan-dairy.com
www.mihan-dairy.com

اسالمشهر، روبروی شهرک قائمیه، میهن
انواع فرآورده های لبنی شامل بستنی، شیراستریل در طمعهای مختلف پنیر، کره و خامه 

صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن
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علی مصیبی
+98215642 5557-8

info@padideh-pars.com
www.padideh-pars.com

تهران، آزادراه تهران-ساوه، رباط کریم،خیابان سفیدار، خیابان تولید
طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی صنایع آشامیدنی

+982189787097
محمد خرم

+982634719222   +982634718222
khorram.machine@yahoo.com

www.khorrammachine.ir
کرج، کمالشهر، خیابان بهشت سکینه، خیابان چهارم، پالک23

تولیدکننده دستگاه های بسته بندی شامل شرینگ پک، استرج پالس، پرکن و دربند، اسپری پرکن، 
بلندر

صنایع ماشین سازی خرم

+982634757946
جعفر اسالم زاده

+982634707945
Jstondar@yahoo.com

www.irbestpach.ir
کرج، کمالشهر، سی متری صنعت کاران، هشت متری صنعتکاران، بن بست پنجم، پالک803

انواع ماشین آالت بسته بندی صنایع غذایی و دارویی

صنایع ماشین سازی تندر كرج

+98215642 2768

صنایع ماشین سازی پدیده پارس

+981342420082
فرهاد جمال امیدی

+981342420083-5
shab.omidi@gmail.com

www.omidico.com
گیالن، الهیجان، کیلومتر 3 جاده لنگرود

طراح و سازنده خطوط کامل تولید اتوماتیک و نیمه اتوماتیک کلوچه و شیرینی مغزدار، کیک الیه 
دار و رولت، کاپ کیک، خنک کن اسپیرال، روکش شکالت

صنایع ماشین سازی امیدی
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+982166806659
علی جناب

+982166801373
info@parsvacuum.com
www.parsvacuum.com

تهران، بزرگراه فتح، بین کیلومتر4و5، خیابان فتح21 شماره 26
تولیدکننده انواع پمپ های واکیوم دورانی، بلوئرهای هوا و گاز دورانی غلطکی، کمپرسورهای هوا اسکرو، 

کمپرسورهای گاز تبریدی اسکرو، پمپ های واکیوم تیغه ای، توربو بلوئرهای سانتریفیوژ، کنتورهای گاز

صنایع واكیوم پارس

041-33375365
مهدی ظهوری

041-33375365-7
havayefeshordeh@gmail.com

www.havayefeshordeh.com
A8 تبریز، خیابان چایکنار، برج ارک، واحد

تولید کمپرسورهای صنعتی اسکرو و تجهیزات جانبی

صنایع هوای فشرده تبریز  

+983537272766
سیدمحمدعلی پوررضایی

+983537272761
niloofarplasti-co@yahoo.com

www.niloofarplastic.com
یزد، شهرک صنعتی جعفرآباد، بلوار اقاقیا، خیابان زیتون

تولید انواع نایلون های گلخانه ای، کشاورزی و صنعتی تا عرض ده متر

صنایع نیلوفر پالستیک یزد

+985136776927
عبدالمجید علومی

+985136776926
oloomipackingmachine@gmail.com

www.somt.ir
مشهد، بلوار توس، بعد از پل زرکش، علیزاده 2/6، پالک93

بسته بندی انواع جعبه و پاکت

صنایع ماشین سازی علمی
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+985135413054
محسن نساری

+982135413053
info@mmc-co.com
www.mmc-co.com

مشهد، شهرک صنعتی قدس، فاز یک- بلوار صنعت، صنعت11، پالک340
مشاوره، طراحی ساخت، نصب و راه اندازی ماشین آالت صنایع غذایی، انواع خطوط کنسروجات 

گوشتی و غیرگوشتی

صنعتی ابزار بسته بندی خراسان

+982634763328
داوود حاجی اسفندیاری

+982634763326-7
samankarancompany@gmail.com

www.sanatkaranco.com
کرج، کمالشهر، دهکده صنعتی هلجرد، پالک11

صنایع بسته بندی مواد غذایی و دستگاه های تولید قند و قند خوردنی

صنعت كاران متحد درخشان

+982166738360
امیررضا کافی

+982166738122
info@sanatsazanco.com
www.sanatsazanco.com

تهران، فردوسی، خیابان تقوی، خیابان انوشیروانی، پالک4، طبقه4، واحد15
ماشین آالت بسته بندی حبوبات، خشکبار، قندخردکن

صنعت سازان نام آور

+982188343017
بیژن امینی

+982188845470
info@svi.ir
www.svi.ir

تهران، کریمخان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان 46، طبقه9، واحد17
(LLDPE< LDPE, HDPE, PE, PP, PVC) تولید انواع ورق پلیمری به روش اکستروژن

صنایع ورق ایران
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051-35413450
رضا بهادر

051-35412042-3
asaltaghziye@yahoo.com
www.asaltaghziyeh. com

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، بلوار تالش شمالی6/2 ، پالک146
تولید انواع بستنی – خامه قنادی )مینارین( - حلواشکری

عسل تغذیه خراسان

+982188884948
میترا مبین

+982188791222
Info@talatea.com
www.talatea.com

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، پالک34
تولید و بسته بندی انواع چای

طال چای

+982188049907
محسن امینی

+982188055457-9
Info@zarmacaron.ir
www.zarmacaron.ir

تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی، نبش کوچه کولیوند، جنب بانک پارسیان، پالک138
تولید انواع ماکارونی، پاستا و فراورده های آردی

 صنعتی زر ماكارون

+982188997500
ماشاله جرک

+982188723072
jorakma@yahoo.com.

www.co-bartar.com
خ ولیعصر، نبش خ فتحي شقاقي، برج بلوري،  پالک 4 ، طبقه 9 ، واحد 904

صنعتی برتر
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+982122890610
سیدعباس ناصری

+982122892973-6
export@oghabtehran.com

تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، پالک103، طبقه4
پخش مواد غذایی

عقاب تهران

+983195022126
مصطفی فاضل

+983133391845   +983195022123
fazel2010@gmail.com

www.iranasal.com
اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، خیابان باغ بهشت، کوی سادات

تولید و بسته بندی انواع عسل های گیاهی و سایر فراورده های زنبور عسل

 عسل شهدینه گلها

+983157765027
حمیدرضا مقیمی

+983157765026
salamat.honey.93@gmail.ir

www.salamat.honey.ir
خوانسار، شهرک صنعتی، فاز2، خیابان چهارم، پالک15

تولید عسل

عسل سالمت

+983157770422
روح اهلل جواهری

+983157772777
info@r-honey.ir
www.r-honey.ir

خوانسار، خیابان امام، روبروی هالل احمر، فروشگاه عسل رایحه خوانسار
تولید و بسته بندی عسل طبیعی

عسل رایحه خوانسار
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+982144905338
غالمرضا علیزاده

+982144905712
reza@alborzdairy.com

کیلومتر 11 جاده قوس کرج، خیابان 36، پالک61
تولید و بسته بندی انواع محصوالت لبنی

 فتح رازی

+982188994426
صالح مبارکی

+982188986757
chabahar_fanoos@yahoo.com

www.shababfish.com
تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، ساختمان لئون، طبقه10، واحد39

کنسرو تن ماهی

فانوس چابهار

+985138597760
محمد علیدوست

+9851385445740
fradissaffron@yahoo.com
www.faradissaffron.com

خیابان امام رضا،  بین 3 و 1، جنب هتل مشهد مجتمع تجاری خاوری
زغفران، آجیل و خشکبار، ادویه جات، نبات، زرشک، شکرپنیر، سوغات خراسان

علی علیدوست

+981342650370
محسن محمدیان

+981342650009
Fayez@gmail.com

www.fayez.com
رودسر، شهرک صنعتی، بوستان یکم

تولید انواع کنسرو گوشتی و غیرگوشتی

علی عسکری لو
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+9813414404104
محمدمصطفی اردوبازاری

+981344404102
lucyproducts@yahoo.com

www.irgreenland.com
گیالن، بندرانزلی، شهرک صنعتی حسن رود، میدان صنعت، خیابان زنبق

تولید نوشیدنی های آلوئه ورا و کمپوت آلوئه ورا، نوشیدنی چیا و آبمیوه در طعم های مختلف

فراورده های غذایی سرزمین سبز ایرانیان

+987137225676
امین رضایی

+987137212817   +987137211144-5
sales@parsianshiraz.com

www.shani2.com
شیراز، کیلومتر5 بلوار نصر، روبروی ایرانسل مرکزی،  پارسیان شیراز

انواع شوریجات، ترشیجات، سرکه، رب، کنسرو، مربا، آبلیمو، آبغوره و عرقیات گیاهی

فراورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

+982166430140
امیرسعید تقی زاده

+9821669030810-11
info@farasardco.com
www.farasardco.com

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پالک65
صنایع برودتی سردخانه، کانکس سردخانه ای، یخساز قالبی، یخساز پودری، ژله ای، یخساز پولکی، 

چیلر، آیس بانک، تونل انجماد

فراسرد

   +982122091821
سیدرضی الدین موسوی

+982122092095   +982122091821
farazkavian@gmail.com

www.farazkavian.com
تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان صدف، برج هرمزان، طبقه6، واحد21

پرده هوا، دوش هوا، کلین روم

فراز كاویان
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+982634488781
فریبا انوائینی

+982634488780
satel.dairy@gmail.com

www.satel-dairy.com
کرج، سه راه گوهردشت، برج گوهر، طبقه9، واحد25

پنیر پینزا، فرنچ فرانر

 فراورده های لبنی ساتل

+982146893870-1
هایده علیمردانی

+982146893507-9
marketing@damdaran.ir

www.damdaran.ir
تهران، جاده کرج-شهریار، منطقه هفت جوی، بلوار دامداران

تولید محصوالت لبنی، آب آشامیدنی

 فراورده های لبنی تین (دامداران)

+982188640600
منوچهر عاملی

+982188640601-3
info@zartaakgroup.com
www.zartaakgroup.com

تهران، خیابان گاندی، نبش خیابان چهاردهم، پالک78، کد پستی 1517843915
انواع سرکه های تقطیری، سرکه سیب، سرکه خرما، سرکه انار، سرکه بالزامیک، انواع ترشی و 

خیارشور، انواع ماکارونی

فراورده های غذائی وردا - زرداسه

02144411256
مجید کالنتری داریان

02144443617
info@somayehco.com
www.somayehco.com

تهران، جنت آباد شمالی، 20 متری گلستان، پالک 75، واحدهای 1 و 2
کشک، آبلیمو، آبغوره، رب گوجه، رب انار، ترشیجات، شوریجات، مربا، کنسرو خوراکها، شربت 

سکنجبین، رشته آشی، عرقیات، سرکه

فرآورده های غذایی سمیه
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+982155572354
سجاد چاوشی

   +982155598604
h.heidari8919@gmail.com

تهران، بازار، پله نوروزخان، پاساژ پرسپولیس، پالک 16
ارائه ماشین آالت بسته بندی و مواد اولیه

فرهام ماشین

031-46412508
قدرت اله میرزایی

031-46412505-6
davood_vacz@yahoo.com

www.farzanghete.com
اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، انتهای فرعی سوم شرقی، جنب مهکام سنگ 

تولیدکننده ماشین آالت فرآورده های گوشتی 

فرزان قطعه سپاهان

+982188373037
فرهاد فرهنگ مهر
+982188373037

faravaridarooihalal@yahoo.com
www.gelatinhalal.ir

تهران، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، کوچه یکم، پالک1
تولیدکننده پودر ژالتین با گرید دارویی و خوراکی با بسته بندی های مختلف جهت مصارف 

گوناگون

فرآوری دارویی ژالتین حالل

+982332511516
علی آقاسعیدی

+982332511514-8
info@mayameydairy.ir
www.mayameydairy.ir

شاهرود، شهرک صنعتی، خیابان توسعه، نبش کارگر 4
پنیر UF و پنیر خامه ای

فراورده های لبنی فجر شاهرود
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نارینه آزلبار
+982188539539

info@fujan-rah.ir
www.fujan-rah.ir

تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، پالک 11، برج موج، طبقه سوم، واحد 16
نماینده انحصاری مراکز نمایشگاهی آلمان شامل:

 ISM/anuga/agritechnica/anugafoodtec/prosweets

+982188740303

فوژان راهبران

+982189786998
علی اکبر علیان نژادی

+982177266065
info@foodna.ir
www.foodna.ir

تهران، صندوق پستی 16635-195
پایگاه خبری و اطالع رسانی صنایع غذائی ایران

فودنا

+983133932163
رحمان جهانیان

+983133932163   +983195011509
info@omega-co.ir
www.omega-co.ir

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
اتوماسیون صنعتی، تولید دستگاه های چاپ، جت پرینتر

فنی مهندسی امگا

+982636331625
حسین عسگری

+982636331622-4
absamin.karaj@yahoo.com

www.absamin.com
کرج، جاده ماهدشت، منطقه کارگاهی زیبادشت، خیابان صنعتگران، پالک37

تجهیزات تصفیه و گندزدایی آب

فن آوری آب ثمین
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سامان میرزا بابایی
+982122781622

saman.mirzababei@sammir.co
www.sammair.co

پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان هدایت، کوچه اسدی غربی، پالک 15 
قهوه و آموزش قهوه, مشاوره و راه اندازی رستوران و کافه

عظیم جهانی کشاورز

بلوار مرزداران، خیابان سپهر،  سپهر 7
تولید زیتون و روغن زیتون

قزل رود

+982122572860

فیدار گستر سمیر

میثم کرمی
+982166790165

tivaey@yahoo.com
www.tivatajhiz.ir

اول جاده قدیم کرج، فتح11، 8 غربی، پالک8
تولید انواع دستگاه های ترموفرمینگ

فیدار تجهیز تیوا

+985132493637
سیدابوالفضل رودباری

+985132493636

مشهد، کیلومتر18 جاده کوچان، کوچه رب زشک
بسته بندی مواد غذایی و حبوبات

فوژان كهربا
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041-36309277
صدقعلی زینالی 

041-36309275-77

تبریز، جاده تهران، بعد از پلیس راه، جاده سرم سازی، شهرک صنعتی عالی نسب، نبش صنعت سوم، قطعه 18 
سپراتور – خامه گیر

كارخانه صنعتی زینالی

+983537275783
محمدرضا دهقان 

+983537275780

www.shirreza.com
یزد، شهرک صنعتی، فاز سوم، بلوار الدن، الدن سوم، کارخانه حلواشکری شیررضا

محصوالت کنجدی و فرآورده های آن

كارخانه حلوا شکری شیررضا

+982144923326
علیرضا صالحی قمصری

+982188837278    +982144922700-1
saled@karasanat.com

www.karasanat.com
تهران، خیابان قائم مقام، کوچه ممتاز، پالک7، واحد8

تولیدکننده ماشین آالت صنعتی وابسته

كاراصنعت سازان نوین

+982122233681
پیمان احساسی

+982123522522
kian_office_tehran@yahoo.com

www.kianpanel.com
تهران، بزرگراه صدر، ابتدای کامرانیه، خیابان منظریه، نبش پیشرو، پالک2، واحد4

تولید ساندویچ پانل های سقفی و دیواری با فوم پلی یورتان، کمپ و ساختمان های پیش ساخته

قطعات پیش ساخته فلزی كیان
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محمود مردانی کمالی
+9844988858
info@kpaco.ir
www.kpaco.ir

کیلومتر 17 جاده مخصوص، خیابان 63، کوچه پنجم، پالک 10
ساخت ماشین آالت خط کامل تولید آشامیدنی و دارویی شامل بادکن، پرکن و لیبل زن و ساخت 

انواع قالب

+988132643009
هما جوادی

+988132643009
javadi.homa84@yahoo.com

همدان، سیلو، کوچه چمران
تولید و بسته بندی انواع زیتون شور، زیتون پرورده، شوریجات و ترشیجات

 كامتا

+982188876352
مسعود اعوانی

+982188876353-5
info@kgf-steel.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه نگار، پالک8، طبقه3
تولیدکننده ماشین آالت صنعتی و خطوط کامل صنایع غذایی

 كاالگستر فرایند

+982144466816
سعید شفیعی سرارودی

+982144479345   +982144419904
Info@karyapolymer..com
www.karyapolymer.com

تهران، اشرفی اصفهانی، باالتر از میدان پونک، خیابان بهار پالک1، واحد14
کیسه وکیوم )غذایی، صنعتی، دارویی و لباس( فیلم های چندالیه قابل ترموفرمینگ، فیلم آج دار، 

کیسه با نقطه ذوب پائین

كاریا پلیمر

+982144980281

كارسان پایا آپادانا
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علیرضا آئینه چی
+982188794905

info@adlifoods.com
www.adlifoods.com

جاده ورامین، پوئینک شمالی، سرسبز 7
رب گوجه فرنگی، سس سرد و گرم، کنسروجات غیر گوشتی، مرباجات، ترشیجات، کمپوت، تن 

ماهی

+982188794782

كشت و صنعت شکوه طعام وارنا

+982188719192
عبدالرحمن حسینی فرد

+982188713440   +982188721699
yekrahco@yahoo.com

www.yekrahco.com
تهران، خیابان مطهری، خیابان نرسیده به چهارراه قائم مقام، پالک259، ساختمان بهار، طبقه1، واحد2

ساخت و تجهیز گلخانه و فروش نهاده های کشاورزی

كشاوری یکره

+982165462575
سجاد کریم الهی

+982165462575
kavosh.sanat65@gmail.com

www.ksn-co.com
شهریار، شهرک فردوسیه، بلوار امام، کوی پویش، پالک949

ساخت ماشین االت بسته بندی، توزین دار پودری، حجمی، خط کامل تصویه و بسته بندی حبوبات 
و ادویه

كاوش صنعت نام آور

+982188877046
حسین خطیبی

+982188889976
mozhgan.a@noormakeringcenter.com

www.nncorr.ir
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک22، طبقه1، واحد5

مشاور بازاریابی و فروش تبلیغاتی

كانون تبلیغاتی نور
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پاتریک جمایل
+982166567475

info@ecofusionstarch.com
www.ecofusionstarch.com

تهران، خیابان آزادی، خیابان رودکی شمالی، پالک 3
نشاسته اصالح شده خوراکی بر پایه گندم و ذرت- افزودنی های مواد غذایی- گلوتن گندم

+982166563800

كشت و صنعت زرند

+982166563800
پاتریک جمایل

+982166567475
Info@ecofusionstarch.com
www.ecofusionstarch.com

تهران، خیابان آزادی، خیابان رودکی شمالی، پالک3، طبقه2
نشاسته های اصالح شده خوراکی بر پایه گندم و ذرت و افزودنی های مواد غذایی و گلوتن گندم

كشت و صنعت زرند

+984135566469
باقر هاشم منیری رضی هاشم منیری جواد طرزمنی

+984135566469
Info@sanyafood.com
www.sanyafood.com

تبریز، خیابان امام، روبروی مسجد کبود، پالک201
تولیدکننده انواع کنسرو از قبیل رب، تن ماهی، لوبیا، مرباجات و عسل

 كشت و صنعت آنا كنسرو

+982188615232-3
امیر رفاهی اسفندآباد
+982188615232-3

info@verjen.ir
www.verjen.ir

تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 64شرقی، پالک35، طبقه1، واحد2
تولیدکننده روغن های گیاهی) کنجد، زیتون، کدو، کتان(

كشت و صنعت ابکار گلستان )ورژن(
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+982122392857
محمد بزرگی

+982122394779
Info@controlcystem.co.com
www.controlcystemco.com

تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان 22بهمن، برج آرمان، واحد1116
تولیدکننده رفروکتومتر)برلیکس متر( این الین و آزمایشگاهی، تولیکننده کنداکتیویتی متر این 

الین، انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

كنترل سیستم خاورمیانه

+982166944585
حجت شعبانی ناش

+982166911306-9
cntsale@nooshineh.com

www.nooshineh.com
تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بازارچه پارک الله، پالک 1238، طبقه2

آبمیوه و کنسانتره و آرومای میوه جات، آبمیوه تتراپک 1000 و 200  قوطی و نوشیدنی گازدار

كشت و صنعت نوشینه

+981334602579
محمدکشاورز مقدم

+981334601000
s.kheshavarzm@gmail.com

قزوین، کیلومتر3  جاده طارم سفلی
تولید کنسرو زیتون شور و روغن زیتون بکر و پاالیش شهد

كشت و صنعت گلستان زیتون البرز

+984133378785
بهرام محمودپور

+984133366766
Kahnooshcompany@yahoo.com

www.kahnoos.com
Eآذربایجان شرقی، تبریز، ابرسان، فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه5، واحد

تولید و بسته بندی خشکبار و برگه میوه جات و لواشک

كشت و صنعت كهنوش
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مجید احمدی ارشاد
+982161441177

info@koolance.com
www.koolancel.com

تهران، خیابان جمهوری، روبروی ساختمان آلومینیوم، ساختمان کاوه، طبقه اول، واحد11
تولیدکننده پد سلولزی

كوالن سل

+982146896164
جابر ربانی

+982146896165
k.g_kh@yahoo.com

www.koosheshgarankhazar.ir
شهرقدس، انتهای چمن، خیابان صنعت، کوچه کوشا صنعت، پالک13

ماشین سازی صنایع غذایی

كوشش گران خزر

+982165611523
هادی آقاپور

+982165611522
info@koosha-sanat.com
www.koosha-sanat.com

تهران، کیلومتر 12 جاده قدیم کرج، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان هشتم جنوبی، پالک10
طراحی و ساخت انواع ماشین االت بسته بندی

كوشا صنعت

+98277345002
علی حیدری

+982177345002
commercial@kpniran.com

www.kpniran.com
تهران، تهرانپارس، ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان ششم غربی، پالک38

تولیدکننده ظروف یکبار مصرف لوکس و فانتزی

كوشا پالست نیکان
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+982188510391
اصغر کوچک زاده

+982188750956-7
info@kimiagraphic.com
www.kimiagraphic.com

تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پالک10، طبقه2
مشاوره، برنامه ریزی و تدوین برنامه های بازاریابی و تبلیغات، تحقیقات بازار، بازاراسازی تبلیغات 

محیطی، خالقیت و آفریشن آگهی های تبلیغات

كیمیا هنر ترسیم

+982188811604
سینا احمدیه راد

+982188810726   +982188810954
info@kimiasabzavar.com
www.kimiasabzavar.com

تهران، میرزای شیرازی، خیابان 21، پالک17، طبقه3، واحد5
تولید کننده آفت کش های ارگانیک و غیر شیمیایی، بدون زیان برای محیط زیست دارای گواهی 

استاندارد ارگانیک

 كیمیا سبزآور

+982122254294
حمیدرضا مرادی

+982122926960-1
qal-iran@yahoo.com

www.qal-iran.ir
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، برج بیژن، طبقه4، واحد1
مشاوره در زمینه نحوه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت

كیفیت ارزیاب لیا

+983133458003
مهدی کیانی 

+983133458004-5
kiansanatesf@gmail.com

www.kiansanat.co.com
اصفهان، خیابان کاوه، حدفاصل پل چمران و میدان 25آبان، کوچه30، ساختمان کیان

تولید کننده انواع دستگاه های تاریخزن، ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندی

كیان صنعت اصفهان
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+982166692497
سعید بیات

+982166616795
shoda@shoga.net

www.shoga.net
تهران، سرآسیاب، مهراباد جنوبی، خیابان ارداقی، کوچه الله

تولید انواع مختلف بطری و جار

گروه صنایع شیشه و گاز

051-35413375
سعید اعتمادی راد

051-35412135-8
info@makimah.com
www.makimah.com

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، خیابان صنعت، صنعت 3، قطعه 211
انواع فرآورده های گوشتی شامل: گوشتهای فرآوری شده، سوسیس، کالباس،ژامبون،  همبرگر، 

ناگت، کوردن بلو، مرغ شکم پُر و...

گروه تولیدی و بازرگانی اعتمادی )ماكی ماه(

+981132277004
سیدهاشم اندی کالیی
+981132277002-3

aband_co@yahoo.com
www.ab-band.com

بابل، کیلومتر یک جاده جدید بابل به آمل، کوچه آب بند
دیگ بخار، دیگ آبگرم، مشعل گازسوز، مشعل دوگانه سوز، رادیاتور، منبع دوجداره، دی اریتور، 

سختی گیر، فیلتر شنی

گروه تولیدی صنعتی آب بند

+982832243711
سعید صفاء

+982832246950-4
iranchasb@yahoo.com

www.iranchasb.co
قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان امیرکبیر

تولیدکننده انواع چسب های بسته بندی

گروه تولیدی ایران چسب و الغری
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مهدی نادری
+982184055000

تهران، بخارست، کوچه 10، پالک 3
تولیدکننده انواع درب آسان بازشو قوطی کنسرو و نوشیدنی

 

+985136779130
سیدمهدی سالکی

+985136779131
easycooksystem@gmail.com

مشهد، جاده قدیم قوچان، بعد از دولت آباد، جاده نظرآباد
ساخت اطاق های پخت فراورده های گوشتی و تجهیزات جانبی

گروه صنعتی استیل سازه شرق

+982184055555

گروه صنعتی آسان تیکن

+982155205538
محسن ظفری

+982155219135-6
info@ebtekarab.com
www.ebtekarab.com

تهران، جاده قدیم قم، باقرشهر، خیابان فراست، پالک6/4
مشاوره، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب و پساب، خطوط تولید و بسته بندی انواع 

نوشیدنی های گازدار و بدون گاز

گروه صنعتی ابتکار آب )مخزن سازی ظفری(

+982188257319
محمدمهدی ربانی رانکوهی

+982142672
z_homyounmeh@pakbandairy.com

www.pakbandairy.com
تهران، جالل ال احمد، نبش خیابان شهرآرا، ساختمان گلزار، طبقه2، واحد25

تولید محصوالت نوشیدنی و لبنی و آب میوه

گروه صنایع غذایی پاكبان
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علی حسینی  
+982166803264

maharatjahan@yahoo.com
www.maharatjahan.com

تهران، بزرگراه فتح )غرب به شرق(، خ شهید حاج اکبری، خ کرمی، کوچه پنجم، پالک 10 
تولید و تجهیزکننده کامل خطوط صنایع غذایی، شیمیایی، بهداشتی، دارویی

عبدالرحیم کرد افشاری
+982126200190-5

www.nasim.co.com
جردن، خیابان سایه، پالک 64، طبقه 4، واحد 7 و 8

فرآورده های لبنی پروتئین، سس و چاشنی

+982166803295

گروه صنعتی مهارت جهان

+982188503847
محمود جناب زاده

+982188769248   +9821887656
info@khoramdashtrees.com
www.khoramdashtrees.com

تهران، سهروردی شمالی، بن بست جهانگیری، پالک1، طبقه 2
تولید توری بسته بندی و ساخت ماشین آالت و خطوط فرآوری میوه و سبزیجات

گروه صنعتی خرمدشت ریس

+983133363388
امیر شهنام

+983133390000
info@ansar.co.ir
www.ansar.co.ir

اصفهان، خیابان خرم، سه راه صمدیه
تولیدکننده انواع دیگ بخار، روغن داغ، آبداغ و سایر تجهیزات مرتبط

گروه صنعتی انصار

+982126216292

گروه صنعتی افتخار گلستان
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عادل مقصودپور
+982177473805-77414022

info@fekravaran.com
www.fekravaran.com

جاجرود، خرم دشت، خیابان 15، پالک 3
تولید محصوالت فکری و آموزشی و سرگرمی و شانسی در رده های مختلف سنی با نشان 

استاندارد

قاسم وفایی
+982165610656

info@vafa-group.com
www.vafa-group.com

تهران، کیلومتر 12 جاده قدیم کرج، شهرک صنعتی گلگون، خیابان 8 جنوبی، پالک 8
طراحی و تلید تخصصی ماشین های برچسب زنی پشت چسبدار، شرینگ لیبل و در پوش شرینگ

+982188533918
روزبه مختاری

+982188533015
info@bluelotka.com

www.lotka-group.com
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه 18، پالک1، ساختمان لتکا

کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

گروه كشتیرانی لتکا

+982177484793

گروه فکر آوران

031-32205207
حامد صرافان

031-32214041

اصفهان، خ فردوسی، ساختمان سامان، طبقه دوم، واحد 25
چای و برنج

گروه غذایی ویکتوریا

+982165610655

گروه صنعتی وفا
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نعمت اهلل زمانیان
+9851 37671313

info.khooshe@yahoo.com
www. khooshegroup.ir

مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهارستان، بهارستان 4، پالک 23
انتشار هفته نامه با مضامین: کشاورزی و آب، دام، طیور و آبزیان، صنایع غذایی و بسته بندی، تهیه 

و توزیع

حامد صرافان
+983132214041

miad.ir
اصفهان، خ فردوسی،  ساختمان سامان،  طبقه دوم،  واحد 25

چای - برنج - تن ماهی 

کامبیز رستمیان
+982188962133

info@mksinter.co
www.mksinter.co

تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، نبش بابا طاهر، پالک 4
تهیه و تحویل تجهیزات تحقیقاتی، آنالیز، صنعتی، آموزشی و کنترل کیفیت 

+985137647864

گروه نشریات خوشه

+983132205207

گروه موادغذایی میعاد

+982188792730
امیر دمیرچی

+982183872
md@damirchi.com
www.damirchi.com

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار افریقا، پالک12، واحد8
ساخت و نصب و راه اندازی کارخانجات صنایع لبنی پاستوریزه و استریلیزه و بستنی، ساخت و 

نصب و راه اندازی کارخانجات پنیرهای فراوری شده بدون نیاز به آبگیری

گروه مهندسی صنعتی دمیرچی

+982188963203

گروه مکث بین الملل
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+983155534236
محمد حاجی

+983155534234-6
mohamad.haj66@gmail.com

www.iranbehgol.com
کاشان، بلوار راوند، خیابان حکمت 37

گالب و انواع عرقیات گیاهی

گالب به گل

+984137274448
رسول صادقی

+984137274448
sadeghi.maravia@gmail.com

www.asalmarvin.com
آذربایجان شرقی، مراغه، کیلومتر 5 جاده مهران، شهرک صنعتی علمدار

بسته بندی عسل بصورت شهد در سایزهای مختلف

گل شهد آذر كندوی سهند

+985136513844
محمد بهادری

+985136513720-23
info@gashtasanat.com
www.gashtasanat.com

مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 133، خیابان اول سمت راست، قطعه دوم، پالک 27
تولیدکننده دستگاه های تاریخزن، شرینک پک بسته بندی و پرده هوا

گشتاصنعت مشهد

+983133878682
علیرضا جوانمرد

+983133878681-3
gashtasanatesf@gmail.com

www.gashtaco.com
اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطاء الملک، نبش چهارراه نوآوران، پالک107

تولید دستگاه های بسته بندی و تاریخ زن

گشتا صنعت اصفهان
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+984136300899
تورج جودی

+984136300118-9
azarkandoo@gmail.com

www.azarkandoo.net
تبریز، کیلومتر 16 جاده تهران، روبروی داروسازی دانا

تولید و بسته بندی مواد غذایی

گلشهد آذركندو

+982188812779
مرتضی حسینی مقدم

+982188812778
sal-foojerdi@yahoo.com

www.deland.ir
تهران، خیابان سمیه، بین ایرانشهر و سپهبد قرنی، پالک214، طبقه4

تولید رب گوجه فنرگی

گلستان عصاره

+981735773538
زهره حسینی مقدم
+981735773539

golchinghaboos@yaho.com

استان گلستان، کیلومتر6 گنبد به آزادشهر
تولد رب گوجه فرنگی

گلچین قابوس

+983432220258
علی مصطفوی

+983432220258
info@zahrarosewater.com
www.zahrarosewater.com

کرمان، خیابان امام خمینی )ره( کوچه2، شرقی2
تولیدکننده گالب، روغن گل و غنچه گل خشک و عرقیات گیاهی

 گالب زهرا



152

401

402

403

404

+982133400430
سیامک ربیعی

+982135811
pr@margarineco.com

www.margarineco.com
شهرری، کیلومتر 3 جاده ورامین

تولید انواع روغن های گیاهی، صنف و صنعت و خانوار

 مارگارین

66800204
محمد ظهیر

66808541-3
info@mimas.ir
www.mimas.ir

تهران-بزرگراه فتح-خ فتح نهم-پ 15      
تولید و توزیع لبنیات-دسر و ابمیوه

لبنیات مادی)می ماس(

+98212220353
فرانک مانی

+982122020351
sales@gpl.ir

www.greenplantsoflife.com
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پالک5، طبقه2

ادویه جات، سبزیجات خشک، چای و دم نوش گیاهان دارویی

گیاهان سبز زندگی

+982188891701
کاووس سلیمی

+982188902768
info@glucosan.ir
www.glucosan.ir

تهران، خیابان نجات الهی، خیابان سپند، شماره41
گلوکوز، نشاسته، روغن ذرت و انواع خوراک دام

گلوكوزان
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+982634711559
اسرافیل قصابی

+982634711539
info@erampack.ir
www.erampack.ir

کرج، کمال شهر، بلوار بهشت سکینه، خیابان چهارم، کوچه سپاس کارتن
ساخت انواع دستگاه های بسته بندی، باالبر، نوار نقاله و فراوری و مواد غذایی

ماشین سازی ارم

02146885401
علی فتوت احمدی

0214688540
info@tavaco.com

شهر قدس ، م قدس ، انتهای خ چمن، جنب هنرستان فنی نعیم، کوچه نعیم، پالک 7
ساخت ماشین آالت بسته بندی

ماشین سازان تاوا

امین نعیمی پور
03536265080

یزد  خیابان قیام  انتهای بازار
فرآورده های کنجدی ممتاز

الماس شیرین یزد

981142176004
رضا رقیمی

+981142176001-3
info@mazandfill.com
www.mazandfill.com

قائمشهر، شهرک صنعتی سنگتاب، پالک30
سازنده ماشین االت  پرکن و بسته بندی لیوانی

مازند فیل
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+982188728233
نیما سید الحکمائی

+982188708516-17
info@hokmai.com
www.hokmai.com

تهران، خیابان مطهری، میرزای شیرازی شمالی، خیابان شهدا، پالک9، طبقه3، واحد23
سازنده دستگاه بسته بندی مایعات در کیسه های پلی اتیلن

ماشین سازی حکمائی

+982156879108
امیر حسین کاشفی پور
+982156879641-2

payrizansanat@yahoo.com
woww.payrizansanat.cm

M18 وM19  تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان صفت، بلوار امیرکبیر، خیابان جناحی1، پالک
ماشین االت بسته بندی حجمی، توزین دار، پودری، حبوبات و غالت و انواع باالبر و نوار نقاله 

موادغذائی

ماشین سازی پی ریزان صنعت

021-66791685
احمد کریمی

021-66791686

تهران، جاده قدیم کرج، فتح هفتم، پالک12
ماشین آالت مواد غذایی

ماشین سازی ایران صنعت

+982155256711
علیرضا اوصانلو

+982155255666
aliosunn@yahoomail.com

www.osunny-co.com
تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 17، پالک83

سازنده ماشین االت بسته بندی کمپوت، کنسرو، آبمیوه

ماشین سازی اوصانی
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+983135724104
علی عدیلی

+983135721565
adilipacking@gmail.com

www.adilipack.com
اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، فرعی 6، پالک87

طراح و سازنده ماشین االت بسته بندی مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و پزشکی

ماشین سازی عدیلی )پیروز اصلی(

+985143267339
علی اکبر انصاری پور

+985143267330-5
sharghsanat@yahoo.com

www.sharghsanat.com
نیشابور، شهرک صنعتی خیام، بلوار بهره وری، نبش بهره وری 10

طراحی و تولید ماشین آالت بسته بندی لبنیات

ماشین سازی شرق صنعت نیشابور

+982156452858
یوسف شاه آبادی

+982156863260
mashinsazyshahabadi@yahoo.com

www.m-shahabadi.ir
تهران، کیلومتر 27 جاده ساوه، خیابان رینگ کار

سازنده ماشین االت بسته بندی

ماشین سازی شاه آبادی

+982432221976
محمد نوروزی

+982433555594
machinery.sepanta@gmail.com

www.sepanta-machine.com
زنجان، شهرک صنعتی شماره 1

طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی مایعات و انواع لیبل زن

ماشین سازی سپنتا
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+982146820215
مجتبی نائلی

+982146851954
info@koosheshkaran.com
www.koosheshkaran.com

کیلومتر 20 جاده قدیم کرج، شهر قدس، بلوار 45 متری انقالب، کوی صنعت دوم، پالک7
سازنده ماشین آالت بسته بندی صنایع غذایی و دارویی و شیمیایی

ماشین سازی كوشش كاوان

02166803210
خیراله جهانبانی کندری

02166806631
info@condorimachinery.com
www.condorimachinery.com

تهران، ابتدای جاده قدیم کرج، بعد از پل شیر پاستوریزه، خیابان فتح 23، پالک 23
تولید کننده انواع ماشین آالت تولید بستنی

ماشین سازی كندری

+982146861114
داود عباسی

+982146861114
abbasimashinsazighods@gmail.com

شهرقدس، خیابان چمن، مجتمع احمدیان، پالک6
ساخت ماشین االت بسته بندی آب معدنی و انواع نوشیدنی ها

ماشین سازی قدس عباسی

+982636219847
علیرضا عینیان

+982636219847
alireza.eyniayn@yahoo.com

کرج، کمالشهر، ظفر18، پالک3و5
ساخت ماشین االت پرکن مایعات، درب بند و درب گذار، آلومینیوم فویل سیل، بلندر، آسیاب 

چکشی، پرکن پودر

ماشین سازی عینیان
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محمد باشقره
+985135413730

m_bashghareh@yahoo.com
www.negartaymazco.com

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، دانش 2 ، قطعه 690
سازنده ماشین آالت خطوط رب، کنسانتره و پوره میوه و ....

+982156577416
داود بختیاری

+982156575030
nosh_ara@yahoo.com

www.nooshara.net
شهریار، صباشهر، روبروی صبا باطری، خیابان صنعت، پالک15

سازنده دستگاه هموژنیزه در ظرفیت های مختلف

ماشین سازی نوش آرا

+985135414730

ماشین سازی نگار تایماز

+983135723006
علی مسائلی

+983135723006-7
info@macaelimachine.com
www.masaelimachine.com

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان سوم، فرعی اول، سمت راست، پالک25
سازنده انواع دستگاه های بسته بندی قطعه ای پیلوپک جهت بسته بندی مواد غذایی و سایر اجناس 

با اشکال هندسی مشخص

ماشین سازی مسائلی

+985136513059
ابراهیم گردونی

+985136513061-4
gardooni.machinary@yahoo.com

www.gardooni.machinery.com
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 127، تقاطع سوم، پالک17

سازنده ماشین آالت مواد غذایی، خط تولید مربا، کمپوت و کنسرو

ماشین سازی گردونی
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+982166917091
شاپور شاپوری

+982166906591
sarzaminsabz_m@yahoo.com

تهران، خیابان جمالزاده جنوبی، پالک90، واحد19
نشریه

ماهنامه سرزمین سبز

+9821-88832361
ابوالقاسم گلباف

+9821-88833782-5
info@iranagrimagazine.com
www.iranagrimagazine.com

تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی، کوچه گلزار، پالک 54، طبقه اول
چاپ نشریات ماهانه و اطالع رسانی در زمینه کشاورزی، دام و طیور و صنایع غذایی

ماهنامه دام و كشت و صنعت

+982166501496
محمدرضا جمشیدی الریجانی

+982166557704
info@eghtesadsabz.com
www.eghtesadsabz.com

تهران، ستارخان، خیابان توکلی، پالک12، طبقه همکف
برگزاری همایش و انتشار مجله

ماهنامه اقتصاد سبز

021-56391582
علی یادگاری

021-56391980-81
info@yadegarico.ir
www.yadegarico.ir

 31E تهران، کیلومتر 30 جاده ساوه، شهرک صنعتی نصیرآباد، خ سرو 3، پالک

ماشین سازی یادگاری
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+98314562632
مسعود مستغاثی

+983145642932-3
info@mt.co.ir
www.mt.co.ir

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهائی، شماره 422
سازنده تجهیزات صنایع غذائی، شیمیایی، نفت، پتروشیمی و نیروگاهی

مبدل تانک 

+982146861114
مهدی رضایی

+989124615578
xaghimorteza@yahoo.com

شهرستان قدس، میدان قدس، خیابان سی متری، خیابان ساحل، کوچه اشتهان، پالک37

مبتکران صنعت پارس

+982188905842
محمودرضا عیسی خانی

+982188805926   +982188909729
keshavarzi_ghaza@yahoo.com

www.agrifoodmagazine.ir
تهران، اول فلسطین شمالی، کوچه راد، ساختمان راد، پالک2

انتشار ماهنامه جامع صنعت غذا

ماهنامه كشاورزی و غذا

+982166989409
رضا نورائی

+982166989415
ad@iranpack.ir

www.iranpack.ir
تهران، صندوق پستی 13145-1487

اطالع رسانی و مشاوره در زمینه چاپ و بسته بندی، انتشار مجالت و ویژه نامه های بسته بندی

ماهنامه صنعت بسته بندی
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+982144202661
حمید دیلمی

+982148068
info@nimachemi.ir

ww.nimachemi.ir
بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموتی، میدان پرواز، کوچه سوده، پالک8/1، واحد1

تولیدکننده گلیسرین

مجتمع صنایع شیمی گستر نما

+982177793201
علی نجفی

+982177793200
pishrooraman@gmail.com

www.pishrooraman.com
تهران، تهرانپارس، خیابان اتحاد، خیابان 11غربی، پالک28

انجام کلیه امور مربوط به چاپ و بسته بندی شامل چاپ بر روی انواع کاغذ و مقوا

مجتمع چاپ پیشرو اورمان

+982166397681
علی کاظمی فخر

+982166397650-65
PU@foamtehran.com
www.oamtehran.com

تهران، 45متری زرند، روبروی سه راه شادآباد، کوچه پیمان، پالک10
تولیدکننده ساندویچ پانل های دیواری و سقفی

مجتمع تولیدی و صنعتی فوم تهران

+984533643979
پرویز دورانزن

+984533643979
mobadelsazaenartavil@yahoo.com

www.mobadelsazaenartavil.com
اردیبل، شهرک صنعتی شماره1

تولیدکننده ماشین االت صنایع غذایی

مبدل سازان آرتاویل
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+983538241175
مجید آزم

+983538271980-81
moiev.hamed@gmail.com

www.negarinfood.ir
یزد، بلوار پروفسور حسابی، خیابان صدرالساداتی، نرسیده به میدان گندم

حبوبات، چای، ادویه، نمک

مجید آزم

امیرحسین بختیاری

تهران، خیابان ولیعصر-باالتر از چهارراه طالقانی

مجموعه تولیدی میالد پرنیا ایرانیان

+982122502829
شیدرخ زبرجدی

+982122504141
info@irantargo.com
www.irantargol.com

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان شهید حاجی پور، پالک59
عرقیات گیاهی، آبلیمو، سرکه، دمنوش گیاهی، ادویه جات، سبزیجات خشک، اسانس های طبیعی

مجتمع كشت و صنعت ایران ترگل

041-43458509
سید رضا جوادی سیدیان

041-43458510-2
info@tadarokfood.ir
www.tadarokfood.ir

کیلومتر 55 جاده تبریز-اهر شهرک صنعتی بیلوردی
رب گوجه فرنگی، شوریجات، ترشیجات، کنسروجات

مجتمع صنعتی غذا كنسرو طاهر
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مرتضی بصیرت        
+983133389610-11

info@ostoorehfood.com
www.ostoorehfood.com

اصفهان، خیابان دکتر باهنر، ساختمان پارسه، طبقه دوم، واحد 4  
بسته بندی انواع خشکبار، آجیل و میوه های خشک   

+988134383684-5
اکبر حسینی

+988134383826-7
makhazensteel@gmail.com

www.msgcompany.ir
همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار دوم، خیابان 34، قطعه 182

سازنده ماشین آالت صنایع غذایی، لبنی، دارویی و بهداشتی )مخازن استیل، پاستوریزاتور سی آ پی 
پی، شیرآالت و اتصاالت استیل(

 مخازن استیل غرب

+982188573517
مهدی سوری

+982188372561-2
Info@kamchin.com
www.kamchin.com

شهریار، شاهدشهر، خیابان نوآوران، پالک33
تولید انواع غذای آماده و نیمه آماده انواع کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی

محصوالت غذایی گل وش

+983133376135

محصوالت غذایی اسطوره

Exit 6
محمد باقر سبحانی

+98713774 20 60-1
azoogheshiraz@yahoo.com

www.azoogheshiraz.com
شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان پژوهش، پژوهش شمالی، نبش خیابان 302 .

خیارشور، ترشیجات، کنسروهای غیر گوشتی، مربا، شربت، سرکه، شوریجات 

محصوالت غذائی آذوقه شیراز
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+982188107423
امید رکاب ساز

+982188108195
sales@mabna.net

www.mabna.net
تهران خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، پالک78، طبقه2

نرم افزارهای جامع پخش ویژه شرکت های پخش

مشاوران برگزیده نرم افزار )مبنا(

+982188679016
محمود بامداد

+982188679245
info@greenfarm.ir

www.narni.ir
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، ساختمان آریان، طبقه3، واحد17

 مزرعه سبز نی ریز

+982188792127
وحید صدیقی نوری
+982188794240

morvarid-tejarat@yahoo.com

تهران، تهرانپارس، بلوار مطهری، سوم شرقی، پالک16، وحد4

مروارید تجارت پدیده

+982122113524
ایمان جرنگ

+982122113526-30
iranaircurtain@yahoo.com

www.iranaircurtain.com
تهران، سعادت آباد، پاکنژاد شمالی، بعد از شهروند، مرکز تجاری پرواز، طبقه2، واحد4

تولیدکننده دستگاه های پرده هوا و دوش هوا

مركز خرید پرده هوای ایرانی
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+982126208958
دانیال ابراهیم پور

+982122013103   +982122013095
ali@mehr-azar.com

www.mehr-azar.com
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه6، واحد8

خط تولید مالت و عصاره مالت و نوشیدنی و کنسانتره و پوره میوه و سیستم های تصفیه فاضالب 
SBR صنایع غذایی به روش

 مهرآذر ماشین

+983145837402
محمدمهدی هاتفی
+983145837401

saled@mehrsanat.co.com
www.mehrsanat-es.com

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان دکتر حسابی، پالک 45
 ،UF سیستم ،CIP،ساخت ماشین االت صنایع لبنی وآبمیوه، پاستوریزاتور، استریلیزاتور،پلیت کولر

پنیریتزا

مهر صنعت اسپادانا

+983142555552
محسن معطری

+983158261269-72
pooresmaili@gmail.com

www.m-kowsar.com
اصفهان، نجف آباد، منطقه صنعتی نهضت آباد

فراوری و آماده سازی انواع ادویه، آرد، پودر، چاشنی، غالت، خشکبار و حبوبات

ممتاز كوثر

+982188843007
مهدی راسخ

+982188843007
info@befirst.ir
www.befirst.ir

تهران، هفت تیر، کوچه شیمی، پالک70، واحد6
اسکرچ، چاپ اطالعات متغییر و کارت قرعه کشی، برچسب قرعه کشی کارت و برچسب اصالت کاال

ملیکا كارت
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طاهر مقصودلو
+982188646758-9, 88655405-8

info@asicoeng.com
www.asicoeng.ir

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، برج آسمان، واحد 404
طراحی و ساخت برجهای خنک کننده و تجهیزات مرتبط، تجهیزات و پکیج تصفیه آب و فاضالب

+982166591030
محمد نوری

+982166429699
tabadolgstar@gmail.com

www.tgbgroup.ir
تهران، بلوار کشاورز، شماره310، طبقه4

تولیدکننده ماشین آالت و تجهیزات سردخانه و تونل های انجماد

 مهندسی تبادل گستر بوران

+982188646760

 مهندسی آرمان سپهر ایرانیان )آسیکو(

+982634803361
نوراله عابدی

+982634800010-11
mahnam@mahnamfood.com

کرج، حصارک، بعد از پل هوایی، پالک112

 مهنام

02177602401
حسین علمداری
02177510582

info@mehransard.ir
www.mehransard.ir

پیچ شمیران  خ حقوقی  پالک 48
تولیدکننده انواع کانتینرهای ایزوله یخچالی و انواع سردخانه های ثابت و متحرک و تریلر

مهران سرد
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+985132461358
احسان کیانی فر

+985132461358-63
info@karafanchains.com
www.karafanchains.com

مشهد، کیلومتر 25 بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی فردوسی، خیابان اروند، پالک12
اولین تولیدکننده تسمه های مدوالر، زنجیره های انتقال مواد و تجهیزات جانبی کانوایرها

 مهندسی كارافن

+982166593520
اسماعیل اله یاری

+982166593517-9
info@farasysco.com

www.farasys.ir
تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر سوم، پالک5، واحد6

خدمات مهندسی صنایع آشامیدنی و لبنی، مشاوره تولید و خرید ماشین آالت، نصب و راه اندازی، 
تعمیرات و نگهداری و تعمیرات اساسی و ...

مهندسی فراسیس

+982637310168
محمدطاهر خلیقی
+982637303202

pegah_niamachine@yahoo.com
www.niamachinepegah.epage.ir

کرج، کیلومتر 14 جاده ماهدشت، خیابان بوستان، پالک110
طراح و ساخت خط ساالد الویه، سبزیجات برگی و ساالد فصل، اسنک، کنسروجات و انواع سس و 

شوریجات، ترشیجات و مربا و عسل

مهندسی طراحی نیا ماشین پگاه

+982188982430
محمد اسماعیل کاویان

+982188982426
info@badrfood.com

www.badrdfood.com
تهران، خیابان فاطمی، خیابان هشت بهشت، خیابان اردشیر، پالک15

ترشیجات و شورجات، مرباجات، رب گوجه فرنگی، آبلیمو، آبغوره، شربت، زیتون شور، خیارشور، 
انواع کنسرو

مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد )بدر(
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+982188675983
عبدالحسین فخاری

+982188190390   +982188872022
Info@halalworld.in
www.halalworld.in

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، ایستگاه سی و دوم، نبش زندیه، پالک 2424، واحد9
ارائه خدمات، مشاوره و صدور گواهینامه حالل

موسسه حالل جهانی

محمد مقدم
+989193385611

m.moghadam1348@gmail.com

B11 تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیراباد، پالک
تولید پودر میوه، میوه خشک حبه ای، برگه ای، انواع دمنوش میوه ای

موژان

021-88090970
حسین کربه

021-88578241-88079264
tesla.eng.co@gmail.com

nat.co.ir
تهران- شرهک غرب- بلوار فرحزادی- کوچه ناخدا همتی- پالک 51

آزمایشگاه کالیپراسیون مورد تایید اداره استاندارد و وزارت غذا و دارو

مهندسی نوآوران آزمون تسال

+982188738419
ناصرعلی خزایی

+982188510768-9
info@mah-machine.com

www.mah-machin.com
تهران، خیابان قائم مقام، خیابان دهم، پالک7، واحد5

ساخت ماشین آالت کیسه پرکن، نم زن، توزین عبوری و ربات های جابجا کننده

مهندسی ماه ماشین آریا
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+985135424098
م.فرازی

+985135424099
info@monopumpasia.com
www.monopumpasia.com

مشهد، بلوار توس، نرسیده به میدان شاهنامه
ساخت پمپ های مخصوص مواد غذایی و پمپ های مارپیچی

مونو پمپ آسیا

+982188663381
مهران دانشور

+982188870200
info@multicafe.info
www.multicafe.info

تهران، خیابان گاندی، خیابان سوم، پالک13
تولید انواع قهوه فوری )کالسیک، هل دار، اسپری دراید، 3 در 1، رژیمی، 2در1( و قهوه های دم 

کردنی، شکالت داغ و کافی کریم

مولتی كافه )قهوه پارت سازان( 

+985138801392
سیدمجید موسوی

+985133554330-2
Info@mashhadmeat.ir
www.mashhadmeat.ir

کیلومتر 20 جاده مشهد فریمان، تپه سالم
خدمات ذبح و اتحصال دام، تولید گوشت بسته بندی و فراوری شده و همبرگر، تولید پودر 

گوشت و استخوان و خون، سازنده ماشین االت کشتارگاهی

موسسه صنعتی گوشت مشهد

+982155217761
حمید اثنی عشری

+982155201570

www.dogoltea.ir
تهران، باقرشهر، بلوار فلسطین، پالک135

بسته بندی چای

موسسه خدمات بسته بندی چای اثنی عشری
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ابراهیم کشت کاران
+987137398181

info@khooshehfars.com
www.khooshehfars.com

شیراز، بلوار ارتش،  پالک 388
تولید کننده انواع نشاسته خوراکی، صنعتی، اصالح شده و گلوتن فعال گندم

+987137389119

نشاسته خوشه فارس

+988633573246
سرژیک کبری

+988633573301-5
info@nsindco.com
www.nsindco.com

اراک، شهرک صنعتی شماره 2
تولید انواع ساندویچ پانل )سقفی-دیواری( در رنگ ها و طرح های مختلف و درب های سردخانه ای

نبوغ سرمایش

+982177745473
سامان فائق

+982177745473
info@narinwork.com
www.narinwork.com

تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام، نبش کوچه خنجری، پالک1، طبقه5، واحد9
مشاوره و راه اندازی و اعطای نمایندگی رستوران و فست فود

نارین ورک

04136309098
جواد محمدپور

04136309095
info@miladafzar.com
www.miladafzar.com

تبریز ، جاده تهران – تبریز، بعد از پلیس راه، شهرک عالی نسب، خیابان صنعت یکم، قطعه 3/19
ساخت ماشین آالت بسته بندی

میالد افزار تبریز
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+981734533563
هادی سنگونی

+981734533420
info@pounak.com

www.pounack.com
گرگان، شهرک صنعتی آق قال

فراروده های لبنی پونک و آق دشت) ماست، دوغ، پنیرuf، پینر الکتیک(

 نصر نوین گلستان

+982144670551
سهیل چهره ای

+982144697895-6
info@packagingart.ir
www.packagingart.ir

تهران –صندوق پستی 13955-157
نشریه تخصصی در زمینه بسته بندی مشاوره طراحی بسته بندی

نشریه هنر بسته بندی

+982166476343
ناهید شاکری

+982166476343
agronomimag@yahoo.com

www.agronews.ir
تهران، خیابان انقالب، خیابان فخررازی، خیابان وحید نظری، بن بست خزانه، پالک7، طبقه4

چاپ نشریه

نشریه مهندسی كشاورزی

+987136266265
محسن کشتکاران

+987136266260
faradanehproducts@gmail.com

شیراز، خیابان بهشتی، پالک96، ساختمان خلدبرین، طبقه1، واحد2
تولید انواع نشاسته خوراکی و صنعتی و گلوتن

نشاسته ممتاز شیراز )فرادانه(
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021-44297135
ماشاا... ندیم

021-44203963

تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل، خ کیهان، پالک 10 ، واحد 1 
تولید خودروهای سنگین و نیمه سنگین

نمایندگی 1004  تعاونی كاركنان آمیکو

+983146404705
نسرین سجادیه

+983146404700-4
info@neginasal.com
www.neginasal.com

اصفهان، جاده نائین، شهرک صنعتی هرند، بین خیابان نگین 1و2
تولید انواع بیسکویت، کیک و کلوچه

 نگین عسل هرند

+982177736945
عبداهلل سپهری

+982177703284
sepehri-mehdi@yahoo.com

www.vartaj.com
تهران، تهرانپارس، خیابان رشید، خیابان 148 غربی، پالک65، طبقه4، واحد15

تولیدکننده گالب، عرقیات و نوشیدنی های گیاهی

نگین رخشان سپهر

+982177626780-94
غالمرضا کاظمی

+982177626780-94
Info@nekaplast.com
www.nekaplast.com

تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و شریعتی، ساختمان60، طبقه3، واحد5
تولید مخازن پلی اتیلن

نکا پالستیک
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+981133055238
فرهاد میرزاجانی

+981133055425-8
golmadgolmad@gmail.com

www.golmad.com
مازندران، ساری، کیلومتر4 جاده ساری، جویبار

صنایع بسته بندی حبوبات، غالت، آرد غالت، ادویه جات، قندوشکر، خشکبار، مغزدانه آجیلی

نوین اطمینان كاسپین

051-35410690
محسن معاضدی 

051-35410690-1

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، اندیشه 5، دانش 4، پالک 646
ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندی

نوشین پک توس 

+982188887660
مهدی حداد

+982188887660
Info@nobar.im

www.nobar.ir
خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه نگار، پالک8، طبقه4

MOP سبزیجات و صیفی جات منجمد، سیب زمینی فرایز، انواع ساالد به روش

 نوبر سبز

+982188515306
عبدالحمید اسدی

+982188515305-8
Info@isatissoome.com
www.isatissoome.com

تهران، خیابان خرمشهر، پالک141، واحد2
مواد اولیه غذایی

نوآوران ایساتیس سومه
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+982122041626 +982122042910
info@nikpars.com
www.nikpars.com

خیابان ولیعصر، روبروی صداوسیما، ساختمان 2761، طبقه6، واحد63
اسنک، چیپس سیب زمینی، پاپ کورن، چیپس همسان سیب زمینی

نیک پارس

+982144803501
احمد باقری

+982144810190   +982144810191
co.naico@yahoo.com
www.niavaranco.com

تهران، اشرفی اصفهانی، بعد از اتوبان نیایش، کوچه دوم، پالک15، واحد9
تولید دستگاه روغن کشی و فیلتر پرس

نیاوران كهن آسیا

+982166805144
بشارت پرقچی

+982166817540

تهران، خیابان فتح، نبش ایثار6، پالک1
سازنده ماشین االت صنایع گوشت

نوین صنعت بشارت

+982156418734
حسن نورعلی

+982156418039
novinsazan_kafel@yahoo.com

www.novinsanatkafel.com
B43 تهران، شهرک صنعتی پرند، خیابان سروستان، پالک

ماشین آالت بسته بندی مایعات

نوین سازان كافل
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+982188741687
محمد نوروزی اصفهانی

+982188742320
info@mehrrikhi.com

www.merrikhi.com
تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده، پالک3، واحد6

تولید انواع اسنک، ابمیوه و نوشیدنی های طبیعی در بسته بندی های دوی پک، تتراپک و قوطی با 
نامهای مریخی، روح افزا و بادبان

 نیکی مهر قم

+984142227084
علیرضا فضل اللهی

+984142227080-5
nikooshabnam@yahoo.com

www.sevanco.ir
آذربایجان شرقی، مرند، شهرک صنعتی مرند، خیابان سوم

لواشک، الوچه، تمبر هندی

نیکو شبنم كوهستان

37742416-071 داخلی 4
محمدمهدی رئوفت

)10خط( 071-37742416
salamon_fars@yahoo.com

www.salamon-co.com
شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان پژوهش، خ پژوهش شمالی، فرعی 304

تولید کننده انواع فرآورده های گوشتی از قبیل ژامبون سوسیس، کالباس، برگر، ناگت و فالفل

نیکان گوشت فارس )ساالمون(

021-33568309
محمد نیک منش

021-33556051
info@nikmanesh.com
www.nikmanesh.com

تهران، م خراسان، خ خراسان، پ 358
روغن حیوانی کرمانشاهی، زعفران

نیک منش
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017-35203600
داود حسینی

017-35203605-9

گلستان، مینودشت، شهرک صنعتی، صنایع همت شیر 
تولیدکننده انواع لبنیات- پودر آب پنیر و شیرخشک

 

همت شیر گلستان

+982188943685
محمدعلی خواجه تبریزی

+982188944712
rahpouyan84@yahoo.com

www.golkhanesazan.ir
تهران، جنوب میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، ساختمان 637، طبقه1، واحد103

گلخانه، مخازن ذخیره آب

هلدینگ كشاورزی ره پویان جبهه سبز

021-66428053
مجید صدری

021-66900400-3
info@hatco.ir
www.hatco.ir

خیابان آزادی، بین اسکندری و نواب، ساختمان 183
تولیدکننده تجهیزات هوای فشرده و مولدگاز نیتروژن 

هتکو )هوا ابزار تهران(

+982188807745
محمد آقایی

+982188891409
info@hagsan.co
www.hagsan.co

تهران، خیابان نجات اللهی، خیابان فالح پور، پالک5، طبقه ا
تولیدکننده بنیان نوشابه های گازدار با امولسیون میوه جات و ترکیبات طبیعی با طعم دهنده های 

ماءالشعیر 

هاگسان
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+982165433188
امیر جهانگیری فرد

+982165438294-9
Info@hannajuice.com
www.hannajuice.com

مالرد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان ششم شرقی، پالک105
تولید انواع آبمیوه، نوشیدنی های میوه ای، آبلیمو و ...

هنرپخت هانا

+983538252126
هوشنگ هنرمندراد
+983538252125

info@ghazalplastic.com
www.ghazalplastic.com

یزد-بلوار مدرس
کیسه فریزر، کیسه زباله رولی، کیسه فریزر رولی، سفره یکبار مصرف، محافظ غذا، نایلکس

هنر پالستیک غزال كویر یزد

+985135410751
کمال حسینی

+985135410750
pootarfood@gmail.com

www.pootar.com
مشهد، شهرک صنعتی توس، اندیشه8، پالک309

پسته، انواع آجیل، خشکبار، ادویه و حبوبات

همیشه برنا پوطار

+988134586640
احسان جهانی

+988134586638-9

www.mivaria.com
همدان، شهرک صنعتی بهاران، فاز صنایع غذایی، پالک11

بسته بندی انواع محصوالت کشاورزی

همسان سازان جهانی )میواریا(
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66158204
تقی مالزاده جلودار

66158201
info@havasazanpars.com
www.havasazanpars.com

خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، نبش چهارراه قاسمی، پالک 78، واحد 4 
کمپرسور هوا و تجهیزات آن 

هواسازان پارس

+984134215707
جواد حسین زاد

+984134214405-8
Info@havasazanaydin.com
www.havasazanaydin.com

تبریز، شهرک صنعتی شهید رجائی شمالی، بیست متری اول غربی، پالک100
کمپرسوهای صنعتی و مخازن و درایر

هواسازان آیدین

+984134200303
محمد غالمزاده ایلخچی

+984134212724-5
pouya.gholamzade93@gmail.com

تبریز، جاده آذرشهر، شهرک شهید رجایی جنوبی، 35متری اول غربی
تولیدکننده انواع کمپرسورهای هوای فشرده و تجهیزات جانبی

هوارسان تبریز

88948346
بابک گالبیان

88948343 و 88948656
info@henzakchemie.com
www.henzakchemie.com

تهران، خیابان کریمخان زند، کوچه موالئی، پالک 7، واحد 16
انواع مختلف کربوکسی متیل سلولز  )سی ام سی( جهت صنایع غذایی

هنزک شیمی
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محمدحسن فالحی 
021-46853777

info@widarkara.com
www.widarkara.com

شهر قدس، بلوار 45 متری انقالب، ساختمان رزآبی، طبقه 3، واحد 6
تولیدکننده ماشین آالت مواد غذایی، بهداشتی، دارویی

ویدار كارا

023-34557015-17
سعید کاوه زاده                                                

023-34557015-17
info@vestuy.com
www.vestuy.com

گرمسار، شهرک صنعتی گرمسار، بلوار صنعت، خیابان صنعت 4، پالک32 
اولین  تولید و صادر کننده دیگ های بخار، آب داغ، روغن داغ مبدل های صنعتی )شیمیایی و 

پاالیشگاهی( مخازن تحت فشار، ذخیره و استیل دیگ های ویست هیت و زغال سنگ سوز  در آسیا           

وستوی صنعت 

+982166841083
کوروش محقق منتظری

+982166841007-9
info@havasazansaba.com
www.havasazansaba.com

تهران، خیابان آزادی، تقاطع خوش جنوبی، پالک248، واحد27
کمپرسورهای هوای فشرده و تجهیزات جانبی

هوای فشرده محقق ایرانیان

+982144255495
سیدباقر شریف زاده

+982144255493-4
sales.teh@havasan.com

www.havasan.com
تهران، اشرفی اصفهانی، ابتدای بلوار مرزداران، پالک 249، ساختمان هواسان

تولیدکننده کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده

هواسان
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+982155225580
روح اهلل جبرائیلی

+989123347780   +982155225581
pakashsarasary@yahoo.com

تهران، خیابان رجائی، بعد از کارخانه سایپا، خیابان فراست، پالک42
تولید و توزیع انواع کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی، رب گوجه فرنگی و انواع مرباجات و 

شوریجات و ترشیجات

یکتا پخش سراسری نیما )بهانه(

+983155503372
محمدرضا اروئی

+983155503371
co-azma@yahoo.com

www.azma-co.ir
کاشان، شهرک صنعتی امیرکبیر، خیابان سهراب سپهری، شماره26

انواع فراورده های گوشتی) سوسیس، کالباس، همبرگر، کباب لقمه، ناگت، میگوسوخاری، پیتزا 
آماده، ساندویچ آماده و انواع غذاهای آماده به طبخ(

یاس طعم )فراورده های گوشتی آزما(

+982157253803
علی زحمتکش

+982157253644
yarangonabad@gmail.com

www.yarangonabad.com
گناباد، انتهای بلوار سلمانی فارسی

رشته آش، رشته پلویی، رشته فرنگی، ماکارونی

یاران گناباد

88782140
علیرضا رحیمی زاده

88194143
info@wewalka.ir
www.wewalka.ir

خیابان ولیعصر، نبش خیابان دوازدهم گاندی، پالک 2415، طبقه 2، واحد 6
خمیرهای تازه و آماده پخت ویوالکا، پیچیده شده در کاغذ مخصوص پخت

ویوالکا شرق )سهامی خاص(
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روح اهلل جبرائیلی
+989123184418   +982122278699

bahanefood@gmail.com

تهران، میرداماد، خیابان رودبار شرقی، پالک27
تولید و توزیع کننده انواع کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی، رب گوجه فرنگی، انواع مرباجات و ....

+982122270605

یکتا پخش سراسری نیما )مهران(


