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Hall 6  سالن 6

61،2KANDOO HONEYعسل کندو

.63،4Ehsan Sepideh Coاحسان سپیده

65،6Payvar Saman Iranianپایور سامان ایرانیان

67Halal World Organizationموسسه حالل جهانی

68Nikoo Honeyعسل نیکو خوانسار

69ARIA FOOD INDUSTRIES CLUBباشگاه متخصصین علوم و صنایع غذایی آریا

.610TEHRANIAN PLAST EMERTAT COتهرانیان پالست امرتات

611Dasht Azarدشت آذر

612،13،14،15Dorsa Simia Co. (Dorsiran)فرآورده های گوشتی درسا سیمیا- درسیران

616Etemadi Meat Productsفرآورده گوشتی اعتمادی

.617،18INTERNATIONAL GOODS INSPECTION COشرکت بین المللی بازرسی کاالی تجاری

619MAGAZINE GOALCHINگل چین تغذیه و تندرستی 

620،21SHAHOO NEGIN URAMANشاهو نگین اورامان

.622،23Armaghan Dairy Coشیر پاستوریزه ارمغان

624FARIA RAESZADEHکارخانه خانم فاریا رئیس زاده

.625Delkhah Coدلخواه طالیی اوراسیا

626،27YARAN یاران گناباد

.628SHAHSAVAND FARAZ COشاهسوند پخش فراز

629Shir Pasteurize Kordkuyشیر پاستوریزه کردکوی

630Faravardeh-hee Labani Setareh Talaee Golestanفرآورده های لبنی ستاره طالیی گلستان

631Jilaan(ALA SABZ  KAVIR)آال سبز کویر 

.632Motahar Guilan Food Industry Coتولیدی مطهر گیالن

633،34Arian Gelarehآریان گالره

635،36Behin RazhDaneh Gandomبهین راژدانه گندم

.637RASTIN TEJARAT COراستین تجارت سالم

638Honar Plastic Ghazal Kavir Yazdهنر پالستیک غزال کویر یزد

639NAMINOنامی نو 

 640Tehran Makian Alvanتهران ماکیان الوان

641Dorin Poudrکالین)درین پودر(

642NASIM SABAH MAZANDنسیم صباح مازند

643Behin Sanat Jey (Shamana)بهین صنعت جی

.644SHAHSAVAND ZARRIN COشاهسوند زرین

645NAVIDKARAN M.F.Gتعاونی تولیدی نویدکاران

646TAKIN GOL KAMOO-AREZI ROSE WATERتکین گل کامو-گالب عارضی

647PAKBAN FOOD INDUSTRIES GROUPصنایع غذایی پاکبان

648NIKAN GOOSHT FARSنیکان گوشت فارس

649ISUN Taknam Pouyaآیسان تکنام پویا

650Zarin Toranj Sepehrزرین ترنج سپهر
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Hall 7  سالن 7

 71Salhaye Sabzسالهای سبز

72Agri Food Magazineماهنامه کشاورزی وغذا

74،5FAJR SABAH JAHANفجر صباح جهان

74،5GOLESTAN SABAHگلستان صباح

.76Nasr Novin Golestan Dairy Products Coفرآورده های لبنی نصر نوین گلستان

77،8Iranian Mushroom Growers Associationانجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی ایران

79،10،11Probee Food Industrialصنایع غذایی پروبی

712Kolsoom Kameliyaکلثوم کاملیا 

713،14Golshahd AzarKandooگلشهد آذرکندو

.715ROBAT MEAT PRODUCTION COفرآورده های گوشتی رباط کریم

716Rayhan Khorak Parsianریحان خوراک پارسیان

 717FOODNAفودنا

718،19،20Halal World Instituteموسسه جهانی حالل )اتاق بازرگانی ایران(

721Makiyan Protein Parsماکیان پروتئین پارس

.722GELATIN HALAL COفرآوری دارویی ژالتین حالل

.723،25ASHKAN OSAREH FOOD Inds Coاشکان عصاره

724Talaye Naab Keyhanطالی ناب کیهان

.726Dorrin Gollab Coشرکت درین گالب

727Shervin Dairy Mahabad شروین مهاباد

 728Ghezel Rood Olive Oilروغن زیتون قزل رود

.729World Talent Orgخالقیت و نوآوری 

.730GHAZAL NAJM COغزال نجم

731Takamol Qazaتکامل غذا

732Fayaz Sepahan Rad فیاض سپاهان راد

733،34،35،36Madi Dairy Co. (Mimas)لبنیات مادی

737،38Gandomak-e Toosگندمک توس

740Eghtesad-e- Sabzماهنامه اقتصاد سبز

 741PISTEEJپستیژ

742Sutich Tabrizسوت ایچ تبریز

743Golestan Dairy Product Clusterخوشه فرآورده های لبنی گلستان

744SABAH INDUSTRIAL GROUPصنایع شیر فجر گنبد

 745Mahnam Food Industriesصنایع غذایی مهنام

.746Sepid Makian Coسپید ماکیان

747CULTUREآبزی گستران پاسارگاد- کالچر

.748ASRE YEKTA PEYMAN Coتولیدی عصر یکتا پیمان

749Morvarid Sahar Yazdمروارید سحر یزد

750Zarrin Shad Sepahanزرین شاد سپاهان

751Amadeh Pokht(PACHO)آماده پخت )پاچو(

 752Chabahar Fanoos Co.- Shabab Tuna Fishفانوس چابهار - شباب 
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Hall 8-9  سالن 8-9

 91Ghaza Magazine-8نشریه تحلیلی،اموزشی،پژوهشی غذا

92،3IRANIAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION-8انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران

92،3Sanat Ghaza Magazine-8ماهنامه صنعت غذا 

.94Irangolab Marghoob Co-8ایران گالب مرغوب )راهب(

.95،6Sormaly Food Ind-8صنایع غذایی سورمالی

97Rasta Poya Tejarat/JAL DAIRY-8راستا پویا تجارت/ صنایع شیر ژال

98،9ARMAGHAN CHASHNI TOOS-8ارمغان چاشنی توس

.910،11Rahkar Novin Safadasht Food Ind. & Sugar Processing Co-8صنایع غذایی و قند راهکار نوین صفادشت

912Neda Fajr-8ندا فجر

913،14AZAR HALAB CO.P.J.S-8آذر حلب

 915،16،17Bank Saderat Iran-8بانک صادرات ایران 

918،19KETAB MARJA-8کتاب مرجع صنایع غذایی

920،21،22Taam Gostar Bahar-8طعام گستر بهار

924ETMINAN AMOL-8 اطمینان آمل

925Rain Business Tabriz-8بازرگانی یاغیش تبریز

926،27ANA Conserve Agro Industry Co. - Sanya Products-8کشت و صنعت آنا کنسرو

928،29Zarrin Nam Isfahan-8زرین نام اصفهان

930Shahd Avaran Mehrizan (Ghaffarzade Commerical)-8بازرگانی غفارزاده )شهدآوران مهریزان(

932Kesht va Sanaat Behtak Sogol SHIRAZ-8کشت و صنعت به تک سوگل شیراز

933Nahle Mihan-8تعاونی تولیدی پرورش زنبورعسل نحل میهن

934،35،36Tordak-8تردک

.937Salamat Honey Co-8عسل سالمت

937AAmin Industrial & Commercial Group-Septiko-8تولیدی و بازرگانی امین -سپتیکو

938ICS Great Middle East-8آ سی سی گریت خاورمیانه )آریا گواه ایرانیان(

939Kasanda-8دهکده سبز آیسان نوین

.940،41Mehran Avishe Co-8مهران آویشه

942Cikas Farayand Sabz-8سیکاس فرآیند سبز

.943،44،45MAZRAEYE SABZ NEYRIZ Co-8تعاونی مزرعه سبز نی ریز

946،47،48،49،50IRAN NANOTECHNOLOGY INITIATIVE COUNCIL-8ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

951،52،53Zarineh Tam-8زرینه طعم

.954،55Rashid Cap Co-8درب شیشه رشید

.956Salar Shiraz Co-8ساالر شیراز

.957،58Hamine Manufacturer Co-8صنایع غذایی همینه

.959B.S.J INT’L INSPECTION CO-8بازرسی فنی بین المللی بازآفرینان صنعت جنوب 

960The World of Nutrition and Health-8موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت

961،62Pars Shahriar Mushrooms-8کشت و صنعت قارچ پارس شهریار

963،64Khavar Pouya-8مجتمع کشت و صنعت خاور پویا

.965،66KESHT VA SANAT SEFID DANEH GONBAD CO-8کشت و صنعت سفید دانه گنبد

967GOLSHAHR FOOD PRO-8صنایع غذایی گلشهر-گلشهر ماکارون

968CAREN INDUSTRIAL FOOD GROUP-8گروه بین المللی غذایی کارن
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.969Siminfar Co-8سیمین فر

 970Iran Agri Magazine- Dam Kesht Sanat-8ماهنامه دام کشت صنعت

971Jahan Taab Food Industries - Mohsen-8صنایع غذایی جهانتاب )محسن(

972HADAF ASRE TALAEI-8هدف عصر طالئی

 973،74Zarrin Jam Marina-8زرین جم مارینا

975Salamat Fard-8سالمت فرد- بیسکویت سالمت

976Bijan Food Product-8محصوالت غذایی بیژن

 977،79GHADIR BEIK MOHAMMAD ZADEH - SHANA-8قدیر بیک محمدزاده )شانا(

978Sepid Nar Jonoob-8سپیدنار جنوب

 .980Sibone Co-8صنایع غذایی سیبون

981Zar Fructose-8زر فروکتوز

981ATabriz Cheese Co. - NAMLI-8پنیر سازی تبریز

.982Nooshiran Co-8نوش ایران

 983،85ETKA Organization  - Iran Garment-8سازمان اتکا )ایران گارمنت(

984Badr Food Industry-8مهندسی تولید موادغذایی هوفرد

986Esfedan Saffron-8بازرگانی اسفدان

.987Parsian Shiraz Distillery & Food Products Co-8فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

.988Tak Food Products Co-8فرآورده های غذایی محالت

989Yekta Pakhsh Sarasary Nima-8توسعه یکتا پخش سراسری )بهانه(

.990MINA GLASS CO-8شیشه سازی مینا

991Nobar Sabz-8نوبر سبز

.991ABidestan Alcohol & Food Manufacturing Co-8تولیدی الکل و موادغذایی بیدستان

992BArman Easy Co. LTD-8آسان بازشو آرمان

992Somayeh Food Industry-8فرآورده های غذایی سمیه

.992AShifteh Araye Shargh Co-8کشت و صنعت شیفته آرای شرق

993Jamm Food Industry-8صنایع غذایی جمع

994Mahvand Food Industries-8صنایع غذایی ماهوند خراسان

995Azooghe Shiraz Food Production-8محصوالت غذایی آذوقه شیراز

.996ShokouhTaamVarnaAgro-Industry Co-8کشت و صنعت شکوه طعام وارنا

.997International AALA Trade Amin Co-8مدیریت صادرات آال تجارت بین الملل امین

998ARIA IDEAL(NAMIKA)-8صنایع غذایی آریا ایده آل

.999Saina Ghaza Part Co-8ساینا غذا پارت

.9100SABZ DASHT TAROM CO-8کشت و صنعت سبز دشت طارم

9100ABehyek Shiraz-8به یک شیراز

9101Kambiz Food Industries-8صنایع غذایی کامبیز

9102SIMIN SEPEHR SEPAHAN-8سیمین سپهر سپاهان

.9103BISA DAIRY Co-8بینش سازش کوشش )بیساکو(

 .9104Sahar Food Industries Co-8صنایع غذایی سحر

9105DIBACHIN SHIRAZ-8دیبا چین شیراز

 9106Shirin Bayan Zagros-8شیرین بیان زاگرس 

 9106AEtehadieh Bonakdaran Movad Ghazaie-8اتحادیه بنکداران مواد غذائی 
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Hall 10-11  سالن 10-11

111Packaging Art Magazine-10نشریه هنر بسته بندی

112Hamsan Sazan Jahani-10همسان سازان جهانی

 .113Barsaz Rooydad Pars (BRP) Co-10برساز رویداد پارس 

انجمن ارگانیک ایران/ سازمان میادین شهرداری 
114A-10تهران 

Iran Organic Association/ Tehran Municipality - Management 
of Fruit and Vegetables Organization

113AORAZAN GREEN FARM-10مزرعه سبز اورازان 

114ATAKCHIN KERMAN-10تک چین کرمان 

 114Zubin-10زوبین 

 115Osare Talaee Abrisham-10عصاره طالئی ابریشم

  116Dornika-10روغن کشی خضرنژاد

 1163Rayehe Natural Honey-10عسل رایحه خوانسار 

.117Beh Afarin Torfeh Co-10به آفرین طرفه

.119،10Sajad TRADING Co-10بازرگانی سجاد )سجاد پاسارگاد(

.1111،12Samar Sesame Oil Co-10صنایع غذایی ثمر اردکان

1113CASPIAN KOUH DASHT-10کاسپین کوهدشت

1114Khoshk Mana-10خشک مانا

1115Padmira IF Group-10گروه صنایع غذایی پادمیرا

1116Nakhlebostan-10نخل بستان

1117FardayeRoshan-10  فردای روشن

1118،19Ayrya Padide Keyhan-10آیریا پدیده کیهان

1120Khansar Shahdgol Honey-10عسل شهد گل خوانسار

1121Nikoo Shabnam Kuhestan-10نیکو شبنم کوهستان

1122MAHSULAT DARYAEYE JUNOOB-10محصوالت دریایی جنوب

.1123Nakhl Sabz Sobhi Co-10نخل سبز صبحی

1123ANegin Rakhshan Sepehr-10نگین رخشان سپهر

 1124،25Edalat Novin Mersana-10گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانلی )مرسانا(

.1126PARTO DANE SOYA CO-10پرتو دانه سویا

1127Kimia Kesht Tehran-10کیمیا کشت تهران

.1128،29Sanat Daran Eftekhari Co-10صنعت داران افتخاری شیراز

1130،31ABE NIROBAKHSHE GOLESTAN-10آب نیرو بخش گلستان

1132TARKHINEH-10ترخینه

1133MORABAPAZAN AMOL-10مربا پزان آمل

.1134،35Zahra Rosewater Co-10گالب زهرا

1136،37،38،39KARVAN TANDIS TOOS-10کاروان تندیس توس

Shirreza 1140-10حلواشکری شیررضا
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1141،42Abbaszadeh Saffron-10زعفران عباس زاده

1143Dried Fruit Production and Packaging 2144 Malekan-10تعاونی تولید و بسته بندی خشکبار 2144 ملکان

.1144،45IRAN TARGOL AGRICULTURAL & INDUSTRIAL CO-10مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل

1146Coffeebaan Manufacturing Research Group-10گروه پژوهشی تولیدی کافیبان

.1147HAGSAN CO-10تولیدی و صنعتی بازرگانی هاگسان

1148Ardin Shahd-10آردین شهد

1149HENZAK CHEMIE INDUSTRIAL GROUP-10هنزک شیمی

1150Mahdaneh Pardis-10ماه دانه پردیس

1151Torsh Kaman Khorasan Shomali-10ترشکامان خراسان شمالی

1152Fasahati Food Industry (Zarpash)-10صنایع غذایی فصاحتی

1153ARIA MANDEGAR RAD KHOZESTAN-10آریا ماندگار راد خوزستان

 1154،55Chasht Pasand-10چاشت پسند

.1156Rotab Samin Bam Co-10رطب ثمین بم

 1157Iranian Gostar Sonnati-10بین المللی ایرانیان گستر سنتی

 1158Printing & Advertising Magazine-10چاپ و تبلیغات

1159AHT-10حامیان یاقوت صحرا

 1160Novin Int. - Novin Saffron-10بین المللی نوین - نوین زعفران 

1160ATasty Food Industry-10تیستی

1161CHEMI PAKHSH PAYKAN-10شیمی پخش پیکان

1162Shahri Products Group (Mehrchin Shandiz Co.)-10محصوالت غذایی شهری

1164TARVAND SAFFRON GHAEN-10تروند زعفران قاین

1165Sabzi Iran-10سبزی ایران

1166Food Industry Tabriz Parak-10صنایع غذایی تبریز پرک

1167Golha Food Industries-10صنایع غذایی گلها

 1168Mehr Aab Behesht-10مهر آب بهشت

.1169Bargbal Co-10صنایع غذایی برگ بال

1170NIKI Mehr Qom-10نیکی مهر قم

1171Paliz Shargh Toos-10پالیز شرق توس

1172SHISHE VA GAZ GROUP-10گروه صنایع شیشه و گاز 

1173Delta Ala Sabz-10دلتا آالء سبز

1174Kesht va Sanat Kahnoosh-10کشت و صنعت کهنوش

1175Rahe Sabze Khavarmiyane Pardis-10راه سبز خاورمیانه پردیس

1176KAMEL FOOD INDUSTRIES-10صنایع غذایی کامل

.1177Bahraman Saffron Co-10زعفران بهرامن

.1178Nooshineh Agro-Industrial Co-10کشت و صنعت نوشینه
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Hall 12-13  سالن 12-13

 131Mojriyan Web-12مجریان وب

133Arian Tejarat Pardaz-12آرین تجارت پرداز

.134CIBTAK CO-12سیب تاک

136Produced Juice Mojtaba-12آبمیوه مجتبی

137Behroozan Behrooz Macaron-12بهروزان بهروز ماکارون

.138MARIYAN AGRO INDUSTRIAL CO-12کشت و صنعت ماریان

139GOLSAREH-12روغن کنجد گل ساره 

.1310Mozaffar Artman Co-12تولیدی بازرگانی مظفر آرتمن

1311Asal Shahdine Golha-12عسل شهدینه گل ها

.1312Ardineh Starch Co-12نشاسته آردینه

1313Asal Taghziyeh Khorasan-12عسل تغذیه خراسان

.1314Azin Masroor Co-12آذین مسرور

1314AASIA SHOOR-12آسیا شور

.1315Setak Co-12تولیدی ستاک

1316Arman Goldasht-12آرمان گلدشت

1317ARD AZIN STARCH-12آرد آذین نشاسته

.1318SHIDROKH FOOD IND-12صنایع غذایی شیدرخ

1319MAHSA BAGHAEI-12مهسا بقائی

1320،21،22Machinsazan Vana Press-12ماشین سازان وانا پرس

1323،24،25،26،27Persian Vision Amin-12پرسین ویژن امین

.1328،29SABZ DASHT AGRO INDUSTRIAL CO-12کشت و صنعت سبز دشت

1330Sadaf Talaee Iranian Food Industry-12صنایع غذایی صدف طالئی ایرانیان

1331BEHAMAD-12صنایع غذایی به آمد 

.1332Baspar Pishrafteh Sharif Co-12بسپار پیشرفته شریف

.1333NEGIN Sadaf Toos CO-12نگین صدف توس

.1334Neshatavar Co-12صنایع غذایی نشاط آور یزد

1335NanAvaran Reza-12نان آوران رضا

.1336،37AMIRARSALAN MUSHROOM INDUSTRIAL CO-12کشت و صنعت قارچ امیر ارسالن

1338Jahan Gostare Datis-12جهان گستر داتیس

1339،40SANAYE GHAZAYE MASTER FOODEH-12ماستر فوده

1341Ayande Kavan Raymand-12آینده کاوان رایمند

.1342Negin Taghziyeh Kimia Co-12نگین تغذیه کیمیا

.1343NEGIN ASAL HARAND Co-12نگین عسل هرند

1344Shirin Halva Hourakhsh Mahallat-12شیرین حلوای هورخش محالت

.1345Razi Yeast & Alcohol Co-12خمیرمایه و الکل رازی

1346Behin Azma Shiraz Co. Ltd-12بهین آزما شیراز
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Hall 14  سالن 14

141Khoosheh Fars Starchنشاسته خوشه فارس

142،3Faraz Rahbar Saba Co.(Golzeytoon)فراز راهبر صبا

144AZAR YESHIL YURTآذر یشیل یورت

145Mohammad Mehdi Rahimi Starch Factoryکارخانه نشاسته سازی محمدمهدی رحیمی

.146،7Shirin Apiculture Coزنبورداری شیرین

148Ari Candy Sabalan Pure Honeyآری کندی عسل طبیعی سبالن

149TAMATEH(KHOUSHAB)تماته - خوشاب

1410FEDELAK FOOD INDUSTRIES (Poulak)صنایع غذایي فدلک )پولک(

1410ABAHARNOOSH KHAZARبهار نوش خزر 

 1411Rokhzadi Farروغن کرمانشاهی رخزادی فر

.1412Khoosheh Sorkhe Shargh Agro Industrial Coکشت و صنعت خوشه سرخ شرق

1413،14Yekta Pakhsh Sarasary Mehranتوسعه یکتا پخش سراسری)مهران(

.1415Varda Manufacturing Coوردا

1416Haryan (Gharakhani)صنایع غذایی هریان)قراخانی(

.1417،18MAH PARTOO Coماه پرتو ماکارون

صنایع تولیدی و کشاورزی و تبدیلی اخوان 
1419،20صالحی پیمان

Salehi Peyman Brothers Agricultural Proccessing 
Manufacturing Co.

1421،22Cheshm Chin Mahe Daryanچشم چین ماه دریان)شاد تهران(

1423Aanil Taame Ariaصنایع غذایی آنیل طعم آریا

1424Yekabasیکابس

.1427Faradaneh Momtaz Shiraz Coنشاسته ممتاز شیراز

.1428Marmisho Honey Processing & Packing Coعسل مارمیشو

1429Spidan Kandooشیرین مهر سپیدان

1430،31،32Agro Industrial Complex Sadat-e-Khorasanمجتمع کشت و سادات خراسان)رب سید(

 1433Torshkam Marandترش کام مرند 

 1434Shahd Narin Ariaشهد نارین آریا 

.1435،36Mahrad Chashni Toos Coمهراد چاشنی طوس

 تولیدی غالت حجیم شده عابدی
 1437،38Zarrin Daneh Chehelsotun)زرین دانه چهلستون(

 1439DORDANEH OIL  ENTRACTIONدردانه مشرق زمین

 1440Armaghan Banoo Azerbaijanارمغان بانو آذربایجان

Alborz Bita Shir(Niaz) 1441البرز بیتا شیر

1442،43EBTEKAR LAZIZ VASHتولیدي ابتکار لذیذ واش

 1444Pershia Tadbirپرشیا تدبیر غرب

1445Behnan Gandom Novinفرآورده های آردی و غذائی بهنان گندم نوین

.1446Shokoohnoor Khorasan Coصنایع غذایی شکوه نورخراسان

 1447Fekr Bartarموسسه حقوقی فکر برتر

.1448Esfahan Farkhondeh Biscuits Coبیسکویت اصفهان فرخنده

 1449Laban Dehkade Khorramلبن دهکده خرم
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Hall 18  سالن 18

Albisabores1818.10BAlbisabores

Amgex Sarl1818.18Amgex Sarl

Amoria Foodstuff1818.14AAmoria Foodstuff
Choconasa1818.28Choconasa

Dairy Plus Co. Ltd.1818.23Dairy Plus Co. Ltd.
Damsa1818.18Damsa

Fortune Chemicals Ltd1818.16Fortune Chemicals Ltd
Hosan1818.54Hosan

Ipsum Foods1818.27Ipsum Foods

JMB International - Distri-Plus1818.25JMB International - Distri-Plus
Kuwwatly1818.12Kuwwatly

Lamican Packaging )Kunshan(1818.13Lamican Packaging (Kunshan)

Marek Chimielewski1818.50Marek Chimielewski

OKF Corporation1818.24OKF Corporation

RG Brands Kazakhstan LLP1818.14RG Brands Kazakhstan LLP

S.P.A. International Food Group Co., Ltd.1818.15S.P.A. International Food Group Co., Ltd.

Shanxi Huasheng fruits&vegetables drinking1818.49Shanxi Huasheng fruits&vegetables drinking

Shenzhen Bama Wanfuquan Beverages1818.51Shenzhen Bama Wanfuquan Beverages

Simin Faravar1818.52Simin Faravar

Squiby Foods 1818.26Squiby Foods 

Three C1818.10AThree C

Tulip International1818.19Tulip International

Vente Trade  Co., Ltd.1818.44Vente Trade  Co., Ltd.

Vision Paik Co.1818.22Vision Paik Co.

Wan Tai Feng Food1818.29Wan Tai Feng Food

Yekta Tejerat Queshm1818.29Yekta Tejerat Queshm

Germany  - PAVILION  Germany  - PAVILION

AS Premium Produktions & Vertriebs GmbH1818.7AS Premium Produktions & Vertriebs GmbH

BMEL Infostand1818.61BMEL Infostand

Brökelmann + Co Oelmühle GmbH + Co1818.2Brökelmann + Co Oelmühle GmbH + Co

Eggelbusch GmbH & Co.KG1818.8Eggelbusch GmbH & Co.KG

etol-WERK Eberhard Tripp GmbH & Co. OHG1818.3etol-WERK Eberhard Tripp GmbH & Co. OHG

Euroimpex International1818.62Euroimpex International

European Gourmet Export - Heidelore Knirr1818.31European Gourmet Export - Heidelore Knirr

German Meat1818.8German Meat

Germany BMEL/Nürnberg Messe1818.61Germany BMEL/Nürnberg Messe

GO IN GmbH1818.4GO IN GmbH

Hälssen & Lyon GmbH1818.30Hälssen & Lyon GmbH
Hochwald1818.32Hochwald

Interstarch GmbH1818.9Interstarch GmbH

KG-MTI-Vertriebsgesellschaft mbH & Co.1818.8KG-MTI-Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Klimox GmbH1818.34Klimox GmbH

Matador GmbH1818.64Matador GmbH
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Nähr-Engel GmbH1818.63Nähr-Engel GmbH

Natur Hurtig1818.35Natur Hurtig

Nubassa Gewürzwerk GmbH1818.5Nubassa Gewürzwerk GmbH

Peter Zenz GmbH1818.8Peter Zenz GmbH

Retail & Travel Partners GmbH1818.62Retail & Travel Partners GmbH

Riensch & Held 1818.1Riensch & Held 

Trend Food International 
)über Deutsche Hochschulwerbung und 

-vertriebs GmbH(
1818.33

Trend Food International 
(über Deutsche Hochschulwerbung und -vertriebs GmbH)

Versage1818.10Versage

Vion GmbH1818.8Vion GmbH

Yayla Türk GmbH1818.6Yayla Türk GmbH

Greece - PAVILION  Greece - PAVILION
Blendid1818.55Blendid
Deas1818.53Deas

Earth & Water1818.56Earth & Water

Evia Foods1818.57Evia Foods
Medbest1818.60Medbest
Mediterra1818.58Mediterra

P.Pavlides1818.59P.Pavlides

South Africa - PAVILION  South Africa - PAVILION

Afreeqya Naturally1818.36Afreeqya Naturally

Bassalicious )pty( Ltd1818.40Bassalicious (pty) Ltd

Cappeny Estate CC1818.42Cappeny Estate CC

Classy trade invest 1196 / Paane Water1818.38BClassy trade invest 1196 / Paane Water

Eurochoc/HQ foods1818.37BEurochoc/HQ foods

Forest Fairies1818.39Forest Fairies

Gatbro International1818.37Gatbro International

Jenrad Corporation1818.41AJenrad Corporation

Just Water1818.41Just Water

Kulsums Kitchen CC t/a Delhi Delicious1818.38AKulsums Kitchen CC t/a Delhi Delicious

Malika General Trade1818.40AMalika General Trade

South African National Halaal Authority 
)SANHA(

1818.39ASouth African National Halaal Authority (SANHA)

Specialised Nutritional Brands )Pty(1818.37ASpecialised Nutritional Brands (Pty)
Supernice1818.36ASupernice

Terrasano Holdings1818.38Terrasano Holdings

The Art of Taste CC1818.43AThe Art of Taste CC

ZA Natural Care )Pty(1818.43ZA Natural Care (Pty)

Zam Brands CC1818.42AZam Brands CC

India - PAVILION  India - PAVILION

Aeroplane Rice1818.17Aeroplane Rice

Amira Pure foods1818.84Amira Pure foods

Basic India Limited1818.85Basic India Limited

Behive Farms1818.81Behive Farms
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Chrometal1818.78Chrometal

DP Chocolates1818.77DP Chocolates

Fortune 1818.80Fortune 

Frulact Group1818.79Frulact Group

G.V. )God Vishnu( Rice Unit1818.86G.V. (God Vishnu) Rice Unit

Global Corp App1818.83Global Corp App

Green Village Agro1818.79Green Village Agro

Gujarat Co-operative Milk Marketing 
Federation )Amul(

1818.46Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (Amul)

Hamdard Laboratories India1818.48Hamdard Laboratories India

Jagdmba Rice1818.78Jagdmba Rice

Kanval Foods1818.81BKanval Foods

New Haryana1818.80ANew Haryana
Rasna1818.47Rasna

Sarveshwar Foods1818.11Sarveshwar Foods

Shyam Sunder Exports1818.45Shyam Sunder Exports

SMJ Exports1818.75SMJ Exports

Sulsonoverseas Pvt Ltd1818.76Sulsonoverseas Pvt Ltd

Umachi Foods1818.82Umachi Foods

25A سالن  Hall 25A

.25A1Mousavi Food Indصنایع غذایی موسوی

25B سالن  Hall 25B

25B1ARAK DAIRY INDUSTRIES CO.(DANAK)صنایع شیر شهد اراک

25B2Khooshe-haye Zarrin Parsخوشه های زرین پارس

25B3Torsh Afrooz Pakترش افروز پاک

25B4،5VENDO APADANAوند آپادانا

.25B6،7،8Golnoosh Food Industries Coصنایع غذایی گلنوش

25B9،10MOMTAZ KOWSARممتاز کوثر

25C سالن  Hall 25C

25C1ALTEN DANEH SAHRAروغنکشی و فراوری آلتن دانه صحرا

.25C3Iran Sambol International Coایران سمبل

.25C4GOLBID SAMEN COصنایع تبدیلی گل بید سامن

 25C5Shirin Shadگز شیرین شاد

25C6Torsh and Shirin Sepahan Food Industriesترش و شیرین سپاهان 

25C7Zarin Daneh Saminزرین دانه ثمین

25C8Bubble Tea Mehreganبابل چای مهرگان

 25C9Azar Laban Shadآذر لبن شاد

25C10Sefideh Fajrسفیده فجر اورقین

25C12SHOKRANEHواحد تولیدی برادران پاشایی

25C13APSHAKاپشک

 25C14Mahya Tamمهیا طعم

25C15Negin Mashregh Aryaنگین مشرق آریا
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25D سالن  Hall 25D

25D1TOSE-E-BAZARGANI &SANAT FARAYAND TEJARAT BORNAتوسعه بازرگانی و کشت و صنعت فرآیند تجارت برنا

.25D2ARAMESH Coصنایع غذایی آرامش

25D3Armaghan Tuba (Alton)ارمغان طوبی)آلتون(

25D4ARMEN GOOSHTآرمن گوشت

25D5Khosheh Talaee Venooshehخوشه طالیی ونوشه

.25D7Sobhgahfars Dairy Coلبنیات صبحگاه فارس

 25D8Namak Tasfieh Iranنمک تصفیه ایران 

25D9 Setareh Motabar Distributerپخش ستاره معتبر 

.25D10Sefidroud Olive Oil Coروغن زیتون سفید رود

 .25D11Golbaaz Agriculture Coمجتمع کشاورزی گل باز

.25D12PARSIAN COتعاونی پارسیان آوای کویر یزد

.25D13Reyhan o Limoo Ind. Food Coصنایع غذایی ریحان و لیمو

25D14Jam Zarin Firozجام زرین فیروز

 .25D15Mahdaneh Coماه دانه

25E سالن  Hall 25E

25E1SEPEHR NAVID AFARINسپهر نوید آفرین

Hall 27  سالن 27

271،2،3،4Fajr Shahroud Dairyفرآورده های لبنی فجر شاهرود

275،7Seif Gostar Darreh Shahrسیف گستر دره شهر

 278،9،10،11Roshd Food Industriesصنایع غذایی رشد

.2712،13،14DANJEH ARIA COدانژه آریا

2715،16Arya Zeitoon Guilanآریا زیتون گیالن

2717،18،19Barid Noosh Govarبرید نوش گوار

.2720،21Malard Packing Coبسته بندی مالرد

.2722،23،24،25،26،27Tehran Govar CO تهران گوار

.2728،32Golestan Osareh Coصنایع غذایی گلستان عصاره

2729Golchin Ghaboosتولیدی محصوالت غذایی گلچین قابوس

2731Azin Shoshtarآذین شوشتر

 .2733،34،35،36،37،38Sina Food Industries Development Holding Coگسترش صنایع غذایی سینا

 2733،34،35،36،37،38Behnoush Iranبهنوش ایران 

2733،34،35،36،37،38Pakdisپاکدیس

.2733،34،35،36،37،38Pak Dairy Coلبنیات پاستوریزه پاک

.2733،34،35،36،37،38Zam Zam Iran Coزمزم ایران

2733،34،35،36،37،38Protein Gostar Sinaپروتئین گستر سینا )گوشتیران(
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31A سالن  Hall 31A

Poland - PAVILION  Poland - PAVILION

Agencja Rynku Rolnego31A31A.85Agencja Rynku Rolnego
Agus31A31A.85Agus

Bomet31A31A.85Bomet

Ehyaye Jaddeh Abrisham Co31A31A.25Ehyaye Jaddeh Abrisham Co

Eko-Vit31A31A.85Eko-Vit

BALTIC INTERNATIONAL31A31A.85BALTIC INTERNATIONAL

Fabryka Cukierkow Pszczolka31A31A.85Fabryka Cukierkow Pszczolka
Grana31A31A.85Grana

Lactima31A31A.85Lactima
Obst31A31A.85Obst

Ovopol31A31A.85Ovopol

PPHU Laktopol31A31A.85PPHU Laktopol

Przedsiebiorstwo Produkcyjno – Handlowe 
MANDAM

31A31A.85Przedsiebiorstwo Produkcyjno – Handlowe MANDAM

Spoldzielnia Pokoj31A31A.85Spoldzielnia Pokoj

Wielkopolskie Zaklady Miesne Agrico31A31A.85Wielkopolskie Zaklady Miesne Agrico
OMAPol31A31A.85OMAPol

Turkey  - PAVILION  Turkey  - PAVILION

AKIB )Mediterranean Exporters’ Union(31A31A.38AKIB (Mediterranean Exporters’ Union)

Agrozan 31A31A.38AAgrozan 

Dervisoglu Tarim Urunleri31A31A.30ADervisoglu Tarim Urunleri
Gesas31A31A.29Gesas

Hazal Biscuits and Food31A31A.30Hazal Biscuits and Food

Mehmet Hakan Kaleli/ 
Beyzade Olive Oil

31A31A.31
Mehmet Hakan Kaleli/ 

Beyzade Olive Oil

Nejat Atalan31A31A.33Nejat Atalan

Olive and Olive Oil Promotion Committee31A31A.32Olive and Olive Oil Promotion Committee

Sezersan Printing&Packaging31A31A.28Sezersan Printing&Packaging

Simsek Biskuvi 31A31A.36Simsek Biskuvi 

Turkish Citrus Promotion Group31A31A.35Turkish Citrus Promotion Group

Turkish Confectionary31A31A.34Turkish Confectionary

Zeyko Tarim31A31A.39Zeyko Tarim

Denmark - PAVILION  Denmark - PAVILION

DENMARK-Confederation of Danish 
Industry

31A31A.17DENMARK-Confederation of Danish Industry

Amanda Seafoods A/S31A31A.14Amanda Seafoods A/S

Burt Lewis Middle East & Africa31A31A.18Burt Lewis Middle East & Africa

Danpo A/S31A31A.19Danpo A/S

F. Uhrenholt Holding A/S31A31A.15F. Uhrenholt Holding A/S

Gerstenberg Services A/S31A31A.17AGerstenberg Services A/S

Nowaco A/S31A31A.13Nowaco A/S

Primodan A/S31A31A.20Primodan A/S

Scandic Food A/S31A31A.79Scandic Food A/S
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SKARE MEAT PACKERS K/S31A31A.16SKARE MEAT PACKERS K/S

Tomex Danmark A/S31A31A.21Tomex Danmark A/S

China - PAVILION  China - PAVILION

fairtrade China31A31A.2fairtrade China

Baiyang Investment Group Inc.31A31A.2Baiyang Investment Group Inc.

Bayannaoer Long Xing31A31A.06Bayannaoer Long Xing

Bayannaoer Xiangyu31A31A.11Bayannaoer Xiangyu

Bayannaoer City DaZhong31A31A.5Bayannaoer City DaZhong

Green Farm31A31A.10Green Farm

Inner Mongolia Ding Ye Foodstuff31A31A.04Inner Mongolia Ding Ye Foodstuff

INNER MONGOLIA Super Foodstuff31A31A.12INNER MONGOLIA Super Foodstuff

WUYUAN COUNTY TIANBAO31A31A.7WUYUAN COUNTY TIANBAO

Yummy Food31A31A.3Yummy Food

FIAB - Federacion Espanola de Alimentacion 
Y Bebidas

31A31A.60 
31A.65FIAB - Federacion Espanola de Alimentacion Y Bebidas

Aceites Ybarra31A31A.65CAceites Ybarra

Alimentos Iberandalus31A31A.60GAlimentos Iberandalus

Angel Camacho Alimentación31A31A.65DAngel Camacho Alimentación
Arasol31A31A.60DArasol

Borras )CHOCOLATES MARUJA (31A31A.60KBorras (CHOCOLATES MARUJA )
Cerealto31A31A.60ICerealto

Cexac )Migasa(31A31A.65HCexac (Migasa)

Emilio Vallejo31A31A.65AEmilio Vallejo

Foodibev International )NANUMEA-
COLNED(

31A31A.60HFoodibev International (NANUMEA-COLNED)

HAZIENDA LA RAMBLA31A31A.60LHAZIENDA LA RAMBLA

Heredad de Monteagudo31A31A.60JHeredad de Monteagudo

Jolca Olives31A31A.65FJolca Olives

Juver Alimentacion31A31A.65BJuver Alimentacion
Luxeapers31A31A.60CLuxeapers

Mediterranean Vegetable Oils )ACEITES EL 
DORADO(

31A31A.60EMediterranean Vegetable Oils (ACEITES EL DORADO)

Mielso31A31A.65FMielso

Oleomonterreal )MONTERREAL(31A31A.60FOleomonterreal  (MONTERREAL)

Proex Drinks31A31A.60AProex Drinks

Betis Olive Oil –Torres y Ribelles31A31A.60BBetis Olive Oil –Torres y Ribelles

Tostaderos Sol de Alba31A31A.65GTostaderos Sol de Alba

Switzerland - PAVILION  Switzerland - PAVILION

Switzerland Global Enterprise31A31A.81GSwitzerland Global Enterprise

Andy Mannhart AG31A31A.81EAndy Mannhart AG

Chocolat Stella Bernrain31A31A.81CChocolat Stella Bernrain

Flagfood AG31A31A.81Flagfood AG

Gastros Switzerland AG31A31A.81DGastros Switzerland AG

Räber AG31A31A.81BRäber AG
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Rainbow Foods SA31A31A.81ARainbow Foods SA

SD Swissfood SA31A31A.81FSD Swissfood SA

India - PAVILION  India - PAVILION

Al Noor International31A31A.42Al Noor International

All India Rice Exporters Association31A31A.46AAll India Rice Exporters Association

Aroma Agro Tech31A31A.46Aroma Agro Tech

B.N. Export31A31A.56B.N. Export

BLV Export31A31A.52BLV Export

Dukes India / Ravi Foods31A31A.54Dukes India / Ravi Foods

Gitz Foods31A31A.44Gitz Foods

GRM Overseas31A31A.53GRM Overseas

Kohinoor Foods31A31A.57Kohinoor Foods
KRBL31A31A.47KRBL

LRNK Lekh Raj Narinder Kumar31A31A.40LRNK Lekh Raj Narinder Kumar

Muskaan Overseas31A31A.43Muskaan Overseas

Pradeep Stainless31A31A.45Pradeep Stainless

Quality Spices & Pulses31A31A.41Quality Spices & Pulses

Samex Agency31A31A.55Samex Agency

Veer Overseas31A31A.47AVeer Overseas

31A31A.80Green Plants of Lifeگیاهان سبز زندگی 

Train Star Products31A31A.24Train Star Products

Inner Mongolia Guanxuan Food Co. Ltd31A31A.24Inner Mongolia Guanxuan Food Co. Ltd

Wuyuan County Dafeng Oil Food Co. Ltd31A31A.24Wuyuan County Dafeng Oil Food Co. Ltd

Zer Yag31A31A.51Zer Yag
Zumoval31A31A.80AZumoval

Avijeh Farjood Parsi31A31A.72Avijeh Farjood Parsi

Azarbinesh )Artakish Kam Co.(31A31A.26Azarbinesh (Artakish Kam Co.)

Bharat Cereals31A31A.63Bharat Cereals

Bharat Industrial Enterprises31A31A.64Bharat Industrial Enterprises
Tago31A31A.22Tago

Euromeat Grup Srl31A31A.78Euromeat Grup Srl
Eurofrance31A31A.78Eurofrance

Hamko31A31A.68Hamko

Chengtai Commercial and Trading Co.31A31A.84Chengtai Commercial and Trading Co.

Hangjinhouqi County Lee’s Trading31A31A.84Hangjinhouqi County Lee’s Trading

Korean Ginseng Research 31A31A.73Korean Ginseng Research 

Krynica Vitamin31A31A.49Krynica Vitamin
Makarena31A31A.75Makarena

Maspex - GMW SP. Z.O.O.SP.K.31A31A.69Maspex - GMW SP. Z.O.O.SP.K.

Movasagh General Trading31A31A.50Movasagh General Trading

Nano Gum Mehr31A31A.9Nano Gum Mehr

 31A31A.8Nano Gum Mehrنانو گام مهر 

Nokchawon31A31A.74Nokchawon

Promolac Espana31A31A.59Promolac Espana
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PT Nutrifood Indonesia )Golden Lite Trading 
DMCC(

31A31A.27PT Nutrifood Indonesia (Golden Lite Trading DMCC)

Saderatie Faravardehaye Sharghe Mianeh 
)Kafex(

31A31A.77Saderatie Faravardehaye Sharghe Mianeh (Kafex)

31A31A.76SHERKATE SADERATIE FARAVARDEHAYE SHARGHE MIANEHشرکت صادراتی فرآورده های شرق میانه

Salnik Talayedar Company31A31A.70Salnik Talayedar Company
SIK31A31A.48SIK

Nikmehr Omrani31A31A.48Nikmehr Omrani

Stowarzyszenie )Eastern Cluster(31A31A.23Stowarzyszenie (Eastern Cluster)

31B سالن  Hall 31B

 31B1Sonboleh Magazineماهنامه سنبله

31B2GHAZA & TAGHZIYEHنشریه غذا و تغذیه و مهندسی کشاورزی

31B3Eghtesad-e- Sabzماهنامه اقتصاد سبز

31B4،5PETRO TRADE HORMOZANپترو تجارت هرمزان

31B6KOOK TEA-PILPA TEAکارخانه چای باروتی) چای کوک- چای پیلیا(

31B7Hoseingholi Razzaghi Daryanچای بلدرچین)حسینقلی رزاقی داریان(

31B8Chaykaran Kashefچایکاران کاشف

31B9Morvaridnoمروارید نو

 31B10Emad Teaچای عماد 

 31B11Balon Teaچای بالن 

.31B12BEHSAZ GHAZAY ZAGROS AGRO INDUSTRY COکشت و صنعت بهساز غذای زاگرس

31B13Faranaman Parsفرانامان پارس

31B14Peyman Fard Jonob (Zharfa Food Products)پیمان فرد جنوب

31B15ANTIQUE GAZگز آنتیک

Tavanmand Eghtesad Alborz Co.31B17Tavanmand Eghtesad Alborz Co.
31B18،19،20Taranom Hediyeh Tala Food Productsمجموعه صنایع غذایی ترنم هدیه طال

31B21،22Newsha Dariyanنیوشا داریان

31B23NIKMANESHنیک منش

31B24Teaman(Co.) - Refah Tea of Lahijanتیمن)چای رفاه الهیجان(

31B25ALMATOZآلماتوز

31B27،28Iranian Institute of Medicinal Plantsپژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 

31B29،30NILSA COMنیلساکام

31B29،30Darsu Arasدارسو ارس

31B31،33COOL CUPتوسعه تجارت چینو

.31B32،34Zarand Agro Industry Coکشت و صنعت زرند

31B35،36،37،38AVA NEGINE PASARGADآوا نگین پاسارگاد

31B39،40Glucosanگلوکوزان

.31B41Ervin Tejarat Datise Coاروین تجارت داتیس

31B42Sabz Noshe Kavirسبز نوش کویر

.31B43،44Zargarzadeh Commercial Coبازرگانی زرگرزاده

Aida Baghe Feiz Food Group31B45Aida Baghe Feiz Food Group
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31B46Aida Baghe Feiz Food Groupآیدا باغ فیض

.31B47،48Nik Pars Coکشت و صنعت نیک پارس

31B49Solar Soya Mazandaranسوالر سویا مازندران

31B50Ashkan Mehr Iranianاشکان مهر ایرانیان

31B51Pectinپک تین

31B52Golzoratsazanگل ذرت سازان

31B53،54Tala teaطال چای

.31B55،56 Part Sazan Industrial Coffee Coقهوه پارت سازان

31B57CAPTAINگسترش بسته بندی دلفین

31B58Aria Karkhe  Zarinآریا کرخه زرین

Hall 35  سالن 35

Abadis Tejarat Arka3535.44Abadis Tejarat Arka

Agrumaria Reggina SRL3535.9Agrumaria Reggina SRL

Bell Flavors & Fragrances3535.46Bell Flavors & Fragrances
Bempresa3535.32Bempresa

Cargill3535.16Cargill

Chr. Hansen3535.5Chr. Hansen

CRI Trading3535.10CRI Trading

D.D. Williamson3535.33D.D. Williamson
Döhler3535.39Döhler

Döhler Iranian3535.39Döhler Iranian

Ehyaye Jaddeh Abrisham Co3535.45Ehyaye Jaddeh Abrisham Co

Einar willumsen3535.9Einar willumsen

Erie Europe3535.36Erie Europe
Esarom3535.15Esarom

Farayand Novin Chemie3535.19Farayand Novin Chemie

Frey + Lau3535.33Frey + Lau

Frulact Group3535.36Frulact Group

Handary Optimum Company3535.20Handary Optimum Company

Ingredion Germany3535.36Ingredion Germany
Kerry3535.18Kerry

Kia Trade Batis Radin3535.24Kia Trade Batis Radin

Lyckeby Starch AB3535.47Lyckeby Starch AB

Meelunie B.V.3535.22Meelunie B.V.

Micromilk S.R.L.3535.37Micromilk S.R.L.
Orana3535.5Orana
Orkila3535.25Orkila

Palsgaard3535.5Palsgaard

PPS - Pishgaman Pakhsh Sadigh3535.5PPS - Pishgaman Pakhsh Sadigh

Prokar Gida3535.24Prokar Gida
Sacco3535.38Sacco
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Saziba3535.41Saziba

3535.40Sazibaعطرینه سازیبا 

SCENTIUM FLAVOURS SL )Formerly 
Iberchem Aromas(

3535.42SCENTIUM FLAVOURS SL (Formerly Iberchem Aromas)

Schwan Group3535.23Schwan Group

Senson OY3535.9Senson OY

Shams International Trading3535.6Shams International Trading
Symrise3535.48Symrise
Taberner3535.44Taberner

Ta’me Farda Iranian3535.9Ta’me Farda Iranian

Taste Master Privet limited3535.9Taste Master Privet limited

Tehran Targol Pars 3535.36Tehran Targol Pars 

UAB “Viking Malt”3535.9UAB “Viking Malt”

Universal Oleoresins3535.33Universal Oleoresins

Vistazar Arad3535.43Vistazar Arad

VKL Seasonings3535.8VKL Seasonings

Yas Sepidvash3535.33Yas Sepidvash

 3535.17Kalavaran Yas Sepidکاال آوران یاس سپید

Zhejzang QiLi 3535.21Zhejzang QiLi 

France - PAVILION  France - PAVILION
Naturex3535.4Naturex

Prodalimenta3535.3Prodalimenta
Rumi3535.2Rumi

V. Mane Fils3535.1V. Mane Fils

Austria - PAVILION  Austria - PAVILION

Agrana Beteiligungs-AG3535.35Agrana Beteiligungs-AG

Akras Flavours 3535.11Akras Flavours 

Austria Juice GmbH3535.34Austria Juice GmbH
Wiberg3535.13Wiberg

Advantage Austria/ WKÖ3535.14Advantage Austria/ WKÖ

India - PAVILION  India - PAVILION

Bnazrum Agro3535.29ABnazrum Agro

E.S. Trading3535.27AE.S. Trading
Eggway3535.7Eggway

Keventer Agro3535.28Keventer Agro

Mangal Industries/Galla3535.30Mangal Industries/Galla

Mas Enterprises3535.26AMas Enterprises

Orchid Exim3535.31Orchid Exim

Sheetal Industries3535.27Sheetal Industries

Spectrum Food3535.29Spectrum Food
Symega3535.26Symega
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Hall 38  سالن 38

France - PAVILION  France - PAVILION
adepta3838.3.15adepta
Boccard3838.3.15Boccard
Boyer3838.3.15Boyer

Claranor3838.3.14Claranor
Clauger3838.3.16Clauger
Clextral3838.3.12Clextral

CMF3838.3.13CMF

Eurobinox SA3838.3.11Eurobinox SA

Germicopa SA3838.3.15Germicopa SA
Gnis3838.3.15Gnis

Goavec Engineering3838.3.07Goavec Engineering
Hydrolock3838.3.16Hydrolock

Ice Water Engineering Sas3838.3.14Ice Water Engineering Sas

Kaufler - SMO International3838.3.15Kaufler - SMO International
Sidel3838.4.11Sidel

Sleever International3838.3.10Sleever International

Stale Processing3838.3.08Stale Processing

Star Export3838.3.15Star Export

Thimonnier3838.3.09Thimonnier

Austria - PAVILION  Austria - PAVILION

Advantage Austria/ WKÖ3838.1.17Advantage Austria/ WKÖ

AHT Cooling Systems3838.1.18AAHT Cooling Systems

Bertsch & Laska3838.4.21Bertsch & Laska

Moguntia Food3838.4.21AMoguntia Food

Rex-Technologie3838.4.21BRex-Technologie

SONNEK Engineering3838.1.18SONNEK Engineering

Sterilsystems GmbH3838.1.17ASterilsystems GmbH

SUPERVAC Maschinenbau3838.4.21CSUPERVAC Maschinenbau

Netherlands - PAVILION  Netherlands - PAVILION

Bakery Initiative3838.2.05Bakery Initiative

Blue Print Automation - BPA3838.2.07Blue Print Automation - BPA
Foodmate3838.2.03Foodmate

Jongia3838.2.05Jongia
Lareka3838.2.05Lareka
OMVE3838.2.06OMVE

Van Aarsen International3838.2.08Van Aarsen International

Switzerland - PAVILION  Switzerland - PAVILION

Mall + Herlan Schweiz AG3838.1.16AMall + Herlan Schweiz AG

Switzerland Global Enterprise3838.1.16Switzerland Global Enterprise

Zeltner Systemtechnik AG3838.1.16Zeltner Systemtechnik AG

India - PAVILION  India - PAVILION
Galaxy3838.2.33IGalaxy

Gemni International3838.2.33JGemni International

Goma engineering3838.2.33FGoma engineering
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Iseling/Chirag Ice3838.2.33EIseling/Chirag Ice
Mectech3838.2.33Mectech

SAF Filter3838.2.33BSAF Filter

Sesotech India3838.2.33CSesotech India
Spheretec3838.2.33DSpheretec

SSP PVT3838.2.33ASSP PVT
Tapadia3838.2.33HTapadia
Trofina3838.2.33Trofina

Wrap Tech3838.2.33GWrap Tech

Germany - PAVILION  Germany - PAVILION

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

3838.3.18
GEA Mechanical Equipment / GEA Middle East/ GEA Niro/ 

GEA Tuchenhagen

ACO Systems3838.3.24ACO Systems
Alimex3838.4.20Alimex

Alpma Alpenland Maschinenbau3838.4.17Alpma Alpenland Maschinenbau

Amad Baspar Machine3838.2.25Amad Baspar Machine

Amandus Kahl3838.2.24Amandus Kahl

amixon GmbH3838.4.23amixon GmbH
Anselmo3838.4.14Anselmo
AtlanticC3838.4.22AtlanticC

AVA-Huep3838.2.26AVA-Huep

AZO GmbH + Co. KG3838.2.28AZO GmbH + Co. KG

Behn + Bates Maschinenfabrik3838.2.31Behn + Bates Maschinenfabrik

Behtin Kavosh Novin3838.4.18Behtin Kavosh Novin

Bosch Packaging3838.4.19Bosch Packaging
Cavanna3838.4.14Cavanna

Dynamic Global Trends Ltd. - Poya Jahansooy3838.2.29Dynamic Global Trends Ltd. - Poya Jahansooy
Ebrahim3838.2.23Ebrahim
Efpromm3838.3.21Efpromm

Egli3838.4.16Egli

GEA Food Solutions3838.3.18GEA Food Solutions

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

3838.3.18
GEA Mechanical Equipment / GEA Middle East/ GEA Niro/ 

GEA Tuchenhagen

GEA GRADE Refrigeration3838.3.18GEA GRADE Refrigeration
Gernep3838.2.27Gernep

Grunwald3838.2.30Grunwald

Heinen Freezing3838.2.24Heinen Freezing

IBAU Hamburg3838.2.31IBAU Hamburg

IPS - Integrated Packaging Systems3838.4.14IPS - Integrated Packaging Systems

Karl Schnell3838.4.16Karl Schnell

Kar-O-Andisheh Corp.3838.4.15Kar-O-Andisheh Corp.
KHS3838.4.15KHS

Kieselmann3838.2.21Kieselmann
Krones3838.4.14Krones

Langguth3838.3.22Langguth

Maschinenfabrik LASKA 3838.4.16Maschinenfabrik LASKA 
Mastro3838.2.32Mastro
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Multivac Middle East3838.2.20Multivac Middle East

Newtec Bag Palletizing3838.2.31Newtec Bag Palletizing

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader / 
Baader Linco

3838.3.20Nordischer Maschinenbau Rud. Baader / Baader Linco

Pishram Eng. & Trading Machinery3838.3.19Pishram Eng. & Trading Machinery
Ronakem3838.4.16Ronakem

Silikal GmbH3838.3.25Silikal GmbH

Siyan Tejarat Esfand - GPS3838.4.13Siyan Tejarat Esfand - GPS

SMF Maschinenfabrik3838.2.25SMF Maschinenfabrik

SN Maschinenbau3838.4.14SN Maschinenbau

Takasago Europe3838.4.14Takasago Europe

Technica International3838.2.27Technica International

Teepack Spezialmaschinen3838.2.22Teepack Spezialmaschinen

Van der Molen3838.1.15AVan der Molen

VDMA - German Engineering Federation -  
Food Processing & Packaging Machinery Association

3838.1.15
VDMA - German Engineering Federation -  

Food Processing & Packaging Machinery Association

Vibrofloors World Group3838.3.23Vibrofloors World Group

Italy - PAVILION  Italy - PAVILION

A Due Di Squeri Donato & C. 3838.3.04A Due Di Squeri Donato & C. 

A.B.L. spa3838.4.02A.B.L. spa

AEPI INDUSTRIE3838.2.17AEPI INDUSTRIE

AMS Ferrari3838.1.08AMS Ferrari

Apsol 3838.1.36Apsol 
Aronpak3838.2.10Aronpak

Ave Technologies3838.4.08Ave Technologies

Axor Ocrim3838.1.03Axor Ocrim

Bardiani Valvole3838.4.01Bardiani Valvole
Bema3838.4.04Bema
Benhil3838.4.03Benhil

Bertocchi3838.2.18Bertocchi

Bertuzzi Food Processing SRL3838.1.03Bertuzzi Food Processing SRL

Bras Internazionale3838.4.12Bras Internazionale
Cama 13838.4.05Cama 1

Carpigiani Ali Spa3838.4.12Carpigiani Ali Spa

CFT SpA3838.2.12CFT SpA
Clevertech3838.4.10Clevertech
Corazza3838.4.03Corazza

Corfill International Srl3838.1.01Corfill International Srl

CSF Inox Spa3838.4.01CSF Inox Spa
Darash3838.1.09Darash

Della Toffola3838.4.08Della Toffola
Elettric 803838.4.04Elettric 80

Erca3838.4.03Erca

F.B.L. Food Machinery S.R.L.3838.1.01F.B.L. Food Machinery S.R.L.

F.I.C SpA3838.1.05F.I.C SpA

FBR-Elpo3838.1.11FBR-Elpo
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Galdi3838.1.07Galdi

Gamma Farin Co.3838.1.02Gamma Farin Co.

Gasti Verpackungsmaschinen3838.4.03Gasti Verpackungsmaschinen

Gorreri SRL3838.2.11Gorreri SRL

Hamba Filltec3838.4.03Hamba Filltec

Hassia Verpackungsmaschinen3838.4.03Hassia Verpackungsmaschinen

I.C.F. & Welko S.p.A.3838.1.13I.C.F. & Welko S.p.A.

ICA SPA3838.3.02ICA SPA

Iceteam 1927 - Cattabriga3838.4.12Iceteam 1927 - Cattabriga

Ilapak International S.A.3838.4.03Ilapak International S.A.

IMA Industries3838.4.03IMA Industries

Ing. A. Rossi3838.2.10Ing. A. Rossi

Mazzoni LB SPA3838.1.03Mazzoni LB SPA

MBS Srl3838.4.01MBS Srl
Mectra3838.1.11Mectra

Milkylab SRL3838.3.05Milkylab SRL

Mincer 20003838.2.16Mincer 2000

Minerva Omega Group3838.3.01Minerva Omega Group

MIV Insulating Systems3838.1.35MIV Insulating Systems

Mori Tem3838.4.07Mori Tem
Ocme3838.3.06Ocme
Ocrim3838.1.04Ocrim

OMAC Srl3838.4.01OMAC Srl

OMAG srl3838.1.01OMAG srl
Pavan3838.1.10Pavan

PFM Packaging Machinery3838.1.39PFM Packaging Machinery

Pioneer Energy Engineering3838.1.06Pioneer Energy Engineering

Priamo Food Technologies3838.4.08Priamo Food Technologies

Processing and Packaging )Rete Impresa(3838.4.06Processing and Packaging (Rete Impresa)
Reda3838.3.03Reda

Ronchi Marioa3838.4.09Ronchi Marioa

S.A.P.3838.1.12S.A.P.

SACMI Imola3838.1.09SACMI Imola

SACMI Labelling3838.1.09SACMI Labelling
Seven3838.1.02Seven

Siad Macchine Impiante3838.1.06Siad Macchine Impiante

SPS Italiana Pack Systems3838.1.39SPS Italiana Pack Systems

TMCI Padovan3838.1.38TMCI Padovan

Torq Packaging3838.1.36Torq Packaging

Ugolini SPA3838.4.12Ugolini SPA

Zanichelli Meccanica3838.1.11Zanichelli Meccanica

Zilli & Bellini S.R.L3838.1.01Zilli & Bellini S.R.L

Z-Italia3838.4.08Z-Italia

Turkey - PAVILION  Turkey - PAVILION
Altinbilek3838.1.40Altinbilek
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Beta Pak3838.3.30Beta Pak

Borsen Boru3838.1.22Borsen Boru
EKTAM3838.3.26EKTAM

Gemak Food Industries Machinery3838.3.29Gemak Food Industries Machinery

Kalenobel Ambalaj3838.3.27Kalenobel Ambalaj

Kombi Makina3838.1.23Kombi Makina

Opack Makine3838.1.20Opack Makine
Orbit3838.1.21Orbit

Tekser Teknik Seramik 3838.3.28Tekser Teknik Seramik 

.3838.1.41TADAROK BROODAT COتولیدی تدارک برودت

 3838.2.02Shir Dastgahشیر دستگاه

Antopack3838.1.37Antopack

Asian Tac3838.1.28 Asian Tac

AT Tabnak3838.1.29AT Tabnak

Atelier Francois Compressors3838.1.19Atelier Francois Compressors

Atlanta Stretch3838.3.17Atlanta Stretch

Au2mate3838.1.29Au2mate
Buhler3838.02.01Buhler

3838.2.1ABuhlerبولر

Darshan Packing3838.2.33GDarshan Packing
Europool3838.3.17Europool

Fiera Milano3838.1.24Fiera Milano

High Dream Intellectualized Machinery3838.1.30High Dream Intellectualized Machinery
Index-63838.1.32Index-6

Ishida Europe3838.1.31Ishida Europe

Marel Stork Poultry Processing3838.2.09Marel Stork Poultry Processing
Moshaver3838.2.19Moshaver

Nova3838.3.17Nova

P.E. Labellers3838.3.17P.E. Labellers

Pakona Engineers 3838.1.29APakona Engineers 

Payab Sanat3838.2.13Payab Sanat

PET Technologies3838.2.14PET Technologies

Rahnamoon Eng. Co.3838.1.26Rahnamoon Eng. Co.

.3838.1.27Rahnamoon Eng. Coرهنمون صنعت

Serac3838.3.17Serac

Shokolend co.,LTD.3838.2.15Shokolend co.,LTD.

Sicca Dania3838.1.29Sicca Dania

SMI SpA3838.3.17SMI SpA

Steriflow SAS3838.3.17Steriflow SAS

Tech4Food - Engineering & Innovation3838.1.34Tech4Food - Engineering & Innovation

Thermohran Engineering3838.1.25Thermohran Engineering

Thermo-Pack3838.1.33Thermo-Pack

TMG Impianti3838.3.17TMG Impianti

Tummers Food Processing Solutions3838.2.04Tummers Food Processing Solutions
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38A سالن  Hall 38A

38A1،21Masaeli Machineماشین سازی مسائلی

38A2AFSHAN SANAT AVARAN NOVINافشان صنعت آوران نوین

38A3ARIAN CAR PACKآرین کار پک

38A4EYNIAN MASHINعینیان ماشین

38A5Nooshin Pack Toosنوشین پک توس

.38A6Negar Taymaz Coنگار تایماز

38A7Tadbir Andishe Farasanتدبیر اندیشه فراسان

38A8CHARMEH PACKصنایع بسته بندی چرمه

38A9IDEAL MACHINE PARSIANایده آل ماشین پارسیان

38A10TAK NOVINتک نوین

38A11Kian Sanat Esfahanکیان صنعت اصفهان

.38A12Persian Pack Indپرشین پک

38A13PARS AZIMپارس آذیم

38A14Design & Engineering GROUCطراحی مهندسی گروک

38A15POYESH BARCHASB PARSIANپویش برچسب پارسیان

38A16ROSHAN MACHINERYماشین سازی روشن

.38A17،18،19PARCHAMI MACHINERY COماشین سازی پرچمی

38A20 Osunny Machineryماشین سازی اوصانی

38A22AAdili Packing Machineryماشین سازی عدیلی

38A22GASHTA SANAT ESFگشتا صنعت اصفهان

.38A23ALBORZ STEEL PARS  GHADIR COالبرز استیل پارس غدیر

38A24،25Taha Sanat Rahaطاها صنعت رها

38A26Radin Faraz Jamرادین فراز جم

38A27PARS STEELپارس استیل

38A28Hamgam Sanat Behavarهمگام صنعت به آور

38A29،30،31،32،33SANAT SAZAN NAMAVARصنعت سازان نام آور

38A34NOOSH ARA (BAKHTIARI)ماشین سازی نوش آرا-بختیاری

38A35Niavaran Kohan Asiaنیاوران کهن آسیا

.38A36PAYVAND INDUSTRIAL BELTS COتسمه های صنعتی پیوند

38A37،43،44،45PAYRIZAN SANAT Machineryماشین سازی پی ریزان صنعت

38A38،39،40OMIDI INDUSTRIAL MACHINERYصنایع ماشین سازی امیدی

38A41Sahand Machineسهند ماشین

38A42Farayand Pajouh Parsفرآیند پژوه پارس

38A46ORDIBEHESHT GROUPگروه مهندسی اردیبهشت

38A47Mobadel Sazane Artavilمبدل سازان آرتاویل
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38B سالن  Hall 38B

Belarus - PAVILION  Belarus - PAVILION

Belinterexpo Belarus38B38B.6.01-38B.6.07Belinterexpo Belarus

CJSC “Pozhtechnika”38B38B.6.01-38B.6.07CJSC “Pozhtechnika”

JVJSC “Kommunarka”38B38B.6.01-38B.6.07JVJSC “Kommunarka”

National Centre for  Marketing and Price Study38B38B.6.01-38B.6.07National Centre for  Marketing and Price Study

OJSC “Amkodor”38B38B.6.01-38B.6.07OJSC “Amkodor”

OJSC “Belpromimpex”38B38B.6.01-38B.6.07OJSC “Belpromimpex”

OJSC “Bobruiskagromash”38B38B.6.01-38B.6.07OJSC “Bobruiskagromash”

OJSC “Gomelselmash”38B38B.6.01-38B.6.07OJSC “Gomelselmash”

OJSC “MAZ”38B38B.6.01-38B.6.07OJSC “MAZ”

OJSC “MTZ”38B38B.6.01-38B.6.07OJSC “MTZ”

OJSC “Spartak”38B38B.6.01-38B.6.07OJSC “Spartak”

China - PAVILION  China - PAVILION

Angel Yeast38B38B.3.13Angel Yeast

Arrow Chemical Group Corp.38B38B.7.24Arrow Chemical Group Corp.

Bayannaoer Tengfei Food 38B38B.4.01Bayannaoer Tengfei Food 

Chengxin Cereals Oils & Foodstuff38B38B.3.20Chengxin Cereals Oils & Foodstuff

DALIAN EAST DAWN AGRICULTURAL PRODUCTS 38B38B.3.16DALIAN EAST DAWN AGRICULTURAL PRODUCTS 

Dalian Sunspeed38B38B.3.18Dalian Sunspeed

DALIAN Weifeng International Trade Co. Ltd38B38B.4.09ADALIAN Weifeng International Trade Co. Ltd
Fbseafood38B38B.4.07Fbseafood
Foodchem38B38B.6.32Foodchem

Fooding Group38B38B.4.05Fooding Group

Fujian Haishan Foods Co.,Ltd.38B38B.1.20Fujian Haishan Foods Co.,Ltd.

Guangzhou Xilinear Machinery38B38B.7.18Guangzhou Xilinear Machinery

HANGZHOU MINGBAO FOOD CO., LTD38B38B.3.23HANGZHOU MINGBAO FOOD CO., LTD

Heilongjiang Golden Lake Nuts & Seeds 
Products Co.,LTD.

38B38B.3.24Heilongjiang Golden Lake Nuts & Seeds Products Co.,LTD.

HUNCHUN PAGODA INDUSTRY CO.,LTD38B38B.1.16HUNCHUN PAGODA INDUSTRY CO.,LTD

Inner Mongolia Feng Wo38B38B.3.08Inner Mongolia Feng Wo

Inner Mongolia Jiudu Food Co., Ltd.38B38B.1.14Inner Mongolia Jiudu Food Co., Ltd.

Inner Mongolia Xuanda Food38B38B.3.17Inner Mongolia Xuanda Food

JIANGSU JINLU CANNED FOOD38B38B.3.10JIANGSU JINLU CANNED FOOD

JIEYANG CITY HUALONG EOE CO.38B38B.3.24AJIEYANG CITY HUALONG EOE CO.

Kehua Foodstuff38B38B.7.11Kehua Foodstuff

Labixiaoxin )Fujian( Foods industrial38B38B.3.20ALabixiaoxin (Fujian) Foods industrial

Langfang Best Crown Packing Machinery Co.,Ltd38B38B.7.16Langfang Best Crown Packing Machinery Co.,Ltd

Lianyungang Nuoxin 38B38B.4.03ALianyungang Nuoxin 

LIGUO FROZEN38B38B.3.07LIGUO FROZEN

Nanjing Luzhou Machine Co. Ltd38B38B.7.17Nanjing Luzhou Machine Co. Ltd

Newamstar Packaging Machinery38B38B.7.15Newamstar Packaging Machinery

QiaQia Food38B38B.3.06QiaQia Food

Qing Yang BAOYUAN FRUITS 
&VEGETABLE PRODUCTS CO.,LTD

38B38B.1.18B
Qing Yang BAOYUAN FRUITS 

&VEGETABLE PRODUCTS CO.,LTD

Qingdao Cheun Jep Foodstuff38B38B.7.13Qingdao Cheun Jep Foodstuff

Qingdao Dongtai Imp&Exp38B38B.3.15Qingdao Dongtai Imp&Exp

Qingdao Sinocmc Chemical38B38B.6.31Qingdao Sinocmc Chemical
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Shandong Bihai Packaging Materials Co.,LTD38B38B.7.12Shandong Bihai Packaging Materials Co.,LTD

Shandong Gaotang Lanshan38B38B.6.17Shandong Gaotang Lanshan

Shandong Junan Fuqun Food Co. Ltd38B38B.4.09Shandong Junan Fuqun Food Co. Ltd

Shandong Tianjiao Biotech38B38B.2.18Shandong Tianjiao Biotech

Sunjoy Trading38B38B.1.18ASunjoy Trading

Tech-Long Packaging Machinery38B38B.7.10Tech-Long Packaging Machinery

THE DNN DEVELOPMENT38B38B.3.23ATHE DNN DEVELOPMENT

Tiancheng Foodstuffs38B38B.3.19Tiancheng Foodstuffs

Wanshun Trading / Bayannaoer Yuehua 
Agricultural Trade

38B38B.3.09Wanshun Trading / Bayannaoer Yuehua Agricultural Trade

Wuyuan County Hongfu38B38B.2.18AWuyuan County Hongfu

WUYUAN COUNTY SANRONGTRADING CO., LTD-38B38B.1.15WUYUAN COUNTY SANRONGTRADING CO., LTD-

Xiangyu Agricultural Products38B38B.3.19AXiangyu Agricultural Products

Zhangzhou Haoshun38B38B.6.12Zhangzhou Haoshun

Zhejiang Xuxiang Mechanical Technology38B38B.4.03Zhejiang Xuxiang Mechanical Technology

Zhenjiang Heng Goodwill food38B38B.6.11Zhenjiang Heng Goodwill food

Italy - PAVILION  Italy - PAVILION

CAFFE’ CAVALIERE38B38B.2.11CAFFE’ CAVALIERE

Caffè Monforte38B38B.2.12Caffè Monforte

DELLI PAOLI, GUIDA & ASSOCIATI SRL38B38B.2.04DELLI PAOLI, GUIDA & ASSOCIATI SRL

FATTORIE UMBRE38B38B.2.07FATTORIE UMBRE

FIDA SPA38B38B.2.02FIDA SPA

ICE - Italian Trade Commission38B38B.2.13ICE - Italian Trade Commission

MAGLIO ARTE DOLCIARIA38B38B.2.05MAGLIO ARTE DOLCIARIA

NATALI ALESSANDRO & CO. SPA38B38B.2.06NATALI ALESSANDRO & CO. SPA
Nava38B38B.2.09Nava

POLI.COM SRL38B38B.2.03POLI.COM SRL

POLOBIO SPA38B38B.2.08POLOBIO SPA

Rodolfi Mansueto38B38B.2.08Rodolfi Mansueto

RISO GALLO SPA38B38B.2.10RISO GALLO SPA

STERILGARDA AIMENTI SPA38B38B.2.14STERILGARDA AIMENTI SPA

Torrefazione Adriatica )Marcafe( 38B38B.2.01Torrefazione Adriatica (Marcafe) 

ABM Company38B38B.5.10ABM Company
Agrex38B38B.5.01Agrex

Bertoli SRL38B38B.5.03Bertoli SRL
Boema38B38B.4.12Boema

Cevolani38B38B.5.07Cevolani
CT Pack38B38B.4.10CT Pack

Cusinato Giovanni s.r.l.38B38B.5.09Cusinato Giovanni s.r.l.

Euro Engineering Chemical38B38B.2.15BEuro Engineering Chemical
Eurovo38B38B.3.02Eurovo

Frau Impianti38B38B.5.06Frau Impianti

Govoni Sim Bianca Impianti38B38B.5.07Govoni Sim Bianca Impianti

Gum Base Co. S.p.A.38B38B.6.28Gum Base Co. S.p.A.

HDS Foodservice38B38B.3.02AHDS Foodservice

Ingross Levante38B38B.3.02DIngross Levante
Isolcell38B38B.5.08Isolcell

Italcanditi38B38B.3.02BItalcanditi
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Italpack38B38B.1.21Italpack
Martini SRL38B38B.5.09Martini SRL

Melegari Manghi38B38B.5.05Melegari Manghi

Metroz Essences38B38B.5.29Metroz Essences
Navatta38B38B.5.04Navatta

Pansystem - Ruincar SRL38B38B.5.11Pansystem - Ruincar SRL

Pietribiasi Michelangelo38B38B.5.05Pietribiasi Michelangelo
Pigo38B38B.5.02Pigo

Promec S.R.L.38B38B.5.03Promec S.R.L.
Sacchital38B38B.1.21Sacchital

Selematic S.p.A.38B38B.5.09Selematic S.p.A.

Siapi SRL a socio unico38B38B.5.12Siapi SRL a socio unico
Unox38B38B.5.03AUnox
Viani38B38B.1.21Viani

Ukraine - PAVILION  Ukraine - PAVILION

Alliance Group Andrushivskyi Dairy plant38B38B.1.05-38B.1.10Alliance Group Andrushivskyi Dairy plant
Almira38B38B.1.05-38B.1.10Almira

Barakat Trading38B38B.1.05-38B.1.10Barakat Trading

Dnepropetrovsk Food Concentrates plan PJSC38B38B.1.05-38B.1.10Dnepropetrovsk Food Concentrates plan PJSC

Kyiv Chamber of Commerce and Industry38B38B.1.05-38B.1.10Kyiv Chamber of Commerce and Industry

Ost Horizon38B38B.1.05-38B.1.10Ost Horizon
Ovostar38B38B.1.05-38B.1.10Ovostar

PJSC “Kupyansk Milk Canning factory”38B38B.1.05-38B.1.10PJSC “Kupyansk Milk Canning factory”

PJSC “Myronivsky Hliboproduct”38B38B.1.05-38B.1.10PJSC “Myronivsky Hliboproduct”

poultry farm podillya38B38B.1.05-38B.1.10poultry farm podillya

PPTE “JNL”38B38B.1.05-38B.1.10PPTE “JNL”

Saderat Niloufar / Prodexport38B38B.1.05-38B.1.10Saderat Niloufar / Prodexport
Ukroliya38B38B.1.05-38B.1.10Ukroliya

World nut38B38B.1.05-38B.1.10World nut

India - PAVILION  India - PAVILION

Dhaval Agri Exports38B38B.7.20Dhaval Agri Exports

MM Seeds/ Moolchand Madhodas Sesame Factory38B38B.7.23AMM Seeds/ Moolchand Madhodas Sesame Factory

Natural Dehydration38B38B.7.23Natural Dehydration

Shiva Shakti Till Mill38B38B.7.22AShiva Shakti Till Mill

Germany - PAVILION  Germany - PAVILION

BARTH GmbH-Thermo Future Box38B38B.4.08BARTH GmbH-Thermo Future Box

M.K.S. International Corp.38B38B.4.06M.K.S. International Corp.
.38B38B.4.06AM.K.S. International Corpمکث بین الملل 

Renner GmbH Kompressoren38B38B.4.02Renner GmbH Kompressoren

Wiedemann GmbH38B38B.4.04Wiedemann GmbH

Turkey - PAVILION  Turkey - PAVILION
Akanlar38B38B.2.19Akanlar

HPM38B38B.2.15HPM
Interplast38B38B.7.03Interplast
Posetsan38B38B.5.27Posetsan

Sarten Ambalaj38B38B.5.15Sarten Ambalaj

Ünsa Makina38B38B.5.13Ünsa Makina
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Taiwan - PAVILION  Taiwan - PAVILION

Cheng Fong Plastics 38B38B.4.16Cheng Fong Plastics 

Eversleeve Enterprise Co Ltd38B38B.6.27Eversleeve Enterprise Co Ltd

Guan Yu Machinery Factory38B38B.6.23Guan Yu Machinery Factory

KLH Packaging Material38B38B.6.27KLH Packaging Material

San Tung Machinery38B38B.6.24San Tung Machinery

Ya Suh Dar Ventilation38B38B.6.26Ya Suh Dar Ventilation

Yi Shen Plastic Corp.38B38B.4.13Yi Shen Plastic Corp.

Abdolghaffar Ghaffarzadeh ASL 
)Loyeh Food Industries(

38B38B.6.18Abdolghaffar Ghaffarzadeh ASL (Loyeh Food Industries)

Abrishamchian38B38B.5.16Abrishamchian
Allied Axiom Chemicals38B38B.7.25Allied Axiom Chemicals

Apadana Sanat )T.2. SRL(38B38B.5.25Apadana Sanat (T.2. SRL)

Arvand Tamadon Pars38B38B.4.24Arvand Tamadon Pars

Asan Tejarat Malekan38B38B.4.19Asan Tejarat Malekan

Asham Noosh Farhan38B38B.6.30Asham Noosh Farhan

Asian Tac38B38B.6.08Asian Tac

Asibex Jordan38B38B.5.20Asibex Jordan

Atlântica Foods38B38B.5.28Atlântica Foods

B&P Engineering38B38B.5.23B&P Engineering

Bit Malt 38B38B.2.17Bit Malt 

Bucher Unipektin38B38B.6.10Bucher Unipektin

Busch Vacuum38B38B.5.17Busch Vacuum

CEIE Europe38B38B.5.18CEIE Europe

Central Vista )M(38B38B.1.02Central Vista (M)

Chilack Sharghi38B38B.3.22Chilack Sharghi
38B38B.3.22AChilack Sharghiچیلک شرقی 

Clifton Packaging38B38B.4.26Clifton Packaging

DAMAVAND MARKET DEVELOPMENT38B38B.2.22DAMAVAND MARKET DEVELOPMENT
38B38B.2.23DAMAVAND MARKET DEVELOPMENTدماوند مارکت 

Danesh Avaran Fateh Co Ltd38B38B.5.31Danesh Avaran Fateh Co Ltd

Dayateb )Alfalaval authorized distributor(38B38B.6.13Dayateb (Alfalaval authorized distributor)

Delta Agrar38B38B.1.19Delta Agrar

Duyvis Wiener38B38B.5.16Duyvis Wiener
Ecolean38B38B.5.19Ecolean

Elecster Oyj38B38B.4.27Elecster Oyj

Emco International38B38B.2.21Emco International

Far Gene Pouyesh Co.38B38B.5.26Far Gene Pouyesh Co.

Faraz Compressors38B38B.4.02Faraz Compressors

Food Specialities Limited38B38B.6.29Food Specialities Limited
Gaugele38B38B.6.19Gaugele

Guala Closures Ukraine LLC38B38B.1.11Guala Closures Ukraine LLC

Halal Gelatin38B38B.1.17Halal Gelatin

Havaye Nabe Baran38B38B.7.08Havaye Nabe Baran

I.D.C. Holding38B38B.3.04I.D.C. Holding

ice com38B38B.5.24ice com

Image Iran38B38B.4.25Image Iran
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Italian Fine Food and Wine Import Export38B38B.1.04Italian Fine Food and Wine Import Export
iXAPACK38B38B.5.30iXAPACK
Kaladaran38B38B.4.20Kaladaran

Kimia Gostar Fakhre Mahan38B38B.7.19Kimia Gostar Fakhre Mahan

Kipco-Damaco Group38B38B.4.17Kipco-Damaco Group

Lina LLC38B38B.3.12Lina LLC

Lithuania Meat Processors Association38B38B.3.03Lithuania Meat Processors Association

Machinefabrik Lekkerkerker BV38B38B.5.32Machinefabrik Lekkerkerker BV

Mareven Food Ukraine38B38B.3.11Mareven Food Ukraine

MCG International38B38B.4.11MCG International

Modern Green World38B38B.7.05Modern Green World

Nakhletuba Ariyai38B38B.2.16Nakhletuba Ariyai

Omid Pharmed Parsian38B38B.2.20Omid Pharmed Parsian

Pak-Fan38B38B.4.22Pak-Fan

Pooyesh Gostar Negin Almas38B38B.6.09Pooyesh Gostar Negin Almas

Porteghal Talaee38B38B.4.21Porteghal Talaee

Porto Union )Porto World(38B38B.1.03Porto Union (Porto World)

PRESKONITA UAB38B38B.4.18PRESKONITA UAB
Procesteh38B38B.7.06Procesteh

Qeshm Voltage38B38B.5.21Qeshm Voltage
38B38B.5.22Qeshm Voltageبرق و الکترونیک قشم ولتاژ

Rovema38B38B.5.16Rovema
Royal Thai Embassy Tehran38B38B.1.01Royal Thai Embassy Tehran

Sakht Kooshan Ajand38B38B.1.13Sakht Kooshan Ajand
Sapack38B38B.1.21Sapack

Seoju Engineering38B38B.7.09Seoju Engineering

Shahin International Trading38B38B.3.14Shahin International Trading

Shanghai Precise Packaging38B38B.4.29Shanghai Precise Packaging

Sina Tejarat Moein38B38B.7.02Sina Tejarat Moein
38B38B.7.01Sina Tejarat Moeinسینا تجارت معین 

Sino International Support Company38B38B.1.12Sino International Support Company

Solino Limited Corporation Sarl38B38B.7.04Solino Limited Corporation Sarl
STM38B38B.6.21STM

TAN LLC38B38B.5.14TAN LLC

TG Power Wrap38B38B.4.14TG Power Wrap

Theegarten Pactec38B38B.5.16Theegarten Pactec
Thomason38B38B.4.15Thomason

Tina Kia Tak - Danfoss38B38B.6.22Tina Kia Tak - Danfoss

UK Beverages38B38B.3.01UK Beverages

United Company for Printing and Packing /
Moutahed

38B38B.5.29AUnited Company for Printing and Packing /Moutahed

Universal Fish Company38B38B.1.18Universal Fish Company

Vigour Pack38B38B.6.25Vigour Pack

Vojta Equipment38B38B.5.24Vojta Equipment
Xavis38B38B.4.23Xavis

Zarin Khoshe Vatan38B38B.3.21Zarin Khoshe Vatan
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40A-40 سالن  Hall 40-40A

40A8IRAN FOOD MACHINERY MANUFACTURERS ASSOCIATION-40انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

.40A1Makhazen Steel Gharb Co-40مخازن استیل غرب

.40A2Haddad Machine Parsian Co-40حداد ماشین پارسیان 

40A3PISHRO SANAT MACHINE ARAD-40پیشرو صنعت ماشین آراد) آراد پک(

40A4Behkar Electronic Karaj-40بهکار الکترونیک کرج

40A5Maharat Jahan-40گروه صنعتی مهارت جهان

.40A6Shirzad Co-40 صنایع تولیدي شیرزاد

40A7Khorasan Packing Tools Industrial-40ابزار بسته بندي خراسان

40A9ROBAT MAKHZAN CO. (R.M.C)-40رباط مخزن

40A10TARA INDUSTRIAL COMPANY-40ماشین سازی تارا

40A11Kondori Machinery-40ماشین سازی کندری

.40A12Abbasi Manufacturing&Industrial Co-40تولیدی صنعتی عباسی

.40A13PADIDEH PARS MACHINERY MFG CO-40صنایع ماشین سازی پدیده پارس

 40A14Tak Sun-40سیل القایی تکسان

40A15Miladafzar Tabriz-40میالد افزار تبریز

40A16SARDSIR MANUFACTURING AND INDUSTRIAL-40کارخانه تولیدی و صنعتی سردسیر

 40A17Vafa Group-40ویدا فناوان آسیا

 40A18Yadegari Machinery-40ماشین سازي یادگاري 

40A19ASANKAR INDUSTRIAL GROUP-40گروه صنعتی آسان کار

 40A20PARSIAN TARH SINA-40پارسیان طرح سینا

 40A21Alfa Kondori Machinery-40صنایع ماشین سازی آلفا کندری

40A22Argon Sanat Sepahan-40آرگون صنعت سپاهان

.40A23Esfandiar Sanat Karaj Co-40اسفندیارصنعت کرج

.40A24BEHSAZ MACHINE CO-40بهساز ماشین

40A25KOOSHESH KARAN-40ماشین سازی کوشش کاران

40A26MOBADDEL TANK-40مبدل تانک

40A27DAMAGOSTAR SAZAN NOVIN-40دما گستر سازان نوین

40A28MAH MACHINE ARYA-40مهندسی ماه ماشین آریا

.40A29Shargh Sanat Co-40شرق صنعت نیشابور

40A30HOKAMAI-40ماشین سازی حکمائی
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 41B-41 سالن  Hall 41-41B

41B1،2Aytak Commercial-41شرکت بازرگانی آی تک 

Aytak Commercial41-41B3،4Aytak Commercial

41B5Ebtekar Ab Ind Group - Zafari Tanker Builder-41گروه صنعتی ابتکار آب

41B6STEEL SAZEH SHARGH-41استیل سازه شرق

41B7،8Supishi-41سوپیشی

41B9Iran Industry Database-41بانک اطالعات صنعت ایران

41B10،11Sepand Electronic Parsis-41سپند الکترونیک پارسیس

41B12Bartaran Sanat Tabriz-41برتران صنعت تبریز

41B13،14 Saramad Misagh Pars-41سرآمد میثاق پارس

41B15Mashin Sazi Ghods Abbasi-41ماشین سازی قدس عباسی

.41B16،17،18Esfahan Pack Co-41ماشین های بسته بندی اصفهان پک

.41B19،20،21،22،23Gashta Sanat Mashhad Co-41گشتا صنعت مشهد

41B24Pishtaz Clip-41پیشتاز کلیپ 

41B25T&DPI-41ماهنامه فناوری  و توسعه صنعت بسته بندی 

.41B26،27 Shadmehr Packaging Industries Co-41صنایع بسته بندی  شادمهر 

.41B28Tahavol Kala Novin Co-41صنایع بسته بندی تحول کاالی نوین

Tahavol Kala Novin Co.41-41B29Tahavol Kala Novin Co.

.41B30،31Damirchi Industrial Co-41صنعتی دمیرچی

41B32Kooshesh Garan Khazar-41کوشش گران خزر

41B33ALBORZ MACHINE KARAJ-41البرز ماشین کرج

.41B34MASHHAD BAKING INDUSTRIES CO-41صنایع پخت مشهد

41B35Novin Sazan Kafel-41نوین سازان کافل

41B40FoodTech Bulletin-41آگهی نامه تخصصی فودتک

.41B41،42 Karafan Engineering Co-41مهندسی کارافن

41B43Sanat Electronic Aria-41صنعت الکترونیک آریا

41B44Manufacture & Trading Steel Pasargad Co.LTD-41تولیدی و بازرگانی استیل پاسارگاد

41B45Gashta Sanat Tabriz-41گشتا صنعت تبریز

41B46Dynamic Kartoos-41فنی مهندسی دینامیک کارتوس

41B47BADSAR MACHINERY-41ماشین سازی بادسار

41B48،49Persia Sanat Electronic-41پرشیا صنعت الکترونیک

41B50HAVA TARAZ SEPAHAN-41هواتراز سپاهان

41B51،52MARAMI MACHINERY-41ماشین سازی مرامی

41B53Mono Pump Asia-41منو پمپ آسیا

.41B54Control System Co-41کنترل سیستم خاورمیانه
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.41B55Paya Pack Sanat Co-41پایا پک صنعت

41B56AS-41آس

41B57Magazine Khooshe-41گروه نشریات خوشه

41B58،59Gardooni Manufacturer of Food Industrial Machinery-41ماشین سازی گردونی

41B60،61KAVOSH GARAN SANAT-41کاوشگران صنعت

.41B62Khorasan Razavi Industrial Estates Co-41شهرک های صنعتی خراسان رضوی

.41B63Mehr Azar Machine Co-41مهر آذر ماشین

41B64،65،66Ram Sanat Bahareh-41رام صنعت بهاره

41B67،68،69،70،71Steel Machinery Sabalan-41استیل ماشین سبالن

41B72Pishgaman Steal Alborz-41پیشگام سیل البرز

41B73Pack & Printing Magazine-41ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی

41B74ESHRAGH SANAT PASARGAD-41اشراق صنعت پاسارگاد

41B75،76Sepehr Machine-41سپهر ماشین

41B77،78Behin Sanat Gostaran ALBORZ-41بهین صنعت گستران البرز

41B79،80 Widarkara-41ویدار کارا

.41B81IRAN NOZZLE CO-41ایران نازل

41B82،83،84Sanatkaran Mottahed Derakhshan-41صنعت کاران متحد درخشان

41B85،86،88Arkan Felez-41ارکان فلز

41B87KOOSHA SANAT-41کوشا صنعت

41B89Oloomi Machinery-41ماشین سازی علومی

41B90Am Takapoo Behine Saz (AMTBE)-41عام تکاپو بهینه ساز

41B91،92RADIN SANAT FARAZ PARS-41رادین صنعت فراز پارس

41B93NIK GALEB TABRIZ-41نیک قالب تبریز

41B94Ati Sanat Pishgam-41آتی صنعت پیشگام

41B95،96MEHR SANAT ESPADANA-41مهر صنعت اسپادانا

.41B97،98Haddad Machine Parsian Co-41حداد ماشین پارسیان

41B99,100FARAZ KAVIAN-41فراز کاویان

.41B101OMEGA TECH CO-41اندیشه محور گستر اصفهان)امگا(

.41B102Refrigeration Industry of Shams Co-41صنایع برودتی شمس

.41B103,104NIA MACHINE PEGAH Engineering Design Co-41مهندسی طراحی نیا ماشین پگاه

41B105,107Steela-41استیال

41B106KAVOSH SANAT-41کاوش صنعت

41B108Alpha Fanavar Machinery-41آلفا فن آور ماشین

41B109,110Barzin Sanat Koosha-41برزین صنعت کوشا

41B111,112Fara Sanat Sazan Kaj-41فرا صنعت سازان کاج
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Hall 44-1  سالن 44-1

 144.1Iran Agri Magazine- Dam Kesht Sanat-44ماهنامه دام کشت صنعت

144.2TOCHAL ORGANIC PRODUCTS-44پیش فرآوری ژالتین توچال

144.3Sadid Royesh Vista Agro-Industrial Group-44گروه کشاورزي صنعتي سدید رویش ویستا

 144.4،5Iranian Green House Builders Association-44انجمن سازندگان گلخانه ایران

144.6KHORAMDASHT REES I.G-44گروه صنعتی خرمدشت ریس

144.7Ashianeh Sabz Pardisan-44آشیانه سبز پردیسان

144.8Ferdows Ray Lab& Research Equipment-44تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رای

.144.9،10،11Rahpouyan-JS Co-44ره پویان جبهه سبز

144.12SHIMI PLASTIC YAZD-44شیمی پالستیک یزد

.144.13IML Co-44ایرال مانا لفاف 

144.15JlianJ-44جی لیان جی

144.32Poolad Pooyesh-44پوالد پویش 

144.33Baghdar Magazine-44ماهنامه باغدار

144.34SARZAMINE SABZ MAGAZINE-44ماهنامه سرزمین سبز

144.35MAGAZINE KESHAVARZ-44ماهنامه کشاورز

.144.36Niloofar Plastic Yazd Co-44صنایع نیلوفر پالستیک یزد

144.37Azaran Bojar Iranian-44آذران بوجار ایرانیان

144.38،39Marsus Com Green House Industries-44صنایع گلخانه ای مرصوص کام

144.40Zar Kesht Golestan-44زرکشت گلستان

144.41،42FANAVARAN SAZEH GAHAR-44فن آوران سازه گهر

.144.43SABZ ASHIAN ENGINEERING CO-44سبز آشیان آپادانا

 144.44،49،50،51Bank Keshavarzi Iran-44بانک کشاورزی ایران

.144.45SILO SAZAN TEHRAN Co-44سیلو سازان تهران

144.46،47Kool & Cel-44کوالن سل

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
 144.48Iranian Agricultural Engineering Organization-44جمهوری اسالمی ایران

AMC Exports44-144.59AMC Exports

Arab World Agribusiness44-144.28Arab World Agribusiness

ASTHOR AGRÍCOLA, S.A.44-144.53ASTHOR AGRÍCOLA, S.A.

Codema Systems Group44-144.72Codema Systems Group

Dalsem International 44-144.64Dalsem International 

Establecimientos Hefe44-144.24Establecimientos Hefe

Gakon Horticultural Projects44-144.69Gakon Horticultural Projects

Hoogendoorn Growth Management44-144.72Hoogendoorn Growth Management
IMASA44-144.25IMASA

Mehrshid Kavir Co.44-144.69Mehrshid Kavir Co.

MMW Technologie44-144.31MMW Technologie

Petkus Engineering44-144.31Petkus Engineering

Private Enterprise “Mineraliz” )UkrTechno(44-144.70Private Enterprise “Mineraliz” (UkrTechno)

Sadsotoon for Acom and Riegos 
Ytecnologica

44-144.60Sadsotoon for Acom and Riegos Ytecnologica
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SFP - Sepehr faam Pasargad44-144.72SFP - Sepehr faam Pasargad

Silos Cordoba44-144.27Silos Cordoba

Storage Project Solutions44-144.52Storage Project Solutions
Technogen44-144.71Technogen

Universum Invenio Ltd44-144.55Universum Invenio Ltd

China - PAVILION  China - PAVILION

Beijing Kingpeng International Hi-Tech 
Corporation

44-144.19Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation

Henan Jingxin44-144.32AHenan Jingxin

Nanchang Changmao Chemical Industry 
Co., LTD.

44-144.20Nanchang Changmao Chemical Industry Co., LTD.

Shanghai Suncue Machinery44-144.21Shanghai Suncue Machinery

TOP GREENHOUSE CO.,LTD44-144.17TOP GREENHOUSE CO.,LTD

Trinog-xs )Xiamen( Greenhouse Tech44-144.18Trinog-xs (Xiamen) Greenhouse Tech

WEIFANG SAINPOLY AGRICUL TURAL 
EQUIPMENT CO.,LTD

44-144.32BWEIFANG SAINPOLY AGRICUL TURAL EQUIPMENT CO.,LTD

Yigeda Bio-Technology Co., Ltd44-144.16Yigeda Bio-Technology Co., Ltd

ZHANGJIAGANG KANGYUAN NEW 
MATERIAL CO.,LTD.

44-144.31AZHANGJIAGANG KANGYUAN NEW MATERIAL CO.,LTD.

Netherlands FME/NAFTC - PAVILION  Netherlands  - PAVILION

Allround Vegetable Processing b.v.44-144.65Allround Vegetable Processing b.v.

Beukeveld Exports B.V.44-144.63Beukeveld Exports B.V.

CPM Europe B.V.44-144.63ACPM Europe B.V.

Debets-Schalke B.V.44-144.64ADebets-Schalke B.V.

FME/NAFTC44-144.61AFME/NAFTC

Geerlofs Refrigeration B.V.44-144.62AGeerlofs Refrigeration B.V.
Kelvion44-144.65AKelvion

Mooij Agro BV44-144.61Mooij Agro BV

Prinsen Handling Solutions BV44-144.61Prinsen Handling Solutions BV

Stet Holland B.V.44-144.62Stet Holland B.V.

Verbruggen Palletizing Solutions BV44-144.65Verbruggen Palletizing Solutions BV

Turkey - PAVILION  Turkey - PAVILION

Agacli Otomotiv44-144.26Agacli Otomotiv

Alapala Makina44-144.73Alapala Makina

Altuntas Havalandirma Turizm 44-144.68Altuntas Havalandirma Turizm 

Ana Degirmen44-144.58Ana Degirmen

Aybakar Dis Ticaret A.S.44-144.29Aybakar Dis Ticaret A.S.

BBCA Depolama Sistemleri )Altinbilek(44-144.33BBCA Depolama Sistemleri (Altinbilek)

Biomarket Tarimsal44-144.23Biomarket Tarimsal
Entil44-144.66Entil

Mysilo44-144.57Mysilo

Sayginlar Tarim Mak44-144.22Sayginlar Tarim Mak

Selis Makina End. 44-144.56Selis Makina End. 

Vatan Plastik44-144.67Vatan Plastik
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Hall 44-2  سالن 44-2

280Sanat BasteBandi Magazine-44ماهنامه صنعت بسته بندی

281،82MATSA-44علم و فن آوری سوبار منطقه آزاد انزلی

283،84Pooshesh Aray Nikan-44پوشش آرای نیکان 

285،86،87،88Esfahan Moghadam-44اصفهان مقدم

289DAROUPAT SHARGH Industrial Packaging-44داروپات شرق

290،91،92Peyman Parisan(SUN PAK)-44پیمان پریسان

293AZAR JAM AMOL-44آذر جام آمل

294MEHRAVAR-44مزرعه توت فرنگی مهرآور

295Satrap Electric-44ساتراپ الکترونیک

296Ramz Poosh-44رمز پوش)ملیکا کارت(

297Pak Plastic Kashan-44پاک پالستیک کاشان

.298،99SADR POLYMER INDUSTRIE Co-44صنایع پلیمری صدر

2100,101Kamel Barchasb Parand-44کامل برچسب پرند

2102Asia Cap Band-44آسیا کپ بند

2103Shafaf Shimi Plast-44شفاف شیمی پالست

2104,105FARAZIN PLAST-44فرازین پالستیک

2106Kimiya FoAm Producer-44کیمیا فوم

 RaadMaanTejarat 2107-44رادمان تجارت 

2108,109Golestan Plastic-44گلستان پالستیک کرج

2110Zafar Pack IndustrY-44صنایع بسته بندی ظفر

2111ATLAS TEJARAT Sayna-44اطلس تجارت ساینا

2112Tehran Baspar Plastic-44تهران بسپار پالستیک

2113,114ALMAS FILM AZARBAYJAN-44الماس فیلم آذربایجان

2115,116BeerNoush-44بیرنوش

2117,118Pishgaman Sanat Atlas-44پیشگامان صنعت اطلس

2119,120,125Amad Polymer-44آماد پلیمر

2121,122Parand Machine-44پرند ماشین

2123Sepandawaran Kala-44سپند آوران کاال

2124Part PET-44پارت پت

2126,129Soodi Baspar Tak-44سودی بسپار تک

.2127,128Iranchasb & Alghary Co-44ایران چسب و الغری

2130,133Sanaye Chasb Sina-44صنایع چسب سینا

2131SEPAND AFZAR-44سپند افزار

2132Parsan Polymer-44پارسان پلیمر

2134Sanaye Varaq Iran-44صنایع ورق ایران

2135PAYAM AVARAN TABIAT SABZ-44پیام آوران طبیعت سبز

2136,137NOBOUGH SARMAYESH-44تولیدی نبوغ سرمایش

2138,139PARSIAN GROUP (RAMINA PLASTIC)-44گروه پارسیان
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.2140Pars Dasht Chehel Sotoun Engineering Co-44پارس دشت چهلستون

.2140AABTIN DANA PLAST CO-44آبتین دانا پالست

2141Rah Andaz Sanat Asia Andish-44راه انداز صنعت آسیا اندیش

2142Neka Plastic-44نکا پالستیک

2143ARTA SUN PLAST-44آرتا سان پالست

2144Sayan Faraz Pouyan-44سایان فراز پویان

2145,146,147Iran Pash-44ایران پاش

 Open Area  فضای باز

open areaKian Prefabricated Metal Componentفضای بازقطعات پیش ساخته فلزی کیان

open areaPUMPYARفضای بازپمپیار

open areaParsin Gostar Jonoubفضای بازپارسین گستر جنوب

open areaShayanir Sanat Artanفضای بازشایانیر صنعت آرتان

open areaOzoneabفضای بازازن آب

open areaPasargad Plast Novin Irsaفضای بازپاسارگاد پالست نوین ایرسا

.open areaSaba Boroodat Coفضای بازصبا برودت پارس

open areaArshia Kantiner Pooyaفضای بازارشیا کانتینر پویا

 .open areaSina Food Industries Development Holding Coفضای بازگسترش صنایع غذایی سینا

 open areaBehnoush Iranفضای بازبهنوش ایران 

open areaPakdisفضای بازپاکدیس

.open areaPak Dairy Coفضای بازلبنیات پاستوریزه پاک

.open areaZam Zam Iran Coفضای باززمزم ایران

open areaProtein Gostar Sinaفضای بازپروتئین گستر سینا ) گوشتیران (

 open areaRock Tehranفضای بازراک مشبک تهران

open areaElectro Steelفضای بازالکترو استیل

.open areaPak Teliseh Coفضای بازفرآورده گوشتی پاک تلیسه 202

open areaZar Fructoseفضای باززر فروکتوز

 open areaShirin Asalفضای بازگروه صنایع غذایی شیرین عسل

open areaSabzi Iranفضای بازسبزی ایران

open areaSerkan Plastفضای بازسرکان پالست

 open areaPershia Tadbirفضای بازپرشیا تدبیر غرب

Mita Kish فضای بازopen areaMita Kish 

open areaMehran Sardفضای بازمهران سرد

open areaIRAN KHODRO DIESELفضای بازایران خودرو دیزل

 open areaBahman Group - Siba Motorفضای بازگروه بهمن - سیبا موتور

.open areaSarma Sanj Pars Coفضای بازسرماسنج پارس

open areaGadook Firuzkuhفضای بازصنایع غذایی گدوک فیروزکوه

open areaTosee Tejarat Chinoفضای بازتوسعه تجارت چینو

.open area Bahman Diesel Coفضای بازبهمن دیزل

open areaSalamat Gostaran Nik Armanفضای بازسالمت گستران نیک آرمان
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open areaTosse Salamat Royanفضای بازتوسعه سالمت رویان

open areaALMATOZفضای بازآلماتوز

open areaBehin Sanat Jey (Shamana)فضای بازبهین صنعت جی

.open areaSanat Daran Eftekhari Coفضای بازصنعت داران افتخاری شیراز

open areaDorsa Simia Co. (Dorsiran)فضای بازفرآورده های گوشتی درسا سیمیا- درسیران

open areaGolha Food Industriesفضای بازصنایع غذایی گلها

open areaSIMIN SEPEHR SEPAHANفضای بازسیمین سپهر سپاهان 

open areaProduced Juice Mojtabaفضای بازآبمیوه مجتبی 

.open areaArad Science & Technique Coفضای بازشرکت مهندسی علم و فن آراد

open areaRojin Sanat Setareh Parsianفضای بازروژین صنعت ستاره پارسیان

 open areaFarzan Ghate Sepahanفضای بازفرزان قطعه سپاهان

Cukurova Siloفضای بازopen areaCukurova Silo

IMAS Makina A.S.فضای بازopen areaIMAS Makina A.S.

open areaFARASARDفضای بازفرا سرد

open areaBIZIM MACHINEفضای بازبیزیم ماشین

Serkonderفضای بازopen areaSerkonder

Winter Air Conditioning and Refrigerationفضای بازopen areaWinter Air Conditioning and Refrigeration

Arsheh Karفضای بازopen areaArsheh Kar

open areaArshehkarفضای بازآرشه کار

Killerfishفضای بازopen areaKillerfish
SilkWater Groupفضای بازopen areaSilkWater Group

open areaVESTUYفضای بازوستوی

.open areaVahid Refrigeration Industries Coفضای بازصنایع برودتی وحید

open areaIRAN COLD Pressing (Zait Kerman)فضای بازایران کلد پرسینگ

open areaPTSILOفضای بازپارس ترک سیلو)پی تی سیلو(

open areaMammot Groupفضای بازمجتمع صنعتی ماموت

.open areaNIK B&H Coفضای بازبرودتی و حرارتی نیک

.open areaTABADOL GOSTAR BOORAN Eng.Coفضای بازتبادل گستر بوران

open areaNamjoo Machine Manufacturingفضای بازماشین سازی نامجو

open areaSEPRAفضای بازسپرا

open areaKarasanat Sazan Novinفضای بازکارا صنعت سازان نوین

.open areaNegar Taymaz Coفضای بازنگار تایماز

open areaDaneshgaran Noandish Ariaفضای بازدانشگران نواندیش آریا

open areaNamjoo Machine Manufacturingفضای بازماشین سازی نامجو 

open areaMAKHZAN FOOLAD RAFEفضای بازمخزن فوالد رافع)دابو صنعت(

open areaAnsar Industrial Groupفضای بازگروه صنعتی انصار

Seylaneh Sabzفضای بازopen areaSeylaneh Sabz
open areaAb Band Industrial Groupفضای بازتولیدی و صنعتی آب بند بابل

open areaBokhar Gostar Khavarفضای بازبخار گستر خاور

open areaBahrevar Machine Alborzفضای بازبهره ور ماشین البرز
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open areaBokhar Saz Amirفضای بازبخار ساز امیر

.open areaARVIN BOKHAR HEATING INDفضای بازصنایع حرارتی آروین بخار

open areaKhorasan Packing Tools Industrialفضای بازابزار بسته بندی خراسان

open areaPARS VACUUM INDUSTREISفضای بازصنایع واکیوم پارس

open areaTABADOL SAZAN TEHRANفضای بازتبادل سازان تهران

.open areaTajhiz Sanat Baran Coفضای بازتجهیز صنعت باران

open areaMashinsazy Shahabadiفضای بازماشین سازی شاه آبادی

.open areaIRAN SANAT COفضای بازماشین سازی ایران صنعت

.open areaALTIN PACK MACHINE COفضای بازآلتین پاک ماشین تبریز

open areaMashin Sazi Timeفضای بازماشین سازی تایم

open areaAshoori Industrial Groupفضای بازگروه صنعتی عاشوری

open areaBORNA PAK SANATفضای بازبرنا پاک صنعت

open areaDAMAVAND MARKET DEVELOPMENTفضای بازدماوند مارکت 

.open areaPishro Towzin Coفضای بازشرکت صنعتی پیشرو توزین

.open areaSaina Ghaza Part Coفضای بازساینا غذا پارت

 .open areaBehpoo Coفضای بازبهپو فناوری نوین

 open areaKhorram Machineفضای بازصنایع ماشین سازی خرم

open areaAMICOفضای بازارس خودرو دیزل - آمیکو 

open areaKaraj Eram Machineryفضای بازماشین سازی کرج ارم

open areaSARMA GOSTAR VIRAفضای بازسرما گستر ویرا

.open areaARASH MACHINERY Coفضای بازماشین سازی آرش

.open areaWEST ASIA ATEEL MACHINERY FABRICATION COفضای بازماشین سازی استیل غرب آسیا

.open areaSaina Ghaza Part Coفضای بازساینا غذا پارت
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56اَپشک
56ابتکار لذید واش

56ارس خودرو دیزل
56ارشیا کانتینر پویا

56ارکان فلز
57ارمغان بانوی آذربایجان

57ارمغان چاشنی توس )آرشیا(
57اروین تجارت داتیس

57ازن آب
57استیال

58اشکان مهر ایرانیان
58اطلس تجارت ساینا

58افشان صنعت آوران  نوین
58البرز استیل

58البرز بیتا شیر
59البرز ماشین کرج

59الکترو استیل
59الماس فیلم آذربایجان

59انجمن صنفی گلخانه سازان ایران
59انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

60انجمن متخصص علوم و صنایع غذایی ایران
60ایده آل ماشین پارسیان

60ایران پاش 
60ایران خودرو دیزل

60ایران سمبل
61ایران گالب مرغوب

61ایران نازل
61آ سی اس گرین خاورمیانه

61آب نیروبخش گلستان
61آبتین دانا پالست

62آبمیوه مجتبی
62آتی صنعت پیشگام

62آذر لبن شاد
62آذر یشیل یورت

62آذران بوجار ایرانیان
63آذران بوجار ایرانیان

63آذرجام آمل
63آذردما گستر

شماره صفحهنام شرکت
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شماره صفحهنام شرکت

63آذین مسرور
63آرامش- سهامی خاص

64آرتاسان پالست
64آرد آذین نشاسته

64آردین شهد
64آرشه کار

64آرگون صنعت سپاهان
65آرمان گلدشت

65آرمن گوشت
65آری کندی عسل طبیعی سبالن

65آریا کرخه زرین
65آریا ماندگار راد خوزستان

66آریان گالره
66آرین تجارت پرداز

66آرین کار پک
66آسیا شور

66آلتین پاک ماشین تبریز
67آلماتوز

67آماد پلیمر
67آماده پخت )پاچو(

67آنیل طعم آریا
67آیدیا پدیده کیهان

68آیسان تکنام پویا
68آینده کاران رایمند

68بابل چای مهرگان )پاپاتی(
68بازرسی بین المللی بازآفرینان صنعت جنوب 

68بازرگانی آی تک
69بازرگانی سجاد

69بازرگانی و صنایع غذایی سبزدانه ؟؟
69باشگاه تخصیص علوم و صنایع غذایی آریا

69بانک اطالعات صنعت ایران
69بخار گستر خاور

70برتران صنعت تبریز
70برزین صنعت کوشا

70برنا پاک صنعت
70بسپار پیشرفته شریف

70بسته  بندی شادمهر
71به یک شیراز
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71بهارنوش خزر
71بهپو فناوری نوین

71به تک سوگل شیراز
71بهروزان بهروز ماکارون )شهروند(

72بهساز ماشین
72بهکار الکترونیک کرج

72بهنان گندم نوین
72بهین آزما شیراز

72بهین راژدانه گندم
73بهین صنعت جی )شامانا(

73بهین صنعت گستران البرز
73بولر

73بیرنوش
73بیزیم ماشین

74بیسکویت اصفهان فرخنده
74بین الملل نوین 

74بین المللی بازرسی کاالی تجاری
74بینش، سازش، کوشش )بیساکو(

74پارت پت
75پارس استیل
75پارس آذیم

75پارس دشت چهلستون
75پارسان پلیمر

75پارسیان طرح سینا
76پارسین گستر جنوب

76پاسارگاد پالست نوین ایرسا
76پاک پالستیک کاشان

76پاک تلیسه 202
76پالیز شرق توس

77پایاپک صنعت
77پایور سامان

77پترو تجارت هرمزان
77پترو تجارت هرمزان
77پخش جواد شهبازی

78پخش ستاره متبر
78پرتو دانه سویا

78پرشیا تدبیر غرب
78پرشیا صنعت الکترونیک

شماره صفحهنام شرکت
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78پرشیا صنعت الکترونیک
79پک تین )نام تجاری پرارین(

79پنیرسازی تبریز
79پوشش آرای نیکان )پان(

79پوالد پویش
79پویا صنعت تکسان

80پویش برچسب پارسیان
80پی تی سیلو

80پیام آوران طبیعت سبز
80پیش فر آوری ژالتین توچال

80پیشرفت پخت سحر
81پیشرو توزین

81پیشرو صنعت ماشین آراد )آراد پک(
81پیشروپک

81پیشگام سیل البرز
81پیشگامان صنعت اطلس

82پیمان فردجنوب
82تبادل سازان تهران

82تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رای
82تجهیزات صنعت باران

82تدارک برودت
83تدبیر اندیش فراسان

83ترخینه
83تردک

83ترش و شیرین سپاهان
83تروند زعفران قاین

84تسمه های صنعتی پیوند
84تعاونی تولید نویدکاران

84تعاونی تولیدی مهران آویشه
84تعاونی دهکده سبز آیسان نوین

84تعاونی نحل میهن
85تکامل غذا

85تکین گل کامو )گالب عارضی(
85تماته )خوشاب(

85تهران بسپار پالستیک
85تهران گوار

86توسعه سالمت رویان
86توسعه صنایع غذایی رشد

شماره صفحهنام شرکت



instagram:@golhacotelegram.me/golhaco
www.golhaco.ir

tel/fax: +9821 66262701 club.golhaco.irپس از هر طلوع چاشنی زندگیتان می شویم

46

86تولید الکل و مواد غذایی بیدستان
86تولید صنعتی دمیرچی

86تولید و بازرگانی استیل پاسارگاد
87تولیدی بازرگانی بین المللی ارس

87تولیدی بازرگانی بین المللی نیلساکام
87تولیدی بازرگانی مظفر آرتمن )تاهونال(

87تولیدی کیمیا فوم
87تولیدی مطهر گیالن

88تولیدی و صنعتی آب بند
88تولیدی وردا

88تیستی
88تیمن

88جام زرین فیروز
89جهان گستر داتیس )محصوالت غذایی دلوین(

89جی لیان جی
89جیالن

89چاشت پسند
89چای فرزین

90چایکاران کاشف
90حداد ماشین پارسیان

90حسینقلی رزاقی داریان
90حلواشکری شیررضا

90خشک مانا
91خمیرمایه واکس رازی )سهامی عام(

91خوشه طالیی ونوشه
91خوشه فراورده های لبنی گلستان

91خوشه های زرین پارس
91داروپات شرق

92دانژه آریا
92دانشگران نواندیش آریا )دنا(

92درب شیشه رشید
92دردانه شرق زمین
92درین گالب کاشان

93دشت آذر
93دلتا آالء سبز

93دلخواه طالیی اوراسیا 
93دما گستر سازان نوین

93دیباچین شیراز
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94رادمان تجارت نیوساد
94رادین صنعت فراز پارس

94رادین فراز جم
94راستین تجارت سالم

94رام صنعت بهاره
95رامینا پالستیک

95راه سبز خاورمیانه پردیس- محصوالت غذایی انجمن
95راه اندازی صنعت آسیا اندیش

)R.M.C( 95رباط مخزن
95رزین ترنج سپهر

96رطب ثمین بم
96رمزپوش

96ره پویان جبهه سبز
96رهنمون صنعت

96روژین صنعت ستاره پارسیان
97روغن حیوانی کرمانشاهی رخزادی فر 

97روغن زیتون سفیدرود
97روغن کشی خضرنژاد)درنیکا(

97روغن کنجد بکر ثمر
97روغن کشی و فرآوری آلتن دانه صحرا

98ریحان خوراک پارسیان
98زرین جم مارینا
98زرین دانه ثمین

98زرین نام اصفهان
98زعفران بهرامن
99زعفران شهری

99زعفران عباس زاده
99زنبورداری شیرین )عسل شافی(

99سازمان اتکا
99سایان فرازپویان
100سبزنوش کویر

100سبزی ایران
100سپند افزار

100سپند الکترونیک پارسیس
100سپند آوران کاال

101سپهر ماشین
101سپهر نوید آفرین

101سپید ماکیان

شماره صفحهنام شرکت
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101سپید نار جنوب
101ستاک

102سرکان پالست
102سرماگستر ویرا

102سفیده فجر اورفین )صنایع غذایی بهرامی(
102سالمت گستران نیک آرمان

102سهند ماشین
103سوپیشی / سوپیشی

103سوت ایچ تبریز
103سودی بسپار تک

103سیب تاک
103سیبا موتور 

104سیف گستر دره شهر
104سیلوسازان تهران

104سیمن فر
104سیمین سپهر سپاهان 

104شاهو نگین اورامان
105شایانیر صنعت آرتان

105شر پاستوریزه کردکوی
105شرکت پاک فن با مسئولیت محدود

105شرکت پیمان پرسیان )سان پک(
105شرکت زرکشت گلستان

106شرکت شیر پاستوریزه ارمغان- مانی ماس
106شرکت شیشه سازی مینا

106شرکت گلوکوزان )سهامی عام(
106شرکت مهندسی تبادل گستر بوران

106شرکت نشاسته آردینه
107شکرانه

107شکوه نور خراسان
107شهدآوران مهریزان

107شیرین حلوای هورخش محالت
107شیمی پخش پیکان

108شیمی پالستیک یزد
108صادراتی فرآورده های شرق میانه

108صبا برودت پارس
108صنایع برودتی شمس

108صنایع بسته بندی تحول کاالی نوین
109صنایع بسته بندی چرمه

شماره صفحهنام شرکت
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109صنایع بسته بندی ظفر
109صنایع پلیمری  صدر

109صنایع تبدیلی نانو گام مهر
109صنایع چسب سینا

110صنایع حرارتی آروین بخار
110صنایع شیر ژال

110صنایع شیر شهد اراک )داناک(
110صنایع غذایی اخوان صالحی پیمان
110صنایع غذایی آریا ایده آل )نامیکا(

111صنایع غذایی به آمد
111صنایع غذایی پروبی

111صنایع غذایی تک چین کرمان 
111صنایع غذایی جمع

111صنایع غذایی ریحان و لیمو
112صنایع غذایی سورمالی

112صنایع غذایی صالحی پیمان
112صنایع غذایی صدف طالیی ایرانیان

112صنایع غذایی فصاحتی
112صنایع غذایی کامل

113صنایع غذایی گدوک فیروزکوه
113صنایع غذایی گلستان عصاره

113صنایع غذایی گلها
113صنایع غذایی ماسترفوده

113صنایع غذایی ماه دانه پردیس
114صنایع غذایی مهراد چاشنی طوس

114صنایع غذایی مهنام
114صنایع غذایی موسوی

114صنایع غذایی نشاط آور یزد
114صنایع غذایی نگین تغذیه کیما

115صنایع غذایی همینه
115صنایع غذایی و قند راهکار نوین صفادشت

115صنایع گلخانه ای مرصوص کام
115صنایع ماشین سازی امیدی

115صنایع ماشین سازی آلفا کندری
116صنایع ماشین سازی پدیده پارس

116صنایع واکیوم پارس
116صنایع ورق ایران

116صنعت الکترونیک آریا

شماره صفحهنام شرکت
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116صنعت کاران متحد درخشان
117صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش

117صنعتی سرآمد میثاق پارس )ژانر(
117طاها صنعت رها

117طراحی مهندسی گروک
117طعام گستر بهار )سن سون(

118طعام گستر کاسپین آسیا
118طال چای

118طالی ناب کیهان
118عام تکاپو 

118عسل تغذیه خراسان
119عسل سالمت

119عسل شهد گل خوانسار
119عسل شهدینه گلها

119عسل مارمیشو
119عصر یکتا پیمان

120علم و فن  آوری سوبار منطقه آزاد انزلی
120غزال نجم )بسام(

120فراز راهبر صبا
120فراسرد

120فراصنعت سازان کاج
121فرانامان پارس

121فرآورده های گوشتی رباط کریم سهامی خاص
121فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

121فرآورده های غذایی سرزمین سبز ایرانیان
121فرآورده های غذایی سمیه

122فرآورده های لبنی پارسیان آوای کویر یزد
122فرآورده های لبنی ستاره طالیی گلستان )آلیش(

122فرآورده های لبنی فجر شاهرود
122فرآوری دارویی ژالتین حالل

122فرآوری لبنیات شروین مهاباد
123فرآیند پژوه پارس

123فردای روشن )کانون تبلیغات- پخش مواد غذایی(
123فن آوری پند کاسپین

123فنی مهندسی امگا 
123فیاض سپاهان راد

124قشم ولتاژ
124قطعات پیش ساخته فلزی کیان
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instagram:@golhaco telegram.me/golhaco
www.golhaco.ir

tel/fax: +9821 66262701club.golhaco.ir پس از هر طلوع چاشنی زندگیتان می شویم

51

124کارا صنعت
124کارخانه تولیدی و صنعتی سردسیر

124کارخانه چای باروتی
125کاروان تندیس توس )نارمک(

125کاسپین کوهدشت
125کاال آوران یاس سپید

125کالچر
125کامل برچسب پرند

126کاوش صنعت
126کاوش گران صنعت

126کتاب مرجع
126کشاورزی و غذا 

126کشت و صنعت بهساز غذای زاگرس
127کشت و صنعت خوشه سرخ شرق

127کشت و صنعت زرند
127کشت و صنعت سبزدشت 

127کشت و صنعت شکوه طعام وارنا
127کشت و صنعت قارپ پارس شهریار- قارچینو

128کشت و صنعت کهنوش
128کشت و صنعت ماریان

128کشت و صنعت نوشینه 
128کشت و صنعت و شیفته آرای شرق

128کنترل سیستم خاور میانه
129کوشا صنعت

129کوشش گران  صنعت آتی
129کوشش گران خزر

129کیان صنعت اصفهان 
129کیچن رز

130گروه بین المللی غذایی کارن
130گروه پژوهشی تولیدی کافیبان

130گروه تولید ایران چسب و الغری
130گروه تولیدی به فا

130گروه صنایع شیشه و گاز
131گروه صنایع غذایی پادمیرا
131گروه صنایع غذایی پاکبان

131گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانل
131گروه صنایع غذایی کادوس
131گروه صنایع غذایی نامی نو
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132گروه صنعتی  عاشوری
132گروه صنعتی ابتکار آب )مخزن سازی ظفری(

132گروه صنعتی استیل سازه شرق
132گروه صنعتی انصار

132گروه صنعتی آسان کار
133گروه صنعتی بازرگانی آرت پک

133گروه صنعتی پرشین پک
133گروه صنعتی خرمدشت ریس

133گروه صنعتی ماشین سازی عدیلی )پیروز اصلی(
133گروه صنعتی و بازرگانی امین 

134گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا
134گروه مهندسی اردیبهشت

134گشتا صنعت اصفهان
134گشتا صنعت تبریز

134گشتا صنعت مشهد
135گل ذرت سازان

135گالب ورتاج
135گلچین قابوس

135گلستان پالستیک کرج )کرج پالستیک(
135گیاهان سبز زندگی

136لبن دهکده خرم
136لبنیات صبحگاه فارس

136لبنیات مادی )میماس(
136ماشین سازی ارم

136ماشین سازی استیل غرب آسیا
137ماشین سازی اوصانی
137ماشین سازی پرچمی

137ماشین سازی پی ریزان صنعت
137ماشین سازی تارا
137ماشین سازی تایم

138ماشین سازی تک نوین
138ماشین سازی حکمایی

138ماشین سازی خرم
138ماشین سازی روشن
138ماشین سازی عینیان

139ماشین سازی کوشش کاران
139ماشین سازی گردونی

139ماشین سازی مرامی
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139ماشین سازی مسائلی
139ماشین  سازی نامجو

140ماشین سازی نوش آرا )بختیاری(
140ماشین سازی یادگاری

140ماهنامه سرزمین سبز
140ماهنامه هنر بسته بندی 

140مبدل تانک
141مجتمع کشاورزی گل باز

141مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل
141مجتمع کشت و صنعت خاور پویا

141مجتمع کشت و صنعت سادات خراسان
141مجتمع کشت و صنعت سبز دشت طارم

142محصوالت غذایی آذوقه شیراز
142مخازن استیل غرب

142مخزن فوالد رافع )دابوصنعت(
142مدیریت صادرات آال تجارت بین الملل

142مروارید سحر )شادنوش(
143مزرعه سبز اورازان

143مزرعه مهرآور
143مستر  گروه رایا

143ممتاز کوثر 
143منوپمپ آسیا

144مهر صنعت اسپادانا
144مهران سرد

144مهرآذر ماشین
144مهرصنعت اسپادانا

144مهندسی آرمان سپهر ایرانیان )آسیکو(
145مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد
145مهندسی سبزآسیان آپادانا )ساپک(

145مهندسی طراحی نیا ماشین پگاه
145مهندسی علم و فن آراد
145مهندسی ماه ماشین آریا

146موسسه جهانی حالل
146مولتی کافه )صنایع قهوه پارت سازان(

146مؤسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت 
146نان آوران رضا

146نخل سبز صبحی
147نسیم صباح مازند
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147نشاسته خوشه فارس
147نشریه آگهی نامه تخصصی فودتک

147نشریه غذا و تغذیه و مهندسی کشاورزی
147نصر نوین گلستان

148نکاپالستیک
148نگار تایماز

148نگین خوراک پارس
148نگین صدف توس
148نگین عسل هرند

149نوبر سبز
149نوین سازان کافل

149نیاوران کهن آسیا
149نیک پارس

149نیک قالب تبریز
150نیک منش 

150نیکان گوشت فارس
150نیکی مهر قم
150نیوشا داریان

150هاگسان
151هنر پالستیک غزال کویر یزد

151هنزک شیمی
151هواتراز سپاهان

151هولدینگ درسیران )درسا(
151وستوی

152وند آپادانا
152ویدار کارا

شماره صفحهنام شرکت
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اَپشک

فرشید شادمان
تولیدکننده زیتون شور، زیتون پرورده و انواع ترشیجات

تهران، اشرفی اصفهانی، روبروی مرزداران، برج نگین رضا، طبقه 17 شمالی، واحد 1703
02144032820

www.talo.ir

ابتکار لذید واش

02144032558
info@talo.ir

جمشید بهرامی کیا
رب، حبوبات، قند و شکر بسته بندی، کنسروجات،ذرت، لوبیا، تن ماهی، ادویه جات، نوشیدنی، آبمیوه، آب معدنی، سلولوزی

استان البرز، کرج، عظیمیه، 45 متری کاج، پالک 263، طبقه 5، واحد 12
02632541908-902632541909

apshak@yahoo.com

حمیدرضا ندیم
فروش خودروهای سنگین و نیمه سنگین، فروش قطعات خودروهای سنگین و نیمه سنگین

تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل، خیابان کیهان، پالک 10، واحد 1
02144203963
www.amico.ir

ارس خودرو دیزل

02144297135
m.makki@htarad.com

رامین میرزایی
تولید انواع کاربری کامیون، کامیونت و انواع کانکس

قزوین، شهرک صنعتی لیا، خیابان استاندارد 3
02833455000-2

www.arshiyakantiner.ir

ارشیا کانتینر پویا

02833454858
arshiyakantiner.co@gmail.com

محمدعلی رحمانی
تولیدکننده بزرگترین ماشین آالت صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و شیمیایی

قزوین، جاده انبار شرکت نفت، مجتمع صنعتی شهید رجایی و بازار مبل، پالک 55
02833556855 - 02833551654

www.arkanfelez.com

ارکان فلز

02833553490
info@arkanfelez.com
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علیرضا نبی
زیتون و فرآورده های آن

خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، بلوار تالش شمالی، تالش شمالی 5/4، پالک 258
05135410291-2

www.arshiaolive.com

ارمغان چاشنی توس )آرشیا(

05135410293
arshiaolive93@gmail.com

رسول عباسخانی
آجیل و خشکبار، غالت حجیم شده و فرآورده های کاکائویی

آذربایجان شرقی، تبریز، شهرک سلیمی، خیابان شیرین عسل، بیست متری هشتم
04134329893

ارمغان بانوی آذربایجان

04134329894
armaghan.luxina@gmail.com

علی مسگری
واردکننده و بسته بندی انواع چای خارجی و قهوه فوری )تولیدکننده(

تهران، میدان محمدیه، خیابان خیام جنوبی، ساختمان ایران، پالک 248، واحد 9
02155575035 - 02155814853

www.alitea.ir

اروین تجارت داتیس

02155574957

محمد دانشور
CIP تولیدکننده دستگاه های ضدعفونی کننده و استریل خطوط

تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، ساختمان کاوه، بلوک 2، طبقه 3، واحد 134
02166594634-6

www.ozonab.com

ازن آب

02166427031
info@ozonab.com

آرش جواهری
طراح و سازنده ماشین آالت صنایع غذایی

تهران، خیابان انقالب، روبری دانشگاه تهران، مجتمع فروزنده، طبقه 5، واحد 801
02166974469-71

www.steela.ir

استیال

02166464822
info@steela.ir
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نیما دواچی
ارائه و خدمات چاپگرهای صنعتی )جت پرینتر(

تهران، خیابان آزادی، خیابان زارع، پالک 30، واحد 9
02166122560 – 02166122750

www.san-marking.ir

02834432757
niaz_qazvin@yahoo.com

ابوالفضل چهل میزان
تولید انواع فرآوردهای لبنی، از قبیل شیر، دوغ، ماست و ماست طعم دار

قزوین، شهر ارداق، بلوار خلیج فارس، کوچه صبا یک
02834433523-24

البرز بیتا شیر

02166390064
albrzsteel@gmail.com

امیر بیگدلی
عرضه کننده اتصاالت، لوله، میلگرد ورق استنلس استیل
تهران، کیلومتر 4 بزرگراه فتح، کوچه یسلیانی، پالک 4

02166390035-7
www.albrzsteelco.com

البرز استیل

02166565844
bd.1820@yahoo.com

افشان صنعت آوران  نوین

02144019379

اکبر سبزی
ساخت، تهیه و توزیع انواع چسب های بسته بندی

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اهلل کاشانی، بوستان یکم، پالک 21، طبقه 4، واحد 17
02144979872

اطلس تجارت ساینا

02177489111
ashkan_ghomi@yahoo.com

اشکان قمی
حبوبات، غالت، ادویه جات، خشکبار، قند و شکر، سویا، رشته آش 

تهران، پیروزی، 21 متری دهقان، باالتر از 10 متری، جنب ؟؟، کوچه ؟؟، پالک 1/2
02177980320

اشکان مهر ایرانیان
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02188485357
info@ifmma.ir

محمدکاظم شکرکن
طراحی و ساخت ماشین آالت صنایع غذایی

تهران، بزرگراه جالل آل احمد غرب، بعد از پل آزمایش، خیابان مهدی اول، پالک 213، واحد 7، طبقه 4
02188485356-8

www.ifmma.ir

انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

02188719192
irangma@yahoo.com

عبدالرحمن حسین فرد

تهران، خیابان مطهری، نرسیده به قائم مقام فراهانی، ساختمان بهار، پالک 259، طبقه اول، واحد 2
02188723808

www.irangma.ir

انجمن صنفی گلخانه سازان ایران

04432424393-6
sales@almasfilmco.com

بابک کریم زاده رضائیه
فیلم شرینک بسته بندی پی.وی.سی و پلی الفین و فیلم استرچ مواد غذایی

استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، کیلومتر 15 جاده مهاباد، روبروی کلیسای حصار ترکمان
04432424393-6

www.almasfilmco.com

الماس فیلم آذربایجان

02188728549
www.electrosteel.com

مجید محمدزاده طبسی
تولید محصوالت برودتی )یخچال و فریزر خانگی و صنعتی و فروشگاهی(

تهران، خیابان مطهری، نرسیده به میرزای شیرازی، پالک 305
02188728545-8

info@electrosteel.com

الکترو استیل

02634722902-4
info@amkco.ir

نعمت شهبازی
تولیدکننده ماشین آالت بسته بندی و خشک کن

کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی امیرالمؤمنین، خیابان شهید یادگار، پالک 11
02634722902-4

www.amkco;.ir

البرز ماشین کرج
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02188507793

علیرضا بحرینی
بسته بندی خشکبار و میوه و سبزیجات خشک و ادویه

تهران، سهروردی شمالی، کوچه بسطامی، پالک 8، واحد 15
02188507794

www.iransambol.com

ایران سمبل

02155256895
info@ikd-co.com

غالمرضا رزازی
تولید انواع خودروهای کار

تهران، بزرگراه آزادگان، بزرگراه آیت اله سعیدی )به سمت اسالمشهر(، بلوار شهدای ایران خودرو دیزل
02151243594

www.ikd-co.com

ایران خودرو دیزل

02166502419-04432720940
iranpashoffice@gmail.com

میرقاسم میرزاده 
تولیدکننده محصوالت پلی اتیلن و تولیدکننده بزرگترین مخازن پلی اتیلن در جهان  

ارومیه، کیلومتر 5 جاده فرودگاه
02166505530-04432720938

www.iranpash.ir

ایران پاش 

02176267074
im.parsian@gmail.com

ابراهیم بصیرزاده
ساخت ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی

تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی کمرد، کوچه پمپ بنزین، پالک 1/1
02176266947

www.idealmachine.ir

ایده آل ماشین پارسیان

02144293414
ifsta@yahoo.com

محمدحسین عزیزی
علمی، آموزشی، پژوهشی

تهران، مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند، طبقه 5، واحد 502
02144293459 - 02144293450

www.ifsta.ir

انجمن متخصص علوم و صنایع غذایی ایران
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محمد بسطامی
تولید آب آشامیدنی 5/0 لیتری

گلستان، کیلومتر 15 جاده گرگان-گنبد، کیلومتر 2 جاده جعفرآباد ملک
01732514570-4
info@waterlife.ir

02156418101

محمد برقبانی
Pet تولید قطعات پالستیک بادی ، تزریقی  و

D60 تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، خیابان گلزار، خیابان تک آذین، بلوک
02156419497 - 02156418111

آبتین دانا پالست

01732514575
waterlife1394@gmail.com

آب نیروبخش گلستان

02122215176
mobaraki@icsiran.com

علی مبارکی
ارزیابی و ممیزی و آموزشی سیستم های مدیریت و محیط زیست و ایمنی

تهران، بلوار قیطریه، نبش شب تاب، پالک 1، واحد 6
02122200500

www.icsiran.com

آ سی اس گرین خاورمیانه

02188811728 - 02177622366
iran.nozzle@gmail.com

مونا ناظری
ارائه خدمات و مشاوره در امر ساخت سردخانه، تأمین قطعات و لوازم سردخانه، کارخانجات مواد غذایی و لبنی

تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان شهید برادران قائدی، پالک 259
02188845851 - 02177612363-5

www.irannozzle.com

ایران نازل

02188674077
info@irany.lab.ir

اکبر وصالی قمصری
گالب، عرقیات، آب معدنی، آب آشامیدنی، آبمیوه گازدار، پت پریفرم، رب گوجه فرنگی، رب انار، آبلیمو، سرکه سیب، انواع مربا،...

تهران، باالتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، روبروی شیرخوارگاه آمنه، جنب دامن افشار، پالک 2505
02188674086

www.irany.lab.ir

ایران گالب مرغوب
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02146897010
azaranbojar@gmail.com

فیروز برگی
تولیدکنده ماشین آالت صنعتی و آزمایشاهی بوجاری بذر

تهران، شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خیابان 30 متری زاگرس، کوچه نوآوران، پالک 6
02146881762

www.azaranbojar.com

آذران بوجار ایرانیان

04135537023 - 04134329054
yeshilyurt74y@yahoo.com

ابراهیم جعفری مطلق
پودرهای دسری )پودینگ، ژله(

تبریز، 35 کیلومتری جاده آذرشهر، شهرک سلیمی، خیابان اصلی، روبروی دانشگاه شیرین عسل
04134329053

www.yeshilyurt.com

آذر یشیل یورت

04433744771
info@tamaldairy.ir

مصطفی اسمعلی مقدم
انواع لبنیات، پنیر، ...

ارومیه، شهرک صنعتی توسعه، فاز 2، بلوار کارآفرینان 1، سمت راست، پالک 8، واحد 3
04433744767-9

www.tamaldairy.ir

آذر لبن شاد

05135411938
tavakoli_info@yahoo.com

اسداله توکلی
ساخت انواع نوارهای نقاله، نوارهای مدوالر پالستیکی، دستگاه های اسپیرال و تونل پاستوریزاتور و نوارهای پی.وی.سی و پلی اورتان و ...

مشهد، شهرک صنعتی توسر، فاز 2، اندیشه 15، فاز 7 کارگاهی، واحد 719
05135411936-7

www.atisanatco.com

آتی صنعت پیشگام

02645333844
mojtaba.juice@gmail.com

مجتبی دهقان
نوشیدنی های بدون گاز انار، آلبالو، زرشک، پرتقال

البرز، هشتگرد، نظرآباد، شهرک صنعتی نظرآباد
02645333842-6

www.mojtabajuice.net

آبمیوه مجتبی
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02122016799
aramesh.co.ir@yahoo.com

حسینقلی پیران
صنایع کنسروی انواع سس های سرد و گرم، شورجات، ترشیجات خوراک لوبیا و لوبیا با قارچ و رب گوجه فرنگی

کرج، کیلومتر 13 جاده ماهدشت، خیابان بهاران
02636340012-14

www.aramesh.co.ir

آرامش- سهامی خاص

02126601753
azin.masroor@yahoo.com

مجید روحی حجتی
فرآورده غذایی

تهران، شریعتی، باالتر از پل صدر، کوچه هدایت، خیابان دشتی، بن بست سپید، پالک 2، واحد 3
02122003030 - 02126601750-52

آذین مسرور

02177622622
tehranofficeads@gmail.com

کریم خوش خلق
تولیدکننده دیگ های بخار، آبداغ، آبگرم، روغن داغ و مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی

تهران، خیابان طالقانی، تقاطع بهار جنوبی، ساختمان 163، طبقه 4، واحد 14
02177671192-4

www.azardamagostar.com

آذردما گستر

01144203299
azarjaamamol@yahoo.com

سعدی موسوی
تولید محصوالت رویشدانه جهت گلدان و باغچه ها و باغ ها و سایر محصوالت کشاورزی

مازندران، آمل، شهرک امام زاده عبداله
01144203273

www.azar-jaam.com

آذرجام آمل

02146897010
azaranbojar@gmail.com

فیروز برگی
تولیدکننده ماشین آالت صنعتی و آزمایشگاهی بوجار بذر

تهران، شهرقدس، شهرک صنعتی زاگرس، خیابان 30 متری زاگرس، کوچه نوآوران، پالک 6
02146881762

www.azaranbojar.com

آذران بوجار ایرانیان
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03133801310
info@angonsanat.com

سید فضل اهلل حسینی
ساخت انواع مخازن استنلس استیل یک، دو و سه جداره، ذوب کن کره، دستگاه میکس پخت

اصفهان، شاهین شهر، منطقه صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان چهل و دوم، سمت راست
03133801311-4

www.argonsanat.com

آرگون صنعت سپاهان

02188308282
infor@arshehkar.com

امیرعباس رفیعی
تجهیزات سردخانه های برودتی جهت انواع صنایع غذایی

تهران، قائم مقام، میدان شعاع، کوچه شیوا، پالک 2، ساختمان گلریز
02189355

www.arshehkar.com

آرشه کار

02144030158
ardinshahd@yahoo.com

مهدی رنجبر
مشاوره، فرموالسیون، مواد اولیه و بازرگانی در صنایع شیرینی و شکالت، فرآورده های قنادی، محصوالت پودری و نان صنعتی

تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، برج نگین رضا
   02144030158

foodconsulting.ir

آردین شهد

03138788334-7
azinstarch@yahoo.com

عبدالصمد جعفرپیشه
تولیدکننده فرآورده های نشاسته، گلوکز و گلوتن

اصفهان، ابتدای جاده نائین، مقابل پایانه شرق، نرسیده به حسن آباد
03138788334-7

www.azinstarch.com

آرد آذین نشاسته

04533873207
info@artasunplast.ir

بهرام مه روز
تولید فیلم های پالستیکی )استرچ، شرینک، پشت چسب دار، سلیج، مالچ(

اردبیل، شهرک صنعتی شماره 2، خیابان صنعت، قطعه 420
04533873204-6

www.artasunplast.ir

آرتاسان پالست
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مهدی نجف زاده
عسل

اردبیل، کیلومتر 8 جاده اردبیل- تبریز
04533911323-28 - 02144087931

www.aricandy.com

سید مهدی موسوی
بسته بندی نوین مواد غذایی

کرج، خیابان درختی، خیابان رودکی غربی، پالک 155، واحد 9
02632323494

www.mosavitea.ir

علیرضا سرابی
تولید انواع فرآورده های گوشتی

تهران، کیلومتر 23 جاده آبعلی، بعد از پل پردیس
02176217538-9

محمدحسن فرهودی
تولید آبلیمو، ترشیجات، شورجات، مرباجات

تبریز، شهرک فن آوریهای پیشرفته )تبریز 4(، بعد از فلکه دوم، قطعه 3
04134259995

www.baghaa.com

02632323454
mehdimosavi81@hotmail.com

آریا ماندگار راد خوزستان

05135411606
info@karkhefood.ir

محمدامیر طراز جمشیدی
بسته بندی و فرآوری انواع ادویه، چاشنی ها، پودر ژله، پودر کیک، پودینگ و انواع آرد و خشکبار

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 1، بلوار صنعت، نبش صنعت 3، پالک 215/1
05135411605

www.karkhefood.ir

آریا کرخه زرین

02144087931
info@aricandy.com

آری کندی عسل طبیعی سبالن

02176217537
armengoosht1382@yahoo.com

آرمن گوشت

04134259996
info@baghaa.com

آرمان گلدشت
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04134482358
info@altin-pack.com

ایرج وحدت
طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی فرم فیل سیل

تبریز، بلوار صنعت، شهرک فن آوری، خیابان سوم، پالک 153
04134482356

www.altin-pack.com

آلتین پاک ماشین تبریز

04134328539
info@taravatco.com

سیاوش محمدیان
تولید انواع محصوالت از قبیل انواع مرباجات، ترشیجات، شربت، آبلیمو، آبغوره، سرکه، رب، زیتون، خیارشور و غیره

تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، خیابان اصلی، 30 متری اول
04134328910-15

www.taravatco.com

آسیا شور

02166916416
arian@ariancarpack.com

ناصر توفیقی زواره
سورتینگ خشکبار )کشمش و پسته(، حبوبات و غالت )برنج(، چسب زن کارتن  چسب نواری

تهران، خیابان باقرخان غربی، پالک 107، واحد 7  کدپستی: 1441715751
02166916415

www.ariancarpack.com

آرین کار پک

02142695560
info@whistdrink.com

بهاره بزرگی
تولید نوشیدنی گازدار

02122622167
www.whistdrink.com

آرین تجارت پرداز

02189770548
shahabadihossein@yahoo.com

حسین شاه آبادی
فرآورده های گوشتی و بسته بندی گوشت و مرغ

تهران، میدان دوم شهران، خیابان یکم، ساختمان سامان، طبقه 1، واحد 4
02144358700-1

آریان گالره
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02148350213
sales@livelove.pro

غالم عباس بخاریان
Live Love تولید و بسته بندی محصوالت شکر سفید و قند، شکر قهوه ای، خشکبار، ادویه جات، برنج، چای، قهوه فوری با برند

تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابان سیام، کوچه یکم، پالک 6
02144902902

www.livelove.pro

آیدیا پدیده کیهان

08134383375
info@aanils.com

حسین قدیمی
تولیدکننده رب و انواع ترشیجات، شوریجات و مربا

همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان 12، پالک 20
08134383967-9
www.aanils.com

آنیل طعم آریا

02166455748
mahdi.samavaty@gmail.com

محمد مهدی سمواتی
تولید و بازرگانی کنسروجات و فروشگاه اینترنتی

تهران، میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پالک 16، واحد 507
02166455748

www.amadehpokht.com

آماده پخت )پاچو(

02188889525
m.ashari@amadpolymer.com

علی قاسمی روناسی
تولید انواع درب و بطری پلیمری ویژه صنایع آشامیدنی غذایی دارویی و بهداشتی

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، کوی شروان، پالک 16، طبقه اول
02188880736

www.amadpolymer.com

آماد پلیمر

04533645323
almatoz_co@yahoo.com

براتعلی قضایی
تولید گرانول سیب زمینی و محصوالت غذایی فرموله شده

اردبیل، شهرک صنعتی شماره 1، خیابان 14
04533645981

www.almatoz.com

آلماتوز
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02166406010  داخلی 4
info@aytack.com

فرهادی امتی
تأمین کننده انواع یخچال و فریزر فروشگاهی، دستگاه های بستنی ساز، ماشین های آبمیوه و ماشین های کافی شاپ

تهران، خیابان جمهوری، بین 12 فروردین و فخر رازی، پالک 1033، ساختمان تجارت، طبقه 5، واحد 5
02166406010

www.aytack.com

بازرگانی آی تک

88765498
info@bsjinspections.com

اسماعیل احمدی 

بلوار آفریقا، خیابان ناصری، پالک 81، طبقه چهارم، واحد 11
88765576-88655125-88652531

www.bsjinspections.com

بازرسی بین المللی بازآفرینان صنعت جنوب 

02126202054
nimahass898@gmail.com

فواد بشاش پسندیده
فرانچایز، شعبات زنجیره ای بابل تی و بستنی و دم نوش

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارکوی، کوچه کامران، پالک 10، طبقه دوم
02122659467 - 02122667889 - 02126202054

www.papatea.ir

بابل چای مهرگان )پاپاتی(

02122862219
aymandsoft.ir

اشرف طالب زاده
تولید نرم افزارهای توزیع و پخش

تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، پالک 35، طبقه 2، واحد 4
02122862219

www.raymandsoft.ir

آینده کاران رایمند

02144420717
torkamani@isunco.com

محمد عبدالهی
خدمات پخش و توزیع محصوالت غذایی و بهداشتی

اتوبان همت غرب، بلوار جنت آباد شمالی، خیابان شهید مخبری )35 متری گلستان(، بین خیابان 16 متری اول و دوم، پالک 215 و 213
02144443616

www.isunco.com

آیسان تکنام پویا
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02188806024
info@bgk-group.com

محمدرضا منتظری
تولید دیگ های بخار، آبگرم، روغن داغ، اتوکالوهای صنعتی، مخازن تحت فشار

تهران، خیابان طالقانی، بین ویال و قرنی، پالک 304، طبقه 4، واحد 11
02188802539-40

www.bgk-group.com

بخار گستر خاور

02188925494
besi.hosseini@yahoo.com

مجتبی مکوبیان
اطالع رسانی و تبلیغات صنعت

تهران، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، پالک 8، طبقه 4
02188937022

www.besi.co.com

بانک اطالعات صنعت ایران

02122321862
ariyafoodclub@gmail.com

امیرسامان اسکندری
www.agrofoodnews.com برگزاری همایش، نمایشگاه در زمینه صنایع غذایی، سایت خبری صنعت غذا و کشاورزی به نشان

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا شمالی، خیابان ابن علی، پالک 36
02126321598

www.ariafoodclub.ir

باشگاه تخصیص علوم و صنایع غذایی آریا

02188065249
abrishami@live.com

جمشید کالنتر هرندی
حبوبات، غالت، خشکبار، آردها، رب گوجه فرهنگی، عرقیات گیاهی، سبزیجات، ادویه جات، مربا، نبات، سویا

تهران، ونک، مالصدرا، ساختمان فردوس، پالک 242، طبقه 5، واحد 18
02188065250-1

sabzdaneh.ir

بازرگانی و صنایع غذایی سبزدانه 

02166705964
info@sajaddates.com

یوسف سجادی بمی 
تولید بسته بندی، صادرات انواع خرما و خشکبار

تهران، خیابان انقالب
02166726741-2 

www.sajaddates.com

بازرگانی سجاد
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رسول لسان خوش
تولید بسته بندی های پیشرفته به منظور افزایش ماندگاری محصوالت غذایی و کشاورزی

تهران، خیابان ظفر، پالک 248، واحد 2
02122277964

www.polysharif.com

02144019379
info@shadmehr.com

اکبر سبزی
سازنده و صادرکننده انواع ماشین آالت مدرن بسته بندی در صنایع غذایی و دارویی

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اهلل کاشانی، بوستان یکم، پالک 21، طبقه 4
02144014919

www.shadmehr.com

بسته بندی شادمهر

02122277964
r.lesan@gmail.com

بسپار پیشرفته شریف

02188455883
info@bornapak.ir

مجید م. عبدی
مکنده غالت، جاروی صنعتی، مکنده مرکزی، سیستم انتقال مواد، ارائه خدمات بارگیری و تخلیه مواد پودری، گرانولی و ...

تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، شهرک صنعتی زاگرس، خیابان صنعت، کوچه سهند نوین، پالک 36
02188455077

www.bornapak.ir

برنا پاک صنعت

02146801869
infoazarbarzin@gmail.com

علیرضا آذر برزین
طراح و سازنده دستگاه های اتومات بادکن پت و قالب های پت و پلی اتیلن

تهران، شهر قدس، 30 متری زاگرس، کوچه صنایع، پالک 1
02146801018

www.barzinsk.ir

برزین صنعت کوشا

02189780860
siyamak20@gmail.com

سیامک جارچی
ساخت پرکن های لیوانی و دبه ای

تبریز، جاده تهران، کوی انرژی ماشین، پالک 3

www.bartaran.com

برتران صنعت تبریز
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حبیب نوروزی
شوریجات، ترشیجات، رب گوجه فرنگی، سرکه

شیراز، سیوند
07143476011-5811-12

www.behtakfood.com

محمدعلی صفائی
تولیدکننده رب گوجه فرنگی و خیار شور

فارس، کیلومتر 75 جاده قدیم شیراز، اصفهان )سیوند(، روبروی اداره پست
07143475111-2

www.behyek.com

02176229595
e.bahadori40@gmial.com

عبادله بهادری
تولید انواع رشته، ماکارونی، پودر کیک، کتلت، بسته بندی چای، برنج، حبوبات، زعفران، پودر ژله، پودر سوخاری، ادویه جات، سویا و ...

تهران، انتهای بومهن، خیابان کامیونداران، کوچه کربن، پالک 7
02176229595-6

www.behroozanfood.com

بهروزان بهروز ماکارون )شهروند(

07143475317
behtakfood@yahoo.com

به تک سوگل شیراز

02166197563
sales@behpoo.com

محمدصادق مرتضوی
طراح و سازنده ماشین آالت بسته بندی و توزین، دستگاه اکسترودردوماردون و تجهیزات جانبی

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب اله، بلوار تیموری، کوچه عموزاده، پالک 1، واحد 4
02166197566

www.behpoo.com

بهپو فناوری نوین

01342294210
tanoochi.co@gmail.com

محمد حیدری
تولید و بسته بندی آب

گیالن، الهیجان، شهرک صنعتی
01342294211-12

www.tanoochi.com

بهارنوش خزر

07143475827
info@behyek.com

به یک شیراز
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02188927683
h.bagherkhani@yahoo.com

نیما باقرخانی
پروتئین گیاهی سویا

تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، پالک 30، واحد 4
  02188927683

www.patiraco.com

بهین راژدانه گندم

07132270866
behinazma@yahoo.com

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

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فاز 2، خیابان علوم، خیابان 418
07132261410-12

www.behinazma.com

بهین آزما شیراز

02188079177
info@behnangn.co.ir

امیر گندمکار
محصوالت غذایی آردی و پودری

تهران، ابتدای خیابان آیت اله کاشانی، روبروی پمپ بنزین، خیابان شهید احمدی، بن بست گلزار، پالک 20، واحد 1
02144975847

www.behnangn.co.ir

بهنان گندم نوین

02636320019
info@behkar.ir

جواد رضامند
سازنده انواع دستگاه سیل القایی

کرج، جاده ماهدشت همایون ویال، نبش خیابان ارکیده، پالک 2
02636309454-79

www.behkar.ir

بهکار الکترونیک کرج

02156426435
pourseyedi.behsaz@gmail.com

سید حجت پورسیدی
ماشین آالت و مخازن لبنیات، آبمیوه و نوشابه

تهران، شهرستان رباط کریم، بین میدان امام خمینی و میدان شهید بهشتی، خیابان سفیدار 2
02156426431-4

behsaz-machine.com

بهساز ماشین
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کریم اسدی
تولید ماشین آالت صنایع غذایی

تهران، کیلومتر 4 جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، بلوار میالد جنوبی، پالک 26
02165612680-1
www.bizimco.ir

02165611480
asadi12ir@yahoo.com

بیزیم ماشین

02122735268
beernushhh@gmail.com

محمدرضا الهی
تولیدکننده درب بطری پالستیکی ویریفرم

 A5 تهران، فرمانیه، خیابان شهید لواسانی، آبکوه پنجم، پالک 1، واحد
02122735245 - 02122735241

www.beernoush.com

بیرنوش

02122691395
info@buhlerteh.com

شریف نظام مافی
بولر یک شرکت تخصصی و دارای تکنولوژی، برای محصوالت و خدمات در زمینه صنایع غذایی و تولید مواد صنعتی پیشرفته می باشد.

تهران، خیابان شهید لواسانی غربی )فرمانیه(، پالک 166، ساختمان بولر
02122691400

www.buhlergroup.com

بولر

 02832247361-62

مهران کریمی
دستگاه کیسه پرکن دیجیتالی، دوزینگ پمپ بچینگ

قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان زکریای رازی، قطعات 62 و 63
02832247361-62

بهین صنعت گستران البرز

02166814847
behin.s_sh@yahoo.com

مهدی مهدیه
تولیدکننده انواع ساالد الویه، انواع غذاهای آماده مصرف، انواع ساندویچ و کالب، انواع محصوالت نیمه آماده و منجمد و فالفل

بزرگراه فتح، فتح 29، نبش سوم غربی، پالک 1/1
02166814847 - 02166814748

shamanafood.ir

بهین صنعت جی )شامانا(
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مهران مدبری
نمونه قالب پریفرم و بطری، دستگاه بادکن و تزریق پالستیک، تولید انواع بطری آب معدنی و درب 

تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، بلوار احسان، خیابان شهید کرمی، پالک 214، طبقه زیر همکف
02177788202 - 02177325409

www.part-pet.com

02177342274
part.ppet74@yahoo.com

پارت پت

02126400360
info@bisacodairy.com

علی اصغر عزیزی قمشه
تولید فرآورده های لبنی، انواع ماست، انواع شیر، انواع دوغ، انواع پنیر

تهران، میدان محسنی، خیابان شاه نظری، ساختمان میرداماد، طبقه دوم، واحد 11
02126400357

بینش، سازش، کوشش )بیساکو(

02188833179
z.savareh@igico.com

رضا مهندسی
بازرسی کمی و کیفی کاال، خدمات آزمایشگاهی، خدمات آموزش تخصصی و مشاوره

تهران، خیابان مطهری، بعد از قائم مقام فراهانی، شماره 334
02188833170-3
www.igico.com

بین المللی بازرسی کاالی تجاری

05132234643
info@novinsaffron.com

علی شریعتی مقدم
تولیدی - صادراتی

شهرک صنعتی توس، فاز 2، اندیشه 6، قطعه 305
05132220110

بین الملل نوین 

03135723386
info@farkhondeh.com

محمدرضا واعظ شوشتری
انواع بیسکویت

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان دهم، فرعی 3
03135721252

www.farkhondeh.com

بیسکویت اصفهان فرخنده
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فرامرز بیات
ظروف بسته بندی مواد غذایی

تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو 19، پالک 29
02156390800-801

www.parsanpolymer.com

02832239382
pts.machinery.co@gmail.com

مهدی رحمانی
طراحی و تولید ماشین آالت فرآوری و بسته بندی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی

قزوین، شهر صنعتی البرز میدان دوم، بلوار میرداماد شرقی، روبروی درب اصلی گمرک
02832239381-2

www.pts.machinery.ir

پارسیان طرح سینا

02156390802
Daryoosh905@yahoo.com

پارسان پلیمر

03133878210
parsdasht@gmail.com

احمد مختاری 
تولیدکننده سازه های گلخانه ای و تجهیزات گلخانه

اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطاء الملک، نبش بلوک 32، پالک 25، واحد 1
03133878210

پارس دشت چهلستون

02188742488
info@parsazim.com

محمدرضا شاکری
دستگاه های مختلف بسته بندی و خدمات بسته بندی

تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان نقدی، پالک 28، واحد 6
02188747740

www.parsazim.com

پارس آذیم

02176217176
ailin_kv@yahoo.com

زارع عایدی
سازنده تجهیزات استیل جهت صنایع غذایی

تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، 20 متری شرقی، کوچه صاحب الزمان، پالک 93
02176213576 - 02176217175 - 02176217174

پارس استیل
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مهدی علیمردانی
تولید فرآورده های گوشتی، انواع همبرگر، کباب لقمه، سوسیس، کالباس، ناگت مرغ و گوشت و میگو

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش کوچه خان بابایی، ساختمان طال و گنجینه 23
02644386118-20

معصومه باقری
تولیدکننده سبد، جعبه و پالت های پالستیکی و قالب های پالستیکی

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ولیعصر، نبش کوچه فرخی، ساختمان خیام، واحد 13
02188927837 - 02188905502
www.pasargadplastnovin.com

05132454512
info@paliz-co.ir

سید مجید حسینی
بسته بندی انواع حبوبات، آجیل، ادویه جات، خشکبار و غالت در اوزان مختلف

مشهد، شهرک صنعتی مشهد )کالت(، بلوار کوشش جنوبی 3، پالک 118
05132454513-5
www.paliz-co.ir

پالیز شرق توس

02644386121
hr@202.ir

پاک تلیسه 202

02188452363
info@pakplastic.com

علی اصغر طرقرودی
تولید و چاپ فیلم های پلی اتیلنی چند الیه جهت لفاف های بسته بندی، فیلم های تخصصی، ساک دستی

تهران، خیابان دکتر بهشتی، نرسیده به چهار راه سهروردی، خیابان داریوش، نبش اندیشه یکم، ساختمان شماره 10
02188408384

www.pakplastic.com

پاک پالستیک کاشان

02188890533 - 02188902502
pasargadplastnovin@yahoo.com

پاسارگاد پالست نوین ایرسا

02122661599
info@parsinind.com

افشین فروغ منش
تولیدکننده ساندویچ پانل، سردخانه های ثابت و متحرک، کاربری یخچالی خودرو، کانکس و خانه های پیش ساخته

تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، مجتمع پاالدیوم، برج جنوبی، طبقه 9، واحد 930
02122661579-89

www.parsinind.com

پارسین گستر جنوب
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02166817848
info@bijan-ds.com

نرگس اله یاری
پخش محصوالت غذایی بیژن 

تهران، شاداباد، انتهای غربی بلوار 17 شهریور، نبش کوی کاوش، پارسیان پخش بیژن
02161966

www.bijan-ds.com

پخش جواد شهبازی

02188724802
agro@pthco.biz

علیرضا شیرمحمدی فرد
بازرگانی محصوالت و تجهیزات و خدمات فنی کشاورزی و صنایع غذایی

تهران، خیابان وزرا، خیابان یازدهم، شماره 7
 02188712692
www.pthco.biz

پترو تجارت هرمزان

02188724802
info@pthco.biz

علیرضا شیرمحمدی
بازرگانی، صادرات و واردات و سواپ محصوالت کشاورزی

تهران، خیابان وزرا، خیابان یازدهم، پالک 7
02188713276

پترو تجارت هرمزان

info@payvarsaman.com

بابک حدادی
تأمین کننده مواد اولیه )انواع نشاسته های اصالح شده(، دماسنج های صنعتی )دیتا الگر( و ارائه خدمات مشاوره و فنی مهندسی به کارخانجات مواد غذایی

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان عارف ادیب، خیابان گیتی، بن بست سوم، شماره 7، واحد 4
 02188141866 - 02188306549

www.payvarsaman.com

پایور سامان

02188751295
info@payapacksanat.com

رضا توفیقی
انواع ماشین آالت  کارتونینگ چسب زنی اتوماتیک کارتن، سیستم های جابجایی و انتقال مواد اولیه و محصول )نوار نقاله( و...

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه یازدهم، پالک 12، طبقه دوم، واحد 5
02188754342 - 02188751295

www.payapacksanat.com

پایاپک صنعت
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سیدمهدی موسوی
طراحی و ساخت ماشین آالت صنایع غذایی و مانیتورینگ خطوط تولید و اتوماسیون و دستگاه های کنترل کیفی pet و شیشه قوطی

مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، جاده شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، واحد 301
05135424441-2

www.pse-co.ir

سید مهدی موسوی
طراحی و ساخت ماشین آالت صنایع غذایی و دستگاه های کنترل کیفی pet، پریفرم، شیشه و قوطی اتوماسیون و مانیتورینگ خطوط تولید

مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، جاده شهرک صنعتی طوس، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، واحد 301
05135424441

www.pse-co.ir
05135424442

pse35424441@gmail.com

پرشیا صنعت الکترونیک

05135424441-2
pse35424441@gmail.com

پرشیا صنعت الکترونیک

02188607753
pershia_tadbir@yahoo.com

احمد زمانی بروجنی
نبات مایع طعم دار با طعم های زعفران، دارچین، نعنا، بهار نارنج، هل، لیمو

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، پالک 49، واحد 1
02188623886

www.persia-tadbir.com

پرشیا تدبیر غرب

01134775462
pd.soya@yahoo.com

غالمرضا ذکریا زاده رستمی
سویا با نام های تجاری: آرامیس، آروین شمال، آرمین، پرتو، ترنه

نکا، شهرک صنعتی نکا، فاز 1
01134775461-4

www.pdsoya.ir

پرتو دانه سویا

info@motabarco.com

حمید متبر
میوه خشک، خشکبار، پودرهای نوشیدنی، عرقیجات و شربت های سنتی شیراز، مواد اولیه شیرینی فروشی ها

تهران، تجریش، ابتدای خیابان ثبت، مجتمع تندیس، واحد 312
02122738464

www.motabarco.com

پخش ستاره متبر
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فریدون صالحی
IML و ظروف بسته بندی PET تولیدکننده پریفرم

تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان میوه، کوچه صبوری، پالک 2
02177333337

www.pooladpooyesh.com

02146893173
info@taksun-co.com

علی کاهه
تولیدکننده انواع دستگاه های سیل القایی پرسرعت

تهران، شهر قدس، هفت جوی ماهان
02146893169

taksun-co.com

پویا صنعت تکسان

02177333337
info@pooladpooyesh.com

پوالد پویش

02188674977
omid.lavali@gmail.com

امید محمد طاولی
تولیدکننده انواع لفاف بسته بندی، درپوش های آلومینیومی- لیوان و پاکت های وکیوم

تهران، میدان ونک، خیابان شریفی، پالک 32، واحد 8، طبقه 4
02188198113-29

www.pan-packaging.com

پوشش آرای نیکان )پان(

04134328186
namli_dogh@yahoo.com

سیروس سبک روحیی
تولیدکننده محصوالت لبنی پاستوریزه

تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، کارخانه دوغ ناملی
04134328186

 

پنیرسازی تبریز

03133691254
info@pectinco.com

عبدالرضا علیزاده انارکی
انواع کره بادام زمینی، کره کنجد و پوره میوه و سبزی برای کودکان

جاده نجف آباد
03133691251-3

www.pectinco.com

پک تین )نام تجاری پرارین(
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02156215031
pishraftpokht@sahargroup.ir

آرش حاجی علیلو
طراح، مجری و تولیدکننده ماشین آالت پخت نان صنعتی

تهران، رباط کریم، خیابان سپیدار یکم، فرعی سوم، سمت چپ، فرعی اول سمت راست
02156215033

www.sahargroup.ir

پیشرفت پخت سحر

02188373037
faravaridaroihalal@yahoo.com

فرهاد فرهنگ مهر
افزودنی های ارگانیک مورد استفاده در خوراک دام و طیور و کودهای کشاورزی )دی کلسیم فسفات ارگانیک، پودر گوشت و استخوان گاوی، پودر شاخ(

تهران، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، خیابان یکم، پالک 1
02188373037

www.halalgelatin.ir

پیش فر آوری ژالتین توچال

05136650853
iran.patsco@gmail.com

میثم زهتاب چیان
گلخانه ساز

مشهد، بزرگراه آسیایی، حد فاصل آزادی 58 و 60، مجتمع تجاری سپهر، واحد 265
05136666823-4

www.patsco.ir

پیام آوران طبیعت سبز

02188090639 
azaran.ptsilo@gmail.com

منصور وزیری
تولیدکنند انواع سیلوهای فلزی و تجهیزات وابسته

شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، کوچه دهم، کوچه فروردین 7، پالک 4
02188090639 - 02188087287

www.ptsilo.com

پی تی سیلو

02144275436
pooyeshbarchasb@yahoo.com

معصومه رجبی
تولید و چاپ انواع لیبل

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، قبل از پل همت، خیابان قموشی، ساختمان نیایش 69، پالک 53، واحد 1
02144381053 - 02144381049

www.barchasb.com

پویش برچسب پارسیان
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02144447190
pishgamatlas@gmail.com

حامد سعیدلو نیا
تولیدکننده درب بطری

تهران، خیابان پونک، بعد از سردار جنگل،خیابان میرزا بابایی، پالک 168، طبقه 4، واحد 8
02144426066

پیشگامان صنعت اطلس

pishgamele@gmail.com

مهران سهراب لو
ساخت دستگاه های بسته بندی

کرج، جاده ماهدشت، خیابان زیبادشت، خیابان صالحی، پالک 293
02636337708

pish-gam.ir

پیشگام سیل البرز

02122612556
pishropack@pishropack.com

مسعود رمضانی
چسب های نواری بسته بندی، دستگاه های اتوماتیک کارتن چسب زن، نوار نقاله، نواره نقاله های بارگیری و تخلیه

02122612554-5
www.pishropack.com

پیشروپک

02146812042
info@aradpack.com

علی علمیه
طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی، دستگاه های لیبل چسبان  و ...

تهران، کیلومتر 20 جاده قدیم کرج، شهر قدس، خیابان تولیدگران، خیابان صنعت ششم، پالک 28
02146889095

www.aradpack.com

پیشرو صنعت ماشین آراد )آراد پک(

8-02144530295 داخلی 5
info@pishro-towzin.com

مجید آبادی
طراحی و ساخت انواع باسکول های جاده ای و باسکولت و اتوماسیون صنعتی

تهران، تهرانسر، بلوار الله، نبش کوچه غزال، پالک 23، واحد 1
02144530295-8

www.pishro-towzin.com

پیشرو توزین
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0218802656
tb_co@yahoo.com

حسینی
دستگاه های یخساز پولکی، دستگاه خامه پولکی،  بار سفت کن بستنی، پمپ شستشوی فشار قوی، سردخانه

تهران، شهریار، چهارراه مالرد به سمت صفادشت، بلوار قپچان، خیابان 4 شرقی
02165584525

www.tadarok-broodat.com

تدارک برودت

02143859477
info@baran-eet.com

سعید توحیدی
ساخت تجهیزات فیلتراسیون و جداسازی، تکنولوژی انرژی و محیط زیست

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار آزادی، کوچه چهارم، پالک 131

www.baran-eet.com

تجهیزات صنعت باران

02188010738
ferdowsray@fersowsray.com

علی کیانی
تجهیزات آزمایشگاهی

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 7 بن بست 8، پالک 7
02188010739

www.ferdowsray.com

تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رای

0218987766
tstiran@gmail.com

حمید بخشی تهمی
اواپراتور، کندانسور تبخیری، مخزن تحت فشار، چیلر و آبشار چیلر، کمپرسور، شل اند تیوب، تونل انجماد، مبدل حرارتی، آیس بانک

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد،، بلوار بهارستان، خیابان آزادی، نبش آزادی ششم
02156222731 - 02156222819

tabadolsazan-co.com

تبادل سازان تهران

02144806613
zharfafood@yahoo.com

ابوالقاسم ساتوری
تولید و فرآوری ادویه جات، بسته بندی حبوبات، آرد و غالت و سبزیجات خشک

تهران، جنت آباد شمالی، بهارستان 11، پالک 3
02144806613 - 02144809490

www.zharfafood.com

پیمان فردجنوب
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02188305355
saffron@tarvandsaffron.com

محسن احتشام
زعفران، زرشک، نوشیدنی زرشک

تهران، خیابان مطهری، خیابان اورامان، پالک 18
02188810088

www.tarvandsaffron.com/ir

تروند زعفران قاین

03145836056
raminteymourfar@yahoo.com

محمدرضا برهانی
تولیدات مواد غذایی، سرکه جات، سبزیجات، برنج، رب، مربا، عسل، نبات پولک

اصفهان، شهرک صنعتی شمال اصفهان، کیلومتر 15 جاده علویجه
03145836056

www.delars-co.com

ترش و شیرین سپاهان

علی سرجی
تولید و بسته بندی انواع پودر سوخاری، آرد سوخاری، پودر کتلت، پودر خمیر پیتزا و ...

کیلومتر 5 جاده دریاکنار، بابلسر
01135270447-8

تردک

02144196699
info@tarkhineh.ir

کیکاوس کاوسی
تولید و بسته بندی انواع غالت، حبوبات، ادویه جات، آردها، سوخار ها، سوپ های نیمه آماده، انواع کوکو و کتلت نیمه آماده

تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بعد از چهار راه ایران خودرو، خیابان چیتگر جنوبی
02144196690

www.tarkhineh.ir

ترخینه

02166593520
dokha@gmail.com

مرتضی دوخایی
نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری کارخانجات صنایع آشامیدنی

تهران، خیابان ستارخان، کوثر سوم، پالک 5، واحد 1
02166593517-19

تدبیر اندیش فراسان
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02632220567
asale_meda@yahoo.com

عفت رئیسی سرحدی
تولید و بسته بندی انواع عسل و گرده گل

کرج، چهارراه طالقانی جنوبی، جنب داروخانه دکتر صفوی زاده
02632748813

www.medaco.ir

تعاونی نحل میهن

02177502998

محمدحسین ابوالصدق
کنسرو زیتون، روغن زیتون، خیارشور، ترشیجات، شوریجات، کشک، عرقیجات

شهرک صنعتی گلگون

تعاونی دهکده سبز آیسان نوین

02144633798
info@abshanhoney.com

محمدصادق بهرانی
تولید و بسته بندی عسل

تهران، اکباتان، خیابان شهید نفیسی، کوچه فیات، بن بست یکم، پالک 3، واحد 4
02144647547-8

www.abshanhoney.com

تعاونی تولیدی مهران آویشه

02188344540
bartar.navid@yahoo.com

محسن فهیمی پور
تولید و بسته بندی انواع حبوبات، آجیل و خشکبار، ادویه جات، آرد و غالت، برنج، سبزیجات خشک، کمپوت و کنسرو، ترشیجات و مرباجات و ...

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از مطهری، نبش کوچه 24، پالک 142، واحد 7
02188820204-5

www.bartar-co.ocm

تعاونی تولید نویدکاران

02166937573
info@payvandpg.com

بهزاد بیات منش
انواع تسمه های صنعتی، تسمه های پی.وی.سی و پلی اورتان، تسمه های انتقال نیرو، توریهای نسوز، نوار روکش غلطک

تهران، خیابان آزاد، خیابان خوش شمالی، خیابان نیایش شرقی، پالک 26
02166437403

www.payvandpg.com

تسمه های صنعتی پیوند
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02188889098
info@tehrangovar.com

مسعود نجفی
تولیدکننده عصاره مالت و انواع نوشیدنی مالت
تهران، ولیعصر، بعد از توانیر، کوچه نیلو، پالک 2

02188798912-13
www.tehrangovar.com

تهران گوار

02144517738
info@tehranbaspar.com

حمید خوئیلو
انواع درب های نوشیدنی و روغنی، بطری سم بشکه 220 لیتری پلی اتیلن و پریفرم
تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، روبروی بانک ملت، کوچه بیستم، پالک 39

02144537974-5
www.tehranbaspar.com

تهران بسپار پالستیک

05137680493

حمید بابایی
صنایع غذایی و تبدیلی، تولیدکننده کمپوت، کنسرو، رب گوجه، مربا و کنسروهای گوشتی

مشهد، بلوار شهید آوینی، بین آوینی 27 و 28
05137687575 - 05137687849

www.khoshabco.ir

تماته )خوشاب(

02188549897
info@takingol.com

مجتبی عارضی
گالب، عرقیات گیاهی، اسانس طبیعی، دمنوش های گیاهی، سبزیجات خشک

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان یکم، پالک 6، واحد 9
02188549932

www.takingol.com

تکین گل کامو )گالب عارضی(

01144203569
info.katrin@yahoo.com

علی امینی
تولید قند، شکر، نبات، بنات زعفرانی

مازندران، آمل، شهرک صنعتی امام زاده عبداله، فاز یک، الله یک
01144204272-5

www.katrinco.ocm

تکامل غذا
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02166392040
barikbin.mehdi@gmail.com

مهدی باریک بین
لوله، اتصاالت ورق و پمپ های استنلس استیل

تهران، کیلومتر 4 بزرگراه فتح، روبروی فتح 11، مجتمع نجارت استیل ایران، پالک 164
02166392039
www.assp.us

تولید و بازرگانی استیل پاسارگاد

02188792730
em@damirchi.com

امیر دمیرچی
ساخت و نصب و راه اندازی کارخانجات: صنایع لبنی پاستوریزه و استرلیزه و بستنی،  کارخانجات پنیرهای فراوری شده بدون نیاز به آبگیری،  خط کامل روغن کشی 

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، پالک 12، واحد 8
02183872

www.damirchi.com

تولید صنعتی دمیرچی

02832323842
info@bidestan.com

سعید نبیل
الکل و مواد غذایی

قزوین، کیلومتر 10 جاده قدیم کرج
02832323831-7

www.bidestan.com

تولید الکل و مواد غذایی بیدستان

02188985131
info@roshdgroup.com

علی محمد رضایی موعد
پودر کیک نیمه آماده، آرد، ماکارونی و دسر

تهران، زرتشت غربی، خیابان علی رضا دائمی، کوچه 7، پالک 19
02188985151

www.roshdgroup.com

توسعه صنایع غذایی رشد

02166709380 - 02189788569
royanltd@gmail.com

فرشاد متولیان
تولید مواد ضد عفونی کننده

تهران، خیابان انقالب، چهار راه ولیعصر، خیابان رازی، نبش کوچه شیرزاد، پالک 14، طبقه 5
02166707066

www.royanltd.com

توسعه سالمت رویان
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01334490139
sargol.market@gmail.com

بهنام محمدی تشکری
انواع فرآورده های لبنی و آبمیوه

رشت، کیلومتر 2 جاده انزلی
01334491001-4

تولیدی مطهر گیالن

02146882899
info@kimiyafoam.com

مجتبی بختیاری
PET ،PP ،PE ،PVC ،Glass ،...تولید انواع واشر سیل القایی جهت پلمپ ظروف

تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج
02144986938 - 02144984599

www.kimiyafoam.com

تولیدی کیمیا فوم

04136306320 
info@tahonella.com

فرزین رضایی پور
تولید کرم ارده کنجد در 5 طعم وانیلی، کاکائو، فندقی، پسته ای، بادام زمینی

تبریز، کیلومتر 23 جاده تهران کاشی تبریز
04136306320 - 02122566642

www.tahonella.com

تولیدی بازرگانی مظفر آرتمن )تاهونال(

داخلی 6
info@guzel.ir

حمید تیموری 
تولید انواع محصوالت چای، دمنوش، زعفران، رب گوجه فرنگی، تن ماهی، حبوبات، قند و شکر، کیسه فریزر، نوشابه انرژی زا

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به چهارراه عباس آباد، نبش اندیشه یکم، پالک 726، ساختمان گوزل 
02188448417-20

www.guzel.ir

تولیدی بازرگانی بین المللی نیلساکام

02166392040
barikbin.mehdi@gmail.com

حمید تیموری 
تولید، بازاریابی، توزیع، فروش )شرکت پخش مویرگی(

تهران، کیلومتر 4 بزرگراه فتح، روبروی فتح 11، مجتمع نجارت استیل ایران، پالک 164
02188448417-20

www.assp.us

تولیدی بازرگانی بین المللی ارس
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محمد خمسه
انواع سس سرد و گرم

کرج، اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، فاز 2، بلوار غزالی غربی، خیابان گلشهر دوم، خیابان گلسار اول، خیابان گلشهر اول، قطعه 3/1359
02637774116

www.taraneco.ir

مجید کریمی تفرشی
پودر کیک، ادویه جات، پودینگ، خشکبار، غالت، قند و شکر، پودر ژله، میکس کیک، انواع کافی

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، پرفسور حسابی، کوچه 11, پالک 267
02156223086-89

infotasty.ir

02637774156
taranehco@gmail.com

جام زرین فیروز

01342942 داخلی 6
info@refahtea.ir

یوسف فالح ابراهیمی
اولین تولیدکننده چای سبز، سفید، اولونگ و کیک و کلوچه حاوی چای سبز در ایران

الهیجان، میدان بسیج، ساختمان چای رفاه الهیجان
01342942 داخلی 106

www.refahtea.ir

تیمن

02166910367
tastyfoodindastry2007@gmail.com

تیستی

02188776524
info@vard.ir

حمید سلیمانی کریم آباد
انواع سرکه های تقطیری، سرکه سیب، سرکه خرما، سرکه انار، سرکه بالزامیک، انواع ترشی و خیارشور، انواع ماکارونی

تهران، خیابان گاندی، نبش خیابان چهاردهم، پالک 78    کدپستی: 1517843915
02188777678 - 02188777740

www.vard.ir

تولیدی وردا

01132277004 - 01132273075
aband_co@yahoo.com

سید هاشم اندیکالیی
تولیدکننده دیگ های بخار، آبگرم، آبداغ، مشعل های گازی و گازوئیلی و دوگانه سوز و رادیاتورهای آلومینیومی، منابع دوجداره، رادیاتور، سختی گیر، فیلترشنی

مازندران، بابل، کیلومتر 1 اتوبان آمل، کوچه آب بند
01132277002-3 - 01132273071-3

www.ab-band.com

تولیدی و صنعتی آب بند
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farzintea.m@gmail.com

موسایی داریان
چای

تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، پالک 45، طبقه 3
02155610089

چای فرزین

02144958850

فواد قمرزاد شیشوان
تولید روغن و کره های صنعتی و تخصصی

تهران، فردوس غربی، شقایق جنوبی، خیابان 39، پالک 31
02144145249

چاشت پسند

02332511767
www.jilaan.co@gmail.com

فریا عاطفی
تولید و بسته بندی سبزی، صیفی، میوه خشک شده، ادویه و غذاهای نیمه آماده

تهران، بزرگراه صدر، خیابان قلندری شمالی، خیابان سپیده، بن بست اطلسی، کوچه 15
02332511767 - 02122395611

www.jilan.co

جیالن

02122034215
info@jlianj.com

هیبت اله خسروی
تولیدکننده ورق های پلیمری، پلی کربنات، اکرلیک و کریستال

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج ملت، طبقه 3، واحد 5
02122658190

www.jlianj.com

جی لیان جی

02166425270
info@delvinfood.com

مجتبی یزدچی
تولید انواع روغن های خوراکی از قبیل روغن کنجد و کانوال، روغن زیتون و قند بدون بالنکیت

تهران، خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، مجتمع تجاری اداری نگین، طبقه پنجم، واحد 23
02166425270

www.delvinfood.com

جهان گستر داتیس )محصوالت غذایی دلوین(
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02136429324
info@khoshkamana.ir

علی اکرمی
میوه و سبزیجات خشک شده با فناوری انجمادی

تهران، بزرگراه خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهر صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان مدرس، خیابان 21، پالک 2412
02136429322-23

www.khoshkamana.ir

خشک مانا

حلوا شکری

03537275780-82

حلواشکری شیررضا

02122902152
bel_tea@yahoo.com

حسینقلی رزاقی داریان
بسته بندی انواع چای، تی بگ

تهران، بزرگراه مدرس، خیابان ظفر، کوچه ناجی، پالک 4
02122902148-50

www.belderchin-tea.com

حسینقلی رزاقی داریان

02136428995
haddad.group@yahoo.com

محمدعلی عالقه بند
ماشین آالت بسته بندی و صنایع غذایی و لبنی و پرکن های خطی لیوانی و …

تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان حاتم روانبخش، خیابان 14
02136428995-7

www.haddad-group.ir

حداد ماشین پارسیان

02188765435
kasheftea@hotmail.com

شاهرخ فرخ ابراهیمی
تولید و بسته بندی چای

تهران، سهروردی شمالی، خیابان سراب، پالک 20
02188759281

www.kasheftea.com

چایکاران کاشف
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مصطفی  جمالی
بسته بندی انواع خرما شامل: کبکاب، زاهدی، مضافتی و پیارم

بوشهر، بلوار طالقانی، روبروی گمرک، ساختمان جفره، طبقه 2، واحد 8
07733325880

www.sadrejahan.com

حبیب اهلل سلطان آبادی
تولید پودر کیک، پودر ژله، سوپ های نیمه آماده، بسته بندی غالت، حبوبات، خشکبار و ادویه جات

کرج، کمالشهر، خیابان الله
02634717771-3

www.venooshe.com

02122898320
daroupatshargh@gmail.com

سید حمید صباحی
چاپ و بسته بندی و تولید انواع ورق پلیمری از قبیل PVC/ PVDC/ PET/ PE/ PET و PVC/PE و HIPS و PP و لیبل شرینگ با چاپ 8 رنگ

تهران، پاسداران، روبروی نگارستان هفتم، ساختمان تندیس 2، پالک 3/52، طبقه چهارم و پنجم
02122898308-17

www.daroupat.com

داروپات شرق

07733325880
m_jamali_2010@yahoo.com

خوشه های زرین پارس

01732546677
info@golestandc.ir

منصور قلیچ لی
انواع فراورده های لبنی

01732546677
www. golestandc.ir

خوشه فراورده های لبنی گلستان

02634717774
venooshe.co1372@yahoo.com

خوشه طالیی ونوشه

02188673812
info@ya-razi.com

علی احتشامی
خمیر مایه خشک فوری در انواع بسته بندی، الکل طبی 96 درصد، الکل صنعتی

تهران، بلوار آفریقا )جردن(، باالتر از پمپ بنزین، بلوار آرش غربی، پالک 26، طبقه 4، واحد 27
02188673811-13
www.ya-razi.com

خمیرمایه واکس رازی )سهامی عام(
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03155459697
info@dorringolab.com

پرویز خیرخواه
عرقیات گیاهی، نوشیدنی گیاهی ارگانیک
کاشان، شهرک صنعتی امیرکبیر 1، الله 3

03155459802
www.dorringolab.com

درین گالب کاشان

02166591933
boyheri.niaco@gmail.com

پیام بهتاش
انواع روغن های خوراکی

تهران، ستارخان، باقرخان، پالک 121 و 10
02166591933

دردانه شرق زمین

04132466037
info@rashidcap.com

حسین رشیدی
تولیدکننده درب شیشه های جار، مرباجات، شورجات، ترشیجات و ...

تبریز، کیلومتر 20 جاده صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا 4، پالک 63
04132466033-6

www.rashidcap.com

درب شیشه رشید

02166296951
denapacking@gmail.com

اعظم تسلیمی
انواع کانوایرهای انتقال محصول، دستگاه استرچ پالت، چسب زن کارتن

تهران، شهرک غرب، خیابان تربیت معلم، مجتمع نیایش، طبقه 4، واحد 45
02188561142

دانشگران نواندیش آریا )دنا(

02634455949

احمد آریان پور
ماءالشعیر، نوشیدنی گازدار 

کرج، خیابان بهشتی، خیابان شریفی، کوچه گلسار، پالک 24، واحد 2
02634406850-1

www.hoffenberg.co

دانژه آریا
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محمد الهوتی
تولید و بسته بندی محصوالت غذایی با نام دلستان و رازلیق، شامل مرباجات، شورجات، ترشیجات، غذاهای نیمه آماده، پودر کتلت، پودر کیک، پودر ژله، ...

تبریز، شهرک سلیمی، 30 متری اول جنوبی، نبش 20 متری 13
04134328134

www.delestan.ir

07143475535
namzad.shiraz@gmail.com

حجم اله توکل
رب گوجه فرنگی، خیارشور، ترشی، شوریجات

کیلومتر 75 جاده قدیم شیراز، اصفهان، 3 کیلومتر مانده به سیوند، محصوالت غذایی نامزد 
07143475420-5128

www.namzadfood.com

دیباچین شیراز

02176317055
damagostarco@yahoo.com

سید علیرضا میربابا
طراحی و ساخت کارخانجات صنایع غذایی از نقشه اولیه تا بهره برداری کامل با اتوماسیون یکپارچه مرکزی

تهران، دماوند، گیالوند، انتهای بلوار خامنه ای، نرسیده به پل شلمچه، دست چپ، پالک 110
02176318574-5

www.damagostar.co

دما گستر سازان نوین

03135724160
info@delkhahco.com

عباس شیری 
تولید و بسته بندی عسل طبیعی، انواع مرباجات و عصاره میوه جات، صادرکننده نمونه

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان دهم، فرعی چهارم، پالک 38
03135724157-9

www.delkhahco.com

دلخواه طالیی اوراسیا 

02122058218
info@deltaala.com

علیرضا خجلی
تولید و بسته بندی سبزی ها و صیفی جات و میوه های خشک و تازه

تهران، خیابان ولیعصر شمالی، روبری پارک ملت، نبش کوچه انصاری، برج ملت، طبقه 4، واحد 3
02122026214-6

www.deltaala.com

دلتا آالء سبز

04134328430
info@delestan.ir

دشت آذر
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02156390260
info@ramsanatbahareh.com

حمیدرضا قاسمی
تولیدکننده خط پاک کننده حبوبات و غالت

تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، نبش خیابان شمشاد 8
02156390200-4

www.ramsanatbahareh.com

رام صنعت بهاره

02645333848
info@anahitadairy.ir

حسنعلی عابدینی منش
لبنیات )کره، مارگارین، خامه قنادی، پنیر(

اتوبان کرج قزوین، شهرک صنعتی نظرآباد، میدان امیرکبیر، بلوار فرهنگ، خیابان سرو
02645333849-52

www.anahitadairy.com

راستین تجارت سالم

02155263985
info@rfjco.com

حمیدرضا اصغری
تولید، واردات و طراحی انواع سیل های مکانیکی، ذغال های صنعتی، تیغه های کربنی، قطعات خاص کربنی، تنگستنی و سیلیکونی و گرانیتی

تهران، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 22، خیابان شاهین، خیابان جی، پالک 1
02155263985

www.rfjco.com

رادین فراز جم

02165610878
radinsanatfaraz@yahoo.com

رحمان عبادیوند
طراح و سازنده سیستم های تهویه مطبوع هواساز هایشرینگ و معمولی، چیلر، برج خنک کننده 

تهران، جاده قدیم کرج، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان اول غربی، پالک 9-11
02165610716-17

www.radinsanatfaraz.com

رادین صنعت فراز پارس

02177719617
info@raadmaantejarat.com

محمدرضا بهمنیار
تولید ظروف پت، پلی اتیلن، تولید پریفورم و طراحی و ساخت قالب های بادی و تزریق

تهران، تهرانپارس، چهارراه اشراق، ابتدای خیابان فرجام، ساختمان اطلس، پالک 31، طبقه 4، واحد 14
02177719246 - 02177722213

www.raadmaantejarat.com

رادمان تجارت نیوساد
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حسین یاقوتی
مرکز طراحی و ساخت قطعات پلیمر صنعتی )الستیک و پالستیک و فلزات خاص(

تهران، خیابان ستارخان، روبروی باقرخان، جنب بانک ملی، پالک 136، طبقه 3، واحد 7
02166515383

www.asiaandish.com

02645332441
tarhandairy@gmail.com

محمدرضا آقامحمدی
تولید انواع پنیر UF و خامه ای

کرج، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، خیابان اردیبهشت غربی، خیابان دکتر حسابی
02645333021-3

رزین ترنج سپهر

02166927591 
info@robatmakhzan.com

علی قهرمانی
تولید انواع مخازن اسنلس استیل و تجهیزات صنایع غذایی، دارویی و نصب و راه اندازی کارخانجات

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پالک 66، طبقه سوم شرقی
02166927589 - 02166931091

www.robatmakhzan.com

)R.M.C( رباط مخزن

02166510346
asiaandish2013@gmail.com

راه اندازی صنعت آسیا اندیش

02122072413
anjomanfoodsco@yahoo.com

اسداله سلیمی
بسته بندی و صادرات انواع خشکبار، حبوبات، ادویه جات، زعفران، خرما، سبزی خشک، کنسرو و مرباجات

تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار فرحزادی، بعد از میدان کتاب، آسمان 6 غربی، پالک 2
02122081325

www.anjomanfoods.com

راه سبز خاورمیانه پردیس- محصوالت غذایی انجمن

02188992075 - 03535226421
info@raminaco.com

محمدرضا تفضلی
چاپ و تولید لفاف های بسته بندی و کیسه های تبلیغاتی

یزد، بلوار جمهوری، خیابان طوس - تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پالک 35، طبقه 6، واحد 12
02188977632 - 03535251710

www.raminaco.com

رامینا پالستیک
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حامد بدرآبادی
بسته بندی و صادرات انواع خرما

کرمان، نرماشیر، مقابل پمپ بنزین رستم آباد
03444270975

www.samindates.com

محمدعلی خواجه تبریزی
گلخانه، مخازن ذخیره آب

تهران، جنوب میدان ولیعصر، روبروی سفارت عراق، ساختمان 637، طبقه هشتم، واحد 801
02188944712

www.rahpouyan-js.com

02156865156
info@rojinsanat.com

سید صادق پورکسرایی
ساخت ماشین آالت صنایع غذایی

تهران، کیلومتر 27 جاده قدیم ساده، سه راه آدران، خیابان قلعه میر، روبروی 25 متری آزادگان، جنب امالک طلوع، پالک 88
02156865156-7

www.rojinsanat.com

روژین صنعت ستاره پارسیان

02188962489
rahnamoon.fp@gmail.com

محمد توفیقی
 Hayssen  بسته بندی مالتی هد ،Greefa سورتینگ میوه ،Tolsma و Kiremko تجهیزات سیب زمینی ، Sovimp چسب و چسب زن، کانوایر، تجهیزات خرما 

تهران، خیابان فاطمی، پالک 221، طبقه 7، واحد 701
02188950538-9 - 02188953463

www.rahnamoon.com

رهنمون صنعت

02188946337
rahpouyan84@yahoo.com

ره پویان جبهه سبز

02188323284
info@ramzpoosh.com

مهدی راسخ
کارت و برچسب قرعه کشی، لیبل استرچ، اصالت کاال، پرینتر، خط تولید )جت پرینتر(

تهران، هفت تیر، کوچه شیمی، پالک 70، واحد 7
02188843007

www.ramzpoosh.com

رمزپوش

03444270976

رطب ثمین بم
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خضر خضرنژاد
روغن آفتابگردان ارگانیک، روغن کنجد، روغن بادام زمینی 

آذربایجان غربی، شهرک صنعتی پیرانشهر، خیابان کارگر 1 و 2 ، واحد روغن کشی خضرنژاد

www.dornikaoil.com

01733220481
makian.mehr@yahoo.com

حاجی محمد طاهری
روغن مایع سویا، کلزا، آفتابگردان، روغن سرخ کردنی، مصرف خانوار، مایع مخلوط

گنبد کاوس، خیابان شهید فالحی، پالک 687
01733296303-6

روغن کشی و فرآوری آلتن دانه صحرا

03532275080
info@samarco.ir

عبداله شیربند
تولید روغن کنجد به روش کلدپرس

یزد، اردکان، شهرک صنعتی، فاز مواد غذایی
03532275337

www.samarco.ir

روغن کنجد بکر ثمر

02189772104
dornikaoil87@gmail.com

روغن کشی خضرنژاد)درنیکا(

02177621268

سید جمشید شهرستانی
تولیدکننده کنسرو زیتون و روغن زیتون

تهران، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر طوسی، پالک 254
02177539991

www.sefidroudoliveoil.com

روغن زیتون سفیدرود

02155596829

احسان رخزادی فر 
روغن حیوانی کرمانشاهی 

کرمانشاه، دیزل آباد، خیابان دوم
08337252297

www.rokhzadifar.com

روغن حیوانی کرمانشاهی رخزادی فر 
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05135413124
bohramansoffron@gmail.com

جواد عباس زاده
انواع زعفران، چای زعفرانی، اسپری زعفرانی، نبات زعفرانی، ادویه جات

مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 8
05135413123

www.bohramansoffron.com

زعفران بهرامن

03133802428
zarrinnaamco@gmail.com

محمد سپهری شجاعی
تولیدکننده انواع ویفر، کیک، ماکارانی، ورمیشل، الزانیا، پودر کیک، پودر سوخاری، تن ماهی و رشته آش

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
03133802426-7
www.shahang.ir

زرین نام اصفهان

02156393255
info@neat-nut.com

محمد ابراهیم قنات آبادی
فرآوری از میوه های آجیلی 

B49 تهران، جاده ساوه، شهرک صنعتی نصیرآباد، میدان شقایق، ارغوان 6، بلوک
02156393155

www.neat-nut.com

زرین دانه ثمین

02188360097
ads@zjm.ir

حازم میزبان
تولید انواع آبمیوه و شربت )سان استار(

تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بلوار دکتر عبیدی، پالک 76
02188360097

sunstarjuice.com

زرین جم مارینا

محمد خانوی
کباب ترکی، همبرگر، نان حجیم، سوسیس و کالباس، ناگت

پرند، خیابان کاوشگران، خیابان صنعت، پالک 22
02151045000

ریحان خوراک پارسیان
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02188224730
kavehmajidi@yahoo.com

کاوه مجیدی فخر
ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های انتقال و نگهدارنده مواد

تهران، میدان فاطمی، خیابان کاج جنوبی، کوچه ششم، پالک 19، طبقه سوم، واحد 5
02188224710

www.sayanfp.com

سایان فرازپویان

02166728804

محمد مهدی کربالیی
کلیه صنایع تبدیلی، تولیدی و بازرگانی

تهران، خیابان امام خمینی )ره(، بعد از میدان حسن آباد، پشت فروشگاه مرکزی سازمان اتکا، ساختمان مرکزی سازمان اتکا
02166728851

www.etka.ir

سازمان اتکا

07138772457
asal.shafi@yahoo.com

پرویز ساسانی
تولید و بسته بندی عسل طبیعی در اوزان مختلف
فارس، میمند، شبانکاره، ابتدای بلوار امام حسین

07138773056
shafinony.com

زنبورداری شیرین )عسل شافی(

محمدعباس زاده
زعفران

مشهد، بازار رضا، بازار دوم

زعفران عباس زاده

05135413909
shahrisaffron.co@gmail.cm

سید جواد شهری
زعفران، ادویه، نبات، چای، چای زعفرانی

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، بلوار اندیشه، اندیشه 9، قطعه 451
05135413910

www.shahri.com

زعفران شهری
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02188064801
sepandawaran@yahoo.com

پریسا روایی
تولیدات ظروف پالستیکی وکیوم

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، نبش کوچه نرگس، پالک 2، طبقه 7، واحد 704
02188045629

www.sepandawarankala.com

سپند آوران کاال

02144505392
seraj_afshin@yahoo.com

افشین سراج
انواع دستگاه سیل القایی، انواع واشر سیل القایی

تهران، وحیدیه، شهریار، خیابان شهید رجایی، پالک 264
02144507545

www.sepand-electronic.com

سپند الکترونیک پارسیس

02634703029
Infor@sepandafzar.com

علی رضیئی
تولیدکننده لیبل چسبان اتوماتیک، چاپگرهای غیر تماسی، چاپگرهای تخم مرغ و ...

کرج، کمال شهر، کوی صنعت، پالک 67
02634704039

www.sepandafzar.ir

سپند افزار

02177527797
sabziranco@yahoo.com

شهاب فتح الهی
ادویه جات، سبزیجات خشک و غذاهای نیمه آماده

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، ابتدای خواجه نصیر، پالک 237، واحد 5
02177539155
sabzanco.com

سبزی ایران

02122275260
info@snkco.com

ایمان رضایی کمال آباد
تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات انواع گیاهان دارویی، دمنوش های میوه ای و گیاهی، زعفران و خشکبار

تهران، خیابان وحید دستگردی )ظفر(، پالک 177، طبقه ششم، واحد 23
02122273061

www.drbeanco.com

سبزنوش کویر
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امیرحسین ابوترابیان
مواد غذایی از جمله: برنج، رب گوجه فرنگی، روغن، چای، قند و شکر )آوازه(

تهران، خیابان فرشته، پالک 51، ساختمان داریوش، طبقه چهارم، واحد 11
02128115

www.avazeh.ir

02136478221
setakcookies@yahoo.com

میثم نیک دهقان
تولید انواع بیسکوئیت و کیک

تهران، کیلومتر 45 جاده خاوران، شهرک صنعتی خوارزمی، فاز 2، بلوار بهارستان، ارغوان 14
02136478221

www.setakcookies.com

ستاک

02645334157
info@sepidnar.com

علی کسرایی
انواع سس سرد و گرم

نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، خیابان فروردین، خیابان دکتر حسابی، درب سوم
02645334155

www.sepidnar.com

سپید نار جنوب

info@sepidmakian.com

مجتبی رسولی
زنجیره کامل تولید و توزیع گوشت مرغ شامل: مرغ کامل، قطعه بندی و مرغ بدون آنتی بیوتیک

تهران، بزرگراه محمد علی جناح، بعد از بلوار گالب، ساختمان فوقانی بانک شهر، پالک 17
02144262166

www.sepidmakian.com

سپید ماکیان

02143853157
info@avazeh.ir

سپهر نوید آفرین

02146831540
info@sepehrmachine.com

حمزه قنبری
ساخت انواع خطوط شکالت، اسمارتیز، تونل سرد افقی و عمودی، ایزوبر شکالت، انواع کنج عمودی و افقی، تمپرینگ، بال میل شکالت

تهران، کیلومتر 20 جاده قدیم کرج شهر قدس، انتهای خیابان چمن، گلبرک جنوبی، گلچین پنجم، پالک 11
02146897011

www.sepehrmachine.com

سپهر ماشین
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حسن حمزه
تولید انواع سبد و جعبه های پالستیکی صنعتی و مرغ و گوشت، تولید انواع پالت های صنعتی

تهران، ضلع جنوب غربی پل سید خندان، خیابان میرمهری، پالک 78
02188768638 – 02188501263

Serkanpelast.com/ir

02156393169
sahand_machin@yahoo.com

نادر شهریاری
سازنده ماشین آالت صنایع لبنی آبمیوه و بستنی

تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی سبالن، خیابان 12 متری برتر، پالک 5
02156391117

سهند ماشین

02188038903
flora_hajikarim@yahoo.com

الهام حسین نژاد مظهر علیا
کره پسته، کرم پسته، خمیر پسته، کره بادام زمینی

تهران، یوسف آباد، خیابان 37، پالک 25، واحد 11
02188629620
www.nooha.ir

سالمت گستران نیک آرمان

08135361626
sefidehfajr@gmail.com

نقی بهرامی
انواع خیارشور )شیشه، جعبه وکیوم(، انواع زیتون )شیشه، جعبه وکیوم(، انوع ترشیجات )شیشه و وکیوم ست(، مخلوط، بندری، مخلوط شور، لیته، ...

همدان، کبودرآهنگ، کیلومتر 7 جاده شیرین سو، منطقه صنعتی اورفین
 08135361624-6

www.bahromifood.ir

سفیده فجر اورفین )صنایع غذایی بهرامی(

02156233845
kavan1389@yahoo.com

مسعود فرومند
طراحی و تولید سردخانه و یخچال پشت کامیونی

تهران، کیلومتر 35 اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوارنگارستان، خیابان آذر، پالک 327
02156231002

www.omegice.com

سرماگستر ویرا

021887686638
Serkan.pelast1345@gmail.com

سرکان پالست
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02144981956
khezri@sibamotor.com

حسین خضری 
FAW انواع خودرو تجاری باری شامل کشنده تک محور، جفت محور، کمپرسی و کامیونت با برند

تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، پالک 17
02144982007-9

www.sibamotor.com

سیبا موتور 

04433382996

رضا کارآمد
آب میوه، رب، کنسانتره، پوره

ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد
04433382993

www.cibtak.com

سیب تاک

02136424382
mohommadsoodi@yahoo.com

هاشم سودی
IML تولید ظروف پالستیکی

تهران، کیلومتر 35 جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان 49، پالک 1232
02136424380-2

www.soodibaspar.ir

سودی بسپار تک

04134329157
sutich.tabriz@gmail.com

حسن عباسی
تولید فرآورده های لبنی و پاستوریزه

تبریز، 35 کیلومتری جاده آذرشهر، شهرک سلیمی، 30 متری اول، 20 متری دوازدهم
04134329150-9

www.sutichdariyco.com

سوت ایچ تبریز

02122847902
info@supishi.com

مرتضی سیف
طراحی و اجرای سیستم های ردیابی محصول، اجرای سیستم شناسه اصالت، کنترل محصول با روش پردازش تصویر و سیستم کدگذار تخم مرغ

تهران، خیابان شریعتی، پشت حسینیه ارشاد، خیابان شهید ناطق نوری، پالک 38
02122842686

www.supishi.com

سوپیشی / سوپیشی
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مهدی هادی 
انواع ترشیجات، شورجات، مرباجات، عرقیات، کنسروجات

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان دهم، نبش فرعی 2، صنایع غذایی اصالت 
03135722290-03135722298

www.esalatco.com

امین شکری
تولید ترشیجات، شوریجات، سرکه، ادویه، مربا، شیره خرما، عسل، آبلیمو

استان ایالم، شهرستان دره شهر، شهرک صنعتی ارمو
08435213582

www.seimareh.com

08346623245
info@shnuco.com

جالل شاهونه
کره و روغن حیوانی

کرمانشاه، شهرک صنعتی روانسر، خیابان تالش 3
08346623215
www.rojan.ir

شاهو نگین اورامان

03135722297
 info@esalatco.com

سیمین سپهر سپاهان 

03135720628
info@siminfar.net

حسن جعفریان
تولیدکننده انواع سبزیجات خشک برگی و غده ای، پیاز و پودر پیاز خشک سیر و پودر سیر خشک همدان

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان نهم، فرعی اول، پالک 5
03135720629

www.siminfar.net

سیمن فر

02188938689
info@silosazan.com

ابوالفضل خلیلی
ساخت سیلوی فلزی با سیستم لیپ بدون پیچ و مهره و  جوشکاری یکپارچه جهت انبار غالت

تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری، مجتمع ولیعصر، واحد 31
02188941214

www.silosazan.com

سیلوسازان تهران

08435228416
amirshekari93@gmail.com

سیف گستر دره شهر



@ WWW

@ WWW

@ WWW

@ WWW

@ WWW

instagram:@golhaco telegram.me/golhaco
www.golhaco.ir

tel/fax: +9821 66262701club.golhaco.ir پس از هر طلوع چاشنی زندگیتان می شویم

105

سهیال  احمدی
تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی – نمایندگی انحصاری برترین برندهای دنیا

تهران، میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، کوچه صانعی غربی، پالک 44، طبقه سوم
02188782715 – 88676839 – 88676840

www.pak-fan.com

حسین بابایی
تولیدکننده سیستم های گرمایش تابشی

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شنگرف، پالک 37، واحد 17
02122229176

www.garmasun.com

02166640289
mshahbazzaded@gmail.com

علی الداغی
احداث و راه اندازی گلخانه شیشه ای و پالستیکی و محصوالت مرتبط

دفتر 1: تهران، خیابان طالقانی، بین قرنی و ویال، پالک 304  دفتر 2: شادآباد، بازار آهن
02166640218

zkg.co.ir

شرکت زرکشت گلستان

02188772008
sunpak@peymanparisan.com

علی احمدی
تولیدکننده کاغذهای چندالیه اسپتیک جهت بسته بندی نوشیدنی )آبمیوه و لبنیات(

تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج آینه ونک، طبقه 3، واحد 307
02188774123

www.peymanparisan.com

شرکت پیمان پرسیان )سان پک(

02188776834
pak_fan@pak-fan.com

شرکت پاک فن با مسئولیت محدود

01734304800-5
shir.ilvar@yahoo.com

محمدعلی افضلی
شیر استریل، ماست، دوغ، پنیر تازه، پنیر الکتیکی، ماست طعم دار، ماست موسیر

گلستان، کردکوی، کیلومتر 7 جاده گرگان
01734304801-2

www.ilvardairy.com/ir

شر پاستوریزه کردکوی

02126420365
info@garmasun.com

شایانیر صنعت آرتان
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مجید ضیایی
تولیدکننده ظروف بسته بندی شیشه ای بطر و جار
تهران، کیلومتر 4 جاده مخصوص، بلوار شیشه مینا

02144541351
www.minaglass.com

حسین امینی
تولید نشاسته )فوق تصفیه، ممتاز(، گلوتن فعال و گلوکز )فوق تصفیه، ممتاز(

اصفهان، بلوار ابوذر، میدان بسیج، خیابان حافظ غربی
03142232926-7

www.ardine.com

03142234595
ardineh_starch_co707@yahoo.com

شرکت نشاسته آردینه

02166591030

محسن نوری
ساخت کندانسور تبخیری و اوپراتور گالوانیزه و استیل و فریونی و مخازن سپراتور و رسیور

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز و کارگر شمالی، پالک 310
02166429698-9

شرکت مهندسی تبادل گستر بوران

02188891701
info@glucosan.ir

امیرحسین صداقی
اولین و بزرگترین مشتقات ذرت در کشور

تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سپند، پالک 41
02188903656

www.glucosan.ir

شرکت گلوکوزان )سهامی عام(

02144540125
info@minaglass.com

شرکت شیشه سازی مینا

07132338112
info@manimas.ir

سید محمداسماعیل راهنما
تولید انواع فرآورده های لبنی و پودری

شیراز، خیابان مالصدرا، کوچه 9، ساختمان 63، واحد 102 و 103
07132345780-82
www.manimas.ir

شرکت شیر پاستوریزه ارمغان- مانی ماس
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بهراد سروش
تولید محصوالت بر پایه کنجد )حلواشکری، ارده، روغن کنجد و ...(

محالت، شهرک صنعتی، خیابان نیلوفر غربی
08643236360

02144854347
info@chemipakhsh.ir

ویدا دیلمی
رسته مواد اولیه شیمیایی سوربیتول، گلیسیرین، منو پروپیلن گالیکول

تهران، سیمون بولیوار، خیابان فکوری، پالک 33، واحد 2
02144854929 - 02144854828 - 0214742

www.chemipakhsh.ir

شیمی پخش پیکان

08643236361

شیرین حلوای هورخش محالت

02177066955
info@qandq.ir

علی غفارزاده
بسته های جایزه دار شکالت، اسنک

جاده خاوران، فاز 1، شهرک صنعتی عباس آباد
02177369920
www.qandq.ir

شهدآوران مهریزان

05132454233
shokoohnoor@yahoo.com

محمد بهادر
fDA تولیدکننده حلواشکری بیدک، تولیدکننده فرآورده های کنجدی، ارده و بسته بندی کنجد، تولیدکننده فرآورده های یخی )بیدنوش(، دارای گواهی ایزو و

مشهد، شهرکت صنعتی مشهد، کوشش جنوبی 2، قطعه 428
05132454232

www.bidakco.com

شکوه نور خراسان

02645332658
shokranehco@yahoo.com

حشمت اله پاشایی
تولید و بسته بندی کشک پاستوریزه 

استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد، بلوار ساعی، میدان فن آوری
02645332659

www.shokranehcurd.com

شکرانه
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02188773013
info@nadipack.ir

داریوش نادعلی
تولیدکننده دستگاه های بسته بندی شرینک، اسکین و وکیوم مواد غذایی و مواد مصرفی آنها 

تهران، خیابان آفریقا، خیابان ناصری، پالک 4، طبقه اول
02188779365-6
www.nadipack.ir

صنایع بسته بندی تحول کاالی نوین

02177968481
info@shamscompany.com

محمدعلی شمس زاده
تولیدکننده ماشین آالت بستنی ساز

تهران، چهارراه تهرانپارس، ابتای جاده دماوند، خیابان اتحاد، خیابان شهید آباده )یکم غربی(، پالک 7
02177968482

www.shamscompany.com

صنایع برودتی شمس

02188885341
info@sababr.com

علی بابایی
طراحی، ساخت و راه اندازی سردخانه های آمونیاکی صنعتی و یخساز تیوپی و قالبی و تجهیزات برودتی

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان خلیل زاده، پالک 22، طبقه سوم جنوبی
02188788791 - 02188885341

www.sababr.com

صبا برودت پارس

02126210946
info@kafex.net

احمدرضا فرشچیان
صادرات و واردات

خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، کوچه ترکش دوز، پالک 9
02126210886

www.kafex.net

صادراتی فرآورده های شرق میانه

03537272237
shimiplastic@gmail.com

محمدرضا یاوری
تولیدکننده فیلم های کشاورزی سه الیه و شیرینک

یزد، شهرک صنعتی، فاز 2، نبش میدان اقاقیا
03537273157 - 03537272336

www.shimiplastic.com

شیمی پالستیک یزد
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تقدیسی
دستگاه های بسته بندی مواد غذایی سیستم های توزین دار و ترموفورینگ

مشهد، شهرک صنعتی توس
05135413547

charmehpack.com

02188534960
info@sinaadhesive.com

سعید گودرزی
نوارچسب بسته بندی، کارتن ساده و چاپدار، برق، لوله، کاغذی، صنعتی، پی.یو، قابل اسپری، پی.وی.سی

تهران، خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه ششم، پالک 11، کدپستی 1514718311
02188735302-6

www.sinaadhesive.com

صنایع چسب سینا

04133331080
siy_salehi@yahoo.com

داود صالحی
MPC ایتالیا در ایران، تأمین کننده انواع شیر خشک، پودر آب پنیر و Dittacalza نماینده انحصاری شرکت ،T.B تولیدکننده انواع استابالیزرهای لبنیات با نام

تبریز، ولیعصر، فلکه بزرگ، بازار شهر نسب، کوچه 40
04133305023

www.nym-tb.com

صنایع تبدیلی نانو گام مهر

02122221498
s_p_inds@yahoo.com

محمدرضا ایمانی جاوید
تولیدکننده ظروف پت با دهانه بزرگ از 30 لیتر تا 250 سی سی

تهران، اتوبان صدر، بلوار کاوه شمالی، خیابان برادران سلیمانی، چهار راه اسدی، خیابان کریمی، پالک 15، واحد 12
02122221499

www.sadrpolymer.com

صنایع پلیمری  صدر

02166506575
zafarpack@yahoo.com

محمد ظفرمند
تولید ظروف یکبار مصرف خاص و ساخت دستگاه سیل دستی

شهرآرا، کوچه قدس، پالک 4، زنگ 4
02166506514

www.zafarpack.ir

صنایع بسته بندی ظفر

05135413547
charmeh2000@yahoo.com

صنایع بسته بندی چرمه
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08134383807
info@namika.com

محمدباقر باغستانی نیکو
تولید صنایع غذایی، انواع سس، کنسروجات

همدان، شهرک صنعتی بوعلی، پالک 456
08134383878-9

www.namikaco.com

صنایع غذایی آریا ایده آل )نامیکا(

08134555025
akhavansalehi@yahoo.com

محمدعلی صالی پیمان
تولید شوریجات، ترشیجات، زیتون شور

همدان، جاده اللجین، روبروی روستای گنج تپه
08134555121

www.salehifood.ir

صنایع غذایی اخوان صالحی پیمان

02144050858
info@danakdairy.com

مهدی شیشه چی ها
تولیدکننده انواع محصوالت پاستوریزه و استریل

تهران، ستاری، بلوار فردوس شرق، مجتمع بلوط، پالک 428، واحد 51
02144973522

صنایع شیر شهد اراک )داناک(

02533443780-1
info@jaldairy.com

جواد مرادی
تولیدکننده فرآورده های لبنی اعم از شیر، ماست، دوغ، خامه، پنیر

کیلومتر 12 جاده قدیم قم کاشان، ابتدای سه راهی لنگرود به سمت کهک، ناحیه صنعتی امید
02533443420-1

www.jaldairy.com

صنایع شیر ژال

02144448746
info@arvinbokhar.net

محمد بهزاد مهر
تولیدکننده بویلرهای بخار، آبگرم، روغنداغ، اتوکالو، مبدل های حرارتی، غبارسوز، تجهیزات جانبی، مخازن تحت فشار

تهران، اتوبان ستاری شمالی، باالتر از تقاطع حکیم، نبش شقایق 15، ساختمان شماره 2، پالک 59، طبقه 3، واحد 7
02144446581 - 02144432188

arvinbokhar.commercial@gmail.com

صنایع حرارتی آروین بخار
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جعفر ملک زادگان
تولید و بسته بندی انواع آرد حبوبات و غالت؛ انواع فرآورده های پودری، پودر ژله، دسر، پودر کیک، غذاهای نیمه آماده

کیلومتر 50 اتوبان قزوین- کرج، 500 متر بعد از شهر آبیک
02832899515

www.probee.ir

02177298783
hashemi_tcp@yahoo.com

دزیره چهاردولی
تولید و بسته بندی انواع ساالد

تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان 144 شرقی )شهید بابا یوسفی(، پالک 37، طبقه اول
02177726162 - 02177726061

www.reyhanolimoo.com

صنایع غذایی ریحان و لیمو

01142047500
jamecompany@gmail.com

عاطفه نجفی مقدم
ادویه جات، حبوبات، سویا، غالت، آردیجات، پودریجات و قند و شکر

مازندران، قائمشهر، خیابان ساری، یاس 60
01142046850

صنایع غذایی جمع

03433342930
Takchin_kerman@yahoo.com

محمد امینیان 
محصوالت ارگانیک )سرکه بالزامیک خرما- رطب مضافتی - خرمای پیارم- شیره خرما - چیپس خرما(

کرمان، کیلومتر 4 جاده ماهان، پشت میدان تره بار، بعد از تاالر عرشیا 
03433342930-2
www.Takchin.ir

صنایع غذایی تک چین کرمان 

02832899516
probee32@yahoo.com

صنایع غذایی پروبی

02634713658
behamadnoosh@yahoo.com

خوشبین زاده
انواع آبمیوه، پودر شربت، پودر ژله، شکالت، تافی، نوشمک، دراژه، ژله آماده، پودر کاکائو

استان البرز، کمالشهر، نرسیده به پلیس راه، خیابان صفا، کوچه 4، به آمد
02634702520 - 02634713657

www.behamadco.com

صنایع غذایی به آمد
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02632320491
kamelfood@yahoo.com

سید محمود مطهری کیا
بسته بندی مواد خشک، پودری و گرانولی

استان البرز، کرج، کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران- کرج، خیابان شهید میرالی، کوچه یاسر، پالک 143
02632320490

www.kamelfood.com

صنایع غذایی کامل

02144211681
zarpash.m@gmail.com

مهدی بیداری
تولید و توزیع اسپری زعفران، روغن های خوراکی، ادویه جات، چای زرشک، نبات
تهران، میدان صادقیه، خیابان سازمان آب شرقی، جنب دبیرستان واله، پالک 75

02144210740
www.zarpash.com

صنایع غذایی فصاحتی

02166944391
info@sadaftalaee.com

محمدرضا رائی
تولید انواع مرباهای صبحانه، کورن فلکس و کورن سوخاری، غالت حجیم شده

تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی پمپ بنزین، پالک 1324، واحد 107
02166909284 - 02166939629

www.sadaftalaee.com

صنایع غذایی صدف طالیی ایرانیان

08138311111
salehipeyman_co@yahoo.com

حسن صالحی پیمان
تولیدکننده انواع ترشیجات، شوریجات، زیتون، مربا، عسل، سس، رب

همدانه، جاده بهار به اللجین، منطقه صنعتی گنج تپه
08138311111-20

www.salehpeymanfood.com

صنایع غذایی صالحی پیمان

02536640750
sormalyghoom@yahoo.com

محمدعلی بزاز بنیسی
پودر ژله، پودر دسر، پودر نوشیدنی فوری، کافی میکس، هات چاکلت، کرم کارامل، کاپوچینو و فرآورده یخی

قم، جاده قدیم تهران، کوچه شماره 32
02536640470

www.sormaly.com

صنایع غذایی سورمالی
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مهدی کریمی تفرشی
تولیدکننده انواع نمک تصفیه و تبلور مجدد یددار، انواع آردها، انواع پودر کیک و ژله )در طعم های مختلف(، ادویه جات و چاشنی ها و …

تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح، سه راه ویتانا، خیابان خلیج فارس، کوچه گلها، مجتمع صنایع غذایی گلها
02166262701-5
www.golhaco.ir

02144973569
info@mahdanehpardis.com

عقیل سبزیان
برنج، حبوبات، سبزیجات، میوه جات و صیفی جات خشک شده، ادویه جات، رب گوجه، گرانول سیر، موسیر، اسالیس گوجه و پیاز

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از خیابان ولیعصر، پالک 43، طبقه 2، واحد 3
02144972912

www.mahdanehpardis.com

صنایع غذایی ماه دانه پردیس

02143995103
info@masterfoodeh.com

محمد کریمی
تولیدکننده انواع آدامس با پیشرفته ترین تکنولوژی

تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 29، پالک 54
02143995000

www.masterfoodeh.com

صنایع غذایی ماسترفوده

02166262701-5
info@golhaco.ir

صنایع غذایی گلها

02188812779
golestanosareh@deland.ir

مرتضی حسینی مقدم
تولید رب گوجه فرنگی

تهران خیابان سمیه، پالک 214، طبقه 4
02188812778

www.deland.ir

صنایع غذایی گلستان عصاره

02144054615
info@gadook.ir

رضا قائدی حیدری
تولید محصوالت لبنی )آب، دوغ(

تهران، فلکه دوم صادقیه، گلستان یکم، پالک 5، واحد 16
02144043888 - 02144049356

www.gadook.ir

صنایع غذایی گدوک فیروزکوه
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مرضیه سید حسینی
حلواشکری، کرم ارده، نوشمک، فرآورده های کنجدی

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، خیابان تالش شمالی 6/6، پالک 171
05135411892

www.taksunhalva.com

حیدر ناظمی
تولیدکننده زیتون پرورده، انواع زیتون کنسروی، ترشی و ...

مشهد، شهرک صنعتی طوس، فاز 2، اندیشه 9، شماره 457
05135413026-7

www.mahrad.com

05135410938
ntkc1388@yahoo.com

صنایع غذایی نگین تغذیه کیما

03538267858
info@neshatavar.com

پیمان لطفی
تولید انواع روغن های خوراکی از قبیل روغن کنجد و کانوال، روغن زیتون
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، خیابان شاهد، شاهد 14، مجتمع شهاب، واحد 1

03538267859
www.neshatavar.com

صنایع غذایی نشاط آور یزد

04136304997
mousavi.food@gmail.com

سید مجتبی موسوی خامنه
انواع مربا و عسل

آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 10 جاده تهران    کدپستی: 5169154864
04136304998-9

www.mousavifood.com

صنایع غذایی موسوی

02634803371
mahnam@mahnamfood.com

نوراله عابدی
سوپ های نیمه آماده و آماده، سبزیجات، کنسروجات و ترشیجات و ...

کرج، حصارک، بعد از پل هوایی، سمت چپ، پالک 112
02634800010-11

www.mahnamfood.com

صنایع غذایی مهنام

05135410608
mahrad.sale@gmail.com

صنایع غذایی مهراد چاشنی طوس
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02156714770
alfa.kondori@gmail.com

ناصر باغبان کندری
طراحی و ساخت انواع ماشین آالت بستنی سازی

تهران، جدده قدیم کرج، جاده احمدآباد مستوفی، خیابان گلستان سوم، پالک 14
02156714771-7

www.alfakondori.com

صنایع ماشین سازی آلفا کندری

01342420082
shab.omidi@gmail.com

فرهاد جمال امیدی
طراح و سازنده ماشین آالت صنایع غذایی

گیالن، الهیجان، کیلومتر 3 جاده لنگرود
01342420083-5

www.omidico.com

صنایع ماشین سازی امیدی

02188023071
info@marsus.ir

حسن فرقانی
طراح و سازنده گلخانه های مدرن خانگی و صنعتی و تأمین کننده تجهیزات جانبی

تهران، یوسف آباد، میدان سلماس، پالک 33، واحد 11 
02188333758-9

www.marsus.ir

صنایع گلخانه ای مرصوص کام

02165436828

حیدر مبصریان
تولیدکننده انواع سرئال صبحانه برپایه غالت و انواع غالت حجیم شده

شهریار، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان هفتم غربی، پالک 160
02165436292

صنایع غذایی و قند راهکار نوین صفادشت

02156391836
info@hamineco.com

حسن کریمی
تولیدکننده انواع آبمیوه، فرآورده های ژله ای، فرآورده یخی، پشمک الیافی، پشمک لقمه ای، ژله شکری

تهران، جاده ساوه، بعد از سه راه آدران، نرسیده به رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، ارغوان چهار، پالک 14
02156391835

www.hamineco.com

صنایع غذایی همینه
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داود اسفندیاری
طراح و سازنده انواع ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی، دستگاه های توزین دار و پرکن مواد گرانولی و پودریجات

کرج، کمالشهر، منطقه صنعتی هلجرد، پالک 11
02634763326-7

www.sanatkaranco.com

02634763328
sanatkarancompany@gmail.com

صنعت کاران متحد درخشان

02122042332
info@ariaweld.com

منا معتمد
دستگاه های پیچ جوش و پرچ

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه 5، واحد 1
02122050666

www.ariaweld.com

صنعت الکترونیک آریا

02188343017
info@svi.ir

بیژن امینی
تولیدکننده انواع ژئوممبران پلی اتیلن، پی.وی.سی و پلی پروپیلن به روش اکستروژن

تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، خیابان حسینی، نبش چهارم شرقی، پالک 29 ساختمان صنایع ورق ایران
02188845470

www. svi.ir

صنایع ورق ایران

02166806659
info@parsvacuum.com

علی جناب
تولیدکننده انواع: پمپ های واکیوم رینگ مایع و تیغه ای، بلوئرهای هوا و گاز، کمپرسورهای هوا اسکرو عاری از روغن

تهران، بزرگراه فتح )جاده قدیم کرج(، بعد از شیر پاستوریزه، خیابان فتح 21، پالک 26
02166801373

www.parsvacuum.com

صنایع واکیوم پارس

02156212768
info@padideh-pars.com

علی مصیبی
طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی صنایع آشامیدنی

تهران، آزادراه تهران- ساوه، رباط کریم، خیابان سفیدار، خیابان تولید
02156215557-8

www.padideh-pars.com

صنایع ماشین سازی پدیده پارس
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غالمحسین عابدیزاده
 انواع مربا، ترشی، شربت، شور، آبلیمو
تهران، مالرد، شهرک صنعتی صفادشت

02165436019-20

طعام گستر بهار )سن سون(

02177601927
parsdryeriran@yahoo.com

جواد خندقی
خشک کن های میوه و سبزیجات، مشاوره، طراحی، تولید و راه اندازی و آموزش خطوط تولید محصوالت خشک، میوه خشک، چیپس میوه، گیاهان دارویی

تهران، کیلومتر 20 جاده دماومند، پارک فن آوری پردیس، خیابان نوآوری چهارم، پالک 45
02177601927

www.parsdryer.com, www.grouc.com

طراحی مهندسی گروک

02133287881
sanat_taha@yahoo.com

 جمال حاصلی
ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی- دارویی

شهرک صنعتی خاوران، سایت آهنکاران، خیابان سوم شرقی، پالک 2703
02133287870

طاها صنعت رها

02156233558
jenerpack@yahoo.com

یداله سهیل لو
سازنده ماشین آالت بسته بندی، صنایع غذایی، شیمیایی بهداشتی و دارویی

کیلومتر 45 اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، بلوار مهستان، انتهای بلوار گلسرخ، پالک 8
02156232553 - 02156233553

www.jenerpack.com

صنعتی سرآمد میثاق پارس )ژانر(

08633573246
info@nsindco.com

سرژیک کبری
انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری و سردخانه ای و درب های سردخانه ای 

اراک، شهرک صنعتی شماره 2 )ایبک آباد(
08633573301-5

www.nobough.com

صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش
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رضا بهادر
تولید انواع بستنی و حلوا شکری

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، تالش شمالی 6/2، پالک 146
05135412042-4

www.asaltaghziyeh.com

05135413451
www.asaltaghziyeh@yahoo.com

عسل تغذیه خراسان

05146139521
info@amtec-ind.com

علی جبرئیلی 
OPP سازنده ماشین آالت تری بلوک، ردیفکن بطری، لیبل زن

مشهد، شهرک صنعتی چناران، صنعت 20، قطعه 553 ب
055146139520

www.amtec-ind.com

عام تکاپو 

03136269851
companynab@gmail.com

علیرضا نفرده سرخی
انواع لبنیات ماست، دوغ، شیر

اصفهان، سه راهی مبارکه، خیابان هفتم، فاز چهارم، پالک 4
03136262943

طالی ناب کیهان

02188884948
info@talatea.com

میترا مبین
تولید، صادرات و واردات چای

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، پالک 34
02188791222

www.talatea.com

طال چای

02188658063
info@avafood.ir 

قنبر حسامی
تولید و بسته بندی برنج، روغن، حبوبات، شکر

تهران، بلوار آفریقا، خیابان قبادیان شرقی، پالک 18، واحد 13
02188886717

www.avafood.ir

طعام گستر کاسپین آسیا
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فاضل
تولید و بسته بندی انواع عسل های دارویی و گیاهی 

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان  بسیج، خیابان پاکمن، کوی سادات
03133391845

www.iranasal.com

02144503638
infor@yektapeyman.com

مسعود نواده بابالی
کره بسته بندی یکتا در اوزان 10 الی 1000 گرمی، واردات کره فله 25 کیلویی، شیر خشک صنعتی، واردات و صادرات محصوالت لبنی

تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، روبروی کارخانه شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پالک 11
02144504662

www.yektapeyman.com

عصر یکتا پیمان

04433746074
info@marmisho.com

احمد بدلی
عسل درمانی، عسل طبیعی کوهستان، عسل تک گل، عسل چندگل کوهستان، عسل موم، عسل خام

ارومیه، جاده سلماس، شهرک صنعتی فاز 3
04433746073

  www.marmisho.com

عسل مارمیشو

03195022126
fazel2010@gmail.com

عسل شهدینه گلها

03157232869

قدرت اله مقیمی
تولید و بسته بندی عسل

خوانسار، خیابان نواب صفوی، جنب مسجد جعفری پایتخت
03157232869

www.shahdgol.com

عسل شهد گل خوانسار

65291756

علی اکبر مقیمی
عسل سالمت

خوانسار، شهرک صنعتی، فاز 2

عسل سالمت
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محمدعلی نصرالهی
ساخت ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی و دارویی

تهران، جاده قدیم تهران کرج شهر قدس، میدان قدس انتهای خیابان چمن کوی، پالک 18
02146875900

farasanatpack.com

داود خورشیدی
صنایع غذایی فرآورده های food stuff تولید پلی فسفات سدیم خوراکی برای مصرف در لبنی و گوشتی

چهارمحال و بختیاری، قطب صنعتی سامان 1
03833520803

www.gazalco.ir

02146875900

فراصنعت سازان کاج

02166430140
info@farasardco.com

تقی زاده
صنایع برودتی، سردخانه، یخساز قالبی، پولکی، خرد و تکه ای، چیلر، آیس بانک، پیلر شیر سردکن، کانکس تونل انجماد

تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پالک 65
02166903810-11

www.farasardco.com

فراسرد

02188505144
info@frs-intl.com

مظهرحسین اسدی
روغن زیتون

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان سهند، پالک 10، برج فراز، طبقه اول شمالی
02188749861

www.golzeytoon.com

فراز راهبر صبا

03833526354
dkhorshidi48@gmail.com

غزال نجم )بسام(

02177645966
info@metsajet.com

نوید آقایی
تولیدکننده انواع چاپگر صنعتی )جت پرینتر(

منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، شهرک صنعتی شماره 1، بلوار پامچال، خیابان گلپر
01344405160-2

www.metsajet.com

علم و فن  آوری سوبار منطقه آزاد انزلی
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02144411256
info@somayehco.com

مجید کالنتری
تولید کشک، آبلیمو، رب، آبغوره، شربت سکنجبین، ترشیجات، شور، مربا، کنسروجات، عرقیات، سرکه، رشته آشی

تهران، بزرگراه همت غرب، جنب آباد شمالی، خیابان مخبری، پالک 213 و 215
02144443617

www.somayehco.com

فرآورده های غذایی سمیه

01344404104
info@greenlandir.com

محمدمصطفی اردوبازاری
تولید انواع نوشیدنی، آبمیوه، کمپوت و کنسرو

انزلی، منطقه آزاد حسن رود، میدان صنعت
01344404102

www.greenlandir.com

فرآورده های غذایی سرزمین سبز ایرانیان

07137225676
sales@parsianshiraz.com

امین رضایی
شوریجات، ترشیجات، کنسرو، مربا، رب، سرکه، آبلیمو، آبغوره

شیراز، بلوار نصر، روبروی ایرانسل مرکزی
07137211144

www.shaniz.com

فرآورده های تقطیری و غذایی پارسیان شیراز

2188830297
info@robatco.ir

دانش سپهر صادقیان
تولید انواع فرآورده های گوشتی )سوسیس و کالباس(

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر )جم سابق(، شماره 15
02188319881-3
www.robatco.ir

فرآورده های گوشتی رباط کریم سهامی خاص

02126400552
foods@fpars.com

محمد موثق
مواد اولیه غذایی: ذرت پاپ کورن، تخمه آفتابگردان، پودر نارگیل چرب و خشک، کنجد با پوست و بدون پوست، مغز بادام زمینی، مغز تخمه، تخم کتان، ...

تهران، صندوق پستی: 4347-19395
02122911617

www.fpars.com

فرانامان پارس
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محمدعلی صادقی
تولید فرآورده های لبنی، ماست، پنیر، شیر

یزد، مهریز، شهرک صنعتی، خیابان گلبرگ، پالک 522
03532553385

www.mosafa.com

04442323193-5
info@shervinco.co

عبداله حسن زاده
فرآوری محصوالت لبنیاتی

مهاباد، شهرک صنعتی مهاباد، خیابان یاس 2
04442323192

www.shervinco.co

فرآوری لبنیات شروین مهاباد

02188373037
faravaridaroihalal@yahoo.com

فرهاد فرهنگ مهر
ژالتین 100% حالل گاوی در گریدهای غذایی و دارویی

تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان ایران زمین، خیابان یکم، پالک 1
02188373037

www.gelatinhalal.ir

فرآوری دارویی ژالتین حالل

02332511516
info@mayameydairy.com

علی سعیدی
تولید انواع پنیر سفید، خامه ای، الکتیکی و پروسس

شاهرود، شهرک صنعتی ،خیابان توسعه، نبش کارگر 4
02332511514

www.mayameydairy.com

فرآورده های لبنی فجر شاهرود

01733287164
stg.alish@gmail.com

بهروز نیازی
بستنی، لبنیات، پنیر، شیر استریل ساده و طعم دار

استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس کیلومتر 5 جاده داشلی برون، شهرک صنعتی گنبد، خیابان سرو 3
01733287160-3

www.alishdairy.ir

فرآورده های لبنی ستاره طالیی گلستان )آلیش(

03532553386
sadeghi_mo2002@yahoo.com

فرآورده های لبنی پارسیان آوای کویر یزد
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عبداله تحویلدارزاده
تولیدکننده کنسرو گوشتی خوش طعم- ابیانه

تهران، میدان محمدیه، خیام شمالی، پالک 365
0215563808102155162699

khoshtaam.gardone@yahoo.com

فیاض سپاهان راد

03133932163
info@omega-co.ir

محمد امساکی 
تولیدکننده انواع دستگاه چاپ صنعتی شامل انواع جت پرینتر و چاپگرهای حرارتی 

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 1، واحد 108
03133932163-03195011509

www.omega-co.ir

فنی مهندسی امگا 

02188738729
info@pandcaspiab.com

غالمرضا فتاحی
تولیدکننده انواع باسکول های جاده ای و توزین خاص

تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان سرافراز، برج دریای نور، طبقه 2، واحد 203
02183802000

www.pandcaspiab.com

فن آوری پند کاسپین

02177615062
fardayeroshan@live.com

مژده غفوریان
کلیه امور تبلیغات و چاپ نشریه در رابطه با رستوران، فست فود، کافه و قنادی ها و صنایع وابسته، تأمین کننده کلیه ملزومات رستوران ها و قنادیها

تهران، خیابان انقالب، خیابان بهار جنوبی، برج بهار، طبقه اول اداری، واحد 505
02177618476

www.fardayeroshanco.com

فردای روشن )کانون تبلیغات- پخش مواد غذایی(

02156464044
fpajoohpars@gmail.com

پرویز خیراندیش ارمکی
طراح وساخت ماشین آالت صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، انواع خشک کن های صنعتی باالخص اسپری درایر، اسپین فلش درایر، اواپراتور، راکتورهای شیمیایی، ...

تهران، اسالمشهر، بعد از پمپ بنزین مهدیه، جنب شهرک الله، گاراژ فرخنده، انتهای گاراژ، سوله سمت راست
02156464042-3

www.fppars.com

فرآیند پژوه پارس
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05144235810
barootico@yahoo.com

کاظم باروتی
تولید و بسته بندی انواع چای سیاه و سبز، انواع قند و شکر، چاشنی و ادویه

سبزوار، خیابان بیهق، بیق 17، پالک 84
05144220501-3
www.barootico

کارخانه چای باروتی

02165437909
info@sardsir.com

حسین بیت الهی سفیدی
تولید ماشین آالت بستنی و سیستم های برودتی

تهران، جاده شهریار، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان اول غربی، پالک 108
02165437910-12
www.sardsir.com

کارخانه تولیدی و صنعتی سردسیر

02144923329
sales@karasanat.com

علیرضا صالحی قمصری
تولیدکننده ماشین آالت صنعتی وابسته

تهران، خیابان قائم مقام فرهانی، کوچه ممتاز، پالک 7، واحد 8
02144922700-1 - 02188837278

www.karasanat.com

کارا صنعت

02122233681
info@kianpanel.com

پیمان احساسی
تولید ساندویچ پانل های سقفی و دیواری با فوم پلی یورتان

تهران، بزرگراه صدر، کامرانیه، خیابان عباسی، نبش پیشرو، پالک 2
02122233680 - 02123522522

www.kianpanel.ir

قطعات پیش ساخته فلزی کیان

66760281
info@Qeshmvoltage.com

امید بارزی 
اتوماسیون صنعتی، درایو، ابزار دقیق، رباتیک، مکاترونیک و انرژیهای نو 

تهران، خیابان انقالب، بین کوشک و منوچهری، کوچه مصباح کریمی، ساختمان شماره 14، واحد 10 الی 13
66733040

www.Qeshmvoltage.com

قشم ولتاژ
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02144909192
sales@kamelbarchasb.com

خیراله محبوبی
انواع لیبل به صورت رول و شیت

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، جنب کاشی ایرانا، خیابان امید، نبش چهارم شرقی، پالک 5
02144909191

www.kamelbarchasb.com

کامل برچسب پرند

02188652113
info@culture.co.ir

ابوالفضل کروجی
کنسرو ماهی تون و خاویار

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، کوچه گل، ساختمان گل، واحد 107
02188652009-11
www.culture.co.ir

کالچر

02136425494
info@nexiran.com

علیرضا عرب زاد
امولسیون های نوشیدنی و عصاره های نوشابه

تهران، بزرگراه امام رضا، شهرک صنعتی عباس آباد
02136425429-30

www.nexiran.com

کاال آوران یاس سپید

02166054910
info@cospiannoush.com

حسین اکبری
تولیدکننده دانه مالت و آرد مالت

تهران، خیابان آزادی، خیابان میرقاسمی، پالک 44، واحد 6
02166082717-18

www.cospiannoush.com

کاسپین کوهدشت

05138445512
info@narmaknuts.com

حمیدرضا خاکی
تولید، فرآوری و بسته بندی پسته، آجیل و خشکبار

مشهد، احمدآباد 21، ساختمان توحید، واحد 202
05138416632

www.narmaknuts.com

کاروان تندیس توس )نارمک(
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فریبرز آشفته ساران
ماشین آالت خطوط کنسرو و کمپوت و تن ماهی

تهران، بزرگراه آیت ا... سعیدی، شهرک صنعتی چهار دانگه، خیابان ششم آلومینیوم کاران، پالک 17
02155267834

08334733650
behsazfoodco@yahoo.com

حامد احمدیان
تولیدکننده انواع کنسروهای غیرگوشتی با برند اوکادو رویال

شهرک صنعتی فرامان، خیابان تالش یک
08334733650

www.behsazfood.ir

کشت و صنعت بهساز غذای زاگرس

88926408
keshavarzi_ghaza@yahoo.com

محمودرضا عیسی خانی 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، نبش کوچه غزایی عتیق، پالک 475، طبقه 5، واحد 65
88801569

www.Agrifoodmagazine.ir

کشاورزی و غذا 

02184060
info@ketabemarja.com

جعفرآسن
کتاب مرجع صنایع غذایی

تهران، میدان هفت تیر، خیابان خردمند جنوبی، کوچه مهاجر، پالک 12، واحد 1
02184060

www.ketabemarja.com

کتاب مرجع

02155267835
ashoftehsaran1@gmail.com

کاوش گران صنعت

02165464585
kavosh.sanat65@gmail.com

سجاد کریم الهی
طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی توزین دار، پودری، انواع قوطی پرکن، شرینک پک، انواع باالبر و نوار نقاله

شهریار، جاده کهنز، شهرک فردوس، ابتدای بلوار امام، کوچه شقایق، پالک 26
02165464586

www.ksn-co.com

کاوش صنعت
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02188338606-7
parsshahriar@yahoo.com

نامی موحدی
قارچ تازه بسته بندی، محصوالت فراوری شده قارچ، بالنچ قارچ

تهران، مالرد، یوسف آباد قوام، خیابان شهدای کارگر
02188338606-7

www.parsshahriar.com

کشت و صنعت قارپ پارس شهریار- قارچینو

02136130001
info@adlifood.com

علیرضا آئینه چی
کنسروجات، مرباجات، ترشیجات، انواع سس های سرد و گرم

تهران، جاده ورامین، پونک شمالی، سرسبز 7
02136162300-4

www.adlifood.com

کشت و صنعت شکوه طعام وارنا

66932988
info@sabzdasht.com

مریم زاهد 
نمک خوراکی تصفیه شده - گوشت و مرغ آماده مصرف 

تهران، میدان توحید، خیابان نیایش شرقی، نبش آرمان، پالک 85
66934958

www.sabzdasht.com

کشت و صنعت سبزدشت 

02166563800
info@ecofusionstarch.com

پاتریک جمایل
نشاسته های اصالح شده خوراکی بر پایه گندم و ذرت، افزودنی های مواد غذایی و گلوتن گندم

تهران، خیابان آزادی، خیابان رودکی شمالی، پالک 3، طبقه 2
02166567475

www.ecofusionstarch.com

کشت و صنعت زرند

02122673273
info@khooshehsorkh.com

جواد رزی
کنسانتره زرشک، آلبالو، انار، انگور و ...

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، روبروی پمپ بنزین اسدی، پالک 1950
02122685136-7

www.khooshehsorkh.com

کشت و صنعت خوشه سرخ شرق
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ابوالفضل پارسا کیان

مشهد، انتهای خیام شمالی، بهارستان 6، پالک 6
05137114949 - 05137114141

www.shifteh.com

بهرام محمودپور
بسته بندی آجیل، خشکبار، تولید انواع ترشک و لواشک

F-E آذربایجان شرقی، تبریز، فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 5، واحد
04133366766

www.kahnoosh.com

02122392857
info@controlsystemco.com

محمد بزرگی
طراحی و تولید رفرکتومتر )بریکس متر(، طراحی و تولید کنداکتیویتی متر، طراحی و تولید فیلم فتومتر

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان دکتر حسابی، پالک 45
02122394779

www.controlsystemco.com

کنترل سیستم خاور میانه

05137114234
shifteharayeshargh@gmail.com

کشت و صنعت و شیفته آرای شرق

02166944585
cntsale@nooshineh.com

حجت شعبانی
تولید آبمیوه و کنسانتره و پوره میوه جات

تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بازارچه، پارک الله، پالک 1238، طبقه 2
02166911306-9

www.nooshineh.com

کشت و صنعت نوشینه 

02644373522
info@chashni.ir

فاطمه سرابی داریانی
انواع کمپوت، کنسرو گوشتی، کنسرو غیر گوشتی، مربا، رب گوجه فرنگی، ترشی، خیار شور، زیتون شور

کرج، ساوجبالغ، کیلومتر 15 جاده کرج- قزوین، چهارباغ، سه راه ماریان
02644373561-4
www.chashni.ir

کشت و صنعت ماریان

04133378785
kahnooshcompany@yahoo.com

کشت و صنعت کهنوش
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هادی آقاپور
طراح و سازنده ماشین آالت لیبل زن

کیلومتر 12 جاده قدیم کرج، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان هشتم جنوبی، پالک 10
02165611518 – 02165611522

www.koosha-sanat.com

02188538678
keyvankalali@gmail.com

کیوان کاللی
انواع ادویه جات، چاشنی، سس ها در بسته بندی های 40 الی 160 گرمی با درب گرایندر و 50 الی 500 گرم با درب پودری پاستوریزه شده به روش طبیعی دون اشعه گاما

تهران، خیابان دکتر بهشتی، شماره 247، ساختمان کشاورزی
02188538677

www.kitchenrose.co

کیچن رز

03133458003
kiansanatesf@gmail.com

مهدی کیانی
تولیدکننده انواع دستگاه های تاریخ زن، ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندی

اصفهان، خیابان کاوه، کوچه 30، ساختمان کیان
03133458004-5

www.kiansanatco.com

کیان صنعت اصفهان 

02146896164
k.g_kh@yahoo.com

جابر ربانی
سازنده ماشین آالت بسته بندی صنایع غذایی

کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، شهر قدس، انتهای خیابان چمن، خیابان صنعت، کوچه کوشاصنعت، پالک 13
02146896165

کوشش گران خزر

02122878263
technbelt@gmail.com

هادی قنبری
تسمه صنعتی

تهران، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، پالک 140، واحد 701 شرقی، طبقه 3
02122878244

کوشش گران  صنعت آتی

02165611523
info@koosha-sanat.com

کوشا صنعت
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02166692335 - 02156230799
info@shishevagasgroup.com

سعید بیات

تهران، مهرآباد جنوبی، خیابان ارداقی، خیابان الله
02156236687 - 02166690354

www.shishevagasgroup.com

گروه صنایع شیشه و گاز

07137742980  داخلی 106
info@behfafoods.com

فاریا رئیس زاده
غذاهای آماده و نیمه آماده: انواع ساالد الویه و پاستا، کتلت و کوکو، پیتزا، ساندویچ ها، سمبوسه، فالفل، خمیر پیتزا و پیراشکی و خوراک ماکارونی.

شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، میدان پژوهش، خیابان پژوهش شمالی، خیابان 300 واحد دوم سمت راست
07137742980-81

www.behfafoods.com

گروه تولیدی به فا

02832243711
sale@Iranchasb.co

سعید صفاء
تولید انواع چسب های بسته بندی

قزوین، شهر صنعتی البرزی، خیابان امیرکبیر شرقی
02832246950-4

www.Iranchasb.co

گروه تولید ایران چسب و الغری

02189781707
kashanikm@gmail.com

مهدی کاشانی
طراحی، ساخت و فروش سیلوی فرآورده های گرانولی و پودری برای نگهداری انواع آجیل، قهوه، حبوبات، برنج و بذرها با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت 

تهران  کدپستی: 376-17776
02133015947

www.coffeebaan.com

گروه پژوهشی تولیدی کافیبان

02189776107
info@carenfood.com

سید مسیح قاضی عسگر
تولیدکننده انواع بیسکویت ساده در طعم های مختلف

تهران، بخارست، خیابان دوم، پالک 8، واحد 2
02188538516

www.carenfood.com

گروه بین المللی غذایی کارن
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محمدمهدی ربانی رانکوهی
تولید محصوالت نوشیدنی و لبنی

تهران، خیابان جالل آل احمد، نبش خیابان شهرآرا، ساختمان گلزار، طبقه دوم، واحد 205
02142672

www.pakbandairy.com

02177321934
pr@namino.ir

امیررضا ثابت پی
تولید انواع غذاهای آماده سرد و نیمه گرم شامل انواع ساندویچ، کباب، الویه، سس و ... 

تهران، خیابان دماوند، بین اتحاد و جشنواره، کوچه رحیمی، پالک 7
02196868888

www.namino.ir

گروه صنایع غذایی نامی نو

02188715315
info@kadoos.co

سید کاوه شیرازی
انواع کنسروجات شامل: انواع کنسرو ماهی تن، کیلکا، ساردین، خورش های ایرانی، لوبیا با نام های تجاری کادوس، ایتا، روکا

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی، بن بست کوزه گر، پالک 3، طبقه 3
02188715380

www.kadoos.co

گروه صنایع غذایی کادوس

05135413571

مهدی پیروزپور
آجیل و خشکبار

مشهد، شهرک صنعتی طوس، ابتدا فاز یک، قطعه دوم
05137179 - 05135412200

www.mersanafood.com

گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانل

02188257319
mhosseynzadeh@pakbandairy.com

گروه صنایع غذایی پاکبان

02189785838
vahid.karavan@gmail.com

عظام کیانی نژاد
چای و قهوه فوری رژیمی، محصوالت مبتنی بر سالمت

تهران، خیابان گاندی 14، پالک 14، واحد 10
02188662375

www.steviano.ir

گروه صنایع غذایی پادمیرا
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علیرضا آشوری
طراح و سازنده خطوط کامل رب گوجه فرهنگی، ماشین آالت صنایع غذایی و صنایع تبدیلی

مشهد، بزرگراه آزادی، آزادی 127، نبش خیابان پنجم، سمت چپ، پالک 20
0513651250-51
www.ashoori.co

0218977577
ehsan@asankar.ir

عبداله کریمی
ساخت و واردات ماشین آالت بسته بندی

تهران، اتوبان فتح، جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان 5 جنوبی، پالک 22
02165612305-6

asankar.ir

گروه صنعتی آسان کار

03133380000
info@ansar.co.ir

امیر شهنام
تولیدکننده انواع دیگ بخار، آبگرم، آب داغ، روغن داغ و تجهیزات وابسته

اصفهان، خیابان خرم، سه راه صمدیه
03133390000

www.ansar.co.ir

گروه صنعتی انصار

05136779130
info@steelsazeh.org

سیدمهدی سالکی
ساخت اطاق پخت و دود- روستر و لوازم جانبی فرآورده های گوشتی

مشهد، جاده قدیم قوچان، جاده ناظرآباد، صد متر بعد از خیابان بهارستان
05136779131

www.steelsazeh.org

گروه صنعتی استیل سازه شرق

02155205538
ebtekarararan@yahoo.com

محسن ظفری
مشاوره، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب و ساب های صنعتی و خطوط تولید انواع نوشیدنی ها و آب معدنی

تهران، جاده قدیم قم، باقرشهر، خیابان فاست، پالک 6/4
02155219135-6

www.ebtekaran.com

گروه صنعتی ابتکار آب )مخزن سازی ظفری(

05136650336 - 051336512373
alirezaashoori200@yahoo.com

گروه صنعتی  عاشوری
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05132423705
septiko@yahoo.com

علی امین التجاری
تولید انواع سرکه، ترشیجات و شربت

مشهد، جاده سیمان، همت آباد، خیابان طالقانی 25
05132426601-4

www.septiko.com

گروه صنعتی و بازرگانی امین 

03135724104  داخلی 5
info@adilipack.com

علی عدیلی
ساخت ماشین آالت بسته بندی محصوالت غذایی، بهداشتی، پزشکی و انواع قطعات به صورت پیلوپک )تک عددی(

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، فرعی ششم، پالک 87
03135721565

www.adilipack.com

گروه صنعتی ماشین سازی عدیلی )پیروز اصلی(

02188503847

محمود جناب زاده
تولید توری های بسته بندی و ساخت ماشین آالت و خطوط فرآوری میوه و سبزیجات

تهران، سهروردی شمالی، بن بست جهانگیری، پالک 1، طبقه دوم، شماره 5
02188765664 - 02188769248

www.khoramdashtrees.com

گروه صنعتی خرمدشت ریس

nn.behboudi@yahoo.com

حسن بهبودی
سازنده ماشین آالت بسته بندی، نوارهای انتقال محصول و انواع پرکن

مشهد، بزرگراه آسیایی، کیلومتر 7، روبروی مینا شعله
05136516819

گروه صنعتی پرشین پک

05136512743
info@art-pack.ir

محسن دهباشیان
طراح و سازنده کلیه ماشین آالت صنایع غذایی، بسته بندی، شیمیایی و لبنی )مخازن استیل( و خط کامل نوشیدنی ها

مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 131، کوچه سوم، سمت راست، پالک 10
05136512616-21

www.art-pack.ir

گروه صنعتی بازرگانی آرت پک
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05136513720
info@gashtasanat.com

محمد بهادری
تولید دستگاه های تاریخ زن، شرینک پک، بسته بندی و پرده هوا

مشهد، کیلومتر 5 بزرگراه آسیایی، آزادی 13، خیابان اول سمت راست، پالک 27
05136513720-23

www.gashtasanat.com

گشتا صنعت مشهد

04134479927
info@gashtasanattabriz.com

بهروز افتخار
ماشین آالت بسته بندی 

تبریز، جاده صنعتی غرب، سه راهی کبریت سازی، شهرک فناوری خودرو، خیابان اول، پالک 1/283
04134475328-29

www.gashtasanattabriz.com

گشتا صنعت تبریز

03133878682
gashtasanatesf@gmail.com

علیرضا جوانمرد
تولیدکننده دستگاه های بسته بندی و تاریخ زن

اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطا الملک، نبش میدان نوآوران، پالک 107
03133878681-3

www.gashtaco.com

گشتا صنعت اصفهان

02166021310
m.hadirasooli@gmail.com

محمدهادی رسولی نسب
MAP ماشین آالت پروسس و بسته بندی مواد غذایی، دستگاه بسته بندی گوشت به روش

تهران، ابتدای خیابان آزادی، خیابان میرقاسمی، پالک 44، واحد 6
02166021310

www.ordibeheshtgroup.ir

گروه مهندسی اردیبهشت

03136691661
sadidroyesh@gmail.com

سروش قائدی
طراحی و تولید سازه های گلخانه ای و ساخت سیستم های سایبان و حفظ حرارتی، سیستم های گرمایشی و برودتی، تأمین تجهیزات و نهاده ها

اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد، پالک 1، بلوک 2، طبقه 3
03136702300

www.vistagreenhouse.com

گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا
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02122020353
exp@gpl.ir

علی جاللی
تولید و بسته بندی انواع چای طعم دار و دمنوش، سبزیجات خشک، ادویه جات، نمک و شکرهای طعم دار و گیاهان دارویی

خ ولیعصر، بلوار اسفندیار، پالک 5، طبقه 2
02122020351-4

greenplantsoflife.com

گیاهان سبز زندگی

02634766062
karajplast@yahoo.com

سید مهدی گلستان
تولید انواع ظروف مواد غذایی

کرج، کمالشهر، شهرک صنعتی بهارستان، خیابان گلستان 7 غربی، خیابان بوستان، پالک 141
02634766062

www.karajplast.com

گلستان پالستیک کرج )کرج پالستیک(

02188812779
golchinghaboos@dland.ir

زهره حسینی مقدم
تولید رب گوجه فرنگی

تهران، خیابان سمیه، پالک 214، طبقه 4
02188812778

   

گلچین قابوس

03155545002
sepehri_mehdi@yahoo.com

عبداله سپهری
تولید و بسته بندی گالب و عرقیات گیاهی و نوشیدنی های گیاهی

کاشان، خیابان امیرکبیر، خیابان توحید، پالک 45
03155545001

www.vartaj.com

گالب ورتاج

08645253352
moh_ghavasi@hotmail.com

فرحناز نوری
پاپ کورن در طعم های شیرین و شور

کیلومتر 80 اتوبان تهران- ساوه، شهرک صنعتی قامونیه، نبش خیابان سیزدهم
08645253350-53

www.golzorat.com

گل ذرت سازان
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رامین حسینی مطلق
کشک پاستوریزه، مرباجات، ترشیجات، دستمال های کاغذی، انواع مخلوط شور و ...

شهرک صنعتی نظرآباد، خیابان سنبل
02645334154

02832247689
mail.fatehi@gmail.com

سعید فاتحی
تولید دستگاه های بسته بندی مواد غذایی و دارویی در ظروف و پوشش های پالستیکی

قزوین، شهر صنعتی البرز، فلکه اول، خیابان زکریای رازی، باالتر از شرکت پاکشو، قطعه 37 و 38
02832235461

info@wasi.ir

ماشین سازی استیل غرب آسیا

02634711559
info@erampack.ir

اسرافیل قصابی
ساخت انواع دستگاه های بسته بندی، باالبر، نوار نقاله و فرآوری مواد غذایی

کرج، کمال شهر، بلوار بهشت سکینه، خیابان چهارم، کوچه سپاس کارتن، کارخانه سوم
02634711539

www.erampack.ir

ماشین سازی ارم

02166800204
info@mimas.ir

محمد ظهیر
تولید و توزیع لبنیات، دسر و آبمیوه

تهران، بزرگراه فتح، خیابان فتح 9، پالک 15
02166808541-3

www.mimas.ir

لبنیات مادی )میماس(

07137712792
sobhgahfars@yahoo.com

سعید حیدری
فرآورده های لبنی

شیراز، کیلومتر 12 جاده نیروگاه سیکل ترکیبی
07137712732

www.shandizdairy.ir

لبنیات صبحگاه فارس

02645334154
idkco93@gmail.com

لبن دهکده خرم
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05136513551
mashinsazitime@gmail.com

علی افخمی
سازنده خط قند پرکن، شیرینگ، خط کامل رب، لبنیات

مشهد، آزادی 131، کوچه سوم، سمت چپ
05136513660-64

www.timemachines.ir

ماشین سازی تایم

02146885400
info@tara-co.com

علی فتوت احمدی
طراحی و ساخت ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی و دارویی 

تهران، جاده قدیم کرج، شهر قدس، خیابان گلبرگ جنوبی، کوچه تارا، پالک 7
02146885400-2

www.tara-co.com

ماشین سازی تارا

02156879108
payrizansanat@yahoo.com

امیرحسین کاشفیپور
ماشین آالت بسته بندی عمودی و سافته پودر، گرانول، مایع مولتی هد 9، 10 و 14 توزین، خط کامل حبوبات

m18 تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان صفت، بلوار امیر کبیر، خیابان پروفسور حسابی 1، پالک
02156879641-2

www.payrizansanat.com

ماشین سازی پی ریزان صنعت

02166817540
parchami.mo@gmail.com

مرتضی پرچمی
سازنده و طراحی ماشین آالت صنایع گوشت ناگت، همبرگر، سوسیس و کالباس

تهران، بزرگراه فتح، فتح 17، نبش ایثار 6، پالک 1
02166805144

www.parchami.com

ماشین سازی پرچمی

02155256711
aliosun@ymail.com

علیرضا اصانلو
سازنده دستگاه های دربندی و پرکن کمپوت و کنسرو و نوشابه قوطی 

تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 17، پالک 83
02155255666

www.osunny-co.com

ماشین سازی اوصانی
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0264722851
eynian.mashin@gmail.com

علیرضا عینیان
ماشین آالت پرکن و بسته بندی

کرج، کمالشهر، ظفر 18، پالک 3 و 5
02634713584

www.eynianmashin.com

ماشین سازی عینیان

02165637322
info@roshan-sa.com

فرزام فتح الهی راد
ماشین آالت پروسه دانه های روغنی، مخازن تک جداره و دو جداره حمل، ذخیره و پخت

شهریار، کیلومتر 5 جاده رباط کریم، ورودیه فردوسیه، پالک 369
02165637322

www.roshan-sa.com

ماشین سازی روشن

02189787097
khorram.machin@yahoo.com

محمد خرم باغچه باز
تولیدکننده ماشین آالت بسته بندی  غذایی، دارویی  و خاص

کرج، کمال شهر، دهکده صنعتی هالجرد، پالک 13
02634763044-45

www.khorram.machin.co

ماشین سازی خرم

02188728233
info@hokamai.com

نیما سیدالحکمایی
سازنده دستگاه بسته بندی مایعات در کیسه پلی اتیلن

تهران، استاد مطهریف میرزای شیرازی شمالی، خیابان شهدا، پالک 9، طبقه سوم، واحد 23
02188708516-17

www.hokamai.com

ماشین سازی حکمایی

02146864161
info@taknovin.com

حمید بدرلو
ساخت ماشین آالت مواد غذایی

تهران، 20 کیلومتری جاده قدیم کرج، شهر قدس، خیابان 30 متری زاگرس، پالک 37
02146863917 - 02146864161

www.taknovin.com

ماشین سازی تک نوین
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ابراهیم مرامی
پرکن لیوانی، فروت فیدر، پرکن لیتری، پرکن کورنیتو

تهران، بزرگراه فتح، خیابان فتح هفتم، پالک 20
02166782201-2

www.maramico.com

ابراهیم گردونی
سازنده ماشین آالت صنایع غذایی

مشهد، کیلومتر 3 بزرگراه آسیایی- آزادی 127 )خیابان اتوبوسرانی(
05136513062

www.gardoni.com

05132673100
info@namjoo-ft.com

خلیل نامجو
طراحی و ساخت ماشین آالت خطوط تولید رب گوجه فرنگی و پوره میوه جات

جاده مشهد قوچان، کیلومتر 22 جاده سنتو
05132672400

www.namjoo-ft.com

ماشین  سازی نامجو

03135723006
info@masaelimachine.com

علی مسائلی
تولید دستگاه های بسته بندی )پیلوپک(

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان سوم، فرعی اول، سمت راست، پالک 25
03135723007

www.masaelimachine.com

ماشین سازی مسائلی

02166808775
marami_indgroup@yahoo.com

ماشین سازی مرامی

05136513059
gardooni.machinerv@yahoo.com

ماشین سازی گردونی

02146820215
info@koosheshkaran.com

مجتبی نائلی
ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی- و دارویی

تهران، کیلومتر 19 جاده قدیم کرج، شهر قدس، بلوار 45 متری انقالب، کوی صنعت دوم، پالک 7
02146824240

www.koosheshkaran.com

ماشین سازی کوشش کاران
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مسعود مستغاثی
طراحی و ساخت تجهیزات و مخازن استنلس استیل، کارخانجات صنایع غذایی و دارویی و شیمیایی، نفت، پتروشیمی و نیروگاهی

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی، شماره 422
03145642932-3

www.mt.co.ir

شاپور شاپوری تهرانی
مجله

تهران، جمال زاده جنوبی، پالک 90، واحد 19
02166904722 - 02166906591

داود بختیاری
سازنده دستگاه هموژنایزر در ظرفیت های مختلف

شهریار، صباشهر، روبروی صباباطری، خیابان صنعت، پالک 20
02156575040

www.nooshara.net

03145642632
info@mt.co.ir

مبدل تانک

44670551
info@packagingart.ir

سهیل چهره ای 
نشریه تخصصی در زمینه بسته بندی 

تهران، صندوق پستی   13955-157
44697895-6

www.packagingart.ir

ماهنامه هنر بسته بندی 

02188281646
sur2amimesab2_m@yahoo.com

ماهنامه سرزمین سبز

02156391582
info@yadegarico.ir

علی یادگاری
طراح و سازنده خطوط تولید مواد غذایی، شیرینی و شکالت

تهران، کیلومتر 30 جاده ساوه، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو 3، پالک 331
02156391980-81

www.yadegarico.ir

ماشین سازی یادگاری

02156577416
nooshara92@gmail.com

ماشین سازی نوش آرا )بختیاری(
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محمدصادق گل باز
تولیدکننده انواع ترشیجات، شوریجات، انواع ترشی فلفل، زیتون، رب، سس، از صفر تا صد از بذر تا محصول نهایی

استان البرز، کوهسار، خیابان کاج 56، کوچه کلهر، پالک 37
02644323986 - 02644324255

www.golbaz.com

02144488910
sabz.tarom@gmail.com

محمدحسین میرابوالفتحی
کنسرو زیتون و شورجات و ترشیجات و روغن زیتون

تهران، پونک، بولوار میرزابابایی، پالک 162، واحد 4
02144488910

www.sabzdasht.info

مجتمع کشت و صنعت سبز دشت طارم

05138283963-9
sadatkhorasan@gmail.com

سیدمحمد موسوی
تولید رب، انواع کمپوت، کنسرو، سس و مربا

مشهد، جاده قوچان، نرسیده به گلبهار، سمت چپ
05138283963-9

www.sadatkhorasan.com

مجتمع کشت و صنعت سادات خراسان

02122643902
barli_iqf@gmail.com

بهزاد سریر افراز
IQF تولید میوه و سبزیجات به روش

تهران، خیابان شریعتی، خیابان دولت، کوچه سلیمی، ساختمان سپیدار، بلوک B، واحد 13
02122643906

www.barlico.ir

مجتمع کشت و صنعت خاور پویا

02122502829
info@irantargol.com

شیدرخ زبرجدی
عرقیات، آبلیمو، سرکه، سبزیجات خشک، ادویه جات، دمنوش های گیاهی

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان حاجیپور، پالک 59
02122504141

www.irantargol.com

مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل

02644324450
mohamadsadeg_golbaz@yahoo.com

مجتمع کشاورزی گل باز
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03538200500
shadnooshco@gmail.com

محمدحسین مصباح
دستگاه های آنالیزر شیر، کلیه محصوالت لبنی و مشتقات آن، پنیر پیتزا با برندهای تجاری شادنوش، نازلی، جم، 

یزد، بلوار دانشجو، میدان حضرت قاسم
03538200500

www.shadnoosh.com

مروارید سحر )شادنوش(

03434269881-2
mohammadrhp@yahoo.com

محمدرضا حیدری پور
 پسته فرآوردی شده قوطی و سلفون، پسته خام، محصوالت شکالت خرمایی و ...

رفسنجان، خیابان شهید بهشتی، روبرو بانک سپه
03434265950-1

www.aalaemc.com

مدیریت صادرات آال تجارت بین الملل

makhzanfoolad@yahoo.com

علی اصغر رحمانی
تولیدکننده دیگ بخار، آبگرم 

محمودآباد، شهرک صنعتی شهدا )کشبندان(
01144782164-8

www.daboosanat.com

مخزن فوالد رافع )دابوصنعت(

02143853694
makhazensteel@gmail.com

اکبر حسینی
سازنده ماشین آالت صنایع غذایی و لبنی و دارویی و بهداشتی، مخازن، پاستوریزاتور، CIP، هموژنایزر و پاستوریزاتور مایع تخم مرغ

همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان 34
08134383684-5

www.msgcompany.ir

مخازن استیل غرب

07137742260-1
azoogheshiraz@gmail.com

محمدباقر سبحانی
کنسروهای غیر گوشتی، خیارشور، ترشیجات، مربا، شربت، سرکه، زیتون، رب گوجه

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، بلوار پژوهش شمالی، نبش خیابان 302
07137742060-1

www.azoogheshiraz.ir

محصوالت غذایی آذوقه شیراز
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05135424098
info@monopumpasia.com

مجتبی فرازی
تولیدکننده انواع منوپمپ های مواد غذایی، شیرینی و شکالت، نفت و گاز، رنگ و رزین

مشهد، بزرگراه آسیایی، بلوار شاهنامه، شاهنامه 9، جنب دفتر پیشخوان دولت
05135424099

www.monopumpasia.com

منوپمپ آسیا

3142555552
pooresmaili@gmail.com

محسن معطری 
آماده سازی و بسته بندی انواع ادویه، خشکبار، پودر، چاشنی، غالت، حبوبات، آرد، سویا و ...

نجف آباد، منطقه صنعتی نهضت آباد 
03158261269-72

 www.m-kowsar.com

ممتاز کوثر 

02126422595
info@rmg.ir

سیدرضا روحانی
انواع روغن نباتی خوراکی، برنج ایرانی، شکر، رب گوجه فرنگی و برنج هندی

تهران، خیابان میرداماد، انتهای رازان شمالی، تقاطع کوچه دهم، بلوک 5، واحد 105
02122222750
www.boloni.ir

مستر  گروه رایا

02632740640
mehravarkala@gmail.com

علی بیگلری فرد
نشاء توت فرنگی

کرج، هفت تیر
02632740726

www.iranmehravar.com

مزرعه مهرآور

02188996736
info@orazan.com

محمدرضا طهماسبی
تولید انواع عسل های ارگانیک سالم و طبیعی

تهران-بلوار کشاورز-خیابان قدس-پالک37 ساختمان نانو دانشگاه تهران-طبقه سوم واحد 302
02188996736

www.orazan.com

مزرعه سبز اورازان
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02188646760
info@asicoeng.com

طاهر مقصودلو
طراحی و ساخت برج های خنک کننده و تجهیزات مرتبط، تجهیزات و پکیج تصفیه آب و فاضالب

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، برج آسمان، واحد 404
02188655405-8 - 02188646758-9

www.asicoeng.ir / www.asicoeng.com

مهندسی آرمان سپهر ایرانیان )آسیکو(

03145837402
sales@mehrsanat-es.com

محمد مهدی عاطفی
ساخت ماشین آالت صنایع لبنی و آبمیوه پاستوریزاتور، استریلیزاتور، پلیت کولر، CIP سیستم UF، پنیر پیتزا، اتوماسیون

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان الهور، پالک 33، واحد 5
03145837401

www.mehrsanat-es.com

مهرصنعت اسپادانا

02126208958
sre@mehr-azar.com

علیرضا ابراهیم پور
خط تولید مالت و عصاره مالت، نوشیدنی، کنتسانتره و پوره میوه, سیستم های تصفیه آب صنایع غذایی

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت, برج سایه,, طبقه 6, واحد 8
02122013095 - 02122013103

www.mehr-zar.com

مهرآذر ماشین

02177602401
mehran@mehransard.ir

حسین علمداری
تولیدکننده سردخانه، انواع کانتینرهای یخچالی و ایزوله

تهران، پیچ شمیران، خیابان شریعتی، خیابان حقوقی، پالک 48، طبقه اول، واحد 3
02177510582-3

www.mehransard.com

مهران سرد

03145837402 - 03132743588
sales@mehrsanat-es.com

محمدمهدی عاطفی
ساخت ماشین آالت صنایع لبنی و آبمیوه، پاستوریزاتور، پلیت کولر، CIP، سیستم UF، پنیر پیتزا، اتوماسیون، ...

منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان دکتر حسابی، پالک 45
03145837401 - 03132743587

www.mehrsanat-es.com

مهر صنعت اسپادانا
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محمدطاهر خلیقی
خط ساالد الویه، سبزیجات برگی و ساالد فصل، اسنک، چیپس، فرنچ فرایز، کنسروجات و انواع سس و ترشیجات، رب، مربا و عسل

کرج، کیلومتر 14 جاده ماهدشت، پشت بیمارستان دکتر شریفی، پالک 110
02637303202

www.niamachinepegah.ir

02188738419
mahmachinegh@gmail.com

ناصرعلی خزایی
سازنده ماشین آالت بسته بندی

تهران، اتوبان قم، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرک 2، پالک 10
02188738618

www.machine.com

مهندسی ماه ماشین آریا

02156236434
info@aradst.com

رضا فتح اله زاده
سازنده انواع ماشین های سورتینگ میوه، خشکبار، حبوبات، مواد غذایی، نوشیدنی ها با دوربین و تکنولوژی بینایی

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، خیابان گل آذین 1، پالک 5   کد پستی: 1834176776
02156236956-7

www.aradst.com

مهندسی علم و فن آراد

02637310168
pegah_niamachine@yahoo.com

مهندسی طراحی نیا ماشین پگاه

03136613933 

مهندسی سبزآسیان آپادانا )ساپک(

02188986300
info@Badrfood.ir

محمد اسماعیل کاویان
تولیدکننده انواع ترشی، شور، مربا، زیتون و خیارشور

تهران، خیابان فاطمی، خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، پالک 15
02188986300

www.badrfood.com

مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد
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حمید کامل
پنیر و خمیر پیتزا، یوفکا، پیراشکی

مشهد، میدان سپاه، بلوار بهارستان، بهارستان 7/8، پالک 4
05137579500
www.9595.ir

محمدرضا کرباسی
صدور گواهینامه بین المللی حالل

تهران، خیابان طالقانی، جنب اتاق بازرگانی ایران، کوچه 15 خرداد، پالک 6، واحد 14
02188346803-4

www.halalworldinstitute.org

04132466189
info@nakhlsabzsobhi.co

محمد صبح راست
بسته بندی انواع خشکبار )خرما، کشمش(

کیلوتر 10 جاده تبریز، صوفیان شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیای 1
04132466189

www.nakhlsabzsobhi.co

نخل سبز صبحی

05137579507
tamas@9595.ir

نان آوران رضا

02166431022
info@zendegionline.ir

اصغر نعمتی
چاپ و نشر کتب و مجالت مرتبط به تغذیه و غذا

تهران، ستارخان، بین توحید و باقرخان، نبش اکبریان آذر، پالک 57، طبقه 4
2166436566

zendegionline.ir

مؤسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت 

02188663381
info@multicafe.info

سیدرضا حسینی
تولید انواع قهوه فوری )کالسیک، اسپرسو، هل دار، اسپری دراید، رژیمی، 3 در 1، 2 در 1( و قهوه های دم کردنی، شکالت داغ و کافی کریمر

تهران، گاندی، خیابان سوم، پالک 13
02188870200

www.multicafe.info

مولتی کافه )صنایع قهوه پارت سازان(

02188308332
a.heydarpour@halalworldinstitute.org

موسسه جهانی حالل
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علی زائر اومالی
تولید و بسته بندی کره گیاهی )مارگارین(، کره حیوانی، پنیر الکتیکی

مازندران، نکا، شهرک صنعتی، فاز 2
01134774640-45

www.halavatqroup.com

01734533606
info@pounak.com

هادی سنگونی
پنیر UF، پنیر الکتیک، پنیر خامه ای، ماست، دوغ

گرگان، شهرک صنعتی آق قال، خیابان سازندگی، سازندگی شرقی، جنب مخابرات
01734533845-3420

www.pounak.com

نصر نوین گلستان

02166476343
agronomimag@yahoo.com

ناهید شاکری
چاپ نشریه

خ انقالب، خیابان فخر رازی، بن بست فرزانه، پالک 7، طبقه 1
02166476342

www.agronews.ir

نشریه غذا و تغذیه و مهندسی کشاورزی

04133379921
info@iranfoodtech.com

مجید عبدالهی
تبلیغات و بازاریابی نیازمندی های صنایع غذایی، ماشین آالت و تجهیزات، چاپ و بسته بندی، مواد اولیه و خدمات مرتبط

تبریز، خیابان پاستور جدید، چهار راه فدک، ساختمان 204، طبقه اول
04133379920

www.iranfoodtech.com

نشریه آگهی نامه تخصصی فودتک

07137390790
info@khooshehfars.com

ابراهیم کشتکاران
تولیدکننده انواع نشاسته های خوراکی اصالح شده و صنعتی و گلوتن گندم

فارس، شیراز، میدان ارتش، پ3
07137398181

www.khooshehfars.com

نشاسته خوشه فارس

01134774629
nasimmazand91@yahoo.com

نسیم صباح مازند
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محسن ضیائیان یزدی نژاد
انواع مواد اولیه و افزودنی های غذایی، انواع ادویه جات و طعم دهنده های صنایع گوشتی، لبنی، اسنک

تهران، شهران، پایین تر از میدان اول، نبش خیابان قدس، پالک 12، واحد 16
02144337470

www.neginkhorak.com

03135723386
info@neginasal.com

نسرین سجادیه
تولید انواع بیسکوئیت

اصفهان، هرند، شهرک صنعتی هرند، حد فاصل نگین 1 و 2
03135721252

www.neginasal.com

نگین عسل هرند

05138704622
parandoil@yahoo.com

محمدجواد هادیون
صنایع غذایی، روغن کنجد و روغن زیتون 

مشهد، بلوار صارمی، بین صارمی 24 و 26، پالک 154، واحد 1
05138704620-2

www.parandoil.com

نگین صدف توس

02144337471
info@neginkhorak.com

نگین خوراک پارس

05135414730
r_m_mansori@yahoo.com

محمد پاشقره
ماشین آالت ساخت خطوط رب گوجه فرنگی، ساخت ماشین آالت کمپوت و کنسرو

مشهد، شهرک صنعتی طوسی، فاز 2، اندیشه 3، قطعه 690
05135412730

نگار تایماز

02177626780
info@nekaplast.com

غالمرضا کاظمی
تولیدکننده انواع مخازن پلی اتیلن

خیابان طالقانی، بین بهار و شریعتی، ساختمان 60، طبقه چهارم، واحد 7
02177626780

www.nekaplast.ir

نکاپالستیک
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حسن نورعلی
ساخت ماشین  آالت بسته بندی مایعات

تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، خیابان سروستان، پالک 6
02156418039

حداد
تولیدکننده انواع سبزیجات و میوه جات منجمد و سیب زمینی فرنچ فراید و انواع ساالد

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از ونک، کوچه نگار، پالک 8، طبقه 4
02188887660
www.nobar.ir

غالمرضا نبی نژاد
ساخت دستگاه و قالب های صنایع قوطی سازی

تبریز، کیلومتر 15 جاده تهران، کوی تعویض پالک، شماره 2 تبریز، پالک 1

www.nik9aleb.blogfa.com

02189778249
nik9aleb@yahoo.com

نیک قالب تبریز

02122041626
info@nikpars.com

مصطفی ضابطی
اسنک سرخ شده و تنوری، پاپ کورن، چیپس سیب زمینی، چیپس همسان قوطی، پلت خام، نوشیدنی برندهای یامی، تارگت، چیکس، بایا و داپر

تهران، خیابان ولیصر، روبروی صدا و سیما، ساختمان 2761، طبقه 6، واحد 63
02122047590 - 02122042910

www.nikpars.com

نیک پارس

02144803501
co.niaco@yahoo.com

احمد باقری
دستگاه های روغن کشی از انواع دانه های روغنی به روش پرس سرد

تهران، پونک، اشرفی اصفهانی شمال، باالتر از نیایش، کوچه دوم، پالک 15، واحد 7
02144860190-1

www.niavaranco.ir

نیاوران کهن آسیا

02156418734
novinsazan_kafel@yahoo.com

نوین سازان کافل

02188887660
info@nobar.ir

نوبر سبز
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02188807745
info@hagsan.co

محمد آقایی
تولیدکننده بنیان نوشابه های گازدار با امولسیون میوه جات با ترکیبات طبیعی، طعم دهنده های ماءالشعیر و ابری کننده ها

تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان فالح پور، پالک 15، طبقه اول
02188809794 - 02188891419

www.hagsan.co

هاگسان

02166909396
mazdak.alipour@gmail.com

میثم مسگرها
توزیع و بسته بندی چای و دمنوش

تهران، خیابان جمالزاده، باالتر از بلوار کشاورز، کوچه شیرزاد، پالک 25، زنگ وسط
02166566256-7

www.newshadrinks.com

نیوشا داریان

02188741687
info@merrikhi.com

محمد نوروزی اصفهانی
تولید انواع اسنک، پاپ کورن و آبمیوه و نوشیدنی های گیاهی در بسته بندی دوی پک، تتراپک و قوطی با برندهای مریخی، بادبان و روح افزا

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان شهید قنبرزاد، پالک 3، طبقه سوم، واحد 6
02188742320

www.merrikhi.com

نیکی مهر قم

07137742416
salamon_fars@yahoo.com

محمد مهدی رئوفت
تولید فرآورده های گوشتی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان پژوهش، خیابان پژوهش شمالی، فرعی 304
07137742417

www.salamon-co.com

نیکان گوشت فارس

02133568309
info@nikmanesh.com

محمد نیک منش 
روغن حیوانی 

تهران، خیابان خراسان،پالک 358
02133556051-02133131443

www.nikmanesh.com

نیک منش 
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02334557017
info@vestuy.com

سعید کاوه زاده
تولیدکننده 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،...

گرمسار، شهرک صنعتی گرمسار، بلوار صنعت، خیابان صنعت 4، پالک 32
02334557015-16
www.vestuy.com

وستوی

08632234017
doorsiran@yahoo.com

مهدی همتی
تولید و عرضه انواع مرغ، گوشت، محصوالت دریایی، محصوالت پروتئینی و انواع غذاهای آماده

اراک، خیابان شریعتی، میدان فرمانداری، ساختمان درسا
08632236650-51

www.dorsiran.com

هولدینگ درسیران )درسا(

03135254589
havatraz@gmail.com

علیرضا رفیع
هواسازان سالن قارچ

اصفهان، خیابان جی، نبش چهارراه اریسون، مجتمع پاسارگاد، طبقه 3، واحد 2
03135219855

www.havatraz.com

هواتراز سپاهان

02188948346
info@henzakchemie.com

بابک گالبیان
کربوکسی متیل سلولز CMC غذایی و استابیالیزرهای خوراکی

تهران، خیابان ولیعصر، کوچه موالیی، پالک 7، واحد 16
02188948343 - 02188948656

www.henzakchemie.com

هنزک شیمی

03538252126
info@ghazalplastic.com

هوشنگ هنرمند راد
کیسه فریزر، کیسه زباله، محافظ غذا، کاغذ فریل آلومینیوم، سفره یکبارمصرف

یزد، بلوار مدرس، اکرمیه، خیابان حضرت ابوالفضل، کوچه عمار، پالک 446
03538252125

www.ghazalplastic.com

هنر پالستیک غزال کویر یزد
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02146853777
info@widarkara.com

محمدحسن فالحی
تولیدکننده ماشین آالت صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و شیمیایی

شهر قدس، بلوار انقالب، ساختمان رز آبی، طبقه 3، واحد 6
02146841777

www.widarkara.com

ویدار کارا

02122173559
vendo.apadanaa@gmail.com

سید امیرمحمد جاللیان
خدمات پاستوریزاسیون طبیعی کلیه محصوالت کشاورزی، سبزیجات و میوه جات خشک و خشکبار و زعفران با برند خودتان و یا به صورت بالک

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین پسیان و کیهان، پالک 31، واحد 32
02122173556

www.vendo.apadana.co

وند آپادانا
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