




































































 
 دلم گرم خداونديست كه با دستان من گندم براي ياكريم خانه ميريزد !

 
 چه بخشنده خداي عاشقي دارم كه ميخواند مرا با آنكه ميداند گنهكارم !

 
 دلم گرم است ، ميدانم بدون لطف او تنهاي تنهايم

 
  برايت من خدا را آرزو دارم

 
  "الهي شكر"                                                                     
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 اتحاديه ها
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 اتحادیه پرنده ماهی تهراننام شركت: 
 مهدی یوسف خانیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188863237_02188302247تلفن: 

 ٣۴پالک  -نبش کوچه گروس  -خيابان اورامان  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ١٠۵واحد  - ١طبقه  -

 اتحادیه تعاون روستایی استان خوزستاننام شركت: 
 هوشنگ افسردیرمديرعامل: 

  محصول: 
 06133737171_06133737480تلفن: 

طبقه ی سازمان  ۵جنب ساختمان  -بلوار گلستان  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 سازمان تعاونی روستایی استان خوزستان  -آب و برق 

 اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی سيستان و بلوچستاننام شركت: 
 احمد نجفیمديرعامل: 

  محصول: 
 05433436623تلفن: 

 -خيابان قائم  -خيابان شهيد قلنبر  -زاهدان  -سيستان و بلوچستان آدرس: 
 ٣پالک 

 اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی  استان کرمانشاهنام شركت: 
 بهمن احمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 08338385162تلفن: 

 -جنب بانک کشاورزی  -بلوار جام جم  -ميدان سپاه  -کرمانشاه آدرس: 
 سازمان تعاونی روستایی

 اتحادیه تعاونی مرغداران استان قمنام شركت: 
 جعفر یاری منشمديرعامل: 

  محصول: 
 02537788380_02537788370تلفن: 

 -مجتمع بهار  - ٧۵و  ٧٣بين کوچه  -متری عمار یاسر  ٧۵انتهای  -قم آدرس: 
 ۵طبقه 

 اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی استان تهراننام شركت: 
 برزو بی غممديرعامل: 

  محصول: 
 02166005775_02166009346تلفن: 

 -جنب پمپ بنزین  -بزرگراه محمدعلی جناح  -ميدان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ۴طبقه  - ٢۴پالک  -خيابان بایندوریها 

 اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی استان کرماننام شركت: 
 سيدحسن مهدیمديرعامل: 

  محصول: 
 03432464680_03432442670تلفن: 

حد فاصل چهارراه شفا و خيابان هزار و یک  -بلوار جمهوری  -کرمان آدرس: 
 جنب برج بانک صادرات -شب جنوبی 

 اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی استان کهکيلویه و بویر احمدنام شركت: 
 صدرهللا ضامنیمديرعامل: 

  محصول: 
 07433346064تلفن: 

بخش امور  -ساختمان جهاد کشاورزی  -یاسوج  -کهگيلویه و بویراحمد آدرس: 
 جنب صنایع کشاورزی و امور دام -دام 

 اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوینام شركت: 
 امير مسعود پژمان پورمديرعامل: 

  محصول: 
 05137677157تلفن: 

روبروی رستوران  -بلوار سازمان آب  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم -شورورزی 

 اتحادیه تعاونی های فنی مهندسی علوم دامی استان تهراننام شركت: 
 مسعود حميدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02144402554تلفن: 

 ٣واحد  - ١پالک  -بهار غربی  -سردار جنگل  -تهران آدرس: 

 اتحادیه تعاونی های کشاورزی استان زنجاننام شركت: 
 بابک ملکیمديرعامل: 

  محصول: 
 02433363615_02433363614تلفن: 

 طبقه اول - ١٠٧پالک  -رو به روی رستوران پلو  -چهارراه معلم  -زنجان آدرس: 

 اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران استان یزدنام شركت: 
 سيد ميثم دشتیمديرعامل: 

  محصول: 
 03537330445_03537330444تلفن: 

 -کوچه توحيد  -بلوار شهيد بهشتی  -ميدان امام حسين  -یزد آدرس: 
 اتحادیه تعاونی مرغداران - ٩پالک  -سمت راست  -ساختمان دوم 

 اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی استان لرستاننام شركت: 
 محمد کریمیمديرعامل: 

  محصول: 
 06633203409تلفن: 

روبروی جهاد  -خيابان الغدیر  -خيابان انقالب  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 طبقه سوم -ساختمان صندوق توسعه کشاورزی  -کشاورزی استان 

 اتحادیه تعاونی های مرغداران استان آذربایجان غربینام شركت: 
 کاظم سيف حقيقتمديرعامل: 

  محصول: 
 04432387817_04432351376تلفن: 

طبقه  -خيابان ساحلی  -خيابان دستغيب  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 فوقانی مطب دکتر نجاتی
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 اتحادیه تعاونی های مرغداران شهرستان ملکشاهینام شركت: 
 عليرضا قيطاسیمديرعامل: 

  محصول: 
 08428525531تلفن: 

 کوچه شهيد جمزاد -بهمن  ١٢خيابان  -ملکشاهی  -مهران  -ایالم آدرس: 

 اتحادیه توزیع کنندگان گوشت مرغ استان کردستاننام شركت: 
 محمد باباثلجیمديرعامل: 

  محصول: 
 08733178238تلفن: 

 باالتر از بانک صادرات -خيابان صالح الدین  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 اتحادیه سراسری اتحادیه های صنعت مرغداری کشورنام شركت: 
 جعفر ميرزاییمديرعامل: 

  محصول: 
 02166433035تلفن: 

 ٧واحد  - ٩١پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 استان کرمان 417اتحادیه سراسری تعاونی کشاورزی مرغداران نام شركت: 
 محمد امين زادهمديرعامل: 

  محصول: 
 03432110249تلفن: 

 ٢٣شهيد صدوقی  -بلوار شهيد صدوقی  -کرمان آدرس: 

 اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد)نام شركت: 
 بهمن عبدالهیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188800340_02188800339تلفن: 

طبقه  - ۶۴پالک  -سپند غربی  -خيابان آبان جنوبی  -کریمخان  -تهران آدرس: 
 همکف

 اتحادیه شرکت تعاونی روستایی شهرستان نورنام شركت: 
 محمدرضا مطيعمديرعامل: 

  محصول: 
 01144522189_01144526910تلفن: 

اتحادیه شرکت  -روبروی مرکز بهداشت  -خيابان امام  -نور  -مازندران آدرس: 
 تعاونی روستایی شهرستان نور

 اتحادیه شرکت تعاونی مرغداران و تامين نياز شهرستان سارینام شركت: 
 حسين ایزدیارمديرعامل: 

  محصول: 
 01133109423_01133109421تلفن: 

 ٢٠٧واحد  -طبقه دوم  -مجتمع خيام  -خيابان خيام  -ساری  -مازندران آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی توليد مرغ اصفهاننام شركت: 
 خسرو منصوریمديرعامل: 

  محصول: 
 03132293195_03132293179تلفن: 

 -مقابل خيابان آل خجند  -خيابان سروش  -فلکه احمد آباد  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول -ساختمان سروش 

 اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی دزفولنام شركت: 
 مهدی موجودیمديرعامل: 

  محصول: 
 06142420141_06142420140تلفن: 

 جنب بنياد مسکن -خيابان پست  -دزفول  -خوزستان آدرس: 

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی توليد کنندگان مرغ گوشتی نام شركت: 
 استان کردستان

 موسی شفيعیمديرعامل: 
  محصول: 

 08733230767_08733230727تلفن: 
 ١۴۵پالک  -باالتر از مبل درخشان  -بلوار شبلی  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان ایالمنام شركت: 
 محمدتقی اسماعيل پورمديرعامل: 

  محصول: 
 08433384088تلفن: 

 اتحادیه مرغداران استان ایالم -خرداد  ١۵خيابان  -ایالم آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران  خراسان رضوینام شركت: 
 ولی اله کاشتیمديرعامل: 

  محصول: 
 05137687516_05137639699تلفن: 

بين چهارراه مهدی و  -بلوار فردوسی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢۶۵پالک  -عباسی 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان فارسنام شركت: 
 سينا عباسیمديرعامل: 

  محصول: 
 07136267011_07136266450تلفن: 

اول رحمت آباد  -چهارراه مالصدرا  -خيابان قصرالدشت  -شيراز  -فارس آدرس: 
 سمت راست -طبقه سوم  -جنب بانک ایران زمين  -

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قزویننام شركت: 
 عظيم حجت شمامیمديرعامل: 

  محصول: 
 02833328430_02833328434تلفن: 

خيابان شهيدعباسپور(پشت جهادکشاورزی)  -چهارراه عمران  -قزوین آدرس: 
 ٧٣پالک -نبش کوچه شقایق  -
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 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان گلستاننام شركت: 
 غالمحسين جافرمديرعامل: 

  محصول: 
 01732162354_01732162355تلفن: 

 - ٢٩نبش کاشانی  -بلوار آیت هللا کاشانی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ٢طبقه  -ساختمان اتحادیه مرغداران استان گلستان 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان مرکزینام شركت: 
 علی اکبر حيدریمديرعامل: 

  محصول: 
 08632725601_08632725600تلفن: 

کوچه اول سمت  -ابتدای جاده زندان  -جاده فراهان  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 راست

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران تخمگذار کرمانشاهنام شركت: 
 محمد کریمی کاشانیمديرعامل: 

  محصول: 
 08338357859تلفن: 

سازمان تعاونی روستایی  -بلوار جام جم  -ميدان سپاه  -کرمانشاه آدرس: 
 کرمانشاه

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی  اصفهاننام شركت: 
 زهره حيدریمديرعامل: 

  محصول: 
 03133241135_03133241134تلفن: 

متر اول  ١۵٠ -خيابان حکيم صفایی  -خيابان امام خمينی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم -دست چپ  -خيابان 

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان نام شركت: 
 همدان

 داوود شعبانلومديرعامل: 
  محصول: 

 08132527845_08132510509تلفن: 
 ٣١پالک  - ١نبش کوچه امامزاده یحيی  -بلوار آیت هللا مدنی  -همدان آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران ماکيان شرقنام شركت: 
 علی عسگریمديرعامل: 

  محصول: 
 05632442297_05632442296تلفن: 

 -ورودی شهرک گلها  -بلوار آیت هللا غفاری  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ساختمان اتحادیه مرغداران ماکيان شرق

 اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی  خراسان رضوینام شركت: 
 حسين فاطمیمديرعامل: 

  محصول: 
 05136659609تلفن: 

جنب پپسی  - ٨نبش سعادت  -بلوار آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢۵پالک  -

 اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان گيالننام شركت: 
 فرهاد گياهیمديرعامل: 

  محصول: 
 01333855592_01333855593تلفن: 

ساختمان  -جنب نمایشگاه کاسپين  -بلوار خرمشهر  -رشت  -گيالن آدرس: 
 اتحادیه مرغداران استان گيالن -طبقه سوم  -اتحادیه دامداران 

 اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان هرمزگاننام شركت: 
 سيدمرتضی موسویمديرعامل: 

  محصول: 
 07633662390تلفن: 

سازمان  -خيابان طلوع  -خيابان امام خمينی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 اتحادیه مرغداران گوشتی هرمزگان -جهاد کشاورزی 

اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی و تخمگذار استان نام شركت: 
 خراسان شمالی

 علی اصغر عباسپورمديرعامل: 
  محصول: 

 05832247160_05832212388تلفن: 
 باالی نانوایی -انتهای شریعتی شمالی  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 

اتحادیه شرکت های کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار خراسان نام شركت: 
 رضوی

 سيد حسين موسوی نژادمديرعامل: 
  محصول: 

 05136580979_05136671039تلفن: 
 ١۴پالک  - ٢٠سعادت  -خيابان سعادت  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان اردبيلنام شركت: 
 صابر نوروزیمديرعامل: 

  محصول: 
 04533749253تلفن: 

 -جنب ساختمان نظام مهندسی  -شهرک کارشناسان  -اردبيل آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان فرهنگ 

 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان زنجاننام شركت: 
 جعفر محمدی حصاریمديرعامل: 

  محصول: 
 02433338997_02433338996تلفن: 

طبقه  -ساختمان خرم  -جنب بانک مسکن  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 
 اول

 اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان سمناننام شركت: 
 کسری پيوندیمديرعامل: 

  محصول: 
 02333320250تلفن: 

 -خيابان فجر  -روبروی پارک سنگی  -بلوار وليعصر (عج)  -سمنان آدرس: 
 طبقه سوم - ۴٣پالک 
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 اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان مازندراننام شركت: 
 عطا اله حسن زادهمديرعامل: 

  محصول: 
 01133342479تلفن: 

 -کوچه پامچال  -روبروی بانک رفاه  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان شهر آرا 

 اتحادیه صنعت مرغداران استان گلستاننام شركت: 
 موسی مومنمديرعامل: 

  محصول: 
 01732245325تلفن: 

دوشنبه ای  -گلشن دهم  -خيابان شهيد رجائی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 اتحادیه صنعت مرغداران استان گلستان -دوم 

 اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طيورنام شركت: 
 محمدحسين ساالر پيشهمديرعامل: 

  محصول: 
 05136664987_05136656755تلفن: 

خيابان  - ٩٣آزادی  -ابتدای جاده قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٢پالک  - ٢٠سعادت 

 اتحادیه مرغ تخمگذار استان البرزنام شركت: 
 علی احدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02632761885تلفن: 

ساختمان اسکان  -روبه روی پمپ بنزین  -بلوار دانش آموز  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۵واحد  -

 اتحادیه مرغ تخمگذار استان همداننام شركت: 
 محمد شهبازیمديرعامل: 

  محصول: 
 08138275036تلفن: 

کوچه زندی  -ابتدای بلوار پانزده فروردین  -بلوار شهيد مدنی  -همدان آدرس: 
 طبقه همکف - ١٩پالک  -ها 

 اتحادیه مرغ فروشان شيرازنام شركت: 
 منصور نجفیمديرعامل: 

  محصول: 
 07132324718_07132323667تلفن: 

 ٢۴۵پالک  - ١٠کوچه  -خيابان مشير شرقی  -شيراز  -فارس آدرس: 

 اتحادیه مرغداران شمال استان آذربایجان غربینام شركت: 
 جهانگير محمدپورمديرعامل: 

  محصول: 
 04436444236تلفن: 

جنب طبقه  -ميدان مصلی  -خيابان شریعتی  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 فوقانی دامپزشکی دکتر مراد خانی

 اتحادیه مرغداران شهرستان ارسنجاننام شركت: 
 کریم اسکندریمديرعامل: 

  محصول: 
 07143544492تلفن: 

جنب مدرسه  -بلوار سپاه  -فلکه شهرداری  -ارسنجان  -فارس آدرس: 
 فرهنگيان

 اتحادیه مرغداران شهرستان ایرانشهرنام شركت: 
 عبدالناصر سجادیمديرعامل: 

  محصول: 
 05437212240تلفن: 

 -پاساژ اصناف  -خيابان طالقانی  -ایرانشهر  -سيستان و بلوچستان آدرس: 
 اتحادیه مرغداران شهرستان ایرانشهر -طبقه دوم 

 اتحادیه مرغداران فجر خوزستاننام شركت: 
 شهریار شایستهمديرعامل: 

  محصول: 
 06133737393_06133737392تلفن: 

 -روبروی دانشگاه علوم پزشکی  -بلوارگلستان  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان صندوق توسعه 

 اتحادیه مرغداران گوشتینام شركت: 
 بهمن محمدیاریمديرعامل: 

  محصول: 
 02166126638_02166126637تلفن: 

بعد از  -خيابان شهيد طوسی (شباهنگ)  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۴و  ٣واحد  -طبقه دوم  - ١٠٢پالک  -چهارراه اسکندری 

 اتحادیه مرغداران مادر استان همداننام شركت: 
 محمدحسين حبيبمديرعامل: 

  محصول: 
 08138247593_08138241644تلفن: 

 ٢٠واحد  - ۴طبقه  -ساختمان پزشکان شهباز  -خيابان جهاد  -همدان آدرس: 

 اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان آذربایجان شرقینام شركت: 
 محمد رضا فالحتیمديرعامل: 

  محصول: 
 04134413136_04134443069تلفن: 

جنب اداره کل  -خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه اول - ٢ساختمان شماره -دامپزشکی 

 اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهراننام شركت: 
 محمد ریحانیمديرعامل: 

  محصول: 
 02166423833_02166423832تلفن: 

پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  -طبقه اول  - ١۶٢
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 اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی آذربایجان شرقینام شركت: 
 جواد سلطانی مجدمديرعامل: 

  محصول: 
 04134502230تلفن: 

طبقه  - ٢ساختمان -اول خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
٢ 

 اتحادیه مرغداران ميهننام شركت: 
  مديرعامل: 

  محصول: 
 02166910441_02166592202تلفن: 

 - ۴پالک  -کوچه سرو  -جنب بانک پارسيان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 طبقه اول و دوم -ساختمان مرکزی اتحادیه مرغداران ميهن 

 اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایراننام شركت: 
 هوشنگ افسردیرمديرعامل: 

  محصول: 
 02184082000_02188966532تلفن: 

 ۵١۴پالک  -نبش کوچه مهشاد  -خيابان فلسطين شمالی  -تهران آدرس: 

 اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طيور ایراننام شركت: 
 خان مرادیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188884172تلفن: 

طبقه اول  - ۶پالک  -مابين خيابان دوم و چهارم  -خيابان گاندی  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد  -
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 انجمن ها
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.
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 انجمن تخم مرغ شناسنامه دار ایراننام شركت: 
 سيد فرزاد طالکشمديرعامل: 

 -توليد تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی تخم مرغ مایع پاستوریزه محصول: 
 پودر تخم مرغ

 02166562445_02166562440تلفن: 
 ۴واحد  - ٧٠پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 انجمن جهانی علوم طيور _ شاخه ایراننام شركت: 
 مصطفی سيد مصطفویمديرعامل: 

  محصول: 
 02166907346_02166907345تلفن: 

طبقه  - ١١٩پالک  -خيابان غالمرضا طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 اول

 انجمن صنایع خوراک دام و طيور و آبزیان ایراننام شركت: 
 مجيد موافق قدیریمديرعامل: 

  محصول: 
 02166900231_02166949103تلفن: 

پالک  -کوچه شهيد صيامی  -ابتدای ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ٣طبقه  - ٣

 انجمن صنفی پرورش و توليدکنندگان مرغ گوشتی اصفهاننام شركت: 
 ایرج زارعمديرعامل: 

  محصول: 
 0313242094تلفن: 

جنب انبار  -خيابان حکيم صفائی  -خيابان امام خمينی  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان شرکت تعاونی مرغداران اصفهان -وليعصر 

 انجمن صنفی توليدکنندگان جوجه یکروزهنام شركت: 
 محمدرضا صدیق پورمديرعامل: 

  محصول: 
 02166924976_02166427584تلفن: 

 - ۶پالک  -بن بست نگار  -خيابان شهيد اميرلو  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢طبقه 

 انجمن صنفی توليدکنندگان جوجه یکروزه استان گلستاننام شركت: 
 شيده مسگریمديرعامل: 

  محصول: 
 01732325409تلفن: 

 طبقه همکف -ساختمان سيمين  - ۵٣عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 انجمن صنفی توليدکنندگان جوجه یکروزه غرب کشورنام شركت: 
 اصغر کرمیمديرعامل: 

  محصول: 
 08138210700تلفن: 

 -ساختمان پزشکی شهباز  -خيابان جهاد  -ميدان جهاد  -همدان آدرس: 
 ١١واحد  -طبقه دوم 

 انجمن صنفی توليدکنندگان جوجه یکروزه مازندراننام شركت: 
 سيروس جوادیانمديرعامل: 

  محصول: 
 01133349285_01133349284تلفن: 

 -روبروی سازمان تامين اجتماعی  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه -درب اول  -کوچه حافظ 

 انجمن صنفی توليدکنندگان کودهای آلینام شركت: 
 وحيد برجستهمديرعامل: 

 انجمن صنفی توليدکنندگان کودهای آلیمحصول: 
 02188770428تلفن: 

 ۴٠۵واحد  -برج آناهيتا  -باالتر از ميرداماد  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 انجمن صنفی توليدکنندگان مرغ گوشتی خراسان رضوینام شركت: 
 سعيد سلطان محمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 05138693282تلفن: 

 ٧٢پالک  - ۴هفت تير -بلوار وکيل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی خراسان رضوینام شركت: 
 مرضيه بهشتی فرمديرعامل: 

  محصول: 
 05137392666_05137392626تلفن: 

 ۴نبش خواجه ربيع  -ميدان امام حسين  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایراننام شركت: 
 اکبر سبقتیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188867514تلفن: 

ضلع جنوب غربی  -ميدان شعاع  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ١٠۴پالک  -ميدان 

 انجمن صنفی عمده فروشان تخم مرغ ایراننام شركت: 
 سيدمسعود موسویمديرعامل: 

  محصول: 
 02166562445_02166562440تلفن: 

 ۴واحد  - ٧٠پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 انجمن صنفی کارفرمایان کشتارگاههای صنعتی طيور شرق کشورنام شركت: 
 حسين رمضانزادهمديرعامل: 

  محصول: 
 05138906350تلفن: 

 - ٢پالک  - ٢٢نبش ستاری  - ٧١معلم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١١واحد  - ۵طبقه 
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 انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشورنام شركت: 
 بهرام پاکزادمديرعامل: 

  محصول: 
 02166906358_02166906357تلفن: 

 ٢طبقه  - ١٢١پالک  -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت توليد و بسته بندی مواد پروتئينینام شركت: 
 مسعود رسولیمديرعامل: 

  محصول: 
 02166522523_02166522533تلفن: 

 - ٨پالک  -کوچه فرحزادی  -خيابان نجاری  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ١۶واحد - ۴طبقه 

 انجمن صنفی کشتارگاه های استان گلستاننام شركت: 
 فيروز ولی محمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 01732325593_01732325592تلفن: 

 طبقه همکف -ساختمان سيمين  - ۵٣عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طيور ایراننام شركت: 
 فرهاد قربانزادهمديرعامل: 

  محصول: 
 02166943828تلفن: 

کوچه امير اسماعيل  -ابتدای فرصت شيرازی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  ١۵پالک  -سامانی 

 انجمن صنفی مرغداران استان گيالننام شركت: 
 افشين نيک بخشمديرعامل: 

  محصول: 
  تلفن: 

روبروی  -ابتدای بلوار شهدای گمنام  -یخسازی  -رشت  -گيالن آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان انجمن صنفی مرغداران  -کارخانه یخ بلور 

 انجمن صنفی مرغداران گوشتی آذربایجان شرقینام شركت: 
 بهرام تقی پورمديرعامل: 

  محصول: 
 04134478082تلفن: 

 -روبروی کوی اشکان  -اول خيابان خطيب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ساختمان آدینه - ٢٠پالک 

 انجمن صنفی و کار فرمایی صنایع گلوکز و نشاسته و مشتقاتنام شركت: 
 محمد رسول مساعدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188915154_02188915155تلفن: 

طبقه ششم - ١پالک  -کوچه سلمان پاک  -استاد نجات الهی  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد  -

 انجمن علوم دامی خراساننام شركت: 
 احمد قدرت نمامديرعامل: 

  محصول: 
 05138466707_05138477472تلفن: 

سازمان  - ٢۵راهنمایی  -ميدان راهنمایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر انجمن علوم دامی -نظام مهندسی کشاورزی 

 انجمن کارخانجات جوجه کشی استان مازندراننام شركت: 
 مهدی بسارهمديرعامل: 

  محصول: 
 01144232076_01144232077تلفن: 

 -ساختمان پانی  - ٨۴بعد از آفتاب  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۶واحد  - ٢طبقه 

 انجمن ملی شرکت های زنجيره ای توليد گوشت مرغنام شركت: 
 علی صابریمديرعامل: 

  محصول: 
 02166129917_02166422173تلفن: 

طبقه  - ١٢٣پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 چهارم

 انجمن ملی طيور ایراننام شركت: 
 سعيد اصغری فردمديرعامل: 

  محصول: 
  تلفن: 

کوچه  -بين چهار راه نواب و خيابان اسکندری  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 شمالی ۴طبقه  - ٢پالک  -افروخته 

 انجمن همياری طيور شمالنام شركت: 
 ابراهيم نائيجیمديرعامل: 

  محصول: 
 01144259288_01144228032تلفن: 

ضلع شرقی پاساژ  -ميدان قائم  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جنب بيمه پاسارگاد -داخل پاساژ  -طبقه همکف  -قائم 

 انجمن واردکنندگان دارو و موادبيولوژیکنام شركت: 
 حميدرضا توکلیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188332682_02188332680تلفن: 

 -خيابان مرداد  -خيابان گلها  -ميدان گلها  -ميدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد - ٢پالک  -کوچه یکم شرقی 

 ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغنام شركت: 
 سيد فرزاد طالکشمديرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۴واحد  - ٧٠پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
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 سندیکای توليدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایراننام شركت: 
 حجت هللا ذبيحیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188316653_02188316652تلفن: 

طبقه  - ١۶شماره  -خيابان اراک شرقی  -خيابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
۴ 

 صندوق حمایت از توسعه طيور کشورنام شركت: 
 سيد مهدی پورسمرمديرعامل: 

  محصول: 
 02166569435_02166569436تلفن: 

 - ١۶٠پالک  -خيابان شهيد غالمرضا طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٣طبقه 

 کانون سراسری مرغ تخم گذار ایراننام شركت: 
  مديرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۴واحد  - ٧٠پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 نظام صنفی کشاورزی شاهرودنام شركت: 
 ابراهيم باقریمديرعامل: 

 صدور پروانه برای مرغدارها و گاودارها / آموزش / بازدیدها و ...محصول: 
 02332394008_02332390800تلفن: 

جهاد  ٢ساختمان شماره  -ميدان هفت تير  -شاهرود  -سمنان آدرس: 
 نظام صنفی کشاورزی شاهرود -طبقه دوم  -کشاورزی 
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 ارغوان گستر هيوا نام شركت: 
 امين نبوی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده انواع کليپس های بسته بندی در سایز هایمحصول: 
 03133454203تلفن: 

طبقه  -بعد از بيمارستان سوانح سوختگی  -خيابان کاوه  -اصفهان آدرس: 
 فوقانی بيمه تعاون

 اصفهان مقدمنام شركت: 
 اصغر اخوان مقدممديرعامل: 

 چاپ و بسته بندی محصول: 
 03152373295تلفن: 

خيابان  - ١فاز -سه راه مبارکه  -شهرک صنعتی مبارکه  -اصفهان آدرس: 
 ١٨پالک  -هشتم 

 اطلس دهکده شرقنام شركت: 
 امير طالع زاریمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02332349857تلفن: 

 جنب بانک مهر -چهارراه معلم  -خيابان شهدا  -شاهرود  -سمنان آدرس: 

 الياف سيمرغنام شركت: 
 حسين سرشارمديرعامل: 

 توليد کيسه های پروپيلن مخصوص خوراک دام و طيورمحصول: 
 05157254495_05157254494تلفن: 

 ٣صنعت  -شهرک صنعتی  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ایبه گلنام شركت: 
 محمد حسن صمدیمديرعامل: 

 توليد شانه تخم مرغمحصول: 
 02166426168_02166914993تلفن: 

ساختمان برج  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ١٩پالک  -طبقه چهارم  - Aبلوک  -ساز 

 ایران گوشتنام شركت: 
 فراز ابوالحسنیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02144896117_02144895238تلفن: 

 - ٣طبقه  - ٣٢پالک  -متری گلستان  ٢٠ -جنت آباد مرکزی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد 

 ایمن نویننام شركت: 
 علی اسماعيلیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ و گوشت قرمزمحصول: 
 01144255268تلفن: 

 ۴طبقه  -برج آفتاب  -شهریور  ١٧ميدان  -آمل  -مازندران آدرس: 

 آذر شانه تبریزنام شركت: 
 مقصود سمائیمديرعامل: 

 توليد شانه ی تخم مرغمحصول: 
 04136370809_04136370808تلفن: 

 ناحيه ی صنعتی زرنق -هریس  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 آران هرموزاننام شركت: 
 سعيده زاهد پيشهمديرعامل: 

 بسته بندی جهت صادرات تخم مرغمحصول: 
 0512222122تلفن: 

 ۵نبش نوغان  -خيابان نوغان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 آرمان تجارت رهاورد پيشرونام شركت: 
 مریم نادعلی پورمديرعامل: 

 بسته بندی مواد غذایی انسانی و دامیمحصول: 
 02188209528تلفن: 

 ٩واحد  - ۵طبقه  - ۴۴پالک  -خيابان گيشا  -خيابان آفریقا  -تهران آدرس: 

 آروین چاپنام شركت: 
 فاضل تبارمديرعامل: 

 توليد نایلون بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02636612622تلفن: 

 سه راهی انبار نفت -جاده فردیس  -کرج  -البرز آدرس: 

 آریا کيسه آپادانانام شركت: 
 مهدی فاميل دردشتیمديرعامل: 

 توليد کننده کيسه های پلی پروپلين،لمينيت ،صدفی و کاغذیمحصول: 
 03136280874_03136280873تلفن: 

 ١٠واحد  -ساختمان اشکان  -خيابان نظر شرقی  -اصفهان آدرس: 

 آریامن صنعت (آریا کليب)نام شركت: 
 پيمان یوسفیمديرعامل: 

 طراح و ساخت ماشين آالت بسته بندی محصول: 
 02176252867_02176252860تلفن: 

کوچه  -منطقه صنعتی عسگری  -بومهن  -جاده آبعلی  -تهران آدرس: 
 ٢٠پالک  -بن بست مهرگان  -اردیبهشت جنوبی 

 آسيا کليپنام شركت: 
 اسماعيل اسدی نيامديرعامل: 

 توليد دستگاه کليپر و سوزن کليپس جهت بسته بندی مرغ و کالباسمحصول: 
 01143143977تلفن: 

 بعد از تاالر اریکه آریایی -اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
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 آکوا پروتئيننام شركت: 
 کاوه حسين پورمديرعامل: 

 بسته بندی و صادرات گوشت ماکيانمحصول: 
 02835234999تلفن: 

 ١۶پالک  -خيابان رسالت  -خيابان نادری شمالی  -قزوین آدرس: 

 آوا پروتئين پایتختنام شركت: 
 حجت باقریمديرعامل: 

 بسته بندی و فرآوری گوشت مرغ و گوشت قرمزمحصول: 
 02176264248_02176263395تلفن: 

سمت  -فرعی اول  -شهرک کار آفرینان  -تپه سيف  -جاجرود  -تهران آدرس: 
 ITPNews@راست لطفا عضو کانال ما در سروش شوید 

 بسته بندی تخم ماکيان نصراصفهانینام شركت: 
 سجاد پور پيرعلیمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 03136241739تلفن: 

واحد  -روستای آب پونه  -شهرستان تيران  -تيران و کرون  -اصفهان آدرس: 
 بسته بندی تخم ماکيان نصر اصفهان

 121بسته بندی تخم مرغ نام شركت: 
 اسماعيل سهرابیمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02166921817تلفن: 

واحد  -نبش کوچه انوشه  -نرسيده به باقرخان  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 
١١ 

 بسته بندی تخم مرغ پخش فدکنام شركت: 
 غالمعلی کریمیمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 07137353287تلفن: 

بلوار  -روبروی پمپ بنزین کوزه گری  -بلوار رحمت  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ١۴نبش کوچه  -هرمزگان 

 بسته بندی تخم مرغ مسعودنام شركت: 
 مسعود پورعلیمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 03134437935تلفن: 

 -خيابان استاد شهریار  -خيابان رباط اول  -دروازه تهران  -اصفهان آدرس: 
 ۴٨پالک  - ٣کوچه گلشن 

 بسته بندی تخم مرغ یار محمدینام شركت: 
 محسن یارمحمدیمديرعامل: 

 بسته بندیمحصول: 
 08633667596تلفن: 

 تقاطع نواب -پایين تر از فروشگاه رفاه  -خيابان قيام  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 بسته بندی رأفتینام شركت: 
 هادی رأفتیمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچينمحصول: 
 05132562391تلفن: 

صاحب  - ۴٩بابانظر  -بزرگراه شهيد بابانظر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶پالک  - ٢دالن 

 بسته بندی کاسپين گلستاننام شركت: 
 اسماعيل اسدپورمديرعامل: 

 بسته بندی کاغذ مقوایی ویژه کشتارگاهمحصول: 
 01734533951_01734533950تلفن: 

بسته یندی کاسپين  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 گلستان

 بسته بندی کاليزنام شركت: 
 مصطفی نظریمديرعامل: 

 بسته بندی بوقلمونمحصول: 
 01132073286_01132073285تلفن: 

شهرک  -جاده کياکال  ٣کيلومتر  -ميدان شهيد بزار  -بابل  -مازندران آدرس: 
 شرکت مه گوشت شمال -صنعتی منصور کنده 

 بهاران پروتئيننام شركت: 
 علی مرادیمديرعامل: 

 بسته بندی مرغ و گوشتمحصول: 
 02833454993_02833454991تلفن: 

 خيابان اندیشه نو -خيابان کاوشگران  -شهرک صنعتی ليا  -قزوین آدرس: 

 پارس برچسبنام شركت: 
 رضا کامران جاللوندمديرعامل: 

 توليدکننده ليبل های پشت چسب دارمحصول: 
 02188305617_02188305544تلفن: 

 ۵٨پالک  -خيابان رامسر  -خيابان سميه  -خيابان مفتح جنوبی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول -

 پارسيان مهرنام شركت: 
 محمد تاجيکمديرعامل: 

 توليد و چاپ نایلون های مرغ و کشتارگاهیمحصول: 
 02136718478تلفن: 

 ١۴پالک  -تارند پایين  -پيشوا  -ورامين  -تهران آدرس: 

 پاسارگاد پالست آسيانام شركت: 
 معصومه باقریمديرعامل: 

 توليدکننده ظروف بادی و تزریقی ، پالتهای پالستيکیمحصول: 
 02188890533_02188927837تلفن: 

 -نبش کوچه فرخی  -باالتر از ميدان وليعصر  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١٣واحد  - ٣طبقه  -ساختمان خيام 
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 پرریزاننام شركت: 
 مجتبی جاللیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغ و گوشت و ماهیمحصول: 
 06642519119_06642519043تلفن: 

 شرکت صنعتی پرریزان -جاده خرم آباد  ١١کيلومتر  -بروجرد  -لرستان آدرس: 

 پرشين پودر بارونسنام شركت: 
 فرشيد سریریمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغ ، توليد فرآورده های گوشتیمحصول: 
 02144831859_02144831810تلفن: 

 ۴واحد  - ٧پالک  -بلوار قدس  -سردار جنگل شمالی  -تهران آدرس: 

 پرند پروتئين شهریارنام شركت: 
 بهزاد قلی زادهمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02165535153_02165533550تلفن: 

شرکت  -کوچه اول  -خيابان درختی  - ١فاز  -اندیشه  -شهریار  -تهران آدرس: 
 پرند پروتئين شهریار

 پالستيراننام شركت: 
 وحيد پارسامديرعامل: 

 توليد کننده انواع قطعات پالستيکی صنعتی و خانگی (سبد مرغ)محصول: 
 02144923027_02144923021تلفن: 

 طبقه دوم - ٧٢٧پالک  -چهارراه کالج  -خيابان انقالب  -تهران آدرس: 

 پلی بافتنام شركت: 
 رضا علی رجب زادهمديرعامل: 

 توليد کننده انواع کيسه های بافته شده پلی پروپيلنمحصول: 
 01135372837_01135372646تلفن: 

شرکت  -خيابان پلی بافت  -جاده بابل  ۶کيلومتر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 
 توليدی پلی بافت

 تازه دانه (زرده طالیی )نام شركت: 
 عبدالرضا اخوان رسول زادهمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02166566275_02166566278تلفن: 

 ٢واحد  - ٩١پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 تخم مرغ چلچلهنام شركت: 
 حميد رضا همتيانمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02155461847تلفن: 

 -نرسيده به چهارراه انبار نفت  -خيابان رباط کریم  -ميدان رازی  -تهران آدرس: 
 کارگاه بسته بندی همتی - ١١۵پالک 

 تالونگنام شركت: 
 مهدی معصومیمديرعامل: 

 تخم مرغ پاستوریزه به تفکيک زرده ، سفيده و مخلوطمحصول: 
 02166941006_02166941005تلفن: 

ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ۴طبقه  - ٢۴١

 تهران پالستيک تابانام شركت: 
 حاجی بابا حاجی زاده باستانیمديرعامل: 

 توليدکننده سبد جهت بسته بندیمحصول: 
 02188752797_02188752796تلفن: 

 ٢١پالک  -کوچه چهارم  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 

 تهران ماکياننام شركت: 
 هاشم خدادادمديرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ به صورت تازه و منجمدمحصول: 
 02136677441_02122226489تلفن: 

جاده خاوران، جاده قاسم آباد، نرسيده به روستای قاسم آباد،  -تهران آدرس: 
 سمت چپ، خيابان گلبرگ

 توکا طالیینام شركت: 
 محمدرضا اسدهللا زادهمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغ ، توليد تخم مرغ مایعمحصول: 
 05135421756_05135421755تلفن: 

روبه روی شير  -جاده قوچان  ١٢کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت توکا طالیی -کوچه کاله  -منطقه ای پگاه 

 توليد و چاپ پالستيک ابراهيمياننام شركت: 
 علی اکبر ابراهيميانمديرعامل: 

 توليدکننده نایلون برای کشتارگاه های دام و طيورمحصول: 
 05132454050_05132454099تلفن: 

 ۵۴۶قطعه  - ٣فاز  -شهرک صنعتی مشهد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 توليدی سبالن پالستيکنام شركت: 
 سيد محمد ميرحيدریمديرعامل: 

 توليدکننده پالت ، باکس پالت ، مخازن زباله مکانيزهمحصول: 
 02144525201_02144525200تلفن: 

توليدی  - ٢۵انتهای خيابان  - ١٠کيلومتر  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 
 سبالن پالستيک

 توليدی معرفتنام شركت: 
 مهرداد معرفتمديرعامل: 

 توليدکننده کارتن و شانه تخم مرغمحصول: 
 02166375573_02166876449تلفن: 

پالک  -قبل از چهارراه خوش  -بعد از بهبودی  -ميدان آزادی  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  - ٢۵٠
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 جالکونام شركت: 
 سعيد قدیریمديرعامل: 

 واردکننده چرخهای سرکيسه دوزی و گونی دوزیمحصول: 
 02155611145_02155611144تلفن: 

پالک  -مقابل کفش ملی  -نرسيده به گلوبندک  -خيابان خيام  -تهران آدرس: 
٧۶٨ 

 خرم پی پروتئيننام شركت: 
 احمد جعفریمديرعامل: 

 گوشت قرمز -مرغ مادر-قطعه بندی وبسنه بندی مرغ گوشتیمحصول: 
 02432221391_02432221390تلفن: 

 ٧انتهای خيابان یاوران  -شهرک صنعتی شماره یک  -زنجان آدرس: 

 درسانام شركت: 
 حامد همتیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی و فرآوری گوشت و مرغمحصول: 
 08634131444_08634131445تلفن: 

ساختمان  -جنب رستوران ارکيده  -ميدان فرمانداری  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 درسا

 درسا پروتئيننام شركت: 
 محمدجواد سفره ایمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 05136658332_05136658331تلفن: 

سعادت  - ٩٣آزادی  -پليس راه امام هادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ساختمان درسا - ١۶

 دز پویان جنوبنام شركت: 
 مسعود اميدیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ و گوشت قرمزمحصول: 
 06642547065_06642547064تلفن: 

 -خيابان شانزدهم  -شهرک صنعتی شماره یک  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 شرکت دز پویان جنوب

 رژینا لذیذ گيتینام شركت: 
 عليرضا گيتی رخمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02533343501تلفن: 

 ٣۴پالک  - ٣٠کوچه  -بلوار خدا کرم  -قم آدرس: 

 زانوس پروتئين پایتختنام شركت: 
 حسين کاظمیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغ و گوشت و بسته بندی قطعات مرغمحصول: 
 02156390411تلفن: 

 ٨٢پالک  - ٢خيابان سرو  -شهرک صنعتی نصيرآباد  -کریم  رباط -تهران آدرس: 

 زرین پران البرزنام شركت: 
 مهدی ترابیمديرعامل: 

 انجماد مرغ -قطعه بندی  -بسته بندی  -کشتار محصول: 
 02633300700_02633315351تلفن: 

خيابان شهيد  -بلوار شهيد داوود رسولی  -مهرشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۶۴پالک  -سلمان ترابی 

 زرین تجارت همای جاویدنام شركت: 
 عليرضا انصاری پورمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغ جهت صادرات تخم مرغمحصول: 
 02166927224_02166905295تلفن: 

 ١۵نبش امير اسماعيل سامانی پالک  -خيابان فرصت شيرازی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -

 زرین فوم نصرنام شركت: 
 مهدی اصغریمديرعامل: 

 توليدکننده ظروف بسته بندی گوشت ، مرغ ، ماهی و آالیشمحصول: 
 05136024188_05136024187تلفن: 

و چهارراه  ۴بين استقالل  -بلوار استقالل  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶واحد  - ٢طبقه  - ٣۶پالک  -ميالد 

 زرین مرغ المردنام شركت: 
 علی اصغر غالمیمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 07152552202تلفن: 

دفتر زرین  -خيابان روستایی  -شهر بيرم  -الرستان  -الِمرد  -فارس آدرس: 
 مرغ المرد

 ساریان پارس سبحاننام شركت: 
 قادر محمدیمديرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 04143458628_04143458627تلفن: 

 -شهرک صنعتی بيل وردی  -جاده تبریز  -اهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت ساریان پارس سبحان - ١٣کوچه صنعت  - ١خيابان صنعت 

 ساینا مرغ سپاهاننام شركت: 
 قدرت اله ملکیمديرعامل: 

 کشتارگاه وبسته بندی قطعات مرغ و بوقلمونمحصول: 
 03195027653_03195027651تلفن: 

 -بعد از تاالر بهشت  -کمربندی خمينی شهر به نجف آباد  -اصفهان آدرس: 
 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهان

 سپند آوران کاالنام شركت: 
 پریسا رواییمديرعامل: 

 توليد ظروف وکيوم مخصوص صنایع غذاییمحصول: 
 02188045629تلفن: 

نبش کوچه  -خيابان شيراز شمالی  -خيابان مالصدرا  -ونک  -تهران آدرس: 
 ٢پالک  -نرگس 
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 سپيد ناب پروتئيننام شركت: 
 مهدی یزدیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ و بوقلمونمحصول: 
 02177124086تلفن: 

 ۵پالک  -خيابان اتحاد پنجم شرقی  -تهرانپارس  -تهران آدرس: 

 سرکان پالستنام شركت: 
 حسن حمزه ایمديرعامل: 

 توليد انواع سبد جعبه های صنعتی ، مرغ ، گوشت محصول: 
 02188501263تلفن: 

 ٧٨پالک  -خيابان ميرمطهری  -ضلع جنوبی پل سيد خندان  -تهران آدرس: 

 سورن برچسب آسيانام شركت: 
 سعيد نورهللامديرعامل: 

 توليدکننده انواع ليبلمحصول: 
 02155281387_02155281370تلفن: 

سه راه سيدالشهدا  -خيابان زارع  -شهرک صنعتی چهاردانگه  -تهران آدرس: 
 ۵٠پالک  -

 شادی نگارایرانياننام شركت: 
 شهاب خنجریمديرعامل: 

 کشتار وبسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 01732130554_01732160433تلفن: 

ساختمان  - ٢نبش سيدین  -خيابان شهيد بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ٢طبقه  -آراز 

 شادیان پالستنام شركت: 
 محمد شادیانمديرعامل: 

 توليد نایلون و چاپمحصول: 
 02533342952_02536709302تلفن: 

 ١٧٨پالک  - ٨کوی  -خيابان سپاه  -قم آدرس: 

 شانه و کارتن ليانام شركت: 
 بهمن مينومديرعامل: 

 توليد انواع شانه تخم مرغمحصول: 
 02833454429تلفن: 

خيابان بهره  -خيابان صنعتگران جنوبی  -شهرک صنعتی ليا  -قزوین آدرس: 
 روبه روی سينا شيشه -وری 

 شایان اعتمادنام شركت: 
 مژگان یعقوبیمديرعامل: 

 توليد سبدهای پالستيکیمحصول: 
 02136425537_02136425534تلفن: 

شهرک صنعتی  -بعد از پليس راه شریف آباد  -جاده خاوران  -تهران آدرس: 
  ۶٢قطعه  -سومين کارخانه سمت چپ  - ۵٧خ -بلوارابن سينا  -عباس آباد 

 شرکت صنعت ملی طيورنام شركت: 
 حميد فاضلیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188881557_02186083368تلفن: 

پالک  -ساختمان مروارید  -نبش کوچه هشتم  -خيابان گاندی  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ١٠واحد  - ۶٠

 شفق آفرین ارسنام شركت: 
 رضا رسولیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی گوشت دام و طيور -توليد پدسلولزی جاذب محصول: 
 04142032522_04142032521تلفن: 

ساختمان  -صنعتی  ٢فاز  -منطقه آزاد ارس  -جلفا  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢٩پالک  - ٣شماره 

 صنایع بسته بندی گوشت ارشيانام شركت: 
 محمد اظهاریمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02833454624_02833454414تلفن: 

 خيابان فرایند -خيابان کاوشگران  -شهرک صنعتی ليا  -قزوین آدرس: 

 صنایع بسته بندی نافعنام شركت: 
 نافع افتخاریمديرعامل: 

 توليدکننده قالب های تيغ و برش جعبه و کارتنمحصول: 
 03132720258تلفن: 

پالک  - ٢٢نبش کوچه  -خيابان استاد همایی  -خيابان گلزار  -اصفهان آدرس: 
١٨۴ 

 صنایع تبدیلی پارس آیلين مهرنام شركت: 
 رضا جعفریمديرعامل: 

 فرآوری تخم مرغ ، مایع کامل ، سفيد و زرده پاستوریزه تخم مرغ  محصول: 
 02188979732_02188979731تلفن: 

 ١٣۶واحد - ١٣طبقه  -ساختمان صدف  -ميدان شيخ بهائی  -تهران آدرس: 

 صنایع توليدی پترو بافتنام شركت: 
 محمد محمدیمديرعامل: 

 انواع گونی معمولی و لمينت ،پاکت پلی یورتان و چند الیه محصول: 
 02166433276_02166594014تلفن: 

جنب خيابان  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 
 ٩۴پالک  -باقرخان 

 صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه(غرب کارتن)نام شركت: 
 مهدی عليزاده برمیمديرعامل: 

 توليدکننده کارتن مخصوص جوجه یکروزه و تخم مرغ محصول: 
 02188105456_02188104525تلفن: 

 -١پالک  -خيابان سيزدهم  -خيابان احمد قصير -ميدان آرژانتين  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 
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 صنایع دوخت یونيوننام شركت: 
 محمد رضا قدیریمديرعامل: 

 نمایندگی انحصاری چرخ های گونی دوزی یونيون اسپشيال و نيوالنگ محصول: 
 02166419088_02166419102تلفن: 

پالک  -بين چهارراه دانشگاه و فخر رازی  -خيابان جمهوری  -تهران آدرس: 
١٠٠۵ 

 صنایع غذایی بهپرور آریانام شركت: 
 فرشيد جعفریمديرعامل: 

 فرآوری گوشت مرغ و قطعه بندی و بسته بندی با برند بيتا و برند آندیامحصول: 
 02154196000تلفن: 

 ١٢۵پالک  -فرصت شيرازی  -خيابان توحيد  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 صنایع غذایی مرواریدنام شركت: 
 مسعود موسویمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02165239223تلفن: 

 خيابان مروارید -باغستان  -جاده شهریار  -بزرگراه فتح  -تهران آدرس: 

 صنعت گوشت خراساننام شركت: 
 هاشم زارعمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 05136902200تلفن: 

حدفاصل ميدان خيام  -کمربندی صدمتری  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 نبش چهارراه سوم - ١١طرحچی -خ عرب  -به سمت شهيد فهميده 

 صنعت ماکيان کوروشنام شركت: 
 مهدی آریانامديرعامل: 

 تخم بلدرچين و کبک -تخم مرغ محلی  -بسته بندی تخم مرغ محصول: 
 02188871007_02188871006تلفن: 

 -بن بست حکمت  -نرسيده به ميدان آرژانتين  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ٢پالک 

 صنيع باف پارسانام شركت: 
 محمد مساحمديرعامل: 

توليد کننده کيسه های چندالیه پلی پروپيلن با الیه داخلی کاغذ محصول: 
 کرافت

 02188453791_02188453617تلفن: 
 -تهران آدرس: 

 طال رنگنام شركت: 
 محمود قرائی مقدممديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 05152221680تلفن: 

دفتر طال  - ٨مدرس  -خيابان مدرس  -تربت حيدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 رنگ

 طالیی رنگ ماداکتونام شركت: 
 ایمان آذرطوسمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 06633432423تلفن: 

 خيابان صنعت شرقی - ٢شهرک صنعتی شماره  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 

 طيور داران شمال شرقنام شركت: 
 محمدعلی دماوندیمديرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 01132264241_01132264240تلفن: 

جنب مدرسه شهيد  - ١۶خداداد  -بلوار امام رضا  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب آژانس -صدوقی 

 عارف پليمرنام شركت: 
 محسن نوریمديرعامل: 

 پاکتهای بسته بندی خوراک دام  -بسته بندی مرغ منجمد و گوشت محصول: 
 02156418761_02156418759تلفن: 

 -خيابان گلریز  -بعد از ميدان فناوری  -شهرک صنعتی پرند  -تهران آدرس: 
 شرکت عارف پليمر -نبش خيابان گلشن 

 فراچاپنام شركت: 
 حجت جمالیمديرعامل: 

 توليد کننده کيسه های چندالیه پلی پروپيلنمحصول: 
 03135492446_03135492445تلفن: 

 شمس تبریزی ٣٢انتهای خيابان  -شهرک صنعتی دولت آباد  -اصفهان آدرس: 

 فراز اندیشان روژاننام شركت: 
 احسان گلستانیمديرعامل: 

 کارتن در ساعت)450توليد چاپگر تخم مرغ و جت پرینتر (سرعت چاپمحصول: 
 02144295328_03135723314تلفن: 

 -نرسيده به خيابان شایق  -جالل آل احمدشرق به غرب  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه سوم  - ۶٢پالک  -ساختمان فریده 

 فراماکيان لوتوس تيرازیسنام شركت: 
 سمانه پيرویمديرعامل: 

 توليد و عرضه ی تخم نطفه دار و خوراکی کبک،بلدرچين و قرقاول محصول: 
 07138321655تلفن: 

 -خيابان پژوهش شمالی  -شهرک صنعتی شيراز  -شيراز  -فارس آدرس: 
 شرکت بسته بندی گوشت پان نيک - 310کوچه 

 فرآورده های گوشتی سفيرنام شركت: 
 علی رضا قدرتیمديرعامل: 

بسته بندی انواع گوشت، توليدکننده سوسيس و کالباس و غذاهای محصول: 
 آماده
 07136324471_07136324470تلفن: 

 ساختمان سفير – ٢۵كوچه  –فرهنگ شهر  -شيراز  -فارس آدرس: 



 

23 

 فيروز بسپار یاراننام شركت: 
 رضا باقری اميرآبادیمديرعامل: 

 توليدکننده ورق های پليمری و محصوالت یکبار مصرفمحصول: 
 02177717460_02177717459تلفن: 

 طبقه اول - ٣٧پالک  -خيابان گلبرگ  -فلکه اول تهرانپارس  -تهران آدرس: 

 کارتن سازی ميهننام شركت: 
 علی قلی حسنی اعظمیمديرعامل: 

 توليدکننده کارتنمحصول: 
 02166922172تلفن: 

 - ٢۴١ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 طبقه نهم

 کارتن سبزنام شركت: 
 حميدرضا رضائیمديرعامل: 

 توليدکننده کارتنمحصول: 
 02636322919_02166531428تلفن: 

باالی مبل  -بين چهار راه کارخانه قند و ميدان فهميده  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٧واحد  - ۴طبقه  -برند 

 کارتن مهر تبریزنام شركت: 
 مهدی تقی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده انواع کارتن برای تخم مرغ و جوجه یکروزهمحصول: 
 04134321205تلفن: 

 - ٣۵پالک  -کوی آزادگان  -خيابان رسالت  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت کارتن مهر

 کارتن یادگارینام شركت: 
 ایرج یادگاریمديرعامل: 

 توليد کارتن فلکسویی و دایکاتی و جعبه لمينتیمحصول: 
 02637315878تلفن: 

 ٢٢٣پالک  -خيابان نياسری  -بلوار امام  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 کشت وصنعت مزرعه گلزارنام شركت: 
 بهنام گلزارمديرعامل: 

فارم پرورش پولت تخم  -مرغداری تخم گذار  -توليد شانه تخم مرغ محصول: 
 گذار

 02166920053تلفن: 
 ۴۵واحد - ٩طبقه  -ساختمان کاوه  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه  مرغ آراستنام شركت: 
 سيد حسن ميرآقاییمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 01143056581_01143056589تلفن: 

سه راه  -دابودشت  -جاده آمل به بابل  ۵کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 چهارراه رئيس آباد -جاده فریدون کنار  -درویش خيل 

 کشتارگاه آذر مرغنام شركت: 
 وحيده کسمائیمديرعامل: 

 کشتار مرغ و بسته بندی و تبدیل موادمحصول: 
 04136342552_04136342551تلفن: 

کشتارگاه  -جاده باسمنج  -سه راهی اهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طيور

 کشتارگاه آندیانام شركت: 
 مهدی نوروزیمديرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی مرغ / فروش مرغ زندهمحصول: 
 02435261169تلفن: 

 - ۴طبقه  -ساختمان خرم  -روبه روی شهرداری  -بلوار آزادی  -زنجان آدرس: 
 ۶واحد 

 کشتارگاه پرکن اردبيلنام شركت: 
 محمد حریریانمديرعامل: 

 کشتار ،تهيه و بسته بندی ،قطعه بندی و تهيه پودر گوشتمحصول: 
 04533718583تلفن: 

 ٣۶پالک  -کوچه آزاد  -خيابان خوش جنوبی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه خوش پختنام شركت: 
 بهنام جعفریمديرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی قطعات مرغ ، خرید و فروش و صادرات مرغمحصول: 
 04435633464-04435633463تلفن: 

مجتمع  -ميدان فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٢٠۴واحد  - ٢طبقه ی  -مرغداران 

 کشتارگاه دربالنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 بسته بندی قطعات مرغ -کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ محصول: 
 01133885465_01133885464تلفن: 

 -جاده فرودگاه  ٢کيلومتر  -سه راه اسالم آباد  -ساری  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه دربال -سمت چپ جاده خاکی 

 کشتارگاه ساليذ مرغنام شركت: 
 احسان روحانی رادمديرعامل: 

 کشتار، قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 0714344471-0714344470تلفن: 

 کشتارگاه ساليذ مرغ -جاده مجدآباد  ١٢کيلومتر  -مرودشت  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه سپاهان مرغ اصفهاننام شركت: 
 حميد رضا شيخانمديرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری و بسته بندی مرغ و قطعات مرغ گرم و منجمدمحصول: 
 03135561862_03145487560تلفن: 

 جاده اردستان 6کيلومتر  -اردستان  -اصفهان آدرس: 
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 کشتارگاه سپيد مرغ احساننام شركت: 
 رحمت هللا مظفریانمديرعامل: 

 مرغداری گوشتی -بسته بندی  -کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ محصول: 
 07142237801_07142233570تلفن: 

ابتدای  -کمربندی خرمشهر  -خيابان امام خمينی  -کازرون  -فارس آدرس: 
 ۴طبقه  -مجتمع احسان  -بهمن جنوبی  ٢٢خيابان 

 کشتارگاه سپيدپرنام شركت: 
 داود جعفرنيامديرعامل: 

 یسته بندی قطعات مرغ -کشتارگاه صنعتی طيور محصول: 
 02166427130_02166921811تلفن: 

جاده  -بعد از ده کردان  -روستای قلعه چندار  -اتوبان کرج  -تهران آدرس: 
 کوشک زر

 کشتارگاه صنعتی ترکان مغاننام شركت: 
 صفر اکبریمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04532723084تلفن: 

 جنب پاساژ انيشه -خيابان شهيد بهشتی جنوبی  -آباد  پارس -اردبيل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی زران رودهننام شركت: 
 مختار قربانیمديرعامل: 

 بسته بندی -کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ محصول: 
 02176522215_02176522214تلفن: 

 -جاده فيروزکوه  -جاده دماوند  ۵کيلومتر  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 روستای گالهک -دست راست 

 کشتارگاه صنعتی سمنان تيهونام شركت: 
 اکبر صفاییمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02333320710تلفن: 

 ٣۶پالک  -روبه روی مسجد وليعصر  -بلوار وليعصر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طيور اکبرینام شركت: 
 فرج اکبریمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 04144398534_04144398535تلفن: 

 طبقه فوقانی فروشگاه اکبری -ميدان معلم  -اهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طيور حسين آبادینام شركت: 
 غالمحسن حسين آبادیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08348562031_08348562466تلفن: 

 -دوراهی تویسرکان  -جاده اسدآباد  ۵کيلومتر  -کنگاور  -کرمانشاه آدرس: 
 جنب آجر سفال آناهيتا

 کشتارگاه صنعتی طيور زنجاننام شركت: 
 ناصر رمضانلومديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغ گوشتی ، مرغ مادر و بوقلمونمحصول: 
 02433745870_02433321956تلفن: 

ساختمان عمران  -پس از پمپ گاز زیباشهر  -بهمن  ٢٢بلوار  -زنجان آدرس: 
 ٢طبقه  - ۶٩١۶پالک  -بتن 

 کشتارگاه صنعتی طيور زیباکنارنام شركت: 
 موسی محبوبیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 01333592848_01333592890تلفن: 

 جنب ميدان تره بار وليعصر -احمدگوراب  -جاده فومن  -رشت  -گيالن آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ آالشتنام شركت: 
 محمد جليلی شيردرهمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 01142424900_01142424904تلفن: 

 -جاده آالشت  ٢کيلومتر  -روبه روی پليس راه  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه آالشت -عبور کالریجان 

 کشتارگاه صنعتی مرغ بيستوننام شركت: 
 کامران کشاورزمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08338234642_08334308152تلفن: 

 ٣واحد -طبقه ی دوم  -جنب چاپ رسام  -چهارراه بسيج  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ سمانهنام شركت: 
 محمدرضا کریمیمديرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی ، بسته بندی و انجماد مرغمحصول: 
 03132643875_03132643874تلفن: 

 -حدفاصل چهارراه نور باران و پل بزرگمهر  -خيابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم - ١٣٣ساختمان  -مقابل بانک سينا 

 کشتارگاه صنعتی مرغ سهندنام شركت: 
 صابر حسام ساداتیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 04445249398تلفن: 

 ١۵روبه روی خيابان  -روبه روی مصلی  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 دفتر فروشگاه مرکزی کشتارگاه صنعتی مرغ سهند -خرداد 

 کشتارگاه طيور پرطالیینام شركت: 
 فرهاد جليليانمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08345323490تلفن: 

 ابتدای کوچه سبز -خيابان دکتر شریعتی  -کرمانشاه آدرس: 
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 کشتارگاه طيور شاهين پر غربنام شركت: 
 ساالر سليمیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08734234944تلفن: 

ساختمان  -روبه روی پاساژ نویدی  -ميدان قدس  -بانه  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول -سليمی 

 کشتارگاه طيوران مشهدنام شركت: 
 محسن حيدرپناهمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغ و آالیش ، توليد مرغ منجمدمحصول: 
 05132453250-05132453252تلفن: 

 جاده کالت ١٢کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 کشتارگاه فروزان بيرجندنام شركت: 
 رضا فروزانفرمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 05632283231تلفن: 

شهریور  ١٧حدفاصل  -شهریور  ١٧خيابان  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 شرکت کشتارگاه فروزان بيرجند -طبقه اول  -ساختمان کاکل زری  - ٣٠و  ٢٨

 کشتارگاه قافالنکونام شركت: 
 جبار طهماسبیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02122375531تلفن: 

ساختمان  -خيابان خيام شمالی  -ميانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢واحد  - ٩طبقه  -دامپزشکان 

 کشتارگاه کرداننام شركت: 
 مجتبی طباطباییمديرعامل: 

 کشتار مرغ و بسته بندیمحصول: 
 02166427130تلفن: 

 متر باال تر از پل کردان ۵٠٠ -جاده کرج قزوین  ١١کيلومتر  -کرج  -البرز آدرس: 

 کشتارگاه مارال طيور طوسنام شركت: 
 محمدحسين ابراهيمیمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغ و بوقلمون ،توليد پودر ضایعاتمحصول: 
 05138843733تلفن: 

 -و فلکه حر  ٣٢بين پيروزی  -بلوار پيروزی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١واحد  - ۵۶ساختمان 

 کشتارگاه ماکيان گلستان زميننام شركت: 
 نادعلی فرشيدیمديرعامل: 

 کشتار مرغ و بسته بندی و انجماد گوشت مرغ، احشاء خوراکیمحصول: 
 01732141493_01732141492تلفن: 

روبه روی  -جاده گرگان علی آباد  ١٢کيلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روستای مرزن آباد کالته

 کشتارگاه مرغ تک شيرازنام شركت: 
 محمد حسين قشقایی نژادمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 07137766500_07137766267تلفن: 

 بعد از روستای دهنو -جاده شيراز جهرم  ۵کيلومتر  -شيراز  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه مرغ طالیی نوشهرنام شركت: 
 رسول خزاییمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 01152357008_01152357007تلفن: 

بعد از  -جنب پل موسی آباد  -جاده کمربندی  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 کارخانه شن و ماسه

 کشتارگاه مرغ کاباننام شركت: 
 سليمیمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04446247511-04446260748تلفن: 

 یک کيلومتری روستای داشبند -بوکان  -آذربایجان غربی آدرس: 

 کشتارگاه مرغ ماکونام شركت: 
 جواد گلسنم لومديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 04436722737_04436263333تلفن: 

روبه  -دروازه ماکو  -انتهای خيابان شریعتی  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 روی بانک تجارت

 کمند پارسنام شركت: 
 علی خزاییمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت سفيد و قرمزمحصول: 
 07132602147_07132602146تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده ی تخت جمشيد  ٢۵کيلومتر  -شيراز  -فارس آدرس: 
 نبش خيابان شقایق - a١بلوک  - ١قطعه  -آب باریک 

 کوثر پروتئيننام شركت: 
 علی اصغر دهقانمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغ زندهمحصول: 
 03537275852_03537275853تلفن: 

 ابتدای بلوار گل یاس -الدن پنجم  -فاز سوم  -شهرک صنعتی  -یزد آدرس: 

 کوروش پروتئين البرزنام شركت: 
 سيدکوروش سکاکیمديرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی گوشت مرغ و گوساله و گوسفندمحصول: 
 02637858531_02637858404تلفن: 

نبش  -خيابان سرداران  -شهرک صنعتی پيام  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٢٠پالک  -دهم جنوبی 
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 کيا کارتن سبالن (بازیار)نام شركت: 
 شهرام بازیارمديرعامل: 

 توليد کننده ی انواع کارتن جوجه و تخم مرغمحصول: 
 02165436911_02165436946تلفن: 

انتهای بلوار  -شهرک صنعتی صفادشت  -صفادشت  -شهریار  -تهران آدرس: 
 روبه روی شرکت ره یاب فلز -خيابان دهم غربی  -فروردین 

 کيسه ستاره طاهانام شركت: 
 سارا پارسامديرعامل: 

 توليد کننده انواع کيسه های پلی پروپيلن معمولی و لمينتمحصول: 
 05137679331تلفن: 

بلوار تالش  - ١فاز  -شهرک صنعتی طوس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 گروه کارخانجات الياف پویا و ستاره طاها - ۵/۶تالش  -شمالی 

 کيف خوشهنام شركت: 
 مهدی عاطفی نژادمديرعامل: 

 توليدکننده کيف های مخصوص بسته بندی خوراک دام و طيورمحصول: 
 01734533422تلفن: 

 - ۴سازندگی  - ١فاز  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 کارخانه کيف خوشه

 کيميا پاکتنام شركت: 
 سعيد فرخ زادهمديرعامل: 

 توليد کننده انواع پاکت های چند الیه کاغذی محصول: 
 01333720014_01333720012تلفن: 

طبقه  - ٢۵٠پالک  -کوچه سحر  -بلوار توحيد  -گلسار  -رشت  -گيالن آدرس: 
 واحد دوم -اول 

 گروه توليدی تکس پایانام شركت: 
 ناصر قدسمديرعامل: 

 توليدکننده انواع پاکت های چند الیه کاغذی و کامپوزیتمحصول: 
 02177716467_02177716466تلفن: 

 -تهران آدرس: 

 گروه توليدی دکتر معلمنام شركت: 
 شمس علی هادی زاده معلممديرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، توليد خوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 01132022966_01132022965تلفن: 

صنایع غذایی  -بوستان سوم  -شهرک صنعتی رجه  -بابل  -مازندران آدرس: 
 اسکات

 گروه توليدی نگين گلپانام شركت: 
 علی پيرویمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغ -پرورش پولت تخم گذار محصول: 
 03157245223تلفن: 

گروه  -خيابان اردیبهشت  -بلوار آیت اله محمدی  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 
 توليدی نگين گلپا

 گروه توليدی همگامنام شركت: 
 محسن براتیمديرعامل: 

 پرورش مرغ تخم گذار ، بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 05136513562_05136513561تلفن: 

اولين کوچه  - ١٣١آزادی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 مرکز توزیع تخم مرغ همگام -قطعه چهارم سمت راست  -سمت چپ 

 گروه صنایع غذایی داتيسنام شركت: 
 مهدی یزدانمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی و عرضه گوشت مرغ مادر،شترمرغ،بلدرچينمحصول: 
 02133199193تلفن: 

 -نبش خيابان آخوندی  -خيابان نبرد شمالی  -خيابان پيروزی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۵٩٣پالک 

 گروه صنعتی تکنوکارنام شركت: 
 مهدی زرانیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع قالب ظروف مقواییمحصول: 
 02155060614_02166435944تلفن: 

پالک  - ٣۴کوچه  -نرسيده به پل بعثت  -خيابان فدائيان اسالم  -تهران آدرس: 
۶ 

 E.M.Cگروه طراحی و مهندسی نام شركت: 
 شهرام قاسمیمديرعامل: 

 ساخت و توليد دستگاه کيسه پرکن اتوماتيکمحصول: 
 02136426677_02136426675تلفن: 

شهرک صنعتی  -بعد ازپليس راه شریف آباد  -جاده ی خاوران  -تهران آدرس: 
 عباس آباد

 گل رادنام شركت: 
 سعيده گلزارمديرعامل: 

 توليدکننده انواع ظروف مقوایی برای تخم مرغمحصول: 
 02166930416_02166920053تلفن: 

ساختمان برج  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴۵واحد  - ٩طبقه  -ساز 

 گلفام کاالی آریاننام شركت: 
 علی رضاییمديرعامل: 

 خرید و فروش مواد پروتئينی / بسته بندی مواد پروتئينیمحصول: 
 03133690910تلفن: 

 ٧۵پالک  -خيابان قلعه اميریه  -بلوار الغدیر  -بلوار آتشگاه  -اصفهان آدرس: 

 گيالنه طالیینام شركت: 
 جواد اصغر زادهمديرعامل: 

 بسته بندی مرغ صنعتیمحصول: 
 02165018830_02165018810تلفن: 

خيابان نهم  -شهرک صنعتی صفادشت  -صفادشت  -مالرد  -تهران آدرس: 
 سمت چپ  -تقاطع بلوار تير  -سومين چهار راه  -غربی 
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 ماکيان پروتئين پارسنام شركت: 
 محمد خان محمدمديرعامل: 

 قطعه بندی ، فرآوری و بسته بندی مرغ و انواع ماکيانمحصول: 
 02136429475_02136429474تلفن: 

 -خيابان مدرس  -شهرک صنعتی عباس آباد  -جاده مشهد  -تهران آدرس: 
 ٢۴۴۴پالک  - ٢٣نبش  -انتهای اميرکبير 

 ماکيان پرور سپيد شرقنام شركت: 
 رضا غفورزاده یزدیمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ٢۴ابوذر غفاری  -خيابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ٩١

 ماکيان فارسنام شركت: 
 اسماعيل زارعیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 07132291955_07132272086تلفن: 

سمت  - ١١کوچه  -خيابان نارون  -چهارراه چنچنه  -شيراز  -فارس آدرس: 
 اولين درب -چپ 

 مجتمع بسته بندی گلتاجنام شركت: 
 داوود نبيانمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغ و آالیشمحصول: 
 02165436120تلفن: 

تقاطع خيابان هشتم  -شهرک صنعتی صفادشت  -مالرد  -تهران آدرس: 
 مجتمع بسته بندی گلتاج - ١٣٣پالک  -غربی و بلوار خرداد 

 مجتمع توليدی و خدماتی شارونام شركت: 
 آرش اختياریمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغ و گوشتمحصول: 
 08758325972_08758325971تلفن: 

سه راهي  -جاده حسن آباد به دادانه ٣كيلومتر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 مجتمع شارو -دربنده 

 مجتمع گوشت انفرادینام شركت: 
 اصغر انفرادیمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 05136069045تلفن: 

 ۵٣پالک  -بين استقالل یک و سه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مرغداری نيک پرجامنام شركت: 
 علی اصغر ایالتیمديرعامل: 

 بسته بندی -مرغداری تخم گذار محصول: 
 02156121818_02156111865تلفن: 

 ٢۵٢پالک  - ١٠نبش کوچه  -خيابان محمدیه  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 

 مقوا سازی رفيع منزلتنام شركت: 
 محمدحسن رفيع منزلتمديرعامل: 

 بسته بندیمحصول: 
 03132722243_03132722046تلفن: 

 -طبقه اول  -پاساژ توکل  -جنب بانک سپه  -خيابان نشاط  -اصفهان آدرس: 
 ٢١واحد 

 مقوا سازی شيروان کاردبردنام شركت: 
 جواد باقری شيروانیمديرعامل: 

 توليد کننده مقوا و جعبه بهداشتی صنعتی همراه با چاپمحصول: 
 05132453318_05132453072تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده کالت  ١۵کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۴واحد  -مشهد 

 مقوا سازی کوثر اصفهاننام شركت: 
 مهدی رشيدیمديرعامل: 

 صنعتی -توليد مقوا و انواع جعبه های بهداشتی محصول: 
 02155815521_02155636522تلفن: 

 ٣٨۴پالک  -نرسيده به چهار راه سيروس  -خرداد  ١۵خيابان  -تهران آدرس: 

 ممتازسازان ایراننام شركت: 
 پریسا یاوریمديرعامل: 

 توليد شانه تخم مرغمحصول: 
 02186021250_02188410072تلفن: 

بن  -کوچه رهام  -بعد از چهار راه سهروردی  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ۴پالک  -بست رهام شرقی 

 مهرخرم پروتئيننام شركت: 
 رسول اسالميانمديرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02432223035_02432223034تلفن: 

قطعه  -سایت بانوان  -اشراق  - ١شهرک صنعتی شماره  -زنجان آدرس: 
 مهرخرم پروتئين - ٢٩٣٠

 مهسان پروتئيننام شركت: 
 ابوالفضل حيدریمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02156391486_02156391485تلفن: 

 ٢٧پالک  - ۴ارغوان  -شهرک صنعتی نصيرآباد  -کریم  رباط -تهران آدرس: 

 مهيا پروتئيننام شركت: 
 بهزاد درخورمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02162999898_0215135تلفن: 

پالک  -کوچه کاج شرقی  -خيابان فرزین  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 
٢ 
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 مواد غذایی ميالد نورنام شركت: 
 محسن تميمیمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 02166925566تلفن: 

 بلوار صنوبر -شهرک صنعتی علی آباد  -جاده خاوران  -تهران آدرس: 

 ميثم دارو پالستنام شركت: 
 ميثم رئوفیمديرعامل: 

 توليد بطری و ظروف پالستيکی ، درب و پيمانهمحصول: 
 02176212045_02176212628تلفن: 

جنب بانک تجارت  -جاده آبعلی خرمدشت  ٢٠کيلومتر  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ١۶پالک  -کوی تختی  -

 ميکا گوشت ایراننام شركت: 
 پرویز زیندینمديرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 06133392545-06133392619تلفن: 

کوچه ی روبه  -3کيلومتر  -جاده ی خرمشهر  -خرمشهر  -خوزستان آدرس: 
 ميکا گوشت ایران - CNGروی جایگاه 

 ناب نویننام شركت: 
 رضا قلی زادهمديرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 02177811526_02177817574تلفن: 

 ٩٧۶پالک  -بعد از ایستگاه قاسم آباد  -خيابان دماوند  -تهران آدرس: 

 نخل طالیی طبسنام شركت: 
 بهرام صفاییمديرعامل: 

 بسته یندی مرغ و گوشتمحصول: 
 05632821502_05632821501تلفن: 

 جاده هللا آباد ٢کيلومتر  -طبس  -خراسان جنوبی آدرس: 

 نگين شانه تبریزنام شركت: 
 بهرام سلمانیمديرعامل: 

 لبنيات  -توليد کننده انواع شانه تخم مرغ محصول: 
 04134321623_04134321622تلفن: 

شهرک  -کيلومتری جاده آذرشهر  ٣۵ -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
  ٢۵متری  ٢٠ -متری دوم  ٣٠ -متری اول  ۴۵ -سليمی 

 نوید آوران دشت سبز نيشابورنام شركت: 
 احسان محمدیانمديرعامل: 

 بسته بندی تخم بلدرچين و کبکمحصول: 
 05142223608تلفن: 

 ۴٢بهمن شرقی  ٢٢خيابان  -ميدان آزادی  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٩٢٩پالک  -

 نيک الياف کردستاننام شركت: 
 وحيد حبيبیمديرعامل: 

 توليد کننده انواع کيسه های پلی پروپيلن، لمينت محصول: 
 08738836617_08738836616تلفن: 

شرکت نيک الياف  -جاده سنندج  ۵کيلومتر  -دیواندره  -کردستان آدرس: 
 کردستان

 نيک کامپوزیت کاسپيننام شركت: 
 عليرضا خال اوغلی تبریزیمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 01333337596تلفن: 

کوچه شهيد گلی  -بين فلکه توشيبا و نيروی دریایی  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ١واحد  - ١۴پالک  -روبروی هسته گزینش نيروی دریایی  -پور 

 نيوالنگنام شركت: 
 سعيد قدیریمديرعامل: 

 نمایندگی انحصاری چرخهای سرکيسه دوزی نيوالنگ ژاپن محصول: 
 02155611144تلفن: 

روبه روی کفش  -نرسيده به چهار راه گلوبندک  -خيابان خيام  -تهران آدرس: 
 فروشگاه جالکو - ٧۶٨پالک  -ملی 

 هومان پروتئين پاسارگاد ميهننام شركت: 
 علی فهيمیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02533346328_02533346327تلفن: 

 - ٢کوچه  -ميدان شهيد دیالمه  - ٢فاز -شهرک صنعتی شکوهيه  -قم آدرس: 
 ٢٣٩قطعه 

 وارنا پروتئيننام شركت: 
 ایرج براتیمديرعامل: 

 بسته بندی مرغ و بوقلمون ،منجمد برزیلیمحصول: 
 03137750516_03137750515تلفن: 

 -بعد از خيابان فرهنگ  -اول سهروردی  -سه راه سيمين  -اصفهان آدرس: 
 ٩واحد  -طبقه سوم  -ساختمان خورشيد  -کوچه ی ششم 

 یزدان پروتئيننام شركت: 
 مهدی یزدان شناسمديرعامل: 

 قطعه بندی وبسته بندی گوشت مرغ و سایر ماکيانمحصول: 
 02133059343تلفن: 

 ۵٩٣پالک  -خيابان نبرد شمالی  -خيابان پيروزی  -تهران آدرس: 

 یکتا پروتئين گستر داریانام شركت: 
 حميد باباییمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت قرمز و سفيد و چرخکردهمحصول: 
 02156393256_02156392183تلفن: 

 ٢۵پالک  - ۶سرو  -شهرک صنعتی نصيرشهر  -رباط کریم  -تهران آدرس: 
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 تعاوني ها
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 17تعاونی نام شركت: 
 بيژن رنجبرمديرعامل: 

  محصول: 
 06143222221تلفن: 

روبه روی گاراژ شرکت  -خيابان آزادی  -مسجد سليمان  -خوزستان آدرس: 
 طبقه همکف -ساختمان پزشکان  -نفت 

 1868تعاونی نام شركت: 
 سعيد بنی عامریانمديرعامل: 

  محصول: 
 08348421157تلفن: 

روبروی دبستان  -کوچه خالقی  -خيابان الهوری  -سنقر  -کرمانشاه آدرس: 
 استقالل

 ابهر 57تعاونی نام شركت: 
 پيمان حسن لومديرعامل: 

  محصول: 
 04436447537تلفن: 

 ١پالک  -کوچه گمرک  -کوی صفا  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 

 652تعاونی نام شركت: 
 شاهو شهدائیمديرعامل: 

 تامين مواد اوليه و نهاده ها و راهبری نهاده های کشاورزیمحصول: 
 02144616997تلفن: 

خيابان حيدری مقدم  -خيابان سردار جنگل  -اتوبان همت غرب  -تهران آدرس: 
 ١١۶واحد  -جام جم همت  Bو  Aبرج های  -

 ایثارگران 728تعاونی نام شركت: 
 یوسف احمدیمديرعامل: 

 تعاونی مرغداران / پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 08433232870تلفن: 

شرکت  -روستای علی کرم  -بهستان چله  -گيالن غرب  -کرمانشاه آدرس: 
 ایثارگران ٧٢٨تعاونی 

 880تعاونی نام شركت: 
 خدیجه بيرانوندمديرعامل: 

  محصول: 
 06633430802تلفن: 

نبش کوچه  -بلوار بهارستان  -ميدان امام حسين  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 رسولی ٨٨٠شرکت تعاونی  -درمانگاه طيور دکتر نوروزیان  -شهيد رادمردیان 

 تعاونی املشنام شركت: 
 سيد مجتبی آل نبیمديرعامل: 

  محصول: 
 01342725611تلفن: 

شرکت تعاونی دامداران  -چهار راه حاجی آباد  -اَملَش  -گيالن آدرس: 
 شهرستان املش

 تعاونی اميد پرند گلستاننام شركت: 
 عبدالرزاق زمانیمديرعامل: 

  محصول: 
 01732420088تلفن: 

طبقه  -ابتدای بریدگی سمت چپ  -کوی افسران  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 فوقانی آزمایشگاه پارت آزما

 تعاونی ایثارگراننام شركت: 
 مجيد عطایی نژادمديرعامل: 

  محصول: 
 06142247750_06142248455تلفن: 

 -بين هجرت و آفرینش  -خيابان سيد محمود  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 شرکت تعاونی ایثارگران

 تعاونی پرنيان نيم بلوکنام شركت: 
 علی غالمیمديرعامل: 

  محصول: 
 05632565221_05632562573تلفن: 

روبروی پارک  -خيابان آموزگار  -زعفرانيه  -قائن  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ٨پالک  -فرهنگ 

 تعاونی پشتيبانی صنایع مرغ تخمگذار وطن ایرانياننام شركت: 
 سيد فرزاد طالکشمديرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۴واحد  - ٧٠پالک  -خيابان باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغداران آفاق مياندوآب 832تعاونی تامين نياز نام شركت: 
 علی تقی نژادمديرعامل: 

  محصول: 
 04445357891تلفن: 

خيابان شهيد  -روبروی شرکت نفت  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 جنب ایران خودرو -باکری 

 تعاونی تامين نياز کارخانجات خوراک دام و طيور و آبزیان فارسنام شركت: 
 محمدرحيم افسریمديرعامل: 

  محصول: 
 07132242173تلفن: 

مجتمع  -نبش خيابان سعدی  -خيابان فردوسی  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٣٠٣پالک  - ٣طبقه  -تجاری ملت 

 تعاونی تامين نياز مرغداران استان بوشهرنام شركت: 
 علی بی نيازمديرعامل: 

  محصول: 
 07734242297تلفن: 

 -سمت راست  - 7کوچه بهمن  -بهمن  22خيابان  -برازجان  -بوشهر آدرس: 
 پالک اول
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 تعاونی تامين نياز مرغداران پيروز اردستاننام شركت: 
 محمد فدایی اردستانیمديرعامل: 

  محصول: 
 03154247072_03154242566تلفن: 

طبقه  -روبروی بنياد شهيد  -ميدان امام خمينی  -اردستان  -اصفهان آدرس: 
 فوقانی عکاسی بهارک

 تعاونی تامين نياز مرغداران شيرازنام شركت: 
 حسين ریاضیمديرعامل: 

 توزیع سویا ، ذرت ، روغن،کربنات کلسيممحصول: 
 07138252751_07138252750تلفن: 

سمت  -بعد از چهار راه اول  - ۶۴کوچه  -بلوار عدالت  -شيراز  -فارس آدرس: 
 راست

 تعاونی توليد ارزنهنام شركت: 
 سعيد اسحاقیمديرعامل: 

 خرید و فروش نهاده های دامیمحصول: 
 05154825839تلفن: 

روبروی  - ۶۵پالک  -ميدان امام حسين  -باخرز  -خراسان رضوی آدرس: 
 داروخانه دامپزشکی دکتر سلجوقی

 تعاونی توليد کنندگان تخم مرغ استان مازندراننام شركت: 
 عباس نورالهیمديرعامل: 

  محصول: 
 01132259591_01132259590تلفن: 

 -روبروی بانک ملت شعبه فرهنگ  -بلوار قائم شهر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ٣واحد شماره  -ساختمان بهمن 

 تعاونی توليدکنندگان جوجه یکروزه آذربایجان شرقینام شركت: 
 رسول رهبری عصرمديرعامل: 

  محصول: 
 04134416371تلفن: 

 ۴٩پالک  -کوچه شبنم  -خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف -

 تعاونی توليدکنندگان دی کلسيم فسفات آسيانام شركت: 
 سعيد ميرصادقیمديرعامل: 

  محصول: 
 02166557494_02166557493تلفن: 

 -روبروی کوچه پنجم  -خيابان حبيب الهی  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ٢٠٣پالک 

 تعاونی توليدکنندگان فرآورده های گوشتی سراسر کشورنام شركت: 
 سيدمحمد موسویمديرعامل: 

 واردات گوشت منجمد برزیلی و هندیمحصول: 
 02188573059_02188366005تلفن: 

خيابان  -نرسيده به بلوار دریا  -بلوار خوردین  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ٢٢شماره  - ٢توحيد

 نمایندگی استان خراسان -بيضا  21تعاونی توليدی نام شركت: 
 علی اصغر فرقانیمديرعامل: 

 دام و طيور و حيوانات خانگی -خوراک آبزیان محصول: 
 05136654705تلفن: 

 ٢۴پالک  - ٩١آزادی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی توليدی ملک آبادنام شركت: 
 مهرداد طالییمديرعامل: 

  محصول: 
 02533323219تلفن: 

 روستای ملک آباد -روستای قمرود  -جاده کوه سفيد  -تن  ٧٢ -قم آدرس: 

 تعاونی خدمات مرغ سرخهنام شركت: 
 مهدی امامیمديرعامل: 

 تامين نهاده های طيور ( دان ، ذرت ، سویا ، جوجه ) محصول: 
 02333613950_02333613005تلفن: 

باسکول  -بلوار امام رضا  -خيابان امام رضا  -سرخه  -سمنان آدرس: 
 شرکت خدمات مرغ سرخه -کامپيوتری 

 تعاونی روستایی استان مرکزینام شركت: 
 سيد حسين هاشمیمديرعامل: 

  محصول: 
 08633120542_08633120541تلفن: 

کوچه ی شهرداری  -بعد از مسجد الزهرا  -خيابان اپکو  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 جنب شهرداری مرکزی -

 تعاونی روستایی اقتصادنام شركت: 
 جبار سبحانیمديرعامل: 

  محصول: 
 06136739705_06136739776تلفن: 

شرکت  -جاده قدیم حميدیه به اهواز  ٢کيلومتر  -حميدیه  -خوزستان آدرس: 
 تعاونی روستایی اقتصاد

 تعاونی روستایی اميدنام شركت: 
 رضا متانتمديرعامل: 

  محصول: 
 03157322039تلفن: 

 شرکت تعاونی اميد -خيابان خيام  -گلشهر  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی روستایی توحيد زرنهنام شركت: 
 نوروز نور محمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 08433237328تلفن: 

اداره تعاون روستایی شهرستان  -خيابان امام خمينی  -ایوان  -ایالم آدرس: 
 شرکت تعاونی روستایی توحيد زرنه -ایوان 
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 تعاونی روستایی دام و طيور قپان عليانام شركت: 
 حامد صفریمديرعامل: 

  محصول: 
 01734463363تلفن: 

تعاونی روستایی دام و طيور  -روستای قپان عليا  -کالله  -گلستان آدرس: 
 قپان عليا

 تعاونی روستایی مرغ تخم گذارمهر جاوید کاسياننام شركت: 
 مهران دباغمديرعامل: 

  محصول: 
 03155582250_03155548122تلفن: 

تعاونی  -نرسيده به ميدان معلم  -بلوارمطهری  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 روستایی مرغ تخم گذار مهر جاوید کاسيان

 تعاونی روستایی ميالدنام شركت: 
 سيد حسين موسویمديرعامل: 

  محصول: 
 05157372376تلفن: 

تعاونی روستایی  - ١۵جنب کالنتری  -کاخک  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ميالد

 تعاونی زرین پرسنندجنام شركت: 
 بهمن شهابیمديرعامل: 

 گرفتن مجوز سوخت و جوجه ریزی برای اعضا و خرید و فروش نهاده محصول: 
 08733124433تلفن: 

پالک  -کوچه اميرکبير  -انتهای خيابان چهار باغ  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول - ٢۴

 تعاونی شميم شترمرغ داران یکپارچه کویرنام شركت: 
 مهدی دادیمديرعامل: 

  محصول: 
 05632222400تلفن: 

 روبروی شرکت نفت -خيابان جمهوری  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی صنعت طيور فریماننام شركت: 
 جواد تميزمديرعامل: 

 خرید ذرت سویا گندم .فروش مرغ زندهمحصول: 
 05134625237_05133758219تلفن: 

سازمان جهاد کشاورزی فریمان دفتر شرکت  -فریمان  -خراسان رضوی آدرس: 
 تعاونی صنعت طيور فریمان

 تعاونی طوطيا مرغنام شركت: 
 عزت اله فتحیمديرعامل: 

  محصول: 
 03832260372تلفن: 

 -خيابان مفتح  -دروازه سامان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 تعاونی طوطيا مرغ -سمت راست  -نبش کوچه اول  -ابتدای خيابان عمان 

 تعاونی طيوران کمرهنام شركت: 
 عزت اله محمودیمديرعامل: 

  محصول: 
 08646222797تلفن: 

 مقابل دانشکده پرستاری -خيابان تختی  -خمين  -مرکزی آدرس: 

 تعاونی فارغ التحصيالن علوم دامی استان لرستاننام شركت: 
 اسحاق محسنی نيکمديرعامل: 

  محصول: 
 06633222990تلفن: 

نبش کوچه  -بعد از مصلی الغدیر  -خيابان انقالب  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 ۴پالک  -صبا 

 تعاونی کارخانه داران ذرت خوزستاننام شركت: 
 علی نهاوندی نژادمديرعامل: 

 توليد ذرت ایرانی و خارجی سویا کلزا جو گندممحصول: 
 06142273158تلفن: 

 -بين نبوت و ایران  -متری فتح المبين  ۴۵خيابان  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 ۶واحد  - ٣طبقه  -مجتمع اداری سریر 

 تعاونی کشاورزی تامين نياز بوقلمون داران اصفهاننام شركت: 
 اکبر یزدانیمديرعامل: 

 توليد و فروش گوشت بوقلمون -تامين نياز مواد اوليه پرورشمحصول: 
 03142743440تلفن: 

بلوار طالقانی  -فلکه آزادگان  -خيابان امام خمينی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 نبش کوچه شهيد قدوسی -

 تعاونی کشاورزی تامين نياز مرغداران قزویننام شركت: 
 محمد محمدیخواهمديرعامل: 

 تامين مواد اوليه مورد احتياج اعضا و خرید و عرضه توليدات آنهامحصول: 
 02833550007تلفن: 

پالک  -ابتدای کوچه امامزاده اسماعيل  -خيابان شهيد انصاری  -قزوین آدرس: 
٨ 

 تعاونی کشاورزی رضوان سدادنام شركت: 
 فریبرز زاهدمديرعامل: 

  محصول: 
 07136264136_07136287551تلفن: 

طبقه فوقانی بانک ایران  -چهارراه مالصدرا  -شيراز  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ۴واحد  -زمين 

 تعاونی کشاورزی صنایع مرغ مادر ایراننام شركت: 
 فيروز ميرباقریمديرعامل: 

  محصول: 
 02166423617_02166423616تلفن: 

 -خيابان شهيد غالمرضا طوسی  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ١٢٣پالک 
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 تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار قمنام شركت: 
 حميدرضا اسماعيلیمديرعامل: 

  محصول: 
 02537788366_02537788365تلفن: 

 ساختمان تعاونی تخم گذار قم -متری عمار یاسر  ٧۵انتهای  -قم آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران ابرکوهنام شركت: 
 محمد اسدپورمديرعامل: 

  محصول: 
 03532838116_03532838113تلفن: 

 مجتمع اداره تعاون روستایی ابرکوه -بلوار امام علی  -ابرکوه  -یزد آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران ابن حسام خوسفنام شركت: 
 حميدرضا کميلیمديرعامل: 

  محصول: 
 05658325535_05658325534تلفن: 

 ابتدای بلوار امام خمينی -خوسف  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران اردکان یزدنام شركت: 
 محمدرضا کمالیمديرعامل: 

  محصول: 
 03532273384تلفن: 

جنب شرکت صنعتی  -جاده اردکان نایين  ٧کيلومتر  -اردکان  -یزد آدرس: 
 شریف

 تعاونی کشاورزی مرغداران ارشاد لنجاننام شركت: 
 محمدرضا وزیریمديرعامل: 

  محصول: 
 03152233923تلفن: 

 ٣۴پالک  -بلوار شهيد کرباسيان  -ورنام خواست  -لنجان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرماننام شركت: 
 حسن حقانیمديرعامل: 

  محصول: 
 03432752372_03432752371تلفن: 

بعد از صنایع ممتازان و دیوارهای  -جاده زنگی آباد  ۶کيلومتر  -کرمان آدرس: 
 متر داخل خاکی ٢٠٠ -فرعی دوم  -سمت راست  -پيش ساخته 

 تعاونی کشاورزی مرغداران اشنویهنام شركت: 
 فخرالدین بهاریمديرعامل: 

  محصول: 
 04444624072تلفن: 

 خيابان اسکندری -ميدان انقالب  -اشنویه  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران ایثارگران اردستاننام شركت: 
 محمدرضا نعمت الهیمديرعامل: 

  محصول: 
 03154244200تلفن: 

 جنب اداره پست -خيابان امام خمينی  -اردستان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران آبادهنام شركت: 
 سيدفرهاد یدالهیمديرعامل: 

  محصول: 
 07144330555_07144335934تلفن: 

 -بعد از خيابان امام حسن عسگری ع  -خيابان کشاورز  -آباده  -فارس آدرس: 
 روبروی کودکستان

 تعاونی کشاورزی مرغداران آران و بيدگلنام شركت: 
 عليرضا صباری فردمديرعامل: 

  محصول: 
 03154739192_03158383104تلفن: 

 نبش ميدان -ميدان وليعصر  -آران و بيدگل  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران بانهنام شركت: 
 ناصر صالحیمديرعامل: 

  محصول: 
 08734225191تلفن: 

 پایين تر از چهارراه تکيه -بلوار مرزداران  -بانه  -کردستان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران برخوارنام شركت: 
 احمدرضا خسروی جزیمديرعامل: 

  محصول: 
 03145824833_03145824335تلفن: 

 جنب ایستگاه جمع آوری شير -جاده حبيب آباد  -دولت آباد  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران بندر انزلینام شركت: 
 فرید جمالزادهمديرعامل: 

  محصول: 
 01344543630تلفن: 

بازارچه تعاونی روستایی  -خيابان شهدای جنوب  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 
 ١٢پالک  -

 تعاونی کشاورزی مرغداران بيجارنام شركت: 
 مهدی هدایتیمديرعامل: 

  محصول: 
 08738223392تلفن: 

 کوچه کشاورز -خيابان طالقانی  -بيجار  -کردستان آدرس: 
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 تعاونی کشاورزی مرغداران تاکستاننام شركت: 
 علی محمودیمديرعامل: 

  محصول: 
 02835222344تلفن: 

 ٢خيابان صنعت  -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران تخمگذار استان زنجاننام شركت: 
 مریم احمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02433338996تلفن: 

طبقه  -ساختمان خرم  -جنب بانک مسکن  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 
 اول

 تعاونی کشاورزی مرغداران تربت جامنام شركت: 
 حسينیمديرعامل: 

  محصول: 
 05152522468تلفن: 

ساختمان  -چهارراه نظامی و مخابرات  -تربت جام  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه اول  -ترنج 

 تعاونی کشاورزی مرغداران تربت حيدریهنام شركت: 
 جعفر افشارمديرعامل: 

  محصول: 
 05152284166_05152284168تلفن: 

 ٢۶و  ٢۴بين امام رضا  -بلوار امام رضا  -تربت حيدریه  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران تهراننام شركت: 
 فریدون دولت آبادیمديرعامل: 

  محصول: 
 02166927692_02166924342تلفن: 

 ۴طبقه  - ۶١پالک  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران توحيد ابهرنام شركت: 
 لعبت بداقیمديرعامل: 

  محصول: 
 02435231684_02435231663تلفن: 

کوچه  -کوچه رحمانی  -ميدان آزادی  -خيابان شریعتی  -ابهر  -زنجان آدرس: 
 ١۵پالک  -فصاحت 

 تعاونی کشاورزی مرغداران جهرمنام شركت: 
 رضا رازقیمديرعامل: 

  محصول: 
 07154449868_07154335860تلفن: 

 جنب کميته امور صنفی -خيابان آیت هللا کاشانی  -جهرم  -فارس آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران جویبار و حومهنام شركت: 
 محمد مدانلومديرعامل: 

  محصول: 
 01142543234تلفن: 

جنب  -روبروی پست برق فشار قوی  -جاده کياکال  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 منبع آب

 تعاونی کشاورزی مرغداران خاشنام شركت: 
 محمدحسن ساالرضحیمديرعامل: 

  محصول: 
 05433726528تلفن: 

 روبروی شهرداری -خيابان امام  -خاش  -سيستان و بلوچستان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران خرامهنام شركت: 
 عوض بذرگرمديرعامل: 

  محصول: 
 07132724413تلفن: 

 ١آزادی  - ۵کوچه  -ابتدای خيابان غفاری  -خرامه  -فارس آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران خمينی شهرنام شركت: 
 علی اصغر آقامحمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 03133634336تلفن: 

 خيابان ولی عصر -اصغر آباد  -شهر  خمينی -اصفهان آدرس: 

هفت تپه و -شوش-اندیمشک-تعاونی کشاورزی مرغداران دزفولنام شركت: 
 حومه

 عبدالحسين رضاییمديرعامل: 
  محصول: 

 06142270492_06142237290تلفن: 
 روبروی پارک نارنج -خيابان موسی صدر  -دزفول  -خوزستان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران دليجاننام شركت: 
 مهدی عسگریانمديرعامل: 

  محصول: 
 08644433948_08644433947تلفن: 

نگارستان  -بلوار صنعتگران جنوبی  -شهرک صنعتی  -دليجان  -مرکزی آدرس: 
 ۴نگار  - ٢

 تعاونی کشاورزی مرغداران دماوندنام شركت: 
 سيد محسن مشهدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02176313736_02176313667تلفن: 

روبروی  -بلوار آیت اله خامنه ای  -دوراهی گيالوند  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ٢پالک  -خيابان ابونصر فارابی  -جاده حصار 
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 تعاونی کشاورزی مرغداران رفسنجاننام شركت: 
 محمد شهرآبادیمديرعامل: 

  محصول: 
 03434263070تلفن: 

نبش  -روبروی کتابخانه مرتضوی  -بلوار طالقانی  -رفسنجان  -کرمان آدرس: 
 ۵٢طالقانی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران رودهننام شركت: 
 نادر عاشقیمديرعامل: 

  محصول: 
 02176505290_02176502962تلفن: 

 ١طبقه  -مجتمع تجاری عسگری  -بلوار امام  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -

 تعاونی کشاورزی مرغداران زاهداننام شركت: 
 پرویز سلجوقيانمديرعامل: 

  محصول: 
 05433483301_05433483348تلفن: 

تعاونی  - ٨٣خيابان امام خمينی  -زاهدان  -سيستان و بلوچستان آدرس: 
 کشاورزی مرغداران زاهدان

 تعاونی کشاورزی مرغداران سبزوارنام شركت: 
 مهدی عيدیمديرعامل: 

  محصول: 
 05144645874تلفن: 

راه بيمارستان  ۴بعد از  -خيابان طالقانی  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴٠نبش طالقانی  -امداد 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سرابنام شركت: 
 قدیر گيتی نوردمديرعامل: 

  محصول: 
 04143228650تلفن: 

جنب پست بانک  -خيابان شهيد بهشتی  -سراب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 نباتی

 تعاونی کشاورزی مرغداران سرو آبادنام شركت: 
 هيمن خوش نوازمديرعامل: 

  محصول: 
 08734522299_08734549170تلفن: 

 -ساختمان سوپر استار  -ابتدای بلوار دریاچه  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 ۴طبقه 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سروآبادنام شركت: 
 هيمن خوش نوازمديرعامل: 

  محصول: 
 08734522299_08734549170تلفن: 

 -ابتدای بلوار دریاچه زریوار  -ميدان بيسارانی  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان سوپراستار 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سلطانيهنام شركت: 
 بهنام محمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02433338995تلفن: 

ساختمان  -جنب بانک مسکن  -خيابان خرمشهر  -بلوار آزادی  -زنجان آدرس: 
 ١طبقه  -خرم 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سمنان وحومهنام شركت: 
 حسين پيوندیمديرعامل: 

توزیع جوجه به  -تهيه مواد اوليه ،علوفه ،سوخت  -حمل کاال محصول: 
 مرغدارها

 02333330150تلفن: 
 نبش کوچه ارم سوم -خيابان جنت  -بلوار وليعصر  -سمنان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سوادکوهنام شركت: 
 سيروس پرتویمديرعامل: 

  محصول: 
 01142444587_01142446993تلفن: 

ساختمان  -روبروی اداره بهزیستی  -شيرگاه  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 تعاونی کشاورزی مرغداران سوادکوه

 تعاونی کشاورزی مرغداران سورمقنام شركت: 
 پرویز شهریاریمديرعامل: 

  محصول: 
 07144373307تلفن: 

 خيابان تعاون جنوبی -خيابان اصلی  -شهر سورمق  -آباده  -فارس آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سيرجاننام شركت: 
 رضا عتيقیمديرعامل: 

  محصول: 
 03442305679_03442309928تلفن: 

بين خانه معلم و ورزشگاه امام  -خيابان سيد رضی  -سيرجان  -کرمان آدرس: 
 علی

 تعاونی کشاورزی مرغداران شرق توسنام شركت: 
 محمد دیهيممديرعامل: 

  محصول: 
 05136676660تلفن: 

 -جنب کارخانه پپسی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶٩پالک  - ١۴و  ١٢بين سعادت 

 اردبيل 1تعاونی کشاورزی مرغداران شماره نام شركت: 
 تورج احمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 04533335061_04533350539تلفن: 

تعاونی مرغداران  -روبروی شرکت نفت  -خيابان امام خمينی  -اردبيل آدرس: 
 ۵٠پالک  -کوچه شهيد بهشتی  -



 

36 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهررینام شركت: 
 محسن شاهميریمديرعامل: 

  محصول: 
 02156542969_02156543391تلفن: 

خيابان  -دست راست  -بعد از قاسم آباد  -جاده قم  -ری  -تهران آدرس: 
 ٧پالک  -کوچه سالمت  -مهدی آباد 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان اراکنام شركت: 
 احمد گلیمديرعامل: 

  محصول: 
 08634374742_08634374623تلفن: 

انبار تعاونی مرغداران  -روبروی بوتان گاز  -سردشت  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 گوشتی

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آملنام شركت: 
 قدرت اله تسليمیمديرعامل: 

  محصول: 
 01143253883_01143253007تلفن: 

اول  -جاده آمل به بابل  ۵کيلومتر  -ميدان هزار سنگر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 هندوکاله

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان تایبادنام شركت: 
 پيمان آمریمديرعامل: 

  محصول: 
 05154533571تلفن: 

 ٩٠پالک  -خيابان عمار  -تایباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان تفتنام شركت: 
 مصطفی امينیمديرعامل: 

  محصول: 
 03532626655تلفن: 

 ٢٠پالک  -حجت یکم  -خيابان دارایی  -تفت  -یزد آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان سقزنام شركت: 
 منصور شکریمديرعامل: 

  محصول: 
 08736226204_08736226885تلفن: 

روبروی اداره راه و  -ميدان ماموستا حيمن  -سقز  -کردستان آدرس: 
 پایين تر از هتل سقز-پایين تر از بانک تجارت  -شهرسازی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان فردوسنام شركت: 
 محمد هایریمديرعامل: 

 پيگيری مجوزهای اعضا و سهميه سوخت  -خرید و توزیع دان و جوجه محصول: 
 05632728955_05632721955تلفن: 

جنب  - ٩مطهری  -خيابان مطهری  -فردوس  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ١١پالک  -درالقرآن شهيد صابر 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان قزویننام شركت: 
 حسن سليمانیمديرعامل: 

 بازرگانی و اداری مربوط به مرغداران  -ارائه کليه خدمات فنی محصول: 
 02833224458_02833225033تلفن: 

طبقه فوقانی گل  -دی  ٧انتهای پل  -خيابان نادری جنوبی  -قزوین آدرس: 
 ١طبقه  - ١واحد  -فروشی ارکيده 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان ممسنینام شركت: 
 خليفه قادریمديرعامل: 

  محصول: 
 07142524145تلفن: 

تعاونی  -قلعه انجيری  -خيابان شهيد مدنی  -ممسنی  -فارس آدرس: 
 کشاورزی مرغداران شهرستان ممسنی

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان نائيننام شركت: 
 عباس دهقانیمديرعامل: 

  محصول: 
 03146266007_03146266006تلفن: 

خيابان تعاونی  -کوچه انبار سيمان  -منطقه صنعتی  -نائين  -اصفهان آدرس: 
 ١٢پالک  -مرغداری 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهریارنام شركت: 
 ایرج شهيدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02165278640تلفن: 

ساختمان شماره  -باالتر از فرمانداری  -شهرک اداری  -شهریار  -تهران آدرس: 
 جهاد کشاوزی قدیم ٢

 تعاونی کشاورزی مرغداران شوشترنام شركت: 
 سيدمحمدرضا مالئکه پورمديرعامل: 

  محصول: 
 06136218094_06136218095تلفن: 

جنب  -پشت آتش نشانی  -بلوار عالمه شيخ  -شوشتر  -خوزستان آدرس: 
 طبقه اول -ساختمان مدرسی  -آژانس هواپيمایی فانوس 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شيخ عبود بيضاءنام شركت: 
 عبيدیمديرعامل: 

  محصول: 
 07136782743تلفن: 

 -بلوار سيبویه  -شهرک هرابال  -بخش بيضاء  -سپيدان  -فارس آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان هانا 

 تعاونی کشاورزی مرغداران صومعه سرانام شركت: 
 سيد جواد حسينیمديرعامل: 

  محصول: 
 01344325045تلفن: 

جنب داروخانه دکتر مومن  -روبه روی دادگستری  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 
 تعاونی کشاورزی مرغداران صومعه سرا -نژاد 
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 تعاونی کشاورزی مرغداران عجب شير و حومهنام شركت: 
 محمد سرمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 04137632544تلفن: 

 خيابان استاد شهریار -شير  عجب -آذربایجان شرقی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران قائمشهرنام شركت: 
 کيوان رحمانی قادیکالئیمديرعامل: 

  محصول: 
 01142294120_01142294119تلفن: 

 -مقابل اتحادیه امکان  -جاده قائم شهر به بابل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 سمت راست -بعد از کارخانه آدینه -فرعی عبور شمس 

 تعاونی کشاورزی مرغداران کازروننام شركت: 
 نعمت اله یزدانیمديرعامل: 

  محصول: 
 07142236433تلفن: 

سازمان تعاونی روستایی مرغداران  -خيابان ارتش  -کازرون  -فارس آدرس: 
 کازرون

 تعاونی کشاورزی مرغداران کاشاننام شركت: 
 عليرضا جمشيدیمديرعامل: 

  محصول: 
 03155544482_03155579044تلفن: 

ساختمان  -نرسيده به ميدان معلم  -بلوار مطهری  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 اداری تعاونی کشاورزی مرغداران کاشان

 تعاونی کشاورزی مرغداران کاشمرنام شركت: 
 محمد خزاعیمديرعامل: 

  محصول: 
 05155254088_05155234082تلفن: 

 ٢پالک  - ١١نبش بسيج  -بلوار بسيج  -کاشمر  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران کامياراننام شركت: 
 فریدون امامیمديرعامل: 

  محصول: 
 08735534060تلفن: 

 -روبه روی جهاد کشاورزی  -بلوار کردستان  -کامياران  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول

 تعاونی کشاورزی مرغداران گچساراننام شركت: 
 یونسعلی افشاریمديرعامل: 

 خرید و فروش جوجه تخمگذار و گوشتی -خرید دان محصول: 
 07432224607تلفن: 

شرکت تعاونی روستایی  -رادک  -گچساران  -کهگيلویه و بویراحمد آدرس: 
 بشارت

 تعاونی کشاورزی مرغداران گلپایگاننام شركت: 
 علی ابراهيمیمديرعامل: 

 صدور مجوز جوجه ریزی -تأمين خوراک طيور محصول: 
 03157330089_03157330088تلفن: 

تعاونی کشاورزی  -گلپایگان به گوگد  ٢کيلومتر  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 
 مرغداران گلپایگان

 تعاونی کشاورزی مرغداران گنابادنام شركت: 
 مجتبی حسين زادهمديرعامل: 

  محصول: 
 05157258092_05157258091تلفن: 

جنب ساختمان جهاد کشاورزی  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه فوقانی چادر دوزی یکتا - ٢۶٣پالک  -

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی تبریز و حومهنام شركت: 
 محمدرضا بهناممديرعامل: 

  محصول: 
 04134439586_04134435310تلفن: 

نرسيده به چهارراه  -خيابان کمربندی(آزادی)  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴٣پالک  -کوی مختاروند  -روبه روی ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی  -الله 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی سراسری ایرانياننام شركت: 
 نعمت بهنودمديرعامل: 

  محصول: 
 02166906358_02166906357تلفن: 

طبقه  - ١٢١پالک  -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 دوم

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی مراغهنام شركت: 
 اصالن خدادادیمديرعامل: 

  محصول: 
 04137226578تلفن: 

 -ضلع شمال غربی  -چهار راه مسلم  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی مشهد و حومهنام شركت: 
 اميرحسين مرتاضمديرعامل: 

  محصول: 
 05137658033تلفن: 

جنب  - ۶و  ۴بين فلسطين  -بلوار فلسطين  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٣واحد  - ٢طبقه  -ساختمان ایوب  -دبستان کاووش 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی وراميننام شركت: 
 بهنام سياه منصورمديرعامل: 

  محصول: 
 02136233300تلفن: 

نرسيده به  -بعد از پليس راه قرچک  -جاده ورامين  -ورامين  -تهران آدرس: 
 شهرک خير آباد
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 تعاونی کشاورزی مرغداران متشکل سلفچگان قمنام شركت: 
 حميد وحيدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02536622649_02536616862تلفن: 

 ٢٠پالک  -کوچه چهارم  -متری کارگر  ۴۵ -ميدان امام  -قم آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار استان فارسنام شركت: 
 اصغر پرندمديرعامل: 

  محصول: 
 07132334478تلفن: 

پالک  - ١٩کوچه  -سينما سعدی  -خيابان سی متری  -شيراز  -فارس آدرس: 
 طبقه فوقانی - ١١٠

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار شهرستان بنابنام شركت: 
 سيروس اسماعيلی آذرمديرعامل: 

  محصول: 
 04137761691تلفن: 

 -روبروی شرکت توانی  -اول بلوار سهند  -بناب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار شهرستان بناب

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار شهرستان خوینام شركت: 
 غالمحسين احمدپورمديرعامل: 

  محصول: 
 04436259520تلفن: 

 طبقه دوم -پاساژ رضا  -بلوار وليعصر  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار قمنام شركت: 
 محمد غنی زادهمديرعامل: 

  محصول: 
 02537788363_02537788362تلفن: 

ساختمان شرکت  - ٧٣و٧١مابين کوچه  -متری عمار یاسر  ٧۵ -قم آدرس: 
 تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار، پولت و مادر استان قزویننام شركت: 
 معصومه حقيقیمديرعامل: 

  محصول: 
 02833368403_02833368401تلفن: 

روبروی درب  -خيابان شهيد عباسپور  -چهار راه عمران  -قزوین آدرس: 
 طبقه سوم - ٢٠پالک  -شمالی جهاد کشاورزی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ گوشتی یزدنام شركت: 
 حميدرضا شاه طهماسبیمديرعامل: 

  محصول: 
 03537240705_03537242130تلفن: 

تعاونی کشاورزی  -کوچه شهيد حاج مهدی  -ميدان امام حسين  -یزد آدرس: 
 مرغداران مرغ گوشتی یزد

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرکزنام شركت: 
 خشایار ابراهيم کرمانیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک و مکمل های غذائی دام و طيورمحصول: 
 02166940094تلفن: 

ساختمان  - ١پالک  -ابتدای کوچه شادی  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ١طبقه  - ٩٩

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز خوزستاننام شركت: 
 عليمراد محمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 06133332832تلفن: 

 -جاده ساحلی  -انتهای خيابان دز شرقی  -امانيه  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 جنب بازارچه ساحلی

 تعاونی کشاورزی مرغداران ميانه و حومهنام شركت: 
 اردشير رستمیمديرعامل: 

  محصول: 
 04152227354تلفن: 

تعاونی  - ١٣۵پالک  -خيابان شهيد مياندی  -ميانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 کشاورزی مرغداران ميانه و حومه

 تعاونی کشاورزی مرغداران نجف آبادنام شركت: 
 ناصر فرقانیمديرعامل: 

  محصول: 
 03142726553تلفن: 

 -روبروی کوچه ی گلزار شهدا  -بلوار طالقانی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 جنب شرکت گاز

 تعاونی کشاورزی مرغداران نطنز و حومهنام شركت: 
 عباس اصباحمديرعامل: 

 تهيه و توزیع نهاده طيورمحصول: 
 03154224210تلفن: 

 خيابان سلمان فارسی -بلوار طالقانی  -نطنز  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران نقدهنام شركت: 
 بالل چراغیمديرعامل: 

  محصول: 
 04435626330تلفن: 

 روبروی ميدان تره بار -بلوار شهيد بهشتی  -نقده  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران نوشهر و چالوس وحومهنام شركت: 
 محمد نيکمنشمديرعامل: 

  محصول: 
 01152324650تلفن: 

باالی آژانس  -روبروی فرمانداری  -ميدان همافران  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 همافران
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 تعاونی کشاورزی مرغداران نيشابورنام شركت: 
 حسين قدمگاهیمديرعامل: 

  محصول: 
 05143221041_05143221040تلفن: 

خيابان شهيد  -شهریور  ١٧خيابان  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢طبقه  -ساختمان اداره تعاون روستایی نيشابور  -حسينی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران همداننام شركت: 
 مهدی سلطانیمديرعامل: 

مجوز جوجه ریزی و   -تجهيزات  -تهيه و توزیع نهاده های دام و طيور محصول: 
 سوخت

 08132524398تلفن: 
 ١٣پ  -ک بلوری  -پشت مسجد ميرزا داوود  -خ باباطاهر  -همدان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران وحدت ساوجبالغنام شركت: 
 حسين شعبانیمديرعامل: 

  محصول: 
 02634724519تلفن: 

 ١۴پالک  -خيابان دوم  -خيابان رضوانيه  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداری شبسترنام شركت: 
 محمدتقی مرادحاصلیمديرعامل: 

  محصول: 
 04142429467تلفن: 

 -ساختمان مير عليزاده  -بلوار بسيج  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 تعاونی کشاورزی مرغداران شبستر -طبقه سوم 

 تعاونی کشاورزی مرغداری مرغ تخمگذار طوس خراساننام شركت: 
 سيد محمد حسين پورشهسوارمديرعامل: 

  محصول: 
 05136664948تلفن: 

 ٢٢نبش سعادت  - ٩٣آزادی  -بزرگراه آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١١٩پالک  -

 تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخم گذار استان اصفهاننام شركت: 
 مرتضی غالمیمديرعامل: 

  محصول: 
 03137807912تلفن: 

ساختمان صندوق حمایت های بخش  -شهرک ابوحمزه -اصفهان آدرس: 
 کشاورزی

 تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخمگذار سمناننام شركت: 
 حسين سعيدیمديرعامل: 

 دان آماده -توليد تخم مرغ محصول: 
 02333303802_02333303801تلفن: 

نبش خيابان  -پشت کارخانه آرد سمنان  -شهرک غرب  -سمنان آدرس: 
 کوشش

 تعاونی مرغ تخمگذار کوشان گلپایگاننام شركت: 
 مجيد رستگاریمديرعامل: 

  محصول: 
 03157425161تلفن: 

 -تقاطع سه راه سعدی  -خيابان مسجد جامع  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 
 تعاونی مرغ تخمگذار کوشان گلپایگان

 تعاونی مرغ تخمگذار نيکان گرمسارنام شركت: 
 عليرضا نقی زادهمديرعامل: 

  محصول: 
 02122191372_02122693285تلفن: 

نرسيده  -کيلومتر بعد از گرمسار  ٣٠ -جاده تهران به سمنان  -تهران آدرس: 
 دست راست -به کارخانه سولفات سدیم 

 ساری 1129تعاونی مرغ گوشتی نام شركت: 
 خسرو وطنیمديرعامل: 

  محصول: 
 01133396601تلفن: 

روبروی سالن غذاخوری  -کمربندی غربی  -ساری  -مازندران آدرس: 
 اکبرجوجه

 تعاونی مرغ گوشتی دارابنام شركت: 
 باقر عليپورمديرعامل: 

  محصول: 
 07153660587تلفن: 

 روبروی روستای فتح آباد -داراب  -فارس آدرس: 

 تعاونی مرغداران اتحاد سمناننام شركت: 
 حاج حسن کاشفیمديرعامل: 

  محصول: 
 02333301719_02333301718تلفن: 

 بلوار توانگرد -پشت کارخانه آرد  -شهرک صنعتی غرب  -سمنان آدرس: 

 تعاونی مرغداران اروم آذر آبادگاننام شركت: 
 رضا پاشازادهمديرعامل: 

  محصول: 
 04432333371_04432339135تلفن: 

جنب  -خيابان مافی  -چهارراه دستغيب  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 قالی سليمان

 تعاونی مرغداران اهوازنام شركت: 
 علی محمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 06133332832_06133332866تلفن: 

 انتهای خيابان دز شرقی -امانيه  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
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 تعاونی مرغداران ایوانغربنام شركت: 
 جواد وليانمديرعامل: 

  محصول: 
 08433235596تلفن: 

 روبروی اداره دامپزشکی -خيابان طباطبایی  -ایوانغرب  -ایوان  -ایالم آدرس: 

 تعاونی مرغداران بابلنام شركت: 
 مرتضی حليمیمديرعامل: 

  محصول: 
 01132224013_01132294025تلفن: 

ميدان سوجودی ( ميدان قاضی  -کمربندی غربی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ١٩کوچه ی بهاران -کتی ) 

 تعاونی مرغداران بعثتنام شركت: 
 عبدالحسين مستفیمديرعامل: 

  محصول: 
 03136685000_03136687385تلفن: 

 ١٩پالک  -خيابان نهم  -خيابان مالصدرا  -خيابان هزار جریب  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی مرغداران بوئين زهرانام شركت: 
 غالمرضا قلیمديرعامل: 

  محصول: 
 02834226590تلفن: 

 جهاد کشاورزی بوئين زهرا -تعاونی مرغداران  -زهرا  بوئين -قزوین آدرس: 

 تعاونی مرغداران بی نظير گرمسارنام شركت: 
 سعيد قباخلومديرعامل: 

  محصول: 
 02334231610_02334231611تلفن: 

روبروی مدرسه  -خيابان کشاورز  -ميدان معلم  -گرمسار  -سمنان آدرس: 
 دفتر تعاونی بی نظير -شهيد منتظری 

 تعاونی مرغداران بيرجندنام شركت: 
 سيدمحمد عسگریمديرعامل: 

  محصول: 
 05632316930_05632316929تلفن: 

 خيابان آزادی -ميدان آزادی  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی مرغداران پرنياننام شركت: 
 فاتح نقره ایمديرعامل: 

  محصول: 
 08736323602تلفن: 

 فاز یک -شهرک صنعتی سقز  -سقز  -کردستان آدرس: 

 تعاونی مرغداران تالشنام شركت: 
 بهنام جليلیمديرعامل: 

  محصول: 
 01344225156تلفن: 

 شبکه دامپزشکی تالش -خيابان جمهوری  -تالش ( طوالش)  -گيالن آدرس: 

 تعاونی مرغداران تالشگر کویر اردستاننام شركت: 
 علی شفيعیمديرعامل: 

  محصول: 
 03154246048_03154247038تلفن: 

تعاونی مرغداران تالشگر  -خيابان دکتر شریعتی  -اردستان  -اصفهان آدرس: 
 کویر اردستان

 تعاونی مرغداران چادگاننام شركت: 
 محمد هارونیمديرعامل: 

 توزیع کننده خوراک طيور / پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 03157724899_03157722926تلفن: 

پالک  -خيابان وحدت  -خيابان خرمشهر  -فلکه هللا  -چادگان  -اصفهان آدرس: 
٣۶ 

 تعاونی مرغداران دامغاننام شركت: 
 علی ناهيدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02335244246تلفن: 

شماره  - ٣طبقه  -پاساژ مطلب خان  -خيابان امام  -دامغان  -سمنان آدرس: 
١١ 

 تعاونی مرغداران دان مبين کاشاننام شركت: 
 سيد محمد ناصریانمديرعامل: 

 توليد کنسانتره انواع طيورمحصول: 
 03155574900تلفن: 

کوچه شهيد بدیعه  -اول بلوار باهنر  -ميدان معلم  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ۶۵پالک  - ١۵

 تعاونی مرغداران دیواندرهنام شركت: 
 تيمن هاشمیمديرعامل: 

  محصول: 
 08738722484تلفن: 

روبه روی  -خيابان شهيد یوسفی  -خيایان امام  -دیواندره  -کردستان آدرس: 
 اداره دارایی

 تعاونی مرغداران زرین اميد بهشهرنام شركت: 
 محسن اکبری عالییمديرعامل: 

  محصول: 
 01134581272_01134581271تلفن: 

روبه روی نمایندگی  -جنب عبور اصلی شهيدآباد  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
 سایپا
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 تعاونی مرغداران سبحان خميننام شركت: 
 غالم عباس سلمانیمديرعامل: 

  محصول: 
 08646226276تلفن: 

 روبه روی پارک شهيد بهشتی -خيابان شریعتی  -خمين  -مرکزی آدرس: 

 تعاونی مرغداران شرق طوس مشهدنام شركت: 
 محمد دیهيممديرعامل: 

  محصول: 
 05136675551_05136675550تلفن: 

و  ١٢بين سعادت  - ٩٣آزادی  -جاده سنتو  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه اول - ۶٩پالک  - ١۴

 اردبيل 2تعاونی مرغداران شماره نام شركت: 
 کيوان رضوانخواهمديرعامل: 

  محصول: 
 04533358932تلفن: 

 -جنب حمام زمزم  -پارک صنعتی آزادگان  -ميدان وحدت  -اردبيل آدرس: 
 شهيد بهشتی ٢دفتر تعاونی مرغداران شماره  -طبقه دوم 

 3تعاونی مرغداران شماره نام شركت: 
 وحيد سليمانیمديرعامل: 

  محصول: 
 04533333747تلفن: 

ساختمان  -کوچه شهيد بهروز احمدی  -چهار راه ژاندارمری  -اردبيل آدرس: 
 ۵واحد  - ٢طبقه  -آراد 

 تعاونی مرغداران شهرستان تفرشنام شركت: 
 ابوالقاسم صابریمديرعامل: 

  محصول: 
 08636237583_08636237582تلفن: 

تعاونی  -متری صدوقی  ٢۴ -ميدان طبرسی  -تفرش  -مرکزی آدرس: 
 مرغداران تفرش

 تعاونی مرغداران شهرستان دزفولنام شركت: 
 عبدالحسين رضاییمديرعامل: 

  محصول: 
 06142237290تلفن: 

روبروی  -خيابان امام موسی صدر  -بلوار مقاومت  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 پارک نارنج

 تعاونی مرغداران شهرستان راميان و آزادشهرنام شركت: 
 گل محمد سوخته سرائیمديرعامل: 

  محصول: 
 01735862712تلفن: 

 -ساختمان حاتمی  -جنب پل هوایی  -خان به بين  -راميان  -گلستان آدرس: 
 ٢طبقه 

 تعاونی مرغداران عدالت بيرجندنام شركت: 
 علی واحدی پناهمديرعامل: 

  محصول: 
 05632232851تلفن: 

مقابل هتل  -خيابان جمهوری اسالمی  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۵١۶پالک  -مقدم 

 تعاونی مرغداران ققنوس آرین شهرنام شركت: 
 حسن شهریاری زادهمديرعامل: 

 خرید و فروش مرغ اعضا -خرید و توزیع ذرت و سویا و جوجه محصول: 
 05632595365تلفن: 

تعاونی مرغداران  - ١۴خيابان جانبازان  -آرین شهر  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ققنوس آرین شهر

 تعاونی مرغداران کارزاننام شركت: 
 قدرت هللا کاظمیمديرعامل: 

  محصول: 
 08433349000تلفن: 

سر نبش سه  -انتهای خيابان بالل حبشی  -شهرک هانيوان  -ایالم آدرس: 
 تعاونی مرغداران کارزان -راهی مسجد النبی 

 تعاونی مرغداران کنگاورنام شركت: 
 بختيار خزاییمديرعامل: 

  محصول: 
 08348239206تلفن: 

تعاونی مرغداران  -جنب اداره گاز  -بلوار انقالب  -کنگاور  -کرمانشاه آدرس: 
 کنگاور

 تعاونی مرغداران گرمسارنام شركت: 
 اکبر کيخسرویمديرعامل: 

  محصول: 
 02334232232تلفن: 

روبه روی  -خيابان کشاورز  -ميدان معلم  -گرمسار  -سمنان آدرس: 
 شرکت تعاونی مرغداران گرمسار -دامپزشکی 

 تعاونی مرغداران گلوگاهنام شركت: 
 محمدمهدی اسحاق لومديرعامل: 

  محصول: 
 01134664207تلفن: 

جنب  -رو به روی شهرداری  -بلوار امام رضا  -گلوگاه  -مازندران آدرس: 
 داروخانه دامپزشکی دکتر خادم لو

 تعاونی مرغداران گنبد و حومهنام شركت: 
 فرزانه کاشفیمديرعامل: 

  محصول: 
 01733332988تلفن: 

 -خيابان نامجو  -شهریور غربی  ١٧خيابان  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 روبروی دبيرستان دخترانه فاطميه



 

42 

 تعاونی مرغداران گوشتی آذر شهرنام شركت: 
 رحيم قربانزادهمديرعامل: 

  محصول: 
 04532534843_04532538035تلفن: 

 - ٢جنب اداره بهداشت شماره  -خيابان ارتش  -شهر  ِمشگين -اردبيل آدرس: 
 تعاونی مرغداران گوشتی آذر شهر

 تعاونی مرغداران گوشتی آستانه اشرفيهنام شركت: 
 علی رجبیمديرعامل: 

  محصول: 
 01342182277تلفن: 

 -روستای تمچال  -جاده کياشهر  ۴کيلومتر  -آستانه اشرفيه  -گيالن آدرس: 
 دفتر تعاونی مرغداران گوشتی

 تعاونی مرغداران گوشتی تویسرکاننام شركت: 
 محمد جعفر عبدالملکیمديرعامل: 

  محصول: 
 08134926167تلفن: 

مقابل  -متری وليعصر ١٢ -خيابان شهيد باهنر  -تویسرکان  -همدان آدرس: 
 چلوکبابی تيموری

 مالیر -تعاونی مرغداران گوشتی سامن نام شركت: 
 محسن کوليوندمديرعامل: 

 توزیع خوراک و نهاده هامحصول: 
 08133336121تلفن: 

 ساختمان اداره تعاون روستایی -ميدان انقالب  -مالیر  -همدان آدرس: 

 تعاونی مرغداران گوشتی سپيد مرغ کهگيلویهنام شركت: 
 عباس جوشنمديرعامل: 

  محصول: 
 07432262825تلفن: 

 -خيابان شهيد چمران  -دهدشت  -کهگيلویه  -کهگيلویه و بویراحمد آدرس: 
 نبش کوچه شهيد درخش

 تعاونی مرغداران گوشتی سنندجنام شركت: 
 آکو فریدیمديرعامل: 

  محصول: 
 08733285189تلفن: 

نبش کوچه  -باالتر از ميدان مولوی  -خيابان آبيدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ١٠پالک  -نشاط 

 تعاونی مرغداران گوشتی متشکل گنابادنام شركت: 
 حسين شرفیمديرعامل: 

  محصول: 
 05157258351_05157258350تلفن: 

 ١٣نبش معلم  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی مرغداران لردگاننام شركت: 
 فرزین کریمیمديرعامل: 

 روغن طيور -نهاده ها  -خرید و فروش جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 03834441525_03834440522تلفن: 

جنب تعاون  -بلوار پرستار  -ميدان نماز  -لردگان  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 روستایی

 تعاونی مرغداران متحد توسنام شركت: 
 محسن اخوان فاطمیمديرعامل: 

  محصول: 
 05132463612_05132463611تلفن: 

مقابل  -جاده ی مشهد چناران ٢٠کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 پشت شرکت آپادان پالست -روستای امينيه 

 تعاونی مرغداران متشکل مرغ تخمگذارنام شركت: 
 حسين احمدیمديرعامل: 

  محصول: 
 02144263643تلفن: 

پالک  -نرسيده به اشرفی اصفهانی  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ١٧۴

 تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار سبزوارنام شركت: 
 محسن صمدی نيامديرعامل: 

  محصول: 
 05144666095_05144666093تلفن: 

 روبه روی جهاد کشاورزی -خيابان طالقانی  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار وراميننام شركت: 
 ایرج یوسفیمديرعامل: 

  محصول: 
 02136243390_02136243174تلفن: 

 ٧پالک  -کوچه عدل  -ميدان امام حسين  -ورامين  -تهران آدرس: 

 تعاونی مرغداران مرغ رنگی مشهدنام شركت: 
 علی بهروزمديرعامل: 

  محصول: 
 05132210013_05132253805تلفن: 

 - ١١مقابل چمران  -خيابان دکتر چمران  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢طبقه  - ٨٠پالک 

 تعاونی مرغداران مودت قائننام شركت: 
 مهدی انصاریمديرعامل: 

  محصول: 
 05632568149_05632569016تلفن: 

 جاده فيروزآباد ۴کيلومتر  -قائن  -خراسان جنوبی آدرس: 
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 تعاونی مرغداران نمونه ساوهنام شركت: 
 جواد مقدممديرعامل: 

  محصول: 
 08642222450تلفن: 

خيابان شهيد  - ١٨شریعتی  -خيابان شریعتی  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 نبش شهيد صدر -عروجی 

 تعاونی مرغداران نوک طالی نورنام شركت: 
 سليمان خطيبیمديرعامل: 

  محصول: 
 01144643111تلفن: 

روبروی جاده افراسياب کال  -جاده چمستان  ۵کيلومتر  -نور  -مازندران آدرس: 
 ٧کوچه نسيم  -

 تعاونی مرغداران نوید خرم بيدنام شركت: 
 محمود خسروانیمديرعامل: 

  محصول: 
 07144465994تلفن: 

جنب بيمه ی  -خيابان بهداری  -خرم بيد  ٢ناحيه  -بيد  خرم -فارس آدرس: 
 خدمات کشاورزی خرم کليد

 تعاونی مرغداران هرمز ماکيان گودهنام شركت: 
 زبير عالی پورمديرعامل: 

  محصول: 
 07644387221تلفن: 

تعاونی مرغداران  -روستای زنگارد  -منطقه گوده  -بستک  -هرمزگان آدرس: 
 هرمز ماکيان گوده

 تعاونی مرغداران وحدت سربيشهنام شركت: 
 مرتضی اصغرزادهمديرعامل: 

  محصول: 
  تلفن: 

راهی ٣ -جاده بيرجند زاهدان  ٣٠کيلومتر  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 روستای دستجرد

 تعاونی مرغدارن گوشتی قمنام شركت: 
 محسن خانی پور روشنمديرعامل: 

  محصول: 
 02536165تلفن: 

پالک  -بعد از ميدان شهرداری  -بلوار نواب صفوی  -ميدان آزادگان  -قم آدرس: 
١٢ 

 88تعاونی مرغداری نام شركت: 
 محمدرضا مقدسیمديرعامل: 

  محصول: 
 08632242018تلفن: 

بن بست  -کوچه اسالمی  -خيابان شهيد رجائی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 سمت چپ -وحيد

 تعاونی نگاه سبزنام شركت: 
 علی سيف آبادیمديرعامل: 

  محصول: 
 06643437227تلفن: 

جنب آژانس  -جنب پل اصغرآباد  -خيابان امام خمينی  -ازنا  -لرستان آدرس: 
 دوستی

 تعاونی هماهنگی توليدکنندگان خوراک دام , طيور کرماننام شركت: 
 مرتضی نخجوانمديرعامل: 

  محصول: 
 03432523916تلفن: 

جنب  -بعد از خيابان اتو رفسنجان  -انتهای خيابان خواجو  -کرمان آدرس: 
 واحد زیرزمين -اتوگالری حسام 

 کميسيون کشاورزی اتاق تعاون ایراننام شركت: 
  مديرعامل: 

  محصول: 
 02188860407_02188860406تلفن: 

 ٨٣پالک  -باالتر از تقاطع طالقانی  -خيابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
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 توليدكنندگان جوجه يكروزه
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 اجداد سپيد طيور پارس نياکنام شركت: 
 عزت هللا قربانیمديرعامل: 

 توليد جوجه مادر و پدر گوشتی نژاد پالسمحصول: 
 02166123995_02166121886تلفن: 

 ٩واحد  - ۵طبقه  - ١٢١پالک  -خيابان شباهنگ  -تهران آدرس: 

 اجداد کاسپيننام شركت: 
 اردشير نجاتی جوارمیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142456990_02166436841تلفن: 

 - ٣۴١ساختمان  -خيابان جمالزاده شمالی  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۶و  ۵واحد

 اردبيل جوجهنام شركت: 
 سيد طاهر عصائیمديرعامل: 

 جوجه کشی -توليد جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 04533234463_04533248874تلفن: 

 -جنب دفتر هواپيمایی  -ميدان مصلی  -خيابان سی متری  -اردبيل آدرس: 
 ٣٨پالک 

 اروم چکاوکنام شركت: 
 غيب علی قاسمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 04433678815_04433678819تلفن: 

مجتمع  -فلکه فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١٠٢و  ١٠١واحد -طبقه دوم  -مرغداران اروميه 

 اروم گوهر دانه (سيدان سبز )نام شركت: 
 عزیز حسينیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 04445263895_04445228937تلفن: 

پالک  - ٢کوچه ی والفجر  -کوی سعادت  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
١ 

 اروم مرغيننام شركت: 
 سيد احمد عظيمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166594706تلفن: 

 - ١٢۵پالک  -نبش خيابان نصرت  -خيابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 اقبال جوجه فومننام شركت: 
 کاظم اقبال دوستمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333561034_01333561038تلفن: 

 -روبه روی دخانيات ایران  -جاده فومن  ۴کيلومتر  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ساختمان اقبال دوست

 اقليمنام شركت: 
 غيب علی قاسمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 04433678816_04433678815تلفن: 

مجتمع  -فلکه فردوسی  - ٢خيابان مولوی -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١٠٢و  ١٠١واحد -طبقه اول  -مرغداران اروميه 

 الماس جوجه اروميهنام شركت: 
 سيد احمد عظيمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166594706تلفن: 

 - ١٢۵پالک  -نبش خيابان نصرت  -خيابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 الماس جوجه تبریزنام شركت: 
 آرش زمانزادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 04134442918_04134443296تلفن: 

کوی  -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه فوقانی داروخانه پير دولت -حمدی 

 الماس طالیی پارسياننام شركت: 
 سعيد ملک زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتی و پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 02161068تلفن: 

 ٧٧پالک  -کوثر یکم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 امين مرغنام شركت: 
 مسلم پيرمرادیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 04433679285تلفن: 

نبش  -ميدان فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۶واحد  - ٣طبقه  -مجتمع مرغداران  - ٢فردوسی 

 ایمان طيورنام شركت: 
 بالل قاضیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08733288332_08733288333تلفن: 

روبروی دیوان  -خيابان معراج  -خيابان آبيدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 شرکت ایمان طيور -طبقه دوم  -ساختمان گروه توليدی غربدانه  -محاسبات 

 آبيدر جوجهنام شركت: 
 امير وجيهیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02166437112_02166429655تلفن: 

 -پایين تر از چهارراه شهيد طوسی  -خيابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ١طبقه  - ٨٧پالک 
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 آذر جوجه صوفياننام شركت: 
 اسفندیار پورمحمدمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04135552193تلفن: 

 -مغازه های سنگی  -چهارراه شریعتی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴١پالک 

 آذر سيمرغ تبریزنام شركت: 
 عليرضا حسينیمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134449865تلفن: 

کوچه  -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه اول - ۴٩پالک  -شبنم 

 آراد جوجهنام شركت: 
 روح اله حبيبیمديرعامل: 

 مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 04137844531تلفن: 

 -ساختمان جعفری  -جنب اداره دارایی  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه دوم

 آرتا جوجه سبالننام شركت: 
 قدرت حاج نوریمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 04533359072تلفن: 

 ١٣پالک  -کوچه سراج  -خيابان گلبار  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 آسيا جوجهنام شركت: 
 ميرزاباال کشاورزمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833550193_02833577663تلفن: 

مجتمع تجاری انصاری  -چهارراه شهيد انصاری  -خيابان مولوی  -قزوین آدرس: 
 ۶واحد -طبقه اول  -

 آلوارس جوجهنام شركت: 
 ناصر ضيغمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04533368481_04533368482تلفن: 

 -خيابان خرمشهر  -بين ميدان امام علی و چهار راه ژاندارمری  -اردبيل آدرس: 
 ١٢٨پالک 

 آمل جوجهنام شركت: 
 امير ميران آملیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144244246_01144244245تلفن: 

ساختمان آمل  - ۴٠نبش آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۵طبقه  -جوجه 

 آورین جوجهنام شركت: 
 حسن اسدهللا پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 04436457700تلفن: 

پالک  -روبروی پارک گلستان  -بلوار چمران  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 طبقه دوم - ١٠٠

 آیدین صبانام شركت: 
 سليمان بهفرمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04433678974_04433678973تلفن: 

 - ٢تقاطع فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۴٠٧واحد  - ۴طبقه  -مجتمع مرغداران 

 آینالو جوجهنام شركت: 
 محمدرضا دانش گوهرمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134429292_04134403450تلفن: 

روبه  -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢طبقه  -ساختمان آفتاب  -اول بن بست زنبق  -روی خيابان ورزش 

 باغ مرغ شبسترنام شركت: 
 حسن خواجه سعيدمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 04135249356_04132337741تلفن: 

 - ٧٢پالک  -سرای امير  -بازار  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 برآیند اروميهنام شركت: 
 خسرو احمدی افشارمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171-02644682170تلفن: 

بعد از پمپ بنزین تهران دشت  -جاده قدیم  هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 دست راست انتهای خيابان  -بعد از پل راه آهن  -جاده سعيدآباد  -

 به آور (بنيانيان)نام شركت: 
 محسن بنيانيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03136612355تلفن: 

 - ١طبقه  -ساختمان آالء  -خيابان شيخ صدوق شمالی  -اصفهان آدرس: 
 ٢شماره 

 به جوجه زاگرسنام شركت: 
 غالمرضا شادنوشمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 03832248660تلفن: 

نبش  -بلوار انقالب  -دروازه سامان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 ٣٠کوچه 
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 به جوجه نورنام شركت: 
 محمد روحی نيامديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144224454_01144229795تلفن: 

 ٣٧پالک  -روبروی راهنمایی و رانندگی  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 

 به مرغنام شركت: 
 غالمعلی فارغیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166914213_02166914212تلفن: 

 - ٣طبقه  - ١۴٨پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١١واحد 

 به مرغاننام شركت: 
 عبدالحسين مرزبانمديرعامل: 

 پروش پولت و جوجه تخم گذارمحصول: 
 02166928840تلفن: 

شماره  -بن بست باختر  -چهارراه جمالزاده  -خيابان جمهوری  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ٢

 بهار سوادکوهنام شركت: 
 محسن کاوهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142266665تلفن: 

 رو به روی کوچه اخوان -خيابان بابل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 بهارشنام شركت: 
 کوروش منتظرمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166434449_02166434448تلفن: 

 ۴واحد  - ١۶۴شماره  -خيابان فرصت شيرازی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 بهپرورنام شركت: 
 غالمعلی فارغیمديرعامل: 

 توليد خوراک طيور  -توليد جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 02154196000_02166914213تلفن: 

 - ٣طبقه  - ١۴٨پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١١واحد 

 بهپرور اروميهنام شركت: 
 ایرج ادیب نيامديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04432388493_04432388492تلفن: 

 -ابتدای خيابان مدیریت  -خيابان مافی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۵طبقه  - ٢٠و  ٢٠ساختمان

 بهپروران خوینام شركت: 
 غالمحسين احمدپورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 04436354591تلفن: 

روبه روی دبستان رشد اندیشه  -بلوار مدرس  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 شرکت بهپروان خوی -

 بهتا جوجهنام شركت: 
 اسماعيل رزاقیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133214945_01133214047تلفن: 

ساختمان  -دستگاه  ۶٠٠روبروی  -ميدان خزر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -پزشکی شفا 

 بهنيانام شركت: 
 علی ميرشجاعیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166427142تلفن: 

 ٩واحد  - ١٢٧پالک  -نبش باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 بيتا جوجهنام شركت: 
 مجتبی ميرزاییمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08633135591تلفن: 

 ٢فارم شماره  -روستای خيزاب  -خمين  -مرکزی آدرس: 

 بيدوخت گناباد (فریمان)نام شركت: 
 عليرضا روحی قدسی نيامديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 05138709452_05138709451تلفن: 

 - ٢٩نبش رضوی  -بلوار رضوی  -رضاشهر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴١پالک 

 پارس جوجهنام شركت: 
 ابراهيم توکليانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -اتوبان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  - ٨١ساختمان 

 پارس ماکيان هيرکاننام شركت: 
 مازیار معصومیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732436920تلفن: 

 49پالک  - 4و  2بين افسران  -کوی افسران  -گرگان  -گلستان آدرس: 
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 پارسيان جوجه آملنام شركت: 
 محمد پرکاووسیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144152624تلفن: 

برج  -رو به روی پارک دهکده طالئی  -خيابان معلم  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ٢٢واحد  - ۵طبقه  -کاج 

 پایيزاننام شركت: 
 محمد نيکناممديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166904051_02166904050تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  - ٧۵پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
۶ 

 پدیده تجارت هرمزگاننام شركت: 
 محمد بهزادیمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه گوشتی، کارخانه جوجه کشی محصول: 
 07635259264تلفن: 

 شرکت پدیده تجارت هرمزگان -روستای باغات  -حاجی آباد  -هرمزگان آدرس: 

 پردیس تيهو پارسياننام شركت: 
 کامبيز بينامديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166439003_02166439001تلفن: 

 - ٢۴١ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١١طبقه 

 پردیس جوجه ملکاننام شركت: 
 فریدون فتحیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

دفتر کوثر  -جنب فرمانداری  -بلوار شمالی  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جوجه ملکان

 پردیس طيور پارسياننام شركت: 
 کامبيز بينامديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166927669_02166125661تلفن: 

 - ٢۴١ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١١طبقه 

 پردیس ماکياننام شركت: 
 غالمرضا کلهریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732360051تلفن: 

 ٣واحد  -طبقه چهار  -برج مروارید  -خيابان وليعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 پرسان زرنام شركت: 
 علی رضا رفيقمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166576567تلفن: 

 ١واحد  - ٢١پالک  -خيابان صائب  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 پرماه گلستاننام شركت: 
 امان مفيدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733238202_01733238201تلفن: 

اول خيابان  -خيابان امام خمينی شمالی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ساختمان جنوبی - ٢طبقه  -مجتمع پزشکی نور  -مطهری ( سرابی ) 

 پرندکنام شركت: 
 اصغر پورعطارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166574931_02166942077تلفن: 

 ۴واحد  - ٢٠پالک  -کوچه الدن  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 پری بال آملنام شركت: 
 ناصر عليپورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -خيابان امام خمينی  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ١۴و  ١٣و  ١٢طبقه  -مجتمع تيرنگ نور  -

 پرینه آملنام شركت: 
 ناصر عليپورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -خيابان امام خمينی  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ١۴و  ١٣و  ١٢طبقه  -مجتمع تيرنگ نور  -

 پليکان جوجهنام شركت: 
 حميد عليپورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 ٣٣کوچه  -روبه روی دادسرا  -خيابان مافی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١٨۵پالک  -

 پيام جوجه تبریزنام شركت: 
 سعيد پيامی اصلمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134449433_04134441201تلفن: 

 -روبروی خيابان ورزش  -خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴٣پالک  -ساختمان سفيد 
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 پيامان خرمنام شركت: 
 سيد مهدی مير سليمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02188612915تلفن: 

 ١واحد - ١٣پالک  - ۶۴خيابان  -خيابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 پيمان جوجه نورنام شركت: 
 اسماعيل حسنیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ١٧آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 پيوندنام شركت: 
 مصطفی عباس نژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه و جوجه کشیمحصول: 
 01132302000تلفن: 

روبه روی فرماندهی نيروی انتظامی  -ميدان هفت تير  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه  -برج سایه  -

 پيوند شرق مازندراننام شركت: 
 مرتضی عباس نژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132203281_01132203280تلفن: 

 طبقه اول -ساختمان نوید  -ميدان شهيد سجودی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 تاپ جوجهنام شركت: 
 حجت رستم نژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتی و پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01143112400تلفن: 

 - ١٧نبش تربيت  -بلوار مطهری  -خيابان امام رضا  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ساختمان رستم نژاد

 تاج بسر(تالونگ)نام شركت: 
 مهدی روح هللا تبارمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 01144299724_01144299723تلفن: 

بعد از ميدان  - ٣۶انتهای آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -اولين آپارتمان -سمت راست  -حر 

 تاج طالنام شركت: 
 جواد توکليانمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 02166593218_02166915122تلفن: 

 ۶و  ۵واحد  - ١۶۴پالک  -خيابان فرصت  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 تبریز جوجهنام شركت: 
 محمد ظهيرنيامديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134445533تلفن: 

روبه  -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان آفتاب  -اول بن بست زنبق  -روی خيابان ورزش 

 تشنینام شركت: 
 رمضان رضائیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142254041_01142251607تلفن: 

 -رو به روی توانير  -جاده کياکال  -ميدان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 جنب باسکول زینتی

 سرهنگ پور 221تعاوننام شركت: 
 حسن سرهنگ پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132337080_01132326323تلفن: 

ساختمان  -ميدان جهاد (اوقاف)  -خيابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم -مهدی موعود 

 109تعاونی نام شركت: 
 قدرت حاج نوریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533359072تلفن: 

جنب اداره تامين  -ميدان جهاد  -خيابان امام خمينی  -اردبيل آدرس: 
 اجتماعی

 صدف دریا کنار 1191تعاونی نام شركت: 
 نورخدا ترکاشوندمديرعامل: 

 پرورش مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 06642511716تلفن: 

نبش کوچه  -خيابان مقدس شمالی  -خيابان تختی  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
 ٣پالک  -ی ایمان 

 169تعاونی نام شركت: 
 غالمرضا بيگیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 02166565285_02166435010تلفن: 

 - ١٢۴پالک -ابتدای باقرخان  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه

 175تعاونی نام شركت: 
 حميد عليپورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 - ٣٣کوچه  -روبروی دادسرا  -خيابان مافی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١٨۵پالک 
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 مرغ مادر سلماس 21تعاونی نام شركت: 
 عليرضا دادخواهی پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134440886تلفن: 

کوچه شهيد حمدی  -اول خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶٧و  ۶۶پالک  -

 (مه جوجه) 213تعاونی نام شركت: 
 محمود طالشيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132022682تلفن: 

 -روستای صورت  - ١٩کيلومتر  -جاده شهيد صالحی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب شهرک صنعتی رجه

 219تعاونی نام شركت: 
 مهران شرف الدینمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133115392_01133114391تلفن: 

جنب خوابگاه  -خيابان محتشم  -خرداد  ١۵انتهای  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ٣واحد  -ساختمان یاقوت  -خواهران 

 232تعاونی نام شركت: 
 محمدرضا کچبیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبروی بيمارستان نيمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ساختمان طيور هما

 بابل 250تعاونی نام شركت: 
 علی کرم حسن نژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132333747تلفن: 

 داخل شهرک سيمرغ -کياکال  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 256تعاونی نام شركت: 
 قدرت حاج نوریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533359072تلفن: 

جنب اداره تامين  -ميدان جهاد  -خيابان امام خمينی  -اردبيل آدرس: 
 اجتماعی

 (آالشت جوجه)257تعاونی نام شركت: 
 جعفر بناممديرعامل: 

 قطعه ای 20000جوجه یک روزه مادر گوشتی محصول: 
 01144277331تلفن: 

پالک  - ٢٨نبش خيابان آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴و  ١واحد  - ٣۴١

 ( سعادت آباد ) 261تعاونی نام شركت: 
 ناصر عليپورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -مقابل کوچه اندواری  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ١۴و ١٣و  ١٢طبقه  -مجتمع تيرنگ نور  -

 284تعاونی نام شركت: 
 عزیزاله فتحیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه تخمگذارمحصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

دفتر کوثر  -جنب فرمانداری  -بلوار شمالی  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جوجه ملکان

 ملکان 284تعاونی نام شركت: 
 عزیزهللا فتحیمديرعامل: 

 مادر گوشتی -پرورش پولت  -مرغ مادر تخمگذار محصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

 جنب فرمانداری -بلوار شمالی  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 290تعاونی نام شركت: 
 نصرت هللا اسدیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705_01144224430تلفن: 

ساختمان  - ٣۴مقابل آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه  -مهرداد 

 292تعاونی نام شركت: 
 رضا مشيریمديرعامل: 

 توليدجوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166918636تلفن: 

 ١واحد  - ١١١پالک  - ١کوثر  -ابتدای ستارخان  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١طبقه  -

 (مامطير) 300تعاونی نام شركت: 
 علی کرم حسن نژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132333747تلفن: 

مرغ  -روبروی شهرک شهيد بهشتی  -سيمرغ  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 مادر مامطير

 3166تعاونی نام شركت: 
 محمد رضا یار علی زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08433722640تلفن: 

 خيابان وحدت کوچه شهيد بازدار -دهلران  -ایالم آدرس: 
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 قائم شهر 317تعاونی نام شركت: 
 نبی اله غریبیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142038768تلفن: 

 -جنب کوچه شهيد بهشتی  -خيابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۴١پالک 

 (دارتالی شمال)324تعاونی نام شركت: 
 مرتضی تجن جاریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 01144255049تلفن: 

 ٣طبقه  -ساختمان آفتاب  - ٢١آفتاب  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 

 جوجک 39تعاونی نام شركت: 
 مجتبی صالحی رادمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 02166430750_02166437071تلفن: 

 زنگ دوم - ١٨پالک  -کوچه صائب  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 مهاباد 44تعاونی نام شركت: 
 رضا سواریمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04442350729تلفن: 

جنب  -خيابان مریوان  -خيابان محمد قاضی  -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 استخر بهمن

 440تعاونی نام شركت: 
 بيژن هوشمندمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ١٧آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 جویبار 50تعاونی نام شركت: 
 محمد کریم فکوریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 01142542459تلفن: 

 روبروی نمایندگی سایپا -جاده قائم شهر  ٣کيلومتر  -جویبار  -مازندران آدرس: 

 وليمه 566تعاونی نام شركت: 
 محسن صادقیمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 ١واحد  - ١٢۵پالک  -خيابان شهيد طوسی  -توحيد  -تهران آدرس: 

 قزل قانات 80تعاونی نام شركت: 
 احمد محمود پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 04436441344تلفن: 

 روبروی مخابرات -ميدان مطهری  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 

 848تعاونی نام شركت: 
 مهرداد بهناممديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188878772_02188878771تلفن: 

 -جنب خيابان صانعی  -چهار راه جهان کودک  -خيابان آفریقا  -تهران آدرس: 
 ١٠٣واحد  - ١٠طبقه  -برج امير پرویز 

 86تعاونی نام شركت: 
 سيد احمد عظيمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166594706تلفن: 

 ٢واحد  - ١٢۵پالک  -نبش خيابان نصرت  -اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 

 تعاونی ایثارگران خوزنيننام شركت: 
 عباس جهانبخشیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 02833663304_02833663342تلفن: 

 ١۵واحد  -ساختمان گوهر  -کوچه گوهر  -مالصدرا  -قزوین آدرس: 

 تعاونی بابرکت (جوجه تن طال)نام شركت: 
 غالمحسين آزادهمديرعامل: 

 جوجه کشی و توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 05632226464تلفن: 

بين جمهوری  -خيابان جمهوری اسالمی  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ٩۵پالک  - ۴و٢

 تعاونی چی چستنام شركت: 
 محمد خياطی نژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974_04433678973تلفن: 

 - ٢تقاطع فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۴٠٧واحد  - ۴طبقه  -مجتمع مرغداران 

 تعاونی زرین (کيان جوجه )نام شركت: 
 نيما حيدرنژادمديرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی -توليد جوجه یکروزه  محصول: 
 01344563802تلفن: 

 جاده ضيابر ٢کيلومتر  -آبکنار  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 
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 تعاونی زرین جوجه سرا رود گيلنام شركت: 
 حسن اسدزاده منجيلیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01342474295_01342474294تلفن: 

 روستای سراورد -جاده ازبرم  ٢کيلومتر  -سياهکل  -گيالن آدرس: 

 تعاونی کشاورزان مرغداران مریواننام شركت: 
 خباط مردوخیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک طيور  و  جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08734540878تلفن: 

رو  -باالتر از مسجدالنبی  -خيابان شهيد دستغيب  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 به روی پزشکی قانونی

 تعاونی الله های گلستاننام شركت: 
 رمضان ساوریمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732253440تلفن: 

ساختمان  -نبش فردوسی نهم  -خيابان لشگر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ١٠٢واحد  -طبقه اول  -طالئيه 

 تعاونی مرغ مادر پيرانشهرنام شركت: 
 ولی رستمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04442244820تلفن: 

 -متری والفجر  ٢٠خيابان  -کوی سعادت  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٢کوچه مهتاب پالک 

 تعاونی مرغ مادر دوستاننام شركت: 
 حميدرضا محمدیمديرعامل: 

 مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 08134265555تلفن: 

پالک  -کوچه وهابی  -بلوار شهيد بهشتی  -مریانج  -مریاتج  -همدان آدرس: 
٣٣ 

 تعاونی مرغ مادر کوشانام شركت: 
 محمد احمدیانمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166563724تلفن: 

طبقه  - 157پالک  -نرسيده به مسجد الغدیر  -خيابان ميرداماد  -تهران آدرس: 
 چهارم شرقی

 تعاونی مرغ مادر وحدت غربنام شركت: 
 محمدحسين حبيبمديرعامل: 

 جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 08138247593_08138241644تلفن: 

 ٢٠واحد  - ۴طبقه  -ساختمان پزشکان شهباز  -خيابان جهاد  -همدان آدرس: 

 مرغ مادر ماکادام1119تعاونینام شركت: 
 معين قزوینی پوراکبریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 05433229278تلفن: 

 -تقاطع مصطفی خمينی و طالقانی  -زاهدان  -سيستان و بلوچستان آدرس: 
 طبقه اول -جنب الکتریکی ادیسون 

 ( دارتالی شمال ) 147تعاونینام شركت: 
 مرتضی تجن جاریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144255049تلفن: 

 ٣طبقه  -ساختمان آقتاب  - ٢١آفتاب  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 

 تک جوجه آملنام شركت: 
 محمد روحی نيامديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144224454_01144229795تلفن: 

پالک  -روبه روی راهنمایی و رانندگی  -خيابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
٣٧ 

 توسعه ی همکاری ماهان (آمرغ)نام شركت: 
 رسول امانیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ٢۶کوچه  -خيابان دستغيب (مافی)  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 تيرنگنام شركت: 
 ناصر عليپورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

ساختمان  -نبش آفتاب هفتم  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 تيرنگ

 ثمين جوجه زرندنام شركت: 
 جواد توکليانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166593218_02166915122تلفن: 

 ۶و  ۵واحد  - ١۶۴پالک  -خيابان فرصت  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 جوجه حنایینام شركت: 
 اميررضا مرتضویمديرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 01133274114تلفن: 

 ۵آستانه  -امامزاده عباس  -بلوار امام رضا  -ساری  -مازندران آدرس: 
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 جوجه طالئی خيرنام شركت: 
 محمدحسين خيراصلمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134448687_04134444710تلفن: 

روبه  -پایين تر از خطيب  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١پالک  -روی جهاد عشایری 

 جوجه کشی برنا جوجهنام شركت: 
 منوچهر باقریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01143197036تلفن: 

عبور  -بعد از نساجی بابکان  -جاده قدیم آمل به بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جوجه کشی برنا جوجه -روستای ميله 

 جوجه کشی پرینه نور تشبنداننام شركت: 
 مهدی طاهری پورمديرعامل: 

 ميليون جوجه در سال 60توليد محصول: 
 01144782108_01144782181تلفن: 

به طرف چهار  -بعد از شهرک صنعتی تشبندان  -محمودآباد  -مازندران آدرس: 
 شرکت جوجه کشی پرینه نور -محل آهی 

 جوجه کشی تيمناکنام شركت: 
 فرزان تيمناکمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 07136255387تلفن: 

 ۵نبش کوی  -خيابان شهامت  -بلوار ميرزای شيرازی  -شيراز  -فارس آدرس: 

 جوجه کشی رضی پورنام شركت: 
 محمدکریم فکوریمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142548459تلفن: 

 روبروی اداره برق -خيابان بحرخزر  -جویبار  -مازندران آدرس: 

 جوجه کشی رویالنام شركت: 
 رضا باقریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 04132459707تلفن: 

 -نرسيده به پليس راه تبریز آذرشهر  -آذرشهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ورودی اول اسفهالن

 جوجه کشی غدیرنام شركت: 
 شهاب شيرمستیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08337214222تلفن: 

 جوجه کشی غدیر -روستای کرگسر  -جاده سنقر  -کرمانشاه آدرس: 

 جوجه کشی غفارینام شركت: 
 اصغر یعقوبیمديرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 02165637915_02165637911تلفن: 

 -بعد از وحيدیه  -جاده رباط کریم  -ميدان بسيج  -شهریار  -تهران آدرس: 
 خيابان گل برگ -بوستای بوکه -دست راست  -سرایی باغ دشت 

 جوجه کشی فردوسنام شركت: 
 محمدکریم فکوریمديرعامل: 

 جوجه کشی / پرورش جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142548459تلفن: 

 روبروی مخابرات آیت محله -جاده کياکال  -جویبار  -مازندران آدرس: 

 جوجه کشی قربانزادهنام شركت: 
 امين قربانزادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344338679تلفن: 

 ساختمان -خيابان برشنورد  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 

 جوجه کشی الرین آملنام شركت: 
 جواد نيکوییمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01143133070تلفن: 

کارخانه  -روستای وليسده  -جاده چمستان  ۶کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 الرین آمل

 جوجه کشی همانام شركت: 
 محمدرضا کچبیمديرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبروی بيمارستان نيمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طيور هما

 جوجه کوهستاننام شركت: 
 کيانوش ناصر رنجبرمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166939659تلفن: 

 -طبقه سوم  - ١۶۴شماره  -خيابان فرصت  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٨واحد 

 جوجه الج درخشاننام شركت: 
 روح اله قطبی تبارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344361509_02161092000تلفن: 

 ١۴۶پالک  -خيابان کوثر یک  -خ ستارخان  -تهران آدرس: 
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 جوجه مراغهنام شركت: 
 عطوف فاضل مدرسمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04137223357تلفن: 

 جنب ميدان آرد فروشان-خيابان راه آهن  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 جوجيراننام شركت: 
 حسين ميرافضلمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122519624تلفن: 

ضلع شمالی  -متری دوم مجيدیه  ١۶بعد از  -متری رسالت  ۴۵ -تهران آدرس: 
 ٩۶٩پالک  -

 چاالک جوجهنام شركت: 
 رحمان چاالکیمديرعامل: 

 توليد جوجه گوشتی یکروزهمحصول: 
 01142143650_01142216287تلفن: 

 -مقابل بانک ملی مرکزی  -خيابان مدرس  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ٧واحد  - ٣طبقه  - ٢۴ساختمان آمين 

 چشمه ساران همداننام شركت: 
 عليرضا فرهادیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 08138273270تلفن: 

 جاده قدیم یکن آباد -شهرستان بهار  -همدان آدرس: 

 چلپوکنام شركت: 
 مجتبی جليليانمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 08138233054تلفن: 

 طبقه دوم - ٢٧٨پالک  -خيابان شهرداری  -همدان آدرس: 

 حدیث سوادکوهنام شركت: 
 فرزین حميدیانمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 01133201325_01133201324تلفن: 

روبروی باشگاه سيد رسول  -خيابان فرهنگ  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ٣٠۴واحد  - ٣طبقه  -مجتمع تجاری شهر  -حسينی 

 حنا طبرستاننام شركت: 
 نصرت هللا اسدیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705_01144224430تلفن: 

ساختمان  - ٣۴مقابل آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه  -مهرداد 

 خوش خوان شبسترنام شركت: 
 منصور اشجعیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142423848تلفن: 

 -بلوار شيخ محمود  -ورودی شبستر  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر سپيد مرغ -جنب پاس خودرو 

 خوشنامنام شركت: 
 حسن گلچينمديرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 02166437000تلفن: 

 طبقه دوم ١١٧پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 دامداری مهيار گسترنام شركت: 
 فرهاد رئيسیمديرعامل: 

 توليد گاو شيری و مادر تخم گذارمحصول: 
 03132341725تلفن: 

 دامداری مهيار گستر -جاده اصفهان شيراز  ٣۵کيلومتر  -اصفهان آدرس: 

 دامغان جوجهنام شركت: 
 تقی دامغانيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913957تلفن: 

 ٩٣پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 دربال دماوندنام شركت: 
 بابک مرادمندمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122945852تلفن: 

کوی قياسی  -پارک ارکيده  -تپه شمس آباد  -مجيدیه شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  ۴پالک  -

 درنا جلگه شمالنام شركت: 
 تيمور نویدمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 01333883283_01333883282تلفن: 

 جاده شهرک صنعتی ٢/۵كيلومتر  -رشت  -گيالن آدرس: 

 درنا جوجه دليجاننام شركت: 
 غالم رضا بيگیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166435010تلفن: 

 - ۴٧پالک  -خيابان پرچم  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان درنا 
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 دشت کيميانام شركت: 
 اکبر شمسمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03136289730_03136289729تلفن: 

کوچه  -کوچه سيروس جنوبی  -خيابان محتشم کاشانی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول - ٢٣٩پالک  -ساختمان خوشه  -اميد 

 دشت ناز سارینام شركت: 
 کالنتریمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133366446تلفن: 

مقابل  -جنب انتقال نيرو  -خيابان شهيد عبوری  -ساری  -مازندران آدرس: 
 کارخانه شالی کوبی حاج آقا کالنتری

 دماوند جوجهنام شركت: 
 حميد یزدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02176520501تلفن: 

کيلومتر مانده به دماوند  ١٠ -جاده تهران به فيروز کوه  -دماوند  -تهران آدرس: 
 بطرف روستای نوده -روستای چناران  -سمت راست  -قبل از پمپ بنزین  -

 دوندوکنام شركت: 
 مجتبی جليليانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08138254753_08138233054تلفن: 

 طبقه دوم - ٢٧٨پالک  -خيابان شهرداری  -همدان آدرس: 

 دیجی طيورنام شركت: 
 حسين رحمتیمديرعامل: 

 مادر تخم گذار نژاد بومیمحصول: 
 08632219286_08634057410تلفن: 

ساختمان  -جنب سينما عصر جدید  -ميدان شهدا  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 طبقه سوم -اطلس 

 رام جوجه گيالننام شركت: 
 افشين خزائیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166121140-66121139-021تلفن: 

 ۴۶پالک  -جنب کوچه صائب  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 رامسر طيورنام شركت: 
 حسن محمدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01154332342_01154333770تلفن: 

 خيابان شهيد شيرودی -دوراهی لشتو  -شيرود  -تنکابن  -مازندران آدرس: 

 رخشان جوجهنام شركت: 
 نصرت هللا اسدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705تلفن: 

ساختمان  - ٣۴مقابل آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه  -مهرداد 

 رشد جوجه شمالنام شركت: 
 محسن کاظمیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142434002-01142434001تلفن: 

مرغداری  - ٢فاز  -شهرک صنعتی بشل  -بشل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 رشد جوجه شمال

 زر زمين مهرنام شركت: 
 محمدحسين قضاتمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166571701_02166571700تلفن: 

 ۴واحد  - ٣پالک  -کوچه صيامی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 زر مرغنام شركت: 
 رضا حجازی خوشمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166068086_02166068085تلفن: 

 -کوچه شهيد زمانی  -بين جيحون و آذربایجان  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵طبقه  - ۶پالک 

 زربال اروميهنام شركت: 
 حميد عليپورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 ٣٣کوچه  -روبه روی دادسرا  -خيابان مافی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١٨۵پالک  -

 زرپر سارینام شركت: 
 مصطفی شاهيدمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133341314_01133341313تلفن: 

 -روبه روی بيمارستان نيمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ساختمان زرپر -جنب نمایشگاه اتومبيل سياره 

 زرپر سياوشنام شركت: 
 حسن تبرسائیمديرعامل: 

 Rossتوليدکننده جوجه یکروزه گوشتی نژاد محصول: 
 01732178665تلفن: 

سمت  - ١٢کيلومتر  -به طرف گنبد  -جاده قدیم  -قال  آق -گلستان آدرس: 
 روستای قره تپه داز -چپ 
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 زردیس ماکياننام شركت: 
 غالم رضا کلهریمديرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 0173230051تلفن: 

 ٣واحد  -طبقه چهارم  -برج مروارید  -خيابان وليعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 زرین پای مازراننام شركت: 
 کریم نوید طالمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333357545_01333320826تلفن: 

نبش بن بست اردیبهشت  -بادی هللا  -خيابان مطهری  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٢طبقه  - ٢۵٣پالک  -

 زرین پر اروميهنام شركت: 
 فرهاد عرب باقیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04458309311تلفن: 

فرعی  -جاده اروميه مهاباد  ١٢کيلومتر  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کارخانه شير پگاه

 زرین پرور خوینام شركت: 
 سعيد اشرفیمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04436458800تلفن: 

روبروی راهنمایی  -بلوار شهيد چمران  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 طبقه دوم فروشگاه سيدی -ورانندگی 

 زرین جوجه سبالننام شركت: 
 غالمرضا صدقیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و جوجه کشیمحصول: 
 04533394601تلفن: 

 روبروی اداره کل دامپزشکی استان -بزرگراه شهدا  -اردبيل آدرس: 

 زریوارنام شركت: 
 بختيار سرشيویمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166581098تلفن: 

 -ساختمان سامان  -نرسيده به بلوار کشاورز  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴٠٧واحد  - ۴طبقه  - ١١۶۶پالک 

 زنجيره گوشت مرغ کيمندنام شركت: 
 صفدر پير مرادیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و خوراک دام و طيورمحصول: 
 06143526666تلفن: 

 روبه روی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی  -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 

 زنجيره ی توليد گوشت مرغ پيگيرنام شركت: 
 افشين اردالنمديرعامل: 

 زنجيره ی یکپارچه پرورش مرغ محصول: 
 02166925512تلفن: 

 ٢واحد  - ١٢۶پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 زید طيور سارینام شركت: 
 تقی دامغانيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133688337_01133688336تلفن: 

 روستای ماهفروز سفلی -جاده دریا  ٩کيلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 

 زید طيور ساری دامغانياننام شركت: 
 تقی دامغانيانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133726429تلفن: 

مرغداری  -روستای زید پایين  -جاده ساری به نکا  -ساری  -مازندران آدرس: 
 زید طيور دامغانيان

 ساحل جوجه مازندراننام شركت: 
 فضل اله افضلیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01143244763تلفن: 

 ٧بنفشه  -خيابان بنفشه  -خيابان امام رضا  -آمل  -مازندران آدرس: 

 سارین جوجه ایرانياننام شركت: 
 محمداحسان ساالری پورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01341246116تلفن: 

 مجتمع ساالری -انتهای خيابان خرمشهر  -الهيجان  -گيالن آدرس: 

 ساالر جوجهنام شركت: 
 مصيب نوریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134425704تلفن: 

 -باالتر از چهارراه خطيب  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر خدمات مرغداری نوری -نرسيده به بانک ملی 

 ساميار جوجهنام شركت: 
 اکبر حاجی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04142241891تلفن: 

 -روبه روی بانک ملی  -خيابان طالقانی  -مرند  -آذربایجان شرقی  آدرس: 
 1واحد - 10پالک 
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 ساميان جوجهنام شركت: 
 بهزاد خيردوستمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 04533250265_04533250259تلفن: 

 -ساختمان سبالن  -نرسيده به باغميشه  -خيابان نائبی  -اردبيل آدرس: 
 طبقه دوم

 سبز دشت شبسترنام شركت: 
 سيروس ابراهيم فردمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142423041تلفن: 

نبش کوی باهنر  -کمربندی شيخ محمود  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف -ساختمان برليان  -

 سبالن جوجهنام شركت: 
 حميدرضا تقی طاحونهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166432922_02166432921تلفن: 

روبروی کوچه  -بين اسکندری و قریب  -خيابان فرصت شيرازی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ٩۵پالک  -ماهتاب 

 سپاهان طيور اصفهاننام شركت: 
 مرتضی ميزبانیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 03132205021_03132205020تلفن: 

 طبقه اول - ٧۴ساختمان  -خيابان منوچهری  -اصفهان آدرس: 

 سپيد پر مازندنام شركت: 
 عزیز دولتی فردمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01133253807تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -ساختمان حکيم  -بلوار طالقانی  -ساری  -مازندران آدرس: 
١۶ 

 سپيد پرندنام شركت: 
 بيژن افراسيابیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344370319تلفن: 

کارخانه  -روستای خراط محله  -جاده چوبه  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 
 جوجه کشی سپيد پرند

 سپيد قوی مازندنام شركت: 
 محمدرضا کچبیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبروی بيمارستان نيمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طيور هما

 سپيد ماکياننام شركت: 
 مجتبی رسولیمديرعامل: 

 زنجيره مرغ گوشتیمحصول: 
 01333712754_01333712753تلفن: 

روستای کفته  -جاده ضيابر  ۴کيلومتر  -جاده پير بازار  -رشت  -گيالن آدرس: 
 رود

 سپيد مرغنام شركت: 
 ابراهيم توکليانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خيابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  - ٨١ساختمان 

 سپيد مرغ شبسترنام شركت: 
 علی خرسندمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142439710تلفن: 

 -بلوار شيخ محمود  -ورودی شبستر  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر سپيد مرغ -جنب پاس خودرو 

 سپيدان ارگ سمناننام شركت: 
 اصغر پورعطارمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166574931_02166942077تلفن: 

 ۴واحد  - ٢٠پالک  -کوچه الدن  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 سپيدان دشتنام شركت: 
 آرش رهبریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 03132242253تلفن: 

 - ٣مجتمع فرهنگيان ناحيه  -خيابان گلستان  -خيابان کاوه  -اصفهان آدرس: 
 ٢١واحد  - Eبلوک 

 سحر مرغ کرداننام شركت: 
 علی اصغر کرد نوکندهمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 01734368213_01734367851تلفن: 

بعد از پليس  -جاده اصلی ساری به گرگان  -نوکنده  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 سحر مرغ کردان -سمت راست  -راه نوکنده 

 سراب جوجهنام شركت: 
 یوسف صباغیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04135567689_04143235232تلفن: 

روبه روی خيابان ورزش  -خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢واحد  -ساختمان آفتاب  -
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 سفيدباالننام شركت: 
 کاظم پيرمرادیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04458304563_04433679285تلفن: 

نبش  -ميدان فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۶واحد  - ٣طبقه  -مجتمع مرغداران  - ٢فردوسی 

 سمنان جوجهنام شركت: 
 محمود شریفیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166432391تلفن: 

 ٣۴پالک  -نبش کوچه نادر  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 سهند جوجه آذراننام شركت: 
 جاوید عميدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134403314_04134403313تلفن: 

جنب  -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢طبقه  - ٣پالک  -متری زیبا  ١٠نبش  -کوی گلستان  -اداره دامپزشکی 

 سيرنگ جوجه گيالننام شركت: 
 محمدتقی محمدیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 01358113440تلفن: 

 -جاده شهر بيجار  -متر بعد از امام زاده هاشم  ۵٠٠ -رودبار  -گيالن آدرس: 
 روستای ليافو -بعد از روستای شيخ علی طوسه 

 سيمرغنام شركت: 
 علی تقوی فرمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار محصول: 
 03136617403_02122050495تلفن: 

پالک  -ساختمان سيمرغ  -نبش خيابان گلفام  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
٢٠٩ 

 سيمرغ قوچان خراساننام شركت: 
 سيداحمد ميرمعزیمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی و تخم گذار محصول: 
 05136082940_05136083893تلفن: 

روبه روی درب شمالی  -ابتدای بلوار معلم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴٧پالک  -پارک ملت 

 سيمرغ واحد زیاراننام شركت: 
 ابوالحسن سالمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02832826689_02832823262تلفن: 

 جاده قدیم آبيک به قزوین ٧کيلومتر  -آبيک  -قزوین آدرس: 

 سيمين جوجه اردبيلنام شركت: 
 رجب آقایاریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533333785تلفن: 

دفتر  - ١۴٠پالک  -نرسيده به بانک ملی  -چهارراه حسينيه  -اردبيل آدرس: 
 سيمين جوجه آقایاری

 سيمين جوجه گرگاننام شركت: 
 محمد جميل ناظر زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732325830تلفن: 

طبقه  -مجتمع سيمين  - ۵٣عدالت  -خيابان وليعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 دوم

 شاهد آبکنارنام شركت: 
 جمشيد غالمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344352242تلفن: 

 - ۵پالک  -خيابان شریعتی  -بعد از پمپ بنزین  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 
 دفتر فروش شاهد آبکنار

 شاهين جوجه تبریز نام شركت: 
 جليل فياض مقدممديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166439083_04134419401تلفن: 

پالک  -ابتدای رودکی شمالی  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ١طبقه  - ٨١

 شبدیز اردهالنام شركت: 
 عباس محمدیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03155540966تلفن: 

پالک  -بن بست پاسدار  -خيابان شهيد بهشتی  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
١٨٣ 

 شهابنام شركت: 
 سيد احمد عظيمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432363757_04432363740تلفن: 

 -انتهای خيابان پيروزی  -خيابان مافی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۵٩پالک  -ساختمان شيشه ای  -سمت راست 

 شهبالنام شركت: 
 مهران شرف الدینمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01133115392تلفن: 

جنب خوابگاه  -خيابان محتشم  -خرداد  ١۵انتهای  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ٣واحد  -ساختمان یاقوت  -خواهران 
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 شيراز زندنام شركت: 
 نعمت اله رحيمیمديرعامل: 

 مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 07137314229تلفن: 

 ٣٠پالک  - ١١کوچه  -خيابان بهاران  -بلوار نصر  -شيراز  -فارس آدرس: 

 شيراز مرغنام شركت: 
 یدهللا شجاعیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 07138393691_07138393690تلفن: 

 ١٢پالک  -خيابان شهيد اعتمادی  -ميدان آبياری  -شيراز  -فارس آدرس: 

 صالح جوجهنام شركت: 
 عينعلی خيریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833365361_02833365360تلفن: 

 ٢طبقه  - ۴۵پالک  -خيابان رسالت  -خيابان نادر ی شمالی  -قزوین آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شركت: 
 رسول قربانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مرغ گوشتی و کنسانترهمحصول: 
 02433329720_02433333222تلفن: 

 ١١١پالک  -چهارراه معلم  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 طيور برکتنام شركت: 
 محمد اميدیمديرعامل: 

 LSLتوليد کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار  نژادمحصول: 
 02188787892_02188884054تلفن: 

 ٧٠۶واحد  -ساختمان آناهيتا  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 طيور بهاراننام شركت: 
 محمدرضا گندمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 02166430750_02166437071تلفن: 

 زنگ دوم - ١٨پالک  -کوچه صائب  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 طيور ملک بهشهرنام شركت: 
 آرش ملک پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 01134538303تلفن: 

 -روبروی سينمای بهمن  -خيابان امام خمينی  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم -ساختمان پاراميس 

 طيور نسيمنام شركت: 
 رسول خراسانی زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر تخمگذارمحصول: 
 03132649281_03134710148تلفن: 

 -ابتدای خيابان هشت بهشت شرقی  -خيابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 جنب مسجد امام حسن عسگری

 طيوران سيستمنام شركت: 
 حسين نظریمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی و مادر تخم گذار محصول: 
 04433487159_04433487158تلفن: 

 - ١آپارتمان خانی  -چهارراه شورا حسنی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١۴و  ١٣واحد 

 طيوران سيستمنام شركت: 
 صالح صالحیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04458339330تلفن: 

روستای قلعه  -جاده اشنویه  ١۵کيلومتر  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 شرکت طيوران سيستم ٢و  ١واحد  -جوق 

 ظفر جوجه (ساواالن)نام شركت: 
 شفيع باقرزادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533356000_04533332243تلفن: 

 روبروی قرض الحسنه امام حسن مجتبی -ميدان قيام  -اردبيل آدرس: 

 فتح خرمدشتنام شركت: 
 محمدتقی جهانبخشیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833663321_02833663342تلفن: 

 ١۵واحد  -ساختمان گوهر  -کوچه گوهر  -مالصدرا  -قزوین آدرس: 

 فدک مازندنام شركت: 
 تقی دامغانيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913933_02166913954تلفن: 

 - ٢طبقه  - ١۶٢پالک  -خيابان فرصت شيرازی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد 

 فراز ماکيان الهيجاننام شركت: 
 سعيد اسدیانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01358522961تلفن: 

 روستای نارنج کالیه -دهستان آهندان  -الهيجان  -گيالن آدرس: 



 

60 

 فرآیندنام شركت: 
 فاطمه آراستهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732522141تلفن: 

طبقه  -ساختمان البرز  - ٨١عدالت  -خيابان وليعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 اول

 فردوس جوجهنام شركت: 
 شاپور حيدرلومديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974تلفن: 

- ٢تقاطع فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۴٠٧واحد  - ۴طبقه  -مجتمع مرغداران 

 فالمينگونام شركت: 
 ولی پنبه دوستمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142241352تلفن: 

 ٢۵پالک  -ضلع جنوبی  -ميدان امام حسين  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 قزوین مرغنام شركت: 
 اکبر آقاجانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833555628_02833555828تلفن: 

 روبروی مسجد شيخ االسالم -خيابان سپه  -قزوین آدرس: 

 قطره طال نورنام شركت: 
 غالمعلی مشایخ پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01152147469_01152147468تلفن: 

 - ۴٢پالک  -ابتدای خيابان قدرتی  -ميدان وليعصر  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 سمت راست ٢درب 

 قطره طالی نوشهرنام شركت: 
 اميرعلی مشایخ پورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتی و جوجه کشیمحصول: 
 01152147469_01152147468تلفن: 

 ۴٢پالک  -ابتدای خيابان قدرتی  -ميدان ولی عصر  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 سمت راست ٢درب  -

 ققنوس جوجهنام شركت: 
 داوود قزوینيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188689218تلفن: 

 -ساختمان فرهنگ  - ۴٢کوچه  -عالمه جنوبی  -بلوار دریا  -تهران آدرس: 
 ٣۵واحد 

 قوی تاالبنام شركت: 
 کریم شيرین آبکناریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344569352تلفن: 

بعد از  - ١۶کيلومتر  -جاده آبکنار  -جاده کپورچال  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 
 روستای معاف

 کاکلی بابلکنارنام شركت: 
 حسن سرهنگ پورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132337080_01132326323تلفن: 

ساختمان  -ميدان جهاد ( اوقاف )  -خيابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم -مهدی موعود 

 کاميار جوجهنام شركت: 
 قدرت اله زارعیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142266565_01142266566تلفن: 

 -باغ مهدوی  -کوچه ارغوان  -خيابان بابل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 طبقه چهارم -ساختمان دیسمان 

 کشاورزی و دامپروری جيکانام شركت: 
 نصرت هللا اسدیمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705تلفن: 

ساختمان  - ٣۴مقابل آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه  -مهرداد 

 کشاورزی و دامپروری ميراميننام شركت: 
 حسن کامورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01152338191_01152333576تلفن: 

ساختمان  -خيابان حافظ  -خيابان فردوسی شمال  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه  -حافظ 

 کشت و صنعت احنامنام شركت: 
 کامبيز بينامديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166439003_02166439001تلفن: 

 - ٢۴١ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١١طبقه 

 )213کشت و صنعت انصار آذر(تعاونی نام شركت: 
 مهدی نادریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و مرغ مادرمحصول: 
 04133367274تلفن: 

 -کوچه ی ناصحيه ی اول  -چهارراه آبرسان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١٠پالک
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 کشت و صنعت باران زاگرسنام شركت: 
 محمدعلی بهرامیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 08346562292_08346562291تلفن: 

جنب مجتمع آموزشی  -جاده اسالم آباد غرب  ١٨کيلومتر  -کرمانشاه آدرس: 
 ماهی دشت

 کشت و صنعت پرستو قائمنام شركت: 
 اميرحسين رمضانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 01142176167_01142176166تلفن: 

ناحيه  -جاده کياکال  ۵کيلومتر  -ميدان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 سمت چپ -بعداز پل  -صنعتی سنگ تاب 

 کشت و صنعت تفرش ( رویان جوجه )نام شركت: 
 محمد آزادمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188622146_02188069848تلفن: 

خيابان دانش  -خيابان شيخ بهائی شمالی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 E٢واحد - ٢طبقه  - ٢۶پالک  -برج دانشور  -خيابان دانشور شرقی  -دوست 

 کشت و صنعت دربار برکتنام شركت: 
 حبيب اله کاووسیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166128612تلفن: 

 ٢٣واحد  - ٩٨پالک  -خيابان فرصت شيرازی  -توحيد  -تهران آدرس: 

 کشت و صنعت سبزدشتنام شركت: 
 مریم زاهدمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166935675_02166941686تلفن: 

 -نبش کوچه آرمان  -خيابان نيایش شرقی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ٨۵پالک 

 کشت و صنعت صفاهاننام شركت: 
 عليرضا براتیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 03136673895_03136673832تلفن: 

مجتمع  -بن بست داریوش  -جنب تاالر بورس  -چهارباغ باال  -اصفهان آدرس: 
 ١واحد  -سپيدار 

 کشت و صنعت فدکنام شركت: 
 مهدی طالمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتی، جوجه کشی محصول: 
 02165943467تلفن: 

دو کيلومتر بعد از پليس  -جاده شهریار به اشتهارد  -ماهدشت  -تهران آدرس: 
 جنب روستای اختر آباد -راه ماهدشت 

 کشت و صنعت ققنوسنام شركت: 
 داوود قزوینيانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 02435225155_02435273155تلفن: 

 ١٨پالک  - ١١روبه روی کالنتری  -بلوار طالقانی جنوبی  -ابهر  -زنجان آدرس: 
 طبقه اول -

 کشت و صنعت نيکان نوین پرورنام شركت: 
 داریوش سعيدی افشارمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166906957_02166906958تلفن: 

 ٢واحد  - ١۵پالک  -خيابان کوثر دوم  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 کشدام جوجهنام شركت: 
 علی اصغریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132333226_01132310193تلفن: 

 ساختمان متين -خيابان تختی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 کوثرنام شركت: 
 اسدهللا مزینیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166431803_02166433421تلفن: 

 طبقه سوم - ١۶٢پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 کوثر جوجه ملکاننام شركت: 
 شمس اله فتحیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر تخم گذارمحصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

دفتر کوثر  -جنب فرمانداری  -بلوار شمالی  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جوجه ملکان

 کوثر دماوندنام شركت: 
 رضا موسویمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166574560_02166574561تلفن: 

 ٣واحد  - ١٢۵پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 کوثر هومندنام شركت: 
 جعفر شاه کرمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166574561تلفن: 

 ٣واحد  - ١٢۵پالک  -خيابان شهيد طوسی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
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 کوهين جوجهنام شركت: 
 حميدرضا حاجیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833654002_02833654001تلفن: 

 -روبروی دانشگاه آزاد  -سمت راست  -اتوبان قزوین رشت  -قزوین آدرس: 
 تاالر شهر

 کوهين جوجهنام شركت: 
 حميدرضا حاجیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 02833654002_02833654001تلفن: 

 -جنب نيروانتظامی  -شهرک کوهين  ٣٠کيلومتر  -جاده رشت  -قزوین آدرس: 
 سه کيلومتر داخل جاده -جاده تزکش 

 کيميا پرورنام شركت: 
 رضا فهمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134416981تلفن: 

 ٨پالک  -نبش کوی اشکان  -خيابان خطيب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ساختمان کيميا -

 کيميا جوجهنام شركت: 
 مهدی سبحانیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974_04433678973تلفن: 

 - ٢تقاطع فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۴٠٧واحد  - ۴طبقه  -مجتمع مرغداران 

 کيميا جوجهنام شركت: 
 حميد صباحیمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166432571_02166920085تلفن: 

پالک  -کوچه امينی  -خيابان کوثر دوم  -اول خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ٢١

 کيميا جوجه آملنام شركت: 
 بهروز شيرازیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144299169_01144299168تلفن: 

جنب مرکز  - ۴فجر  -سه راه نور  -شهریور  ١٧ميدان  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان کيميا جوجه  -بهزیستی 

 کيميا طيور مرند ( نيک چيک )نام شركت: 
 باقر حاجی زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر تخمگذارمحصول: 
 04142230052_04142222641تلفن: 

کوچه ی هشتم طالقانی  -خيابان طالقانی  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر حاجی زاده -

 کيوان مرغ پر طالیی مهابادنام شركت: 
 رضا سواریمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده طيور  و جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -جاده بوکان  ۴کيلومتر  -راهی برهان  ٣ -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کيوان مرغ پرطالیی مهاباد و آرمان ماکيان ٢و  ١فارم 

 گرگان جوجهنام شركت: 
 علی اصغر حيدر قلی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144244246_01144244245تلفن: 

ساختمان آمل  - ۴٠نبش آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۵طبقه  -جوجه 

 گروه توليدی تایمازنام شركت: 
 آمان گندی پاجيدهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و دان آمادهمحصول: 
 01734426138_01734426136تلفن: 

 گروه توليدی تایماز -شهرک صنعتی پنج پيکر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 

 گروه توليدی تالونگ شمالنام شركت: 
 مجتبی محمدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144234679_01144234678تلفن: 

مجتمع نگين  -به طرف آموزش و پرورش  -ميدان قائم  -آمل  -مازندران آدرس: 
 واحد شرقی -طبقه اول  -قائم 

 گروه توليدی ساوانانام شركت: 
 علی طهماسبیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی محصول: 
 01134560628_01134563770تلفن: 

 گروه توليدی ساوانا -مجتمع رخش  -ميدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 گروه غرب دانهنام شركت: 
 برهان مندمیمديرعامل: 

 زنجيره یکپارچه توليد گوشت مرغمحصول: 
 08733242500تلفن: 

روبروی دیوان  -خيابان معراج  -خيابان آبيدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ساختمان غرب دانه -محاسبات 

 گل جوجهنام شركت: 
 شفيع زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03832220808_03832244310تلفن: 

 ١۴واحد  - ۵طبقه  -ساختمان قالی سليمان  -خيابان توحيد  -اصفهان آدرس: 
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 گلریزاننام شركت: 
 عليرضا کبيرمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732543826تلفن: 

 ۵واحد  -مجتمع مهستان  - ٢آپادانا  -خيابان آپادانا  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 غربی

 گلشن آبادنام شركت: 
 حسين ميرافضلمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122519624تلفن: 

ضلع شمالی  -متری دوم مجيدیه  ١۶بعد از  -متری رسالت  ۴۵ -تهران آدرس: 
 ٩۶٩پالک  -ساختمان هروی  -جنب داروخانه دکتر نگين  -

 گوشت مرغ سپيداننام شركت: 
 علی باغبان زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166927300_02166940974تلفن: 

 ٢٩پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 گوهر باراننام شركت: 
 حسن گلچينمديرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 02166437000تلفن: 

 طبقه دوم ١١٧پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 گيل جوجه جو گلبنداننام شركت: 
 زهرا گيالن پورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333883283_01333883282تلفن: 

 جاده شهرک صنعتی رشت ٢/۵کيلومتر  -رشت  -گيالن آدرس: 

 گيل مرغانه شمالنام شركت: 
 غالمرضا داوتگرمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01333712813تلفن: 

جنب کارخانه برنج  -جاده پيربازار به سمت ضيابر  -رشت  -گيالن آدرس: 
 کارخانه جوجه کشی گيل مرغانه شمال -روستای خنفچ باال  -کوبی همتی 

 مادان جوجهنام شركت: 
 جمشيد قهرمانی ممقانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04135551475تلفن: 

مغازه های سنگی  -خيابان شریعتی جنوبی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 روبه روی آموزشگاه رانندگی اميد به خدا -

 مازند بهتاجنام شركت: 
 علی شاکریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142544583تلفن: 

 جنب مسجد نوتکيه -خيابان شيخ طبرسی  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مازند جوجهنام شركت: 
 محمد ایزدیارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133118572تلفن: 

واحد  -ساختمان بيمه کارآفرین  -خرداد  ١۵خيابان  -ساری  -مازندران آدرس: 
١٧ 

 ماکيان آغاجان بالغینام شركت: 
 افشين خزائیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166121140-02166121139تلفن: 

 ۴۶پالک  -جنب کوچه صائب  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 ماکيان پرور سپيد شرقنام شركت: 
 رضا غفورزاده یزدیمديرعامل: 

 زنجيره پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ٢۴ابوذر غفاری  -خيابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ٩١

 ماکيان دام سينانام شركت: 
 محسن صادقیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ١٢۵پالک  -خيابان شهيد طوسی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 ماکيان گستر و جوجه کشی پارسنام شركت: 
 احمد آیت اللهی مهرجردیمديرعامل: 

 جوجه کشی ، توليدکننده خوراک  دام و طيورمحصول: 
 01190112256تلفن: 

بعد از آبزی  -جاده گلما  ٧کيلومتر  -بعد از پل تجن  -ساری  -مازندران آدرس: 
 نرسيده به پرورش ماهی شهيد رجائی -گستران ساعی 

 ماکيان مائدهنام شركت: 
 هادی صالحیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار و پولتمحصول: 
 03155580714_03155580596تلفن: 

 -کيلومتری حسنا رود  ٣ -جاده مشهد اردهال  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 شرکت ماکيان مائده
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 ماکيان مهر گاليکشنام شركت: 
 عبداله طاهریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733296303_01733296302تلفن: 

روبه روی بانک تجارت  -خيابان شهيد فالحی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۶٧٨پالک  -سه راه فرودگاه  -

 ماکيان مهر گنبدنام شركت: 
 نوروز قلی طاهریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01733296303_01733296302تلفن: 

روبه روی بانک تجارت  -خيابان شهيد فالحی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۶٧٨پالک  -شعبه سه راه فرودگاه  -

 مام جوجهنام شركت: 
 مرتضی بدیعیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166439027تلفن: 

طبقه  - ۴۶پالک  -کوثر دوم  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١واحد  -اول 

 مامک شمالنام شركت: 
 حسين ميرافضلمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01143165445تلفن: 

رو به روی  -روستای رزکه  -جاده هراز  ١٣کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جوجه کشی مامک -رستوران پارسيان 

 ماه جوجهنام شركت: 
 نصرت هللا اسدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705_01144224430تلفن: 

ساختمان  - ٣۴مقابل آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه  -مهرداد 

 مجتمع پرورش مرغ مادر صادقینام شركت: 
 محسن صادقیمديرعامل: 

 توليد جوجه های یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166900422_02166432224تلفن: 

 -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ١٢۵پالک

 مجتمع توليد گوشت مرغ زربالنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01143084197_01143080117تلفن: 

مجتمع توليد گوشت مرغ  -جاده چمستان  ٩کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 زربال

 مجتمع توليد گوشت مرغ ماهاننام شركت: 
 رحمان محمدیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166595483_02166924041تلفن: 

 ۵٣پالک  -تقاطع رودکی  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 مجتمع توليدی طيور شمال نام شركت: 
 احمد محمدیانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و دان آمادهمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به ميدان  ١٠٠ -کمربند امير کال  -اميرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خيابان ششم  -نماز 

 مجتمع توليدی مرغ فریماننام شركت: 
 عليرضا روحی قدسی نيامديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 05138709451_05138709450تلفن: 

 ۴١پالک  - ٢٩نبش رضوی  -بلوار رضوی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مجتمع دشت خرمدرهنام شركت: 
 علی رضاییمديرعامل: 

 پرورش دام دوشا و پرواری / پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02435529904_02435532141تلفن: 

مجتمع  -باالتر از کمربندی  -انتهای شهرک قدس  -خرمدره  -زنجان آدرس: 
 دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

 مجتمع زربال آملنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشيان  -روبه روی وزارت کار  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد -طبقه اول  - ٣٠۶

 مجتمع طيور فارسنام شركت: 
 محسن یغمورمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور -توليد جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 07137322000تلفن: 

 ٨۵٢/۵پالک  -جنب بنياد مسکن  -بلوار گلستان  -شيراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع طيور همانام شركت: 
 محمدرضا کچبیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبه روی بيمارستان نيمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طيور هما
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 مجتمع مرغ مادر ارمغاننام شركت: 
 مهدی گرزینمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 01133115471_01133115470تلفن: 

 -مجتمع تجاری خيام  -خيابان خيام  -سه راه خيام  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ٣٠١واحد  - ٣طبقه 

 مجتمع مرغ مادر فدایینام شركت: 
 احمد فدایی جویباریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133201173_01133201172تلفن: 

 ٣واحد  -طبقه اول  -ساختمان نور  -ميدان معلم  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ اجداد ارمنام شركت: 
 علی جدیری اسکوییمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02166914360_02166914359تلفن: 

 طبقه اول - ١۶٠پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 مرغ اجداد زربالنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه پدر و مادر راسمحصول: 
 02166927300_02166940974تلفن: 

 ٢٩پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 57مرغ اجداد گوشتی نام شركت: 
 غالمحسين حاجی آقازادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166569298تلفن: 

 ١۵٣پالک  -ابتدای خيابان فرصت  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 مرغ اجداد مازندراننام شركت: 
 حسن سرهنگ پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132337080_01132326323تلفن: 

ساختمان  -ميدان جهاد (اوقاف )  -خيابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم -مهدی موعود (عج) 

 مرغ به نيانام شركت: 
 ابراهيم توکليانمديرعامل: 

 توليدکنندهجوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خيابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  - ٨١ساختمان 

 مرغ بومی جهادنام شركت: 
 حسين شيخ هادیانمديرعامل: 

 مرغ مادر بومی -اجداد مرغ بومی محصول: 
 03138662022تلفن: 

 ١٢کيلومتر  -جاده قلعه شور  -پمپ بنزین مرغ  -جاده شيراز  -اصفهان آدرس: 
 بعد از روستای کبوتر آباد -جاده فوق 

 مرغ پاسکهنام شركت: 
 جمشيد سيف هللا زادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333556445تلفن: 

 نرسيده به کارخانه ابریشم -جاده بين المللی  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 

 مرغ پرورنام شركت: 
 سعيد لطفیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 08632224440_02166909640تلفن: 

 بهمن ٢٢نبش  -خيابان دکتر چمران  -ميدان هفت تير  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 مرغ تپهنام شركت: 
 غيب علی قاسمیمديرعامل: 

 زنجيره ی تواید گوشت مرغمحصول: 
 04433678815_04433678819تلفن: 

مجتمع  -فلکه فردوسی  - ٢خيابان مولوی -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١٠٢و  ١٠١واحد -طبقه دوم  -مرغداران اروميه 

 مرغ تک اروميهنام شركت: 
 خسرو احمدی افشارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171-02644682170تلفن: 

بعد از پمپ بنزین تهران دشت  -جاده قدیم هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 دست راست انتهای خيابان  -بعد از پل راه آهن  -جاده سعيدآباد  -

 مرغ دشتنام شركت: 
 اسدهللا مزینیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166431803_02166433421تلفن: 

 طبقه سوم - ١۶٢پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 مرغ فومن درخشاننام شركت: 
 علی اکبر قطبی تبارمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02161092000تلفن: 

 ١۴۶پالک  -خيابان کوثر یک  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
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 مرغ الین آرین بابلکنارنام شركت: 
 علی نقی اقباليانمديرعامل: 

 توليد اجداد و مادرگوشتیمحصول: 
 01132637061_01132637065تلفن: 

 -سه راهی مرزی کال  ٢۵کيلومتر  -خيابان گنج افروز  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مجتمع پرورش و اصالح نژاد مرغ الین آرین بابلکنار

 مرغ مادر اکسيننام شركت: 
 حسين جان شيخیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142534483_01142544932تلفن: 

طبقه دوم واحد  -مجتمع اکسين  -خيابان شریعتی  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 جنوب شرقی

 مرغ مادر آیت اللهینام شركت: 
 محسن آیت اللهی مهرجردیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزهمحصول: 
 02188602381_02188602475تلفن: 

ضلع شمال  -نرسيده به خيابان مالصدرا  -اتوبان کردستان  -تهران آدرس: 
 ۵واحد - ٨پالک -بن بست فرشيد  -غربی 

 مرغ مادر آیدا جوجه نام شركت: 
 رضا خدادادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132297468_01132227998تلفن: 

 -جنب پاساژ آزادی  -روبه روی مخابرات  -ميدان کارگر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مرغ مادر آیدا جوجه ٢١۴دفتر تعاونی 

 مرغ مادر پاک نطنزنام شركت: 
 علی خواجویمديرعامل: 

 توليد جوجه ی یکروزه ی گوشتیمحصول: 
 02166595503_02166595502تلفن: 

طبقه ی  - ۵٧پالک -نبش کوچه ی اکبریان آذر  -ستار خان  -تهران آدرس: 
 سوم غربی

 مرغ مادر پاکدامننام شركت: 
 بهرام پاکدامنمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142233186تلفن: 

پالک  -کوی شاکری  - ١٣خزر  -خيابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
٢٨ 

 مرغ مادر پرگل اروميهنام شركت: 
 علی سبحانی لکمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 04433678972_04433678971تلفن: 

مجتمع  - ٢نبش فردوسی  - ٢مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٩واحد  - ۵طبقه  - ٣پالک  -مرغداران 

 مرغ مادر پرنازنام شركت: 
 غالمحسن دلدارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01344305506تلفن: 

روبروی  -کوچه ی استاد معين  - ١٧١خيابان -گلسار  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٢٨پالک 

 مرغ مادر پيماننام شركت: 
 حميدرضا مهربخشمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01333778294_01333778293تلفن: 

مرغ مادر  -جنب پادگان آموزش شهيد مدنی  -الکان  -رشت  -گيالن آدرس: 
 پيمان

 مرغ مادر تالونگ شمال ( پرن )نام شركت: 
 جعفر اعالییمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144299724_01144299723تلفن: 

بعد از ميدان  - ٣۶انتهای آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 اولين ساختمان سمت راست -حر 

 مرغ مادر تيرگاننام شركت: 
 محمدحسين تيرگانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01734494221تلفن: 

بعداز کارخانه آرد  -جاده گرگان به ترکمن  ٢٠کيلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 مرغ مادر تيرگان -

 مرغ مادر جنوب خراساننام شركت: 
 حسين خيریهمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 02188652745_02188652744تلفن: 

واحد  - ١١طبقه  -برج آسمان ونک  -خيابان ونک  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
١١٠۵ 

 مرغ مادر چناراننام شركت: 
 مجيد منصورمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 08138280040تلفن: 

 -ساختمان الوند  -روبروی سعيدیه  -خيابان ميرزاده عشقی  -همدان آدرس: 
 ١٢واحد -طبقه سوم 

 مرغ مادر چيکنام شركت: 
 حسن نجفی مخصوصمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 07136280267_07136280227تلفن: 

 ۶طبقه  - Aبلوک  -ساختمان سيلور  -بلوار ستارخان  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ۶٠١واحد  -
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 مرغ مادر حسن تبرسائینام شركت: 
 حسن تبرسائیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732426819_01732431495تلفن: 

طبقه دوم  -بين ابوذر یکم و سوم  -ميدان مازندران  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 بانک مسکن

 مرغ مادر خاصباننام شركت: 
 غالمحسين حاجی آقازادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166569298_02166569297تلفن: 

 ١۵۵پالک  -فرصت شيرازی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر خرمدرهنام شركت: 
 سيد محمدرضا حسينیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02435529903تلفن: 

 مجتمع مرغ مادر خرمدره -باالتر از راه آهن  -خرمدره  -زنجان آدرس: 

 مرغ مادر خوشخواننام شركت: 
 محمد رسول سبزه ایمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08138238461تلفن: 

 ۴پالک  -متری جاللی  ١١-بلوار کاشانی  -همدان آدرس: 

 مرغ مادر دربارنام شركت: 
 حبيب هللا کاووسیمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06642505559تلفن: 

 -نرسيده به چهارراه فاطمی  -خيابان مدرس  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
 ۶٣پالک  -روبروی فضای سبز  -خيابان شهيد رجائی (اختران) 

 مرغ مادر درخشاننام شركت: 
 روح اله قطبی تبارمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 0315834004_02161092000تلفن: 

 ١۴۶پالک  -خيابان کوثر یک  -خ ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر درویشینام شركت: 
 احمد درویشیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142247218تلفن: 

کوچه شهيد  -خيابان سينا  -خيابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ٢درب  -موالئی 

 مرغ مادر دیزباد نام شركت: 
 روح اله زحمتکشمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و خوراک دام و طيورمحصول: 
 05137663413_05137628801تلفن: 

 - ١٨شهيد صادقی  -بلوار شهيد صادقی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  - ١٩پالک 

 مرغ مادر راس چيکنام شركت: 
 مجيد منصورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08138280040تلفن: 

ساختمان  -روبروی خيابان سعيدیه  -خيابان ميرزاده عشقی  -همدان آدرس: 
 ١٢واحد  -طبقه سوم  -الوند 

 مرغ مادر رز طالئینام شركت: 
 اسفندیار علی زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132334077_01132334067تلفن: 

واحد  - ٣طبقه  -ساختمان آسمان  -کمربندی غربی  -بابل  -مازندران آدرس: 
٣ 

 مرغ مادر رومانام شركت: 
 سيروس جوادیانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133349285_01133349284تلفن: 

 ٢٢نبش الله  -متری  ١۶خيابان  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر زرین پر نورنام شركت: 
 منصوره سعيدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02166068086_02166068085تلفن: 

پالک  -خيابان زمانی  -بين جيحون و آذربایجان  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
۶ 

 مرغ مادر زمانینام شركت: 
 نعمت اله گرزینمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732201440تلفن: 

روستای  -جاده قدیم گرگان کرد کوی  ٢٠کيلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 نامن

 مرغ مادر ساراننام شركت: 
 مجيد شاکریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه  گوشتی و جوجه رنگیمحصول: 
 03157332961_03157332960تلفن: 

کارخانه جوجه کشی پيشگام  -جاده هراز  ٢٠کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 دامپرور سپاهان
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 مرغ مادر ساکتنام شركت: 
 کوکب کالنترپورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و جوجه کشیمحصول: 
 02166923744_02166432087تلفن: 

 -ساختمان دامپرور  -مقابل خيابان دکتر قریب  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ١۴٨شماره 

 مرغ مادر سحرنام شركت: 
 خسرو احمدی افشارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171-02644682170تلفن: 

بعد از پمپ بنزین تهران دشت  -جاده قدیم هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 دست راست -انتهای خيابان  -بعد از پل راه آهن  -جاده سعيدآباد  -

 مرغ مادر سروباالننام شركت: 
 حسينعلی حسين نژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135757066تلفن: 

طبقه  -ساختمان پارس  -جنب بانک رفاه  -بهنمير  -بابلسر  -مازندران آدرس: 
۴ 

 مرغ مادر سيناتهنام شركت: 
 علی اکبر اسکندریانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08138252100تلفن: 

 باالی نمایشگاه آسيا - ٩۴پالک  -بلوار آیت هللا مدنی  -همدان آدرس: 

 مرغ مادر شاکرینام شركت: 
 کامران شاکریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142548945تلفن: 

روبروی تاالر  -خيابان بحر خزر  -ميدان امام -جویبار  -ساری  -مازندران آدرس: 
 دفتر مرغ مادر شاکری -نوا 

 مرغ مادر شميمنام شركت: 
 فاطمه قطبی تبارمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02161092000تلفن: 

 ١۴۶پالک  -خيابان کوثر یک  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر شهسوارینام شركت: 
 محمود شهسواریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135754055_01135755802تلفن: 

 مرغ مادر شهسواری -بهمنمير  -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر شيخینام شركت: 
 عبدالمجيد شيخیمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01734524944تلفن: 

 مرغ مادر شيخی -روستای آق زبير  -جاده گنبد  -قال  آق -گلستان آدرس: 

 مرغ مادر صبانام شركت: 
 علی زین العابدین زادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 04134412080_04134412070تلفن: 

 -کوچه گلستان -نبش خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٣طبقه  - ٣پالک  -نبش کوچه زیبا 

 مرغ مادر صحرای جنوبنام شركت: 
 صفدر پير مرادیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06143523333_06143526666تلفن: 

 روبروی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 

 2مرغ مادر صدف نام شركت: 
 مجيد محمدیان اميریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142353598_01142353597تلفن: 

دفتر مرغ مادر  -انتهای بلوار کشوری  -سيمرغ  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ٢صدف 

 مرغ مادر صدف دریاکنارنام شركت: 
 نور خدا ترکاشوندمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06642511716تلفن: 

 ٣پالک  -خيابان مقدس شمالی  -خيابان تختی  -بروجرد  -لرستان آدرس: 

 مرغ مادر صدیق پور (پرناز )نام شركت: 
 محمدرضا صدیق پورمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02532937714تلفن: 

 ۶۵پالک  - ٣٩کوچه  -خيابان صدوق  -قم آدرس: 

 مرغ مادر صفایینام شركت: 
 هادی صفایی جوانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133201411تلفن: 

 ٨واجد  -طبقه سوم  -ساختمان نور  -ميدان معلم  -ساری  -مازندران آدرس: 
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 مرغ مادر عرفان گنبدنام شركت: 
 سيد حبيب هللا هادویمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733237785_01733237784تلفن: 

پالک  -طبقه فوقانی  -خيابان شهيد بهشتی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
٣٨ 

 مرغ مادر عليپورنام شركت: 
 حميد عليپورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 - ٣٣کوچه  -روبروی دادسرا  -خيابان مافی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١٨۵پالک 

 مرغ مادر فردوسنام شركت: 
 محمدکریم فکوریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142548459تلفن: 

دفتر  -روبه روی اداره برق سابق  -خيابان بحر خزر  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 مجتمع مرغ مادر فردوس

 مرغ مادر فرهادیان(طالیه داران)نام شركت: 
 مهدی فرهادیانمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزهمحصول: 
 08138244984تلفن: 

 -جاده رباط شورین  -کوی اندیشه  -بلوار شهرک مدنی  -همدان آدرس: 
 نرسيده به روستای رباط - ٧کيلومتر 

 مرغ مادر فکورینام شركت: 
 رمضان علی فکوریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142545535تلفن: 

مجتمع مرغ  -نرسيده به اورژانس  -خيابان بحر خزر  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 مادر فکوری

 مرغ مادر کابوکنام شركت: 
 کاوه امينیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 02166923540تلفن: 

طبقه  - ٧٩پالک  -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 سوم شمالی

 مرغ مادر کاشانکنام شركت: 
 عليرضا داوریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08633132214تلفن: 

پالک  -پارکينگ اول  -پامچال غربی  -شهرک صنعتی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
٨-٢۶ 

 مرغ مادر کوالنام شركت: 
 اميرحسين رمضانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142175930تلفن: 

 دفتر مرغ مادر کوال -جاده کياکال  ۵کيلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر کوهسار سهندنام شركت: 
 غالمحسين علياریمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04133316338_04133316337تلفن: 

 ۵پالک  -متری غربی  ٣۵ -زعفرانيه  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 مرغ مادر کياسر جوجهنام شركت: 
 فاطمه هاشمیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133347556_01133347555تلفن: 

نبش  -بعد از بيمارستان نيمه شعبان  -ميدان امام  -ساری  -مازندران آدرس: 
 طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر طبری -کوچه رفيعی 

 مرغ مادر کيوانی ( زیباپر )نام شركت: 
 عليرضا کيوانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 04143326462تلفن: 

روستای  -جاده سراب  ۵کيلومتر  -آباد  بستان -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت مرغ مادر زیبا پر -حاجی آقا 

 مرغ مادر گوشتی طالعینام شركت: 
 الماس طالعیمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133268153تلفن: 

 ١۶واحد  - ۵طبقه  -مجتمع آراد  -خرداد  ١۵خيابان  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر گوشتی کریمی (الوند)نام شركت: 
 مصطفی کریمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166918824_02166918823تلفن: 

 ۵واحد - ١۴٨پالك  -خيابان شهيد طوسی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر گوهر باراننام شركت: 
 مهران شرف الدینمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133115392_01133114391تلفن: 

 روبه روی پاسگاه -خيابان گوهر باران  -ساری  -مازندران آدرس: 



 

70 

 مرغ مادر ماهان جوجه ملکاننام شركت: 
 اسالم فتوحیمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه راس و کابمحصول: 
 04137844532_04137844531تلفن: 

ساختمان  -جنب اداره دارایی  -بلوار بسيج  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١واحد - ٢طبقه -جعفری 

 مرغ مادر ماهان سبز گلستاننام شركت: 
 رضا مبصریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732329432_01732329431تلفن: 

 -طبقه سوم  -ساختمان کارآفرین  - ۶٠/١عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ٣٠۴واحد 

 مرغ مادر محمدنژادنام شركت: 
 محمدجواد محمدنژادمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142527478تلفن: 

 -روبروی بانک صنعت و معدن  -بلوار امير مازندرانی  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طيور شهبال

 مرغ مادر مدانلونام شركت: 
 محمود مدانومديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142534004_01142534003تلفن: 

شرکت مرغ مادر  -شهرک صنعتی کوهی خيل  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 مدانلو

 مرغ مادر مهدوینام شركت: 
 پيام حبيب زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142251755تلفن: 

دفتر مرکزی  -نبش کوچه عدالت  -خيابان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 مجتمع مرغ مادر مهدوی

 مرغ مادر موسویاننام شركت: 
 سعيد مؤذنی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166592804_02166592803تلفن: 

 ٢طبقه  - ٢١پالک  -کوی شهيد امينی  -کوثر دوم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر مينودشت گلستاننام شركت: 
 مشهدقلی سالقیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01733540481تلفن: 

 - ٢٠طالقانی  -خيابان طالقانی شرقی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ٢٠واحد  - ۵طبقه  -ساختمان هيوه چی 

 مرغ مادر نعيمانام شركت: 
 حبيب اله نعيمامديرعامل: 

 قطعه 38000ظرفيت  -توليد جوجه یکروزه محصول: 
 02644673519تلفن: 

 کوچه گلزار -برغان  -کوهسار  -ساوجبالغ  -البرز آدرس: 

 مرغ مادر نویدنام شركت: 
 صفرعلی نویدمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01334530266تلفن: 

خيابان مهدوی  -ایستگاه نوروز  -جاده رشت به سنگر  -رشت  -گيالن آدرس: 
 دفتر صفرعلی نوید طالمی -

 مرغ مادر نویک بابلنام شركت: 
 عيسی عابدیانمديرعامل: 

 جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132336388_01132338527تلفن: 

 روبروی جهاد کشاورزی -خيابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر نيلکوهنام شركت: 
 محمد رضاییمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01142569033_01142569066تلفن: 

کيلومتر به طرف جاده مشهد  ٢ -دوراهی کالله  -مينودشت  -گلستان آدرس: 
 مجتمع مرغ مادر نيلکوه -سمت راست جاده  -

 مرغ مادر هادی اکبرینام شركت: 
 هادی اکبریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133241051تلفن: 

مرغ مادر هادی  -روستای ولوجا  -جاده گوهرباران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 اکبری

 مرغ مادر همای سبالننام شركت: 
 مجيد ميرزامحمدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04533614045تلفن: 

کيلومتر  ٧ -بعد از سه راهی مازافا و تازه کند  -شهر  ِمشگين -اردبيل آدرس: 
 مزرعه مرغ مادر همای سبالن -کنار جاده  -مانده به شهر مرادلو 

 مرغ مادر همتینام شركت: 
 علی محمد همتیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833565605_02833565604تلفن: 

مجتمع تجاری  -چهار راه مولوی  -انتهای خيابان شهيد انصاری  -قزوین آدرس: 
 ٧واحد  -طبقه اول  -شهيد انصاری 
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 مرغ مادر واروکنام شركت: 
 نادر اسماعيل نسبمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08733669400_08733669401تلفن: 

 جنب پادگان -جاده دوشان  -ميدان جهاد  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 مرغ مادر یاساننام شركت: 
 ابوالفضل حاج اکبریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02532904163تلفن: 

 ۴۶پالک  -مجتمع یاسان  -خيابان امام حسين  -متری صدوق  ۴۵ -قم آدرس: 
 ۴واحد  -

 مرغ مادر یمرلینام شركت: 
 رحيم یمرلیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733235921_01733296511تلفن: 

واحد  - ٣طبقه  -پاساژ بعثت  -خيابان بعثت  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
١۴ 

 مرغ مرندینام شركت: 
 غالمرضا کاظمیمديرعامل: 

 تخم مرغ نطفه دار و جوجه نژاد تخمگذار مرندیمحصول: 
 04142220066تلفن: 

 -روبروی خانه های سازمانی  -خيابان قيام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب پل امير کبير

 مرغ ناوک هامون شمالنام شركت: 
 مجتبی خوشنویسانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133252701تلفن: 

 ١١٨پالک  -خيابان طوسی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 مرغ و جوجه البرزنام شركت: 
 ولی خطيبیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188787892_02188784116تلفن: 

 ٧٠٣واحد -٧طبقه  -برج آناهيتا  -ميرداماد  -تهران آدرس: 

 مرغ و جوجه رسمی یزدنام شركت: 
 احمد آقاییمديرعامل: 

 توليد جوجه رسمی و پرورش مرغ رسمیمحصول: 
 03538212262تلفن: 

 خيابان شرافت اصلی -فاز یک  -شهرک رزمندگان  -یزد آدرس: 

 مرغداری باران جوجهنام شركت: 
 علی اکبر روح اله تبارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144226090_01144224994تلفن: 

روبروی کارخانه شاليکوبی  -جاده سورک  ١۴کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 مرغداری باران جوجه -عشریه 

 مرغداری چاالک جوجهنام شركت: 
 رحمان چاالکیمديرعامل: 

 تولبد جوجه یک روزهمحصول: 
 01142143650_01142143651تلفن: 

 -روبه روی بانک ملی مرکزی  -خيابان مدرس  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم - ٢۴ساختمان آمين 

 مرغداری صنعتی شهر کردنام شركت: 
 سيد محمد امين مرتضوی فارسانیمديرعامل: 

 پرورش مادر گوشتیمحصول: 
 02188923712_02188923711تلفن: 

 ۵واحد  - ٢مرکز تجارت ایرانيان طبقه  -ميدان وليعصر  -تهران آدرس: 

 مرغداری عليارینام شركت: 
 جعفر علياریمديرعامل: 

 جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04133163338_04133163337تلفن: 

ساختمان  -متری غربی  ٣۵ -زعفرانيه  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 همکف - ۵پالک  -کوهسار 

 مرغکنام شركت: 
 محمد سبحانی مطلقمديرعامل: 

 HY-LINEتوليد کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار محصول: 
 02633520408_02633502723تلفن: 

 ٢٢شماره  -خيابان شهيد کتوئی زاده  -متری گلشهر  ۴۵ -کرج  -البرز آدرس: 

 مرغيراننام شركت: 
 نعمت اله گرزینمديرعامل: 

 اجداد هوباردمحصول: 
 02166568123_02166568049تلفن: 

 -ساختمان یکتا  -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ٣طبقه  - ٢١پالک 

 مروارید جوجهنام شركت: 
 ابراهيم توکليانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خيابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  - ٨١ساختمان 



 

72 

 مروارید جوجه شمالنام شركت: 
 ابوالقاسم یعقوبيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 01133201154_01133201153تلفن: 

 -روبه روی دانشگاه پيام نور  -خيابان پيام نور  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ١٧واحد  - ۵طبقه  -ساختمان ابریشم 

 مزارع نوین ایرانياننام شركت: 
 سجاد باقرپورمديرعامل: 

 کشاورزی و دامپروریمحصول: 
 02166568123_02166466901تلفن: 

خيابان شهيد مرادی  -خيابان امام خمينی  -ميدان حسن آباد  -تهران آدرس: 
 سازمان اتکا -

 مزرعه مرغ مادر صدفنام شركت: 
 کریم محمدیان اميریمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132665710_01132324402تلفن: 

دفتر مرغ  - ١١نبش اندیشه  -خيابان شهيد مطهری  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مادر صدف

 مزرعه مرغ مادر فتحینام شركت: 
 مهدی فتحیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02122556606_02122556605تلفن: 

 -ابتدای بلوار کاوه  -خيابان شهيد کالهدوز  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ٢١٣واحد  - ١پالک 

 مشهد جوجهنام شركت: 
 محمدرضا آزادگان مهرمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه تخمگذارمحصول: 
 05132211820_05132235109تلفن: 

شماره  -مقابل بانک ملی  -خيابان چمران  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه سوم - ۶٢

 ممتاز جوجه پارسی(تالونگ)نام شركت: 
 اصغر اسماعيل پورمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01143295162_01143295161تلفن: 

 -ساختمان تيموریان  - ۴٢نبش الله ی  -بلوار بسيج  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه اول

 مهر جوجه نورنام شركت: 
 رحيم صالحیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144271100_01144271040تلفن: 

 -طبقه فوقانی  -جنب بانک سپه  - ١٢نبش آفتاب  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ١٢۵پالک 

 مهر طيور شيرازنام شركت: 
 محمدهادی روستامديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 07138979تلفن: 

 مهرطيور شيراز -دارنگون  -شيراز  -فارس آدرس: 

 ميرزا کوچک خاننام شركت: 
 جمشيد غالمیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344352140_01344352141تلفن: 

 ۵پالک  -خيابان شریعتی  -بعد از پمپ بنزین  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 

 ميشاب مرندنام شركت: 
 اکبر کالنتریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04142242828تلفن: 

روبه روی  -جنب پل خوی  -خيابان طالقانی  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١٠٢پالک  -بانک کشاورزی شعبه شهدا 

 ميشو زمانزادهنام شركت: 
 احمد زمانزادهمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134443296تلفن: 

کوچه  -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١/٢پالک  -حمدی 

 ميالد جوجه نویننام شركت: 
 محمد فرجیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166563447_02166563457تلفن: 

 - ١٢پالک  -کوچه محمدی  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١واحد 

 مينا طيورنام شركت: 
 سعيد موذنی زادهمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه  گوشتی و دان آماده و کنسانتره محصول: 
 02166592185_02166592184تلفن: 

 - ٢١پالک  -کوی شهيد امينی  -کوثر دوم  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم

 مينو جوجه مينودشتنام شركت: 
 جمشيد سليمان گلیمديرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01735226196_01735222111تلفن: 

شرکت مينوجوجه  - ٨۴٧پالک  -خيابان وليعصر  -مينودشت  -گلستان آدرس: 
 مينودشت
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 ناز مرغ ابهرنام شركت: 
 رضا دامغانيانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133688337_01133688336تلفن: 

کوی  -بعد از رستوران شالی  -جاده دریا  ٩کيلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 جنب کارخانه جوجه کشی خزر -استقالل 

 ناز مرغ زرندنام شركت: 
 ابراهيم توکليانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خيابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  - ٨١ساختمان 

 )876نچير ابيدر (تعاونی نام شركت: 
 بهنام نظری مقدممديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08733664962تلفن: 

روبروی مجتمع  -جاده کرمانشاه  ۵کيلومتر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 پتروشيمی

 نور جوجهنام شركت: 
 ناصر عليپورمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

مجتمع  -نبش آفتاب هفتم  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ١۴و  ١٣و  ١٢طبقه  -تيرنگ نور 

 نورالهدینام شركت: 
 سيدحسين الهيجانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166426944_02166429080تلفن: 

کوچه  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ١٢پالک  -حميد 

 نوشهر ماکياننام شركت: 
 صادق آتشکارمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01152141513_01152141350تلفن: 

 ۵٣پالک  -بعد از اداره آبياری  -بلوار شهيد خيریان  -نوشهر  -مازندران آدرس: 

 نوک طال تبریزنام شركت: 
 رسول باقریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134446992_04134443718تلفن: 

روبه روی سازمان  -خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر مرغ مادر نوک طال تبریز -دامپزشکی 

 نوک طالی رضوانشهرنام شركت: 
 منصور درویشیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01344568216تلفن: 

 دفتر مرغ درویشی -جنب پست بانک  -کپورچال  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 

 نوک طالیی مجيدآبادنام شركت: 
 منوچهر محمدیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144251245تلفن: 

 ساختمان شعبانی -خيابان امام خمينی  -ميدان قائم  -آمل  -مازندران آدرس: 

 نوید جوجهنام شركت: 
 کریم نویدمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333357545_01333320826تلفن: 

نبش بن  -خيابان ساغری سازان  -خيابان مطهری  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٢۵٣پالک  -بست اردیبهشت 

 نيکو دشت گلستاننام شركت: 
 محسن ميزبانیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122667112تلفن: 

 ٢پالک  -کوچه پورگودرزی  -وليعصر نرسيده به خيابان زعفرانيه  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -

 نيکو طيور بابل کنارنام شركت: 
 بهروز شيرازیمديرعامل: 

 توليد جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144299169_01144299168تلفن: 

ساختمان کيميا  - ۴جنب خيابان فجر  -خيابان نور  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جوجه

 نيما مرغنام شركت: 
 علی محمدیانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135253700تلفن: 

 مرغ مادر نيما -جاده بابل  ١کيلومتر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 هامون کپور چالنام شركت: 
 هامون درویشیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344568216تلفن: 

 دفتر مرغ درویشی -جنب پست بانک  -کپورچال  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 
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 هما جوجه (شاهين خميران)نام شركت: 
 کاووس قلی زادگانمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344542786_01344541379تلفن: 

 - ۵طبقه  -ساختمان آریا  -خيابان شهيد مطهری  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 
 ١۴واحد 

 هيالنو جوجه مادنام شركت: 
 علی باقدممديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08734540878_08734549550تلفن: 

دفتر  -پایين تر از آتش نشانی  -خيابان دستغيب  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 هيالنو جوجه مادر

 وازدهنام شركت: 
 تقی دامغانيانمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913952_02166913951تلفن: 

 ٩٣پالک  -خيابان شهيد طوسی -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 یزد جوجهنام شركت: 
 مصطفی دشتیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03537246699_03537249911تلفن: 

 ١٨پالک  -بن بست شهيد نجاریان  -بلوار شهيد باهنر  -یزد آدرس: 
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 ساير ماكيان
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 ابنيه عمران مهستاننام شركت: 
 محمدرضا بخشاییمديرعامل: 

 قرقاول -کبک بلدرچين  -پرورش شتر مرغ محصول: 
 02144328325_02144351569تلفن: 

ساختمان  -جنب داروخانه دکتر ابوالفضل  -فلکه دوم شهران  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -آرین 

 ارمغان طبيعت اردبيلنام شركت: 
 ربابه محمدیمديرعامل: 

 بوقلمون گوشتیمحصول: 
 04557375092_04532262055تلفن: 

 سه راهی بوسجين -جاده کورائيم  -ابتدای جاده خلخال  -نير  -اردبيل آدرس: 

 آسيا پروتئين معيننام شركت: 
 سيامک سهرابی رامينیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغ و توليد محصوالت جانبی محصول: 
 02188067251_02188067250تلفن: 

 ۶٩پالک  -خيابان خدامی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 

 باغ پایندهنام شركت: 
 حسين نورمحمدیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 03142654031تلفن: 

 باغ عليرضا پاینده -کوچه حاج صادقيان  -همت آباد  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 

 بلدرچين پرچين فراهانینام شركت: 
 پيمان فراهانیمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 02177377918تلفن: 

سوله بلدرچين  -پشت مسکن مهر  -مهرآباد  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 پرچين

 بلدرچين دماوندنام شركت: 
 علی گردادمديرعامل: 

توليدکننده دستگاه جوجه کشی قفس بلدرچين و مشاوره و راه محصول: 
 اندازی مزارع طيور

 02177955451تلفن: 
 ۴زنگ  - ٣٣٧پالک  -خيابان آیت  -نارمک  -تهران آدرس: 

 بوقلمون پارسنام شركت: 
 پيام احمدیمديرعامل: 

 BUT big6وارد کننده جوجه یکروزه بوقلمون نژاد محصول: 
 02144976347_02144962100تلفن: 

 ۴طبقه  - ٨٢پالک  -نبش خيابان پيامبر غربی  -بزرگراه ستاری  -تهران آدرس: 

 بوقلمون زریننام شركت: 
 محمد ایوبیمديرعامل: 

 کشتارگاه بوقلمون  -جوجه کشی  -واردات تخم و جوجه بوقلمون محصول: 
 03142453928_03142443607تلفن: 

انتهای خيابان چناران  -انتهای بلوار ظفر  -فيروزآباد  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 شرکت تعاونی بوقلمون زرین -شرقی 

 بوقلمون صنعتی شاهسوننام شركت: 
 عليرضا شاهسونمديرعامل: 

توليد و عرضه جوجه یکروزه بوقلمون صنعتى ، پرورش بوقلمون صنعتى محصول: 
 ، واردات کنسانتره مخصوص بوقلمون

 02188688514_02188688495تلفن: 
 ۵واحد  - ٨پالک  - ٣٧خيابان  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 بوقلمون محلینام شركت: 
 مبين حسينیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون محلیمحصول: 
 08346128864تلفن: 

 مجتمع تجاری حسينی -خيابان انقالب اسالمی  -پاوه  -کرمانشاه آدرس: 

 پرورش بلدرچين حيدرینام شركت: 
 احمد حيدریمديرعامل: 

 توليد جوجه بلدرچينمحصول: 
 01152624661تلفن: 

 جاده کناری روستای کلوه -کالردشت  -چالوس  -مازندران آدرس: 

 پرورش بلدرچين دادلینام شركت: 
 جعفر آخوندیمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 04132675367تلفن: 

 روستای الوار -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 پرورش بلدرچين زارعنام شركت: 
 علی اکبر زارعمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 07132723277تلفن: 

 روستای درميان -کيلومتری خرامه  ١۵ -خرامه  -فارس آدرس: 

 پرورش بلدرچين ساینانام شركت: 
 مجتبی صفائیمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 07433235435تلفن: 

 -نبش خيابان کارون  -خيابان پاسداران  -یاسوج  -کهگيلویه و بویراحمد آدرس: 
 ١پالک 
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 پرورش بلدرچين شفيعینام شركت: 
 عبدالصمد شفيعیمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 03133802937تلفن: 

 -شهرک محمد منتظری  -جاده اصفهان تهران  ۵کيلومتر  -اصفهان آدرس: 
 ۵واحد  -کارمندی  ٩٨بلوک 

 پرورش بلدرچين هدایت پناهنام شركت: 
 محمد هدایت پناهمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 02532936547تلفن: 

 کيلومتر مانده به جمکران ١٠ -قم آدرس: 

 پرورش بلدرچين و کبک محمدیاننام شركت: 
 احسان محمدیانمديرعامل: 

 پرورش بلدرچين و کبکمحصول: 
 05142243949تلفن: 

 ٩٢٩پالک  - ۴٢بهمن شرقی  ٢٢خيابان  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 پرورش بوقلمون اسدیاننام شركت: 
 مرتضی اسدیانمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 01342513434تلفن: 

پرورش بوقلمون  -اول جاده گل سفيد  -سلمان  -لنگرود  -گيالن آدرس: 
 اسدیان

 پرورش بوقلمون حيدرینام شركت: 
 مرتضی حيدریمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 06633400435تلفن: 

مزرعه  -آزاد راه خرم آباد اندیمشک  ۴۵کيلومتر  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 پرورش بوقلمون حيدری

 پرورش بوقلمون رزاقینام شركت: 
 رشيد انصاریمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 04143392073تلفن: 

 -روستای خليل آباد  -شهرستان بستان آباد  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 پرورش بوقلمون رزاقی

 پرورش بوقلمون رمضانینام شركت: 
 بهنام رمضانیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 07137861089تلفن: 

 پرورش بوقلمون رمضانی -روستای دهنو  -سروستان  -فارس آدرس: 

 پرورش بوقلمون شهابینام شركت: 
 قربانعلی شهابیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 03832421725تلفن: 

بعد از پليس راه شهر  -فرخ شهر  -شهرکرد  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 پرورش بوقلمون شهابی-کرد به اصفهان 

 پرورش بوقلمون صيفینام شركت: 
 حامد صيفیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 04432524206تلفن: 

 -جاده طالتپه  -جاده شهيد کالنتری  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 روستای دراقدلو

 پرورش بوقلمون طهماسبینام شركت: 
 سيد محسن طهماسبیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 03157550240تلفن: 

پرورش بوقلمون  -نرسيده به روستای چقا  -شهر  فریدون -اصفهان آدرس: 
 طهماسبی

 پرورش بوقلمون ظفرزادهنام شركت: 
 جالل ظفرزادهمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 05138790732تلفن: 

مزرعه پرورش بوقلمون  -روستای نرگ  -فریمان  -خراسان رضوی آدرس: 
 ظفرزاده

 پرورش بوقلمون فالحتینام شركت: 
 علی اکبر فالحتیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 05138675005تلفن: 

جاده ی  ٢۵کيلومتر  -فيض آباد محوالت  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 روستای ميان بهی -فيض آباد بجستان 

 پرورش بوقلمون قاضی زادهنام شركت: 
 رضا قاضی زادهمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 05152239087تلفن: 

پرورش  -روستای حوض سرخ  -تربت حيدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 بوقلمون قاضی زاده

 پرورش بوقلمون ققنوسنام شركت: 
 فرج پورمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 04134226765تلفن: 

 -روستای اخی جهان  -سه راهی گوگان  -آذرشهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 پرورش بوقلمون ققنوس
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 پرورش بوقلمون کشاورزنام شركت: 
 مهرداد کشاورزمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 07141345744تلفن: 

 ١٠کوی  -خيابان اندیشه  -مرودشت  -فارس آدرس: 

 پرورش بوقلمون کنعانینام شركت: 
 رضا کنعانیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 03146404194تلفن: 

 صحرای حسين حيدری -محله شهيدیان  -پرند  -اصفهان آدرس: 

 پرورش بوقلمون گنجینام شركت: 
 مرتضی گنجیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 04533367972تلفن: 

 پرورش بوقلمون شرکت تعاونی ترنج سبالن -گِرمی  -اردبيل آدرس: 

 پرورش بوقلمون گوشتی کوهستاننام شركت: 
 حسين مهرابیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 03195011106تلفن: 

 -جاده روستای جالل آباد  -کمربندی جنوبی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 پرورش بوقلمون گوشتی کوهستان - ۴کيلومتر 

 پرورش بوقلمون محمودینام شركت: 
 حميدرضا محمودیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون -مرغدار گوشتی محصول: 
 05632409750تلفن: 

ابتدای  -جاده بيرجند زاهدان  ٨کيلومتر  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 پرورش بوقلمون محمودی -دشت بجد 

 پرورش بوقلمون مصطفایینام شركت: 
 مصطفی مصطفاییمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون و توليدکننده تخم مرغمحصول: 
 03142746809_03142741917تلفن: 

 - ۶٢پالک -خيابان رسالت جنوبی  -خيابان قدس  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول

 84پرورش بوقلمون مهر نام شركت: 
 رحيم حسنیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 02432382372تلفن: 

 ١٨پالک  -جنب بيت الرقيه  -چهار راه دوم  -کوچه ی مشکی  -زنجان آدرس: 

 218پرورش بوقلمون موطالیی نام شركت: 
 جليل قنبرزادهمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 04445226977تلفن: 

 -اول جاده شيرین کند  -جاده سرکم  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٢١٨پرورش بوقلمون موطالیی 

 پرورش بوقلمون ميعادنام شركت: 
 پرویز نوریمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 02833353045تلفن: 

روستای رستم آباد  -کيلومتری جاده اميرآباد نو  ٣٠ -زهرا  بوئين -قزوین آدرس: 
 پرورش بوقلمون ميعاد -

 پرورش شتر مرغ نوروزینام شركت: 
 مهدی نوروزیمديرعامل: 

 پرورش شتر مرغمحصول: 
 07158155526تلفن: 

مزرعه  -روستای نجف آباد  -بخش خواجه ای  -فيروزآباد  -فارس آدرس: 
 پرورش شتر مرغ نوروزی

 پرورش شترمرغ ایراکننام شركت: 
 محمدحامد سنکاروشمديرعامل: 

 توليد جوجه شترمرغ، مولد اصالح نژاد شده و خوراک تخصصی محصول: 
 02188876383_0218343تلفن: 

کيلومتر بعد ١۶ -جاده تهران به گرمسار  ۵۵کيلومتر  -گرمسار  -سمنان آدرس: 
 انتهای بلوار صنوبر -شهرک صنعتی جنت آباد  -از پاسگاه شریف آباد 

 پرورش شترمرغ دیمهنام شركت: 
 احسان شعبانیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغ و توليد جوجه مولدمحصول: 
 02177800450تلفن: 

پالک  -کوچه شهيد ناطق  -خيابان دبستان  -پل سيدخندان  -تهران آدرس: 
30 

 پرورش شترمرغ شانه سازنام شركت: 
 ساسان شانه سازمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 03136274315تلفن: 

درب  -سمت چپ  -جاده درختی  -جاده فوکا  -جاده شيراز  -اصفهان آدرس: 
 پرورش شترمرغ شانه ساز -پنجم 

 پرورش شترمرغ شعاعینام شركت: 
 مسعود شعاعیمديرعامل: 

 پرورش شتر مرغمحصول: 
 02144105560تلفن: 

پرورش شتر مرغ  - ٧٢واحد  -مجتمع شتر مرغ زرندیه  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 شعاعی
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 پرورش شترمرغ صنعتینام شركت: 
 حميد صنعتیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغ گوشتیمحصول: 
 05136032087تلفن: 

 پرورش شترمرغ صنعتی -روستای ناظریه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 پرورش شترمرغ عباس آبادینام شركت: 
 محمدرضا عباس آبادیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون مولدمحصول: 
 05632238921تلفن: 

پرورش شترمرغ  -روستای عباس آباد  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 عباس آبادی

 پرورش شترمرغ قربانینام شركت: 
 حسن قربانیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغ گوشتیمحصول: 
 05157257377تلفن: 

مجتمع پرورش  -جاده بجستان  ۵کيلومتر  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شترمرغ قربانی

 پرورش شترمرغ محمدینام شركت: 
 محمد محمدیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغ گوشتیمحصول: 
 02188603204_02188603202تلفن: 

 ٨٢پالک  -بين کردستان و شيراز  -خيابان مالصدرا  -تهران آدرس: 

 پرورش شترمرغ نامنینام شركت: 
 علی اوسط نامنیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 05144943200تلفن: 

 روستای نامن -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 پرورش شترمرغ نانازادهنام شركت: 
 عبداالمير نانازادهمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 06142270566تلفن: 

 ١٠۵پالک  -بين جهاد و سجاد  -خيابان بهشتی  -دزفول  -خوزستان آدرس: 

 پرورش شترمرغ ناندونام شركت: 
 علی اصغر اندربایمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 02155939235تلفن: 

 طبقه دوم - ٧پالک -کوچه آتش نشانی  -خيابان آستانه  -ری  -تهران آدرس: 

 پرورش کبک مزرعه حجتنام شركت: 
 نصراله کریمی پورمديرعامل: 

 پرورش کبکمحصول: 
 07132331762تلفن: 

 مزرعه حجت -جاده ی نی ریز  ١کيلومتر -ریز  نی -فارس آدرس: 

 پيشگامان رستاکنام شركت: 
 وحيد سالکمديرعامل: 

 بوقلمون  -صادرات مرغ  -وارادات نهاده های دامی محصول: 
 02433795088_02433795089تلفن: 

 -مجتمع توسعه صادرات  -باالتراز گمرک زنجان  -بلوار راهبران  -زنجان آدرس: 
 ٢١۴شماره -طبقه اول 

 ترنجنام شركت: 
 احمد رستمیمديرعامل: 

 پرورش قرقاول گوشتی،پرورش دام شيری ، مرغ بومیمحصول: 
 01142432162تلفن: 

روستای  -بخش نارنجستان  -سوادکوه شمالی  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 شرکت ترنج -اندارگلی 

 ترنج طالیی سهند ملکاننام شركت: 
 سعيد مهدی پورمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 04137816328تلفن: 

 ترنج طالیی -روستای حسين آباد  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 مياندوآب 218تعاونی نام شركت: 
 عبداله عليزادهمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 04445220392تلفن: 

ابتدای جاده  -روستای قل سليمان آباد  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 مياندوآب ٢١٨تعاونی  -شيرین کند 

 آذرمرغ تبریز 26تعاونی نام شركت: 
 جبرئيل یزدانیمديرعامل: 

 -پرورش بوقلمون  -توليد و پرورش جوجه یکروزه محصول: 
 04132441164_04132444611تلفن: 

نبش کوی  -خيابان امام (ره)  -خسروشاه  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١پالک  -رضوی 

 تعاونی آفتاب طالیی ابرکوهنام شركت: 
 احمدرضا اکرمیمديرعامل: 

 پرورش کبک و قرقاولمحصول: 
 03532839626تلفن: 

 تعاونی آفتاب طالیی ابرکوه -مقاسمه  -ابرکوه  -یزد آدرس: 
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 تعاونی بوقلمون داران جنوبنام شركت: 
 کاووس داریونیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی -پرورش بوقلمون  -فروش جوجه یکروزه بوقلمون محصول: 
 07143227982_07143231507تلفن: 

طبقه دوم پاساژ  -نبش نامجو  -خيابان هفت تير  -مرودشت  -فارس آدرس: 
 تعاونی بوقلمون داران جنوب -پرشيا 

 تعاونی بوقلمون مارال قشقایینام شركت: 
 داوود مهدی پورمديرعامل: 

 قطعه ای 5000پرورش بوقلمون گوشتی محصول: 
 03153543004تلفن: 

پرورش  -روستای دهکرد علی آباد  -بخش زردشت  -سميرم  -اصفهان آدرس: 
 بوقلمون مارال قشقایی

 تعاونی صنعت بوقلمون ایراننام شركت: 
 سيدمهدی آذرمویدمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 02144363050تلفن: 

 ٣واحد  -طبقه دوم  -باالی بانک سرمایه  -دور فلکه شهران  -تهران آدرس: 

 تيهو شمال قائمنام شركت: 
 مهدی اکبریمديرعامل: 

 پرورش غاز و بوقلمون گوشتیمحصول: 
 01142080472تلفن: 

 مرغداری تيهو شمال قائم -روستای چمازکپی  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 خانه بلدرچين پدرنام شركت: 
 روزبه نصرهللا پورمديرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی / پرورش بلدرچين گوشتی و تخم گذارمحصول: 
 01342608232تلفن: 

 -خيابان گلستان  -روستای چایجان  -شهر چابک سر  -رودسر  -گيالن آدرس: 
 نرسيده به مسجد جامع چایجان

 دامپروری گلفام کشاورزنام شركت: 
 رضا جباریمديرعامل: 

 فروش جوجه یک روزه مرغ محلی و بوقلمون محصول: 
 04137633752تلفن: 

روبروی مدیریت جهاد  -بلوار شهدا  -شير  عجب -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت دامپروری گلفام کشاورز -کشاورزی 

 دفتر تخصصی پرندگان مفيدنام شركت: 
 سجاد باغبان ژافرمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 04532523268تلفن: 

طبقه  -پاساژ ایرانيان  -خيابان با هنر جنوبی  -شهر  ِمشگين -اردبيل آدرس: 
 ۴٣پالک  -اول 

 راشين گستر شرقنام شركت: 
 سيد حسين هاشميان فرمديرعامل: 

 پرورش شتر مرغمحصول: 
 05136018474_05136081552تلفن: 

 - ١١و  ٩بين استقالل  -بلوار استقالل  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 راشين گستر شرق

 زاگرس شترمرغ مالیرنام شركت: 
 حسين مرادیمديرعامل: 

 خرید و فروش جوجه شترمرغ در سنين مختلف مولد و پرواریمحصول: 
 08133351775تلفن: 

روبه روی روستای  -بعد از آورزمان  -جاده مالیر نهاوند  -مالیر  -همدان آدرس: 
 آبدر

 زنجيره یکپارچه بوقلمون هندوشکانام شركت: 
 مهدی باباییمديرعامل: 

 زنجيره توليد بوقلمونمحصول: 
 02433786812تلفن: 

 ۶١پالک  -خيابان بالل حبشی  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 سارین جوجه ایرانياننام شركت: 
 محمداحسان ساالری پورمديرعامل: 

 -توليد و پرورش جوجه بوقلمون و مرغ تخمگذار بومی نژاد آتاکس محصول: 
 توليد جوجه یکروزه مادر گوشتی

 01341246116تلفن: 
 مجتمع ساالری -انتهای خيابان خرمشهر  -الهيجان  -گيالن آدرس: 

 سبز ژن سهندنام شركت: 
 بالل زارعمديرعامل: 

 توليد کننده جوجه یکروزه بلدرچين و کبکمحصول: 
 04132233257تلفن: 

 - ١٠پالک  -پاساژ نسيم  -ميدان جانبازان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه ی همکف

 ستاره آبینام شركت: 
 فردین بسترآهنگمديرعامل: 

 پرورش اردکمحصول: 
 01342820922تلفن: 

 ٢٠خيابان  -شهرک قدس  -بندر کياشهر  -آستانه اشرفيه  -گيالن آدرس: 
 ١٢۴پالک  -کوچه سنایی  -متری اول 

 سيمرغ پروران سرایاننام شركت: 
 امين لطفیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 05632875733تلفن: 

تعاونی  -روستای نوده  -دهستان مصعبی  -سرایان  -خراسان جنوبی آدرس: 
 سيمرغ پروران سرایان
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 شتر مرغ خراساننام شركت: 
 وحيد کریم پورمديرعامل: 

 توليد، پرورش.، راه اندازی فارمهای جدیدمحصول: 
 05136583513تلفن: 

 - ٧نبش سعادت - ٩١مشهدآزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٠۴واحد -ساختمان کيميا فام 

 شرکت تعاونی رستاقنام شركت: 
 احمد وطن خواهمديرعامل: 

 پرورش جوجه بوقلمونمحصول: 
 07153673250تلفن: 

 شرکت تعاونی رستاق -بخش رستاق  -داراب  -فارس آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شركت: 
 رسول قربانیمديرعامل: 

توليدکننده جوجه یکروزه مرغ  -توليدکننده کنسانتره مخصوص طيور محصول: 
 گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ١١١پالک  -چهارراه معلم  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 33فارم پرورش قرقاول پرندیسنام شركت: 
 شهرام حسين پورمديرعامل: 

 توليد تخم قرقاول و جوجه مولدمحصول: 
 01134576333تلفن: 

فارم پرورش  -ساری  -کيلومتری جاده بهشهر ٣ -بهشهر  -مازندران آدرس: 
 ٣٣قرقاول پرندیس 

 فراماکيان لوتوس تيرازیسنام شركت: 
 سمانه پيرویمديرعامل: 

 توليد تخم نطفه دار و جوجه یکروزه کبک،بلدرچين و قرقاولمحصول: 
 07138321655تلفن: 

 -خيابان پژوهش شمالی  -شهرک صنعتی شيراز  -شيراز  -فارس آدرس: 
 شرکت بسته بندی گوشت پان نيک - 310کوچه 

 کشت و صنعت پارميس خاورميانهنام شركت: 
 محمد قاضی خانیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغ پرواری -پرورش جوجه یکروزه شترمرغ محصول: 
 05138655875تلفن: 

 - ٢٨و  ٢۶بين وکيل آباد  -بلوار وکيل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶٨٠پالک 

 کشت و صنعت سلوی فيروزهنام شركت: 
 حسين عباسیمديرعامل: 

 تخم خوراکی بلدرچين ، تخم نطفه دار ، بلدرچين گوشتی و تخمگذارمحصول: 
 05143623242تلفن: 

شرکت کشت و صنعت  -روستای قاليباف  -فيروزه  -خراسان رضوی آدرس: 
 سلوی فيروزه

 گلخانه معلینام شركت: 
 حسين مزرعیمديرعامل: 

 پرورش غاز و مرغابیمحصول: 
 06134441420تلفن: 

روبه روی  -حميدیه -کيلومتری اتوبان اهواز ١٢ -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 پادگان شهيد فرجوانی

 ماکيان گستر پرگاسنام شركت: 
 فاطمه نایين زادهمديرعامل: 

 توليد دان و کنسانتره بوقلمون -تامين جوجه یکروزه و یکماهه محصول: 
 02537607673_02537607674تلفن: 

 -طبقه دوم  -بعد از ساختمان پاسارگاد  -متری عمار یاسر  ٧۵ -قم آدرس: 
 طبقه دوم -مجتمع ماکيان 

 ماکيان نيل پرنام شركت: 
 الهام مبينیمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 02833781169تلفن: 

متر  ١٠٠ -جنب مجتمع پرستو  -جاده قزوین تهران  ١٠کيلومتر  -قزوین آدرس: 
 داخل کوچه باغ

 مجتمع چوگاننام شركت: 
 حميد معصومیمديرعامل: 

 گوشت منجمد و مولد -تایی  12تخم بسته بندی شده  -پرورش کبکمحصول: 
 03157223296تلفن: 

 مزرعه چوگان -روستای نهر خلج  -داران  -اصفهان آدرس: 

 مجتمع صنعت ماکيان گستر پرگاسنام شركت: 
 فاطمه نائينیمديرعامل: 

توليد دان آماده طيوری و مشاوره در زمينه پرورش بوقلمون، کبک، محصول: 
 بلدرچين 

 02537607674_02537607673تلفن: 
 ۵ک -شهيد شاه آبادی  -متری امام حسين ٢٠ -بلوار امين  -قم آدرس: 

 مدبر کشت طوسنام شركت: 
 ابراهيم جهانگيرمديرعامل: 

 توليد شتر مرغ ، توليد گاو شيریمحصول: 
 05154663770_05154663740تلفن: 

 جاده باخر ١٧کيلومتر  -تایباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مرزعه پرورش بوقلمون دهکده سبزنام شركت: 
 اسماعيل سهامیمديرعامل: 

 فروش جوجه بوقلمون، پرورش، کشتار و بسته بندی بوقلمونمحصول: 
 07132263508_07132271311تلفن: 

 -جنب کتابخانه  -بلوار هجرت  -ميدان اطلسی  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٢واحد  -طبقه همکف  -ساختمان ميالد 
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 مرغداری عشقینام شركت: 
 محمدعلی عشقیمديرعامل: 

 پرورش بلدرجينمحصول: 
 05142626917تلفن: 

 طبقه اول - ۴۶پالک  - ۵خيابان معلم  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 مرغداری کاکونام شركت: 
 داوود کاکومديرعامل: 

 پرورش اردکمحصول: 
 01142540038تلفن: 

بعد از سندیکای کاميون  -بلوار آیت هللا معلمی  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 روبروی دیار محله -جنب قهوه خانه ی دور همی  -داران 

 مرغداری محمدیاننام شركت: 
 سعيد محمدیانمديرعامل: 

 پرورش اردکمحصول: 
 02136212381تلفن: 

مرغداری  -جنب استخر نمونه  -بعد از حصار باال  -جواد آباد  -تهران آدرس: 
 محمدیان

 مروارید دشت جویننام شركت: 
 مهدی فتح آبادیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 05145220016تلفن: 

خيابان شهيد بهشتی  -شمس آباد  -جوین  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر مروارید دشت جوین -ساختمان قدیم جهاد کشاورزی  -

 مزرعه بلدرچين شاليزارنام شركت: 
 سامان عمرانیمديرعامل: 

 توليد جوجه یکروزه بلدرچين و عرضه گوشت و تخم خوراکی بلدرچينمحصول: 
 02136621558_02133008203تلفن: 

طبقه  -مجتمع تجاری رضوان  -چهارراه منصور  -ميدان خراسان  -تهران آدرس: 
 ١۶۴واحد  -دوم 

 مزرعه بلدرچين یزدنام شركت: 
 علی فاریابیمديرعامل: 

 پرورش بلدرچينمحصول: 
 03538205324تلفن: 

 ۴واحد  -بن بست یکم بنفشه  -کوی فردوسی  -قاسم آباد  -یزد آدرس: 

 مزرعه بوقلمون پرطالیی کميجاننام شركت: 
 مهيار ضيغمیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 08658393104تلفن: 

 مجتمع پرورش بوقلمون پرطالیی -شهرک گلستان  -کميجان  -مرکزی آدرس: 

 مزرعه پرورش بوقلمون اسدیاننام شركت: 
 اسدیانمديرعامل: 

 پرورش بوقلمون و بلدرچينمحصول: 
 01342535876تلفن: 

مزرعه پرورش  - ١٧گلستان  -ابتدای جاده گل سفيد  -لنگرود  -گيالن آدرس: 
 بوقلمون اسدیان

 مزرعه پرورش بوقلمون صبانام شركت: 
 منصور محمدیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 03433492726تلفن: 

 مزرعه پرورش بوقلمون صبا -جاده جویباری  ١٨کيلومتر  -کرمان آدرس: 

 مزرعه پرورش شتر مرغ هوایینام شركت: 
 مجيد هواییمديرعامل: 

 پرورش شتر مرغمحصول: 
 02532726418تلفن: 

 ٣پالک  - ٧صدوقی  -شهرک امام خمينی  -قم آدرس: 

 مزرعه پرورش شترمرغ بهرامینام شركت: 
 امير بهرامیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 02433781845تلفن: 

 روستای حسن ابدال -زنجان آدرس: 

 مزرعه پرورش شترمرغ عباسینام شركت: 
 ابراهيم عباسیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 02188433245تلفن: 

 ١٩٨پالک  -ابتدای مدنی  -ميدان امام حسين  -تهران آدرس: 

 مزرعه پرورش شترمرغ کریمینام شركت: 
 ادریس کریمیمديرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 05133210309تلفن: 

 -شهرک ده غيبی  -جاده دقدیم نيشابور  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 مزرعه شترمرغ کریمی - ٣٧پالک  -خيابان امام علی 

 مزرعه شتر مرغ پرگالنام شركت: 
 مهدی محمدیمديرعامل: 

 توليد جوجه شترمرغمحصول: 
 08644248216تلفن: 

 ورودی قصر سنگ -جاده محالت  -محالت  -مرکزی آدرس: 
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 مهدیس وارنانام شركت: 
 بيتا رضاییمديرعامل: 

 پرورش شترمرغ گوشتیمحصول: 
 02126230173_02126230158تلفن: 

 - ۶۴پالک  -تقاطع مهرشاد  -خيابان سعيدی  -خيابان آفریقا  -تهران آدرس: 
 ١٣واحد  - ۵طبقه 

 نگار طيورنام شركت: 
 یاسر نگارشیمديرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 02156538223تلفن: 

یک کيلومتر  -بعد از مرقد امام خمينی  -اتوبان تهران به قم  -تهران آدرس: 
 باالتر از نمایشگاه شهر آفتاب
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 فرآوري تخم مرغ
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 الوند پروتئين پارسيان (نوین)نام شركت: 
 مسعود عطایی نيامديرعامل: 

 توليد مایع تخم مرغ پاستوریزه، سفيده تخم مرغ ليوانی محصول: 
 02136479159_02136479160تلفن: 

شهرک صنعتی  -بعد از پليس راه شریف آباد  -جاده خاوران  -تهران آدرس: 
 A٩٣شماره  - ٢فاز  -خوارزمی 

 پژوهش و توليد ناریننام شركت: 
 حميد هوشيارمديرعامل: 

 توليد پودر تخم مرغ و مایه پاستوریزه تخم مرغ و پودر ورزشیمحصول: 
 08134383234تلفن: 

 ٣۵پالک  - ١٣خيابان  -بلوار اول  -شهرک صنعتی بوعلی  -همدان آدرس: 

 پودر تخم مرغ معجزهنام شركت: 
 مهدی محبوبمديرعامل: 

 پودر سفيده و زرده تخم مرغ، مایع پاستوریزه و پودر پوسته تخم مرغمحصول: 
 02188486206تلفن: 

خيابان  -شهرک صنعتی هيدج  -شهرستان هيدج  -ابهر  -زنجان آدرس: 
 150پالک  - 4صنعت 

 تالدمنام شركت: 
 حميدرضا جوانمردمديرعامل: 

 توليدکننده تخم مرغ پاستوریزهمحصول: 
 02166915001_02166914831تلفن: 

روبه روی سازمان مهندسی  -ابتدای خيابان فاطمی غربی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ٢٠٨پالک  -ناجا 

 تالونگنام شركت: 
 مهدی معصومیمديرعامل: 

 تخم مرغ پاستوریزه به تفکيک زرده ، سفيده و مخلوطمحصول: 
 02166941006_02166941005تلفن: 

ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ۴طبقه  - ٢۴١

 صنایع تبدیلی پارس آیلين مهرنام شركت: 
 رضا جعفریمديرعامل: 

صنایع تبدیلی غذایی ، فرآوری تخم مرغ ، مایع کامل ، سفيد و زرده محصول: 
 پاستوریزه تخم مرغ و بسته بندی تخم مرغ

 02188979732_02188979731تلفن: 
 ١٣۶واحد - ١٣طبقه  -ساختمان صدف  -ميدان شيخ بهائی  -تهران آدرس: 

 صنعت غذایی بنانام شركت: 
 صالح رحيمیمديرعامل: 

 توليدکننده تخم مرغ مایع پاستوریزهمحصول: 
 02188938121_02188948028تلفن: 

ساختمان صنعت  - ٢پالک  -خيابان شقایق  -ميدان وليعصر  -تهران آدرس: 
 طبقه اول -غذایی بنا 

 عصاره طالیی تبریز (زردینه)نام شركت: 
 علی رضا باقریمديرعامل: 

 فرآورده های تخم مرغمحصول: 
 04136378230_04136378229تلفن: 

 -کوی یاس  -سه راهی اهر  -جاده تهران  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت زردینه

 گروه صنعت غذایی بنّانام شركت: 
 صالح حاجی رحيمیمديرعامل: 

توليد تخم مرغ مایع پاستوریزه، زرده و سفيد پاستوریزه و پودر پوسته محصول: 
 تخم مرغ

 02188940630_02188948028تلفن: 
 ط اول -ساختمان جهان رو  -خيابان شقایق  -ميدان وليعصر  -تهران آدرس: 

 گل پودر گلستاننام شركت: 
 فرهنگ رفاهیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع پودر تخم مرغ و مایع پاستوریزه تخم مرغمحصول: 
 01734533255_01734533254تلفن: 

 ۵انتهای سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 گيلدانام شركت: 
 حسين چراغی پورمديرعامل: 

 مایع پاستوریزه تخم مرغمحصول: 
 07137742470تلفن: 

بلوار  -ميدان پژوهش  -شهرک صنعتی بزرگ شيراز  -شيراز  -فارس آدرس: 
 شرکت گيلدا - ٣٠۶خيابان  -پژوهش شمالی 
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 كشتارگاه و فرآوري گوشت مرغ
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 اروم گوهر دانهنام شركت: 
 عزیز حسينیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 04445263895_04445228937تلفن: 

پالک  - ٢کوچه ی والفجر  -کوی سعادت  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
١ 

 اميراننام شركت: 
 محمد حميد ارسیمديرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 03142362230_02177339547تلفن: 

 45پالک  - 5کوچه  -شهرک صنعتی ورپشت  -اصفهان  -اصفهان آدرس: 

 آذران مرغنام شركت: 
 محمد رضا پاپاقیمديرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 04134423606_04134420641تلفن: 

جنب کوچه  -خيابان خطيب  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان شهرداری  -واعظ 

 آریان گالرهنام شركت: 
 حسين شاه آبادیمديرعامل: 

 توليد کننده فرآورده های گوشتی با نام تجاری رزامحصول: 
 02644958698-02645333389تلفن: 

 -خيابان یکم مجتمع اداری تجاری سامان  –ميدان دوم شهران  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه اول واحد 

 آوا پروتئين پایتختنام شركت: 
 حجت باقریمديرعامل: 

 بسته بندی و فرآوری گوشت مرغ و گوشت قرمزمحصول: 
 02176264248_02176263395تلفن: 

سمت  -فرعی اول  -شهرک کار آفرینان  -تپه سيف  -جاجرود  -تهران آدرس: 
 ITPNews@راست لطفا عضو کانال ما در سروش شوید 

 بهاران پروتئين خراساننام شركت: 
 محمدرضا یعقوبیمديرعامل: 

 کشتارگاه تمام اتوماتيک ، مجهز فرآوری و قطعه بندی و بسته بندی محصول: 
 05137670707تلفن: 

 - ۶و  ۴بين  -خيابان ميالد  -بلوار سجاد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٩٨پالک 

 پارس طيورنام شركت: 
 علی طهماسبیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 01134573241_01134573240تلفن: 

کشتارگاه  -جاده بهشهر به گرگان  ١٠کيلومتر  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
 پارس طيور

 پاکيزه مرغ اصفهاننام شركت: 
 علی کریمیمديرعامل: 

 کشتارگاه مرغمحصول: 
 03138788301_03138788300تلفن: 

 -ساختمان سارا  -چهارراه هشت بهشت  -خيابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 ٣طبقه 

 پروتئين گستر سينانام شركت: 
 سيد محمدرضا حسينیمديرعامل: 

 تبدیل ضایعات ،بسته بندی و قطعه بندی،کشتارگاه اتوماتيک طيورمحصول: 
 04432516201_04432516414تلفن: 

روبروی روستای  -جاده سلماس  ١۵کيلومتر  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 دستجرد

 پروتئينی بردیا ممتازنام شركت: 
 اميد رسول زادهمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 02432221339تلفن: 

 -خيابان استاد حسين منزوی  -شهرک صنعتی علی آباد  -زنجان آدرس: 
 شرکت پروتئينی بردیا ممتاز زنجان

 پيدای کالله (نومرغ)نام شركت: 
 ایوب نوبتيانیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 01733238833_01733238822تلفن: 

شرکت کشتارگاه  -دوکبلومتر باالتر از روستای دهنه  -کالله  -گلستان آدرس: 
 (نومرغ) -صنعتی طيور پيدای کالله 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرضانام شركت: 
 محمود کاظمیمديرعامل: 

 سردخانه و تونل انجماد مرغ  -کشتارگاه صنعتی بهداشتی مرغ محصول: 
 03153503854_03153503776تلفن: 

نبش  -خيابان حافظ شرقی  -ميدان طالقانی  -شهرضا  -اصفهان آدرس: 
 ٢٣فرعی 

 تهران ماکياننام شركت: 
 هاشم خدادادمديرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ به صورت تازه و منجمدمحصول: 
 02136677441_02122226489تلفن: 

جاده خاوران، جاده قاسم آباد، نرسيده به روستای قاسم آباد،  -تهران آدرس: 
 سمت چپ، خيابان گلبرگ

 توسعه ی همکاری سالن ماهان (آمرغ)نام شركت: 
 رسول امانیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغ محصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ٢۶کوچه  -خيابان دستغيب (مافی)  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 
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 توليدی بازرگانی آسيا گنبد نورنام شركت: 
 بابک احمدپورمديرعامل: 

 فرآوری پای مرغمحصول: 
 01144666209_01144662209تلفن: 

 -شهرک صنعتی چمستان ( کردآباد )  -چمستان  -آمل  -مازندران آدرس: 
 کارخانه آسيا گنبد نور

 خزرمرغ آسيانام شركت: 
 نوروزیمديرعامل: 

 بسته بندی قطعه بندی و آالیشمحصول: 
 01142196061_01142196060تلفن: 

خزر  -روبروی ارطه  -جاده ساری  ٧کيلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 سيمرغ آسيا

 خوشنام طيور کوهدشتنام شركت: 
 بهزاد عليمرادیانمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 06632640523تلفن: 

دفتر خوشنام طيور  -ضلع جنوبی ميدان معلم  -کوهدشت  -لرستان آدرس: 
 کوه دشت

 دانه چيننام شركت: 
 مصطفی کارگرمديرعامل: 

 کشتارگاه طيور و توزیع آنمحصول: 
 03433437669تلفن: 

طبقه  -بعد از چهارراه عالمه  -خيابان شهدای محمدآباد  -زرند  -کرمان آدرس: 
 فوقانی پنجره دوجداره الماس

 درتوجان طيورنام شركت: 
 محمد خوشیمديرعامل: 

 مرغ گرم و  منجمد ـ قطعه بندی مرغمحصول: 
 07633682352_07633667965تلفن: 

 -گلشهر شمالی  -بلوار امام خمينی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ٢٢واحد -طبقه دوم  -ساختمان فجر گلشهر 

 دز پویان جنوبنام شركت: 
 مسعود اميدیمديرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ و گوشت قرمزمحصول: 
 06642547065_06642547064تلفن: 

 -خيابان شانزدهم  -شهرک صنعتی شماره یک  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 شرکت دز پویان جنوب

 زرین پران البرزنام شركت: 
  مديرعامل: 

 انجماد مرغ -قطعه بندی  -بسته بندی  -کشتار محصول: 
 02633300700_02633315351تلفن: 

خيابان شهيد  -بلوار شهيد داوود رسولی  -مهرشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۶۴پالک  -سلمان ترابی 

 زنجيره ی توليد گوشت مرغ پيگيرنام شركت: 
 افشين اردالنمديرعامل: 

کشتارگاه صنعتی و قطعه بندی و بسته  -زنجيره توليد گوشت مرغ محصول: 
 بندی 
 02166925512تلفن: 

 ٢واحد  - ١٢۶پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 ساتگيننام شركت: 
 ناصر صبوریمديرعامل: 

 توليد کننده سوسيس و کالباسمحصول: 
 02645332143_02645332144تلفن: 

شرکت  -خيابان آذرغربی  -شهرک صنعتی سپهر  -نظرآباد  -البرز آدرس: 
 ساتگين

 سپيد ماکياننام شركت: 
 مجتبی رسولیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی  -زنجيره توليد گوشت مرغ محصول: 
 01333712754_01333712753تلفن: 

روستای کفته  -جاده ضيابر  ۴کيلومتر  -جاده پير بازار  -رشت  -گيالن آدرس: 
 رود

 سپيد مرغ اصفهاننام شركت: 
 ابوالفضل حسينیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و عرضه مرغ گرم و منجمدمحصول: 
 03135222271_03135224683تلفن: 

 ١پالک  -کوچه مطهری  -بعد از همدانيان  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 

 سحر مرغ کرداننام شركت: 
 علی اصغر کرد نوکندهمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 01734368213_01734367851تلفن: 

بعد از پليس  -جاده اصلی ساری به گرگان  -نوکنده  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 سحر مرغ کردان -سمت راست  -راه نوکنده 

 سفيد بال چهارمحالنام شركت: 
 مظاهر سيدیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ و منجمدسازی گوشت سفيدمحصول: 
 03833337989تلفن: 

بلوار  -قدس صنعتی شهرکرد  -شهرکرد  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 ٩انتهای بهارستان  -کارآفرینان 

 شادی نگارایرانياننام شركت: 
 شهاب خنجریمديرعامل: 

 عمل آوری انواع طيور و گوشت و  -کشتار وبسته بندی گوشت و مرغ  محصول: 
 01732130554_01732160433تلفن: 

ساختمان آراز  - ٢نبش سيدین  -خ شهيد بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ٢طبقه  -
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 شيراز مرغنام شركت: 
 یدهللا شجاعیمديرعامل: 

 خرید و فروش خوراک طيور و مرغ زنده / کشتارگاه مرغمحصول: 
 07138405057_07138405057تلفن: 

 ١٢پالک  -اول خيابان شهيد اعتمادی  -خيابان آبياری  -شيراز  -فارس آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شركت: 
 رسول قربانیمديرعامل: 

توليدکننده جوجه یکروزه مرغ  -توليدکننده کنسانتره مخصوص طيور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ١١١پالک  -چهارراه معلم  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 كشتارگاه بهدشت خراساننام شركت: 
 مهدی حسن نژادمديرعامل: 

 كشتارگاه طيور و فرآوری پاي مرغ و پودر گوشتمحصول: 
 05133648600تلفن: 

دفتر  -درب روبرو  - ٩مصلی  -بلوار مصلی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 کشتارگاه بهدشت خراسان

 کشت و صنعت پرستو قائمنام شركت: 
 اميرحسين رمضانیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتی ، کشتار و قطعه بندی  مرغمحصول: 
 01142176167_01142176166تلفن: 

ناحيه  -جاده کياکال  ۵کيلومتر  -ميدان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 سمت چپ -بعداز پل  -صنعتی سنگ تاب 

 کشتارگاه اصفهان مرغنام شركت: 
 حاج اصغر طالبیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 03134702134_03134702133تلفن: 

فروشگاه اصفهان  -روبه روی پارک الله  -خيابان الله جنوبی  -اصفهان آدرس: 
 مرغ

 کشتارگاه ایران بورچيننام شركت: 
 سيروس قربانزادهمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02156167022_02156167021تلفن: 

شرکت  -خيابان هجرت  -بلوار واوان  -ميدان قائم  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 
 ایران بورچين

 کشتارگاه ایران تيهونام شركت: 
 مظفر ميرزای حکمتیمديرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 02188899000تلفن: 

 ٢٩پالک  - ۵۵ساختمان  -خيابان جویبار  -ميدان فاطمی  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه ایران چکاوکنام شركت: 
 مهرداد حيدرزادهمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02177941303_02177941302تلفن: 

 -ابتدای خيابان دردشت  -ميدان شقایق  -متری نارمک  ۴۶ -تهران آدرس: 
 ٧پالک 

 کشتارگاه ایران طيطونام شركت: 
 منوچهر نيلقازمديرعامل: 

 کشتار گاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 02165432671_02165432670تلفن: 

 -شهرک صنعتی صفا دشت  -اشتهار  -جاده شهریار  -شهریار  -تهران آدرس: 
 انتهای بلوار اردیبهشت

 کشتارگاه آذر مرغنام شركت: 
 وحيده کسمائیمديرعامل: 

 کشتار مرغ و بسته بندی و تبدیل موادمحصول: 
 04136342552_04136342551تلفن: 

کشتارگاه  -جاده باسمنج  -سه راهی اهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طيور

 کشتارگاه آراز طيورنام شركت: 
 حميد دوست محمدیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 03432150589تلفن: 

 -سمت چپ  -جاده کوه بادامویه  ١۴کيلومتر  -اختيارآباد  -کرمان آدرس: 
 کشتارگاه آراز طيور

 کشتارگاه آراز مرغ تبریزنام شركت: 
 نادر فرخیمديرعامل: 

 کيفی از سازمان دامپزشکی ایران Aآراز مرغ تبریز با رتبه محصول: 
 04134714019_04134714018تلفن: 

بعد از  -روبروی تراکتورسازی جاده کرجان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 امام زاده سيد محمد

 کشتارگاه آندیانام شركت: 
 مهدی نوروزیمديرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی مرغ / فروش مرغ زندهمحصول: 
 02435261169تلفن: 

 - ۴طبقه  -ساختمان خرم  -روبه روی شهرداری  -بلوار آزادی  -زنجان آدرس: 
 ۶واحد 

 کشتارگاه برآیند رضایيهنام شركت: 
 شاهين احمدی افشارمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 04458320409_04458320408تلفن: 

سه راهی پادگان  -بزرگراه شهيد کالنتری  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کشتارگاه برآیند اروميه -خيبرالمهدی 
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 کشتارگاه بهاراننام شركت: 
 احمد آخوندی هامديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02537789236_02537789242تلفن: 

 ٢طبقه  -ساختمان بهاران  - ٧۵کوچه  -متری عمار یاسر ٧۵ -قم آدرس: 

 کشتارگاه پر سفيدنام شركت: 
 هوشنگ نيک پورمديرعامل: 

  محصول: 
 02166902785تلفن: 

 ٢کيلومتر  -دوراهی اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جاده سرخ رود

 کشتارگاه پر سنندجنام شركت: 
 فرامرز اسعدی مقدممديرعامل: 

 توليد پودر گوشت-کشتارگاه صنعتی طيور محصول: 
 08733172845_08733172807تلفن: 

 ٧٣پالک  -ميدان گلها  -بلوار کردستان  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 کشتارگاه پرستو شيرواننام شركت: 
 جواد یادگارمديرعامل: 

تأمين خوراک طيور ، کشتار انواع طيور زنده شمل مرغ ، بوقلمون ، محصول: 
 کبک ، بلدرچين و ...

 05836358207_05836358206تلفن: 
 رو به روی روستای تنسوان -جاده گليان  -شيروان  -خراسان شمالی آدرس: 

 کشتارگاه پرسفيد آملنام شركت: 
 سهيل نيک پورمديرعامل: 

 سردخانه -بسته بندی قطعات مرغ  -کشتارگاه صنعتی طيور محصول: 
 01143143251_01143143250تلفن: 

به طرف جاده  -دوراهی اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
 متر داخل جاده۵٠٠ -سرخرود 

 کشتارگاه پرکن اردبيلنام شركت: 
 محمد حریریانمديرعامل: 

 کشتار ،تهيه و بسته بندی ،قطعه بندی و تهيه پودر گوشتمحصول: 
 04533718583تلفن: 

 ٣۶پالک  -کوچه آزاد  -خيابان خوش جنوبی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه پرنده پردازنام شركت: 
 غالم رضاییمديرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 02165261441_02165261440تلفن: 

خيابان پرنده  -جاده روستای بهار  -جاده کمربندی  -شهریار  -تهران آدرس: 
 کشتارگاه پرنده پرداز -پرداز 

 کشتارگاه ترنگ کوهستاننام شركت: 
 ناصر نور علی نژادمديرعامل: 

 تهيه و بسته بندی -کشتار محصول: 
 01152358176_01152334637تلفن: 

 روبروی پمپ بنزین -کمربندی  -نوشهر  -مازندران آدرس: 

 کشتارگاه خاورپيشهنام شركت: 
 مهدی نجفیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغمحصول: 
 05632319821تلفن: 

دفتر  -جنب بانک ملی  -ميدان آزادی  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 کشتارگاه خاورپيشه

 کشتارگاه خوش پختنام شركت: 
 بهنام جعفریمديرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی قطعات مرغ ، خرید و فروش و صادرات مرغمحصول: 
 8-35633463-044تلفن: 

مجتمع  -ميدان فردوسی  - ٢خيابان مولوی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٢٠۴واحد  - ٢طبقه ی  -مرغداران 

 کشتارگاه دربالنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 بسته بندی قطعات مرغ -کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ محصول: 
 01133885465_01133885464تلفن: 

 -جاده فرودگاه  ٢کيلومتر  -سه راه اسالم آباد  -ساری  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه دربال -سمت چپ جاده خاکی 

 کشتارگاه درسا مرغنام شركت: 
 احمدرضا همتیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 08632236650تلفن: 

 ساختمان درسا -فلکه فرمانداری  -خيابان شریعتی  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 کشتارگاه درنا مرغ دليجاننام شركت: 
 محمود بيگیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغ تازه و توليد مرغ منجمدمحصول: 
 08644225554تلفن: 

 رحمت آباد -جاده تهران  ٢کيلومتر  -دليجان  -مرکزی آدرس: 

 کشتارگاه روزنام شركت: 
 فرشيد وزیریمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 07137232559تلفن: 

 -روبه روی امامزاده سيدابوطالب  -بلوار والیت  -شيراز  -فارس آدرس: 
 کشتارگاه روز
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 کشتارگاه زربال طيورنام شركت: 
 سعيد قربانژادمديرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 02144261592_02144261591تلفن: 

کوچه بوستان هفتم  -خيابان حضرت ابوالفضل  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 
 ۴٣پالک  -شرقی 

 کشتارگاه زرین طيور وراميننام شركت: 
 حاج محمد خانیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02136233319تلفن: 

جنب تاالر  -شهرک خيرآباد  -جاده تهران ورامين  -ورامين  -تهران آدرس: 
 سروستان

 کشتارگاه زیتونکارنام شركت: 
 محمد جواد هوشيارمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02637304569تلفن: 

 پشت بيمارستان شریعتی -جاده مرد آباد  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 کشتارگاه ساقی سرنام شركت: 
  مديرعامل: 

 کشتارگاه طيورمحصول: 
 02188960840_02188970090تلفن: 

 - ٩واحد  - ٢٢پالک -کوچه ی حجت دوست  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه ی 

 کشتارگاه ساليذ مرغنام شركت: 
 احسان روحانی رادمديرعامل: 

 کشتار، قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 19-07143444710تلفن: 

 کشتارگاه ساليذ مرغ -جاده مجدآباد  ١٢کيلومتر  -مرودشت  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه سپاهان مرغ اصفهاننام شركت: 
 حميد رضا شيخانمديرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری و بسته بندی مرغ و قطعات مرغ گرم و منجمدمحصول: 
 03135561862_03145487560تلفن: 

 جاده اردستان 6کيلومتر  -اردستان  -اصفهان آدرس: 

 کشتارگاه سپيد گوشت فاخرنام شركت: 
 رحمت عزیزیانمديرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 05138782226_05138784414تلفن: 

 - ١نرسيده به پيروزی  -خيابان پيروزی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 فروشگاه سپيد گوشت فاخر

 کشتارگاه سپيد مرغ احساننام شركت: 
 رحمت هللا مظفریانمديرعامل: 

 مرغداری گوشتی -بسته بندی  -کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ محصول: 
 07142237801_07142233570تلفن: 

ابتدای  -کمربندی خرمشهر  -خيابان امام خمينی  -کازرون  -فارس آدرس: 
 ۴طبقه  -مجتمع احسان  -بهمن جنوبی  ٢٢خيابان 

 کشتارگاه سپيد مرغ مانشتنام شركت: 
 قدرت هللا کاظمیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغ تازه و توليد مرغ منجمدمحصول: 
 08433230453تلفن: 

 -جاده ایوان اسالم اباد  ١٨کيلومتر  -ایوان غرب  -ایوان  -ایالم آدرس: 
 کشتارگاه سپيد مرغ مانشت

 کشتارگاه سپيدپرنام شركت: 
 داود جعفرنيامديرعامل: 

 یسته بندی قطعات مرغ -کشتارگاه صنعتی طيور محصول: 
 02166427130_02166921811تلفن: 

جاده  -بعد از ده کردان  -روستای قلعه چندار  -اتوبان کرج  -تهران آدرس: 
 کوشک زر

 کشتارگاه صبا مرغنام شركت: 
  مديرعامل: 

 تن مرغ در ساعت 3کشتار -کشتارگاه صنعت طيور محصول: 
 03133371918_03133371850تلفن: 

روبه  - ١۶جنب آتش نشانی  -سه راه صمدیه  -اردستان  -اصفهان آدرس: 
 روی دانشگاه علمی کاربردی

 کشتارگاه صبا مرغ خراساننام شركت: 
 حبيب هللا صادقیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 05143217964_05143217965تلفن: 

ساختمان  - ٩و  ٧بين بعثت  -بلوار بعثت  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢طبقه  -آلفا 

 کشتارگاه صنعتی صنایع تبدیلی پرچين سمناننام شركت: 
 یار علی یوسفيهمديرعامل: 

آالیشات بسته   -کود مرغی -پودر گوشت و خون  -مرغ گرم و منجمد محصول: 
 بندی
 02333476989_02333467700تلفن: 

 دفتر کار یوسفيه -بلوار ميرزای شيرازی  -ميدان مشاهير  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی آزادگان سيستان و بلوچستاننام شركت: 
  مديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغ تازه و توليد مرغ منجمدمحصول: 
 08433720101تلفن: 

کشتارگاه  -بعد از پليس راه خاش  -خاش  -سيستان و بلوچستان آدرس: 
 صنعتی آزادگان
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 کشتارگاه صنعتی بابل طيورنام شركت: 
 مجيد محمدیان اميریمديرعامل: 

  محصول: 
 01132546765_01132546764تلفن: 

جنب  -ابتدای روستای بيشه سر  -جاده بهنمير  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مدرسه راهنمایی

 کشتارگاه صنعتی بيهق ماکيونام شركت: 
 جمشيد فالحیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 05144654149_05144654148تلفن: 

 -خيابان مطهری  -ميدان صاحب الزمان  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٨واحد  -ساختمان نظام مهندسی  -جنب حسينيه باقرالعلوم 

 کشتارگاه صنعتی تالونگ خزرنام شركت: 
 رضا ارجمندمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 01732411952_01732249418تلفن: 

پاساژ تخت  - ١٨سرخواجه  -خيابان سر خواجه  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ٢واحد  -جمشيد 

 کشتارگاه صنعتی زران رودهننام شركت: 
 مختار قربانیمديرعامل: 

 بسته بندی -کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغ محصول: 
 02176522215_02176522214تلفن: 

 -جاده فيروزکوه  -جاده دماوند  ۵کيلومتر  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 روستای گالهک -دست راست 

 کشتارگاه صنعتی زرین مرغنام شركت: 
 علی پورسعيدیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 06133769426_06133769427تلفن: 

ساختمان  - ۶و  ۵بين  -خيابان وهابی  -کيانپارس  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 ٧واحد  - ۴طبقه  -مریم 

 کشتارگاه صنعتی سپيدان آملنام شركت: 
  مديرعامل: 

کشتار و بسته بندی و قطعه بندی و توليد انواع فرآورده های خام محصول: 
 طيور

 01143332032تلفن: 
 ٧١پالک  -روبروی نيایش  -خيابان اسفندیار  -خيابان ولی عصر  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی سمنان تيهونام شركت: 
 اکبر صفاییمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02333320710تلفن: 

 ٣۶پالک  -روبه روی مسجد وليعصر  -بلوار وليعصر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی صبا مرغنام شركت: 
 مصطفی قربانیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02433329720_02433329719تلفن: 

طبقه  -ساختمان خرم  -جنب بانک مسکن  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 
 ۶واحد  - ٣

 کشتارگاه صنعتی طيور اسالم کيشنام شركت: 
 حاج حسن اسالم کيشمديرعامل: 

 کشتارگاه ویژه طيورمحصول: 
 03432715551_03432715550تلفن: 

بين  -روبه روی کوچه درمانگاه مالیری  -خيابان شهيد رجائی  -کرمان آدرس: 
 ١۵و  ١٣کوچه 

 کشتارگاه صنعتی طيور اکبرینام شركت: 
 فرج اکبریمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 04144398534_04144398535تلفن: 

 طبقه فوقانی فروشگاه اکبری -ميدان معلم  -اهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طيور پرطالیینام شركت: 
 داوود عربلومديرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی و قطعه بندی گوشت مرغمحصول: 
 02435232222_02435582222تلفن: 

 ٣پالک  -خيابان طالقانی شمالی  -ابهر  -زنجان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طيور تربت حيدریهنام شركت: 
 ابوالفضل عصاریمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 05152235776تلفن: 

 ١پالک  - ١٣قائم  -خيابان قائم  -تربت حيدریه  -خراسان رضوی آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طيور جنگل دلندنام شركت: 
 اسماعيل قلعه قافیمديرعامل: 

 کشتارگاه و قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 02133774005_01735731500تلفن: 

کشتارگاه صنعتی  -کيلومتر مانده به شهر دلند  ٢ -راميان  -گلستان آدرس: 
 طيور جنگل دلند

 کشتارگاه صنعتی طيور حبيب جوانبختنام شركت: 
 حبيب جوانبختمديرعامل: 

  محصول: 
 02133854191تلفن: 

 کوپه جم -روبروی لپه زنگ  -بعداز خاورشهر  -جاده خاوران  -تهران آدرس: 
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 کشتارگاه صنعتی طيور حسين آبادینام شركت: 
 غالمحسن حسين آبادیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08348562031_08348562466تلفن: 

 -دوراهی تویسرکان  -جاده اسدآباد  ۵کيلومتر  -کنگاور  -کرمانشاه آدرس: 
 جنب آجر سفال آناهيتا

 کشتارگاه صنعتی طيور زنجاننام شركت: 
 ناصر رمضانلومديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغ گوشتی ، مرغ مادر و بوقلمونمحصول: 
 02433745870_02433321956تلفن: 

ساختمان عمران  -پس از پمپ گاز زیباشهر  -بهمن  ٢٢بلوار  -زنجان آدرس: 
 ٢طبقه  - ۶٩١۶پالک  -بتن 

 کشتارگاه صنعتی طيور زیباکنارنام شركت: 
 موسی محبوبیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 01333592848_01333592890تلفن: 

 جنب ميدان تره بار وليعصر -احمدگوراب  -جاده فومن  -رشت  -گيالن آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طيور غرب اروميهنام شركت: 
 کریم خواجه نجفیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 04432228072تلفن: 

پالک  -اول جانبازان  -انتهای خيابان خيام  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
١/١ 

 کشتارگاه صنعتی طيور گلستاننام شركت: 
  مديرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 01734478612_01734478611تلفن: 

طبقه  -ساختمان بانک کار آفرین  -بلوار ناهار خوران  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ٣٠٣واحد  - ٣

 کشتارگاه صنعتی طيور مزرعه نمونهنام شركت: 
 حسين دادورمديرعامل: 

 مرغ گرم و منجمد ، آالیشات مرغ ، پودر گوشت ، قطعه بندی مرغ محصول: 
 01734563436_01734564399تلفن: 

 -به سمت سد وشمگير  -جاده آق قال  ۴٢کيلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 شرکت سهامی مزرعه نمونه

 کشتارگاه صنعتی مارال طيور طوسنام شركت: 
 محمدحسين ابراهيمیمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغ و بوقلمون ،توليد پودر ضایعاتمحصول: 
 05138843733تلفن: 

 -و فلکه حر  ٣٢بين پيروزی  -بلوار پيروزی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١واحد  - ۵۶ساختمان 

 کشتارگاه صنعتی مرغ آالشتنام شركت: 
 محمد جليلی شيردرهمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 01142424900_01142424904تلفن: 

 -جاده آالشت  ٢کيلومتر  -روبه روی پليس راه  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه آالشت -عبور کالریجان 

 کشتارگاه صنعتی مرغ بيستوننام شركت: 
 کامران کشاورزمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08338234642_08334308152تلفن: 

 ٣واحد -طبقه ی دوم  -جنب چاپ رسام  -چهارراه بسيج  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ زاگرس روانسرنام شركت: 
 پيمان بهرامیمديرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی مرغ گرم و منجمدمحصول: 
 08358390220_08358390217تلفن: 

 روبروی شهرک صنعتی روانسر -جاده روانسر  -روانسر  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ سمانهنام شركت: 
 محمدرضا کریمیمديرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی ، بسته بندی و انجماد مرغمحصول: 
 03132643875_03132643874تلفن: 

 -حدفاصل چهارراه نور باران و پل بزرگمهر  -خيابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم - ١٣٣ساختمان  -مقابل بانک سينا 

 کشتارگاه صنعتی مرغ سهندنام شركت: 
 صابر حسام ساداتیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 04445249398تلفن: 

 ١۵روبه روی خيابان  -روبه روی مصلی  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 دفتر فروشگاه مرکزی کشتارگاه صنعتی مرغ سهند -خرداد 

 کشتارگاه صنعتی مرغ گوزل آناجنام شركت: 
 شعبان موسویمديرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ و آالیش ، تبدیل ضایعاتمحصول: 
 04532545828تلفن: 

طبقه  -روبروی تامين اجتماعی  -خيابان امام  -شهر  ِمشگين -اردبيل آدرس: 
 ی دوم بانک کشاورزی

 کشتارگاه صنعتی مرغ همانام شركت: 
 اکبر شيرمحمدیمديرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ و بلدرچين و کبک و قرقاولمحصول: 
 03132280085_03132280069تلفن: 

 -ساختمان مریخی پور  -نبش خيابان کاخ  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ٣واحد  -طبقه اول 
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 کشتارگاه صنعتی مرغ ویژهنام شركت: 
 کاظم ویژهمديرعامل: 

 کشتار مرغ و توليد پودر گوشتمحصول: 
 04434273834_04434272609تلفن: 

دفتر  -جنب بانک ملی  -خيابان امام  -شوط  -ماکو  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کشتارگاه مرغ ویژه

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی ترکان مغاننام شركت: 
 صفر اکبریمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04532723084تلفن: 

 جنب پاساژ انيشه -خيابان شهيد بهشتی جنوبی  -آباد  پارس -اردبيل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی طيور ماکيان گلستان زميننام شركت: 
 نادعلی فرشيدیمديرعامل: 

 پودر ضایعات کشتارگاهی  -گوشت منجمد -کشتار مرغ و بسته بندی محصول: 
 01732141493_01732141492تلفن: 

روبه روی  -جاده گرگان علی آباد  ١٢کيلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روستای مرزن آباد کالته

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی مرغ آراستنام شركت: 
 سيد حسن ميرآقاییمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 01143056581_01143056589تلفن: 

سه راه  -دابودشت  -جاده آمل به بابل  ۵کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 چهارراه رئيس آباد -جاده فریدون کنار  -درویش خيل 

 کشتارگاه طيور انفرادینام شركت: 
 اصغر انفرادیمديرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 05132643712_05132643711تلفن: 

بعد از روستای  -جاده سيمان  ١٨کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سمت چپ جاده -بعد از پل کمربندی  -فارمرز 

 کشتارگاه طيور پرسفيد سيمرغنام شركت: 
 مهدی حاتمیمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، توليد پودر گوشت و خونمحصول: 
 01333357785_01333357874تلفن: 

روبه روی  -ابتدای ساغری سازان  -خيابان مطهری  -رشت  -گيالن آدرس: 
 طبقه دوم -نبش کوچه حاج خازن  -فرش گنجينه 

 کشتارگاه طيور پرطالیینام شركت: 
 فرهاد جليليانمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08345323490تلفن: 

 ابتدای کوچه سبز -خيابان دکتر شریعتی  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه طيور پيدای کاللهنام شركت: 
 ایوب نوبتيانیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 01733238822_01733238811تلفن: 

کشتارگاه طيور  -بعد از روستای دهنه  ٢کيلومتر  -کالله  -گلستان آدرس: 
 پيدای کالله

 کشتارگاه طيور تاک مرغنام شركت: 
 کرم رستمیمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02834762020تلفن: 

 کشتارگاه طيور تاک مرغ -سه کيلومتری جاده آواج  -آبگرم  -قزوین آدرس: 

 کشتارگاه طيور خبوشاننام شركت: 
 منصور شرقیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغمحصول: 
 05147239223تلفن: 

سمت چپ  -جاده قوچان مشهد  ٧کيلومتر  -قوچان  -خراسان رضوی آدرس: 
 کشتارگاه خبوشان -جاده 

 کشتارگاه طيور زاگرسنام شركت: 
 حجت هللا ناصرمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 06642519115_06642519043تلفن: 

 ٩واحد  - ٣طبقه  -ساختمان مهرگان  -خيابان کارگر  -دليجان  -مرکزی آدرس: 

 کشتارگاه طيور شاهين پر غربنام شركت: 
 ساالر سليمیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 08734234944تلفن: 

ساختمان  -روبه روی پاساژ نویدی  -ميدان قدس  -بانه  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول -سليمی 

 کشتارگاه طيور ممسنینام شركت: 
 مجيد رضاییمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 07142542141_07142523325تلفن: 

 روبه روی تامين اجتماعی -خيابان شهيد مدنی  -ممسنی  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه طيوران رنجبرنام شركت: 
 محسن رنجبرمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغ تازه و توليد مرغ منجمدمحصول: 
 08633690856تلفن: 

 - ٧بلوک  -مجتمع آسمان  -خيابان مصطفی خمينی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 ١٠۵واحد  - ۵طبقه 
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 کشتارگاه طيوران مشهدنام شركت: 
 محسن حيدرپناهمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغ و آالیش ، توليد مرغ منجمدمحصول: 
 2-05132453250تلفن: 

 جاده کالت ١٢کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 کشتارگاه فرازبالنام شركت: 
 رضا فرمانبرمديرعامل: 

 کشتارگاه طيورمحصول: 
 01133266419_01133266418تلفن: 

شرکت فراز  -فلکه دوم  -خيابان سلمان فارسی  -ساری  -مازندران آدرس: 
 بال

 کشتارگاه فروزان بيرجندنام شركت: 
 رضا فروزانفرمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 05632283231تلفن: 

شهریور  ١٧حدفاصل  -شهریور  ١٧خيابان  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 شرکت کشتارگاه فروزان بيرجند -طبقه اول  -ساختمان کاکل زری  - ٣٠و  ٢٨

 کشتارگاه قافالنکونام شركت: 
 جبار طهماسبیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02122375531تلفن: 

ساختمان  -خيابان خيام شمالی  -ميانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢واحد  - ٩طبقه  -دامپزشکان 

 کشتارگاه قائم بمنام شركت: 
 عباس غفرانیمديرعامل: 

 مرغ گرممحصول: 
 03444355141تلفن: 

 جاده بم به طرف کرمان ١۵کيلومتر  -بم  -کرمان آدرس: 

 کشتارگاه کرداننام شركت: 
 مجتبی طباطباییمديرعامل: 

 کشتار مرغ و بسته بندیمحصول: 
 02166427130تلفن: 

 متر باال تر از پل کردان ۵٠٠ -جاده کرج قزوین  ١١کيلومتر  -کرج  -البرز آدرس: 

 کشتارگاه کوهستاننام شركت: 
 فرهاد محمدزادهمديرعامل: 

 کشتار مرغمحصول: 
 05632827403تلفن: 

 جاده طبس بوشرویه ١۵کيلومتر  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 کشتارگاه کيسمنام شركت: 
 عسگر رعوفیمديرعامل: 

 کشتارصنعت طيور ، بسته بندی و انجماد مرغمحصول: 
 01342128892_01342128891تلفن: 

 جاده روستای کيسم -ابتدای کمربندی  -آستانه اشرفيه  -گيالن آدرس: 

 کشتارگاه ماد مرغنام شركت: 
 کاوه محمودپورمديرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 08736234798تلفن: 

 ٢٧پالک  -کوچه داور  -خيابان شهدا  -سقز  -کردستان آدرس: 

 کشتارگاه ماکيان لرستاننام شركت: 
 سپهدار حيدریمديرعامل: 

قطعه بندی و تهيه پودرگوشت و مرغ  -تهيه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 منجمد

 06642608686تلفن: 
 روبروی شورای شهر -ميدان بهار  -بروجرد  -لرستان آدرس: 

 کشتارگاه مانا مرغ اصفهاننام شركت: 
 علی اصغر درستکارمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و انجماد مرغمحصول: 
 03138788453_03138788452تلفن: 

کشتارگاه مانا  -جاده فساران  ٧نایين کيلومتر  -جاده اصفهان  -اصفهان آدرس: 
 مرغ اصفهان

 کشتارگاه مرغ تک شيرازنام شركت: 
 محمد حسين قشقایی نژادمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 07137766500_07137766267تلفن: 

 بعد از روستای دهنو -جاده شيراز جهرم  ۵کيلومتر  -شيراز  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه مرغ طالیی نوشهرنام شركت: 
 رسول خزاییمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 01152357008_01152357007تلفن: 

بعد از  -جنب پل موسی آباد  -جاده کمربندی  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 کارخانه شن و ماسه

 کشتارگاه مرغ کاباننام شركت: 
 سليمیمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04446247511-04446260748تلفن: 

 یک کيلومتری روستای داشبند -بوکان  -آذربایجان غربی آدرس: 
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 کشتارگاه مرغ ماکونام شركت: 
 جواد گلسنم لومديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 04436722737_04436263333تلفن: 

روبه  -دروازه ماکو  -انتهای خيابان شریعتی  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 روی بانک تجارت

 کشتارگاه مرغداران شمال خوزستاننام شركت: 
 رشيد جلودارمديرعامل: 

 بلدرچين بصورت تازه و منجمد -مرغ، بوقلمون محصول: 
 06142270493تلفن: 

بين  -کوچه کافی  -متری بلوار مقاومت  ۴۵خيابان  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 ١٨٧پالک  -جهاد و سجاد 

 کشتارگاه مسجد سليماننام شركت: 
 مجيد ذوالفقاریمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغمحصول: 
 06143227676تلفن: 

نمایندگی  - ١بازار مرغ فروشان نمره  -مسجد سليمان  -خوزستان آدرس: 
 فروش مرغ کشتارگاه ریماز

 کوشان طيورنام شركت: 
 رضا کوشانفرمديرعامل: 

 کشتار و بسته بندیمحصول: 
 02144269180_02144269179تلفن: 

 -بلوار شهيد کلهر  -بعد از ميدان قدس  -بلوار انقالب  -قدس  -تهران آدرس: 
 خيابان سيمرغ -بعد از پمپ بنزین 

 کيميا مرغ مياندوآبنام شركت: 
 رضا سواریمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی گوشت مرغمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -خيابان مریوان  -خيابان محمد قاضی  -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 شرکت کيميا مرغ مياندوآب

 کيوان مرغ پر طالیی مهابادنام شركت: 
 رضا سواریمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده طيور ، توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -جاده بوکان  ۴کيلومتر  -راهی برهان  ٣ -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کيوان مرغ پرطالیی مهاباد و آرمان ماکيان ٢و  ١فارم 

 گروه توليدی ساوانانام شركت: 
 علی طهماسبیمديرعامل: 

کشتارگاه صنعتی و قطعه بندی و بسته  -زنجيره توليد گوشت مرغ محصول: 
 بندی 
 01134560628_01134563770تلفن: 

 گروه توليدی ساوانا -مجتمع رخش  -ميدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 گروه غرب دانهنام شركت: 
 برهان مندمیمديرعامل: 

 زنجيره یکپارچه توليد گوشت مرغمحصول: 
 08733242500تلفن: 

روبروی دیوان  -خيابان معراج  -خيابان آبيدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ساختمان غرب دانه -محاسبات 

 گوشت آوراننام شركت: 
 رضا اسماعيل زادهمديرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری و بسته بندی گوشت مرغ و صادرات گوشت مرغمحصول: 
 08158246661تلفن: 

 مجتمع گوشت آوران -سراه صالح آباد  -جاده کرمانشاه  -همدان آدرس: 

 گوشتيراننام شركت: 
 سيد محمدرضا حسينیمديرعامل: 

 بسته بندی گوشت قرمز و سفيد -توليد انواع محصوالت پروتئينی محصول: 
 02166820035_02166807786تلفن: 

 -پشت کارخانه شير پاستوریزه  -جاده قدیم کرج  ۵کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ٣۶١پالک  -متری سوم  ١۵بعد از  -شهریور یا شاد آباد  ١٧خيابان 

 گيالن کشتار صومعه سرانام شركت: 
 رحيم فالح عادلخواهمديرعامل: 

 قطعه بندی و تهيه پودر گوشت -تهيه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01344315393_01344315396تلفن: 

 -جاده ضيابر به پير بازار رشت  ۴کيلومتر  -ضيابر  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 
 گيالن کشتار صومعه سرا

 ماکيان پرور سپيد شرقنام شركت: 
 رضا غفورزاده یزدیمديرعامل: 

 توليد دان آماده، جوجه و مرغ گوشتی و کشتار و بسته بندی گوشت محصول: 
 05138464105تلفن: 

زنگ  - ٩١پ  - ٢۴ابوذر غفاری  -خ احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 دوم

 ماکيان دام سينانام شركت: 
 محسن صادقیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ١٢۵پالک  -خيابان شهيد طوسی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 ماکيان فارسنام شركت: 
 اسماعيل زارعیمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 07132291955_07132272086تلفن: 

سمت  - ١١کوچه  -خيابان نارون  -چهارراه چنچنه  -شيراز  -فارس آدرس: 
 اولين درب -چپ 
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 مجتمع پروتينی نوشين حالل اصفهاننام شركت: 
 لطف اله سلطانیمديرعامل: 

محصوالت   -کشتار و  ميدان عرضه دام و بسته بندی گوشت قرمز محصول: 
 پروتئينی و ژالتين

 03195018735_03195018730تلفن: 
 عوارضی کاشان  ٢کيلومتر  -اصفهان آدرس: 

 مجتمع توليد گوشت مرغ زربالنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

کشتار فرآوری  -پرورش مرغ گوشتی  -جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 گوشت مرغ

 01143084197_01143080117تلفن: 
 جاده چمستان  ٩کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 

 مجتمع توليدگوشت مرغ سفيدزربال گلستاننام شركت: 
 خسرو ایرجی زادمديرعامل: 

 بسته بندی مرغ تازه ومنجمد ، بسته بندی آالیشات ، پودرگوشتمحصول: 
 01144293848تلفن: 

 ٧کيلومتر -سه راه یساقی  -جاده گرگان کردکوی  -کردکوی  -گلستان آدرس: 
 مجتمع توليدو گوشت مرغ سفيد زربال گلستان -بطرف بندرترکمن  -

 مجتمع توليدی طيور شمالنام شركت: 
 احمد محمدیانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، توليد دان آماده ، کشتار مرغمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به ميدان  ١٠٠ -کمربند امير کال  -اميرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خيابان ششم  -نماز 

 مجتمع زربال آملنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 قطعه بندی و تهيه پودرگوشت  -تهيه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشيان  -روبه روی وزارت کار  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد -طبقه اول  - ٣٠۶

 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهاننام شركت: 
 قدرت اله ملکیمديرعامل: 

 کشتارگاه وبسته بندی قطعات مرغ و بوقلمونمحصول: 
 03195027653_03195027651تلفن: 

 -بعد از تاالر بهشت  -کمربندی خمينی شهر به نجف آباد  -اصفهان آدرس: 
 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهان

 مجموعه طيور محمدیاننام شركت: 
 احمد محمدیانمديرعامل: 

 توليد پلت مخصوص طيور / کشتارگاه طيور / پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 02188871353_02188871108تلفن: 

 ١٠٢واحد  -طبقه اول  -بازار بزرگ ميرداماد  -ميرداماد  -تهران آدرس: 

 مرغ سبز روناشنام شركت: 
 امين فروغیمديرعامل: 

تامين مواد اوليه و پرورش و توليد و کشتار مرغ سبز (مرغ بدون آنتی محصول: 
 بيوتيک)

 06142226357_06142226356تلفن: 
 ۵۵پالک  -تقاطع حضرت رسول  -خيابان منتظری  -دزفول  -خوزستان آدرس: 

 مرغ طالیی تویسرکان (مرغ لذیذ)نام شركت: 
 امير یاوریمديرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغ گرم ، توليد آالیش خوراکی و پودرگوشتمحصول: 
 08134235960_08134235959تلفن: 

دفتر  -جنب تعاونی اداره آب  -ميدان امامزاده عبدهللا  -همدان آدرس: 
 کشتارگاه مرغ لذیذ

 مرغداری و کشتارگاه بيژننام شركت: 
 فرشاد رمضانیمديرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی / کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 08132520061_08138282208تلفن: 

دفتر  -جنب بانک صادرات  -خيابان شهيد بهشتی  -مریاتج  -همدان آدرس: 
 مرغ رمضانی
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واردات و توليد تاسيسات، 
 تجهيزات و ماشين آالت

 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 ابزار طيورنام شركت: 
 محرمعلی حسن خانیمديرعامل: 

 قفس مرغ تخمگذار ، پرورش پلت و لوازم مرغ گوشتیمحصول: 
 02644374532تلفن: 

جنب رژین خوراک ،ابزار  -کوی یاران سوم  -جاده سهيليه  -کرج  -البرز آدرس: 
 طيور

 اتوماسيون ایراننام شركت: 
 مصطفی مال نيازیمديرعامل: 

ساخت ماشين االت خط توليد خوراک دام و طيور اتوماسيون کامل محصول: 
 خطوط قدیمی و افزایش توليد و بهروری بيشتر

 02189781406_05136063893تلفن: 
 ٣٧پالک  - ٨نبش شيدایی  - ٧٠جالل  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 احيا صنعت دام و طيورنام شركت: 
 بهروز محررزادهمديرعامل: 

 واردات تجهيزات خدمات مرغداری و دامداریمحصول: 
 04134434598_04134449200تلفن: 

کوچه  -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶٨پالک  -شهيدحمدی 

 اخگرتابشنام شركت: 
 فرهاد سکوتیمديرعامل: 

 انواع سيستم گرمایشی تابشیمحصول: 
 02144277905تلفن: 

 - ٢خيابان گلبرگ  -بلوار جانبازان  -بلوار آریافر  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ٣٧پالک 

 ادیب آزمای پارسنام شركت: 
 شهرام دشتی زادهمديرعامل: 

 واردات دستگاه های رطوبت سنج و آناالیزرمحصول: 
 07138013تلفن: 

 -ساختمان طاهونه  - ٢کوچه  -ابتدای باهنر شمالی  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ۴طبقه 

 اردالن ارتباط ندانام شركت: 
 ابراهيم خدابنده لومديرعامل: 

 توليدکننده دان خوری، آبخوری و ...محصول: 
 02834767266تلفن: 

 روستای اردالن -آوج  -قزوین آدرس: 

 اروم جوجهنام شركت: 
 افشين خداپرستمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های جوجه کشی و دستگاه های پرکنمحصول: 
 04432250147تلفن: 

طبقه  -پاساژ اخوان  -خيابان خيام جنوبی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٢٨پالک  -سوم 

 ازن آبنام شركت: 
 محمد دانشورمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه ازن ژنراتورمحصول: 
 02166594634تلفن: 

 -ساختمان کاوه  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ١٣۴واحد  -طبقه سوم  - ٣٠بلوک 

 ازن آوران شرقنام شركت: 
 جهانگير احمدپورمديرعامل: 

 تصفيه آب و ضد عفونی سازی -توليدکننده سيستمهای مولد گاز ازن محصول: 
 02188934022تلفن: 

 -شهرک گلشهر  -شهرک صنعتی چهاردانگه  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 
 ٨/٧١۵شماره  -متری احداثی  ١٢ -خيابان صادقی 

 ازن تجهيزنام شركت: 
 ابوالقاسم حسينیمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های ازن ژنراتور صنعتی دائم کارمحصول: 
 05137677998_05137677997تلفن: 

 - ٢۵و  ٢٣بين احمد آباد  -بلوار احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  - ٢طبقه  -ساختمان سپاس  -جنب بانک مسکن 

 ازن سازان پاسارگادنام شركت: 
 علی بهشتیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه ضدعفونی ازن ژنراتورمحصول: 
 02146894912_02146894911تلفن: 

 -روبروی شهرک فرزان -بلوار شهيد کلهر  -شهر قدس  -قدس  -تهران آدرس: 
 ٣٣پالک  -مرکز حمایت و هدایت از تحقيقات تجربی ازن  - CNGجنب پمپ گاز 

 اسکان طيورنام شركت: 
 اسکندر اسکندری فرمديرعامل: 

 آبخوری نيپل و ... -کنترل هوشمند  -سازنده سيستم های تهویه محصول: 
 02154707000تلفن: 

، طبقه چهارم، ١٢١خيابان توحيد، خيابان شهيد طوسی، پالک  -تهران آدرس: 
 ٨و  ٧واحد 

 اشپختنام شركت: 
 عابدین پوربخشمديرعامل: 

 توليد قفسه های نگهداری مرغ مادر ، گوشتی ، تخم گذار و پولتمحصول: 
 02188014462تلفن: 

واحد  - ٩پالک  -کوچه ی بهار -خيابان جهان آرا  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 
١٢ 

 اصفهان هواسازنام شركت: 
 کمال کریمیمديرعامل: 

 هواساز ایرواشر -هواکش های صنعتی  -تهویه صنعتی محصول: 
 03133755934_03133764719تلفن: 

 ۴۵نبش کوچه  -روبروی سازمان آب  -بلوار امام  -درچه پياز  -اصفهان آدرس: 
 غربی
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 اصالن شکوه چناران کمپانینام شركت: 
 حميد همتیمديرعامل: 

 وسایل مرغداری و دامداریمحصول: 
 04134419792_04134443332تلفن: 

 -روبروی جهاد کشاورزی  -خيابان آزادی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٣پالک  -نبش کوی مختاروند 

 افشان نگار آریانام شركت: 
 همایون صباغمديرعامل: 

 و بسته بندی تخم مرغ hpسازنده پرینتر تخصصی تخم مرغ با برند محصول: 
 02188267586_02188240701تلفن: 

 - ١٣۵پالک  -بين پل گيشا و آزمایش  -خيابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ٣طبقه 

 افهمنام شركت: 
 محمد مهدی معين پورمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02644683930_02644683929تلفن: 

بعد از پمپ  -جاده هشتگرد  -جاده قدیم کرج  ١٧کيلومتر  -کرج  -البرز آدرس: 
 شرقی ١٢خيابان  -جاده سعيد آباد  -شهرک درخشانيه  -بنزین تهران دشت 

 پاک ازن  البرزنام شركت: 
 سيد محمد موتمنمديرعامل: 

 سازنده دستگاه ازن جهت ضد عفونی و از بين بردن بو بدون مواد محصول: 
 02188073835تلفن: 

 - ١پالک  -کوچه ی یاسمن  -فالمک جنوبی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 البرز طيورنام شركت: 
 اصغر سليمیمديرعامل: 

 توليد کننده دانخوری ، آبخوری ، هواکش ، هيترمحصول: 
 02146896922تلفن: 

 -بهمن  ١٢روبروی بيمارستان  -خيابان مصلی  -شهر قدس  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان فدک 

 البرز کليپنام شركت: 
 ابوالفضل آقا محمدیمديرعامل: 

 توليد کننده قطعات بسته بندی و خط کشتار مرغ و طيورمحصول: 
 02832228714تلفن: 

 روبروی شرکت ایران رل -خيابان ذکریا رازی  -قزوین آدرس: 

 الکترو صنعت طيفنام شركت: 
 محمدمهدی مردانیمديرعامل: 

 توليد سيستم روشنایی فارم های مرغداریمحصول: 
 02634714603_02634715443تلفن: 

 ۴۶پالک  - ١۵ظفر  -بلوار شهيد بهشتی  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 

 الکترو نيرو صنایع برق و برودت البرزنام شركت: 
 سعيد واعظ زادهمديرعامل: 

 برق و برودت و سورتينگ هوایی مرغمحصول: 
 01144264212_01144266068تلفن: 

 ٢٧۶پالک  -جنب پاساژ ثانی  -خيابان نور  -آمل  -مازندران آدرس: 

 الکترواستيلنام شركت: 
 مجيد محمد زادهمديرعامل: 

 انواع سرد خانه ثابت و متحرکمحصول: 
 05136651165تلفن: 

نرسيده به ميرزای  -ابتدای خيابان مطهری  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٣٠۵پالک  -شيرازی 

 امداد رسان برق یزدنام شركت: 
 محمد مهدی قدیرمديرعامل: 

 سازنده تابلو های برق فرمان قدرت اتوماسيون و دیزل ژنراتورمحصول: 
 03535348338تلفن: 

 ٢٨٢پالک  -خيابان محمد علی شریف  -بلوار جمهوری  -یزد آدرس: 

 امکانام شركت: 
 علی جاهدیمديرعامل: 

 سيستم و ماشين آالت مرغداری ساخت آلمانمحصول: 
 02188031480_02188040580تلفن: 

واحد  - 10پالک  -خيابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران  -تهران آدرس: 
2 

 اميدان صنعت تهراننام شركت: 
 اميد عابدیمديرعامل: 

 توليد کننده ماشين آالت خوراک آماده دام و طيور و آبزیان بصورت پلت محصول: 
 02133139570تلفن: 

پشت  -خيابان صاحب جم  -چهارراه مولوی  -چهارراه سيروس  -تهران آدرس: 
 ۴و٢پالک  -بانک تجارت 

 انبوه سازان اردالننام شركت: 
 پرویز خدابنده لومديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02834767070تلفن: 

 روبروی بهداری -روستای اردالن  -شهرک آبگرم  -آبيک  -قزوین آدرس: 

 اندیشه سبزنام شركت: 
 رضا اسکندری حبيب قشالقمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه جوجه کشی و تجهيزات سالن های مرغداریمحصول: 
 04432346612_04432246272تلفن: 

جنب خيابان  -کمربندی خاتم االنبياء  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 جنب تراشکاری اسکندری -ابتدای باند پایين کمربندی  -المهدی 
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 انرژینام شركت: 
 عبدهللا مهدیانمديرعامل: 

 کولر سلولزی -بخاری کارگاهی  -کوره های هوای گرم  -هيتر محصول: 
 02166704444تلفن: 

شماره  -مقابل ساختمان آلمينيوم  -خيابان جمهوری اسالمی  -تهران آدرس: 
۶٨٣ 

 ایپک یولی آریننام شركت: 
 امير رادانمديرعامل: 

 واردات قفس های مرغداریمحصول: 
 04142245803تلفن: 

 -پائين تر از پارک شهر  -خيابان مطهری  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢٢۴پالک  -جنب خشکشویی پارس 

 ایران سيلندرنام شركت: 
 حسن عليزادهمديرعامل: 

 توليد کليه دستگاه های کشتارگاهیمحصول: 
 04134410538تلفن: 

جنب تعویض روغنی عطری  -خيابان خطيب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه فوقانی نان روغنی -

 ایران مشعل (گرماتاب )نام شركت: 
 احمد برنجچیمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه گرم کننده تابشیمحصول: 
 02188529566تلفن: 

نرسيده به خيابان شهيد کاووسی فر  -خيابان دکتر بهشتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ١٨٢پالک  -(ميترا) 

 ایرسا صنعت تبریزنام شركت: 
 حامد کرمانیمديرعامل: 

 توليد لوازم کشتارگاه مرغ ترولی دیسک پرکن و کليه لوازم کشتارگاهمحصول: 
 02636614600تلفن: 

زیر  -نرسيده به ميدان انبار نفت  -جاده مالرد  -پل فردیس  -کرج  -البرز آدرس: 
 جنب اریکه فرشتگان -پل سرحدآباد 

 ایماجيراننام شركت: 
 محمد نادریمديرعامل: 

واردکننده دستگاه شانه یک ردیفه و سه ردیفه جهت درج تاریخ و آرم محصول: 
 روی تخم مرغ (جت پرینتر)

 02188275265تلفن: 
 ١۴١شماره  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 

 (AS)آ.اس نام شركت: 
 سروژ ملک سریانمديرعامل: 

 ساخت دستگاه تمام اتوماتيک کشتارگاه دام و ...محصول: 
 02166807447تلفن: 

 -خيابان جوشن  -نرسيده به پل کن  -جاده قدیم کرج ( فتح )  -تهران آدرس: 
 ١٩پالک  -بن بست پنجم شرقی 

 آب آفرینان نوین البرز ( آبکو )نام شركت: 
 محمدرضا کالنتریمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های تصفيه آب و فاضالبمحصول: 
 02636270853تلفن: 

 ٢٨واحد  -طبقه چهارم  -برج قائم  -محمدشهر  -کرج  -البرز آدرس: 

 آب رایاننام شركت: 
 عليرضا سپهرمديرعامل: 

 طراح و سازنده انواع هيتر های کم مصرف و دستگاه تصفيه محصول: 
 01333696345تلفن: 

پارک علم و فن آوری  -کوچه اداری  -ميدان انتظام  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ١۵۶پالک  -استان گيالن 

 آبنوس پاالیشنام شركت: 
 مسعود مودیمديرعامل: 

 طراحی و ساخت دستگاه تصفيه آب و فاضالبمحصول: 
 02144477968_02144477967تلفن: 

 ٩واحد - ١٠پالک-خيابان مخبری -بزرگراه اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 

 آبيار ماداکسيننام شركت: 
 محمدامين غفوریمديرعامل: 

 توليد دستگاه گند زدایی آب و ضدعفونی کننده محيطمحصول: 
 02144793010تلفن: 

-بزرگراه شهيد لشگری ( جاده مخصوص تهران ١۴کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ١٣پالک  - ٣نبش والفجر  -خيابان احد  -کرج ) 

 آجين طيورنام شركت: 
 مرتضی محبت پورمديرعامل: 

 فنر اوگرماتيک انتقال دان و بشقابی در سایزهای مختلفمحصول: 
 02644544089_02644544088تلفن: 

کارگاه  -نرسيده آجين دوجين  -شهر کوهسار  -کردان  -کرج  -البرز آدرس: 
 محبت

 آذر بخار پارسيان(ایران بویلر)نام شركت: 
 سيد حسين حسنیمديرعامل: 

 توليد دیگ بخار دیگ آبداغ برای گرمایش از کفمحصول: 
 01144782317_01144782316تلفن: 

 -خيابان یاس  -شهرک صنعتی تشبندان  -محمودآباد  -مازندران آدرس: 
 انتهای کوچه -روبروی هکلند 

 آذر درمان تبریزنام شركت: 
 وحيد غفاریمديرعامل: 

 وارد کننده تجهيزات مرغداری و پخش کننده دارو های دام و طيورمحصول: 
 04134444156تلفن: 

 - ٢ساختمان شماره  -خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف
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 آذر طيوران صنعتنام شركت: 
 محمدحسين استکانچیمديرعامل: 

 آبخوری -توليد کننده دانخوری محصول: 
 04134390897تلفن: 

 -خيابان دامپزشکی  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 آذران طيوران صنعت - ۶پالک  -کوی حمدی  -روبروی اداره دامپزشکی 

 آذین طيور البرزنام شركت: 
 مجتبی ملکیمديرعامل: 

 گيربکس -توليد فنر اوگر ماتيک محصول: 
 02634489514_02644543895تلفن: 

خيابان پارک  -شهر کوهسار روستای آجين دوجين  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٩پالک  -کوچه باغ -(جنب مخابرات خروین)  -جنگلی 

 آرسام کار تهراننام شركت: 
 غالمعلی مرادیمديرعامل: 

توليد کننده انواع ماشين آالت تمام اتوماتيک مرغداری سيستم های محصول: 
 -قفس فول اتوماتيکمرغ تخمگذار و مرغ گوشتی  و بلدرچين -انتقال تخم مرغ 

 02166923127_02166911788تلفن: 
 ١۵٧پالک  -خيابان فرصت شيرازی  -خيابان توحيد -تهران آدرس: 

 آروین بخارنام شركت: 
 محمد بهزادمهرمديرعامل: 

 روغن داغ و مخازن تحت فشار -آب داغ  -توليد کننده دیگ های بخار محصول: 
 02144446581_02144432188تلفن: 

نبش شقایق  -باالتر از ميدان نور  -بلوار ستاری شمالی  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ۵٩پالک - ٢ساختمان شماره  -پانزدهم 

 آریا بارون طوسنام شركت: 
 محمدخليل محمدزاده طبسیمديرعامل: 

 توليد ساختمان های پيش ساخته و پوشش سالنیمحصول: 
 05136228800تلفن: 

کوچه  - ٣۴ميثاق  -بزرگراه ميثاق  ٣کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 اول سمت راست

 آریا طيورنام شركت: 
 امير سياهی یزدیمديرعامل: 

انواع کاسه و -سينی  -توليد کننده تجهيزات مرغداری شامل : سبدمحصول: 
 شانه تخم مرغ ،کبک، بوقلمون، بلدرچين ، شترمرغ 

 05137249756تلفن: 
 ۴٣پالک  - ٢٩خيابان مطهری شمالی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 آریادالمننام شركت: 
 رضا سعادتمديرعامل: 

 قفس های تخم گذار و واردکننده ماشين آالت بسته یندی تخم مرغ محصول: 
 02166914972_02166914971تلفن: 

 - ٢۴١ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -٧طبقه 

 آرین تجارت سردارنام شركت: 
 سليمان شيخیمديرعامل: 

 تجهيز و اتوماسيون سالن های مرغداری محصول: 
 02166563677_04446237500تلفن: 

نبش خيابان سيد  -بلوار سربازان گمنام  -بوکان  -آذربایجان غربی آدرس: 
 واحد یک -طبقه اول  -شکره (روبروی بانک کشاورزی شعبه مرکزی) 

 آرین تکنيک(آرین صبا)نام شركت: 
 سعيد گلدارمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 02644522951_02644522950تلفن: 

خيابان خليج  -شهر گلسار  -کرج هشتگرد  ١٨کيلومتر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٣جنب ماموت  -فارس 

 آرین سيف پاسارگادنام شركت: 
 آرش بابانمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات کشتارگاه ها و بسته بندی و خط توليد فرآورده هامحصول: 
 02144058368تلفن: 

طبقه  - ١۴٠پالک  -بعد از خيابان وليعصر  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 
٢ 

 آزما شناسان آرادنام شركت: 
 جعفر نعمتیمديرعامل: 

 پاتولوژی و ميکروسکوپی-وارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی محصول: 
 02166123702_02166123701تلفن: 

 ١واحد  - ١٢١پالک  -خيابان باقر خان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 آساد صنعتنام شركت: 
 بيژن محبیمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه گرم کننده تابشیمحصول: 
 02166809322_02166809321تلفن: 

 - ١٩خيابان فتح  -متری فتح ( جاده قدیم کرج )  ۶۵بزرگراه  -تهران آدرس: 
 ٢۵شماره 

 آسان طيورنام شركت: 
 حسنعلی محمدیمديرعامل: 

 ساخت و راه اندازی قفس های مرغ تخم گذار و بلدرچينمحصول: 
 02834767550تلفن: 

 شرکت آسان طيور -شهرک اردالن  -آبگرم  -قزوین آدرس: 

 آسيا برجنام شركت: 
 عبدالکریم مفلحمديرعامل: 

 توليدکننده انواع باالبرهای متحرک و ثابتمحصول: 
 02122070559تلفن: 

ميدان کوچک زاده  -بلوار شهيد ابوالقاسم  -احمدآباد مستوفی  -تهران آدرس: 
 ٢٢پالک  -آبان غربی  ١٣انتهای خيابان  -
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 آسياب احرارنام شركت: 
 مجيد احرارمديرعامل: 

 توليد کننده آسياب های تمام استيل برشیمحصول: 
 02136426519تلفن: 

بعد از پليس راه  -کيلومتری جاده خاوران (اتوبان امام رضا)  ٣۵ -تهران آدرس: 
 ١٠٢٠پالک  - ٢٩خيابان  -شهرک صنعتی عباس آباد  -شریف آباد 

 آشيانه طيورنام شركت: 
 مهدی روحانیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 01733269694تلفن: 

 -بعد از پل  -خيابان امام خمينی شمالی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 انتهای بلوار

 آغاچلی سيلونام شركت: 
 احسان بهرامسریمديرعامل: 

 توليدکننده سيلوهای فلزی دخيره غالتمحصول: 
 02188618059_02188618058تلفن: 

 -خيابان دانشور شرقی  -شيراز شمالی  -مالصدرا  -ونک  -تهران آدرس: 
 Cواحد  - ١٠طبقه  - ٢۶پالک 

 آفاق رول سپاهاننام شركت: 
 داوود زارعیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع رول کاغذ جهت پوشش بستر مرغداری هامحصول: 
 03132681815تلفن: 

کوچه  -کوچه مرتضوی  -خيابان هشت بهشت شرقی  -اصفهان آدرس: 
 ۴٨پالک  -کوچکی 

 آناهيد پارسيان خاوراننام شركت: 
 حامد مهدویمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های تصفيه آبمحصول: 
 01732131040تلفن: 

 روبه روی کوچه سازش -خيابان شهيد بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 آوند دیگنام شركت: 
 دالور قاسمیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه گرمایشی چند منظوره و دیگ فوالدیمحصول: 
 01132271911تلفن: 

 ٣١نبش ارشاد  -موزیرج  -خيابان طالقانی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 آیریک دانه شکوهيهنام شركت: 
 ناصرعلی اسدیمديرعامل: 

 واردات دستگاه های توليد دان اماده وکنسانتره مخصوص طيورمحصول: 
 02188616262تلفن: 

 - ۴طبقه  - ١٠٢پالک  -نبش شيراز  -مالصدرا  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 ٨واحد 

 باختر سيستم ایرانياننام شركت: 
 علی جاهدیمديرعامل: 

 واردکننده سيستم و صنایع مرغداری ، جوجه کشی و کارخانه دانمحصول: 
 02188040580تلفن: 

 ١٠پالک  -خيابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران آدرس: 

 بادام فيدار فرتاکنام شركت: 
 بهنام نریمان پورمديرعامل: 

 واردات و نصب و راه اندازی تاسيسات و تجهيزات دامپروریمحصول: 
 02188376342تلفن: 

 - 1طبقه  -ساختمان سينا  -بلوار بالل  -چهارراه هفت تير  -کرج  -البرز آدرس: 
 2واحد 

 بازرگانی آبنوشنام شركت: 
 شقایق صبردارانمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداری و سختی گير آبمحصول: 
 05137138005_05137138004تلفن: 

جنب بيمه  - ٢١نبش آبکوه  -خيابان آبکوه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 دانا

 بازرگانی فالمينگو تجارتنام شركت: 
 حمزه سوسنیمديرعامل: 

 واردات ماشين آالت و قطعات کارخانجات دام و طيورمحصول: 
 04433438850تلفن: 

 - ٧طبقه  -ساختمان ارسطو  -خيابان شورا  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١۴واحد

 باسکول سازی آسایش (صدر الکترونيک توس)نام شركت: 
 سيد محسن حسينیمديرعامل: 

 توليد انواع باسکول های تمام الکترونيک جاده ای و صنعتیمحصول: 
 05133554471_05138537790تلفن: 

محمد  -خيابان محمد رسول هللا  -تپه سالم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 باسکول سازی آسایش - ٢رسول هللا 

 باسکول سازی پيشرو توزیننام شركت: 
 مجيد آبادیمديرعامل: 

 طراحی و سازنده انواع باسکول های دیجيتال جاده ایمحصول: 
 02144530296_02144530295تلفن: 

 ۴واحد  - ۶٠پالک  - ١۴خيابان  -تهران سر  -تهران آدرس: 

 باسکول سازی تبریزینام شركت: 
 محمد رضا تبریزیمديرعامل: 

 توليد کننده باسکول ثابت و همکفمحصول: 
 02166433789_02166433788تلفن: 

 ۶٩پالک  -روبروی کوچه نادر  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
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 باسکول سازی محمد داعی زادهنام شركت: 
 محمد داعی زادهمديرعامل: 

 توليد کننده انواع باسکولمحصول: 
 02156546011_02155201611تلفن: 

 جاده واوان ١کيلومتر  -شورآباد  -جاده قدیم قم  -تهران آدرس: 

 باسکول سازی ميکرون توزیننام شركت: 
 کيومرث حاج عظيم زنجانیمديرعامل: 

 توليد کننده انواع باسکول و نمایشگر هاپر توزین خوراک دام و طيور ، محصول: 
 02154178_02166572939تلفن: 

پالک  -کوچه حميد  -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ٣طبقه  - ١٢

 باسکول سازی نامی الکترونيک توسنام شركت: 
 محمد حسن مهدیان پورمديرعامل: 

 توليد کننده باسکول های سبک و سنگين محصول: 
 05136583530تلفن: 

نبش سعادت  - ٩١آزادی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٩واحد -طبقه همکف  -ساختمان کيميا فام  - ۵

 بام تبرید سازاننام شركت: 
 محمدعلی یزدیمديرعامل: 

 چيلر -ساخت سردخانه  -تونل انجماد محصول: 
 02122591330تلفن: 

 - ٢پالک  -خيابان خسروانی  -خيابان رودبار غربی  -ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد 

 بانيان توسعه کویرنام شركت: 
 مرتضی جلممديرعامل: 

 استخر ژئوممبران -طراحی وساخت دستگاه آب شيرین کن صنعتی محصول: 
 05144445373تلفن: 

 ٧پالک  -خيابان ابوسعيد  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 برادران هللا یارینام شركت: 
 قربانعلی هللا یاریمديرعامل: 

 توليدکننده دانخوری ، آبخوری ، قفس ، هواکش و ..محصول: 
 03142251342_03142252055تلفن: 

متر داخل  ١٠٠ -روبروی دانشگاه آزاد اسالمی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ویال شهر

 برگ سبز (مهپاش)نام شركت: 
 مجيد حکانلومديرعامل: 

آبخوری و دانخوری  -فروش قطعات  -اجرا و نصب سيستم مهپاش محصول: 
 هيتر

 02536668009_02536613358تلفن: 
 شرکت برگ سبز - ١۶کوچه  -خيابان امام  -قم آدرس: 

 برودتی و حرارتی نيکنام شركت: 
 حسن نيکناممديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات برودتیمحصول: 
 02188840745_02188826073تلفن: 

 -نرسيده به ميدان شعاع  -خيابان خردمند شمالی  -کریمخان  -تهران آدرس: 
 ١٠٧نبش کوچه شيده پالک 

 بلدرچين دماوندنام شركت: 
 علی گردادمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه های جوجه کشی ، مشاوره و آموزش محصول: 
 02177955451تلفن: 

بين خيابان دالور و خيابان  -خيابان شهيد آین  -نارمک  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ٣٣٧پالک  -گلستانی 

 بلدرچين سينا پگاهنام شركت: 
 حميد شاه محمدیمديرعامل: 

توليدکننده تجهيزات پرورش بلدرچين / خرید و فروش گوشت و تخم محصول: 
 بلدرچين

 08134374034تلفن: 
 کارخانه بلدرچين سينا پگاه -کيلومتری جاده تهران  ۵ -جرقان  -همدان آدرس: 

 بلدرچين صفه سپاهاننام شركت: 
 سعيد تنباکوئیمديرعامل: 

 توليد دستگاه جوجه کشی ، ازن ساز و دستگاه کندلينگ  جهت نطفهمحصول: 
 03132301245_03132306258تلفن: 

 - ٢١پالک  - ١٩کوچه  -خيابان خواجه عميد  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم

 بهار استحکام گيلنام شركت: 
 عارف بوذریمديرعامل: 

توليدکننده انواع هيترهای و جت هيتر ها و هواکش های صنعتی و محصول: 
 هواسازها

 01344352180تلفن: 
 نرسيده به سه راه دوگور  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 

 بهامين طوسنام شركت: 
 حسين شيردلمديرعامل: 

 توليدکننده مبدل های آبگرم،دیگهای فوالدی آبگرم و بخار،مه ساز  و...محصول: 
 05136665756تلفن: 

 -مقابل کارخانه البسکو  -جاده آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 درب اول -بعد از چهارراه اول سمت چپ  - ١٢٣آزادی 

 بهبود گستر یزدنام شركت: 
 علی محمد کربالئیمديرعامل: 

واردات نصب و راه اندازی مه پاش، واردات نازل ، پایه نازل و شيلنگ محصول: 
 03538271611_03538271610تلفن: 

 -صحرا  ٢٢کوچه  -خيابان صحرا  -خيابان مسکن و شهرسازی  -یزد آدرس: 
 نبش بن بست گلبرگ
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 بهساز آبنام شركت: 
 محمود اسدیمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های آب شيرین کنمحصول: 
 02634724359_02634724311تلفن: 

رو به روی پاک شوما  -خيابان بهشت سکينه  -کمالشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ١١٠پالک  -

 بهسازان صنعتنام شركت: 
 علی قادریمديرعامل: 

توليدکننده ترموستات دیجيتالی محيطی سالن مرغداری ، دستگاه محصول: 
 فيلترینگ نور مرغداری ، دستگاه پرتابل چهار کاره نور ، دما ، رطوبت و گاز 

 08733166003تلفن: 
 رو به روی بيمارستان  -سنقر کليایی  -سنقر  -کرمانشاه آدرس: 

 بهسام ازننام شركت: 
 مهدی رضاییمديرعامل: 

 توليد دستگاه های ضد عفونی طبيعی ازن ژنراتورمحصول: 
 02146801051_02146801050تلفن: 

مجتمع  -سه راه کاروانسرا سنگی  -شهرک قدس  -قدس  -تهران آدرس: 
 ٢٠٧واحد  -طبقه دوم  -ایرانيان 

 بهين تصفيه گسترنام شركت: 
 مهدی معمارزادهمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های تصفيه آبمحصول: 
 02536704984تلفن: 

 ٢٩۴پالک  -خيابان ایستگاه راه آهن  -قم آدرس: 

 بهينه تجهيز سيمرغ آریانام شركت: 
 مرتضی حسينیمديرعامل: 

 توليدکننده اتوماسيون مرغداری ، ارائه خدمات مشاوره ایمحصول: 
 01333260804تلفن: 

ساختمان بنفشه  -تقاطع خيابان سعدی به بلوار معلم  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٢واحد  -

 بهينه سازان صنعت طيور(چين دکا)نام شركت: 
 ویکتور شهبازیمديرعامل: 

 ساخت سالن های مرغداریمحصول: 
 01135344001تلفن: 

 ٧واحد  -نبش کوچه ارغوان  -خيابان بابل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 بهينه سازان فناوری گيتینام شركت: 
 ميثم عباسی نيامديرعامل: 

 توليد کننده کليه سيستم های کنترل و مانيتورینگ مکانيزه مرغداریمحصول: 
 02833694305تلفن: 

جنب  -ابتدای خيابان پيروزی  -بلوار نخبگان  -ميدان جانبازان  -قزوین آدرس: 
 خيابان ارکيده

 بهينه سازی آب البرزنام شركت: 
 سهيل ایزدیمديرعامل: 

 طراحی و توليد دستگاه تصفيه آب صنعتی و خانگیمحصول: 
 01144288039_01144288182تلفن: 

 ۵٠٠ -کمربندی هزار سنگر به محمود آباد  ۴کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ذبيحی CNGمتر بعد از 

 بی.کا.افنام شركت: 
 محمدمسعود فالحیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های جوجه کشیمحصول: 
 02644333557_02644333624تلفن: 

خيابان  -جاده کردان  -پل کردان  -اتوبان قزوین کرج  -کرج  -البرز آدرس: 
 کشتارگاه صنعتی مرغ

 بيگداچمن ایراننام شركت: 
 علی جاهدیمديرعامل: 

سيستم و ماشين آالت مرغداری ساخت آلمان ، سيستم پرورش محصول: 
 فول اتوماتيک بوقلمون، قفس فول اتوماتيک مرغ تخمگذار

 02188031480_02188040580تلفن: 
 ٣زنگ  - ١٠پالک  -خيابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران آدرس: 

 پاپکو مگنت پارسياننام شركت: 
 حميد شعبانیمديرعامل: 

 ساخت تجهيزات مغناطيسی ، سيستمهای ارتعاشی و انواع ویبراتور محصول: 
 02188322721_02188322720تلفن: 

کوچه  -ابتدای خيابان قائم مقام فراهانی  -ميدان هفت تير  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١٠پالک  -یکم 

 پارت دیزلنام شركت: 
 اميد اکبریانمديرعامل: 

 واردکننده دیزل ژنراتورمحصول: 
 03135720796_03135723827تلفن: 

 -بعد از چدن سازان  -خيابان چهارم  -شهرک صنعتی جی  -اصفهان آدرس: 
 ١٣٢پالک 

 پارت کنترلنام شركت: 
 رضا نخاولیمديرعامل: 

 توليدکننده تاسيسات کارخانه های توليد خوراک دام و طيور محصول: 
 05137279258تلفن: 

 -ميدان صاحب الزمان  -خيابان صناعی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٣٠٣واحد  -طبقه سوم اداری  -مجتمع سبحان 

 پارتين گستر جنوبنام شركت: 
 صفریمديرعامل: 

توليد کننده پوشش سقف و دیوار برای مرغداری و دامداری و محصول: 
 کشتارگاه

 02188660491تلفن: 
 302واحد  - 3طبقه  -برج آناهيتا  -خيابان جردن  -تهران آدرس: 



 

106 

 پارس ترک سيلونام شركت: 
 منصور وزیریمديرعامل: 

 توليدکننده سيلوهای فلزی ذخيره غالت و تجهيزات مرتبطمحصول: 
 02188087287_02188687950تلفن: 

واحد  - ١۴پالک  -خيابان ساالر  -خيابان مهر  -خيابان محمودیه  -تهران آدرس: 
٣٠١ 

 پارس توزیننام شركت: 
 رضا هاشمیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع باسکول ،ترازوهای دیجيتالی محصول: 
 02166611493_02181661076تلفن: 

 -خيابان شمس الهيجانی  -خيابان برزیل شرقی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 گروه توزین - ٢٣شماره 

 پارس خاورنام شركت: 
 سعيد دانش دهکردیمديرعامل: 

 توليدکننده لوازم دامپزشکیمحصول: 
 02832220930_02832224400تلفن: 

شماره  -بلوار قائم مقام فراهانی  -شهر صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 
٢/۵/٢٨٣ 

 پارسيان طيورنام شركت: 
 علی حبيبی فيضیمديرعامل: 

 توليدکننده کليه تجهيزات اتوماتيک سالن های مرغداریمحصول: 
 02165412076تلفن: 

خيابان پنجم  -خيابان کشاورزان  -مالرد ویالی جنوبی  -مالرد  -تهران آدرس: 
 نبش اولين فرعی -شقایق 

 پارسيان عایق گسترنام شركت: 
 سلمان خجستهمديرعامل: 

 توليد کننده عایق حرارت و صدا و رطوبتمحصول: 
 02155217718_02155221563تلفن: 

 ۵١پالک  -کوچه شهيد زارعی  -باقرشهر  -تهران آدرس: 

 پارسيکنام شركت: 
 کاوه ميرخانیمديرعامل: 

 آبخوری نيپل و دانخوری -لوله های انتقال دان محصول: 
 02644383345_02188785545تلفن: 

جاده  -جنوب اتوبان  -پل کردان  -قزوین -اتوبان کرج  -کرج  -البرز آدرس: 
 طاووسيه ٣٧نبش خيابان  -عليخان سلطانی

 پاکاب فراز قشمنام شركت: 
 علی آقاجانیمديرعامل: 

 ساخت دستگاه های آب شيرین کن صنعتی و دریائیمحصول: 
 02166052924_02166054412تلفن: 

خيابان چهارم  -شهرک صنعتی گلگون  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 
 ٢۶پالک  -شمالی 

 پاکان تهویه البرزنام شركت: 
 عباس یاری فردمديرعامل: 

 توليد کننده سيستم های تهویه ،جت هيتر، کوره های هوای گرم محصول: 
 02832224505تلفن: 

خيابان خواجه نصير  -بلوار قاِئم مقام فراهانی  -بلوار فارابی  -قزوین آدرس: 
 روبروی نشاسته البرز -طوسی 

 پایش الکترونيک ساماننام شركت: 
 مهدی تاجيانیمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های اتوماسيون مرغداریمحصول: 
 02122703940_02636517024تلفن: 

 ١٧٠پالک  -شرقی  ١١خيابان  -فلکه سوم  -فردیس  -کرج  -البرز آدرس: 

 پترو آراد تيالرنام شركت: 
 کيوان مرادیمديرعامل: 

 توليدکننده ورقها سفيد و مشکی جهت مرغداری (باند کود کش)محصول: 
 01344311207تلفن: 

بن  -خيابان کاج  -شهرک صنعتی صومعه سرا  -سرا  صومعه -گيالن آدرس: 
 ١٠۴پالک  - ۵بست صرب 

 پرآور صنعتنام شركت: 
 آرش کرمانیمديرعامل: 

 توليدکننده قفسه صنعتی مرغ و بلدرچينمحصول: 
 05144247642_05144240498تلفن: 

 ٧صنعت  -شعرک صنعتی سبزوار  ٢فاز  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 پردیس صنعت همگامنام شركت: 
 یوسف اوزیمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين آالت کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 02156233852_02156233851تلفن: 

بلوار نخلستان  -شهرک صنعتی شمس آباد  -حسن آباد  -ری  -تهران آدرس: 
 ٨پالک  - ١گلشيد  -

 پرشيا کاال ایرانياننام شركت: 
 حميدرضا مرتضی بيگیمديرعامل: 

 توليدکننده چاپگر تخم مرغمحصول: 
 02188542539تلفن: 

 - ١۴پالک  -کوچه دهم  -خيابان ميرعماد  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 پرک طيورنام شركت: 
 حسين تفریح دوستمديرعامل: 

 طراحی و ساخت و توليد تجهيزات مرغداری ، دانخوری زنجيریمحصول: 
 02165473558تلفن: 

 - ۶٠بلوک  -شهرک صنعتی شيخ آباد  -ميدان استاندارد  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴٠پالک 
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 پرگال صنعت دليرگاننام شركت: 
 مهدی محمدیمديرعامل: 

 طراح و سازنده دستگاه جوجه کشی شترمرغمحصول: 
 08644248216تلفن: 

 شهرک صنعتی اصناف -دليجان  -مرکزی آدرس: 

 پرنده صنعتنام شركت: 
 محسن دهلقیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02637305234تلفن: 

 ٧پالک  - ٣دانش  -بلوار بی بی سکينه  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 پالرنام شركت: 
 سيد محمد سجادی فرمديرعامل: 

 سيستم های گرمایشی مرغداری هامحصول: 
 03133804404تلفن: 

مقابل نيروگاه شهيد محمد  -جاده اصفهان تهران  ٢٢کيلومتر  -اصفهان آدرس: 
 ٣۶خيابان -منتظری 

 پلمپ صنعت کارانام شركت: 
 مریم شفيع فرمديرعامل: 

 پلمپ کانتينری -پلمپ گوشواره ای  -پلمپ پالستيکی محصول: 
 02177148735_02177148733تلفن: 

 ١٧پالک  -غربی  ١٧خيابان  -خيابان اتحاد  -تهرانپارس -تهران آدرس: 

 پنام آزمانام شركت: 
 شاهين عيوقیمديرعامل: 

 تصفيه و ضدعفونی هوامحصول: 
 02188812886تلفن: 

 ٩واحد - ٩پالک  -خيابان زهره  -خيابان مفتح شمالی  -تهران آدرس: 

 پوشال ایراننام شركت: 
 مهدی محمدخانیمديرعامل: 

 توليدکننده پوشال های کف مرغداریمحصول: 
 02166918691_02166918690تلفن: 

کوچه ی  -خيابان گلنار  -خيابان گلشن  -احمدآباد مستوفی  -تهران آدرس: 
 دفتر محمد خانی -دامداری سورانی  -گلبهار 

 پوشال بستر آشيانه گسترنام شركت: 
 محسن اکبریمديرعامل: 

 توليد و توزیع پوشال بستر و النه تخم گذاری برای واحدهای مرغداریمحصول: 
 02166623084تلفن: 

 -خيابان شهيد بهفر  -خيابان شهيد سبحانی  -سه راه آذری  -تهران آدرس: 
 ٨٧پالک 

 پوشال بستر شفيعینام شركت: 
 عبداله شفيعیمديرعامل: 

 رول کارتون -پوشال و بستر محصول: 
 03135807009تلفن: 

 جنب کافی کوال -جاده فرودگاه  -اصفهان آدرس: 

 پوشال تهراننام شركت: 
 محسن محمد خانیمديرعامل: 

 توليد پوشال جهت بستر دام و طيورمحصول: 
 02133821009_02133821006تلفن: 

 -متری اول و دوم  ١۵بين  -متری افسریه  ٢٠ -بزرگراه بسيج  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ۴١٧پالک 

 پوکونام شركت: 
 حسن احدیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های جوجه کشیمحصول: 
 02146878393_02146822192تلفن: 

 -نبش ترمينال  -انتهای عوارضی  -خيابان عوارضی  -قدس  -تهران آدرس: 
 ٣۴٢پالک  -روبروی پاساژ عال الدین 

 پویا ماشين جینام شركت: 
 مهدی لطيفیمديرعامل: 

 توليد کننده ماشين آالت خوراک دام و طيورمحصول: 
 03135229707تلفن: 

متر  ٢٠٠ -خيابان رویان  -انتهای خيابان سلمان  -خوراسگان  -اصفهان آدرس: 
 کوی تابان -بعد از پژوهشکده رویان 

 پویان تجارت کومشنام شركت: 
 سيد محمدعلی طباطباییمديرعامل: 

 کنترل و پایش دما، رطوبت و آمونياک فارم های مرغداری محصول: 
 02333335456تلفن: 

دانشگاه  -مرکز رشد فناوری  -خيابان دانشجو  -بلوارقائم  -سمنان آدرس: 
 ۶واحد -سمنان 

 پویان تصفيهنام شركت: 
 ناصر شایگانمديرعامل: 

 توليد دستگاه های تصفيه آبمحصول: 
 02532894838تلفن: 

روبروی شرکت  -متری کارخانه آسفالت  ٣٠ -جاده ی کوه سفيد  -قم آدرس: 
 عمود گستر

 پيام پالستيکنام شركت: 
 مهرداد بزرگیمديرعامل: 

 نایلون و بسته مرغمحصول: 
 02146843149_02146843148تلفن: 

 ۵کيلومتر  -سه راهی شهریار  -جاده مخصوص کرج  ١٧کيلومتر -تهران آدرس: 
 ٨پالک  -بن بست صنعتگران  -انتهای خيابان صنایع -مجتمع صنعتی زاگرس  -
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 پيشرو صنعت طيوراننام شركت: 
 هومن تحصيلیمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02188725832_02188723266تلفن: 

پالک  -خيابان ناهيد  -خيابان ميرزای شيرازی  -خيابان بهشتی  -تهران آدرس: 
 ٣طبقه  - ۵

 پيشرو صنعت مرندیزنام شركت: 
 فرشاد دانشوریمديرعامل: 

 توليد تجهيزات فارم های مرغداری و دامداریمحصول: 
 05156584000تلفن: 

شرکت نسيم کوثر مرندیز (فرشاد  -مرندیز  -بجستان  -خراسان رضوی آدرس: 
 دانشوری)

 پيشگام دامپرور سپاهاننام شركت: 
 محسن حيدریمديرعامل: 

 توليد خ و ماشين آالت دامپروری (فيدر ميکسر)محصول: 
 03136617449_03136627364تلفن: 

 ٢٩پالک  -بوستان بهشت  -خيابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پيشگامان صنعت حالل مارليکنام شركت: 
 مصطفی حيدریمديرعامل: 

 ساخت تجهيزات کشتارگاه صنعتی دام و طيور محصول: 
 05138444325تلفن: 

 - ٩پالک - ٣٧/١ابوذر غفاری  -احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵واحد 

 تابيله پرشيانام شركت: 
 محسن زربختمديرعامل: 

 توليد قطعات یدکی و دستگاه شيردوش مخصوص دامداری هامحصول: 
 08132510971تلفن: 

 ۵٨پالک  -متری کبابيان  ١٨ -خيابان شریعتی  -همدان آدرس: 

 تاسيسات گرمایشی صنعتی بخار سازهنام شركت: 
 علی اکبر جوانخواهمديرعامل: 

 توليدکننده تاسيسات گرمایشی صنعتیمحصول: 
 05138450864تلفن: 

 - ٣خيابان شيرین  - ٢۵خيابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢۵پالک 

 تاسيساتی پگاهنام شركت: 
 سيد حسين موسویمديرعامل: 

توليد و ارائه کلی تجهيزات سرمایشی و گرمایشی و لوازم مرغداری محصول: 
 02177509884_02177538942تلفن: 

طبقه  -پاساژ روشن  -بين بهار و شریعتی  -خيابان طالقانی  -تهران آدرس: 
 ١٠پالک  -همکف 

 تاوا صنعت طيورنام شركت: 
 سعيد امامیمديرعامل: 

 توليد سيستم های تهویه ،توزیع ، فن و پدکولينگ ،گرمایش و ....محصول: 
 02537789372تلفن: 

ساختمان دوم  -بعد از فرعی قدوسی  -متری عمار یاسر  ٧۵ -قم آدرس: 
 ٣طبقه  -سمت راست 

 تبادل سازان تهراننام شركت: 
 حميد بخشی تهمیمديرعامل: 

 توليد صنایع برودتی سردخانه ها و کشتارگاههامحصول: 
 02156235941تلفن: 

 -بعد از فرودگاه امام خمينی  -اتوبان تهران به قم  ۵کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ۶نبش کوچه  -خيابان آزادی  -خيابان بهارستان  -شهرک صنعتی شمس آباد 

 تپکو ( تراشه پرداز پویا )نام شركت: 
 سعيد محمودیمديرعامل: 

 RFIDطراحی و توليد پالک دام و طيور بر پایه فناوری محصول: 
 02144827461تلفن: 

پارک علم  -ابتدای بلوار پژوهش  -اتوبان تهران کرج  ١٧کيلومتر  -تهران آدرس: 
 B۶واحد  -و فناوری دانشگاه تربيت مدرس 

 تجهيز آوران نيک نهادنام شركت: 
 علی اصغر معظممديرعامل: 

 بونکر های حمل دان -توليدکننده سيلوهای فلزیمحصول: 
 02144069856تلفن: 

خيابان -خيابان ابراهيمی جنوبی  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١۴پالک  -شانزدهم 

 تجهيز آوران(فنی مهندسی گلد النگ )نام شركت: 
 علی اصغر معظممديرعامل: 

 بونکر حمل دان ماشين آالت کارخانجات خوراک دام و طيورمحصول: 
 02144095897_02196866524تلفن: 

واحد  - ١۴پالک  -خيابان شانزدهم  -بزرگراه ستاری جنوبی  -تهران آدرس: 
٢١ 

 تجهيز گستر صد ستوننام شركت: 
 ابوالفضل رحيميانمديرعامل: 

 ،  140وارد کننده تجهيزات مرغداری ها ، پد سلولزی و قاب فن محصول: 
 02188524006_02188529226تلفن: 

خيابان  -خيابان علی اکبری  -بعد از مفتح  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ۵۶پالک  -صحاف زاده 

 تجهيز گستر طيوراننام شركت: 
 بهنام حقیمديرعامل: 

 توليد سيستمهای اتوماسيون و مه پاش ساخت تجهيزات مدرن محصول: 
 04432380283تلفن: 

نبش داروخانه  -خيابان مافی ساحلی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 دامپزشکی دکتر سجودی
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 تجهيزات صنعتی دام وطيور پارسنام شركت: 
 محمد معين تندرمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک دام و طيور و کليه تجهيزات صنعتیمحصول: 
 03432512312تلفن: 

 ۶٠نبش کوچه  -خيابان ابوذر شمالی  -کرمان آدرس: 

 تجهيزات مرغداری پارسانام شركت: 
 محمدرضا سطانی نيامديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02166125163_02166928122تلفن: 

 ٢واحد - ١١پالک  -کوچه حاج رضایی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 تجهيزات مرغداری جندی شاپورنام شركت: 
 مجتبی وسمه گرمديرعامل: 

 توليد دان خوری و آب خوری مرغداری هامحصول: 
 06142249857تلفن: 

روبروی ایستگاه آتش  -متری مقاومت  ۴۵خيابان  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 تجهيزات مرغداری جندی شاپور -نشانی 

 تجهيزات مرغداری خدابنده لونام شركت: 
 علی مردان خدابنده لومديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02834767068تلفن: 

 روستای اردالن -آب گرم  -قزوین آدرس: 

 تجهيزات مرغداری خدابنده لونام شركت: 
 مهدی خدا بنده لومديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداری(قفسه ،دان خوری،هواکش،آب خوری)محصول: 
 02834767113تلفن: 

 روستای اردالن -آب گرم  -قزوین آدرس: 

 تراش ابزار نيشابورنام شركت: 
 جواد آیينمديرعامل: 

 آسياب چکشی -پرس پلت  -توليد ميکسر محصول: 
 05143266643_05143266644تلفن: 

شرکت  - ٨بهروری  -شهرک صنعتی خيام  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 تراش ابزار نيشابور

 تصفيه آب کاسپيننام شركت: 
 مهدی رحيم زادهمديرعامل: 

 طراح و سازنده دستگاه آب شيرین کنمحصول: 
 01732229438تلفن: 

 نبش آذر نهم -آذر  ۵خيابان  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 تک ستاره اميرنام شركت: 
 محمدرضا ابراهيمیمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين آالت مربوط به خوراک دام و طيورمحصول: 
 02634706985_02634706984تلفن: 

نبش  -خيابان صفا  -نرسيده به پليس راه  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 شرکت تک ستاره امير -کوچه ششم 

 تکاو توسنام شركت: 
 قاسم نعمتشاهیمديرعامل: 

 توليدکننده دیگ های بخارمحصول: 
 05132453026_05132454433تلفن: 

 -مقابل شهرک صنعتی  -جاده کالت  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 نرسيده به خيابان صنعت

 تکبان (کنترل انرژی)نام شركت: 
 عليرضا عراقیمديرعامل: 

توليدکننده سيستم های حرارتی و برودتی ، ترموستات محيطی و محصول: 
 صنعتی

 02146868411_02146868410تلفن: 
متری  ۴۵بلوار  -شهر قدس  -جاده قدیم کرج  ٢٠کيلومتر  -تهران آدرس: 

 تکفارمنام شركت: 
 مجيد شيردلمديرعامل: 

 توليد کننده سيلو های مرغداریمحصول: 
 05137656095تلفن: 

 طبقه همکف - ۴پالک - ٢۴فلسطين  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تکنو صنعتنام شركت: 
 محمد رضایتمديرعامل: 

 توليدکننده الکتروموتور و گيربکسمحصول: 
 02634704110تلفن: 

خيابان سيد احمد  -شهرک اميرالمومنين  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴پالک  -کوچه ی ششم شمالی  -خمينی 

 تکنو کارنام شركت: 
 ابوالفضل دیتيانمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های جوجه کشی شترمرغمحصول: 
 05136579815تلفن: 

پالک  - ٩١و  ٨٩بين طوس  -بلوار طوس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
٧۵١ 

 تالش برای صنعت روزنام شركت: 
 علی فرجی سيسمديرعامل: 

 توليدکننده انواع نوار نقاله ، کاموایر و اتوماسيون صنعتیمحصول: 
 02165611571_02165611570تلفن: 

 -شهرک صنعتی گلگون  -سعيدآباد  -جاده شهریار  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ٢۵پالک  -خيابان پنجم جنوبی 
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 توزین الکتریکنام شركت: 
 مرتضی پویانمديرعامل: 

 طراح و توليد کننده انواع باسکول جاده ای و سيستم های توزین محصول: 
 0218234_02188811260تلفن: 

 - ٢٩ساختمان  -ابتدای خيابان سپهبد قرنی  -ميدان فردوسی  -تهران آدرس: 
 ٩الی  ٣طبقه 

 توزین تراز آریانام شركت: 
 حميدرضا نوعیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های بسته بندی مرغ و گوشت و ماهیمحصول: 
 02334573028_02334573027تلفن: 

بلوار  -شهرک صنعتی جنت آباد  -جاده خاوران  ۵۵کيلومتر  -سمنان آدرس: 
 توزین تراز آریا -اولين کارخانه سمت راست  - ۴نسترن  -صنوبر 

 توزین سپاهاننام شركت: 
 محمدعلی اسالميانمديرعامل: 

توليدکننده انواع باسکول های جاده ای و سيستم های توزین خاص محصول: 
 ویژه ی دامداری ها و مرغداری ها

 03142290628_03142290627تلفن: 
 ٨پالک  -خيابان اول  -شهرک صنعتی کاوه  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 

 توسعه صنایع کشاورزی رشد خضرانام شركت: 
 اميرحسين افضلمديرعامل: 

 توليد کننده لوازم دامی ماننده پالک گوش فلزی ،گنت خوران و قرص محصول: 
 03132292634_03132297852تلفن: 

 -کوی افضل  -ابتدای خيابان سروش  -ميدان احمد آباد  -اصفهان آدرس: 
 ٣١شماره 

 توسعه کشاورزی فجرنام شركت: 
 عادل شفيعیمديرعامل: 

 توليدکننده رول کاغذی مخصوص کف مرغداری هامحصول: 
 05632318780_05632318779تلفن: 

گروه توسعه  -خيابان آزادی  -ميدان آزادی  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 کشاورزی فجر

 توسعه مکانيزاسيون و صنایع کشاورزی کوثر ( کاميد )نام شركت: 
 صدراله پرهيزگارمديرعامل: 

 توليد ماشينهای جوجه کشی نيمه صنعتی ، تامين قطعات یدکی  محصول: 
 02144907942_02144907941تلفن: 

 -خيابان سپاه اسالم  -جاده مخصوص تهران کرج  ١١کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ٣١پالک 

 توسن تجهيزنام شركت: 
 سيد افشين ناصر صدرآبادیمديرعامل: 

توليدکننده دستگاه کاور کفش ،ستر و هچر ،دستگاه جوجه کشی محصول: 
 تخم شترمرغ

 02188734697تلفن: 
 ۴واحد  - ٢٣پالک  -خ امير کيانوش  -بلوار گلزار —ميدان هروی -تهران آدرس: 

 توليدی بازرگانی نوین نيرونام شركت: 
 افشين دهدشتیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 07138205454تلفن: 

واحد  - ۶پالک  -بن بست الله  -برزیل شرقی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
١٠١ 

 توليدی بالنام شركت: 
 خداوردیانمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های جوجه کشیمحصول: 
 03136273038تلفن: 

 ١٩پالک  -خيابان توحيد  -پل آذر  -اصفهان آدرس: 

 توليدی دیزل سازنام شركت: 
 محمدرضا صفایی فرمديرعامل: 

 پمپ آب -الکترو موتور و دیزل ژنراتور محصول: 
 02144566111_02144566110تلفن: 

 روبروی رنگ هاویلوکس - ١١و  ١٠بين کيلومتر  -تهران آدرس: 

 توليدی صنعتی پخت گنابادنام شركت: 
 مهدی جواهرفرمديرعامل: 

 توليد و طراحی و ساخت کليه تجهيزات مرغداریمحصول: 
 05157252772تلفن: 

 -روبه روی جهاد کشاورزی  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 خيابان صنعت

 توليدی نبوغ سرمایشنام شركت: 
 سرژیک کبریمديرعامل: 

 توليد انواع ساندویچ پانل و درب های سردخانه ایمحصول: 
 08633573302_08633573301تلفن: 

 دسترسی یک-(آبيک آباد)  ٢شهرک صنعتی شماره  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 توليدی نيکان رضواننام شركت: 
 مسعود مقدمیمديرعامل: 

 توليدکننده بسترهای کف مرغداریمحصول: 
 01344606808_01344606807تلفن: 

 روستای کليمان -شاپارود  -رضوانشهر  -گيالن آدرس: 

 توليدی و بازرگانی استيل پاسارگادنام شركت: 
 مهدی باریک بينمديرعامل: 

 توليد لوله ، اتصاالت ، ورق ، پمپ های استلنس استيلمحصول: 
 02166392039تلفن: 

مجتمع تجارت  - ١١رو به روی فتح  -بزرگراه فتح  ۴کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ١۶۴پالک  -استيل ایران 
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 توليدی و صنعتی آب بندنام شركت: 
 سيد محمد اندیکالییمديرعامل: 

 توليدکننده دیگ های بخار ،مشعل های گازی و گازوئيلی محصول: 
 01132273072_01132273071تلفن: 

بعد از ترمينال  -کيلومتر یک جاده جدید بابل به آمل  -بابل  -مازندران آدرس: 
 کوچه آب بند -برون شهری 

 توليدی و صنعتی قدس مالیرنام شركت: 
 مرتضی سيدین خراسانیمديرعامل: 

توليدکننده تجهيزات مدار بسته , تجهيزات مرغداری , محصول: 
 آسياب ,ميکسر , باالبر , هيتر , هواکش های صنعتی

 08132225052_08132221086تلفن: 
 روبه روی نمایندگی ایران خودرو -بلوار خليج فارس  -مالیر  -همدان آدرس: 

 توليدی یکرنگ بندرنام شركت: 
 مهرداد جازمیمديرعامل: 

 توليد ماشين آالت تيدیل ضایعات دام و طيورمحصول: 
 01344403797_01344403724تلفن: 

ابتدای  -شهرک صنعتی شماره یک  -حسن رود  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 
 خيابان بنفشه

 تيردی کاالنام شركت: 
 ليال عزیزیمديرعامل: 

 -دستگاه شيردوش ثابت  -شماره گوش گاو  -الینر شيردوشی محصول: 
 دستگاه سيلوتراش خودکار

 02155436282تلفن: 
 ۵٠١واحد  - ۵طبقه  -ساختمان افرا  -پل کميل  -نواب  -تهران آدرس: 

 تينا صنعت مشهدنام شركت: 
 محمدجواد تيموریمديرعامل: 

 طراحی وساخت ماشين آالت توليد خوراک دام وطيورمحصول: 
 05136776898تلفن: 

سمت  -درب اول  - ٨/۴خليلی  - ١٣٩آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 راست

 جام نونام شركت: 
 حسين فارسیمديرعامل: 

 توليدکننده لوازم مرغداریمحصول: 
 02176212750تلفن: 

 ۶نبش  -بلوار اصلی  -شهرک صنعتی خرمدشت  -جاده آبعلی  -تهران آدرس: 
 ٧۵پالک  -شرقی 

 جهان کاالی به روش (آوین مکانيز)نام شركت: 
 رضا عباسی موحدمديرعامل: 

 واردات قفس های تمام اتوماتيک مرغداری های گوشتی و تخم گذارمحصول: 
 02144291489تلفن: 

 ٣واحد  - ۶پالک  -خيابان ایثار  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 

 چيکن هکنام شركت: 
 رسول محمودیمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين آالت و لوازم مرغداریمحصول: 
 04432387132تلفن: 

 ١٠پالک  -خيابان خيام جنوبی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 

 چينکا صنعت مازروننام شركت: 
 حبيب علی اصغرپورمديرعامل: 

 توليد تجهيزات مرغداری هامحصول: 
 32260533-011تلفن: 

 جنب بيمه آسيا -خيابان طالقانی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 خانه طيورنام شركت: 
 پيام سيد احمد کرمانیمديرعامل: 

مشاوره، طراحی و تجهيز سالن های مرغداری، مرغ گوشتی، مرغ محصول: 
 مادر، مرغ تخمگذار

 02166591797_02166924949تلفن: 
 ۵٣پالک  -نبش فرصت شيرازی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 خدمات کشاورزی مزرعه سبزنام شركت: 
 سعيد مهرفرمديرعامل: 

 سم پاش برقی و آسياب -توليد کننده تجهيزات کشاورزی محصول: 
 02155825190_0215583336تلفن: 

 -خيابان غالمرضایی  -بزرگراه شهيد چراغی  -انتهای نواب  -تهران آدرس: 
 ۵۴٣پالک  -روبروی کوجه ی حقگو 

 خزر الکتریکنام شركت: 
 مجتبی نوائیمديرعامل: 

 توليد تجهيزات و تاسيسات صنعت مرغداری و انواع هواکش های محصول: 
 02166934530_01143113941تلفن: 

کارخانه  -شهرک صنعتی بابکان  -جاده قدیم آمل بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 آلفا صنعت آسيا

 خوراک تکنام شركت: 
 احمد ميالنمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه های خوراکمحصول: 
 02832246920تلفن: 

 ۶۵پالک  - ١۴کوچه  -خيابان آزادی  -شهر صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 

 داتيکنام شركت: 
 امير صفریمديرعامل: 

سيستم گرمایشی  -انواع کوره های صنعتی  -ماشين سازی محصول: 
 هيتر هوای گرم -تابشی 

 02188852575_02188852574تلفن: 
 ٧واحد  - ١٠پالک  -کوچه هشتم  -خيابان ویال  -تهران آدرس: 
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 دام یارنام شركت: 
 مصطفی ابراهيمیمديرعامل: 

 توليد کننده و وارد کننده محصوالت دامپروریمحصول: 
 02165294950تلفن: 

 ٣واحد  - ٣طبقه  -ساختمان فرهادی  -ميدان معلم  -شهریار  -تهران آدرس: 

 دامپروری و کشاورزی نوالن توسعه اگرینام شركت: 
 محمد جاوید حسينیمديرعامل: 

 توليد دستگاه شيردوشی ،فيدر ميکسر،مت،فن سقفی و... محصول: 
 02188673363_02188878188تلفن: 

 - ٨٨پالک  -باالتر از چهار راه جهان کودک  -بلوار آفریقا —تهرانآدرس: 
 ١١٠١واحد شماره  - ١١طبقه  -ساختمان نگين 

 دایه سازان صنعتی طيورنام شركت: 
 بهزاد خدابندهمديرعامل: 

هواکش  -هيتر  -آبخوری نيپل  -دانخوری زنجيری  -دانخوری بشقابی محصول: 
 سيستم انتقال دان -پدسلولزی  -مه پاش  -آسياب ميکسر و باالبر  -

 02637858637تلفن: 
 ١٢پالک  -خيابان ميثاق  -خيابان سرداران  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 درنا طيورنام شركت: 
 سعيد نصيریمديرعامل: 

 جت هيتر و هواکش -آبخوری  -توليدکننده دانخوری محصول: 
 03133316208تلفن: 

 -جنب امالک جهانگيری  -خيابان نبرد  -خيابان امام خمينی  -اصفهان آدرس: 
 شرکت درنا طيور

 دفتر خدمات مرغداری پشتيباننام شركت: 
 بهزاد محمدیمديرعامل: 

 خرید و فروش دان و پلت، جوجه و تجهيز سالن های مرغداریمحصول: 
 01142048071تلفن: 

 -روبروی کارخانه سایپا شمال  -خيابان ساری  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 دفتر خدمات مرغداری پشتيبان -به طرف ميدان جانبازان 

 دکاموندنام شركت: 
 جعفر امامیمديرعامل: 

 توليد کننده پوشش های آنتی باکتریال سيلو ، استخر محصول: 
 02636218013_02636204005تلفن: 

جنب پاساژ الماس شهر  -بلوار امام خمينی  -محمدشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ساختمان دکاموند -

 دلفين دریای آرامنام شركت: 
 مهدی مالییمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه های تصفيه آبمحصول: 
 02536550581_02536550665تلفن: 

روبروی  -کوچه شرکت آبسار  -بعد از زیرگذر  -جاده کوه سفيد  -قم آدرس: 
 ساختمان دلفين دریای آرام -شرکت آبسار 

 دنا سامانهنام شركت: 
 سيد مهدی اسالمی کردیمديرعامل: 

آبخوری  -دانخوری بشقابی و زنجيری  -واردات اینلت های پلی یورتان محصول: 
 قفس و آشيانه اتوماتيک -سيستم اتوماسيون  -هواکش  -جت هيتر  -نيپل 
 02188792694_02188783360تلفن: 

 ۴٠۴واحد  - ۴طبقه  -برج آناهيتا  -نبش کوچه آناهيتا  -جردن  -تهران آدرس: 

 دی کيو شاپنام شركت: 
 یاسر افراییمديرعامل: 

 پرکن -قفس  -توليد دستگاه های جوجه کشی محصول: 
 01142258768_01142262056تلفن: 

نبش -روبروی پمپ بنزین عليزاده -جاده بابل -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۴٢تالر

 دیجی ژاپن ( نيکان پيشرفته جم )نام شركت: 
 محمدمهدی سلطانيانمديرعامل: 

 واردکننده دستگاه های بسته بندی مرغمحصول: 
 02188768104_02188765556تلفن: 

 ٣واحد  - ٢طبقه  -جدید  ٣١پالک  -خيابان خرمشهر  -تهران آدرس: 

 دیزل صنعت اسپادانانام شركت: 
 علی رضا شبانیمديرعامل: 

 واردکننده موتور ژنراتور برقمحصول: 
 03145292586_03145292585تلفن: 

بلوار  -بلوار شکوفه  -ابتدای ورودی قرضی  -خيابان کاوه  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم - ٢٠٠پالک  - ۵کوچه شماره  -شقایق 

 راستی ماشين سازان ساواالننام شركت: 
 توحيد راستیمديرعامل: 

 توليد تجهيزات کشتارگاهی ،بسته بندی و توليد انواع الستيک پرکنمحصول: 
 02636607192تلفن: 

بن  -مجتمع زرین دشت  -هفت جوی  -جاده شهریار  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۶۵پالک  -بست گالیل 

 رهاوردنام شركت: 
 محمدمهدی زنجانیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های کارخانه های خوراک دام و طيورمحصول: 
 05132400077_05132400075تلفن: 

 ٧صنعت  -شهرک صنعتی فناوری های برتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢٢٨پالک  -سمت چپ  - ٣قطعه  -

 رویان صنعت شایاننام شركت: 
 آرمين صادقیمديرعامل: 

 اتوماسيون و هوشمندسازی سالن های مرغداریمحصول: 
 02122879003_02122879002تلفن: 

 ۵واحد  - ۴١پالک  -خيابان گل نبی  -خيابان پاسداران  -تهران آدرس: 
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 رویان صنعت فيروزکوه(رویال کليپ)نام شركت: 
 داریوش یوسفیمديرعامل: 

 طراحی ،توليد و ساخت کليپس های آلومينيومیمحصول: 
 02176459208_02176459205تلفن: 

 شهرک صنعتی قدیم -جاده تهران  ۵کيلومتر  -فيروزکوه  -تهران آدرس: 

 ریز پردازان مدار سبزنام شركت: 
 حاجی مرادیمديرعامل: 

  محصول: 
 02177035011_02177035010تلفن: 

 -بعد از ایستگاه اتوبوس سبالن  -غرب به شرق خيابان دماوند  -تهران آدرس: 
 ٢٠پالک  -خيابان شهيد وکيل باشی 

 زرین پرشيا صنعت پارسنام شركت: 
 محسن کاظمیمديرعامل: 

 طراحی و ساخت و راه اندازی ماشين آالت خوراک دام و طيورمحصول: 
 01142434113_01142434112تلفن: 

 ٢فاز  -شهرک صنعتی بشل  -سوادکوه شمالی  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 زرین پرشيا صنعت پارس -سمت راست  - ۶انتهای همت  -

 زرین صنعت ایده پرورنام شركت: 
 شهرام پرویز دیزجیمديرعامل: 

 راه اندازی خطوط توليد کود مرغی و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 04433478342_04433478341تلفن: 

 - ٢طبقه  -برج مهندسين  -خيابان حسنی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٢٢واحد 

 زکریای کبيرنام شركت: 
 محمد علی لطفعلی پورمديرعامل: 

 وارد کننده دستگاه های رادیولوژی و سونوگرافی وتست قند خونمحصول: 
 02188974402_02188974401تلفن: 

 ٢واحد  - ١٠پالک -خيابان ورنوس  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 زنوز مزرعه سبزنام شركت: 
 حسين زندیهمديرعامل: 

 سازنده خط توليد اسيد فسفریکمحصول: 
 02166977722_02166977721تلفن: 

نبش چهارراه امام  -باالتر از ميدان منيریه  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٣٠٧پالک  -خمينی 

 ساتراپ الکتریکنام شركت: 
 حميدرضا مسلمانمديرعامل: 

توليدکننده سيستم کنترل هوشمند شرایط اقليمی ساتراپ الکتریک محصول: 
 (اتوماسيون مرغداری) ، ترموستات چند منظوره بخاری

 03536227796تلفن: 
 ٧پالک  -بریدگی اول  -بلوار نواب صفوی  -یزد آدرس: 

 ساعد گستر توسنام شركت: 
 جعفر ساعدیمديرعامل: 

 ساخت و راه اندازی خطوط توليد خوراک دام و طيور و آبزیان محصول: 
 05138383283تلفن: 

پالک  - ١٠و  ٨بين دوست آباد  -بلوار توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
٧٩ 

 سان آب پارسنام شركت: 
 احمد بيگیمديرعامل: 

 توليد دستگاه های تصفيه آب صنعتیمحصول: 
 02188848099تلفن: 

بن بست شهيد  -خيابان بهار جنوبی  -خاقانی -امجدیه -تهران آدرس: 
 ٨واحد  - ۴طبقه  - ١پالک  -خوشدل 

 سانوا صنعتنام شركت: 
 مهدی نظریمديرعامل: 

 باسکول -ترازو  -نمایشگر  -توليد و توزیع لودسل محصول: 
 02166680712تلفن: 

 - aبلوک  -شهریور  ١٧مجتمع تجاری  -شاد آباد  -بازار آهن  -تهران آدرس: 
 ١۶۴پالک  -طبقه اول   - قسمت 

 سایبا صنعتنام شركت: 
 حسين فتحیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات و ماشين آالت صنعتی کشتارگاههای طيورمحصول: 
 02636330737تلفن: 

 -خيابان شهيد مهين خاکی  -همایون ویال  -محمد شهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٢ساختمان ميالد  -٣پالک 

 ساینا الکتریکنام شركت: 
 عليرضا بصائریمديرعامل: 

 توليدکننده المپ های سالن های مرغداریمحصول: 
 02133931675تلفن: 

 ١٢پالک  -پاساژ ادیسون  -الله زار جنوبی  -تهران آدرس: 

 سبز آشيان آپادانانام شركت: 
 سيد مجيد رضویمديرعامل: 

طراحی و ساخت انواع کوره های هوای گرم مناسب برای گرمایش محصول: 
 فضاهای توليدی ، سالن های مرغداری ، صنعتی ، گلخانه

 03146412653_03136613933تلفن: 
 ٣٨پالک  -کوی شهریار  -خيابان آپادانا اول  -اصفهان آدرس: 

 سبز پيشگان مرونام شركت: 
 محمدحسين قاضیمديرعامل: 

 واردکننده سم پاش های مدرن با پوشش فراگير محلول سم محصول: 
 05138471425تلفن: 

خيابان شهيد بهشتی  -خيابان کوهسنگی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٣واحد  -طبقه دوم  - ٧٨/١پالک  - ٣۶
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 سبالن بخار پویانام شركت: 
 علی اکبر الياسیمديرعامل: 

 توليدکننده دیگ های بخار و آب داغ و روغن داغمحصول: 
 02156528180تلفن: 

خيابان روبروی  -خيابان انرژی  -خيابان قمصر  -باقرشهر  -تهران آدرس: 
 ١٢پالک  -باسکول کوثر 

 سپاهان صنعت اصفهاننام شركت: 
 حميدرضا اکبرزادهمديرعامل: 

 توليدکننده انواع دستگاه های توليد خوراک دام،طيور و آبزیان محصول: 
 03133804338تلفن: 

 ٢٨خيابان  -روبه روی پاالیشگاه  -شهرک صنعتی محمودآباد  -اصفهان آدرس: 
 ٢٨پالک  -

 سپاهان طيورنام شركت: 
 محمد جواد ایروانیمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه های جوجه کشی انحصاری sptoyمحصول: 
 03136501464تلفن: 

بعد از  -منطقه صنعتی قلعه شور  -جاده شيراز  ١۵کيلومتر  -اصفهان آدرس: 
 ٩۴پالک  -نبش کوچه ژاله  -پمپ گاز 

 سپند افزارنام شركت: 
 علی رضيئیمديرعامل: 

 توليدکننده چاپگرهای تخم مرغ ، صنعتی و ليبل چسبان اتوماتيکمحصول: 
 02634704039تلفن: 

نبش  - ٢فاز  -شهرک صنعتی بهارستان  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 گلستان

 سپيده کویر کاشاننام شركت: 
 محمود محمدزادهمديرعامل: 

 توليدکننده ایزوالسيون سالن های مرغداری و دامداریمحصول: 
 02188733314_02188733313تلفن: 

 ٢واحد  - ۴۶پالک  -هویزه شرقی  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 

 سرما گستر ویرا (امگا)نام شركت: 
 مسعود فرومندمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های برودتی حمل و نقلمحصول: 
 02156231002تلفن: 

 -شهرک صنعتی شمس آباد  -اتوبان تهران قم  ٣۵کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ٣٣٧پالک  -خيابان آذر  -بلوار نگارستان 

 سما گستر کهننام شركت: 
 محمدمهدی دشتیمديرعامل: 

 طراحی و مشاوره و نصب و راه اندازی خطوط توليد خوراک دام و طيور محصول: 
 02126408802_02126408801تلفن: 

بن بست  -خيابان نوربخش  -جنب بانک مرکزی  -بلوار ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -دوم 

 سهند هواسازنام شركت: 
 جعفر فاتحیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های تهویهمحصول: 
 02155029125_02155029304تلفن: 

 ٨پالک  -کوچه بت شکن  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 سواننام شركت: 
 روبرت مارکوسيانمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02166948898_02166948897تلفن: 

 ۴١پالک  -جنب بيمارستان سوانح سوختگی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 سوپيشینام شركت: 
 مرتضی سيفمديرعامل: 

سيستم کامل کدگذاری  -توليدکننده ماشين آالت چاپگر تخم مرغ محصول: 
 جت پرینتر ریزنگار -جت پرینتر دستی  -تخم مرغ 

 02122842686_02122856276تلفن: 
 ٣٨پالک  -خيابان زمرد ( ناطق نوری )  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 سوالر صنعت بخارنام شركت: 
 محمد ساسانیمديرعامل: 

 طراح و سازنده دیگ بخار ، دیگ روغن داغ ، برج تقطير ، مخازن روزانه محصول: 
 02144019781_02144019780تلفن: 

 ۴۵پالک  -چهارراه مخبری  -خيابان سردار جنگل  -اتوبان همت  -تهران آدرس: 
 ۵طبقه  -

 (sps)سيلوداران پارسيان ساعی نام شركت: 
 اميرصالح شریفیمديرعامل: 

 ماشين آالت توليد خوراک  -تجهيزات آزمایشگاهی محصول: 
 02188487543_02188282049تلفن: 

نبش خيابان  -خيابان امام منتظر  -بلوار غربی  -شهرآرا  -تهران آدرس: 
 ١پالک  -شوریده 

 سيلوسازان تهراننام شركت: 
 ابوالفضل خليلیمديرعامل: 

 ساخت سيلوی فلزی انبار غالتمحصول: 
 02188941214تلفن: 

رو به روی وزارت  -پایين تر از ميدان وليعصر  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٣١واحد  - ۶طبقه  -برج شمالی  -مجتمع کامپيوتر وليعصر  -دادگستری 

 سيلوسازان خزانه غله خراساننام شركت: 
 محمد محسنیمديرعامل: 

 طراحی و توليد و نصب سيلومحصول: 
 05133126992_05133126991تلفن: 

خيابان ابریشم  -ابتدای جاده قدیم نيشابور  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶پالک  -
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 سيليکال ایراننام شركت: 
 آرش رحيم زادگانمديرعامل: 

 پوشش کف صنعتیمحصول: 
 02188059425_02188063994تلفن: 

ميدان شيخ  -خيابان شيخ بهائی شمالی  -خيابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ١١٨شماره  -طبقه یازدهم  -ساختمان صدف  -بهائی 

 سينا پارت پریسنام شركت: 
 شفيع حسين پورمديرعامل: 

 توليد کننده قطعات سيليکونی از طریق فرآیند اکستروژن و مولدینگمحصول: 
 0214400689_02144006970تلفن: 

خيابان  -خيابان وليعصر  -بلوار فردوس غرب  -ميدان صادقيه  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ٨٢پالک  -تقدیری غربی 

 سينا کدنام شركت: 
 جواد صفریمديرعامل: 

 واردات و تجهيزات مواد مصرفی چاپ برچسب و ریبون های تاریخ زنمحصول: 
 02176701812_02176701810تلفن: 

 - ١پالک  -کوچه خاوری  -پایين تر از فلکه دوم  -تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه 

 شایانير صنعت آرتان ( گرماسان )نام شركت: 
 حسين باباییمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های گرمایشی تابشی جهت تامين گرمایش محصول: 
 02122229176تلفن: 

 -نبش ملکی سودمند  -تابان شرقی  -خيابان البرز  -ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ٣طبقه  - ٢پالک 

 شرکت آندرسم البرزنام شركت: 
 سياوش هداوندمديرعامل: 

 تامين کننده سيستم سرمایش و گرمایش مرغداری ها محصول: 
 02633324790تلفن: 

واحد  - ١٢پالک  -جنب بانک مسکن  -بلوار ارم  -مهرشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
١٣ 

 شرکت توليدی و بازرگانی هواسلولزنام شركت: 
 حسن اسکندریمديرعامل: 

توليد کننده انواع پدهای سلولزی و تامين کننده انواع هواکش های محصول: 
 صنعتی و سيرکوله جهت مرغداریها و گلخانه ها

 02835686092_02835686091تلفن: 
 ١۶خيابان -شهرک صنعتی حيدریه  -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 (RSP)شرکت رایمند صنعت پارسا نام شركت: 
 مسعود داوودیمديرعامل: 

 توليد تجهيزات مرغداری دانخوری و آبخوریمحصول: 
 02144829414تلفن: 

 ١١۶پالک  -کوچه فاطميان  -خيابان آزادگان  -شهریار  -تهران آدرس: 

 شرکت ماشين صنعت سورنانام شركت: 
 سيد مجتبی حسينیمديرعامل: 

 طراحی ، دستگاه تهيه خوراک دام ، روتيواتور ، زیرشکن ، علوفه محصول: 
 03142693422_03142693421تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده فوالدشهر  ۵کيلومتر  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ٢شماره 

 شهاب گستر خاوراننام شركت: 
 مجيد درستکارمديرعامل: 

 تاسيسات و تجهيزات خوراک دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 05136579124تلفن: 

 ۵۵پالک  - ٩۵آزادی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 شيراز تکنولوژینام شركت: 
 محمد صراطی شيرازیمديرعامل: 

جوش انواع تسمه کود و تخم مرغ ساخت ایتاليا ، طراحی و نظارت در محصول: 
 توليد کننده انواع دستگاه بسته بندی و درجه بندی تخم مرغ  -اجرا 
 02166593072_02166593110تلفن: 

 ١٢واحد  - ٧١/١پالک  -خيابان آفرند  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 شيمی صنعت خزرنام شركت: 
 رضا نور هاشمیمديرعامل: 

 عایق کاری حرارتی و برودتی و رطوبتیمحصول: 
 01155231265تلفن: 

طبقه  -مجتمع تجاری نگين  -خيابان استاد مطهری  -رامسر  -مازندران آدرس: 
 ٧واحد  -دوم اداری 

 صبا برودت پارسنام شركت: 
 سعيد مهتدیمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات برودتی صنعتیمحصول: 
 02188788791_02188793827تلفن: 

 -خيابان خليل زاده  -خيابان والی نژاد  -باالتر از ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ٢٢پالک 

 صبا صنعت پرشيانام شركت: 
 ابراهيم بزلهمديرعامل: 

 توليد کننده قفس های تمام اتوماتيک مرغ گوشتی تحم گذار وپولتمحصول: 
 02166842702تلفن: 

 -طبقه اول  - ٢٣پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 صبا طيورنام شركت: 
 خسرو صالحیمديرعامل: 

 آبخوری و کليه تجهيزات  -دانخوری  -هواکش  -توليدکننده هيتر محصول: 
 02166437759_02166437758تلفن: 

روبروی خيابان نيایش  -باالتر از فرصت شيرازی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵۵پالک  -
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 صبا هواسازنام شركت: 
 حسين فاتحیمديرعامل: 

توليد کننده انواع تجهيزات سالن های مرغداری  از قبيل هواساز محصول: 
 ،ایرواشر،رطوبت ساز،هيتر،جت هيتر،هواکش های صنعتی،باکس فيلتر و ...

 02166921494_02166901299تلفن: 
 ٣طبقه  - ٨پالک  -کوچه بت شکن  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 صنایع باسکول سازی ميزان جدیکارنام شركت: 
 واحد نعيميانمديرعامل: 

 توليدکننده انواع باسکول های جاده ای و سيستم های توزینمحصول: 
 02166426808_02166938655تلفن: 

ساختمان  -بين خيابان گلشن و باستان  -خيابان جمهوری  -تهران آدرس: 
 ٨واحد  -مروارید 

 صنایع برودتی وحيدنام شركت: 
 مهرداد محمدی وحيدمديرعامل: 

 توليدکننده صنایع برودتیمحصول: 
 02177533637تلفن: 

 -خيابان شهيد نور محمدی  -پيچ شميران  -خيابان انقالب  -تهران آدرس: 
 ۵٢شماره 

 صنایع پالستيک ستارهنام شركت: 
 امير یزدانی ميالجردیمديرعامل: 

توليدکننده انواع آبخوری اتوماتيک و دستی، دانخوری سطلی و محصول: 
 سينی، سطل مدرج، آسياب، ميکسر و باالبر

 02166813052_02166813053تلفن: 
 ٢٨پالک  - ٣کوچه -خ عبدالرحيمی -شهریور  ١٧خ -شادآباد -تهران آدرس: 

 صنایع پندنام شركت: 
 مهرداد شریفمديرعامل: 

 توليدکننده انواع ترازو و باسکولمحصول: 
 02188520254_02188520253تلفن: 

مجتمع دریای نور طيقه  -ابتدای خيابان سرافراز -عباس آباد  -تهران آدرس: 
 ١٠۵واحد  -اول 

 صنایع غلطک شرق ( اریکو )نام شركت: 
 رسول ساداتیمديرعامل: 

نماینده انحصاری شرکت مونچ آلمان و تامين کننده قطعات و خدمات محصول: 
 به کارخانجات خوراک دام و طيور و آبزیان

 01732614617_01732614616تلفن: 
 شهرک   ۵۶قطعه  - ٢شهرک صنعتی شماره -گرگان  -گلستان آدرس: 

 صنایع کنترل هوشمند ایرانياننام شركت: 
 سرمد نعيمیمديرعامل: 

توليدکننده اتوماسيون مرغداری ، کنترل هوشمند تمامی تجهيزات محصول: 
   smsسالن ، صفحه لمسی صنعتی ، تنظيم ، کنترل و گزارش گيری با 

 02122722115تلفن: 
 ٣۵واحد  -ساختمان نور  -بعد از ميدان نور  -خيابان کاشانی  -تهران آدرس: 

 صنایع الستيکی رحمتینام شركت: 
 علی رحمتیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع قطعات الستيکی ، انگشتی ، پرکنیمحصول: 
 08642406382تلفن: 

انتهای مجتمع اسماعيل  -کيلومتر سه جاده یل آباد  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 سمت راست -آباد 

 صنایع مرغداری الوندنام شركت: 
 حسين باقریمديرعامل: 

توليدکننده کليه تجهيزات مرغداری اعم از :آبخوری،دانخوری، هيترجت محصول: 
 ، هيتر کابينتی ، فن  سيستم انتقال دان ، مه پاش ، دستگاه پری کنی

 01142075032_01142075031تلفن: 
 نرسيده به پل سياه رود -کمربندی شمالی  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 صنایع مرغداری ایرانياننام شركت: 
 سعيد یعقوب خانیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات و لوازم مرغداریمحصول: 
 02165411475_02165411474تلفن: 

 -خيابان باران  -خيابان استقالل  -لم آباد  -مالرد  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ٢٢پالک 

 صنایع مرغداری آریننام شركت: 
 رامين کمالیمديرعامل: 

توليدکننده و واردکننده آبخوری ، دانخوری ، هيتر ، هواکش ، مهپاش ، محصول: 
 مشاوره،طراحی و اجرای سالن های مرغداری -پدکولينگ و اینلت اتوماسيون 

 01142270800_01142277372تلفن: 
 جنب بانک ملت - ۶١نبش البرز  -خيابان تهران  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 صنایع مرغداری آمادنام شركت: 
 روح هللا یعقوبیمديرعامل: 

 توليد و عرضه تجهيزات مدرن مرغداریمحصول: 
 01144226208تلفن: 

طبقه  -پاساژ قائم  -ميدان قائم  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ١٠پالک  -زیرین 

 صنایع مرغداری پيشرونام شركت: 
 وحيد تقی زادهمديرعامل: 

بازسازی و تجهيز سالن های مرغداری ، دانخوری اینلت ، هواکش و... محصول: 
 سيستم تزریق دارو 

 01133273337تلفن: 
 جنب مسجد مهدیه  -کيلومتر یک جاده نکا  -ساری  -مازندران آدرس: 

 صنایع مرغداری تاتنام شركت: 
 مجيد پاکروحمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداری و دامداریمحصول: 
 01142076702_01142076701تلفن: 

روبه روی روستای  - ١٠کيلومتر  -جاده جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 f١١پالک  -شهرک صنعتی رستم کاله  -ابجر 
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 صنایع مرغداری طبرستاننام شركت: 
 حمزه علی قليپورمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 01133162991تلفن: 

روبروی  - ٨کيلومتر  -اتوبان قائم شهر به ساری  -ساری  -مازندران آدرس: 
 جنب گل فروشی شقایق -روستای ماه فروجک 

 صنایع مرغداری طلوع پارسنام شركت: 
 قاسم محققمديرعامل: 

 -سيستم انتقال دان  -طراح و توليد کننده تحهيزان و لوازم مرغداری محصول: 
 سيستم های تمام اتوماتيک قفس -پدسلولزی  -دریچه اینلت  -جت هيتر 

 02166932706_02166933193تلفن: 
  ٣٨پالک  -باالی بانک سپه -نبش کوچه صائب -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 صنایع مرغداری نسيم سالمتنام شركت: 
 محمد سعيدیمديرعامل: 

 سازنده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02334241943تلفن: 

پالک  -کوچه سوم شرقی  -خيابان شهيد عليزاده  -گرمسار  -سمنان آدرس: 
١٩ 

 صنعت برق طيوراننام شركت: 
 بهزاد رحمتی زاهدمديرعامل: 

 توليدکننده لوازم مرغداری هامحصول: 
 02165293468تلفن: 

 -خيابان نان ماشينی  -شهرک صنعتی فردوسيه  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ٢٨پالک  -خيابان مادر 

 صنعت تهویه زاگرسنام شركت: 
 احمد عباسیمديرعامل: 

توليدکننده جت هيتر و دمنده هوای گرم ، تجهيزات گرمایشی کم محصول: 
 مصرف

 02833454987_02833454988تلفن: 
 خيابان هنر -شهر صنعتی ليا  -قزوین آدرس: 

 صنعت سازه کليدرنام شركت: 
 محسن ابراهيميانمديرعامل: 

 مهندسی سازه ، ساخت سوله فوق سبکمحصول: 
 05144414025تلفن: 

کوچه حکمت  -خيابان حکمت  -توحيد شهر  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢٧پالک  - ۴٧

 صنعت کاران سپاهان مهرنام شركت: 
 علی مهریمديرعامل: 

 طراحی و ساخت کامل کارخانه توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 03133860784تلفن: 

 ١٠پالک  -روبروی بانک رفاه  -خيابان امير کبير  -شاپور جدید  -اصفهان آدرس: 

 صنعت مرغدار شيرازنام شركت: 
 محمد علی منصوریمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 05136510076_07137273134تلفن: 

واحد  -ساختمان کيميافام  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
٩ 

 صنعتی پيشگامنام شركت: 
 حسن علی زندیمديرعامل: 

طراحی و ساخت و نصب ماشين آالت و تجهيزات خط توليد خوراک دام محصول: 
 و طيور و آبزیان ، کنسانتره و مکمل

 02166434110_02166433538تلفن: 
 ۵١پالک  -خيابان خوش شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 صنعتی گرما الکتریکنام شركت: 
 پرویز عربمديرعامل: 

توليدکننده تجهيزات و مخازن استيل ، خط توليد دان پلت ، هواکش ، محصول: 
 هيتر ، انواع خشک کن ، اکسترودر ، دستگاه پلت ، دستگاه کود اورگانيک

 01144204204_01144204203تلفن: 
 ٢خ صنعت  -٢فاز  -شهرک صنعتی امامزاده عبدهللا  -آمل  -مازندران آدرس: 

 طبا توزیننام شركت: 
 مهرداد بهدادمديرعامل: 

 توليدکننده باسکول و اتوماسيون صنعتیمحصول: 
 02122894666تلفن: 

جنب بانک  - ۵٢پالک  -ابتدای خيابان ظفر  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -تجارت 

 طالیه داراننام شركت: 
 عليرضا دخانچیمديرعامل: 

 توليدکننده کليه تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02166569372_02166569371تلفن: 

طبقه  - ١٨پالک  -روبه روی بانک گردشگری  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 اول

 طلوع فجرنام شركت: 
 حبيب جعفری نجف آبادیمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات طيورمحصول: 
 02166944824_02166435775تلفن: 

نرسيده به چهار راه  -خيابان نصرت  -خيابان جمالزاده شمالی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه سوم  - ٩٣پالک  -دکتر غریب 

 طلوع فردیسنام شركت: 
 علی خراسانیمديرعامل: 

 اولين توليدکننده و تأمين کننده تجهيزات صنایع دام و طيورمحصول: 
 02166936206_02166424801تلفن: 

ساختمان شماره  -روبه روی خيابان دکتر قریب  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ١۵واحد  -طبقه سوم  - ١٣٨
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 طوس فدکنام شركت: 
 جعفر معصومينمديرعامل: 

 دستگاه های سمپاش و مخازن پلی اتيلنمحصول: 
 05132463599_05132463322تلفن: 

 -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 طيور صنعت آرتنانام شركت: 
 ابوالفضل رجبیمديرعامل: 

 توليد کليه تجهيزات و ماشين آالت صنایع پرورش طيورمحصول: 
 02832230322تلفن: 

 ١٠۶پالک  -خيابان شهيد بهشتی  -شهر صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 

 طيور گستر شمالنام شركت: 
 مرتضی رحيمی نوائیمديرعامل: 

 هيتر  -فن  -اتوماسيون  -دانخوری  -تجهيزات مرغداری از قبيل آبخوری محصول: 
 01144254614_01144251120تلفن: 

طبقه  -ضلع غربی پاساژ  -پاساژ قائم  -ميدان قائم  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴٢پالک  -زیرین 

 طيور ماشين ابزار فروشگاه عارفنام شركت: 
 وحيد یاستیمديرعامل: 

 توليد لوازم مرغداری و دستگاه جوجه کشیمحصول: 
 02166565276_02166565275تلفن: 

 ١۵پالک  -جنب مترو توحيد  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 طيوران ابزارنام شركت: 
 ماطاوس ماطوسيانمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02166438393_02154008تلفن: 

نبش کوچه خازنی  -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 واحد ششم شمالی - ٧٩پالک  -

 طيوران شهبالنام شركت: 
 جهانبين کریم زادهمديرعامل: 

 طراحی و کارشناسی هوادهی برای سالنهای مرغ مادر و گوشتیمحصول: 
 03136828762_03136826288تلفن: 

 -بلوار وليعصر شمالی  -ميدان وليعصر  -شهر بهارستان  -اصفهان آدرس: 
 ١١پالک  -طبقه سوم  -مجتمع پدر 

 طيوران صنعت آریانام شركت: 
 ناصر کریمی حاجی آبادیمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات سالن مرغداری هامحصول: 
 05135420760_05135420759تلفن: 

 بزرگراه آسيایی ١۵کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 طيوران صنعت دانژهنام شركت: 
 محمد عشق جومديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات تمام اتوماتيک مرغداریمحصول: 
 02636333775_02636333774تلفن: 

رو به روی بازار  -بين زیبا دشت و عباس آباد  -محمدشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 انتهای کوچه توانا -آهن 

 طيوران صنعت شهریارنام شركت: 
 اميد مختاریمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات تمام اتوماتيک مرغداریمحصول: 
 02165263035_02165932347تلفن: 

-خيابان شهدا  -شهرک رزکان  -ميدان نماز  -شهریار  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ٢٠پالک  -جنب مرغداری حجری 

 طيوران صنعت یکتانام شركت: 
 امير فتحیمديرعامل: 

 هواکش و انتقال دان -هيتر  -آبخوری  -توليد دان خوری محصول: 
 08337274901تلفن: 

شرکت  -کوچه شهيد فردی  -اربابی  -چهارراه وکيل آقا  -کرمانشاه آدرس: 
 طيوران صنعت ماکيان

 طيوران صنعت یکتانام شركت: 
 حسين اسحاقیمديرعامل: 

 توليد و پخش کليه تجهيرات مدرن مرغداریمحصول: 
 02166574228تلفن: 

 - ٨٣پالک  -ساختمان پویا  -خيابان طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢٢واحد  - ۵طبقه 

 طيوران فنرنام شركت: 
 عباس مالکیمديرعامل: 

 توليد فنر اوگرماتيک(فنرهای انتقال دان و دانخوری)محصول: 
 02644543841تلفن: 

 -بعد از کوی فاطميه  -بلوار امام خمينی  -کوهسار  -ساوجبالغ  -البرز آدرس: 
 ریخته گری مالکی

 طيوران هميارنام شركت: 
 مجيد زمانیمديرعامل: 

 طراحی تجهيز کليه تاسيسات مرغ داری های صنعتیمحصول: 
 02146800211_02146800210تلفن: 

پالک  -خيابان صنعتگران  -شهرک صنعتی هفت جوی  -قدس  -تهران آدرس: 
١۶۶ 

 طيورصنعت نویننام شركت: 
 فرامرز مسلمیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات اتوماتيک مرغداریمحصول: 
 02144981174_02144987676تلفن: 

خيابان امام حسين  -وردآورد  -جاده مخصوص کرج  ١٩کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ٢۵پالک  -جنب مسجد امام حسين  -
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 علم و فن آوری سوبار منطقه آزاد انزلینام شركت: 
 سعيده نخجوانی آریامديرعامل: 

 توليدکننده جت پرینترهای صنعتیمحصول: 
 02177638773_02177638772تلفن: 

نبش خيابان  -خيابان خواجه نصيرالدین  -سه راه طالقانی  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ٨٠پالک  -مقدم 

 عمران اتحادخاوراننام شركت: 
 رضا اتحادیمديرعامل: 

 سازنده انواع سوله ویژه مرغداریهامحصول: 
 05144333274_05144333273تلفن: 

 -خيابان تالش  -شهرک صنعتی سبزوار  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوله سازی عمران اتحاد خاوران

 فرا سردنام شركت: 
 امير سعيد تقی زادهمديرعامل: 

 صنایع برودتی -یخساز  -توليدکننده دستگاه های آیس بانک محصول: 
 02166903811_02166903810تلفن: 

 ۶۵پالک  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 فرا صنعت جدار پنلنام شركت: 
 سياوش هاشم زادهمديرعامل: 

 توليد ساندویچ پنل های مخصوص سقف مرغداری و سردخانهمحصول: 
 02122373337_02122358560تلفن: 

بن بست سرشار  -نرسيده به ميدان تجریش  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١۵زنگ  ٣پالک  -

 فرادیس دارونام شركت: 
 اکبر بزرگزادمديرعامل: 

 واردکننده اسپری کليستين و دستگاه پلت ساز فارمیمحصول: 
 03137416770تلفن: 

جنب سایپا  -قبل از پل کليشار  -کنار گذر اتوبان ذوب آهن  -اصفهان آدرس: 
 کوی مهر گستر -دیزل 

 فراز کاویاننام شركت: 
 سيد طهمورث افضلیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های پرده هوا و دوش هوا و کلين روممحصول: 
 02122092095_02122072446تلفن: 

پالک  -خيابان صدف  -خيابان سرو غربی  -خيابان سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ٢١واحد  - ۶طبقه  -برج هرمزان  - ١۵

 فراسو توزیننام شركت: 
 مهرداد بهدادمديرعامل: 

 اتوماسيون های صنعتی ،کيسه پرکن و تریلی کش -توليد باسکول محصول: 
 02122894664_02127380000تلفن: 

جنب  -بعد از خيابان بهروز  -خيابان ظفر  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۵٢پالک  -بانک تجارت 

 فراسو دقتنام شركت: 
 مهدی ثامنیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع باسکول های الکترونيکی ، اتوماسيون های صنعتیمحصول: 
 02122894385تلفن: 

 - ٢۶پالک  -خيابان چهارم  -خيابان بخارست  -ميدان آرژانتين  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه 

 فرافن فراز تدبيرنام شركت: 
 امين نيکو مراممديرعامل: 

توليدکننده اتوماسيون برای واحدهای مرغداری ، و دستگاه های محصول: 
 کنترل نور و دما و رطوبت

 02166576090_02166562947تلفن: 
 ٢واحد  - ٣۶شماره  -خيابان پرچم  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 فرآیندسازان مهابنام شركت: 
 ایمان علی اکبریمديرعامل: 

 طراحی و ساخت دستگاه های تصفيه آب محصول: 
 02144408320تلفن: 

 -کوچه نصيری  -بلوار شهيد کبيری طامه  -بزرگراه همت غرب  -تهران آدرس: 
 ١واحد  -ساختمان لونا  - ٢پالک 

 فردان ماشين شرقنام شركت: 
 حسين محمدی جوزانمديرعامل: 

 توليد کننده ماشين آالت کارخانه های خوراک دام و طيورمحصول: 
 05135414846_05135423427تلفن: 

تالش  - ١فاز  -شهرک صنعتی طوس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴٧٨پالک  - ١٠شمالی 

 فرنام صنعت پاکسامنام شركت: 
 مجيد فرشادمديرعامل: 

 واترجت و سایر تميز کننده های صنعتی -واردکننده کف شو محصول: 
 02188938017_02188941580تلفن: 

کوی سرد  -نرسيده به تقاطع فاطمی  -باالتر از ميدان وليعصر  -تهران آدرس: 
 غربی ۴واحد  -طبقه دوم  - ۶٢پالک  -

 فریجاب صنعت البرزنام شركت: 
 علی ميرزا حسينيانمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های تصفيه آب صنعتیمحصول: 
 01133119122تلفن: 

 ٢٠ابتدای  -خرداد  ١۵خيابان  -خيابان فرهنگ  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ١٠واحد  - ٣طبقه  - ٢ساختمان تجاری بارمان  -متری دوم (مهدیه ) 

 فن آوران افق پاک نيکنام شركت: 
 اميرمسعود نورانیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های ازن ژنراتورمحصول: 
 02166975051تلفن: 

 - ٣۵١پالک  -پایين تر از ميدان فلسطين  -خيابان فلسطين  -تهران آدرس: 
 ٩واحد 
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 فن آوران تهویه پيامنام شركت: 
 حميد سيد احمد کرمانیمديرعامل: 

 توليدکننده هواکش های مخصوص مرغداری ها و دامداری هامحصول: 
 02146866650_02188506185تلفن: 

 ۵۴٨پالک  -نرسيده به منوچهری  -سعدی شمالی  -تهران آدرس: 

 فن آوری آب ثميننام شركت: 
 حسين عسگریمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه های آب شيرین کنمحصول: 
 02636331624_02636331622تلفن: 

منطقه کارگاهی  -بعد از محمد شهر  -جاده ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٣٧پالک  -خيابان صنعتگران  -زیبا دشت 

 فناوری پند کاسپيننام شركت: 
 کيهان کيامديرعامل: 

 باسکول ليفتراک و کاميون کش -توليدکننده باسکول تریلی کش محصول: 
 02183802000تلفن: 

 -برج دریای نور  -نبش خيابان سرافراز  -خيابان شهيد بهشتی  -تهران آدرس: 
 ٢٠٣واحد  -طبقه دوم 

 فنی طيوران تهراننام شركت: 
 فضل هللا خراسانیمديرعامل: 

 -دانخوری  -توليدکننده لوازم و تجهيزات مرغداری از جمله هيتر محصول: 
 هواکش و قفس -آبخوری 

 02165580051تلفن: 
 ۴طبقه  - ١۶٢پالک  -خيابان طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 فيد صنعت ماشين مبتکراننام شركت: 
 اسالم کرمیمديرعامل: 

 طراحی و ساخت خط توليد خوراک دام و طيور کامپکت و طبقاتی محصول: 
 02166572297_02166572298تلفن: 

 -خيابان عطار نيشابوری  -پارک صنعتی ليا  -جاده بویين زهرا  -قزوین آدرس: 
 آرد صنعت ماشين مبتکران -روبه روی شرکت تاژ 

 فيد ماشيننام شركت: 
 احمد تاجيکمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های کارخانجات توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 02166914556_02166914555تلفن: 

 - ٢۴١ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١٢طبقه 

 قفس بلدرچين صحراگردنام شركت: 
 اميرحسين صحراگردمديرعامل: 

 توليد انواع قفس های پرورش بلدرچين و کبکمحصول: 
 05144416095تلفن: 

بلوار صنعت شرقی  -شهرک صنعتی استير  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوله قفس سازی بلدرچين صحراگرد -

 قفس صنعت آذرنام شركت: 
 یاشار عليزادهمديرعامل: 

 توليدکننده قفس های تمام اتوماتيک مرغ تخمگذار و پرورش پولتمحصول: 
 04132466274_04132466273تلفن: 

خيابان  -شهرک سرمایه گذاری خارجی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ميدان صنعت -خيابان توکلی  -خيابان اروپا  -آسيا 

 کارا توزین الکتریکنام شركت: 
 محمد نقی ئیمديرعامل: 

 توليدکننده باسکول های سبک و سنگينمحصول: 
 02166009822_02166009793تلفن: 

 -نبش کفش ملی  -بين جيحون و آذربایجان  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٨واحد  - ۵طبقه  - ٣۶۶پالک 

 کارا روش صبانام شركت: 
 حسين کاظمیمديرعامل: 

 توليدکننده تابلو کنترل هوشمند و تهویه مطبوعمحصول: 
 02188718833_02188100149تلفن: 

 ١٢پالک  -خيابان سوم  -خيابان وزراء  -تهران آدرس: 

 کارتن پالست مروارید کاشاننام شركت: 
 حسين برزگریمديرعامل: 

تلفن: توليدکننده عایق پوششی برای سقف مرغداری محصول: 
03155560320_03155560321 

 -بلوار وليعصر  - ٢فاز  -شهرک صنعتی جعفر آباد  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ١خيابان کيميا  -بلوار شادمان 

 کارتن پالست نفيسنام شركت: 
 محمد اسماعيل رحيم زادهمديرعامل: 

 توليد کارتن برای سالن های مرغداریمحصول: 
 02188701708_02188701668تلفن: 

پالک  -خيابان ناهيد  -بين بهشتی و مطهری  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٢طبقه  - ۵۴

 کارخانه صنعتی آسيابنام شركت: 
 عزت هللا بازگيرمديرعامل: 

 سازنده ماشين آالت صنایع خوراک دام ، طيور و بسته بندیمحصول: 
 02166593961_02166426708تلفن: 

دست راست  -خيابان ششم  -جاده مخصوص کرج  ١۵کيلومتر -تهران آدرس: 
 ٢پالک  -کارخانه آسياب 

 کارگاه سلطانياننام شركت: 
 مرتضی سلطانيانمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های آسياب ، ميکسر و باالبرمحصول: 
 03133692137تلفن: 

 ١٠۶بن بست  -بلوار القدیر  -جاده نجف آباد  -شهر  خمينی -اصفهان آدرس: 
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 کارنوتکنام شركت: 
 محمدرضا واحدیمديرعامل: 

 مشاوره و طراحی و اجرای تجهيزات و اتوماسيون واحد های مرغداریمحصول: 
 05136677009_05136677008تلفن: 

 ٨پالک  - ٩٣آزادی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 کاریزابنام شركت: 
 فضل اله زارعمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های تصفيه آب و فاضالبمحصول: 
 02188401738_02188413214تلفن: 

 ۵٧پالک  -خيابان معلم  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کاسپيننام شركت: 
 محمد رحيم زادهمديرعامل: 

دامداری ها  -توليدکننده دستگاه های تصفيه آب برای مرغداری محصول: 
 وصنایع دارویی

 01733233311_02177168410تلفن: 
 ۴واحد  - ١٧پالک  -ميدان امامت  -خيابان دماوند  -تهران آدرس: 

 کاکس ماشيننام شركت: 
 مسعود شيبانیمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين های جوجه کشیمحصول: 
 02188802581_02188802580تلفن: 

 ۴۵پالک  -خيابان حميد صدر  -باالتر از زرتشت  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  -

 کاوش آفاق ترنم مهرنام شركت: 
 احمدرضا راستیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های آشغال گير کشتارگاه و دستگاه درام فيلترمحصول: 
 03133932327تلفن: 

 -بلوار دانشگاه صنعتی  -ميدان دانشگاه صنعتی اصفهان  -صفهان آدرس: 
 234واحد  -ساختمان شيخ بهایی  -شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان 

 کاوش هوشمند کارانام شركت: 
 بهزاد نعمتيانمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های اتوماسيون  سالن های پرورش طيورمحصول: 
 08733177663_08733730573تلفن: 

 -جنب پمپ بنزین  -خيابان طالقانی  -فيض آباد  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 دپارتمان تخصصی دام و طيور کارا

 کاوشگران صنعت فتح شمالنام شركت: 
 حسين دلباسیمديرعامل: 

 تهویه ی هوشمند سالن های مرغداریمحصول: 
 01142011434_01142011333تلفن: 

ساختمان  - ۵٣نبش خزر  -انتهای خيابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -شيشه ای آبی رنگ 

 کاوه آرمان تجارتنام شركت: 
 محمد خيریمديرعامل: 

 توليدکننده انواع ساندویچ پنل و انواع تونل هامحصول: 
 02144038410_02144038495تلفن: 

 -نبش بلوار فردوس  -خيابان عقيل  -بزرگراه آیت هللا کاشانی  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ۵پالک 

 کراس صنعت مانانام شركت: 
 محسن تقویمديرعامل: 

 توليد دستگاه های رطوبت ساز التراسونيکمحصول: 
 02146845005_02146845009تلفن: 

 ١واحد  - ١۵١پالک  -متری انقالب  ۴۵بلوار  -قدس  -تهران آدرس: 

 کشاورزی و دامپروری کشدام جوجهنام شركت: 
 علی اصغریمديرعامل: 

تجهيزات  -صادرات تخم مرغ نطفه دار  -صنعت مرغ مادر گوشتی محصول: 
 مرغداری

 01132333226_01132310193تلفن: 
 ساختمان متين -خيابان تختی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 کشت و صنعت تبریزنام شركت: 
 بهروز افتخاریمديرعامل: 

 توليدکننده تاریخ زن حرارتی و دستگاه بسته بندیمحصول: 
 04134475329_04134475328تلفن: 

سه راهی کبریت  -جاده صنعتی غرب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢٨٣/١پالک  -انتهای خيابان اول  -شهرک فناوری خودرو  -سازی 

 کنترل گستر کهربانام شركت: 
 آکو کشاورزیمديرعامل: 

 توليد تجهيزات و سيستم های کنترل هوشمند مرغداری محصول: 
 08733384049_08733384048تلفن: 

 -جنب کارخانه شير  - ١شهرک صنعتی شماره  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ١۵واحد  -جنب پست برق  -فرعی سمت چپ 

 کوالک گستر یزدنام شركت: 
 سيد مجتبی سيدین خراسانیمديرعامل: 

 هيتر و هواکش و کولر -دان خوری  -توليد کننده آبخوری محصول: 
 03538369561_03538369560تلفن: 

 خيابان ایمان -حسين آباد ریسمانی  -یزد آدرس: 

 کوهسار سفير باخترنام شركت: 
 صفا رضاییمديرعامل: 

توليد کننده دستگاه های جوجه کشی و تجهيزات سالن های محصول: 
 مرغداری

 04433837492_04433483667تلفن: 
روبروی پمپ  -( گلمان خانه )  -جاده دریا  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
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 کيا دیزلنام شركت: 
 حميد رضا کفيلیمديرعامل: 

 واردکننده دیزل ژنراتورمحصول: 
 03133447113_03133447114تلفن: 

 ساختمان خورشيد -رمضان  ۵نبش  -خيابان مسجد سيد  -اصفهان آدرس: 

 کيان پانلنام شركت: 
 رامين اختراعیمديرعامل: 

 توليد ساندویچ پانل های دیواری و سقفی با فوم پلی یورتانمحصول: 
 02123522522_02122233680تلفن: 

 -نبش پيشرو  -خيابان عباسی  -ابتدای کامرانيه  -اتوبان صدر  -تهران آدرس: 
 ٢پالک 

 کيان توکان صنعتنام شركت: 
 زهرا سروریمديرعامل: 

 -فوم های پلی یورتان  -توليد کننده ساندویچ پانل سقفی و دیواریمحصول: 
 xpsفوم -انوااع عایق سرد و گرم -ورق های گالوانيزه

 02140440261تلفن: 
 ۴٩واحد  -طبقه اول  - ۴٣۴پالک  -بلوار آیت اله کاشانی   -تهران آدرس: 

 کيان سپهر ليان افراد خاص جهانینام شركت: 
 علی بياتونیمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات طيورمحصول: 
 02634212008تلفن: 

 ١واحد  - ١طبقه  -برج ققنوس  -سه راه گوهر دشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 کيان مهر سيمرغنام شركت: 
 احمد قائمیمديرعامل: 

 توليد قفس مکانيزه مرغداریمحصول: 
 02537769850_02537769849تلفن: 

 ٢٩پالک  -خيابان شهيد قدوسی  -متری عمار یاسر  ٧۵ -قم آدرس: 

 کيمياگران سعادتنام شركت: 
 حسين کرامتیمديرعامل: 

مشاوره و ارائه انواع سيستمهای آزمایشگاهی ، تحقيقاتی ، مواد محصول: 
 شيميایی ، شيشه آالت ، لوازم ابزار دقيق و ....

 02188839598_02188839597تلفن: 
 ٣واحد  -٢طبقه  - ۵۵پالک  -خ سپهبد قرنی  -خ کریم خان  -تهران آدرس: 

 گرما تابشنام شركت: 
 حامد آهنگرمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم گرمایش تابشیمحصول: 
 02156494173_02156118021تلفن: 

 ١٠پالک  - ١١کوچه ی  -خيابان کاشانی  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 

 گرما تجهيزنام شركت: 
 احسان زهتابیمديرعامل: 

 توليدکننده دیگ های بخار و آبگرم و روغن داغ و فيلترشنی محصول: 
 05135412632_05135412631تلفن: 

 - ۵اندیشه  - ٢فاز  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۵۶پالک  - ۴دانش 

 گرما گستر بارساوانام شركت: 
 جواد برومندمديرعامل: 

 توليد تجهيزات کشتارگاه های دام و طيور ،توليد دیگ بخار و آب گرممحصول: 
 05133554755تلفن: 

مؤسسه صنعتی گوشت  -جاده فریمان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 مشهد

 گرماراننام شركت: 
 مجيد درزیمديرعامل: 

توليدکننده تجهيزات رایانه ای مدرن مرغداری ، کنترلر دیجيتال دما ، محصول: 
 اینورتر هواکش ، کنترلر دیجيتال آمونياک و رطوبت سالن 

 01143274400تلفن: 
 ابتدای جاده فریدون کنار  -جاده بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 

 گرمایش آسایشنام شركت: 
 احسان صادقيانمديرعامل: 

 توليدکننده هيترهای تابشیمحصول: 
 05136039794_02186080473تلفن: 

 ١٩١پالک  -ساختمان ترژه  -نبش گلشهر  -جردن  -تهران آدرس: 

 گروه توليدی بازرگانی صالحینام شركت: 
 حامد صالحیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات اتوماتيک مرغداری و سيستم های مهپاشمحصول: 
 02166432002تلفن: 

 ٢واحد  - ١٠پالک  -خيابان نيایش شرقی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 ( GDG)گروه توليدی بازرگانی گهردانه نام شركت: 
 مهدی ناصریمديرعامل: 

توليدکننده تجهيزات تمام اتوماتيک مرغداری ، کارخانجات خوراک دام و محصول: 
 طيور ، کشتارگاه های تمام اتوماتيک طيور 

 02166425066_02166424400تلفن: 
 ١٠واحد -۵طبقه -١۵پالک -کوچه کریمی -خ اسکندی شمالی -تهران آدرس: 

 گروه توليدی یادگارنام شركت: 
 هادی معصومیمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه خوراک آماده و کشتارگاه صنعتی طيورمحصول: 
 05136580493تلفن: 

سعادت  - ٩۵و  ٩٣بين آزادی  -بلوار آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١۶پالک  - ٢٠
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 گروه توليدی یعقوبینام شركت: 
 رضویمديرعامل: 

 توليد کننده تجهيزات مرغداری، انواع هيتر برقی و تابشی، محصول: 
 01144226208تلفن: 

طبقه  -پاساژ قائم  -ميدان قائم  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 همکف

 EIGگروه صنعتی اسکندری نام شركت: 
 رضا اسکندریمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه جوجه کشیمحصول: 
 04432341796تلفن: 

بعد از خيابان اسالم  -کمربندی خاتم االنبيا  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 باند پایين فروشگاه اسکندری - ٢آباد 

 گروه صنعتی اعتمادنام شركت: 
 مرتضی قدیانیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع باسکول دیجيتال تجهيزات توزین مخصوص دام و طيور محصول: 
 02166063385_02166064709تلفن: 

 -خيابان کاشفی نيک  -خيابان با هنر  -بزرگراه حکيم غرب  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١١شماره  -ساختمان اداری بهار  -کوچه ی وحدت  -خيابان پایيزان 

 گروه صنعتی خزر تکنيکنام شركت: 
 حسين نورمحمدیمديرعامل: 

 توليدکننده خشک کن غالت و تجهيزات مرغداریمحصول: 
 01143253451تلفن: 

جنب نمایندگی ایران  -جاده جدید بابل  ۵کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 خودرو

 گروه صنعتی داميارنام شركت: 
 مصطفی ابراهيمیمديرعامل: 

 ساخت و تامين قطعات فيدرميکسر و سيلوتراشمحصول: 
 02165294950تلفن: 

 ٣واحد  - ٧پالک  -ميدان معلم  -شهریار  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی دميرچینام شركت: 
 امير دميرچیمديرعامل: 

 خطوط توليد ماشين آالت صنایع غذاییمحصول: 
 02188792730_02183872تلفن: 

 ٨واحد  - ١٢پالک  -ابتدای بلوار افریقا  -ميدان ارژانتين  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی راد صنعتنام شركت: 
 مسعود رادمديرعامل: 

 توليدکننده چرخ های صنعتیمحصول: 
 02155283712_02155281846تلفن: 

متر بعد از  ١٠٠ -بعد از اتوبان ساوه  -بعد از بزرگراه آزادگان  -تهران آدرس: 
 ٣پالک  -خيابان عرفان 

 گروه صنعتی رادیان پارسنام شركت: 
 حميد رضاییمديرعامل: 

طراحی و ساخت خطوط توليد انواع شانه تخم مرغ و ظروف مقوایی با محصول: 
 تکنولوژی کامال مهندسی و به روز

 08644221087_02538874628تلفن: 
 ٢واحد  -مجتمع تجاری سيد  -خيابان کارگر  -دليجان  -مرکزی آدرس: 

 گروه صنعتی سيالنینام شركت: 
 عليرضا فيالنیمديرعامل: 

 سازنده دستگاه های ازنمحصول: 
 03132348790تلفن: 

 -ابتدای خيابان عباس آباد  -دکتر بهشتی  -خيابان پل فلزی  -اصفهان آدرس: 
 ٢۴٣پالک 

 گروه صنعتی مهرنام شركت: 
 علی مهریمديرعامل: 

 سازنده خط توليد خوراک دام،طيور و آبزیانمحصول: 
 03133860784تلفن: 

روبه روی  -خيابان حکيم فرزانه  -ميدان دانشگاه صنعتی  -اصفهان آدرس: 
 جنب آسياب آرد مهرگان - ١۵کوچه 

 گروه صنعتی نيک اندیشان آرتان پارسياننام شركت: 
 محسن فتحی زادهمديرعامل: 

توليدکننده انواع دانخوری ، آبخوری ، هيتر ، هواکش ، آسياب ، محصول: 
 ميکسر ، باالبر ، انتقال دان

 07137364045تلفن: 
 روبه روی فروشگاه ارتش -بلوار ارتش  -شيراز  -فارس آدرس: 

 گروه صنعتی هخامنشنام شركت: 
 سيروس حبيب الهیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مایع تخم مرغمحصول: 
 02146852644_02146852643تلفن: 

 ۴٠پالک  -خيابان صنعت یکم  -شهر قدس  -تهران آدرس: 

 گروه کنازنام شركت: 
 حسين عبدالملکیمديرعامل: 

 اجرای سيستم خنک کننده بدون رسوب و گرفتن نازل هامحصول: 
 02162256172_02165523624تلفن: 

 -خيابان شهيد بهشتی غربی  -چهارراه مخابرات  -شهریار  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ٢۶پالک 

 گروه کيميا دام کيهاننام شركت: 
 مهزاد حبيب پورمديرعامل: 

 توليدکننده فيدر ميکسر و سایر ماشين آالت دامپروریمحصول: 
 02166124018تلفن: 

پالک  -ساختمان خورشيد  -بن بست بت شکن -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ٢طبقه  - ۴
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 گروه ماشين سازی هاشمینام شركت: 
 محمد رضا هاشمیمديرعامل: 

 طراحی ، توليد ، نصب و راه اندازی کليه خطوط  طيور ، و کود ارگانيکمحصول: 
 01143144595تلفن: 

 -متر داخل کوچه  ٢٠ - ٢۵اباذر  -خيابان طالقانی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 فروشگاه ایرانيان

 گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (سهامی عام)نام شركت: 
 عليرضا عشقی زادهمديرعامل: 

 ماشين آالت شيردوشی -ماشين آالت جوجه کشی و مرغداری محصول: 
 02166933391تلفن: 

 ٩١شماره  -خيابان پرچم  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 الستيک ارزانینام شركت: 
 عباس ارزانیمديرعامل: 

 الستيک سازی و کفپوش دامداری هامحصول: 
 02156584139_02156584138تلفن: 

خيابان  -شهرک صنعتی زواره ای  -سه راه آدران  -جاده ساوه  -تهران آدرس: 
 ١١پالک  - ۵

 لوازم مرغداری اخواننام شركت: 
 مونا اخوان نيکمديرعامل: 

توليدکننده کليه تجهيزات مرغداری ( هيتر ، هواکش ، دانخوری محصول: 
 زنجيری ، آبخوری اتوماتيک ، پرکن ، آسياب و ميکسر ، باالبر ، پرکن مرغ )

 02166422126_02166918536تلفن: 
 ۴٠پالک  -جنب بانک سپه  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 لوازم مرغداری پارسنام شركت: 
 رسول آقاحسينیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات طيور و هواکشمحصول: 
 02166428810_02166936877تلفن: 

 ١٢پالک  -روبه روی بانک گردشگری  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 لوازم مرغداری جعفری رادنام شركت: 
 هومن جعفری رادمديرعامل: 

 واردکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02166432559_02166432385تلفن: 

 ١۴۵پالک  -ابتدای فرصت شيرازی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 ماتادور فيد تکنولوژی ( فناوری ماه تابان دوراندیش )نام شركت: 
 عليرضا منشی زادهمديرعامل: 

 طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی ماشين آالت خوراک دام و طيورمحصول: 
 02176218332_02166420196تلفن: 

خيابان سياه  -منطقه صنعتی خرمدشت  -شهر جدید پردیس  -تهران آدرس: 
 ٣پالک  -غربی  ۵خيابان گالیل  -سنگ 

 ماشين سازان دوراندیشنام شركت: 
 احمد فتوحیمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين آالت خوراک دام و طيورمحصول: 
 02155244293تلفن: 

خيابان شهيد رجائی  -بعد از شاه تره  -جاده ساوه  ١٢کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ۶پالک  -سمت چپ  -چهارراه محمود شرقی  -

 ماشين سازی اتحادنام شركت: 
 محمدرضا زبيراصلیمديرعامل: 

 تجهيزات مرغداری و دامداریمحصول: 
 02155283514تلفن: 

 ٢٩پالک  -خيابان گلزار  -خيابان زارع  -چهاردانگه  -تهران آدرس: 

 ماشين سازی آسياکار باخترنام شركت: 
 وحيد کاظمیمديرعامل: 

 نصب و راه اندازی کليه خطوط انتقال مواد ،تجهيزات خوراک دام و طيور محصول: 
 07137241492_07137241491تلفن: 

 - ٣نبش کوچه  -ابتدای جاده نصرآباد  -بلوار نصر  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ساختمان آسياکار

 ماشين سازی بهرامنام شركت: 
 مهدی یزدان فرمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات خط توليد پلتمحصول: 
 02166809768_02166808307تلفن: 

 -خيابان هفده شهریور  -شير پاستوریزه  -اول جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 
 ١٩پالک  -کوچه شمشاد 

 ماشين سازی حکمایینام شركت: 
 نيما سيدالحکماییمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه های بسته بندیمحصول: 
 02176205785_02188708516تلفن: 

 - ٩پالک  -خيابان شهدا  -ميرزای شيرازی  -استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 ٢٣واحد  - ٣طبقه 

 ماشين سازی ریسماننام شركت: 
 آریا سودمندمديرعامل: 

 دستگاه شستشو تخم مرغ -توليد دستگاه تخم مرغ شکن محصول: 
 05135412019تلفن: 

فاز یک  -شهرک صنعتی توس  -جاده قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٣١۶پالک  - ٣صنعتگران  - ۵تالش  -

 ماشين سازی سامنام شركت: 
 حيدر عامریمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين آالت مرغداری و دامداریمحصول: 
 02133419806تلفن: 

 -کوچه هشت متری اول  -شهرک صنعتی عشق آباد  -ری  -تهران آدرس: 
 ١۵پالک 
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 ماشين سازی عليکاهینام شركت: 
 وحيد عليکاهیمديرعامل: 

 ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات خوراک دام و طيورمحصول: 
 02165733045تلفن: 

 ١پالک  -کوچه فرجی  -خيابان شهيد چالوکه  -باغستان  -تهران آدرس: 

 ماشين سازی فوژان ارغواننام شركت: 
 بهرام وحدتمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين آالت چاپ و بسته بندیمحصول: 
 05135413210تلفن: 

بلوار اندیشه  - ٢فاز  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶٠۵شماره  -خيابان دانش هشتم  -انتهای خيابان هفتم  -

 ماشين سازی فوالد آریننام شركت: 
 تورج جعفریمديرعامل: 

توليدکننده دیگ های بخار و دستگاه های تصفيه آب قابل استفاده در محصول: 
 کشتارگاه های صنعتی و کارخانجات خوراک دام و طيور

 04432723722_04432723721تلفن: 
 خيابان چهارم - ١فاز  -شهرک صنعتی  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 

 ماشين سازی نورمندینام شركت: 
 عباس نورمندی پورمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات سالن های مرغداری و دامپروریمحصول: 
 05136513620تلفن: 

 - ١٣١آزادی  -جاده قوچان  ٣کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سمت چپ -چهارراه چهارم 

 ماشين صنعت شریف ستودهنام شركت: 
 حسين زارعمديرعامل: 

 مبدل حرارتی بدون مصرف سوخت وبرقمحصول: 
 07137203391تلفن: 

 ٧کوچه  -خيابان استاد شهریار  -بلوار فرصت شيرازی  -شيراز  -فارس آدرس: 
 سمت راست - ١فرعی -

 ماشين طيورنام شركت: 
 محمود تحصيلیمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات تمام اتوماتيک پرورش مرغمحصول: 
 02156418397تلفن: 

ميدان  -شهرک صنعتی پرند  -جاده قدیم ساوه  -کریم  رباط -تهران آدرس: 
 D٣۵قطعه  -خيابان الله  -بلوار فناوری جنوبی  -ميدان فناوری  -صنعت 

 ماشين طيور جویبارنام شركت: 
 محسن معصومیمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين های جوجه کشیمحصول: 
 01142563462_01142563461تلفن: 

 شهرک صنعتی جویبار -جویبار  -مازندران آدرس: 

 ماکيان تجهيز اردالننام شركت: 
 حجت اله خدابنده لومديرعامل: 

 تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02834767555-02834767566تلفن: 

 روستای اردالن -آبگرم  -قزوین  -قزوین آدرس: 

 ماکيان صنعت اراکنام شركت: 
 محمد مرادیمديرعامل: 

 توليد کليه تجهيزات مرغداری ، دان خوری اتوماتيک ،مه پاش و آسيابمحصول: 
 08634850797_08634777587تلفن: 

نبش کوچه ی  -خيابان ميرزای شيرازی شمالی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 صاحب الزمان

 ماکيان صنعت قزویننام شركت: 
 مرتضی خدابنده لومديرعامل: 

 آبخوری -دانخوری  -توليدکننده فقس محصول: 
 0283477567تلفن: 

 ٩پالک  -خيابان قوچ حصار  -شهرک صنعتی سپهر  -نظرآباد  -البرز آدرس: 

 ماکيان طيور شمالنام شركت: 
 رضا اسماعيلیمديرعامل: 

توليد دستگاه های جوجه کشی تمام ابعاد فول اتوماتيک محصول: 
 (مانيتورینگ )

 01142262058تلفن: 
 ٣۴نبش بهار نارنج  -ميدان جانبازان  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 ماکيان ماشيننام شركت: 
 امير سرافرازمديرعامل: 

 توليدکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02166437132تلفن: 

 - ٢طبقه  - ١٠پالک  -خيابان نيایش شرقی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد 

 ماکيان نگارنام شركت: 
 سهيل اخالقی اميریمديرعامل: 

 واردکننده دستگاه های چاپ و پرینت تخم مرغمحصول: 
 05137685563تلفن: 

 - ١۵پالک  - ٢فلسطين  -خيابان فلسطين  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٣طبقه 

 مانا پرشيانام شركت: 
 پویا شعبانیمديرعامل: 

 توليد و تامين تجهيزات پيشرفته کشتارگاه های طيورمحصول: 
 03133874791_03133874790تلفن: 

خيابان کارآفرینان  -بلوار عطاالملک  -منطقه صنعتی اميرکبير  -اصفهان آدرس: 
 ١شماره  - ٢٢cبلوک  -خيابان کار و کارگر  -شمالی 
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 مبتکران صبا پارسياننام شركت: 
 شهرام احمدیانمديرعامل: 

تلفن: توليدکننده دستگاه های الکترومغناطيسی محصول: 
01133353962_01133353963 

 -ابتدای کوی امام خمينی  -جاده جویبار  ٢کيلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 شرکت مبتکران پارسيان

 مجتمع صنعتی دیزل ژنراتور الوندنام شركت: 
 بهنام باوندمديرعامل: 

وارده کننده و خرید و فروش و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورها و محصول: 
 فروش کليه قطعات یدکی انواع دیزل ژنراتور ها

 02156519329_02156519334تلفن: 
 ٩پالک  -خيابان قائم  -متری امام حسين  ۶٠بلوار  -کهریزک  -تهران آدرس: 

 مجتمع صنعتی سردین گوهر یزدنام شركت: 
 حميدرضا حيدریمديرعامل: 

 توليد کننده چيلر و تاسيسات برودتیمحصول: 
 02188067030_02188067040تلفن: 

 - ١٢٠پالک  -نبش امداد غربی  -خيابان شيخ بهایی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵طبقه 

 مخازن استيل غربنام شركت: 
 اکبر حسينیمديرعامل: 

توليدکننده مخازن ، ماشين آالت صنایع لبنی و غذایی و پاستوریزانور محصول: 
 مایع تخم مرغ

 08134383685_08134383684تلفن: 
 ٣۴خيابان  -بلوار سوم  -شهرک صنعتی بوعلی  -همدان آدرس: 

 مخزن فوالد رافع(دابو صنعت )نام شركت: 
 علی اصغر رحمانیمديرعامل: 

 -مخازن تحت فشار  -آبگرم فيلتر شنی  -توليدکننده دیگ های بخار محصول: 
 دیاریتورد

 01144782331_01144782330تلفن: 
 خيابان الله  -شهرک صنعتی شهدا  -محمودآباد  -مازندران آدرس: 

 مدیریت ساختمان البرزنام شركت: 
 سعيد عياضیمديرعامل: 

 های کنترل سرمایشی، گرمایشی و روشنایی توليد سيستممحصول: 
 02188223276تلفن: 

کوچه بيستم  -سازمان برنامه جنوبی  -بلوار فردوس غرب  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١٧پالک  -مرکزی 

 مرصوص کامنام شركت: 
 حسن فرقانیمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های سرمایشیمحصول: 
 02188333761_02188333760تلفن: 

خيابان یوسف آباد (سيدجمال الدین اسدآبادی)، خيابان فتحی  -تهران آدرس: 
 ١١، واحد۴، طبقه ٣٣شقاقی، ميدان سلماس، جنب بانک تجارت، پالک

 مرطوبنام شركت: 
 محمد علی سالمتمديرعامل: 

 توليدکننده انواع دستگاه های رطوبت ساز صنعتی و خانگیمحصول: 
 03132330049_03132364154تلفن: 

شهرک کارگاهی  -بلوار عطا الملک  -خيابان امام خمينی  -اصفهان آدرس: 
 ١١پالک  - ١٠بلوک  -امير کبير 

 مرند قفسنام شركت: 
 غالمرضا کاظمیمديرعامل: 

توليد قفس های تمام گالوانيزه مرغ و خروس زینتی و بلدرچين و .... محصول: 
 با قابليت جداسازی قطعات

 04142220066تلفن: 
 جنب پل اميرکبير -خيابان قيام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 مروارید یزدنام شركت: 
 پرویز آقایی ميبدیمديرعامل: 

 توليدکننده سبد و قفس های حمل مرغمحصول: 
 03537272323_03537272220تلفن: 

خيابان زنبق کوچه گوهرنان  -بلوار اقاقيا  - ٢فاز  -شهرک صنعتی  -یزد آدرس: 
 شرکت مروارید -

 مشهد طيورنام شركت: 
 علی کرابیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه جوجه کشی ، توليدکننده خوراک آماده مرغ بومیمحصول: 
 05136086604تلفن: 

 -ناظرآباد  - ١۶٣بعد از طوس  -بلوار طوس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٩٨پالک  - ٢ناظرآباد 

 مقوا دهقان زادهنام شركت: 
 حسن دهقان زادهمديرعامل: 

 توليدکننده مقوا بستر مرغداریمحصول: 
 03444310047تلفن: 

 شهرک صنعتی شماره یک -سيرجان  -کرمان آدرس: 

 مگاسيستمنام شركت: 
 محرم گوزل زادهمديرعامل: 

 نصب و راه اندازی اتوماسيون های مرغداریمحصول: 
 04144162250_04133250267تلفن: 

الین  -بعد از سه راهی اهر  -جاده تهران  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب امالک پارس -چپ 

 منشور پارسنام شركت: 
 حميدرضا سعيدی نژادمديرعامل: 

 توليد ماشين های جوجه کشی و انواع قفس خانگیمحصول: 
 07136474847تلفن: 

 -روبه روی درمانگاه شهيد رضایی  -خيابان وليعصر  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٢واحد  -طبقه همکف  -مجتمع سلمان فارسی 
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 مه سازاننام شركت: 
 حسام الدین حميدیمديرعامل: 

 دستگاه توليد رطوبتمحصول: 
 08138380254تلفن: 

 کوچه چشمه شوره -بلوار بهشت  -همدان آدرس: 

 مه سازاننام شركت: 
 حسين نصرمديرعامل: 

 توليد کننده انواع دستگاه های رطوبت سازمحصول: 
 03137721770تلفن: 

 جنب پل هوایی عابر پياده -بعد از منار جنبان  -بلوار آتشگاه  -اصفهان آدرس: 

 مهر تجارت الوند (آروشا)نام شركت: 
 امير خطيبیمديرعامل: 

 توليد المپ با قابليت تنظيم شدت نور مخصوص سالن های مرغداریمحصول: 
 02166432718_02166433160تلفن: 

 - ٢پالک  -کوچه ی نغمه  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١واحد 

 مهر سامان گسترنام شركت: 
 شهرام حقيقیمديرعامل: 

 طراحی و توليد اتوماسيون هوشمند مرغداری و پرورش آبزیانمحصول: 
 07132346060تلفن: 

 طبقه دوم - ١٠۶پالک  - ٢نبش کوچه  -خيابان نشاط  -شيراز  -فارس آدرس: 

 مهراس کویرنام شركت: 
 محمود رضا یوسفیمديرعامل: 

 توليد کننده نيپل و لوله و پروفيل پی وی سیمحصول: 
 05632255027_05632255026تلفن: 

انتهای بلوار  - ٣٠فاز  -شهرک صنعتی  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ١خيابان مبتکران  -صنعت 

 مهرکاناز صنعتنام شركت: 
 محمد پيله وریمديرعامل: 

 ،دستگاههای اندازه گيری دما و رطوبت ... phوارد کننده روشنایی و محصول: 
 02122262690_02122262689تلفن: 

خيابان شهيد  -خيابان شاه نظری  -ميدان مادر  -بلوار ميرداماد  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ١۵پالک  -مظفری 

 مهندسی تبادل گستر بوراننام شركت: 
 محسن نوریمديرعامل: 

 توليد تجهيزات برودتی آمونياکی و فریونیمحصول: 
 02166429699_02166429698تلفن: 

 - ۴طبقه  - ٣١٠پالک  -بين جمالزاده و کارگر  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ٩واحد

 مهندسی دانش بنيان پویان صنعت قومسنام شركت: 
 جهانشاهیمديرعامل: 

 مانيتورینگ  وطراحی ، ساخت و توليد انواع سيستم های پایش محصول: 
 02333330010_02333325010تلفن: 

پارک علم و فناوری دانشگاه  -بلوار جوان  -ميدان استاندارد  -سمنان آدرس: 
 ساختمان ارتقا و مهارت -سمنان 

 مهندسی فراسو دقتنام شركت: 
 مهدی ثامنمديرعامل: 

 سازنده انواع باسکول و اتوماسيون صنعتیمحصول: 
 02122894385تلفن: 

 - ٢۶پالک  - ۴خيابان  -خيابان احمد قصير  -ميدان آرژانتين  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه 

 مهندسی کارافننام شركت: 
 احسان کيانی فرمديرعامل: 

 طراح و سازنده زنجير های صنعتی و سيستم های انتقال موادمحصول: 
 05132461359_05132461358تلفن: 

شهرک  -بزرگراه آسيایی  ٢۵کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٢قطعه  - ٣بلوک  -صنعتی فردوسی 

 مهندسی ماه ماشين آریانام شركت: 
 ناصرعلی خضائیمديرعامل: 

 ساخت ماشين های کيسه پرکن اتوماتيک و ماشين آالت بسته بندیمحصول: 
 02188738618تلفن: 

 -حسن آباد  -کيلومتر بعد از فرودگاه امام خمينی  ۵ -اتوبان قم  -تهران آدرس: 
 ١٠پالک  - ٢خيابان گلبرگ  -بلوار نارنجستان  -شهرک صنعتی شمس آباد 

 موتوژننام شركت: 
 ناصر باقی نژادمديرعامل: 

 توليد الکترو موتورهای خانگی و صنعتیمحصول: 
 02188731346تلفن: 

 ٢۴٣شماره  -بعد از چهارراه قائم مقام  -خيابان استاد مطهری  -تهران آدرس: 

 موسسه توليدات ادوات کشاورزی افصحنام شركت: 
 عباس رضایی افصحمديرعامل: 

 توليد شوکر حرارتیمحصول: 
 02155291200_02155290877تلفن: 

خيابان  - ١٢کيلومتر  -بزرگراه آیت اله سعيدی (جاده ساوه)  -تهران آدرس: 
 ٢٨پالک  -قائم مقامی 

 موسسه فنی غذای پارسيان (فيدتک)نام شركت: 
 محمد حسين گلپایگانیمديرعامل: 

تجهيز و راه اندازی و مشاوره خطوط توليد صنایع غذایی در صنعت محصول: 
 مرغداری و دامپروری و آبزیان

 02188016239تلفن: 
 ٢واحد  - ١٧۶۵پالک  -خيابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
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 ميزان الکتروننام شركت: 
 داوود قمرنژادمديرعامل: 

 طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات خوراک دام و طيورمحصول: 
 02188527284_02188527285تلفن: 

 - ۴نبش کوچه  -خيابان ميرعماد  -خيابان استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه همکف  - ٢٨٠ساختمان 

 ميزان بی نظيرنام شركت: 
 ناصر نجف شادمديرعامل: 

 توليدکننده انواع باسکول و وسایل توزین و سنجشمحصول: 
 02177333446تلفن: 

پالک  -خيابان دوم غربی  -خيابان برادران بابائيان  -جاده دماوند  -تهران آدرس: 
٣ 

 ميهن تصفيهنام شركت: 
 رضا اسحقیمديرعامل: 

 مشاوره ، طراحی و ساخت سيستم های تصفيه آب صنعتیمحصول: 
 02536641394_02536641393تلفن: 

پالک  -متری چمران  ١۶نبش  -بعد از ميدان امام  -خيابان امام  -قم آدرس: 
 ساختمان ميهن - ١٢٧

 ميهن دانه البرز وطننام شركت: 
 حبيب خيریمديرعامل: 

 واردکننده تجهيزات مرغداریمحصول: 
 02632815635_02632824804تلفن: 

دانشکده  -خيابان خراسانی  -ميدان امام حسين  -کرج  -البرز آدرس: 
 پارک علم و فناوری -کشاورزی دانشگاه تهران 

 نعاونی مهيا سلنام شركت: 
 داوود پارساپورمديرعامل: 

توليد کننده پدهای سلولزی سيسمتهای سرمایشی و گرمایشی محصول: 
 صنعتی

 02189781569_02166423869تلفن: 
 ١٠واحد - ۴پ -کوچه مهدیزاده  -خيابان جمالزاده جنوبی  -تهران آدرس: 

 نفيس پردازشگر دانشنام شركت: 
 عقيل کشيرمديرعامل: 

 توليد اتوماسيون مرغداریمحصول: 
 01734240386تلفن: 

 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد -آباد  علی -گلستان آدرس: 

 نگين تراز سپاهاننام شركت: 
 محمود حيدریمديرعامل: 

 توليدکننده انواع باسکول های دیجيتال و جاده ایمحصول: 
 03145726120تلفن: 

ابتدای خيابان شيخ  -ميدان توحيد  -گز (برخوار و ميمه)  -اصفهان آدرس: 
 طبقه فوقانی قرض الحسنه بقية هللا -بهایی 

 نواندیشان آرینا تجهيزنام شركت: 
 سميرا قاضی مرادیمديرعامل: 

طراح و توليد کننده دستگاه های ازن ژنراتور و سيستم های تصفيه محصول: 
 بدون استفاده از مواد شيميایی ECFپساب صنعتی 

 02144337375_02144317008تلفن: 
 طبقه سوم -مجتمع تجاری اداری حجت  -شهر زیبا  -تهران آدرس: 

 نوآوران ایمن بنياننام شركت: 
 مجتبی شاليزارمديرعامل: 

توليدکننده دستگاه های تزریق مایه کوبی مخصوص جوجه یکروزه ، محصول: 
 مرکز مایه کوبی اتوماسيون شده مخصوص جوجه یکروزه

 01132292412_01132292360تلفن: 
 ۴۶پالک  - ١٨اشرفی  -خيابان نواب  -بابل  -مازندران آدرس: 

 نور گستران البرزنام شركت: 
 وحيد مایلیمديرعامل: 

تلفن: ویژه صنعت مرغداری  LEDتوليدکننده المپ های محصول: 
02632286441_02632286452 

پالک  -خيابان امامی ( کمالی )  -خيابان شهيد بهشتی  -کرج  -البرز آدرس: 
 ساختمان ليو - ٢۶

 نوردکاران فوالد غرب آذرناب خاورینام شركت: 
 محمدرضا حسن پور سردرودمديرعامل: 

  محصول: 
 04134241767_04134242025تلفن: 

شرکت  -جنب کوی آذرنو  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 نوردکاران فوالد غرب

 نوساز صنعتنام شركت: 
 مسعود ميرزای حکمتیمديرعامل: 

 توليدکننده ماشين آالت کشتارگاه های دام و طيورمحصول: 
 02136093604_02136093603تلفن: 

جاده جمال آباد  ٢کيلومتر  -جاده خاوران  ٣۵کيلومتر  -پاکدشت  -تهران آدرس: 
 سمت راست -

 نوین ایدهنام شركت: 
 عليرضا نقی زادهمديرعامل: 

 NiPeتوليد و نصب پدیده ای نوین در کنترل و مانيتورینگ دستگاههای محصول: 
  MMCثبت مقادیر داده ها بر روی  - RS232و  USBاتصال به کامپيوتر از طریق  -

 02188918058تلفن: 
 ١طبقه  - ۴پالک  -خيابان زرتشتيان  -شيراز جنوبی  -ونک  -تهران آدرس: 

 نوین تجهيز بهساز مهرگاننام شركت: 
 مسعود کاظمیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه کنترل کننده دما و رطوبتمحصول: 
 02186086104تلفن: 

واحد  - ۴٨٣پالک  -نرسيده به خيابان ملک  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
١ 
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 نوین تصفيهنام شركت: 
 حميدرضا کاميابمديرعامل: 

 طراح و سازنده انواع سيستم های تصفيه و ضدعفونی آب و هوا محصول: 
 02136440113_02136440112تلفن: 

خيابان شهيد  - ۶٣خيابان امام رضا  -جاده خاوران  ٢٢کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ۴٢٠پالک  -روبروی فرمانداری  -مطهری 

 نوین دام پارسنام شركت: 
 مهدی نامدارمديرعامل: 

 Sitrex AGMفيدر ميکسر های عمودی محصول: 
 07137318160تلفن: 

 ٨کوچه  -حدفاصل ميدان گلستان(کلبه) و هفت تنان  -شيراز  -فارس آدرس: 
 طبقه دوم - ۵٢پالک  -

 نوین صنعت خزرنام شركت: 
 رامين مساواتمديرعامل: 

توليدکننده ماشين آالت جوجه کشی دیجيتال نصب و راه اندازی و محصول: 
 مشاوره ساخت کارخانجات جوجه کشی

 01333690692تلفن: 
 مرکز آموزش جهاد کشاورزی -جاده تهران  ۵کيلومتر  -رشت  -گيالن آدرس: 

 نوین ماکيان صنعتنام شركت: 
 اميرحسين ابراهيمیمديرعامل: 

 توليد و عرضه کليه تجهيزات مرغداری محصول: 
 03832277515تلفن: 

 -مجتمع الله  -چهارراه اميرکبير  -شهرکرد  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 ١٠واحد  - ٢طبقه 

 (kutlusan)نوین نيروی خاورميانه نام شركت: 
 افشين دهدشتیمديرعامل: 

توزیع و باسکول های  -نماینده رسمی شرکت کوتلوسان در ایران محصول: 
 توزین الکتریک و تجهيزات مرغداری

 07138205454_07138206979تلفن: 
 ٢روبروی کوچه  -بلوار عدالت شمالی  -شيراز  -فارس آدرس: 

 نيرو پایهنام شركت: 
 علی نيروئیمديرعامل: 

توليد ماشين آالت خوراک دام و طيور ، انواع کانتر فيدرميکسر ، یونجه محصول: 
 خردکن ، کنسانتره ساز و ...

 02188747283_02188747282تلفن: 
 ۶واحد  - ۶پالک  -خيابان چهارم  -خيابان بخارست  -تهران آدرس: 

 نيرو تهویه البرزنام شركت: 
 جعفر یاریفردمديرعامل: 

توليدتجهيزات گرمایشی وسرمایشی،کوره هوای گرم ،هواکش محصول: 
 صنعتی

 02166920961تلفن: 
 ۵٩پالک  -جنب بانک آینده  -باالتر از فرصت شيرازی  -خ توحيد  -تهران آدرس: 

 نيرو تهویه الوندنام شركت: 
 پيمان یاری فردمديرعامل: 

هيتر و جت هيتر و کليه  -توليد تجهيزات گرمایشی و سرمایشی محصول: 
 تجهيزات مرغداری

 02832240936تلفن: 
 جنب بانک ملی -فلکه دوم شهر صنعتی  -البرز  -قزوین آدرس: 

 نيرو تهویه آرماندیسنام شركت: 
 امين تنهاییمديرعامل: 

 توليدکننده جت هيتر ، پد سلولوزی مه پاش  و کولر سلولوزی صنعتی محصول: 
 03142323894-03134422669تلفن: 

انتهای  -انتهای فلکه کهریسنگ  -جاده اصفهان نجف آباد  -اصفهان آدرس: 
 ۴۶کوچه 

 نيرو تهویه دماوندنام شركت: 
 عليرضا یوسفیمديرعامل: 

 توليد کننده سيستم گرمایش و سرمایشیمحصول: 
 02832227093_02832244459تلفن: 

 -خيابان شهيد مفتح  -بلوار ميردامادغربی  -شهر صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 
 دفتر نيرو تهویه دماوند

 نيرو تهویه سهندنام شركت: 
 موسی یاری فردمديرعامل: 

توليدکننده لوازم گرمایشی و سرمایشی مخصوص سالن های محصول: 
 مرغداری و دامداری

 02833569201_02832243330تلفن: 
 خيابان گمرک -فلکه ی دوم  -شهرک صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 

 نيک آبنام شركت: 
 افشين نيک درخشانمديرعامل: 

 شير آتش نشانی -شير هوا  -توليدکننده شيرآالت صنعتی محصول: 
 02188750626تلفن: 

 - ١١٧پالک  -خيابان خرمشهر  -خيابان سهرودی شمالی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول

 نيکان صنعت سهيلنام شركت: 
 وحيد سلگیمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاههای ازنمحصول: 
 02165319262تلفن: 

ساختمان امپریال  -روبه روی شهرک اداری  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ٣طبقه  - (LG(نمایندگی 

 نيکان فيدارنام شركت: 
 جباریمديرعامل: 

طراحی ، نصب و راه اندازی کارخانجات توليد خوراک دام و طيور و راه محصول: 
 اندازی خط توليد یونجه خشک کنی و پلت یونجه در ظرفيتت های مختلف

 02166915641_02166911744تلفن: 
 ۵واحد  - ۵پالک  -کوچه مرمر  -تقاطع اسکندری  -خيابان آزادی -تهران آدرس: 
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 هماطيورنام شركت: 
 آرش امانیمديرعامل: 

توليدکننده تجهيزات مرغ گوشتی ، بوقلمون، کبک و قفس مرغ تخم محصول: 
 گذار 
 03135320420_03135320410تلفن: 

 روبروی پمپ بنزین دماوند -بلوار ارغوانيه  -جی شرقی  -اصفهان آدرس: 

 همگام رادین لياننام شركت: 
 حميدرضا لطفیمديرعامل: 

 سازنده ماشين آالت بسته بندی وسورت تخم مرغ و پرینتر محصول: 
 02165610147تلفن: 

خيابان  -شهرک صنعتی گلگون  -سه راه شهریار  -بزرگراه فتح  -تهران آدرس: 
 ٣٣پالک  -چهارم غربی 

 هموار صنعت تبریزنام شركت: 
 ناصر کالهیمديرعامل: 

 توليدکننده سيستم های گرمایشی و تابشی سالن های مرغداری و محصول: 
 02188946477_04134427608تلفن: 

مجتمع  -چهارراه قطران  -خيابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٢٠٣واحد  - ٢طبقه  -تجاری اداری عمران 

 هوا سلولزنام شركت: 
 حسن اسکندریمديرعامل: 

 توليد انواع پد سلولزی و سيستم های خنک کننده سلولزیمحصول: 
 02835686091تلفن: 

 ١۶خيابان  -شهرک صنعتی حيدریه  -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 هوا صنعتنام شركت: 
 کيان مهرمديرعامل: 

 هيترکولر های صنعتی -توليد  دستگاه های رطوبت ساز و هوا ساز محصول: 
 03133386604تلفن: 

 -نبش خيابان نقش جهان  -شهریور  ١٧خيابان  -ملک شهر  -اصفهان آدرس: 
 ٩٠١واحد  -مجتمع پارسا 

 هواساننام شركت: 
 سيد باقر شریف زادهمديرعامل: 

 توليد کننده کمپرسور هوای فشردهمحصول: 
 04134201424_04134201423تلفن: 

متری  ٣۵ -رجائی جنوبی  -شهرک صنعتی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت هواسان -دوم غربی 

 هواکش خزرنام شركت: 
 نادر خداییمديرعامل: 

 توليد کننده هواکش های خانگی و صنعتی سانتریفيوژ محصول: 
 02188844113_02188844112تلفن: 

 -ساختمان خزر  - ٢پالک  -نبش کوچه واحدی  -خيابان مفتح  -تهران آدرس: 
 طبقه اول

 هوشمند مدار افزارنام شركت: 
 اسماعيل حاجی کریمیمديرعامل: 

 توليد دستگاه های تفکيک وزن (سورتينگ) تمام هوشمند مرغمحصول: 
 02833662534تلفن: 

 پارک علم و فن آوری دانشگاه آزاد اسالمی قزوین -قزوین آدرس: 

 هویارنام شركت: 
 مجيد جان بزرگیمديرعامل: 

توليدکننده اتوماسيون کنترل هوشمند مرغداری سنسور نمایشگر محصول: 
 دیجيتال دما،رطوبت،دی اکسيد کربن، آمونياک، فشار منفی، اختالف فشار 

 02166944059تلفن: 
 ٢واحد  - ١پالک  -بن بست خليلی  -خيابان اسکندری جنوبی  -تهران آدرس: 

 هيربدان آریانانام شركت: 
 سهيل ميرحسينیمديرعامل: 

 توليد ماشين آالت دامپروریمحصول: 
 02136117948تلفن: 

 شرکت هيربدان آریانا - ١٧خيابان -چهاردانگه  -تهران آدرس: 

 (vst)واال صنعت توسعه ایرانيان نام شركت: 
 احمدرضا رزازیمديرعامل: 

 PRواردکننده تجهيزات جوجه کشی و مرغداری نماینده انحصاری محصول: 
 ترکيه TAVSANهلند و 

 02166932644_02166932106تلفن: 
 ۴طبقه - ١۴٨ساختمان -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 ورتا صنعت پارس همگامنام شركت: 
 کيوان کسبيانمديرعامل: 

 توليدکننده قطعات یدکی کشتارگاه طيور  -آلمان  BMFنماینده شرکت محصول: 
 02188331524_02188014462تلفن: 

ابتدای خيابان جهان آرا  -بزرگراه شهيد گمنام  -ميدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد  -٩پالک  -کوچه بهار  -
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واردات، توليد و توزيع دارو، 
 واكسن و موادضدعفوني كننده

 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 افزودنی های ایتوک فردانام شركت: 
 محمود شکيباپور تبریزیمديرعامل: 

 وارد کننده مایکوفيکس ، بایومين ایمبو ، بایوترونيک محصول: 
 02166932428_02166946864تلفن: 

 ٣واحد  - ۴پالک  -کوچه نادر  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 اکبریهنام شركت: 
 بهزاد اقتصادمديرعامل: 

 واردات انواع ویتامين ها ، آنزیم فيتاز ، پروتئاز، زایالناز محصول: 
 02166469804_02166469801تلفن: 

 ١٠٠پالک  -خيابان بزرگمهر غربی  -خيابان وصال شيرازی  -تهران آدرس: 

 اکسومنام شركت: 
 عباس کاظمیمديرعامل: 

 وارد کننده مواد شيميایی و خوراک و دان و مکملمحصول: 
 02122012361_02122012350تلفن: 

 طبقه دهم - ١٣شماره  -ارمغان شرقی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 اندیشان تجارت آسيانام شركت: 
 علی هرندیمديرعامل: 

 واردات و تهيه داروهای بيولوژیک مکملمحصول: 
 02188682189_02188682184تلفن: 

 -طبقه اول  - ٢٣پالک  -خيابان مدیریت  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 اوزاننام شركت: 
 سعيدرضا رحم دارمديرعامل: 

 واردات دارومحصول: 
 02188804691_02188804695تلفن: 

 ٢٧٧پالک  -خيابان استاد نجات الهی  -تهران آدرس: 

 ایمان و صبا شيرازنام شركت: 
 مجيد دهدشتی حقيقتمديرعامل: 

 وارد کننده سرنگهای تزریق واکسنمحصول: 
 02166929720تلفن: 

 ١واحد - ١۶پالک  -کوچه بزمه  -جمال زاده شمالی  -تهران آدرس: 

 اینتروتنام شركت: 
 سيد مهدی مير سليمیمديرعامل: 

 وارد کننده دارو و واکسن دام و طيورمحصول: 
 02188612911_02188612910تلفن: 

خيابان  -خيابان سيد جمالدین اسد آبادی  -خيابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 
 ٣طبقه  - ١٣پالک  - ۶۴

 آذر درمان تبریزنام شركت: 
 وحيد غفاریمديرعامل: 

 وارد کننده تجهيزات مرغداری و پخش کننده دارو های دام و طيورمحصول: 
 04134444156تلفن: 

 - ٢ساختمان شماره  -خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف

 آریا فسفریک جنوبنام شركت: 
 عثمان عاریمديرعامل: 

 توليد اسيد فسفریکمحصول: 
 06152262812تلفن: 

 پتروشيمی رازی - ۵داخل سایت  -بندر ماهشهر  -خوزستان آدرس: 

 آسينهنام شركت: 
 ساسان موذنیمديرعامل: 

 واردات دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طيورمحصول: 
 02166934392_02166934800تلفن: 

 ٣واحد  -طبقه اول  - ٧۵پالک  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 آکوا کلين سيلورنام شركت: 
 محسن خاکپورمديرعامل: 

 توليدکننده مواد ضدعفونی کننده نانومحصول: 
 02166550111_02166550113تلفن: 

طبقه  - ١پالک  -کوچه ستایش  -روبه روی باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  - ۴

 آمينه گسترنام شركت: 
 مجتبی شجاعیمديرعامل: 

 توليد دارو -توليد کننده مکمل غذایی دام و طيور محصول: 
 02122985015_02122985011تلفن: 

 -بهمن  ٢٢نبش خيابان  -ابتدای اراج  -بلوار ارتش  -اقدسيه  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  - ٣١پالک 

 آوین مهر زاگرسنام شركت: 
 شيرانیمديرعامل: 

 توليد کننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طيورمحصول: 
 03833346869تلفن: 

 ١٠نبش کوچه  -خيابان بهارستان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختياری آدرس: 

 آویواک واریاننام شركت: 
 عباس نصيریمديرعامل: 

 واردکننده واکسن های نيوکاسل، برونشيت، گامبورومحصول: 
 02166943420_02166943430تلفن: 

 ١١۵پالک  -نبش خيابان طوسی  -خيابان اميرلو  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه دوم  -
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 بازرگانی یکتانام شركت: 
 افشين یکتامديرعامل: 

 وارد کننده وفروشنده مواد اوليه شيمياییمحصول: 
 02166121289_02166935108تلفن: 

 ١۵واحد  - ۵طبقه  - ۴٢پالک  -ابتدای گلبار  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 بانی طب آبادیسنام شركت: 
 احسان عبدالهیمديرعامل: 

 وارد کننده پروپيونيک آنتی باکتریالمحصول: 
 0214425005تلفن: 

 ١۶کوچه  -نرسيده به اتوبان نيایش  -سردار جنگل  -پونک  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ١۶پالک  -نبش کوجه نسترن  -متری شقایق 

 بایر افالکنام شركت: 
 آزاده شوشی زادهمديرعامل: 

 ویتامين  -ضد کوکسيدیوزها  -توليد آنتی بيوتيک محصول: 
 02156392131_02144846330تلفن: 

 -خيابان سادات  -بعد از مرزداران  -بلوار اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 
 ٣٠٣واحد  - ١٧پالک  -ساختمان سارا 

 بایر پارسيان آگنام شركت: 
 شبنم عنایتیمديرعامل: 

 واردات دارومحصول: 
 02188623741_02188623740تلفن: 

 -نبش خيابان آفتاب  -انتهای خيابان خدامی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 ٢طبقه  - ٣پالک  -ساختمان مادیران 

 بصير شيمی پارسنام شركت: 
 عليرضا ضيامديرعامل: 

 واردکننده سموم بهداشتی و مواد ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02122278792_02122220376تلفن: 

 طبقه همکف - ٢٢١پالک  -تقاطع نفت شمالی  -ميرداماد  -تهران آدرس: 

 به بان شيمینام شركت: 
 حسن کرجاليانمديرعامل: 

 توليد کننده مواد آنتی سپتيک و ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02166581295_02166581294تلفن: 

مجتمع تجاری  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ١٠۵واحد  - ١٠طبقه  - Bبلوک  -کاوه 

 بهرود اترکنام شركت: 
 شمس الدین مشایخیمديرعامل: 

 توليد داروهای دام و طيور و ضدعفونی کننده ها محصول: 
 02188573447-02188573446تلفن: 

 -کوچه دهم  -خيابان زرافشان  -بلوار فرحزادی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ٢٧پالک 

 بهينه پرور پارسياننام شركت: 
 کامران چابک دوانمديرعامل: 

 واردکننده دارومحصول: 
 02146084077_02146084080تلفن: 

 -مجتمع طوبی  -شرقی  ١۶نبش نسيم  -بلوار کوهک  -چيتگر  -تهران آدرس: 
 ١۶١پالک  - ١طبقه 

 (BASF)بی آ اس اف نام شركت: 
 ژاویرمديرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188768237_02188768403تلفن: 

کوچه  -ضلع شمالی منبع آب  -خيابان سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵شماره  -کنگاور 

 پارس ایمن دارونام شركت: 
 مژگان شهبازیمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 02166919793_02166919791تلفن: 

 ٣واحد  - ١١٣پالک  -بين جمالزاده و کارگر  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 پارس دوفارمانام شركت: 
 حسين فکوریانمديرعامل: 

 توليدو توزیع داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02166122213تلفن: 

 -نبش خيابان شهيد طوسی  -خيابان اميرلو  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١١۵پالک 

 پارس ژیوار صوفینام شركت: 
 ليال رستمیمديرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طيور و مواد ضد عفونی کننده محصول: 
 02188064427_02188064426تلفن: 

 ٣واحد  - ٢پالک  - ٧٢خيابان  -خيابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 پارس فاطمنام شركت: 
 محمدرضا نوذریمديرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02166944455تلفن: 

 - ١٠٩شماره  -بين کارگر شمالی و جمالزاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 پارس هل دارونام شركت: 
 شروین شهيدیمديرعامل: 

 واردات داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02188549095_02188549092تلفن: 

نبش کوچه  -نرسيده به سيدخندان  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ٨٧۴پالک  -اشراقی 
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 پارسيان اکسير آریانام شركت: 
 سيامک گوهرخایمديرعامل: 

 واردکننده واکسن و مواد بيولوژیک محصول: 
 02144790156_02149752000تلفن: 

 -خيابان احد  -شهرک چيتگر شمالی  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 
 ۴۵پالک  -کوچه شهيد رجائی غربی 

 پارسيس تجارت واالدنام شركت: 
 روح اله دليریمديرعامل: 

 توليد و توزیع داروی انفوالنزا طيورمحصول: 
 05135420396_05135420395تلفن: 

خيابان  -پارک علم و فناوری خراسان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ساختمان ایمن دارو - ٢گلسرخ  -گلسرخ 

 پارک صنعتی مهتابنام شركت: 
 عبدالرحيم مطهریمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای تزریقی داممحصول: 
 05136061286تلفن: 

 ٧٧پالک  - ١٢حامد جنوبی  -بلوار سجاد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 پارميس درمان تهراننام شركت: 
 عليرضا مهجوریمديرعامل: 

 واردکننده دارو و واکسن دام و طيورمحصول: 
 02188893860_02188905293تلفن: 

 - ١۵١پالک  -بين حافظ و آبان شمالی  -کریمخان زند  -تهران آدرس: 
 ۴۶واحد  - ۴طبقه  -ساختمان نگين 

 پایا آمين مهرنام شركت: 
 رضا مجریمديرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188230917_02188230915تلفن: 

کوچه ی مهدی  -خيابان شهيد اطاعتی جنوبی  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  - ٣طبقه  -اول 

 پایا دارویهنام شركت: 
 شروین شهيدیمديرعامل: 

 وارد کننده فوزباک آنتی بيوتيک دام و طيورمحصول: 
 02188549095_02188549092تلفن: 

نبش کوچه  -نرسيده به سيدخندان  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ٨٧۴پالک  -اشراقی 

 پایا دارویهنام شركت: 
 شروین شهيدیمديرعامل: 

 واردکننده فوزباک آنتی بيوتيک دام و طيورمحصول: 
 02188549095_02188549092تلفن: 

نبش کوچه  -نرسيده به سيد خندان  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ٨٧۴پالک  -اشراقی 

 پرآریننام شركت: 
 مهتا آجيل چیمديرعامل: 

 واردکننده و صادرکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02122258504تلفن: 

 ٣طبقه  - ١٢۵پالک  -جنب مسجد الغدیر  -بلوار ميرداماد  -تهران آدرس: 

 پرتو شيمینام شركت: 
 علی رضا سعادتیمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02144545046_02144545045تلفن: 

خيابان دکتر  -شهرک استقالل  -جاده مخصوص کرج  ٩کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ١١۵پالک  -بن بست خوارزمی  -خيابان شهيد جالل  -عبيدی 

 پرشيان داروی نگيننام شركت: 
 رامين یوسف زادهمديرعامل: 

 واردکننده افزودنی ها و داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188055467تلفن: 

پالک  -کوچه فالحی  -خيابان شيراز جنوبی  -خيابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ٢

 پژوهشگاه رویاننام شركت: 
 عبدالحسين شاهوردیمديرعامل: 

 توليد دارومحصول: 
 02123562600تلفن: 

 کوچه رویان -خيابان حافظ شرقی  -خيابان بنی هاشم  -تهران آدرس: 

 پسوکنام شركت: 
 مصطفی زندیهمديرعامل: 

 توليد کننده واکسن های نيو پاسولمحصول: 
 02166439197_02166439196تلفن: 

خيابان  -بلوار صبا  -بعد از مترو قيطریه  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ٨واحد  - ۴پالک  -رو به روی مسجد جعفری  -کریمی 

 پيشرو فراز داروی کاسپيننام شركت: 
 جواد اميدیمديرعامل: 

 وارد کننده دارومحصول: 
 01132216042تلفن: 

 -ساختمان سروستان  -کوچه گل  -خيابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 پيشگام طب ساز یزدنام شركت: 
 محمد مسعود موحدیمديرعامل: 

 توليد کننده دستگاه یو وی استریلمحصول: 
 03538243519_03538243518تلفن: 

 بلوار دانشگاه -صفایيه  -یزد آدرس: 
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 پيشگامان سپند گسترنام شركت: 
 کامران ملک محمدمديرعامل: 

 واردات مکمل های غذایی دام و طيورمحصول: 
 02122011653تلفن: 

 ١واحد  - ۵۵پالک  -خيابان عاطفی غربی  -جردن  -تهران آدرس: 

 پيلواراد (مریال)نام شركت: 
 مجتبی ایمانی پورمديرعامل: 

 واردات دارو و واکسنمحصول: 
 02122056462تلفن: 

 -کوچه شهيد انصاری  -روبروی پارک ملت  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  -طبقه اول  - ٨٢پالک 

 تابان شيمی کياننام شركت: 
 مهرزاد افالطونیمديرعامل: 

 توليد کننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02177624541_02177624542تلفن: 

 ٣واحد  - ۶طبقه  - ٢۵٠ساختمان  -خيابان سعدی شمالی  -تهران آدرس: 

 تاجران مهر سامانيان (بازرگانی کارون )نام شركت: 
 آالله کارونمديرعامل: 

 وارد کننده دارو و واکسن مخصوص دام و طيورمحصول: 
 02166930113_02166933455تلفن: 

 طبقه اول - ١١پالک  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 تامين احتياجات دامنام شركت: 
 کاوه رایمندمديرعامل: 

 وارد کننده انحصاری واکسن های لوهمن آلمانمحصول: 
 02122390085_02122215518تلفن: 

 ١١واحد  - ١۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 تحقيقاتی و داروسازی عرفان دارونام شركت: 
 ذکریا زینالیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188590957_02644230435تلفن: 

 ١٣٧پالک  -بين خيابان ایمان و معراج  -دادمان  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 

 تيبا دارو 2874تعاونی نام شركت: 
 حسين اشرفيانمديرعامل: 

 مکملها و داروهای دام ، طيورمحصول: 
 08334248050_08334241040تلفن: 

 -کوچه شهيد بهروز قبادی  - ٩ایستگاه  - ٢فرهنگيان فاز  -کرمانشاه آدرس: 
 ١١٢پالک  -طبقه فوقانی حسينيه مهدی موعود (عج) 

 تعاونی توليدی توزیعی رازی البرزنام شركت: 
 مهدی حجازیمديرعامل: 

 توليد و توزیع واکسن و داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02634682575تلفن: 

روبروی موسسه سرم  -خيابان شهيد بهشتی  -حصارک  -کرج  -البرز آدرس: 
 و و اکسن سازی رازی

 توليد داروهای دامی ایراننام شركت: 
 احمد خان بيگیمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای دام و طيور اعم از آنتی بيوتيکمحصول: 
 02188890446_02188902533تلفن: 

طبقه  - ٢١شماره  -خيابان اراک غربی  -خيابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
 دوم و چهارم

 توليد مواد اوليه داروپخش ( تماد )نام شركت: 
 عليرضا زهراییمديرعامل: 

 توليدکننده مواد اوليه داروهای دام و طيورمحصول: 
 02636100803_02636100802تلفن: 

 ٢٨کيلومتر  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 

 توليدی تحقيقاتی پرسانام شركت: 
 جمال نجفیمديرعامل: 

 توليدکننده دارو و شير خشک تخصصی دامیمحصول: 
 02634607240تلفن: 

 96پالک  -کوچه مریم  -کوی ندا  -پونه غربی  -گلشهر  -کرج  -البرز آدرس: 

 تيدا سالمت ایرانياننام شركت: 
 ميثم ميرباقریمديرعامل: 

 توليدکننده و واردکننده افزودنی های دام و طيورمحصول: 
 02186174261_02186174167تلفن: 

واحد  -طبقه سوم  - ١١پالک  -خيابان یکم  -کوی نصر  -گيشا  -تهران آدرس: 
۵ 

 خزر فرماليننام شركت: 
 مجيد حاجی حسينیمديرعامل: 

 برای ضدعفونی مرغداریها ٪٣٧توليد و فروش فرمالين محصول: 
 02166916964_02166571297تلفن: 

 ٢واحد - ٣طبقه  - ١٠٩پالک  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 دارساوین پارسنام شركت: 
 محمد اسناوندیمديرعامل: 

 واردات مواد اوليه داروهای دام و طيورمحصول: 
 02177614031_02177614030تلفن: 

 -خيابان شهيد مجيد مرادی نور  -خيابان سعدی شمالی  -تهران آدرس: 
 باالی شرکت چاپ جم - ٢طبقه  - ١٨شماره 
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 دارو سازی سپيدان متين آسيانام شركت: 
 رضا حيدریمديرعامل: 

 توليد دارو و مواد ضدعفونی کننده دام و طيورمحصول: 
 08644433279تلفن: 

 -شهرک صنعتی  -اتوبان دليجان اصفهان  ۵کيلومتر  -دليجان  -مرکزی آدرس: 
 ٣خيابان بهار 

 دارو سازی شهيد قاضینام شركت: 
 سعيد باسمنجیمديرعامل: 

 توليد سرم های دامی و انسانیمحصول: 
 04136309313_04136309310تلفن: 

روبروی مرکز  -جاده تبریز تهران  ١٠کيلومتر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 داروسازی شهيد قاضی -خيابان سرم دارو  -آموزش جهاد کشاورزی 

 دارو سازی کوثرنام شركت: 
 علی قائمی تهرانیمديرعامل: 

 داروهای طيورمحصول: 
 02144921075تلفن: 

 ایستگاه داروگر -خيابان داروگر  - ١٧کيلومتر  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 

 دارو طبنام شركت: 
 سعيد قاسمیمديرعامل: 

 واردکننده دارو و مواد بيولوژیک محصول: 
 02133792920_02133340798تلفن: 

 و بلوار طبری ٢٢بين اباذر  -بلوار طالقانی  -آمل  -مازندران آدرس: 

 دارو طب آفاقنام شركت: 
 محمود رحيمیمديرعامل: 

 واردات داروهای دام و طيورمحصول: 
 02177084818تلفن: 

 -باالتر از فلکه سوم  -خيابان حجر بن عدی  -تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد  -طبقه سوم  - ۴١٨شماره 

 دارو و درمان سلفچگاننام شركت: 
 علی شریعتمداریمديرعامل: 

 توليد کننده انواع داروهای دام و طيور و انسانیمحصول: 
 02166909063_02166909062تلفن: 

نرسيده  -خيابان طوسی  -جمالزاده شمالی  -ميدان انقالب  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۶۶پالک  -به دکتر قریب 

 داروخانه داران هماهنگنام شركت: 
 فرشاد شادآراممديرعامل: 

 واردات و پخش داروهای طيورمحصول: 
 02166913044_02166913043تلفن: 

 ۶واحد  - ۵۵پالک  -نبش فرصت  -خيابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 

 داروسازان ایراننام شركت: 
 یوسف باباش زادهمديرعامل: 

 تيلمووت) -توليد دارو و مکمل و ویتامين( آمپرول محصول: 
 02188721680_02142159000تلفن: 

واحد  - ٣و٢طبقه  - ١۵پالک  - ١٩خيابان  -خيابان بخارست  -تهران آدرس: 
 ۶و۵

 داروسازی ابوریحاننام شركت: 
 ميثم نور محمدیمديرعامل: 

 توليد داروهای دامپزشکی و محلول  ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02177702066_02177707174تلفن: 

 -روبروی هتل شهر  -خيابان خوشوقت  -چهارراه تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ١پالک 

 داروسازی باریج اسانسنام شركت: 
 الله حجازیمديرعامل: 

 توليد داروی گياهی ، محصوالت آرایشی ، بهداشتی و دام و طيورمحصول: 
 08644465113_08644465112تلفن: 

روبروی مشهد  -جاده دليجان کاشان  ۴۴کيلومتر  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 اردهان

 داروسازی کيميا رشد گرگاننام شركت: 
 حسين رحمانی کمرودیمديرعامل: 

 توليد دارو و مکملهای غذائی دام و طيور ابزیانمحصول: 
 01734533213_01734533212تلفن: 

 ۴انتهای سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 داروسازی اللوکنام شركت: 
 محمد ميراجمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02144987189_02144987188تلفن: 

 -خيابان داروپخش  -کرج -جاده مخصوص تهران ١٧کيلومتر  -تهران آدرس: 
 ٢پالک  - ٢کوچه یاس  -خيابان ششم 

 داروسازی نصرنام شركت: 
 عبدالرحيم مطهریمديرعامل: 

 توليد کننده دارو های تزریقی دامیمحصول: 
 02188728326_02188728325تلفن: 

 -نبش خيابان شانزدهم  -خيابان سيدجمال الدین اسد آبادی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ١طبقه - ١٣۴پالک  -ساختمان سارا 

 داروشيمی آذرنام شركت: 
 علی صمدیانمديرعامل: 

 توليدکننده محلول های ضدعفونی کنندهمحصول: 
 04133353355_04133353344تلفن: 

طبقه  -ساختمان اسکان  -چهارراه آبرسان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 E٣واحد  -سوم 
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 دارویی بهبان شيمینام شركت: 
 مهدی شاه مرادیمديرعامل: 

 واردات مواد ضد عفونی کنندهمحصول: 
 02166581295_02166581294تلفن: 

طبقه  -برج کاوه  -روبروی دانشگاه دامپزشکی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ١٠۵واحد  - ١٠

 دارویی شيميایی فاضل درخشاننام شركت: 
 عباس علی پورمديرعامل: 

 ضد عفونی کننده و شوینده چندمنظورهمحصول: 
 02166937552_02166906698تلفن: 

طبقه  - ٧پالک  -کوچه ی سرو  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
۴ 

 دام ایلکانام شركت: 
 هومن بابایی زاد خامنمديرعامل: 

 واردات دارو ، واکسن ، مکمل ها و مواد بيولوژیکیمحصول: 
 02126155101_02126155100تلفن: 

نارنجستان هفتم -نبش چهارراه فرمانيه  -خيابان پاسداران  -تهران آدرس: 
 ٢٢واحد  - ٢٨پالک  -(جهانبخش نژاد) 

 داميار جامعنام شركت: 
 افشين گروسیمديرعامل: 

 وارد کننده مواد اوليه دارو -توليد خوراک دان و مکمل محصول: 
 02126204776_02126204775تلفن: 

 ٩واحد  - ٣٢پالک  -خيابان گلفام  -بلوار افریقا  -تهران آدرس: 

 دامياران اراکنام شركت: 
 عزت هللا محمد پورمديرعامل: 

 توليد دارومحصول: 
 02122258241تلفن: 

برج غربی  -بين نفت و شمس تبریزی  -خيابان ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ٢٧واحد  - ٧طبقه  -ساختمان آرین 

 دامين طب روزنام شركت: 
 سعيد رفعتیمديرعامل: 

 وارد کننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طيورمحصول: 
 02122920120_02122920120تلفن: 

خيابان فرزان  -خيابان ناجی  -خيابان شهيد دستگردی (ظفر)  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ٣طبقه  - ٣٧شماره  -شرقی 

 دامينه مهر گستر سپاهاننام شركت: 
 اکبر بزرگزادمديرعامل: 

 واردات و توزیع داروهای دامپزشکیمحصول: 
 03137416648_03137416647تلفن: 

جنب نمایندگی  -نرسيده به پل کليشاد  -اتوبان ذوب آهن  -اصفهان آدرس: 
 سایپا دیزل

 دانوش داروی ایرانياننام شركت: 
 رضا فدوی فيروزیمديرعامل: 

 توليد دارو های دام و طيورمحصول: 
 02166128352تلفن: 

 ۴طبقه  - ١٠٩پالک  -بين کارگر و جمالزاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 درمان گستر زوالنام شركت: 
 جاوید حسن زادهمديرعامل: 

 واردات و پخش دارو و واکسن دام و طيورمحصول: 
 02166569742_02166569741تلفن: 

 ۵واحد  - ١٠١پالک  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 دشت بهشت پویانام شركت: 
 محمدرضا قناعیمديرعامل: 

 کربن زیستی  -توليدکننده محلول ميکرو پاور محصول: 
 02645347011_02645253618تلفن: 

 ١٠پالک  - ١خيابان شقایق  -روستای انبار تپه  -نظرآباد  -البرز آدرس: 

 رادین فيدار فردانام شركت: 
 کاميار منتصرمديرعامل: 

 نماینده انحصاری شرکت بيوشم آلمان محصول: 
 02166931253_02166931592تلفن: 

ساختمان  - ٢١پالک -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ۴طبقه  -یکتا 

 راميار شيمینام شركت: 
 محمدرضا شيرزادیمديرعامل: 

 توليدکننده شوینده و ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02188312706_02188840884تلفن: 

 -کوچه الوند  -خيابان قائم مقام فراهانی  -ميدان هفت تير  -تهران آدرس: 
 ٨و  ١واحد  - ۵پالک 

 رویان دارونام شركت: 
 احمدرضا ميرمطلبیمديرعامل: 

 صادرات و توزیع داروهای دام و طيور  -واردات  -توليد محصول: 
 02188937434_02188937433تلفن: 

 -کوچه سلمان پاک  -خيابان نجات الهی (ویال)  -ِخيابان انقالب  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ١۵پالک 

 رویان شيمینام شركت: 
 علی حسينیمديرعامل: 

 واردکننده مواد اوليه داروسازیمحصول: 
 02142693268_02166566876تلفن: 

روبروی  -خيابان کمالی  -چهارراه لشکر  -خيابان کارگر جنوبی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ٢پالک  -کوچه ی بن بست اول  -اداره پست 
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 زاگرس فارمد پارسنام شركت: 
 حسن بایرامیمديرعامل: 

 توليدکننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دامپزشکی محصول: 
 02166908068_02166908067تلفن: 

کوچه پروین  -نرسيده به جمالزاده  -خيابان دکتر فاطمی غربی  -تهران آدرس: 
 ٢۶پالک  -انتهای کوچه نادر  -

 زرین پيشتاز افق پارسنام شركت: 
 وریا حميدیمديرعامل: 

 توليد کننده کنسانتره و مکمل طيورمحصول: 
 02166428213_02166421027تلفن: 

 ٢واحد  - ۶پالک  -کوچه حميد  -خيابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 

 زوبين تجارت آریانام شركت: 
 مجتبی مقدسیمديرعامل: 

 واردات پروبيوتيک و مولتی آنزیم های کمينمحصول: 
 02188526602_02188526601تلفن: 

 - ٣طبقه  - ٢٠پالک  -هویزه شرقی  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ٧واحد

 زوفا پرنيان پارسنام شركت: 
 حسين اهرابی نيامديرعامل: 

 واردکننده داروهای جدید دامی و سرم های هایپرتونيکمحصول: 
 02122604173_02122617380تلفن: 

نرسيده به ميدان  -خيابان تيموری  -بزرگراه شيخ فضل اله  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ٣طبقه  -ساختمان گل سيب  - ٣پالک  -کوچه گل سيب  -تيموری 

 ژاول پارتنام شركت: 
 نادر هوشمندمديرعامل: 

 توليد و پخش قرص جوشان ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02188529642_02188529641تلفن: 

 - ١٩۵پالک  -نبش بزرگراه مدرس  -خيابان شهيد مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه 

 سانتنام شركت: 
 گارنی خداوردیانمديرعامل: 

 تولبدکننده ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02188924776تلفن: 

 ناحيه صنعتی پرندک -اتوبان ساوه  -تهران آدرس: 

 سپيد دارو دليجاننام شركت: 
 احمد بيگیمديرعامل: 

 توليد ضدعفونی کننده های دام و طيور و فرمالين محصول: 
 08644433687_08644433686تلفن: 

شرکت  - ٧خيابان بهار  -شهرک صنعتی دليجان  -دليجان  -مرکزی آدرس: 
 سپيد دارو دليجان

 سپيده دهدشتنام شركت: 
 سرور فاضل انواری یزدی (دهدشتی)مديرعامل: 

 توليدکننده دارو و مواد ضدعفونی کننده دامیمحصول: 
 02188841212_02188307745تلفن: 

 -نبش کوچه الجوردی  -خيابان فجر ( جم )  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ٣طبقه  - ٢٢پالک 

 ستاره کيان ایرانياننام شركت: 
 سيد محسن خيریهمديرعامل: 

 واردکننده مواد اوليه خوراک و مواد ضد عفونی کنندهمحصول: 
 02188652745-02188652744تلفن: 

واحد  - ١١طبقه  -برج آسمان ونک  -خيابان ونک  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
١١٠۵ 

 سرور فجر ( نوترکس )نام شركت: 
 مصطفی عالقيانمديرعامل: 

 از اروپا - 20-واردکننده سوسپانسيون تزریقی هيپرا سلينامحصول: 
 02188727646_02188727644تلفن: 

 -برج سرو ساعی  -پایين تر از پارک ساعی  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١۶٠۵واحد  - ١۶طبقه 

 سها جيسانام شركت: 
 آرش سيدصالحیمديرعامل: 

 توليدکننده عصاره گياهی و دمنوشمحصول: 
 02188106133_02188106401تلفن: 

 -ساختمان هالل  -کوچه ی ميرزا حسنی  -خيابان قائم مقام  -تهران آدرس: 
 ١۶پالک 

 سوا پارسنام شركت: 
 محمدمهدی زرینمديرعامل: 

 واردکننده دارو و واکسن های دام و طيور محصول: 
 02188601152_02188601151تلفن: 

 ۴١٢پالک  - ۵۴نبش خيابان  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 سيروس تجارتنام شركت: 
 احمدرضا ميرمطلبیمديرعامل: 

 مواد اوليه داروییمحصول: 
 02188806629_02188806628تلفن: 

 -کوچه سلمان پاک  -خيابان ویالی جنوبی  -خيابان انقالب  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ١۵پالک 

 سيمرغ بهين داروگستر آریانام شركت: 
 محمدمهدی جعفریمديرعامل: 

 ، ليبيدوهيت، ال.پی.ال.، اویل کر Z9-آرکيامحصول: 
 01135344001تلفن: 

 -خيابان شهيد ذوالفقاری  -خيابان شهيد بهشتی  -بابلسر  -مازندران آدرس: 
 ١١نبش دانش 
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 سينا تسنيم سپاهاننام شركت: 
 فرحناز صاحب زادهمديرعامل: 

 اشتها آور -محرک رشد  -افزودنی گياهی محصول: 
 03136289914_03137885748تلفن: 

مرکز آموزش و تحقيقات کشاورزی و  -ابتدای اتوبان ذوب آهن  -اصفهان آدرس: 
 ١٠٨واحد شماره  -منابع طبيعی اصفهان 

 شرکت دانش بنيان بهان کيميا آنزیمنام شركت: 
 محسن نيکخواهمديرعامل: 

 -تقویت سيستم ایمنی  -توليد مخمر اتوليز شده محصول: 
 02143856965_02146053016تلفن: 

 -مجتمع تجاری طوبی  -بلوار کوهک  -ابتدای اتوبان تهران کرج  -تهران آدرس: 
 ٣١٣۵واحد  - ١٣طبقه  - ٢واحد اداری 

 شفق داروی پارسياننام شركت: 
 محمد حسين گلپایگانیمديرعامل: 

 توليد کننده مواد بهداشتی درمانی و تک ویتامينه محصول: 
 02188351242تلفن: 

 - ١طبقه  -١٧۶۵پالک  -کوچه الله  -خيابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 شيمی دارو کوثرنام شركت: 
 محمدمهدی ملکشاهیمديرعامل: 

 تایلوزین فسفات -توليدکننده تایلوزین تارترات محصول: 
 02166595006_02166595426تلفن: 

 طبقه اول - ۵٣پالک  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 شيمی دارویی آفاقنام شركت: 
 سحر پاشاپورمديرعامل: 

 توليد کننده داروهای دامیمحصول: 
 02122838867_02636659120تلفن: 

 -خيابان دیباجی شمالی  -خيابان دکتر لواسانی  -فرمانيه  -تهران آدرس: 
 ٩۴پالک  -جنب باغ سفارت ایتاليا 

 صنایع دارویی سيواننام شركت: 
 شبنم وثوقیمديرعامل: 

 توليد مکمل وفيتوبيتيک ها ی طيورمحصول: 
 05137600019تلفن: 

ساختمان  -برج مجد -بلوار سپهبد قرنی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵٠٧واحد  - ۵طبقه  -اطمينان 

 طنين طبنام شركت: 
 فریبرز رشيدیمديرعامل: 

 واردات دارو ومواد ضد عفونی کنندهمحصول: 
 02166566706_02166566705تلفن: 

خيابان  -بلوار ميعاد غرب  -غرب دریاچه  -چيتگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴١/۶۴پالک  -برج مریم  -مجتمع امين  -حدادی 

 عرشيا دارونام شركت: 
 عليرضا چاروقچیمديرعامل: 

 وارد کننده دارو و مواد ضد عفونی کنندهمحصول: 
 04133295200_04133295300تلفن: 

پالک  -نبش خيابان سعدی  -کوی وليعصر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١۶واحد  - ۵طبقه  -ساختمان دکتر عطاری  - ٣٣/١

 عطا مهر دارو (تبریز)نام شركت: 
 امير حسين زاده فردمديرعامل: 

 داروهای دامپزشکی  -توزیع داروهای دام و طيور محصول: 
 04133304780_04133294904تلفن: 

 -کوچه توحيد  -خيابان اوحدی  -کوی وليعصر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶طبقه  - ۴۶پالک 

 فارمازندنام شركت: 
 مرضيه احمدی پورمديرعامل: 

 توليدکننده انواع آنتی بيوتيک هامحصول: 
 02636307029تلفن: 

روبه روی مسجد  -خيابان کریمی  -بلوار صبا  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ٢طبقه  - ۴پالک  -جعفری 

 فام زریننام شركت: 
 افشين وفاییمديرعامل: 

 آستيک آ  -مایکواکتيو  -واردات داروهای دام و طيور محصول: 
 02144436590تلفن: 

نبش کوچه اردیبهشت  -باالتر از ميرزا بابایی  -سردار جنگل  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١طبقه  - ١٣١پالک  -ساختمان هخامنش  -شرقی 

 فرادیس دارونام شركت: 
 اکبر بزرگزادمديرعامل: 

 واردکننده اسپری کليستين و دستگاه پلت ساز فارمیمحصول: 
 03137416770تلفن: 

جنب سایپا  -قبل از پل کليشار  -کنار گذر اتوبان ذوب آهن  -اصفهان آدرس: 
 کوی مهر گستر -دیزل 

 فيروز تجارتنام شركت: 
 سيدرضا ميرمطلبیمديرعامل: 

 واردکننده دارو های دام و طيور و مواد اوليه داروییمحصول: 
 02188806629_02188806628تلفن: 

 ١٣پالک  -کوچه مراغه  -خيابان ویالی جنوبی  -خيابان انقالب  -تهران آدرس: 

 کارخانجات دارو پخشنام شركت: 
 محمد نادریمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02144987311تلفن: 

 خيابان دارو پخش -اتوبان تهران کرج  ١٨کيلومتر  -تهران آدرس: 
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 کارخانه تفتان شيمی ایراننام شركت: 
 اله یار آبلوچمديرعامل: 

 توليدکننده نانو پالسما کواندمحصول: 
 07132330144تلفن: 

اول  -چهارراه بيمارستان شفا  -خيابان هفت تير  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ١٣٢پالک  - ٣نبش کوچه  -خيابان اردیبهشت غربی 

 کاوش زیست دارونام شركت: 
 پگاه ميرزایی حکمتیمديرعامل: 

 واردات واکسن و افزودنی های خوراک دام و طيورمحصول: 
 02122215518تلفن: 

 ١١واحد  - ١۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کرپانام شركت: 
 محمد مهدی تقی زاده نمينیمديرعامل: 

 واردات داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188653264_02188653260تلفن: 

 - ۵طبقه  - ٢۴پالک  -ساختمان دنا  -خيابان ونک  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 ٢٣واحد 

 کشت و صنعت مهر آذرنام شركت: 
 مصطفی زندیهمديرعامل: 

 توليد واکسن های دام و طيورمحصول: 
 02166439197_02166439196تلفن: 

خيابان  -بلوار صبا  -بعد از مترو قيطریه  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ٨واحد  - ۴پالک  -رو به روی مسجد جعفری  -کریمی 

 کيانا گستر روژیننام شركت: 
 علی رضاییمديرعامل: 

 واردات داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188104541_02188104540تلفن: 

 ٣واحد  - ٢۵پالک  -کوچه آزادگان  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 

 کيميا فامنام شركت: 
 محمدسعيد هفت جواهریانمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02122289317_02122283196تلفن: 

نبش خيابان دیباجی  -خيابان شهيد لواسانی ( فرمانيه )  -تهران آدرس: 
 ۶٢پالک  -شمالی 

 گل شيمی سپاهاننام شركت: 
 مسعود کرمی مفردمديرعامل: 

 توليدکننده سموم دامی و کودهای مرغی و دامیمحصول: 
 02126654051تلفن: 

 ١٨و  ١۶بين خيابان  -پایين تر از ميدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  - ٣طبقه  - ۴۵پالک  -غربی 

 گلبار نوید بهارنام شركت: 
 آرش ابن عليانمديرعامل: 

 واردات دارو و ویتامينمحصول: 
 02166431060تلفن: 

پالک  -بعد از تقاطع خوش  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ١١٨

 گلبيدنام شركت: 
 سيد مهدی مير سليمیمديرعامل: 

 واردات واکسن و دارو و مواد ضدعفونی کننده دامپزشکی محصول: 
 02188612910_02188612919تلفن: 

پالک  -شرقی  ۶۴خيابان  -خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ١٣

 گلپادنام شركت: 
 ساسان سرتيپیمديرعامل: 

 وارد کننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188247753_02188247752تلفن: 

طبقه  - ۶١پالک  -خيابان شهيد کارگری  -کوی نصر  -گيشا  -تهران آدرس: 
 اول

 البراتوارهای رازکنام شركت: 
 علی مرتضویمديرعامل: 

 توليدکننده داروهای دامپزشکی و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02144525414_02144567024تلفن: 

 مقابل شرکت مينو -جاده مخصوص کرج  ١٠کيلومتر  -تهران آدرس: 

 البراتور های سيانسنام شركت: 
 ترانه فرهنگ مهرمديرعامل: 

 توليد دارو و مکمل های غذایی دام و طيورمحصول: 
 02122055751تلفن: 

 طبقه اول - ١۶پالک  -خيابان کاج ابادی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 البراتورهای داروسازی ارس بازارنام شركت: 
 مجتبی خان نژادمديرعامل: 

 توليد مکمل ها و داروهای دام و طيور محصول: 
 02188757157_02188757156تلفن: 

ساختمان  -نبش کوچه چهارم  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ٩-٨-٧واحد - ٢طبقه  - ١۴۵

 ماکيان دارونام شركت: 
 حسين مجلسیمديرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188639629_02188633511تلفن: 

 طبقه اول - ٣۴پالک  - ١۵خيابان  -خيابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
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 مانی شيمی فرآیندنام شركت: 
 حميد ميرزکیمديرعامل: 

 توليدکننده و واردکننده مواد اوليه دارویی و شيمياییمحصول: 
 02177651135_02177651134تلفن: 

 ٣پالک  -بن بست آصف وزیری  -بهار جنوبی  -خيابان طالقانی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه سوم  -

 مرکز واکسن دام و طيور آریننام شركت: 
 حسين طهماسبیمديرعامل: 

 فروش واکسن دام و طيورمحصول: 
 03154725106تلفن: 

مرکز  -سه راه عبدالرحيم  -خيابان زینبيه  -آران و بيدگل  -اصفهان آدرس: 
 واکسن دام و طيور آرین

 مزرعه حيات سبزنام شركت: 
 احمد احمدیمديرعامل: 

 وارد کننده و توزیع کننده داروهای دام و طيورمحصول: 
 02165270086_02165270085تلفن: 

روبروی پمپ گاز  -نرسيده به ميدان نماز  -بلوار پليس  -شهریار  -تهران آدرس: 
١١٠ 

 مسمرنام شركت: 
 اصغر فوقیمديرعامل: 

 توليد مواد ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02166520413_02166511483تلفن: 

 - ۴طبقه  - ٣۶٩شماره  -خيابان شادمان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ٧واحد

 مهر گستر حامدینام شركت: 
 سيدعبدالرسول حامدیمديرعامل: 

 واردات داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02188854768تلفن: 

 ١۴پالک  -کوچه فرشيد  -بعد از ميدان وليعصر  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  -

 مهرسان طب گسترنام شركت: 
 منصوره قبادلومديرعامل: 

 توليد مواد ضد عفونی کننده و شوینده های اختصاصیمحصول: 
 02188994447_02188994446تلفن: 

 طبقه سوم - ٣١شماره  -خيابان دکتر فاطمی  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 

 موسسه تحقيقات و واکسن و سرم سازی رازینام شركت: 
 علی اسحاقیمديرعامل: 

 تحقيق و توليد انواع مختلف واکسنمحصول: 
 02634570039_02634988573تلفن: 

موسسه تحقيقات  -خيابان شهيد بهشتی  -حصارک  -کرج  -البرز آدرس: 
 واکسن و سرم سازی رازی

 ناتاوست شيمینام شركت: 
 عبدالکریم کيائیمديرعامل: 

 توليد مواد ضدعفونی و پاک کننده دامپروری هامحصول: 
 02126401466_02122221515تلفن: 

طبقه دوم  - ١٧٩شماره  -جنب پمپ بنزین  -بلوار ميرداماد  -تهران آدرس: 
 شرقی

 نانو پارت خزرنام شركت: 
 مرتضی پورتيموریمديرعامل: 

 توليدکننده محصوالت شوینده و ضدعفونی کننده محصول: 
 01144420071_01144420070تلفن: 

شهرک صنعتی الله آباد  -جاده بابل به آمل  ٨کيلومتر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دور ميدان -

 نانو پوشش فلزنام شركت: 
 سيد محمدامين علویمديرعامل: 

 توليدکننده محلول نانو سيلور برای ضدعفونیمحصول: 
 02188220660تلفن: 

درب تربيت بدنی  -باالتر از خيابان پانزدهم  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ٣٢٣واحد  - ٢ط  -پارک علم و فناوری  - ٢ساختمان شماره  -دانشگاه تهران 

 نانو زیست تک آرین قومسنام شركت: 
 پروین عرب پناهانمديرعامل: 

 توليدکننده دارو برای باروری دام و طيورمحصول: 
 02333654187تلفن: 

مرکز  -پشت دانشکده دندان پزشکی  -شهریور  ١٧بلوار  -سمنان آدرس: 
 رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 نانو سيلورالنام شركت: 
 محسن خاکپورمديرعامل: 

 توليدکننده مواد ضدعفونی کننده بر پایه فناوری نانومحصول: 
 02166550111_02166550113تلفن: 

 ۴واحد  - ٣پالک  -کوچه صيامی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 نانو نصب پارسنام شركت: 
 منصور فتوتمديرعامل: 

 توليدکننده مواد ضدعفونی نانومحصول: 
 02188453133_02188453132تلفن: 

 ١٣واحد  - ١٠پالک  -کوچه شکرابی  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 نانوکانام شركت: 
 رضا نظریمديرعامل: 

 توليدکننده ضدعفونی کننده های پيشرفته محصول: 
 02632548609_02632229978تلفن: 

 ٣٣پالک  -فرعی آب  -خيابان سازمان آب  -ميدان کرج  -کرج  -البرز آدرس: 
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 نگار شيمینام شركت: 
 منوچهر نگارشمديرعامل: 

 توليدکننده شوینده و ضدعفونی کنندهمحصول: 
 01144420358_01144420357تلفن: 

 شهرک صنعتی بابل -جاده گنج افروز  -بابل  -مازندران آدرس: 

 نور دارونام شركت: 
 بابک افتخاریمديرعامل: 

 توليد مواد ضدعفونی کننده دامیمحصول: 
 02188737576تلفن: 

خيابان شهيد  -چهارراه تختی  -خيابان شهيد بهشتی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ١١٧پالک  -نبش کوچه باربرد  -حسينی ( سورنا ) 

 نوژان مهرنام شركت: 
 شيوا سرابی نزادمديرعامل: 

 واردکننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طيورمحصول: 
 02126200848_02126200855تلفن: 

 ١١واحد  - ٣طبقه  - ٣٢پالک  -خيابان گلفام  -جردن  -تهران آدرس: 

 هزارطب تهراننام شركت: 
 آرشيا جمالیمديرعامل: 

 وارد کننده دارو ها و مواد بيولوژیک دام و طيورمحصول: 
 02188692828تلفن: 

روبروی دانشگاه  -خيابان عالمه طباطبایی  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ١١٠شماره  - ۶طبقه  -ساختمان تجاری طوس  -عالمه 

 هيپپرا (نوترکس)نام شركت: 
 مصطفی عالقيانمديرعامل: 

 20 -وارد کننده سوسپانسيون تزریقی هيپرا سلينا محصول: 
 02188727646_02188727644تلفن: 

 -برج سرو ساعی  -پایين تر از پارک ساعی  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١۶طبقه 

 واال اندیشان داروی نابنام شركت: 
 نادر وجدانی فرمديرعامل: 

 وارد کننده محصوالت ضد عفونی کننده و واکسن دارومحصول: 
 02166597742-02166597741تلفن: 

 ١واحد  - ٢٣پالک  -کوی محمدی  -خيابان گلبار  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 وتاکنام شركت: 
 محمد اشراقیمديرعامل: 

 توليدکننده ویتامين و مکمل های غذایی محصول: 
 02188681660_02188681659تلفن: 

جنب تعميرگاه ایران -خيابان پل مدیریت  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم غربی- ٢٣شماره  -خودرو 

 ویستا درمان طبنام شركت: 
 کامبيز نباتیمديرعامل: 

 واردکننده داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02126705699_02126412384تلفن: 

 -رویروی خيابان یخچال  -پایين تر از مترو قلهک  -شریعتی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ١۴٣۶پالک  -نبش کوچه نراقی 

 ویوا پارسنام شركت: 
 زهره طاهرخانیمديرعامل: 

 واردکننده انواع واکسن مخصوص دام و طيورمحصول: 
 02166121131تلفن: 

 طبقه اول - ٣۵پالک  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
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واردات ، توليد و توزيع 
خوراك دان، مكمل، 
 كنسانتره و افزودني

 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در كتاب موجود نمي باشد و يا 
 تغيير كرده است، ما را از آن مطلع نماييد.

44 - 66573238 
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 افرند توسکا)آنزیميت)نام شركت: 
 احمد فکوریمديرعامل: 

 توليد و فرآوری و عرضه آنزیميت ( زئوليت ) و آنزیميت بایندر محصول: 
 02166922686_02166929086تلفن: 

 - ١شماره  -نبش کوچه نادر  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد 

 اتحاد دانه ندوشننام شركت: 
 محسن عليپورمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 03532313314_03532313298تلفن: 

 شرکت اتحاد دانه -بلوار بسيج  -ندوشن  -یزد آدرس: 

 اتحاد گيالننام شركت: 
 بهمن رمضانزادهمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 01333882962_01333883044تلفن: 

 -خيابان هفتم  - 2بلوار صنعتی  -شهر صنعتی رشت  -رشت  -گيالن آدرس: 
 خيابان کادوس

 اذردانه بنابنام شركت: 
 ابراهيم خليل فشنگچی بنابمديرعامل: 

 خوراک دام و طيورمحصول: 
 04137739812_04137739811تلفن: 

روبه روی ارد سازی  -جاده ملکان  ٣کيلومتر  -بناب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت اذر دانه بناب -داخل کوچه  -زهره 

 ارس تاباننام شركت: 
 ابراهيم پرکاووسیمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 01144203784_01144204265تلفن: 

 فاز یک -شهرک صنعتی امامزاده عبدهللا  -آمل  -مازندران آدرس: 

 اروم گوهر دانه (سيدان سبز )نام شركت: 
 عزیز حسينیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 04445263895_04445228937تلفن: 

پالک  - ٢کوچه ی والفجر  -کوی سعادت  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
١ 

 اسپيد دانهنام شركت: 
 علی یحيی فتح الهیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02166596640_02166906341تلفن: 

، طبقه  ١٧٢خيابان توحيد ، خيابان فرصت شيرازی ، پالک  -تهران آدرس: 
 ٨چهارم ، واحد 

 اشکان دانهنام شركت: 
 یدهللا محرابیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 03142290181_03142290183تلفن: 

 - ١٠٢خيابان  -شهرک صنعتی منتظری ویالشهر  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ١پالک 

 اطمينان تجارت خوزستان (دانی نو)نام شركت: 
 سلمان حميدی پورمديرعامل: 

 توليدکننده تخصصی خوراک آماده طيورمحصول: 
 06142522469_06142522468تلفن: 

 -متری ۴۵تقاطع بلوار  -خيابان آفرینش شمالی  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 طبقه اول -ساختمان پارسيان 

 اعال روغن سپاهاننام شركت: 
 سعيد اعالئیمديرعامل: 

 پودر چربی خوراک دام و روغن خوراک طيور-توليدکننده روغن تالو محصول: 
 03133337777_03133340324تلفن: 

جنب بيمه تامين  -خيابان امام خمينی  -ميدان جمهوری  -اصفهان آدرس: 
 ۶٠٧واحد  - ۶طبقه  -ساختمان الماس  -اجتماعی 

 افراز مهر تاباننام شركت: 
 مهدی نامداریمديرعامل: 

 توليدکننده بایندر پروتئينی پلتمحصول: 
 03536227922تلفن: 

 ١٣۵پالک  -روبروی مجتمع تجاری گلستان  -بلوار طالقانی  -یزد آدرس: 

 اقتصاد پژوهان آسيانام شركت: 
 امير ورمزیارمديرعامل: 

 ترئونين -کولين کلراید  -ویتامين های خالص  -واردکننده بتائين محصول: 
 02186025705_02188441183تلفن: 

پالک  -نبش کوچه سرو  -خيابان ترکمنستان  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ١٣واحد  - ۵طبقه  - ٢

 اکبریهنام شركت: 
 بهزاد اقتصادمديرعامل: 

واردات انواع ویتامين ها ، آنزیم فيتاز مقاوم به حرارت ، آنزیم پروتئاز محصول: 
 خالص مقاوم به حرارت ، آنزیم زایالناز خالص مقاوم به حرارت 

 02166469804_02166469801تلفن: 
 ١٠٠پالک  -خيابان بزرگمهر غربی  -خيابان وصال شيرازی  -تهران آدرس: 

 اکسومنام شركت: 
 عباس کاظمیمديرعامل: 

 وارد کننده مواد شيميایی و خوراک و دان و مکملمحصول: 
 02122012361_02122012350تلفن: 

 طبقه دهم - ١٣شماره  -ارمغان شرقی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
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 اکسير رشد کاسپيننام شركت: 
 حسين انساکمديرعامل: 

 توليد خوراک طيورمحصول: 
 0133200343تلفن: 

ميدان دوم  -شهرک صنعتی سپيد رود  -جاده جير ده  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٢فرعی  -بلوار شمالی  -

 البرز داننام شركت: 
  مديرعامل: 

 توليدکننده دان آمادهمحصول: 
 01144420407_01144420410تلفن: 

 -ناحيه صنعتی الله آباد  -جاده آمل به زرگر شهر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 شرکت البرز دان -خيابان بوستان 

 البرز دانه ماهاننام شركت: 
 علی اسکندری دستجردیمديرعامل: 

 توليدکننده سوپراستارتر و کنسانتره مخصوص طيورمحصول: 
 02166916958_02166562706تلفن: 

 - ٩پالک  -بن بست فرشته  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه 

 البرز طيور ویرانام شركت: 
 امير سلطانیمديرعامل: 

 خرید و فروش جوجه یکروزه -توليدکننده کنسانتره و دان آماده طيور محصول: 
 02166921086_02166921388تلفن: 

بعد از خيابان شهيد  -خيابان اسکندری شمالی  -ميدان توحيد -تهران آدرس: 
 ۴واحد - ۶پالک -کوچه افشاری راد  -طوسی 

 البرز گستر دارونام شركت: 
 رضا کاظم پورمديرعامل: 

 واردات و توزیع افزودنی های خوراک دام و طيورمحصول: 
 02634487844_02634480326تلفن: 

بعد از خيابان  -خيابان شهيد بهشتی  -جهانشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ١واحد  - ٨طبقه  -برج نگين البرز  -استانداری 

 البرز ماکياننام شركت: 
 مازیار توسلیمديرعامل: 

 پس دان دو -پس دان یک  -ميان دان  -استارتر  -سوپر استارتر محصول: 
 02122931197_02122945060تلفن: 

 - ٣٠پالک  -خيابان صنایع  -خيابان لنگری  -ميدان اقدسيه  -تهران آدرس: 
 ١٠۴واحد 

 الماس دانه سيمرغنام شركت: 
 امين کارآمدمديرعامل: 

 خوراک تخصصی بوقلمون و شترمرغ -توليد کننده دان آماده محصول: 
 07143417227_07143417228تلفن: 

شهرک  -کيلومتری جاده شيراز اصفهان  55 -مرودشت  -فارس آدرس: 
 کارخانه الماس دانه سيمرغ -صنعتی فتح آباد 

 اميد شميالنام شركت: 
 ایمان رنگیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طيور صادرات مرغ محصول: 
 02166563218_02161964تلفن: 

 - ۵طبقه  - ١۶٠پالک -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد 

 اميران دانهنام شركت: 
 سيد داوود هاشمیمديرعامل: 

 درصد ،استارتر جوجه های گوشتی5و  2/5توليد کنسانتره محصول: 
 04533873772_04533873771تلفن: 

 ٣انتهای خيابان شماره  - ٢شهرک صنعتی شماره  -اردبيل آدرس: 

 انرژی و پروتئين شایاننام شركت: 
 محمد علی صابریمديرعامل: 

 فرآوری دانه های روغنی (فول فت سویای اکسترود شده )محصول: 
 02122735827_02122733596تلفن: 

 -خيابان شهيد احمدی زمانی  -خيابان دربند  -ميدان قدس  -تهران آدرس: 
 ٣طبقه - ۵٠پالک

 ایده پردازان خوراک آریاننام شركت: 
 سعيد نادری نژادمديرعامل: 

 انواع آنزیم -محرک رشد گياهی ایکس تراکت  -واردات فيتاز محصول: 
 02188992687_02188992686تلفن: 

 - ١٨پالک  -کوچه دوم  -ابتدای یوسف آباد  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 ایران فسفاتنام شركت: 
 هما رمضانیمديرعامل: 

 توليد کننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 02188717823_02188723120تلفن: 

 ۶پالک  -بهاران  ٢٣خيابان  -ميدان آرژانتين  -تهران آدرس: 

 ایران گارمنتنام شركت: 
 جعفر کشتکار ملکیمديرعامل: 

 واردات گندم ، جو ، ذرت و کنجاله سویامحصول: 
 02166745273_02166728851تلفن: 

 -کوچه مسعود سعد  -خيان نوفل لوشاتو  -خيابان فردوسی  -تهران آدرس: 
 ٢٧پالک 

 ایرانا فسفاتنام شركت: 
 روح اله مصطفاییمديرعامل: 

 مونو کلسيم فسفات -توليدکننده دی کلسيم فسفات محصول: 
 03142746809_03142741917تلفن: 

 -خيابان رسالت جنوبی  -خيابان قدس شرقی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ۶٢پالک 
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 ایرسا پليمرنام شركت: 
 محمد رضا کریمانی پورمديرعامل: 

 واردات خوراک و دان مکملمحصول: 
 02187737333تلفن: 

 ١٧پالک  - ١۵خيابان  -خيابان گاندی  -تهران آدرس: 

 ایوانيک ایراننام شركت: 
 رضا خدمتیمديرعامل: 

 توليد کننده متيونين و مواد اوليه شيميایی ومکمل های دام و طيورمحصول: 
 02188068890تلفن: 

 -خيابان گلستان  -بلوار عليخانی  -خيابان شيخ بهایی جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۶طبقه  - ۶٠۴واحد 

 آبان مکملنام شركت: 
 سعيد صفویمديرعامل: 

 واردکننده ویتامين و رنگدانه هامحصول: 
 03134503167_03134503166تلفن: 

ابتدای  -خيابان گلستان  -سه راه ملک شهر  -خيابان کاوه  -اصفهان آدرس: 
 ٨واحد  -طبقه سوم  -مجمتع گلستان  -صفائيه 

 آتی ماکيان ایرانياننام شركت: 
 مهدی غفوریانمديرعامل: 

توليدکننده خوراک دام و طيور( انواع کنسانتره، مکمل ، پرميکس) محصول: 
 انواع افزودنی ها و روغن مخصوص طيور

 02166921721_02166921586تلفن: 
 ٧واحد  - ۶پالک  -کوچه پروین  -خيابان فاطمی غربی  -تهران آدرس: 

 آدینه ميعاد نور (نعيم تجارت)نام شركت: 
 ناصر ایمانیمديرعامل: 

 % دامی99پودر چربی  -سویا  -ذرت  -واردکننده متيونين محصول: 
 02142944101_02142944444تلفن: 

بن  -تقاطع خدامی  -آرارات جنوبی  -شيراز شمالی  -مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ١زنگ  - ۵پالک  -بست شيرین 

 آذر سهندنام شركت: 
 کریم عباس زادهمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 04132452755_04132453500تلفن: 

متر مانده به پليس  ۵٠٠ -جاده تبریز آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 روبروی روستای الهيجان -راه 

 آذران تغذیه آریان (آتا)نام شركت: 
 محمد سالک یوسفیمديرعامل: 

 داروهای نانو تکنولوژی -سوپر کنسانتره  -مکمل محصول: 
 04134329305_04134329301تلفن: 

 -کمربند شمالی  -شهرک صنعتی سليمی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٣۵/٢قطعه 

 آذران تک مرغ سبالن (صدرانه)نام شركت: 
 ودود ملک زادهمديرعامل: 

 -پری استارتر سوزنی  -کنسانتره دام و طيور / دان آماده طيور محصول: 
 استارتر سوزنی  

 04533873642_04533873641تلفن: 
 ۶قطعه  -شهرک صنعتی جهاد  -جاده آستارا  ١۵کيلومتر  -اردبيل آدرس: 

 آذرنام آرازنام شركت: 
 نظيریمديرعامل: 

 توليد کننده انواع آرد و غالتمحصول: 
 02432223065_02432223064تلفن: 

-بلوار پروفسور ثبوتی -شهرک صنعتی علی آباد (شماره یک) -زنجان آدرس: 
 ۵۴٨قطعه  - ١خيابان شقایق  -انتهای خيابان دی جنوبی

 آراد رشد زنجاننام شركت: 
 محمد رضا رزاقیمديرعامل: 

 توليد کننده مواد معدنی (انواع سولفات)محصول: 
 02144061791_02144061590تلفن: 

خيابان وفا آذر  -بلوار فردوس شرقی  -ميدان دوم صادقيه  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ٨پالک  -کوچه پانيز  -شمالی 

 آراد شيمی ماهان پارسياننام شركت: 
 عباس طاهریمديرعامل: 

 توليد جوش شيرینمحصول: 
 03136292821تلفن: 

 -روبروی پست بانک ایران  -خيابان محتشم کاشانی  -اصفهان آدرس: 
 ١واحد  -طبقه اول  -ساختمان اجالس 

 آراد فسفات اروندنام شركت: 
 علی امين مقدسیمديرعامل: 

 توليد دی و مونو کلسيم فسفاتمحصول: 
 02128421822تلفن: 

طبقه  - ٣٢پالک  - ۵توحيد  -خيابان رامشه  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 سوم

 آراز دام کبيرنام شركت: 
 پوریا کبيران حاجی آقامديرعامل: 

 پلت و ویتامين -توليد و توزیع کنستانتره محصول: 
 02166126610تلفن: 

 طبقه اول - ٣واحد - ١٠٣پالک  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 آراز دانه سپاهاننام شركت: 
 غالمحسين جعفریمديرعامل: 

 توليدکننده استارتر ، پيش دان ، ميان دان و پس دانمحصول: 
 03153226485تلفن: 

کارخانه خوراک طيور آراز  - ٢فاز  -شهرک صنعتی  -دهاقان  -اصفهان آدرس: 
 دانه سپاهان
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 آرتان دانه گلستاننام شركت: 
 اراز جان شمالیمديرعامل: 

 2فينيشر  -فينيشر  -استارتر  -سوپر استارتر محصول: 
 01733287049_01733287207تلفن: 

 ٣٨و٣٧قطعه  -فاز یک  -شهرک صنعتی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 

 آرد ایالمنام شركت: 
 مجيد نعمتیمديرعامل: 

 توليدکننده سبوس گندممحصول: 
 08442240089_08442240088تلفن: 

 جنب منبع آب -بعد از ميدان امام حسين  -کمربندی ایالم  -ایالم آدرس: 

 آرد درخشان قمنام شركت: 
 حميد خابوریمديرعامل: 

 توليدکننده سبوس گندممحصول: 
 02532856093_02532853636تلفن: 

شرکت آرد  - ١٩فرعی  -روبه روی شهرک قدس  -بلوار الغدیر  -قم آدرس: 
 درخشان قم

 آرد زراعتنام شركت: 
 محسن شریفیمديرعامل: 

 توليد آرد به عنوان مواد اوليه خوراک دام و طيورمحصول: 
 06643323663تلفن: 

 کارخانه آرد زراعت -جاده قدیم ازنا  ٢کيلومتر  -اليگودرز  -لرستان آدرس: 

 آرد ماهی خزرنام شركت: 
 محمد کرامتی نيامديرعامل: 

 توليد کننده پودر و روغن ماهیمحصول: 
 01342850014تلفن: 

روبه روی  -جاده آستانه اشرفيه  ۵کيلومتر  -بندر کياشهر  -گيالن آدرس: 
 مجتمع توليدی آرد ماهی خزر -شهرک صنعتی نقره ده 

 آرمان دانه پردیسنام شركت: 
 هومن شمسمديرعامل: 

 واردات کليه ریزمغذیها و ویتامينهای خالصمحصول: 
 02188715137تلفن: 

 ٨واحد  -طبقه دوم  - ٢٢٠۴پالک  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 

 آرمان طيور پارسنام شركت: 
 سيد اميد دریاباریمديرعامل: 

 DCPواردات متيونين، ليزین، کولين، ویتامين، پرمنگنات و محصول: 
 02188995670تلفن: 

کوچه بوعلی سينا  -خيابان چهل ستون  -ميدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ١۴واحد  - ۵طبقه  - ٢۵پالک  -شرقی 

 آرون تجارت راشانام شركت: 
 امين خزاییمديرعامل: 

 فروش نهاده های دامی ( واردات غالت و ذرت )محصول: 
 02188622904_02188622934تلفن: 

 ٣٠پالک  -بهار دوم  -خيابان شيرازی جنوبی  -خيابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -

 آرونانام شركت: 
 عباسعلی اسعدیانمديرعامل: 

 واردات متيونين، ليزین، آنزیم، پروئونين، کولين کلراید و انواع ویتامين محصول: 
 02188507146تلفن: 

 - ۵٢پالک  -خيابان ششم  -خيابان عربعلی  -خيابان خرمشهر  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم

 آریا دان رشدنام شركت: 
 احسان سبزواریمديرعامل: 

 خوراک آماده دام و طيورمحصول: 
 02166574459_02166574452تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -ساختمان پزشکان  - ٢پالک  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
١۴ 

 آریا دانه گلستاننام شركت: 
 احمد ممشلومديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور ، فول فت سویا اکسترودمحصول: 
 4-01735803750تلفن: 

 شهرک صنعتی گلستان -گاليکش  -گلستان آدرس: 

 آریا کنترل پاسارگادنام شركت: 
 عباس آرین کيامديرعامل: 

 واردات نهاده های دامی (جو ،ذرت،کتجاله،یونجه اسپانيا)محصول: 
 02122228034تلفن: 

 ١١واحد - ١پالک -کوچه صبر  -ظفر  -شریعتی  -تهران آدرس: 

 آریا مالتنام شركت: 
 علی اظهریمديرعامل: 

 تفاله ی جو -توليد عصاره مالت طيور محصول: 
 04533873654_04533873653تلفن: 

 -ناحيه صنعتی نوجه ده  -جاده اردبيل به آستارا  ١۵کيلومتر  -اردبيل آدرس: 
 کارخانه توليدی آریا مالت

 آریا ماه رشدنام شركت: 
 دانيال محسنی سلطانیمديرعامل: 

 توليد مکمل و کنسانتره و روغن مخصوص دام و طيورمحصول: 
 02126711182_02126711184تلفن: 

 -٣طبقه -١٧٢پالک -ابتدای خواجه عبداله  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ١۴واحد
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 آریا مرو دانهنام شركت: 
 غالمرضا روحیمديرعامل: 

 پایان دان و کنسانتره دامی -ميان دان  -توليدکننده پيش دان محصول: 
 07132290512_07143417185تلفن: 

شهرک  -مرودشت  -جاده شيراز اصفهان  ۶٠کيلومتر  -شيراز  -فارس آدرس: 
 کارخانه آریامرو دانه -صنعتی فتح آباد 

 پرور آریاداتيسنام شركت: 
 مهرداد برهانیمديرعامل: 

 وارد کننده انواع کنسانتره و دان تحت ليسانس نانپرو هلندمحصول: 
 03132307422_03132307421تلفن: 

کوچه شهيد محمد طباطبائی  -خيابان رشحه  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ٧۴پالک  -

 آریادالمننام شركت: 
 رضا سعادتمديرعامل: 

 واردکننده افزودنی های دام طيور و آبزیانمحصول: 
 02166914972_02166914971تلفن: 

 - ٢۴١ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -٧طبقه 

 آریانا ارم ایرانياننام شركت: 
 مهدی کساییمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 02166562179تلفن: 

 - ٣پالک  -ساختمان یکتا  -اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ٣طبقه 

 آرین آرکانام شركت: 
 مهدی پشمیمديرعامل: 

 گلوتن -پرمنگنات  -واردات جوش شيرین محصول: 
 02188664095_02188793378تلفن: 

روبه روی بن بست  -نرسيده به سه راه توانير  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٢۴٧٢پالک  -بخشندگان 

 آرین رشد افزا (آرا)نام شركت: 
 مهدی شهسواریانمديرعامل: 

 وادات ویتامين، آمينو اسيدها، افزودنی و توليد انواع کنسانتره و مکملمحصول: 
 02142918000تلفن: 

 ٢٠ -خيابان آقا علی خانی  -شيراز جنوبی  -بزرگراه همت  -تهران آدرس: 
 ۴٠۴واحد  - ۴طبقه  - ١۴پالک  -متری گلستان 

 آرین رشد کار گرگاننام شركت: 
 مازیار فغانیمديرعامل: 

 کنسانتره -توليد مکمل های دام و طيور محصول: 
 01734533350تلفن: 

خيابان  -ميدان سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 شرکت آرین رشدکار گرگان -سازندگی غربی 

 آزاد سهند ارغواننام شركت: 
 محمد حسين نوروزیانمديرعامل: 

 توليد کنسانتره طيوریمحصول: 
 02833356939_02833356725تلفن: 

 -ساختمان اداری آوا  -کوچه یاقوت  -خيابان فردوسی شمالی  -قزوین آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه سوم 

 آسيا پانيذنام شركت: 
 آرام پناهندهمديرعامل: 

 واردکننده پری بيوتيک ميتومحصول: 
 02166412418تلفن: 

 - ٣۵١پالک  -پایين تر از ميدان فلسطين  -خيابان فلسطين  -تهران آدرس: 
 طبقه همکف

 آسياب دانه خزرنام شركت: 
 بهرام نوریمديرعامل: 

 واردکننده ذرت و جو و گندممحصول: 
 02126232441_02126232477تلفن: 

 ٣٠۵واحد  - ٨پالک  -کوچه مروارید  -خيابان آفریقا  -تهران آدرس: 

 آفرین دانه سپاهاننام شركت: 
 مجتبی ميرزاییمديرعامل: 

 توليد مکملهای غذایی دام و طيورمحصول: 
 03153300099تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده اصفهان شهرضا  ۶۵کيلومتر  -شهرضا  -اصفهان آدرس: 
 ۴پالک -خيابان هفتم  -سپهرآباد 

 آکام فرآورده های بهمننام شركت: 
 بهمن غالمحسين گودرزیمديرعامل: 

به  -مولتی بهسيل  -مولتی بهزیم  -توليدکننده مولتی آنزیم فيتازدار محصول: 
 سنبيوزیم -بهسام  -بهزی پالس  -بهسيل پالس  -فور 

 02644385290_02644385287تلفن: 
 ۵٩یاس  -شهرک طاووسيه  -هشتگرد  -جاده قدیم کرج  -کرج  -البرز آدرس: 

 آال پودر خزرنام شركت: 
 اکبر کریم زادهمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهیمحصول: 
 01332244673_01332237529تلفن: 

ساختمان منور  -روبروی بانک پارسيان  -خيابان الکانی  -رشت  -گيالن آدرس: 
 طبقه دوم -

 آمل به دانه طبرستاننام شركت: 
 امين ميران آملیمديرعامل: 

 توليد کننده دان پلت ویژه طيورمحصول: 
 01144244246_01144244245تلفن: 

ساختمان آمل  - ۴٠نبش آفتاب  -خيابان امام خمينی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۵طبقه  -جوجه 
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 آمل رشد سازنام شركت: 
 پوریا اقبالیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع روغن های مخصوص خوراک طيورمحصول: 
 01144203621تلفن: 

شهرک  -جاده امام زاده عبدهللا  -جاده هراز  ۵کيلومتر -آمل  -مازندران آدرس: 
 خيابان بلوط - ١فاز -صنعتی آمل 

 آمودهنام شركت: 
 فرهود حقانیمديرعامل: 

 توليد اکسيد رویمحصول: 
 02177653460تلفن: 

 - ٣پالک  -کوچه گيتی  -خيابان خواجه نصيرالدین طوسی  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد  -طبقه دوم 

 آميزه طبيعتنام شركت: 
 محمد نظامیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دان و مکمل ویژه دام و طيورمحصول: 
 02188769420_02188769991تلفن: 

 ٢زنگ  - ۶٩پالک  -شهرتاش  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 

 آمينه گسترنام شركت: 
 مجتبی شجاعیمديرعامل: 

 توليد دارو -توليد کننده مکمل غذایی دام و طيور محصول: 
 02122985015_02122985011تلفن: 

 -بهمن  ٢٢نبش خيابان  -ابتدای اراج  -بلوار ارتش  -اقدسيه  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  - ٣١پالک 

 آوا سمننام شركت: 
 علی اصغر اسدی پورمديرعامل: 

 پودر چربی -گلوتن ذرت  -پروبيوتيک  -وارد کننده توکسين بایندر محصول: 
 02122810323تلفن: 

 ۵واحد  - ٣۶٠پالک  -خيابان پورابتهاج  -کاشانک  -تهران آدرس: 

 آوازه طيور پارسياننام شركت: 
 مهدی نورآبادیمديرعامل: 

 واردات خوراک ، کنسانتره ، کنجالهمحصول: 
 02188674222_02188674221تلفن: 

رو به روی  -نرسيده به خيابان وليعصر  -انتهای خيابان ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ٩طبقه  - ٣۴٩پالک  -آزمایشگاه مسعود 

 آویژه دارونام شركت: 
 سعيد سزاوار حبيبیمديرعامل: 

 توليد مکمل های غذایی و درمانی دام و طيور و کنسانترهمحصول: 
 02188727877_02188727876تلفن: 

خيابان شهيد  -ابتدای خيابان فتحی شقاقی  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ١١پالک  -فراهانی پور 

 آویژه دانهنام شركت: 
 مهدی کاظمی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و کنسانترهمحصول: 
 05144666801_05144666800تلفن: 

بانک  -جنب قنادی  -خيابان طالقانی  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 مسکن

 آیتک تفکرنام شركت: 
 محمدعلی ابطحیمديرعامل: 

 واردکننده غالت و نهاده های دامی ( ذرت ، سویا ، جو ، کنجاله )محصول: 
 02122136212_02122136211تلفن: 

 -برج کاج  - ٣نبش خيابان  -باالتر از ميدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ٢طبقه 

 آیریک دانه شکوهيهنام شركت: 
 ناصرعلی اسدیمديرعامل: 

 توليد دان اماده وکنسانتره مخصوص طيورمحصول: 
 02188616262تلفن: 

 - ۴طبقه  - ١٠٢پالک  -نبش شيراز  -مالصدرا  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 ٨واحد 

 بازرگانی اسماعيلینام شركت: 
 امير اسماعيلیمديرعامل: 

 واردات ذرت دامی ، جو دامی روس و قزاق ، گندم و ارزنمحصول: 
 04433379801تلفن: 

روبه روی  -انتهای خيابان شهيد اصغری  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 بازرگانی اسماعيلی -مسجد المهدی 

 بازرگانی اعظمینام شركت: 
 کامران اعظمیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طيور از روسيه و قزاقستانمحصول: 
 02188916105_02188916104تلفن: 

 - ٢پالک  -نبش نوروزی  -خيابان الرستان  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ١طبقه 

 بازرگانی پارسانام شركت: 
 وحيد شعبانيانمديرعامل: 

 توليد پودر چربی، مکمل ،ویتامين معدنی محصول: 
 02532920074تلفن: 

 - ٣١و  ٢٩بين کوچه  -معصومی شرقی  ١۴ -متری صدوقی  ۴۵ -قم آدرس: 
 ٣٣پالک  -طبقه فوقانی امالک شاهد

 بازرگانی پارسانام شركت: 
 بابک بياتمديرعامل: 

 واردات کنجاله و خوراک دام و طيورمحصول: 
 03133358674تلفن: 

 ۵٠٣واحد  - ۵طبقه  -ساختمان ستاره  -ميدان جمهوری  -اصفهان آدرس: 
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 بازرگانی پردیسان سبزنام شركت: 
 افشين هاشمیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دامی ( گندم، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام)محصول: 
 02188537149تلفن: 

ساختمان  - ١٢پالک  - ۴کوچه  -قائم مقام  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ١٨واحد  - ۴طبقه  - ١٩

 بازرگانی جهان سویانام شركت: 
 غالمرضا خبانی زادهمديرعامل: 

 تهيه و توزیع روغن خام ، سویا ، آفتاب گردان ، کلزامحصول: 
 02632251747تلفن: 

روبروی  -خيابان سيدالشهدا  -بلوار طالقانی جنوبی  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٢واحد  -ساختمان عارف  -مسجد سيدالشهدا 

 بازرگانی قرائینام شركت: 
 فاطمه اکبریمديرعامل: 

 واردات افزودنی های دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 02166914000تلفن: 

پالک  -خيابان نصرت  -خيابان جمالزاده شمالی  -ميدان انقالب  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ١٠٨

 بازرگانی مروارید خزرنام شركت: 
 سهيل شاهينیمديرعامل: 

 واردکننده پودر چربی و عرضه مستقيم نهاده های دامیمحصول: 
 01732683826_01732681308تلفن: 

 -خيابان نهاده های کشاورزی  -ميدان امامزاده  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ساختمان اداری تجاری مروارید خزر - ١٨کوچه پور بدری  -امامزاده دوم 

 بایوراننام شركت: 
 همایون مرادیمديرعامل: 

 توليدکننده پروبيوتيک های مخصوص دام و طيورمحصول: 
 02634812224_02188020980تلفن: 

 ١۴٢/۴١پالک  -خيابان هشتم غربی  -گلدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 برتر آسيانام شركت: 
 اسفندیار شهنواز هوریمديرعامل: 

 توليدروغن و انواع اسيدهای چربمحصول: 
 02136770475تلفن: 

 - ٨مهران  -خيابان البرز -شهرک صنعتی چرمشهر  -ورامين  -تهران آدرس: 
 ٣۴پالک  - ٣رامسر 

 برنا پيشرو اميد طبرستاننام شركت: 
 ایمان باقریمديرعامل: 

 وارد کننده و توزیع خوراک دام و طيورمحصول: 
 01143242019تلفن: 

 22پالک  - 7بنفشه  -بلوار بنفشه  -خيابان امام رضا  -آمل  -مازندران آدرس: 

 بنفش تپهنام شركت: 
 فرهاد بشارتیمديرعامل: 

 خوراک دام و طيورمحصول: 
 01734384285_01734384284تلفن: 

 شهرک صنعتی نوکنده -بندر گز  -گلستان آدرس: 

 به چينهنام شركت: 
 سيد حبيب نهضتیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آمادهمحصول: 
 01733313631_01733313630تلفن: 

شهرک صنعتی آقچلی مجموعه توليدی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 صنعتی به چينه

 به دانه شامرزانام شركت: 
 سهيل صادقیمديرعامل: 

 توليد انواع پرميکس و مکمل های غذایی درمانی دام و طيورمحصول: 
 02166930665_02166930637تلفن: 

انتهای کوچه زنبق  -خيابان پاتریس لومومبا  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ٢١پالک  -

 به رشدنام شركت: 
 سولماز دیلمغانیمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02188305584_02188305583تلفن: 

کوچه  -نرسيده به چهار راه سهروردی  -خيابان استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۶پالک  -سنندج 

 بهاوند دارونام شركت: 
 محرم گل گومديرعامل: 

 توليد انواع مکمل های غذایی و درمانی دام و طيورمحصول: 
 02188051197_02188051196تلفن: 

پالک  -بعد از چهار راه شيراز  -خيابان مالصدرا  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ١٣۶

 بهبد رشد افزوننام شركت: 
 مصطفی صادقیمديرعامل: 

 توليد انواع کنسانتره و مکمل های غذایی دام و طيورمحصول: 
 02632860799تلفن: 

 پردیس کشاورزی و منابع طبيعی -خيابان دانشکده  -کرج  -البرز آدرس: 

 بهبود رشد پرورنام شركت: 
 مسعود بروقنیمديرعامل: 

 واردات ویتامين ها ، ليزین ، ترئونين ، کولين و رنگدانهمحصول: 
 02188984095تلفن: 

پالک  -کوچه دوم  -ابتدای خيابان سيد جمال الدین اسدآبادی  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ٢طبقه  - ١٨
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 بهپرور ریزدانه صفاهاننام شركت: 
 اميد زندیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک آماده ، کنسانتره و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 03136686657_03136697348تلفن: 

 - ٢طبقه  -ساختمان فراز  -خيابان هزار جریب  -ميدان آزادی  -اصفهان آدرس: 
 ١١واحد 

 بهپروران نامی نقش جهاننام شركت: 
 مسيح اله فروزمندمديرعامل: 

 توليدکننده پودر چربی کلسيمیمحصول: 
 03136303910_03136303930تلفن: 

بعد از پل اتوبان شهيد  -خيابان حضرت قائم  -خيابان سجاد  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان مسيح -کوچه طالقانی  -همت 

 بهدام بجنوردنام شركت: 
 محمدتقی بهادریمديرعامل: 

 توليد دان اماده طيور و خوراک داممحصول: 
 05832420434_05832420433تلفن: 

جایگاه پمپ  -جاده شيروان  ٢کيلومتر  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 دفتر کارخانه خوراک دام و طيور بهدام -بنزین بهادری 

 بهدام رشد خراساننام شركت: 
 حسين نورمندی پورمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک و مکمل های غذایی و درمانی دام و طيورمحصول: 
 05136514314تلفن: 

جنب کارخانه شهد  -جاده قوچان  ۵کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ایران

 بهدانه گلستاننام شركت: 
 حسين پورسينامديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 05832250013_05832250012تلفن: 

و  ٢خيابان طالقانی شرقی، بين طالقانی  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 ٣۴پالک  - ۴

 بهدیس تجارت البرزنام شركت: 
 بهروز نيک پورمديرعامل: 

 واردکننده غالتمحصول: 
 02188026357_02188014670تلفن: 

 -نرسيده به پل نصر  -بعد از اميرآباد  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١پالک  -کوچه اول  -خيابان جنت 

 بهرود مکملنام شركت: 
 ناصح ضيائیمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل و کنسانتره دام و طيور ، دان آماده و پلتمحصول: 
 02166593302_02166915752تلفن: 

 - ۶واحد  - ٩٣پالک  -خيابان فرصت شيرازی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم

 بهسان رشد آرین ( گالينا )نام شركت: 
 علی بزاززادگانمديرعامل: 

 توليد انواع کنسانتره، دان آماده طيور گوشتی، تخمگذار و بوقلمونمحصول: 
 02144061591_02144061590تلفن: 

 -کوچه پانيذ  -خيابان وفا آذر شمالی  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -ساختمان آرین  - ٨پالک 

 بهين پرورنام شركت: 
 مسعود رضاییمديرعامل: 

 توليد کننده مکمل، کنسانتره های اختصاصی شترمرغ محصول: 
 05136585192تلفن: 

 - ۶٠٧واحد  -برج سامان  - ٩٧نبش آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶طبقه 

 بهين دانهنام شركت: 
 اميد شيخ االسالممديرعامل: 

 توليد خوراک و دان و مکملمحصول: 
 04152234505_04152234504تلفن: 

 بهين دانه - ١قطعه  - ٢شهرک صنعتی  -ميانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 بهين رشد آساکنام شركت: 
 ميثم یادگارمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده طيور و کنسانتره دامیمحصول: 
 05147239483_05147239482تلفن: 

 سمت چپ -جاده فاروج  ۴کيلومتر  -قوچان  -خراسان رضوی آدرس: 

 بهين رشد ساز آرین ( برسا )نام شركت: 
 تقی عادلی مشفقمديرعامل: 

 ارائه کليه نهاده های دام و طيور، مولتی آنزیم و توکسين بایندرمحصول: 
 02536553924_02536553923تلفن: 

جنب مسجد حضرت فاطمه  -متری علوی  ١۶ -ميدان شهرداری  -قم آدرس: 
 ١١١پالک  -(س) 

 بهينه رشد اصفهاننام شركت: 
 محسن قربانیمديرعامل: 

 توليدکننده پودر خرمامحصول: 
 03132612555تلفن: 

 -شهرک پردیس  -خيابان عالمه امينی  -بهمن  ٢٢خيابان  -اصفهان آدرس: 
 ١۵پالک

 بورچاکنام شركت: 
 محمدابراهيم سليمیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره گاو شيری ، کنسانتره پروار ، استارتر گوسالهمحصول: 
 03195020763_03195020760تلفن: 

 ١٧پالک -کوچه اول  -خيابان مالصدرا  -اصفهان آدرس: 
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 بوقلمون صنعتی شاهسوننام شركت: 
 عليرضا شاهسونمديرعامل: 

توليد و عرضه جوجه یکروزه بوقلمون صنعتى ، پرورش بوقلمون صنعتى محصول: 
 ، واردات کنسانتره مخصوص بوقلمون

 02188688514_02188688495تلفن: 
 ۵واحد  - ٨پالک  - ٣٧خيابان  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 بيوشمنام شركت: 
 سودابه پرهيزکارمديرعامل: 

 توليدکننده بيوزینک اس ال، ليکوئی ویت استرانگ،استرس پک اس المحصول: 
 02126450455تلفن: 

پالک  -کوچه نيلوفر  -خيابان نارنجستان یکم  -خيابان پاسداران  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ٣٩

 پادیز دشت البرزنام شركت: 
 مصطفی لک قمیمديرعامل: 

 واردکننده مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02188722344تلفن: 

 ٧واحد  - ١پالک  - ١١کوچه  -بخارست  -تهران آدرس: 

 پادیس آرین طيورنام شركت: 
 سميه جعفریمديرعامل: 

 توليد کنسانتره طيوری و واردکننده کولين، ترئونين، جوش شيرین...محصول: 
 02188102905_02188102904تلفن: 

برج  -نبش خيابان فتحی شقاقی  -تقاطع مطهری و وليعصر  -تهران آدرس: 
 ۴٠۴واحد  -بلوری 

 پارتيان گستر شاینانام شركت: 
 بهزاد باصریمديرعامل: 

 وارد کننده انواع پرميکس ، کنسانتره دام و طيور و خوراک آبزیانمحصول: 
 02188196792_02188196756تلفن: 

واحد  - ٢طبقه  - ١پالک  -انتهای کوچه  -کوچه سپيدار  -جردن  -تهران آدرس: 
 شرقی ١٠٨

 پارس ایده آل اندیشنام شركت: 
 محمد قرویمديرعامل: 

 واردکننده تک ویتامين هامحصول: 
 02166905381_02166905380تلفن: 

 ١پالک  -کوچه حق گو  -بعد از فرصت شيرازی  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  -

 پارس آبتين تيراژهنام شركت: 
 محمدرضا سردشتیمديرعامل: 

 75و  60واردکننده ی مواد اوليه خوراک دام و طيور کولين کلراید محصول: 
 و ... Eویتامين  -ترئونين  -مونو کلسيم فسفات  -درصدد 

 02188553839تلفن: 
 واحد جنوبی - ۶طبقه  - ٣٨پالک  -خيابان فتحی شقاقی  -تهران آدرس: 

 پارس بازرگان قمنام شركت: 
 احمد وحيدی منشمديرعامل: 

 واردکننده متيونين و ليزینمحصول: 
 02532425552_02532425551تلفن: 

 ۵۵انتهای خيابان  -روبروی بوستان علوی  -بلوار قدیر  -قم آدرس: 

 پارس پاک کيميانام شركت: 
 غالمعلی آقاسیمديرعامل: 

روغن و  -پودرچربی کلسيمی  -توليدکننده پودرچربی خالص دامی محصول: 
 اسيدچرب مصرفی طيور

 02126202377تلفن: 
 ٣۴پالک  -اطهر  -طاهری  -جردن  -تهران آدرس: 

 پارس پویش ویتاميننام شركت: 
 کيوان کرکودیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02188486972_02188486928تلفن: 

 ٩واحد - ١١پالک -خيابان یکم  -گيشا  -تهران آدرس: 

 پارس تجارت لوتوسنام شركت: 
 ميالد عباسیمديرعامل: 

 واردات جوش شيرین ، رنگ دانه و فود گریدمحصول: 
 02166937898-02166938193تلفن: 

خيابان  -خيابان فرصت شيرازی  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 شمالی ۴واحد  - ٧٩پالک  -اسکندری شمالی 

 پارس دان بيضانام شركت: 
 جواد حسينیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و خوراک دام پرواریمحصول: 
 07132233182تلفن: 

 - ٣طبقه  -مجتمع فردوسی  -خيابان فردوسی  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٣١٣واحد

 پارس دانهنام شركت: 
 نعمت هللا لطفیمديرعامل: 

 توليدکننده پلت طيور و خوراک مش دامیمحصول: 
 08338375210تلفن: 

 -متری دوم  ١۶خيابان  -بلوار قائم  -شهرک شهيد نجفی  -کرمانشاه آدرس: 
 ١۶کوی 

 پارس دانه ( ایگل تجارت ایرانيان )نام شركت: 
 یونس رضوانیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02122781186تلفن: 

 - ١۶۶پالک  -پل صياد  -ابتدای کنارگذر  - ۵گلستان  -هروی  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد 
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 پارس دانه سوادکوه ( مکمل سازی سوادکوه )نام شركت: 
 محمد نقویمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و مکمل های غذایی و درمانی دام و طيورمحصول: 
 01142085612_01142085611تلفن: 

 -رو به روی کوچه شهيد رجایی  -خيابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ساختمان پارس

 پارس رام تهراننام شركت: 
 یاشار مراغه جیمديرعامل: 

 واردکننده متيونين دگوسا ، متيونين فرانسه ، ليزینمحصول: 
 02188650674_02188650673تلفن: 

 -بلوار اسفندیار  -مقابل بزرگراه نيایش  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه اول  - ٩٢پالک  - ١٠۴ساختمان 

 پارس شيمی ققنوس کاشاننام شركت: 
 هادی اصغریمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم و مونو کلسيم فسفاتمحصول: 
 03155207020_03155207030تلفن: 

 ٧ميالد  -کوچه ميالد  -جاده قمصر  ٣کيلومتر  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 (وليعصر)

 پارس فسفاتنام شركت: 
 محمدحسن معقولمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 07137742599_07137742598تلفن: 

 -بلوار پژوهش جنوبی  -شهرک صنعتی بزرگ شيراز  -شيراز  -فارس آدرس: 
 قطعه آخر سمت چپ - ١٢شماره  - ٣٠۵خيابان 

 پارس کيلکانام شركت: 
 ليال اسعدیمديرعامل: 

 توليدکننده پودر و روغن ماهیمحصول: 
 01135722050تلفن: 

 شهرک صنعتی شيالتی ميرود -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 پاک دانه ایرانياننام شركت: 
  مديرعامل: 

 توليدکننده انواع کنسانتره و دان آماده طيورمحصول: 
 02144059499_02144043939تلفن: 

پشت بيمارستان ابن  -خيابان اعتمادیان  -فلکه دوم صادقيه  -تهران آدرس: 
 ٨واحد  - ٢٨پالک  -سينا 

 پاک رشدنام شركت: 
 شاپور والی خانیمديرعامل: 

 توليد پلت آماده دام و طيورمحصول: 
 06633221554تلفن: 

 -ساختمان سپيد  -تقاطع خيابان مطهری و انقالب  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 ٣واحد  -طبقه سوم 

 پاليز دانهنام شركت: 
 ميالد یکتامديرعامل: 

 توليدکننده خوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 01344451297_01344451296تلفن: 

 -برج بهمن  -جنب هتل ابریشم  -ميدان ولی عصر  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٢واحد  -طبقه یک 

 پاوریننام شركت: 
 مهدی خداپرستمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل دام و طيورمحصول: 
 02166532197تلفن: 

خيابان امام  -خيابان نيایش  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 واحد یک - ٢٣پالک  -کوچه چهارم  -کوچه امام منتظر  -منتظر 

 پایا عامل تجارتنام شركت: 
 محمدرضا نوروزیانمديرعامل: 

 واردات دارو و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02166979344_04134412079تلفن: 

 -کوچه حمدی  -ابتدای خيابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶۴پالک 

 پایا فرآیند هزاره نویننام شركت: 
 عليرضا عباسی پورمديرعامل: 

 توليد و فرآوری مواد معدنی ميکرونيزهمحصول: 
 05135090406_05135090405تلفن: 

 فاز یک - ١٩صنعت  -شهرک صنعتی چناران  -چناران  -خراسان رضوی آدرس: 

 پترو افرای خليج فارسنام شركت: 
 محمدعلی رضاییمديرعامل: 

 واردکننده کنجاله سویامحصول: 
 02122650714تلفن: 

 ١۴پالک  -خيابان گلخانه  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 پترو تابان نوین فرازنام شركت: 
 عادل احمدیمديرعامل: 

 وارد کننده نهاده های دامیمحصول: 
 02188783077_02188658648تلفن: 

 - ٣١٧پالک  -خيابان شهيد دستجردی  -خيابان نلسون ماندال  -تهران آدرس: 
 ٣طبقه 

 پردیس دانهنام شركت: 
 مرتضی روحیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره طيوریمحصول: 
 02144374315_02144254305تلفن: 

 ۴واحد  - ٣٨پالک  -بلوار دریا  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
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 پرسان تجارت پارسنام شركت: 
 علی ذکاییمديرعامل: 

 واردکننده کولين کلرایدمحصول: 
 02634477580تلفن: 

 -ساختمان آریا  -بلوار جمهوری شمالی  -ميدان سپاه  -کرج  -البرز آدرس: 
 طبقه دوم

 پرشيان داروی نگيننام شركت: 
 رامين یوسف زادهمديرعامل: 

 واردکننده افزودنی ها و داروهای دام و طيورمحصول: 
 02188055467تلفن: 

پالک  -کوچه فالحی  -خيابان شيراز جنوبی  -خيابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ٢

 پرند فيدنام شركت: 
 سعيد قلعه بندیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آمادهمحصول: 
 02144975709تلفن: 

 ١۶واحد  -مجتمع آیریک سنتر  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 

 پروتئين دام و طيور یزدنام شركت: 
 محمدعلی بردبارمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهی ، پودر گوشت ، استخوان و روغن صنعتیمحصول: 
 03537272527_03537272526تلفن: 

شرکت  -پشت کشتارگاه دام  -انتهای خيابان نواب صفوی  -یزد آدرس: 
 پروتئين دام و طيور یزد

 پروتئين سازان قومسنام شركت: 
 مصطفی زرنگارمديرعامل: 

 2و پس دان  1توليدکننده سوپر استارتر ،استارتر ،ميان دان ، پس دان محصول: 
 02333653758_02333653757تلفن: 

 -خيابان رقابت  -ميدان رسالت  -شهرک صنعتی سمنان  -سمنان آدرس: 
 شرکت پروتئين سازان قومس - ٣کوچه رقابت 

 پروتئين فيروزکوهنام شركت: 
 مجيد ضرغامیمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهیمحصول: 
 02122866859_02122866858تلفن: 

 جاده ارجمند ۴کيلومتر  -فيروزکوه  -تهران آدرس: 

 پروتئين و ژالتين آپادانانام شركت: 
 حميدرضا باطنیمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل های دام و طيورمحصول: 
 03136240887تلفن: 

نبش بن  -کوی یحيی خان  -چهارباغ باال  -سی و سه پل  -اصفهان آدرس: 
 ٢٩٠پالک  -بست حامی 

 پروتئين ویتامين مواد معدنی آریننام شركت: 
 علی اصغر زندیمديرعامل: 

 توليد ، واردات و صادرات خوراک دام و طيورمحصول: 
 02188690818تلفن: 

 ١واحد  - ١طبقه  - ٢٣پالک  -پل مدیریت  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 

 پریاز دانهنام شركت: 
 روح هللا صانعیمديرعامل: 

 پس دان و ميان دان -توليد کننده دان آماه محصول: 
 03158742722تلفن: 

 پریاز دانه -جنب ایران خودرو  -بلوار طالقانی  -داران  -فریدن  -اصفهان آدرس: 

 ماکيان البرز -پشتيبانی نهاده های دامداران نام شركت: 
 بهزاد قاسمیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره های دام و طيور و انواع خوراکمحصول: 
 02637850559_02637310812تلفن: 

خيابان پنجم  -شهرک صنعتی سرداران  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 پشتيبانی نهاده های دامداران (ماکيان البرز) -سمت چپ  -شمالی 

 پگاه جهان نمانام شركت: 
 حميد سليمانیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و کنسانتره دامی و طيوریمحصول: 
 02166929366_02166576113تلفن: 

 ٢۵پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 پگاه دانه توچالنام شركت: 
 امير حسين علياییمديرعامل: 

 کنسانتره -استارتر ویژه  -پایان دان  -ميان دان  -پيش دان محصول: 
 02166592114تلفن: 

 ۴طبقه  - ٢٧پالک  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 پودر ماهی پرشين چابهارنام شركت: 
 هدایت نصير پورمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهیمحصول: 
 05435389031_05435389029تلفن: 

کارخانه پودر  -شهرک صنعتی کنارک  -کنارک  -سيستان و بلوچستان آدرس: 
 ماهی پرشين چابهار

 پودر ماهی دانه طالیی چابهارنام شركت: 
 حسين ادیب زادهمديرعامل: 

 توليد پودر ماهیمحصول: 
 05435389013_05435389014تلفن: 

 شهرک صنعتی کنارک -چابهار  -سيستان و بلوچستان آدرس: 
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 پودر ماهی زمردنام شركت: 
 محمد طبائیمديرعامل: 

 توليد کننده پودر ماهیمحصول: 
 02334228451تلفن: 

 کارخانه پودر ماهی زمرد -سمت کارخانه گچ زمرد  -گرمسار  -سمنان آدرس: 

 پودرماهی آبنوس پارسنام شركت: 
 سيدشهرام طبائیمديرعامل: 

 پودرماهی و روغن ماهیمحصول: 
 02334280193_02334280192تلفن: 

 کارخانه پودر ماهی آبنوس پارس -ایوانکی  -سمنان  -سمنان آدرس: 

 پودرماهی جنوبنام شركت: 
 عليرضا مقدس زادهمديرعامل: 

 توليد پودر ماهیمحصول: 
 02166432602_02166424769تلفن: 

 باالی آزمایشگاه - ٣٢پالک  -کوچه نادر  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 پودرماهی گنونام شركت: 
 رامين صالحیمديرعامل: 

 توليد پودر ماهیمحصول: 
 02166432602_02166424769تلفن: 

 باالی آزمایشگاه - ٣٢پالک -کوچه نادر  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 پودرماهی مشهدنام شركت: 
 ناصر نيازیمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهیمحصول: 
 05137274763تلفن: 

 - ٧پالک  - ٩قرنی  -بلوار شهيد قرنی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه همکف

 پودرماهی هارپانام شركت: 
 جعفر توماریمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهی کيلکا و جنوب و توليد روغن ماهیمحصول: 
 01344210316_01344210315تلفن: 

 -روستای شيرآباد  -جاده آستارا  ٣۵کيلومتر  -تالش ( طوالش)  -گيالن آدرس: 
 رو به روی نيروگاه برق

 پودرهای ميکرونيزه ایراننام شركت: 
 مصطفی شادپيروزمديرعامل: 

 توليد کننده پيگمنت مشکیمحصول: 
 02188743930تلفن: 

 طبقه پنجم - ١۴٢پالک  -خيابان خرمشهر -تهران آدرس: 

 پویا خجستهنام شركت: 
 حبيب هللا شریفمديرعامل: 

 فسفات و واردات کنسانتره  -توليد کننده دی کلسيم و منو کلسيم محصول: 
 02166591147_02188209528تلفن: 

 - ۴۴پالک  -خيابان کيش  -اول جردن  -چهار راه جهان کودک  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ۵طبقه 

 پویا دام همگامنام شركت: 
 علی اسماعيلیمديرعامل: 

 توليدکننده توکسين بایندر چند جزئی ویژه دام، طيور و آبزیانمحصول: 
 03132683471_03132683470تلفن: 

 -نبش چهار راه حمزه  -خيابان هشت بهشت شرقی  -اصفهان آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه پنجم  -مجتمع هفت آسمان 

 پویا نهاده کيميانام شركت: 
 حسين اسکندریمديرعامل: 

 توليد کنسانتره مخصوص دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 07137745015_07137745014تلفن: 

 -خيابان بهبود  - ٢فاز  -شهرک صنعتی بزرگ شيراز  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ۴٢٧کوچه 

 پویش دانهنام شركت: 
 جمشيد خلقتیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02433322050_02166903191تلفن: 

 ۵واحد  - ۴طبقه  - ٩۵پالک  -خيابان فرصت شيرازی  -تهران آدرس: 

 پيام بهارنام شركت: 
 اميرحسين فانيانمديرعامل: 

 سولفات منيزیم -کربنات منيزیم  -توليدکننده اکسيد منيزیم محصول: 
 03535280726تلفن: 

 شاهدیه -یزد آدرس: 

 پيش فرآوری ژالتين توچالنام شركت: 
 فرهاد فرهنگ مهرمديرعامل: 

 دی کلسيم فسفات ارگانيک، پودرگوشت و استخوانمحصول: 
 02188373037تلفن: 

 -کوچه یکم  -خيابان ایران زمين  -ميدان صنعت  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ١پالک 

 پيشگام دامپرور سپاهاننام شركت: 
 محسن حيدریمديرعامل: 

خوراک  -افزودنيها  -توليد کننده انواع مکمل های دامی و طيوری محصول: 
 اسب
 03136627364تلفن: 

 ٢٩پالک  -بوستان بهشت  -خيابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 
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 پيشگامان تغذیهنام شركت: 
 محمدسجاد خليلیمديرعامل: 

 واردکننده پروبيوتيک ، توکسين بایندر ، کولينمحصول: 
 02166431776تلفن: 

 ٢واحد  - ١٢۵پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 پيشگامان رستاکنام شركت: 
 وحيد سالکمديرعامل: 

 وارادات نهاده های دامی محصول: 
 02433795088_02433795089تلفن: 

 -مجتمع توسعه صادرات  -باالتراز گمرک زنجان  -بلوار راهبران  -زنجان آدرس: 
 ٢١۴شماره -طبقه اول 

 پيشگامان سپند گسترنام شركت: 
 کامران ملک محمدمديرعامل: 

واردات آجرهای ليسيدنی برای دام حاوی مکمل های معدنی و محصول: 
 ویتامينی / واردات مکمل های غذایی دام و طيور

 02122011653تلفن: 
 ١واحد  - ۵۵پالک  -خيابان عاطفی غربی  -جردن  -تهران آدرس: 

 پيشگامان صنعت دام و طيورنام شركت: 
 رضا دهقانیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره دامی و طيوریمحصول: 
 03558303010تلفن: 

 شهرک صنعتی شمس آباد -جاده ندوشن  ۵کيلومتر  -ميبد  -یزد آدرس: 

 پيشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنانام شركت: 
 حسين اکبریمديرعامل: 

 توليد آرد ، نشاسته ، گلوکز / توليد تخم مرغ خوراکیمحصول: 
 07433322183_07433322381تلفن: 

 پيشگامان دنا -روبه روی اداره غله  -یاسوج  -کهگيلویه و بویراحمد آدرس: 

 پيشگامان معين روسنام شركت: 
 سعيد مهين دهقانمديرعامل: 

 روغن پنبه و شی واتر -وارد کننده کنجاله تخم پنبه محصول: 
 02144100968تلفن: 

 ١٠٣واحد  - ٧۴پالک  -بلوار اباذر  -بلوار آیت هللا کاشانی  -تهران آدرس: 

 پيالس سویانام شركت: 
 محسن پيشگاهیمديرعامل: 

پروتيئن سویا دانه ریز جهت تغذیه گاوداری و مرغداری ها.پروتيئن محصول: 
 مرغداری گوشتی -درصد  50حداقل 

 02166927219تلفن: 
 ۴واحد  - ۴پالک  -کوچه عظيمی  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 تاج دانهنام شركت: 
 علی اصغر عباس پورمديرعامل: 

 توليدکننده پس دان ، ميان دان ، پایان دانمحصول: 
 02188528462_02188528033تلفن: 

 ۶واحد  - ٢پالک  -کوچه دوم  -خيابان کوه نور  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 

 تازه دانه محمودنام شركت: 
 زهرا کالنتریمديرعامل: 

توليد کننده کنسانتره طيور گوشتی ، تخمگذار ، پولت تخمگذارو دان محصول: 
 آماده طيور گوشتی غنی شده معدنی و ویتامينه 

 02166925042تلفن: 
 ۴طبقه  - ۴پالک  -کوچه بت شکن  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 تجارت گستران خوارزمینام شركت: 
 مرتضی فرجیمديرعامل: 

 واردات سویا و کنجاله و ذرت ....محصول: 
 02188774293_02188774292تلفن: 

 ٧واحد  - ١۵پالک  -کوچه یکم  -خيابان گاندی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 

 تجارت نخبه محبنام شركت: 
 ميرهادی محب یثربیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دامیمحصول: 
 02142190_02188345401تلفن: 

 - ٣۴٩پالک  -نبش کوچه آرام  -خيابان مفتح شمالی  -تهران آدرس: 
 ساختمان یثربی

 تعاونی امين دانه سپهر رینام شركت: 
 وحيدرضا عباسیمديرعامل: 

  محصول: 
 02166159159_02166904433تلفن: 

 ۴پالک  -بن بست عظيمی  -ابتدای توحيد  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 زنگ دوم -

 تعاونی بازار نهاده ایشتارنام شركت: 
 کيوان استيریمديرعامل: 

 تأمين و توزیع و توليد نهاده ها و ریزمغذی های خوراک دام و طيورمحصول: 
 02187715000_02187705000تلفن: 

جنب  -خيابان استقالل شرقی  -خيابان هنگام  -ميدان رسالت  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ٣۶٠پالک  -فروشگاه جانبو 

 تعاونی تحقيقاتی مهندسی مدیتکنام شركت: 
 سيد مهرداد هاشميان اصفهانیمديرعامل: 

 توليد و خوراک و مکملمحصول: 
 03136690740_03136691116تلفن: 

جنب اداره راهنمایی رانندگی  -خيابان هزار جریب  -اصفهان  -اصفهان آدرس: 
 بلوک یک -مجتمع پزشکان  -
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 بيضا 21تعاونی توليدی نام شركت: 
 حميدرضا عبودیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و کنسانتره دامی و طيوریمحصول: 
 02188014967_02188029130تلفن: 

روبروی دانشکده  -نبش خيابان دهم  -خيابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵٠٣واحد  - ۵طبقه  -ساختمان امير  -فنی 

 تعاونی توليدی فارس گلوکزیننام شركت: 
 علی کشتکارانمديرعامل: 

 توليد نشاسته خوراکی، صنعتی و گلوتنمحصول: 
 07132222731تلفن: 

ساختمان  -ابتدای خيابان فردوسی  -دروازه اصفهان  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٢١واحد  -طبقه همکف  -تجاری جواد االئمه 

 تعاونی توليدی معدنی مشهد پورنام شركت: 
 مصطفی زحمت کشمديرعامل: 

 )200مش  -گوگرد پودری  -مواد معدنی (بنتونيت  -توليدکننده کود محصول: 
 05134231815تلفن: 

و  ٣بين معلم  -بلوار معلم  -جاده ی طرقبه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه فوقانی امالک کوروش - ۵

 بابلسر 581تعاونی توليدینام شركت: 
 حسين علی محمد جانپورمديرعامل: 

 توليد پودر و روغن ماهی کيلکامحصول: 
 01135722070تلفن: 

 -ناحيه صنعتی شيالتی ميرود  -جاده نيرو هوایی  -بابلسر  -مازندران آدرس: 
 غ - ١١قطعه 

 تعاونی چاق و چلهنام شركت: 
 قربانعلی شکریمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 08138252100_08138268997تلفن: 

 - ٩۴پالک  -روبروی امامزاده یحيی  -بلوار آیت هللا مدنی  -همدان آدرس: 
 باالی نمایشگاه آسيا

 تعاونی چند منظوره (توليدو توزیع )نام شركت: 
 هرمز آژنگمديرعامل: 

 توزیع گوشت و مرغ منجمد -توليدو توزیع خوراک و دان مکمل محصول: 
 06143220215تلفن: 

طبقه فوقانی  -سراهی پشت برج  -مسجد سليمان  -خوزستان آدرس: 
 قنادی ممتاز

 تعاونی زرین دانه رینام شركت: 
 محمد یوسفیمديرعامل: 

 خوراک دام و طيور و نهاده هامحصول: 
 02166129185_02166129297تلفن: 

 ٨واحد  - ٧١/١پالک  -خيابان آفرند  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 کرمان 33تعاونی طرح نام شركت: 
 محمد شيربيگی پورمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيور (کنسانتره)محصول: 
 03434255234تلفن: 

 ٣٣تعاونی طرح  -جنب کارخانه آرد توکل  -شهرک صنعتی  -کرمان آدرس: 
 کرمان

 تعاونی عشایری پازن طبيعت بویراحمدنام شركت: 
 شهرام محمدیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 07433344855تلفن: 

اداره کل امور  - ١٢خيابان گلستان  -یاسوج  -کهگيلویه و بویراحمد آدرس: 
 عشایری

 تعاونی کشاورزان مرغداران مریواننام شركت: 
 خباط مردوخیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک طيور، پرورش جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08734540878تلفن: 

رو  -باالتر از مسجدالنبی  -خيابان شهيد دستغيب  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 به روی پزشکی قانونی

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرکزنام شركت: 
 خشایار ابراهيم کرمانیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک و مکمل های غذائی دام و طيورمحصول: 
 02166940094تلفن: 

ساختمان  - ١پالک  -ابتدای کوچه شادی  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ١طبقه  - ٩٩

 تعاونی کشاورزی مهر زرین اقليدنام شركت: 
 فرهاد ساالریمديرعامل: 

 انواع علوفه -جو  -گندم  -توليد ذرت  -توليد مرغ گوشتی محصول: 
 07158538675تلفن: 

ساختمان  - ۴کوچه  -خيابان دانشگاه  -بلوار دانشجو  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ۴١٢واحد  - Cارم 

 تعاونی لبن گستر ساماننام شركت: 
 ایرج نوروزیمديرعامل: 

 توليد فول فت سویا و کنسانتره دام و بافر ترکيبیمحصول: 
 02637851089_02634216435تلفن: 

خيابان سرداران  -شهرک صنعتی ماهدشت  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٢٣پالک  -خيابان ششم شمالی  -

 تعاونی مهرگل قمنام شركت: 
 محمد نائيجیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره دامی و طيوری و دان آمادهمحصول: 
 02533550039_02533550038تلفن: 

اولين فرعی سمت  -ابتدای خيابان معراج  -مراد آباد  -قنوات  -قم آدرس: 
 انتهای کوچه -راست 
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 تعاونی نگين دانه الماس قزویننام شركت: 
 مجيد حاجیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02833796201_02833796200تلفن: 

نبش بلوار صياد شيرازی شمالی  -ميدان پوشينه باف  -مينودر  -قزوین آدرس: 
 ١١٩پالک  -

 تک دانه مطهر آذربایجاننام شركت: 
 سيدعلی حسين پورمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و خوراک آماده طيورمحصول: 
 04137354508_04137354507تلفن: 

مجتمع مسکونی  -اول خيابان آزادگان  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه سوم - ١نسترن 

 تک ژن زیستنام شركت: 
 مریم تاج آبادی ابراهيمیمديرعامل: 

 توليدکننده فرآورده های بيولوژیک و پروبيوتيکمحصول: 
 02166913574_02154751000تلفن: 

 ۴واحد  - ٢١۴پالک  -خيابان نصرت شرقی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 تک فرآورده های آریا پژوه سپندنام شركت: 
 داریوش نوا یزدانمديرعامل: 

 پره بيوتيک اکتيو موس  -توکسين بایندر  -واردات مولتی آنزیم ناتوزیم محصول: 
 02122977046_02122977044تلفن: 

جنب بانک سامان  -ميدان حسين آباد  -بزرگراه صياد شيرازی  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  -طبقه دوم  -مجتمع اداری مهدی  -

 تک نام پندار آریانام شركت: 
 نو یزدانمديرعامل: 

 واردکننده مکمل ها و افزودنی های خوراک دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 02122775890تلفن: 

 ١۶٧۶۵ - ٣١۴صندوق پستی  -تهران آدرس: 

 تکلمنام شركت: 
 سجاد اصغری خواهمديرعامل: 

 واردکننده و توليدکننده نهاده های دام و طيور ( ذرت ، سویا ، کنجاله )محصول: 
 02166426781تلفن: 

 ۵طبقه  - ۵٣پالک  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 تالونگنام شركت: 
 مهدی معصومیمديرعامل: 

 توليد انواع مکمل ، کنسانتره ، دان ، فسفات جهت خوراک دام و طيورمحصول: 
 02166941006_02166941005تلفن: 

ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢واحد  - ۴طبقه  - ٢۴١

 تهران طيور سبز اندیشاننام شركت: 
 حسين ضيائيانمديرعامل: 

 توليد کنسانتره ،مکمل و خوراک دام ،طيور و آبزیانمحصول: 
 05131677_05136671102تلفن: 

پيامبر  -بلوار پيامبر اعظم  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٨پالک  - ١٧اعظم 

 تهران مکمل پارسنام شركت: 
 سعيد مصلحیمديرعامل: 

 توليد مکمل ،کنسانتره و افزودنی های خوراک دام وطيورمحصول: 
 02144978781_02144978715تلفن: 

طبقه پنجم  - ٣٨٨پالک  -ساختمان طه  -روبه روی حسن آباد  -تهران آدرس: 
 ٢۵واحد  -

 توان شيمی گلستاننام شركت: 
 رضا اسدیمديرعامل: 

توليدکننده انواع اسيدهای چرب و روغنهای مخصوص خوراک دام و محصول: 
 طيور

 01732321440تلفن: 
 ١۵کيلومتر  -جاده فرعی آلتين  -قال  آق -گلستان آدرس: 

 توان مهرنام شركت: 
 مرتضی نخجوانمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 03433386166_03433386031تلفن: 

 ٣٠خيابان  -خيابان بنفشه  - ٢شهرک صنعتی شماره  -کرمان آدرس: 

 توحيد دانه کمرهنام شركت: 
 عبدهللا کمانیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک آماده طيور ،کنسانتره مکمل و تک ویتامين هامحصول: 
 08646373265تلفن: 

خيابان صنعت  -شهرک صنعتی خمين  -جاده اراک  -خمين  -مرکزی آدرس: 
 شرکت توحيد دانه کمره - ۵گران 

 توس ارت خاوراننام شركت: 
 مهران بخشیمديرعامل: 

 توليد مکمل و افزودنی های خوراک دام وطيور (توليد بنتونيت حرارتی)محصول: 
 05138476806_05138476805تلفن: 

 -(سلمان فارسی)  ١٩خيابان فلسطين  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ٨٢پالک 

 توسعه بحار تجارتنام شركت: 
 ایرج قانعمديرعامل: 

 توليدکننده کنجاله سویا و روغن سویامحصول: 
 05435317701_02122174437تلفن: 

 - ۵طبقه  -ساختمان خليج فارس  - ١٨نبش کوچه  -ولنجک  -تهران آدرس: 
 ۵٠٢واحد 
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 توسعه بن دا فرآورنام شركت: 
 فاطمه حسينیمديرعامل: 

 +8+ و 4توليدکننده آنزیم فيتاز، زایالناز و مولتی آنزیم، اسيدی فایر محصول: 
 02143016_02188033824تلفن: 

پالک  -کوچه دوازده متری دوم  -خيابان شيخ بهائی شمالی  -تهران آدرس: 
 ١١واحد  -طبقه سوم  - ٢٠

 توسعه تجارت آریاننام شركت: 
 منوچهر ميرزاییمديرعامل: 

 واردکننده گندم ، جو ، ذرت ، جوش شيرینمحصول: 
 02122077230تلفن: 

نبش  -بلوار شهرداری جنوبی  -ميدان شهرداری  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ۵طبقه  - ٣۶پالک  -خيابان شهيد مقدس

 توسعه تجارت دانه پارسنام شركت: 
 محمد پناهیمديرعامل: 

 واردکننده انواع نهاده های دامی و مکمل های دامپزشکیمحصول: 
 02182710000تلفن: 

 - ٧خيابان  -خيابان خالداستامبولی وزرا  -خيابان بهشتی  -تهران آدرس: 
 ٧پالک 

 توسعه تجارت وشهنام شركت: 
 مازیار محيطیمديرعامل: 

 توليد افزودنيهای خوراک دام، طيور و آبزیانمحصول: 
 01333341955تلفن: 

 -روبه روی پارک شهر  -خيابان ملت  -بلوار حافظ  -رشت  -گيالن آدرس: 
 پردیس دانشگاه گيالن

 توسعه صادرات نسيم پژوهش فردانام شركت: 
 حميدرضا حاتمیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طيورمحصول: 
 02188543689_02188543978تلفن: 

 ۴واحد  - ١۴پالک  -خيابان برازنده  -سيدخندان  -تهران آدرس: 

 توسعه صنعتی اسپادانانام شركت: 
 مهبد جهانبينمديرعامل: 

 واردکننده ی گندم و جو و ذرتمحصول: 
 03132217529_03132207109تلفن: 

 ١واحد  - ۴٢پالک  -خيابان شریعتی  -اصفهان آدرس: 

 توسعه کشت دانه های روغنینام شركت: 
 امير عطائی فرمديرعامل: 

 توليدکننده کلزا ، سویا و دانه های روغنیمحصول: 
 02188830958_02188830957تلفن: 

 -خيابان قائم مقام فراهانی  -خيابان شهيد استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 ١٣٠پالک  - ٢٢نبش کوچه 

 توسعه کشت ذرتنام شركت: 
 علی اکبر مهدوی پورمديرعامل: 

 واردات ، توليد و توزیع بذر ذرتیمحصول: 
 02188953730_02188964834تلفن: 

 -کوچه سهند شرقی  -خيابان باباطاهر  -خيابان دکتر فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۴پالک 

 توسعه کشت و صنعت اکسوننام شركت: 
 مهدی طاهری سلطانیمديرعامل: 

واردکننده و توزیع کننده مویرگی خوراک و نهاده های دامی ( جو ، محصول: 
 ذرت ، کنجاله ، سویا ، دانه های روغنی )

 02126760677_02126762595تلفن: 
 ١٣شماره  -شمالی  ٢٢خيابان  -بلوار فرهنگ  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 توسعه مکمل زیست فناور آریانانام شركت: 
 محمد فاصله جهرمیمديرعامل: 

 توليد کننده انواع افزودنی های خوراک دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 05138902828_05138931579تلفن: 

 ٢واحد  - ٨٨٧پالک  - ٣٧و  ٣۵بين وکيل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 توسعه ی همکاری سالن ماهان (آمرغ)نام شركت: 
 رسول امانیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغ محصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ٢۶کوچه  -خيابان دستغيب (مافی)  -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ١پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 توکانام شركت: 
 رسول ميرغفوریمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره طيور ، تامين کننده نهاده های دام و طيورمحصول: 
 02144762865_02144762864تلفن: 

نبش  -گل های شمالی  -بلوار اميرکبير  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ۴٣/٣پالک  - ٢یاس 

 توليد آرد آشخانهنام شركت: 
 محمود رضا شریعتیمديرعامل: 

 توليدکننده آرد و سبوسمحصول: 
 05832476402_05832476401تلفن: 

شرکت  -جاده بجنورد گرگان  ٣۵کيلومتر  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 توليد آرد آشخانه

 توليدی بازرگانی زیبا دانهنام شركت: 
 حامد زیبامديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 04533350555تلفن: 

شرکت توليدی  -رو به روی شرکت نفت  -خيابان امام خمينی  -اردبيل آدرس: 
 بازرگانی زیبا دانه



 

160 

 تيباساننام شركت: 
 مازیار اشرف پورمديرعامل: 

 واردات ویتامين، آنزیم و سایر افزودنی ها و لویت ال سی انرژیمحصول: 
 02188662183_02188662182تلفن: 

پالک  -خيابان شانزدهم گاندی  -ميدان ونک  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  - ١١

 تيدا سالمت ایرانياننام شركت: 
 ميثم ميرباقریمديرعامل: 

داروهای  -توليدکننده و واردکننده افزودنی های دام و طيور محصول: 
 دامپزشکی و ضدعفونی کننده ها

 02186174261_02186174167تلفن: 
 ۵واحد  -ط سوم  - ١١پالک  -خيابان یکم  -کوی نصر  -گيشا  -تهران آدرس: 

 تيروژ پارت هستینام شركت: 
 حميدرضا برهانیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره طيور ، واردکننده نهاده هامحصول: 
 02140442093_02140442092تلفن: 

 - ١۵پالک  -برج زمرد  -سر چراغ باغ فيض  -اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 
 ۴٢واحد  - ۴طبقه 

 تيمار ماکياننام شركت: 
 هومن یوسفیمديرعامل: 

واردکننده انواع ویتامين های خالص و افزودنی های خوراک دام و محصول: 
 طيور، رنگدانه، محرک رشد، داروی ضد شپشک طيور(آنتی رد مایت)

 02188551407_02188729131تلفن: 
 ٢واحد  - ٧٣پالک  - ٢٨نبش  -خيابان بيستون  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 تينا کوبه قومسنام شركت: 
 آرش هادویمديرعامل: 

 توليد توکسين بایندر، پلت بایندر و واردات آنزیم، کولين، ویتامين خالص محصول: 
 05136672143_05136672142تلفن: 

پيامبر  -بلوار پيامبر اعظم  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢واحد  - ۶پالک  - ١۵اعظم 

 تيهو صنعت پارسياننام شركت: 
 عبدالصمد پناهیمديرعامل: 

 توليدکننده روغن مخصوص طيور و اسيد چربمحصول: 
 03132306581_03132306400تلفن: 

 - ۵۴پالک  - ٧۵کوچه احسان  -خيابان الهور  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه سوم

 ثمين دانه طنینام شركت: 
 بهمن بهرامیمديرعامل: 

 توليدخوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 08432234365تلفن: 

ميدان  -شهرک صنعتی ایالم  -جاده کرمانشاه  ۵کيلومتر  -ایالم آدرس: 
 انتهای خيابان توليد -صنعت 

 جهان تجارت سالمنام شركت: 
 فریدون سالممديرعامل: 

 واردات غالت و کنجاله ها و نهاده های دام و طيورمحصول: 
 02188665074_02188776858تلفن: 

 ٣٠٢واحد  - ٣پالک  -خيابان خدامی  -ونک  -تهران آدرس: 

 جهان دانهنام شركت: 
 مهدی الماسیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره و مکمل دام و طيورمحصول: 
 02835330131_02835330130تلفن: 

خيابان  -بلوار ارم  -شهرک صنعتی خرمدشت  -تاکستان  -قزوین آدرس: 
 پاپيروس

 جهان فسفاتنام شركت: 
 حسين مصلحیمديرعامل: 

 توليد کننده دی و منو کلسيم فسفاتمحصول: 
 01334610312تلفن: 

 ۵آسمان سرای  -شهرک صنعتی لوشان -لوشان  -رودبار  -گيالن آدرس: 

 جهان کاوه افق خزرنام شركت: 
 ميثاق کاوهمديرعامل: 

 توليدکننده پلت آماده دام ، طيور و آبزیانمحصول: 
 01152374069_01152374068تلفن: 

شهرک صنعتی  -کمربندی نوشهر به چالوس  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 -شهيد ذوالفقاری ( آبندانک ) 

 جوان دارونام شركت: 
 حسين زمانیمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل ، کنسانتره ، دان آماده طيورمحصول: 
 02188546126تلفن: 

 - ۵طبقه  - ٢٠پالک  - ۴کوچه  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ١٧واحد 

 جوانه خراساننام شركت: 
 محمدرضا خبيریمديرعامل: 

 آنتی اکسيدان (نووینوکس)  -توليدکننده اسنت (توکسين بایندر) محصول: 
 01143270417_05136584070تلفن: 

نرسيده به پليس راه امام  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٩پالک  - ٢نبش سعادت  - ٩١بعد از آزادی  -هادی 

 جوجه کشی الرین آملنام شركت: 
 جواد نيکوییمديرعامل: 

 پودر ماهی  -پودر جوجه  -توليد پودر گوشت محصول: 
 01143133070تلفن: 

کارخانه  -روستای وليسده  -جاده چمستان  ۶کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 الرین آمل
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 چرب شيمینام شركت: 
 مجيد فتاحیمديرعامل: 

 توليد اسيد چرب و گليسيرینمحصول: 
 02188751894تلفن: 

 ٢۵پالک  -شرقی  ١۴خيابان  -بلوار بيهقی  -آرژانتين  -تهران آدرس: 

 موسسه دامپروری قاری زاده -چی چست پودر نام شركت: 
 وحيد قاری زادهمديرعامل: 

 توليد کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02188175117تلفن: 

و ٧واحد  - ١۵پالک  - ١۴خيابان  -بلوار بيهقی  -ميدان آرژانتين  -تهران آدرس: 
٨ 

 چينهنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 توليد کننده انواع خوراک دام طيور و ابزیانمحصول: 
 02166423751-02166930648تلفن: 

پالک  -نبش کوچه حسنی  -خيابان نصرت غربی -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
٢۵/١ 

 چينودنام شركت: 
 رضا حسينیمديرعامل: 

 واردات و فروش افزودنی های دام و طيورمحصول: 
 02188788859_02188881881تلفن: 

 -ساختمان پاریندخت  -نبش خيابان دوم  -گاندی جنوبی  -تهران آدرس: 
 ١۶واحد  - ۶پالک

 حاتم استيلنام شركت: 
 سيدمحمد نژادحسينيانمديرعامل: 

 واردات کنجاله سویامحصول: 
 02126232486تلفن: 

 ٨٨واحد  - ١٩برج آسمان  -شمال دریاچه چيتگر  -تهران آدرس: 

 حامی تجارت راد پاسارگادنام شركت: 
 مهران قضاویمديرعامل: 

 پودر چربیمحصول: 
 03132306872تلفن: 

 - ٢۴پالک  -بن بست سروناز  -بلوار سروستان  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ٢واحد 

 حاميان رشد نگين دانهنام شركت: 
 مجتبی سلسال همدانیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و مکمل دام و طيورمحصول: 
 02177400747_02177150440تلفن: 

 - ٢٨١پالک  -بين خيابان اول و دوم نيروهوایی  -خيابان پيروزی  -تهران آدرس: 
 ٧واحد 

 حوروشنام شركت: 
 مهدی کيانفرمديرعامل: 

 توليد پودر ماهیمحصول: 
 07633679566تلفن: 

ساختمان کسراء  - ٨دانشگاه  -بلوار دانشگاه  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ١٢واحد  -

 خوارک دام مارشننام شركت: 
 علی فتحیمديرعامل: 

 توليد کننده کنسانتره دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 01143298224_01143291534تلفن: 

کمربندی هزاز سنگر به سمت  -ميدان هزار سنگر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جنب تعاونی دامداران - ٣کيلومتر  -هراز

 خوراک پرواز هزار دشتنام شركت: 
 شاهين ماکوییمديرعامل: 

 درصد مرغ گوشتی 5درصد و 2.5خوراک دام و طيور کنسانتره محصول: 
 02644236729_02644236721تلفن: 

شرکت خوراک پرواز  - ١٠٢قطعه  - ٢٣خيابان  - ٣فاز  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 هزاردشت

 خوراک دام اتحاد گيالننام شركت: 
 بهمن رمضان زادهمديرعامل: 

 توليدکننده انواع کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 01333882963_01333883044تلفن: 

 - ٢انتهای ورودی شماره  -شهرک صنعتی رشت  -رشت  -گيالن آدرس: 
 کارخانه خوراک دام اتحاد گيالن -خيابان کادوس  -خيابان هفتم 

 خوراک دام اطميناننام شركت: 
 مجيد صدریامديرعامل: 

 کنسانتره دام و طيور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 02156713923تلفن: 

جاده احمد اباد  -جنب کمربندی ازادگان  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 
 ۴۴٩پالک  -مقابل کارخانه ارد اسدی  -مستوفی 

 خوراک دام الوندنام شركت: 
 حميد بهرامیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانترهمحصول: 
 02435753965تلفن: 

منطقه صنعتی  -جاده قدیم زنجان به قزوین  ٧٠کيلومتر -هيدج  -زنجان آدرس: 
 روبروی شرکت ابهر بافت -جاده الوند  -هيدج 

 خوراک دام پارسنام شركت: 
 جواد قلعه تکی زادهمديرعامل: 

خوراک مرغ گوشتی ، تخمگذار و مرغ  -توليد کنندانواع خوراک طيور محصول: 
 خوراک بوقلمون و بلدرچين و شترمرغ  -مادر 
 02166933811_02166925014تلفن: 

 ٢٩پالک  -به سمت چهار راه نواب  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
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 خوراک دام پروتئين دانهنام شركت: 
 فرید رحمانیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 08132522809_08132527480تلفن: 

جنب اتحادیه  -محوطه امامزاده یحيی  -بلوار آیت هللا مدنی  -همدان آدرس: 
 ٣١پالک  -مرغداران 

 خوراک دام خوش دانهنام شركت: 
 ابراهيم براتیمديرعامل: 

 خوراک طيور -توليد کننده خوراک دام محصول: 
 02536225736_02536225735تلفن: 

 ۴۵پالک -ناحيه صنعتی طغرود  -گازران  -شهر جعفریه  -قم آدرس: 

 خوراک دام رودسرنام شركت: 
 محمد فرهمندمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 01342650213_01342650212تلفن: 

 ٢٧٩پالک  -حسين آباد  -فلکه شهدا  -رودسر  -گيالن آدرس: 

 خوراک دام صنعتی بامزه جامنام شركت: 
 الياس رضاییمديرعامل: 

 توليد خوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 05152527272_05152523356تلفن: 

خوراک دام  -جاده تایباد  ١٠کيلومتر  -تربت جام  -خراسان رضوی آدرس: 
 صنعتی بامزه جام

 خوراک دام فيض آبادنام شركت: 
 علی افضلیمديرعامل: 

 انواع خوراک دام و طيور آبزیانمحصول: 
 0173377133تلفن: 

 گنبد ٣کيلومتر  -گرگان به علی آباد  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 خوراک دام و طيور آبزیان خزر توکلنام شركت: 
 مهدی توکلیمديرعامل: 

 کارخانه خوراک دام و طيور آبزیانمحصول: 
 01142569134تلفن: 

خوراک دام و  -روستای افرا  ٢کيلومر  -سالگر محله  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 طيور خزر توکل

 خوراک دام و طيور آذر دان مراغهنام شركت: 
 اصغر طالب رسوللهیمديرعامل: 

 توليد دان آمادهمحصول: 
 04137277122تلفن: 

کارخانه خوراک دام  -جاده بهنق  ٣کيلومتر  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 وطيور آذر دان مراغه

 خوراک دام و طيور آهنگینام شركت: 
 نقی آهنگیمديرعامل: 

 توليد دان آمادهمحصول: 
 02637779139_02637776619تلفن: 

بلوار سعدی غربی  - ١فاز  -شهرک صنعتی اشتهارد  -اشتهارد  -البرز آدرس: 
 a٢ - ١٧٠قطعه  -بوستان پنجم  - ٢گلستان  -

 خوراک دام و طيور پاسارگادنام شركت: 
 محسن بهراميانمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره مخصوص دام و طيور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 01736311797_07136311795تلفن: 

 - ۵و  ٣بين کوچه  -اول فرهنگ شهر  -فلکه معلم  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ١٠واحد  - ۴طبقه  -ساختمان آپسا 

 خوراک دام و طيور سعيدآبادنام شركت: 
 سيدرضا رضاییمديرعامل: 

 پس دان ، ميان دان -دان آماده  -کنسانتره دام پرواری و شيری محصول: 
 02165602023_02165602022تلفن: 

اول شهرک  -جاده شهریار  -جاده قدیم کرج  -شهریار  -تهران آدرس: 
 سعيدآباد

 خوراک دام و طيور صدفنام شركت: 
 علی عليزادهمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره مخصوص دام و طيور ، دان آماده و پلتمحصول: 
 06633225362تلفن: 

 ١٣کوچه افالک -متری  ۶٠خيابان -بهمن  ٢٢ -آباد  خرم -لرستان آدرس: 

 خوراک دام و طيور عدالت خواهنام شركت: 
 محسن عدالت خواهمديرعامل: 

 توليدکننده مواد غذایی دام و طيورمحصول: 
 04134528986تلفن: 

رو به روی  -کمربندی شمالی  -شهر قوقان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
CNG- قوراچ دام و طيور عدالت خواه 

 خوراک دام و طيور کاسپيننام شركت: 
 ناصر جمشيدیانمديرعامل: 

 توليد کننده پودر گوجه فرنگی و کنجاله زیتونمحصول: 
 02634499601_02634499600تلفن: 

روبروی ایستگاه  -ابتدای یادگار امام -سه راه گوهر دشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ٣واحد  -ساختمان اتحاد  -تاکسی هفت تير 

 خوراک دام و طيور کوثرینام شركت: 
 حامد کوثریمديرعامل: 

 دان آماده و پلت دام و طيورمحصول: 
 05144445882تلفن: 

کارخانه  -جاده قدیم تهران  ۴کيلومتر  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 خوراک دام و طيور کوثری
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 خوراک دام و طيور گنبدنام شركت: 
  مديرعامل: 

 توليد خوراک دان و مکملمحصول: 
 01733233525تلفن: 

 روستای گدم آباد - ٢کيلومتر  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 

 خوراک دام و طيور مينو صبای مينو دشتنام شركت: 
 یحيی ابراهيمیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور ( ذرت و سویا و کنسانتره شيری و پرواری )محصول: 
 01735203641_01735203766تلفن: 

کارخانه خوراک  - ٣سازندگی  -شهرک صنعتی  -مينودشت  -گلستان آدرس: 
 دام و طيور مينو صبای مينو دشت

 خوراک دام و طيور نامینام شركت: 
 داوود نامیمديرعامل: 

 توليد دان آماده و کنسانتره مخصوص طيورمحصول: 
 04532153708_04532153706تلفن: 

 ٣خيابان سرو  -شهرک صنعتی مشگين شهر  -شهر  ِمشگين -اردبيل آدرس: 
 کارخانه خوراک دام و طيور نامی -

 خوراک دام و طيور و آبزیان آذربایجاننام شركت: 
 نادر فشنگچیمديرعامل: 

 توليد انواع کنسانتره دامی و طيور گوشتی و تخم گذارمحصول: 
 04137798655_04137798654تلفن: 

شرکت خوراک دام و طيور  -خيابان باهنر  -بناب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 آذربایجان

 خوراک دام وطيور آلفانام شركت: 
 فاطمه تاجيکمديرعامل: 

  محصول: 
 02188390716تلفن: 

 - ۶/١نبش خيابان  -نبش بزرگراه گمنام  -ميدان گلها  -فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۵٩پالک 

 خوراک دام وطيور زرین امرواننام شركت: 
 نادیا سيال خوریمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 01132023810_01132024051تلفن: 

 ٢۶پالک  -شهرک صنعتی رجه  -بندپی شرقی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 خوراک سازان اصفهاننام شركت: 
 سيد باقر حسينیمديرعامل: 

 توليد خوراک و کنسانتره های دام و طيورمحصول: 
 03132296401تلفن: 

مجتمع  -بعد از چهارراه صباحی  -خيابان پروین  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ١۴واحد  - ۵طبقه  -اداری غدیر 

 خوراک سبز بهشتنام شركت: 
 حسن یوسفیمديرعامل: 

 کنجاله زیتونمحصول: 
 02156131253تلفن: 

پالک  - ١٢کوچه  -خيابان کاشانی - ٢٠کيلومتر  -جاده ساوه  -تهران آدرس: 
١٢ 

 خوراک طيور سپهرنام شركت: 
 طاهر شاپوریمديرعامل: 

 توليد خوراک طيورمحصول: 
 01154326224_01154326223تلفن: 

 شرکت سپهر -شهرک صنعتی البرز  -سليمان آباد  -تنکابن  -مازندران آدرس: 

 خوراک طيور مؤذنینام شركت: 
 محمد تقی مؤذنیمديرعامل: 

 توليدکننده تخصصی کنسانتره و دان آماده طيورمحصول: 
 03152210053تلفن: 

 -جنب مجتمع اوقاف  -بلوار سعدی  -زرین شهر  -لنجان  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان خوشه -کوچه مبارک 

 خوراک طيور و آبزیان روانسرنام شركت: 
 کامل بهرامیمديرعامل: 

 سوپر استارتر و پيش دان و ميان دان وپس دان طيورمحصول: 
 08346562292_08346562291تلفن: 

خوراک طيور و آبزیان  -جاده روانسر  ۴۵کيلومتر  -روانسر  -کرمانشاه آدرس: 
 روانسر

 خورشيد تابان رایکانام شركت: 
 مهرشاد مالملکیمديرعامل: 

واردات و فروش نهاده های دام و طيور و آبزیان ( ذرت ، سویا ، جو محصول: 
 و ... ) و همچنين دان آماده و کنسانتره و ...

 02155969133تلفن: 
 ١واحد  - ٢۵پالک  -کوچه مجاهد  -خيابان صمدی  -تهران آدرس: 

 خورشيد دانهنام شركت: 
 غالمرضا زارعمديرعامل: 

 توليد کنسانتره دام و طيور ، و مرغ بدون آنتی بيوتيکمحصول: 
 03134468335تلفن: 

 مجتمع خورشيد - ۶٢بعد از کوچه  -خيابان سروش  -اصفهان آدرس: 

 دارو دانه سوریننام شركت: 
 عنایت رحمت نژادمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02632570320_02632570220تلفن: 

 ۶واحد  - ۶طبقه  -برج ميالد  -پل آزادگان  -کرج  -البرز آدرس: 
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 دارو سازان سيمرغنام شركت: 
 کوروش همتمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک دام و طيور ( خوراک ، دان ، مکمل )محصول: 
 02122367053_02122367052تلفن: 

 -طبقه هشتم  -ساختمان تجارت  -چهارراه سرو  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ٣٣واحد 

 دارو نگين ماکياننام شركت: 
 مجيد الهياریمديرعامل: 

 توليدکننده روغن ویژه مصارف دام و طيور و مکمل های طيورمحصول: 
 02188932960_02188800632تلفن: 

 ١واحد - ٣۴پالک -ابتدای خيابان بهرام مصيری  -ميدان فاطمی  -تهران آدرس: 

 داروسازی کيميا رشد گرگاننام شركت: 
 حسين رحمانی کمرودیمديرعامل: 

 توليد دارو و مکملهای غذائی دام و طيور ابزیانمحصول: 
 01734533213_01734533212تلفن: 

 ۴انتهای سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 دام ایلکانام شركت: 
 هومن بابایی زاد خامنمديرعامل: 

 واردات نهاده های دامی، دارو، واکسن، مکمل ها و مواد بيولوژیکیمحصول: 
 02126155101_02126155100تلفن: 

نارنجستان هفتم -نبش چهارراه فرمانيه  -خيابان پاسداران  -تهران آدرس: 
 ٢٢واحد  - ٢٨پالک  -(جهانبخش نژاد) 

 دام کشاورز بينالودنام شركت: 
 محمد گاراژیانمديرعامل: 

 واردات محصوالت بایومين اتریش و فروش افزودنی های دام و طيور محصول: 
 05136677946_05136588658تلفن: 

بين  - ٩٣بعد از آزادی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ١١٩پالک  - ٢۴و  ٢٢سعادت 

 دام گستر راد پاسارگادنام شركت: 
 محمدهادی باقر زادهمديرعامل: 

 توکسين بایندر -شير خشک  -ودر چربی خالص  -واردات گلوتن ذرت محصول: 
 03132373626_03132345016تلفن: 

طبقه  -مجتمع الماس  - ۴٨نبش کوچه  -خيابان ميرداماد  -اصفهان آدرس: 
 ۵واحد  -سوم 

 دام و صنعت سينا (پولت پرور)نام شركت: 
 مسعود افشارمديرعامل: 

 توليد بنتونيت کلسيک و سدیک و روغن ارده طيوریمحصول: 
 02166439162_02166421530تلفن: 

 ٢واحد  - ٢طبقه  - ۴١ساختمان  -نبش اوستا  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 داميار جامعنام شركت: 
 افشين گروسیمديرعامل: 

 وارد کننده مواد اوليه دارو -توليد خوراک دان و مکمل محصول: 
 02126204776_02126204775تلفن: 

 ٩واحد  - ٣٢پالک  -خيابان گلفام  -بلوار افریقا  -تهران آدرس: 

 دامينه صنعت توچالنام شركت: 
 امير حسين علياییمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره طيوریمحصول: 
 02154149000_02166578005تلفن: 

 - ١٢پالک  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ۴طبقه 

 دان آفریننام شركت: 
 فریبرز زرافروزمديرعامل: 

 توليد کننده مکمل دام و طيور ( پودر چربی گياهی )محصول: 
 02126202546تلفن: 

 - ۶١پالک  -کوچه خرسند  -مقابل جام جم  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٨واحد 

 دان سازان سهند تبریزنام شركت: 
 ایوب فشنگ چیمديرعامل: 

 خوراک طيور -خوراک دام محصول: 
 04134328661تلفن: 

 -شهرک شهيد سليمی  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 بعد از پروفيل شهریار -دست چپ  -انتهای خيابان اصلی 

 دان و علوفه خوشينه بيرجندنام شركت: 
 ابوالفضل مزروعیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره دامی و طيوریمحصول: 
 05632227599تلفن: 

 ١٠پالک  -کالهدوز  -خيابان انقالب  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 دان و علوفه شرقنام شركت: 
 بهرام ساتليخ محمدیمديرعامل: 

 دان آماده -کنسانتره های دام و طيور  -پری ميکس  -توليد مکمل محصول: 
 02188171246_02188171245تلفن: 

واحد  - ۵طبقه  - ١۵پالک  -کوچه چهارم  -قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
٢٠ 

 دانا دینام شركت: 
 اميرحسين خلجیمديرعامل: 

 توليد خوراک دان و مکملمحصول: 
 02166564626_02166435055تلفن: 

 ٢واحد  - ١طبقه  - ١١٧پالک  -نبش قریب  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
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 دانش بنيان آریا ایده پژوهنام شركت: 
 محمد لشگریمديرعامل: 

 انواع مکمل های ویتامينه و معدنی -توليدکننده دان آماده  محصول: 
 02833665275تلفن: 

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی  -بلوار نخبگان  -قزوین آدرس: 
 ١طبقه همکف واحد  -واحد قزوین 

 دانش بنيان زيست يار وارنانام شركت: 
 حامد رفعتیمديرعامل: 

 توليد انواع پروبيوتيک دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 01333241987تلفن: 

پارک علم و  -کوچه مجتمع اداری  -ميدان انتظام  -رشت  -گيالن آدرس: 
 فناوری استان گيالن

 دانش بنيان صدور احرار شرقنام شركت: 
 محمدحسن نظرانمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل های کالته دام و طيورمحصول: 
 02188992123تلفن: 

 - ١پالک  -کوچه افشين  -خيابان عبداله زاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 دانش بنيان فراسودمند رازینام شركت: 
 حسين اسماعيل زادهمديرعامل: 

توليد مکمل های غذایی و دارویی دام و طيور،مکمل های محصول: 
 پروبيوتيک،پری بيوتيک و سينبيوتيک

 05137683614تلفن: 
 ٣۴پالک  - ۶گالیل  - ١٠خيام  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 دانه آوران مدرن آنزاننام شركت: 
 عباس جمشيدیانمديرعامل: 

 توليدکننده دان ، پلت ، کنسانتره ویژه طيورمحصول: 
 06143650909تلفن: 

 ١خيابان صنعتی  -شهرک صنعتی  -ایذه  -خوزستان آدرس: 

 دانه چين پارسنام شركت: 
 حميد عظيمی ده عربمديرعامل: 

 توليد کننده کنسانتره و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02166591880_02166943532تلفن: 

طبقه  - ٢٧پالک  -خيابان پرچم  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 اول

 دانه داران طوسنام شركت: 
 حسن حسن زاده جوهریمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره دامی و تليسه ، کنسانتره مخصوص انواع طيورمحصول: 
 03133445440_05133534351تلفن: 

طبقه  - ١٠نبش جمهوری  -بلوار جمهوری  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 باالی بانک رفاه

 دانه سازان سيمرغنام شركت: 
 سيد مهدی ميرعشقیمديرعامل: 

 توليد کننده انواع خوراک و کنسانتره طيورمحصول: 
 02122074428_02122074422تلفن: 

طبقه  - ٨پالک  -خيابان ميالد  -خيابان کوهستان  -ميدان کتاب  -تهران آدرس: 
٣ 

 دانه طالیی پوریا سپاهاننام شركت: 
 پوریا صفویمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهی و پودر گوشتمحصول: 
 03132670221_03132653914تلفن: 

طبقه  -مجتمع گلستان  -عالمه امينی غربی  -مشتاق دوم  -اصفهان آدرس: 
 ۴واحد  - ٢

 دانه طالیی طيور تهراننام شركت: 
 سيد محمد جاللیمديرعامل: 

 توليد خوراک وکنسانتره-مشاوره  -توليد مرغ گوشتیمحصول: 
 02126156819تلفن: 

 ٢طبقه  - ۴٠پالک  -خ سپهری  -آجودانيه  -تهران آدرس: 

 دانه گستر آفتاب کاسپيننام شركت: 
 محمد نمازیانمديرعامل: 

 واردات جومحصول: 
 03142992تلفن: 

 ١پالک  -کوچه دهقان  -ضلع شرقی فلکه بسيج  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ۶واحد  - ٣طبقه  -

 دانيراننام شركت: 
 علی رضا زیارتیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 02644526392_02644526393تلفن: 

کارخانه  -سه راه سهيليه  -جاده قدیم هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 خوراک دام و طيور دانيران

 دانيکنام شركت: 
 عليرضا احدی نژادمديرعامل: 

 کنسانتره ویژه دو قلوزایی -خوراک دام و طيور  -مکمل محصول: 
 03191004589_03191004588تلفن: 

قبل از  -به سمت بلوار ارتش  -سه راه حکيم نظامی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول -فروشگاه کوروش 

 دایا نانو شيمینام شركت: 
 محمد عالالدینیمديرعامل: 

 واردات جو و گندممحصول: 
 02177944768تلفن: 

 ٢۵۶پالک  -ساختمان اصلی  -منطقه آزاد انزلی  -بندر انزلی  -گيالن آدرس: 
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 در دانه کياننام شركت: 
 لطيف علی باباییمديرعامل: 

 توليد خوراک داممحصول: 
 03833368575_03833368970تلفن: 

ناحيه صنعتی بهرام آباد  -شهر کيان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 کارخانه در دانه کيان -

 درخشان پودرنام شركت: 
 ایرج احمدیمديرعامل: 

 توليدکننده کربنات کلسيممحصول: 
 02834764000_02834763000تلفن: 

 کيلومتر مانده به آبگرم ۴ -جاده قزوین به همدان  -قزوین آدرس: 

 دردانه آريا لوشاننام شركت: 
 سيدسيامک جوادی تکليمیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيور و بوقلمون و شترمرغمحصول: 
 01333600345تلفن: 

 -آب و برق  -بعد از ميدان مصلی  -بلوار امام خمينی  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه دوم  -ساختمان بلوط  -بعد از کوچه خوش اون 

 دردانه رضوینام شركت: 
 فریدون باقریمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيور ( کنسانتره ، مکمل ، دان آماده و ... )محصول: 
 05136110841_05136110840تلفن: 

بين  - ١٨خيابان بهارستان  -بلوار فردوسی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه همکف - ١٨٨پالک  - ٢٢و  ٢٠ابن سينا 

 درمان گستر سينوههنام شركت: 
 رضا غریبیمديرعامل: 

 واردات جوش شيرینمحصول: 
 02166430680تلفن: 

 -ساختمان پویا  -خيابان طوسی  -خيابان اميرلو  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١٨واحد - ٨٣پالک

 درمان گستر فرزانگاننام شركت: 
 سحرالسادات رجائیمديرعامل: 

 واردات و صادرات و توزیع نهاده های دامی و کشاورزیمحصول: 
 03132357595تلفن: 

 ٧واحد  -ساختمان پارسيان  - ٣۶کوچه  -خيابان ميرداماد  -اصفهان آدرس: 

 درنا داننام شركت: 
 غالمرضا بيگیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک و دام و طيور ابزیانمحصول: 
 02166433390_02166435010تلفن: 

 ۴٧پالک  -خيابان پرچم  -خيابان توحيد -تهران آدرس: 

 درنا دانهنام شركت: 
 محمدرضا اسفندیاری کشکولیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آمادهمحصول: 
 07152727200-07152727100تلفن: 

 کارخانه درنا دانه -جاده المرد  ٣کيلومتر  -اشکنان  -شيراز  -فارس آدرس: 

 دریا دشت دانهنام شركت: 
 محمد دشتی زادهمديرعامل: 

 توليدخوراک طيور(پلت)، استارتر، کرامبل،پيش دان،ميان دان،پایان دانمحصول: 
 07136391675تلفن: 

پژوهش  -ميدان پژوهش -شهرک صنعتی بزرگ شيراز -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٢۵۶خيابان  -شمالی

 دشت بهشت آریانام شركت: 
 سيد فخرالدین عامریانمديرعامل: 

 واردات گوشت منجمد -واردات ذرت و سویا محصول: 
 02188641577تلفن: 

 ٣واحد  - ١۶طبقه  -برج ونک  -باال تر از ميدان ونک  -تهران آدرس: 

 دشت زیبای بافتنام شركت: 
 سجاد علی احمدیمديرعامل: 

 توليدکننده پنبه دانه و ذرتمحصول: 
 03432267148_03432223285تلفن: 

ساختمان  -ابتدای خيابان مطهری -ميدان علی ابن ابی طالب  -کرمان آدرس: 
 طبقه همکف - ١شماره 

 دشت سفيدنام شركت: 
 حسين نورمحمدیمديرعامل: 

 توليدکننده پنبه دانهمحصول: 
 05138840895_05138840896تلفن: 

 -بلوار شهيد صارمی  -بلوار هاشميه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت دشت سفيد - ۴٩پالک  - ١٩سامانی  - ٢٨صارمی 

 دفتر علمی کاناویتنام شركت: 
 علی آل احمدمديرعامل: 

 واردکننده ویتامين های خالص و متيونين و ليزینمحصول: 
 02188722179_02188722065تلفن: 

ساختمان  -کوچه ميرزا حسنی  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۵طبقه  - ١٠واحد  - ١٢پالک  -آریس 

 دن سونام شركت: 
 داوود ابراهيم خانیمديرعامل: 

 کنسانتره ویژه طيورمحصول: 
 02433788749تلفن: 

 -متری چهارم  ۶نبش  -بلوار شریعتی  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 
 کلينيک تخصصی طيور دکتر ابراهيم خانی
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 دنيا طب دامنام شركت: 
 سبحان صبوریمديرعامل: 

توليد کننده مکمل های دام و طيور (به دانه سبحان) اکسيد منيزیم محصول: 
 نهاده های دامی ریز مغزی ها

 02536648552_02536648551تلفن: 
 ميدان سعيدی ابتدای کوچه فرهنگ ساختمان الغدیر -قم آدرس: 

 دنيز طالیی آذرنام شركت: 
 علی طایفهمديرعامل: 

 واردات نهاده های دامیمحصول: 
 02188915660تلفن: 

واحد  - ١۴پالک  -کوچه شهيد سخائی  -باالتر از ميدان وليعصر  -تهران آدرس: 
٧ 

 دی جی ام تکنوميکسنام شركت: 
 مجتبی ميرزاجانیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و سوپر استارتر دامی، طيوری و بوقلمونمحصول: 
 02122148794_02122148443تلفن: 

 -بين رامشه و گلها  -تقاطع صراف ها  -بلوار دریا  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه دوم  - ۶۴پالک 

 دیسام دشتنام شركت: 
 خليل مقدس زادهمديرعامل: 

 روغن ماهی و پودر گوشت -توليدکننده پودر ماهی محصول: 
 02126800602تلفن: 

طبقه  - ٣پالک  -خيابان اکبرزاده  -پایين تر از گذرنامه  -شهرآرا  -تهران آدرس: 
٣ 

 راش دانه خزرنام شركت: 
 محمود نوروز زادهمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 01134625442_01134625441تلفن: 

نبش ميدان  - ١فاز  -شهرک صنعتی بهشهر  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
 شهرک

 راشا تغذیه نویننام شركت: 
 محمد صادق شرافتیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و مکمل های دامی و طيوریمحصول: 
 02144978427_02144092997تلفن: 

 -برج یاران  -بعد از خيابان سليمی جهرمی -آیت اله کاشانی  -تهران آدرس: 
 ٩٠١واحد  - ٩طبقه 

 راین تجارت سربازینام شركت: 
 عليرضا سربازیمديرعامل: 

 واردات رنگدانه و مکمل های خوراک دام و طيورمحصول: 
 02166597193_02166597192تلفن: 

واحد  - ٩پالک  -بن بست تاجور  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
٢ 

 رسانا پيمان پارسنام شركت: 
 عباسعلی رادفرمديرعامل: 

 توليدکننده پلت دام و طيورمحصول: 
 05422458تلفن: 

بين  -بعد از کال زرکش  -جاده قدیم قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٧٩پالک  - ١٠و  ٨دوست آباد 

 رشد افزا لرستان رالنام شركت: 
 حسين نامداریمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل دام و طيورمحصول: 
 06633431304_06634231820تلفن: 

 -خيابان صنعت غربی  - ٢شهرک صنعتی شماره  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 ١١١پالک  - ۴واحد 

 رشد دانهنام شركت: 
 منصور عباسی ملکیمديرعامل: 

 توليد مکمل، کنسانتره دام و طيور و خوراک آماده مخصوص طيورمحصول: 
 02644373765_02644373763تلفن: 

جاده  ٢کيلومتر  -جاده کرج هشتگرد  ١۵کيلومتر  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 کارخانه رشد دانه - ۴خيابان یاران  -سهيليه 

 رشد سازان سينانام شركت: 
 مهرداد پرویزمديرعامل: 

 توليد مکمل غذایی و درمانی دام و طيور، دی و مونو کلسيم فسفاتمحصول: 
 01734533263تلفن: 

 -سازندگی شمالی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روبروی چاپ نگاره

 رشد طيور زوارهنام شركت: 
 محمدرضا اختری زوارهمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک و مکمل دام و طيور و ابزیانمحصول: 
 03132680290_03132743659تلفن: 

بعد از خيابان  -خيابان الهور  -خيابان هشت بهشت شرقی  -اصفهان آدرس: 
 ۴واحد  -مجتمع تجاری اداری ساطع  -بيسيم شرقی 

 رشيد دانه جنوبنام شركت: 
 حميد رشيدیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيور ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 06143627914تلفن: 

 مرغداری رشيد دانه جنوب -روستای پر سوراخ  -ملک  باغ -خوزستان آدرس: 

 رضوان دانه تبریزنام شركت: 
 رحمان باغبان رضوانمديرعامل: 

 توليد دان آماده و مکمل و کنسانترهمحصول: 
 04132442475_04132442400تلفن: 

جنب پليس راه  -جاده تبریز اذر شهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 اول جاده آخوال -خسروشاه 
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 روغن طالیی برتر پژماننام شركت: 
 سيد محمد موسویمديرعامل: 

 توليد کننده روغن و اسيد چرب مخصوص خوراک دام و طيورمحصول: 
 05132553314تلفن: 

خيابان  -شهرک صنعتی چرمشهر  -رضویه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 - b ٣٣٠٣قطعه  -ابتدای جاده شهرک 

 روغن طالیی نيشابورنام شركت: 
 قاسم پرنده رضوانیمديرعامل: 

 توليدکننده روغن خام خوراک و کنجالهمحصول: 
 05143268109_05143268108تلفن: 

نبش ميدان صنعت  -شهرک صنعتی خيام  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴پالک  -

 روغن کشی اهورانام شركت: 
 غالمعلی جوهر قلی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده کنجاله کنجدمحصول: 
 06142540093تلفن: 

ساختمان اداره  - ٢۵خيابان احسان  -کوی اندیشه  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 فروشگاه اهورا -اوقاف 

 روغن کشی نوید خليج فارسنام شركت: 
 حسن افراشته پورمديرعامل: 

توليدکنجاله  -توليدکننده روغن خوراکی در خاورميانه توليد روغن خام محصول: 
 پوسته سویا -سویا 
 02122650715_02122650714تلفن: 

 ١۴پالک  -خيابان گلخانه  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 زر دانهنام شركت: 
 ابوذر سيدیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره دام و طيور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 08334308259_08334308258تلفن: 

جنب  - ١خيابان ابتکار  - ٢فاز  -شهرک صنعتی فرامان  -کرمانشاه آدرس: 
 کارخانه کارتن سازی

 زردانه گستر غربنام شركت: 
 حامد خاکیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 08736323593_08736323592تلفن: 

 ٢فاز  -شهرک صنعتی  -سقز  -کردستان آدرس: 

 زردشت مهد بينالودنام شركت: 
 محمود رخصتمديرعامل: 

 واردات دانه کتانمحصول: 
 05138462518تلفن: 

پالک  - ٣۴و  ٣٢بين سناباد  -خيابان سناباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١واحد  - ٣٣٢

 زرین پيشتاز افق پارسنام شركت: 
 وریا حميدیمديرعامل: 

 توليد کننده کنسانتره و مکمل طيورمحصول: 
 02166428213_02166421027تلفن: 

 ٢واحد  - ۶پالک  -کوچه حميد  -خيابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 

 زرین جاودانه خوانسارنام شركت: 
 رضا حاج علیمديرعامل: 

 توليد کننده انواع خوراک، کنسانتره و مکمل دام و طيورمحصول: 
 02166570750_02166578521تلفن: 

 ١۴واحد  - ١٣پالک  -نصرت غربی  -تهران آدرس: 

 زرین دانه پارسنام شركت: 
 نوید شایانمديرعامل: 

 توليد کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02632562034_02632562024تلفن: 

مجتمع  -ضلع شرقی پارک نبوت  -ابتدای بلوار مالصدرا  -کرج  -البرز آدرس: 
 ١٠٩واحد  - ٣طبقه  -تجاری اداری پارسيان 

 زرین دانه خزرنام شركت: 
 بهرام نوریمديرعامل: 

واردات ذرت از کشور روسيه به بنادر شمالی ایران ( بندر انزلی ، محصول: 
 اميرآباد ، فریدونکنار )

 02126232477تلفن: 
 ٣٠۵واحد  - ٨پالک  -کوچه ی مروارید  -انتهای خيابان جردن  -تهران آدرس: 

 زرین رشدنام شركت: 
  مديرعامل: 

 توليدکننده مکمل های دامی و طيوریمحصول: 
 02166757856تلفن: 

پالک  -کوچه شهيد فراتی  -خيابان شهيد بهشتی  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
١٢ 

 زرین رشد دانهنام شركت: 
 کامران شيخیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده، پيش دان، پس دان، ميان دانمحصول: 
 02835247139_02835247194تلفن: 

باالتر از رستوران  -جاده تاکستان به قزوین ١کيلومتر -تاکستان  -قزوین آدرس: 
 روبروی شرکت سيستم های صنعتی  -خيابان صنعت سوم  -بغدادی 

 زرین مهد شيمینام شركت: 
 عباسعلی شهنمامديرعامل: 

 سولفوریک و کلروکلسيم -توليدکننده دی کلسيم فسفات محصول: 
 02333652310تلفن: 

شرکت زرین مهد  - ٢خيابان ابتکار  -شهرک صنعتی شرق  -سمنان آدرس: 
 شيمی
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 زرین یونجهنام شركت: 
 کریم حشمتیمديرعامل: 

 پودر یونجهمحصول: 
 04445322090تلفن: 

 جنب باسکول -شهر چهار برج  ٢کيلومتر  -مياندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 

 زریوار دانهنام شركت: 
 پيمان خوشنوازمديرعامل: 

 توليدخوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02122081361_02122081264تلفن: 

 -خيابان ریاضی بخشایش  -بلوار سرو غربی  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۶طبقه  - ۶٠۵واحد  - ۵۶پالک  -ساختمان افتخار  -روبروی بيمارستان عرفان 

 زمين کاونام شركت: 
 مهدی بازشمديرعامل: 

 توليد پودرهای معدنی ، کربنات (زئوليت ،بنتونيت)محصول: 
 02188385542_02188385541تلفن: 

بوستان  -پایين تر از بلوار دریا  -بلوار فرحزادی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ١٣واحد  - ۶پالک  -دوم شرقی 

 زنجيره گوشت مرغ کيمندنام شركت: 
 صفدر پير مرادیمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، توليدکننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 06143526666تلفن: 

 روبه روی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی  -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 

 زنجيره ی توليد گوشت مرغ پيگيرنام شركت: 
 افشين اردالنمديرعامل: 

 زنجيره ی یکپارچه پرورش مرغ مادر گوشتی  / توليد دان آماده محصول: 
 02166925512تلفن: 

 ٢واحد  - ١٢۶پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 زوبين تجارت آریانام شركت: 
 مجتبی مقدسیمديرعامل: 

 واردات پروبيوتيک و مولتی آنزیم های کمينمحصول: 
 02188526602_02188526601تلفن: 

 - ٣طبقه  - ٢٠پالک  -هویزه شرقی  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ٧واحد

 زوبين زریننام شركت: 
 مسعود فکریمديرعامل: 

 مولتی آنزیم کومبو و آنزیم فيتازمحصول: 
 02126400149تلفن: 

 ١٠پالک  -کوچه چهارم  -خيابان رازان شمالی  -بلوار ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ١٣واحد  -

 زیبا دان سبالن (زیبا دانه)نام شركت: 
 حامد زیبامديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و کنسانتره دامی و طيوریمحصول: 
 04533873855_04533350555تلفن: 

 روبه روی شرکت نفت -خيابان امام  -اردبيل آدرس: 

 زیتون طالیینام شركت: 
 فرزاد عليجانیمديرعامل: 

 توليد روغن خام و تصویه شدهمحصول: 
 02188647503_02188875466تلفن: 

 ٢٣پالک  -کوچه آبشار  -روبروی پارک ساعی  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٢طبقه  -

 زیست درمان ماهاننام شركت: 
 مهرداد فتاح دیزجیمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل های پروبيوتيک دام و طيورمحصول: 
 02177196563تلفن: 

پالک  - ٣٩جنب ميدان  -خيابان فرجام شرقی  -ميدان رسالت  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  - ۴طبقه  - ۵/٨۴٠

 ژرف شيمی پردازنام شركت: 
 سعيد راستیمديرعامل: 

توليد مواد اوليه و ریز مغذی خوراک دام و طيور، سولفات منگنز ، محصول: 
 منيزیم، روی و سلنيوم

 02144700049تلفن: 
 ط دوم - ۵٧شماره  -غربی  ١٣سروستان  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 

 ژینودان کردستاننام شركت: 
 امير سيارمديرعامل: 

 توليدکننده دان آمادهمحصول: 
 08733232060_08733246123تلفن: 

 - ١٧٠قطعه  -باالتر از ميدان مولوی  -خيابان آبيدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 طبقه دوم

 ژیوانيک رشدنام شركت: 
 جمشيد رضاپوریانمديرعامل: 

 درصد طيوری و دان ویژه ی هفته ی اول 2/5توليدکننده کنسانتره محصول: 
 02166591610_03136650688تلفن: 

 - ٣کوچه سعيد  - ٢٨کوچه شهيد دکتر چمران  -محله جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول - ٢٨پالک 

 ساحل کار انزلینام شركت: 
 فاطمه عبدالهیمديرعامل: 

 توليد پودر ماهیمحصول: 
 01333663824_01333617316تلفن: 

 ١٧پالک  -پاساژ گوهر  -خيابان انقالب ( حاجی آباد )  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ۵طبقه  -
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 ساحل کار ایرانياننام شركت: 
 ميالد دولتی فردمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره مخصوص دام و طيورمحصول: 
 01133268153تلفن: 

 ١۶واحد  - ۵طبقه  -مجتمع آراد  -خرداد  ١۵خيابان  -ساری  -مازندران آدرس: 

 سارنگ باخترنام شركت: 
 کاظم پيرمرادیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 04433679285تلفن: 

مجتمع  -فلکه فردوسی  - ٢خيابان مولوی -اروميه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ٣٠۶واحد -طبقه سوم  -مرغداران اروميه 

 سام افروز مللنام شركت: 
 مهدی سليمیمديرعامل: 

 توليد و واردات خوراک دام و طيور و فروشنده تخصصی کنجاله کلزامحصول: 
 02186085069تلفن: 

 ۴واحد  - ۴طبقه  -٢پالک  -کوی ششم  -خيابان گاندی  -تهران آدرس: 
 -جنوبی 

 سبالننام شركت: 
 محمدحسين بهرامیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 02435751745تلفن: 

 شرکت سبالن - CNGجنب جایگاه  -جاده ترانزیت  -تيرج  -ابهر  -زنجان آدرس: 

 سبوس برنج احمدنيانام شركت: 
 عبدالصبور احمدنيامديرعامل: 

 توليدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01344602919تلفن: 

 کمربندی اسالم به تالش ١کيلومتر  -تالش ( طوالش)  -گيالن آدرس: 

 سبوس برنج شمالنام شركت: 
 جمشيد حسينیمديرعامل: 

 توليدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01132292332تلفن: 

 -مقابل نانوایی  - ٢٩پاسداران  -بلوار طالقانی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه همکف -ساختمان ابوالفضل 

 سبوس برنج صحرانام شركت: 
 سيدرضا حسينیمديرعامل: 

 انواع سبوس برنج جهت مصارف شرکت های خوراک دام و طيورمحصول: 
 01132642737تلفن: 

سبوس برنج  -روستای علی آباد  -جاده جدید آمل  -بابل  -مازندران آدرس: 
 صحرا

 سبوس برنج گيالنهنام شركت: 
 علی رستم نژادمديرعامل: 

 انواع سبوس برنج جهت مصارف شرکت های خوراک دام و طيورمحصول: 
 01342443833_01342443832تلفن: 

طبقه  -ساختمان مهرسام  -خيابان شهيد فهميده  -الهيجان  -گيالن آدرس: 
 واحد یکم -اول 

 سبوس کندوجنام شركت: 
 جواد محمدحسينیمديرعامل: 

 کنجاله پليت -کنجاله پرک  -دانه محصول: 
 02122856390_02122841939تلفن: 

 -کوچه ساحل  -باالتر از حسينه ی ارشاد  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ١پالک 

 سپاهان استارچنام شركت: 
 احمد رضا اویسیمديرعامل: 

 توليد کننده نشاسته و گلوتن گندم و ذرتمحصول: 
 02122225190_02122225140تلفن: 

 -بن بست هدیه  -روبروی حسينيه ارشاد  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ١۴واحد- ١٠پالک 

 سپاهان دانه پارسياننام شركت: 
 حميد رضا قلمکاریمديرعامل: 

 توليدکننده انواع کنسانتره و خوراک دام طيور و آبزیانمحصول: 
 03132306805_03132306830تلفن: 

شرکت سپاهان دانه  ٣پالک-اول خيابان تاالر  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 پارسيان

 سپند مهر پایانام شركت: 
 ميثم محمدخانیمديرعامل: 

 واردات و توزیع نهاده های دامی و مکمل های خوراکی دام و طيورمحصول: 
 02122579940-02128111044تلفن: 

 - 21پالک  -خيابان گيالن  -خيابان اسالمی  -پاسداران  -تهران  -تهران آدرس: 
 7واحد  - 4طبقه 

 سپيد اکسيد زنجاننام شركت: 
 صمد ميرزاییمديرعامل: 

 سولفات روی -اکسيد روی محصول: 
 02188662948_02188663061تلفن: 

 ١٢پالک  -خيابان نوزدهم  -خيابان گاندی جنوبی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 ١۶واحد  -

 سپيد شيمینام شركت: 
 غالمرضا قاسمیمديرعامل: 

 توليدکننده دی و منو کلسيم فسفاتمحصول: 
 5-08644433574تلفن: 

 ٩خيابان بهار  -شهرک صنعتی جاده اصفهان  -دليجان  -مرکزی آدرس: 
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 سپيد فسفاتنام شركت: 
 مسعود باباخانیمديرعامل: 

 توليد کننده دی و منو کلسيم فسفاتمحصول: 
 02166569562_02166569561تلفن: 

 - ۶٢پالک  - ٢۵انتهای کوچه  -خيابان گاندی  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 
 B٣واحد  -طبقه سوم  -آفریقا  ٢٩ساختمان 

 سپيد ماکياننام شركت: 
 مجتبی رسولیمديرعامل: 

 توليدکننده و توزیع خوراک طيور  -زنجيره پرورش مرغ گوشتی محصول: 
 01333712754_01333712753تلفن: 

روستای کفته  -جاده ضيابر  ۴کيلومتر  -جاده پير بازار  -رشت  -گيالن آدرس: 
 رود

 ستاره ثابت شهرنام شركت: 
 عليرضا حيدریمديرعامل: 

 واردات و توزیع نهاده های دام شامل جو ، ذرت و کنجاله سویامحصول: 
 02122363806_02122363805تلفن: 

پالک  -خيابان علی اکبر (دوازدهم)  -ميدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۵٠٢واحد  - ۵طبقه  - ٢٠

 ستاره سيلوهنام شركت: 
 فواد برزینمديرعامل: 

 واردات و عرضه ی ذرت و سویا و گندم و جومحصول: 
 02174608تلفن: 

 طبقه اول - ٢۴پالک  -خيابان شهيد احمدی  -بلوار اندرزگو  -تهران آدرس: 

 ستاره غالت پارسنام شركت: 
 مصطفی عباسیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دامی (گندم، جو و ذرت)محصول: 
 02188887490تلفن: 

 ٨واحد  -طبقه دوم  - ٢٢پالک  -کوچه آناهيتا  -خيابان جردن  -تهران آدرس: 

 ستاره کيان بيرجندنام شركت: 
 سيد علی خيریهمديرعامل: 

 -پس دان  -ميان دان  -پيش دان  -توليدکننده خوراک طيور (آغازین محصول: 
 )2پس دان 

 6-02188652744تلفن: 
 ١١٠۵واحد  - ١١ط  -برج آسمان   -خيابان ونک  -ميدان ونک  -تهران آدرس: 

 سرشار دانهنام شركت: 
 حسن صادقیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و مکمل دام و طيور پریمکس ویتامينمحصول: 
 02122645451_02122645450تلفن: 

ساختمان  - ١٨١٢پالک  -نرسيده به پل رومی  -شریعتی  -تهران آدرس: 
 ١٢٠واحد  -دیپلمات 

 سرو زرین اطلسنام شركت: 
 سعيد سلطانیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طيورمحصول: 
 02188551052تلفن: 

 - ١١پالک  -کوچه ميرزاحسنی  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد 

 سروش رشدنام شركت: 
 شراره اسدیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره، انواع مکمل طيور و آمونزیم (خنثی کننده گاز آمونياک)محصول: 
 02166432141_02166940301تلفن: 

 -نرسيده به جمالزاده  -خيابان فرصت شيرزای  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۵١پالک 

 سنگ نمک پایندهنام شركت: 
 علی طاهریمديرعامل: 

توليد و تأمين انواع محصوالت نمک های دانه بندی ، صنعتی و محصول: 
 خوراکی

 02334208304_02334208302تلفن: 
 ۵طبقه  -مجتمع پاسارگاد  -ميدان انقالب  -گرمسار  -سمنان آدرس: 

 سهاآگرین تکنام شركت: 
 مهدی محسنيانمديرعامل: 

 فروش جوش شيرین، روماک اکسترا، پروتئين تغليظ ذرت، اکتی سافمحصول: 
 02177523114_02177523016تلفن: 

خيابان خواجه نصير غربی  -سه راه طالقانی  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ١۶٩پالک  -نرسيده به ميدان سپاه  -

 سهامی دانه های غربنام شركت: 
 جعفر اميریمديرعامل: 

 توليدکننده پلت دام و طيورمحصول: 
 08334282204_08334282203تلفن: 

 شرکت سهامی دانه های غرب -جاده سنندج  ٣کيلومتر  -کرمانشاه آدرس: 

 سهامی مزرعه نمونه ارتشنام شركت: 
 محمد آستانیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 01732238602_01732238601تلفن: 

دفتر شرکت  - ٢سرخواجه  -ميدان سرخواجه  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 سهامی مزرعه نمونه

 سهله پرتو صنعتنام شركت: 
 سيد محمد اتابکیمديرعامل: 

 واردات نهاده ها ، صادرات مرغمحصول: 
 02186052974تلفن: 

 ١٣واحد  - ۵٢پالک  -خيابان جویبار  -ميدان فاطمی  -تهران آدرس: 



 

172 

 سوربن شمالنام شركت: 
 نيما احمدیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و پلت و کرامبلمحصول: 
 01144676142_01144676141تلفن: 

 ٧١پالک  -خيابان اسفندیار  -تقاطع نيایش  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 

 سورن تک توسنام شركت: 
 حميد فتحی نجفیمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل و آنزیم های دام و طيورمحصول: 
 05135413829_05135424821تلفن: 

انتهای شهرک  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سمت راست -قطعه آخر  -فناوری صنایع غذایی و بيوتکنولوژی 

 سوليکونام شركت: 
 غالمعلی سليمانیمديرعامل: 

 واردات جو ، ذرت ، کنجاله سویامحصول: 
 02166454511تلفن: 

به سمت -فروردین  ١٢تقاطع  -خيابان آذربایجان  -ميدان انقالب  -تهران آدرس: 
 شرکت سوليکو - ١٠٣ساختمان  -دانشگاه 

 سویپاکنام شركت: 
 محمدعلی امان زاده خليلیمديرعامل: 

 توليدکننده پروتئين سویامحصول: 
 01134625282_01134625281تلفن: 

 کارخانه سویپاک -جاده زاغمرز  ۵کيلومتر  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 سيسارون شيمینام شركت: 
 علی سوقندیمديرعامل: 

 سدیم بی کربنات -توليدکننده سدیم اسيد پيروفسفات محصول: 
 05143268301_05143268300تلفن: 

 ٣تالش  -شهرک صنعتی خيام  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 سيمرغنام شركت: 
 علی تقوی فرمديرعامل: 

تهيه خوراک دام و  -توليد و توزیع جوجه یکروزه گوشتی و تخمگذار محصول: 
 طيور

 03136617403_02122050495تلفن: 
 ٢٠٩پ  -ساختمان سيمرغ  -نبش خيابان گلفام  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 سيمرغ بهين داروگستر آریانام شركت: 
 محمدمهدی جعفریمديرعامل: 

 ، ليبيدوهيت، ال.پی.ال.، اویل کر Z9-آرکيامحصول: 
 01135344001تلفن: 

 -خيابان شهيد ذوالفقاری  -خيابان شهيد بهشتی  -بابلسر  -مازندران آدرس: 
 ١١نبش دانش 

 شادی نگارایرانياننام شركت: 
 شهاب خنجریمديرعامل: 

 تامين کننده مواد اوليه کارخانجات خوراک دام و طيورمحصول: 
 01732130554_01732160433تلفن: 

ساختمان  - ٢نبش سيدین  -خيابان شهيد بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ٢طبقه  -آراز 

 شالی کوبی دهقان نوازنام شركت: 
 بهزاد دهقان نوازمديرعامل: 

 توليد ریزه برنج برای مرغداری  -توليد سبوس برنج برای دامداری ها محصول: 
 01334428307تلفن: 

کارخانه شالی  -جاده شيجان  -خيابان تختی  -خمام  -رشت  -گيالن آدرس: 
 کوبی دهقان نواز

 شالی کوبی کيهان یاساننام شركت: 
 کيهان یاسانمديرعامل: 

 توليد کننده انواع سبوس برنج برای داروسازی وخوراک داممحصول: 
 01143252471تلفن: 

کارخانه شالی  -جاده جدید آمل به بابل  ٣کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 کوبی یاسان

 شاليکوبی مدرن حاجی منصورینام شركت: 
 مصطفی منصوری رادمديرعامل: 

 توليد سبوس برنجمحصول: 
 01334521802_01334521801تلفن: 

شاليکوبی مدرن حاجی  -روستای سکاچا  -سنگر  -رشت  -گيالن آدرس: 
 منصوری

 شاليکوبی وصالياننام شركت: 
 بایرامعلی وصاليانمديرعامل: 

 توليدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01344869432_01344869431تلفن: 

 شاليکوبی وصاليان -روستای عباس آباد  -آستارا  -گيالن آدرس: 

 شرکت تعاونی لبن گستر ساماننام شركت: 
 وحيد پریزادمديرعامل: 

 کارخانه فول فت سویا در سه نوع (رونيت و فليک و اکسترود )محصول: 
 02634216435_02634216457تلفن: 

واحد  - ٢طبقه  -برج دانش  -خيابان بهشتی  -جهانشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
٣ 

 شرکت دانش بنيان بهان کيميا آنزیمنام شركت: 
 محسن نيکخواهمديرعامل: 

 -تقویت سيستم ایمنی  -توليد مخمر اتوليز شده محصول: 
 02143856965_02146053016تلفن: 

 -مجتمع تجاری طوبی  -بلوار کوهک  -ابتدای اتوبان تهران کرج  -تهران آدرس: 
 ٣١٣۵واحد  - ١٣طبقه  - ٢واحد اداری 
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 شرکت صنعت ملی طيورنام شركت: 
 حميد فاضلیمديرعامل: 

  محصول: 
 02188881557_02186083368تلفن: 

پالک  -ساختمان مروارید  -نبش کوچه هشتم  -خيابان گاندی  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ١٠واحد  - ۶٠

 شفا دانه زاگرسنام شركت: 
 ميالد عبدلیمديرعامل: 

 نهاده های دام و طيورمحصول: 
 08334280780تلفن: 

 -کوچه هشترودی  -خيابان دهخدا  -شهرک صنعتی  -کرمانشاه آدرس: 
 شرکت ایمن باران

 شفا دانه گرگاننام شركت: 
 مازیار شفائیمديرعامل: 

 توليد انواع مکمل های دام و طيور و خوراک آماده طيور (پلت )محصول: 
 01734533414تلفن: 

 ۵سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 شهدانه گلشننام شركت: 
 علی محمدیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 05143341479_05143358278تلفن: 

 بعد از رحمت آباد و حاللی -ميدان صنعت  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 شهدینه آراننام شركت: 
 سيدمحمدتقی نقویمديرعامل: 

 نشاسته و گلوتامين -گلوکز  -توليدکننده گلوتن گندم محصول: 
 03135721755_03135721754تلفن: 

 ٢٩پالک  -خيابان اصلی  -شهرک صنعتی جی  -اصفهان آدرس: 

 شيد ارشيا سپهرنام شركت: 
 محمود طایفی نصرآبادیمديرعامل: 

 توليد کننده کنسانتره و دان پلت گوشتیمحصول: 
 02166912920_02166912918تلفن: 

 ٧واحد  - ۴طبقه  - ۴پالک  -کوچه بت شکن  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 شيرین دانه شيرازنام شركت: 
 مجيد فرهادیمديرعامل: 

 توليد خوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 07137825147تلفن: 

نرسيده به روستای  -جاده شيراز جهرم  ٣٢کيلومتر  -شيراز  -فارس آدرس: 
 سمت چپ جاده -دره عسلو 

 شيالن طيور کاالنام شركت: 
 فریبا حيدریمديرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طيورمحصول: 
 02188928751_02188928750تلفن: 

پالک  -نبش کوچه ميرهادی  -باالتر از زرتشت  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  -طبقه دو  - ١٩٠٨

 شيمی آالیش شمالنام شركت: 
 کریم محمدزاده قنبریمديرعامل: 

 توليد روغن گياهی ویژه دام و طيورمحصول: 
 01133681272_01133681286تلفن: 

خيابان گلستان  -شهرک صنعتی مصطفی خمينی  -ساری  -مازندران آدرس: 
 A٨پالک  -گلستان سوم شرقی  -

 شيمی آمایش پارسنام شركت: 
 احسان خزائیمديرعامل: 

 واردکننده اسيدی فایر و مکمل ها و افزودنی های خوراک دام و طيورمحصول: 
 02166900117_02166900444تلفن: 

 ۵واحد  - ٣طبقه  - ٩٨پالک  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 شيمی دانه گلستاننام شركت: 
 حميد کریم زادهمديرعامل: 

 توليد کننده دی کلسيم فسفات و منو کلسيم فسفاتمحصول: 
 01144253941_01734393398تلفن: 

کارخانه  - ۴صنعت  -شهرک صنعتی بندر گز  -بندر گز  -گلستان آدرس: 
 شيمی دانه گلستان

 شيمی رازی دليجاننام شركت: 
 محمد رضا شفيعیمديرعامل: 

 توليد کننده دی و منو کلسيم فسفاتمحصول: 
 08644433416_08644433415تلفن: 

صنعت  -شهرک صنعتی  -جاده اصفهان  ۵کيلومتر  -دليجان  -مرکزی آدرس: 
 خيابان زنبق -شرقی 

 شيمی فسفات توسنام شركت: 
 بهزاد عربی خوانمديرعامل: 

 توليد کننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 05146139321_05138405676تلفن: 

فاز یک شهرک صنعتی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت شيمی فسفات توس - ۶٠٧پالک  -چناران 

 صالح کاشمرنام شركت: 
 قدیر صالحیمديرعامل: 

 توليد انواع کنسانتره و استارترهای دامی و پيشدان، مياندان و پسدانمحصول: 
 05138839062_05138839061تلفن: 

بلوار وکيل اباد_ بلوار کوثر نبش کوثر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶٣_ پالک  ١٠شمالی 
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 صبا گستر تسوجنام شركت: 
 حميدرضا عليدادیمديرعامل: 

 سویا و ارزن -وارد کننده کنجاله کلزا محصول: 
 07137830173تلفن: 

 ٢کوچه عليدادی  -خيابان فرهنگ  -تسوج  -کوار  -شيراز  -فارس آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شركت: 
 رسول قربانیمديرعامل: 

توليدکننده جوجه یکروزه مرغ  -توليدکننده کنسانتره مخصوص طيور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ١١١پالک  -چهارراه معلم  -خيابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 صحرا دانهنام شركت: 
 سيدرضا حسينیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک طيورمحصول: 
 01132642737تلفن: 

 کيلومتری بابل ١۵ -جاده آمل به بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 

 صدف دریایی کشاورزنام شركت: 
 داریوش کشاورزمديرعامل: 

 توليدکننده صدف دریاییمحصول: 
 02188246127_02188246126تلفن: 

طبقه  - ۵٩٢پالک  -ضلع جنوب شرق پل ستارخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 
 دوم

 صنایع دارویی سيواننام شركت: 
 شبنم وثوقیمديرعامل: 

 توليد مکمل وفيتوبيتيک ها ی طيورمحصول: 
 05137600019تلفن: 

ساختمان  -برج مجد -بلوار سپهبد قرنی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵٠٧واحد  - ۵طبقه  -اطمينان 

 صنایع شيميایی پترو طرح پارس ( سهامی خاص )نام شركت: 
 عليرضا رحمانی ازغندیمديرعامل: 

 توليدکننده سدیم بيکربنات ( جوش شيرین )محصول: 
 05146139324_05146139323تلفن: 

ساختمان  - ١٢فلسطين  -خيابان فلسطين  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٨واحد  - ٢طبقه  -کندو 

 صنایع غذایی ميان جلگهنام شركت: 
 حسن اردمهمديرعامل: 

 توليدکننده کنجاله تخم پنبه و روغن خاممحصول: 
 05142723650_05142723641تلفن: 

شهر عشق آباد  -جاده کاشمر  ٢٠کيلومتر  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 جنب شرکت پنبه سفيد گل بهاران -کيلومتر اول جاده شهرک امام  -

 صنعت تاج دانه صبانام شركت: 
 علی اصغر عباسپورمديرعامل: 

 تولبدکننده کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02188527824_02188528033تلفن: 

 - ١٢پالک  -کوچه پنجم  -خيابان کوه نور  -خيابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 صنعتی بهپاکنام شركت: 
 عليرضا شریفیمديرعامل: 

 توليدکننده کنجاله سویا ، کنجاله کلزا ، روغن خاممحصول: 
 02188322414_01134526310تلفن: 

 - ۶پالک  -٢٢پایين تر از کوچه  -خيابان قائم مقام  -تهران آدرس: 

 صنعتی بهشهرنام شركت: 
 محمود شهرضاییمديرعامل: 

 توليدکننده روغن های ویژه خوراک دام و طيورمحصول: 
 02166250013_02166186428تلفن: 

 بعد از سه راه تهرانسر - ٨کيلومتر  -جاده قدیم تهران کرج  -تهران آدرس: 

 صيادان جوان جاسکنام شركت: 
 مرضيه اکيبامديرعامل: 

 توليد کننده پودر ماهی و ماهی خشکمحصول: 
 07633347366_07633339720تلفن: 

نبش خيابان پرواز  -خيابان داماهی  -گلشهر  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ٣واحد  - ٢طبقه  -ساختمان شمس  - ٢٢

 ضيا دانه ميبدنام شركت: 
 زهرا رشيدیمديرعامل: 

 توليد پلت طيورمحصول: 
 03532344440تلفن: 

خوراک دام و طيور ضيا دانه  -شهرک صنعتی حسن آباد  -ميبد  -یزد آدرس: 
 ميبد

 طبس آسهنام شركت: 
 مصطفی نظيفمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک مش برای دام پرواری و شيری و خوراک طيورمحصول: 
 05132241752تلفن: 

روستای خسروآباد  -جاده دیهوک  ۵کيلومتر  -طبس  -خراسان جنوبی آدرس: 
 کارخانه توليد خوراک طبس آسه -

 طبيعت سرسبز شمالنام شركت: 
 مجيد جنگجومديرعامل: 

 توليد دان آماده و خوراک دام و طيورمحصول: 
 01333342491تلفن: 

 -رو به روی ساختمان آژند  -استاد سرا  -خيابان معلم  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٢واحد  - ٢٣۵ساختمان 
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 طال رشد نامینام شركت: 
 نيما نيکنامیمديرعامل: 

 واردکننده ذرت و جو و گندم روس ، توليدکننده کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02166122997تلفن: 

 - ٩پالک  -کوچه حاج رضایی  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ٣طبقه 

 طالی بنفشنام شركت: 
 محسن اسماعيلیمديرعامل: 

 واردکننده ذرت و سویامحصول: 
 02144662478تلفن: 

 -خيابان شهيد ریاحی  -ابتدای جاده مخصوص  -ميدان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه اول جنوب شرقی  -برج افرا 

 طالی سفيد گنبدنام شركت: 
 علی محمد چوپانیمديرعامل: 

 توليدکننده روغن سویا و کلزا و آفتابگردان و کنجاله سویامحصول: 
 01735844197_01735844196تلفن: 

 -به کالله  -جاده اسبدوانی  ١٨کيلومتر  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 نرسيده به دهستان ینقاق

 طلوع تجارت خاورنام شركت: 
 ماژان جوانشيرمديرعامل: 

 واردات انواع ویتامين ها و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02186030688_02186030699تلفن: 

واحد  - ۵طبقه  - ١۵پالک  -کوچه چهارم  -قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
١٨ 

 طوس فرآورنام شركت: 
 عليرضا محمدحسينیمديرعامل: 

 توليدکننده اسيد چرب مخصوص دام و طيورمحصول: 
 05136669424تلفن: 

سعادت  -خيابان سعادت  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٢واحد  -مجتمع کيميافام  - ٧

 طوس قوچاننام شركت: 
 غالمرضا رضائیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 05137570551_05137570550تلفن: 

حد فاصل پمپ گاز و  -متری  ١٠٠خيابان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ١١٠پالک  - ٢٩و  ٢٧بين چراغچی  -ميدان سپاد 

 طوس نيشابورنام شركت: 
 سعيد بلوچیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 05142414447_05142414446تلفن: 

 جاده بوژان ٢کيلومتر  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 طيور پروران شمالنام شركت: 
 بنيامين پناهی شادمديرعامل: 

توليد روغن گياهی مخصوص مصارف طيور با برندهای کاسپين و ای محصول: 
 دانه

 01152359076تلفن: 
 طبقه سوم -مجتمع پویا  -خيابان فردوسی  -نوشهر  -مازندران آدرس: 

 طيور دانه سالمت دزفولنام شركت: 
 کاظم موسوی فخرمديرعامل: 

 توليد دان آماده مخصوص طيور گوشتیمحصول: 
 06142547093_06142547092تلفن: 

 -روبروی سياه منصور  -جاده شوشتر  ۵کيلومتر  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 ١٢خيابان  - ١شهرک صنعتی شماره 

 عابد گلستاننام شركت: 
 رضا عابدیمديرعامل: 

 توليد دان آماده و کنسانتره مخصوص دام و طيورمحصول: 
 01734249151_01734249150تلفن: 

خيابان تالش  -شهرک صنعتی علی آباد کتول  -آباد  علی -گلستان آدرس: 
 ۴خيابان تالش  -غربی 

 عرقيات گياهی مصالیینام شركت: 
 محمد مصالییمديرعامل: 

 توليد عرق نعنا و آویشن برای طيورمحصول: 
 03155672035تلفن: 

 ٨٩٨پالک  -خيابان کمربندی  -برزک  -کاشان  -اصفهان آدرس: 

 عظيم فسفاتنام شركت: 
 حميد عظيمی ده عربمديرعامل: 

 توليد منو و دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 02166591880_02166943532تلفن: 

 ٢طبقه  - ٢٧پالک  -خيابان پرچم  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 علمی سازان پاسارگادنام شركت: 
 مهيار کارگرمديرعامل: 

 وارد کننده مواد شيمياییمحصول: 
 02188064800تلفن: 

 - ۵طبقه - - ١١۴پالک -برزیل غربی  -خيابان شيراز جنوبی  -تهران آدرس: 
 ١٩واحد 

 غرب دانه آبيدر زاگرسنام شركت: 
 جالل الدین زندیمديرعامل: 

 توليد دان دام و طيورمحصول: 
 08733242501_08733242500تلفن: 

 ساختمان غرب دانه -ابتدای خيابان معراج  -سنندج  -کردستان آدرس: 
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 فارمد تجهيز اکسير آریانام شركت: 
 جمال قاسم پوریمديرعامل: 

 وارد کننده اسيد های آمينه متيونين ، ليزین ، ترئونين و کولين کلرایدمحصول: 
 02632561057_02632561078تلفن: 

مجتمع  -ضلع شرقی پارک نبوت  -ابتدای بلوار مالصدرا  -کرج  -البرز آدرس: 
 ١١٣واحد  - ٣طبقه  -اداری پارسيان 

 فاضل کاخک گنابادنام شركت: 
 حسين قلی زادهمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و کنسانتره مخصوص دام و طيورمحصول: 
 05157221360_05157223018تلفن: 

کارخانه توليدی  -ناحيه صنعتی کاخک گناباد  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 خوراک دام ،طيور و آبزیان

 فانوس ماهيان قشمنام شركت: 
 یحيی خوگرمديرعامل: 

 توليد کننده پودر ماهیمحصول: 
 07634342054تلفن: 

 جاده مسن ٢کيلومتر  -سوزا  -قشم  -هرمزگان آدرس: 

 فتح البرزنام شركت: 
 سعيد بهزادمديرعامل: 

 توليدکننده بنتونيت و زئوليتمحصول: 
 02144950552_02144950551تلفن: 

خيابان پيامبر  -روبه روی هایپر استار کوروش  -اتوبان ستاری  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ١٧٠پالک  -نبش بلوار مطهری  -غربی 

 فجر اعتبارنام شركت: 
 محمد مهدی رنجبرمديرعامل: 

 واردات ذرت، گندم ، جو سویا و علوفه های دامیمحصول: 
 02122090716تلفن: 

 -نبش ميدان شهرداری  -خيابان سرو غربی  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 طبقه دهم - ۶١پالک  -مجتمع تجاری سرو 

 فجر پارسياننام شركت: 
 عبدالرضا تبریزیمديرعامل: 

 توليدکننده جوش شيرینمحصول: 
 05135413521_05135413522تلفن: 

خيابان تالش  - ١فاز  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٠٨قطعه  - ۴/١تالش -جنوبی 

 فرا دانهنام شركت: 
 محمدرضا حيدریمديرعامل: 

 توليدکننده پلت اکسترود ، دان آماده و مکملمحصول: 
 02166571604_02166571603تلفن: 

ساختمان تجاری یکتا  -نبش اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٩واحد  - ۵طبقه  - ٣پالک  -

 فرادانهنام شركت: 
 محسن کشتکارانمديرعامل: 

 توليدکننده نشاسته خوراکی و صنعتی و گلوتنمحصول: 
 07136266260تلفن: 

ساختمان تجاری  - ٩۶پالک  -خيابان شهيد بهشتی  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٢واحد  -طبقه اول  -خلدبرین 

 فراز به طعم(تاپ سوی)نام شركت: 
 مجيد شریفی مقدممديرعامل: 

 توليدکننده پروتئين سویا و آرد سویامحصول: 
 04436523692_04436523693تلفن: 

انتهای بلوار علم و  -شهرک صنعتی خوی  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 شرکت فراز به طعم (تاپ سوی) -صنعت 

 فراز دانه آوندنام شركت: 
 جبرائيل بهادریمديرعامل: 

 مکملهای دام و طيور و خوراک اماده و کنسانترهمحصول: 
 02148423تلفن: 

روبروی شيرینی  -خيابان آیت هللا کاشانی  -فلکه دوم صادقيه  -تهران آدرس: 
 ٢واحد -طبقه اول  - ١١٨پالک -تامای 

 فراز شيمی آوندنام شركت: 
 جبرائيل بهادریمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 1-02146100270تلفن: 

روبروی شيرینی  -خيابان آیت هللا کاشانی  -فلکه دوم صادقيه  -تهران آدرس: 
 ٢واحد -طبقه اول  - ١١٨پالک -تامای 

 فراصنعت آدرینا مهرنام شركت: 
 عرفان نادریمديرعامل: 

 واردات ویتامين های مخصوص دام و طيورمحصول: 
 02126202637_02122057279تلفن: 

 ۶واحد  - ١٧پالک  -خيابان عاطفی شرقی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 فراگامان هزاره سومنام شركت: 
 سيد علی علویمديرعامل: 

واردات افزودنی های خوراک دام و طيور (ترئونين، کولين، جوش محصول: 
 شيرین)

 02144250450تلفن: 
 ط سوم - ۶واحد  - ١٠٨پ  -خيابان رحيمی  -فلکه اول صادقيه  -تهران آدرس: 

 فرآور دانه آریانام شركت: 
 رسول لطف ورزیمديرعامل: 

توليدکننده خوراک طيور دان آماده با فرمول اختصاصی هر نژاد از ابتدا محصول: 
 تا پایان دوره

 01734408656_01734408646تلفن: 
 شهرک صنعتی پنج پيکر -جاده آق قال  ٧کيلومتر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 
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 فرآوری روغن ماهاننام شركت: 
 عباس عرفاتیمديرعامل: 

 توليد اسيد چرب گياهی (اسيد اویل) و روغن تصفيه شده گياهیمحصول: 
 02155571200_03155432518تلفن: 

 -ساختمان پارسه  -ميدان گاز  -بلوار خان دایی  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ٢طبقه 

 فرآوری طعامنام شركت: 
 علی گالبیمديرعامل: 

 توليدکننده پروتئين سویامحصول: 
 02144423746_02144423726تلفن: 

پالک  -بين عدل و سردار جنگل  -خيابان ميرزا بابایی  -پونک  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١٢۴

 فرآوری فروکتوز نابنام شركت: 
 پدرام لسانیمديرعامل: 

 جرم(دانه روغنی) -فيبر  -درصد 60گلوتن محصول: 
 02144894837_02144894835تلفن: 

ساختمان  -حد فاصل عدل و سردار جنگل  -ميدان پونک  -تهران آدرس: 
 ۵٧پالک  -واحد یک غربی  -طبقه اول  -اسپيناس 

 فرآیند بافقنام شركت: 
 حسين بزرگ نيامديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 02122916274_02122916273تلفن: 

 ۵واحد  - ١٩۶پالک  -جنب بانک مرکزی  -خيابان ميرداماد  -تهران آدرس: 

 فربه دانهنام شركت: 
 داود کاوه مهربانیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک بوقلمون ، بلدرچين ، کبک و خوراک دامیمحصول: 
 02136212454تلفن: 

 ٨پالک  - ٢فاز -شهرک صنعتی مال آقایی  -جوادآباد  -ورامين  -تهران آدرس: 

 فرزان پودرنام شركت: 
 مجتبی اقبالمديرعامل: 

 توليد مواد معدنی بنتونيت، دلوميت، دیاتوميت، کائولن، کربنات کلسيممحصول: 
 05135420222_05135420031تلفن: 

جنب شهرک صنعتی  -جاده قدیم قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت فرزان پودر -ميدان فناوری  -طوس 

 فروغ بستان آبادنام شركت: 
 علی فروغیمديرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی -توليدکننده کنسانتره و دان آماده و مکمل محصول: 
 04133326410تلفن: 

 ٧پالک  -خيابان فروغی  -کوی وليعصر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 فریور زرندنام شركت: 
 حسين توکليانمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره های غذایی و خوراک آماده دام و طيورمحصول: 
 02188277282تلفن: 

پالک  -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -بزرگراه جالل ال احمد  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد  -طبقه چهارم  - ٨١

 فسفات مهر گسترنام شركت: 
 سيد حميد عظيمیمديرعامل: 

 توليدکننده دی و مونو کلسيم فسفاتمحصول: 
 03532838214_03532823170تلفن: 

 -ميدان دوم سمت راست  -بخش بهمن  -ناحيه صنعتی  -ابرکوه  -یزد آدرس: 
 انتهای خيابان شرکت مهرگستر

 فسفر ایراننام شركت: 
 محسن سعيدیانمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 02166436601تلفن: 

 ٣واحد  -طبقه پنجم  - ٢۴١ساختمان  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 

 فناوران دریانام شركت: 
 آرش ابراهيم پورمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهی و روغن ماهیمحصول: 
 07136359340_07136359339تلفن: 

پارک علم و فناوری فارس  -شهرک آرین  -بلوار صنایع  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ١٠٣۵واحد  -طبقه همکف  -ساختمان پاسارگاد  -

 فناوری زیستی طبيعت گرانام شركت: 
 همایون مرادیمديرعامل: 

 توليد محصوالت پروبيوتيک دام و طيورمحصول: 
 02634806666_02188020980تلفن: 

 41\142پالک  -خيابان هشتم غربی  -گلدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 فيروزه شرق ارسنام شركت: 
 پوریا صبورمديرعامل: 

 واردات مستقيم غالت از روسيه (جو.ذرت.گندم) و صادرات آردمحصول: 
 04133357952_04133362738تلفن: 

نرسيده به زیر گذر  -خيابان عالمه طباطبائی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ٨طبقه  -برج عرش  -آبرسان 

 کابيلهنام شركت: 
 محمد رضا حساميانمديرعامل: 

  G&F% گوشتی 2/5% و 5کنسانتره -توليدخوراک دام و طيور محصول: 
 03153323508_02188682189تلفن: 

کيلومتر بعداز  ٢ -جاده اصفهان شهرضا  ۵۵کيلومتر  -شهرضا  -اصفهان آدرس: 
 انتهای فرعی دوم  -جاده کاشی نگار  -روستای مهيار 
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 کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراساننام شركت: 
 ابوالفضل بوژمهرانیمديرعامل: 

 کنجاله خوراکی سویا و کلزا و کنجدمحصول: 
 05143267031_05143266160تلفن: 

شهرک  -جاده نيشابور مشهد ٢٠کيلومتر  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢فاز  -صنعتی خيام 

 کارخانه آرد آسباننام شركت: 
 علی تواناییمديرعامل: 

 توليد سبوس گندممحصول: 
 03442253612تلفن: 

 -بلوار شاهد  -بلوار کمربندی شهر بابک بندرعباس  -سيرجان  -کرمان آدرس: 
 کارخانه آرد

 کارخانه آرد هرندنام شركت: 
 اکبر ناظمی هرندیمديرعامل: 

 توليدکننده سبوس گندممحصول: 
 03146403325تلفن: 

خيابان صنعتگران  -بلوار کارگر  -شهرک صنعتی هرند  -هرند  -اصفهان آدرس: 
 کارخانه آرد هرند - ٢

 کارخانه خوراک دام طال سبزاننام شركت: 
 غالمرضا بازیاریمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره مخصوص دام و طيورمحصول: 
 03834220401_03834237550تلفن: 

بلوار  -شهرک صنعتی خادم القرآنی  -بروجن  -چهارمحال و بختياری آدرس: 
 متری ٢٠خيابان  -خيابان شاهپسند  -کشاورز 

 کارخانه خوراک دام و طيور اهوازنام شركت: 
 امير پویان کاظمیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره های مخصوص دام و طيورمحصول: 
 06133796625_06133796624تلفن: 

کارخانه خوراک دام و  -جاده حميدیه  ٢کيلومتر  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 طيور اهواز

 کارخانه خوراک دام و طيور دامداران داالنکوه ( پرداک )نام شركت: 
 عليرضا محمودیمديرعامل: 

 توليد کننده کنسانتره ، دان آماده و پلتمحصول: 
 02136733260_02136733210تلفن: 

کوچه  -خيابان طبيب اصفهانی  -خيابان سپهساالر  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول - ٩٠پالک  -کليشادی 

 کارخانه خوراک دام و طيور سلطانینام شركت: 
 سعيد سلطانیمديرعامل: 

 توليد خوراک ویژه دام و طيورمحصول: 
 07137847604_07137847605تلفن: 

 ١شهرک صنعتی  -سروستان  -فارس آدرس: 

 کارخانه خوراک دام و طيور فرخینام شركت: 
 توفيق فرخیمديرعامل: 

 توليد دان آماده ی دام وطيورمحصول: 
 08346527996_08346527995تلفن: 

 -روبه روی بانک رفاه  -خيابان امام خمينی  -روانسر  -کرمانشاه آدرس: 
 ٢طبقه  -مجتمع تجاری فرخی 

 کارخانه خوراک دام و طيور قوی داننام شركت: 
 محمدرضا صدیق پورمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 02533444004تلفن: 

 نبش چهارراه سوم -متری دوم  ٣٠ -جاده کاشان  -قم آدرس: 

 کارخانه خوراک روزآمدنام شركت: 
 محمد دهقانیمديرعامل: 

 توليد دان آماده و کنسانتره دامی و طيوریمحصول: 
 02536551258_02536551257تلفن: 

کارخانه  - ٢٣خيابان  -جاده کوه سفيد  ٣کيلومتر  -تن  ٧٢ميدان  -قم آدرس: 
 خوراک روزآمد

 کارخانه خوراک طيور احمدزادهنام شركت: 
 سيد حسن احمدزادهمديرعامل: 

 توليد دان آماده طيورمحصول: 
 05144459940_05144743660تلفن: 

 روستای کی ذور -جاده سيمان  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 کارخانه دان سپهرنام شركت: 
 محمدرضا کيهان ثانیمديرعامل: 

 توليد دان آمادهمحصول: 
 01342222117_01342222116تلفن: 

ساختمان  - ١خيابان خرمشهر  -ميدان حشمت  -الهيجان  -گيالن آدرس: 
 ۵واحد  - ٢طبقه  -پزشکان آراد 

 کاال آوران آرازنام شركت: 
 مهدی ملک زادهمديرعامل: 

 واردکننده های نهاده های دام و طيورمحصول: 
 02144244179_02144244178تلفن: 

 ٣واحد  - ٣۴پالک  -مریم شرقی  -الهيه  -تهران آدرس: 

 کامل داننام شركت: 
 محسن حافظمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل ها و کنسانتره های مخصوص دام و طيورمحصول: 
 02166569510تلفن: 

 ٣واحد  - ٣پالک  -اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
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 کانی دامنام شركت: 
 عزت اله حبيب پورمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02166933633_02166928484تلفن: 

 ۵طبقه  - ۵٩پالک  -خيابان پرچم  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 کانی سنگ آرادنام شركت: 
 مسعود نوازنیمديرعامل: 

 توليد پودر کربنات کلسيممحصول: 
 02533673898_02533673897تلفن: 

 ۶واحد  - ٣۴پالک  -خيابان نصر  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 

 کاوش دانه تاکنام شركت: 
 رضا طاهرخوانیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع مکمل، کنسانتره و دان آماده دام و طيورمحصول: 
 02128111191_02835248888تلفن: 

 انتهای صنعت ششم -شهرک صنعتی خرم دشت  -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 کاوش زیست دارونام شركت: 
 پگاه ميرزایی حکمتیمديرعامل: 

 واردات واکسن و افزودنی های خوراک دام و طيورمحصول: 
 02122215518تلفن: 

 ١١واحد  - ١۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کرانه کومه پایدارنام شركت: 
 شهرام آصفمديرعامل: 

 واردات و توزیع خوراک دام و طيورمحصول: 
 02126472994تلفن: 

ورودی  - ٣٢۵پالک  -جنب پمپ بنزین  -خيابان باهنر  -نياوران  -تهران آدرس: 
C٢ 

 کربنات اطلسنام شركت: 
 نادر نورالهیمديرعامل: 

 توليدکننده کربنات کلسيممحصول: 
 02166433563_02166121130تلفن: 

 ۵واحد  - ١۵پالک  -خيابان پرچم  -ضلع جنوبی ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 کربنات البرزنام شركت: 
 فرهاد کوشيارمديرعامل: 

 توليدکننده  کربنات کلسيم محصول: 
 02144079446_02144078899تلفن: 

روبروی پارک  -خيابان آیت هللا کاشانی  -فلکه دوم صادقيه  -تهران آدرس: 
 ١۴واحد  - ۶٣پالک  -یاران 

 کربنات خورشيدنام شركت: 
 یاسر یادگاریمديرعامل: 

 توليدکننده کربنات کلسيم در مش های متفاوتمحصول: 
 02834763069تلفن: 

 روستای قلعه شهدا -جاده همدان به قزوین  ۵کيلومتر  -قزوین آدرس: 

 کربنات طالئی جهاننام شركت: 
 حسين محمد علی نایينیمديرعامل: 

 توليد کربنات کلسيم در سایزهای مختلف، مصارف خوراک دام و بستر محصول: 
 08642342171_08642344844تلفن: 

جنب اتوبان  ١۵کيلومتر  -جاده قدیم ساوه تهران  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 همدان

 کربنات مرکزینام شركت: 
 احمد روحانیمديرعامل: 

توليدکننده کربنات کلسيم در سایزهای گرانولی، شکری، پودری، محصول: 
 ميکرونيزه

 08643263636_08643263398تلفن: 
 شهرک صنعتی شهيد حبيبی -جاده آبگرم  -محالت  -مرکزی آدرس: 

 کشاورزی دامپروری فالت شرق کبيرنام شركت: 
 حسين اسماعيلیمديرعامل: 

 توليد خوراک و کنسانتره مخصوص طيورمحصول: 
 05632214292تلفن: 

 5بين جمهوری  -خيابان جمهوری اسالمی  -بيرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 484شماره  - 7و 

 کشت افزوننام شركت: 
 رسول فرهمندمديرعامل: 

 توليدکننده آلویتا جهت استفاده در خوراک دام و طيورمحصول: 
 02122921703_02122921702تلفن: 

 -کوچه شریفی  -خيابان بهروز  -ميدان مادر  -خيابان ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ١٠واحد  - ۶پالک 

 )213کشت و صنعت انصار آذر(تعاونی نام شركت: 
 مهدی نادریمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی و مرغ مادرمحصول: 
 04133367274تلفن: 

 -کوچه ی ناصحيه ی اول  -چهارراه آبرسان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ١٠پالک

 کشت و صنعت آرین طعم خزرنام شركت: 
 حسن محمد حسينمديرعامل: 

 توليد ، بسته بندی و توزیع انواع روغن خوراکی ، صادرات و وارداتمحصول: 
 02122255818_02122255817تلفن: 

طبقه  -برج بيژن  -نبش شمالی ميدان مادر  -خيابان ميرداماد  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١١
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 کشت و صنعت پيشرو صالح کاشمرنام شركت: 
 قدیر صالحیمديرعامل: 

 دان آماده ، پس دان ، ميان دان -توليدکننده کنسانتره دام و طيور محصول: 
 05155383521_05138839061تلفن: 

 - ١٠کوثر  -کوثر شمالی  -بلوار وکيل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢طبقه  - ۶٣پالک 

 کشت و صنعت حامی اميد همداننام شركت: 
 محمد رضا کاظميانمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده ، پلت و کنسانتره مخصوص دام و طيورمحصول: 
 08134509280_08134509281تلفن: 

روبه روی پادگان  -مهدی آباد  -جاده کرمانشاه  ۵کيلومتر  -همدان آدرس: 
 کارخانه خوراک دام و طيور حامی اميد همدان -قهرمان 

 کشت و صنعت خاوردشتنام شركت: 
 ميردیلمیمديرعامل: 

 کنجاله کلزا -کنجاله آفتابگردان  -کنجاله پنبه  -توليد کنجاله سویا محصول: 
 01734222151_01734223313تلفن: 

بلوار امام  -علی آباد کتول  -جاده گرگان ٣۶کيلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 رضا

 کشت و صنعت خزلنام شركت: 
 حسينعلی خزاییمديرعامل: 

کنجاله -کنجاله سویا  -کنجاله کلزا  -انواع روغن در تمامی احجام محصول: 
 خمير صابون -اسيد چرب  -آفتاب 
 08133249488_08133249430تلفن: 

 جاده کرمانشاه ٢۵کيلومتر  -نهاوند  -همدان آدرس: 

 کشت و صنعت خوراک دام و طيور گيالننام شركت: 
 هاشم دشتیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره مخصوص دام و طيورمحصول: 
 02188454501_02188416557تلفن: 

 - ٣٠٣پالک  -نبش کوچه نيکان  -خيابان سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ٣واحد 

 کشت و صنعت خوراک دام و طيور ليالخنام شركت: 
 اردشير اسدی مقدممديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و پلت و انواع کنسانتره مخصوص دام و طيورمحصول: 
 08733243990_08733235256تلفن: 

 ٢طبقه  -پاساژ خسرو  -ميدان آزادی  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 کشت و صنعت دامپروری مغاننام شركت: 
 ميرجالل الدین پور پيغمبرمديرعامل: 

 پرورش دام شيری و پرواری و توليدکننده گندم ، ذرت و جومحصول: 
 04532753200_04532753143تلفن: 

 شهرک آیت اله غفاری -آباد  پارس -اردبيل آدرس: 

 کشت و صنعت شهيد بهشتی خوزستاننام شركت: 
 کوروش رضاپورمديرعامل: 

 توليدکننده ذرت و گندممحصول: 
 06142443811_06142443810تلفن: 

شرکت کشت و  -جنب پادگان مصطفی خمينی  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 صنعت شهيد بهشتی

 کشت و صنعت فرآور سازاننام شركت: 
 سعيد هادیانمديرعامل: 

 توليد پودرچربی کلسيمی و خالص، پودرمالس و اسيد چرب گياهیمحصول: 
 02188978500_02188950890تلفن: 

 - ٨مهران  -خ گلستان  -شهرک صنعتی چرمشهر  -ورامين  -تهران آدرس: 
 ٣فومن 

 کشت و صنعت گلبهار سپاهاننام شركت: 
 سعيد زمانيانمديرعامل: 

 توليدکننده کنجاله سویا ، کلزا ، آفتابگردان و اسيد چربمحصول: 
 02122258412_02122258411تلفن: 

روبروی بيمارستان وليعصر  -باالتر از ميرداماد  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ٩٠۵واحد  - ٩طبقه  -برج پيروز  -ناجا 

 کشت و صنعت وافر آرین رویشنام شركت: 
 سعيد اسماعيلیمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 02188653739_02188653730تلفن: 

 - ٧طبقه  -برج امين  -بن بست آناهيتا  -بلوار آفریقا (جردن)  -تهران آدرس: 
 ١۵واحد 

 کلهردانه جنوبنام شركت: 
 علی پرنيانمديرعامل: 

 توليد کننده خوراک و دان و مکملمحصول: 
 02188511327تلفن: 

 - ٢٧پالک -کوچه ششم  -خيابان بخارست  -ميدان آرژانتين  -تهران آدرس: 
 ٢طبقه

 کوثر خزل الوند هگمتاننام شركت: 
 خليل سلطانیمديرعامل: 

 سيلو و نگهداری غالت ، فرآوری محصوالت کشاورزیمحصول: 
 08133723966_08133723965تلفن: 

شرکت کوثر  -ابتدای جاده تویسرکان  -شهر فيروزان  -نهاوند  -همدان آدرس: 
 خزل الوند هگمتان

 کودیس خوراک پارسنام شركت: 
 بابک چراغچیمديرعامل: 

 توليدکننده دان آمادهمحصول: 
 0218838523تلفن: 

 ۴طبقه  - ٢پالک  -نبش خيابان گلها  -بلوار دریا  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
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 کوهپایه آفتاب شرقنام شركت: 
  مديرعامل: 

 توليد کنسانتره و بلوک کامل خوراک دام و طيورمحصول: 
 05143267233_05143267232تلفن: 

 ٧خيابان بهره وری  -شهرک صنعتی خيام  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵پالک  - ٣خيابان تالش  -

 کویر فسفاتنام شركت: 
 سيد مصطفی عظيمیمديرعامل: 

 توليد کننده دی کلسيم فسفات ( گرانول و شکری )محصول: 
 02166934240_02166934428تلفن: 

 ٨واحد  - ١٣پالک  -خيابان کوثر دوم  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 کيا دانه کرمانشاهنام شركت: 
 فریبرز نجفیمديرعامل: 

کنسانتره تخم  -درصد  2.5و  5خوراک آماده طيور و کنسانتره گوشتی محصول: 
 خوراک بلدرچين -گذار 
 08334735081_08334735079تلفن: 

 ٢خيابان صنعت - b۶ضلع غربی -شهرک صنعتی بيستون  -کرمانشاه آدرس: 

 کيان برزین مهرنام شركت: 
 کيارش استيریمديرعامل: 

 وارد کننده خوراک دام ،طيور، ویتامين، مواد معدنی،اسيد های آمينهمحصول: 
 02188372376_02187704تلفن: 

پالک  -مابين خيابان رامشه و گلها  -بلوار دریا  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ٧٠

 کيان دانه پارسنام شركت: 
 محمد حسين محسنیمديرعامل: 

 پيش دان -پس دان  -ميان دان  -دان آماده محصول: 
 02144499014_02144499013تلفن: 

نبش  -خيابان عدل جنوبی  -بلوار ميرزا بابایی  -ميدان پونک  -تهران آدرس: 
 ٣واحد - ١۴/٢پالک  -کوچه حسينی 

 کيان فارمينونام شركت: 
 اسدهللا ساالریهمديرعامل: 

 واردکننده فيد ادتيو و مکملهای داروییمحصول: 
 01144235407_01144230903تلفن: 

ساختمان پارس مهر  - ٨۴نبش آفتاب  -بلوار مدرس  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴طبقه  -پيوند 

 کيان فرا پارسنام شركت: 
 رسول ميرغفوریمديرعامل: 

 توليد مکمل و کنسانتره و انواع داروهای دام و طيورمحصول: 
 02144762865_02144762864تلفن: 

پالک  - ٢نبش یاس  -بلوار گلهای شمالی  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 
 ٧واحد  - ۴٣/٣

 کيان نوج فردانام شركت: 
 مهدی اردشيریمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره های طيور و بوقلمون و مرغ بومیمحصول: 
 02166907743تلفن: 

 14واحد - 7پالک -خيابان اميرلو  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 کيانژادنام شركت: 
 سيد مهدی کيانژادمديرعامل: 

 توليد خوراک آماده دام و طيورمحصول: 
 01132202200تلفن: 

 دفتر گنجاوران مامجير کيانژاد - ٢٣نبش بهاران  -بابل  -مازندران آدرس: 

 کيانيان شمالنام شركت: 
 حسن حجتیمديرعامل: 

 توليد پودر ماهی و پودر گوشتمحصول: 
 01734344275_01732528937تلفن: 

شرکت  -جاده بندر گز  ۵کيلومتر  -بندر ترکمن  -ترکمن  -گلستان آدرس: 
 کيانيان شمال

 کيلکاظفرنام شركت: 
 محمد مهدی پيراستهمديرعامل: 

 توليد کننده روغن ماهی -توليدکننده پودر ماهی محصول: 
 01332332754_01332333545تلفن: 

ساختمان  -روبه روی بانک انصار  -خيابان حاجی آباد  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ۴طبقه  - ١٠٢

 کيميا چرب وراميننام شركت: 
 توحيد مرادیمديرعامل: 

 توليدکننده انواع اسيد چرب های گياهی و روغن های مخصوص طيورمحصول: 
 02166124100_02166422602تلفن: 

 -طبقه سوم  - ٢٣پالک  -ابتدای نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٨واحد 

 کيميا دام کيهاننام شركت: 
 مهداد حبيب پورمديرعامل: 

توليد دان، مکمل و کنسانتره و واردات توکسين بایندر، اسيدیفایر محصول: 
 محرک رشد و مولتی آنزیم

 02166123901_02166124018تلفن: 
 ۴واحد  -ط دوم  - ۴پالک  -بن بست بت شکن  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 

 کيميا دان تربتنام شركت: 
 حسين محمدزادهمديرعامل: 

 استارتر -توليد پس دان،پيش دان،ميان دان محصول: 
 05152443622_05152443621تلفن: 

جنب باربری سلطانی  -چهارراه خواف  -تربت حيدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر کيميا دان تربت -
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 کيميا دانش الوند (پرشيافت)نام شركت: 
 احمد ملک زادگانمديرعامل: 

 توليد پودر چربیمحصول: 
 02532920099تلفن: 

 - ٢کوچه  -خيابان فکوری  - ٢فاز  -شهرک صنعتی شکوهيه  -قم آدرس: 
 ٢٠۵پالک 

 کيميا رشد صنعت البرزنام شركت: 
 فریده ستارزادهمديرعامل: 

 توليدکننده پودرچربی کلسيمی و خالصمحصول: 
 02645333336تلفن: 

 خيابان خرداد -شهرک صنعتی سپهر  -نظرآباد  -البرز آدرس: 

 (K.T.Zکيميا زرین جهان پوشش (کيميا تجارت زر نام شركت: 
 صادق محمدیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور  -واردات غالت و نهاده های دامی محصول: 
 01344819666_02188582744تلفن: 

پایين تر از دانشگاه عالمه  -خيابان عالمه جنوبی -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١٣١پالک  -روبروی بانک مسکن  -

 کيميا کاو بامدادنام شركت: 
 مهران حسين زادهمديرعامل: 

 واردات کنسانتره و پودر چربی و توليد کنسانتره طيور محصول: 
 02122118613_02122118612تلفن: 

خيابان سرو  -بين ميدان کاج و شهرداری  -خيابان سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ١٣واحد  - ٣۵پالک  -غربی 

 کيميا گلفام پارسنام شركت: 
 فکوریمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيور و کنسانترهمحصول: 
 02126217611_02126217610تلفن: 

 -تهران آدرس: 

 کيوان مرغ پر طالیی مهابادنام شركت: 
 رضا سواریمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده طيور ، توليدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -جاده بوکان  ۴کيلومتر  -راهی برهان  ٣ -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کيوان مرغ پرطالیی مهاباد و آرمان ماکيان ٢و  ١فارم 

 گرگان دشتنام شركت: 
 رضا افتخارالدینمديرعامل: 

توليدکننده خوراک دام و طيور و انواع کنسانتره مخصوص بوقلمون، محصول: 
 پرورش مرغ گوشتی -شترمرغ و مرغ مادر 

 01732312212_01732312211تلفن: 
 ابتدای پارک جنگلی قرق -جاده گنبد  ٢٢کيلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 گرماب شيمینام شركت: 
 ميرقاسم موسویمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفات شکری و پودریمحصول: 
 01133304251_01133304250تلفن: 

ناحيه صنعتی  -جاده ساری کياسر  ۵۴کيلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 شرکت گرماب شيمی -هفت خال 

 گروه تخصص طيور گندمنام شركت: 
 ساسان گلداریمديرعامل: 

 خوراک طيورمحصول: 
 02166058687_02166020818تلفن: 

 -نبش امالک آسمان  -بلوار صالحی  -اتوبان جناح  -آزادی  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ٣٨پالک 

 بيضاء 21گروه توليدی نام شركت: 
 حميدرضا عبودیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و خوراک آماده دام و طيورمحصول: 
 07136775964_07136775963تلفن: 

نبش خيابان سلمان  -ميدان گلستان  -بلوار گلستان  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان گلستان  -فارسی ( پيرنيا ) 

 گروه توليدی اميرینام شركت: 
 داوود اميریمديرعامل: 

 توليد ذرت خشکمحصول: 
 07137830221تلفن: 

 اتوبان کوار به شيراز ١کيلومتر  -کوار  -فارس آدرس: 

 گروه توليدی بازرگانی زرین دانه سنقرنام شركت: 
 بهمن قاسمیمديرعامل: 

 توليد و توزیع خوراک آماده و کنسانتره ، نهاده های دامی و ریز مغذی محصول: 
 08334221664_08348973064تلفن: 

شهرک  -جاده سنقر به کرمانشاه  ۵کيلومتر  -سنقر  -کرمانشاه آدرس: 
 زرین دانه سنقر - ١خيابان صنعت  -صنعتی 

 گروه توليدی بازرگانی گهر کاال شرقنام شركت: 
 احمد سلحشورمديرعامل: 

 توليد انواع خوراک آماده، مکمل و پرميکس های دام، طيور و آبزیانمحصول: 
 05133523171_05137075تلفن: 

طبقه  - ١٠١شماره  -خيابان باقرخان  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 همکف

 گروه توليدی پویا صدفنام شركت: 
  مديرعامل: 

کنسانتره  -مکمل  -زئوليت  -فسفات  -توليدکننده انواع صدف معدنی محصول: 
 و کيسه های پلی پروپلين

 01732301640_02166566160تلفن: 
 ٣واحد  - ۴٣پالک  -خيابان کوثر یکم  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 
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 گروه توليدی پيوندنام شركت: 
 مرتضی عباس نژادمديرعامل: 

 پس دان و پيش دان -ميان دان  -توليد دان آماده محصول: 
 01132203281_01132203280تلفن: 

 -طبقه اول  -ساختمان نوید  -ميدان شهيد سجودی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دفتر گروه پيوند

 گروه توليدی تایمازنام شركت: 
 آمان گندی پاجيدهمديرعامل: 

توليدکننده دان آماده طيور و کود آلی ، توليدکننده جوجه یکروزه محصول: 
 گوشتی

 01734426138_01734426136تلفن: 
 گروه توليدی تایماز -شهرک صنعتی پنج پيکر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 

 گروه توليدی دان پاک آگریننام شركت: 
 پویا فيض نيامديرعامل: 

 توليدکننده پلت و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 08334733373تلفن: 

انتهای  -بلوار بيستون  - ٣فاز  -شهرک صنعتی فرامان  -کرمانشاه آدرس: 
 خيابان سوم

 گروه توليدی دکتر معلمنام شركت: 
 شمس علی هادی زاده معلممديرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، توليد خوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 01132022966_01132022965تلفن: 

صنایع غذایی  -بوستان سوم  -شهرک صنعتی رجه  -بابل  -مازندران آدرس: 
 اسکات

 گروه توليدی ساوانانام شركت: 
 علی طهماسبیمديرعامل: 

توليدکننده خوراک ویژه طيور و فروش -زنجيره توليد گوشت مرغ محصول: 
 داروهای طيور

 01134560628_01134563770تلفن: 
 گروه توليدی ساوانا -مجتمع رخش  -ميدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 گروه توليدی سينانام شركت: 
 شعبانعلی کوهستانیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دان و مکمل دام و طيورمحصول: 
 02166591753_02166949152تلفن: 

 -نرسيده به دکتر قریب  -خيابان نصرت  -خيابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ١٩واحد  - ١۴٠پالک 

 گروه دانش بنيان ویواننام شركت: 
 احسان ميرزادهمديرعامل: 

 توليد مگنوتوکس پریميوم، مگنوتوکس آلفا، زرین بایندر، مگنوفيدمحصول: 
 05136112288_05138941414تلفن: 

 - ٢۵و  ٢٣بين وکيل آباد  -بلوار وکيل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴٨٧پالک 

 اوراسيا-گروه دینام شركت: 
 مهرشاد رجبیمديرعامل: 

 سویا ، جو و گندم از برزیل و آرژانتين  واردکننده ذرت ،محصول: 
 02122686541_02122686540تلفن: 

 - ۴۶پالک  -کوچه سمياری  -بعد از پل صدر  -خيابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه 

 گروه سنا دام پارس و یسنا مهرنام شركت: 
 پژمان آجيل چیمديرعامل: 

توليد و واردات افزودنی های خوراک دام و طيور از جمله پودرچربی محصول: 
 ...100طالیی،مونوکلسيم فسفات، گناسيل، اکتيونيس، کی پرو، سيواکوئينول

 02122915458_02122258504تلفن: 
 ٣طبقه  - ١٢۵پالک  -جنب مسجد الغدیر  -بلوار ميرداماد  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی پژوهشی فرهيختگان زرنامنام شركت: 
 محسن امينیمديرعامل: 

 توليدکننده گلوکز ، فروکتوز ، گلوتن و جوانه ذرت و پروتئين مایعمحصول: 
 02188055457تلفن: 

ساختمان  - ١٣٨پالک  -خيابان شيخ بهایی شمالی  -مالصدرا  -تهران آدرس: 
 شرکت زر فروکتوز -گروه صنعتی زر 

 گروه صنعتی صدرانام شركت: 
 علی زمانیمديرعامل: 

 توليد دان آماده و پلتمحصول: 
 03433424533تلفن: 

 طبقه اول - ٨۶پالک  - ٣کوچه شماره  -خيابان فردوس  -زرند  -کرمان آدرس: 

 گروه غرب دانهنام شركت: 
 برهان مندمیمديرعامل: 

 زنجيره یکپارچه توليد گوشت مرغمحصول: 
 08733242500تلفن: 

روبروی دیوان  -خيابان معراج  -خيابان آبيدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ساختمان غرب دانه -محاسبات 

 گروه کارخانجات پرشياننام شركت: 
 مجيد زندیمديرعامل: 

 و پس دان 1پس دان  -ميان دان  -توليد خوراک طيور : پيش دان محصول: 
 01734303321تلفن: 

شهرک  -جاده قدیم گرگان  ۶کيلومتر  -کردکوی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 صنعتی امام خمينی

 گروه کارخانجات فضل نيشابورنام شركت: 
 علی قاسميهمديرعامل: 

 توليد کنجاله ی سویامحصول: 
 05142243495_05142243494تلفن: 

 بلوار جمهوری -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
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 گروه مدلل (کرمانشاه دانه)نام شركت: 
 جواد مدللمديرعامل: 

 انواع مکمل های غذایی و کنسانتره های طيور -خوراک کامل طيور محصول: 
 02188700255_02188511327تلفن: 

 ٢٧پالک  -کوچه ششم  -خيابان بخارست  -تهران آدرس: 

 گسترش تجارت برنانام شركت: 
 کامران اميدی کيامديرعامل: 

 گندم -جو  -سویا و کنجاله سویا  -ذرت محصول: 
 02122015125_02122015124تلفن: 

 -خيابان عاطفی غربی  -باالتر از بلوار اسفندیار  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
 ٩طبقه  - ١٠٠پالک 

 گسترش خدمات بازرگانی بهسازنام شركت: 
 قبادی زادهمديرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طيور و روغن های خوراکیمحصول: 
 02143989000تلفن: 

 - ۴۶پالک  -کوچه بنيسی  -باالتر از ميرداماد  -خيابان آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۵طبقه 

 گسترش سوخت سبز زاگرسنام شركت: 
 کيوان شيدانیمديرعامل: 

 توليدکننده کنجاله تخميریمحصول: 
 02188630305تلفن: 

انتهای جانبازان  - ١فجر  -انتهای فرشی مقدم  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ٣پالک  - ٢٣کوچه  -جنب پارک آفتاب  -

 گسترش و توسعه ی صنایع بهپرورنام شركت: 
 غالمعلی فارغیمديرعامل: 

 توليد خوراک طيور و دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 02154196000_02166914213تلفن: 

 - ٣طبقه  - ١۴٨پالک  -خيابان شهيد طوسی  -خيابان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١١واحد 

 گل پنبه نيشابورنام شركت: 
 مصطفی صفی پورمديرعامل: 

 توليد کننذه کنجاله پنبه و روغن پنبه دانهمحصول: 
 05142216902_05142216901تلفن: 

 ٣مبتکر  -شهرک صنعتی خيام  -نيشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 گل پودر شمالنام شركت: 
 علی گلیمديرعامل: 

 توليدکننده کربنات کلسيممحصول: 
 01134775600تلفن: 

 متر بطرف جنگل ٨٠٠ -دانشگاه آزاد اسالمی  -نکا  -مازندران آدرس: 

 گل دانه صحرانام شركت: 
 صدیقه حسن قاسمیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 01734408639_01734408638تلفن: 

انتهای خيابان مال نفس  -شهرک صنعتی پنج پيکر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 
 ٧٧پالک  -یکم 

 گلبار شيمینام شركت: 
 مهدی الياسیمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم و منو کلسيم فسفاتمحصول: 
 02166428902_02166430733تلفن: 

ساختمان  - ١١٨پالک  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 گروه توليدی بازرگانی گلبار

 گلبار شيمی دانهنام شركت: 
 مهدی الياسیمديرعامل: 

 توليد انواع مکمل دام و طيور ، انواع کنسانتره و پرميکس ویتامينهمحصول: 
 02166430774_02166431060تلفن: 

پالک  -بعد از تقاطع خوش  -خيابان نصرت غربی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢طبقه  - ١١٨

 گلبهار دانهنام شركت: 
 فاطمه شریلومديرعامل: 

 واردات متيونين دگوسا / ليزینمحصول: 
 02188789672_02188789671تلفن: 

ساختمان آینه  - ١١٠پالک  -تقاطع کردستان  -خيابان ونک  -تهران آدرس: 
 ۵٠٧شماره  -طبقه پنجم  -ونک 

 گلسنگ کویر یزدنام شركت: 
 محمدعلی داییمديرعامل: 

 توليد مکمل های هيوميکی مخصوص دام و طيورمحصول: 
 03532721491_03532721490تلفن: 

 بلوار گلدیس -شهرک صنعتی نيکو  -اشکذر  -یزد آدرس: 

 گلشن آسورنام شركت: 
 جواد احمدیمديرعامل: 

 توليد پودر ماهی و روغن ماهیمحصول: 
 01142201872تلفن: 

 کارخانه گلشن آسور -شهرک مصطفی خمينی  -ساری  -مازندران آدرس: 

 گلوکزان (سهامی عام)نام شركت: 
 اميرحسين صداقیمديرعامل: 

 توليدکننده گلوکز ، نشاسته ، خوراک دام و روغن خوراکیمحصول: 
 02188902768تلفن: 

 ١طبقه  - ۴١پالک  -خيابان سپند  -خيابان استاد نجات الهی  -تهران آدرس: 



 

185 

 گهر کاالی نوین شرقنام شركت: 
 محمدرضا صالحانمديرعامل: 

 واردات ذرت، سویا، جو و گندممحصول: 
 05137075تلفن: 

 - ٩توفيق  - ١٢صادقی  -بلوار سازمان آب  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٣طبقه  - ٢۴پالک 

 گيلک دانه نویدنام شركت: 
 وحيد آریان فرمديرعامل: 

 توليدکننده انواع خوراک دام و طيورمحصول: 
 0133392تلفن: 

انتهای خيابان  -خيابان صنعت یک  -شهر صنعتی  -رشت  -گيالن آدرس: 
 ٣٧پالک  -پردیس 

 گيوان شيمینام شركت: 
 محمد امين کوزه کنانیمديرعامل: 

 توليد اصالح شيميایی معدنی مکمل غذایی خوراک دام و طيورمحصول: 
 02188701361_02188550207تلفن: 

نرسيده به پارک  -باالتر از شهيد بهشتی  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ١٢٠٧واحد  -١٢طبقه  -ساختمان نگين ساعی  -ساعی 

 البراتوارهای رازکنام شركت: 
 علی مرتضویمديرعامل: 

توليدکننده انواع داروهای انسانی ، دامپزشکی و مکمل های دام و محصول: 
 طيور

 02144525414_02144567024تلفن: 
 مقابل شرکت مينو -جاده مخصوص کرج  ١٠کيلومتر  -تهران آدرس: 

 البراتور های سيانسنام شركت: 
 ترانه فرهنگ مهرمديرعامل: 

 توليد دارو و مکمل های غذایی دام و طيورمحصول: 
 02122055751تلفن: 

 طبقه اول - ١۶پالک  -خيابان کاج ابادی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 البراتورهای داروسازی ارس بازارنام شركت: 
 مجتبی خان نژادمديرعامل: 

 توليد مکمل و داروهای دامپزشکی و کنسانتره و دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 02188757157_02188757156تلفن: 

ساختمان  -نبش کوچه چهارم  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ٩-٨-٧واحد - ٢طبقه  - ١۴۵

 الکی کاالی پارسنام شركت: 
 علی پاریزیمديرعامل: 

 شير خشک دامی ایزیالک، پودر چربی پالميفت، پودر چربی مگنا پک محصول: 
 02188063832_02188067621تلفن: 

 - ٩۶پالک  - ٣٧نبش کوچه  -خيابان ابن سينا  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 الهيج دشت کاسپيننام شركت: 
 مهدی رستم نژادمديرعامل: 

 توليدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01342930_01342217118تلفن: 

ساختمان  -کوچه نهم  -خيابان شيشه گران  -الهيجان  -گيالن آدرس: 
 ١٢واحد  - ۶طبقه  -بهشت 

 الوین تجارت پرهامنام شركت: 
 محمدرضا شمسمديرعامل: 

 واردکننده جو و ذرتمحصول: 
 02188824938تلفن: 

پالک  -کوچه کيهان  -خيابان فجر  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
١١ 

 ليان شيمی فارسنام شركت: 
 محمدحسن غالمی فردمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفات و اسيد فسفریکمحصول: 
 07132279054_07142375080تلفن: 

کارخانه ليان  -شهرک صنعتی شهيد مصلحيان  -کازرون  -فارس آدرس: 
 شيمی فارس

 ماد دانه بروجردنام شركت: 
 یاسر پيرزادیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور ، کنسانتره ، افزودنی های مجاز ، مکملمحصول: 
 06642515523_06642515543تلفن: 

ابتدای جاده روستای  -جاده اراک  ٣کيلومتر  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
 گروه کشت و صنعت ماد -واالنجرد 

 ماکی دان اهوازنام شركت: 
 حسين شمال زادهمديرعامل: 

 توليدکننده انواع خوراک دام طيور و آبزیان به صورت پلت و مشمحصول: 
 06133393952_06133393951تلفن: 

 جاده خرمشهر ۶کيلومتر  -اهواز  -خوزستان آدرس: 

 ماکيان پرور اراکنام شركت: 
 مهيار هزاوهمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيورمحصول: 
 08634131646_08634131645تلفن: 

ماکيان  -جنب جاده احمدآباد  -جاده تهران  ٣کيلومتر  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 پرور

 ماکيان پرور سپيد شرقنام شركت: 
 رضا غفورزاده یزدیمديرعامل: 

 توليد دان آماده، جوجه یکروزه گوشتی و کشتار و بسته بندی  مرغمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ٢۴ابوذر غفاری  -خيابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ٩١
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 ماکيان دام پارسنام شركت: 
 هاله فرسادپورمديرعامل: 

واردات آنزیم، اسيدیفایر، پروبيوتيک، مایتو فيد پالس و آنتی آمونيوم محصول: 
 اکسترا و توليد کنسانتره طيوری

 02166597230_02166597231تلفن: 
 ١واحد  - ١۵پ  -خ نيایش شرقی  -خ توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 ماکيان دام سينانام شركت: 
 محسن صادقیمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ١٢۵پالک  -خيابان شهيد طوسی  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 ماکيان فسفاتنام شركت: 
 جواد ایروانیمديرعامل: 

 توليدکننده دی کلسيم فسفات و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 05132453075_05132454226تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده کالت  ١۵کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ٢٩٨قطعه  -ميدان کارگر  -خيابان تالش شمالی  -مشهد 

 ماکيان گستر پرگاسنام شركت: 
 فاطمه نایين زادهمديرعامل: 

 خرید بار پرواری -توليد دان و کنسانتره بوقلمون محصول: 
 02537607673_02537607674تلفن: 

 -طبقه دوم  -بعد از ساختمان پاسارگاد  -متری عمار یاسر  ٧۵ -قم آدرس: 
 مجتمع ماکيان 

 ماکيان گستر و جوجه کشی پارسنام شركت: 
 احمد آیت اللهی مهرجردیمديرعامل: 

 جوجه کشی ، توليدکننده خوراک و مکمل های دام و طيورمحصول: 
 01190112256تلفن: 

بعد از آبزی  -جاده گلما  ٧کيلومتر  -بعد از پل تجن  -ساری  -مازندران آدرس: 
 نرسيده به پرورش ماهی شهيد رجائی -گستران ساعی 

 ماکيان نوآورنام شركت: 
 محسن حافظمديرعامل: 

 توليد کننده انواع خوراک و کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02166945632_02166595120تلفن: 

 -ساختمان یکتا  -خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴و٣واحد  - ٢طبقه  - ٣پالک 

 مانا طبنام شركت: 
 ماکان زمانیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره ، دان آماده ، مکمل و محرک دام و طيورمحصول: 
 08334735253_08334735254تلفن: 

 ١نبش خيابان صنعتی  -شهرک صنعتی بيستون  -کرمانشاه آدرس: 

 ماه صنم شمالنام شركت: 
 علی اصغر پورعلیمديرعامل: 

 توليدکننده روغن و اسيد چرب ویژه دام و طيورمحصول: 
 01132024320_01132024310تلفن: 

شهرک صنعتی بندپی شرقی  -جاده شهيد صالحی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ٢بوستان  -

 مجتمع بازیافت مواد پروتئين مازندراننام شركت: 
 پرویز مفيدیمديرعامل: 

 توليد پودر گوشتمحصول: 
 01142175233_01142175439تلفن: 

روبه روی مدرسه  -جاده کيا کاله  ۴کيلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ابتدای عبور کشتارگاه سابق -تيزهوشان 

 مجتمع توليد خوراک دام و طيور کوهپایهنام شركت: 
 محسن محسنیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيور و فول فت سویامحصول: 
 03135250107_03135250105تلفن: 

 -ساختمان بعثت  -سه راه شهيد رجایی  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ٢٣واحد -طبقه سوم 

 مجتمع توليد گوشت مرغ زربالنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 کشتار فرآوری گوشت مرغ -توليد جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 01143084197_01143080117تلفن: 

مجتمع توليد گوشت مرغ  -جاده چمستان  ٩کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 زربال

 مجتمع توليدی طيور شمال (احمد محمدیان)نام شركت: 
 احمد محمدیانمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، توليد دان آماده ، کشتار مرغمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به ميدان  ١٠٠ -کمربند امير کال  -اميرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خيابان ششم  -نماز 

 مجتمع زربال آملنام شركت: 
 مجيد صنعتگرمديرعامل: 

 توليد انواع دان  -قطعه بندی و تهيه پودرگوشت  -کشتار و بسته بندی محصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشيان  -روبه روی وزارت کار  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه اول  - ٣٠۶

 مجتمع سالم کشتنام شركت: 
 حسن سالممديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده -پرورش پولت  -پرورش مرغ تخم گذار محصول: 
 02536565256_02536565255تلفن: 

 -و خيابان ميالد  ١٠بين کوچه  -بلوار نواب  -ميدان شهرداری  -قم آدرس: 
 ١٩٣پالک 
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 مجتمع صنعت ماکيان گستر پرگاسنام شركت: 
 فاطمه نائينیمديرعامل: 

 توليد دان آماده مخصوص کليه ی محصول: 
 02537607674_02537607673تلفن: 

نبش  -شهيد شاه آبادی  -متری امام حسين  ٢٠ -بلوار امين  -قم آدرس: 
 بازرگانی مادر ماکيان قم - ۵کوچه 

 مجتمع طيور فارسنام شركت: 
 محسن یغمورمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور -توليد جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 07137322000تلفن: 

 ٨۵٢/۵پالک  -جنب بنياد مسکن  -بلوار گلستان  -شيراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع کارخانجات سوربن شمالنام شركت: 
 یداله رنجبرمديرعامل: 

 خوراک دام و طيورمحصول: 
 01144676515_01144676155تلفن: 

جنب پاسگاه انتظامی  -جاده چمستان  ١٢کيلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 خيابان سوربن شمال -بنفشه ده 

 مجتمع کشت و صنعت فدکنام شركت: 
 مهدی طالمديرعامل: 

 زنجيره توليد گوشت مرغ ، توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 02165943467تلفن: 

دو کيلومتر بعد  -جاده شهریار به اشتهارد  -ماهدشت  -تهران  -تهران آدرس: 
 جنب روستای اختر آباد -از پليس راه ماهدشت 

 مجموعه طيور محمدیاننام شركت: 
 احمد محمدیانمديرعامل: 

 توليد پلت مخصوص طيور / کشتارگاه طيور / پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 02188871353_02188871108تلفن: 

 ١٠٢واحد  -طبقه اول  -بازار بزرگ ميرداماد  -ميرداماد  -تهران آدرس: 

 مرتعنام شركت: 
 علی آل احمدمديرعامل: 

-ترئونين-کولين کلراید-ليزین-متيونين-واردات انواع ویتامين های خالصمحصول: 
 ال کارنيتين و...-رنگدانه-آنتی اکسيدان

 02188722081_02188722099تلفن: 
 ١٠واحد  - ١٢پ -ک ميرزا حسنی  -خيابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 

 مرتع سبزدشتنام شركت: 
 نيما احمدخانیمديرعامل: 

واردات متيونين ژاپن، ليزین ، ترئونين ، کولين کلراید ، ویتامين ، انواع محصول: 
 پرميکس ، کنسانتره طيور و گلوتن ذرت

 02188508017_02188553977تلفن: 
 ۴ط   - ۵٢پ  -خ ششم  -خ عربعلی  -خيابان خرمشهر  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر دیزباد ( زنجيره شمال شرق )نام شركت: 
 روح اله زحمتکشمديرعامل: 

 توليدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، توليد خوراک دام و طيورمحصول: 
 05137663413_05137628801تلفن: 

 - ١٨شهيد صادقی  -بلوار شهيد صادقی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  - ١٩پالک 

 مرغ نوجاننام شركت: 
 محمدحسن غفاریمديرعامل: 

 واردکننده متيونين، ليزین، ال آرژنين و ال والينمحصول: 
 02634390355تلفن: 

اول  -جاده آتشگاه  -خيابان اشتراکی  -خيابان باغستان  -کرج  -البرز آدرس: 
 شرکت مرغ نوجان -جاده برغان 

 مرغداران پربار نيلینام شركت: 
 محمدرضا بذرپاشمديرعامل: 

 توليد خوراک طيورمحصول: 
 07153824918تلفن: 

رو به روی اداره راه و  -بلوار ميرزا کوچک خان  -ریز  نی -فارس آدرس: 
 شرکت مرغداران پربار نيلی -شهرسازی 

 مرغدانهنام شركت: 
 فرهاد درستکارمديرعامل: 

 توليد خوراک طيور ، بلدرچين و دام بزرگمحصول: 
 02166808848تلفن: 

 ٣پالک -کوچه شهيد صيامی  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٣واحد -

 مروارید سبز بيضانام شركت: 
 نعمت بداخشانمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و پلت مخصوص دام و طيورمحصول: 
 07132309221_07132308790تلفن: 

 -خيابان سيد جمال الدین اسدآبادی (پست چی)  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٩واحد  - ٣طبقه  -ساختمان اهورا  -روبه روی مخابرات ابوذر 

 مزرعه زارعنام شركت: 
 محمد زارعمديرعامل: 

 توليدکننده پلت دام و طيورمحصول: 
 03137431456_03137431455تلفن: 

 مزرعه مهر فالورجان -خيابان مطهری  -فالورجان  -اصفهان آدرس: 

 مشهد طيورنام شركت: 
 علی کرابیمديرعامل: 

 توليدکننده دستگاه جوجه کشی ، توليدکننده خوراک آماده مرغ بومیمحصول: 
 05136086604تلفن: 

 -ناظرآباد  - ١۶٣بعد از طوس  -بلوار طوس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ١٩٨پالک  - ٢ناظرآباد 
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 معتمد پارسهنام شركت: 
 مجتبی کحال زادهمديرعامل: 

 کنجاله -ذرت  -جو  -واردات گندم محصول: 
 02188641645_02188641644تلفن: 

 -برج نگار  -نبش کوچه نگار  -باالتر از ميدان ونک  -وليعصر  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ٢٠طبقه 

 معدن رشد گرگاننام شركت: 
 حسين شریعتمديرعامل: 

 توليد کننده دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 01734533215_01734533214تلفن: 

 - ٢خيابان سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 معدن رشد گرگان -تالش جنوبی 

 مکمل پارسهنام شركت: 
 رضا رضاییمديرعامل: 

وارد کننده ویتامين های خالص، آنزیم، ویتامين ث ، الکارنيتين، و محصول: 
 رنگدانه

 02128428422تلفن: 
 ٢واحد  - ٣١٣ساختمان  -خيابان شهيد جریکی  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 مکمل سازی هژبرنام شركت: 
 مهيار مرادی سليمیمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل های دام و طيورمحصول: 
 02166121872_02166121868تلفن: 

 - ١پالک  -نبش بن بست خيام  -خيابان پرچم  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ٢واحد 

 مکمل سازی هشتگردنام شركت: 
 شهاب متقیمديرعامل: 

 توليد انواع مکمل های غذایی دام و طيور و ابزیانمحصول: 
 02644226018_02644226017تلفن: 

قطعه  - ٢٣خيابان  - ٣فاز  -شهرک صنعتی هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
١٠٣ 

 مه رشدنام شركت: 
 مجيد گياهیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک و استارتر گوساله / توليد سویای فرآوری شدهمحصول: 
 03537245040تلفن: 

 کارخانه خوراک دام مه رشد -شهرک صنعتی یزد  -ميبد  -یزد آدرس: 

 مهدامين کياننام شركت: 
 فرمين امينمديرعامل: 

 واردکننده پودر چربی و اسيدیفایرهامحصول: 
 02166561532تلفن: 

پالک  -خيابان شهيدطوسی  -خيابان توحيد  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 
 ١٢واحد  -طبقه ششم  - ١٢١

 مهر چينه چين کياننام شركت: 
 کيارش استيریمديرعامل: 

 توليد کنسانتره -توليدکننده خوراک و دان و مکمل محصول: 
 02187705111تلفن: 

 ٧٠پالک  -بلوار دریا  -سعادت آباد -تهران آدرس: 

 مهردانهنام شركت: 
 رحيم شادمهرمديرعامل: 

 تخم گذار) -پسدان  -مياندان  -خوراک آماده طيور ( استارتر محصول: 
 04134325424_04134326575تلفن: 

روبه روی شهرک  -جاده تبریز آذرشهر  -آذرشهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 بعد از کارتن انصار -صنعتی شهيد سليمی 

 مهرگان رشد (مهرگان طلوع آراد)نام شركت: 
 شهاب روميانیمديرعامل: 

 توليد انواع کنسانتره ، مکمل و پيش مخلوط های دام و طيورمحصول: 
 02166427412_07137743558تلفن: 

خيابان  -ميدان پژوهش  -شهرک بزرگ صنعتی  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ٣٠٨فرعی  -پژوهش شمالی 

 ميالدانه خزرنام شركت: 
 محمدرضا معينیمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور و مکمل های غذایی (کنسانتره و پلت)محصول: 
 01142434283_01142434282تلفن: 

 -قائم شهر  ٧کيلومتر  -سوادکوه شمالی  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 ٧صنعت  - ٢فاز  -شهرک صنعتی بشل 

 مينا طيورنام شركت: 
 سعيد موذنی زادهمديرعامل: 

توليد جوجه یکروزه مادر گوشتی و دان آماده و کنسانتره مخصوص محصول: 
 مرغ گوشتی و تخم گذار ، بوقلمون و شترمرغ

 02166592185_02166592184تلفن: 
 ط دوم - ٢١پ -ک شهيد امينی  -کوثر دوم  -خيابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 مينو آفاق کياننام شركت: 
 ابوالفضل بشيریمديرعامل: 

خرید و فروش ذرت ، سویا ، ليزین ، متيونين ، روغن فسفات و  توليد محصول: 
 کنستانتره

 02166523963تلفن: 
 5پ  - 6ک  -خيابان منتظر  -خيابان نيایش  -ستارخان  -تهران  -تهران آدرس: 

 ميهن دانه البرز وطننام شركت: 
 حبيب خيریمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و روغن مخصوص طيورمحصول: 
 02632815635_02632824804تلفن: 

دانشکده  -خيابان خراسانی  -ميدان امام حسين  -کرج  -البرز آدرس: 
 پارک علم و فناوری -کشاورزی دانشگاه تهران 
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 ميهن دانه پارسنام شركت: 
 سيدحامد برقعیمديرعامل: 

 توليد کنسانتره دامی و طيوریمحصول: 
 02166125661تلفن: 

ساختمان  -نبش خيابان اسکندری شمالی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٣واحد  - ١١طبقه  - ٢۴١

 ميهن فسفاتنام شركت: 
 سعيد ميرصادقیمديرعامل: 

 توليدکننده دی و منو کلسيم فسفاتمحصول: 
 02166557494_02166557493تلفن: 

پالک  -روبه روی کوچه پنجم  -خيابان حبيب الهی  -ستارخان  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ٢٠٣

 نانو پارت خزرنام شركت: 
 مرتضی پورتيموریمديرعامل: 

 توليد محصوالت شوینده و ضدعفونی کننده، توليد دی کلسيم فسفاتمحصول: 
 01144420071_01144420070تلفن: 

شهرک صنعتی الله آباد  -جاده بابل به آمل  ٨کيلومتر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دور ميدان -

 نخل زیتون آذراننام شركت: 
 غالمعلی آقاسیمديرعامل: 

 توليدکننده پودر چربی و اسيدچربمحصول: 
 02126292553تلفن: 

 -کوچه اطهر  - ٣خيابان ایثار  -خيابان جردن  -خيابان وليعصر  -تهران آدرس: 
 ۵طبقه  - ٣۴پالک 

 نشاسته آداک شيرازنام شركت: 
 محمدمهدی رحيمیمديرعامل: 

 توليدکننده نشاسته و گلوتن گندممحصول: 
 07136358414_07136358449تلفن: 

نبش کوچه  -ابتدای بلوار شریعتی  -ميدان احسان  -شيراز  -فارس آدرس: 
 ۶٠١واحد  - ۶طبقه  - ٢ساختمان اوتانا  - ٣١

 نشاسته خوشه فارسنام شركت: 
 ابراهيم کشت کارانمديرعامل: 

توليد کننده انواع نشاسته های خوراکی صنعتی و دامی ، گلوتن محصول: 
 گندم و سبوس آرد گندم

 07137390790_07137398181تلفن: 
 ٣٨٨پالک  -ميدان ارتش  -بلوار ارتش  -شيراز  -فارس آدرس: 

 نشاسته ممتازنام شركت: 
 سيد حسين موسویمديرعامل: 

 توليدکننده گلوتن و نشاستهمحصول: 
 02155899720_02155899719تلفن: 

 ۴۴٣پالک  -روبه روی بيمارستان اکبر آبادی  -خيابان مولوی  -تهران آدرس: 

 نگين پخش آذرسامنام شركت: 
 مهدی ایروانیمديرعامل: 

 توليد دی کلسيم فسفات، اسيد چرب، پودر ماهی و روغن ویژه طيورمحصول: 
 05136586000تلفن: 

طبقه  - ٨پالک  - ٩١آزادی  -بزرگراه آسيایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶و  ۵واحد  -اول 

 نگين پودرنام شركت: 
 شهرام شاهسونیمديرعامل: 

 توليدکننده پودر ماهی و روغن ماهیمحصول: 
 02188428964_02188446925تلفن: 

طبقه دوم جنوبی  -کوچه نفيسی  -خيابان سهروردی جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -

 نگين دانه صحرانام شركت: 
 محمد طاهری اینچه برونمديرعامل: 

 توليد خوراک آماده طيورمحصول: 
 01733260611_01733260610تلفن: 

کارخانه نگين  -دور ميدان  -شهرک صنعتی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 دانه صحرا

 نگين دانه غربنام شركت: 
 داوود رسول پورمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره و انواع دان ویژه طيورمحصول: 
 04134328604_04134328603تلفن: 

شهرک  -جاده تبریز آذرشهر  ٣۵کيلومتر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 کمربندی جنوبی -انتهای سی متری اول  -صنعتی شهيد سليمی 

 نگين سپهر کاسپيننام شركت: 
 عليرضا پنبه کارمديرعامل: 

 واردکننده کنجاله کلزا، کنجاله سویا، ذرت، جومحصول: 
 02188014670تلفن: 

 -نرسيده به پل نصر  -بعد از اميرآباد  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ١واحد  - ١پالک  -کوچه اول  -خيابان جنت 

 نگين طيور شمال طبرستاننام شركت: 
 عبدهللا رادپورمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل و کنسانترهمحصول: 
 01132350451تلفن: 

 - ٣و  ٢حدفاصل نيما  -کمربندی اميرکال  -اميرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دفتر نگين طيور شمال طبرستان

 نهاده گستراننام شركت: 
 عماد شيعهمديرعامل: 

 واردکننده گندم، جو، ذرت و سویامحصول: 
 02141218تلفن: 

 -نبش کوچه قوام شهيدی  -بلوار فرهنگ  -پل مدیریت  -تهران آدرس: 
 ١٣واحد  - ٢طبقه  -ساختمان شروین 
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 نهاده های دامی جاهدنام شركت: 
 محسن مردیمديرعامل: 

 توليد و واردات اسپرم گاوی -واردکننده گندم ، سویا ، ذرت و جو محصول: 
 02186037509تلفن: 

 -ضلع جنوب شرقی ميدان -ميدان فاطمی (ميدان جهاد)  -تهران آدرس: 
 ١٠طبقه  -ساختمان جهاد 

 نوتریکانام شركت: 
 سميه نظافتیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره دام و طيورمحصول: 
 02166097847_02166097841تلفن: 

 - ١۴۵پالک  -جنب بانک سپه  -خيابان بهبودی  -خيابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ٢٠واحد  - ۵طبقه 

 نوید دانه ایرانياننام شركت: 
 سيد عليرضا ضيائيانمديرعامل: 

 توليد خوراک دام و طيور و کنسانترهمحصول: 
 06133385611_06133385610تلفن: 

 -ساختمان مهستان  -خيابان وهابی  -کيانپارس  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 ٢طبقه 

 نوین رویان پارسنام شركت: 
 محمد علی صورتیمديرعامل: 

 واردکننده افزودنی های خوراک دام و طيورمحصول: 
 02177976481_02177922799تلفن: 

 -خيابان حاجی صادقی  -خيابان در دشت  -بزرگراه رسالت  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ٨٨پالک 

 نوین گستر مشکات( اکسدانه)نام شركت: 
 موسویمديرعامل: 

 توليدکننده روغن خام و خوراک آماده داممحصول: 
 02144905651_02144905650تلفن: 

بلوار  -خيابان شهيد عاشری  -جاده مخصوص کرج  ١١کيلومتر  -تهران آدرس: 
 تعاون

 نيرو دانه سهندنام شركت: 
 محسن حسنویمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده و خوراک طيورمحصول: 
 04137354502_04137354501تلفن: 

 ٢٠ -شهرک صنعتی جاده ی خوانگاه  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 کارخانه نيرو دانه سهند - ١۶متری 

 نيرو سهندنام شركت: 
 محمد حسين چاووشیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دام و طيور و آبزیانمحصول: 
 04132453542_04132453541تلفن: 

اول  -جنب نيروگاه حرارتی  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جاده ینگی کند

 نيرو مالت خراساننام شركت: 
 محسن ازغدی سميعیمديرعامل: 

 توليدکننده کنسانتره ماء الشعير طيورمحصول: 
 4_05135420770تلفن: 

متر بعد از  500 -بزرگراه آسيایی  13کيلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 کارخانه نيرو مالت خراسان -شهرک صنعتی  -زیر گذر 

 نيک فيدنام شركت: 
 محمد بارانی پورمديرعامل: 

 واردات تهيه و توزيع انواع ويتامين خالص، ريز مغذيمحصول: 
 02177278300_02177278600تلفن: 

پالک  - ۵٧و  ۴٩بين خيابان  -خيابان فرجام  -نارمک شمالی  -تهران آدرس: 
 ٨واحد  - ٩٧

 نيکاوراننام شركت: 
 عارفه گودرزیمديرعامل: 

 توليد روغن های ویژه طيورمحصول: 
 02166596144_02166127946تلفن: 

 ١٣پالک -کوثر دوم  -خيابان ستارخان  -ميدان توحيد  -تهران آدرس: 

 هاکان دانهنام شركت: 
 کامران خوشنوازمديرعامل: 

 توليدکننده دان آماده به صورت پلتمحصول: 
 4_08733360190تلفن: 

 قبل از پليس راه سنندج به همدان -سنندج  -کردستان آدرس: 

 هرمز دامنام شركت: 
 محسن مرادیمديرعامل: 

 پایان دان -ميان دان  -پس دان  -توليد کنسانتره دام شيری و پرواری محصول: 
 07632236555تلفن: 

 ٣طبقه  -مجتمع آریا  -خيابان شهيد کازرونی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ٣٠١واحد  -

 همای فارسنام شركت: 
 سيد جالل حسينیمديرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طيور از هند و برزیلمحصول: 
 07132349135_07132349134تلفن: 

 ٢طبقه  -ساختمان جوام  -خيابان فاطمی  -شيراز  -فارس آدرس: 

 هومان گوهر آیندهنام شركت: 
 مجيد گودرزیمديرعامل: 

 توليد کننده پودر ماهی خالص جنوبمحصول: 
 02188179938_02188768609تلفن: 

 ١٠٢واحد  - ١۵پالک  -خيابان دهم  -خيابان قائم فراهانی  -تهران آدرس: 
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 هووراشنام شركت: 
 حمزه شيرالیمديرعامل: 

 توليدکننده خوراک دان و مکمل ویژه ماکيان و آبزیانمحصول: 
 07733443700تلفن: 

 جنب پمپ بنزین -ابتدای جاده ی برازجان  -بزرگراه قرنی  -بوشهر آدرس: 

 هيرو تجارتنام شركت: 
 هادی واقفیمديرعامل: 

 واردکننده جوش شيرینمحصول: 
 02177742653_02177742641تلفن: 

 -خيابان گلبرگ (خيابان اميری طائمه )  -فلکه اول تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ١۵واحد  - ٧٩پالک 

 ولزنام شركت: 
 علی قائدیمديرعامل: 

 واردکننده غالت(جو ، ذرت ، گندم) از روسيهمحصول: 
 02188652555تلفن: 

 ٧واحد  - ٢طبقه  - ٧پالک  -نبش کوچه سوم  -خيابان گاندی  -تهران آدرس: 

 ویتارالنام شركت: 
 مصطفی وکيلمديرعامل: 

 توليد کننده کنسانتره و مکمل های دام ،طيور،آبزیان و افزودنی هامحصول: 
 03155583994_03155583993تلفن: 

نبش کوچه  -ابتدای خيابان بهشتی  -ميدان معلم  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ١پالک -آزادی ششم 

 یاراننام شركت: 
 ابوئیمديرعامل: 

 واردکننده ذرت و سویا و کنجالهمحصول: 
 02188105580_02188105583تلفن: 

 ٢۶پالک  -ساختمان یاران  -نبش کوچه هفدهم  -خيابان وزرا  -تهران آدرس: 

 یکتا آرکا طبنام شركت: 
 عبدالحميد صائبمديرعامل: 

واردات و توزیع ریز مغذی ها و افزودنی های خوراک دام و طيور از محصول: 
 جمله متيونين، ليزین، کولين، انواع ویتامين ها و ...

 02122050774تلفن: 
 ١٠١واحد  - ٨١پالک  -خيابان عاطفی غربی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 یکتا دام پرشيننام شركت: 
 سيدفرشاد کاتبمديرعامل: 

 توليدکننده مکمل های دام و طيوریمحصول: 
 03132306515_03132306514تلفن: 

مجتمع تجاری اداری خليج  -خيابان رشحه  -خيابان جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه سوم -فارس 

 یگانه خزرنام شركت: 
 بهمن یگانهمديرعامل: 

 توليدکننده کنجاله کلزا و کنجاله سویا و روغن های خاممحصول: 
 02188529642_02188529641تلفن: 

نبش بزرگراه مدرس(ضلع شمال  -خيابان شهيد مطهری  -تهران آدرس: 
 طبقه چهارم - ١٩۵پالک  -شرقی) 
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