


































































 
 من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم

 
 نمی دانم چه می خواهی ولی برای تو

 
 برای رفع غم هایت

 
 برای قلب زیبایت

 
 برای آرزوهایت

 
 به درگاهش دعا کردم

 و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد، 
 
 یقین دارم دعاهایم اثر دارد! 
  

 
  "الهی شکر"                                                                     
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 ITPNewsمعرفی مزایا و مشخصات وبینارهای 
 

کت هایی که تا کنون از وبینارهای   استفاده کرده اند:  ITPNewsنام بعضی از شر
انیمی یه نی یایی طیویوم طیویور / می یار   - WPSAمدلل / رویان دارو / طیویوران اای ار / وییوان / اییوانیسی  د یوسیا / 

اندیش /  تالونگ / مرغ نونان / مرغ مادر دیزباد / نوانه خراسان / گو ار شسیم / اشپشت آل ان / امکا بوژی  / 
 سپاهان دانه / سازمان نظام م ندیس کشاورزی / کانون متخصصان صنعت و ... 

 
 پخش یم شه ITPNewsکوسه وبینارها به صورت زنده از سایت -
ه ITPNewsکوسه وبینارها به صورت آرشوو در سایت -  و یوتووب و آپارات قرار یم  یر
 ، فیس او ، اینستگرام،  و آپارات و لونکدیه ق ل از پخش اطالع رسایی یم شهITPNewsکوسه وبینارها در -
 ه ار نفر طضور فعال ( اطالع رسایی و سنماق یم شه 91کوسه وبینارها در کانال توگرام ) با ایش از -
نامه اطالع رسایی یم شه-  کوسه وبینارها از طریق ارسال پسام  و خیر
کت ار  ار کننده یم باشد ITPNewsکوسه وبینارها دارای  وایه حضور با درج لو وی -  و شر
ان پرسش یم شود -  سئواالت به صورت زنده و با نظم از سخیی
 در محسط ا داشتی انمام یم شه-
کت کننده ها نیست-  نساز به هدایای ت وسغایی ارای شر
 های سخت نیست-

ی
 نساز به اناره ساله و ه اهنگ

 نساز به ارسال دطوتنامه کاغذی نیست-
 نساز به هزینه ناهار و شام نیست-
 و بدون هزینه و هر  ونه خسارت قابل انمام است-

ی
 تغویر تاریییییخ ار  اری به سادگ

 ثبت نام ها با نظم و اتوماتس  و در هر ساطتی از ش انه روز انمام یم شه-
 لو وی ار  ار کننده در طول ارنامه ن ایش داده یم شه-
 نام ار  ار کننده در ت ام پسام  های ثبت نام و اطالع رسایی که از سوی ش که ارسال یم  ردد درج یم شود -
 نام ار  ار کننده در ت ام ای سل ها ثبت نام و اطالع رسایی که از سوی ش که ارسال یم  ردد درج یم شود -
 نام ار  ار کننده در  وایه های حضور که از سوی ش که ارسال یم  ردد درج یم شود -
ی ال ویل و فرامرزی است و افراد یم توانند از ت ام نقاط ن ان ثبت نام  ن ایند -  ن ایش وبینار به صورت ایر
ایی ن اید - ان خارجر یم تواند بدون هزینه های نانتر در وبینار حضور داشته و سخیی  سخیی
 نساز به هزینه های حاشسه ای هتل و اقامت و سفر و اخذ وی ا و ... نیست -
س کاربران باشسد -  ار  اری وبینار و آرشوو شدن آن به ش ا ک   یم کند که در هر زمایی در دسیی

 
با اا ار تخصض و حرفه ای به صورت زنده ت سه و ار  ار یم شود و از هوچ ی  از سیستم  ITPNewsوبینارهای 

 ها و اا ارها و پوتفرم های رایگایی که ایه روزها با آن ها وبینارها ار  ار یم شود استفاده نیم شود. 
کت های خصویص یم باشد.  ITPNewsموسسه   ممری وبینارهای تخصض چندیه سازمان دولتی و شر

 
 https://www.itpnews.com/webinar/listلیست وبینارهای پیش رو : 

 https://www.itpnews.com/webinar/archiveلیست وبینارهای ار  ار شده : 
 https://www.itpnews.com/webinarوبینار بعدی : 
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 رزرو اجرای وبینار :

11169993000 
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 رزرو اجرای وبینار :

11169993000 
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 اتحادیه ها
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 اتحادیه پرنده ماهی تهراننام شرکت: 
 مهدی یوسف خانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188863237_02188302247تلفن: 

 ۴۳پالک  -نبش کوچه گروس  -خیابان اورامان  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۱۰۱واحد  - ۱طبقه  -

 اتحادیه تعاون روستایی استان خوزستاننام شرکت: 
 بهمن آسودهمدیرعامل: 

  محصول: 
 06133737171_06133737480تلفن: 

طبقه ی سازمان  ۱جنب ساختمان  -بلوار گلستان  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 آب و برق

 اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی سیستان و بلوچستاننام شرکت: 
 مهدی نظریمدیرعامل: 

  محصول: 
 05433436623تلفن: 

روبروی جهاد  -بلوار بهداشت  -زاهدان  -سیستان و بلوچستان آدرس: 
 کشاورزی استان

اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی صنعتی استان نام شرکت: 
 کرمانشاه
 بهمن احمدیمدیرعامل: 

 08338385162تلفن:   محصول: 
 -جنب بانک کشاورزی  -بلوار جام جم  -میدان سپاه  -کرمانشاه آدرس: 

 سازمان تعاونی روستایی

 اتحادیه تعاونی مرغداران استان قمنام شرکت: 
 جعفر یاری منشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02537788380_02537788370تلفن: 

 -مجتمع بهار  - ۵۱و  ۵۴بین کوچه  -متری عمار یاسر  ۵۱انتهای  -قم آدرس: 
 ۱طبقه 

 اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی استان تهراننام شرکت: 
 سید مصطفی رضویمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166005775_02166009346تلفن: 

 -جنب پمپ بنزین  -بزرگراه محمدعلی جناح  -میدان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳طبقه  - ۴۳پالک  -خیابان بایندوریها 

 اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی استان کرماننام شرکت: 
 سیدحسن مهدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03432464680_03432442670تلفن: 

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

 اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی استان کهکیلویه و بویر احمدنام شرکت: 
 صدرهللا ضامنیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07433346064تلفن: 

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

 اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوینام شرکت: 
 بهرآوردمدیرعامل: 

  05137677157تلفن:   محصول: 
روبروی رستوران  -بلوار سازمان آب  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

طبقه  -ساختمان اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوی  -شورورزی 
 دوم

 اتحادیه تعاونی های فنی مهندسی علوم دامی استان تهراننام شرکت: 
 مسعود حمیدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02144402554تلفن: 

 ۴واحد  - ۱پالک  -بهار غربی  -سردار جنگل  -تهران آدرس: 

 اتحادیه تعاونی های کشاورزی استان زنجاننام شرکت: 
 بابک ملکیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02433363615_02433363614تلفن: 

 طبقه اول - ۱۰۵پالک  -رو به روی رستوران پلو  -چهارراه معلم  -زنجان آدرس: 

 اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران استان یزدنام شرکت: 
 علی اکبر جوکارمدیرعامل: 

  محصول: 
 03537330445_03537330444تلفن: 

 -کوچه توحید  -بلوار شهید بهشتی  -میدان امام حسین  -یزد آدرس: 
 اتحادیه تعاونی مرغداران - ۹پالک  -سمت راست  -ساختمان دوم 

 اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی استان لرستاننام شرکت: 
 محمد کریمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 06633203409تلفن: 

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

 اتحادیه تعاونی های مرغداران استان آذربایجان غربینام شرکت: 
 کاظم سیف حقیقتمدیرعامل: 

  محصول: 
 04432390719_04432390578تلفن: 

طبقه  -خیابان ساحلی  -خیابان دستغیب  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 فوقانی مطب دکتر نجاتی
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 اتحادیه تعاونی های مرغداران شهرستان ملکشاهینام شرکت: 
 علیرضا قیطاسیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08428525531تلفن: 

 کوچه شهید جمزاد -بهمن  ۱۴خیابان  -ملکشاهی  -مهران  -ایالم آدرس: 

 اتحادیه توزیع کنندگان گوشت مرغ استان کردستاننام شرکت: 
 محمد باباثلجیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08733178238تلفن: 

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

 استان کرمان 417اتحادیه سراسری تعاونی کشاورزی مرغداران نام شرکت: 
 محمد امین زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 03432110249تلفن: 

 ۴۴شهید صدوقی  -بلوار شهید صدوقی  -کرمان آدرس: 

 اتحادیه شرکت تعاونی روستایی شهرستان نورنام شرکت: 
 محمدرضا مطیعمدیرعامل: 

  محصول: 
 01144522189_01144526910تلفن: 

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

 اتحادیه شرکت تعاونی مرغداران و تامین نیاز شهرستان سارینام شرکت: 
 امید فوالدیانمدیرعامل: 

  محصول: 
 01133109423_01133109421تلفن: 

 ۴۰۵واحد  -طبقه دوم  -مجتمع خیام  -خیابان خیام  -ساری  -مازندران آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی تولید مرغ اصفهاننام شرکت: 
 عبدالرضا سلمانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03132293195_03132293179تلفن: 

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

 اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی دزفولنام شرکت: 
 مهدی موجودیمدیرعامل: 

  محصول: 
 06142420141_06142420140تلفن: 

 جنب بنیاد مسکن -خیابان پست  -دزفول  -خوزستان آدرس: 

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

 موسی شفیعیمدیرعامل: 
  محصول: 

 08733230767_08733230727تلفن: 
 ۱۳۱پالک  -باالتر از مبل درخشان  -بلوار شبلی  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان ایالمنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 08433384088تلفن: 

 اتحادیه مرغداران استان ایالم -خرداد  ۱۱خیابان  -ایالم آدرس: 

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان خراسان نام شرکت: 
 رضوی

 اسماعیل ضربیمدیرعامل: 
 05137687516_05137639699تلفن:   محصول: 
بین چهارراه مهدی و  -بلوار فردوسی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ۴۶۱پالک  -عباسی 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان فارسنام شرکت: 
 سینا عباسیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07136267011_07136266450تلفن: 

اول رحمت آباد  -چهارراه مالصدرا  -خیابان قصرالدشت  -شیراز  -فارس آدرس: 
 سمت راست -طبقه سوم  -جنب بانک ایران زمین  -

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قزویننام شرکت: 
 کیوان لشگریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02833328430_02833328434تلفن: 

خیابان شهیدعباسپور)پشت جهادکشاورزی(  -چهارراه عمران  -قزوین آدرس: 
 ۵۴پالک -نبش کوچه شقایق  -

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان گلستاننام شرکت: 
 غالمحسین جافرمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732162354_01732162355تلفن: 

 - ۴۹نبش کاشانی  -بلوار آیت هللا کاشانی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان اتحادیه مرغداران استان گلستان 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان مرکزینام شرکت: 
 داود عزیزنیامدیرعامل: 

  محصول: 
 08632725890تلفن: 

 -بلوار کربال  -خیابان تربیت معلم  -جاده کمربندی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 روبروی دامپزشکی شهرستان اراک
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اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان نام شرکت: 
 اصفهان

 زهره حیدریمدیرعامل: 
 03133241135_03133241134تلفن:   محصول: 
متر اول  ۱۱۰ -خیابان حکیم صفایی  -خیابان امام خمینی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم -دست چپ  -خیابان 

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

 داوود شعبانلومدیرعامل: 
  محصول: 

 08132527845_08132510509تلفن: 
 ۴۱پالک  - ۱نبش کوچه امامزاده یحیی  -بلوار آیت هللا مدنی  -همدان آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرقنام شرکت: 
 علی عسگریمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632442297_05632442296تلفن: 

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

اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان خراسان نام شرکت: 
 رضوی

 حسین فاطمیمدیرعامل: 
 05136659609تلفن:   محصول: 
جنب پپسی  - ۸نبش سعادت  -بلوار آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ۴۱پالک  -

 اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان گیالننام شرکت: 
 فرهاد گیاهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01333245085-01333245084تلفن: 

 باالی فروشگاه -محله پیرسرا  -بیستون  -رشت  -گیالن آدرس: 

 اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان هرمزگاننام شرکت: 
 سیدمرتضی موسویمدیرعامل: 

  محصول: 
 07633662390تلفن: 

سازمان  -خیابان طلوع  -خیابان امام خمینی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 اتحادیه مرغداران گوشتی هرمزگان -جهاد کشاورزی 

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

 علی اصغر عباسپورمدیرعامل: 
 05832247160_05832212388تلفن:   محصول: 
روبروی آینه  -انتهای شریعتی شمالی  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 

 باالی نانوایی -خانه مفخم 

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

 سید حسین موسوی نژادمدیرعامل: 
 05136580979_05136671039تلفن:   محصول: 
 -خیابان سعادت  -بعد از سه راه امام هادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ۱۳پالک  - ۴۰سعادت 

 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان اردبیلنام شرکت: 
 صابر نوروزیمدیرعامل: 

  محصول: 
 04533749253تلفن: 

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

 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان زنجاننام شرکت: 
 جعفر محمدی حصاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02433338997_02433338996تلفن: 

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

 اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان سمناننام شرکت: 
 کسری پیوندیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02333320250تلفن: 

 -خیابان فجر  -روبروی پارک سنگی  -بلوار ولیعصر )عج(  -سمنان آدرس: 
 طبقه سوم - ۳۴پالک 

 اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان مازندراننام شرکت: 
 عطا اله حسن زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 01133342479تلفن: 

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

 اتحادیه صنعت مرغداران استان گلستاننام شرکت: 
 موسی مومنمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732245325تلفن: 

دوشنبه ای  -گلشن دهم  -خیابان شهید رجائی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 اتحادیه صنعت مرغداران استان گلستان -دوم 

 اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراساننام شرکت: 
 فریدون کافیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05136020985_05136054843تلفن: 

نبش چهارراه اول  - ۶آموزگار  -بلوار آموزگار  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۳۴۰پالک -
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 حسین فاطمیمدیرعامل: 
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جنب پپسی  - ۸نبش سعادت  -بلوار آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ۴۱پالک  -

 اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان گیالننام شرکت: 
 فرهاد گیاهیمدیرعامل: 
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 01333245085-01333245084تلفن: 
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اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی و تخمگذار استان نام شرکت: 
 خراسان شمالی

 علی اصغر عباسپورمدیرعامل: 
 05832247160_05832212388تلفن:   محصول: 
روبروی آینه  -انتهای شریعتی شمالی  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 

 باالی نانوایی -خانه مفخم 

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

 سید حسین موسوی نژادمدیرعامل: 
 05136580979_05136671039تلفن:   محصول: 
 -خیابان سعادت  -بعد از سه راه امام هادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ۱۳پالک  - ۴۰سعادت 

 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان اردبیلنام شرکت: 
 صابر نوروزیمدیرعامل: 

  محصول: 
 04533749253تلفن: 

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

 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان زنجاننام شرکت: 
 جعفر محمدی حصاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02433338997_02433338996تلفن: 

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

 اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان سمناننام شرکت: 
 کسری پیوندیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02333320250تلفن: 

 -خیابان فجر  -روبروی پارک سنگی  -بلوار ولیعصر )عج(  -سمنان آدرس: 
 طبقه سوم - ۳۴پالک 

 اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان مازندراننام شرکت: 
 عطا اله حسن زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 01133342479تلفن: 

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

 اتحادیه صنعت مرغداران استان گلستاننام شرکت: 
 موسی مومنمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732245325تلفن: 

دوشنبه ای  -گلشن دهم  -خیابان شهید رجائی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 اتحادیه صنعت مرغداران استان گلستان -دوم 

 اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراساننام شرکت: 
 فریدون کافیمدیرعامل: 

  محصول: 
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نبش چهارراه اول  - ۶آموزگار  -بلوار آموزگار  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۳۴۰پالک -
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 اتحادیه مرغ تخمگذار استان البرزنام شرکت: 
 علی احدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02633538938تلفن: 

 -ساختمان خواجه ایی  -سه راه تهران  -خیابان درختی  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۶واحد 

 اتحادیه مرغ تخمگذار استان همداننام شرکت: 
 محمد شهبازیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08138275036تلفن: 

کوچه زندی  -ابتدای بلوار پانزده فروردین  -بلوار شهید مدنی  -همدان آدرس: 
 طبقه همکف - ۱۹پالک  -ها 

 اتحادیه مرغداران شمال استان آذربایجان غربینام شرکت: 
 افشین دانش نیامدیرعامل: 

  محصول: 
 04436444236تلفن: 

اتحادیه  -روبروی سیلو  -بلوار ولیعصر  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 مرغداران

 اتحادیه مرغداران شهرستان ارسنجاننام شرکت: 
 کریم اسکندریمدیرعامل: 

  محصول: 
 07143544492تلفن: 

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

 اتحادیه مرغداران شهرستان ایرانشهرنام شرکت: 
 عبدالناصر سجادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05437212240تلفن: 

 - ۴درب  - ۹معلم  -بلوار معلم  -ایرانشهر  -سیستان و بلوچستان آدرس: 
 ۱پالک -سمت راست 

 اتحادیه مرغداران فجر خوزستاننام شرکت: 
 شهریار شایستهمدیرعامل: 

  محصول: 
 06133737393_06133737392تلفن: 

 -روبروی دانشگاه علوم پزشکی  -بلوارگلستان  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان صندوق توسعه 

 اتحادیه مرغداران گوشتینام شرکت: 
 حبیب اسدهللا نژادمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166126638_02166126637تلفن: 

بعد از  -خیابان شهید طوسی )شباهنگ(  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۳و  ۴واحد  -طبقه دوم  - ۱۰۴پالک  -چهارراه اسکندری 

 اتحادیه مرغداران مادر استان همداننام شرکت: 
 محمدحسین حبیبمدیرعامل: 

  محصول: 
 08138247593_08138241644تلفن: 

 ۴۰واحد  - ۳طبقه  -ساختمان پزشکان شهباز  -خیابان جهاد  -همدان آدرس: 

 اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان آذربایجان شرقینام شرکت: 
 مصطفی هاشم زاده محتشممدیرعامل: 

  محصول: 
 04134413136_04134443069تلفن: 

جنب اداره کل  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه اول - ۴ساختمان شماره -دامپزشکی 

 اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهراننام شرکت: 
 امیرحسین حبیبیانمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166423833_02166423832تلفن: 

پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه اول  - ۱۶۴

 اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی آذربایجان شرقینام شرکت: 
 جواد سلطانی مجدمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134502230تلفن: 

طبقه  - ۴ساختمان -اول خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
۴ 

 اتحادیه مرغداران میهننام شرکت: 
 صدرا علی اکبرخانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166910441_02166592202تلفن: 

 - ۳پالک  -کوچه سرو  -جنب بانک پارسیان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول و دوم -ساختمان مرکزی اتحادیه مرغداران میهن 

 اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایراننام شرکت: 
 صدرا علی اکبرخانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02184082000_02188966532تلفن: 

 ۱۱۳پالک  -نبش کوچه مهشاد  -خیابان فلسطین شمالی  -تهران آدرس: 

 اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایراننام شرکت: 
 خان مرادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188884172تلفن: 

طبقه اول  - ۶پالک  -مابین خیابان دوم و چهارم  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -
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 انجمن ها
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 انجمن تخم مرغ شناسنامه دار ایراننام شرکت: 
 سید فرزاد طالکشمدیرعامل: 

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

 02166562445_02166562440تلفن: 
 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 انجمن جهانی علوم طیور _ شاخه ایراننام شرکت: 
 مصطفی سید مصطفویمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166907346_02166907345تلفن: 

طبقه  - ۱۱۹پالک  -خیابان غالمرضا طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 اول

 انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایراننام شرکت: 
 مجید موافق قدیریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166900231_02166949103تلفن: 

پالک  -کوچه شهید صیامی  -ابتدای ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۴طبقه  - ۴

 انجمن صنفی بسته بندی مواد پروتئینینام شرکت: 
 مسعود رسولیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166522523_02166522533تلفن: 

 - ۸پالک  -کوچه فرحزادی  -خیابان نجاری  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۱۶واحد - ۳طبقه 

 انجمن صنفی تولید کنندگان مکمل و کنسانترهنام شرکت: 
 مصطفی سید مصطفویمدیرعامل: 

  محصول: 
 02162999043تلفن: 

 -ساختمان پانامال  -مابین نواب و اسکندری  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵۰۳واحد  - ۵طبقه  -ورودی اداری 

 انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزهنام شرکت: 
 محمدرضا صدیق پورمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166427584_02166921087تلفن: 

 - ۶پالک  -بن بست نگار  -خیابان شهید امیرلو  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه 

 انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه استان گلستاننام شرکت: 
 شیده مسگریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732325409تلفن: 

 طبقه همکف -ساختمان سیمین  - ۱۴عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه غرب کشورنام شرکت: 
 اصغر کرمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08138210700تلفن: 

 -ساختمان پزشکی شهباز  -خیابان جهاد  -میدان جهاد  -همدان آدرس: 
 ۱۱واحد  -طبقه دوم 

 انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مازندراننام شرکت: 
 سیروس جوادیانمدیرعامل: 

  محصول: 
 01133349285_01133349284تلفن: 

 -روبروی سازمان تامین اجتماعی  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه -درب اول  -کوچه حافظ 

 انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای آلینام شرکت: 
 وحید برجستهمدیرعامل: 

 انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای آلیمحصول: 
 02188770428تلفن: 

 ۳۰۱واحد  -برج آناهیتا  -باالتر از میرداماد  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی خراسان رضوینام شرکت: 
 مرضیه بهشتی فرمدیرعامل: 

  محصول: 
 05137392666_05137392626تلفن: 

 ۳نبش خواجه ربیع  -میدان امام حسین  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایراننام شرکت: 
 اکبر سبقتیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188867514تلفن: 

ضلع جنوب غربی  -میدان شعاع  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱۰۳پالک  -میدان 

 انجمن صنفی عمده فروشان تخم مرغ ایراننام شرکت: 
 سیدمسعود موسویمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166562445_02166562440تلفن: 

 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 انجمن صنفی کارفرمایان کشتارگاههای صنعتی طیور شرق کشورنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 05138906350تلفن: 

 - ۴پالک  - ۴۴نبش ستاری  - ۵۱معلم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۱واحد  - ۱طبقه 
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 انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشورنام شرکت: 
 بهرام پاکزادمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166906358_02166906357تلفن: 

 ۴طبقه  - ۱۴۱پالک  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 انجمن صنفی کشتارگاه های استان گلستاننام شرکت: 
 فیروز ولی محمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732325593_01732325592تلفن: 

 طبقه همکف -ساختمان سیمین  - ۱۴عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیور ایراننام شرکت: 
 فرهاد قربانزادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166943828تلفن: 

کوچه امیر اسماعیل  -ابتدای فرصت شیرازی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  ۱۱پالک  -سامانی 

 انجمن صنفی مرغداران گوشتی آذربایجان شرقینام شرکت: 
 بهرام تقی پورمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134478082تلفن: 

 -روبروی کوی اشکان  -اول خیابان خطیب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ساختمان آدینه - ۴۰پالک 

 انجمن صنفی و کار فرمایی صنایع گلوکز و نشاسته و مشتقاتنام شرکت: 
 محمد رسول مساعدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188915154_02188915155تلفن: 

طبقه ششم - ۱پالک  -کوچه سلمان پاک  -استاد نجات الهی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -

 انجمن علوم دامی خراساننام شرکت: 
 احمد قدرت نمامدیرعامل: 

  محصول: 
 05138466707_05138477472تلفن: 

سازمان  - ۴۱راهنمایی  -میدان راهنمایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر انجمن علوم دامی -نظام مهندسی کشاورزی 

 انجمن کارخانجات جوجه کشی استان مازندراننام شرکت: 
 مهدی بسارهمدیرعامل: 

  محصول: 
 01144232076_01144232077تلفن: 

 -ساختمان پانی  - ۸۳بعد از آفتاب  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه 

 انجمن کشتارگاه های صنعتی طیور استان تهراننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 02188802483تلفن: 

 ۴طبقه  - ۴۹پالک  -خیابان جویبار  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 

 انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغنام شرکت: 
 رضا مبصریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166129917_02166422173تلفن: 

طبقه  - ۱۴۴پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 چهارم

 انجمن ملی طیور ایراننام شرکت: 
 سعید اصغری فردمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166569400_02166921087تلفن: 

کوچه  -بین چهار راه نواب و خیابان اسکندری  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 شمالی ۳طبقه  - ۴پالک  -افروخته 

 انجمن همیاری طیور شمالنام شرکت: 
 ابراهیم نائیجیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01144259288_01144228032تلفن: 

ضلع شرقی پاساژ  -میدان قائم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جنب بیمه پاسارگاد -داخل پاساژ  -طبقه همکف  -مسجد قائم 

 انجمن واردکنندگان دارو و موادبیولوژیکنام شرکت: 
 حمیدرضا توکلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188332682_02188332680تلفن: 

 -خیابان مرداد  -خیابان گلها  -میدان گلها  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد - ۴پالک  -کوچه یکم شرقی 

 ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغنام شرکت: 
 سید فرزاد طالکشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایراننام شرکت: 
 حجت هللا ذبیحیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188316653_02188316652تلفن: 

طبقه  - ۱۶شماره  -خیابان اراک شرقی  -خیابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
۳ 
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 انجمن صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشورنام شرکت: 
 بهرام پاکزادمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166906358_02166906357تلفن: 

 ۴طبقه  - ۱۴۱پالک  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 انجمن صنفی کشتارگاه های استان گلستاننام شرکت: 
 فیروز ولی محمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732325593_01732325592تلفن: 

 طبقه همکف -ساختمان سیمین  - ۱۴عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیور ایراننام شرکت: 
 فرهاد قربانزادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166943828تلفن: 

کوچه امیر اسماعیل  -ابتدای فرصت شیرازی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  ۱۱پالک  -سامانی 

 انجمن صنفی مرغداران گوشتی آذربایجان شرقینام شرکت: 
 بهرام تقی پورمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134478082تلفن: 

 -روبروی کوی اشکان  -اول خیابان خطیب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ساختمان آدینه - ۴۰پالک 

 انجمن صنفی و کار فرمایی صنایع گلوکز و نشاسته و مشتقاتنام شرکت: 
 محمد رسول مساعدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188915154_02188915155تلفن: 

طبقه ششم - ۱پالک  -کوچه سلمان پاک  -استاد نجات الهی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -

 انجمن علوم دامی خراساننام شرکت: 
 احمد قدرت نمامدیرعامل: 

  محصول: 
 05138466707_05138477472تلفن: 

سازمان  - ۴۱راهنمایی  -میدان راهنمایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر انجمن علوم دامی -نظام مهندسی کشاورزی 

 انجمن کارخانجات جوجه کشی استان مازندراننام شرکت: 
 مهدی بسارهمدیرعامل: 

  محصول: 
 01144232076_01144232077تلفن: 

 -ساختمان پانی  - ۸۳بعد از آفتاب  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه 

 انجمن کشتارگاه های صنعتی طیور استان تهراننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 02188802483تلفن: 

 ۴طبقه  - ۴۹پالک  -خیابان جویبار  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 

 انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغنام شرکت: 
 رضا مبصریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166129917_02166422173تلفن: 

طبقه  - ۱۴۴پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 چهارم

 انجمن ملی طیور ایراننام شرکت: 
 سعید اصغری فردمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166569400_02166921087تلفن: 

کوچه  -بین چهار راه نواب و خیابان اسکندری  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 شمالی ۳طبقه  - ۴پالک  -افروخته 

 انجمن همیاری طیور شمالنام شرکت: 
 ابراهیم نائیجیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01144259288_01144228032تلفن: 

ضلع شرقی پاساژ  -میدان قائم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جنب بیمه پاسارگاد -داخل پاساژ  -طبقه همکف  -مسجد قائم 

 انجمن واردکنندگان دارو و موادبیولوژیکنام شرکت: 
 حمیدرضا توکلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188332682_02188332680تلفن: 

 -خیابان مرداد  -خیابان گلها  -میدان گلها  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد - ۴پالک  -کوچه یکم شرقی 

 ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغنام شرکت: 
 سید فرزاد طالکشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایراننام شرکت: 
 حجت هللا ذبیحیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188316653_02188316652تلفن: 

طبقه  - ۱۶شماره  -خیابان اراک شرقی  -خیابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
۳ 
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 شورا و شرکت هماهنگی تشکیالت مرغداران ایراننام شرکت: 
 غالمرضا آستانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166597187_02166597188تلفن: 

 ۱۳۴پالک  -خیابان فرصت  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 صندوق حمایت از توسعه طیور کشورنام شرکت: 
 سید مهدی پورسمرمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166569435_02166569436تلفن: 

 - ۱۶۰پالک  -خیابان شهید غالمرضا طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه 

 فدراسیون طیور ایراننام شرکت: 
 سید فرزاد طالکشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 کانون سراسری مرغ تخم گذار ایراننام شرکت: 
 سید فرزاد طالکشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 نظام صنفی کشاورزی شاهرودنام شرکت: 
 ابراهیم باقریمدیرعامل: 

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

جهاد  ۴ساختمان شماره  -میدان هفت تیر  -شاهرود  -سمنان آدرس: 
 نظام صنفی کشاورزی شاهرود -طبقه دوم  -کشاورزی 
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 بسته بندی ها
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.
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 ارغوان گستر هیوا ) یو کلیپ اصفهان (نام شرکت: 
 امین نبوی زادهمدیرعامل: 

 62،  39،  27تولیدکننده انواع کلیپس های بسته بندی در سایز های محصول: 
 03133454203تلفن: 

طبقه  -بعد از بیمارستان سوانح سوختگی  -خیابان کاوه  -اصفهان آدرس: 
 فوقانی بیمه تعاون

 اطلس دهکده شرقنام شرکت: 
 امیر طالع زاریمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02332349857تلفن: 

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

 الیاف سیمرغنام شرکت: 
 حسین سرشارمدیرعامل: 

 تولید کیسه های پروپیلن مخصوص خوراک دام و طیورمحصول: 
 05157254495_05157254494تلفن: 

 ۴صنعت  -شهرک صنعتی  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ایبه گلنام شرکت: 
 محمد حسن صمدیمدیرعامل: 

 تولید شانه تخم مرغمحصول: 
 02166426168_02166914993تلفن: 

پالک  -کوچه امیر اسماعیل سامانی  -خیابان فرصت شیرازی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  -طبقه اول  - ۱۵۰

 ایران گوشتنام شرکت: 
 فراز ابوالحسنیمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02144896117_02144895238تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۴۴پالک  -متری گلستان  ۴۰ -جنت آباد مرکزی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد 

 ایمن نویننام شرکت: 
 علی اسماعیلیمدیرعامل: 

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

 ۳طبقه  -برج آفتاب  -شهریور  ۱۵میدان  -آمل  -مازندران آدرس: 

 آذر شانه تبریزنام شرکت: 
 مقصود سمائیمدیرعامل: 

 تولید شانه ی تخم مرغمحصول: 
 04136370809_04136370808تلفن: 

 ناحیه ی صنعتی زرنق -هریس  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 آراز نوین تجارت گستر طیورنام شرکت: 
 شهاب خنجریمدیرعامل: 

 -کشتار وبسته بندی گوشت و مرغ  -تامین کننده مواد اولیه کارخانجات خوراک دام و طیور محصول: 
 عمل آوری انواع طیور و گوشت و بسته بندی

 01732130554_01732160433تلفن: 
ساختمان  - ۴نبش سیدین  -خیابان شهید بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 ۴طبقه  -آراز 

 آران هرموزاننام شرکت: 
 سعیده زاهد پیشهمدیرعامل: 

 بسته بندی جهت صادرات تخم مرغمحصول: 
 0512222122تلفن: 

 ۱نبش نوغان  -خیابان نوغان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 آرمان تجارت رهاورد پیشرونام شرکت: 
 مریم نادعلی پورمدیرعامل: 

بسته بندی مواد غذایی انسانی و دامی واردات و تولید فسفات و محصول: 
 کنسانتره اسب

 02188209528تلفن: 
 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۳۳پالک  -خیابان کیش -بلوار نلسون ماندال  -تهران آدرس: 

 آروین چاپنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید نایلون بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02636612622تلفن: 

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

 آریا کیسه آپادانانام شرکت: 
 مهدی فامیل دردشتیمدیرعامل: 

 تولید کننده کیسه های پلی پروپلین،لمینیت ،صدفی و کاغذیمحصول: 
 03136280874_03136280873تلفن: 

 ۱۰واحد  -ساختمان اشکان  -خیابان نظر شرقی  -اصفهان آدرس: 

 آریامن صنعت )آریا کلیب(نام شرکت: 
 پیمان یوسفیمدیرعامل: 

طراح و ساخت ماشین آالت بسته بندی ) سازنده دستگاه کلیپ زن و محصول: 
 کلیپس آلومینیومی(

 02176252867_02176252860تلفن: 
 -منطقه صنعتی بومهن  -بومهن  -جاده آبعلی  -تهران آدرس: 

 آسیا کلیپنام شرکت: 
 اسماعیل اسدی نیامدیرعامل: 

تولید دستگاه کلیپر و سوزن کلیپس جهت بسته بندی مرغ و کالباس محصول: 
 و انواع قطعات و کشتارگاه مرغ از قبیل : ترولی ، یاتاقان حوضینگ پر کن و ...

 01143143977تلفن: 
 بعد از تاالر اریکه آریایی -اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
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 آکوا پروتئیننام شرکت: 
 کاوه حسین پورمدیرعامل: 

بسته بندی و صادرات گوشت ماکیان ) کبک ، بلدرچین ، اردک ، غاز ، محصول: 
 بوقلمون ، مرغ (

 02835234999تلفن: 
 ۱۶پالک  -خیابان رسالت  -خیابان نادری شمالی  -قزوین آدرس: 

 آوا پروتئین پایتختنام شرکت: 
 حجت باقریمدیرعامل: 

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

سمت  -فرعی اول  -شهرک کار آفرینان  -تپه سیف  -جاجرود  -تهران آدرس: 
 راست

 بسته بندی تخم ماکیان نصراصفهانینام شرکت: 
 سجاد پور پیرعلیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 03136241739تلفن: 

واحد  -روستای آب پونه  -شهرستان تیران  -تیران و کرون  -اصفهان آدرس: 
 بسته بندی تخم ماکیان نصر اصفهان

 121بسته بندی تخم مرغ نام شرکت: 
 اسماعیل سهرابیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02166921817تلفن: 

واحد  -نبش کوچه انوشه  -نرسیده به باقرخان  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 
۱۱ 

 بسته بندی تخم مرغ مسعودنام شرکت: 
 مسعود پورعلیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 03134437935تلفن: 

 -خیابان استاد شهریار  -خیابان رباط اول  -دروازه تهران  -اصفهان آدرس: 
 ۳۸پالک  - ۴کوچه گلشن 

 بسته بندی تخم مرغ یار محمدینام شرکت: 
 محسن یارمحمدیمدیرعامل: 

 بسته بندیمحصول: 
 08633667596تلفن: 

 تقاطع نواب -پایین تر از فروشگاه رفاه  -خیابان قیام  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 بسته بندی رأفتینام شرکت: 
 هادی رأفتیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچینمحصول: 
 05132562391تلفن: 

صاحب  - ۳۹بابانظر  -بزرگراه شهید بابانظر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶پالک  - ۴دالن 

 بسته بندی کاسپین گلستاننام شرکت: 
 اسماعیل اسدپورمدیرعامل: 

 بسته بندی کاغذ مقوایی ویژه کشتارگاهمحصول: 
 01734533951_01734533950تلفن: 

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

 بسته بندی کالیزنام شرکت: 
 مصطفی نظریمدیرعامل: 

 بسته بندی بوقلمونمحصول: 
 01132073286_01132073285تلفن: 

شهرک  -جاده کیاکال  ۴کیلومتر  -میدان شهید بزار  -بابل  -مازندران آدرس: 
 شرکت مه گوشت شمال -صنعتی منصور کنده 

 بهاران پروتئیننام شرکت: 
 علی مرادیمدیرعامل: 

 بسته بندی مرغ و گوشتمحصول: 
 02833454993_02833454991تلفن: 

 خیابان اندیشه نو -خیابان کاوشگران  -شهرک صنعتی لیا  -قزوین آدرس: 

 پارس برچسبنام شرکت: 
 رضا کامران جاللوندمدیرعامل: 

 تولیدکننده لیبل های پشت چسب دارمحصول: 
 02188305617_02188305544تلفن: 

 ۱۸پالک  -خیابان رامسر  -خیابان سمیه  -خیابان مفتح جنوبی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول -

 پارسیان مهرنام شرکت: 
 محمد تاجیکمدیرعامل: 

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

 ۱۳پالک  -تارند پایین  -پیشوا  -ورامین  -تهران آدرس: 

 پاسارگاد پالست آسیانام شرکت: 
 معصومه باقریمدیرعامل: 

 تولیدکننده ظروف بادی و تزریقی ، پالتهای پالستیکیمحصول: 
 02188890533_02188927837تلفن: 

 -نبش کوچه فرخی  -باالتر از میدان ولیعصر  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان خیام 

 پرریزاننام شرکت: 
 مجتبی جاللیمدیرعامل: 

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

 شرکت صنعتی پرریزان -جاده خرم آباد  ۱۱کیلومتر  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
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 آکوا پروتئیننام شرکت: 
 کاوه حسین پورمدیرعامل: 

بسته بندی و صادرات گوشت ماکیان ) کبک ، بلدرچین ، اردک ، غاز ، محصول: 
 بوقلمون ، مرغ (

 02835234999تلفن: 
 ۱۶پالک  -خیابان رسالت  -خیابان نادری شمالی  -قزوین آدرس: 

 آوا پروتئین پایتختنام شرکت: 
 حجت باقریمدیرعامل: 

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

سمت  -فرعی اول  -شهرک کار آفرینان  -تپه سیف  -جاجرود  -تهران آدرس: 
 راست

 بسته بندی تخم ماکیان نصراصفهانینام شرکت: 
 سجاد پور پیرعلیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 03136241739تلفن: 

واحد  -روستای آب پونه  -شهرستان تیران  -تیران و کرون  -اصفهان آدرس: 
 بسته بندی تخم ماکیان نصر اصفهان

 121بسته بندی تخم مرغ نام شرکت: 
 اسماعیل سهرابیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02166921817تلفن: 

واحد  -نبش کوچه انوشه  -نرسیده به باقرخان  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 
۱۱ 

 بسته بندی تخم مرغ مسعودنام شرکت: 
 مسعود پورعلیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 03134437935تلفن: 

 -خیابان استاد شهریار  -خیابان رباط اول  -دروازه تهران  -اصفهان آدرس: 
 ۳۸پالک  - ۴کوچه گلشن 

 بسته بندی تخم مرغ یار محمدینام شرکت: 
 محسن یارمحمدیمدیرعامل: 

 بسته بندیمحصول: 
 08633667596تلفن: 

 تقاطع نواب -پایین تر از فروشگاه رفاه  -خیابان قیام  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 بسته بندی رأفتینام شرکت: 
 هادی رأفتیمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچینمحصول: 
 05132562391تلفن: 

صاحب  - ۳۹بابانظر  -بزرگراه شهید بابانظر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶پالک  - ۴دالن 

 بسته بندی کاسپین گلستاننام شرکت: 
 اسماعیل اسدپورمدیرعامل: 

 بسته بندی کاغذ مقوایی ویژه کشتارگاهمحصول: 
 01734533951_01734533950تلفن: 

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

 بسته بندی کالیزنام شرکت: 
 مصطفی نظریمدیرعامل: 

 بسته بندی بوقلمونمحصول: 
 01132073286_01132073285تلفن: 

شهرک  -جاده کیاکال  ۴کیلومتر  -میدان شهید بزار  -بابل  -مازندران آدرس: 
 شرکت مه گوشت شمال -صنعتی منصور کنده 

 بهاران پروتئیننام شرکت: 
 علی مرادیمدیرعامل: 

 بسته بندی مرغ و گوشتمحصول: 
 02833454993_02833454991تلفن: 

 خیابان اندیشه نو -خیابان کاوشگران  -شهرک صنعتی لیا  -قزوین آدرس: 

 پارس برچسبنام شرکت: 
 رضا کامران جاللوندمدیرعامل: 

 تولیدکننده لیبل های پشت چسب دارمحصول: 
 02188305617_02188305544تلفن: 

 ۱۸پالک  -خیابان رامسر  -خیابان سمیه  -خیابان مفتح جنوبی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول -

 پارسیان مهرنام شرکت: 
 محمد تاجیکمدیرعامل: 

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

 ۱۳پالک  -تارند پایین  -پیشوا  -ورامین  -تهران آدرس: 

 پاسارگاد پالست آسیانام شرکت: 
 معصومه باقریمدیرعامل: 

 تولیدکننده ظروف بادی و تزریقی ، پالتهای پالستیکیمحصول: 
 02188890533_02188927837تلفن: 

 -نبش کوچه فرخی  -باالتر از میدان ولیعصر  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان خیام 

 پرریزاننام شرکت: 
 مجتبی جاللیمدیرعامل: 

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

 شرکت صنعتی پرریزان -جاده خرم آباد  ۱۱کیلومتر  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
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 پرشین پودر بارونسنام شرکت: 
 فرشید سریریمدیرعامل: 

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

 ۳واحد  - ۵پالک  -بلوار قدس  -سردار جنگل شمالی  -تهران آدرس: 

 پرند پروتئین شهریارنام شرکت: 
 بهزاد قلی زادهمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02165535153_02165533550تلفن: 

شرکت  -کوچه اول  -خیابان درختی  - ۱فاز  -اندیشه  -شهریار  -تهران آدرس: 
 پرند پروتئین شهریار

 پالستیراننام شرکت: 
 وحید پارسامدیرعامل: 

 تولید کننده انواع قطعات پالستیکی صنعتی و خانگی )سبد مرغ(محصول: 
 02144923027_02144923021تلفن: 

 طبقه دوم - ۵۴۵پالک  -چهارراه کالج  -خیابان انقالب  -تهران آدرس: 

 پالستیک ابهرنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید شانه تخم مرغمحصول: 
 02188772440_02188772436تلفن: 

 ۱۰۱پالک  -کوچه آقا محمد  -میدان هفت تیر  -تهران آدرس: 

 پلی بافتنام شرکت: 
 رضا علی رجب زادهمدیرعامل: 

 -عریض  -تولید کننده انواع کیسه های بافته شده پلی پروپیلن)ساده محصول: 
 لمینت و کامپوزیت(

  01135372837_01135372646تلفن: 
 خیابان پلی بافت -جاده بابل  ۶کیلومتر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 تازه دانه )زرده طالیی (نام شرکت: 
 عبدالرضا اخوان رسول زادهمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02166566275_02166566278تلفن: 

 ۴واحد  - ۹۱پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 تالونگنام شرکت: 
 مهدی معصومیمدیرعامل: 

تلفن: تخم مرغ پاستوریزه به تفکیک زرده ، سفیده و مخلوط محصول: 
02166941005_02166941006 

ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۳طبقه  - ۴۳۱

 تهران پالستیک تابانام شرکت: 
 حاجی بابا حاجی زاده باستانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبد جهت بسته بندیمحصول: 
 02188752797_02188752796تلفن: 

 ۴۱پالک  -کوچه چهارم  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 

 تهران ماکیاننام شرکت: 
 حامد خدادادمدیرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ به صورت تازه و منجمدمحصول: 
 02136857440_02122226489تلفن: 

جاده خاوران، جاده قاسم آباد، نرسیده به روستای قاسم آباد،  -تهران آدرس: 
 سمت چپ، خیابان گلبرگ

 توکا طالیینام شرکت: 
 محمدرضا اسدهللا زادهمدیرعامل: 

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

روبه روی شیر  -جاده قوچان  ۱۴کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت توکا طالیی -کوچه کاله  -منطقه ای پگاه 

 تولید و چاپ پالستیک ابراهیمیاننام شرکت: 
 علی اکبر ابراهیمیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده نایلون برای کشتارگاه های دام و طیورمحصول: 
 05132454050_05132454099تلفن: 

 ۱۳۶قطعه  - ۴فاز  -شهرک صنعتی مشهد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تولیدی سبالن پالستیکنام شرکت: 
 سید محمد میرحیدریمدیرعامل: 

 تولیدکننده پالت ، باکس پالت ، مخازن زباله مکانیزهمحصول: 
 02144525201_02144525200تلفن: 

تولیدی  - ۴۱انتهای خیابان  - ۱۰کیلومتر  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 
 سبالن پالستیک

 تولیدی معرفتنام شرکت: 
 مهرداد معرفتمدیرعامل: 

 تولیدکننده کارتن و شانه تخم مرغمحصول: 
 02166375573_02166876449تلفن: 

پالک  -قبل از چهارراه خوش  -بعد از بهبودی  -میدان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۴۱۰

 جالکونام شرکت: 
 سعید قدیریمدیرعامل: 

 واردکننده چرخهای سرکیسه دوزی و گونی دوزیمحصول: 
 02155611145_02155611144تلفن: 

پالک  -مقابل کفش ملی  -نرسیده به گلوبندک  -خیابان خیام  -تهران آدرس: 
۵۶۸ 
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 خرم پی پروتئیننام شرکت: 
 احمد جعفریمدیرعامل: 

گوشت قرمز -ماهی-مرغ مادر-قطعه بندی وبسنه بندی مرغ گوشتیمحصول: 
 بصورت تازه ومنجمد

 02432221391_02432221390تلفن: 
 ۵انتهای خیابان یاوران  -شهرک صنعتی شماره یک  -زنجان آدرس: 

 درسانام شرکت: 
 حامد همتیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -جنب رستوران ارکیده  -میدان فرمانداری  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 درسا

 درسا پروتئیننام شرکت: 
 محمدجواد سفره ایمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 05136658332_05136658331تلفن: 

سعادت  - ۹۴آزادی  -پلیس راه امام هادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ساختمان درسا - ۱۶

 دز پویان جنوبنام شرکت: 
 مسعود امیدیمدیرعامل: 

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

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

 رژینا لذیذ گیتینام شرکت: 
 علیرضا گیتی رخمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02533343501تلفن: 

 ۴۳پالک  - ۴۰کوچه  -بلوار خدا کرم  -قم آدرس: 

 زانوس پروتئین پایتختنام شرکت: 
 حسین کاظمیمدیرعامل: 

قطعه بندی و بسته بندی مرغ و گوشت و بسته بندی قطعات مرغ و محصول: 
 گوشت طعم دار

 02156390411تلفن: 
 ۸۴پالک  - ۴خیابان سرو  -شهرک صنعتی نصیرآباد  -کریم  رباط -تهران آدرس: 

 زرین تجارت همای جاویدنام شرکت: 
 علیرضا انصاری پورمدیرعامل: 

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

 ۱۱نبش امیر اسماعیل سامانی پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  -

 زرین فوم نصرنام شرکت: 
 مهدی اصغریمدیرعامل: 

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

و چهارراه  ۳بین استقالل  -بلوار استقالل  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه  - ۴۶پالک  -میالد 

 زرین مرغ المردنام شرکت: 
 علی اصغر غالمیمدیرعامل: 

 شتر مرغ ( -کبک  -بلدرچین  -بسته بندی گوشت )بوقلمون محصول: 
 07152552202تلفن: 

دفتر زرین  -خیابان روستایی  -شهر بیرم  -الرستان  -الِمرد  -فارس آدرس: 
 مرغ المرد

 سابین پروتئین ) سابین تجارت فرداد(نام شرکت: 
 مصطفی سمیاریمدیرعامل: 

 تولید و توزیع گوشت بوقلمونمحصول: 
 02144965057_02144965527تلفن: 

پالک  -ساختمان آراد  -خیابان احمدی  -بلوار آیت هللا کاشانی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۳طبقه  - ۴

 ساریان پارس سبحاننام شرکت: 
 قادر محمدیمدیرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 04143458628_04143458627تلفن: 

 -شهرک صنعتی بیل وردی  -جاده تبریز  -اهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت ساریان پارس سبحان - ۱۴کوچه صنعت  - ۱خیابان صنعت 

 سپند آوران کاالنام شرکت: 
 پریسا رواییمدیرعامل: 

 تولید ظروف وکیوم مخصوص صنایع غذاییمحصول: 
 02188045629تلفن: 

نبش کوچه  -خیابان شیراز شمالی  -خیابان مالصدرا  -ونک  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -نرگس 

 سپید ناب پروتئیننام شرکت: 
 مهدی یزدیمدیرعامل: 

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

 ۱پالک  -خیابان اتحاد پنجم شرقی  -تهرانپارس  -تهران آدرس: 

 سرکان پالستنام شرکت: 
 حسن حمزه ایمدیرعامل: 

تولید انواع سبد جعبه های صنعتی ، مرغ ، گوشت و تولید انواع محصول: 
 پالتهای صنعتی

 02188501263تلفن: 
 ۵۸پالک  -خیابان میرمطهری  -ضلع جنوبی پل سید خندان  -تهران آدرس: 
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 سورن برچسب آسیانام شرکت: 
 سعید نورهللامدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع لیبلمحصول: 
 02155281387_02155281370تلفن: 

سه راه سیدالشهدا  -خیابان زارع  -شهرک صنعتی چهاردانگه  -تهران آدرس: 
 ۱۰پالک  -

 شادیان پالستنام شرکت: 
 محمد شادیانمدیرعامل: 

 تولید نایلون و چاپمحصول: 
 02533342952_02536709302تلفن: 

 ۱۵۸پالک  - ۸کوی  -خیابان سپاه  -قم آدرس: 

 شانه و کارتن لیانام شرکت: 
 بهمن مینومدیرعامل: 

 تولید انواع شانه تخم مرغمحصول: 
 02833454429تلفن: 

خیابان بهره  -خیابان صنعتگران جنوبی  -شهرک صنعتی لیا  -قزوین آدرس: 
 روبه روی سینا شیشه -وری 

 شایان اعتمادنام شرکت: 
 مژگان یعقوبیمدیرعامل: 

 02136425537_02136425534تلفن: تولید سبدهای پالستیکی  محصول: 
شهرک صنعتی  -بعد از پلیس راه شریف آباد  -جاده خاوران  -تهران آدرس: 

قطعه  -سومین کارخانه سمت چپ  - ۱۵خیابان  -بلوار ابن سینا  -عباس آباد 
 شرکت شایان اعتماد - ۶۴

 شرکت صنعت ملی طیورنام شرکت: 
 حمید فاضلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188881557_02186083368تلفن: 

پالک  -ساختمان مروارید  -نبش کوچه هشتم  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ۱۰واحد  - ۶۰

 شفق آفرین ارسنام شرکت: 
 رضا رسولیمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی -تولید پد سلولزی جاذب محصول: 
 04142032522_04142032521تلفن: 

ساختمان  -صنعتی  ۴فاز  -منطقه آزاد ارس  -جلفا  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴۹پالک  - ۴شماره 

 صنایع بسته بندی اکبرزادهنام شرکت: 
 مهدی اکبرزادهمدیرعامل: 

عرضه كننده انواع فیلم استرچ و دستگاه استرچ براى بسته بندى محصول: 
 02155654819تلفن: 

خیابان دیدار  -باالتر از چهار راه جهان کودک  -خیابان آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۱پالک  -شمالی 

 صنایع بسته بندی گوشت ارشیانام شرکت: 
 محمد اظهاریمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02833454624_02833454414تلفن: 

 خیابان فرایند -خیابان کاوشگران  -شهرک صنعتی لیا  -قزوین آدرس: 

 صنایع بسته بندی نافعنام شرکت: 
 نافع افتخاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده قالب های تیغ و برش جعبه و کارتنمحصول: 
 03132720258تلفن: 

پالک  - ۴۴نبش کوچه  -خیابان استاد همایی  -خیابان گلزار  -اصفهان آدرس: 
۱۸۳ 

 صنایع تبدیلی پارس آیلین مهرنام شرکت: 
 رضا جعفریمدیرعامل: 

صنایع تبدیلی غذایی ، فرآوری تخم مرغ ، مایع کامل ، سفید و زرده محصول: 
 پاستوریزه تخم مرغ و بسته بندی تخم مرغ

 02188979732_02188979731تلفن: 
 ۱۴۶واحد - ۱۴طبقه  -ساختمان صدف  -میدان شیخ بهائی  -تهران آدرس: 

 صنایع تولیدی اصفهان مقدمنام شرکت: 
 سعید اخوان مقدممدیرعامل: 

تولید انواع لفاف بسته بندی، تولید انواع پاکت وکیوم، کامپوزیت، پلی محصول: 
 اتیلن
 03152373295تلفن: 

 ۱۱پالک -بن بست نسترن  -خیابان توحید  -اصفهان آدرس: 

 صنایع تولیدی پترو بافتنام شرکت: 
 محمد محمدیمدیرعامل: 

 پاکت پلی یورتان و چند الیه ، انواع لفاف و نایلون عریضمحصول: 
 02166433276_02166594014تلفن: 

جنب خیابان  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 
 ۹۳پالک  -باقرخان 

 صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه)غرب کارتن(نام شرکت: 
 مهدی علیزاده برمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کارتن مخصوص جوجه یکروزه و تخم مرغ و انواع کارتنمحصول: 
 02188104323_02188105456تلفن: 

 -۱پالک  -خیابان سیزدهم  -خیابان احمد قصیر -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 صنایع دوخت یونیوننام شرکت: 
 محمد رضا قدیریمدیرعامل: 

نمایندگی انحصاری چرخ های گونی دوزی یونیون اسپشیال و نیوالنگ محصول: 
 02166419088_02166419102تلفن: 

پالک  -بین چهارراه دانشگاه و فخر رازی  -خیابان جمهوری  -تهران آدرس: 
۱۰۰۱ 
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 صنایع غذایی بهپرور آریانام شرکت: 
 فرشید جعفریمدیرعامل: 

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

 ۱۴۱پالک  -فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 صنایع غذایی مرواریدنام شرکت: 
 مسعود موسویمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02165239223تلفن: 

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

 صنعت گوشت خراساننام شرکت: 
 هاشم زارعمدیرعامل: 

 05136902200تلفن: بسته بندی گوشت و مرغ   محصول: 
حدفاصل میدان خیام  -متری  ۱۰۰کمربندی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 - ۱۱طرحچی  -خین عرب  -سمت راست  -به سمت میدان شهید فهمیده 
 نبش چهارراه سوم

 صنیع باف پارسانام شرکت: 
 محمد مساحمدیرعامل: 

تولید کننده کیسه های چندالیه پلی پروپیلن با الیه داخلی کاغذ محصول: 
 کرافت

 02188453791_02188453617تلفن: 
 -تهران آدرس: 

 طال رنگنام شرکت: 
 محمود قرائی مقدممدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 05152221680تلفن: 

دفتر طال  - ۸مدرس  -خیابان مدرس  -تربت حیدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 رنگ

 طالیی رنگ ماداکتونام شرکت: 
 ایمان آذرطوسمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 06633432423تلفن: 

 خیابان صنعت شرقی - ۴شهرک صنعتی شماره  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 

 طیور داران شمال شرقنام شرکت: 
 محمدعلی دماوندیمدیرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 01132264241_01132264240تلفن: 

جنب مدرسه شهید  - ۱۶خداداد  -بلوار امام رضا  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب آژانس -صدوقی 

 ظروف مقوایی عقیق و مهدیس گنابادنام شرکت: 
 محسن جلو دارمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع شانه تخم مرغمحصول: 
 05157222238تلفن: 

 جاده کاخک - ۳کیلومتر -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 عارف پلیمرنام شرکت: 
 محسن نوریمدیرعامل: 

 ظروف گیاهی -  -الیه  3بسته بندی مرغ منجمد و گوشت با نایلون محصول: 
 02156418761_02156418759تلفن: 

 -خیابان گلریز  -بعد از میدان فناوری  -شهرک صنعتی پرند  -تهران آدرس: 
 شرکت عارف پلیمر -نبش خیابان گلشن 

 فراچاپنام شرکت: 
 حجت جمالیمدیرعامل: 

 تولید کننده کیسه های چندالیه پلی پروپیلنمحصول: 
 03135492446_03135492445تلفن: 

 شمس تبریزی ۴۴انتهای خیابان  -شهرک صنعتی دولت آباد  -اصفهان آدرس: 

 فراز اندیشان روژاننام شرکت: 
 امیراسداله گلستانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده چاپگر حرفه ای تخم مرغ و جت پرینتر صنعتی محصول: 
 02144295328_03135723314تلفن: 

متر مانده به اشرفی  ۱۰۰جالل آل احمدشرق به غرب  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  ۶۴پالک  -ساختمان فریده  -نرسیده به خیابان شایق  -اصفهانی 

 فراماکیان لوتوس تیرازیسنام شرکت: 
 سمانه پیرویمدیرعامل: 

 تولید تخم نطفه دار و جوجه یکروزه کبک،بلدرچین و قرقاولمحصول: 
 07138321655تلفن: 

 - ۶ساختمان  - ۳کوچه  -بلوار کاج  -خیابان امیر کبیر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 شرکت بسته بندی گوشت پان نیک

 فرآورده های گوشتی سفیرنام شرکت: 
 علی رضا قدرتیمدیرعامل: 

بسته بندی و فرآوری گوشت سفید و قرمز ، تولیدکننده سوسیس و محصول: 
 کالباس و غذاهای آماده

 07136324471_07136324470تلفن: 
 ساختمان سفیر – ۴۱كوچه  –فرهنگ شهر  -شیراز  -فارس آدرس: 

 فیروز بسپار یاراننام شرکت: 
 رضا باقری امیرآبادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ورق های پلیمری و محصوالت یکبار مصرفمحصول: 
 02177717460_02177717459تلفن: 

 طبقه اول - ۴۵پالک  -خیابان گلبرگ  -فلکه اول تهرانپارس  -تهران آدرس: 
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 صنایع غذایی بهپرور آریانام شرکت: 
 فرشید جعفریمدیرعامل: 

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

 ۱۴۱پالک  -فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 صنایع غذایی مرواریدنام شرکت: 
 مسعود موسویمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02165239223تلفن: 

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

 صنعت گوشت خراساننام شرکت: 
 هاشم زارعمدیرعامل: 

 05136902200تلفن: بسته بندی گوشت و مرغ   محصول: 
حدفاصل میدان خیام  -متری  ۱۰۰کمربندی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 - ۱۱طرحچی  -خین عرب  -سمت راست  -به سمت میدان شهید فهمیده 
 نبش چهارراه سوم

 صنیع باف پارسانام شرکت: 
 محمد مساحمدیرعامل: 

تولید کننده کیسه های چندالیه پلی پروپیلن با الیه داخلی کاغذ محصول: 
 کرافت

 02188453791_02188453617تلفن: 
 -تهران آدرس: 

 طال رنگنام شرکت: 
 محمود قرائی مقدممدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 05152221680تلفن: 

دفتر طال  - ۸مدرس  -خیابان مدرس  -تربت حیدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 رنگ

 طالیی رنگ ماداکتونام شرکت: 
 ایمان آذرطوسمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 06633432423تلفن: 

 خیابان صنعت شرقی - ۴شهرک صنعتی شماره  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 

 طیور داران شمال شرقنام شرکت: 
 محمدعلی دماوندیمدیرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 01132264241_01132264240تلفن: 

جنب مدرسه شهید  - ۱۶خداداد  -بلوار امام رضا  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب آژانس -صدوقی 

 ظروف مقوایی عقیق و مهدیس گنابادنام شرکت: 
 محسن جلو دارمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع شانه تخم مرغمحصول: 
 05157222238تلفن: 

 جاده کاخک - ۳کیلومتر -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 عارف پلیمرنام شرکت: 
 محسن نوریمدیرعامل: 

 ظروف گیاهی -  -الیه  3بسته بندی مرغ منجمد و گوشت با نایلون محصول: 
 02156418761_02156418759تلفن: 

 -خیابان گلریز  -بعد از میدان فناوری  -شهرک صنعتی پرند  -تهران آدرس: 
 شرکت عارف پلیمر -نبش خیابان گلشن 

 فراچاپنام شرکت: 
 حجت جمالیمدیرعامل: 

 تولید کننده کیسه های چندالیه پلی پروپیلنمحصول: 
 03135492446_03135492445تلفن: 

 شمس تبریزی ۴۴انتهای خیابان  -شهرک صنعتی دولت آباد  -اصفهان آدرس: 

 فراز اندیشان روژاننام شرکت: 
 امیراسداله گلستانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده چاپگر حرفه ای تخم مرغ و جت پرینتر صنعتی محصول: 
 02144295328_03135723314تلفن: 

متر مانده به اشرفی  ۱۰۰جالل آل احمدشرق به غرب  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  ۶۴پالک  -ساختمان فریده  -نرسیده به خیابان شایق  -اصفهانی 

 فراماکیان لوتوس تیرازیسنام شرکت: 
 سمانه پیرویمدیرعامل: 

 تولید تخم نطفه دار و جوجه یکروزه کبک،بلدرچین و قرقاولمحصول: 
 07138321655تلفن: 

 - ۶ساختمان  - ۳کوچه  -بلوار کاج  -خیابان امیر کبیر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 شرکت بسته بندی گوشت پان نیک

 فرآورده های گوشتی سفیرنام شرکت: 
 علی رضا قدرتیمدیرعامل: 

بسته بندی و فرآوری گوشت سفید و قرمز ، تولیدکننده سوسیس و محصول: 
 کالباس و غذاهای آماده

 07136324471_07136324470تلفن: 
 ساختمان سفیر – ۴۱كوچه  –فرهنگ شهر  -شیراز  -فارس آدرس: 

 فیروز بسپار یاراننام شرکت: 
 رضا باقری امیرآبادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ورق های پلیمری و محصوالت یکبار مصرفمحصول: 
 02177717460_02177717459تلفن: 

 طبقه اول - ۴۵پالک  -خیابان گلبرگ  -فلکه اول تهرانپارس  -تهران آدرس: 
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 کارتن سازی میهننام شرکت: 
 علی قلی حسنی اعظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کارتنمحصول: 
 02166922172تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 طبقه نهم

 کارتن سبزنام شرکت: 
 حمیدرضا رضائیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کارتنمحصول: 
 02632761096_02633761095تلفن: 

باالی مبل  -بین چهار راه کارخانه قند و میدان فهمیده  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۵واحد  - ۳طبقه  -برند 

 کارتن مهر تبریزنام شرکت: 
 مهدی تقی زادهمدیرعامل: 

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

 - ۴۱پالک  -کوی آزادگان  -خیابان رسالت  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت کارتن مهر

 کارتن یادگارینام شرکت: 
 ایرج یادگاریمدیرعامل: 

 تولید کارتن فلکسویی و دایکاتی و جعبه لمینتیمحصول: 
 02637315878تلفن: 

 ۴۴۴پالک  -خیابان نیاسری  -بلوار امام  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 کشت وصنعت مزرعه گلزارنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

فارم پرورش  -مرغداری تخم گذار  -تولید شانه تخم مرغ بسته بندی محصول: 
 پولت تخم گذار

 02166920053تلفن: 
 ۳۱واحد - ۹طبقه  -ساختمان کاوه  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه آذر مرغنام شرکت: 
 وحیده کسمائیمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه آندیانام شرکت: 
 مهدی نوروزیمدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی مرغ و فروش مرغ زندهمحصول: 
 0243378698تلفن: 

نرسیده به مسجد الغدیر  -باالتر از هتل پیام  -بهمن  ۴۴اتوبان  -زنجان آدرس: 
 ۸واحد  - ۴طبقه -۱۶۴۶ساختمان  -جنب جامبو  -

 کشتارگاه خوش پختنام شرکت: 
 بهنام جعفریمدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی قطعات مرغ ، خرید و فروش و صادرات مرغمحصول: 
 04435633464_04435633463تلفن: 

 -ابتدای خیابان مدیریت  -خیابان دستغیب  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۵پالک

 کشتارگاه دربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

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

 -جاده فرودگاه  ۴کیلومتر  -سه راه اسالم آباد  -ساری  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه دربال -سمت چپ جاده خاکی 

 کشتارگاه سالیذ مرغنام شرکت: 
 احسان روحانی رادمدیرعامل: 

 کشتار، قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 07143444711_07143444710تلفن: 

 کشتارگاه سالیذ مرغ -جاده مجدآباد  ۱۴کیلومتر  -مرودشت  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه سپاهان مرغ اصفهاننام شرکت: 
 حمید رضا شیخانمدیرعامل: 

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

 جاده اردستان ۶کیلومتر  -اردستان  -اصفهان آدرس: 

 کشتارگاه سپید مرغ احساننام شرکت: 
 رحمت هللا مظفریانمدیرعامل: 

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

ابتدای  -کمربندی خرمشهر  -خیابان امام خمینی  -کازرون  -فارس آدرس: 
 ۳طبقه  -مجتمع احسان  -بهمن جنوبی  ۴۴خیابان 

 کشتارگاه صنعتی زران رودهننام شرکت: 
 مختار قربانیمدیرعامل: 

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

 -جاده فیروزکوه  -جاده دماوند  ۱کیلومتر  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 روستای گالهک -دست راست 

 کشتارگاه صنعتی سپیدان آملنام شرکت: 
 نادر کریمیمدیرعامل: 

کشتار و بسته بندی و قطعه بندی و تولید انواع فرآورده های خام محصول: 
 طیور

 01143332032تلفن: 
 ۵۱پالک  -روبروی نیایش  -خیابان اسفندیار  -خیابان ولی عصر  -تهران آدرس: 
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 کشتارگاه صنعتی سمنان تیهونام شرکت: 
 اکبر صفاییمدیرعامل: 

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

 ۴۶پالک  -روبه روی مسجد ولیعصر  -بلوار ولیعصر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور اکبرینام شرکت: 
 فرج اکبریمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه صنعتی طیور پرکننام شرکت: 
 داریوش جنگیمدیرعامل: 

 کشتار ،تهیه و بسته بندی ،قطعه بندی و تهیه پودر گوشتمحصول: 
 04532323200تلفن: 

 اول روستای خان کندی -بعد از پلیس راه  -جاده یمین آستارا  -اردبیل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور حسین آبادینام شرکت: 
 غالمحسن حسین آبادیمدیرعامل: 

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

 -دوراهی تویسرکان  -جاده اسدآباد  ۱کیلومتر  -کنگاور  -کرمانشاه آدرس: 
 جنب آجر سفال آناهیتا

 کشتارگاه صنعتی طیور زنجاننام شرکت: 
 ناصر رمضانلومدیرعامل: 

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

ساختمان عمران  -پس از پمپ گاز زیباشهر  -بهمن  ۴۴بلوار  -زنجان آدرس: 
 ۴طبقه  - ۶۹۱۶پالک  -بتن 

 کشتارگاه صنعتی طیور زیباکنارنام شرکت: 
 موسی محبوبیمدیرعامل: 

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

 جنب میدان تره بار ولیعصر -احمدگوراب  -جاده فومن  -رشت  -گیالن آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ آالشتنام شرکت: 
 محمد جلیلی شیردرهمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 01142424900_01142424904تلفن: 

 -جاده آالشت  ۴کیلومتر  -روبه روی پلیس راه  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه آالشت -عبور کالریجان 

 کشتارگاه صنعتی مرغ سمانهنام شرکت: 
 محمد حسن کریمیمدیرعامل: 

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

 -حدفاصل چهارراه نور باران و پل بزرگمهر  -خیابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۴۴ساختمان  -مقابل بانک سینا 

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی ترکان مغاننام شرکت: 
 صفر اکبریمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04532723084تلفن: 

 جنب پاساژ انیشه -خیابان شهید بهشتی جنوبی  -آباد  پارس -اردبیل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی طیور ماکیان گلستان زمیننام شرکت: 
 نادعلی فرشیدیمدیرعامل: 

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

روبه روی  -جاده گرگان علی آباد  ۱۴کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روستای مرزن آباد کالته

 کشتارگاه طیور پرطالیینام شرکت: 
 فرهاد جلیلیانمدیرعامل: 

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

 ابتدای کوچه سبز -خیابان دکتر شریعتی  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه طیور شاهین پر غربنام شرکت: 
 ساالر سلیمیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -روبه روی پاساژ نویدی  -میدان قدس  -بانه  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول -سلیمی 

 کشتارگاه قافالنکونام شرکت: 
 جبار طهماسبیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -خیابان خیام شمالی  -میانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴واحد  - ۹طبقه  -دامپزشکان 

 کشتارگاه مرغ تک شیرازنام شرکت: 
 محمد حسین قشقایی نژادمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 07137766500_07137766267تلفن: 

 بعد از روستای دهنو -جاده شیراز جهرم  ۱کیلومتر  -شیراز  -فارس آدرس: 
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 کشتارگاه صنعتی سمنان تیهونام شرکت: 
 اکبر صفاییمدیرعامل: 

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

 ۴۶پالک  -روبه روی مسجد ولیعصر  -بلوار ولیعصر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور اکبرینام شرکت: 
 فرج اکبریمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه صنعتی طیور پرکننام شرکت: 
 داریوش جنگیمدیرعامل: 

 کشتار ،تهیه و بسته بندی ،قطعه بندی و تهیه پودر گوشتمحصول: 
 04532323200تلفن: 

 اول روستای خان کندی -بعد از پلیس راه  -جاده یمین آستارا  -اردبیل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور حسین آبادینام شرکت: 
 غالمحسن حسین آبادیمدیرعامل: 

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

 -دوراهی تویسرکان  -جاده اسدآباد  ۱کیلومتر  -کنگاور  -کرمانشاه آدرس: 
 جنب آجر سفال آناهیتا

 کشتارگاه صنعتی طیور زنجاننام شرکت: 
 ناصر رمضانلومدیرعامل: 

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

ساختمان عمران  -پس از پمپ گاز زیباشهر  -بهمن  ۴۴بلوار  -زنجان آدرس: 
 ۴طبقه  - ۶۹۱۶پالک  -بتن 

 کشتارگاه صنعتی طیور زیباکنارنام شرکت: 
 موسی محبوبیمدیرعامل: 

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

 جنب میدان تره بار ولیعصر -احمدگوراب  -جاده فومن  -رشت  -گیالن آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ آالشتنام شرکت: 
 محمد جلیلی شیردرهمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 01142424900_01142424904تلفن: 

 -جاده آالشت  ۴کیلومتر  -روبه روی پلیس راه  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه آالشت -عبور کالریجان 

 کشتارگاه صنعتی مرغ سمانهنام شرکت: 
 محمد حسن کریمیمدیرعامل: 

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

 -حدفاصل چهارراه نور باران و پل بزرگمهر  -خیابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۴۴ساختمان  -مقابل بانک سینا 

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی ترکان مغاننام شرکت: 
 صفر اکبریمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04532723084تلفن: 

 جنب پاساژ انیشه -خیابان شهید بهشتی جنوبی  -آباد  پارس -اردبیل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی طیور ماکیان گلستان زمیننام شرکت: 
 نادعلی فرشیدیمدیرعامل: 

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

روبه روی  -جاده گرگان علی آباد  ۱۴کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روستای مرزن آباد کالته

 کشتارگاه طیور پرطالیینام شرکت: 
 فرهاد جلیلیانمدیرعامل: 

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

 ابتدای کوچه سبز -خیابان دکتر شریعتی  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه طیور شاهین پر غربنام شرکت: 
 ساالر سلیمیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -روبه روی پاساژ نویدی  -میدان قدس  -بانه  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول -سلیمی 

 کشتارگاه قافالنکونام شرکت: 
 جبار طهماسبیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -خیابان خیام شمالی  -میانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴واحد  - ۹طبقه  -دامپزشکان 

 کشتارگاه مرغ تک شیرازنام شرکت: 
 محمد حسین قشقایی نژادمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 07137766500_07137766267تلفن: 

 بعد از روستای دهنو -جاده شیراز جهرم  ۱کیلومتر  -شیراز  -فارس آدرس: 
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 کشتارگاه مرغ طالیی نوشهرنام شرکت: 
 رسول خزاییمدیرعامل: 

 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 شرکت: 
 سلیمیمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04446247511_04446260748تلفن: 

 یک کیلومتری روستای داشبند -بوکان  -آذربایجان غربی آدرس: 

 کشتارگاه مرغ ماکونام شرکت: 
 موسی بایرامیمدیرعامل: 

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

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

 کمند پارسنام شرکت: 
 علی خزاییمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت سفید و قرمزمحصول: 
 07132602147_07132602146تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده ی تخت جمشید  ۴۱کیلومتر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 نبش خیابان شقایق - a۱بلوک  - ۱قطعه  -آب باریک 

 کوثر پروتئیننام شرکت: 
 علی اصغر دهقانمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغ زندهمحصول: 
 03537275852_03537275853تلفن: 

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

 کوروش پروتئین البرزنام شرکت: 
 سیدکوروش سکاکیمدیرعامل: 

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

نبش  -خیابان سرداران  -شهرک صنعتی پیام  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴۰پالک  -دهم جنوبی 

 کیا کارتن سبالن )بازیار(نام شرکت: 
 شهرام بازیارمدیرعامل: 

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

انتهای بلوار  -شهرک صنعتی صفادشت  -صفادشت  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۱۰۴پالک  -خیابان یازدهم شرقی  -فروردین 

 کیسه ستاره طاهانام شرکت: 
 سارا پارسامدیرعامل: 

تولید کننده انواع کیسه های پلی پروپیلن و کیسه های سه الیه محصول: 
 05137679331تلفن: 

بلوار تالش  - ۱فاز  -شهرک صنعتی طوس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 گروه کارخانجات الیاف پویا و ستاره طاها - ۱۳۶تالش  -شمالی 

 کیف خوشهنام شرکت: 
 مهدی عاطفی نژادمدیرعامل: 

 تولیدکننده کیف های مخصوص بسته بندی خوراک دام و طیورمحصول: 
 01734533422تلفن: 

 - ۳سازندگی  - ۱فاز  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 کارخانه کیف خوشه

 کیمیا پاکتنام شرکت: 
 سعید فرخ زادهمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع پاکت های چند الیه کاغذی با چاپ افستمحصول: 
 01333720014_01333720012تلفن: 

طبقه  - ۴۱۰پالک  -کوچه سحر  -بلوار توحید  -گلسار  -رشت  -گیالن آدرس: 
 واحد دوم -اول 

 گروه تولیدی تخصصی تکس پایانام شرکت: 
 ناصر قدسمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع پاکت های چند الیه کاغذی و کامپوزیت و گونی های محصول: 
 لمینت شده

 02177716467_02177716466تلفن: 
 -تهران آدرس: 

 گروه تولیدی دکتر معلمنام شرکت: 
 شمس علی هادی زاده معلممدیرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی مرغمحصول: 
 01132022966_01132022965تلفن: 

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

 گروه تولیدی نگین گلپانام شرکت: 
 علی پیرویمدیرعامل: 

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

گروه  -خیابان اردیبهشت  -بلوار آیت اله محمدی  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 
 تولیدی نگین گلپا

 گروه تولیدی همگامنام شرکت: 
 محسن براتیمدیرعامل: 

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

اولین کوچه  - ۱۴۱آزادی  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 مرکز توزیع تخم مرغ همگام -قطعه چهارم سمت راست  -سمت چپ 
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 گروه صنایع غذایی داتیسنام شرکت: 
 مهدی یزدانمدیرعامل: 

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

 -نبش خیابان آخوندی  -خیابان نبرد شمالی  -خیابان پیروزی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۹۴پالک 

 گروه صنعتی تکنوکارنام شرکت: 
 مهدی زرانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع قالب ظروف مقواییمحصول: 
 02155060614_02166435944تلفن: 

پالک  - ۴۳کوچه  -نرسیده به پل بعثت  -خیابان فدائیان اسالم  -تهران آدرس: 
۶ 

 E.M.Cگروه طراحی و مهندسی نام شرکت: 
 شهرام قاسمیمدیرعامل: 

 ساخت و تولید دستگاه کیسه پرکن اتوماتیکمحصول: 
 02136426677_02136426675تلفن: 

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

 گروه کیسه بافی اصفهاننام شرکت: 
 مجمد کشانیمدیرعامل: 

 تولید کننده کیسه های پلی پروپیلنمحصول: 
 03145644113_03145644112تلفن: 

خیابان شیخ بهایی  -شهرک صنعتی مورچه خورت  -اصفهان  -اصفهان آدرس: 
 ۳۱۰پالک  -

 گل رادنام شرکت: 
 سعیده گلزارمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع ظروف مقوایی برای تخم مرغمحصول: 
 02166930416_02166920053تلفن: 

ساختمان برج  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۳۱واحد  - ۹طبقه  -ساز 

 گلفام کاالی آریاننام شرکت: 
 علی رضاییمدیرعامل: 

 خرید و فروش مواد پروتئینی، بسته بندی مواد پروتئینیمحصول: 
 03133690910تلفن: 

 ۵۱پالک  -خیابان قلعه امیریه  -بلوار الغدیر  -بلوار آتشگاه  -اصفهان آدرس: 

 گیالنه طالیینام شرکت: 
 جواد اصغر زادهمدیرعامل: 

 02165018830_02165018810تلفن: بسته بندی مرغ صنعتی محصول: 
خیابان نهم  -شهرک صنعتی صفادشت  -صفادشت  -مالرد  -تهران آدرس: 
شرکت گیالنه  -سمت چپ  -تقاطع بلوار تیر  -سومین چهار راه  -غربی 
 طالیی

 ماکیان پروتئین پارسنام شرکت: 
 محمد خان محمدمدیرعامل: 

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

 -خیابان مدرس  -شهرک صنعتی عباس آباد  -جاده مشهد  -تهران آدرس: 
 ۴۳۳۳پالک  - ۴۴نبش  -انتهای امیرکبیر 

 ماکیان پرور سپید شرقنام شرکت: 
 رضا غفورزاده یزدیمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ۴۳ابوذر غفاری  -خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ۹۱

 ماکیان فارسنام شرکت: 
 اسماعیل زارعیمدیرعامل: 

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

 ۱۵کوچه  -کوچه نبش باغ ارم  -خیابان ارم  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع بسته بندی گلتاجنام شرکت: 
 داوود نبیانمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغ و آالیشمحصول: 
 02165436120تلفن: 

تقاطع خیابان هشتم  -شهرک صنعتی صفادشت  -مالرد  -تهران آدرس: 
 مجتمع بسته بندی گلتاج - ۱۴۴پالک  -غربی و بلوار خرداد 

 مجتمع بسته بندی گوشت انفرادینام شرکت: 
 اصغر انفرادیمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 05136069045تلفن: 

 ۱۴پالک  -بین استقالل یک و سه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مجتمع تولیدی و خدماتی شارونام شرکت: 
 آرش اختیاریمدیرعامل: 

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

سه راهي  -جاده حسن آباد به دادانه ۴كیلومتر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 مجتمع شارو -دربنده 

 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهاننام شرکت: 
 قدرت اله ملکیمدیرعامل: 

 کشتارگاه وبسته بندی قطعات مرغ و بوقلمونمحصول: 
 03195027653_03195027651تلفن: 

 -بعد از تاالر بهشت  -کمربندی خمینی شهر به نجف آباد  -اصفهان آدرس: 
 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهان
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 گروه صنایع غذایی داتیسنام شرکت: 
 مهدی یزدانمدیرعامل: 

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

 -نبش خیابان آخوندی  -خیابان نبرد شمالی  -خیابان پیروزی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۹۴پالک 

 گروه صنعتی تکنوکارنام شرکت: 
 مهدی زرانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع قالب ظروف مقواییمحصول: 
 02155060614_02166435944تلفن: 

پالک  - ۴۳کوچه  -نرسیده به پل بعثت  -خیابان فدائیان اسالم  -تهران آدرس: 
۶ 

 E.M.Cگروه طراحی و مهندسی نام شرکت: 
 شهرام قاسمیمدیرعامل: 

 ساخت و تولید دستگاه کیسه پرکن اتوماتیکمحصول: 
 02136426677_02136426675تلفن: 

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

 گروه کیسه بافی اصفهاننام شرکت: 
 مجمد کشانیمدیرعامل: 

 تولید کننده کیسه های پلی پروپیلنمحصول: 
 03145644113_03145644112تلفن: 

خیابان شیخ بهایی  -شهرک صنعتی مورچه خورت  -اصفهان  -اصفهان آدرس: 
 ۳۱۰پالک  -

 گل رادنام شرکت: 
 سعیده گلزارمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع ظروف مقوایی برای تخم مرغمحصول: 
 02166930416_02166920053تلفن: 

ساختمان برج  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۳۱واحد  - ۹طبقه  -ساز 

 گلفام کاالی آریاننام شرکت: 
 علی رضاییمدیرعامل: 

 خرید و فروش مواد پروتئینی، بسته بندی مواد پروتئینیمحصول: 
 03133690910تلفن: 

 ۵۱پالک  -خیابان قلعه امیریه  -بلوار الغدیر  -بلوار آتشگاه  -اصفهان آدرس: 

 گیالنه طالیینام شرکت: 
 جواد اصغر زادهمدیرعامل: 

 02165018830_02165018810تلفن: بسته بندی مرغ صنعتی محصول: 
خیابان نهم  -شهرک صنعتی صفادشت  -صفادشت  -مالرد  -تهران آدرس: 
شرکت گیالنه  -سمت چپ  -تقاطع بلوار تیر  -سومین چهار راه  -غربی 
 طالیی

 ماکیان پروتئین پارسنام شرکت: 
 محمد خان محمدمدیرعامل: 

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

 -خیابان مدرس  -شهرک صنعتی عباس آباد  -جاده مشهد  -تهران آدرس: 
 ۴۳۳۳پالک  - ۴۴نبش  -انتهای امیرکبیر 

 ماکیان پرور سپید شرقنام شرکت: 
 رضا غفورزاده یزدیمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ۴۳ابوذر غفاری  -خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ۹۱

 ماکیان فارسنام شرکت: 
 اسماعیل زارعیمدیرعامل: 

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

 ۱۵کوچه  -کوچه نبش باغ ارم  -خیابان ارم  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع بسته بندی گلتاجنام شرکت: 
 داوود نبیانمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغ و آالیشمحصول: 
 02165436120تلفن: 

تقاطع خیابان هشتم  -شهرک صنعتی صفادشت  -مالرد  -تهران آدرس: 
 مجتمع بسته بندی گلتاج - ۱۴۴پالک  -غربی و بلوار خرداد 

 مجتمع بسته بندی گوشت انفرادینام شرکت: 
 اصغر انفرادیمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 05136069045تلفن: 

 ۱۴پالک  -بین استقالل یک و سه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مجتمع تولیدی و خدماتی شارونام شرکت: 
 آرش اختیاریمدیرعامل: 

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

سه راهي  -جاده حسن آباد به دادانه ۴كیلومتر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 مجتمع شارو -دربنده 

 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهاننام شرکت: 
 قدرت اله ملکیمدیرعامل: 

 کشتارگاه وبسته بندی قطعات مرغ و بوقلمونمحصول: 
 03195027653_03195027651تلفن: 

 -بعد از تاالر بهشت  -کمربندی خمینی شهر به نجف آباد  -اصفهان آدرس: 
 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهان
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 مرغداری ایالتینام شرکت: 
 علی اصغر ایالتیمدیرعامل: 

 بسته بندی -مرغداری تخم گذار محصول: 
 02156121818_02156111865تلفن: 

 ۴۱۴پالک  - ۱۰نبش کوچه  -خیابان محمدیه  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 

 مقوا سازی رفیع منزلتنام شرکت: 
 محمدحسن رفیع منزلتمدیرعامل: 

 بسته بندیمحصول: 
 03132722243_03132722046تلفن: 

 -طبقه اول  -پاساژ توکل  -جنب بانک سپه  -خیابان نشاط  -اصفهان آدرس: 
 ۴۱واحد 

 مقوا سازی شیروان کاردبردنام شرکت: 
 جواد باقری شیروانیمدیرعامل: 

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

شهرک صنعتی  -جاده کالت  ۱۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۳واحد  -مشهد 

 مقوا سازی کوثر اصفهاننام شرکت: 
 مهدی رشیدیمدیرعامل: 

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

 ۴۸۳پالک  -نرسیده به چهار راه سیروس  -خرداد  ۱۱خیابان  -تهران آدرس: 

 ممتازسازان ایراننام شرکت: 
 پریسا یاوریمدیرعامل: 

 تولید شانه تخم مرغمحصول: 
 02186021250_02188410072تلفن: 

بن  -کوچه رهام  -بعد از چهار راه سهروردی  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۳پالک  -بست رهام شرقی 

 مهرخرم پروتئیننام شرکت: 
 رسول اسالمیانمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02432223035_02432223034تلفن: 

قطعه  -سایت بانوان  -اشراق  - ۱شهرک صنعتی شماره  -زنجان آدرس: 
 مهرخرم پروتئین - ۴۹۴۰

 مهسان پروتئیننام شرکت: 
 فرامرزیمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02156391486_02156391485تلفن: 

 ۴۳پالک  - ۳ارغوان  -شهرک صنعتی نصیرآباد  -کریم  رباط -تهران آدرس: 

 مهیا پروتئیننام شرکت: 
 بهزاد درخورمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت و مرغمحصول: 
 02162999898تلفن: 

پالک  -کوچه کاج شرقی  -خیابان فرزین  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 
۴ 

 مواد غذایی میالد نورنام شرکت: 
 محسن تمیمیمدیرعامل: 

 بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 02166925566تلفن: 

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

 میثم دارو پالستنام شرکت: 
 میثم رئوفیمدیرعامل: 

 تولید بطری و ظروف پالستیکی ، درب و پیمانهمحصول: 
 02176212045_02176212628تلفن: 

جنب بانک تجارت  -جاده آبعلی خرمدشت  ۴۰کیلومتر  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ۱۶پالک  -کوی تختی  -

 میکا گوشت ایراننام شرکت: 
 پرویز زیندینمدیرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 06133392545_06133392619تلفن: 

کوچه ی روبه  -۴کیلومتر  -جاده ی خرمشهر  -خرمشهر  -خوزستان آدرس: 
 میکا گوشت ایران - CNGروی جایگاه 

 ناب نویننام شرکت: 
 رضا قلی زادهمدیرعامل: 

 بسته بندی مرغمحصول: 
 02177811526_02177817574تلفن: 

 ۹۵۶پالک  -بعد از ایستگاه قاسم آباد  -خیابان دماوند  -تهران آدرس: 

 نخل طالیی طبسنام شرکت: 
 بهرام صفاییمدیرعامل: 

 بسته یندی مرغ و گوشتمحصول: 
 05632821502_05632821501تلفن: 

 جاده هللا آباد ۴کیلومتر  -طبس  -خراسان جنوبی آدرس: 

 نگین شانه تبریزنام شرکت: 
 بهرام سلمانیمدیرعامل: 

 04134321623_04134321622تلفن: تولید کننده انواع شانه تخم مرغ محصول: 
شهرک  -کیلومتری جاده آذر شهر  ۴۱ -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

شرکت نگین شانه  - ۴۱متری  ۴۰ -متری دوم  ۴۰ -متری اول  ۳۱ -سلیمی 
 تبریز
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 نوید آوران دشت سبز نیشابورنام شرکت: 
 احسان محمدیانمدیرعامل: 

 بسته بندی تخم بلدرچین و کبکمحصول: 
 05142223608تلفن: 

 ۳۴بهمن شرقی  ۴۴خیابان  -میدان آزادی  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۹۴۹پالک  -

 نیک الیاف کردستاننام شرکت: 
 وحید حبیبیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع کیسه های پلی پروپیلنمحصول: 
 08738836732_08738836731تلفن: 

شرکت نیک الیاف  -جاده سنندج  ۱کیلومتر  -دیواندره  -کردستان آدرس: 
 کردستان

 نیوالنگنام شرکت: 
 سعید قدیریمدیرعامل: 

 نمایندگی انحصاری چرخهای سرکیسه دوزی نیوالنگ ژاپن در ایران محصول: 
 02155611144تلفن: 

روبه روی کفش  -نرسیده به چهار راه گلوبندک  -خیابان خیام  -تهران آدرس: 
 فروشگاه جالکو - ۵۶۸پالک  -ملی 

 هومان پروتئین پاسارگاد میهننام شرکت: 
 علی فهیمیمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02533346328_02533346327تلفن: 

 - ۴کوچه  -میدان شهید دیالمه  - ۴فاز -شهرک صنعتی شکوهیه  -قم آدرس: 
 ۴۴۹قطعه 

 وارنا پروتئیننام شرکت: 
 ایرج براتیمدیرعامل: 

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

 -بعد از خیابان فرهنگ  -اول سهروردی  -سه راه سیمین  -اصفهان آدرس: 
 ۹واحد  -طبقه سوم  -ساختمان خورشید  -کوچه ی ششم 

 یزدان پروتئیننام شرکت: 
 مهدی یزدان شناسمدیرعامل: 

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

 ۱۹۴پالک  -خیابان نبرد شمالی  -خیابان پیروزی  -تهران آدرس: 

 یکتا پروتئین گستر داریانام شرکت: 
 حمید باباییمدیرعامل: 

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

 ۴۱پالک  - ۶سرو  -شهرک صنعتی نصیرشهر  -رباط کریم  -تهران آدرس: 
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 وحید حبیبیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع کیسه های پلی پروپیلنمحصول: 
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شرکت نیک الیاف  -جاده سنندج  ۱کیلومتر  -دیواندره  -کردستان آدرس: 
 کردستان

 نیوالنگنام شرکت: 
 سعید قدیریمدیرعامل: 
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 علی فهیمیمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 02533346328_02533346327تلفن: 

 - ۴کوچه  -میدان شهید دیالمه  - ۴فاز -شهرک صنعتی شکوهیه  -قم آدرس: 
 ۴۴۹قطعه 

 وارنا پروتئیننام شرکت: 
 ایرج براتیمدیرعامل: 

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

 -بعد از خیابان فرهنگ  -اول سهروردی  -سه راه سیمین  -اصفهان آدرس: 
 ۹واحد  -طبقه سوم  -ساختمان خورشید  -کوچه ی ششم 

 یزدان پروتئیننام شرکت: 
 مهدی یزدان شناسمدیرعامل: 

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

 ۱۹۴پالک  -خیابان نبرد شمالی  -خیابان پیروزی  -تهران آدرس: 

 یکتا پروتئین گستر داریانام شرکت: 
 حمید باباییمدیرعامل: 

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

 ۴۱پالک  - ۶سرو  -شهرک صنعتی نصیرشهر  -رباط کریم  -تهران آدرس: 
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 تعاونی ها
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 1868تعاونی نام شرکت: 
 سعید بنی عامریانمدیرعامل: 

  محصول: 
 08348421157تلفن: 

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

 ابهر 57تعاونی نام شرکت: 
 پیمان حسن لومدیرعامل: 

  محصول: 
 04436447537تلفن: 

 ۱پالک  -کوچه گمرک  -کوی صفا  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی املشنام شرکت: 
 سید مجتبی آل نبیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01342725611تلفن: 

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

 تعاونی امید پرند گلستاننام شرکت: 
 عبدالرزاق زمانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732420088تلفن: 

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

 تعاونی ایثارگران دزفولنام شرکت: 
 حسین صالحیمدیرعامل: 

  محصول: 
 06142247750_06142248455تلفن: 

 -بین هجرت و آفرینش  -خیابان سید محمود  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 شرکت تعاونی ایثارگران

 تعاونی پرنیان نیم بلوکنام شرکت: 
 علی غالمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632565221_05632562573تلفن: 

روبروی پارک  -خیابان آموزگار  -زعفرانیه  -قائن  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۸پالک  -فرهنگ 

 تعاونی پشتیبانی صنایع مرغ تخمگذار وطن ایرانیاننام شرکت: 
 سید فرزاد طالکشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغداران آفاق میاندوآب 832تعاونی تامین نیاز نام شرکت: 
 علی تقی نژادمدیرعامل: 

  محصول: 
 04445357891تلفن: 

خیابان شهید  -روبروی شرکت نفت  -میاندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 جنب ایران خودرو -باکری 

 تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان فارسنام شرکت: 
 محمدرحیم افسریمدیرعامل: 

  محصول: 
 07132242173تلفن: 

مجتمع  -نبش خیابان سعدی  -خیابان فردوسی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴۰۴پالک  - ۴طبقه  -تجاری ملت 

 تعاونی تامین نیاز مرغداران پیروز اردستاننام شرکت: 
 محمد فدایی اردستانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03154247072_03154242566تلفن: 

طبقه  -روبروی بنیاد شهید  -میدان امام خمینی  -اردستان  -اصفهان آدرس: 
 فوقانی عکاسی بهارک

 تعاونی تامین نیاز مرغداران شیرازنام شرکت: 
 حسین ریاضیمدیرعامل: 

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

سمت  -بعد از چهار راه اول  - ۶۳کوچه  -بلوار عدالت  -شیراز  -فارس آدرس: 
 راست

 تعاونی تولید ارزنهنام شرکت: 
 سعید اسحاقیمدیرعامل: 

 خرید و فروش نهاده های دامیمحصول: 
 05154825839تلفن: 

روبروی  - ۶۱پالک  -میدان امام حسین  -باخرز  -خراسان رضوی آدرس: 
 داروخانه دامپزشکی دکتر سلجوقی

 تعاونی تولید کنندگان تخم مرغ استان مازندراننام شرکت: 
 عباس نورالهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01132259591_01132259590تلفن: 

 -روبروی بانک ملت شعبه فرهنگ  -بلوار قائم شهر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ۴واحد شماره  -ساختمان بهمن 

 تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه آذربایجان شرقینام شرکت: 
 رسول رهبری عصرمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134416371تلفن: 

 ۳۹پالک  -کوچه شبنم  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف -
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 04436447537تلفن: 

 ۱پالک  -کوچه گمرک  -کوی صفا  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی املشنام شرکت: 
 سید مجتبی آل نبیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01342725611تلفن: 

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

 تعاونی امید پرند گلستاننام شرکت: 
 عبدالرزاق زمانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01732420088تلفن: 

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

 تعاونی ایثارگران دزفولنام شرکت: 
 حسین صالحیمدیرعامل: 

  محصول: 
 06142247750_06142248455تلفن: 

 -بین هجرت و آفرینش  -خیابان سید محمود  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 شرکت تعاونی ایثارگران

 تعاونی پرنیان نیم بلوکنام شرکت: 
 علی غالمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632565221_05632562573تلفن: 

روبروی پارک  -خیابان آموزگار  -زعفرانیه  -قائن  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۸پالک  -فرهنگ 

 تعاونی پشتیبانی صنایع مرغ تخمگذار وطن ایرانیاننام شرکت: 
 سید فرزاد طالکشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166562440تلفن: 

 ۳واحد  - ۵۰پالک  -خیابان باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغداران آفاق میاندوآب 832تعاونی تامین نیاز نام شرکت: 
 علی تقی نژادمدیرعامل: 

  محصول: 
 04445357891تلفن: 

خیابان شهید  -روبروی شرکت نفت  -میاندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 جنب ایران خودرو -باکری 

 تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان فارسنام شرکت: 
 محمدرحیم افسریمدیرعامل: 

  محصول: 
 07132242173تلفن: 

مجتمع  -نبش خیابان سعدی  -خیابان فردوسی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴۰۴پالک  - ۴طبقه  -تجاری ملت 

 تعاونی تامین نیاز مرغداران پیروز اردستاننام شرکت: 
 محمد فدایی اردستانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03154247072_03154242566تلفن: 

طبقه  -روبروی بنیاد شهید  -میدان امام خمینی  -اردستان  -اصفهان آدرس: 
 فوقانی عکاسی بهارک

 تعاونی تامین نیاز مرغداران شیرازنام شرکت: 
 حسین ریاضیمدیرعامل: 

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

سمت  -بعد از چهار راه اول  - ۶۳کوچه  -بلوار عدالت  -شیراز  -فارس آدرس: 
 راست

 تعاونی تولید ارزنهنام شرکت: 
 سعید اسحاقیمدیرعامل: 

 خرید و فروش نهاده های دامیمحصول: 
 05154825839تلفن: 

روبروی  - ۶۱پالک  -میدان امام حسین  -باخرز  -خراسان رضوی آدرس: 
 داروخانه دامپزشکی دکتر سلجوقی

 تعاونی تولید کنندگان تخم مرغ استان مازندراننام شرکت: 
 عباس نورالهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01132259591_01132259590تلفن: 

 -روبروی بانک ملت شعبه فرهنگ  -بلوار قائم شهر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ۴واحد شماره  -ساختمان بهمن 

 تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه آذربایجان شرقینام شرکت: 
 رسول رهبری عصرمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134416371تلفن: 

 ۳۹پالک  -کوچه شبنم  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف -
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 تعاونی تولیدکنندگان دی کلسیم فسفات آسیانام شرکت: 
 سعید میرصادقیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166557494_02166557493تلفن: 

 -روبروی کوچه پنجم  -خیابان حبیب الهی  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴۰۴پالک 

 تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی سراسر کشورنام شرکت: 
 سیدمحمد موسویمدیرعامل: 

 واردات گوشت منجمد برزیلی و هندیمحصول: 
 02188573059_02188366005تلفن: 

خیابان  -نرسیده به بلوار دریا  -بلوار خوردین  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ۴۴شماره  - ۴توحید

 تعاونی خدمات مرغ سرخهنام شرکت: 
 مهدی امامیمدیرعامل: 

 تامین نهاده های طیور ) دان ، ذرت ، سویا ، جوجه ( محصول: 
 02333613950_02333613005تلفن: 

باسکول  -بلوار امام رضا  -خیابان امام رضا  -سرخه  -سمنان آدرس: 
 کامپیوتری

 تعاونی روستایی استان مرکزینام شرکت: 
 سید حسین هاشمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08633120542_08633120541تلفن: 

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

 تعاونی روستایی اقتصادنام شرکت: 
 ابوالقاسم طاهری موسویمدیرعامل: 

  محصول: 
 06136739705_06136739776تلفن: 

شرکت  -جاده قدیم حمیدیه به اهواز  ۴کیلومتر  -حمیدیه  -خوزستان آدرس: 
 تعاونی روستایی اقتصاد

 تعاونی روستایی امیدنام شرکت: 
 رضا متانتمدیرعامل: 

  محصول: 
 03157322039تلفن: 

 شرکت تعاونی امید -خیابان خیام  -گلشهر  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی روستایی توحید زرنهنام شرکت: 
 نوروز نور محمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08433237328تلفن: 

اداره تعاون روستایی شهرستان  -خیابان امام خمینی  -ایوان  -ایالم آدرس: 
 شرکت تعاونی روستایی توحید زرنه -ایوان 

 تعاونی روستایی دام و طیور قپان علیانام شرکت: 
 حامد صفریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01735440399تلفن: 

تعاونی روستایی دام و طیور  -روستای قپان علیا  -کالله  -گلستان آدرس: 
 قپان علیا

 تعاونی روستایی مرغ تخم گذارمهر جاوید کاسیاننام شرکت: 
 مهران دباغمدیرعامل: 

  محصول: 
 03155582250_03155548122تلفن: 

روبروی  -نرسیده به میدان معلم  -بلوارمطهری  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 طبقه زیرین کابینت تک سازان -تعاونی روستایی 

 تعاونی روستایی میالدنام شرکت: 
 سید حسین موسویمدیرعامل: 

  محصول: 
 05157372376تلفن: 

تعاونی روستایی  - ۱۱جنب کالنتری  -کاخک  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 میالد

 تعاونی زرین پرسنندجنام شرکت: 
 بهمن شهابیمدیرعامل: 

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

پالک  -کوچه امیرکبیر  -انتهای خیابان چهار باغ  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول - ۴۳

 تعاونی شمیم شترمرغ داران یکپارچه کویرنام شرکت: 
 محمدحسن کائنیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632222400تلفن: 

 روبروی شرکت نفت -خیابان جمهوری  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی طوطیا مرغنام شرکت: 
 نرگس رحمتیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03832260372تلفن: 

 -خیابان مفتح  -دروازه سامان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 تعاونی طوطیا مرغ -سمت راست  -نبش کوچه اول  -ابتدای خیابان عمان 

 تعاونی طیوران کمرهنام شرکت: 
 عزت اله محمودیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08646222797تلفن: 

 مقابل دانشکده پرستاری -خیابان تختی  -خمین  -مرکزی آدرس: 
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 تعاونی فارغ التحصیالن علوم دامی استان لرستاننام شرکت: 
 اسحاق محسنی نیکمدیرعامل: 

  محصول: 
 06633222990تلفن: 

روبروی ساختمان سازمان جهاد  -خیابان الغدیر  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 ۳طبقه  -صندوق توسعه بخش کشاورزی استان لرستان  -کشاورزی 

 تعاونی کشاورزی تامین نیاز بوقلمون داران اصفهاننام شرکت: 
 اکبر یزدانیمدیرعامل: 

 تولید و فروش گوشت بوقلمون -تامین نیاز مواد اولیه پرورشمحصول: 
 03142743440تلفن: 

بلوار طالقانی  -فلکه آزادگان  -خیابان امام خمینی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 نبش کوچه شهید قدوسی -

 تعاونی کشاورزی تامین نیاز مرغداران قزویننام شرکت: 
 محمد محمدیخواهمدیرعامل: 

 تامین مواد اولیه مورد احتیاج اعضا و خرید و عرضه تولیدات آنهامحصول: 
 02833550007تلفن: 

پالک  -ابتدای کوچه امامزاده اسماعیل  -خیابان شهید انصاری  -قزوین آدرس: 
۸ 

 تعاونی کشاورزی رضوان سدادنام شرکت: 
 فریبرز زاهدمدیرعامل: 

  محصول: 
 07136264136_07136287551تلفن: 

طبقه فوقانی بانک ایران  -چهارراه مالصدرا  -شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳واحد  -زمین 

 تعاونی کشاورزی صنایع مرغ مادر ایراننام شرکت: 
 فیروز میرباقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166423617_02166423616تلفن: 

 -خیابان شهید غالمرضا طوسی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۴۴پالک 

 تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار قمنام شرکت: 
 جواد کریمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02537788366_02537788365تلفن: 

 ساختمان تعاونی تخم گذار قم -متری عمار یاسر  ۵۱انتهای  -قم آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران ابرکوهنام شرکت: 
 محمد اسدپورمدیرعامل: 

  محصول: 
 03532838116_03532838113تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران ابن حسام خوسفنام شرکت: 
 حمیدرضا کمیلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05658325535_05658325534تلفن: 

 ابتدای بلوار امام خمینی -خوسف  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران اردکان یزدنام شرکت: 
 محمدرضا کمالیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03532273384تلفن: 

جنب شرکت صنعتی  -جاده اردکان نایین  ۵کیلومتر  -اردکان  -یزد آدرس: 
 شریف

 تعاونی کشاورزی مرغداران ارشاد لنجاننام شرکت: 
 محمدرضا وزیریمدیرعامل: 

  محصول: 
 03152233923تلفن: 

 ۴۳پالک  -بلوار شهید کرباسیان  -ورنام خواست  -لنجان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرماننام شرکت: 
 حسن حقانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03432752372_03432752371تلفن: 

بعد از صنایع ممتازان و دیوارهای  -جاده زنگی آباد  ۶کیلومتر  -کرمان آدرس: 
 متر داخل خاکی ۴۰۰ -فرعی دوم  -سمت راست  -پیش ساخته 

 تعاونی کشاورزی مرغداران اشنویهنام شرکت: 
 فخرالدین بهاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 04444624072تلفن: 

 جنب کوچه بهزیستی -بلوار معلم  -اشنویه  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران ایثارگران اردستاننام شرکت: 
 محمدرضا نعمت الهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03154244200تلفن: 

 جنب اداره پست -خیابان امام خمینی  -اردستان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران آبادهنام شرکت: 
 سیدفرهاد یدالهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07144330555_07144335934تلفن: 

 -بعد از خیابان امام حسن عسگری ع  -خیابان کشاورز  -آباده  -فارس آدرس: 
 روبروی کودکستان
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 تعاونی فارغ التحصیالن علوم دامی استان لرستاننام شرکت: 
 اسحاق محسنی نیکمدیرعامل: 

  محصول: 
 06633222990تلفن: 

روبروی ساختمان سازمان جهاد  -خیابان الغدیر  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 ۳طبقه  -صندوق توسعه بخش کشاورزی استان لرستان  -کشاورزی 

 تعاونی کشاورزی تامین نیاز بوقلمون داران اصفهاننام شرکت: 
 اکبر یزدانیمدیرعامل: 

 تولید و فروش گوشت بوقلمون -تامین نیاز مواد اولیه پرورشمحصول: 
 03142743440تلفن: 

بلوار طالقانی  -فلکه آزادگان  -خیابان امام خمینی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 نبش کوچه شهید قدوسی -

 تعاونی کشاورزی تامین نیاز مرغداران قزویننام شرکت: 
 محمد محمدیخواهمدیرعامل: 

 تامین مواد اولیه مورد احتیاج اعضا و خرید و عرضه تولیدات آنهامحصول: 
 02833550007تلفن: 

پالک  -ابتدای کوچه امامزاده اسماعیل  -خیابان شهید انصاری  -قزوین آدرس: 
۸ 

 تعاونی کشاورزی رضوان سدادنام شرکت: 
 فریبرز زاهدمدیرعامل: 

  محصول: 
 07136264136_07136287551تلفن: 

طبقه فوقانی بانک ایران  -چهارراه مالصدرا  -شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳واحد  -زمین 

 تعاونی کشاورزی صنایع مرغ مادر ایراننام شرکت: 
 فیروز میرباقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166423617_02166423616تلفن: 

 -خیابان شهید غالمرضا طوسی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۴۴پالک 

 تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار قمنام شرکت: 
 جواد کریمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02537788366_02537788365تلفن: 

 ساختمان تعاونی تخم گذار قم -متری عمار یاسر  ۵۱انتهای  -قم آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران ابرکوهنام شرکت: 
 محمد اسدپورمدیرعامل: 

  محصول: 
 03532838116_03532838113تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران ابن حسام خوسفنام شرکت: 
 حمیدرضا کمیلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05658325535_05658325534تلفن: 

 ابتدای بلوار امام خمینی -خوسف  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران اردکان یزدنام شرکت: 
 محمدرضا کمالیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03532273384تلفن: 

جنب شرکت صنعتی  -جاده اردکان نایین  ۵کیلومتر  -اردکان  -یزد آدرس: 
 شریف

 تعاونی کشاورزی مرغداران ارشاد لنجاننام شرکت: 
 محمدرضا وزیریمدیرعامل: 

  محصول: 
 03152233923تلفن: 

 ۴۳پالک  -بلوار شهید کرباسیان  -ورنام خواست  -لنجان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرماننام شرکت: 
 حسن حقانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03432752372_03432752371تلفن: 

بعد از صنایع ممتازان و دیوارهای  -جاده زنگی آباد  ۶کیلومتر  -کرمان آدرس: 
 متر داخل خاکی ۴۰۰ -فرعی دوم  -سمت راست  -پیش ساخته 

 تعاونی کشاورزی مرغداران اشنویهنام شرکت: 
 فخرالدین بهاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 04444624072تلفن: 

 جنب کوچه بهزیستی -بلوار معلم  -اشنویه  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران ایثارگران اردستاننام شرکت: 
 محمدرضا نعمت الهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03154244200تلفن: 

 جنب اداره پست -خیابان امام خمینی  -اردستان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران آبادهنام شرکت: 
 سیدفرهاد یدالهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07144330555_07144335934تلفن: 

 -بعد از خیابان امام حسن عسگری ع  -خیابان کشاورز  -آباده  -فارس آدرس: 
 روبروی کودکستان
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 تعاونی کشاورزی مرغداران آران و بیدگلنام شرکت: 
 علیرضا صباری فردمدیرعامل: 

  محصول: 
 03154739192_03158383104تلفن: 

 نبش میدان -میدان ولیعصر  -آران و بیدگل  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران بانهنام شرکت: 
 ناصر صالحیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08734225191تلفن: 

 پایین تر از چهارراه تکیه -بلوار مرزداران  -بانه  -کردستان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران برخوارنام شرکت: 
 احمدرضا خسروی جزیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03145824833_03145824335تلفن: 

 جنب ایستگاه جمع آوری شیر -جاده حبیب آباد  -دولت آباد  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران بندر انزلینام شرکت: 
 فرید جمالزادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344543630تلفن: 

بازارچه تعاونی روستایی  -خیابان شهدای جنوب  -بندر انزلی  -گیالن آدرس: 
 ۱۴پالک  -

 تعاونی کشاورزی مرغداران بیجارنام شرکت: 
 مهدی هدایتیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08738223392تلفن: 

 کوچه کشاورز -خیابان طالقانی  -بیجار  -کردستان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران تاکستاننام شرکت: 
 علی محمودیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02835222344تلفن: 

 ۴خیابان صنعت  -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران تخمگذار استان زنجاننام شرکت: 
 مریم احمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02433338996تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران تربت حیدریهنام شرکت: 
 جعفر افشارمدیرعامل: 

  محصول: 
 05152284166_05152284168تلفن: 

 ۴۶و  ۴۳بین امام رضا  -بلوار امام رضا  -تربت حیدریه  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران تهراننام شرکت: 
 فریدون دولت آبادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166927692_02166924342تلفن: 

 ۳طبقه  - ۶۱پالک  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران جهرمنام شرکت: 
 رضا رازقیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07154449868_07154335860تلفن: 

 جنب کمیته امور صنفی -خیابان آیت هللا کاشانی  -جهرم  -فارس آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران خاشنام شرکت: 
 محمدحسن ساالرضحیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05433726528تلفن: 

 روبروی شهرداری -خیابان امام  -خاش  -سیستان و بلوچستان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران خرامهنام شرکت: 
 عوض بذرگرمدیرعامل: 

  محصول: 
 07132724413تلفن: 

 ۱آزادی  - ۱کوچه  -ابتدای خیابان غفاری  -خرامه  -فارس آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران خمینی شهرنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 03133634336تلفن: 

 خیابان ولی عصر -اصغر آباد  -شهر  خمینی -اصفهان آدرس: 

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

 عبدالحسین رضاییمدیرعامل: 
  محصول: 

 06142270492_06142237290تلفن: 
 روبروی پارک نارنج -خیابان موسی صدر  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
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 تعاونی کشاورزی مرغداران دلیجاننام شرکت: 
 مهدی عسگریانمدیرعامل: 

  محصول: 
 08644433948_08644433947تلفن: 

نگارستان  -بلوار صنعتگران جنوبی  -شهرک صنعتی  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 
 ۳نگار  - ۴

 تعاونی کشاورزی مرغداران دماوندنام شرکت: 
 سید محسن مشهدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02176313736_02176313667تلفن: 

روبروی  -بلوار آیت اله خامنه ای  -دوراهی گیالوند  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -خیابان ابونصر فارابی  -جاده حصار 

 تعاونی کشاورزی مرغداران رفسنجاننام شرکت: 
 محمد شهرآبادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03434263070تلفن: 

نبش  -روبروی کتابخانه مرتضوی  -بلوار طالقانی  -رفسنجان  -کرمان آدرس: 
 ۱۴طالقانی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران رودهننام شرکت: 
 نادر عاشقیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02176505290_02176502962تلفن: 

 ۱طبقه  -مجتمع تجاری عسگری  -بلوار امام  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  -

 تعاونی کشاورزی مرغداران سبزوارنام شرکت: 
 مهدی عیدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05144645874تلفن: 

راه بیمارستان  ۳بعد از  -خیابان طالقانی  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳۰نبش طالقانی  -امداد 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سرابنام شرکت: 
 قدیر گیتی نوردمدیرعامل: 

  محصول: 
 04143228650تلفن: 

جنب پست بانک  -خیابان شهید بهشتی  -سراب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 نباتی

 تعاونی کشاورزی مرغداران سرو آبادنام شرکت: 
 هیمن خوش نوازمدیرعامل: 

  محصول: 
 08734522299_08734549170تلفن: 

 -ساختمان سوپر استار  -ابتدای بلوار دریاچه  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 ۳طبقه 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سروآبادنام شرکت: 
 هیمن خوش نوازمدیرعامل: 

  محصول: 
 08734522299_08734549170تلفن: 

 -ابتدای بلوار دریاچه زریوار  -میدان بیسارانی  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان سوپراستار 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سلطانیهنام شرکت: 
 بهنام محمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02433338995تلفن: 

ساختمان  -جنب بانک مسکن  -خیابان خرمشهر  -بلوار آزادی  -زنجان آدرس: 
 ۱طبقه  -خرم 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سمنان وحومهنام شرکت: 
 حسین پیوندیمدیرعامل: 

توزیع جوجه به  -تهیه مواد اولیه ،علوفه ،سوخت  -حمل کاال محصول: 
 مرغدارها

 02333330150تلفن: 
 نبش کوچه ارم سوم -خیابان جنت  -بلوار ولیعصر  -سمنان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سوادکوهنام شرکت: 
 سیروس پرتویمدیرعامل: 

  محصول: 
 01142444587_01142446993تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران سورمقنام شرکت: 
 وحید دانشورمدیرعامل: 

  محصول: 
 07144373307تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجاننام شرکت: 
 رضا عتیقیمدیرعامل: 

 خوراک دام وطیور وتوزیع جوجه یکروزه خرید مرݝ مرݝدارانمحصول: 
 03442305679_03442309928تلفن: 

بین خانه معلم و ورزشگاه امام  -خیابان سید رضی  -سیرجان  -کرمان آدرس: 
 علی

 تعاونی کشاورزی مرغداران شبسترنام شرکت: 
 هانیه مردان زاده خامنهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04142429467تلفن: 

 -ساختمان میر علیزاده  -بلوار بسیج  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 تعاونی کشاورزی مرغداران شبستر -طبقه سوم 
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 تعاونی کشاورزی مرغداران دلیجاننام شرکت: 
 مهدی عسگریانمدیرعامل: 

  محصول: 
 08644433948_08644433947تلفن: 

نگارستان  -بلوار صنعتگران جنوبی  -شهرک صنعتی  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 
 ۳نگار  - ۴

 تعاونی کشاورزی مرغداران دماوندنام شرکت: 
 سید محسن مشهدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02176313736_02176313667تلفن: 

روبروی  -بلوار آیت اله خامنه ای  -دوراهی گیالوند  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -خیابان ابونصر فارابی  -جاده حصار 

 تعاونی کشاورزی مرغداران رفسنجاننام شرکت: 
 محمد شهرآبادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03434263070تلفن: 

نبش  -روبروی کتابخانه مرتضوی  -بلوار طالقانی  -رفسنجان  -کرمان آدرس: 
 ۱۴طالقانی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران رودهننام شرکت: 
 نادر عاشقیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02176505290_02176502962تلفن: 

 ۱طبقه  -مجتمع تجاری عسگری  -بلوار امام  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  -

 تعاونی کشاورزی مرغداران سبزوارنام شرکت: 
 مهدی عیدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05144645874تلفن: 

راه بیمارستان  ۳بعد از  -خیابان طالقانی  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳۰نبش طالقانی  -امداد 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سرابنام شرکت: 
 قدیر گیتی نوردمدیرعامل: 

  محصول: 
 04143228650تلفن: 

جنب پست بانک  -خیابان شهید بهشتی  -سراب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 نباتی

 تعاونی کشاورزی مرغداران سرو آبادنام شرکت: 
 هیمن خوش نوازمدیرعامل: 

  محصول: 
 08734522299_08734549170تلفن: 

 -ساختمان سوپر استار  -ابتدای بلوار دریاچه  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 ۳طبقه 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سروآبادنام شرکت: 
 هیمن خوش نوازمدیرعامل: 

  محصول: 
 08734522299_08734549170تلفن: 

 -ابتدای بلوار دریاچه زریوار  -میدان بیسارانی  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان سوپراستار 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سلطانیهنام شرکت: 
 بهنام محمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02433338995تلفن: 

ساختمان  -جنب بانک مسکن  -خیابان خرمشهر  -بلوار آزادی  -زنجان آدرس: 
 ۱طبقه  -خرم 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سمنان وحومهنام شرکت: 
 حسین پیوندیمدیرعامل: 

توزیع جوجه به  -تهیه مواد اولیه ،علوفه ،سوخت  -حمل کاال محصول: 
 مرغدارها

 02333330150تلفن: 
 نبش کوچه ارم سوم -خیابان جنت  -بلوار ولیعصر  -سمنان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران سوادکوهنام شرکت: 
 سیروس پرتویمدیرعامل: 

  محصول: 
 01142444587_01142446993تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران سورمقنام شرکت: 
 وحید دانشورمدیرعامل: 

  محصول: 
 07144373307تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجاننام شرکت: 
 رضا عتیقیمدیرعامل: 

 خوراک دام وطیور وتوزیع جوجه یکروزه خرید مرݝ مرݝدارانمحصول: 
 03442305679_03442309928تلفن: 

بین خانه معلم و ورزشگاه امام  -خیابان سید رضی  -سیرجان  -کرمان آدرس: 
 علی

 تعاونی کشاورزی مرغداران شبسترنام شرکت: 
 هانیه مردان زاده خامنهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04142429467تلفن: 

 -ساختمان میر علیزاده  -بلوار بسیج  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 تعاونی کشاورزی مرغداران شبستر -طبقه سوم 
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 تعاونی کشاورزی مرغداران شرق توسنام شرکت: 
 محمد دیهیممدیرعامل: 

  محصول: 
 05136676660تلفن: 

 -جنب کارخانه پپسی  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۹پالک  - ۱۳و  ۱۴بین سعادت 

 اردبیل 1تعاونی کشاورزی مرغداران شماره نام شرکت: 
 تورج احمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 04533335061_04533350539تلفن: 

تعاونی مرغداران  -روبروی شرکت نفت  -خیابان امام خمینی  -اردبیل آدرس: 
 ۱۰پالک  -کوچه شهید بهشتی  -

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهررینام شرکت: 
 محسن شاهمیریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02156542969_02156543391تلفن: 

خیابان  -دست راست  -بعد از قاسم آباد  -جاده قم  -ری  -تهران آدرس: 
 ۵پالک  -کوچه سالمت  -مهدی آباد 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان اراکنام شرکت: 
 احمد گلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08634374742_08634374623تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان آملنام شرکت: 
 قدرت اله تسلیمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01143253883_01143253007تلفن: 

اول  -جاده آمل به بابل  ۱کیلومتر  -میدان هزار سنگر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 هندوکاله

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان تایبادنام شرکت: 
 پیمان آمریمدیرعامل: 

  محصول: 
 05154533571تلفن: 

 ۹۰پالک  -خیابان عمار  -تایباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان تفتنام شرکت: 
 مصطفی امینیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03532626655تلفن: 

 ۴۰پالک  -حجت یکم  -خیابان دارایی  -تفت  -یزد آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان سقزنام شرکت: 
 منصور شکریمدیرعامل: 

  محصول: 
 08736226204_08736226885تلفن: 

روبروی اداره راه و  -میدان ماموستا حیمن  -سقز  -کردستان آدرس: 
 پایین تر از هتل سقز-پایین تر از بانک تجارت  -شهرسازی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان فردوسنام شرکت: 
 محمد هایریمدیرعامل: 

 خرید و فروش مرغ اعضا تعاونی -خرید و توزیع دان و جوجه محصول: 
 05632728955_05632721955تلفن: 

جنب  - ۹مطهری  -خیابان مطهری  -فردوس  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۱۱پالک  -درالقرآن شهید صابر 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان قزویننام شرکت: 
 محمد حاجیمدیرعامل: 

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

طبقه فوقانی گل  -دی  ۵انتهای پل  -خیابان نادری جنوبی  -قزوین آدرس: 
 ۱طبقه  - ۱واحد  -فروشی ارکیده 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان ممسنینام شرکت: 
 خلیفه قادریمدیرعامل: 

  محصول: 
 07142524145تلفن: 

تعاونی  -قلعه انجیری  -خیابان شهید مدنی  -ممسنی  -فارس آدرس: 
 کشاورزی مرغداران شهرستان ممسنی

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان نائیننام شرکت: 
 اصغر اشکستانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03146266007_03146266006تلفن: 

خیابان تعاونی  -کوچه انبار سیمان  -منطقه صنعتی  -نائین  -اصفهان آدرس: 
 ۱۴پالک  -مرغداری 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهریارنام شرکت: 
 ایرج شهیدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02165278640تلفن: 

ساختمان شماره  -باالتر از فرمانداری  -شهرک اداری  -شهریار  -تهران آدرس: 
 جهاد کشاوزی قدیم ۴

 تعاونی کشاورزی مرغداران شیخ عبود بیضاءنام شرکت: 
 عبیدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07136782743تلفن: 

 -بلوار سیبویه  -شهرک هرابال  -بخش بیضاء  -سپیدان  -فارس آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان هانا 
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 تعاونی کشاورزی مرغداران صومعه سرانام شرکت: 
 سید جواد حسینیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344325045تلفن: 

 روبروی هالل احمر -بلوار ولیعصر  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران عجب شیر و حومهنام شرکت: 
 محمد رضا جعفرپورمدیرعامل: 

  محصول: 
 04137632544تلفن: 

 ۱صنعت  -شهرک صنعتی دانلو  -شیر  عجب -آذربایجان شرقی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران قائمشهرنام شرکت: 
 افشین حسین زادهمدیرعامل: 

  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 شرکت: 
 نعمت اله یزدانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07142236433تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران کاشاننام شرکت: 
 علیرضا جمشیدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03155544482_03155579044تلفن: 

ساختمان  -نرسیده به میدان معلم  -بلوار مطهری  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 اداری تعاونی کشاورزی مرغداران کاشان

 تعاونی کشاورزی مرغداران کاشمرنام شرکت: 
 مرتضی امامیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05155254088_05155234082تلفن: 

 ۴پالک  - ۱۱نبش بسیج  -بلوار بسیج  -کاشمر  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران کامیاراننام شرکت: 
 فریدون امامیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08735534060تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران گلپایگاننام شرکت: 
 علی ابراهیمیمدیرعامل: 

هماهنگی با ادارات و نهادهای دولتی ) جهاد  -تأمین خوراک طیور محصول: 
 صدور مجوز جوجه ریزی -کشاورزی و دامپزشکی ( 

 03157330089_03157330088تلفن: 
 گلپایگان به گوگد ۴کیلومتر  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گنابادنام شرکت: 
 مجتبی حسین زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05157258092_05157258091تلفن: 

 ۳پالک  - ۹نبش معلم  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی تبریز و حومهنام شرکت: 
 رامین پذیرهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134439586_04134435310تلفن: 

نرسیده به چهارراه  -خیابان کمربندی)آزادی(  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۳۴پالک  -کوی مختاروند  -روبه روی ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی  -الله 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی مراغهنام شرکت: 
 اصالن خدادادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 04137226578تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی مشهد و حومهنام شرکت: 
 امیرحسین مرتاضمدیرعامل: 

  محصول: 
 05137658033تلفن: 

جنب  - ۶و  ۳بین فلسطین  -بلوار فلسطین  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان ایوب  -دبستان کاووش 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی ورامیننام شرکت: 
 بهنام سیاه منصورمدیرعامل: 

  محصول: 
 02136233300تلفن: 

نرسیده به  -بعد از پلیس راه قرچک  -جاده ورامین  -ورامین  -تهران آدرس: 
 شهرک خیر آباد

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار استان فارسنام شرکت: 
 اصغر پرندمدیرعامل: 

  محصول: 
 07132334478تلفن: 

پالک  - ۱۹کوچه  -سینما سعدی  -خیابان سی متری  -شیراز  -فارس آدرس: 
 طبقه فوقانی - ۱۱۰
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 تعاونی کشاورزی مرغداران صومعه سرانام شرکت: 
 سید جواد حسینیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344325045تلفن: 

 روبروی هالل احمر -بلوار ولیعصر  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران عجب شیر و حومهنام شرکت: 
 محمد رضا جعفرپورمدیرعامل: 

  محصول: 
 04137632544تلفن: 

 ۱صنعت  -شهرک صنعتی دانلو  -شیر  عجب -آذربایجان شرقی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران قائمشهرنام شرکت: 
 افشین حسین زادهمدیرعامل: 

  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 شرکت: 
 نعمت اله یزدانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 07142236433تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران کاشاننام شرکت: 
 علیرضا جمشیدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03155544482_03155579044تلفن: 

ساختمان  -نرسیده به میدان معلم  -بلوار مطهری  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 اداری تعاونی کشاورزی مرغداران کاشان

 تعاونی کشاورزی مرغداران کاشمرنام شرکت: 
 مرتضی امامیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05155254088_05155234082تلفن: 

 ۴پالک  - ۱۱نبش بسیج  -بلوار بسیج  -کاشمر  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران کامیاراننام شرکت: 
 فریدون امامیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08735534060تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران گلپایگاننام شرکت: 
 علی ابراهیمیمدیرعامل: 

هماهنگی با ادارات و نهادهای دولتی ) جهاد  -تأمین خوراک طیور محصول: 
 صدور مجوز جوجه ریزی -کشاورزی و دامپزشکی ( 

 03157330089_03157330088تلفن: 
 گلپایگان به گوگد ۴کیلومتر  -گلپایگان  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گنابادنام شرکت: 
 مجتبی حسین زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05157258092_05157258091تلفن: 

 ۳پالک  - ۹نبش معلم  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی تبریز و حومهنام شرکت: 
 رامین پذیرهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134439586_04134435310تلفن: 

نرسیده به چهارراه  -خیابان کمربندی)آزادی(  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۳۴پالک  -کوی مختاروند  -روبه روی ساختمان مرکزی جهاد کشاورزی  -الله 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی مراغهنام شرکت: 
 اصالن خدادادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 04137226578تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی مشهد و حومهنام شرکت: 
 امیرحسین مرتاضمدیرعامل: 

  محصول: 
 05137658033تلفن: 

جنب  - ۶و  ۳بین فلسطین  -بلوار فلسطین  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان ایوب  -دبستان کاووش 

 تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی ورامیننام شرکت: 
 بهنام سیاه منصورمدیرعامل: 

  محصول: 
 02136233300تلفن: 

نرسیده به  -بعد از پلیس راه قرچک  -جاده ورامین  -ورامین  -تهران آدرس: 
 شهرک خیر آباد

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار استان فارسنام شرکت: 
 اصغر پرندمدیرعامل: 

  محصول: 
 07132334478تلفن: 

پالک  - ۱۹کوچه  -سینما سعدی  -خیابان سی متری  -شیراز  -فارس آدرس: 
 طبقه فوقانی - ۱۱۰
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 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار شهرستان بنابنام شرکت: 
 سیروس اسماعیلی آذرمدیرعامل: 

  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 شرکت: 
 حسین دانش پژوهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04436259520تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار قمنام شرکت: 
 حمیدرضا اسماعیلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02537788363_02537788362تلفن: 

ساختمان شرکت  - ۵۴و۵۱مابین کوچه  -متری عمار یاسر  ۵۱ -قم آدرس: 
 تعاونی کشاورزی مرغ تخمگذار

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار، پولت و مادر استان قزویننام شرکت: 
 معصومه حقیقیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02833368403_02833368401تلفن: 

روبروی درب  -خیابان شهید عباسپور  -چهار راه عمران  -قزوین آدرس: 
 طبقه سوم - ۴۰پالک  -شمالی جهاد کشاورزی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ گوشتی یزدنام شرکت: 
 حمیدرضا شاه طهماسبیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03537240705_03537242130تلفن: 

تعاونی کشاورزی  -کوچه شهید حاج مهدی  -میدان امام حسین  -یزد آدرس: 
 مرغداران مرغ گوشتی یزد

 تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز خوزستاننام شرکت: 
 علیمراد محمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 06133332832تلفن: 

 -جاده ساحلی  -انتهای خیابان دز شرقی  -امانیه  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 جنب بازارچه ساحلی

 تعاونی کشاورزی مرغداران نجف آبادنام شرکت: 
 ناصر فرقانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03142726553تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران نطنز و حومهنام شرکت: 
 عباس اصباحمدیرعامل: 

 تهیه و توزیع نهاده طیورمحصول: 
 03154224210تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی مرغداران نقدهنام شرکت: 
 قاسم یکانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 04435626330تلفن: 

 روبروی میدان تره بار -بلوار شهید بهشتی  -نقده  -آذربایجان غربی آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداران نوشهر و چالوس وحومهنام شرکت: 
 محمد نیکمنشمدیرعامل: 

  محصول: 
 01152324650تلفن: 

باالی آژانس  -روبروی فرمانداری  -میدان همافران  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 همافران

 تعاونی کشاورزی مرغداران نیشابورنام شرکت: 
 حسین قدمگاهیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05143221041_05143221040تلفن: 

خیابان شهید  -شهریور  ۱۵خیابان  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴طبقه  -ساختمان اداره تعاون روستایی نیشابور  -حسینی 

 تعاونی کشاورزی مرغداران همداننام شرکت: 
 مهدی سلطانیمدیرعامل: 

 تهیه و توزیع مواد تشکیل دهنده خوراک مرغمحصول: 
 08132524398تلفن: 

 -کوچه بلوری  -پشت مسجد میرزا داوود  -خیابان باباطاهر  -همدان آدرس: 
 ۱۴پالک 

 تعاونی کشاورزی مرغداران وحدت ساوجبالغنام شرکت: 
 حسین شعبانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02634724519تلفن: 

 ۱۳پالک  -خیابان دوم  -خیابان رضوانیه  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 

 تعاونی کشاورزی مرغداری مرغ تخمگذار طوس خراساننام شرکت: 
 سید محمد حسین پورشهسوارمدیرعامل: 

  محصول: 
 05136664948تلفن: 

 ۴۴نبش سعادت  - ۹۴آزادی  -بزرگراه آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۱۹پالک  -
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 تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخم گذار استان اصفهاننام شرکت: 
 محمد فرازیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03137807912تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخمگذار سمناننام شرکت: 
 حسین سعیدیمدیرعامل: 

 دان آماده -تولید تخم مرغ محصول: 
 02333303802_02333303801تلفن: 

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

 تعاونی مرغ تخمگذار کوشان گلپایگاننام شرکت: 
 مجید رستگاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 03157425161تلفن: 

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

 ساری 1129تعاونی مرغ گوشتی نام شرکت: 
 خسرو وطنیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01133396601تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران اتحاد سمناننام شرکت: 
 حاج حسن کاشفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02333301719_02333301718تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران اروم آذر آبادگاننام شرکت: 
 رضا پاشازادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04432333371_04432339135تلفن: 

جنب  -خیابان مافی  -چهارراه دستغیب  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 قالی سلیمان

 تعاونی مرغداران بعثتنام شرکت: 
 عبدالحسین مستفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03136685000_03136687385تلفن: 

 ۱۹پالک  -خیابان نهم  -خیابان مالصدرا  -خیابان هزار جریب  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی مرغداران بوئین زهرانام شرکت: 
 غالمرضا گلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02834226590تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران بی نظیر گرمسارنام شرکت: 
 سعید قباخلومدیرعامل: 

  محصول: 
 02334231610_02334231611تلفن: 

روبروی مدرسه  -خیابان کشاورز  -میدان معلم  -گرمسار  -سمنان آدرس: 
 دفتر تعاونی بی نظیر -شهید منتظری 

 تعاونی مرغداران بیرجندنام شرکت: 
 سیدمحمد عسگریمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632316930_05632316929تلفن: 

 خیابان آزادی -میدان آزادی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی مرغداران تالشنام شرکت: 
 بهنام جلیلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344225156تلفن: 

 شبکه دامپزشکی تالش -خیابان جمهوری  -تالش ) طوالش(  -گیالن آدرس: 

 تعاونی مرغداران تالشگر کویر اردستاننام شرکت: 
 علی شفیعیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03154246048_03154247038تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران دامغاننام شرکت: 
 امین سبحانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02335244246تلفن: 

شماره  - ۴طبقه -پاساژ مطلب خان  -خیابان امام  -دامغان  -سمنان آدرس: 
۱۱ 

 تعاونی مرغداران دان مبین کاشاننام شرکت: 
 سید محمد ناصریانمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره انواع طیورمحصول: 
 03155574900تلفن: 

کوچه شهید بدیعه  -اول بلوار باهنر  -میدان معلم  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ۶۱پالک  - ۱۱
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 تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخم گذار استان اصفهاننام شرکت: 
 محمد فرازیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03137807912تلفن: 

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

 تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخمگذار سمناننام شرکت: 
 حسین سعیدیمدیرعامل: 

 دان آماده -تولید تخم مرغ محصول: 
 02333303802_02333303801تلفن: 

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

 تعاونی مرغ تخمگذار کوشان گلپایگاننام شرکت: 
 مجید رستگاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 03157425161تلفن: 

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

 ساری 1129تعاونی مرغ گوشتی نام شرکت: 
 خسرو وطنیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01133396601تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران اتحاد سمناننام شرکت: 
 حاج حسن کاشفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02333301719_02333301718تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران اروم آذر آبادگاننام شرکت: 
 رضا پاشازادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04432333371_04432339135تلفن: 

جنب  -خیابان مافی  -چهارراه دستغیب  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 قالی سلیمان

 تعاونی مرغداران بعثتنام شرکت: 
 عبدالحسین مستفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03136685000_03136687385تلفن: 

 ۱۹پالک  -خیابان نهم  -خیابان مالصدرا  -خیابان هزار جریب  -اصفهان آدرس: 

 تعاونی مرغداران بوئین زهرانام شرکت: 
 غالمرضا گلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02834226590تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران بی نظیر گرمسارنام شرکت: 
 سعید قباخلومدیرعامل: 

  محصول: 
 02334231610_02334231611تلفن: 

روبروی مدرسه  -خیابان کشاورز  -میدان معلم  -گرمسار  -سمنان آدرس: 
 دفتر تعاونی بی نظیر -شهید منتظری 

 تعاونی مرغداران بیرجندنام شرکت: 
 سیدمحمد عسگریمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632316930_05632316929تلفن: 

 خیابان آزادی -میدان آزادی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی مرغداران تالشنام شرکت: 
 بهنام جلیلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344225156تلفن: 

 شبکه دامپزشکی تالش -خیابان جمهوری  -تالش ) طوالش(  -گیالن آدرس: 

 تعاونی مرغداران تالشگر کویر اردستاننام شرکت: 
 علی شفیعیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03154246048_03154247038تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران دامغاننام شرکت: 
 امین سبحانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02335244246تلفن: 

شماره  - ۴طبقه -پاساژ مطلب خان  -خیابان امام  -دامغان  -سمنان آدرس: 
۱۱ 

 تعاونی مرغداران دان مبین کاشاننام شرکت: 
 سید محمد ناصریانمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره انواع طیورمحصول: 
 03155574900تلفن: 

کوچه شهید بدیعه  -اول بلوار باهنر  -میدان معلم  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ۶۱پالک  - ۱۱
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 تعاونی مرغداران دیواندرهنام شرکت: 
 سیده آوات احمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08738722484تلفن: 

روبه روی  -خیابان شهید یوسفی  -خیایان امام  -دیواندره  -کردستان آدرس: 
 اداره دارایی

 تعاونی مرغداران سبحان خمیننام شرکت: 
 غالم عباس سلمانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08646226276تلفن: 

 روبه روی پارک شهید بهشتی -خیابان شریعتی  -خمین  -مرکزی آدرس: 

 تعاونی مرغداران شرق طوس مشهدنام شرکت: 
 محمد دیهیممدیرعامل: 

  محصول: 
 05136675551_05136675550تلفن: 

و  ۱۴بین سعادت  - ۹۴آزادی  -جاده سنتو  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه اول - ۶۹پالک  - ۱۳

 3تعاونی مرغداران شماره نام شرکت: 
 وحید سلیمانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 04533333747تلفن: 

ساختمان  -کوچه شهید بهروز احمدی  -چهار راه ژاندارمری  -اردبیل آدرس: 
 ۱واحد  - ۴طبقه  -آراد 

 تعاونی مرغداران شهرستان تفرشنام شرکت: 
 ابوالقاسم صابریمدیرعامل: 

  محصول: 
 08636237583_08636237582تلفن: 

تعاونی  -متری صدوقی  ۴۳ -میدان طبرسی  -تفرش  -مرکزی آدرس: 
 مرغداران تفرش

 تعاونی مرغداران شهرستان دزفولنام شرکت: 
 عبدالحسین رضاییمدیرعامل: 

  محصول: 
 06142237290تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران شهرستان رامیان و آزادشهرنام شرکت: 
 گل محمد سوخته سرائیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01735862712تلفن: 

 -ساختمان حاتمی  -جنب پل هوایی  -خان به بین  -رامیان  -گلستان آدرس: 
 ۴طبقه 

 تعاونی مرغداران عدالت بیرجندنام شرکت: 
 تقی زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632232851تلفن: 

مقابل هتل  -خیابان جمهوری اسالمی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۱۱۶پالک  -مقدم 

 تعاونی مرغداران ققنوس آرین شهرنام شرکت: 
 حسن شهریاری زادهمدیرعامل: 

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

تعاونی مرغداران  - ۱۳خیابان جانبازان  -آرین شهر  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ققنوس آرین شهر

 تعاونی مرغداران کارزاننام شرکت: 
 قدرت هللا کاظمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08433349000تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران کنگاورنام شرکت: 
 بختیار خزاییمدیرعامل: 

  محصول: 
 08348239206تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران گرمسارنام شرکت: 
 اکبر کیخسرویمدیرعامل: 

  محصول: 
 02334232232تلفن: 

روبه روی  -خیابان کشاورز  -میدان معلم  -گرمسار  -سمنان آدرس: 
 شرکت تعاونی مرغداران گرمسار -دامپزشکی 

 تعاونی مرغداران گلوگاهنام شرکت: 
 مهدیه معتمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01134664207تلفن: 

نبش کوچه دبیرستان  -خیابان شهید پهلوان  -گلوگاه  -مازندران آدرس: 
 فردوسی

 تعاونی مرغداران گوشتی آذر شهرنام شرکت: 
 رحیم قربانزادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 04532534843_04532538035تلفن: 

 - ۴جنب اداره بهداشت شماره  -خیابان ارتش  -شهر  ِمشگین -اردبیل آدرس: 
 تعاونی مرغداران گوشتی آذر شهر
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 تعاونی مرغداران گوشتی آستانه اشرفیهنام شرکت: 
 علی رجبیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01342182277تلفن: 

 -روستای تمچال  -جاده کیاشهر  ۳کیلومتر  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 
 دفتر تعاونی مرغداران گوشتی

 تعاونی مرغداران گوشتی تویسرکاننام شرکت: 
 محمد جعفر عبدالملکیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08134926167تلفن: 

مقابل  -متری ولیعصر ۱۴ -خیابان شهید باهنر  -تویسرکان  -همدان آدرس: 
 چلوکبابی تیموری

 تعاونی مرغداران گوشتی سپید مرغ کهگیلویهنام شرکت: 
 عباس جوشنمدیرعامل: 

  محصول: 
 07432262825تلفن: 

 -خیابان شهید چمران  -دهدشت  -کهگیلویه  -کهگیلویه و بویراحمد آدرس: 
 نبش کوچه شهید درخش

 تعاونی مرغداران گوشتی سنندجنام شرکت: 
 آکو فریدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08733285189تلفن: 

نبش کوچه  -باالتر از میدان مولوی  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ۱۰پالک  -نشاط 

 تعاونی مرغداران گوشتی متشکل گنابادنام شرکت: 
 حسین شرفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05157258351_05157258350تلفن: 

 ۱۴نبش معلم  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی مرغداران لردگاننام شرکت: 
 فرزین کریمیمدیرعامل: 

 دان آماده-سویا  -ذرت  -خرید و فروش جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 03834441525_03834440522تلفن: 

جنب تعاون  -بلوار پرستار  -میدان نماز  -لردگان  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 روستایی

 تعاونی مرغداران متحد فجر توسنام شرکت: 
 محسن اخوان فاطمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05132463612_05132463611تلفن: 

مقابل  -جاده ی مشهد چناران ۴۰کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 پشت شرکت آپادان پالست -روستای امینیه 

 تعاونی مرغداران متشکل مرغ تخمگذارنام شرکت: 
 حسین احمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02144263643تلفن: 

پالک  -نرسیده به اشرفی اصفهانی  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۵۳

 تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار سبزوارنام شرکت: 
 محسن صمدی نیامدیرعامل: 

  محصول: 
 05144666095_05144666093تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار ورامیننام شرکت: 
 ایرج یوسفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02136243390_02136243174تلفن: 

 ۵پالک  -کوچه عدل  -میدان امام حسین  -ورامین  -تهران آدرس: 

 تعاونی مرغداران مرغ رنگی مشهدنام شرکت: 
 علی بهروزمدیرعامل: 

  محصول: 
 05132210013_05132253805تلفن: 

 - ۱۱مقابل چمران  -خیابان دکتر چمران  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴طبقه  - ۸۰پالک 

 تعاونی مرغداران مودت قائننام شرکت: 
 مهدی انصاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632568149_05632569016تلفن: 

 جاده فیروزآباد ۱کیلومتر  -قائن  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی مرغداران نمونه ساوهنام شرکت: 
 جواد مقدممدیرعامل: 

  محصول: 
 08642222450تلفن: 

خیابان شهید  - ۱۸شریعتی  -خیابان شریعتی  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 نبش شهید صدر -عروجی 

 تعاونی مرغداران نوک طالی نورنام شرکت: 
 سلیمان خطیبیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01144643111تلفن: 

روبروی جاده افراسیاب کال  -جاده چمستان  ۱کیلومتر  -نور  -مازندران آدرس: 
 ۵کوچه نسیم  -
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 تعاونی مرغداران گوشتی آستانه اشرفیهنام شرکت: 
 علی رجبیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01342182277تلفن: 

 -روستای تمچال  -جاده کیاشهر  ۳کیلومتر  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 
 دفتر تعاونی مرغداران گوشتی

 تعاونی مرغداران گوشتی تویسرکاننام شرکت: 
 محمد جعفر عبدالملکیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08134926167تلفن: 

مقابل  -متری ولیعصر ۱۴ -خیابان شهید باهنر  -تویسرکان  -همدان آدرس: 
 چلوکبابی تیموری

 تعاونی مرغداران گوشتی سپید مرغ کهگیلویهنام شرکت: 
 عباس جوشنمدیرعامل: 

  محصول: 
 07432262825تلفن: 

 -خیابان شهید چمران  -دهدشت  -کهگیلویه  -کهگیلویه و بویراحمد آدرس: 
 نبش کوچه شهید درخش

 تعاونی مرغداران گوشتی سنندجنام شرکت: 
 آکو فریدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08733285189تلفن: 

نبش کوچه  -باالتر از میدان مولوی  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ۱۰پالک  -نشاط 

 تعاونی مرغداران گوشتی متشکل گنابادنام شرکت: 
 حسین شرفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05157258351_05157258350تلفن: 

 ۱۴نبش معلم  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تعاونی مرغداران لردگاننام شرکت: 
 فرزین کریمیمدیرعامل: 

 دان آماده-سویا  -ذرت  -خرید و فروش جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 03834441525_03834440522تلفن: 

جنب تعاون  -بلوار پرستار  -میدان نماز  -لردگان  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 روستایی

 تعاونی مرغداران متحد فجر توسنام شرکت: 
 محسن اخوان فاطمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 05132463612_05132463611تلفن: 

مقابل  -جاده ی مشهد چناران ۴۰کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 پشت شرکت آپادان پالست -روستای امینیه 

 تعاونی مرغداران متشکل مرغ تخمگذارنام شرکت: 
 حسین احمدیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02144263643تلفن: 

پالک  -نرسیده به اشرفی اصفهانی  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۵۳

 تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار سبزوارنام شرکت: 
 محسن صمدی نیامدیرعامل: 

  محصول: 
 05144666095_05144666093تلفن: 

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

 تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار ورامیننام شرکت: 
 ایرج یوسفیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02136243390_02136243174تلفن: 

 ۵پالک  -کوچه عدل  -میدان امام حسین  -ورامین  -تهران آدرس: 

 تعاونی مرغداران مرغ رنگی مشهدنام شرکت: 
 علی بهروزمدیرعامل: 

  محصول: 
 05132210013_05132253805تلفن: 

 - ۱۱مقابل چمران  -خیابان دکتر چمران  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴طبقه  - ۸۰پالک 

 تعاونی مرغداران مودت قائننام شرکت: 
 مهدی انصاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632568149_05632569016تلفن: 

 جاده فیروزآباد ۱کیلومتر  -قائن  -خراسان جنوبی آدرس: 

 تعاونی مرغداران نمونه ساوهنام شرکت: 
 جواد مقدممدیرعامل: 

  محصول: 
 08642222450تلفن: 

خیابان شهید  - ۱۸شریعتی  -خیابان شریعتی  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 نبش شهید صدر -عروجی 

 تعاونی مرغداران نوک طالی نورنام شرکت: 
 سلیمان خطیبیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01144643111تلفن: 

روبروی جاده افراسیاب کال  -جاده چمستان  ۱کیلومتر  -نور  -مازندران آدرس: 
 ۵کوچه نسیم  -
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 تعاونی مرغداران نوید خرم بیدنام شرکت: 
 محمود خسروانی فرمدیرعامل: 

  محصول: 
 07144465994تلفن: 

جنب بیمه ی  -خیابان بهداری  -خرم بید  ۴ناحیه  -بید  خرم -فارس آدرس: 
 خدمات کشاورزی خرم کلید

 تعاونی مرغداران وحدت سربیشهنام شرکت: 
 مرتضی اصغرزادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05632683990تلفن: 

راهی ۴ -جاده بیرجند زاهدان  ۴۰کیلومتر  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 روستای دستجرد

 تعاونی مرغدارن گوشتی قمنام شرکت: 
 محسن خانی پور روشنمدیرعامل: 

  محصول: 
 02536165تلفن: 

پالک  -بعد از میدان شهرداری  -بلوار نواب صفوی  -میدان آزادگان  -قم آدرس: 
۱۴ 

 88تعاونی مرغداری نام شرکت: 
 محمدرضا مقدسیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08632248369تلفن: 

بن بست  -کوچه اسالمی  -خیابان شهید رجائی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 سمت چپ -وحید

 تعاونی نگاه سبزنام شرکت: 
 علی سیف آبادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 06643437227تلفن: 

جنب آژانس  -جنب پل اصغرآباد  -خیابان امام خمینی  -ازنا  -لرستان آدرس: 
 دوستی

تعاونی هماهنگی تولیدکنندگان خوراک دام , طیور , آبزیان و مکمل نام شرکت: 
 سازان استان کرمان

 مرتضی نخجوانمدیرعامل: 
 03432523916تلفن:   محصول: 
جنب  -بعد از خیابان اتو رفسنجان  -انتهای خیابان خواجو  -کرمان آدرس: 

 واحد زیرزمین -اتوگالری حسام 

 کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایراننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 02188860407_02188860406تلفن: 

 ۸۴پالک  -باالتر از تقاطع طالقانی  -خیابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
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 تولیدکنندگان جوجه یکروزه
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 تولیدکنندگان جوجه یکروزه
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 اجداد سپید طیور پارس نیاکنام شرکت: 
 عزت هللا قربانیمدیرعامل: 

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

 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۱۴۱پالک  -خیابان شباهنگ  -تهران آدرس: 

 اردبیل جوجهنام شرکت: 
 سید طاهر عصائیمدیرعامل: 

 جوجه کشی -تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 04533727702_04533727701تلفن: 

 طبقه دوم -جنب بانک ملی  -خیابان حافظ  -اردبیل آدرس: 

 اروم گوهر دانه )سیدان سبز (نام شرکت: 
 عزیز حسینیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 04445263895_04445228937تلفن: 

پالک  - ۴کوچه ی والفجر  -کوی سعادت  -میاندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
۱ 

 اروم مرغیننام شرکت: 
 سید احمد عظیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166594706تلفن: 

 - ۱۴۱پالک  -نبش خیابان نصرت  -خیابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 الماس جوجه ارومیهنام شرکت: 
 سید احمد عظیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166594706تلفن: 

 - ۱۴۱پالک  -نبش خیابان نصرت  -خیابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 الماس جوجه تبریزنام شرکت: 
 آرش زمانزادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 04134442918_04134443296تلفن: 

کوی  -خیابان دامپزشکی  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه فوقانی داروخانه پیر دولت -حمدی 

 الماس طالیی پارسیاننام شرکت: 
 سعید ملک زادهمدیرعامل: 

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

 ۵۵پالک  -کوثر یکم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 امین مرغنام شرکت: 
 مسلم پیرمرادیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 04433679285تلفن: 

نبش  -میدان فردوسی  - ۴خیابان مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه  -مجتمع مرغداران  - ۴فردوسی 

 ایمان طیورنام شرکت: 
 بالل قاضیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی ،کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 08733288332_08733288333تلفن: 

روبروی دیوان  -خیابان معراج  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 شرکت ایمان طیور -طبقه دوم  -ساختمان گروه تولیدی غربدانه  -محاسبات 

 آبیدر جوجهنام شرکت: 
 امیر وجیهیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02166437112_02166429655تلفن: 

 -پایین تر از چهارراه شهید طوسی  -خیابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه  - ۸۵پالک 

 آذر جوجه صوفیاننام شرکت: 
 اسفندیار پورمحمدمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04135552193تلفن: 

 -مغازه های سنگی  -چهارراه شریعتی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۳۱پالک 

 آذر سیمرغ تبریزنام شرکت: 
 علیرضا حسینیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134449865تلفن: 

کوچه  -خیابان دامپزشکی  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه اول - ۳۹پالک  -شبنم 

 آراد جوجهنام شرکت: 
 روح اله حبیبیمدیرعامل: 

 مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 04137844531تلفن: 

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

 آرتا جوجه سبالننام شرکت: 
 قدرت حاج نوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 04533359072تلفن: 

 ۱۴پالک  -کوچه سراج  -خیابان گلبار  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
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 آرتا جوجه سبالننام شرکت: 
 قدرت حاج نوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533359072تلفن: 

جنب اداره تامین  -میدان جهاد  -خیابان امام خمینی  -اردبیل آدرس: 
 اجتماعی

 آرتا جوجه سبالننام شرکت: 
 قدرت حاج نوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533359072تلفن: 

جنب اداره تامین  -میدان جهاد  -خیابان امام خمینی  -اردبیل آدرس: 
 اجتماعی

 آسیا جوجهنام شرکت: 
 میرزاباال کشاورزمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833550193_02833577663تلفن: 

مجتمع تجاری انصاری  -چهارراه شهید انصاری  -خیابان مولوی  -قزوین آدرس: 
 ۶واحد -طبقه اول  -

 آلوارس جوجهنام شرکت: 
 حمزه بهرامیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04533368481_04533368482تلفن: 

 -خیابان خرمشهر  -بین میدان امام علی و چهار راه ژاندارمری  -اردبیل آدرس: 
 ۱۴۸پالک 

 آمل جوجهنام شرکت: 
 امیر میران آملیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144244246_01144244245تلفن: 

ساختمان آمل  - ۳۰نبش آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱طبقه  -جوجه 

 آورین جوجهنام شرکت: 
 حسن اسدهللا پورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 04436457700تلفن: 

پالک  -روبروی پارک گلستان  -بلوار چمران  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۰۰

 آینالو جوجهنام شرکت: 
 محمدرضا دانش گوهرمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134429292_04134403450تلفن: 

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

 باغ مرغ شبسترنام شرکت: 
 حسن خواجه سعیدمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 04135249356_04132337741تلفن: 

 - ۵۴پالک  -سرای امیر  -بازار  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 برآیند ارومیهنام شرکت: 
 سید علی اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171_02644682170تلفن: 

جاده  -بعد از پمپ بنزین تهران دشت  -جاده قدیم کرج هشتگرد  -البرز آدرس: 
 دست راست انتهای خیابان -بعد از پل راه آهن  -سعیدآباد 

 به آور )بنیانیان(نام شرکت: 
 محسن بنیانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03136612355تلفن: 

 - ۱طبقه  -ساختمان آالء  -خیابان شیخ صدوق شمالی  -اصفهان آدرس: 
 ۴شماره 

 به جوجه زاگرس )تعاونی سازندگی زاگرس(نام شرکت: 
 غالمرضا شادنوشمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 03832248660تلفن: 

نبش  -بلوار انقالب  -دروازه سامان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 ۴۰کوچه 

 به جوجه نورنام شرکت: 
 محمد روحی نیامدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144224454_01144229795تلفن: 

 ۳۵پالک  -روبروی راهنمایی و رانندگی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 

 به مرغنام شرکت: 
 غالمعلی فارغیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166914213_02166914212تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۱۳۸پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۱واحد 

 به مرغاننام شرکت: 
 عبدالحسین مرزبانمدیرعامل: 

 پروش پولت و جوجه تخم گذارمحصول: 
 02166928840تلفن: 

شماره  -بن بست باختر  -چهارراه جمالزاده  -خیابان جمهوری  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۴
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 آرتا جوجه سبالننام شرکت: 
 قدرت حاج نوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533359072تلفن: 

جنب اداره تامین  -میدان جهاد  -خیابان امام خمینی  -اردبیل آدرس: 
 اجتماعی

 آرتا جوجه سبالننام شرکت: 
 قدرت حاج نوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533359072تلفن: 

جنب اداره تامین  -میدان جهاد  -خیابان امام خمینی  -اردبیل آدرس: 
 اجتماعی

 آسیا جوجهنام شرکت: 
 میرزاباال کشاورزمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833550193_02833577663تلفن: 

مجتمع تجاری انصاری  -چهارراه شهید انصاری  -خیابان مولوی  -قزوین آدرس: 
 ۶واحد -طبقه اول  -

 آلوارس جوجهنام شرکت: 
 حمزه بهرامیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04533368481_04533368482تلفن: 

 -خیابان خرمشهر  -بین میدان امام علی و چهار راه ژاندارمری  -اردبیل آدرس: 
 ۱۴۸پالک 

 آمل جوجهنام شرکت: 
 امیر میران آملیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144244246_01144244245تلفن: 

ساختمان آمل  - ۳۰نبش آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱طبقه  -جوجه 

 آورین جوجهنام شرکت: 
 حسن اسدهللا پورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 04436457700تلفن: 

پالک  -روبروی پارک گلستان  -بلوار چمران  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۰۰

 آینالو جوجهنام شرکت: 
 محمدرضا دانش گوهرمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134429292_04134403450تلفن: 

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

 باغ مرغ شبسترنام شرکت: 
 حسن خواجه سعیدمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 04135249356_04132337741تلفن: 

 - ۵۴پالک  -سرای امیر  -بازار  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 برآیند ارومیهنام شرکت: 
 سید علی اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171_02644682170تلفن: 

جاده  -بعد از پمپ بنزین تهران دشت  -جاده قدیم کرج هشتگرد  -البرز آدرس: 
 دست راست انتهای خیابان -بعد از پل راه آهن  -سعیدآباد 

 به آور )بنیانیان(نام شرکت: 
 محسن بنیانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03136612355تلفن: 

 - ۱طبقه  -ساختمان آالء  -خیابان شیخ صدوق شمالی  -اصفهان آدرس: 
 ۴شماره 

 به جوجه زاگرس )تعاونی سازندگی زاگرس(نام شرکت: 
 غالمرضا شادنوشمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 03832248660تلفن: 

نبش  -بلوار انقالب  -دروازه سامان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 ۴۰کوچه 

 به جوجه نورنام شرکت: 
 محمد روحی نیامدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144224454_01144229795تلفن: 

 ۳۵پالک  -روبروی راهنمایی و رانندگی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 

 به مرغنام شرکت: 
 غالمعلی فارغیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166914213_02166914212تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۱۳۸پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۱واحد 

 به مرغاننام شرکت: 
 عبدالحسین مرزبانمدیرعامل: 

 پروش پولت و جوجه تخم گذارمحصول: 
 02166928840تلفن: 

شماره  -بن بست باختر  -چهارراه جمالزاده  -خیابان جمهوری  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۴
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 بهار سوادکوهنام شرکت: 
 محسن کاوهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142266665تلفن: 

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

 بهپرور ارومیهنام شرکت: 
 ایرج ادیب نیامدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04432388493_04432388492تلفن: 

 -ابتدای خیابان مدیریت  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱طبقه  - ۴۰و  ۴۰ساختمان

 بهپروران خوینام شرکت: 
 غالمحسین احمدپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 04436354591تلفن: 

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

 بهتا جوجهنام شرکت: 
 اسماعیل رزاقیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133214945_01133214047تلفن: 

ساختمان  -دستگاه  ۶۰۰روبروی  -میدان خزر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -پزشکی شفا 

 بوقلمون زریننام شرکت: 
 محمد ایوبیمدیرعامل: 

 جوجه کشی -واردات تخم و جوجه بوقلمون محصول: 
 03142453928_03142443607تلفن: 

انتهای خیابان چناران  -انتهای بلوار ظفر -فیروزآباد  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 شرکت تعاونی بوقلمون زرین -شرقی 

 بیتا جوجهنام شرکت: 
 مجتبی میرزاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08633135591تلفن: 

 ۴فارم شماره  -روستای خیزاب  -خمین  -مرکزی آدرس: 

 بیدوخت گناباد )فریمان(نام شرکت: 
 علیرضا روحی قدسی نیامدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 05138709452_05138709451تلفن: 

 - ۴۹نبش رضوی  -بلوار رضوی  -رضاشهر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳۱پالک 

 پارس جوجهنام شرکت: 
 ابراهیم توکلیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -اتوبان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۸۱ساختمان 

 پارس ماکیان هیرکاننام شرکت: 
 مازیار معصومیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732436920تلفن: 

 ۳۹پالک  - ۳و  ۴بین افسران  -کوی افسران  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 پارسیان جوجه آملنام شرکت: 
 محمد پرکاووسیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144152624تلفن: 

برج  -رو به روی پارک دهکده طالئی  -خیابان معلم  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۱طبقه  -کاج 

 پاییزاننام شرکت: 
 محمد نیکناممدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166904051_02166904050تلفن: 

واحد  - ۳طبقه  - ۵۱پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
۶ 

 پدیده تجارت هرمزگاننام شرکت: 
 محمد بهزادیمدیرعامل: 

تایی در  264000پرورش جوجه یکروزه گوشتی، کارخانه جوجه کشی محصول: 
 هر دوره

 07635259264تلفن: 
 شرکت پدیده تجارت هرمزگان -روستای باغات  -حاجی آباد  -هرمزگان آدرس: 

 پردیس تیهو پارسیاننام شرکت: 
 کامبیز بینامدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166439003_02166439001تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱۱طبقه 

 پردیس جوجه ملکاننام شرکت: 
 فریدون فتحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

دفتر کوثر  -جنب فرمانداری  -بلوار شمالی  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جوجه ملکان
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 پردیس طیور پارسیاننام شرکت: 
 کامبیز بینامدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166927669_02166125661تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱۱طبقه 

 پردیس ماکیاننام شرکت: 
 غالمرضا کلهریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732360051تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه چهار  -برج مروارید  -خیابان ولیعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 پرسان زرنام شرکت: 
 علی رضا رفیقمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166576567تلفن: 

 ۱واحد  - ۴۱پالک  -خیابان صائب  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 پرماه گلستاننام شرکت: 
 امان مفیدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733238202_01733238201تلفن: 

اول خیابان  -خیابان امام خمینی شمالی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ساختمان جنوبی - ۴طبقه  -مجتمع پزشکی نور  -مطهری ) سرابی ( 

 پرندکنام شرکت: 
 اصغر پورعطارمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166574931_02166942077تلفن: 

 ۳واحد  - ۴۰پالک  -کوچه الدن  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 پری بال آملنام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -خیابان امام خمینی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۳و  ۱۴و  ۱۴طبقه  -مجتمع تیرنگ نور  -

 پرینه آملنام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -خیابان امام خمینی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۳و  ۱۴و  ۱۴طبقه  -مجتمع تیرنگ نور  -

 پلیکان جوجهنام شرکت: 
 حمید علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 ۴۴کوچه  -روبه روی دادسرا  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۸۱پالک  -

 پیام جوجه تبریزنام شرکت: 
 سعید پیامی اصلمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134449433_04134441201تلفن: 

 -روبروی خیابان ورزش  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۳۴پالک  -ساختمان سفید 

 پیامان خرمنام شرکت: 
 سید مهدی میر سلیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02188612915تلفن: 

 ۱واحد - ۱۴پالک  - ۶۳خیابان  -خیابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 پیمان جوجهنام شرکت: 
 رضا نیکزادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ۱۵آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه 

 پیمان جوجه نورنام شرکت: 
 رضا نیکزادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ۱۵آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 پیوندنام شرکت: 
 مصطفی عباس نژاد شانیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه و جوجه کشیمحصول: 
 01132302000تلفن: 

روبه روی فرماندهی نیروی انتظامی  -میدان هفت تیر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ۶واحد  - ۳طبقه  -برج سایه  -

 پیوند بندپی بابلنام شرکت: 
 مصطفی عباس نژاد شانیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132302000_01132311000تلفن: 

 ۶واحد  - ۳طبقه  -برج سایه  -میدان دوم حمزه کال  -بابل  -مازندران آدرس: 
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 پردیس طیور پارسیاننام شرکت: 
 کامبیز بینامدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166927669_02166125661تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱۱طبقه 

 پردیس ماکیاننام شرکت: 
 غالمرضا کلهریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732360051تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه چهار  -برج مروارید  -خیابان ولیعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 پرسان زرنام شرکت: 
 علی رضا رفیقمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166576567تلفن: 

 ۱واحد  - ۴۱پالک  -خیابان صائب  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 پرماه گلستاننام شرکت: 
 امان مفیدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733238202_01733238201تلفن: 

اول خیابان  -خیابان امام خمینی شمالی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ساختمان جنوبی - ۴طبقه  -مجتمع پزشکی نور  -مطهری ) سرابی ( 

 پرندکنام شرکت: 
 اصغر پورعطارمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166574931_02166942077تلفن: 

 ۳واحد  - ۴۰پالک  -کوچه الدن  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 پری بال آملنام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -خیابان امام خمینی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۳و  ۱۴و  ۱۴طبقه  -مجتمع تیرنگ نور  -

 پرینه آملنام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -خیابان امام خمینی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۳و  ۱۴و  ۱۴طبقه  -مجتمع تیرنگ نور  -

 پلیکان جوجهنام شرکت: 
 حمید علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 ۴۴کوچه  -روبه روی دادسرا  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۸۱پالک  -

 پیام جوجه تبریزنام شرکت: 
 سعید پیامی اصلمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134449433_04134441201تلفن: 

 -روبروی خیابان ورزش  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۳۴پالک  -ساختمان سفید 

 پیامان خرمنام شرکت: 
 سید مهدی میر سلیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02188612915تلفن: 

 ۱واحد - ۱۴پالک  - ۶۳خیابان  -خیابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 پیمان جوجهنام شرکت: 
 رضا نیکزادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ۱۵آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه 

 پیمان جوجه نورنام شرکت: 
 رضا نیکزادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ۱۵آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 پیوندنام شرکت: 
 مصطفی عباس نژاد شانیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه و جوجه کشیمحصول: 
 01132302000تلفن: 

روبه روی فرماندهی نیروی انتظامی  -میدان هفت تیر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ۶واحد  - ۳طبقه  -برج سایه  -

 پیوند بندپی بابلنام شرکت: 
 مصطفی عباس نژاد شانیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132302000_01132311000تلفن: 

 ۶واحد  - ۳طبقه  -برج سایه  -میدان دوم حمزه کال  -بابل  -مازندران آدرس: 
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 پیوند شرقنام شرکت: 
 مرتضی عباس نژادمدیرعامل: 

تولید جوجه  -پرورش مرغ گوشتی  -جوجه کشی  -تولید خوراک طیور محصول: 
 یکروزه گوشتی

 01132203281_01132203280تلفن: 
 ۱طبقه  -ساختمان نوید  -میدان شهید سجودی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 پیوند شرق مازندراننام شرکت: 
 مرتضی عباس نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132203281_01132203280تلفن: 

 طبقه اول -ساختمان نوید  -میدان شهید سجودی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 تاپ جوجهنام شرکت: 
 حجت رستم نژادمدیرعامل: 

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

 - ۱۵نبش تربیت  -بلوار مطهری  -خیابان امام رضا  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ساختمان رستم نژاد

 تاج بسر)تالونگ(نام شرکت: 
 مهدی روح هللا تبارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 01144299724_01144299723تلفن: 

بعد از میدان  - ۴۶انتهای آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -اولین آپارتمان -سمت راست  -حر 

 تاج طالنام شرکت: 
 جواد توکلیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 02166593218_02166915122تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۶۳پالک  -خیابان فرصت  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 تبریز جوجهنام شرکت: 
 محمد ظهیرنیامدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134445533تلفن: 

روبه  -خیابان دامپزشکی  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان آفتاب  -اول بن بست زنبق  -روی خیابان ورزش 

 تشنینام شرکت: 
 رمضان رضائیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142254041_01142251607تلفن: 

 -رو به روی توانیر  -جاده کیاکال  -میدان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 جنب باسکول زینتی

 سرهنگ پور 221تعاوننام شرکت: 
 حسن سرهنگ پورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132337080_01132326323تلفن: 

ساختمان  -میدان جهاد )اوقاف(  -خیابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم -مهدی موعود 

 صدف دریا کنار 1191تعاونی نام شرکت: 
 نورخدا ترکاشوندمدیرعامل: 

 پرورش مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 06642511716تلفن: 

نبش کوچه  -خیابان مقدس شمالی  -خیابان تختی  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
 ۴پالک  -ی ایمان 

 175تعاونی نام شرکت: 
 حمید علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 - ۴۴کوچه  -روبروی دادسرا  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۸۱پالک 

 مرغ مادر سلماس 21تعاونی نام شرکت: 
 علیرضا دادخواهی پورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134440886تلفن: 

کوچه شهید حمدی  -اول خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶۵و  ۶۶پالک  -

 )مه جوجه( 213تعاونی نام شرکت: 
 محمود طالشیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132022682تلفن: 

 -روستای صورت  - ۱۹کیلومتر  -جاده شهید صالحی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب شهرک صنعتی رجه

 219تعاونی نام شرکت: 
 مهران شرف الدینمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133115392_01133114391تلفن: 

جنب خوابگاه  -خیابان محتشم  -خرداد  ۱۱انتهای  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ۴واحد  -ساختمان یاقوت  -خواهران 

 232تعاونی نام شرکت: 
 محمدرضا کچبیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبروی بیمارستان نیمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ساختمان طیور هما
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 بابل 250تعاونی نام شرکت: 
 علی کرم حسن نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132333747تلفن: 

 داخل شهرک سیمرغ -کیاکال  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 )آالشت جوجه(257تعاونی نام شرکت: 
 جعفر بناممدیرعامل: 

 قطعه ای 20000جوجه یک روزه مادر گوشتی محصول: 
 01144442318_01144442317تلفن: 

 - ۱۹نبش خیابان آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳واحد  - ۱طبقه  -ساختمان پیرزاد 

 ) واحد سعادت آباد ( 261تعاونی نام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -مقابل کوچه اندواری  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۳و ۱۴و  ۱۴طبقه  -مجتمع تیرنگ نور  -

 284تعاونی نام شرکت: 
 عزیزاله فتحیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه تخمگذارمحصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

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

 ملکان 284تعاونی نام شرکت: 
 عزیزهللا فتحیمدیرعامل: 

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

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

 )مامطیر( 300تعاونی نام شرکت: 
 علی حسن نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132333747تلفن: 

مرغ  -روبروی شهرک شهید بهشتی  -سیمرغ  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 مادر مامطیر

 3166تعاونی نام شرکت: 
 محمد رضا یار علی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08433722640تلفن: 

 خیابان وحدت کوچه شهید بازدار -دهلران  -ایالم آدرس: 

 قائم شهر 317تعاونی نام شرکت: 
 حمید غریبیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142038768تلفن: 

 -جنب کوچه شهید بهشتی  -خیابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۳۱پالک 

 )دارتالی شمال(324تعاونی نام شرکت: 
 مرتضی تجن جاریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 01144255049تلفن: 

 ۴طبقه  -ساختمان آفتاب  - ۴۱آفتاب  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 

 جوجک 39تعاونی نام شرکت: 
 مجتبی صالحی رادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 02166430750_02166437071تلفن: 

 زنگ دوم - ۱۸پالک  -کوچه صائب  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 مهاباد 44تعاونی نام شرکت: 
 رضا سواریمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04442350729تلفن: 

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

 440تعاونی نام شرکت: 
 رضا نیک زادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ۱۵آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 جویبار 50تعاونی نام شرکت: 
 محمد کریم فکوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 01142542459تلفن: 

 روبروی نمایندگی سایپا -جاده قائم شهر  ۴کیلومتر  -جویبار  -مازندران آدرس: 

 ولیمه 566تعاونی نام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -توحید  -تهران آدرس: 
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 بابل 250تعاونی نام شرکت: 
 علی کرم حسن نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132333747تلفن: 

 داخل شهرک سیمرغ -کیاکال  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 )آالشت جوجه(257تعاونی نام شرکت: 
 جعفر بناممدیرعامل: 

 قطعه ای 20000جوجه یک روزه مادر گوشتی محصول: 
 01144442318_01144442317تلفن: 

 - ۱۹نبش خیابان آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳واحد  - ۱طبقه  -ساختمان پیرزاد 

 ) واحد سعادت آباد ( 261تعاونی نام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

نبش آفتاب هفتم  -مقابل کوچه اندواری  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۳و ۱۴و  ۱۴طبقه  -مجتمع تیرنگ نور  -

 284تعاونی نام شرکت: 
 عزیزاله فتحیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه تخمگذارمحصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

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

 ملکان 284تعاونی نام شرکت: 
 عزیزهللا فتحیمدیرعامل: 

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

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

 )مامطیر( 300تعاونی نام شرکت: 
 علی حسن نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132333747تلفن: 

مرغ  -روبروی شهرک شهید بهشتی  -سیمرغ  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 مادر مامطیر

 3166تعاونی نام شرکت: 
 محمد رضا یار علی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08433722640تلفن: 

 خیابان وحدت کوچه شهید بازدار -دهلران  -ایالم آدرس: 

 قائم شهر 317تعاونی نام شرکت: 
 حمید غریبیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142038768تلفن: 

 -جنب کوچه شهید بهشتی  -خیابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۳۱پالک 

 )دارتالی شمال(324تعاونی نام شرکت: 
 مرتضی تجن جاریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 01144255049تلفن: 

 ۴طبقه  -ساختمان آفتاب  - ۴۱آفتاب  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 

 جوجک 39تعاونی نام شرکت: 
 مجتبی صالحی رادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 02166430750_02166437071تلفن: 

 زنگ دوم - ۱۸پالک  -کوچه صائب  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 مهاباد 44تعاونی نام شرکت: 
 رضا سواریمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04442350729تلفن: 

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

 440تعاونی نام شرکت: 
 رضا نیک زادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144256530تلفن: 

 -ساختمان حدادی  - ۱۵آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 جویبار 50تعاونی نام شرکت: 
 محمد کریم فکوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 01142542459تلفن: 

 روبروی نمایندگی سایپا -جاده قائم شهر  ۴کیلومتر  -جویبار  -مازندران آدرس: 

 ولیمه 566تعاونی نام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -توحید  -تهران آدرس: 
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 قزل قانات 80تعاونی نام شرکت: 
 احمد محمود پورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 04436441344تلفن: 

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

 86تعاونی نام شرکت: 
 سید احمد عظیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166594706تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -نبش خیابان نصرت  -اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 

 تعاونی ایثارگران خوزنیننام شرکت: 
 عباس جهانبخشیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 02833663304_02833663342تلفن: 

 ۱۱واحد  -ساختمان گوهر  -کوچه گوهر  -مالصدرا  -قزوین آدرس: 

 تعاونی بیرجند بابرکت )جوجه تن طال(نام شرکت: 
 غالمحسین آزادهمدیرعامل: 

 هزار قطعه ای 500میلیون و  1کارخانه جوجه کشی با ظرفیت محصول: 
 05632226464تلفن: 

بین جمهوری  -خیابان جمهوری اسالمی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۹۱پالک  - ۳و۴

 تعاونی چی چستنام شرکت: 
 محمد خیاطی نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974_04433678973تلفن: 

 - ۴فلکه فردوسی  - ۴خیابان مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۳۰۵واحد  - ۳طبقه  -مجتمع مرغداران 

 تعاونی دام و طیور مرغ الله های گلستاننام شرکت: 
 رمضان ساوریمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732253440تلفن: 

ساختمان  -نبش فردوسی نهم  -خیابان لشگر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۱۰۴واحد  -طبقه اول  -طالئیه 

 تعاونی زرین جوجه سرا رود گیلنام شرکت: 
 حسن اسدزاده منجیلیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01342474295_01342474294تلفن: 

 روستای سراورد -جاده ازبرم  ۴کیلومتر  -سیاهکل  -گیالن آدرس: 

 تعاونی کشاورزان مرغداران مریواننام شرکت: 
 خباط مردوخیمدیرعامل: 

 تنی ( ،پرورش مرغ گوشتی 40000تولیدکننده خوراک طیور ) محصول: 
 08734540878تلفن: 

رو  -باالتر از مسجدالنبی  -خیابان شهید دستغیب  -مریوان  -کردستان آدرس: 
 به روی پزشکی قانونی

 تعاونی مرغ اجداد دوستاننام شرکت: 
 حمیدرضا محمدیمدیرعامل: 

 مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 08134265555تلفن: 

پالک  -کوچه وهابی  -بلوار شهید بهشتی  -مریانج  -مریاتج  -همدان آدرس: 
۴۴ 

 تعاونی مرغ مادر کوشانام شرکت: 
 محمد احمدیانمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166563724تلفن: 

طبقه  - ۱۱۵پالک  -نرسیده به مسجد الغدیر  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 
 چهارم شرقی

 تعاونی مرغ مادر وحدت غربنام شرکت: 
 محمدحسین حبیبمدیرعامل: 

 جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 08138247593_08138241644تلفن: 

 ۴۰واحد  - ۳طبقه  -ساختمان پزشکان شهباز  -خیابان جهاد  -همدان آدرس: 

 تعاونی مرغک سفیدبرفینام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133732884تلفن: 

 شرکت صنایع فلزی -بعد از پلیس راه  -جاده نکا  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر ماکادام1119تعاونینام شرکت: 
 معین قزوینی پوراکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 05433229278تلفن: 

 -تقاطع مصطفی خمینی و طالقانی  -زاهدان  -سیستان و بلوچستان آدرس: 
 طبقه اول -جنب الکتریکی ادیسون 

 ) دارتالی شمال ( 147تعاونینام شرکت: 
 مرتضی تجن جاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144255049تلفن: 

 ۴طبقه  -ساختمان آقتاب  - ۴۱آفتاب  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
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 تک جوجه آملنام شرکت: 
 محمد روحی نیامدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144224454_01144229795تلفن: 

پالک  -روبه روی راهنمایی و رانندگی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
۳۵ 

 توسعه ی همکاری سالن ماهان )آمرغ(نام شرکت: 
 رسول امانیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ۴۶کوچه  -خیابان دستغیب )مافی(  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 تیرنگنام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

ساختمان  -نبش آفتاب هفتم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 تیرنگ

 ثمین جوجه زرندنام شرکت: 
 جواد توکلیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166593218_02166915122تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۶۳پالک  -خیابان فرصت  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 جوجه توکلیاننام شرکت: 
 سید علی اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171_02644682170تلفن: 

جاده  -بعد از پمپ بنزین تهران دشت  -جاده قدیم کرج هشتگرد  -البرزآدرس: 
 دست راست انتهای خیابان -بعد از پل راه آهن  -سعیدآباد 

 جوجه حنایینام شرکت: 
 امیررضا مرتضویمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 01133274114تلفن: 

 ۱آستانه  -امامزاده عباس  -بلوار امام رضا  -ساری  -مازندران آدرس: 

 جوجه طالئی خیرنام شرکت: 
 محمدحسین خیراصلمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134448687_04134444710تلفن: 

روبه  -پایین تر از خطیب  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱پالک  -روی جهاد عشایری 

 جوجه کشی برنا جوجهنام شرکت: 
 منوچهر باقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01143197036تلفن: 

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

 جوجه کشی برناجوجهنام شرکت: 
 منوچهر باقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01143197036تلفن: 

 -بعد از نساجی بابکان  -جاده قدیم آمل و بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 روستای میله

 جوجه کشی پرینه نور تشبنداننام شرکت: 
 مهدی طاهری پورمدیرعامل: 

 میلیون جوجه در سال 60تولید محصول: 
 01144782108_01144782181تلفن: 

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

 جوجه کشی تیمناکنام شرکت: 
 فرزان تیمناکمدیرعامل: 

  محصول: 
 07136255387تلفن: 

 ۱نبش کوی  -خیابان شهامت  -بلوار میرزای شیرازی  -شیراز  -فارس آدرس: 

 جوجه کشی رویالنام شرکت: 
 رضا باقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 04132459707تلفن: 

 -نرسیده به پلیس راه تبریز آذرشهر  -آذرشهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ورودی اول اسفهالن

 جوجه کشی غدیرنام شرکت: 
 شهاب شیرمستیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08337214222تلفن: 

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

 جوجه کشی غفارینام شرکت: 
 اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 02165637915_02165637911تلفن: 

 -بعد از وحیدیه  -جاده رباط کریم  -میدان بسیج  -شهریار  -تهران آدرس: 
 خیابان گل برگ -بوستای بوکه -دست راست  -سرایی باغ دشت 



 

49 

 تک جوجه آملنام شرکت: 
 محمد روحی نیامدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144224454_01144229795تلفن: 

پالک  -روبه روی راهنمایی و رانندگی  -خیابان هراز  -آمل  -مازندران آدرس: 
۳۵ 

 توسعه ی همکاری سالن ماهان )آمرغ(نام شرکت: 
 رسول امانیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ۴۶کوچه  -خیابان دستغیب )مافی(  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 تیرنگنام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

ساختمان  -نبش آفتاب هفتم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 تیرنگ

 ثمین جوجه زرندنام شرکت: 
 جواد توکلیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166593218_02166915122تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۶۳پالک  -خیابان فرصت  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 جوجه توکلیاننام شرکت: 
 سید علی اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171_02644682170تلفن: 

جاده  -بعد از پمپ بنزین تهران دشت  -جاده قدیم کرج هشتگرد  -البرزآدرس: 
 دست راست انتهای خیابان -بعد از پل راه آهن  -سعیدآباد 

 جوجه حنایینام شرکت: 
 امیررضا مرتضویمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 01133274114تلفن: 

 ۱آستانه  -امامزاده عباس  -بلوار امام رضا  -ساری  -مازندران آدرس: 

 جوجه طالئی خیرنام شرکت: 
 محمدحسین خیراصلمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134448687_04134444710تلفن: 

روبه  -پایین تر از خطیب  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱پالک  -روی جهاد عشایری 

 جوجه کشی برنا جوجهنام شرکت: 
 منوچهر باقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01143197036تلفن: 

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

 جوجه کشی برناجوجهنام شرکت: 
 منوچهر باقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01143197036تلفن: 

 -بعد از نساجی بابکان  -جاده قدیم آمل و بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 روستای میله

 جوجه کشی پرینه نور تشبنداننام شرکت: 
 مهدی طاهری پورمدیرعامل: 

 میلیون جوجه در سال 60تولید محصول: 
 01144782108_01144782181تلفن: 

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

 جوجه کشی تیمناکنام شرکت: 
 فرزان تیمناکمدیرعامل: 

  محصول: 
 07136255387تلفن: 

 ۱نبش کوی  -خیابان شهامت  -بلوار میرزای شیرازی  -شیراز  -فارس آدرس: 

 جوجه کشی رویالنام شرکت: 
 رضا باقریمدیرعامل: 

  محصول: 
 04132459707تلفن: 

 -نرسیده به پلیس راه تبریز آذرشهر  -آذرشهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ورودی اول اسفهالن

 جوجه کشی غدیرنام شرکت: 
 شهاب شیرمستیمدیرعامل: 

  محصول: 
 08337214222تلفن: 

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

 جوجه کشی غفارینام شرکت: 
 اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 02165637915_02165637911تلفن: 

 -بعد از وحیدیه  -جاده رباط کریم  -میدان بسیج  -شهریار  -تهران آدرس: 
 خیابان گل برگ -بوستای بوکه -دست راست  -سرایی باغ دشت 
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 جوجه کشی فردوسنام شرکت: 
 محمدکریم فکوریمدیرعامل: 

 جوجه کشی ، پرورش جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142548459_01142548458تلفن: 

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

 جوجه کشی همانام شرکت: 
 محمدرضا کچبیمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبروی بیمارستان نیمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طیور هما

 جوجه کوهستاننام شرکت: 
 کیانوش ناصر رنجبرمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166939659تلفن: 

 -طبقه سوم  - ۱۶۳شماره  -خیابان فرصت  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۸واحد 

 جوجه مراغهنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04137223357تلفن: 

 جنب میدان آرد فروشان-خیابان راه آهن  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 جوجیراننام شرکت: 
 حسین میرافضلمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122519624تلفن: 

ضلع شمالی  -متری دوم مجیدیه  ۱۶بعد از  -متری رسالت  ۳۱ -تهران آدرس: 
 ۹۶۹پالک  -

 قائمشهر ( 143چاالک جوجه )تعاونی نام شرکت: 
 رحمان چاالکیمدیرعامل: 

 تولید جوجه گوشتی یکروزهمحصول: 
 01142143650_01142216287تلفن: 

 -مقابل بانک ملی مرکزی  -خیابان مدرس  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۵واحد  - ۴طبقه  - ۴۳ساختمان آمین 

 حدیث سوادکوهنام شرکت: 
 فرزین حمیدیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 01133201325_01133201324تلفن: 

روبروی باشگاه سید رسول  -خیابان فرهنگ  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ۴۰۳واحد  - ۴طبقه  -مجتمع تجاری شهر  -حسینی 

 حنا طبرستاننام شرکت: 
 نصرت هللا اسدیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705_01144224430تلفن: 

ساختمان  - ۴۳مقابل آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه  -مهرداد 

 خوش خوان شبسترنام شرکت: 
 منصور اشجعیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142439748تلفن: 

 -بلوار شیخ محمود  -ورودی شبستر  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر سپید مرغ -جنب پاس خودرو 

 خوشنامنام شرکت: 
 حسن گلچینمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 02166437000تلفن: 

 طبقه دوم ۱۱۵پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 دامغان جوجهنام شرکت: 
 رضا دامغانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913957تلفن: 

 ۱۶۴پالک -فرصت شیرازی  -تهران آدرس: 

 دامون گیالننام شرکت: 
 منصور درویشیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01344568216تلفن: 

 دفتر مرغ درویشی -جنب پست بانک  -کپورچال  -بندر انزلی  -گیالن آدرس: 

 دربال دماوندنام شرکت: 
 بابک مرادمندمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122945852تلفن: 

کوی قیاسی  -پارک ارکیده  -تپه شمس آباد  -مجیدیه شمالی  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  ۳پالک  -

 درنا جلگه شمالنام شرکت: 
 تیمور نویدمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 01333883283_01333883282تلفن: 

 جاده شهرک صنعتی ۴۳۱كیلومتر  -رشت  -گیالن آدرس: 

 

51 

 درنا جوجه دلیجاننام شرکت: 
 غالم رضا بیگیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166435010تلفن: 

 - ۳۵پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان درنا 

 دشت کیمیانام شرکت: 
 اکبر شمسمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03136289730_03136289729تلفن: 

کوچه  -کوچه سیروس جنوبی  -خیابان محتشم کاشانی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول - ۴۴۹پالک  -ساختمان خوشه  -امید 

 دشت ناز سارینام شرکت: 
 کالنتریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133366446تلفن: 

مقابل  -جنب انتقال نیرو  -خیابان شهید عبوری  -ساری  -مازندران آدرس: 
 کارخانه شالی کوبی حاج آقا کالنتری

 دماوند جوجهنام شرکت: 
 حمید یزدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02176520501تلفن: 

روستای  -کیلومتر مانده به دماوند  ۱۰ -جاده دماوند  -دماوند  -تهران آدرس: 
 بطرف روستای نوده -چناران 

 دیجی طیورنام شرکت: 
 حسین رحمتیمدیرعامل: 

 مادر تخم گذار نژاد بومیمحصول: 
 08632219286_08634057410تلفن: 

ساختمان  -جنب سینما عصر جدید  -میدان شهدا  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 طبقه سوم -اطلس 

 رامسر طیورنام شرکت: 
 محسن لمتر محمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01154332342_01154333770تلفن: 

-خیابان شهید شیرودی  -دوراهی لشتو  -شیرود  -تنکابن  -مازندران آدرس: 
 نظربن

 رخشان جوجهنام شرکت: 
 نصرت هللا اسدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705تلفن: 

ساختمان  - ۴۳مقابل آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه  -مهرداد 

 رشد جوجه شمالنام شرکت: 
 محسن کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142434002_01142434001تلفن: 

مرغداری  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بشل  -بشل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 رشد جوجه شمال

 رضا خدادنام شرکت: 
 رضا خدادادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132297468_01132227998تلفن: 

 -جنب پاساژ آزادی  -روبه روی مخابرات  -میدان کارگر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مرغ مادر آیدا جوجه ۴۱۳دفتر تعاونی 

 زر زمین مهرنام شرکت: 
 محمدحسین قضاتمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166571701_02166571700تلفن: 

 ۳واحد  - ۴پالک  -کوچه صیامی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 زر مرغنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166068086_02166068085تلفن: 

 -کوچه شهید زمانی  -بین جیحون و آذربایجان  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه  - ۶پالک 

 زربال ارومیهنام شرکت: 
 حمید علیپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 ۴۴کوچه  -روبه روی دادسرا  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۸۱پالک  -

 زربام پارتنام شرکت: 
 پرویز حبیب نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166561067_02166561035تلفن: 

 ۸واحد ۴طبقه - ۵۶پالک -بین کوثر دوم و سوم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 زرپر سیاوشنام شرکت: 
 حسن تبرسائیمدیرعامل: 

 Rossتولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی نژاد محصول: 
 01732178665تلفن: 

سمت  - ۱۴کیلومتر  -به طرف گنبد  -جاده قدیم  -قال  آق -گلستان آدرس: 
 روستای قره تپه داز -چپ 
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 درنا جوجه دلیجاننام شرکت: 
 غالم رضا بیگیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166435010تلفن: 

 - ۳۵پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان درنا 

 دشت کیمیانام شرکت: 
 اکبر شمسمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03136289730_03136289729تلفن: 

کوچه  -کوچه سیروس جنوبی  -خیابان محتشم کاشانی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول - ۴۴۹پالک  -ساختمان خوشه  -امید 

 دشت ناز سارینام شرکت: 
 کالنتریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133366446تلفن: 

مقابل  -جنب انتقال نیرو  -خیابان شهید عبوری  -ساری  -مازندران آدرس: 
 کارخانه شالی کوبی حاج آقا کالنتری

 دماوند جوجهنام شرکت: 
 حمید یزدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02176520501تلفن: 

روستای  -کیلومتر مانده به دماوند  ۱۰ -جاده دماوند  -دماوند  -تهران آدرس: 
 بطرف روستای نوده -چناران 

 دیجی طیورنام شرکت: 
 حسین رحمتیمدیرعامل: 

 مادر تخم گذار نژاد بومیمحصول: 
 08632219286_08634057410تلفن: 

ساختمان  -جنب سینما عصر جدید  -میدان شهدا  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 طبقه سوم -اطلس 

 رامسر طیورنام شرکت: 
 محسن لمتر محمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01154332342_01154333770تلفن: 

-خیابان شهید شیرودی  -دوراهی لشتو  -شیرود  -تنکابن  -مازندران آدرس: 
 نظربن

 رخشان جوجهنام شرکت: 
 نصرت هللا اسدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705تلفن: 

ساختمان  - ۴۳مقابل آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه  -مهرداد 

 رشد جوجه شمالنام شرکت: 
 محسن کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142434002_01142434001تلفن: 

مرغداری  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بشل  -بشل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 رشد جوجه شمال

 رضا خدادنام شرکت: 
 رضا خدادادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132297468_01132227998تلفن: 

 -جنب پاساژ آزادی  -روبه روی مخابرات  -میدان کارگر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مرغ مادر آیدا جوجه ۴۱۳دفتر تعاونی 

 زر زمین مهرنام شرکت: 
 محمدحسین قضاتمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166571701_02166571700تلفن: 

 ۳واحد  - ۴پالک  -کوچه صیامی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 زر مرغنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166068086_02166068085تلفن: 

 -کوچه شهید زمانی  -بین جیحون و آذربایجان  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه  - ۶پالک 

 زربال ارومیهنام شرکت: 
 حمید علیپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 ۴۴کوچه  -روبه روی دادسرا  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۸۱پالک  -

 زربام پارتنام شرکت: 
 پرویز حبیب نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166561067_02166561035تلفن: 

 ۸واحد ۴طبقه - ۵۶پالک -بین کوثر دوم و سوم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 زرپر سیاوشنام شرکت: 
 حسن تبرسائیمدیرعامل: 

 Rossتولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی نژاد محصول: 
 01732178665تلفن: 

سمت  - ۱۴کیلومتر  -به طرف گنبد  -جاده قدیم  -قال  آق -گلستان آدرس: 
 روستای قره تپه داز -چپ 
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 زردیس ماکیاننام شرکت: 
 غالم رضا کلهریمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 0173230051تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه چهارم  -برج مروارید  -خیابان ولیعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 زرین پای مازراننام شرکت: 
 کریم نوید طالمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333357545_01333320826تلفن: 

نبش بن بست اردیبهشت  -بادی هللا  -خیابان مطهری  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴طبقه  - ۴۱۴پالک  -

 زرین پرور خوینام شرکت: 
 پریسا چاوشینیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04436458800تلفن: 

روبروی راهنمایی  -بلوار شهید چمران  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 طبقه دوم فروشگاه سیدی -ورانندگی 

 زرین جوجه سبالننام شرکت: 
 غالمرضا صدقیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و جوجه کشیمحصول: 
 04533394601تلفن: 

 روبروی اداره کل دامپزشکی استان -بزرگراه شهدا  -اردبیل آدرس: 

 290تعاونی -زرین جوجه میران آملی نام شرکت: 
 امین میران آملیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01143114225_01143114224تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده قدیم آمل به بابل  ۵کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه همکف -کوچه شقایق  -بابکان 

 زریوارنام شرکت: 
 بختیار سرشیویمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166581098تلفن: 

 -ساختمان سامان  -نرسیده به بلوار کشاورز  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۳۰۵واحد  - ۳طبقه  - ۱۱۶۶پالک 

 زنجیره تولید گوشت مرغ ماکیان مهر گالیکشنام شرکت: 
 عبداله طاهریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01733296303_01733296302تلفن: 

روبه روی بانک تجارت  -خیابان شهید فالحی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۶۵۸پالک  -سه راه فرودگاه  -

 زنجیره گوشت مرغ کیمندنام شرکت: 
 صفدر پیر مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 06143526666تلفن: 

 روبه روی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی  -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 

 زنجیره ی تولید گوشت مرغ پیگیرنام شرکت: 
 افشین اردالنمدیرعامل: 

 زنجیره  یکپارچه پرورش مرغ مادر گوشتی، تولید جوجه یکروزه  محصول: 
 02166925512تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۶پالک  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 زید طیور سارینام شرکت: 
 تقی دامغانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133688337_01133688336تلفن: 

 روستای ماهفروز سفلی -جاده دریا  ۹کیلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 

 زید طیور ساری دامغانیاننام شرکت: 
 تقی دامغانیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133726429تلفن: 

مرغداری  -روستای زید پایین  -جاده ساری به نکا  -ساری  -مازندران آدرس: 
 زید طیور دامغانیان

 ساحل جوجه مازندراننام شرکت: 
 فضل اله افضلیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01143269330تلفن: 

 -کوچه دادگستری  -خیابان امام رضا  -آمل  -مازندران آدرس: 

 ساالر جوجهنام شرکت: 
 مصیب نوریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134425704تلفن: 

 -باالتر از چهارراه خطیب  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر خدمات مرغداری نوری -نرسیده به بانک ملی 

 سامیار جوجهنام شرکت: 
 اکبر حاجی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04142241891تلفن: 

 -روبه روی بانک ملی  -خیابان طالقانی  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱واحد - ۱۰پالک 
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 سامیار جوجه )پور شمسیان(نام شرکت: 
 سید صادق پورشمسیانمدیرعامل: 

 جوجه یکروزه تخمگذار ال اس المحصول: 
 05632220190تلفن: 

 ۱پالک  -نبش جمهوری اسالمی نوزدهم  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 سامیان جوجهنام شرکت: 
 رضا خیردوستمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 04533250265_04533250259تلفن: 

 -ساختمان سبالن  -نرسیده به باغمیشه  -خیابان نائبی  -اردبیل آدرس: 
 طبقه دوم

 سبز دشت شبسترنام شرکت: 
 سیروس ابراهیم فردمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142423041تلفن: 

نبش کوی باهنر  -کمربندی شیخ محمود  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف -ساختمان برلیان  -

 سبالن جوجهنام شرکت: 
 حمیدرضا تقی طاحونهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166432922_02166432921تلفن: 

روبروی کوچه  -بین اسکندری و قریب  -خیابان فرصت شیرازی  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  - ۹۱پالک  -ماهتاب 

 سپاهان طیور اصفهاننام شرکت: 
 مرتضی میزبانیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 03132205021_03132205020تلفن: 

 طبقه اول - ۵۳ساختمان  -خیابان منوچهری  -اصفهان آدرس: 

 سپید پر مازندنام شرکت: 
 عزیز دولتی فردمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01133253807تلفن: 

واحد  - ۳طبقه  -ساختمان حکیم  -بلوار طالقانی  -ساری  -مازندران آدرس: 
۱۶ 

 سپید پرندنام شرکت: 
 بیژن افراسیابیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344370319تلفن: 

کارخانه  -روستای خراط محله  -جاده چوبه  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 
 جوجه کشی سپید پرند

 سپید قوی مازندنام شرکت: 
 محمدرضا کچبیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبروی بیمارستان نیمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طیور هما

 سپید ماکیاننام شرکت: 
 مجتبی رسولیمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی  -پرورش مرغ گوشتی محصول: 
 01333712754_01333712753تلفن: 

 روستای کفته رود -به سمت ضیابر  -جاده پیر بازار  -رشت  -گیالن آدرس: 

 سپید مرغنام شرکت: 
 حمید سرورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خیابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۸۱ساختمان 

 سپید مرغ شبسترنام شرکت: 
 علی خرسندمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142439710تلفن: 

 -بلوار شیخ محمود  -ورودی شبستر  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر سپید مرغ -جنب پاس خودرو 

 سپیدان ارگ سمناننام شرکت: 
 اصغر پورعطارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166574931_02166942077تلفن: 

 ۳واحد  - ۴۰پالک  -کوچه الدن  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 سحر مرغ کرداننام شرکت: 
 علی اصغر کرد نوکندهمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 01734368213_01734367851تلفن: 

بعد از پلیس  -جاده اصلی ساری به گرگان  -نوکنده  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 سحر مرغ کردان -سمت راست  -راه نوکنده 

 سراب جوجهنام شرکت: 
 یوسف صباغیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04135567689_04143235232تلفن: 

روبه روی خیابان ورزش  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴واحد  -ساختمان آفتاب  -
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 سپید ماکیاننام شرکت: 
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 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی  -پرورش مرغ گوشتی محصول: 
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 روستای کفته رود -به سمت ضیابر  -جاده پیر بازار  -رشت  -گیالن آدرس: 

 سپید مرغنام شرکت: 
 حمید سرورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خیابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۸۱ساختمان 

 سپید مرغ شبسترنام شرکت: 
 علی خرسندمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142439710تلفن: 

 -بلوار شیخ محمود  -ورودی شبستر  -شبستر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر سپید مرغ -جنب پاس خودرو 

 سپیدان ارگ سمناننام شرکت: 
 اصغر پورعطارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166574931_02166942077تلفن: 

 ۳واحد  - ۴۰پالک  -کوچه الدن  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 سحر مرغ کرداننام شرکت: 
 علی اصغر کرد نوکندهمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
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بعد از پلیس  -جاده اصلی ساری به گرگان  -نوکنده  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 سحر مرغ کردان -سمت راست  -راه نوکنده 

 سراب جوجهنام شرکت: 
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روبه روی خیابان ورزش  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴واحد  -ساختمان آفتاب  -
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 سفیدباالننام شرکت: 
 کاظم پیرمرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04458304563_04433679285تلفن: 

نبش  -میدان فردوسی  - ۴خیابان مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه  -مجتمع مرغداران  - ۴فردوسی 

 سمنان جوجهنام شرکت: 
 محمود شریفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166432391تلفن: 

 ۴۳پالک  -نبش کوچه نادر  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 سهند جوجه آذراننام شرکت: 
 مهدی عمیدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04133326992تلفن: 

 ۴۱خیابان  -فلکه خیام  -خیابان ایل گلی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱طبقه - ۵۶روبروی خواروبارفروشی سقاخانه پالک -متری سینا 

 سیرنگ جوجه گیالننام شرکت: 
 محمدتقی محمدیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزهمحصول: 
 01358113440تلفن: 

 -جاده شهر بیجار  -متر بعد از امام زاده هاشم  ۱۰۰ -رودبار  -گیالن آدرس: 
 روستای لیافو -بعد از روستای شیخ علی طوسه 

 سیمرغنام شرکت: 
 علی تقوی فرمدیرعامل: 

 جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار -تولید و توزیع تخم مرغ خوراکی محصول: 
 03136617403_02122050495تلفن: 

پالک  -ساختمان سیمرغ  -نبش خیابان گلفام  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
۴۰۹ 

 سیمرغ قوچان خراساننام شرکت: 
 سیداحمد میرمعزیمدیرعامل: 

 تخم گذار و پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 05136082940_05136083893تلفن: 

روبه روی درب شمالی  -ابتدای بلوار معلم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳۵پالک  -پارک ملت 

 سیمرغ واحد زیاراننام شرکت: 
 ابوالحسن سالمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02832826689_02832823262تلفن: 

 جاده قدیم آبیک به قزوین ۵کیلومتر  -آبیک  -قزوین آدرس: 

 سیمین جوجه گرگاننام شرکت: 
 محمد جمیل ناظر زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732325830تلفن: 

طبقه  -مجتمع سیمین  - ۱۴عدالت  -خیابان ولیعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 دوم

 شاهد آبکنارنام شرکت: 
 جمشید غالمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344352242تلفن: 

 - ۱پالک  -خیابان شریعتی  -بعد از پمپ بنزین  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 
 دفتر فروش شاهد آبکنار

 شبدیز اردهالنام شرکت: 
 عباس محمدیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03155540966تلفن: 

پالک  -بن بست پاسدار  -خیابان شهید بهشتی  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
۱۸۴ 

 شهابنام شرکت: 
 سید احمد عظیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432363757_04432363740تلفن: 

 -انتهای خیابان پیروزی  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۹پالک  -ساختمان شیشه ای  -سمت راست 

 شهبالنام شرکت: 
 مهران شرف الدینمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01133115392تلفن: 

جنب خوابگاه  -خیابان محتشم  -خرداد  ۱۱انتهای  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ۴واحد  -ساختمان یاقوت  -خواهران 

 شیراز زندنام شرکت: 
 نعمت اله رحیمیمدیرعامل: 

 مرغ مادر گوشتیمحصول: 
 07137314229تلفن: 

 ۴۰پالک  - ۱۱کوچه  -خیابان بهاران  -بلوار نصر  -شیراز  -فارس آدرس: 

 شیراز مرغنام شرکت: 
 یدهللا شجاعیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 07138393691_07138393690تلفن: 

 ۱۴پالک  -خیابان شهید اعتمادی  -میدان آبیاری  -شیراز  -فارس آدرس: 
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 صالح جوجهنام شرکت: 
 عینعلی خیریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833365361_02833365360تلفن: 

 ۴طبقه  - ۳۱پالک  -خیابان رسالت  -خیابان نادر ی شمالی  -قزوین آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شرکت: 
 رسول قربانیمدیرعامل: 

تولیدکننده جوجه یکروزه مرغ  -تولیدکننده کنسانتره مخصوص طیور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ۱۱۱پالک  -چهارراه معلم  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 طیور برکتنام شرکت: 
 رشید شریفی پورمدیرعامل: 

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار محصول: 
 LSLنژاد

 02188787892_02188884054تلفن: 
 ۵۰۶واحد  -ساختمان آناهیتا  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 طیور بهاراننام شرکت: 
 محمدرضا گندمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 02166430750_02166437071تلفن: 

 زنگ دوم - ۱۸پالک  -کوچه صائب  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 طیور نسیمنام شرکت: 
 رسول خراسانی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذارمحصول: 
 03132649281_03134710148تلفن: 

 -ابتدای خیابان هشت بهشت شرقی  -خیابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 جنب مسجد امام حسن عسگری

 طیوران سیستمنام شرکت: 
 حسین نظریمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی و مادر تخم گذار محصول: 
 04433487159_04433487158تلفن: 

 - ۱آپارتمان خانی  -چهارراه شورا حسنی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۳و  ۱۴واحد 

 ظفر جوجه )ساواالن(نام شرکت: 
 شفیع باقرزادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533356000_04533332243تلفن: 

 روبروی قرض الحسنه امام حسن مجتبی -میدان قیام  -اردبیل آدرس: 

 فتح خرمدشتنام شرکت: 
 محمدتقی جهانبخشیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833663321_02833663342تلفن: 

 ۱۱واحد  -ساختمان گوهر  -کوچه گوهر  -مالصدرا  -قزوین آدرس: 

 فدک مازندنام شرکت: 
 تقی دامغانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913933_02166913954تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۱۶۴پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد 

 فراز ماکیان الهیجاننام شرکت: 
 سعید اسدیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01358522961تلفن: 

 روستای نارنج کالیه -دهستان آهندان  -الهیجان  -گیالن آدرس: 

 فرآیندنام شرکت: 
 فاطمه آراستهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732522141تلفن: 

طبقه  -ساختمان البرز  - ۸۱عدالت  -خیابان ولیعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 اول

 فردوس جوجهنام شرکت: 
 شاپور حیدرلومدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974تلفن: 

- ۴تقاطع فردوسی  - ۴خیابان مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۳۰۵واحد  - ۳طبقه  -مجتمع مرغداران 

 فالمینگونام شرکت: 
 ولی پنبه دوستمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142241352تلفن: 

 ۴۱پالک  -ضلع جنوبی  -میدان امام حسین  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 قزوین مرغنام شرکت: 
 اکبر آقاجانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833555628_02833555828تلفن: 

 روبروی مسجد شیخ االسالم -خیابان سپه  -قزوین آدرس: 
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 صالح جوجهنام شرکت: 
 عینعلی خیریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833365361_02833365360تلفن: 

 ۴طبقه  - ۳۱پالک  -خیابان رسالت  -خیابان نادر ی شمالی  -قزوین آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شرکت: 
 رسول قربانیمدیرعامل: 

تولیدکننده جوجه یکروزه مرغ  -تولیدکننده کنسانتره مخصوص طیور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ۱۱۱پالک  -چهارراه معلم  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 طیور برکتنام شرکت: 
 رشید شریفی پورمدیرعامل: 

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار محصول: 
 LSLنژاد

 02188787892_02188884054تلفن: 
 ۵۰۶واحد  -ساختمان آناهیتا  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 طیور بهاراننام شرکت: 
 محمدرضا گندمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 02166430750_02166437071تلفن: 

 زنگ دوم - ۱۸پالک  -کوچه صائب  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 طیور نسیمنام شرکت: 
 رسول خراسانی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذارمحصول: 
 03132649281_03134710148تلفن: 

 -ابتدای خیابان هشت بهشت شرقی  -خیابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 جنب مسجد امام حسن عسگری

 طیوران سیستمنام شرکت: 
 حسین نظریمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی و مادر تخم گذار محصول: 
 04433487159_04433487158تلفن: 

 - ۱آپارتمان خانی  -چهارراه شورا حسنی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۳و  ۱۴واحد 

 ظفر جوجه )ساواالن(نام شرکت: 
 شفیع باقرزادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04533356000_04533332243تلفن: 

 روبروی قرض الحسنه امام حسن مجتبی -میدان قیام  -اردبیل آدرس: 

 فتح خرمدشتنام شرکت: 
 محمدتقی جهانبخشیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833663321_02833663342تلفن: 

 ۱۱واحد  -ساختمان گوهر  -کوچه گوهر  -مالصدرا  -قزوین آدرس: 

 فدک مازندنام شرکت: 
 تقی دامغانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913933_02166913954تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۱۶۴پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد 

 فراز ماکیان الهیجاننام شرکت: 
 سعید اسدیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01358522961تلفن: 

 روستای نارنج کالیه -دهستان آهندان  -الهیجان  -گیالن آدرس: 

 فرآیندنام شرکت: 
 فاطمه آراستهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732522141تلفن: 

طبقه  -ساختمان البرز  - ۸۱عدالت  -خیابان ولیعصر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 اول

 فردوس جوجهنام شرکت: 
 شاپور حیدرلومدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974تلفن: 

- ۴تقاطع فردوسی  - ۴خیابان مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۳۰۵واحد  - ۳طبقه  -مجتمع مرغداران 

 فالمینگونام شرکت: 
 ولی پنبه دوستمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04142241352تلفن: 

 ۴۱پالک  -ضلع جنوبی  -میدان امام حسین  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 قزوین مرغنام شرکت: 
 اکبر آقاجانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833555628_02833555828تلفن: 

 روبروی مسجد شیخ االسالم -خیابان سپه  -قزوین آدرس: 
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 قطره طال نورنام شرکت: 
 ابولقاسم مشایخ حسینیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01152147469_01152147468تلفن: 

 - ۳۴پالک  -ابتدای خیابان قدرتی  -میدان ولیعصر  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 سمت راست ۴درب 

 قطره طالی نوشهرنام شرکت: 
 علی تجسممدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتی و جوجه کشیمحصول: 
 01152147469_01152147468تلفن: 

 ۳۴پالک  -ابتدای خیابان قدرتی  -میدان ولی عصر  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 سمت راست ۴درب  -

 ققنوس جوجهنام شرکت: 
 داوود قزوینیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188689218تلفن: 

 -ساختمان فرهنگ  - ۳۴کوچه  -عالمه جنوبی  -بلوار دریا  -تهران آدرس: 
 ۴۱واحد 

 قوی تاالبنام شرکت: 
 کریم شیرین آبکناریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344569352تلفن: 

بعد از  - ۱۶کیلومتر  -جاده آبکنار  -جاده کپورچال  -بندر انزلی  -گیالن آدرس: 
 روستای معاف

 کاکلی بابلکنارنام شرکت: 
 حسن سرهنگ پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132337080_01132326323تلفن: 

ساختمان  -میدان جهاد ) اوقاف (  -خیابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم -مهدی موعود 

 کامیار جوجهنام شرکت: 
 قدرت اله زارعیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142266565_01142266566تلفن: 

 -باغ مهدوی  -کوچه ارغوان  -خیابان بابل  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 طبقه چهارم -ساختمان دیسمان 

 کشاورزی و دامپروری کشدام جوجهنام شرکت: 
 علی اصغریمدیرعامل: 

تجهیزات  -صادرات تخم مرغ نطفه دار  -صنعت مرغ مادر گوشتی محصول: 
 مرغداری

 01132333226_01132310193تلفن: 
 ساختمان متین -خیابان تختی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 کشت و صنعت احنامنام شرکت: 
 کامبیز بینامدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166439003_02166439001تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱۱طبقه 

 (213کشت و صنعت انصار آذر)تعاونی نام شرکت: 
 مهدی نادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و مرغ مادرمحصول: 
 04133367274تلفن: 

 -کوچه ی ناصحیه ی اول  -چهارراه آبرسان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱۰پالک

 کشت و صنعت تفرش ) رویان جوجه (نام شرکت: 
 محمد آزادمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188622146_02188069848تلفن: 

خیابان دانش  -خیابان شیخ بهائی شمالی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 E۴واحد - ۴طبقه  - ۴۶پالک  -برج دانشور  -خیابان دانشور شرقی  -دوست 

 کشت و صنعت ققنوسنام شرکت: 
 داوود قزوینیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 02435225155_02435273155تلفن: 

 ۱۸پالک  - ۱۱روبه روی کالنتری  -بلوار طالقانی جنوبی  -ابهر  -زنجان آدرس: 
 طبقه اول -

 کشت و صنعت نیکان نوین پرورنام شرکت: 
 داریوش سعیدی افشارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166906957_02166906958تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۱پالک  -خیابان کوثر دوم  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 کوثرنام شرکت: 
 اسدهللا مزینیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166431803_02166433421تلفن: 

 طبقه سوم - ۱۶۴پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 کوثر جوجه ملکاننام شرکت: 
 شمس اله فتحیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر تخم گذارمحصول: 
 04137843901_04137843900تلفن: 

دفتر کوثر  -جنب فرمانداری  -بلوار شمالی  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جوجه ملکان
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 کوثر دماوندنام شرکت: 
 رضا موسویمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166574560_02166574561تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 کوثر هومندنام شرکت: 
 جعفر شاه کرمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166574561تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 کوهین جوجهنام شرکت: 
 حمیدرضا حاجیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833654002_02833654001تلفن: 

 -روبروی دانشگاه آزاد  -سمت راست  -اتوبان قزوین رشت  -قزوین آدرس: 
 تاالر شهر

 کوهین جوجهنام شرکت: 
 حمیدرضا حاجیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 02833654002_02833654001تلفن: 

 -جنب نیروانتظامی  -شهرک کوهین  ۴۰کیلومتر  -جاده رشت  -قزوین آدرس: 
 سه کیلومتر داخل جاده -جاده تزکش 

 کیمیا پرورنام شرکت: 
 رضا فهمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134416981تلفن: 

 ۸پالک  -نبش کوی اشکان  -خیابان خطیب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ساختمان کیمیا -

 کیمیا جوجهنام شرکت: 
 حمید صباحیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166432571_02166920085تلفن: 

پالک  -کوچه امینی  -خیابان کوثر دوم  -اول خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  - ۴۱

 کیمیا جوجهنام شرکت: 
 مهدی سبحانیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974_04433678973تلفن: 

 - ۴فلکه فردوسی  - ۴خیابان مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۳۰۵واحد  - ۳طبقه  -مجتمع مرغداران 

 کیمیا جوجه آملنام شرکت: 
 بهروز شیرازیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144299169_01144299168تلفن: 

جنب مرکز  - ۳فجر  -سه راه نور  -شهریور  ۱۵میدان  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان کیمیا جوجه  -بهزیستی 

 کیمیا طیور مرند ) نیک چیک (نام شرکت: 
 باقر حاجی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذارمحصول: 
 04142230052_04142222641تلفن: 

کوچه ی هشتم طالقانی  -خیابان طالقانی  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر حاجی زاده -

 کیوان مرغ پر طالیی مهابادنام شرکت: 
 رضا سواریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده طیور ، تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -جاده بوکان  ۳کیلومتر  -راهی برهان  ۴ -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کیوان مرغ پرطالیی مهاباد و آرمان ماکیان ۴و  ۱فارم 

 گرگان جوجهنام شرکت: 
 علی اصغر حیدر قلی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144244246_01144244245تلفن: 

ساختمان آمل  - ۳۰نبش آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱طبقه  -جوجه 

 گروه تولیدی تایمازنام شرکت: 
 آمان گندی پاجیدهمدیرعامل: 

تولیدکننده دان آماده طیور و کود آلی ، تولیدکننده جوجه یکروزه محصول: 
 گوشتی

 01734426138_01734426136تلفن: 
 گروه تولیدی تایماز -شهرک صنعتی پنج پیکر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 

 گروه تولیدی تالونگ شمالنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144299724_01144299723تلفن: 

بعد از میدان  - ۴۶انتهای آفتاب -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جنب امالک حقیقت -حر 

 گروه تولیدی ساوانانام شرکت: 
 عبدالعلی طهماسبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، کلینیک تخصصی طیورمحصول: 
 01134560628_01134563770تلفن: 

 گروه تولیدی ساوانا -مجتمع ساوانا  -میدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
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 کوثر دماوندنام شرکت: 
 رضا موسویمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166574560_02166574561تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 کوثر هومندنام شرکت: 
 جعفر شاه کرمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166574561تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 کوهین جوجهنام شرکت: 
 حمیدرضا حاجیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02833654002_02833654001تلفن: 

 -روبروی دانشگاه آزاد  -سمت راست  -اتوبان قزوین رشت  -قزوین آدرس: 
 تاالر شهر

 کوهین جوجهنام شرکت: 
 حمیدرضا حاجیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 02833654002_02833654001تلفن: 

 -جنب نیروانتظامی  -شهرک کوهین  ۴۰کیلومتر  -جاده رشت  -قزوین آدرس: 
 سه کیلومتر داخل جاده -جاده تزکش 

 کیمیا پرورنام شرکت: 
 رضا فهمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 04134416981تلفن: 

 ۸پالک  -نبش کوی اشکان  -خیابان خطیب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ساختمان کیمیا -

 کیمیا جوجهنام شرکت: 
 حمید صباحیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166432571_02166920085تلفن: 

پالک  -کوچه امینی  -خیابان کوثر دوم  -اول خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  - ۴۱

 کیمیا جوجهنام شرکت: 
 مهدی سبحانیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04433678974_04433678973تلفن: 

 - ۴فلکه فردوسی  - ۴خیابان مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۳۰۵واحد  - ۳طبقه  -مجتمع مرغداران 

 کیمیا جوجه آملنام شرکت: 
 بهروز شیرازیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144299169_01144299168تلفن: 

جنب مرکز  - ۳فجر  -سه راه نور  -شهریور  ۱۵میدان  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان کیمیا جوجه  -بهزیستی 

 کیمیا طیور مرند ) نیک چیک (نام شرکت: 
 باقر حاجی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذارمحصول: 
 04142230052_04142222641تلفن: 

کوچه ی هشتم طالقانی  -خیابان طالقانی  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر حاجی زاده -

 کیوان مرغ پر طالیی مهابادنام شرکت: 
 رضا سواریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده طیور ، تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -جاده بوکان  ۳کیلومتر  -راهی برهان  ۴ -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کیوان مرغ پرطالیی مهاباد و آرمان ماکیان ۴و  ۱فارم 

 گرگان جوجهنام شرکت: 
 علی اصغر حیدر قلی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144244246_01144244245تلفن: 

ساختمان آمل  - ۳۰نبش آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱طبقه  -جوجه 

 گروه تولیدی تایمازنام شرکت: 
 آمان گندی پاجیدهمدیرعامل: 

تولیدکننده دان آماده طیور و کود آلی ، تولیدکننده جوجه یکروزه محصول: 
 گوشتی

 01734426138_01734426136تلفن: 
 گروه تولیدی تایماز -شهرک صنعتی پنج پیکر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 

 گروه تولیدی تالونگ شمالنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144299724_01144299723تلفن: 

بعد از میدان  - ۴۶انتهای آفتاب -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جنب امالک حقیقت -حر 

 گروه تولیدی ساوانانام شرکت: 
 عبدالعلی طهماسبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، کلینیک تخصصی طیورمحصول: 
 01134560628_01134563770تلفن: 

 گروه تولیدی ساوانا -مجتمع ساوانا  -میدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
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 گروه غرب دانهنام شرکت: 
 برهان مندمیمدیرعامل: 

 زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغمحصول: 
 08733242500تلفن: 

روبروی دیوان  -خیابان معراج  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ساختمان غرب دانه -محاسبات 

 گروه کشاورزی و دامپروری جیکانام شرکت: 
 نصرت هللا اسدیمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705تلفن: 

ساختمان  - ۴۳مقابل آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه  -مهرداد 

 گسترش و توسعه ی صنایع بهپرورنام شرکت: 
 غالمعلی فارغیمدیرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی -تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 02154196000_02166914213تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۱۳۸پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۱واحد 

 گل جوجهنام شرکت: 
 شفیع زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03832220808_03832244310تلفن: 

 ۱۳واحد  - ۱طبقه  -ساختمان قالی سلیمان  -خیابان توحید  -اصفهان آدرس: 

 گلریزاننام شرکت: 
 علیرضا کبیرمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01732543826تلفن: 

 ۱واحد  -مجتمع مهستان  - ۴آپادانا  -خیابان آپادانا  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 غربی

 گلشن آبادنام شرکت: 
 حسین میرافضلمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122519624تلفن: 

ضلع شمالی  -متری دوم مجیدیه  ۱۶بعد از  -متری رسالت  ۳۱ -تهران آدرس: 
 ۹۶۹پالک  -ساختمان هروی  -جنب داروخانه دکتر نگین  -

 گوهر باراننام شرکت: 
 حسن گلچینمدیرعامل: 

 جوجه کشیمحصول: 
 02166437000تلفن: 

 طبقه دوم ۱۱۵پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 گیل جوجه جو گلبنداننام شرکت: 
 زهرا گیالن پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333883283_01333883282تلفن: 

 جاده شهرک صنعتی رشت ۴۳۱کیلومتر  -رشت  -گیالن آدرس: 

 گیل مرغانه شمالنام شرکت: 
 اردوان تجلی فرزینمدیرعامل: 

  محصول: 
 01333712813تلفن: 

جنب کارخانه برنج  -جاده پیربازار به سمت ضیابر  -رشت  -گیالن آدرس: 
 کارخانه جوجه کشی گیل مرغانه شمال -روستای خنفچ باال  -کوبی همتی 

 مادان جوجهنام شرکت: 
 جمشید قهرمانی ممقانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04135551475تلفن: 

مغازه های سنگی  -خیابان شریعتی جنوبی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 روبه روی آموزشگاه رانندگی امید به خدا -

 مازند بهتاجنام شرکت: 
 علی شاکریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133302060تلفن: 

 جنب مسجد نوتکیه -خیابان شیخ طبرسی  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مازند جوجهنام شرکت: 
 محمد ایزدیارمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133118572تلفن: 

واحد  -ساختمان بیمه کارآفرین  -خرداد  ۱۱خیابان  -ساری  -مازندران آدرس: 
۱۵ 

 ماکیان پرور سپید شرقنام شرکت: 
 رضا غفورزاده یزدیمدیرعامل: 

 تولید دان آماده، جوجه یکروزه گوشتی، مرغ گوشتی و کشتارمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ۴۳ابوذر غفاری  -خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ۹۱

 ماکیان دام سینانام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
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 ماکیان گستر و جوجه کشی پارسنام شرکت: 
 احمد آیت اللهی مهرجردیمدیرعامل: 

 مزغ مادر -جوجه کشی ، تولیدکننده خوراک و مکمل های دام و طیور محصول: 
 01190112256تلفن: 

بعد از آبزی  -جاده گلما  ۵کیلومتر  -بعد از پل تجن  -ساری  -مازندران آدرس: 
 نرسیده به پرورش ماهی شهید رجائی -گستران ساعی 

 ماکیان مائدهنام شرکت: 
 هادی صالحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار ، پرورش پولتمحصول: 
 03155580714_03155580596تلفن: 

 -کیلومتری حسنا رود  ۴ -جاده مشهد اردهال  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 شرکت ماکیان مائده

 ماکیان مهر گنبدنام شرکت: 
 نوروز قلی طاهریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01733296303_01733296302تلفن: 

روبه روی بانک تجارت  -خیابان شهید فالحی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۶۵۸پالک  -شعبه سه راه فرودگاه  -

 مامک شمالنام شرکت: 
 علی ذاکریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01143165445تلفن: 

رو به روی  -روستای رزکه  -جاده هراز  ۱۴کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جوجه کشی مامک -رستوران پارسیان 

 ماه جوجهنام شرکت: 
 نصرت هللا اسدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705_01144224430تلفن: 

ساختمان  - ۴۳مقابل آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه  -مهرداد 

 مجتمع پرورش جوجه و مرغ رسمی یزدنام شرکت: 
 احمد آقاییمدیرعامل: 

 تولید جوجه رسمی و پرورش مرغ رسمیمحصول: 
 03538212262تلفن: 

 خیابان شرافت اصلی -فاز یک  -شهرک رزمندگان  -یزد آدرس: 

 مجتمع پرورش مرغ مادر صادقینام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 تولید جوجه های یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166900422_02166432224تلفن: 

 -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۴۱پالک

 مجتمع تولید گوشت مرغ زربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی -تولید جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 01143084197_01143080117تلفن: 

مجتمع تولید گوشت مرغ  -جاده چمستان  ۹کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 زربال

 مجتمع تولید گوشت مرغ ماهاننام شرکت: 
 رحمان محمدیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166595483_02166924041تلفن: 

 ۱۴پالک  -تقاطع رودکی  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 مجتمع تولیدی طیور شمال )احمد محمدیان(نام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولید دان آماده ، کشتار مرغمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به میدان  ۱۰۰ -کمربند امیر کال  -امیرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خیابان ششم  -نماز 

 مجتمع تولیدی مرغ فریماننام شرکت: 
 علیرضا روحی قدسی نیامدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 05138709451_05138709450تلفن: 

 ۳۱پالک  - ۴۹نبش رضوی  -بلوار رضوی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراساننام شرکت: 
 حسین خیریهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 02188652744_02188652746تلفن: 

واحد  - ۱۱طبقه  -برج آسمان ونک  -خیابان ونک  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
۱۱۰۱ 

 مجتمع دامپروری و مرغداری دشت خرمدرهنام شرکت: 
 علی رضاییمدیرعامل: 

 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 شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 و مادر گوشتی -تولید انواع دان  -تهیه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشیان  -روبه روی وزارت کار  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد -طبقه اول  - ۴۰۶
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 ماکیان گستر و جوجه کشی پارسنام شرکت: 
 احمد آیت اللهی مهرجردیمدیرعامل: 

 مزغ مادر -جوجه کشی ، تولیدکننده خوراک و مکمل های دام و طیور محصول: 
 01190112256تلفن: 

بعد از آبزی  -جاده گلما  ۵کیلومتر  -بعد از پل تجن  -ساری  -مازندران آدرس: 
 نرسیده به پرورش ماهی شهید رجائی -گستران ساعی 

 ماکیان مائدهنام شرکت: 
 هادی صالحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار ، پرورش پولتمحصول: 
 03155580714_03155580596تلفن: 

 -کیلومتری حسنا رود  ۴ -جاده مشهد اردهال  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 شرکت ماکیان مائده

 ماکیان مهر گنبدنام شرکت: 
 نوروز قلی طاهریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01733296303_01733296302تلفن: 

روبه روی بانک تجارت  -خیابان شهید فالحی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۶۵۸پالک  -شعبه سه راه فرودگاه  -

 مامک شمالنام شرکت: 
 علی ذاکریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01143165445تلفن: 

رو به روی  -روستای رزکه  -جاده هراز  ۱۴کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جوجه کشی مامک -رستوران پارسیان 

 ماه جوجهنام شرکت: 
 نصرت هللا اسدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144222705_01144224430تلفن: 

ساختمان  - ۴۳مقابل آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه  -مهرداد 

 مجتمع پرورش جوجه و مرغ رسمی یزدنام شرکت: 
 احمد آقاییمدیرعامل: 

 تولید جوجه رسمی و پرورش مرغ رسمیمحصول: 
 03538212262تلفن: 

 خیابان شرافت اصلی -فاز یک  -شهرک رزمندگان  -یزد آدرس: 

 مجتمع پرورش مرغ مادر صادقینام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 تولید جوجه های یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166900422_02166432224تلفن: 

 -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۴۱پالک

 مجتمع تولید گوشت مرغ زربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی -تولید جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 01143084197_01143080117تلفن: 

مجتمع تولید گوشت مرغ  -جاده چمستان  ۹کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 زربال

 مجتمع تولید گوشت مرغ ماهاننام شرکت: 
 رحمان محمدیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166595483_02166924041تلفن: 

 ۱۴پالک  -تقاطع رودکی  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 مجتمع تولیدی طیور شمال )احمد محمدیان(نام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولید دان آماده ، کشتار مرغمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به میدان  ۱۰۰ -کمربند امیر کال  -امیرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خیابان ششم  -نماز 

 مجتمع تولیدی مرغ فریماننام شرکت: 
 علیرضا روحی قدسی نیامدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 05138709451_05138709450تلفن: 

 ۳۱پالک  - ۴۹نبش رضوی  -بلوار رضوی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراساننام شرکت: 
 حسین خیریهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 02188652744_02188652746تلفن: 

واحد  - ۱۱طبقه  -برج آسمان ونک  -خیابان ونک  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
۱۱۰۱ 

 مجتمع دامپروری و مرغداری دشت خرمدرهنام شرکت: 
 علی رضاییمدیرعامل: 

 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 شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 و مادر گوشتی -تولید انواع دان  -تهیه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشیان  -روبه روی وزارت کار  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد -طبقه اول  - ۴۰۶
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 مجتمع طیور فارسنام شرکت: 
 باقر فرهادیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور -تولید جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 07137322000تلفن: 

 ۸۱۴۳۱پالک  -جنب بنیاد مسکن  -بلوار گلستان  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع طیور همانام شرکت: 
 محمدرضا کچبیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133341167_01133346000تلفن: 

 -روبه روی بیمارستان نیمه شعبان  -بلوار پاسداران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طیور هما

 مجتمع کشاورزی و دامپروری میرامیننام شرکت: 
 حسن کامورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01152338191_01152333576تلفن: 

ساختمان  -خیابان حافظ  -خیابان فردوسی شمال  -نوشهر  -مازندران آدرس: 
 ۳طبقه  -حافظ 

 مجتمع کشت و صنعت سبزدشتنام شرکت: 
 مریم زاهدمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166935675_02166941686تلفن: 

 -نبش کوچه آرمان  -خیابان نیایش شرقی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۸۱پالک 

 مجتمع کشت و صنعت صفاهاننام شرکت: 
 علیرضا براتیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 03136673895_03136673832تلفن: 

مجتمع  -بن بست داریوش  -جنب تاالر بورس  -چهارباغ باال  -اصفهان آدرس: 
 ۱واحد  -سپیدار 

 مجتمع کشت و صنعت فدکنام شرکت: 
 مهدی طالییمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 02165943467تلفن: 

دو کیلومتر بعد از پلیس  -جاده شهریار به اشتهارد  -ماهدشت  -تهران آدرس: 
 جنب روستای اختر آباد -راه ماهدشت 

 مجتمع مرغ مادر ارمغاننام شرکت: 
 مهدی گرزینمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 01133115471_01133115470تلفن: 

 -مجتمع تجاری خیام  -خیابان خیام  -سه راه خیام  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ۴۰۱واحد  - ۴طبقه 

 مجتمع مرغ مادر فدایینام شرکت: 
 احمد فدایی جویباریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01133201173_01133201172تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه اول  -ساختمان نور  -میدان معلم  -ساری  -مازندران آدرس: 

 فدایی( 2مجتمع مرغ مادر قربانی )فارمنام شرکت: 
 احمد فدایی جویباریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 01133201173_01133201172تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه اول  -ساختمان نور  -میدان معلم  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ اجداد ارمنام شرکت: 
 علی جدیری اسکوییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02166914360_02166914359تلفن: 

 طبقه اول - ۱۶۰پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 مرغ اجداد زربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه پدر و مادر راسمحصول: 
 02162874000_02166927300تلفن: 

 ۴۹پالک  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 57مرغ اجداد گوشتی نام شرکت: 
 غالمحسین حاجی آقازادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166569298تلفن: 

 ۱۱۴پالک  -ابتدای خیابان فرصت  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 مرغ اجداد مازندراننام شرکت: 
 حسن سرهنگ پورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132337080_01132326323تلفن: 

ساختمان  -میدان جهاد )اوقاف (  -خیابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم -مهدی موعود )عج( 

 مرغ به نیانام شرکت: 
 ابراهیم توکلیانمدیرعامل: 

 تولیدکنندهجوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خیابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۸۱ساختمان 

 

61 

 مرغ بومی جهادنام شرکت: 
 حسین شیخ هادیانمدیرعامل: 

هزار قطعه  10مرغ مادر بومی  -هزار قطعه ای  10اجداد مرغ بومی محصول: 
 03138662022تلفن: 

 ۱۴کیلومتر  -جاده قلعه شور  -پمپ بنزین مرغ  -جاده شیراز  -اصفهان آدرس: 
 بعد از روستای کبوتر آباد -جاده فوق 

 مرغ پاسکهنام شرکت: 
 جمشید سیف هللا زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333556445تلفن: 

 نرسیده به کارخانه ابریشم -جاده بین المللی  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 

 مرغ پرورنام شرکت: 
 سعید لطفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 08632224440_02166909640تلفن: 

 بهمن ۴۴نبش  -خیابان دکتر چمران  -میدان هفت تیر  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 مرغ تپهنام شرکت: 
 غیب علی قاسمیمدیرعامل: 

 زنجیره ی تواید گوشت مرغمحصول: 
 04433678815_04433678819تلفن: 

مجتمع  -فلکه فردوسی  - ۴خیابان مولوی -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۰۴و  ۱۰۱واحد -طبقه دوم  -مرغداران ارومیه 

 مرغ دشتنام شرکت: 
 اسدهللا مزینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166431803_02166433421تلفن: 

 طبقه سوم - ۱۶۴پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 مرغ فومن درخشاننام شرکت: 
 علی اکبر قطبی تبارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02161092000تلفن: 

 ۱۳۶پالک  -خیابان کوثر یک  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر اکسیننام شرکت: 
 حسین جان شیخیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142534483_01142544932تلفن: 

طبقه دوم واحد  -مجتمع اکسین  -خیابان شریعتی  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 جنوب شرقی

 مرغ مادر پاک نطنزنام شرکت: 
 خسرو آژیرمدیرعامل: 

 تولید جوجه ی یکروزه ی گوشتیمحصول: 
 02166595503_02166595502تلفن: 

طبقه ی  - ۱۵پالک -نبش کوچه ی اکبریان آذر  -ستار خان  -تهران آدرس: 
 سوم غربی

 مرغ مادر پاکدامننام شرکت: 
 بهرام پاکدامنمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142233186تلفن: 

پالک  -کوی شاکری  - ۱۴خزر  -خیابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
۴۸ 

 مرغ مادر پرگل ارومیهنام شرکت: 
 علی سبحانی لکمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 04433678972_04433678971تلفن: 

مجتمع  - ۴نبش فردوسی  - ۴مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۴پالک  -مرغداران 

 مرغ مادر پرنازنام شرکت: 
 غالمحسن دلدارمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01344305506تلفن: 

روبروی  -کوچه ی استاد معین  - ۱۵۱خیابان -گلسار  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴۸پالک 

 مرغ مادر پیماننام شرکت: 
 حمیدرضا مهربخشمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01333778294_01333778293تلفن: 

مرغ مادر  -جنب پادگان آموزش شهید مدنی  -الکان  -رشت  -گیالن آدرس: 
 پیمان

 مرغ مادر تالونگ شمال ) پرن (نام شرکت: 
 جعفر اعالییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144299724_01144299723تلفن: 

بعد از میدان  - ۴۶انتهای آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 اولین ساختمان سمت راست -حر 

 مرغ مادر تیرگاننام شرکت: 
 محمدحسین تیرگانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01734494221تلفن: 

بعداز کارخانه آرد  -جاده گرگان به ترکمن  ۴۰کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 مرغ مادر تیرگان -
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 مرغ بومی جهادنام شرکت: 
 حسین شیخ هادیانمدیرعامل: 

هزار قطعه  10مرغ مادر بومی  -هزار قطعه ای  10اجداد مرغ بومی محصول: 
 03138662022تلفن: 

 ۱۴کیلومتر  -جاده قلعه شور  -پمپ بنزین مرغ  -جاده شیراز  -اصفهان آدرس: 
 بعد از روستای کبوتر آباد -جاده فوق 

 مرغ پاسکهنام شرکت: 
 جمشید سیف هللا زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333556445تلفن: 

 نرسیده به کارخانه ابریشم -جاده بین المللی  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 

 مرغ پرورنام شرکت: 
 سعید لطفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزهمحصول: 
 08632224440_02166909640تلفن: 

 بهمن ۴۴نبش  -خیابان دکتر چمران  -میدان هفت تیر  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 مرغ تپهنام شرکت: 
 غیب علی قاسمیمدیرعامل: 

 زنجیره ی تواید گوشت مرغمحصول: 
 04433678815_04433678819تلفن: 

مجتمع  -فلکه فردوسی  - ۴خیابان مولوی -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۰۴و  ۱۰۱واحد -طبقه دوم  -مرغداران ارومیه 

 مرغ دشتنام شرکت: 
 اسدهللا مزینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166431803_02166433421تلفن: 

 طبقه سوم - ۱۶۴پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 مرغ فومن درخشاننام شرکت: 
 علی اکبر قطبی تبارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02161092000تلفن: 

 ۱۳۶پالک  -خیابان کوثر یک  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر اکسیننام شرکت: 
 حسین جان شیخیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142534483_01142544932تلفن: 

طبقه دوم واحد  -مجتمع اکسین  -خیابان شریعتی  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 جنوب شرقی

 مرغ مادر پاک نطنزنام شرکت: 
 خسرو آژیرمدیرعامل: 

 تولید جوجه ی یکروزه ی گوشتیمحصول: 
 02166595503_02166595502تلفن: 

طبقه ی  - ۱۵پالک -نبش کوچه ی اکبریان آذر  -ستار خان  -تهران آدرس: 
 سوم غربی

 مرغ مادر پاکدامننام شرکت: 
 بهرام پاکدامنمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142233186تلفن: 

پالک  -کوی شاکری  - ۱۴خزر  -خیابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
۴۸ 

 مرغ مادر پرگل ارومیهنام شرکت: 
 علی سبحانی لکمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 04433678972_04433678971تلفن: 

مجتمع  - ۴نبش فردوسی  - ۴مولوی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۴پالک  -مرغداران 

 مرغ مادر پرنازنام شرکت: 
 غالمحسن دلدارمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01344305506تلفن: 

روبروی  -کوچه ی استاد معین  - ۱۵۱خیابان -گلسار  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴۸پالک 

 مرغ مادر پیماننام شرکت: 
 حمیدرضا مهربخشمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 01333778294_01333778293تلفن: 

مرغ مادر  -جنب پادگان آموزش شهید مدنی  -الکان  -رشت  -گیالن آدرس: 
 پیمان

 مرغ مادر تالونگ شمال ) پرن (نام شرکت: 
 جعفر اعالییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144299724_01144299723تلفن: 

بعد از میدان  - ۴۶انتهای آفتاب  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 اولین ساختمان سمت راست -حر 

 مرغ مادر تیرگاننام شرکت: 
 محمدحسین تیرگانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01734494221تلفن: 

بعداز کارخانه آرد  -جاده گرگان به ترکمن  ۴۰کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 مرغ مادر تیرگان -



 

62 

 مرغ مادر چناراننام شرکت: 
 مجید منصورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 08138280040تلفن: 

 -ساختمان الوند  -روبروی سعیدیه  -خیابان میرزاده عشقی  -همدان آدرس: 
 ۱۴واحد -طبقه سوم 

 مرغ مادر چیکنام شرکت: 
 حسن نجفی مخصوصمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 07136280267_07136280227تلفن: 

 ۶طبقه  - Aبلوک  -ساختمان سیلور  -بلوار ستارخان  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۶۰۱واحد  -

 مرغ مادر حسن تبرسائینام شرکت: 
 حسن تبرسائیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732426819_01732431495تلفن: 

طبقه دوم  -بین ابوذر یکم و سوم  -میدان مازندران  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 بانک مسکن

 یاران نوین خاصبان -مرغ مادر خاصبان نام شرکت: 
 غالمحسین حاجی آقازادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166569298_02166569297تلفن: 

 ۱۱۱پالک  -فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر خرمدرهنام شرکت: 
 سید محمدرضا حسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02435529903تلفن: 

 مجتمع مرغ مادر خرمدره -باالتر از راه آهن  -خرمدره  -زنجان آدرس: 

 مرغ مادر خوشخواننام شرکت: 
 محمد رسول سبزه ایمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08138238461تلفن: 

 ۳پالک  -متری جاللی  ۱۱-بلوار کاشانی  -همدان آدرس: 

 مرغ مادر دربارنام شرکت: 
 حبیب هللا کاووسیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06642505559تلفن: 

 -نرسیده به چهارراه فاطمی  -خیابان مدرس  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
 ۶۴پالک  -روبروی فضای سبز  -خیابان شهید رجائی )اختران( 

 مرغ مادر درخشاننام شرکت: 
 روح اله قطبی تبارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 0315834004_02161092000تلفن: 

 ۱۳۶پالک  -خیابان کوثر یک  -خ ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر درویشینام شرکت: 
 احمد درویشیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142247218تلفن: 

کوچه شهید  -خیابان سینا  -خیابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۴درب  -موالئی 

 مرغ مادر دیزباد ) زنجیره شمال شرق (نام شرکت: 
 روح اله زحمتکشمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 05137663413_05137628801تلفن: 

 - ۱۸شهید صادقی  -بلوار شهید صادقی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳واحد  - ۱۹پالک 

 مرغ مادر راس چیکنام شرکت: 
 مجید منصورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08138280040تلفن: 

ساختمان  -روبروی خیابان سعیدیه  -خیابان میرزاده عشقی  -همدان آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه سوم  -الوند 

 مرغ مادر رز طالئینام شرکت: 
 اسفندیار علی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01132334077_01132334067تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -ساختمان آسمان  -کمربندی غربی  -بابل  -مازندران آدرس: 
۴ 

 مرغ مادر رومانام شرکت: 
 سیروس جوادیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133349285_01133349284تلفن: 

 ۴۴نبش الله  -متری  ۱۶خیابان  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر زرین پر نورنام شرکت: 
 منصوره سعیدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02166068086_02166068085تلفن: 

پالک  -خیابان زمانی  -بین جیحون و آذربایجان  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
۶ 
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 مرغ مادر ساراننام شرکت: 
 مجید شاکریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03157332961_03157332960تلفن: 

کارخانه جوجه کشی پیشگام  -جاده هراز  ۴۰کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 دامپرور سپاهان

 مرغ مادر ساکتنام شرکت: 
 کوکب کالنترپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و جوجه کشیمحصول: 
 02166923744_02166432087تلفن: 

 -ساختمان دامپرور  -مقابل خیابان دکتر قریب  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۳۸شماره 

 مرغ مادر سحرنام شرکت: 
 سید علی اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171_02644682170تلفن: 

بعد از پمپ بنزین تهران  -جاده قدیم کرج هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 دست راست -انتهای خیابان  -بعد از پل راه آهن  -جاده سعیدآباد  -دشت 

 مرغ مادر سروباالننام شرکت: 
 حسینعلی حسین نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135757066تلفن: 

طبقه  -ساختمان پارس  -جنب بانک رفاه  -بهنمیر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 
۳ 

 مرغ مادر شمیم درخشاننام شرکت: 
 فاطمه قطبی تبارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02161092000تلفن: 

 ۱۳۶پالک  -خیابان کوثر یک  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر شهسوارینام شرکت: 
 محمود شهسواریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135754055_01135755802تلفن: 

 مرغ مادر شهسواری -بهمنمیر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر شیخینام شرکت: 
 عبدالمجید شیخیمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01734524944تلفن: 

 مرغ مادر شیخی -روستای آق زبیر  -جاده گنبد  -قال  آق -گلستان آدرس: 

 مرغ مادر صبانام شرکت: 
 علی زین العابدین زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 04134412080_04134412070تلفن: 

 -کوچه گلستان -نبش خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴طبقه  - ۴پالک  -نبش کوچه زیبا 

 مرغ مادر صحرای جنوبنام شرکت: 
 صفدر پیر مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06143523333_06143526666تلفن: 

 روبروی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 

 2مرغ مادر صدف نام شرکت: 
 مجید محمدیان امیریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142353598_01142353597تلفن: 

دفتر مرغ مادر  -انتهای بلوار کشوری  -سیمرغ  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۴صدف 

 مرغ مادر صدف دریاکنارنام شرکت: 
 نور خدا ترکاشوندمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06642511716تلفن: 

 ۴پالک  -خیابان مقدس شمالی  -خیابان تختی  -بروجرد  -لرستان آدرس: 

 مرغ مادر صدیق پورنام شرکت: 
 محمدرضا صدیق پورمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02532937714تلفن: 

 ۶۱پالک  - ۴۹کوچه  -خیابان صدوق  -قم آدرس: 

 مرغ مادر صفایینام شرکت: 
 هادی صفایی جوانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144430845تلفن: 

 بانک سینا ۳طبقه  -نبش معلم  -خیابان طالقانی  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر عرفان گنبدنام شرکت: 
 سید حبیب هللا هادویمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733237785_01733237784تلفن: 

پالک  -طبقه فوقانی  -خیابان شهید بهشتی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
۴۸ 
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 مرغ مادر ساراننام شرکت: 
 مجید شاکریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03157332961_03157332960تلفن: 

کارخانه جوجه کشی پیشگام  -جاده هراز  ۴۰کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 دامپرور سپاهان

 مرغ مادر ساکتنام شرکت: 
 کوکب کالنترپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و جوجه کشیمحصول: 
 02166923744_02166432087تلفن: 

 -ساختمان دامپرور  -مقابل خیابان دکتر قریب  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۳۸شماره 

 مرغ مادر سحرنام شرکت: 
 سید علی اصغر یعقوبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 02644682171_02644682170تلفن: 

بعد از پمپ بنزین تهران  -جاده قدیم کرج هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 دست راست -انتهای خیابان  -بعد از پل راه آهن  -جاده سعیدآباد  -دشت 

 مرغ مادر سروباالننام شرکت: 
 حسینعلی حسین نژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135757066تلفن: 

طبقه  -ساختمان پارس  -جنب بانک رفاه  -بهنمیر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 
۳ 

 مرغ مادر شمیم درخشاننام شرکت: 
 فاطمه قطبی تبارمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02161092000تلفن: 

 ۱۳۶پالک  -خیابان کوثر یک  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر شهسوارینام شرکت: 
 محمود شهسواریمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135754055_01135755802تلفن: 

 مرغ مادر شهسواری -بهمنمیر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر شیخینام شرکت: 
 عبدالمجید شیخیمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01734524944تلفن: 

 مرغ مادر شیخی -روستای آق زبیر  -جاده گنبد  -قال  آق -گلستان آدرس: 

 مرغ مادر صبانام شرکت: 
 علی زین العابدین زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادرگوشتیمحصول: 
 04134412080_04134412070تلفن: 

 -کوچه گلستان -نبش خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴طبقه  - ۴پالک  -نبش کوچه زیبا 

 مرغ مادر صحرای جنوبنام شرکت: 
 صفدر پیر مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06143523333_06143526666تلفن: 

 روبروی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 

 2مرغ مادر صدف نام شرکت: 
 مجید محمدیان امیریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142353598_01142353597تلفن: 

دفتر مرغ مادر  -انتهای بلوار کشوری  -سیمرغ  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۴صدف 

 مرغ مادر صدف دریاکنارنام شرکت: 
 نور خدا ترکاشوندمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 06642511716تلفن: 

 ۴پالک  -خیابان مقدس شمالی  -خیابان تختی  -بروجرد  -لرستان آدرس: 

 مرغ مادر صدیق پورنام شرکت: 
 محمدرضا صدیق پورمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02532937714تلفن: 

 ۶۱پالک  - ۴۹کوچه  -خیابان صدوق  -قم آدرس: 

 مرغ مادر صفایینام شرکت: 
 هادی صفایی جوانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144430845تلفن: 

 بانک سینا ۳طبقه  -نبش معلم  -خیابان طالقانی  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر عرفان گنبدنام شرکت: 
 سید حبیب هللا هادویمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733237785_01733237784تلفن: 

پالک  -طبقه فوقانی  -خیابان شهید بهشتی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
۴۸ 
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 مرغ مادر علیپورنام شرکت: 
 حمید علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 - ۴۴کوچه  -روبروی دادسرا  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۸۱پالک 

 مرغ مادر فرهادیان)طالیه داران(نام شرکت: 
 مهدی فرهادیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 08138244984تلفن: 

 -جاده رباط شورین  -کوی اندیشه  -بلوار شهرک مدنی  -همدان آدرس: 
 نرسیده به روستای رباط - ۵کیلومتر 

 مرغ مادر فکورینام شرکت: 
 رمضان علی فکوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142545535تلفن: 

مجتمع مرغ  -نرسیده به اورژانس  -خیابان بحر خزر  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 مادر فکوری

 مرغ مادر فومن درخشاننام شرکت: 
 روح اله قطبی تبارمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344361509_02161092000تلفن: 

 ۱۳۶پالک  -خیابان کوثر یک  -خ ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر کاشانکنام شرکت: 
 علیرضا داوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08633124415تلفن: 

 -پارکینگ چهارم  -پامچال غربی  -شهرک صنعتی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 ۸۶-۴پالک 

 مرغ مادر کوالنام شرکت: 
 امیرحسین رمضانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142215266تلفن: 

 دفتر مرغ مادر کوال -جاده کیاکال  ۱کیلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر کوهسار سهندنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04133830726تلفن: 

 ۱پالک  -متری غربی  ۴۱ -زعفرانیه  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 مرغ مادر کیاسر جوجهنام شرکت: 
 فاطمه هاشمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133347556_01133347555تلفن: 

نبش  -بعد از بیمارستان نیمه شعبان  -میدان امام  -ساری  -مازندران آدرس: 
 طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر طبری -کوچه رفیعی 

 مرغ مادر کیوانی ) زیباپر (نام شرکت: 
 علیرضا کیوانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 04143326462تلفن: 

روستای  -جاده سراب  ۱کیلومتر  -آباد  بستان -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت مرغ مادر زیبا پر -حاجی آقا 

 مرغ مادر گوشتی کریمی )الوند(نام شرکت: 
 مصطفی کریمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166918824_02166918823تلفن: 

 ۱واحد - ۱۳۸پالك  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر گوهر باراننام شرکت: 
 مهران شرف الدینمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133115392_01133114391تلفن: 

 روبه روی پاسگاه -خیابان گوهر باران  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر ماهان جوجه ملکاننام شرکت: 
 اسالم فتوحیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه راس و کابمحصول: 
 04137844532_04137844531تلفن: 

ساختمان  -جنب اداره دارایی  -بلوار بسیج  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱واحد - ۴طبقه -جعفری 

 مرغ مادر ماهان سبز گلستاننام شرکت: 
 رضا مبصریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732329432_01732329431تلفن: 

 -طبقه سوم  -ساختمان کارآفرین  - ۶۰۳۱عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴۰۳واحد 

 مرغ مادر محمدنژادنام شرکت: 
 محمدجواد محمدنژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142527478تلفن: 

 -روبروی بانک صنعت و معدن  -بلوار امیر مازندرانی  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طیور شهبال
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 مرغ مادر مقدم و شرکاء ) شاهین جوجه تبریز (نام شرکت: 
 جلیل فیاض مقدممدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166439083_04134419401تلفن: 

پالک  -ابتدای رودکی شمالی  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۱طبقه  - ۸۱

 مرغ مادر مهدوینام شرکت: 
 پیام حبیب زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142251755تلفن: 

دفتر مرکزی  -نبش کوچه عدالت  -خیابان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 مجتمع مرغ مادر مهدوی

 مرغ مادر موسویاننام شرکت: 
 سعید مؤذنی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166592804_02166592803تلفن: 

 ۴طبقه  - ۴۱پالک  -کوی شهید امینی  -کوثر دوم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر مینودشت گلستاننام شرکت: 
 مشهدقلی سالقیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01733540481تلفن: 

 - ۴۰طالقانی  -خیابان طالقانی شرقی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۴۰واحد  - ۱طبقه  -ساختمان هیوه چی 

 مرغ مادر نویدنام شرکت: 
 صفرعلی نویدمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01334530266تلفن: 

خیابان مهدوی  -ایستگاه نوروز  -جاده رشت به سنگر  -رشت  -گیالن آدرس: 
 دفتر صفرعلی نوید طالمی -

 مرغ مادر نویک بابلنام شرکت: 
 عیسی عابدیانمدیرعامل: 

 جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132336388_01132338527تلفن: 

 روبروی جهاد کشاورزی -خیابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر نیلکوهنام شرکت: 
 محمد رضاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01142569066تلفن: 

 مجتمع مرغ مادر نیلکوه -چپکرود  -مینودشت  -گلستان آدرس: 

 مرغ مادر هادی اکبرینام شرکت: 
 هادی اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133241051تلفن: 

مرغ مادر هادی  -روستای ولوجا  -جاده گوهرباران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 اکبری

 مرغ مادر همای سبالننام شرکت: 
 مجید میرزامحمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04533614045تلفن: 

کیلومتر  ۵ -بعد از سه راهی مازافا و تازه کند  -شهر  ِمشگین -اردبیل آدرس: 
 مزرعه مرغ مادر همای سبالن -کنار جاده  -مانده به شهر مرادلو 

 مرغ مادر همتینام شرکت: 
 علی محمد همتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833565605_02833565604تلفن: 

مجتمع تجاری  -چهار راه مولوی  -انتهای خیابان شهید انصاری  -قزوین آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه اول  -شهید انصاری 

 مرغ مادر واروکنام شرکت: 
 رامبد صابریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08733669400_08733669401تلفن: 

 جنب پادگان -جاده دوشان  -میدان جهاد  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 مرغ مادر یاساننام شرکت: 
 ابوالفضل حاج اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02532904163تلفن: 

 ۳۶پالک  -مجتمع یاسان  -خیابان امام حسین  -متری صدوق  ۳۱ -قم آدرس: 
 ۳واحد  -

 مرغ مادر یمرلینام شرکت: 
 رحیم یمرلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733235921_01733296511تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -پاساژ بعثت  -خیابان بعثت  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
۱۳ 

 مرغ مرندینام شرکت: 
 غالمرضا کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخم نطفه دار و جوجه و نیمچه ی نژاد تخمگذار مرندیمحصول: 
 04142220066تلفن: 

 -روبروی خانه های سازمانی  -خیابان قیام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب پل امیر کبیر
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 مرغ مادر مقدم و شرکاء ) شاهین جوجه تبریز (نام شرکت: 
 جلیل فیاض مقدممدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166439083_04134419401تلفن: 

پالک  -ابتدای رودکی شمالی  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۱طبقه  - ۸۱

 مرغ مادر مهدوینام شرکت: 
 پیام حبیب زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142251755تلفن: 

دفتر مرکزی  -نبش کوچه عدالت  -خیابان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 مجتمع مرغ مادر مهدوی

 مرغ مادر موسویاننام شرکت: 
 سعید مؤذنی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166592804_02166592803تلفن: 

 ۴طبقه  - ۴۱پالک  -کوی شهید امینی  -کوثر دوم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر مینودشت گلستاننام شرکت: 
 مشهدقلی سالقیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01733540481تلفن: 

 - ۴۰طالقانی  -خیابان طالقانی شرقی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۴۰واحد  - ۱طبقه  -ساختمان هیوه چی 

 مرغ مادر نویدنام شرکت: 
 صفرعلی نویدمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01334530266تلفن: 

خیابان مهدوی  -ایستگاه نوروز  -جاده رشت به سنگر  -رشت  -گیالن آدرس: 
 دفتر صفرعلی نوید طالمی -

 مرغ مادر نویک بابلنام شرکت: 
 عیسی عابدیانمدیرعامل: 

 جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132336388_01132338527تلفن: 

 روبروی جهاد کشاورزی -خیابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر نیلکوهنام شرکت: 
 محمد رضاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01142569066تلفن: 

 مجتمع مرغ مادر نیلکوه -چپکرود  -مینودشت  -گلستان آدرس: 

 مرغ مادر هادی اکبرینام شرکت: 
 هادی اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133241051تلفن: 

مرغ مادر هادی  -روستای ولوجا  -جاده گوهرباران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 اکبری

 مرغ مادر همای سبالننام شرکت: 
 مجید میرزامحمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04533614045تلفن: 

کیلومتر  ۵ -بعد از سه راهی مازافا و تازه کند  -شهر  ِمشگین -اردبیل آدرس: 
 مزرعه مرغ مادر همای سبالن -کنار جاده  -مانده به شهر مرادلو 

 مرغ مادر همتینام شرکت: 
 علی محمد همتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833565605_02833565604تلفن: 

مجتمع تجاری  -چهار راه مولوی  -انتهای خیابان شهید انصاری  -قزوین آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه اول  -شهید انصاری 

 مرغ مادر واروکنام شرکت: 
 رامبد صابریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08733669400_08733669401تلفن: 

 جنب پادگان -جاده دوشان  -میدان جهاد  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 مرغ مادر یاساننام شرکت: 
 ابوالفضل حاج اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02532904163تلفن: 

 ۳۶پالک  -مجتمع یاسان  -خیابان امام حسین  -متری صدوق  ۳۱ -قم آدرس: 
 ۳واحد  -

 مرغ مادر یمرلینام شرکت: 
 رحیم یمرلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733235921_01733296511تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -پاساژ بعثت  -خیابان بعثت  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
۱۳ 

 مرغ مرندینام شرکت: 
 غالمرضا کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخم نطفه دار و جوجه و نیمچه ی نژاد تخمگذار مرندیمحصول: 
 04142220066تلفن: 

 -روبروی خانه های سازمانی  -خیابان قیام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب پل امیر کبیر
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 مرغ مادر علیپورنام شرکت: 
 حمید علیپورمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04432349818_04432340899تلفن: 

 - ۴۴کوچه  -روبروی دادسرا  -خیابان مافی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱۸۱پالک 

 مرغ مادر فرهادیان)طالیه داران(نام شرکت: 
 مهدی فرهادیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزهمحصول: 
 08138244984تلفن: 

 -جاده رباط شورین  -کوی اندیشه  -بلوار شهرک مدنی  -همدان آدرس: 
 نرسیده به روستای رباط - ۵کیلومتر 

 مرغ مادر فکورینام شرکت: 
 رمضان علی فکوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142545535تلفن: 

مجتمع مرغ  -نرسیده به اورژانس  -خیابان بحر خزر  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 مادر فکوری

 مرغ مادر فومن درخشاننام شرکت: 
 روح اله قطبی تبارمدیرعامل: 

  محصول: 
 01344361509_02161092000تلفن: 

 ۱۳۶پالک  -خیابان کوثر یک  -خ ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر کاشانکنام شرکت: 
 علیرضا داوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08633124415تلفن: 

 -پارکینگ چهارم  -پامچال غربی  -شهرک صنعتی  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 ۸۶-۴پالک 

 مرغ مادر کوالنام شرکت: 
 امیرحسین رمضانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01142215266تلفن: 

 دفتر مرغ مادر کوال -جاده کیاکال  ۱کیلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر کوهسار سهندنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 04133830726تلفن: 

 ۱پالک  -متری غربی  ۴۱ -زعفرانیه  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 مرغ مادر کیاسر جوجهنام شرکت: 
 فاطمه هاشمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133347556_01133347555تلفن: 

نبش  -بعد از بیمارستان نیمه شعبان  -میدان امام  -ساری  -مازندران آدرس: 
 طبقه فوقانی آزمایشگاه دکتر طبری -کوچه رفیعی 

 مرغ مادر کیوانی ) زیباپر (نام شرکت: 
 علیرضا کیوانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 04143326462تلفن: 

روستای  -جاده سراب  ۱کیلومتر  -آباد  بستان -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت مرغ مادر زیبا پر -حاجی آقا 

 مرغ مادر گوشتی کریمی )الوند(نام شرکت: 
 مصطفی کریمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166918824_02166918823تلفن: 

 ۱واحد - ۱۳۸پالك  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر گوهر باراننام شرکت: 
 مهران شرف الدینمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133115392_01133114391تلفن: 

 روبه روی پاسگاه -خیابان گوهر باران  -ساری  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر ماهان جوجه ملکاننام شرکت: 
 اسالم فتوحیمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه راس و کابمحصول: 
 04137844532_04137844531تلفن: 

ساختمان  -جنب اداره دارایی  -بلوار بسیج  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱واحد - ۴طبقه -جعفری 

 مرغ مادر ماهان سبز گلستاننام شرکت: 
 رضا مبصریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01732329432_01732329431تلفن: 

 -طبقه سوم  -ساختمان کارآفرین  - ۶۰۳۱عدالت  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴۰۳واحد 

 مرغ مادر محمدنژادنام شرکت: 
 محمدجواد محمدنژادمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142527478تلفن: 

 -روبروی بانک صنعت و معدن  -بلوار امیر مازندرانی  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مجتمع طیور شهبال
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 مرغ مادر مقدم و شرکاء ) شاهین جوجه تبریز (نام شرکت: 
 جلیل فیاض مقدممدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166439083_04134419401تلفن: 

پالک  -ابتدای رودکی شمالی  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۱طبقه  - ۸۱

 مرغ مادر مهدوینام شرکت: 
 پیام حبیب زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142251755تلفن: 

دفتر مرکزی  -نبش کوچه عدالت  -خیابان امام  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 مجتمع مرغ مادر مهدوی

 مرغ مادر موسویاننام شرکت: 
 سعید مؤذنی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166592804_02166592803تلفن: 

 ۴طبقه  - ۴۱پالک  -کوی شهید امینی  -کوثر دوم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 مرغ مادر مینودشت گلستاننام شرکت: 
 مشهدقلی سالقیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01733540481تلفن: 

 - ۴۰طالقانی  -خیابان طالقانی شرقی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۴۰واحد  - ۱طبقه  -ساختمان هیوه چی 

 مرغ مادر نویدنام شرکت: 
 صفرعلی نویدمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01334530266تلفن: 

خیابان مهدوی  -ایستگاه نوروز  -جاده رشت به سنگر  -رشت  -گیالن آدرس: 
 دفتر صفرعلی نوید طالمی -

 مرغ مادر نویک بابلنام شرکت: 
 عیسی عابدیانمدیرعامل: 

 جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132336388_01132338527تلفن: 

 روبروی جهاد کشاورزی -خیابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 مرغ مادر نیلکوهنام شرکت: 
 محمد رضاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، جوجه کشیمحصول: 
 01142569066تلفن: 

 مجتمع مرغ مادر نیلکوه -چپکرود  -مینودشت  -گلستان آدرس: 

 مرغ مادر هادی اکبرینام شرکت: 
 هادی اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133241051تلفن: 

مرغ مادر هادی  -روستای ولوجا  -جاده گوهرباران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 اکبری

 مرغ مادر همای سبالننام شرکت: 
 مجید میرزامحمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04533614045تلفن: 

کیلومتر  ۵ -بعد از سه راهی مازافا و تازه کند  -شهر  ِمشگین -اردبیل آدرس: 
 مزرعه مرغ مادر همای سبالن -کنار جاده  -مانده به شهر مرادلو 

 مرغ مادر همتینام شرکت: 
 علی محمد همتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833565605_02833565604تلفن: 

مجتمع تجاری  -چهار راه مولوی  -انتهای خیابان شهید انصاری  -قزوین آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه اول  -شهید انصاری 

 مرغ مادر واروکنام شرکت: 
 رامبد صابریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08733669400_08733669401تلفن: 

 جنب پادگان -جاده دوشان  -میدان جهاد  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 مرغ مادر یاساننام شرکت: 
 ابوالفضل حاج اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02532904163تلفن: 

 ۳۶پالک  -مجتمع یاسان  -خیابان امام حسین  -متری صدوق  ۳۱ -قم آدرس: 
 ۳واحد  -

 مرغ مادر یمرلینام شرکت: 
 رحیم یمرلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733235921_01733296511تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -پاساژ بعثت  -خیابان بعثت  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
۱۳ 

 مرغ مرندینام شرکت: 
 غالمرضا کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخم نطفه دار و جوجه و نیمچه ی نژاد تخمگذار مرندیمحصول: 
 04142220066تلفن: 

 -روبروی خانه های سازمانی  -خیابان قیام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب پل امیر کبیر
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 مشهدقلی سالقیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01733540481تلفن: 

 - ۴۰طالقانی  -خیابان طالقانی شرقی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 ۴۰واحد  - ۱طبقه  -ساختمان هیوه چی 

 مرغ مادر نویدنام شرکت: 
 صفرعلی نویدمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01334530266تلفن: 

خیابان مهدوی  -ایستگاه نوروز  -جاده رشت به سنگر  -رشت  -گیالن آدرس: 
 دفتر صفرعلی نوید طالمی -

 مرغ مادر نویک بابلنام شرکت: 
 عیسی عابدیانمدیرعامل: 

 جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01132336388_01132338527تلفن: 
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 مجتمع مرغ مادر نیلکوه -چپکرود  -مینودشت  -گلستان آدرس: 

 مرغ مادر هادی اکبرینام شرکت: 
 هادی اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01133241051تلفن: 

مرغ مادر هادی  -روستای ولوجا  -جاده گوهرباران  -ساری  -مازندران آدرس: 
 اکبری

 مرغ مادر همای سبالننام شرکت: 
 مجید میرزامحمدیمدیرعامل: 
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 مزرعه مرغ مادر همای سبالن -کنار جاده  -مانده به شهر مرادلو 

 مرغ مادر همتینام شرکت: 
 علی محمد همتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02833565605_02833565604تلفن: 

مجتمع تجاری  -چهار راه مولوی  -انتهای خیابان شهید انصاری  -قزوین آدرس: 
 ۵واحد  -طبقه اول  -شهید انصاری 

 مرغ مادر واروکنام شرکت: 
 رامبد صابریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 08733669400_08733669401تلفن: 

 جنب پادگان -جاده دوشان  -میدان جهاد  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 مرغ مادر یاساننام شرکت: 
 ابوالفضل حاج اکبریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02532904163تلفن: 

 ۳۶پالک  -مجتمع یاسان  -خیابان امام حسین  -متری صدوق  ۳۱ -قم آدرس: 
 ۳واحد  -

 مرغ مادر یمرلینام شرکت: 
 رحیم یمرلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01733235921_01733296511تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -پاساژ بعثت  -خیابان بعثت  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
۱۳ 

 مرغ مرندینام شرکت: 
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 -روبروی خانه های سازمانی  -خیابان قیام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب پل امیر کبیر
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 ناز مرغ زرندنام شرکت: 
 محمد توکلیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02188269546_02188269545تلفن: 

 -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -خیابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۸۱ساختمان 

 (876نچیر ابیدر )تعاونی نام شرکت: 
 بهنام نظری مقدممدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 08733664962تلفن: 

روبروی مجتمع  -جاده کرمانشاه  ۱کیلومتر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 پتروشیمی

 نور جوجهنام شرکت: 
 ناصر علیپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144151780_01144151770تلفن: 

مجتمع  -نبش آفتاب هفتم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۳و  ۱۴و  ۱۴طبقه  -تیرنگ نور 

 نورالهدینام شرکت: 
 سیدحسین الهیجانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 02166426944_02166429080تلفن: 

کوچه  -خیابان شهید طوسی  -خیابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۴پالک  -حمید 

 نوشهر ماکیاننام شرکت: 
 صادق آتشکارمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01152141513_01152141350تلفن: 

 ۱۴پالک  -بعد از اداره آبیاری  -بلوار شهید خیریان  -نوشهر  -مازندران آدرس: 

 نوک طال تبریزنام شرکت: 
 رسول باقریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04134446992_04134443718تلفن: 

روبه روی سازمان  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 دفتر مرغ مادر نوک طال تبریز -دامپزشکی 

 نوک طالیی مجیدآبادنام شرکت: 
 منوچهر محمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01144251245تلفن: 

 ساختمان شعبانی -خیابان امام خمینی  -میدان قائم  -آمل  -مازندران آدرس: 

 نوید جوجهنام شرکت: 
 کریم نویدمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01333357545_01333320826تلفن: 

نبش بن  -خیابان ساغری سازان  -خیابان مطهری  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴۱۴پالک  -بست اردیبهشت 

 نوید مرغ گیالننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 01333884188تلفن: 

 شهرک صنعتی رشت - ۴کیلومتر  -رشت  -گیالن آدرس: 

 نیکو دشت گلستاننام شرکت: 
 محسن میزبانیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02122667112تلفن: 

 ۴پالک  -کوچه پورگودرزی  -ولیعصر نرسیده به خیابان زعفرانیه  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -

 نیکو طیور بابل کنارنام شرکت: 
 بهروز شیرازیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه مادر گوشتیمحصول: 
 01144299169_01144299168تلفن: 

ساختمان کیمیا  - ۳جنب خیابان فجر  -خیابان نور  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جوجه

 نیما مرغنام شرکت: 
 علی محمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01135253700تلفن: 

 مرغ مادر نیما -جاده بابل  ۱کیلومتر  -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 هامون کپور چالنام شرکت: 
 هامون درویشیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344568216تلفن: 

 دفتر مرغ درویشی -جنب پست بانک  -کپورچال  -بندر انزلی  -گیالن آدرس: 

 هلدینگ حاجی آقازادهنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 07137302424_02166569297تلفن: 

 ۱۱۱پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
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 هلدینگ مبارک اندیشنام شرکت: 
 داود صانعیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142456990_02166436841تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -خیابان جمالزاده شمالی  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۶و  ۱واحد

 هما جوجهنام شرکت: 
 کاووس قلی زادگانمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344542786_01344541379تلفن: 

 - ۱طبقه  -ساختمان آریا  -خیابان شهید مطهری  -بندر انزلی  -گیالن آدرس: 
 ۱۳واحد 

 واحد مرغ مادر امیر بیکی و شرکاءنام شرکت: 
 امیر بیکیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 02166427950_02166435010تلفن: 

 ۱طبقه  - ۳۵پالک -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 وازدهنام شرکت: 
 تقی دامغانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913952_02166913951تلفن: 

 ۹۴پالک  -خیابان شهید طوسی -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 یزد جوجهنام شرکت: 
 مصطفی دشتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03537246699_03537249911تلفن: 

 ۱۸پالک  -بن بست شهید نجاریان  -بلوار شهید باهنر  -یزد آدرس: 
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 هلدینگ مبارک اندیشنام شرکت: 
 داود صانعیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01142456990_02166436841تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -خیابان جمالزاده شمالی  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۶و  ۱واحد

 هما جوجهنام شرکت: 
 کاووس قلی زادگانمدیرعامل: 

 تولید کننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 01344542786_01344541379تلفن: 

 - ۱طبقه  -ساختمان آریا  -خیابان شهید مطهری  -بندر انزلی  -گیالن آدرس: 
 ۱۳واحد 

 واحد مرغ مادر امیر بیکی و شرکاءنام شرکت: 
 امیر بیکیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه گوشتیمحصول: 
 02166427950_02166435010تلفن: 

 ۱طبقه  - ۳۵پالک -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 وازدهنام شرکت: 
 تقی دامغانیانمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 02166913952_02166913951تلفن: 

 ۹۴پالک  -خیابان شهید طوسی -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 یزد جوجهنام شرکت: 
 مصطفی دشتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه مادر گوشتیمحصول: 
 03537246699_03537249911تلفن: 

 ۱۸پالک  -بن بست شهید نجاریان  -بلوار شهید باهنر  -یزد آدرس: 
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 اجرای پخش زنده
 سمینارها،
 نشست ها،
 کنگره ها،

 کارگاه های آموزش  
 و وبینارهای شما
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 رزرو :

11169993000 
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 رزرو :

11169993000 
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 سایر ماکیان
 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 ابنیه عمران مهستاننام شرکت: 
 محمدرضا بخشاییمدیرعامل: 

 قرقاول -کبک بلدرچین  -پرورش شتر مرغ محصول: 
 02144328325_02144351569تلفن: 

ساختمان  -جنب داروخانه دکتر ابوالفضل  -فلکه دوم شهران  -تهران آدرس: 
 ۳واحد -آرین 

 ارمغان طبیعت اردبیلنام شرکت: 
 ربابه محمدیمدیرعامل: 

 بوقلمون گوشتیمحصول: 
 04557375092_04532262055تلفن: 

 سه راهی بوسجین -جاده کورائیم  -ابتدای جاده خلخال  -نیر  -اردبیل آدرس: 

 آسیا پروتئین معیننام شرکت: 
 سیامک سهرابی رامینیمدیرعامل: 

پرورش شترمرغ و تولید محصوالت جانبی ) چرم شترمرغ و محصوالت محصول: 
جانبی ، روغن و تخم شترمرغ به صورت خام و تزئین شده ، گوشت شترمرغ 

 خام و فرآوری شده(
 02188067251_02188067250تلفن: 

 باغ پایندهنام شرکت: 
 حسین نورمحمدیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 03142654031تلفن: 

 باغ علیرضا پاینده -کوچه حاج صادقیان  -همت آباد  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 

 بلدرچین پرچین فراهانینام شرکت: 
 پیمان فراهانیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 02177377918تلفن: 

سوله بلدرچین  -پشت مسکن مهر  -مهرآباد  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 پرچین

 بلدرچین دماوندنام شرکت: 
 علی گردادمدیرعامل: 

تولیدکننده دستگاه جوجه کشی قفس بلدرچین و مشاوره و راه محصول: 
 اندازی مزارع طیور

 02177955451تلفن: 
 ۳زنگ  - ۴۴۵پالک  -خیابان آیت  -نارمک  -تهران آدرس: 

 بوقلمون پارسنام شرکت: 
 پیام احمدیمدیرعامل: 

 BUT big6وارد کننده جوجه یکروزه بوقلمون نژاد محصول: 
 02144976347_02144962100تلفن: 

 ۳طبقه  - ۸۴پالک  -نبش خیابان پیامبر غربی  -بزرگراه ستاری  -تهران آدرس: 

 بوقلمون زریننام شرکت: 
 محمد ایوبیمدیرعامل: 

 واحد پرورش مادر  -جوجه کشی  -واردات تخم و جوجه بوقلمون محصول: 
 03142453928_03142443607تلفن: 

انتهای خیابان چناران  -انتهای بلوار ظفر -فیروزآباد  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 شرکت تعاونی بوقلمون زرین -شرقی 

 بوقلمون صنعتی شاهسوننام شرکت: 
 علیرضا شاهسونمدیرعامل: 

تولید و عرضه جوجه یکروزه بوقلمون صنعتى ، پرورش بوقلمون صنعتى محصول: 
 02188688514_02188688495تلفن: 

مزرعه پرورش بوقلمون  -کمالیه  -اتوبان تهران قم  ۴۱کیلومتر  -تهران آدرس: 
 شاهسون

 پرورش بلدرچین حیدرینام شرکت: 
 احمد حیدریمدیرعامل: 

 تولید جوجه بلدرچینمحصول: 
 01152624661تلفن: 

 جاده کناری روستای الهو -کالردشت  -چالوس  -مازندران آدرس: 

 پرورش بلدرچین دادلینام شرکت: 
 جعفر آخوندیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 04132675367تلفن: 

 روستای الوار -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 پرورش بلدرچین زارعنام شرکت: 
 علی اکبر زارعمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 07132723277تلفن: 

 روستای درمیان -کیلومتری خرامه  ۱۱ -خرامه  -فارس آدرس: 

 پرورش بلدرچین ساینانام شرکت: 
 مجتبی صفائیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 07433235435تلفن: 

 -نبش خیابان کارون  -خیابان پاسداران  -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد آدرس: 
 ۱پالک 

 پرورش بلدرچین شفیعینام شرکت: 
 عبدالصمد شفیعیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 03133802937تلفن: 

 -شهرک محمد منتظری  -جاده اصفهان تهران  ۱کیلومتر  -اصفهان آدرس: 
 ۱واحد  -کارمندی  ۹۸بلوک 
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 پرورش بلدرچین حیدرینام شرکت: 
 احمد حیدریمدیرعامل: 

 تولید جوجه بلدرچینمحصول: 
 01152624661تلفن: 

 جاده کناری روستای الهو -کالردشت  -چالوس  -مازندران آدرس: 

 پرورش بلدرچین دادلینام شرکت: 
 جعفر آخوندیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 04132675367تلفن: 

 روستای الوار -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 پرورش بلدرچین زارعنام شرکت: 
 علی اکبر زارعمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 07132723277تلفن: 

 روستای درمیان -کیلومتری خرامه  ۱۱ -خرامه  -فارس آدرس: 

 پرورش بلدرچین ساینانام شرکت: 
 مجتبی صفائیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 07433235435تلفن: 

 -نبش خیابان کارون  -خیابان پاسداران  -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد آدرس: 
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 پرورش بلدرچین شفیعینام شرکت: 
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 03133802937تلفن: 

 -شهرک محمد منتظری  -جاده اصفهان تهران  ۱کیلومتر  -اصفهان آدرس: 
 ۱واحد  -کارمندی  ۹۸بلوک 
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 پرورش بلدرچین هدایت پناهنام شرکت: 
 محمد هدایت پناهمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 02532936547تلفن: 

 کیلومتر مانده به جمکران ۱۰ -قم آدرس: 

 پرورش بلدرچین و کبک محمدیاننام شرکت: 
 احسان محمدیانمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچین و کبکمحصول: 
 05142243949تلفن: 

 ۹۴۹پالک  - ۳۴بهمن شرقی  ۴۴خیابان  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 پرورش بوقلمون اسدیاننام شرکت: 
 مرتضی اسدیانیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 01342513434تلفن: 

پرورش بوقلمون  -اول جاده گل سفید  -سلمان  -لنگرود  -گیالن آدرس: 
 اسدیان

 پرورش بوقلمون حیدرینام شرکت: 
 مرتضی حیدریمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 06633400435تلفن: 

مزرعه  -آزاد راه خرم آباد اندیمشک  ۳۱کیلومتر  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 پرورش بوقلمون حیدری

 پرورش بوقلمون رزاقینام شرکت: 
 رشید انصاریمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 04143392073تلفن: 

 -روستای خلیل آباد  -شهرستان بستان آباد  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 پرورش بوقلمون رزاقی

 پرورش بوقلمون رمضانینام شرکت: 
 بهنام رمضانیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 07137861089تلفن: 

 پرورش بوقلمون رمضانی -روستای دهنو  -سروستان  -فارس آدرس: 

 پرورش بوقلمون صیفینام شرکت: 
 حامد صیفیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 04432524206تلفن: 

 -جاده طالتپه  -جاده شهید کالنتری  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 روستای دراقدلو

 پرورش بوقلمون طهماسبینام شرکت: 
 سید محسن طهماسبیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 03157550240تلفن: 

پرورش بوقلمون  -نرسیده به روستای چقا  -شهر  فریدون -اصفهان آدرس: 
 طهماسبی

 پرورش بوقلمون ظفرزادهنام شرکت: 
 جالل ظفرزادهمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 05138790732تلفن: 

مزرعه پرورش بوقلمون  -روستای نرگ  -فریمان  -خراسان رضوی آدرس: 
 ظفرزاده

 پرورش بوقلمون قاضی زادهنام شرکت: 
 رضا قاضی زادهمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 05152239087تلفن: 

پرورش  -روستای حوض سرخ  -تربت حیدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 بوقلمون قاضی زاده

 پرورش بوقلمون کشاورزنام شرکت: 
 مهرداد کشاورزمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 07141345744تلفن: 

 - ۱۰کوی  -خیابان اندیشه  -مرودشت  -فارس آدرس: 

 پرورش بوقلمون کنعانینام شرکت: 
 رضا کنعانیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 03146404194تلفن: 

 صحرای حسین حیدری -محله شهیدیان  -پرند  -اصفهان آدرس: 

 پرورش بوقلمون گوشتی کوهستاننام شرکت: 
 حسین مهرابیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 03195011106تلفن: 

 -جاده روستای جالل آباد  -کمربندی جنوبی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 پرورش بوقلمون گوشتی کوهستان - ۳کیلومتر 

 پرورش بوقلمون محمودینام شرکت: 
 حمیدرضا محمودیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون -مرغدار گوشتی محصول: 
 05632409750تلفن: 

ابتدای  -جاده بیرجند زاهدان  ۸کیلومتر  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 پرورش بوقلمون محمودی -دشت بجد 
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 پرورش بوقلمون مصطفایینام شرکت: 
 مصطفی مصطفاییمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون و تولیدکننده تخم مرغمحصول: 
 03142746809_03142741917تلفن: 

 - ۶۴پالک -خیابان رسالت جنوبی  -خیابان قدس  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول

 84پرورش بوقلمون مهر نام شرکت: 
 رحیم حسنیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 02432382372تلفن: 

 ۱۸پالک  -جنب بیت الرقیه  -چهار راه دوم  -کوچه ی مشکی  -زنجان آدرس: 

 218پرورش بوقلمون موطالیی نام شرکت: 
 جلیل قنبرزادهمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 04445226977تلفن: 

 -اول جاده شیرین کند  -جاده سرکم  -میاندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۴۱۸پرورش بوقلمون موطالیی 

 پرورش بوقلمون میعادنام شرکت: 
 پرویز نوریمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 02833353045تلفن: 

روستای رستم آباد  -کیلومتری جاده امیرآباد نو  ۴۰ -زهرا  بوئین -قزوین آدرس: 
 پرورش بوقلمون میعاد -

 پرورش شترمرغ ایراکننام شرکت: 
 محمدحامد سنکاروشمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه شترمرغ ، پرواری ، مولد اصالح نژاد شدهمحصول: 
 02188876383_0218343تلفن: 

خاوران به سمت  ۱۱کیلومتر  -جاده تهران به گرمسار   -سمنان آدرس: 
شهرک صنعتی جنت آباد  -کیلومتر بعد از پاسگاه شریف آباد  ۱۶ -گرمسار 

 پرورش شترمرغ دیمهنام شرکت: 
 احسان شعبانیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغ و تولید جوجه مولدمحصول: 
 02177800450تلفن: 

پالک  -کوچه شهید ناطق  -خیابان دبستان  -پل سیدخندان  -تهران آدرس: 
۴۰ 

 پرورش شترمرغ شانه سازنام شرکت: 
 ساسان شانه سازمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 03136274315تلفن: 

درب  -سمت چپ  -جاده درختی  -جاده فوکا  -جاده شیراز  -اصفهان آدرس: 
 پرورش شترمرغ شانه ساز -پنجم 

 پرورش شترمرغ شعاعینام شرکت: 
 مسعود شعاعیمدیرعامل: 

 پرورش شتر مرغمحصول: 
 02144105560تلفن: 

پرورش شتر مرغ  - ۵۴واحد  -مجتمع شتر مرغ زرندیه  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 شعاعی

 پرورش شترمرغ صنعتینام شرکت: 
 حمید صنعتیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغ گوشتیمحصول: 
 05136032087تلفن: 

 روستای معصوم آباد -ملک آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 پرورش شترمرغ عباس آبادینام شرکت: 
 محمدرضا عباس آبادیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون مولدمحصول: 
 05632238921تلفن: 

پرورش شترمرغ  -روستای عباس آباد  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 عباس آبادی

 پرورش شترمرغ محمدینام شرکت: 
 محمد محمدیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغ گوشتیمحصول: 
 02188603204_02188603202تلفن: 

 ۸۴پالک  -بین کردستان و شیراز  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 

 پرورش شترمرغ نامنینام شرکت: 
 علی اوسط نامنیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 05144943200تلفن: 

 روستای نامن -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 پرورش شترمرغ ناندونام شرکت: 
 علی اصغر اندربایمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 02155939235تلفن: 

 طبقه دوم - ۵پالک -کوچه آتش نشانی  -خیابان آستانه  -ری  -تهران آدرس: 

 پرورش کبک مزرعه حجتنام شرکت: 
 نصراله کریمی پورمدیرعامل: 

 پرورش کبکمحصول: 
 07132331762تلفن: 

 مزرعه حجت -جاده ی نی ریز  ۱کیلومتر -ریز  نی -فارس آدرس: 
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 پیشگامان رستاکنام شرکت: 
 وحید سالکمدیرعامل: 

 بوقلمون -صادرات مرغ  -وارادات گوشت و نهاده های دامی محصول: 
 02433795088_02433795089تلفن: 

 -مجتمع توسعه صادرات  -باالتراز گمرک زنجان  -بلوار راهبران  -زنجان آدرس: 
 ۴۱۳شماره -طبقه اول 

 ترنجنام شرکت: 
 احمد رستمیمدیرعامل: 

 پرورش قرقاول گوشتی،پرورش دام شیری ، مرغ بومیمحصول: 
 01142432162تلفن: 

روستای  -بخش نارنجستان  -سوادکوه شمالی  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 شرکت ترنج -اندارگلی 

 ترنج طالیی سهند ملکاننام شرکت: 
 سعید مهدی پورمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 04137816328تلفن: 

 ترنج طالیی -روستای حسین آباد  -ملکان  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 میاندوآب 218تعاونی نام شرکت: 
 عبداله علیزادهمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 04445220392تلفن: 

ابتدای جاده  -روستای قل سلیمان آباد  -میاندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
 میاندوآب ۴۱۸تعاونی  -شیرین کند 

 آذرمرغ تبریز 26تعاونی نام شرکت: 
 جبرئیل یزدانیمدیرعامل: 

 -پرورش بوقلمون  -تولید و پرورش جوجه یکروزه محصول: 
 04132441164_04132444611تلفن: 

نبش کوی  -خیابان امام )ره(  -خسروشاه  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱پالک  -رضوی 

 تعاونی آفتاب طالیی ابرکوهنام شرکت: 
 احمدرضا اکرمیمدیرعامل: 

 پرورش کبک و قرقاولمحصول: 
 03532839626تلفن: 

 تعاونی آفتاب طالیی ابرکوه -مقاسمه  -ابرکوه  -یزد آدرس: 

 تعاونی بوقلمون داران جنوبنام شرکت: 
 کاووس داریونیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون -فروش جوجه یک روزه بوقلمون محصول: 
 07143227982_07143231507تلفن: 

طبقه دوم پاساژ  -نبش نامجو  -خیابان هفت تیر  -مرودشت  -فارس آدرس: 
 تعاونی بوقلمون داران جنوب -پرشیا 

 تعاونی بوقلمون مارال قشقایینام شرکت: 
 داوود مهدی پورمدیرعامل: 

 قطعه ای 5000پرورش بوقلمون گوشتی محصول: 
 03153543004تلفن: 

پرورش  -روستای دهکرد علی آباد  -بخش زردشت  -سمیرم  -اصفهان آدرس: 
 بوقلمون مارال قشقایی

 تیهو شمال قائمنام شرکت: 
 مهدی اکبریمدیرعامل: 

 پرورش غاز و بوقلمون گوشتیمحصول: 
 01142080472تلفن: 

 مرغداری تیهو شمال قائم -روستای چمازکپی  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 دامپروری گلفام کشاورزنام شرکت: 
 رضا جباریمدیرعامل: 

 فروش جوجه یک روزه و نیمچه یک ماهه و دو ماهه و سه ماهه مرغ محصول: 
 04137633752تلفن: 

روبروی مدیریت جهاد  -بلوار شهدا  -شیر  عجب -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت دامپروری گلفام کشاورز -کشاورزی 

 دفتر تخصصی پرندگان مفیدنام شرکت: 
 سجاد باغبان ژافرمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 04532523268تلفن: 

طبقه  -پاساژ ایرانیان  -خیابان با هنر جنوبی  -شهر  ِمشگین -اردبیل آدرس: 
 ۳۴پالک  -اول 

 راشین گستر شرقنام شرکت: 
 سید حسین هاشمیان فرمدیرعامل: 

 پرورش شتر مرغمحصول: 
 05136018474_05136081552تلفن: 

 ۱۵پالک  - ۴۹امامت  -خیابان امامت  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 زاگرس شترمرغ مالیرنام شرکت: 
 حسین مرادیمدیرعامل: 

خرید و فروش جوجه شترمرغ در سنین مختلف  -پرورش شترمرغ محصول: 
 مولد و پرواری

 08133351775تلفن: 
 روبه روی روستای آبدر -بعد از آورزمان  -جاده مالیر نهاوند   -همدان آدرس: 

 زنجیره یکپارچه بوقلمون هندوشکانام شرکت: 
 مهدی باباییمدیرعامل: 

 زنجیره تولید بوقلمونمحصول: 
 02433786812تلفن: 

 ۶۱پالک  -خیابان بالل حبشی  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 
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 سابین پروتئین ) سابین تجارت فرداد(نام شرکت: 
 مصطفی سمیاریمدیرعامل: 

 تولید و توزیع گوشت بوقلمونمحصول: 
 02144965057_02144965527تلفن: 

پالک  -ساختمان آراد  -خیابان احمدی  -بلوار آیت هللا کاشانی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۳طبقه  - ۴

 ستاره آبینام شرکت: 
 فردین بسترآهنگمدیرعامل: 

 پرورش اردکمحصول: 
 01342820922تلفن: 

 ۴۰خیابان  -شهرک قدس  -بندر کیاشهر  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 
 ۱۴۳پالک  -کوچه سنایی  -متری اول 

 سیمرغ پروران سرایاننام شرکت: 
 امین لطفیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 05632875733تلفن: 

تعاونی  -روستای نوده  -دهستان مصعبی  -سرایان  -خراسان جنوبی آدرس: 
 سیمرغ پروران سرایان

 شتر مرغ خراساننام شرکت: 
 وحید کریم پورمدیرعامل: 

 تولید، پرورش.، راه اندازی فارمهای جدیدمحصول: 
 05136583513تلفن: 

 - ۵نبش سعادت - ۹۱مشهدآزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۰۳واحد -ساختمان کیمیا فام 

 شرکت تعاونی رستاقنام شرکت: 
 احمد وطن خواهمدیرعامل: 

 پرورش جوجه بوقلمونمحصول: 
 07153673250تلفن: 

 شرکت تعاونی رستاق -بخش رستاق  -داراب  -فارس آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شرکت: 
 رسول قربانیمدیرعامل: 

تولیدکننده جوجه یکروزه مرغ  -تولیدکننده کنسانتره مخصوص طیور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ۱۱۱پالک  -چهارراه معلم  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 فراماکیان لوتوس تیرازیسنام شرکت: 
 سمانه پیرویمدیرعامل: 

تولید تخم نطفه دار و جوجه یکروزه کبک،بلدرچین و قرقاول ، مشاوره محصول: 
و راه اندازی فارم ، خرید و فروش گوشت بلدرچین،قرقاول و کبک ، خرید و 

 فروش مولد
 07138321655تلفن: 

 کشت و صنعت پارمیس خاورمیانهنام شرکت: 
 محمد قاضی خانیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغ پرواری -پرورش جوجه یکروزه شترمرغ محصول: 
 05138655875تلفن: 

 - ۴۸و  ۴۶بین وکیل آباد  -بلوار وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۸۰پالک 

 کشت و صنعت سلوی فیروزهنام شرکت: 
 حسین عباسیمدیرعامل: 

تخم خوراکی بلدرچین ، تخم نطفه دار ، بلدرچین گوشتی ، بلدرچین محصول: 
 تخمگذار

 05143623242تلفن: 
 روستای قالیباف -فیروزه  -خراسان رضوی آدرس: 

 مجتمع چوگاننام شرکت: 
 حمید معصومیمدیرعامل: 

 گوشت منجمد و مولد -تایی  12تخم بسته بندی شده  -پرورش کبکمحصول: 
 03157223296تلفن: 

 مزرعه چوگان -روستای نهر خلج  -داران  -اصفهان آدرس: 

 مجتمع صنعت ماکیان گستر پرگاسنام شرکت: 
 فاطمه نائینی زادهمدیرعامل: 

صنایع تبدیلی کنسرو بوقلمون و ناگت همبرگر  -کشتار و بسته بندی محصول: 
 و ..) کشتاربوقلمون زنجیره کامل(

 02532425437تلفن: 
 ۳۱سرکوچه  -الین کندرو  -بلوار غدیر  -قم آدرس: 

 مدبر کشت طوسنام شرکت: 
 ابراهیم جهانگیرمدیرعامل: 

 تولید شتر مرغ ، تولید گاو شیریمحصول: 
 05154663770_05154663740تلفن: 

 جاده باخر ۱۵کیلومتر  -تایباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مرزعه پرورش بوقلمون دهکده سبزنام شرکت: 
 اسماعیل سهامیمدیرعامل: 

 فروش جوجه بوقلمون، پرورش، کشتار و بسته بندی بوقلمونمحصول: 
 07132263508_07132271311تلفن: 

 -جنب کتابخانه  -بلوار هجرت  -میدان اطلسی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه همکف  -ساختمان میالد 

 مرزعه پرورش شترمرغ جهادنام شرکت: 
 ابوالفضل ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه و پرورش شترمرغمحصول: 
 05155233661تلفن: 

روبه روی اداره آب و  -خیابان خرمشهر  -کاشمر  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوپر پروتئین جهاد -فاضالب 
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 سابین پروتئین ) سابین تجارت فرداد(نام شرکت: 
 مصطفی سمیاریمدیرعامل: 

 تولید و توزیع گوشت بوقلمونمحصول: 
 02144965057_02144965527تلفن: 

پالک  -ساختمان آراد  -خیابان احمدی  -بلوار آیت هللا کاشانی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۳طبقه  - ۴

 ستاره آبینام شرکت: 
 فردین بسترآهنگمدیرعامل: 

 پرورش اردکمحصول: 
 01342820922تلفن: 

 ۴۰خیابان  -شهرک قدس  -بندر کیاشهر  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 
 ۱۴۳پالک  -کوچه سنایی  -متری اول 

 سیمرغ پروران سرایاننام شرکت: 
 امین لطفیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 05632875733تلفن: 

تعاونی  -روستای نوده  -دهستان مصعبی  -سرایان  -خراسان جنوبی آدرس: 
 سیمرغ پروران سرایان

 شتر مرغ خراساننام شرکت: 
 وحید کریم پورمدیرعامل: 

 تولید، پرورش.، راه اندازی فارمهای جدیدمحصول: 
 05136583513تلفن: 

 - ۵نبش سعادت - ۹۱مشهدآزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۰۳واحد -ساختمان کیمیا فام 

 شرکت تعاونی رستاقنام شرکت: 
 احمد وطن خواهمدیرعامل: 

 پرورش جوجه بوقلمونمحصول: 
 07153673250تلفن: 

 شرکت تعاونی رستاق -بخش رستاق  -داراب  -فارس آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شرکت: 
 رسول قربانیمدیرعامل: 

تولیدکننده جوجه یکروزه مرغ  -تولیدکننده کنسانتره مخصوص طیور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ۱۱۱پالک  -چهارراه معلم  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 فراماکیان لوتوس تیرازیسنام شرکت: 
 سمانه پیرویمدیرعامل: 

تولید تخم نطفه دار و جوجه یکروزه کبک،بلدرچین و قرقاول ، مشاوره محصول: 
و راه اندازی فارم ، خرید و فروش گوشت بلدرچین،قرقاول و کبک ، خرید و 

 فروش مولد
 07138321655تلفن: 

 کشت و صنعت پارمیس خاورمیانهنام شرکت: 
 محمد قاضی خانیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغ پرواری -پرورش جوجه یکروزه شترمرغ محصول: 
 05138655875تلفن: 

 - ۴۸و  ۴۶بین وکیل آباد  -بلوار وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۸۰پالک 

 کشت و صنعت سلوی فیروزهنام شرکت: 
 حسین عباسیمدیرعامل: 

تخم خوراکی بلدرچین ، تخم نطفه دار ، بلدرچین گوشتی ، بلدرچین محصول: 
 تخمگذار

 05143623242تلفن: 
 روستای قالیباف -فیروزه  -خراسان رضوی آدرس: 

 مجتمع چوگاننام شرکت: 
 حمید معصومیمدیرعامل: 

 گوشت منجمد و مولد -تایی  12تخم بسته بندی شده  -پرورش کبکمحصول: 
 03157223296تلفن: 

 مزرعه چوگان -روستای نهر خلج  -داران  -اصفهان آدرس: 

 مجتمع صنعت ماکیان گستر پرگاسنام شرکت: 
 فاطمه نائینی زادهمدیرعامل: 

صنایع تبدیلی کنسرو بوقلمون و ناگت همبرگر  -کشتار و بسته بندی محصول: 
 و ..) کشتاربوقلمون زنجیره کامل(

 02532425437تلفن: 
 ۳۱سرکوچه  -الین کندرو  -بلوار غدیر  -قم آدرس: 

 مدبر کشت طوسنام شرکت: 
 ابراهیم جهانگیرمدیرعامل: 

 تولید شتر مرغ ، تولید گاو شیریمحصول: 
 05154663770_05154663740تلفن: 

 جاده باخر ۱۵کیلومتر  -تایباد  -خراسان رضوی آدرس: 

 مرزعه پرورش بوقلمون دهکده سبزنام شرکت: 
 اسماعیل سهامیمدیرعامل: 

 فروش جوجه بوقلمون، پرورش، کشتار و بسته بندی بوقلمونمحصول: 
 07132263508_07132271311تلفن: 

 -جنب کتابخانه  -بلوار هجرت  -میدان اطلسی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه همکف  -ساختمان میالد 

 مرزعه پرورش شترمرغ جهادنام شرکت: 
 ابوالفضل ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید جوجه و پرورش شترمرغمحصول: 
 05155233661تلفن: 

روبه روی اداره آب و  -خیابان خرمشهر  -کاشمر  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوپر پروتئین جهاد -فاضالب 
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 مرغداری عشقینام شرکت: 
 محمدعلی عشقیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرجینمحصول: 
 05142626917تلفن: 

 طبقه اول - ۳۶پالک  - ۱خیابان معلم  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 مرغداری کاکونام شرکت: 
 داوود کاکومدیرعامل: 

 پرورش اردکمحصول: 
 01142540038تلفن: 

 خیابان ورزش -بلوار آیت هللا معلمی  -جویبار  -مازندران آدرس: 

 مرغداری محمدیاننام شرکت: 
 سعید محمدیانمدیرعامل: 

 پرورش اردکمحصول: 
 02136212381تلفن: 

مرغداری  -جنب استخر نمونه  -بعد از حصار باال  -جواد آباد  -تهران آدرس: 
 محمدیان

 مروارید دشت جویننام شرکت: 
 مهدی فتح آبادیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 05145220016تلفن: 

خیابان شهید بهشتی  -شمس آباد  -جوین  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر مروارید دشت جوین -ساختمان قدیم جهاد کشاورزی  -

 مزرعه بلدرچین شالیزارنام شرکت: 
 سامان عمرانیمدیرعامل: 

 تولید جوجه یک روزه بلدرچین و عرضه گوشت گرم و منجمد بلدرچین محصول: 
 02136621558_02133008203تلفن: 

طبقه  -مجتمع تجاری رضوان  -چهارراه منصور  -میدان خراسان  -تهران آدرس: 
 ۱۶۳واحد  -دوم 

 مزرعه بلدرچین یزدنام شرکت: 
 علی فاریابیمدیرعامل: 

 پرورش بلدرچینمحصول: 
 03538205324تلفن: 

 ۳واحد  -بن بست یکم بنفشه  -کوی فردوسی  -قاسم آباد  -یزد آدرس: 

 مزرعه بوقلمون پرطالیی کمیجاننام شرکت: 
 مهیار ضیغمیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون گوشتیمحصول: 
 08658393104تلفن: 

 مجتمع پرورش بوقلمون پرطالیی -شهرک گلستان  -کمیجان  -مرکزی آدرس: 

 مزرعه پرورش بوقلمون اسدیاننام شرکت: 
 اسدیانمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمون و بلدرچینمحصول: 
 01342535876تلفن: 

مزرعه پرورش  - ۱۵گلستان  -ابتدای جاده گل سفید  -لنگرود  -گیالن آدرس: 
 بوقلمون اسدیان

 مزرعه پرورش بوقلمون صبانام شرکت: 
 منصور محمدیمدیرعامل: 

 پرورش بوقلمونمحصول: 
 03433492726تلفن: 

 مزرعه پرورش بوقلمون صبا -جاده جویباری  ۱۸کیلومتر  -کرمان آدرس: 

 مزرعه پرورش شتر مرغ هوایینام شرکت: 
 مجید هواییمدیرعامل: 

 پرورش شتر مرغمحصول: 
 02532726418تلفن: 

 ۴پالک  - ۱خرم  -خیابان خرم  -بلوار شهید کریمی  -قم آدرس: 

 مزرعه پرورش شترمرغ عباسینام شرکت: 
 ابراهیم عباسیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 02188433245تلفن: 

 ۱۹۸پالک  -ابتدای مدنی  -میدان امام حسین  -تهران آدرس: 

 مزرعه پرورش شترمرغ کریمینام شرکت: 
 ادریس کریمیمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغمحصول: 
 05133210309تلفن: 

 -شهرک ده غیبی  -جاده دقدیم نیشابور  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 مزرعه شترمرغ کریمی - ۴۵پالک  -خیابان امام علی 

 مزرعه شتر مرغ پرگالنام شرکت: 
 مهدی محمدیمدیرعامل: 

 تولید جوجه شترمرغمحصول: 
 08644248216تلفن: 

 ورودی قصر سنگ -جاده محالت  -محالت  -مرکزی آدرس: 

 مهدیس وارنانام شرکت: 
 بیتا رضاییمدیرعامل: 

 پرورش شترمرغ گوشتیمحصول: 
 02126230173_02126230158تلفن: 

 - ۶۳پالک  -تقاطع مهرشاد  -خیابان سعیدی  -خیابان آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۱طبقه 
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کشتارگاه ها و فرآوری کنندگان 
 گوشت مرغ و تخم مرغ

 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 اروم گوهر دانه )سیدان سبز (نام شرکت: 
 عزیز حسینیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 04445263895_04445228937تلفن: 

پالک  - ۴کوچه ی والفجر  -کوی سعادت  -میاندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
۱ 

 الوند پروتئین پارسیان )نوین(نام شرکت: 
 مسعود عطایی نیامدیرعامل: 

 تولیدکننده مایع تخم مرغ پاستوریزه ، سفیده تخم مرغ لیوانیمحصول: 
 02136479159_02136479160تلفن: 

شهرک صنعتی  -بعد از پلیس راه شریف آباد  -جاده خاوران  -تهران آدرس: 
 A۹۴شماره  - ۴فاز  -خوارزمی 

 امیراننام شرکت: 
 محمد حمید ارسیمدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 03142362230_02177339547تلفن: 

 ۳۱پالک  - ۱کوچه  -شهرک صنعتی ورپشت  -اصفهان آدرس: 

 آذران مرغنام شرکت: 
 محمد رضا پاپاقیمدیرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 04134423606_04134420641تلفن: 

جنب کوچه  -خیابان خطیب  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه دوم -ساختمان شهرداری  -واعظ 

 آراز نوین تجارت گستر طیورنام شرکت: 
 شهاب خنجریمدیرعامل: 

 عمل آوری انواع طیور و گوشت -کشتار وبسته بندی گوشت و مرغ  محصول: 
 01732130554_01732160433تلفن: 

ساختمان  - ۴نبش سیدین  -خیابان شهید بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴طبقه  -آراز 

 آریان گالرهنام شرکت: 
 حسین شاه آبادیمدیرعامل: 

 تولید کننده فرآورده های گوشتی با نام تجاری رزامحصول: 
 02645333389تلفن: 

 -خیابان یکم مجتمع اداری تجاری سامان  –میدان دوم شهران  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه اول واحد 

 آوا پروتئین پایتختنام شرکت: 
 حجت باقریمدیرعامل: 

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

سمت  -فرعی اول  -شهرک کار آفرینان  -تپه سیف  -جاجرود  -تهران آدرس: 
 راست

 بابل طیورنام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولید پلت مخصوص طیور ، کشتارگاه طیور ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01132546764تلفن: 

 روستای باال بیشه سر -بابل  -مازندران آدرس: 

 بهاران پروتئین خراساننام شرکت: 
 محمدرضا یعقوبیمدیرعامل: 

 کشتارگاه تمام اتوماتیک ، واحد مجهز فرآوری و قطعه بندیمحصول: 
 05137670707تلفن: 

 - ۶و  ۳بین  -خیابان میالد  -بلوار سجاد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۹۸پالک 

 پارس طیورنام شرکت: 
 عبدالعلی طهماسبیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 01134573241_01134573240تلفن: 

کشتارگاه  -جاده بهشهر به گرگان  ۱۰کیلومتر  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
 پارس طیور

 پاکیزه مرغ اصفهاننام شرکت: 
 علی کریمیمدیرعامل: 

 کشتارگاه مرغمحصول: 
 03138788301_03138788300تلفن: 

 -ساختمان سارا  -چهارراه هشت بهشت  -خیابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 ۴طبقه 

 پروتئین گستر سینانام شرکت: 
 سید محمدرضا حسینیمدیرعامل: 

 کشتارگاه تمام اتوماتیک طیور و تبدیل ضایعات و بسته بندیمحصول: 
 04432516201_04432516414تلفن: 

روبروی روستای  -جاده سلماس  ۱۱کیلومتر  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 دستجرد

 پروتئینی بردیا ممتازنام شرکت: 
 امید رسول زادهمدیرعامل: 

 قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 02432221339تلفن: 

 -خیابان استاد حسین منزوی  -شهرک صنعتی علی آباد  -زنجان آدرس: 
 شرکت پروتئینی بردیا ممتاز زنجان

 پژوهش و تولید ناریننام شرکت: 
 حمید هوشیارمدیرعامل: 

 تولید پودر تخم مرغ و مایه پاستوریزه تخم مرغ و پودر ورزشیمحصول: 
 08134383234تلفن: 

 ۴۱پالک  - ۱۴خیابان  -بلوار اول  -شهرک صنعتی بوعلی  -همدان آدرس: 
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 پیدای کالله )نومرغ(نام شرکت: 
 ایوب نوبتیانیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 01733238833_01733238822تلفن: 

شرکت کشتارگاه  -دوکبلومتر باالتر از روستای دهنه  -کالله  -گلستان آدرس: 
 )نومرغ( -صنعتی طیور پیدای کالله 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرضانام شرکت: 
 محمود کاظمیمدیرعامل: 

 سردخانه و تونل انجماد مرغ -کشتارگاه صنعتی بهداشتی مرغ محصول: 
 03153503854_03153503776تلفن: 

نبش  -خیابان حافظ شرقی  -میدان طالقانی  -شهرضا  -اصفهان آدرس: 
 ۴۴فرعی 

 تالدمنام شرکت: 
 حمیدرضا جوانمردمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخم مرغ پاستوریزهمحصول: 
 02166915001_02166914831تلفن: 

روبه روی سازمان مهندسی  -ابتدای خیابان فاطمی غربی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۴۰۸پالک  -ناجا 

 تالونگنام شرکت: 
 مهدی معصومیمدیرعامل: 

 تخم مرغ پاستوریزه به تفکیک زرده ، سفیده و مخلوط محصول: 
 02166941006_02166941005تلفن: 

ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۳طبقه  - ۴۳۱

 تهران ماکیاننام شرکت: 
 حامد خدادادمدیرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ به صورت تازه و منجمدمحصول: 
 02136857440_02122226489تلفن: 

جاده خاوران، جاده قاسم آباد، نرسیده به روستای قاسم آباد،  -تهران آدرس: 
 سمت چپ، خیابان گلبرگ

 توسعه ی همکاری سالن ماهان )آمرغ(نام شرکت: 
 رسول امانیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ۴۶کوچه  -خیابان دستغیب )مافی(  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 تولیدی بازرگانی آسیا گنبد نورنام شرکت: 
 بابک احمدپورمدیرعامل: 

 فرآوری پای مرغمحصول: 
 01144666209_01144662209تلفن: 

 -شهرک صنعتی چمستان ) کردآباد (  -چمستان  -آمل  -مازندران آدرس: 
 کارخانه آسیا گنبد نور

 خزرمرغ آسیانام شرکت: 
 نوروزیمدیرعامل: 

 بسته بندی قطعه بندی و آالیشمحصول: 
 01142196061_01142196060تلفن: 

خزر  -روبروی ارطه  -جاده ساری  ۵کیلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 سیمرغ آسیا

 خوشنام طیور کوهدشتنام شرکت: 
 بهزاد علیمرادیانمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 06632640523تلفن: 

دفتر خوشنام طیور  -ضلع جنوبی میدان معلم  -کوهدشت  -لرستان آدرس: 
 کوه دشت

 دانه چیننام شرکت: 
 مصطفی کارگرمدیرعامل: 

 کشتارگاه طیور و توزیع آنمحصول: 
 03433437669تلفن: 

طبقه  -بعد از چهارراه عالمه  -خیابان شهدای محمدآباد  -زرند  -کرمان آدرس: 
 فوقانی پنجره دوجداره الماس

 درتوجان طیورنام شرکت: 
 محمد خوشیمدیرعامل: 

 مرغ گرم ـ مرغ منجمد ـ فیله ـ ران ـ سینه ـ بال و گردن ـ جگرمحصول: 
 07633682352_07633667965تلفن: 

 -گلشهر شمالی  -بلوار امام خمینی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ۴۴واحد -طبقه دوم  -ساختمان فجر گلشهر 

 دز پویان جنوبنام شرکت: 
 مسعود امیدیمدیرعامل: 

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

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

 زنجیره ی تولید گوشت مرغ پیگیرنام شرکت: 
 افشین اردالنمدیرعامل: 

زنجیره  یکپارچه پرورش مرغ مادر گوشتی، تولید جوجه یکروزه محصول: 
گوشتی، کشتارگاه صنعتی طیور،قطعه بندی و بسته بندی، پرورش مرغ 

 گوشتی، تولید دان آماده 
 02166925512تلفن: 

 ساتگیننام شرکت: 
 ناصر صبوریمدیرعامل: 

 تولید کننده سوسیس و کالباسمحصول: 
 02645332143_02645332144تلفن: 

شرکت  -خیابان آذرغربی  -شهرک صنعتی سپهر  -نظرآباد  -البرز آدرس: 
 ساتگین
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 پیدای کالله )نومرغ(نام شرکت: 
 ایوب نوبتیانیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 01733238833_01733238822تلفن: 

شرکت کشتارگاه  -دوکبلومتر باالتر از روستای دهنه  -کالله  -گلستان آدرس: 
 )نومرغ( -صنعتی طیور پیدای کالله 

 تعاونی کشاورزی مرغداران شهرضانام شرکت: 
 محمود کاظمیمدیرعامل: 

 سردخانه و تونل انجماد مرغ -کشتارگاه صنعتی بهداشتی مرغ محصول: 
 03153503854_03153503776تلفن: 

نبش  -خیابان حافظ شرقی  -میدان طالقانی  -شهرضا  -اصفهان آدرس: 
 ۴۴فرعی 

 تالدمنام شرکت: 
 حمیدرضا جوانمردمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخم مرغ پاستوریزهمحصول: 
 02166915001_02166914831تلفن: 

روبه روی سازمان مهندسی  -ابتدای خیابان فاطمی غربی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۴۰۸پالک  -ناجا 

 تالونگنام شرکت: 
 مهدی معصومیمدیرعامل: 

 تخم مرغ پاستوریزه به تفکیک زرده ، سفیده و مخلوط محصول: 
 02166941006_02166941005تلفن: 

ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۳طبقه  - ۴۳۱

 تهران ماکیاننام شرکت: 
 حامد خدادادمدیرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ به صورت تازه و منجمدمحصول: 
 02136857440_02122226489تلفن: 

جاده خاوران، جاده قاسم آباد، نرسیده به روستای قاسم آباد،  -تهران آدرس: 
 سمت چپ، خیابان گلبرگ

 توسعه ی همکاری سالن ماهان )آمرغ(نام شرکت: 
 رسول امانیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ۴۶کوچه  -خیابان دستغیب )مافی(  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 تولیدی بازرگانی آسیا گنبد نورنام شرکت: 
 بابک احمدپورمدیرعامل: 

 فرآوری پای مرغمحصول: 
 01144666209_01144662209تلفن: 

 -شهرک صنعتی چمستان ) کردآباد (  -چمستان  -آمل  -مازندران آدرس: 
 کارخانه آسیا گنبد نور

 خزرمرغ آسیانام شرکت: 
 نوروزیمدیرعامل: 

 بسته بندی قطعه بندی و آالیشمحصول: 
 01142196061_01142196060تلفن: 

خزر  -روبروی ارطه  -جاده ساری  ۵کیلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 سیمرغ آسیا

 خوشنام طیور کوهدشتنام شرکت: 
 بهزاد علیمرادیانمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 06632640523تلفن: 

دفتر خوشنام طیور  -ضلع جنوبی میدان معلم  -کوهدشت  -لرستان آدرس: 
 کوه دشت

 دانه چیننام شرکت: 
 مصطفی کارگرمدیرعامل: 

 کشتارگاه طیور و توزیع آنمحصول: 
 03433437669تلفن: 

طبقه  -بعد از چهارراه عالمه  -خیابان شهدای محمدآباد  -زرند  -کرمان آدرس: 
 فوقانی پنجره دوجداره الماس

 درتوجان طیورنام شرکت: 
 محمد خوشیمدیرعامل: 

 مرغ گرم ـ مرغ منجمد ـ فیله ـ ران ـ سینه ـ بال و گردن ـ جگرمحصول: 
 07633682352_07633667965تلفن: 

 -گلشهر شمالی  -بلوار امام خمینی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ۴۴واحد -طبقه دوم  -ساختمان فجر گلشهر 

 دز پویان جنوبنام شرکت: 
 مسعود امیدیمدیرعامل: 

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

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

 زنجیره ی تولید گوشت مرغ پیگیرنام شرکت: 
 افشین اردالنمدیرعامل: 

زنجیره  یکپارچه پرورش مرغ مادر گوشتی، تولید جوجه یکروزه محصول: 
گوشتی، کشتارگاه صنعتی طیور،قطعه بندی و بسته بندی، پرورش مرغ 

 گوشتی، تولید دان آماده 
 02166925512تلفن: 

 ساتگیننام شرکت: 
 ناصر صبوریمدیرعامل: 

 تولید کننده سوسیس و کالباسمحصول: 
 02645332143_02645332144تلفن: 

شرکت  -خیابان آذرغربی  -شهرک صنعتی سپهر  -نظرآباد  -البرز آدرس: 
 ساتگین
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 سپید ماکیاننام شرکت: 
 مجتبی رسولیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی و قطعه بندی و بسته بندی محصول: 
 01333712754_01333712753تلفن: 

 روستای کفته رود -به سمت ضیابر  -جاده پیر بازار  -رشت  -گیالن آدرس: 

 سپید مرغ اصفهاننام شرکت: 
 ابوالفضل حسینیمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و عرضه مرغ گرم و منجمدمحصول: 
 03135222271_03135224683تلفن: 

 ۱پالک  -کوچه مطهری  -بعد از همدانیان  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 

 سحر مرغ کرداننام شرکت: 
 علی اصغر کرد نوکندهمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 01734368213_01734367851تلفن: 

بعد از پلیس  -جاده اصلی ساری به گرگان  -نوکنده  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 سحر مرغ کردان -سمت راست  -راه نوکنده 

 سفید بال چهارمحالنام شرکت: 
 مظاهر سیدیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ و منجمدسازی گوشت سفیدمحصول: 
 03833337989تلفن: 

بلوار  -قدس صنعتی شهرکرد  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 ۹انتهای بهارستان  -کارآفرینان 

 شیراز مرغنام شرکت: 
 یدهللا شجاعیمدیرعامل: 

 خرید و فروش خوراک طیور و مرغ زنده ، کشتارگاه مرغمحصول: 
 07138405057_07138405057تلفن: 

 ۱۴پالک  -اول خیابان شهید اعتمادی  -خیابان آبیاری  -شیراز  -فارس آدرس: 

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شرکت: 
 رسول قربانیمدیرعامل: 

تولیدکننده جوجه یکروزه مرغ  -تولیدکننده کنسانتره مخصوص طیور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ۱۱۱پالک  -چهارراه معلم  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 صنایع تبدیلی پارس آیلین مهرنام شرکت: 
 رضا جعفریمدیرعامل: 

صنایع تبدیلی غذایی ، فرآوری تخم مرغ ، مایع کامل ، سفید و زرده محصول: 
 پاستوریزه تخم مرغ و بسته بندی تخم مرغ

 02188979732_02188979731تلفن: 
 ۱۴۶واحد - ۱۴طبقه  -ساختمان صدف  -میدان شیخ بهائی  -تهران آدرس: 

 صنایع زنجیره ای کاسپین طالی چیکانام شرکت: 
 سعید ملک زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188253883_02191076410تلفن: 

پالک  -بین خیابان آرش مهر و پاتریس  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۳۳

 صنعت غذایی بنانام شرکت: 
 صالحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخم مرغ مایع پاستوریزهمحصول: 
 02188938121_02188948028تلفن: 

ساختمان صنعت  - ۴پالک  -خیابان شقایق  -میدان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 طبقه اول -غذایی بنا 

 عصاره طالیی تبریز )زردینه(نام شرکت: 
 علی رضا باقریمدیرعامل: 

 تولید مایع تخم مرغ، تخم مرغ بسته بندی شده شناسه دارمحصول: 
 04136378230_04136378229تلفن: 

 -کوی یاس  -سه راهی اهر  -جاده تهران  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت زردینه

 كشتارگاه بهدشت خراساننام شرکت: 
 مهدی حسن نژادمدیرعامل: 

 كشتارگاه طیور و فرآوری پاي مرغ و پودر گوشتمحصول: 
 05133648600تلفن: 

دفتر  -درب روبرو  - ۹مصلی  -بلوار مصلی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 کشتارگاه بهدشت خراسان

 کشتارگاه اصفهان مرغنام شرکت: 
 حاج اصغر طالبیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 03134702134_03134702133تلفن: 

فروشگاه اصفهان  -روبه روی پارک الله  -خیابان الله جنوبی  -اصفهان آدرس: 
 مرغ

 کشتارگاه ایران بورچیننام شرکت: 
 سیروس قربانزادهمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02156167022_02156167021تلفن: 

شرکت  -خیابان هجرت  -بلوار واوان  -میدان قائم  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 
 ایران بورچین

 کشتارگاه ایران تیهونام شرکت: 
 مظفر میرزای حکمتیمدیرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 02188899000تلفن: 

 ۴۹پالک  - ۱۱ساختمان  -خیابان جویبار  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 
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 کشتارگاه ایران چکاوکنام شرکت: 
 مهرداد حیدرزادهمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02177941303_02177941302تلفن: 

 -ابتدای خیابان دردشت  -میدان شقایق  -متری نارمک  ۳۶ -تهران آدرس: 
 ۵پالک 

 کشتارگاه ایران طیطونام شرکت: 
 منوچهر نیلقازمدیرعامل: 

 کشتار گاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 02165432671_02165432670تلفن: 

 -شهرک صنعتی صفا دشت  -اشتهار  -جاده شهریار  -شهریار  -تهران آدرس: 
 انتهای بلوار اردیبهشت

 کشتارگاه آذر مرغنام شرکت: 
 وحیده کسمائیمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه آراز طیورنام شرکت: 
 حمید دوست محمدیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 03432150589تلفن: 

 -سمت چپ  -جاده کوه بادامویه  ۱۳کیلومتر  -اختیارآباد  -کرمان آدرس: 
 کشتارگاه آراز طیور

 کشتارگاه آراز مرغ تبریزنام شرکت: 
 نادر فرخیمدیرعامل: 

 کیفی از سازمان دامپزشکی ایران Aآراز مرغ تبریز با رتبه محصول: 
 04134714019_04134714018تلفن: 

بعد از  -روبروی تراکتورسازی جاده کرجان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 امام زاده سید محمد

 کشتارگاه آندیانام شرکت: 
 مهدی نوروزیمدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی مرغ و فروش مرغ زندهمحصول: 
 0243378698تلفن: 

نرسیده به مسجد الغدیر  -باالتر از هتل پیام  -بهمن  ۴۴اتوبان  -زنجان آدرس: 
 ۸واحد  - ۴طبقه -۱۶۴۶ساختمان  -جنب جامبو  -

 کشتارگاه بهاراننام شرکت: 
 احمد آخوندی هامدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02537789236_02537789242تلفن: 

 ۴طبقه  -ساختمان بهاران  - ۵۱کوچه  -متری عمار یاسر ۵۱ -قم آدرس: 

 کشتارگاه پر سفیدنام شرکت: 
 سهیل نیک پورمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166902785تلفن: 

 ۴کیلومتر  -دوراهی اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جاده سرخ رود

 کشتارگاه پر سنندجنام شرکت: 
 فرامرز اسعدی مقدممدیرعامل: 

 تولید پودر گوشت-کشتارگاه صنعتی طیور محصول: 
 08733172845_08733172807تلفن: 

 ۵۴پالک  -میدان گلها  -بلوار کردستان  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 کشتارگاه پرستو شیرواننام شرکت: 
 جواد یادگارمدیرعامل: 

 تأمین خوراک طیور ، کشتار انواع طیور زنده شمل مرغ ، بوقلمون ، محصول: 
 05836358207_05836358206تلفن: 

 رو به روی روستای تنسوان -جاده گلیان  -شیروان  -خراسان شمالی آدرس: 

 کشتارگاه پرسفید آملنام شرکت: 
 سهیل نیک پورمدیرعامل: 

 سردخانه -بسته بندی قطعات مرغ  -کشتارگاه صنعتی طیور محصول: 
 01143143251_01143143250تلفن: 

به طرف جاده  -دوراهی اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
 متر داخل جاده۱۰۰ -سرخرود 

 کشتارگاه پرنده پردازنام شرکت: 
 غالم رضاییمدیرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 02165261441_02165261440تلفن: 

خیابان پرنده  -جاده روستای بهار  -جاده کمربندی  -شهریار  -تهران آدرس: 
 کشتارگاه پرنده پرداز -پرداز 

 کشتارگاه خاورپیشهنام شرکت: 
 مهدی نجفیمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغمحصول: 
 05632319821تلفن: 

دفتر  -جنب بانک ملی  -میدان آزادی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 کشتارگاه خاورپیشه

 کشتارگاه خوش پختنام شرکت: 
 بهنام جعفریمدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی قطعات مرغ ، خرید و فروش و صادرات مرغمحصول: 
 04435633464_04435633463تلفن: 

 -ابتدای خیابان مدیریت  -خیابان دستغیب  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۵پالک
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 کشتارگاه ایران چکاوکنام شرکت: 
 مهرداد حیدرزادهمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02177941303_02177941302تلفن: 

 -ابتدای خیابان دردشت  -میدان شقایق  -متری نارمک  ۳۶ -تهران آدرس: 
 ۵پالک 

 کشتارگاه ایران طیطونام شرکت: 
 منوچهر نیلقازمدیرعامل: 

 کشتار گاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 02165432671_02165432670تلفن: 

 -شهرک صنعتی صفا دشت  -اشتهار  -جاده شهریار  -شهریار  -تهران آدرس: 
 انتهای بلوار اردیبهشت

 کشتارگاه آذر مرغنام شرکت: 
 وحیده کسمائیمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه آراز طیورنام شرکت: 
 حمید دوست محمدیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 03432150589تلفن: 

 -سمت چپ  -جاده کوه بادامویه  ۱۳کیلومتر  -اختیارآباد  -کرمان آدرس: 
 کشتارگاه آراز طیور

 کشتارگاه آراز مرغ تبریزنام شرکت: 
 نادر فرخیمدیرعامل: 

 کیفی از سازمان دامپزشکی ایران Aآراز مرغ تبریز با رتبه محصول: 
 04134714019_04134714018تلفن: 

بعد از  -روبروی تراکتورسازی جاده کرجان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 امام زاده سید محمد

 کشتارگاه آندیانام شرکت: 
 مهدی نوروزیمدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی مرغ و فروش مرغ زندهمحصول: 
 0243378698تلفن: 

نرسیده به مسجد الغدیر  -باالتر از هتل پیام  -بهمن  ۴۴اتوبان  -زنجان آدرس: 
 ۸واحد  - ۴طبقه -۱۶۴۶ساختمان  -جنب جامبو  -

 کشتارگاه بهاراننام شرکت: 
 احمد آخوندی هامدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02537789236_02537789242تلفن: 

 ۴طبقه  -ساختمان بهاران  - ۵۱کوچه  -متری عمار یاسر ۵۱ -قم آدرس: 

 کشتارگاه پر سفیدنام شرکت: 
 سهیل نیک پورمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166902785تلفن: 

 ۴کیلومتر  -دوراهی اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
 جاده سرخ رود

 کشتارگاه پر سنندجنام شرکت: 
 فرامرز اسعدی مقدممدیرعامل: 

 تولید پودر گوشت-کشتارگاه صنعتی طیور محصول: 
 08733172845_08733172807تلفن: 

 ۵۴پالک  -میدان گلها  -بلوار کردستان  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 کشتارگاه پرستو شیرواننام شرکت: 
 جواد یادگارمدیرعامل: 

 تأمین خوراک طیور ، کشتار انواع طیور زنده شمل مرغ ، بوقلمون ، محصول: 
 05836358207_05836358206تلفن: 

 رو به روی روستای تنسوان -جاده گلیان  -شیروان  -خراسان شمالی آدرس: 

 کشتارگاه پرسفید آملنام شرکت: 
 سهیل نیک پورمدیرعامل: 

 سردخانه -بسته بندی قطعات مرغ  -کشتارگاه صنعتی طیور محصول: 
 01143143251_01143143250تلفن: 

به طرف جاده  -دوراهی اوجی آباد  -جاده محمود آباد  -آمل  -مازندران آدرس: 
 متر داخل جاده۱۰۰ -سرخرود 

 کشتارگاه پرنده پردازنام شرکت: 
 غالم رضاییمدیرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 02165261441_02165261440تلفن: 

خیابان پرنده  -جاده روستای بهار  -جاده کمربندی  -شهریار  -تهران آدرس: 
 کشتارگاه پرنده پرداز -پرداز 

 کشتارگاه خاورپیشهنام شرکت: 
 مهدی نجفیمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغمحصول: 
 05632319821تلفن: 

دفتر  -جنب بانک ملی  -میدان آزادی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 کشتارگاه خاورپیشه

 کشتارگاه خوش پختنام شرکت: 
 بهنام جعفریمدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی قطعات مرغ ، خرید و فروش و صادرات مرغمحصول: 
 04435633464_04435633463تلفن: 

 -ابتدای خیابان مدیریت  -خیابان دستغیب  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۵پالک
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 کشتارگاه دربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

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

 -جاده فرودگاه  ۴کیلومتر  -سه راه اسالم آباد  -ساری  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه دربال -سمت چپ جاده خاکی 

 کشتارگاه درسا مرغنام شرکت: 
 احمدرضا همتیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 08632236650تلفن: 

 ساختمان درسا -فلکه فرمانداری  -خیابان شریعتی  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 کشتارگاه درنا مرغ دلیجاننام شرکت: 
 محمود بیگیمدیرعامل: 

 -صادرات مرغ منجمد به كشورهاي همسايه خصوصا سراسر عراق محصول: 
 تنها صادر كننده مرغ به كشورهاي اروپايي و فدائیون روسیه

 08644225554تلفن: 
 رحمت آباد -جاده تهران  ۴کیلومتر  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 

 کشتارگاه روزنام شرکت: 
 فرشید وزیریمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 07137232559تلفن: 

 -روبه روی امامزاده سیدابوطالب  -بلوار والیت  -شیراز  -فارس آدرس: 
 کشتارگاه روز

 کشتارگاه زربال طیورنام شرکت: 
 سعید قربانژادمدیرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 02144261592_02144261591تلفن: 

کوچه بوستان هفتم  -خیابان حضرت ابوالفضل  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 
 ۳۴پالک  -شرقی 

 کشتارگاه زرین طیور ورامیننام شرکت: 
 حاج محمد خانیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02136233319تلفن: 

جنب تاالر  -شهرک خیرآباد  -جاده تهران ورامین  -ورامین  -تهران آدرس: 
 سروستان

 کشتارگاه زیتونکارنام شرکت: 
 محمد جواد هوشیاریمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02637304569تلفن: 

 پشت بیمارستان شریعتی -جاده مرد آباد  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 کشتارگاه ساقی سرنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 کشتارگاه طیورمحصول: 
 02188960840_02188970090تلفن: 

 - ۹واحد  - ۴۴پالک -کوچه ی حجت دوست  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه ی 

 کشتارگاه سالیذ مرغنام شرکت: 
 احسان روحانی رادمدیرعامل: 

 کشتار، قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 07143444711_07143444710تلفن: 

 کشتارگاه سالیذ مرغ -جاده مجدآباد  ۱۴کیلومتر  -مرودشت  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه سپاهان مرغ اصفهاننام شرکت: 
 حمید رضا شیخانمدیرعامل: 

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

 جاده اردستان ۶کیلومتر  -اردستان  -اصفهان آدرس: 

 کشتارگاه سپید گوشت فاخرنام شرکت: 
 رحمت عزیزیانمدیرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 05138782226_05138784414تلفن: 

 - ۱نرسیده به پیروزی  -خیابان پیروزی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 فروشگاه سپید گوشت فاخر

 کشتارگاه سپید مرغ احساننام شرکت: 
 رحمت هللا مظفریانمدیرعامل: 

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

ابتدای  -کمربندی خرمشهر  -خیابان امام خمینی  -کازرون  -فارس آدرس: 
 ۳طبقه  -مجتمع احسان  -بهمن جنوبی  ۴۴خیابان 

 کشتارگاه سپید مرغ مانشتنام شرکت: 
 قدرت هللا کاظمیمدیرعامل: 

 مرغدار گوشتی -کشتارگاه محصول: 
 08433230453تلفن: 

 -جاده ایوان اسالم اباد  ۱۸کیلومتر  -ایوان غرب  -ایوان  -ایالم آدرس: 
 کشتارگاه سپید مرغ مانشت

 کشتارگاه صبا مرغنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تن مرغ در ساعت 3کشتار -کشتارگاه صنعت طیور محصول: 
 03133371918_03133371850تلفن: 

روبه  - ۱۶جنب آتش نشانی  -سه راه صمدیه  -اردستان  -اصفهان آدرس: 
 روی دانشگاه علمی کاربردی
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 کشتارگاه صبا مرغ خراساننام شرکت: 
 محمدمهدی باغشنیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 05143613610تلفن: 

 - ۴۱کیلومتر  -جاده نیشابور به سبزوار  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 سمت چپ

 کشتارگاه صعنتی صنایع تبدیلی پرچین سمناننام شرکت: 
 حسنعلی یوسفیهمدیرعامل: 

کود  -پودر خون  -جگر  -دل  -مرغ تازه  -مرغ منجمد  -پودر گوشت محصول: 
 آالیش های بسته بندی -سنگدان  -مرغی 

 02333476989_02333467700تلفن: 
مجتمع تخت  -بلوار میرزای شیرازی  -میدان مشاهیر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی بابل طیورنام شرکت: 
 مجید محمدیان امیریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01132546765_01132546764تلفن: 

جنب  -ابتدای روستای بیشه سر  -جاده بهنمیر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مدرسه راهنمایی

 کشتارگاه صنعتی بیهق ماکیونام شرکت: 
 جمشید فالحیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 05144654149_05144654148تلفن: 

 -خیابان مطهری  -میدان صاحب الزمان  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۸واحد  -ساختمان نظام مهندسی  -جنب حسینیه باقرالعلوم 

 کشتارگاه صنعتی تالونگ خزرنام شرکت: 
 رضا ارجمندمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 01732411952_01732249418تلفن: 

پاساژ تخت  - ۱۸سرخواجه  -خیابان سر خواجه  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴واحد  -جمشید 

 کشتارگاه صنعتی زران رودهننام شرکت: 
 مختار قربانیمدیرعامل: 

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

 -جاده فیروزکوه  -جاده دماوند  ۱کیلومتر  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 روستای گالهک -دست راست 

 کشتارگاه صنعتی زرین مرغنام شرکت: 
 علی پورسعیدیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 06133769426_06133769427تلفن: 

ساختمان  - ۶و  ۱بین  -خیابان وهابی  -کیانپارس  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 ۵واحد  - ۳طبقه  -مریم 

 کشتارگاه صنعتی سپیدان آملنام شرکت: 
 نادر کریمیمدیرعامل: 

کشتار و بسته بندی و قطعه بندی و تولید انواع فرآورده های خام محصول: 
 طیور

 01143332032تلفن: 
 ۵۱پالک  -روبروی نیایش  -خیابان اسفندیار  -خیابان ولی عصر  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی سمنان تیهونام شرکت: 
 اکبر صفاییمدیرعامل: 

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

 ۴۶پالک  -روبه روی مسجد ولیعصر  -بلوار ولیعصر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی صبا مرغنام شرکت: 
 مصطفی قربانیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02433329720_02433329719تلفن: 

طبقه  -ساختمان خرم  -جنب بانک مسکن  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 
 ۶واحد  - ۴

 کشتارگاه صنعتی طیور اسالم کیشنام شرکت: 
 حاج حسن اسالم کیشمدیرعامل: 

 کشتارگاه ویژه طیورمحصول: 
 03432715551_03432715550تلفن: 

بین  -روبه روی کوچه درمانگاه مالیری  -خیابان شهید رجائی  -کرمان آدرس: 
 ۱۱و  ۱۴کوچه 

 کشتارگاه صنعتی طیور اکبرینام شرکت: 
 فرج اکبریمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه صنعتی طیور پرطالیینام شرکت: 
 داوود عربلومدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی و قطعه بندی گوشت مرغمحصول: 
 02435232222_02435582222تلفن: 

 ۴پالک  -خیابان طالقانی شمالی  -ابهر  -زنجان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور پرکننام شرکت: 
 داریوش جنگیمدیرعامل: 

 کشتار ،تهیه و بسته بندی ،قطعه بندی و تهیه پودر گوشتمحصول: 
 04532323200تلفن: 

 اول روستای خان کندی -بعد از پلیس راه  -جاده یمین آستارا  -اردبیل آدرس: 
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 کشتارگاه صبا مرغ خراساننام شرکت: 
 محمدمهدی باغشنیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 05143613610تلفن: 

 - ۴۱کیلومتر  -جاده نیشابور به سبزوار  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 سمت چپ

 کشتارگاه صعنتی صنایع تبدیلی پرچین سمناننام شرکت: 
 حسنعلی یوسفیهمدیرعامل: 

کود  -پودر خون  -جگر  -دل  -مرغ تازه  -مرغ منجمد  -پودر گوشت محصول: 
 آالیش های بسته بندی -سنگدان  -مرغی 

 02333476989_02333467700تلفن: 
مجتمع تخت  -بلوار میرزای شیرازی  -میدان مشاهیر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی بابل طیورنام شرکت: 
 مجید محمدیان امیریمدیرعامل: 

  محصول: 
 01132546765_01132546764تلفن: 

جنب  -ابتدای روستای بیشه سر  -جاده بهنمیر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 مدرسه راهنمایی

 کشتارگاه صنعتی بیهق ماکیونام شرکت: 
 جمشید فالحیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 05144654149_05144654148تلفن: 

 -خیابان مطهری  -میدان صاحب الزمان  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۸واحد  -ساختمان نظام مهندسی  -جنب حسینیه باقرالعلوم 

 کشتارگاه صنعتی تالونگ خزرنام شرکت: 
 رضا ارجمندمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 01732411952_01732249418تلفن: 

پاساژ تخت  - ۱۸سرخواجه  -خیابان سر خواجه  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴واحد  -جمشید 

 کشتارگاه صنعتی زران رودهننام شرکت: 
 مختار قربانیمدیرعامل: 

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

 -جاده فیروزکوه  -جاده دماوند  ۱کیلومتر  -رودهن  -دماوند  -تهران آدرس: 
 روستای گالهک -دست راست 

 کشتارگاه صنعتی زرین مرغنام شرکت: 
 علی پورسعیدیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 06133769426_06133769427تلفن: 

ساختمان  - ۶و  ۱بین  -خیابان وهابی  -کیانپارس  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 ۵واحد  - ۳طبقه  -مریم 

 کشتارگاه صنعتی سپیدان آملنام شرکت: 
 نادر کریمیمدیرعامل: 

کشتار و بسته بندی و قطعه بندی و تولید انواع فرآورده های خام محصول: 
 طیور

 01143332032تلفن: 
 ۵۱پالک  -روبروی نیایش  -خیابان اسفندیار  -خیابان ولی عصر  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی سمنان تیهونام شرکت: 
 اکبر صفاییمدیرعامل: 

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

 ۴۶پالک  -روبه روی مسجد ولیعصر  -بلوار ولیعصر  -سمنان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی صبا مرغنام شرکت: 
 مصطفی قربانیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02433329720_02433329719تلفن: 

طبقه  -ساختمان خرم  -جنب بانک مسکن  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 
 ۶واحد  - ۴

 کشتارگاه صنعتی طیور اسالم کیشنام شرکت: 
 حاج حسن اسالم کیشمدیرعامل: 

 کشتارگاه ویژه طیورمحصول: 
 03432715551_03432715550تلفن: 

بین  -روبه روی کوچه درمانگاه مالیری  -خیابان شهید رجائی  -کرمان آدرس: 
 ۱۱و  ۱۴کوچه 

 کشتارگاه صنعتی طیور اکبرینام شرکت: 
 فرج اکبریمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه صنعتی طیور پرطالیینام شرکت: 
 داوود عربلومدیرعامل: 

 کشتارگاه و بسته بندی و قطعه بندی گوشت مرغمحصول: 
 02435232222_02435582222تلفن: 

 ۴پالک  -خیابان طالقانی شمالی  -ابهر  -زنجان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور پرکننام شرکت: 
 داریوش جنگیمدیرعامل: 

 کشتار ،تهیه و بسته بندی ،قطعه بندی و تهیه پودر گوشتمحصول: 
 04532323200تلفن: 

 اول روستای خان کندی -بعد از پلیس راه  -جاده یمین آستارا  -اردبیل آدرس: 
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 کشتارگاه صنعتی طیور تربت حیدریهنام شرکت: 
 ابوالفضل عصاریمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 05152235776تلفن: 

 ۱پالک  - ۱۴قائم  -خیابان قائم  -تربت حیدریه  -خراسان رضوی آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور جنگل دلندنام شرکت: 
 محمد قلعه قافیمدیرعامل: 

 کشتارگاه و قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 02133774005_01735731500تلفن: 

متر بعد از پارک ۱۰۰ -گرگان به گنبد  ۶۱کیلومتر -رامیان  -گلستان آدرس: 
 سمت راست -جنگلی دلند 

 کشتارگاه صنعتی طیور حبیب جوانبختنام شرکت: 
 حبیب جوانبختمدیرعامل: 

  محصول: 
 02133854191تلفن: 

 کوپه جم -روبروی لپه زنگ  -بعداز خاورشهر  -جاده خاوران  -تهران آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور حسین آبادینام شرکت: 
 غالمحسن حسین آبادیمدیرعامل: 

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

 -دوراهی تویسرکان  -جاده اسدآباد  ۱کیلومتر  -کنگاور  -کرمانشاه آدرس: 
 جنب آجر سفال آناهیتا

 کشتارگاه صنعتی طیور زنجاننام شرکت: 
 ناصر رمضانلومدیرعامل: 

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

ساختمان عمران  -پس از پمپ گاز زیباشهر  -بهمن  ۴۴بلوار  -زنجان آدرس: 
 ۴طبقه  - ۶۹۱۶پالک  -بتن 

 کشتارگاه صنعتی طیور زیباکنارنام شرکت: 
 موسی محبوبیمدیرعامل: 

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

 جنب میدان تره بار ولیعصر -احمدگوراب  -جاده فومن  -رشت  -گیالن آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی طیور غرب ارومیهنام شرکت: 
 کریم خواجه نجفیمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و بسته بندی مرغمحصول: 
 0443115تلفن: 

روبروی باغ  -مافی سابق  -بلوار دستغیب  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱پالک  -روبروی چابخانخ  - ۴۶کوچه  -توت 

 کشتارگاه صنعتی طیور گلستاننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 کشتارگاهمحصول: 
 01734478612_01734478611تلفن: 

طبقه  -ساختمان بانک کار آفرین  -بلوار ناهار خوران  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴۰۴واحد  - ۴

 کشتارگاه صنعتی طیور مزرعه نمونهنام شرکت: 
 فراهیمدیرعامل: 

کشتار و تولید مرغ گرم و منجمد ، آالیشات گرم و منجمد ، پودر محصول: 
 گوشت مرغ ، قطعه بندی مرغ گرم و منجمد

 01734563436_01734564399تلفن: 
 -به سمت سد وشمگیر  -جاده آق قال  ۳۴کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ آالشتنام شرکت: 
 محمد جلیلی شیردرهمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 01142424900_01142424904تلفن: 

 -جاده آالشت  ۴کیلومتر  -روبه روی پلیس راه  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 کشتارگاه آالشت -عبور کالریجان 

 کشتارگاه صنعتی مرغ زاگرس روانسرنام شرکت: 
 پیمان بهرامیمدیرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی مرغ گرم و منجمدمحصول: 
 08358390220_08358390217تلفن: 

 روبروی شهرک صنعتی روانسر -جاده روانسر  -روانسر  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی مرغ سمانهنام شرکت: 
 محمد حسن کریمیمدیرعامل: 

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

 -حدفاصل چهارراه نور باران و پل بزرگمهر  -خیابان بزرگمهر  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۴۴ساختمان  -مقابل بانک سینا 

 کشتارگاه صنعتی مرغ همانام شرکت: 
 اکبر شیرمحمدیمدیرعامل: 

 کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ و بلدرچین و کبک و قرقاولمحصول: 
 03132280085_03132280069تلفن: 

 -ساختمان مریخی پور  -نبش خیابان کاخ  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه اول 

 کشتارگاه صنعتی مرغ ویژهنام شرکت: 
 کاظم ویژهمدیرعامل: 

 کشتار مرغ و تولید پودر گوشتمحصول: 
 04434273834_04434272609تلفن: 

دفتر  -جنب بانک ملی  -خیابان امام  -شوط  -ماکو  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کشتارگاه مرغ ویژه
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 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی ترکان مغاننام شرکت: 
 صفر اکبریمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04532723084تلفن: 

 جنب پاساژ انیشه -خیابان شهید بهشتی جنوبی  -آباد  پارس -اردبیل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی طیور ماکیان گلستان زمیننام شرکت: 
 نادعلی فرشیدیمدیرعامل: 

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

روبه روی  -جاده گرگان علی آباد  ۱۴کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روستای مرزن آباد کالته

 کشتارگاه طیور انفرادینام شرکت: 
 اصغر انفرادیمدیرعامل: 

 فروش پودر گوشت -کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ محصول: 
 05132643712_05132643711تلفن: 

بعد از روستای  -جاده سیمان  ۱۸کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سمت چپ جاده -بعد از پل کمربندی  -فارمرز 

 کشتارگاه طیور پرسفید سیمرغنام شرکت: 
 مهدی حاتمیمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، تولید پودر گوشت محصول: 
 01333357785_01333357874تلفن: 

روبه روی  -ابتدای ساغری سازان  -خیابان مطهری  -رشت  -گیالن آدرس: 
 طبقه دوم -نبش کوچه حاج خازن  -فرش گنجینه 

 کشتارگاه طیور پرطالیینام شرکت: 
 فرهاد جلیلیانمدیرعامل: 

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

 ابتدای کوچه سبز -خیابان دکتر شریعتی  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه طیور زاگرسنام شرکت: 
 حجت هللا ناصرمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 06642519115_06642519043تلفن: 

 ۹واحد  - ۴طبقه  -ساختمان مهرگان  -خیابان کارگر  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 

 کشتارگاه طیور شاهین پر غربنام شرکت: 
 ساالر سلیمیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -روبه روی پاساژ نویدی  -میدان قدس  -بانه  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول -سلیمی 

 کشتارگاه فرازبالنام شرکت: 
 رضا فرمانبرمدیرعامل: 

 کشتارگاه طیورمحصول: 
 01133266419_01133266418تلفن: 

 ساختمان نیما - ۱۱نبش معلم  -خیابان معلم  -ساری  -مازندران آدرس: 

 کشتارگاه قافالنکونام شرکت: 
 جبار طهماسبیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -خیابان خیام شمالی  -میانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴واحد  - ۹طبقه  -دامپزشکان 

 کشتارگاه قائم بمنام شرکت: 
 عباس غفرانیمدیرعامل: 

 مرغ گرممحصول: 
 03444355141تلفن: 

 جاده بم به طرف کرمان ۱۱کیلومتر  -بم  -کرمان آدرس: 

 کشتارگاه کوهستاننام شرکت: 
 فرهاد محمدزادهمدیرعامل: 

 کشتار مرغمحصول: 
 05632827403تلفن: 

 جاده طبس بوشرویه ۱۱کیلومتر  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 کشتارگاه کیسمنام شرکت: 
 عسگر رعوفیمدیرعامل: 

 کشتارصنعت طیور ، بسته بندی و انجماد مرغمحصول: 
 01342128892_01342128891تلفن: 

 جاده روستای کیسم -ابتدای کمربندی  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 

 کشتارگاه ماد مرغنام شرکت: 
 کاوه محمودپورمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 08736234798تلفن: 

 ۴۵پالک  -کوچه داور  -خیابان شهدا  -سقز  -کردستان آدرس: 

 کشتارگاه مانا مرغ اصفهاننام شرکت: 
 علی اصغر درستکارمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و انجماد مرغمحصول: 
 03138788453_03138788452تلفن: 

کشتارگاه مانا  -جاده فساران  ۵نایین کیلومتر  -جاده اصفهان  -اصفهان آدرس: 
 مرغ اصفهان
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 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی ترکان مغاننام شرکت: 
 صفر اکبریمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04532723084تلفن: 

 جنب پاساژ انیشه -خیابان شهید بهشتی جنوبی  -آباد  پارس -اردبیل آدرس: 

 کشتارگاه صنعتی و بسته بندی طیور ماکیان گلستان زمیننام شرکت: 
 نادعلی فرشیدیمدیرعامل: 

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

روبه روی  -جاده گرگان علی آباد  ۱۴کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روستای مرزن آباد کالته

 کشتارگاه طیور انفرادینام شرکت: 
 اصغر انفرادیمدیرعامل: 

 فروش پودر گوشت -کشتار ، قطعه بندی و بسته بندی مرغ محصول: 
 05132643712_05132643711تلفن: 

بعد از روستای  -جاده سیمان  ۱۸کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سمت چپ جاده -بعد از پل کمربندی  -فارمرز 

 کشتارگاه طیور پرسفید سیمرغنام شرکت: 
 مهدی حاتمیمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، تولید پودر گوشت محصول: 
 01333357785_01333357874تلفن: 

روبه روی  -ابتدای ساغری سازان  -خیابان مطهری  -رشت  -گیالن آدرس: 
 طبقه دوم -نبش کوچه حاج خازن  -فرش گنجینه 

 کشتارگاه طیور پرطالیینام شرکت: 
 فرهاد جلیلیانمدیرعامل: 

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

 ابتدای کوچه سبز -خیابان دکتر شریعتی  -کرمانشاه آدرس: 

 کشتارگاه طیور زاگرسنام شرکت: 
 حجت هللا ناصرمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 06642519115_06642519043تلفن: 

 ۹واحد  - ۴طبقه  -ساختمان مهرگان  -خیابان کارگر  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 

 کشتارگاه طیور شاهین پر غربنام شرکت: 
 ساالر سلیمیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -روبه روی پاساژ نویدی  -میدان قدس  -بانه  -کردستان آدرس: 
 طبقه اول -سلیمی 

 کشتارگاه فرازبالنام شرکت: 
 رضا فرمانبرمدیرعامل: 

 کشتارگاه طیورمحصول: 
 01133266419_01133266418تلفن: 

 ساختمان نیما - ۱۱نبش معلم  -خیابان معلم  -ساری  -مازندران آدرس: 

 کشتارگاه قافالنکونام شرکت: 
 جبار طهماسبیمدیرعامل: 

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

ساختمان  -خیابان خیام شمالی  -میانه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴واحد  - ۹طبقه  -دامپزشکان 

 کشتارگاه قائم بمنام شرکت: 
 عباس غفرانیمدیرعامل: 

 مرغ گرممحصول: 
 03444355141تلفن: 

 جاده بم به طرف کرمان ۱۱کیلومتر  -بم  -کرمان آدرس: 

 کشتارگاه کوهستاننام شرکت: 
 فرهاد محمدزادهمدیرعامل: 

 کشتار مرغمحصول: 
 05632827403تلفن: 

 جاده طبس بوشرویه ۱۱کیلومتر  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 کشتارگاه کیسمنام شرکت: 
 عسگر رعوفیمدیرعامل: 

 کشتارصنعت طیور ، بسته بندی و انجماد مرغمحصول: 
 01342128892_01342128891تلفن: 

 جاده روستای کیسم -ابتدای کمربندی  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 

 کشتارگاه ماد مرغنام شرکت: 
 کاوه محمودپورمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 08736234798تلفن: 

 ۴۵پالک  -کوچه داور  -خیابان شهدا  -سقز  -کردستان آدرس: 

 کشتارگاه مانا مرغ اصفهاننام شرکت: 
 علی اصغر درستکارمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی و انجماد مرغمحصول: 
 03138788453_03138788452تلفن: 

کشتارگاه مانا  -جاده فساران  ۵نایین کیلومتر  -جاده اصفهان  -اصفهان آدرس: 
 مرغ اصفهان
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 کشتارگاه مرغ تک شیرازنام شرکت: 
 محمد حسین قشقایی نژادمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 07137766500_07137766267تلفن: 

 بعد از روستای دهنو -جاده شیراز جهرم  ۱کیلومتر  -شیراز  -فارس آدرس: 

 کشتارگاه مرغ طالیی نوشهرنام شرکت: 
 رسول خزاییمدیرعامل: 

 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 شرکت: 
 سلیمیمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی مرغمحصول: 
 04446247511_04446260748تلفن: 

 یک کیلومتری روستای داشبند -بوکان  -آذربایجان غربی آدرس: 

 کشتارگاه مرغ ماکونام شرکت: 
 موسی بایرامیمدیرعامل: 

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

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

 کشتارگاه مرغداران شمال خوزستاننام شرکت: 
 رشید جلودارمدیرعامل: 

 بلدرچین بصورت تازه و منجمد -مرغ، بوقلمون محصول: 
 06142270493تلفن: 

بین  -کوچه کافی  -متری بلوار مقاومت  ۳۱خیابان  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 ۱۸۵پالک  -جهاد و سجاد 

 ذوالفقاری-کشتارگاه مسجد سلیماننام شرکت: 
 مجید ذوالفقاریمدیرعامل: 

  محصول: 
 06143227676تلفن: 

نمایندگی  - ۱بازار مرغ فروشان نمره  -مسجد سلیمان  -خوزستان آدرس: 
 فروش مرغ کشتارگاه ریماز

 کوشان طیورنام شرکت: 
 رضا کوشانفرمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی و انجماد)خط دو(محصول: 
 02144269180_02144269179تلفن: 

 -بلوار شهید کلهر  -بعد از میدان قدس  -بلوار انقالب  -قدس  -تهران آدرس: 
 خیابان سیمرغ -بعد از پمپ بنزین 

 کیمیا مرغ میاندوآبنام شرکت: 
 رضا سواریمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی گوشت مرغمحصول: 
 04442350888_04442350887تلفن: 

 -خیابان مریوان  -خیابان محمد قاضی  -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 شرکت کیمیا مرغ میاندوآب

 کیوان مرغ پر طالیی مهابادنام شرکت: 
 رضا سواریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده طیور ، تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -جاده بوکان  ۳کیلومتر  -راهی برهان  ۴ -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کیوان مرغ پرطالیی مهاباد و آرمان ماکیان ۴و  ۱فارم 

 گروه تولیدی ساوانانام شرکت: 
 عبدالعلی طهماسبیمدیرعامل: 

 کشتارگاه صنعتی مرغمحصول: 
 01134560628_01134563770تلفن: 

 گروه تولیدی ساوانا -مجتمع ساوانا  -میدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 گروه صنعت غذایی بنّانام شرکت: 
 صالح حاجی رحیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخم مرغ مایع پاستوریزه ، زرده مایع پاستوریزه محصول: 
 02188940630_02188948028تلفن: 

طبقه  -ساختمان جهان رو  -خیابان شقایق  -میدان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 اول

 گروه غرب دانهنام شرکت: 
 برهان مندمیمدیرعامل: 

 زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغمحصول: 
 08733242500تلفن: 

روبروی دیوان  -خیابان معراج  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ساختمان غرب دانه -محاسبات 

 گل پودر گلستاننام شرکت: 
 فرهنگ رفاهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع پودر تخم مرغ و مایع پاستوریزه تخم مرغمحصول: 
 01734533255_01734533254تلفن: 

 ۱انتهای سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 گوشت آوراننام شرکت: 
 رضا اسماعیل زادهمدیرعامل: 

 کشتارگاه و فرآوری و بسته بندی گوشت مرغ و صادرات گوشت مرغمحصول: 
 08158246661تلفن: 

 مجتمع گوشت آوران -سراه صالح آباد  -جاده کرمانشاه  -همدان آدرس: 
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 گوشتیراننام شرکت: 
 سید محمدرضا حسینیمدیرعامل: 

 ناکت -کالباس  -سوسیس  -تولید انواع محصوالت پروتئینی محصول: 
 02166820035_02166807786تلفن: 

 -پشت کارخانه شیر پاستوریزه  -جاده قدیم کرج  ۱کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۴۶۱پالک  -متری سوم  ۱۱بعد از  -شهریور یا شاد آباد  ۱۵خیابان 

 گیالن کشتار صومعه سرانام شرکت: 
 رحیم فالح عادلخواهمدیرعامل: 

 قطعه بندی و تهیه پودر گوشت -تهیه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01344315393_01344315396تلفن: 

 -جاده ضیابر به پیر بازار رشت  ۳کیلومتر  -ضیابر  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 
 گیالن کشتار صومعه سرا

 گیلدانام شرکت: 
 حسین چراغی پورمدیرعامل: 

 مایع پاستوریزه تخم مرغمحصول: 
 07137742470تلفن: 

بلوار  -میدان پژوهش  -شهرک صنعتی بزرگ شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 شرکت گیلدا - ۴۰۶خیابان  -پژوهش شمالی 

 ماکیان پرور سپید شرقنام شرکت: 
 رضا غفورزاده یزدیمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ۴۳ابوذر غفاری  -خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ۹۱

 ماکیان دام سینانام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 ماکیان فارسنام شرکت: 
 اسماعیل زارعیمدیرعامل: 

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

 ۱۵کوچه  -کوچه نبش باغ ارم  -خیابان ارم  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع پروتینی نوشین حالل اصفهاننام شرکت: 
 لطف اله سلطانیمدیرعامل: 

 کشتارگاه و میدان عرضه دام و بسته بندی گوشت قرمزمحصول: 
 03195018735_03195018730تلفن: 

مجتمع پروتئینی نوشین حالل  -عوارضی کاشان  ۴کیلومتر  -اصفهان آدرس: 
 اصفهان

 مجتمع تولید گوشت مرغ زربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 کشتار فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 01143084197_01143080117تلفن: 

مجتمع تولید گوشت مرغ  -جاده چمستان  ۹کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 زربال

 مجتمع تولیدگوشت مرغ سفیدزربال گلستاننام شرکت: 
 خسرو ایرجی زادمدیرعامل: 

بسته بندی مرغ تازه ومنجمد ، بسته بندی االیشات ،انجماد مرغ محصول: 
 ،تولید پودرگوشت

 01144293848تلفن: 
 ۵کیلومتر -سه راه یساقی  -جاده گرگان کردکوی  -کردکوی  -گلستان آدرس: 

 مجتمع تولیدی طیور شمال )احمد محمدیان(نام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولید دان آماده ، کشتار مرغمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به میدان  ۱۰۰ -کمربند امیر کال  -امیرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خیابان ششم  -نماز 

 مجتمع زربال آملنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 قطعه بندی و تهیه پودرگوشت -تهیه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشیان  -روبه روی وزارت کار  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد -طبقه اول  - ۴۰۶

 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهاننام شرکت: 
 قدرت اله ملکیمدیرعامل: 

 کشتارگاه وبسته بندی قطعات مرغ و بوقلمونمحصول: 
 03195027653_03195027651تلفن: 

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

 مرغ سبز روناشنام شرکت: 
 امین فروغیمدیرعامل: 

تامین مواد اولیه و پرورش و تولید و کشتار مرغ سبز )مرغ بدون آنتی محصول: 
 بیوتیک(

 06142226357_06142226356تلفن: 
 ۱۱پالک  -تقاطع حضرت رسول  -خیابان منتظری  -دزفول  -خوزستان آدرس: 

 مرغ طالیی تویسرکان )مرغ لذیذ(نام شرکت: 
 امیر یاوریمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغ گرم ، تولید آالیش خوراکی و پودرگوشتمحصول: 
 08134235960_08134235959تلفن: 

دفتر  -جنب تعاونی اداره آب  -میدان امامزاده عبدهللا  -همدان آدرس: 
 کشتارگاه مرغ لذیذ
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 گوشتیراننام شرکت: 
 سید محمدرضا حسینیمدیرعامل: 

 ناکت -کالباس  -سوسیس  -تولید انواع محصوالت پروتئینی محصول: 
 02166820035_02166807786تلفن: 

 -پشت کارخانه شیر پاستوریزه  -جاده قدیم کرج  ۱کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۴۶۱پالک  -متری سوم  ۱۱بعد از  -شهریور یا شاد آباد  ۱۵خیابان 

 گیالن کشتار صومعه سرانام شرکت: 
 رحیم فالح عادلخواهمدیرعامل: 

 قطعه بندی و تهیه پودر گوشت -تهیه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01344315393_01344315396تلفن: 

 -جاده ضیابر به پیر بازار رشت  ۳کیلومتر  -ضیابر  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 
 گیالن کشتار صومعه سرا

 گیلدانام شرکت: 
 حسین چراغی پورمدیرعامل: 

 مایع پاستوریزه تخم مرغمحصول: 
 07137742470تلفن: 

بلوار  -میدان پژوهش  -شهرک صنعتی بزرگ شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 شرکت گیلدا - ۴۰۶خیابان  -پژوهش شمالی 

 ماکیان پرور سپید شرقنام شرکت: 
 رضا غفورزاده یزدیمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی گوشت مرغمحصول: 
 05138464105تلفن: 

پالک  - ۴۳ابوذر غفاری  -خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 زنگ دوم - ۹۱

 ماکیان دام سینانام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 ماکیان فارسنام شرکت: 
 اسماعیل زارعیمدیرعامل: 

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

 ۱۵کوچه  -کوچه نبش باغ ارم  -خیابان ارم  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع پروتینی نوشین حالل اصفهاننام شرکت: 
 لطف اله سلطانیمدیرعامل: 

 کشتارگاه و میدان عرضه دام و بسته بندی گوشت قرمزمحصول: 
 03195018735_03195018730تلفن: 

مجتمع پروتئینی نوشین حالل  -عوارضی کاشان  ۴کیلومتر  -اصفهان آدرس: 
 اصفهان

 مجتمع تولید گوشت مرغ زربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 کشتار فرآوری گوشت مرغمحصول: 
 01143084197_01143080117تلفن: 

مجتمع تولید گوشت مرغ  -جاده چمستان  ۹کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 زربال

 مجتمع تولیدگوشت مرغ سفیدزربال گلستاننام شرکت: 
 خسرو ایرجی زادمدیرعامل: 

بسته بندی مرغ تازه ومنجمد ، بسته بندی االیشات ،انجماد مرغ محصول: 
 ،تولید پودرگوشت

 01144293848تلفن: 
 ۵کیلومتر -سه راه یساقی  -جاده گرگان کردکوی  -کردکوی  -گلستان آدرس: 

 مجتمع تولیدی طیور شمال )احمد محمدیان(نام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولید دان آماده ، کشتار مرغمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به میدان  ۱۰۰ -کمربند امیر کال  -امیرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خیابان ششم  -نماز 

 مجتمع زربال آملنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 قطعه بندی و تهیه پودرگوشت -تهیه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشیان  -روبه روی وزارت کار  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد -طبقه اول  - ۴۰۶

 مجتمع کشتارگاهی ساینا مرغ سپاهاننام شرکت: 
 قدرت اله ملکیمدیرعامل: 

 کشتارگاه وبسته بندی قطعات مرغ و بوقلمونمحصول: 
 03195027653_03195027651تلفن: 

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

 مرغ سبز روناشنام شرکت: 
 امین فروغیمدیرعامل: 

تامین مواد اولیه و پرورش و تولید و کشتار مرغ سبز )مرغ بدون آنتی محصول: 
 بیوتیک(

 06142226357_06142226356تلفن: 
 ۱۱پالک  -تقاطع حضرت رسول  -خیابان منتظری  -دزفول  -خوزستان آدرس: 

 مرغ طالیی تویسرکان )مرغ لذیذ(نام شرکت: 
 امیر یاوریمدیرعامل: 

 کشتار و قطعه بندی مرغ گرم ، تولید آالیش خوراکی و پودرگوشتمحصول: 
 08134235960_08134235959تلفن: 

دفتر  -جنب تعاونی اداره آب  -میدان امامزاده عبدهللا  -همدان آدرس: 
 کشتارگاه مرغ لذیذ



 

90 

واردات و تولیدکنندگان تاسیسات، 
 تجهیزات و ماشین آالت

 
 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 اتوماسیون ایراننام شرکت: 
 مصطفی مال نیازیمدیرعامل: 

ساخت ماشین االت خط تولید خوراک دام و طیور اتوماسیون کامل محصول: 
 خطوط قدیمی و افزایش تولید و بهروری بیشتر

 02189781406_05136063893تلفن: 
 ۴۵پالک  - ۸نبش شیدایی  - ۵۰جالل  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 اتوماسیون نقره اینام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 0212623929تلفن: 

 -خیابان اردکانی  -بعد از دنیای نور  -بلوار رسالت غرب  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۱۳۳پالک

 احیا صنعت دام و طیورنام شرکت: 
 بهروز محررزادهمدیرعامل: 

 واردات تجهیزات خدمات مرغداری و دامداریمحصول: 
 04134434598_04134449200تلفن: 

کوچه  -خیابان دامپزشکی  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶۸پالک  -شهیدحمدی 

 اخگرتابشنام شرکت: 
 فرهاد سکوتیمدیرعامل: 

 انواع سیستم گرمایشی تابشیمحصول: 
 02144277905تلفن: 

 - ۴خیابان گلبرگ  -بلوار جانبازان  -بلوار آریافر  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴۵پالک 

 ادیب آزمای پارسنام شرکت: 
 شهرام دشتی زادهمدیرعامل: 

 واردات دستگاه های رطوبت سنج و آناالیزرمحصول: 
 07138013تلفن: 

 -ساختمان طاهونه  - ۴کوچه  -ابتدای باهنر شمالی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳طبقه 

 اردالن ارتباط ندانام شرکت: 
 ابراهیم خدابنده لومدیرعامل: 

 تولیدکننده دان خوری، آبخوری و ...محصول: 
 02834767566تلفن: 

 روستای اردالن -آوج  -قزوین آدرس: 

 ازن آبنام شرکت: 
 محمد دانشورمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه ازن ژنراتورمحصول: 
 02166594634تلفن: 

 -ساختمان کاوه  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱۴۳واحد  -طبقه سوم  - ۴۰بلوک 

 ازن آوران شرقنام شرکت: 
 جهانگیر احمدپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستمهای مولد گاز ازن )ازن ژنراتور(محصول: 
 02188934022تلفن: 

 -شهرک گلشهر  -شهرک صنعتی چهاردانگه  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 
 ۸۳۵۱۱شماره  -متری احداثی  ۱۴ -خیابان صادقی 

 ازن تجهیزنام شرکت: 
 ابوالقاسم حسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های ازن ژنراتور صنعتی دائم کارمحصول: 
 05137677998_05137677997تلفن: 

 - ۴۱و  ۴۴بین احمد آباد  -بلوار احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳واحد  - ۴طبقه  -ساختمان سپاس  -جنب بانک مسکن 

 ازن سازان پاسارگادنام شرکت: 
 علی بهشتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه ضدعفونی ازن ژنراتورمحصول: 
 02146894912_02146894911تلفن: 

پالک  -خیابان پردیس  -بلوار شهید کلهر  -شهر قدس  -قدس  -تهران آدرس: 
۵۳۱ 

 اسکان طیورنام شرکت: 
 اسکندر اسکندری فرمدیرعامل: 

  -سیستم آبخوری نیپل  -سازنده سیستم های تهویه و هوشمند محصول: 
 02154707000تلفن: 

، طبقه چهارم، ۱۴۱خیابان توحید، خیابان شهید طوسی، پالک  -تهران آدرس: 
 ۸و  ۵واحد 

 اشپختنام شرکت: 
 عابدین پوربخشمدیرعامل: 

 تولید قفسه های نگهداری مرغ مادر ، گوشتی ، تخم گذار و پولتمحصول: 
 02188014462تلفن: 

واحد  - ۹پالک  -کوچه ی بهار -خیابان جهان آرا  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 
۱۴ 

 اصفهان هواسازنام شرکت: 
 کمال کریمیمدیرعامل: 

 هواساز ایرواشر -هواکش های صنعتی  -تهویه صنعتی محصول: 
 03133755934_03133764719تلفن: 

 ۳۱نبش کوچه  -روبروی سازمان آب  -بلوار امام  -درچه پیاز  -اصفهان آدرس: 
 غربی

 افشان صنعت آوران نویننام شرکت: 
 نیما دواچیمدیرعامل: 

 ارائه و خدمات انواع چاپگرهای صنعتی )جت پرینتر(محصول: 
 02162837000تلفن: 

پالک  -نرسیده به اشرفی اصفهانی  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه دوم  - ۳۴۱
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 اتوماسیون ایراننام شرکت: 
 مصطفی مال نیازیمدیرعامل: 

ساخت ماشین االت خط تولید خوراک دام و طیور اتوماسیون کامل محصول: 
 خطوط قدیمی و افزایش تولید و بهروری بیشتر

 02189781406_05136063893تلفن: 
 ۴۵پالک  - ۸نبش شیدایی  - ۵۰جالل  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 اتوماسیون نقره اینام شرکت: 
  مدیرعامل: 

  محصول: 
 0212623929تلفن: 

 -خیابان اردکانی  -بعد از دنیای نور  -بلوار رسالت غرب  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۱۳۳پالک

 احیا صنعت دام و طیورنام شرکت: 
 بهروز محررزادهمدیرعامل: 

 واردات تجهیزات خدمات مرغداری و دامداریمحصول: 
 04134434598_04134449200تلفن: 

کوچه  -خیابان دامپزشکی  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶۸پالک  -شهیدحمدی 

 اخگرتابشنام شرکت: 
 فرهاد سکوتیمدیرعامل: 

 انواع سیستم گرمایشی تابشیمحصول: 
 02144277905تلفن: 

 - ۴خیابان گلبرگ  -بلوار جانبازان  -بلوار آریافر  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴۵پالک 

 ادیب آزمای پارسنام شرکت: 
 شهرام دشتی زادهمدیرعامل: 

 واردات دستگاه های رطوبت سنج و آناالیزرمحصول: 
 07138013تلفن: 

 -ساختمان طاهونه  - ۴کوچه  -ابتدای باهنر شمالی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳طبقه 

 اردالن ارتباط ندانام شرکت: 
 ابراهیم خدابنده لومدیرعامل: 

 تولیدکننده دان خوری، آبخوری و ...محصول: 
 02834767566تلفن: 

 روستای اردالن -آوج  -قزوین آدرس: 

 ازن آبنام شرکت: 
 محمد دانشورمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه ازن ژنراتورمحصول: 
 02166594634تلفن: 

 -ساختمان کاوه  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱۴۳واحد  -طبقه سوم  - ۴۰بلوک 

 ازن آوران شرقنام شرکت: 
 جهانگیر احمدپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستمهای مولد گاز ازن )ازن ژنراتور(محصول: 
 02188934022تلفن: 

 -شهرک گلشهر  -شهرک صنعتی چهاردانگه  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 
 ۸۳۵۱۱شماره  -متری احداثی  ۱۴ -خیابان صادقی 

 ازن تجهیزنام شرکت: 
 ابوالقاسم حسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های ازن ژنراتور صنعتی دائم کارمحصول: 
 05137677998_05137677997تلفن: 

 - ۴۱و  ۴۴بین احمد آباد  -بلوار احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳واحد  - ۴طبقه  -ساختمان سپاس  -جنب بانک مسکن 

 ازن سازان پاسارگادنام شرکت: 
 علی بهشتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه ضدعفونی ازن ژنراتورمحصول: 
 02146894912_02146894911تلفن: 

پالک  -خیابان پردیس  -بلوار شهید کلهر  -شهر قدس  -قدس  -تهران آدرس: 
۵۳۱ 

 اسکان طیورنام شرکت: 
 اسکندر اسکندری فرمدیرعامل: 

  -سیستم آبخوری نیپل  -سازنده سیستم های تهویه و هوشمند محصول: 
 02154707000تلفن: 

، طبقه چهارم، ۱۴۱خیابان توحید، خیابان شهید طوسی، پالک  -تهران آدرس: 
 ۸و  ۵واحد 

 اشپختنام شرکت: 
 عابدین پوربخشمدیرعامل: 

 تولید قفسه های نگهداری مرغ مادر ، گوشتی ، تخم گذار و پولتمحصول: 
 02188014462تلفن: 

واحد  - ۹پالک  -کوچه ی بهار -خیابان جهان آرا  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 
۱۴ 

 اصفهان هواسازنام شرکت: 
 کمال کریمیمدیرعامل: 

 هواساز ایرواشر -هواکش های صنعتی  -تهویه صنعتی محصول: 
 03133755934_03133764719تلفن: 

 ۳۱نبش کوچه  -روبروی سازمان آب  -بلوار امام  -درچه پیاز  -اصفهان آدرس: 
 غربی

 افشان صنعت آوران نویننام شرکت: 
 نیما دواچیمدیرعامل: 

 ارائه و خدمات انواع چاپگرهای صنعتی )جت پرینتر(محصول: 
 02162837000تلفن: 

پالک  -نرسیده به اشرفی اصفهانی  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه دوم  - ۳۴۱
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 افشان نگار آریانام شرکت: 
 همایون صباغمدیرعامل: 

 و بسته بندی تخم مرغ hpسازنده پرینتر تخصصی تخم مرغ با برند محصول: 
 02188267586_02188240701تلفن: 

 - ۱۴۱پالک  -بین پل گیشا و آزمایش  -خیابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۴طبقه 

 پاک ازن  البرزنام شرکت: 
 سید محمد موتمنمدیرعامل: 

سازنده دستگاه ازن جهت ضد عفونی و از بین بردن بو بدون مواد محصول: 
 02188073835تلفن: 

 - ۱پالک  -کوچه ی یاسمن  -فالمک جنوبی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ۳واحد 

 البرز تهویهنام شرکت: 
 ابوالفضل رجبیمدیرعامل: 

 انواع جت هیتر  -تولید کننده سیستمهای تهویه مطبوع انواع هواکش محصول: 
 02832230322تلفن: 

پالک  -بعداز چهارراه گلستان  -خیابان شهید بهشتی -الوند  -قزوین آدرس: 
۱۰۶ 

 البرز طیورنام شرکت: 
 اصغر سلیمیمدیرعامل: 

 تولید کننده دانخوری ، آبخوری ، هواکش ، هیترمحصول: 
 02146896922تلفن: 

 -بهمن  ۱۴روبروی بیمارستان  -خیابان مصلی  -شهر قدس  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان فدک 

 البرز کلیپنام شرکت: 
 ابوالفضل آقا محمدیمدیرعامل: 

 تولید کننده قطعات بسته بندی و خط کشتار مرغ و طیورمحصول: 
 02832228714تلفن: 

 روبروی شرکت ایران رل -خیابان ذکریا رازی  -قزوین آدرس: 

 الکترو صنعت طیفنام شرکت: 
 محمدمهدی مردانیمدیرعامل: 

 تولید سیستم روشنایی فارم های مرغداریمحصول: 
 02634714603_02634715443تلفن: 

 ۳۶پالک  - ۱۱ظفر  -بلوار شهید بهشتی  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 

 الکترواستیلنام شرکت: 
 مجید محمد زادهمدیرعامل: 

انواع یخچال فریزر خانگی ، صنعتی و فروشگاهی ، انواع سرد خانه محصول: 
 05136651165تلفن: 

نرسیده به میرزای  -ابتدای خیابان مطهری  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۴۰۱پالک  -شیرازی 

 الماس توزیننام شرکت: 
 اسماعیل خلجیمدیرعامل: 

 باسکول های دام کش -فرقون دیجیتال  -هاپر دیجیتال محصول: 
 02435264883تلفن: 

متر باالتر از ایستگاه آتش نشانی  ۴۰ -بلوار بهشتی  -ابهر  -زنجان آدرس: 
 ۱۵۴پالک  -شناط 

 امداد رسان برق یزدنام شرکت: 
 محمد مهدی قدیرمدیرعامل: 

 سازنده تابلو های برق فرمان قدرت اتوماسیون و دیزل ژنراتورمحصول: 
 03535348338تلفن: 

 ۴۸۴پالک  -خیابان محمد علی شریف  -بلوار جمهوری  -یزد آدرس: 

 امکانام شرکت: 
 علی جاهدیمدیرعامل: 

 سیستم و ماشین آالت مرغداری ساخت آلمانمحصول: 
 02188031480_02188040580تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۰پالک  -خیابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران آدرس: 

 امیدان صنعت تهراننام شرکت: 
 امید عابدیمدیرعامل: 

 تولید کننده ماشین آالت خوراک آماده دام و طیور و آبزیان بصورت پلت محصول: 
 02133139570تلفن: 

پشت  -خیابان صاحب جم  -چهارراه مولوی  -چهارراه سیروس  -تهران آدرس: 
 ۳و۴پالک  -بانک تجارت 

 انبوه سازان اردالننام شرکت: 
 پرویز خدابنده لومدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02834767070تلفن: 

 روبروی بهداری -روستای اردالن  -شهرک آبگرم  -آبیک  -قزوین آدرس: 

 اندیشه سبزنام شرکت: 
 رضا اسکندری حبیب قشالقمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه جوجه کشی و تجهیزات سالن های مرغداریمحصول: 
 04432346612_04432246272تلفن: 

جنب خیابان  -کمربندی خاتم االنبیاء  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 جنب تراشکاری اسکندری -ابتدای باند پایین کمربندی  -المهدی 

 انرژینام شرکت: 
 حمیدرضا مهدیانمدیرعامل: 

 کولر سلولزی -بخاری کارگاهی  -کوره های هوای گرم  -هیتر محصول: 
 02166704444تلفن: 

شماره  -مقابل ساختمان آلمینیوم  -خیابان جمهوری اسالمی  -تهران آدرس: 
۶۸۴ 
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 ایپک یولی آریننام شرکت: 
 امیر رادانمدیرعامل: 

 واردات قفس های مرغداریمحصول: 
 04142245803تلفن: 

 -پائین تر از پارک شهر  -خیابان مطهری  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴۴۳پالک  -جنب خشکشویی پارس 

 ایران مشعل )گرماتاب (نام شرکت: 
 احمد برنجچیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه گرم کننده تابشیمحصول: 
 02188529566تلفن: 

نرسیده به خیابان شهید کاووسی فر  -خیابان دکتر بهشتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۸۴پالک  -)میترا( 

 ایرسا صنعت تبریزنام شرکت: 
 حامد کرمانیمدیرعامل: 

 تولید لوازم کشتارگاه مرغ ترولی دیسک پرکن و کلیه لوازم کشتارگاهمحصول: 
 02636614600تلفن: 

زیر  -نرسیده به میدان انبار نفت  -جاده مالرد  -پل فردیس  -کرج  -البرز آدرس: 
 جنب اریکه فرشتگان -پل سرحدآباد 

 ایماجیراننام شرکت: 
 محمد نادریمدیرعامل: 

واردکننده دستگاه شانه یک ردیفه و سه ردیفه جهت درج تاریخ و آرم محصول: 
 روی تخم مرغ )جت پرینتر(

 02188275265تلفن: 
 ۱۳۱شماره  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 

 (AS(آ.اس نام شرکت: 
 سروژ ملک سریانمدیرعامل: 

 ساخت دستگاه تمام اتوماتیک سنگدان مرغ ، نوار نقاله میز کنترل محصول: 
 02166807447تلفن: 

 -خیابان جوشن  -نرسیده به پل کن  -جاده قدیم کرج ) فتح (  -تهران آدرس: 
 ۱۹پالک  -بن بست پنجم شرقی 

 آب رایاننام شرکت: 
 علیرضا سپهرمدیرعامل: 

 طراح و سازنده انواع هیتر های کم مصرف و طراح و تولید کننده پکیج محصول: 
 01333696345تلفن: 

پارک علم و فن آوری  -کوچه اداری  -میدان انتظام  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۱۱۶پالک  -استان گیالن 

 آبنوس پاالیشنام شرکت: 
 مسعود مودیمدیرعامل: 

 طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب و فاضالبمحصول: 
 02144477968_02144477967تلفن: 

 ۹واحد - ۱۰پالک-خیابان مخبری -بزرگراه اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 

 آبیار ماداکسیننام شرکت: 
 محمدامین غفوریمدیرعامل: 

 تولید دستگاه گند زدایی آب و ضدعفونی کننده محیطمحصول: 
 02144793010تلفن: 

-بزرگراه شهید لشگری ) جاده مخصوص تهران ۱۳کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۱۴پالک  - ۴نبش والفجر  -خیابان احد  -کرج ( 

 آبین گستر سهند پویانام شرکت: 
 محمد عسگریمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 02636307723تلفن: 

روبروی  -جاده کهریزک  -محمدشهر  -جاده ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴۵پالک  -درب آبی رنگ  -مسجد صاحب الزمان 

 آذر طیوران صنعتنام شرکت: 
 محمدحسین استکانچیمدیرعامل: 

 مشاوره-جت هیتر-هواکش -دانخوری و آبخوری اتوماتیکمحصول: 
 04134390897تلفن: 

 -خیابان دامپزشکی  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 آذران طیوران صنعت - ۶پالک  -کوی حمدی  -روبروی اداره دامپزشکی 

 آذین طیور البرزنام شرکت: 
 مجتبی ملکیمدیرعامل: 

 گیربکس -تولید فنر اوگر ماتیک محصول: 
 02634213223تلفن: 

خیابان پارک  -شهر کوهسار روستای آجین دوجین  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۹پالک  -کوچه باغ -)جنب مخابرات خروین(  -جنگلی 

 آرسام کار تهراننام شرکت: 
 غالمعلی مرادیمدیرعامل: 

 -آبخوری  -تولید کننده انواع ماشین آالت تمام اتوماتیک مرغداری محصول: 
 زنجیر و ... -دانخوری  -هواکش 

 02166923127_02166911788تلفن: 
 ۱۱۵پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -خیابان توحید -تهران آدرس: 

 آروین بخارنام شرکت: 
 محمد بهزادمهرمدیرعامل: 

 روغن داغ و مخازن تحت فشار -آب داغ  -تولید کننده دیگ های بخار محصول: 
 02144446581_02144432188تلفن: 

نبش شقایق  -باالتر از میدان نور  -بلوار ستاری شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۱۹پالک - ۴ساختمان شماره  -پانزدهم 

 آریا طیورنام شرکت: 
 امیر سیاهی یزدیمدیرعامل: 

 شانه شترمرغ -تولید کننده تجهیزات مرغداری شانه بلدرچین محصول: 
 05137249756تلفن: 

 ۳۴پالک  - ۴۹خیابان مطهری شمالی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
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 ایپک یولی آریننام شرکت: 
 امیر رادانمدیرعامل: 

 واردات قفس های مرغداریمحصول: 
 04142245803تلفن: 

 -پائین تر از پارک شهر  -خیابان مطهری  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴۴۳پالک  -جنب خشکشویی پارس 

 ایران مشعل )گرماتاب (نام شرکت: 
 احمد برنجچیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه گرم کننده تابشیمحصول: 
 02188529566تلفن: 

نرسیده به خیابان شهید کاووسی فر  -خیابان دکتر بهشتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۸۴پالک  -)میترا( 

 ایرسا صنعت تبریزنام شرکت: 
 حامد کرمانیمدیرعامل: 

 تولید لوازم کشتارگاه مرغ ترولی دیسک پرکن و کلیه لوازم کشتارگاهمحصول: 
 02636614600تلفن: 

زیر  -نرسیده به میدان انبار نفت  -جاده مالرد  -پل فردیس  -کرج  -البرز آدرس: 
 جنب اریکه فرشتگان -پل سرحدآباد 

 ایماجیراننام شرکت: 
 محمد نادریمدیرعامل: 

واردکننده دستگاه شانه یک ردیفه و سه ردیفه جهت درج تاریخ و آرم محصول: 
 روی تخم مرغ )جت پرینتر(

 02188275265تلفن: 
 ۱۳۱شماره  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 

 (AS(آ.اس نام شرکت: 
 سروژ ملک سریانمدیرعامل: 

 ساخت دستگاه تمام اتوماتیک سنگدان مرغ ، نوار نقاله میز کنترل محصول: 
 02166807447تلفن: 

 -خیابان جوشن  -نرسیده به پل کن  -جاده قدیم کرج ) فتح (  -تهران آدرس: 
 ۱۹پالک  -بن بست پنجم شرقی 

 آب رایاننام شرکت: 
 علیرضا سپهرمدیرعامل: 

 طراح و سازنده انواع هیتر های کم مصرف و طراح و تولید کننده پکیج محصول: 
 01333696345تلفن: 

پارک علم و فن آوری  -کوچه اداری  -میدان انتظام  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۱۱۶پالک  -استان گیالن 

 آبنوس پاالیشنام شرکت: 
 مسعود مودیمدیرعامل: 

 طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب و فاضالبمحصول: 
 02144477968_02144477967تلفن: 

 ۹واحد - ۱۰پالک-خیابان مخبری -بزرگراه اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 

 آبیار ماداکسیننام شرکت: 
 محمدامین غفوریمدیرعامل: 

 تولید دستگاه گند زدایی آب و ضدعفونی کننده محیطمحصول: 
 02144793010تلفن: 

-بزرگراه شهید لشگری ) جاده مخصوص تهران ۱۳کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۱۴پالک  - ۴نبش والفجر  -خیابان احد  -کرج ( 

 آبین گستر سهند پویانام شرکت: 
 محمد عسگریمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 02636307723تلفن: 

روبروی  -جاده کهریزک  -محمدشهر  -جاده ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴۵پالک  -درب آبی رنگ  -مسجد صاحب الزمان 

 آذر طیوران صنعتنام شرکت: 
 محمدحسین استکانچیمدیرعامل: 

 مشاوره-جت هیتر-هواکش -دانخوری و آبخوری اتوماتیکمحصول: 
 04134390897تلفن: 

 -خیابان دامپزشکی  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 آذران طیوران صنعت - ۶پالک  -کوی حمدی  -روبروی اداره دامپزشکی 

 آذین طیور البرزنام شرکت: 
 مجتبی ملکیمدیرعامل: 

 گیربکس -تولید فنر اوگر ماتیک محصول: 
 02634213223تلفن: 

خیابان پارک  -شهر کوهسار روستای آجین دوجین  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۹پالک  -کوچه باغ -)جنب مخابرات خروین(  -جنگلی 

 آرسام کار تهراننام شرکت: 
 غالمعلی مرادیمدیرعامل: 

 -آبخوری  -تولید کننده انواع ماشین آالت تمام اتوماتیک مرغداری محصول: 
 زنجیر و ... -دانخوری  -هواکش 

 02166923127_02166911788تلفن: 
 ۱۱۵پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -خیابان توحید -تهران آدرس: 

 آروین بخارنام شرکت: 
 محمد بهزادمهرمدیرعامل: 

 روغن داغ و مخازن تحت فشار -آب داغ  -تولید کننده دیگ های بخار محصول: 
 02144446581_02144432188تلفن: 

نبش شقایق  -باالتر از میدان نور  -بلوار ستاری شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۱۹پالک - ۴ساختمان شماره  -پانزدهم 

 آریا طیورنام شرکت: 
 امیر سیاهی یزدیمدیرعامل: 

 شانه شترمرغ -تولید کننده تجهیزات مرغداری شانه بلدرچین محصول: 
 05137249756تلفن: 

 ۳۴پالک  - ۴۹خیابان مطهری شمالی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
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 آریا طیور تهران )آریا فنر(نام شرکت: 
 علی اسحاقیمدیرعامل: 

 تهیه ، تولید ،نصب و راه اندازی کلیه سیستم  -سیستم آبخوری نیپل محصول: 
 02166906264تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۱پالک  -کوچه سامانی  -خیابان فرصت  -توحید  -تهران آدرس: 

 آریادالمننام شرکت: 
 رضا سعادتمدیرعامل: 

 قفس های فول  -انواع فارم پکر و ماشین آالت بسته بندی تخم مرغ  محصول: 
 02166914972_02166914971تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  -۵طبقه 

 آرین بهرنگ سیاه قلمنام شرکت: 
 احسان گلستانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جت پرینتر تخم مرغ و جت پرینتر های صنعتیمحصول: 
 03135723314تلفن: 

 ۵پالک -خیابان چهارم فرعی اول  -شهرک صنعتی جی  -اصفهان آدرس: 

 آرین تکنیک)آرین صبا(نام شرکت: 
 سعید گلدارمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 02644522951_02644522950تلفن: 

خیابان خلیج  -شهر گلسار  -جاده قدیم کرج هشتگرد  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴پالک - ۱۴خلیج فارس  -فارس 

 آرین سیف پاسارگادنام شرکت: 
 آرش بابانمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات کشتارگاه ها و بسته بندی و خط تولید فرآورده هامحصول: 
 02144058368تلفن: 

طبقه  - ۱۳۰پالک  -بعد از خیابان ولیعصر  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 
۴ 

 آریو مدیانام شرکت: 
 مریم عباسیمدیرعامل: 

 واردات و توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهیمحصول: 
 02177655954_02177655953تلفن: 

جنب بانک  -پایین تر از سه راه طالقانی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۴پالک  -کوی دولت داد  -پاسارگاد 

 آزما شناسان آرادنام شرکت: 
 جعفر نعمتیمدیرعامل: 

 پاتولوژی و میکروسکوپی-وارد کننده دستگاههای آزمایشگاهی محصول: 
 02166123702_02166123701تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان باقر خان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 آساد صنعتنام شرکت: 
 بیژن محبیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه گرم کننده تابشیمحصول: 
 02166809322_02166809321تلفن: 

 - ۱۹خیابان فتح  -متری فتح ) جاده قدیم کرج (  ۶۱بزرگراه  -تهران آدرس: 
 ۴۱شماره 

 آسان طیورنام شرکت: 
 حسنعلی محمدیمدیرعامل: 

 ساخت و راه اندازی قفس های مرغ تخم گذار و بلدرچینمحصول: 
 02834767550تلفن: 

 شرکت آسان طیور -شهرک اردالن  -آبگرم  -قزوین آدرس: 

 آسیا برجنام شرکت: 
 عبدالکریم مفلحمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع باالبرهای متحرک و ثابتمحصول: 
 02122070559تلفن: 

بلوار  -احمدآباد مستوفی  -اتوبان آزادگان  -جاده قدیم کرج  ۱۰تکیلومتر آدرس: 
 آبان غربی ۱۴انتهای خیابان  -میدان کوچک زاده  -شهید ابوالقاسم 

 آسیاب احرارنام شرکت: 
 مجید احرارمدیرعامل: 

 تولید کننده آسیاب های تمام استیل برشیمحصول: 
 02136426519تلفن: 

بعد از پلیس راه  -کیلومتری جاده خاوران )اتوبان امام رضا(  ۴۱ -تهران آدرس: 
 ۱۰۴۰پالک  - ۴۹خیابان  -شهرک صنعتی عباس آباد  -شریف آباد 

 آشیانه طیورنام شرکت: 
 مهدی روحانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 01733269694تلفن: 

 -بعد از پل  -خیابان امام خمینی شمالی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 انتهای بلوار

 آفاق رول سپاهاننام شرکت: 
 داوود زارعیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع رول کاغذ جهت پوشش بستر مرغداری هامحصول: 
 03132681815تلفن: 

کوچه  -کوچه مرتضوی  -خیابان هشت بهشت شرقی  -اصفهان آدرس: 
 ۳۸پالک  -کوچکی 

 آناهید پارسیان خاوراننام شرکت: 
 حامد مهدویمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 01732131040تلفن: 

 روبه روی کوچه سازش -خیابان شهید بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
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 آوند دیگنام شرکت: 
 دالور قاسمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه گرمایشی چند منظوره و دیگ فوالدیمحصول: 
 01132271911تلفن: 

 ۴۱نبش ارشاد  -موزیرج  -خیابان طالقانی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 آیریک دانه شکوهیهنام شرکت: 
 مسعود خان داییمدیرعامل: 

 واردات دای مخصوص دستگاه های تولید خوراک دام وطیور وتولید دان محصول: 
 02188616262_02188033139تلفن: 

 - ۳طبقه  - ۱۰۴پالک  -نبش شیراز  -مالصدرا  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۸واحد 

 باختر سیستم ایرانیاننام شرکت: 
 علی جاهدیمدیرعامل: 

 واردکننده سیستم و صنایع مرغداری ، جوجه کشی و کارخانه دانمحصول: 
 02188040580تلفن: 

 ۱۰پالک  -خیابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران آدرس: 

 بادام فیدار فرتاکنام شرکت: 
 بهنام نریمان پورمدیرعامل: 

 واردات و نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات دامپروریمحصول: 
 02188376342تلفن: 

 - ۱طبقه  -ساختمان سینا  -بلوار بالل  -چهارراه هفت تیر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴واحد 

 بارکاوصنعت نواندیشنام شرکت: 
 حسن حاجیوند مددیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02156793779تلفن: 

خیابان الوند شمالی  -بلوار عالمه  - ۱فاز  -پرند  -کریم  رباط -تهران آدرس: 
 ۶۰پالک -دهم 

 بازرگانی آبنوشنام شرکت: 
 شقایق صبردارانمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداری و سختی گیر آبمحصول: 
 05137138005_05137138004تلفن: 

جنب بیمه  - ۴۱نبش آبکوه  -خیابان آبکوه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 دانا

 باسکول سازی آسایش )صدر الکترونیک توس(نام شرکت: 
 سید محسن حسینیمدیرعامل: 

 تولید انواع باسکول های تمام الکترونیک جاده ای و صنعتیمحصول: 
 05133554471_05138537790تلفن: 

محمد  -خیابان محمد رسول هللا  -تپه سالم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 باسکول سازی آسایش - ۴رسول هللا 

 باسکول سازی پیشرو توزیننام شرکت: 
 مجید آبادیمدیرعامل: 

 طراحی و سازنده انواع باسکول های دیجیتال جاده ایمحصول: 
 02144530296_02144530295تلفن: 

 ۳واحد  - ۶۰پالک  - ۱۳خیابان  -تهران سر  -تهران آدرس: 

 باسکول سازی محمد داعی زادهنام شرکت: 
 محمد داعی زادهمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع باسکولمحصول: 
 02156546011_02155201611تلفن: 

 جاده واوان ۱کیلومتر  -شورآباد  -جاده قدیم قم  -تهران آدرس: 

 باسکول سازی میکرون توزیننام شرکت: 
 کیومرث حاج عظیم زنجانیمدیرعامل: 

 تولید کننده باسکول های تریلی و کامیون کش تولید کننده نمایشگر محصول: 
 02154178_02166572939تلفن: 

پالک  -کوچه حمید  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه  - ۱۴

 بام تبرید سازاننام شرکت: 
 محمدعلی یزدیمدیرعامل: 

 چیلر -ساخت سردخانه  -تونل انجماد محصول: 
 02122591330تلفن: 

 - ۴پالک  -خیابان خسروانی  -خیابان رودبار غربی  -میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد 

 بانیان توسعه کویرنام شرکت: 
 مرتضی جلممدیرعامل: 

 استخر ژئوممبران -طراحی وساخت دستگاه آب شیرین کن صنعتی محصول: 
 05144445373تلفن: 

 ۵پالک  -خیابان ابوسعید  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 برادران هللا یارینام شرکت: 
 قربانعلی هللا یاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دانخوری ، آبخوری ، قفس ، هواکش و سایر تجهیزات محصول: 
 03142251342_03142252055تلفن: 

متر داخل  ۱۰۰ -روبروی دانشگاه آزاد اسالمی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ویال شهر

 برودتی و حرارتی نیکنام شرکت: 
 حسن نیکناممدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات برودتیمحصول: 
 02188840745_02188826073تلفن: 

 -نرسیده به میدان شعاع  -خیابان خردمند شمالی  -کریمخان  -تهران آدرس: 
 ۱۰۵نبش کوچه شیده پالک 
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 آوند دیگنام شرکت: 
 دالور قاسمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه گرمایشی چند منظوره و دیگ فوالدیمحصول: 
 01132271911تلفن: 

 ۴۱نبش ارشاد  -موزیرج  -خیابان طالقانی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 آیریک دانه شکوهیهنام شرکت: 
 مسعود خان داییمدیرعامل: 

 واردات دای مخصوص دستگاه های تولید خوراک دام وطیور وتولید دان محصول: 
 02188616262_02188033139تلفن: 

 - ۳طبقه  - ۱۰۴پالک  -نبش شیراز  -مالصدرا  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۸واحد 

 باختر سیستم ایرانیاننام شرکت: 
 علی جاهدیمدیرعامل: 

 واردکننده سیستم و صنایع مرغداری ، جوجه کشی و کارخانه دانمحصول: 
 02188040580تلفن: 

 ۱۰پالک  -خیابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران آدرس: 

 بادام فیدار فرتاکنام شرکت: 
 بهنام نریمان پورمدیرعامل: 

 واردات و نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات دامپروریمحصول: 
 02188376342تلفن: 

 - ۱طبقه  -ساختمان سینا  -بلوار بالل  -چهارراه هفت تیر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴واحد 

 بارکاوصنعت نواندیشنام شرکت: 
 حسن حاجیوند مددیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02156793779تلفن: 

خیابان الوند شمالی  -بلوار عالمه  - ۱فاز  -پرند  -کریم  رباط -تهران آدرس: 
 ۶۰پالک -دهم 

 بازرگانی آبنوشنام شرکت: 
 شقایق صبردارانمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداری و سختی گیر آبمحصول: 
 05137138005_05137138004تلفن: 

جنب بیمه  - ۴۱نبش آبکوه  -خیابان آبکوه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 دانا

 باسکول سازی آسایش )صدر الکترونیک توس(نام شرکت: 
 سید محسن حسینیمدیرعامل: 

 تولید انواع باسکول های تمام الکترونیک جاده ای و صنعتیمحصول: 
 05133554471_05138537790تلفن: 

محمد  -خیابان محمد رسول هللا  -تپه سالم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 باسکول سازی آسایش - ۴رسول هللا 

 باسکول سازی پیشرو توزیننام شرکت: 
 مجید آبادیمدیرعامل: 

 طراحی و سازنده انواع باسکول های دیجیتال جاده ایمحصول: 
 02144530296_02144530295تلفن: 

 ۳واحد  - ۶۰پالک  - ۱۳خیابان  -تهران سر  -تهران آدرس: 

 باسکول سازی محمد داعی زادهنام شرکت: 
 محمد داعی زادهمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع باسکولمحصول: 
 02156546011_02155201611تلفن: 

 جاده واوان ۱کیلومتر  -شورآباد  -جاده قدیم قم  -تهران آدرس: 

 باسکول سازی میکرون توزیننام شرکت: 
 کیومرث حاج عظیم زنجانیمدیرعامل: 

 تولید کننده باسکول های تریلی و کامیون کش تولید کننده نمایشگر محصول: 
 02154178_02166572939تلفن: 

پالک  -کوچه حمید  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه  - ۱۴

 بام تبرید سازاننام شرکت: 
 محمدعلی یزدیمدیرعامل: 

 چیلر -ساخت سردخانه  -تونل انجماد محصول: 
 02122591330تلفن: 

 - ۴پالک  -خیابان خسروانی  -خیابان رودبار غربی  -میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد 

 بانیان توسعه کویرنام شرکت: 
 مرتضی جلممدیرعامل: 

 استخر ژئوممبران -طراحی وساخت دستگاه آب شیرین کن صنعتی محصول: 
 05144445373تلفن: 

 ۵پالک  -خیابان ابوسعید  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 برادران هللا یارینام شرکت: 
 قربانعلی هللا یاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دانخوری ، آبخوری ، قفس ، هواکش و سایر تجهیزات محصول: 
 03142251342_03142252055تلفن: 

متر داخل  ۱۰۰ -روبروی دانشگاه آزاد اسالمی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ویال شهر

 برودتی و حرارتی نیکنام شرکت: 
 حسن نیکناممدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات برودتیمحصول: 
 02188840745_02188826073تلفن: 

 -نرسیده به میدان شعاع  -خیابان خردمند شمالی  -کریمخان  -تهران آدرس: 
 ۱۰۵نبش کوچه شیده پالک 
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 بلدرچین دماوندنام شرکت: 
 علی گردادمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های جوجه کشی ، مشاوره ، آموزش محصول: 
 02177955451تلفن: 

بین خیابان دالور و خیابان  -خیابان شهید آین  -نارمک  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  - ۴۴۵پالک  -گلستانی 

 بلدرچین صفه سپاهاننام شرکت: 
 سعید تنباکوئیمدیرعامل: 

 تولید دستگاه جوجه کشی و دستگاه ازن ساز و بخاری اتوماتیک محصول: 
 03132301245_03132306258تلفن: 

 - ۴۱پالک  - ۱۹کوچه  -خیابان خواجه عمید  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه دوم

 بهار استحکام گیلنام شرکت: 
 عارف بوذریمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع هیترهای کابینتی و کوره های هوای گرم ، انواع چت محصول: 
 هیتر ها ، هواکش های صنعتی و هواسازها

 01344352180تلفن: 
 نرسیده به سه راه دوگور -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 

 بهامین طوسنام شرکت: 
 حسین شیردلمدیرعامل: 

 تولیدکننده مبدل های آبگرم روی اگزوز ، دیگهای فوالدی آبگرم ، محصول: 
 05136665756تلفن: 

 -مقابل کارخانه البسکو  -جاده آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 درب اول -بعد از چهارراه اول سمت چپ  - ۱۴۴آزادی 

 بهبود گستر یزدنام شرکت: 
 علی محمد کربالئیمدیرعامل: 

 واردات نصب و راه اندازی مه پاش، واردات نازل ، پایه نازل و شیلنگمحصول: 
 03538271611_03538271610تلفن: 

 -صحرا  ۴۴کوچه  -خیابان صحرا  -خیابان مسکن و شهرسازی  -یزد آدرس: 
 نبش بن بست گلبرگ

 بهدوش جینام شرکت: 
 علیرضا ملکیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاههای شیردوش گوسفند وبزمحصول: 
 03135264345تلفن: 

مجتمع  - ۴بهار -خیابان ایت جنوبی  -خیابان خواجه عمید  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول -باران 

 بهره هوشمند سالمتنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

های دیتاالگر  دستگاه-ضدعفونی کننده ورودی سالن های مرغداریمحصول: 
 04134769352تلفن: 

ما بین الله زار و  -خیابان پاستور قدیم  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 مرکز رشد و فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -شریعتی 

 بهساز آبنام شرکت: 
 محمود اسدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های آب شیرین کنمحصول: 
 02634724359_02634724311تلفن: 

رو به روی پاک شوما  -خیابان بهشت سکینه  -کمالشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۱۰پالک  -

 بهسازان صنعتنام شرکت: 
 علی قادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده ترموستات دیجیتالی محیطی سالن مرغداریمحصول: 
 08733166003تلفن: 

شرکت  -رو به روی بیمارستان  -سنقر کلیایی  -سنقر  -کرمانشاه آدرس: 
 بهسازان صنعت

 بهسام ازننام شرکت: 
 مهدی رضاییمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های ضد عفونی طبیعی ازن ژنراتورمحصول: 
 02146801051_02146801050تلفن: 

مجتمع  -سه راه کاروانسرا سنگی  -شهرک قدس  -قدس  -تهران آدرس: 
 ۴۰۵واحد  -طبقه دوم  -ایرانیان 

 بهین تصفیه گسترنام شرکت: 
 مهدی معمارزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 02536704984تلفن: 

 ۴۹۳پالک  -خیابان ایستگاه راه آهن  -قم آدرس: 

 بهینه تجهیز سیمرغ آریانام شرکت: 
 مرتضی حسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده اتوماسیون مرغداری ، ارائه خدمات مشاوره ایمحصول: 
 01333260804تلفن: 

ساختمان بنفشه  -تقاطع خیابان سعدی به بلوار معلم  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴واحد  -

 بهینه سازان صنعت طیور)چین دکا(نام شرکت: 
 ویکتور شهبازیمدیرعامل: 

 ساخت سالن های مرغداریمحصول: 
 01142204196تلفن: 

مجتمع شیشه  - ۴۴روبروی البرز  -خیابان تهران  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۳واحد - ۴طبقه  -ایی الوندی 

 بهینه سازان فناوری گیتینام شرکت: 
 میثم عباسی نیامدیرعامل: 

 طراح وتولید کننده کلیه تجهیزات مورد نیاز سیستم های کنترلمحصول: 
 02833694305تلفن: 

جنب  -ابتدای خیابان پیروزی  -بلوار نخبگان  -میدان جانبازان  -قزوین آدرس: 
 خیابان ارکیده
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 بهینه سازی آب البرزنام شرکت: 
 سهیل ایزدیمدیرعامل: 

 طراحی و تولید دستگاه تصفیه آب صنعتی و خانگیمحصول: 
 01144288039_01144288182تلفن: 

 ۱۰۰ -کمربندی هزار سنگر به محمود آباد  ۳کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ذبیحی CNGمتر بعد از 

 بهینه گستر الوندنام شرکت: 
 حسین باقریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلیه تجهیزات مرغداری اعم از انواع آبخوری  ، دانخوری محصول: 
 01142075032_01142075031تلفن: 

 نرسیده به پل سیاه رود -کمربندی شمالی  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 بی.کا.افنام شرکت: 
 محمدمسعود فالحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های جوجه کشیمحصول: 
 02644333557_02644333624تلفن: 

خیابان  -جاده کردان  -پل کردان  -اتوبان قزوین کرج  -کرج  -البرز آدرس: 
 کشتارگاه صنعتی مرغ

 بیگداچمن ایراننام شرکت: 
 علی جاهدیمدیرعامل: 

سیستم و ماشین آالت مرغداری ساخت آلمان ، سیستم پرورش محصول: 
 فول اتوماتیک بوقلمون، قفس فول اتوماتیک مرغ تخمگذار

 02188031480_02188040580تلفن: 
 ۴زنگ  - ۱۰پالک  -خیابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران آدرس: 

 پاپکو مگنت پارسیاننام شرکت: 
 حمید شعبانیمدیرعامل: 

 طراحی و تولید و ساخت تجهیزات مغناطیسیمحصول: 
 02188322721_02188322720تلفن: 

کوچه  -ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی  -میدان هفت تیر  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۰پالک  -یکم 

 پارت دیزلنام شرکت: 
 امید اکبریانمدیرعامل: 

 واردکننده دیزل ژنراتورمحصول: 
 03135720796_03135723827تلفن: 

 -بعد از چدن سازان  -خیابان چهارم  -شهرک صنعتی جی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۴۴پالک 

 پارتین گستر جنوبنام شرکت: 
 صفریمدیرعامل: 

تولید کننده پوشش سقف و دیوار برای مرغداری و دامداری و محصول: 
 کشتارگاه

 02188660491تلفن: 
 ۴۰۴واحد  - ۴طبقه  -برج آناهیتا  -خیابان جردن  -تهران آدرس: 

 پارس ترک سیلونام شرکت: 
 منصور وزیریمدیرعامل: 

 تجهیزات و ماشین آالت نقل و انتقال  -سیلو های ذخیره سازی غالت محصول: 
 02188087287_02188687950تلفن: 

واحد  - ۱۳پالک  -خیابان ساالر  -خیابان مهر  -خیابان محمودیه  -تهران آدرس: 
۴۰۱ 

 پارس توزیننام شرکت: 
 رضا هاشمیمدیرعامل: 

 تن  50تن تریلی کش و  60فروش و نصب انواع باسکول های جاده ای محصول: 
 02166611493_02181661076تلفن: 

 -خیابان شمس الهیجانی  -خیابان برزیل شرقی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 گروه توزین - ۴۴شماره 

 پارس خاورنام شرکت: 
 سعید دانش دهکردیمدیرعامل: 

 تولیدکننده لوازم دامپزشکیمحصول: 
 02832220930_02832224400تلفن: 

شماره  -بلوار قائم مقام فراهانی  -شهر صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 
۴۳۱۳۴۸۴ 

 پارس طب نویننام شرکت: 
 محمدتقی چرخچیانمدیرعامل: 

واردات تجهیزات آزمایشگاهی ، هود ، سکوبندی آزمایشگاهی مواد محصول: 
 شیمیایی ، شیشه آالت و ...

 02188900942_02188894445تلفن: 
 ۴۱واحد  - ۴۶پالک  -خیابان آبان جنوبی  -خیابان کریمخان زند  -تهران آدرس: 

 پارس مش پلیمرنام شرکت: 
 مجید رحمانیمدیرعامل: 

 انواع توری های مرغی پلی اتیلنی و ورقهای یوپی وی سیمحصول: 
 02188538061تلفن: 

نیش خیابان صحاف زاده  -خیابان علی اکبری  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۳واحد -۶۸چالک  -

 پارسیان طیورنام شرکت: 
 علی حبیبی فیضیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلیه تجهیزات اتوماتیک سالن های مرغداریمحصول: 
 02165412076تلفن: 

خیابان پنجم  -خیابان کشاورزان  -مالرد ویالی جنوبی  -مالرد  -تهران آدرس: 
 نبش اولین فرعی -شقایق 

 پارسیان عایق گسترنام شرکت: 
 سلمان خجستهمدیرعامل: 

 تولید کننده عایق حرارت و صدا و رطوبتمحصول: 
 02155217718_02155221563تلفن: 

 ۱۱پالک  -کوچه شهید زارعی  -باقرشهر  -تهران آدرس: 
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 بهینه سازی آب البرزنام شرکت: 
 سهیل ایزدیمدیرعامل: 

 طراحی و تولید دستگاه تصفیه آب صنعتی و خانگیمحصول: 
 01144288039_01144288182تلفن: 

 ۱۰۰ -کمربندی هزار سنگر به محمود آباد  ۳کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ذبیحی CNGمتر بعد از 

 بهینه گستر الوندنام شرکت: 
 حسین باقریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلیه تجهیزات مرغداری اعم از انواع آبخوری  ، دانخوری محصول: 
 01142075032_01142075031تلفن: 

 نرسیده به پل سیاه رود -کمربندی شمالی  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 

 بی.کا.افنام شرکت: 
 محمدمسعود فالحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های جوجه کشیمحصول: 
 02644333557_02644333624تلفن: 

خیابان  -جاده کردان  -پل کردان  -اتوبان قزوین کرج  -کرج  -البرز آدرس: 
 کشتارگاه صنعتی مرغ

 بیگداچمن ایراننام شرکت: 
 علی جاهدیمدیرعامل: 

سیستم و ماشین آالت مرغداری ساخت آلمان ، سیستم پرورش محصول: 
 فول اتوماتیک بوقلمون، قفس فول اتوماتیک مرغ تخمگذار

 02188031480_02188040580تلفن: 
 ۴زنگ  - ۱۰پالک  -خیابان دوم شرقی  -شهرک سئول  -تهران آدرس: 

 پاپکو مگنت پارسیاننام شرکت: 
 حمید شعبانیمدیرعامل: 

 طراحی و تولید و ساخت تجهیزات مغناطیسیمحصول: 
 02188322721_02188322720تلفن: 

کوچه  -ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی  -میدان هفت تیر  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۰پالک  -یکم 

 پارت دیزلنام شرکت: 
 امید اکبریانمدیرعامل: 

 واردکننده دیزل ژنراتورمحصول: 
 03135720796_03135723827تلفن: 

 -بعد از چدن سازان  -خیابان چهارم  -شهرک صنعتی جی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۴۴پالک 

 پارتین گستر جنوبنام شرکت: 
 صفریمدیرعامل: 

تولید کننده پوشش سقف و دیوار برای مرغداری و دامداری و محصول: 
 کشتارگاه

 02188660491تلفن: 
 ۴۰۴واحد  - ۴طبقه  -برج آناهیتا  -خیابان جردن  -تهران آدرس: 

 پارس ترک سیلونام شرکت: 
 منصور وزیریمدیرعامل: 

 تجهیزات و ماشین آالت نقل و انتقال  -سیلو های ذخیره سازی غالت محصول: 
 02188087287_02188687950تلفن: 

واحد  - ۱۳پالک  -خیابان ساالر  -خیابان مهر  -خیابان محمودیه  -تهران آدرس: 
۴۰۱ 

 پارس توزیننام شرکت: 
 رضا هاشمیمدیرعامل: 

 تن  50تن تریلی کش و  60فروش و نصب انواع باسکول های جاده ای محصول: 
 02166611493_02181661076تلفن: 

 -خیابان شمس الهیجانی  -خیابان برزیل شرقی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 گروه توزین - ۴۴شماره 

 پارس خاورنام شرکت: 
 سعید دانش دهکردیمدیرعامل: 

 تولیدکننده لوازم دامپزشکیمحصول: 
 02832220930_02832224400تلفن: 

شماره  -بلوار قائم مقام فراهانی  -شهر صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 
۴۳۱۳۴۸۴ 

 پارس طب نویننام شرکت: 
 محمدتقی چرخچیانمدیرعامل: 

واردات تجهیزات آزمایشگاهی ، هود ، سکوبندی آزمایشگاهی مواد محصول: 
 شیمیایی ، شیشه آالت و ...

 02188900942_02188894445تلفن: 
 ۴۱واحد  - ۴۶پالک  -خیابان آبان جنوبی  -خیابان کریمخان زند  -تهران آدرس: 

 پارس مش پلیمرنام شرکت: 
 مجید رحمانیمدیرعامل: 

 انواع توری های مرغی پلی اتیلنی و ورقهای یوپی وی سیمحصول: 
 02188538061تلفن: 

نیش خیابان صحاف زاده  -خیابان علی اکبری  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۳واحد -۶۸چالک  -

 پارسیان طیورنام شرکت: 
 علی حبیبی فیضیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلیه تجهیزات اتوماتیک سالن های مرغداریمحصول: 
 02165412076تلفن: 

خیابان پنجم  -خیابان کشاورزان  -مالرد ویالی جنوبی  -مالرد  -تهران آدرس: 
 نبش اولین فرعی -شقایق 

 پارسیان عایق گسترنام شرکت: 
 سلمان خجستهمدیرعامل: 

 تولید کننده عایق حرارت و صدا و رطوبتمحصول: 
 02155217718_02155221563تلفن: 

 ۱۱پالک  -کوچه شهید زارعی  -باقرشهر  -تهران آدرس: 
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 پارسیکنام شرکت: 
 کاوه میرخانیمدیرعامل: 

 آبخوری نیپل و دانخوری -لوله های انتقال دان محصول: 
 02644383345_02188785545تلفن: 

جاده  -جنوب اتوبان  -پل کردان  -قزوین -اتوبان کرج  -کرج  -البرز آدرس: 
 طاووسیه ۴۵نبش خیابان  -علیخان سلطانی

 پاکاب فراز قشمنام شرکت: 
 علی آقاجانیمدیرعامل: 

ساخت دستگاه های آب شیرین کن صنعتی و دریائی طراحی و محصول: 
 ساخت دستگاههای تصفیه آب و فاضالب

 02166052924_02166054412تلفن: 
خیابان چهارم  -شهرک صنعتی گلگون  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 

 پاکان تهویه البرزنام شرکت: 
 عباس یاری فردمدیرعامل: 

تولید کننده سیستم های تهویه)گرمایش و سرمایش(: جت هیتر محصول: 
 02832224505تلفن: 

خیابان خواجه نصیر  -بلوار قاِئم مقام فراهانی  -بلوار فارابی  -قزوین آدرس: 
 روبروی نشاسته البرز -طوسی 

 پایدار ماشین طبرستاننام شرکت: 
 صدیقه حمیدیمدیرعامل: 

 طراحی و ساخت و راه اندازی ماشین آالت خوراک دام و طیورمحصول: 
 01142434113_01142434112تلفن: 

 ۴فاز  -شهرک صنعتی بشل  -سوادکوه شمالی  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۴مهارت  -

 پایش الکترونیک ساماننام شرکت: 
 مهدی تاجیانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های اتوماسیون مرغداریمحصول: 
 02122703940_02636517024تلفن: 

 ۱۵۰پالک  -شرقی  ۱۱خیابان  -فلکه سوم  -فردیس  -کرج  -البرز آدرس: 

 پترو آراد تیالرنام شرکت: 
 کیوان مرادیمدیرعامل: 

 تولید انواع ورقها سفید و مشکی مورد نیاز در قفس های مرغداری محصول: 
 01344311207تلفن: 

بن  -خیابان کاج  -شهرک صنعتی صومعه سرا  -سرا  صومعه -گیالن آدرس: 
 ۱۰۳پالک  - ۱بست صرب 

 پرآور صنعتنام شرکت: 
 آرش کرمانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده قفسه صنعتی مرغ و بلدرچینمحصول: 
 05144247642_05144240498تلفن: 

خیابان  -شهرک صنعتی سبزوار  ۴فاز  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵صنعت 

 پرتو تاپ رایاننام شرکت: 
 حمید بهنگارمدیرعامل: 

 باغداری -دامداری -آبزی پروری -تجهیزات هوشمند سازی کشاورزی محصول: 
 02188930727تلفن: 

ورودی شمالی مجتمع  -کوچه ولدی  -پایین تر از میدان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۴۱واحد  -طبقه ششم  -اداری ولیعصر 

 پردیس صنعت همگامنام شرکت: 
 یوسف اوزیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت کشتارگاه صنعتی طیورمحصول: 
 02156233852_02156233851تلفن: 

بلوار نخلستان  -شهرک صنعتی شمس آباد  -حسن آباد  -ری  -تهران آدرس: 
 ۸پالک  - ۱گلشید  -

 پرشیا کاال ایرانیاننام شرکت: 
 حمیدرضا مرتضی بیگیمدیرعامل: 

 تولیدکننده چاپگر تخم مرغمحصول: 
 02188542539تلفن: 

 - ۱۳پالک  -کوچه دهم  -خیابان میرعماد  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 پرک طیورنام شرکت: 
 حسین تفریح دوستمدیرعامل: 

 طراحی و ساخت و تولید تجهیزات مرغداری ، دانخوری زنجیریمحصول: 
 02165473558تلفن: 

 - ۶۰بلوک  -شهرک صنعتی شیخ آباد  -میدان استاندارد  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۳۰پالک 

 پرگال صنعت دلیرگاننام شرکت: 
 مهدی محمدیمدیرعامل: 

 طراح و سازنده دستگاه جوجه کشی شترمرغمحصول: 
 08644248216تلفن: 

 شهرک صنعتی اصناف -دلیجان  -مرکزی آدرس: 

 پلمپ صنعت کارانام شرکت: 
 مریم شفیع فرمدیرعامل: 

 پلمپ کانتینری -پلمپ گوشواره ای  -پلمپ پالستیکی محصول: 
 02177148735_02177148733تلفن: 

 ۱۵پالک  -غربی  ۱۵خیابان  -خیابان اتحاد  -تهرانپارس -تهران آدرس: 

 پنام آزمانام شرکت: 
 شاهین عیوقیمدیرعامل: 

 تصفیه و ضدعفونی هوامحصول: 
 02188812886تلفن: 

 ۹واحد - ۹پالک  -خیابان زهره  -خیابان مفتح شمالی  -تهران آدرس: 
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 پوشال ایراننام شرکت: 
 مهدی محمدخانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پوشال های کف مرغداریمحصول: 
 02166918691_02166918690تلفن: 

کوچه ی  -خیابان گلنار  -خیابان گلشن  -احمدآباد مستوفی  -تهران آدرس: 
 دفتر محمد خانی -دامداری سورانی  -گلبهار 

 پوشال بستر آشیانه گسترنام شرکت: 
 محسن اکبریمدیرعامل: 

 تولید و توزیع پوشال بستر و النه تخم گذاری برای واحدهای مرغداریمحصول: 
 02166623084تلفن: 

 -خیابان شهید بهفر  -خیابان شهید سبحانی  -سه راه آذری  -تهران آدرس: 
 ۸۵پالک 

 پوشال تهراننام شرکت: 
 محسن محمد خانیمدیرعامل: 

 تولید پوشال جهت بستر دام و طیورمحصول: 
 02133821009_02133821006تلفن: 

 -متری اول و دوم  ۱۱بین  -متری افسریه  ۴۰ -بزرگراه بسیج  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۳۱۵پالک 

 پویا ماشین جینام شرکت: 
 مهدی لطیفیمدیرعامل: 

 تولید کننده ماشین آالت خوراک دام و طیورمحصول: 
 03135229707تلفن: 

متر  ۴۰۰ -خیابان رویان  -انتهای خیابان سلمان  -خوراسگان  -اصفهان آدرس: 
 کوی تابان -بعد از پژوهشکده رویان 

 پویان تجارت کومشنام شرکت: 
 سید محمدعلی طباطباییمدیرعامل: 

 کنترل و پایش دما، رطوبت و آمونیاک فارم های مرغداریمحصول: 
 02333335456تلفن: 

دانشگاه  -مرکز رشد فناوری  -خیابان دانشجو  -بلوارقائم  -سمنان آدرس: 
 ۶واحد -سمنان 

 پویان تصفیهنام شرکت: 
 ناصر شایگانمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 02532894838تلفن: 

روبروی شرکت  -متری کارخانه آسفالت  ۴۰ -جاده ی کوه سفید  -قم آدرس: 
 عمود گستر

 پویندگان دانش اینترنت ارشیانام شرکت: 
 سید دانیال صیدمدیرعامل: 

  محصول: 
 02634528615تلفن: 

 - ۱طبقه -پاساژ طالی ایرانیان  -خیابان عدل  -میانجاده  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۹واحد

 پیام پالستیکنام شرکت: 
 مهرداد بزرگیمدیرعامل: 

 نایلون و بسته مرغمحصول: 
 02146843149_02146843148تلفن: 

مجتمع  - ۱کیلومتر  -راهی شهریار  3 -جاده مخصوص کرج  17کیلومتر آدرس: 
بن بست صنعتگران  -دست راست  -انتهای خیابان صنایع -صنعتی زاگرس 

 پیشرو صنعت طیوراننام شرکت: 
 هومن تحصیلیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02188725832_02188723266تلفن: 

پالک  -خیابان ناهید  -خیابان میرزای شیرازی  -خیابان بهشتی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۱

 پیشرو صنعت مرندیزنام شرکت: 
 فرشاد دانشوریمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات فارم های مرغداری و دامداریمحصول: 
 05156584000تلفن: 

شرکت نسیم کوثر مرندیز )فرشاد  -مرندیز  -بجستان  -خراسان رضوی آدرس: 
 دانشوری(

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

 و ماشین آالت دامپروری )فیدر میکسر(محصول: 
 03136617449_03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگامان صنعت حالل مارلیکنام شرکت: 
 مصطفی حیدریمدیرعامل: 

ساخت تجهیزات کشتارگاه صنعتی دام و طیور ، ارائه خدمات فنی و محصول: 
 مهندسی کشتارگاه صنعتی دام و طیور

 05138444325تلفن: 
 ۱و  ۹پالک - ۴۵۳۱ابوذر غفاری  -احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تاسیسات آزمایشگاهی فردوس راینام شرکت: 
 علی کیانیمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات آزمایشگاهیمحصول: 
 02188010739تلفن: 

 ۵پالک  - ۸بن بست  - ۵خیابان  -خیابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 

 تاسیسات گرمایشی صنعتی بخار سازهنام شرکت: 
 علی اکبر جوانخواهمدیرعامل: 

 تولیدکننده تاسیسات گرمایشی صنعتیمحصول: 
 05138450864تلفن: 

 - ۴خیابان شیرین  - ۴۱خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۱پالک 
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 پوشال ایراننام شرکت: 
 مهدی محمدخانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پوشال های کف مرغداریمحصول: 
 02166918691_02166918690تلفن: 

کوچه ی  -خیابان گلنار  -خیابان گلشن  -احمدآباد مستوفی  -تهران آدرس: 
 دفتر محمد خانی -دامداری سورانی  -گلبهار 

 پوشال بستر آشیانه گسترنام شرکت: 
 محسن اکبریمدیرعامل: 

 تولید و توزیع پوشال بستر و النه تخم گذاری برای واحدهای مرغداریمحصول: 
 02166623084تلفن: 

 -خیابان شهید بهفر  -خیابان شهید سبحانی  -سه راه آذری  -تهران آدرس: 
 ۸۵پالک 

 پوشال تهراننام شرکت: 
 محسن محمد خانیمدیرعامل: 

 تولید پوشال جهت بستر دام و طیورمحصول: 
 02133821009_02133821006تلفن: 

 -متری اول و دوم  ۱۱بین  -متری افسریه  ۴۰ -بزرگراه بسیج  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۳۱۵پالک 

 پویا ماشین جینام شرکت: 
 مهدی لطیفیمدیرعامل: 

 تولید کننده ماشین آالت خوراک دام و طیورمحصول: 
 03135229707تلفن: 

متر  ۴۰۰ -خیابان رویان  -انتهای خیابان سلمان  -خوراسگان  -اصفهان آدرس: 
 کوی تابان -بعد از پژوهشکده رویان 

 پویان تجارت کومشنام شرکت: 
 سید محمدعلی طباطباییمدیرعامل: 

 کنترل و پایش دما، رطوبت و آمونیاک فارم های مرغداریمحصول: 
 02333335456تلفن: 

دانشگاه  -مرکز رشد فناوری  -خیابان دانشجو  -بلوارقائم  -سمنان آدرس: 
 ۶واحد -سمنان 

 پویان تصفیهنام شرکت: 
 ناصر شایگانمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 02532894838تلفن: 

روبروی شرکت  -متری کارخانه آسفالت  ۴۰ -جاده ی کوه سفید  -قم آدرس: 
 عمود گستر

 پویندگان دانش اینترنت ارشیانام شرکت: 
 سید دانیال صیدمدیرعامل: 

  محصول: 
 02634528615تلفن: 

 - ۱طبقه -پاساژ طالی ایرانیان  -خیابان عدل  -میانجاده  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۹واحد

 پیام پالستیکنام شرکت: 
 مهرداد بزرگیمدیرعامل: 

 نایلون و بسته مرغمحصول: 
 02146843149_02146843148تلفن: 

مجتمع  - ۱کیلومتر  -راهی شهریار  3 -جاده مخصوص کرج  17کیلومتر آدرس: 
بن بست صنعتگران  -دست راست  -انتهای خیابان صنایع -صنعتی زاگرس 

 پیشرو صنعت طیوراننام شرکت: 
 هومن تحصیلیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02188725832_02188723266تلفن: 

پالک  -خیابان ناهید  -خیابان میرزای شیرازی  -خیابان بهشتی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۱

 پیشرو صنعت مرندیزنام شرکت: 
 فرشاد دانشوریمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات فارم های مرغداری و دامداریمحصول: 
 05156584000تلفن: 

شرکت نسیم کوثر مرندیز )فرشاد  -مرندیز  -بجستان  -خراسان رضوی آدرس: 
 دانشوری(

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

 و ماشین آالت دامپروری )فیدر میکسر(محصول: 
 03136617449_03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگامان صنعت حالل مارلیکنام شرکت: 
 مصطفی حیدریمدیرعامل: 

ساخت تجهیزات کشتارگاه صنعتی دام و طیور ، ارائه خدمات فنی و محصول: 
 مهندسی کشتارگاه صنعتی دام و طیور

 05138444325تلفن: 
 ۱و  ۹پالک - ۴۵۳۱ابوذر غفاری  -احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 تاسیسات آزمایشگاهی فردوس راینام شرکت: 
 علی کیانیمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات آزمایشگاهیمحصول: 
 02188010739تلفن: 

 ۵پالک  - ۸بن بست  - ۵خیابان  -خیابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 

 تاسیسات گرمایشی صنعتی بخار سازهنام شرکت: 
 علی اکبر جوانخواهمدیرعامل: 

 تولیدکننده تاسیسات گرمایشی صنعتیمحصول: 
 05138450864تلفن: 

 - ۴خیابان شیرین  - ۴۱خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۱پالک 
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 تولیدی بازرگانی نوین نیرونام شرکت: 
 افشین دهدشتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 07138205454تلفن: 

واحد  - ۶پالک  -بن بست الله  -برزیل شرقی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
۱۰۱ 

 تولیدی دیزل سازنام شرکت: 
 محمدرضا صفایی فرمدیرعامل: 

 پمپ آب -الکترو موتور و دیزل ژنراتور محصول: 
 02144566111_02144566110تلفن: 

 روبروی رنگ هاویلوکس - ۱۱و  ۱۰بین کیلومتر  -تهران آدرس: 

 تولیدی صنعتی پخت گنابادنام شرکت: 
 مهدی جواهرفرمدیرعامل: 

 تولید و طراحی و ساخت کلیه تجهیزات مرغداریمحصول: 
 05157252772تلفن: 

 -روبه روی جهاد کشاورزی  -بلوار معلم  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 خیابان صنعت

 تولیدی نبوغ سرمایشنام شرکت: 
 سرژیک کبریمدیرعامل: 

 تولید انواع ساندویچ پانل و درب های سردخانه ایمحصول: 
 08633573302_08633573301تلفن: 

 دسترسی یک-)آبیک آباد(  ۴شهرک صنعتی شماره  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 تولیدی نیکان رضواننام شرکت: 
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بعد از ترمینال  -کیلومتر یک جاده جدید بابل به آمل  -بابل  -مازندران آدرس: 
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 جام نونام شرکت: 
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 02176212750تلفن: 
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 خزر الکتریکنام شرکت: 
 مجتبی نوائیمدیرعامل: 

تلفن: تولید تجهیزات مرغداری،دستگاه پخت ضایعات،محصول: 
01143113941_02166934530 

کارخانه  -شهرک صنعتی بابکان  -جاده قدیم آمل بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 آلفا صنعت آسیا

 خسرو مدیسا سالمتنام شرکت: 
 علیرضا وکیلیانمدیرعامل: 

 واردات تجهیزات آزمایشگاهیمحصول: 
 02186082533_02182430تلفن: 

 - ۴۱پالک  -بن بست جویبار  -خیابان شاد  -ابتدای مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه 

 خسرو مدیسا طبنام شرکت: 
 امیر حسین شکوهیمدیرعامل: 

 تولید مواد ضدعفونی کننده ارگانیک و وسیع الطیف در زمینه های آب محصول: 
 02141735تلفن: 

 - ۴۱پالک  -بن بست جویبار  -خیابان شاد  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه 

 داتیکنام شرکت: 
 امیر صفریمدیرعامل: 

سیستم گرمایشی  -انواع کوره های صنعتی  -ماشین سازی محصول: 
 هیتر هوای گرم -تابشی 

 02188852575_02188852574تلفن: 
 ۵واحد  - ۱۰پالک  -کوچه هشتم  -خیابان ویال  -تهران آدرس: 

 داراالکتریکنام شرکت: 
 فراهانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02174461000تلفن: 

بین کوچه نیلوفر و  -خیابان نشوه)سازمان آب(  -حکیمیه  -تهران آدرس: 
 ۵۸پالک -نوروزی 

 داروخانه دام یارنام شرکت: 
 وحید غفاریمدیرعامل: 

 وارد کننده تجهیزات مرغداری و پخش کننده دارو های دام و طیورمحصول: 
 04134444156تلفن: 

 - ۴ساختمان شماره  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف

 دام یارنام شرکت: 
 مصطفی ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید کننده و وارد کننده محصوالت دامپروریمحصول: 
 02165294950تلفن: 

 ۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان فرهادی  -میدان معلم  -شهریار  -تهران آدرس: 

 دامپروری و کشاورزی نوالن توسعه اگرینام شرکت: 
 محمد جاوید حسینیمدیرعامل: 

 تولید دستگاه ها و ماشین آالت دامداری های صنعتیمحصول: 
 02188673363_02188878188تلفن: 

 - ۸۸پالک  -باالتر از چهار راه جهان کودک  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۱۱۰۱واحد شماره  - ۱۱طبقه  -ساختمان نگین 

 دایه سازان صنعتی طیورنام شرکت: 
 بهزاد خدابندهمدیرعامل: 

هواکش  -هیتر  -آبخوری نیپل  -دانخوری زنجیری  -دانخوری بشقابی محصول: 
 سیستم انتقال دان -پدسلولزی  -مه پاش  -آسیاب میکسر و باالبر  -

 02637858637تلفن: 
 ۱۴پالک  -خیابان میثاق  -خیابان سرداران  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 دفتر خدمات مرغداری پشتیباننام شرکت: 
 بهزاد محمدیمدیرعامل: 

 خرید و فروش دان و پلت، جوجه و تجهیز سالن های مرغداریمحصول: 
 01142048071تلفن: 

 -روبروی کارخانه سایپا شمال  -خیابان ساری  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 دفتر خدمات مرغداری پشتیبان -به طرف میدان جانبازان 

 دکاموندنام شرکت: 
 جعفر امامیمدیرعامل: 

تلفن: تولید کننده پوشش های آنتی باکتریال سیلو ، استخر ، سقف محصول: 
02636204005_02636218013 

جنب پاساژ الماس شهر  -بلوار امام خمینی  -محمدشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ساختمان دکاموند -

 دلفین دریای آرامنام شرکت: 
 مهدی مالییمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 02536550581_02536550665تلفن: 

روبروی  -کوچه شرکت آبسار  -بعد از زیرگذر  -جاده کوه سفید  -قم آدرس: 
 ساختمان دلفین دریای آرام -شرکت آبسار 

 دنا سامانهنام شرکت: 
 سید مهدی اسالمی کردیمدیرعامل: 

 آبخوری  -دانخوری بشقابی و زنجیری  -واردات اینلت های پلی یورتان محصول: 
 02188792694_02188783360تلفن: 

 ۳۰۳واحد  - ۳طبقه  -برج آناهیتا  -نبش کوچه آناهیتا  -جردن  -تهران آدرس: 

 دی کیو شاپنام شرکت: 
 یاسر افراییمدیرعامل: 

 پرکن -قفس  -تولید دستگاه های جوجه کشی محصول: 
 01142258768_01142262056تلفن: 

نبش -روبروی پمپ بنزین علیزاده -جاده بابل -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۳۴تالر



 

101 

 خزر الکتریکنام شرکت: 
 مجتبی نوائیمدیرعامل: 

تلفن: تولید تجهیزات مرغداری،دستگاه پخت ضایعات،محصول: 
01143113941_02166934530 

کارخانه  -شهرک صنعتی بابکان  -جاده قدیم آمل بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 آلفا صنعت آسیا

 خسرو مدیسا سالمتنام شرکت: 
 علیرضا وکیلیانمدیرعامل: 

 واردات تجهیزات آزمایشگاهیمحصول: 
 02186082533_02182430تلفن: 

 - ۴۱پالک  -بن بست جویبار  -خیابان شاد  -ابتدای مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه 

 خسرو مدیسا طبنام شرکت: 
 امیر حسین شکوهیمدیرعامل: 

 تولید مواد ضدعفونی کننده ارگانیک و وسیع الطیف در زمینه های آب محصول: 
 02141735تلفن: 

 - ۴۱پالک  -بن بست جویبار  -خیابان شاد  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه 

 داتیکنام شرکت: 
 امیر صفریمدیرعامل: 

سیستم گرمایشی  -انواع کوره های صنعتی  -ماشین سازی محصول: 
 هیتر هوای گرم -تابشی 

 02188852575_02188852574تلفن: 
 ۵واحد  - ۱۰پالک  -کوچه هشتم  -خیابان ویال  -تهران آدرس: 

 داراالکتریکنام شرکت: 
 فراهانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02174461000تلفن: 

بین کوچه نیلوفر و  -خیابان نشوه)سازمان آب(  -حکیمیه  -تهران آدرس: 
 ۵۸پالک -نوروزی 

 داروخانه دام یارنام شرکت: 
 وحید غفاریمدیرعامل: 

 وارد کننده تجهیزات مرغداری و پخش کننده دارو های دام و طیورمحصول: 
 04134444156تلفن: 

 - ۴ساختمان شماره  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف

 دام یارنام شرکت: 
 مصطفی ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید کننده و وارد کننده محصوالت دامپروریمحصول: 
 02165294950تلفن: 

 ۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان فرهادی  -میدان معلم  -شهریار  -تهران آدرس: 

 دامپروری و کشاورزی نوالن توسعه اگرینام شرکت: 
 محمد جاوید حسینیمدیرعامل: 

 تولید دستگاه ها و ماشین آالت دامداری های صنعتیمحصول: 
 02188673363_02188878188تلفن: 

 - ۸۸پالک  -باالتر از چهار راه جهان کودک  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۱۱۰۱واحد شماره  - ۱۱طبقه  -ساختمان نگین 

 دایه سازان صنعتی طیورنام شرکت: 
 بهزاد خدابندهمدیرعامل: 

هواکش  -هیتر  -آبخوری نیپل  -دانخوری زنجیری  -دانخوری بشقابی محصول: 
 سیستم انتقال دان -پدسلولزی  -مه پاش  -آسیاب میکسر و باالبر  -

 02637858637تلفن: 
 ۱۴پالک  -خیابان میثاق  -خیابان سرداران  -ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 دفتر خدمات مرغداری پشتیباننام شرکت: 
 بهزاد محمدیمدیرعامل: 

 خرید و فروش دان و پلت، جوجه و تجهیز سالن های مرغداریمحصول: 
 01142048071تلفن: 

 -روبروی کارخانه سایپا شمال  -خیابان ساری  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 دفتر خدمات مرغداری پشتیبان -به طرف میدان جانبازان 

 دکاموندنام شرکت: 
 جعفر امامیمدیرعامل: 

تلفن: تولید کننده پوشش های آنتی باکتریال سیلو ، استخر ، سقف محصول: 
02636204005_02636218013 

جنب پاساژ الماس شهر  -بلوار امام خمینی  -محمدشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ساختمان دکاموند -

 دلفین دریای آرامنام شرکت: 
 مهدی مالییمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 02536550581_02536550665تلفن: 

روبروی  -کوچه شرکت آبسار  -بعد از زیرگذر  -جاده کوه سفید  -قم آدرس: 
 ساختمان دلفین دریای آرام -شرکت آبسار 

 دنا سامانهنام شرکت: 
 سید مهدی اسالمی کردیمدیرعامل: 

 آبخوری  -دانخوری بشقابی و زنجیری  -واردات اینلت های پلی یورتان محصول: 
 02188792694_02188783360تلفن: 

 ۳۰۳واحد  - ۳طبقه  -برج آناهیتا  -نبش کوچه آناهیتا  -جردن  -تهران آدرس: 

 دی کیو شاپنام شرکت: 
 یاسر افراییمدیرعامل: 

 پرکن -قفس  -تولید دستگاه های جوجه کشی محصول: 
 01142258768_01142262056تلفن: 

نبش -روبروی پمپ بنزین علیزاده -جاده بابل -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ۳۴تالر



 

102 

 دیجی ژاپن ) نیکان پیشرفته جم (نام شرکت: 
 محمدمهدی سلطانیانمدیرعامل: 

 واردکننده دستگاه های بسته بندی مرغمحصول: 
 02188768104_02188765556تلفن: 

 ۴واحد  - ۴طبقه  -جدید  ۴۱پالک  -خیابان خرمشهر  -تهران آدرس: 

 راستی ماشین سازان ساواالننام شرکت: 
 توحید راستیمدیرعامل: 

تلفن: تولید کننده تجهیزات کشتارگاهی طیور و بسته بندیمحصول: 
02636607192 

بن  -مجتمع زرین دشت  -هفت جوی  -جاده شهریار  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۶۱پالک  -بست گالیل 

 رایان توزیننام شرکت: 
 حمید علیمددیمدیرعامل: 

  -انواع باسکولهای سبک و سنگین  -سیستمهای توزین دیجیتال محصول: 
 02165261422تلفن: 

تهران شهریار خیابان شهید حسینعلی کلهر تقاطع  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۴۴رضی آباد باال پالک 

 رهاورد پارسنام شرکت: 
 فاطمه زهرا قاسمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های کارخانه های خوراک دام و طیورمحصول: 
 05132400077_05132400075تلفن: 

 ۵صنعت  -شهرک صنعتی فناوری های برتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۴۸پالک  -سمت چپ  - ۴قطعه  -

 رویان صنعت شایاننام شرکت: 
 آرمین صادقیمدیرعامل: 

 اتوماسیون و هوشمندسازی سالن های مرغداریمحصول: 
 02122879003_02122879002تلفن: 

 ۱واحد  - ۳۱پالک  -خیابان گل نبی  -خیابان پاسداران  -تهران آدرس: 

 ریز پردازان مدار سبزنام شرکت: 
 حاجی مرادیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02177035011_02177035010تلفن: 

 -بعد از ایستگاه اتوبوس سبالن  -غرب به شرق خیابان دماوند  -تهران آدرس: 
 ۴۰پالک  -خیابان شهید وکیل باشی 

 زرین صنعت ایده پرورنام شرکت: 
 شهرام پرویز دیزجیمدیرعامل: 

 راه اندازی خطوط تولید کود مرغی و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 04433478342_04433478341تلفن: 

 - ۴طبقه  -برج مهندسین  -خیابان حسنی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۴۴واحد 

 زکریای کبیرنام شرکت: 
 محمد علی لطفعلی پورمدیرعامل: 

 وارد کننده دستگاه های رادیولوژی و سونوگرافی وتست قند خونمحصول: 
 02188974402_02188974401تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۰پالک -خیابان ورنوس  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 زیست فناوری پایوراننام شرکت: 
 داود زحمتکشمدیرعامل: 

  محصول: 
 02144278629تلفن: 

 ۴واحد - ۱۰پالک -روبروی خیابان البرز  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 

 ساتراپ الکتریکنام شرکت: 
 حمیدرضا مسلمانمدیرعامل: 

تولیدکننده سیستم کنترل هوشمند شرایط اقلیمی ساتراپ الکتریک محصول: 
 )اتوماسیون مرغداری( ، ترموستات چند منظوره بخاری

 03536227796تلفن: 
 ۵پالک  -بریدگی اول  -بلوار نواب صفوی  -یزد آدرس: 

 ساعد گستر توسنام شرکت: 
 جعفر ساعدیمدیرعامل: 

 ساخت و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام و طیور و آبزیان محصول: 
 05138383283تلفن: 

پالک  - ۱۰و  ۸بین دوست آباد  -بلوار توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
۵۹ 

 سان آب پارسنام شرکت: 
 احمد بیگیمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های تصفیه آب صنعتیمحصول: 
 02188848099تلفن: 

بن بست شهید  -خیابان بهار جنوبی  -خاقانی -امجدیه -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۳طبقه  - ۱پالک  -خوشدل 

 سانوا صنعتنام شرکت: 
 مهدی نظریمدیرعامل: 

 باسکول -ترازو  -نمایشگر  -تولید و توزیع لودسل محصول: 
 02166680712تلفن: 

 - aبلوک  -شهریور  ۱۵مجتمع تجاری  -شاد آباد  -بازار آهن  -تهران آدرس: 
 ۱۶۳طبقه اول پالک  - jقسمت 

 سایبا صنعتنام شرکت: 
 حمیدرضا بیاتمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات و ماشین آالت صنعتی کشتارگاههای طیورمحصول: 
 02636330737تلفن: 

 -خیابان شهید مهین خاکی  -همایون ویال  -محمد شهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۳پالک 
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 ساینا الکتریکنام شرکت: 
 علیرضا بصائریمدیرعامل: 

 تولیدکننده المپ های سالن های مرغداریمحصول: 
 02133931675تلفن: 

 ۱۴پالک  -پاساژ ادیسون  -الله زار جنوبی  -تهران آدرس: 

 سبز آشیان آپادانانام شرکت: 
 سید مجید رضویمدیرعامل: 

طراحی و ساخت انواع کوره های هوای گرم مناسب برای گرمایش محصول: 
 فضاهای تولیدی ، سالن های مرغداری ، صنعتی ، گلخانه

 03146412653_03136613933تلفن: 
 ۴۸پالک  -کوی شهریار  -خیابان آپادانا اول  -اصفهان آدرس: 

 سبز پیشگان مرونام شرکت: 
 محمدحسین قاضیمدیرعامل: 

 واردکننده سم پاش های مدرن با پوشش فراگیر محلول سممحصول: 
 05138471425تلفن: 

خیابان شهید بهشتی  -خیابان کوهسنگی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه دوم  - ۵۸۳۱پالک  - ۴۶

 سبالن بخار پویانام شرکت: 
 علی اکبر الیاسیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دیگ های بخار و آب داغ و روغن داغمحصول: 
 02156528180تلفن: 

خیابان روبروی  -خیابان انرژی  -خیابان قمصر  -باقرشهر  -تهران آدرس: 
 ۱۴پالک  -باسکول کوثر 

 سپاهان طیورنام شرکت: 
 محمد جواد ایروانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های جوجه کشی انحصاری sptoyمحصول: 
 03136501464تلفن: 

بعد از  -منطقه صنعتی قلعه شور  -جاده شیراز  ۱۱کیلومتر  -اصفهان آدرس: 
 ۹۳پالک  -نبش کوچه ژاله  -پمپ گاز 

 سپند افزارنام شرکت: 
 علی رضیئیمدیرعامل: 

 تولیدکننده چاپگرهای تخم مرغ ، انواع چاپگرهای صنعتیمحصول: 
 02634704039تلفن: 

نبش  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بهارستان  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 گلستان

 سپیده کویر کاشاننام شرکت: 
 محمود محمدزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده ایزوالسیون سالن های مرغداری و دامداریمحصول: 
 02188733314_02188733313تلفن: 

 ۴واحد  - ۳۶پالک  -هویزه شرقی  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 

 سرما گستر ویرا )امگا(نام شرکت: 
 مسعود فرومندمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های برودتی حمل و نقلمحصول: 
 02156231002تلفن: 

 -شهرک صنعتی شمس آباد  -اتوبان تهران قم  ۴۱کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۴۴۵پالک  -خیابان آذر  -بلوار نگارستان 

 سما گستر کهننام شرکت: 
 محمدمهدی دشتیمدیرعامل: 

طراحی و مشاوره و نصب و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام و طیور محصول: 
 02126408802_02126408801تلفن: 

بن بست  -خیابان نوربخش  -جنب بانک مرکزی  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۳پالک  -دوم 

 سهند هواسازنام شرکت: 
 جعفر فاتحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تهویهمحصول: 
 02155029125_02155029304تلفن: 

 ۸پالک  -کوچه بت شکن  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 سواننام شرکت: 
 روبرت مارکوسیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02166948898_02166948897تلفن: 

 ۳۱پالک  -جنب بیمارستان سوانح سوختگی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 سوپیشینام شرکت: 
 مرتضی سیفمدیرعامل: 

 سیستم کامل کدگذاری  -تولیدکننده ماشین آالت چاپگر تخم مرغ محصول: 
 02122842686_02122856276تلفن: 

خیابان زمرد ) ناطق نوری (  -حسینیه ارشاد  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴۸پالک  -

 سورین آسانبر جمنام شرکت: 
 رضا اکبریمدیرعامل: 

 ساخت و نصب کلیه خطوط انتقال در صنایع غذایی -طراحی محصول: 
 02637858215تلفن: 

خیابان توحید  -خیابان دهم -ماهدشت  -شهرک صنعتی  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۶پالک  -

 سوالر صنعت بخارنام شرکت: 
 محمد ساسانیمدیرعامل: 

طراح و سازنده دیگ بخار ، دیگ روغن داغ ، برج تقطیر ، مخازن روزانه محصول: 
 ، پاالیشگاهی و نیروگاهی

 02144019781_02144019780تلفن: 
 ۳۱پالک  -چهارراه مخبری  -خیابان سردار جنگل  -اتوبان همت  -تهران آدرس: 
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 ساینا الکتریکنام شرکت: 
 علیرضا بصائریمدیرعامل: 

 تولیدکننده المپ های سالن های مرغداریمحصول: 
 02133931675تلفن: 

 ۱۴پالک  -پاساژ ادیسون  -الله زار جنوبی  -تهران آدرس: 

 سبز آشیان آپادانانام شرکت: 
 سید مجید رضویمدیرعامل: 

طراحی و ساخت انواع کوره های هوای گرم مناسب برای گرمایش محصول: 
 فضاهای تولیدی ، سالن های مرغداری ، صنعتی ، گلخانه

 03146412653_03136613933تلفن: 
 ۴۸پالک  -کوی شهریار  -خیابان آپادانا اول  -اصفهان آدرس: 

 سبز پیشگان مرونام شرکت: 
 محمدحسین قاضیمدیرعامل: 

 واردکننده سم پاش های مدرن با پوشش فراگیر محلول سممحصول: 
 05138471425تلفن: 

خیابان شهید بهشتی  -خیابان کوهسنگی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه دوم  - ۵۸۳۱پالک  - ۴۶

 سبالن بخار پویانام شرکت: 
 علی اکبر الیاسیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دیگ های بخار و آب داغ و روغن داغمحصول: 
 02156528180تلفن: 

خیابان روبروی  -خیابان انرژی  -خیابان قمصر  -باقرشهر  -تهران آدرس: 
 ۱۴پالک  -باسکول کوثر 

 سپاهان طیورنام شرکت: 
 محمد جواد ایروانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های جوجه کشی انحصاری sptoyمحصول: 
 03136501464تلفن: 

بعد از  -منطقه صنعتی قلعه شور  -جاده شیراز  ۱۱کیلومتر  -اصفهان آدرس: 
 ۹۳پالک  -نبش کوچه ژاله  -پمپ گاز 

 سپند افزارنام شرکت: 
 علی رضیئیمدیرعامل: 

 تولیدکننده چاپگرهای تخم مرغ ، انواع چاپگرهای صنعتیمحصول: 
 02634704039تلفن: 

نبش  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بهارستان  -کمال شهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 گلستان

 سپیده کویر کاشاننام شرکت: 
 محمود محمدزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده ایزوالسیون سالن های مرغداری و دامداریمحصول: 
 02188733314_02188733313تلفن: 

 ۴واحد  - ۳۶پالک  -هویزه شرقی  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 

 سرما گستر ویرا )امگا(نام شرکت: 
 مسعود فرومندمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های برودتی حمل و نقلمحصول: 
 02156231002تلفن: 

 -شهرک صنعتی شمس آباد  -اتوبان تهران قم  ۴۱کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۴۴۵پالک  -خیابان آذر  -بلوار نگارستان 

 سما گستر کهننام شرکت: 
 محمدمهدی دشتیمدیرعامل: 

طراحی و مشاوره و نصب و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام و طیور محصول: 
 02126408802_02126408801تلفن: 

بن بست  -خیابان نوربخش  -جنب بانک مرکزی  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۳پالک  -دوم 

 سهند هواسازنام شرکت: 
 جعفر فاتحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تهویهمحصول: 
 02155029125_02155029304تلفن: 

 ۸پالک  -کوچه بت شکن  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 سواننام شرکت: 
 روبرت مارکوسیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02166948898_02166948897تلفن: 

 ۳۱پالک  -جنب بیمارستان سوانح سوختگی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 سوپیشینام شرکت: 
 مرتضی سیفمدیرعامل: 

 سیستم کامل کدگذاری  -تولیدکننده ماشین آالت چاپگر تخم مرغ محصول: 
 02122842686_02122856276تلفن: 

خیابان زمرد ) ناطق نوری (  -حسینیه ارشاد  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴۸پالک  -

 سورین آسانبر جمنام شرکت: 
 رضا اکبریمدیرعامل: 

 ساخت و نصب کلیه خطوط انتقال در صنایع غذایی -طراحی محصول: 
 02637858215تلفن: 

خیابان توحید  -خیابان دهم -ماهدشت  -شهرک صنعتی  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۶پالک  -

 سوالر صنعت بخارنام شرکت: 
 محمد ساسانیمدیرعامل: 

طراح و سازنده دیگ بخار ، دیگ روغن داغ ، برج تقطیر ، مخازن روزانه محصول: 
 ، پاالیشگاهی و نیروگاهی

 02144019781_02144019780تلفن: 
 ۳۱پالک  -چهارراه مخبری  -خیابان سردار جنگل  -اتوبان همت  -تهران آدرس: 



 

104 

 (sps(سیلوداران پارسیان ساعی نام شرکت: 
 امیرصالح شریفیمدیرعامل: 

  -تامین و خدمات پس از فروش سیلوهای ذخیره سازی و انتقال غالت محصول: 
 02188487543_02188282049تلفن: 

نبش خیابان  -خیابان امام منتظر  -بلوار غربی  -شهرآرا  -تهران آدرس: 
 ۱پالک  -شوریده 

 سیلوسازان تهراننام شرکت: 
 ابوالفضل خلیلیمدیرعامل: 

ساخت سیلوی فلزی با سیستم لیپ بدون پیچ و مهره جهت انبار محصول: 
 02188941214تلفن: 

رو به روی وزارت  -پایین تر از میدان ولیعصر  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۴۱واحد  - ۶طبقه  -برج شمالی  -مجتمع کامپیوتر ولیعصر  -دادگستری 

 سیلوسازان خزانه غله خراساننام شرکت: 
 محمد محسنیمدیرعامل: 

 طراحی و تولید و نصب سیلومحصول: 
 05133126992_05133126991تلفن: 

خیابان ابریشم  -ابتدای جاده قدیم نیشابور  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶پالک  -

 سیلیکال ایراننام شرکت: 
 آرش رحیم زادگانمدیرعامل: 

 پوشش کف صنعتیمحصول: 
 02188059425_02188063994تلفن: 

میدان شیخ  -خیابان شیخ بهائی شمالی  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۱۱۸شماره  -طبقه یازدهم  -ساختمان صدف  -بهائی 

 سینا پارت پریسنام شرکت: 
 شفیع حسین پورمدیرعامل: 

 تولید کننده قطعات سیلیکونی از طریق فرآیند اکستروژن و مولدینگمحصول: 
 0214400689_02144006970تلفن: 

خیابان  -خیابان ولیعصر  -بلوار فردوس غرب  -میدان صادقیه  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ۸۴پالک  -تقدیری غربی 

 سینا کدنام شرکت: 
 جواد صفریمدیرعامل: 

 واردات و تجهیزات مواد مصرفی چاپ برچسب و ریبون های تاریخ زنمحصول: 
 02176701812_02176701810تلفن: 

 - ۱پالک  -کوچه خاوری  -پایین تر از فلکه دوم  -تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه 

 شایانیر صنعت آرتان ) گرماسان (نام شرکت: 
 حسین باباییمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های گرمایشی تابشی جهت تامین گرمایش محصول: 
 02122229176تلفن: 

 -نبش ملکی سودمند  -تابان شرقی  -خیابان البرز  -میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  - ۴طبقه  - ۴پالک 

 شرکت آندرسم البرزنام شرکت: 
 سیاوش هداوندمدیرعامل: 

 تامین کننده سیستم سرمایش و گرمایش مرغداری ها و سالنهامحصول: 
 02633324790تلفن: 

واحد  - ۱۴پالک  -جنب بانک مسکن  -بلوار ارم  -مهرشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
۱۴ 

 شرکت تولیدی و بازرگانی هواسلولزنام شرکت: 
 حسن اسکندریمدیرعامل: 

تولید کننده انواع پدهای سلولزی و تامین کننده انواع هواکش های محصول: 
 صنعتی و سیرکوله جهت مرغداریها و گلخانه ها

 02835686092_02835686091تلفن: 
 ۱۶خیابان -شهرک صنعتی حیدریه  -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 (RSP(شرکت رایمند صنعت پارسا نام شرکت: 
 مسعود داوودیمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات مرغداری دانخوری و آبخوریمحصول: 
 02144829414تلفن: 

 ۱۱۶پالک  -کوچه فاطمیان  -خیابان آزادگان  -شهریار  -تهران آدرس: 

 شرکت ماشین صنعت سورنانام شرکت: 
 سید مجتبی حسینیمدیرعامل: 

طراحی ، تولید و توزیع ماشین های کشاورزی ، دستگاه تهیه خوراک محصول: 
دام ، روتیواتور ، زیرشکن ، علوفه خوردکن الکتروموتوری ، کودپاش شیمیایی 

 هیدرولیک ، چیزل مرکب ،
 03142693422_03142693421تلفن: 

 شهاب گستر خاوراننام شرکت: 
 مجید درستکارمدیرعامل: 

 تاسیسات و تجهیزات خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 05136512525تلفن: 

 -بین شاهد و رازی  -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۴واحد-ساختمان صدرا 

 شیراز تکنولوژینام شرکت: 
 محمد صراطی شیرازیمدیرعامل: 

 جوش انواع تسمه کود و تخم مرغ  sonicدستگاه جوش پالستیک محصول: 
 02166593072_02166593110تلفن: 

 ۱۴واحد  - ۵۱۳۱پالک  -خیابان آفرند  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 شیمی صنعت خزرنام شرکت: 
 رضا نور هاشمیمدیرعامل: 

 عایق کاری حرارتی و برودتی و رطوبتیمحصول: 
 01155231265تلفن: 

طبقه  -مجتمع تجاری نگین  -خیابان استاد مطهری  -رامسر  -مازندران آدرس: 
 ۵واحد  -دوم اداری 
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 صبا برودت پارسنام شرکت: 
 سعید مهتدیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات برودتی صنعتیمحصول: 
 02188788791_02188793827تلفن: 

 -خیابان خلیل زاده  -خیابان والی نژاد  -باالتر از میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴۴پالک 

 صبا صنعت پرشیانام شرکت: 
 ابراهیم بزلهمدیرعامل: 

 تولید کننده قفس های تمام اتوماتیک مرغ گوشتی تحم گذار وپولتمحصول: 
 02166842702تلفن: 

 -طبقه اول  - ۴۴پالک  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 صبا طیورنام شرکت: 
 خسرو صالحیمدیرعامل: 

تلفن: آبخوری و کلیه تجهیزات  -دانخوری  -هواکش  -تولیدکننده هیتر محصول: 
02166437758_02166437759 

روبروی خیابان نیایش  -باالتر از فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۱پالک  -

 صبا هواسازنام شرکت: 
 حسین فاتحیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع تجهیزات سالن های مرغداری و سالن های پرورش محصول: 
 02166921494_02166901299تلفن: 

 ۴طبقه  - ۸پالک  -کوچه بت شکن  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 صنایع باسکول سازی میزان جدیکارنام شرکت: 
 واحد نعیمیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع باسکولت و باسکول های جاده ای محصول: 
 02166426808_02166938655تلفن: 

ساختمان  -بین خیابان گلشن و باستان  -خیابان جمهوری  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  -مروارید 

 صنایع برودتی وحیدنام شرکت: 
 مهرداد محمدی وحیدمدیرعامل: 

 تولیدکننده صنایع برودتیمحصول: 
 02177533637تلفن: 

 -خیابان شهید نور محمدی  -پیچ شمیران  -خیابان انقالب  -تهران آدرس: 
 ۱۴شماره 

 صنایع پالستیک ستارهنام شرکت: 
 امیر یزدانی میالجردیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع آبخوری اتوماتیک و دستی، دانخوری سطلیمحصول: 
 02166813052_02166813053تلفن: 

 -خیابان عبدالرحیمی  -شهریور  ۱۵انتهای خیابان  -شادآباد  -تهران آدرس: 
 ۴۸پالک  - ۴کوچه 

 صنایع پندنام شرکت: 
 مهرداد شریفمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع ترازو و باسکولمحصول: 
 02188520254_02188520253تلفن: 

مجتمع دریای نور طیقه  -ابتدای خیابان سرافراز -عباس آباد  -تهران آدرس: 
 ۱۰۱واحد  -اول 

 صنایع تولیدی آریننام شرکت: 
 سلیمان شیخیمدیرعامل: 

 اولین و تنها تولید کننده تجهیزات پرورش طیور در غرب کشورمحصول: 
 02166563677_04446237500تلفن: 

خیابان  -بلوار صنعتگران  -شهرک صنعتی  -بوکان  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۵۳Aپالک  -صنعتکده نهم 

 صنایع غلطک شرق ) اریکو (نام شرکت: 
 رسول ساداتیمدیرعامل: 

 نماینده انحصاری شرکت مونچ آلمان و تامین کننده قطعات و خدمات محصول: 
 01732614617_01732614616تلفن: 

 -شهرک  ۱۶قطعه  - ۴شهرک صنعتی شماره  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 صنایع غلطک شرق

 صنایع الستیکی رحمتینام شرکت: 
 علی رحمتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع قطعات الستیکی ، انگشتی ، پرکنیمحصول: 
 08642406382تلفن: 

انتهای مجتمع اسماعیل  -کیلومتر سه جاده یل آباد  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 سمت راست -آباد 

 صنایع مرغداری ایرانیاننام شرکت: 
 سعید یعقوب خانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات و لوازم مرغداریمحصول: 
 02165411475_02165411474تلفن: 

 -خیابان باران  -خیابان استقالل  -لم آباد  -مالرد  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۴۴پالک 

 صنایع مرغداری آمادنام شرکت: 
 روح هللا یعقوبیمدیرعامل: 

 تولید و عرضه تجهیزات مدرن مرغداریمحصول: 
 01144226208تلفن: 

طبقه  -پاساژ قائم  -میدان قائم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۰پالک  -زیرین 

 صنایع مرغداری پیشرونام شرکت: 
 وحید تقی زادهمدیرعامل: 

 طراحی و مشاوره ، بازسازی و تجهیز سالن های مرغداریمحصول: 
 01133273337تلفن: 

صنایع  -جنب مسجد مهدیه  -کیلومتر یک جاده نکا  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مرغداری پیشرو
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 صبا برودت پارسنام شرکت: 
 سعید مهتدیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات برودتی صنعتیمحصول: 
 02188788791_02188793827تلفن: 

 -خیابان خلیل زاده  -خیابان والی نژاد  -باالتر از میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴۴پالک 

 صبا صنعت پرشیانام شرکت: 
 ابراهیم بزلهمدیرعامل: 

 تولید کننده قفس های تمام اتوماتیک مرغ گوشتی تحم گذار وپولتمحصول: 
 02166842702تلفن: 

 -طبقه اول  - ۴۴پالک  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 صبا طیورنام شرکت: 
 خسرو صالحیمدیرعامل: 

تلفن: آبخوری و کلیه تجهیزات  -دانخوری  -هواکش  -تولیدکننده هیتر محصول: 
02166437758_02166437759 

روبروی خیابان نیایش  -باالتر از فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۱پالک  -

 صبا هواسازنام شرکت: 
 حسین فاتحیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع تجهیزات سالن های مرغداری و سالن های پرورش محصول: 
 02166921494_02166901299تلفن: 

 ۴طبقه  - ۸پالک  -کوچه بت شکن  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 صنایع باسکول سازی میزان جدیکارنام شرکت: 
 واحد نعیمیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع باسکولت و باسکول های جاده ای محصول: 
 02166426808_02166938655تلفن: 

ساختمان  -بین خیابان گلشن و باستان  -خیابان جمهوری  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  -مروارید 

 صنایع برودتی وحیدنام شرکت: 
 مهرداد محمدی وحیدمدیرعامل: 

 تولیدکننده صنایع برودتیمحصول: 
 02177533637تلفن: 

 -خیابان شهید نور محمدی  -پیچ شمیران  -خیابان انقالب  -تهران آدرس: 
 ۱۴شماره 

 صنایع پالستیک ستارهنام شرکت: 
 امیر یزدانی میالجردیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع آبخوری اتوماتیک و دستی، دانخوری سطلیمحصول: 
 02166813052_02166813053تلفن: 

 -خیابان عبدالرحیمی  -شهریور  ۱۵انتهای خیابان  -شادآباد  -تهران آدرس: 
 ۴۸پالک  - ۴کوچه 

 صنایع پندنام شرکت: 
 مهرداد شریفمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع ترازو و باسکولمحصول: 
 02188520254_02188520253تلفن: 

مجتمع دریای نور طیقه  -ابتدای خیابان سرافراز -عباس آباد  -تهران آدرس: 
 ۱۰۱واحد  -اول 

 صنایع تولیدی آریننام شرکت: 
 سلیمان شیخیمدیرعامل: 

 اولین و تنها تولید کننده تجهیزات پرورش طیور در غرب کشورمحصول: 
 02166563677_04446237500تلفن: 

خیابان  -بلوار صنعتگران  -شهرک صنعتی  -بوکان  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۵۳Aپالک  -صنعتکده نهم 

 صنایع غلطک شرق ) اریکو (نام شرکت: 
 رسول ساداتیمدیرعامل: 

 نماینده انحصاری شرکت مونچ آلمان و تامین کننده قطعات و خدمات محصول: 
 01732614617_01732614616تلفن: 

 -شهرک  ۱۶قطعه  - ۴شهرک صنعتی شماره  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 صنایع غلطک شرق

 صنایع الستیکی رحمتینام شرکت: 
 علی رحمتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع قطعات الستیکی ، انگشتی ، پرکنیمحصول: 
 08642406382تلفن: 

انتهای مجتمع اسماعیل  -کیلومتر سه جاده یل آباد  -ساوه  -مرکزی آدرس: 
 سمت راست -آباد 

 صنایع مرغداری ایرانیاننام شرکت: 
 سعید یعقوب خانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات و لوازم مرغداریمحصول: 
 02165411475_02165411474تلفن: 

 -خیابان باران  -خیابان استقالل  -لم آباد  -مالرد  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۴۴پالک 

 صنایع مرغداری آمادنام شرکت: 
 روح هللا یعقوبیمدیرعامل: 

 تولید و عرضه تجهیزات مدرن مرغداریمحصول: 
 01144226208تلفن: 

طبقه  -پاساژ قائم  -میدان قائم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۱۰پالک  -زیرین 

 صنایع مرغداری پیشرونام شرکت: 
 وحید تقی زادهمدیرعامل: 

 طراحی و مشاوره ، بازسازی و تجهیز سالن های مرغداریمحصول: 
 01133273337تلفن: 

صنایع  -جنب مسجد مهدیه  -کیلومتر یک جاده نکا  -ساری  -مازندران آدرس: 
 مرغداری پیشرو
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 صنایع مرغداری تجهیز ماکیاننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 دانخوری -دانخوری بشقابی-قفس های مرغ تخم گذار تمام اتوماتیکمحصول: 
 02833454805_02833454806تلفن: 

 -شهرک صنعتی لیای جدید  -جاده بوئین زهرا  ۱۳کیلومتر  -قزوین آدرس: 
 خیابان اشتغال -خیابان هنر 

 صنایع مرغداری طبرستاننام شرکت: 
 حمزه علی قلیپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 01191030257تلفن: 

ورودی بازار ماهی  -اتوبان قائم شهر - ۵کیلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 فروش ها

 صنایع مرغداری طلوع پارسنام شرکت: 
 قاسم محققمدیرعامل: 

 طراح و تولید کننده تحهیزان و لوازم مرغداریمحصول: 
 02166932706_02166933193تلفن: 

 ۴۸پالک  -باالی بانک سپه  -نبش کوچه صائب  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 فروشگاه طلوع پارس -

 صنعت برق طیوراننام شرکت: 
 بهزاد رحمتی زاهدمدیرعامل: 

 تولیدکننده لوازم مرغداری هامحصول: 
 02165293468تلفن: 

 -خیابان نان ماشینی  -شهرک صنعتی فردوسیه  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۴۸پالک  -خیابان مادر 

 صنعت پویای بهشهرنام شرکت: 
 احمدرضا دهقانیانمدیرعامل: 

سازنده انواع ویبره ضربه ای پنوماتیکی ) ویبره چکشی پنوماتیکی ( محصول: 
 جهت تخلیه و رفع گیر اتوماتیک مخازن و لوله های حامل مواد پودری

 01134564664تلفن: 
 نبش کوچه شهید مقدری -سه راه پیشوا  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 صنعت تهویه زاگرسنام شرکت: 
 احمد عباسیمدیرعامل: 

تولیدکننده جت هیتر و دمنده هوای گرم ، تجهیزات گرمایشی کم محصول: 
 مصرف

 02833454987_02833454988تلفن: 
 خیابان هنر -شهر صنعتی لیا  -قزوین آدرس: 

 صنعت کاران سپاهان مهرنام شرکت: 
 علی مهریمدیرعامل: 

 طراحی و ساخت کامل کارخانه تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 03133860784تلفن: 

 ۱۰پالک  -روبروی بانک رفاه  -خیابان امیر کبیر  -شاپور جدید  -اصفهان آدرس: 

 صنعت مرغدار شیرازنام شرکت: 
 محمد علی منصوریمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 05136510076_07137273134تلفن: 

واحد  -ساختمان کیمیافام  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
۹ 

 صنعتی پیشگامنام شرکت: 
 حسن علی زندیمدیرعامل: 

طراحی و ساخت و نصب ماشین آالت و تجهیزات خط تولید خوراک دام محصول: 
 و طیور و آبزیان ، کنسانتره و مکمل

 02166434110_02166433538تلفن: 
 ۱۱پالک  -خیابان خوش شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 صنعتی گرما الکتریکنام شرکت: 
 پرویز عربمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات و مخازن استیل ، خط تولید دان پلت ، هواکش محصول: 
 01144204204_01144204203تلفن: 

خیابان  - ۴فاز  -شهرک صنعتی امامزاده عبدهللا  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۴صنعت 

 طبا توزیننام شرکت: 
 مهرداد بهدادمدیرعامل: 

 تولیدکننده باسکول و اتوماسیون صنعتیمحصول: 
 02122894666تلفن: 

جنب بانک  - ۱۴پالک  -ابتدای خیابان ظفر  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  -تجارت 

 طالیه داراننام شرکت: 
 علیرضا دخانچیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلیه تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02166569372_02166569371تلفن: 

طبقه  - ۱۸پالک  -روبه روی بانک گردشگری  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 اول

 طلوع فردیسنام شرکت: 
 علی خراسانیمدیرعامل: 

 اولین تولیدکننده و تأمین کننده تجهیزات صنایع دام و طیورمحصول: 
 02166936206_02166424801تلفن: 

ساختمان شماره  -روبه روی خیابان دکتر قریب  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱۱واحد  -طبقه سوم  - ۱۴۸

 طوس فدکنام شرکت: 
 جعفر معصومینمدیرعامل: 

 دستگاه های سمپاش و مخازن پلی اتیلنمحصول: 
 05132463599_05132463322تلفن: 

 مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
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 طیور گستر شمالنام شرکت: 
 مرتضی رحیمی نوائیمدیرعامل: 

هیتر  -فن  -اتوماسیون  -دانخوری  -تجهیزات مرغداری از قبیل آبخوری محصول: 
 01144254614_01144251120تلفن: 

طبقه  -ضلع غربی پاساژ  -پاساژ قائم  -میدان قائم  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳۴پالک  -زیرین 

 طیور ماشین ابزار فروشگاه عارفنام شرکت: 
 وحید یاستیمدیرعامل: 

 تولید لوازم مرغداری و دستگاه جوجه کشیمحصول: 
 02166565276_02166565275تلفن: 

 ۱۱پالک  -جنب مترو توحید  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 طیوران ابزارنام شرکت: 
 ماطاوس ماطوسیانمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02166438393_02154008تلفن: 

نبش کوچه خازنی  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 واحد ششم شمالی - ۵۹پالک  -

 طیوران صنعت آریانام شرکت: 
 ناصر کریمی حاجی آبادیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات سالن مرغداری هامحصول: 
 05135420760_05135420759تلفن: 

 بزرگراه آسیایی ۱۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 طیوران صنعت دانژهنام شرکت: 
 محمد عشق جومدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداریمحصول: 
 02636333775_02636333774تلفن: 

رو به روی بازار  -بین زیبا دشت و عباس آباد  -محمدشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 انتهای کوچه توانا -آهن 

 طیوران صنعت شهریارنام شرکت: 
 امید مختاریمدیرعامل: 

  -قفس گوشتی  -کلیه تجهزات مرغداری شامل : قفس تخم گذار محصول: 
 02165263035تلفن: 

 -نرسیده به تاالر آریا  -خیابان شهید رزاق دوست  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۱۳پالک  -کوچه ابریشم 

 طیوران صنعت یکتانام شرکت: 
 حسین اسحاقیمدیرعامل: 

 تولید و پخش کلیه تجهیرات مدرن مرغداریمحصول: 
 02166574228تلفن: 

 - ۸۴پالک  -ساختمان پویا  -خیابان طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۱طبقه 

 طیوران همیارنام شرکت: 
 مجید زمانیمدیرعامل: 

 طراحی تجهیز کلیه تاسیسات مرغ داری های صنعتیمحصول: 
 02146800211_02146800210تلفن: 

پالک  -خیابان صنعتگران  -شهرک صنعتی هفت جوی  -قدس  -تهران آدرس: 
۱۶۶ 

 طیورصنعت نویننام شرکت: 
 فرامرز مسلمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات اتوماتیک مرغداریمحصول: 
 02144981174_02144987676تلفن: 

خیابان امام حسین  -وردآورد  -جاده مخصوص کرج  ۱۹کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۴۱پالک  -جنب مسجد امام حسین  -

 علم و فن آوری سوبار منطقه آزاد انزلینام شرکت: 
 سعیده نخجوانی آریامدیرعامل: 

 تولیدکننده جت پرینترهای صنعتیمحصول: 
 02177638773_02177638772تلفن: 

نبش خیابان  -خیابان خواجه نصیرالدین  -سه راه طالقانی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۸۰پالک  -مقدم 

 عمران اتحادخاوراننام شرکت: 
 رضا اتحادیمدیرعامل: 

 سازنده انواع سوله ویژه مرغداریهامحصول: 
 05144333274_05144333273تلفن: 

 -خیابان تالش  -شهرک صنعتی سبزوار  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوله سازی عمران اتحاد خاوران

 فرا سردنام شرکت: 
 امیر سعید تقی زادهمدیرعامل: 

 صنایع برودتی -یخساز  -تولیدکننده دستگاه های آیس بانک محصول: 
 02166903811_02166903810تلفن: 

 ۶۱پالک  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 فرا صنعت جدار پنلنام شرکت: 
 سیاوش هاشم زادهمدیرعامل: 

 تولید ساندویچ پنل های مخصوص سقف مرغداری و سردخانهمحصول: 
 02122373337_02122358560تلفن: 

بن بست سرشار  -نرسیده به میدان تجریش  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۱زنگ  ۴پالک  -

 فراز کاویاننام شرکت: 
 سید طهمورث افضلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های پرده هوا و دوش هوا و کلین روممحصول: 
 02122092095_02122072446تلفن: 

پالک  -خیابان صدف  -خیابان سرو غربی  -خیابان سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴۱واحد  - ۶طبقه  -برج هرمزان  - ۱۱
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 طیور گستر شمالنام شرکت: 
 مرتضی رحیمی نوائیمدیرعامل: 

هیتر  -فن  -اتوماسیون  -دانخوری  -تجهیزات مرغداری از قبیل آبخوری محصول: 
 01144254614_01144251120تلفن: 

طبقه  -ضلع غربی پاساژ  -پاساژ قائم  -میدان قائم  -آمل  -مازندران آدرس: 
 ۳۴پالک  -زیرین 

 طیور ماشین ابزار فروشگاه عارفنام شرکت: 
 وحید یاستیمدیرعامل: 

 تولید لوازم مرغداری و دستگاه جوجه کشیمحصول: 
 02166565276_02166565275تلفن: 

 ۱۱پالک  -جنب مترو توحید  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 طیوران ابزارنام شرکت: 
 ماطاوس ماطوسیانمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02166438393_02154008تلفن: 

نبش کوچه خازنی  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 واحد ششم شمالی - ۵۹پالک  -

 طیوران صنعت آریانام شرکت: 
 ناصر کریمی حاجی آبادیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات سالن مرغداری هامحصول: 
 05135420760_05135420759تلفن: 

 بزرگراه آسیایی ۱۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 طیوران صنعت دانژهنام شرکت: 
 محمد عشق جومدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداریمحصول: 
 02636333775_02636333774تلفن: 

رو به روی بازار  -بین زیبا دشت و عباس آباد  -محمدشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 انتهای کوچه توانا -آهن 

 طیوران صنعت شهریارنام شرکت: 
 امید مختاریمدیرعامل: 

  -قفس گوشتی  -کلیه تجهزات مرغداری شامل : قفس تخم گذار محصول: 
 02165263035تلفن: 

 -نرسیده به تاالر آریا  -خیابان شهید رزاق دوست  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۱۳پالک  -کوچه ابریشم 

 طیوران صنعت یکتانام شرکت: 
 حسین اسحاقیمدیرعامل: 

 تولید و پخش کلیه تجهیرات مدرن مرغداریمحصول: 
 02166574228تلفن: 

 - ۸۴پالک  -ساختمان پویا  -خیابان طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۱طبقه 

 طیوران همیارنام شرکت: 
 مجید زمانیمدیرعامل: 

 طراحی تجهیز کلیه تاسیسات مرغ داری های صنعتیمحصول: 
 02146800211_02146800210تلفن: 

پالک  -خیابان صنعتگران  -شهرک صنعتی هفت جوی  -قدس  -تهران آدرس: 
۱۶۶ 

 طیورصنعت نویننام شرکت: 
 فرامرز مسلمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات اتوماتیک مرغداریمحصول: 
 02144981174_02144987676تلفن: 

خیابان امام حسین  -وردآورد  -جاده مخصوص کرج  ۱۹کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۴۱پالک  -جنب مسجد امام حسین  -

 علم و فن آوری سوبار منطقه آزاد انزلینام شرکت: 
 سعیده نخجوانی آریامدیرعامل: 

 تولیدکننده جت پرینترهای صنعتیمحصول: 
 02177638773_02177638772تلفن: 

نبش خیابان  -خیابان خواجه نصیرالدین  -سه راه طالقانی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۸۰پالک  -مقدم 

 عمران اتحادخاوراننام شرکت: 
 رضا اتحادیمدیرعامل: 

 سازنده انواع سوله ویژه مرغداریهامحصول: 
 05144333274_05144333273تلفن: 

 -خیابان تالش  -شهرک صنعتی سبزوار  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوله سازی عمران اتحاد خاوران

 فرا سردنام شرکت: 
 امیر سعید تقی زادهمدیرعامل: 

 صنایع برودتی -یخساز  -تولیدکننده دستگاه های آیس بانک محصول: 
 02166903811_02166903810تلفن: 

 ۶۱پالک  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 فرا صنعت جدار پنلنام شرکت: 
 سیاوش هاشم زادهمدیرعامل: 

 تولید ساندویچ پنل های مخصوص سقف مرغداری و سردخانهمحصول: 
 02122373337_02122358560تلفن: 

بن بست سرشار  -نرسیده به میدان تجریش  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۱زنگ  ۴پالک  -

 فراز کاویاننام شرکت: 
 سید طهمورث افضلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های پرده هوا و دوش هوا و کلین روممحصول: 
 02122092095_02122072446تلفن: 

پالک  -خیابان صدف  -خیابان سرو غربی  -خیابان سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴۱واحد  - ۶طبقه  -برج هرمزان  - ۱۱
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 فراسو توزیننام شرکت: 
 مهرداد بهدادمدیرعامل: 

 طراحی و تولید اتوماسیون های صنعتی  -تولیدکننده باسکول محصول: 
 02122894664_02127380000تلفن: 

جنب  -بعد از خیابان بهروز  -خیابان ظفر  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  - ۱۴پالک  -بانک تجارت 

 فراسو دقتنام شرکت: 
 مهدی ثامنیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع باسکول های الکترونیکی ثابت و محرکمحصول: 
 02122894385تلفن: 

 - ۴۶پالک  -خیابان چهارم  -خیابان بخارست  -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه 

 فرافن فراز تدبیرنام شرکت: 
 امین نیکو مراممدیرعامل: 

تولیدکننده اتوماسیون برای واحدهای مرغداری ، و دستگاه های محصول: 
 کنترل نور و دما و رطوبت

 02166576090_02166562947تلفن: 
 ۴واحد  - ۴۶شماره  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 فرآیند دانش آریننام شرکت: 
 منوچهر ناصر دوستمدیرعامل: 

 وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کیت های تشخیص بیماریمحصول: 
 02188334464_02188334463تلفن: 

کوچه  -خیابان کاج جنوبی  -میدان گلها  -میدان دکتر فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۴۵پالک  -هشتم 

 فرآیندسازان مهابنام شرکت: 
 ایمان علی اکبریمدیرعامل: 

 آب شیرین کن -طراحی و ساخت دستگاه های تصفیه آب محصول: 
 02144408320تلفن: 

 -کوچه نصیری  -بلوار شهید کبیری طامه  -بزرگراه همت غرب  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  -ساختمان لونا  - ۴پالک 

 فردان ماشین شرقنام شرکت: 
 حسین محمدی جوزانمدیرعامل: 

 تولید کننده ماشین آالت کارخانه های خوراک دام و طیور محصول: 
 05135414846_05135423427تلفن: 

تالش  - ۱فاز  -شهرک صنعتی طوس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳۵۸پالک  - ۱۰شمالی 

 فرنام صنعت پاکسامنام شرکت: 
 مجید فرشادمدیرعامل: 

 واترجت و سایر تمیز کننده های صنعتی -واردکننده کف شو محصول: 
 02188938017_02188941580تلفن: 

کوی سرد  -نرسیده به تقاطع فاطمی  -باالتر از میدان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 غربی ۳واحد  -طبقه دوم  - ۶۴پالک  -

 فریجاب صنعت البرزنام شرکت: 
 علی میرزا حسینیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب صنعتیمحصول: 
 01133119122تلفن: 

 ۴۰ابتدای  -خرداد  ۱۱خیابان  -خیابان فرهنگ  -ساری  -مازندران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۴طبقه  - ۴ساختمان تجاری بارمان  -متری دوم )مهدیه ( 

 فن آور تهویه آرادنام شرکت: 
 مهدی خمسهمدیرعامل: 

 جت هیتر-تولید سیستم های گرمایشیمحصول: 
 02833454983_02833454982تلفن: 

خیابان  -بلوار صنعتگران جنوبی  -شهر صنعتی لیا جدید  -قزوین آدرس: 
 ۱۱۸پالک - ۴استاندارد 

 فن آوران افق پاک نیکنام شرکت: 
 امیرمسعود نورانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه صنعتی ازن ژنراتور جهت ضدعفونیمحصول: 
 02166975051تلفن: 

 - ۴۱۱پالک  -پایین تر از میدان فلسطین  -خیابان فلسطین  -تهران آدرس: 
 ۹واحد 

 فن آوران تهویه پیامنام شرکت: 
 حمید سید احمد کرمانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده هواکش های مخصوص مرغداری ها و دامداری هامحصول: 
 02146866650_02188506185تلفن: 

 ۱۳۸پالک  -نرسیده به منوچهری  -سعدی شمالی  -تهران آدرس: 

 فن آوری آب ثمیننام شرکت: 
 حسین عسگریمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه های آب شیرین کنمحصول: 
 02636331624_02636331622تلفن: 

منطقه کارگاهی  -بعد از محمد شهر  -جاده ماهدشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴۵پالک  -خیابان صنعتگران  -زیبا دشت 

 فناوری پند کاسپیننام شرکت: 
 کیهان کیامدیرعامل: 

 نیسان کش و خاورکش -تولیدکننده باسکول تریلی کش محصول: 
 02183802000تلفن: 

 -برج دریای نور  -نبش خیابان سرافراز  -خیابان شهید بهشتی  -تهران آدرس: 
 ۴۰۴واحد  -طبقه دوم 

 فنی طیوران تهراننام شرکت: 
 فضل هللا خراسانیمدیرعامل: 

 -دانخوری  -تولیدکننده لوازم و تجهیزات مرغداری از جمله هیتر محصول: 
 هواکش و قفس -آبخوری 

 02165580051تلفن: 
 ۳طبقه  - ۱۶۴پالک  -خیابان طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
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 فید صنعت ماشین مبتکراننام شرکت: 
 اسالم کرمیمدیرعامل: 

 تولید سیلوهای فلزی ذخیره غالت ، تولید انتقال دهنده ها محصول: 
 02166572297_02166572298تلفن: 

 -خیابان عطار نیشابوری  -پارک صنعتی لیا  -جاده بویین زهرا  -قزوین آدرس: 
 آرد صنعت ماشین مبتکران -روبه روی شرکت تاژ 

 فید ماشیننام شرکت: 
 احمد تاجیکمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های کارخانجات تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166914556_02166914555تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۴طبقه 

 قفس بلدرچین صحراگردنام شرکت: 
 امیرحسین صحراگردمدیرعامل: 

 تولید انواع قفس های پرورش بلدرچین و کبکمحصول: 
 05144335009تلفن: 

بلوار صنعت شرقی  -شهرک صنعتی استیر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوله قفس سازی بلدرچین صحراگرد -

 قفس صنعت آذرنام شرکت: 
 یاشار علیزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده قفس های تمام اتوماتیک مرغ تخمگذار و پرورش پولتمحصول: 
 04132466274_04132466273تلفن: 

 -شهرک سرمایه گذاری خارجی  -مرند  -بعد از پلیس راه تبریز  -تبریز آدرس: 
 میدان صنعت -خیابان توکلی  -خیابان اروپا  -خیابان آسیا 

 كاج طالئي آفاقنام شرکت: 
 سارا براتیمدیرعامل: 

 سیستم ضد حريق ،سیستم كپسول پاششي و تزريقي پلي يورتانمحصول: 
 02188652437_02188884967تلفن: 

 ٥واحد  - ٥پالك  -انتهاي نظامي گنجوي  -توانیر جنوبي -تهران آدرس: 

 کارا توزین الکتریکنام شرکت: 
 محمد نقی ئیمدیرعامل: 

 تولیدکننده باسکول های سبک و سنگینمحصول: 
 02166009822_02166009793تلفن: 

 -نبش کفش ملی  -بین جیحون و آذربایجان  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۱طبقه  - ۴۶۶پالک 

 کارا روش صبانام شرکت: 
 حسین کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تابلو کنترل هوشمند و تهویه مطبوعمحصول: 
 02188718833_02188100149تلفن: 

 ۱۴پالک  -خیابان سوم  -خیابان وزراء  -تهران آدرس: 

 کارتن پالست مروارید کاشاننام شرکت: 
 حسین برزگریمدیرعامل: 

 تولیدکننده عایق پوششی برای سقف مرغداری و پشم شیشه محصول: 
 03155560321_03155560320تلفن: 

 -بلوار ولیعصر  - ۴فاز  -شهرک صنعتی جعفر آباد  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ۱خیابان کیمیا  -بلوار شادمان 

 کارتن پالست نفیسنام شرکت: 
 محمد اسماعیل رحیم زادهمدیرعامل: 

 تولید کارتن برای سالن های مرغداریمحصول: 
 02188701708_02188701668تلفن: 

پالک  -خیابان ناهید  -بین بهشتی و مطهری  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۱۳

 کارخانه صنعتی آسیابنام شرکت: 
 عزت هللا بازگیرمدیرعامل: 

 سازنده ماشین آالت صنعتی در زمینه های مختلفمحصول: 
 02166593961_02166426708تلفن: 

دست  -خیابان ششم  - ۱۱کیلومتر  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -راست کارخانه آسیاب 

 کارگاه سلطانیاننام شرکت: 
 مرتضی سلطانیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های آسیاب ، میکسر و باالبرمحصول: 
 03133692137تلفن: 

 ۱۰۶بن بست  -بلوار القدیر  -جاده نجف آباد  -شهر  خمینی -اصفهان آدرس: 

 کارنوتک پدیده ماندگارنام شرکت: 
 محمدرضا واحدیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات اتوماتیک مرغداریمحصول: 
 05136677009_05136677008تلفن: 

 - ۴۴پیامبر اعظم  -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۸پالک 

 کاریزابنام شرکت: 
 فضل اله زارعمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب و فاضالبمحصول: 
 02188401738_02188413214تلفن: 

 ۱۵پالک  -خیابان معلم  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کاسپیننام شرکت: 
 محمد رحیم زادهمدیرعامل: 

دامداری ها  -تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب برای مرغداری محصول: 
 وصنایع دارویی

 01733233311_02177168410تلفن: 
 ۳واحد  - ۱۵پالک  -میدان امامت  -خیابان دماوند  -تهران آدرس: 
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 فید صنعت ماشین مبتکراننام شرکت: 
 اسالم کرمیمدیرعامل: 

 تولید سیلوهای فلزی ذخیره غالت ، تولید انتقال دهنده ها محصول: 
 02166572297_02166572298تلفن: 

 -خیابان عطار نیشابوری  -پارک صنعتی لیا  -جاده بویین زهرا  -قزوین آدرس: 
 آرد صنعت ماشین مبتکران -روبه روی شرکت تاژ 

 فید ماشیننام شرکت: 
 احمد تاجیکمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های کارخانجات تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166914556_02166914555تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۴طبقه 

 قفس بلدرچین صحراگردنام شرکت: 
 امیرحسین صحراگردمدیرعامل: 

 تولید انواع قفس های پرورش بلدرچین و کبکمحصول: 
 05144335009تلفن: 

بلوار صنعت شرقی  -شهرک صنعتی استیر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 سوله قفس سازی بلدرچین صحراگرد -

 قفس صنعت آذرنام شرکت: 
 یاشار علیزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده قفس های تمام اتوماتیک مرغ تخمگذار و پرورش پولتمحصول: 
 04132466274_04132466273تلفن: 

 -شهرک سرمایه گذاری خارجی  -مرند  -بعد از پلیس راه تبریز  -تبریز آدرس: 
 میدان صنعت -خیابان توکلی  -خیابان اروپا  -خیابان آسیا 

 كاج طالئي آفاقنام شرکت: 
 سارا براتیمدیرعامل: 

 سیستم ضد حريق ،سیستم كپسول پاششي و تزريقي پلي يورتانمحصول: 
 02188652437_02188884967تلفن: 

 ٥واحد  - ٥پالك  -انتهاي نظامي گنجوي  -توانیر جنوبي -تهران آدرس: 

 کارا توزین الکتریکنام شرکت: 
 محمد نقی ئیمدیرعامل: 

 تولیدکننده باسکول های سبک و سنگینمحصول: 
 02166009822_02166009793تلفن: 

 -نبش کفش ملی  -بین جیحون و آذربایجان  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۱طبقه  - ۴۶۶پالک 

 کارا روش صبانام شرکت: 
 حسین کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تابلو کنترل هوشمند و تهویه مطبوعمحصول: 
 02188718833_02188100149تلفن: 

 ۱۴پالک  -خیابان سوم  -خیابان وزراء  -تهران آدرس: 

 کارتن پالست مروارید کاشاننام شرکت: 
 حسین برزگریمدیرعامل: 

 تولیدکننده عایق پوششی برای سقف مرغداری و پشم شیشه محصول: 
 03155560321_03155560320تلفن: 

 -بلوار ولیعصر  - ۴فاز  -شهرک صنعتی جعفر آباد  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ۱خیابان کیمیا  -بلوار شادمان 

 کارتن پالست نفیسنام شرکت: 
 محمد اسماعیل رحیم زادهمدیرعامل: 

 تولید کارتن برای سالن های مرغداریمحصول: 
 02188701708_02188701668تلفن: 

پالک  -خیابان ناهید  -بین بهشتی و مطهری  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۱۳

 کارخانه صنعتی آسیابنام شرکت: 
 عزت هللا بازگیرمدیرعامل: 

 سازنده ماشین آالت صنعتی در زمینه های مختلفمحصول: 
 02166593961_02166426708تلفن: 

دست  -خیابان ششم  - ۱۱کیلومتر  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -راست کارخانه آسیاب 

 کارگاه سلطانیاننام شرکت: 
 مرتضی سلطانیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های آسیاب ، میکسر و باالبرمحصول: 
 03133692137تلفن: 

 ۱۰۶بن بست  -بلوار القدیر  -جاده نجف آباد  -شهر  خمینی -اصفهان آدرس: 

 کارنوتک پدیده ماندگارنام شرکت: 
 محمدرضا واحدیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات اتوماتیک مرغداریمحصول: 
 05136677009_05136677008تلفن: 

 - ۴۴پیامبر اعظم  -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۸پالک 

 کاریزابنام شرکت: 
 فضل اله زارعمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب و فاضالبمحصول: 
 02188401738_02188413214تلفن: 

 ۱۵پالک  -خیابان معلم  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کاسپیننام شرکت: 
 محمد رحیم زادهمدیرعامل: 

دامداری ها  -تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب برای مرغداری محصول: 
 وصنایع دارویی

 01733233311_02177168410تلفن: 
 ۳واحد  - ۱۵پالک  -میدان امامت  -خیابان دماوند  -تهران آدرس: 
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 کاکس ماشیننام شرکت: 
 مسعود شیبانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین های جوجه کشیمحصول: 
 02188802581_02188802580تلفن: 

 ۳۱پالک  -خیابان حمید صدر  -باالتر از زرتشت  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -

 کاوش آفاق ترنم مهرنام شرکت: 
 احمدرضا راستیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های آشغال گیر کشتارگاه و دستگاه درام فیلترمحصول: 
 03133932327تلفن: 

 -بلوار دانشگاه صنعتی  -میدان دانشگاه صنعتی اصفهان  -اصفهان آدرس: 
 ۴۴۳واحد  -ساختمان شیخ بهایی  -شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 

 کاوش هوشمند کارانام شرکت: 
 بهزاد نعمتیانمدیرعامل: 

 طراح و تولیدکننده و مجری سیستم های اتوماسیونمحصول: 
 08733177663_08733730573تلفن: 

ساختمان  -خیابان زکریای رازی  -شهرک بهاران  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ۱۰۵واحد  -طبقه اول  -پارک علم و فناوری کردستان 

 کاوشگران صنعت فتح شمالنام شرکت: 
 حسین دلباسیمدیرعامل: 

 تهویه ی هوشمند سالن های مرغداریمحصول: 
 01142011434_01142011333تلفن: 

ساختمان  - ۱۴نبش خزر  -انتهای خیابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -شیشه ای آبی رنگ 

 کاوه آرمان تجارتنام شرکت: 
 محمد خیریمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع ساندویچ پنل و انواع تونل هامحصول: 
 02144038410_02144038495تلفن: 

 -نبش بلوار فردوس  -خیابان عقیل  -بزرگراه آیت هللا کاشانی  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۱پالک 

 کراس صنعت مانانام شرکت: 
 محسن تقویمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های رطوبت ساز التراسونیکمحصول: 
 02146845005_02146845009تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۱۱پالک  -متری انقالب  ۳۱بلوار  -قدس  -تهران آدرس: 

 کشاورزی و دامپروری کشدام جوجهنام شرکت: 
 علی اصغریمدیرعامل: 

تجهیزات  -صادرات تخم مرغ نطفه دار  -صنعت مرغ مادر گوشتی محصول: 
 مرغداری

 01132333226_01132310193تلفن: 
 ساختمان متین -خیابان تختی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 کشت و صنعت تبریزنام شرکت: 
 بهروز افتخاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده تاریخ زن حرارتی و دستگاه بسته بندیمحصول: 
 04134475329_04134475328تلفن: 

سه راهی کبریت  -جاده صنعتی غرب  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴۸۴۳۱پالک  -انتهای خیابان اول  -شهرک فناوری خودرو  -سازی 

 کنترل گستر کهربانام شرکت: 
 آکو کشاورزیمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات و سیستم های کنترل هوشمند مرغداریمحصول: 
 08733384049_08733384048تلفن: 

فرعی  -خیایان تعاون  - ۱شهرک صنعتی شماره  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 آخرین سوله -سمت چپ 

 کوالک گستر یزدنام شرکت: 
 سید مجتبی سیدین خراسانیمدیرعامل: 

 هیتر و هواکش و کولر -دان خوری  -تولید کننده آبخوری محصول: 
 03538369561_03538369560تلفن: 

 خیابان ایمان -حسین آباد ریسمانی  -یزد آدرس: 

 کیا دیزل اسپاداننام شرکت: 
 حمید رضا کفیلیمدیرعامل: 

 واردکننده دیزل ژنراتورمحصول: 
 03133447113_03133447114تلفن: 

 ساختمان خورشید -رمضان  ۱نبش  -خیابان مسجد سید  -اصفهان آدرس: 

 کیان پانلنام شرکت: 
 رامین اختراعیمدیرعامل: 

 تولید ساندویچ پانل های دیواری و سقفی با فوم پلی یورتانمحصول: 
 02123522522_02122233680تلفن: 

 -نبش پیشرو  -خیابان عباسی  -ابتدای کامرانیه  -اتوبان صدر  -تهران آدرس: 
 ۴پالک 

 کیان توکان صنعتنام شرکت: 
 صالح فرهادیمدیرعامل: 

 -فوم های پلی یورتان  -تولید کننده ساندویچ پانل سقفی و دیواریمحصول: 
 xpsفوم -انوااع عایق سرد و گرم -ورق های گالوانیزه

 02191011233تلفن: 
 ۴۸شماره  -خیابان البرز  -میرداماد  -تهران آدرس: 

 کیان سپهر لیان افراد خاص جهانینام شرکت: 
 علی بیاتونیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات طیورمحصول: 
 02634212008تلفن: 

 ۱واحد  - ۱طبقه  -برج ققنوس  -سه راه گوهر دشت  -کرج  -البرز آدرس: 
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 کیان مهر سیمرغنام شرکت: 
 احمد قائمیمدیرعامل: 

 تولید قفس مکانیزه مرغداریمحصول: 
 02537769850_02537769849تلفن: 

 ۴۹پالک  -خیابان شهید قدوسی  -متری عمار یاسر  ۵۱ -قم آدرس: 

 کیمیاگران سعادتنام شرکت: 
 حسین کرامتیمدیرعامل: 

 مشاوره و ارائه انواع سیستمهای آزمایشگاهی ، تحقیقاتیمحصول: 
 02188839598_02188839597تلفن: 

نبش خیابان کالنتری  -خیابان سپهبد قرنی  -خیابان کریم خان  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  - ۱۱پالک  -

 گرما تابشنام شرکت: 
 حامد آهنگرمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم گرمایش تابشیمحصول: 
 02156494173_02156118021تلفن: 

 ۱۰پالک  - ۱۱کوچه ی  -خیابان کاشانی  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 

 گرما تجهیزنام شرکت: 
 احسان زهتابیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دیگ های بخار و آبگرم و روغن داغ و فیلترشنیمحصول: 
 05135412632_05135412631تلفن: 

 - ۱اندیشه  - ۴فاز  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۱۶پالک  - ۳دانش 

 گرما گستر بارساوانام شرکت: 
 جواد برومندمدیرعامل: 

تلفن: تولیدکننده تجهیزات کشتارگاه های دام و طیور ، تولید دیگ بخارمحصول: 
05133554755 

مؤسسه صنعتی گوشت  -جاده فریمان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 مشهد

 گرماراننام شرکت: 
 مجید درزیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات رایانه ای مدرن مرغداری ، کنترلر دیجیتال دما ، محصول: 
 01143274400تلفن: 

رو به روی  -ابتدای جاده فریدون کنار  -جاده بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 دادگستری داوودشت

 گرمایش آسایشنام شرکت: 
 احسان صادقیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده هیترهای تابشیمحصول: 
 05136039794_02186080473تلفن: 

 ۱۹۱پالک  -ساختمان ترژه  -نبش گلشهر  -جردن  -تهران آدرس: 

 گروه تولیدی بازرگانی صالحینام شرکت: 
 حامد صالحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات اتوماتیک مرغداری و سیستم های مهپاشمحصول: 
 02166432002تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۰پالک  -خیابان نیایش شرقی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 ( GDG(گروه تولیدی بازرگانی گهردانه نام شرکت: 
 مهدی ناصریمدیرعامل: 

 تولیدو عرضه تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداری محصول: 
 02166425066_02166424400تلفن: 

 - ۱طبقه  - ۱۱پالک  -کوچه کریمی  -خیابان اسکندی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد 

 گروه تولیدی و بازرگانی فید ایران صنعتنام شرکت: 
 احسان قدمیمدیرعامل: 

 ساخت،راه اندازی،نصب و اجرا کارخانجات تولید خوراک محصول: 
 05135422879_02177248029تلفن: 

 -مابین خیابان صمنگان و مدنی  -ضلع جنوبی میدان رسالت  -تهران آدرس: 
 ۹واحد - ۳طبقه  -ساختمان تجاری مهر 

 گروه تولیدی یادگارنام شرکت: 
 هادی معصومیمدیرعامل: 

 تولید کننده تکنولوژی روز در زمینه تولید خوراک آماده و کشتارگاه محصول: 
 05136580493تلفن: 

سعادت  - ۹۱و  ۹۴بین آزادی  -بلوار آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۶پالک  - ۴۰

 گروه تولیدی یعقوبینام شرکت: 
 روح ا... یعقوبیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات مرغداری، انواع هیتر برقی و تابشیمحصول: 
 01144226208تلفن: 

طبقه  -پاساژ قائم  -میدان قائم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 همکف

 گروه صنعتی اعتمادنام شرکت: 
 مرتضی قدیانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع ترازو و باسکول دیجیتال ، دامکش ، رولیک محصول: 
 02166063385_02166064709تلفن: 

 -خیابان با هنر  -بعد از اشرفی اصفهانی  -بزرگراه حکیم غرب  -تهران آدرس: 
ساختمان اداری بهار  -کوچه ی وحدت  -خیابان پاییزان  -خیابان کاشفی نیک 

 گروه صنعتی آب بندنام شرکت: 
 سید هاشم اندیکالییمدیرعامل: 

تولید کننده انواع دیگ های بخار آب گرم، چگالشی، مشعل، رادیاتور، محصول: 
 آلومینیومی ،پانلی ، انواع مخازن

 02177642786تلفن: 
 کوچه آب بند -اتوبان آمل به بابل  -کیلومتر یک  -بابل  -مازندران آدرس: 
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 کیان مهر سیمرغنام شرکت: 
 احمد قائمیمدیرعامل: 

 تولید قفس مکانیزه مرغداریمحصول: 
 02537769850_02537769849تلفن: 

 ۴۹پالک  -خیابان شهید قدوسی  -متری عمار یاسر  ۵۱ -قم آدرس: 

 کیمیاگران سعادتنام شرکت: 
 حسین کرامتیمدیرعامل: 

 مشاوره و ارائه انواع سیستمهای آزمایشگاهی ، تحقیقاتیمحصول: 
 02188839598_02188839597تلفن: 

نبش خیابان کالنتری  -خیابان سپهبد قرنی  -خیابان کریم خان  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  - ۱۱پالک  -

 گرما تابشنام شرکت: 
 حامد آهنگرمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم گرمایش تابشیمحصول: 
 02156494173_02156118021تلفن: 

 ۱۰پالک  - ۱۱کوچه ی  -خیابان کاشانی  -شهر  اسالم -تهران آدرس: 

 گرما تجهیزنام شرکت: 
 احسان زهتابیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دیگ های بخار و آبگرم و روغن داغ و فیلترشنیمحصول: 
 05135412632_05135412631تلفن: 

 - ۱اندیشه  - ۴فاز  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۱۶پالک  - ۳دانش 

 گرما گستر بارساوانام شرکت: 
 جواد برومندمدیرعامل: 

تلفن: تولیدکننده تجهیزات کشتارگاه های دام و طیور ، تولید دیگ بخارمحصول: 
05133554755 

مؤسسه صنعتی گوشت  -جاده فریمان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 مشهد

 گرماراننام شرکت: 
 مجید درزیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات رایانه ای مدرن مرغداری ، کنترلر دیجیتال دما ، محصول: 
 01143274400تلفن: 

رو به روی  -ابتدای جاده فریدون کنار  -جاده بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 
 دادگستری داوودشت

 گرمایش آسایشنام شرکت: 
 احسان صادقیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده هیترهای تابشیمحصول: 
 05136039794_02186080473تلفن: 

 ۱۹۱پالک  -ساختمان ترژه  -نبش گلشهر  -جردن  -تهران آدرس: 

 گروه تولیدی بازرگانی صالحینام شرکت: 
 حامد صالحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات اتوماتیک مرغداری و سیستم های مهپاشمحصول: 
 02166432002تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۰پالک  -خیابان نیایش شرقی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 ( GDG(گروه تولیدی بازرگانی گهردانه نام شرکت: 
 مهدی ناصریمدیرعامل: 

 تولیدو عرضه تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداری محصول: 
 02166425066_02166424400تلفن: 

 - ۱طبقه  - ۱۱پالک  -کوچه کریمی  -خیابان اسکندی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد 

 گروه تولیدی و بازرگانی فید ایران صنعتنام شرکت: 
 احسان قدمیمدیرعامل: 

 ساخت،راه اندازی،نصب و اجرا کارخانجات تولید خوراک محصول: 
 05135422879_02177248029تلفن: 

 -مابین خیابان صمنگان و مدنی  -ضلع جنوبی میدان رسالت  -تهران آدرس: 
 ۹واحد - ۳طبقه  -ساختمان تجاری مهر 

 گروه تولیدی یادگارنام شرکت: 
 هادی معصومیمدیرعامل: 

 تولید کننده تکنولوژی روز در زمینه تولید خوراک آماده و کشتارگاه محصول: 
 05136580493تلفن: 

سعادت  - ۹۱و  ۹۴بین آزادی  -بلوار آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۶پالک  - ۴۰

 گروه تولیدی یعقوبینام شرکت: 
 روح ا... یعقوبیمدیرعامل: 

 تولید کننده تجهیزات مرغداری، انواع هیتر برقی و تابشیمحصول: 
 01144226208تلفن: 

طبقه  -پاساژ قائم  -میدان قائم  -خیابان امام خمینی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 همکف

 گروه صنعتی اعتمادنام شرکت: 
 مرتضی قدیانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع ترازو و باسکول دیجیتال ، دامکش ، رولیک محصول: 
 02166063385_02166064709تلفن: 

 -خیابان با هنر  -بعد از اشرفی اصفهانی  -بزرگراه حکیم غرب  -تهران آدرس: 
ساختمان اداری بهار  -کوچه ی وحدت  -خیابان پاییزان  -خیابان کاشفی نیک 

 گروه صنعتی آب بندنام شرکت: 
 سید هاشم اندیکالییمدیرعامل: 

تولید کننده انواع دیگ های بخار آب گرم، چگالشی، مشعل، رادیاتور، محصول: 
 آلومینیومی ،پانلی ، انواع مخازن

 02177642786تلفن: 
 کوچه آب بند -اتوبان آمل به بابل  -کیلومتر یک  -بابل  -مازندران آدرس: 
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 گروه صنعتی بازرگانی پرهامنام شرکت: 
 مهرداد گل محمدیمدیرعامل: 

 طراح و سازنده سیستم های تصفیه آب صنعتیمحصول: 
 02188774517تلفن: 

 ۱واحد  -طبقه سوم  -برج پم  -تقاطع ظفر  -جردن  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی خزر تکنیکنام شرکت: 
 حسین نورمحمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خشک کن غالت و تجهیزات مرغداریمحصول: 
 01143253451تلفن: 

جنب نمایندگی ایران  -جاده جدید بابل  ۱کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 خودرو

 گروه صنعتی دامی نونام شرکت: 
 اصغر ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید و تامین کننده ادوات و ماشین آالت صنعت داممحصول: 
 02165263681تلفن: 

باالی فروشگاه کفش  -کوچه توحید  -خیابان ولیعصر  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۱۰۴پالک  -ساختمان فنی مهندسی  -مادر 

 گروه صنعتی دامیارنام شرکت: 
 مصطفی ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید انواع تجهیزات و ماشین االت دامپروری فیدر ، سیلوتراش ، و ...( محصول: 
 02165294950تلفن: 

شهریار میدان معلم جنب فرش سادات مجتمع  -شهریار  -تهران آدرس: 
 ۴فرهادی طبقه اول واحد 

 گروه صنعتی دانا نقش نگارنام شرکت: 
 زهره رضیئیمدیرعامل: 

 تولید کننده دستگاه جت پرینترمحصول: 
 02188627284_02188613260تلفن: 

 -خیابان شیخ بهایی شمالی  -خیابان مالصدرا  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 زنگ چهارم - ۱۴۰پالک  -نبش انداد غربی 

 گروه صنعتی دمیرچینام شرکت: 
 امیر دمیرچیمدیرعامل: 

 خطوط تولید ماشین آالت صنایع غذاییمحصول: 
 02188792730_02183872تلفن: 

 ۸واحد  - ۱۴پالک  -ابتدای بلوار افریقا  -میدان ارژانتین  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی راد صنعتنام شرکت: 
 مسعود رادمدیرعامل: 

 تولیدکننده چرخ های صنعتیمحصول: 
 02155283712_02155281846تلفن: 

متر بعد از  ۱۰۰ -بعد از اتوبان ساوه  -بعد از بزرگراه آزادگان  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -خیابان عرفان 

 گروه صنعتی رادفرنام شرکت: 
 مصطفی رادفرمدیرعامل: 

 انواع سردخانه -چیلر سوپرتوربو محصول: 
 05136510548_02128421487تلفن: 

 ۴پالک -کوچه طالقانی  -خیابان نورمحمدی  -شمیران  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی رادیان پارسنام شرکت: 
 حمید رضاییمدیرعامل: 

طراحی و ساخت خطوط تولید انواع شانه تخم مرغ و ظروف مقوایی با محصول: 
 تکنولوژی کامال مهندسی و به روز

 08644221087_02538874628تلفن: 
 ۴واحد  -مجتمع تجاری سید  -خیابان کارگر  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 

 گروه صنعتی شمشیرینام شرکت: 
 مهرداد شمشیرگرهامدیرعامل: 

 فیدرمکسر ودستگاه سیلوتراش برقی و تله هندلرمحصول: 
 02165335072تلفن: 

-کوچه رجبی  -خیابان فرهنگ -دوراهی قپان -خیابان قزوین  -تهران آدرس: 
 ۱پالک 

 گروه صنعتی نیک اندیشان آرتان پارسیاننام شرکت: 
 محسن فتحی زادهمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع دانخوری ، آبخوری ، هیتر ، هواکش ، آسیاب ، محصول: 
 میکسر ، باالبر ، انتقال دان

 07137364045تلفن: 
 روبه روی فروشگاه ارتش -بلوار ارتش  -شیراز  -فارس آدرس: 

 گروه صنعتی هخامنشنام شرکت: 
 سیروس حبیب الهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات مایع تخم مرغمحصول: 
 02146852644_02146852643تلفن: 

 ۳۰پالک  -خیابان صنعت یکم  -شهر قدس  -تهران آدرس: 

 گروه کنازنام شرکت: 
 حسین عبدالملکیمدیرعامل: 

اجرای سیستم خنک کننده )فن و مه پاش ( بدون رسوب و گرفتن محصول: 
 نازل ها

 02165272350_02165523624تلفن: 
 کیلومتر دو جاده آدران -شهریار  -تهران آدرس: 

 گروه ماشین سازی هاشمینام شرکت: 
 محمد رضا هاشمیمدیرعامل: 

 طراحی ، تولید ، نصب و راه اندازی کلیه خطوط دام ، طیور ، آبزیان محصول: 
 01143144595تلفن: 

 -متر داخل کوچه  ۴۰ - ۴۱اباذر  -خیابان طالقانی  -آمل  -مازندران آدرس: 
 فروشگاه ایرانیان
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 گسترش صنایع و خدمات کشاورزی )سهامی عام(نام شرکت: 
 فیروز حسین زادهمدیرعامل: 

 ماشین آالت شیردوشی -ماشین آالت جوجه کشی و مرغداری محصول: 
 02166933391تلفن: 

 ۹۱شماره  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 گل پونه صفاهاننام شرکت: 
 فرهاد احمدیمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های آزمایشگاهیمحصول: 
 03133872257تلفن: 

 ۱۴۱واحد  -ساختمان شیخ بهایی  -شهرک علمی تحقیقی  -اصفهان آدرس: 

 الستیک ارزانینام شرکت: 
 عباس ارزانیمدیرعامل: 

 الستیک سازی و کفپوش دامداری هامحصول: 
 02156584139_02156584138تلفن: 

خیابان  -شهرک صنعتی زواره ای  -سه راه آدران  -جاده ساوه  -تهران آدرس: 
 ۱۱پالک  - ۱

 لوازم مرغداری اخواننام شرکت: 
 مونا اخوان نیکمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلیه تجهیزات مرغداری  هیتر ، هواکش ، دانخوری زنجیری محصول: 
 02166422126_02166918536تلفن: 

 ۳۰پالک  -جنب بانک سپه  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 لوازم مرغداری پارسنام شرکت: 
 رسول آقاحسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات طیور و هواکشمحصول: 
 02166428810_02166936877تلفن: 

 ۱۴پالک  -روبه روی بانک گردشگری  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 لوازم مرغداری جعفری رادنام شرکت: 
 هومن جعفری رادمدیرعامل: 

 واردکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02166432559_02166432385تلفن: 

 ۱۳۱پالک  -ابتدای فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 ماتادور فید تکنولوژی ) فناوری ماه تابان دوراندیش (نام شرکت: 
 علیرضا منشی زادهمدیرعامل: 

 طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی ماشین آالت خوراک دام و طیورمحصول: 
 02176218332_02166420196تلفن: 

خیابان سیاه  -منطقه صنعتی خرمدشت  -شهر جدید پردیس  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -غربی  ۱خیابان گالیل  -سنگ 

 ماشین سازان دوراندیشنام شرکت: 
 احمد فتوحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت خوراک دام و طیورمحصول: 
 02155244293تلفن: 

خیابان شهید رجائی  -بعد از شاه تره  -جاده ساوه  ۱۴کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۶پالک  -سمت چپ  -چهارراه محمود شرقی  -

 ماشین سازی اتحادنام شرکت: 
 محمدرضا زبیراصلیمدیرعامل: 

 تجهیزات مرغداری و دامداریمحصول: 
 02155283514تلفن: 

 ۴۹پالک  -خیابان گلزار  -خیابان زارع  -چهاردانگه  -تهران آدرس: 

 ماشین سازی آسیاکار باخترنام شرکت: 
 وحید کاظمیمدیرعامل: 

 طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کلیه خطوط انتقال موادمحصول: 
 07137241492_07137241491تلفن: 

 - ۴نبش کوچه  -ابتدای جاده نصرآباد  -بلوار نصر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ساختمان آسیاکار

 ماشین سازی بهرامنام شرکت: 
 مهدی یزدان فرمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات خط تولید پلتمحصول: 
 02166809768_02166808307تلفن: 

 -خیابان هفده شهریور  -شیر پاستوریزه  -اول جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 
 ۱۹پالک  -کوچه شمشاد 

 ماشین سازی حکمایینام شرکت: 
 نیما سیدالحکماییمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های بسته بندیمحصول: 
 02176205785_02188708516تلفن: 

 - ۹پالک  -خیابان شهدا  -میرزای شیرازی  -استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۴طبقه 

 ماشین سازی ریسماننام شرکت: 
 آریا سودمندمدیرعامل: 

 دستگاه تخم مرغ شکن -تولید خطوط فناوری تخم مرغ محصول: 
 05135412019تلفن: 

فاز یک  -شهرک صنعتی توس  -جاده قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۱۶پالک  - ۴صنعتگران  - ۱تالش  -

 ماشین سازی سامنام شرکت: 
 حیدر عامریمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت مرغداری و دامداریمحصول: 
 02133419806تلفن: 

 -کوچه هشت متری اول  -شهرک صنعتی عشق آباد  -ری  -تهران آدرس: 
 ۱۱پالک 
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 گسترش صنایع و خدمات کشاورزی )سهامی عام(نام شرکت: 
 فیروز حسین زادهمدیرعامل: 

 ماشین آالت شیردوشی -ماشین آالت جوجه کشی و مرغداری محصول: 
 02166933391تلفن: 

 ۹۱شماره  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 گل پونه صفاهاننام شرکت: 
 فرهاد احمدیمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های آزمایشگاهیمحصول: 
 03133872257تلفن: 

 ۱۴۱واحد  -ساختمان شیخ بهایی  -شهرک علمی تحقیقی  -اصفهان آدرس: 

 الستیک ارزانینام شرکت: 
 عباس ارزانیمدیرعامل: 

 الستیک سازی و کفپوش دامداری هامحصول: 
 02156584139_02156584138تلفن: 

خیابان  -شهرک صنعتی زواره ای  -سه راه آدران  -جاده ساوه  -تهران آدرس: 
 ۱۱پالک  - ۱

 لوازم مرغداری اخواننام شرکت: 
 مونا اخوان نیکمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلیه تجهیزات مرغداری  هیتر ، هواکش ، دانخوری زنجیری محصول: 
 02166422126_02166918536تلفن: 

 ۳۰پالک  -جنب بانک سپه  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 لوازم مرغداری پارسنام شرکت: 
 رسول آقاحسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات طیور و هواکشمحصول: 
 02166428810_02166936877تلفن: 

 ۱۴پالک  -روبه روی بانک گردشگری  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 لوازم مرغداری جعفری رادنام شرکت: 
 هومن جعفری رادمدیرعامل: 

 واردکننده تجهیزات مرغداریمحصول: 
 02166432559_02166432385تلفن: 

 ۱۳۱پالک  -ابتدای فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 ماتادور فید تکنولوژی ) فناوری ماه تابان دوراندیش (نام شرکت: 
 علیرضا منشی زادهمدیرعامل: 

 طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی ماشین آالت خوراک دام و طیورمحصول: 
 02176218332_02166420196تلفن: 

خیابان سیاه  -منطقه صنعتی خرمدشت  -شهر جدید پردیس  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  -غربی  ۱خیابان گالیل  -سنگ 

 ماشین سازان دوراندیشنام شرکت: 
 احمد فتوحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت خوراک دام و طیورمحصول: 
 02155244293تلفن: 

خیابان شهید رجائی  -بعد از شاه تره  -جاده ساوه  ۱۴کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۶پالک  -سمت چپ  -چهارراه محمود شرقی  -

 ماشین سازی اتحادنام شرکت: 
 محمدرضا زبیراصلیمدیرعامل: 

 تجهیزات مرغداری و دامداریمحصول: 
 02155283514تلفن: 

 ۴۹پالک  -خیابان گلزار  -خیابان زارع  -چهاردانگه  -تهران آدرس: 

 ماشین سازی آسیاکار باخترنام شرکت: 
 وحید کاظمیمدیرعامل: 

 طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کلیه خطوط انتقال موادمحصول: 
 07137241492_07137241491تلفن: 

 - ۴نبش کوچه  -ابتدای جاده نصرآباد  -بلوار نصر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ساختمان آسیاکار

 ماشین سازی بهرامنام شرکت: 
 مهدی یزدان فرمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات خط تولید پلتمحصول: 
 02166809768_02166808307تلفن: 

 -خیابان هفده شهریور  -شیر پاستوریزه  -اول جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 
 ۱۹پالک  -کوچه شمشاد 

 ماشین سازی حکمایینام شرکت: 
 نیما سیدالحکماییمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های بسته بندیمحصول: 
 02176205785_02188708516تلفن: 

 - ۹پالک  -خیابان شهدا  -میرزای شیرازی  -استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۴طبقه 

 ماشین سازی ریسماننام شرکت: 
 آریا سودمندمدیرعامل: 

 دستگاه تخم مرغ شکن -تولید خطوط فناوری تخم مرغ محصول: 
 05135412019تلفن: 

فاز یک  -شهرک صنعتی توس  -جاده قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۱۶پالک  - ۴صنعتگران  - ۱تالش  -

 ماشین سازی سامنام شرکت: 
 حیدر عامریمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت مرغداری و دامداریمحصول: 
 02133419806تلفن: 

 -کوچه هشت متری اول  -شهرک صنعتی عشق آباد  -ری  -تهران آدرس: 
 ۱۱پالک 
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 ماشین سازی علیکاهینام شرکت: 
 وحید علیکاهیمدیرعامل: 

 ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات خوراک دام و طیورمحصول: 
 02165733045تلفن: 

 ۱پالک  -کوچه فرجی  -خیابان شهید چالوکه  -باغستان  -تهران آدرس: 

 ماشین سازی فوژان ارغواننام شرکت: 
 بهرام وحدتمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت چاپ و بسته بندیمحصول: 
 05135413210تلفن: 

بلوار اندیشه  - ۴فاز  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶۰۱شماره  -خیابان دانش هشتم  -انتهای خیابان هفتم  -

 ماشین سازی فوالد آریننام شرکت: 
 تورج جعفریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دیگ های بخار و دستگاه های تصفیه آبمحصول: 
 04432723722_04432723721تلفن: 

 خیابان چهارم - ۱فاز  -شهرک صنعتی  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 

 ماشین صنعت شریف ستودهنام شرکت: 
 حسین زارعمدیرعامل: 

  2500000بخاری صنعتی  - 150000بخاری صنعتی محصول: 
 07137203391تلفن: 

 ۵کوچه  -خیابان استاد شهریار  -بلوار فرصت شیرازی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 سمت راست - ۱فرعی -

 ماشین طیورنام شرکت: 
 محمود تحصیلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات تمام اتوماتیک پرورش مرغمحصول: 
 02156418397تلفن: 

میدان  -شهرک صنعتی پرند  -جاده قدیم ساوه  -کریم  رباط -تهران آدرس: 
 D۴۱قطعه  -خیابان الله  -بلوار فناوری جنوبی  -میدان فناوری  -صنعت 

 ماشین طیور جویبارنام شرکت: 
 محسن معصومیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین های جوجه کشیمحصول: 
 01142563462_01142563461تلفن: 

 شهرک صنعتی جویبار -جویبار  -مازندران آدرس: 

 ماکیان تجهیز اردالننام شرکت: 
 حجت اله خدابنده لومدیرعامل: 

  -تولید کننده تجهیزات سالن های پرورش طیور  قفس تخمگذار محصول: 
 02834767555_02834767566تلفن: 

 روستای اردالن -آبگرم  -قزوین آدرس: 

 ماکیان صنعت اراکنام شرکت: 
 محمد مرادیمدیرعامل: 

تولیدکننده کلیه تجهیزات مرغداری ، دان خوری اتوماتیک ، مه پاش و محصول: 
 آسیاب

 08634850797_08634777587تلفن: 
 منطقه صنعتی میقان -جاده فراهان  -اراک  -مرکزی آدرس: 

 مانا پرشیانام شرکت: 
 پویا شعبانیمدیرعامل: 

 تولید و تامین تجهیزات پیشرفته کشتارگاه های طیورمحصول: 
 03133874791_03133874790تلفن: 

 -بلوار عطاالملک  -منطقه صنعتی امیرکبیر  -خ امام خمینی  -اصفهان آدرس: 
 ۱شماره  - ۴۴cبلوک  -خیابان کار و کارگر  -خیابان کارآفرینان شمالی 

 مبتکران صبا پارسیاننام شرکت: 
 شهرام احمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه های الکترومغناطیسی در زمینه کشاورزیمحصول: 
 01133353963_01133353962تلفن: 

 -ابتدای کوی امام خمینی  -جاده جویبار  ۴کیلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 شرکت مبتکران پارسیان

 مجتمع صنعتی دیزل ژنراتور الوندنام شرکت: 
 بهنام باوندمدیرعامل: 

 وارده کننده و خرید و فروش و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورهامحصول: 
 02156519329_02156519334تلفن: 

 -خیابان قائم  -متری امام حسین  ۶۰بلوار  -کهریزک  -ری  -تهران آدرس: 
 ۹پالک 

 مجتمع صنعتی سردین گوهر یزدنام شرکت: 
 حمیدرضا حیدریمدیرعامل: 

 تولید کننده چیلر و تاسیسات برودتیمحصول: 
 02188067030_02188067040تلفن: 

 - ۱۴۰پالک  -نبش امداد غربی  -خیابان شیخ بهایی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه 

 مخازن استیل غربنام شرکت: 
 اکبر حسینیمدیرعامل: 

تولیدکننده مخازن ، ماشین آالت صنایع لبنی و غذایی و پاستوریزانور محصول: 
 مایع تخم مرغ

 08134383685_08134383684تلفن: 
 ۴۳خیابان  -بلوار سوم  -شهرک صنعتی بوعلی  -همدان آدرس: 

 مخزن فوالد رافع)دابو صنعت (نام شرکت: 
 علی اصغر رحمانیمدیرعامل: 

  -مخازن تحت فشار  -آبگرم فیلتر شنی  -تولیدکننده دیگ های بخار محصول: 
 01144782331_01144782330تلفن: 

شرکت  -خیابان الله  -شهرک صنعتی شهدا  -محمودآباد  -مازندران آدرس: 
 مخزن فوالد رافع
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 مدیریت ساختمان البرزنام شرکت: 
 سعید عیاضیمدیرعامل: 

 های کنترل سرمایشی، گرمایشی و روشنایی تولید سیستممحصول: 
 02188223276تلفن: 

کوچه بیستم  -سازمان برنامه جنوبی  -بلوار فردوس غرب  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۵پالک  -مرکزی 

 مرصوص کامنام شرکت: 
 حسن فرقانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های سرمایشیمحصول: 
 02188333761_02188333760تلفن: 

خیابان یوسف آباد )سیدجمال الدین اسدآبادی(، خیابان فتحی  -تهران آدرس: 
 ۱۱، واحد۳، طبقه ۴۴شقاقی، میدان سلماس، جنب بانک تجارت، پالک

 مرطوبنام شرکت: 
 محمد علی سالمتمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع دستگاه های رطوبت ساز صنعتی و خانگیمحصول: 
 03132330049_03132364154تلفن: 

شهرک کارگاهی  -بلوار عطا الملک  -خیابان امام خمینی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۱پالک  - ۱۰بلوک  -امیر کبیر 

 مرند قفسنام شرکت: 
 غالمرضا کاظمیمدیرعامل: 

تولید قفس های تمام گالوانیزه مرغ و خروس زینتی و بلدرچین و .... محصول: 
 با قابلیت جداسازی قطعات

 04142220066تلفن: 
 جنب پل امیرکبیر -خیابان قیام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 مروارید یزدنام شرکت: 
 پرویز آقایی میبدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبد و قفس های حمل مرغمحصول: 
 03537272323_03537272220تلفن: 

خیابان زنبق کوچه گوهرنان  -بلوار اقاقیا  - ۴فاز  -شهرک صنعتی  -یزد آدرس: 
 شرکت مروارید -

 مکث بین المللنام شرکت: 
 کامبیز رستمیانمدیرعامل: 

 وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهیمحصول: 
 02188962133تلفن: 

ابتدای خیابان  -روبروی هتل الله  -خیابان دکتر فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۳ساختمان شماره  -باباطاهر 

 مگاسیستمنام شرکت: 
 محرم گوزل زادهمدیرعامل: 

 نصب و راه اندازی اتوماسیون های مرغداریمحصول: 
 04144162250_04133250267تلفن: 

الین  -بعد از سه راهی اهر  -جاده تهران  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب امالک پارس -چپ 

 مهر تجارت الوند )آروشا(نام شرکت: 
 امیر خطیبیمدیرعامل: 

المپ های با قابلیت تنظیم  -تولید روشنایی و تجهیزات روشنایی محصول: 
 شدت نور

 02166432718_02166433160تلفن: 
 - ۴پالک  -کوچه ی نغمه  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 مهر سامان گسترنام شرکت: 
 شهرام حقیقیمدیرعامل: 

 طراحی و تولید اتوماسیون هوشمند مرغداری و پرورش آبزیانمحصول: 
 07132346060_07132302965تلفن: 

 طبقه دوم - ۱۰۶پالک  - ۴نبش کوچه  -خیابان نشاط  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مهراس کویرنام شرکت: 
 محمود رضا یوسفیمدیرعامل: 

 تولید کننده نیپل و لوله و پروفیل پی وی سیمحصول: 
 05632255027_05632255026تلفن: 

انتهای بلوار  - ۴۰فاز  -شهرک صنعتی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۱خیابان مبتکران  -صنعت 

 مهرکاناز صنعتنام شرکت: 
 محمد پیله وریمدیرعامل: 

، ارائه دهنده دستگاههای اندازه گیری دما  phوارد کننده روشنایی و محصول: 
 و رطوبت و ارائه خدمات پس از فروش و کالیبراسیون

 02122262690_02122262689تلفن: 
خیابان شهید  -خیابان شاه نظری  -میدان مادر  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 

 مهندسی تبادل گستر بوراننام شرکت: 
 محسن نوریمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات برودتی آمونیاکی و فریونیمحصول: 
 02166429699_02166429698تلفن: 

 - ۳طبقه  - ۴۱۰پالک  -بین جمالزاده و کارگر  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۹واحد

 مهندسی دانش بنیان پویان صنعت قومسنام شرکت: 
 جهانشاهیمدیرعامل: 

 طراحی ، ساخت و تولید انواع سیستم های پایش ، مانیتورینگمحصول: 
 02333330010_02333325010تلفن: 

پارک علم و فناوری دانشگاه  -بلوار جوان  -میدان استاندارد  -سمنان آدرس: 
 ساختمان ارتقا و مهارت -سمنان 

 مهندسی فراسو دقتنام شرکت: 
 مهدی ثامنمدیرعامل: 

 سازنده انواع باسکول و اتوماسیون صنعتیمحصول: 
 02122894385تلفن: 

 - ۴۶پالک  - ۳خیابان  -خیابان احمد قصیر  -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه 
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 مدیریت ساختمان البرزنام شرکت: 
 سعید عیاضیمدیرعامل: 

 های کنترل سرمایشی، گرمایشی و روشنایی تولید سیستممحصول: 
 02188223276تلفن: 

کوچه بیستم  -سازمان برنامه جنوبی  -بلوار فردوس غرب  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۵پالک  -مرکزی 

 مرصوص کامنام شرکت: 
 حسن فرقانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های سرمایشیمحصول: 
 02188333761_02188333760تلفن: 

خیابان یوسف آباد )سیدجمال الدین اسدآبادی(، خیابان فتحی  -تهران آدرس: 
 ۱۱، واحد۳، طبقه ۴۴شقاقی، میدان سلماس، جنب بانک تجارت، پالک

 مرطوبنام شرکت: 
 محمد علی سالمتمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع دستگاه های رطوبت ساز صنعتی و خانگیمحصول: 
 03132330049_03132364154تلفن: 

شهرک کارگاهی  -بلوار عطا الملک  -خیابان امام خمینی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۱پالک  - ۱۰بلوک  -امیر کبیر 

 مرند قفسنام شرکت: 
 غالمرضا کاظمیمدیرعامل: 

تولید قفس های تمام گالوانیزه مرغ و خروس زینتی و بلدرچین و .... محصول: 
 با قابلیت جداسازی قطعات

 04142220066تلفن: 
 جنب پل امیرکبیر -خیابان قیام  -مرند  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 مروارید یزدنام شرکت: 
 پرویز آقایی میبدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبد و قفس های حمل مرغمحصول: 
 03537272323_03537272220تلفن: 

خیابان زنبق کوچه گوهرنان  -بلوار اقاقیا  - ۴فاز  -شهرک صنعتی  -یزد آدرس: 
 شرکت مروارید -

 مکث بین المللنام شرکت: 
 کامبیز رستمیانمدیرعامل: 

 وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهیمحصول: 
 02188962133تلفن: 

ابتدای خیابان  -روبروی هتل الله  -خیابان دکتر فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۳ساختمان شماره  -باباطاهر 

 مگاسیستمنام شرکت: 
 محرم گوزل زادهمدیرعامل: 

 نصب و راه اندازی اتوماسیون های مرغداریمحصول: 
 04144162250_04133250267تلفن: 

الین  -بعد از سه راهی اهر  -جاده تهران  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جنب امالک پارس -چپ 

 مهر تجارت الوند )آروشا(نام شرکت: 
 امیر خطیبیمدیرعامل: 

المپ های با قابلیت تنظیم  -تولید روشنایی و تجهیزات روشنایی محصول: 
 شدت نور

 02166432718_02166433160تلفن: 
 - ۴پالک  -کوچه ی نغمه  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 مهر سامان گسترنام شرکت: 
 شهرام حقیقیمدیرعامل: 

 طراحی و تولید اتوماسیون هوشمند مرغداری و پرورش آبزیانمحصول: 
 07132346060_07132302965تلفن: 

 طبقه دوم - ۱۰۶پالک  - ۴نبش کوچه  -خیابان نشاط  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مهراس کویرنام شرکت: 
 محمود رضا یوسفیمدیرعامل: 

 تولید کننده نیپل و لوله و پروفیل پی وی سیمحصول: 
 05632255027_05632255026تلفن: 

انتهای بلوار  - ۴۰فاز  -شهرک صنعتی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۱خیابان مبتکران  -صنعت 

 مهرکاناز صنعتنام شرکت: 
 محمد پیله وریمدیرعامل: 

، ارائه دهنده دستگاههای اندازه گیری دما  phوارد کننده روشنایی و محصول: 
 و رطوبت و ارائه خدمات پس از فروش و کالیبراسیون

 02122262690_02122262689تلفن: 
خیابان شهید  -خیابان شاه نظری  -میدان مادر  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 

 مهندسی تبادل گستر بوراننام شرکت: 
 محسن نوریمدیرعامل: 

 تولید تجهیزات برودتی آمونیاکی و فریونیمحصول: 
 02166429699_02166429698تلفن: 

 - ۳طبقه  - ۴۱۰پالک  -بین جمالزاده و کارگر  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۹واحد

 مهندسی دانش بنیان پویان صنعت قومسنام شرکت: 
 جهانشاهیمدیرعامل: 

 طراحی ، ساخت و تولید انواع سیستم های پایش ، مانیتورینگمحصول: 
 02333330010_02333325010تلفن: 

پارک علم و فناوری دانشگاه  -بلوار جوان  -میدان استاندارد  -سمنان آدرس: 
 ساختمان ارتقا و مهارت -سمنان 

 مهندسی فراسو دقتنام شرکت: 
 مهدی ثامنمدیرعامل: 

 سازنده انواع باسکول و اتوماسیون صنعتیمحصول: 
 02122894385تلفن: 

 - ۴۶پالک  - ۳خیابان  -خیابان احمد قصیر  -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه 
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 مهندسی کارافننام شرکت: 
 احسان کیانی فرمدیرعامل: 

 طراح و سازنده زنجیر های صنعتی و سیستم های انتقال موادمحصول: 
 05132461359_05132461358تلفن: 

شهرک  -بزرگراه آسیایی  ۴۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۴قطعه  - ۴بلوک  -صنعتی فردوسی 

 مهندسی ماه ماشین آریانام شرکت: 
 ناصرعلی خضائیمدیرعامل: 

 تولید و طراحی و ساخت ماشین های کیسه پرکن اتوماتیکمحصول: 
 02188738618تلفن: 

 -حسن آباد  -کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی  ۱ -اتوبان قم  -تهران آدرس: 
 ۱۰پالک  - ۴خیابان گلبرگ  -بلوار نارنجستان  -شهرک صنعتی شمس آباد 

 موتوژننام شرکت: 
 ناصر باقی نژادمدیرعامل: 

 تولید الکترو موتورهای خانگی و صنعتیمحصول: 
 02188731346تلفن: 

 ۴۳۴شماره  -بعد از چهارراه قائم مقام  -خیابان استاد مطهری  -تهران آدرس: 

 موسسه فنی غذای پارسیان )فیدتک(نام شرکت: 
 محمد حسین گلپایگانیمدیرعامل: 

تجهیز و راه اندازی و مشاوره خطوط تولید صنایع غذایی در صنعت محصول: 
 مرغداری و دامپروری و آبزیان

 02188016239تلفن: 
 ۴واحد  - ۱۵۶۱پالک  -خیابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 

 میزان الکتروننام شرکت: 
 داوود قمرنژادمدیرعامل: 

 طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات خوراک دام و طیورمحصول: 
 02188527284_02188527285تلفن: 

 - ۳نبش کوچه  -خیابان میرعماد  -خیابان استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  -طبقه همکف  - ۴۸۰ساختمان 

 میزان بی نظیرنام شرکت: 
 ناصر نجف شادمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع باسکول و وسایل توزین و سنجشمحصول: 
 02177333446تلفن: 

 ۴پالک  -خیابان دوم غربی  -خ برادران بابائیان  -جاده دماوند  -تهران آدرس: 

 میهن تصفیهنام شرکت: 
 رضا اسحقیمدیرعامل: 

 مشاوره ، طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب صنعتیمحصول: 
 02536641394_02536641393تلفن: 

پالک  -متری چمران  ۱۶نبش  -بعد از میدان امام  -خیابان امام  -قم آدرس: 
 ساختمان میهن - ۱۴۵

 میهن دانه البرز وطننام شرکت: 
 حبیب خیریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و روغن مخصوص طیور و واردکننده تجهیزات محصول: 
 02632815635_02632824804تلفن: 

دانشکده  -خیابان خراسانی  -میدان امام حسین  -کرج  -البرز آدرس: 
 پارک علم و فناوری -کشاورزی دانشگاه تهران 

 نعاونی مهیا سلنام شرکت: 
 داوود پارساپورمدیرعامل: 

تولید کننده پدهای سلولزی سیسمتهای سرمایشی و گرمایشی محصول: 
 صنعتی

 02189781569_02166423869تلفن: 
 ۱۰واحد - ۳پ -کوچه مهدیزاده  -خیابان جمالزاده جنوبی  -تهران آدرس: 

 نفیس پردازشگر دانشنام شرکت: 
 عقیل کشیرمدیرعامل: 

 تولید اتوماسیون مرغداریمحصول: 
 01734240386تلفن: 

 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد -آباد  علی -گلستان آدرس: 

 نگین تراز سپاهاننام شرکت: 
 محمود حیدریمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع باسکول های دیجیتال و جاده ایمحصول: 
 03145726120تلفن: 

ابتدای خیابان شیخ  -میدان توحید  -گز )برخوار و میمه(  -اصفهان آدرس: 
 طبقه فوقانی قرض الحسنه بقیة هللا -بهایی 

 نواندیشان آرینا تجهیزنام شرکت: 
 سمیرا قاضی مرادیمدیرعامل: 

 طراح و تولید کننده دستگاه های ازن ژنراتور و سیستم های تصفیه محصول: 
 02144337375_02144317008تلفن: 

مجتمع تجاری اداری  -شهر زیبا  -انتهای بلوار آیت اله کاشانی  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم -حجت 

 نوآوران ایمن بنیاننام شرکت: 
 مجتبی شالیزارمدیرعامل: 

تولیدکننده دستگاه های تزریق مایه کوبی مخصوص جوجه یکروزه ، محصول: 
 مرکز مایه کوبی اتوماسیون شده مخصوص جوجه یکروزه

 01132292412_01132292360تلفن: 
 ۳۶پالک  - ۱۸اشرفی  -خیابان نواب  -بابل  -مازندران آدرس: 

 نور گستران البرزنام شرکت: 
 وحید مایلیمدیرعامل: 

 ویژه صنعت مرغداری LEDتولیدکننده المپ های محصول: 
 02632250112_02632303208تلفن: 

 -انتهای کوچه نواب صفوی  -کوچه نواب صفوی  -خلج آباد  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۳پالک 
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 نوردکاران فوالد غرب آذرناب خاورینام شرکت: 
 محمدرضا حسن پور سردرودمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134241767_04134242025تلفن: 

شرکت  -جنب کوی آذرنو  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 نوردکاران فوالد غرب

 نوساز صنعتنام شرکت: 
 مسعود میرزای حکمتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت کشتارگاه های دام و طیورمحصول: 
 02136093604_02136093603تلفن: 

جاده جمال آباد  ۴کیلومتر  -جاده خاوران  ۴۱کیلومتر  -پاکدشت  -تهران آدرس: 
 سمت راست -

 نوین ایدهنام شرکت: 
 علیرضا نقی زادهمدیرعامل: 

  NiPeتولید و نصب پدیده ای نوین در کنترل و مانیتورینگ دستگاههای محصول: 
 02188918058تلفن: 

 ۱طبقه  - ۳پالک  -خیابان زرتشتیان  -شیراز جنوبی  -ونک  -تهران آدرس: 

 نوین تجهیز بهساز مهرگاننام شرکت: 
 مسعود کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه کنترل کننده دما و رطوبتمحصول: 
 02186086104تلفن: 

واحد  - ۳۸۴پالک  -نرسیده به خیابان ملک  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
۱ 

 نوین تصفیهنام شرکت: 
 حمیدرضا کامیابمدیرعامل: 

 طراح و سازنده انواع سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب و هوا ، محصول: 
 02136440113_02136440112تلفن: 

خیابان شهید  - ۶۴خیابان امام رضا  -جاده خاوران  ۴۴کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۳۴۰پالک  -روبروی فرمانداری  -مطهری 

 نوین صنعت خزرنام شرکت: 
 رامین مساواتمدیرعامل: 

تولیدکننده ماشین آالت جوجه کشی دیجیتال نصب و راه اندازی و محصول: 
 مشاوره ساخت کارخانجات جوجه کشی

 01333690692تلفن: 
 مرکز آموزش جهاد کشاورزی -جاده تهران  ۱کیلومتر  -رشت  -گیالن آدرس: 

 نوین ماکیان صنعتنام شرکت: 
 امیرحسین ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید و عرضه کلیه تجهیزات مرغداری : دانخوری بشقابیمحصول: 
 03832277515تلفن: 

 -مجتمع الله  -چهارراه امیرکبیر  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۴طبقه 

 نیرو پایهنام شرکت: 
 علی نیروئیمدیرعامل: 

تولید ماشین آالت خوراک دام و طیور ، انواع کانتر فیدرمیکسر ، یونجه محصول: 
 خردکن ، کنسانتره ساز و ...

 02188747283_02188747282تلفن: 
 ۶واحد  - ۶پالک  -خیابان چهارم  -خیابان بخارست  -تهران آدرس: 

 نیرو تهویه البرزنام شرکت: 
 جعفر یاریفردمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات گرمایشی و سرمایشی جت هیترمحصول: 
 02166920961تلفن: 

 -جنب بانک آینده  -باالتر از فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۹پالک 

 نیرو تهویه الوندنام شرکت: 
 پیمان یاری فردمدیرعامل: 

هیتر و جت هیتر و کلیه  -تولید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی محصول: 
 تجهیزات مرغداری

 02832240936تلفن: 
 جنب بانک ملی -فلکه دوم شهر صنعتی  -البرز  -قزوین آدرس: 

 نیرو تهویه آرماندیسنام شرکت: 
 امین تنهاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جت هیتر ، پد سلولوزی ، دانخوری و آبخوری و انتقال دان محصول: 
 03134422669تلفن: 

انتهای  -انتهای فلکه کهریسنگ  -جاده اصفهان نجف آباد  -اصفهان آدرس: 
 ۳۶کوچه 

 نیرو تهویه سهندنام شرکت: 
 موسی یاری فردمدیرعامل: 

تولیدکننده لوازم گرمایشی و سرمایشی مخصوص سالن های محصول: 
 مرغداری و دامداری

 02833569201_02832243330تلفن: 
 فلکه قدس -شهرک صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 

 نیک آبنام شرکت: 
 افشین نیک درخشانمدیرعامل: 

 شیر آتش نشانی -شیر هوا  -تولیدکننده شیرآالت صنعتی محصول: 
 02188750626تلفن: 

 - ۱۱۵پالک  -خیابان خرمشهر  -خیابان سهرودی شمالی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول

 نیکان فیدارنام شرکت: 
 جباریمدیرعامل: 

 طراحی ، نصب و راه اندازی کارخانجات تولید خوراک دام و طیور محصول: 
 02166915641_02166911744تلفن: 

واحد  - ۱پالک  -کوچه مرمر  -تقاطع اسکندری  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
۱ 
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 نوردکاران فوالد غرب آذرناب خاورینام شرکت: 
 محمدرضا حسن پور سردرودمدیرعامل: 

  محصول: 
 04134241767_04134242025تلفن: 

شرکت  -جنب کوی آذرنو  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 نوردکاران فوالد غرب

 نوساز صنعتنام شرکت: 
 مسعود میرزای حکمتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده ماشین آالت کشتارگاه های دام و طیورمحصول: 
 02136093604_02136093603تلفن: 

جاده جمال آباد  ۴کیلومتر  -جاده خاوران  ۴۱کیلومتر  -پاکدشت  -تهران آدرس: 
 سمت راست -

 نوین ایدهنام شرکت: 
 علیرضا نقی زادهمدیرعامل: 

  NiPeتولید و نصب پدیده ای نوین در کنترل و مانیتورینگ دستگاههای محصول: 
 02188918058تلفن: 

 ۱طبقه  - ۳پالک  -خیابان زرتشتیان  -شیراز جنوبی  -ونک  -تهران آدرس: 

 نوین تجهیز بهساز مهرگاننام شرکت: 
 مسعود کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دستگاه کنترل کننده دما و رطوبتمحصول: 
 02186086104تلفن: 

واحد  - ۳۸۴پالک  -نرسیده به خیابان ملک  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
۱ 

 نوین تصفیهنام شرکت: 
 حمیدرضا کامیابمدیرعامل: 

 طراح و سازنده انواع سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب و هوا ، محصول: 
 02136440113_02136440112تلفن: 

خیابان شهید  - ۶۴خیابان امام رضا  -جاده خاوران  ۴۴کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۳۴۰پالک  -روبروی فرمانداری  -مطهری 

 نوین صنعت خزرنام شرکت: 
 رامین مساواتمدیرعامل: 

تولیدکننده ماشین آالت جوجه کشی دیجیتال نصب و راه اندازی و محصول: 
 مشاوره ساخت کارخانجات جوجه کشی

 01333690692تلفن: 
 مرکز آموزش جهاد کشاورزی -جاده تهران  ۱کیلومتر  -رشت  -گیالن آدرس: 

 نوین ماکیان صنعتنام شرکت: 
 امیرحسین ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید و عرضه کلیه تجهیزات مرغداری : دانخوری بشقابیمحصول: 
 03832277515تلفن: 

 -مجتمع الله  -چهارراه امیرکبیر  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۴طبقه 

 نیرو پایهنام شرکت: 
 علی نیروئیمدیرعامل: 

تولید ماشین آالت خوراک دام و طیور ، انواع کانتر فیدرمیکسر ، یونجه محصول: 
 خردکن ، کنسانتره ساز و ...

 02188747283_02188747282تلفن: 
 ۶واحد  - ۶پالک  -خیابان چهارم  -خیابان بخارست  -تهران آدرس: 

 نیرو تهویه البرزنام شرکت: 
 جعفر یاریفردمدیرعامل: 

 تولیدکننده تجهیزات گرمایشی و سرمایشی جت هیترمحصول: 
 02166920961تلفن: 

 -جنب بانک آینده  -باالتر از فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۹پالک 

 نیرو تهویه الوندنام شرکت: 
 پیمان یاری فردمدیرعامل: 

هیتر و جت هیتر و کلیه  -تولید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی محصول: 
 تجهیزات مرغداری

 02832240936تلفن: 
 جنب بانک ملی -فلکه دوم شهر صنعتی  -البرز  -قزوین آدرس: 

 نیرو تهویه آرماندیسنام شرکت: 
 امین تنهاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده جت هیتر ، پد سلولوزی ، دانخوری و آبخوری و انتقال دان محصول: 
 03134422669تلفن: 

انتهای  -انتهای فلکه کهریسنگ  -جاده اصفهان نجف آباد  -اصفهان آدرس: 
 ۳۶کوچه 

 نیرو تهویه سهندنام شرکت: 
 موسی یاری فردمدیرعامل: 

تولیدکننده لوازم گرمایشی و سرمایشی مخصوص سالن های محصول: 
 مرغداری و دامداری

 02833569201_02832243330تلفن: 
 فلکه قدس -شهرک صنعتی البرز  -قزوین آدرس: 

 نیک آبنام شرکت: 
 افشین نیک درخشانمدیرعامل: 

 شیر آتش نشانی -شیر هوا  -تولیدکننده شیرآالت صنعتی محصول: 
 02188750626تلفن: 

 - ۱۱۵پالک  -خیابان خرمشهر  -خیابان سهرودی شمالی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول

 نیکان فیدارنام شرکت: 
 جباریمدیرعامل: 

 طراحی ، نصب و راه اندازی کارخانجات تولید خوراک دام و طیور محصول: 
 02166915641_02166911744تلفن: 

واحد  - ۱پالک  -کوچه مرمر  -تقاطع اسکندری  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
۱ 
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 نیلی گستر امیدنام شرکت: 
 حسین صالحیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02126321361تلفن: 

 -خیابان اردکانی  -بعد از مجتمع دنیای نور  -رسالت غرب  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه پنجم  - ۱۳۳پالک

 همگام رادین لیاننام شرکت: 
 حمیدرضا لطفیمدیرعامل: 

 تنهاتولیدکننده ماشین آالت سورت و بسته بندی تخم مرغمحصول: 
 02165610147تلفن: 

خیابان  -شهرک صنعتی گلگون  -سه راه شهریار  -بزرگراه فتح  -تهران آدرس: 
 ۴۴پالک  -چهارم غربی 

 هموار صنعت تبریزنام شرکت: 
 ناصر کالهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سیستم های گرمایشی و تابشی محصول: 
 02188946477_04134427608تلفن: 

مجتمع  -چهارراه قطران  -خیابان راه آهن  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۴۰۴واحد  - ۴طبقه  -تجاری اداری عمران 

 هوا سلولزنام شرکت: 
 حسن اسکندریمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع پدهای سلولزی و تامین کننده انواع هواکش های محصول: 
 صنعتی

 02835686091تلفن: 
 ۱۶خیابان  -شهرک صنعتی حیدریه  -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 هوا صنعتنام شرکت: 
 کیان مهرمدیرعامل: 

 هیتر کولر -تولید کننده دستگاه های رطوبت ساز و هوا ساز محصول: 
 03133386604تلفن: 

 -نبش خیابان نقش جهان  -شهریور  ۱۵خیابان  -ملک شهر  -اصفهان آدرس: 
 ۹۰۱واحد  -مجتمع پارسا 

 هواساننام شرکت: 
 سید باقر شریف زادهمدیرعامل: 

 تولید کننده کمپرسور هوای فشردهمحصول: 
 04134201424_04134201423تلفن: 

متری  ۴۱ -رجائی جنوبی  -شهرک صنعتی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت هواسان -دوم غربی 

 هواکش خزرنام شرکت: 
 نادر خداییمدیرعامل: 

تولید کننده هواکش های خانگی و صنعتی سانتریفیوژ و هواکش محصول: 
 های سقفی

 02188844113_02188844112تلفن: 
 -ساختمان خزر  - ۴پالک  -نبش کوچه واحدی  -خیابان مفتح  -تهران آدرس: 

 هوشمند گران جرگه ایرانیاننام شرکت: 
 سرمد نعیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده اتوماسیون مرغداری ، کنترل هوشمند تمامی تجهیزات محصول: 
 02122722115تلفن: 

 ۴۱واحد  -ساختمان نور  -بعد از میدان نور  -خیابان کاشانی  -تهران آدرس: 

 هوشمند مدار افزارنام شرکت: 
 اسماعیل حاجی کریمیمدیرعامل: 

 تولید دستگاه های تفکیک وزن )سورتینگ( تمام هوشمند مرغمحصول: 
 02833662534تلفن: 

 پارک علم و فن آوری دانشگاه آزاد اسالمی قزوین -قزوین آدرس: 

 هویارنام شرکت: 
 مجید جان بزرگیمدیرعامل: 

 تولیدکننده اتوماسیون کنترل هوشمند مرغداری سنسور نمایشگر محصول: 
 02166944059تلفن: 

 ۴واحد  - ۱پالک  -بن بست خلیلی  -خیابان اسکندری جنوبی  -تهران آدرس: 

 هیربدان آریانانام شرکت: 
 سهیل میرحسینیمدیرعامل: 

 تولید ماشین آالت دامپروریمحصول: 
 02136117948تلفن: 

 شرکت هیربدان آریانا - ۱۵خیابان -چهاردانگه  -تهران آدرس: 

 (vst(واال صنعت توسعه ایرانیان نام شرکت: 
 احمدرضا رزازیمدیرعامل: 

 ترکیه TAVSANهلند و  PRنماینده  محصول: 
 02166932644_02166932106تلفن: 

 -امیرلو  -بعداز تقاطع  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه - ۱۳۸ساختمان

 ورتا محاسب پارسنام شرکت: 
 کیوان کسبیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده قطعات یدکی کشتارگاه طیور  -آلمان  BMFنماینده شرکت محصول: 
 02188331524_02188014462تلفن: 

ابتدای خیابان جهان آرا  -بزرگراه شهید گمنام  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -۹پالک  -کوچه بهار  -
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واردات، تولید و توزیع دارو، 
 واکسن و موادضدعفونی کننده

 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 افزودنی های ایتوک فردانام شرکت: 
 محمود شکیباپور تبریزیمدیرعامل: 

وارد کننده مایکوفیکس ، بایومین ایمبو ، بایوترونیک اس . ای .فورت ، محصول: 
 دایجستروم پی . ای . پی ، بایومین بابواستابیل مایز

 02166932428_02166946864تلفن: 
 ۴واحد  - ۳پالک  -کوچه نادر  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 اکبریهنام شرکت: 
 بهزاد اقتصادمدیرعامل: 

 واردات انواع ویتامین ها ، آنزیم فیتاز مقاوم به حرارت ، آنزیم پروتئاز محصول: 
 02166469804_02166469801تلفن: 

 ۱۰۰پالک  -خیابان بزرگمهر غربی  -خیابان وصال شیرازی  -تهران آدرس: 

 اکسومنام شرکت: 
 عباس کاظمیمدیرعامل: 

 وارد کننده مواد شیمیایی و خوراک و دان و مکملمحصول: 
 02122012361_02122012350تلفن: 

 طبقه دهم - ۱۴شماره  -ارمغان شرقی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 اندیشان تجارت آسیانام شرکت: 
 علی هرندیمدیرعامل: 

 واردات و تهیه داروهای بیولوژیک مکملهای دارویی و مواد اولیه محصول: 
 02188682189_02188682184تلفن: 

 -طبقه اول  - ۴۴پالک  -خیابان مدیریت  -بزرگراه شهید چمران  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 اوزاننام شرکت: 
 سعیدرضا رحم دارمدیرعامل: 

 واردات دارومحصول: 
 02188804691_02188804695تلفن: 

 ۴۵۵پالک  -خیابان استاد نجات الهی  -تهران آدرس: 

 ایمان و صبا شیرازنام شرکت: 
 مجید دهدشتی حقیقتمدیرعامل: 

 وارد کننده سرنگهای تزریق واکسنمحصول: 
 02166929720تلفن: 

 ۱واحد - ۱۶پالک  -کوچه بزمه  -جمال زاده شمالی  -تهران آدرس: 

 اینتروتنام شرکت: 
 سید مهدی میر سلیمیمدیرعامل: 

 وارد کننده دارو و واکسن دام و طیورمحصول: 
 02188612911_02188612910تلفن: 

خیابان  -خیابان سید جمالدین اسد آبادی  -خیابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۱۴پالک  - ۶۳

 آرال شیمی )ایمن بهدار هیرکان(نام شرکت: 
 امیر فتوتمدیرعامل: 

تولیدکننده تخصصی انواع شوینده و ضدعفونی کننده های صنایع محصول: 
 دامی .کشاورزی .غذایی

 01732166290-02122318783تلفن: 
 ۱۱۰پالک  -گنبد  -کیلومتر سه جاده گرگان  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 آرکا دارو گستر ایرانیاننام شرکت: 
 رهام زاهدیمدیرعامل: 

 مکمل و داروهای دام ، طیور و آبزیان و حیوانات خانگی (محصول: 
 02188038564_02188030000تلفن: 

 -کوچه سیمرغ  -راه آفتاب  ۳بعد از  -خیابان خدامی  -ونک  -تهران آدرس: 
 ۳۳واحد  - ۳طبقه  - ۱پالک 

 آریا فسفریک جنوبنام شرکت: 
 جمشید محمدیمدیرعامل: 

 تولید اسید فسفریکمحصول: 
 06152262812تلفن: 

داخل  - ۱سایت  -بندر ماهشهر  -بندر ماهشهر  -خوزستان آدرس: 
 پتروشیمی رازی

 آسینهنام شرکت: 
 سپیده اصفهانیمدیرعامل: 

 واردات دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 02166934392_02166934800تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه اول  - ۵۱پالک  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 آکوا کلین سیلورنام شرکت: 
 محسن خاکپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده نانومحصول: 
 02166550111_02166550113تلفن: 

طبقه  - ۱پالک  -کوچه ستایش  -روبه روی باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۳

 آمینه گسترنام شرکت: 
 مجتبی شجاعیمدیرعامل: 

 تولید دارو -تولید کننده مکمل غذایی دام و طیور محصول: 
 02122985015_02122985011تلفن: 

 -بهمن  ۴۴نبش خیابان  -ابتدای اراج  -بلوار ارتش  -اقدسیه  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۴۱پالک 

 آوین مهر زاگرسنام شرکت: 
 شیرانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 03833346869تلفن: 

 ۱۰نبش کوچه  -خیابان بهارستان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
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 آویواک واریاننام شرکت: 
 عباس نصیریمدیرعامل: 

واکسن  -واردکننده انواع واکسن های زند و روغنی نیوکاسل محصول: 
 واکسن گامبورو -برونشیت 

 02166943420_02166943430تلفن: 
 ۱۱۱پالک  -نبش خیابان طوسی  -خیابان امیرلو  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 بازرگانی یکتانام شرکت: 
 افشین یکتامدیرعامل: 

 وارد کننده وفروشنده مواد اولیه شیمیاییمحصول: 
 02166121289_02166935108تلفن: 

  آدرس: 

 بانی طب آبادیسنام شرکت: 
 احسان عبدالهیمدیرعامل: 

 وارد کننده پروپیونیک آنتی باکتریالمحصول: 
 0214425005تلفن: 

 ۱۶کوچه  -نرسیده به اتوبان نیایش  -سردار جنگل  -پونک  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۱۶پالک  -نبش کوجه نسترن  -متری شقایق 

 بایر پارسیان آگنام شرکت: 
 شبنم عنایتیمدیرعامل: 

 واردات دارومحصول: 
 02188623741_02188623740تلفن: 

 -نبش خیابان آفتاب  -انتهای خیابان خدامی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۴پالک  -ساختمان مادیران 

 بصیر شیمی پارسنام شرکت: 
 علیرضا ضیامدیرعامل: 

واردکننده سموم بهداشت محیط و مواد ضدعفونی کننده و سم محصول: 
 جوندگان

 02122278792_02122220376تلفن: 
 طبقه همکف - ۴۴۱پالک  -تقاطع نفت شمالی  -میرداماد  -تهران آدرس: 

 به بان شیمینام شرکت: 
 حسن کرجالیانمدیرعامل: 

 تولید کننده مواد آنتی سپتیک و ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02166581295_02166581294تلفن: 

مجتمع تجاری  -روبروی دانشکده دامپزشکی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱۰۱واحد  - ۱۰طبقه  - Bبلوک  -کاوه 

 بهرود اترکنام شرکت: 
 شمس الدین مشایخیمدیرعامل: 

 تولید داروهای دام و طیور و ضدعفونی کننده ها و مکمل های غذایی محصول: 
 02188573449_02188573446تلفن: 

 -کوچه دهم  -خیابان زرافشان  -بلوار فرحزادی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۴۵پالک 

 (BASF(بی آ اس اف نام شرکت: 
 امیر زراویانمدیرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188768237_02188768403تلفن: 

کوچه  -ضلع شمالی منبع آب  -خیابان سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱شماره  -کنگاور 

 پارس ایمن دارونام شرکت: 
 مژگان شهبازیمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 02166919793_02166919791تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۱۴پالک  -بین جمالزاده و کارگر  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 پارس دوفارمانام شرکت: 
 حسین فکوریانمدیرعامل: 

 تولیدو توزیع داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02166122213تلفن: 

 -نبش خیابان شهید طوسی  -خیابان امیرلو  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۱۱پالک 

 پارس ژیوار صوفینام شرکت: 
 لیال رستمیمدیرعامل: 

واردکننده داروهای دام و طیور و مواد ضد عفونی کننده ، افزودنی محصول: 
 های دامی ، مشاوره در بخش خوراک و پرورش و بهداشت دام و طیور

 02188064427_02188064426تلفن: 
 ۴واحد  - ۴پالک  - ۵۴خیابان  -خیابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 پارس فاطمنام شرکت: 
 محمدرضا نوذریمدیرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02166944455تلفن: 

 - ۱۰۹شماره  -بین کارگر شمالی و جمالزاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 پارس هل دارونام شرکت: 
 شروین شهیدیمدیرعامل: 

 واردات داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02188549095_02188549092تلفن: 

نبش کوچه  -نرسیده به سیدخندان  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۸۵۳پالک  -اشراقی 

 پارسیان اکسیر آریانام شرکت: 
 سیامک گوهرخایمدیرعامل: 

 واردکننده واکسن و مواد بیولوژیکمحصول: 
 02144790156_02149752000تلفن: 

 -خیابان احد  -شهرک چیتگر شمالی  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 
 ۳۱پالک  -کوچه شهید رجائی غربی 
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 طبقه همکف - ۴۴۱پالک  -تقاطع نفت شمالی  -میرداماد  -تهران آدرس: 

 به بان شیمینام شرکت: 
 حسن کرجالیانمدیرعامل: 
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 -کوچه دهم  -خیابان زرافشان  -بلوار فرحزادی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۴۵پالک 

 (BASF(بی آ اس اف نام شرکت: 
 امیر زراویانمدیرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188768237_02188768403تلفن: 

کوچه  -ضلع شمالی منبع آب  -خیابان سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
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 پارس ایمن دارونام شرکت: 
 مژگان شهبازیمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیور و آبزیانمحصول: 
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 ۴واحد  - ۱۱۴پالک  -بین جمالزاده و کارگر  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 پارس دوفارمانام شرکت: 
 حسین فکوریانمدیرعامل: 

 تولیدو توزیع داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02166122213تلفن: 
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 های دامی ، مشاوره در بخش خوراک و پرورش و بهداشت دام و طیور

 02188064427_02188064426تلفن: 
 ۴واحد  - ۴پالک  - ۵۴خیابان  -خیابان یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 پارس فاطمنام شرکت: 
 محمدرضا نوذریمدیرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02166944455تلفن: 

 - ۱۰۹شماره  -بین کارگر شمالی و جمالزاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 
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 ۳۱پالک  -کوچه شهید رجائی غربی 
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 پارسیس دامنام شرکت: 
 حمید نوریمدیرعامل: 

 ژل خوراکی-حالل های واکسن ها-مکمل و افزودنی های دام وطیورمحصول: 
 01333600834_01333600833تلفن: 

مرکز رشد  -میدان گیل به سمت جاده تهران  -رشت  -گیالن آدرس: 
 واحد پارسیس دام -بیوتکنولوژی کشاورزی 

 پارک صنعتی مهتابنام شرکت: 
 زینب فریادمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای تزریقی داممحصول: 
 05136061286تلفن: 

 ۵۵پالک  - ۱۴حامد جنوبی  -بلوار سجاد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 پارمیس درمان تهراننام شرکت: 
 علیرضا مهجوریمدیرعامل: 

  -محلول ضد استرس طیور  -واردکننده دارو و واکسن دام و طیور محصول: 
 02188893860_02188905293تلفن: 

 - ۱۱۱پالک  -بین حافظ و آبان شمالی  -کریمخان زند  -تهران آدرس: 
 ۳۶واحد  - ۳طبقه  -ساختمان نگین 

 پایا آمین مهرنام شرکت: 
 رضا مجریمدیرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188230917_02188230915تلفن: 

کوچه ی مهدی  -خیابان شهید اطاعتی جنوبی  -بلوار مرزداران  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۴طبقه  -اول 

 پایا دارویهنام شرکت: 
 شروین شهیدیمدیرعامل: 

 وارد کننده فوزباک آنتی بیوتیک دام و طیورمحصول: 
 02188549095_02188549092تلفن: 

نبش کوچه  -نرسیده به سیدخندان  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۸۵۳پالک  -اشراقی 

 پایا دارویهنام شرکت: 
 شروین شهیدیمدیرعامل: 

 واردکننده فوزباک آنتی بیوتیک دام و طیورمحصول: 
 02188549095_02188549092تلفن: 

نبش کوچه  -نرسیده به سید خندان  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  - ۸۵۳پالک  -اشراقی 

 پرآریننام شرکت: 
 مهتا آجیل چیمدیرعامل: 

 واردکننده و صادرکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02122258504تلفن: 

 ۴طبقه  - ۱۴۱پالک  -جنب مسجد الغدیر  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 

 پرتو شیمینام شرکت: 
 علی رضا سعادتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02144545046_02144545045تلفن: 

خیابان دکتر  -شهرک استقالل  -جاده مخصوص کرج  ۹کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۱۱۱پالک  -بن بست خوارزمی  -خیابان شهید جالل  -عبیدی 

 پرشیان داروی نگیننام شرکت: 
 رامین یوسف زادهمدیرعامل: 

 واردکننده افزودنی ها و داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188055467تلفن: 

پالک  -کوچه فالحی  -خیابان شیراز جنوبی  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۴

 پژوهشگاه رویاننام شرکت: 
 عبدالحسین شاهوردیمدیرعامل: 

 تولید دارومحصول: 
 02123562600تلفن: 

 کوچه رویان -خیابان حافظ شرقی  -خیابان بنی هاشم  -تهران آدرس: 

 پیشرو فراز داروی کاسپیننام شرکت: 
 جواد امیدیمدیرعامل: 

 وارد کننده دارومحصول: 
 01132216042تلفن: 

 -ساختمان سروستان  -کوچه گل  -خیابان شریعتی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 طبقه سوم

 پیلواراد )مریال(نام شرکت: 
 مجتبی ایمانی پورمدیرعامل: 

 واردات دارو و واکسن ) واکسن های غیر فعال تب برفکی (محصول: 
 02122056462تلفن: 

 -کوچه شهید انصاری  -روبروی پارک ملت  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه اول  - ۸۴پالک 

 تابان شیمی کیاننام شرکت: 
 مهرزاد افالطونیمدیرعامل: 

 تولید کننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02177624541_02177624542تلفن: 

 ۴واحد  - ۶طبقه  - ۴۱۰ساختمان  -خیابان سعدی شمالی  -تهران آدرس: 

 تاجران مهر سامانیان )بازرگانی کارون (نام شرکت: 
 آالله کارونمدیرعامل: 

 وارد کننده دارو و واکسن مخصوص دام و طیورمحصول: 
 02166930113_02166933455تلفن: 

 طبقه اول - ۱۱پالک  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
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 تامین احتیاجات دامنام شرکت: 
 کاوه رایمندمدیرعامل: 

 وارد کننده انحصاری واکسن های لوهمن آلمان۳االنکومحصول: 
 02122390085_02122215518تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۱۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارونام شرکت: 
 ذکریا زینالیمدیرعامل: 

 -تولیدکننده انواع داروهای دام و طیور،محلول های تزریقی استریل محصول: 
 پودر های تزریق استریل

 02188590957_02644230435تلفن: 
 ۱۴۵پالک  -بین خیابان ایمان و معراج  -دادمان  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 

 تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرزنام شرکت: 
 مهدی حجازیمدیرعامل: 

 تولید و توزیع واکسن و داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02634682575تلفن: 

روبروی موسسه سرم  -خیابان شهید بهشتی  -حصارک  -کرج  -البرز آدرس: 
 و و اکسن سازی رازی

 تولید داروهای دامی ایراننام شرکت: 
 احمد خان بیگیمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیور اعم از آنتی بیوتیک، ویتامین، محصول: 
 02188890446_02188902533تلفن: 

طبقه  - ۴۱شماره  -خیابان اراک غربی  -خیابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
 دوم و چهارم

 تولید مواد اولیه داروپخش ) تماد (نام شرکت: 
 علیرضا زهراییمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد اولیه داروهای دام و طیورمحصول: 
 02636100803_02636100802تلفن: 

 ۴۸کیلومتر  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 

 تولیدی تحقیقاتی پرسانام شرکت: 
 جمال نجفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دارو و شیر خشک تخصصی دامیمحصول: 
 02634607240تلفن: 

ساختمان پرسا  -نبش بهار  -بلوار امام رضا  -کرج آزادگان  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴۰پالک  -

 تیدا سالمت ایرانیاننام شرکت: 
 میثم میرباقریمدیرعامل: 

داروهای  -تولیدکننده و واردکننده افزودنی های دام و طیور محصول: 
 دامپزشکی و ضدعفونی کننده ها

 02186174261_02186174167تلفن: 
 ۱واحد  -طبقه سوم  - ۱۱پالک  -خ یکم  -کوی نصر  -گیشا  -تهران آدرس: 

 خزر فرمالیننام شرکت: 
 مجید حاجی حسینیمدیرعامل: 

 برای ضدعفونی مرغداریها ۴۵۳تولید و فروش فرمالین محصول: 
 02166916964_02166571297تلفن: 

 ۴واحد - ۴طبقه  - ۱۰۹پالک  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 دارساوین پارسنام شرکت: 
 محمد اسناوندیمدیرعامل: 

 واردات مواد اولیه داروهای دام و طیورمحصول: 
 02177614031_02177614030تلفن: 

 -خیابان شهید مجید مرادی نور  -خیابان سعدی شمالی  -تهران آدرس: 
 باالی شرکت چاپ جم - ۴طبقه  - ۱۸شماره 

 دارو سازی سپیدان متین آسیانام شرکت: 
 رضا حیدریمدیرعامل: 

 تولید دارو و مواد ضدعفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 08644433279تلفن: 

 -شهرک صنعتی  -اتوبان دلیجان اصفهان  ۱کیلومتر  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 
 ۴خیابان بهار 

 دارو سازی شهید قاضینام شرکت: 
 سعید باسمنجیمدیرعامل: 

 تولید سرم های دامی و انسانیمحصول: 
 04136309313_04136309310تلفن: 

روبروی مرکز  -جاده تبریز تهران  ۱۰کیلومتر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 داروسازی شهید قاضی -خیابان سرم دارو  -آموزش جهاد کشاورزی 

 دارو سازی کوثرنام شرکت: 
 محمد سلطانیمدیرعامل: 

 داروهای طیورمحصول: 
 02144921075تلفن: 

 ایستگاه داروگر -خیابان داروگر  - ۱۵کیلومتر  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 

 دارو طبنام شرکت: 
 سعید قاسمیمدیرعامل: 

محرک دستگاه تنفس با اثرات  -واردکننده دارو و مواد بیولوژیک محصول: 
مکمل تغذیه ای مایع محافظ  -رقیق کننده ترشحات تنفسی  -اکسپکتورانتی 

 کبد 
 02133792920_02133340798تلفن: 

 دارو طب آفاقنام شرکت: 
 محمود رحیمیمدیرعامل: 

 واردات داروهای دام و طیورمحصول: 
 02177084818تلفن: 

 -باالتر از فلکه سوم  -خیابان حجر بن عدی  -تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه سوم  - ۳۱۸شماره 
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 تامین احتیاجات دامنام شرکت: 
 کاوه رایمندمدیرعامل: 

 وارد کننده انحصاری واکسن های لوهمن آلمان۳االنکومحصول: 
 02122390085_02122215518تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۱۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارونام شرکت: 
 ذکریا زینالیمدیرعامل: 

 -تولیدکننده انواع داروهای دام و طیور،محلول های تزریقی استریل محصول: 
 پودر های تزریق استریل

 02188590957_02644230435تلفن: 
 ۱۴۵پالک  -بین خیابان ایمان و معراج  -دادمان  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 

 تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرزنام شرکت: 
 مهدی حجازیمدیرعامل: 

 تولید و توزیع واکسن و داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02634682575تلفن: 

روبروی موسسه سرم  -خیابان شهید بهشتی  -حصارک  -کرج  -البرز آدرس: 
 و و اکسن سازی رازی

 تولید داروهای دامی ایراننام شرکت: 
 احمد خان بیگیمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیور اعم از آنتی بیوتیک، ویتامین، محصول: 
 02188890446_02188902533تلفن: 

طبقه  - ۴۱شماره  -خیابان اراک غربی  -خیابان سپهبد قرنی  -تهران آدرس: 
 دوم و چهارم

 تولید مواد اولیه داروپخش ) تماد (نام شرکت: 
 علیرضا زهراییمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد اولیه داروهای دام و طیورمحصول: 
 02636100803_02636100802تلفن: 

 ۴۸کیلومتر  -جاده مخصوص کرج  -تهران آدرس: 

 تولیدی تحقیقاتی پرسانام شرکت: 
 جمال نجفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دارو و شیر خشک تخصصی دامیمحصول: 
 02634607240تلفن: 

ساختمان پرسا  -نبش بهار  -بلوار امام رضا  -کرج آزادگان  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴۰پالک  -

 تیدا سالمت ایرانیاننام شرکت: 
 میثم میرباقریمدیرعامل: 

داروهای  -تولیدکننده و واردکننده افزودنی های دام و طیور محصول: 
 دامپزشکی و ضدعفونی کننده ها

 02186174261_02186174167تلفن: 
 ۱واحد  -طبقه سوم  - ۱۱پالک  -خ یکم  -کوی نصر  -گیشا  -تهران آدرس: 

 خزر فرمالیننام شرکت: 
 مجید حاجی حسینیمدیرعامل: 

 برای ضدعفونی مرغداریها ۴۵۳تولید و فروش فرمالین محصول: 
 02166916964_02166571297تلفن: 

 ۴واحد - ۴طبقه  - ۱۰۹پالک  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 دارساوین پارسنام شرکت: 
 محمد اسناوندیمدیرعامل: 

 واردات مواد اولیه داروهای دام و طیورمحصول: 
 02177614031_02177614030تلفن: 

 -خیابان شهید مجید مرادی نور  -خیابان سعدی شمالی  -تهران آدرس: 
 باالی شرکت چاپ جم - ۴طبقه  - ۱۸شماره 

 دارو سازی سپیدان متین آسیانام شرکت: 
 رضا حیدریمدیرعامل: 

 تولید دارو و مواد ضدعفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 08644433279تلفن: 

 -شهرک صنعتی  -اتوبان دلیجان اصفهان  ۱کیلومتر  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 
 ۴خیابان بهار 

 دارو سازی شهید قاضینام شرکت: 
 سعید باسمنجیمدیرعامل: 

 تولید سرم های دامی و انسانیمحصول: 
 04136309313_04136309310تلفن: 

روبروی مرکز  -جاده تبریز تهران  ۱۰کیلومتر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 داروسازی شهید قاضی -خیابان سرم دارو  -آموزش جهاد کشاورزی 

 دارو سازی کوثرنام شرکت: 
 محمد سلطانیمدیرعامل: 

 داروهای طیورمحصول: 
 02144921075تلفن: 

 ایستگاه داروگر -خیابان داروگر  - ۱۵کیلومتر  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 

 دارو طبنام شرکت: 
 سعید قاسمیمدیرعامل: 

محرک دستگاه تنفس با اثرات  -واردکننده دارو و مواد بیولوژیک محصول: 
مکمل تغذیه ای مایع محافظ  -رقیق کننده ترشحات تنفسی  -اکسپکتورانتی 

 کبد 
 02133792920_02133340798تلفن: 

 دارو طب آفاقنام شرکت: 
 محمود رحیمیمدیرعامل: 

 واردات داروهای دام و طیورمحصول: 
 02177084818تلفن: 

 -باالتر از فلکه سوم  -خیابان حجر بن عدی  -تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه سوم  - ۳۱۸شماره 
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 دارو و درمان سلفچگاننام شرکت: 
 علی شریعتمداریمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع داروهای دام و طیور و انسانیمحصول: 
 02166909063_02166909062تلفن: 

نرسیده  -خیابان طوسی  -جمالزاده شمالی  -میدان انقالب  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۶۶پالک  -به دکتر قریب 

 داروخانه داران هماهنگنام شرکت: 
 فرشاد شادآراممدیرعامل: 

 واردات و پخش داروهای طیورمحصول: 
 02166913044_02166913043تلفن: 

 ۶واحد  - ۱۱پالک  -نبش فرصت  -خیابان اسکندری شمالی  -تهران آدرس: 

 داروخانه دام یارنام شرکت: 
 وحید غفاریمدیرعامل: 

 وارد کننده تجهیزات مرغداری و پخش کننده دارو های دام و طیورمحصول: 
 04134444156تلفن: 

 - ۴ساختمان شماره  -خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 طبقه همکف

 داروسازان ایراننام شرکت: 
 یوسف باباش زادهمدیرعامل: 

 تیلمووت( -تولید دارو و مکمل و ویتامین) آمپرول محصول: 
 02188721680_02142159000تلفن: 

واحد  - ۴و۴طبقه  - ۱۱پالک  - ۱۹خیابان  -خیابان بخارست  -تهران آدرس: 
 ۶و۱

 داروسازی ابوریحاننام شرکت: 
 میثم نور محمدیمدیرعامل: 

وتایدین و محلول های  -وتودین  -تولید داروهای دامپزشکی محصول: 
 ضدعفونی کننده

 02177702066_02177707174تلفن: 
 ۱پالک  -روبروی هتل شهر  -خ خوشوقت  -چهارراه تهرانپارس  -تهران آدرس: 

 داروسازی باریج اسانسنام شرکت: 
 الله حجازیمدیرعامل: 

 تولید کننده داروی گیاهی ، بهداشتی و دام و طیورمحصول: 
 08644465113_08644465112تلفن: 

روبروی مشهد  -جاده دلیجان کاشان  ۳۳کیلومتر  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 اردهان

 داروسازی کیمیا رشد گرگاننام شرکت: 
 حسین رحمانی کمرودیمدیرعامل: 

 تولید دارو و مکملهای غذائی دام و طیور ابزیانمحصول: 
 01734533213_01734533212تلفن: 

 ۳انتهای سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 داروسازی کیمیا سالمت خاورمیانهنام شرکت: 
 شهرام اکبریمدیرعامل: 

 تولید کننده مواد اولیه ضدانگل و ضدعفونی دام و طیورمحصول: 
 02188554113تلفن: 

 ۱۹پالک  -خیابان فتحی شقاقی  -یوسف آباد  -تهران  -تهران آدرس: 

 داروسازی اللوکنام شرکت: 
 محمد میراجمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02144987189_02144987188تلفن: 

 -خیابان داروپخش  -کرج -جاده مخصوص تهران ۱۵کیلومتر  -تهران آدرس: 
 ۴پالک  - ۴کوچه یاس  -خیابان ششم 

 داروسازی نصرنام شرکت: 
 عبدالرحیم مطهریمدیرعامل: 

 تولید کننده دارو های تزریقی دامیمحصول: 
 02188728326_02188728325تلفن: 

 -نبش خیابان شانزدهم  -خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱طبقه - ۱۴۳پالک  -ساختمان سارا 

 داروشیمی آذرنام شرکت: 
 علی صمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده هاتول و پروسیدان محلول های ضدعفونی کنندهمحصول: 
 04133353355_04133353344تلفن: 

طبقه  -ساختمان اسکان  -چهارراه آبرسان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 E۴واحد  -سوم 

 دارویی بهبان شیمینام شرکت: 
 مهدی شاه مرادیمدیرعامل: 

 واردات مواد ضد عفونی کنندهمحصول: 
 02166581295_02166581294تلفن: 

طبقه  -برج کاوه  -روبروی دانشگاه دامپزشکی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱۰۱واحد  - ۱۰

 دارویی شیمیایی فاضل درخشاننام شرکت: 
 عباس علی پورمدیرعامل: 

 ضد عفونی کننده و شوینده چندمنظورهمحصول: 
 02166937552_02166906698تلفن: 

طبقه  - ۵پالک  -کوچه ی سرو  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
۳ 

 دام ایلکانام شرکت: 
 هومن بابایی زاد خامنمدیرعامل: 

 واردات دارو ، واکسن ، مکمل ها و مواد بیولوژیکیمحصول: 
 02126155101_02126155100تلفن: 

نارنجستان هفتم -نبش چهارراه فرمانیه  -خیابان پاسداران  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۴۸پالک  -)جهانبخش نژاد( 
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 دامیار جامعنام شرکت: 
 افشین گروسیمدیرعامل: 

 وارد کننده مواد اولیه دارو -تولید خوراک دان و مکمل محصول: 
 02126204776_02126204775تلفن: 

 ۹واحد  - ۴۴پالک  -خیابان گلفام  -بلوار افریقا  -تهران آدرس: 

 دامیاران اراکنام شرکت: 
 عزت هللا محمد پورمدیرعامل: 

 تولید دارومحصول: 
 02122258241تلفن: 

برج غربی  -بین نفت و شمس تبریزی  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۴۵واحد  - ۵طبقه  -ساختمان آرین 

 دامین طب روزنام شرکت: 
 سعید رفعتیمدیرعامل: 

 وارد کننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 02122920120_02122920120تلفن: 

خیابان فرزان  -خیابان ناجی  -خیابان شهید دستگردی )ظفر(  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  - ۴۵شماره  -شرقی 

 دامینه مهر گستر سپاهاننام شرکت: 
 اکبر بزرگزادمدیرعامل: 

 واردات و توزیع داروهای دامپزشکیمحصول: 
 03137416648_03137416647تلفن: 

جنب نمایندگی  -نرسیده به پل کلیشاد  -اتوبان ذوب آهن  -اصفهان آدرس: 
 سایپا دیزل

 دانش بنیان پسوکنام شرکت: 
 مصطفی زندیهمدیرعامل: 

 ، فلو پاسول ،  103،  102، 101تولید کننده واکسن های نیو پاسول محصول: 
 02166439197_02166439196تلفن: 

 -خیابان اکبری  -بهمن  ۴۴خیابان  -بزرگراه اشزفی اصفهانی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد - ۱پالک

 دانوش داروی ایرانیاننام شرکت: 
 رضا فدوی فیروزمدیرعامل: 

 تولید دارو های دام و طیورمحصول: 
 02166128352تلفن: 

 ۳طبقه  - ۱۰۹پالک  -بین کارگر و جمالزاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 درمان گستر زوالنام شرکت: 
 جاوید حسن زادهمدیرعامل: 

 واردات و پخش دارو و واکسن دام و طیورمحصول: 
 02166569742_02166569741تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۰۱پالک  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 دشت بهشت پویانام شرکت: 
 احمد قناعتیمدیرعامل: 

پودر کمپوست و سین  -کربن زیستی  -تولیدکننده محلول میکرو پاور محصول: 
 بیوتیک

 02645347011_02645253618تلفن: 
 ۱۰پالک  - ۱خیابان شقایق  -روستای انبار تپه  -نظرآباد  -البرز آدرس: 

 رادین فیدار فردانام شرکت: 
 کامیار منتصرمدیرعامل: 

 هزار  10نماینده انحصاری شرکت بیوشم آلمان با محصوالت فیزایم محصول: 
 02166931253_02166931592تلفن: 

ساختمان  - ۴۱پالک -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳طبقه  -یکتا 

 رامیار شیمینام شرکت: 
 محمدرضا شیرزادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده شوینده و ضدعفونی کننده مورد مصرف در مرغداری هامحصول: 
 02188312706_02188840884تلفن: 

 -کوچه الوند  -خیابان قائم مقام فراهانی  -میدان هفت تیر  -تهران آدرس: 
 ۸و  ۱واحد  - ۱پالک 

 رایاپژوهان داتامنام شرکت: 
 سکینه سیاه پوستمدیرعامل: 

  محصول: 
 02632561035تلفن: 

مجتمع اداری  -بلوار تعاون  -میدان طالقانی  -کرج  -البرز  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۱۳واحد - ۴طبقه  -بلوک بی  -پارسیان 

 رویان دارونام شرکت: 
 احمدرضا میرمطلبیمدیرعامل: 

 صادرات و توزیع داروهای دام و طیور و آبزیان -واردات  -تولید محصول: 
 02188937434_02188937433تلفن: 

پالک  -کوچه مراغه  -خیابان نجات الهی )ویال(  -ِخیابان انقالب  -تهران آدرس: 
۱۴ 

 رویان شیمینام شرکت: 
 علی حسینیمدیرعامل: 

 واردکننده مواد اولیه داروسازیمحصول: 
 02142693268_02166566876تلفن: 

روبروی  -خیابان کمالی  -چهارراه لشکر  -خیابان کارگر جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴پالک  -کوچه ی بن بست اول  -اداره پست 

 زاگرس فارمد پارسنام شرکت: 
 حسن بایرامیمدیرعامل: 

  -تولیدکننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دامپزشکی و انسانی محصول: 
 02166908068_02166908067تلفن: 

کوچه پروین  -نرسیده به جمالزاده  -خیابان دکتر فاطمی غربی  -تهران آدرس: 
 ۴۶پالک  -انتهای کوچه نادر  -
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 دامیار جامعنام شرکت: 
 افشین گروسیمدیرعامل: 

 وارد کننده مواد اولیه دارو -تولید خوراک دان و مکمل محصول: 
 02126204776_02126204775تلفن: 

 ۹واحد  - ۴۴پالک  -خیابان گلفام  -بلوار افریقا  -تهران آدرس: 

 دامیاران اراکنام شرکت: 
 عزت هللا محمد پورمدیرعامل: 

 تولید دارومحصول: 
 02122258241تلفن: 

برج غربی  -بین نفت و شمس تبریزی  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۴۵واحد  - ۵طبقه  -ساختمان آرین 

 دامین طب روزنام شرکت: 
 سعید رفعتیمدیرعامل: 

 وارد کننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 02122920120_02122920120تلفن: 

خیابان فرزان  -خیابان ناجی  -خیابان شهید دستگردی )ظفر(  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  - ۴۵شماره  -شرقی 

 دامینه مهر گستر سپاهاننام شرکت: 
 اکبر بزرگزادمدیرعامل: 

 واردات و توزیع داروهای دامپزشکیمحصول: 
 03137416648_03137416647تلفن: 

جنب نمایندگی  -نرسیده به پل کلیشاد  -اتوبان ذوب آهن  -اصفهان آدرس: 
 سایپا دیزل

 دانش بنیان پسوکنام شرکت: 
 مصطفی زندیهمدیرعامل: 

 ، فلو پاسول ،  103،  102، 101تولید کننده واکسن های نیو پاسول محصول: 
 02166439197_02166439196تلفن: 

 -خیابان اکبری  -بهمن  ۴۴خیابان  -بزرگراه اشزفی اصفهانی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد - ۱پالک

 دانوش داروی ایرانیاننام شرکت: 
 رضا فدوی فیروزمدیرعامل: 

 تولید دارو های دام و طیورمحصول: 
 02166128352تلفن: 

 ۳طبقه  - ۱۰۹پالک  -بین کارگر و جمالزاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 

 درمان گستر زوالنام شرکت: 
 جاوید حسن زادهمدیرعامل: 

 واردات و پخش دارو و واکسن دام و طیورمحصول: 
 02166569742_02166569741تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۰۱پالک  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 دشت بهشت پویانام شرکت: 
 احمد قناعتیمدیرعامل: 

پودر کمپوست و سین  -کربن زیستی  -تولیدکننده محلول میکرو پاور محصول: 
 بیوتیک

 02645347011_02645253618تلفن: 
 ۱۰پالک  - ۱خیابان شقایق  -روستای انبار تپه  -نظرآباد  -البرز آدرس: 

 رادین فیدار فردانام شرکت: 
 کامیار منتصرمدیرعامل: 

 هزار  10نماینده انحصاری شرکت بیوشم آلمان با محصوالت فیزایم محصول: 
 02166931253_02166931592تلفن: 

ساختمان  - ۴۱پالک -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳طبقه  -یکتا 

 رامیار شیمینام شرکت: 
 محمدرضا شیرزادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده شوینده و ضدعفونی کننده مورد مصرف در مرغداری هامحصول: 
 02188312706_02188840884تلفن: 

 -کوچه الوند  -خیابان قائم مقام فراهانی  -میدان هفت تیر  -تهران آدرس: 
 ۸و  ۱واحد  - ۱پالک 

 رایاپژوهان داتامنام شرکت: 
 سکینه سیاه پوستمدیرعامل: 

  محصول: 
 02632561035تلفن: 

مجتمع اداری  -بلوار تعاون  -میدان طالقانی  -کرج  -البرز  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۱۳واحد - ۴طبقه  -بلوک بی  -پارسیان 

 رویان دارونام شرکت: 
 احمدرضا میرمطلبیمدیرعامل: 

 صادرات و توزیع داروهای دام و طیور و آبزیان -واردات  -تولید محصول: 
 02188937434_02188937433تلفن: 

پالک  -کوچه مراغه  -خیابان نجات الهی )ویال(  -ِخیابان انقالب  -تهران آدرس: 
۱۴ 

 رویان شیمینام شرکت: 
 علی حسینیمدیرعامل: 

 واردکننده مواد اولیه داروسازیمحصول: 
 02142693268_02166566876تلفن: 

روبروی  -خیابان کمالی  -چهارراه لشکر  -خیابان کارگر جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴پالک  -کوچه ی بن بست اول  -اداره پست 

 زاگرس فارمد پارسنام شرکت: 
 حسن بایرامیمدیرعامل: 

  -تولیدکننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دامپزشکی و انسانی محصول: 
 02166908068_02166908067تلفن: 

کوچه پروین  -نرسیده به جمالزاده  -خیابان دکتر فاطمی غربی  -تهران آدرس: 
 ۴۶پالک  -انتهای کوچه نادر  -
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 زرین پیشتاز افق پارسنام شرکت: 
 احسان خطیبیمدیرعامل: 

تولید کننده تخصصی مرغ تخمگذار در کنسانتره و مکمل طیور،المپ محصول: 
 02166583581تلفن: 

 - ۴۰پالک  -کوثر اول  -ابتدای خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۱طبقه 

 زوبین تجارت آریانام شرکت: 
 مجتبی مقدسیمدیرعامل: 

 واردات پروبیوتیک و مولتی آنزیم های کمینمحصول: 
 02188526602_02188526601تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۴۰پالک  -هویزه شرقی  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد

 زوفا پرنیان پارسنام شرکت: 
 حسین اهرابی نیامدیرعامل: 

 واردکننده داروهای جدید دامی و سرم های هایپرتونیکمحصول: 
 02122604173_02122617380تلفن: 

نرسیده به میدان  -خیابان تیموری  -بزرگراه شیخ فضل اله  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۴طبقه  -ساختمان گل سیب  - ۴پالک  -کوچه گل سیب  -تیموری 

 ژاول پارتنام شرکت: 
 نادر هوشمندمدیرعامل: 

 تولید و پخش قرص جوشان ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02188529642_02188529641تلفن: 

 - ۱۹۱پالک  -نبش بزرگراه مدرس  -خیابان شهید مطهری  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه 

 سامن شیمی فرآیندنام شرکت: 
 حمید میرزکیمدیرعامل: 

 تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه دارویی و شیمیاییمحصول: 
 02177651135_02177651134تلفن: 

 ۴پالک  -بن بست آصف وزیری  -بهار جنوبی  -خیابان طالقانی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه سوم  -

 سانتنام شرکت: 
 گارنی خداوردیانمدیرعامل: 

 تولبدکننده ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02188924776تلفن: 

 ناحیه صنعتی پرندک -اتوبان ساوه  -تهران آدرس: 

 سپید دارو دلیجاننام شرکت: 
 احمد بیگیمدیرعامل: 

 تولید ضدعفونی کننده های دام و طیور و فرمالین با مجوز دامپزشکیمحصول: 
 08644433687_08644433686تلفن: 

شرکت  - ۵خیابان بهار  -شهرک صنعتی دلیجان  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 
 سپید دارو دلیجان

 سپیده دهدشتنام شرکت: 
 سرور فاضل انواری یزدی )دهدشتی(مدیرعامل: 

 تولیدکننده دارو و مواد ضدعفونی کننده دامیمحصول: 
 02188841212_02188307745تلفن: 

 -نبش کوچه الجوردی  -خیابان فجر ) جم (  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۴۴پالک 

 ستاره کیان ایرانیاننام شرکت: 
 سید محسن خیریهمدیرعامل: 

 واردکننده مواد اولیه خوراک دام و طیور و مواد ضد عفونی کنندهمحصول: 
 02188652745_02188652744تلفن: 

واحد  - ۱۱طبقه  -برج آسمان ونک  -خیابان ونک  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
۱۱۰۱ 

 سرور فجر ) نوترکس (نام شرکت: 
 مصطفی عالقیانمدیرعامل: 

 از اروپا - 20-واردکننده سوسپانسیون تزریقی هیپرا سلینامحصول: 
 02188727646_02188727644تلفن: 

 -برج سرو ساعی  -پایین تر از پارک ساعی  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۶۰۶واحد  - ۱۶طبقه 

 سوا پارسنام شرکت: 
 محمدمهدی زرینمدیرعامل: 

واردکننده دارو و واکسن های دام و طیور )محلول ضدعفونی کننده محصول: 
TH5 - )واکسن برونشیت 

 02188601152_02188601151تلفن: 
 ۳۱۴پالک  - ۱۳نبش خیابان  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 سیروس تجارتنام شرکت: 
 احمدرضا میرمطلبیمدیرعامل: 

 مواد اولیه داروییمحصول: 
 02188806629_02188806628تلفن: 

 -کوچه سلمان پاک  -خیابان ویالی جنوبی  -خیابان انقالب  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  - ۱۱پالک 

 سینا تسنیم سپاهاننام شرکت: 
 فرحناز صاحب زادهمدیرعامل: 

 آنتی باکتریال -اشتها آور  -محرک رشد  -افزودنی گیاهی محصول: 
 03136289914_03137885748تلفن: 

مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و  -ابتدای اتوبان ذوب آهن  -اصفهان آدرس: 
 ۱۰۸واحد شماره  -منابع طبیعی اصفهان 

 شرکت دانش بنیان بهان کیمیا آنزیمنام شرکت: 
 محسن نیکخواهمدیرعامل: 

آنزیم های صنایع  -تقویت سیستم ایمنی  -تولید مخمر اتولیز شده محصول: 
 02143856965_02146053016تلفن: 

 -مجتمع تجاری طوبی  -بلوار کوهک  -ابتدای اتوبان تهران کرج  -تهران آدرس: 
 ۴۱۴۱واحد  - ۱۴طبقه  - ۴واحد اداری 

 

127 

 شفا ایتوک حاتمنام شرکت: 
 محمدرضا حاتمیمدیرعامل: 

 واکسن های دام و طیورمحصول: 
 02166126128_02166126127تلفن: 

 -نبش کوچه کاظم بیگی  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۸۶پالک 

 شفق داروی پارسیاننام شرکت: 
 محمد حسین گلپایگانیمدیرعامل: 

تولید کننده مواد بهداشتی درمانی و تک ویتامینه خارجی مخصوص محصول: 
 دام و طیور

 02188351242تلفن: 
 ۴واحد  - ۱طبقه  -۱۵۶۱پالک  -کوچه الله  -خ کارگر شمالی  -تهران آدرس: 

 شیمی دارو کوثرنام شرکت: 
 بهراد زندیهمدیرعامل: 

مکمل دام و طیور، کنسانتره، پرمیکس، ضد عفونی کننده، خدمات محصول: 
 آزمایشگاهی دام و طیور

 02166595006_02166595426تلفن: 
خیابان -میدان جمهوری  -شهرک صنعتی شرق -سمنان  -سمنان آدرس: 

 شیمی دارویی آفاقنام شرکت: 
 سحر پاشاپورمدیرعامل: 

 تولید کننده داروهای دامیمحصول: 
 02122838867_02636659120تلفن: 

 -خیابان دیباجی شمالی  -خیابان دکتر لواسانی  -فرمانیه  -تهران آدرس: 
 ۹۳پالک  -جنب باغ سفارت ایتالیا 

 طالی طبیعت کوهرنگ مشهدنام شرکت: 
 مرتضی تقی زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05136916630تلفن: 

- ۴۴پیامبر اعظم -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۸پالک

 عرشیا دارونام شرکت: 
 علیرضا چاروقچیمدیرعامل: 

  -وارد کننده دارو و مواد ضد عفونی کننده مخصوص دام و طیور محصول: 
 04133295200_04133295300تلفن: 

پالک  -نبش خیابان سعدی  -کوی ولیعصر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱۶واحد  - ۱طبقه  -ساختمان دکتر عطاری  - ۴۴۳۱

 فارمازندنام شرکت: 
 مرضیه احمدی پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع آنتی بیوتیک ها ، ضد کوکسید یوزها ، ضد انگلها ، محصول: 
 02636307029تلفن: 

روبه روی مسجد  -خیابان کریمی  -بلوار صبا  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۳پالک  -جعفری 

 فام زریننام شرکت: 
 افشین وفاییمدیرعامل: 

 هیدروکپ آ -آستیک آ  -مایکواکتیو  -واردات داروهای دام و طیور محصول: 
 02144436590تلفن: 

نبش کوچه اردیبهشت  -باالتر از میرزا بابایی  -سردار جنگل  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱طبقه  - ۱۴۱پالک  -ساختمان هخامنش  -شرقی 

 فیروز تجارتنام شرکت: 
 سید احمدرضا میرمطلبیمدیرعامل: 

 واردکننده دارو های دام و طیور و مواد اولیه داروییمحصول: 
 02188806629_02188806628تلفن: 

 ۱۴پالک  -کوچه مراغه  -خیابان ویالی جنوبی  -خیابان انقالب  -تهران آدرس: 

 کارخانجات دارو پخشنام شرکت: 
 محمد نادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02144987311تلفن: 

 خیابان دارو پخش -اتوبان تهران کرج  ۱۸کیلومتر  -تهران آدرس: 

 کارخانجات دارویی بایر افالکنام شرکت: 
 مهسا علی اکبرزاده رودسریمدیرعامل: 

 ویتامین ها و مکمل دامی -ضد کوکسیدیوزها  -تولید آنتی بیوتیک محصول: 
 02156392131_02144846330تلفن: 

 -چهارراه انصارالمهدی  -جنت آباد شمالی  -بزرگراه نیایش  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱پالک  - ۱۹نیش بهارستان 

 کارخانه تفتان شیمی ایراننام شرکت: 
 اله یار آبلوچمدیرعامل: 

 تولیدکننده نانو پالسما کواندمحصول: 
 07132330144تلفن: 

اول  -چهارراه بیمارستان شفا  -خیابان هفت تیر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۱۴۴پالک  - ۴نبش کوچه  -خیابان اردیبهشت غربی 

 کاوش زیست دارونام شرکت: 
 پگاه میرزایی حکمتیمدیرعامل: 

 واردات واکسن و افزودنی های خوراک دام و طیورمحصول: 
 02122215518تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۱۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کرپانام شرکت: 
 محمد مهدی تقی زاده نمینیمدیرعامل: 

 واردات داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188653264_02188653260تلفن: 

 - ۱طبقه  - ۴۳پالک  -ساختمان دنا  -خیابان ونک  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد 
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 شفا ایتوک حاتمنام شرکت: 
 محمدرضا حاتمیمدیرعامل: 

 واکسن های دام و طیورمحصول: 
 02166126128_02166126127تلفن: 

 -نبش کوچه کاظم بیگی  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۸۶پالک 

 شفق داروی پارسیاننام شرکت: 
 محمد حسین گلپایگانیمدیرعامل: 

تولید کننده مواد بهداشتی درمانی و تک ویتامینه خارجی مخصوص محصول: 
 دام و طیور

 02188351242تلفن: 
 ۴واحد  - ۱طبقه  -۱۵۶۱پالک  -کوچه الله  -خ کارگر شمالی  -تهران آدرس: 

 شیمی دارو کوثرنام شرکت: 
 بهراد زندیهمدیرعامل: 

مکمل دام و طیور، کنسانتره، پرمیکس، ضد عفونی کننده، خدمات محصول: 
 آزمایشگاهی دام و طیور

 02166595006_02166595426تلفن: 
خیابان -میدان جمهوری  -شهرک صنعتی شرق -سمنان  -سمنان آدرس: 

 شیمی دارویی آفاقنام شرکت: 
 سحر پاشاپورمدیرعامل: 

 تولید کننده داروهای دامیمحصول: 
 02122838867_02636659120تلفن: 

 -خیابان دیباجی شمالی  -خیابان دکتر لواسانی  -فرمانیه  -تهران آدرس: 
 ۹۳پالک  -جنب باغ سفارت ایتالیا 

 طالی طبیعت کوهرنگ مشهدنام شرکت: 
 مرتضی تقی زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05136916630تلفن: 

- ۴۴پیامبر اعظم -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۸پالک

 عرشیا دارونام شرکت: 
 علیرضا چاروقچیمدیرعامل: 

  -وارد کننده دارو و مواد ضد عفونی کننده مخصوص دام و طیور محصول: 
 04133295200_04133295300تلفن: 

پالک  -نبش خیابان سعدی  -کوی ولیعصر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱۶واحد  - ۱طبقه  -ساختمان دکتر عطاری  - ۴۴۳۱

 فارمازندنام شرکت: 
 مرضیه احمدی پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع آنتی بیوتیک ها ، ضد کوکسید یوزها ، ضد انگلها ، محصول: 
 02636307029تلفن: 

روبه روی مسجد  -خیابان کریمی  -بلوار صبا  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه  - ۳پالک  -جعفری 

 فام زریننام شرکت: 
 افشین وفاییمدیرعامل: 

 هیدروکپ آ -آستیک آ  -مایکواکتیو  -واردات داروهای دام و طیور محصول: 
 02144436590تلفن: 

نبش کوچه اردیبهشت  -باالتر از میرزا بابایی  -سردار جنگل  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱طبقه  - ۱۴۱پالک  -ساختمان هخامنش  -شرقی 

 فیروز تجارتنام شرکت: 
 سید احمدرضا میرمطلبیمدیرعامل: 

 واردکننده دارو های دام و طیور و مواد اولیه داروییمحصول: 
 02188806629_02188806628تلفن: 

 ۱۴پالک  -کوچه مراغه  -خیابان ویالی جنوبی  -خیابان انقالب  -تهران آدرس: 

 کارخانجات دارو پخشنام شرکت: 
 محمد نادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02144987311تلفن: 

 خیابان دارو پخش -اتوبان تهران کرج  ۱۸کیلومتر  -تهران آدرس: 

 کارخانجات دارویی بایر افالکنام شرکت: 
 مهسا علی اکبرزاده رودسریمدیرعامل: 

 ویتامین ها و مکمل دامی -ضد کوکسیدیوزها  -تولید آنتی بیوتیک محصول: 
 02156392131_02144846330تلفن: 

 -چهارراه انصارالمهدی  -جنت آباد شمالی  -بزرگراه نیایش  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱پالک  - ۱۹نیش بهارستان 

 کارخانه تفتان شیمی ایراننام شرکت: 
 اله یار آبلوچمدیرعامل: 

 تولیدکننده نانو پالسما کواندمحصول: 
 07132330144تلفن: 

اول  -چهارراه بیمارستان شفا  -خیابان هفت تیر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۱۴۴پالک  - ۴نبش کوچه  -خیابان اردیبهشت غربی 

 کاوش زیست دارونام شرکت: 
 پگاه میرزایی حکمتیمدیرعامل: 

 واردات واکسن و افزودنی های خوراک دام و طیورمحصول: 
 02122215518تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۱۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کرپانام شرکت: 
 محمد مهدی تقی زاده نمینیمدیرعامل: 

 واردات داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188653264_02188653260تلفن: 

 - ۱طبقه  - ۴۳پالک  -ساختمان دنا  -خیابان ونک  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد 
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 کشت و صنعت مهر آذرنام شرکت: 
 مصطفی زندیهمدیرعامل: 

 تولید واکسن های دام و طیورمحصول: 
 02166439197_02166439196تلفن: 

خیابان  -بلوار صبا  -بعد از مترو قیطریه  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۳پالک  -رو به روی مسجد جعفری  -کریمی 

 کیانا گستر روژیننام شرکت: 
 علی رضاییمدیرعامل: 

 واردات داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188104541_02188104540تلفن: 

 ۴واحد  - ۴۱پالک  -کوچه آزادگان  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 

 کیمیا فامنام شرکت: 
 محمدسعید هفت جواهریانمدیرعامل: 

 تولیدکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02122289317_02122283196تلفن: 

نبش خیابان دیباجی  -خیابان شهید لواسانی ) فرمانیه (  -تهران آدرس: 
 ۶۴پالک  -شمالی 

 گل شیمی سپاهاننام شرکت: 
 مسعود کرمی مفردمدیرعامل: 

 تولیدکننده سموم دامی و کودهای مرغی و دامیمحصول: 
 02126654051تلفن: 

 ۱۸و  ۱۶بین خیابان  -پایین تر از میدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۴طبقه  - ۳۱پالک  -غربی 

 گلبار نوید بهارنام شرکت: 
 آرش ابن علیانمدیرعامل: 

 واردات دارو و ویتامینمحصول: 
 02166431060تلفن: 

پالک  -بعد از تقاطع خوش  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه  - ۱۱۸

 گلبیدنام شرکت: 
 سید مهدی میر سلیمیمدیرعامل: 

واردات واکسن و دارو و مواد ضدعفونی کننده دامپزشکی ) سم محصول: 
 سالموسان( -مگس 

 02188612910_02188612919تلفن: 
 - ۱۴پالک  -شرقی  ۶۳خیابان  -خ سیدجمال الدین اسدآبادی  -تهران آدرس: 

 گلپادنام شرکت: 
 محمودرضا کازرانیمدیرعامل: 

 وارد کننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188247753_02188247752تلفن: 

طبقه  - ۶۱پالک  -خیابان شهید کارگری  -کوی نصر  -گیشا  -تهران آدرس: 
 اول

 البراتوارهای رازکنام شرکت: 
 فرهاد همدانیمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع داروهای انسانی ، دامپزشکی و مکمل های دام و محصول: 
 طیور

 02144525414_02144567024تلفن: 
 مقابل شرکت مینو -جاده مخصوص کرج  ۱۰کیلومتر  -تهران آدرس: 

 البراتور های سیانسنام شرکت: 
 ترانه فرهنگ مهرمدیرعامل: 

 تولید دارو و مکمل های غذایی دام و طیورمحصول: 
 02122055751تلفن: 

 طبقه اول - ۱۶پالک  -خیابان کاج ابادی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 البراتورهای داروسازی ارس بازارنام شرکت: 
 مجتبی خان نژادمدیرعامل: 

 تولید مکمل ها و داروهای دام و طیور و آبزیان و انواع ضدعفونی کننده محصول: 
 02188757157_02188757156تلفن: 

ساختمان  -نبش کوچه چهارم  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۹-۸-۵واحد - ۴طبقه  - ۱۳۱

 ماکیان دارونام شرکت: 
 حسین مجلسیمدیرعامل: 

 واردکننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188639629_02188633511تلفن: 

 طبقه اول - ۴۳پالک  - ۱۱خیابان  -خیابان کارگر شمالی  -تهران آدرس: 

 مدبران صنعت سامان گسترنام شرکت: 
 غالمعلی عالمهمدیرعامل: 

 تولید کننده سامانه های ضدعفونی کننده بهساکومحصول: 
 03132121129_03132121130تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۳طبقه  -ارگ عظیم جهان نما  -دروازه دولت  -اصفهان آدرس: 

 مرکز واکسن دام و طیور آریننام شرکت: 
 حسین طهماسبیمدیرعامل: 

 فروش واکسن دام و طیورمحصول: 
 03154725106تلفن: 

مرکز  -سه راه عبدالرحیم  -خیابان زینبیه  -آران و بیدگل  -اصفهان آدرس: 
 واکسن دام و طیور آرین

 مزرعه حیات سبزنام شرکت: 
 احمد احمدیمدیرعامل: 

 وارد کننده و توزیع کننده داروهای دام و طیورمحصول: 
 02165270086_02165270085تلفن: 

روبروی پمپ گاز  -نرسیده به میدان نماز  -بلوار پلیس  -شهریار  -تهران آدرس: 
۱۱۰ 
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 مسمرنام شرکت: 
 اصغر فوقیمدیرعامل: 

 تولید مواد ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02166520413_02166511483تلفن: 

 - ۳طبقه  - ۴۶۹شماره  -خیابان شادمان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۵واحد

 مهر گستر حامدینام شرکت: 
 سیدعبدالرسول حامدیمدیرعامل: 

 واردات داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02188854768تلفن: 

 ۱۳پالک  -کوچه فرشید  -بعد از میدان ولیعصر  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  -

 مهرسان طب گسترنام شرکت: 
 منصوره قبادلومدیرعامل: 

 تولید مواد ضد عفونی کننده و شوینده های اختصاصیمحصول: 
 02188994447_02188994446تلفن: 

 طبقه سوم - ۴۱شماره  -خیابان دکتر فاطمی  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 

 موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازینام شرکت: 
 علی اسحاقیمدیرعامل: 

 نوع فراورده های بیولوژیک انسانی، دام،  80تحقیق و تولید بیش از محصول: 
 02634570039_02634988573تلفن: 

موسسه  -حصارک  -خیابان شهید بهشتی  -حصارک  -کرج  -البرز آدرس: 
 تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

 ناتاوست شیمینام شرکت: 
 عبدالکریم کیائیمدیرعامل: 

 تولید مواد ضدعفونی و پاک کننده دامپروری هامحصول: 
 02126401466_02122221515تلفن: 

طبقه دوم  - ۱۵۹شماره  -جنب پمپ بنزین  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 
 شرقی

 نانو پارت خزرنام شرکت: 
 مرتضی پورتیموریمدیرعامل: 

 تولیدکننده محصوالت شوینده و ضدعفونی کننده بر پایه فناوری نانو ، محصول: 
 01144420071_01144420070تلفن: 

شهرک صنعتی الله آباد  -جاده بابل به آمل  ۸کیلومتر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دور میدان -

 نانو پوشش فلزنام شرکت: 
 سید محمدامین علویمدیرعامل: 

 تولیدکننده محلول نانو سیلور برای ضدعفونی در فارم هامحصول: 
 02188220660تلفن: 

درب تربیت بدنی دانشگاه  -باالتر از خ پانزدهم  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴۴۴واحد  - ۴طبقه  -پارک علم و فناوری  - ۴ساختمان شماره  -تهران 

 نانو زیست تک آرین قومسنام شرکت: 
 پروین عرب پناهانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دارو برای باروری دام و طیور ، تولید ترکیبات داروییمحصول: 
 02333654187تلفن: 

مرکز  -پشت دانشکده دندان پزشکی  -شهریور  ۱۵بلوار  -سمنان آدرس: 
 رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 نانو سیلورالنام شرکت: 
 محسن خاکپورمدیرعامل: 

تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده بر پایه فناوری نانو و کامال محصول: 
 غیرشیمیایی

 02166550111_02166550113تلفن: 
 ۳واحد  - ۴پالک  -کوچه صیامی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 نانو نصب پارسنام شرکت: 
 منصور فتوتمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد ضدعفونی نانو برای سالن های مرغداری و دامداریمحصول: 
 02188453133_02188453132تلفن: 

 ۱۴واحد  - ۱۰پالک  -کوچه شکرابی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 نانوکانام شرکت: 
 رضا نظریمدیرعامل: 

 تولیدکننده ضدعفونی کننده های پیشرفته بدون بو و ایجاد حساسیت محصول: 
 02632548609_02632229978تلفن: 

 ۴۴پالک  -فرعی آب  -خیابان سازمان آب  -میدان کرج  -کرج  -البرز آدرس: 

 نگار شیمینام شرکت: 
 منوچهر نگارشمدیرعامل: 

 تولیدکننده شوینده و ضدعفونی کنندهمحصول: 
 01144420358_01144420357تلفن: 

 شهرک صنعتی بابل -جاده گنج افروز  -بابل  -مازندران آدرس: 

 نوا واکسن رادنام شرکت: 
 دکتر مریم سادات سادات رسولمدیرعامل: 

  محصول: 
 02645334189تلفن: 

خیابان بهمن  -بلوار کارآفرینان  -شهرک صنعتی سپهر -نظرآباد  -البرز آدرس: 
 ساختمان شیشه ای -بعد از خیابان طوسی  -غربی 

 نوژان مهرنام شرکت: 
 شیوا سرابی نزادمدیرعامل: 

 واردکننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 02126200848_02126200855تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۴طبقه  - ۴۴پالک  -خیابان گلفام  -جردن  -تهران آدرس: 
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 مسمرنام شرکت: 
 اصغر فوقیمدیرعامل: 

 تولید مواد ضدعفونی کنندهمحصول: 
 02166520413_02166511483تلفن: 

 - ۳طبقه  - ۴۶۹شماره  -خیابان شادمان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۵واحد

 مهر گستر حامدینام شرکت: 
 سیدعبدالرسول حامدیمدیرعامل: 

 واردات داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02188854768تلفن: 

 ۱۳پالک  -کوچه فرشید  -بعد از میدان ولیعصر  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  -

 مهرسان طب گسترنام شرکت: 
 منصوره قبادلومدیرعامل: 

 تولید مواد ضد عفونی کننده و شوینده های اختصاصیمحصول: 
 02188994447_02188994446تلفن: 

 طبقه سوم - ۴۱شماره  -خیابان دکتر فاطمی  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 

 موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازینام شرکت: 
 علی اسحاقیمدیرعامل: 

 نوع فراورده های بیولوژیک انسانی، دام،  80تحقیق و تولید بیش از محصول: 
 02634570039_02634988573تلفن: 

موسسه  -حصارک  -خیابان شهید بهشتی  -حصارک  -کرج  -البرز آدرس: 
 تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

 ناتاوست شیمینام شرکت: 
 عبدالکریم کیائیمدیرعامل: 

 تولید مواد ضدعفونی و پاک کننده دامپروری هامحصول: 
 02126401466_02122221515تلفن: 

طبقه دوم  - ۱۵۹شماره  -جنب پمپ بنزین  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 
 شرقی

 نانو پارت خزرنام شرکت: 
 مرتضی پورتیموریمدیرعامل: 

 تولیدکننده محصوالت شوینده و ضدعفونی کننده بر پایه فناوری نانو ، محصول: 
 01144420071_01144420070تلفن: 

شهرک صنعتی الله آباد  -جاده بابل به آمل  ۸کیلومتر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دور میدان -

 نانو پوشش فلزنام شرکت: 
 سید محمدامین علویمدیرعامل: 

 تولیدکننده محلول نانو سیلور برای ضدعفونی در فارم هامحصول: 
 02188220660تلفن: 

درب تربیت بدنی دانشگاه  -باالتر از خ پانزدهم  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴۴۴واحد  - ۴طبقه  -پارک علم و فناوری  - ۴ساختمان شماره  -تهران 

 نانو زیست تک آرین قومسنام شرکت: 
 پروین عرب پناهانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دارو برای باروری دام و طیور ، تولید ترکیبات داروییمحصول: 
 02333654187تلفن: 

مرکز  -پشت دانشکده دندان پزشکی  -شهریور  ۱۵بلوار  -سمنان آدرس: 
 رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 نانو سیلورالنام شرکت: 
 محسن خاکپورمدیرعامل: 

تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده بر پایه فناوری نانو و کامال محصول: 
 غیرشیمیایی

 02166550111_02166550113تلفن: 
 ۳واحد  - ۴پالک  -کوچه صیامی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 نانو نصب پارسنام شرکت: 
 منصور فتوتمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد ضدعفونی نانو برای سالن های مرغداری و دامداریمحصول: 
 02188453133_02188453132تلفن: 

 ۱۴واحد  - ۱۰پالک  -کوچه شکرابی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 نانوکانام شرکت: 
 رضا نظریمدیرعامل: 

 تولیدکننده ضدعفونی کننده های پیشرفته بدون بو و ایجاد حساسیت محصول: 
 02632548609_02632229978تلفن: 

 ۴۴پالک  -فرعی آب  -خیابان سازمان آب  -میدان کرج  -کرج  -البرز آدرس: 

 نگار شیمینام شرکت: 
 منوچهر نگارشمدیرعامل: 

 تولیدکننده شوینده و ضدعفونی کنندهمحصول: 
 01144420358_01144420357تلفن: 

 شهرک صنعتی بابل -جاده گنج افروز  -بابل  -مازندران آدرس: 

 نوا واکسن رادنام شرکت: 
 دکتر مریم سادات سادات رسولمدیرعامل: 

  محصول: 
 02645334189تلفن: 

خیابان بهمن  -بلوار کارآفرینان  -شهرک صنعتی سپهر -نظرآباد  -البرز آدرس: 
 ساختمان شیشه ای -بعد از خیابان طوسی  -غربی 

 نوژان مهرنام شرکت: 
 شیوا سرابی نزادمدیرعامل: 

 واردکننده دارو و مواد ضد عفونی کننده دام و طیورمحصول: 
 02126200848_02126200855تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۴طبقه  - ۴۴پالک  -خیابان گلفام  -جردن  -تهران آدرس: 
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 نیکوژن آریانام شرکت: 
 سعید حق وردیمدیرعامل: 

 واردکننده دارو ، واکسن و مواد بیولوژیکمحصول: 
 02152895تلفن: 

طبقه  - ۴۴پالک  -کوچه محمدی  -خیابان امیرلو  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 اول

 هزارطب تهراننام شرکت: 
 آرشیا جمالیمدیرعامل: 

 وارد کننده دارو ها و مواد بیولوژیک دام و طیورمحصول: 
 02188692828تلفن: 

روبروی دانشگاه  -خیابان عالمه طباطبایی  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۱۱۰شماره  - ۶طبقه  -ساختمان تجاری طوس  -عالمه 

 هیپرا )نوترکس(نام شرکت: 
 مصطفی عالقیانمدیرعامل: 

 20 -وارد کننده سوسپانسیون تزریقی هیپرا سلینا محصول: 
 02188727646_02188727644تلفن: 

 -برج سرو ساعی  -پایین تر از پارک ساعی  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۶طبقه 

 واال اندیشان داروی نابنام شرکت: 
 نادر وجدانی فرمدیرعامل: 

وارد کننده محصوالت ضد عفونی کننده و واکسن دارو و مواد محصول: 
 بیولوژیکی

 02166597742_02166597741تلفن: 
 ۱واحد  - ۴۴پالک  -کوی محمدی  -خیابان گلبار  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 وتاکنام شرکت: 
 محمد اشراقیمدیرعامل: 

 -سل پلکس  -وتافسکال  -تولیدکننده مکمل هایی از جمله وتامیکس محصول: 
 منگنز و تامینوویت و افزودنی ها ی مجاز خوراک دام و طیور -آهن  -روی 
 02188681660_02188681659تلفن: 

جنب تعمیرگاه ایران -خ پل مدیریت  -بزرگراه شهید چمران  -تهران آدرس: 

 ویرا واکسن شایانام شرکت: 
 سجاد پزشکیمدیرعامل: 

واکسن لمپی - PPRواکسن-واکسن اکتیما  -واکسن تب برفکی محصول: 
 اکسین

 02645334189تلفن: 
 ۱۱۰خ بهمن غربی پ  -۴شهرک صنعتی سپهر _فاز  -نظرآباد  -البرز آدرس: 

 ویستا درمان طبنام شرکت: 
 کامبیز نباتیمدیرعامل: 

 واردکننده داروهای دامپزشکیمحصول: 
 02126705699_02126412384تلفن: 

 -رویروی خیابان یخچال  -پایین تر از مترو قلهک  -شریعتی  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۳۴۶پالک  -نبش کوچه نراقی 

 ویوا پارسنام شرکت: 
 زهره طاهرخانیمدیرعامل: 

واکسن نیوکاسل و برونشیت  -واردکننده آنفلوانزای فوق حاد پرندگان محصول: 
 عفونی و سندروم افت تولید تخم مرغ

 02166121131تلفن: 
 طبقه اول - ۴۱پالک  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
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واردات، تولید و توزیع خوراک دان، 
 مکمل، کنسانتره و افزودنی

 
 
 

 چنانچه اطالعات شما در کتاب موجود نمی باشد و یا 
 تغییر کرده است، ما را از آن مطلع نمایید.

11 - 66126862 
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 اتحاد دانه ندوشننام شرکت: 
 محسن علیپورمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 03532313314_03532313298تلفن: 

 شرکت اتحاد دانه -بلوار بسیج  -ندوشن  -یزد آدرس: 

 اذردانه بنابنام شرکت: 
 ابراهیم خلیل فشنگچی بنابمدیرعامل: 

 خوراک دام و طیورمحصول: 
 04137739812_04137739811تلفن: 

روبه روی ارد سازی  -جاده ملکان  ۴کیلومتر  -بناب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 شرکت اذر دانه بناب -داخل کوچه  -زهره 

 ارس تاباننام شرکت: 
 ابراهیم پرکاووسیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 01144203784_01144204265تلفن: 

 فاز یک -شهرک صنعتی امامزاده عبدهللا  -آمل  -مازندران آدرس: 

 اروم گوهر دانه )سیدان سبز (نام شرکت: 
 عزیز حسینیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 04445263895_04445228937تلفن: 

پالک  - ۴کوچه ی والفجر  -کوی سعادت  -میاندوآب  -آذربایجان غربی آدرس: 
۱ 

 اسپید دانهنام شرکت: 
 علی یحیی فتح الهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02166596640_02166906341تلفن: 

، طبقه  ۱۵۴خیابان توحید ، خیابان فرصت شیرازی ، پالک  -تهران آدرس: 
 ۸چهارم ، واحد 

 اشکان دانهنام شرکت: 
 یدهللا محرابیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 03142290181_03142290183تلفن: 

 - ۱۰۴خیابان  -شهرک صنعتی منتظری ویالشهر  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ۱پالک 

 اطمینان تجارت خوزستان )دانی نو(نام شرکت: 
 سلمان حمیدی پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخصصی خوراک آماده طیورمحصول: 
 06142522469تلفن: 

 -متری ۳۱تقاطع بلوار  -خیابان آفرینش شمالی  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 طبقه اول -ساختمان پارسیان 

 اعال روغن سپاهاننام شرکت: 
 سعید اعالئیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور )پودر چربی و روغن طیوری(محصول: 
 03133337777تلفن: 

 -مجتمع الماس  -خیابان امام خمینی  -میدان جمهوری  -اصفهان آدرس: 
 ۶طبقه 

 افراز مهر تاباننام شرکت: 
 مهدی نامداریمدیرعامل: 

 تولیدکننده بایندر پروتئینی پلتمحصول: 
 03536227922تلفن: 

 ۱۴۱پالک  -روبروی مجتمع تجاری گلستان  -بلوار طالقانی  -یزد آدرس: 

 افرند توسکانام شرکت: 
 احمد فکوریمدیرعامل: 

تلفن: تولید و فرآوری و عرضه آنزیمیت ) زئولیت ( و آنزیمیت بایندر محصول: 
02166929086_02166922686 

 - ۱شماره  -نبش کوچه نادر  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد 

 اقتصاد پژوهان آسیانام شرکت: 
 امیر ورمزیارمدیرعامل: 

 ترئونین -کولین کلراید  -ویتامین های خالص  -واردکننده بتائین محصول: 
 02186025705_02188441183تلفن: 

پالک  -نبش کوچه سرو  -خیابان ترکمنستان  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۱طبقه  - ۴

 اکبریهنام شرکت: 
 بهزاد اقتصادمدیرعامل: 

 واردات انواع ویتامین ها ، آنزیم فیتاز مقاوم به حرارت ، آنزیم پروتئاز محصول: 
 02166469804_02166469801تلفن: 

 ۱۰۰پالک  -خیابان بزرگمهر غربی  -خیابان وصال شیرازی  -تهران آدرس: 

 اکسومنام شرکت: 
 عباس کاظمیمدیرعامل: 

 وارد کننده مواد شیمیایی و خوراک و دان و مکملمحصول: 
 02122012361_02122012350تلفن: 

 طبقه دهم - ۱۴شماره  -ارمغان شرقی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 اکسیر رشد افزای امیراننام شرکت: 
 محمود بیاتمدیرعامل: 

  محصول: 
 02177230831تلفن: 

 طبقه اول - ۱۴۹۱پالک  -خیابان مدنی  -میدان رسالت  -تهران آدرس: 
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 اکسیر رشد کاسپیننام شرکت: 
 حسین عبدیمدیرعامل: 

 تولید خوراک طیورمحصول: 
 0133200343تلفن: 

میدان دوم  -شهرک صنعتی سپید رود  -جاده جیر ده  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴فرعی  -بلوار شمالی  -

 البرز دانه ماهاننام شرکت: 
 علی اسکندری دستجردیمدیرعامل: 

تولیدکننده سوپراستارتر و کنسانتره مخصوص طیور و خرید و فروش محصول: 
 جوجه یکروزه

 02166916958_02166562706تلفن: 
 - ۹پالک  -بن بست فرشته  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 البرز طیور ویرانام شرکت: 
 امیر سلطانیمدیرعامل: 

 خرید و فروش جوجه یکروزه -تولیدکننده کنسانتره و دان آماده طیور محصول: 
 02166921086_02166921388تلفن: 

 ۹واحد -ساختمان مروارید  - ۸بعد از بن بست -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 

 البرز گستر دارونام شرکت: 
 رضا کاظم پورمدیرعامل: 

  - VTRمقاوم به حرارت 10000واردات انحصاری فیتاز محصول: 
 02634487844_02634480326تلفن: 

بعد از خیابان  -خیابان شهید بهشتی  -جهانشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱واحد  - ۸طبقه  -برج نگین البرز  -استانداری 

 البرز ماکیاننام شرکت: 
 مازیار توسلیمدیرعامل: 

 میان دان  -استارتر  -محصوالت دان آماده طیور گوشتی :سوپر استارتر محصول: 
 02122931197_02122945060تلفن: 

 - ۴۰پالک  -خیابان صنایع  -خیابان لنگری  -میدان اقدسیه  -تهران آدرس: 
 ۱۰۳واحد 

 الماس دانه سیمرغنام شرکت: 
 امین کارآمدمدیرعامل: 

  -پیش دان ویژه  -استارتر گوساله پرواری  -تولید کنسانتره دام شیری محصول: 
 07143417227_07143417228تلفن: 

شهرک  -کیلومتری جاده شیراز اصفهان  ۱۱ -مرودشت  -فارس آدرس: 
 کارخانه الماس دانه سیمرغ -صنعتی فتح آباد 

 امید شمیالنام شرکت: 
 ایمان رنگیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور صادرات مرغ واردات گوشت قرمز محصول: 
 02166563218_02161964تلفن: 

 - ۱طبقه  - ۱۶۰پالک -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد 

 امیران دانهنام شرکت: 
 سید داوود هاشمیمدیرعامل: 

 درصد ،استارتر جوجه های گوشتی5و  2/5تولید کنسانتره محصول: 
 04533873772_04533873771تلفن: 

 ۴انتهای خیابان شماره  - ۴شهرک صنعتی شماره  -اردبیل آدرس: 

 انرژی و پروتئین شایاننام شرکت: 
 محمد علی صابریمدیرعامل: 

 فرآوری دانه های روغنی )فول فت سویای اکسترود شده (محصول: 
 02122735827_02122733596تلفن: 

 -خیابان شهید احمدی زمانی  -خیابان دربند  -میدان قدس  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه - ۱۰پالک

 ایده پردازان خوراک آریاننام شرکت: 
 سعید نادری نژادمدیرعامل: 

 -محرک رشد گیاهی ایکس تراکت  - 5000واردات فیتاز هوستازایم محصول: 
 اسیدی فایر نووی بک -آنزیم همی سل  - 6000مولتی آنزیم هوستازایم 

 02188992687_02188992686تلفن: 
 - ۱۸پالک  -کوچه دوم  -ابتدای یوسف آباد  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 

 ایران فسفاتنام شرکت: 
 هما رمضانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02188717823_02188723120تلفن: 

 ۶پالک  -بهاران  ۴۴خیابان  -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 

 ایران گارمنتنام شرکت: 
 محسن گل سرخمدیرعامل: 

 واردات گندم ، جو ، ذرت و کنجاله سویامحصول: 
 02166745273_02166728851تلفن: 

 -کوچه مسعود سعد  -خیان نوفل لوشاتو  -خیابان فردوسی  -تهران آدرس: 
 ۴۵پالک 

 ایرانا فسفاتنام شرکت: 
 روح اله مصطفاییمدیرعامل: 

 مونو کلسیم فسفات -تولیدکننده دی کلسیم فسفات محصول: 
 03142746809_03142741917تلفن: 

 -خیابان رسالت جنوبی  -خیابان قدس شرقی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ۶۴پالک 

 ایرسا پلیمرنام شرکت: 
 محمد رضا کریمانی پورمدیرعامل: 

 واردات خوراک و دان مکملمحصول: 
 02187737333تلفن: 

 ۱۵پالک  - ۱۱خیابان  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 
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 اکسیر رشد کاسپیننام شرکت: 
 حسین عبدیمدیرعامل: 

 تولید خوراک طیورمحصول: 
 0133200343تلفن: 

میدان دوم  -شهرک صنعتی سپید رود  -جاده جیر ده  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴فرعی  -بلوار شمالی  -

 البرز دانه ماهاننام شرکت: 
 علی اسکندری دستجردیمدیرعامل: 

تولیدکننده سوپراستارتر و کنسانتره مخصوص طیور و خرید و فروش محصول: 
 جوجه یکروزه

 02166916958_02166562706تلفن: 
 - ۹پالک  -بن بست فرشته  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 البرز طیور ویرانام شرکت: 
 امیر سلطانیمدیرعامل: 

 خرید و فروش جوجه یکروزه -تولیدکننده کنسانتره و دان آماده طیور محصول: 
 02166921086_02166921388تلفن: 

 ۹واحد -ساختمان مروارید  - ۸بعد از بن بست -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 

 البرز گستر دارونام شرکت: 
 رضا کاظم پورمدیرعامل: 

  - VTRمقاوم به حرارت 10000واردات انحصاری فیتاز محصول: 
 02634487844_02634480326تلفن: 

بعد از خیابان  -خیابان شهید بهشتی  -جهانشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱واحد  - ۸طبقه  -برج نگین البرز  -استانداری 

 البرز ماکیاننام شرکت: 
 مازیار توسلیمدیرعامل: 

 میان دان  -استارتر  -محصوالت دان آماده طیور گوشتی :سوپر استارتر محصول: 
 02122931197_02122945060تلفن: 

 - ۴۰پالک  -خیابان صنایع  -خیابان لنگری  -میدان اقدسیه  -تهران آدرس: 
 ۱۰۳واحد 

 الماس دانه سیمرغنام شرکت: 
 امین کارآمدمدیرعامل: 

  -پیش دان ویژه  -استارتر گوساله پرواری  -تولید کنسانتره دام شیری محصول: 
 07143417227_07143417228تلفن: 

شهرک  -کیلومتری جاده شیراز اصفهان  ۱۱ -مرودشت  -فارس آدرس: 
 کارخانه الماس دانه سیمرغ -صنعتی فتح آباد 

 امید شمیالنام شرکت: 
 ایمان رنگیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور صادرات مرغ واردات گوشت قرمز محصول: 
 02166563218_02161964تلفن: 

 - ۱طبقه  - ۱۶۰پالک -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد 

 امیران دانهنام شرکت: 
 سید داوود هاشمیمدیرعامل: 

 درصد ،استارتر جوجه های گوشتی5و  2/5تولید کنسانتره محصول: 
 04533873772_04533873771تلفن: 

 ۴انتهای خیابان شماره  - ۴شهرک صنعتی شماره  -اردبیل آدرس: 

 انرژی و پروتئین شایاننام شرکت: 
 محمد علی صابریمدیرعامل: 

 فرآوری دانه های روغنی )فول فت سویای اکسترود شده (محصول: 
 02122735827_02122733596تلفن: 

 -خیابان شهید احمدی زمانی  -خیابان دربند  -میدان قدس  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه - ۱۰پالک

 ایده پردازان خوراک آریاننام شرکت: 
 سعید نادری نژادمدیرعامل: 

 -محرک رشد گیاهی ایکس تراکت  - 5000واردات فیتاز هوستازایم محصول: 
 اسیدی فایر نووی بک -آنزیم همی سل  - 6000مولتی آنزیم هوستازایم 

 02188992687_02188992686تلفن: 
 - ۱۸پالک  -کوچه دوم  -ابتدای یوسف آباد  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 

 ایران فسفاتنام شرکت: 
 هما رمضانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02188717823_02188723120تلفن: 

 ۶پالک  -بهاران  ۴۴خیابان  -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 

 ایران گارمنتنام شرکت: 
 محسن گل سرخمدیرعامل: 

 واردات گندم ، جو ، ذرت و کنجاله سویامحصول: 
 02166745273_02166728851تلفن: 

 -کوچه مسعود سعد  -خیان نوفل لوشاتو  -خیابان فردوسی  -تهران آدرس: 
 ۴۵پالک 

 ایرانا فسفاتنام شرکت: 
 روح اله مصطفاییمدیرعامل: 

 مونو کلسیم فسفات -تولیدکننده دی کلسیم فسفات محصول: 
 03142746809_03142741917تلفن: 

 -خیابان رسالت جنوبی  -خیابان قدس شرقی  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ۶۴پالک 

 ایرسا پلیمرنام شرکت: 
 محمد رضا کریمانی پورمدیرعامل: 

 واردات خوراک و دان مکملمحصول: 
 02187737333تلفن: 

 ۱۵پالک  - ۱۱خیابان  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 
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 ایوانیک ایراننام شرکت: 
 رضا خدمتیمدیرعامل: 

 تولید کننده متیونین و مواد اولیه شیمیایی ومکمل های دام و طیورمحصول: 
 02188068890تلفن: 

 -خیابان گلستان  -بلوار علیخانی  -خیابان شیخ بهایی جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۶طبقه  - ۶۰۳واحد 

 آبان مکملنام شرکت: 
 سعید صفویمدیرعامل: 

 واردکننده ویتامین و رنگدانه هامحصول: 
 03134503167_03134503166تلفن: 

ابتدای  -خیابان گلستان  -سه راه ملک شهر  -خیابان کاوه  -اصفهان آدرس: 
 ۸واحد  -طبقه سوم  -مجمتع گلستان  -صفائیه 

 آتی ماکیان ایرانیاننام شرکت: 
 مهدی غفوریانمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور) انواع کنسانتره، مکمل ، پرمیکس( محصول: 
 02166921721_02166921586تلفن: 

مجتمع اطلس  -نبش کوچه سیمین  -خیابان جمالزاده شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴۰۴واحد  - ۴طبقه -

 آدینه میعاد نور )نعیم تجارت(نام شرکت: 
 ناصر ایمانیمدیرعامل: 

 % دامی99پودر چربی  -سویا  -ذرت  -واردکننده متیونین محصول: 
 02142944101_02142944444تلفن: 

بن  -تقاطع خدامی  -آرارات جنوبی  -شیراز شمالی  -مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۱زنگ  - ۱پالک  -بست شیرین 

 آذر سهندنام شرکت: 
 کریم عباس زادهمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 04132452755_04132453500تلفن: 

متر مانده به پلیس  ۱۰۰ -جاده تبریز آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 روبروی روستای الهیجان -راه 

 آذران تغذیه آریان )آتا(نام شرکت: 
 محمد سالک یوسفیمدیرعامل: 

 داروهای نانو تکنولوژی و خوراک آبزیان  -سوپر کنسانتره  -مکمل محصول: 
 04135555255تلفن: 

 -کمربند شمالی  -شهرک صنعتی سلیمی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱پالک 

 آذران تک مرغ سبالن )صدرانه(نام شرکت: 
 ودود ملک زادهمدیرعامل: 

 استارتر سوزنی ،تولید میان دان و پس دان  -پری استارتر سوزنی محصول: 
 04533873642_04533873641تلفن: 

 ۶قطعه  -شهرک صنعتی جهاد  -جاده آستارا  ۱۱کیلومتر  -اردبیل آدرس: 

 آذرنام آرازنام شرکت: 
 نظیریمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع آرد و غالتمحصول: 
 02432223065_02432223064تلفن: 

-بلوار پروفسور ثبوتی -شهرک صنعتی علی آباد )شماره یک( -زنجان آدرس: 
 ۱۳۸قطعه  - ۱خیابان شقایق  -انتهای خیابان دی جنوبی

 آراد رشد زنجاننام شرکت: 
 محمد رضا رزاقیمدیرعامل: 

 .سولفات کبالت)اولین تولید کننده در ایران( 2.سولفات روی 1 محصول: 
 02144061791_02144061590تلفن: 

خیابان وفا آذر  -بلوار فردوس شرقی  -میدان دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۸پالک  -کوچه پانیز  -شمالی 

 آراد شیمی ماهان پارسیاننام شرکت: 
 عباس طاهریمدیرعامل: 

 تولید جوش شیرینمحصول: 
 03136292821تلفن: 

 -روبروی پست بانک ایران  -خیابان محتشم کاشانی  -اصفهان آدرس: 
 ۱واحد  -طبقه اول  -ساختمان اجالس 

 آراز دام کبیرنام شرکت: 
 پوریا کبیران حاجی آقامدیرعامل: 

 پلت و ویتامین -تولید و توزیع کنستانتره محصول: 
 02166126610تلفن: 

 طبقه اول - ۴واحد - ۱۰۴پالک  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 آراز دانه سپاهاننام شرکت: 
 غالمحسین جعفریمدیرعامل: 

 تولیدکننده استارتر ، پیش دان ، میان دان و پس دانمحصول: 
 03136624128تلفن: 

 ۴واحد -مجتمع آفتابگردان  -خیابان شیخ مفید  -اصفهان آدرس: 

 آراز نوین تجارت گستر طیورنام شرکت: 
 شهاب خنجریمدیرعامل: 

 تامین کننده مواد اولیه کارخانجات خوراک دام و طیورمحصول: 
 01732130554_01732160433تلفن: 

ساختمان آراز  - ۴نبش سیدین  -خ شهید بهشتی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۴طبقه  -

 آرد ایالمنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس گندممحصول: 
 08442240089_08442240088تلفن: 

 جنب منبع آب -بعد از میدان امام حسین  -کمربندی ایالم  -ایالم آدرس: 
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 آرد درخشان قمنام شرکت: 
 حمید خابوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس گندممحصول: 
 02532856093_02532853636تلفن: 

شرکت آرد  - ۱۹فرعی  -روبه روی شهرک قدس  -بلوار الغدیر  -قم آدرس: 
 درخشان قم

 آرد زراعتنام شرکت: 
 محسن شریفیمدیرعامل: 

 تولید آرد به عنوان مواد اولیه خوراک دام و طیورمحصول: 
 06643323663تلفن: 

 کارخانه آرد زراعت -جاده قدیم ازنا  ۴کیلومتر  -الیگودرز  -لرستان آدرس: 

 آرد ماهی خزرنام شرکت: 
 محمد کرامتی نیامدیرعامل: 

 تولید کننده پودر و روغن ماهیمحصول: 
 01342850014تلفن: 

روبه روی  -جاده آستانه اشرفیه  ۱کیلومتر  -بندر کیاشهر  -گیالن آدرس: 
 مجتمع تولیدی آرد ماهی خزر -شهرک صنعتی نقره ده 

 آردین آفرین سوشیا نتنام شرکت: 
 خسرو اسمعیلیمدیرعامل: 

 تولید کننده انوع کنسانتره و مکمل های غذایی و درمانی دام و طیورمحصول: 
 02122253555_02126420255تلفن: 

 -خیابان دوم  -خیابان شاه نظری  -میدان مادر )محسنی(  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۱طیقه  - ۴۹پالک 

 آرمان تجارت رهاورد پیشرونام شرکت: 
 مریم نادعلی پورمدیرعامل: 

بسته بندی مواد غذایی انسانی و دامی واردات و تولید فسفات و محصول: 
 کنسانتره اسب

 02188209528تلفن: 
 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۳۳پالک  -خیابان کیش -بلوار نلسون ماندال  -تهران آدرس: 

 آرمان دانه پردیسنام شرکت: 
 هومن شمسمدیرعامل: 

 واردات کلیه ریزمغذیها و ویتامینهای خالصمحصول: 
 02188715137تلفن: 

 ۸واحد  -طبقه دوم  - ۴۴۰۳پالک  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 

 آرمان طیور پارسنام شرکت: 
 سید امید دریاباریمدیرعامل: 

 DCPواردات متیونین، لیزین، کولین، ویتامین، پرمنگنات و محصول: 
 02188995670تلفن: 

کوچه بوعلی سینا  -خیابان چهل ستون  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد  - ۱طبقه  - ۴۱پالک  -شرقی 

 آرون تجارت راشانام شرکت: 
 امین خزاییمدیرعامل: 

 فروش نهاده های دامی ) واردات غالت و ذرت (محصول: 
 02188622904تلفن: 

 ۴۰پالک  -بهار دوم  -خیابان شیرازی جنوبی  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -

 آرونانام شرکت: 
 عباسعلی اسعدیانمدیرعامل: 

 آمریکا ،  ADMواردات افزودنیهای خوراک دام و طیور، متیونین، لیزین محصول: 
 02188507146تلفن: 

 - ۱۴پالک  -خیابان ششم  -خیابان عربعلی  -خیابان خرمشهر  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم

 آریا دان رشدنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 خوراک آماده دام و طیورمحصول: 
 02166574459_02166574452تلفن: 

واحد  - ۳طبقه  -ساختمان پزشکان  - ۴پالک  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
۱۴ 

 آریا دانه گلستاننام شرکت: 
 احمد ممشلومدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور ، فول فت سویا اکسترودمحصول: 
 01735803751_01735803750تلفن: 

 شهرک صنعتی گلستان -گالیکش  -گلستان آدرس: 

 آریا کنترل پاسارگادنام شرکت: 
 عباس آرین کیامدیرعامل: 

 واردات نهاده های دامی )جو ،ذرت،کتجاله،یونجه اسپانیا(محصول: 
 02122228034تلفن: 

 ۱۱واحد - ۱پالک -کوچه صبر  -ظفر  -شریعتی  -تهران آدرس: 

 آریا مالتنام شرکت: 
 علی اظهریمدیرعامل: 

 تفاله ی جو -تولید عصاره مالت طیور محصول: 
 04533873654_04533873653تلفن: 

 -ناحیه صنعتی نوجه ده  -جاده اردبیل به آستارا  ۱۱کیلومتر  -اردبیل آدرس: 
 کارخانه تولیدی آریا مالت

 آریا ماه رشدنام شرکت: 
 دانیال محسنی سلطانیمدیرعامل: 

 تولید مکمل و کنسانتره خوراک دام و طیور و روغن  دام و طیورمحصول: 
 02126711182_02126711184تلفن: 

 -۴طبقه -۱۵۴پالک -ابتدای خواجه عبداله  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد
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 آرد درخشان قمنام شرکت: 
 حمید خابوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس گندممحصول: 
 02532856093_02532853636تلفن: 

شرکت آرد  - ۱۹فرعی  -روبه روی شهرک قدس  -بلوار الغدیر  -قم آدرس: 
 درخشان قم

 آرد زراعتنام شرکت: 
 محسن شریفیمدیرعامل: 

 تولید آرد به عنوان مواد اولیه خوراک دام و طیورمحصول: 
 06643323663تلفن: 

 کارخانه آرد زراعت -جاده قدیم ازنا  ۴کیلومتر  -الیگودرز  -لرستان آدرس: 

 آرد ماهی خزرنام شرکت: 
 محمد کرامتی نیامدیرعامل: 

 تولید کننده پودر و روغن ماهیمحصول: 
 01342850014تلفن: 

روبه روی  -جاده آستانه اشرفیه  ۱کیلومتر  -بندر کیاشهر  -گیالن آدرس: 
 مجتمع تولیدی آرد ماهی خزر -شهرک صنعتی نقره ده 

 آردین آفرین سوشیا نتنام شرکت: 
 خسرو اسمعیلیمدیرعامل: 

 تولید کننده انوع کنسانتره و مکمل های غذایی و درمانی دام و طیورمحصول: 
 02122253555_02126420255تلفن: 

 -خیابان دوم  -خیابان شاه نظری  -میدان مادر )محسنی(  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۱طیقه  - ۴۹پالک 

 آرمان تجارت رهاورد پیشرونام شرکت: 
 مریم نادعلی پورمدیرعامل: 

بسته بندی مواد غذایی انسانی و دامی واردات و تولید فسفات و محصول: 
 کنسانتره اسب

 02188209528تلفن: 
 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۳۳پالک  -خیابان کیش -بلوار نلسون ماندال  -تهران آدرس: 

 آرمان دانه پردیسنام شرکت: 
 هومن شمسمدیرعامل: 

 واردات کلیه ریزمغذیها و ویتامینهای خالصمحصول: 
 02188715137تلفن: 

 ۸واحد  -طبقه دوم  - ۴۴۰۳پالک  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 

 آرمان طیور پارسنام شرکت: 
 سید امید دریاباریمدیرعامل: 

 DCPواردات متیونین، لیزین، کولین، ویتامین، پرمنگنات و محصول: 
 02188995670تلفن: 

کوچه بوعلی سینا  -خیابان چهل ستون  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد  - ۱طبقه  - ۴۱پالک  -شرقی 

 آرون تجارت راشانام شرکت: 
 امین خزاییمدیرعامل: 

 فروش نهاده های دامی ) واردات غالت و ذرت (محصول: 
 02188622904تلفن: 

 ۴۰پالک  -بهار دوم  -خیابان شیرازی جنوبی  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -

 آرونانام شرکت: 
 عباسعلی اسعدیانمدیرعامل: 

 آمریکا ،  ADMواردات افزودنیهای خوراک دام و طیور، متیونین، لیزین محصول: 
 02188507146تلفن: 

 - ۱۴پالک  -خیابان ششم  -خیابان عربعلی  -خیابان خرمشهر  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم

 آریا دان رشدنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 خوراک آماده دام و طیورمحصول: 
 02166574459_02166574452تلفن: 

واحد  - ۳طبقه  -ساختمان پزشکان  - ۴پالک  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
۱۴ 

 آریا دانه گلستاننام شرکت: 
 احمد ممشلومدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور ، فول فت سویا اکسترودمحصول: 
 01735803751_01735803750تلفن: 

 شهرک صنعتی گلستان -گالیکش  -گلستان آدرس: 

 آریا کنترل پاسارگادنام شرکت: 
 عباس آرین کیامدیرعامل: 

 واردات نهاده های دامی )جو ،ذرت،کتجاله،یونجه اسپانیا(محصول: 
 02122228034تلفن: 

 ۱۱واحد - ۱پالک -کوچه صبر  -ظفر  -شریعتی  -تهران آدرس: 

 آریا مالتنام شرکت: 
 علی اظهریمدیرعامل: 

 تفاله ی جو -تولید عصاره مالت طیور محصول: 
 04533873654_04533873653تلفن: 

 -ناحیه صنعتی نوجه ده  -جاده اردبیل به آستارا  ۱۱کیلومتر  -اردبیل آدرس: 
 کارخانه تولیدی آریا مالت

 آریا ماه رشدنام شرکت: 
 دانیال محسنی سلطانیمدیرعامل: 

 تولید مکمل و کنسانتره خوراک دام و طیور و روغن  دام و طیورمحصول: 
 02126711182_02126711184تلفن: 

 -۴طبقه -۱۵۴پالک -ابتدای خواجه عبداله  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد
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 آریا مرو دانهنام شرکت: 
 غالمرضا روحیمدیرعامل: 

 پایان دان و کنسانتره دامی -میان دان  -تولیدکننده پیش دان محصول: 
 07132290512_07143417185تلفن: 

شهرک  -مرودشت  -جاده شیراز اصفهان  ۶۰کیلومتر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 کارخانه آریامرو دانه -صنعتی فتح آباد 

 پرور آریاداتیسنام شرکت: 
 مهرداد برهانیمدیرعامل: 

 وارد کننده انواع کنسانتره و دان تحت لیسانس نانپرو هلندمحصول: 
 03132307422_03132307421تلفن: 

کوچه شهید محمد طباطبائی  -خیابان رشحه  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ۵۳پالک  -

 آریادالمننام شرکت: 
 رضا سعادتمدیرعامل: 

 واردکننده افزودنی های دام طیور و آبزیانمحصول: 
 02166914972_02166914971تلفن: 

 - ۴۳۱ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  -۵طبقه 

 آریانا ارم ایرانیاننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166562179تلفن: 

 - ۴پالک  -ساختمان یکتا  -اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه 

 آریانیک تجارت خالقنام شرکت: 
 محمدکاظم زمانیمدیرعامل: 

  محصول: 
 03191006080تلفن: 

 -خیابان عمار  -خیابان شیخ کلینی  -خیابان هزار جریب  -اصفهان آدرس: 
 ۸۹پالک - ۸کوچه

 آریس تجارت مزرعه پارسنام شرکت: 
 سید مسعود تاجیکمدیرعامل: 

  محصول: 
 02166563613_02166563491تلفن: 

 -نبش خیابان فرزانه  -خیابان امیری  -پاتریس لومبا  -شهرآرا  -تهران آدرس: 
 ۱۹واحد -ساختمان اردیبهشت 

 آرین رشد افزا )آرا(نام شرکت: 
 مهدی شهسواریانمدیرعامل: 

وادات کلیه ویتامین ها، آمینو اسیدها، افزودنی ها و تولید انواع محصول: 
 خوراک، کنسانتره و مکمل

 02142918000تلفن: 
 ۴۰ -خیابان آقا علی خانی  -شیراز جنوبی  -بزرگراه همت  -تهران آدرس: 

 آرین رشد کار گرگاننام شرکت: 
 مازیار فغانیمدیرعامل: 

 کنسانتره -تولید مکمل های دام و طیور محصول: 
 01734533350تلفن: 

خیابان  -میدان سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 شرکت آرین رشدکار گرگان -سازندگی غربی 

 آزاد سهند ارغواننام شرکت: 
 آرین نوروزیانمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره طیوریمحصول: 
 02833356939_02833356725تلفن: 

 -ساختمان اداری آوا  -کوچه یاقوت  -خیابان فردوسی شمالی  -قزوین آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه سوم 

 آسیا پانیذنام شرکت: 
 آرام پناهندهمدیرعامل: 

 واردکننده پری بیوتیک میتومحصول: 
 02166412418تلفن: 

 - ۴۱۱پالک  -پایین تر از میدان فلسطین  -خیابان فلسطین  -تهران آدرس: 
 طبقه همکف

 آسیاب دانه خزرنام شرکت: 
 بهرام نوریمدیرعامل: 

 واردکننده ذرت و جو و گندممحصول: 
 02126232441_02126232477تلفن: 

 ۴۰۶واحد  - ۸پالک  -کوچه مروارید  -خیابان آفریقا  -تهران آدرس: 

 آفرین دانه سپاهاننام شرکت: 
 مجتبی میرزاییمدیرعامل: 

 تولید مکملهای غذایی دام و طیورمحصول: 
 03153300099تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده اصفهان شهرضا  ۶۱کیلومتر  -شهرضا  -اصفهان آدرس: 
 ۳پالک -خیابان هفتم  -سپهرآباد 

 آکام فرآورده های بهمننام شرکت: 
 بهمن غالمحسین گودرزیمدیرعامل: 

 مولتی بهسیل -مولتی بهزیم  -تولیدکننده مولتی آنزیم فیتازدار محصول: 
 02644385290_02644385287تلفن: 

 ۱۹یاس  -شهرک طاووسیه  -هشتگرد  -جاده قدیم کرج  -کرج  -البرز آدرس: 

 آال پودر خزرنام شرکت: 
 اکبر کریم زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 01332244673_01332237529تلفن: 

ساختمان منور  -روبروی بانک پارسیان  -خیابان الکانی  -رشت  -گیالن آدرس: 
 طبقه دوم -
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 آمل به دانه طبرستاننام شرکت: 
 امین میران آملیمدیرعامل: 

 تولید کننده دان پلت ویژه طیورمحصول: 
 01143114225_01143114224تلفن: 

 -جاده قدیم آمل به بابل  ۵کیلومتر  -آمل  -مازندران  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -کوچه شقایق  -شهرک صنعتی بابکان 

 آمودهنام شرکت: 
 فرهود حقانیمدیرعامل: 

 تولید اکسید رویمحصول: 
 02177653460تلفن: 

 - ۴پالک  -کوچه گیتی  -خیابان خواجه نصیرالدین طوسی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه دوم 

 آمیزه طبیعتنام شرکت: 
 محمد نظامیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دان و مکمل ویژه دام و طیورمحصول: 
 02188769420_02188769991تلفن: 

 ۴زنگ  - ۶۹پالک  -شهرتاش  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 

 آمینه گسترنام شرکت: 
 مجتبی شجاعیمدیرعامل: 

 تولید دارو -تولید کننده مکمل غذایی دام و طیور محصول: 
 02122985015_02122985011تلفن: 

 -بهمن  ۴۴نبش خیابان  -ابتدای اراج  -بلوار ارتش  -اقدسیه  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۴۱پالک 

 آوا سمننام شرکت: 
 علی اصغر اسدی پورمدیرعامل: 

 پودر چربی -گلوتن ذرت  -پروبیوتیک  -وارد کننده توکسین بایندر محصول: 
 02122810323تلفن: 

 ۱واحد  - ۴۶۰پالک  -خیابان پورابتهاج  -کاشانک  -تهران آدرس: 

 آوازه طیور پارسیاننام شرکت: 
 مهدی نورآبادیمدیرعامل: 

 واردات خوراک ، کنسانتره ، کنجالهمحصول: 
 02188266537_02188278519تلفن: 

بعد از تقاطع گیشا  -سمت شرق به غرب  -بزرگراه جالل احمد  -تهران آدرس: 
 ۱۱۹پالک

 آویژه دارونام شرکت: 
 سعید سزاوار حبیبیمدیرعامل: 

 تولید مکمل های غذایی و درمانی دام و طیور و کنسانترهمحصول: 
 02188727877_02188727876تلفن: 

خیابان شهید  -ابتدای خیابان فتحی شقاقی  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۱پالک  -فراهانی پور 

 آویژه دانهنام شرکت: 
 مهدی کاظمی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و کنسانترهمحصول: 
 05144666801_05144666800تلفن: 

بانک  -جنب قنادی  -خیابان طالقانی  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 مسکن

 آیتک تفکرنام شرکت: 
 محمدعلی ابطحیمدیرعامل: 

 واردکننده غالت و نهاده های دامی ) ذرت ، سویا ، جو ، کنجاله (محصول: 
 02122136212_02122136211تلفن: 

 -برج کاج  - ۴نبش خیابان  -باالتر از میدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه 

 آیریک دانه شکوهیهنام شرکت: 
 مسعود خان داییمدیرعامل: 

واردات دای مخصوص دستگاه های تولید خوراک دام وطیور وتولید دان محصول: 
 اماده وکنسانتره مخصوص طیور

 02188616262_02188033139تلفن: 
 - ۳طبقه  - ۱۰۴پالک  -نبش شیراز  -مالصدرا  -میدان ونک  -تهران آدرس: 

 بابل طیورنام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولید پلت مخصوص طیور ، کشتارگاه طیور ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01132546764تلفن: 

 روستای باال بیشه سر -بابل  -مازندران آدرس: 

 بازرگانی اسماعیلینام شرکت: 
 امیر اسماعیلیمدیرعامل: 

 واردات ذرت دامی ، جو دامی روس و قزاق ، گندم و ارزنمحصول: 
 04433379801تلفن: 

روبه روی  -انتهای خیابان شهید اصغری  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 بازرگانی اسماعیلی -مسجد المهدی 

 بازرگانی اعظمینام شرکت: 
 کامران اعظمیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور از روسیه و قزاقستانمحصول: 
 02188916105_02188916104تلفن: 

 - ۴پالک  -نبش نوروزی  -خیابان الرستان  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱طبقه 

 بازرگانی پارسانام شرکت: 
 وحید شعبانیانمدیرعامل: 

تولید پودر چربی، مکمل ،ویتامین معدنی پرشیا ویت و پرشیا فت محصول: 
 خرید فروش نهاده های دامی

 02532920099تلفن: 
 ۱۹پالک  -کوی ارغوان  -فلکه میثم  -قم آدرس: 
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 آمل به دانه طبرستاننام شرکت: 
 امین میران آملیمدیرعامل: 

 تولید کننده دان پلت ویژه طیورمحصول: 
 01143114225_01143114224تلفن: 

 -جاده قدیم آمل به بابل  ۵کیلومتر  -آمل  -مازندران  -آمل  -مازندران آدرس: 
 طبقه اول -کوچه شقایق  -شهرک صنعتی بابکان 

 آمودهنام شرکت: 
 فرهود حقانیمدیرعامل: 

 تولید اکسید رویمحصول: 
 02177653460تلفن: 

 - ۴پالک  -کوچه گیتی  -خیابان خواجه نصیرالدین طوسی  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه دوم 

 آمیزه طبیعتنام شرکت: 
 محمد نظامیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دان و مکمل ویژه دام و طیورمحصول: 
 02188769420_02188769991تلفن: 

 ۴زنگ  - ۶۹پالک  -شهرتاش  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 

 آمینه گسترنام شرکت: 
 مجتبی شجاعیمدیرعامل: 

 تولید دارو -تولید کننده مکمل غذایی دام و طیور محصول: 
 02122985015_02122985011تلفن: 

 -بهمن  ۴۴نبش خیابان  -ابتدای اراج  -بلوار ارتش  -اقدسیه  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۴طبقه  - ۴۱پالک 

 آوا سمننام شرکت: 
 علی اصغر اسدی پورمدیرعامل: 

 پودر چربی -گلوتن ذرت  -پروبیوتیک  -وارد کننده توکسین بایندر محصول: 
 02122810323تلفن: 

 ۱واحد  - ۴۶۰پالک  -خیابان پورابتهاج  -کاشانک  -تهران آدرس: 

 آوازه طیور پارسیاننام شرکت: 
 مهدی نورآبادیمدیرعامل: 

 واردات خوراک ، کنسانتره ، کنجالهمحصول: 
 02188266537_02188278519تلفن: 

بعد از تقاطع گیشا  -سمت شرق به غرب  -بزرگراه جالل احمد  -تهران آدرس: 
 ۱۱۹پالک

 آویژه دارونام شرکت: 
 سعید سزاوار حبیبیمدیرعامل: 

 تولید مکمل های غذایی و درمانی دام و طیور و کنسانترهمحصول: 
 02188727877_02188727876تلفن: 

خیابان شهید  -ابتدای خیابان فتحی شقاقی  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۱پالک  -فراهانی پور 

 آویژه دانهنام شرکت: 
 مهدی کاظمی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و کنسانترهمحصول: 
 05144666801_05144666800تلفن: 

بانک  -جنب قنادی  -خیابان طالقانی  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 مسکن

 آیتک تفکرنام شرکت: 
 محمدعلی ابطحیمدیرعامل: 

 واردکننده غالت و نهاده های دامی ) ذرت ، سویا ، جو ، کنجاله (محصول: 
 02122136212_02122136211تلفن: 

 -برج کاج  - ۴نبش خیابان  -باالتر از میدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه 

 آیریک دانه شکوهیهنام شرکت: 
 مسعود خان داییمدیرعامل: 

واردات دای مخصوص دستگاه های تولید خوراک دام وطیور وتولید دان محصول: 
 اماده وکنسانتره مخصوص طیور

 02188616262_02188033139تلفن: 
 - ۳طبقه  - ۱۰۴پالک  -نبش شیراز  -مالصدرا  -میدان ونک  -تهران آدرس: 

 بابل طیورنام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولید پلت مخصوص طیور ، کشتارگاه طیور ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 01132546764تلفن: 

 روستای باال بیشه سر -بابل  -مازندران آدرس: 

 بازرگانی اسماعیلینام شرکت: 
 امیر اسماعیلیمدیرعامل: 

 واردات ذرت دامی ، جو دامی روس و قزاق ، گندم و ارزنمحصول: 
 04433379801تلفن: 

روبه روی  -انتهای خیابان شهید اصغری  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 بازرگانی اسماعیلی -مسجد المهدی 

 بازرگانی اعظمینام شرکت: 
 کامران اعظمیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور از روسیه و قزاقستانمحصول: 
 02188916105_02188916104تلفن: 

 - ۴پالک  -نبش نوروزی  -خیابان الرستان  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱طبقه 

 بازرگانی پارسانام شرکت: 
 وحید شعبانیانمدیرعامل: 

تولید پودر چربی، مکمل ،ویتامین معدنی پرشیا ویت و پرشیا فت محصول: 
 خرید فروش نهاده های دامی

 02532920099تلفن: 
 ۱۹پالک  -کوی ارغوان  -فلکه میثم  -قم آدرس: 
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 بازرگانی جهان سویانام شرکت: 
 غالمرضا خبانی زادهمدیرعامل: 

 تهیه و توزیع روغن خام ، سویا ، آفتاب گردان ، کلزامحصول: 
 02632251747تلفن: 

روبروی  -خیابان سیدالشهدا  -بلوار طالقانی جنوبی  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴واحد  -ساختمان عارف  -مسجد سیدالشهدا 

 بازرگانی قرائینام شرکت: 
 فاطمه اکبریمدیرعامل: 

 واردات افزودنی های دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 02166914000تلفن: 

 ۹واحد  - ۴۶۶پالک  -ابتدای خیابان فاطمی  -خیابان جمالزاده  -تهران آدرس: 

 بازرگانی کحال زادهنام شرکت: 
 مجتبی کحال زادهمدیرعامل: 

 واردات گندم ، جو ، ذرت ، کنجالهمحصول: 
 02188641645_02188641644تلفن: 

 -برج نگار  -نبش کوچه نگار  -باالتر از میدان ونک  -ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴۰طبقه 

 بازرگانی مروارید خزرنام شرکت: 
 سهیل شاهینیمدیرعامل: 

 واردکننده پودر چربی و عرضه مستقیم نهاده های دامیمحصول: 
 01732683826_01732681308تلفن: 

خیابان نهاده  -میدان امامزاده  -خیابان امامزاده  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 ۱۸کوچه پور بدری  -امامزاده دوم  -های کشاورزی 

 بامداد رسپینانام شرکت: 
 محمد گاراژیانمدیرعامل: 

 مکمل سازی خوراک دام و طیورمحصول: 
 05136677946تلفن: 

و  ۴۱بین پیامبر اعظم  -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۱۹پالک  - ۴۵

 برتر آسیانام شرکت: 
 اسفندیار شهنواز هوریمدیرعامل: 

 تولیدروغن و انواع اسیدهای چربمحصول: 
 02136770475تلفن: 

 - ۸مهران  -خیابان البرز -شهرک صنعتی چرمشهر  -ورامین  -تهران آدرس: 
 ۴۳پالک  - ۴رامسر 

 برنا پیشرو امید طبرستاننام شرکت: 
 ایمان باقریمدیرعامل: 

 وارد کننده و توزیع خوراک دام و طیورمحصول: 
 01143242019تلفن: 

 ۴۴پالک  - ۵بنفشه  -بلوار بنفشه  -خیابان امام رضا  -آمل  -مازندران آدرس: 

 بنفش تپهنام شرکت: 
 فرهاد بشارتیمدیرعامل: 

 خوراک دام و طیورمحصول: 
 01734384285_01734384284تلفن: 

 شهرک صنعتی نوکنده -بندر گز  -گلستان آدرس: 

 به چینهنام شرکت: 
 سید حبیب نهضتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آمادهمحصول: 
 01733313631_01733313630تلفن: 

شهرک صنعتی آقچلی مجموعه تولیدی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 صنعتی به چینه

 به دانه شامرزانام شرکت: 
 سهیل صادقیمدیرعامل: 

 تولید انواع پرمیکس و مکمل های غذایی درمانی دام و طیورمحصول: 
 02166930665_02166930637تلفن: 

انتهای کوچه زنبق  -خیابان پاتریس لومومبا  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴۱پالک  -

 به رشدنام شرکت: 
 سولماز دیلمغانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02188305584_02188305583تلفن: 

کوچه  -نرسیده به چهار راه سهروردی  -خیابان استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۶پالک  -سنندج 

 بهاوند دارونام شرکت: 
 محرم گل گومدیرعامل: 

 تولید انواع مکمل های غذایی و درمانی دام و طیورمحصول: 
 02188051197_02188051196تلفن: 

پالک  -بعد از چهار راه شیراز  -خیابان مالصدرا  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۴۶

 بهبد رشد افزوننام شرکت: 
 مصطفی صادقیمدیرعامل: 

 تولید انواع کنسانتره و مکمل های غذایی دام و طیورمحصول: 
 02632860799تلفن: 

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -خیابان دانشکده  -کرج  -البرز آدرس: 

 بهبود رشد پرورنام شرکت: 
 مسعود بروقنیمدیرعامل: 

 واردات ویتامین ها ، لیزین ، ترئونین ، کولین و رنگدانهمحصول: 
 02188984096_02188984095تلفن: 

پالک  -کوچه دوم  -ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  - ۱۸
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 بهپرور ریزدانه صفاهاننام شرکت: 
 امید زندیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک آماده ، کنسانتره و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 03136686657_03136697348تلفن: 

 - ۴طبقه  -ساختمان فراز  -خیابان هزار جریب  -میدان آزادی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۱واحد 

 بهپروران نامی نقش جهاننام شرکت: 
 مسیح اله فروزمندمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر چربی کلسیمیمحصول: 
 03136303910_03136303930تلفن: 

بعد از پل اتوبان شهید  -خیابان حضرت قائم  -خیابان سجاد  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان مسیح -کوچه طالقانی  -همت 

 بهدام بجنوردنام شرکت: 
 محمدتقی بهادریمدیرعامل: 

 تولید دان اماده طیور و خوراک داممحصول: 
 05832420434_05832420433تلفن: 

جایگاه پمپ  -جاده شیروان  ۴کیلومتر  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 دفتر کارخانه خوراک دام و طیور بهدام -بنزین بهادری 

 بهدام رشد خراساننام شرکت: 
 حسین نورمندی پورمدیرعامل: 

 مکمل های غذایی دام و طیورمحصول: 
 05136514314تلفن: 

بزرگراه پیامبر  -جاده قدیم قوچان  ۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵۹روبروی پیامبر اعظم  -اعظم 

 بهدانه گلستاننام شرکت: 
 حسین پورسینامدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 05832250013_05832250012تلفن: 

و  ۴خیابان طالقانی شرقی، بین طالقانی  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 ۴۳پالک  - ۳

 بهدیس تجارت البرزنام شرکت: 
 بهروز نیک پورمدیرعامل: 

 واردکننده غالتمحصول: 
 02188026357_02188014670تلفن: 

 -نرسیده به پل نصر  -بعد از امیرآباد  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱پالک  -کوچه اول  -خیابان جنت 

 بهرود مکملنام شرکت: 
 ناصح ضیائیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل و کنسانتره دام و طیور ، دان آماده و پلتمحصول: 
 02166593302_02166915752تلفن: 

 - ۶واحد  - ۹۴پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم

 بهسان رشد آرین ) گالینا (نام شرکت: 
 علی بزاززادگانمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع مکمل و کنسانتره دام و طیور ، تولید دان آماده طیور محصول: 
 گوشتی و تخمگذار و بوقلمون

 02144061591_02144061590تلفن: 
 -کوچه پانیذ  -خیابان وفا آذر شمالی  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 

 بهین پرورنام شرکت: 
 مسعود رضاییمدیرعامل: 

 تولید کننده مکمل، کنسانتره های اختصاصی شترمرغ، پروبیوتیک محصول: 
 05136585192تلفن: 

 - ۶۰۵واحد  -برج سامان  - ۹۵نبش آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶طبقه 

 بهین رشد آساکنام شرکت: 
 میثم یادگارمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده طیور و کنسانتره دامیمحصول: 
 05147239483_05147239482تلفن: 

 سمت چپ -جاده فاروج  ۳کیلومتر  -قوچان  -خراسان رضوی آدرس: 

 بهین رشد ساز آرین ) برسا (نام شرکت: 
 تقی عادلی مشفقمدیرعامل: 

 مولتی آنزیم ناتوزایم پالس و مولتی آنزیم فیتمکس پالسمحصول: 
 02536553924_02536553923تلفن: 

جنب مسجد حضرت فاطمه  -متری علوی  ۱۶ -میدان شهرداری  -قم آدرس: 
 ۱۱۱پالک  -)س( 

 بهینه رشد اصفهاننام شرکت: 
 محسن قربانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر خرمامحصول: 
 03132612555تلفن: 

 -شهرک پردیس  -خیابان عالمه امینی  -بهمن  ۴۴خیابان  -اصفهان آدرس: 
 ۱۱پالک

 بوقلمون صنعتی شاهسوننام شرکت: 
 علیرضا شاهسونمدیرعامل: 

تولید و عرضه جوجه یکروزه بوقلمون صنعتى ، پرورش بوقلمون صنعتى محصول: 
 ، واردات کنسانتره مخصوص بوقلمون

 02188688514_02188688495تلفن: 
مزرعه پرورش بوقلمون  -کمالیه  -اتوبان تهران قم  ۴۱کیلومتر  -تهران آدرس: 

 بین المللی کانکریتنام شرکت: 
 سعید هادویمدیرعامل: 

  محصول: 
 02126137239_02126138408تلفن: 

 ۱۰پالک -خیابان الدن  -خیابان فرمانیه  -تهران آدرس: 
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 بهپرور ریزدانه صفاهاننام شرکت: 
 امید زندیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک آماده ، کنسانتره و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 03136686657_03136697348تلفن: 

 - ۴طبقه  -ساختمان فراز  -خیابان هزار جریب  -میدان آزادی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۱واحد 

 بهپروران نامی نقش جهاننام شرکت: 
 مسیح اله فروزمندمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر چربی کلسیمیمحصول: 
 03136303910_03136303930تلفن: 

بعد از پل اتوبان شهید  -خیابان حضرت قائم  -خیابان سجاد  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان مسیح -کوچه طالقانی  -همت 

 بهدام بجنوردنام شرکت: 
 محمدتقی بهادریمدیرعامل: 

 تولید دان اماده طیور و خوراک داممحصول: 
 05832420434_05832420433تلفن: 

جایگاه پمپ  -جاده شیروان  ۴کیلومتر  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 دفتر کارخانه خوراک دام و طیور بهدام -بنزین بهادری 

 بهدام رشد خراساننام شرکت: 
 حسین نورمندی پورمدیرعامل: 

 مکمل های غذایی دام و طیورمحصول: 
 05136514314تلفن: 

بزرگراه پیامبر  -جاده قدیم قوچان  ۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵۹روبروی پیامبر اعظم  -اعظم 

 بهدانه گلستاننام شرکت: 
 حسین پورسینامدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 05832250013_05832250012تلفن: 

و  ۴خیابان طالقانی شرقی، بین طالقانی  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 ۴۳پالک  - ۳

 بهدیس تجارت البرزنام شرکت: 
 بهروز نیک پورمدیرعامل: 

 واردکننده غالتمحصول: 
 02188026357_02188014670تلفن: 

 -نرسیده به پل نصر  -بعد از امیرآباد  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱پالک  -کوچه اول  -خیابان جنت 

 بهرود مکملنام شرکت: 
 ناصح ضیائیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل و کنسانتره دام و طیور ، دان آماده و پلتمحصول: 
 02166593302_02166915752تلفن: 

 - ۶واحد  - ۹۴پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم

 بهسان رشد آرین ) گالینا (نام شرکت: 
 علی بزاززادگانمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع مکمل و کنسانتره دام و طیور ، تولید دان آماده طیور محصول: 
 گوشتی و تخمگذار و بوقلمون

 02144061591_02144061590تلفن: 
 -کوچه پانیذ  -خیابان وفا آذر شمالی  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 

 بهین پرورنام شرکت: 
 مسعود رضاییمدیرعامل: 

 تولید کننده مکمل، کنسانتره های اختصاصی شترمرغ، پروبیوتیک محصول: 
 05136585192تلفن: 

 - ۶۰۵واحد  -برج سامان  - ۹۵نبش آزادی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶طبقه 

 بهین رشد آساکنام شرکت: 
 میثم یادگارمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده طیور و کنسانتره دامیمحصول: 
 05147239483_05147239482تلفن: 

 سمت چپ -جاده فاروج  ۳کیلومتر  -قوچان  -خراسان رضوی آدرس: 

 بهین رشد ساز آرین ) برسا (نام شرکت: 
 تقی عادلی مشفقمدیرعامل: 

 مولتی آنزیم ناتوزایم پالس و مولتی آنزیم فیتمکس پالسمحصول: 
 02536553924_02536553923تلفن: 

جنب مسجد حضرت فاطمه  -متری علوی  ۱۶ -میدان شهرداری  -قم آدرس: 
 ۱۱۱پالک  -)س( 

 بهینه رشد اصفهاننام شرکت: 
 محسن قربانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر خرمامحصول: 
 03132612555تلفن: 

 -شهرک پردیس  -خیابان عالمه امینی  -بهمن  ۴۴خیابان  -اصفهان آدرس: 
 ۱۱پالک

 بوقلمون صنعتی شاهسوننام شرکت: 
 علیرضا شاهسونمدیرعامل: 

تولید و عرضه جوجه یکروزه بوقلمون صنعتى ، پرورش بوقلمون صنعتى محصول: 
 ، واردات کنسانتره مخصوص بوقلمون

 02188688514_02188688495تلفن: 
مزرعه پرورش بوقلمون  -کمالیه  -اتوبان تهران قم  ۴۱کیلومتر  -تهران آدرس: 

 بین المللی کانکریتنام شرکت: 
 سعید هادویمدیرعامل: 

  محصول: 
 02126137239_02126138408تلفن: 

 ۱۰پالک -خیابان الدن  -خیابان فرمانیه  -تهران آدرس: 
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 بیوشمنام شرکت: 
 سودابه پرهیزکارمدیرعامل: 

 -بیوزینک اس ال  -تولیدکننده افزودنی های خوراک دام و طیور محصول: 
 استرس پک اس ال -لیکوئی ویت استرانگ 

 02126450455تلفن: 
 ۴۹پالک  -کوچه نیلوفر  -خ نارنجستان یکم  -خیابان پاسداران  -تهران آدرس: 

 پادیس آرین طیورنام شرکت: 
 سمیه جعفریمدیرعامل: 

 )کولین، ترئونین، جوش شیرین... (محصول: 
 02188109807تلفن: 

برج  -نبش خیابان فتحی شقاقی  -تقاطع مطهری و ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۳۰۳واحد  -بلوری 

 پارس ایده آل اندیشنام شرکت: 
 محمد قرویمدیرعامل: 

 واردکننده تک ویتامین هامحصول: 
 02166905381_02166905380تلفن: 

 ۱پالک  -کوچه حق گو  -بعد از فرصت شیرازی  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  -

 پارس آبتین تیراژهنام شرکت: 
 محمدرضا سردشتیمدیرعامل: 

 75و  60واردکننده ی مواد اولیه خوراک دام و طیور کولین کلراید محصول: 
 و ... Eویتامین  -ترئونین  -مونو کلسیم فسفات  -درصدد 

 02188553839تلفن: 
 واحد جنوبی - ۶طبقه  - ۴۸پالک  -خیابان فتحی شقاقی  -تهران آدرس: 

 پارس بازرگان قمنام شرکت: 
 احمد وحیدی منشمدیرعامل: 

 واردکننده متیونین و لیزینمحصول: 
 02532425552_02532425551تلفن: 

 ۱۱انتهای خیابان  -روبروی بوستان علوی  -بلوار قدیر  -قم آدرس: 

 پارس پاک کیمیانام شرکت: 
 غالمعلی آقاسیمدیرعامل: 

روغن و  -پودرچربی کلسیمی  -تولیدکننده پودرچربی خالص دامی محصول: 
 اسیدچرب مصرفی طیور

 02126202377تلفن: 
 ۴۳پالک  -اطهر  -طاهری  -جردن  -تهران آدرس: 

 پارس پویش ویتامیننام شرکت: 
 کیوان کرکودیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02188486972_02188486928تلفن: 

 ۹واحد - ۱۱پالک -خیابان یکم  -گیشا  -تهران آدرس: 

 پارس تجارت لوتوسنام شرکت: 
 میالد عباسیمدیرعامل: 

 واردات جوش شیرین ، رنگ دانه و فود گرید چینیمحصول: 
 02166937898_02166938193تلفن: 

خیابان  -خیابان فرصت شیرازی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 شمالی ۳واحد  - ۵۹پالک  -اسکندری شمالی 

 پارس دان بیضانام شرکت: 
 جواد حسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و خوراک دام پرواریمحصول: 
 07132233182تلفن: 

 - ۴طبقه  -مجتمع فردوسی  -خیابان فردوسی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴۱۴واحد

 پارس دانهنام شرکت: 
 نعمت هللا لطفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت طیور و خوراک مش دامیمحصول: 
 08338375210تلفن: 

 -متری دوم  ۱۶خیابان  -بلوار قائم  -شهرک شهید نجفی  -کرمانشاه آدرس: 
 ۱۶کوی 

 پارس دانه ) ایگل تجارت ایرانیان (نام شرکت: 
 یونس رضوانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02122781186تلفن: 

 ۸واحد -ساختمان سبز  -خیابان قباد  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 پارس دانه سوادکوه ) مکمل سازی سوادکوه (نام شرکت: 
 محمد نقویمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و مکمل های غذایی و درمانی دام و طیورمحصول: 
 01142085612_01142085611تلفن: 

 -رو به روی کوچه شهید رجایی  -خیابان جویبار  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ساختمان پارس

 پارس شیمی ققنوس کاشاننام شرکت: 
 هادی اصغریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم و مونو کلسیم فسفاتمحصول: 
 03155207020_03155207030تلفن: 

 ۵میالد  -کوچه میالد  -جاده قمصر  ۴کیلومتر  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 )ولیعصر(

 پارس فسفاتنام شرکت: 
 محمدحسن معقولمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 07137742599_07137742598تلفن: 

 -بلوار پژوهش جنوبی  -شهرک صنعتی بزرگ شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 قطعه آخر سمت چپ - ۱۴شماره  - ۴۰۱خیابان 
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 پارس کیلکانام شرکت: 
 لیال اسعدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر و روغن ماهیمحصول: 
 01135722050تلفن: 

 شهرک صنعتی شیالتی میرود -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 پارسیس دامنام شرکت: 
 حمید نوریمدیرعامل: 

 ژل خوراکی-حالل های واکسن ها-مکمل و افزودنی های دام وطیورمحصول: 
 01333600834_01333600833تلفن: 

مرکز رشد  -میدان گیل به سمت جاده تهران  -رشت  -گیالن آدرس: 
 واحد پارسیس دام -بیوتکنولوژی کشاورزی 

 پاک دانه ایرانیاننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع کنسانتره و دان آماده طیورمحصول: 
 02144059499_02144043939تلفن: 

پشت بیمارستان ابن  -خیابان اعتمادیان  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۴۸پالک  -سینا 

 پاوریننام شرکت: 
 مهدی خداپرستمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل دام و طیورمحصول: 
 02166532197تلفن: 

خیابان امام  -خیابان نیایش  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 واحد یک - ۴۴پالک  -کوچه چهارم  -کوچه امام منتظر  -منتظر 

 پایا عامل تجارتنام شرکت: 
 محمدرضا نوروزیانمدیرعامل: 

 واردات دارو و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02166979344_04134412079تلفن: 

 -کوچه حمدی  -ابتدای خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶۳پالک 

 پایا فرآیند هزاره نویننام شرکت: 
 علیرضا عباسی پورمدیرعامل: 

 تولید و فرآوری مواد معدنی میکرونیزهمحصول: 
 05135090406_05135090405تلفن: 

 فاز یک - ۱۹صنعت  -شهرک صنعتی چناران  -چناران  -خراسان رضوی آدرس: 

 پترو تابان نوین فرازنام شرکت: 
 سعید احمدیمدیرعامل: 

 وارد کننده نهاده های دامیمحصول: 
 02122022991_02122023777تلفن: 

 ۴پالک  -خیابان شبدیز  -خیابان شهید فیاضی  -تهران آدرس: 

 پدیده پیوند پارسنام شرکت: 
 مرتضی عباس نژادمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده ویژه طیورمحصول: 
 01132203281_01132203280تلفن: 

 ۱طبقه  -ساختمان نوید  -میدان شهید سجودی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 پردیس دانهنام شرکت: 
 مرتضی روحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیوریمحصول: 
 02144374315تلفن: 

 ۱پالک -دانشور غربی  -میدان شیخ بهایی  -تهران آدرس: 

 پرشیان داروی نگیننام شرکت: 
 رامین یوسف زادهمدیرعامل: 

 واردکننده افزودنی ها و داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188055467تلفن: 

پالک  -کوچه فالحی  -خیابان شیراز جنوبی  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۴

 پرند فیدنام شرکت: 
 سعید قلعه بندیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آمادهمحصول: 
 02144975709تلفن: 

 ۱۶واحد  -مجتمع آیریک سنتر  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 

 پروتئین دام و طیور یزدنام شرکت: 
 محمدعلی بردبارمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهی ، پودر گوشت ، استخوان و روغن صنعتیمحصول: 
 03537272527_03537272526تلفن: 

شرکت  -پشت کشتارگاه دام  -انتهای خیابان نواب صفوی  -یزد آدرس: 
 پروتئین دام و طیور یزد

 پروتئین سازان قومسنام شرکت: 
 مصطفی زرنگارمدیرعامل: 

 2و پس دان  1تولیدکننده سوپر استارتر ،استارتر ،میان دان ، پس دان محصول: 
 02333653758_02333653757تلفن: 

 -خیابان رقابت  -میدان رسالت  -شهرک صنعتی سمنان  -سمنان آدرس: 
 شرکت پروتئین سازان قومس - ۴کوچه رقابت 

 پروتئین فیروزکوهنام شرکت: 
 مجید ضرغامیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 02122866859_02122866858تلفن: 

 جاده ارجمند ۳کیلومتر  -فیروزکوه  -تهران آدرس: 
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 پارس کیلکانام شرکت: 
 لیال اسعدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر و روغن ماهیمحصول: 
 01135722050تلفن: 

 شهرک صنعتی شیالتی میرود -بابلسر  -مازندران آدرس: 

 پارسیس دامنام شرکت: 
 حمید نوریمدیرعامل: 

 ژل خوراکی-حالل های واکسن ها-مکمل و افزودنی های دام وطیورمحصول: 
 01333600834_01333600833تلفن: 

مرکز رشد  -میدان گیل به سمت جاده تهران  -رشت  -گیالن آدرس: 
 واحد پارسیس دام -بیوتکنولوژی کشاورزی 

 پاک دانه ایرانیاننام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع کنسانتره و دان آماده طیورمحصول: 
 02144059499_02144043939تلفن: 

پشت بیمارستان ابن  -خیابان اعتمادیان  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۴۸پالک  -سینا 

 پاوریننام شرکت: 
 مهدی خداپرستمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل دام و طیورمحصول: 
 02166532197تلفن: 

خیابان امام  -خیابان نیایش  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 واحد یک - ۴۴پالک  -کوچه چهارم  -کوچه امام منتظر  -منتظر 

 پایا عامل تجارتنام شرکت: 
 محمدرضا نوروزیانمدیرعامل: 

 واردات دارو و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02166979344_04134412079تلفن: 

 -کوچه حمدی  -ابتدای خیابان دامپزشکی  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۶۳پالک 

 پایا فرآیند هزاره نویننام شرکت: 
 علیرضا عباسی پورمدیرعامل: 

 تولید و فرآوری مواد معدنی میکرونیزهمحصول: 
 05135090406_05135090405تلفن: 

 فاز یک - ۱۹صنعت  -شهرک صنعتی چناران  -چناران  -خراسان رضوی آدرس: 

 پترو تابان نوین فرازنام شرکت: 
 سعید احمدیمدیرعامل: 

 وارد کننده نهاده های دامیمحصول: 
 02122022991_02122023777تلفن: 

 ۴پالک  -خیابان شبدیز  -خیابان شهید فیاضی  -تهران آدرس: 

 پدیده پیوند پارسنام شرکت: 
 مرتضی عباس نژادمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده ویژه طیورمحصول: 
 01132203281_01132203280تلفن: 

 ۱طبقه  -ساختمان نوید  -میدان شهید سجودی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 پردیس دانهنام شرکت: 
 مرتضی روحیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیوریمحصول: 
 02144374315تلفن: 

 ۱پالک -دانشور غربی  -میدان شیخ بهایی  -تهران آدرس: 

 پرشیان داروی نگیننام شرکت: 
 رامین یوسف زادهمدیرعامل: 

 واردکننده افزودنی ها و داروهای دام و طیورمحصول: 
 02188055467تلفن: 

پالک  -کوچه فالحی  -خیابان شیراز جنوبی  -خیابان مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۴

 پرند فیدنام شرکت: 
 سعید قلعه بندیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آمادهمحصول: 
 02144975709تلفن: 

 ۱۶واحد  -مجتمع آیریک سنتر  -بلوار فردوس شرق  -تهران آدرس: 

 پروتئین دام و طیور یزدنام شرکت: 
 محمدعلی بردبارمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهی ، پودر گوشت ، استخوان و روغن صنعتیمحصول: 
 03537272527_03537272526تلفن: 

شرکت  -پشت کشتارگاه دام  -انتهای خیابان نواب صفوی  -یزد آدرس: 
 پروتئین دام و طیور یزد

 پروتئین سازان قومسنام شرکت: 
 مصطفی زرنگارمدیرعامل: 

 2و پس دان  1تولیدکننده سوپر استارتر ،استارتر ،میان دان ، پس دان محصول: 
 02333653758_02333653757تلفن: 

 -خیابان رقابت  -میدان رسالت  -شهرک صنعتی سمنان  -سمنان آدرس: 
 شرکت پروتئین سازان قومس - ۴کوچه رقابت 

 پروتئین فیروزکوهنام شرکت: 
 مجید ضرغامیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 02122866859_02122866858تلفن: 

 جاده ارجمند ۳کیلومتر  -فیروزکوه  -تهران آدرس: 
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 پروتئین و ژالتین آپادانانام شرکت: 
 حمیدرضا باطنیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دام و طیورمحصول: 
 03136240887تلفن: 

نبش بن  -کوی یحیی خان  -چهارباغ باال  -سی و سه پل  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان آپادانا -بست حامی 

 پروتئین ویتامین مواد معدنی آریننام شرکت: 
 علی اصغر زندیمدیرعامل: 

 تولید ، واردات و صادرات خوراک دام و طیورمحصول: 
 02188690818تلفن: 

 ۱واحد  - ۱طبقه  - ۴۴پالک  -پل مدیریت  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 

 پریاز دانهنام شرکت: 
 روح هللا صانعیمدیرعامل: 

 پس دان و میان دان -تولید کننده دان آماه محصول: 
 03158742722تلفن: 

 پریاز دانه -جنب ایران خودرو  -بلوار طالقانی  -داران  -فریدن  -اصفهان آدرس: 

 پگاه جهان نمانام شرکت: 
 حمید سلیمانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 02166576113تلفن: 

ک امیر اسماعیل  -نبش مترو توحید  -بین اسکندری و نواب  -خ آزادی آدرس: 
 ۴۱واحد ٫طبقه نهم -برج اداری تجاری فرهنگی توحید  - ۱۸۱پالک  -سامانی 

 پگاه دانه توچالنام شرکت: 
 حسین گلی وریمدیرعامل: 

 کنسانتره -استارتر ویژه  -پایان دان  -میان دان  -پیش دان محصول: 
 02166904029_02166904028تلفن: 

 ۳طبقه  - ۴۵پالک  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 پودر ماهی پرشین چابهارنام شرکت: 
 هدایت نصیر پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 05435389031_05435389029تلفن: 

کارخانه پودر  -شهرک صنعتی کنارک  -کنارک  -سیستان و بلوچستان آدرس: 
 ماهی پرشین چابهار

 پودر ماهی دانه طالیی چابهارنام شرکت: 
 حسین ادیب زادهمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 05435389013_05435389014تلفن: 

 شهرک صنعتی کنارک -چابهار  -سیستان و بلوچستان آدرس: 

 پودرماهی آبنوس پارسنام شرکت: 
 سیدشهرام طبائیمدیرعامل: 

 پودرماهی و روغن ماهیمحصول: 
 02334280193_02334280192تلفن: 

 کارخانه پودر ماهی آبنوس پارس -ایوانکی  -سمنان آدرس: 

 پودرماهی جنوبنام شرکت: 
 رامین صالحیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 02166432602_02166424769تلفن: 

 باالی آزمایشگاه - ۴۴پالک  -کوچه نادر  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 پودرماهی گنونام شرکت: 
 رامین صالحیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 02166432602_02166424769تلفن: 

 باالی آزمایشگاه - ۴۴پالک -کوچه نادر  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 پودرماهی مشهدنام شرکت: 
 ناصر نیازیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 05137274763تلفن: 

 - ۵پالک  - ۹قرنی  -بلوار شهید قرنی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه همکف

 پودرماهی هارپانام شرکت: 
 جعفر توماریمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهی کیلکا و جنوب و تولید روغن ماهیمحصول: 
 01344210316_01344210315تلفن: 

 -روستای شیرآباد  -جاده آستارا  ۴۱کیلومتر  -تالش ) طوالش(  -گیالن آدرس: 
 رو به روی نیروگاه برق

 پودرهای میکرونیزه ایراننام شرکت: 
 مصطفی شادپیروزمدیرعامل: 

 تولید کننده پیگمنت مشکیمحصول: 
 02188743930تلفن: 

 طبقه پنجم - ۱۳۴پالک  -خیابان خرمشهر -تهران آدرس: 

 پویا خجستهنام شرکت: 
 حبیب هللا شریفمدیرعامل: 

 فسفات و واردات کنسانتره  -تولید کننده دی کلسیم و منو کلسیم محصول: 
 02166591147_02188209528تلفن: 

 - ۳۳پالک  -خیابان کیش  -اول جردن  -چهار راه جهان کودک  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۱طبقه 
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 پویا دام همگامنام شرکت: 
 علی اسماعیلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده توکسین بایندر چند جزئی ویژه دام، طیور و آبزیانمحصول: 
 03132683471_03132683470تلفن: 

 -نبش چهار راه حمزه  -خیابان هشت بهشت شرقی  -اصفهان آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه پنجم  -مجتمع هفت آسمان 

 پویا نهاده کیمیانام شرکت: 
 حسین اسکندریمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره مخصوص دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 07137745015_07137745014تلفن: 

 -خیابان بهبود  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بزرگ شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳۴۵کوچه 

 پویش دانهنام شرکت: 
 جمشید خلقتیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02433322050_02166903191تلفن: 

 ۱واحد  - ۳طبقه  - ۹۱پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -تهران آدرس: 

 پیام بهارنام شرکت: 
 امیرحسین فانیانمدیرعامل: 

 سولفات منیزیم -کربنات منیزیم  -تولیدکننده اکسید منیزیم محصول: 
 03535280726تلفن: 

 شاهدیه -یزد آدرس: 

 پیش فرآوری ژالتین توچالنام شرکت: 
 فرهاد فرهنگ مهرمدیرعامل: 

 -دی کلسیم فسفات ارگانیک استحصالی از استخوان گوساله محصول: 
 روغن و چربی حیوانی و صنعتی -پودرگوشت و استخوان 

 02188373037تلفن: 
 ۱پ -کوچه یکم  -خ ایران زمین  -میدان صنعت  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

خوراک  -افزودنیها  -تولید کننده انواع مکمل های دامی و طیوری محصول: 
 اسب
 03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره دام و طیور ، سوپر استارتر آجیلی گوساله محصول: 
 03136617449_03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگام سپند البرزنام شرکت: 
 محسن سمیعی زفرقندیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودرچربی خالص و کلسیمی دامی و طیوری مانافتمحصول: 
 02632404002_02632404001تلفن: 

کرج _ آزادگان_ خیابان بخشداری _ مجتمع مهدی _ طبقه  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۵_ واحد  ۴

 پیشگامان تغذیهنام شرکت: 
 محمدسجاد خلیلیمدیرعامل: 

 واردکننده پروبیوتیک ، توکسین بایندر ، کولینمحصول: 
 02166431776تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 پیشگامان رستاکنام شرکت: 
 وحید سالکمدیرعامل: 

 بوقلمون -صادرات مرغ  -وارادات گوشت و نهاده های دامی محصول: 
 02433795088_02433795089تلفن: 

 -مجتمع توسعه صادرات  -باالتراز گمرک زنجان  -بلوار راهبران  -زنجان آدرس: 
 ۴۱۳شماره -طبقه اول 

 پیشگامان سپند گسترنام شرکت: 
 کامران ملک محمدمدیرعامل: 

 واردات مکمل های غذایی دام و طیور محصول: 
 02122011653تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۱پالک  -خیابان عاطفی غربی  -جردن  -تهران آدرس: 

 پیشگامان صنعت دام و طیورنام شرکت: 
 رضا دهقانیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 03558303010تلفن: 

 شهرک صنعتی شمس آباد -جاده ندوشن  ۱کیلومتر  -میبد  -یزد آدرس: 

 پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنانام شرکت: 
 علی وفاییمدیرعامل: 

 تولید آرد ، نشاسته ، گلوکز ،تولید تخم مرغ خوراکیمحصول: 
 07433322183_07433322381تلفن: 

 پیشگامان دنا -روبه روی اداره غله  -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد آدرس: 

 پیشگامان معین روسنام شرکت: 
 سعید مهین دهقانمدیرعامل: 

 روغن پنبه و شی واتر -وارد کننده کنجاله تخم پنبه محصول: 
 02144867052تلفن: 

 -بن بست واحدی  -خیابان پنج تن  -سردار جنگل شمال  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  ۴پالک
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 پویا دام همگامنام شرکت: 
 علی اسماعیلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده توکسین بایندر چند جزئی ویژه دام، طیور و آبزیانمحصول: 
 03132683471_03132683470تلفن: 

 -نبش چهار راه حمزه  -خیابان هشت بهشت شرقی  -اصفهان آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه پنجم  -مجتمع هفت آسمان 

 پویا نهاده کیمیانام شرکت: 
 حسین اسکندریمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره مخصوص دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 07137745015_07137745014تلفن: 

 -خیابان بهبود  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بزرگ شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳۴۵کوچه 

 پویش دانهنام شرکت: 
 جمشید خلقتیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02433322050_02166903191تلفن: 

 ۱واحد  - ۳طبقه  - ۹۱پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -تهران آدرس: 

 پیام بهارنام شرکت: 
 امیرحسین فانیانمدیرعامل: 

 سولفات منیزیم -کربنات منیزیم  -تولیدکننده اکسید منیزیم محصول: 
 03535280726تلفن: 

 شاهدیه -یزد آدرس: 

 پیش فرآوری ژالتین توچالنام شرکت: 
 فرهاد فرهنگ مهرمدیرعامل: 

 -دی کلسیم فسفات ارگانیک استحصالی از استخوان گوساله محصول: 
 روغن و چربی حیوانی و صنعتی -پودرگوشت و استخوان 

 02188373037تلفن: 
 ۱پ -کوچه یکم  -خ ایران زمین  -میدان صنعت  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

خوراک  -افزودنیها  -تولید کننده انواع مکمل های دامی و طیوری محصول: 
 اسب
 03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره دام و طیور ، سوپر استارتر آجیلی گوساله محصول: 
 03136617449_03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگام سپند البرزنام شرکت: 
 محسن سمیعی زفرقندیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودرچربی خالص و کلسیمی دامی و طیوری مانافتمحصول: 
 02632404002_02632404001تلفن: 

کرج _ آزادگان_ خیابان بخشداری _ مجتمع مهدی _ طبقه  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۵_ واحد  ۴

 پیشگامان تغذیهنام شرکت: 
 محمدسجاد خلیلیمدیرعامل: 

 واردکننده پروبیوتیک ، توکسین بایندر ، کولینمحصول: 
 02166431776تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 پیشگامان رستاکنام شرکت: 
 وحید سالکمدیرعامل: 

 بوقلمون -صادرات مرغ  -وارادات گوشت و نهاده های دامی محصول: 
 02433795088_02433795089تلفن: 

 -مجتمع توسعه صادرات  -باالتراز گمرک زنجان  -بلوار راهبران  -زنجان آدرس: 
 ۴۱۳شماره -طبقه اول 

 پیشگامان سپند گسترنام شرکت: 
 کامران ملک محمدمدیرعامل: 

 واردات مکمل های غذایی دام و طیور محصول: 
 02122011653تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۱پالک  -خیابان عاطفی غربی  -جردن  -تهران آدرس: 

 پیشگامان صنعت دام و طیورنام شرکت: 
 رضا دهقانیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 03558303010تلفن: 

 شهرک صنعتی شمس آباد -جاده ندوشن  ۱کیلومتر  -میبد  -یزد آدرس: 

 پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنانام شرکت: 
 علی وفاییمدیرعامل: 

 تولید آرد ، نشاسته ، گلوکز ،تولید تخم مرغ خوراکیمحصول: 
 07433322183_07433322381تلفن: 

 پیشگامان دنا -روبه روی اداره غله  -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد آدرس: 

 پیشگامان معین روسنام شرکت: 
 سعید مهین دهقانمدیرعامل: 

 روغن پنبه و شی واتر -وارد کننده کنجاله تخم پنبه محصول: 
 02144867052تلفن: 

 -بن بست واحدی  -خیابان پنج تن  -سردار جنگل شمال  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  ۴پالک
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 پروتئین و ژالتین آپادانانام شرکت: 
 حمیدرضا باطنیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دام و طیورمحصول: 
 03136240887تلفن: 

نبش بن  -کوی یحیی خان  -چهارباغ باال  -سی و سه پل  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان آپادانا -بست حامی 

 پروتئین ویتامین مواد معدنی آریننام شرکت: 
 علی اصغر زندیمدیرعامل: 

 تولید ، واردات و صادرات خوراک دام و طیورمحصول: 
 02188690818تلفن: 

 ۱واحد  - ۱طبقه  - ۴۴پالک  -پل مدیریت  -بزرگراه چمران  -تهران آدرس: 

 پریاز دانهنام شرکت: 
 روح هللا صانعیمدیرعامل: 

 پس دان و میان دان -تولید کننده دان آماه محصول: 
 03158742722تلفن: 

 پریاز دانه -جنب ایران خودرو  -بلوار طالقانی  -داران  -فریدن  -اصفهان آدرس: 

 پگاه جهان نمانام شرکت: 
 حمید سلیمانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 02166576113تلفن: 

ک امیر  -نبش مترو توحید  -بین اسکندری و نواب  -خ  -تهران آدرس: 
 ۴۱واحد ٫طبقه نهم -برج توحید  - ۱۸۱پ  -اسماعیل سامانی 

 پگاه دانه توچالنام شرکت: 
 حسین گلی وریمدیرعامل: 

 کنسانتره -استارتر ویژه  -پایان دان  -میان دان  -پیش دان محصول: 
 02166904029_02166904028تلفن: 

 ۳طبقه  - ۴۵پالک  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 پودر ماهی پرشین چابهارنام شرکت: 
 هدایت نصیر پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 05435389031_05435389029تلفن: 

کارخانه پودر  -شهرک صنعتی کنارک  -کنارک  -سیستان و بلوچستان آدرس: 
 ماهی پرشین چابهار

 پودر ماهی دانه طالیی چابهارنام شرکت: 
 حسین ادیب زادهمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 05435389013_05435389014تلفن: 

 شهرک صنعتی کنارک -چابهار  -سیستان و بلوچستان آدرس: 

 پودرماهی آبنوس پارسنام شرکت: 
 سیدشهرام طبائیمدیرعامل: 

 پودرماهی و روغن ماهیمحصول: 
 02334280193_02334280192تلفن: 

 کارخانه پودر ماهی آبنوس پارس -ایوانکی  -سمنان آدرس: 

 پودرماهی جنوبنام شرکت: 
 رامین صالحیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 02166432602_02166424769تلفن: 

 باالی آزمایشگاه - ۴۴پالک  -کوچه نادر  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 پودرماهی گنونام شرکت: 
 رامین صالحیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 02166432602_02166424769تلفن: 

 باالی آزمایشگاه - ۴۴پالک -کوچه نادر  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 پودرماهی مشهدنام شرکت: 
 ناصر نیازیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 05137274763تلفن: 

 - ۵پالک  - ۹قرنی  -بلوار شهید قرنی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه همکف

 پودرماهی هارپانام شرکت: 
 جعفر توماریمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهی کیلکا و جنوب و تولید روغن ماهیمحصول: 
 01344210316_01344210315تلفن: 

 -روستای شیرآباد  -جاده آستارا  ۴۱کیلومتر  -تالش ) طوالش(  -گیالن آدرس: 
 رو به روی نیروگاه برق

 پودرهای میکرونیزه ایراننام شرکت: 
 مصطفی شادپیروزمدیرعامل: 

 تولید کننده پیگمنت مشکیمحصول: 
 02188743930تلفن: 

 طبقه پنجم - ۱۳۴پالک  -خیابان خرمشهر -تهران آدرس: 

 پویا خجستهنام شرکت: 
 حبیب هللا شریفمدیرعامل: 

فسفات و واردات کنسانتره  -تولید کننده دی کلسیم و منو کلسیم محصول: 
 وافی هلند

 02166591147_02188209528تلفن: 
 - ۱ط  - ۳۳پالک  -خ کیش  -اول جردن  -چهار راه جهان کودک  -تهران آدرس: 
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 پویا دام همگامنام شرکت: 
 علی اسماعیلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده توکسین بایندر چند جزئی ویژه دام، طیور و آبزیانمحصول: 
 03132683471_03132683470تلفن: 

 -نبش چهار راه حمزه  -خیابان هشت بهشت شرقی  -اصفهان آدرس: 
 ۶واحد  -طبقه پنجم  -مجتمع هفت آسمان 

 پویا نهاده کیمیانام شرکت: 
 حسین اسکندریمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره مخصوص دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 07137745015_07137745014تلفن: 

 -خیابان بهبود  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بزرگ شیراز  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳۴۵کوچه 

 پویش دانهنام شرکت: 
 جمشید خلقتیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02433322050_02166903191تلفن: 

 ۱واحد  - ۳طبقه  - ۹۱پالک  -خیابان فرصت شیرازی  -تهران آدرس: 

 پیام بهارنام شرکت: 
 امیرحسین فانیانمدیرعامل: 

 سولفات منیزیم -کربنات منیزیم  -تولیدکننده اکسید منیزیم محصول: 
 03535280726تلفن: 

 شاهدیه -یزد آدرس: 

 پیش فرآوری ژالتین توچالنام شرکت: 
 فرهاد فرهنگ مهرمدیرعامل: 

 -دی کلسیم فسفات ارگانیک استحصالی از استخوان گوساله محصول: 
 روغن و چربی حیوانی و صنعتی -پودرگوشت و استخوان 

 02188373037تلفن: 
 -کوچه یکم  -خیابان ایران زمین  -میدان صنعت  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

خوراک  -افزودنیها  -تولید کننده انواع مکمل های دامی و طیوری محصول: 
 اسب
 03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگام دامپرور سپاهاننام شرکت: 
 محسن حیدریمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره دام و طیور ، سوپر استارتر آجیلی گوساله محصول: 
 03136617449_03136627364تلفن: 

 ۴۹پالک  -بوستان بهشت  -خیابان آبشار اول  -اصفهان آدرس: 

 پیشگام سپند البرزنام شرکت: 
 محسن سمیعی زفرقندیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودرچربی خالص و کلسیمی دامی و طیوری مانافتمحصول: 
 02632404002_02632404001تلفن: 

کرج _ آزادگان_ خیابان بخشداری _ مجتمع مهدی _ طبقه  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۵_ واحد  ۴

 پیشگامان تغذیهنام شرکت: 
 محمدسجاد خلیلیمدیرعامل: 

 واردکننده پروبیوتیک ، توکسین بایندر ، کولینمحصول: 
 02166431776تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 پیشگامان رستاکنام شرکت: 
 وحید سالکمدیرعامل: 

 بوقلمون -صادرات مرغ  -وارادات گوشت و نهاده های دامی محصول: 
 02433795088_02433795089تلفن: 

 -مجتمع توسعه صادرات  -باالتراز گمرک زنجان  -بلوار راهبران  -زنجان آدرس: 
 ۴۱۳شماره -طبقه اول 

 پیشگامان سپند گسترنام شرکت: 
 کامران ملک محمدمدیرعامل: 

 واردات مکمل های غذایی دام و طیور محصول: 
 02122011653تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۱پالک  -خیابان عاطفی غربی  -جردن  -تهران آدرس: 

 پیشگامان صنعت دام و طیورنام شرکت: 
 رضا دهقانیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 03558303010تلفن: 

 شهرک صنعتی شمس آباد -جاده ندوشن  ۱کیلومتر  -میبد  -یزد آدرس: 

 پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنانام شرکت: 
 علی وفاییمدیرعامل: 

 تولید آرد ، نشاسته ، گلوکز ،تولید تخم مرغ خوراکیمحصول: 
 07433322183_07433322381تلفن: 

 پیشگامان دنا -روبه روی اداره غله  -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد آدرس: 

 پیشگامان معین روسنام شرکت: 
 سعید مهین دهقانمدیرعامل: 

 روغن پنبه و شی واتر -وارد کننده کنجاله تخم پنبه محصول: 
 02144867052تلفن: 

 -بن بست واحدی  -خیابان پنج تن  -سردار جنگل شمال  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  ۴پالک
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 تالونگنام شرکت: 
 مهدی معصومیمدیرعامل: 

 تولید انواع مکمل ، کنسانتره ، دان ، فسفات جهت خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166941006_02166941005تلفن: 

ساختمان  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۳طبقه  - ۴۳۱

 تهران طیور سبز اندیشاننام شرکت: 
 حسین ضیائیانمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره ،مکمل و خوراک دام ،طیور و آبزیانمحصول: 
 05131677_05136671102تلفن: 

پیامبر  -بلوار پیامبر اعظم  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۸پالک  - ۱۵اعظم 

 تهران مکمل پارسنام شرکت: 
 سعید مصلحی بهارانچیمدیرعامل: 

 تولید مکمل ،کنسانتره، سوپر استارتر و افزودنی های خوراکمحصول: 
 02144978781_02144978715تلفن: 

طبقه پنجم  - ۴۸۸پالک  -ساختمان طه  -روبه روی حسن آباد  -تهران آدرس: 
 ۴۳واحد  -

 توان شیمی گلستاننام شرکت: 
 رضا اسدیمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع اسیدهای چرب و روغنهای مخصوص خوراک دام و محصول: 
 طیور

 01732321440تلفن: 
 ۱۱کیلومتر  -جاده فرعی آلتین  -قال  آق -گلستان آدرس: 

 توان مهرنام شرکت: 
 مرتضی نخجوانمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 03433386166_03433386031تلفن: 

 ۴۰خیابان  -خیابان بنفشه  - ۴شهرک صنعتی شماره  -کرمان آدرس: 

 توحید دانه کمرهنام شرکت: 
 عبدهللا کمانیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک آماده طیور ،کنسانتره مکمل و تک ویتامین هامحصول: 
 08646373265تلفن: 

خیابان صنعت  -شهرک صنعتی خمین  -جاده اراک  -خمین  -مرکزی آدرس: 
 شرکت توحید دانه کمره - ۱گران 

 توس ارت خاوراننام شرکت: 
 مهران بخشیمدیرعامل: 

 )تولید بنتونیت حرارتی و فرآوری شده(محصول: 
 05138476806_05138476805تلفن: 

 -)سلمان فارسی(  ۱۹خیابان فلسطین  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ۸۴پالک 

 توسعه بن دا فرآورنام شرکت: 
 ناصر خلج باباییمدیرعامل: 

آنزیم های صنایع : خوراک دام و طیور تولیدکننده آنزیم فیتاز، زایالناز و محصول: 
 +8+ و 4مولتی آنزیم، اسیدی فایر 

 02143016_02188218660تلفن: 
قبل از  -انتهای بزرگراه حجت االسالم هاشمی رفسنجانی  -تهران آدرس: 

 توسعه تجارت آریاننام شرکت: 
 منوچهر میرزاییمدیرعامل: 

 واردکننده گندم ، جو ، ذرت ، جوش شیرینمحصول: 
 02122077504_02122077230تلفن: 

نبش  -بلوار شهرداری جنوبی  -میدان شهرداری  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۴۶پالک  -خیابان شهید مقدس

 توسعه تجارت وشهنام شرکت: 
 مازیار محیطیمدیرعامل: 

 تولید افزودنیهای خوراک دام، طیور و آبزیانمحصول: 
 01333341955تلفن: 

 -روبه روی پارک شهر  -خیابان ملت  -بلوار حافظ  -رشت  -گیالن آدرس: 
 پردیس دانشگاه گیالن

 توسعه صادرات نسیم پژوهش فردانام شرکت: 
 حمیدرضا حاتمیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02188543689_02188543978تلفن: 

 ۳واحد  - ۱۳پالک  -خیابان برازنده  -سیدخندان  -تهران آدرس: 

 توسعه صنعتی اسپادانانام شرکت: 
 مهبد جهانبینمدیرعامل: 

 واردکننده ی گندم و جو و ذرتمحصول: 
 03132217529_03132207109تلفن: 

 ۱واحد  - ۳۴پالک  -خیابان شریعتی  -اصفهان آدرس: 

 توسعه کشت دانه های روغنینام شرکت: 
 امیر عطائی فرمدیرعامل: 

 تولیدکننده کلزا ، سویا و دانه های روغنیمحصول: 
 02188830958_02188830957تلفن: 

 -خیابان قائم مقام فراهانی  -خیابان شهید استاد مطهری  -تهران آدرس: 
 ۱۴۰پالک  - ۴۴نبش کوچه 

 توسعه کشت ذرتنام شرکت: 
 علی اکبر مهدوی پورمدیرعامل: 

 واردات ، تولید و توزیع بذر ذرتیمحصول: 
 02188953730_02188964834تلفن: 

 -کوچه سهند شرقی  -خیابان باباطاهر  -خیابان دکتر فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۳پالک 
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 توسعه کشت و صنعت اکسوننام شرکت: 
 مهدی طاهری سلطانیمدیرعامل: 

واردکننده و توزیع کننده مویرگی خوراک و نهاده های دامی ) جو ، محصول: 
 ذرت ، کنجاله ، سویا ، دانه های روغنی (

 02126762595تلفن: 
 ۱۴شماره  -شمالی  ۴۴خیابان  -بلوار فرهنگ  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 توسعه مکمل زیست فناور آریانانام شرکت: 
 محمد فاصله جهرمیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 05138902828_05138931579تلفن: 

 ۴واحد  - ۸۸۵پالک  - ۴۵و  ۴۱بین وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 توسعه ی همکاری سالن ماهان )آمرغ(نام شرکت: 
 رسول امانیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ۴۶کوچه  -خیابان دستغیب )مافی(  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 توکانام شرکت: 
 رسول میرغفوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیور ، تامین کننده نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02144762865_02144762864تلفن: 

نبش  -گل های شمالی  -بلوار امیرکبیر  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳۴۳۴پالک  - ۴یاس 

 تولید آرد آشخانهنام شرکت: 
 محمود رضا شریعتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده آرد و سبوسمحصول: 
 05832476402_05832476401تلفن: 

شرکت  -جاده بجنورد گرگان  ۴۱کیلومتر  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 تولید آرد آشخانه

 تولیدی بازرگانی زیبا دانهنام شرکت: 
 حامد زیبامدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 04533350555تلفن: 

شرکت تولیدی  -رو به روی شرکت نفت  -خیابان امام خمینی  -اردبیل آدرس: 
 بازرگانی زیبا دانه

 تیباساننام شرکت: 
 مازیار اشرف پورمدیرعامل: 

 رنگدانه آبزیان(  -واردکننده ویتامین ها ی خلص )رنگدانه خوراکی طیور محصول: 
 02188662183_02188662182تلفن: 

پالک  -خیابان شانزدهم گاندی  -میدان ونک  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۱۱

 تیدا سالمت ایرانیاننام شرکت: 
 میثم میرباقریمدیرعامل: 

داروهای  -تولیدکننده و واردکننده افزودنی های دام و طیور محصول: 
 دامپزشکی و ضدعفونی کننده ها

 02186174261_02186174167تلفن: 
 ۱واحد  -طبقه سوم  - ۱۱پالک  -خ یکم  -کوی نصر  -گیشا  -تهران آدرس: 

 تیروژ پارت هستینام شرکت: 
 حمیدرضا برهانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیور ، واردکننده نهاده هامحصول: 
 02140442093_02140442092تلفن: 

 - ۱۱پالک  -برج زمرد  -سر چراغ باغ فیض  -اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 
 ۳۴واحد  - ۳طبقه 

 تیمار ماکیاننام شرکت: 
 هومن یوسفیمدیرعامل: 

واردکننده انواع ویتامین های خالص و افزودنی های خوراک دام و محصول: 
 طیور، رنگدانه، محرک رشد، داروی ضد شپشک طیور)آنتی رد مایت(

 02188551407_02188729131تلفن: 
 ۴واحد  - ۵۴پالک  - ۴۸نبش  -خیابان بیستون  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 تینا کوبه قومسنام شرکت: 
 آرش هادویمدیرعامل: 

 تولیدکننده توکسین بایندر ، پلت بایندر و مکمل های غذاییمحصول: 
 05136672143_05136672142تلفن: 

پیامبر  -بلوار پیامبر اعظم  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  - ۶پالک  - ۱۱اعظم 

 تیهو صنعت پارسیاننام شرکت: 
 عبدالصمد پناهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن مخصوص طیور و اسید چربمحصول: 
 03132306581_03132306400تلفن: 

 - ۱۳پالک  - ۵۱کوچه احسان  -خیابان الهور  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه سوم

 ثمین دانه طنینام شرکت: 
 بهمن بهرامیمدیرعامل: 

 تولیدخوراک و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 08432234365تلفن: 

میدان  -شهرک صنعتی ایالم  -جاده کرمانشاه  ۱کیلومتر  -ایالم آدرس: 
 انتهای خیابان تولید -صنعت 

 جهان تجارت سالمنام شرکت: 
 فریدون سالممدیرعامل: 

 واردات غالت و کنجاله ها و نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02188665074_02188776858تلفن: 

 ۴۰۴واحد  - ۴پالک  -خیابان خدامی  -ونک  -تهران آدرس: 
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 توسعه کشت و صنعت اکسوننام شرکت: 
 مهدی طاهری سلطانیمدیرعامل: 

واردکننده و توزیع کننده مویرگی خوراک و نهاده های دامی ) جو ، محصول: 
 ذرت ، کنجاله ، سویا ، دانه های روغنی (

 02126762595تلفن: 
 ۱۴شماره  -شمالی  ۴۴خیابان  -بلوار فرهنگ  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 توسعه مکمل زیست فناور آریانانام شرکت: 
 محمد فاصله جهرمیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 05138902828_05138931579تلفن: 

 ۴واحد  - ۸۸۵پالک  - ۴۵و  ۴۱بین وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 توسعه ی همکاری سالن ماهان )آمرغ(نام شرکت: 
 رسول امانیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 0443115_04432386396تلفن: 

روبه  - ۴۶کوچه  -خیابان دستغیب )مافی(  -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۱پالک  -روی چاپخانه ی نقش جهان 

 توکانام شرکت: 
 رسول میرغفوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیور ، تامین کننده نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02144762865_02144762864تلفن: 

نبش  -گل های شمالی  -بلوار امیرکبیر  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳۴۳۴پالک  - ۴یاس 

 تولید آرد آشخانهنام شرکت: 
 محمود رضا شریعتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده آرد و سبوسمحصول: 
 05832476402_05832476401تلفن: 

شرکت  -جاده بجنورد گرگان  ۴۱کیلومتر  -بجنورد  -خراسان شمالی آدرس: 
 تولید آرد آشخانه

 تولیدی بازرگانی زیبا دانهنام شرکت: 
 حامد زیبامدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 04533350555تلفن: 

شرکت تولیدی  -رو به روی شرکت نفت  -خیابان امام خمینی  -اردبیل آدرس: 
 بازرگانی زیبا دانه

 تیباساننام شرکت: 
 مازیار اشرف پورمدیرعامل: 

 رنگدانه آبزیان(  -واردکننده ویتامین ها ی خلص )رنگدانه خوراکی طیور محصول: 
 02188662183_02188662182تلفن: 

پالک  -خیابان شانزدهم گاندی  -میدان ونک  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۱۱

 تیدا سالمت ایرانیاننام شرکت: 
 میثم میرباقریمدیرعامل: 

داروهای  -تولیدکننده و واردکننده افزودنی های دام و طیور محصول: 
 دامپزشکی و ضدعفونی کننده ها

 02186174261_02186174167تلفن: 
 ۱واحد  -طبقه سوم  - ۱۱پالک  -خ یکم  -کوی نصر  -گیشا  -تهران آدرس: 

 تیروژ پارت هستینام شرکت: 
 حمیدرضا برهانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیور ، واردکننده نهاده هامحصول: 
 02140442093_02140442092تلفن: 

 - ۱۱پالک  -برج زمرد  -سر چراغ باغ فیض  -اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 
 ۳۴واحد  - ۳طبقه 

 تیمار ماکیاننام شرکت: 
 هومن یوسفیمدیرعامل: 

واردکننده انواع ویتامین های خالص و افزودنی های خوراک دام و محصول: 
 طیور، رنگدانه، محرک رشد، داروی ضد شپشک طیور)آنتی رد مایت(

 02188551407_02188729131تلفن: 
 ۴واحد  - ۵۴پالک  - ۴۸نبش  -خیابان بیستون  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 

 تینا کوبه قومسنام شرکت: 
 آرش هادویمدیرعامل: 

 تولیدکننده توکسین بایندر ، پلت بایندر و مکمل های غذاییمحصول: 
 05136672143_05136672142تلفن: 

پیامبر  -بلوار پیامبر اعظم  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴واحد  - ۶پالک  - ۱۱اعظم 

 تیهو صنعت پارسیاننام شرکت: 
 عبدالصمد پناهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن مخصوص طیور و اسید چربمحصول: 
 03132306581_03132306400تلفن: 

 - ۱۳پالک  - ۵۱کوچه احسان  -خیابان الهور  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه سوم

 ثمین دانه طنینام شرکت: 
 بهمن بهرامیمدیرعامل: 

 تولیدخوراک و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 08432234365تلفن: 

میدان  -شهرک صنعتی ایالم  -جاده کرمانشاه  ۱کیلومتر  -ایالم آدرس: 
 انتهای خیابان تولید -صنعت 

 جهان تجارت سالمنام شرکت: 
 فریدون سالممدیرعامل: 

 واردات غالت و کنجاله ها و نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02188665074_02188776858تلفن: 

 ۴۰۴واحد  - ۴پالک  -خیابان خدامی  -ونک  -تهران آدرس: 
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 جهان دانهنام شرکت: 
 مهدی الماسیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و مکمل دام و طیورمحصول: 
 02835330131_02835330130تلفن: 

خیابان  -بلوار ارم  -شهرک صنعتی خرمدشت  -تاکستان  -قزوین آدرس: 
 پاپیروس

 جهان فسفاتنام شرکت: 
 حسین مصلحیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 01334610312تلفن: 

 ۱آسمان سرای  -شهرک صنعتی لوشان -لوشان  -رودبار  -گیالن آدرس: 

 جوان دارونام شرکت: 
 حسین زمانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل ، کنسانتره ، دان آماده طیورمحصول: 
 02188546126تلفن: 

 - ۱طبقه  - ۴۰پالک  - ۳کوچه  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۱۵واحد 

 جوانه خراساننام شرکت: 
 محمدرضا خبیریمدیرعامل: 

 آنتی اکسیدان )نووینوکس( -اسنت )توکسین بایندر( محصول: 
 01143270417_05136584070تلفن: 

 -بعد از سه راه امام هادی  -بلوار آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۹پالک  - ۱۱نبش پیامبر اعظم 

 چرب شیمینام شرکت: 
 مجید فتاحیمدیرعامل: 

 تولید اسید چرب و گلیسیرینمحصول: 
 02188751894تلفن: 

 ۴۱پالک  -شرقی  ۱۳خیابان  -بلوار بیهقی  -آرژانتین  -تهران آدرس: 

 چکاوه سالمت سبزآرانام شرکت: 
 سید محمد معتمدیمدیرعامل: 

 خوراک و مکمل و کنسانتره و افزودنی های دام وطیورمحصول: 
 02537714452تلفن: 

 کوچه توحید -خیابان موج  -بلوار دریا  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 

 موسسه دامپروری قاری زاده -چی چست پودر نام شرکت: 
 وحید قاری زادهمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02188175117تلفن: 

و ۵واحد  - ۱۱پالک  - ۱۳خیابان  -بلوار بیهقی  -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 
۸ 

 چینهنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع خوراک دام طیور و ابزیانمحصول: 
 02166423751_02166930648تلفن: 

پالک  -نبش کوچه حسنی  -خیابان نصرت غربی -میدان توحید  -تهران آدرس: 
۴۱۳۱ 

 چینودنام شرکت: 
 رضا حسینیمدیرعامل: 

 واردات و فروش افزودنی های دام و طیورمحصول: 
 02188788859_02188881881تلفن: 

 -ساختمان پاریندخت  -نبش خیابان دوم  -گاندی جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۱۶واحد  - ۶پالک

 حاتم استیلنام شرکت: 
 سیدمحمد نژادحسینیانمدیرعامل: 

 واردات کنجاله سویامحصول: 
 02126232486تلفن: 

 ۸۸واحد  - ۱۹برج آسمان  -شمال دریاچه چیتگر  -تهران آدرس: 

 حامیان رشد نگین دانهنام شرکت: 
 مجتبی سلسال همدانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و مکمل دام و طیورمحصول: 
 02177400747تلفن: 

 - ۴۸۱پالک  -بین خیابان اول و دوم نیروهوایی  -خیابان پیروزی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد 

 حوروشنام شرکت: 
 مهدی کیانفرمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 07633679566تلفن: 

ساختمان کسراء  - ۸دانشگاه  -بلوار دانشگاه  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ۱۴واحد  -

 خوارک دام مارشننام شرکت: 
 علی فتحیمدیرعامل: 

 تولید کننده کنسانتره دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 01143298224_01143291534تلفن: 

 -خیابان یاس  -شهرک صنعتی تشبندان  -محمودآباد  -مازندران آدرس: 
 مارشن طالیی مازندران

 خوراک پرداز هزار دشتنام شرکت: 
 شاهین ماکوییمدیرعامل: 

 درصد مرغ گوشتی 5درصد و 2.5خوراک دام و طیور کنسانتره محصول: 
 02644236729_02644236721تلفن: 

شرکت خوراک پرداز  - ۱۰۴قطعه  - ۴۴خیابان  - ۴فاز  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 هزاردشت

 

149 

 خوراک دام اتحاد گیالننام شرکت: 
 بهمن رمضان زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 01333882963_01333883044تلفن: 

 - ۴انتهای ورودی شماره  -شهرک صنعتی رشت  -رشت  -گیالن آدرس: 
 کارخانه خوراک دام اتحاد گیالن -خیابان کادوس  -خیابان هفتم 

 خوراک دام اطمیناننام شرکت: 
 مجید صدریامدیرعامل: 

 کنسانتره دام و طیور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 02156713923تلفن: 

جاده احمد اباد  -جنب کمربندی ازادگان  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 
 ۳۳۹پالک  -مقابل کارخانه ارد اسدی  -مستوفی 

 خوراک دام پارسنام شرکت: 
 مهدی وفایی مقدممدیرعامل: 

 خوراک مرغ گوشتی و تخمگذار  -تولید کننده خوراک دام و طیور محصول: 
 02166933811_02166925014تلفن: 

 ۴۹پالک  -به سمت چهار راه نواب  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 خوراک دام پروتئین دانهنام شرکت: 
 فرید رحمانیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 08132522809_08132527480تلفن: 

جنب اتحادیه  -محوطه امامزاده یحیی  -بلوار آیت هللا مدنی  -همدان آدرس: 
 ۴۱پالک  -مرغداران 

 خوراک دام خوش دانهنام شرکت: 
 ابراهیم براتیمدیرعامل: 

 خوراک طیور -تولید کننده خوراک دام محصول: 
 02536225736_02536225735تلفن: 

 ۳۱پالک -ناحیه صنعتی طغرود  -گازران  -شهر جعفریه  -قم آدرس: 

 خوراک دام خوش دانهنام شرکت: 
 ابراهیم براتیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02536225736_02536225735تلفن: 

 شهر جعفریه _ گازران _ ناحیه صنعتی طغرود -قم آدرس: 

 خوراک دام رودسرنام شرکت: 
 محمد فرهمندمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 01342650213_01342650212تلفن: 

 ۴۵۹پالک  -حسین آباد  -فلکه شهدا  -رودسر  -گیالن آدرس: 

 خوراک دام صنعتی بامزه جامنام شرکت: 
 الیاس رضاییمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 05152527272_05152523356تلفن: 

خوراک دام  -جاده تایباد  ۱۰کیلومتر  -تربت جام  -خراسان رضوی آدرس: 
 صنعتی بامزه جام

 خوراک دام و طیور آبزیان خزر توکلنام شرکت: 
 مهدی توکلیمدیرعامل: 

 کارخانه خوراک دام و طیور آبزیانمحصول: 
 01142569134تلفن: 

خوراک دام و  -روستای افرا  ۴کیلومر  -سالگر محله  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 طیور خزر توکل

 خوراک دام و طیور آذر دان مراغهنام شرکت: 
 اصغر طالب رسوللهیمدیرعامل: 

 تولید دان آمادهمحصول: 
 04137277122تلفن: 

کارخانه خوراک دام  -جاده بهنق  ۴کیلومتر  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 وطیور آذر دان مراغه

 خوراک دام و طیور آهنگینام شرکت: 
 نقی آهنگیمدیرعامل: 

 تولید دان آمادهمحصول: 
 02637779139_02637776619تلفن: 

بلوار سعدی غربی  - ۱فاز  -شهرک صنعتی اشتهارد  -اشتهارد  -البرز آدرس: 
 a۴ - ۱۵۰قطعه  -بوستان پنجم  - ۴گلستان  -

 خوراک دام و طیور پاسارگادنام شرکت: 
 محسن بهرامیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره مخصوص دام و طیور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 01736311797_07136311795تلفن: 

 - ۱و  ۴بین کوچه  -اول فرهنگ شهر  -فلکه معلم  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۳طبقه  -ساختمان آپسا 

 خوراک دام و طیور سعیدآبادنام شرکت: 
 سیدرضا رضاییمدیرعامل: 

 پس دان ، میان دان -دان آماده  -کنسانتره دام پرواری و شیری محصول: 
 02165602023_02165602022تلفن: 

اول شهرک  -جاده شهریار  -جاده قدیم کرج  -شهریار  -تهران آدرس: 
 سعیدآباد

 خوراک دام و طیور صدفنام شرکت: 
 علی علیزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره مخصوص دام و طیور ، دان آماده و پلتمحصول: 
 06633225362تلفن: 

 ۱۴کوچه افالک -متری  ۶۰خیابان -بهمن  ۴۴ -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
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 خوراک دام اتحاد گیالننام شرکت: 
 بهمن رمضان زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 01333882963_01333883044تلفن: 

 - ۴انتهای ورودی شماره  -شهرک صنعتی رشت  -رشت  -گیالن آدرس: 
 کارخانه خوراک دام اتحاد گیالن -خیابان کادوس  -خیابان هفتم 

 خوراک دام اطمیناننام شرکت: 
 مجید صدریامدیرعامل: 

 کنسانتره دام و طیور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 02156713923تلفن: 

جاده احمد اباد  -جنب کمربندی ازادگان  -جاده قدیم کرج  -تهران آدرس: 
 ۳۳۹پالک  -مقابل کارخانه ارد اسدی  -مستوفی 

 خوراک دام پارسنام شرکت: 
 مهدی وفایی مقدممدیرعامل: 

 خوراک مرغ گوشتی و تخمگذار  -تولید کننده خوراک دام و طیور محصول: 
 02166933811_02166925014تلفن: 

 ۴۹پالک  -به سمت چهار راه نواب  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 خوراک دام پروتئین دانهنام شرکت: 
 فرید رحمانیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 08132522809_08132527480تلفن: 

جنب اتحادیه  -محوطه امامزاده یحیی  -بلوار آیت هللا مدنی  -همدان آدرس: 
 ۴۱پالک  -مرغداران 

 خوراک دام خوش دانهنام شرکت: 
 ابراهیم براتیمدیرعامل: 

 خوراک طیور -تولید کننده خوراک دام محصول: 
 02536225736_02536225735تلفن: 

 ۳۱پالک -ناحیه صنعتی طغرود  -گازران  -شهر جعفریه  -قم آدرس: 

 خوراک دام خوش دانهنام شرکت: 
 ابراهیم براتیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02536225736_02536225735تلفن: 

 شهر جعفریه _ گازران _ ناحیه صنعتی طغرود -قم آدرس: 

 خوراک دام رودسرنام شرکت: 
 محمد فرهمندمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 01342650213_01342650212تلفن: 

 ۴۵۹پالک  -حسین آباد  -فلکه شهدا  -رودسر  -گیالن آدرس: 

 خوراک دام صنعتی بامزه جامنام شرکت: 
 الیاس رضاییمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 05152527272_05152523356تلفن: 

خوراک دام  -جاده تایباد  ۱۰کیلومتر  -تربت جام  -خراسان رضوی آدرس: 
 صنعتی بامزه جام

 خوراک دام و طیور آبزیان خزر توکلنام شرکت: 
 مهدی توکلیمدیرعامل: 

 کارخانه خوراک دام و طیور آبزیانمحصول: 
 01142569134تلفن: 

خوراک دام و  -روستای افرا  ۴کیلومر  -سالگر محله  -جویبار  -مازندران آدرس: 
 طیور خزر توکل

 خوراک دام و طیور آذر دان مراغهنام شرکت: 
 اصغر طالب رسوللهیمدیرعامل: 

 تولید دان آمادهمحصول: 
 04137277122تلفن: 

کارخانه خوراک دام  -جاده بهنق  ۴کیلومتر  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 وطیور آذر دان مراغه

 خوراک دام و طیور آهنگینام شرکت: 
 نقی آهنگیمدیرعامل: 

 تولید دان آمادهمحصول: 
 02637779139_02637776619تلفن: 

بلوار سعدی غربی  - ۱فاز  -شهرک صنعتی اشتهارد  -اشتهارد  -البرز آدرس: 
 a۴ - ۱۵۰قطعه  -بوستان پنجم  - ۴گلستان  -

 خوراک دام و طیور پاسارگادنام شرکت: 
 محسن بهرامیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره مخصوص دام و طیور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 01736311797_07136311795تلفن: 

 - ۱و  ۴بین کوچه  -اول فرهنگ شهر  -فلکه معلم  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۳طبقه  -ساختمان آپسا 

 خوراک دام و طیور سعیدآبادنام شرکت: 
 سیدرضا رضاییمدیرعامل: 

 پس دان ، میان دان -دان آماده  -کنسانتره دام پرواری و شیری محصول: 
 02165602023_02165602022تلفن: 

اول شهرک  -جاده شهریار  -جاده قدیم کرج  -شهریار  -تهران آدرس: 
 سعیدآباد

 خوراک دام و طیور صدفنام شرکت: 
 علی علیزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره مخصوص دام و طیور ، دان آماده و پلتمحصول: 
 06633225362تلفن: 

 ۱۴کوچه افالک -متری  ۶۰خیابان -بهمن  ۴۴ -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
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 خوراک دام و طیور عدالت خواهنام شرکت: 
 محسن عدالت خواهمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد غذایی دام و طیورمحصول: 
 04134528986تلفن: 

رو به روی  -کمربندی شمالی  -شهر قوقان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
CNG- قوراچ دام و طیور عدالت خواه 

 خوراک دام و طیور کاسپیننام شرکت: 
 ناصر جمشیدیانمدیرعامل: 

 تولید کننده پودر گوجه فرنگی و کنجاله زیتونمحصول: 
 02634499601_02634499600تلفن: 

روبروی ایستگاه  -ابتدای یادگار امام -سه راه گوهر دشت  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۴واحد  -ساختمان اتحاد  -تاکسی هفت تیر 

 خوراک دام و طیور کوثرینام شرکت: 
 حامد کوثریمدیرعامل: 

 دان آماده و پلت دام و طیورمحصول: 
 05144445882تلفن: 

کارخانه  -جاده قدیم تهران  ۳کیلومتر  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 
 خوراک دام و طیور کوثری

 خوراک دام و طیور مینو صباح مینو دشتنام شرکت: 
 یحیی ابراهیمیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور ) ذرت و سویا و کنسانتره شیری و پرواری (محصول: 
 01735203641_01735203766تلفن: 

کارخانه خوراک  - ۴سازندگی  -شهرک صنعتی  -مینودشت  -گلستان آدرس: 
 دام و طیور مینو صبای مینو دشت

 خوراک دام و طیور نامینام شرکت: 
 داوود نامیمدیرعامل: 

 تولید دان آماده و کنسانتره مخصوص طیورمحصول: 
 04532153708_04532153706تلفن: 

 ۴خیابان سرو  -شهرک صنعتی مشگین شهر  -شهر  ِمشگین -اردبیل آدرس: 
 کارخانه خوراک دام و طیور نامی -

 خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجاننام شرکت: 
 نادر فشنگچیمدیرعامل: 

 تولید انواع کنسانتره دامی و طیور گوشتی و تخم گذارمحصول: 
 04137798655_04137798654تلفن: 

شرکت خوراک دام و طیور  -خیابان باهنر  -بناب  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 آذربایجان

 خوراک دام وطیور آلفانام شرکت: 
 فاطمه تاجیکمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188390716تلفن: 

 - ۶۳۱نبش خیابان  -نبش بزرگراه گمنام  -میدان گلها  -فاطمی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۹پالک 

 خوراک دام وطیور زرین امرواننام شرکت: 
 نادیا سیال خوریمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 01132023810_01132024051تلفن: 

 ۴۶پالک  -شهرک صنعتی رجه  -بندپی شرقی  -بابل  -مازندران آدرس: 

 خوراک سازان اصفهاننام شرکت: 
 سید باقر حسینیمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره های دام و طیورمحصول: 
 03132296401تلفن: 

مجتمع  -بعد از چهارراه صباحی  -خیابان پروین  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۳واحد  - ۱طبقه  -اداری غدیر 

 خوراک سبز بهشتنام شرکت: 
 حسن یوسفیمدیرعامل: 

 کنجاله زیتونمحصول: 
 02156131253تلفن: 

پالک  - ۱۴کوچه  -خیابان کاشانی - ۴۰کیلومتر  -جاده ساوه  -تهران آدرس: 
۱۴ 

 خوراک طیور سپهرنام شرکت: 
 طاهر شاپوریمدیرعامل: 

 تولید خوراک طیورمحصول: 
 01154326224_01154326223تلفن: 

 شرکت سپهر -شهرک صنعتی البرز  -سلیمان آباد  -تنکابن  -مازندران آدرس: 

 خوراک طیور و آبزیان روانسرنام شرکت: 
 کامل بهرامیمدیرعامل: 

 سوپر استارتر و پیش دان و میان دان وپس دان طیورمحصول: 
 08346562292_08346562291تلفن: 

خوراک طیور و آبزیان  -جاده روانسر  ۳۱کیلومتر  -روانسر  -کرمانشاه آدرس: 
 روانسر

 خورشید تابان رایکانام شرکت: 
 مهرشاد مالملکیمدیرعامل: 

واردات و فروش نهاده های دام و طیور و آبزیان ) ذرت ، سویا ، جو محصول: 
 و ... ( و همچنین دان آماده و کنسانتره و ...

 02155969133تلفن: 
 ۱واحد  - ۴۱پالک  -کوچه مجاهد  -خیابان صمدی  -تهران آدرس: 

 خورشید دانهنام شرکت: 
 غالمرضا زارعمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیور ، و مرغ بدون آنتی بیوتیکمحصول: 
 03134468335تلفن: 

 مجتمع خورشید - ۶۴بعد از کوچه  -خیابان سروش  -اصفهان آدرس: 
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 دارو سازان سیمرغنام شرکت: 
 کوروش همتمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیور ) خوراک ، دان ، مکمل (محصول: 
 02122367053_02122367052تلفن: 

 -طبقه هشتم  -ساختمان تجارت  -چهارراه سرو  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد 

 دارو نگین ماکیاننام شرکت: 
 مجید الهیاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن ویژه مصارف دام و طیور و مکمل های طیورمحصول: 
 02188932960_02188800632تلفن: 

 ۱واحد - ۴۳پالک -ابتدای خیابان بهرام مصیری  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 

 داروسازی کیمیا رشد گرگاننام شرکت: 
 حسین رحمانی کمرودیمدیرعامل: 

 تولید دارو و مکملهای غذائی دام و طیور ابزیانمحصول: 
 01734533213_01734533212تلفن: 

 ۳انتهای سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 دام ایلکانام شرکت: 
 هومن بابایی زاد خامنمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور ، دارو ، واکسن ، مکمل ها محصول: 
 02126155101_02126155100تلفن: 

نارنجستان هفتم -نبش چهارراه فرمانیه  -خیابان پاسداران  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۴۸پالک  -)جهانبخش نژاد( 

 دام کشاورز بینالودنام شرکت: 
 محمد گاراژیانمدیرعامل: 

 واردات و توزیع محصوالت شرکت بایومین اتریشمحصول: 
 05136677946_05136588658تلفن: 

بین  - ۹۴بعد از آزادی  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۱۹پالک  - ۴۳و  ۴۴سعادت 

 دام گستر راد پاسارگادنام شرکت: 
 محمدهادی باقر زادهمدیرعامل: 

 توکسین بایندر -شیر خشک  -ودر چربی خالص  -واردات گلوتن ذرت محصول: 
 03133380969_03132345016تلفن: 

مجتمع  - ۱۶نبش کوچه  -رمضان  ۱خیابان  -خیابان میرداماد  -اصفهان آدرس: 
 ۸واحد - ۴طبقه -بهشت 

 دام و صنعت سینا )پولت پرور(نام شرکت: 
 مسعود افشارمدیرعامل: 

 تولید بنتونیت کلسیک و سدیک و روغن ارده طیوریمحصول: 
 02166439162_02166421530تلفن: 

 ۴واحد  - ۴طبقه  - ۳۱ساختمان  -نبش اوستا  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 دامیار جامعنام شرکت: 
 افشین گروسیمدیرعامل: 

 وارد کننده مواد اولیه دارو -تولید خوراک دان و مکمل محصول: 
 02126204776_02126204775تلفن: 

 ۹واحد  - ۴۴پالک  -خیابان گلفام  -بلوار افریقا  -تهران آدرس: 

 دامینه صنعت توچالنام شرکت: 
 حسین گلی وریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیوریمحصول: 
 02154149000_02166578005تلفن: 

 - ۱۴۳پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 - ۳طبقه 

 دان آفریننام شرکت: 
 فریبرز زرافروزمدیرعامل: 

 تولید کننده مکمل دام و طیور ) پودر چربی گیاهی (محصول: 
 02126202546تلفن: 

 - ۶۱پالک  -کوچه خرسند  -مقابل جام جم  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۸واحد 

 دان سازان سهند تبریزنام شرکت: 
 ایوب فشنگ چیمدیرعامل: 

 خوراک طیور -خوراک دام محصول: 
 04134328661تلفن: 

 -شهرک شهید سلیمی  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 متری چهارم ۴۰ -دست چپ  -انتهای خیابان اصلی 

 دان و علوفه خوشینه بیرجندنام شرکت: 
 ابوالفضل مزروعیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 05632227599تلفن: 

 ۱۰پالک  -کالهدوز  -خیابان انقالب  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 دان و علوفه شرقنام شرکت: 
 بهرام ساتلیخ محمدیمدیرعامل: 

 دان آماده -کنسانتره های دام و طیور  -پری میکس  -تولید مکمل محصول: 
 02188171246_02188171245تلفن: 

واحد  - ۱طبقه  - ۱۱پالک  -کوچه چهارم  -قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
۴۰ 

 دانا دینام شرکت: 
 امیرحسین خلجیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دان و مکملمحصول: 
 02166564626_02166435055تلفن: 

 ۴واحد  - ۱طبقه  - ۱۱۵پالک  -نبش قریب  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
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 دارو سازان سیمرغنام شرکت: 
 کوروش همتمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیور ) خوراک ، دان ، مکمل (محصول: 
 02122367053_02122367052تلفن: 

 -طبقه هشتم  -ساختمان تجارت  -چهارراه سرو  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد 

 دارو نگین ماکیاننام شرکت: 
 مجید الهیاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن ویژه مصارف دام و طیور و مکمل های طیورمحصول: 
 02188932960_02188800632تلفن: 

 ۱واحد - ۴۳پالک -ابتدای خیابان بهرام مصیری  -میدان فاطمی  -تهران آدرس: 

 داروسازی کیمیا رشد گرگاننام شرکت: 
 حسین رحمانی کمرودیمدیرعامل: 

 تولید دارو و مکملهای غذائی دام و طیور ابزیانمحصول: 
 01734533213_01734533212تلفن: 

 ۳انتهای سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 دام ایلکانام شرکت: 
 هومن بابایی زاد خامنمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور ، دارو ، واکسن ، مکمل ها محصول: 
 02126155101_02126155100تلفن: 

نارنجستان هفتم -نبش چهارراه فرمانیه  -خیابان پاسداران  -تهران آدرس: 
 ۴۴واحد  - ۴۸پالک  -)جهانبخش نژاد( 

 دام کشاورز بینالودنام شرکت: 
 محمد گاراژیانمدیرعامل: 

 واردات و توزیع محصوالت شرکت بایومین اتریشمحصول: 
 05136677946_05136588658تلفن: 

بین  - ۹۴بعد از آزادی  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۱۹پالک  - ۴۳و  ۴۴سعادت 

 دام گستر راد پاسارگادنام شرکت: 
 محمدهادی باقر زادهمدیرعامل: 

 توکسین بایندر -شیر خشک  -ودر چربی خالص  -واردات گلوتن ذرت محصول: 
 03133380969_03132345016تلفن: 

مجتمع  - ۱۶نبش کوچه  -رمضان  ۱خیابان  -خیابان میرداماد  -اصفهان آدرس: 
 ۸واحد - ۴طبقه -بهشت 

 دام و صنعت سینا )پولت پرور(نام شرکت: 
 مسعود افشارمدیرعامل: 

 تولید بنتونیت کلسیک و سدیک و روغن ارده طیوریمحصول: 
 02166439162_02166421530تلفن: 

 ۴واحد  - ۴طبقه  - ۳۱ساختمان  -نبش اوستا  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 دامیار جامعنام شرکت: 
 افشین گروسیمدیرعامل: 

 وارد کننده مواد اولیه دارو -تولید خوراک دان و مکمل محصول: 
 02126204776_02126204775تلفن: 

 ۹واحد  - ۴۴پالک  -خیابان گلفام  -بلوار افریقا  -تهران آدرس: 

 دامینه صنعت توچالنام شرکت: 
 حسین گلی وریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره طیوریمحصول: 
 02154149000_02166578005تلفن: 

 - ۱۴۳پالک  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 - ۳طبقه 

 دان آفریننام شرکت: 
 فریبرز زرافروزمدیرعامل: 

 تولید کننده مکمل دام و طیور ) پودر چربی گیاهی (محصول: 
 02126202546تلفن: 

 - ۶۱پالک  -کوچه خرسند  -مقابل جام جم  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۸واحد 

 دان سازان سهند تبریزنام شرکت: 
 ایوب فشنگ چیمدیرعامل: 

 خوراک طیور -خوراک دام محصول: 
 04134328661تلفن: 

 -شهرک شهید سلیمی  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 متری چهارم ۴۰ -دست چپ  -انتهای خیابان اصلی 

 دان و علوفه خوشینه بیرجندنام شرکت: 
 ابوالفضل مزروعیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 05632227599تلفن: 

 ۱۰پالک  -کالهدوز  -خیابان انقالب  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 

 دان و علوفه شرقنام شرکت: 
 بهرام ساتلیخ محمدیمدیرعامل: 

 دان آماده -کنسانتره های دام و طیور  -پری میکس  -تولید مکمل محصول: 
 02188171246_02188171245تلفن: 

واحد  - ۱طبقه  - ۱۱پالک  -کوچه چهارم  -قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
۴۰ 

 دانا دینام شرکت: 
 امیرحسین خلجیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دان و مکملمحصول: 
 02166564626_02166435055تلفن: 

 ۴واحد  - ۱طبقه  - ۱۱۵پالک  -نبش قریب  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 



 

152 

 دانش بنیان آریا ایده پژوهنام شرکت: 
 محمد لشگریمدیرعامل: 

انواع مکمل های ویتامینه و  -تولید پیش دان ، میان دان ، پس دان محصول: 
 معدنی

 02833665275تلفن: 
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی  -بلوار نخبگان  -قزوین آدرس: 

 دانش بنیان زيست يار وارنانام شرکت: 
 حامد رفعتیمدیرعامل: 

 تولید انواع پروبیوتیک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 01333241987تلفن: 

پارک علم و  -کوچه مجتمع اداری  -میدان انتظام  -رشت  -گیالن آدرس: 
 فناوری استان گیالن

 دانش بنیان صدور احرار شرقنام شرکت: 
 محمدحسن نظرانمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های کالته دام و طیورمحصول: 
 02188992123تلفن: 

 - ۱پالک  -کوچه افشین  -خیابان عبداله زاده  -بلوار کشاورز  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 دانه آوران مدرن آنزاننام شرکت: 
 عباس جمشیدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان ، پلت ، کنسانتره ویژه طیورمحصول: 
 06143650909تلفن: 

 ۱خیابان صنعتی  -شهرک صنعتی  -ایذه  -خوزستان آدرس: 

 دانه چین پارسنام شرکت: 
 حمید عظیمی ده عربمدیرعامل: 

 تولید کننده کنسانتره و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02166591880_02166943532تلفن: 

طبقه  - ۴۵پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 اول

 دانه داران طوسنام شرکت: 
 حسن حسن زاده جوهریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دامی و تلیسه ، کنسانتره مخصوص مرغ محصول: 
 03133445440_05133534351تلفن: 

طبقه باالی  - ۱۰نبش جمهوری  -بلوار جمهوری  -مشهد  -خراسان ر آدرس: 
 بانک رفاه

 دانه سازان سیمرغنام شرکت: 
 سید مهدی میرعشقیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع خوراک و کنسانتره طیورمحصول: 
 02122074428_02122074422تلفن: 

طبقه  - ۸پالک  -خیابان میالد  -خیابان کوهستان  -میدان کتاب  -تهران آدرس: 
۴ 

 دانه طالیی پوریا سپاهاننام شرکت: 
 پوریا صفویمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهی و پودر گوشتمحصول: 
 03132670221_03132653914تلفن: 

طبقه  -مجتمع گلستان  -عالمه امینی غربی  -مشتاق دوم  -اصفهان آدرس: 
 ۳واحد  - ۴

 دانه طالیی طیور تهراننام شرکت: 
 سید محمد جاللیمدیرعامل: 

 تولید خوراک وکنسانتره-مشاوره  -تولید مرغ گوشتیمحصول: 
 02126156819تلفن: 

 ۴طبقه  - ۳۰پالک  -خ سپهری  -آجودانیه  -تهران آدرس: 

 دانه گستر آفتاب کاسپیننام شرکت: 
 محمد نمازیانمدیرعامل: 

 واردات جومحصول: 
 03142745010تلفن: 

 ۱پالک  -کوچه دهقان  -ضلع شرقی فلکه بسیج  -آباد  نجف -اصفهان آدرس: 
 ۶واحد  - ۴طبقه  -

 دانیراننام شرکت: 
 عبدلیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 02644526392_02644526393تلفن: 

کارخانه  -سه راه سهیلیه  -جاده قدیم هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 خوراک دام و طیور دانیران

 دانیکنام شرکت: 
 علیرضا احدی نژادمدیرعامل: 

 کنسانتره ویژه دو قلوزایی -خوراک دام و طیور  -مکمل محصول: 
 03191004589_03191004588تلفن: 

قبل از  -به سمت بلوار ارتش  -سه راه حکیم نظامی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول -فروشگاه کوروش 

 در دانه کیاننام شرکت: 
 لطیف علی باباییمدیرعامل: 

 تولید خوراک داممحصول: 
 03833368575_03833368970تلفن: 

ناحیه صنعتی بهرام آباد  -شهر کیان  -شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 کارخانه در دانه کیان -

 درخشان پودرنام شرکت: 
 ایرج احمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کربنات کلسیممحصول: 
 02834764000_02834763000تلفن: 

 کیلومتر مانده به آبگرم ۳ -جاده قزوین به همدان  -قزوین آدرس: 
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 دردانه اسپادانا سپاهاننام شرکت: 
 محمد تقی مؤذنیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخصصی کنسانتره و دان آماده طیورمحصول: 
 03152210053تلفن: 

 -جنب مجتمع اوقاف  -بلوار سعدی  -زرین شهر  -لنجان  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان خوشه -کوچه مبارک 

 دردانه آريا لوشاننام شرکت: 
 سیدسیامک جوادی تکلیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و بوقلمون و شترمرغمحصول: 
 0133332888تلفن: 

جنب امالک  -روبروی بانک ملی  -سراه منطریه  -رشت  -گیالن آدرس: 
 جوادی

 دردانه رضوینام شرکت: 
 فریدون باقریمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور ) کنسانتره ، مکمل ، دان آماده و ... (محصول: 
 05136110841_05136110840تلفن: 

بین  - ۱۸خیابان بهارستان  -بلوار فردوسی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه همکف - ۱۸۸پالک  - ۴۴و  ۴۰ابن سینا 

 درنا داننام شرکت: 
 غالمرضا بیگیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک و دام و طیور ابزیانمحصول: 
 02166433390_02166435010تلفن: 

 ۳۵پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید -تهران آدرس: 

 درنا دانهنام شرکت: 
 محمدرضا اسفندیاری کشکولیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آمادهمحصول: 
 07152727200_07152727100تلفن: 

 کارخانه درنا دانه -جاده المرد  ۴کیلومتر  -اشکنان  -الِمرد  -فارس آدرس: 

 دریا دشت دانهنام شرکت: 
 محمد دشتی زادهمدیرعامل: 

 پایان دان -میان دان  -پیش دان  -کرامبل  -تاپ استارتر محصول: 
 07136391675تلفن: 

پژوهش  -میدان پژوهش -شهرک صنعتی بزرگ شیراز -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴۱۶خیابان  -شمالی

 دشت بهشت آریانام شرکت: 
 سید فخرالدین عامریانمدیرعامل: 

 واردات گوشت منجمد -واردات ذرت و سویا محصول: 
 02188641577تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۶طبقه  -برج ونک  -باال تر از میدان ونک  -تهران آدرس: 

 دشت زیبای بافتنام شرکت: 
 سجاد علی احمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پنبه دانه و ذرتمحصول: 
 03432267148_03432223285تلفن: 

ساختمان  -ابتدای خیابان مطهری -میدان علی ابن ابی طالب  -کرمان آدرس: 
 طبقه همکف - ۱شماره 

 دشت سفیدنام شرکت: 
 حسین نورمحمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پنبه دانهمحصول: 
 05138840895_05138840896تلفن: 

 -بلوار شهید صارمی  -بلوار هاشمیه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت دشت سفید - ۳۹پالک  - ۱۹سامانی  - ۴۸صارمی 

 دفتر علمی کاناویتنام شرکت: 
 علی آل احمدمدیرعامل: 

 واردکننده ویتامین های خالص و متیونین و لیزینمحصول: 
 02188722179_02188722065تلفن: 

ساختمان  -کوچه میرزا حسنی  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه  - ۱۰واحد  - ۱۴پالک  -آریس 

 دلتا تجارت البرزنام شرکت: 
 کامروز ترابیمدیرعامل: 

 واردات مواد شیمیایی و معدنیمحصول: 
 02122001532تلفن: 

 -خیابان برادران کزمی  -بلواز آرش شرقی  -خیابان دستگردی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد - ۱۶پالک

 دماوند کوهنام شرکت: 
 سبحان صبوریمدیرعامل: 

تولید کننده مکمل های دام و طیور )به دانه سبحان( اکسید منیزیم محصول: 
 نهاده های دامی ریز مغزی ها

 02536648552_02536648551تلفن: 
 میدان سعیدی ابتدای کوچه فرهنگ ساختمان الغدیر -قم آدرس: 

 دنیز طالیی آذرنام شرکت: 
 علی طایفهمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دامیمحصول: 
 02188915660تلفن: 

واحد  - ۱۳پالک  -کوچه شهید سخائی  -باالتر از میدان ولیعصر  -تهران آدرس: 
۵ 

 دی جی ام تکنومیکسنام شرکت: 
 مجتبی میرزاجانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و سوپر استارتر دامی، طیوری و بوقلمونمحصول: 
 02122148794_02122148443تلفن: 

 ۱واحد- ۳پالک  -خیابان پرتو  -خیابان حافظی  -بلوار فرحزادی  -تهران آدرس: 
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 دردانه اسپادانا سپاهاننام شرکت: 
 محمد تقی مؤذنیمدیرعامل: 

 تولیدکننده تخصصی کنسانتره و دان آماده طیورمحصول: 
 03152210053تلفن: 

 -جنب مجتمع اوقاف  -بلوار سعدی  -زرین شهر  -لنجان  -اصفهان آدرس: 
 ساختمان خوشه -کوچه مبارک 

 دردانه آريا لوشاننام شرکت: 
 سیدسیامک جوادی تکلیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و بوقلمون و شترمرغمحصول: 
 0133332888تلفن: 

جنب امالک  -روبروی بانک ملی  -سراه منطریه  -رشت  -گیالن آدرس: 
 جوادی

 دردانه رضوینام شرکت: 
 فریدون باقریمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور ) کنسانتره ، مکمل ، دان آماده و ... (محصول: 
 05136110841_05136110840تلفن: 

بین  - ۱۸خیابان بهارستان  -بلوار فردوسی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه همکف - ۱۸۸پالک  - ۴۴و  ۴۰ابن سینا 

 درنا داننام شرکت: 
 غالمرضا بیگیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک و دام و طیور ابزیانمحصول: 
 02166433390_02166435010تلفن: 

 ۳۵پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید -تهران آدرس: 

 درنا دانهنام شرکت: 
 محمدرضا اسفندیاری کشکولیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آمادهمحصول: 
 07152727200_07152727100تلفن: 

 کارخانه درنا دانه -جاده المرد  ۴کیلومتر  -اشکنان  -الِمرد  -فارس آدرس: 

 دریا دشت دانهنام شرکت: 
 محمد دشتی زادهمدیرعامل: 

 پایان دان -میان دان  -پیش دان  -کرامبل  -تاپ استارتر محصول: 
 07136391675تلفن: 

پژوهش  -میدان پژوهش -شهرک صنعتی بزرگ شیراز -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴۱۶خیابان  -شمالی

 دشت بهشت آریانام شرکت: 
 سید فخرالدین عامریانمدیرعامل: 

 واردات گوشت منجمد -واردات ذرت و سویا محصول: 
 02188641577تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۶طبقه  -برج ونک  -باال تر از میدان ونک  -تهران آدرس: 

 دشت زیبای بافتنام شرکت: 
 سجاد علی احمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پنبه دانه و ذرتمحصول: 
 03432267148_03432223285تلفن: 

ساختمان  -ابتدای خیابان مطهری -میدان علی ابن ابی طالب  -کرمان آدرس: 
 طبقه همکف - ۱شماره 

 دشت سفیدنام شرکت: 
 حسین نورمحمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پنبه دانهمحصول: 
 05138840895_05138840896تلفن: 

 -بلوار شهید صارمی  -بلوار هاشمیه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت دشت سفید - ۳۹پالک  - ۱۹سامانی  - ۴۸صارمی 

 دفتر علمی کاناویتنام شرکت: 
 علی آل احمدمدیرعامل: 

 واردکننده ویتامین های خالص و متیونین و لیزینمحصول: 
 02188722179_02188722065تلفن: 

ساختمان  -کوچه میرزا حسنی  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه  - ۱۰واحد  - ۱۴پالک  -آریس 

 دلتا تجارت البرزنام شرکت: 
 کامروز ترابیمدیرعامل: 

 واردات مواد شیمیایی و معدنیمحصول: 
 02122001532تلفن: 

 -خیابان برادران کزمی  -بلواز آرش شرقی  -خیابان دستگردی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد - ۱۶پالک

 دماوند کوهنام شرکت: 
 سبحان صبوریمدیرعامل: 

تولید کننده مکمل های دام و طیور )به دانه سبحان( اکسید منیزیم محصول: 
 نهاده های دامی ریز مغزی ها

 02536648552_02536648551تلفن: 
 میدان سعیدی ابتدای کوچه فرهنگ ساختمان الغدیر -قم آدرس: 

 دنیز طالیی آذرنام شرکت: 
 علی طایفهمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دامیمحصول: 
 02188915660تلفن: 

واحد  - ۱۳پالک  -کوچه شهید سخائی  -باالتر از میدان ولیعصر  -تهران آدرس: 
۵ 

 دی جی ام تکنومیکسنام شرکت: 
 مجتبی میرزاجانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و سوپر استارتر دامی، طیوری و بوقلمونمحصول: 
 02122148794_02122148443تلفن: 

 ۱واحد- ۳پالک  -خیابان پرتو  -خیابان حافظی  -بلوار فرحزادی  -تهران آدرس: 
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 دیسام دشتنام شرکت: 
 خلیل مقدس زادهمدیرعامل: 

 روغن ماهی و پودر گوشت -تولیدکننده پودر ماهی محصول: 
 02126800635تلفن: 

 روستای دیسام -پاشاکی  -کمربندی سنگر  -سیاهکل  -گیالن آدرس: 

 راستین دانه پارسنام شرکت: 
 سعید قادری افشاریمدیرعامل: 

 تولید انواع کنسانتره های غنی شده و طبیعی، مکمل و دان پلت محصول: 
 02166914163_02166914162تلفن: 

طبقه  - ۴۶پالک -کوچه الدن  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -دوم 

 راش دانه خزرنام شرکت: 
 محمود نوروز زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 01134625442_01134625441تلفن: 

نبش میدان  - ۱فاز  -شهرک صنعتی بهشهر  -بهشهر  -مازندران آدرس: 
 شهرک

 راشا دارو گسترنام شرکت: 
 مجید محمودی تبارمدیرعامل: 

 کنسانتره و مکمل و افزودنی های خوراک دام وطیور و آبزیانمحصول: 
 02166437427تلفن: 

 -کوچه شادی  -نرسیده به میدان توحید  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴پالک 

 راین تجارت سربازینام شرکت: 
 علیرضا سربازیمدیرعامل: 

 واردات رنگدانه و مکمل های خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166597193_02166597192تلفن: 

واحد  - ۹پالک  -بن بست تاجور  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
۴ 

 رسانا پیمان پارسنام شرکت: 
 عباسعلی رادفرمدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت دام و طیورمحصول: 
 05422458تلفن: 

بین  -بعد از کال زرکش  -جاده قدیم قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۵۹پالک  - ۱۰و  ۸دوست آباد 

 رشد افزا لرستان رالنام شرکت: 
 حسین نامداریمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل دام و طیورمحصول: 
 06633431304_06634231820تلفن: 

 -خیابان صنعت غربی  - ۴شهرک صنعتی شماره  -آباد  خرم -لرستان آدرس: 
 ۱۱۱پالک  - ۳واحد 

 رشد دانهنام شرکت: 
 منصور عباسی ملکیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل و کنسانتره غذایی و درمانی دام و طیورمحصول: 
 02644373765_02644373763تلفن: 

جاده  ۴کیلومتر  -جاده کرج هشتگرد  ۱۱کیلومتر  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
 کارخانه رشد دانه - ۳خیابان یاران  -سهیلیه 

 رشد سازان سینانام شرکت: 
 مهرداد پرویزمدیرعامل: 

 تولید کننده مکمل های غذایی و درمانی دام و طیورمحصول: 
 01734533263تلفن: 

 -سازندگی شمالی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 روبروی چاپ نگاره

 رشد طیور زوارهنام شرکت: 
 محمدرضا اختری زوارهمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک و مکمل دام و طیور و ابزیانمحصول: 
 03132680290تلفن: 

روبروی خانه  -بعداز چهارراه شهید رجایی  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ۱۰۴واحد  -طبقه اول  -ساختمان احمدی کیا  -ژیمالستیک 

 رشید دانه جنوبنام شرکت: 
 حمید رشیدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور ، پرورش مرغ گوشتیمحصول: 
 06143627914تلفن: 

 مرغداری رشید دانه جنوب -روستای پر سوراخ  -ملک  باغ -خوزستان آدرس: 

 رضوان دانه تبریزنام شرکت: 
 رحمان باغبان رضوانمدیرعامل: 

 تولید دان آماده و مکمل و کنسانترهمحصول: 
 04132442475_04132442400تلفن: 

جنب پلیس راه  -جاده تبریز اذر شهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 اول جاده آخوال -خسروشاه 

 روغن طالیی برتر پژماننام شرکت: 
 سید محمد موسویمدیرعامل: 

 تولید کننده روغن و اسید چرب مخصوص خوراک دام و طیورمحصول: 
 05132553314تلفن: 

خیابان  -شهرک صنعتی چرمشهر  -رضویه  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 - b ۴۴۰۴قطعه  -ابتدای جاده شهرک 

 روغن طالیی نیشابورنام شرکت: 
 قاسم پرنده رضوانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن خام خوراک و کنجالهمحصول: 
 05143268109_05143268108تلفن: 

نبش میدان صنعت  -شهرک صنعتی خیام  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳پالک  -
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 روغن کشی اهورانام شرکت: 
 غالمعلی جوهر قلی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله کنجدمحصول: 
 06142540093تلفن: 

ساختمان اداره  - ۴۱خیابان احسان  -کوی اندیشه  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 فروشگاه اهورا -اوقاف 

 روغن کشی نوید خلیج فارسنام شرکت: 
 حسن افراشته پورمدیرعامل: 

تولیدکنجاله  -تولیدکننده روغن خوراکی در خاورمیانه تولید روغن خام محصول: 
 پوسته سویا -سویا 
 02122650715_02122650714تلفن: 

 ۱۳پالک  -خیابان گلخانه  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 زر دانهنام شرکت: 
 ابوذر سیدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دام و طیور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 08334308259_08334308258تلفن: 

جنب  - ۱خیابان ابتکار  - ۴فاز  -شهرک صنعتی فرامان  -کرمانشاه آدرس: 
 کارخانه کارتن سازی

 زردانه گستر غربنام شرکت: 
 حامد خاکیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 08736323593_08736323592تلفن: 

 ۴فاز  -شهرک صنعتی  -سقز  -کردستان آدرس: 

 زردشت مهد بینالودنام شرکت: 
 محمود رخصتمدیرعامل: 

 واردات دانه کتانمحصول: 
 05138462518تلفن: 

پالک  - ۴۳و  ۴۴بین سناباد  -خیابان سناباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱واحد  - ۴۴۴

 زرین پیشتاز افق پارسنام شرکت: 
 احسان خطیبیمدیرعامل: 

تولید کننده تخصصی مرغ تخمگذار در کنسانتره و مکمل طیور،المپ محصول: 
 دیمرتو،آنزیم و...

 02166583581تلفن: 
 - ۴۰پالک  -کوثر اول  -ابتدای خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 زرین جاودانه خوانسارنام شرکت: 
 رضا حاجی علیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع خوراک، کنسانتره و مکمل دام و طیورمحصول: 
 02166570750_02166578521تلفن: 

 ۱۳واحد  - ۱۴پالک  -نصرت غربی  -تهران آدرس: 

 زرین دانه پارسنام شرکت: 
 نوید شایانمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02632562034_02632562024تلفن: 

مجتمع  -ضلع شرقی پارک نبوت  -ابتدای بلوار مالصدرا  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۰۹واحد  - ۴طبقه  -تجاری اداری پارسیان 

 زرین دانه خزرنام شرکت: 
 بهرام نوریمدیرعامل: 

واردات ذرت از کشور روسیه به بنادر شمالی ایران ) بندر انزلی ، محصول: 
 امیرآباد ، فریدونکنار (

 02126232477تلفن: 
 ۴۰۶واحد  - ۸پالک  -کوچه ی مروارید  -انتهای خیابان جردن  -تهران آدرس: 

 زرین رشدنام شرکت: 
 سمیرا مستوفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دامی و طیوریمحصول: 
 03155534337_02166757856تلفن: 

پالک  -کوچه شهید فراتی  -خیابان شهید بهشتی  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
۱۴ 

 زرین رشد دانهنام شرکت: 
 کامران شیخیمدیرعامل: 

 میان دان -پس دان  -پیش دان  -تولیدکننده دان آماده محصول: 
 02835247139تلفن: 

باالتر  -جاده ی تاکستان به سمت قزوین  ۱کیلومتر  -تاکستان  -قزوین آدرس: 
روبروی شرکت سیستم های  -خیابان صنعت سوم  -از رستوران بغدادی 

 زرین مهد شیمینام شرکت: 
 عباسعلی شهنمامدیرعامل: 

 سولفوریک و کلروکلسیم -تولیدکننده دی کلسیم فسفات محصول: 
 02333652310تلفن: 

شرکت زرین مهد  - ۴خیابان ابتکار  -شهرک صنعتی شرق  -سمنان آدرس: 
 شیمی

 زمین کاونام شرکت: 
 مهدی بازشمدیرعامل: 

 تولید پودرهای معدنی ، کربنات )زئولیت ،بنتونیت(محصول: 
 02188385542_02188385541تلفن: 

بوستان  -پایین تر از بلوار دریا  -بلوار فرحزادی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۶پالک  -دوم شرقی 

 زنجیره گوشت مرغ کیمندنام شرکت: 
 صفدر پیر مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 06143526666تلفن: 

 روبه روی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی  -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 
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 روغن کشی اهورانام شرکت: 
 غالمعلی جوهر قلی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله کنجدمحصول: 
 06142540093تلفن: 

ساختمان اداره  - ۴۱خیابان احسان  -کوی اندیشه  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 فروشگاه اهورا -اوقاف 

 روغن کشی نوید خلیج فارسنام شرکت: 
 حسن افراشته پورمدیرعامل: 

تولیدکنجاله  -تولیدکننده روغن خوراکی در خاورمیانه تولید روغن خام محصول: 
 پوسته سویا -سویا 
 02122650715_02122650714تلفن: 

 ۱۳پالک  -خیابان گلخانه  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 زر دانهنام شرکت: 
 ابوذر سیدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دام و طیور ، پلت و دان آمادهمحصول: 
 08334308259_08334308258تلفن: 

جنب  - ۱خیابان ابتکار  - ۴فاز  -شهرک صنعتی فرامان  -کرمانشاه آدرس: 
 کارخانه کارتن سازی

 زردانه گستر غربنام شرکت: 
 حامد خاکیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 08736323593_08736323592تلفن: 

 ۴فاز  -شهرک صنعتی  -سقز  -کردستان آدرس: 

 زردشت مهد بینالودنام شرکت: 
 محمود رخصتمدیرعامل: 

 واردات دانه کتانمحصول: 
 05138462518تلفن: 

پالک  - ۴۳و  ۴۴بین سناباد  -خیابان سناباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱واحد  - ۴۴۴

 زرین پیشتاز افق پارسنام شرکت: 
 احسان خطیبیمدیرعامل: 

تولید کننده تخصصی مرغ تخمگذار در کنسانتره و مکمل طیور،المپ محصول: 
 دیمرتو،آنزیم و...

 02166583581تلفن: 
 - ۴۰پالک  -کوثر اول  -ابتدای خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 زرین جاودانه خوانسارنام شرکت: 
 رضا حاجی علیمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع خوراک، کنسانتره و مکمل دام و طیورمحصول: 
 02166570750_02166578521تلفن: 

 ۱۳واحد  - ۱۴پالک  -نصرت غربی  -تهران آدرس: 

 زرین دانه پارسنام شرکت: 
 نوید شایانمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و دان آمادهمحصول: 
 02632562034_02632562024تلفن: 

مجتمع  -ضلع شرقی پارک نبوت  -ابتدای بلوار مالصدرا  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۰۹واحد  - ۴طبقه  -تجاری اداری پارسیان 

 زرین دانه خزرنام شرکت: 
 بهرام نوریمدیرعامل: 

واردات ذرت از کشور روسیه به بنادر شمالی ایران ) بندر انزلی ، محصول: 
 امیرآباد ، فریدونکنار (

 02126232477تلفن: 
 ۴۰۶واحد  - ۸پالک  -کوچه ی مروارید  -انتهای خیابان جردن  -تهران آدرس: 

 زرین رشدنام شرکت: 
 سمیرا مستوفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دامی و طیوریمحصول: 
 03155534337_02166757856تلفن: 

پالک  -کوچه شهید فراتی  -خیابان شهید بهشتی  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
۱۴ 

 زرین رشد دانهنام شرکت: 
 کامران شیخیمدیرعامل: 

 میان دان -پس دان  -پیش دان  -تولیدکننده دان آماده محصول: 
 02835247139تلفن: 

باالتر  -جاده ی تاکستان به سمت قزوین  ۱کیلومتر  -تاکستان  -قزوین آدرس: 
روبروی شرکت سیستم های  -خیابان صنعت سوم  -از رستوران بغدادی 

 زرین مهد شیمینام شرکت: 
 عباسعلی شهنمامدیرعامل: 

 سولفوریک و کلروکلسیم -تولیدکننده دی کلسیم فسفات محصول: 
 02333652310تلفن: 

شرکت زرین مهد  - ۴خیابان ابتکار  -شهرک صنعتی شرق  -سمنان آدرس: 
 شیمی

 زمین کاونام شرکت: 
 مهدی بازشمدیرعامل: 

 تولید پودرهای معدنی ، کربنات )زئولیت ،بنتونیت(محصول: 
 02188385542_02188385541تلفن: 

بوستان  -پایین تر از بلوار دریا  -بلوار فرحزادی  -شهرک غرب  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۶پالک  -دوم شرقی 

 زنجیره گوشت مرغ کیمندنام شرکت: 
 صفدر پیر مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 06143526666تلفن: 

 روبه روی پارک شقایق -بلوار سلمان فارسی  -رامهرمز  -خوزستان آدرس: 
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 زنجیره ی تولید گوشت مرغ پیگیرنام شرکت: 
 افشین اردالنمدیرعامل: 

 زنجیره  یکپارچه پرورش مرغ مادر گوشتی، تولید جوجه یکروزه محصول: 
 02166925512تلفن: 

 ۴واحد  - ۱۴۶پالک  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 زوبین تجارت آریانام شرکت: 
 مجتبی مقدسیمدیرعامل: 

 واردات پروبیوتیک و مولتی آنزیم های کمینمحصول: 
 02188526602_02188526601تلفن: 

 - ۴طبقه  - ۴۰پالک  -هویزه شرقی  -سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۵واحد

 زوبین زریننام شرکت: 
 مسعود فکریمدیرعامل: 

 مولتی آنزیم کومبو و آنزیم فیتازمحصول: 
 02126400149تلفن: 

 ۱۰پالک  -کوچه چهارم  -خیابان رازان شمالی  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -

 زیبا دان سبالن )زیبا دانه(نام شرکت: 
 حامد زیبامدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 04533873855_04533350555تلفن: 

 روبه روی شرکت نفت -خیابان امام  -اردبیل آدرس: 

 زیست درمان ماهاننام شرکت: 
 مهرداد فتاح دیزجیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های پروبیوتیک دام و طیورمحصول: 
 02177196563تلفن: 

پالک  - ۴۹جنب میدان  -خیابان فرجام شرقی  -میدان رسالت  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۳طبقه  - ۸۳۰۳۱

 ژرف شیمی پردازنام شرکت: 
 سعید راستیمدیرعامل: 

 سولفات منگنز ، منیزیم ، روی و سلنیوممحصول: 
 02144700049تلفن: 

طبقه  - ۱۵شماره  -غربی  ۱۴سروستان  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 
 دوم

 ژینودان کردستاننام شرکت: 
 امیر سیارمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آمادهمحصول: 
 08733232060_08733246123تلفن: 

 - ۱۵۰قطعه  -باالتر از میدان مولوی  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 طبقه دوم

 ژیوانیک رشدنام شرکت: 
 جمشید رضاپوریانمدیرعامل: 

 درصد طیوری و دان ویژه ی هفته ی اول 2/5تولیدکننده کنسانتره محصول: 
 02166591610_03136650688تلفن: 

 - ۴کوچه سعید  - ۴۸کوچه شهید دکتر چمران  -محله جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه اول - ۴۸پالک 

 ساحل تجارت نیکونام شرکت: 
 عنایت رحمت نژادمدیرعامل: 

 تولید کننده دان پلت و مکمل دام و طیور پری استارتر و کنسانترهمحصول: 
 02166422251تلفن: 

 ۳واحد - ۴طبقه  - ۵پالک  -خیابان پاتریس  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 ساحل کار انزلینام شرکت: 
 فاطمه عبدالهیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهیمحصول: 
 01333663824_01333617316تلفن: 

 ۱۵پالک  -پاساژ گوهر  -خیابان انقالب ) حاجی آباد (  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۱طبقه  -

 سارنگ باخترنام شرکت: 
 کاظم پیرمرادیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 04433679285تلفن: 

مجتمع  -فلکه فردوسی  - ۴خیابان مولوی -ارومیه  -آذربایجان غربی آدرس: 
 ۴۰۶واحد -طبقه سوم  -مرغداران ارومیه 

 سالم دام سپاهاننام شرکت: 
 قاسمعلی تیموریمدیرعامل: 

 کنسانتره دام وطیورمحصول: 
 03133319909تلفن: 

 ۱۰پالک -کوچه باهنر  -ملت  ۴۳کوچه  -خیابان امام خمینی  -اصفهان آدرس: 

 سام افروز مللنام شرکت: 
 مهدی سلیمیمدیرعامل: 

 تولید و فروش و واردات خوراک دام و طیور و فروشنده تخصصی کنجاله محصول: 
 02186085069تلفن: 

 ۳واحد  - ۳طبقه  -۴پالک  -کوی ششم  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 
 -جنوبی 

 سانا مهام کیهان )سهامی خاص(نام شرکت: 
 امید هاشمی اصلمدیرعامل: 

تولید مکمل، کنسانتره و خوراک دام طیور و آبزیان وارد کننده ویتامین محصول: 
 ها،) کولین، لیزین و متیونین(

 02188909336تلفن: 
 ۱واحد  - ۳۳۴پالک  -روبروی هتل بزرگ تهران  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
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 سبالننام شرکت: 
 محمدحسین بهرامیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 02435751745تلفن: 

 شرکت سبالن - CNGجنب جایگاه  -جاده ترانزیت  -تیرج  -ابهر  -زنجان آدرس: 

 سبوس برنج صحرانام شرکت: 
 سیدرضا حسینیمدیرعامل: 

 انواع سبوس برنج جهت مصارف شرکت های خوراک دام و طیورمحصول: 
 01132642737تلفن: 

سبوس برنج  -روستای علی آباد  -جاده جدید آمل  -بابل  -مازندران آدرس: 
 صحرا

 سبوس برنج گیالنهنام شرکت: 
 علی رستم نژادمدیرعامل: 

 انواع سبوس برنج جهت مصارف شرکت های خوراک دام و طیورمحصول: 
 01342443833_01342443832تلفن: 

طبقه  -ساختمان مهرسام  -خیابان شهید فهمیده  -الهیجان  -گیالن آدرس: 
 واحد یکم -اول 

 سبوس کندوجنام شرکت: 
 جواد محمدحسینیمدیرعامل: 

 کنجاله پلیت -کنجاله پرک  -دانه محصول: 
 02122856390_02122841939تلفن: 

 -کوچه ساحل  -باالتر از حسینه ی ارشاد  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۱پالک 

 سپاهان استارچنام شرکت: 
 احمد رضا اویسیمدیرعامل: 

 تولید کننده نشاسته و گلوتن گندم و ذرتمحصول: 
 02122225190_02122225140تلفن: 

 -بن بست هدیه  -روبروی حسینیه ارشاد  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد- ۱۰پالک 

 سپاهان دانه پارسیاننام شرکت: 
 حمید رضا قلمکاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع کنسانتره و خوراک دام طیور و آبزیانمحصول: 
 03132306805_03132306830تلفن: 

شرکت سپاهان دانه  ۴پالک-اول خیابان تاالر  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 پارسیان

 سپند مهر پایانام شرکت: 
 میثم محمدخانیمدیرعامل: 

 واردات و توزیع نهاده های دام و طیور و مکمل های خوراکیمحصول: 
 02122579940_02128111044تلفن: 

طبقه  - ۴۱پالک  -خیابان گیالن  -خیابان اسالمی  -پاسداران  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳

 سپید اکسید زنجاننام شرکت: 
 صمد میرزاییمدیرعامل: 

 سولفات روی -اکسید روی محصول: 
 02188662948_02188663061تلفن: 

 ۱۴پالک  -خیابان نوزدهم  -خیابان گاندی جنوبی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۱۶واحد  -

 سپید شیمینام شرکت: 
 غالمرضا قاسمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 08644433575_08644433574تلفن: 

 ۹خیابان بهار  -شهرک صنعتی جاده اصفهان  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 

 سپید فسفاتنام شرکت: 
 مسعود باباخانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 02166569562_02166569561تلفن: 

 - ۶۴پالک  - ۴۱انتهای کوچه  -خیابان گاندی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 B۴واحد  -طبقه سوم  -آفریقا  ۴۹ساختمان 

 سپید ماکیاننام شرکت: 
 مجتبی رسولیمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی -پرورش مرغ گوشتی محصول: 
 01333712754_01333712753تلفن: 

 روستای کفته رود -به سمت ضیابر  -جاده پیر بازار  -رشت  -گیالن آدرس: 

 ستاره ثابت شهرنام شرکت: 
 علیرضا حیدریمدیرعامل: 

 واردات و توزیع نهاده های دام شامل جو ، ذرت و کنجاله سویامحصول: 
 02122363806_02122363805تلفن: 

پالک  -خیابان علی اکبر )دوازدهم(  -میدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۱۰۴واحد  - ۱طبقه  - ۴۰

 ستاره سیلوهنام شرکت: 
 فواد برزینمدیرعامل: 

 واردات و عرضه ی ذرت و سویا و گندم و جومحصول: 
 02174608تلفن: 

 طبقه اول - ۴۳پالک  -خیابان شهید احمدی  -بلوار اندرزگو  -تهران آدرس: 

 ستاره غالت پارسنام شرکت: 
 مصطفی عباسیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دامی )گندم، جو و ذرت(محصول: 
 02188887490تلفن: 

 ۸واحد  -طبقه دوم  - ۴۴پالک  -کوچه آناهیتا  -خیابان جردن  -تهران آدرس: 
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 سبالننام شرکت: 
 محمدحسین بهرامیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 02435751745تلفن: 

 شرکت سبالن - CNGجنب جایگاه  -جاده ترانزیت  -تیرج  -ابهر  -زنجان آدرس: 

 سبوس برنج صحرانام شرکت: 
 سیدرضا حسینیمدیرعامل: 

 انواع سبوس برنج جهت مصارف شرکت های خوراک دام و طیورمحصول: 
 01132642737تلفن: 

سبوس برنج  -روستای علی آباد  -جاده جدید آمل  -بابل  -مازندران آدرس: 
 صحرا

 سبوس برنج گیالنهنام شرکت: 
 علی رستم نژادمدیرعامل: 

 انواع سبوس برنج جهت مصارف شرکت های خوراک دام و طیورمحصول: 
 01342443833_01342443832تلفن: 

طبقه  -ساختمان مهرسام  -خیابان شهید فهمیده  -الهیجان  -گیالن آدرس: 
 واحد یکم -اول 

 سبوس کندوجنام شرکت: 
 جواد محمدحسینیمدیرعامل: 

 کنجاله پلیت -کنجاله پرک  -دانه محصول: 
 02122856390_02122841939تلفن: 

 -کوچه ساحل  -باالتر از حسینه ی ارشاد  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۱پالک 

 سپاهان استارچنام شرکت: 
 احمد رضا اویسیمدیرعامل: 

 تولید کننده نشاسته و گلوتن گندم و ذرتمحصول: 
 02122225190_02122225140تلفن: 

 -بن بست هدیه  -روبروی حسینیه ارشاد  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد- ۱۰پالک 

 سپاهان دانه پارسیاننام شرکت: 
 حمید رضا قلمکاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع کنسانتره و خوراک دام طیور و آبزیانمحصول: 
 03132306805_03132306830تلفن: 

شرکت سپاهان دانه  ۴پالک-اول خیابان تاالر  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 پارسیان

 سپند مهر پایانام شرکت: 
 میثم محمدخانیمدیرعامل: 

 واردات و توزیع نهاده های دام و طیور و مکمل های خوراکیمحصول: 
 02122579940_02128111044تلفن: 

طبقه  - ۴۱پالک  -خیابان گیالن  -خیابان اسالمی  -پاسداران  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳

 سپید اکسید زنجاننام شرکت: 
 صمد میرزاییمدیرعامل: 

 سولفات روی -اکسید روی محصول: 
 02188662948_02188663061تلفن: 

 ۱۴پالک  -خیابان نوزدهم  -خیابان گاندی جنوبی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 ۱۶واحد  -

 سپید شیمینام شرکت: 
 غالمرضا قاسمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 08644433575_08644433574تلفن: 

 ۹خیابان بهار  -شهرک صنعتی جاده اصفهان  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 

 سپید فسفاتنام شرکت: 
 مسعود باباخانیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 02166569562_02166569561تلفن: 

 - ۶۴پالک  - ۴۱انتهای کوچه  -خیابان گاندی  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
 B۴واحد  -طبقه سوم  -آفریقا  ۴۹ساختمان 

 سپید ماکیاننام شرکت: 
 مجتبی رسولیمدیرعامل: 

 پرورش جوجه یکروزه مادر گوشتی -پرورش مرغ گوشتی محصول: 
 01333712754_01333712753تلفن: 

 روستای کفته رود -به سمت ضیابر  -جاده پیر بازار  -رشت  -گیالن آدرس: 

 ستاره ثابت شهرنام شرکت: 
 علیرضا حیدریمدیرعامل: 

 واردات و توزیع نهاده های دام شامل جو ، ذرت و کنجاله سویامحصول: 
 02122363806_02122363805تلفن: 

پالک  -خیابان علی اکبر )دوازدهم(  -میدان کاج  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۱۰۴واحد  - ۱طبقه  - ۴۰

 ستاره سیلوهنام شرکت: 
 فواد برزینمدیرعامل: 

 واردات و عرضه ی ذرت و سویا و گندم و جومحصول: 
 02174608تلفن: 

 طبقه اول - ۴۳پالک  -خیابان شهید احمدی  -بلوار اندرزگو  -تهران آدرس: 

 ستاره غالت پارسنام شرکت: 
 مصطفی عباسیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دامی )گندم، جو و ذرت(محصول: 
 02188887490تلفن: 

 ۸واحد  -طبقه دوم  - ۴۴پالک  -کوچه آناهیتا  -خیابان جردن  -تهران آدرس: 
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 ستاره کیان ایرانیاننام شرکت: 
 سید محسن خیریهمدیرعامل: 

 واردکننده مواد اولیه خوراک دام و طیور و مواد ضد عفونی کنندهمحصول: 
 02188652745_02188652744تلفن: 

واحد  - ۱۱طبقه  -برج آسمان ونک  -خیابان ونک  -میدان ونک  -تهران آدرس: 
۱۱۰۱ 

 ستاره کیان بیرجندنام شرکت: 
 سید علی خیریهمدیرعامل: 

 -پس دان  -میان دان  -پیش دان  -تولیدکننده خوراک طیور )آغازین محصول: 
 (2پس دان 

 02188652745_02188652744تلفن: 
 ۱۱۰۱واحد  - ۱۱ط  -برج آسمان ونک  -خ ونک  -میدان ونک  -تهران آدرس: 

 سرشار دانهنام شرکت: 
 حسن صادقیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و مکمل دام و طیور پریمکس ویتامینمحصول: 
 02122645451_02122645450تلفن: 

 -بلوار حسین آباد  -روبروی اداره پست  -صفادشت  -شهریار  -تهران آدرس: 
 سمت راست -انتهای الله پنجم 

 سرو زرین اطلسنام شرکت: 
 سعید سلطانیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02188551052تلفن: 

 - ۱۱پالک  -کوچه میرزاحسنی  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد 

 سروش رشدنام شرکت: 
 شراره اسدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره ، انواع مکمل طیور و آمونزیممحصول: 
 02166432141_02166940301تلفن: 

 -نرسیده به جمالزاده  -خیابان فرصت شیرزای  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 طبقه اول - ۱۱پالک 

 سنگ نمک پایندهنام شرکت: 
 علی طاهریمدیرعامل: 

تولید و تأمین انواع محصوالت نمک های دانه بندی ، صنعتی و محصول: 
 خوراکی

 02334208304_02334208302تلفن: 
 ۱طبقه  -مجتمع پاسارگاد  -میدان انقالب  -گرمسار  -سمنان آدرس: 

 سهاآگرین تکنام شرکت: 
 مهدی محسنیانمدیرعامل: 

 جایگزین شیر گوساله روماک ام پی، مکمل محلولمحصول: 
 02177523114_02177523016تلفن: 

خیابان خواجه نصیر غربی  -سه راه طالقانی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۶۹پالک  -نرسیده به میدان سپاه  -

 سهامی دانه های غربنام شرکت: 
 جعفر امیریمدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت دام و طیورمحصول: 
 08334282204_08334282203تلفن: 

 شرکت سهامی دانه های غرب -جاده سنندج  ۴کیلومتر  -کرمانشاه آدرس: 

 سهامی مزرعه نمونه ارتشنام شرکت: 
 محمد آستانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 01732238602_01732238601تلفن: 

دفتر شرکت  - ۴سرخواجه  -میدان سرخواجه  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 سهامی مزرعه نمونه

 سهله پرتو صنعتنام شرکت: 
 سید محمد اتابکیمدیرعامل: 

 واردات نهاده ها ، صادرات مرغمحصول: 
 02186052974تلفن: 

 ۶۳۴واحد - ۱۱۸پالک -نبش فرزام  -فلسطین شمالی  -تهران آدرس: 

 سوربن شمالنام شرکت: 
 نیما احمدیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و پلت و کرامبلمحصول: 
 01144676142_01144676141تلفن: 

 ۵۱پالک  -خیابان اسفندیار  -تقاطع نیایش  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 

 سورن تک توسنام شرکت: 
 حمید فتحی نجفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل و آنزیم های دام و طیورمحصول: 
 05135413829_05135424821تلفن: 

انتهای شهرک فناوری صنایع غذایی و  -شهرک صنعتی توس  -مشهد آدرس: 
 سمت راست -قطعه آخر  -انتهای شهرک  -شمال شرق  -بیوتکنولوژی 

 سولیکونام شرکت: 
 غالمعلی سلیمانیمدیرعامل: 

 واردات جو ، ذرت ، کنجاله سویامحصول: 
 02166454511تلفن: 

به سمت -فروردین  ۱۴تقاطع  -خیابان آذربایجان  -میدان انقالب  -تهران آدرس: 
 شرکت سولیکو - ۱۰۴ساختمان  -دانشگاه 

 سویپاکنام شرکت: 
 محمدعلی امان زاده خلیلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پروتئین سویامحصول: 
 01134625282_01134625281تلفن: 

 کارخانه سویپاک -جاده زاغمرز  ۱کیلومتر  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 

159 

 سیسارون شیمینام شرکت: 
 علی سوقندیمدیرعامل: 

 سدیم بی کربنات -تولیدکننده سدیم اسید پیروفسفات محصول: 
 05143268301_05143268300تلفن: 

 ۴تالش  -شهرک صنعتی خیام  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 سیمرغنام شرکت: 
 علی تقوی فرمدیرعامل: 

  -جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار  -تولید و توزیع تخم مرغ خوراکی محصول: 
 03136617403_02122050495تلفن: 

پالک  -ساختمان سیمرغ  -نبش خیابان گلفام  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
۴۰۹ 

 شالی کوبی کیهان یاساننام شرکت: 
 کیهان یاسانمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع سبوس برنج برای داروسازی وخوراک داممحصول: 
 01143252471تلفن: 

کارخانه شالی  -جاده جدید آمل به بابل  ۴کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 کوبی یاسان

 شالیکوبی مدرن حاجی منصورینام شرکت: 
 مصطفی منصوری رادمدیرعامل: 

 تولید سبوس برنجمحصول: 
 01334521802_01334521801تلفن: 

شالیکوبی مدرن حاجی  -روستای سکاچا  -سنگر  -رشت  -گیالن آدرس: 
 منصوری

 شالیکوبی وصالیاننام شرکت: 
 بایرامعلی وصالیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01344869432_01344869431تلفن: 

 شالیکوبی وصالیان -روستای عباس آباد  -آستارا  -گیالن آدرس: 

 شرکت تعاونی لبن گستر ساماننام شرکت: 
 وحید پریزادمدیرعامل: 

 کارخانه فول فت سویا در سه نوع )رونیت و فلیک و اکسترود (محصول: 
 02634216435_02634216457تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -برج دانش  -خیابان بهشتی  -جهانشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
۴ 

 شرکت دانش بنیان بهان کیمیا آنزیمنام شرکت: 
 محسن نیکخواهمدیرعامل: 

 تقویت سیستم ایمنی -تولید مخمر اتولیز شده محصول: 
 02143856965_02146053016تلفن: 

 -مجتمع تجاری طوبی  -بلوار کوهک  -ابتدای اتوبان تهران کرج  -تهران آدرس: 
 ۴۱۴۱واحد  - ۱۴طبقه  - ۴واحد اداری 

 شرکت دانش بنیان پردیس رشد مهرگاننام شرکت: 
 اسماعیل ضیاییمدیرعامل: 

تولید کننده افزودنی برای خوراک دام،طیور و آبزیان و مکمل های محصول: 
 تخصصیپروبیوتیک

 07191013558تلفن: 
 ۵واحد  - ۴طبقه  -ساختمان آذر  -خیابان اردیبهشت  -شیراز  -فارس آدرس: 

 شرکت صنعت ملی طیورنام شرکت: 
 حمید فاضلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188881557_02186083368تلفن: 

پالک  -ساختمان مروارید  -نبش کوچه هشتم  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ۱۰واحد  - ۶۰

 شرکت نوین رشد شهران فودهنام شرکت: 
 محمد جعفر فودهمدیرعامل: 

 توکسین بایندر -شیر خشک  -مکمل ویتامینه دام و طیور محصول: 
 02128423546_03135299030تلفن: 

پارک علم و فناوری دانشگاه -ابتدای خیابان درکه  -ولنجک  -تهران آدرس: 
 ۱۱۰واحد  -طبقه اول  -شهید بهشتی 

 شفا دانه زاگرسنام شرکت: 
 عرفان عبدلیمدیرعامل: 

 نهاده های دام و طیورمحصول: 
 08334280780تلفن: 

 -کوچه هشترودی  -خیابان دهخدا  -شهرک صنعتی  -کرمانشاه آدرس: 
 شرکت ایمن باران

 شفا دانه گرگاننام شرکت: 
 مازیار شفائیمدیرعامل: 

 تولید انواع مکمل های دام و طیور و خوراک آماده طیور )پلت (محصول: 
 01734533414تلفن: 

 ۱سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 شهدانه گلشننام شرکت: 
 علی محمدیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 05143341479_05143358278تلفن: 

 بعد از رحمت آباد و حاللی -میدان صنعت  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 شهدینه آراننام شرکت: 
 سیدمحمدتقی نقویمدیرعامل: 

 نشاسته و گلوتامین -گلوکز  -تولیدکننده گلوتن گندم محصول: 
 03135721755_03135721754تلفن: 

 ۴۹پالک  -خیابان اصلی  -شهرک صنعتی جی  -اصفهان آدرس: 
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 سیسارون شیمینام شرکت: 
 علی سوقندیمدیرعامل: 

 سدیم بی کربنات -تولیدکننده سدیم اسید پیروفسفات محصول: 
 05143268301_05143268300تلفن: 

 ۴تالش  -شهرک صنعتی خیام  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 سیمرغنام شرکت: 
 علی تقوی فرمدیرعامل: 

  -جوجه یکروزه گوشتی و تخم گذار  -تولید و توزیع تخم مرغ خوراکی محصول: 
 03136617403_02122050495تلفن: 

پالک  -ساختمان سیمرغ  -نبش خیابان گلفام  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
۴۰۹ 

 شالی کوبی کیهان یاساننام شرکت: 
 کیهان یاسانمدیرعامل: 

 تولید کننده انواع سبوس برنج برای داروسازی وخوراک داممحصول: 
 01143252471تلفن: 

کارخانه شالی  -جاده جدید آمل به بابل  ۴کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 کوبی یاسان

 شالیکوبی مدرن حاجی منصورینام شرکت: 
 مصطفی منصوری رادمدیرعامل: 

 تولید سبوس برنجمحصول: 
 01334521802_01334521801تلفن: 

شالیکوبی مدرن حاجی  -روستای سکاچا  -سنگر  -رشت  -گیالن آدرس: 
 منصوری

 شالیکوبی وصالیاننام شرکت: 
 بایرامعلی وصالیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01344869432_01344869431تلفن: 

 شالیکوبی وصالیان -روستای عباس آباد  -آستارا  -گیالن آدرس: 

 شرکت تعاونی لبن گستر ساماننام شرکت: 
 وحید پریزادمدیرعامل: 

 کارخانه فول فت سویا در سه نوع )رونیت و فلیک و اکسترود (محصول: 
 02634216435_02634216457تلفن: 

واحد  - ۴طبقه  -برج دانش  -خیابان بهشتی  -جهانشهر  -کرج  -البرز آدرس: 
۴ 

 شرکت دانش بنیان بهان کیمیا آنزیمنام شرکت: 
 محسن نیکخواهمدیرعامل: 

 تقویت سیستم ایمنی -تولید مخمر اتولیز شده محصول: 
 02143856965_02146053016تلفن: 

 -مجتمع تجاری طوبی  -بلوار کوهک  -ابتدای اتوبان تهران کرج  -تهران آدرس: 
 ۴۱۴۱واحد  - ۱۴طبقه  - ۴واحد اداری 

 شرکت دانش بنیان پردیس رشد مهرگاننام شرکت: 
 اسماعیل ضیاییمدیرعامل: 

تولید کننده افزودنی برای خوراک دام،طیور و آبزیان و مکمل های محصول: 
 تخصصیپروبیوتیک

 07191013558تلفن: 
 ۵واحد  - ۴طبقه  -ساختمان آذر  -خیابان اردیبهشت  -شیراز  -فارس آدرس: 

 شرکت صنعت ملی طیورنام شرکت: 
 حمید فاضلیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188881557_02186083368تلفن: 

پالک  -ساختمان مروارید  -نبش کوچه هشتم  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ۱۰واحد  - ۶۰

 شرکت نوین رشد شهران فودهنام شرکت: 
 محمد جعفر فودهمدیرعامل: 

 توکسین بایندر -شیر خشک  -مکمل ویتامینه دام و طیور محصول: 
 02128423546_03135299030تلفن: 

پارک علم و فناوری دانشگاه -ابتدای خیابان درکه  -ولنجک  -تهران آدرس: 
 ۱۱۰واحد  -طبقه اول  -شهید بهشتی 

 شفا دانه زاگرسنام شرکت: 
 عرفان عبدلیمدیرعامل: 

 نهاده های دام و طیورمحصول: 
 08334280780تلفن: 

 -کوچه هشترودی  -خیابان دهخدا  -شهرک صنعتی  -کرمانشاه آدرس: 
 شرکت ایمن باران

 شفا دانه گرگاننام شرکت: 
 مازیار شفائیمدیرعامل: 

 تولید انواع مکمل های دام و طیور و خوراک آماده طیور )پلت (محصول: 
 01734533414تلفن: 

 ۱سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 شهدانه گلشننام شرکت: 
 علی محمدیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 05143341479_05143358278تلفن: 

 بعد از رحمت آباد و حاللی -میدان صنعت  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 شهدینه آراننام شرکت: 
 سیدمحمدتقی نقویمدیرعامل: 

 نشاسته و گلوتامین -گلوکز  -تولیدکننده گلوتن گندم محصول: 
 03135721755_03135721754تلفن: 

 ۴۹پالک  -خیابان اصلی  -شهرک صنعتی جی  -اصفهان آدرس: 
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 شید ارشیا سپهرنام شرکت: 
 محمود طایفی نصرآبادیمدیرعامل: 

 تولید کننده کنسانتره و دان پلت گوشتیمحصول: 
 02166912920_02166912918تلفن: 

 ۵واحد  - ۳طبقه  - ۳پالک  -کوچه بت شکن  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 شیرین دانه شیرازنام شرکت: 
 مجید فرهادیمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 07137825147تلفن: 

نرسیده به روستای  -جاده شیراز جهرم  ۴۴کیلومتر  -شیراز  -فارس آدرس: 
 سمت چپ جاده -دره عسلو 

 شیالن طیور کاالنام شرکت: 
 فریبا حیدریمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188928751_02188928750تلفن: 

پالک  -نبش کوچه میرهادی  -باالتر از زرتشت  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  -طبقه دو  - ۱۹۰۸

 شیمی آالیش شمالنام شرکت: 
 کریم محمدزاده قنبریمدیرعامل: 

 تولید روغن گیاهی ویژه دام و طیورمحصول: 
 01133681272_01133681286تلفن: 

خیابان گلستان  -شهرک صنعتی مصطفی خمینی  -ساری  -مازندران آدرس: 
 A۸پالک  -گلستان سوم شرقی  -

 شیمی آمایش پارسنام شرکت: 
 احسان خزائیمدیرعامل: 

 واردکننده اسیدی فایر و مکمل ها و افزودنی های خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166900117_02166900444تلفن: 

 ۱واحد  - ۴طبقه  - ۹۸پالک  -باقرخان  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 شیمی دارو کوثرنام شرکت: 
 بهراد زندیهمدیرعامل: 

 مکمل دام و طیور، کنسانتره، پرمیکس، ضد عفونی کنندهمحصول: 
 02166595006_02166595426تلفن: 

خیابان -میدان جمهوری  -شهرک صنعتی شرق -سمنان  -سمنان آدرس: 
 وحدت

 شیمی دانه گلستاننام شرکت: 
 حمید کریم زادهمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفات و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 01144253941_01734393398تلفن: 

کارخانه  - ۳صنعت  -شهرک صنعتی بندر گز  -بندر گز  -گلستان آدرس: 
 شیمی دانه گلستان

 شیمی رازی دلیجاننام شرکت: 
 محمد رضا شفیعیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 08644433416_08644433415تلفن: 

صنعت  -شهرک صنعتی  -جاده اصفهان  ۱کیلومتر  -دلیجان  -مرکزی آدرس: 
 خیابان زنبق -شرقی 

 شیمی فسفات توسنام شرکت: 
 بهزاد عربی خوانمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 05146139321_05138405676تلفن: 

فاز یک شهرک صنعتی  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت شیمی فسفات توس - ۶۰۵پالک  -چناران 

 صبا طیور پارسنام شرکت: 
 محمدرضا کریمیمدیرعامل: 

 واردات متیونین، لیزین، کولین،ترئونینمحصول: 
 02145237000تلفن: 

برج رویال  -نبش چهار راه مسجد  -بلوار مدیریت  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۳۰۴واحد  -

 صبامرغ نوآوران زنجاننام شرکت: 
 رسول قربانیمدیرعامل: 

تولیدکننده جوجه یکروزه مرغ  -تولیدکننده کنسانتره مخصوص طیور محصول: 
 خرید و فروش مرغ و بوقلمون زنده -گوشتی و بوقلمون 

 02433329720_02433333222تلفن: 
 ۱۱۱پالک  -چهارراه معلم  -خیابان خرمشهر  -زنجان آدرس: 

 صحرا دانهنام شرکت: 
 سیدرضا حسینیمدیرعامل: 

  محصول: 
 01132642737تلفن: 

 کیلومتری بابل ۱۱ -جاده آمل به بابل  -آمل  -مازندران آدرس: 

 صنایع شیمیایی پترو طرح پارس ) سهامی خاص (نام شرکت: 
 علیرضا رحمانی ازغندیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سدیم بیکربنات ) جوش شیرین (محصول: 
 05146139324_05146139323تلفن: 

ساختمان  - ۱۴فلسطین  -خیابان فلسطین  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۸واحد  - ۴طبقه  -کندو 

 صنایع غذایی میان جلگهنام شرکت: 
 حسن اردمهمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله تخم پنبه و روغن خاممحصول: 
 05142723650_05142723641تلفن: 

شهر عشق آباد  -جاده کاشمر  ۴۰کیلومتر  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 جنب شرکت پنبه سفید گل بهاران -کیلومتر اول جاده شهرک امام  -
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 صنعت تاج دانه صبانام شرکت: 
 فرنود عمرانیمدیرعامل: 

 تولبدکننده کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02188527824_02188528033تلفن: 

 - ۱۴پالک  -کوچه پنجم  -خیابان کوه نور  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۳واحد 

 صنعتی بهپاکنام شرکت: 
 علیرضا شریفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله سویا ، کنجاله کلزا ، روغن خاممحصول: 
 02188322414_01134526310تلفن: 

 - ۶پالک  -۴۴پایین تر از کوچه  -خیابان قائم مقام  -تهران آدرس: 

 صنعتی بهشهرنام شرکت: 
 محمود شهرضاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن های ویژه خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166250013_02166186428تلفن: 

 بعد از سه راه تهرانسر - ۸کیلومتر  -جاده قدیم تهران کرج  -تهران آدرس: 

 صیادان جوان جاسکنام شرکت: 
 مرضیه اکیبامدیرعامل: 

 فروش پودرماهی، پودرمیگو، ماهی خشکمحصول: 
 07633347366_07633339720تلفن: 

نبش خیابان پرواز  -خیابان داماهی  -گلشهر  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان شمس  - ۱۵

 طبس آسهنام شرکت: 
 مصطفی نظیفمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک مش برای دام پرواری و شیری و خوراک طیورمحصول: 
 05132241752تلفن: 

روستای خسروآباد  -جاده دیهوک  ۱کیلومتر  -طبس  -خراسان جنوبی آدرس: 
 کارخانه تولید خوراک طبس آسه -

 طال رشد نامینام شرکت: 
 نیما نیکنامیمدیرعامل: 

واردکننده ذرت و جو و گندم روس ، تولیدکننده کنسانتره و محصول: 
 سوپراستارتر و پیش دان و میان دان و پس دان ، پرورش مرغ سبز

 02166122997تلفن: 
 - ۹پالک  -کوچه حاج رضایی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 طالی سفید گنبدنام شرکت: 
 علی محمد چوپانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن سویا و کلزا و آفتابگردان و کنجاله سویامحصول: 
 01735844197_01735844196تلفن: 

 -به کالله  -جاده اسبدوانی  ۱۸کیلومتر  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 نرسیده به دهستان ینقاق

 طالی طبیعت کوهرنگ مشهدنام شرکت: 
 مرتضی تقی زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05136916630تلفن: 

- ۴۴پیامبر اعظم -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۸پالک

 طلوع تجارت خاورنام شرکت: 
 ماژان جوانشیرمدیرعامل: 

 واردات انواع ویتامین ها و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02186030688_02186030699تلفن: 

واحد  - ۱طبقه  - ۱۱پالک  -کوچه چهارم  -قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
۱۸ 

 طوس فرآورنام شرکت: 
 علیرضا محمدحسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده اسید چرب مخصوص دام و طیورمحصول: 
 05136669424تلفن: 

سعادت  -خیابان سعادت  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۴واحد  -مجتمع کیمیافام  - ۵

 طوس قوچاننام شرکت: 
 غالمرضا رضائیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 05137570551_05137570550تلفن: 

حد فاصل پمپ گاز و میدان  -متری  ۱۰۰خ  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۱۰پالک  -جنب کرمان موتور  - ۴۹و  ۴۵بین چراغچی  -سپاد 

 طوس نیشابورنام شرکت: 
 سعید بلوچیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 05142414447_05142414446تلفن: 

 جاده بوژان ۴کیلومتر  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 طیور پروران شمالنام شرکت: 
 بنیامین پناهی شادمدیرعامل: 

تولید روغن گیاهی مخصوص مصارف طیور با برندهای کاسپین و ای محصول: 
 دانه

 01152331444تلفن: 
 طبقه سوم -مجتمع پویا  -خیابان فردوسی  -نوشهر  -مازندران آدرس: 

 طیور دانه سالمت دزفولنام شرکت: 
 کاظم موسوی فخرمدیرعامل: 

 تولید دان آماده مخصوص طیور گوشتیمحصول: 
 06142547093_06142547092تلفن: 

 -روبروی سیاه منصور  -جاده شوشتر  ۱کیلومتر  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 ۱۴خیابان  - ۱شهرک صنعتی شماره 
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 صنعت تاج دانه صبانام شرکت: 
 فرنود عمرانیمدیرعامل: 

 تولبدکننده کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02188527824_02188528033تلفن: 

 - ۱۴پالک  -کوچه پنجم  -خیابان کوه نور  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۳واحد 

 صنعتی بهپاکنام شرکت: 
 علیرضا شریفیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله سویا ، کنجاله کلزا ، روغن خاممحصول: 
 02188322414_01134526310تلفن: 

 - ۶پالک  -۴۴پایین تر از کوچه  -خیابان قائم مقام  -تهران آدرس: 

 صنعتی بهشهرنام شرکت: 
 محمود شهرضاییمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن های ویژه خوراک دام و طیورمحصول: 
 02166250013_02166186428تلفن: 

 بعد از سه راه تهرانسر - ۸کیلومتر  -جاده قدیم تهران کرج  -تهران آدرس: 

 صیادان جوان جاسکنام شرکت: 
 مرضیه اکیبامدیرعامل: 

 فروش پودرماهی، پودرمیگو، ماهی خشکمحصول: 
 07633347366_07633339720تلفن: 

نبش خیابان پرواز  -خیابان داماهی  -گلشهر  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ۴واحد  - ۴طبقه  -ساختمان شمس  - ۱۵

 طبس آسهنام شرکت: 
 مصطفی نظیفمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک مش برای دام پرواری و شیری و خوراک طیورمحصول: 
 05132241752تلفن: 

روستای خسروآباد  -جاده دیهوک  ۱کیلومتر  -طبس  -خراسان جنوبی آدرس: 
 کارخانه تولید خوراک طبس آسه -

 طال رشد نامینام شرکت: 
 نیما نیکنامیمدیرعامل: 

واردکننده ذرت و جو و گندم روس ، تولیدکننده کنسانتره و محصول: 
 سوپراستارتر و پیش دان و میان دان و پس دان ، پرورش مرغ سبز

 02166122997تلفن: 
 - ۹پالک  -کوچه حاج رضایی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 طالی سفید گنبدنام شرکت: 
 علی محمد چوپانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن سویا و کلزا و آفتابگردان و کنجاله سویامحصول: 
 01735844197_01735844196تلفن: 

 -به کالله  -جاده اسبدوانی  ۱۸کیلومتر  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 نرسیده به دهستان ینقاق

 طالی طبیعت کوهرنگ مشهدنام شرکت: 
 مرتضی تقی زادهمدیرعامل: 

  محصول: 
 05136916630تلفن: 

- ۴۴پیامبر اعظم -بزرگراه پیامبر اعظم  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۸پالک

 طلوع تجارت خاورنام شرکت: 
 ماژان جوانشیرمدیرعامل: 

 واردات انواع ویتامین ها و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02186030688_02186030699تلفن: 

واحد  - ۱طبقه  - ۱۱پالک  -کوچه چهارم  -قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
۱۸ 

 طوس فرآورنام شرکت: 
 علیرضا محمدحسینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده اسید چرب مخصوص دام و طیورمحصول: 
 05136669424تلفن: 

سعادت  -خیابان سعادت  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۴واحد  -مجتمع کیمیافام  - ۵

 طوس قوچاننام شرکت: 
 غالمرضا رضائیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 05137570551_05137570550تلفن: 

حد فاصل پمپ گاز و میدان  -متری  ۱۰۰خ  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 طبقه دوم - ۱۱۰پالک  -جنب کرمان موتور  - ۴۹و  ۴۵بین چراغچی  -سپاد 

 طوس نیشابورنام شرکت: 
 سعید بلوچیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 05142414447_05142414446تلفن: 

 جاده بوژان ۴کیلومتر  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 طیور پروران شمالنام شرکت: 
 بنیامین پناهی شادمدیرعامل: 

تولید روغن گیاهی مخصوص مصارف طیور با برندهای کاسپین و ای محصول: 
 دانه

 01152331444تلفن: 
 طبقه سوم -مجتمع پویا  -خیابان فردوسی  -نوشهر  -مازندران آدرس: 

 طیور دانه سالمت دزفولنام شرکت: 
 کاظم موسوی فخرمدیرعامل: 

 تولید دان آماده مخصوص طیور گوشتیمحصول: 
 06142547093_06142547092تلفن: 

 -روبروی سیاه منصور  -جاده شوشتر  ۱کیلومتر  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 ۱۴خیابان  - ۱شهرک صنعتی شماره 
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 عابد گلستاننام شرکت: 
 رضا عابدیمدیرعامل: 

 تولید دان آماده و کنسانتره مخصوص دام و طیورمحصول: 
 01734249151_01734249150تلفن: 

خیابان تالش  -شهرک صنعتی علی آباد کتول  -آباد  علی -گلستان آدرس: 
 ۳خیابان تالش  -غربی 

 عرقیات گیاهی مصالیینام شرکت: 
 مصالییمدیرعامل: 

 تولید عرق نعنا و آویشن برای طیورمحصول: 
 03155672035تلفن: 

 ۸۹۸پالک  -خیابان کمربندی  -برزک  -کاشان  -اصفهان آدرس: 

 عظیم فسفاتنام شرکت: 
 حمید عظیمی ده عربمدیرعامل: 

 تولید منو و دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02166591880_02166943532تلفن: 

 ۴طبقه  - ۴۵پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 علمی سازان پاسارگادنام شرکت: 
 مهیار کارگرمدیرعامل: 

 وارد کننده مواد شیمیاییمحصول: 
 02188064800تلفن: 

 - ۱طبقه - - ۱۳۰پالک -برزیل غربی  -خیابان شیراز جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۱۹واحد 

 غرب دانه آبیدر زاگرسنام شرکت: 
 جالل الدین زندیمدیرعامل: 

 تولید دان دام و طیورمحصول: 
 08733242501_08733242500تلفن: 

 ساختمان غرب دانه -ابتدای خیابان معراج  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 فارمد تجهیز اکسیر آریانام شرکت: 
 جمال قاسم پوریمدیرعامل: 

 وارد کننده اسید های آمینه متیونین ، لیزین ، ترئونین و کولین کلرایدمحصول: 
 02632561057_02632561078تلفن: 

مجتمع  -ضلع شرقی پارک نبوت  -ابتدای بلوار مالصدرا  -کرج  -البرز آدرس: 
 ۱۱۴واحد  - ۴طبقه  -اداری پارسیان 

 فاضل کاخک گنابادنام شرکت: 
 حسین قلی زادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و کنسانتره مخصوص دام و طیورمحصول: 
 05157221360_05157223018تلفن: 

کارخانه تولیدی  -ناحیه صنعتی کاخک گناباد  -گناباد  -خراسان رضوی آدرس: 
 خوراک دام ،طیور و آبزیان

 فانوس ماهیان قشمنام شرکت: 
 یحیی خوگرمدیرعامل: 

 تولید کننده پودر ماهیمحصول: 
 07634342054تلفن: 

 جاده مسن ۴کیلومتر  -سوزا  -قشم  -هرمزگان آدرس: 

 فتح البرز دامغاننام شرکت: 
 سعید بهزادمدیرعامل: 

 تولیدکننده بنتونیت و زئولیتمحصول: 
 02144950552_02144950551تلفن: 

خیابان پیامبر  -روبه روی هایپر استار کوروش  -اتوبان ستاری  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  - ۱۵۰پالک  -غربی 

 فجر اعتبارنام شرکت: 
 اسکندر اسکندریمدیرعامل: 

 واردات ذرت، گندم ، جو سویا و علوفه های دامیمحصول: 
 02122090716تلفن: 

 -نبش میدان شهرداری  -خیابان سرو غربی  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 طبقه دهم - ۶۱پالک  -مجتمع تجاری سرو 

 فجر پارسیاننام شرکت: 
 پریناز تبریزیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوش شیرینمحصول: 
 05135413521_05135413522تلفن: 

خیابان تالش  - ۱فاز  -شهرک صنعتی توس  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱۰۸قطعه  - ۳۳۱تالش -جنوبی 

 فرا دانهنام شرکت: 
 محمدرضا حیدریمدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت اکسترود ، دان آماده و مکملمحصول: 
 02166571604_02166571603تلفن: 

ساختمان تجاری یکتا  -نبش اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۹واحد  - ۱طبقه  - ۴پالک  -

 فرادانهنام شرکت: 
 محسن کشتکارانمدیرعامل: 

 تولیدکننده نشاسته خوراکی و صنعتی و گلوتنمحصول: 
 07136266260تلفن: 

ساختمان تجاری  - ۹۶پالک  -خیابان شهید بهشتی  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۴واحد  -طبقه اول  -خلدبرین 

 فراز به طعم)تاپ سوی(نام شرکت: 
 مجید شریفی مقدممدیرعامل: 

 تولیدکننده پروتئین سویا و آرد سویامحصول: 
 04436523692_04436523693تلفن: 

انتهای بلوار علم و  -شهرک صنعتی خوی  -خوی  -آذربایجان غربی آدرس: 
 شرکت فراز به طعم )تاپ سوی( -صنعت 
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 فراز دانه آوندنام شرکت: 
 جبرائیل بهادریمدیرعامل: 

 مکملهای دام و طیور و خوراک اماده و کنسانترهمحصول: 
 02148423تلفن: 

روبروی شیرینی  -خیابان آیت هللا کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -طبقه اول  - ۱۱۸پالک -تامای 

 فراز دانه فردادنام شرکت: 
 نور الدین محمدخانیمدیرعامل: 

 وارد کننده و توزیع کننده نهاده های دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 02128111044تلفن: 

 ۶واحد  - ۴۱پالک  -بوستان دوم  -پاسداران  -تهران آدرس: 

 فراز شیمی آوندنام شرکت: 
 جبرائیل بهادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02146100271_02146100270تلفن: 

 -روبروی قنادی تامای  -آیت اله کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۱واحد -طبقه اول  - ۱۱۸پالک

 فراصنعت آدرینا مهرنام شرکت: 
 عرفان نادریمدیرعامل: 

 واردات ویتامین های مخصوص دام و طیورمحصول: 
 02126202637_02122057279تلفن: 

 ۶واحد  - ۱۵پالک  -خیابان عاطفی شرقی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 فراگامان هزاره سومنام شرکت: 
 سید علی علویمدیرعامل: 

 )ترئونین ، کولین ، جوش شیرین( محصول: 
 02144250450تلفن: 

 - ۶واحد  - ۱۰۸پالک  -خیابان رحیمی  -فلکه اول صادقیه  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم

 فرآور دانه آریانام شرکت: 
 رسول لطف ورزیمدیرعامل: 

تولیدکننده خوراک طیور دان آماده با فرمول اختصاصی هر نژاد از ابتدا محصول: 
 تا پایان دوره

 01734408656_01734408646تلفن: 
 شهرک صنعتی پنج پیکر -جاده آق قال  ۵کیلومتر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 

 فرآوری فروکتوز نابنام شرکت: 
 پدرام لسانیمدیرعامل: 

 جرم)دانه روغنی( -فیبر  -درصد 60گلوتن محصول: 
 02144894837_02144894835تلفن: 

ساختمان  -حد فاصل عدل و سردار جنگل  -میدان پونک  -تهران آدرس: 
 ۱۵پالک  -واحد یک غربی  -طبقه اول  -اسپیناس 

 فرآیند بافقنام شرکت: 
 حسین بزرگ نیامدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02122916274_02122916273تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۹۶پالک  -جنب بانک مرکزی  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 

 فربه دانهنام شرکت: 
 داود کاوه مهربانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک بوقلمون ، بلدرچین ، کبک و خوراک دامیمحصول: 
 02136212454تلفن: 

 ۸پالک  - ۴فاز -شهرک صنعتی مال آقایی  -جوادآباد  -ورامین  -تهران آدرس: 

 فرزان پودرنام شرکت: 
 مجتبی اقبالمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد معدنی بنتونیت ، دلومیت ، دیاتومیت ، کائولنمحصول: 
 05135420222_05135420031تلفن: 

جنب شهرک صنعتی  -جاده قدیم قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت فرزان پودر -میدان فناوری  -طوس 

 فروغ بستان آبادنام شرکت: 
 علی فروغیمدیرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی -تولیدکننده کنسانتره و دان آماده و مکمل محصول: 
 04133326410تلفن: 

 ۵پالک  -خیابان فروغی  -کوی ولیعصر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 فریور زرندنام شرکت: 
 حسین توکلیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره های غذایی و خوراک آماده دام و طیورمحصول: 
 02188277282تلفن: 

پالک  -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -بزرگراه جالل ال احمد  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه چهارم  - ۸۱

 فسفات مهر گسترنام شرکت: 
 سید حمید عظیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی و مونو کلسیم فسفاتمحصول: 
 03532838214_03532823170تلفن: 

 -میدان دوم سمت راست  -بخش بهمن  -ناحیه صنعتی  -ابرکوه  -یزد آدرس: 
 انتهای خیابان شرکت مهرگستر

 فسفر ایراننام شرکت: 
 محسن سعیدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02166436601تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه پنجم  - ۴۳۱ساختمان  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
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 فراز دانه آوندنام شرکت: 
 جبرائیل بهادریمدیرعامل: 

 مکملهای دام و طیور و خوراک اماده و کنسانترهمحصول: 
 02148423تلفن: 

روبروی شیرینی  -خیابان آیت هللا کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -طبقه اول  - ۱۱۸پالک -تامای 

 فراز دانه فردادنام شرکت: 
 نور الدین محمدخانیمدیرعامل: 

 وارد کننده و توزیع کننده نهاده های دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 02128111044تلفن: 

 ۶واحد  - ۴۱پالک  -بوستان دوم  -پاسداران  -تهران آدرس: 

 فراز شیمی آوندنام شرکت: 
 جبرائیل بهادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02146100271_02146100270تلفن: 

 -روبروی قنادی تامای  -آیت اله کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۱واحد -طبقه اول  - ۱۱۸پالک

 فراصنعت آدرینا مهرنام شرکت: 
 عرفان نادریمدیرعامل: 

 واردات ویتامین های مخصوص دام و طیورمحصول: 
 02126202637_02122057279تلفن: 

 ۶واحد  - ۱۵پالک  -خیابان عاطفی شرقی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 فراگامان هزاره سومنام شرکت: 
 سید علی علویمدیرعامل: 

 )ترئونین ، کولین ، جوش شیرین( محصول: 
 02144250450تلفن: 

 - ۶واحد  - ۱۰۸پالک  -خیابان رحیمی  -فلکه اول صادقیه  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم

 فرآور دانه آریانام شرکت: 
 رسول لطف ورزیمدیرعامل: 

تولیدکننده خوراک طیور دان آماده با فرمول اختصاصی هر نژاد از ابتدا محصول: 
 تا پایان دوره

 01734408656_01734408646تلفن: 
 شهرک صنعتی پنج پیکر -جاده آق قال  ۵کیلومتر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 

 فرآوری فروکتوز نابنام شرکت: 
 پدرام لسانیمدیرعامل: 

 جرم)دانه روغنی( -فیبر  -درصد 60گلوتن محصول: 
 02144894837_02144894835تلفن: 

ساختمان  -حد فاصل عدل و سردار جنگل  -میدان پونک  -تهران آدرس: 
 ۱۵پالک  -واحد یک غربی  -طبقه اول  -اسپیناس 

 فرآیند بافقنام شرکت: 
 حسین بزرگ نیامدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02122916274_02122916273تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۹۶پالک  -جنب بانک مرکزی  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 

 فربه دانهنام شرکت: 
 داود کاوه مهربانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک بوقلمون ، بلدرچین ، کبک و خوراک دامیمحصول: 
 02136212454تلفن: 

 ۸پالک  - ۴فاز -شهرک صنعتی مال آقایی  -جوادآباد  -ورامین  -تهران آدرس: 

 فرزان پودرنام شرکت: 
 مجتبی اقبالمدیرعامل: 

 تولیدکننده مواد معدنی بنتونیت ، دلومیت ، دیاتومیت ، کائولنمحصول: 
 05135420222_05135420031تلفن: 

جنب شهرک صنعتی  -جاده قدیم قوچان  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 شرکت فرزان پودر -میدان فناوری  -طوس 

 فروغ بستان آبادنام شرکت: 
 علی فروغیمدیرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی -تولیدکننده کنسانتره و دان آماده و مکمل محصول: 
 04133326410تلفن: 

 ۵پالک  -خیابان فروغی  -کوی ولیعصر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 

 فریور زرندنام شرکت: 
 حسین توکلیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره های غذایی و خوراک آماده دام و طیورمحصول: 
 02188277282تلفن: 

پالک  -مقابل بانک کشاورزی مرکزی  -بزرگراه جالل ال احمد  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه چهارم  - ۸۱

 فسفات مهر گسترنام شرکت: 
 سید حمید عظیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی و مونو کلسیم فسفاتمحصول: 
 03532838214_03532823170تلفن: 

 -میدان دوم سمت راست  -بخش بهمن  -ناحیه صنعتی  -ابرکوه  -یزد آدرس: 
 انتهای خیابان شرکت مهرگستر

 فسفر ایراننام شرکت: 
 محسن سعیدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 02166436601تلفن: 

 ۴واحد  -طبقه پنجم  - ۴۳۱ساختمان  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
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 فن آوری زیستی طبیعت گرا )بایوران(نام شرکت: 
 همایون مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پروبیوتیک های مخصوص دام و طیورمحصول: 
 02634812224_02188020980تلفن: 

 ۱۳۴۳۳۱پالک  -خیابان هشتم غربی  -گلدشت  -کرج  -البرز آدرس: 

 فناوران دریانام شرکت: 
 آرش ابراهیم پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهی و روغن ماهیمحصول: 
 07136359340_07136359339تلفن: 

پارک علم و فناوری فارس  -شهرک آرین  -بلوار صنایع  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۱۰۴۱واحد  -طبقه همکف  -ساختمان پاسارگاد  -

 کابیلهنام شرکت: 
 محمد رضا حسامیانمدیرعامل: 

 % و 5تولید کننده خوراک دام و طیور، دان ویژه هفته اول ، کنسانتره محصول: 
 03153323508_02188682189تلفن: 

کیلومتر بعداز  ۴ -جاده اصفهان شهرضا  ۱۱کیلومتر  -شهرضا  -اصفهان آدرس: 
 انتهای فرعی دوم -جاده کاشی نگار  -روستای مهیار 

 کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراساننام شرکت: 
 ابوالفضل بوژمهرانیمدیرعامل: 

 کنجاله خوراکی سویا و کلزا و کنجدمحصول: 
 05143267031_05143266160تلفن: 

شهرک  -جاده نیشابور مشهد ۴۰کیلومتر  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴فاز  -صنعتی خیام 

 کارخانه آرد آسباننام شرکت: 
 علی تواناییمدیرعامل: 

 تولید سبوس گندممحصول: 
 03442253612تلفن: 

 -بلوار شاهد  -بلوار کمربندی شهر بابک بندرعباس  -سیرجان  -کرمان آدرس: 
 کارخانه آرد

 کارخانه آرد هرندنام شرکت: 
 اکبر ناظمی هرندیمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس گندممحصول: 
 03146400030تلفن: 

خیابان صنعتگران  -بلوار کارگر  -شهرک صنعتی هرند  -هرند  -اصفهان آدرس: 
 کارخانه آرد هرند - ۴

 کارخانه خوراک دام طال سبزاننام شرکت: 
 غالمرضا بازیاریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره مخصوص دام و طیورمحصول: 
 03834220401_03834237550تلفن: 

بلوار  -شهرک صنعتی خادم القرآنی  -بروجن  -چهارمحال و بختیاری آدرس: 
 متری ۴۰خیابان  -خیابان شاهپسند  -کشاورز 

 کارخانه خوراک دام و طیور اهوازنام شرکت: 
 امیر پویان کاظمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره های مخصوص دام و طیورمحصول: 
 06133796625_06133796624تلفن: 

کارخانه خوراک دام و  -جاده حمیدیه  ۴کیلومتر  -اهواز  -خوزستان آدرس: 
 طیور اهواز

 کارخانه خوراک دام و طیور فرخینام شرکت: 
 توفیق فرخیمدیرعامل: 

 تولید دان آماده ی دام وطیورمحصول: 
 08346527996_08346527995تلفن: 

پایین تراز مسجد خلفای  -بهمن  ۴۴خیابان  -روانسر  -کرمانشاه آدرس: 
 راشدی مجموعه تولیدی فرخی

 کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان کادوسنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 پرواری -کم شیر  -تولید کننده کنسانتره دامی پر شیر محصول: 
 01334712412_01334712411تلفن: 

شهرک صنعتی کوچیچال  -کیلومتر داخل جاده ماسوله  -فوَمن  -گیالن آدرس: 
۸ 

 کارخانه خوراک روزآمدنام شرکت: 
 محمد دهقانیمدیرعامل: 

 تولید دان آماده و کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 02536551258_02536551257تلفن: 

کارخانه  - ۴۴خیابان  -جاده کوه سفید  ۴کیلومتر  -تن  ۵۴میدان  -قم آدرس: 
 خوراک روزآمد

 کارخانه خوراک طیور احمدزادهنام شرکت: 
 سید حسن احمدزادهمدیرعامل: 

 تولید دان آماده طیورمحصول: 
 05144459940تلفن: 

 روستای کی ذور -جاده سیمان  -سبزوار  -خراسان رضوی آدرس: 

 کارخانه دان سپهرنام شرکت: 
 محمدرضا کیهان ثانیمدیرعامل: 

 تولید دان آمادهمحصول: 
 01342222116تلفن: 

ساختمان  - ۱خیابان خرمشهر  -میدان حشمت  -الهیجان  -گیالن آدرس: 
 ۱واحد  - ۴طبقه  -پزشکان آراد 

 کارخانه روغنکشی نوین گستر مشکاتنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن خام و خوراک آماده داممحصول: 
 02144905651_02144905650تلفن: 

بلوار  -خیابان شهید عاشری  -جاده مخصوص کرج  ۱۱کیلومتر  -تهران آدرس: 
 تعاون
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 کاال آوران آرازنام شرکت: 
 مهدی ملک زادهمدیرعامل: 

 واردکننده های نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02144244179_02144244178تلفن: 

 ۴واحد  - ۴۳پالک  -مریم شرقی  -الهیه  -تهران آدرس: 

 کاال آوران دام و طیور بابلسرنام شرکت: 
 محمود محمدخانیمدیرعامل: 

 واردا کننده و تامین کننده نهاده ها)ذرت ، جو و ...( و ریز مغذی هامحصول: 
 02166919344_02166918636تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۱۱پالک  -کوثر یکم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 کانی دامنام شرکت: 
 عزت اله حبیب پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02166933633_02166928484تلفن: 

 ۱طبقه  - ۱۹پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 کاوش دانه تاکنام شرکت: 
 رضا طاهرخانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع مکمل، کنسانتره و دان آماده دام و طیورمحصول: 
 02128111191_02835248888تلفن: 

 ۶انتهای صنعت  -کیلومتر مانده به تاکستان  ۴ -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 کاوش زیست دارونام شرکت: 
 پگاه میرزایی حکمتیمدیرعامل: 

 واردات واکسن و افزودنی های خوراک دام و طیورمحصول: 
 02122215518تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۱۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کرانه کومه پایدارنام شرکت: 
 شهرام آصفمدیرعامل: 

 واردات و توزیع خوراک دام و طیورمحصول: 
 02126472994تلفن: 

ورودی  - ۴۴۱پالک  -جنب پمپ بنزین  -خیابان باهنر  -نیاوران  -تهران آدرس: 
C۴ 

 کربنات اطلسنام شرکت: 
 احسان رضاییمدیرعامل: 

 -تولید و فروش مواد معدنی خوراک دام و طیور )کربنات کلسیم محصول: 
 آهک و نمک ... ( -اکسید منیزیم  -زئولیت  -بنتونیت 

 02166433563_02166121130تلفن: 
 ۱واحد  - ۱۱پالک  -خیابان پرچم  -ضلع جنوبی میدان توحید  -تهران آدرس: 

 کربنات البرزنام شرکت: 
 فرهاد کوشیارمدیرعامل: 

 تولیدکننده کربنات کلسیم مصرفی در دارو سازی ، مکمل سازی محصول: 
 02144079446_02144078899تلفن: 

روبروی پارک  -خیابان آیت هللا کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد  - ۶۴پالک  -یاران 

 کربنات مرکزینام شرکت: 
 احمد روحانیمدیرعامل: 

تولیدکننده کربنات کلسیم در سایزهای محصول: 
 گرانولی.شکری.پودری.میکرونیزه

 08643263636_08643263398تلفن: 
 شهرک صنعتی شهید حبیبی -جاده آبگرم  -محالت  -مرکزی آدرس: 

 کشاورزی دامپروری فالت شرق کبیرنام شرکت: 
 حسین اسماعیلیمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره مخصوص طیورمحصول: 
 05632214292تلفن: 

 ۱بین جمهوری  -خیابان جمهوری اسالمی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۳۸۳شماره  - ۵و 

 کشت افزوننام شرکت: 
 رسول فرهمندمدیرعامل: 

 آلویتا محصول انحصاری کشت افزون )جهت استفاده در خوراک (محصول: 
 02122921703_02122921702تلفن: 

 -کوچه شریفی  -خیابان بهروز  -میدان مادر  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۶پالک 

 (213کشت و صنعت انصار آذر)تعاونی نام شرکت: 
 مهدی نادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و مرغ مادرمحصول: 
 04133367274تلفن: 

 -کوچه ی ناصحیه ی اول  -چهارراه آبرسان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱۰پالک

 کشت و صنعت آرین طعم خزرنام شرکت: 
 حسن محمد حسینمدیرعامل: 

 تولید ، بسته بندی و توزیع انواع روغن خوراکی ، صادرات و وارداتمحصول: 
 02122255818_02122255817تلفن: 

طبقه  -برج بیژن  -نبش شمالی میدان مادر  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۱

 کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمرنام شرکت: 
 قدیر صالحیمدیرعامل: 

 دان آماده ، پس دان ، میان دان -تولیدکننده کنسانتره دام و طیور محصول: 
 05155383521_05138839061تلفن: 

 - ۱۰کوثر  -کوثر شمالی  -بلوار وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴طبقه  - ۶۴پالک 
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 کاال آوران آرازنام شرکت: 
 مهدی ملک زادهمدیرعامل: 

 واردکننده های نهاده های دام و طیورمحصول: 
 02144244179_02144244178تلفن: 

 ۴واحد  - ۴۳پالک  -مریم شرقی  -الهیه  -تهران آدرس: 

 کاال آوران دام و طیور بابلسرنام شرکت: 
 محمود محمدخانیمدیرعامل: 

 واردا کننده و تامین کننده نهاده ها)ذرت ، جو و ...( و ریز مغذی هامحصول: 
 02166919344_02166918636تلفن: 

 ۱واحد  - ۱۱۱پالک  -کوثر یکم  -ستارخان  -تهران آدرس: 

 کانی دامنام شرکت: 
 عزت اله حبیب پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02166933633_02166928484تلفن: 

 ۱طبقه  - ۱۹پالک  -خیابان پرچم  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 کاوش دانه تاکنام شرکت: 
 رضا طاهرخانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع مکمل، کنسانتره و دان آماده دام و طیورمحصول: 
 02128111191_02835248888تلفن: 

 ۶انتهای صنعت  -کیلومتر مانده به تاکستان  ۴ -تاکستان  -قزوین آدرس: 

 کاوش زیست دارونام شرکت: 
 پگاه میرزایی حکمتیمدیرعامل: 

 واردات واکسن و افزودنی های خوراک دام و طیورمحصول: 
 02122215518تلفن: 

 ۱۱واحد  - ۱۶پالک  -کوچه عاج  -پل رومی  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 

 کرانه کومه پایدارنام شرکت: 
 شهرام آصفمدیرعامل: 

 واردات و توزیع خوراک دام و طیورمحصول: 
 02126472994تلفن: 

ورودی  - ۴۴۱پالک  -جنب پمپ بنزین  -خیابان باهنر  -نیاوران  -تهران آدرس: 
C۴ 

 کربنات اطلسنام شرکت: 
 احسان رضاییمدیرعامل: 

 -تولید و فروش مواد معدنی خوراک دام و طیور )کربنات کلسیم محصول: 
 آهک و نمک ... ( -اکسید منیزیم  -زئولیت  -بنتونیت 

 02166433563_02166121130تلفن: 
 ۱واحد  - ۱۱پالک  -خیابان پرچم  -ضلع جنوبی میدان توحید  -تهران آدرس: 

 کربنات البرزنام شرکت: 
 فرهاد کوشیارمدیرعامل: 

 تولیدکننده کربنات کلسیم مصرفی در دارو سازی ، مکمل سازی محصول: 
 02144079446_02144078899تلفن: 

روبروی پارک  -خیابان آیت هللا کاشانی  -فلکه دوم صادقیه  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد  - ۶۴پالک  -یاران 

 کربنات مرکزینام شرکت: 
 احمد روحانیمدیرعامل: 

تولیدکننده کربنات کلسیم در سایزهای محصول: 
 گرانولی.شکری.پودری.میکرونیزه

 08643263636_08643263398تلفن: 
 شهرک صنعتی شهید حبیبی -جاده آبگرم  -محالت  -مرکزی آدرس: 

 کشاورزی دامپروری فالت شرق کبیرنام شرکت: 
 حسین اسماعیلیمدیرعامل: 

 تولید خوراک و کنسانتره مخصوص طیورمحصول: 
 05632214292تلفن: 

 ۱بین جمهوری  -خیابان جمهوری اسالمی  -بیرجند  -خراسان جنوبی آدرس: 
 ۳۸۳شماره  - ۵و 

 کشت افزوننام شرکت: 
 رسول فرهمندمدیرعامل: 

 آلویتا محصول انحصاری کشت افزون )جهت استفاده در خوراک (محصول: 
 02122921703_02122921702تلفن: 

 -کوچه شریفی  -خیابان بهروز  -میدان مادر  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد  - ۶پالک 

 (213کشت و صنعت انصار آذر)تعاونی نام شرکت: 
 مهدی نادریمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و مرغ مادرمحصول: 
 04133367274تلفن: 

 -کوچه ی ناصحیه ی اول  -چهارراه آبرسان  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 ۱۰پالک

 کشت و صنعت آرین طعم خزرنام شرکت: 
 حسن محمد حسینمدیرعامل: 

 تولید ، بسته بندی و توزیع انواع روغن خوراکی ، صادرات و وارداتمحصول: 
 02122255818_02122255817تلفن: 

طبقه  -برج بیژن  -نبش شمالی میدان مادر  -خیابان میرداماد  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۱

 کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمرنام شرکت: 
 قدیر صالحیمدیرعامل: 

 دان آماده ، پس دان ، میان دان -تولیدکننده کنسانتره دام و طیور محصول: 
 05155383521_05138839061تلفن: 

 - ۱۰کوثر  -کوثر شمالی  -بلوار وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴طبقه  - ۶۴پالک 
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 کشت و صنعت حامی امید همداننام شرکت: 
 محمد رضا کاظمیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده ، پلت و کنسانتره مخصوص دام و طیورمحصول: 
 08134509280_08134509281تلفن: 

روبه روی پادگان  -مهدی آباد  -جاده کرمانشاه  ۱کیلومتر  -همدان آدرس: 
 کارخانه خوراک دام و طیور حامی امید همدان -قهرمان 

 کشت و صنعت خاوردشتنام شرکت: 
 جواد عبد نصراللهیمدیرعامل: 

 کنجاله کلزا -کنجاله پنبه  -تولید انواع کنجاله شامل کنجاله سویا محصول: 
 01734222151_01734223313تلفن: 

بلوار امام  -علی آباد کتول  -جاده گرگان  ۴۶کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 رضا

 کشت و صنعت خزلنام شرکت: 
 حسینعلی خزاییمدیرعامل: 

کنجاله -کنجاله سویا  -کنجاله کلزا  -انواع روغن در تمامی احجام محصول: 
 خمیر صابون -اسید چرب  -آفتاب 
 08133249488_08133249430تلفن: 

 جاده کرمانشاه ۴۱کیلومتر  -نهاوند  -همدان آدرس: 

 کشت و صنعت خوراک دام و طیور گیالننام شرکت: 
 هاشم دشتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره مخصوص دام و طیورمحصول: 
 02188454501_02188416557تلفن: 

 - ۴۰۴پالک  -نبش کوچه نیکان  -خیابان سهروردی شمالی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 کشت و صنعت خوراک دام و طیور لیالخنام شرکت: 
 اردشیر اسدی مقدممدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و پلت و انواع کنسانتره مخصوص دام و طیورمحصول: 
 08733243990_08733235256تلفن: 

 ۴طبقه  -پاساژ خسرو  -میدان آزادی  -سنندج  -کردستان آدرس: 

 کشت و صنعت دامپروری مغاننام شرکت: 
 میرجالل الدین پور پیغمبرمدیرعامل: 

 پرورش دام شیری و پرواری و تولیدکننده گندم ، ذرت و جومحصول: 
 04532753200_04532753143تلفن: 

 شهرک آیت اله غفاری -آباد  پارس -اردبیل آدرس: 

 کشت و صنعت شهید بهشتی خوزستاننام شرکت: 
 کوروش رضاپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده ذرت و گندممحصول: 
 06142443811_06142443810تلفن: 

شرکت کشت و  -جنب پادگان مصطفی خمینی  -دزفول  -خوزستان آدرس: 
 صنعت شهید بهشتی

 کشت و صنعت فرآور سازاننام شرکت: 
 سعید هادیانمدیرعامل: 

 تولید پودرچربی کلسیمی مخصوص دام و طیور تولید پودرچربی خالص محصول: 
 02188978500_02188950890تلفن: 

 ۴طبقه - ۱۱۴ساختمان  -جنب شمیران سنتر  -بلوار ارتش  -تهران آدرس: 

 کشت و صنعت گلبهار سپاهاننام شرکت: 
 سعید زمانیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله سویا ، کلزا ، آفتابگردان و اسید چربمحصول: 
 02122258412_02122258411تلفن: 

روبروی بیمارستان ولیعصر  -باالتر از میرداماد  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۹۰۱واحد  - ۹طبقه  -برج پیروز  -ناجا 

 کشت و صنعت ماد دانه بروجردنام شرکت: 
 یاسر پیرزادیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور ، کنسانتره ، افزودنی های مجاز ، مکملمحصول: 
 06642515523_06642515543تلفن: 

ابتدای جاده روستای  -جاده اراک  ۴کیلومتر  -بروجرد  -لرستان آدرس: 
 گروه کشت و صنعت ماد -واالنجرد 

 کشت و صنعت وافر آرین رویشنام شرکت: 
 سعید اسماعیلیمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 02188653739_02188653730تلفن: 

 - ۵طبقه  -برج امین  -بن بست آناهیتا  -بلوار آفریقا )جردن(  -تهران آدرس: 
 ۱۱واحد 

 کشتارگاه طیور پرسفید سیمرغنام شرکت: 
 مهدی حاتمیمدیرعامل: 

 کشتار و بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، تولید پودر گوشتمحصول: 
 01333357785_01333357874تلفن: 

روبه روی  -ابتدای ساغری سازان  -خیابان مطهری  -رشت  -گیالن آدرس: 
 طبقه دوم -نبش کوچه حاج خازن  -فرش گنجینه 

 کلهردانه جنوبنام شرکت: 
 علی پرنیانمدیرعامل: 

 تولید کننده خوراک و دان و مکملمحصول: 
 02188511327تلفن: 

 - ۴۵پالک -کوچه ششم  -خیابان بخارست  -میدان آرژانتین  -تهران آدرس: 
 ۴طبقه

 کودیس خوراک پارسنام شرکت: 
 بابک چراغچی آستانه باشیمدیرعامل: 

 خوراک آماده دام و طیور وکنستانترهمحصول: 
 02188385230_02188385426تلفن: 

 ۳طبقه  - ۴پالک  -نبش خیابان گلها  -بلوار دریا  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
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 کوهپایه آفتاب شرقنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و بلوک کامل خوراک دام و طیورمحصول: 
 05143267233_05143267232تلفن: 

 ۵خیابان بهره وری  -شهرک صنعتی خیام  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱پالک  - ۴خیابان تالش  -

 کویر فسفاتنام شرکت: 
 سید مصطفی عظیمیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفات ) گرانول و شکری (محصول: 
 02166934240_02166934428تلفن: 

 ۸واحد  - ۱۴پالک  -خیابان کوثر دوم  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 کیا دانه کرمانشاهنام شرکت: 
 فریبرز نجفیمدیرعامل: 

  -سوپر استارتر  -میان دان  -پس دان  -پیش دان  -خوراک آماده پلت محصول: 
 08334735081_08334735079تلفن: 

 ۴خیابان صنعت - b۶ضلع غربی -شهرک صنعتی بیستون  -کرمانشاه آدرس: 

 کیان برزین مهرنام شرکت: 
 کیارش استیریمدیرعامل: 

وارد کننده خوراک دام ،طیور،مانند ویتامین ها ،مواد معدنی،اسید محصول: 
 های آمینه

 02188372376_02187704تلفن: 
 - ۵۰پالک  -مابین خ رامشه و گلها  -بلوار دریا  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 کیان دانه پارسنام شرکت: 
 محمد حسین محسنیمدیرعامل: 

 پیش دان -پس دان  -میان دان  -دان آماده محصول: 
 02144499014_02144499013تلفن: 

نبش  -خیابان عدل جنوبی  -بلوار میرزا بابایی  -میدان پونک  -تهران آدرس: 
 ۴واحد - ۱۳۳۴پالک  -کوچه حسینی 

 کیان فرا پارسنام شرکت: 
 رسول میرغفوریمدیرعامل: 

 تولید مکمل و کنسانتره و انواع داروهای دام و طیورمحصول: 
 02144762865_02144762864تلفن: 

پالک  - ۴نبش یاس  -بلوار گلهای شمالی  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳۴۳۴

 کیان نوج فردانام شرکت: 
 مهدی اردشیریمدیرعامل: 

تولیدکننده کنسانتره های طیور و بوقلمون و مرغ بومیپ و پیش محصول: 
 مخلوط دامی

 02166907743تلفن: 
 ۱۳واحد - ۵پالک -خیابان امیرلو  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 کیانژادنام شرکت: 
 سید مهدی کیانژادمدیرعامل: 

 تولید خوراک آماده دام و طیورمحصول: 
 01132202200تلفن: 

 دفتر گنجاوران مامجیر کیانژاد - ۴۴نبش بهاران  -بابل  -مازندران آدرس: 

 کیانیان شمالنام شرکت: 
 حسن حجتیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهی و پودر گوشتمحصول: 
 01734344275_01732528937تلفن: 

شرکت  -جاده بندر گز  ۱کیلومتر  -بندر ترکمن  -ترکمن  -گلستان آدرس: 
 کیانیان شمال

 کیلکاظفرنام شرکت: 
 محمد مهدی پیراستهمدیرعامل: 

 تولید کننده روغن ماهی -تولیدکننده پودر ماهی محصول: 
 01332332754_01332333545تلفن: 

ساختمان  -روبه روی بانک انصار  -خیابان حاجی آباد  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۳طبقه  - ۱۰۴

 کیمیا چرب ورامیننام شرکت: 
 توحید مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع اسید چرب های گیاهی و روغن های مخصوص طیورمحصول: 
 02166124100_02166422602تلفن: 

 -طبقه سوم  - ۴۴پالک  -ابتدای نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۸واحد 

 کیمیا دام کیهاننام شرکت: 
 مهداد حبیب پورمدیرعامل: 

 محرک رشد و مولتی آنزیم -اسیدیفایر  -تاردکننده توکسین بایندر محصول: 
 02166123901_02166124018تلفن: 

 -طبقه دوم  - ۳پالک  -بن بست بت شکن  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۳واحد 

 کیمیا دان تربتنام شرکت: 
 حسین محمدزادهمدیرعامل: 

 استارتر -تولید پس دان،پیش دان،میان دان محصول: 
 05152443622_05152443621تلفن: 

جنب باربری سلطانی  -چهارراه خواف  -تربت حیدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر کیمیا دان تربت -

 کیمیا رشد صنعت البرزنام شرکت: 
 فریده ستارزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودرچربی کلسیمی و خالصمحصول: 
 02645333336تلفن: 

 خیابان خرداد -شهرک صنعتی سپهر  -نظرآباد  -البرز آدرس: 
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 کوهپایه آفتاب شرقنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

 تولید کنسانتره و بلوک کامل خوراک دام و طیورمحصول: 
 05143267233_05143267232تلفن: 

 ۵خیابان بهره وری  -شهرک صنعتی خیام  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۱پالک  - ۴خیابان تالش  -

 کویر فسفاتنام شرکت: 
 سید مصطفی عظیمیمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفات ) گرانول و شکری (محصول: 
 02166934240_02166934428تلفن: 

 ۸واحد  - ۱۴پالک  -خیابان کوثر دوم  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 کیا دانه کرمانشاهنام شرکت: 
 فریبرز نجفیمدیرعامل: 

  -سوپر استارتر  -میان دان  -پس دان  -پیش دان  -خوراک آماده پلت محصول: 
 08334735081_08334735079تلفن: 

 ۴خیابان صنعت - b۶ضلع غربی -شهرک صنعتی بیستون  -کرمانشاه آدرس: 

 کیان برزین مهرنام شرکت: 
 کیارش استیریمدیرعامل: 

وارد کننده خوراک دام ،طیور،مانند ویتامین ها ،مواد معدنی،اسید محصول: 
 های آمینه

 02188372376_02187704تلفن: 
 - ۵۰پالک  -مابین خ رامشه و گلها  -بلوار دریا  -سعادت آباد  -تهران آدرس: 

 کیان دانه پارسنام شرکت: 
 محمد حسین محسنیمدیرعامل: 

 پیش دان -پس دان  -میان دان  -دان آماده محصول: 
 02144499014_02144499013تلفن: 

نبش  -خیابان عدل جنوبی  -بلوار میرزا بابایی  -میدان پونک  -تهران آدرس: 
 ۴واحد - ۱۳۳۴پالک  -کوچه حسینی 

 کیان فرا پارسنام شرکت: 
 رسول میرغفوریمدیرعامل: 

 تولید مکمل و کنسانتره و انواع داروهای دام و طیورمحصول: 
 02144762865_02144762864تلفن: 

پالک  - ۴نبش یاس  -بلوار گلهای شمالی  -شهرک گلستان  -تهران آدرس: 
 ۵واحد  - ۳۴۳۴

 کیان نوج فردانام شرکت: 
 مهدی اردشیریمدیرعامل: 

تولیدکننده کنسانتره های طیور و بوقلمون و مرغ بومیپ و پیش محصول: 
 مخلوط دامی

 02166907743تلفن: 
 ۱۳واحد - ۵پالک -خیابان امیرلو  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 کیانژادنام شرکت: 
 سید مهدی کیانژادمدیرعامل: 

 تولید خوراک آماده دام و طیورمحصول: 
 01132202200تلفن: 

 دفتر گنجاوران مامجیر کیانژاد - ۴۴نبش بهاران  -بابل  -مازندران آدرس: 

 کیانیان شمالنام شرکت: 
 حسن حجتیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهی و پودر گوشتمحصول: 
 01734344275_01732528937تلفن: 

شرکت  -جاده بندر گز  ۱کیلومتر  -بندر ترکمن  -ترکمن  -گلستان آدرس: 
 کیانیان شمال

 کیلکاظفرنام شرکت: 
 محمد مهدی پیراستهمدیرعامل: 

 تولید کننده روغن ماهی -تولیدکننده پودر ماهی محصول: 
 01332332754_01332333545تلفن: 

ساختمان  -روبه روی بانک انصار  -خیابان حاجی آباد  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۳طبقه  - ۱۰۴

 کیمیا چرب ورامیننام شرکت: 
 توحید مرادیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع اسید چرب های گیاهی و روغن های مخصوص طیورمحصول: 
 02166124100_02166422602تلفن: 

 -طبقه سوم  - ۴۴پالک  -ابتدای نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۸واحد 

 کیمیا دام کیهاننام شرکت: 
 مهداد حبیب پورمدیرعامل: 

 محرک رشد و مولتی آنزیم -اسیدیفایر  -تاردکننده توکسین بایندر محصول: 
 02166123901_02166124018تلفن: 

 -طبقه دوم  - ۳پالک  -بن بست بت شکن  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 
 ۳واحد 

 کیمیا دان تربتنام شرکت: 
 حسین محمدزادهمدیرعامل: 

 استارتر -تولید پس دان،پیش دان،میان دان محصول: 
 05152443622_05152443621تلفن: 

جنب باربری سلطانی  -چهارراه خواف  -تربت حیدریه  -خراسان رضوی آدرس: 
 دفتر کیمیا دان تربت -

 کیمیا رشد صنعت البرزنام شرکت: 
 فریده ستارزادهمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودرچربی کلسیمی و خالصمحصول: 
 02645333336تلفن: 

 خیابان خرداد -شهرک صنعتی سپهر  -نظرآباد  -البرز آدرس: 
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 (K.T.Zکیمیا زرین جهان پوشش )کیمیا تجارت زر نام شرکت: 
 صادق محمدیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور -واردات غالت و نهاده های دامی محصول: 
 01344819666_02188582744تلفن: 

پایین تر از دانشگاه عالمه  -خیابان عالمه جنوبی -سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱۴۱پالک  -روبروی بانک مسکن  -

 کیمیا کاو بامدادنام شرکت: 
 مهران حسین زادهمدیرعامل: 

 وارد کننده کنسانتره و پودر چربی و تولید کنسانتره طیور محصول: 
 02122118613_02122118612تلفن: 

خیابان سرو  -بین میدان کاج و شهرداری  -خیابان سعادت آباد  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  - ۴۱پالک  -غربی 

 کیمیا گلفام پارسنام شرکت: 
 فکوریمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و کنسانترهمحصول: 
 02126217611_02126217610تلفن: 

 -تهران آدرس: 

 کیوان مرغ پر طالیی مهابادنام شرکت: 
 رضا سواریمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده طیور ، تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتیمحصول: 
 04442350887_04442350885تلفن: 

 -جاده بوکان  ۳کیلومتر  -راهی برهان  ۴ -مهاباد  -آذربایجان غربی آدرس: 
 کیوان مرغ پرطالیی مهاباد و آرمان ماکیان ۴و  ۱فارم 

 گرگان دشتنام شرکت: 
 رضا افتخارالدینمدیرعامل: 

تولیدکننده خوراک دام و طیور و انواع کنسانتره مخصوص بوقلمون، محصول: 
 01732312212_01732312211تلفن: 

 ابتدای پارک جنگلی قرق -جاده گنبد  ۴۴کیلومتر  -گرگان  -گلستان آدرس: 

 گرماب شیمینام شرکت: 
 میرقاسم موسویمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفات شکری و پودریمحصول: 
 01133304251_01133304250تلفن: 

ناحیه صنعتی  -جاده ساری کیاسر  ۱۳کیلومتر  -ساری  -مازندران آدرس: 
 شرکت گرماب شیمی -هفت خال 

 گروه تخصص طیور گندمنام شرکت: 
 ساسان گلداریمدیرعامل: 

 خوراک طیورمحصول: 
 02166058687_02166020818تلفن: 

 -نبش امالک آسمان  -بلوار صالحی  -اتوبان جناح  -آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۴۸پالک 

 بیضاء 21گروه تولیدی نام شرکت: 
 حمیدرضا عبودیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و خوراک آماده دام و طیورمحصول: 
 07136775964_07136775963تلفن: 

نبش خیابان سلمان  -میدان گلستان  -بلوار گلستان  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۳طبقه  -ساختمان گلستان  -فارسی ) پیرنیا ( 

 گروه تولیدی امیرینام شرکت: 
 داوود امیریمدیرعامل: 

 تولید ذرت خشکمحصول: 
 07137830221تلفن: 

 اتوبان کوار به شیراز ۱کیلومتر  -کوار  -فارس آدرس: 

 گروه تولیدی بازرگانی زرین دانه سنقرنام شرکت: 
 بهمن قاسمیمدیرعامل: 

تولید و توزیع خوراک آماده و کنسانتره ، نهاده های دامی و ریز مغذی محصول: 
 08348973064تلفن: 

شهرک  -جاده سنقر به کرمانشاه  ۱کیلومتر  -سنقر  -کرمانشاه آدرس: 
 زرین دانه سنقر - ۱خیابان صنعت  -صنعتی 

 گروه تولیدی بازرگانی گهر کاال شرقنام شرکت: 
 احمد سلحشورمدیرعامل: 

 تولید انواع خوراک آماده، مکمل و پرمیکس های دام، طیور و آبزیانمحصول: 
 05133523171_05137075تلفن: 

طبقه  - ۱۰۱شماره  -خیابان باقرخان  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 
 همکف

 گروه تولیدی پویا صدفنام شرکت: 
  مدیرعامل: 

کنسانتره  -مکمل  -زئولیت  -فسفات  -تولیدکننده انواع صدف معدنی محصول: 
 و کیسه های پلی پروپلین

 01732301640_02166566160تلفن: 
 ۴واحد  - ۳۴پالک  -خیابان کوثر یکم  -خیابان ستارخان  -تهران آدرس: 

 گروه تولیدی پیوندنام شرکت: 
 مرتضی عباس نژادمدیرعامل: 

 پس دان و پیش دان -میان دان  -تولید دان آماده محصول: 
 01132203281_01132203280تلفن: 

 -طبقه اول  -ساختمان نوید  -میدان شهید سجودی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دفتر گروه پیوند

 گروه تولیدی تایمازنام شرکت: 
 آمان گندی پاجیدهمدیرعامل: 

تولیدکننده دان آماده طیور و کود آلی ، تولیدکننده جوجه یکروزه محصول: 
 گوشتی

 01734426138_01734426136تلفن: 
 گروه تولیدی تایماز -شهرک صنعتی پنج پیکر  -ترکمن  -گلستان آدرس: 
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 گروه تولیدی دان پاک آگریننام شرکت: 
 پویا فیض نیامدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 08334733373تلفن: 

انتهای  -بلوار بیستون  - ۴فاز  -شهرک صنعتی فرامان  -کرمانشاه آدرس: 
 خیابان سوم

 گروه تولیدی دکتر معلمنام شرکت: 
 شمس علی هادی زاده معلممدیرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، تولیدکننده خوراک و کنسانترهمحصول: 
 01132022966_01132022965تلفن: 

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

 گروه تولیدی ساوانانام شرکت: 
 عبدالعلی طهماسبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، کلینیک تخصصی طیور ، کشتارگاه محصول: 
 01134560628_01134563770تلفن: 

 گروه تولیدی ساوانا -مجتمع ساوانا  -میدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 گروه چیتیکانام شرکت: 
 دکتر آرش هادویمدیرعامل: 

 تولید کننده تخصصی افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 05138823939تلفن: 

 گلستان یکم -بزرگراه اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 

 گروه دانش بنیان ویواننام شرکت: 
 احسان میرزادهمدیرعامل: 

 )توکسین بایندر، پلت بایندر، مکمل بافری(محصول: 
 05136112288_05138941414تلفن: 

 - ۴۱و  ۴۴بین وکیل آباد  -بلوار وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳۸۵پالک 

 اوراسیا-گروه دینام شرکت: 
 مهرشاد رجبیمدیرعامل: 

 سویا ، جو و گندم از برزیل و آرژانتین  واردکننده ذرت ،محصول: 
 02122686541_02122686540تلفن: 

 - ۳۶پالک  -کوچه سمیاری  -بعد از پل صدر  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه 

 گروه سنا دام پارس و یسنا مهرنام شرکت: 
 پژمان آجیل چیمدیرعامل: 

پودرچربی طالیی،مونوکلسیم فسفات، گناسیل، اکتیونیس، کی پرو، محصول: 
 ...100سیواکوئینول

 02122915458_02122258504تلفن: 
 ۴طبقه  - ۱۴۱پالک  -جنب مسجد الغدیر  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنامنام شرکت: 
 محسن امینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده گلوکز ، فروکتوز ، گلوتن و جوانه ذرت و پروتئین مایعمحصول: 
 02188055457تلفن: 

ساختمان  - ۱۴۸پالک  -خیابان شیخ بهایی شمالی  -مالصدرا  -تهران آدرس: 
 شرکت زر فروکتوز -گروه صنعتی زر 

 گروه غرب دانهنام شرکت: 
 برهان مندمیمدیرعامل: 

 زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغمحصول: 
 08733242500تلفن: 

روبروی دیوان  -خیابان معراج  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ساختمان غرب دانه -محاسبات 

 گروه کارخانجات پرشیاننام شرکت: 
 مجید زندیمدیرعامل: 

 خوراک شیری متوسط  -خوراک دام : خوراک پرواری محصول: 
 01734303321تلفن: 

شهرک  -جاده قدیم گرگان  ۶کیلومتر  -کردکوی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 صنعتی امام خمینی

 گروه مدلل )کرمانشاه دانه(نام شرکت: 
 جواد مدللمدیرعامل: 

 انواع مکمل های غذایی و کنسانتره های طیور -خوراک کامل طیور محصول: 
 02188700255_02188511327تلفن: 

 ۴۵پالک  -کوچه ششم  -خیابان بخارست  -تهران آدرس: 

 گسترش تجارت برنانام شرکت: 
 اباذر مالکاظمیمدیرعامل: 

 گندم -جو  -سویا و کنجاله سویا  -ذرت محصول: 
 02122015125_02122015124تلفن: 

 -خیابان عاطفی غربی  -باالتر از بلوار اسفندیار  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۹طبقه  - ۱۰۰پالک 

 گسترش خدمات بازرگانی بهسازنام شرکت: 
 قبادی زادهمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور و روغن های خوراکیمحصول: 
 02143989000تلفن: 

 - ۳۶پالک  -کوچه بنیسی  -باالتر از میرداماد  -خیابان آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه 

 گسترش سوخت سبز زاگرسنام شرکت: 
 کیوان شیدانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله تخمیریمحصول: 
 02188630305تلفن: 

انتهای جانبازان  - ۱فجر  -انتهای فرشی مقدم  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۴پالک  - ۴۴کوچه  -جنب پارک آفتاب  -
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 گروه تولیدی دان پاک آگریننام شرکت: 
 پویا فیض نیامدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت و کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 08334733373تلفن: 

انتهای  -بلوار بیستون  - ۴فاز  -شهرک صنعتی فرامان  -کرمانشاه آدرس: 
 خیابان سوم

 گروه تولیدی دکتر معلمنام شرکت: 
 شمس علی هادی زاده معلممدیرعامل: 

 بسته بندی و قطعه بندی مرغ ، تولیدکننده خوراک و کنسانترهمحصول: 
 01132022966_01132022965تلفن: 

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

 گروه تولیدی ساوانانام شرکت: 
 عبدالعلی طهماسبیمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، کلینیک تخصصی طیور ، کشتارگاه محصول: 
 01134560628_01134563770تلفن: 

 گروه تولیدی ساوانا -مجتمع ساوانا  -میدان قدس  -بهشهر  -مازندران آدرس: 

 گروه چیتیکانام شرکت: 
 دکتر آرش هادویمدیرعامل: 

 تولید کننده تخصصی افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 05138823939تلفن: 

 گلستان یکم -بزرگراه اشرفی اصفهانی  -تهران آدرس: 

 گروه دانش بنیان ویواننام شرکت: 
 احسان میرزادهمدیرعامل: 

 )توکسین بایندر، پلت بایندر، مکمل بافری(محصول: 
 05136112288_05138941414تلفن: 

 - ۴۱و  ۴۴بین وکیل آباد  -بلوار وکیل آباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳۸۵پالک 

 اوراسیا-گروه دینام شرکت: 
 مهرشاد رجبیمدیرعامل: 

 سویا ، جو و گندم از برزیل و آرژانتین  واردکننده ذرت ،محصول: 
 02122686541_02122686540تلفن: 

 - ۳۶پالک  -کوچه سمیاری  -بعد از پل صدر  -خیابان شریعتی  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه 

 گروه سنا دام پارس و یسنا مهرنام شرکت: 
 پژمان آجیل چیمدیرعامل: 

پودرچربی طالیی،مونوکلسیم فسفات، گناسیل، اکتیونیس، کی پرو، محصول: 
 ...100سیواکوئینول

 02122915458_02122258504تلفن: 
 ۴طبقه  - ۱۴۱پالک  -جنب مسجد الغدیر  -بلوار میرداماد  -تهران آدرس: 

 گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنامنام شرکت: 
 محسن امینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده گلوکز ، فروکتوز ، گلوتن و جوانه ذرت و پروتئین مایعمحصول: 
 02188055457تلفن: 

ساختمان  - ۱۴۸پالک  -خیابان شیخ بهایی شمالی  -مالصدرا  -تهران آدرس: 
 شرکت زر فروکتوز -گروه صنعتی زر 

 گروه غرب دانهنام شرکت: 
 برهان مندمیمدیرعامل: 

 زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغمحصول: 
 08733242500تلفن: 

روبروی دیوان  -خیابان معراج  -خیابان آبیدر  -سنندج  -کردستان آدرس: 
 ساختمان غرب دانه -محاسبات 

 گروه کارخانجات پرشیاننام شرکت: 
 مجید زندیمدیرعامل: 

 خوراک شیری متوسط  -خوراک دام : خوراک پرواری محصول: 
 01734303321تلفن: 

شهرک  -جاده قدیم گرگان  ۶کیلومتر  -کردکوی  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 صنعتی امام خمینی

 گروه مدلل )کرمانشاه دانه(نام شرکت: 
 جواد مدللمدیرعامل: 

 انواع مکمل های غذایی و کنسانتره های طیور -خوراک کامل طیور محصول: 
 02188700255_02188511327تلفن: 

 ۴۵پالک  -کوچه ششم  -خیابان بخارست  -تهران آدرس: 

 گسترش تجارت برنانام شرکت: 
 اباذر مالکاظمیمدیرعامل: 

 گندم -جو  -سویا و کنجاله سویا  -ذرت محصول: 
 02122015125_02122015124تلفن: 

 -خیابان عاطفی غربی  -باالتر از بلوار اسفندیار  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۹طبقه  - ۱۰۰پالک 

 گسترش خدمات بازرگانی بهسازنام شرکت: 
 قبادی زادهمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور و روغن های خوراکیمحصول: 
 02143989000تلفن: 

 - ۳۶پالک  -کوچه بنیسی  -باالتر از میرداماد  -خیابان آفریقا  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه 

 گسترش سوخت سبز زاگرسنام شرکت: 
 کیوان شیدانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله تخمیریمحصول: 
 02188630305تلفن: 

انتهای جانبازان  - ۱فجر  -انتهای فرشی مقدم  -کارگر شمالی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۴پالک  - ۴۴کوچه  -جنب پارک آفتاب  -
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 گسترش و توسعه ی صنایع بهپرورنام شرکت: 
 غالمعلی فارغیمدیرعامل: 

تولید خوراک  -پرورش مرغ گوشتی  -تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی محصول: 
 طیور و دی کلسیم فسفات

 02154196000_02166914213تلفن: 
 - ۴طبقه  - ۱۳۸پالک  -خیابان شهید طوسی  -خیابان توحید  -تهران آدرس: 

 گل پنبه نیشابورنام شرکت: 
 مصطفی صفی پورمدیرعامل: 

 تولید کننذه کنجاله پنبه و روغن پنبه دانهمحصول: 
 05142216902_05142216901تلفن: 

 ۴مبتکر  -شهرک صنعتی خیام  -نیشابور  -خراسان رضوی آدرس: 

 گلبار شیمینام شرکت: 
 مهدی الیاسیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 02166428902_02166430733تلفن: 

ساختمان  - ۱۱۸پالک  -خیابان نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 گروه تولیدی بازرگانی گلبار

 گلبار شیمی دانهنام شرکت: 
 مهرشاد اسماعیلیمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع مکمل دام و طیور ، انواع کنسانتره و پرمیکس محصول: 
 ویتامینه

 02166430774_02166431060تلفن: 
 ۱۱۸پالک  -بعد از تقاطع خوش  -خ نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 گلبهار دانهنام شرکت: 
 فاطمه شریلومدیرعامل: 

 واردات متیونین دگوسا ۳ لیزینمحصول: 
 02188789672_02188789671تلفن: 

ساختمان آینه  - ۱۱۰پالک  -تقاطع کردستان  -خیابان ونک  -تهران آدرس: 
 ۱۰۵شماره  -طبقه پنجم  -ونک 

 گلسنگ کویر یزدنام شرکت: 
 محمدعلی داییمدیرعامل: 

 تولید مکمل های هیومیکی مخصوص دام و طیورمحصول: 
 03532721491_03532721490تلفن: 

 بلوار گلدیس -شهرک صنعتی نیکو  -اشکذر  -یزد آدرس: 

 گلشن آسورنام شرکت: 
 جواد احمدیمدیرعامل: 

 تولید پودر ماهی و روغن ماهیمحصول: 
 01142201872تلفن: 

 کارخانه گلشن آسور -شهرک مصطفی خمینی  -ساری  -مازندران آدرس: 

 گلوکزان )سهامی عام(نام شرکت: 
 حسین احمدیمدیرعامل: 

تولیدکننده گلوکز ، نشاسته ، خوراک دام و روغن خوراکی تولید کننده محصول: 
 کلیه نهاده های دامی فرآوری شده از ذرت

 02188902768تلفن: 
 ۱طبقه  - ۳۱پالک  -خیابان سپند  -خیابان استاد نجات الهی  -تهران آدرس: 

 گهر کاالی نوین شرقنام شرکت: 
 محمدرضا صالحانمدیرعامل: 

 واردات ذرت، سویا، جو و گندممحصول: 
 05137075تلفن: 

 - ۹توفیق  - ۱۴صادقی  -بلوار سازمان آب  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴طبقه  - ۴۳پالک 

 گیلک دانه نویدنام شرکت: 
 محمد نوید طالمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده انواع خوراک دام و طیورمحصول: 
 0133392تلفن: 

انتهای خیابان  -خیابان صنعت یک  -شهر صنعتی  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۴۵پالک  -پردیس 

 گیوان شیمینام شرکت: 
 محمد امین کوزه کنانیمدیرعامل: 

 تولیدو عرضه اصالح شیمیایی معدنی مکملهای غذایی خوراکمحصول: 
 02188701361_02188550207تلفن: 

نرسیده به پارک  -باالتر از شهید بهشتی  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱۴۰۵واحد  -۱۴طبقه  -ساختمان نگین ساعی  -ساعی 

 البراتوارهای رازکنام شرکت: 
 فرهاد همدانیمدیرعامل: 

تولیدکننده انواع داروهای انسانی ، دامپزشکی و مکمل های دام و محصول: 
 طیور

 02144525414_02144567024تلفن: 
 مقابل شرکت مینو -جاده مخصوص کرج  ۱۰کیلومتر  -تهران آدرس: 

 البراتور های سیانسنام شرکت: 
 ترانه فرهنگ مهرمدیرعامل: 

 تولید دارو و مکمل های غذایی دام و طیورمحصول: 
 02122055751تلفن: 

 طبقه اول - ۱۶پالک  -خیابان کاج ابادی  -بلوار آفریقا  -تهران آدرس: 

 البراتورهای داروسازی ارس بازارنام شرکت: 
 مجتبی خان نژادمدیرعامل: 

 تولید مکمل ها و داروهای دام و طیور و آبزیان و انواع ضدعفونی کننده محصول: 
 02188757157_02188757156تلفن: 

ساختمان  -نبش کوچه چهارم  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۹-۸-۵واحد - ۴طبقه  - ۱۳۱
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 الکی کاالی پارسنام شرکت: 
 علی پاریزیمدیرعامل: 

 پودر چربی پالمیفت  -شیر خشک دامی ایزیالک )محصول هلند(محصول: 
 02188063832_02188067621تلفن: 

 - ۹۶پالک  - ۴۵نبش کوچه  -خیابان ابن سینا  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 الهیج دشت کاسپیننام شرکت: 
 مهدی رستم نژادمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01342930_01342217118تلفن: 

 ۱خیابان صنعت  -شهرک صنعتی پرکاپشت  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 

 لیان شیمی فارسنام شرکت: 
 محمدحسن غالمی فردمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفات و اسید فسفریکمحصول: 
 07132279054_07142375080تلفن: 

کارخانه لیان  -شهرک صنعتی شهید مصلحیان  -کازرون  -فارس آدرس: 
 شیمی فارس

 ماکیان پرور اراکنام شرکت: 
 مهیار هزاوهمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 08634131646_08634131645تلفن: 

ماکیان  -جنب جاده احمدآباد  -جاده تهران  ۴کیلومتر  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 پرور

 ماکیان پرور سپید شرقنام شرکت: 
 رضا غفورزاده یزدیمدیرعامل: 

تولید دان آماده، جوجه یکروزه گوشتی، مرغ گوشتی و کشتار و بسته محصول: 
 بندی گوشت مرغ

 05138464105تلفن: 
پالک  - ۴۳ابوذر غفاری  -خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ماکیان دام پارسنام شرکت: 
 هاله فرسادپورمدیرعامل: 

واردکننده آنزیم ها، اسیدیفایر، پروبیوتیک، مایتو فید پالس و آنتی محصول: 
 آمونیوم اکسترا و تولید کنسانتره طیوری

 02166597230_02166597231تلفن: 
 ۱۱پالک  -خیابان نیایش شرقی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 ماکیان دام سینانام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 ماکیان فسفاتنام شرکت: 
 جواد ایروانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفات و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 05132453075_05132454226تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده کالت  ۱۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۹۸قطعه  -میدان کارگر  -خیابان تالش شمالی  -مشهد 

 ماکیان گستر و جوجه کشی پارسنام شرکت: 
 احمد آیت اللهی مهرجردیمدیرعامل: 

 مزغ مادر -جوجه کشی ، تولیدکننده خوراک و مکمل های دام و طیور محصول: 
 01190112256تلفن: 

بعد از آبزی  -جاده گلما  ۵کیلومتر  -بعد از پل تجن  -ساری  -مازندران آدرس: 
 نرسیده به پرورش ماهی شهید رجائی -گستران ساعی 

 ماکیان نوآورنام شرکت: 
 محسن حافظمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل ها و کنسانتره های مخصوص دام و طیورمحصول: 
 02166569510تلفن: 

 ۴واحد  - ۴پالک  -اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 ماکیان نوآورنام شرکت: 
 محسن حافظمدیرعامل: 

 مکمل جهت دام و طیور -کنسانتره  -انواع خوراک آماده محصول: 
 02166945632_02166595120تلفن: 

 -ساختمان یکتا  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۳و۴واحد  - ۴طبقه  - ۴پالک 

 مانا طبنام شرکت: 
 ماکان هادی زمانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره ، دان آماده ، مکمل و محرک دام و طیورمحصول: 
 08334735253_08334735254تلفن: 

 ۱نبش خیابان صنعتی  -شهرک صنعتی بیستون  -کرمانشاه آدرس: 

 ماه صنم شمالنام شرکت: 
 علی اصغر پورعلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن و اسید چرب ویژه دام و طیورمحصول: 
 01132024320_01132024310تلفن: 

شهرک صنعتی بندپی شرقی  -جاده شهید صالحی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ۴بوستان  -

 مجتمع بازیافت مواد پروتئین مازندراننام شرکت: 
 پرویز مفیدیمدیرعامل: 

 تولید پودر گوشتمحصول: 
 01142175233_01142175439تلفن: 

روبه روی مدرسه  -جاده کیا کاله  ۳کیلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ابتدای عبور کشتارگاه سابق -تیزهوشان 
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 الکی کاالی پارسنام شرکت: 
 علی پاریزیمدیرعامل: 

 پودر چربی پالمیفت  -شیر خشک دامی ایزیالک )محصول هلند(محصول: 
 02188063832_02188067621تلفن: 

 - ۹۶پالک  - ۴۵نبش کوچه  -خیابان ابن سینا  -یوسف آباد  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 الهیج دشت کاسپیننام شرکت: 
 مهدی رستم نژادمدیرعامل: 

 تولیدکننده سبوس برنجمحصول: 
 01342930_01342217118تلفن: 

 ۱خیابان صنعت  -شهرک صنعتی پرکاپشت  -آستانه اشرفیه  -گیالن آدرس: 

 لیان شیمی فارسنام شرکت: 
 محمدحسن غالمی فردمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفات و اسید فسفریکمحصول: 
 07132279054_07142375080تلفن: 

کارخانه لیان  -شهرک صنعتی شهید مصلحیان  -کازرون  -فارس آدرس: 
 شیمی فارس

 ماکیان پرور اراکنام شرکت: 
 مهیار هزاوهمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیورمحصول: 
 08634131646_08634131645تلفن: 

ماکیان  -جنب جاده احمدآباد  -جاده تهران  ۴کیلومتر  -اراک  -مرکزی آدرس: 
 پرور

 ماکیان پرور سپید شرقنام شرکت: 
 رضا غفورزاده یزدیمدیرعامل: 

تولید دان آماده، جوجه یکروزه گوشتی، مرغ گوشتی و کشتار و بسته محصول: 
 بندی گوشت مرغ

 05138464105تلفن: 
پالک  - ۴۳ابوذر غفاری  -خیابان احمدآباد  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 

 ماکیان دام پارسنام شرکت: 
 هاله فرسادپورمدیرعامل: 

واردکننده آنزیم ها، اسیدیفایر، پروبیوتیک، مایتو فید پالس و آنتی محصول: 
 آمونیوم اکسترا و تولید کنسانتره طیوری

 02166597230_02166597231تلفن: 
 ۱۱پالک  -خیابان نیایش شرقی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 ماکیان دام سینانام شرکت: 
 محسن صادقیمدیرعامل: 

 زنجیره تولید گوشت مرغمحصول: 
 02166900422تلفن: 

 واحد یک - ۱۴۱پالک  -خیابان شهید طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 

 ماکیان فسفاتنام شرکت: 
 جواد ایروانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفات و مکمل های دام و طیورمحصول: 
 05132453075_05132454226تلفن: 

شهرک صنعتی  -جاده کالت  ۱۱کیلومتر  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۴۹۸قطعه  -میدان کارگر  -خیابان تالش شمالی  -مشهد 

 ماکیان گستر و جوجه کشی پارسنام شرکت: 
 احمد آیت اللهی مهرجردیمدیرعامل: 

 مزغ مادر -جوجه کشی ، تولیدکننده خوراک و مکمل های دام و طیور محصول: 
 01190112256تلفن: 

بعد از آبزی  -جاده گلما  ۵کیلومتر  -بعد از پل تجن  -ساری  -مازندران آدرس: 
 نرسیده به پرورش ماهی شهید رجائی -گستران ساعی 

 ماکیان نوآورنام شرکت: 
 محسن حافظمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل ها و کنسانتره های مخصوص دام و طیورمحصول: 
 02166569510تلفن: 

 ۴واحد  - ۴پالک  -اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 

 ماکیان نوآورنام شرکت: 
 محسن حافظمدیرعامل: 

 مکمل جهت دام و طیور -کنسانتره  -انواع خوراک آماده محصول: 
 02166945632_02166595120تلفن: 

 -ساختمان یکتا  -خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۳و۴واحد  - ۴طبقه  - ۴پالک 

 مانا طبنام شرکت: 
 ماکان هادی زمانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره ، دان آماده ، مکمل و محرک دام و طیورمحصول: 
 08334735253_08334735254تلفن: 

 ۱نبش خیابان صنعتی  -شهرک صنعتی بیستون  -کرمانشاه آدرس: 

 ماه صنم شمالنام شرکت: 
 علی اصغر پورعلیمدیرعامل: 

 تولیدکننده روغن و اسید چرب ویژه دام و طیورمحصول: 
 01132024320_01132024310تلفن: 

شهرک صنعتی بندپی شرقی  -جاده شهید صالحی  -بابل  -مازندران آدرس: 
 ۴بوستان  -

 مجتمع بازیافت مواد پروتئین مازندراننام شرکت: 
 پرویز مفیدیمدیرعامل: 

 تولید پودر گوشتمحصول: 
 01142175233_01142175439تلفن: 

روبه روی مدرسه  -جاده کیا کاله  ۳کیلومتر  -شهر  قائم -مازندران آدرس: 
 ابتدای عبور کشتارگاه سابق -تیزهوشان 
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 مجتمع تولید خوراک دام و طیور کوهپایهنام شرکت: 
 محسن محسنیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و فول فت سویامحصول: 
 03135250107_03135250105تلفن: 

 -ساختمان بعثت  -سه راه شهید رجایی  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 ۴۴واحد -طبقه سوم 

 مجتمع تولید گوشت مرغ زربالنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 پرورش مرغ گوشتی  -تولید جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 01143084197_01143080117تلفن: 

مجتمع تولید گوشت مرغ  -جاده چمستان  ۹کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 زربال

 مجتمع تولیدی طیور شمال )احمد محمدیان(نام شرکت: 
 احمد محمدیانمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولید دان آماده ، کشتار مرغمحصول: 
 01132355556_01132355555تلفن: 

متر مانده به میدان  ۱۰۰ -کمربند امیر کال  -امیرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 جنب چاپ قائم -خیابان ششم  -نماز 

 مجتمع زربال آملنام شرکت: 
 مجید صنعتگرمدیرعامل: 

 قطعه بندی و تهیه پودرگوشت -تهیه و بسته بندی  -کشتار محصول: 
 01143132652_02166927300تلفن: 

پالک  -نبش کوچه آشیان  -روبه روی وزارت کار  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۱واحد -طبقه اول  - ۴۰۶

 مجتمع سالم کشتنام شرکت: 
 حسن سالممدیرعامل: 

 قطعه ای 85000پرورش پولت  -پرورش مرغ تخم گذار محصول: 
 02536565256_02536565255تلفن: 

 -و خیابان میالد  ۱۰بین کوچه  -بلوار نواب  -میدان شهرداری  -قم آدرس: 
 ۱۹۴پالک 

 مجتمع صنعت ماکیان گستر پرگاسنام شرکت: 
 فاطمه نائینی زادهمدیرعامل: 

صنایع تبدیلی کنسرو بوقلمون و ناگت همبرگر  -کشتار و بسته بندی محصول: 
 و ..) کشتاربوقلمون زنجیره کامل(

 02532425437تلفن: 
 ۳۱سرکوچه  -الین کندرو  -بلوار غدیر  -قم آدرس: 

 مجتمع طیور فارسنام شرکت: 
 باقر فرهادیمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیور -تولید جوجه یکروزه مادرگوشتی محصول: 
 07137322000تلفن: 

 ۸۱۴۳۱پالک  -جنب بنیاد مسکن  -بلوار گلستان  -شیراز  -فارس آدرس: 

 مجتمع کارخانجات سوربن شمالنام شرکت: 
 یداله رنجبرمدیرعامل: 

 خوراک دام و طیورمحصول: 
 01144676515_01144676155تلفن: 

جنب پاسگاه انتظامی  -جاده چمستان  ۱۴کیلومتر  -آمل  -مازندران آدرس: 
 خیابان سوربن شمال -بنفشه ده 

 مجتمع کشت و صنعت فدکنام شرکت: 
 مهدی طالییمدیرعامل: 

 تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 02165943467تلفن: 

دو کیلومتر بعد از پلیس  -جاده شهریار به اشتهارد  -ماهدشت  -تهران آدرس: 
 جنب روستای اختر آباد -راه ماهدشت 

 مرتعنام شرکت: 
 علی آل احمدمدیرعامل: 

 ترئونین-کولین کلراید-لیزین-متیونین-ویتامین های خالصمحصول: 
 02188722081_02188722099تلفن: 

 - ۱۴پالک  -کوچه میرزا حسنی  -خیابان قائم مقام فراهانی  -تهران آدرس: 
 ۱۰واحد 

 مرتع سبزدشتنام شرکت: 
 نیما احمدخانیمدیرعامل: 

تلفن: واردات متیونین ژاپن ، لیزین ، ترئونین ، کولین کلراید محصول: 
02188553977_02188508017 

 - ۱۴پالک  -خیابان ششم  -خیابان عربعلی  -خیابان خرمشهر  -تهران آدرس: 
 ۳طبقه 

 مرغ مادر دیزباد ) زنجیره شمال شرق (نام شرکت: 
 روح اله زحمتکشمدیرعامل: 

 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی ، تولید خوراک دام و طیورمحصول: 
 05137663413_05137628801تلفن: 

 - ۱۸شهید صادقی  -بلوار شهید صادقی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۳واحد  - ۱۹پالک 

 مرغ نوجاننام شرکت: 
 محمدحسن غفاریمدیرعامل: 

 واردکننده متیونین، لیزین، ال آرژنین و ال والینمحصول: 
 02634390355تلفن: 

اول  -جاده آتشگاه  -خیابان اشتراکی  -خیابان باغستان  -کرج  -البرز آدرس: 
 شرکت مرغ نوجان -جاده برغان 

 مرغداران پربار نیلینام شرکت: 
 محمدرضا بذرپاشمدیرعامل: 

 تولید خوراک طیورمحصول: 
 07153824918تلفن: 

رو به روی اداره راه و  -بلوار میرزا کوچک خان  -ریز  نی -فارس آدرس: 
 شرکت مرغداران پربار نیلی -شهرسازی 
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 مرغدانهنام شرکت: 
 فرهاد درستکارمدیرعامل: 

 تولید خوراک طیور ، بلدرچین و دام بزرگمحصول: 
 02166808848تلفن: 

 ۴پالک -کوچه شهید صیامی  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -

 مزرعه زارعنام شرکت: 
 محمد زارعمدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت دام و طیورمحصول: 
 03137431456_03137431455تلفن: 

 مزرعه مهر فالورجان -خیابان مطهری  -فالورجان  -اصفهان آدرس: 

 معتمد پارسهنام شرکت: 
 مجتبی کحال زادهمدیرعامل: 

 کنجاله -ذرت  -جو  -واردات گندم محصول: 
 02188641645_02188641644تلفن: 

 -برج نگار  -نبش کوچه نگار  -باالتر از میدان ونک  -ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴۰طبقه 

 معدن رشد گرگاننام شرکت: 
 حسین شریعتمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 01734533215_01734533214تلفن: 

 - ۴خیابان سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 معدن رشد گرگان -تالش جنوبی 

 مفید دانه باروکنام شرکت: 
 معصومه عوض خانلومدیرعامل: 

  محصول: 
 02144052951تلفن: 

خیایان همایون وفا آذر  -بزرگراه آیت هللا کاشانی  -بلوار فردوس  -تهران آدرس: 
 ۳بلوک  - ۴۸پالک  -ساختمان نگین  -شمالی 

 مکمل پارسهنام شرکت: 
 رضا رضاییمدیرعامل: 

 وارد کننده ویتامین های خالص، آنزیم، ویتامین ث ، الکارنیتین،محصول: 
 02128428422_02128428423تلفن: 

 -خیابان والی نژاد  -باالتراز میدان ونک  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 B۴واحد  - ۱۸پالک

 مکمل سازی هژبرنام شرکت: 
 مهیار مرادی سلیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02166121872_02166121868تلفن: 

 - ۱پالک  -نبش بن بست خیام  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 مکمل سازی هشتگردنام شرکت: 
 شهاب متقیمدیرعامل: 

 تولید انواع مکمل های غذایی دام و طیور و ابزیانمحصول: 
 02644226018_02644226017تلفن: 

قطعه  - ۴۴خیابان  - ۴فاز  -شهرک صنعتی هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
۱۰۴ 

 مه رشدنام شرکت: 
 مجید گیاهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک و استارتر گوساله ، تولید سویای فرآوری شدهمحصول: 
 02191090522تلفن: 

 کارخانه خوراک دام مه رشد -شهرک صنعتی یزد  -میبد  -یزد آدرس: 

 مهدامین کیاننام شرکت: 
 حمیدرضا شرفیمدیرعامل: 

 واردکننده پودر چربی و اسیدیفایرهامحصول: 
 02166561532تلفن: 

پالک  -خیابان شهیدطوسی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه ششم  - ۱۴۱

 مهر چینه چین کیاننام شرکت: 
 کیارش استیریمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره -تولیدکننده خوراک و دان و مکمل محصول: 
 02187705111_02187705000تلفن: 

 ۳طبقه  - ۵۰پالک  -بلوار دریا  -سعادت آباد -تهران آدرس: 

 مهردانهنام شرکت: 
 رحیم شادمهرمدیرعامل: 

 تخم گذار( -پسدان  -میاندان  -خوراک آماده طیور ) استارتر محصول: 
 04134325424_04134326575تلفن: 

روبه روی شهرک  -جاده تبریز آذرشهر  -آذرشهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 بعد از کارتن انصار -صنعتی شهید سلیمی 

 مهرگان رشدنام شرکت: 
 شهاب رومیانیمدیرعامل: 

 تولید انواع کنسانتره ، مکمل و پیش مخلوط های دام و طیورمحصول: 
 02166427412تلفن: 

 - ۱۱۱پالک  -تقاطع امیرلو -خیابان طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد 

 میالدانه خزرنام شرکت: 
 محمدرضا معینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان و مکمل های غذاییمحصول: 
 01142434283_01142434282تلفن: 

 -قائم شهر  ۵کیلومتر  -سوادکوه شمالی  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 ۵صنعت  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بشل 
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 مرغدانهنام شرکت: 
 فرهاد درستکارمدیرعامل: 

 تولید خوراک طیور ، بلدرچین و دام بزرگمحصول: 
 02166808848تلفن: 

 ۴پالک -کوچه شهید صیامی  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -

 مزرعه زارعنام شرکت: 
 محمد زارعمدیرعامل: 

 تولیدکننده پلت دام و طیورمحصول: 
 03137431456_03137431455تلفن: 

 مزرعه مهر فالورجان -خیابان مطهری  -فالورجان  -اصفهان آدرس: 

 معتمد پارسهنام شرکت: 
 مجتبی کحال زادهمدیرعامل: 

 کنجاله -ذرت  -جو  -واردات گندم محصول: 
 02188641645_02188641644تلفن: 

 -برج نگار  -نبش کوچه نگار  -باالتر از میدان ونک  -ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  - ۴۰طبقه 

 معدن رشد گرگاننام شرکت: 
 حسین شریعتمدیرعامل: 

 تولید کننده دی کلسیم فسفاتمحصول: 
 01734533215_01734533214تلفن: 

 - ۴خیابان سازندگی  -شهرک صنعتی آق قال  -گرگان  -گلستان آدرس: 
 معدن رشد گرگان -تالش جنوبی 

 مفید دانه باروکنام شرکت: 
 معصومه عوض خانلومدیرعامل: 

  محصول: 
 02144052951تلفن: 

خیایان همایون وفا آذر  -بزرگراه آیت هللا کاشانی  -بلوار فردوس  -تهران آدرس: 
 ۳بلوک  - ۴۸پالک  -ساختمان نگین  -شمالی 

 مکمل پارسهنام شرکت: 
 رضا رضاییمدیرعامل: 

 وارد کننده ویتامین های خالص، آنزیم، ویتامین ث ، الکارنیتین،محصول: 
 02128428422_02128428423تلفن: 

 -خیابان والی نژاد  -باالتراز میدان ونک  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 B۴واحد  - ۱۸پالک

 مکمل سازی هژبرنام شرکت: 
 مهیار مرادی سلیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دام و طیورمحصول: 
 02166121872_02166121868تلفن: 

 - ۱پالک  -نبش بن بست خیام  -خیابان پرچم  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد 

 مکمل سازی هشتگردنام شرکت: 
 شهاب متقیمدیرعامل: 

 تولید انواع مکمل های غذایی دام و طیور و ابزیانمحصول: 
 02644226018_02644226017تلفن: 

قطعه  - ۴۴خیابان  - ۴فاز  -شهرک صنعتی هشتگرد  -هشتگرد  -البرز آدرس: 
۱۰۴ 

 مه رشدنام شرکت: 
 مجید گیاهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک و استارتر گوساله ، تولید سویای فرآوری شدهمحصول: 
 02191090522تلفن: 

 کارخانه خوراک دام مه رشد -شهرک صنعتی یزد  -میبد  -یزد آدرس: 

 مهدامین کیاننام شرکت: 
 حمیدرضا شرفیمدیرعامل: 

 واردکننده پودر چربی و اسیدیفایرهامحصول: 
 02166561532تلفن: 

پالک  -خیابان شهیدطوسی  -خیابان توحید  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۴واحد  -طبقه ششم  - ۱۴۱

 مهر چینه چین کیاننام شرکت: 
 کیارش استیریمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره -تولیدکننده خوراک و دان و مکمل محصول: 
 02187705111_02187705000تلفن: 

 ۳طبقه  - ۵۰پالک  -بلوار دریا  -سعادت آباد -تهران آدرس: 

 مهردانهنام شرکت: 
 رحیم شادمهرمدیرعامل: 

 تخم گذار( -پسدان  -میاندان  -خوراک آماده طیور ) استارتر محصول: 
 04134325424_04134326575تلفن: 

روبه روی شهرک  -جاده تبریز آذرشهر  -آذرشهر  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 بعد از کارتن انصار -صنعتی شهید سلیمی 

 مهرگان رشدنام شرکت: 
 شهاب رومیانیمدیرعامل: 

 تولید انواع کنسانتره ، مکمل و پیش مخلوط های دام و طیورمحصول: 
 02166427412تلفن: 

 - ۱۱۱پالک  -تقاطع امیرلو -خیابان طوسی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱۳واحد 

 میالدانه خزرنام شرکت: 
 محمدرضا معینیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان و مکمل های غذاییمحصول: 
 01142434283_01142434282تلفن: 

 -قائم شهر  ۵کیلومتر  -سوادکوه شمالی  -سوادکوه  -مازندران آدرس: 
 ۵صنعت  - ۴فاز  -شهرک صنعتی بشل 
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 مینا طیورنام شرکت: 
 سعید موذنی زادهمدیرعامل: 

 تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی و دان آماده و کنسانتره مخصوص محصول: 
 02165010014_02165010012تلفن: 

پالک  -روبروی خوش شمالی  -نصرت غربی  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱۰۵

 مینوویتنام شرکت: 
 حمیدرضا پورکریمیمدیرعامل: 

  محصول: 
 02188276510_02188235061تلفن: 

طبقه  - ۱۴۴پالک  -یعد از کوی نصر  -خیابان جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۳و  ۴واحد  -دوم 

 میهن دانه البرز وطننام شرکت: 
 حبیب خیریمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و روغن مخصوص طیور و واردکننده تجهیزات محصول: 
 02632815635_02632824804تلفن: 

دانشکده  -خیابان خراسانی  -میدان امام حسین  -کرج  -البرز آدرس: 
 پارک علم و فناوری -کشاورزی دانشگاه تهران 

 میهن دانه پارسنام شرکت: 
 سیدحامد برقعیمدیرعامل: 

 تولید کنسانتره دامی و طیوریمحصول: 
 02166125661تلفن: 

ساختمان  -نبش خیابان اسکندری شمالی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴واحد  - ۱۱طبقه  - ۴۳۱

 میهن فسفاتنام شرکت: 
 سعید میرصادقیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی و منو کلسیم فسفاتمحصول: 
 02166557494_02166557493تلفن: 

پالک  -روبه روی کوچه پنجم  -خیابان حبیب الهی  -ستارخان  -تهران آدرس: 
 طبقه سوم - ۴۰۴

 ناردانه فرآور فیدارنام شرکت: 
 دکتر امین اکبریانمدیرعامل: 

 دان و فرآوری دانه های روغنی-کنسانترهمحصول: 
 02188214407تلفن: 

 -جنب کوچه نرگس  -خیابان شیراز شمالی  -مالصدرا  -تهران آدرس: 
 ۳۰۳واحد -ساختمان پاپلی 

 نانو پارت خزرنام شرکت: 
 مرتضی پورتیموریمدیرعامل: 

 تولیدکننده محصوالت شوینده و ضدعفونی کننده بر پایه فناوری نانومحصول: 
 01144420071_01144420070تلفن: 

شهرک صنعتی الله آباد  -جاده بابل به آمل  ۸کیلومتر  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دور میدان -

 نخل زیتون آذراننام شرکت: 
 غالمعلی آقاسیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر چربی و اسیدچربمحصول: 
 02126292553تلفن: 

 -کوچه اطهر  - ۴خیابان ایثار  -خیابان جردن  -خیابان ولیعصر  -تهران آدرس: 
 ۱طبقه  - ۴۳پالک 

 نشاسته آداک شیرازنام شرکت: 
 محمدمهدی رحیمیمدیرعامل: 

 تولیدکننده نشاسته و گلوتن گندممحصول: 
 07136358414_07136358449تلفن: 

نبش کوچه  -ابتدای بلوار شریعتی  -میدان احسان  -شیراز  -فارس آدرس: 
 ۶۰۱واحد  - ۶طبقه  - ۴ساختمان اوتانا  - ۴۱

 نشاسته خوشه فارسنام شرکت: 
 ابراهیم کشت کارانمدیرعامل: 

تولید کننده انواع نشاسته های خوراکی صنعتی و دامی ، گلوتن محصول: 
 گندم و سبوس آرد گندم

 07137390790_07137398181تلفن: 
 ۴۸۸پالک  -میدان ارتش  -بلوار ارتش  -شیراز  -فارس آدرس: 

 نشاسته ممتازنام شرکت: 
 سید حسین موسویمدیرعامل: 

 تولیدکننده گلوتن و نشاستهمحصول: 
 02155899720_02155899719تلفن: 

 ۳۳۴پالک  -روبه روی بیمارستان اکبر آبادی  -خیابان مولوی  -تهران آدرس: 

 نگین پخش آذرسامنام شرکت: 
 مهدی ایروانیمدیرعامل: 

 تولیدکننده دی کلسیم فسفات ، اسید چرب ، پودر ماهی و روغن محصول: 
 05136586000تلفن: 

طبقه  - ۸پالک  - ۹۱آزادی  -بزرگراه آسیایی  -مشهد  -خراسان رضوی آدرس: 
 ۶و  ۱واحد  -اول 

 نگین پودرنام شرکت: 
 شهرام شاهسونیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهی و روغن ماهیمحصول: 
 02188428964_02188446925تلفن: 

طبقه دوم جنوبی  -کوچه نفیسی  -خیابان سهروردی جنوبی  -تهران آدرس: 
 ۶واحد  -

 نگین دانه صحرانام شرکت: 
 محمد طاهری اینچه برونمدیرعامل: 

 تولید خوراک آماده طیورمحصول: 
 01733260611_01733260610تلفن: 

کارخانه نگین  -دور میدان  -شهرک صنعتی  -گنبد کاووس  -گلستان آدرس: 
 دانه صحرا

 

175 

 نگین دانه غربنام شرکت: 
 داوود رسول پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و انواع دان ویژه طیورمحصول: 
 04134328604_04134328603تلفن: 

شهرک  -جاده تبریز آذرشهر  ۴۱کیلومتر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 کمربندی جنوبی -انتهای سی متری اول  -صنعتی شهید سلیمی 

 نگین سپهر کاسپیننام شرکت: 
 علیرضا پنبه کارمدیرعامل: 

 واردکننده کنجاله کلزا، کنجاله سویا، ذرت، جومحصول: 
 02188014670تلفن: 

 -نرسیده به پل نصر  -بعد از امیرآباد  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱پالک  -کوچه اول  -خیابان جنت 

 نگین طیور شمال طبرستاننام شرکت: 
 عبدهللا رادپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل و کنسانترهمحصول: 
 01132350451تلفن: 

 - ۴و  ۴حدفاصل نیما  -کمربندی امیرکال  -امیرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دفتر نگین طیور شمال طبرستان

 نهاده گستراننام شرکت: 
 عماد شیعهمدیرعامل: 

 واردکننده گندم، جو، ذرت و سویا و دانه آماده طیورمحصول: 
 02141218000تلفن: 

 - ۳۴پالک  -کوچه جنتی  -خیابان میرعماد  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴۰واحد

 نهاده های دامی جاهدنام شرکت: 
 محسن مردیمدیرعامل: 

 تولید و واردات اسپرم گاوی -واردکننده گندم ، سویا ، ذرت و جو محصول: 
 02186037509تلفن: 

 -ضلع جنوب شرقی میدان -میدان فاطمی )میدان جهاد(  -تهران آدرس: 
 ۱۰طبقه  -ساختمان جهاد 

 نوتریکا مهر کیاننام شرکت: 
 سمیه نظافتیمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره دام و طیورمحصول: 
 02166097847_02166097841تلفن: 

 - ۱۳۱پالک  -جنب بانک سپه  -خیابان بهبودی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴۰واحد  - ۱طبقه 

 نوید دانه خزرنام شرکت: 
 فاطمه عبدالهیمدیرعامل: 

 تولیدکننده پودر ماهیمحصول: 
 01333663824_01333617316تلفن: 

 - ۱۵پالک  -پاساژ گوهر  -خیابان انقالب )حاجی آباد(  -رشت  -گیالن آدرس: 
 ۱طبقه 

 نوین رویان پارسنام شرکت: 
 محمد علی صورتیمدیرعامل: 

 واردکننده افزودنی های خوراک دام و طیورمحصول: 
 02177976481_02177922799تلفن: 

 -خیابان حاجی صادقی  -خیابان در دشت  -بزرگراه رسالت  -تهران آدرس: 
 ۳واحد  - ۸۸پالک 

 نیرو دانه سهندنام شرکت: 
 محسن حسنویمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده و خوراک طیورمحصول: 
 04137354502_04137354501تلفن: 

 ۴۰جنب  -شهرک صنعتی جاده ی خوانگاه  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 کارخانه نیرو دانه سهند - ۱۶متری 

 نیرو سهندنام شرکت: 
 محمد حسین چاووشیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 04132453542_04132453541تلفن: 

اول  -جنب نیروگاه حرارتی  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جاده ینگی کند

 نیک فیدنام شرکت: 
 محمد بارانی پورمدیرعامل: 

 واردات تهیه و توزيع انواع ويتامین خالص، ريز مغذيمحصول: 
 02177278300_02177278600تلفن: 

پالک  - ۱۵و  ۳۹بین خیابان  -خیابان فرجام  -نارمک شمالی  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۹۵

 نیکاوراننام شرکت: 
 عارفه گودرزیمدیرعامل: 

 تولید روغن های ویژه طیورمحصول: 
 02166596144_02166127946تلفن: 

نبش  -کوچه مهران آفرند  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -طبقه اول  -ساختمان مینا  - ۵۱۳۱پالک -فروزنده 

 هاکان دانهنام شرکت: 
 کامران خوشنوازمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده به صورت پلتمحصول: 
 08733360192_08733360190تلفن: 

 قبل از پلیس راه سنندج به همدان -سنندج  -کردستان آدرس: 

 هرمز دامنام شرکت: 
 محسن مرادیمدیرعامل: 

 میان دان  -پس دان  -تولیدکننده کنسانتره دام شیری و پرواری محصول: 
 07632236555تلفن: 

 ۴طبقه  -مجتمع آریا  -خیابان شهید کازرونی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ۴۰۱واحد  -



 

175 

 نگین دانه غربنام شرکت: 
 داوود رسول پورمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنسانتره و انواع دان ویژه طیورمحصول: 
 04134328604_04134328603تلفن: 

شهرک  -جاده تبریز آذرشهر  ۴۱کیلومتر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 کمربندی جنوبی -انتهای سی متری اول  -صنعتی شهید سلیمی 

 نگین سپهر کاسپیننام شرکت: 
 علیرضا پنبه کارمدیرعامل: 

 واردکننده کنجاله کلزا، کنجاله سویا، ذرت، جومحصول: 
 02188014670تلفن: 

 -نرسیده به پل نصر  -بعد از امیرآباد  -بزرگراه جالل آل احمد  -تهران آدرس: 
 ۱واحد  - ۱پالک  -کوچه اول  -خیابان جنت 

 نگین طیور شمال طبرستاننام شرکت: 
 عبدهللا رادپورمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل و کنسانترهمحصول: 
 01132350451تلفن: 

 - ۴و  ۴حدفاصل نیما  -کمربندی امیرکال  -امیرکال  -بابل  -مازندران آدرس: 
 دفتر نگین طیور شمال طبرستان
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 عماد شیعهمدیرعامل: 
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 02141218000تلفن: 

 - ۳۴پالک  -کوچه جنتی  -خیابان میرعماد  -خیابان مطهری  -تهران آدرس: 
 ۴۰واحد
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 تولید و واردات اسپرم گاوی -واردکننده گندم ، سویا ، ذرت و جو محصول: 
 02186037509تلفن: 

 -ضلع جنوب شرقی میدان -میدان فاطمی )میدان جهاد(  -تهران آدرس: 
 ۱۰طبقه  -ساختمان جهاد 
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 - ۱۳۱پالک  -جنب بانک سپه  -خیابان بهبودی  -خیابان آزادی  -تهران آدرس: 
 ۴۰واحد  - ۱طبقه 

 نوید دانه خزرنام شرکت: 
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 ۴۰جنب  -شهرک صنعتی جاده ی خوانگاه  -مراغه  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 کارخانه نیرو دانه سهند - ۱۶متری 

 نیرو سهندنام شرکت: 
 محمد حسین چاووشیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیانمحصول: 
 04132453542_04132453541تلفن: 

اول  -جنب نیروگاه حرارتی  -جاده آذرشهر  -تبریز  -آذربایجان شرقی آدرس: 
 جاده ینگی کند

 نیک فیدنام شرکت: 
 محمد بارانی پورمدیرعامل: 

 واردات تهیه و توزيع انواع ويتامین خالص، ريز مغذيمحصول: 
 02177278300_02177278600تلفن: 

پالک  - ۱۵و  ۳۹بین خیابان  -خیابان فرجام  -نارمک شمالی  -تهران آدرس: 
 ۸واحد  - ۹۵

 نیکاوراننام شرکت: 
 عارفه گودرزیمدیرعامل: 

 تولید روغن های ویژه طیورمحصول: 
 02166596144_02166127946تلفن: 

نبش  -کوچه مهران آفرند  -خیابان ستارخان  -میدان توحید  -تهران آدرس: 
 ۴واحد -طبقه اول  -ساختمان مینا  - ۵۱۳۱پالک -فروزنده 

 هاکان دانهنام شرکت: 
 کامران خوشنوازمدیرعامل: 

 تولیدکننده دان آماده به صورت پلتمحصول: 
 08733360192_08733360190تلفن: 

 قبل از پلیس راه سنندج به همدان -سنندج  -کردستان آدرس: 

 هرمز دامنام شرکت: 
 محسن مرادیمدیرعامل: 

 میان دان  -پس دان  -تولیدکننده کنسانتره دام شیری و پرواری محصول: 
 07632236555تلفن: 

 ۴طبقه  -مجتمع آریا  -خیابان شهید کازرونی  -بندر عباس  -هرمزگان آدرس: 
 ۴۰۱واحد  -



 

176 

 همای فارسنام شرکت: 
 سید جالل حسینیمدیرعامل: 

 واردات نهاده های دام و طیور از هند و برزیلمحصول: 
 07132349135_07132349134تلفن: 

 ۴طبقه  -ساختمان جوام  -خیابان فاطمی  -شیراز  -فارس آدرس: 

 هومان گوهر آیندهنام شرکت: 
 مجید گودرزیمدیرعامل: 

 تولید کننده پودر ماهی خالص جنوبمحصول: 
 02188179938_02188768609تلفن: 

 ۱۰۴واحد  - ۱۱پالک  -خیابان دهم  -خیابان قائم فراهانی  -تهران آدرس: 

 هووراشنام شرکت: 
 حمزه شیرالیمدیرعامل: 

 تولیدکننده خوراک دان و مکمل ویژه ماکیان و آبزیانمحصول: 
 07733443700تلفن: 

 جنب پمپ بنزین -ابتدای جاده ی برازجان  -بزرگراه قرنی  -بوشهر آدرس: 

 هیرو تجارتنام شرکت: 
 هادی واقفیمدیرعامل: 

 واردکننده جوش شیرینمحصول: 
 02177742653_02177742641تلفن: 

 -خیابان گلبرگ )خیابان امیری طائمه (  -فلکه اول تهرانپارس  -تهران آدرس: 
 ۱۱واحد  - ۵۹پالک 

 ولزنام شرکت: 
 علی قائدیمدیرعامل: 

 واردکننده غالت)جو ، ذرت ، گندم( از روسیهمحصول: 
 02188652555تلفن: 

 ۵واحد  - ۴طبقه  - ۵پالک  -نبش کوچه سوم  -خیابان گاندی  -تهران آدرس: 

 ویتارالنام شرکت: 
 مصطفی وکیلمدیرعامل: 

 تولید کننده کنسانتره و مکمل های دام ،طیور،آبزیان و افزودنی هامحصول: 
 03155583994_03155583993تلفن: 

نبش کوچه  -ابتدای خیابان بهشتی  -میدان معلم  -کاشان  -اصفهان آدرس: 
 ۱پالک -آزادی ششم 

 یاراننام شرکت: 
 ابوئیمدیرعامل: 

 واردکننده ذرت و سویا و کنجالهمحصول: 
 02188105580_02188105583تلفن: 

 ۴۶پالک  -ساختمان یاران  -نبش کوچه هفدهم  -خیابان وزرا  -تهران آدرس: 

 یکتا دام پرشیننام شرکت: 
 سیدفرشاد کاتبمدیرعامل: 

 تولیدکننده مکمل های دام و طیوریمحصول: 
 03132306515_03132306514تلفن: 

مجتمع تجاری اداری خلیج  -خیابان رشحه  -خیابان جی  -اصفهان آدرس: 
 طبقه سوم -فارس 

 یگانه خزرنام شرکت: 
 بهمن یگانهمدیرعامل: 

 تولیدکننده کنجاله کلزا و کنجاله سویا و روغن های خاممحصول: 
 02188529642_02188529641تلفن: 

نبش بزرگراه مدرس)ضلع شمال  -خیابان شهید مطهری  -تهران آدرس: 
 طبقه چهارم - ۱۹۱پالک  -شرقی( 
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گروه مالکی را در تلگرام با آیدی زیر دنبال نمایید
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گروه مالکی را در اینستاگرام با آیدی زیر دنبال نمایید

@malekigroup1398 www.maleki-group.ir
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تهیه و توزیع نهاده های دام، طیور و آبزیان
وزانه     اعالم قیمت بصورت ر

ی:     کنسانتره و مکمل های طیور
 مادر  طیور تخمگذار  طیور گوشتی 

 بلدرچین  بوقلمون   شترمرغ

   دان آماده:

 سوپر استارتر   پیش دان 
 میان دان   پایان دان

ین:     خوراک جایگز
 پودر میوه  تفاله سویا

 کنجاله زیتون  پودر پسته و...

   کنسانتره و مکمل های دامی: 
 اسب   گوسفند  بز 

گاو پرواری گاو شیری    

      دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات:  

گرانول  شکری  

   انواع اسید آمینه:  

 متیونین  لیزین و...

    پرمیکس های درمانی

A, D3, E, K3, Bcomplex

وبیوتیک    مکمل های پر

 طیور   دام   آبزیان  پرندگان زینتی
گربه  اسب  شترمرغ   شتر   سگ  

یان      تامین مواد اولیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبز

گروه مالکی تامین کننده نیازهای روزانه شما
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 سوپر استارتر   پیش دان 
 میان دان   پایان دان

ین:     خوراک جایگز
 پودر میوه  تفاله سویا

 کنجاله زیتون  پودر پسته و...

   کنسانتره و مکمل های دامی: 
 اسب   گوسفند  بز 

گاو پرواری گاو شیری    

      دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات:  

گرانول  شکری  

   انواع اسید آمینه:  

 متیونین  لیزین و...

    پرمیکس های درمانی

A, D3, E, K3, Bcomplex

وبیوتیک    مکمل های پر

 طیور   دام   آبزیان  پرندگان زینتی
گربه  اسب  شترمرغ   شتر   سگ  

یان      تامین مواد اولیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبز

گروه مالکی تامین کننده نیازهای روزانه شما














