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_044آقای حسن انتظاراروم آدا1300 33386888
044_ 33386881-

5
info@urumada.comwww.urumada.com

کمپوت ، مربا،کنسرو حبوبات و 

سبزیجات

 و پوره میوه

آذربایجان غربی، ارومیه، 

 جاده 9کیلومتر

: مهاباد،کدپستی

کنسرو ماهی8824966089777802shilatekhalij@yahoo.comخانم بیتا شادی مهرالبرز پروتیین آسیا2302

خ میرداماد ساختمان ایران گالبگالب88674077pirani@irangolab.comwww.pirco.ir  9-88674081   آقای اکبر وصالیایران گالب3303

4305
آبزی گستران پاسارگاد 

(کالچر)
کنسرو ماهی1188652113korouji@gmail.comkorouji@gmail.com-88652009آقای ابوالفضل کروجی

باالتر از پارک - خ ولی عصر 

-ساعی کوچه گل ساختمان گل 

 کدپستی 107 طبقه اول واحد 

1511943943

_66809286آقای حسین مرادیآتاکو5306 966809288atatp1342@yahoo.comWWW.ATACO.IR
مربا - رب گوجه-کنسرو ماهی تن

رب انار-سس- ترشی

کیلومتر پنج بزرگراه فتح، 

، 467، پالک25بعد از فتح

1387639741: کدپستی

_66809286آقای ساسان قنادانآذین شوشتر6307 966809288info@majid.comwww.majidfood.com
- کشک- سس-آبمیوه-نوشیدنی

رب انار- مربا 

- میدان ارژانتین - تهران 

 19خیابان بخارست کوچه 

 طبقه 20پالک 

 کدپستی 4 واحد 2

1513843715

_34239905-026آقای حسین پیرانآرامش7308 8021-89774235espod.aramesh@gmail.comwww.aramesh.co.ir
-مربا-انواع کنسروجات-سس

ترشیجات

 جاده 13کیلومتر - کرج

ماهدشت خیابان بهاران بعد از 

حمل و نقل

 معین سیر شرکت صنایع غذائی 

3184965831آرامش کدپستی 

کنسرو ماهی32793299artan.mahi.name@gmail.comwww.artanmahinam.com-6045-33793215-045آقای مهرداد سرویپولک تن/ آرتان ماهی نام8309

اردبیل، شهرک کارشناسان، 

میدان وصال، ساختمان تجاری

 خذماتی سرو، طبقه سوم، واحد 

b5615817011: ، کد پستی
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_031آقای محمد مهدی مصلحیآسمان آرام آسیا9310 37735736031_ 37735736smostafamoslehi@gmail.comwww.smostafamoslehi.comکنسرو ماهی

آقای علی اصغر بدری بنامآنا کنسرو10312
041_ 35554423-

35566469
041_ 35566649sanya-food@yahoo. Comwww.sanyafood.com

شوریجات و کنسرو غیر - رب گوجه

گوشتی

89770375info@entekhabfood.comwww.entekhabfood.com-36307677021-026آقای ابوالفضل اسدیبازرگانی صدری تواضع11313
-مربا-انواع کنسروجات-سس

ترشیجات

4453609044536092info@behrouznik.comwww.behrouznik.comآقای بهرنگ پور ضیائی منشبهروز12314
-مربا-انواع کنسروجات-سس

ترشیجات

 جاده مخصوص 8کیلومتر 

 پالک4 نبش کوچه 16خیابان 

1389797361 کدپستی 8 

بیژن13315
آقای حسین مصطفی زاده 

خوئی
6196666817848info@bijan-ds.comwww.bijanfood.com

انواع سس - ترشیجات- تون ماهی

و کنسروهای غیرگوشتی

بزرگراه فتح، انتهای غربی 

بلوار هفده شهریور، نبش 

کوی

:  کاوش، کد پستی

1378717113

کنسرو ماهی888544976info@parskadoos.netwww.1and1grou.com-88544967آقای شهریار عالی داییپارس کادوس14316

خیابان قائم مقام - تهران

باالتراز مطهری پالک - فراهانی 

3 طبقه 143

_024آقای هوشنگ اسعدیتسنیم ماهان15317 32462350-2024_ 32462349info@tasnimmahan.comwww.mazmaz.netرب گوجه

جاده زنجان 18کیلومتر

تهران سه راهی طارمف 

4516134979: کدپستی

65648309Pichak@sabajahad.comPichak.co.ir-1021-6542960-021پیچک16318
انواع سس - ترشیجات- تون ماهی

و کنسروهای غیرگوشتی

17320
تولید مواد غذایی هوفرد 

(بدر)
ترشی و شورجات5639298956392989info@badrfood.irwww.badrfood.comمحمد اسماعیل کاویان

رباط کریم، شهرک صنعتی 

نصیرآباد، خیابان صنایع، 

کوچه پ

: ،کدپستی1، پالک2ژوهش

_026آقای اسداهلل هیبدیتولیدی و صنعتی گرمدره18323 36102554026-36102553info@vejin.irwww.vejin.ir
آبمیوه و -انواع سس سرد و گرم

شربت

37774156taranehco@gmail.comwww.taranehco.com-37774116026-026آقای محمد خمسه(ترانه)جام زرین فیروز 19324
آبمیوه و - انواع سس سرد و گرم 

شربت

کمپوت و رب گوجه-مربا33920224info@chinchinco.comwww.chinchinco.com-33920225051-051آقای حسن حجاریان برقچین چین20325

خیابان آزادی ، خیابان دکتر 

 ، ساختمان 172معین ، پالک 

به پخش

کنسرو غیر گوشتی- کنسرو ماهی/31317244khoshovar333@gmail.comwww.khoshgovar-esfahan.com-57600010031-031آقای مسعود بختیاریخوشگوار اصفهان21326
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8313222283132132خانم نینا کازرونیدانژه22327

کنسرو ماهی35723572dorjco@vaymail.comwww.dorj-co.com-12031و35720411-031آقای اکبر تفنگ ساز(درج)تعاونی کنسرو مرکز 23328

آقای فرزاد برهانی داریاندریان دشت24329
88230251-

88230257
88231089 Salesmanager@daryandasht.comwww.daryandasht.comرب گوجه

تهران، جالل آل احمد، انتهای 

، طبقه 175پل آزمایش، پالک 

چهارم

: ، کد پستی8و7 واحد

1464775988

آقای کاظم هاشمی شیریدشت مرغاب25330
44906834-

44905884
44900014info@1and1group.comwww.1and1grou.com

انواع سس و- ترشیجات- تون ماهی

رب گوجه -  کنسروهای غیرگوشتی

فرنگی

آقای دکتر قاسم ابراهیمی نژاددشت نشاط26331
071-32628030-

31-32
071-32628033sales@1and1group.comwww.1and1grou.comزیز مجموعه یک و یک

2288889022888890info@rogintaak.comwww.rojintaak.comآقای سید مظفر عبداهللروژین تاک27333
سس و انواع - رب گوجه 

کنسروهای غیرگوشتی

28334
زاگرس سرچشمه زندگی 

(گالکسی)
کنسروماهی8810113688101139Galaxy.tunafish.co@gmail.comwww.galaxytunafish.irآقای فرزاد اعلم

بخش مرکزی ، شهر تهران، 

ساعی ، خیابان -محله آرژانتین

شهید خالد اسالمبولی

 ، 8 ، خیابان هفتم ، پالک 

طبقه همکف

آقای محمدرضا زارعزرین صنعت خوشبخت29336
72295000-

26740490
89779551mail@zarinmihan.comwww.khoshbakht-food.com

- رب گوجه- کنسرو ماهی

کنسروهای غیر گوشتی

زیرمجمعه میهن هست- برنج- 

تهران، سعادت آباد، میدان 

شهید طهرانی مقدم، سرو غربی 

نرسیده به خیابان مروارید،

، ساختمان سرو، طبقه 19 پالک

: ، کد پستی201دوم، واحد

1998714363

آقای محمود مهره کشساتین پروتئین یارا مهام30337
22879610-

22879620
22879630-40suprimtuna@gmail. Comwww.suprim.irکنسرو ماهی

تهران، پاسداران، نگارستان 

، ورودی غربی، 28چهارم، پالک

طبقه چهارم، 

: ، کدپستی14واحد

16646633439

6656837989770460info@sskonarak.comwww.sskonarak.comآقای صالح ادیب زاده(تحفه)ساحل صید کنارک 31338
انواع کنسرو ماهی و خورشتها با 

کنسرو ماهی

تهران، اتوبان چمران به سمت 

جنوب، نرسیده به باقرخان، 

نبش کوچه کاج،

، 34 پالک

1441764111:کدپستی
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کنسرو ماهی4358389097cosalemtis@gmail.comwww.cosco.ir-43538909605-05آقای  عبدالرحمان آب روشنسالم طیس32339

4444361744411256kalantari@somayehco.comwww.somayehco.comآقای مجید کالنتریسمیه33341
ابلیمو و - کشک- رب گوجه 

مربا- کنسرو های عیر گوشتی

0188973820info@siboneco.irwww.siboneco.com-820-889آقای عبدالنبی جرکسیبون34343
کنسرو ماهی و انواع خورشتها  و 

غذاهای ماده

نبش خ - میدان فاطمی 

بیستون ساختمان لئون طبقه 

 کدپستی37 واحد 10

 1431654445

888524690info@senoos.irwww.senoos.ir-6-88505405آقای داوود همتی پناهسنوس35342
رب گوجه فرنگی زیر مجموعه های 

مهرام

عباس اباد بین پمپ بنزین و 

 طبقه 259بزرگراه مدرس پالک 

5دوم واحد 

36778268info@shadabkhorasan.comwww.1and1grou.com-36778267051-051آقای فرشید صاحب کارشاداب خراسان36344
رب گوجه فرنگی زیر مجموعه های 

یک و یک

_026آقای حسین بیگ محمدزادهشانا37345 34324747   
026_ 34328740-

3
shana.food@yahoo.comwww.shanafood.comانواع مربا

بلوار باغستان خیابان - کرج 

شهید شجاعی بعد از چهاراه قلم 

 کدپستی 207پالک 

3193973317

گالب988674077pirani@irangolab.irwww.irangolab.ir-88674081آقای آرش میرمؤمنشمشاد38350

_076آقای عبد االمیر بصریشیالتی بندر عباس39371 32561011-12076_ 32561014bafpco@gmail.comwww.bafpco.comکنسرو ماهی

6659215366592151info@shilton-co.comwww.shiltonco.comآقای علیرضا میریپروتئین ایران40351
کنسروهایغیر - کنسرو ماهس

و انواع سس- رب گوجه- گوشتی 

نبش اسکندر -خیابان ازادی 

 3شمالی ساختمان یکتا پالک 

طبقه

 کدپستی 8 واحد 4 

1419943146

41352
صنایع  بسته بندی دانا 

قوطی نیواد
کنسروماهی8853979288539794pa@mohajer.netmavifood.irآقای محمد مهاجر

سهروردی شمالی خیابان 

 طبقه دوم 121خرمشهر پالک 

3واحد 

1533857315 کدپستی 

37680493info@khoushab.comwww.khoushab.com-9051-37605080-051آقای حمید باباییصنایع خوشاب خراسان42353
- انواع کمپوت - رب گوجه فرنگی

کنسروهای غیرگوشتی

مشهد بلوار شهید آوینی بین 

9156956834 29و27آوینی 

کنسرو ماهی8891409088903242brisfisher@gmail.comwww.bris-fishery.comآقای آرش عسگریصنایع شیالتی بریس43354
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان 

6زرتشت غربی، پالک
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865437197Info@razak-prd.comwww.razak-prd.com-65437192آقای جعفر قلی بدریصنایع غذایی پیشتاز رازک44355
- رب انار- ترشی - شربت- مربا

کشک

تهران، مالرد، شهرک صنعتی 

صفادشت، بلوار فروردین،

، 107 خیابان نهم غربی، پالک 

3164116351: کدپستی

45357
صنایع غذایی دشت 

مشکات
رب گوجه فرنگی44525106info@meshkatfood.comwww.meshkatfood.com-44525106026-026آقای علی خوش فطرت

تهران ، میدان محمدیه ، ابتدای 

398خیابان خیام شمالی ، پالک 

_081آقای مسعود توتونچیانصنایع غذایی سحرهمدان46358 34383277081_ 31383279info@saharfood.comwww.saharfood.com

انواع کمپوت - رب گوجه فرنگی

کنسروهای غیرگوشتی و انواع - 

سس

خیابان ولیعصر ، خیابان فیاضی 

 ، طبقه دوم غربی87، شماره 

کنسرو ماهی8895072288959124info@shilaneh.comwww.shilaneh.comآقای غالمرضا شاکرصنایع غذایی شیالنه47359

تهران، میدان فاطمی، نبش 

خیابان بیسستون، ساختمان 

لئون،

، 32 طبقه هشتم، واحد

1431654437: کدپستی

صنایع غذایی فدلک48360
آقای سید جالل الدین بنی 

هاشمی
88213173-588210087info@poolakcanned.comwww.poolakfood.comکنسروماهی

یوسف آباد، میدان اسدآبادی، 

خیابان مهرام، جنب بانک ملی، 

، واحد77پالک

: ، کدپستی4، طبقه402

1436693695

49361
صنایع غذائی و بسته 

بندی شنگر
کنسرو ماهی33243363info@shenger.irwww.shenger.ir-8011-34623055-011هادی حسینی بزمین آبادی

خ شریعتیسه راه طالقانی ابتدای 

خ خواجه نصیر طوسی پالک 

237

 کدپستی 1 واحد 

1611617811

4435439342693560tabiat@tabiatco.irwww.tabiat-product.comآقای محمد مختاریانیطبیعت سبز پارس کهن50363
کنسروهای -- رب گوجه فرنگی

غیرگوشتیو گوشتی

شهرزیبا، میدان کودک، خیابان 

اردوشاهی، نبش کوچه معین، 

3پالک

آقای امیرمسعود مومن دوست(ساحل)طعم افرین صبا 51364
88282448-

88278038
88278009info@saheltuna.comwww.saheltuna.comکنسو ماهی

 بزرگراه فتح، 8تهران، کیلومتر

مجتمع صنعتی بهشهر، 

1386934311: کدپستی
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8830098388300931info@aliagolestan.comwww.ranafood.irآقای توکلی زاده(رعنا)عالیا گلستان 52366
سس و - رب گوجه فرنگی- روغن 

کنسروهای غیر گوشتی

خیابان مفتح - میدان هفت تیر

خیابان مالیری پور - شمالی 

پالک 

1575716611 کدپستی 85

کنسروماهی45435303305maran.konarak@gmail.comwww.maran.com-05435303301حاج اسماعیل آباددریائی ماران53368

- سیستان و بلوچستان 

شهرستان کنارک بندر صیادی 

بزم 

شرکت دریائی ماران کدپستی 

9981153744

آقای صالح مبارکیشباب/ فانوس چابهار54369
43934-

05435389074
chabahar.fanoos@gmail.comwww.fanooschabahar.irکنسروماهی

تهران، میدان فاطمی، خیابان 

بیستون، ساختمان لئون، طبقه 

10،

: ، کدپستی40-39 واحد 

1431654418

55370
فراورده های دریایی ماکان 

چابهار
محمد مهدی بیرجندیان

88486508-

88486810
88486508makan.chabaharco@gmail.comwww.makanchabahar.comکنسروماهی

گیشا، خ علی یادی غربی، 

، طبقه دوم واحد سوم 87پالک

1447744835: ، کد پستی

رب گوجه فرنگی5671507456712914S.zandieh52@yahoo.comS.zandieh52@yahoo.comآقای محسن زندیهفیدار زند آالله56373

کمربندی آزادگان، جاده 

احمد آباد مستوفی، سه راه 

رضی آباد، جنب گلخانه 

احمدی، کارخانه رب آالله، 

3313173797: کد پستی

زیر مجموعه یک و یک- انواع سس 556669703155666971ghatrangoliran.co@gmail.comwww.1and1grou.com-031آقای سلمان ماندنیقطران گل57374

 کیلومتر 2جاده دلیجان اصفهان 

مانده به طرف جوشقان قالی

 منطقه صنعتی کامو کارخانه 

قطرن گل کدپستی 

8755173839

آقای محمد پیروز حمیدیکامبیز58376
 اپراتور عدد 

66247224صفر
66203777kambizorder@yahoo.comwww.kambizdood.ir

- رب گوجه فرنگی- کشک - ابلیمو

سس 

و کنسروهای غیر گوشتی

کنسروهای غیر گوشتی- انواع سس/34718109management@kadbanooco.comwww.kadbanoco.com-34718100026-026اقای محمد اورنگ(دلپذیر)کدبانو 59377

کرج، کمالشهر، شهرک 

رضوانیه، انتهای خیابان 

: بیستم، کدپستی

3199985809

mailto:info@aliagolestan.com
http://www.ranafood.ir/
http://www.maranfishery.com/mail to : maran.konarak@gmail.com
http://www.maran.com/
mailto:chabahar.fanoos@gmail.com
http://www.fanooschabahar.ir/
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mailto:S.zandieh52@yahoo.com
mailto:S.zandieh52@yahoo.com
mailto:ghatrangoliran.co@gmail.com
http://www.1and1grou.com/
mailto:kambizorder@yahoo.com
http://www.kambizdood.ir/
mailto:management@kadbanooco.com
http://www.kadbanoco.com/


کنسروماهی22049896hr@yarancannery.comwww.yaranproduct.comمصطفی زفرقندی(محفل)کنسروسازی یاران60379
جردن، نبش کوچه انصاری، 

164پالک 

مرتضی مقدم(دلند)گلستان عصاره61384
88827924-

88849056
88812779info@daland.irwww.food.daland.itرب گوجه فرنگی

انواع ادویه جات8855342089778155info@golbargfood.comwww.golbargfood.comآقای امیر فضلیگلبرگ غذایی کوروش62382

_026اقای اکبر خانی رازلیقیگلنوش63385 36670083026_ 36608070info@golnoosh.co.irgolnoosh.co.ir
انواع سس و کنسروهای غیر 

رب گوجه فرنگی- گوشتی 

استان البرز، کرج، شهرک 

صنعتی سیمین دشت، 

خیابان چهارم شرقی، 

3165954515: کدپستی

زیر مجموعه مهرام هست688726191-88726194آقای کوشان نایب زادهلیموندیس64388

264437356188280610info@chashni.irwww.chashni.comخانم بهاره ابراهیمیماریان چاشنی65390

انواع سس و کنسروهای غیر 

رب گوجه فرنگی- گوشتی 

کمپوت- مرباجات - ترشیجات

مائده66392
آقای اسماعیل علی محمدی 

فرد
4490358544903600sales@1and1group.comwww.1and1grou.com

انواع سس و کنسروهای غیر 

رب گوجه فرنگی- گوشتی 

کمپوت- مرباجات - ترشیجات

 جاده قدیم 10کیلومتر -تهران

اتوبان آزادگان جنوب - کرج 

بعد از شهرک استقالل اول 

خروجی فتح غربی مجتمع غذائی

1389819979 مائده کدپستی

سرکه- رب گوجه فرنگی5582212255822122hamedanianfoodfood@gmail.comwww.hamedanian.comآقای ابوالقاسم همدانیانمحصوالت غذایی همدانیان67393

-  جاده قدیم ساوه6کیلومتر 

 (بزرگراه ایت اهلل سعیدی)

اسماعیل آباد

 جنب پایانه اتوبوس رانی پالک 

1375798931 کد پستی 190

8871875388025953ahmadimahban@gmail.comwww.mahramco.comآقای مازیار پیر احمدیمهبان68395

- انواع سس- سرکه - رب گوجه

کنسروهای -مرباجات- ترشیجات 

غیر گوشتی

زیر مجموعه مهرام8872619188715785www.mahramco.comآقای  کامران منزویمهرام69396

لبنیات/6680660366800204mimas-dairy@yahoo.comhttp://mimas.irآقای محمد ظهیرمیماس70402

آقای بهنام مالئک صفت(زرتاک)نوش تاک شیراز  71405
88777740-

88777678
88776524info@zartaakgroup.comwww.zartaakgroup.com/سرکه

 78 پالک 14خ گاندی نبش خ 

طبقه اول کدپستی 

1517843915

mailto:hr@yarancannery.com
http://www.yaranproduct.com/
mailto:info@daland.ir
http://www.food.daland.it/
mailto:info@golbargfood.com
http://www.golbargfood.com/
mailto:info@golnoosh.co.ir
http://golnoosh.co.ir/
mailto:info@chashni.ir
http://www.chashni.com/
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mailto:hamedanianfoodfood@gmail.com
http://www.hamedanian.com/
mailto:ahmadimahban@gmail.com
http://www.mahramco.com/
http://www.mahramco.com/
mailto:mimas-dairy@yahoo.com
http://mimas.ir/
http://www.zartaakgroup.com/


72406
هلدینگ )نیکان شهد بارز 

(یک یک
زیرمجمعه یک و یک هست2257ghatrangoliran.co@gmail.comwww.1and1grou.com-0242552 24488-0242552 :آقای بابک پناهی

خ بخارست خ شهید -تهران

احمدیان پانزدهم پالک

رب گوجه فرنگی8420236nima.co88@gmail.comwww.1and1grou.com-84202360513-0513آقای مهندس حسن پورنیما گوهر خراسان73407

مشهد، احمدآباد، بلوار رضا، 

: ، کدپستی20، پالک23رضای 

9176765959

خراسان رضوی، شهرک 

صنعتی خیام نیشابوری، 

، نبش توسعه جنوبی، 2فاز

9344164346: کد پستی

کنسرو ماهی4264615momayezmasoud@gmail.comwww.nabproteein.ir-42646140383-0383آقای مسعود ممیزناب پروتئین زاگرس74403

استان چهارمحال و بختیاری 

شهرستان بروجن شهرک صنعتی

 سفیددشت بلوار کارافرین فرعی 

ششم

انواع خورشتها و غذاهای اماده۳۸۴۵۷info@hanifoods.irwww.hanifoods.com-33553734۰۲۱آقای کبریت چیهانی75409
 1خیابان ری میدان قیام پالک 

1166995713کدپستی 

آقای منوچهر عاملیوردا76410
88777740-

88777678
88776524info@varda.irwww.vardavinegar.com/سرکه

 78 پالک 14خ گاندی نبش خ 

طبقه اول کدپستی 

1517843915

ترشیجات- رب گوجه32720916info@urumada.comwww.urumada.com-1044-32720910-044اقای امید مطهری(اروم آدا)تاتائو 77321

26340909562634090958saeidrezaei39@gmail.comwww.rahpoyan.irسعیدرضاییره پویان صنعت غذای آسیا78332
رب گوجه فرنگی - انواع ترشیجات

و انواع کنسروهای غیر گوشتی

میدان انقالب خ جمالزاده 

شمالی بعداز تقاطع فرصت 

شماره 

طبقه اول 87

1419993741واحد

79335
کشت و صنعت به ساز 

(اوکادو)غذای زاگرس 
4733650behsazfoodco@yahoo.comwww.behsazfood.com-83772340833-0833حامد احمدیان

رب گوجه و انواع کنیروهای غیر 

گوشتی

کرمانشاه، سی متری دوم 

ساختمان پوشاک جامعه طبقه 

اول

کرمانشاه، شهر صنعتی 

فرامان، خیابان تالش یک

رب گوجه فرنگی8810006188554410info@nilisanat.comwww.nilisanat.comعلی صدرنیلی صنعت کرمان80413

- میدان ارژانتین - تهران 

 واحد 4 پالک 21خیابان 

1513914343کدپستی 16

8876627786043729gnqeshm@yahoo.com.www.faaltarin.com/negharpeikکاوه نگاری خامنهگلریز نگار پیک81412
و انواع کنسرو غیر - کنسرو ماهی 

رب گوجه- گوشتی 

تهران، سهروردی شمالی، کوچه 

 طبقه دوم50نیکوقدم پالک

1551814513: کد پستی

کنسرو ماهی0935882378فاطمه ایمانی جاویدخزر تولید82349

کارخونهرب گوجه فرنگی46139053info@hstfood.comwww.hstfood.com-9051-46139050-051جواد برومند علی زادههامان شهد توس83415
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643851171info@rpshamim.comwww.rpshamim.com-22911534علیرضا قاضی نوررهپویان شمیم ایرانیان84416

انواع طعم دهنده - انواع سس

تثبیت کننده بافت - طبیعی

مواد غذائی

خیابان البرز تابان - میرداماد

شرقی نبش ملکی سودمند 

ساختمان تابان طبقه

 کدپستی 6 واحد 2 

1918834363

85417
فراورده های غذایی 

پروشات کوروش
بسته بندی- انواع سس/2203181122035853pkf.info@kouroshagroindustry.comhttps://proshatfood.irامیر استعماری

خیابان - تهران منطقه امانیه 

نلسون ماندال خیابان کاج ابادی

  کدپستی 89 پالک 

1966937583

 10کیلومتر - قزوین

شهرکصنعتی بیدستان 

کارخانه بیدستان

رب گوجه- انواع سس37501info@Tabarok.irwww.Tabarok.ir-051مهدی بوستانیتبرک86418

، ۲مشهد، بلوار سجاد، بهارستان 

3، طبقه 4پالک 

9187817157:  کدپستی

وارد کننده ماهی7792890377928903info@iliatradingco.comwww.aradtrading.irمحسن نصریآراد بین الملل ایلیا87419

خیابان -میدان هفت حوض 

جانبازان غربی نبش ورودی 

 پالک 62غربی میدان 

 و 18 واحد 18

1648897586کدپستی

چون وارد کننده ماهی تون 

است کارخانه ندارند

زیتون و ترشیجات21883395282188339529Info@verinafood.comwww.vernafood.irهادی عبدیزیتون گوارای سپیدرود88414

 )کارگر شمالی ، کوچه یازدهم 

 کد 2، شماره  (شهید خجسته 

:پستی

انواع اویجات و بسته بندی5info@golhaco.irwww.golhaco.ir-66262701 مهدی کریمی تفرشیگلها89386

 جاده فتح سه راه 7کیلومتر 

ویتانا انتهای خ خلیج فارس 

کوچه گلها پالک

1378946351 کدپستی 2 

کنسرو ماهی21885416382188541791info@takgazvin.irwww.takqazvin.comمحمد طرزمنیتاک قزوین90356

خیابان -سهروردی شمالی 

خرمشهر خیابان عشقی یار 

8 پالک4کوچه

 کدپستی 2 طبقه 

1533853533

کنسرو ماهیآقای کاظم نژادلقمه ساز شمال91

(ایلیکا)آروین ملل زرین 92420
سید محمد رضا طائریان 

اصفهانی
6091253666036275llika.ariamelalzarin@gmail.comwww.AmZco.irکنسرو ماهی

کارخانه بصورت برون سپاری 

کار می کند

93421
 )آسیاب طالئی آمل 

(دلوسه
سرکه- انواع سس 44203222info@delveseh.comwww.delveseh.com-011جهانگیر جمشیدی الریجانی

چهاردانگه ، اول پل شاطره ، 

روبروی تاالر قصر ، 

خیابان امام رضا ، انتهای خیابان 

سمت راست

آمل ، شهرک صنعتی 

امامزاده عبداهلل ، فاز یک ، 

شرکت آسیاب 

(محل نقشه) طالیی

52مشهد میدان قائم آزادی انواع کیک و دونات36658000nanerazavi.ir-36654002051-051مهدی طالبیاننان  قدس رضوی94422
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95423
محصوالت غذائی چیپس 

(نامی نو)نور جم
7732193408638233278office@namino.irwww.namino.irامیررضا ثابت پی

- انواع سس و غذاهای آماده 

ساندویچ

انتهای - سه راه تهرانپارس

خیابان جشنواره خیابان شهید 

سیری 

-کوچه شهید رحیمی کدپستی-

1658643541

کارخونه شازند ناحیه 

صنعتی بابایی قطب 

صنعتی کوچه گلبرگ 

 48 قطعه 2خیابان نسترن

3864174374کدپستی 

6655601189788634info@takmahallat.comwww.takmahallat.comاقای حسن قدستک محالت96319

- سس- رب گوجه فرنگی

- کنسروهای غیر گوشتی

مربا و ترشیجات

تهران، ستارخان، سه راه تهران 

ویال، خیابان شهید توحیدی 

جنب مسجد النبی

-10، واحد3، طبقه2، پالک

1444713144: کدپستی

5487300088458569info@behco.cowww.behco.coآقای حسین ولی بیگیبهداد خوراک ایرانیان97375
کنسروهای غیر - رب گوجه فرنگی

سس ماکارانی- گوشتی

 خیابان 0سهروردی شمالی

 33میرزایی زینالی شرقی پالک 

6واحد

98372
سیمین سپهر سپاهان 

(اصالت)
/35721460info@esalatfood.comwww.esalatfood.com-031مهدی هادی پور

کنسروهای غیر - رب گوجه فرنگی

- گوشتی

آبلیمو-مرباجات- ترشیجات 

-شهرک صنعتی جی - اصفهان

خ دهم نبش فرعی دوم 

8159485734کدپستی 

/43234980info@solico-kouchin.comwww.kalleh.com/product-category/sauce-43235979011-011مهرداد شهامت نادری(کاله)تولیدی کوچین99424
-و فراورده های گوشتی- انواع سس

 نوشیدنی

تهران خ : آدرس دفتر مرکزی 

 متری جی مجتمع 21آزادی خ 

تجاری اداری معین

 مال ورودی اداری گروه سولیکو 

 1341765761کاله کد پستی 

شماره تماس 

خ امام -  آمل02161370: دفتر 

رضا نرسیده به ترمینال فیروزی 

 کدپستی 54پالک 

4614671798

محمود : آدرس کارخانه 

 جاده آمل 8آباد کیلومتر 

شهرک صنعتی محمود آباد 

میدان صنعت  (تشبندان )

خ گالیل شرکت تولیدی 

 (کاله  )سس کوچین 

: شماره تلفکس 

01144782060-63

رب گوجه فرنگی/324610902toostaimazco@yahoo.comhttp://www.taimazco.ir-5051-32461090-051مسعود خجسته باقرزادهطوس تایماز100425

 جاده 25کیلومتر : آدرس 

قوچان، بعد از پیچ ساغروان ، 

شهرک صنعتی فردوسی، اولین 

.میدان سمت راست

9355157146 کدپستی

انواع خامه1444905338alborzadary1357@gmail.comwww.alborzdairy.ir-44905712خانم اکرم علیزاده متنقفراورده های لبنی البرز101426

 جاده مخصوص 11کیلومتر 

کرج خیابان سپاه اسالم پ

1389835551 کدپستی 61
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مسعود کربالئیهمکاران خلیج چابهار102427
339304و33966612

97
hamkaran.khalij@yahoo.comwww.hamkaran.khalij.irکنسرو ماهی

میدان بهارستان ابتدای خ ملت 

برج بهارستان بلوک 

a 115 واحد 11طبقه ،

11416665351

سیستان شهرک :کارخانه

صنعتی کنارک روبروی 

پایگاه دهم شکاری کارخانه 

کنسرو تن ماهی همکاران

8832011688317299vasfedarya@gmail.comwww.vasfedarya.irمحمد حامدیبازرگانی وصف دریا103428
کنسروهای غیر - کنسرو ماهی

گوشتی و کنسرو میوه

خیابان مطهری، روبروی پارک 

، 83میرزای شیرازی، پالک 

: ، کدپستی2طبقه اول، واحد

1585777133

استان یزد :کارخانه

شهرستان اردکان شهرک 

صنعتی عقداو دفتر مرکزی 

خیابان مطهری - تهران

روبروی پارک میرزای 

 طبقه 83شیرازی پالک 

2اول واحد 

کنسرو ماهی09131048695علی رضا صرافانعقاب دنیای تجارت104429

اصفهان،بخش مرکزی، 

خیابان فردوسی، بن بست 

الله، طبقه سوم، کدپستی 

81446486817

کنسرو ماهی8066591678import@vilorafood.com-66591679فرهاد اسکندریویلو پروتئین پارس105430

شهرک صنعتی -استان مازندران

و ادرس d-23سلمانشهر خیابان 

دفتر مرکزی

 خ ستارخان خ باقر خان خ 

فرزین شمالی کوچه کاج پالک 

 کدپستی 2-9 واحد 4

1441763931

office@namino.irwww.namino.ir 4548895-4548895031-031حسین علیخانیپدیده مبین ایرانیان106431
زیر - انواع سس و غذاهای آماده

مجموعه نامی نو

دولت اباد شهرک - اصفهان

2صنعتی کمشجه فاز 

- خیابان چهارم فرعی هشتم

9664896648office@namino.irwww.namino.irامیررضا ثابت پیآرسس پارتاک پارس107432
زیر - انواع سس و غذاهای آماده

مجموعه نامی نو

شهرک صنعتی عباس آباد خ 

ارغوان کوی یک خیابان

 حاتم راد طبقه همکف پالک 

1890

8834208588824971tunashabnam@gmail.comمحسن هدایتی زفرقندیشبنم شکوهیه108433

کنسرو طیور و - کنسرو ماهی

کنسروهای غیر - غذاهای آماده

گوشتی

میدان هفت تیرخیابان قائم مقام 

فراهانی کوچه بهادری

2 طبقه اول واحد 2 پالک 

1585964714 کدپستی

mailto:hamkaran.khalij@yahoo.com
http://www.hamkaran.khalij.ir/
mailto:vasfedarya@gmail.com
http://www.vasfedarya.ir/
mailto:office@namino.ir
http://www.namino.ir/
mailto:office@namino.ir
http://www.namino.ir/
mailto:tunashabnam@gmail.com


109434

اتحادیه مرکزی تعاونی 

های مرکزی روستائی و 

کشاورزی ایران

 رب گوجه فرنگی91088190aidafood@yahoo.comwww.aidafoodco.com-91088190031-031هوشنگ افسر دیر

خ فلسطین شمالی نبش 

کوچه مهشاد اتحادیه 

مرکزی تعاونی های 

مرکزی روستائی و 

کشاورزی ایران کدپستی 

1415735691

padidar.99@gmail.compadidar-co.com 4-44583790-026علیرضا مشین چیعلیرضا مشین چی110435
رب - کنسروهای - انواع سس

گوجه فرنگی

جاده قدیم کرج قزوین - البرز 

سهیلیه ابراهیم آباد

مرتضی مقدم(دلند)گلستان عصاره111384
88827924-

888127780
88812779info@deland.irرب گوجه فرنگی

112436
شرکت بین الملل ستاره 

نامدار آدلی
انواع سسmorteza.kamalii@gmail.comwww.rouchi.irو 44311010043855838info@rouchi.irمرتضی کمالی

ذخیابان - شهران : دفتر مرکزی

 16 پالک 3طوقانی خیابان یاس 

12واحد 

رب گوجه فرنگی58622120tachin_baharan@yahoo.com-58622117071-071عزیز سجادیانتک چین بهاران113437

 کیلومتری جاده 65: کارخانه

 4قدیم شیراز به اصفهان 

کیلومتر مانده

 به سیدان شرکت تک چین 

بهاران

کنسرو ماهی713773490671337734907info@loungin.irقاسم زائر محمدیافق طالئی ماهان114438

شیراز مرکزی قره باغ شهرک 

420 خیابان 2صنعتی شیراز فاز 

 طبقه همکف0 پالک 

شیراز شهرک صنعتی 

بزرگ شیراز بلوار علوم 

418نبش خ 

115439
 شرکت تولیدی الکل و 

مواد غذایی بیدستان
ترشی ابمیوه- مربا- کمپوت 44037784info@bidestan.comwww.bidestan.comمهدی ترابی اصل

 جاده قدیم 10کیلومتر - قزوین

قزوین به کرج بعد پلیسراه

3415198881 کدپستی 

انواع سس6661251066612510علی رضا شفیعینگین آژینه116440

انتهای یادگار امام جنوب 

نرسیده به سی متری جی 

پادگان قدس 

داخل پادگان شرکت آژینه  

1349917561کدپستی 

- اتوبان کرج : کارخونه

قزوین پل کردان بسمت 

جاده سهیلیه روستای 

ابراهیم اباد خ ناصر خیل 

شرکت برژان

4163800041638699infoQamadehlaziz.irwww.amadehlaziz.comعلی نصر نراقیآماده لذیذ117441
سوپ - انواع قهوه- انواع بیسکوییت

....و 

گیشا خیابان : دفتر مرکزی

بلوچستان نبش کوچه هشتم

-58 شرقی پالک 

 شهرک صنعتی سیمین 

دشت خیابان هشتم شرقی 

(الیت)کارخانه آماده لذیذ

mailto:aidafood@yahoo.com
http://www.aidafoodco.com/
mailto:padidar.99@gmail.com
mailto:info@deland.ir
http://www.rouchi.ir/
mailto:tachin_baharan@yahoo.com
mailto:info@loungin.ir
mailto:info@bidestan.com
http://www.bidestan.com/
http://www.amadehlaziz.com/


کنسرو ماهی8819283488192834shahton2020@gmail.comwww.shahton.comمحمود سالمت خواهپرهام صید روماک118442

ونک خیابان ونک :دفتر مرکزی

بعد از چهارراه کارو تجارت 

ساختمان نوارو 

: کارخونه - 104 واحد 52پالک 

 متر بعد 700اتوبان تهران کرج 

از پل کردان

46139061-46139060051-051تقی زیبا(نوچین)شهد گل چناران 119443

- رب گوجه- کنسرو ماهی

کنسروهای غیر گوشتی

چناران، شهرک صنعتی 

شرکت / 2صنعت / چناران

شهدگل کدپستی 

9361143343

5288885356422066bahanefood.comwww.bahanefood.comروح اهلل جبرائیلیآماده پز120444

رب - مربا- کنسروهای غیر گوشتی

سس - گوجه

شوریجات

- بلوار آزادگان : رباط کریم

19خیابان مفتح پ

36222666info@zoshk.ir-051علی اکبر علیزاده(زشک)حسنانو121445
- مربا- کمپوت - رب گوجه فرنگی

کنسرو گوشتی- ترشیجات - سس

- جاده قوچان 22مشهدکیلومتر 

 شرکت حسنانو شرکت

:  زشک صندوق پستی

917751463

33347828bonyad.mazandaran@yahoo.comwww.bonyad-taavonmazandara.com-33347826011-011سید جواد هاشمیان جویباریبنیاد تعاون زندانیان122446
کنسرو ماهی و کنسروهای غیر 

گوشتی

ساری بلوار : دفتر مرکزی 

پاسداران روبروی بیمارستان 

دکتر شهیدی 

کدپستی , جنب بانک سپه 

4814938758

بابلسر شهرک : کارخونه

صنعتی میرود

سس و  ابمیوه944203880mahdkalacompany@gmail.com-01144203878حسین شیخ زادهمهد کاال123447

آمل شهرک صنعتی - مازندران

امامزاده عبداهلل فاز یک 

خ گل سرخ شرکت مهد کاال

4863475456717101gbgnetwork.net/goldaran/kianbadasمحمود صحتکیان باداس124448

غذای - پودر سیر- آرد- انواع ژله

--دم نوش- نودل- نیمه اماده

سبزیجات

اتوبان آزادگان جنوب ابتدای 

جاده احمد آباد مستوفی خ 

گلستان

 سوم شرکت کیان باداس

3313116953 کدپستی

کنسرو ماهی44334708-44333700026-026حسین اختریخوش خوراک125449

حسین حسینی پناهگل گندم دشت کویر126450
55414112-

55414112

554141133-

537275147
seventeennoodle@gmail.comwنودل

منطقه ویژه اقتصادی : یزد

شهرک صنعتی بلوار تجارت 

4نبش تجارت 

میدان قزوین : دفتر تهران

خیایبان قزوین روبروی 

شرکت دخانیاتپاساژ 

 414 واحد 4امپراطور طبقه

1337762025کدپستی

mailto:shahton2020@gmail.com
http://www.shahton.com/
http://www.bahanefood.com/
mailto:bonyad.mazandaran@yahoo.com
http://www.bonyad-taavonmazandara.com/
mailto:mahdkalacompany@gmail.com
mailto:seventeennoodle@gmail.comw


گالب- شربت - سس - آبمیوه 357233969131181974najifood@gmail.comwww.nwji-co.com-031سید علی ناجی اصفهانیپاکنام سپهر سپاهان127451

 

اصفهان شهرک صنعتی جی 

خیابان اصلی ابلیمو ناجی

۸۱۵۹۴۸۵۵۹۴ کدپستی

128452
تولید و پرورش میگو صدر 

دریا
میگو- کنسرو گوشتی21264129002126412900محسن دشتی نژاد

بخیابان مصدق -بلوار میرداماد

شمالی، نبش کوچه نهم، پالک 

،3، طبقه 39

: ، کدپستی11 واحد 

1919733165

129453
شرکت تعاونی فیاض 

سپاهان راد
کنسرو ماهی5563808155162699khoshtaam.gardone@yahoo.comشاهپور رئیسیان

نجف آباد ، تیران و کرون ، 

ناحیه صنعتی ورپشت

میدان محمدیه ، خیام 

 365شمالی ، پالک 

1164713315کدپستی 

کشک- سرکه - سس- رب گوجه 37617421c.tabarok@yahoo.comwww.tabarok.ir-37501051-051احسان منوچهریشهداب ناب خراسان130454

 بزرگراه 30مشهد، کیلومتر 

آسیایی شهرک صنعتی فردوسی 

شرکت شهداب ناب 

خراسان کدپستی 

9355157315

مشهد بلوار سجاد بهارستان 

 3 طبقه 4 پالک 2

9187817157کدپستی

37617421c.tabarok@yahoo.comwww.tabarok.ir-37501051-051مسعود عزیزی نمینیبهینا131455
بسته بندی برنج - رب گوجه- سس

و چای

 بزرگراه 30مشهد، کیلومتر 

آسیایی شهرک صنعتی فردوسی 

شرکت بهینا کدپستی 

9355157155

132456
کشت و صنعت بهاران 

گلبهار خراسان
شورجات- ترشی - رب گوجه37617421c.tabarok@yahoo.comwww.tabarok.ir-37501051-051محمد رضا سردار

چناران بعد از پلیسراه ابتدای 

جاده اخلمد شرکت بهاران 

گلبهار خراسان

133457
صنایع غذائی مهیاران 

اصفهان
انواع سس۵۳۳۲۳۳۵۸ashineh.co@gmail.com-۵۳۳۲۳۳۴۴۰۳۱-۰۳۱ مهدی همت

 جاده اصفهان ۵۵کیلومتر :آدرس

شهرضا ،شهرک صنعتی خرم _

صنایع غذایی مهیاران

134458
صنایع غذائی مهر شهر 

مهران
مجید سیار

026- 33409013-

33407177
026-33407475mehrshahrmehran.co@gmail.com

سیب زمینی - سبزیجات سرخ شده

میوه-سرخ شده 

جاده محمدشهر خیابان چمن 

صنایع غذایی 2و1بین چمن 

مهرشهر مهران 

3183914479کدپستی

135459
شرکت تولیدی و بازرگانی 

گل اذین ثمر کاشان
صادرات و واردات انواع مواد غذائی26294122علی رضا ناظمی بیدگلی

تهران، خیابان فرشته، 

، واحد اول غربی، 102پالک

1965915514: کدپستی

mailto:najifood@gmail.com
http://www.nwji-co.com/
mailto:c.tabarok@yahoo.com
http://www.tabarok.ir/
mailto:c.tabarok@yahoo.com
http://www.tabarok.ir/
mailto:c.tabarok@yahoo.com
http://www.tabarok.ir/


31466963043146696303chinood@gmail.comchinood.irسعید کدخدائیگل افشان اصفهان136460
کنسروهای گوشتی و - انواع سس

غیر گوشتی

شهرک صنعتی : آدرس کارخانه 

فاز یکم_خ اول _کوهپایه 

خ _اصفهان : درس دفتر

روبروی هتل _مسجدسید 

۵۷۶پالک _چهلستون 

137461
کشت و صنعت شیفته 

آرای شرق
38801031-38801030051-051محسن شریعتی دستجردان

انواع کنسروهای غیر گوشتی و 

غذاهای اماده

138462
اتکا و )مزارع نوین ایرانیان 

(دلنوش
کنسرو ماهی42043042-42040047011-011عبداهلل پور

کرج بزرگراه فتح روبروی سه راه 

شهریار

قائمشهر، خیابان ساری، 

: سه راه شهدا، کدپستی

4763966495

139463
کشت و صنعت شکوه 

طعام وارنا
علی رضا آئینه چی

88198931-

88783230
88198926adlifoodindustry@gmail.comwww.shokohvarna.ir

- ترشی- کشک- مربا- انواع سس

کمپوت 

و کنسرو غیر گوشتی

باالتر از ظفر جنب پمپ - جردن

بنزین کوچه نور پالک 

 5 طبقه 19 واحد 21

۱۹۱۷۷۴۴۹۹۱

140464
صنایع غذائی بیرم بهنام 

آرین
کنسرو ماهی6638316466383177Www nakhoda.coقاسم اسدی

استان فارس ،شهرستان 

الرستان،شهر بیرم ،شهرک 

صنعتی، 

شرکت بیرم بهنام ارین

تهران ،بزرگراه نواب ،برج 

 Aگردان شرقی ،ورودی 

۶۰۱،واحد 

141465
محسن محمدیان 

(فایز، حوصم)روشن
حبوبات- کنسرو ماهی42650010-42650008013-013محسن محمدیان روشن

رودسر شهرک /گیالن

صنعتی بوستان یکم 

کنسروسازی محمدیان 

4481177361روشن

/35888060info@monhaser.irwww.monhaser.ir-35888051017-017سلمان ابراهیمی(منحصر)هما سبز گلستان 142466

- مربا- روغن- رب انار- انواع سس

غذاهای آماده و نیمه آماده-ترشی
کرج، شهرک بعثت ، میدان 

معلم ، نبش بلوار حافظ

استان گلستان،رامیان، 

شهرک صنعتی رامیان، 

خیابان صنعت، صنایع 

غذایی هماسبز

143467
فراورده های غذائی و 

گوشتی شمس زرین
علی فرزامی

43الی56392530 -

52888856
026-44565212shams_zarin@yahoo.comسوسیس و کالباس- انواع سس

بعد - قزوین - جاده قدیم کرج 

از پلیس راه کمالشهر چهار باغ 

خیابان 

سردخانه درب دوم سمت راست 

33661743341کد پستی 

144468
برند )نیکو طعام مهر 

(سرشار
امیرهوشنگ روحی حجتی

43الی56392530 -

52888856

داخلی56392530  

166
ft2349@gmail.comwww.sarshar-food.com

غذای - رب - مربا- کشک- ترشی

شورجات- کمپوت -اماده

تهران میدان هفت تیر، مفتح 

 5جنوبی کوچه تور، پالک 

کدپستی

رباط کریم، شهرک صنعتی 

نصیرآباد، خیابان صنایع، 

، 2کوچه پژوهش

: ،کدپستی1پالک

3113335889

mailto:chinood@gmail.com
mailto:adlifoodindustry@gmail.com
http://www.shokohvarna.ir/
tel:01735888051
mailto:info@delveseh.com
http://www.monhaser.ir/
mailto:shams_zarin@yahoo.com
mailto:ft2349@gmail.com
http://www.sarshar-food.com/


غذاهای آماده و نیمه آماده31366716253136671625info@chikafood.comwww.chikafood.comمهدی کرباسی زادهصنایع غذائی چیکا سپاهان145469

 

اصفهان، خیابان میرفندرسکی، 

بن بست آفتاب، ساختمان ایران، 

: ، شماره تماس2طبقه 

فاکس داخلی -03136671625

و8163614851 5

صفهان، شهرک صنعتی 

مبارکه، خیابان هفتم، فاز 

، کدپستی 9سوم، پالک

، شماره 8486135451

تماس 

 92و03152373891

03152373557: فاکس

کنسرو ماهی35378156punatuna773@yahoo.comwww.punatuna.ir-35378277054-054علی مسیبیتن ماهی بلوچ چابهار146470

-چابهار - سیستان و بلوچستان 

- خیابان نامجو -گلشهر 

کد پستی -شرقی 11نامجوی 

9971957366

انواع سس26453310942645331094www.wonderlandkish.comحسام قدیری پناهجهان غذای البرز نیک147471
البرز شهرک صنعتی نظر اباد 

13خیابان سپیدار پالک 

67137742477infobafoods@gmail.comwww.bafood.com-37742181-071جمال رازقی جهرمی(به آ)ستاره یخی آسیا 148472
- بسته بندی گوشت گاو و مرغ

سوسیس و برگرها

شهرک صنعتی : آدرس کارخانه

بزرگ شیراز ـ بلوار پژوهش 

شمالی

 ـ شرکت ستاره 260 ـ خیابان 

یخی آسیا

تهران : آدرس دفتر مرکزی

ـ  (کوی نصر)ـ گیشا 

خیابان پیروزی غربی ـ 

خیابان جوادی ـ بن بست 

 جدید3دریا ـ پالک 

21-42345320-086محمد حسین مهاجریآرین صنعت کاوه خوراک149473
086-42345320-

21
Aryanjndustry@gmail - comمواد طعم دهنده طبیعی

 

 پالک 19 شهرصنعتی کاوه خ 

 شرکت آرین صنعت کاوه 23

3914353536خوراک 

انواع سس0912335189تهمینه ضرغام زادهتهمینه ضرغام زاده150474

576214430bartar65605.co@gmail.com-76211701سید محمدعلی موسوی اخوانصنعتی برتر151475
-سبزیجات- مربا - کنسرو  ماهی

ترشی

تهران بعد از جاجرود شهر 

 متری 20صنعتی خرمدشت خ 

غربی بین 

 39خیابان هفتن و هشتم پالک 

1653371962کدپستی 

کنسرو ماهی4601514346015143pishgamantejarat@yahoo.comایمان دیلمیایمان دیلمی152476

جنت اباد جنوبی خیابان 

 148چهارباغ غربی پالک 

ساختمان

3 سبز طبقه همکف واحد 

http://www.punatuna.ir/
http://www.wonderlandkish.com/
http://www.bafood.com/
mailto:Aryanjndustry@gmail%20-%20com
mailto:pishgamantejarat@yahoo.com


9686888877395992ابراهیم علی خانیگیتی نگین آپادانا153477
انواع سس و غذاهای آماده 

زیرمجموعه نامی نو

تهران :آدرس دفتر مرکزی 

تهرانپارس انتهای خیابان

 جشنواره خیابان سیری کوچه 

۷رحیمی پالک 

. شهرستان برخوار. اصفهان

ناحیه . بخش حبیب آباد

خیابان . صنعتی کمشجه

خیابان حافظ . 1حافظ

: کدپستی. 47پالک. شرقی

8359131887

کنسرو ماهی4489299144892991مینو حیدری نهاوندیتن ناب احمد154478

21-4136309220-0سید حسام هاشم منیریآسان بازشوآرمان155479
0-4136309220-

21
درب و قوطی فلزی

تبریز، کیلومتر ده جاده 

تهران، شهرک صنعتی 

عالی نسب

کنسرو ماهی و غذاهای نیمه اماده9179887042سید حسن موسوییال زرد156480

157481
فراورده های گوشتی مائده 

سالمت رازی
فالفل53224051alirezaaa.ka2020@gmail.com-53224051031-031عباس کدخدائی

جاده اصفهان شیراز شهرک 

 ۶ خیابان ۲صنعتی رازی فاز 

روبروی

 ارین لبن نقش جهان 

کدپستی۸۶۳۹۱۱۴۵۳۵و

158482
صنایع غذایی و دارویی 

هانا سپند مزه آفرین
1222017020info@hanamazeh.comwww.hanamazeh.com-22017008خانم مرصع مختاریان

طعم دهنده - چاشنی غذا- سس

های طبیعی و مصنوعی

تهران، خیابان افریقا، خیابان 

، 8، واحد55عاطفی غربی، پالک

1967915961کدپستی 

استان مرکزی، شهرک 

مأمونیه، خیابان پانزدهم، 

123پالک

44386185-44386185026-026عرفان موذنیفرنود تهران159483
- انواع سس- کنسرو ماهی 

عسل- شوریجات

دانه های روغنی برای طیور831032831032اصغر فعلیروغن ماکیان سیمرغ راگا160484

انواع سس34383879-34383879081-081محمد باقر باغستانی نیکوآریا ایده آل161485

همدان، شهرک صنعتی 

، 30بوعلی، خیابان

456پالک

8602 3618 8602 3618Info@idealsepehr.com حامد رادمهرایده آل سپهر ایرانیان162486
کنسرو رب گوجه فرنگی، 

کنسروهای غیرگوشتی

تهران، خیابان بهشتی، نرسیده 

، طبقه 102به سهروردی، پالک

2اول، واحد

 جاده 15ارومیه، کیلومتر

اشنویه، روبروی پمپ 

بنزین مینایی، پشت 

سردخانه 

 1193490اتحادکدپستی

573

mailto:info@hanamazeh.com
http://www.hanamazeh.com/

