
 ایمیل سایت آدرس فعالیت فکس تلفن مدیرعامل شرکت ردیف

 تولیدکنندگان آرد 01134646603 01134646602 مهدي کاظمی تولیدي آرد بنفشه بهشهر 1
جنب کارخانه نئوپان . جاده گرگان  8کیلومتر . بهشهر  . مازندران

بهمن 22  www.bfmill.com 

info@bfmill.com 

2 Intech SRL Floriano Zappettini 0039309968222 0039309968444 سیلوساز Italy www.intechsrl.it 

__ 

 excbatan@gmail.com ___ .  97پالك . فروردین جنوبی  12خیابان  تولید آردسازندگان ماشین آالت  __ 66412234 منوچهر عبداللهیان پارس باروس شرق 3

44شماره. خیابان صانعی غربی. ونک  . میدان مشاوران صنعت آرد و نان 88776834 88782715 سهیال احمدي پاك فن 4  fan.com-ww.pakw fan.com-info@pak 

 www.behnan.com info@behnan.com بلوار آزادگان 4کیلومتر . یزد  بهبوددهنده تولیدکنندگان خمیرمایه و 8558149 03537214101 جواد میرزایی بهنان کرشمه یزد 5

 سازندگان سیلو 88938689 88941214 ابوالفضل خلیلی سیلو سازان تهران 6
روبروي وزارت . پایین تر از میدان ولیعصر . ولیعصر  خیابان

برج. مجتمع ولیعصر. دادگستري  31واحد. شمالی    ilosazan.comwww.s 

info@silosazan.com 

 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 05133409144 05133822066 مهدي قیافه داوودي دانشگرایان نوین دلسا 7
مقابل . مجتمع تحقیقات کشاورزي . مقابل پلیس راه طرق  . مشهد

 www.delsafood.com delsafood@gmail.com بخش فنی و مهندسی

 تولیدکنندگان نان 56418108 56418107 لیلی طباطبایی شادکام گلچین  8
انتهاي . میدان صنعت . شهرك صنعتی پرند .  1فاز . کریم  رباط

خیابان. بلوار مبتکران  24پالك . خیابان دانشگران . صنعت    
__ 

__ 

 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده __ 88673811 علی احتشامی خمیرمایه و الکل رازي 9
. خیابان آرش غربی . بعد از پمپ بنزین . نلسون ماندال خیابان

4طبقه .26ساختمان شماره  27پالك  .   razi.com-www.ya mehrdadblorian@yahoo.com 

 نرم افزار هاي فروش 88539928 88753531 ناصر تیموري آبید سیستم 10
.  12پالك . کوچه یازدهم . خیابان میرعماد . خیابان مطهري 

 www.abidsystem.ir info@abidsystem.ir 4واحد 

 سازندگان سیلو 22831642 22281633 بابک مدنی فن آوران سازه گهر 11
کوچه . خیابان متقیان . خیابان حسینی . خیابان عسگریان  . فرمانیه

طبقه.  8پالك . نور  3زنگ . دوم    www.fsqco.ir info@fsqco.ir 

 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 03832570321 03832570321 محمد رستمی شهد زاگرس جهانبین 12
شهرك صنعتی . شهرستان شهرکرد . و بختیاري  چهارمحال

 www.behmalt.com هفشجان

info@behmalt.com 

طبقه سوم.  12پالك . خیابان یکم . گاندي  خیابان تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 88662514 88873432 مهندس حسن زاده خمیرمایه خوزستان 13  www.khuzestanyeast.com info@khuzestanyeast.com 

4745149836: کدپستی . جاده بابل  6کیلومتر  . بابلسر صنایع بسته بندي 01135372637 01135372646 رجب زاده تولیدي پلی بافت 14  www.polybaft.com 

manager@polybaft.com 

15 CMS Peter Dyk 0043-28463700 0043-28463708 سازندگان ماشین آالت تولید آرد َAstria mill.com-www.cms milling.com-office@cms 

1393پالك . باالتراز دکتر فاطمی . کارگر شمالی  خیابان مشاوران صنعت آرد و نان 66947678 2-66947680 رامین پورراد کاالداران 16  co.com-www.kala 

co.ir-info@kala 

 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 08633553462 08633553462 احمدرضا سلیمانی حامیان اکسیر سبز رازي  17
صندوق .  104خیابان .  1فاز . شهرك صنعتی خیرآباد  . اراك

311پستی   raziimpraver.com 
razi13026@yahoo.com 

 تولیدکنندگان دستگاههاي اندازه گیري 66572572 66572939 کیومرث حاج عظیم زنجانی باسکول سازي میکرون توزین 18
. 241ساختمان اداري . نبش اسکندري شمالی . آژادي  خیابان

1واحد.  5طبقه   wzin.comwww.microto microtowzin@gmail.com 

19پالك . غربی 19خیابان . صنعتی چهاردانگه  شهرك سازندگان ماشین آالت آرد سازي __ 55273484 عارف بهمنی گروه صنعتی بهمنی 19  
__ gmail.comarefcompany@ 

 www.sabalan.com shamimsaffar@gmail.com 25انتهاي خیابان .  10کیلومتر. جاده مخصوص کرج  صنایع بسته بندي 44525208 44525208 سید محمد میرحیدري سبالن پالستیک 20

 تولیدکنندگان آرد __ 86035169 محمدرضا نشاطی آرد کوثر کالله 21
ساختمان . خیابان نوروزي . نرسیده به مطهري . خیابان ولیعصر 

 __ __ 1961پالك . نوروزي 

 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 01344333729 01344333728 آمنه فدایی ایام عطر نان حجیم 22
مجتمع کارگاهی .  2کت صنعتی شماره شهر. صومعه سرا  . گیالن

 www.atrenanehajim.com سردار جنگل

atrenanehajim.com 

 تولیدکنندگان آرد و غالت 66262701 66262701 مهدي کریمی تفرشی صنایع غذایی گلها 23
خیابان خلیج فارس  انتهاي. سه راه ویتانا . بزرگراه فتح  7 کیلومتر

کوچه گلها.   www.golhaco.ir ex.golha@gmail.com 

 __ __ گلوگاه. بهشهر.نکا. ساري تولیدکنندگان آرد 01144234803 01144234801 __ آرد پاکسابان 24

 تولیدکنندگان آرد 01734303443 01734303438 آزاده افتخاري راد د زاهديتعاونی تولیدي آر 25
. ناحیه صنعتی امام خمینی . شهرستان کردکوي . استان گلستان

 zahediflour.com-www.t edi33@yahoo.comsaman_zah 31قطعه 
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 ایمیل سایت آدرس فعالیت فکس تلفن مدیرعامل شرکت ردیف

نبش خیابان شوریده. خیابان امام منتظر . بلوار غربی  . شهرآرا سازندگان ماشین آالت آرد و سیلو 88487543 88280594 امیرصالح شریفی سیلوداران پارسیان ساعی 26  www.silops.com 

sh.zahedani@silopscom 

 تولیدکنندگان دکوراسیون مرتبط 88722529 88723123 محسن حاج کاظم کاشانی تجهیزاتی گاز سو 27
.  1پالك . کوچه یکم . خیابان احمد قصیر . خیابان شهید بهشتی 

 7و6واحد . طبقه دوم 
www.gassoco.com design@gassoco.com 

 تولیدکنندگان نان 88432398 88437641 محمد انیسی مجتمع نان صنعت بهشت 28
طبقه . 8پالك . کوچه مینا. باالتر از سه راه ملک . شریعتی  خیابان

پستیکد. دوم   :1613653615 www.forni.ir 

forni1@yahoo.com 

155پالك . ابتداي فرصت شیرازي . توحید  خیابان تولیدکنندگان آرد 66927309 66920154 مهدي ورقایی آرد طالیی پرند 29  
www.hajiaghazedehgroup.com 

info@hajiaghazadehgroup.com 

 تولیدکنندگان آرد 88554612 88701450 محمدرضا صادقیان تولیدي آردداران 30
. کوزه گر نبش کوچه . باالتراز شهید بهشتی . ولیعصر  خیابان

2137پالك   __ 
__ 

 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 88688919 88688919 مرتضی ارفعی آذرنوش شکوفه 31
 4پالك .  5فرهنگ . کوي فرهنگ . بلوار فرهنگ . سعادت آباد 

 1واحد. 
www.aznco.com info@aznco.com 

 بهبوددهنده تولید کنندگان خمیرمایه و 77529649 77529345 سارا صفوي همامی به نان نیک مایا 32
 maya.com-info@nik __ طبقه زیر همکف.  44پالك . خیابان کارگر . خیابان بهار شمالی 

7واحد.  14پالك . کوچه فوالدي . سپهبد قرنی  خیابان تولید کننده تسمه هاي صنعتی 88593010 88593285 مزههادي شاه ح سما نقاله 33  
__ info@snbelt.com 

 تولیدکنندگان نان 22684031 22218518 محمد جواد سماواتیان سوپر فراست ایران 34
خیابان . نرسیده به اندرزگو. اوه شمالبلوار ک. بزرگراه صدر 

 __ __ 48پالك . قیطریه 

 خوراکی تولیدکننده امولسیفایرهاي 88724497 88701450 علی حجت شیرین تک شهاب یزد 35
طبقه . 2137پالك . باال تراز خیابان شهید بهشتی . خیابان ولیعصر 

4 __ __ 

 سازندگان ماشین آالت آرد سازي 88241962 88260957 رشید شادمان پرنیان صنعت اطلس 36
روبروي خیابان آرش . بزرگراه جالل آل احمد . تهران 

 www.parniansanat.com info@parniansanat.com 2واحد.147پالك.مهر

 www.csroll.com info@csrool.com . خیابان چهارم . منطقه صنعتی جی . اصفهان  سازندگان ماشین آالت آرد سازي 03136610412 03136618730 میرمحمد صادقی تولیدي چدن سازان 37

میدان هفت سین. نجف آباد  . یاسوج تولیدکنندگان آرد 07433322611 07433322734 ام باقريدکتربهر گروه صنایع غذایی کوبودنا 38  .  ___ info@kobodena.com 

  مصرفی تولیدکنندگان آنزیم هاي 88308480 88317167 دکتر فرخ فرین نان افزا 39
 3واحد.  24پالك . کوچه سوم .  خیابان میرزاي شیرازي. تهران 

__ farrokh.farin@gmail.com 

209پالك .  23خیابان خیام . بلوار خیام . مشهد . رضوي  خراسان تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 05138848222 05138848222 حسن علی صیرفی ایران مالس 40  www.fariman.com giahi@iranmelas.com 

 pkizehplastic@gmail.com __ بانوخیابان کد. خیابان پدم . جاده ماهدشت  13کیلومتر . کرج  تولیدکنندگان وسایل بسته بندي 02636304438 02636304447 بهزاد عالیی پاکیزه پالستیک 41

 سازندگان سیلو 66923127 66912085 فریبا مرادي رابین بنیان سامان 42
 157پالك . خیابان فرصت شیرازي . خیابان توحید . میدان توحید 

 rbsaman.comwww. sales@rbsaman.com 3طبقه . 

 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 44295081 44295067 علی ظفري نان دوران سبوس آویژه 43
طبقه . 465پالك. نبش اشرفی اصفهانی . جالل آل احمد  بزرگراه

3واحد. اول   __ 
__ 

 عرضه کننده تسمه هاي صنعتی 33964587 33964413 لی بهلولیع تسمه میالد کهن 44
طبقه .  202پالك . نرسیده به چهارراه اکباتان . جنوبی  سعدي

1واحد. سوم   www.miladbelt.com 

miladbelt@yahoo.com 

طبقه سوم.  26پالك . خیابان آبان جنوبی. کریم خان  خیابان سازندگان ماشین آالت آزمایشگاهی 88891209 88894445 محمد تقی چرخچیان طب نوین پارس 45  
ptn.com-www.international 

ptn.com-info@international 

 ardazmalianco@gmail.com __ 11واحد.  41پالك . خیابان اولیایی. خیابان دردشت . رسالت  تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی 77490725 77490725 سید احمد حیدري مهندسی آرد آزمالیان 46

 بهبوددهنده تولیدکنندگان خمیرمایه و 86030648 88176320 مجید خمسه رمایه چهارمحال و بختیاريخمی 47
. خیابان عرب علی . خیابان خرمشهر . خیابان سهروردي شمالی 

 m.mehdizadehfard@gmail.com __ 55پالك .  6خیابان 

 www.parsbehbood.com minfo@parsbehbood.co ساختمان سپهر.  18سناباد . خیابان سناباد . مشهد  تولیدکنندگان امولسیفایرهاي خوراکی 38464522-051 05138470710 غالمحسین رئوفی د آسیاپارس بهبو 48

 صنایع بسته بندي 03135721565 03135721565 علی عدیلی ماشین سازي عدیلی 49
پالك . فرعی ششم . خیابان چهارم . شهرك صنعتی جی  .اصفهان

8159484681: کدپستی.  87  www.adilipack.com 

info@adilipack.com 

 تولیدکنندگان نان 76214666 __ محمدرضا فتح اللهی نان سازه 50
. منطقه صنعتی خرمدشت . بعد از جاجرود . جاده آبعلی . تهران 

 www.nanavaran.com mohammad.fathollahi@yahoo.com 23پالك . یکم شرقی خرم دشت 
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 ایمیل یتسا آدرس فعالیت فکس تلفن مدیرعامل شرکت ردیف

 66392040 66392039 مهدي باریک بین تولیدي و بازرگانی استیل پاسارگاد 51
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات کافه 

 قنادي

4کیلومتر مجتمع تجارت استیل .  11روبروي فتح . بزرگراه فتح  
124پالك . ایران   www.assp.us 

baribin.mehdi@gmail.com 

 تولیدکنندگان نان شیرین و کیک 03133869416 03133865051 علیرضا رجبی تولید صنعتی صفاهان 52
.  9بلوك . شهرك صنعتی امیرکبیر. خیابان امان خمینی . اصفهان

9پالك   www.safahansanat.com 

safahan.group@yahoo.com 

 صنایع بسته بندي 55177612 55248939 صادق ولی زاده گروه صنعتی ولی زاده 53
 19خیابان . شهرك صنعتی چهاردانگه . آیت اله سعیدي  بزرگراه

 www.parscaster.ir یا سوم فلز تراش

pars.caster@yahoo.com 

 صنایع بسته بندي 03137779913 03137779912 مهدي مهابادي روناس  54
. مجتمع اداري آرش . جنب پمپ بنزین . بلوار کشاورز . اصفهان 

 203واحد
www.ronasbafts.com ronasbaft@yahoo.com 

 03133876104 مرتضی رجبی  صنایع حرارتی تاج فر 55
 سازندگان ماشین آالت تولید نان 03133869416

 22بلوك .  شهرك صنعتی امیرکبیر. خیابان امام خمینی  . اصفهان
2پالك .   www.tajfer.com 

__ 

 تولیددستگاههاي دفع حشرات 42694727 44614010 علیرضا ملک نیا الکتریک سازان افق کویر 56
. خیابان مجاهد کبیر جنوبی. بلوار الله شرقی . جنوبی  جنت آباد

52پالك .  14بنفشه   www.irandh.ir 

esok.sb@gmail.com 

 سازندگان ماشین آالت تولید نان __ 88773977 دکتر مصطفی حداد ردي میکر ایرانیان 57
. نبش بن بست چمن . باالتراز پارك ساعی . خیابان ولی عصر 

 mhaddad@rademaker.ir ___ 4واحد. طبقه سوم .  2پالك 

 صنایع بسته بندي 03132686667 03132686667 امید گلستانی آرین بهرنگ سیاه قلم 59
نرسیه به چهارراه . کنارگذر اتوبان صیاد شیرازي . اصفهان 
 __ __ پیروزي

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 03133389173 03133389173 رضا راستکردار رامین ماشین 60
کوچه . حدفاصل فروغی رباط . میدان جمهور ي. اصفهان 

 www.raminmachine.com raminco.machine@yahoo.com 1شماره

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 04436523569 04436343355 رضا آلچالن ین سازي رضاگروه ماش 61
. شهرك صنعتی خوي . شهرستان خوي . آذربایجان غربی 
 __ __ k-17واحد کارگاهی . ورودي شهرك 

 موسسه حالل جهانی 62
دکتر عبدالحسین 

 فخاري
 موسسه حالل 88675983 88872022

 www.halaworld.co info@halalworld.co 7واحد. 2424پالك . اه سی و دوم ایستگ. خیابان ولیعصر 

 __ __ 63بن بست . خیابان شهیدان غربی . خیابان خرم . اصفهان  سازندگان ماشین تولید نان 0313329760 03133319524 سید محسن حسینی تولیدي صنعتی سماتوحید حسینی 63

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 0313870465 0313870465 سید محسن حسینی اصفهان پدیده 64
 25بلوك . شهرك صنعتی امیرکبیر . خیابان امام خمینی . اصفهان

نبش چهارراه. 24پالك .   __ 
__ 

 __ www.kavehoven.com 24کوچه . خیابان کهندژ . اصفهان  سازندگان ماشین آالت تولید نان 03137655044 03137657881 بهروز دشتبانی کهن فر کاوه 65

 ارائه خدمات بیمه 88535153 88535153 مسعود لطیفی کارگزاري پرتو گستر برین 66
. 194پالك . به خیابان قنبرزاده  نرسیده.آپادانا . خرمشهر  خیابان

122واحد  gb.com-www.parto 

gb.com-info@parto 

 __ www.soldoosh.com  .انتهاي گلستان پنجم . میدان هروي  تولیدکنندگان نان شیرین و کیک 22961991 2861 قادر نوروزي سولدوش 67

68 zeppelin piepen Brock 00491715568886 22635926 نان تولیدکننده ماشین آالت تولید 
Germany __ __ 

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 44824743 44827000 حسین جوانشیر بیک صنعت 69
. خیابان شهید قاسمپور. ر جنگل شمالی سردا. نیایش  بزرگراه

پالك. کوچه نیلوفر. کوچه زنبق  www.bakesanat.ocm طبقه دوم . 24 

myavari@bakesanat.com 

 تولیدکنندگان نان 08738224700 08738224700 غالمرضا اله مرادي ارکازه 70
. ساختمان اریکه گروسی . خیابان شهدا شمالی . بیجار. کردستان 

 www.arkazeh.com info@arkazeh.com 1واحد . طبقه پنجم 

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 04143449044 04143449044 محبوب فدائی کلوانق آذریاپ 71
__ 

__ __ 

 سازندگان ماشین االت تولید نان 33411754 33403332 ناصر افخمی گروه صنعتی  آذربایجان 72
. کوي ریخته گران .انتهاي خیابان مدرس .امین آباد. شهرري 

 www.azarig.com arash.afkhami1988@gmail.com 38پالك 

 @www.arsal.ir arsal.irabdi شهرك صنعتی . میاندوآب  سازندگان ماشین آالت تولید نان __ 04445357283 ولی اله عبدي آرسال گلدشت 73

125واحد .  3طبقه . مجتمع نگین رازي . هالل احمر  خیابان تولیدکنندگان لباس کار مرتبط 55688325 55688315 محسن حضرتی  ایمن آسیا 74  
__ imenasiacompany@gmail.com 

 نرم افزار هاي فروش 22916851 22916851 اشکان آخوند صادق تکین الکترونیک آرکا 75
 info@takinelectronic.com __ 5واحد.  28پالك . خیابان شمس تبریزي شمالی . بلوار میرداماد 
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mailto:ronasbaft@yahoo.com
http://www.tajfer.com/
http://www.irandh.ir/
mailto:esok.sb@gmail.com
mailto:mhaddad@rademaker.ir
http://www.raminmachine.com/
mailto:raminco.machine@yahoo.com
http://www.halaworld.co/
mailto:info@halalworld.co
http://www.kavehoven.com/
http://www.parto-gb.com/
mailto:info@parto-gb.com
http://www.soldoosh.com/
http://www.bakesanat.ocm/
mailto:myavari@bakesanat.com
http://www.arkazeh.com/
mailto:info@arkazeh.com
http://www.parskak.com/
mailto:info@parskak.com
http://www.arsal.ir/
mailto:abdi@arsal.ir
mailto:imenasiacompany@gmail.com
mailto:info@takinelectronic.com
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 صنایع بسته بندي 03145642990 03145644112 شافیآقاي ک گروه کیسه بافی اصفهان 76
 4روبروي شیخ بهایی . خیابان اول. شهرك صنعتی مورچه خورت 

 __ ___ 410پالك . 

3شهرك صنعتی شماره  . ارومیه سازندگان ماشین آالت تولید نان 04433746099 04433746097 حمید پاشایی پاك اندیشان شهر آذر 77  
www.pakandishan.com 

info@pakandishan.com 

 بهبوددهنده تولیدکنندگان خمیرمایه و 22678212 22678112 مهدي خانمحمدي ثمین نان سحر 78
. طبقه سوم .  1709پالك . باالتر از پل صدر . خیابان شریعتی 

 www.sahargroup.com snsahar@sahargroup.ir 12واحد 

و عرضه کنندگان تولیدکنندگان 22001775 22006590 لیال آذر گشت آریو هیوا پاك 79  تجهیزات کافه قنادي 
. 3پالك . نبش کوچه نهم . خیابان قلندري جنوبی . اتوبان صدر 

 www.ahpack.ir l.hashemi@ahpack.ir 2واحد 

80 
اگران توسعه تجارت کیمی(گروه صنعتی کاك هلند 

 ) صنعت پیشه
 سازنده ماشین آالت نان صنعتی و شیرینی  02188574064 73-02188370669 کیمیا نکوئی 

. ساختمان دوبرال. تقاطع ایران زمین. بلوار خوردین. شهرك غرب
 www.kaak.nl info@naninbakery.com 301واحد اداري . 2شماره 

 سازندگان ماشین تولید نان 02634704892 02634703531 علی زمانی نژاد تیان تفلون 81
پالك .  5کوچه . متري صنعتکاران  30خیابان . کمالشهر . کرج

65 www.tianteflon.com 

tianteflon@yahoo.com 

82 PT International frans vander schoot 0031577340850 __ سازندگان ماشین االت تولید نان Netherlands intiatives.com-www.bakery 

  

83 Lappas         Greec     

84 Acmon system S.A Nikolas 
papaloannou 

 Greec www.acmon.gr ctakloulas@acmon.gr سازندگان ماشین آالت تولیدنان 00302262056344 0030226231405

2پالك . کوي رهبر . خرمشهر  خیابان سازندگان ماشین آالت تولید نان 88760798 88759604 فرامرز ادیب صنعتی زرساب  85  sab.com-www.zar sab.com-sadeghi@zar-a 

86 JSC SPEfirm Voshkhod Grigory Sidorov 007-8452391001 0078452391001 سازندگان ماشین آالت تولید نان Russia saratov.ru-www.voskhod saratov.ru-office@voskhod 

87 Dubor طبقھ سوم.  ٢پالک . کوی رھبر . خیابان خرمشھر . تھران  سازندگان ماشین آالت نان 88760798 88759604 سام ادیب www.duebor.com sab.com-sam@zar 

88 spiromatic Ann Dhont 0032-475410854 003293860143 بلژیک سازندگان ماشین آالت تولید آرد www.spiromatic dirk.dhont@spiromatic.com 

 آرد تولیدکنندگان ماشین آالت تولید 55278908 8-55256937 مهدي صدیق ابتکار نوین 89
فلز  4خیابان شمس کوچه .  19خیابان . شهرك صنعتی چهادانگه 

 __ __ 1پالك. تراش 

90 Bastak Food Instruments Zeki Demirtasoglu 0090-3123956787 00903123956788 آرد تولیدکنندگان ماشین آالت تولید Turky 
www.balmakmakina.com.tr info@balmakmakina.com 

91 Kardesan Nedim Bilgin 0090-2164718461 00902164718465 سازندگان ماشین آالت تولید نان Turky www.kardesan.com info@kardesan.com 

92 Neka Degirmen Vasem Kaya 0090-3323427024 00903327029 سازندگان ماشین آالت تولید آرد Turky www.necdetkayadegirmen.com info@necdetkayadegirmen.com 

 www.komachoazan.com anahitadsh@yahoo.com 6پالك . کوچه مهرزاد . خیابان ایرانشهر . میدان فردوسی  تولیدکنندگان نان 88831985 88319657 آناهیتا دشتی شفیعی صنایع غذایی کماج پزان 93

94 Polen Un Gida Ilhan Vatansever 0090-2128862330 00902128869229 تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده Turky www.polengida.com polen@polengida.com 

95 Akin Yildiz Plastic ambalaj __ 22564151 __ صنایع بسته بندي Turky www.akinyildizambalaj.com emir@akinyildizambaalj.com 

 تولید نان سازندگان ماشین آالت __ 02634819015 سمیه احمدي رایا فالت صنعت 96
. خیابان شیدا یک . بلوار مالصدرا غربی . شهرك صنعتی اشتهارد 

 A4178 www.rayafalatsanat.com ms.ahmadi@live.comقطعه 

97 J4+Topos Antonin Dostal 88752082 88759990 سازندگان ماشین آالت تولید نان __ www.bozorgmehran.ir dostal@j4.eu 

10واحد . ساختمان اشکان . خیابان نظري شرقی  . اصفهان صنایع بسته بندي 03136278930 03136280611 مهدي فامیل دردشتی آریا کیسه آپادانا 98  www.apadanapg.com info@apadanapg.com 

 صنایع بسته بندي 05136513720 05136513720 محمد بهادري گشتا صنعت مشهد 99
خیابان اول . 133.آزادي . . بزرگراه آسیایی 5کیلومتر  . مشهد

27پالك . سمت راست   www.gashtasanat.com 

info@gashtasanat.com 

158پالك . 6انتهاي ظفر. کمالشهر  . کرج تولید نان سازندگان ماشین آالت 02634713907 02634713585 سید مرتضی حسینی گروه صنعتی حسینی 100  
__ hosseiniico@yahoo.com 

 سازمان ها و اتحادیه هاي مرتبط 77657340 77603572 قاسم زراعتکار اتحادیه نانوایان سنتی تهران 101
. کوچه میرمجتهدي . ابتداي ملک . خیابان دکتر شریعتی . تهران 
 www.nanvayanetehran.ir nanvayane.tehran@gmail.com 2پالك 

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 03133686707 03133676706 علی اکبر مصلحی گروه صنعتی ممتاز  102
. کوي شهید مطهري . خیابان بسیح . بلوار امام خمینی . اصفهان 
 www.momtazsanat.com momtazsanaat@gmail.com 13311-81891کدپستی .  4پالك 
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نان سازندگان ماشین آالت 03133867526 03133873976 سعید حسینی اصفهان جهان کار 103  www.isfahanjahankar.1st.ir 10پالك . 23بلوك . شهرك صنعتی امیرکبیر . اصفهان  
isfahanjahankar@gmail.com 

 صنایع بسته بندي 03135723006 03135723006 علی مسائلی ماشین سازي مسائلی 104
سمت . فرعی اول . خیابان سوم . شهرك صنعتی جی  . اصفهان

25پالك . راست   www.masaelimachine.com 

masaeli.mohsen@yahoo.com 

 سازندمان ماشین آالت تولید نان 8870581 88744311 محمود مرشدي مرشد گوهر 105
.  6پالك . علی خیابان عرب. خیابان خرمشهر. شمالی  سهروردي

 www.morshedgohar.ocm طبقه همکف

info@morshedgohar.ocm 

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 88208871 88673316 بهروز پیرایش فر گروه اسپاد 106
طبقه . 12واحد.  64ساختمان . ش خیابان هشتم نب. جنوبی گاندي

 tech.com-www.spad سوم

tech.com-info@spad 

که دومفل سازندگان ماشین آالت تولید نان 44073493 44050716 محمد خلیلی قمی رباط ماشین خلیلی 107 29پالك . نبش خیابان گلستان . بلوارکاشانی . صادقیه    
coc.om-www.rmk 

rmk.co@gmail.com 

274پالك  17و 15بین بهجت . خیابان آیت اله بهجت  . مشهد ید نانسازندگان ماشین آالت تول 05132463459 05132022 ابوالقاسم اسحق آبادي صنایع پخت مشهد 108  www.mbico.ir 

info@mbico.ir 

 www.mashinsaziboukan.com جاده بوکان 1کیلومتر . بوکان . ان غربی آذربایج سازندگان ماشین آالت نان 04446281009 04446281008 عبداهللا آهنگري ماشین سازي بوکان 109
info@mashinsaziboukan.com 

27پالك . خیابان دهم . خیابان یاس . جاده آبعلی  18 کیلومتر سازندگان ماشین آالت تولید نان 76263064 76262219 مهدي بیات بارك 110  mb.ocm-www.barak 

bm.ocm-info@barak 

 سازندگان ماشین االت تولید نان 76216398 76216197 رضا لک ماشین سازي لک 111
. ابن سینا دوم غربی . متري سینا 24. صنعتی خرمدشت  شهرك

17پالك . فرعی دوم   www.jahanferlak.com info@jahanferlak.com 

112 Porlanmaz Mummer Demirci 00903322510318 00903322510319 سازندگان ماشین االت تولید نان Turky www.porlanmaz.com info@porlanmaz.com 

. روبروی پاالیشگاه شھرک صنعتی محمود آباد . اصفھان  سازندگان ماشین االت تولید نان 55260377 03133802039 مصطفی سپه کار سپه کار 113
 __ ٢۴خیابان 

__ 

نایع بسته بنديص 88763912 88531300 رضا مفید ایمن سفارش ابتکار 114  
.  6پالك . کوچه شانزدهم . خیابان قنبرزاده . خیابان خرمشهر 

 www.chapagha.com info@chapagha.com 3واحد

 گروه مهندسی مشاوره هار پاك اندیشه 115
مهندس ژوبین کرباسی 

 دهزا
پالك . نبش کوچه پروین . خیابان شهرك ولیعصر . بلوار ارتش  مشاوران صنعت آرد و نان 22967753 .22985742-3

 www.harpakandishe.com info@harpakandisheh.com 4واحد .  2

116 Unormak Degirmen Mustafa Oral 00903322391016 00903322391348 صنایع بسته بندي Turky www.unormak.com.tr unormak@unormak.com 

117 Ana Degirmen Sistemleri Mustafa Kemal 
Korkmaz 

 Turky www.anamilling.com anamillnig@gmail.com سازندگان ماشین آالت تولید آرد __ 00902422434933

118 Agacli Silo Irfan Agascli 00903825020300 0090382520305 ان سیلوسازندگ Turky www.agaclisiloc.om info@agaclisilo.com 

119 Tanis Machine Technology Emre Tan 00903423372222 00903423341482 سازندگان ماشین االت تولید نان Turky www.tanis.com.tr gaziantep@tanis.com.tr 

120 Mirpain Gida Faruk Hacibayram 
Oglu 

 Turky www.mirpain.com info@mirpain.com تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده 00902128750306 00902128750111

121 Unisel packing Bulent Gktepe 00903224285544 00903224292246 ٌصنایع بسته بندي Turky www.uniselkutu.com.tr huseyin@uniselkutu.com.tr 

122 Balmak Makina San Dursan Bal 00902125496098 00902125493037 سازندگان ماشین االت تولید نان Turky 
www.balmakmakina.com.tr info@balmakmakina.com 

123 Cornix Bakery Machinery Gulden Sabirlioglu 00903323454542 ___ سازندگان ماشین آالت تولید نان Turky www.corinox.com.tr info@corinox.com.tr 

124 APM Azim past Adem Dagidir 00902164209093 00902164209260 صنایع بسته بندي Turky www.apmgida.com info@apmvip.com 

125 Messan Sogutma San Erdinc Yapan 00902323768320 23237683260090 تجهیزات سردخانه ویخچال Turky www.messan.com.tr info@messan.com.tr 

 صنایع بسته بندي 56233402 56233400 ناصر علی خزایی مهندسی ماه ماشین آریا 126
شهرك صنعتی شمس آباد . بعد از فرودگاه امام خمینی. اتوبان قم 

 www.mahmachine.ir mahmachine.gh@gmail.com  10پالك . گلبرگ دوم . بلوار نارنجستان .

127 Barbara Mathive Hardeman 0048523580900 __ سازندگان ماشین آالت تولید نان Pland luxery.com-www.barbara decora@barbara.fr 

128 D.S ENGCO . LTD Yang Jo Jung 0082314515765 0082314515764 زنده ماشین آالت صنعت نانسا  South Korea www.dsengco.com oven88@daum.net 

 www.naniranco.com info@naniranco.com 20واحد.طبقه چهارم.  38ك پال. خیابان ملک . شریعتی  تولیدکنندگان نان 77634717 77634717 سید مهرداد صابر تعاونی اکرام صنعت مهدي  129

130 Kumkaya makina gida Hayrettin Kumbasar 00902128643129 00902128643129 سازنده ماشین آالت صنعت نان Turky www.kumkaya.com kumkaya@kumkaya.com 

http://www.masaelimachine.com/
mailto:masaeli.mohsen@yahoo.com
http://www.morshedgohar.ocm/
mailto:info@morshedgohar.ocm
http://www.spad-tech.com/
mailto:info@spad-tech.com
http://www.rmk-coc.om/
mailto:rmk.co@gmail.com
http://www.mbico.ir/
mailto:info@mbico.ir
http://www.barak-mb.ocm/
mailto:info@barak-bm.ocm
http://www.jahanferlak.com/
mailto:info@jahanferlak.com
http://www.porlanmaz.com/
mailto:info@porlanmaz.com
http://www.chapagha.com/
mailto:info@chapagha.com
http://www.harpakandishe.com/
mailto:info@harpakandisheh.com
http://www.unormak.com.tr/
mailto:unormak@unormak.com
http://www.anamilling.com/
mailto:anamillnig@gmail.com
http://www.agaclisiloc.om/
mailto:info@agaclisilo.com
http://www.tanis.com.tr/
mailto:gaziantep@tanis.com.tr
http://www.mirpain.com/
mailto:info@mirpain.com
http://www.uniselkutu.com.tr/
mailto:huseyin@uniselkutu.com.tr
http://www.balmakmakina.com.tr/
mailto:info@balmakmakina.com
http://www.corinox.com.tr/
mailto:info@corinox.com.tr
http://www.apmgida.com/
mailto:info@apmvip.com
http://www.messan.com.tr/
mailto:info@messan.com.tr
http://www.mahmachine.ir/
mailto:mahmachine.gh@gmail.com
http://www.barbara-luxery.com/
mailto:decora@barbara.fr
http://www.dsengco.com/
mailto:oven88@daum.net
http://www.naniranco.com/
mailto:info@naniranco.com
http://www.kumkaya.com/
mailto:kumkaya@kumkaya.com


 ایمیل سایت آدرس فعالیت فکس تلفن مدیرعامل شرکت ردیف

131 AIT (Adepta) Fr Olivier Jouffreau 00330160900515 __ perfect maxi soft ّFrance ingredients.com-www.ait ojuffreau@soufflet.com 

132 Adepta Fr ِDu Passage 0033144180888 0033144180889 بهبود دهنده غذاهاي فرانسوي ّFrance www.adepta.com veronique.dupassage@adepta.com 

133 Jac (Adepta) Fr B.van 0033325860020 __ سازندگان ماشین آالت تولید نان ّFrance 
s.commachine-www.jac machines.com-info@jac 

134 panem (Adepta) Fr Fabien Renault 0033549255004 __ سازندگان ماشین آالت تولید نان ّFrance www.panem.fr fabien.renault@panem.fr 

135 Caplain (Adepta) Fr valerie Renard 0033160021919 0033160289142 سازندگان ماشین آالت تولید نان ّFrance www.caplamachineries.com export@caplamachineries.com 

136 Abry Nicolas (Adepta) Fr Gwenael Nicolas 003345093100 003343307341 سازندگان ماشین آالت تولید نان ّFrance www.vimeo.com .frgn@abrynicolas 

137 Sera (Adepta) Fr Herve Mani Gand 0033478473622 0033478470085 سازندگان ماشین آالت تولید نان ّFrance www.seragpi.com gpi.com-contact@sera 

138 Esteve Fr Jean Marette 0033248666197 0033248666079 سیلوساز ّFrance Www.esteve.fr panantim@esteve.fr 

139 VMI Fr D.Denoel 0033251453535 __ سازندگان ماشین آالت تولید نان ّFrance www.vmi.fr couffredou@vmi.fr 

140 Mecatherm Fr Cyrl Munch 0033388474300 ___ ُسازندگان ماشین آالت تولید نان ّFrance www.mecatherm.fr 

__ 

141 Pattyn Fr Chrishophe Brest 0033565651905 0033565651914 صنایع بسته بندي ّFrance www.pattyn.com Jucile.pelart@pattyn.com 

 66395420 66818206 مهدي قضات کیهان ماشین 142
دگان و عرضه کنندگان تجهیزات کافه تولیدکنن

 قنادي

خیابان شاد.شاد آباد.. ابتداي جاده قدیم کرج . آزادي  میدان   

پرسی گاز شمالی. خیابان هفده شهریور. آباد   machi.com-www.keyhan anmachine@gmail.comkeyh 

 ___ سازندگان ماشین آالت تولید نان __ 66392022 امیرخانی بازرگانی استیل خانی  143
___ steelkhani.merchant@gmail.com 

144 
انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آالت 

 پخت نان و شیرینی
 سازندگان ماشین آالت تولید نان 88760581 88744311 مرشدي محمود

.  6پالك . خیابان عربعلی . خیابان خرمشهر . سهروردي شمالی 
 www.embi.ir info@embi.ir طبقه همکف

1واحد.  23پالك . کوچه امامی. شمالی  سهروردي سازندگان ماشین آالت تولید نان 88752474 36424689 مصطفی مرشدي رسیس سازه آسیا 145  www.rasisco.com 

ansari@rasisco.com 

 www.omidico.com shab.omidi@gmail.com جاده لنگرود 3کیلومتر . الهیجان . گیالن  سازندگان ماشین آالت تولید نان 01342420082 01342420083 فرهاد جمال امیدي صنایع ماشین سازي امیدي 146

 سازندگان ماشین آالت تولید نان 02633340875 02633340875 فیض اله باقري ماشین سازي باقري 147
متربعد از سه  50. چهارراه فرهنگ . حسین آباد . مهرشهر . کرج 

 درب دوم سمت چپ. کوچه مطهري . راه اختر آباد 
www.fampat.ir i2467@yahoo.combagher 

 ها و اتحادیه هاي مرتبط سازمان 77191185 77191184 محمد جواد کرمی اتحادیه نانهاي حجیم و نیمه حجیم 148
. نبش چهارراه مهرانپور. خیابان سمنگان . میدان رسالت . تهران 
 131پالك 

__ bread_union@yahoo.com 

 سازنده ماشین آالت نان صنعتی 22205092 22674565 آرش حاجی علیلو پیشرفت پخت سحر 149
. طبقه سوم .  1709پالك . باالتر از پل صدر . خیابان شریعتی 

 www.sahargroup.ir m.a@sahargroup.ir 12واحد 

  تولیدکننده نان 22678215 22678215 هادي خانمحمدي نان سحر 150
. طبقه سوم .  1709پالك . باالتر از پل صدر . خیابان شریعتی 

 www.sahargroup.ir nan.tooshe@yahoo.com 12واحد 

13واحد. 399پالك . نبش شادمهر . آزادي  خیابان سیستمهاي توزین 66062887 66156802 شهرام ماله میر رونیکگروه صنعتی اعتماد  توزین الکت 151  www.etemadgroup.ir info@etemadgroup.ir 
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