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www.aradcharta.comبهبوددهنده و خمیرمایه کننده تولیدجاللی عبدالحسین سیدچارتا آراد1

2Three c corporationHyo kyum chang__www.threec.kr

__دهنده بهبود و خمیرمایه کننده تولیدمیرزایی جوادیزد کرشمه کارخانه3

__آژمایشگاهی تجهیزات تولیدکنندگانپورراد رامینکاالداران4

www.csroll.comسازی آرد آالت ماشین سازندگانشورجه انصاری حسینسازان چدن تولیدی5

www.khoozestanyeast.comبهبوددهنده و خمیرمایه تولیدزاده حسن مسعودخوزستان خمیرمایه6

www.saziba.comعفونی ضد مواد و طعم تولیدکنندهتهرانی سادات بهاالدینسازیبا عطرینه7

www.pak-fan.comنان و آرد صنعت مشاورانندوشن احمدی منصورفن پاک8

www.topsoy.comآرد کنندگان تولیدمقدم شریفی مجیدخوی بهطعم فراز9

www.ya-razi.orgدهنده بهبود و خمیرمایه کننده تولیداحتشامی علیرازی الکل و خمیرمایه10

__بهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندهقدیمی شهرکی مسعودتارا نان بهبود11

___بهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگانغفارزاده سعیدتکنوپانکو12

برگزاری ستاد13

14Ana Miling

__بهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگاناکبری حسینکوهدشت کاسپین15

www.kadcontrols.comآرد انواع تولیدکنندهمیرسعیدی داریوش(کاد) دنا البرز کاوه صنعتی های کنترل16

__بهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگانایام فدایی خانمحجیم عطرنان17

__آرد کنندگان تولیدجرجانی عبدالغفورگالیکش شریف آرد کارخانه18

__نان تولیدکنندگانپیمان صالحی علی احمدپسند خوش19

__غالت کننده واردشاهین رهاتی ان تی اف20

www.mksinter.comنان و آرد صنعت مشاورانرستمیان کامبیزالملل بین مکث21

مدیرسالن22

23
 و غذایی صنایع فناوری شهرک

کشور شمالشرق بیوتکنولوژی
نان و آرد صنعت مشاوران-  نان تولیدکنندگاناصغریان محمد

__

24Selenergous siarheiساز سیلوwww.selenergo.by

www.ardsetareh.comآرد کنندگان تولیدطاهر آقای حسین ملککردان ستاره آرد25

www.zarflour.irآرد تولیدکنندگانامینی مهدیساوجبالغ زر آرد26

غالت پژوهشگاه27

غیرعامل پدافند28

(GTC) ایران دولتی بازرگانی29

www.razaviyeast.comبهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگاناستادی محمدرضوی خمیرمایه30

www.parskp.comبهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگانکشتکاران محمدرضاپرداز خوشه پارس31

www.nanavaran.comنان سازنده آالت ماشین کنندگان تولیدرضوی هادی سیدایرانیان آنزیم پارسیان32

www.atharflour.comآرد تولیدکنندگانفشنگچی جواداطهر آرد33

www.international-ptn.comآزمایشگاهی تجهیزات کننده تولیدچرخچیان تقی محمدنوین طب پارس34

www.mehrlaboratory.irهمکار آزمایشگاهشاهی مریم مهندسمهر آزمایشگاه35

www.spsilo.irنان صنعت مشاورشریقی امیرصادقساعی پارسیان داران سیلو36

37Bastak

www.nanafza.comبهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگانفرین فرخافزا نان بهبوددهنده صنایع38

www.masisnoodle.irنودل کننده تولیددزفولیان پیمانگل هانی تولیدی39

سبز اقتصاد40

غذا و کشاورزی41

زاهدی ارصالننیکان مهندسین گروه42

www.donut88.comنان تولیدکنندگانزاده سهرابی حسینگلچین کام شاد43

www.arteenco.comغذایی صنایع در مصرفی آنزیمهای کننده تولیدنیری نداشیمی آرتین تجارت توسعه44

سنبله45

فودنا46

غذا و آرد47

الزهرا دانشگاه48

www.ptsilo.comساز سیلووزیری فتاحسیلو ترک پارس49

www.delsafood.comبهبوددهنده و خمیرمایه کنندگان تولیدداوودی قیافه مهدی دکتردلسا غذایی صنایع50

بندی بسته صنایععالیی بهزادپالستیک پاکیزه51

www.buhlergroup.comآرد آالت ماشین سازندگانمافی نظام شریفبولر52

www.fsgco.irسیلو سازندگانمدنی هانیهگهر سازه آوران فن53

__کاربردی و علمی دانشگاهشفیعی مسعود دکترکاربردی و علمی جامع دانشگاه54

__آزمایشگاهی تجهیزات تولیدکنندگانحیدری اسماعیلی احمد سیدآزمالیان آرد مهندسی55

www.sahargroup.irبهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندهخانمحمدی مهدیسحر نان ثمین56



بابایی اله نعمتنهاد نیک نامی57

www.rasisco.comصنعتی نان آالت ماشین سازندهمرشدی مصطفیآسیا سازه رسیس58

www.zar-sab.comنان پخت آالت ماشین سازندگانادیب فرامرززرساب صنعتی59

www.dueboer.comنان پخت آالت ماشین سازندگان__دوبور60

www.sepantakala.comکار لباس تولیدکنندگانرضایی شیماپارسیان کاالنوین سپنتا61

__نان پخت آالت ماشین سازندگانجبلی امیرعلینامدار صنعت رادمان62

www.farachap.comبندی بسته و چاپ آالت ماشینجمالی حجتچاپ فرا63

www.san-marking.irزن تاریخ دستگاههای و جوهرهای ارائهدواچی نیمانوین آوران صنعت افشان64

65  Korea)D.S . ENG)Yang Jo Jungنان صنعت آالت ماشین سازندهwww.dsengco.com

__نان پخت آالت ماشین سازندگانبیان صادق مجتبیفریمان66

__نان تولید آالت ماشین سازندهجفایی محسنآسیا پایامکانیک مهندسی و فنی67

www.zemanat-co.irنان پخت آالت ماشین سازندگانابراهیمی محمدضمانت تولیدی صنایع68

__سیلو سازندگانقمی خلیلی محمدخلیلی ماشین رباط69

70HDM Co , LtdSungho.koنان پخت آالت ماشین سازندگانwww.hdmfood.kr

71J lappas.Ltdvannis Lappasنان پخت آالت ماشین سازندگانwww.jlappas.com

___نان تولید آالت ماشین سازندگانبیابانی سجادزاگرس پیشرو صنایع72

__اتوماتیک تمام گیر نان دستگاه سازندهباقری اله فیضباقری سازی ماشین73

www.pironicalborz.comپیتزا فر تولیدمیرزادایی رضا محمدالبرز نیک پیرو74

www.miladbelt.comبندی بسته صنایعبهلولی علیمیالد تسمه75

www.momtazsanat.comفانتزی فرنان پرسی سینی تولیدمصلحی اکبر علیممتاز صنعتی گروه76

www.isfahanjahankar.1st.irصنعتی نان آالت ماشین سازندهحسینی سعید سیدکار جهان اصفهان77

www.talash.irنان کنندگان تولیدنوری نورالدینتالش نان تحقیقات و تولید78

www.nanvayanetehran.comمربوطه های اتحادیه و ها سازمانزراعتکارتهران نانوایان اتحادیه79

www.raminmachine.comنان پخت آالت ماشین سازندگانراستکردار رضا سیدماشین رامین80

__نان تولیدکنندگانکریمی حسینافق آفرین نان81

www.fanehsanat.comچاپ و بندی بسته صنایعکامکار مجیدمهر صنعت فانه82

www.mbico.irنان پخت آالت ماشین سازندگانآبادی اسحاق ابراهیممشهد پخت صنایع83

www.morshedico.comنان تولید آالت ماشین سازندهمرشدی علیمرشدی سازی ماشین84

www.masaelimachine.comبندی بسته صنایعمسائلی علیمسائلی سازی ماشین85

صفاهان صنعتی تولیدی86

__نان پخت آالت ماشین سازندگانلک رضالک فر جهان87

سالمت کیمیا88

__ایران سازان ماشین انجمن89

__نان تولیدکنندگانپروین محمدایرانیان سفره رنگین90

www.morshedgohar.comنان پخت آالت ماشین سازندگانمرشدی محمودگوهر مرشد سازی ماشین91

www.pouyanpokht.comنان پخت آالت ماشین سازندگانیوسفی منصورپخت پویان92

صنعتی نان تولیدکنندهکمانی حمیدکینگ های93

__نان پخت آالت ماشین سازندگانبیات مهدیبارک صنعتی تولیدی94

www.nakbakery.comنان تولیدکنندگانبریری مجتبینان گرم کیان95

www.spad-tech.comنان پخت آالت ماشین سازندگانفر پیرایش دکتراسپاد96

www.sahargroup.irبهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگانخانمحمدی مهدیسحر پخت پیشرفت97

www.sahargroup.irبهبوددهنده و خمیرمایه تولیدکنندگانخانمحمدی مهدیسحر نان98

www.pakandishan.comنان پخت آالت ماشین سازندگانپاشایی حمیدآذر شهر اندیشان پاک99

100Fritsch GMBHUlirich Brohmsنان پخت آالت ماشین سازندگانwww.fritch.info

101Zeppelin SystemMatthias Kruseنان پخت آالت ماشین سازندگانwww.zeppelin.de

102Diosna Dierks Sohne GMBG__نان پخت آالت ماشین سازندگان

نان پخت آالت ماشین سازندگان103

__نان کنندگان تولیدکرمی جواد محمدحجیم نیمه و حجیم نانهای تعاونی و اتحادیه104

www.hi-co.irنان پخت آالت ماشین سازندگانحسینی مرتضی سیدحسینی صنعتی گروه105

نان پخت آالت ماشین سازندگانحسینی محسن سیدپدیده اصفهان106

سالن مدیریت107

www.sepahkar.comنان پخت آالت ماشین سازندگانکار سپه مصطفیکار سپه صنعتی گروه108

www.raminmachine.comنان پخت آالت ماشین سازندگانراستکردار رضا سیدماشین رامین109

www.omidico.comنان پخت آالت ماشین سازندگانامیدی جهان فرهادامیدی سازی ماشین110

www.rocktehran.comبندی قفسهشاملو محمدرسولتهران مشبک راک111

www.pakandishan.comنان پخت آالت ماشین سازندگانپاشایی حمیدآذر شهر اندیشان پاک112


