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01134646602تولیدکنندگان آردتولیدی آرد بنفشه بهشهر1
جنب کارخانه .  جاده گرگان 8کیلومتر . بهشهر . مازندران 

48641-31311: کدپستی .  بهمن 22نئوپان 
www.bfmill.com353501ایران

88688919تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهآذرنوش شکوفه2
بن بست . کوی فرهنگ . بلوار فرهنگ . سعادت آباد . تهران 

197717451کدپستی . 1واحد  . 4پالک  . 5فرهنگ 
www.aznco.com353502ایران

88782715مشاوران صنعت آرد و نانپاک فن3
طبقه  . 44پالک . خیابان صانعی غربی . میدان ونک . تهران 

سوم
www.pak-fan.com353503ایران

05133822066تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهصنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا4
 . 16پالک  . 20خیابان بخارایی . خیابان احمد آباد . مشهد 

2واحد
www.delsafood.com353504ایران

88260957سازندگان ماشین آالت آرد سازیپرنیان صنعت اطلس5
روبروی خیابان آرش . بزرگراه جالل آل احمد . تهران 

2واحد.147پالک.مهر
www.parniansanat.com353505ایران

353506ایران25www.primasanat.comپالک . گلستان پنجم .عظیمیه. کرج 89783308مشاوران صنعت آرد و نانپریما صنعت نوآوران بین الملل6

353507ایران2www.donut888.comواحد  . 1پالک . کوچه رمضانی .میدان پونک . تهران 44430647تولیدکنندگان نانشادکام گلچین7

88367467سازندگان سیلوپارس ترک سیلو8
کوچه . پیروزان جنوبی . خیابان هرمزان . شهرک غرب . تهران 

1واحد .4پالک. 10
www.ptsilo.com353508ایران

353509ایرانwww.behmalt.comشهرک صنعتی هفشجان. هفشجان . شهرکرد 03832579456تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهشهد زاگرس جهانبین9

66048511تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی مرتبطکنترل صنعت فراگیر10
خیابان دکتر . روبروی دانشگاه شریف . خیابان آزادی . تهران 

واحد غربی. طبقه دوم . 122پالک . هوشیار 
353510ایران__

88753531تولیدکننده نرم افزارهای صنعت آرد و نانآبید سیستم11
. کوچه یازدهم . خیابان میرعماد . خیابان مطهری . تهران 

4 واحد 12پالک 
www.abidsystem.ir353511ایران

02332548331تولیدکنندگان آردشرکت تولیدی آرد سرچشمه شاهرود12
. آزاد شهر .  جاده شاهرود 12کیلومتر . شاهرود . سمنان 

36155-354: صندوق پستی 
353512ایران__

88673811تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهخمیرمایه و الکل رازی13
 . 4طبقه  . 26پالک . خیابان آرش غربی . بلوار آفریقا . تهران 

27واحد 
www.ya-razi.com353513ایران

55273484سازندگان ماشین آالت آرد سازیکارگاه صنعتی بهمنی14
. شهرک صنعتی چهاردنگه . اتوبان آیت اهلل سعیدی . تهران 

19پالک .  غربی 19خیابان 
353514ایران__

22418380تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهنان دوران سبوس15
. مجتمع بنشه. خیابان بنفشه . خیابان فرح . زعفرانیه . تهران 

351واحد 
353515ایران__

353516ایران47451www.polybaft.com-49836کدپستی -  جاده بابل6کیلومتر - بابلسر01135372637صنایع بسته بندیتولیدی پلی بافت16

353517ایران__19پال ک . خیابان رحیمی . خیابان آفریقا . تهران 22016221سازندگان ماشین آالت تولید نانسپانو تجارت پاسارگاد17

08634131790تولیدکنندگان بهبود دهندهحامیان اکسیر سبز18
کوچه تولید . بعداز یگان ویژه .  اراک به تهران 2کیلومتر . اراک

مجتمع صنایع غذایی ویثران. 
353518ایران___

22849874تولیدکنندگان آردکارخانه آرد شریف گالیکش19
. روبروی هاکوپ برگر . خیابان ابوذر غفاری شمالی . تهران 

54پالک 
353519ایران__

0266335593فروش ماشین آالت تولید ناننوگراصنعت بین الملل آتی20
. خیایان شاجو . روبروی خیابان امیرکبیر. جاده ماهدشت . کرج 

10پالک 
www.ati-group.ir353520ایران

353521ایرانwww.pakizehplastic.irخیابان کدبانو. خیابان پدم .  جاده ماهدشت 13کیلومتر . کرج 02636304447صنایع بسته بندیپاکیزه پالستیک21

88941214سازندگان سیلوسیلوسازان تهران22
روبروی وزارت . پایین تر از میدان ولیعصر . ولیعصر . تهران 

31واحد. برج شمالی . مجتمع ولیعصر . دادگستری 
www.silosazan.com353522ایران

_01344333728تولیدکنندگان بهبود دهندهعطر نان حجیم23 _www.atrenanehajim.ir353523ایران

353524ایران3www.arshiyakantiner.irخیابان استاندارد . شهرک صنعتی لیا جدید . قزوین 02833454858تولیدکننده کاربری حمل نان و مواد غذاییارشیا کانتینر پویا24

353525ایرانwww.khuzestanyeast.comطبقه سوم . 12پالک . خیابان یکم . خیابان گاندی . تهران 88873432تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهخمیرمایه خوزستان25

353526ایرانwww.behnan.com بلوار آزادگان4کیلومتر . یزد 03537214101تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهبهنان کرشمه یزد26

27Farhat009615441607www.farhatbakery.com353527لبنان

28Selenergo0037517765088353528بالروس

353529ایرانwww.sabahico.comطبقه چهارم . 142شماره . خیابان خرمشهر . تهران 88504456سازندگان ماشین آالت تولید نانمهندسی صباحی29

30Tromp Group0031332994373سازندگان ماشین آالت تولید نانEolisonwegg.34s2lv Bunschotenwww.trompgroup.nl353529آلمان A

22281633سازندگان سیلوفن آوران سازه گهر31
. خیابان حسینی. خیابان عسگریان . خیابان فرمانیه . تهران 

8پالک . کوچه نور . خیابان متقیان 
www.fsg.co.ir353530ایران

88317734صنایع بسته بندیفن آوران آژند رستاک32
. بن بست جار . خیابان شهید مفتح . میدان هفت تیر . تهران 

7واحد  . 23پالک 
www.azhandrastak.com353531ایران

353532ایرانwww.pgtco.irمیدان نماز.  بزرگراه آیت اله سعیدی 17کیلومتر . تهران 56374554حمل و نقلحمل و نقل بین المللی خلیج فارس33

353533ایران__1پالک. نبش خیابان شوریده . خیابان امام منتظر . تهران 88282049مشاوران صنعت آرد و نانسیلوداران پارسیان ساعی34

88306256تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهتکنو پانکو35
ساختمان . تقاطع خیابان شهید موسوی . خیابان سمیه . تهران 

21 واحد6طبقه . 129
353534ایران__

353535ایران__3واحد . 24پالک . کوچه سوم . خیابان میرزای شیرازی . تهران 88317167تولیدکنندگان آنزیم های مصرفینان افزا36

1394 آذر ماه 18 الی 15- نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان 
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88673316اسپاد37
 . 64ساختمان . نبش خیابان هشتم . گاندی جنوبی . تهران 

12واحد
www.spad-tech.com353536ایران

353537ایرانwww.atharflour.com جاده بناب مراغه5کیلومتر . آذربایجان شرقی 04137728190تولیدکنندگان آردتولیدی آرد اطهر38

353538ایران21www.parskak.comواحد  . 410ساختمان . تقاطع آفریقا . میرداماد . تهران 88884617تولید کنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهپارس کاک39

88437641تولیدکنندگان نانفورنی40
. کوچه مینا . باالتراز سه راه ملک . خیابان شریعتی . تهران 

4واحد  . 8پالک 
www.forni.ir353539ایران

353540ایران155www.hajiaghazadehgroup.comپالک . ابتدای فرصت شیرازی . خیابان توحید . تهران 66569297تولیدکنندگان آردآرد طالیی پرند41

42Ana Milling00902422434933Organize SanayiBolgesi, 1.Kisim 8.Cadde, 

No.13, Antalya, Turkey
353541ترکیه

77490725مشاوران صنعت آرد و نانمهندسی آرد آزمالیان43
 . 41پالک . خیابان اولیایی . خیابان دردشت . نارمک . تهران 

11واحد . 2طبقه 
353542ایران__

22209673وارد کنندگان گندمسرمایه گذاری پیشرو تجارت فاتح44
نبش خیابان . خیابان آقا بزرگی . خیابان شهید فیاضی . تهران 

401واحد . 37پالک . استانبول 
www.pishroinvestment.com353543ایران

88319667تولیدکنندگان نانپخت شیان آسیا45
. کوچه شهرزاد . پایین تر از سمیه . خیابان ایرانشهر . تهران 

6پالک 
www.samanbread.com353544ایران

02833650905تولیدکنندگان آرد و ماکارونیآرد سازی شمس آذر46
مجتمع تولیدی . کرج -  جاده قدیم قزوین 5کیلومتر . قزوین 

شمس آذر
353545ایران__

66944411سازمان ها و اتحادیه های مرتبطاتحادیه قنادان47
خیابان زرین . خیابان آذربایجان . خیابان کارگر جنوبی . تهران 

2پالک . قدم 
www.ghannadan.ir353546ایران

02634715501تولیدکنندگان نانبهاران گل48
 مترمانده به 500. هشتگرد . جاده قدیم کرج . کمالشهر. کرج 

خیابان صفا. پلیس راه 
353547ایران__

05146126622تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهخمیرمایه رضوی49
.  جاده مشهد به قوچان 67کیلومتر . مشهد . خراسان رضوی 

93641-66894: کدپستی 
www.razaviyeast.com353548ایران

66252490تولید کنندگان آردصنایع غذایی گلها50
خیابان خلیج . سه راه ویتانا .  بزرگراه فتح 7کیلومتر . تهران 

کوچه گلها. فارس 
www.golhaco.ir353549ایران

353550ایران1www.parsbehbood.comواحد. ساختمان سپهر  . 18سناباد . خیابان سناباد . مشهد 05138470710تولیدکننده امولسیفایرهای خوراکیپارس بهبود آسیا51

353551ایران108www.riabi.irپالک . خیابان شهید ثروتی . باالتراز سه راه افسریه . تهران 33141418سازندگان ماشین االت آرد سازیریابی52

22678215تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهثمین نان سحر53
. ساختمان سحر . باالتراز پل صدر . خیابان شریعتی . تهران 

واحد یک. طبقه اول 
www.sahargroup.ir383801ایران

02435853332تولیدکنندگان نانکیان گرم نان54
بعد از رستوران علی. کیلومتری جاده ترانزیت زنجان تهران  20  

4516943454کدپستی . بابا
383802ایران__

02634703531سازندگان ماشین آالت تولیدنانتیان تفلون55
. کوچه پنجم .  متری صنعتکاران 30خیابان . کمالشهر. کرج 

65پالک 
www.tyianteflon.com383803ایران

88289757سازندگان ماشین االت تولید نانرسیس سازه آسیا56
. بلوار ابن سینا . شهرک صنعتی عباس آباد . جاده خاوران 

817پالک . 1/3خیابان  . 1خیابان  . 11خیابان 
www.rasisco.com383804ایران

57Jlappas302105745811S Leventi St, Peristeri, Athens, Greecewww.jlappas.com383805یونان

383806ایرانwww.zar-sab.comطبقه سوم . 2پالک . کوی رهبر . خیابان خرمشهر . تهران 88759604سازندگان ماشین آالت نانصنعتی زرساب58

59Duborطبقه سوم . 2پالک . کوی رهبر . خیابان خرمشهر . تهران 88759604سازندگان ماشین آالت نانwww.duebor.com383807اسپانیا

33964413سازندگان ماشین آالت تولید نانتسمه میالد کهن60
ساختمان . نرسیده به چهارراه اکباتان . سعدی جنوبی . تهران 

واحد. طبقه سوم . 202
www.miladbelt.com383808ایران

383809آلمان9www.san-marking.irواحد . 30پالک . خیابان زارع . خیابان آزادی . تهران 66122750صنایع بسته بندیافشان صنعت آوران نوین61

_03133319524سازندگان ماشین آالت تولید نانسما توحید حسینی62 383810ایران___

0263340875سازندگان ماشین آالت تولید نانماشین سازی باقری63
 متر بعد از 50. چهارراه فرهنگ . حسین آباد. مهرشهر. کرج 

درب دوم سمت چپ. کوچه مطهری .سراخترآباد 
www.fampat.ir383811ایران

383812Aترکیهمطبوعات64

65Erkaya90-312-3952986Ivedik OSB. Uqumlular San. Sit. 11/10 Sk. 

No.11, Ivedik, Ankara, Turkey
383812ترکیه

66Merk Gida90-212-2565198www.bastak.com.tr383813ترکیه

67Bastak
1354 Cad, 1387 Sokak, No.19, Yenimehalle, 

Ankara, Turkey
383814ترکیه

903423372222www.tanis.com.tr383815مطبوعات68

69Tanis90343371482Organize SanayiBolgesl, 1.Cadde, No.29, 

Baspinar, Gaziantep, Turkey
383816ترکیه

70D.S.ENG0082314515765سازندگان ماشین آالت تولید نانSamsung chervil.B3703www.dsengco.com383817کره جنوبی

88962133مشاوران صنعت آرد و نانگروه مکث بین الملل71
نبیش خیابان . روبروی هتل الله . خیابان فاطمی . تهران 

4پالک . باباطاهر 
www.mksinter.co383818ایران

33403332سازندگان ماشین االت تولید نانگروه صنعتی  آذربایجان72
. کوی ریخته گران .انتهای خیابان مدرس .امین آباد. شهرری 

38پالک 
www.azarig.com383819ایران

_04143449044سازندگان ماشین آالت تولید نانآذریاپ73 383820ایران___
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05136513720صنایع بسته بندیگشتاصنعت مشهد74
خیابان اول  . 133آزادی .  بزرگراه آزادی 5کیلومتر . مشهد 

قطعه دوم. سمت راست 
www.gashtasanat.com383821ایران

88709525صنایع بسته بندیتهران پک75
کوچه میرزا . خیابان قائم مقام فراهانی . خیابان بهشتی . تهران 

طبقه سوم . 3حسنی شماره 
www.tehranpack.com383822ایران

383823ایرانwww.omidico.com جاده لنگرود3کیلومتر . الهیجان . گیالن 01342420083سازندگان ماشین آالت تولید نانصنایع ماشین سازی امیدی76

77603572سازمان ها و اتحادیه های مرتبطاتحادیه نانوایان سنتی تهران77
کوچه . ابتدای ملک . خیابان دکتر شریعتی . تهران 

2پالک . میرمجتهدی 
www.nanvayanetehran.ir383824ایران

03135721565صنایع بسته بندیگروه صنعتی ماشین سازی عدیلی78
پالک  . 6فرعی . خیابان چهارم . شهرک صنعتی جی . اصفهان 

87
www.adilipack.com383825ایران

03133686706سازندگان ماشین آالت تولید نانگروه صنعتی ممتاز79
کوی شهید مطهری . خیابان بسیح . بلوار امام خمینی . اصفهان 

13311-81891کدپستی  . 4پالک . 
www.momtazsanat.com383826ایران

383827ایران03133873976اصفهان جهان کار80

383828ایران04446281008ماشین سازی بوکان81

88744311سازندگان ماشین آالت پخت نانمرشد گوهر82
. خیابان عربعلی . خیابان خرمشهر . سهروردی شمالی . تهران 

طبقه همکف . 6پالک 
383829ایران

88593285سازندگان ماشین آالت تولیدنانسمانقاله83
 . 14پالک . کوچه محمد جوادی . خیابان سپهبد قرنی . تهران 

7واحد
www.snbelt.com383830ایران

55281465سازندگان ماشین آالت نانرادمان صنعت نامدار84
. شهرک صنعتی سهند . شهرک صنعتی چهاردانگه . تهران 

3-532 پالک 3 فرعی 5خیابان 
383831ایران__

85HDM CO0082222195789383832کره جنوبی

383833ایران__1پالک . نبش مجدیه . کوچه معزی . فرمانیه غربی . تهران 22728170تولیدکنندگان نان(کاکامی)رنگین سفره ایرانیان 86

383834ایرانwww.masaelimachine.comفرعی اول. خیابان سوم . شهرک صنعتی جی . اصفهان 03135723006صنایع بسته بندیماشین سازی مسائلی87

33865051-031ماشین آالت کیک وشیرینیگروه صنعتی صفاهان88
شهرک صنایع کارگاهی . خیابان امام خمینی . اصفهان 

9پالک  . 9بلوک . خیابان کارو کارگر . امیرکبیر 
383835ایران

89La Lorraine Bakery Group0032477453132تولیدکنندگان نانB-9400 Ninove Belgium383836بلژیک

76213599سازندگان ماشین آالت تولید نانماشین سازی مرشدی90
منطقه صنعتی خرمدشت . بعد از جاجرود . جاده آبعلی . تهران 

49پالک . کوچه هشتم شرقی .  مترالله 20. 
www.morshedico.com383837ایران

76262219سازندگان ماشین آالت تولید نانتولیدی و صنعتی بارک91
. خیابان یاس . منطقه صنعتی کمرد . جاده آبعلی . تهران 

27پالک . کوچه دوم 
383838ایران__

92Porlanmaz Bakery Machinery90332510318Busan Org. SanayiSitesi, Kosgeb Cad 10643 

Sk. No.33-35, Karatay, Konya, Turkey
www.porlanmaz.com383839ترکیه

93Ava Plastik902827476333VelikoyYaliboyuNevki No.4 gerkezkoy, 

Tekirdag, Turkey
www.avaplastik.com383840ترکیه

94Mateka902122979913Bahriye Cad. No.105, Kasimpasa, Istanbul, 

Turkey
www.mateka.com383841ترکیه

95MPM Gida:+90-212-2887751FulyaMah. MevlutPehlivanSok, Erdoganlar is 

Markezi, No.14/7, Gayrettepe, Sisli, Istanbul
www.mpmgida.com383842ترکیه

96Mildo Gida902165927870AytopGida San. Sit. E Blok No.15, Sultanbeyli, 

Istanbul, Turkey
www.mildofood.com383843ترکیه

97Bensus902125676793Istanbul, Turkey383844ترکیه

98Pimak902122941855383845ترکیه

99Elit Gida902122941855AkcaburgazMahallesi 85.Sokak No.3 Esenyurt, 

Istanbul, Turkey
www.elit.com.tr383846ترکیه

سازندگان ماشین آالت تولید ناناصفهان پدیده100
بلوک . شهرک صنعتی امیرکبیر .خیابان امام خمینی . اصفهان 

 .24پالک  . 25
383847ایران

77437140سازندگان ماشین آالت تولید نانپایامکانیک آسیا101
پالک . بین اول و دوم نیروی هوایی . خیابان پیروزی . تهران 

2واحد . طبقه اول  . 243
www.divider.blog.ir383848ایران

56418031نان های کینگ102
. کوچه ارادتی . خیابان مخبرشمالی . بزرگراه محالتی . تهران 

16پالک 
www.hi-king.ir383849آلمان

44525200صنایع بسته بندیسبالن پالستیک103
 . 25انتهای خیابان  . 10کیلومتر . جاده مخصوص کرج . تهران 

1399837711: کدپستی 
www.sabalanplastic.com383850آلمان

76214666تولیدکنندگان ناننان سازه104
منطقه صنعتی خرمدشت . بعد از جاجرود . جاده آبعلی . تهران 

23پالک . یکم شرقی خرم دشت . 
www.nanavaran.com383851ایرن

44050716سازندگان ماشین آالت تولید نانرباط ماشین خلیلی105
نبش خیابان گلستان . بلوار کاشانی . فلکه دوم صادقیه . تهران 

7واحد. 3بلوک  .29پالک .
383852ایران__

56233400سازندگان ماشین آالت آرد سازیماه ماشین آریا106
بلوار . شمس آباد . شهرک صنعتی . اتوبان تهران قم . تهران 

10پالک . کوچه دوم . نارنجستان 
383853ایران__

_03133371464سازندگان ماشین االت تولید نانرامین ماشین107 383854ایران___

77191184سازمان ها و اتحادیه های مرتبطاتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم108
. نبش چهارراه جهانپور. خیابان سمنگان . میدان رسالت . تهران 

131پالک 
383856ایران__



شماره غرفهشماره سالننام کشوروب سایتآدرستلفنفعالیتنام شرکتردیف

02634713585سازندگان ماشین آالت تولید نانگروه صنعتی حسینی109
 . 6انتهای ظفر. بلوارشهید بهشتی. کمالشهر. کرج . البرز 

158پالک
383857ایران__

383858ایران22246658www.nanebarekat.irسازندگان ماشین االت پخت نان- تولیدکنندگان نان برکت ویونا110

111
نان و شیرینی ملیکا و نان آوران نعمت 

بخش
22978012تولیدکنندگان نان

مجتمع . خیابان وفا منش. میدان حسین آباد . میدان هروی 

14 و 10پالک . طبقه سوم . اداری شایان 
383859ایران__

112Zeppelin systems GmbH0049265297913تولیدکنندگان ماشین آالت تولیدنانGermanywww.zeppelin.de383860آلمان

113Diosna Dierks & sohne Gmbh004954133104728تولیدکنندگان ماشین آالت تولیدنانGermanywww.diosna.de383861آلمان

114GBT0049932683100383863آلمان

115Heuft004960746912212383864آلمان

116Fritsch Gmbh0049772199763تولیدکنندگان ماشین آالت تولیدنانGermanywww.fitsch.info383865آلمان

04433746097سازندگان ماشین آالت تولید نانپاک اندیشان شهرآذر117
خیابان . خیابان تالشگران  . 3شهرکت صنعتی شماره . ارومیه 

 .2مبتکران 
www.pakandishan.com383866ایران

05132463458سازندگان ماشین االت تولید نانصنایع پخت مشهد118
 . 17 و 15بین بهجت . خیابان آیت اهلل بهجت . مشهد 

274پالک
www.mbico.ir383867ایران

22674565تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهندهگروه صنعتی سحر119
. ساختمان سحر . باالتراز پل صدر . خیابان شریعتی . تهران 

واحد یک. طبقه اول 
www.sahargroup.ir383868ایران

22674565سازندگان ماشین آالت تولید نانپیشرفت پخت سحر120
. ساختمان سحر . باالتراز پل صدر . خیابان شریعتی . تهران 

واحد یک. طبقه اول 
www.sahargroup.ir383869ایران

OP01ایرانwww.iranhd.irچهارراه مجاهد. خیابان الله شرقی . خیابان ستاری شمالی 44614100دستگاههای دفع حشرات موذیالکتریک سازان افق کویر121

76213599سازندگان ماشین آالت تولید نانماشین سازی مرشدی122
منطقه صنعتی خرمدشت . بعد از جاجرود . جاده آبعلی . تهران 
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www.morshedico.comایرانOP03


