
شماره غرفهشماره سالنوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

36652614www.behdomroshd.com61-051تولید مکملهای غذایی دام و طیوربهدام رشد خراسان1

11www.iranmist.com62-8271610-0353(تجهیزات دام وطیور)سیستم های مه پاش بهبود گستر یزد2

کربنات اطلس3
ویژه خوراک دام و )تولید کننده کربنات کلسیم 

(طیور

021-66121130     

021-66123575
www.netpoudr.ir63

5www.roshddaneh.ir64-44373763-026تولید کننده مکمل، کنسانتره و دان آمادهرشد دانه4

66921388www.alborzpv.com65-021تهیه و توزیع کلیه نهاد ها- کنسانتره و دان آمادهالبرز طیور ویرا5

8822914266-021تولید خوراک دام و طیور مکمل های مرتبطاریو سی برگ گونا6

6641461667-021پرتو واقعه7

تولید کننده جوجه یکروزه- مرغ مادر ققنوس ابهر8
0243-5279484   

0243-5225155
68

69ازن سازان پاسارگاد9

37671313610-051نشریه خوشه10

32302073www.index-group.ir611-031تحقیق و پژوهشگروه ایندکس11

4www.niroomalt.ir612-35420770-051تولید کننده کنسانتره ماءالشعیر طیورنیرو مالت خراسان12

4www.radardpars.com613-43448091-071تولید کننده خوراک دام و طیورراد آرد پارس13

7www.amoljoojeh.com614-44244245-011تولید جوجه یکروزه و دان آمادهآمل جوجه14

32242859615-044تولید خوراک دامخوراک گستران دام ارومیه15

4www.danetak.com616-35223092-028دانه تاک16

43244100617-066دریا دانه17

6227922www.ametbinde.com618-0353تولید کننده مواد اولیه خوراک دام و طیورافراز مهر تابان18

66593903www.danetalaee.com619-021پودر ماهیپودر ماهی دانه طالیی چابهار19

تولید خوراک دام، طیور و آبزیانره آور تجارت فرتاک20
021-88335316          

 0863-5469015-18
621

کربنات البرز21
کارخانجات / تولید کننده کربنات کلسیم 

کنسانتره سازی
021-44078899622

تولید داروها و مکملهای دام و طیورنگین فسفات شمال22
011-32023961-

32023962
www.negineh.com623

6گروه نرم افزاری نویان23

6نوین سازان24

941109006-051بازار بزرگ کشاورزی25

بوقلمون گرمسار26
021-66420050-

66933974
623-2

6www.parto-gb.com624-88535153-021خوراک دام و طیورپرتو گستر برین27

28
تولید فرآورده های دامی تولید 

دارو

تولید انواع پرمیکس ها و مکملهای دام و طیور و 

آبزیان و سفارشی
021-56716221625

626پرسفید اسراء29

تولید خوراک دام وطیورپارس پاک کیمیا30
021-88665084-

08872739
627

9www.mgarman.ir628-66575107-021تولیدکننده خوراک دام و طیورماکیان گستر آرمان31

88261017www.parniansanat.com629-021تامین تجهیزات ارتعاشی و انتقال موادپرنیان صنعت اطلس32

1394 آبان ماه 11 الی 8- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته 



شماره غرفهشماره سالنوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

انتشارات مرز دانش33
چاپ و پخش کتابها و نرم افزارهای علوم دامی و 

کشاورزی
021-66979208630

33360190www.kurdistandaneh.com631-087تولید  خوراک آماده دام وطیور بصورت پلتکردستان دانه34

88413214www.karizab.com632-021تولید مواد شیمیایی و تصفیه آب و فاضالبکاریزاب35

1-632شیمی صنعت خزر36

44700049633-021تولید مواد اولیه معدنیژرف شیمی پرداز37

1-633ماکیان سیمرغ راگا38

39
تعاونی پرورش شترمرغ سراسر 

کشور

محصوالت شترمرغ از قبیل چرم، کیف و کفش و 

چرم و جوجه شترمرغ
021-66414616634

32920074www.persiafat.ir635-025خوراک دام و طیورکیمیا دانش الوند40

7www.talaroshdnam.com636-66122994-021تولید کنسانتره و خوراک دام و طیور و آبزیانطال رشد نامی41

42
آکام فرآورده های بهمن آراد 

(زیست فرآورده های بهمن)
34712289www.bahmanenzyme.com637-026تولید مکمل های خوراک دام و طیور

فن آوری زیستی طبیعت گرا43
تولید کننده محصوالت بیولوژیک زیست محیطی 

کشاورزی و دامپروری
026-34812224-6www.biorun.ir638

کیمیا پروتئین آسیا44
مرغ - کنسانتره - جوجه یکروزه - دان آماده 

گوشتی و مرغ زنده
023-34245060639

6640-42264165-061(خوراک دام)ذرت ... بسته بندی بازرگانی و پخش روناش بیدخ45

ازن سازان شمس46
ازن بابت ضد - دان - خوراک - جوجه یکروزه 

عفونی
021-66562971641

33876656www.sadrazma.com642-031طراحی و ساخت ماشین آالت دامپروریمهندسی صدر آزما سپاهان47

643موسسه حقوقی فکر برتر48

1-643گل وش49

33681553644-011تولید کننده خوراک طیور و آبزیانمرغ بهشت50

داروسازی شهید قاضی51
تولید کننده محلولهای تزریق و لوازمات یکبار 

مصرف
0912218224631A1

شرکت دارویی به بان شیمی52
آنتی -تولید محصوالت مواد ضدعفونی کننده

سپتیکو پاک کننده

021-66581294-

66945136
www.behbanshimi.ir31A2

تولیدی گیوان شیمی53
تولید وعرضه امالح شیمیایی معدنی خوراک دام 

و طیور و آبزیان

021-88550207-

88701361
www.givanshimi.com31A3

تولید و توزیع داروهای دامپزشکیدارویی پارس دوفارما54
021-66122213-

66122249
www.parsdopharma.com31A4

افق صنعت مدیسا55
ارائه دهنده راهکارهای بهداشت در زمینه 

...ضدعفونی آب، محیط، فضا و 

021-88034007      

021-88614714
www.kmtmed.com31A5

56
پخش سراسری اعتدال گستر 

پاسارگاد
دارویی

031-32297852     

32292634
www.etedalgostar.com31A6

31A7فراسوی اندیشه توانا57

البراتورهای داروسازی ارس بازار58

تولید کننده انواع مکملها و داروهای دام وطیور و 

آبزیان و انواع ضدعفونی کننده کنسانتره و دی 

کلسیم فسفات

021-88757156-7www.arasbazar.net31A8

داروسازی آمینه گستر59
تولید کننده و پخش مواد اولیه و تولید کننده و 

پخش محصوالت

021-66433529     

021-66431031
www.aminehgostar.com31A9

60
BAKIN TARIM 

URUNLERI SAN VE 

TIC. LTD. STI.

00903124802061www.bakintarim.com.tr31A10
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9www.erfandarou.com31A11-8859095-021تولیدکننده انواع داروهای دام وطیورتحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو61

62
موسسه تحقیقات واکسن و سرم 

سازی رازی

تحقیقات و تولید انواع واکسن و آنتی سرم های 

درمانی و انواع فرآورده های بیولوژیک و حیوانات 

آزمایشگاهی

026-34502901www.rvsri.ac.ir31A12

63
توزیع داروهای دامی داروپخش 

(گروه داروپخش)
6694573231A13-021تولید و توزیع داروهای دام و طیور

64
گلبار -گلبار شیمی  )گروه گلبار 

(گلبار نوید بهار-شیمی دانه
66431060www.golbar-chemi.com31A14-021خوراک دام وطیور

3www.damyaranarak.com31A15-22258241-021(تولید داروهای دام و طیور)داروسازی دامیاران اراک65

پاییزان دارو66
پخش سراسری محصوالت شرکت بهسا، بهرود 

اترک
021-88573449www.paeezandarou.com31A16

31A17پسوک67

البراتوار تولیدی شیمیایی سانت68
تولید شوینده و ضد عفونی کننده های چند 

منظوره
086-45282600www.sant.ir31B1

3263204031B2-011تولید شوینده و پاک کننده و ضد عفونی کنندهنگار شیمی69

انتشار مجله تخصصی کشاورزی و دامپروریمجله دامپروران70
021-66946250-4       

 66943162
www.damparvaran.com31B2-1

84060www.ketabemarja.com31B3-021اطالع رسانیکتاب مرجع71

داروسازی باریج اسانس72
آرایشی و - دامی - تولید داروهای گیاهی انسانی 

بهداشتی
086-44465112www.barijessence.com31B4

5www.anakimia.com31B5-58505754-024تولید پرمنگنات پتاسیمآنا کیمیا منگنز73

46824466www.mazraehco.ir31B6-021(دستمال مرطوب دامی)دام و طیورمزرعه پرآور فراز74

آویژه دارو75
تولید مکمل های غذایی و درمانی دام و طیور 

کنسانتره
021-88727876-7www.avijehdaroo.co31B7

پارس سینا یاخته76
تولید جنین تعیین جنسیت )بیوتکنولوژی دامی 

(شده منجمد گاو
021-22426496www.sinayakhteh.com31B8

88231194www.takgene.com31B9تولید فرآورده های بیولوژیک و پروبیوتیک هاتک ژن77

نشریه تخصصی کشاورزینشریه اقتصاد سبز78
021-66557704      

021-66560699
www.eghtesadsabz.com31B

44453554www.shidmco.com31B10تولید مواد شیمیایی معدنیشیمی دام و صنت ایران79

80
پایگاه اطالع رسانی کشاورزی 

ایران اگنا
2www.agna.ir31B11-66575901-021خبرگزاری

60www.pmay.ir31B11-1-66564458-021نشریه علمی آموزشی خبری در زمینه طیورنشریه جهان مرغداری81

2www.farnegarrang.com31B11-2-44983770-021و پشت چسبدارIMLچاپ انواع لیبل  از جمله چاپ فر نگار رنگ82

گلپاد شیمی همدان83
تولید کننده فرتالین و شوینده های مخصوص 

مرغداریها و صنایع غذایی

081-34731174-5          

    021-44424386
31B12

زوفا پرنیان پارس84
تولیدات داروهای جدید دامی و سرم های 

هایپرتونیک

021-22253500      

021-26604173
www.zoopha.com31B13

431B14-88305583-021تولید مکمل و کنسانتره دام و طیوربه رشد85

86Brother86 573 87015331www.brother.com.cn31B

87NHU86 575 86123358www.cnhu.com31B

12www.takdasht.com31B16-22870611-021تولید آنتی اکسیدان گیاهیتاک دشت88

واکسن و مواد بیو لوژیک- پخش دارو مهرگان نوند89
011-33215640-50-

60
www.mehregannavand.com31B17

15



شماره غرفهشماره سالنوب سایتتلفنزمینه فعالیتنام شرکتردیف

22221515www.natawest.com31B18-021(ضدعفونی کننده)دارویی ناتاوست شیمی90

3www.darudarmanco.com31B-66909061 -021تولید کننده انواع داروهای دامی و انسانیدارو درمان سلفچگان91

31Bپارس ایمن دارو92

8890253331B21-021تولید داروهای دام و طیور و زنبور عسلتولید داروهای دامی ایران93

8www.nasrpharma.ir31B22-36061285-051تولید داروهای تزریق دامیتولیدی دارویی نصر94

22055750www.sclabs.ir31B23-021(دامپزشکی)تولید کننده دارو، مکمل و کنسانتره البراتوارهای سیانس95

میال دانه خزر96
تولید کننده انواع مکمل های غذایی و خوراک 

(پلت-کنسانتره)دام وطیور و آبزیان 

011-42278783-

42278790
www.milaco.co31B24

پرتو شیمی97
ضد عفونی کننده های دامی، انواع محصوالت 

شیمیایی و تولید ظروف پالستیکی دارویی
021-44545045-7www.partochemi.com31B25

1www.bayeraflak.ir31B26-44846330-021داروسازیکارخانجات دارویی بایرافالک98

22815818www.bayeraflak.ir31B27-021تولیدکننده داروهای دام وطیورگروه دارویی کیمیافام99

66912920www.arshiasepehr.com351-021تولید کننده خوراک و کنسانتره طیور گوشتیشید ارشیا سپهر100

88528033352-021تولید خوراک دام و طیورصنعت تاج دانه صبا101

66562703353-021خوراک دام، طیور و آبزیانالبرز دانه ماهان102

مرغ نوجان103

ر ایران، واردات افزودنی cjنماینده رسمی شرکت 

های خوراک دام و طیور از جمله ستیونین و 

ذرت و سویا: لیزین، خوراک طیور

021- 88377951-6www.morghenojan.com35

104CJ EUROPE GmbH+49 6196590142www.cjbio.net35

95017622www.shamimroshdco.com355-031ریز مغذی دامی، ماشین آالت جوجه کشیشمیم رشد اسپادان105

106Maino Enrico- Adriano+39 031 891478wwe.maino.it356

5www.ladoroil.ir357-33340324-031تولید روغن مخصوص خوراک طیوراعال روغن سپاهان107

37779912www.ronasbaff.com358-031تولید کیسه های پلی پروپلین و کامپوزیتروناس بافت108

ژیوان نیک رشد109
واردات و توزیع مواد اولیه و افزودنی های غذایی 

مورد مصرف در صنعت طیور
031-36644781www.jivanik.com3510

110
گروه )فیدار دامدار برتر آریائ 

(دامدار برتر
88972682www.damdarebartar.com3511تولید و توزیع خوراک و افزودنی های خوراک دام

توسعه کشت و صنعت فرمان کارا111
تهیه و تامین نهاده های اصلی مکمل و افزودنی 

های خوراک  دام و طیور و آبزیان
021-66922730www.farmankara.com3512

 بیضاء21کارخانه 112
تولیدکننده خوراک دام، طیور ، آبزیان و حیوانات 

خانگی

0713-7324933-34     

 021-88014967
www.bfm21.com3524

15www.madanroshd.com3525-34533214-017تولیدی دی کلسیم فسفاتمعدن رشد113

22118612www.kimiakav.com3526-021خوراک دام و طیورکیمیا کاو بامداد114

انرژی و پروتئین شایان115
تولید کننده تخصصی فول فت سویای اکسترود 

 سوئیس در ایرانBUHLERشده با تکنولوژی 

021-22684563      

021-66564515
www.epshayan.ir3527

دامیار جامع116
ضدعفونی - تولید امالح معدنی کارخانجاتخوراک 

کننده
2604775-7www.damyarjame.com3528

بهرود مکمل117
- تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان

مکمل و دان پلت- کنسانتره 
66915752-66593301www.behroodmokamel.ir3529

بهاوند دارو118
تولید کننده مکمل های غذایی و درمانی دام و 

طیور
021-88875918-19www.behavand.com3530

66126610www.arazdamkabir.com3531-021تولید خوراک دام و طیورآراز دام کبیر119

افزودنی های خوراک دام وطیورسها آگرین تک120
021-77522524     

021-77523016
www.agreentech.ir3532

4
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سپاهان دانه پارسیان121
تولید و صادرات کنسانتره و مکمل خوراک دام و 

طیور و آبزیان

0313-6308111-021-

66591730
www.sepahandaneh.com3533

صنیع باف پارسا122
تولید کننده کیسه های فیدالیه لمینت رنگی 

کامپوزیت

021-88453617-

88453791
www.sanieebafparsa.com381

ماکیان دارو ایرانیان123
واردات و پخش داروهای دام -داروهای دام وطیور

وطیور
021-88633511www.makiandaru.com383

124ALIPHOS BELGIUM 

S.A./N.V.
+3210770650www.aliphos.com384

125BAF Premix Co.0090 322 6342000385

برنا جوجه126
نمایندگی بسته بندی محصوالت دام وطیور و 

مرغداری مواد غذایی از شرکت ترکیه

88623114-

01143234681
386

شرکت جوجه کشی برنا جوجه127
تولید جوجه یکروزه و طیور و واردات محصوالت 

طیور و بسته بندی مربوط به مواد غذایی
88623114387

2388-66436881-021تولید خوراک دام و طیورپرتو بشاش128

129Biomin GmbH+43278280311235www.biomin.net389

واردات افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیانافزودنی های ایتوک فردا130

66932443-

66932428-

66938911-66949375

www.etoukfarda.com3810

131M.K.S. International 

CORP.
3811

گروه مکث بین الملل132

تهیه و تحویل تجهیزات کنترل کیفیت تا آنالیزه 

ارائه مشاوره فنی با - آموزشی و تحقیقاتی 

استفاده از پرسنل مجرب

021-88962133www.mksinter.co3812

22850550www.sarshardane.com3813-021(کنسانتره- مکمل )دارو مکمل سرشار دانه133

تولید دان و کنسانتره طیورپاک دانه ایرانیان134

021-66568426      

021-66911269    

021-66910879

www.pakdaneh.com3814

افرند توسکا135
تولید و توزیع افزودنی خوراک دام و طیور 

(آنزیمیت)
021-66918596www.zeolite-afrand.com3815

پیشگامان سپند گستر136
واردات اضافه شونده های خوراک دام و طیور و 

آبزیان
021-88799920www.pishgamansg.com38

تک فرآورده های آریا پژوه سپند137
واردات اضافه شوندها و مکمل های خوراک دام 

طیور آبزیان
021-22977043-9www.tfavia.com38

0315322774438مکملهای دامیآفرین دانه سپاهان138

139Biorigin+5514 32699200www.biorigin.net3817

140Bioproton PTY LTD+61733441490www.bioproton.com3818

گروه تولیدی پویا صدف141
اولین و بزرگترین تولید کننده صدف معدنی 

صددرصد طبیعی در کشور
021-66566160www.pouyasadafgroup.ir3819

142
مجتمع تولیدی داروسازان 

سیمرغ
5ds-farma.com3820-22367051-021خوراک طیور

خوراک طیورآریا داتیس پرور143
021-66591613      

021-66592247
www.aryadatis.com3821

ایراکن144

تولید و پرورش شترمرغ، جوجه کشی، تولید 

کننده انواع خوراک تخصصی شترمرغ در انواع 

مختلف

021-8343www.iracan.ir3822

145LINCO045966015003823

442255543824-086دام طیور(گروه درنا )درنا جوجه دلیجان 146

3826سیمای دام و طیور و آبزیان147

16
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148
شرکت سهامی پشتیبانی امور 

دام کشور
3827

33828-88886532-021دام، طیور، آبزیان و صنایع وابستهسرمایه گذاری کشاورز کوثر149

150
گروه تولیدی بازرگانی ماکیان 

نوآور

اولین و تنها ترین تولید کننده بنتونیت تحت نظر 

سازمان دامپزشکی کشور تولید مکمل و کنسانتره 

دام وطیور تهیه و توزیع نهادهای دام وطیور

021-66595120www.makiannoavar.com3829

66943532www.danehechinpars.com3830-021تولیدی خوارک دام طیوردانه چین پارس151

37075www.goharkalaco.com3831-051دام و طیور- نهاده های دامی گهرکاالی نوین شرق152

تالونگ153
مکمل -فسفات-تولید کننده کنسانتره و تولید دان

های دام و طیور
021-61410www.telavang.com3832

882772823833-021تولید کنسانتره و خوراک دام و طیورفریور154

65610147www.hrl-co.com3834-021سازنده ماشین آالت بسته بندی و چاپ تخم مرغH.R.Lهمگام رادین لیان 155

1-523732953834-031چاپ و بسته بندی مواد غذایی دام و طیوراصفهان مقدم156

157
گروه تولیدی بازرگانی استیری 

(کیان برزین مهر)

مکمل ها و کنسانتره . خوراک و افزودنی های آن

های طیور

021-87705000-

( خط30 )
www.estirigroup.com3835

خدمات مالی و اعتباریبانک کشاورزی158
021-88245021-

84893552
www.bki.ir3836

تولید خوراک دام طیور آبزیان و کنسانترهپگاه دانه توچال159
021-22665925       

021-66592520
www.pegahdaneh.com3837

22148443www.dgmtechnomix.com3838-021تولید کننده خوراک دام و طیوردی جی ام  تکنومیکس160

66909495www.arya-roshd.com38-021تولید خوراک آماده طیورآریا دان رشد161

سروش رشد162
تولید کننده کنسانتره طیور، مکمل غذایی طیور و 

(خنثی کننده گاز آمونیاک)آمونزیم 
021-66940301www.sorooshe-roshd.com38

ناردانه163
تولید کننده کنسانتره و خوراک و مکمل های دام 

و طیور
021-66122530www.nardaneh.ir    و    

www.nardaneh.com
3840

34432446www.novinfarm.com38A1-017خوراک تجهیزاتنوین فارم گلستان164

تولید قطعات دستگاه شیردوش ثابت و سیارتکنو شیر165
021-55256189-

55253017
38A2

صبا شیردوش166
تولید کننده دستگاههای شیردوش ثابت و سیار و 

قطعات مربوطه
031-33207705-738A3

167
فرآورده های لبنی سامان گلپا 

(سیرت)
57383070www.samangolpa.com38A4-031(پنیر پیتزا)لبنیات 

4www.farasardkaran.com38A5-56391623-021دستگاه های سرمایش و گرمایش شیرتولیدی صنعتی فراسرد کاران168

باسکول میکرون توزین169
تولید کننده باسکولهای جاده ای و سیستم های 

توزین

021-66572939-

66733109
www.microntowzin.com38A6

سیلو سازان تهران170
ساخت سیلو های فلزی با سیستم لیپ جهت 

...ذخیره غالت و 
021-88941214www.silosazan.com38A7

3622557138A8-021تجهیزات و دستگاههای دامپروری و صنایع برودتی(روژان)صنعتی کشاورزی صالحی171

توسن تجهیز172

بهداشت دام و )تولید کننده دستگاه کاور کفش 

تخم جوجه ... تولید کننده دستگاه  (صنایع لبنی

کشی شترمرغ

021-88734697www.tosantajhiz.com38A9

7626094938A10-021تجهیزات طیورپیشرو تجهیز ماکیان173

88571026www.itbita.com38A11تولید نرم افزارپرتو بیتا174

سوپیشی175
سیستم کنترل /دستگاه کدگذاری تخم مرغ 

محصول با روش پردازش تصویری
22842686www.supishi.com38A12
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6593234738A13-021تولید تمام اتوماتیک تجهیزات مرغداریطیوران صنعت شهریار176

3www.tabadolsazan-co.com38A14-56235940-021تولیدکننده تجهیزات برودتی صنعتیتبادل سازان تهران177

1138A15-66184110-021صنایع بسته بندیامیر پالستوفوم پاسارگاد178

5777111238A16-031تولید کارتن و خدمات بسنه بندیصنایع بسته بندی کارتن زمرد179

66938655www.mizanjedikar.com38A17-021تولید باسکول و باسکولتصنایع میزان جدیکار180

88542539www.persiakala.com38A18-021چاپگر تخم مرغ پرشیا کاال ایرانیان181

تجارت آفتاب182
ایزوالسیون و عایق کاری سالنهای دام وطیور با 

پلی بدرتان

021-44486029-

26203100
www.mtah.lding.com38A19

افشان نگار آریا183
ساخت - ساخت جت پرینتر مخصوص تخم مرغ 

جت پرینتر برای انواع بسته بندی

88477596-

88240701-88267586
www.afshannegar.com38A20

12www.metsajet.com38A21-77650811-021انواع جت پرینتر و چاپگر مخصوص تخم مرغامید تجارت میترا184

تولید دامپزشکیتولیدی پارس خاور185
0283-2224400-

2220930
www.parskhavar.com38A22

گروه صنعتی اسکندری186
تولید کننده دستگاههای خوراک آبزیان طیور و 

دام
044-3224935438A23

تعاونی آبزی گستر مبتکران تهران187
تهیه و تولید و توزیع ماشین آالت خوراک دام 

وطیور
021-66566490www,abziaosranr.com38A24

سیستم های اتوماسیون فارم های مرغداریپایش الکترونیک سامان188
026-36517024-

36503714
payeshelec.com38A25

8946www.skk.co.ir38A26-021تولید کننده رول ورق و کارتنهای پالستیکیسپیده کویر کاشان189

6www.farasooeng.com38A27-22894664-021تجهیزات توزین دار صنعتیمهندسی فراسو توزین190

38A28امیدان صنعت191

66009793www.karatowzin.com38A29-021تولیدکننده انواع سیستم های توزینکارا توزین الکتریک192

193
صنایع برق و برودت )الکترو نیرو 

(البرز
38A30      44261164-011ساخت دستگاه سورتینگ مرغ

3345498838A31-028تجهیزات مرغداریزاگرس194

نمانور آسیا195
تولید المپهای کم مصرف و فوق کم مصرف 

(سوله ای)
021-88992644www.namanoorasia.com38A32

88709525www.tehranpack.com38A33-021صنعت بسته بندیتهران پک196

77652200www.kavehkaran.com38A34-021....مجتمع طراحی، ساخت دیگ های بخار کاوه کاران زبده197

باختر پدید فوالد198
تولید کننده انواع سیم بکسل و طناب و مفتول و 

لوازم لیفتیک.... 
55421082-4www.bpfco.com38A35

4417200www.paravarsanat.ir38A36-0514تجهیزات نگهداری طیورپرآور صنعت سبزوار199

اتوماسیون سالنهای مرغداریفرافن فراز تدبیر200
021-66563742-

66562947
www.farafanfaraz.com38A37

88802580www.cocksmachine.com38A38-021تولید کننده ماشین های جوجه کشیکاکس ماشین201

توزین الکتریک202
بزرگترین طراح و تولید کننده انواع باسکول 

جادهای و سیم های توزین صنعتی در ایران
021-8234www.towzin.com38A39

66409445www.abjetprinter.com38A40-021چاپگرهای صنعتی و تخم مرغفراز اندیشان روژان203

32640640www.cabille.com38A41-081ماشین های شیردوش و تجهیزات سالن مرغداریکابیله پرشیا204

اتوماسیون صنعتی و باسکولمهندسی فراسو دقت205
021-

113داخلی22894385
www.farasoodeghat.com38A42

38A43ابتکار ماشین206

71www.talashbsr.ir38A44-65611570-021نوار نقالهتالش برای صنعت روز207

38A45باباکوهی208

تولید انواع پوشش های ضد آبتولیدی صنعتی دکاموند209
026-36218003     

36218013
www.decamond.ir38A46
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سایان فراز پویان210
مشاوره و طراحی انبارهای مکانیزه غالت و سازه 

های فلزی سبک
021-65612611www.sayanfp.com38A47

تهویه فن آوران211
گرمایشی -تولید لوازم و سیستمهای سرمایشی

مرغداری و دامداری
021-4688373238A48

8www.ktaholding.com38A49-86015687-021عایق بندی و ایزوالسیونکاج طالیی آفاق212

6552362438A50-021سیستم خنک کنندهکناز213

اتوماسیون صنعتیکامیاب مرام214
021-66703344  

207داخلی 
38A51

البرز تصفیه ایرانیان215
مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای تجهیزات تصفیه 

آب و فاضالب

021-88851046-48-

57
www.alborztasfieh.com38A52

سپند افزار216
تولید کننده انواع برچسب چسبانهای اتوماتیک و 

چاپگرهای صنعتی
026-34704039www.sepandafzar.com38A53

33804338www.sepahan.sanat.com38A54-031ساخت ماشین آالتسپاهان صنعت اصفهان217

زرین دوش پارس218
علوفه -تولید کننده دستگاههای ثابت و سیار

شیرسردکن-آسیاب-خردکن
021-65610420-21www.zdp.ir38A55

66924949www.poultryhouse.co40 - 40A1تجهیزات سالن های مرغداری(خانه طیور)فن آوران تهویه پیام 219

220Qingdao Big herdsman 

Machinery Ltd 
0086 53280999458www.bigherdsman.com40 - 40A2

66920961www.ntalborz.com40 - 40A3-021تولید کننده سیستم گرمایی و تهویهنیرو تهویه البرز221

222
نماینده )سما گستر کهن 

 Zhengانحصاری شرکت 

Chang)

طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی خطوط تولید 

رولر و - دای- خوراک دام، طیور و آبزیان 

سیلوهای فلزی

021-26408801-5www.sgk-co.com40 - 40A4

223Zheng Chang Co., LTD(+9821) 64188282www.zhengchang.com40 - 40A4

مهندسی صباحی تهران224

تامین کننده ماشن آالت خوراک دام وطیور 

آبزیان سیلوهای ذخیره غالت تجهیزات مرغداری 

و کشتارگاهی

021-88504456-8www.sabahi.com40 - 40A

225ALBERK MAKINA+90216429736566www.alberkmakina.com40 - 40A

226JIANGSU MUYANG 

HOLDINGS CO. LTD.
+8651487848880www.muyang.com40 - 40A6

14www.persiasanatpars.com40 - 40A-42434112-011تولید کنندهزرین پرشیا صنعت پارس227

5www.dornapellet.com40 - 40A-42434000-011تولید خوراک طیوردرنا پلت سوادکوه228

229Genc Gozde+9022 44951315www.gencgozde.com.tr40 - 40A8

88285061www.jkb.ir40 - 40A8-1-021تجهیزاتجهان کاالی بهروش230

43113941www.khze.com40 - 40A9-011صنعت دام وطیور و شیالت و آبزیانخزر الکتریک231

232Tavsan+90 216 4446880www.tavsan.com.tr40 - 40A

233Pas Reform+31 314 659 111www.pasreform.com40 - 40A

واال صنعت توسعه ایرانیان234

نماینده انحصاری تجهیزات جوجه کشی پسرفرم 

نمایندگی تجهیزات  (pasre form)هلند

 بلژیکpoultecمرغداری 

021-66932501www.vst-co.com40 - 40A11

بلدرچین دماوند235
تولید کننده -تولید تجهیزات دام وطیور

دستگاههای جوجه کشی
021-77955451www.dquail.com40 - 40A12

236Big Dutchman40 - 40A13

40A14 - 8804058040ماشین آالت مرغداریباختر237

71www.steela.ir40 - 40A15-66974469سازنده ماشین آالت کشتارگاه و بسته بندی فیوراستیال238

شهاب گستر خاوران239
طراحی ساخت و اجرای ماشین االت و 

کارخانجات خوراک دام وطیور و آبزیان
051-36676357www.shahabgostar.ir40 - 40A16

240Sogem Energis33140590303www.groupenergis.com40 - 40A17

5
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22722115iraniancontrol@ir40 - 40A18-021اتوماسیون مرغداریصنایع کنترل هوشمند ایرانیان241

19www.sahaco.com40 - 40A19-88947717-021اتوماسیون صنعتی(صهاکو)صنعت هوشمند آسیا 242

دنا سامانه243
تجهیز فارم های طیور و اتوماسیون و گلخانه های 

صنعتی
021-77938647-50www.dena-samaneh.com40 - 40A21

244Meller40 - 40A22

9www.machinetoyur.com40 - 40A23-56418396-021ساخت تجهیزات مکانیزه پرورش طیورماشین طیور245

66933582toyorantehran.ir40 - 40A24-021تجهیزات طیور مرغداریشرکت فنی طیوران تهران246

تولیدی بازرگانی هوا سلولز247
تولید پر سلولزی و سیستم های خنک کننده 

سلولزی جهت مرغداری گلخانه و کولرهای خانگی
028-35686091-2www.havacellulose.com41- 41B1

76212750www.jamno.ir41- 41B3-021تجهیزات طیورشرکت تجهیزات طیور جام نو248

طیور ماشین ابزار249
تولید و عرضه تجهیزات مرغداری و دستگاه 

جوجه کشی
021-66565275www.tma110.com41- 41B4

66938139www.karnotech.co41- 41B6-021مشاوره طراحی اجرا و تجیز سالن های مرغداری کارنوتک پدید ماندگار250

تجهیزآوران نیک نهاد251
سیلوهای ذخیره غالت و تجهیزات کارخانجات 

خوراک دام وطیور
021-96866524-5www.tann.ir41- 41B8

89772075www.manapersia.com41- 41B14-021تجهیزات پیشرفته کشتارگاه طیورتحقیق و توسعه مانا پرشیا252

41B17 -41جهان فن طیور شیراز253

66593961www.asiab.ir41- 41B24-66426708ساخت ماشین آالت دام وطیورکارخانه صنعتی آسیاب254

07138205454www.novinniroo.com41- 41B27تجهیزات مرغدارینوین نیرو255

17www.sabasanatpersia.com41- 41B28-66564116-021سازنده تجهیزات مرغداریصبا صنعت پرشیا256

41B29 -541-36333774-026طیوران صنعت دانژه257

صبا طیور258
خرید و فروش کلیه تجهیزات مدرن و اتوماتیک 

مغداری
021-66437758-60www.sabatoyur.com41- 41B31

41B32 -941-33384047-087کنترل گستر کهربا259

تولید سیستم تصفیه آب، هوا، فاضالبتوسعه فناوری شمیم شریف260
021-66158016     

021-66158179
www.shamimozone.ir41- 41B34

83802000www.pandcaspian.com41- 41B35-021طراح و تولید باسکولهای دیجیتال جاده ایپند کاسپین261

مهندسی تفکر262
وزن -بهینه سازی واحد ها-تجهیزات اتوماسیون 

کش طیور
021-66593904-5www.tafakor.ir41- 41B38

مرصوص کام263
طراحی و تولید سیستم های سرمایشی گلخانه و 

مرغداری
021-88333758-9www.marsus,ir41- 41B39

41B40 -6643201441-021تولید تجهیزات مرغداریکارگاه فنی مهندسی سوان264

66437118www.toyouran.ir41- 41B54-021تجهیزات و صنایع مرغداریصنایع تولیدی طیوران ابزار265

7www.toloufardis.com41- 41B55-65583645-021تولید کننده تجهیزات مزارع مرغداریتولیدی و صنعتی طلوع فردیس266

تولید کننده لوازم و تجهیزات مرغداریلوازم مرغداری پارس267
021-66428810   

021-66936877
www.parspoultry.com41- 41B57

بهین صنعت گستران البرز268
ماشین آالت خوراک دام و طیور و آبزیان و 

اتوماسیون خط تولید
028-32247361-2www.bsga.ir41- 41B58

پیشرو صنعت طیوران269
021-88725833    

021-88725832
www.pstco.ir41- 41B59

8www.emc-co.ir41- 41B60-36426677-021ساخت دستگاه کیسه پرکنEMCطراحی و مهندسی 270

88322720www.papkomagnet.com41- 41B61-021طراحی تولید وساخت تجهیزات مغناطیسیپاپک مگنت پارسیان271

24www.absamin.com41- 41B62-36331622-026تجهیزات تصفیه و گندزدایی آبفن آوری آب ثمین272

ماشین سازان آرین صبا273
تولید کننده دستگاههای خوراک آبزیان طیور و 

دام
026-44522950-1www.arian-technic.ir41- 41B63

66126200www,koolancel.com41- 41B64تولیدکننده پد سلولزیکوالن سل274
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گروه تولیدی بازرگانی گهردانه275

تولید کنندهو عرضه کننده تجهیزات تمام 

-قفس های پرورش طیور-اتوماتیک مرغداری

ماشین آالت و کارخانجات خوراک دام

66425066-6642440041- 41B66

22678606www.barzin.ir44-11توزیع نهاده های دامی و طیوربرزین276

44070185www.arasfeed.com44-12-021تهیه و توزیع خوراک دام و طیور آبزیانگروه ارس فید277

32562024www.zarindanehpars.com44-13-026تولید کننده کف نقره طیور و دان آمادهزرین دانه پارس278

1www.dta-co.com44-1-22925240-021مواد معدنی خوراک دام و طیوردلتا تجارت البرز279

280G.Amphray Laboratories+912240828100www.amphray.com44-1

15-3534717544-076پودر ماهیفرآوری قشم281

کنسانتره دامی فرزانگاندرمان گستر فرزانگان282
    031-32357595     

5داخلی    
www.kd-farzanegan.com44-16

32www.malekittading.com44-17-66477129انتشارات مجله و کتاب نمایشگاهمجله علوم مرغداری و دامپروری283

خوراک دام و آبزیان مازندران284
پلت و ) تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان 

(اکسترود
011-33435488-97www.manaqua.com44-18

توحید دانه کمره285
مکمل و .کنسانتره های طیور.خوراک آماده طیور

تک ویتامینه های درمانی
086-46373265www.tohiddanhe.com44-19

110-7144-66123068-021خرید و فروش نهاده های داخلینیکا تجارت آسیا286

آساک تجارت پرشین287
تولیدکننده روغن و اسید چرب مخصوص خوراک 

دام و طیور
051-37662155-5744-111

تولیدکننده مکملهای معدنی در صنعت دام وطیورزرین خاک قاین288
051-38941414-

38941515
www.zarinkhak.com44-112

289
گروه تولیدی صدف معدنی 

جوادی

تولید صدف معدنی با بیشترین کلسیم طبیعی در 

ایران جهت مصارف دام و طیور و آبزیان
017-33287130www.javadico.ir.com44-113

114-44نشریه دام، کشت و صنعت290

22837174www.peykedamparvar.com44-115-021آگهی نامه تخصصی دام و طیور و دامپزشکیآگهی نامه پیک دامپرور291

مزرعه پرورش بوقلمون شایلو292
تولید و پرورش صنعتی بوقلمون و جوجه یکروزه 

بوقلمون
021-56162760www.shturkeys.com44-116

1www.gharbdaneh.com44-117-33242500-087تولید خوراک دام و طیور و آبزیانگروه غرب دانه293

294
مجتمع کشت و صنعت سبز 

دشت

تولید جوجه یکروزه گوشتی و مادر از نژاد کاب 

500
021-66934958www.sabzdasht.com44-118

295
واحد )مزارع نوین ایرانیان 

(مرغیران-زنجیره طیور

مرغ -جوجه یه روزه گوشتی- اجداد هوبارد 

گوشتی
66568233-66568123www.hubburdbreeders,ir44-119

جوانه خراسان296
تولید کننده مکمل های غذایی دام وطیور 

کنسانتره و خوراک حیوانات آزمایشگاهی
051-36584070www.javanekhorasan.com44-120

3www.faradaneh.com44-121-33339571-038تولید کننده تخصصی خوراک آبزیانفرادانه294

298Animal Nutrition 

Development Group

Feed additives and specialities, High 

quality proteins, High tech raw 

materials, Vitamin and mineral 

premixes, Farm products

34685862942www.andnutrition.com44-122

123-6690044444-021شیمی آالیش شمال299

124-5723751144-031خوراک دام وطیورزرین جاودانه خوانسار300

21-3658600044-051فروش مکمل دام و طیورنگین پخش آذر سام301

گلوکوزان302
اولین و بزرگترین تولدکننده انواع مشتقات ذرت 

(...خوراک دام و)در ایران 
88891701www.glucosan.ir44-22

66564626www.danaday.com44-23-021تولید خوراک دام وطیوردانا دی303

304

بازرگانی طیور بلورین 

کشتارگاه صنعتی طیور )قم

(بهاران قم

کشتارگاه طیور، مجتمع سردخانه ای، فروش 

نهاده، فروش دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی و 

تخمگذار

025-37789242-4644-24

4
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25-6690701444-021تولید کننده خوراک دام وطیوردان گستر آهوک305

36708538www.hes90.com44-26-026پرورش و فروش بلدرچین و کپکبلدرچین و کبک حس306

307
شهریاران )آریانا ارم ایرانیان 

(مزرعه
27-6656216244-021تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان

88737400www.zarinturkey.com44-28-021تولید کننده جوجه بوقلمون گوشتی یکروزهزرین جوجه شمال308

دنیای کشت و صنعت309
نشریه علمی و آمزشی و خبری در زمینه دام و 

طیور
021-66916390-444-29

88147429www.padisarian.com44-210-021تولید کنسانتره طیورپادیس آرین طیور310

211-3334598244-017بهمن صدف311

7www.payafarayand.com44-212-35090405-051مکمل های معدنی دام و طیورپایا فرآیند هزاره نوین312

213-44کشاورزی و غذا313

1www.makiandampars.com44-214-66597230-021کنسانتره و خوراک دام و طیورماکیان دام پارس314

(خوراک دام و طیور و آبزیان)تولید پودر ماهی پارت سیرنگ و صیاد قشم315
021-88402819     

021-88402835
44-215

3www.tehrantoyur.com44-216-44296192تولید کننده کنسانتره مکمل و سوپر استارتر طیورتهران طیور سهند316

217-344-43280751-011تصفیه و بسته بندی روغن مخصوص طیورنازدانه طبرستان317

218-3626626044-071تولید انواع نشاسته و گلوتن صنعتی و خوراکی(فرادانه)نشاسته ممتاز شیراز 318

تولید جوجه یکروزه گوشتیمرغ مادر ساکت319
021-66923744-

66932524
www.saketpoultry.com44-219

97www.irankt.com44-220-33348696-038تولید خوراک دام، طیور و آبزیانکیمیاگران تغذیه320

پیشگام دامپرور سپاهان321
تولید انواع کنسانتره و خوراک دام و طیور و 

واردات افزودنی های خوراک دام و طیور
031-32681405www.pishgamds.com44-221

44235730www.sepidmakian.com44-222تولید و پرورش انواع مرغسپید ماکیان322

323
کشت و صنعت آسیا پروتئین 

معین
3www.a3moein.com44-223-88067250تولید و کشت و پرورش شترمرغ

224-1244-42085611-011تولید مکمل کنسانتره و دان کاملگروه تولیدی پارس دانه سواد کوه324

5251141www.samandam.ir44-225-0313(یرمیکس های دامی)تولید خوراک دامسامان دام ایرانیان325

تولید کننده خوراک دام طیور و آبزیانپگاه جهان نما326
021-66576113-

66576354-66576725
www.pjn.co.ir44-226

آرتا جوجه سبالن327
نژاد )تولید جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار 

( گوشتی308راس 
045-33356860-2www.artajoojeh.com44-227

زرین دانه سنقر328
بازرگانی - تولید کننده خوراک آماده دام و طیور 

نهاده های دامی

083-48973064     

083-34239703    

083-34221664
44-228

1فضای باز56865799-021ماشین آالت دامپروری(گاوانه)آوین دام 329

واال صنعت330
مشاوره و طراحی کارخانه خوراک دام و طیور و 

آبزیان
66562010www.vsn.ir2فضای باز

3فضای باز43113941www.khze.com-011صنعت دام وطیور و شیالت و آبزیانخزر الکتریک331

طراحی و ساخت ماشین آالت دامپروریماشین سازی مبتکر صنعت332
031-33686947-

33686951
www.mobtakersanat.com4فضای باز

5فضای باز88799920www.arian-ara.com-021ماشین آالت دامپروریآریان آرا آشنا333

334SEPCOM 

(WAMGROUP S.p.A.)
+39 0535 618 111www.wamgroup.com6فضای باز

335ZAGO+39 049 9630730www.Zago-srl.com7فضای باز

8فضای باز66432002www.salehico.com-021تولید کننده تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداریگروه تولیدی بازرگانی صالحی336

صبا برودت پارس337

طراحی و ساخت و راه اندازی سردخانه های 

آمونیکی صنعتی و یخسازی تیوبی و قالبی و 

تجهیزات برودتی

021-88885341-

88788791-88793827
www.sababr.com9فضای باز
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پارس تجهیز کسری338
مشاوره و طراحی و تولید دستگاههای الکترونیکی 

دفع جانوران موذی

021-88092762-

88091830
www.pars-electronic.com10فضای باز

گروه صنعتی دامیار339
ساخت و تامین قطعات انواع فیدرمیکسر و 

سیلوتراش

021-65265558-

65294950
www.damyargroup.ir11فضای باز

12فضای باز66924949www.poultryhouse.coتجهیزات سالن های مرغداری(خانه طیور)فن آوران تهویه پیام 340

13فضای باز66422126www.iranakhavan.com-021تولید و فروش تجهیزات مرغداریلوازم مرغداری اخوان341

14فضای باز65293468www.sanatbarghtoyooran.com-021تولید و تجهیز لوازم مرغداری با استفاده از فناوریصنعت برق طیوران342

تولیدی صنعتی آب بند343
مشعل گازی و گازوئیلی - تولید دیگ بخار، آبگرم 

منبع دو جداره- رادیاتور پرونیلی و آلومینیومی - 
011-32273071-5www.ab-band.com15فضای باز

16فضای باز65932347-021تولید تمام اتوماتیک تجهیزات مرغداریطیوران صنعت شهریار344

17فضای باز5www.nobough.com-33573301-086تولید انواع ساندویچ پانلصنعتی تولیدی نبوغ سرمایش345

شرکت صنعتی پیشرو توزین346
تولید کننده انواع باسکول باسلولت کیسه و 

اتوماسین صنعتی
44530295-8www.pishro-towzin.com18فضای باز

پارس ترک سیلو347
تولید و ساخت سیلوهای ذخیره سازی غالت و 

خوراک دام وطیور و تجهیزات وابسته

021-88367679-

88367467
www.ptsilo.com19فضای باز

تولید دیگهای بخار آبداغ و روغن داغسبالن بخار پویا348
021-88012041-

56528180
20فضای باز

21فضای باز66824936www.setarehplastic.com-021تجهیزات طیورصنایع پالستیک ستاره349

22فضای باز66936432www.tsgc.net-021تولید و پخش کلیه تجهیزات مدرن مرغداریطیوران صنعت یکتا350

23فضای باز23522522www.kianpanel.ir-021تولید ساندویچ پانل سقفی و دیواریقطعات پیش ساخته فلزی کیان351

24فضای باز5-65671474-021تولید کننده تجهیزات و لوازم مرغداریصنایع مرغداری ایرانیان352

کاوش هوشمند کارا353
طراح و تولید کننده و مجری اتوماسیون و 

تجهیزات مرغداری

087-33178320       

087-33175915
www.kavoshkara.com25فضای باز

26فضای باز38380254www.mehpash.ir-081دستگاه مه سازمه سازان354

27فضای بازشمس پلی پارس355

ماشین سازی اتحاد356
ماشین سازی آسیاب میکسر تجهیزات آبخوری 

دان خوری
28فضای باز021-55269101

پاکان تهویه البرز357

جت هیتر های موشکی جهت گرمایش سالنهای 

مرغداری در مدلهای گازسوز ، گازوئیل سوز و 

دوگانه سوز

028-32224505www.pakantahvieh.com29فضای باز

30فضای باز65960298-021لوازم مرغداریآرین طیور358

تولید کننده تجهیزات مرغداریقدس مالیر359
0813-2221086      

0813-2225052
31فضای باز

موسسه حقوقی فردا360
ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت تغییرات، اخذ کارت 

بازرگانی
021-88880727www.fardasabt.ir32فضای باز

تولید کننده تجهیزات برودتیتبادل گستر بوران361
021-77609136     

021-66429698
www.tgbgroup.ir33فضای باز

34فضای باز7www.reyplastic.com-33382006تولید کننده جعبه و بسته های پلی اتیلنیری پالستیک362

35فضای باز3www.barfabriz.com-88810821سیستم های تصفیه آب و آسیاببرف آب ریز363

36فضای باز4www.mihantasfie.com-36641393-025تصفیه آبمیهن تصفیه364

37فضای بازالستیک ارزانی365

38فضای بازمهر صنعت366

39فضای باز33414255-021تولید لوازم مرغداری و دامداریماشین سازی سام367

ماتادور فید تکنولوزی368
تولید کننده ماشین آالت تولید خوراک دام وطویر 

و آبزیان
021-76218332www.matadorft.com40فضای باز
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ارشیا کانتینر پویا369
حمل جوجه )تولید کاربری کامیون و وانت 

(یکروزه
028-33455000-2www.Arshiyakantiner.ir41فضای باز

42فضای باز56865799-021ماشین آالت دامپروری(گاوانه)آوین دام 370

43فضای باز7parbehine.com-22783326عایق و ایزوالسیونپارس بهینه ساز371

افشان نگار آریا372
ساخت - ساخت جت پرینتر مخصوص تخم مرغ 

جت پرینتر برای انواع بسته بندی

88477596-

88240701-88267586
www.afshannegar.com44فضای باز

45فضای بازنوساز صنعت373

46فضای باز36097265-021تجهیزات مرغداری(آریا فنر)آریا طیور تهران 374

تولید کننده دستگاه های تصفیه آب و فاضالب(آبکو)آب آفرینان نوین البرز 375
026-36308687     

36308586
47فضای باز

48فضای باز33412959www.tak-kosari.ir -041تولید تجهیزات دامداریتجهیزات کوثری376

49فضای باز33536234www.toyouranpasargad.ir-011تجهیزات مرغداریطیوران آسان پخش پاسارگاد377

50فضای باز65610147www.hrl-co.com-021سازنده ماشین آالت بسته بندی و چاپ تخم مرغH.R.Lهمگام رادین لیان 378

صنایع برودتی نصر379
طراحی وساخت صنایع برودتی نظیر سردخانه 

چیلر و همچنین ساخت مخازن استیل
031-42290080www.sbnasr,com51فضای باز

گرما الکتریک380
خطوط تولید انواع خوراک دام طیور و آبزیان پلت 

الکترودر
011-44204203-6www.garmaelectric.com52فضای باز

381
شرکت تولیدی صنعتی طالیه 

داران
53فضای باز3www.talayehdaranco.com-66569371-021تولید کننده تجهیزات مرغداری و دامداری

54فضای بازفردان ماشین382

باسکول اعتماد383
- تولید انواع سیستمهای توزین از قبیل باسکول

- ....باسکول دام کش - باسکول جاده ای 

021-66063385      

66064709
www.etemadgroup.ir55فضای باز

(دابو صنعت)مخزن فوالد رافع 384
تولید کننده انواع دیگهای بخار آبگرم سختی گیر 

...فیلتر شنی مخازن تحت فشار و

011-58516028-

44203254-5
www.daboosanatco.com56فضای باز

57فضای باز1www.kgy.ir-38369560-035تجهیزات و تولیدات مرغداریکوالک گستر یزد385

58فضای باز5www.smalvand.com-42075031-011طراحی تواید و تجهیز سالنهای مرغداریصنایع مرغداری الوند386

نامی الکترونیک توس387
فرغون (جاده ای)تولید باسکول های الکترونیک 

دیجیتال و دامکش
59فضای باز051-36583530

60فضای باز36576998-051تولید کننده تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداریطیوران صنعت آریا388

نیرو تهویه دماوند389
تولید کننده های سیستم های گرمایشی و 

سرمایشی
61فضای باز028-32244459

62فضای باز44987676تولید لوازم مرغداریصنعت نوین طیور390


