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2156418039ماشین سازینوین سازان کافل1

میدان - رباط کریم، شهرک صنعتی پرند- تهران

خیابان - خیابان فناوری شمالی- فناوری

B43سروستان، پالک 

6601

www.iranmasterbatch.com6602 جاده مخصوص20کیلومتر - کرج46899633تولید مواد اولیه رنگ درب بطریایران مستر بچ2

88914540بیمهبیمه سامان3
کوچه - خ جویبار- میدان فاطمی- تهران

 واحد همکف19پالک - میرهادی
6602/A

6-02188753515تولیدکننده سرکه و آبلیمواطمینان آمل4
نبش - میدان آرژانتین، بلوار بیهقی- تهران

7واحد -- 4طبقه - 4پالک - خیابان هشتم
6603

کشت و صنعت خوشه سرخ شرق5
به ویژه )تولیدکننده آبمیوه جات 

(کنسانتره زرشک، آلبالو، انار

 02122685136 - 

02122673274

-نرسیده به میدان قدس- خیابان شریعتی- تهران

- جنب بانک سرمایه-  روبروی پمپ بنزین اسدی

طبقه چهارم- 1950پالک 

www.khooshehsorkh.com6604

2177610781دستگاه های فروش اتوماتیکآور  مدار سازه فن6
- خیابان بهار شمالی- خیابان طالقانی- تهران

4واحد - 35پالک - خیابان کارگر
www.masfa-tech.com6605

7
تولیدی )پارس پیریکاس 

(بازرگانی
تولید و پخش نوشابه انرژی زا

02188042500 - 

02188046120

- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- تهران

- 438پالک - ساختمان تابان- 60نبش خیابان 

501واحد - 5طبقه 

www.friskydrinks.com6606

دستگاه بادکن بطری پتماشین سازی آریان8
02122671380 - 

0212206390

بلوار ابن - شهرک صنعتی عباس آباد- تهران

1196پالک - کوچه پرستو- سینا
6607

6608 جاده مخصوص کرج17کیلومتر - تهران2144988300یخچال و فریزرهای صنعتیسرماسازان بهار زاگرس9

هاگسان10

تولیدکننده انواع طعم دهنده های 

نوشیدنی و مواد غذایی و انواع 

امولسیون جهت نوشیدنی

2188891419
خیابان - خیابان استاد نجات الهی جنوبی- تهران

15پالک - فالح پور
www.hagsan.co6609

آریاصنعت معصومی11
تولیدکننده دستگاه تصفیه آب 

خانگی و نیمه صنعتی
0253131

-انتهای بلوار مدرس- میدان شهید زین الدین- قم

...روبری مسجد بقیه ا-  خیابان جعفری جنوبی
www.masoumi.co6610

12
گروه صنعتی ابتکار آب 

(مخزن سازی ظفری)

مشاوره، اجرای سیستم های تصفیه 

آب و خطوط تولید انواع 

نوشیدنی های گازدار و بدون گاز

02155219135-6
-خیابان فراست- باقرشهر- جاده قدیم قم- تهران

6/4 پالک 
www.ebtekarab.com6611

2188173305ماهنامهماهنامه سه بعدی دیوان13
- خیابان احمد قصیر- خیابان بهشتی- تهران

6پالک - 6خیابان 
6612

14
تولیدی و بازرگانی استیل 

پاسارگاد

تولید و عرضه لوله، ورق، اتصاالت، 

شیرآالت و پمپ های استینلس 

استیل

02166392039

روبروی - بزرگراه فتح- جاده قدیم کرج- تهران

پالک - مجتمع تجارت استیل ایران- 11فتح 

164

www.assp.us6613

سپاهان لیفتر15
تولید انواع لیفترآب و محصوالت 

انباری و یدک کش
03145643001-4

خیابان - شهرک صنعتی مورچه خورت- اصفهان

473پالک - خیابان بوعلی سوم- شیخ بهایی
www.sepahanlifter.com6614

16
ماشین سازی دنیای نوآوران 

صنعت پیشرو البرز

طراح و سازنده ماشین آالت مواد 

غذایی
02634722297-8

خیابان - 12خیابان ظفر - کمالشهر- کرج

6پالک - کوچه ششم شمالی- چهارم
www.noavaransanatco.com6615

پارت لوازم17
انواع دستگاه بسته بندی سیل پک 

لیوانی
153www.partlavazem.ir6616پالک - خیابان یزدی- خیابان ری- تهران02133127347

مهندسی کاریاران پارس18

طراحی و تولید انواع ماشین آالت 

بسته بندی و مکمل های دستگاه های 

کدگذاری

www.karyarampars.com6617طبقه چهارم- 95شماره - جالل آل احمد- تهران02188287861-9

صنایع غذایی ایران19
نوشابه، ماءالشعیر، آبمیوه، نوشیدنی 

میوه ای و آب آشامیدنی
2188062357

نبش - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- تهران

3 و 2واحد - طبقه اول- 301پالک - 37خیابان 
www.afracola.com6618

021842724آب معدنی طبیعی(آب معدنی وگل)چشمه سار صبا 20

- بعد از پل سیدخندان- خیابان شریعتی- تهران

- 121پالک - خیابان خواجه عبداهلل انصاری

طبقه همکف

www.vago.ir6619

10www.amirtea.com6620واحد - 166پالک - 5گلستان - هروی- تهران02122781736چای سبز و چای سیاهصبا صنایع برگ زرین21

02166080920شرکت بازرگانی  تولیدیمیالن کاال پالست22
ما بین شادمان و یادگار - خیابان آزادی- تهران

3واحد - 1پالک - کوچه سهیل- امام
www.milankala.ir6622

کاسل نوش23
تولید نوشیدنی های مالت و 

نوشیدنی های میوه ای گازدار
665233575

شرکت - خادم آباد- باغستان- شهریار- تهران

کاسل نوش
www.costledrinks.com6623

56624پالک - 2خیابان صنعت - شهر قدس46883274تولید ظروف پت و درب پرفیومپلیمر کوشا24

02144891689تولید درب بطری و پریفرمپویش گام کاسپین25
بلوار میرزا - ستاری شمال- اتوبان همت- تهران

بابایی
www.pooyeshgamco.com6625

1394 شهریور ماه 26 الی 23- ششمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته 
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پوالد پویش26
 و PETتولیدکننده انواع پریفرم 

IMLظروف 
02177333337

خیابان - خیابان جشنواره- تهرانپارس- تهران

ساختماد پوالد- کوچه صبوری- میوه
www.pooladpooyesh.com6626

صنایع غذایی گلنوش27
تولید رب گوجه فرنگی، نوشابه های 

گازدار، آب آشامیدنی، کنسرو
02636670081-5

شهرک صنعتی سمین - جاده شهریار- کرج

خیابان چهارم شرقی- دشت
www.golnoosh.co.ir6627

02124874مجموعه نرم افزاریپرشین ویژن28

خیابان - بهستان دهم- خیابان پاسداران- تهران

ساختمان - 6پالک - کوچه مفاخری- افخمی زاده

ویژن

www.persian.vision6628

6-04132466074تولید لفاف های بسته بندی اسپتیک(آناپک)آلومینیوم نوین آذربایجان 29
خیابان - شهرک سرمایه گذاری خارجی- تبریز

2آسیایی 
www.anapack.com6629

(دوبیس)صنایع غذایی ایلیا پارس 30
تولیدکننده قهوه و کافی میکس و 

مکمل های پروتئینی
02144286282

نرسیده به - خیابان اشرفی اصفهانی- تهران

9واحد - 2پالک - کوچه گلها- چهارراه مرزداران
www.doobis.ir6630

کارخانه آبمیوه مجتبی31
تولید انواع آبمیوه و نوشیدنی های 

میوه ای
02645333843

خیابان - شهرک صنعتی نظرآباد- استان البرز

G 261-2واحد - زیتون
6631

6-02188790424(بازرگانی- تولیدی)تولید مواد غذایی پنج ستاره اسفندیار32
- باالتر از پل میرداماد- خیابان جردن- تهران

303واحد - برج آناهیتا- نبش آناهیتا
6632

63-01732514460(اکساب)آب غنی شده با اکسیژن آب نیروبخش گلستان33
-  جاده گرگان به مشهد15کیلومتر - گرگان

 جاده جعفرآباد ملک ؟؟2کیلومتر 
oxab91@Gmail.com6633

4-02636331622تجهیزات تصفیه و گندزدایی آبفن آوری آب ثمین34
منطقه کارگاهی - جاده ماهدشت- کرج

37پالک - خیابان صنعتگران- زیبادشت
www.absamin.com6634

19www.naghshetooba.com6635پالک - 19خیابان فتح - بزرگراه فتح- تهران02166803037چاپ انواع لیبلمجتمع چاپ نقش طوبی35

پاک کوشش کار36
 و CIPتولیدکننده انواع شوینده های 

روان کننده و مشاوره فنی

02144280208 - 

02144280444

طبقه - 656ساختمان - خیابان ستارخان- تهران

12واحد - 4
www.pkk-ir.com6636

37KJM-KJCF8828680قوطی سازی
 2قائم مقام فراهانی کوچه بهادری پالک - تهران

3واحد 
6637

تبلیغات و بازاریابی دیجیتالفناوران ایده پرداز صبا38
02122222191 - 

02122222136

تقاطع وحید دستگردی - بزرگراه مدرس- تهران

217پالک - (ظفر شرقی)
www.sabavision.com6638

ماشین سازی قدس عباسی39
ساخت دستگاه آالت بسته بندی آب 

معدنی و نوشیدنی ها
02146861114

مجتمع - خیابان چمن- شهرقدس- تهران

6پالک - احمدیان
6639

34www.msgcompany.ir6640خیابان - همدان شهرک صنعتی بوعلی8134383684ماشین آالتمخازن استیل غرب40

آبمیوه لیمون41
تولید آبمیوه و فرآورده های یخی و 

صادرات آن
02636670488-9

پالک - خیابان هفتم غربی- سیمین دشت- کرج

واحد تولیدی آبمیوه لیمون- 102
www.limonjuice.com6641

26412070تولید آبمعدنیآب معدنی کهمان42
-خیابان یکم- نفت شمالی- میرداماد- تهران

18پالک یک واحد 
www.kahman.ir7701/A

7701ایران سرما- شهرک صنعتی-اصفهان03105245763تولید یخچالایران سرما43

7702ورامین شهرک صنعتی ساالریه2136770912دوغ و لبنیات(نمو)صنایع غذایی ستاره داران 44

باستان زیتون45
روغن زیتون، زیتون شور، سس 

مایونز، سس کچاپ
2188954370

- ساختمان آچاچی- خیابان فاطمی- تهران

31واحد - 6طبقه 
7703

صنایع غذایی نوشگوار46

نوشابه، : تولیدکننده انواع نوشیدنی

آبمیوه گازدار، ماءالشعیر و آبمیوه 

پاکتی

1734393262
خیابان - شهرک صنعتی بندرگز- بندرگز- گرگان

کارخانه نوشگوار- تالش شرقی
www.nosshgovarco.ir7704

47
شرکت تحقیقاتی تولیدی 

(با مسئولیت محدود)صافی آران 
2-02166903901فیلتراسیون و تصفیه مایعات

رو به - خیابان کارگر- میدان انقالب- تهران

- خیابان قدر- نرسیده به بلوار کشاورز- شمال

3واحد - 6پالک 

www.safiaran.com7705

2136463643لیوان کاغذی چای دارفن یاب ایده پارسیان48

بعد از -  جاده خاوران25کیلومتر - تهران

- 68کوچه امام رضا - آتش نشانی خاتون آباد

607پالک 

www.fanyab.com7706

ماشین سازی ساعی49

طراحی و ساخت ماشین آالت 

بسته بندی صنایع غذایی، دارویی، 

شوینده و شیمیایی

2146866666
خیابان - شهرقدس- جاده قدیم کرج- تهران

113پالک - امام زاده
www.saei machinery.com7708

3www.kiarashpet.com7709خ صفت -شهرک صنعتی - بستان آباد- تبریز4143330544ساخت بطری و پریفرمبطری سازی کیارش50

218840443دستگاه تصفیه آب و آب قلیاییفراز تصفیه51
بن - نرسیده به شریعتی- انتهای مطهری- تهران

14واحد - 5پالک - بست آرمان
www.faraztastieh.com7710

بازرگانی شیالن گستر ماهان52
آلوورا، کمپوت آلوورا و نوشیدنی های 

آلوورا
7136340536

- 3طبقه - ساختمان آوا- فعال آباد؟؟- شیراز

36واحد 
www.shilanfood.com7711

44650613بیمهبیمه پاسارگاد53
نبش خیابان هشت - خیابان فاطمی- تهران

بهشت
www.pasargadinsurence.com7713
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(استویا)سالمت مهرمطهر 54
صادرات و واردات، تولید مواد غذایی 

رژیمی،  محصوالت رژیمی استویا
2166122008

- خیابان ؟؟ امیرلو- میدان توحید- تهران

ساختمان توحید
www.drstevia.ir7714

5-02156390803کارتن سازیکارتن سازی کریم آقازاده55
شهرک صنعتی -  جاده ساوه35کیلومتر - تهران

؟؟4پالک  -  ؟؟23امیرآباد سرو 
7715

اروندپالست56
پریفرم، بطری، درب بطری، بطری 

پت
www.arvanplast.com7716بعد از پل سپاه- جاده شهریار- تهران2165573340

آسیان تاک مهر57

جت پرینتر، رطوبت سنج آنالین، 

تورکومتر، رفراکتومتر، کربن 

دی اکسید سنج

02188314714-15
- 130ساختمان - خیابان سلیمان خاطر- تهران

503واحد 
www.asiantac.com7717

(داتیس پک)پونه چاپ سهند 58
چاپ لیبل و جعبه متاالیز و معمولی 

 افستIMLچاپ - بروشور کاتالوگ

02176791304 - 

02176791802

 13خیابان - خیابان اتحاد- جاده دماوند- تهران

24پالک - غربی
www.tpd.co.ir7718

2144459563تصفیه آبپاالگستر صنعت آب59
پالک - بلوار الله شرقی- جنت آباد جنوبی- تهران

4واحد - طبقه چهارم- 103
www.palagostar.com7719

2166384670تولید نایلون شیرینک و چاپزرین نایلون پارسیان60

سمت - نبش پل امام خمینی- نواب- تهران

- 4طبقه - 1پالک - کوچه یوسف زاده- راست

6واحد 

www.zarrin.nylon7720

2177325409ساخت قالب های پتپارت پت61
- خیابان جشنواره- فلکه دوم تهرانپارس- تهران

214پالک - خیابان زمرد- بلوار احسان
www.part-tet.com7721

کاریزاب62
سیستم های تصفیه آب و فاضالب و 

کیت های سنجش آب و کلر
57www.karizb.com7722پالک - خیابان معلم- خیابان شریعتی- تهران2188413214

کوشش گران خزر63
دستگاه بسته بندی : ماشین سازی

صنایع غذایی
02146896164-5

-خیابان صنعت- انتهای چمن- شهرقدس- تهران

13 کوچه نوشا؟؟ پالک 
koosheshgarankhazar.ir7723

7724پالک- خیابان جردن- تهران 22222543ماشین آالت لبنیات و نوشیدنیبوش64

8-04136309095سازنده دستگاه بسته بندیمیالد افزار تبریز65
خیابان - بعد از پلیس راه شهرک عالی نسب- تبریز

3119قطعه - صنعت یکم
www.miladafzar.com7725

فرآیند آب آریا66
تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب و 

فاضالب صنعتی
02188532018-19

خیابان - خیابان سهروردی شمالی- تهران

طبقه دوم شمالی- 38پالک - خرمشهر
www.abco.asia7726

ازون آب67
تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب 

برای صنایع مختلف
66594634-6

روبروی دانشکده - خیابان آزادی- تهران

2طبقه - 3بلوک - ساختمان کاوه- دامپزشکی
www.zoneab.com7727

آب معدنیمهرآب بهشت68
 داخلی 2127607000

1420

- 8پالک - کوچه طاهری- خیابان جردن- تهران

7واحد - 4طبقه 
www.didiwater.com7728

دماگسترسازان نوین69

طراحی و ساخت کارخانجات صنایع 

غذایی از نقشه اولیه تا بهره برداری 

کامل با اتوماسیون یکپارچه مرکزی

www.damagostarco.com7729نرسیده به پل شلمبه- گیالوند- دماوند02176318574-5

رعناپالست پارسیان70
تولیدکننده انواع پریفرم و ظرف پرت 

و درب
2144075896

- برج یاران- خیابان آیت اهلل کاشانی- تهران

603واحد 
www.ranapreform.ir7730

66566256دمنوشنیوشا داریان71
پ - کوچه شیرزاد- خ جمالزاده شمالی- تهران

12
7731

برزین صنعت کوشا72

طراح و سازنده دستگاه اتومات 

بادکن پت و قالب های بادی، پت، 

پلی اتیلن

2146801018

سه -  جاده مخصوص کرج17کیلومتر - تهران

مجتمع - راه کرمان خودرو به سمت شهریار

1پالک - کوچه صنایع- کارگاهی زاگرس

www.barzinsk.ir7732

26131813تولید چایچای زوبین73
چای - کوچه ساحل- حاجی آباد- املش- گیالن

املش
www.zubintea.com7733

2144436002چایچای فرزین74
-  بهمن22خیابان - بلوار اشرفی اصفهانی- تهران

3طبقه - 4پالک 
7734

شرکت آماد پلیمر75

تولید انواع ظروف بسته بندی پلیمری 

ویژه صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی 

و آشامیدنی

2188880736
خیابان ولیعصر باالتر از پارک ساعی کوی - تهران

طبقه اول- 16پالک - شروان
www.amadpolymer.com7735

صنایع کاغذی نجاتی76
تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی، 

انواع سایز نایلون
02144991668-9

-  جاده مخصوص کرج17کیلومتر - تهران

82پالک - خیابان گلزار- وردآورد
7736

77
صنایع تولید اخوان پالستیک 

عبادی
2155816600تولید نایلون شیرینک و چاپ

- بازار بوذرجمهری-  خرداد15خیابان - تهران

3پالک 
www.akhavanplast.com7737

90-02636670385طراح و سازنده انواع چیلرهای صنعتیسردآوران نواندیش78
خیابان - شهرک صنعتی سیمین دشت- کرج

183پالک - نبش کوی صنعتگر- هشتم شرقی
www.sardavaran.co.ir7738

پندار کیمیا79
ساخت ماشین آالت تولید بطری 

PET
2176214598

- منطقه صنعتی خرمدشت- جاده آبعلی- تهران

4پالک - دانش پانزدهم
7739

80
شرکت فرآورده های لبنی بینالود 

نیشابور
3-05143359001تولید فرآورده های لبنی

- 2 و 4بین امیرکبیر - خیابان امیرکبیر- نیشابور

دفتر مرکزی شرکت بینالود
www.binalooddairy.ir7740



شماره غرفهشماره سالنوب سایتنشانیتلفنمحصوالتنام شرکتردیف

توسعه سالمت رویان81

تولید انواع محصوالت 

ضدعفونی کننده، بهداشتی کننده، 

گندزا و شوینده با گرید غذایی

2166707066
کوچه - خیابان رازی- چهارراه ولیعصر- تهران

5طبقه - 14پالک - شیرزاد
www.royanltd.com7741

46-0216637745کمپرسور و تجهیزات جانبیترکان کمپرسور پارس82
- بین خوش و بهبودی- خیابان آزادی- تهران

14واحد - طبقه سوم- 227ساختمان 
www.turkwncp.com7742

57743طبقه - برج نگین- بلوار آفریقا- تهران218877418تولید قوطی نوشابهتالک ایرانیان83

7www.jjcup.irOP01پ - باقرشهر خ امام خمینی شرقی55210756چاپ و تولید لیوان کاغذیجام جم84

85
چای )پویا اندیشان سالمت فردا 

(طاها
44383445چای و دمنوش

کوچه - خ کارگر شمالی- خ انقالب- تهران

8واحد - 20پالک - رستم
OP03

42672تولید نوشیدنی و دوغپاکبان86
ساختمان -تقاطع شهر آراء-آل احمد -تهران

205واحد - 2ط- گلزار
www.pakbandairy.comOP04

4125236441لیفت تراک های دیزلی، گازی، برقیلیفتراک سام87
ساختمان - (بهادری)خ مدرس - خ منصور- تبریز

10واحد - ط سوم- سیمرغ
www.samlifttruck.comOP05

40www.majo.irOP06خیلبان - شهرک صنعتی عباس آباد2-88939750تولید انواع نوشیدنی هاسرما سنج88

88880727انجام کلیه امور حقوقیموسسه حقوقی فردا89
- کوی الله - ونک خیابان برزیل شرقی- تهران

6پالک 
www.fardasabt.irOP07

www.mammutgroup.comOP08مجتمع تولیدی ماموت- جاده قزوین کرج2644523300مشاین آالت و کشندۀ حمل نوشیدنیماموت90

66138195ماشین آالت لبنیات و نوشیدنیماشین سازی آقایاری91
پ - 37بلوک - 2بهاران - تهران بازار آهن غرب

185
www.aghayarimachinery.comOP09

27OP10 ، پالک 25خیابان فتح ، فتح 4045-011دوغدوغ هراز92

88885341یخچال و فریزرهای صنعتیصبا برودت پارس93
- خیابان رستگاران- توانیر- ولیعصر- تهران

2 واحد 1پالک - س صدف- بنبست آرشیا
www.sababoroodat.comOP11


