
 آدرس کارخانه  تلفن  فکس  مدیر عامل  نام شرکت  ردیف 

 )صال(   شیر پاستوریزه اراک 1
حامد امینی  

 مصلح آبادی 
 جنب پل شهر صنعتی شرکت پگاه اراک   -اراک 086-33133710-11 086-33133708

 8-37742086-071 37742089-071 سعید کریمی مجتمع غذایی بهداشتی ارژن  2
فلکه پنجم   -میدان پژوهش شمالی-بزرگشهرک صنعتی    -شیراز

 302خیابان  

 ( سیمون)افراشیر باختر   3
سید مهدی  

 فقیه ایمانی
021-42694791 021-56229859 

 4طبقه  -14پالک  -کوچه افضل  -نرسیده به ظفر-شریعتی-تهران

 1913673953کد پستی:

 شرکت ایران چوگل )به تک( 4
  مرجانی  آرش

 کندری 
 خیابان به تک -بعد از خیابان بهار-جاده تهران شهریار-تهران 021-65238841-3 021-65238840

 لبنیات ایران خرم  5
تورج فرشی  

 همایون روز 
021-44503785 

021-44503821  
021-44531117 

 333پالک     -  16خیابان    -جاده مخصوص کرج    8کیلومتر  

 فرآورده های لبنی سحر  6
هایده  

 علیمردانی 
 کرج-جاده قدیم قزوین   17قزوین، کیلومتر   028-32845335-443 021-66802890

 ( مانیزان) بهار داالهو   7
امیر حسین  

 صفری 
 کرمانشاه، اسالم آباد غرب، بدره ای  083-45230574 5****083-45230574

 بهداشت کار  8
محمد باقر  

 تحویل زاده
086-34237424 086-34237421-3 

  -خیابان دوازدهم-خیابان آزادی جنوبی-شهرک صنعتی کاوه- اراک

 36پالک  -شرکت بهداشت کار

 3-45883791-083 45882200-083 اکبر پارسافر  شیر و لبنیات بیستون  9
 همدان ، ابتدای بیستون  -جاده کرمانشاه    30کیلومتر  -کرمانشاه

 6737117915کد پستی:  

 32846577 -028 شکوه عاشوری  شرکت دنون لبنی پارس  10
028-32846578-9   
026-32846726-8 

کرج، نبش کارخانه شیر  -جاده قدیم قزوین   17قزوین، کیلومتر  

 سحر 

 30-29-56227928-021 56227927-021 علی عندلیب  پارسا مهر آرین  11
بلوار بهارستان ، خیابان پرفسور حسابی ، کوچه چهارم،  -تهران

 سمت راست   -کارخانه اول  

 شیر و لبنیات پاستوریزه پاک  12
محمدعلی  

 رستمیان 
021-66809535 021-60944002 

جنب پل پاستوریزه  صندوق   -جاده قدیم کرج    3کیلومتر  -تهران  

 13865  -  364پستی:



 لبنیات پاکبان  13

علیرضا  

 سجادی 

 مانیزانی 
 کوهسار  -کردان    -هشتگرد    -تهران   026-44323488 021-88713441

 35413653-051 35413651-051 مارتین آرات  پودر شیر مشهد )دنون(  14
شهرک صنعتی طوس فاز یک بلوار صنعت    -مشهد  -خراسان رضوی

 9185176679کد پستی:

 5655 6680-021 107****43853796-021 علی مرادی  تولیکوالک )کوالک( شرکت   15
خیابان    -بعد از شیر پاستوریزه    -بزرگراه فتح ) جاده قدیم کرج (  

 42پالک    -فتح نهم 

 لبنیات تین )دامداران(  16
میراسالم  

 تیموری 
021-46893870-1 021-46893507-9 

شهریار،دهستان صنعتی هفت جوی،بلوار  -تهرانجاده  

 دامداران -دامداران،شرکت صنایع لبنی تین

 4، نبش الله  1مازندران، آمل، شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل، فاز   3-44203690-011 44203345-011 بزرگمهر دادگر   دوشه آمل )هراز(  17

 55243111-021 55242933-021 فرامرز پایداری  بستنی و لبنیات دومینو 18
ساوه ، شاطره ، خیابان شهید  -جاده تهران  13اسالمشهر ، کیلومتر  

 رجایی 

 33882172-013 ابراهیم آسایش  لبنیات خاتون گیالن) سارا(  19
013-33882409 
013-33882408 

 رشت ، شهرک صنعتی رشت ، ورودی یک ، فرعی اول 

 3-45333021-026 45333971-026 خزائی رضا   زرین ترنج سپهر )ترحان(  20
شهرک صنعتی سپهر، خیابان اردیبهشت شرقی،  -نظر اباد-البرز

 خیابان دکتر حسابی، دومین قطعه سمت چپ 

 زرین غزال )دایتی(  21
علی محمد  

 ابراهیمی
071-37742053 071-37742043-44 

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش، خیابان پژوهش  

 71365  -1138صندوق پستی:    300خیابان  شمالی،  

 66180506-021 سعید تاریخی مجتمع صنعتی و غذایی سالم  22

021-66180525 
021-66184039 
021-66184045 
021-66184043 

  –بلوار شهید سامانی پور    –جاده قدیم کرج    10کیلومتر    –تهران  

 خیابان انبارهای عمومی ایران 

 1379844711کدپستی :    6پالک    –خیابان البز اول  

 45643505-031 کوروش هرندی  سالم پودران سپاهان  23

031- 45642913-  
031-45642946 
031-45643502 
031-45643503 

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، فاز دوم ، خیابان ذکریا  

 چهارم 



 مواد غذایی شکلی 24
 محمد تقی  

 شکروی 
 3پالک    49بزرگراه لشگری، خیابان    14.5کیلومتر  -تهران 021-44193000 021-44196674

 مجتمع صنایع شیر افرین جام  25
مرید    متین

 احمدی 
051-52510535 

051-52510511   
051-52510512    
051-52510510 

 جاده مشهد ، جنب اردوگاه مهمانشهر   10تربت جام ، کیلومتر  

 62975000-021 66808384-021 عبداهلل قدوسی  ایران )پگاه( صنایع شیر   26
متری بزرگراه فتح (    65جاده قدیم کرج )    4تهران کیلومتر  

 131851466صندوق پستی:  

 عصر یکتا )پیمان(  27
مسعود نواده  

  بابالی
021-44503638 021-44504662 

  -جاده مخصوص روبروی کارخانه شهاب خودرو  9کیلومتر  -تهران

 11پالک    -خیابان نخ زرین

28 
فرآورده های لبنی فجر  

 گنبد)صباح( 

  محسن

 ابراهیمی
 گنبد کاووس ، جاده آزاد شهر ، ناحیه صنعتی آقچلی -گلستان 017-33583382-3 017-33583381

29 
  فرآورده های لبنی فجر شاهرود

 )میامی( 

علی آقا  

 سعیدی 
023-32511516 023-32511514-8 

خیابان توسعه ، نبش خیابان  -صنعتی شاهرودشهرک    -شاهرود

 4کارگر

 3-44230191-026 44230200-026 عدالت قدرتی ( کازئینات ایران )البرز 30
، نبش  4شهرک صنعتی هشتگرد، نرسیده به میدان مادیران، فاز  

 جنوبی   20خیابان  

 18-34130616-086 88749775-021 تورج اسفندمند  لبنیات کالبر  31
، خیابان    1ابتدای جاده خمین ، شهرک صنعتی شماره  - اراک

 نوآوران 

 گروه تولیدی سولیکو کاله  32
مهران سیدی  

 راد 
 آمل ، جاده آمل ، نور  011-44265050-2 011-44264300

 صنایع غذایی گدوک فیروزکوه  33
مصطفی  

 اسفندیار 
021-76440240 

021-76440135 -
76440139 

دره(، خیابان بایزید بسطامی،  فیروزکوه، شهرک صنعتی جدید )علی

 GD -9 قطعه

 فرآورده های لبنی گال  آمل 34
اسماعیل  

 خاتمی مقدم 
011 -44203256***3 011 -44203256 

 آمل ، شهرک صنعتی آمل ، فاز یک ، خیابان گلسرخ 

 4616159541کدپستی:    

-023   34572418-023 22595606-021 باهری بردیا   لبن دشت )چوپان(  35
34572226-36 

سمنان، شهرک صنعتی پایتخت،    -جاده تهران  45تهران، کیلومتر  

 8بلوار صنوبر، نسترن  

 جاده قدیم قزوین ، تهران  16شهر محمدیه کیلومتر  -قزوین 7-32563555-028 32563551-028 جوزپه کارال نستله ایران  36



 توزیع لبنیات تهرانتولید و   37
منصوره هدایتی  

 زفرقندی 
021-66808789 021-66808785 

تهران ـ جاده قدیم کرج ـ میدان شیر پاستوریزه ـ بعد از خیابان  

 295فتح هفتم ـ پالک  

 31853300-045 32714201-045 جالل گلچین کشت و صنعت مغان 38
اله  جاده  اختصاصی شهرک آبت    13کیلومتر  -پارس آباد مغان

 غفاری 

 جاده همدان   15مالیر ، کیلومتر  -همدان 22-32175120-081 32175123-081 شجاعی هدایت   پنیر و خامه مالیر )پالره(  39

 15تهران، بزرگراه فتح، خیابان فتح نهم، پالک   3-66808541-021 66796087-021 محمد ظهیر  می ماس )مادی(  40

 جاده شیراز بوشهر   20کیلومتر   2-32348681-071 32345658-071 هاشم نصیری  فرآورده های لبنی رامک شیراز  41

42 
صنایع شیر و لبنیات نگین زمرد  

 )آیناز(   نوشین شهر
 جاده سلماس   18کیلومتر    -ارومیه 32357057-044 32357058-044 علی میرآقایی

 های لبنی نوبر نیشابور فرآورده  43
صالح کیانی  

 فرد
051-42245000***8 

051-42245000    
051-42228795 

جاده کاشمر ، شفیع آباد ، کد پستی:    10کیلو متر    -خراسان رضوی

9314676196 

 88-52463385-051 52463384-051 غالمرضا صفایی  رادوارتوس )هومان(  44
جاده گناباد ، منطقه    11خراسان رضوی ، تربت حیدریه ، کیلومتر  

 امیرآباد 

 )عالیس(   چناران  عالیس  بهار رز 45
  محمدرضا  

 فیاض 
051-38452551 051-46139044 

گروه تولیدی    - 2صنعت  -1فاز  -شهرک صنعتی چناران-چناران

 عالیس 

 3-56464241-021 51064363-021 ایوب پایداری  بستنی و لبنیات میهن 46
روبروی    –اسالمشهر    –جاده تهران ساوه    22کیلومتر    –تهران  

 شرکت میهن   –شهرک قائمیه  

 75-73-32846572-028 32846579-028 نگار صدقی ( روزانه)بل   47
قزوین ، نرسیده به نیروگاه شهید    -جاده کرج    17کیلومتر  -قزوین

 رجایی 

 تولید مواد غذایی صفا دشت  48
مصطفی  

 مطهری 
021-66807759 

021-65432086 
021-65435656 

اشتهارد ، شهرک صنعتی صفادشت ، بلوار    -شهریار  جاده کمربندی  

 فروردین ، نبش چهارراه ششم 

49 
 تولیدی بازرگانی ساپرا لبن  گیتی

 ( کره عالیجناب)
 3-44210431-026 55630317-026 مسعود دینیان

کیلومتر بعد از شرکت ماموت ،  7اتوبان کرج به سمت قزوین ،  

  4مادایران و خلیج فارس، فاز  شهرک صنعتی هشتگرد ، بین میدان  

 42/2 جنوبی ، قطعه22، خیابان  



 33211048-081 33211047-081 حمید سوری  نیکونام نهاوند  50

کرمانشاه  -نهاوند  -همدان دهفول-جاده  راهی  لبنیاتی  -سه  شرکت 

 نیکونام 

 45644518-031 45644518-031 مجتبی رحمانی )کره ونک(   فرخ مهر اسپادانا 51

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز سوم، خیابان بوعلی  

 528ششم، پالک  

  8333115478  کد پستی:  

52 
  دامپروری آذربایجان خاوری

 )شیرین عسل( 
 2213-0471237 3013-047137 یونس ژائله 

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان شبستر ، بخش مرکزی ،  

روستا دیزج خلیل، محله ندارد ، بلوار مفاخر  دهستان گونی شرقی ،  

، طبقه همکف کدپستی    0صوفیان( ، پالک  -، جاده )شبستر

5381159670 

53 
فرآورده های لبنی شان دشت  

 )پاژن(
حمیدرضا  

 همت
021-56743813 021-56321226*102 

بعد از پل راه    -جاده نسیم شهر-جاده ساوه    24کیلومتر  -تهران

 جاده سمت چپ -آهن

 35413690-051 35412913-051 مهیار دهقانی  گلشاد مشهد  54
  شماره  –  11  اندیشه  –شه  اندی  بلوار  –   2فاز    -شهرک صنعتی توس

324 

 )کالین(  درین پودر 55
 یمجتب

 ی محمد
021-65435044 021-65435043 

نبش  -بلوار اردیبهشت-شهرک صنعتی صفادشت-شهریار-تهران

 217سوم غربی، شماره  

 26454314-021 34273565-023 کیوان خدامی  )ماهشام(  پاکدشتهستی لبن  56
سمنان، ایوانکی، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار صنوبر، نسترن    

 3595183366هفتم کدپستی:  

57 
شرکت کشت و صنعت و  

 دامپروری شمه شیر 
 26657923-021 26657951-021 شهریار صفاری 

شهرستان پیشوا ، بخش مرکزی ،  ،    18منطقه    -استان تهران  

دهستان عسگریه ، روستا چالتاسیان، محله محله چالتاسیان ،  

، طبقه همکف    0خیابان اصلی ، خیابان ابتدای خ ش کوهی ، پالک  

 3384155085کدپستی  

58 
صنایع غذایی ستاره بین الملل  

 کاسپین
بهمن رضائی  

 میرزایی 
021-88077559 

021-88385824 
021-88385977 

کوچه    -خیابان مطهری جنوبی  –بلوار دریا    -شهرک غرب  –تهران  

 1466948583. کد پستی:    2واحد    -23پالک    -خرداد

بلوار خلیج    -میدان صنعت  -دهک  -صفادشت  -کارخانه: مالرد

 3164114091نبش کوچه مریم . کد پستی :    -فارس



 عالیفرد )سن ایچ(  59
ساسان میار  

 نژاد اسداهلل  
021-76440273 

کدپستی:     -  فیروزکوه، شهرک صنعتی فیروزکوه )امیریه( 021-8926-3201

3986117318 

 


