
 ایمیل سایت آدرس فعالیت فکس تلفن مدیرعامل شرکت ردیف

  01333884639 مصطفی نوید گیلک دانه نوید 1
01333882967 

تولیدکنندگان خوراك آبزیان و مواد غذایی مکمل  01333883284
 پروري آبزیان

انتهاي -ورودي یک-شهرصنعتی-رشت-گیالن
40پالك-خ پردیس  

www.gdnavid.com  amir.hdpu2011@yahoo.com/info@gdnavid.com 

مشاوره . مشاوره و طراحی سیستم هاي پرورش آبزیان  04133299978 04133299961 محمد حسن پورآقا فروزان فام فجر 2
 و طراحی و راه اندازي سیستم هاي تولید خوراك

خیابان.ولیعصر.ریزتب جنب .مخابرات 
5طبقه.ساختمان رز.17کالنتري  

www.ffftrade.com info@ffftrade.com 

با صنعت تاسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط 02166430245 02166903810 امیرسعید تقی زاده فراسرد 3 خیابان.تهران  65پالك . خیابان پرچم . توحید    www.farasardco.com info@farasardco.com 

زات پرورش و تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهی 02166561793 02166590408 حلیل ییرتیمچی یماك 4
 نگهداري آبزیان

83پالك.باقرخان.تهران  www.yemmak.com yemmak.ir@gmail.com 

خیابان کارگر-تهران سازمانها،تشکالت و جراید مرتبط 02166941673 02166941674 دکتر حسن صالحی سازمان شیالت 5 خیابان فاطمی -شمالی 
236پ -غربی  

www.fisheries.ir shilat.pr@gmail.com 

مرکز تحقیقات علوم  6
 شیالتی کشور

دکتر محمد 
 پورکاظمی

و جراید مرتبطسازمانها،تشکالت  02144787583 02144787594 خروجی پیکان .کرج-بزرگراه تهران.تهران 
صندوق پستی.شهر  14965/149 

www.ifro.ir info@ifro.ir 

صنایع غذایی و بسته بندي  7
 اُفیش

ت شیالتیفرآوري محصوال 02186035905 02186035001 رضا فرج اللهی  . کوچه برادران معظم . بلوار کشاورز .تهران 
طبقه.  1پالك  12واحد  . 4   

www.ofish.ir ofish.co@gmail.com 

تکثیر و تولیدکنندگان بچه . پرورش دهندگان آبزیان  __ 02156712567 میثم صالحی آبزي اکسیر کوثر 8
 ماهی

خروجی احمد آباد . اتوبان آزادگان جنوب
میدان. مستوفی  . پیامبر اعظم به سمت آزادگان  

درب دوم.خیابان شهید میرزا قوام  

www.aekco.ir abzi.exir.kowsar@gmail.com 

شهاب کریمیان  پویا جهانسوي 9
 طهرانی

فرآوري محصوالت شیالتی.  صنایع بسته بندي  02122275350 02122275351  . خیابان.خیابان میرداماد .تهران برج .شاه نظري 
5واحد. 3طبقه.ناهید  

www.dgtco.com karimian@dgtco.com 

قزل پروتئین سامی غرب  10
)ئاکوو(  

فرآوري محصوالت شیالتی . پرورش دهندگان آبزیان  08735155094 08735155093 علیرضا نعمتی
صنایع بسته بندي.   

2فاز . شهرك صنعتی دهگالن . کردستان   www.ghezelprotein.com ghezelprotein@gmail.com 

تولیدکنندگان و ارائه. پرورش دهندگان آبزیان    02188352375 02188025037 سید محمد مقدسی سیمیاکاران ایرانیان پروانه 11  

 دهندگان غذاهاي دریایی

خیابان . ه خیابان پروان. جالل آل احمد.تهران
3واحد.  10پالك . دهم   

www.simia.co.ir __ 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و  02634705329 02634717279 مرتضی نیک رنجبر نیک اتیلن صنعت کرج 12
 نگهداري ابزیان

خیابان.بلوار شورا.کمالشهر.کرج 3پالك.دوم   _ nikethylene@yahoo.com 

تکثیر و تولیدکننده بچه ماهی،صنایع بسته  07136350151 07136244520 دکتر فرید مر پارك علم و  فناوري فارس 13
بندي،تولیدکننده خوراك آبزیان و مواد غذایی مکمل 

 آبزیان پروري

خیابان .شهرك آرین.بلوار دکتر حسابی.شیراز
پارك.فناوري  فناوري فارس  علم و 

www.FSTP.ir contact@FSTP.ir 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و  01144204264 01144204204 پرویز عرب گرما الکتریک 14
فرآوري محصوالت شیالتی. بزیان نگهداري ا  

2خیابان صنعت .2فاز-شهرك صنعتی آمل-آمل  www.garmaelectric.ir info@garmaelectric.ir 

آبزي پروري و گردشگري  15
 درنا مهر قشم

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و  02189779989 _ احمد راستی
. تکثیر و تولیدکننده بچه ماهی . نگهداري ابزیان 

 پرورش دهندگان آبزیان

شرقی 8واحد .شهرك گالیل.قشم  _ saeedkhoramian@yahoo.com 

میراث خاویار کاسپین  16
 ایرانیان

مجتمع تجاري .میدان مادر.بلوار میرداماد پرورش دهندگان آبزیان 02126405704 02126405703 محمد حسین طلوعی
طبقه.مریم  4. 5واحد  

www.mirasgroup.ir caviar@mirasgroup.ir 

احی تهران مهندسی صب 17
)Technocage.S..R..L( 

Dr.Fabrizio  Di  
Pol 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش  02188504459 02188504456
 آبزیان نگهداري

Ria  Cardassi . 5970121 . Bari . Italy www.Technosea.com Fabrizio@Technosea.com 

18  JIANGSU   MUYANG 
  HOLDINGS  

Mr.Fan  008651487848888 008651487848777 producer of feed milling and food 
processing machineries 

No1.Muyang 
Road.Yangzhu.Jiangsu.China 

www.Muyang.com Mike@Muyang.com 

محمدرضا فیض  توسعه فناوري شمیم شریف 19
 نسب

 02126113378-
02188383828 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش  02188383829
تولیدکنندگان وارائه دهندگان . نگهداري آبزیان 

 تجهیزات و ادوات تصفیه هاي آب 

نبش کوچه. خیابان نیاوران  پالك . امیرسلیمانی  
3002واحد .  1  

www.shamimsharif.ir info@shamimsharif.ir 

تولیدکنندگان خوراك آبزیان و مواد غذایی مکمل  __ 03133663937 مهدي وطن خواه ریز جلبک ققنوس 20
 آبزیان پروري

جنب .خیابان هدایت. خیابان پیمان . خمینی شهر 
 سوپرمارکت توکل

__ __ 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش  02188202425 02188202424 علیرضا مهر صادقی گروه صنعتی هوایار 21
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان .نگهداري آبزیان

 تجهیزات صیادي و ادوات تصفیه هاي آب

خیابان چهاردهم گاندي. ولیعصر  پالك  . 
ساختمان هوایار.12  

www.havayar.com info@havayar.com 

اتحادیه شرکتهاي تعاونی و  22
تکثیر و پرورش ماهیان 

 گرمابی سراسرکشور

نرسیده به میدان.ان فلسطینخیاب پرورش دهندگان آبزیان _ 02188994203 آقاي آقازاده بن بست .فلسطین 
3طبقه.5پالك.سعدي  

_ info.garmabi@gmail.com 

اتحادیه سراسري شرکتهاي  23
تعاونی تکثیر و پرورش 

 ماهیان سردآبی

تجهیزات پرورش تولیدکنندگان وارائه دهندگان  02166943870 02166943870 آقاي نبی زاده
.........نگهداري آبزیان و   

تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال 
میز (معاونت آبزي پروري  - 236زاده،پالك 

)مشترك سازمان شیالت ایران واتحادیه  

www.sardabi.ir nabizadeh_ar@yahoo.com 

اتحادیه صادرکنندگان  24
 آبزیان ایران

تولیدکنندگان و ارائه . فرآوري محصوالت شیالتی 02122031625 02126204379 علی اکبر خدایی
صنایع بسته . دهندگان غذاهاي دریایی 

تولیدکنندگان خوراك آبزیان و مواد غذایی .بندي
. آبزیان  واردکننده و صادرکننده.مکمل آبزیان پروري

 عرضه کنندگان بازار داخلی

طبقه .35شماره .خیابان ناهید شرقی.بلوار آفریقا
 سوم

www.seairan.com esabzian@yahoo.com 

ولیدکنندگان خوراك آبزیان و مواد غذایی مکمل ت 01144204266 01144204265 ابراهیم پرکاوسی ارس تابان 25
 آبزیان پروري

. شهرك صنعتی امازاده عبداهللا . آمل .مازندران
4461659451کدپستی . فاز یک   

www.arastarabar.com info@arastaban.com 

بیضا 21تعاونی  26 -02188014967 حمیدرضا عبودي 
07137324933 

02188029130-
07137324934 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان غذاهاي 
تولیدکنندگان خوراك آبزیان و مواد غذایی .دریایی

 مکمل آبزیان پروري

نبش. میدان پرنیا . شیراز  بلوار گلستان و سلمان  
4ساختمان گلستان طبقه . فارسی   

www.bfm21.com info@bfm21.com 

. بن بست بانک مرکزي . نلسون ماندال بلوار پرورش دهندگان آبزیان 02188192595 02186080429 حسین یوسفی طرح توسعه نیکسا 27
18واحد .  5پالك   

www.niksa-co.com info@niksa-co.com 

صندوق. مشهد اردهان . کاشان  تجهیزات و خدمات دامپزشکی و بهداشتی و دارویی 08644465187 08644465122 الله حجازي داروسازي باریج اسانس 28 1178پستی    www.barijessance.com info@barijessance.com 

. تجهیزات خدمات دامپزشکی و بهداشتی و دارویی 02122055750 02122055750 فربد فرهنگ مهر البراتوارهاي سیانس 29
ایی مکمل تولیدکنندگان خوراك آبزیان و مواد غذ

 آبزیان پروري

خیابان کاج. بلوار آفریقا  طبقه .16پالك . آبادي  
 همکف

www.sclab.ir sciencelab1395@gmail.com 

صنایع غذایی برکه سبز ماد  30
 آسیا

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان غذاهاي  08644247290 08644248330 علیرضا محمدي
تولیدکنندگان خوراك آبزیان و مواد غذایی .دریایی

 مکمل آبزیان پروري

37915-411:کدپستی.دلیجان.استان مرکزي  www.algotab.com info@algotab.com 

سیستم هاي مداربسته آبزي پروري،قفس هاي پرورش  02122606059 02122606059 داود صادق نژاد آکواراز 31
ماهی،آکواپونیک،تجهیزات فیلتراسیون،مشاوره،واردات و 

  آبی سازي محوطه و آبزیان،آکواریوم صادرات

خیابان زرگنده.قلهک.شریعتی شمالی.تهران  www.aquaraz.com info@aqaraz.com 
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. خیابان فرید افشار  .خیابان ظفر . مدرس شمال  تولیدکنندگان و ارائه دهندگان غذاهاي دریایی 02122604959 02122003752 امیرحسین نشوري با هو خزر 32
19پالك . بلوار آرش شرقی   

www.bahoocaviar.ir bahoocaviar@gmail.com 

33 Gesikat Itd 
company  

      Manufacturers  &  distributors of fish 
farming equipment 

Greec     

34 Helnet sa company Georgios 
Koumpis 

00302262072081 00302262072082 Manufacturers  &  distributors of fish 
farming equipment 

68TH KM N.R   ATHENS-LAMIA     /
GR   3200    g  ,SCHIMATARI 

www.helnet.gr info@helnet.gr 

35 D.Koronakis sa 
company 

      Manufacturers  &  distributors of fish 
farming equipment 

Greec     

شرکت تعاونی  پرورش  36
دهندگان  آبزیان  استان 

 تهران

آقاي علی ابکمی 
 الویري

جاده12کیلومتر.شهر ري.تهران پرورش دهندگان آبزیان _ _  _ _ ورامین 

شرکت تعاونی کاروان  37
 آبزیان شوشتر

خ شهید جعفري-شوشتر-خوزستان پرورش آبزیان گرمابی   _ عبداالمیر پورافشاري  _ _ 

ن و توزیع کنندگان تجهیزات صیاديتولیدکنندگا 02188219629 02188219612 ماکان حقیقت منش الوان بافت 38 -بلوارگلستان-خ آقاعلیخانی-شیخ بهایی-تهران 
و  101واحد-14پالك-ساختمان اداري گلستان

102 

www.lavanbaft.com info@lavanbaft.com 

غ صنعتی تولیدي نبو 39
 سرمایش

خیابان بابک . باالتر از ظفر . خیابان ولیعصر  با صنعت تجهیزات و تاسیسات برودتی مرتبط 02188194302 02188679303 سرژیک کُبري
105واحد . طبقه دوم .  47پالك . بهرامی   

www.nobough.com samira.rafiee@nobough.com 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و  02188202081 02188202060 مهندس حسین فاظلی پارس اتیلن کیش 40
 نگهداري آبزیان

. طبقه پنجم .  18پالك . بلوار مینا . افریقا  بلوار
501واحد   

www.parsethlene-
kish.com 

info@parsethylene-kish.com 

بامسئولیت (ازن آب  41
)محدود  

مهندس محمد 
 دانشور

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و  02166427031 02166594634
 نگهداري آبزیان

. روبروي دانشکده دامپزشکی . ادي خیابان آز
بلوك. ساختمان کاوه  C 134واحد.    

www.ozoneab.com info@ozonab.com 

دارویی شیمیایی فاضل  42
 درخشان

خدمات دامپزشکی و بهداشتی و داروییتجهیزات و  02166937552 02166906698 عباس عباسعلی پور خ نیایش.خ توحید.تهران   

18واحد.10پالك.شرقی  

www.fazel-pjs.com info@fazel-pjs.com 

سروش سالمت نیکان  43
)شارین(  

دکنندگان و ارائه دهندگان غذاهاي دریاییتولی __ 02144923593 مسعود محمدي چهارراه. جاده مخصوص تهران کرج   ایران  
. خیابان زامیاد . بلوار ایران خودرو . خودرو 

26پالك . خیابان گلها   

www.sharinco.com __ 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش  01144203843 01144203273 سعیدي موسوي آذر جام آمل  44
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان . نگهداري آبزیان 

 تجهیزات و ادوات تصفیه هاي آب

. شهرك صنعتی امامزاده عبداله . امل  . مازندران
خیابان بنفشه ابتداي خیابان یاس.  1فاز   .  

www.azar-jaam.com azarjaamamol@yahoo.com 

-06136220009 احمد مریدي موج آب 45
02166562263 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش  06136220451
 نگهداري آبزیان

میدان غدیر. شوشتر . خوزستان   www.moj-ab.com Ahmad.moridi@yahoo.com 

تکثیر و (زرخیز خاك پرشیا 46
)پرورش آبزیان شوش  

42429672-061 حسن تُراهی  061-42429672 فرآوري محصوالت .پرورش دهندگان آبزیان 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان غذاهاي .شیالتی
تکثیر و تولید بچه ماهی.دریایی  

کد .اده شوش به دزفولج 7کیلومتر .خوزستان
6478144113پستی   

www.sarc-co.co management@sarc-co.co 

تجهیز کارگاه نوین آبزي  47
)تکنوآبزي(  

120داخلی  02634562726 مجید دکمه چین گان تجهیزات پرورش تولیدکنندگان و ارائه دهند 
 نگهداري آبزیان

جنب پمپ بنزین . خیابان شهید بهشتی . کرج 
پالك. حصارك   578 .  

www.technoabzy.ir info@technoabzy.ir 

. خیابان خرمشهر .خیابان سهروردي شمالی.تهران خدمات مخابراتی ارتباطات ماهواره اي 02188762175 02188737760 کسري محقق زاده ارتباطات تلفن آسیا 48
طبقه .  21پالك . خیابان دوم . عربعلی  خیابان

 اول

www.iranthuraya.com design@iranthuraya.com 

بهسازان کیفیت انرژي ایده  49
 نوآوران مروارید پارسیان

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و  02188544661 02188544658 محمود کیانی
 نگهداري آبزیان

خیابان.تهران  10کوچه . خیابان میرعماد. مطهري  
18واحد.  7پالك   

www.idenoavaran.com mahmoodkiani15@yahoo.com 

. تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات صیادي  02188741467 02188759015 فرهاد بهرامی رئوف 50
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و 

ي آبزیاننگهدار  

خیابان خرمشهر. خیابان سهرودي  خیابان  .
24پالك .کوچه هفتم . عربعلی   

www.raoufmed.com sadat@raoufmed.com 
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