
انجمن ها



اگرچه پیش از این، برخی تش��کل های بزرگ و کوچک برای نمایندگی صنعت لبنیات تش��کیل ش��ده بود، اما 
این تشکیل انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در خرداد ماه سال 75 بود که به این مهم عینیت بخشید. 
انجم��ن صنای��ع فرآورده های لبنی ایران که ما در این گزارش به اختصار از آن به نام انجمن لبنی نام خواهیم 
آورد، امروز قریب به 60 عضو دارد که س��هم عمده بازار )85 درصد( لبنیات ایران را در اختیار دارند و پُروزن 

ترین تشکل صنعت لبنیات است. 
همانطور که میدانید یک سازمان نمایندگی بخش خصوصی از یک طرف نماینده اعضا است و از سوی دیگر از 
طرف دولت و نهادهای سیاست گذار وظایف تنظیم گری را در صنعت خود انجام میدهد. انجمن لبنی نیز در 
طول 24 سالی که از زمان تاسیس آن میگذرد تالش کرده است که هم در سمت اعضا و هم در سمت نهادهای 

سیاست گذار، اشتراک مساعی و همکاری و خدماتی را تعریف کرده و اجرایی نماید.
انجمن لبنی از حیث عضویت از س��نگینی قابل توجهی برخوردار اس��ت. همانطور که اش��اره ش��د بیش از 85 
درصد بازار صنعت لبنیات در اختیار اعضای انجمن اس��ت. ترکیب اعضای انجمن نیز از حیث محصوالت لبنی 
جامعیت مناس��بی و همه تولیدکنندگان اقسام مختلف محصوالت لبنی در این انجمن حضور داشته در هیئت 

مدیره انجمن کرسی دارند.
انجمن لبنی تالش کرده برای اعضای خود خدماتی را تعریف و ارائه نماید. بطور مثال از اهم برنامه های انجمن 
در سال جاری ارائه خدمات آموزشی به اعضا، حسب نیازهای صنعت و مدیران بنگاه هاست و از روزهای پایانی 
س��ال گذش��ته نیز با توجه به نیاز اعضا به مواد ضد عفونی کننده به دلیل شیوع ویروس کرونا، انجمن از طریق 

تعاونی خود تالش کرده تا نیازهای اعضا را در تامین مواد ضدعفونی کننده تامین نماید.
یکی از مهمترین حوزه هایی که انجمن لبنی در حوزه روابط با دولت پیش برده و موفقیت خوبی حاصل نموده 
در تامین س��بد حمایتی خانوار است. در سالهای نخست تش��کیل دولت یازدهم انجمن لبنی هماهنگ کننده 
اصلی کارخانه های لبنی سراس��ر کشور برای تامین اقالم لبنی سبد حمایتی خانوار بود و این نقش را کماکان 

در هر زمان که دولت نیاز به توزیع اقالم لبنی داشته حفظ کرده است.
یکی دیگر از اقدامات انجمن صنایع لبنی در س��ال گذش��ته برگزاری نخستین همایش صنعت لبنیات با عنوان 
»صنعت پیش��رو، س��المت محور و فقرزدا« بود. همایش��ی که برای اولین بار کلیه ذینفعان این صنعت را زیر 

معرفی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

صنعت لبنیات ایران را بهتر بشناسیم



یک س��قف گردآورد و کوش��ید با محتوای ارائه ش��ده در این همایش مهمترین موضوعات و مسائل صنعت که 
در موضوع قیمت گذاری و کاهش س��رانه مصرف لبنیات خالثه میش��ود را با ذینفعان درون صنعتی و ذینفعان 

دولتی به بحث و گفت و گو بگذارد.
انجمن لبنی در همه سالهای گذشته تالش کرده است تا تسهیل کننده رابطه اعضای خود با دولت و نهادهای 
سیاست گذار باشد و اصلی ترین موضوعی که در همه این سالها در دستور کار انجمن لبنی در ارتباط با دولت 
بوده، مس��ئله دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت لبنی بوده اس��ت. در مقطع سالهای 76 تا 84 انجمن 
توانس��ت موفقیت مهمی در این موضوع کسب کند و قیمت گذاری محصوالت لبنی را بر عهده بگیرد. کارنامه 
عملکرد انجمن نشان میدهد که در همه سالهای مورد اشاره میانگین افزایش قیمت محصوالت لبنی حدود 9 
درصد بوده و همواره کمتر از نرخ تورم اعالمی دولت در آن س��الها بوده اس��ت. با اینهمه از س��ال 84 و با طرح 
تثبیت قیمت ها دولت دوباره راس��ا وارد موضوع قیمت گذاری ش��د و این مس��ئله تا به امروز مهمترین مسئله 
صنعت لبنیات از یک س��و و از س��وی دیگر مهمترین دستور عمل انجمن لبنی به عنوان نماینده کارخانه های 

اصلی تولید لبنیات کشور بوده است.
خوش��بختانه تبعات قیمت گذاری دس��توری برای نهادهای مداخله گر آشکار شده و انجمن در تالش است تا 
با رازینی هایی که در س��الهای اخیر تش��دید شده، در سال پیش رو گام های مواثری برای حل این مشکل که 

گریبانگیر توسعه صنعت لبنیات شده، بردارد.
در ذیل به بخش��ی از اقدامات انجمن صنایع فرآورده های لبنی در س��الهای گذشته و نیز برنامه های در دست 

اقدام آن اشاره می شود:
 هماهنگی و همکاری با تشکل های ذینفع در صنعت همچون تشکل های دامداری برای افزایش سرانه مصرف 

و تهیه برنامه جامع در ارتباط با فرهنگ سازی سرانه مصرف
 تشکیل کمیته فنی به عنوان رکن تخصصی انجمن به عنوان مرجع اصلی در موضوعات تخصصی و فنی صنعت 

و محل رجوع اعضا در این دست موضوعات
 مشارکت با وزارت بهداشت از طریق کمیته فنی برای تهیه دستور العمل های مرتبط با صنعت لبنیات و ابالغ 

آن به کارخانه ها
 مشارکت در طرح بهبود کیفیت شیر خام و نظارت مستمر بر آن در هماهنگی با سازمان دام پزشکی کشور

 طراحی طرح نظارت بر محصوالت س��نتی عرضه ش��ده در واحدهای صنفی با هدف س��نجش س��المت این 



محصوالت 
 تالش برای تاسیس »خانه شیر ایران« به عنوان تنها مرجع سیاست گذاری زنجیره شیر کشور

 تالش برای تغییر و اصالح ساختار سنتی عرضه کاالهای لبنی به نظام الکترونیک یکپارچه
 تالش برای تغییر نظام قیمت گذاری کاست پالست فعلی به نظام عرضه و تقاضا

 سرمایه گذاری بر روی فرهنگ سازی مصرف شیر با هدف کمی 165 کیلوگرم در سال
 توسعه صادرات محصوالت لبنی تا سقف 40 درصد محصوالت صنعت غذایی کشور

 رشد ارزش شیرخام و فرآورده های لبنی از طریق توسعه تولید تا سقف 5 درصد جی دی پی کشور

راه طی شده صنعت شیر
رضا باکری؛ دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

دهه 20 شمس��ی از نیمه گذش��ته بود که اولین کارگاه 
تولید صنعتی ش��یر در خیابان فردوس��ی تهران آغاز به 
کار کرد و از آن تاری��خ تا به امروز صنعت لبنیات ایران 
را میت��وان در قام��ت صنعتی هفتاد و چند س��اله دید. 
صنعتی که تا پیش از انقالب در قالب سه شرکت بزرگ 
با چند کارخانه در سراس��ر کشور شکل گرفته بود امروز 
شامل بیش از 450 کارخانه بزرگ و کوچک فعال است 
و برخ��الف بس��یاری از صنایع کش��ور تجربه موفقی در 
»خصوصی سازی« را پشت سر نهاده و میتوان به جرات 
اظهار کرد که امروز بی��ش از 85 درصد صنعت لبنیات 
ایران با سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی شکل 

گرفته و در زنجیره آن، از نهاده های دامی تا پخش و توزیع بیش از 2 میلیون نفر در حال فعالیت هستند.
حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت لبنیات و موفقیت س��رمایه گذاران در این حوزه باعث ش��ده تا کشور 
ما که پیش از انقالب وارد کننده حجم قابل توجهی از محصوالت لبنی بود، امروز نتنها از واردات این دس��ت 
محص��والت بی نیاز ش��ده بلکه حجم قابل توجهی از صادرات محص��والت لبنی را در منطقه به خود اختصاص 
داده اس��ت و در عین حال برندهای ایرانی توانس��ته اند، اعتبار قابل توجهی در میان برندهای معتبر و شناخته 

شده صنعت لبنیات جهان کسب کنند.
صنعت لبنیات ایران عالوه بر اینکه صنعتی رقابتی و با تنوع محصول بسیار و گستره  وسیع حق انتخاب برای 
مش��تری است، صنعتی اس��ت که با سالمت جامعه در ارتباط است و این ش��اید مهمترین ویژگی این صنعت 
اس��ت که آن را از دیگر صنایع کشور متمایز میکند. حس��ب نظر متخصصان تغذیه افزایش »سرانه مصرف« و 
»فرهنگ س��ازی مصرف شیر و لبنیات« در خانوارهای ایرانی ضامن سالمت جامعه و پیشگیری از بیماریهایی 
از جمله پوکی اس��تخوان است و سرمایه گذاری سیاست گذاران سالمت تغذیه در افزایش سرانه مصرف منجر 

به کاهش هزینه های درمان در بودجه کشور خواهد بود.
خالصه ای از عملکرد 24 ساله

برای معرفی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران الزم بود تا به مقدمه فوق اشاره شود تا بخشی از اهمیت راه 



و مس��یری که در صنعت لبنیات ایران طی ش��ده برای مخاطبان ترسیم شده باشد و بدانند که وقتی از صنعت 
لبنیات سخن میگوئیم از چه صنعتی و با چه دستاوردهایی سخن گفته می شود.

هرچند پیش از تشکیل »انجمن صنایع فرآورده های لبنی«، موسسین این انجمن تالشهایی برای شکل دهی 
به تش��کلی کارفرمایی با هدف همکاری های مش��ترک میان کارخانه های صنعتی لبنی انجام داده بودند اما با 
تشکیل »انجمن صنایع فرآورده های لبنی« در خردادماه سال 75 بود که به این تالشها عینیت داده شد و از 

آن سال تا کنون این انجمن توانسته منشا بسیاری از خدمات مهم به صنعت لبنیات ایران باشد.
انجمن صنایع فرآورده های لبنی تالش کرده تا نماینده واحدهای تولید صنعتی ش��یر ایران باش��د و داده های 
آماری حکایت از آن دارد که این مهم در طی 24 س��الی که از تاس��یس این انجمن میگذرد محقق شده است. 
توضیح اینکه از میان 7 و نیم میلیون تن ش��یر خامی که س��االنه جذب واحدهای صنعتی شیر و فرآورده های 
لبنی میش��ود، س��هم اعضای انجمن صنایع فرآورده های لبنی قریب به 6 میلیون تن اس��ت و این بدان معنی 

است که اعضای انجمن، بیش از 85 درصد بازار لبنیات ایران را در اختیار خود دارند.
انجمن در طی دو دهه گذش��ته عالوه بر تالش برای تحقق منافع مشترک اعضای خود، بطور مستمر در تکاپو 
بوده است تا روابط میان اعضا با سایر بخشهای زنجیره شیر بخصوص دامداران را تسهیل و بهبود ببخشد و هم 
اکنون همکاری های فی ما بین انجمن و تشکل های دامداران کشور رو به فرونی بوده به نحوی که بخشی از 
فعالیت های انجمن برای افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات با همکاری و سرمایه گذاری تشکل های دامداری 

کشور در حال انجام است.
عالوه بر این انجمن در طی فعالیت خود ارتباطات خوب و رو به گسترش��ی را با تش��کل های مرتبط با صنعت 
لبنیات در س��ایر کش��ورها برقرار کرده که از جمله آنها »فدراس��یون جهانی لبنیات« )IDF( و »هیئت ش��یر 
هندوس��تان« )Dairy Board( اس��ت. ارتباط با این تشکل ها و نیز مطالعه تجربه آنها در حل مسائل اعضا و 
صنعت لبنیات، اعضای ما در انجمن صنایع فرآورده های لبنی را متقاعد کرده است که در سالهای آتی تشکیل 
خانه شیر ایران را با همکاری همه ذینفعان صنعت لبنیات در دستور کار انجمن قرار دهند و هم اکنون بخشی 

از تالشهای انجمن متمرکز بر تحقق این هدف طی سال 99 است.
در کنار فعالیت های تش��کلی، انجمن تالش کرده تا با تش��کیل »تعاونی تولیدکنندگان صنعتی فرآورده های 
لبنی سراس��ری« بخش��ی از نیازهای اساسی اعضا در تامین مایحتاج اولیه را تامین نماید. بطور مثال در بحران 
کنون��ی کرون��ا که صنایع غذایی و بخص��وص کارخانه های لبنی با کمبود مواد بهداش��تی و ضدعفونی کننده 
مواجه بودند، با هماهنگی هایی که انجمن از طریق ش��رکت تعاونی انجام داد، تولید و توزیع مواد ضد عفونی 
کنن��ده برای کارخانه های عضو انجمن در دس��تور کار قرار گرفت و هم اکنون نیازهای اعضا در این بخش��در 

حال تامین شدن است.
انجمن صنایع فرآورده های لبنی عالوه بر اینکه امتیاز برگزاری نمایش��گاه های تخصصی صنعت لبنیات را از 
سازمان توسعه تجارت کسب کرده و نخستین »نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته« را در سال 95 
برگزار کرد، در بهمن ماه س��ال 98 نیز »نخس��تین همایش صنعت لبنیات ایران« را نیز با حضور همه ذینفعان 
صنعت و مقامات ارش��د دولتی و روس��ای اتاق بازرگانی برگزار نمود. در این همایش برای نخس��تین بار همه 
کارخانه های لبنی و تامین کنندگان آنها درو هم آمدند و به بحث درباره مسائل صنعت و راه های برون رفت 

از آن پرداختند.
»تامین کاالهای لبنی سبد خانوار از طریق اعضای انجمن«، »طرح ارزیابی محصوالت سنتی احدهای صنفی«، 
»قیمت گذاری محصوالت لبنی طی س��الهای 76 تا 84« بخش��ی از عملکرد انجمن در س��الهای گذشته است 

که در حیطه وظایف »تنطیم گری« انجمن به عنوان یک سازمان نمایندگی کارفرمایی قابل ارزیابی است.
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تا پیش از کشف موجودات ذره بینی که باعث فساد مواد غذایی می شد، یکی از مشکالت اساسی در سفرهای 
طوالنی و جنگ ها نگهداری س��الم مواد غذایی مورد نیاز بود. در زمان ناپلئون بناپارت برای حل این مشکل، در 
فرانسه مطالعات گسترده ای آغاز شد. جوایز کالنی که برای ابداع کننده ی روشی برای حفاظت مواد غذایی در 
نظر گرفته شده بود بسیار جالب توجه بود. به همین منظور عده ی زیادی از مردم و دانشمندان کوشیدند کاری 
در این زمینه انجام دهند، نتیجه آن شد که شخصی به نام نیکوالس آپرت موفق شد روش نگهداری مواد غذایی 
در ظروف سربس��ته را برای نخس��تین بار ارائه دهد و در س��ال 1810 جایزه تعیین شده را به چنگ آورد، بدین 

ترتیب صنعت کنسروسازی در دنیا پا به عرصه وجود گذاشت.
در ایران اولین کارخانه تولید کنس��رو ماهي در س��ال 1316 در بندر عباس ایجاد شد و تولید کنسرو به شکل 
امروزي حدود س��ال 1347 در ایران گس��ترش یافت؛ آن زمان حدود دو یا س��ه برند در بازار حضور داشتند که 
عمدتا هم به مصرف خاص مي رسیدند؛ در این سال ها بود که روس ها در قائمشهر فعلي متعهد به تولید کنسرو 
خوراک لوبیا ش��دند و  نخس��تین کنسروها را براي ارتش تولید کردند. شاید بتوان برند کارون شرق که مالک آن 
مرحوم اس��تپانیان بود و در آن  س��ال ها کنسرو خاویار- بادمجان تولید مي کرد را از نخستین برندهاي کنسرو در 
ایران برشمرد. فرمول تولید این کنسرو از روسیه وارد شده بود و این شرکت در کنار آن انواع دیگري از کنسروها 
را هم روانه بازار کرد. اما این برند پس از درگذشت مالک اصلي ماندگاري نداشت و کارخانه آن تعطیل شد. پس 
از آن شرکتي با نام »آتاکو« توسط شخصي به نام ابوالقاسم عظیمي تولید انواع کنسرو را با نام برند »آتا« شروع 
کرد، پس از آن برند »شمشاد« که مالک آن حاج حسن مدنی بود هم روانه بازار شد. پس از گذشت چند سال 
و ب��ا ظهور چهره هاي خوش نامی در عرصه تولید کنس��رو ، برندهای صاح��ب نامی چون چین چین، یک و یک، 
مهرام، و خوشاب خراسان وارد میدان شدند. پس از آن هم برندهای دیگری از جمله بهروز، دلپذیر، اروم آدا و ...  
هم وارد این عرصه گردیدند.. در س��ال 1351 بنا به ضرورتی که احساس می شد شماری از پیشکسوتان صنایع 
کنسرو کشور از جمله آقایان مدنی، پیرایش، کارامیان، استپانیان، ظهیری،قدس طینت، خوشگوار و فروتن، اقدام 

به تأسیس یک تشکل صنفی فعال نمودند تا بستر الزم را برای برقراری تعامالت درون 
صنفی بین فعاالن این صنعت و ارتباطات برون س��ازمانی با س��ازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط و حفظ 
حق��وق و مناف��ع جمعی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان صنایع کنس��رو که خود باعث حفظ منافع جامعه 

تاریخچه سندیکای صنایع کنسرو ایران



اس��ت را فراهم س��ازند؛ بدین سان سندیکای صنایع کنس��رو ایران پایه گذاری شد و جناب آقای شیرازی نیز به 
عنوان اولین دبیر س��ندیکا انتخاب ش��دند. کنسرو کردن مواد غذایي که از شیوه هاي مناسب و متداول نگهداري 
طوالني این مواد محس��وب مي ش��ود در س��ال هاي اخیر در کشور ما از رشد و توسعه نس��بتا مطلوبي برخوردار 
ش��ده است؛ سندیکای صنایع کنس��رو ایران با جذب واحدهای تولیدی کنسرو یکی از مهمترین و قدیمی ترین 
تش��کیالت مردم نهاد بوده و در حال حاضر نیز با توان باال مش��غول به خدمت رس��انی در حوزه صنعت کنس��رو 

کشور می باشد.
از زمانی که صنایع تبدیلی، تکمیلی و کشاورزی پا به عرصه ظهور گذاشته اند توانسته اند بیکاری های دائمی 
و فصلی کش��اورزان را که ناش��ی از بین رفتن محصوالت در بازه زمانی معین و ارتباط ناقص با س��ایر بخش های 
کش��اورزی بوده را از بین ببرند. در همین راس��تا سندیکای صنایع کنس��رو ایران نیز باعث اشتغال فراوان، ایجاد 
ش��غل های جدیدتر، ایجاد ارزش افزوده ، افزایش درامدهای ارزی و اس��تفاده بیش��تر از محصوالت کشاورزی و 
جلوگیری از اتالف محصوالت گردیده اس��ت. این س��ندیکا از قدیمی ترین س��ندیکاهای عرصه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی کش��اورزی تحت پوش��ش اتاق بازرگانی ایران بوده است و با مجموعه ای از اعضاهای فعال خود که جداً 
از اثرگذاران چرخه تولید کش��ور ایران هس��تند و با تولید بیش از 130قلم محصول از جمله: کنس��رو رب گوجه 
فرنگی، تون ماهی، لوبیا، بادنجان، ذرت، نخودس��بز، ترش��یجات، ش��ورجات، مرباجات ، انواع خورش��ت ها و ... 
توانسته اند با ارتقای کیفیت بسته بندی محصوالت کشاورزی در قالب قوطی، کنسرو و ... با قیمت مناسب وارد 
بازارهای مصرف و خارج از کش��ور ش��ده و در نتیجه هم فروش به موقع انجام گرفته و هم ضایعات محصوالت 
کش��اورزی به حداقل مقدار خود رسیده است. صنایع کنس��رو توانسته است با ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها، 
هم از بیکاری کش��اورزان جلوگیری کند و هم س��طح کیفیت محصوالت را به باالترین حد خود برساند و نتیجه 



مهم و قابل لمس در این کار، افزایش رفاه روس��تاییان، توزیع درس��ت محصوالت غذایی و کشاورزی و بازاریابی 
درست محصوالت است.

امید اس��ت تا با یاری مس��ئولین و دست اندرکاران مسائل و مش��کالت کنونی این صنعت مرتفع گردد و باعث 
رونق آن بیش از گذشته گردد.

درحال حاضر س��ندیکای صنایع کنس��رو ایران دارای بیش از 100 عضو فعال می باشد. عالقمندان می توانند 
جهت عضویت در س��ندیکا با ش��ماره تلفن های 88647422و88203781 تماس حاصل فرمایند و یا با مراجعه 
به وب س��ایت س��ندیکا به نشانی www.foodsyndicate.org از شرایط عضویت در سندیکا اطالعات الزم را 

کسب نمایند.
 سایرراه های ارتباطی با ماتلفکس:

88203781-88647422

gmail.com@info.syndicate21:ایمیل 
syndicate_news :تلگرام 
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برخی از اهداف و وظایف سندیکا
 ایجاد ارتباط  و معرفی اعضا به سازمان های دولتی، تشکلهای غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت رفع مشکالت و ایجاد 
تسهیالت در کلیه بخش های مرتبط با صادرات صنایع کنسرو از جمله حمل و نقل، امور گمرکی، انبارداری و مخازن، بسته بندی، کنترل 
کیفیت و استاندارد و ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی جهت فراهم 

سازی تسهیالت مالی و اعتباری برای اعضا 
  ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرسی جهت نظارت و حصول اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه

   ارائه پیش��نهادهای اجرایی و تعامل در راس��تای تحقق اهداف س��ندیکا به نهادها، س��ازمان ها، وزارتخانه ها و دس��تگاه های ذیربط 
بخصوص وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، و کمیسیون های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسالمی

 اخذ و اجرای آن دسته از وظایف اجرایی و تفویضی قوای سه گانه که به سندیکا واگذار می شود
 برنامه ریزی و پیگیری در مورد بهره مندی اعضا از سیاست های حمایتی دولت و سایر قوا 

 جمع آوری اطالعات و بررسی مشکالت و موانع موجود جهت عارضه یابی دقیق و علمی صنایع کنسرو کشور
 نیاز سنجی آموزشی در سطوح مختلف مدیریتی، منابع مالی، منابع انسانی، تکنولوژیک، قوانین و مقررات مالی، منابع انسانی، قوانین 

و مقررات و برنامه ریزی جهت ارایه آموزش های مورد نیاز به اعضا 
 توانمن��د س��ازی اعضا از طریق ارایه روش های بهینه تولید، مدیریت انرژی، ارتقای به��ره وری منابع، کاهش ضایعات، کاهش قیمت 

تمام شده، انتقال تکنولوژی مدرن و ...



 بهبود کیفیت محصوالت با استقرار روش های نوین کنترل کیفیت و باال بردن توان رقابتی محصوالت 
 حمایت از تولیدات اعضا در مقابل ورود کاالهای مشابه خارجی

 اعمال نظارت داخلی و خود کنترلی س��ندیکا بر اعضا و رتبه بندی صنایع تحت پوش��ش با مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی 
دولتی

 بهره گیری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و سایر راه های نوین ارتباطی جهت تعامل بیشتر با اعضا
 انسجام اعضا و توان بسیج عمومی آن ها در مواجهه با اموری که کلیت منافع اعضا را به خطر می اندازد

 همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت تدوین و تجدید نظر در استاندارد های ملی کنسرو  به منظور همگام سازی استانداردهای 
ملی با استانداردهای جهانی

 همکاری با س��ازمان غذا و دارو به منظور افزایش ضریب اطمینان از تولید محصوالت س��الم، همگام با سیاس��ت های کالن وزارت 
بهداشت

 معرفی تکنولوژی های جدید تولید
 همکاری با شرکت های دانش بنیان در خصوص روش های بهینه سازی تولید، مصرف انرژی

 حفظ منافع جمعی، توسعه و حمایت صنایع کنسرو در سراسر کشور  
 فراهم کردن زمینه های رقابت سالم در عرصه صنعت کنسرو

 تبادل نظر بین اعضا در جهت دست یابی به استانداردهای مطلوب
 جمع آوری اطالعات پیرامون تولید، عرضه، تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف و در دسترس قرار دادن آن ها برای ارتقای دانش اعضا 

-  بازاریابی مستمر جهت کاال و خدمات قابل عرضه اعضا و بهره گیری از راهکارهای جدید برای افزایش سهم در بازارهای مختلف 
 جذب واحدهای تولیدی واجد صالحیت جهت عضویت در سندیکا 

 عقد تفاهم نامه فی ما بین س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با س��ندیکای صنایع کنسرو ایران با هدف دریافت 
آنالیز از واحدهای تحت پوشش در زمینه تنظیم قیمت انواع کنسروهای تولیدی

 کوشش برای جذب سرمایه، بازار، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر در جهت ساماندهی موارد مرتبط با صادرات 
برای اعضا 

 عضویت اعضا در کمیته های تخصصی سندیکا 
 برگزاری و ش��رکت در همایش های تخصصی حوزه صنعت غذا در داخل و خارج کش��ور و همچنین هماهنگی و اعزام هیأت های 

تخصصی به سایر کشورها 
  اطالع رسانی شفاف و منظم فعالیت های سندیکا از طریق وب سایت سندیکا، انتشار کتب و نشریات ، خبرنامه الکترونیکی و ...



انجمن آبمیوه و کنسانتره کشور  حدودا 20 سال است که فعالیت دارد و در حال حاضر 54 عضو دارد
از جمله فعالیت های انجمن، هماهنگی با دستگاهای ذیربط جهت تسهیل و کمک هرچه بیشتر  به واحدهای تولیدی کشور

نظم و سازماندهی امورات بین واحدهای تولیدی و سازمانهای  نظارتی
هماهنگی با وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در جهت تدوین استانداردهای بروز

هماهنگی با سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده
همکاری در اخذ مجوزهای الزم جهت تنظیم قیمتها  و هرماه هیئت مدیره انجمن جلسات منظم جهت بررسی امورات دارند

ریاست انجمن بعهده آقای دکتر موسی شمس مولوی و دبیر انجمن آقای دکتر ولی ا... داوودآبادی و قائم مقام ریاست آقای دکتر 
احمدی و اینجانب بازرس انجمن میباشم

انجمن بیش از 25سال سابقه فعالیت دارد
همکاری با وزارت کشاورزی

کمیته ی فنی و کیفیت به ریاست دکتر احمدی
تفاهم نامه همکاری با اداره کل مواد غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت

همکاری با سازمان توسعه ی تجارت 
ایجاد کمیته در ارومیه بمنظور تسهیل در تغییر تعرفه های صادراتی در مواقع لزوم با همکاری سازمانهای ذیربط

همکاری با مطبوعات و رسانه ها 
همکاری با اداره ی کلرسازمانهای کارگری وکارفرمایی وزارت کار ورفاه و تامین اجتماعی

تالش و کوشش مستمر در طول سال برای رفع مشکالت واحدهای عضو و حتی غیر عضو
انجمن عضو موثر و از موسسین کنفدراسیون صنعت ایران. و همچنین کانونعالی کارفرمایان ایران بوده.  و سالها نماینده ی انجمن.  

ولی اهلل داودآبادی عضو هییت مدیره ی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران میباشد
انجمن همواره آماده ی انتقال تجربیات چندین ساله ی خود به اعضاء.  به پژوهشگران. دانشجویان و سایرین میباشد

در این دوران کرونا انجمن. بطور مستمر فعالیت خود را از راه دور و نزدیک انجام داده و لحظه ای از این رسالت خود غافل نبوده.
جادارد از تمام  مدیران و ش��خصیتهایی  که س��الها در کسوت هییت مدیره و کادر  اداری با انجمن همکاری صمیمانه و بزرگوارانه 

داشته اند. کمال تشکر و امتنان را داشته باشم 
از مدیران محترم عضو انجمن نیز  سپاسگزار هستم



لیست کارخانجات تولید کنسانتره و آبمیوه ایران
ایمیلفاکستلفنآدرسنام

آذر کام )تاکدیس(

)تولید کنسانتره و 
آبمیوه(

کارخانه: ارومیه، کیلومتر 12 
جاده مهاباد شرکت آذرکام 

صندوق پستی 396

تهران: فلکه دوم صادقیه بلوار 
فردوس شرق رامین شمالی 

کوچه مریم پالک 7

ارومیه :

3373388-0443

 -3374499-0443
3375588

3375577-0443

44083066  تهران:

3375959-0443
web: www.azarkam.com

email: azarkamco@gmail.com

آستان قدس

)تولید کنسانتره و 
آبمیوه(

دفترمرکزی: مشهد، ابتدای 
بزرگراه آسیایی، روبروی 

بیمارستان رضوی، شرکت 
صنایع غذایی رضوی

کارخانه:

36579002 – 5 
051 –

051 - 36574005

 6577002
051–3

web: www.razavi-canning.com

email: sales@razavi-canning.com

اروم سان کک

)تولید کنسانتره و 
آبمیوه(

کارخانه: سمیرم، استان 
اصفهان، کیلومتر 20 جاده 

شهر رضا

کارخانه :

0443 –2330170

0443 –2332339
 2330199

0443–

اروم نارین

)تولید آبمیوه و 
کنسانتره(

کارخانه : ارومیه کیلومتر 3 
جاده دریا  ریحان آباد

تهران: خیابان ولیعصر، باالتر از 
نیایش کوچه سعیدی

کارخانه :

0443-2514286

0443 –2332339

تهران:

26218152 -5

26218205

القمیس)سینا(:

)تولید آبمیوه(

آدرس کارخانه: سمنان، 
شهرک  صنعتی ایوانکی، 

میدان آزادی، خیابان آموزش، 
خیابان پژوهش 3 قطعه دوم 

شرقی

کارخانه :

02334583711-12
02334583714email: algamiss.co.ltd@hotmail.

com

افشره

)تولید آبمیوه(

کارخانه: تنکابن، کیلومتر 3 
جاده رامسر

تهران: میدان امام حسین، 
خیابان برداران محمدی، 

پالک 5

کارخانه :

0114284971

تهران:

77607081

کارخانه:

01154285115

تهران:

77527994

:email

m-sharifi.shahrivar@yahoo.com



اسپوتا

)تولید آبمیوه(

آدرس کارخانه : ارومیه – جاده 
ریحان آباد – شهرک صنعتی  

فاز 2 آفتاب ارومیه

کارخانه:

 - 4344433-4
0443

0443–4344433
web: www.spoota.com

email:  info@spoota.com

اسپی

)تولید آبمیوه(
کارخانه: نهاوند کیاومتر 5 
جاده دماوند به کرمانشاه

کارخانه: 
081-33211062-3

تهران: 43855610
081- 33211064

اروم آدا: )تولید 
کنسانتره 
وآبمیوه(

کارخانه : ارومیه کیلومتر 9 
جاده سنتو )مهاباد(

 33386881-6
044 -

تلفن دفتر :

44205443

)107( 44279520

86880443338
web: www.urumada.com

email: info@urumada.com

آزین شوشتر: 
)تولید آبمیوه 
دلنوش /مجید(

آدرس کارخانه: شوشتر 
ابتدای جاده شوشتر به 

اهواز

آدرس تهران: میدان 
آرژانتین، خیابان بخارست، 
خیابان نوزدهم، پالک 20 

طبقه ی 2 واحد4

تلفن کارخانه :

6621679 0612-

6621680 0612-

تلفن دفتر:

8887080468-

 - 6221680
0612

 6221683
0612-

تهران:

88702961

email: m.r.ghannadan@yahoo.
com

بهنوش: )تولید 
آبمیوه(

آدرس تهران: کیلومتر 
9 جاده مخصوص 

کرج- خیابان شهید پوری- 
مدیریت آقای بایرامی

تهران:

5 44556003 -

)280(

44556100
web: www.behnoush.com

email: info@behnoushiran.com

پگاه ارومیه: 
)تولید آبمیوه(

کارخانه : ارومیه کیلومتر 
10 جاده مهاباد ، شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه 
آذربایجان غربی

کارخانه:

04433381570
04433381580

04433383856

پاکبان: )تولید 
آبمیوه(

کارخانه: کرج، کردان قلعه 
چندار، کیلومتر 2 جاده 

آردهه  

مدیر عامل: آقای ربانی

تهران: بزرگراه جالل آل 
احمد، نبش شهرآرا، خیابان 
آرش مهر، ساختمان گلزار، 

شماره 205 ط 2

کارخانه:

02644327297

تهران:

88259298

88259300

88257319

02644327296

web: www.pakbandairy.com

email: info@pakbandairy.com



پاکدیس : )تولید 
کنسانتره و 

آبمیوه(

کارخانه: کیلومتر 3 جاده 
دریا

تهران: خیابان انقالب، 
بین کالج و ولیعصر، پالک 
1074 طبقه هفتم  کد 

1133766544

کارخانه:

2367777-0443

2368888-0443

تهران:

66706855

66727012

04432354006

تهران:

66760848

email: pakdisco@yahoo.com

تاتائو : ) تولید 
کنسانتره 
وآبمیوه(

کارخانه: ارومیه، کیلومتر 
11 جاده سلماس، صندوق 
پستی  494 مدیر عامل: 
آقای مهندس امیر مسعود 

فاتحی دفتر تهران: زعفرانیه 
میدان اعجازی )آصف( 
خیابان بهزادی پالک 39

تهران :

22425390

کارخانه :

-11
04432720910

 2720916
0443–

تهران :

22425389

email: izadnya@yahoo.com

تکدانه : )تولید 
کنسانتره 
وآبمیوه(

کارخانه :  مرند ، کیلومتر 
6 جاده بازرگان ، صندوق 

پستی 157

تهران: خ شیرازجنوبی 
ونک پارک خ علیخانی خ 
گلستان کوچه گلها پالک 5

کارخانه:

 – 2247733
0491

تهران:

88044545

88056383
web: www.takdaneh.com

email: info@takdaneh.com

ترنج : )تولید 
کنسانتره و 

آبمیوه(

آدرس کارخانه: تنکابن، 
سلیمان آباد، جل چالسر

کارخانه :

54324500 011-
 - 54324503

011
web: www.spoota.com

email:  info@spoota.com

ترش نارین : 
)تولید کنسانتره 

و آبمیوه(

آدرس کارخانه: ارومیه، 
کیلومتر 10 جاده مهاباد

کارخانه:

-0443 
32361673

-0443
32361673

email: niknam@torange.ir

تارا نوش: )تولید 
آب میوه(

آدرس کارخانه: ارومیه، 
خیابان مدنی )1( ابتدای 
کوی پنجم، شرکت تارا 

نوش

تهران:

76274873

42695882

044-32353037

تک گل: )تولید 
آبمیوه(

آدرس: کرج حصارک 
شهر چهار باغ خ آزادگان 
خ دالوری صنایع غذایی 

محمود عراقی

کارخانه:

0264 – 4564343

تهران:

02155578787-9

email:maryamaraghii@yahoo.com



خوشه سرخ 
شرق: )تولید 

کنسانتره(

تهران: خیابان شریعتی، 
نرسیده به میدان قدس 
)تجریش(، مقابل پمپ 
بنزین اسدی پالک 195

تهران:

22685136- 7
22673273

web:www.khooshehsorkh.com

 email:info@khooshehsorkh.com

زرین جم مارینا: 
)تولید آبمیوه(

تهران : میدان آزادی 
کیلومتر 8 جاده مخصوص 

کرج بلوار دکتر ادیبی، 
پالک 76

تهران :

44504848

44504545

44506970

)201( 49772

تهران :

44539208

44501999

email: info@plastkar.com

سارونه: )تولید 
کنسانتره و 

آبمیوه(

کارخانه :ارومیه کیلومتر 3 
جاده دریا ، ریحان آباد

تهران:  خیابان ولیعصر، 
روبروی باشگاه خبرنگاران 
جوان ساختمان جم طبقه 

6 واحد

کارخانه :

0443 –2330170

0443-233239

تهران :

22011715-25

تهران :

22051840

کارخانه :

2330199 
0443 –  

04432551152

web:  www.sarouneh.com

email: info@sarouneh.com

سان سان شهد : 
)تولید کنسانتره 

و آبمیوه(

آدرس تهران: خیابان 
میرداماد، میدان مادر  

خیابان شاه نظری کوچه 2 
پالک 16 ساختمان ارکیده 

ط7واحد28

کارخانه :

0443 -3384183

تهران:

22266362

22221356

22136601-3

کارخانه :

 -3384114
0443

تهران:

22221323

web: www.iliyafoods.com/en

email:info@tejaratkhaneyeiliya.
com

سرین شهد : )نام 
تجاری طوبی(

آدرس کارخانه :ارومیه 
شهرک صنعتی  فاز 1 
خیابان بهاران  انتهای 

خیابان پنجم

کارخانه :

04433471236

-4343313 
0443

-4343655
0443

web: sarinshahd-co.com

email: sarinshahd@gmail.com

سیب تاک )مونه(

)تولید کنسانتره 
و آبمیوه(

کارخانه : ارومیه کیلومتر 
10 جاده مهاباد

تهران: خیابان سهروردی 
شمالی، جنب پمپ بنزین 
ساختمان نیلی ، طبقه ی 

پنجم واحد 55

کارخانه :

 -33382992-5

تهران:

88734765

88731646

کارخانه :

04433382996

تهران:

88730306

web:www.cibtak-co.com

email:info@cibtak.com

skykadco.gmail.com



سنوس : 
)تولید آبمیوه 

وکنسانتره(

آدرس: کرج حصارک 
شهر چهار باغ خ آزادگان 
خ دالوری صنایع غذایی 

محمود عراقی

تهران :

88007509       
88025953

تهران:

88025953
email:  info@senoos.ir

سرد ایمن 
دماوند: )تولید 

آبمیوه(

تهران: بزرگراه آفریقا، کوچه 
عاطفی شرقی پالک 16 

واحد 9

تهران :

22050310

22020250

22019044email: m.mortaz@sardimen.com 

سپید  بهار : 
)تولید آبمیوه(

کارخانه : ابتدای 
شهریار،میدان نماز،شهرک 

زرکان ،ٍخیابان  شهدا، 
جنب شرکت بهمن گستر

تهران :

65932429

تهران :

65932428

شیرین عسل :

)تولید آبمیوه(

تهران : خیابان فلسطین، 
بین بزرگمهر و فلسطین، 
کوچه شهید عسگری، 

پالک 4

کارخانه :

-4328021-5
0413

تهران :

66408599

تهران :

66485365
web:  www.shirenasal.com

شیرین  فام قم: 
)تولید آبمیوه(

آدرس قم : شهرک صنعتی 
شکوهیه فاز صنایع غذایی 

خ چمران نبش بلوط3

کارخانه :

0253 -3340396

0253 -3340305

کارخانه :

-3340305
0253

web: www.onic.ir

email: info@onic.ir

شهد کوهرنگ : 
)تولید کنسانتره 

و آبمیوه(

آدرس تهران : خ انقالب ، 
پایین تراز چهارراه ولیعصر 
پل کالج نرسیده به خارک 

پالک 1074 طبقه اول

تهران :

6671725666741306

:email

info@shahdekohrang@yahoo.com

شهد سهند: 
)تولید کنسانتره 

وآبمیوه(

کارخانه : مراغه، بلوار شهید 
درخشی، جنب دانشگاه 

آزاد

کارخانه :

37452226-8 
041 -

کارخانه:

– 37450280 
041

email: shahd.sahand@gmail.com

email: sahand_shahd@yahoo.com

شهد ایران : 
)تولید کنسانتره 

و آبمیوه(

آدرس: تهران: وزراء، خیابان 
شفق، خیابان 17، پالک 

20 طبقه همکف

کارخانه:

-05136514300
12

تهران :

88713823

88711011

تهران:

88710757

کارخانه:

 - 6514299
0513

web: www.shadiran.ir

email: info@shadiran.ir



شانا: )تولید 
آبمیوه(

کرج، باغستان، خ شجاعی 
بعد از چهار راه قلم 

پالک207

کرج:

– 34328740 
026

-34324747
026

web: www.shanafood.com

email: shana.food@yahoo.com

شهد مهاباد 
)کانوا(:

)تولید کنسانتره 
و آبمیوه(

مهاباد : کیلومتر 17 جاده 
میاندوآب  شهرک صنعتی 
مهاباد  صندوق پستی 514

مهاباد :

 – 2322928
0444

 – 2322930
0444

تهران: 88872664

مهاباد :

4–232 2285 
044

:email

shahd-mahabad@yahoo.com

شهد آب : )تولید 
کنسانتره و 

آبمیوه(

کارخانه: پشت پلیس راه 
ارومیه، مهاباد، صندوق 

پستی

کارخانه :

 33387008
044  -

33387003 
044  -

–33387009
044

web: www.shahdaab.com

email: info@shahdaab.com

صنایع غذایی 
ایران : )تولید 

آبمیوه(

آدرس تهران: خیابان سید 
جمال الدین اسد آبادی 
نبش خیابان 37 شماره 

301

تهران:

88062357
88061981

web:   www.afracola.com

email:  ifi@afracola.com

صنایع غذایی 
میهن: )تولید 

آبمیوه(

کارخانه: اسالمشهر، روبروی 
شهرک قائمیه، بستنی 

میهن

56475693

5106424

56476617

56475605
56470003 - 7

89789232email: fakhar@mihan_dairy.com

صنایع لبنی اراک 
)صالء(: )تولید 

آبمیوه(

کارخانه: اراک، جنب پل 
شهر صنعتی، کد پستی 

38189-9-7846

کارخانه :

086-33138200

کارخانه :

-33133708
086

web:  www.saladairy.ir

عالی فرد : )تولید 
کنسانتره و 

آبمیوه(

آدرس تهران : میدان هفت 
تیر  خیابان کریم خان، 

خردمند شمالی کوچه 12 
پالک 25 مدیریت آقای 

میار

کارخانه:

086-42342348

تهران:

88344042

88344041

88846264

88323453

88314825

تهران:

88344040

88323454

کارخانه:

-42342345
086

email: sunich.org



عوجان ایرانیان: 
)رانی(

کارخانه: ساوه، شهرک 
صنعتی کاوه

تهران: تهران ولیعصر، باالتر 
از ظفر- خیابان ناصری، 

برج کیان– طبقه 6

تهران:

88645292

کارخانه:

086- 42344963

کشت وصنعت 
ماریان : 
)چاشنی(

کارخانه: جاده قدیم کرج 
قزوین بعد از پل کمال شهر 
سه راه علی خان سلطانی 
به طرف چهار باغ خیابان 

بهروز

تهران: بزرگراه جالل ال 
احمد گیشا انتهای چهارم 
بلوچستان ساختمان 15 

واحد 6

کارخانه :

 – 4373561 – 4
0261

تهران:

88285558 – 60

کارخانه :

– 4373522 
0261

کشت وصنعت 
مزرعه سبز نی 
ریز : )نی ریز(

کارخانه : استان فارس – 
نی ریز – جاده کمر بندی

تهران : خ ولیعصر – 
روبروی توانیر – ساختمان 

آریان شماره 6 واحد 1

کارخانه :

– 5228230 
0732

تهران:

88679245

کارخانه:

 – 5228250
0732

تهران:

88873089

88679016

گلبرگ بهاران: 
)تولید آبمیوه(

آدرس تهران میدان  
آرژانتین- خیابان الوند-  
خیابان 37 شرقی –بن 

بست نادر پالک 1

تهران:

83893400

83893355

89780279

لوسی بیوتی 
فرش: )تولید 

آبمیوه(

تهران: خ بهشتی نبش 
خیابان سرافراز )دریای 

نور( برج دریای نور طبق 4 
واحد 401

49-88500039

لیمون: )تولید 
آبمیوه(

کارخانه: کرج – خیابان 
هفتم غربی - شهرک 

صنعتی سیمین دشت – 
تولیدی لیمون

تلفن کارخانه :

 – 6605548
0263

 – 6635370
0263

 – 6606657
0263

کارخانه:

 -6670490
0263



میماس: )تولید 
آبمیوه(

آدرس تهران: جاده قدیم 
کرج – بعد از میدان 

پاستوریزه – خیابان فتح 9، 
پالک 15

کارخانه:

66804255

66806601- 3

کارخانه:

66800204

مغان سو 
)سوگل(: )تولید 

کنسانتره و 
آبمیوه(

کارخانه: اردبیل شهرک 
صنعتی 2 سرو 3

تهران:  میدان اعدام  - 
پاساژ بلریان –طبقه همکف 

پ 56

تهران:

55574257

کارخانه:

045 –33873451

کارخانه:

 –33873451
045

نارایران: )تولید 
کنسانتره و 

آبمیوه(

تهران: باالتراز میدان ونک  
خیابان نگار پالک 47 طبقه 

2 کدپستی 19698

تهران:

88887658

88779406

تهران:

88789976

email: nariran.ir

نارین نوشین 
کاشمر :

کارخانه: کاشمر، شهرک 
صنعتی کاشمر

کارخانه :

 23330170
0443-

نوش ایران: 
)تولید کنسانتره 

و آبمیوه(

کارخانه: تبریز، خیابان 17 
شهریور جدید نرسیده به 
چهارباغ شمال ساختمان  
IBM  طبقه2 کد پستی 

5137688149

کارخانه:

35548120 041-

35548100-041

 5547137
041 -3

email: nooshiran@yahoo.com

نوش مازندران: 
)تولید کنسانتره 

و آبمیوه(

تهران: خیابان وزرا خیابان 
هفدهم، پالک 20، طبقه ی 

همکف

تهران:

88722917

88710491

کارخانه:

0115 –4354007

تهران:

88725530

کارخانه:

 -4725603
0115

:email

info@nooshemazandaran.com

web: www.nooshemazandaran.
com

نفیسا : )تولید 
آبمیوه(

تهران : خیابان آزادی 
روبروی زمزم  ساختمان 

پزشکان 110 آسانسور دوم  
ط 2 پالک 16 مدیرعامل 

آقای توفیق نجاتی

کارخانه :

66009429

66037711

66017000

66080329

66275850
email:nafisanush@yahoo.com

نوشین فرات : 
)تولید آبمیوه(

تهران : یافت آباد غربی، 
میدان الغدیر، خیابان شهید 

جواد زندیه، پالک 23 
مدیریت آقای قنادی

تهران :

66238282

66228280

66222815
email:f.noushin@yahoo.com

web: www.f-noushin.com



نوشینه خوی 
)گلشن( : )تولید 

کنسانتره و 
آبمیوه(

کارخانه: کیلومتر 8 جاده 
تبریز، خوی، صندوق پستی 

494

تهران: کارگر شمالی، 
روبروی بازارچه، پارک 
الله، پالک 266، ط 3 

)باهمکف 2(

تهران:

66911306 – 9

کارخانه:

044-36450896

تهران:

66944585

کارخانه:

-36450898
044

email:info@noshineh.com

web: www.noshineh.com

نیکی مهر: 
)مریخی(

تهران: خیابان شهید 
بهشتی، خیابان قنبرزاده، 

نبش هویزه، پالک 3، طبقه 
3، واحد 6

کارخانه: جاده قدیم کاشان 
–بعد از |پلیس راه سه راه 
لنگرود _ کهک  ناحیه 

صنعتی سیرو

تهران:

 88740778
)102(

کارخانه:

0253-4383453

تهران :

داخلی)300(

88740778

02534383442

email:  info@merrikhi.com

وجین: )تولید 
آبمیوه(

کارخانه: کیلومتر 24 جاده 
مخصوص کرج-خیابان 

سعادتیه - بعد از زیر گذر 
راه آهن، پالک 4، کوچه 

پرنیان

کارخانه:

0263-6101616

0263- 6102554

فاکس :

 -6102553
0263

web :www.vejin.ir

email: info@vejin.ir

یخمک: )تولید 
آبمیوه(

تهران: فلکه دوم صادقیه – 
بلوار آیت اهلل کاشانی- نبش 
خیابان تحصیل برج البرز 

ط3 واحد 19

کارخانه: کیلومتر 60 جاده 
دماوند و فیروزکوه  ناحیه 

صنعتی دماوند نبش خیابان 
دوم غربی پالک 56

تهران:

44085067

44043530

کارخانه:

02644373512

تهران:

44069056
email: misaghfood@yahoo.com



  معرفی انجمن
 انجمن آبهای معدنی و آش��امیدنی ایران به پیش��نهاد برخی از بزرگان صنعت بس��ته بندی آب در سال 1386 با استناد به بند 
ک ماده پنج قانون تش��کیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و آئین نامه های اجرایی آن با نام )انجمن تولیدکنندگان و صادر 
کنندگان آبهای معدنی(به ش��ماره 227 به ثبت رس��ید و فعالیت خود را آغاز نمود که پس از مدتی از ش��روع فعالیت ، نام آن با 

هدف در برگیری کلیه محصوالت صنعت بسته بندی آب با نام فعلی آن “انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران” تغییر یافت.
   اهداف اصلی از تاسیس انجمن :

 دفاع از حقوق صنفی و درخواس��تهای مش��روع اعضاء از طریق ایجاد ارتباط با سازمانها و مراجع دولتی و ارائه پیشنهادات الزم 
در راستا با تأمین رضایت اعضاء.

 تالش برای ساماندهی فعالیت اعضاء و بهبود کیفیت تولیدات و خدمات در کشور .
 مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با فعالیت اعضاء.

همکاری در ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی در قالب قوانین جمهوری اسالمی و 
فراهم سازی زمینه دریافت تسهیالت مالی در جهت توسعه فعالیتهای اعضاء.

 ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن ، از طریق ایجاد شبکه اطالع رسانی و نشر کتب و مجالت 
و بروشورهای تخصصی.

 تالش در جهت گس��ترش فرهنگ مصرف آب بس��ته بندی از طریق همکاری با جراید ، س��ازمانهای مس��ئول، مراکز علمی و 
دانشگاهی و ... .

 کوشش در جهت رفع اختالفات فی مابین اعضاء و عندالزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.
 ایجاد ارتباط موثر میان فعاالن حاضر در صنعت آب بسته بندی.

 برنامه ریزی در جهت تأمین نیازمندیهای صنفی ، آموزشی، گسترش و توسعه فعالیت اعضاء.
مشارکت در تدوین استانداردهای ملی با سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو.

اجرای آن دسته از وظایف نظارتی مرتبط با تولید و خدمات که وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی به انجمن تفویض مینماید.
ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.

تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در آن بخش از تولید که زمین دستیابی به اهداف را فراهم میکند.
 فراهم نمودن شرایط پیشرفت و ارتقاء علمی فعاالن حاضر در صنعت آب بسته بندی از طریق تعامل و همکاری با مراکز علمی 

پژوهشی و دانشگاهی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه صنعت آب بسته بندی .
 همکاری با سازمانها و نهادهای مرتبط با صنایع غذایی در قالب کمیته و کار گروههای تخصصی .
 پیگیری موضوع قیمت گذاری محصوالت در دستگاه های دولتی و مسئول در امر قیمت گذاری.

 



فاکستلفننام تجارینام مدیرعاملنام شرکتردیف

42976

3242729-04530453- 3261943-6واتاسید ناصر رئیسیپاک آب سبالن واتا2

0383-2623509

8862378088623798نستلهبابتیس آناهیتا پلور4

26414708

44549077

88809793

88899935

2602441-26024440173-0173زمزمامیر حجتیزمزم گرگان7

0133-32430040133-3243006

133324300587752811-41

36300580-3041-36300582-041زمزمرنجبریزمزم آذربایجان9

34306301-34306300083-083کیمیایاریکانی الوند کیمیا10

6306803-80413-6306434-0413کوالکفیروز قاسم زادهکوالک شرق11

2621574922038390گلنازمسعود ورزیده کار(غیرفعال)گلناز12

8914988542604سیوانمحمد علیجانینوش آوران گیتی پسند13

4621820-120133-4626011-0133اسپاروملکیاسپاروکادوس14

88674082-888674077

66784588-966808772

888677108-88207717قلهمختاریرنگین کمان چهل گرد16

88552550

88552551

2514466-650173-2514460-0173اکساببسطامینیرو بخش گلستان18

88716425صمصامیصادقیدژداران دوآب 17

88807981

داماش محمد طالبی داماش 8

کریستالمجید راهبهزارچشمه آبشار15

5

3

26415016- 
26415790

دسانی صیادیان خوشگوار 6

0383-2623500 کوهرنگعلیرضا رضوانی سیرنگ کوهرنگ

آکوافیناابرقوییارم نوش

فهرست شرکتهای تولید کننده آب بسته بندی 

دماوندعاشوریآبهای معدنی دماوند 188771173



3376868-33763630413-0413کندوانمهدی زادهکندوان آذربایجان19

غیر فعال

24806  - 2داخلی  24806سورپرایزصالحیآکواتیک استار21

88771892

0173-3883206

8868427388684276نپتونسلطانیپروچشمه23

13423371591342334026هاب نابجوادیآسمان شمال24

44480967-438389444620174-0843پرسیکاتوکلیکوالک غرب25

6664930166604304

6664930866610054

5729682-57225830173-0173چشمهفاطمینوشا شکر27

05-2475204-24752060114-0114تولیپرزاقیگوارانوش سوادکوه28

0173-43843170173-4384318

0173-37841980173-3782830

5262006-52620040115-0115جواهردهرمجیجواهرده رامسر30

غیر فعالغیر فعالپاچاتافرهادیپاچاتا سرتنگ31

غیر فعالغیر فعالتاگانوشپروارآریانا صنعت لیا32

8891302888913028کوهسیلمیرباقریکاریزاب خوانسار33

888777435-88779737کوهدشتپرتویآمل نوش34

888655993-88644755آکواپرایمنصرپریس نوشاب35

8878446626121231هیدرابور بورشهد گستر بندر36

52251886-5225668011-011ریتونفقیه نصیریتیشان علم کوه37

36641179-36641330025-025حبابآقا میریشکوفه یاس بهاری38

4204076-42035600114-0114نوانوائیاننوا39

366221222849108-0283وگلمهرآئینچشمه سار صبا40

33690216-33690705013-013زمزمرضا موسویزمزم رشت41

3201404-20113-3201401-0113الکانغفاریارمغان طبیعت طبرستان42

چشمه بلبلمعقولیمقاومت بندر29

88202730 نوشگوار نشاطی نوشگوار خراسان 22

پارسی اسدی چیتوز- ساسان 26

غیر فعال زاده عباسیلیران  صفا نوش20



36323329-36323330087-087کیمیا حیاتلعلیبهداد سقز43

5422945-20513-5422881-0513زمزمنجف زادهزمزم مشهد44

غیرعضو

غیر عضو

3254530-90133-3254527-0133کوثرانرفاحتیآرین کوثر46

4323582-30424-4323580-0424یخ در یخبخشیکوثر ناب آذربایجان47

7200089-72000980713-0713زمزمابوالقاسمیزمزم شیراز48

0115-4245642

55470034-7

2887586-28861850764-0764رودانباختریزالل طبیعت گوارا50

2886490-28864900764-0764ملسدارشیتعاونی ملس رودان51

4374182-43735120264-0264همنوشنظم جوبهاران یخمک52

588366609-88366674تکسوتقی زادهبهدشت شایان53

9036770790-80-36770770دالکییاریپارس کوشاب زرین54

830476533643ایراندادعصاییالبرز دماوند55

8896331988960527اومهدی کاظمی طاری ته تی تاک دنا56

6355594-130583-6021712-0513کیسماپرهامیکانی گل57

8242591-82424320713-0713سواناجاودانیسوانا58

694داخلی  6355699-0713 6220644-0713شش پیربوشهریشش پیر59

2274988-22851290713-0713پالممنتخبخوش آب نوش60

6314004-63100070713-0713پارسسرداریپارس61

6340197-63402070713-0713اسپروزگشتیزاگرس چشمه62

6278457-62661460713-0713ویوانتقائدینوشا زاگرس63

8241523-82415230713-3600713مینرالکشتکارانشیراز رام آب64

6237131-63646460713-0713ایوان آبالماسیایوان آب65

2331684-23578620713-0713ساپریمحق نگهدارکشت و صنعت بناب66

6481114-64810640713-0713سپیدانموسویسپیدان چشمه67

38422454-384224540713-0713چیکانلطفیمروارید سپیدان68

سیوا ساالریان آبرون دشت 490115-4245642

غیر عضو کوساالن مصری آرمانج گستر غرب 45



6305453-63054530713-0713سبوقطمیریستاره سپیدان69

6313852-63179030713-0713آکواالیفعباسیآبنوش70

58447920-0666سین بران حاجی ونداشترانکوه71

33611047-33661414013-013گراندسومرادیگوهرآب72

3-2291452-37317940453-0453عطشجدیحیات کوهستان73

74NPR6515933-65162600513-990513حصار سرخ

6262979-62623080444-0444مام صاحبیمتین کاال75

38545461-38545451051-051سوماعامل هاللیشریان76

4231366-4233650864-0864پودناعلی اکبریبرفابان77

4450477544504776بهنوشبایرامیبهنوش78

2281996722819965آناتیسحمیدیساران صنعت بهاران79

51384254945138452551عالیسفیاضچشمه نوشان خراسان80

26453343242645334329سو وررزاقیخوش نوش گوار 81

3426213971-26215933دی دی واتراحمدی قبادمهرآب بهشت82

8830098388300931آپ. پی . اس توکلی زادهگلستانه83

8871010888717855برفابباقریبرف دنا84

71144664011-01144668736دیزینمشایخیمیامی شیمی85

91239529099123952909بلورجاللیبلورسا86

33850907-33851247013-013کرست-فوشهنیکخواه بهرامیآریاقلعه رودخان87

8241523-82415230713-3600713مینرالکشتکارانشیراز رام آب88

94432429398-04432429398سیلواناعبدالرحیم رحیمیسیلوانا89

13423370771342335769ستارهابراهیمیکوالک آور سیاهکل90

33442375744-03442375742نم باراننظام الدین حسینی نژادنم باران91

8856106988698381دوکاکامبیز منوچهریدیاموند پلور92



تاریخچه نان : 
نان یکی از قدیمی ترین غذاهایی است که بشر آن را تهیه نموده است. تاریخچه آن به اواخر عصر حجر بر می گردد. آن زمان بود که برای اولین بار، دانه غالت را با آب مخلوط کرده 

و سپس خمیر به دست آمده را می پختند.
در دوران یونان باستان، تهیه نان یکی از مهم ترین قسمت های آشپزی محسوب می شد که البته چون در مراسم مذهبی استفاده می گردید، از اهمیت مذهبی هم برخوردار بود. اولین 

کوره بسته برای پخت غذاها از جمله نان را هم به احتمال زیاد یونانی ها ساختند. در تاریخ اروپا، حداقل از قرن 1000 قبل میالد مسیح، نان به عنوان غذای اصلی به چشم می خورد.
از سال 1912 بود که نان های ورقه شده تهیه شد. ابتدا هیچ کس از این دسته نان ها استقبال نمی کرد. چون تصور افراد این بود که نان ورقه شده، زود بیات می شوند. اما از سال 1928 

میالدی، نان ها را برش زده و سپس بسته بندی می نمودند. از آن زمان، این ابتکار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
سالیان سال، مردم ثروتمند از نان های سفید و مردم فقیر از نان های تیره استفاده می کردند. در قدیم نان سفید، نانی مرغوب محسوب می شد و چون گران تر بود، تنها ثروتمندان قادر 
به خرید آن بودند. اما از قرن بیستم، این تصور عوض شد. چون از نظر علمی مشخص گردید که نان های تیره حاوی مواد مغذی هستند و ارزش غذایی بیشتری دارند؛ در عین حال، 

نان های سفید به دلیل کمبود مواد مغذی کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.
پخت نان در ایران :

نان همواره در نزد ایرانیان از جایگاه خاص و مقدسی برخوردار بوده و غذای اصلی مردم کشورمان را تشکیل می دهد.بخش قابل توجهی از پروتئین و انرژی موردنیاز مردم، از نان 
تامین می گردد. بی شک تهیه ،تولید و عرضه نان سالم و بهداشتی در حفظ سالمت جامعه موثر میباشد.

درحال حاضر بیش از 85 درصد نان کشور به طریق سنتی تولید، که در پروسه تولید، ضایعات زیادی را به خود اختصاص داده است از معایب پخت نان سنتی . زمان ناکافی تخمیر 
و پخت نان ، افزودنی های غیر مجازمخصوصا استفاده از نمک و جوش شیرین ، پخت نان با شعله مستقیم به صورت غیر یکنواخت و مشکالت بهداشتی میباشد.

نان صنعتی هیچ یک از معایب نان سنتی را ندارد و ضایعات آن قابل ذکر نمی باشد و کامال  قابل مصرف میباشد ، صرفه جویی در زمان تهیه نان و نیز وقت مردم ، استفاده از فن 
آوری روز و نظارت مسئوالن فنی ،کیفیت باال ، بهداشتی و استاندارد بودن پروسه تولید ، رعایت زمان کافی برای تخمیر خمیر و پخت ، استفاده از شعله غیر مستقیم و یکنواختی پخت 

از مزایای تولید نان صنعتی است .
مشکالت صنف تولیدی نان های صنعتی : 

اگر تصدی گری آرد و نان کشور به بخش خصوصی واگذار گردد مشکالت و نارسایی تامین آرد بنحو مطلوب میسر خواهد بود. در همین راستا اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان 
نان ایران و با محوریت ساماندهی امور واحدهای تولیدی نان صنعتی و عضویت واحدهای موصوف از سال 1382 با عنوان انجمن نانهای صنعتی استان تهران تشکیل و در ادامه با توجه به 
افزایش واحد های تولیدی در سراسر کشور در سال 1389 اقدام به تشکیل اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نانهای صنعتی کشور نموده است که از بدو فعالیت ، عمده مشکالت 

اعضاء را احصاء وبررسی نموده  به سهم و بضاعت خود از هیچ تالشی در حل مشکالت و معضالت  فروگذار نبوده و به موفقیت های مهمی نائل گردیده است .
امروز که دنیا با مشکالت ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا موسوم به کووید-19 در هر حوزه دست وپنجه نرم می کند، وظیفه خطیری بر دوش کلیه صاحبان کسب وکار نیز هست، 
چراکه بی شک یکی از حوزه های اقتصاد که با پاندمی کووید-19 بیشترین آسیب را متحمل شده، حوزه صنایع غذایی است. در این میان و در چندماهه اخیر با تغییر عادات خرید، مردم 
اعتماد بیش ازپیش خود را حداقل در حوزه صنعت غذا به محصوالت کارخانه ای که به شیوه صنعتی فرآوری و تولید می شوند معطوف کرده اند بنابراین جا دارد ما نیز به عنوان صنعتگران 
حوزه سالمت با ارتقای سطح کیفی محصوالت، تنوع در تولید و سهولت دسترسی در راستای جلب اعتماد، بیش ازپیش گام های ارزنده ای را برداشته و در این راه از هیچ تالشی فروگذار 

نکنیم تا عالوه بر ایجاد جهشی مثبت در تولید، به چرخش چرخ صنعت غذا و حمایت از پرسنل فعال در بخش های مختلف آن بپردازیم. 
موانع تولید در صنعت نان بسیار متعدد و گسترده است که ازجمله آن می توان به عدم نیاز صنعت نان به سهمیه آرد که به واسطه آن فضای رقابتی ناسالم ایجاد شده است، عدم 
سرمایه گذاری صحیح در حوزه  فرهنگ سازی و اطالع رسانی مصرف نان های صنعتی حجیم و نیمه حجیم، چالش های جدی در حوزه تامین مواد اولیه اصلی و ثانویه باکیفیت و قیمت 
متعادل، مشکالت یکسان سازی نرخ خدمات، فشارها و محدودیت های اقتصادی، وجود تحریم های بین المللی درزمینه فعالیت در بازارهای جهانی و البته شیوع ویروس کرونا و... اشاره 

کرد که جمیع این عوامل سبب می شود تا تولیدکننده با موانع و پیامدهای جبران ناپذیر مواجه شود
انتظارات صنف از دولتمردان :

مهم ترین درخواست های سکان داران تولید، صاحبان صنایع و کارآفرینان صنعت غذا از دولت، رسیدگی به مسائلی مانند بهبود فضای کسب  وکار، تسهیل بازگشت ارز صادرات، تامین 
مواد اولیه با ثبات در کیفیت و قیمت، جلوگیری از صدور بخشنامه ها خلق الساعه، توسعه صادرات غیرنفتی و... است و این مهم بدون همکاری و مساعدت همه جانبه ارگان ها و سازمان های 

ذی ربط محقق نمی شود همچنین ما بر این باور هستیم که دولت نیز در راستای مرتفع شدن موارد فوق و تحقق اهداف مثبت واحدهای تولیدی از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.



 اعضاء انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران
 تلفن نام مدیر عامل نام شرکت ردیف

 3-55335033-820 محمدعلی رحمانی ارکان فلز 1

 53083135-825 محسن حاجی اسفندیاری اسفندیار صنعت کرج 2

 3-55081512-851 سیدفضل ا... حسینی آرگون صنعت 5

 57030370,57003515-825 مهدی میرعشقی آورتین 3

 35081852-821 اکبر ملکی بهار ماشین البرز 3

 35325108-821 بهمن باباخانی بهریز مبدل 5

 3-35325351-821 سید حجت پورسیدی بهساز ماشین 7

 55522317-825 جواد رضامندی بهکار الکترونیک کرج 0

 52258501-820 مهدی رحمانی پارسیان طرح سینا 8

 0-35213337-821 علی مصیبی پدیده پارس 18

 35085158-821 علی کاهه پویا صنعت  تکسان 11

 35008883-821 محرمعلی علمیه پیشرو صنعت ماشین آراد 12

 00778353-821 خسرو داوودی تحول کاالی نوین ) نادی پک ( 15

 2-53357818-821 حسین بیت الهی سفیدی تولیدی و صنعتی سردسیر 13

 7-55320883-821 محمدعلی عالقه بند حداد ماشین پارسیان 13

 75510373-821 سیدعلیرضا میربابا دما گستر سازان نوین 15

 0-33838715-821 محمد خلیلی مقدم رباط ماشین خلیلی 17

 55827308-821 ایمانعلی قهرمانی رباط مخزن 10



 55333383-823 محمد نوروزی سپنتا 18

 3-35257558-831 محمدرضا رفیعی شرق صنعت نیشابور 28

 8-33223737-825 هوشنگ چاوشی اکبری صنایع تولیدی شیرزاد 21

 3-35031833-821 مجتبی نائلی کوشش کاران 22

 55312338-831 علیرضا عاشوری گروه صنعتی عاشوری 25

 53518535-821 قاسم وفایی گروه صنعتی وفا 23

 53511831-821 عبدا... کریمی ماشین سازی آسان کار 23

 3-35713778-821 ناصر باغبان کندری ماشین سازی آلفا کندری 25

 2-82135003388 علی فتوت احمدی ماشین سازی تارا 27

 7-00780315-821 نیماسیدالحکمایی ماشین سازی حکمایی 20

 2081835-8315 قربانعلی عباسی ماشین سازی عباسی 28

 55085551-821 علیرضا نوری ماشین سازی کندری 58

 1-35581808-821 علی یادگاری ماشین سازی یادگاری 51

 00750510-821 ناصرعلی خزایی ماه ماشین آریا 52

 33532852-851 مسعود مستغاثی مبدل تانک 55

 5-53505503-801 اکبر حسینی مخازن استیل غرب 53

 55018018-821 علی حسینی مهارت جهان 53

 7-5588883-8315 فرزاد محمدپور میالد افزار تبریز 55

 53232323-831 حسین سبزی تبریز کار 57

 1-35038858-821 علیرضا خندابی ماشین سازی خندابی 50

 3-55551522-821 عسگری فناوری آب ثمین 58

 52033301-823 جعفری آرتا زیتون 38

 35071505-821 عسگری پویا طرح آروین 31

 2-55702281-821 ابراهیم مرامی ماشین سازی مرامی 32

 00733511-821 محمود مرشدی ماشین سازی مرشدی 35

 33255825-821 وهاب سلگی کنترل سیستم خاورمیانه 33

 55255208-871 محمدرضا قادری فن گستران صنعت پودر پارسه 33

 53528810-831 محمد زین الدین چرخش ماشین 35

 



انجمن ارگانیک ایران
انجمن ارگانیک ایران با اهداف استانداردسازی محصوالت کشاورزی در جهت افزایش سالمت غذایی، افزایش بهره وری با استفاده از شرایط بالقوه موجود در کشور برای تولید برخی 
از محصوالت ارگانیک، پایداری در تولید، عرضه و تجارت، زمینه سازی جهت صدور گواهی ملی و بین المللی برای محصوالت ارگانیک مطابق با استاندارد های بین المللی، ایجاد اشتغال 
برای فارغ التحصیالن رشته کشاورزی، ایجاد بازار داخلی محصوالت کشاورزی ارگانیک و افزایش صادرات غیر نفتی براساس صورتجلسه 1385/6/14 مجمع عمومی هیئت موسسین 

انجمن و به استناد بند)ک( ماده)5( قانون اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران  در تاریخ 1385/7/15 به ثبت رسید. مهمترین اهداف انجمن عبارتند از:
- شناسایی مناطق تولید محصوالت ارگانیک. 

- شناسایی تولیدکنندگان و دست اندرکاران محصوالت ارگانیک براساس تقاضای بازار و اولویت بندی آنها. 
- بررسی مسائل و مشکالت و تدوین و ارائه راهکارهای الزم به منظور تولید محصوالت ارگانیک.

- ایجاد بانک اطالعات و سایت های مورد نیاز در زمینه تولید، فرآوری و بازاریابی محصوالت ارگانیک. 
- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های 

مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه و انتشار کتب و نشریات.
 - برگزاری و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

براس��اس رای گیری مجمع عمومی تاریخ 1397/3/07 برای انتخاب هیئت مدیره و در چارچوب اساس��نامه، آقای مهندس سید رضا نورانی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای سه 
سال انتخاب شدند. 

در حال حاضر10 کمیسیون در انجمن ارگانیک ایران فعال می باشد که عبارتند از : 
کمیسیون تولید

کیسیون بازرگانی
کمیسیون نهاده ها

کمیسیون آموزش و پژوهش
کمیسیون آرایش و بهداشتی

کمیسیون حقوقی
کمیسیون  استاندارد و بازرسی

کمیسیون سالمت و محیط زیست 
کمسیون غذا و دارو 

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل 
 سال 2014 میالدی انجمن موفق گردید نمایندگی آیفوم )بزرگترین سازمان و هماهنگ کننده ارگانیک دنیا( را در سطح ملی بدست آورد. طی سیزده سال فعالیت انجمن توانسته 

چهار همایش بین المللی با حضور متخصصان 5 قاره و 12 دوره جشنواره هفته ارگانیک تهران را به عنوان بزرگترین رویداد ارگانیک کشور برگزار نماید.
 همکاری مستمر با سازمان ملی استاندارد درخصوص تدوین استاندرد ملی 11000 )استاندارد ملی ارگانیک(،  نظارت بر بیش از 70 فروشگاه ارگانیک در سراسر کشور، انتشار تنها 
فصلنامه ارگانیک کشور با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شعب فعال در 16 استان، برگزاری کارگاه های آموزشی در سراسر کشور، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی 

)بیوفاخ آلمان( از دیگر موفقیت های انجمن طی این سال ها می باشد. 
  www.iranorganic.org :وب سایت

   info@iranorganic.org :ایمیل
  https://telegram.me/organicmagazine  :کانال تلگرام

    Iranorganic.Association : اینستاگرام
نشانی: تهران،خیابان مفتح جنوبی، کوچه افشار،پالک 8 

تلفن:59-88381358 و 88810521 
 فکس:88381362 



تلفنمدیر عامل / نمایندهنام عضوردیف
36203937-026جناب آقای پرویز جهانگیریشرکت فرآیند بیوتکنولوژی1
جناب آقای مهندس موحدشرکت آذرنوش شکوفه2
جناب آقای مهندس پیغمبریشرکت اماج3
حاج آقا میرزاییشرکت نان صنعتی کرشمه یزد4
جناب آقای مهندس حدادشرکت گلنان پوراتوس5

حاج آقا خان محمدیشرکت ثمین نان سحر6
جناب آقای دکتر حمزه تاششرکت اسانس و رنگ ابیض شیمی7
جناب آقای دکتر سادات تهرانیشرکت روبرته سیرجان8
جناب آقای دکتر الماسیشرکت همایش9
جناب آقای دکتر وطن خواهشرکت گل قطره توس 10

جناب آقای دکتر برکتینشرکت ماگنولیا 11
جناب آقای مهندس سعدبنشرکت بهین ازما شیراز 12
جناب آقای مهندس آقائی شرکت هاکسان13
جناب آقای مدیریشرکت مهشاد یزد14
 جناب آقای مهندس سعید شرکت تکنوپان کو15

غفارزاده
66252190-4جناب آقای کریمی تفرشیشرکت صنایع غذایی گلها16
جناب آقای مهندس رسولویشرکت دیبا ماندگار17
جناب آقای مهندس دهقانبهتان گندم نوین18
02633314066-5سرکار خانم مهندس افشارینشاسته البرز19
جناب آقای علویپارس نمک کاوه20
44337470سرکار خانم نسیم صفرپورنگین خوراک پارس21
02833454764 جناب آقای میالنیشیرین کار البرز22
88064350جناب آقای دکتر سرمدصنایع غذایی ایران23
جناب آقای سادات تهرانیعطرینه سازیبا24

لیست اعضاء انجمن تولیدکنندگان افزودنیهای صنایع غذایی


