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یف
آدرساستانوب سایت فکس تلفننام برندنام شرکتکد ملینام مدیر عامل

5-764565-005 آقای بهزاد درخور1
مجتمع صنایع 

غذایی مهیا  

پروتئین تهران

66909040: دفتر فروشمهتا-مهیا پروتئین

5135: کارخانه

: دفتر فروش

66926507

: کارخانه

55525421

www.mahyaprot

ein.comتهران

تهران،خ ستارخان، خ باقرخان غربی،خ فرزین : دفتر فروش

5 ،واحد 2شمالی،کوچه کاج شرقی،پالک 

تهران، اتوبان شهید هاشمی، بعد از صالح آباد، خیابان : کارخانه

هدایت، خیابان اول، کوچه دوم غربی

491239841عباس علیشیری2

شرکت صنایع 

بسته بندی آوا 

پروتئین پایتخت

آوا پروتئین
    /    76264221 کارخانه 

77514603 -5

77645339 / 

77514605    

 :کارخانه

76264224

www.avaprotein.

com
اولین فرعی سمت راست-شهرک صنعتی تپه سیف- جاجرودتهران

8-125919-007سید اکبر میراحمدی3
صنایع بسته 

بندی روناک 

پروتئین

33-3356879125-56879125روناک پروتئین

www.ronakprote

in.comتهران
رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خ امیرکبیر،خ پروفسور حسابی 

K43-44، پالک 5

1043346-006آقای بهنام درخور4

مجتمع صنایع 

بسته بندی 

گوشت رادین 

پروتئین

3 -22375042: دفتر فروشرادین 

55521325: کارخانه

: دفتر فروش

22366415

: کارخانه

55003349

تهرانفعال نیست

 

تهران، سعادت آباد، خیابان صرافهای شمالی، برادران :دفتر فروش

1 ، واحد 4صرافها، نبش میرزایی غربی، پالک 

،پالک 15شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار مهستان،گلسرخ: کارخانه

بهین پروتئین 694 7154 005آقای حسن بیت الهی5

رباط

- بهین پروتئین رباط

  حاجی بابا

56393117: دفتر فروش

56393049: کارخانه

دفتر الهیه  

26206769 

563927:فروش

42

: کارخانه

www.behin-

protein.comتهران

جاده ساوه، بعد از سه راه آدران، شهرک صنعتی نصیرآباد، : کارخانه

 5الهیه،خ بیدار،برج جمع پالک :،دفتر الهیه B94، پالک 4سرو

40 واحد7طبقه

صنایع گوشت 2802774271آقای محمود کریم نژاد6

پویا پروتئین
88461362: دفتر فروشهایزم-پویا پروتئین

65683961: کارخانه

: دفتر فروش

88461362

: کارخانه

65683968

www.behin-

protein.comتهران

تهران، خ مطهری، انتهای خ ترکمنستان، نبش ملک، :دفتر فروش

301، واحد 3، ط 2ساختمان

 بلوار آزادگان،خ فاطمیان،تقاطع پویا، 3شهریار،کیلومتر : کارخانه

4پالک 

4370962935زین العابدین صالحی7
آیدا پروتئین 

پایتخت
5-77514603آیداپروتئین

مشترک با آوا 

پروتئین

www.pooyaprot

ein.ir
مشترک با آوا پروتئین پایتختتهران

8
آقای داود نبیان شهر 

بابکی

032-138239-

0

زانوس پروتئین 

البرز
تهران6543612065436167www.goltaj.irگلتاج

شهرک صنعتی صفادشت، تقاطع خیابان هشتم غربی و بلوار خرداد، 

133پالک 

9
آقای دکتر جواد جاوید 

انباردان
1718242451

پارس پروتئین 

آرین
تهران_5639057956390580پارس پروتئین آرین

جاده ساوه، نرسیده به رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد،خ 

22، پالک 8سرو

ناصر سراجی10
049-073079-

5

پروار پروتئین 

سراج
پروار پروتئین سراج

        66913967-8:شرکت

              

56390919:کارخانه

: شرکت 

66434554      

:           کارخانه

56390919 

 

www.parvarprot

ein.com

تهران
 2تهران خ کارگر جنوبی بعد از تقاطع جمهوری نبش  چنگیزی پ

4طبقه اول واحد 

حمید بابایی11
006-550674-

1

یکتا پروتئین 

گستر داریا
25 پالک6رباط کریم شهرک صنعتی نصیرشهر سرو تهران_56393256یکتا پروتئین

کریم یزدانی12
053-

3812917

مهداد گوشت 

بهاران
b51 ، پالک 6تهران ، رباط کریم شهرک نصیر آباد ارغوان تهران_215639218356392184مهداد گوشت

4910138498حسین حسینلو13
رام گوشت 

اخوان
6563780065638600رام گوشت اخوان

www.ramgoosht.co

m
تهران

بعد از سه راهی وحیدیه و فردوسیه -جاده رباط کریم -شهریار

کیلومتر سمت چپ1

42، بلوک 5پیشرفت .شهرک صنعتی قرچک، ختهران_ثبت نشده40334968آویژه پروتئین پارسیانآویژه پروتئین پارسیان0666791-006عبادهللا بکیاسای14

4393450-005امیرمنصور فرهنگ15
امیرمنصور 

فرهنگ و صمد 

حیدری

امیرمنصور فرهنگ 

و صمد حیدری
تهران_3328110233281102

 ،شهرک صنعتی  توتک، شرکت امیر منصور 10خاوران، کیلومتر 

فرهنگ و صمد حیدری

محمد سلیمیان16
006-

3727048

ماکان پروتئین 

تکین
10، پالک 12شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان سرو تهران_02156392710 -56392700ماکان پروتئین تکین

1880884631غالمرضا هدایی17
تاراز پروتئین 

آریا
شرقی، مجتمع گوشت تهرانپاس244تهرانپارس، خابان استخر، تهران_7733954777340289معرفی نشده

محمد علیزاده18
008-

3292314

پاک پروتئین 

پدیده
، پخش عمده مرغ83میدان تره بار بهمن، سالن تهران_ندارد021- 55180027پاک پروتئین پدیده

5669559673بهزاد قلی زاده19
پرند پروتئین 

شهریار
16 اندیشه، خیابان درختی، کوچه اول، پالک 1شهریار، فاز تهران_6553515465535153پرند پروتئین شهریار

امید رحیمی تهرانی20
007-878287-

2

پویا پروتئین 

البرز
تهران_7652202976522307-نگین البرز 

دماوند، بعد از روستای گل آهک،قریه محمد - جاده رودهن5کیلومتر 

 ثبتی197شاطر، پالک 

4980077986روح هللا حسینی نژاد21
پروتئین دهکده 

طبرستان

پروتئین دهکده 

طبرستان
تهران_02155526595 -55531806

تهران، اتوبان تندگویان، پشت بازار گل، دهکده توحید، روبه روی 

1چاپخانه عروج، پالک 

مهندس اسماعیل افشار22
5 953773 

055

شرکت سهامی 

خاص فراورده 

های پروتئینی 

کوروش

-3642520588719178--88105300کیمبال

36428606
تهران_

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان نوزدهم، : دفتر

پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، : ،            کارخانه4پالک 

777، صنایع غذایی 23خیابان مدرس

23
سید حسن آقائی شیخ 

رضی
1621181421

صنایع بسته 

بندی و پخش 

آقائی بهارستان

تهران_56392910مغان پروتئین آقائی
تهران، جاده ساوه، نرسیده به رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، 

۱۰، پالک ۴خیابان ارغوان

علیرضا صدیق احمدی24
001-

4919176

حصان شهد 

دماوند

-کاکرون -رستک

گلبانان
تهران_

جاده فیروزکوه و دماوند، بعد از آبسرد، ناحیه صنعتی آینه ورزان، 

42سوم شرقی، پالک 

مصطفی عبدالهی25
007-

2916133

فراورده های 

گوشتی رباط 

کریم

56213182-88319881رباط
88830297  

56214830
robatco.irتهران

رباط کریم، میدان : کارخانه- 15خیابان مطهری، خیابان فجر، پالک 

 جاده فرودگاهامام خمینی،1امام خمینی، کیلومتر 

علیرضا باقری معین26
005-608984-

8

مهان پروتئین 

ری

 پروتئین فرهاد 

باقری معین
تهران_56258084562580884

بعد از کهریزک روبروی پلیس راه حسن اباد جاده جرم شهر کیلومتر 

 منطقه صنعتی3

3781130721شعبان کوشانفر27
صنایع قطعه 

بندی و بسته 

بندی کوشانفر

تهران_ثبت نشده65730136کوشان پروتئین
کوچه - 4شبنم - خیابان رجائی- میدان وحدت - امیریه- تهران شهریار

5پالک- نوید

علیرضا مهرزاده28
007-373481-

0

البرز به 

پروتئین آپادانا
p9 پالک 4خیابان ارغوان -رباط کریم شهرک صنعتی نصیر آبادتهران_5639257156392571پروکام

هژیر ضیائی جم29
006-

4753522

مزرعه خوراک 

سالم
تهران_6389785979-44354760زی خوراک

تهران شهران جنوبی خیابان کانون خیابان مخابرات خیابان رز کوی 

24جاهدپالک 

میثم امیر حسینی30
006-786590-

9
91010100توکاسان خاورتوکاسان خاور

2191010100-

8
b51 ، پالک 6تهران ، رباط کریم شهرک نصیر آباد ارغوان تهران_

مسعود احمدوند31
044-041123-

8

کشت و صنعت 

تهران شباهنگ
565280002156528214-021شباهنگ

www.TehranShaba

hang.ir
تهران

-پنج کیلومتری به سمت شرق-کمربندی دوم تهران-کهریزک-تهران

شرکت تهران شباهنگ

32
محمد معصومی 

اصفهانی

001-

6298977

صنایع تخم مرغ 

تالونگ
6141000056390269تالونگ

http://telavang.co

m/
1 واحد4طبقه241خیابان آزادی نبش خ اسکندری ساختمان تهران

35912790منصور عالی پور33
بازرگانی سامان 

اندیشان امرتات
تهران4435042044350962INFO@hyperme.irدفترمرکزی  هایپرمی

بن - خیابان نیلوفر-نرسیده به حکیم- اتوبان باکری: دفتر مرکزی

1پالک-4بست آسیا

طبقه سوم- 29پالک -خیابان جویبار-میدان فاطمیتهران8880248388905405www.tayhoo.comایران تیهواطعمه پارس33306028اسداله میرزاحکمتی34

فرهاد رسولی نیگجه35
378-171136-

6

آبا پروتئین سبز 

فردوس
104پالک - خیابان امام خمینی- بلوار امیرکبیر-فردوسیه-شهریارتهران_6546955165469551آبا پروتئین

139شهرک صنعتی صفادشت،  خیابان هفتم غربی ، پالک تهران_6543794965437949امیر مالصدراامیر مالصدرا453340865علیرضارادمحمدی36

65011872سید محمدرضا حسینی37
پروتئین گستر 

سینا
6680627266802888گوشتیران

www.gooshtiran.

com
تهران

 17خیابان -خیابان شهید هاشم سرحدی-خیابان شادآباد-تهران

361پالک -شهریور

61701467فرید زارعی نیگجه38
پایا تجارت بین 

الملل
تهران4424126544241265پایا تجارت

طبقه - 64پالک - ساختمان گلستان-گلستان چهارم- ناهید- مرزداران

12واحد - اول

421031301حمید قمیان39
پرنیان پروتئین 

پارس
تهران436770881-36770881پرنیان پروتئین پارس

بلوار -بلوار نرگس غربی-شهرک صنعتی ساالریه - ورامین- تهران

2نیلوفر- داودی

61229326مالحت کردلو40
تندیس بهار 

ایرانیان
p9 پالک 4خیابان ارغوان -رباط کریم شهرک صنعتی نصیر آبادتهران_4407595644075956تندیس بهار ایرانیان

8واحد- 82پالک -نبش خیابان پیامبر غربی- بزرگراه ستاریتهران_4496210044962100بوقلمون پارسبوقلمون پارس73090972پیام احمدی41

تهران_556860315-56860313مه گوشتمه گوشت0048852171رضا نعمتی کنزق42
خیابان - قله میر شهرک صنعتی بهاریه- سه راه آدران -جاده ساوه

3پالک-امام حسین 

0066075726اصغر بختیاری43
پدیده پروتئین 

ماهان
5564107155641017پدیده پروتئین ماهان

Info@padideh 

protein.com
13پالک -جنب آتش نشانی- خیابان دارابی- میدان بهمنتهران

مهدی  علیمردانی44
006-191956-

1

شرکت تولیدی 

فراورده های 

گوشتی پاک 

تلیسه

202263342341644892138-9info@202.irتهران
-خیابان نیک زارع- بهمن22خ -تهران خیابان اشرفی اصفهانی 

5طبقه ی-ساختمان گنجینه طال و جواهر-2پ-خیابان خان بابایی شرقی

1531600794میکائیل محمدی45
آریا پروتئین 

میکائیل
تهران_3528419235284192آریا پروتئین میکائیل

کوچه -بلوار پروفسور هشترودی-شهرک صنعتی شمس آباد-شهری

336پالک -نسترن دوم

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/مدارک اعضای انجمن/مهیا پروتئین ،آقای درخور
http://www.mahyaprotein.com/
http://www.mahyaprotein.com/
http://www.mahyaprotein.com/
http://www.avaprotein.com/
http://www.avaprotein.com/
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/مدارک اعضای انجمن/روناک پروتئین ،آقای میر احمدی
http://www.ronakprotein.com/
http://www.ronakprotein.com/
http://www.ronakprotein.com/
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http://www.behin-protein.com/
http://www.behin-protein.com/
http://www.pooyaprotein.ir/
http://www.pooyaprotein.ir/
http://www.ramgoosht.com/
http://www.ramgoosht.com/
http://www.tehranshabahang.ir/
http://www.tehranshabahang.ir/
http://telavang.com/
http://telavang.com/
mailto:INFO@hyperme.ir
http://www.tayhoo.com/
mailto:Info@padideh%20protein.com
mailto:Info@padideh%20protein.com
mailto:info@202.ir


نام شرکتعکس مدیر عاملکد ملینام مدیر عاملردیف

1
 آقای بهزاد 

درخور
005-764565-5

مجتمع صنایع 

غذایی مهیا  

پروتئین تهران

491239841عباس علیشیری2

شرکت صنایع 

بسته بندی آوا 

پروتئین پایتخت



سمت در انجمناستانکد یکتالوگوی شرکتنام برند

ریاست هیئت مدیرهتهران########مهتا-مهیا پروتئین

                                 
20130444

0722
تهران

نایب رئیس هیئت 

مدیره

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/مدارک اعضای انجمن/مهیا پروتئین ،آقای درخور


میزان مجوز 

تولید گوشت قرمز

میزان مجوز 

تولید گوشت 

چرخکرده

میزان مجوز 

تولید آالیش

میزان مجوز 

تولید مرغ

مجوز تولید 

فرآورده های مرغ

8676158932

1053450



میزان مجوز 

تولید ماهی

میزان مجوز 

تولید دنبه
کشتار دام سنگینکشتار دام سبککشتارطیور

240000

3



تعداد ایسوزوتعداد نیسانظرفیت سردخانه
تعداد پرسنل 

رسمی
کد اقتصادی

03833867##########

080937
4114455463

45



 تلفنکدپستیشناسه ملیسال تاسیسشماره ثبت

18682013811.0102E+101886957511

: دفتر فروش

66909040

5135: کارخانه

4490581392
1400386251

0
1653163567

 کارخانه 

76264221    

    /

77514603 -5



شماره تماس 

مدیر عامل

شماره کارت 

بازرگانی مدیر 

عامل

 فکس

شماره پروانه 

بهره برداری از 

دامپزشکی

شماره عضویت

0912113737

2

1010228874

2

: دفتر فروش

66926507

: کارخانه

55525421

IVC9139903

07018483
211187110

0912195417

9
ندارد

77645339 / 

77514605    

 :کارخانه

76264224

IVC9139705

07644516
211510122



وب سایتآدرساستانشماره نمایندهنام نماینده

خانم نعیمی
0912446773

9
تهران

: دفتر فروش

تهران،خ 

ستارخان، خ 

باقرخان غربی،خ 

فرزین 

www.mahyap

rotein.com

آقای علی حاجی
0912400096

3
 تهران

www.avaprot

ein.com

http://www.mahyaprotein.com/
http://www.mahyaprotein.com/
http://www.mahyaprotein.com/
http://www.avaprotein.com/
http://www.avaprotein.com/


ایمیل
سامانه فروش 

آنالین
نام مسئول فنیاپلیکشن

info@mahya

protein.com

mahya shop
www.mahyashop.

com
خانم دکتر افخم مرادی

info@avapr

otein.com
yakhchal.iryakhchalدکتر کمال الدین آراسته-آقای دکتر سامان مهدوی

http://www.mahyaprotein.com/
http://www.mahyaprotein.com/
http://www.mahyaprotein.com/
http://www.mahyashop.com/
http://www.mahyashop.com/
http://www.yakhchal.ir/





