لیست تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک ایران
نام شرکت/مزرعه

اطالعات تماس (آدرس ،تلفن و وب سایت)

محصول/محصوالت

اردبیل ،روستای آقبالغ اقاجان خان
آقبالغ

تلفن045 33510357 :

سیب زمینی

همراه 0914 3571706 :

احمد حبیب زاده

فکس045 33510357 :

ahmadhabibzadehfarm@gmail.com
اکسیر

شهر قدس ،شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ ،خیابان

روغن زیتون ارگانیک

صنعت ،کوچه صنایع چهارم ،پالک 4
02146818135

www.exiroliveoil.com
imanexiroliveoil@yahoo.com
ایرسا پدیده کیمیا

تهران ،خیابان کوی نصر( گیشا ) ،خ 9

کشمش ارگانیک

قوچان 100 ،کیلومتری شرق قوچان ،روستای علی آباد،
سایت علی آباد
موبایل 09123103162 :

ghovati2000@yahoo.com
تلگرام @cheshmehbahar:
کشت وصنعت ارگانیک
زوبین

چای سیاه ،چای سبز ،پرتقال ،نارنگی،

گیالن ،املش ،حاجی آباد،کوی ساحل ،کارخانه چای

نارنج ،گردو ،بهارنارنج ،سیب ،گلپر ،گالبی،

زوبین

صیفی جات ،سبزیجات ،گیالس ،آلبالو،

تلفن021 26131813 :

ازگیل ،لیموترش ،به لیمو

فکس021 26131813:

info@zubintea.com
www.zubintea.com
سایت دو  :دماوند  ،داالن بهشت
مازندران ،بابلسر ،بهنمیر ،خیابان شهید غفاری  ،ابتدای

سهیل نعمتی

برنج سفید ،برنج قهوه ای ،آرد برنج سفید

محصوالت ارگانیک جاللی

برنج سفید ،برنج قهوه ایی ،آرد برنج سفید،

011 34713040

سبوس برنج  ،آرد برنج قهوه ای

09112524410

شلیل در حال گذار به ارگانیک

آدرس :مازندران ،نکاء ،روستای اطرب

ورودی جویبار
تلفن 09113135371 :
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تهران  ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،خیابان برادران

کیوی

مظفر ،پالک 101
تلفن021 66413921 :
فکس021 66419951 :

بازرگانی نورانی

info@nouranico.com
www.nouranico.com
باغات قربانی

ساوه ،کیلومتر  12جاده همدان ،مزرعه آق دره

انار ،سبز و صیفی

09122395481
09127563676
استان مرکزی ،ساوه ،دهستان بند چای ،جنب سد ساوه

باغ بابایی
زردآلو و آلو سبز ،انجیر ،انگور ،سیب گالب،

تلفن09122550285 :

به ،بادام ،زیتون ،انار و فراورده های آن

Mozhganrezaei894@gmail.com
تهران  ،یوسف آباد ،خیابان  ، 64پالک  27واحد 301

باغ یاس وانشان

09123165342

انواع سبزیجات ،صیفی جات

 02188214652دفتر مرکزی

(بیونشان)

reza_bidi@yahoo.com
www.bioneshan.ir
باغ بارانی

تهران ،سعادت آباد ،بلوار دریا ،تقاطع پاکنژاد ،پالک 191

پسته

تلفن021 88695272 :
فکس021 88695513 :

baraniorchard_200@yahoo.com
بیوتارال

گندم ارگانیک

آدرس :آذربایجان غربی  -ارومیه

نان و آرد

تلفن04444473756-09197555797:

www.biotarla.ir
تلگرام@BiotarlaBread :
بیونیک

توت ،زرشک ،کشمش ،انجیر،مویز ،گالب،

(پالیز)

مغز بادام ،زعفران ،غنچه گل محمدی ،خرما

BIONIK

تهران ،خیابان ظفر ،خ فرید افشار ،کوچه نور ،شماره
46

واحد همکف تلفن22926353 -5 :

organicpalize@gmail.com
www.saynasafir.com

و پرتقال

کرمانشاه 22 ،بهمن ،خیابان  9جنوبی

پاک شهد ساناو

نبش کوی 133
عسل ،عصاره توت و توت خشک

تلفن083 38363126 :

arsalan.karimi@gmail.com

2

پاک گیاه

مامونیه ،زرندیه ،ک  15جاده خشکه رود

گیاهان دارویی تخصصی ارگانیک

09121038610-46107046

info@pakguiah.com
www.pakguiah.com
@ pakguiahتلگرام
پسته رزبان

کرمان ،کیلومتر  8جاده زنگی آباد ،انتهای روستای امیر

پسته ارگانیک

آباد
03432118051 – 09131409636
پیشگامان زرین هیمه
( دارامان )

خیابان شوش  ،فدائیان اسالم ،بعد از پل بعثت ،مجتمع

برنج ،عسل و حبوبات
چای سیاه و سبز ،عرقیات گیاهی و گالب،
گوشت بره و بز ،غالت ،گردو  ،بادام و
گیاهان داروئی

ارگانیک سنتر ،طبقه همکف ،پ  51و52
تلفن021 44746462:
فکس021 44716012:

Daramanorganic@gmail.com
www.daramanorganic.com
کرمان ،کیلومتر  4جاده ماهان ،صنایع غذایی تک چین

خرما ،سرکه خرما ،بالزامیک خرما ،چیپس

کرمان

تک چین کرمان

خرما،سرکه بالزامیک ،رطب مضافتی،

تلفن021 44850775-44850722 :

خرمای پیارم ،خرمای سایر ،شیره خرما،

034 33342930

شکر خرما،قهوه هسته خرما

mana.organic@yahoo.com

تروند زعفران

زعفران ،زرشک

خراسان جنوبی  ،قاین  ،شهرک صنعتی  ،بلوار صنعت

جهان زعفران

زعفران

بلوار تالش شرقی ،بلوار کوشش ،قطعه 49-50
تلفن 056 32538477 :
فکس 056 32538845 :

tarvandsaffron@gmail.com
تربت حیدریه ،فردوسی ،64پالک 106
تلفن 05152229623 :و 09124860549
فکس05135414409 :

Naser.Jahanshiri@gmail.com
www.jahansaffron.com
خرمای ارگانیک نوابی

کرمان ،بلوار شهید صدوقی ،سه راه سیلو ،ساختمان

خرما

پرستو ،جنب کوچه  ،12طبقه ،2واحد 5
091334029710

3

کاشان ،خیابان رجایی سه راه میدان ،نرسیده به میرعماد
درین گالب

پاساژ شفق طبقه دوم واحد یک

گالب

تلفن031 55459802 :
فکس031 55459697:

info@doringolab.com
www.dorringolab.com
رایحه خوانسار

اصفهان ،خوانسار  ،خیابان امام خمینی ،مقابل ساختمان

انواع عسل

هالل احمر
تلفن09131711050- 03157772777:

sehatco@gmail.com
www.rayehehoney.ir
آذربایجان غربی،پیرانشهر ،شهرک صنعتی خیابان کارگر
روغن کشی خضر نژاد

روغن آفتابگردان ،روغن کنجد

(درنیکا)

تلفن 09143443586 :
فکس021 89772104 :

info@dornikaoil.com
www.dornikaoil.com
زنبورداری کوهرنگ

عسل گون ،کنار ،جاز

09133045945

ژل رویال و بره موم ،گرده گل

تلفن021 77873259:
09129730397

Koohrang.honey.co@gmail.com
www.koohranghoney.com
زعفران بهرامن

مشهد ،خیابان امام رضا (ع) نبش امام رضا 8

زعفران ارگانیک

تلفن 051 38534530-31 :نمابر 051 38546312 :
کارخانه :مشهد ،شهرک صنعتی توس فاز  ،2بلوار اندیشه
تلفن ، 051 35413145-46:نمابر 051 35413124 :

info@bahramansaffron.com
قم ،کیلومتر  15جاده قدیم قم،کاشان ،سمت راست
کشت و صنعت زیتون فدک

زیتون و روغن زیتون ،پسته

مزرعه فدک
تلفن025 37303481:
فکس025 37302879 :

Fadakolive@gmail.com
عرقیجات ژیک

مازندران ،تنکابن ،خیابان جمهوری ،پالک 17

گالب و عرقیجات

همراه09125620790 :

تلفن01154225798:

تلفن مدیر فروش09124795135 :

info@zhikherb.com
www.zhikherb.com
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سالم رویان رستاک

گل محمدی،گردو،بادام ،آلوبخارا،انجیر،

شیراز ،چهارراه سینما سعدی ،خیابان شوریده شیرازی،

پسته کوهی،بادام کوهی،بلوط،انواع گیاهان

کوچه  ،16پالک23

دارویی

تلفن07132334360:

خرما

تلفکس07132334359:

salam.organic@gmail.com
www.azilorganic.com
سوالکان

عسل چهل گیاه ،آویشن ،گون

تهران ،خیابان دامن افشار ،پالک 49
تلفن فروش – 88663851 :فکس 89775191:

toomadj@gmail.com
www.solakan.com
سحر خیز

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیرازی

زعفران

شمالی ،خیابان صائب تبریزی شرقی ،پالک 27

شماره تماس05135413308 :و02141311
crm@saharkhizonline.com
مزرعه سبز اورازان

عسل آویشن  ،عسل کنار ،عسل گون،

تهران  ،سعادت آباد ،بلوار مدیریت ،نرسیده به چهارراه

عسل چهل گیاه ،گرده گل ،بره موم ،ژل

مسجد ،پالک  ،35واحد 8

رویال

تلفن021 88683409 :

info@orazan.com
www.orazan.com
شادلی

آب انار ،آب انگور قرمز ،مخلوط آب انار و

ارومیه ،کیلومتر  6جاده قره آغاج ،شرکت اروم نارین

انگور قرمز

( شادلی)
تلفن – 86088238 :فکس86088238:

sales@shadlee.com
www.shadlee.com
فرآورده های خرمایی قود

خرما  ،سرکه خرما ،قهوه خرما ،شیره خرما،

کرمان ،بلوار پارادیس ،کوچه  ، 10پالک 1

شهد خرما ،ترشی خرما،سنکجبین ومعجون

تلفن09140552506 :

سیر ،سرکه ،عصل ،قاووت خرما  ،عرق
تارونه خرما

مازندران ،شهرستان فریدونکنار ،میدان درنا

صنعت تالش فریدونکنار
برنج و فرآورده های مربوط به آن

تلفن011 35650988 :
فکس011 35338539:

manochehrrarzian@yahoo.com
کشت و صنعت گره بان

کرمانشاه ،شهرستان هرسین ،پل چهر  ،کیلومتر 28

عرقیات گیاهی

مجتمع کشاورزی گره بان
تلفن09181311173 :
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کالن آذر

حبوبات ارگانیک

کرج ،خیابان احمدیه ،خیابان سازمان آب ،کوچه شهید

عسل ارگانیک

تیموری،پالک  ،16زنگ 3

سماق آسیاب نشده ارگانیک

026 32308864

همراه 0935 4942167 :

Kalane_azar@yahoo.com
روجا تدبیر پایدار

گوکرن

عسل گون ،آویشن ،چهل گیاه ،گرده

09399509593

گل،ژل رویال ،عسل کرمی ،عسل موم دار و

تلفن021-22407660:

موم خالص

www.rojatadbir.com

صیفی جات( خیار ،گوجه فرنگی ،بادمجان،

اصفهان ،خیابان صمدیه لباف ،بعد از کوی  ، 17پالک 15

کدو خورشتی ،کدو تنبل ،فلفل،بامیه ،لوبیا

تلفن031 33356886 :

سبز و ، ) ....سبزی جات برگی( تره ،

فکس031 33385202 :

گشنیز ،ریحان و  ، )...خاکشیر ،گندم،

info@gokarn.ir
organiccenter.ir

شلغم،پیاز  ،سیر ،جو ،عدس  ،ماش  ،نخود،
انواع لوبیا ....
غذایی گلستان عصاره

استان گلستان  ،کیلومتر  60جاده گرگان به آزادشهر

( دلند )

شهر خان ببین
تلفن017 35862414 :

رب گوجه فرنگی

فکس017 35862078 :
88812778
88812779

golestanosareh@deland.ir
www.deland.ir
گالب زهرا
گالب ،روغن اول گل محمدی ،گالب دوم
گل محمدی ،گل خشک ،گل غنچه

کرمان ،خیابان امام ،2بن بست شرقی  2واحد7
تلفن034 32220258 :
فکس034 32229284 :

zahrarosewaterco@info.com
www.zahrarosewaterco.com
مزرعه سبز نی ریز

( نارنی(

تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروی توانیر ،ساختمان آریان،
طبقه  3واحد 17

آب انار  ،رب انار

تلفن 021 88873089 :
فکس021 88679016 :

info@greenfarm.ir
www.narni.ir
مزرعه شکراهلل پور
برنج سفید و قهوه ای  ،سبوس و آرد برنج

بابل ،کیلومتر  6جاده کیاکاله ،روستای کلمدان

کیوی

تلفن09101003347 :
فکس011 32077130 :
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تهران ،خیابان میرداماد ،میدان مادر ،پاساژ مریم ،طبقه

محمود ساالری شریف

دوم

پسته

تلفن  22220171 :و 09131402009
فکس22222675 :
شرکت تعاونی تولیدی نحل
میهن ( عسل مدا )

کرج  ،چهارراه طالقانی جنوبی  ،جنب داروخانه دکتر
عسل آویشن ،کنار ،چهل گیاه ،گون ،خار

صفوی زاده  ،دفتر عسل مدا

شتر ،بهارنارنج ،بره موم عسل ،گرده گل،

تلفن026 32748813 :

عسل با موم

فکس026 32220567 :

moghari@medaco.ir
www.medaco.ir
نوین زعفران

مشهد ،بلوار شهید مدرس ،پالک 69

زعفران

05112220110 – 05112227715
فکس0512255226 – 05112229765 :

www.novinsaffron.com
saffron@novinsaffron.com
نوید زعفران خراسان رضوی

زعفران بهرنگ

زعفران کیان توس

زعفران ارگانیک

مشهد ،شهرک صنعتی توس ،فاز  ،1تالش شمالی 6/6
قطعه  ، 174کد پستی 9185175433 :

www.behrangsaffron.com 051 35410086
05152247860-05152237482
خراسان رضوی ،تربت حیدریه  ،ابتدای خیابان
قائم،پالک،9کدپستی9518746618 :

Arnikasaffron930@gmail.com
www.ktsaffron.com
شرکت تعاونی توسعه
روستایی مازندران
گل باغ سی

ارگانیک (کیالک ،خرمالو ،ازگیل جنگلی،
زرشک،تمشک،انار ،شنبلیله ،شوید،
خارخاسک ،خارمریم ،رازیانه ،رزماری،

بابل ،بند پی شرقی ،روستای لدار

زنیان ،کاسنی ،کرفس کوهی ،گزنه ،گل

011 32726038

محمدی ،گل ختمی ،گل گاوزبان ،سنبل

Ldolseeledar76@gmail.com
www.Golsee.ir
@golsee-ledar

الطیب ،سیر کوهی ،شاهتره ،مخلصه،
مرزنجوش ،مرزه ،مورد ،نسترن ،نعناع
کوهی) ،رب کیالک جنگلی ،مربا کیالک
جنگلی ،رب ازگیل جنگلی ،آب زرشک
وحشی ،مربا تمشک وحشی ،شربت تمشک
 ،رب انار وحشی
در حال گذار به ارگانیک (برنج ،سبوس
برنج ،عسل ،ژل رویال ،گرده گل)
فرآوری و بسته بندی شیر در حال گذار به
ارگانیک
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مزرعه خانوادگی سالم

تلفن09120534762 :

صیفی جات ارگانیک

healthyfamilyfarm@gmail.com
instagram: healthyfamilyfarmiran
https://hff.farm

هشتگرد

نیکاتیس

شرکت کشت و صنعت آقای
طبیعی

فراورده های کنجد( ارده  ،روغن  ،)..زیتون

تهران ،یوسف آباد  ،خیابان  ، 64پالک ، 27واحد 305

و فرآورده های آن ،آفتاب گردان و فرآورده

09354479912-88614889 -09194479935

های آن

nikatissorganic@gmail.com
www.nikatiss.com

جو و یونجه" در حال گذار به ارگانیک"

هفت تیر ،خیابان بهار شیراز ،خ جواد نیا ،پالک 46

شیر" در حال گذار به ارگانیک"

02177689201-09121545140

ذرت علوفه ایی" در حال گذار به ارگانیک "

www.mrnatural.organic
Instagram:mrnatural.organic

سمنوی ارگانیک

کرج  ،گلشهر  ،خ بهار غربی  ،شهرک بهاران  ،پالک 21

فرآورده های شیر " فرآوری ارگانیک "
سمنوی بی بی جان بیگم

09203166710
نان و آرد نامل

آرد ارگانیک  ،نان ارگانیک

رویای سالمت

سویق ( غالت و حبوبات )

09352148536

m.mirmazaheri@gmail.com
 @nan_namelتلگرام

خراسان رضوی ،مشهد ،نبش مطهری جنوبی ،2فروشگاه
رویای سالمت تلفن:

0912 0271473

info@royayesalamat.com
www.royayesalamat.com
محصوالت نفیس ،فرآورده

جو ،گندم ،زیره سبز ،گردو ،گوجه سبز

دانشگاه فردوسی ،پارکینگ دانشکده ریاضی( درب

(آلوچه) بادام ،انگور

ورودی بلوار باهنر )

سبز

 09153063504و 051 38766038
انگبین آوران اسپادانا

عسل قنقال ،عسل کنار ،عسل چند گیاه،

( عسل رافونه )

عسل گونگز ،بره موم ،گرده گل ،ژل رویال

نگین کویر

زعفران  ،بادام ،زرد آلو ،انگور ،آلو ،آلبالو،

اصفهان ،نجف آباد ،چهار راه  15خرداد ،ساختمان عسل
واحد 1
تلفن 0930 9500286:و 02191015889

www.rafoneh.com
گردو
تولیدی تک ماکارون

(تازه و خشک شده )

پاستا ،آرد گندم ،سبوس گندم

خراسان رضوی ،شهرستان تربت حیدریه ،روستای بسک
تلفن09354379711 :
خیابان شریعتی ،باالتر از میرداماد ،پالک  ،1230برج تین
تلفن26402203-10 :

ایمیلceo@ takmakaron.com :
8

خیابان شریعتی ،قیطریه ،بلوار صبا ،خیابان کریمی

محصوالت سالم ارمغان سبز

انجیر و بادام

اندیشکده زیست بان هرمس

سماق ارگانیک ،آب سماق ،سرکه انگور

مترو ارم سبز ،انتهای بلوار شقایق مرکزی ،کوچه نهم

قرمز  ،سرکه سیب

پالک  ،28واحد 4

" در حال گذار به ارگانیک "

تلفن09124447800:

پالک ، 59واحد 2
22392502-09122256524

greenarmaghan@gmail.com
info@greenorganicproducts.com
www.greenorganicproducts.com

@gmail.com922shellira
www. Shellira.com
عسل ارگانیک کوه پناه

استان مرکزی ،تفرش ،خیابان امام ،کوچه میالد ،کارگاه

تولید ،بسته بندی و عرضه
عسل آویشن ،گون ،چند گیاه ،گرده گل،

آقای بهرنگ منصوری

تولید و بسته بندی ارگانیک کوه پناه
تلفن09181616888-08636222444 :

ژل رویال

naturalhoney.koohpanah@yahoo.com
Instagram: kooh_ panah_tafresh

پرتقال ،نارنگی

مازندران ،ساری ،خیابان ارم روستای زرویجان ،جنب مزار

" در حال گذار به ارگانیک "

تلفن09113554798 :

behrangmansoori@gmail.com
باغ ارگانیک( گروه ارمغان
آوران سدرا)

بسته بندی -فرآوری محصوالت ارگانیک

تهران ،بزرگراه زین الدین شرق ،خروجی شاهد

شامل:

تهرانپارس  ،خیابان وفادار ،پالک 726

سبزیجات بسته بندی شده :انواع سبزیجات

تلفن 09358326565:و 09129318842

برای طبخ خرد شده و مخلوط ( کوکو ،پلو ،آش،
قرمه ،نعناع جعفری ،سوپ)
ساالد :فتوش ،یونانی ،فرش گاردن ،بیست کا،
دیپ سبزیجات ،گرین ،کینوا
برنج

چای نافه

انواع دمنوش کیسه ایی

کرمان ،رفسنجان ،قاسم آباد حاجی ،کوچه جنب بازار،
شماره 8
تلفن09122763202 :

گل محمدی
لیمو ترش سنگی ،پرتغال ،بهارنارنج
( در حال گذار )

info@nafeco.co
www.nafco.ir
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فناوری های شناختی تاو

نوشابه ارگانیک زعفران( انرژی زا )

زعفران جام
مجتمع کشت و صنعت

آدرس :مشهد ،ساختمان مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد
تلفن 09153006563-05138430678 :

آب انار – رب انار( در حال گذار )

نارکده ملک

آدرس :تهران ،بزرگراه آیت اهلل سعیدی ،خیابان شهید
یادگار (تولید دارو) ،خیابان شهید قناعت ،پالک 20
تلفن09128148597-02166608220-21 :

Narak.pome@gmail.com
www.narkadehmalek.com
بهین میعاد (برند برگسان)

عرقیات گیاهی و گالب( ارگانیک ) 11000
لوبیا ،چای و گل محمدی( در حال گذار )

آدرس :تهران ،رودکی ،بوستان ،سعدی شرقی ،پالک 92
طبقه همکف
تلفن09128451392-02166893196 :

Phd.saeed.nasiri@gmail.com
ایل شاپور

گوشت گوسفندی( ارگانیک ) 11000

) آرتین تجارت بارمان)

مزرعه سبزی و صیفی
(سبزین کام)

آدرس :کهگیلویه و بویر احمد ،دهدشت
تلفن09121505148 - 78364 :

انار

آدرس :سمنان ،میدان استاندارد ،جاده نظامی ،کیلومتر4

انواع سبزی ،خیار و گوجه ،کینوا ،گندم ،آرد،
عرق نعنا ،فلفل ،انواع کلم ،زردچوبه ،سیر،
چغندر

جاده مهمان پذیر ،مزرعه سبزین کام – آقای ذوالفقاری
تلفن09121319766:

zmanoocher@gmail.com
مزرعه سبز

گل محمدی ( در حال گذار )
بابونه ،سیاهدانه ،گوجه فرنگی ،سیب زمینی،

آدرس :تهران ،حکیمیه ،خیابان فرهنگ ،خیابان گلریز
کوچه گلچین ،پالک  ، 6واحد 16

لوبیا ،آویشن ،اسطوخودوس ،رزماری

تلفن09123849646 – 09122350119 :

( در حال گذار )

Organicplant01@gmail.com
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