
 لیست تولید کنندگان محصوالت ارگانیک ایران

 اطالعات تماس)تلفن و وب سایت( محصول/محصوالت نام شرکت/مزرعه ردیف

1 
 زوبین

خشک، پرتقال، گردو و  چای
 مرکبات

 31113101110تلفکس:
 info@zubintea.comایمیل:

 www.zubintea.comوب سایت:

1 
 سیب زمینی دهااحمد حبیب ز

 35400413040تلفکس: 

 abrah@abrahco.comایمیل:

0 

 گوشت قرمز گوسفندی آذربایجان آلتین تجارت

 32111232141تلفن:
 31111314331فکس:

 altinmeet@gmail.comایمیل:
 www.altinmeet.comوب سایت:

5 
 32111024511تلفن: انار انارستان قربانی

4 
 باغ بابایی

انار، زرد الو، الوسبز، 
انجیر، انگور، سیب گالب، 

 به

 32111443114تلفن:
 11310413فکس:

3 
 پسته بارانیباغ 

 31111324101تلفن:
 31111324410فکس:

 baraniorchard_200@yahoo.comایمیل:

0 

 کیوی بازرگانی نورانی

 31133510211تلفن:
 31133512241فکس:

 info@nouranico.comایمیل:
 www.nouranico.comوب سایت:

 باغ یاس وانشان 1
 )بیونشان(

انواع سبزیجات ، انواع 
 صیفی، انار

 31111311104تلفکس:
 nikshd79@gamil.comایمیل:

 www.bioneshan.irوب سایت:

2 
 عسل، عصاره توت پاک شهید ساناو

 31001002513تلفن:

 arsalam.kari@gamil.comایمیل:

13 
 زعفران جهان زعفران

 34141112310تلفن:
 31100251331فکی:

 naser.jahanshiri@gmail.comایمیل:

11 
 تک چین کرمان

خرما، سرکه خرما ، 
 بالزامیک خرما، چیپس خرما

 305000512031تلفکس:
 mana.organic@yahoo.comایمیل:

11 

 روغن کشی خضرنژاد)درنیکا(
روغن آفتابگردان، روغن 

 کنجد

 32150550413تلفن:
 31112001135فکس:

 dornikaoi187@gmail.comایمیل:
 www.dornikaoil.comوب سایت:

10 

 رایحه خوانسار
عسل انگبین و چند گیاه 

 ارگانیک

 30140001000تلفن:
 30140003511فکس:
 info@r-honey.irایمیل:

 www.r-honey.irوب سایت:

15 

 سالم رویان رستاک

گل محمدی، گردو، بادام، 
الوبخار،انجیر،پسته کوهی، 

دارویی،  بلوط، انواع گیاهان
عدس، نخود، خرما، گندم و 

 جو

 311131130002تلفن:
 salam.organic@gmail.cimایمیل:

 www.salamorganic.comوب سایت:

14 
 سارونه

کنسانتره انار، کنسانتره 
انگور سفید، کنسانتره انگور 

 NFCقرمز، رب انار، اب انار

 355010010002تلفن:

 info@sarouneh.comایمیل:
 www.sarouneh.comوب سایت:



 لیست تولید کنندگان محصوالت ارگانیک ایران

13 
 آب انگور قرمز -اب انار شادلی

 355010010002تلفن:

 info@shadlee.comایمیل:
 www.shadlee.comوب سایت:

10 
 کنسانتره اب میوه انار سن ایچ)عالیفرد(

 31111151314تلفن:
 31111055353فکس:

11 
 زیتون و روغن زیتون کشت و صنعت  زیتون فدک

 31100030511تلفن:
 31400031102فکس:

 fadakolive@gmail.comایمیل:

12 

 گالب درین گالب

 30144542131تلفن:
 30144542320فکس:

 Info@doringolab.comایمیل:

 www.dorringolab.comوب سایت:

13 
 عرقیچات ژیک

گالب و عرقیجات 
 گیاه( 04ارگانیک)

 32115024104تلفن:

 info@zhikherb.comایمیل:
 www.zhikherb.comوب سایت:

11 
 فرآورده های خرمای قود

خرما، سرکه خرما، قهوه 
شیره خرما، شهد خرما، 

 خرما، ترشی خرما

 
 32153441433تلفن:

11 

 مزرعه سبز اورازان
عسل آویشن، عسل کنار، 
 عسل گون، عسل چهل گیاه

 31111223002تلفن:
 31111223003فکس:

 info@orazan.comایمیل:
 www.orazan.comوب سایت: 

10 
 پسته، بادام، گردو، انار مزرعه منصوری

 32100240525تلفن:
 30500115311فکس:

15 
 سیب سیب پادنا

 300140433311تلفکس:

 abastaheriandisheh@yahoo.comایمیل:

14 
 انار شفیع

 34103343443تلفن:
 34103415510فکس:

 sales@shafeeiran.irایمیل:

13 
 آوا کادو، کیوی و مرکبات باغ ارگانیک سمیع

 31145354322تلفکس:
 samie.organic.garden@gmail.comایمیل:

10 
 مغز پسته وحشی صدف راه ابریشم

 34105413113تلفکس:
 info@sr.abrisham.irایمیل:

11 

 عصاره طالئی ابریشم
 -انواع عرقیات گیاهی

 دمنوش

 13315111تلفن:
 31111302313فکس:

 info@otaherbal.comایمیل:
 www.otaherbal.com وب سایت:

12 
 فریدو نکنارصنعت تالش 

برنج و فراورده های مربوط 
 به آن

 

 31104343211تلفن:
 31104001402فکس:

 manochehrrarzian@yahoo.comایمیل:

03 

 کیمیا سبز آور

فرآوری و تولید نهاده های 
کشاورزی سازگار با حیط 
زیست و ارگانیک پالیزین، 
 کالیبان، فریکول، سپیدان

 31111143503تلفن:
 31111134500فکس:

 kimiasabzavar@yahoo.comایمیل:
 www.kimiasabzavar.com وب سایت:.

01 
 32111011100تلفن: عرقیات گیاهی مجتمع کشت و صنعت گره بان

01 

 گوکرن
پیاز، سیب زمینی، گردو، 

 بادام و به

 30100043113تلفن:
 30100014131فکس:

 info@gokarn.comایمیل:
 www.organiccenter.irوب سایت:
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00 

 رب گوجه فرهنگی غذایی گلستان عصاره )دلند(

 30104131515تلفن
 30104131301فکس:

 golestanosareh@deland.irایمیل:
 www.daland.irوب سایت:

05 
 مزرعه ارگانیک گیالن زمین

برنج سفید، برنج سبوس 
دار، برنج قهوه ای، آدر 
برنج سفید و سبوسدار و 

 سبوس نرم و درشت

 3100531002تلفکس:

04 

 گالب زهرا

گالب، روغن اول گل 
محمدی، گالب دوم گل 
محمدی، گل خشک، گل 

 غنچه

 30501113141تلفن:
 30501112115فکس:

 zahrarosewaterco.com@infoایمیل:

 www.zahrarosewaterco.com وب سایت:

03 
 گیاهان دارویی گیاهان معطر پرند

 31111013511تلفن:
 31112011133فکس:

 www.parand.deوب سایت:

00 

 آب انار، رب آنار مزرعه سبز نی ریز)نارنی(

 31111100312تلفن:
 31111302313فکس:

 info@greenfarm.irایمیل:
 www.narni.irوب سایت:

01 
 مزرعه شکرهللا پور

برنج سفید و قهوه ای، 
 سبوس و آدر برنج، کیوی

 32131330050تلفن:
 31101300103فکس:

02 
 پسته محمود ساالری شریف

 31111113101تلفن:
 31111111304فکس:

53 
شرکت تعاونی تولیدی نحل 

 میهن)عسل مدا(
عسل آویشن، کنار، چهل 

 گیاه، گون

 31301051110تلفن:
 31301113430فکس:

 asale-meda@hahoo.comایمیل:
 www.medaco.irوب سایت:

51 
 باغ مهرابی

زردالو، گوجه سبز، انجیر، 
 انگور، بادام، به

 32115441310تلفن:
 31150143453فکس:

51 
 زعفران نوین زعفران

 34111110014تلفن:
 34111112034فکس:

 www.novinsaffron.comوب سایت:

50 
 انواع دمنوش دمنوش حسنا

 32111423041تلفن:
 31303034202فکس:

 hosnadamnoosh@yahoo.comایمیل:
 

55 
 بیوتاالر

فرآوری و بسته بندی انواع 
 نان

 32132131021تلفن:

 www.biotarla.irوب سایت:
 @biotarlabreadتلگرام:

54 
 32101532303تلفن: پسته ارگانیک پسته رزبان

 شرکت تعاونی لبنی مرجان تفرش 53
 )کوه پناه(

 فراوری و بسته بندی لبنیات
 32111552043تلفن:

 @koohpanahتلگرام:

 50 
 کنسرو عدس بازرگانی صدر تواضع

 11123131-31111111111تلفن:
 sadryco@yahoo.comایمیل:

51 
 چای رفاه الهیجان

 )تیمن(
 چای سیاه

 3داخلی  31051251تلفکس:
 refah-tea@hahoo.comایمیل:

 




