ردیف

1

2

1

1

5

6

1

8

9

18

11

نام شرکت
کارخانه قند
آبکوه
کارخانه قند
اروميه
کارخانه قند
اسالم آباد
کارخانه قند
اصفهان
کارخانه قند
اقليد
کارخانه قند
اهواز
کارخانه قند
بردسير
کارخانه قند
بيستون
کارخانه قند
پارس
کارخانه قند
پيرانشهر
کارخانه قند
تربت جام

نام مدیر عامل

آدرس وشماره تلفن شرکت های قند (اذر ) 95

شماره تلفن

شماره فاکس

تهران ـ ميدان دکتر فاطمی (جهاد) ـ خ شهيد گمنام ـ ساختمان  11ط 5

-

-

کارخانه ـ مشهد ـ کيلومتر  5بلوار توس ک پ91915-111

-

-

تهران ـ ميدان فردوسی ـ ساختمان شهد ـ ط 6

88889881-1

88881119

کارخانه ـ اروميه ـ نوشين شهر ـ کيلومتر  28جاده اروميه سلماس

811-11111111

811-11112118

تهران ـ خيابان پاسداران ،چهار راه فرمانيه ،خيابان شهيد جهانبخش نژاد پالک  28طبقه دوم و سوم

22821181-1192

26158618

کارخانه –اسالم آباد

881-15221199-15221868

881-15221861

تهران ـ بلوار کشاورز ـ بين کارگر و جمالزاده ـ کوچه شهيد حمصيان ـ پ 121

 6و8815 -66591195و66128811

66115518

کارخانه ـ اصفهان ـ کيلومتر  8جاده یزد

8111-15218191 -1

811-15218888

تهران ـ خ سعدی جنوبی ـ جنب بانک ملی ـ ساختمان تقی نيا ـ ط  1ـ پ 185

11961811-1

11961815

اقليد  ،کارخانه قند

811-11521812 -11

811-11522216

تهران ـ خ حافظ ـ مقابل دانشگاه اميرکبير ـ نبش کوچه سپيد ـ شماره  551ـ ط اول

88889118

88889118

کارخانه ـ اهواز ـ کيلومتر  11جاده دغاغله

8611-1181181-2

8611-1181181

66125688-66121898

66182611

--

مهدی زنجانی

محمد رضا مهدی

صادق قره گزلو

ضياء بخش دیلمی

سيد فرید بوشهری

تهران ـ خ حافظ ـ چهار راه عزیزخان ـ کوچه شهيد کامران صالح (ایرج)
فریور زهره نژاد

جنب بيمارستان شرکت نفت ـ پ  28ـ ط  1ک پ11156
کارخانه ـ کرمان ـ کارخانه قند بردسير ک پ18111
تهران ـ خ شریعتی  ،باالتر از ميرداماد  ،کوچه بهشت یکم  ،پالک 15

 1 -22811891تا 22858911

22858918

کارخانه ـ کرمانشاه ـ بيستون ـ  18کيلومتری کرمانشاه ک پ61111

881-15882122-21

881-15882221

تهران ،خيابان مطهری ،خيابان کوه نور  ،کوچه یکم  ،پالک  ،1طبقه اول

88118986

88112181

کارخانه ـ  51کيلومتری غرب شيراز فيروزآباد ـ کوار

811-11822251-1

811-11822858

تهران ـ خ وليعصر  ،مقابل پارک ملت  ،کوچه سایه  ،پالک  1( 82قدیم ) طبقه اول
اروميه ـ فلکه شهر چای ـ بلوار والفجر  2ـ جنب اداره کل مسکن و شهرسازی ـ کوچه اول ـ پ 1

26281825/6-181

26281821

کارخانه ـ پيرانشهر ـ کيلومتر  5جاده پيرانشهر ک پ 51198

811-11112111-11112518

8111-1222288

تهران ـ خيابان دکتر فاطمی  ،خيابان پروین اعتصامی  ،پالک  ، 12طبقه دوم

88881116-1

88889812

توکل (سرپرست)

سليمان افشين

رحيم طالبيان

غالمعباس بهمنی

کارخانه ـ تربت جام ـ کيلومتر  12جاده تایباد

851-52961185- 1

851-52961188

ف

ردی

12

11

نام شرکت

نام مدیر عامل

کارخانه قند

محمود انتظاری

تربت حيدریه

سرکاریزی

شرکت توسعه
نيشکر

آدرس وشماره تلفن شرکت های قند

شماره تلفن

شماره فاکس

تهران ـ ميدان دکتر فاطمی ـ خ شهيد گمنام ـ پ 21

88962819

88988819

کارخانه ـ تربت حيدریه

851-52112816-9

تهران ـ ميدان ونک ـ خ برزیل ـ کوی الله ـ شماره  8و // 68ک پ11155-1191

88688281-88886686-81112186

نسيم صادقی

اهواز ـ بلوار گلستان ـ سه راه گلستان

8611- 1118828- 1

851-52115821
88688292
8611-1118111

شرکت های تابعه

11-1

نيشکر امام خمينی

ناصر مجدی

شوشتر ـ دهستان شعيبيه

8611-1111811-18

8611-1111811

11-2

نيشکر اميرکبير

محمد فتحی مکوند

کارخانه ـ اهواز ـ بلوار گلستان ـ سه راه گلستان ـ شرکت توسعه نيشکر و صنایع جانبی

8611-1112811

18و8611-1112811

11-1

نيشکر دعبل خزائی

روز بخش زاده

اهواز ـ کيلومتر  25جاده آبادان ک پ61115/1119

8611-1111811

8611-1111818

11-1

نيشکر سلمان فارسی

گودرز مراد سلطانی

کارخانه ـ اهواز ـ کيلومتر  18جاده اهواز آبادان ـ کشت و صنعت سلمان فارسی

8611-1111811

8611-1111811

11-5

نيشکر فارابی

محمود قدرتی

اهواز ـ کيلومتر  15جاده اهواز آبادان

8611-1115811

11و8611-1115812

11-6

نيشکرميرزاکوچکخان

اهواز ـ  15کيلومتری جاده خرمشهر

8611-1111811

11و8611-1111811

11-1

نيشکر دهخدا

8611-1116811-11

8611-1116811

ميدان ونک  ،خيابان برزیل شرقی  ،کوی الله پ 8

88888892-88886911

88886691

تهران ـ خيابان شریعتی  ،نبش شمالی کالهدوز( دولت) ،ساختمان نگين قلهک واحد شماره 51

22621811-82

22615815

کارخانه ـ فریمان ـ کارخانه قند فریمان

851-11651111-51

851-11622221

تهران ـ خ آفریقا ـ نبش گلشهر ـ ساختمان //181مشهد ـ خ پاسداران ـ ساختمان 118

22852629-22852618

22852612

کارخانه ـ سبزوار ـ ایستگاه نغ آباد ـ کشت و صنعت جوین

 6-5222521و851-25222111-5291281

851-25222998

تهران ـ ميدان فاطمی ـ خ شهيد گمنام ـ شماره  11ک پ91115 -1119

88962819

-

کارخانه ـ مشهد ـ کيلومتر  15جاده قوچان

851-16122811-11

851-16122511

تهران ـ بلوار کشاورز  ،بين کارگر و جمالزاده  ،خيابان شهيد حمصيان پالک  ( 2ساختمان ) 121

66989112-1

66988655

11-8

شرکت بازرگانی توسعه
نيشکر

محمد امين

ستار شکيبا
فریبرز کریمی زند
عليرضا حميدی

کارخانه قند ( فریمان)

11

15

16

11

18

ثابت خراسان
کارخانه قند
جوین
کارخانه قند
چناران

غالمرضا کاظمی

سيد محمدحسينی

اسمعيل زرین زاده

کارخانه قند

عليرضا

چهارمحال

جانی قربان

کارخانه قند
خوی

کارخانه ـ شهرکرد ـ کيلومتر  12جاده هفشجان

91و 818-12515898

818-12518618

تهران ـ ميدان فردوسی ـ ساختمان شهد ـ ط 6

9و88889818

88889888

کارخانه ـ کيلومتر  5جاده خوی تبریز

811-16158988-2

811-16158985

علی دهبکری

ردیف

19

28

21

22

21

21

25

26

21

نام شرکت
کارخانه قند
شازند
کارخانه قند
شاهرود
کارخانه قند
شيروان
کارخانه قند
شيرین

کارخانه قند فسا
کارخانه قند
قزوین

نام مدیر عامل

محسن طيبی

کارخانه ـ شاهرود ک پ16155-159

821-12119888-5

821-12119818

66512519-66591288

66591288

جمالزاده ـ کوچه شهيد حمصيان ـ پ // 121مشهد ـ بلوار ملک آباد

ـ خ مرجان ـ نبش مرجان  1ـ پ 21

کارخانه ـ کيلومتر  15جاده شيروان بجنورد
تهران ـ خيابان شریعتی  ،نبش شمالی کالهدوز( دولت) ،ساختمان نگين قلهک واحد شماره  52و
محمد علی افصحی

51

858-56161512-1

858-56151115

22621881-9

22611181

کارخانه ـ مشهد ـ کيلومتر  1اتوبان مشهد باغچه

851-11928211 - 1

851-11928588

تهران ـ بزرگراه رسالت بعد از پل سيد خندان خيابان شهيد کابلی( دبستان سابق) ساختمان ولی امر طبقه 8

22821181-1192

26158668

کارخانه ـ فسا ـ بلوار مدرس ـ کارخانه قند فسا ک پ11616

 51159191رئيس811 -51158891

811-51151591

تهران ـ بلوار کشاورز ـ بين کارگر و جمالزاده ـ کوچه شهيد حمصيان ـ پ 121

1و66115186

66115181

کارخانه ـ کيلومتر  25جاده بوئين زهرا ک پ11185-1111

828-12986185 -91

828-11558916

تهران ـ خ فلسطين جنوبی ـ پ  11واحد 2

66116885-66161919

66161919

کارخانه ـ بيرجند ـ شهر اسدیه

856-12121118

856-121211191

تهران ـ کردستان شمالی  ،شيراز جنوبی  ،بن بست موسوی  ،پالک // 1اهواز ـ امانيه ـ خ سقراط ـ بين عارف و لقمان ـ پ 21

88611161-8

8611161

محمد رضا مهدی

بهرام رمضانی

قهستان

لرستان

تهران ـ م يدان آرژانتين ـ خيابان شهيد احمد قصير  ،نبش خيابان هفتم  ،پالک 12

88181192-91

88181191

تهران ـ بلوار کشاورز ـ بين کارگر و

طبس

کارخانه قند

کارخانه ـ اراک ـ شازند

-

-

سيد محمد ابطحی

کارخانه قند

کارون

تهران ـ بلوار کشاورز ـ بين کارگر و جمالزاده ـ کوچه شهيد حمصيان ـ پ 121

66115569-18

66128811

---

نوراهلل عظيمی

کارخانه قند

آدرس وشماره تلفن شرکت های قند

شماره تلفن

شماره فاکس

عبدالمجيد ميرزا پور

شوشتر ـ کيلومتر  11جاده دزفول ـ جاده اختصاصی کشت و صنعت کارون دیمچه

8611-6282588-6228192

8611-1118992

تهران ـ خيابان آفریقا  ،نرسيده به خيابان ظفر  ،خيابان فرزان غربی  ،پالک  ، 21طبقه 2

1و6و1و88199122-88656551

88661511

کارخانه ـ بروجرد ـ کيلومتر  25جاده خرم آباد

داخلی 866-11261558 -152

866-11261111

علی زارع ممقانی

ردیف

28

29

18

11

12

11

11

15

346

نام شرکت
کارخانه قند
مرودشت
کارخانه قند
مغان

کارخانه قند
مياندوآب
کارخانه قند
نقده
کارخانه قند
نقش جهان
کارخانه قند
نيشابور
کارخانه قند
هفت تپه
کارخانه قند
همدان

نام مدیر عامل

آدرس وشماره تلفن شرکت های قند

شماره تلفن

شماره فاکس

تهران – ميدان آرژانتين  ،بلوار بيهقی  ،بين خيابان  18و  12پالک 18

88518826-1

88519511

مرودشت  ،کارخانه قند

811-11221112-16

811-11221111

تهران ـ ميدان آرژانتين ـ خ الوند ـ کوی جوین ـ پ  5ک پ151-15169

-

-

محمود ماجدی

اروجعلی محمدی

کارخانه ـ پارس آباد مغان ـ شهرک شهيد آیت اهلل غفاری

81512151111

815-12151626

تهران ـ بزرگراه رسالت بعد از پل سيد خندان خيابان شهيد کابلی( دبستان سابق) ساختمان ولی امر طبقه 8

22821181-1192

26158668

محمد رضا مهدی

آذربایجانغربی  ،شهرستان مياندوآب  ،کارخانه قند

 1888رئيس811-15151112-

811-15152525

نياوران ،خيابان مينا ،خيابان آبکوه ششم ،پالک 12

118داخلی26115891-2

26115896

شهرستان نقده ,کيلومتر  11جاده حيدر آباد ,کارخانه قند نقده

811-15625911

811-15625918

تهران ـ خ استاد مطهری ـ خ جم ـ جنب بيمارستان جم ـ کوچه ماگنوليا ـ پ 11

88811615

88811615

کارخانه ـ اصفهان ـ کيلومتر  11جاده اصفهان مبارکه ک پ81165/1166

811-52588888-18

811-52588811

تهران ـ ميدان آرژانتين ـ خيابان شهيد احمد قصير  ،نبش خيابان هفتم  ،پالک 12

88111112

88558181

کارخانه ـ نيشابور ـ کيلومتر  28جاده قدیم نيشابور -سبزوار

1و851-11521188

851-11521215

-

-

861-12865288

861-12865118

تهران ـ خ انقالب ـ خ شهيد موسوی (فرصت) ـ شماره  11ـ ط  2ـ واحد 8

88195511-88828858-9

88195511

کارخانه ـ همدان ـ کيلومتر  25جاده همدان قزوین ـ پليس راه شهيد خرم رودی-ک پ6515511

881-11551258

881-11551258

ابوالفضل احمدی

سيامک سلطانی

محمدعلی شاملو

خيابان ولی عصر  ،نرسيده به ميدان ونک  ،خيابان هفتم  ،خيابان نيلو  ،نبش کوچه  ، 11پ  11طبقه  1واحد 1
عليرضا کاظمی

کارخانه ـ هفت تپه ـ کيلومتر  58جاده اندیمشک

61111-112

مسعود هنرور

