فهرست شرکتها و برندهای دارای مجوز تولید
ردیف

نام شرکت

نام و نشان تجاری

مدیر عامل

تلفن دفتر

آدرس دفتر

1

بی ای تی پارس

کنت-دانهیل-مونتانا-پالمال

کاخابر بنیدزه

22026076-9

خیابان آفریقا(ماندال)بلوار صبا پالک 2

2

کی تی اند جی پارس

اسه

چوی

55414081-2

تهران خیابان مقدس اردبیلی خیابان ج پالک 18

3

جی تی آی پارس

وینستون-مونت کارلو-مگنا

غالمرضا آزرمی

84003502

خیابان احمدقصیر کوچه احمدیان پ 11

4

شرکت دخانیات ایران

بهمن-زیکا-هما-آسیا-تیر-57-فروردین-کیش-98کاسپین -تی 4

افضلی

51261800

خیابان قزوین مجتمع دخانیات ایران

5

دخانیات قشم

بیستون

محمد رضا تاجدار

72889000

خیابان شریعتی خیابان کالهدوز ،پالک  460/1واحد 5

6

دخانیات متحد احسان قشم

بیستون

محمد رضا تاجدار

72889000

خیابان شریعتی خیابان کالهدوز ،پالک  460/1واحد 5

7

جی تی آی پارسیان

ساتر-جی-1اونیکس-کمل-وینستون -مونت کارلو

بابک مرادی

84003000

خیابان احمدقصیر کوچه احمدیان پ 11

8

پیشرو تک پارسیان

رویال وان

مجید سیف

26121330-31

خ شهید لواسانی بن بست نیلوفر پ2

9

پردیس زرین آمور

آمور

نوید حبیبزاده بوکانی

88368669

شهرک غرب ،بلوار خوردین ،خ توحید یکم پالک ( 2ساختمان شهر آلومینیومها) ،طبقه اول واحد یک شمالی

10

نظام گستر نیکان

مگان

حسین نظام آبادی

55621151

تهران  -چهارراه مولوی  -نرسیده به بازار حضرتی پ 329

11

شقایق درخشان رنگین

ماتادور ،پریستون

بهرامزاده

88945401

نرسیده به میدان ولیعصر کوچه ولدی پ  30واحد4

12

جاوید ریحان ستاره

موند

رییسی

88555752

تهران روبروی پارک ساعی برج ساعی طبقه 12واحد 1207

13

سبالن توتون آرتا

قصر

رضا رعدی

045-33812042

اردبیل -بزرگراه بسیج  -میدان سینا  -ساختمان ماهان تیر

14

افرا افق ژیار

اپرا ،رین

حامد عزیزپور

44382162-44382164

تهران فلکه دوم صادقیه خ سازمان آب پالک  276واحد 7

15

میالد نور گیتی

اسکار

حمیدرضا شاه حسینی

88729882-3

آرژانتین  ،خ احمد قصیر ،خ  ، 9برج بخارست  ،طبقه  10جنوبی

16

آسیان تجارت آوا پارس

آشیما

لی یو

88725700-1

تهران ولیعصر برج نگین ساعی  ،طبقه  9پ 2244واحد 4

17

پاژنگ کاسپین

پیور

مهدی آقاجانی قاهانی

88920207

نجات الهی ،خیابان ورشو ،پالک 13

18

سینا بین الملل نور

گلد مونت

بهنام کاووسیپور

26253275

تهران خ پاسداران نبش نارنجستان چهارم پالک  1مجتمع تجاری آرتمیس طبقه  4واحد 3

19

مهرنیای دانا برین

ام ام  ،پرستیژ

حسام عزیز پور

8734241801

بانه بلوار سقز مجتمع آرتین طبقه اول

20

ابر صنعت برگینه

ماراتن

ناصر علی بیگی

88555783

تهران یوسف اباد خ بیستون نبش سپهر پالک 31

21

فراسازان توتون آپادانا

پرزیدنت -وایلت  -ویزدم -اچ دی -گلدن لفت -بلک گالن

شهرام عزیزی

88641760

تهران میدان ونک برج نگار طبقه  14واحد 6

22

آمیتیس تنباکو

تاج و جیکاره و آپادانا

پویان احمدی

77782116

حکیمیه ،بلوار باباییان خیابان شیدایی  ،5خیابان نشوه ،ششم غربی ،پالک 10

23

توتون صنعت پارسیان قشم

مدرن ،بن ،فایو استارز

اکبر ابراهیمی

88645388

خیابان ولیعصر ،نرسیده به نیایش ،برج اداری کیان طبقه نهم واحد 5

