نمایندگی های استانی شرکت توزیع دامی داروپخش
ردیف

استان

شرکت

مدیرعامل/مدیر شعبه

تلفن

آدرس

1

سیستان و بلوچستان

پارس لیپار سیستان

خانم قادري

054-33506985
054-33505545

زاهدان-بلوار امام خمینی غربی  ،حدفاصل امام 74و  ،76ساختمان قادري  ،واحد 2

2

فارس

داروبرنا پخش گسترفارس

071-38013

شیراز-شهرک بزرگ صنعتی  ،ورودي اول  ،بلوار کیمیا  ،بلوک RP ، 17

3

مرکزي

دام ياور اراک صنعت

0863-4130262
0863-4135231

اراک-سه راه خمین  ،شهرک صنعتی شماره  ،1خیابان سازندگان  ،داخل خیابان 100 ،متر پايین تر  ،روبروي کوشاوران

4

مازندران 1

البرز پارس پويش

5

مازندران 2

آمارد دارو داران

6

مازندران 3

بهورز نیکان

شهرام دشتی زاده
علی اکبر دشتی زاده
مهندس حقدادي
حیدري

0863-4135232

دکتر رحمان زاده
آقاي علیزاده
مهندس مهجوريان
آقاي مالري
مهندس هاشمی
دکتر نوايی
آقاي نوري
آقاي پورشعبانی
دکتر رحمانی
دکتر هوشیار خواه

011-43249134-5

آمل -خیابان امام رضا  ،جنب اتحاديه شرکت هاي تعاونی روستايی
آمل-میدان صدف  ،بلوار منفرد نیاکی  ،امیر 48

011-44231304-6
011-44233298
011-33024030-1
011-33024192

آمل-پلیس راه قديم  ،آفتاب  ، 94دفتر و انبار شرکت آمارد دارو داران

ساري-اتوبان ساري قائمشهر  ،عبور شهرک فرهنگیان  ،کوچه بهار

7

اردبیل

آرتا شفا دام

8

خراسان شمالی

کیمیا دارو آساک

9

خراسان رضوي 1

گوهر دام توس

دکتر مرتضی اعظمی
عسگر اعظمی
دکتر نوري
دکتر زاهدپور
حاج آقا عابدي
جواد عابدي

051-36578581

10

خراسان رضوي 2

رازيانه سبز پارس

دکتر صنعتی

05191090167

مشهد-بلوار شهید قرنی  ،بین قرنی  4و  ، 6پالک  ، 740دفتر کشاورز روبروي بانک سپه

11

خراسان جنوبی

سرو دام بیرجند

آقاي خاکستانی

056-32315823

بیرجند-میدان آزادي ،بلوار امام رضا ،نبش امام رضا 4

12

يزد

نويد آوران دامپروري کوير

دکتر کريمی

035-32632879

يزد-تفت  ،شهرک صنعتی فاز يک مبارکه  ،بعد از میدان نگهبانی  ،فاز کارگاهی

13

خوزستان 1

پیشرو پخش فالیز مريدي

061-33774026

اهواز-سه راه خرمشهر  ،روبروي ترمینال  17گانه  ،جنب بانک ملی

14

همدان

دامین گستر هگمتان

081-33263469

نهاوند-ابتداي جاده کرمانشاه  ،باالتر از رستوران میالد  ،جنب درمانگاه دامپزشکی دکتر معصومی

15

کرمان

دامین پخش جنوب شرق

034-42233894-6

سیرجان-خیابان شیخ عطار عطار طبقه فوقانی داروخانه دامپزشکی دامین دارو ،پالک 52

16

سمنان

کارينا پخش کومش

آقاي مريدي
فرجی فرد
معصومی  -پدر
دکتر معصومی
مهندس خانی

045-33335625
045-33358839
058-36230370
051-36572019

اردبیل-مابین قیام و مبارزان  ،جنب بانک سینا  ،کد پستی 5614993945
خراسان شمالی-شیروان -خیابان جواد االئمه  ،ابتداي بلوار شهید فاضل  ،ساختمان دامپزشکان مهر
مشهد-بزرگراه آسیايی  ،روبروي پمپ بنزين امام هادي  ،بین آزادي  54و  ، 56پالک 16

سینا زمانی
دکتر مهرداد رستم زاده
خانم بابان (فروش)

023-33653154
65585249

سمنان-شهرک صنعتی  ،کارگاه الغدير کوچک  ،واحد 13

نمایندگی های استانی شرکت توزیع دامی داروپخش
ردیف

استان

شرکت

مدیرعامل/مدیر شعبه

تلفن

آدرس

17

کرمانشاه

شقايق غرب پخش

خانم دکتر برنجیان
خدر تبار

0833-8260067

کرمانشاه-خیابان دولت آباد  ،روبروي بانک تجارت  ،دامپزشکی رازي

18

گیالن

دامین طب گیالن

دکتر محمد دوست

013-33593210

رشت-احمد گوراب  ،جنب دخانیات  ،شهروند يک  ،جنب نمايندگی تراکتور سازي

19

هرمزگان

هرمزان دارو

خانم امین زاده

7633704311

بندرعباس-خیابان  12فروردين به سمت میدان 9دي  ،نبش مسکن ملی

20

آذربايجان غربی

ماد دام دارو آذربايجان

044-44234657-9

پیرانشهر-جاده سردشت  ،جنب ترمینال سابق بهجتی

21

اردبیل

شفا گستر نوين ساواالن

دکتر وثوقی
قربانی

045-33641010

اردبیل-شهرک صنعتی شماره يک  ،خیابان شمشک يک

22

بوشهر

مهرگان پخش ستوده دارو

دکتر زاکري

077-34263096

برازجان-محله استاديوم  ،بلوار شهید عباس پور  ،کوچه غدير 5

23

خوزستان 2

گیتی پخش چکاوک

مهندس نیلزن

061-42543437

هشتادو شش هکتار خیابان احسان يک ساختمان چکاوک

خانم دکتر محسنی
آقاي دکتر بهجتی (مسئول فنی)

شعب شرکت توزیع دامی داروپخش
ردیف

استان

مرکز پخش

مدیر  /مسئول فنی

تلفن ثابت

آدرس

24

قزوين

شعبه قزوين

آقاي مهندس رحمانی
مسئول فنی-آقاي دکتر رجبی

028-33684238

قزوين -خیابان نوروزيان  ،باالتر از کانال  ،سرتقاطع پل مطهري  ،شرکت توزيع دامی داروپخش

25

ايالم

شعبه ايالم

خانم دکتر کريمی

084-33310262 - 3

ايالم-میدان دادگستري  ،بلوار مصلی  ،جنب شوراي شهر

26

کردستان

شعبه سنندج

خانم دکتر نجفی

087-33726201

سنندج-بلوار پاسداران ،میدان جهاد (گريزه)  ،روبروي شرکت گاز  ،جنب رستوران مانگ

27

لرستان

شعبه لرستان

خانم مهندس سپه وند
مسئول فنی-دکتر شورمیج

066-33438271 066-33436184

خرم آباد-شقايق  ،بلوار بهارستان ،خ تمدن  ،بعد از مجتمع يادگار امام  ،ساختمان پروانه  ،طبقه همکف

28

تهران

شعبه تهران

46862969

کیلومتر  22جاده مخصوص کرج-جنب نفت پارس  ،ورودي سرخه حصار  ،خیابان ارديبهشت  ،پالک 15

29

البرز

شعبه البرز

30

کهگیلويه و بوير احمد

شعبه کهگیلويه و بوير احمد

31

گلستان

شعبه گرگان

آقاي مهندس آقايی
مسئول فنی-خانم دکترنجفی
آقاي مهندس محمودي
خانم دکتر يزدانپناه
آقاي مهندس قاسمی
مسئول فنی-خانم دکتر طاطاري

46862969

کرج-جنب نفت پارس  ،ورودي سرخه حصار  ،خیابان ارديبهشت  ،پالک 15

074-33227791

ياسوج-خیابان شهید يزدانپناه  ،روبه روي مسجد امام حسن عسگري

17-32155474-7

گرگان-شهرک امام  ،نبش کوچه پیمان  ، 4پالک83

32

اصفهان

شعبه اصفهان

آقاي مهندس آزيدهاک
مسئول فنی-خانم دکتر غروي

31-35584832

33

قم

شعبه قم

آقاي دکتر کريمی

025-36674384

قم-میدان شهید زين الدين -خیابان مدرس  -نبش خیابان تقوي جنوبی-پالک 5

34

زنجان

شعبه زنجان

024-33452499

زنجان -اراضی پايین کوه میالد  21میالد 17ضلع شمالی خوابگاه الزهرا پالک 3876

35

آذربايجان شرقی

شعبه تبريز

041-32861220-1

تبريز-جاده مرند  ،کوي صنعتی سولماز  ،قطعات نیکنام  ،قطعه 195

آقاي مهندس سلیمی
مسئول فنی-خانم دکتر کیمیا قلم
آقاي دکتر نارونی
کارمند فروش-آقاي مهندس شکوهی

31-35584831

اصفهان-اتوبان شهید آقا بابايی  ،پل تمدن -خ شهید خزايی  ،شهرک صنعتی ولیعصر  ،اولین سوله سمت راست

