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صنعت کشاورزی را می توان استراتژیک ترین و حیاتی ترین توان کشورها در جهت رونق اقتصاد و تحول آن ها دانست و با 
با ارتقاء و توجه به بخش  توسعه آن راه حلی برای بحران جهانی فقر اندیشید. چنانچه امروزه در کشورهای در حال توسعه 
کشاورزی و صنعتی سازی آن موفق به تولید بیشتر مواد غذایی و با قیمت ارزانتر و در نهایت درآمد زایی بیشتر و افزایش قدرت 

خرید و حتی افزایش فرصت های اقتصادی در بخش های غیر کشاورزی شده اند.
این صنعت در ایران اهمیت ویژه ای دارد و یکی از بزرگترین عرصه های اقتصادی کشور با تولید ناخالص ملی و سطح اشتغال 
زایی باال محسوب می شود. استان فارس نیز با آب و هوایی مساعد و تولید قابل توجه فرآورده های باغی، زراعی، دامی و همچنین 

مواد اولیه صنایع غذایی و تبدیلی نقش مهم و ممتازی ایفا می کند.
فراوانی محصوالت  فارس و کشورهای حاشیه آن و همچنین  به آب های خلیج  نزدیکی  و  فارس  استان  موقعیت جغرافیایی 
کشاورزی در استان؛ از لحاظ بازرگانی خارجی و کمک به توسعه و پیشرفت صادرات غیر نفتی توانمندی های گسترده و امکانات 
بالقوه و بالفعلی را ایجاد کرده است که با توجه بیشتر مسئوالن، تولید کنندگان و فعاالن این بخش می توان با استفاده از این 

توانمندی ها گردش بهتر چرخه ی اقتصادی استان را رقم زد.
شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس به عنوان بزرگترین مرکز تعامالت اقتصادی و فرهنگی منطقه جنوب کشور برگزاری 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی )ماشین آالت ، نهاده ها و آبیاری( را از تاریخ 20 تا 23 خرداد ماه 1399 در دستور 

کار خود قرار داده است.
با تعامالت ویژه ای که با استانداری فارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ستاد 
استانی مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت نمایشگاه بین المللی فارس به عنوان اولین نمایشگاه کشور بعد از دوران شیوع 
ویروس کرونا موفق شد با اخذ پروتکل خاص نمایشگاهی و رعایت کلیه امور بهداشتی، مراقبتی، در محیط کامال ضد عفونی 
شده و مراقبت شده و با عرضه امکانات بهداشت فردی و جمعی و حفظ فاصله اجتماعی و همچنین رعایت دستور العمل های 

بهداشتی این نمایشگاه را برگزار نماید.
از تولید کنندگان داخلی و شرکتهای دانش بنیان و همچنین فراهم آوردن بستری  با هدف معرفی و حمایت  این نمایشگاه 
مناسب جهت تعامل با کشورهای مطرح و پیشگام این صنعت در جهان و انتقال فناوری و تکنولوژی روز دنیا در انواع زمینه های 
ماشین آالت مدرن کشاورزی، زراعت مدرن، اصالح نباتات، سموم، کود، دفع آفات و غیره و تبادل تجربیات مشارکت کنندگان 

برگزار می گردد.
در پایان از تمامی مسئولین، مشارکت کنندگان و دست اندرکاران ، خصوصاً شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس که در برگزاری 
هر چه بهتر این نمایشگاه ما را یاری کرده اند کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدواریم توانسته باشیم با برگزاری این رویداد 
شرایطی مطلوب جهت استفاده و بهره گیری از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود بخش کشاورزی ایجاد نماییم و گامی مؤثر در 

جهت پیشرفت و اعتالی کشور و همچنین استان پهناور فارس برداریم.

پیام سید محمود موسوی
 نائب رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل 
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استان فارس با در اختیار داشتن زیر ساخت های گسترده کشاورزی به ارزش تقریبی بیش از 49 هزار میلیارد ریال و تولید 9/8 
درصد محصوالت کشاورزی کل کشور به ارزش تقریبی 2454 هزار میلیارد ریال به عنوان قطب تولید کشاورزی کشور، دانش 

بنیان کردن تولید و تسریع روند گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی از طریق 
سرمایه گذاری در این بخش را با هدف کاهش ضایعات، افزایش بهره وری و بهبود عدالت غذایی را در دستور کار خود دارد. عالوه 
بر آن، ایجاد نظام مبتنی بر تفاهم مشترک در حوزه کشاورزی، صنعت و محیط زیست از دیگر استراتژی های ارتقاءی کیفی و 
کمی محصوالت کشاورزی در این زمینه است که بر کیفیت عملکرد نیروی کار و توان نیروی انسانی، تأثیری  شگرف داشته و 
نقش بسزایی در رونق و توسعه ا قتصادی و اجتماعی دارد. به همین دلیل، سازمان جهاد کشاورزی فارس به عنوان اهرم اجرای 
سیاست های وزارت متبوع، بکارگیری نیروی انسانی آزموده و فناوری های جدید و تولید نهاده های سازگار با شرایط جدید 
اقلیمی، گسترش سیستم های نوین آبیاری، توسعه و بازسازی ناوگان مکانیزاسیون، تغییر الگو و تاریخ کشت، توسعه و تکمیل 
خوشه های اقتصادی و زنجیره های غذایی را به عنوان راهبردهای نوین در دست اجرا قرار داده است. لذا هر گونه فعالیتی که 
بتواند این روند را توسعه بخشد، مدنظر رهبران بخش کشاورزی استان خواهد بود. که قطعاً امور مرتبط با فناوری ها، توسعۀ 

ماشین آالت و مکانیزاسیون، نهاده ها و سیستم های آبیاری نوین از اهمیت خاصی برخوردار است.
تأمین امنیت غذایی و تحقق »جهش تولید« با افزایش بهره وری از منابع امکان پذیر است. ما برآنیم که با تکیه بر پتانسیل 

داخلی و بکارگیری فناوری های جدید در راستای »جهش تولید« با عزمی جزم گام برداریم .
نوین و تجربیات  تبادل دانش  تولید،  فعالین عرصه  برای حضور  فناوری های جدید و فرصتی  تبادل دانش و  نمایشگاه بستر 
کارآفرینان و تعامل سازنده بین تولید کنندگان داخلی و خارجی است. حضور فعاالن و تکرار شوندۀ در عرصه های نمایشگاهی 
بستر رشد و شکوفائی ایده ها و همچنین انتقال تکنولوژی و روشهای جدید به عرصه کارکشاورزی را تسریع خواهد کرد. لذا 

استفاده از این فرصت ها به ایجاد دیدگاه های جدید و تمایل به استفاده از فناوریهای جدید کمک خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در شهر شیراز میزبان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ماشین آالت، نهاده ها و 
آبیاری هستیم.امید است این نمایشگاه که با چشم انداز توسعه اقتصادی زیربخش های کشاورزی، افزایش سهم آنها در توسعه 
صادرات غیرنفتی و حمایت از کاالی داخلی بر پا شده است، زمینه تعامل سازنده ای را بین تولیدکنندگان داخلی، خارجی و 

بهره برداران ایجاد نماید.
در خاتمه از مجری برگزاری نمایشگاه، شرکت نگاه سبز و مسئولین نمایشگاه بین المللی استان فارس که با برگزاری نمایشگاه ها در 

توسعه اقتصادی زیر بخش های کشاورزی نقش شایسته ای را ایفاد می کند کمال تشکر را دارم.

پیام محمد مهدی قاسمی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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   چه بهاري را به انتظار نشسته بودیم در زمستاني که دشت و صحرا، سیراب از نعمت حضرت دوست، خوشه هاي پرطراوت 
گندم زار را نوید مي داد و چه شوقي به جانمان نشسته بود تا کاري کنیم کارستان، محفلي بسازیم در خور، در میعادگاه هر 
ساله، نمایشگاه ، تا همه با هم، صنعتگر و کشاورز شادي هایمان را فریاد کنیم، فن اوري هاي نو را به نظاره بنشینیم، گفتگو 

کنیم و به شکر اندرش پیمان ببندیم که اب را و خاک را همچنان پاس بداریم.
     لیک آدمي را نشاید که راز فروبسته جهان هستي را به انگاره خود پندارد. کرونا آمد و جهان به یکباره در بهت فرو رفت و 

آدمیان از هم دور بماندند و ما ماندیم که چراغ خانه را به انتظار کدامین میهمان روشن کنیم؟
     امیدمان به لطف و کرم حضرتش و همت واالي یاران و همکاران. به انتظار نشستیم تا امروز که شانزدهمین نمایشگاه بین 

المللي کشاورزي شیراز به یومن حضور شجاعانه و امیدوارانه شرکت ها و صاحبان صنایع،           بر پا گردد.
     در این راستا، تالش مجدانه جناب آقاي موسوي مدیر عامل محترم شرکت نمایشگاه هاي بین المللی فارس و کارکنان 
آن مجموعه و همچنین همکاري متعهدانه جناب اقاي دکتر قاسمي، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي فارس و همکاران 

محترم ایشان در سازمان، در برپایي نمایشگاه در این شرایط خطیر، ستودني است.

پیام سید محمد جعفری
مدیر عامل

شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس
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شهر شعر و شعور )شیراز(
 تاریخچه

)پادشاهان سلسله  تهمورث  فرزند  که  است  آمده  ها  افسانه  در       
پیشدادیان( شهر شیراز را تاسیس و نام شیراز برآمده از نام اوست. به 
روایتی دیگر؛ نام این دیار »شهر راز« بوده که به اختصار شیراز گفته شده 
است. در حالیکه بر اساس تحقیقات »تدسکو«، شیراز به معنای مرکز 
انگور خوب است. در کتاب »صورالقالیم« از جهت وجود دام های بسیار 
در دشت شیراز، آنجا را »شیرساز« نامیده اند. در گذشته، شیراز را 
»شیدراز« به معنای »شیب بلند« می خواندند. چون سطح این جلگه 
دارای شیب زیاد و طوالنی است. حتی هم اکنون به محل های پایین 

شیراز، »شی بازار« یا »شیب بازار« می گویند.
     شیراز از لحاظ پتانسیل گردشگری و جدب توریست از مهم ترین 
شهرهای کشور است و چه از لحاظ طبیعت گردی و چه از لحاظ 

فرهنگی، دارای آثار باستانی و اماکن زیارتی کم نظیر و زیباست.

 پرسپولیس
     مجموعه تخت جمشید، مهم ترین پایتخت سلسله هخامنشی، در5۷ 
کیلومتری شمال شیراز قرار داد و بر خالف آنچه اغلب می پندارند، نه 
در محدوده ی شهر شیراز، که در حوزه ی شهرستان »مرودشت« واقع 
شده است . این اثر باستانی در دامنه ی کوهی موسوم به »کوه رحمت« 
جای گرفته است که در زمان هخامنشیان از تقدس مذهبی برخوردار 

بوده است.
تا  زمامداری سلسله هخامنشیان)559  دوره  در  تخت جمشید      
تاریخی نشان  بررسی  های  از میالد( ساخته شده است.  333 پیش 
می  دهد که ساخت این اثر سترگ معماری در سال 518 ب.م آغاز 
شد و بیش از یکصد سال به طول انجامید. بنابراین، اگر آغاز ساخت 
تخت جمشید را مالک قرار دهیم، این اثر اکنون 2528 ساله است 
و اگر زمان تقریبی پایان ساختنش را در نظر بگیریم، 2428 سال 

عمر دارد.
     یونانیان تخت جمشید را »پرسپولیس« به معنای شهر پارسه 
می   نامیدند. در زمان ساسانیان نیز آن را »ست ستون« یا همان صد 
ستون می  خواندند. اما نام اصلی تخت جمشید »پارسه کرته« است 
که اشاره دارد به پارسیان یکی از سه شاخه بزرگ قوم آریایی و به 
وجود آوردنده سلسله هخامنشی. درگل نوشته  ها و نیز کتیبه در گاه 
سنگی تاالر ورودی تخت جشید، از این مجموعه با عنوان »پارسه« 

یاد شده است.
     این مجموعه باستانی شامل حصارها، کاخ ها،  بخش های خدماتی 
و مسکونی، نظام های مختلف آبرسانی و بخش های مختلف دیگری 
سلسله  شاه  سومین  اول«  »داریوش  وسیله  به  تخت جمشید  است. 
هخامنشی بنیان نهاده شد، اما تا زمان حیات وی کامل نشد و ساخت 
و سازها در دوره جانشینان او یعنی فرزندش »خشایارشا« و نوه اش 
تخت  در  ساختمانی  عملیات  البته  کرد.  پیدا  ادامه  اول«  »اردشیر 
جمشید تا پایان دوره هخامنشی متوقف نگردید. اما عمده کارها در 
زمان سلطنت سه پادشاه یاد شده، به انجام رسید. بنابراین هنوز هم 

در تخت جمشید بقایای بناهای نیمه کاره به چشم می خورد. یکی از 
این بناها دروازه بزرگی است که در ضلع شمال شرقی مجموعه قرار 
دارد. مهندسان هخامنشی در ساخت سازه های سنگی و ستون های 
تخت جمشید که دارای اشکال مخروطی است، از عدد پی استفاده 
می کردند. آنها راز استفاده از عدد پی )3/14 ( را دو هزار و پانصد 

سال پیش کشف کرده بودند.
محسوب  طبیعی  اعداد  مجموعه  از  ریاضیات  علم  در  پی  عدد      
می شود. این عدد از تقسیم محیط دایره بر قطر آن به دست می آید. 
کشف عدد پی جزو مهم  ترین کشفیات در ریاضیات است. کارشناسان 
ریاضی هنوز نتوانسته اند زمان مشخصی برای شروع استفاده از این 
عدد پیش بینی کنند. عده زیادی، مصریان و برخی دیگر، یونانیان 
باستان را کاشفان این عدد می  دانستند اما بررسی های جدید نشان 

می  دهد هخامنشیان هم با این عدد آشنا بودند.
همه  از  بیش  و  گیاه  و  درخت  جمشید،  تخت  نقش های  در       
نیلوفر آبی و سرو که نماد تقدس است، دیده می شوند. گل نیلوفر 
نماد تمدن  نقاط تخت جمشید حجاری شده می توان  تمام  که در 
هخامنشی دانست. این گل که در اکثر تصویرها در دست پادشاهان 
که  می شود  گفته  است.  دوستی  و  از صلح  است سمبلی  بزرگان  و 
در  زیاد گل ها  تصویر  است.  ماه  دوازده  بیانگر  این گل  گلبرگ   12
این مکان را  بویی و زیبایی  این که خوش  بر  تخت جمشید عالوه 
نشان می دهد، دلیلی بر باال بودن سطح فرهنگ ایرانیان آن زمان نیز 
بوده است وجود درخت سرو به دلیل سبزی و خرمی درختی بهشتی 
است. در نقش برجسته های پلکان آپادانا و کاخ تچر نماینده هر ملتی 
نیلوفر  از  از نماینده ملت دیگر جدا شده  است.  با یک درخت سرو 
استفاده  بسیار  پایه ستون ها  نیز  و  نقش ها  آرایش حاشیه  برای  نیز 
به سر گاو و عقاب هستند.  آراسته  بیشتر  شده  است. سر ستون ها 
پرنده ایست  عقاب  بوده است.  طبیعت  قدرت  و  برکت  از  نمادی  گاو 
او بر درفش هخامنشیان نقش می شده است.  بلند پرواز که تصویر 
ایوان های  ساختن  تخت جمشید  در  هخامنشی  هنر  ویژگی های  از 
بوده است.  برجسته ها  نقش  و  بنا  طرح  در  قرینه سازی  و  متعدد 
ایرانیان در بنای تخت جمشید، هنر ملت ها و سرزمین های دیگر را 
با هنر سرزمین خود درآمیختند و هنری پدید آوردند که هنر عصر 
هخامنشی نامیده شد. شیوه معماری و تزئینی تخت جمشید، پس 
از سقوط هخامنشیان و در ایران و نیز خارج از ایران به ویژه در هند 

تقلید شد. امروز نیز از این شیوه معماری الهام گرفته می شود.
تخت جمشید در سال 19۷9 میالدی از سوی سازمان فرهنگی ملل 
فرهنگی  میراث  برجسته  اثر  ده  از  یکی  عنوان  به  )یونسکو(  متحد 

بشری به ثبت رسیده است .

 شاه چراغ
اعتقاد شیعیان،  بر  بنا  آرامگاهی است در شیراز که       شاهچراغ 
و همچنین  کاظم  موسی  امام  ارشد  پسر  کاظم،  موسی  بن  احمد 
سپرده  خاک  به  آن  در  رضا،  امام  برادران  موسی،  بن  محمد 
شهر  در  احمدی  نام  به  میدانی  کنار  در  آرامگاه  این   . شده است 
شیراز قرار دارد. آرامگاه سیدمیرمحمد برادر سیدمیراحمد نیز در 

نزدیکی شاه چراغ است.

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 20



The 16 th  International Agricultural Exhibition-Shiraz - 202021



 سید عالءالدین حسین)ع(
     آستان سید عالءالدین حسین)ع( برادر شاهچراغ)ع( در میدان 
آستانه شیراز جاي دارد. بنای نخستین این آرامگاه در زمان قتلغ خان 
والی فارس ساخته شد ولی بنای اساسی آن در دوران صفویه فردی 
به نام میرزا علی که اهل مدینه منوره بوده، ساخت. سلطان خلیل 
)حکمران و نماینده شاه اسماعیل صفوی در فارس( در سال 923 

هجري قمري بقعه را تعمیر و بازسازي کرد.
     در دوران قاجار، مشیرالملک وزیر فارس آرامگاه را از نو ساخت 
و محمدرضا خان قوام الملک درون حرم را آیینه کاری کرد. در سال 
1331 هجري قمري گنبد جدیدی با اسکلت فلزی بر روی آرامگاه 
عبدالهس حجاب  مقبره سید  آرامگاه،  در جنوب شرقی  نصب شد. 

)ضیاء السلطان( قرار دارد.

 حافظیه و حافظ شیرازی
     خواجه شمس االدین محمد شیرازی، غزل سرای بزرگ، متخلص به 
حافظ و ملقب به لسان الغیب و ترجمان االسرار، در آغاز سده هشتم هجری 

در شیراز متولد و در سال ۷92ه.ق در شیراز در گذشت. 
     حافظ، قرآن را بنابر گفته خود، بر چهارده روایت، از بر بوده و از این 
رو حافظ خوانده شده است. وی عالوه بر جایگاه بسیار واالیی که در شعر 
فارسی دارد، بنابر تحقیق آنوبانینی، جایگاهی بس رفیع در علوم ادب 

عرب نیز داشته است.
     غزل حافظ، مظهر خیال انگیز اندیشه های ژرف انسانی است که در قالب 
واژه های زیبا و روان شاعرانه، جلوه ای جاودانه گرفته است. حافظ به همراه 
سعدی، فردوسی و موالنا، چهار رکن اصلی شعر و ادبیات فارسی را تشکیل 

داده اند.
     آرامگاه حافظ در منطقه حافظیه و در فضایی آکنده از عطر و زیبایی 
جان پرور گل های شیراز، در هم آمیخته با شور اشعار خواجه، واقع شده 
است. این مکان یکی از مهم ترین جاذبه های توریستی شیراز به  شمار 
می رود و اهل دل و اهالی این شهر به زیارت این آرامگاه نورانی می روند. 
استفاده از اصطالح زیارت خود به  خوبی نشانگر آن است که حافظ چه 
چهره مقدسی نزد ایرانیان دارد.  دیوان حافظ از معدود کتاب هایی است 
که در کنار کتب دینی در خانه هر ایرانی وجود دارد و کوچک و بزرگ آن 

را می خوانند و به اندازه درک خود از آن بهره و لذت می برند. 
    آرامگاه حافظ همچنین مکانی فرهنگی است. به عنوان مثال، برنامه 
های مختلف شعرخوانی شاعران مشهور) به ویژه در روز بزرگداشت حافظ در 
20مهرماه هرسال( یا کنسرت خوانندگان به خصوص موسیقی سنتی ایرانی 

و عرفانی در کنار آن برگزار می گردد. 
     حافظ شیرازی در غزلی پیش بینی کرد که مرقدش پس از او، زیارتگاه 

عاشقان خواهد شد. 
 

 آرامگاه سعدی شیرازی 
 مشرف الدین مصلح بن عبداهلل شیرازي مشهور به »سعدی« در اوایل 

شیرازی،  سعدی  آمد.  دنیا  به  شیراز  در  قمري  هجري  هفتم  سده 
از فردوسی در آسمان ادب فارس  بزرگترین شاعری است که پس 
در سال 690 هجري  وي  می درخشد.  نیز  هنوز  و  است  درخشیده 

قمري در شیراز درگذشت.
     نخستین جهانگردی که از آرامگاه سعدی نام برده، »ابن بطوطه« 
جهانگرد مراکشی است که در سال ۷48 هجري قمري؛ یعنی 5۷ 

سال پس از مرگ سعدی از آرامگاه وي بازدید کرده است.
     بر پایه مدارک موجود، آرامگاه سعدی در سده گذشته بارها تعمیر 
و بازسازی شده است. کریم خان زند در سال 118۷ هجري قمري آن 
را از نو بنا کرد. وي بنایی آجري و دو طبقه بنا کرد که دو اتاق در دو 
سوي آن قرار داشت. مزار سعدی در اتاق شرقی در طبقه زیرین آن 
قرار داشت و دور آن نرده های چوبی و منبت کاری شده قرار گرفته 
بود. بعدها اتاق غربی مدفن »شوریده شیرازي« یکی از شاعران بنام 

سده سیزدهم هجري قمري در شیراز گردید.
     بنای نخستین سعدی تا سال 132۷ خورشیدي برپا بود تا اینکه 
به پیشنهاد انجمن آثار ملی فارس و تالش علی سامی و علی اصغر 
حکمت، بنای در خور مقام شامخ سعدی ساخته شد. این بنا دارای 
گنبدی زیبا است که در جلوی آن ایوانی تاالر مانند قرار دارد که 

توسط هشت ستون سنگی نگه داشته می شود.
با  قبر سعدی در میان عمارتی هشت ضلعی  بنای جدید،       در 
سقفی بلند و کاشی کاری شده قرار دارد. در داخل باغ و در محوطه اي 
پایین تر از سطح زمین، چشمه آب زاللی در جریان است. در میانه 
این مکان، حوضچه ای قرار دارد که آن را حوض ماهی می نامند. بر 
پایه یک سنت قدیمی، مردم شیراز برای برآورده شدن حاجات خود 

در حوض ماهی سکه می اندازند.

 مسجد جامع عتیق
     مسجد جامع عتیق، کهن ترین مسجد شیراز است که به آن مسجد 
جمعه، مسجد آدینه و مسجد جامع نیز می گویند. این مسجد در شرق حرم 
شاهچراغ)ع( قرار دارد. مسجد جامع عتیق در دوره 200 ساله سلطنت عمرو 

لیث صفاری در سال 281 هجري قمري ساخته شده است.
     در گذر هزار سال اخیر، این مسجد چندین بار، از جمله در زمان 
اتابکان، در زمان سلطان ابراهیم میرزا پسر شاهرخ گورکانی، در دوران 
صفویه و در سال 1315 خورشیدي تعمیر و بازسازی شد. ساختمان 
مسجد که نخستین هسته تاریخی شهر شیراز است، دربرگیرنده بنای 
مرتفعي است که دارای چندین حجره و شبستانمي باشد. در میان ضلع 
شمالی این مسجد، تاق نمای بلندی قرار دارد که آن را »تاق مروارید« 

  می نامند.
  مسجد وکیل 

    مسجد وکیل شیراز در کنار بازار وکیل و حمام وکیل در مرکز شهر قرار 
دارد. این مسجد به مسجد سلطانی وکیل یا مسجد وکیل شهرت دارد.

     این بنا یکی از بناهای زیبا و بسیار مستحکم دوره زندیه می باشد 
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این  بنای  دارد.تاریخ  زیادی  اهمیت  معماری  و  هنری  لحاظ  از  که 
مسجد سال 118۷ هجری همزمان با بنای بازار و میدان در زمان 

کریم خان زند بوده و وسعت مسجد 8 هزارو 660 متر مربع است.
     بر اساس شواهد تاریخی این مسجد در مدت 10 سال ساخته شد 
و کاشی کاری های هفت رنگ زیبایی همچون بناهای دوره صفویه 

هم چشم نوازی می کند.

 دروازه قرآن
     دروازه قرآن یکی از دروازه های به جای مانده از دوره های قدیم 
این شهر  تاریخی  آثار  از  یکی  عنوان  به  امروزه  که  است  شیراز  در 
دیلمی  عضدالدوله  زمان  در  ابتدا  در  دروازه  می آید.این  حساب  به 
از  گذر  با  مسافران  تا  شد  داده  جای  آن  در  قرآنی  و  شد  ساخته 
این دروازه را  زیر آن متبرک شوند. در دوره زندیه کریم خان زند 
بازسازی کرد و اتاقی به باالی آن افزود و دو جلد قرآن بزرگ نفیس، 
به خط سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری، در اتاقک باالی آن جای 
داد. این قرآن ها، که به »قرآن هفده من« معروفند، اکنون از دروازه 
قرآن به موزه پارس انتقال یافته اند. دروازه قرآن در دوره قاجاریه به 
زلزله دچار صدمات زیادی شد که محمد زکی  علت وقوع چندین 
خان نوری آنرا تعمیر نمود. این بنا در گذشته طاق قرآن نیز نامیده 
شده است. روزهای اول هرماه مردم از شهر خارج شده و از زیر این 
وقت  شهردار  توسط  بنا  این   1315 درسال  می کرده اند.  عبور  طاق 
شیراز تخریب شد. دروازه قرآن در سال 1328 شمسی با همت یکی 
از بازرگانان شیراز به نام حاج حسین ایگار معروف به اعتماد التجار، 
اندازه  در  جدید  دروازه  شد.  ساخته  کهن  دروازه  از  کمی  فاصله  با 
روی  بر  ورودی کوچک  دو  و  دار  تیزه  قوس  دهانه  بزرگ تر، شامل 
جرزهای دو طرف و اتاق مستطیل شکلی بر فراز آن برای گذاشتن 
قرآن ساخته شد. در این بنا، آیاتی از قرآن را به خط ثلث و نسخ 
دور تا دور در دروازه قرآن نگاشته اند؛ در پیشانی شمالی این طاق 
آیه: »اّن هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم«. )سوره اسراء، آیه 9( و بر 
پیشانی جنوبی و سمت شهر شیراز آیه: »قل لئن اجتمعت االنس و 
الجّن علی…«. )سوره اسراء، آیه 88( و در گوشه غربی طاق آیه: »انّا 
نحن نّزلنا الّذکر« و ادامه آیه در گوشه شرقی: »و انّا له لحافظون« 

)سوره حجر، آیه 9( نوشته شده است.

  آرامگاه شوریده شیرازی
     محمد شوریده شیرازی شاعر نابینای روشن دل در سال 124۷ 
هجری قمری پای به جهان گذاشت و در هفت سالگی در اثر مرض 
آبله چشمانش را از دست داد مع الوصف از هشت سالگی به تحصیل 
پرداخت، یازده ساله که بود پدرش دار فانی را وداع گفت. پدرشوریده 
نیز شعر می گفت و عباس تخلص می نمود و نسب خود را به اهلی 

شیرازی می رساند. 
     شوریده در شانزده سالگی به معیت خان خود به مکه معظمه 
و مدینه طیبه رفت. مدفن شوریده در سعدیهشیراز، مقابل آرامگاه 

شیخ بزرگوار سعدی است.

  باغ دلگشا
     باغ دلگشا باغی مربوط به دوره ساسانیان، صفویه و قاجار است که 
در شیراز جای گرفته است. این اثر در تاریخ ۷ مهر 1381 به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.باغ دلگشا یکی از باغ های 
پیشینه  دارد.  قرار  سعدی  آرامگاه  ناحیه  در  و  بوده  شیراز  تاریخی 
آبادانی و دیرینگی این باغ به دوران پیش از اسالم و زمان فرمانروایی 

ساسانیان می رسد.
     مساحت این باغ ۷/5 هکتار می باشد و سراسر آن را درختان نارنج 
و اندکی پرتقال فرا گرفته است. این درختان از میانه های فروردین تا 
میانه های اردیبهشت به بار می نشینند و شکوفه های سفید و زیبای 

آنها بوی خوش دل انگیزی را در هوا می پراکند.
     آبی که از چشمه قنات آرامگاه سعدی جاری است از این باغ 

می گذرد. این باغ هم اکنون در مالکیت شهرداری شیراز می باشد.

  باغ ارم
     باغ ارم یک باغ ایرانی تاریخی در شهر شیراز است و شامل چند 
بنیان گذار  و  گیاه شناسی می شود.تاریخ ساخت  باغ  و  تاریخی  بنای 
اولیه باغ ارم شیراز، به درستی مشخص نیست؛ ولی توصیف هایی از 
آن در سفرنامه های متعلق به قرن دهم و یازدهم هجری آمده است. 
این باغ در روزگار سلجوقیان و آل اینجو پابرجا بوده است. در زمان 
زندیه هم کریم خان زند در سازندگی و بهسازی این باغ کوشید.در 
حال حاضر این باغ در اختیار دانشگاه شیراز است؛ باغ گیاه شناسی 
آن در اختیار دانشکده کشاورزی و ساختمان باغ در اختیار دانشکده 
حقوق قرار دارد. در تاریخ 6 تیرماه 1390 در سی وپنجمین اجالس 
کمیتهٔ میراث جهانی یونسکو باغ ارم شیراز به همراه هشت باغ دیگر 
هسته  وسط،  گردید.عمارت  ثبت  جهانی  میراث  فهرست  در  ایرانی 
باغ  این  عمارت  معماری  شیوه  می شود.  محسوب  باغ  این  مرکزی 
است.  زندیه  معماری  سبک  از  تقلید  به  و  قاجاریه  زمان  سبک  به 
از  بری  گچ  و  کاری  کاشی  نقاشی،  معماری،  نظر  از  عمارت  این 

شاهکارهای معماری زمان قاجار است.

  باغ جهان نما
باغ  این  باغ جهان نما در شمال شرقی شیراز واقع شده است.       
همچون سه باغ مشهور دیگر یعنی باغ ارم، باغ دلگشا و باغ تخت 
یعنی  قمری(  هجری  هشتم  )قرن  اینجو  آل  و  مظفر  آل  دوره  در 
قبل از یورش تیمور گورکانی به شیراز در نهایت آبادانی بوده است. 
ابن عربشاه مورخ دوره تیموری در کتاب عجایب المقدور آنرا زینت 
و  آب  از  که  است  شیراز  باغ  کهن ترین  باغ  این  نامیده است.  الدنیا 
از  ای  ویژه  منطقهٔ  در  و  می شده  مشروب  رکنی  پُرآوزاهٔ  رودخانهٔ 
آرامگاه حافظ، هفت تنان، دروازه  شیراز )خیابان حافظ( و در میان 
قرآن، خواجوی کرمانی، بابا کوهی، باغ ملی، گهواره دید، کتابخانه 
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ملی اسناد و... جای دارد. در داخل باغ جهان نما عمارتی به شکل 
هشت ضلعی دیده می شود. این عمارت دارای 4 شاه نشین در چهار 
گوشه بنا می باشد و میان شاه نشین ها، اتاق های دو طبقه قرار دارند. 
این عمارت دارای نمای آجری است و در گذشته پنجره های چوبی 
داشته است که توسط مالک خصوصی آن برداشته شده و به جای آن 
پنجره های آهنی نصب گردیده است. در داخل عمارت یک حوض از 

سنگ مرمر یکپارچه نیز وجود دارد.
این باغ در حال حاضر در اختیار صدا و سیمای شهر شیراز است.

  بازار وکیل
     مجموعه بازار وکیل مربوط به دوره زند است و در شیراز، بعد 
از میدان شهرداری، نزدیک ارگ کریمخان جای گرفته و این اثر در 
تاریخ 1۷ تیر 1351 با شمارهٔ ثبت 924 به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. بازار وکیل شهر شیراز یکی از مشهورترین 
بازار که به فرمان کریم  این  ایران است.  تاریخی  بازارهای سنتی و 
خان زند )11۷2–1193 ه. ق( ساخته شده، اکنون در مرکز شهر 
شیراز )شرق میدان شهدا( قرار گرفته است. در کنار بازار مکان های 

دیگر چون مسجد و حمام تاریخی وکیل نیز در قرار گرفته اند.
این بازار از بهترین آثار بر جای مانده از کریم خان زند است که هنوز 

مورد بهره برداری قرار دارد.

 موزه هفت تنان
تاریخی شیراز  اماکن  از قدیمی ترین  باغ تکیه هفت تنان یکی       
است. این باغ در بن کوه چهل مقام و در شمال آرامگاه حافظ قرار 
گرفته  است. علت نامگذاری این بنا به هفت تنان، وجود هفت قبر از 
هفت عارف در این باغ است که کریم خان زند روی هر کدام، سنگ 

بزرگ بدون کتیبه ای نصب کرده است.

 ارگ کریمخان
     ارگ کریم خان در مرکز شهر شیراز قرار دارد. این ارگ در دوره 
سلطنت سلسله زندیه ساخته شده است و پس از اینکه کریم خان 
زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و این مکان را به عنوان مکان 

زمان  در  معروف شد.  کریمخان  ارگ  به  کرد،  انتخاب  زندگی خود 
سلطنت سلسله پهلوی از ارگ کریم خان به عنوان زندان استفاده 
شد که آسیب هایی به آن وارد شده است. در سال 1350 این ارگ 
به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد. این بنای بزرگ اکنون زیر 
نظر سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اداره می شود و 
از چند سال پیش کار مرمت این بنا آغاز شده است تا به عنوان موزه 

بزرگ فارس مورد استفاده قرار گیرد.

 باغ نظر )موزه پارس(
که  می باشد  زندیه  دوران  شاهکارهای  از  دیگر  یکی  نظر  باغ       
بین سال های 11۷9 تا 1193 هجري قمري ساخته شد. این مکان 
آرامگاه  و  فرنگی  کاله  عمارت  حکومتی،  باغ  موزه،  باغ  نام های  به 
این عمارِت هشت ضلعی در زمان  نیز مشهور است.  کریم خان زند 
کریم خان زند محل پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و مرکز عمده 

تشریفات سیاسی مورد استفاده قرار می گرفته است.
     عمارت کاله فرنگي باغ نظر دربرگیرنده یک تاالر مرکزی و چهار 
شاه نشین جانبی است. در سال 1206 هجري قمري آقا محمدخان 
قاجار، جسد کریم خان زند را که در شاه نشین شرقی به خاک سپرده 
شده بود را به تهران منتقل کرده و در زیر راه پله های کاخ گلستان، 

محل رفت و آمد دائمی خود دفن کرد.
قبر  اصلی  جای  از  درستي  اطالع  خورشیدي   1315 سال  تا       
در  کاله فرنگی  بنای  تعمیر  هنگام  سال،  همان  در  نبود.  دست  در 
از  نمودار شد که خالی  قبر ساخته شده ای  شاه نشین شرقی موزه، 
قبر  اکنون  بود.  چرمی  مختصر  تکه های  شامل  تنها  و  بود  اسکلت 

بازسازی شده در محل شاه  نشین شرقی قرار دارد.
     باغ نظر در اوایل دوران قاجار نیز مورد توجه فرمانروایان قاجار 
بود. در سال1230 هجري قمري، حسین علی میرزا )پسر فتحعلی 
و  داد  قرار  خود  حکومت  مقر  را  باغ  این  فارس  حاکم  قاجار(  شاه 
و  ساخت  همایون«  »کاخ  نام  به  زیبا  عمارتي  آن،  غربی  شمال  در 
قسمت هایی از آن را به نام عمارت »باغ خورشید و آیینه« نام گذاری 
در سال  این مجموعه  نیست.  اثری  عمارت  این  از  اکنون  هم  کرد. 

1315 خورشیدي به موزه پارس تبدیل شد.
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نهاده های کشاورزی؛
کودها، سموم دفع آفات
 بذر، نشاء و ...
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اکسیر ساز شمال
توری سایبان و کیسه بسته بندی

دکتر علی شافی
011-32195453

بابل، ایستگاه آمل، جنب سپاه پاسداران 22، ساختمان اکسیر
trade@exirsaz.com / ali.hedayati1981@gmail.com

011-3220143847135193

آریا گوهر اطلس
نهاده های کشاورزی

علیرضا کالنتری
021-44968161

تهران، میدان صادقیه، شاهین جنوبی،  پیامبر غربی،  پالک 204، واحد 5
www.goharatlas.com 

021- 440452651471943395

برنطین تجهیز آریا
کشاورزی، نشا

مریم حاتمی
021-66055008

خیابان آزادی، تقاطع آذربایجان، پالک 1048
www.brantin.ir / brantin.arya@gmail.com

021-660550081344655963

پارک علم وفناوری فارس
حمایت از شرکتهای صاحب ایده

09177064214دکتر امین رضا ذوالقدر
071-36360303

شیراز ، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس
www.fstp.ir

071-3363603027197687811



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:
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Address:

Websit/Email:
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trade@exirsaz.com /ali.hedayati1981@gmail.com

Exir Building ,Next to Sepah Pasdaran22, Amol Station, Babol, Iran

                                   Shade Nets & Packing Bags

Exirsaz Shomal

Dr. Ali Shafi

+98 11-32195453 +98 11-32022951 47135-193

www.goharatlas.com 

Unit5, No. 204, West Payambar St., South Shahin Ave., Sadeghieh Sq., Tehran, Iran 

                                   Agricultural Inputs

Aria Gohar Atlas  

Alireza Kalantari

+98 21-44968161 +98 21-44045265 1471943395

www.brantin.ir / brantin.arya@gmail.com

No.1048, Azarbayjan Junction, Azadi Ave., Tehran, Iran

                                  Agriculture, Seedlings 

Brantin Tajhiz Arya

Maryam Hatami 

+98 21-66055008 +98 21-66055008 1344655963

www.fstp.ir

Arian Town, Dr. Hesabi Blvd., Shiraz, Iran 

                                  Supporting Companies with New Ideas 

Fars Science &Technology Park

Aminreza Zoolghadr +98 9177064214

+98 71-36360303 +98 71-336360302 7197687811
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تورینه بافت سبز شمال
تولید کننده انواع توری های محافظتی

09111175707فرشاد ولی زاده
011-32024350

بابل، شهرک صنعتی بندپی شرقی، بوستان دوم
n.mostafapour50@gmail.com / toorineh.baft@gmail.com

011-3202435247551-58835

توسعه کشت ذرت
تولید، واردات و فروش بذر ذرت هیبرید

09171280312کورش رهبری

071-32622536
فارس، کیلومتر 11 اتوبان مرودشت به شیراز، سمت راست

www.icmd.ir  / hadi.ghalandari@yahoo.com 

 071-32622536

پاک سرشت
بذر

09172900089فریبرز پاک سرشت
 071-37267787

شیراز، میدان مصدق، نبش کوچه 9
Poorya.popaky@gmail.com 

071-372677877153936689

خدمات کشاورزی حمید
نهاده های کشاورزی

09177716211عبدالحمید کهنسال
077-34224750

استان بوشهر، شهرستان برازجان، بلوار جمهوری اسالمی، خیابان فرهنگسرا، خدمات کشاورزی حمید
mohammadalikohansal@yahoo.com 

077-34220895 7561834793
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Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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n.mostafapour50@gmail.com / toorineh.baft@gmail.com

2nd Boustan Ave., East Bandpey Industerial Estate , Babol, Iran

                                   Producing Various Types of Protective Nets   

Toorinehbaft Sabz Shomal

Farshad Valizadeh +98 9111175707

+98 11-32024350 +98 11-32024352 47551-58835

hooman.amiri67@gmail.com

11Km. Marvdasht-Shiraz Highway, Fars, Iran

                                  Producing, Importing & Selling Hybrid Maize Seeds

ICMD

Kourosh Rahbari +98 9171280312

+98 71-32233236 +98 71-32622536 7136711973

Poorya.popaky@gmail.com 

On the Corner of Alley No.9, Mosadegh Sq., Shiraz, Iran 

                                  Seeds

Pakseresht

Fariborz Pakseresht +98 9172900089

+98 71-37267787 +98 71-37267787 7153936689

mohammadalikohansal@yahoo.com 

Hamid Agriculture, Farhangsara St, Jomhouri Islami blvd., Borazjan, Boushehr, Iran

                                   Agricultural Inputs 

Hamid Agriculture

Abdolhamid Kohansal +98 9177716211

+98 77-34224750 +98 77-34220895 7561834793



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 36

رویان تیسان سبز
تولید کننده کود و آفت کش زیستي

09128381842محمد جواد اوستا
021-44787439

کیلومتر 17 بزرگراه تهران- کرج، بلوار پژوهش، مرکز رشد پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیك و زیست فناوري 
www.royantisan.com / info@royantisan.com

021-897718327153936689

رویش پارس سبز ایرانیان
تخصصی ترین مرکز تولید کودهای امولسیونی و گوگردی

09137965001الهام جبار زارع
031-31326056

اصفهان، خیابان هزارجریب، مجتمع پردیس، ورودی2، واحد3
rooyeshparsco@gmail.com 

031-313260568174663918

دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور
تولیدکننده نهاده های کشاورزی - کود زیستی و شیمیایی سوسپانسیون

09155094107آرمین اسکوئیان
051-35099903

خراسان رضوی، شهرک صنعتی کاویان فریمان، فاز یك، صنعت 14، قطعه 8
www.brantin.ir / brantin.arya@gmail.com

 051-35099289 9394194439

رخ پالستیک توس
تولید کننده پالستیك و نوار آبیاری قطره ای

کاظم رضایی
051-35410025

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یك، تالش شمالی 2/7، قطعه 462
www.rokhplastic.com / info@rokhplastic.com 

051-354132999185175556



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.royantisan.com / info@royantisan.com

Incubator Center, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
17 Km.  Tehran-Karaj Highway, Tehran, Iran 

                                   Producing Biofertilizers & Biopesticides    

Royan Tisan Sabz

Mohammadjavad Avesta +98 9128381842

+98 21-44787439 +98 21-89771832 7153936689

www.parsagronic.ir / ravabetpars@gmail.com

Unit 3, Second Entrance, Pardis Complex, Hezar Jarib St., Isfahan, Iran 

                                   The Most Specialized Center in Producing Emulsion and Sulfur 

Fertilizers 

Rouyesh Pars

Elham Jabar Zare +98 9141518450

+98 45-32175044 +98 45-32175048 8174663918

www.agrodayan.com / info@agrodayan.com

Plot No. 8, Sanaat 14, Sanaat St., Phase 1, Kavian Fariman Industrial Estate, Khorasan Razavi, Iran

                                  Producing Agricultural Inputs, Chemical & Bio Fertilizers, Suspension

 Khosheh Parvaran

Armin Oskoueian +98 9155094107

+98 51-35099903 +98 51-35099289 9394194439

www.rokhplastic.com / info@rokhplastic.com 

Plot No.462, North Talash Blvd. 7/2, Tous Industrial Estate, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran 

                                   Producing Plastic & Drip Irrigation Tapes 

Rokh Plastic Toos

Kazem Rezaei

+98 51-35410025 +98 51-35413299 9185175556



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 38

شرکت یکره
کود، بذر و تمامی نهاده های کشاورزی - ساخت و تجهیز گلخانه

09171211029عبدالرحمن حسینی فرد
021-88713440

تهران، خیابان مطهری، قبل از قائم مقام فراهانی، ساختمان بهار، پالک 259، واحد2 
www.yekrahco.com / yekrahagrotech@yahoo.com

021-887191921586716334

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
ذرت بذری، کلزای بذری و گلرنگ بذری

09141518450ارسالن کاظم پور همراهلو
045-32175044

استان اردبیل، پارس آباد مغان، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
www.parsagronic.ir / ravabetpars@gmail.com

045-321750485693131961

صحرا شرق کیمیا
کشاورزی - نهاده - بیولوژیك

 09153254977علیرضا نوری 
051-38708758

مشهد، رضاشهر، بین رضوی 2 و 4، پالک 32
ali.r.noori@gmail.com

051-3870875891799949641

فن آور نانو پژوهش مرکزی
تولید کود و مهارگرهای غیر شیمیایی

09183654617اکرم حدادی
086-46331892

استان مرکزی، خمین، بولوار شهید صدوقی، نبش کوچه شهید محمدی
zare_susan@yahoo.com

071-372525163881935554



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.yekrahco.com / yekrahagrotech@yahoo.com

Unit2, No.259, Bahar Building , Motahari Ave.,Tehran, Iran

                                   All Agricultural Inputs(Fertilizers, Seeds)- Manufacturing & Equpping 

Greenhouses

Yekrah International Trading Company

Abdolrahman Hosseinifard +98 9171211029

+98 21-88713440 +98 21-88719192 1586716334

www.parsagronic.ir / ravabetpars@gmail.com

National Pars Agricultural lndustry and livestock Co., Parsabad Moghan, Ardebil, Iran

                                   Maize Seeds, Rapeseeds & Safflower Seeds 

Parsagronic

Arsalan Kazempour Hamrahlou +98 9141518450

+98 45-32175044 +98 45-32175048 5693131961

ali.r.noori@gmail.com

No 32, Between Razavi St., 2&4, Rezashahr, Mashhad, Iran

                                   Agriculture - Inputs - Biologic 

Sahra Shargh Kimia

Alireza Noori +98 9153254977

+98 51-38708758 +98 51-38708758 91799949641

zare_susan@yahoo.com

On the corner of Shahid Mohamadi Alley, Shahid Sadughi Blvd., Khomein, Markazi, Iran 

                                   Producing Non-chemical Fertilizers & Suppressor

Central Nano Research and Technology

Akram Hadadi +98 9183654617

+98 86-46331892 +98 71-37252516 3881935554



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 40

کیمیا کشت نامی
واردات سم و کود

09126866406مینا اسکندری
021-88623728

تهران، میدان ونك، خیابان خدامی، نبش آفتاب، ساختمان مادیران، طبقه چهارم 
info@agronakkscience.com 

021-886129051994834577

کیان کشت نهاده
سم، کود، بذر

09173283250رضا غضنفری
071-43230816

فارس، مرودشت، خیابان هفت تیر، نرسیده به میدان قدس
gh.reza14@yahoo.com

071-43233612 7371967813

کیمیا کود بهار
تولید،واردات،صادرات کودها و نهاده های کشاورزی 

09388039637مرضیه بیات
21-44381767

استان البرز، اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی غربی، پنجمین تقاطع، گلریز سوم، گلچین چهارم، گلریز پنجم، قطعه  1505 کارخانه کیمیا کود بهار
afsanehtavakoli72@yahoo.com 

21-443819153188115120

کیمیا  سبزآور
تولید نهاده های ارگانیك 

09121193471سینا احمدیه راد
021-22856628

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از میرداماد، کوچه احمدیه یکم، پالک 12 
Ashkan.heidarii@gmail.com

021-22865473  1948633837



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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info@agronakkscience.com

4th Floor, Madiran Building, Aftab St., Khodami St. Vanak Sq.,Tehran, Iran

                                   Importing Pesticides & Fertilizers

Kimia Kesht Nami

Mina Eskandari +98 9126866406

+98 21-88623728 +98 21-88612905 1994834577

gh.reza14@yahoo.com

Before Qods Sq., Haft Tir St., Marvdasht, Fars, Iran 

                                   Pesticides, Fertilizers, Seeds

Kian Kesht Nahadeh

Reza Ghazanfari +98 9173283250

+98 71-43230816 +98 71-43233612 7371967813

afsanehtavakoli72@yahoo.com 

Plot 1505, 5th Golriz, 5th Intersection, West Hessabi blvd., Eshtehard Industrial Estate
 Alborz, Iran

                                  Producing, Importing & Exporting Agricultural Inputs

Kimia Koud Bahar

Marziyeh Bayat +98 9388039637

+98 21-44381915 3188115120

Ashkan.heidarii@gmail.com

No.12,  First Ahmadieh Alley, Shariati Ave., Tehran, Iran

                                   Producing Organic Inputs  

Kimia Sabzavar

Sina Ahmadieh Rad +98 9121193471

+98 021-22856628 +98 021-22865473 1948633837 



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 42

گروه صنعتی گناباد
بازرگانی نهاده های کشاورزی، ماشین آالت و ادوات کشاورزی

9121126966محمود رمضانی
021-88670639

تهران، بلوار میرداماد غربی، روبروی دانشگاه خواجه نصیر، پالک 349، طبقه 5، واحد1
www.gonabadgroup.com / office@gonabadgroup.com 

 021-886706401969614934

موسسه کشاورزی سرو
کشاورزی

9177103539سروش تنوری
071-32235861

خیابان فردوسی، مجتمع فردوسی، طبقه همکف، پالک 131
soroush_tanoori@yahoo.com 

071-322359187136711891

گهرزای یزد
تولید کننده نهاده های کشاورزی 

علی زمانی
035-37272095

یزد، شهرک صنعتی یزد، فاز 2، شرکت گهرزای یزد
www.goharza.com / sale@goharza.com

035-372740548947183395

گوگرد معدن زرکوه
فروش گوگرد معدنی

09121104324غالمرضا خالقی
023-34205906

گرمسار، میدان دکتر کردوانی، ساختمان پاسارگارد، طبقه5، واحد19
googrdzarkooh@gmail.com 

023-342059063581636491



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.gonabadgroup.com / office@gonabadgroup.com 

Unit 1, 5th Floor, No.349, West Mirdamad Blvd., Tehran, Iran 

                                  Trading Agricultural Inputs, Machinery & Implements

Gonabad Industrial Group

Mahmoud Ramezani +98 9121126966

+98 21-88670639 +98 21-88670640 1969614934

soroush_tanoori@yahoo.com 

No.131, Ground Floor, Ferdowsi St., Ferdowsi Complex, Shiraz, Iran

                                  Agriculture

Sarv Agricultural Institute  

Soroosh Tanoori +98 9177103539

+98 71-32235861 +98 71-32235918 7136711891

www.goharza.com / sale@goharza.com

Phase2, Yazd Industrial Estate, Yazd, Iran

                                  Producing Agricultural Inputs

 Goharza Yazd

Ali Zamani

+98 35-37272095 +98 35-37274054 8947183395

googrdzarkooh@gmail.com 

Unit19, 5th Floor, Pasargad Building, Dr. Kardavani Sq., Garmsar, Iran

                                  Selling Mineral Sulphur

Gougerd Madan Zarkouh

Golamreza Khaleghi +98 09121104324

+98 23-34205906 +98 23-34205906 3581636491



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 44

نهاده های کشاورزی بهرویش پارس
تولید و توزیع نهاده های کشاورزی

 09126752410سیدمحمد مرتضوی
031-37737848

اصفهان، ضلع غربی اتوبان خرازی، حدفاصل سه راه اشرفی اصفهانی و چهارراه جهاد، نبش کوچه 56
www.behrooyesh.ir / behrooyesh@gmail.com

031-377378488186678744

هامون بذر زرین
کشاورزی

09121757158میترا عصاری
021-88001410

تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، خ گلها، خ مرداد، خ دوم شرقی، کوچه ارشد، کوچه امید، پالک 11
s.ghanipoor@hb-zarin.com 

021-886383281413983963

عصر گلستان نیکان
وارد کننده نهاده های کشاورزی

علی عباسی
021-22622820

تهران، پاسداران، خیابان دولت، تقاطع خیابان قلندری و نامدار،پالک 33
021-220083641939645717

شرکت تعاونی صنایع کشاورزی ساره سازان سبز پاک
تولید کودهای ارگانیك - آلی- بیولوژیك و شیمیایی- تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی و دامی - 

صادرات و واردات نهاده های کشاورزی و دامی
09129172309ابوالقاسم نعمتی
021-66948498

دفتر تهران: تهران، میدان توحید، خیابان فرصت شیرازی، پالک 170، طبقه 5،  واحد 18    دفتر شیراز: شیراز، مشیر فاطمی، اردیبهشت شرقی، ساختمان اردیبهشت  
طبقه 2، واحد 5،

www.saresazan.com / wwwsaresazan.ir

021-43852726

       



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.behrooyesh.ir / behrooyesh@gmail.com

On the corner of Alley56, Ashrafi Esfahani Blvd., West Side of Kharazi Highway
Esfahan, Iran 

                                  Producing & Distributing Agricultural Inputs

Behrooyesh Pars Agricultural Inputs

Seyed Mohammad Mortazavi +98 9126752410

+98 31-37737848 8186678744

s.ghanipoor@hb-zarin.com 

No. 11, Omid Alley, Arshad Alley, Mordad St., Golha St., Golha Sq., Fatemi Sq., Tehran, Iran

                                  Agriculture 

Hamoon Bazr Zarin

Mitra Asari +98 9121757158

+98 21-88001410 +98 21-88638328 1413983963

No.33, Dowlat Ave., Pasdaran, Tehran, Iran

                                  Importing Agricultural Inputs 

Asr Golestan Nikan

Ali Abasi

+98 21-22622820 +98 21-22008364 1939645717

www.saresazan.com / wwwsaresazan.ir

Unit5, Second Floor, Ordibehesht Building, East Ordibehesht St., Shiraz, Iran

                                  Producing Organic, Biological & Chemical Fertilizers

Sareh Sazan Sabz Pak

Abolghasem Nemati +98 9129172309

+98 21-66948498 +98 21-43852726



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 46

موسسه برنا کارگستر شهرراز
آموزش

 09129177608عبداهلل عباسی
071-32284366

میدان اطلسی، خیابان هجرت، کوچه 4 ، ساختمان هجرت
071-322843667145646658



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

The 16 th  International Agricultural Exhibition-Shiraz - 202047

www.behrooyesh.ir / behrooyesh@gmail.com

Hejrat Building, Alley4, Hejrat St., Atlasi Sq., Shiraz, Iran  

                                   Education

Borna Kargostar Shahrraz

Abdollah Abbasi +98 9129177608

+98 71-32284366 7145646658+98 71-32284366



Agricultural Inputs



تجهیزات و
 سیستم های نوین
 آبیاری و |آب رسانی



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 50

البرز پلیمرجی
تولید نوار تیپ و لوله های نخدار

محسن نادری
031-35724046

اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم، انتهای فرعی چهاردهم، پالک 191 
www.apj-co.ir / NADERIMOHSEN21014@GMAIL.COM 

031-357240468159484848

آبسان گستر سپاهان
تولید سیستم های آبیاری تحت فشار

09130051002حمید نیاوند
031-35252839

اصفهان، خیابان جی، بعداز سه راهی شهیدرجایی، روبروی هتل نگین
www.absangostar.com / absan_h_s@yahoo.com

031-352528398159685877

آزمون دانا پالستیک
آزمون، بازرسی و آموزش

قدرت اله هاشمی مطلق
021-40446410

تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، شهر قدس، بلوار انقالب، کوچه صنعت 3، پالک 43
www.danatechco.com / yousefi.danalab@gmail.com

021-460764483114814738

آرسیس قطران
تولید کننده نوار های آبیاری قطره ای

09050794251جالل خیری
021-65436982

تهران، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروردین، خیابان دوم شرقی، پالک104
021-654337113164117538



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

The 16 th  International Agricultural Exhibition-Shiraz - 202051

www.apj-co.ir / naderimohsen21014@gmail.com  

No.191, End of 14th By-street, First Street, Jey Industrial Estate, Isfahan, Iran

                                   Producing Tapes & Filament Pipes 

Aborzpolymer Jey

Mohsen Naderi

+98 31-35724046 +98 31-35724046 8159484848

www.absangostar.com / absan_h_s@yahoo.com

Across from Negin Hotel, Shahid Rajaei T-junction, Jey St., Isfahan, Iran

                                   Producing Pressurized Irrigation Systems 

Absan Gostar Sepahan

Hmid Niavand +98 9130051002

+98 31-35252839 +98 31-35252839 8159685877

www.danatechco.com / yousefi.danalab@gmail.com

No. 43, Sanaat Alley 3, Enghelab Blvd., Shahr-e-Qods, Tehran, Iran

                                   Testing, Inspectioning & Educating

.Dana Plastic Testing Co

Qodratolah Hashemi Motlagh

+98 21-40446410 +98 21-46076448 3114814738

No.104, West Second St., Farvardin Blvd., Safa Dasht Industrial Estate, Safa Dasht, 
Tehran, Iran

                                   Producing Drip Irrigatin Tapes

Arsis Ghatran

Jalal Kheiri +98 9050794251

+98 21-65436982 +98 21-65433711 3164117538



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 52

پرشین پوشش پلیمر
تولید فیلم های سه الیه گلخانه از عرض 3 تا 12 متر

9133590999علی محمد مهرآوران
035-35246130-1

بلوار جمهوری، بلوار استقالل، خیابان طوس کیلومتر 4، بن بست نساجی
www.persianpoushesh.com / persianpousheshpolymer@gmail.com

021 - 89775196 8918777175

پارس خاور
طراحی و ساخت نسل جدید شیرهای پلیمری 

سعید دانش دهکردی
028-32229765

قزوین ، شهرصنعتی البرز، بلوار قائم مقام فراهانی، شماره 283/5/2 
b.rostami.1366@gmail.com 

028-322233463431956156

پنام پوشان پلیمر
پوشش استخرهای ذخیره اب با ورق های پلی اتیلن

زهرا مومنی
031-36736445

اصفهان، خیابان هزار جریب، ابتدای کوی امام جعفر صادق، مجتمع پردیس، ورودی3، طبقه1، واحد1
panampoushanco.com / panampushan.polymer.co@gmail.com

031-367363948174663897

پویا قطره گلپایگان
تولید نوار تیپ های آبیاری قطره ای

9133710680محمد تقی مقدادیان
031-57478038

گلپایگان، شهرک صنعتی فاز 2، بلوار الله، میدان الله، انتهای خیابان شقایق 4
www.pooyaQatre.ir / poyaQatre@gmail.com  

031-57478039 8771945451



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

The 16 th  International Agricultural Exhibition-Shiraz - 202053

www.persianpoushesh.com / persianpousheshpolymer@gmail.com

Nasaji Deadend, 4 Km. Tous Ave., Esteghlal Blvd., Jomhouri Blvd., Yazd, Iran 

                                   Producing three-layer Greenhouse Films 

Persian Poushesh Polymer

Alimohammad Mehravaran +98 9133590999

+98 35-35246130-1 +98 21-89775196 8918777175

+98 9133135779

b.rostami.1366@gmail.com 

No.2/5/283 , Qaem Maqam Farahani Blvd. , Alborz Industrial Town , Qazvin, Iran

                                   Designing & Manufacturing Polymer Valves

Pars Khavar

Saeed Danesh Dehkordi

+98 28-32223346 3431956156

panampoushanco.com / panampushan.polymer.co@gmail.com

Unit 1, First Floor, Entrance3, Pardis Commercial Complex, Hezar Jerib Ave., Isfahan, Iran

                                   Covering Water-storage Pools with Polyethylene Sheets

Panam Poushan Polymer

Zahra Momeni

+98 31-36736445 +98 31-36736394 8174663897

www.pooyaQatre.ir / poyaQatre@gmail.com  

End of Shaghayegh 4 Ave., Laleh Sq., Laleh Blvd., Phase 2 Industrial Estate, Golpayegan, 
Isfahan, Iran

                                   Producing Drip Irrigation Tapes

 

Pooya Qatre Golpayegan

Mohammadtaghi Meghdadiyan +98 9133710680

+98 31-57478038 +98 31-57478039 8771945451

+98 28-32229765



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 54

تصفیه آب مهاب گستر
تصفیه آب و آب شیرین کن

09177133218آرش فرقانی
071-38201332

فلکه فرودگاه قدیم 
071-38201337173995337

شرکت رام پالست شرق
تولید لوله های پلی اتیلن و نوار تیپ پالکدار

اردالن منصوریان
051-37640024

مشهد، تقاطع بلوار خیام و سجاد، بین دستغیب 35 و 37، مجتمع خلیج فارس، طبقه دوم، واحد سه، شرکت رام پالست شرق
www.ramplastco.com / info@polytem.com

051-376486739185813461

شرکت سیال پوشش پارسه-فرنام بسپار
مشاوره، طراحی و اجرای استخرهای پلیمری-نماینده فروش محصوالت ژئوسنتتیك

09179173423امید رضا سلیمی
 071-32357100

شیراز، حد فاصل میدان امام حسین، پل باغ صفا، ساختمان باغ صفا، طبقه دوم، واحد 25
OR.salimi@gmail.com sayyalpushesh.ir

071-323571007135713485

شرکت فرات پلیمر
تولید نوار و تجهیزات ابیاری قطره ای و فیلتراسیون

09133135779حمید رضا فشارکی
021-56544152 

تهران، جاده ی قدیم قم -شوراباد، جاده ی مهدی اباد- عبدل اباد، خیابان پروین اعتصامی، جنب کارخانه طاووس رنگ، کوچه پارسا، پالک 2 
www.foratpolymer.co / forat_fesharaki@yahoo.com 

021-565440711817144632



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

The 16 th  International Agricultural Exhibition-Shiraz - 202055

+98 35-38369990

+98 9121219939

Foroudgah Sq., Shiraz, Iran 

                                   Water Purification & Desalination Systems 

Mahab Gostar

Arash Forghani +98 9177133218

+98 71-38201332 +98 71-38201334 7173995337

www.ramplastco.com / info@polytem.com

Ram Plast East Co., Unit3, 2nd Floor, Persian Gulf Complex, Between Dastgheyb St. No. 35 
and 37, Khayyam and Sajjad Blvd. Intersection, Mashhad, Iran 

                                   Producing Polyethylene Pipes & Tapes

Ram Plast Shargh

Ardalan Mansourian

+98 51-37640024 +98 51-37648673 9185813461

OR.salimi@gmail.com sayyalpushesh.ir

Unit25, 2nd Floor, Bagh-e- Safa Building, Bagh-e- Safa Bridge, Imam Hosein Sq., Shiraz, Iran

                                   Consulting, Designing & Executing Polymer Pools and Sales 

representative of Geosynthetics products 

Sayyalpushesh Parse-Farnam Baspar

Omidreza Salimi 9179173423

+98 71-32357100 +98 71-32357100 7135713485

www.foratpolymer.co / forat_fesharaki@yahoo.com 

No.2, Parsa Alley, Parvin Etesami St., Mahdiabad-Abdolabad Road, Qom-Shourabad 
Old Road, Tehran, Iran

                                   Producing Drip Irrigation Tapes & Equipment

Foratpolymer

Hamidreza Fesharaki

+98 21-56544071 1817144632



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 56

شیر پلیمری قطره آوا
آبیاری وکشاورزی

09123814389هوشنگ رضایی
028-32234129

قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان زکریای رازی
H.rezaee@yahoo.coom

028-322319623431975693

طارم پالست 
ابیاری 

جاوید کشاورز
021-88001006

تهران، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، ساختمان ستین، طبقه 8، واحد64 
www.taromplast.ir / keshavarz_eo@yahoo.com

021-880010071413833111

کوشان اتصال
تولید اتصاالت پلی اتیلن

09132948295حسین مغزی
031-52374203

اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، فاز 4، خیابان 8، پالک 1
www.kooshanetesal.com / farzadhashemi6470@gmail.com

 031-523738938486135971

کوالک گستر یزد
تولید کننده سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه 

09121219939مجتبی سیدین خراسانی
035-38369990

یزد، حسین آباد ریسمانی، خیابان ایمان
www.kgy.ir / info@kgy.ir  

035-383699951817144632



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

The 16 th  International Agricultural Exhibition-Shiraz - 202057

H.rezaee@yahoo.coom

Zakaria Razi St., Alborz Industrial Estate, Qazvin, Iran

                                   Irrigation & Agriculture 

Ghatre Ava

Houshang Rezaei +98 9123814389

+98 28-32234129 +98 28-32231962 3431975693

www.taromplast.ir / keshavarz_eo@yahoo.com

Unit 64, 8th Floor, Setin Building, Farahzadi Blvd., Sanat Sq., Tehran, Iran

                                   Irrigation  

Taromplast

Javid Keshavarz +98 9133710680

+98 21-88001006 +98 21-88001007 1413833111

www.kooshanetesal.com / farzadhashemi6470@gmail.com

No.1, 8th St., Phase4, Mobarakeh Industrial Estate ,Isfahan ,Iran 

                                  Producing Polyethylene Fittings

kooshan Etesal

Hosein Maghzi +98 9132948295

+98 31-52374203 +98 31-52373893 8486135971

www.kgy.ir / info@kgy.ir  

Iman St., Hoseinabad Rismani, Yazd, Iran

                                   Producing Cooling, Heating & Ventilation Systems

Koolak Gostar Yazd

Mojtaba Seyedin Khorasani

+98 35-38369995 1817144632



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 58

گروه فنی مهندسی ماهان
قطره چکان ابیاری

0912008969 اسماعیل احمدی
071-36363006

معالی اباد، خیابان رهبر ماه، نبش کوچه چهار، مجتمع جردن، واحد یك
www.drip8.com / r-20074@yahoo.com

071-363630067188976611

گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان
تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن

 09130051002مصطفی طاالری
031-35252839

اصفهان، خیابان جی، بعداز سه راهی شهیدرجایی، روبروی هتل نگین
www.tsg.co.ir / mirzadeh_taksetarehco@yahoo.com

031-352528398159685877

مانا کشت هیراد
کشاورزی، آبیاری و نهاده ها

09173372074فرزاد ساالر محمودی
071-37264315 

فارس، شیراز، چهار راه مصدق، خیابان غدیر، بعد از کوچه 1، روبه روی هنرستان شهید دستغیب، پالک 10
sarafiruzi8389@gmail.com 

071-372643157153915356

میثاق چرخ شیراز
تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار

محسن غالمی
071-32623580

25کیلومتری جاده شیراز - مرودشت، کوچه جنب رستوران بزرگمهر، شرکت میثاق چرخ
ladan.gholami71@gmail.com

071-326253337341789456



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.drip8.com / r-20074@yahoo.com

Unit1, Jordan Complex, on the Corner of 4th Alley, Rahbar Mah St., Moali›Abad Blvd., 
Shiraz, Iran

                                   Drip Irrigation

Mhan Engineering Group

Esmaiel Ahmadi

+98 71-36363006 7188976611+98 71-36363006

+98 912008969

www.tsg.co.ir / mirzadeh_taksetarehco@yahoo.com

Across from Negin Hotel, After Shahid Rajaei T-junction, Jey St., Isfahan, Iran

                                   Producing Polyethylene Pipe & Fittings 

Tak Setareh Golpayegan

Mostafa Talari +98 9130051002

+98 31-35252839 +98 31-35252839 8159685877

sarafiruzi8389@gmail.com 

No.10, Aftet Alley 1, Ghadir St., Mosadegh Crossroad, Shiraz, Iran  

                                   Agriculture, Irrigation & Inputs 

Mana Kesht Hirad

Farzad Salar Mahmoudi +98 9173372074

+98 71-37264315 +98 71-37264315 7153915356

ladan.gholami71@gmail.com

Next to Bozorgmehr Resturant, 25km. Shiraz-Marvdasht Road, Iran 

                                   Producing Pressurized Irrigation Systems

Misagh Charkh Shiraz

Mohsen Gholami 

+98 71-32623580 +98 71-32625333 7341789456



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 60

یزد پلی اتیلن کویر
تولید لوله پلی اتیلن تك جداره آبرسانی و گازرسانی

09134575002محمد حق دوست
035-32553465

استان یزد، شهرستان مهریز، شهرک صنعتی مهریز، بلوار یاس، خیابان شبنم، پالک 129 
www.yazdpeco.com / yazdpolyethylene@gmaile.com

035-325534608981187644

میهن تصفیه
تصفیه آب، بوستر پمپ، الکتروپمپ

09122531265رضا اسحاقی
025-36709398

قم، میدان امام، جنب 16 متری چمران، پالک 127،ساختمان میهن تصفیه
www.MihanTasfie.Com 

025-36613503 3719986711

شرکت صنایع تولیدی دی باران پلیمر پارس
لوله های پلی اتیلن

09173372074احمدرضا صادقی
086-46373374

اراک، شهرک صنعتی، فاز 4 تالشگران، خیابان تالشگران 2
sarafiruzi8389@gmail.com 

086-463733743888185153

آبین گستر شرق گرمسار
تولید سیستم های کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار

09125695729مجید الهوتی اشکوری
023-34236512

سمنان، گرمسار، خیابان شهید منتظری، ساختمان زمرد، طبقه 4، واحد 20
www.abinshargh.com  / abin.filteration@gmail.com

 023-34236510 3581759947



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.yazdpeco.com / yazdpolyethylene@gmaile.com

No.129, Shabnam St., Yas Blvd., Mehriz Industrial Estate, Mehriz, Yazd, Iran 

                                   Producing Irrigation & Gas Polyethylene Pipes

Yazd Polyethylene Kavir

Mohamad Haghdoust +98 9134575002

+98 35-32553465 +98 35-32553460 8981187644

www.MihanTasfie.Com 

Mihan Tasfieh Building, No.127, Next to 16M. Chamran St., Imam Sq., Qom, Iran 

                                   Water Purification Systems, Booster Pumps & Electric-pumps
Mihan Tasfie

Reza Eshaghi

+98 25-36613503 3719986711+98 25-36709398

+98 9122531265

sarafiruzi8389@gmail.com 

Talashgaran St. No.2, Phase4, Industrial Estate, Arak, Iran

                                   Polyethylene Pipes

D Baran Polymer Pars  

Ahmadreza Sadeghi +98 9173372074

+98 86-46373374 +98 86-46373374 3888185153

www.abinshargh.com  / abin.filteration@gmail.com

Unit 20, 4th Floor, Zomorrod Building, Montazeri St., Garmsar, Semnan, Iran 

                                  Producing Centralized Control Systems for Pressurized Irrigation

Abin Gostar-e- Shargh Garmsar  

Majid Lahouti Eshkevari +98 9125695729

+98 23-34236512 +98 23-34236510 3581759947 



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 62

میران پالست
تولید کننده نوار آبیاری قطره ای و لوله های پلی اتیلن

09123991417ایمان وثوقی بانه
087-34447222

کردستان، بانه، کیلومتر 17 جاده سردشت،جاده روستای سیوچ، کارخانه میران پالست
www.miranplast.com / miranplast@gmail.com

087-344472106697153993

شرکت دکاموند گستر ایساتیس
عایق استخر

09131532730 محمود زادگی
035-36238543

یزد، میدان امام حسین ع، بلوار دانشجو، جنب اداره جهاد کشاورزی، کوچه 53، ساختمان 111، طبقه 3
www.tarpauladin.com / m.zadegi@gmail.com

035-36238543 8916715517

فوالد صنعت صانعی 
تولید کننده انواع پمپ خانگی و صنعتی

09121159285حسین صانعی
021-22720591

تهران، خیابان نیاوران، سه راه یاسر، نبش خیابان دیبا،  پالک 285، واحد 2
www.fsst.co / mailto:ministerial@fsst.co

021-22721886 1387694381



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.miranplast.com / miranplast@gmail.com

Siyuch village Road, 17Km. Sardasht Road, Baneh, Kurdistan, Iran 

                                   Producing Drip Irrigation Tapes & Polyethylene Pipes

Miranplast

Iman Vosoughi +98 9123991417

+98 87-34447222 +98 87-34447210 6697153993

www.tarpauladin.com / m.zadegi@gmail.com

Floor 3, Building 111,  Alley 53, Next to the Agricultural Jihad Office, Daneshjou Blvd.,
Imam Hussein Sq., Yazd, Iran 

                                   Pool Insulation

Tarpouladin

Mahmoud Zadegi

+98 35-36238543 8916715517+98 35-36238543

+98 9131532730

www.fsst.co / mailto:ministerial@fsst.co

Unit 2, No.285, on the corner of Diba St., Yaser T-junction, Niavaran St., Tehran, Iran 

                                   Industrial & Domestic  Pump

Hossein Sanei +98 9121159285

+98 21-22720591 +98  21-22721886 1387694381

Foulad Sanat Sanei



Irrigation Systems  

&

Equipment



ماشین آالت و 
ادوات کشاورزی



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 66

اذران بوجار ایرانیان
ساخت ماشین آالت بوجاری بذر

09122760569فیروز برگی
021-46881762

تهران، شهرستان قدس، خیابان ایران ترافیك، پالک 7
www.azaranbojar.com / azaranbojar@gmail.com

021-460721783114853172
No. 7, Iran Terrafic St., Qods City, Tehran, Iran 

اسپاد سپهر پارسه
پهپاد های محلول پاش تخصصی حوزه کشاورزی

09175311448میثم پارسائی
071-36242150

پارک علم و فناوری فارس ،واحد 4102
www.sspuav.com / meysamparsaei5@gmail.com

071-362421507197687811

پاژن
ماشین آالت کشاورزی

09151152106علی معصومین
051-32621506

خراسان رضوی، مشهد،  کیلومتر ده جاده کالت، ابتدای روستای لك لك، شرکت پاژن
Dia-tss.ir / Esmaeil_emf@Yahoo.com

051-326215069199175552

دلتا دشت
ادوات و ماشین آالت کشاورزی

بهزاد احمدی
 031-38582823

اصفهان، آبشار سوم 
www.deltadasht.com / delta_dasht@yahoo.com

031-385843338169156325



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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www.azaranbojar.com / azaranbojar@gmail.com

No. 7, Iran Terrafic St., Qods City, Tehran, Iran 

                                   Manufacturing Seed Processing Machinery

Azaran Boujar Iranian

Firouz Bargi +98 9122760569

+98 21-46881762 +98 21-46072178 3114853172

www.sspuav.com / meysamparsaei5@gmail.com

Unit 4102, Fars Science and Technology Park , Shiraz, Iran 

                                   Specialized Agricultural Spraying UAVs 

Spad Sepehr Parse

Meysam Parsaei +98 9175311448

+98 71-36242150 +98 71-36242150 7197687811

Dia-tss.ir / Esmaeil_emf@Yahoo.com

First of Lak Lak Village, 10Km. Kalat Road, Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

                                   Agricultural Machinery 

Pajan

Ali Masoumin +98 9151152106

+98 51-32621506 +98 51-32621506 9199175552

www.deltadasht.com / delta_dasht@yahoo.com

3rd Abshaar St., Isfahan, Iran

                                   Agricultural Machinery & Implements 

Delta Dasht

Behzad Ahmadi

+98 31-38582823 +98 31-38584333 8169156325



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 68

دیدافزارجنوب
تولیدی

09171264542مراد دیدبان مهر
071-32602997

شیراز، میدان معلم، ابتدای فرهنگ شهر، جنب بانك قرض الحسنه مهر
didehbanmehr@gmail.com

071-363199867185915176

دیزل موتور باختر
واردات ماشین االت کشاورزی

09121138248حمید محبوبی متین
021-66343706

تهران، خیابان سعدی شمالی، پ652 ، ط اول، واحد4
mahyabeigi1390@yahoo.com

021-663437071145784616

سمپاش صنعت امین
تولید کننده سمپاش های زراعی و باغی - تریلر و تیلر

09126985841حمید واحدی
021-95111707

تهران، خیابان شهید رجایی، گلحصار، خیابان شهدا، انتهای جاده حسن آباد
Samir_vahedi@yahoo.com 

021-951117071659111997

شایانیر صنعت آرتان
تولید سیستم گرمایشی و سرمایشی

09128487694حسین بابایی
021-22229176

تهران، خیابان میرداماد، خیابان البرز، خیابان تابان شرقی، خیابان ملکی سودمند، پالک 2، واحد 8
021-264203651918834365



Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:

Activity/Products:

Manager:                                                                 Cell:

Tell:                                  Fax:                                Postal code:

Address:

Websit/Email:
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didehbanmehr@gmail.com

Next to Mehr Bank, First of Farhangshahr St., Moalem Sq., Shiraz, Iran

                                   Prduction

Did Afzar Jonoub

Morad Didehban Mehr 9171264542

+98 71-32602997 +98 71-36319986 7185915176

mahyabeigi1390@yahoo.com

Unit4, First Floor,No.652, North Saadi St., Tehran, Iran

                                   Importing Agricultural Machinery

Diesel Motor Bakhtar

Hamid Mahboubi Matin

+98 21-66343707 1145784616+98 21-66343706

+98 9121138248

Samir_vahedi@yahoo.com 

End of Hasanabad Road, Shohada St., Golhesar, Shahid Rajaei St., Tehran, Iran 

                                   Producing  Arable & Horticultural Sprayers, Trailers & Tillers

Amin Industry Sprayer

Hamid Vahedi +98 9126985841

+98 21-95111707 +98 21-95111707 1659111997

Unit8, No.2, Maleki Soudmand St., West Taban St., Alborz St., Mirdamad St., Tehran, Iran

                                   Producing Heating & Cooling Systems

Shayanir Sanat Artan

Hossein Babaei 9128487694

+98 21-22229176 +98 21-26420365 1918834365



زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

زمینه فعالیت:

مدیریت:                                                                     همراه:
تلفن:                                             دورنگار:                                        کدپستی:

نشانی:
وب سایت/ ایمیل:

بیاری( آ و  ها  ده  نهــا آالت،  ماشــین   ( زی  ور کشــا لمللی  ا بین  ه  یشــگا نما نزدهمین  شــا 70

شرکت تولیدی ادوات کشاورزی اراک - تاکا 
ماشین االت کشاورزی 

09120685300عبداهلل نوذری 
086-33124860

اراک، بلوار آیت اهلل اراکی، روبروی شهر صنعتی، جنب شرکت آونگان
OR.salimi@gmail.com sayyalpushesh.ir

086-331335213818997831

شرکت صنعتی فرد ایران
متخصص در طراحي و تولید انواع باسکول جاده اي، ابزار دقیق و سیستم هاي هوشمند حوزه 

حمل و نقل
09122444739حسین پویان

021-81664037 / 021-8234
تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید سپهبد قرنی، ساختمان 29، شرکت صنعتی فرد ایران

www.fardiran.com

021-888466621581613944

فالوردشت سپاهان
ادوات کشاورزی

09133085849علی اکبرقاسمی فالورجانی
031-37528153

استان اصفهان، شهرفالورجان، روستای دشتلو، انتهای خیابان شهیدرجایی، ساختمان فالوردشت
www.falavardasht.com / falavardasht@gmail.com

031-375281648468156803

فن آوری پند کاسپین
باسکول جاده ای، ریلی و سیستم های توزین

کیهان کیا
021-83802000

تهران، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خ سرافراز ، برج دریای نور ، طبقه دوم ،واحد 203
www.pandcaspian.com / ardalanraoofi@gmail.com

021-885312371587698436



Activity/Products:
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+98 9120194589

www.taka..co.ir / sohrabi@taka.co.ir

Across from Industrial Estate, Ayatolah Araki Blvd., Arak, Iran

                                   Agricultural Machinery

Taka

Abdollah Nozari 9120685300

+98 86-33124860 +98 86-33133521 3818997831

www.fardiran.com

Building No. 29, First of Sepahbod Qarani Ave., Ferdowsi Sq. , Tehran, Iran ( ITS )

                                      TEC Group Specializes in Design & Production of Precision Instruments & 

Weighing & Measurement Technology & Intelligent Transport Systems (ITS)

Fard Iran Co.

Hossein Pouyan +98 9122444739

+98 21-8234 
+98 21-81664037

+98 021-88846662 1581613944

www.falavardasht.com / falavardasht@gmail.com

Falavardasht Building, End of Shahid Rajaei St., Dashtlou Village, Falavarjan, Isfahan, Iran

                                   Agricultural Implements

Falavar Dasht Sepahan

Aliakbar Ghasemi Falavarjani +98 9133085849

+98 31-37528153 +98 31-37528164 8468156803

www.pandcaspian.com / ardalanraoofi@gmail.com

Unit 203, 2nd Floor, Daryay-e- Nour Tower, Sarafraz St., Shahid Beheshti St., Tehran, Iran

                                   Truck & Railroad Scales and Weighing Systems 

.Pand Caspian Co

Keyhan Kia

+98 21-83802000 +98 21-88531237 1587698436
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مجتمع صنعتی آرس ماشین
ارائه ماشین آالت باغبانی، کشاورزی و فضای سبز

09177099975علیرضا سهرابی زاده
071-36773231

k18 شیراز، جاده شیراز به سپیدان، کیلومتر 7 جاده بیضاء، شهرک صنعتی ملوسجان، واحد
www.arsmachine.com / info@arsmachine.com

071-367732347369143386

کارا ماشین وصال
توزیع تیغه های فرسایش و لوازم سمپاش

09121830567زهرا جمیلی
021-44625295

میدان پونك، کوچه کربالی احمد، پالک هفت، واحد 4 شرقی
www.caramachine.com / caramachine@yahoo.com

021-446124031476884769

نوآوران ماشین کردستان ) مسنا (
ماشین آالت سمپاشی و کنترل آفت

09120194589صابر عزیز
087-38230758

دفتر مرکزی:تهران، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، تروند، پالک9   کارخانه: کیلومتر 6 جاده بیجار- زنجان، جنب کارخانه ایزوگام کردستان
saber_aziz7@yahoo.com

087-382307586651788133

فروشگاه کشت ابزار
باسکول جاده ای، ریلی و سیستم های توزین

09131262650علی رضا قائلی
09131262650

اصفهان، ابتدای بلوار اشکاوند، فروشگاه کشت ابزار
8169111785 031-6344304
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+98 9131262650

www.caramachine.com / caramachine@yahoo.com

East Unit4, No.7, Karbalaei Ahmad Alley, Pounak Sq., Tehran, Iran

                                   Distributing  Erosive Blades & Sprayer Equipment

Cara Machine Vesal

Zahra Jamili *98 9121830567

+98 21-44625295 +98 21-44612403 1476884769

End of Ashkavand Blvd., Isfahan, Iran 

                                   Agricultural Machinery

Kesht Abzar

Alireza Ghaeli

8169111785

www.arsmachine.com / info@arsmachine.com

Unit K18 , Malousjan Industrial Estate, 7Km. Beyza Road , Sepidan Road , Shiraz , Iran 

                                   Rendering Agricultural & Horticultural Machinery - Landscaping

Ars Machine Industrial Complex

Alireza Sohrabizadeh

+98 71-36773234 7369143386

+98 9177099975

+98 71-36773231

saber_aziz7@yahoo.com

Head Office: No.9, Tarnand, East Golestan, North Janat Abad, Tehran.                                             
Factory: 6Km. Bijar-Zanjan Road 

                                   Pest Control Machinery 

Masna

Saber Aziz 

+98 87-38230758 6651788133

+98 9177099975

+98 87-38230758

+98 31-6344304

+98 9131262650
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پویاصنعت کشاورزی
ادوات و ماشین آالت کشاورزی 

سیدابوالحسن هاشمی
021-33919673

تهران، سعدی جنوبی، کوچه فخرایی، پالک 18
021-33957806

ماشین کشت پارس
ماشین آالت کشاورزی

ابراهیم پیرهادی
066-43263535

لرستان، بروجرد، کیلومتر 25 جاده خرم آباد، جنب پاسگاه چاالنچوالن
066-432641416881145976

صنایع سبز آویژه ماشین مهراب توس
ماشین آالت کشاورزی 

09151207567سهراب سهیلی
051-32673767

مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی
www.avijehmachine.com 

051-326737679173511481

09125984281
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No.18, Fakhraei Alley, South Sadi St., Tehran, Iran 

                                   Agricultural Machinery

PSK company

Seyed Abolhassan Hashemi 

+98 21-33957806

25Km. Khoram Abad Road, Boroujerd, Lorestan, Iran

                                   Agricultural Machinery

Mashin Keshte Pars

Ebrahim Pirhadi

+98 66-43264141 6881145976

www.avijehmachine.com 

Avijehmachine Co., Khorasan Science and Technology Park, Mashhad, Iran

                                   Agricultural Machinery

Avijeh Machine

Sohrab Soheili +98 9151207567

+98 51-32673767 +98 51-32673767 9173511481

+98 21-33919673

+98 9125984281

+98 66-43263535
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 Agricultural

 Machinery&

Equipment



اتحادیه و 
سازمان های دولتی
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جهاد کشاورزی فارس

دکتر محمدمهدی قاسمی
071-32272882-8

شیراز، بلوار آزادی، ارم، سازمان جهاد کشاورزی
www.fars.agri_jahad.ir / info@jahad.com

071-32299029
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www.fars.agri_jahad.ir / info@jahad.com

Eram, Azadi Blvd., Shiraz, Iran 

                                   Agricultural Machinery 

Organization of Agriculture Jahad Fars

Dr. Mohammadmehdi Ghasemi

+98 71-32272882-8 +98 71-32299029
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Union and

 Government

Agencies



tiles with poems from the poet Hafez written on 

them. The structure underwent renovation dur-

ing the Zand and Qajar dynasties.

 Pars Museum
The Pars Museum is located in Nazar Garden. 

The octagonal building was the place in which 

royal guests were hosted during the Zand dynas-

ty of Iran. 

It was also used for holding official ceremonies.
It is also the burial place of Karim Khan Zand.

 Nazar Garden

 The old Nazar Garden was one of the largest 

gardens of Shiraz during the Safavid rule (1501–

1722). During Zand dynasty (1750–1794) Ka-

rim Khan built an octagon structure which was 

called Kolah Farangi

It was used to receive and entertain foreign 

guests and ambassadorsand hold official cere-

monies.

In 1936 the pavilion became a museum. It was 

the first museum which was located outside the 
capital city of Tehran. The brick designs, tiling, 

pictures and big stone dadoes are among the ar-

chitectural features of the building.

Pars museum is a display of almost 30 handwrit-

ten Qurans, a number of magnificent paintings 
of famous Persian artists. Among the paintings 

is the well-known Karim Khan’s water-pipe.
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the area of 8660 square meters, for construc-

tion of this rigid Mosque first they penetrated 
the ground in order to reach to the water then 

they filled it up by stone, soil, and lime after that 
the huge building of founded on the sustainable 

foundation. In order to describe the constancy of 

the Mosque we can say that it hasn’t been de-

stroyed after two large earthquakes and it has 

totally preserved.

 Delgosha Garden

Delgosha garden is one of the historical garden 

of Shiraz. It is located to the northeast of Shiraz, 

near the mausoleum of saadi. It dates back to 

the Sassanid periods. This garden also has been 

one of the important and recreational gardens, at 

the time of saffavids. The measuring is 7.5 hec-

tares. Today, it is one of the tourism attractions 

of Shiraz.

 Jahan Nama Garden

This is one of the oldest gardens of Shiraz situated 

near the tomb of towering Iranian poet, Hafez. Dur-

ing the rule of Teymur Gourkani, he paid special 

attention to this garden.

He actually built a garden in Samarqand, which is 

his birthplace, and named it Jahan Nama.

The garden was also important during the rule of 

Safavid Dynasty. Karim Khan Zand renovated this 

garden and built a two-storey building in it. 

The garden has been renovated in recent years by 

Shiraz Municipality.

 Nasiralmolk
The Nasīr al-Mulk Mosque is a traditional mosque 

in Shiraz, Iran, located in Goade-e-Araban place 

(near the famous Shah Cheragh mosque).The 

mosque was built during the Qajar era, and is 

still in use under protection by Nasir al Mulk›s 

Endowment Foundation. It was built by the order 

of Mirza Hasan Ali Nasir al-Molk, one of the lords 

of the Qajar Dynasty, in 1876 and was finished 
in 1888. The designers were Muhammad Hasan-

e-Memar and Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shi-

razi.

The mosque extensively uses colored glass in 

its facade, and it displays other traditional ele-

ments such as panj kaseh-i (five concaves) in its 
design. 

 Haft-tanan Stone Museum

Haft Tanan Museum which is left from the Zand 

period is situated in the middle of a green nice 

garden. This complex includes a main building, 

a large yard and a citrus grove garden. In spring, 

you can enjoy the smell of citrus blossoms.

Seven stone tombs are found which may be re-

lated to the name Haft Tanan (seven bodies). Af-

ter Zand period, the garden was used as a park 

for a long time.

 Eram Garden

Eram Garden (Persian: بــاغ ارم - Bāq e Eram  ) is a 

historic Persian garden in Shiraz, Iran.The gar-

den, and the building within it, are located at the 

northern shore of the Khoshk River in the Fars 

province.

Both the building and the garden were built dur-

ing the middle of thirteenth century by the Ilkhan-

ate or a paramount chief of the Qashqai tribes of 

Pars.

Over its 150 years the structure has been modi-

fied, restored or stylistically changed by various 
participants. It was one of the properties of noble 

Shiraz Qavami Family.The building faces south 

along the long axis. It was designed by a local 

architect, Haji Mohammad Hasan. The structure 

housed 32 rooms on two stories, decorated by 
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admired Hafez,and regarded himself as student 

of Hafez.

Hafez(that means the memorizer of holy Quran)

goes back to 14 century A.D ,the one who be-

came the most famous poet in Iran,in 1477 A.D 

around 64 years After Hafez demise,a dome was 

set up over Hafez’s grave .there was also a large 

pool that its water came from the Rokni water .

In 1810 AD ,Karim Khan-e-Zand build a resplend-

ent edifice beside the tomb of Hafez which em-

braced a hall with four high monolithic pillars 

and a large garden .

A marble stone was placed on Hafez’s grave and 

it is still existing today .Tow poems of Hafez with 

the calligraphy of Haj Aghasi Beyg-e Afshar are 

inscribed on it. The following beautiful verses 

from Hafez have been carved on his tomb stone:

Where is the news of union with you that I will 

give up my life.

I am a bird from paradise and will arise to

Become free from the traps of the world.

I by your love swear if you call me to be your 

slave, I shall give up the mastery of life and the 

world.

Oh lord, let the rain fall from your guiding clouds 

before I arise and ,like dust, vanish from sight.

Bring happiness and the lute to me when you 

come to my grave then ,delighted to see thee, I 

shall rise dancingly from the grave .

Though I am old, hold me tightly one night and, 

in the morning, I shall rise with the flush of youth 
on my cheek.

On the day of my death, give me a minute’s time 

to set eyes on thee,

Then, from the world and life, I will be set free.

 Sa`di Mausoleum

Saadi is the famous Iranian poet, writer, and philos-

opher who was born and demise in the 13th centu-

ry A.D in shiraz, the cultural capital of Iran the city 

of literature and art and the city of beauty and hos-

pitality you feel happy and fresh when you stroll 

in it’s beautiful gardens and while visiting it’s great 

historical monuments which are built in different 

era, you feel as if you have traveled to the past and 

in its holy attractions, in addition to The holiness, 

there are exquisite mirror works, tile works and 

other beautiful arts that are specific to islamic ar-
chitecture ,when you visit tombs of famous persian 

poets ,like Saadi, and contemplate their poems you 

get lost in an atmosphere full of sprituality.Saadi 

traveled a lot and visited many part of the world .his 

most famous works are Golestan and Bostan .His 

mausoleum lies in the north- east of Shiraz with the 

area of 10000 square meters where he lived, the 

construction of this mausoleum ended in 1952A.D 

the area of the building is 261 square meters. 

There is turquoise-blue dome on the building.

 Shah-e Cheragh

Shah-e Cheragh is a shrine and mosque in Shi-

raz, Fars province, housing the tomb of the broth-

ers Ahmad and Muhammad, sons of Imam Musa 

Al-Kazem (AS) and brothers of Imam Reza (AS), 

who demised in 835 CE.

The two took refuge in the city during the Abbasid 

persecution of Shiite Muslims.

The tombs became celebrated pilgrimage centers 

in the 14th century, Shah-e Cheragh is Persian for 

“King of the Light”. The mosque is the most impor-

tant place of pilgrimage in Shiraz. It attracts large 

numbers of pilgrims who can also rest and relax in 

the vast courtyard of the shrine.

 Valkil Mosque 

Vakil Mosque which is one of the most beautiful 

Mosques that has ever been made in Iran is lo-

cated in the east side of pavilion and nearby Vakil 

bath. This Mosque dates back to 1773 A.D with 
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 Takht-e Jamshid(Persepolis) 

Persepolis is one of the most beautiful architectur-

al masterpieces of the second half of the first mil-
lenniumB.C and was created by the able hands of 

ancient artists.

The construction of persepolis began during the 

reign of DariusI (552-486 B.C)about 518 B.C, and 

continued under his son Xerxes I(486-465B.C)

and his grandson Artaxerxes I (464-425 B.C).The 

building operations of this magnificent ensem-

ble went on for more than a century and it even-

tually began falling into ruin after the downfall of 

the Achaemenian dynasty. Stones from nearby 

Rahmat mountain(the mountain of mercy)which 

were adequate in every way for the purpose, 

were used in the construction of this ensemble.

The large column bases and capitals of the pal-

aces were made of limestone of various colors 

and monolithic blocks of Stone were used to 

make the porticos , stairs, corridors and many of 

the window frames.no mortar was used between 

the stone blocks and many of them were joined 

by iron clamps and molten lead. More than 3,000 

designs adorn the buildings and mausoleums of 

Persepolis. Although these designs are numer-

ous, they are amazingly similar .The individual 

figures of soldiers aligned along the stairways 
and parapets are repeated hundreds of times 

with only minor variations. Persians, medes and 

most foreigners are portrayed with identical fac-

es. Their heads and feet are invariably depict-

ed in profile. The Persians wear long creased 
robes and are shown in a limited number of rep-

resentations, whereas the Medes are all shown 

wearing knee-high garments with short sleeves. 

All available evidence shows that Persepolis has 

served dual but related purposes. Firstly ,being 

the seat of the government ,it constituted an ap-

propriate treasury for the ever-increasing Wealt 

of the country and secondly ,it was a befitting-

ly majestic locale for the grandiose ceremonies 

wherein the Iranian emperor received in audi-

ence the heads of state and representatives of 

the 28 countries under the his dominion. Every 

year, the grand festivities of nowrooz were held 

in Persepolis and, upon the orders of Darius 

the Great, astronomers prepared a very precise 

calendar that is still in existence on the basis of 

which the first day of the year coincided exactly 
with the first day of spring. Persepolis covered 
an area of more than 130,000 square meter, lo-

cated 60 kilometers north of Shiraz this superb 

historic building ranks among the most impor-

tant architectural achievements of the world and 

is included in the world Heritage list of UNESCO.

 Karimkhan Citadel

The Arg of Karim Khan was the residence of Ka-

rim Khan and where he rule. It was built in (1766 

B.C) as part of a complex during the Zand dynas-

ty and is named after Karim Khan, and served as 

his living quarters. It is the biggest and the most 

important building of the Zand Dynasty. The cit-

adel is located North-East of Shiraz. Its shape 

resembles a medieval fortress. Karim Khan in-

vited the best architects and artists of the time 

and bought the best materials from other cities 

and abroad for the construction of the citadel 

and had it constructed quickly. The design of the 

citadel combines military and residential archi-

tectures for it was the residence of Karim Khan 

and had to have high security. Hence, the exteri-

or walls, which essentially resemble the walls of 

a military castle, are quite tall.

 Hafez Mausoleum

Shiraz is a city of poetry with famous poets. 

Hafez is eminent poet of worldwide fame. Goethe 

the genius of modern German literature greatly 
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